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 منهج النقد عند مؤرخي األندلس

 ا"م( أمنوذًج3039 269هـ/153301"ابن الفرضي )

 

 :امللخص

أحد علماء األندلس يف القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي. ويعد كتابه  ابن الفرضي

"تاريخ علماء األندلس" أحد املصادر األندلسية املهمة يف دراسة العديد من جوانب التاريخ 

السياسي والثقايف لألندلس يف العصر األموي، فقد تضمن هذا الكتاب تراجم خلفاء 

وتسعى رائها منذ بداية القرن الثاني حتى القرن الرابع اهلجري.األندلس ووالتها وعلمائها وشع

هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على ابن الفرضي وشيوخه ورحلته يف طلب العلم، وأهم مؤلفاته، 

عن  اًلوأهمية كتاب "تاريخ علماء األندلس"، ومكانته بني كتب الرتاجم األندلسية، فض

ي يف تراجم كتابه.منهج النقد الذي انتهجه ابن الفرض

 ابن الفرضي؛ منهج النقد؛ الكتابة التارخيية؛ األندلس. الكلمات املفتاحية:
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The Criticism Method of Andalusi Historians: 
Ibn al-Farḍī (351-403 AH/962-1012 AD) as an Example 

Asmaa Jalal Saleh 
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Ibn Al-Farḍī is one of the scholars of Al-Andalus in the fourth century AH/ 
tenth century AD. His book “Tārīkh ʻUlamāʼ al-Andalus [History of the scholars of 

al-Andalus]” is one of the important sources for the study of many aspects of 

political and cultural history of Andalusia in the Umayyad era. It includes the 
biographies of the Andalusi caliphs, provincial governors, scholars and poets since 

the beginning of the second century until the fourth century AH. This study tries to 

shed light on Ibn Al- Farḍī, his teachers and his journey in seeking knowledge. It 
also deals with his most important works with particular attention to his book 

Tārīkh ʻUlamāʼ al-Andalus and its position among the Andalusi biographies. This 

study specifically aims to discuss the criticism method of Ibn Al- Farḍī in dealing 

with the biographies of his book. 

Keywords: Ibn Al-Farḍī; The criticism method; Historiography; Al-
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 املقدمة

العاشر  يعد ابن الفرضي أحد علماء األندلس املشهورين يف القرن الرابع اهلجري/

حج إذ م، 229هـ/189دي، فقد تعلم على يدي علماء قرطبة قبل أن يرحل إىل املشرق عام امليال

وأخذ عن علماء مكة ومصر والقريوان. واستطاع ابن الفرضي، قبل عودته إىل األندلس، أن 

تاريخ علماء ا يف الفقه واحلديث وعلم الرجال واألدب. وكان كتابه "ا كثرًيجيمع علًم

ؤلفات اليت أثرت املكتبة األندلسية. ولذا يهدف هذا البحث إىل تتبع " من أهم املاألندلس

" يعد من كتب تاريخ علماء األندلسا أن كتاب "منهجية هذا العامل واملؤرخ يف النقد، خصوًص

الرتاجم املعدودة اليت جنت من أيدي التلف وعوادي الزمن، وقد خصصه مؤلفه للتعريف 

ما بني القرن الثاني والرابع اهلجريني/ الثامن والعاشر دة بأعالم وعلماء األندلس يف امل

 امليالديني.

" ُخصصت له عدد من تاريخ علماء األندلسا ألهمية ابن الفرضي وكتابه "نظًرو

الدراسات سواء كانت يف جمال التاريخ أو احلديث. وقد وقفت الباحثة على بعضها ومنها 

اهلل بن حممد األزدي عبد منهج اإلمامان "أطروحة ماجستري الباحثة عال كمال الشيخ بعنو

هـ( يف نقد الرجال "دراسة تطبيقية على كتابه تاريخ علماء 041املعروف بابن الفرضي )ت 

م. وقد أفاد البحث من فصلها األول 9438هـ/3012"، اجلامعة اإلسالمية بغزة، األندلس

ملصادر األصلية اليت اعتمدت املخصص للتعريف بابن الفرضي وحياته العلمية، مع الرجوع إىل ا

 عليها هذه الدراسة وغري ذلك من املصادر األخرى. 

وينقسم البحث إىل مبحثني وخامتة. حيمل املبحث األول عنوان: "ابن الفرضي النشأة 

واحلياة العلمية"، ويتناول مكانة كتاب "تاريخ علماء األندلس"، مبا يف ذلك التعريف باملؤلف 

ديث عن العصر الذي عا  فيه، وشيوخه وتالميذه، ورحلته يف طلب ونشأته العلمية، واحل

تاريخ علماء العلم، ومؤلفاته، واملناصب اليت تقلدها، ثم وفاته. كما يعرض ملكانة كتاب "

وقيمته بني كتب الرتاجم األندلسية. وخيتتم هذا املبحث باحلديث عن سبب تأليف  األندلس"

ا املبحث الثاني وعنوانه: "منهج النقد عند ابن الفرضي هذا الكتاب، وحتقيقه، وطباعته. أم

يف تاريخ علماء األندلس"، فيناقش كيفية نقده املصادر اليت اطلع عليها ونقل منها يف كتابه، 

 وكذلك نقده للرتاجم اليت وردت بالكتاب، وبيان موقفه من اآلراء واألحداث املختلفة.
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، ولقبه (1)القرطيب (9)األزدي (3)اهلل بن حممد بن يوسف بن نصرعبد هو أبو الوليد

وذلك لغلبة علم الفرائض واحلساب واملواريث على والده. ُولد ابن الفرضي يف ، (0)الفرضي

مئة. وقد ذكر ابن الفرضي ذلك يف كتابه "تاريخ  مدينة قرطبة سنة إحدى ومخسني وثالث

ندلس" يف ترةمة أبو األصب  عيسى بن أدمد بن حممد فقال: "مولده ومولدي سنة علماء األ

يف أحد شهري ربيع، ومولدي منها  فيما أخرب بهمئة، مولده منها  إحدى ومخسني وثالث

وأخربني به  ردمه اهللليلة الثالثاء لتسعة أيام باقية من ذي القعدة، وجدت ذلك خبط أبي 

 .(5)غري مرة"

ُقتل جده نصر يف األحداث اليت وقعت . (6)ابن الفرضي ألسرة أصلها من "إستجة"وينتمى 

فانتقل جده يوسف إىل قرطبة. ويقول يف ترةمة جده يوسف بن نصر  ،(7)بني املولدة والعرب

األزدي: "من أهل قرطبة، ُيكنى أبا عمر، أصله من إستجة وحتول عنها زمن الفتنة، وذكر 

يف النائرة اليت كانت بني املولدة والعرب بإستجة، فتحول يوسف بعض أهلي أن نصًرا ُقتل 

ويبدو أن عائلة ابن الفرضي مل تكن من العوائل العلمية املعروفة، فهو مل . (8)ا"منها صغرًي

يرتجم لوالد جده نصر، مما يدل على أنه مل يكن من أهل العلم. أما جده يوسف فقد ترجم له 

ا مل يتلبس بشيء من الدنيا، وكان رمبا صاحًل اًلان رجيف كتابه، وقال يف ترةمته: "ك

شاهد بعض جمالس أهل العلم، وكان العمل أغلب عليه، وكان طويل الصمت. وٌحدثنا عنه 

أنه كان إذا صلى الصبح مل يتكلم يف شيء حتى يقرأ "قل هو اهلل أحد" ألف مرة لرتغيب بلغه 

يرتجم ابن الفرضي لوالده، إال أنه جاء  كذلك مل. (2)يف ذلك، وكان ال يتنفل يف املسجد"

ذكره من خالل بعض الرتاجم بالكتاب، ومن ذلك ترةمة فتح بن أصب  املعروف بابن 

وُقدم للصالة عليه، وذلك عقب  ردمه اهلليف جنازة أبى  (34)ثاكلة، فيقول: "رأيته بطليطلة

 .(33)لك"مئة، ومل أكن رأيته من قبل ذ ةماده األخرة سنة مخس وستني وثالث

 األوضاع يف قرطبة خالل عصر اخلالفة:

عا  ابن الفرضي يف النصف الثاني من القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي، وفى 

136ما بني )ي املدة هذه الفرتة الزمنية خضعت فيها بالد األندلس لدولة اخلالفة األموية وه



 ا"م( أمنوذًج3439 -269هـ/041-153"ابن الفرضي ) منهج النقد عند مؤرخي األندلس

67 

يف  ةدخالل تلك امل لسم(. وقد أفاضت املصادر اليت أرخت لألند2983414 هـ/099

حلكام األندلس ورعايتهم للحركة العلمية، وشغفهم الكبري بالعلم، املهم ااإلشادة بالدور 

الردمن عبد وإغدافهم اهلبات والعطايا اجلزيلة على العلماء. وهذه الرعاية ابتدأت منذ عهد

اني املستنصر م(، وامتدت وبلغت ذروتها يف عصر احلكم الث755788 هـ/318379الداخل )

 اليت عا  فيها ابن الفرضي. دةم(. وهى امل276 263 هـ/154166)

ا على اهتمام احلكام بالعلم والعلماء، وفى عصره فريًد اًلشكل عصر املستنصر مثا

ُأنشئت املكتبة األموية اليت تعد من أعظم مكتبات العصور الوسطى، فقد شغف احلكم 

كرب األثر يف ملء خزائن األندلس بنفائس الكتب من املستنصر جبمع الكتب مما كان له أ

. ومل يكن املستنصر راعى للعلماء فحسب، وإمنا (39)كل فن ومن ةميع أحناء العامل اإلسالم

ا، وفى ذلك يقول ابن اخلطيب: "كان ردمه اهلل عامًلا فقيًها باملذاهب، ُيعد أحد العلماء أيًض

، جامًعا للكتب، مميًزا للرجال من كل عام وجيل، إماًما يف معرفة األنساب، حافًظا للتاريخ

. (31)يوقف عنده" اًلوفى كل عصر وأوان، جترد لذلك وتهمم به، فكان فيه حجة وقدوة وأص

كما وصفه ابن حيان بقوله: "كان من أهل الدين والعلم، راغًبا يف ةمع العلوم الشرعية من 

تجلًبا للعلماء ورواة احلديث من ةميع الفقه واحلديث وفنون العلم، باحًثا عن األنساب، مس

. كما حرص املستنصر على (30)اآلفاق، ُيشاهد يف جمالس العلماء ويسمع منهم ويروى عنهم"

اقتناء الكتب والدواوين، وأفاء على العلم ونوه بأهله، وَرّغب الناس يف طلبه، ووصلت عطاياه 

 .(35)وصالته إىل فقهاء األمصار النائية عنه

تنصر إىل تقريب أوىل العلم واملعرفة وإكرامهم وتهيئة املناخ هلم لقد سعى املس

لالنصراف إىل االنتاج العلمي يف العديد من اجملاالت، نذكر من هؤالء على سبيل املثال حممد 

وكان عامًلا يف اللغة العربية، حافًظا لألخبار  ،(36)م(265 هـ/155 بن أبان اللخمي )ت

له ابن الفرضي يف كتابه، وقال: "كان مكيًنا عند املستنصر  واألنساب والتواريخ. وقد ترجم

وكذلك حممد بن احلارث بن أسد اخلشين . (37)يؤلف الكتب وُكتب عنه" ردمه اهللباهلل 

بالفتيا، وله العديد من املؤلفات ةمع فيها رجال  ام(، وكان فقيًها عامًل273هـ/163 )ت

يت وضعها بناء على رغبة املستنصر كتاب "قضاة األندلس وعلمائها. ومن مؤلفاته الشهرية ال

. ومن العلماء احملدثني الذين اختصهم املستنصر وكان له عنده مكانة، وألف له (38)األندلس"

 .(32) م(224هـ/184العديد من املؤلفات حممد بن أدمد بن حممد بن مفرح )ت 
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 نشأة ابن الفرضي العلمية:

اخلالفة األموية باألندلس وقبلة العلماء يف نشأ ابن الفرضي يف مدينة قرطبة عاصمة 

شتى اجملاالت والفنون. وفى قرطبة بدأ ابن الفرضي يف سن مبكر بتعلم القراءة والكتابة 

وحفظ القرآن، وفى سن اخلامسة عشر من عمره بدأ بتلقي العلم على الشيوخ، ويتضح ذلك 

ختلف إليه يف مساع "املوطأ" اهلل حيي الليثي، ويقول: "اعبد من خالل ترةمة شيخه حيي بن

سنة ست وستني، وكانت الدولة فيه يف أيام اجُلمع بالغدوات، فتم لي مساعه منه. ومسعت 

منه كتاب "التفسري" لعبد اهلل بن نافع، ومل أشهد بقرطبة جملًسا أكثر بشًرا من جملسنا يف 

ه غري املوطأ املوطأ، إال ما كان من بعض جمالس حيي بن مالك بن عائذ، ومل أمسع من

والتفسري، وفى هذا العام كان بدء مساعي، ثم شغلين النظر يف العربية عن مواصلة الطلب 

 .(94)إىل سنة تسع وستني، ومن هذا التاريخ اتصل مساعي من الشيوخ"

 شيوخ ابن الفرضي:

تعدد شيوخ ابن الفرضي يف عدد من العلوم، ومن خالل تراجم كتاب "تاريخ علماء 

 ذكر العديد منهم، ونذكر من هؤالء: األندلس" ورد

 أحد م(: 289 هـ/179 أبو املغرية خطاب بن مسلمة بن حممد بن سعيد بن برتى اإليادي )ت

العلماء الذين درس عليهم ابن الفرضي، وقد مسع من علماء قرطبة مثل قاسم بن أصب  

رضي: "كتبنا وأدمد بن دحيم وغريهما، وكان عامًلا باحلديث ورجاله، يقول عنه ابن الف

 .(93)عنه كثرًيا، وأجاز لي والبين مصعب ةميع ما رواه"

 من علماء : (99) م(288 هـ/178 أبو جعفر أدمد بن عون اهلل بن ُحدير بن حيي البزاز )ت

قرطبة املشهورين يف علم احلديث، وقد أخذ عن علماء قرطبة يف تلك الفرتة، مثل قاسم 

ع من علماء مكة والشام ومصر، ويصفه ابن بن أصب  وغريه، ثم رحل إىل املشرق فسم

الفرضي فيقول: "... شيًخا صاحًلا صدوًقا، صارًما يف السنة، متشدًدا مع أهل البدع، 

 .(91)كتب عنه الناس قدمًيا وحديًثا، وَكتبُت عنه"

 اتسعت قائمة م(: 224هـ/184اهلل حممد بن أدمد بن حممد بن حيي بن مفرح )ت عبد أبو

شيخ، وقد ترجم له ابن الفرضي وذكر أمساء شيوخه، كما ذكر  شيوخه وبلغت مئيت

"وقدم األندلس من رحلته إىل املشرق ومساعه من الشيوخ يف مصر والشام واليمن، وقال:

وكانت له  ردمه اهلل رحلته سنة مخس وأربعني، واتصل بأمري املؤمنني املستنصر باهلل
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 به، بصرًيا بالرجال، صحيح النقل، منه مكانة خاصة، وكان حافًظا للحديث، عامًلا

جيد الكتاب على كثرة ما ةمع، مسع منه الناس كثرًيا وآليت االختالف إليه والسماع 

منه من سنة تسع وستني إىل أن اعتل علته اليت توفى بها، وأجاز لي ةميع ما رواه غري 

 .(90)مرة، وكتب لي ذلك خبطه وألخي"

 م(: 224هـ/184بن فرج املعروف بابن الثور )ت اهلل بن إمساعيل بن حربعبد أبو حممد

مسع من علماء قرطبة ومنهم مسلمة بن القاسم الضرير، وأدمد بن مطرف، وكانت له 

رحلة إىل املشرق فسمع من علماء القريوان ومصر والعراق، وهو من علماء احلديث 

ديث، وكان البارزين. ويقول عنه ابن الفرضي: "انصرف إىل األندلس، فنُبل يف علم احل

بصرًيا بالرجال مذكوًرا به ... ومسع منه ةماعة من الناس، وكتبت عنه، وأجاز لي كل 

 .(95)ما رواه، وكان ثقة إال أنه كان ضعيف اخلط"

 ( 224هـ/184أبو مروان عبيد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل بن بشري :)وهو أحد الرواة م

م بن أصب ، وغريهم من مشاهري الثقة، روى عن أدمد بن خالد وحممد بن قاسم وقاس

العلماء باألندلس، ويقول عنه ابن الفرضي: "كان حافًظا ألخبار الشيوخ، حسن احلكاية 

ومسع  ردمه اهللعنهم، مسعت منه كثرًيا، وكتب لي خبطه، وكان صديًقا ألبي 

 .(96)منه غريى"

 تالميذ ابن الفرضي: 

لتالميذ ليتعلموا على يديه، واشتهر اشتهر ابن الفرضي بالعلم الواسع، فكان يأتيه ا

 من هؤالء يف كتب الرتاجم عدد ليس بالكثري، نذكرهم فيما يلي:

 اهلل بن حممد بن يوسف بن الفرضي )كان حًيا قبل عبد أبو بكر مصعب بن

ال شك يف أنه أفاد كثرًيا من والده. وكان ابن الفرضي أول معلميه م(: 3408هـ/004

روى مصعب عن أبيه، وعن أبى حممد بن أسد وأدمد بن هشام الذين تلقى عنهم العلم، ف

 .(97)بن ُبكري، وغريهم: "وأجازه والده وةماعة من علماء املشرق"

 (98)م(3456هـ/008 الردمن بن عثمان اخلوالني )تعبد اهلل بنعبد اهلل حممد بنعبد أبو :

افًظا على هو أحد تالميذ ابن الفرضي، وكان "ثقة فيما رواه ثبًتا فيه، مكثًرا حم

، وله عناية كبرية بتقييد احلديث وةمعه وروايته ونقله، وكان متصاوًنا اًلالرواية، فاض

 .(92)متواضًعا"
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 م(: 3474 هـ/061 الرب بن عاصم النمري )تعبد اهلل بن حممد بنعبد أبو عمر يوسف بن

"إمام  هو أحد تالميذ ابن الفرضي الذين روا عنه، يصفه ابن بشكوال يف "الصلة" بقوله:

عصره وواحد دهره ... روى بقرطبة عن أبى القاسم خلف بن القاسم، وعبد الوارث بن 

 .(14)سفيان ... وأبى الوليد بن الفرضي، وغريهم يطول ذكرهم"

 رحالته يف طلب العلم:

ملا كانت الرحلة يف طلب العلم معروفة ومألوفة يف هذا العصر، بدأ ابن الفرضي يتابع 

طلًبا  (11)وإستجة وإلبرية (19)وشذونة (13)، وتنقل ما بني إشبيليةاًلندلسية أوالشيوخ يف املدن األ

 للعلم، ففي سنة اثنني وسبعني وثالمثئة خرج إىل إشبيلية ليلتقي بأبي حممد الباجي )ت

وأنا  عبد اهلل بن باز اهلل بن باز: "تويفعبد . وقال ابن الفرضي يف ترةمة(10) م(288 هـ/178

. وفى سنة ثالث وسبعني (15)مئة" ى حممد الباجي سنة اثنني وسبعني وثالثبإشبيلية عند أب

 هـ/186 مئة انتقل إىل شذونة، وتلقى العلم على طود بن قاسم بن أبى الفتح )ت وثالث

ويقول عنه ابن الفرضي: "كتب لي جزًءا من شعر أبيه يف الزهد وقرأه علَي بشذونة  .(16)م(226

 .(17)مئة" سنة ثالث وسبعني وثالث

مئة، وفيها التقى علي بن حفص  وكانت رحلته إىل إلبرية سنة ست وسبعني وثالث

م(، وقرأ عليه تفسري القرآن ليحيى بن سالم. ويقول ابن الفرضي يف 220هـ/180 اخلوالني )ت

ذلك: "وقرأت أنا عليه التفسري حباضرة إلبرية سنة ست وسبعني، وكمل لنا قراءته يف ستة أيام 

إىل قرية وركر بني  أيضا. وقد انتقل (18)ةميع ما رواه، وكان ال بأس به" وأجاز لي ...

 ،(03)م(223هـ/189 والتقى ابن الفرضي مبجاهد بن أصب  بن حسان )ت، (04)وأملرية (12)جبانه

وقرأ عليه العديد من الكتب. يقول ابن الفرضي: "وقرأت أنا عليه كتاب "شرح غريب املوطأ" 

ت الفقهاء" له، وكتاب "فساد الزمان" له، و"الناسخ واملنسوخ" له. البن حبيب، وكتاب "طبقا

وأجاز لي ةميع ما رواه ... وكان ينزل قرية وركر بني جبانه وأملرية على الطريق ولقيته 

 .(09)بها"

السالم بن السمح عبد فقد التقى فيها ابن الفرضي بشيخه (01)أما مدينة الزهراء

فرضي: "ترددت عليه زماًنا، ومسعت منه كثرًيا، قرأت عليه وعن ذلك يقول ابن ال، (00)اهلواري

العزيز، ومل يكن عند أحد من شيوخنا سواه، وقرأُت عليه كتاب "األبيات عبد نوادر على بن

 .(05)لسيبويه" تأليف ابن النحاس، وكتاب "الكايف" يف النحو، وغري ذلك كثرًيا"
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فحسب، فكانت رحلته إىل  مل يكتف ابن الفرضي بتلقي العلم من علماء األندلس

م(، ومسع من علماء مكة ومنهم أبو يعقوب يوسف بن أدمد بن 292 هـ/189املشرق سنة )

اهلل بن جهضم، وأخذ مبصر عن أبي بكر أدمد بن عبد الدخيل املكي وأبي احلسن على بن

 حممد بن إمساعيل البناء، وأبي الفتح بن سيبخت، وفى القريوان أخذ عن أبي حممد بن أبي

 .(06)يزيد الفقيه وأبى جعفر أدمد بن ددمون، وأدمد بن نصر الداوودي وغريهم من العلماء

 مؤلفاته:

بعد عودة ابن الفرضي من رحلته للمشرق بغرض احلج وطلب العلم، استقر يف قرطبة 

وقد ةمع علًما كثرًيا مما مكنه يف البدء بتأليف الكتب، فأخرج إىل املكتبة األندلسية 

ملؤلفات اليت تتميز بتنوعها، إال أنه منها ما هو باق إىل اآلن ومنها ما هو مفقود. العديد من ا

فمن مؤلفاته املفقودة اليت مل تصلنا إال أمسائها يف بعض املصادر: كتاب "املؤتلف واملختلف" 

وكتاب مؤلف يف "النحويني"، وقد ذكره ابن ، (07)و"مشتبه النسبة" و"أخبار شعراء األندلس"

الل ترةمة عباس بن ناصح الثقفي الشاعر وقال: "وقد ذكر اخلرب بتمامه يف الفرضي خ

كتاب "األلقاب" وكتاب  أما الكتب احملققة واملنشورة فهي:. (08)كتابي املؤلف يف النحويني"

 "تاريخ علماء األندلس".

 املناصب اليت تقلدها: 

، ومنها توليه ذكرت بعض املصادر توىل ابن الفرضي العديد من املناصب باألندلس

كما توىل منصب  .(02)مهمة اإلشراف على املكتبة العامة بقرطبة يف عهد الدولة العامرية

 .(53) م(34483442هـ/122044) يف خالفة حممد املهدي (54)القضاء يف مدينة بلنسية

 وفاته: 

كان ابن الفرضي يسأل اهلل الشهادة، قال احلميدي: "أخربني أبو حممد على بن أدمد 

قال أخربني أبو الوليد بن الفرضي، قال: تعلقت بأستار الكعبة وسألت اهلل  ن حزماب

الشهادة، ثم احنرفت وفكرت يف هول القتل فندمت، وهممت أن أرجع فأستقيل اهلل ذلك 

قال أبو حممد بن حزم: "أخربني من رآه بني القتلى، فدنا منه فسمعه يقول  .(59)فاستحييت"

واهلل أعلم مبن ُيكلم يف رمق: ال ٌيكلم أحد يف سبيل اهلل بصوت ضعيف، وهو يف آخر 

 .(51)إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دًما، واللون لون الدم، والريح ريح املسك" سبيله
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مئة، يف وقعة  ُقتل ابن الفرضي يوم اإلثنني لست خلون من شوال سنة ثالث وأربع

ى على يد الرببر هزمية كبرية، وُقتل وكانت هزمية جيش حممد بن هشام املهد. (50)قنتيش

متغرًيا من  ردمه اهللفيها من األندلسيني أعداد كثرية، وقد بقي يف داره ثالثة أيام ودفن 

رحم اهلل ابن الفرضي وتقبله مع الذين أنعم عليهم من . (55)غري غسيل وال كفن وال صالة

 .(56)النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

 التعريف بالكتاب ونسبته ملؤلفه:

ذكر ابن الفرضي يف مقدمة كتابه أن سبب تأليفه لكتابه "تاريخ علماء األندلس" هو 

رغبته يف أن جيمع فقهاء وعلماء ورواة األندلس يف كتاب واحد، فقال: "هذا كتاب ةمعناه 

حروف املعجم، قصدنا يف فقهاء األندلس وعلمائهم ورواتهم وأهل العناية منهم، ملخًصا على 

فيه قصد االختصار، إذ كانت نيتنا قدمًيا أن نؤلف يف ذلك كتاًبا موعًبا على املدن يشتمل 

على األخبار واحلكايات، ثم عاقت عوائق عن بلوغ املراد فيه، فجمعنا هذا الكتاب 

 كما بني ابن الفرضي الغرض من تأليفه للكتاب، فيقول: "وغرضنا فيه ذكر. (57)خمتصًرا"

أمساء الرجال وكناهم وأنسابهم، ومن كان يغلب عليه الرأي منهم، ومن كان احلديث 

والرواة أملك به، وأغلب عليه، ومن كانت له إىل املشرق رحلة، وعمن روى، ومن أجَل من 

منهم  يلقيه، ومن بل  منهم مبل  األخذ عنه، ومن كان يشاور يف األحكام ويستفتى، ومن ُول

 .(58)ملولد والوفاة ما أمكنين على حسب ما قيدته"خطة القضاء، ومن ا

هذا وقد ورد اسم كتاب "تاريخ علماء األندلس" يف كتب املصادر بأكثر من طريقة، 

ومن  (52)والسبب يف ذلك هو أن املخطوطة الوحيدة هلذا الكتاب وصلت من دون ذكر العنوان

 ثم تعددت أمساء الكتاب يف كتب الرتاجم ونذكرها فيما يلي:

 " تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس"، وقد ورد ذكر هذا االسم يف كتاب جذوة املقتبس

 .(64)للحميدي، وكتاب الذخرية البن بسام

 "وابن (63)"تاريخ األندلس"، وذكر هذا االسم ابن خلكان يف كتابه "وفيات األعيان ،

  .(69)فرحون يف كتابه "الديباج"

 (61)د هذا االسم يف فهرست ابن خري اإلشبيلي"تاريخ األندلس ورجاهلا"، وقد ور. 

 "(60)"رجال األندلس"، ومساه بذلك القاضي عياض يف كتابه "ترتيب املدارك.  

  االحتفال يف تراجم الرجال"، وقد مساه بهذا االسم مشس الدين السخاوى يف كتاب"
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مصنفاتهم، وقد ذكر املصنفني من أهل األندلس و .(65)"اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ"

فقال: "وألبي الوليد الفرضي "االحتفال يف تراجم الرجال"، يعنى من أهله والواردين عليه، 

ابتدأه من أول املئة الثانية إىل آخر األربعمئة، وذيوله البن بشكوال املسمى بـ "الصلة"، ثم 

ل اهلل حممد بن اآلبار القضاعي، ثم الذيعبد ألبى جعفر بن الزبري، والتكملة ألبى

 اهلل حممد بن حممد بنعبد والتكملة لكتابي املوصول والصلة لقاضي اجلماعة أبى

 .(66)امللك األنصاري املراكشي"عبد

  تاريخ علماء األندلس"، مساه بذلك ابن بشكوال فقال: "وهو صاحب "تاريخ علماء"

 .(67)قان"األندلس" الذي وصلناه بكتابنا هذا ... وبل  فيه النهاية والغاية من احلفل واالت

كما مساه بهذا االسم املقري التلمساني، وقال عنه: "وله من التصانيف "تاريخ علماء 

األندلس"، وقفت عليه باملغرب، وهو بديع يف بابه، وهو الذي ذيل عليه ابن بشكوال 

ولعل االسم األخري هو االسم الصحيح والراجح يف اسم الكتاب، فقد  .(68)بكتاب "الصلة"

الرب صديق ابن الفرضي وهو أدرى به، وقد تبعه يف ذلك ابن بشكوال، بدع جاء من رواية

 وأكد املقري التلمساني أنه قد اطلع عليه باملغرب.

 مكانة كتاب" تاريخ علماء األندلس" بني كتب الرتاجم:

يعد كتاب "تاريخ علماء األندلس" من املصنفات النفيسة اليت ُألفت يف علماء األندلس 

، كما أنه من املصادر األندلسية املهمة يف دراسة العديد من جوانب التاريخ ورواة العلم بها

السياسي والثقايف لألندلس يف العصر األموي، فقد اشتمل الكتاب على ألف وستمائة 

ومخسني ترةمة، ةمع ابن الفرضي فيها بني تراجم خلفاء األندلس ووالتها، وعلمائها، 

أهل األندلس أو ممن رحل إليها من املشرق واستقر بها  والشعراء وأهل األدب سواء كانوا من

 منذ بداية القرن الثاني وحتى القرن الرابع اهلجري.

وقد اهتم املؤلفون من بعد ابن الفرضي بكتاب "تاريخ علماء األندلس". ومن هؤالء ابن 

ي يف له، وقد استدرك فيه ما فات ابن الفرض اًلبشكوال الذي ألف كتابه "الصلة" ليكون ذي

كتابه، ورتب كتابه على نفس ترتيب ابن الفرضي. وقد صرح ابن بشكوال يف مقدمة 

كتابه أن أصحابه طلبوا منه أن يصل هلم كتاب ابن الفرضي، وأن يبدأ من حيث انتهى 

كتابه، وأن يواصل تأليفه إىل وقتنا، فقال ابن بشكوال: "فسارعت إىل ما سألوا، وشرعت 
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، ورتبته على حروف املعجم ككتاب ابن الفرضي، وعلى رمسه يف ابتدائه على ما أحبوا

 .(62)وطريقته"

 طبعات الكتاب:

طبع كتاب "علماء األندلس" أكثر من مرة، حيث نشر املستشرق كوديرا الطبعة 

م، معتمًدا على النسخة اخلطية الوحيدة للكتاب، وقد 3824األوىل للكتاب مبدريد سنة 

م، 3266الرتةمة نشر الكتاب ضمن املكتبة األندلسية سنة أعادت الدار املصرية للتأليف و

 وقد اعتمد على الطبعة األوروبية العديد من الطبعات الالحقة هلا منها نذكر منها ما يلي:

 تطبعتان ضمن سلسلة كتب من تراث األندلس بتحقيق السيد عزت العطار، األوىل نشر 

 م.3288م، والثانية سنة 3250سنة 

 براهيم اإلبياري ُنشرتا ضمن املكتبة األندلسية، الطبعة األوىل سنة طبعتان بتحقيق إ

م. ومن الطبعات احلديثة للكتاب طبعة بتحقيق 3282م، أما الطبعة الثانية فسنة 3280

م، وطبعة ضمن سلسلة 3227الردمن السويفي نشرته دار الكتاب العلمية سنة عبد روحية

الطبعة اليت  يوهم 9448ف، ُنشرت سنة الرتاجم األندلسية بتحقيق بشار عواد معرو

. وقد متيز هذا التحقيق باخللو من األخطاء والتحريفات اعتمدت عليها الدراسة

كبري باملقارنة مع التحقيقات األخرى للكتاب، وقد أضاف هلا  والتصحيحات إىل حدٍّ

ىل املصادر الشرح والتعليق وضبط األمساء، والتعريف باألعالم املرتجم هلم مع اإلحالة إ

األخرى اليت ُوجدت فيها الرتاجم، وختم مبجموعة الفهارس ثم قائمة املصادر واملراجع، 

اليت تساعد القارئ والباحث يف العودة إىل ما حيتاجه من الكتاب يف يسر وسهولة، كما 

 أضاف جمموعة فهارس للرتاجم، واألعالم، واألماكن والكتب.
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من الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدى للكتابة التارخيية أن يكون ناقًدا قادًرا 

 .(74)على التمييز بني املقبول واملردود من الروايات، وذلك ما ُيسمى بنقد الرواية وفحصها

الرواية التارخيية ويدققها  بد أن يفحص ، وإمنا الاًلفليست مهمة كاتب التاريخ أن يكون ناق

ويتأكد من صحتها وصدقها قبل أن ينقلها، وعلى ذلك فيجب على املؤرخ أن يتحرى الدقة 

ومن خالل القراءة املتأنية لكتاب "تاريخ علماء األندلس"،  .(73)واألمانة والصدق يف احلديث

صوص يتضح أن ابن الفرضي مل يسرف يف الكشف عن شخصيته، وغلب عليه توثيق الن

وربط الروايات مبصادرها اليت نقل منها. وعلى الرغم من ذلك عرب ابن الفرضي عن رأيه، 

 وبرزت ملكة النقد يف كتابة العديد من تراجم كتابه، وتفصيل ذلك فيما يلي:

 التشكيك يف تقبل الرواية:

وهي وسيلة يظهر من خالهلا ميل ابن الفرضي إىل عدم تصديق ما يرويه عن غريه، ومن 

العزيز عبد مثلة ذلك ترةمة أدمد بن حممد بن هارون البغدادي "مسع منه حممد بن عمر بنأ

 .(79)فيما كان يزعم" 

 ترجيح إحدى الروايات:

الردمن عبد ا من املواضع، ومنه ترةمة أدمد بن مطرف بنوقد وردت يف القليل جدًّ

مان بقني من ذي القعدة ليلة األحد لث القرطيب، ذكر فيه عن بعض من كتب عنهم: أنه ُتويف

هـ، ورجح 159يف سنة  هـ، ثم أورد رواية أخرى قال فيها: "وقال لي املعطي: ُتويف159سنة 

 .(71)التاريخ األول، فقال: "والصحيح ما قبله"

 التعليل: 

وفى أحيان قليلة يلجأ ابن الفرضي إىل تعليل رأيه، ومن أمثلة ذلك ذكره يف مقدمة 

وكذلك تعليله استعراض حكام وأمراء  ،(70)صًرا يف تأليف كتابهكتابه اتباعه منهًجا خمت

كما ظهر ذلك يف عدد من تراجم الكتاب  .(75)الردمن الداخل حتى املؤيدعبد األندلس من

 ،(76)هـ بـ "عام األشراف" لكثرة من مات من األشراف فيها132ومن ذلك تعليله تسمية سنة 
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رطيب" بـ "اخللقي" ألنه كان يلبس اخللق من وكذلك تعليله تلقيب "عبدامللك بن هذيل الق

 .(77)الثياب، أي ثياًبا بالية

 التعليق على الروايات:

وقد يكون ذلك عن طريق إيراد الرأي وإصدار احلكم بشكل سريع مع االختصار 

أي ه ـن كأخيـم يكـاهلل بن مسرة: "ولعبد م بنـن إبراهيـه عـك حديثـن ذلـد، ومـالشدي

وقد يطول تعليق ابن الفرضي بعض الشيء عند  .(78)يف العلم" بن مسرة اهللعبد د بنـحمم

يف الرأي على  اًلوكان حافًظا للشروط ، نبي التعليق على بعض املرتةمني، ومن ذلك قوله: "..

وكذلك قوله عن سعيد بن  ،(72)، وكان مفتًيا يف السوق بقرطبة"مذهب أصحاب مالك

وخنا، ومل كن له نفاذ يف شيء من العلم، وكان دمدون الصويف: "مسع معنا من أكثر شي

 .(84)شديد اإليذاء بلسانه، بذيًئا، يتوقاه الناس على أعراضهم"

ومن مظاهر النقد يف تلك الرتاجم تناول القدرات العقلية والعلمية، وصفات وأخالق 

 العلماء واألعالم املرتجم هلم، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 نقده ملؤلفات املرتجم هلم:

ارس ابن الفرضي منهج النقد يف العديد من تراجم "تاريخ علماء األندلس"، وذلك على م

حنو ترةمة أدمد بن سعيد، ويقول فيها: "أدمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصديف، من أهل 

قرطبة، ُيكنى أبا عمر، وُعنى باآلثار والسنن وةمع احلديث ... فصنف تارخًيا يف احملدثني 

امللك بن حبيب، ويقول فيها: "عبد امللك بن حبيب بن عبد وكذلك ترةمة. (83) ..."بل  فيه الغاية 

فيه، وله مؤلفات يف  اًلسليمان بن هارون ... وكان حافًظا للفقه على مذهب املدنيني، نبي

الفقه والتواريخ واآلداب كثرية حسان، منها: "الواضحة"، مل ُيؤلف مثلها، و"اجلوامع"، 

"، وكتاب "غريب احلديث" ... وكتاب "مصابيح اهلدى"، وغري ذلك وكتاب "فضل الصحابة

 .(89)من كتبه املشهورة ..."

 نقده ما ورد يف بعض املصادر حول موهبة بعض املرتجم هلم: 

يف بعض تراجم الكتاب جند ابن الفرضي ينقد موهبة بعض املرتجم هلم، وذلك إما 

اهلل حسان، عبد ويقول فيها: "حسان بن اهلل،عبد نقده باإلجياب، ومن ذلك ترةمة حسان بن

يف الفقه، حافًظا للرأي ... مع بصره بالفرض وعلم العدد، مسعت إمساعيل يثنى  اًلكان نبي
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وقد يكون النقد بالسلب، وذلك  ،(81)عليه ويقول: مل يكن بإستجة قبله وال بعده مثله ..."

كن ضابًطا". وغري ذلك من قليل الفهم، أو كقوله مل ي اًلكقوله: "كان كذاًبا، أو مغف

العزيز، ويقول عبد العبارات اليت تدل على انتقاد املرتجم له بالسلب ومن ذلك ترةمة حممد بن

العزيز بن حييى، املعروف بابن احلصار ... وكان عامًلا بالوثائق، بصرًيا عبد فيها: "حممد بن

 .(80)."بعللها، وكان يدلس فيها شُهر بذلك، وكان غري ثقة وال مأمون ..

 نقده األعمال الدينية لبعض األعالم املرتجم هلم:

وفى مواضع عديدة اهتم ابن الفرضي بنقد األعمال الدينية لبعض األعالم والعلماء 

املرتجم هلم، وذلك على حنو ترةمة إبراهيم بن قاسم، ويقول فيها: "إبراهيم بن قاسم بن هالل 

.  (85)وكان علمه املسائل، وكان متعبًدا ..." بن يزيد بن عمران القيسي، من أهل قرطبة ...

وكذلك ترةمة أدمد بن حيي، ويقول فيها:" أدمد بن حيي بن زكريا، من أهل قرطبة، 

 .(86)يعرف بابن الشامة ... وكان زاهًدا منقطًعا، وناسًكا متعبًدا ..."

 نقده األخالق والصفات لبعض املرتجم هلم:

ألندلس"، اهتم ابن الفرضي بنقد أخالق وصفات ويف مواضع كثرية من "تاريخ علماء ا

بعض األعالم والعلماء الذين ضمنهم كتابه مدًحا أو ذًما. ومن أمثلة ذلك ترةمة إبراهيم بن 

دمدون، وفيها يقول: "إبراهيم بن دمدون، من أهل قرطبة ... وكان موصوًفا بالفضل واخلري 

ض من املرتجم هلم، وذلك على حنو وفى بعض الرتاجم عاب ابن الفرضي صفات بع .(87)..."

اهلل، ويقول فيها: "عبد اهلل بن احلسن املعروف بابن السندي، من أهل وشقة ... عبد ترةمة

وذكر ابن حارث يف كتابه: أنه كان منسوًبا إىل الكرب، مزهًوا شديد العصبية للمولدين 

 .(88)منتقًصا للعرب، حافًظا ملثالبها ..."

 ن حيث الشكل واملظهر:نقده هيئة املرتجم له م

وفى عدد من الرتاجم اهتم ابن الفرضي بنقد اهليئة اليت عليها املرتجم له من حيث 

 اهلل بنعبد اهلل، ويقول فيها: "أدمد بنعبد الشكل واملظهر، ومن أمثلة ذلك ترةمة أدمد بن

 .(82).."الرحيم بن كنانة اللخمي ... وكان ثقة، خياًرا وسيًما، حسن املنظر واملخرب .عبد

الوهاب بن يونس املعروف عبد الوهاب، ويقول فيها: "أدمد بنعبد وكذلك ترةمة أدمد بن
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بابن صلى اهلل، من أهل قرطبة، ُيكنى أبا عمر، كان حافًظا للفقه ... وكان دميًما 

 .(24)مسًجا

 عرضه آراء املؤرخني يف بعض األعالم املرتجم هلم:

الفرضي عرضه اآلراء املختلفة يف بعض  وأيضا من مظاهر النقد اليت مارسها ابن

 املرتجم هلم، وذلك يف عدد قليل من الرتاجم، واتبع يف ذلك طريقتني، وتوضيح ذلك فيما يلي:

 عرضه اآلراء املختلفة يف شخص املرتجم له مع ترجيح الرأي الصحيح:

و ا من تراجم "تاريخ علماء األندلس"، وذلك على حنوقد ورد ذلك يف عدد قليل جدًّ

اهلل ... رحل إىل عبد ترةمة مسلمة بن القاسم، ويقول فيها: "مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن

املشرق قبل العشرين، فسمع بالقريوان من أدمد بن موسى ... ومسعُت من ينسبه إىل الكذب، 

القاضي عنه، فقال لي: مل يكن كذاًبا، ولكن كان  ىوسألت حممد بن أدمد بن حيي

 .(23)ضعيف العقل

 عرضه اآلراء املتباينة وقوله "اهلل أعلم":

وفى أحيان أخرى يشري ابن الفرضي إىل اآلراء املختلفة واملتباينة يف شخص أحد األعالم 

أو العلماء، دون ترجيح أي من اآلراء، وخيتتم كالمه بقوله: "عفي اهلل عنا وعنه" أو "اهلل 

ا: "حبان بن أبى جبلة القرشي، موالهم، أعلم". ومن ذلك ترةمة حبان بن أبى جبلة، ويقول فيه

 ُيكنى أبا النضر، تابعي ... حدثنا أبو سعيد الصديف، قال: حبان بن أبي جبلة موىل لبين

الدار، هكذا ذكر والؤه يف ديوان مصر، وذكر سعيد بن كثري بن عفري أنه موىل بين عبد

ها: "خالد بن سعد، من وكذلك ترةمة خالد بن سعد، ويقول في .(29)حسنة، فاهلل أعلم ..."

أهل قرطبة، ُيكنى أبا القاسم، كان إماًما للحديث، حافًظا له، بصرًيا بعلله، مقدًما على 

أهل وقته يف ذلك، ... وكان خالد يف اللسان كثري النيل يف أعراض الناس، أخربني بذلك غري 

 .(21)واحد ممن عرف ذلك عنه وقف عليه، عفا اهلل عنا وعنه ...

قول، ومن خالل الضوابط والشروط اليت وضعها العلماء ملن يتصدى وجممل ال  

وناقًدا يف آن واحد، وقد ظهر  اًلللكتابة يف التاريخ، ميكن القول أن ابن الفرضي ُيعد ناق

ا يف العديد من تراجم "تاريخ علماء األندلس"، مما يزيد من القيمة الكبرية واملكانة ذلك جليًّ

 األندلسية.للكتاب بني كتب الرتاجم 
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 اخلامتة:

  أكدت الدراسة أن العلوم واملعارف دائًما ما تنمو وتزدهر يف جو يسوده اهلدوء واالستقرار

السياسي. وهذا ما حدث يف بالد األندلس حتت حكم األمويني، الذين شجعوا العلماء، 

م وما قدمه املستنصر كنموذج هلؤالء اخللفاء من تقريب أولي العلم واملعرفة وإكرامه

وتهيئة املناخ هلم لالنصراف إىل اإلنتاج العلمي يف العديد من اجملاالت، فأخرجوا لنا من 

 روائع األعمال اليت أثرت املكتبة التارخيية األندلسية.

  على الرغم من تعدد العلوم والوظائف اليت شغلها ابن الفرضي كالقضاء وتوليه املكتبة

كونه مؤرًخا، وبهذا يعد من مؤرخي األندلس العامرية بقرطبة، فإنه أثبت أيضا جدارة 

الذين أسهموا يف إثراء املكتبة التارخيية األندلسية، مبا قدمه لنا من خالل كتاب "تاريخ 

علماء األندلس"، وما ضمنه من تراجم العديد من أعالم وعلماء مدن وحواضر وقرى 

 اللغة العربية، والشعر. أحناء عديدة، إىل جانب متيزه يف العديد من العلوم األخرى منها

  يعد كتاب "تاريخ علماء األندلس" من املصنفات النفيسة اليت ُألفت يف علماء األندلس

ورواة العلم بها، كما أنه من املصادر األندلسية املهمة يف دراسة العديد من جوانب 

م التاريخ السياسي والثقايف لألندلس يف العصر األموي، فقد اشتمل الكتاب على تراج

خلفاء األندلس ووالتها، وعلمائها، والشعراء، وأهل األدب سواء كانوا من أهل األندلس 

 أو ممن رحل إليها من املشرق واستقر بها منذ القرن الثاني وحتى القرن الرابع اهلجري.

  إن كتاب "تاريخ علماء األندلس" يعد من أوائل كتب الرتاجم األندلسية املتخصصة، تاله

 يد من الكتب اليت سارت على منهاجه يف كتابة الرتاجم.فيما بعد العد

  اهتم املؤلفون من بعد ابن الفرضي بكتاب "تاريخ علماء األندلس". ومن هؤالء ابن

له، وقد استدرك فيه ما فات ابن  اًلألف كتابه "الصلة" ليكون ذيي بشكوال الذ

ب صلة الصلة الفرضي يف كتابه، ورتب كتابه على نفس ترتيب ابن الفرضي، وكتا

اهلل حممد بن اآلبار القضاعي، ثم كتاب عبد ألبى جعفر بن الزبري، والتكملة ألبى

اهلل حممد بن حممد عبد الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة لقاضى اجلماعة أبى

 امللك األنصاري املراكشي.عبد بن

 لب العلم داخل نبوغ ابن الفرضي العلمي وتعدد علومه ورحالته لط ىأكدت الدراسة عل

بالد األندلس أو إىل املشرق، وقد ظهر هذا جلًيا من خالل تعدد موارد كتاب "تاريخ 
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 علماء األندلس" اليت استقي منها املادة العلمية.

  ،كما تبني لنا من خالل الدراسة قدرة ابن الفرضي على ممارسة منهج النقد التارخيي

 يخ علماء األندلس".وقد اتضح ذلك يف العديد من تراجم كتاب "تار

  أكدت الدراسة قيمة ابن الفرضي وكتابه "تاريخ علماء األندلس"، فقد أشاد به

املؤرخون القدامى واحملدثون كمصدر هام من مصادر كتب الرتاجم األندلسية.
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م(: جذوة املقتبس يف تاريخ علماء 3425هـ/088 ت)اهلل حممد بن فتوح بن عبداهلل عبد أبو ،احلميدي (3)

 هـ/3092 دار الغرب اإلسالمي، تونس،، 3ط واد معروف، حممد بشار عواد،األندلس، حتقيق بشار ع

أبو القاسم خلف بن عبدامللك بن مسعود بن بشكوال ، ابن بشكوال؛ 166، ص518 م، ترةمة رقم9448

دار الكتاب  ،3ط م(: الصلة، حتقيق إبراهيم اإلبياري،3381/هـ578 ت)اخلزرجي األنصاري األندلسي 

مشس الدين أدمد بن حممد بن أبى ، ابن خلكان ؛123، ص3م، ج3282هـ/3034القاهرة وبريوت، 

، م3274 ر، بريوت، لبنان،دحتقيق إحسان عباس، دار صا ،م(: وفيات األعيان3989هـ/ 683 ت)بكر 

 .34، ص1، ج153ترةمة رقم 
وهو أزد بن الغوث  .األزدي: بفتح األلف وسكون الزاي وكسر الدال املهملة، وهذه النسبة إىل أزد شنوءة (9) 

أبو سعد عبدالكريم بن حممد بن منصور  ،بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ. السمعاني

 اهلل عمر البارودي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،عبد م(: األنساب، حتقيق3366هـ/569 ت)التميمي 

 .327328، ص3م، ج3283هـ/3043
وهي من أعظم بالد األندلس وإحدى  .بضم القاف وسكون الراء ،Córdoba نسبة إىل قرطبة :القرطيب (1) 

وهي مدينة حصينة، وقد استمرت  .قواعده، وكانت قاعدة بنى أمية باألندلس، وموطن العلماء والفضالء

فرتاجعت قرطبة عن العمران  ،واختذها بنى عباد قاعدة هلم ،هكذا حتى استحدثت مدينة إشبيلية

م(: املسالك واملمالك، طبعة ليدن، 277هـ/167 ت)القاسم حممد بن حوقل أبو ، واالزدهار. ابن حوقل

 هـ/696 ت)شهاب الدين أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي ، ياقوت احلموي؛ 77، 76، صم3871

 .191، ص0هـ، ج3127 دار صادر، بريوت، لبنان، ،م(: معجم البلدان3995
وهي  ،وهذه النسبة إىل الفرائض .نقوطة وفى آخرها الضاد املعجمةالفرضي: بفتح الفاء والراء والياء امل (0) 

نسب إىل هذه وُي .قال ملن يعلم هذا العلم "الفرضي" و"الفارض" و"الفرائضى"املقدرات وعلم املواريث، وُي

 .958952، ص2، جاألنساب ،النسبة الكثري من أهل العلم. السمعاني
م(: تاريخ علماء األندلس، حتقيق بشار 3439/ـه041 ت)صر األزدي عبداهلل بن يوسف بن ن ،ابن الفرضي (5) 

 .019، ص288، ترةمة رقم3م، ج9448هـ/3092 دار الغرب اإلسالمي، تونس،، 3طعواد، 
وهي مدينة قدمية واسعة األراضي متصلة بأعمال رية تقع  .بالكسر ثم السكون La ciudadاستجة:  (6) 

اتصفت بأنها عجيبة البناء من الصخر  .ر"شنيل" وهو نهر غرناطةقال له اآلن نهسنجل" وُي"على نهر 

املنجور، وتشتهر بكثري البساتني والزروع، وفيها أسواق عامرة ومتاجر قدمية، أما اآلن فهي بلد 

. 371، ص3معجم البلدان، ج ،صناعية، وشوارعها ال تزال ضيقة كشوارع املدن القدمية. ياقوت احلموي

م(: الروض املعطار يف خرب 3025هـ/244 ت) حممد بن عبداهلل بن عبداملنعم أبو عبداهلل، احلمريي

شكيب أرسالن: احللل ؛ .51مؤسسة ناصر للثقافة، بريوت، ص ،9ط األقطار، حتقيق إحسان عباس،

 .000 حاشية، 930، 89، ص3السندسية يف األخبار واآلثار األندلسية، طبعة القاهرة، د.ت. ج
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الدماء العربية عن طريق زواج العرب بالسبايا واإلمياء من  امتزاجمي لألندلس مت بعد الفتح اإلسال (7) 

رفوا باسم" املولدين"، الرببريات والروميات والقوطيات، مما نتج عن ذلك جياًل جديًدا من املسلمني ُع

عد. ابن وكانوا األغلبية يف بداية الفتح والعصر األموي، لكن العرب والرببر شكلوا األغلبية فيما ب

م(: تاريخ افتتاح األندلس، حتقيق إبراهيم 277هـ/167)تأبو بكر حممد بن عمر القرطيب  ،القوطية

اهلل عنان: دولة اإلسالم يف ؛ عبد81م، ص3282هـ، 3034دار الكتاب املصري، القاهرة، ،9ط اإلبياري،

 .6762ص، 3م، ج3227هـ/3037 ،0طاألندلس، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
 .950، ص3697 ، ترةمة رقم9بن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، جا (8) 
 .950، ص3697، ترةمة 9تاريخ علماء األندلس، ج ابن الفرضي: (2) 
بضم الطاء األوىل وكسر الثانية، تقع على شاطئ نهر تاجه، وهي نهاية األندلس من  Toledoطليطلة:  (34) 

وكانت مركز األندلس جلميع  .، ومن أجل املدن قدًراوتعد إحدى قواعد األندلس الشهرية .جهة الشمال

هـ. 077بالده، وقد استمرت بأيدي املسلمني حتى تنازل عنها حيي بن حيي بن ذي النون للمسيحيني سنة

. شكيب أرسالن: 12، ص0. ياقوت احلموي: معجم البلدان، ج89، 83ابن حوقل: املسالك واملمالك، ص

 .55، ص3املرجع السابق، ج
 .007-006، ص3496رةمة رقم، تبن الفرضي: تاريخ علماء األندلسا (33) 
 ت)اهلل حممد بن عبداهلل بن أبى بكر القضاعي ، عبدابن اآلبار؛ 11احلميدي: جذوة املقتبس، ص (39) 

 .943، ص3م، ج3285 دار املعارف، ،9ط الذيل والتكملة، حتقيق حسني مؤنس، :م(3964هـ/658
م(: نفح 3964هـ/658 ت)أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل بن سعيد الغرناطي  ،لسان الدين ابن اخلطيب (31) 

 .145، ص3هـ، ج3132 ، القاهرة،3ط ،الطيب
 .943ص، م3285القاهرة، ، ابن اآلبار: احللة السرياء، حتقيق حسني مؤنس، دار املعارف (30) 
 .943، صاحللة السرياءابن اآلبار:  (35) 
وهذه النسبة إىل قبيلة خلم أصلها من اليمن ونزلت الشام مع  .دة وسكون اخلاءاللخمي: بفتح الالم املشد (36) 

 .934، ص33قبيلة جذام. السمعاني: األنساب، ج
 .23، ص3985، ترةمة 9ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (37) 
 .307308، ص3128، ترةمة 9ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (38) 
 .390 399، ص3158، ترةمة 9ريخ علماء األندلس، جابن الفرضي: تا (32) 
 .904، 912، ص3526، ترةمة 9، جتاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  (94) 
 .345، ص387، ترةمة 3تاريخ علماء األندلس، ج ابن الفرضي: (93) 
السمعاني: األنساب،  البزاز: بفتح الباء املنقوطة والزايني معجمتني بينهما ألف، وهو بائع البز من الثياب. (99) 

 .320، ص9ج
 .349، ص383، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (91) 
ابن بشكوال: جذوة املقتبس، ؛ 390، ص3158 ، ترةمة رقم9ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (90) 
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بغية  م(:3941/هـ522 ت)أدمد بن حييى بن أدمد بن عمرية  ،الضيب ؛166، ص518 ترةمة رقم

، ترةمة رقم 9م، ج 3282هـ/3034 امللتمس، حتقيق إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب املصري، القاهرة،

 .010، ص832
 .197، ص706، ترةمة رقم 3تاريخ علماء األندلس، ج ابن الفرضي: (95) 
 .112، ص768، ترةمة رقم 3بن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، جا (96) 
 .240، ص3123، ترةمة رقم 1ج ابن بشكوال: الصلة، (97) 
وهما قبيلتان نزل أكثرهما الشام.  ،اخلوالني: بفتح اخلاء وسكون الواو، وهذه النسبة إىل قبيلة خوالن (98) 

 .910، ص5السمعاني: األنساب، ج
 .787، ص3383 ، ترةمة رقم1ابن بشكوال: الصلة، ج (92) 
 .271، ص3531، ترةمة رقم 1، جالصلةابن بشكوال:  (14) 
وهي مدينة حصينة كثرية  ،من قواعد األندلس الشهرية .بكسر األلف وسكون الشنيSevilla  إشبيلية: (13) 

نسب هلا العديد من وُي ،وكان بها قاعدة بنو عباد ،املساجد واحلمامات، تقع على غرب النهر الكبري

إمساعيل بن علي بن عماد الدين  ،أبو الفدا ؛325، ص3أهل العلم. ياقوت احلموي: معجم البلدان، ج

طبعة  ديسالن،وماك كوكني  حتقيق رينود م(: تقويم البلدان،3113هـ/ 719 ت)حممود بن حممد 

 .375 ،370، دار صادر، بريوت، م3854باريس، 
تتصل بنواحي مزور من أعمال األندلس، وهي كورة جليلة القدر  .بالفتح ثم الضم Hechiceríaشذونة:  (19) 

هـ.، ومن 316البحر، كانت ملجأ أهل األندلس حني قحطت البالد ستة أعوام سنة جامعة خلريات الرب و

 ؛192، ص1، جمعجم البلدانأهم مدنها إشبيلية، وقرمونة، وبها حصون كثرية. ياقوت احلموي: 

 .56شكيب أرسالن: احٌللل السندسية، ص؛ 112احلمريي: الروض املعطار، ص
ألندلس بينها وبني قرطبة تسعون مياًل، وهي كثرية األشجار كورة كبرية من ا، Cerveza إلبرية: (11) 

وكانت إحدى  .واألنهار، وأهم مدنها غرناطة، وقد أسسها عبدالردمن بن معاوية وأسكنها مواليه

وانتقل الناس منها إىل غرناطة. ياقوت احلموي:  ،قواعد األندلس العظيمة ولكنها خربت بعد الفتنة

 .92، 98حلمريى: الروض املعطار، صا؛ 900، ص3معجم البلدان، ج
عرف بابن الباجي، من أهل عبداهلل حممد بن على بن شريعة بن رفاعة بن صخر بن مساعة اللخمي، وُي (10) 

إشبيلية، وقد مسع على علماء األندلس منهم حممد بن فطيس وحممد بن عبداهلل بن القون وحسن بن 

، 3ية املشهورين. ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، جالزبري والكثريين غريهم، وكان من علماء إشبيل

 .195، ص704ترةمة رقم
 .132، ص790 ، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (15) 
أبو احلزم طود بن قاسم بن أبى الفتح، مسع بقرطبة من أبى عيسى بن أبى عيسى وابن فطر، وكان  (16) 

 .980، ص690 ، ترةمة رقم3تاريخ علماء األندلس، ج :فقيًها فاضاًل ورًعا. ابن الفرضي
 .980، ص690، ترةمة 3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (17) 
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 .034، ص298، ترةمة رقم 3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (18) 
 .112، ص3ان، ججَبانه: بالفتح ثم بالتشديد مدينة باألندلس من أعمال كورة إلبرية. ياقوت: معجم البلد (12) 
أمر ببنائها أمري املؤمنني  .مدينة ساحلية من أشهر مدن األندلس على حدود رستاق ألبريةAlmería  أملرية: (04) 

 .وهي حصينة كثرية األبواب وعليها سور منيع .م255هـ/100سنة الناصر لدين اهلل عبدالردمن بن حممد 

ويقصدها  .باج، وصناعة اآلالت من النحاس واحلديدوفيها العديد من الصناعات مثل صناعة احلرير والدي

وملا ملكها الروم غريوا حماسنها وسبوا نسائها وخربوا ديارها. ابن  .مراكب جتارية من مصر والشام

 .518، 517احلمريي: الروض املعطار، ص ؛75حوقل: املسالك واملمالك، ص
سنة مخس وثالث مئة، مسع من على بن احلسن  لد يف شوالُو .أحد علماء احلديث البارزين يف األندلس (03) 

، ترةمة 9املري، وسعيد بن فحلون وغريهما من علماء األندلس. ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج

 .382324، ص3066
 .382324، ص3066، ترةمة رقم 9ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (09) 
ا أمري املؤمنني الناصر لدين اهلل عبدالردمن بن حممد سنة الزهراء مدينة صغرية قرب قرطبة، اختطه (01) 

هـ، وأنفق الكثري على عمارتها، وقد خصص هلا الثلث من أموال اجلباية للصرف على بنائها 195

، 9، جمعجم البلدانوتزينها، كما استجلب هلا الرخام من جهات خمتلفة من البالد. ياقوت احلموي: 

 .363ص
سالم بن السمح بن نابل بن عبداهلل بن حييون اهلوارى، رحل إىل املشرق ومسع من علماء أبو سليمان عبدال (00) 

املشرق يف مكة ومصر، ومنهم ابن األعرابي وأبو جعفر بن النحاس وأبو على اآلمدى وأبو النجا 

 .178172، ص855، ترةمة رقم 3الفرائضي وغريهم. ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج
 .178172، ص855، ترةمة رقم 3تاريخ علماء األندلس، ج فرضي:ابن ال (05) 
الضيب: بغية امللتمس،  ؛166احلميدي: جذوة املقتبس، ص ؛129-123ابن بشكوال: الصلة، ص (06) 

 .345، ص1ابن خلكان: وفيات األعيان، ج؛ 011ص
 .011، صلتمسبغية املالضبى: ؛ 129، صالصلةابن بشكوال: ؛ 166، صجذوة املقتبساحلميدي:  (07) 
 .188-187، ص872 رقم ، ترةمة3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (08) 
العامرية هو ما يطلق على الفرتة اليت توىل فيها حممد بن أبى عامر احلكم كوصي على هشام بن  (02) 

 عبداهلل عنان: ؛121، صالصلة(. ابن بشكوال: م2783442 هـ/168122احلكم وهي الفرتة ما بني )

 .515، ص3دولة اإلسالم يف األندلس، ج
مدينة ساحلية شهرية باألندلس تقع شرق تدمر وشرق قرطبة، وهي ذات أنهار ، Valenciaبلنسية:  (54) 

وكان الروم قد  .ون "عرب األندلس"ّمَسعرف مبدينة الرتاب، وأهلها من خيار أهل األندلس وُيوأشجار، ُت

م. ياقوت احلموي: معجم 3343هـ/025سلمون مرة أخرى سنة م، واسرتدها امل3420هـ/087ملكوها سنة 

 .372الفدا: تقويم البلدان، ص أبو؛ 023، 024، ص3البلدان، ج
ابن فرحون املالكي: الديباج ؛ 94، ص5، جوفيات األعيان. ابن خلكان: 121، صصلةابن بشكوال: ال (53) 
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 .059النشر، د ت، صاملذهب، حتقيق حممد األدمدي أبو النور، دار الرتاث للطبع و
 هـ/509 ت)أبو احلسن علي بن بسام الشنرتيين ، ابن بسام ؛167168احلميدي: جذوة املقتبس، ص (59) 

ابن  ؛635، ص3م، ج3227هـ/3037 م(: الذخرية، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت،3307

 .121بشكوال: الصلة، ص
، الصلةابن بشكوال:  ؛635، ص3، جالذخريةسام: ابن ب ؛168 167، صجذوة املقتبساحلميدي:  (51) 

م( صحيح البخاري: 862هـ/ 956أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل ت ) . احلديث رواه البخاري121ص

وجل،  م، باب من جيرح يف سبيل اهلل عز9449هـ/3091دارابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة األوىل ،

ت )بن حجاج بن مسلم القشريي النيسابوري  أبو احلسن مسلم، مسلم؛ 620، ص9841حديث رقم 

/ هـ3097 دار طيبة، ،3ط م(: صحيح مسلم، حتقيق نظر بن حممد الفارابي أبو قتيبة،875 هـ/963

 .3876 ، رقم احلديث3026، ص1م، اإلمارة /فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهلل، ج9446
بالقرب من هذا اجلبل كانت الواقعة بني جيش و .قنتيش: اسم جبل عند وادي احلجارة من أعمال طليطلة (50) 

ل ِتاخلليفة حممد املهدى والرببر، وسرعان ما دب اخللل يف جيش قرطبة، فارتد منهزًما وتبعه الرببر وُق

منهم عدد كبري يقدره البعض بعشرة آالف بينهم العديد من العلماء واألئمة، وكان ذلك يف ربيع األول 

م(: 3139هـ/739 ت)أبو العباس أدمد بن حممد بن عذارى  ،راكشيم. ابن عذارى امل3442هـ/044

، 9م، ج9431هـ/3010 دار الغرب اإلسالمي، تونس،، 3طالبيان املغرب، حتقيق بشار عواد معروف، 

اهلل عنان: ؛ عبد059ابن فرحون: الديباج املذهب، ص؛ 94، ص5ابن خلكان: وفيات األعيان، ج ؛167ص

 .606، ص3جدولة اإلسالم يف األندلس، 
 .010 . الضيب: بغية امللتمس،121، صالصلةابن بشكوال:  .167168، صجذوة املقتبساحلميدي:  (55) 
 .62النساء: أية  (56) 
 .13، ص3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (57) 
 .13، ص3، جتاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  (58) 
 .35ة احملقق، ص، مقدمتاريخ علماء األندلس ابن الفرضي: (52) 
 .636، ص3ابن بسام: الذخرية، ج؛ 167ص احلميدي: جذوة املقتبس، (64) 
 .94، ص5، جنابن خلكان: وفيات األعيا (63) 
 .059ابن فرحون املالكي: الديباج املذهب، ص (69) 
اإلشبيلى،  م(: فهرست ابن خري3372هـ/575 ت)أبو بكر حممد بن خري بن عمر ، ابن خري اإلشبيلي (61) 

 .979، ص 185، ترةمة رقم م9442 دار الغرب اإلسالمي، تونس، ،3ط قيق بشار عواد معروف،حت
م(: ترتيب 3302 هـ/500 ت)عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبتى ، أبو الفضل عياض (60) 

 .39، ص0م، ج3281هـ/3041 املدارك، وزارة األوقاف والشؤن اإلسالمية،
م(: اإلعالن بالتوبيخ 3546 هـ/249 ت)عبدالردمن بن حممد مشس الدين السخاوى  حممد بني، السخاو (65) 

 .917م، ص3286هـ/3047مؤسسة الرسالة، ،3ط ملن ذم التاريخ،
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 .917، صعالن بالتوبيخالسخاوى: اإل (66) 
 .129-123، 91ابن بشكوال: الصلة، ص (67) 
أبو العباس املقري التلمساني شهاب الدين شهاب الدين أدمد بن حممد بن أدمد بن حييى، ، املقري (68) 

م(: نفح الطيب، 3613هـ/3403 ت)أدمد بن حممد بن أدمد بن حييى، أبو العباس املقري التلمساني 

 .392، ص79، ترةمة 9م، ج3268هـ/3188 حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت،
 .91ابن بشكوال: الصلة، ص (62) 
وناقدت فالًنا إذ ناقشته يف األمر وينطبق املعنى  ".دها إذا اخرج منها الزيفوانتق"املقصود بنقد الدراهم  (74) 

اللغوي على النقد التارخيي، فأيًضا نقد الرواية أي فحصها ووزنها وإخراج الزيف منها ملعرفة صحتها، 

، ص بدون بيانات نشرحتى ميكن االعتماد عليها كمصدر من املصادر التارخيية. املعجم الوسيط، 

م(: 3967هـ/666 ت)زين الدين أبو عبداهلل حممد بن أبي بكر بن عبدالقادر احلنفي ، الرازي؛ 200

م، 3222/ هـ3094، بريوتاملكتبة العصرية،  ،5ط خمتار الصحاح، حتقيق يوسف الشيخ حممد،

 ،9، طحممد عبدالوهاب فضل: التاريخ وتطوره يف ديار اإلسالم حتى نهاية القرن الثالث اهلجري ؛983ص

 .53، صم9449القاهرة، 
، اململكة العربية ابن اجلوزي دار ،3ط حممد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ اإلسالمي، (73) 

 .902 908، صهـ3092 ،السعودية
 .322 رقم ، ترةمة334، ص3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (79) 
 .303رقم ترةمة ، 324، 382ص ،3، جتاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  (71) 
 .82، صتاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  (70) 
 .33ص ،تاريخ علماء األندلس :ابن الفرضي (75) 
 .345، 3، جتاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  (76) 
 .317، ص3، جتاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  (77) 
 .12، ص9، جتاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  (78) 
 .308، ترةمة رقم 29، ص3، جتاريخ علماء األندلسلفرضي: ابن ا (72) 
 .591رقم ترةمة ، 946، ص3ج ،تاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  (84) 
 .304رقم ترةمة ، 88، ص3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (83) 
انتقد اليت اجم . ملزيد من الرت164-152، ص830، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (89) 

 .3136، 3391، 3464، 3407، 035، 126، 147راجع رقم فيها ابن الفرضي مؤلفات املرتجم له،
 .379، ص158، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (81) 
 .330، ص3118 ، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (80) 
 .0100، ص39دلس، ترةمة رقمابن الفرضي: تاريخ علماء األن (85) 
انتقد فيها ابن اليت زيد من الرتاجم مل .89، ص332، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (86) 
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، 54، 02، 06، 13 رقم: على سبيل املثالانظر الفرضي األعمال الدينية لبعض من األعالم املرتجم هلم، 

53 ،71 ،70 ،72 ،27 ،331 ،398 ،314 ،318 ،303 ،305 ،384 ،381 ،908 ،198 ،161. 
 .54، ص96، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (87) 
 .142 148، ص685، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (88) 
 .340، ص385، ترةمة رقم3تاريخ علماء األندلس، ج: ابن الفرضي (82) 
 .21، ص359، ترةمة رقم3ألندلس، جبن الفرضي: تاريخ علماء اا (24) 
 .365، ص3093، ترةمة رقم3ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس، ج (23) 
 .384، ص183، ترةمة رقم3ج، ابن الفرضي: تاريخ علماء األندلس (29) 
 .382324، ص126، ترةمة رقم3ج ،تاريخ علماء األندلس ابن الفرضي: (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


