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 دور األزديين في الحياة العلمية       
 البن بشكوال «الصلة»    فى األندلس من خالل كتاب 
دكتور 

حسن بن يحيى الشوكاني 
كلية العلوم اإلنسانية جامعة الملك خالد  

 المملكة العربية السعودية- أبها

.. الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى النبي األميف وبعد 
  فمف خالؿ تتبعي لكتب السير والتراجـ األندلسية، وقراءتي عف مسيرة الحركة 

العممية في األندلس اإلسالمية الحظت أف لمقبائؿ العربية التي ىاجرت مف 
منذ مراح الفتح اإلسالمي المبكر لتمؾ البالد وما - الجزيرة العربية إلى األندلس 

دور بارز ورئيس في البناء الفكري والتقدـ الحضاري الذي - تاله مف عيود
شيدتو تمؾ البالد إباف توَّىج نور اإلسالـ فييا، وفت نظري كثرة المنتسبيف إلى 

الذيف كاف ليـ دور بارز، وفعؿ -  تمؾ القبيمة العربية الشييرة–قبيمة األزد 
ظاىر، في مسيرة الحركة العممية في األندلس، ولذلؾ رأيت أف أتتبع دور أولئؾ 
األعالـ المنتسبيف إلى ىذه القبيمة وأثرىـ في الحياة العممية ومقدار ما أسيموا بو 
في المنتج العممي في األندلس ، وأثر ذلؾ في تقدـ وازدىار العموـ والمعارؼ في 

. األندلس
 وحرصًا عمى حصر الموضوع رأيت أف أكتفي بما أورده المؤرخ والفقيو 

والمحدث األندلسي أبو القاسـ خمؼ بف عبدالممؾ المعروؼ بابف بشكواؿ والمتوفى 
الصمة في تاريخ أئمة »في مؤلفو القيـ الموسوـ  (ـ1182/ىػ578)في سنة 

 ذلؾ الكتاب الذي ُيعد في مقدمة كتب «األندلس وعممائيـ ومحدثييـ وأدبائيـ
مامو . التراجـ والسير لعمماء األندلس  حيث وصؿ بو ابف بشكواؿ كتاب شيخو وا 
 فكاف «تاريخ العمماء والرواة لمعمـ باألندلس»ابف الفرضي األزدي الموسوـ 
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براز رموزىا  لممؤلفيف قصب السبؽ في رصد الحركة العممية في األندلس، وا 
. ومخرجاتيا العممية

 فقد ركز عمى األعالـ الذيف «الصمة»وكما اقتصر البحث عمى كتاب 
 مباشرة دوف غيرىـ ممف ورد ذكرىـ في الكتاب، ولو كانوا «األزدي»حمموا لقب 

 –وحرص البحث عمى استجالء الصورة الكاممة . يعودوف في نسبيـ إلى األزد
 عف الدور الذي اضطمع بو األزديوف في الحياة العممية في –حسبما أورده المؤلؼ 

األندلس خالؿ الفترة الزمنية التي تناوليا الكتاب، وأثرىـ في التأليؼ والتدريس 
واإلفتاء واإلمامة والخطابة ونحوىا، مستعرضًا حمقات العمـ التي أقاموىا، والفنوف 

التي درسوىا لطالب العمـ في األندلس، فضاًل عف تتبع النشأة العممية ألولئؾ 
األعالـ، والكشؼ عف تكوينيـ المعرفي، والعموـ التي برزوا فييا، واىتموا بيا، مف 
خالؿ معرفة الشيوخ والعمماء الذيف تتممذوا عمى أيدييـ في األندلس وخارجيا، كما 
تتبع البحث الرحمة العممية ألولئؾ األعالـ، ومدى ما انتيت إليو في شرؽ العالـ 
اإلسالمي، وأثرىا في تكوينيـ العممي وتوجييـ الفكري، مع اإلشارة إلى المواقع 

التي استقر بيا األزديوف بعد دخوليـ إلى األندلس ضمف حمالت الفتح اإلسالمي 
. وما تالىا 

 بشكؿ جمي –وال شؾ أف دراسة مثؿ ىذا الموضوع تسيـ في تسميط الضوء 
عمى الدور الذي قدمو األزديوف في البناء الحضاري اإلسالمي في - ومباشر

. األندلس، وما حققوه لمحركة العممية بيا تدريسًا وتصنيفًا وتعميماً 
سائاًل اهلل تعالى أف أكوف قد وفقت في خدمة ىذا الموضوع بالشكؿ الذي 

 إلى جانب إخوانيـ المسمميف مف مختمؼ –يميط المثاـ عف دور أولئؾ األعالـ 
 . في خدمة العمـ وأىمو–األعراؽ واألنساب 
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..   الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل وبعد 

ويعود نسبيا إلى  (القحطانية) تمثؿ قبيمة األزد أحد الفروع الكبيرة لعرب الجنوب 
 بف الغوث بف نبت بف مالؾ بف زيد كيالف بف سبأ بف يشجب بف يعرب بف (1)األزد

ولقد تفرعت تمؾ القبيمة بشكؿ كبير، وانتشرت في أرجاء الجزيرة .   (2)قحطاف
العربية إنطالقًا مف موقعيا األساسي في بالد اليمف حاليا في ذلؾ حاؿ معظـ 

.  (3)القبائؿ القحطانية التي ىاجرت إلى وسط وشماؿ الجزيرة العربية وما وراءىا
وحينما انتشر نور اإلسالـ في جزيرة العرب كاف األزديوف أوؿ المنضميف تحت 
لوائو ومف المساىميف األوليف في حركة الفتوحات اإلسالمية في الشرؽ والغرب 

. (4)عمى حٍد سواء

                                                             

- ىػ 1418جميرة أنساب العرب ، بيروت، دار الكتب العممية، : ابف حـز :  انظر«ُأَدد»وقيؿ اسمو   ( 1)
 .330ـ، ص 1988

 .330-329المصدر السابؽ ، ص : ابف حـز   (2)

، 1،  ط1تاريخ أبي الفداء، تعميؽ محمود ديوب ، جػ: أبو الفداء : انظر. عف ىجرة القبائؿ اليمنية   ( 3)
: البداية والنياية ، تحقيؽ: ، ابف كثير 114-111ص . ـ1997- ىػ 1417بيروت، دار الكتب العممية،  

-145ـ، ص 1988- ىػ 1408، القاىرة، دار الرياف لمتراث ، 1 ، ط1مج. أحمد أبو ممحـ وآخروف
156. 

: عف دور القبائؿ اليمنية في الفتوحات اإلسالمية ومنيا األزد انظر   (4)
، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2أكـر ضياء العمري ، ط: تحقيؽ . تاريخ خميفة بف خياط : خميفة بف خياط  -

 .152-124ـ، ص 1977/ىػ1397

 .82-28ـ، ص1979- ىػ 1399، دار الفكر، 4، جػ2تاريخ األمـ والمموؾ، مج: الطبري  -

 .232-225ـ، ص 1978/ىػ1398فتوح البمداف، بيروت، دار الكتب العممية، : البالذري  -
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وفي بالد المغرب استقرت القبائؿ اليمنية إلى جانب غيرىا مف القبائؿ 
العربية األخرى التي أسيمت في فتح بالد المغرب بداًء مف برقة ووصواًل إلى 

. (1)شواطىء المحيط األطمسي في المغرب األقصى
 مما (2)بؿ وكونت بعض القبائؿ اليمنية ممالكًا خاصة بيا في تمؾ البالد

يدؿ عمى كثرة وقوة القبائؿ اليمنية التي انتشرت بعد الفتح اإلسالمي في بالد 
وحينما بدأ المسمموف التوجو إلى األندلس لفتحيا بداًء مف عاـ   .المغرب اإلسالمي

 في الحمالت اإلسالمية التي تولت – ومنيـ األزد –ىػ أسيمت القبائؿ اليمنية 91
فتح األندلس، حيث كاف أوؿ قائد مسمـ يدخؿ شبو الجزيرة األيبيرية عربي يمني 

. (3)وىو القائد طريؼ بف مالؾ النخعي كما يذكر ذلؾ كثير مف المؤرخيف
ذا كاف مف المسمـ بو أف القبائؿ العربية قد شاركت في حممة طارؽ بف زياد    وا 

 فإف المؤكد أف األغمبية الساحقة مف جنود حممة الفتح (4)ذات األغمبية البربرية
ىػ كانت مف العرب 93الرئيسة لألندلس والتي قادىا موسى بف نصير في سنة 

                                                             

، بيروت، دار 3ليفي بروفنساؿ، ط: كوالف و. س.ج: ، تحقيؽ 1البياف المغرب، جػ: ابف عذاري   ( 1)
 .456-23ـ، ص 1983الثقافة، 

مثاؿ ذلؾ مممكة الحميرييف التي أسسيا صالح بف منصور الحميري في بالد الريؼ في المغرب   (2)
:  انظر.ـ، والتي كانت تضـ مساحة كبيرة حددىا البعض بمسيرة عشرة أياـ 709/ىػ92األقصى سنة 

 .384-283ـ، ص 1981/ىػ1401، بيروت ، دار الفكر ، 1، ط6تاريخ ابف خمدوف ، جػ: ابف خمدوف 

 .577-576ـ، ص 1984، بيروت ، 2إحساف عباس ط: الروض المعطار ، تحقيؽ : الحميري 

جعفر الناصري ومحمد الناصري، الدار : ، تحقؽ1االستقصاء ألخبار دوؿ المغرب األقصى، جػ: السالوي 
 .95-94ـ، ص 1954البيضاء ، دار الكتاب ، 

ف كاف ىناؾ  مف قاؿ أنو بربري . ذكر ذلؾ كؿ مف الرازي وابف الكرديوس وابف خمدوف وغيرىـ  (3) انظر )وا 
، جدة، الدار السعودية لمنشر والتوزيع 2فجر األندلس ، ط: تفصيؿ ذلؾ في حسيف مؤنس 

 (.4) حاشية 66ـ، ص 1985/ىػ1405

 .150، ص 4تاريخ ابف خمدوف ، جػ: ابف خمدوف   ( 4)
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وأنيا كانت بمثابة البداية الحقيقية والظاىرة الستقرار العرب في . (1)اليمانية والشامية
. األندلس

: مواطن استقرار األزديين في األندلس 
 في بالد األندلس، ويالحظ المتتبع – كغيرىـ مف الفاتحيف –  استقر األزديوف 

لكتب التراجـ األندلسية وكتب الجغرافية والبمداف ونحوىا وجود األزدييف في معظـ 
 .  (2)أقاليـ ومدف األندلس بداًء مف الجزيرة الخضراء

   في جنوبي األندلس ووصواًل إلى أقاصي الشماؿ والشماؿ الشرقي لشبو الجزيرة 
فال تكاد تمؾ المصادر تتحدث عف مدينة .األيبيرية مرورًا بمدف وأقاليـ وسط األندلس

ومف خالؿ . مف المدف األندلسية إال ويرد في ثنايا حديثيا أعالـ ينتسبوف إلى األزد
تتبع تراجـ عدد كبير مف األزدييف في األندلس نستطيع القوؿ إف األغمبية منيـ قد 

.  استقروا في بداية األمر في جنوبي األندلس
    وىو بدوف شؾ أمر طبيعي أف تكوف مدف جنوبي األندلس مواطف االستقرار 

فابػف بشكواؿ يورد في . األولى لمفاتحيف القادميف مف جنوب شبو الجزيرة االيبيرية

                                                             

 .151-150، ص 4المرجع السابؽ ، جػ: ابف خمدوف   ( 1)

. وتعرؼ أيضًا بالخضراء وبجزيرة أـ حكيـ نسبة إلى جارية طارؽ بف زياد: الجزيرة الخضراء  (2)
تقع عمى ربوة مشرفة عمى مضيؽ جبؿ طارؽ ، وبيا يوجد مسجد الرايات وىي ُتعد وسطى مدف 

: البكري : انظر)الساحؿ الجنوبي لألندلس، وأقرب مدف األندلس مجازًا إلى العدوة المغربية 
، دار الغرب 1992أدرياف فاف ليوفف، وأندري فيري، ط: ، تحقيؽ 2المسالؾ والممالؾ، جػ

 .224-223الروض المعطار ، ص : الحميري .. 906، 905اإلسالمي ، ص 
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، (1)تراجمو عددًا كبيرًا مف األزدييف الذيف استقروا في الجزيرة الخضراء، ومالقة
 كثرة وجود األزدييف فييا في (4) التي يؤكد ابف الخطيب(3)، وغرناطة(2)والمرية

:  معرض حديثو عف سكاف ىذه المدينة بقولو
.  «واألزدي... عربية يكثر فييا القرشي والفيري ..  وأنسابيـ »     

كما يشير إلى وجودىـ في مدف الوسط .     وغيرىا مف مدف جنوبي األندلس
  (5)الجنوبي لألندلس في كؿ مف مدينة قرطبة

                                                             

وتطؿ -  حالياً –مدينة قديمة تقع في جنوب األندلس ، وىي عاصمة مقاطعة مالقة في إقميـ األندلس : مالقة  ( 1)
عمى البحر المتوسط، وىي مف أىـ موانىء األندلس اإلسالمية وتعد حاليًا ثاني أىـ ميناء في إسبانيا بعد 

(. 518-517المصدر السابؽ ص : الحميري : انظر)برشمونو 
مدينة مالقة منذ عصر الطوائؼ حتى سقوطيا، منشورات ، مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث والدراسات : خالد الشريؼ 

 .30-25ـ ، ص 2009/ىػ1430االسالمية ، الرياض ، 

ميناء أندلسي مشيور عمى الساحؿ الجنوبي الشرقي لألندلس، أمر ببنائيا الخميفة عبدالرحمف الناصر : المرية  (2)
وقد بمغت في القرف الرابع اليجري شأنًا كبيرًا بيف . وكانت في بداية األمر مرصدًا لمدينة بجانة (ىػ344)سنة 

مدف األندلس وأصبحت مقر الوالية بداًل مف بجانو  
خبراف العامري : ، سعيد أبو زيد 177-176ـ ، ص 1850تقويـ البمداف، باريس ، : أبو الفداء : انظر )  

 (.65-57ـ ص 1998/ىػ1419، 1صاحب مممكة المرية األندلسية ط

مف أكبر وأشير مدف األندلس ، وكانت المدينة المقصودة في اإلقميـ ىي البيرة ثـ خمت وانتقؿ : غرناطة  ( 3)
أىميا إلى غرناطو فعمرت وكبرت، وأصبحت بعد سقوط المدف األندلسية الكبرى ممجأ لممسمميف الفاريف مف وجو 

 .46-45المصدر السابؽ، ص : الحميري : انظر . (بني نصر)النصارى في عصر بني األحمر 

 .135ـ، ص1973/ىػ1393 ، القاىرة ، 2، تحقيؽ ، محمد عبداهلل عناف، ط1جػ: اإلحاطة في أخبار غرناطة   (4)

. قاعدة األندلس وأـ مدنيا، تقع عمى ضفاؼ نير الوادي الكبير، وتتربع عمى سفح جبؿ سبيرانيفادا: قرطبة   (5)
كانت عاصمة الوجود اإلسالمي في األندلس منذ الفتح اإلسالمي إلى أف سقطت في أيدي النصارى سنة 

 ، 1الصمة ، جػ: ابف بشكواؿ : انظر). وظير بيا عدد كبير مف العمماء واألدباء والشعراء وغيرىا . ىػ633
 172، 162، 110، 97 ، 33، 18ـ، ص 1994/ىػ1414، القاىرة ، 2عزت العطار الحسيني ، ط: نشر
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.  وغيرىا(2) وأشبيمية(1)واستيحة
ذا ما اتجينا إلى شرقي األندلس وجدنا األزدييف يستوطنوف مدنيا الرئيسة مثؿ    وا 

وفي وسط .  وغيرىا (4)، بؿ ويتجاوزنيا إلى الجزيرة البحرية مثؿ ميورقة(3)دانية
 عاصمة الثغر األوسط ، ومنيا (5)األندلس استقر األزديوف في مدينة طميطمة

. انساحوا فيما جاورىا مف مدف وأقاليـ وسط األندلس

                                                                                                                                                      

، 1المدف اإلسبانية اإلسالمية، ط: ، ليوبولدو نورِّس بالباس459-457المصدر السابؽ ص : وغيرىا ،الحميري 
.. 33-29مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث والدراسات اإلسالمية ص : ـ، منشورات2003/ىػ1423

وبيا حركة تجارية كبيرة، وأسواؽ . كـ75تقع بيف القبمة والمغرب مف قرطبة وبينيما حوالي :  استيحة  ( 1)
: ابف حوقؿ: انظر). واسعة، وىي عمى نير شنيؿ ، وكانت تسمى باستيحة القطف لكثرة إنتاج القطف بيا 

 648، 579 ، ص 1المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ . (107ـ، ص 1979صورة األرض، بيروت، 
 .وغيرىا 

مدينة قديمة تقع إلى الغرب مف مدينة قرطبة عمى نير الوادي الكبير وليا أقاليـ كثيرة تتبعيا، : اشبيمية   (2)
البكري : انظر). كانت تعتبر المقر الرئيس لألسطوؿ البحري في عيد بني أمية، وبيا دار لصناعة السفف

، 216 ، ص 1المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ : وانظر   (905-903ص2المصدر السابؽ، جػ: 
 . وغيرىا 587

تقع دانية عمى الساحؿ الشرقي لألندلس ، وكانت ميناًء بحريًا ميمًا في العصر اإلسالمي، وبيا : دانية   ( 3)
 (.232، 231المصدر السابؽ، ص : الحميري: انظر.دار لصناعة السفف الحربية

إحدى جزر األندلس المعروفة بجزر البمبار ، بؿ ىي أكبر الجزر الثالث فتحيا المسمموف في : ميورقة  (4)
ىػ حيث سقطت في يد 627مطمع القرف الثالث اليجري ، وظمت تحت الحكـ اإلسالمي إلى عاـ 

 (.568،  567المصدر السابؽ ، ص : الحميري : انظر). النصارى

أكبر مدف األندلس وكانت عاصمة البالد قبؿ الفتح اإلسالمي تقع عمى مسافات متساوية :  طميطمة   (5)
وىي غزيرة المعادف كثيرة األسواؽ ، رابحة التجارات ظمت في أيدي . بيف كؿ مف قرطبة وبمنسية والمرية

ابف : انظر). ىػ 478ىػ إلى أف سقطت في أيدي النصارى سنة 92المسمميف منذ فتحيا في سنة 
: وانظر. 83ـ، ص 1988-ىػ1408، القاىرة، 2تاريخ العمماء والرواة لمعمـ في األندلس ، ط: الفرضي 
 (. 395-393المصدر السابؽ، ص : الحميري 
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 مف مدف وأقاليـ – غير األمثمة السابؽ ذكرىا –  ومف المؤكد أف ثمة مواطف أخرى 
األندلس استقر األزديوف بيا ، لـ تشر الصادر إلييا، وذلؾ إما لعدـ بروز أعالـ 
ما لبروزوىـ في مجاالت ال تدخؿ ضمف اىتماـ  منيـ بدرجة تستوقؼ المؤلفيف، وا 

ما لكوف مف ظير منيـ كاف في مجاالت  ومجاؿ ما وصؿ إلينا مف كتب التراجـ، وا 
. ال تدخؿ ضمف مجاؿ ىذا البحث ، وشروطو

: األسر العلمية األزدية 
لقد تنوعت العناصر السكانية في بالد األندلس بعد الفتح اإلسالمي ما بيف 
العرب والبربر واألسباف وغيرىـ، ونتج عف ذلؾ التنوع السكاني تالقح ثقافي متعدد 
أثمر تراثًا حضاريًا أندلسيًا متميزًا ، كاف لكؿ عنصر مف تمؾ العناصر إسيامات 

مشيودة، ومشاركات فاعمة، في ذلؾ السجؿ الحضاري األندلسي العظيـ، 
والمستعرض لذلؾ الناتج الحضاري الكبير يجد أف لألزدييف فيو دور بارز ، وجيد 

سيامات ثرية . ظاىر، وا 
- ومف خالؿ تتبعنا لتراجـ األزدييف التي أوردىا ابف بشكواؿ في الكتاب

يتضح الدور الميـ الذي اضطمع بو األزديوف في رفد الحركة - موضع الدراسة
ف كاف  العممية في األندلس منذ استقرار المسمميف بيا إلى نياية عصر المؤلؼ ، وا 

نما يتضح مف خالؿ نصوص  ذلؾ اإلسياـ العممي لـ يكف عمى وتيرة واحدة وا 
الكتاب أنو يبرز في فترة ما ، ويخفت ظيوره في أخرى كما أنو يتجمى في مدينة أو 

إقميـ ما، ويخؼ في جيات أخر تبعًا لعدد مف العوامؿ المؤثرة في الحياة العممية 
. فضاًل عف الوجود األزدي في اإلقميـ أو المدينة. بصفة عامة 
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وبالنظر إلى األندلس بصفة عامة مكانًا وزمانًا يظير العطاء المتواصؿ 
لألزدييف في الجوانب العممية إما بصفتيـ طالب عمـ أو عمماء ليـ مجالسيـ 

ودروسيـ وتالميذىـ أو مصنفيف يتتممذ الطالب عمى مؤلفاتيـ ، أو وعاظًا وخطباء 
أو مفتيف وقضاة . وأئمة يقوموف بإرشاد العامة وتوجيييـ في أمور دينيـ ودنياىـ 

. ونحوىـ
وبذلؾ برز عدد مف األعالـ األزدييف في فنوف عممية مختمفة بمغوا مف 

العمـ غاية بعيدة، وطبقت شيرتيـ األفؽ ، كما برزت بيوت مف األزد توارث أبناؤىا 
مثؿ أسرة بني أصبغ التي برز منيا عدد مف العمماء توارثوا العمـ . العمـ أبًا عنو جد

 الذي (1 )(ىػ477ت)محمد بف محمد بف أصبغ األزدي : أبًا عف جد فكاف منيـ
رجاًل فاضاًل ، دينًا متواضعًا، مجودًا لمقرآف، »وكاف . تولى  الصالة بجامع قرطبة

. (2) كما وصفو ابف بشكواؿ«كثير العناية بسماع العمـ مف الشيوخ واالختالؼ إلييـ
وال شؾ أف توليو أمر الصالة بجامع قرطبة يدؿ عمى عمو منػزلتو في العمـ ومكانتو 

. بيف عمماء عصره
 (ىػ505ت )ثـ أخذ العمـ عنو ابنو أبو القاسـ أصبغ بف محمد بف أصبغ األزدي 

 والذي ُعدَّ مف جمة (3)«كبير المفتيف بقرطبة»الذي برز في العمـ حتى أصبح 

                                                             

 .525-524، ص 2المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 1)

 .524، ص 2المصدر السابؽ، جػ  ( 2)

 .110، ص 1ابف بشكواؿ ، المصدر السابؽ، جػ  ( 3)
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وقد أىمو عممو ومنػزلتو لتولي عدد مف . (1)العمماء، وكبار الفقياء في عصره
وتولى ... مقدمًا في الشورى، عارفًا بالشروط وعمميا، »المناصب والمياـ حيث كاف 

. (2)«حدَّث وسمع الناس منو، وناظروا عميو. الصالة بالمسجد الجامع بقرطبة
ثـ برز مف ىذه األسرة ابنو أبو عبداهلل محمد بف أصبغ بف محمد األزدي 

 (4)«قضاء الجماعة بقرطبة» الذي بمغ مف عممو ومكانتو أف تولى (3 )(ىػ536ت)
وىي مرتبة عالية وكبيرة ال يناليا إال مف كاف عمى قدر كبير مف العمـ والعدالة 

. (5)والتمكف، فضاًل عف مدى صمتو بالحاكـ
أىؿ »وكاف مف . (6)بجامع قرطبةكما تولى أبو عبداهلل صالة الفريضة 

الفضؿ الكامؿ والديف والتصاوف، والعفاؼ، والعقؿ الجيد مع الوقار والسمت 
. (7)«كثير المعروؼ والخيرات ، مشاركًا بجاىو ومالو، كثير البر بالناس.. الحسف

 خاتمة األعياف » في صفات أبي عبداهلل األزدي أنو (8)وأضاؼ ابف بشكواؿ
 وكفى بيذا الوصؼ دلياًل عمى «عديـ النظير في وقتو- ..  أي قرطبة –بحضرتيا 

وكاف . المنػزلة العممية والمكانة االجتماعية التي كسبيا ىذا القاضي األزدي وأسرتو

                                                             

 .110ص1المصدر السابؽ ، جػ : ابف بشكواؿ   (4)

 .110، ص 1المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 2)

 .554، ص 2المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   (2)

 .554 ، صف 2جػ: االمصدر نفسو   (3)

 .554، ص 2االمصدر نفسو ، جػ  ( 4)

 .555، ص 2االمصدر نفسو ، جػ  ( 5)

 .555، ص  2االمصدر نفسو ، جػ  (6)

 .555، ص 2االمصدر نفسو ، جػ ( 7)
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 الذي كاف مف المشايخ الذيف جمسوا «أبو بكر عباس بف أصبغ»مف ىذه األسرة 
. (1)لمتدريس والرواية في قرطبة وكاف مف تالميذه الحافظ ابف الفرضي

 أسرة – كما ذكر ابف بشكواؿ –ومف األسر األزدية العممية في األندلس 
ابف الفرضي حيث برز منيـ العالـ النحرير المشيور عبداهلل بف محمد بف يوسؼ 

األزدي، الحافظ المعروؼ بابف الفرضي حيث كاف مف أكابر عمماء األندلس 
وقد ورث العمـ عنو ابنو مصعب بف عبداهلل بف محمد األزدي . (2)ومحدثييا ومؤلفييا

األزدي حيث طمب العمـ عمى يد أبيو وغيره مف عمماء األندلس ، ثـ ارتحؿ إلى 
، ثـ عاد إلى األندلس وتولى (3)المشرؽ فأخذ عف جماعة مف عممائو واستجازىـ

خباريًا وشاعراً »الحكـ في الجزيرة الخضراء، وكاف  . (4 )«..أديبًا ومحدثًا وا 
وكذلؾ مف األسر األزدية التي توارث أبناؤىا العمـ في األندلس أسرة خمؼ 

 وقد ورث العمـ (5)بف عبداهلل بف ُمدير األزدي الذي كاف مف رواة األندلس ومحدثييا
مف أىؿ » الذي كاف (6 )(ىػ554ت )العمـ عنو ابنو عبدالعزيز بف خمؼ األزدي 

. (7)«المعرفة والعمـ، والذكاء والفيـ، أخذ الناس عنو

                                                             

 .246، ص 1االمصدر نفسو جػ  ( 1)

إبراىيـ األبياري ، : جذوة المقتبس تحقيؽ : الحميدي . 246 ، ص 1المصدر نفسو، جػ: ابف بشكواؿ   (2)
 . 397، 396ـ، ص 1983/ىػ1403، بيروت، 2، ط1ؽ

 .593ص2االمصدر نفسو ، جػ  ( 3)

 .564، ص 2المصدر نفسو ، ؽ : الحميدي  (4)

 .356-355، ص 2ابف بشكواؿ ، المصدر السابؽ ، جػ  ( 5)

 .356، ص 1ابف بشكواؿ ، المصدر السابؽ جػ  (6)

 .356، ص 1االمصدر نفسو ، جػ  ( 7)
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إلى غير مف ذكر مف األسر والبيوتات األزدية التي أسيـ أبناؤىا بجيد بارز في 
الحركة العممية باألندلس ، وأصبحت تمؾ األسر موضع تقدير واحتراـ مف الخاصة 
والعامة الىتماميا بالعمـ والدرس، ودورىا في رفد الحركة العممية تدريسًا وتأليفًا كما 

. سوؼ يتضح في ثنايا ىذا البحث، بإذف اهلل تعالى

: الرحلة في طلب العلم 
مثمت الرحمة لطمب العمـ أىمية قصوى لدى طالب العمـ األندلسييف بصفة 
عامة، وعدت الرحمة مف أىـ وأشير وسائؿ تمقي العمـ، وتبادؿ صنوؼ المعرفة، 
وكانت منػزلة العالـ تزيد وترتفع بارتحالو لطمب العمـ، ويزداد عدد المتحمقيف في 
درسو ، بؿ ويدنو مف الحاكـ ، وتكوف الرحمة طريقًا لتسنمو المناصب العالية في 

ولذا حرص معظـ .(1)البالد، وتولية الخطط الرئيسة في الدولة عامة وبمدتو خاصة
وخاصة إلى - طالب العمـ مف األندلسييف عمى االرتحاؿ مف األندلس إلى خارجيا 

 لطمب العمـ ، واألخذ عف عممائو المشيوريف في فنوف العموـ –المشرؽ اإلسالمي 
. المختمفة، وكانوا يحرصوف عمى النيؿ مف عمميـ، والحصوؿ عمى إجازاتيـ العممية
. ومف ثَـّ يعودوف إلى األندلس محمميف بما وعتو صدورىـ مف تمؾ العموـ والمعارؼ

وما حوتو مدوناتيـ، أو حممتو وسائؿ نقميـ مف ألواف التصانيؼ، والتآليؼ مف 
. (2)عمماء المشرؽ عمى امتداده حيثما وصمت بيؤالء األندلسييف الرحمة

                                                             

-91ـ، ص 1996/ىػ1417الرحالت المغربية واألندلسية، الرياض، مكتبة الممؾ فيد الوطنية، : عواطؼ نواب ( 1)
95. 

 .78-76المرجع السابؽ ، ص : عواطؼ محمد نواب  ( 2)
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    وعمى ىذا سار طالب العمـ مف األزدييف في األندلس فحرص الكثير منيـ عمى 
االرتحاؿ إلى المشرؽ اإلسالمي فطوفوا ببمدانو بداًء بمصر ووصواًل إلى الحرميف 
الشريفيف في مكة والمدينة ومنيـ مف امتدت رحمتو إلى العراؽ وما وراءىا، وبالد 

ولقد ذكر ابف بشكواؿ عددًا مف . الشاـ وغيرىا، فزاحموا في حمؽ العمماء بتمؾ الديار
: األزدييف الراحميف إلى المشرؽ في طمب العمـ ومنيـ 

  خمؼ بف سعيد بف أحمد بف محمد األزدي المعروؼ بابف المنفوخ مف أىؿ 
 ولـ يبف لنا تاريخ ىذه الرحمة، وال (1)«لو رحمة إلى المشرؽ»حيث قاؿ عنو . قرطبة

المواضع التي زارىا في رحمتو ، غير أنو يفيـ أف ىذه الرحمة كانت في النصؼ 
 (ىػ403)الثاني مف القرف الرابع اليجري حيث أف وفاة ىذا العالـ كانت بعد سنة 

وىذا يعني أنو قد ارتحؿ ربما في أواخر القرف الرابع . (2)كما ذكر ابف بشكواؿ
أما األماكف التي وصؿ إلييا فمعمو وصؿ إلى مكة المكرمة ، حيث كانت . اليجري

المقصد األوؿ لجميع المرتحميف في طمب العمـ وذلؾ ألداء مناسؾ الحج ولما يتوافر 
ذا كاف األمر كذلؾ فال بد أنو  بيا مف العمماء مف جميع أقطار العالـ اإلسالمي، وا 

قد مر بمصر ولعمو أخذ عف عممائيا وكذلؾ عمماء القيرواف وفاس وغيرىا مف 
. بمداف المغرب 

. (3)«كاف مشاورًا في أشبيمة»  ويشير ابف بشكواؿ في ترجمتو ليذا العمـ أنو 
                                                             

 .162، 1ابف بشكواؿ ، المصدر السابؽ، جػ  (1)

وىذه الفترة الزمنية توافؽ فترة نفوذ بني عامر وسيطرتيـ عمى أمور الحكـ في .. 162، ص 1المصدر السابؽ، جػ  (2)
األندلس باسـ الخميفة األموي ىشاـ المؤيد وىي فترة عممية مزدىرة خاصة إباف حكـ المنصور بف محمد بف أبي عامر 

 .3ص2المصدر السابؽ جػ: ابف عذارى : انظر. وابنو عبدالممؾ بف أبي عامر

 .162، ص 1الصمة ، جػ  (3)
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 وال شؾ أنو لف يبمغ ذلؾ إال بما حازه مف عمـ ومعرفة أىمتو ألف يكوف مف 
ولعؿ . «فقياء اشبيمية وعبادىا» مف (1)المشاوريف في مدينتو، بؿ عده الحميدي

. (2)رحمتو إلى المشرؽ كانت العامؿ األبرز في تحقؽ ذلؾ لو
تنسؾ »كما يشير ابف بشكواؿ في ترجمة ىذا العمـ أنو بعد عودتو مف المشرؽ 

 وىذا يوحي أنو كاف لرحمتو إلى المشرؽ دور في ىذا فمعمو التقى ىناؾ (3)«وتقشؼ
ومف األزدييف الراحميف إلى . ببعض عمماء الصوفية  وتأثر بيـ فجنح إلى التنسؾ 

الحافظ عبداهلل بف محمد بف يوسؼ بف نصر األزدي المعروؼ بابف : المشرؽ
 وىو عمـ معروؼ «تاريخ العمماء والرواة لمعمـ باألندلس»الفرضي صاحب كتاب 
 وأخذ عف عممائيا ومنيـ أبو (4)ىػ  فدخؿ القيرواف382رحؿ إلى المشرؽ سنة 
 وغيرىـ ثـ وصؿ إلى (1) وأبو جعفر أحمد بف دحموف(5)محمد بف أبي زيد الفقيو

                                                             

 .323ص1المصدر السابؽ ، جػ  (1)

مما يدؿ عمى غزارة عممو ومكانتو أف مف طالبو ابف عبدالبر العمـ المشيور الذي أخذ عنو وأثنى عميو  (2)
 (. 162، ص 1الصمة ، جػ)كما قاؿ ابف بشكواؿ ، 

 .162، ص 1المصدر السابؽ ، جػ  (3)

أوؿ عاصمة لموجود اإلسالمي في أفريقية، بناىا القائد عقبة بف نافع الفيري، وتبعد عف مدينة توسف : القيرواف  ( 4)
وصؼ أفريقيا، : الحسف الوزاف: انظر. وقد أصبحت موطنًا لمعمـ والعمماء ، ومقصدًا لطالب العمـ. كـ192حوالي 
، محمد محمد 41-20ـ، ص 1983 ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2محمد حجي ومحمد األخضر، ط: ترجمة 
.  83-71ـ ص 1988/ىػ1408 ، دار المنار، القاىرة، 1القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية ، ط: زيتوف

أبو محمد عبداهلل بف أبي زيد إماـ المالكية في وقتو، كاف واسع العمـ ، كثير الحفظ والرواية، يجيد الشعر ويقولو،   (5)
ليو كانت الرحمة مف األقطار، ومألت البالد توالفو حتى عرؼ بمالؾ  حاز رئاسة الديف والدنيا في عيده ، وا 

سير أعالـ النبالء ، : الذىبي: انظر). ىػ386توفي سنة . الصغير، قيؿ اجتمع فيو العمـ والورع والفضؿ والعقؿ
ـ، ص 1992/ىػ1412، بيروت، مؤسسة الرسالة، 8شعيب األرنؤوط ومحمد نعيـ العرقسوسي، ط: ، تحقيؽ 17جػ

10-13. 
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أبو بكر أحمد بف محمد بف اسماعيؿ : مصر وأخذ عف أبرز عممائيا ومنيـ
ثـ ارتحؿ إلى مكة المكرمة فحج وأخذ .، وغيره مف عمماء مصر في حينو(2)البنّاء

 ، (3)عف عممائيا في حينو ومنيـ أبو يعقوب يوسؼ بف أحمد بف الدخيؿ المكي
ثـ عاد بعد رحمة حافمة بفنوف . وغيرىـ. (4)وأبو الحسف عمي بف عبداهلل بف جيظـ

جمع عممًا كثيرًا في فنوف »العمـ التي حصميا عمى أيدي عمماء المشرؽ حيث 
  (5)«العمـ

وكاف . وبدأ رحمة جديدة في التأليؼ والتدريس واإلقراء فاؽ بيا عمماء عصره
جمع فييا أكثر ما »لتمؾ الرحمة العممية أثرىا الكبير في تكويف شخصيتو العممية إذ 

، وجالس فييا عددًا كبيرًا مف عمماء المشرؽ (6)«جمعو أحد مف عظماء البمد
                                                                                                                                                      

 .لـ أجد لو ترجمة فيما اطمعت عميو  (1)

رحؿ إلى . أبو بكر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ البناء يعرؼ بابف الميندس مف عمماء مصر المشيوريف  (2)
المصدر السابؽ، : الذىبي : انظر. ىػ 385توفي سنة . كاف ثقة خيرًا تقياً . مكة وسمع مف عممائيا 

 .462أكـر البوسني ، ص : ، تحقيؽ 16جػ

: الذىبي : انظر. ىػ بمكة المكرمة388يوسؼ بف أحمد بف يوسؼ الصيدالني المكي، توفي في سنة   (3)
. 310ـ، ص1987ىػ ، 1407، بيروت، 1عمر عبدالسالـ تدمري، ط: ، تحقيؽ 27تاريخ اإلسالـ، جػ

محمد سرور : العقد الثميف في تاريخ البمد األميف، نشر: محمد بف أحمد بف عمي الحسني:  الفاسي 
. 482، ص 7جػ (ت.د)الصباف، مطبعة السنة المحمدية، القاىرة ، 

فييـ شمتوت ، مكة، جامعة أـ : اتحاؼ الورى بأخبار أـ القرى، تحقيؽ وتقديـ: عمر بف فيد:  النجـ 
حياء التراث اإلسالمي، ط وقد ورد )، 426، ص 2ـ، جػ2005/ىػ1426، 3القرى، مركز البحث العممي وا 

ََ مف «ابف الرحيؿ»لديو باسـ   .«ابف الدخيؿ» بداًل

 توفي «بيجة األسرار»مصنؼ . عمي بف عبداهلل بف الحسف بف جيظـ اليمداني ، شيخ الصوفية بالحـر  (4)
 (.276-275، ص 17الذىبي، المصدر السابؽ، جػ: انظر). ىػ414سنة 

 .246المصدر السابؽ ، ص : ابف بشكواؿ   (5)

 .246المصدر السابؽ ، ص  : ابف بشكواؿ   (1)
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فقييًا »اإلسالمي الكبار مف المحدثيف والفقياء والرواة وغيرىـ لذا كاف  ابف الفرضي 
 وأصبح مف كبار (1 )«...عالمًا في جميع فنوف العمـ في الحديث وعمـ الرجاؿ 

لـ ير مثمو بقرطبة مف سعة الرواية »مؤلفي األندلس وعممائيا  البارزيف حتى قيؿ 
وحفظ الحديث، ومعرفة الرجاؿ، واالفتناف في العموـ إلى األدب البارع والفصاحة 

مف قضاتيا المشيوريف، حيث تولى القضاء في - رحمو اهلل–، وكاف (2)«المطبوعة
وكاف ذلؾ بعد رجوعو . (3(ىػ400-399)بمسنية في دولة محمد الميدي المرواني 

. مف رحمتو إلى المشرؽ اإلسالمي
  وممف رحؿ إلى المشرؽ مف األزدييف عبداهلل بف سعيد األزدي مف اىؿ استجة 
حيث طمب العمـ ىناؾ عمى أيدي العمماء الذيف التقى بيـ في رحمتو ىذه ومنيـ 

.   وغيره(4)عطية بف سعيد
ولـ يبيف المؤلؼ رحمة  . (5) ثـ عاد إلى األندلس فحدث بيا وجمس لمتدريس والتعميـ

لى أيف انتيت ، غير أف الذي يمكف القوؿ بو أف  رحمة ىذا األزدي متى كانت وا 

                                                             

 .246االمصدر نفسو ، ص   (2)

 .248االمصدر نفسو ، ص   (3)

، 1 ، تحقيؽ إحساف عباس ، ط2رسائؿ ابف حـز األندلسي، جػ: وانظر ابف حـز . 248االمصدر نفسو ، ص   (4)
 .50ـ، ص1981بيروت، 

عطية بف سعيد بف عبداهلل أصمو أندلسي ، رحؿ إلى المشرؽ في طمب العمـ حتى برز فيو ووصؿ في رحمتو إلى   ( 5)
بالد ما وراء النير ثـ عاد إلى مكة وقد درس بمصر وبمكة وببغداد ونيسابور وغيرىا، وكاف يميؿ إلى التصوؼ، 
وكاف يقرأ عميو صحيح البخاري بمكة المكرمة حيث استقر في آخر عمره وبيا مات سنة ثماف أو تسع وأربعمائة 

، 511-508، ص 2المصدر السابؽ ، ؽ: الحميدي .253المصدر نفسو ، ص : ابف بشكواؿ : انظر ). لميجرة
 (. 414-212، ص17المصدر السابؽ، جػ: الذىبي 

 .253، ص 1الصمة جػ: ابف بشكواؿ   ( 1)
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ىذه الرحمة كانت في نياية القرف الرابع اليجري أو في مطمع الخامس اليجري حيث 
. (1)ذكر أنو درس عمى عطية بف سعيد المتوفى في مطمع القرف الخامس اليجري

   وكما كانت رحالت أغمب األندلسييف تتجو إلى الحرميف الشريفيف فمعؿ رحمة أبي 
يستفاد ىذا مف تتممذه عمى . محمد قد وصمت إلى مكة المكرمة في أدنى األوجو

وبعد عودتو إلى  . (2)عطية بف سعيد الذي استقر في آخر عمره بمكة ودرس بيا
األندلس جمس لمتعميـ والدرس في مدينة أستنجة فأخذ عنو طالب العمـ وكاف مف 

. (3)أبرز تالميذه القاضي يونس بف عبداهلل
ومف أشير مف رحؿ مف أزد األندلس وامتدت رحمتو حتى بمغ أقاصي 

-  رحمو اهلل–وكاف . العراؽ محمد بف أبي نصر فتوح بف عبداهلل األزدي الحميدي
مف أىؿ جزيرة ميورقة فيما أصمو مف ربض الرصافة في قرطبة كاف قد طمب العمـ 

في األندلس عمى يد كبار عممائيا مثؿ أبي محمد عمي بف أحمد بف حـز 
، والزمو فترة طويمة وأكثر النقؿ عنو، وكذلؾ أخذ عف أبي العباس (4)الظاىري

                                                             

 .412ص17المصدر السابؽ ،جػ : الذىبي  (2)

 .508، ص2المصدر السابؽ ، ؽ: الحميدي   (3)

القاضي يونس بف عبداهلل بف محمد بف مغيث أبو الوليد يعرؼ بابف الصفَّار ولي القضاء في عدة مدف   (4)
أندلسية في زمف بني أمية، كما ولي خطة الرد بقرطبة، ثـ واله المعقد قضاء قرطبة، كاف مف العباد 

الزاىديف ميااًل إلى التصوؼ في العبادة، ألؼ العديد مف الكتب في التفسير واالعتقاد، والرقائؽ واألخبار 
مأموف : الديباج المذىب ، تحقيؽ : ابف فرحوف: انظر). ىػ 429والتراجـ توفي في شير رجب مف سنة 

 (.444ـ، ص 1996-ىػ1417، بيروت 1ط. بف محي الديف الجنات

أبو محمد بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي ، عالـ األندلس في عصره، وأحد أئمة اإلسالـ، أبرز   (1)
ىػ ، تولى عدد مف الواليات لبني أمية في زمف الفتنة، ثـ ترؾ المياـ 384مذىب الظاىرية، ولد بقرطبة سنة 

جميرة أنساب العرب، »: اإلدارية واتجو إلى التأليؼ والتدريس لو عدد كبير مف المؤلفات مف أشيرىا
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ورغـ غزارة ما أخذه عف ىؤالء العمماء  . (2)، وعف أبي عمر بف عبدالبر(1)العذري
الكبار في األندلس فإنو لـ يكتؼ بذلؾ بؿ عقد العـز عمى الرحمة إلى المشرؽ 

ََ إلى مكة المكرمة 448الستكماؿ طمب العمـ فغادر األندلس في سنة  ىػ متجيًا
ألداء فريضة الحج حيث حقؽ اهلل لو ذلؾ، وبمكة جالس العمماء وطالب العمـ وأخذ 

 (3)عنيـ ، وكاف مف أشير مف لقي بمكة العالمة الكبيرة المعروفة بكريمة بالمروزية
وكاف في طريقو إلى مكة قد طمب . (4)حيث طمب العمـ عمى يدييا وحدث عنيا 

، وبعد أف فرغ مف أداء الحج واصؿ رحمتو (5)العمـ عمى عمماء مصر وأفريقية كثيراً 

                                                                                                                                                      

انظر ترجمة مطولة لو في مقدمة كتاب جميرة أنساب ).  مجمد 400 وغيرىا قيؿ أنيا فاقت «والرسائؿ
 .(العرب وضعيا لجنة مف العمماء بإشراؼ محمد عمي بيضوف

أبو العباس أحمد بف عمر بف أنس العذري األندلسي الدالئي مف قرى المرية اإلماـ الحافظ المحدث،   (2)
 وكتاب المسالؾ «دالئؿ النبوة»ألؼ كتاب . رحؿ مع والده وىو حدث إلى مكة وجاور بيا ثمانية أعواـ

محمد نعيـ : ، تحقيؽ 18المصدر السابؽ جػ: الذىبي : انظر)ىػ478توفي عاـ .  وغيرىا«والممالؾ
 (.568-567العرقسوسي، ص

أبو عمر يوسؼ بف عبداهلل بف محمد بف عبدالبر النمري األندلس اإلماـ المجتيد الحافظ محدث عالـ   (3)
ىػ وطاؿ عمره وعال سنده وكثر 368ولد بقرطبة عاـ . كاف قاضيًا ومؤرخًا وفقييًا ومحدثًا . عصره
محمد عمي شوابكة، : مطمح األنفس ، تحقيؽ : الفتح بف حاقاف : انظر . ىػ463توفي سنة . طالبو

. 296-294ـ ، ص 1983- ىػ 1403، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط
 .72-66ص  (ت.د)إحساف عباس ، بيروت ، دار صادر :  ، تحقيؽ 7وفيات األعياف جػ: ابف خمكاف  -

عالمة فاضمة تعرؼ بأـ الكراـ كريمة المروزية وىي كريمة بنت أحمد بف محمد المرزوية : المروزية   (4)
سير أعالـ : الذىبي : انظر . كانت عالمة فاضمة مشيدة، ذات فيـ ومعرفة . ىػ 463المتوفاة سنة 
 .235-233،ص 18النبالء ، جػ

 .530 ، ص 2المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   (1)

 .530، ص 2االمصدر نفسو ، جػ  (2)



                                                                         جامعة بنها– مجلة كلية اآلداب

 
 

 891 2009                               يوليو           العدد الحادى و العشرون                    

إلى بالد الشاـ ثـ إلى العراؽ حيث استوطف ببغداد واستقر بيا ، وبيا توفي في عاـ 
. (1)ىػ488

وقد لقي الحميدي في رحمتو ىذه عددًا كبيرًا مف المشائخ والعمماء في افريقية 
ومصر والشاـ  ومكة المكرمة، حتى إذا وصؿ إلى العراؽ قبمة العمـ في حينيا 

واستقر بيا طاؼ مجالس عممائيا فأخذ عنيـ العمـ وطارحيـ مسائمة وثنى الركب 
، (3)، وأي نصر بف ماكوال(2)في مجالس كبار عممائيا مثؿ أبي بكر الخطيب 

وغيرىـ مف عمماء بغداد الكبار الذيف شيدوا بدورىـ لمحميدي بالعمـ والفيـ والفضؿ 
وفي بغداد شغؿ الحميدي إلى جانب التدريس بالكتابة التأليؼ كما . (4)والتيقظ 

. سيأتي بيانو
   وأخػتـ الحديث عف رحالت األزدييف إلى المشرؼ لطمب العمـ بالحديث عف رحمة 
عمـ آخر مف أزديي األندلس أال وىو طاىر بف ىشاـ بف طػػػاىر األزدي الذي رحؿ 

بعد أف درس في األندلس عمى أيدي عممائيا .  إلى المشرؽ حاجًا وطالبًا لمعمـ

                                                             

 .531، ص 2االمصدر نفسو ، جػ  (3)

لو عدد كبير مف . ىػ 392أحمد بف عمي بف ثابت البغدادي اإلماـ العالمة المفتي ، المحدث، ولد سنة   (4)
إلى غيره مف المصنفات .  الذي قيؿ أنو يزيد عمى مائة وستة أجزاء«تاريخ بغداد»المؤلفات مف أشيرىا 
 (.297-270، ص 18الذىبي، المصدر السابؽ ، جػ: انظر)ىػ463العظيمة، توفي سنة 

ىػ، لو عدد مف المصنفات مف 422ولد سنة . عمي بف ىبة اهلل بف عمي بف جعفر المعروؼ بابف ماكوال   ( 6)
قتمو مماليكو في أثناء سفره مف بغداد إلى .  ومستمر األوىاـ وغيرىا «اإلكماؿ في مشتبو النسبة»أشيرىا

إحساف عباس، بيروت، دار :   تحقيؽ 3ابف خمكاف، وفيات األعياف ، جػ: انظر ). ىػ 475كرماف سنة 
 .578 – 569،ص 18المصدر السابؽ ، جػ: الذىبي  . 306-305ـ، ص 1970صادر، 

لـ أر مثمو في عفتو، ونزاىتو »: قاؿ عنو ابف ماكوال . 530، ص 2المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 7)
 .530 ، ص 2المصدر نفسو، جػ: ابف بشكواؿ : انظر «وورعو وتشاغمو بالعمـ
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وفي .(2)وغيره(1)الكبار مف أمثاؿ الفقيو المحػدث القاضي الميمب بف أبي صفرة 
 . (3)طريقو إلى المشرؽ أخذ عف عالـ القيرواف الشيير أبي عمراف الفاسي

. (4) وفي مكة أخذ العمـ عف أشير عممائيا ومنيـ شيخ الحـر أبي ذر اليروي
وحيف عاد طاىر األزدي إلى األندلس كاف قد حصؿ نصيبًا وافر مف العمـ أىمو 

.  (5)لتولي الفتيا في المرية

                                                             

أبو القاسـ الميمب بف أحمد بف أسيد بف أبي صفرة التميمي مف أىؿ العمـ الراسخيف في الفقو والحديث   (1)
وغيرىا، ولي قضاء مالقة وكاف قد اشتير بتدريس الحديث في األندلس وخاصة كتاب البخاري حتى قيؿ 

. ىػ433 توفي سنة «بو حيي كتاب البخاري في األندلس»
 .427المصدر السابؽ، ص : ابف فرحوف:  انظر 

ذكر ابف بشكواؿ أنو أخذ عف أبي بكر المطوِّعي ويبدو أف ىذا وىـ مف ابف بشكواؿ حيث أف   ( 2)
ذكر ابف . ىػ 350دخؿ األندلس قبؿ عاـ  (أحمد بف الفضؿ بف العباس الدينوري)المطوعي وىو 

.. تاريخ العمماء والرواة لمعمـ : ابف الفرضي ) سنة82ىػ وسنة 349الفرضي أف وفاتو كانت في سنة 
سنة ومعنى ىذا أنو توفي قبؿ والدة طاىر بف ىشاـ األزدي ىذا بأكثر مف أربعيف  (76-75، ص 1جػ

ىػ  391ىػ وعمره ستة وثمانوف سنة أي أف والدتو كانت في حدود سنة 477حيث توفي طاىر في سنة 
 .219-218، ص1المصدر السابؽ جػ: ، الحميدي 235المصدر السابؽ، ص  : ابف بشكواؿ :  انظر

موسى بف عيسى بف أبي حاج القرشي المعروؼ بأبي عمراف الفاسي، ولد في فاس : أبو عمراف الفاسي   ( 3)
ورحؿ إلى قرطبة ثـ إلى القيرواف فمكة وأخذ عف عممائيا ووصؿ إلى بغداد وسمع بيا ، ثـ رجع . ىػ356سنة 

وقد ارتبط اسمو بنشأة دولة المرابطيف حيث قصده يحيى بف . إلى القيرواف فاستقر بيا يؤلؼ ويدرس ويعمـ
إبراىيـ الجدالي زعيـ المرابطيف األوؿ وطمب منو أف يدلو عمى عالـ يدرس قومو تعاليـ اإلسالـ فأشار عميو 

الحميدي ):انظر. ـ1039/ىػ430توفي في رمضاف عاـ . بعبداهلل بف ياسيف مؤسس دولة المرابطيف 
 (.423-422المصدر السابؽ ، ص : ، ابف فرحوف538-537، ص2المصدر السابؽ، ؽ:

ىػ أو 355عيد بف أحمد بف محمد المعروؼ بابف السمَّاؾ األنصاري، ولد سنة : أبو ذر اليروي   (1)
، وصاحب التصانيؼ الكثيرة، توفي سنة . ىػ356 المصدر : الذىبي : انظر). ىػ 434شيخ الحـر

 (.563-554، ص17السابؽ، جػ

 .235 ، ص 1المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 2)
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  ومف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا أنو كاف لألزدييف حضور واضح في الرحمة العممية، 
وأف تمؾ الرحالت قد امتدت إلى محاضف العمـ ومراكزه البارزة في المشرؽ 

اإلسالمي بدءًا بمكة المكرمة ووصواًل إلى بغداد ودمشؽ مرورًا بأفريقية ومصر ، 
تمؾ المراكز المشعة بالعمـ المميئة بحمؽ العمماء ومجالسيـ ، وحظى األزديوف 

الراحموف لطمب العمـ بالتتممذ عمى أيدي نخبة بارزة مف عمماء المشرؽ اإلسالمي 
حسب عصر الرحمة وزمنيا، وكاف ألولئؾ الراحموف أثر واضح في الحركة العممية 
في األندلس بعد عودتيـ بما قدموه مف مؤلفات وما ساىموا بو مف حمقات تعميـ 

. وتدريس ، وما اضطمعوا بو مف مياـ القضاء والفتيا وغيرىا مما سيأتي بيانو
 
 
 
 

 : «التأليف»دور األزديين في التصنيف  -
مف خالؿ استعراض تراجـ األزدييف لدى ابف بشكواؿ يتضح أف عددًا منيـ 
ف كاف غمب  أمد المكتبة األندلسية بعدد مف التصانيؼ الموثقة في فنوف مختمفة، وا 
عمييا الطابع الشرعي واألدبي، نتيجة لسيادة ىذه العموـ في عصرىـ، وتحصيؿ لما 

تمقوه عمى أيدي العمماء واألدباء الذيف تتممذوا عمى أيدييـ في األندلس أو في 
وكاف لبعض تمؾ المؤلفات أثرىا ودورىا الواضح في رفد . المشرؽ اإلسالمي 

ويقؼ .  الحركة العممية في األندلس، حيث أقبؿ عمييا طالب العمـ درسًا وتدريسًا 
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عمى رأس قائمة المؤلفيف األزدييف المترجـ ليـ في الصمة العمـ الشيير عبداهلل بف 
محمد األزدي المعروؼ بابف الفرضي الذي أمد طالب العمـ في األندلس وغيرىا 

 والذي نشر بعنواف (1)«تاريخ عمماء األندلس»بعدد مف المؤلفات، أبرزىا مؤلفو 
 وقد خصصو لمحديث عف تاريخ العمماء ، (2)«تاريخ العمماء والرواة لمعمـ باألندلس»

 وُيعد ىذا (3)والرواة لمعمـ، واألدباء، والشعراء ، وذوي النباىة مف أىؿ األندلس
: المؤلؼ مف أقدـ كتب التراجـ في األندلس ومف أوثقيا حيث وصؼ مؤلفو بأنو 

:  بأنو (5)ووصفو ابف عبد البر. (4)«حافظًا ، متقنًا عالمًا، ذا حظ مف األدب وافر»
بؿ اعتبره البعض أقدـ معجـ لتراجـ الرجاؿ . «...فقييًا عالمًا في جميع فنوف العمـ»

 . (6)في األندلس
  وقد اعتمد كثير ممف ألؼ في التراجـ األندلسييف بعد ابف الفرضي عمى ىذا 

 ىذا الكتاب (1)وقد وصؼ ابف بشكواؿ. (7)ونقموا عنو الكثير . المصدر بشكؿ كبير 

                                                             

 .246 ، ص 1المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 1)

وقد نشر . ىػ 1408، 2عني بنشره وصححو ووافؽ عمى طبعو السيد عزت العطار الحسيني، ط  ( 2)
نشرتو مكتبة ، ـ 1988ـ، 1890أوؿ مرة ضمف مجموعة المكتبة األندلسية في مدينة مدريد عاـ 

 .الخانجي بالقاىرة

 .3، ص 2مقدمة المصحح ، ط: السيد عزت العطار   (3)

، 1، ط2إبراىيـ األبياري ، جػ: بغية الممتمس تحقيؽ : جذوة المقتبس ، ص   ، الضبي : الحميدي   ( 1)
 .433ـ، ص 1989/ىػ1410بيروت، 

 .246 ، ص 1الصمة جػ: انظر   (2)

 .271ـ، ص 1955حسيف مؤنس ، القاىرة، : تاريخ الفكر األندلسي ، ترجمة : بالنتيا  (3)

مثؿ الحميدي في جذوة المقتبس، والضبي في بغية الممتمس وابف بشكواؿ في الصمة ومف المشارقة   (4)
مصادر الحافظ ابف الفرضي في كتابو : حمد السحيباني: انظر ). الذىبي في سير أعالـ النبالء وغيرىـ
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.   ووصمة بكتابو الصمة . «بمغ فيو النياية والغاية مف الحفؿ واالتقاف»: الكتاب بقولو
 فقد أىمو ىذا ألف يؤلؼ في (2)وبما أف ابف الفرضي األزدي كاف شاعرًا وأديبًا بارعاً 

 خصصو لتراجـ مف غمب عميو «كتابًا حفياًل في أخبار شعراء األندلس»ىذا الفف 
. (3)الشعر واألدب في األندلس
كتابًا » بأنو (4) وصفو ابف بشكواؿ«المؤتمؼ والمختمؼ»كما ألؼ كتابًا في 

ولو مؤلؼ آخر . « ال أعمـ مثمو في فنو البتة» بقولو (5)ووصفو ابف حـز. «حسناً 
ولقد بمغ ابف . (7)ولـ يعرؼ محتواه بشكؿ صريح وواضح.(6)«مشتبو النسبة»في 

الفرضي األزدي مكانة رفيعة في العمـ بيف طالب األندلس، وأصبح مف كبار 
لـ ير مثمو بقرطبة في سعة »:  بقولو(8)عممائيا ومحدثييا حتى وصفو ابف حياف

حيث .«الرواية، وحفظ الحديث، ومعرفة الرجاؿ، واالفتناف في العموـ واألدب البارع
أفاد منو طالب العمـ في األندلس وكثر المتحمقوف في مجالس درسو، والناىموف مف 

. مؤلفاتو
                                                                                                                                                      

العدد / 12تاريخ العمماء والرواة ، مجمة جامعة أـ القرى لعموـ الشريعة والمغة العربية وآدابيا ، المجمد 
 (.2-1، ص 1420 شعباف، 19

 .246،ص 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (5)

 .233المصدر السابؽ ، ص :  ابف فرحوف   (6)

 .246، ص 1المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   (7)

 .246، ص 1المصدر السابؽ ، جػ  (8)

 .180، ص 2رسائؿ ابف حـز ، ج  (9)

، ص 17سير أعالـ النبالء ، جػ: الذىبي : وانظر . 246 ، ص  1المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   (1)
177-178 . 

 .4السحيباني ، المرجع السابؽ ، ص : انظر  (2)

 .179، ص  17المصدر السابؽ ، جػ: نقاًل عف الذىبي .. المقتبس   ( 3)
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وممف اشتغؿ بالتأليؼ في األندلس مف األزدييف خمؼ بف عبداهلل بف سعيد 
كاف ثقة »: (1)حيث قاؿ عنو ابف بشكواؿ . ىػ495بف ُمدير األزدي المتوفى سنة 

فميا رواه، ضابطًا لما كتبو، حسف الخط، كثير الجمع والتقييد وكتب عممًا كثيرًا 
ولـ يبيف ابف بشكواؿ تحديدًا مسميات تمؾ التآليؼ والكتب التي  . «بخطو ورواه

غير أنو أكد أثناء ترجمتو لعبيد بف عمي األزدي أنو . ذكر أف ابف مدير قد كتبيا
وأثناء ترجمتو  . (2 )«...ذكره ابف ُمدير »: استفاد تمؾ الترجمة مف ابف ُمدير فقاؿ

.  (3 )«...وقاؿ ابف ُمدير توفي سنة»: لطاىر بف ىشاـ قاؿ
 يتضح (4)ومف خالؿ تتبع العمماء الذيف تتممذ عمى أيدييـ خمؼ بو ُمدير

أف الغالب عمييـ العموـ الشرعية مما يوحي أف كتبو كانت في ىذا المجاؿ تحديدًا، 
 وكاف خطيبًا بالمسجد (5)يؤيد ذلؾ أنو كاف يقرىء الناس بقرطبة حينما سكنيا

. (6)الجامع بقرطبة
محمد بف أبي نصر بف فتوح األزدي المتوفى عاـ : ويأتي الحميدي 

ضمف أبرز المؤلفيف مف األزدييف الذيف ترجـ ليـ ابف بشكواؿ في ترجمة  (ىػ488)
حيث أحرز الحميدي مف .  مستفيضة قياسًا بغيره مف المترجـ ليـ  في الكتاب

                                                             

 .170، ص 1المصدر نفسو ، جػ   (4)

 .421، ص 2المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ  (5)

 .235، ص 1االمصدر نفسو جػ  (6)

 . وغيرىـ.. وكاف مف أبرزىـ أبو عمر بف عبدالبر ، وأبو العباس العذري، وأبو الوليد الباجي  (1)

 .17،ص 1المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ   (2)

 .170، ص 1ا لمصدر نفسو جػ (3)
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 عممًا جمًا ترجمة في مؤلفات عممية – المشار إلييا سابقًا –خالؿ رحالتو العممية 
ومف أشير مؤلفاتو التي ذكرىا ابف بشكواؿ . جميمة أصبحت منياًل لطالب العمـ

الجمع » وسماه (1)«جمع فيو بيف صحيحي البخاري ومسمـ»كتاب في عمـ الحديث 
وقد أخذه عنو طالب العمـ في بغداد وغيرىا، وانتفع الناس بو . (2)«بيف الصحيحيف

. (3)كثيراً 
وقد بمغ مف ولعو بالعمـ والدرس وتعمقو بنسخ ما يقع في يديو مف الكتب أف 

انة»: كاف . «(5) قس ماء يتبرد فيو(4)ينسخ بالميؿ في الحرِّ ، فكاف يجمس في إجَّ
 ونقؿ عنو (7)«كتاب عمماء األندلس» لو مؤلؼ آخر سماه (6)كما ذكر ابف بشكواؿ

عنو ابف بشكواؿ الكثير مف تراجمو، وبما أف الحميدي كاف مف المتضعميف في عدد 
 فقد كاف لو (8 )«...جمع بيف الفقو والحديث واألدب»مف العموـ والمعارؼ حيث 

                                                             

 .530،ص 2االمصدر نفسو ، جػ  (4)

 .121، ص 19جػ: سير أعالـ النبالء : الذىبي   (5)

 .121، ص 19المصدر السابؽ ، جػ: الذىبي   (6)

، 2المعجـ الوسيط، ط: إبراىيـ أنيس وآخروف: انظر . إناء تغسؿ فيو الثباب : بالتشديد : اإلجانة   (7)
 .7ـ، ص 1972/ىػ 1392القاىرة، 

 .122،ص 19المصدر السابؽ ، جػ: الذىبي   (1)

 .530، ص 2المصدر نفسو، جػ  (2)

. 123،ص19 ، الذىبي ، المصدر السابؽ جػ«تاريخ األندلس»وقد ورد ىذا المؤلؼ بعدة مسميات مثؿ   (3)
جذوة المقتبس في » و318، ص2نفح الطيب، جػ: المقري ) «جذوة المقتبس في أخبار عمماء األندلس»و

( . 161، ص 1بغية الممتمس ، جػ: الضبي  : «تاريخ األندلس
، 1 بتحقيؽ محمد األنباري ، القاىرة، ط«جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس» وطبع ونشر باسـ 

 .ـ1984/ىػ1404

 .123، ص19المصدر السابؽ، جػ: الذىبي   ( 4)
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 التي أمد بيا المكتبة اإلسالمية في فنوف مختمفة مف (1)عدد مف التآليؼ األخرى
. (2)وقد وقؼ كتبو التي ألفيا عمى أىؿ العمـ عند وفاتو. العموـ والمعارؼ

ىػ 394    وكاف عبدالممؾ بف إدريس األزدي المعروؼ بابف الجزيري المتوفى سنة 
مف وزراء الدولة العامرية، ومف كتابيا المشيوريف، وأدبائيا المبرزيف  كثير الشعر ، 

 ولـ يبيف (4)«رسائؿ وأشعار مروية» ولو .(3)غزير المادة، معدود في أكابر البمغاء
لنا ابف بشكواؿ مواضيع تمؾ الرسائؿ غير أنو أشار إلى براعة ىذا األديب الكاتب 

ولـ يخمؽ مثمو كتابة وخطابة وبالغة وشعرًا وفيمًا ومعرفة وبو ختـ »حيث قاؿ عنو 
عمـ مف أعالـ الزماف، » (6) وقاؿ عنو الفتح بف خاقاف(5)«بمغاء كتاب األندلس

. «وعيف مف أعياف البياف

                                                             

: مف المؤلفات التي ذكرت لمحميدي ولـ يوردىا ابف بشكواؿ ما يمي  (5)
 وقيؿ اسمو «الترسؿ» كتاب «الذىب المسبوؾ في وعظ المموؾ»كتاب – كتاب جمؿ تاريخ اإلسالـ 

ما جاء مف » ويسمى «الجار» وكتاب «مخاطبات األصدقاء» وكتاب «تسييؿ السبيؿ إلى عمـ الترسيؿ»
سير أعالـ النبالء ، : الذىبي):  انظر«ذـ النميمة» وكتاب ، «النصوص واألخبار في حفظ الجار

(.  123، ص 19جػ
مخاطبات األصدقاء في المكاتبات »وكتاب  . «مف ادعى األماف مف أىؿ اإليماف» ولو أيضًا كتاب 

: المقرى :  انظر«األشعار الحساف في المواعظ واألمثاؿ» وكتاب «األماني الصادقة» وكتاب «والمقاء
 .319-318ـ، ص 1986/ىػ1406، القاىرة، 1يوسؼ البقاعي، ط: ، تحقيؽ 2نفح الطيب، جػ

 .320، ص 2المقرى ، نفح الطيب ، جػ  (6)

 .445-444، ص 2المصدر السابؽ ، جػ: الحميدي   (1)

 .339، ص  1الصمة ، جػ: ابف بشكواؿ   (2)

 .340، ص 1المصدر نفسو ،  جػ: ابف بشكواؿ   (3)

 .177مطمح األنفس ومسرح التأنس ، ص   (4)
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  ونختـ الحديث عف دور األزدييف في التنصيؼ والتأليؼ بذكر عمـ آخر مف أعالـ 
عمي بف عبداهلل بف عمي بف محمد بف يوسؼ األزدي :  األزد في األندلس أال وىو 
كاف نافذًا في »:  بقولو (2) الذي وصفو ابف بشكواؿ(1)المعروؼ بابف األستجى

العموـ ، قديـ العناية بطمب العمـ، شاعرًا مطبوعًا، بميغ المساف والقمـ، حسف الخط 
ألؼ »: (3) وقد برع في التأليؼ والكتابة حتى قاؿ عنو ابف بشكواؿ«صحيح النقؿ

وال غرو في .  وىذا ينص عمى غزارة انتاجو، وكثرة تأليفو«كتبًا كثيرة في غير ما فف
ذلؾ فإف ما وصؼ بو أعاله يدؿ عمى تبحره في العموـ والمعارؼ خاصة في عموـ 

وقد فقدت تمؾ المؤلفات الكثيرة التي . العربية وآدابيا فضاًل عف عموـ الشريعة 
غير أنو يمكننا القوؿ أف . (4)أبدعيا يراع ىذا األزدي العالـ، ولـ يصمنا منيا شيء

. طالب العمـ المعاصريف البف االستجى والقريبيف مف عيده قد أفادوا منيا 
  وال شؾ أف ىؤالء المؤلفيف مف األزدييف الذيف ذكرىـ ابف بشكواؿ وتمؾ المؤلفات 
التي أشار إلييا سواًء بأسمائيا مباشرة أو باإلشارة إلييا ما ىي إال غيض مف فيض 

والتي نيؿ منيا طالب . مما أسيـ بو األزديوف في الحركة العممية في األندلس 
العمـ في األندلس مف خالؿ حمقات العمـ التي تدرس فييا تمؾ المؤلفات، كما اعتمد 

 .عمييا كثير مف المؤلفيف الذيف جاءوا مف بعدىـ

                                                             

 .497، ص 2المصدر السابؽ ، ؽ: الحميدي : انظر عنو  (5)

 .394، ص 2الصمة ، جػ  (6)

 .394، ص 2، جػ2الصمة ، جػ    (7)

لقد جيدت في البحث عف ىذه المؤلفات ومسمياتيا وموضوعاتيا في كؿ كتب التراجـ التي الطعت   (1)
كما حصؿ لكثير مف المؤلفات . عمييا فمـ أجد ليذه المؤلفات ذكر مما يوحي بأف فقدىا كاف قديمًا 

 .غيرىا
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 « التعليم والتدريس»دور األزديين في 
اضطمع عدد مف األزدييف بدور رائد في حركة التعميـ في األندلس ، وقد 

أشار المؤلؼ في درج ترجمتو لعدد مف الشخصيات األزدية بدور أولئؾ األعالـ في 
التدريس والتعميـ سواًء في المساجد أو حمقات العمـ أو حتى في منازليـ، متصدريف 
لتدريس طالب العمـ ما أتقنوه مف عموـ، وما حصموه مف معارؼ، يردوف عمييـ ما 
حفظوه مف مرويات وروايات، ويشرحوف أميات الكتب في مختمؼ الفنوف، وينثروف 

. ُدر ما أبدعوه في مؤلفاتيـ لمف قصدىـ مف طالب العمـ
  وال يكاد عمـ مف األعالـ األزدييف الذيف أوردىـ المؤلؼ في كتابو يخمو مف إشارة 
إلى دور أسيـ بو في التعميـ والتدريس والرواية في مدينتو التي نشأ بيا أو المدف 

إمامًا  لمسجد  (ىػ327ت )فقد كاف عبداهلل بف خمؼ األزدي . التي استقر بيا 
ولعمو إلى جانب تدريس القرآف . غالب في قرطبة ويدِّرس في مسجده لطالب العمـ 

الكريـ كاف يدرس الحديث والفقو وكاف مف أبرز مف روى عنو كما ذكر ابف بشكواؿ 
وحينما عاد ابف  .(1)الفقيو الحافظ األندلسي المشيور أبو بكر محمد بف أبيض

الفرضي مف رحمتو إلى المشرؽ برز في العموـ الشرعية بشكؿ كبير وأصبح مقصد 
طالب العمـ الذيف كاف يتكاثروف في حمقتو حيث كاف فقييًا وراوية ولغويًا فصيحًا 

وشاعرًا مبدعًا ينثر لطالبو في حمقات درسو مخزونو الرفيع في كؿ مف ىذه الفنوف 
. (2)التي برع فييا معممًا ومؤلفاً 

                                                             

 .242، ص 1الصمة ، جػ  ( 1)

 .247 – 246، صف 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (2)
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وكاف مف أبرز التالميذ الذيف تمقوا العمـ عمى يديو أبو عمر بف عبدالبر 
كاف فقييًا عالمًا في جميع »:  الذي وصؼ شيخو ابف الفرضي بقولو (1)الحافظ

كما كاف مف تالميذه أبو عبداهلل  . (2 )«...فنوف العمـ في الحديث وعمـ الرجاؿ
كاف مف أىؿ العمـ، » الفقيو الشيير والذي قاؿ عف شيخو ابف الفرضي (3)الخوالني

. (4)«جمياًل ومقدمًا في اآلداب، نبياًل مشيورًا بذلؾ
لـ ير مثمو في قرطبة »:  فقد وصؼ شيخو ابف الفرضي بقولو(5) أما ابف بشكواؿ   

مف سعة الرواية وحفظ الحديث ومعرفة الرجاؿ، واالفتتاف في العموـ إلى األدب 
ولقد كاف ابف الفرضي يجمع في دروسو بيف الفقو . «..البارع والفصاحة المطبوعة

 .  (6)والحديث واألدب والسير وينشد طالبو بعض أشعاره
قباؿ الطالب عميو أف كمؼ بقراءة الكتب في       وبمغ مف عمو كعبو في العمـ وا 

، وىذه الميمة التي يصدر بيا تكميؼ مباشر مف الحاكـ ال يرشح (7)عيد بني عامر

                                                             

 :انظر أعاله ص   (3)

ًَ عف ابف بشكواؿ   (4)  .246 ، ص 1المصدر نفسو ، جػ: نقاَل

 .507 ص 2المصدر السابؽ ، جػ: ابف بشكواؿ : انظر عنو   ( 5)

 .247، ص 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (6)

 .248، ص 1المصدر نفسو ، جػ  (1)

 .398-396، ص 1جذوة المقتبس ، جػ: الحميدي   (2)

ينسبوف إلى الحاجب المنصور محمد بف أبي عامر حاجب الخميفة ىشاـ المؤيد وقد أصبح : بنو عامر   (3)
فخمفو في الحجابة ابنو . وظؿ الحكـ في يد أبنائو مف بعده. ىػ 366الحاكـ الفعمي في األندلس منذ سنة 

عبدالممؾ بف محمد الذي واصؿ نيج والده في حكـ األندلس مع االقتصار عمى لقب الحاجب وترؾ 
مسمى الخالفة لمخميفة ىشاـ المؤيد ثـ خمفو أخوه عبدالرحمف المعروؼ بشنجوؿ في الحجابة ولكنو طمع 

. ىػ400حيث قتؿ في سنة . في أخذ الخالفة مباشرة مف بني أمية مما جعؿ بقية األموييف يثوروف عميو 
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ليا إال مف كاف لو قدـ في العمـ راسخة، وخبرة في الدرس والتعميـ كبيرة  ومكانة 
-.  عمى حٍد سواء–مرموقة لدى الحاكـ والعمماء 

خباريًا وشاعراً »  وكاف ابنو مصعب بف عبداهلل األزدي  . (1)«أديبًا ومحدثًا وا 
رجاًل أديبًا حموًا » : (ىػ410ت )  وكاف عبدالرحمف بف محمد بف أبي يزيد األزدي 

     (2)«حافظًا لمحديث، وأسماء الرجاؿ واألخبار، ولو أشعار حساف في كؿ فف
وكاف لو تالميذه وطالبو الذيف يتحمقوف . (3)وكاف بارعًا في عمـ األنساب واشتير بو

. (4)في درسو لسماع ىذه العموـ عنو
  وكما كاف لو دروسو وتالميذه في األندلس فقد كاف لو أيضًا تالميذه ودروسو في 

. (5)مصر التي انتقؿ إلييا عند وقوع الفتنة في قرطبة
في عموـ المغة العربية  (ىػ429ت )  وبرع سعيد بف عبداهلل بف ُدحيـ األزدي 

إمامًا في كتاب سيبويو ، ذا »: وآدابيا بصفة عامة والنحو بصفة خاصة حيث كاف 
 وكاف لو في (6)«حظ وافر مف عمـ المغة وشروح األشعار وضروب اآلداب واألخبار

                                                                                                                                                      

، القاىرة، 1التاريخ األندلسي ، ط: عبدالرحمف الحجي : انظر. وانتيى بذلؾ دور العامرييف 
 .307-306ـ، ص 1983/ىػ1403

 .593، ص 23المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (4)

 337، ص 1السابؽ نفسو  ، جػ  (5)

 .337، ص 1السابؽ نفسو  ، جػ: ابف بشكواؿ  ( 1)

 .337، ص 1السابؽ نفسو  ، جػ  (2)

 .337، ص 1السابؽ نفسو  ، جػ  (3)

 .216، ص 1السابؽ نفسو  ، جػ  (4)
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 برز (2)وفي تاكرنا.  (1)إشبيمة أثره ودوره في نشر عموـ العربية وتدريس النحو بيا 
كعالـ مف أبرز أعالـ تمؾ المدينة حيث كاف  (ىػ431ت )معوز بف داود األزدي 

 حيث تخرج مف (3 )«...مفتيًا جمياًل ، وعابدًا مجتيدًا ، وعالمًا يكثر مف الحديث)
مجالس حديثو عمماء بارزوف وتالميذ نجباء كاف مف أشيرىـ القاضي يونس بف 

.  وغيرىـ(5) ، والفقيو أبو عبداهلل محمد بف عتاب(4)أحمد
يمقب بالمقرىء  حيث  (ىػ462ت)وكاف أبو إسحاؽ إبراىيـ بف محمد األزدي 

قرائيـ  كاف مممًا بالقرآف وعمومو، بارزًا في عمـ القراءات وقد جمس لتعميـ الناس وا 
 وحينما توفي عالـ القراءات بقرطبة أبي القاسـ بف (6)القراءات في قرطبة

 حؿ مكانو في إقراء الناس وتعميـ القراءات إبراىيـ بف محمد األزدي (7)عبدالوىاب
وكاف . (8)ىذا فكاف عممًا في ذلؾ أفاد منو طالب العمـ في قرطبة بشكؿ كبير 

مف شيوخ المرية الكبار ومفتييا، وممف جمس  (ىػ477ت)طاىر بف ىشاـ األزدي 

                                                             

 .216، ص 1السابؽ نفسو  ، جػ  (5)

الحميري، المصدر السابؽ، : انظر )مدينة متوسطة تقع بالقرب مف استجة في جنوبي األندلس : تاكرنا  (6)
 (.129ص 

 .591، ص 2المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (7)

 .سوؼ يأتي الحديث عنو أدناه  (8)

 ..328، ص 18سير أعالـ النبالء ، جػ: الذىبي : انظر عف ترجمتو   (9)

 .362 ، ص 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (1)

عارفًا .. كاف مف ُجمة المقرئيف »: وقد برز ىذا العالـ في القراءات حتى وصفو ابف بشكواؿ بقولو   (2)
. «بالقراءات وُطرفيا أحسف الضبط ليا، وكانت الرحمة في وقتو إليو

 .....، 362، ص 1جػ: الصمة :  انظر 

 .97، ص 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 3)
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طالب العمـ بيا في حمقات درسو في الحديث والمسائؿ بعد عودتو مف رحمتو إلى 
. (1)المشرؽ في طمب العمـ

ُيدِّرس في  (ىػ474ت)وفي طميمطة ومجريط كاف يونس بف أحمد األزدي 
لو بصر بالمسائؿ وتصرؼ في »و. (2)الزىد والرقائؽ إلى جانب الفقو والحديث

جميؿ المعاشرة، أحسف الناس خمقًا، وأكثرىـ »-  رحمو اهلل – وكاف (3)«الحديث
. (4) كما وصفو ابف بشكواؿ«بشاشة

فقد كاف رأسًا في عموـ الشريعة وخاصة عمـ الحديث  (ىػ488ت )  أما الحميدي 
لـ تر عيناي مثؿ أبي عبداهلل : حتى قاؿ بعض األكابر ممف لقي األئمة»والرجاؿ 

الحميدي في فضمو ونبمو ونزاىة نفسو وغزارة عممو وحرصو عمى نشر العمـ وبثو 
.  (5)«في أىمو

  وقد جمس لتدريس طالب العمـ مف كتابو الذي جمع فيو بيف صحيحي البخاري 
إمامًا في عمـ الحديث وعممو ومعرفة » حيث كاف (6)« فأخذه الناس عنو»ومسمـ 

. (7)«فنونو ورواتو، محققًا في عمـ األصوؿ عمى مذىب أصحاب الحديث

                                                             

 .619، ص 2، جػ235، ص 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (4)

 .648 ، ص 2المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (5)

 .648، ص 2السابؽ نفسو  ، جػ  (6)

 .648، ص 2السابؽ نفسو  ، جػ  (7)

 .318، ص 2نفح الطيب ، جػ: المقري  ( 5)

 .531، ص 2المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 2)

 .318، ص 2المصدر السابؽ ، جػ: الغزي   (3)



                                                                         جامعة بنها– مجلة كلية اآلداب

 
 

 905 2009                               يوليو           العدد الحادى و العشرون                    

  وبما أف الحميدي كاف متبحرًا في عموـ العربية وآدابيا وعمـ الرجاؿ والسير 
والتراجـ ، وكاف أيضًا شاعرًا مطبوعًا فال بد أف طالبو ومريدوه قد نيموا مف عممو 

وتكاثر الطالب حولو حتى وصفو الحجاري في . الغزير في ىذه العموـ والمعارؼ
إنو أظير العمـ في طرؽ ميورقة بعدما كانت عطالء مف ىذا »:  بقولو(1)المسيب

. «الشأف ، وترؾ ليا فخرًا تباري بو خواص البمداف
وحسب الحميدي ىذا الوصؼ مف إحياء العمـ ونشره وتعميمو لمطالب في 

مما يشؼ عف األثر الكبير والدور الرائد الذي أسيـ بو الحميدي في . ميورقة وغيرىا
- .  كما سبؽ بيانو أعاله–التعميـ فضاًل عف التأليؼ 

وممف أخذ طالب العمـ األندلسيوف عنيـ في قرطبة والمرية خمؼ بف عبداهلل بف 
حيث كاف يدرس الحديث وعموـ القراءات في المسجد  (ىػ495ت )ُمدير األزدي 

وأقرأ الناس -  قرطبة–استوطف »الجامع بقرطبة بعد انتقالو إلييا مف المرية حيث 
وكتب عممًا كثيرًا بخطو ... بيا، وسمع منو جماعة مف أىميا، وكاف ثقة فيما رواه، 

. (3)مف أبرز تالميذه محمد بف أصبغ قاضي الجماعة بقرطبةوكاف . (2)«ورواه
في التعميـ  (ىػ544ت )كما أسيـ ابنو عبدالعزيز بف خمؼ األزدي 

 عموـ القرآف والحديث التي تمقاىا عف (4)«أخذ الناس عنو»والتدريس بقرطبة حيث 
. والده وكبار عمماء األندلس المعاصريف لو 

                                                             

 .319، صف 2المصدر نفسو ، جػ: نقاًل عف المقري  (4)

 .170، ص 1الصمة ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 2)

 .سوؼ يأتي الحديث عنو أدناه  ( 2)

 .356، ص 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   (3)
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 وشيخ المالكية وعالميـ (1)«كبير المفتيف بقرطبة»وكاف أصبغ بف محمد 
 ويبدو أف درسو كاف في جامع قرطبة حيث (3)«حديث وسمع الناس منو» وقد (2)بيا

كاف إمامًا لو، وقد كاف مف كبار فقياء المذىب المالكي في عصره لذلؾ كاف كبير 
المفتيف في قرطبة ومقدمًا في الشورى لدى والة األمر بيا ، وبمغ مف منػزلتو في 

العمـ، وعمو كعبو فيو أف كانت المناظرات  تجري بيف يديو في مجمس درسو 
وال شؾ أف إجراء المناظرات بيف يديو دليؿ عمى عمو منػزلتو، وقدرتو . (4)بقرطبة

وقد اضطر في آخر عمره لمزوـ داره . العممية الكبيرة في الفصؿ بيف المتناظريف
وعدـ الخروج إلى طالب العمـ الذيف كانوا يتحمقوف حولو وذلؾ بسبب سعاية 

وكاف ابنو محمد بف .(6)«أف ُحـر الناس منفعة عممو»:  ونتج عف ذلؾ (5)لحقتو
 قد واصؿ منيج (7)(ىػ536ت )أصبغ بف محمد األزدي قاضي الجماعة بقرطبة 

فأنسى مف قبمو »والده فجمس لمتدريس واسماع الحديث بقرطبة في المسجد الجامع 
 وكاف قد بمغ مف العمـ درجة عالية أىمتو (8)«واستمر عمى ذلؾ إلى أف توفي.. 

وخطة أحكاـ . لتولي عدد كبير مف المناصب في قرطبة منيا قضاء الجماعة

                                                             

 .110، ص 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 4)

 .312،ص 19سير أعالـ النبالء ، جػ: الذىبي   (5)

 .312، ص19المصدر السابؽ ، جػ: الذىبي . 110،ص 1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 3)

 .110،ص1المصدر نفسو ، جػ: ابف بشكواؿ  ( 4)

 .555، ص 2جػ.المصدر نفسو ،: ابف بشكواؿ  (2)

 .555، ص  2السابؽ نفسو  ، جػ ( 3)

 .555، ص 2السابؽ نفسو  ، جػ  (4)

 .555، ص 2السابؽ نفسو  ، جػ  (5)
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وتوليتو كؿ ىذه المناصب دليؿ عمى مكانتو العممية . (1)المظالـ، والشورى وغيرىا
. الرفيعة

أما اسماعيؿ بف حمزة األزدي المالقي فقد برع في عمـ أصوؿ الديانات، وكاف 
 الذي اختص بو ، وحرص عميو حتى برع (2)ذا عناية واىتماـ بالغيف بيذا العمـ

وبرز فيو، وأخذ طالب العمـ يتمقونو عنو حتى برز مف تالميذه غانـ األديب وأبو 
. (3)الطرؼ الشعبي وغيرىـ

: الخاتمــة
ويتبيف لنا مف خالؿ النماذج التي سقناىا أعاله الدور الكبير الذي أسيـ بو 

األزديوف في رفد الحركة العممية، ونشر العمـ والمعرفة، بجموسيـ لمتعميـ والتدريس 
في عدد كبير مف  مدف األندلس وحواضرىا الكبرى مثؿ قرطبة واشبيمية وطميطمة 
والمرية ومالقة وغيرىا كما يتضح أف األزدييف أسيموا في مختمؼ العموـ والمعارؼ 
بداًء بالقرآف الكريـ تعميمًا وتحفيظًا ، وعمـ القراءات والتجويد والتفسير ، وكذا عموـ 
العربية كالنحو واألدب والبالغة والشعر، ووصواًل إلى العموـ االجتماعية كالسبر 

. والتواريخ والتراجـ، مرورًا بعموـ أصوؿ الديانات وما يتعمؽ بيا 
وبما أف المؤلؼ مدار البحث اىتـ بتراجـ العمماء الذيف أسيموا في خدمة 
عموـ الشريعة والعربية عمى وجو الخصوص فإنو لـ يتعرض لغيرىـ ممف كاف لو 
دور في باقي مجاالت العموـ األخرى كالعموـ الطبية والتجريبية والفمسفة والمنطؽ 

                                                             

 .555المصدر السابؽ ، ص   ( 6)

 .105، ص 1السابؽ نفسو  ، جػ  (7)

 .105، ص 1السابؽ نفسو  ، جػ  (8)
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ولـ يكتؼ األزديوف في رفد ودعـ الحركة العممية في األندلس بالتأليؼ .وغيرىا 
نما أسيموا بدور بارز وظاىر في مجاالت أخرى كاف ليا أثرىا   بدوف –والتدريس وا 

في دعـ الحياة العممية في األندلس مثؿ إمامة الصالة في مساجد وجوامع - شؾ
. (1)وتولى الخطبة بتمؾ الجوامع. عدد مف المدف األندلسية

 
 

وال شؾ أف أولئؾ األئمة والخطباء قد اضطمعوا بدور ال يقؿ أىمية عف 
سابقييـ في المحافظة عمى اآلداب العامة لممجتمع والحرص عمى المحافظة عمى 
األخالؽ اإلسالمية الرفيعة فضاًل عف ما يقدـ أولئؾ األئمة والخطباء مف تثقيؼ 

. (2)وتعميـ لمعامة مف خالؿ تمؾ المواقع التي يتولونيا 
ىذا إلى جانب أولئؾ األزدييف الذيف تولوا مياـ االفتاء والقضاء في عدد 

. (3)مف مدف األندلس المختمفة
 
 
 

                                                             

 .592، ص 474، ص 2، جػ242، ص 170، ص 1الصمة ، جػ: ابف بشكواؿ : انظر عف ذلؾ   ( 1)

 .592، ص 474، ص 2، جػ242، ص 170، ص 1الصمة ، جػ: ابف بشكواؿ   ( 2)

، 554، ص225، ص 2، جػ248، ص 235، ص 162، ص 1جػ: ابف بشكواؿ : انظر عف ذلؾ   ( 3)
 .591ص



                                                                         جامعة بنها– مجلة كلية اآلداب

 
 

 909 2009                               يوليو           العدد الحادى و العشرون                    

المصادر والمراجع 
: المصادر :  ووًال 

 .(ـ1182/ىػ578ت )أبو القاسـ خمؼ بف عبدالممؾ : ابف بشكواؿ 

 نشر وتصحيح عزت «الصمة في تاريخ أئمة األندلس وعممائيـ ومحدثييـ وأدبائيـ»
 .ـ1994/ىػ1414العطار الحسيني ، القاىرة، مكتبة الخانجي ، 

 .(ـ1194/ىػ487ت )عبداهلل بف عبدالعزيز :  البكري 

أدرياف ليوفف وأندري فيري، دار الغرب اإلسالمي، :  تحقيؽ «المسالؾ والممالؾ»-
 .ـ1992

 .(ـ892/ىػ279ت )أبو الحسف البالذري :  البالذري 

 .ـ1978/ىػ1398 بيروت، دار الكتب العممية، «فتوح البمداف»

  .(ـ1063/ىػ456)عمي بف أحمد بف سعيد : ابف حـز 

ـ  1988/ىػ1418 بيروت، دار الكتب العممية ، «جميرة أنساب العرب»- 
 .ـ1981، بيروت ، 1إحساب عباس ، ط:  تحقيؽ «رسائؿ ابف حـز»-

 .(ـ1095/ىػ488ت )أبو عبداهلل محمد بف أبي نصر األزدي : الحميدي 

، القاىرة، 2إبراىيـ األبياري ، ط:  تحقيؽ «جذوة المقتبس في تاريخ رجاؿ األندلس »
 .ـ1984/ىػ1404

 .(ـ1326/ىػ727ت حوالي )أبو عبداهلل محمد بف عبداهلل :  الحميري 

، بيروت، مكتبة 2إحساف عباس، ط:  تحقيؽ «الروض المعطار في خبر األقطار»
 .ـ1984لبناف، 

 .(ـ990/ىػ380ت )أبو القاسـ بف حوقؿ النصيبي :  ابف حقوؿ 

 .ـ1979 ، بيروت ، مكتبة الحياة، « صورة األرض»-
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 .(ـ1974/ىػ776ت )لساف الديف أبو عبداهلل محمد بف عبداهلل :  ابف الخطيب 

، القاىرة، 2محمد عبداهلل عناف، ط:  تحقيؽ «اإلحاطة في أخبار غرناطة»-
 .ـ1973/ىػ1393

 .(ـ1405/ىػ808ت )عبدالرحمف بف خمدوف : ابف خمدوف 

 .ـ1981/ىػ1401، بيروت ، دار الفكر، 1 ط«تاريخ ابف خمدوف»-

 .(ـ1282/ىػ681ت )أبو العباس أحمد بف محمد : ابف خمكاف 

إحساف عباس ، بيروت، دار صادر، :  تحقيؽ «وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف»-
 .ـ1970

 .(ـ854/ىػ240ت )خميفة بف خياط الميتي : ابف خياط 

أكـر ضياء العمري، بيروت، مؤسسة الرسالة، :  تحقيؽ «تاريخ خميبفة بف خياط»
 .ـ1977/ىػ1397

 .(ـ1374/ىػ748ت )شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف : الذىبي 

عمر عبدالسالـ تدمري، بيروت، :  تحقيؽ «تاريخ اإلسالـ ووفيات مشاىير األعياف»- 
. ـ1987/ىػ 1407، 1دار الكتاب العربي ، ط

، بيروت، مؤسسة 8شعيب األرنؤوط وآخروف، ط:  سير أعالـ النبالء ، تحقيؽ »-
 .ـ1992/ىػ1412الرسالة 

 .(ـ1202/ىػ599ت )أبو جعفر أحمد بف يحيى : الضبي 

، 1إبراىيـ األبياري ، ط:  تحقيؽ « بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس »-
 .ـ1989/ىػ1410القاىرة، 

 .(ىػ922/ىػ310ت )محمد بف جرير : الطبري 

 .)ـ1979/ىػ1399 دار الفكر ، «تاريخ األمـ والمموؾ»-
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 .(ـ1312/ىػ712ت بعد )أبو العباس أحمد بف محمد : ابف عذاري 

وليفي بروفنساؿ، . كوالف. س. ج:  تحقيؽ «البياف المغرب في أخبار األندلس والغرب»-
 .ـ1983، بيروت، دار الثقافة، 3ط

 .(ـ1428/ىػ832ت )محمد بف أحمد بف عمي الحسني : الفاسي 

محمد سرور الصباف ، القاىرة، مطبعة :  نشر «العقد الثميف في تاريخ البمد األميف»
 .(ت.د)السنة المحمدية ، 

 .(ـ1331/ىػ732ت)عماد الديف إسماعيؿ بف محمد : أبو الفداء

. ـ1994/ىػ1417 ، بيروت ، دار الكتب العممية، 1، ط«تاريخ أبي الفداء»-
 .ـ1850 ، بالريس ، «تقويـ البمداف»- 

 .(ىػ799ت )ابف فرحوف ، إبراىيـ نور الديف المالكي 

، 1مأموف محي الديف الجنَّاف، ط:  تحقيؽ « الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب»-
 .ـ1997/ىػ1417بيروت، دار الكتب العممية، 

 .(ـ1012/ىػ403ت )أبو الوليد عبداهلل بف محمد األزدي : ابف الفرضي 

السيد عزت العطار الحسيني ، :  نشر وتصحيح «تاريخ العمماء والرواة لمعمـ باألندلس»
 .ـ1988/ىػ1408، مصر، مطبعة المدني ، 2ط

 .(ـ1372/ىػ774ت )أبو الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي : ابف كثير 

أحمد أبو ممحـ وعمي نجيب عطوي وفؤاد السيد وميدي :  ، تحقيؽ «البداية والنياية»
 .ـ1988/ىػ1408، القاىرة، 1ناصر الديف ، ط

 .(ـ1631/ىػ1041ت )شياب الديف أحمد بف محمد التممساني : المقري 

، بيروت، 1يوسؼ البقاعي ، ط:  تحقيؽ « نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب»-
 .ـ1986/ىػ1406



فى األندلس   دور األزديين في الحياة العلمية
 
 

 2009العدد الحادى و العشرون                                                            يوليو  
 

912 

 .(ـ/     ىػ885)عمر بف فيد : النجـ 

فييـ شمتوت، مكة المكرمة، جامعة أـ :  تحقيؽ وتقديـ «إتحاؼ اورى بأخبار أـ القرى»-
حياء التراث اإلسالمي، ط  .ـ2005/ىػ1426، 3القرى ، مركز البحث العممي وا 

 .الحسف بف محمد الفاسي المعروؼ بميوف األفريقي : الوزاف 

، دار الغرب اإلسالمي، 2محمد حجي ومحمد األخضر ، ط:  ترجمة « وصؼ أفريقيا»-
. ـ1983

: المراجع :  انياًال 
 .إبراىيـ أنيس ورفقاه: أنيس 

 .ـ1972/ىػ1392، القاىرة، 2 ط« المعجـ الوسيط»-

 .ليوبولدوتورِّس: بالباس 

، الرياض، مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث 1 ط« المدف اإلسبانية اإلسالمية»-
 .ـ2003/ىػ1423والدراسات اإلسالمية، 

 .آنخؿ جنثالث: بالنثيا

 .(ت.د)حسيف مؤنس ، القاىرة، :  ترجمة « تاريخ الفكر األندلسي»-

 .عبدالرحمف عمي : الحجي 

 .ـ1983/ىػ1403، القاىرة،  1 ط« التاريخ األندلسي »-

 .محمد محمد : زيتوف 

، القاىرة، دار المنار، 1، ط« القيرواف ودورىا في الحضارة اإلسالمية»-
 .ـ1988/ىػ1408

 .سعيد:  أبو زيد 

 .ـ1988/ىػ1419، 1 خيراف العامري صاحب مممكة المرية األندلسية، ط»-

 .حمد بف صالح:  السحيباني 
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مجمة جامعة أـ  . « مصادر الحافظ ابف الفرضي في كتابو تاريخ العمماء والرواة»-
، شعباف 19، العدد 12القرى لعمـو الشريعة والمغة العربية وآدابيا ، المجمد 

 .ىػ1420

 .أبو العباس أحمد بف خالد الناصري : السالوي 

، الدار البيضاء، دار الكتاب، « االستقصاء ألخبار دوؿ المغرب األقصى»-
 .ـ1954

 .خالد : الشريؼ 

 ، الرياض، مركز الممؾ فيصؿ « مدينة مالقة منذ عصر الطوائؼ حتى سقوطيا»-
 .ـ2009/ىػ1430لمبحوث والدراسات اإلسالمية، 

 .حسيف مؤنس:  مؤنس 

 .ـ1985/ىػ1405  جدة، الدار السعودية لمنشر والتوزيع، « فجر األندلس» -

 .عواطؼ محمد يوسؼ :  نواب 

 الرحالت المغربية األندلسية مصدر مف مصادر تاريخ الحجاز في القرنيف »-
، الرياض، مكتبة الممؾ فيد «السابع والثامف اليجرييف ، دراسة تحميمية مقارنة

 .ـ1996/ىػ1417الوطنية، 


