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الممخص
ازدىرت الحياة العممية في ظؿ ازدىار الحضارة اإلسالمية في بالد
اإلسالـ كافة كفي كؿ المياديف  ،فكانت حكاضر المدف األندلسية الكبرل حافمة
باألنشطة العممية المتنكعة المتمثمة بالرحمة لطمب العمـ كمف ثـ التأليؼ كالقراءة
التي طمبيا الصغير كالكبير ليبرع عدد كبير كمتميز كؿ حسب اختصاصو
الذم طمبو كأجاد فيو  ،كىذا دأب اإلنساف المسمـ الذم يسعى دائما في طمب
العمـ .
مدينة كادم آش مف المدف التي لـ يسمط عمييا الضكء كثي انر رغـ أنيا
أنجبت الكثير مف العمماء الذيف برعكا كأبدعكا في مجاالت عدة كخدمكا بالدىـ
كثي انر  ،كىنا تكمف أىمية المكضكع الذم يستدعي أبراز أدكارىـ كأعماليـ في
مجمؿ النشاط العممي كاألدبي كالفكرم كالفني  ،كبالتالي نكشؼ الدكر األصيؿ
لمحضارة األندلسية كعطائيا الثر الذم ال ينضب  ،كما يشكؿ فرصة طيبة
لالطالع عميو كاعطاءه عمقان كشمكالن  ،فضالن عف أف المدينة اكتسبت أىميتيا
ككنيا جزءان مف مدينة غرناطة الشييرة آخر معاقؿ المسمميف في األندلس كىي
مف أكائؿ المدف التي استردىا األسباف في العصر األندلسي األخير في ظؿ
حكـ بني األحمر .
ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)
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Abstract
The life of science came to view during the islamic
civilization in all islamic countries. the large cities in
andulus de great steps in science , represented in travels to
learn new sciences and wrilens for all ages , many muslims
reached great pinnacles in different science specialties
which helped to teach an islamic yearning for science.
The city of wadi Ash is one at these cities , not wellknown in those times despite the fact that it produced a
great number of scientists who served their country well . it
is vital , in our view to expose their great effort and make
them well-known to all.
Therefore it is our duty to make known their great
achievements in art , science and other fields , and show the
real role of Andulusian civilization and its effect on all .
This is an opportunity to show the depth of these great
efforts . This city of wadi Ash was well-known as it is part
of the famous Granada , the fast of the islamic civil centres .
Granada was one of the first to be rule of Beni Ahmer .
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ازدىرت الحياة العممية في ظؿ ازدىار الحضارة اإلسالمية في بالد اإلسالـ

كافة كفي كؿ المياديف ،فكانت حكاضر المدف األندلسية الكبرل حافمة باألنشطة
العممية المتنكعة المتمثمة بالرحمة لطمب العمـ كمف ثـ التأليؼ كالقراءة التي طمبيا
الصغير كالكبير ليبرع عد د كبير كمتميز كؿ حسب اختصاصو الذم طمبو كأجاد فيو،
كىذا دأب اإلنساف المسمـ الذم يسعى دائما في طمب العمـ .

مدينة كادم آش مف المدف التي لـ يسمط عمييا الضكء كثي انر رغـ أنيا أنجبت

الكثير مف العمماء الذيف برعكا كأبدعكا في مجاالت عدة كخدمكا بالدىـ كثي انر  ،كىنا

تكمف أىمية المكضكع الذم يستدعي أبراز أدكارىـ كأعماليـ في مجمؿ النشاط العممي
كاألدبي كالفكرم كالفني  ،كبالتالي نكشؼ الدكر األصيؿ لمحضارة األندلسية كعطائيا

الثر الذم ال ينضب  ،كما يشكؿ فرصة طيبة لالطالع عميو كاعطاءه عمقان كشمكالن،

فضالن عف أف المدينة اكتسبت أىميتيا ككنيا جزءان مف مدينة غرناطة الشييرة آخر

معاقؿ المسمميف في األندلس كىي مف أكائؿ المدف التي استردىا األسباف في العصر

األندلسي األخير في ظؿ حكـ بني األحمر.

تطرقت الدراسة إلى عدة محاكر أخذنا بنظر االعتبار تتبع مالمح المدينة
التاريخية تحت عنكاف " جغ ارفية كادم آش كأكصافيا كخصائصيا " ك " أعماؿ كادم
آش مدنيا كقراىا كحصكنيا " ثـ " نبذة تاريخية عف كادم آش كتاريخيا السياسي" ،

ثـ المكضكع الرئيس أال كىك الحياة العممية الذم بنيت عميو ىذه الدراسة تحت عنكاف

"الحياة العممية في مدينة كادم آش " بحثنا فييا عف أبرز " بيكتات كادم آش
العممية" ك " قضاة كادم آش "  ،ففضالٌ عف ككنيـ قضاة فقد إشتيركا بعمكميـ

الكثيرة ،ثـ تطرقنا إلى دراسة العمكـ الدينية كعمكـ الحديث كعمكـ الفقو تحت عنكاف "
العمكـ الشرعية في كادم آش " كالعمكـ المسانية تحت عنكاف " المغة كاألدب كالشعر
في كادم آش "  ،ثـ كضحنا ما تميزت بو كادم آش بالعمكـ الصرفة تحت عنكاف "

العمكـ الصرفة كالتطبيقية في كادم آش " كأخي ار جاءت دراسة عف أبرز ىم ٍف تغربكا
ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)

ُِٗ

أ.ـ.د .صباح خابط عزيز سعيد

خارج الديار تحت عنكاف"عمماء كادم آش (المغتربكف) عف كطنيـ"  ،كأنيينا الدراسة
بخالصة كاستنتاجات بأىـ ما تكصمت إليو .
كأخي انر فأف ىذه الدراسة تمثؿ جيدا متكاضعان خمص إلى نتائج نتمنى أف تككف

طيبة لفتح نافذة جديدة مف نكافذ اإلبداع المتكاصؿ كالمثمر في الربكع األندلسية .

أكالن  -جغرافية كادم أىش

(ُ)

كأكصافيا كخصائصيا :

مدينة باألندلس مف ككرة البيرة كتقع شرؽ غرناطة بالقرب مف بسطة كتعرؼ

بكادم أش ،كتبمغ المسافة بينيا كبيف مرسية خمسيف كيمك متر ،كالغالب عمى شجرىا

الشاىبمكط ( الكستناء أك أبك فركة )  ،كتنحدر إلييا أنيار مف جباؿ الثمج بينيا كبيف

كبجانو كفييا يككف االبريسـ الكثير ،قاؿ ابف
غرناطة أربعكف ميالن كىي بيف غرناطة ى
حكقؿ(ِ) " :مف مدليف إلى ترجيمو يكماف كمف ترجيمو إلى قصر أش يكماف كمف قصر
أش إلى مكناسة يكماف" .كيستطرد ياقكت الحمكم قائالن  " :قمت كال أدرم قصر أىش

(ّ)
سمى بيذا
ىك كادم أش أك غيره "  .كيبدك أف ىذا المكاف الكحيد في األندلس يي َّ
الرسـ  ،كابف حكقؿ يعنييا حتمان كليا أىمية كبيرة متمثمة بمكقعيا كبكجكد قصر يتخذه

حكاميا مق ار ليـ .

كاستنادنا إلى أكصافيا فيي بمده حسنة بديعة منيعة جدا كثيرة المياه كالفكاكو

تشؽ أماـ أبكابيا كغرناطة  ،كتمييا مشرقان
كالمزارع  ،شديدة البرد بسبب الثمكج ،كالمياه ٌ
مدينة بسطة(ْ) ،ككصفيا كؿ مف الرشاطي كاالشبيمي بقكليما  ":كىي مف مدف ككرة
كبجانة كىي غزيرة السقي كثيرة الثمرة مكضع الحرير كالكتٌاف
البيرة بيف غرناطة ٌ
كتنحدر إلييا األنيار مف جبؿ شمير الطاؿ عمييا كىذا الجبؿ مف أعظـ جباؿ األندلس
كؿ األزمنة ال ينقطع عنو شتاءان كال صيف نا بؿ يتراكـ
طكالن كارتفاع نا كفيو الثمج مف ٌ
يسكد قديمو كيتكلد فيو الحيكاف كفي ىذا الجبؿ كثير مف العقار الذم
كيتكاثؼ حتى ٌ

ال يكجد في سكاه" (ٓ).

أما اإلدريسي الذم يبدأ بذكر خندقيا بعد تجاكز فحص عبمة في المرية بطكؿ

اثنا عشر ميالن  ،فقد عدىا " مدينة متكسطة المقدار ليا أسكار محدقة كمكاسب مؤنقة
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كمياه متدفقة كليا نير صغير دائـ الجرم كمنيا إلى قرية دشمة كبيا المنزؿ كمنيا

إلى الرتبة ثـ إلى قرية افرافريدة ثـ إلى قرية كد كىي قرل متصمة كمنيا إلى مدينة
أغرناطة ثمانية أمياؿ كمدينة كادم آش رصيؼ يجتمع بو طرؽ كثيرة فمف أراد منيا
مدينة بسطة خرج مف كادم آش إلى جبؿ عاصـ ثـ إلى قرية يك ار إلى مدينة بسطة

كبينيما ثالثكف ميالن كمدينة بسطة مدينة متكسطة المقدار حسنة المكضع عامرة آىمة

ليا أسكار حصينة كسكؽ نظيفة كديار حسنة البناء رائقة المغنى كبيا تجارات كفعمة

لضركب مف الصناعات كعمى مقربة منيا حصف طشكر الذم فاؽ جميع حصكف
األندلس منعة كعمكا كرفعة كطيب تربة كىكاء كليس ألحد مكضع يصعد منو إلى ىذا

الحصف إال مكضعاف كبيف المكضع كالمكضع اثنا عشر ميالن عمى طرؽ مثؿ شراؾ

النعؿ كمدارج النمؿ كبأعاله الزرع كالحصاد كالمياه كاليو اإلنتياء في الخصب كجكدة

(ٔ)
ال  " :مدينة الكطف  ،كمناخ مف
الحصانة "  .ككصفيا لساف الديف ابف الخطيب قائ ن

عبر أك قطف  ،لمناس ما بدا كهلل ما بطف  .كضع سديد  ،كبأس شديد ،كمعدف حديد،
كمحؿ عدة كعديد  ،كبمد ال يعتؿ فيو إال النسيـ  ،كمرأل يخجؿ منو الصباح الكسيـ ،

كثيرة الجداكؿ  ،مخضرة الجكانب  ،الفكاكو الكثيرة  ،كالكركـ األثيرة  ،كالسقي الذم
يسد الخمة  ،كيضاعؼ الغمة  ،كسندىا معدف الحديد كالحرير ،كمعقميا أىؿ لمتاج
كالسرير .كىى دار أحساب  ،كارث كاكتساب  ،كأدب كحساب  .كماؤىا مجاج الجميد،

كىكاؤىا يذكى طبع البميد .إال أف ضعيفيا يضيؽ عميو المعاش  ،كناقئيا يتعذر عميو
االنتعا ش  ،كشيخيا يخطك عمى قصبة االرتعاش  ،فيي ذات برد  ،كعكس كطرد ،
ما شئت مف لحى راعد  ،كمقركر عمى الجمر قاعد  ،كنفس صاعد  ،كفتنة ىي ًع يد بيا
كاعد  ،كشركر تسؿ الحناجر  ،كفاجر يسطك بفاجر  ،ككمؼ بياجر كاغتماـ تبمغ بو
القمكب الحناجر  ،كزميرير تجمد لو المياه في شير ناجر  .كعمى ذلؾ فدرتيا أسمح

لمحالب  ،كنشيدتيا أقرب لمطالب  ،كمحاسنيا أغمب كالحكـ لمغالب " (ٕ).

أما الحميرم فقد كصفيا قائالن  " :مدينة باألندلس قريبة مف غرناطة كبيرة

خطيرة تطرد حكليا المياه كاألنيار ،ينحط نيرىا مف جبؿ شمير ،كىك في شرقييا،
كىي عمى ضفتو ،كليا عميو أرحاء الصقة بسكرىا ،كىي كثيرة التكت كاألعناب
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كأصناؼ الثمار كالزيتكف  ،كالقطف بيا كثير  ،ككاف بيا حمامات  ،كليا باباف :
شرقي عمى النير كغربي عمى خندؽ ،كقصبتيا مشرفة عمييا ،كعمييا سكر حجارة ،

كىك في ركنيا الذم بيف المغرب كالقبمة "

(ٖ)

 .كما أشار ابف الخطيب إلى أنيا يكثر

فييا خشب الجكز كىذا يعني أف أشجار الجكز تزرع فييا بكثرة (ٗ).

كمدينة كادم أىش كغيرىا مف المدف التي سجمت المصادر بحقيا بعض

العجائب كالغرائب التي تتميز بيا ربما تككف حقيقة أك يعترييا طابع المبالغة
كاألسطكرة  ،فمف عجائب كادم أىش أف في قرية  -كما أيشيع  -عيف تجرم سبعة
أعكاـ كتغكر سبعة أعكاـ  ،قالكا ":كىذا معركؼ عمى قديـ الزماف تسكف بجرياف عينيا

كتخمك بغكرىا"(َُ) ،كمف عجائب كادم أىش أيضا شجرة مف القسطؿ عظيمة الحجـ

م(ُُ).
أمر
في جكفيا
ه
مشيكر قالو أبك عبد اهلل بف جز ٌ
ه
حائؾ ينسج الثياب ،كىذا ه
كقد جاء ذكر كادم آش بأسماء عدة منيا  :كادم أىش  ،أك كادم ياش(ُِ) ،ككادم

اآلشا  ،أك كادم اآلشات(ُّ) ،كفييا يقكؿ أبك الحسف بف نزار :

قضت بؾ النػػػػػػػػػػػػػػػعماء
أذكرت ما ٌ
بردت لفحاتػػػػو األنػػػػػػػػػػػػػداء
قػػػػػػػػػػػػد ٌ

كادم اآلشات يييج كجدم كمٌما

هلل ظمٌؾ كاليجيػػػػػػػػػػػػػػر مسمٌطه

و
بمحظة
كالشمس ترغب أف تفكز
كالنير يبسـ بالحباب كأ ٌنػػػػػػػػػػو

فمذاؾ تحذره الغصكف فميمػػػػػػػيا

منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فتطرؼ طرفيا األفيػػػػػاء

حيػػػػػػػػػػ هة رقشػػػػػػػػػػػػػاء
ه
سػػػػػػػػػػمخ نضتو ٌ
أبدان عمى جنباتو إيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

(ُْ)

ثانيان  -أعماؿ كادم آش ( مدنيا كقراىا كحصكنيا ) :

أشار ابف غالب الغرناطي ( تُٕٓىػُُٕٓ /ـ ) إلى أف مدينة كادم آش

تقع ضمف ككرة البيرة كذلؾ بقكلو " :كليا مدينة اآلشات كىي المشيكرة بكادم آش ،
كىي كثيرة األشجار كالفكاكو  ،كتنحدر إلييا أنيار مف جبؿ الثمج  ....كمف محاسف

ككرة البيرة إنيا ال تعدـ زريعة بعد زريعة  ،كرفعان بعد رفع طكؿ العاـ"

(ُٓ)

 .كالجدير

بالذكر أف ككرة البيرة تقع إلى الجنكب مف إقميـ بجانة أك المرية كفيو مف المدف عمى

حد قكؿ األدريسي  " :غرناطة ككادم آش كالمنكب كحصكف كقرل كثيرة كمنيا إقميـ
ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)
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فريرة كىك يتصؿ بإقميـ الشارات كفيو مدينة بسطة كحصف طشكر المكصكؼ بالمنعة

كفيو حصكف كثيرة "(ُٔ) .كالتبدالت الحضرية التي حصمت كثيرة جدان فكثير مف القرل

تغير السياسات كالعصكر التي مرت
ضمت إلى كادم آش بسبب ٌ
كالمدف الصغيرة قد ي
بيا األندلس  ،فمثالن قرية البجانس عمى البحر المتكسط في زمف اإلدريسي كانت تقع
ضمف حدكد مدينة المرية عمى بعد ستة أمياؿ منيا(ُٕ)  ،لكنيا يع َّدت فيما بعد ضمف
(ُٖ)
طَّرش التي تعد كاحدة مف
مدينة كادم آش  .كربما المنكب كذلؾ إذ يع َّدت قرية ي
قرل المنكب  ،ضمف مدينة كادم آش كأحكازىا(ُٗ) ،كربما بسطة كاحدة منيا(َِ)؛
كسنأتي عمى تكضيح مدف كقرل كحصكف مدينة كادم آش .

بالقرب مف كادم آش تقع مدينة جياف  ،كبيف كادم أىش إلى مدينة جياف

مرحمتاف كبيرتاف كمف مدينة بسطة إلى جياف ثالث مراحؿ خفاؼ كمدينة جياف مدينة
حسنة تضاىي المدف الكبيرة كثيرة الخصب رخيصة األسعار كثيرة المحكـ كالعسؿ
كليا زائد عمى ثالثة آالؼ قرية كميا يربى بيا دكد الحرير كىي مدينة كثيرة العيكف

الجارية تحت سكرىا  ،كليا قصبة مف أمنع القصاب كأحصنيا  ،يرتقى إلييا عمى

طريؽ مثؿ مدرج النمؿ كيتصؿ بيا جبؿ ككر  ،كبمدينة جياف بساتيف كجنات كمزارع
كغالت القمح كالشعير كالباقالء كسائر الحبكب  ،كعمى ميؿ منيا نير بمكف كىك نير

كبير كعميو أىرحاء كثيرة جدا كبيا مسجد جامع كجمة عمماء(ُِ).

كمف أشير حصكف كادم آش حصف طشكر الذم فاؽ جميع حصكف األندلس

منعة كعمكا كرفعة كطيب تربة كىكاء كليس ألحد مكضع يصعد منو إلى ىذا الحصف

إال مكضعاف كبيف المكضع كالمكضع اثنا عشر ميال عمى طرؽ مثؿ شراؾ النعؿ
كمدارج النمؿ كبأعاله الزرع كالحصاد كالمياه كاليو االنتياء في الخصب كجكدة

الحصانة(ِِ).

كبير يضاىي المدف ،كبو التفاح
كمف حصكنيا األخرل حصف جميانة  ،كىك ه
الجمياني الذم خص اهلل بو ذلؾ المكضع  ،يجمع عظـ الحجـ ككرـ الجكىر كحالكة

الطعـ كذكاء الرائحة كالنقاء(ِّ) ،كسجؿ لنا ابف حياف مدينة أخرل تقع ضمف أعماؿ
كادم أىش أال كىي مدينة سامي

(ِْ)

كال نعمـ ليا كصفان حكليا كما تتميز بو مف
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خصائص  .كما سجمت بعض المصادر مناطؽ أخرل تابعة لمدينة كادم أىش مثؿ

قرية بادم بكادم الحمة(ِٓ) التي يسمييا ابف سعيد قرية ىج َّمة

التابعة لكادم أىش كذلؾ

(ِٕ)

كحصف ىمٍنتانة

(ِٖ)

(ِٔ)

كقرية المبسة

كىناؾ قرية الرممة

(ِٗ)

 ،كما سجؿ ابف

الخطيب الغرناطي بع ض الجيات العائدة لمدينة كادم آش كىي شكظر كالمنظر
كقرسيس كقطرش

(َّ)

فضالي عف طيُّرش التي تعد مف أحكاز مدينة كادم آش(ُّ) .كما

ذكر المراكشي قرية ىمداف قرب غرناطة كضمف نطاقيا كالتي يقطنيا اليمدانيكف
(ّّ)

أصحاب كادم آش(ِّ) ،كقرية يش ٍشتير مف عمؿ كادم آش كذلؾ
قرل كادم آش منيا ابف صاحب الصالة البجانسي(ّْ) كربما ىناؾ الكثير مف القرل
كقرية بجانس مف

كالحصكف التابعة ليا لكف المصادر لـ تكشؼ عنيا  ،إال أنو مف كؿ ىذا يظير لنا
كمف خالؿ الطبيعة التي تتصؼ بيا مدينة كادم أىش بشكؿ عاـ دفعت أىميا لمتميز

بالشعر كشيرتيـ باألدب عمى سائر العمكـ(ّٓ).

ثالثان  -نبذة تاريخية عف كادم آش(ّٔ) :

ارتبط تاريخ كادم آش بتاريخ الدكؿ التي حكمت األندلس منذ عصر الكالة

(ُّٖٓٗ-ىػٕٓٓ-ُْٕ/ـ ) حتى عصر الخالفة ( ُِِّْٔ-ىػَُُّ-ِٖٗ/ـ)،
كبمدة ال تشغؿ أم حيز سياسي مؤثر مف التاريخ األندلسي  ،كمف أشير مف سكنيا
مف المسمميف األكؿ ىـ القبائؿ الفيرية كمنيـ ىشاـ بف عركة الفيرم حاكـ طميطمة ،
كقد نقؿ فيما بعد مف قبؿ عبد الرحمف األكؿ  ،كمع ىذا فقد استمر نسمو في العيش

في كادم آش(ّٕ)  .ككاف ممف سكف كادم آش أيضا القبائؿ القشيرية كمنيـ بمج بف

بشر القشيرم(ّٖ) .كبني نمير كمنيـ ثكابو بف حمزة النميرم(ّٗ) ،ككاف أحفاده مف
مشاىير البيكتات األندلسية العممية كما سنبيف ذلؾ الحقا .ككاف لقبيمة غساف مكاف

في تاريخ كادم آش االجتماعي كمف رجاالتيـ سعيد الغساني الذم كاف مف جند

الشاـ  ،ككجيو الغساني الذم أعمف التمرد عمى عبد الرحمف األىكؿ(َْ) .ذكرىـ ابف

القكطية قائالن " :أصحاب كادم آش الغسانييف"(ُْ) .كما أشار ابف حياف إلى أف
بعض مف المكلديف سكنكىا كذلؾ

(ِْ)

كسكنيا كذلؾ اليمدانييف(ّْ) .كما اف ىناؾ
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بجكفي كادم آش مسجالن بإسـ مف ينتسب إلى أسد بف ربيعة بف نزار كىك
إقميما
ٌ
مشيكر جدان (ْْ) كغيرىـ ممف أشارت ليـ ىذه الدراسة مف خالؿ التراجـ .

لـ تدخؿ كادم آش في مسرح األحداث السياسية منذ كقت مبكر  ،فقد كانت

مم ار لحمالت جيكش األمارة في عيد األمير عبد اهلل ( ََِّٕٓ-ىػُِٗ-ٖٖٖ/ـ)

لتطكيؽ بعض الفاريف إلييا كالثائريف فييا

(ْٓ)

 ،كغير ىذا فمـ يكف ليا ذك انر في

المصادر التاريخية إال بعيد انييار دكلة بني أيمية .حيث خضعت في البدء لسمطة

أبف صمادح المتغمب عمى المرية ثـ ضمت إلى مممكة بني زيرم .كعندما انيارت
مقاكمة الدكيالت األندلسية أماـ الغزك النصراني استنجد األندلسيكف بأمير المسمميف

بالمغرب يكسؼ بف تاشفيف المرابطي  ،فانتقؿ إلى األندلس عدة مرات كىزـ القكات
النصرانية في معركة الزالقة سنة ْٕٗىػَُٖٔ/ـ في عبكره األكؿ  ،ثـ ضـ األندلس
إلى المغرب  ،كقضى عمى ممكؾ الطكائؼ  ،كقد تككف أسكار كادم آش مف صنع
المرابطيف إذا استندنا إلى كصؼ اإلدريسي ليا قبؿ أكاسط القرف الثاني عشر.

(ْٔ)
كلما ضعفت الدكلة المرابطية أخذت
فقصبتيا كانت قائمة في القرف الحادم عشر ٌ ،
األندلس تتج أز إلى ممالؾ كطكائؼ مرة ثانية  .فاستنجد األندلسيكف بالمكحديف

المغاربة فانجدكىـ سنة ُْٓىػ ُُْٔ /ـ ـ كضمكا األندلس لمدكلة المكحدية بعدما
ضاعت مناطؽ أخرل كبيرة كمدف ميمة بيد األسباف(ْٕ) ،ثـ ضعفت الدكلة المكحدية

فادحا سنة َٗٔىػُُِِ /ـ في معركة العقاب(ْٖ) ،كتكزعت
اما ن
كأنيزـ المسممكف انيز ن
األراضي األندلسية مف جديد إلى دكيالت كطكائؼ متناحرة  ،فغمب ابف ىكد عمى
مرسية كشرؽ األندلس ،كغمب ابف األحمر عمى بسطة كجياف ككادم آش ،كتمخضت

ىذه األحداث عف مكلد مممكة غرناطة األندلسية (ْٗ) ،التي تعد مدينة كادم آش جزءا
منيا ،كبسبب سقكط دكلة بني ىكد كعاصمتيـ قرطبة فضالن عف باقي أجزاء األندلس،

ٌأدت ىذه األحداث المأساكية إلى تغيير جذرم في األمة األندلسية  ،فكمما أحتؿ
النصارل أراض إسالمية مف أراضي األندلس ىاجرت الطبقة المثقفة كأىؿ الصناعة

كالحرؼ إلى ما تبقى مف األراضي اإلسالمية ،أم غرناطة كأرضيا كمنيا كادم

آش(َٓ) ،حتى صار سكاف مممكة غرناطة في عددىـ يساكم ،عمى صغر رقعتيا،
ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)

ُّٓ

أ.ـ.د .صباح خابط عزيز سعيد

جميعا مسمميف(ُٓ)،
عدد سكاف ما تبقى مف الجزيرة األيبيرية أك يقاربو  ،ككانكا
ن
ال عف مسمسؿ المؤامرات بيف أفراد العائمة
كبسبب ضغط اليجمات االسبانية  ،فض ن

الحاكمة لغرناطة كتجزئة المممكة بيف المتآمريف  ،فقدت غرناطة مميزات الكحدة

كالمقاكمة اإلسالمية ،حتى صار المتآمركف يتسابقكف لعقد التحالفات مع ممكؾ
النصارل ضد خصكميـ المسمميف كمف العائمة ذاتيا  .كبسبب تذبذب الكالءآت بيف
ىذا الطرؼ كذاؾ ؛ دخمت كادم آش كغيرىا مف أراضي مممكة غرناطة في دكامة

الصراعات الداخمية حتى تاريخ سقكطيا نيائيا بيد ممكؾ األسباف النصارل مف

عاـٖٓٗىػ ُْٖٗ/ـ قبؿ سقكط غرناطة بسنتيف تقريبا(ِٓ) ،لكف تاريخ كادم آش
اإلسالمي لـ ينتو عند تاريخ تسميـ المدينة  ،فمـ تنتو سنة ٕٖٗىػََُٓ/ـ حتى عـ
التنصير جميع أنحاء مممكة غرناطة كمنيا كادم آش  ،ثـ صدر قرار بتحكيؿ جميع

المساجد إلى كنائس كمصادرة جميع األكقاؼ اإلسالمية ،كحرؽ جميع الكتب
اإلسالمية كالعربية  ،ككذلؾ رفض ممكؾ النصارل اإليفاء بكعكد االستسالـ لقاء تسميـ

المدينة  ،ىذا كمو كغيره مف األحداث دفع بأىؿ غرناطة إلعالف ثكرتيـ الكبرل
كأصبحت مرتفعات جبؿ شمير ىرناندك برادة إحدل اكبر بؤر المقاكمة األندلسية بقيادة

قائدا
قائدا لمنطقة كادم آش كمف بعده فراندك الحبقي الذم أصبح ن
جرنيمك بف المميح ن
عاما لجيكش ا لمجاىديف بعد استشياد ابف المميح في غميرة  ،الذم استمر في قيادة
ن
ثكرة كادم آش حتى ما بعد عاـٖٕٗىػَُٕٓ/ـ(ّٓ) ،بعدىا تـ تيجير المسمميف عف

كادم آش نيائيا كإحدل طرؽ إنياء الثكرة(ْٓ).

رابعان  -الحياة العممية في مدينة كادم آش:

تعد مدينة كادم آش كاحدة مف المدف األندلسية الكثيرة التي شيدت حركة

عممية كاسعة بفضؿ أىميا كالطبيعة التي تتميز بيا كىيأت ليـ مجاالن ممتا انز لمنبكغ في

العمـ كمجاالتو المختمفة مف العمكـ اإلنسانية كالصرفة أك التطبيقية  ،فضالن عف ككنيا

كاحدة مف المدف التي استقطبت عمماء كثر مف أجؿ اإلقراء عمى عممائيا كأخذ العمـ

منيـ(ٓٓ)  ،كما أف المدينة شيدت استقداـ بعض العمماء ممف تميزكا بعمكميـ الدينية

ليتكلكا مناصبان إدارية أك دينية(ٔٓ).
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كمما تقدـ فأف ىذه المدينة ظيرت فييا بعض األيسر أك العكائؿ كالبيكتات العممية التي
نبغت في مجاالت متعددة كمختمفة في العمكـ اإلنسانية كغيرىا  ،فضالن عف عديد مف

ال كمكلدنا أك انتساب نا كىـ بعيدكف عنيا بحكـ
الشخصيات التي تنتمي ليذه المدينة أص ن

الظركؼ

(ٕٓ)

أك ممف دخميا مف الغرباء دفعتيـ الظركؼ لالستقرار بيا كمف ثـ

أدركتيـ الكفاة فييا ليترككا بعض العمكـ التي نبغكا فييا كتسجؿ بأسمائيـ في ىذه

المدينة .

ُ  -بيكتات كادم آش العممية :

أ  -بيت بني أرقـ كمنيـ

(ٖٓ)

النميرم،
ٌ :
جدىـ الداخؿ إلى األندلس ثكابة بف حمزة ٌ

كاف سكناه بجية كادم أىش ،كلقكمو اختصاص كانتقاؿ ببعض جياتيا ،كآكل جميعيـ

كتمحض خمفيـ بالعمؿ.
إلى كنؼ الدكلة النصرية  ،فانخرطكا في سمؾ الخدمة ،
ٌ
جده األقرب إبراىيـ  ،رجالن خي انر مف أىؿ الديف كالفضؿ كالطيارة كالذكاء ؛ كتب
ككاف ٌ
لمرؤساء مف بني إ ٍشقىيميكلة  ،عند إنفرادىـ بكادم آش(ٗٓ).

النميرم :أديب ككاتب
كمنيـ عبد العزيز بف محمد بف أرقـ  ،أبك األصبغ ي
كشاعر كمف الرؤساء السفراء .مف أىؿ كادم أىش سكف المرية  ،كتأدب في غرناطة
كقرطبة  .ثـ كاف مف كجكه رجاؿ المعتصـ محمد بف صمادح  ،كتكجو رسكال عنو إلى
المعتمد بف عباد  ،في كاليتو ،بعد سنة َْٔىػَُٕٔ/ـ كتكفي في إمارة المعتمد ،
عاـ ْٖٓىػ َُِٗ /ـ  ،مف تصانيفو  " :عقاب المتسكر  ،كاألنكار في ضركب مف

األشعار  ،كمختصره األحداؽ "(َٔ).

ىى ىؿ ىكادم آش
ىصىبغ ٍبف عبد اٍل ىع ًزيز ٍبف يم ىح َّمد ٍبف أىرقـ النميرم مف أ ٍ
كمنيـ ٍاأل ٍ
ىىؿ اٍلعمـ كاآلداب ىكاتبا ىش ً
اع نار ىح ىسف اٍلخط ىككتب كثي ار تكفٌي
اف مف أ ٍ
يكنى أىىبا ىعامر ىك ى
سنة خمس كثى ىالثًيف ك ىخم ً
ىحسبوي بأشبيمية كبالفكنت ًمٍنيىا  ،ىكلما ىذ ىك ىر لي ىب ٍعض
سمائة ىكأ ٍ
ى ى ٍ
ى
ً
ً
ً
اؿ ىأرٍىيت ىمٍنقيك نشا في حجر بالفكنت مف ىخارج إشبيمية :
ابنا ىع َّمف ىيثؽ بًو قى ى
ىص ىح ى
أ ٍ
الكز ً
ػػػػػػػػػـ  ...ىما فىتىاهي ًس ىكل ً
ير ابػػػػػف أ ٍىرقى ٍـ
ىحمى ى
الج ي
ؼ ي
سمى ٍي ىمى ىكأىق ى
كد ىيا ي
ٍس ٍ
(ُٔ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػف ىعمى ٍي ًو ترحـ
ػػػػػػػػػيدا  ...ىر ًح ىـ المَّ يو ىم
اش ىما ىع ى
ىع ى
ٍ
ات ىح ًم ن
اش ثيَّـ ىم ى
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كمنيـ القاضي محمد بف رضكاف بف محمد بف احمد بف إبراىيـ بف أرقـ النميرم،
جـ التحصيؿ،
الكادم آشي ( أبك يحيى) كاف صد ار شييرا ،عالما ،حسيبا  ،أصيال ٌ ،
قكم اإلدراؾ  ،مضطمعا بالعربية كالمغة  ،كاألنساب إماما في ذلؾ  ،مشاركا في عمكـ
ٌ
مف حساب كىيئة كىندسة  ،كلي قضاء كادم آش ،ثـ قضاء برشانة كحمدت سيرتو ،

كأقاـ مدة بغرناطة  ،كتكفي ببمدة فيُٕربيع اآلخر مف عاـ ٕٕٓىػُّٓٔ/ـ(ِٔ).

مف تصانيفو " :االحتفاؿ في استيفاء ما لمخيؿ مف األحكاؿ" السفر الثاني منو،

مجمد ضخـ " ،مختصر الغريب المصنؼ"" ،رسالة في اإلسطرالب الخطي" " ،شجرة
في انساب العرب"  " ،كتقاييد منثكر كمنظكـ في عمـ النجكـ"(ّٔ).

النميرم مف أىؿ كادم آش،
كمنيـ محمد بف عبد اهلل بف عبد العظيـ بف أرقـ ٌ

يكنى أبا عامر .كاف أحد شيكخ عصره  ،مشاركا في فنكنيا مف فقو كأدب كعربية ،

الدعابة،
الزم  ،قميؿ المباالة بنفسو  ،مختص ار في كافة شؤكنو  ،مميح ٌ
عرؼ بخشكنة ٌ
تصدر
التعيف .
ٌ
شديد الحمؿ ،كثير التكاضع  ،كبيتو معمكر بالعمماء أكلي األصالة ك ٌ

ببمده لمفتيا كالتدريس كاإلسماع  .كمف مشايخو خالد بف أرقـ  ،كمف شعره قكلو في
مدح أبا زكريا العزفي بسبتو  ،كيذكر ظفره باألسطكؿ مف قصيدة أكليا :

المتيـ كاضح في الغيد
أما الكصاؿ فإ ٌنو كالعيد  ...عذر
ٌ
ٌ
(ْٔ)
تكفي ببمده عاـ َْٕىػُّّٗ/ـ .

كمنيـ الصكفي الشيير أبك الحسف عمي الششترم  ،كىك عمي بف عبد اهلل

النميرم  ،عركس الفقياء ،كأمير المتجرديف  ،كبركة البسي الخرقة  ،كىك مف قرية
ششتر مف عمؿ كادم آش  ،كزقاؽ الششترم معمكـ بيا(ٓٔ).

ب  -بنك حاجب ابف المنتفؽ كمنيـ بنك سامي الكاد ياشيكف ،ككانكا كالة كخدمة.
كمف بني المنتفؽ ايضا ؛ أبك رزيف لقيط بف عامر ابف صبرة بف عبد اهلل بف المنتفؽ،

لو صحبة كركاية(ٔٔ).

ج  -بنك الحصيف بف الدجف بف عبد اهلل ،مف بني خكيمد بف سمعاف بف خفاجة ،
كدارىـ كادم آش  ،كمنيـ بنك عطاؼ بف الحصيف ابف الدجف بف عبد اهلل بف محمد
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بف عمرك بف يحيى بف عامر بف خكيمد بف سمعاف ؛ منيـ كاف إبراىيـ بف إسحاؽ بف

إبراىيـ بف صخر بف عطاؼ(ٕٔ).

د  -بنك عذرة كىـ ىبٍيت لىوي حسب شيير ىك ىماؿ غزير(ٖٔ)  ،ذكر المقرم  " :أنو لما
قدـ أىؿ األندلس عمييـ عذرة بف عبد اهلل ً
الف ٍي ًرم  ،كلـ َّ
يعده ابف
استشيد عنبسة ٌ
ي
مرسميف مف قبؿ
بشككاؿ في سالطيف األندلس ،بؿ قاؿ  :ثـ تتابعت كالة األندلس ى
صاحب إفريقية  :أكليـ يحيى بف سممة  ،كذكر الحجارم أف عذرة كاف مف صمحائيـ

كفرسانيـ ،كصار لعقبوى نباىة  ،ككلده ىشاـ بف عذرة ىك الذم إستكلى عمى طميطمة
قصبة األندلس  ،كفي عقبو بكادم آش مف مممكة غرناطة ىنباىة كأدب  ،قاؿ ابف
صؿ ،كمجد مؤثَّؿ  ،ككاف سرير سمطنة عذرة
سعيد  :كىـ إلى اآلف ذكك بيت مؤ َّ
قرطبة "(ٗٔ) ،كنجب ًمٍنوي أيىبك يم ىح َّمد عبد اهلل بف عذرة المشيكر بًاٍل ىك ً
رـ ىك ٍاألىدب  ،جرل
ً
ىعمىٍي ًو أىف أسره َّ
يمة فىكتب ًفي ىذًلؾ لناصر بني عبد اٍل يمؤمف
الن ى
ص ىارل كطالبكه بجممة ىعظ ى
طاء ى ىذا الماؿ اٍلع ًظيـ فىًإف ًف ً
ً ً
ات ًفي
يو تى ٍق ًكىية ًلٍم ىعدك فىىب ى
فىأمر أىال يسمع مٍنوي في إً ٍع ى ى
ى
ى
طميطمة أ ً
ير(َٕ).
ىس نا
مي بف
ىػ  -بنك البراؽ كىـ أ ٍ
ىعىياف جميانة مف كادم آش كمنيـ أبا عمرك يم ىح َّمد بف ىع ٌ
كلي  ،كأبي
اٍلبراؽ ككاف مف سراتيـ
العباس ي
كخصو اهلل باألدب  ،سمع مف أىبًي ٌ
ٌ
الجز ٌ

بي ،ك يش ىرٍيح
ىب ٍكر يحيى ٍبف يم ىح َّمد ،كأبي اٍل ىح ىسف ابف ٌ
النعمة  ،كأجاز لو أبك بكر ٍبف ى
الع ىر ٌ
محدثا ضابطا،
األبار فقاؿ :كاف ٌ
ٍبف يم ىح َّمد  ،كأبك اٍل ىح ىسف بف مغيث ،كآخركف  .كذكره ٌ
متفنناً ،
مدكفَّ ،
البناتي،
العباس
كشعره َّ
أديبا ،ماىرا ،شاع ار يم ًج ن
يدا ٌ ،
حدث عنو أبك ٌ
ٌ

سب نعا كستٌيف سنة ،كتكفي عاـ ٔٗٓىػُُٗٗ/ـ(ُٕ).
كأبك ال ىك ىرـ
جكدم .كعاش ٍ
ٌ
ك  -بنك جكدم  :مف كلد سعيد بف جكدم ممكؾ غرناطة  ،منيـ أبك الحسف عمي

بف جكدم ق أر عمى أبي بكر بف باجة فيمسكؼ األندلس فأشتير بذلؾ كأيتيـ في دينو ،
فطمب  ،ففَّر  ،كصار مع قطَّاع طريؽ بيف الجزيرة الخضراء كقمعة خكالف(ِٕ) ،كمنيـ
جكدم بف جكدم مف أعالـ ىذا البيت  ،سكف مدينة كادم آش  ،كاف بينو كبيف كالد
ابف سعيد مؤلؼ كتاب المغرب في حمي المغرب مخاطبات كذكر لو أبيات

شعرية(ّٕ)  .كمنيـ جكدم بف عبد الرحمف بف جكدم بف مكسى بف كىب بف عدناف
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القيسي مف أىؿ كادم آش  ،يكنى أبا الكرـ  ،ككاف راكية مكث انر معتنيان بذلؾ ٌ .أدب
بالقرآف َّ
كحدث  ،كعمـ بالعربية  .ككانت لو معرفة بالنبات مع اشتياره باآلداب كتفننو

بيا يجمع إلى الكتابة كالشعر  ،حسف الخط كجكدة الضبط  ،تكفي في كادم آش بعد

خدر أصابو  ،كاختالؿ سنة ُّٔىػُِّّ/ـ أك نحكىا(ْٕ).
ز

 -بنك نزار  :منيـ أبك الحسف بف نزار مف بيكتات كادم آش(ٕٓ) ،قاؿ

المقرم(ٕٔ)" :لو مف األصالة في كادم آش "  ،يحمؿ أسي انر إلى مرسية  -بسبب حسد
أىؿ بمده بعد انتثار يممؾ لمتيكنة كتفرؽ يممؾ األندلس رؤساء البالد ككاف مف جممتيـ
األمير ابك الحسف ابف نزار  -إلى ابف ىم ٍرىدنًيش بعدما كاف مرتقبان أف يقدـ أمي انر ،
حتى ظيرت منو مكشحات سمعيا ابف مردنيش بحيمة عمميا مع جارية غنتيا أمامو ،
فاستدعاه فمما دخؿ عميو ابف نزار خمع عميو كأدناه كقاؿ لو  " :يا أبا الحسف  ،قد
بالسراح عمى رغـ الحسكد  ،فأرجع إلى بمدؾ يمباحا لؾ أف تطمب الممؾ بيا
أمرنا لؾ ٌ
كبغيرىا إف قدرت  ،فأنت اىؿ ألف تممؾ جميع األندلس  ،ال كادم آش"(ٕٕ).

ِ  -قضاة كادم آش:

أ  -أحمد بف عبد الكاحد بف عيسى اليمداني مف أىؿ غرناطة  ،يكنى أبا جعفر ،
كلي القضاء بكادم آش  .ككاف فقييان مشاك انر  ،ككاف أبكه أيضان فقييان مشاك انر قاؿ ابف

االبار " :كعنو كاف أخذه في ما أحسب ككقفت عمى استقضائو مما قيد عف إمضائو
قبؿ األربعيف كخمسمائة"(ٖٕ)؛ مكلده في حدكد سنة ََٓىػَُُٔ/ـ كأيستشيد في

دخكؿ الممتكنييف غرناطة سنة ّٗٓىػُُْْ/ـ(ٕٗ).
َّ
ً
ىى ىؿ ىكادم آش
م مف أ ٍ
ب  -أٍ
ص ًار ٌ
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىسعيد ٍبف ىعٍبد المو ٍاألٍىن ى
اف ىم ىع ًرىك ىايتو
يعرؼ بً ٍابف الخركبي كيكنى أىىبا اٍل ىعبَّاس  ،مف فقياء المالكية  ،ىك ىك ى
ً
ً
اءات ىكالتَّ ٍف ًسير كأصكؿ اٍل ًف ٍقو ىكعمـ اٍل ىك ىالـ كالنحك يغمب ىعمىٍي ًو ىعمى يـ
قر ى
لٍم ىحديث متقدان في اٍل ى
ُّ
بما نظـ اٍلىي ًسير كتصدر لإلقراء َّ ،
حدث ىعٍنوي أيىبك ىذر اٍل يخ ىشنًي ىكأيىبك
الم ىغة ىك ٍاألىدب ىكير ى
القى ً
اسـ ٍبف اٍلبراؽ ،ككلي القضاء كالصالة كالخطبة ببمده ،تكفِّي سنة
ِٔٓىػُُٔٔ/ـ(َٖ).
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ج  -أحمد بف زيد بف زياد كادياشي ابك جعفر ،كاف فقييان جميالن زاىدان متبتالن كرعان
فاضالن ،استقضي ببمده كتكفي ألربع عشر ليمة خمت مف شكاؿ سنة
ٖٔٓىػَُُٗ/ـ

(ُٖ)

.

د  -عبد المنعـ بف محمد بف عبد الرحيـ الخزرجي ،أبك عبد اهلل  ،المكنى أبا محمد،

كالمعركؼ بابف الفرس  :قاض أندلسي  ،مف عمماء غرناطة  .كلي القضاء بجزيرة

شقر ،ثـ في كادم آش  ،ثـ في جياف  .كأخي نار بغرناطة  ،كجعؿ إليو النظر في

الحسبة كالشرطة  .تكفي في إلبيرة  .لو تآليؼ  ،منيا " كتاب أحكاـ القرآف " جميؿ

كسنو ،
الفائدة  ،مف أحسف ما كضع في ذلؾ  ،جمعو في ريعاف الشبيبتيف مف طمبو ٌ
فممنشاط الالزـ عف ذلؾ أثره في يح ً
سف ترتيبو كتيذيبو ؛ كلو في األبنية مجمكع حسف
فرغ مف تأليفو بمرسية سنة ّٓٓىػُُٖٓ/ـ  ،ككاف حافظان جميالن  ،فقييان  ،عارفان

الصيت  ،ككاف
بالنحك كالمغة  ،كاتبان بارعان  ،شاع انر مطبكعان  ،شيير الذكر ،عالي ٌ
محققان لمعمكـ عمى تعاريفيا  ،كأخذ مف كؿ فف منيا كتقدـ في حفظ الفقو كالبصر

بالمسائؿ  ،مع المشاركة في صناعة الحديث كالعككؼ عمييا  ،كتميز في أبناء
(ِٖ)

كقيؿ

عصره بالقياـ عمى الرأم كالشفكؼ عميو تكفي عاـ ٕٗٓىػََُِ/ـ
و
الختالؿ أصابو مف
ٗٗٓىػَُِِ/ـ بعد أف أضطرب في ركايتو  ،قبؿ مكتو بيسير

خد ور طاكلتو  ،كبيتو عريؽ في العمـ كالنباىة  ،كألبيو كجده ركاية كجاللة  ،كاف
عمٌة ٍ
كؿ كاحد منيـ فقييان مشاك انر (ّٖ).

اليكارم  ،مالقي أبك الطاىر
ىػ  -أحمد بف عمي بف عبد اهلل بف محمد بف عمي ٌ
السبتي  ،سمع كركل عنو الكثير  ،ككاف فقييان حافظان متقدمان في المعرفة بالشركط

دينان فاضالن جميالن سنيان سرم اليمة
كالبصر بيا كالنفكذ فييا  ،كاتبان بارعان يمجيدان ٌ
كطيء األكناؼ حسف األخالؽ طيب النفس جميؿ ً
العشرة كريـ العيد  ،يعني كثي نار
فيكثر االنتفاع بما كاف عنده كاستقضي
بالركاية كاألخذ عف الشيكخ كلـ ييطؿ عمره
ي
مرتيف بكادم آش ككلي أثناء ذلؾ بمرسية األحكاـ كالمناكح كتكفي بكادم آش كىك

يتكلى قضائيا منتصؼ ربيع األكؿ سنة ُِٔىػُُِٓ/ـ (ْٖ).
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ك  -احمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد األزدم مف أىؿ غرناطة يكنى أبا
الحسف كيعرؼ بابف القصير ،سمع كركل ككاف فقييان حافظان متقدمان مف أىؿ الشكرل،
كاستقضي بكادم آش  ،كتكفي بغرناطة سنة ُّٔىػُِّّ /ـ(ٖٓ).

ىحمد بف يم ىح َّمد بف عبد اهلل بف يم ىح َّمد بف يم ىح َّمد بف
ىحمد بف يم ىح َّمد بف أ ٍ
ز  -يم ىح َّمد بف أ ٍ
اصر بف حيدرة بف اٍلقى ً
اىيـ بف مح َّمد بف ن ً
عمي بف مكسى بف إًٍبر ً
اسـ بف اٍلحسف ٍابف
ى
يى
ي ى
ى
ى ٌ
ً ً
طالب الشريؼ
مي بف أبي ى
اٍل يح ىسٍيف بف إ ٍدريس بف اٍلحسف بف يم ىح َّمد بف اٍلحسف بف ىع ٌ
أيىبك عبد اهلل الخشني النحكم العالمة كلد سنة ٕٗٔىػُِٕٗ/ـ  ،كقى ىأىر اٍلقيٍرآف عمى أىبًيو
ً
ديكاف
ىكأخذ اٍل ىع ىربيَّة ىعف أبي عبد اهلل بف ىاني  ،برع ٍ
باأل ىىدب كنظـ ال ٌش ٍعر كرتب في ى
ًٍ
ضاء كالخطابة بيىا  ،فصدع بًاٍل ىح ِّ
ثـ عزؿ ىعف
ؽ كالميابةَّ ،
اإلٍن ىشاء بغرناطةَّ ،
ثـ اٍلقى ى

ضاء بً ىال زلَّة ،فتصدل لإلقراء كتدريس اٍل ًف ٍقو
اٍل ىق ى
ً
تمر ًإلىى أىف تكفي
أيعيد ًإلىى قى ى
ضاء غرناطة ،ىك ٍ
اس ٌ
ح  -القاضي أبك محمد بف عطية بف يحيى المحاربي كاتب اإلنشاء ،ككاف بارعان في
ثـ
ضاء ىكادم آشَّ ،
كالعربيةَّ ،
ثـ كلي قى ى
عاـ َٕٔىػُّٖٓ/ـ(ٖٔ).

النظـ كالنثر كخطيبان مفكىان ،أصمو مف كادل آش كبيا كلد سنة َٕٗىػَُّٗ/ـ ،
كتكلى القضاء بيا .ككفد عمى غرناطة سنة ٕٔٓىػُّٓٓ/ـ كدرس عمى ابف الخطيب

كغيره مف أكابر الشيكخ ،كتكلى الكتابة السمطانية حينان(ٕٖ).

ط  -الفقيو الخطيب القاضي الكاتب صاحب القمـ األعمى ،عبد الحؽ بف محمد بف
عطية المحاربي ،يكنى أبا محمد ،مسقط رأسو مدينة كادم آش .كىك مف كبار صدكر
أعياف األندلس ،كبيتو بيت القضاة كالعمماء كالخطباء  ،كىك مف كلد اإلماـ العالـ

المفسر لكتاب اهلل! عز كجؿ؛ ككفاه شرفا ىذا الج ٌد  ،ككلي ببمده
عطية
المجتيد ابف
ٌ
ٌ
(ٖٖ)
كادم آش الخطابة كالقضاء .
م  -أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف يحيى ابف عبد الرحمف بف

م  ،كىك مف
م الكمبي مف أىؿ غرناطة  ،كيعرؼ بابف جز ٌ
يكسؼ بف سعيد بف جز ٌ
طريقة  ،غرب في الكقار ،
السمة  ،كاستقامة ال ٌ
أىؿ الفضؿ ك ٌ
اليمة  ،كحسف ٌ
النزاىة  ،ك ٌ

لو مشاركة حسنة في فنكف ،مف فقو كعر ٌبية  ،كأدب  ،كحفظ  ،كشعر  ،أرسـ في
النصرييف  ،منفؽ سكؽ الحمية مف
ألكؿ دكلة السابع مف الممكؾ ٌ
الكتابة السمطانية ٌ
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تصرؼ في الخطط ال ٌشرعية  ،كلي القضاء
أبناء جنسو  ،أبي الحجاج بف نصر  ،ثـ ٌ
السيرة(ٖٗ).
في كادم أىش  ،ككاف مشككر ٌ

محمد بف أحمد  ،أبك يحيى النميرم الكادم
ؾ  -ابف رضكاف  ،محمد بف رضكاف بف ٌ
كلغكم  ،كعالـ باألنساب  ،تقدـ ذكره(َٗ).
آشي  :حسابي ،
ٌ

ؿ  -يحيى بف عبد اهلل بف يحيى بف زكريا األنصارم مف قضاة كادم آش عرؼ

بالعدالة ك َّ
متفنف في العمكـ الشرعية مف
السمؼ في الخطط الشرعية  ،ىس يككف ٌ ،
الزكاء ك ٌ
فقو كأحكاـ  ،كلو التقدـ في الكقت في عمـ الفرائض كالحساب  ،كتكلى قضاء مكاضع
باألندلس  ،ثيـ أيستعمؿ في النيابة عف قاضي الحضرة العمية  ،كىك اآلف قاض بمدينة
كادم آش  ،كخطيب بمسجدىا األعظـ  ،تنتابو الطَّمبة لألخذ عنو  ،كالقراءة عميو ،
يذكر لساف الديف ابف الخطيب انو كاف عمى قيد الحياة حتى تاريخ ترجمتو أم ما بعد

منتصؼ القرف الثامف اليجرم(ُٗ).

ـ  -الفقيو الكاتب القاضي محمد بف عمر بف عمي بف عتيؽ القرشي ،يكنى أبا بكر،

كتب في الحضرة السمطانية لممكؾ مف بني نصر  ،كصمٌى بالسمطاف بمسجد قصره

بالناس بالمسجد األعظـ مف الحضرة بعد ذلؾ ،
في تراكيح شير رمضاف  ،ثـ صمٌى ٌ

ثـ كلي قضاء الجبؿ مف غرناطة  ،ثـ عزؿ عف ذلؾ المكضع ككلي قضاء بسطة

كىي مف أعماؿ كادم آش(ِٗ).

ف  -أبك إسحاؽ بف جابر الكادم آشي  :قاؿ ابف الخطيب بأنو " كلي خطة القضاء
في ىذه المدة  ،كقد ناىزه إكتمالو كبمغ أشده ،كحسنت سيرتو" (ّٗ).

س  -محمد بف محمد األسممي ( مف أىؿ الشرؽ ) أبك عبد اهلل كيعرؼ بابف ىشاـ
نظـ في المعقكالت،
اآليشي  .كاف مف أىؿ العمـ كالمعرفة كالفضؿ  ،فقييان متفننان  ،لو ه
كلي قضاء المرية،
كاستشراؼ عمى العمكـ  ،كمشاركةه في األدب  ،مع سراكة أخالؽ َّ ،

بعد صرؼ القاضي أبي بكر  :عتيؽ بف أحمد الكادم آشي  .زكاف حسف السيرة ،

محمكد التكاضع  ،قدـ لمصالة كالخطبة بجامعيا األعظـ  ،ثـ لقضاء الجماعة
كلي -قبؿ المرية -قضاء كادم آش .تكفي سنة
بغرناطة كقد كاف
ٌ
َْٕىػَُّْ/ـ(ْٗ).
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ع  -عتيؽ بف الحسف بف عمي بف محمد بف قاسـ بف محمد بف عبد اهلل بف سعيد
الياللي  ،مف أىؿ غرناطة  ،كيعرؼ بالدكركمي  ،ق أر عمى أبي الحسف  :سيؿ بف

مالؾ  ،كأيستقضي بالمرية  ،ثـ بكادم آش  ،فمما ظيرت الفتنة بكادم آش سنة
فر إلى بمده  ،كلـ يزؿ عمى خير عمؿ إلى أف تكفي ليمة السبت
ٓٔٔىػُِٔٔ/ـ َّ
المكفي ثالثيف لجمادم األخيرة سنة ْٖٔىػُِٖٓ/ـ (ٓٗ).

ّ  -العمكـ الشرعية في كادم آش:

أ  -محمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف محمد اليمداني  ،مف أىؿ كادم آش،
محدثا حافظا  ،راكية مكث ار  ،ثقة ضابطا ،
البراؽ ،كاف ٌ
يكنى أبا القاسـ كيعرؼ بابف ٌ
ب  ،أديبا بارعا،
شير بحفظ كتب كثيرة مف الحديث كغيره  ،ذا نظر صالح في الطٌ ٌ
كاتبا بميغا ،مكث ار ،سريع البديية في النظـ كالنثر ،كاألدب أغمب عميو .قاؿ أبك القاسـ
ابف المكاعيني :ما رأيت في عباد اهلل أسرع ارتجاال منو  ،كمف مصنفاتو ( بيجة

السفح  ،كمقالة في اإلخكاف،
األفكار كفرجة التٌذكار في مختار األشعار ،مباشرة ليمة ٌ
ظـ  ،مجمكع في األلغاز  ،ركضة الحدائؽ في تأليؼ
الدر المنظـ في االختيار المع ٌ
ٌ

النبي صمى اهلل عميو كالو
الكالـ الرائؽ  ،السبؿ في فضؿ رمضاف ،كقصيدتو في ذكر ٌ
كسمـ  ،كخطرات الكاجد في رثاء الكاحد  ،كرجكع اإلنذار بيجكـ العذار  ،إلى غير

ذلؾ )  ،تكفي عاـ ٔٗٓىػُُٗٗ/ـ(ٔٗ).

ب  -القاسـ بف محمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ اليمداني كادياشي ابف البراؽ

ركل عف أبيو (المذككر أعاله ) كأختص بو كأجاز لو  ،سمع كركل عف كثير مف

العمماء (ٕٗ).

م أيىبك اٍل ىعبَّاس  -ىكقيؿ
ج  -أٍ
ص ًار ٌ
ىحمد بف يم ىح َّمد بف محمد بف سعيد بف عبد اهلل ٍاألٍن ى
يال ،
أيىبك عبد اهلل ُّ -
اف فىًقييا ىجمً ن
الخركبي .مف أىؿ ىكادم أىش  ،قى ى
اؿ ٍابف الزبير  :ىك ى
نحكيا لغكيا أديبا .ركل عف أبي اٍلكًليد بف رشد كأبي اٍلقى ً
اسـ بف اٍلحصار اٍل يم ٍق ًرئ
ى
ى
ى
ك ىغيرىـ ،كخطب بًج ً
امع ىكادم آش كأيستقضي ببمده  ،ركل ىعنوي أيىبك ىذر اٍل يخ ىشنًي ىك ىغيره،
ى
ى
ً
ُّ
ً
اف مقرئا يغمب ىعمىٍيو حفظ الم ىغة كاآلداب ،حسف اٍلقياـ عمى التَّ ٍفسير ،يمحدثا راكية
ك ىك ى
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مكث ار ىع ًارفنا باألصكؿ ىكاٍل ىك ىالـ ،حسف المشاركة في كثير مف فنكف العمـ ،ككاف مشككر
ً
يف سنة(ٖٗ).
األحكاؿ كميا  .لىوي نظـ يسير  ،ىم ى
ات سنة ِٔٓىػُُٔٔ/ـ ىعف ثى ىالث ى
أىؿ ك ًادم آش  ،ي ىكَّنى  ،أبا ً
ىاشـ  ،كانت لوي ًرحمةه
ي
د  -ىخالد بف ىزىكريِّاء  ،مف ٍ ى
ً
صاحب صالة مكضعوً ،
ً
ً
البالىغة (ٗٗ).
كركايةه  ،ككاف
ككصؼ بالخطىابة ك ى
ى
ي
ىػ  -زكرياء بف خالد بف زكرياء بف سماؾ بف خالد بف الجراح بف عبد اهلل الضني
نسب في قضاعة  ،كىك مف أىؿ كادم آش  ،كيعرؼ:
بالنكف كذا أماله كقاؿ - :ىك ه
بابف صاحب الصالة  ،يكنى :أبا يحيى  .ركل عف سعيد بف فحمكف ،كقاسـ بف
أصبغ  ،ذكره أبك عمر بف الحذاء ،كقاؿ :ىك صحيح الركاية عف سعيد بف فحمكف.
كلد في المحرـ سنة ُّٕىػِٗٗ/ـ ،كتكفي آخر سنة َْْىػَُُّ/ـ  ،أك أكائؿ سنة

َْٓىػَُُْ/ـ(ََُ).

ك  -عبد الرحمف بف زياد  ،مف إقميـ جميانة  ،رحؿ إلى المرية كلقي عممائيا  ،كلي
أحكاـ كادم آش كتكفي سنة ُْٖىػَُٖٖ/ـ كلو خمس كستكف سنة(َُُ).

ز  -أحمد بف محمد بف غيالف القشيرم مف أىؿ كادم آش ككاف مقرئ نا زاىدنا خطيب نا

فاضالن (َُِ).

ح  -أحمد بف محمد بف طفيؿ القيسي كادم آشي أبك العباس  ،تال بالسبع

(َُّ)

.

ىى ىؿ ىكادم آش يكنى أىىبا ىج ٍع ىفر ركل بغرناطة ىع ٍف أبي
ىح ىمد ٍبف ثىابت مف أ ٍ
ط  -أٍ
ً
اءات ىع ٍف أبي ىب ٍكر ٍبف الخمكؼ
قر ى
اٍل ىح ىسف ٍبف أضحى ىكأبي يم ىح َّمد ٍبف ىعطيَّة ىكأخذ بيىا اٍل ى
ً
ً
اف لىوي ىحظٌ مف ٍاأل ىىدب ىك ىم ٍع ًرفىة باألخبار
كتى ىفقَّو بالمرية عٍن ىد أبي القىاسـ ٍبف كرد  ،ىك ىك ى
كسعي بً ًو لألمير يم ىح َّمد ٍبف ىس ٍعد فأزعجو ىع ٍف ىكطنو كقصره ىعمىى اٍلمقىاـ بمرسية إًلىى َّ
أف
ي

تييكفٌي بيىا سنة ّٔٓىػُُٕٔ/ـ(َُْ).
م  -إًٍبر ً
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ىرًشيؽ الطيمطمي مف سكنة كادم آش  ،يكنى أىىبا
اىيـ ٍبف أ ٍ
ى
ً
َّ
اف عٍن ىدهي ،
لما ىك ى
إً ٍس ىحاؽ  ،أىخذ ىع ٍف أبي ىعٍبد المو المغامي  ،كتصدر لإلقراء كاإلسماع ٌ
اف ثًقىة عدال مف أىؿ الصالح كاالنقباض َّ ،
حدث
كقيًد ٍـ َّ
لمص ىالة ىكاٍلخ ٍ
طىبة يىىنالؾ  ،ىك ىك ى
الر ٍح ىمف ٍبف اٍلقصير ىكأيىبك ىب ٍكر ٍبف يحيى ٍبف يم ىح َّمد اٍلعقيمً ٌي ىكأيىبك
ىعٍنوي أيىبك ىج ٍعفىر ىعٍبد َّ
(َُٓ)
اٍل ىح ىسف ٍبف يمؤمف ىك ىغيرىـ ىكتيكفِّي ًفي ىن ٍحك َْٓىػُُْٓ/ـ .
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ؾ  -إًٍبر ً
اىيـ ٍبف يم ىح َّمد ٍبف يش ٍعىبة ٍبف ًعي ىسى ٍبف يم ىح َّمد ٍبف يش ٍعىبة ٍبف ُّ
حنكف الغساني
ى
َّ
ً
ً
ىى ىؿ ىكادم آش  ،يكنى أىىبا إ ٍس ىحاؽ  ،ىسم ىع أىىبا ىعٍبد المو ٍبف عركس  ،ىك ٍابف ككثر ،
مف أ ٍ
َّ
َّ
ىما  ،كعني
ىك ٍابف يعىبٍيد المو  ،ىكأ ى
ىج ىاز لىوي أيىبك ىب ٍكر ٍبف اٍلجد ىكأيىبك ىعٍبد المو ٍبف زرقكف ىك ىغير ى
ً
ضاء ميكرقة َّ
كحدث يىىنالؾ ىكأخذ ىعٍنوي ىكخرج ًمٍنيىا مصركفنا
بالركاية أتـ اٍلعىن ىاية ىككلي قى ى
ىعٍنيىا ًفي أكؿ سنة َٖٔىػُُُِ/ـ(َُٔ).
سي  ،مف
ؿ  -جكدم ٍبف ىعٍبد َّ
كىب ٍبف عدناف ى
كسى ٍبف ٍ
الر ٍح ىمف ٍبف جكدم ٍبف يم ى
القٍي ٌ
ىىؿ كادم آش  ،يكنى أىبا اٍل ىكرـ  ،ركل عف أبي القى ً
ُّييمي ىكأبي ىج ٍعفىر ٍبف حكـ
اسـ الس ٍ
ىٍ
ى
أٍ ى
ً
معتنيا بذلؾ َّأدب بًاٍلقيٍر ً
آف
مكثر
اف راكية نا
ن
ىكأبي اٍلقىاسـ بف اٍلبراؽ ىك ىج ىم ى
اعةى ىغيرىـ  ،ىك ىك ى
كحدث كعمَّـ بًاٍلعربًي ً
َّ
َّة ىك ىك ىانت لىوي معرفىة َّ
بالنبات ىم ىع اشتياره باآلداب كتفننو بيىا يجمع
ىى
في في كادم آش ىب ٍع ىد خدر
إًلىى اٍل ًكتى ىابة ىكالشعر ىح ىسف اٍلخط كجكدة الضٍ
َّبط  ،كتييك ٌ
كىا(َُٕ).
ىص ىابوي كاختالؿ أعقىىبوي سنة ُّٔىػُِّّ/ـ أ ٍىك ىن ٍح ى
أ ى
اىر بف عبد اهلل بف طى ً
ـ  -عٍبد اهلل بف مح َّمد بف طى ً
اىر ٍبف ًى ىشاـ ٍبف ىمالؾ ٍبف فيـ
يى
ى
ً
رحمىة إًلىى اٍلمشرؽ ٌأدل فييىا
م مف أىؿ ىكادم آش ،يكنى أىىبا يم ىح َّمد  ،لىوي ٍ
ٍاأل ٍىزًد ٌ
اىر الخشكعي مقامات الحريرم  ،كالقى ً
اٍلفى ًريضة ،كسمع بً ًدم ٍشؽ مف أىبًي طى ً
اسـ ٍبف
ى
ى
ى ى
اكر  ،كأبي اٍلقى ً
عس ً
ىما  ،ىكلو أٍىيضا ىسماع مف أىبًي
اسـ أ ٍ
ىح ىمد بف يي ي
ىى
كنس البغدادم ىك ىغير ى
ى
ممي كأبي اٍلحسف ٍبف عٍبد المَّ ًطيؼ ٍبف إًسم ً
ً
ً
اعيؿ
ى
سمماف ٌ
ىى
ٍى
اٍل ىم ىعالي يم ىح َّمد ٍبف كىب ٍبف ى
الس ٌ ى
ً
ً
ىما كقفؿ ًإلىى ىبمىده
ٍبف أىبًي سعد ُّ
الصكًفي مف أ ٍ
ىص ىحاب أىبي ىب ٍكر ٍبف ىعٍبد اٍلىباقي ىك ىغير ى
ىكحدث ىس ًم ىع ًمٍنوي أيىبك يسمىٍي ىماف ٍبف حكط المَّو ىي ًسي ار ىكذكره ًفي مشيختو ىكلـ يرفع ًفي نسبو
ك ىك ً
اع ًمٍنوي ك ًٍ
اف ى ً ً
اإل ىج ىازة ًفي ًذم
َّم ً
ىص ىحابو ككقفت عمى خطو ىك ىك ى
ى ى
اف في عداد أ ٍ
ضعيفا بالس ى
ى

قعدة سنة ٗٗٓىػَُِِ/ـ(َُٖ).
اٍل ى
الر ٍحمف بف أىبًي رجاء البمكم المقرلء  ،يكنى أىبا اٍلقى ً
اسـ  ،ىكيعرؼ بالمبسي
ى
ىى
ف  -عبد َّ ى
ً
اءات بغرناطة ىك ىغيرىىا ىعف أىبًي
قر ى
ن ٍسىبة إًلىى قى ٍرىية عمى مقربة مف ىكادم آش  ،أىخذ اٍل ى
محاربي ىك ىغيرىـ  ،كرحؿ
اٍلحسف بف كرز  ،ىكأبي بكر يحيى بف سعيد بف حبيب اٍل ى
ً
ً
دىا ىكىلقي بً ىم َّكة أىىبا
بع ى
ىحاجا في سنة ْٕٗىػَُُّ/ـ  ،فىأدل اٍلفى ًر ى
يضة في سنة ثى ىماف ٍ
ً
ً
ً
اءات ىعنوي ىكأىبا ىحامد اٍل ىغزال ٌي فىسمع مٍنوي
قر ى
يم ىح َّمد ىعٍبد اهلل بف عمر بف العرجاء فىأخذ اٍل ى
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ىج ىاز لىوي تكاليفو ىكأخذ بالميدية ىعف أىبًي اٍل ىح ىسف ىعمً ٌي ٍبف يم ىح َّمد ٍبف ثىابت اٍل ىخكىالنً ٌي
ىكأ ى
صرؼ ًإلىى األندلس ىكنزؿ المرية سنة
اٍل ىم ٍع يركؼ بً ٍابف اٍلحداد األقطع ىك ٍان ى
ً
طىبة بجامعيا  .كتصدر
يضة ىكاٍلخ ٍ
بع ى
ص ىالة اٍلفى ًر ى
َٓٓىػُُُُ/ـ أىك ٍ
دىا بًىيسير  ،ىككلي ى
ً
ً
اعة ًمٍنييـ ٍابنو أيىبك يم ىح َّمد عبد
جم ى
لإلقراء بمسجده في ربض اٍل ىح ٍكض مٍنيىا  ،ىكأخذ ىعنوي ى
اسـ بف حبٍيش ك ىغيرىما  .كقد ركل عنو أىبك اٍلقى ً
الصمد كأىبك اٍلقى ً
اسـ بف بشككاؿ كأغفمو
ى ي ي
يى
َّ ى ي
ى ى
ى
اف زاىدا فىاضال متصكفا مجاب الدعكة كخرج مف المرية ًفي سنة ُْٓىػُُْٔ/ـ
ىك ىك ى
الركـ ىعمىٍييىا بعاـ  .ىكنزؿ ىكادم آش كىنالؾ تكفٌي سنة ْٓٓىػَُُٓ/ـ
ىكقبؿ تغمب ٌ

ىك يى ىك ٍابف ثى ىماف ىكسبعيف سنة(َُٗ).
الر ٍح ىمف ٍبف أبي ىر ىجاء البمكم مف أىؿ ىكادم آش  ،يكنى
س  -عبد َّ
الصمد ٍبف ىعٍبد َّ
يو أىبًي اٍلقى ً
أىبا مح َّمد  ،كيعرؼ بالمبسي  ،كأىصمو ًمٍنيا ركل عف أىبً ً
اسـ ىكأبي اٍل ىعبَّاس
ى
ى يى
ى
ى
ى
الخركبي ىكأبي عبد اهلل بف حميد ىكأبي اٍل ىعبَّاس المجريطي ىكأبي يم ىح َّمد عبد اٍل يمنعـ بف
ً
اءات  ،ىككتب إًلىٍي ًو أيىبك
جم ى
قر ى
اعة مٍنييـ اٍل ى
اٍلفرس ىكأبي اٍلحسف بف يمؤمف ،ىكأخذ ىعف ى
اٍلحسف بف حنيف ىكأيىبك عبد اهلل بف الرمامة ىكأيىبك اٍلحسف بف حرزىـ  ،ىكمف ٍاإل ٍس ىكٍن ىدريَّة
ً
ً
اف راكية مكث ار كاعظا مذك ار  ،يتى ىحقَّؽ بالق ارءات
أيىبك طىاىر السمىفي ىك ىغيرىـ  ،ىك ىك ى
ً
اعتمد ًفي ىج ًميع ىذلًؾ مف يشييكخو
الح ًديث كاآلداب كالمغات ٍ ،
كالتفاسير كيشارؾ في ى
الناس بًبمىًد ًه  ،كتصدر ل ىذًلؾ ًفي ج ً
عمى أىبً ً
يو ىكعمى أىبًي اٍل ىعبَّاس الخركبي ،كأق أر َّ
ام ىعة
ى
ى
ى
اعة ًمٍنييـ ٍابف فرتكف  ،ىكتيكفِّي ًفي أكؿ ىر ىجب سنة
جم ى
ىكحدث ىكأخذ ىعنوي ى
ُٗٔىػُِِِ/ـ (َُُ).
ً
م  ،مف أىؿ ىكادم آش  ،ىكسكف مالقة ،
ص ًار ٌ
مي ٍبف ًإٍب ىراىيـ ٍبف يم ىح َّمد ٍاألٍىن ى
ع  -ىع ٌ
يضة  ،ىكسمع
يكنى أىىبا اٍلحسف  ،ىكيعرؼ بً ٍابف ىردكس ،ىرحؿ ىحاجا ىك ِّأدم اٍلفى ًر ى
ً
ً
باإلسكندرية مف أبي ى ً
ثـ قفؿ ًإلىى
يف ىك ىخ ٍمس ًمائةَّ ،
طاىر السمىفي سنة خمس ىكثى ىالث ى
ً
األندلس كعني بً ًركاية ً
ص ًحيح يمسمـ
ىى ى
الحديث  ،فىسمع بالمرية مف أىبًي اٍلقىاسـ بف كرد ى
ً
ً
ً
ً
ً
سنف َّ
يف،
الد ىارقي ٍ
يف  ،ىكمف أىبًي يم ىح َّمد الرشاطي ى
طن ٌي في سنة أ ٍىرىبع ى
في سنة تسع ىكثى ىالث ى
اضي ك ىغيرىـ  ،حدث عنو أىبك اٍلقى ً
كلو أٍىيضا سماع مف أىبًي مح َّمد بف ع ًطيَّة القى ً
اسـ بف
ى ي ي
ى
يى
ى
ى
ى
(ُُُ)
اٍلبراؽ .
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كسؼ بف ىم ٍرىكاف بف عمر الغساني  ،مف أىؿ
ؼ  -ىعًم ٌي ٍبف أ ٍ
ىح ىمد ٍبف يم ىح َّمد بف يي ي
كادم آش  ،يكنى أىبا اٍلحسف  ،ركل عف أىبًي اٍلعبَّاس الخركبي كأبي اٍلقى ً
اسـ بف يحىبٍيش
ىٍ
ى
ى ىى
ى
ى
اف أديبا فىًقييا مشاركا ًفي فنكف  ،ىكلو
ىكأبي يم ىح َّمد عبد اٍل يمنعـ بف اٍلفرس ىك ىغيرىـ  ،ىك ىك ى
ً
ً
ً
ىسماء اهلل الحسني ،
تكاليؼ كمجمكعات مٍنيىا (كتاب اٍل ىكسيمىة إلصابة اٍل ىم ٍعنى في أ ى
ً
ً
ً
ص ًحيح
مسائؿ التَّ ٍف ًريع  ،ىككتاب اقتباس السراج في شرح ى
ىككتاب الترصيع في تأصيؿ ى
حجاج  ،ككتاب نيج المسالؾ لمتفقو ًفي م ٍذىب مالؾ شرح ًف ً
يم ٍسمًـ ٍبف اٍل َّ
يو اٍل يم ىكطَّأ ًفي
ى ى ى
ى
عشرة أسفار) تيكفِّي ًفي شير ربيع اآلخر سنة َٗٔىػُُِِ/ـ(ُُِ).
ى
عتبة الجراكم  ،ىكأىصمو مف ىكادم آش  ،يكنى أىىبا ىيحيى ،
عتبة بف يم ىح َّمد بف ى
ص  -ى

اف مف أىؿ اٍلعمـ
ضاء اٍل ىج ىم ى
كلي قى ى
كسؼ بف ىكد  ،ىك ىك ى
لم ىحمد بف يي ي
اعة باألندلس ي
ً
ً
ضاف سنة ّٓٔىػُِّٕ/مػ(ُُّ).
يمكر  ،ىكقتؿ في شير ىرىم ى
كالنباىة كالنفكذ في ٍاأل ي
ؽ  -ىغالب بف يم ىح َّمد ٍبف ًى ىشاـ ٍبف يم ىح َّمد بف ًزىياد اٍل ىع ٍكًف ٌي  ،مف أىؿ ىكادم آش ،
يكنى أىبا تىماـ  ،ركل ع ٍف أبي ع ٍبد المَّو الحمزم كأبي اٍلقى ً
اسـ بف كرد ىكأبي يم ىح َّمد ٍبف
ى
ى
ى
ى
ً
ىع ًطيَّة ىكأبي اٍل ىعبَّاس الخركبي ىك ىغيرىـ  ،حدث ىعنوي أيىبك اٍلقىاسـ المالحي ىكأيىبك يسىمٍي ىماف
اؿ لىقيتو بمالقة سنة اثٍىنتىٍي ًف أىك ثى ىالث كثىمانًيف ك ىخم ً
سمائة(ُُْ).
بف حكط اهلل  ،ىكقى ى
ى ى ى ى ٍ
ر  -يغصف بف إًٍبر ً
صف  ،مف أىؿ ىكادم آش  ،يكنى أىىبا اٍل ىح ىسف،
اىيـ بف أ ٍ
ىحمد بف يغ ٍ
ٍ
ى
سمع أىىبا اٍلحسف يش ىرٍيح بف يم ىح َّمد ىكأىبا بكر بف اٍل ىع ىربً ٌي ىكأىبا اٍلحسف بف مغيث ىك ىغيرىـ ،
اف القارلء ًفي اٍلجمع عمى
ىص ىح ى
ابنا أىنو ىك ى
ىك ىك ى
اف معنيا بً ىس ىماع اٍلعمـ  ،كأفادني بعض أ ٍ

السٍمطىاف(ُُٓ) ،تكفي سنة ْٖٓىػُُٖٖ/ـ.
ُّ

م  ،مف أىؿ جياف ىكسكف ىكادم آش ،
ش  -كليد بف مكفؽ مكلى بف جذيع ٍاأل ٍىزًد ٌ
يضة  ،ىكسمع باإلسكندرية
ىكيعرؼ بالبسطي  ،يكنى أىىبا اٍلحسف  ،ىرحؿ ىحاجا فىأدل اٍلفى ًر ى
ط ً
ً
ً
ً
اىر السمىًفي  ،ىكسمع
اءة أبي ى
عشرة ىك ىخ ٍمسمائة مف أبي عبد اهلل بًق ىر ى
في سنة اثٍىنتى ٍي ى
ِّحاح مف تأليفو  ،ىك يى ىك أدخموي األندلس ،
بً ىم َّكة مف رزيف بف يم ىع ًاكىية كتاب تى ٍج ًريد الص ى

ض ىرًم ٌي ىكأىبا اٍلحسف بف مشرؼ ىكأىبا بكر
صكر بف اٍل ىح ٍ
ىكسمع أٍىيضا أىىبا عبد اهلل بف ىمٍن ي
ً
الح ًديث  ،كقفؿ إًلىى األندلس ىكحدث
الطرطكشي ىك ىغيرىـ  ،ىكأقىاـ في رحمتو ي ٍكتب ى
ً
َّ
ً
ً
اعة
بًىيسير  ،كركل ىعنوي أيىبك ىخالد المركاني ىكأيىبك ىعٍبد المو المكناسي ىكأيىبك ىخالد بف ًرفى ى
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ً
صالحا سائحا متجكال ىذا يم ىشارىكة ًفي اٍل ًف ٍقو
ىكأيىبك اٍلقىاسـ بف اٍلبراؽ ىك ىغيرىـ ىك ىك ى
اف ىشيخا ى
اف
يصكؿ  ،ىكذكره أيىبك يم ىح َّمد بف يس ٍفىياف ىكقى ى
اؿ قدـ عمينا شاطبة ىكأ ى
ىج ىاز لنا ىما ىك ى
ىك ٍاأل ي
َّ ً
ً ًو
ً
ً
يف(ُُٔ).
يحمموي في يح يدكد اٍلخمسيف ىك ىخ ٍمسمائة كسنو ح ىينئذ تقىارب الث ىمان ى
ت  -يحيى بف مح َّمد بف عبد اٍلك ً
احد اٍلعقيمً ٌي  ،مف أىؿ ىكادم آش  ،يكنى أىىبا بكر ،
يى
ى
ً
ىص ىحاب المغامي  ،كتصدر لإلقراء ،
اءات ىعف أبي إً ٍس ىحاؽ بف ىرشيؽ مف أ ٍ
قر ى
أىخذ اٍل ى
حدث عٍنو أىبك اٍلقى ً
اسـ بف اٍلبراؽ(ُُٕ).
َّ ى ي ي
ث  -حريش بف إبراىيـ  ،مف ً
ض ًؿ ً
بف
الي ىسع  ،ىس ًم ىع ًم ٍف فى ٍ
أىؿ ىكادم آش  ،يي ىكَّنى أبا ى
سمىمة بب َّجانة ؛ كس ًمع بقيرطيبة  ،ككاف مفتيان في مك ً
ضعو(ُُٖ).
ى ى ٍ ى
ى ى ى
ىٍ

خ  -يسع ( ربما ابف حريش كما في الترجمة أعاله ) ،شيخ مف أىؿ كادم آش
كصؼ بالفيـ(ُُٗ).

الب ٍرجي ،
ذ  -عمي بف عبد اهلل بف مكسى بف طاىر الغفارم :سرقسطي ابك الحسف ي
تال بالسبع  ،ككاف لغكيان أديبان  ،ذا حظ صالح مف ركاية الحديث ،بارع الخط أنيؽ
الكراقة نبيؿ التقييد متقف الضبط  ،كتب بخطو الرائؽ الكثير كجكده ،كأق أر ببمده في

حياة شيخو ابف الكراؽ ،كتجكؿ في أقطار األندلس ،كاستقر بآخره في كادم آش كأق أر

بيا كذبح بيا سنة ّٓٓىػَُُْ/ـ أك ّٔٓىػُُُْ/ـ (َُِ).

ض  -إبراىيـ بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف أسد بف مكسى ابف إبراىيـ بف
عبد العزيز بف إسحاؽ بف أسد بف قاسـ النميرم  ،مف أىؿ غرناطة  ،يكنى أبا

الحاج  .ككاف سكناه بجية كادم آش ،كلقكمو اختصاص كانتقاؿ
إسحاؽ كيعرؼ بابف
ٌ
ببعض جياتيا ،كىي شكظر ،كالمنظر ،كقرسيس ،كقطرش ؛ تغمٌب العدك عمييا عمى

عيد عبد العزيز ،كآكل جميعيـ إلى كنؼ الدكلة النصرية  ،فانخرطكا في سمؾ

خي ار مف أىؿ
الخدمة،
كتمحض خمفيـ بالعمؿ  .ككاف ٌ
جده األقرب إبراىيـ  ،رجال ٌ
ٌ
الديف كالفضؿ كالطيارة كالذكاء ؛ كتب لمرؤساء مف بني إشقيمكلة  ،عند انفرادىـ
الميـ مف أعماليـ .ثـ جنكحو إلى خاليـ السمطاف،
اختص بيـ  ،كضبط
بكادم آش .ك ٌ
ٌ
استمرت أياـ عمره تحت
فعرؼ حقٌو ،كأكرـ كفادتو  ،كقبؿ بيانو فقٌمده ديكاف جنده  ،ك ٌ

رعيو ،ككنؼ عنايتو .ككاف كلده عبد اهلل  ،أبك صاحبنا المترجـ بو  ،صد ار مف
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م
صدكر المستخدميف في كبار األعماؿ  ،عمى سنف رؤسائيـ  ،مكسابا متالفا  ،سر ٌ
تصيرىا إلى إيالة بني
النفس  ،غاض الحكاز  .كلي األشغاؿ بغرناطة كسبتو عند
ٌ
نصر ،تكفي عاـ ٕٓٔىػُّّٔ/ـ(ُُِ).
ظ  -أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف المتأىؿ العذرم  ،رجؿ غميظ الحاشية  ،معدكد
في جنس السائمة كالماشية  ،كلي األشغاؿ السمطانية فذعرت الجباة لكاليتو  ،كأيقنكا
بقياـ قيامتيـ لطمكع آيتو ،كقنطكا كؿ القنكط  ،رجؿ صائـ الحشكة  ،بعيد عف

المصانعة كالرشكة  ،يتجنب الناس  ،كىك ييمؿ كيكبر ،كيحسف كيقبح ،كىك يسبح،

تكفي عاـ ّْٕىػُِّْ/ـ(ُِِ).

غ  -محمد بف أحمد بف زيد بف أحمد بف زيد بف الحسف ابف أيكب بف حامد بف زيد
بف منخؿ الغافقي  ،المكنى أبا بكر  ،مف أىؿ غرناطة  .كسكف كادم آش  .كىك مف

تصرفكا في
بيت زيد الغافقي  ،كىـ جماعة كبيرة  ،فرساف كليـ شرؼ قديـ  ،كقد
ٌ
المالحي
بمديكف ،ثـ انتقمكا إلى طميطمة  ،ثـ قرطبة  ،ثـ غرناطة  .كذكر ٌ
الخدمة ٌ .
كعده مف أىؿ ال ٌشكرل  .ككاف
في كتابو الحسف بف أيكب بف حامد بف أيكب بف زيد ٌ ،
محمد بف احمد ىذا الرجؿ عينا مف أعياف األندلس ،كصد ار مف صدكرىا ،نشأ عفٌا

حر األصالة،
أبيا  ،كريـ الخؤكلة ٌ ،
متصاكنا عزكفا ،كطالكة ،نزييا ٌ ،
طيب الطٌعمة ٌ ،
قدـ عمى مف بو مف الفرساف ،
الصير  .ثـ استعمؿ في الك ازرة ببمده  ،ثـ ٌ
نبيو ٌ
العدك الفرصة  ،كأكسبيـ الذكر
الصفية بإقدامو  ،كاستباح مف
فأكردىـ المكارد
ٌ
ٌ
كالشيرة ،تكفي عاـ ِٕٔىػَُّٔ/ـ(ُِّ).

أ  -طاىر بف يكسؼ بف فتح االنصارم كادياشي أبك الحسف سمع كركل عف
جماعة مف العمماء كركم كحدث عنو جماعة (ُِْ).

ب  -طمحة بف محمد بف عمر  :كادياشي أك مف سكانيا  ،ابك محمد  ،سمع كركل
عنو جماعة مف العمماء  ،ككاف أديبان كاتبان بميغان(ُِٓ).

ج  -عبد الممؾ بف محمد بف طفيؿ القيسي  :برشاني كقيؿ كادم آشي أبك مركاف ،
تال بالسبع  ،كسمع كركل  ،ككاف مقرئان شديد العناية بالتجكيد كاإلتقاف فيو(ُِٔ).
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د  -أحمد بف أحمد بف بشر المخمي مف أىؿ كادم آش يكنى أبا العباس  ،سمع
كركل ككاف فقييان حافظان مشاك انر كأديبان  ،كخطب بجامع بمده (ُِٕ).

ق  -محمد بف عمي بف مغيرة السكسكي كادياشي  ،سمع كركل مف جمة مف
العمماء ،ركل عف أبي عمي الصدفي  ،كركم عنو أبك الحسف بف أحمد بف محمد

الغساني(ُِٖ).

ك  -أحمد بف عمي بف محمد األنصارم األكسي مف أىؿ قرطبة كسكف باغة كأصمو
مف كادم آش يكنى أبا جعفر  .ككاف راكية أديبان ذاك انر ألمالي أبي عمي القالي تكفي

بعد سنة َٔٔىػَُِٗ/ـ كدفف بمقبرة باب عامر(ُِٗ).

ز  -ابراىيـ بف طفيؿ كيكنى أبا إسحاؽ  .كاف فقييان عركضيان ككلي األحكاـ بجميانة
مف عمؿ كادم آش(َُّ).

ح  -أبك الحسف عمي الششترم الصكفي الشيير  ،كىك عمي بف عبد اهلل النميرم،

عركس الفقياء  ،كأمير المتجرديف  ،كبركة البسي الخرقة  ،كىك مف قرية ششتر مف

عمؿ كادم آش  ،كزقاؽ الششترم معمكـ بيا  ،ككاف مجكدنا لمقرآف  ،قائمان عميو،

التجرد
حجات  ،كآثر
كحج ٌ
عارفان بمعانيو  ،مف أىؿ العمـ كالعمؿ  ،جاؿ اآلفاؽ ٌ ،
ٌ
كالعبادات  .صنؼ كتبان  :منيا كتاب " العركة الكثقى في بياف السنف كاحصاء العمكـ

لكجكدية في
كما يجب عمى المسمـ أف يعممو كيعتقده إلى كفاتو " كلو كتاب " المقاليد ا
ٌ
الخاصة " ك "المراتب اإليمانية
العامة ك
القدسية في تكحيد
أسرار الصكفية" ك "الرسالة
ٌ
ٌ
ٌ

العممية" كغير ذلؾ  .كلو ديكاف شعر مشيكر
كاإلسالمية" ك "الرسالة
ٌ
سنة ٖٔٔىػُِٔٗ/ـ مغتربان كدفف بدمياط .

(ُُّ)

 .تكفي

ط  -أبك محمد عبد اهلل بف طاىر  ،األزدم  ،مف أىؿ كادم آش  ،لو رحمة إلى
المشرؽ أدل فييا الفريضة  ،كسمع بدمشؽ مف أبي الطاىر الخشكعي مقامات

الحريرم كابف عساكر كغيرىما  ،ثـ قفؿ إلى بمده(ُِّ).

م  -أبك مركاف عبد الممؾ بف إبراىيـ بف بشر القيسي(ُّّ) .كىك ابف أخت ابف

صاحب الصالة البجانسي  ،نسبة إلى بجانس قرية مف قرل كادم آش  ،ككاف -
رحمو اهلل تعالى  -في أكاسط المائة السابعة  ،كقد ذكره الفقيو أبك العباس أحمد بف
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سماه "تحفة المغرب ببالد المغرب"،
إبراىيـ بف يحيى األزدم الفشتالي في تأليفو الذم ٌ
كقاؿ فيو  :راضكا نفكسيـ لتنقاد لممكلى س انر كعمنان  ،كزىدكا في الدنيا فمـ يقكلكا معنا
ً
ذيف ى ً
سيبمىنا ))(ُّْ).
كال لنا  ،كانتدبكا لقكؿ اهلل تعالى (( :كالٌ ى
جاى يدكا فينا ل ىن ٍيد ىي َّن يي ٍـ ي
ؾ  -أبك جعفر الغساني مف أىؿ كادم آش  ،كاستكطف غرناطة  ،ثـ مات بالمرية ،
فكتب عمى حمالة قر و
اب لمكطأ اإلماـ مالؾ  ،بعدما استنجد قرائح أدباء عصره ،

صٌر عف غرضو  ،كأداء مفترضو (ُّٓ).
كأستصرخ أختراعاتيـ ىلنصره  ،فكمٌيـ ىق ٌ
الفراء الغساني مف أىؿ كادم آش المعركؼ
ؿ  -عتيؽ بف أحمد بف محمد بف يحيى ٌ

بالكادم آشي  .كاف لو مجمس بالجامع األعظـ  ،مف حضرة غرناطة يفسر فيو القرآف

العظيـ  ،كيتكمـ عف ال مكطأ  .ككاف مف أحفظ أىؿ زمانو  ،كلو معرفة بالطب
كالعالج  ،كشرح أرجكزة ابف سينا  ،كلعمو لـ يكممو  .كلقد أجاد في قيد منو  ،كلو جزء

في فضائؿ سكر القرآف ،ككتاب سماه" :ناظر العيف في مختصر البرىاف إلماـ
الحرميف "كلي القضاء بالمنكب ،كبشمكبانية كقضاء المرية .تكفس سنة

ٔٗٔىػُِٗٔ/ـ (ُّٔ).

ْ  -المغة كاألدب كالشعر في كادم أىش:

أ  -أحمد بف محمد بف محمد بف سعيد بف عبد اهلل األنصارم  ،أبك العباس األديب
المعركؼ بالخركبي مف أىؿ كادم آش تكفي سنة ِٔٓىػُُٔٔ /ـ(ُّٕ).

ب  -عبد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد األنصارم  ،يكنى أبك محمد  ،لغكم ،مف
أىؿ بسطة ؛ مدينة بالقرب مف كادم آش ،قاؿ السيكطي" :شيخ فاضؿ ،الغالب عميو
معرفة المغة ،قرأىا عمى أبي محمد بف زيداف المكي المغكم" .مف آثاره "رم الظمآف

في متشابو القرآف"

(ُّٖ)

 ،تكفي عاـ ّْٔىػُِّٔ/ـ .

سي األديب ( الشاعر )  ،يعرؼ بً ٍابف اٍلحداد ،
ب  -يم ىح َّمد ٍبف أ ٍ
ىح ىمد ٍبف يعثٍ ىماف القىٍي ٌ
ً
َّ
لقب لىوي  ،أىصمو مف ىكادم آش ،
اسمو ىم ًازف ىكلى ىعمَّو ه
كيكنى أىىبا ىعٍبد المو  ،ىكقد قيؿ في ٍ
اف مف فحكؿ ُّ
اف لىوي
الش ىع ىراء كأفراد البمغاء ؛ كشعره مدكف ىعمىى يح يركؼ المعجـ  ،ىك ىك ى
ىك ى
ً
عركض تأليفنا ىح ىسف ىس َّماهي (بالمستنبط)  ،كاختص
ىحظٌ مف التعاليـ كا ه
فر ىكألؼ في اٍل ي
ثـ ىسار ىعنوي ًإلىى
بالمعتصـ يم ىح َّمد ٍبف معف ٍبف صمادح ىكًفيو استفرغ مدائحو َّ ،
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سرقسطة سنة إً ٍح ىدل ك ًستِّيف كأىرب ً
بعد
عم ىائة ىكأقىاـ يىىنالؾ ًفي كنؼ المقتدر ٍبف ىكد ىك ىعاد ي
ى ى ى ٍى
إًلىى المعتصـ كتيكفي بالمرية ًفي ح يدكد عاـ َْٖىػ ، َُٖٕ/ك ًم َّما أ ً
ينشد ًفي ديكانو
ي
ى
ي ٌ
ش ٍي وء ىقمما يتى ىم َّكف
...
ىخاؾ ىكًاف أىتىاؾ بجفكة
ىكاصؿ أ ى
فخمكص ى
السٌراج ىعمىى سناه يي ىد ِّخف
...
كدة
ىكل يكؿ ى
ش ٍي وء آفىة ىم ٍك يج ى
إًف ٌ
َّ ً
اىا حديقة اٍل ىح ًقيقىة :
كلو قصيدتو التي ىس َّم ى
...

ذىب ال ٌناس فانفرادم أنيسي
كاختالالن ككؿ يخ ٍم و
ؽ بئيس
...
صاحب قى ٍد أمنت ًم ٍن يو مالالن
ى
(ُّٗ)
ً
بالم ٍريمكس
...
س ًفي ىنكعو بحي ىكلى ًكف
لى ٍي ى
يمتقي ا ٍل ىح ٌي م ٍن يو ى
ً
ً
ً
م اٍل ىكاتًب سكفى أىصمو مف ىكادم
ص ًار ٌ
ج ً -إٍب ىراىيـ ٍبف ىعم ٌي ٍبف ًإٍب ىراىيـ ٍبف يم ىح َّمد ٍاألٍىن ى
ً
ركٍدس كتب ىلبعض اٍل يكىالة كشارؾ ًفي اٍلعمـ  .قاؿ
آش يكنى أىىبا الحكـ ىكيعرؼ ب ٍابف ىى ى
أف أىبا الحكـ ى ىذا ٍأنشده ىلن ً
ً
ً
فس ًو
ى
ابف االبار  :أنبأني أيىبك القىاسـ ٍبف ىبقي َّ ى
ي
أ إبراىيـ إًف ا ٍلمكت و
ىكأىنت مف الغكاية ًفي سنات
...
آت
ىٍ
...

ككتابي محدثي كجميسي

كعمرؾ مثؿ إً ٍب ىياـ القطاة

الرمح طكال
رجاؤؾ مثؿ ٌ
ظؿ ٍ
تييكفٌي أكؿ سنة ّٕٓىػُُٕٕ/ـ(َُْ).
د  -حمده كيقاؿ حمدكنة بنت زياد بف بقي ،مف قرية بادم مف أعماؿ كادم آش:
مؤدبا ،ككانت حمده كأختا ليا اسميا زينب كانتا شاعرتيف أديبتيف مف
كاف أبكىا زياد ٌ
حب األدب كاف يحمميا
أف ٌ
أىؿ الجماؿ كنبيمة كذات ماؿ مع العفاؼ كالصكف إال ٌ

عمى مخالطة أىمو مع نزاىة مكثكؽ بيا ،ككانت تمقب بخنساء المغرب كشاعرة

األندلس  ،كمف شعرىا :
كلما أبى الكاشكف إال فراقنا

كما ليـ عندم كعندؾ مف ثار

كشنكا عمى آذاننا كؿ غارة

كقمت حماتي عند ذاؾ كأنصارم

غزكتيـ مف مقمتيؾ كأدمعي

كمف نفسي بالسيؼ كالسيؿ كالنار

كفي كصفيا لمرممة كىي ناحية مف نكاحي مدينة كادم آش:
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كقانا لفحة الرمضػػػػػػاء كاد

سقاه مضاعؼ الغيث العميػـ

حممنا دكحة فحنا عميػنػػػػػػػػا

حنك المرضعات عمى الفطيـ

كأرشفنا عمى ظػػػمػػػأ زالال

ألذ مف المدامة لمنػػػػػػػػػػػديـ

يصد الشمس أنى كاجيتنػػػػا

فيحػجبيا كيأذف لمنسػيػػػػػػػػػـ

تكفيت عاـ ََٔىػَُِّ/ـ (ُُْ).

ىػ  -حفصة بنت الحاج الرككنية الكادم آشية (ُِْ) مف أىؿ غرناطة ( كادم آشية )
مف ب يشر ً
النثر(ُّْ) لعميا بقيت بعد حمدة
النظـ ك ٌ
ات غرناطة  ،رخيمة الشعر  ،رقيقة ٌ
ي ٌ
(ُْْ)
كىي القائمة أبياتيا المشيكرة مكجية إلى سمطاف المكحديف عبد المؤمف بف عمي :
سيد الناس يا ىمف
يا ٌ
بص ٍّؾ
أم ينف َّ
عمي ى

ٍػػده
يػػػػػؤمؿ
النػػػاس ًرف ى
ي
يػػػككف لمدىػػػػػر يعػػػػػدَّه

ىخ َّ
ػػػمد هلل كحػػػػده
طت يمي ينؾ فيو
كالحػػػػػػػ ي
ك  -عبد اٍل يمنعـ بف عمر ٍبف ىعٍبد المَّو ٍبف حساف الغساني مف أىؿ جميانو عمؿ ىكادم
اف
آش  ،يكنى أىىبا اٍلفضؿ ىكأىبا يم ىح َّمد  ،ىرحؿ ىكحج كتجكؿ بًبً ىالد اٍلمشرؽ سائحا ؛ ىك ىك ى
ً
(جامع أنماط
مف أىؿ اٍلعمـ ىك ٍاألىدب حكيما بميغا ناظما ناث ار  ،ىكلو تكاليؼ مٍنيىا ى
اٍل ىك ىسائًؿ ًفي القريض كالخطب كالرسائؿ)  ،أى ٍكثىره نظمو كنثره  .كمف ابياتو
أىال إًَّن ىما ُّ
فى ىما أى ٍكثىر الغرقى ىعمى الجنبات
الد ٍن ىيا بحار تالطمت
ىكقؿ فتي يينجي مف الغمرات
ىكأ ٍكثر مف صاحبت يغرؽ إلفو

ىكقد أىخذ ىعنوي اٍل ىحاج أيىبك عبد اهلل بف يحيى المرسي  ،تكفٌي سنة َّٔىػَُِٔ/ـ أىك
كىا(ُْٓ).
ىن ٍح ى
اف مستكطنان ىم ًد ىينة ىكادم آش مف عمؿ غرناطة ،
ز  -أيىبك بكر يم ىح َّمد بف أزراؽ ،ى ىك ى
حسف ألذ ًعٍند إنشاده مف غفكة الكسف فىمف ىذلًؾ قى ٍكلو:
شعر
ه
ىكلو ه
ىف قم ًبي لمحمى طى ًائر
بأ َّ
ىى ٍؿ ىعمً ىـ الطَّ ًائ ير ًفي أ ٍىي ًك ًو
لمصبا ً
ُّ
ذاك ير
الص ىبا
ص ٍّب ِّ
ىذكرًني عيد ِّ
ككؿ ى
سقىى عيكدان لىيـ ً
ىد ٍمعان لى يو ًذ ٍك يريى يـ ىن ًاث ير
بالح ىمى
يي
ى
يي
ً
ً
اؿ عبد اٍلممؾ بف سعيد أٍىنشدني أيىبك بكر ٍابف أزراؽ ىلنفسو :
كقى ى
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ىيا راحال ىن ٍحك ا ٍل ىع ىالء
سقىى ًب ًو
ي
فالغيث قى ٍد يي ٍ
ب عمى ا ٍل ًب ىالد
ىك ٍـ ىذا تى يي ُّ

الحياة العممية في مدينة كادم اش االندلسية

يح
أ ًىق ٍـ لى ىعمَّ ىؾ تىستى ًر ٍ
ىم ٍف لى ٍي ً
ميح
س يم ٍرتىادان طى ٍ

ريح(ُْٔ).
اء ٍ
كما ىى ىف ٍت ىن ٍك ىب ي
ى
ح  -عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عبد الرحمف  ،يكنى أبا القاسـ  ،كيعرؼ بابف
الكاتب .كىك كالد الكاتب أبي محمد ابف الكاتب  ،أصمو مف كادم آش مف بيت
حسب كجاللة .انتقمكا إلى مالقة في بعض الفتف ،كىي كانت دار سكناىـ  ،كأبك

القاسـ ىذا شعره رائؽ ،ككتبو بارعة  .ذكره الفقيو أبك العباس أصبغ فقاؿ  :شاعر،
مطنبا كاف أك مقصرا ،مجيد محسف  ،ال يعارض ارتجالو ،كال يتعاطى ًس ىجاليو  .كلو
قطعة قاؿ حاز بقكليا السُّبَّاؽ  ،كفات أكلئؾ ُّ
الطبَّاؽ  ،جاء فييا :
ى
يا مف إليو في الميـ المفزع

تفديكـ بيف البرية أربع

بحر العمكـ  ,ككؿ راقي منبر

كغمامة تيمي ,كبدر يطمع

قد مر شير ما لدل راجيكـ

شيء يعكد كال صديؽ ينفع

كاليكـ عند الضرائر مرجعي

كالنصؿ قدما لمشدائد يرفع

عكدتني عكنا في الكرل

مف يبتدم ذكر الجميؿ فيقطع

كاهلل لكال صرؼ دىر جائر

ما كنت في زمني لخمؽ أضرع

لكف حكادثو نقضف عزائمي

كمف األمكر مقدر ال يدفع

يقتادني أممي كيثنيني الحيا

ىذا يثبطني كذاؾ يشجع

فامنف فمثمؾ مف يرجى نفعو

بشفاعة ,إف العظيـ يشفع(ُْٕ).

ط  -أبك محمد يمحارب بف محمد بف يمحارب ،شاعر مف أىؿ كادم آش  ،لو يمدح
و
مقامة مف إنشائو:
القاضي أبا الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض أثناء
ىغدا سمًس ً
اض
القيا ًد فما يير ي
ى ى
ً
ند
ب ال تيصيبو ى ه
كأىضحى القم ي
ً
يب ىن ً
سيـ ىن ٍج ود
كال يي ٍ
شجيو ط ي
كا ٍف َّ
ص ًف ٍأي وؾ
غنى ى
ماـ ب يغ ٍ
الح ي
كقائمة أتكرعي في ًث و
و
ماد
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كع َّـ جمػػػػػ ً
ياض
الب ي
يع ل َّمػػػػػتو ى
ى ى
ى
ؽ ً
اض
المر ي
الح ىد ي
سممى كال ى
كال ى
كال تيسػػػػػػميو َّ
ياض
بالزىىػػػػ ًر ِّ
الر ي
ً
عض َّ
الز ً
اض
فمف ِّ
ض ي
ماف بو ًع ى

الحت لرائدىا ً
ياض
كقػػػد
ٍ
الحػػػػػػػ ي
ُٓٓ
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إلى كـ ذا تقك يؿ ل يك ِّؿ ىخ ٍط وب
الع ِّي حتَّى
نقبض انق ى
كتى ي
باض ى
ىك ىك ٍج يد بني ًع و
ستفاض
حديث يم
ىم ىدل الدُّنيا
بالمعالي
ه
ي
ياض ى
ً
ثـ فاضكا
كد بح ارن
كساليكا بالمكػػػػارـ َّ
الج ى
إذا قيصدكا أثاركا ي
(ُْٖ)
سيدىـ ًعياض
كمف منيـ ًعياذم
ي
فقالت ذاؾ ٌ
فقمت ليا ى
م  -محمد بف عبد الرحمف المتأىؿ مف أىؿ كادم آش  ،يعرؼ بعمامتي ،كاف حيان
خاض
مقال ىة مف َّ
الم ي
ألـ بيا ى
السككف كاالنقباض
بؾ ُّ
َّ
أضر ى

بعد سنة ُٕٕىػُُّٕ/ـ  .ناظـ أبيات  ،كمكضح نغرر كشيات  ،كصاحب تكقيعات
رفيعات ،كاشارات ذكات شارات .ككاف شاع ار مكثا انر  ،كجكادا ال يخاؼ عثا نار  .أدخؿ
عمى أمير بمده المخمكع عف ممكو  ،بعد انتثار سمكو  ،كخركج الحضرة عف ممكو،

كاستق ارره بكادم آش ،مركع الباؿ ،معمٌال باآلماؿ ،كقد بمغو دخكؿ طبرنش في طاعتو،

فأنشده مف ساعتو :

خذىا إليؾ طبرنشا
األـ تتبػػػػػػع بنتيا
ك ٌ
كمف نكادره العذبة يطمب خطة الحسبة:

شفٌع بيا كادم األشا
كاهلل يفػػعؿ ما يػػػػػشا

عز(ُْٗ).
ترفٌعني قد ار كتكسبني ٌا

البرية خطٌة
أنمني يا خير ٌ
ؾ  -عمي بف محمد بف عمي بف البنا  ،مف شعراء كادم آش  ،يكنى أبا الحسف
مطاره .قدـ مف بمده كادم آش (إلى غرناطة)
كص ٍقهر ىب يع ىد
" فاضؿ يركقؾ كقاره  ،ى
ي
ً
اإلنشاء  ،كتكسؿ بنظـ أنيؽ  ،كأدب في نسب اإلجادة عريؽ ،
يركـ المحاؽ ب يكتَّاب
ً
كذكاء باألثرة خميؽ"(َُٓ) تكفي في
تعرب براعتو عف لساف ذليؽ  ،كطبع طميؽ ،
عاـ َٕٓىػُّْٗ/ـ معتبطان في الطاعكف ،لـ يبمغ الثالثيف(ُُٓ).

سياؿ القريحة  ،كثير
ؿ  -يحيى بف بقي  ،مف أىؿ كادم آش  ،بارع باألدبٌ ،
جيد في جميع أنكاعو  .ككاف مع ذلؾ مكصكفا بغفمة  ،تكفي بمدينة كادم آش
الشعر ٌ

سنة َْٓىػُُْٓ/ـ(ُِٓ).

ـ  -محمد بف عبد العظيـ  ،مف أىؿ كادم آش ككاف إماما في ىذه الطريقة كىذه
الطريقة الزجمية ليذا العيد ىي فف العامة باألندلس مف الشعر كفييا نظميـ حتى إنيـ
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ينظمكف بيا في سائر البحكر الخمسة عشر لكف بمغتيـ العامية كيسمكنو :الشعر

الزجمي ككاف مف المجيديف ليذه الطريقة(ُّٓ).

ف  -محمد بف عبد الرحمف العقيمي كادم آشي الجراكم كاف حسف المشاركة في

الفقو كاألدب كالطب  ،شاع انر مطبكعان ،خاطب أمير المسمميف عمي بف يكسؼ بف
تاشفيف بقصيدة طكيمة تنفؾ منيا ثالث قصائد  .فأجازه عمييا بتنكيو كريـ  ،ككتب

صؾ بتحرير أمالكو كما ابتغى(ُْٓ).

س  -محمد بف عبد الرحمف الكادياشي أبك عبد اهلل بف الكاتب  ،أديبان كاتبان بارعان،

شاع انر يمجيدان متقدمان في الحساب كالمساحة  ،كتب عف بعض أنباء األمراء بغرناطة

كشرؽ األندلس ،ككاف أثي انر لدييـ حظيان عندىـ  ،ثـ ينزع عف الكتابة كأيستعمؿ مشرفان
عمى غرناطة ثـ عمى مراكش ،ثـ أيعيد إلى غرناطة ناظ انر في المستخمص بيا ،فكلي

ذلؾ كم و مكفكؼ اليد مشككر السيرة  ،كبنى مسجد دار القضاء بغرناطة مف مالو ،
كأصمح مساجد غيره كسددىا كفعؿ خي انر كثي انر  ،كأكصى في مرضو أنو كاف قد أخرج

في صحتو مف صميـ مالو أربعة أالؼ دينار لتتميـ القنطرة عمى كادم شنيؿ خارج

غرناطة ،فأكد اإليصاء بذلؾ كانفاذ عيده فيو  .كأستمر نظره عمى المستخمص بيا
إلى أف تكفي بيا سنة َٕٔىػَُُِ/ـ  ،كدفف بداره في حكمة مسجد القاضي ،ثـ
قفؿ إلى مسجد إماـ داره عمى ضفة الكادم ،كانفذت كصيتو ىذه في تتميـ بناء

القنطرة بشنيؿ(ُٓٓ).

ع  -محمد بف عبد الممؾ بف محمد بف طفيؿ القيسي كادياشي أك جمياني أبك بكر ،

سمع كركل عف جماعة مف العمماء  ،ككاف فقييان بارع األدب ناظمان ناث انر  ،مشاركان
في فنكف كمعارؼ  ،طبيبان حاذقان (ُٔٓ).

ؼ  -أبك إسحاؽ بف جابر الكادم آشي  :كصفو ابف الخطيب بالػ  " :فحؿ ىادر،

كبميغ  -عمى الكالـ  -قادر إىتز لو العصر عمى رجاحة أطكاده  ،كظير لو الفضؿ
عمى كثرة حساده  ....كلـ تزؿ بدائعو في إشتيار  ،كركضات آدابو أزىار ،كتصرؼ
في الكتابة فكاف صدر نادييا  ،كقالدة ىادييا ككلي خطة القضاء في ىذه المدة  ،كقد
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ناىزه إكتمالو كبمغ أشده  ،كحسنت سيرتو  ....كشعره جزؿ االسمكب  ،كعذب في

االفكاه كالقمكب "(ُٕٓ).

ص  -أبك جعفر بف داكد الكادم آشي :قاؿ فيو ابف الخطيب " :شيخ العماؿ
المؤتمف عمى الجباية كالماؿ  ،المستكفي شركط الفضؿ عمى الكماؿ تكاضع  -رحمو

اهلل  -مع العمك ،كلبس شعار السككف كاليدك ،كبذؿ المجاممة لمصديؽ كالمسالمة
لمعدك كالزـ مجالس الممكؾ بحيث يضر كينفع  ،كيحط كيرفع  .فما شاب باإلساءة

إحساف كال أعمؿ  -في غير المشاركة  -لسانان إلى غير ذلؾ مف األدب العطر

النسيـ ،السافر عف المحيا الكسيـ كاشتير بالكفاء اشتيار داريف بطيبيا كاياد بخطيبيا،

فكاف حامؿ رايتو  ،كمحرز غايتو  .كمضى لسبيمو فقيدا أعـ بفقده كخص  ،كىاص

أجنحة الحاجات كقص  .كلو أدب يصيب شاكمة الرحى بنبالو  ،كنظـ تضحى

المعاني قنائص حبالو "(ُٖٓ).

ؽ  -الشيخ أبك عبد اهلل العراقي الكادم آشي  :قاؿ فيو ابف الخطيب بأنو " :معدكد
 -في كقتو  -مف أيدبائو  ،كمحسكب في أعياف بمده كحسبائو كاف رحمو اهلل مف أىؿ

العدالة كالخير ،سائ انر عمى منيج االستقامة أحسف السير كلو أدب ال يقصر عف

السداد كأف لـ يكف بطالن فمف يكثر السداد كقد أثبت لو ما عثرت عميو مما ينسبو

الناس إليو"(ُٗٓ) ،كىك مف أقارب الطبيب عبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد العزيز
األسدم العراقي كما نكه عنو ابف الخطيب في اإلحاطة (َُٔ).

ر  -ابك عبد اهلل الجمياني ،أشار إليو المقرم(ُُٔ) قائالن  :األديب الفقيو أبك عبد اهلل

الجمياني "  ،كأشار أيضان إلى أف ابا الحجاج يكسؼ بف مكسى الجذامي المنتشاقرم
نسبة إلى مدينة في مقاطعة أكشكنبة  ،كىك مف أىؿ يرٍن ىدة  ،كاف جالسان بيف يدم
الخطيب أبي القاسـ التاكركني صبيحة يكـ بمسجد مالقة كقاؿ " :رأيت البارحة في
عالـ النكـ كأف أبا عبد اهلل الجمياني يأتيني ببيتي شعر في يده  ،كىما :
كؿ و
ُّ
قادح في رشاده
ش ٍغالن
عمـ يككف لممرء ي
بسكل الحؽ ه
فإذا كاف فيو ً
هلل حػػػػػػػػػظه

مما يي ًعدُّهي لمعػػػػػػػػػػػػاده
فيػػػػػ ىك ٌ
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قاؿ  :فمـ ينفصؿ المجمس حتى دخؿ عمينا األديب أبك عبد اهلل الجمياني  ،كالبيتاف
معو  ،فعرضيما عمى الشيخ  ،فأخبره ٌأنو صتعيما البارحة  ،فقاؿ لو كؿ مف في
المجمس  :أخبرنا بيما الشيخ قبؿ مجيئؾ  ،فكاف ىذا مف العجائب " (ُِٔ).

ش  -ناىض بف أدريس  :شاعر كادم آش في عصره (ُّٔ) قاؿ ابف سعيد اف كالده

اجتمع بو " ككاف مف يم َّداح ناصر بف عبد المؤمف "(ُْٔ).
ت  -أبك الكفاء ًزياد بف خمؼ المنتاني مف أىؿ كادم آش  ،قاؿ ابف سعيد  :مف
فضالء عصرنا  ،رأس في بمده  ،كىك مكصكؼ بالكرـ كالجكد كاألدب"(ُٓٔ).

حسف
ث  -أبك الكليد إسماعيؿ بف عبد الدائـ قاؿ ابف سعيد  " :أنو كاف شاع انر
ى
النادرة  ،مداحان ألبي سعيد بف عبد المؤمف ممؾ غرناطة " (ُٔٔ).

ٓ  -العمكـ الصرفة كالتطبيقية في كادم آش:

أ  -القاضي محمد بف رضكاف بف محمد بف احمد بف ابراىيـ بف ارقـ النميرم ،
الكادم آشي  ،تقدـ ذكره ككاف مضطمعا كمشاركا بالحساب كىيئة كىندسة(ُٕٔ).

ب  -محمد بف عبد الرحمف الكاتب ،يكنى أبا عبد اهلل  ،أصمو مف كادم آش  .كاف
جيد الكتابة .كتب عف بعض أبناء الخميفة أبي يعقكب،
طالبا نبييا كاتبا جميالٌ ،
مكرما .ككاف ذا معرفة جيدة بالعدد
ك ٌ
اختص بالسيد أبي زيد بغرناطة ،ككاف أثي ار عنده ٌ
كالمساحة كاليندسة  ،ككلٌي إشراؼ بنيات غرناطة .ثـ كلٌي إشراؼ غرناطة  ،تكفي

عاـ َٕٔىػَُُِ/ـ(ُٖٔ).

المتأىؿ العبدرم كقيؿ (العذرم(ُٗٔ)) ،مف أىؿ كادم آش،
ج  -محمد بف أحمد بف
ٌ
كث المحية  ،طرفا في األمانة،
يكنى أبا عبد اهلل  .كاف رجال شديد األدمة  ،أعيف ٌ ،
كلو ممارسة في الطب(َُٕ).

د  -عبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد العزيز األسدم العراقي  ،مف أىؿ كادم آش،

لألـ أبك الحسف بف عمر ،شارح
كجده استكطنياٌ ،
نزؿ سمفو طيُّرش مف أحكازىاٌ ،
كجده ٌ
المكطٌأ كمسمـ .ككاف طبيبا ممارسا لمطب  ،،فضالي عف ككنو شاع اير يمجيدان ،حسف
الخط ،طى ًريؼ العمؿ  ،مشاركان في معارؼ ،تكلى أعماالن نبيية  ،كانت كفاتو ببمدة
كادم آش عاـ ُٕٓىػُُّٓ/ـ(ُُٕ).
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ىػ  -عبد المنعـ بف عمر بف عبد اهلل الجمياني الغساني ،أبك الفضؿ ،طبيب،

شاعر ،أديب ،متص كؼ ،كاف يقاؿ لو (حكيـ الزماف) .مف أىؿ "جميانة " كىي حصف
مف أعماؿ كادم آش ،انتقؿ إلى دمشؽ كأقاـ فييا .ككانت معيشتو مف الطب ،يجمس
عمى دكاف بعض العطاريف ،كىناؾ لقيو ياقكت الحمكم ،كزار بغداد سنة

َُٔىػَُِْ/ـ  .كاف السمطاف صالح الديف يحترمو كيجمو .كلعبد المنعـ فيو مدائح
كثيرة  ،أشيرىا قصائده "المدبجات" العجيبة في أسمكبيا كجداكليا كترتيبيا  ،أتميا

سنة ٖٔٓىػُُِٕ/ـ كتسمى "منادح الممادح"  ،ك" ركضة المآثر كالمفاخر في
خصائص الممؾ الناصر صالح الديف يكسؼ بف أيكب " ألفو في سنة

ٗٔٓىػُُّٕ/ـ(ُِٕ) ،ك "مشارع األشكاؽ"  -يكتبت سنة ُّٕىػَُّّ/ـ عمى يد أحد

النساخ(ُّٕ) .-كلو عشرة "دكاكيف" نظمان كنث انر  ،األكؿ منيا " ديكاف الحكـ كميداف
ي
الكمـ يشتمؿ عمى اإلشارة إلى كؿ غامض المدرؾ مف العمـ ،كالى كؿ صادؽ المنسؾ
مف العمؿ ،كالى كؿ كاضح المسمـ مف الفضيمة كىك نظـ " كالثاني " ديكاف المشكقات

إلى المأل األعمى كىك نظـ " كالثالث " ديكاف أدب السمكؾ  ،كىك كالـ مطمؽ يشتمؿ
عمى مشارع كممات الحكمة المبصرات " كالرابع " كتاب نكادر الكحي  ،كىك يشتمؿ

عمى كالـ حكمة مطمؽ في غريب معاف مف القرآف العظيـ ،كمف حديث الرسكؿ
األعظـ "كالخامس" كتاب تحرير النظر ،كىك يشتمؿ عمى كممات حكمة مفردات في

البسائط كالمركبات كالقكل كالحركات "كالسادس" كتاب سر البالغة كصنائع البديع في
فصؿ الخطاب "كالسابع" ديكاف المبشرات القدسيات كىك نظـ كتدبيج ككالـ مطمؽ،

يشتمؿ عمى كصؼ الحركب كالفتكح الجارية عمى يد صالح الديف أبي المظفر يكسؼ

بف أيكب فاتح مدينة البيت المقدس في سنة ثالث كثمانيف كخمسمائة " ك "ديكاف
الغزؿ كالتشبيب كالمكشحات كالدكبيتي  ،كما يتصؿ بو منظكمان "كىك الثامف ،أما
التاسع فيك " ديكاف تشبييات كألغاز كرمكز كأحاجي كأكصاؼ كزجريات كأغراض

ترسؿ كمخاطبات في معاف كثيرة كأصناؼ مف
شتى منظكمان " كاألخير " ديكاف ٌ
الخطب كالصدكر كاألدعية" كىك العاشر(ُْٕ) .كلو كذلؾ " تعاليؽ في الطب"  ،ك
كتجكؿ في
"كصفات أدكية مركبة" كشعره حسف السبؾ  ،فيو جكدة(ُٕٓ) .رحؿ كحج
ٌ

ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)

َُٔ

الحياة العممية في مدينة كادم اش االندلسية

البالد ،كنزؿ القاىرة المعزية  ،ككاف أحد السياحيف في األرض(ُٕٔ) .قاؿ ابف
(ُٕٕ)
االبار " :تجكؿ ببالد المشرؽ سائحان ككاف مف أىؿ العمـ كاألدب حكيمان بميغان

ناظمان ناث نار كلو تكاليؼ منيا جامع أنماط الرسائؿ في القريض كالخطب كالرسائؿ أكثر
نظمو كنثره " قاؿ ابف األبار(ُٖٕ) استنادا لمف ابمغو ":بمغني انو تكفي سنة َّٔىػ أك

نحكىا " كأكد المقرم

(ُٕٗ)

أنو تكفي سنة َّٔىػَُِٔ/ـ ،ككذا قاؿ ياقكت

الحمكم(َُٖ) ،كقيؿ سنة َِٔىػَُِٓ/ـ (ُُٖ) ،في دمشؽ(ُِٖ).

ك  -محمد بف عبد الممؾ بف محمد بف طفيؿ القيسي  :كادياشي أك جمياني أبك بكر

ذكره المراكشي قائالن  " :طبيبان حاذقان "

(ُّٖ)

( ت َٕٔقَُُِ/ـ ).

ٔ  -عمماء كادم آش ( المغتربكف ) عف كطنيـ:

أ  -محمد بف عبد الممؾ بف محمد بف محمد ابف طفيؿ ،المكنى بأبي بكر ،كينتسب
كر  ،كىناؾ
لقبيمة قيس العربية الكبرل  ،يكلً ىد في كادم آش  ،كرحؿ إلى غرناطة مب نا
كاف النبكغ كالظيكر ،ففييا تعمَّـ الطب كعمؿ بالكتابة(ُْٖ) ،ككاف يكتب لرؤساء
غرناطة ؛ فكاف م ف خكاص الريس أبي جعفر ،كأبي الحسف بف ممحاف  ،كمع نبكغو
كاتبا لكالي غرناطة ،بؿ كتكلَّى الحجابة (كبير الكزراء) في بالط
كسطكع نجمو عمؿ ن
غرناطة .كمع ازدياد صيت ابف الطفيؿ  ،استدعاه خميفة دكلة المكحديف أبك يعقكب
يكسؼ بف عبد المؤمف ليككف كزيره كطبيبو الخاص؛ إذ كاف أبك يعقكب ممف يش ًغفيكا

فجمعت لو .كفي المغرب
بالعمـ كالفمسفة  ،كأمر بجمع كتب الفمسفة مف أنحاء األرض ي
بمغ ابف الطفيؿ المكانة العظمى عند الخميفة حتى قاؿ المراكشي " :ككاف أمير

المؤمنيف أبك يعقكب شديد الشغؼ بو ك ِّ
الحب لو ،بمغني ٌأنو كاف يقيـ في القصر عنده
أحد حسنات الدىر في ذاتو
نا
أيامان ليالن
كنيار ال يظير ككاف أبك بكر ىذا ى
"كأدكاتو"(ُٖٓ) .كالبف الطفيؿ يعكد الفضؿ في الشيرة الكاسعة لمفيمسكؼ ابف رشد  ،فيك
الذم استقدمو إلى المغرب كىق َّد ىمو إلى الخميفة أبي يكسؼ المكحدم ؛ فحظي عنده،
احدا مف أعالـ التاريخ اإلنساني كمو(ُٖٔ) .تميَّز ابف الطفيؿ بالمكسكعية ،كاف
كصار ك ن
حكيما ،فيمسكفنا ،عارفنا بالمقاالت كاآلراء ،كمفنا بالحكمة المشرقية،
صدرا،
عالما،
ن
ن
ن
ناثر  ،مشارنكا في جممة مف
ناظما ،نا
ماىر  ،فقيينا بارع األدب،
متصكفنا ،طب نيبا نا
محققنا،
ِّ
ن
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الفنكف(ُٕٖ) .كمف أعماؿ ابف الطفيؿ انو كاف لمكسكعيتو بصمة خاصة عمى مؤلفاتو،
فاستطاع بمكىبتو في الشعر أف يصكغ خبرتو الطبية في قصيدة بمغت أكثر مف

(سبعة آالؼ كسبعمائة) بيت  ،كىي ما زالت مخطكطة كمكجكدة في مكتبة القركييف
بفاس برقـ (ُّٖٓ) .كاذا كاف قد جمع الطب بالشعر في قصيدة ،فسنراه كذلؾ

َّ
كتتبدل خبرتو في جانب التشريح عبر مؤلفو األشير في الفمسفة
يصكغ الطب

بياف مبدأ النكع اإلنساني عمى
حي بف يقظاف ) قاؿ المراكشي" :غرضو فييا ي
(رسالة ٌ
الفف" (ُٖٖ) ،فإنو شرح عمى
مذىبيـ؛ كىي رسالة لطيفة الجرـ كبيرة الفائدة في ذلؾ ٌ
َّف كصؼ األعضاء التي
لساف بطؿ قصتو الشييرة حي بف يقظاف تشريح الغزالة  ،ى
كبي ى
المميمة لقصة
شاىدىا مف الجمد حتى القمب ،ككانت ىذه القصة مف القصص ي

ركبنسف كركزك ،كماكغمي  ،كطرزاف مع أف حي بف يقظاف  ،يبقى أكثر عبقرية مف
كؿ المذككريف سمف نا  ،فقد كاف بارعان في شتى العمكـ ككانت قصتو تمثيالن لخالصة

جكىر الصراع بيف (النكر اإلليي) الذم ىك الكحي ك (النكر الطبيعي) الذم ىك نكر
العقؿ البشرم ،كىي " في أنكاع الفمسفة بيف الطبيعيات كاإللييات كغير ذلؾ"(ُٖٗ)،

كقد لخص فييا ابف طفيؿ كؿ ما كصمتو العمكـ فيو  .كمف تصانيفو في اإللييات

رسالةه في النفس كما ذكر المراكشي ":رأيتيا بخطو  -رحمو اهلل  -ككاف قد صرؼ

اإلليي كنبذ ما سكاه ؛ ككاف حريصان عمى الجمع بيف
عنايتو في آخر عمره إلى العمـ
ٌ
الحكمة كالشريعة  ،معظمان ألمر النبكات ظاى انر كباطنان ؛ ىذا مع اتساع في العمكـ
كية ( الراتب) مع عدة أصناؼ مف ً
الخدمة  :مف األطباء
كبمغني أنو كاف يأخذ
الجام ٌ
ى
الرماة كاألجناد ،إلى غير ىؤالء مف الطكائؼ ؛ ككاف
كالميندسيف كالكتٌاب كالشع ارء ك ُّ
عمـ المكسيقا ألنفقتيو عندىـ !"(َُٗ) .كغير ىذا لو رسالتاف في
يقكؿ  :لك ىنفىؽ عمييـ ي
الطب ،منيا "األرجكزة الطبيَّة المجيكلة "(ُُٗ) ،كلو مع ابف رشد " مراجعات كمباحث
بيف أبي بكر بف الطفيؿ كبيف ابف رشد في رسمو لمدكاء في كتابو المرسكـ

(ُِٗ)
كيثبت لو المترجمكف تآليؼ متنكعة في الطبيعيات كاإللييات
بالكميات"  ،ي
كالفمسفة كالطب كالفمؾ  ،حتى إف لو نظرية في الفمؾ خالؼ فييا بطميمكس  ،كمف

ت بيا الحضارةي
غير العجيب أف يي ىعبِّر ابف الطفيؿ عف الصفة المميزة التي طىىب ىع ٍ

ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)
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الحياة العممية في مدينة كادم اش االندلسية

َّ
تضاد بيف العمـ كالديف ،تكفي بمراكش
اإلسالمية نفكس أبنائيا ،حيث ال
عاـُٖٓىػُُٖٓ/ـ كحضر السمطاف في جنازتو(ُّٗ).

ب  -عبد الكريـ بف عمي بف عمر األنصارم الشيخ اإلماـ الفاضؿ عمـ الديف  ،ابف
بنت العراقي  ،اإلماـ العالمة الحافظ البميغ المفسر المتفنف إماـ أئمة البياف  ،مصرم
المكلد كالمنشأ  ،أصمو مف كادم آش أحد معاقؿ األندلس الشييرة ،كىك أحد
المتصدريف المشيكريف بالديار المصرية في عمـ التفسير كالبياف كأصكؿ الديف

كالفقو(ُْٗ) ،كانت لو

معرفة بالحساب كالكتابة ،كحظ مف النظـ كالنثر ،كدرس

بالشريفية كبالمشيد الفقو  ،كأممى كتابان عمى تفسير القرآف مختص نار احتكل عمى فكائد،

كاف مف عمماء مصر في فضائمو التي قضت بسدادىـ  ،ككانت لو مشاركة في عدة

فنكف  ،كلو صبر عمى التعميـ كاإلشغاؿ ؛ كقدرة عمى اإلكباب عمى نفع الطمبة  ،حتى

إف معظـ مف في الديار المصرية ق أر عميو  ،كأخذ عنو العمكـ  ،كمثؿ بيف يديو ،
ككاف حسف المفاكية  ،مميح الممقى بالممؽ كالمكاجية  ،ال يسأـ المذاكرة ،كال يمؿ

طكؿ المحاضرة ،كثير الحكايات كالنكادر ،كاإلصابات في البكادر ،تكفي سنة
َْٕىػَُّْ/ـ  ،كجده أبك أمو ليس مف العراؽ  ،كانما رحؿ إلى العراؽ  ،ثـ عاد
إلى مصر كىي بمده  ،فسمي العراقي(ُٓٗ).

ج  -عمر بف عمي بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل  ،سراج الديف أبك حفص،
األنصارم ،األندلسي األصؿ ،الكادم آشي ثـ التكركرم  ،المصرم  ،الشافعي  ،ابف
النحكم ،المعركؼ بػ (ابف الممقف) ،ككنيتو أبك حفص  ،كاألنصارم نسبة إلى أنصار
المدينة  ،بني األكس كالخزرج  ،ذلؾ أنو لما تـ الفتح اإلسالمي لغرناطة  ،نزلت بيا

بعض القبائؿ العربية  ،فكاف منيـ جماعة مف األنصار  ،أما الكادم آشي فنسبةن إلى

مدينة كادم آش(ُٔٗ) ،مف أكابر العمماء بالحديث كالفقو كتاريخ الرجاؿ(ُٕٗ) ،لو نحك

ثالثمائة مصنؼ ،قاؿ ابف حجر" :ككاف ربما عرؼ بابف النحكم  ،كلذلؾ اشتير بيا
ببالد اليمف  ،كاشتير بكثرة التصانيؼ حتى كاف يقكؿ إنيا بمغت ثالثمائة تصنيؼ".

أثنى عميو التاج السبكي كأبك البقاء كالعالئي(ُٖٗ) ،تكفي في القاىرة سنة

َْٖىػَُُْ/ـ(ُٗٗ).

ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)
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ىى ىؿ كادم آش يكنى أىبا اٍلقى ً
اسـ
الر ٍح ىمف بف عبد اهلل بف عبد َّ
د  -عبد َّ
ى
الر ٍح ىمف مف أ ٍ ى
ً
ً
ىخذ بًاٍلىي ًد مسمسال ىكدخؿ
الح ًديث المسمسؿ ًفي ٍاأل ٍ
لىقي أىىبا يم ىح َّمد بف أىيُّكب ىكسمع مٍنوي ى
مالقة فىأخذ عنو أىبك سمىٍيماف بف حكط اهلل ى ىذا ً
اف ىشيخا أديبا ىكاتبا تكفٌي
ى
ى
الحديث ىك ىك ى
ى ي ي ي ى
(ََِ)
بمراكش سنة ُٖٓىػُُٖٓ/ـ .
ىػ  -القاضي أبك عبد اهلل محمد بف عمى بف محمد بف القاسـ األصبحي المعركؼ

بابف األزرؽ  ،أصمو مف كادم آش  ،تكلى قضاء الجماعة في غرناطة .ككاف بارعان
في النثر كالنظـ كالتاريخ .كمف آثاره كتاب في السياسة الممكية عنكانو "اإلبريز

المسبكؾ في كيفية أدب الممكؾ"  ،ككتاب "بدائع السمؾ في طبائع الممؾ"  ،لخص فيو
كثي انر مف آراء ابف خمدكف في مسائؿ الرياسة كالممؾ كعمؽ عمييا ،كأتى في مكضكعيا

بزيادات جديدة  ،كقسمو إلى أربعة كتب ،األكؿ في حقيقة الممؾ كالخالفة كسائر
أنكاع الرياسة  ،كالكتاب الثاني ف ي أركاف الممؾ كقكاعد مبناه ضركرة ككماال  ،كالثالث

فيما يطالب بو السمطاف تيسي انر ألركاف الممؾ كتأسيسان لقكاعده  ،كالرابع في عكائؽ

الممؾ كعكارضو  .كلما ساءت األحكاؿ في غرناطة كأشرفت عمى السقكط ،عبر البحر

إلى تممساف ،ثـ ارتحؿ إلى المشرؽ  ،كنزؿ بالقاىرة في عصر السمطاف األىشرؼ
قايتبام  ،كاتصؿ بو  ،كحاكؿ أف يستحث ىمتو لتسيير جيش إلى األندلس السترداد
غرناطة ؛ كمف شعره المؤثر حيف نزؿ النصارل بمرج غرناطة:
مشكؽ بخيمات األحبة مكلػػػػػػػػػػع

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكره نجػػػػػػػػد كتػػػػػػغريو لعمع

مػػػػػػكاضعكـ يا الئميف عمى اليكل

فمػػػػـ يبؽ لمسمكاف في القمب مكضع

كمػػػػػػػػػػف لي بقمب تتمظى فيو زفرة

كمػػػػػػػف لي بجفف تنيمي منو أدمع

ركيػػػػػػػػػػػػدؾ فارقب لمطائؼ مكقعان

كخػػػػػػػػػػػػػػؿ الذم مف شػػػػػػره يتػػػػػػػكقع

كصبػػػػػػػػػػػػػػ ارن فإف الصبر خير تميمة

كبػػػػػػػػػػػػػت كاثقان بالمطؼ مف خير راحـ

تكفى سنة ٖٓٗىػُْٖٗ/ـ(َُِ).

ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)

كيا فكز مف قد كاف لمصػػػبر يرجع
فألطػػػافو مف لمحة العيػػػػػػػف أسرع

ُْٔ

ك

الحياة العممية في مدينة كادم اش االندلسية

 -كمنيـ أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الحداد الشيير بالكادم آشي األديب

(المؤرخ)  ،كىك أيضان مف أىؿ كادم آش  ،ككاف أديبان بارعان كلو تعميقات كثيرة عمى
أدباء عصره  ،كقد غادر غرناطة قبيؿ سقكطيا بقميؿ كنزؿ بتممساف(َِِ).

ز  -الصكفي الشيير أبك الحسف عمي الششترم ،مف ششتر مف عمؿ كادم آش،

قائما عميو عارفنا بمعانيو ،جاؿ اآلفاؽ كآثر التجرد لمعبادات
كاف
ن
مجكدا لمقرآف ن
كصنؼ الكتب الكثيرة في التصكؼ ،كلو ديكاف شعر ،تكفي في دمياط مصر في عاـ

ٖٔٔىػُِٔٗ/ـ(َِّ).

ح  -أبك الفضؿ عبد المنعـ بف عمر الغساني ،يعرؼ بالجمياني  ،كجميانة مف عمؿ
كادم آش .كاف أديبان فاضالن طبيبان حاذقان رحؿ مف األندلس إلى المشرؽ ،كدخؿ
بغداد ،كركل عنو محب الديف ابف النجار ،كمدح الممؾ أبا المظفر صالح الديف بف

أيكب  ،قاؿ ابف أبي أيصيبعة :كاف عالمة زمانو في صناعة الطب كالكحؿ  ،بارع نا

في األدب كصناعة الشعر ،كعمر طكيالن  ،ككاف لو حانكت في المباديف لصناعة

الطب  ،ككاف السمطاف صالح الديف برل لو كيحترمو  ،كلو فيو مدائح كثيرة  ،كصنؼ
لو كتبان  ،ككاف يعاني صناعة الكيمياء  ،كلو عشرة دكاكيف(َِْ) كمف شعره:
و
أىكف شخص فاض هؿ عند ً
و
ظالـ
جاىؿ
شيء حكم هة عند
فأبخس
ك ي
ي
ً
يرل قربػػيا إالَّ ً
معاصـ.
ألكؿ الػػػػػػػػ
يكف
فمك يزفَّ ًت
الحسناء لمذئب لـ ٍ
ي
كتكفي سنة َِٔىػَُِٓ/ـ بدمشؽ

(َِٓ)

.

ط  -محمد بف محمد بف حزب اهلل  ،مف أىؿ كادم آش  ،يكنى أبا عبد اهلل ،كيعرؼ

ط
الدعابة  ،خفيؼ الركح  ،لو خ ٌ
جده  .دمث  ،متخمؽ  ،سيؿ الجانب ،كثير ٌ
باسـ ٌ

حسف ،ككراقة بديعة ،كاقتدار عمى النظـ  ،اتصؿ بباب السمطاف ممؾ المغرب ،كارتسـ
كاتبا مع الجممة  ،فارتاش  ،كحسنت حالو(َِٔ).

م  -محمد بف جابر بف محمد بف قاسـ بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف حساف

الق يسي ،شمس الديف  ،أبك عبد اهلل  ،كيعرؼ بابف جابر ،الكادم آشي األصؿ،

التكنسي االستيطاف  ،شاعر أندلسي  ،رحاؿ  ،عالـ بالحديث ،أصمو مف كادم أىش،
كمكلده ككفاتو بتكنس .جاؿ بالبالد المشرقية كالمغربية  ،كاستكثر مف الركاية كنقب
ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)
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جماعة المغرب كراكية الكقت  ،ثـ قدـ
عف المشايخ  ،كقيد الكثير حتى أصبح َّ

األندلس إلى غرناطة سنة ِٕٔىػُِّٓ/ـ كلو تآليؼ حديثية جممة منيا أربعكف

حديثان أغرب ما فييا بما َّ
دؿ عمى سعة خطر كانفساح رحمة .يعرؼ بصاحب الرحمتيف
ألنو رحؿ لممشرؽ مرتيف ،إلى الحجاز كجاكر بالحرميف كحدث بيما سنة

ْٕٔىػُّْٓ/ـ  ،سمع فييا مف ابف فرحكف المالكي المكطأ لمالؾ بف أنس ركاية
يحيى بف يحيى في الحرـ النبكم  ،كلقي أئمة مف العمماء كالمحدثيف أصبح بيـ نسيج

كعمك إسناد ،ككاف محدثان مقرئان مجكدان ،لو معرفة بالنحك كالمغة
كحده أنفساح ركاية ٌ
ال،
كالحديث كرجالو  ،كتب عنو نحك َُٖ مف أىؿ المشرؽ كالمغرب  ،ككاف فقيو قمي ن

ككاف كالده معيف الديف بف سمطاف جابر إمامان عالمان رحاالن مفيدا مقرئان(َِٕ) .كىك مف

مشايخ لساف الديف ابف الخطيب  ،كعبد الرحمف ابف خمدكف الذم سمع عميو كتاب
مسمـ بف الحجاج  ،إال فكت نا يسي ار مف كتاب الصيد ككتاب المك َّ
طأ مف أكلو إلى آخره،
يى
كبعضان مف األميات الخمس؛ كأعطاه كتبان كثيرة في العربية كالفقو  ،كأجازه إجازة
عامة  ،كاخبره عف شيكخو في برنامجو ؛ أشيرىـ بتكنس قاضي الجماعة أبك العباس

الغ َّماز الخزرجي ،نعتو ابف خمدكف بإماـ المحدثيف في تكنس .كقاؿ ابف
أحمد بف ى
مرزكؽ :عاشرتو كثي ار  ،كأكؿ ما قرأت عميو بالقاىرة ثـ بفاس ،كبظاىر قسنطينة،

كفي بجاية  ،كبظاىر الميدية  ،كفي تممساف  .لو " ديكاف شعر " في مجمد كبير ،كلو
"تعاليؽ " مفيدة  ،ك " أسانيد " لكتب المالكية يركييا إلى مؤلفييا تسمى بػ  " :برنامج
ابف جابر الكادم آشي" أكرد فيو ذك ار لشيكخو الذيف اتصؿ بيـ مباشرة أك الذيف
إستجازىـ فأجازكه مكاتبة فكاف عددىـ ِٕٗ شيخان كشيخة (َِٖ) ،كالترجمة العياضية،

تكفي عاـ ْٕٗىػ ُّْٖ/ـ(َِٗ) في الطاعكف(َُِ).

الغساني الكاتب  ،مف أىؿ كادم آش ،بؿ
ؾ  -الكزير أبك محمد عبد البر بف فرساف ٌ
(ُُِ)
ثـ
ىك حسنة كادم آش كما ذكر المقرم  .أخذ بمالقة عف أبي القاسـ السُّييميَّ ،
لحؽ بإفريقية فكتب ليحيى بف إسحاؽ بف غانية؛ كحضر معو حركبو ،ككاف مف
رجاالت كقتو براعةن كشجاعة  ،كأصابتو في بعض الكقائع جراحةه  ،انتقضت بو فيمؾ

منيا سنة ُُٔىػُُِْ/ـ(ُُِ).

ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)
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الخاتمة:

الحياة العممية في مدينة كادم اش االندلسية

مما تقدـ يمكف أف نالحظ عدة عكامؿ كانت حاضرة لتجعؿ مف كادم آش ميدان

لمبيكتات العممية األندلسية :

ُ  -طبيع ػػة كادم آش الخالب ػػة الت ػػي أث ػػرت عم ػػى طب ػػائع س ػػاكنيو كأليم ػػتيـ إحساس ػػا

ايجابيػػا تجػػاه الحيػػاة المحيطػػة بيػػـ ،فكػػاف أشػػير مػػا بػػرزت فيػػو عمػػكـ الشػػعر كاألدب،

فضػ ػالن عػ ػػف العم ػػكـ األخػ ػػرل  ،حت ػػى عػ ػػرؼ أبنائي ػػا بالرياسػ ػػة عم ػػى دكاكيػ ػػف األنػ ػػدلس
كخارجيا .

ِ  -اىتماـ الحكاـ المسمميف بتكريـ العمماء كتكليتيـ المناصب المتقدمة ؛ خمؽ
الجك المالئـ كالداعـ لطالبي مغانـ الدنيا كشرفيا  ،كىي في الكاقع األغمب غاية

النفس البشرية .

ّ  -حصانة قالعيا اكسبيا أىمية بالنسبة لمعاصمة غرناطة مف بيف الكاليات

التابعة ليا ،كمف جية أيخرل أكسبيا استقرار بكجو اليجمات النصرانية المتكررة،
األمر الذم انعكس إيجابا عمى الناحية العممية كاالقتصادية .

ْ  -سقكط الممالؾ األندلسية المسممة الكاحدة تمك األيخرل بيد األسباف النصارل،
دفع بالمكسريف كالعمماء كأصحاب الصنائع كالذكات المسمميف باليجرة إلى غرناطة

آخر معاقؿ المسمميف في األندلس ،ككاف لكادم آش نصيبو مف تمؾ اليجرة  ،كىذا

أيضا انعكس إيجابا عمى نكاحي عدة .
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اليكامش
مدت ىمزتو  .ينظر :ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف،
(ُ)آش بالفتح ،كالشيف مخففة  ،كربما ٌ
جُ صُٖٗ ؛ الزبيدم  ،تاج العركس  ،جُٕ،صٖٔ .كمف الجدير بنا ىنا أف نسجؿ
كصفان معاص انر لكادم أىش يحدثنا عنو احد المسافريف العرب في سنة َُِْـ قائالن  " :مف
المدف الميمة في التاريخ األندلسي  ،تقع شرؽ غرناطة عمى بعد َٓ كـ باتجاه مدينة مرسية
كىي عمى الطريؽ المؤدية إلى المرية كذلؾ  ،كمف أىـ ما في ىذه المدينة ىك كجكد أكثر

مف َِِٓ كيؼ فضالن عف كجكد بعض بقايا أسكار المدينة كالقصبة األندلسية كمتحؼ
القصبة كالكاتدرائية كتبعد ِْٕ كـ عف مدريد جنكبا كيبمغ عدد سكانيا أكثر مف َِ ألؼ

نسمة كترتفع عف سطح البحر بػ  َٗٓ( :مت ار ) كىي اليكـ مدينة زراعية أيضا تزرع القمح
كالذرة  .ك أىـ ما استطعت إدراكو مف اآلثار اإلسالمية األندلسية ىي القصبة األندلسية التي

تقع عمى أعمى مرتفع مف ىذه المدينة ك التي تحيط بيا البيكت اليكـ مف جميع الجيات .

كرأيت الكاتدرائية الكبيرة ىناؾ التي بنيت فكؽ الجامع الكبير في كادم أىش ك يكجد بجانب
القصبة اليكـ متحؼ صغير داخؿ بيت كاف أحد البيكت العربية كاسمو متحؼ القصبة ،
كتكجد لديو بعض القطع العربية البسيطة فضالن عف بئر مكجكد داخؿ المنزؿ كعند زيارتؾ

لكادم أىش كباألخص مف جيتيا الجنكبية تدرؾ مكقعيا اإلستراتيجي كقكة تحصينيا كأنو ليس

مف السيؿ السيطرة عمى ىذه المدينة بكؿ سيكلة كرأيت البيكت اليكـ التي تقع جنكب القصبة
األندلسية كالتي بالتأكيد بنيت فكؽ أنقاض بيكت عربية ألف تخطيط الشكارع كاألزقة فييا
تخطيط أندلسي .كقد تسنى لي الجمكس مع أىالي ىذه المدينة كشرب الشام معيـ في أحد
الساحات ،كسألكني مف أيف أنا ألنيـ أركا مالمح الشخص األجنبي  ،فعندما ذكرت ليـ أني

عربي أشاركا لي بالقصبة كقالكا ىذه أثار عربية ،كأخذكا يتحدثكف معي عف التاريخ اإلسالمي
في األندلس كفي كادم أىش كعف اآلثار اإلسالمية في األندلس كقالكا لي بالرغـ مف عدـ
كجكد المسمميف ىنا إال أنيـ مازالكا ىنا ركحيا .كقد تسنت لي زيارة ىذه المدينة مرتيف األكلى
كانت في فترة صباحية كاألخرل مسائية  ،فشيدت المدينة في المساء كالصباح .انظر:
http://artravelers.com/c/31236

(ِ)ابك القاسـ محمد بف عمي ( ت ّٕٔىػٕٕٗ/ـ )  ،صكرة االرض " نسخة مصكرة عف
طبعة ليدف" ( قـ المقدسة  ،المكتبة الحيدرية ُِْٖ ،ىػ )  ،ص ص ُُٓ.ُُٔ-
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(ّ) ياقكت الحمكم  ،معجـ البمداف  ،جُ صُٖٗ.
(ْ)العمرم  ،مسالؾ األبصار ،جْ صِّٕ.

(ٓ)اقتباس األنكار  ،ص َٗ؛ اختصار اقتباس األنكار  ،صُٓٗ.
(ٔ) نزىة المشتاؽ  ،جِ  ،ص صٕٔٓ.ٖٓٔ-
(ٕ) ابف الخطيب  ،معيار االختيار  ،ص ُُِ؛ ريحانة الكتاب  ،جِ صِْٗ.
(ٖ)الحميرم  ،الركض المعطار  ،صَْٔ؛ صفة جزيرة األندلس  ،صُِٗ.
(ٗ) اإلحاطة  ،جْ  ،صُْْ .

(َُ)الحميرم  ،الركض المعطار  ،صَْٔ.
(ُُ)المقرم  ،نفح الطيب  ،مجُ صُْٗ؛ ابف بطكطة  ،الرحمة  ،جْ صِْٕ.
(ُِ)ابف خمدكف  ،التعريؼ بابف خمدكف كرحمتو غربا كشرقان  ،صُٖ.

(ُّ) الرشاطي  ،اقتباس األنكار  ،ص َٗ ؛ االشبيمي  ،اختصار اقتباس األنكار  ،ص
ُٓٗ؛ ابف غالب  ،فرحة األنفس  ،ص ُْ ؛ المقرم نفح الطيب  ،مجُ  ،صُْٗ .
(ُْ) المراكشي  ،المعجب في تمخيص أخبار المغرب  ،صِٔٔ؛ المقرم  ،نفح الطيب ،
مجُ،صُْٗ.
(ُٓ) فرحة األنفس  ،ص ص ُْ . ُٓ ،

(ُٔ)اإلدريسي  ،نزىة المشتاؽ  ،جِ  ،صّٕٓ .
(ُٕ) اإلدريسي  ،نزىة المشتاؽ  ،جِ  ،ص ّٔٓ.
(ُٖ)المقرم  ،نفح الطيب  ،مجِ  ،صَٗٔ.
(ُٗ)ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ  ،صُٓ.

(َِ) ابف األحمر  ،اعالـ المغرب كاألندلس  ،صُُٔ.
(ُِ)اإلدريسي  ،نزىة المشتاؽ  ،جِ صٕٔٓ ؛ المقرم  ،نفح الطيب  ،مجُ صُْٗ.
(ِِ)اإلدريسي  ،نزىة المشتاؽ ،جِ  ،صٖٔٓ .
(ِّ) ابف االبار  ،المقتضب  ،ص ُّْ ؛ ابف سعيد ،المغرب  ،جِ ،ص َُْ؛ المقرم ،
نفح الطيب  ،مجُ ،صُْٗ.

(ِْ)ابك مركاف حياف بف خمؼ ( تْٗٔىػ َُٕٔ/ـ )  ،كتاب المقتبس في تأريخ رجاؿ
األندلس  ،تحقيؽ أألب ممشكر ـ .أنطكنية ( باريس  ،بكلس كتنر الكتبي ُّٕٗ ،ـ ) ،
ص ُِِ.
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(ِٓ)ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جُ،صِٕٓ.
(ِٔ)المغرب  ،جِ،صُّٓ.
(ِٕ)الصفدم  ،الكافي بالكافيات ،جُّ ،صََُ (رقـ ّّّٖ ) ؛ المقرم  ،نفح الطيب ،
مجْ ،صِٖٖ.

(ِٖ)ابف سعيد  ،المغرب  ،جِ ،صُِٓ.
(ِٗ)ابف االبار  ،التكممة  ،جّ  ،ص ص ِْ( ترجمة رقـ ّٕ).
(َّ)االحاطة  ،جُ ،صُٖٕ.
(ُّ)ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ  ،ص ُٓ .

(ِّ) ابف سعيد  ،المغرب  ،جِ ،صُِٕ ؛ الذيؿ كالتكممة  ،سُ ،ؽُ ،ص ص ِٕ،
َُْ.
(ّّ)المقرم  ،نفح الطيب  ،مجِ ،ص ُٖٓ.
(ّْ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجِ  ،صَٗٔ.
(ّٓ)المقرم  ،نفح الطيب  ،مجُ ،صُْٗ ؛ العمرم  ،مسالؾ األبصار  ،صِْٕ.

(ّٔ) عف تاريخ كادم آش كالتطكرات السياسية فيو ينظر  :المقرم  ،نفح الطيب  ،مجْ ،
ص ص ُّٓ  ِٓٓ ، ِِٓ ، ُٓٗ، ُْٓ،؛ مجٓ ، ٗٗ ، ٗٔ ، ٗٓ ، ُٗ ، ٖٓ ،
ََُ .
(ّٕ) طو  ،الفتح كاالستقرار  ،صُِّ.
(ّٖ) طو  ،الفتح كاالستقرار  ،صِِٔ.
(ّٗ) طو  ،الفتح كاالستقرار  ،صِِٕ.
(َْ) طو  ،الفتح كاالستقرار  ،صِِّ.
(ُْ) تاريخ افتتاح األندلس  ،ص ْٓ ؛ كينظر  :ابف األبار ،المقتضب  ،ص ص ُّْ ،
ُٖٔ.

(ِْ)المقتبس  ،تحقيؽ أنطكنية  ،صُٗ.
(ّْ) ابف االبار  ،المقتضب  ،صُّّ.
(ْْ) المقرم ،نفح الطيب ،مجُ  ،ص ِِٗ ( بركاية ابف غالب صاحب فرحة األنفس ) .
(ْٓ) ابف حياف  ،المقتبس  ،تحقيؽ أنطكنية  ،ص ُٗ.
(ْٔ)اإلدريسي  ،نزىة المشتاؽ  ،جِ صٕٔٓ.

ممحؽ العدد الرابع كالعشركف ( حزيراف َُِٖ)
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(ْٖ) ابف أبي زرع  ،أبك الحسف عمي الفاسي ( تِٕٔىػُِّٓ/ـ )  ،األنيس المطرب
بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس  ( ،الرباط  ،المنصكر لمطباعة

كالكراقة ُِٕٗ ،ـ)  ،ص ص ِّٗ َِْ-؛ السالكم  ،أبك العباس أحمد بف خالد
الناصرم ( تُُّٓىػُٖٕٗ/ـ )  ،االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى  ،تحقيؽ جعفر
الناصرم كمحمد الناصرم ( الدار البيضاء  ،دار الكتاب ُْٗٓ ،ـ ) ،جِ ،ص ص

ُٖٗ.ََِ-

(ْٗ)الكتاني  ،انبعاث اإلسالـ  ،صّّ.
(َٓ) الكتاني  ،انبعاث اإلسالـ  ،صّٕ.
(ُٓ)الكتاني  ،انبعاث اإلسالـ  ،صّٖ.

(ِٓ) بحث ألمرية سيدم يحي النيار ،بطؿ أـ خائف؟ ،لمانكيؿ أسبينار مكرينك ( أستاذ
تاريخ العصر الكسيط بجامعة غرناطة )  Morenoكخكاف كريما ثيرفنتس ( أستاذ بمعيد
"الجنكب" بمدينة بيرة كمدير مجمة المنصكرة ك منسؽ مجمة الشرقية ) مكقع مكسكعة
األندلس.
(ّٓ)الكتاني  ،انبعاث اإلسالـ  ،صُُٓ.

(ْٓ)الكتاني  ،انبعاث اإلسالـ  ،ص ص ٗٗ.ُُٓ -
(ٓٓ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ  ،ص ْٕ ( رقـ ُّٗ ) ؛ المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة ،
سُ  ،ؽُ  ،صُُٖ ( رقـ َُٔ ) ؛ سٓ ،ؽِ  ،ص ٖٔٓ( رقـ َُُُ )؛ سٓ،ؽِ ،
ص ِّٖ ( رقـ َْٖ ) .

(ٔٓ)المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ  ،ؽُ  ،ص ِِٔ ( رقـ َُٔ ) ك ص صِٕ-
ِٖ ( رقـ َُ ) ك ص َِٕ ( رقـ َّٓ ) ك ص َّٗ ( رقـ ّّٗ ) .
(ٕٓ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ ،ص ِِّ ( رقـ َُُْ) ؛ جّ  ،صٕٖ( رقـ ُِِ )؛
جّ  ،ص ُِٗ ( رقـ ُِّ ) ؛ ج ّ  ،ص ُِٗ ( رقـ ْٖٔ ) .
(ٖٓ) البمكم  ،تاج المفرؽ  ،صِٓ.

(ٗٓ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جُ صُٖٕ.
(َٔ) ابف االبار  ،التكممة  ،جّ ص صٕٖ ٖٖ-؛ الزركمي  ،األعالـ  ،جْص ِٓ؛
كحالة  ،معجـ المؤلفيف  ،جٓ صِٖٓ.
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(ُٔ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ صُُٕ( رقـ ُٓٓ ) .
(ِٔ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ صِٖ ؛ السيكطي  ،بغية الكعاة  ،جُ  ،صِْ ؛
بينما يرل الزركمي أف كفاتو عاـ ٕٓٔىػ  ،ينظر :األعالـ  ،جٔ  ،صُِٖ.
(ّٔ) الزركمي  ،األعالـ  ،جٔ  ،ص ُِٖ  ،كحالة  ،معجـ المؤلفيف  ،جٗ صُّٖ.
(ْٔ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جّ صِٔ.

(ٓٔ)المقرم  ،نفح الطيب  ،مجِ  ،صُْٖ.
(ٔٔ) ابف حزـ  ،جميرة انساب العرب  ،صُِٗ.
(ٕٔ) ابف حزـ  ،جميرة انساب العرب  ،صِِٗ.
(ٖٔ)ابف سعيد  ،المغرب  ،جِ  ،ص ُْٖ.

(ٗٔ) نفح الطيب  ،مجّ  ،ص ص ُٕ. ُٖ -
(َٕ) ابف سعيد المغربي  ،المغرب في حمي المغرب  ،جِ صُْٖ
(ُٕ)ابف االبار  ،التكممة  ،جِ صٕٔ ؛ المقتضب  ،صُّّ ؛ ابف سعيد  ،المغرب ،
جِ صُْٗ ؛ الصفدم  ،الكافي بالكفيات  ،جْ صُُّ؛الذىبي  ،تاريخ اإلسالـ  ،جِْ
صِّٔ.

(ِٕ) ابف سعيد  ،المغرب  ،جِ ،ص ص َُٗ.َُُ-
(ّٕ) ابف سعيد  ،المغرب  ،جِ ،ص ص َُُ.ُُُ-
(ْٕ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ ،صَِِ(رقـ ّٔٔ).

(ٕٓ) ابف سعيد  ،المغرب  ،جِ  ،صُْٕ ( ك اليامش رقـ ُ) .
(ٕٔ) نفح الطيب  ،مجّ  ،صِْٗ.
(ٕٕ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجّ  ،صْْٗ كينظر ما بعدىا كمجالس الشعر التي يقيميا
مجُ  ،صُْٗ ؛ مجّ ،ص ص ْٓٗ .َْٔ ، ْٕٗ،
(ٖٕ)التكممة ،جُ ،صْٕ(رقـ ُّٗ).

(ٕٗ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ  ،ؽُ ،صَِٕ (رقـ َّٓ).
(َٖ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ ص صْٔ  ( ٔٓ -رقـ ُٕٖ ) ؛ نكييض  ،معجـ
المفسريف  ،جُ صّٔ.
(ُٖ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ  ،ؽُ  ،ص ُُٖ ( رقـ ُٖٓ ).

(ِٖ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جّ صُْٓ ؛ النباىي  ،المرقبة العميا  ،صَُُ ؛ ابف
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فرحكف  ،الديباج  ،جِ  ،ص ُّّ ( ُّٓ -رقـ ِ )؛ المكسكعة الفقيية الككيتية  ،جُٗ ،
صَّٕ ؛
صّّٓ.

الزركمي  ،األعالـ  ،جْ صُٖٔ؛

نكييض  ،معجـ المفسريف  ،جُ

(ّٖ) ابف فرحكف  ،الديباج  ،جِ  ،ص ُّّ ( ُّٓ-رقـ ِ ) .
(ْٖ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ  ،ؽُ  ،ص ص َّٕ ( َّٗ-رقـ ّّٗ ).
(ٖٓ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ  ،ؽُ  ،صُُٖ ( رقـ ُٖٓ ).

(ٖٔ) ابف حجر  ،الدرر الكامنة جٓ صٖٓ؛ السيكطي  ،بغية الكعاة جُ صّٗ؛ اسماه
الزركمي بالشريؼ الغرناطي  ،الزركمي  ،األعالـ  ،جٓ ،صِّٕ.
(ٕٖ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة ،جِ صٔ ؛ عناف  ،دكلة اإلسالـ في األندلس  ،جٓ
صْٖٓ.

(ٖٖ) ابف األحمر  ،أعالـ المغرب كاألندلس  ،صُّٕ.
(ٖٗ) بف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جُ صِٓ.
(َٗ) ابف الخطيب ،اإلحاطة  ،جِ  ،ص ِٖ ؛ السيكطي ،بغية الكعاة  ،جُ  ،ص ِْ ؛
الزركمي  ،األعالـ  ،جٔ صُِٖ.
(ُٗ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ صُِّ.

(ِٗ) ابف األحمر  ،أعالـ المغرب كاألندلس  ،صُُٔ.
(ّٗ) أكصاؼ الناس  ،ؽُ  ،صَْ ( رقـ ُٖ ) .
(ْٗ) ابف القاضي  ،درة الحجاؿ  ،جِ  ،ص ص ِٗ ( ّٗ-رقـ َّٓ ) .
(ٓٗ) ابف القاضي  ،درة الحجاؿ  ،جّ  ،ص ص َُٖ (ُُٖ-رقـ ُُٕٓ).

(ٔٗ) ابف األبار  ،التكممة  ،جِ صٕٔ ( رقـ َِٗ ) ؛ المقتضب  ،صُّّ ؛ ابف
الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ صُِّ ؛ كحالة  ،معجـ المؤلفيف  ،جُُ صّٗ .
(ٕٗ)المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٓ  ،ؽِ  ،ص ٖٔٓ ( رقـ َُٗٗ ) .

(ٖٗ) ابف االبار ،التكممة ،جُ،ص ص ْٔ(ٔٓ-رقـ ُٕٖ) ؛ المعجـ  ،ص َْ(رقـ ُّ)؛
المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ،ؽِ ،ص ص ُْٖ (ّْٖ-رقـ َْٕ) ؛ السيكطي ،

بغية الكعاة  ،جُ صِّٖ.

(ٗٗ) ابف الفرضي ،تاريخ عمماء األندلس،جُ  ،ص صُِٗ  ( َُّ -رقـ ّٗٗ )؛
الرشاطي ،إقتباس األنكار ،صَٗ؛ ابف الخراط األشبيمي ،اختصار اقتباس األنكار،

صُٓٗ.
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(ََُ) الرشاطي  ،اقتباس األنكار  ،ص َٗ ( رقـ ّٔ ) ؛ الضبي  ،بغية الممتمس ،
صُِٕ ( رقـ ْٕٔ ) ؛ ابف بشككاؿ  ،الصمة  ،صُٔٔ ( رقـ ّْٓ ) ؛ الذىبي  ،تاريخ
اإلسالـ  ،جِٖ صََُ.
(َُُ) ابف بشككاؿ  ،الصمة  ،صِِٖ ( رقـ ّٕٗ ) .

(َُِ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ  ،ؽِ  ،ص ْٕٗ ( رقـ ِٕٕ ).
(َُّ)المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ  ،ؽِ  ،ص ّْٗ( رقـ ْٓٔ ).
(َُْ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ صٓٔ( رقـ ُٖٖ ) ؛ المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة ،
سُ  ،ؽُ  ،ص ٖٕ ( رقـ ٕٖ ) .

(َُٓ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ صُِٔ( رقـ ّٕٕ ) .
(َُٔ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ صُّٗ( َُْ -رقـ ِْٕ ).
(َُٕ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ صَِِ ( رقـ ّٔٔ ) ؛ الذىبي  ،تاريخ اإلسالـ ،

جْٔ صُْْ؛ الفيركز آبادم  ،البمغة في تراجـ أئمة النحك  ،صَُّ.
(َُٖ) ابف االبار  ،التكممة  ،جِ صِْٖ ( رقـ ُٖٔ ) ؛ المقرم  ،نفح الطيب  ،جِ
صِِِ.

(َُٗ) ابف االبار  ،التكممة  ،جّ صِْ ( ِٓ -رقـ ّٕ ) ؛ الذىبي  ،تاريخ اإلسالـ ،
جّٕ  ،صِِّ ؛ معرفة القراء الكبار  ،صِٖٔ.
(َُُ) ابف االبار  ،التكممة  ،جّ ص صُُْ (ُُٓ-رقـ ِْٖ ) ؛ نكييض  ،معجـ
المفسركف  ،جُ صِٖٓ.

(ُُُ) ابف االبار  ،التكممة  ،جّ صُِٗ( رقـ ْٖٔ ) ؛ المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة ،
سٓ  ،ؽُ  ،ص ُُٗ ( رقـ ّْٕ ) .
(ُُِ) ابف االبار  ،التكممة ،جّ صِِٓ ( رقـ ْٔٓ ) ؛ ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ
صُْٓ؛ الزركمي  ،اإلعالـ  ،جْ صِٔٓ؛ مخمكؼ  ،شجرة النكر الزكية  ،جُ
صِْٕ.
(ُُّ) ابف االبار  ،التكممة  ،جْ صّٖ( رقـ َُٗ )؛ المراكشي ،الذيؿ كالتكممة  ،سٓ ،
ؽُ  ( ُُٗ ،رقـ َِِ ) .
(ُُْ) ابف االبار  ،التكممة  ،جْصُٓ( رقـ َُْ )؛ المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة ،

سٓ،ؽِ  ،ص ص ُِٓ (ِِٓ-رقـ ِٗٗ).
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(ُُٓ) ابف االبار  ،التكممة  ،جْصٓٓ ( رقـ ُْٖ )؛ المراكشي ،الذيؿ كالتكممة  ،سٓ ،
ؽِ  ،ص ص ِّٓ ( ِْٓ-رقـ ٔٗٗ ) ؛ الذىبي  ،تاريخ اإلسالـ  ،جُْ صُُٗ.

(ُُٔ) ابف االبار  ،التكممة ،جْ صُِٓ (ُّٓ -رقـ ْْْ )؛ الذىبي  ،تاريخ اإلسالـ ،

جّٖ صِّٕ.
(ُُٕ) ابف االبار  ،التكممة  ،جْ صَُٖ( رقـ ِِٓ ).
(ُُٖ) ابف الفرضي  ،تاريخ عمماء األندلس  ،جُ صُِِ( رقـ ّٖٔ).

(ُُٗ) ابف الفرضي  ،تاريخ عمماء االندلس  ،جِ  ،صُٖٓ ( رقـ ُْٗٔ ).
(َُِ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٓ  ،ؽُ ،صِّٖ ( رقـ َْٖ ) .
(ُُِ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جُ صُٖٕ؛ ابف حجر  ،الدرر الكامنة  ،جُ صَّ.
(ُِِ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جّ صُّٔ ؛ أكصاؼ الناس  ،ؽُ  ،ص صُِٖٖ-
( رقـ َٕ) ؛ ؽِ  ،ص ُِْ ( رقـ ُُ) ؛ المقرم  ،نفح الطيب  ،مجٔ صِِٔ.

(ُِّ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ صٕٕ.
(ُِْ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،بقية سْ  ،صُٕٓ ( رقـ َِٗ ) .
(ُِٓ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،بقية سْ  ،صَُٕ ( رقـ َّْ ) .
(ُِٔ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٓ  ،ؽُ  ،ص ّْ ( رقـ ٕٕ ) .
(ُِٕ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سُ  ،ؽ ُ ،ص ِٔ ( رقـ ّ ).

(ُِٖ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،س ٔ  ،ص ْٗٗ ( رقـ ُِٖٔ ) .
(ُِٗ) ابف االبار  ،جُ  ،صٖٖ ( رقـ ِٕٓ ) .
(َُّ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ  ،ص ُُِ ( رقـ َّٔ ) .
(ُُّ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجِ  ،ص ص ُٖٓ.ُٖٕ-
(ُِّ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجِ  ،ص ِِِ.
(ُّّ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مج ِ ،صَٗٔ .
(ُّْ) سكرة العنكبكت  ،االية رقـ ٗٔ.
(ُّٓ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجْ  ،ص ُٓٓ .

(ُّٔ) ابف القاضي  ،درة الحجاؿ  ،جّ  ،ص ُُٖ ( رقـ ُُٖٓ ) .
(ُّٕ) ابف االبار  ،المعجـ  ،صَْ ( رقـ ُّ ) .
(ُّٖ) نكييض  ،معجـ المفسريف  ،جُ صُّّ.
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(ُّٗ) ابف خاقاف ،مطمح األنفس  ،ص ص ّّٔ ُّْ-؛ ابف بساـ الشنتريني ،الذخيرة ،
ؽُ  ،مجِ  ،ص ص ِٖٓ ٓٓٔ-؛ السمفي  ،أخبار كتراجـ أندلسية  ،ص ُٕ ؛ ابف
األبار  ،التكممة  ،جُ صِِّ ( رقـ َُُْ ) ؛ المقتضب  ،صُْٕ ؛ ابف سعيد ،
المغرب  ،جِ  ،ص صُّْ ُْٓ-؛ المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٔ  ،ص ص َُ-

ُُ ( رقـ ُُ ) ؛ ابف شاكر الكتبي  ،فكات الكفيات  ،جّ  ،ص ِّٖ ؛ الذىبي  ،تاريخ
اإلسالـ  ،جِّ صَّٖ ؛ الصفدم  ،الكافي بالكفيات  ،جِ  ،ص ص ِٔ ( ّٔ-رقـ
َّْ ) ؛ ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ ،ص ص َِِ ِِّ-؛ المقرم  ،نفح الطيب ،

مجّ  ،ص ص ِّٔ َٓٓ-َِٓ، ِْٔ-؛ كمجْ  ،ص ص ْٖ-َُُ ، ٓٔ ، ُٓ-

َُِ  ُُٔ-ُُٓ ،؛ كمج ٕ  ،ص صِٔ  ِٕ-؛ الزركمي  ،األعالـ

 ،جٓ ،

صُّٓ.
(َُْ) ابف االبار  ،التكممة  ،جُ صُِّ( رقـ ّٕٗ ) .
(ُُْ) ابف دحية  ،المطرب  ،صُُ ؛ ابف االبار  ،تحفة القادـ  ،ص ص ُِْ ُِٓ-؛
المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٖ  ،ؽِ  ،صْٖٓ ( رقـ َِٓ ) ؛ الصفدم  ،الكافي

بالكفيات  ،جُّ صََُ ابف الخطيب  ،اإلحاطة ،جُ صِٕٓ؛ السيكطي  ،نزىة
الجمساء  ،صْٓ؛ المقرم  ،نفح الطيب  ،مجْ  ،صِٕٖ ؛ الزركمي  ،األعالـ  ،جِ ،
صِْٕ.
(ُِْ) الضبي  ،بغية الممتمس  ،صَُٓ ( رقـ ُّٗٓ ) .
(ُّْ) ابف دحية  ،المطرب  ،صَُ .

(ُْْ) الضبي  ،بغية الممتمس  ،ص َُٓ ( رقـ ُّٗٓ ) ؛ ابف االبار  ،المقتضب ،
ص ُِٗ ؛ المقرم  ،نفح الطيب  ،مجْ  ،صُُٕ.
(ُْٓ) ابف االبار  ،التكممة  ،جّ صُِٗ ( َُّ -رقـ ُِّ ) ؛ ابف الخطيب ،
اإلحاطة  ،جّ صْْٖ.

(ُْٔ) ابف سعيد  ،المغرب  ،جِ ص صِٖ.ِٗ-

(ُْٕ) ابف عسكر كابف خميس  ،أعالـ مالقة  ،صِٗٔ ؛ ابف االبار  ،التكممة  ،جّ ،
صّْ ( رقـ ِٗ ) .

(ُْٖ) ابف االبار  ،تحفة القادـ ،صْْ.

(ُْٗ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ صّّّ؛ أكصاؼ الناس  ،ؽُ ،ص صُِٖٖ-
(رقـ َٕ ) ؛ ؽِ  ،ص ُِْ ( رقـ ُُ) .
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(َُٓ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ صُِْ.
(ُُٓ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ صُْٓ.
(ُِٓ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ صّٗٓ.
(ُّٓ) القنكجي  ،ابجد العمكـ  ،صُُٕ.

(ُْٓ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٔ  ،ص ّٖٔ ( رقـ ٖٔٗ ) .
(ُٓٓ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٔ  ،صّٗٔ ( رقـ ُٗٗ ) .

(ُٔٓ) المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٔ  ،ص َْٕ ( رقـ َُٖٗ ) .
(ُٕٓ) أكصاؼ الناس  ،ؽُ  ،صَْ ( رقـ ُٖ ) .
(ُٖٓ) أكصاؼ الناس  ،ؽُ  ،ص ص ّٕ ( ْٕ-رقـ ٖٓ ) .
(ُٗٓ) أكصاؼ الناس  ،ؽِ  ،ص ُِٓ (رقـ ُّ ) .
(َُٔ) جْ ،ص ُٓ .

(ُُٔ) نفح الطيب  ،مجٔ  ،ص ُْٓ .
(ُِٔ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجٔ  ،ص ص ُْْ. ُْٓ-
(ُّٔ)المقرم  ،نفح الطيب  ،مجُ  ،صَْٕ .
(ُْٔ) المغرب  ،جِ  ،صُْٓ ( رقـ َْٓ ).
(ُٓٔ) المغرب  ،جِ  ،صُِٓ.
(ُٔٔ) المغرب  ،جِ  ،صُّٓ.
(ُٕٔ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ  ،صِٖ .
(ُٖٔ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جّ صُٗٓ؛ المراكشي  ،الذيؿ كالتكممة  ،سٔ ،ص
ّٗٔ ( رقـ ُٗٗ ) .
(ُٗٔ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجٔ  ،صِِٔ .
(َُٕ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جّ  ،ص صُْٔ.ُٔٔ -
(ُُٕ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ  ،ص صُٓ. ُٔ-
(ُِٕ) ابف أبي أصيبعة  ،عيكف األنباء  ،ص ٖٖٓ
(ُّٕ) الزركمي  ،االعالـ  ،جْ  ،صُٕٔ.
(ُْٕ) ابف أبي أصيبعة  ،عيكف األنباء  ،ص ص ٕٖٓ.ٖٖٓ -
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(ُٕٓ) ياقكت الحمكم  ،معجـ البمداف  ،مجِ ،جّ  ،صُٕ ؛ ابف االبار ،التكممة  ،جّ ،
ص ُِٗ ( رقـ ُِّ ) ؛ المقتضب  ،صُّْ ؛ ابف أبي أصيبعة  ،عيكف األنباء  ،ص
ّٖٓ ؛ ابف شاكر الكتبي  ،فكات الكفيات  ،جِ  ،ص ُٔ ؛ المقرم ،نفح الطيب  ،مج ِ ،
ص ص ّّْٔٔٓ-ُْٔ،؛ مجْ  ،صِّٗ ؛ الزركمي  ،األعالـ  ،جْ صُٕٔ.
(ُٕٔ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجْ  ،ص ِّٗ .
(ُٕٕ) التكممة  ،جّ  ،صُِٗ ( رقـ ُِّ ).
(ُٖٕ) ابف االبار  ،التكممة  ،جّ  ،ص ُِٗ ( ُِّ ) .
(ُٕٗ) نفح الطيب  ،مجِ  ،صُْٔ .
(َُٖ) معجـ البمداف  ،مجِ  ،ج ّ  ،ص ُٕ .
(ُُٖ) الزركمي  ،االعالـ  ،جْ  ،صُٕٔ.
(ُِٖ) نفح الطيب  ،مجِ  ،ص صّْٔ . ّٔٓ -
(ُّٖ) المراكشي ،الذيؿ كالتكممة  ،سٔ  ،صَْٕ ( رقـ َُٖٗ ) .
(ُْٖ) الصفدم  ،الكافي بالكفيات  ،جْ  ،ص ص ِٗ َّ-؛ الزركمي  ،األعالـ  ،جٔ ،
صِْٗ.
(ُٖٓ) المراكشي  ،المعجب  ،ص ُٗٔ.
(ُٖٔ) المراكشي  ،المعجب  ،صُُٕ .
(ُٕٖ)ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ  ،صّّْ.
(ُٖٖ) المعجب  ،ص ُٗٔ.
(ُٖٗ) المعجب  ،ص ُٗٔ.
(َُٗ) المعجب  ،صُٗٔ.
(ُُٗ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ  ،صّّْ.
(ُِٗ) ابف أبي أنصيبعة  ،عيكف األنباء  ،ص َْٗ .
(ُّٗ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ صّّٔ ؛ الصفدم  ،الكافي بالكفيات  ،جْ  ،ص
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َّ ؛ السالكم  ،االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى  ،جِ صَِِ؛ الزركمي ،
األعالـ ،جٔ صِْٗ؛ السرجاني  ،قصة األندلس مف الفتح إلى السقكط  ،ص ص
ٕٔٓ. ٕٕٓ-
(ُْٗ) ابف رشد  ،مؿء العيبة  ،صّّٓ ؛ بالنثيا  ،تاريخ الفكر األندلسي  ،صّٓٗ .
(ُٓٗ) الصفدم  ،أعياف العصر  ،جّ صُّٗ؛ نكث اليمياف  ،صُٕٕ ؛ ابف حجر
العسقالني  ،الدرر الكامنة  ،جّ ص َُِ؛ الزركمي  ،اإلعالـ ،جْ صّٓ.
(ُٔٗ)ابف الممقف  ،التكضيح لشرح الجامع الصحيح  ،جُ صُّٓ .
(ُٕٗ) الزركمي  ،اإلعالـ  ،جٓ صٕٓ.
(ُٖٗ) نكييض  ،معجـ المفسريف ،جُ صّٖٗ.
(ُٗٗ) العممكم  ،العقد التميد  ،ص ِٓٔ.
(ََِ) ابف األبار  ،التكممة  ،جّ صّْ ( رقـ ِٗ ) .
(َُِ) عناف  ،دكلة اإلسالـ  ،جٓ صَْٗ.
(َِِ) المقرم  ،نفح الطيب ،مج ْ  ،ص ص َٕٓ ؛ مج ٔ  ،ص ِِ ؛ مجٕ  َُّ ،؛
عناف  ،دكلة اإلسالـ  ،جٓ صُْٗ.
(َِّ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جْ صُِٕ؛ الزركمي  ،األعالـ  ،جّ  ،صَّٓ ؛
الكتاني  ،انبعاث اإلسالـ  ،صَّْ.
(َِْ) ابف شاكر الكتبي  ،فكات الكفيات  ،جِ صَْٕ.
(َِٓ) ابف االبار  ،المقتضب  ،صُّْ؛ الصفدم  ،الكافي بالكفيات جُٗ صُْٗ.
(َِٔ) ابف الخطيب  ،اإلحاطة  ،جِ صِْٗ.
(َِٕ) ابف فرحكف  ،الديباج  ،جِ  ،ص ص ِٗٗ ( َُّ -رقـ َُْ ) .
(َِٖ) ابف جاب الكادم آشي  ،شمس الديف محمد بف جابر الكادم آشي التكنسي ( ت
ْٕٗىػُّْٖ/ـ )  ،برنامج ابف جابر الكادم آشي  ،تقديـ كتحقيؽ  ،محمد الحبيب الييمة
(تكنس  ،مطبعة الشركة التكنسية لفنكف الرسـ ُُٖٗ ،ـ ) ،ص ُٓ ؛ الزركمي  ،االعالـ ،
جٕ . ّٓ ،
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(َِٗ) ابف فرحكف  ،الديباج المذىب  ،ج ِ  ،ص ص ِٗٗ ( َُّ -رقـ َُْ ) ؛ ابف
خمدكف  ،التعريؼ بابف خمدكف  ،ص ص ُٖ ُٗ -؛ ابف حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،
جّ  ،ص ُّْ ؛ كينظر عف ترجمتو  :المقرم  ،نفح الطيب  ،مجُ  ،ص ّٖ ؛ مجِ ،
ص صّٕٖ  ، ْٖٔ ، ُٖٔ ، ٕٔٗ ، ٕٔٔ ،ٕٔٓ، ٖٔٔ ،ّٕٓ،ْٔٔ ،؛مجْ  ،ص
ص ُٔٔ  ، ُِّ ، َِّ ،مجٓ  ،ص ص ََِ ،ُُٓ ، ُْٕ ، ّْٗ ، َِِ ،
ُّٓ َْٔ ،؛ مجٔ ،ص صُِٕ  ّٓٔ ،ُِٔ ،ُِّ،؛ مجٕ  ،ص ص َِّ، َّّ ،
َّْ  ُّٕ ،ّٕٔ ،ّْٗ ،ّْٕ ، ّّٖ ، ّّٕ ،ُّّ ، َّّ ، ِّْ ، َّٓ ،؛
الزركمي  ،األعالـ  ،جٔ صٖٔ.
(َُِ) ابف فرحكف  ،الديباج  ،جِ  ،صَُّ ( رقـ َُْ ) ؛ ابف القاضي  ،درة الحجاؿ
 ،جِ  ،ص ص َُِ ( َُّ -رقـ ّٓٓ ) .
(ُُِ) المقرم  ،نفح الطيب  ،مجّ  ،صْٗٗ .كينظر كذلؾ مجّ  ،صّٔٓ .
(ُِِ) ابف االبار  ،المقتضب  ،ص ص ُٖٔ َُٕ-؛ التكممة  ،جّ  ،صُّْ ( رقـ
ّٔٓ ) ؛ ابف سعيد  ،المغرب  ،جِ  ،ص ص ُِْ ( ُّْ-رقـ ْْٖ) ؛ الحميرم ،
الركض المعطار  ،ص ص َْٔ َٔٓ -؛ الزركمي  ،األعالـ  ،جّ صِّٕ.
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قائمة المصادر كالمراجع :
أكالن  -المصادر
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األكلية:

 -ابف االبار  ,محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي البمنسي (تٖٓٔىػُِٓٗ/ـ ) :

ُ -التكممة لكتاب الصمة  ،تحقيؽ عبد السالـ اليراس( بيركت،دار الفكر لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ُٗٗٓ ،ـ ) .
ِ -المقتضب مف كتاب تحفة القادـ " اختيار كتقييد أبك إسحاؽ إب ارىيـ بف محمد بف
إبراىيـ البمفيقي" ،تحقيؽ -إبراىيـ اإلبيارم  ،طِ ( بيركت ،دار الكتاب المبنانيُّٖٗ ،ـ) .

ّ -المعجـ في أصحاب القاضي اإلماـ أبي عمي الصدفي  ،طِ ( القاىرة  ،مطابع

الييئة المصرية العامة لمكتاب ََِٖ ،ـ ) .
 -ابف األحمر  ,إسماعيؿ بف يكسؼ بف محمد بف نصر الخزرجي األنصارم النصرم ( ت

َٕٖىػَُْْ/ـ ):

ْ -أعالـ المغرب كاألندلس في القرف الثامف ،تحقيؽ الدكتكر محمد رضكاف الداية ( بيركت،

مؤسسة الرسالة ُٕٗٔ ،ـ ) .

 -اإلدريسي ,محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس الحسني الحمكدم

(تَٔٓىػُُْٔ/ـ ) :

ٓ -نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ( بيركت  ،عالـ الكتب ُٖٗٗ ،ـ ) .

 -ابف أبي أيصيبعة  ,مكفؽ الديف أبي العباس أحمد بف القاسـ السعدم الخزرجي ( ت

ٖٔٔىػُِٔٗ/ـ ) :

ٔ -عيكف األنباء في طبقات األطباء  ،ضبطو كصححو ككضع فيارسو محمد باسؿ عيكف
السكد ( بيركت  ،دار الكتب العممية ُٖٗٗ ،ـ ) .
 -ابف بشككاؿ  ,أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ ( تٖٕٓىػُُِٖ/ـ ):

ٕ -كتاب الصمة ،تحقيؽ صالح الديف اليكارم ( بيركت -صيدا ،المكتبة العصرية،
ََِّـ ).
 -ابف حجر العسقالني  ,أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر

العسقالني ( ت ِٖٓىػُْْٖ/ـ ) :

ٖ -الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة  ،تحقيؽ محمد عبد المعيد ضاف (حيدر

آباد الدكف  ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ُِٕٗ ،ـ) .
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 ابف بطكطة  ,محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي الطنجي(تٕٕٗىػُّٕٕ/ـ )  -ٗ :رحمة ابف بطكطة ( تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب
األسفار ) ( ،المغرب  ،أكاديمية المممكة المغربية ُُْٕ ،ىػ ) .

 -البمكم  ,خالد بف عيسى بف أحمد بف إبراىيـ بف أبي خالد البمكم ( ت

ٕٕٔىػُّٔٓ/ـ ) :

َُ -تاج المفرؽ في تحمية عمماء المشرؽ  ،المكتبة الشاممة الرقمية .
 -ابف حجر العسقالني  ,شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد ( تِٖٓىػُْْٖ/ـ ):

ُُ  -الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة  ،تحقيؽ محمد عبد المعيد مضاف ( بيركت،
المكتبة العصرية  ،د.ت. ) .
 -ابف حزـ  ,أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي الظاىرم

(تْٔٓىػَُّٔ/ـ ) :

ُِ -جميرة انساب العرب  ،تحقيؽ لجنة مف العمماء (بيركت  ،دار الكتب العممية ،
ُّٖٗـ ) .
 -الحميرم  ,أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ( تَٕٓىػُّْٗ /ـ) :

ُّ -الركض المعطار في خبر األقطار ،تحقيؽ إحساف عباس (بيركت  ،مؤسسة ناصر
لمثقافة َُٖٗ ،ـ) .
ُْ -صفة جزيرة األندلس منتخبة مف كتاب الركض المعطار  ،عنى بنشرىا كتصحيحيا
كتعميؽ حكاشييا :إ .ليفي بركفنساؿ ( بيركت  ،دار الجيؿ ُٖٖٗ ،ـ ) .

 -ابف حكقؿ  ,ابك القاسـ محمد بف عمي ( ت ّٕٔىػٕٕٗ/ـ ) :

ُٓ -صكرة االرض " نسخة مصكرة عف طبعة ليدف" ( قـ المقدسة ،المكتبة الحيدرية،
ُِْٖىػ ) .
 -ابف حياف  ,ابك مركاف حياف بف خمؼ ( تْٗٔىػ َُٕٔ/ـ ) :

ُٔ -كتاب المقتبس في تأريخ رجاؿ األندلس ،تحقيؽ األب ممشكر

ـ .أنطكنية

(باريس  ،بكلس كتنر الكتبي ُّٕٗ ،ـ ) .
 -ابف خاقاف  ,الكزير الكاتب أبي نصر الفتح بف محمد بف عبيد اهلل بف خاقاف بف

عبد اهلل القيسي األشبيمي ( ت ِٗٓىػ ُُّٓ /ـ ) ,

ُٕ -مطمح األنفس كمسرح التأنس في يممى ًح أىؿ األندلس  ،دراسة كتحقيؽ محمد عمي
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 -ابف الخراط األشبيمي  ,أبك محمد ( تُٖٓىػُُٖٔ/ـ ) :

ُٖ -إختصار إقتباس األنكار  ،تقديـ كتحقيؽ إيميميك مكلينا كخاثينتك بكسؾ بيال
(مدريد  ،المجمس األعمى لالبحاث العممية معيد التعاكف مع العالـ العربي َُٗٗ ،ـ ) .
 ابف الخطيب  ,محمد بف عبد اهلل بف سعيد السمماني المكشي األصؿ,الغرناطي األندلسي( ت ٕٕٔىػُّْٕ /ـ) :

ُٗ -اإلحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيؽ يكسؼ عمي طكيؿ ( بيركت ،دار الكتب العممية ،
ََِّـ ) .

َِ -أكصاؼ الناس في التكاريخ كالصالت تمييا الزكاجر ك ً
العظات ،تحقيؽ كدراسة محمد
كماؿ شبانة ( المحمدية  ،مطبعة فضالة ُٕٕٗ ،ـ ) .
ُِ -ريحانة الكتاب كنجعة المنتاب  ،تحقيؽ محمد عبد اهلل عناف (القاىرة  ،مكتبة الخانجي
َُٖٗ،ـ):

ِِ -معيار االختيار في ذكر المعاىد كالديار ( القاىرة  ،مكتبة الثقافة الدينية ُِّْ ،ىػ) .
 -ابف خمدكف  ,عبد الرحمف بف محمد الحضرمي األشبيمي ( تَٖٖىػَُْٓ/ـ ):

ِّ -التعريؼ بابف خمدكف كرحمتو غربان كشرقان  ،عارضو بأصكلو كعمؽ حكاشيو محمد بف
تاكيت الطنجي ( القاىرة  ،الييئة العامة لقصكر الثقافة ََِٔ ،ـ ) .

 -ابف دحية  ,ذم النسبيف أبي الخطاب عمر بف حسف ( تّّٔىػُِّٓ/ـ ):

ِْ -المطرب مف أشعار أىؿ المغرب ،تحقيؽ إبراىيـ اإلبيارم كآخركف( القاىرة ،المطبعة
األميريةُْٗٓ ،ـ ) .
 -الذىبي ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز

(تْٖٕىػُّْٕ/ـ ) .

عكاد معركؼ
ِٓ -تاريخ اإلسالـ ىكىكفيات المشاىير ىكاألعالـ  ،تحقيؽ الدكتكر بشار ٌ
(بيركت  ،دار الغرب اإلسالمي ََِّ ،ـ ) .
ِٔ -معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار (بيركت  ،دار الكتب العممية ،
ُٕٗٗـ ) .
 -الرشاطي  ,ابك محمد ( تِْٓىػُُْٕ/ـ ) :

ِٕ -اقتباس األنكار  ،تقديـ كتحقيؽ إيميميك مكلينا كخاثينتك بكسؾ بيال ( مدريد ،
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المجمس األعمى لالبحاث العممية معيد التعاكف مع العالـ العربي َُٗٗ ،ـ ) .
 -ابف رشد  ,محمد بف عمر بف محمد  ,أبك عبد اهلل  ,محب الديف ابف رشيد الفيرم

السبتي ( تُِٕىػُُِّ/ـ) :

ِٖ -مؿء العيبة بما يجمع بطكؿ ال ىغيبة في الكجية الكجيية إلى الحرميف مكة كطىيبة ،تحقيؽ
محمد الحبيب ابف الخكجة ( بيركت ،دار الغرب اإلسالمي ُٖٖٗ ،ـ ) .
الرزاؽ الحسيني ( ت َُِٓىػَُٕٗ/ـ ) ,
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
 الزبيدم ٌ ,ِٗ  -تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،مجمكعة محققيف ( ،دار اليداية ،د .ت. ).
 -ابف سعيد  ,أبك الحسف عمي بف مكسى األندلسي ( تٖٓٔىػُِٖٔ/ـ ) :

َّ  -المغرب في حمى المغرب  ،تحقيؽ شكقي ضيؼ ،طِ ( القاىرة ،دار
المعارؼُْٗٔ،ـ) .
 -السيكطي  ,جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر( تُُٗىػ َُٓٓ/ـ ) :

ُّ  -بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ( بيركت ،
المكتبة العصرية  ،د.ت. ).
ِّ  -نزىة الجمساء في أشعار النساء (  ،مكتبة القرآف  ،د .ت).
 -ابف شاكر الكتبي  ,محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شاكر بف

ىاركف ( تْٕٔىػُِّٔ/ـ ) :

ّّ  -فكات الكفيات  ،تحقيؽ إحساف عباس ( بيركت  ،دار صادر ُْٕٗ ،ـ ) .

 -الصفدم  ,صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل ( ت ْٕٔىػ ُِّٔ/ـ ) :

ّْ  -الكافي بالكفيات  ،تحقيؽ أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ( ،بيركت  ،دار إحياء
التراث العربي َََِ ،ـ) .
ّٓ  -أعياف العصر كأعكاف النصر ،تحقيؽ عمي أبك زيد كآخركف ( بيركت  -دمشؽ ،
دار الفكر المعاصر ُٖٗٗ ،ـ ) .

ّٔ  -نكث اليمياف في نكت العمياف  ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو :مصطفى عبد
القادر عطا ( بيركت  ،دار الكتب العممية ََِٕ ،ـ ) .
 -الضبي  ,أبك جعفر أحمد بف يحيى بف عميرة ( تٗٗٓىػَُِّ/ـ ) :

ّٕ  -بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس  ،تحقيؽ صالح الديف اليكارم
(صيدا  -بيركت  ،المكتبة العصرية ََِٓ ،ـ ) .
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 -ابف عسكر  ,أبك عبد اهلل ( ت ّٗٔىػ ) /كابف خميس  ,أبك بكر :

ّٖ  -أعالـ مالقة " المعركؼ بمطمع األنكار كنزىة البصائر كاألبصار "  ،تقديـ كتخريج
كتعميؽ :الدكتكر عبد اهلل المرابط الترغي  (،بيركت  ،دار الغرب اإلسالمي ُٗٗٗ ،ـ ) .
 -العمرم  ,محمد بف يحيى بف فضؿ اهلل القرشي العدكم العمرم ( تْٕٗىػُّْٖ/ـ ) :

ّٗ  -مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار( ، ،أبك ضبي  ،المجمع الثقافي ُِّْ ،ىػ) .
 -العممكم  ,عبد الباسط بف مكسى بف محمد بف إسماعيؿ ( تُٖٗىػُّٕٓ/ـ):

َْ  -العقد التميد في اختصار الدر النضيد المعيد في أدب المفيد كالمستفيد  ،تحقيؽ
مركاف العطية ( القاىرة  ،مكتبة الثقافة الدينية ََِْ ،ـ ) .
 -ابف فرحكف  ,برىاف الديف أبك الكفاء إبراىيـ اليعمرم ( تٕٗٗىػ ُّٗٔ /ـ ) :

ُْ  -الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب  ،تحقيؽ كتعميؽ محمد

األحمدم أبك النكر ( القاىرة  ،دار التراث لمطباعة كالنشر مطبعة المدينة ُِٕٗ ،ـ ) .

 -ابف الفرضي  ,عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر األزدم  ,أبك الكليد ( ت

َّْىػَُُِ/ـ ) :

ِْ  -تاريخ عمماء األندلس  ،تحقيؽ صالح الديف اليكارم ( صيدا  -بيركت  ،المكتبة
العصرية ََِٔ ،ـ ) .

 -الفيركز آبادم ,مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب ( ت ُٕٖىػُُْْ/ـ ) :

ّْ  -البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة ( دار سعد الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،

َََِـ ) .

 -ابف القاضي  ,ابك العباس أحمد بف محمد المكناسي ( ت َُِٓىػُُٔٔ/ـ ) :

ْْ -ذيؿ كفيات األعياف المسمى درة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ  ،تحقيؽ محمد
األحمدم أبك النكر ( القاىرة  ،مطبعة السنة المحمدية ُُٕٗ ،ـ ) .
 -ابف القكطية  ,ابك بكر محمد بف عمر بف عبد العزيز القرطبي

(تّٕٔىػٕٕٗ/ـ ) :

ْْ  -تاريخ افتتاح األندلس  ،تحقيؽ إبراىيـ االبيارم ( القاىرة  ،دار الكتاب المصرم

 بيركت دار الكتاب المبناني ُٖٗٗ ،ـ ) . -المراكشي  ,أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ األنصارم األكسي ( ت

َّٕىػَُّّ/ـ ) :
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ْٓ  -كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة  ،تحقيؽ محمد بف شريفة  ،السفر
األكؿ  ،القسـ األكؿ كالثاني ( بيركت  ،مطابع دار الكتب  ،د.ت. ) .
ْٔ  -كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة  ،تحقيؽ إحساف عباس ،بقية السفر
الرابع ( بيركت  ،مطبعة سميا ُْٗٔ ،ـ ) .

ْٕ  -كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة  ،تحقيؽ إحساف عباس ،السفر
الخامس ،القسـ األكؿ كالثاني ( بيركت  ،مطبعة سميا ُٗٔٓ ،ـ ) .
ْٖ  -كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة  ،تحقيؽ إحساف عباس ،السفر
السادس ( بيركت  ،مطبعة دار الكتب ُّٕٗ ،ـ ) .

ْٗ  -كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة  ،تحقيؽ محمد بف شريفة ،السفر
الثامف  ،القسـ األكؿ كالثاني ( الرباط  ،مطبعة المعارؼ الجديدة ُْٖٗ ،ـ ) .
 -المراكشي  ,محي الديف عبد الكاحد بف عمي التميمي( تْٕٔىػُِْٗ/ـ ) :

َٓ  -المعجب في تمخيص أخبار المغرب مف لدف فتح األندلس إلى آخر عصر المكحديف
 ،طِ( بيركت  ،دار الكتب العممية ََِٓ ،ـ ) .
 -النباىي  ,أبك الحسف عمي بف عبد اهلل بف محمد بف محمد ابف الحسف الجذامي ( ت

ِٕٗىػُّٖٗ/ـ ) :

ُٓ  -تاريخ قضاة األندلس " المرقبة العميا في مف يستحؽ القضاء كالفتيا "  ،تحقيؽ لجنة
إحياء التراث العربي في دا ار آلفاؽ الجديدة  ( ،بيركت  ،دار اآلفاؽ الجديدة ُّٖٗ ،ـ) .
 -المقرم  ,شياب الديف أحمد بف محمد (تَُُْىػُِّٔ/ـ ) :

ِٓ  -نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب ،
تحقيؽ إحساف عباس (بيركت  ،دار صادر ُٖٗٔ ،ـ ) .
 -ابف الممقف  ,سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم

(تَْٖىػَُُْ/ـ ) :

ّٓ  -التكضيح لشرح الجامع الصحيح  ،تحقيؽ دار الفالح لمبحث العممي كتحقيؽ

التراث ( دمشؽ  ،دار النكادر ََِٖ ،ـ ) .
 -ياقكت الحمكم  ,شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي( ت

ِٔٔىػُِِٖ/ـ ):

ْٓ  -معجـ البمداف ( بيركت  ،دار إحياء التراث العربي ُٗٗٔ ،ـ ) .
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ثانيان  -المراجع الثانكية :

الحياة العممية في مدينة كادم اش االندلسية

 -بالنثيا  ,آنخؿ جنثالث :

ٓٓ  -تاريخ الفكر األندلسي  ،ترجمة حسيف مؤنس ( القاىرة  ،مكتبة الثقافة الدينية ،
د.ت.) .
 الزركمي  ,خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس :ٔٓ  -األعالـ ( بيركت  ،دار العمـ لممالييف ََِِ ،ـ ) .
 السرجاني  ,راغب : قصة األندلس مف الفتح إلى السقكط ( القاىرة  ،مؤسسة إق أر لمنشر كالتكزيع كالترجمة،َُُِـ ) .
 طو  ,عبد الكاحد ذنكف :ٕٓ  -الفتح كاالستقرار العربي اإلسالمي في شماؿ أفريقيا كاألندلس ( طرابمس ،المدار
اإلسالمي ََِْ ،ـ ) .
 عناف  ,محمد عبد اهلل :ٖٓ  -دكلة اإلسالـ في األندلس  ،مكتبة الخانجي (القاىرة  ،مكتبة الخانجي ُٕٗٗ ،ـ ) .
 القنكجي  ,أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسينيالبخارم تَُّٕىػُٖٖٗ/ـ ) :
ٗٓ  -أبجد العمكـ ( بيركت  ،دار ابف حزـ ََِِ ،ـ ) .
 الكتاني  ,عمي بف محمد المنتصر باهلل :َٔ  -انبعاث اإلسالـ في األندلس  ( ،بيركت  ،دار الكتب العممية ََِٓ ،ـ ) .
 كحالة  ,عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني :ُٔ  -معجـ المؤلفيف  ،مكتبة المثنى (بيركت  ،دار إحياء التراث العربي  ،د.ت. ) .
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 نكييض  ,عادؿ :ِٔ  -معجـ المفسريف «مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر » ،قدـ لو :يمفتي
الجميكرية المبنانية َّ
الش ٍيخ حسف خالد (بيركت  ،مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة

كالنشر ُٖٖٗ ،ـ ) .

ّٔ  -المكسكعة الفقيية الككيتية  ،طِ ( الككيت  ،ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ،
َُُِْْْٕ-ىػ) .
 مخمكؼ  ,محمد بف محمد بف عمر بف عمي ابف سالـ :ْٔ  -شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ،تعميؽ :عبد المجيد خيالي(بيركت،دار الكتب
العممية ََِّ،ـ ) .
 الناصرم  ,شياب الديف أبك العباس أحمد بف خالد بف محمد الناصرم الدرعي الجعفرمالسالكم ( تُُّٓىػُٖٕٗ/ـ ) :
ٓٔ  -االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى  ،تحقيؽ كلدم المؤلؼ :جعفر الناصرم
كمحمد الناصرم ( الدار البيضاء  ،دار الكتاب ُْٗٓ ،ـ ) .
ٔٔ -المكاقع االلكتركنية ( شبكة األنترنيت) :
http://artravelers.com/c/31236
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