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مدینة وشقة األندلسیة ومساھمات علمائھا بالحركة ( یعد موضوع بحثي المعنون

ن وشقة أ) العلمیة والحیاة العامة منذ الفتح اإلسالمي إلى القرن السادس الھجري 

من المدن األندلسیة المھمة التي حاولت تسلیط الضوء علیھا في ھذه الدراسة فمدینة 

  . مدینة فیھا وشقة ھي إحدى قواعد مدینة سرقسطة  تقع في شرقھا وتعتبر ثاني

ومدینة وشقة من المدن القدیمة المھمة في األندلس من حیث بنائھا وإتقان 

 منذ بدایة الفتح اإلسالمي لألندلس وأبرز األحداث ًأسوارھا،فقد فتحت صلحا

ھا المدینة وتناولت ھذه الدراسة الحركة العلمیة في مدینة وشقة تالتاریخیة التي شھد

م الشرعیة واللغة العربیة وآدابھا إضافة إلى علمائھا وإسھامات أعالمھا في العلو

ریخ  وقد خصصت مساحة كافیة من ھذا ألحدیث والفقھ وعلم القراءات والتفي ا

البحث لتصدر أعالمھا ومساھماتھم بالحیاة العامة في اإلدارة والقضاء وإمامة 

 .الصالة والخطبة في مسجدھا الجامع
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الحمد � والصالة والسالم على سیدنا محمد رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ 

وبعد فموضوع ھذا البحث مخصص لمدینة وشقة األندلسیة وما شھدتھ من .أجمعین

حداث وما كان لعلمائھا من إسھامات بالحركة العلمیة وبالحیاة العامة في النطاق أ

تم .لسادس الھجريتى نھایة القرن اس وحالزماني الممتد من الفتح اإلسالمي لألندل

طبیعیة وخطط  المصادر لھا من معطیات د موقع المدینة وأوردنا ما ذكرتھتحدی

عمرانیة وتناولنا مشاركتھا باألحداث التي وقعت باألندلس في النطاق الزماني 

عالمھا في العلوم الشرعیة وفي علوم ألموضوع ھذا البحث وخصصنا إلسھامات 

وكان للعدید من أعالم مدینة وشقة إسھامات  ریخأبیة وآدابھا وفي التلغة العرال

إدارتھا ومنھم من تصدر القضاء ومنھم من   في الحیاة العامة فمنھم من تولىمتمیزة

شغل اإلمامة في الصآلة في مساجدھا ومنھم من تولى الخطبة في مسجدھا الجامع 

بذل .ي موضوع ھذا البحثق من مساحة فولذلك خصصنا لھذه اإلسھامات ماتستح

الباحث جھده في أن یجمع كل ما أوردتھ المصادر عن مدینة وشقة األندلسیة لتقدیم 

حداث مھمة أتصور أكثر شمولیة ودقة عن أحوال المدینة العامة وما شھدتھ من 

ریخ وفي الحیاة العامة غیر أنھ أ أعالمھا في العلوم واآلداب والتسھاماتإوعن 

غب بھ في تقدیم تصورأكثر شمولیة عن ر كل ما يلھ منھا لم یلبن ما تیسر یشعر أ

ن فقداننا إالمدینة وخاصة سكانھا وخططھا ومراكز الحركة العلمیة فیھا وآل شك 

سباب عدم تلبیة أللكثیر مما ألفھ األندلسیون في تاریخ بالدھم ھو واحد من أھم 

قد انھ تمكن أن یقدم ما رآه ومع ھذا فإن الباحث یعت.المتوفر منھا ما یتمناه الباحث

یستحق النشر عن ھذه المدینة الخالدة خلود األندلس وخلود ذكر أھلھا ومن هللا تعالى 

  . نستمد التوفیق والسداد 
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  : مدينة وشقة /ول ألالفصل ا

 ة بفتح اولھ وسكون ثانیھْقْشَو:التسمیة والموقع والمعطیات الطبیعیة ومعالم خططھا

ً سطة وعلى مسافة خمسین میالتقع شرقي مدینة سرق.)١( لس،مدینة باألند والقاف

 الطوائف في ة في مملكة سرقسطة في عصر دویآلتثاني أكبر مدین عنھا،وكانت

ومنھا الى مكناسة سبعون  ًومن وشقة الى الردة سبعون میال،.)٢( ندلساأل

 شقة من مدن األندلس القدیمة الكبیرة الحصینة،لھا سوران من تعدو.)٣ً(میال

ھمیة ھذه المدینة بموقعھا ووفرة خیراتھا أیشیرإلى  ُأتقنا أتم اتقان،مما حجر،وقد

تقع المدینة على نھر یشق مدینتھا .وكثرة سكانھا وغنى اقتصادھا وتقدم عمرانھا

ویحیط بھا من ، وتسقى بفضلھ مائة من بساتینھا.ویجري في حمامین من حماماتھا 

وھي .)٤(ًوخصوصا الكمثرى والزعرور، مارجنباتھا جنات معروشة وحدائق من الث

، مدینة رائقة البنیان و حسنة متحضرة ذات متاجر وأسواق عامرة وصنائع قائمة

ً كثر من ستین مسجداأوتشتمل على ، واحوازھا تتصل بأحواز بریطانیة

،مع األسف،في المصادر والمراجع التي تحت ید الباحث تفاصیل ھذا الیتوفر.)٥(

 شك ،یشیر إلى أنھا  ،غیر أنھ، بالً ومجمالًقة،الذي جاء عاماالوصف لمدینة وش

سواقھا ومحصنة شانھا شأن غالب مدن أت مدینة عامرة بسكانھا وخططھا وبكان

ندلسیة اإلسآلمیة كانت في غالب األندلس التي كانت محصنة بسبب أن البآلد األ

عده ،بسبب غنى مي وباإلسأل مخاطر الخارجیة قبل الفتح العربيریخھا عرضة للأت

 افرھا على میزة الموقع الجغرافيھذه البالد بالموارد الطبیعیة وتنوعھا ،وبسبب تظ

  . فریقیا عبر المضیقأوبا من جھة الجنوب الغربي بقارة ورآفھذه البالد تصل قارة 

، حاصر المسلمون مدینة وشقة ً:فتح المسلمین لمدینة وشقة صلحا /المبحث االول 

ً طویال ،حتى بنوا علیھا ًحصارا، ھـ ٩٢ بفتح األندلس سنة عمنذ بدایة الشرو
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وسكانھا ،وأتصل ذلك سبعة أعوام،المساكن وغرسوا الغروس وحرثوا لمعایشھم

النصارى في القصبة القدیمة المحصنة محصورون، ممتنعین عن الصلح وعاجزین 

 في ذات الوقت عن فك الحصار المفروض علیھم بالظھورعلى القوات المحاصرة

فلما طال علیھم الحصار استأمنوا ألنفسھم وذراریھم، فمن دخل في األسالم ملك 

وتنبغي اإلشارة إلى .)٦( نفسھ ومالھ وحرمتھ، ومن أقام على النصرانیة أدى الجزیة

أن طول مدة حصار القوات اإلسالمیة لمدینة وشقة، سبعة اعوام، ال نعرف لھ مثیآل 

وسى وقیادة طارق بن زیاد، وأیام الوالة من بعد في مدة فتح االندلس، ایام وآلیة م

موسى،وھذا یشیربوضوح إلى أن مستلزمات الدفاع عن المدینة كانت قائمة في 

المدینة قبل الفتح، وأن ما ذكر لھا من سورین حجریین متقنین، یرجع في تاریخھ 

ومن جانب آخر فإن ما ذكر من طول مدة حصار . إلى قبل الفتح اإلسآلمي

ین لھا، یقدم شھادة على بسالة أھلھا وأنھم كانوا مقاتلین اشداء، دافعوا عن المسلم

ومن جانب آخر فإن إقامة المسلمین .نفسھم وذراریھم ومصالحھم خیر دفاع أ

جراءات تمویل الحصار إعوام وإتخاذھم أمحاصرین لھذه المدینة طیلة سبعة 

وا بتعریض سكان المدینة ن المسلمین لم یرغبإمنھا ، خرى أودیمومتھ لھ دالالت 

لتحصیناتھا الشدیدة  یدركون خطورة المجازفة بإقتحامھا وكونھم ،للمخاطر

للدفاع عنھا ولذلك اختاروا محاصرتھا والصبر الطویل على أھلھا استعداد و

وبعد أن نفذت اقوات المحاصرین المخزونة .ھلھا إلى الصلح أحصارھا حتى یذعن 

لغذاء سكانھا، وبحدوده الدنیا ،وبعد أن یأس  كافیا ااسوارھ ولم یعد المزروع داخل

من حدوث تبدل في األحوال لصالحھم  المحاصرون من وصول مساعدات لھم أو

األندلسیة  البالد سائر في المسلمین قوة نباء تناميأفي البالد األندلسیة ،بل نتوقع أن 

 ولكل ھذا الذي نتصاراتھم وزیادة قوة سیطرتھم على البالد كانت تصلھمإوتوالي 

 إلى الصلح، ولذلك فھي أرض صلح ولیست أرض ًذكرناه جاءت مدینة وشقة فعال
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ویظھر ان المسلمین الفاتحین أو من دخل األندلس منھم بعد الفتح لم . )٧( عنوة

فلیس بوشقة (  :یتوجھوا في الغالب للسكن في مدینة وشقة یفھم ھذا من النص اآلتي

 وھذا النص یشیر .)٨()تھي في أصل صحیح من العربمن أھلھا المتأصلین رجل ین

الى ان العرب الفاتحین لم یفضلوا االستقرار في مدینة وشقة باعتبارھا فتحت 

لكن ذات النص یوحي الى . ًصلحا، فتركت ألھلھا لم ینافسھم فیھا احد من الفاتحین

بھم عرب ان البربر ربما كان لھم استقرار فیھا النھ اشار الى العرب والمقصود 

ومعروف . المشرق المسلمین، ولیس سائر الفاتحین او من دخل األندلس بعد الفتح

ًان الحفاظ على نقاء مكان اجتماعیا أمر صعب ومتعذر فالناس یتحركون من مكان 

ًھلھ من نسب واحد إال نادرا حتى ان أًإلى آخر بحسب ظروفھم وال تجد مكانا كان 

  .ي كان بینھم احالف او منتسبین الیھا بالوالءبناء القبیلة في المجتمع البدوأ

شھدت مدینة وشقة  :األحداث التاریخیة التي شھدتھا مدینة وشقة/المبحث الثاني 

احداثا متعددة في العصور التي مرت على وجود المسلمین في األندلس سنذكرھا 

  .بحسب تقدم تواریخھا

ان الكلبي ظمان بن یقمطروح بن سلی:خضوع مدینة وشقة  للثائر مطروح الكلبي

وأستقرا بمدینة سرقسطة ، ،سكن األندلس مع أبیھ، أیام األمیر عبدالرحمن األموي

،وفیھا تزعم والده مع شریك لھ منازعة األمیر عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام 

وكانا قد أستعانا بالملك شارلمان  .على السلطان واعلنا الثورة علیھ ) الداخل(

 ووعداه بتقدیم مدینة سرقسطة لھ ثمنا لمساعدتھ لھما في لتحقیق طموحاتھما

نزاعھما ضد األمیر عبد الرحمن الداخل غیرأن أھل سرقسطة قرروا الدفاع عن 

مدینتھم وعدم فتح ابوابھا لجیش شارلمان ولذلك قرر شارلمان األنسحاب عنھا 

یمان بن یقظان والعودة إلى بالده التي جاءتھ منھا أخبار سیئة وقد اخذ معھ ولدي سل
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الكلبي وھما مطروح و عیشون اسرى ألنھ اعتبر أن الكلبي وشریكھ ابن األعرابي 

نقاذ إوقد  تم  .ورطاه في حملة فاشلة ولم یلتزما بعھودھما بإعطائھ سرقسطة

شارلمان المنسحبة مطروح وعیشون من األسر من قبل قوة ھاجمت مؤخرة جیش 

 حملة شارلمان على األندلس كانت تخفي بد من اإلشارة إلى أنوآل.عن األندلس

وعندما  .وریتھ جنوبي سلسلة جبال البرتات لھ بالتوسع في ممتلكات امبراطًأطماعا

توفي األمیر عبدالرحمن تسلم اإلمارة بعده  ابنھ ھشام ،فخرج علیھ مطروح بمدینة 

،فملك سرقسطة ووشقة، ) ھـ١٧٢(برشلونة وخرج معھ جمع كثیر ،وذلك سنة

ًكان األمیر ھشام بن عبدالرحمن مشغوال ). ٩(لى تلك الناحیة والثغر كلھوتغلب ع

سرقسطة الى بفأستغل ذلك مطروح واستقل ، عنھ بمحاربة أخویھ سلیمان و عبدهللا

 طرسونة وحاصر فدخلان انتدب ھشام لقتالھ قائد جیشھ ابا عثمان عبدهللا 

معھ اثنان من ،وینة دى ضواحي المدح في اخارج للصیدوبینما مطروح . سرقسطة

 ًةن فقتاله غیل وثب علیھ الرجال،بن صلتاناھما عمروس بن یوسف وورجالھ 

  .)١٠(لى األمیر ھشامإ عثمان في طرسونة فأرسل رأسھ يبألى إوحمال رأسھ 

ًكان عمروس بن یوسف مولدا من أھل : وتولیتھ على طلیطلةيعمروس الوشق 

على وأظھر طاعة األمیر الحكم فقد ظھر في الثغر اال، وشقة ذا وجاھة وبأس

واختاره للقیادة، ثم اختاره لوالیة طلیطلة لیعالج أمر ، بمسلكھ ودعاه الى خدمتھ

وقبل أن یتولى عمروس والیة طلیطلة كان .خضاعھاإویعمل على ، المدینة الثائرة

لكن لم تمض بضعة .ھـ ١٨١قد استطاع اخماد ثورة عبیدة بن حمید ،الذي ثار سنة 

تى عادت طلیطلة الى الثورة فلم یرى األمیر الحكم وسیلة الخضاعھا سوى أعوام ح

وقع اختیار الحكم علیھ لتولي ھذه الوالیة .)١١( ًتعیین عمروس بن یوسف حاكما لھا

: فكتب الحكم الى أھل طلیطلة یقول، ھل طلیطلة من المولدینأ ومعظم ًكونھ مولدا

واعفیتكم ممن تكرھون ، لیھإ قلوبكم ًني قد اخترت لكم فالنا وھو منكم لتطمئنإ((
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))ولتعرفوا جمیل رأینا فیكم، من عمالنا وموالینا
، فدخل عمروس طلیطلة .)١٢( 

، مامھم ببغض بني أمیة والموافقة على خلع طاعتھمأھلھا، وتظاھر أفانس بھ 

ثم أنشأ ،بموافقتھم ،في ظاھر طلیطلة، قلعة حصینة ،بحجة ، واستمالھم برفقھ ولینھ

ًالجند والموظفین فیھا ،بعیدا عن أھل المدینة ،وحرصا على راحتھمیواء إ وبعث . ً

ًفسیر الحكم جیشا بقیادة ولده عبدالرحمن ، ًالى األمیر الحكم بإرسال الجند إلیھ سرا 

، ثم عرج ھذا الجیش حین العودة الى طلیطلة، لمقاتلة نصارى الشمال في الظاھر

فأكرمھم عبدالرحمن ، ومعھ وجوه المدینة، وخرج عمروس لمالقاة األمیر وتحیتھ

نفذت .)١٣( وھنا دبرت المؤامرة التي ھلك فیھا وجوه طلیطلة وأعیانھا، والطفھم

ًلیھا الوفا من إولیمة حافلة ،دعا ، المؤامرة بأن أقام عمروس في القلعة الجدیدة

ًمنعا للزحام، ، ورتب الدخول من باب والخروج من باب آخر، الكبراء واألعیان

وجعل الخدم یقتادون المدعوین الى غرف الطعام عشرة عشرة، وكلما دخل منھم 

لى حفرة عظیمة، إوالقیت جثثھم ، وضربت أعناقھم، لى ناحیة معینةإفوج اخذوا 

فكانت أصوات الطبول والمزامیر تحول دون ، ًحفرت خصیصا في مؤخرة القصر

ن طلع النھار فعندئذ أال بعد إولم یفطن أحد الى الحقیقة المروعة ، سماع استغاثتھم

عدد ) الحفرة(وھلك في تلك المذبحة التي تعرف بواقعة ، لى الكمینإفطن البعض 

كبیر من وجوه طلیطلة وأعیانھا قدره البعض ببضع مئین والبعض األخر ببضعة 

فكانت ھذه الحادثة ضربة .)١٤( )ھـ١٩١(وقد حدثت وقعة الحفرة في سنة،األف

وقضت على روح ، واضعفت من شأنھا، ة جردتھا من زعامتھاشدیدة للمدینة الثائر

  .)١٥( الثورة فیھا ولكن إلى حین

وھو محمد بن عبدالملك بن شبریط المعروف  :تولي محمد بن عبدالملك أمر وشقة

وكان بنو ، زعیم ظھر في الثغر األعلى سمي بالطویل لطولھ الفائق): بالطویل(

وكان منزلھم بوشقة وبربشتر ، ولدین بالثغركبر أسر المأشبریط او بنو شبراط من 
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وكان عمیدھم شبریط قد ظھر في أواخر المائة الثانیة، في عھد األمیر الحكم بن 

استمر الطویل في وشقة منذ عھد األمیر عبدهللا .)١٦( ًھشام، وتغلب حینا على وشقة

غارة على بعض أمالك جیرانھ بني قسي، فأستولى على ثم حاول التوسع باإل

ثم وقع ، شارة األمیر عبدهللاإعادتھا الى محمد بن لب بإلى إضطر أولكنھ ، ردةال

الخالف بینھ وبین لب على بعض الحصون المجاورة ونشب بینھم قتال ھزم فیھا 

  . )١٧( الطویل

وبعد عدة أعوام بدأ الطویل بمحاربة جیرانھ النصارى في منطقة الرتبة في أحواز 

ش وغیرھا، وعندما توفي لب رآى الطویل الفرصة نافار وجاقة وسوبرابى وبلیار

سانحة لتنفیذ خطتھ ومشاریعھ فزحف على أراضي بني قسى مرة آخرى واستولى 

غارة لإل) ھـ٢٩٦ (خرج الطویل سنة.)١٨( على الردة وبربشتر وحصن منتشون

على األراضي النصرانیة المجاورة ومنھا الى منطقة بلیارش وعاث فیھا وقتل 

نصارى واستولى على حصن رواصة وھدمھ ثم استولى على حصن ًكثیرا من ال

  .)١٩( ولما رآى لب قوة الطویل واشتداد بأسھ فضل مھادنتھ، منت بطروش

تحالف األثنان على غزو تامار والزحف الى عاصمتھا ) ھـ٢٩٨(وفي سنة  

غزا الطویل ) ھـ٢٩٩(وفي عام .فأغار على بعض الحصون وھدم الكنائس، بنبلونة

برشلونة ونشبت بینھ وبین صاحبھا الكونت سنیر معركة ھزم الكونت أراضي 

  .)٢٠( )ھـ ٣٠١(لكن الطویل لم یلبث ان قتل في سنة، وقتل الكثیر من اصحابھ

محمد بن أحمد بن عبد :والیة محمد بن أحمد بن صمادح التجیبي على وشقة

ى أبا الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن صمادح التجیبي من أھل سرقسطة یكن

-٣٦٦(لیفة ھشام بن الحكم ًیحیى كان والیا على وشقة وأعمالھا في أیام الخ

ثم تخلى عنھا ألبن عمھ منذر بن یحیى التجیبي لكثرة رجالھ، فترك وشقة ،)ھـ٤٠٣
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صحاب أفقد كان صاحب رأي ودھاء ولسان ،وعارضة لم یكن في .)٢١( وفر بنفسھ

با یحیى مع ریاستھ من أفكان .)٢٢(رالسیوف من یعدلھ في ھذه الخالل في ذلك العص

القرآن استخرجھ من تفسیر ولھ اختصار غریب في ، أھل العلم واألدب والفضل

وقد ذكر ان  )٢٣( میر المریةآورواه عنھ ابنھ أبو األحوص معن بن محمد ،الطبري

 من دانیة، ً،عندما ركب مركبا)المتوسطالبحر(ًلك عطبا في البحر الروميابا یحیى ھ

عدل األزمنة أوتخیرنق في صنعتھ واستجاد آلتھ وعدتھ،ج ،وكان قد تأیبغي الح

وقد عطب جمیعھم ،سوى نفر منھم، وكان ذلك في جمادى األولى ، ومعھ خلق كثیر

  .)٢٤(،في مكان بین یابسة واألندلس ) ھـ٤١٩(سنة

بعد ان انتھى الفونسو  :ھـ٤٨٩استیآلء سانشوا ملك ارغون علي مدینة وشقة سنة  

نتزاع ھـ ،اعتزم العمل إل٤٧٨من االستیالء على طلیطلة، في صفر سنة السادس 

مدینة سرقسطة ،التي كان یحكمھا أحمد بن یوسف المؤتمن الملقب بالمستعین 

ن یقنعھ أولھا الحصار، وقد حاول المستعین األصغر،فسار الیھا بقواتھ وضرب ح

تمر بالحصار حتى ًبرفع الحصار، وعرض علیھ امواال جلیلة ،فرفض الفونسو واس

فحاول الفونسو خدیعة المستعین .بقدوم المرابطین ) ھـ٤٧٩(وصلتھ األنباء سنة 

فأجاب المستعین ، ً،معتقدا أنھ لم یعلم بالنبأ ،وبعث الیھ یقبل الجزیة التي عرضھا

فقد واجھ المستعین الخطر من جھة الشمال النصارى، ومن جھةالجنوب .)٢٥( لذلك

وبعد بضعة أعوام بدت . حمایة الفونسو ملك قشتالةفرضخ تحت ، المرابطین

مشاریع ملك ارجون اكثر خطورة ،وذلك انھ قصد مدینة وشقة ،وابتنى أزاھا 

ًحصنا فأدرك المستعین نوایا النصارى ورأى ان یتجھ الى المرابطین من أبناء دینھ 

لك فأرسل ولده عبدالم، ولو أنھ كان یتوجس من نیاتھم ومشاریعھم نحو سرقسطة

نقاذ وشقة، فھي إالى أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین في المغرب من أجل العون و

رسال إجناح سرقسطة الدفاعي ودرعھا من الشمال ،فوافق یوسف بن تاشفین وقرر 
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 المساعدة للمستعین، لمنعھ من درك یوسف بن تاشفین بضرورة تقدیمأ.)٢٦( المدد

بقاء على مرابطین، وبنفس الوقت اإلالرتماء باحضان النصارى ومحالفتھم ضد األ

في ھذا الوقت سار سانشو الى .ًسرقسطة لتكون حاجزا بین المرابطین والنصارى 

كانت .)٢٧( ًوشقة وضرب حولھا الحصار، مصصما على اال یبرحھا حتى تسقط بیده

ثم توفي ، فصمدت للحصار بعزم وشدة، منع قالع الثغر األعلىأمدینة وشقة من 

ومرت ، بمتابعة الحصار) بیدرو األول(فاستمر ولده ) ھـ٤٨٧(ةسانشو فجأة سن

شھر ووشقة صامدة تحت الحصار ،فبعث أھل وشقة صریخھم الى ملكھم أحمد بن أ

مده حلیفھ ملك قشتالة بفرقة من الجند، فسار أًھود المستعین ،فجھز حشودا عظیمة و

قرب ) الكرازة (بیدرو لمالقاة المسلمین ،ونشبت بین الطرفین معركة عنیفة في

استمرت المعركة المذكورة ).ھـ٤٨٩(وشقة،وكان ذلك في أواخر ذي القعدة سنة 

من طلوع الشمس الى غروبھا، كانت نتیجتھا ھزیمة المستعین، وقتل أعداد كبیرة 

وبالرغم من المبالغة الظاھرة .)٢٨( فن ، قدرتھا الروایة بنحو عشرة اآلمن المسلمی

 كبیرة من الشھداء في تلك ًاأنھ یشیر إلى تكبد المسلمین أعدادّ یراد ھذا الرقم،إإلإفي 

ًوبعد ثالثة أیام سلمت وشقة للنصارى بعد حصار دام ثالثین شھرا . المعركة

فحول مسجدھا الجامع كنیسة وجعلھا عاصمة ،  الظافرِ،ودخل بیدرو في موكبھ

طة في بظاھر سرقس) ھـ٥٠٣(وقد استشھد المستعین سنة .)٢٩( لمملكة اراغون

  .)٣٠(( وولي أبنھ عبدالملك عماد الدولة، زحف الطاغیة الیھا
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   :م مدينة وشقة العلميةعالأ /الفصل الثاين 

ًساھم العدید من أھل وشقة في علوم عصرھم سنذكر ھذه المشاركات تسھیال 

والبد من اإلشارة . لعرضھا بحسب كل علم من العلوم وعلى تقدم وفیات العلماء

ین عندنا على وشقة ھم كل من كان لھ نشاط فیھا وفي أي من ن المحسوبألى إ

بناؤھا الذین ولدوا فیھا وانتسبوا الیھا أومن ورد علیھا وكان لھ بھا أالعلوم سواء 

اعالم  /   المبحث االول .نشاط علمي سواء مكث وتوفي فیھا أم رحل بعد مدة عنھا

  وشقة في الحدیث والفقھ والقراءات

ّیكاد الُمحدثون یأتون في الصدارة بالعدد من : الحدیث الشریفعلماء وشقة في ـ ١

یة مدینة عربیة وإسالمیة في القرون الھجریة األولى من التاریخ أبین علماء 

اإلسالمي وكان ھذا حال مدینة وشقة األندلسیة فقد كان المحدثون یتصدرون غیرھم 

تمعات اإلسالمیة ومن من علماء العلوم األخرى في العدد وھو أمر طبیعي في المج

المعروف أن العلوم الشرعیة بعامة ومنھا علوم الحدیث كانت موضع العنایة 

األولى للدارسین وبعد اإللمام بھا یكون التوجھ للتخصص في علم أو اكثر منھا أو 

فمن أھل الحدیث من أھل وشقة  .ریبیةالتخصص بواحد أو أكثر من العلوم التج

من   من أھل الحدیث فًعلما٣٥الھجري ذكرت المصادروحتى نھایة القرن الرابع 

  :علماء القرن الثالث الھجري ھم

م والطلب وكان كانت لھ عنایة بالعل، ھل وشقةأبو محمد من أ:عبدهللا بن الشمر  

  .)٣١(ولھ رحلة .ًمتفننا بالعلوم 

  .)٣٢( ھل وشقةأمحدث من ، وخالد بن آیوب یكنى ابا عبدالسالم
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توفي في صدر أیام األمیر .یم بن نصر السرقسطي وغیرهبراھإ:  .)٣٣( شیوخھ 

   .)٣٤( )ھـ٣٠٠ـ ٢٧٥(عبدهللا بن محمد 

ًكان موصوفا بالعلم مقصورا فیھ، بو یحیى من أھل وشقةأ:و زكریاء بن رزقون  ً ،

  .)٣٥(توفي في أیام األمیر عبدهللا ، وكان ذا جاه عریض

حلة وعنایة وسماع توفي كانت لھ ر، من أھل وشقة:سماعیل الغافقي إوخطاب بن 

  .)٣٦() ھـ٢٩٧( سنة

وممن روى الحدیث  .)٣٨( ً متفنناًوكان عالما .)٣٧(محدث :وعبدالسالم بن ولید 

  :ھل وشقةأواعتنى بھ من 

   .)٣٩(ھل وشقة، راغب في العلم، فبیتھ بھا بیت علم أمن : عجنس بن اسباط الزیادي

  . یروي عن یحیى بن یحیى اللیثي  :)٤٠( شیوخھ

   .براھیم إسمع من ابنھ  :)٤١(ه تالمیذ

  :ًعالم القرن الرابع الھجري في علم الحدیث فأولھم ذكرا أأما 

نتقل منھا أ، أصلھ من سرقسطة، با بكرأأحمد بن یوسف بن عابس المعافري ،یكنى 

ٍكان ذا فھم ونبل، لھ رحلة، محدث، الى وشقة فسكنھا على ان . توفي في وشقة، ٍ

ما الرازي أ، )ھـ ٢٩٧(ن وفاتھ إذكر محمد بن الحارث سنة وفاتھ مختلف علیھا ف

، )ھـ٣٠٠(ما سعید بن فحلون فجعلھا سنة أ، )ھـ٢٩٩(فذكر ان وفاتھ كانت سنة 

ونرجح الروایة األخیرة المرتبطة .)٤٢(بنھ أنھا نفس السنة التي توفي فیھا أوذكر 

  .بتاریخ وفاة غیره
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وذكرت  .و یحیى بن عمر.نبي سلیماأمد بن أح: سمع بافریقیة من.)٤٣(شیوخھ 

  وھو حدیث توفي في مطلع القرن الرابع من أھل الًالمصادر ثانیا

ولم یكن .)٤٤(رحل وطلب وحدث  : حدیدة بن الغمر الوشقي األندلسي

   .)٤٦( ) ھـ٣٠٠(توفي سنة .)٤٥(بالحافظ

توفي في مدینة وشقة عام ، محدث، من أھل وشقة:و عبیدهللا بن وھب

   .)٤٧()ھـ٣٠١(

كان ، بن الوركاني أیعرف ب، ابو محمد:ن محمد المرادي األندلسي الوشقيوصالح ب

  :)٤٨( )ھـ٣٠٢( توفي سنة.  ًحافظا

  .وغیرھما، وأحمد بن یزید ى بن عمر یحی).٤٩(سمع بالقیروان من: شیوخھ 

ًكان عالما زاھدا، یكنى ابا عثمان:و سعد بن سعید بن كثیر المرادي الوشقي ً ،

محدث، توفي في األندلس في صفر سنة ).٥٠( رقوكانت لھ رحلة الى المش

  .)٥١()ھـ٣٠٦(

ومحمد بن یوسف بن مطروح .یحیى بن عمر: سمع بالقیروان من:)٥٢(شیوخھ .

قد روى عنھ سعید بن فحلون وابن مزین وكان الناس یسمعون منھ،ف.وطبقتھ

  .وغیره

 رحلة عني بالعلم ولھ، ھل وشقةأمن ، یكنى ابا عبدهللا :ومحمد بن یوسف بن مؤذن

  .)٥٣()ھـ٣١٧( توفي سنة،ًكان موسوما بالزھد والفضل،شرقللم

 توفي باالندلس سنة، محدث من أھل وشقة:وسعید بن یحیى الخشاب الوشقي

  .)٥٤() ھـ٣١٨(



      
 
 

    
 
 

٣٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

كان من أھل ، ھل وشقةأمن ، یكنى ابا یونس :وعبدالعزیز بن زكریا بن حیون 

توفي سنة  .)٥٦( ًمحدثا .)٥٥(ولم تكن لھ رحلة ، العنایة والطلب والجمع

  .)٥٧()ھـ٣٢٠(

محدث من أھل ، یكنى ابا الفضل:أحمد بن ابراھیم بن عجنس بن اسباط الزیاديو

  :رحل فسمع: )٥٨() ھـ٣٢٢(وشقة، توفي سنة

   .بیھ ابراھیم بن عجنسأسمع من :)٥٩(شیوخھ  

   )٦٠(من أھل وشقة  :وموسى بن منتیل بن دھزیل األموي

  .)ھـ٣٤٨(ى النداف وسمع منھ سنة  بن یحیروى عن ابي یحیى زكریا :)٦١( شیوخھ

ابو محمد یعرف بأبن :وعبدهللا بن أحمد بن القاسم بن یوسف بن موسى األنصاري

ًكان عالما متفننا، أندلسي األصل من وشقة، سكن مصر، بھلول  ًحافظا متقدما في ، ً ً

  :)٦٣(شیوخھ  .)٦٢()  ھـ٣٤٨(توفي في مصر في ذي القعدة سنة ، فنون العلم

ومن .في مصر من ابن الصموت كتاب أحمد بن عمرو والبزاز الُمسندسمع 

ًوجمع جمعا كثیرا. الفرغاني كتب الطبري   .وسمع من ابي بكر بن داود البغدادي.ً

عالم وشقة في علم الحدیث وممن توفي في النصف الثاني من القرن الرابع أومن 

   :)٦٤(الھجري كثیر بن خالد بن كثیر الوشقي 

عن ا بي عبدهللا محمد بن عمرو بن عیشون وسمع منھ سنة روى : شیوخھ 

   .)٦٥()  ھـ٣٦٤(

وقد ، كان من أھل العنایة بالعلم، ابو القاسم من أھل وشقة:سماعیل بن محمد إو

   .)٦٦(ً رحل حاجا



      
 
 

    
 
 

٣٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

  عالمھا في الحدیثأومن . سمع عبدهللا بن الحسن الوشقي: شیوخھ

  .)٦٧(ابا بكر یكنى : أحمد بن سلیمان بن محمد بن ابي سلیمان

بي القاسم بن عبدالرحمن بن الحسن الشافعي أروى في المشرق عن :)٦٨(شیوخھ 

حدث عنھ ابو بكر محمد بن ،)٦٩( تالمیذه.حمد الھرويأوأبي ذر عبدالرحمن بن .

  ھشام المصحفي،وسمع منھ واثنى علیھ 

ھل وشقة، سمع أیكنى ابا ھارون، من :وموسى بن ھارون بن موسى بن عیسى 

 وكانت لھ عنایة ورحلة وسماع بمكة ومصر، وبعد ان انصرف من رحلتھ الحدیث

  .)٧٠(فلزم قرطبة یطلب العلم ویسمع 

ًابو القاسم من أھل وشقة، كان عالما بالحدیث  :و حمید بن ثوابة الجذامي األندلسي

   .)٧١( ًبصیرا بھ، لھ عنایة بالعلم ورحلة الى المشرق

 ابي بكر بن ابي داود سمع ببغداد مندخل ابو القاسم العراق ف .)٧٢(شیوخھ 

في الشام ، سمع : وخھ اما شی.وابي بكر احمد بن محمد بن ابي شیبة .السجستاني

وأبي الحسن احمد .بي الجھم احمد بن الحسین بن طالب المشغرائي بدمشق من ا

ابي جعفر احمد بن سالمة :اما شیوخھ في مصر سمع بھا من .بن عمیر بن جوصا 

ً الحسن المھراني ونظرائھما سماعا كثیرا الطحاوي وابي ً.  

وممن .حمد بن محمد بن معروف وغیرھماأحمد بن سعید و أسمع منھ ،)٧٣(تالمیذه 

  ھلھا وكانت لھم بھ عنایة أروى الحدیث من 

ھل وشقة، أإیعرف بأبن األبار، یكنى عبدهللا، من : سماعیل بن محمد إمحمد بن 

  . )٧٤(كان من أھل الحدیث 



      
 
 

    
 
 

٣٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 .)٧٦(تالمیذه .سماعیل وعن عبدهللا بن الحسن السندي إروى عن ابیھ :)٧٥(شیوخھ 

عالم مطلع القرن أومن  .درھم وحدث عنھ بالمدونة وغیرھماابو الحزم بن ابي 

  الخامس الھجري  

 :موسى بن خلف بن عیسى بن سعید الخیر بن ولید بن ینفع بن ابي درھم التجیبي

قعد إلسماع الحدیث بجامع وشقة، وھو من أھل وشقة، وكان ی، یكنى ابا ھارون

ًعریق البیت في العلم والصالح وقد استقرت فیھم ببلدھم دھرا طویال  ً)٧٧(.  

وأبا عبدهللا محمد بن علي .وأبا عمر احمد بن صارم .سمع أباه ابا الحزم : شیوخھ

ل عنھ شرح الحدیث بن شبل صاحب االحكام فقد التقى بھ في مدینة تطیلة فحم

واالدیب ابا عبدهللا بن الغلیط صاحب الشرطة حمل عنھ وسمع  حنونلمحمد بن س

  ).ھـ٤٠٦(منھ الكامل للمبرد سنة 

وسمع منھ كتابھ في شرح ) ھـ٤٠٧(وابا عبدالملك البوني، فقد رحل للحج سنة

  .)٧٨(الموطأ 

وابو مطرف .حدث عنھ أبناه القاضي أبو موسى ھارون في مدینة دانیة : تالمیذه

ومن . بسرقسطة ابو الحزم خلف بن محمدن اختھ صاحب االحكام واب.عبدالرحمن 

  اعالم النصف األول للقرن الھجري الخامس 

ابو الحزم خلف بن عیسى بن سعید الخیر بن ابي درھم بن ولید بن ینفع بن عبدهللا 

، محدث لھ رحلة الى المشرق قبل سنة )ھـ٣٣٨(من أھل وشقة ولد سنة :التجیبي 

روى بقرطبة عن ابي  .)٨٠( شیوخھ .)٧٩()  ھـ٤٢١(الحزم سنة توفي ابو  )ـھ٣٧٠(

وابي .)ابن القوطیة(وسمع من أبي بكر محمد بن عمر بن عبدالعزیز.عیسى اللیثي 

  : )٨١(ابن رشیق المصري وطبقتھ :وسمع في مصر من.زكریا یحیى بن فطرة



      
 
 

    
 
 

٣٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 ))ا كان فاضل جھتھ وعاقلھ((: القاضي ابو عمر بن الحذاء وقال فیھ :وتالمیذه 

 ، )٨٣(ابو الولید ھشام بن سعید الخیر بن فتحون الكاتب وطبقتھ وروى عنھ .)٨٢(

   :ومن المتوفین في مطلع العقد األخیر من النصف الثاني للقرن الخامس الھجري

 موسى بن ھارون بن موسى بن خلف بن عیسى بن سعید بن ابي درھم التجیبي 

 /٢٣دخل دمشق في یوم الجمعة ابو ھارون، ولد في وشقة و:األندلسي الوشقي 

ى دمشق فأقام بھا ، وعاد ال)ھـ٤٩٠(ھـ ، ثم سافر الى القدس سنة ٤٨٧/رمضان 

   .)٨٤() ھـ٤٩٢(خر جمادى األولى سنة  أالى أن توفي في

وحدث عن ابیھ القاضي ابو موسى .سمع من أبي القاسم النسیب  .)٨٥(شیوخھ 

   ومنھم.یون بن خطابابیھ عن ابي الولید حھارون بن موسى اجازة عن 

  .)٨٦(ابو محمد :عبدهللا بن محمد بن غالب الوشقي

  .سى بن ھارون بن خلف بن ابي درھم ھارون موھحدث عن ابی : )٨٧( شیوخھ

ابو الولید محدث جلیل جمیل :ھشام بن سعید الخیر بن فتحون القیسي الوشقي و

  . )٨٨(ًالطریقة منقطعا الى الخیر 

وشیوخھ في مصر .و عمران الفاسي بن عیسى في القیروان اب :)٨٩( شیوخھ 

 في مكة فمنھم ابو محمد :اما شیوخھ .)٩٠(حمد المقرئ أعبدالجبار بن عمر بن 

   ، )٩١( َّوابو زید الحشاء.الحمیدي وابو عمر بن عبدالبر : وتالمیذه.الحسن

ھل وشقة، شھر بالعلم والفضل أمن :ومن اعالمھم یونس بن یوسف بن مؤذن 

   .)٩٢(ًاالندلس والمشرق كثیرا والزھد، سمع ب



      
 
 

    
 
 

٣٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

أبو . ومنھم یحیى بن ھارون بن موسى بن خلف بن عیسى بن ابي درھم التجیبي 

   .)٩٣( عبدهللا، من اھل وشقة

  .حدث عن ابیھ ھارون : )٩٤( شیوخھ

ًسكن الردة، كان حافظا، ولھ رحلة ، ھل وشقةأمن :ومن اعالمھا عبدهللا بن یحیى 

   )٩٥( وعنایة

أصلھ من سرقسطة، وكانت لھ ، ھل وشقةأیكنى ابا محمد من  :سامة بن محمدأو

  .)٩٦(عنایة بالعلم وطلب مشھور، ولم تكن لھ رحلة 

: عالم وشقة في الحدیث بالقرن السادس الھجري خلف بن مسعود بن موسىأومن 

  .)٩٧( أبو الحزم من أھل وشقة، یعرف بأبن الجالد

ومسعود بن سعید .ھیم المرادي براإفقد حدث عن ابي العاص حكم بن  :)٩٨(شیوخھ 

   .السرقسطي

حدث عنھ باالجازة أبو ھارون بن موسى بن خلف بن ابي درھم : )٩٩( . تالمیذه

  :ومنھم.

   .)١٠٠(من أھل وشقةابو األصبغ،:عیسى بن خلف بن عیسى بن ابي درھم 

وعن محمد بن علي بن .روى عن ابیھ ابي الحزم خلف بن عیسى  :)١٠١( شیوخھ

  .وغیرھما ) ةحاكم تطیل(شبل 

  .حدث عنھ أبو الولید الباجي بكثیر من روایتھ )١٠٢( تالمیذه



      
 
 

    
 
 

٣٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

شقة، كان لھم دور كبیر في ظھر فقھاء كبار في مدینة و :ـ علماء وشقة في الفقھ٢

،وخاصة على مذھب االمام مالك بن أنس، إمام دار الھجرة،وقد جمعوا الى الفتیا

ركة العلمیة العربیة اإلسالمیة فآل وھو امر طبیعي في الح.جانب الفقھ علوما اخرى

یكون فقیھا إآل من أخذ علوما عدة في الصدارة منھا علوم اللغة العربیة  وعلوم 

القرآن الكریم وعلوم الحدیث الشریف فكان من أعالم وشقة في القرن الثالث 

   .ھجريال

كان :ـ ابراھیم بن عجنس بن اسباط بن اسعد بن عدي الزیادي الكالعي الوشقي

ًاضال، حافظا للفقھ، اختصر المدونة، ولھ رحلة ف توفي في األندلس في امارة . )١٠٣(ً

   .)١٠٤() ھـ٢٧٥(محمد بن عبدالرحمن  سنة 

  .سمع وروى عن یونس بن عبد االعلى وغیره : )١٠٥(شیوخھ 

ابو عبدهللا، ولد :ومحمد بن سلیمان بن محمد بن تلید المعافري الوشقي األندلسي 

ًوكان مفتیا فاضال مالكیا )١٠٦( صالحا ًبسرقسطة وكان رجال  وكان ابو  .)١٠٧( ًً

عبدهللا على رأس فقھاء اھل الثغر المقدم فیھم یقر لھ بذلك الجمیع ویقفون عند امره 

ًفكانت لھ رحلة الى مكة وسمع بھا، وقیل انھ دخل العراق ایضا، ، وال یعدون فتیاه

ان شدید العصبیة وك .)١٠٨( فكان مفتي موضعھ والیھ كانت الرحلة في وقتھ

اما ما یخص فتیاه فقیل انھ كان یذھب في ). ھـ٢٩٥(توفي سنة  )١٠٩(للمولدین 

   .)١١٠(االشربة مذھب الكوفیین 

وخالد بن .سحنون بن سعید .وابن مطروح .محمد بن احمد العتبي : )١١١( شیوخھ

   .)١١٢( ًكان عالما بالمسائل، توفي صدر ایام األمیر عبد هللا بن محمد:آیوب



      
 
 

    
 
 

٣٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

ًمن اھل وشقة، كان حافظا للمسائل، موصوفا بالعلم والفضل، :بن ابي الحزم فرج و ً

ومن اعالم الفقھ المتوفین في .)١١٣(وكانت لھ رحلة سمع فیھا من سحنون بن سعید 

ابو القاسم من :مطلع القرن الرابع الھجري وعقود نصفھ األول ایوب بن ابراھیم

) ھـ٣٠٠(توفي قریب سنة . مسائلاھل وشقة، كان یوثق وكان البأس بھ في حفظ ال

  .)١١٤(اي ان وفاتھ كانت في صدر ایام األمیرعبدالرحمن الناصر

   .)١١٥() ھـ٣٠٢(ًكان فقیھا، توفي سنة:وصالح بن محمد

قتل في برشلونة ، من اھل وشقة، كان حسن العلم بالمسائل:محمد بن شجاعو

   .)١١٦( ) ھـ٣١٠(سنة

  .سمع من یحیى بن عمر : )١١٧( شیوخھ

ابو المطرف من اھل وشقة، :حمن بن ابراھیم بن عجنس بن اسباط الزیاديوعبدالر

ًكان حافظا للمسائل وعالما برأي مالك واصحابھ لم تكن لھ رحلة، سمع من . )١١٨( ً

اي في سنة  )١٢٠( توفي في صدر أمیر المؤمنین عبدالرحمن بن محمد .)١١٩(ابیھ 

  )١٢١() ھـ٣١٤(

محمد، یعرف بأبن السندي، من اھل ابو :وعبدهللا بن الحسن األندلسي الوشقي 

ًوشقة، مولى عبدهللا بن المفلس مولى بن فھر، كان عظیم الوجاھة في بلده، حافظا 

ًكان معدودا في وجوه اھل العلم، . )١٢٢(ًللمذھب بصیرا بالشروط، فقیھ مشھور 

ًوقیل انھ كان الیرد سالما . الخ....غلب علیھ الكبر والزھو وشدة العصبیة للمولدین 

ئھ بھ، وعندما انتقد على ذلك اجاب بأنھ لھ اعداء یكره ان یسلم  لى احد وال یبتدع

ُعلیھم او یرد سالمھم، فقال طبع فطرت علیھ، وهللا انھ لطبع سوء وأني لمحتاج الى 

  . )١٢٣() ھـ٣٣٥(تركھ، توفي في ذي الحجة سنة 



      
 
 

    
 
 

٣٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

  .ر یحیى بن عم:ًسمع بقرطبة كثیرا ورحل فسمع بالقیروان من: )١٢٤(شیوخھ 

  .وابو عبدهللا بن األبار .یحیى بن عائذ :حدث عنھ: )١٢٥(تالمیذه 

، ذكره ابن  فقیھ مذكور بوشقة. ن یوسف بن عیشون المعافري الوشقي وعبدهللا ب

وھو لم یحدد ھذا  .)١٢٦()) ًال یزال حیا في وقت ذكري لھ األن((یونس وقال عنھ 

  . )١٢٧( التاریخ ولم یعلم متى الف كتابھ

   :)١٢٨( كان من اھل الفقھ:ماعیل بن محمد محمد بن اسو

   :ومن اعآلم الفقھ من الوشقیین في القرن الخامس الھجري

   .)١٢٩( من أھل وشقة:عامر بن عبدهللا بن خلف التجیبي

علیھ التقصي من تألیفھ بدانیة  ابي عمر بن عبد البر قرأ روى عن:  )١٣٠(شیوخھ 

لعباس المھدوي وابو بكر وحضر ھذا السماع ابو ا).ھـ٤٣٢(في عقب رجب سنة 

لموفق ابي الحبیش محمد بن احمد بن اسحاق الكاتب، واحسبھ كان في مجلس ا

 :ویحیى بن خلف بن یحیى بن خلف األموي .)١٣١(وال اعلمھ حدث مجاھد العامري،

ً سكن سرقسطة، كان فقیھا مشاورا، ولي االحكام بسرقسطة ثم  من اھل وشقة، ً

   . )١٣٢() ھـ٤٤٢(صرف عنھا في شعبان سنة 

فقد التقى بھ في . اخذ عنھ ابو الحزم خلف بن محمد بن خلف بن ھاشم :  تالمیذه

  . )١٣٣() ھـ٤٤٥( وشقة في رمضان سنة 

ابو موسى من اھل وشقة، :وھارون بن موسى بن خلف بن عیسى بن ابي درھم

او ) ھـ٤٨٤(استوطن دانیة، كانت لھ معرفة باالحكام وعقد الشروط، توفي سنة 

  . )١٣٤(نحوھا 



      
 
 

    
 
 

٣٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

ومن أبي محمد الشنتجیالي وحیون بن .سمع من ابیھ موسى بن خلف : )١٣٥(شیوخھ 

توفي ابن ابي درھم الفقیھ المالكي .وموسى بن ھارون بن موسى .خطاب وغیرھم 

  . )١٣٦() ھـ٤٩٢(في أخر جمادي اآلولى سنة 

ًمن اھل وشقة، كان حافظا للمسائل، موصوفا بالعلم :فرج بن ابي الحزم  و ً

  )١٣٧(، وكانت لھ رحلة سمع فیھا من سحنون بن سعیدوالفضل

  .)١٣٨(ًكان فقیھا من فضالء المالكیة:م وخلف بن عیسى بن سعید الخیر بن ابي درھ

ومن اعالم الفقھ الوشقیین  في القرن السادس الھجري بعلم الفقھ عبدالملك بن سلمة 

أبن موالھم من اھل وشقة، یعرف ب:بن عبدالملك بن سلمة بن محمد األموي

ً توفي كھال في مدینة المریة ، )١٣٩(ًالصقیل، یكنى ابا مروان، وكان فقیھا 

  )١٤٠(على الخمسین سنة وقد نیف)ھـ٥٤٠(سنة

ًابو محمد، من اھل وشقة، اصلھ من سرقسطة، كان فارضا :و اسامة بن محمد

   .)١٤١( وحسن البصر بالشروط

راءات عن علماء أخذ عدد من الوشقیین علم الق :ـ علماء وشقة في القراءات٣ 

عصرھم ویالحظ أن وفیاتھم ترجع إلى مطلع القرن الرابع الھجري ومن اعالم 

عقوده الالحقة ولم نقف على متخصص بھذا العلم من الوشقیین في القرنین السابقین 

  ،الثاني والثالث الھجریین ،إآل 

ًكان زاھدا عابدا كثیر الت. )١٤٢(ابو عثمان من اھل وشقة :عفان بن محمد  الوة ً

فھو وإن كانت وفاتھ في سنة . )١٤٣() ھـ٣٠٧(ًللقرآن، صائما اكثر دھره، توفي سنة 

الثاني من القرن الثالث غیر انھ معدود كذلك على عقود النصف )ھـ  ٣٠٧(

  :ومن مقرئیھا في القرن الخامس الھجري . الھجري



      
 
 

    
 
 

٣٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

أ كان یقر اسحاق من اھل وشقة، سكن سرقسطة،ابو:ابراھیم بن دخنیل المقرئ 

ً فاضال جید التعلیم حسن ًالقرآن بجامع سرقسطة، ویعلم العربیة فكان رجال

  .)١٤٤(الفھم

ومن قراء .رو عثمان بن سعید المقرئ وغیره  روى عن ابي عم :)١٤٥(شیوخھ 

  القرن السادس الھجري وممن أخذ ھذا العلم  من النساء 

 طلب العلم، كانت ممن:فاطمة بنت عبدالرحمن بن محمد بن حیوة الوشقي المقرئ 

  .)١٤٦( ًوكان ابوھا ابو زید مقرئا بسرقسطة

وغیره ) ھـ٤٩٠(سنة ابي داود المقرئ بدانیة  كان لھا سماع من:  )١٤٧( شیوخھا

   :ومن المعنین بھذا العلم  من أھل القرن السادس الھجري.

ابو عبدهللا، استوطن الش كان یقرأ القرآن :محمد بن موسى بن خلف الوشقي 

توفي قبل سنة . ًحاجا ثم عاد الى االندلس وقد كف بصره اخر عمرهبجامعھا، رحل 

  . )١٤٨() ھـ٥٣٠(

ومن .واخذ عن ابي داود المقرئ . عنھ ابن الفحام وأخذ لقي في مكة: )١٤٩(شیوخھ 

  اھل القرن المذكور 

ًابن الصیقل كان مقرئا تصدر ألقراء :ن سلمة بن عبدالملك األموي عبدالملك ب

   .)١٥٠( ) ھـ٥٤٠(القرآن في بلنسیة، توفي سنة 

ومن أعالم .ابي المطرف بن الوراق وغیره :ن وقد أخذ القرآءات ع: )١٥١( شیوخھ

  علم القراءة من الوشقیین ایضا 



      
 
 

    
 
 

٣٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

ء بجامع بلنسیة، وكان ابو محمد تصدر لإلقرا:عبدهللا بن سعدون بن مجیب المقرئ 

  . )١٥٢(ًمن اھل التجوید والتعلیل والضبط واالتقان، عالما بالقراءات 

  .اخذ القراءات عن ابي المطرف بن الوراق وغیره:  )١٥٣(شیوخھ 

وكذلك من .بو العطاء بن النذیر وغیرھم وا.ابو الربیع بن حوط هللا : )١٥٤( تالمیذه

  قرائھا

ًابن قرایش كان مقرئا ماھرا، :اري المقرئ  عبدالرحمن بن محمد بن حیوة األنص ً

   .)١٥٥( تصدر لألقراء بسرقسطة

اخذ القراءات عن ابي زید اسحاق بن دخنیل وعن أبي داوود : ) ١٥٦(شیوخھ 

  .المقرئ وغیرھم 

وابو .وأبو مروان بن الصقیل .اخذ عنھ ابو الطاھر االشتراكوني :  )١٥٧(تالمیذه 

عبدالرحمن بن احمد بن قاسم  بعلم القراءةومن اعالمھا .عمرو البلجیطي وغیرھم 

ابو القاسم من اھل وشقة، یعرف بالوشقي، سكن المریة، تصدر ألقراء :التجیبي 

  )١٥٨(القرآن بجامع المریة 

اخذ القراءات بقرطبة عن ابي جعفر الخزرجي وغیره تالمیذه :  )١٥٩(شیوخھ .
لذي الزمھ الى سنة خذ عنھ الناس، ومن المختصین بھ ابو العباس البلنسي اأ.)١٦٠(

  .وابو محمد الشمنتي المقرئ ).ھـ٥٢٧(

  :اعالم وشقة في اللغة العربیة والتاریخ /المبحث الثاني 

طلع في سماء مدینة وشقة عدد من األعالم :ـ علماء وشقة في  اللغة العربیة وآدابھا

  بعلوم اللغة العربیة وآدابھا منھم من اھل القرن الثالث الھجري،

فقد بلغت  .)١٦١( ًابو محمد من اھل وشقة، كان شاعرا جید الشعر:الشمر عبدهللا بن 

الحركة الفكریة األندلسیة األولى ذروتھا  في عھد األمیر عبد الرحمن الثاني 

فقد تمتع ھذا األمیر بمواھب أدبیة وشعریة وكان من المع  )ھـ٢٣٨-٢٠٦(األوسط 



      
 
 

    
 
 

٣٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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ً، فقد كان عالما متمكنا شعراء عصره صدیقھ وشاعره عبدهللا بن الشمر بن نمیر ً

ًاعرا محسنا،ولھ شعر جید كثیر،وش   .)١٦٢( وقد اخذ الناس من شعرهً

ًیكنى ابا بكر كان متصرفا في :ا احمد بن یوسف بن عابس المعافريومن اعآلمھ

ًعلم اللغة والنحو والشعر وكان شاعرا مطبوعا ومن شعراء النصف االول .)١٦٣( ً

  :من القرن الرابع الھجري

ّفرج بن غفار محمدبن م َ ّبن ابي الغفارِّ ثم اقلیش، اصلھ من سرقسطة،سكن وشقة،:َ

   )١٦٤() ھـ٣٣٨(ًشاعرا، توفي سنة 

ًكان فصیحا شاعرا :عبدهللا بن محمد بن قاسم و لھ نظر الغالب علیھ األدب،.)١٦٥(ً

دخلت علیھ بمصر وھو علیل فقال ناولني :قال ابن الفرضي.)١٦٦( حسنوشعرثاقب 

   :)١٦٧(تلك المحبرة فأنشد 

ّیأخد انك ان توسد لینا                 وسدت بعد الموت ُصم الجندل َ ْ َّ ُ ُ  

  ًفافعل لنفسك صالحا تنج بھ           فلتند من غدا اذا لم تفعل

   .)١٦٨(ًولھ شعر ایضا بمصر على دار تبنى فانشد 

ًوشید دارا یرید تمامھا                 جعلت لھ قبرا  ًُ ِولما تكمُل : ُ ّ.  

   : أھل القرن السادس الھجريومن

ابن الصقیل، كان قد تصدر النحو :سلمة بن عبدالملك بن سلمة األمويعبدالملك بن 

ًواالدب في بلنسیة سنین جمة، وكان ادیبا فصیحا ذكیا من اھل الفن والتیقظ مع  ً ً

  .)١٧٠()ھـ٥٤٠(توفي في المریة سنة .)١٦٩( الضبط واالتقان

ابو :عدون بن حسان التمیمي الوشقي الضریرعبدهللا بن سعدون بن مجیب بن سو

ًمحمد، من اھل وشقة، سكن بلنسیة، كان مشاركا في العربیة وكان یعلم بھا، توفي 

  .)١٧١()ھـ٥٤٠(قبل سنة 



      
 
 

    
 
 

٣٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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یعرف بأبن قرایش، یكنى ابا :عبدالرحمن بن محمد بن حیوة االنصاري المقرئ و

ًقرایش شھیدا، في ًزید من اھل وشقة وقد نزل سرقسطة، كان نحویا، توفي ابن 

  .)١٧٢(سرقسطة سنة المرج وھي الكائنة عن ابي عبدهللا بن الحاج اللمتوني

كان من اھل المعرفة :ھیم بن عبدالرحمن الرعیني الوشقيمحمد بن ابراو

ًبارع الخط، حسن الوراقة مشاركا في ، والتصرف في علم العربیة واألدب واللغة

  .)١٧٣( غیر ذلك

   .)١٧٤( االصبغ كان لھ ادب ومن شعره قولھابو : عیسى بن ابي درھم و

   ولو انني ابغیــــھ مـــــا نـالھ جھديًى ما لم ارده كراھة          دفعت ال

   تسیر على عرف وتنزع في قصدين الدھر لیس امــوره          فتعلم ا

 واألخبار ذكرت المصادر من اھل العنایة بالتاریخ :علماء وشقة في التاریخـ 

   من اھل وشقة واألنساب

فقد اعتنى ابن بھلول،:القاسم بن یوسف بن موسى األنصاريعبدهللا بن احمد بن 

  .)١٧٥(بتأریخ الخبر

ّن مفرج بن غفار بن ابي الغفارمحمد بو   .    )١٧٦() ھـ٣٣٨(توفي سنة،كان نسابة:ِّ

   



      
 
 

    
 
 

٣٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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  الفصل الثالث

  :مسامهات أهل وشقة يف القضاء واإلمامة يف الصالة واخلطبة

 القضاء الى جانب مھامھم من العلماء المحسوبین على وشقة منصبتولى عدد 

فقد أحصینا اربعة عشر من أبنائھا تولوا القضاء سواء في وشقة نفسھا ام ،األخرى

تولى  ومنھم من.في بعض المدن األخرى ومنھا الردة ودانیة والبیرة وسرقسطة

األمیر الحكم بن وبعضھم تولى في عھد .ة والخطبة الى جانب مھمة القضاءالصال

  .الطوائفومنھم من تولى للمستعین من أمراءھشام 

في القرن الثالث  فمن قضاتھا :من تولى القضاء من الوشقیین/المبحث االول 

  :الھجري

  .)١٧٧(ولي قضاء وشقة في أیام األمیر الحكم بن ھشام : ـ عبدالسالم بن ولید

ولي قضاء البیرة لألمیر ، من اھل فحص البلوط:وخالد بن سعید بن سلیمان الغافقي

كان ) ھـ٢٥٢(ثم ولي قضاء وشقة في جمادى اآلخرة سنة ، محمد بن عبدالرحمن

ًشیخا مسنا ضجورا ولھ في ذلك اخبار معروفة ً كان أبوه سعید بن سلیمان قد ولي ، ً

 قضاء الجماعة مرتین وھو أبن عم سلیمان بن أسود قاضي الجماعة في قرطبة

  :رابع الھجريومن قضاة القرن ال.)١٧٨(

بعد ) ھـ٣٣٥(ولي القضاء  ،أبو ھارون:ارون بن موسى بن عیسى ـ موسى بن ھ

 . )١٧٩(القاضي عبدهللا بن الحسن المعروف بأبن السندي 



      
 
 

    
 
 

٣٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

ولي أبن السندي قضاء وشقة من قبل الخلیفة الناصر :ـ عبدهللا بن الحسن األندلسي

ًاضافة الى تولیھ قضاء بوسر والردة واكتسب ماال عظیما ًوكان خارجا في جمیع ، ً

وة عظیمة ظوكانت لھ ح.  )١٨٠(وكان كثیر الصدقات ، مذاھبھ من طبقة أھل العلم

ِفقد كان الناصر یشاوره في أمور الثغر ، من أمراء الثغر
ًولم یزل قاضیا الى . )١٨١(

   .)١٨٢() ھـ٣٣٥(ان توفي في ذي الحجة سنة

 ولي قضاء سرقسطة ابو عبدهللا:ـ محمد بن سلمان بن محمد بن تلید المعافري

اما قضاة  )١٨٤( )ھـ٣٤٠(وولي بعده أبنھ احمد قضاء بلده بعد سنة )١٨٣(وقضاء وشقة

   :القرن الخامس الھجري فھم

  )١٨٥(ابو بكر قاضي مدینة وشقة :ـ أحمد بن سلیمان بن محمد بن أبي سلیمان

ولي قضاء  أبو ھارون من أھل وشقة:ید الخیرـ موسى بن خلف بن عیسى بن سع

  )١٨٦(ة وشقة بلد

   .)١٨٧( كان قاضي في مدینة وشقة:ـ خلف بن عیسى بن سعید الخیر بن ابي درھم

 )١٨٨(ابن ابي درھم قاضي مدینة وشقة : عیسى بن خلف بن عیسى-

 )١٨٩(كان قاضي مدینة دانیة :ـ ھارون بن موسى بن خلف بن عیسى بن ابي درھم 

.  

ًوه القضاء حلیما عدال ًكان عالما بوج:ـ یحیى بن خلف بن یحیى بن خلف األموي ً

  )١٩٠( وقد شاوره القاضي محمد بن فرتون أیام قضائھ، ًصادعا بالحق

ًبدهللا كان قاضیا في مدینة ابو ع: ـ یحیى بن عیسى بن خلف بن ابي درھم

  )١٩١(وشقة
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وكان ابو علي .سمع من خالھ موسى بن عیسى ومن ابي الولید الباجي: )١٩٢( شیوخھ

 .)١٩٣( بن سكرة یحسن الثناء علیھ

ًعالما فاضال واله المستعین بن ابواألصبغ،كان:عیسى بن أبي درھمـ  ھود قضاء  ً

 . )١٩٤(وشقة

   .)١٩٥(ًكان أبو محمد قاضیا : ـ عبدهللا بن محمد بن غالب الوشقي

  :مساھمات الوشقیین في إمامة الصالة والخطبة وتولي الشرطة/المبحث الثاني 

   )١٩٦( ة وشقةكان صاحب الصالة في مدین:ـ عفان بن محمد

تولى الخطبة في جامع مدینة : ھارون بن موسى بن خلف بن عیسى بن ابي درھم ـ

   .)١٩٧(دانیة 

   )١٩٨(تولى الخطبة في جامع طرطوشة:ـ علي بن غالب بن محمد بن غالب 

تولى الصالة والخطبة في جامع مدینة :ـ محمد بن موسى بن خلف الوشقي

  .)١٩٩(الش

 احكام الشرطة في مدینة وشقة من قبل محمد بن ولي، ابو عثمان:ـ عفان بن محمد

ُولم تجرب لھ ) ھـ٣٠٧(وبقى بمنصبھ الى ان توفي سنة ، عبدالملك الطویل

   .)٢٠٠(زلة

وقد ، كان احد الُعباد وذو قدر جلیل، من أھل وشقة:ـ أحمد بن یوسف بن مؤذن

) ١٥٠(حكي عنھ بعض اھل المعرفة انھ فك من أرض العدو من اسرى المسلمین

   .)٢٠١( ) ھـ٣٠٧(كانت وفاتھ سنة . ئةسب



      
 
 

    
 
 

٣٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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  .یحیى بن عمر: رحل فسمع:  ) ٢٠٢(شیوخھ 

ابو عمرو كان من المنفقین في :ـ یوسف بن مؤذن بن عیشون المعافري الوشقي

رحل وتوفي في ، سنة) ٨٥(عاش ، سبیل هللا، قیل انھ فك اسر نحو من مائة اسیر

  )٢٠٣(  )ھـ٣٠٩(ربیع األول سنة 

  :صر منسمع بم:  )٢٠٤(شیوخھ  

وسمع بمكة  .ـ ابو مروان ابراھیم بن مرزوق.ـ محمد بن عبدهللا بن عبدالحكم

   )٢٠٥(من

  .ـ محمد بن اسماعیل الصائغ

استوطن وشقة بعد ان اخرجھ ھاشم بن ، من أھل سرقسطة:ـ محمد بن ابي االسعد

   :)٢٠٦( ) ھـ٣١٥(توفي بھا سنة، محمد التجیبي منھا

حث تاریخ احدى مدن األندلس وھي مدینة تناولنا في ھذا الب :خاتمة البحث

وھي وإن كانت لیست في الصدارة من مدن األندلس العربیة المسلمة لكنھا .وشقة

شھدت جانبا من احداثھ وكان لھا أعالم في علوم المسلمین وفي الصدارة منھا علوم 

 وتولى عدد.اءات وكان لھا شعراؤھا وادباؤھاالحدیث الشریف وعلم الفقھ وعلم القر

من المحسوبین على مدینة وشقة عددا من الوظائف الھامة وكان القضاء في 

في الصالة وفي تولى الخطابة  الصدارة منھا وشغل عدد من ابنائھا اإلمامة

عدد من روى الحدیث الشریف وأعتني .ھا الجامع ومنھم من تولى الشرطةبمسجد

ومن القرن  ) ٧(الثالث محدثا من القرن ) ٣٥(بھ وشارك ببثھ بین طلبة العلم بلغ 

ومن القرن السادس محدثا )٨(محدثا  ومن القرن الخامس ) ١٧(الرابع 

أما عدد فقھائھا .دثین اثنین لم تحدد سني وفیاتھمواحدااضافة الى وجود مح



      
 
 

    
 
 

٣٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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من ) ٧(من القرن الثالث و ) ٤(فقیھا موزعین كما یأتي على القرون ) ١٨(فبلغ

من القرن السادس ) ٢(س الھجري ومن القرن الخام) ٤(القرن الرابع و

أما عدد علماء القراءات فبلغ .وھناك فقیھ واحد لم اقف على سنة وفاتھ .الھجري

ً  واحداًالخامس فقد نال مقرئا أما القرن ً واحداًالرابع مقرئا نال القرن ًمقرئا) ٨(

اھیم ابر ولمع في القراءات من اعالمھا.مقرئین) ٦(بینما نال القرن السادس. ًایضا 

وھم من القرن  وعبد الملك بن سلمة بن عبد الملك االموي بن دخنیل المقرىء

) ١٤(وتولى القضاء من الوشقیین .السادس الھجري الخامس الھجري و القرن

كذلك برز في علم التنجیم .وعھد دویالت الطوائف  قاضیا في عھد االمارة والخالفة

منجم سلطان االندلس عبد الرحمن بن عبدهللا بن الشمر بن نمیر القرطبي فقد كان 

إن تقصي أعالم سائر المدن األندلسیة ینبغي أن یكون موضع عنایة أكبر .الحكم 

من الباحثین كما ینبغي ان یكون موضوع اعالم سائر المدن العربیة اإلسالمیة ألن 

یت بالصدارة من جھود ضالمدن الشھیرة في المشرق والمغرب واألندلس ح

أمر طبیعي غیر اننا بحاجة إلى تقصي ما كان للمدن التي لم تكن الباحثین وھو 

بالصدارة سیاسیا وإداریا وعلمیا للكشف عن حجم ونوع مشاركاتھا بالحضارة 

  . العربیة اإلسالمیة وفي كل بلدانھا 

  

  

  

  

  



      
 
 

    
 
 

٣٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

  اهلوامش

                                                           

، معجم البلدان، )ھـ٦٢٦ت (دین ابو عبدهللا بن عبدهللا الرومي یاقوت الحموي، شھاب ال-١
عبدالمؤمن بن صفي الدین ؛ البغدادي، ٥/٣٧٧) م١٩٩٥ /١٤١٥ـ :دار صادر، بیروت(٢ط

، مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع، )ھـ٧٣٩ت(عبدالحق بن شمائل القطیعي الحنبلي 
   .٣/١٤٣٨) م١٩٩٢/ ھـ ١٤١٢ ،بیروت -دار الجیل(١ط

 ، القاھرة–مطبعة المدني (٤ـ عنان، محمد عبدهللا ،دولة االسالم في االندلس،ط٢
 .٢/٢٧٥)م١٩٩٧/ھـ١٤١٧

نزھة ) ھـ٥٦٠ت(ـ األدریسي، محمد بن محمد بن عبدهللا بن ادریس الحسني الطالبي  ٣
  .٢/٣٣٣)  م ١٩٨٨/  ھـ١٤٠٩ ، بیروت–عالم الكتب (١المشتاق في اختراق االفاق، ط

، الروض المعطار في خبر االقطار، )ھـ٩٠٠ت(حمیري، ابو عبدهللا محمد بن عبدالمنعم ـ ال٤
   .١/٦١٢) م١٩٨٠/ھـ ١٤٠٠مؤسسة ناصر للثقافة ـ بیروت، (٢احسان عباس، ط: تح

  .١/٦١٢ ، الحمیري، الروض المعطار، ٢/٣٣٣ـ االدریسي، نزھة المشتاق،  ٥

  .١/٦١٢ـ الحمیري، الروض المعطار،  ٦

، التكملة لكتاب )ھـ٦٥٨ت (ابن األبار، محمد بن عبدهللا بن ابي بكر القضاعي البلنسي ـ  ٧
 .٤/٦٣) م١٩٩٥/ھـ ١٤١٥دار الفكر للطباعة ـ لبنان، (عبدالسالم الھراس، : الصلة، تح 

   . ١/٦١٢ـ الحمیري، الروض المعطار، ٨

دالكریم بن عبدالواحد ـ ابن األثیر، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عب٩
عمر عبدالسالم تدمري، : ، الكامل في التاریخ، تح)ھـ٦٣٠(الشیباني الجزري، عزالدین 

؛ الزركلي، خیرالدین بن محمود ٥/٢٨٣) م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٧دار الكتاب العربي ـ لبنان، (١ط
دار العلم للمالیین ـ  (١٥ط) ھـ١٣٩٦ت(بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي 

   .٧/٢٥١) م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣بیروت،

،البیان المغرب في اخبار )ھـ٦٩٥ت(ـ ابن عذاري،ابو عبدهللا محمد بن محمد المراكشي١٠
دارالثقافة ـ  (٣ط،لیفي بروفنسال ٠كوالن إ٠س٠ج: األندلس والمغرب، تح 

 ٠ ٧/٢٥١ ؛ الزركلي، االعالم، ٢/٦٣ ، )م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣بیروت،

 ٠ ٢٣٩ـ عنان، دولة االسالم،  ١١

  ٠ ٥/٣٦١االثیر، الكامل في التاریخ، ـ ابن ١٢
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  ٠ ٢٣٩ ؛عنان، دولة االسالم، ٥/٣٧٦ـ ابن االثیر، الكامل في التاریخ، ١٣ 

ت (ـ ابن خلدون،عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابو زید ولي الدین الحضرمي االشبیلي  ١٤
أن االكبر، ، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الش)ھـ٨٠٨

؛عنان،دولة ٤/١٦٢) م١٩٨٨/ھـ ١٤٠٨دار الفكرـ بیروت، (٢خلیل شحادة،ط:تح
  . ٢٣٩االسالم،

 ٠ ٢٤٠ـ عنان، دولة االسالم، ١٥

  ٠ ٣٤٢ـ عنان، دولة االسالم ، ١٦

 ٠ ٣٤٢ـ عنان، دولة االسالم ، ١٧

  ٠ ٣٤٢ـ عنان، دولة االسالم ، ١٨

  ٠ ٣٤٢ـ عنان، دولة االسالم ، ١٩

 ٣٤٣ االسالم ، ـ عنان، دولة٢٠
ـ ابن خلكان، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابراھیم بن ابي بكر البرمكي  ٢١

دار صادر ـ (١احسان عباس،ط: ، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تح) ھـ٦٨١ت(اإلربلي
 ٠ ٥/٤٠) بیروت ، الت

  ٠ ٥/٤٠ـ ابن خلكان، وفیات االعیان، ٢٢

الذیل ) ھـ٧٠٣( محمد بن محمد بن عبدالملك االنصاري االوسي ـ المراكشي، ابو عبدهللا٢٣
ھـ ١٣٨٥، بیروت -دار الثقافة (١احسان عباس،ط: والتكملة لكتابي الموصول والصلة ،تح

؛الذھبي ، شمس الدین ابو عبدهللا محمد بن )١٠٨١(رقم .١/٣٠٨السفر الخامس، ) م١٩٦٥/
م ووفیات المشاھیر االعالم ، تح عمر ،تاریخ االسال)ھـ٧٤٨ت(احمد بن عثمان بن قایماز 

   .٢٨/٤٦٩) م١٩٩٣/ھـ ١٤١٣دار الكتاب العربي ـ بیروت،  (٢عبدالسالم التدمري،ط

  ٠ ٢/٦٤٦ـ المراكشي، الذیل والتكملة، السفر الخامس، ٢٤

  ٠ ٢/٢٨٧ـ عنان، دولة االسالم، ٢٥

 ٠ ٢/٢٨٨ـ عنان، دولة االسالم،  ٢٦

  ٠ ٢/٢٨٨ـ عنان، دولة االسالم، ٢٧

  ٠ ٢/٢٨٩ـ عنان، دولة االسالم، ٢٨
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؛المقري، شھاب الدین احمد بن محمد ٤/٢٠٩ـ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون ، ٢٩
دار  (١احسان عباس، ط: ، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، تح) ھـ١٠٤١(التلمساني

  ٠ ١/٤٤١) م١٩٦٨/ھـ١٤٨٨صادر ـ بیروت،

 ٠ ١/٤٤١ـ المقري، نفح الطیب،  ٣٠

، تاریخ )ھـ٤٠٣ت(فرضي، عبدهللا بن محمد بن یوسف بن نصر ابو الولید األزدي ـ ابن ال٣١
  ٠) ٦٩٢( رقم ٢٦٨) م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨مكتبة الخانجي ـ القاھرة،  (٢علماء االندلس، ط

، تاریخ ابن یونس )ھـ٣٤٧ت(ـ ابن یونس، ابو سعید عبد الرحمن بن احمد الصدفي ٣٢
؛ ) ١٧٥(رقم  . ٢/٧٢)  م٢٠٠٠/ھـ ١٤٢١ دار الكتب العلمیة ـ بیروت،(١المصري، ط

، جذوة )ھـ٤٨٨ت(الحمیدي، محمد بن فتوح بن عبدهللا بن فتوح بن حمید االزدي المیورقي 
/ ھـ ١٣٨٦ ،الدار المصریة للتألیف والنشر ـ القاھرة(المقتبس في ذكر والة االندلس، 

بغیة ، ) ھـ ٥٩٩ت(؛ الضبي، ابو جعفر احمد بن یحیى بن احمد بن عمیرة ٢٠٥) م١٩٦٦
ھـ ١٣٨٧  ،دار الكتاب العربي ـ القاھرة(الملتمس في تاریخ رجال اھل االندلس 

 ٠) ٦٩٣(رقم  . ٢٨١،)م١٩٦٧/

  .١٥٤؛ ابن الفرضي، تاریخ علماء، ٢/٧٢ـ ابن یونس، تاریخ ابن یونس،  ٣٣

   .١٥٤ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء، ٣٤

 .)٤٤٩(رقم  .١٧٨ابن الفرضي، تاریخ علماء،  ـ ٣٥

 ٠) ٤٠٣( رقم ٠ ١٥٨ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء، ٣٦

 ٠ ٣٩٤؛ الضبي، بغیة الملتمس، )٣٣١( رقم ٠ ٢/١٢٨ـ ابن یونس، تاریخ ابن یونس،  ٣٧
  ،  )١١٣(رقم 

 ٢٩٢؛ الحمیدي، جذوة المقتبس، )٨٤٦( رقم ٠ ٣٢٩ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء، ٣٨

  ).٣٨٦(رقم  .٢/١٤٦ـ ابن یونس، تاریخ ابن یونس،  ٣٩

، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، )ھـ٥٤٤ت(ـ عیاض، ابو الفضل بن موسى الیحصبي  ٤٠
) م١٩٧٠/ ھـ ١٤٩٠ المغرب ، –مطبعة فضالة المحمدیة  (١عبدالقادر الصحراوي،ط: تح
٤/٢٧٥.  

  .٤/٢٧٥ـ عیاض، ترتیب المدارك، ٤١

  ٠) ٧٢( رقم٠ ٣٧ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء االندلس،  ٤٢

  .٣٧ضي، تاریخ علماء، ـ ابن الفر ٤٣



      
 
 

    
 
 

٣٩٧

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

، )ھـ٥٦٢ت(ـ السمعاني، ابو سعد عبدالكریم بن محمد بن منصور التمیمي المروزي  ٤٤
مجلس دائرة المعارف  ( ١عبدالرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، ط: االنساب، تح

 ٥/٣٧٧؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ١٣/٣٤٤) م١٩٦٢/ ھـ ١٣٨٢العثمانیة ـ حیدر اباد، 
. 

 ٠) ٣٨٥( رقم ٠ ١٤٧ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء، ٤٥

 ٠ ٣٤٤/ ١٣ـ السمعاني، األنساب، ٤٦

؛ ٢٩٣؛ ابن الفرضي، تاریخ علماء، ٢/١٤٢ـ ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري،  ٤٧
   .٣٥٥، بغیة الملتمس، ؛الضبي ٢٦٨، جذوة المقتبس ،الحمیدي 

  .) ٦٠٢ (رقم٠ ٢٢٧ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء،  ٤٨

  .٢٢٧ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء،  ٤٩

  .) ٤٨٧(رقم ١٩٦ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء،  ٥٠

؛ ٢٢٧؛ الحمیدي، جذوة المقبس، ) ٢٢٦( رقم ٠ ٢/٩١ـ ابن یونس، تاریخ ابن یونس، ٥١
؛ ابن األبار، محمد بن عبدهللا بن ابي بكر القضاعي )٧٨٤( رقم٠ ٣٠٥الضبي، بغیة الملتمس، 

دار الفكر للطباعة ـ (عبدالسالم الھراس، : التكملة لكتاب الصلة، تح ، )ھـ٦٥٨ت (البلنسي 
 .٤/١٠٥) م١٩٩٥/ھـ ١٤١٥لبنان، 

 ٠ ٤/١٠٥؛ أبن األبار، )٥٣٨(رقم ٠ ٢١٢ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء،  ٥٢

 ٠ ٥/٢٥٣ـ عیاض، ترتیب المدارك،  ٥٣

احمد بن مجاھد ؛ ابن ناصر الدین محمد بن )٨٢٦(رقم ٠ ٢ /١ـ الضبي، بغیة الملتمس، ٥٤
محمد نعیم العرق : القیسي، توضیح المشتبھ في ضبط اسماء الرواة والقابھم وكناھم، تح

  ٠ ٩/١٨٦) م١٩٩٣/ھـ١٤١٤، بیروت –مؤسسة الرسالة  (١ط،سوسي 

  ٠ ٣/٨٦؛ ابن األبار، التكملة، )٨٢٦( رقم ٠ ٣١٩ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء،  ٥٥

، االكمال في رفع )ھـ٤٧٥ت(لي بن ھبة هللا بن جعفرـ ابن ماكوال، سعد الملك ابو نصر ع٥٦
دار الكتب العلمیة ـ (١ؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، طماالرتیاب عن ال

 ٠ ٢/٥٨٠) م١٩٩٠/ھـ١٤١١بیروت،  

 ٠ ٣/٨٦ـ ابن األبار، التكملة ،  ٥٧

 ٤٣، ؛ ابن الفرضي، تاریخ علماء٢/١٩تاریخ ابن یونس المصري، ‘ ـ ابن یونس ٥٨
 ٠ ٩/١٨٦؛ابن ناصر الدین، توضیح المشتبھ ، ) ١٠٠(رقم٠



      
 
 

    
 
 

٣٩٨

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 ٠ ٩/١٨٦ ؛ ابن ناصر الدین، توضیح المشتبھ، ٤٣ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء،  ٥٩

 ٠ ٢/١٧١ـ ابن األبار، التكملة ،  ٦٠

 ٠ ٢/١٧١ـ ابن األبار، التكملة ،  ٦١

 ٠ ٥/٢٨٣ـ عیاض، ترتیب المدارك،  ٦٢

  ٠ ٥/٢٨٣ـ عیاض، ترتیب المدارك،  ٦٣

، الصلة في تاریخ أئمة األندلس، )ھـ٥٧٨ت(ـ ابن بشكوال، ابو القاسم خلف بن عبدالملك  ٦٤
  ٠ ٤٥٠) م١٩٥٥/ ھـ ١٣٧٤مكتبة الخانجي، ( ٢ط

  ٠ ٤٥٠ـ ابن بشكوال، الصلة،  ٦٥

 ٠) ٢١٩( رقم ٠ ٨١ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء  ٦٦

  ، ٤٦ بن بشكوال، الصلة، - ٦٧

 ٠ ٤٦ ابن بشكوال، الصلة، - ٦٨

 ٠ ٤٦ ابن بشكوال، الصلة، - ٦٩

 ٠) ١٤٦٢(رقم ٠ ٢/١٤٧ـ ابن الفرضي، تاریخ علماء،  ٧٠

: تح،تاریخ دمشق ، ) ھـ٥٧١ت(ابو القاسم علي بن الحسن بن ھبة هللا ،ـ ابن عساكر ٧١
  .١٥/٢٦٨) م١٩٩٥/ھـ١٤١٥دار الفكر للطباعة ،(عمرو بن غرامة العمروي

 ٠ ١٥/٢٦٨ ابن عساكر، تاریخ دمشق، - ٧٢

 ٠ ١٥/٢٦٨ ابن عساكر، تاریخ دمشق، - ٧٣

 ٠)١٠٣٠( رقم ٠ ٢٩٧ ابن األبار، التكملة، - ٧٤

  ٠ ٢٩٧ ابن األبار، التكملة، - ٧٥

 ٠ ٢٩٧ ابن األبار، التكملة، - ٧٦

 ) .٧٢(  رقم ٢٨/ ٤ ابن األبار، التكملة، - ٧٧
    .٢٨/ ٤ ابن األبار، التكملة، - ٧٨

 ؛ابن بشكوال، ٢/٤٤٨ ؛ابن ماكوال،االكمال، ٢٠٨ – ٢٠٧ الحمیدي، جذوة المقتبس، - ٧٩
  .١/١٦٤الصلة، 



      
 
 

    
 
 

٣٩٩

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 ٠ ٢/٢٠٠ ؛ ابن ناصر الدین ، توضیح المشتبھ، ١٦٤ ابن بشكوال، الصلة، - ٨٠

، تاج )ھـ١٢٠٥ت(محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسیني ابو الفیضمرتضى  الزبیدي، - ٨١
 .٣١/٤٨٥) ھدایة، التدار ال(مجموعة من المحققین :العروس من جواھر القاموس، تح 

  ٠ ١٦٤ ؛ابن بشكوال، الصلة ، ٢/٤٤٨ ابن ماكوال، االكمال، - ٨٢

  ٠ ٢/٤٤٨ ابن ماكوال، االكمال، - ٨٣

  ٠) ٧٧٦٢( رقم ٠ ٦١/٢٣١ ابن عساكر، تاریخ دمشق، - ٨٤

 .٦١/٢٣١ ابن عساكر، تاریخ دمشق، - ٨٥

  ٠) ٧٣٠( رقم ٠ ٢/٢٥٣ ابن االبار، التكملة، - ٨٦

 ٠ ٢/٢٥٣التكملة،  ابن االبار، - ٨٧

 ؛ الذھبي، شمس الدین ابو عبدهللا محمد بن احمد ٦١٦ – ٦١٥ ابن بشكوال، الصلة، -  ٨٨
عمر : ، تاریخ االسالم ووفیات المشاھیر االعالم، تح)ھـ٧٤٨ت(ایماز قبن عثمان بن 

   .٢٩/٥٠٩) م١٩٩٣/ھـ١٤١٣دار الكتاب العربي ـ بیروت،  (٢عبدالسالم التدمري، ط

   .٦١٦ – ٦١٥ال، الصلة،  ابن بشكو- ٨٩

  .٤٨٦ الضبي، بغیة الملتمس ، - ٩٠

سیر ، )ھـ٧٤٨ت( الذھبي، شمس الدین ابو عبدهللا محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز - ٩١
  ٠  ٢٩/٥٠٩، )م٢٠٦-ھـ ١٤٢٧القاھرة ، -دار الحدیث(،اعالم النبالء

  ٠ ٥/٢٥٣ عیاض، ترتیب المدارك، - ٩٢

  ٠)٤٨٨(رقم ٠ ٤/١٦٦ة،  المراكشي، الذیل والتكمل- ٩٣

  .٤/١٦٦ المراكشي، الذیل والتكملة، - ٩٤

 ٠) ٦٨٩(رقم ٠ ٢٦٨ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ٩٥

  ٠) ٢٤٣(رقم ٠ ٩١ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ٩٦

  ٠) ٨٢٦(رقم ٠ ١/٢٤٢ ابن االبار، التكملة، -٩٧

  .١/٢٤٢ ابن االبار، التكملة، -٩٨

 . ١/٢٤٢ ابن االبار، التكملة، - ٩٩



      
 
 

    
 
 

٤٠٠

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 ٠ ٤١٣ ابن بشكوال، الصلة ، - ١٠٠

 ٠ ٤١٣ ابن بشكوال، الصلة ، - ١٠١

 ٠ ٤١٣ ابن بشكوال، الصلة ، - ١٠٢

 . ١٣/٣٤٤؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ١٣/٣٤٤ السمعاني، األنساب، - ١٠٣

 ٠ ١٣/٣٤٤ السمعاني، األنساب، - ١٠٤

 ٠ ١٣/٣٤٤ السمعاني، األنساب، - ١٠٥

 ٠)١١٤٩(رقم ٠ ٢/٢٣ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٠٦

 ٠)٤٢٧(رقم ٠ ٢٢/٢٧٠  الذھبي، تاریخ االسالم، - ١٠٧

الدیباج )ه ٧٩٩ت(ابراھیم بن علي بن محمد برھان الدین الیعمري ،  ابن فرحون - ١٠٨
دار التراث للطبع (محمد االحمدي ابو النور  :في معرفة اعیان علماء المذھب ،تح المذھب 

  .١/٢٦٥)ت .والنشر، ال

 ٠ ٢/٢٣ تاریخ علماء،  ابن الفرضي،- ١٠٩

 ٠ ٢٢/٢٧٠ الذھبي، تاریخ االسالم، - ١١٠

 ٠ ٢/٢٣ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١١١

 ٠) ٣٩٧(رقم ٠ ١٥٤ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١١٢

 ٠)١٠٣٢(رقم ٠ ٣٩٢ – ٣٩١ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١١٣

  .١/١٦٥ ابن األبار، التكملة، - ١١٤

 ٠) ٦٠٢(رقم ٠ ٢٢٧ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١١٥

 ٠)١١٥٨(رقم ٠ ٢/٢٦ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١١٦

 ٠ ٢/٢٦ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١١٧

 ٠)٧٨٩(رقم ٠ ٣٠٣ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١١٨

 ٣٠٤- ٣٠٣ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١١٩

 ٠ ٣٠٣ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٢٠



      
 
 

    
 
 

٤٠١

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

؛ ابن )١٠٠٢(رقم ٠ ٣٦١یة الملتمس، ؛ الضبي، بغ٢٧١ الحمیدي، جذوة المقتبس ، - ١٢١
 ٠ ٩/١٨٦ناصر الدین، توضیح المشتبھ، 

 ٦/١٦٦ عیاض، ترتیب المدارك، - ١٢٢

 ٦/١٦٦؛ عیاض، ترتیب المدارك، )٦٨٤(رقم ٠ ٢٦٧ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٢٣

 ؛الذھبي، تاریخ ٦/١٦٦ ؛ عیاض، ترتیب المدارك، ٢٦٧ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٢٤
 ٠)١٧٢(رقم ٠ ٢٥/١٢٥ االسالم،

 ٠ ٦/١٦٦ ؛ عیاض، ترتیب المدارك، ٢٦٧ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٢٥

؛ الحمیدي، جذوة )٣٠١(رقم ٠ ٢/١١٧ ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري، -  ١٢٦
 ٠) ٩٦٣(رقم ٠ ٣٥٣ ؛ الضبي، بغیة الملتمس، ٢٦٧المقتبس، 

  .٢/١١٧ ابن یونس، تاریخ ابن یونس المصري، - ١٢٧

 ٠)١٠٣٠(رقم ٠ ١/٢٩٧بن األبار، التكملة،  ا- ١٢٨

 ٠) ٤٤٦(رقم ٠ ١٧٤- ٢/١٧٣ ابن األبار، التكملة، - ١٢٩

 ٠ ١٧٤- ٢/١٧٣ ابن األبار، التكملة، - ١٣٠

  ٠ ٢/١٧٤ ابن األبار، التكملة، - ١٣١

 ٠)٤٨١(رقم ٠ ١٦٥- ٤/١٦٤ ابن األبار، التكملة، - ١٣٢

 ٠  ١٦٥/ ٤ ابن األبار، التكملة، - ١٣٣

 ٠ ٦٢٢، الصلة،  ابن بشكوال- ١٣٤

 ٠ ٦٢٢ ابن بشكوال، الصلة، - ١٣٥

 ٠) ٧٧٦٢(رقم ٠ ٦١/٢٣١ ابن عساكر، تاریخ دمشق، - ١٣٦

 ٠)١٠٣٢(رقم ٠ ٣٩٢ – ٣٩١ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٣٧

 ٢/٢٠٠؛ ابن ناصر الدین، توضیح المشتبھ، ٢٧/٣٩٢ الذھبي، تاریخ االسالم، - ١٣٨

 ٠ )١٨٥(رقم ٠ ٣/٧٦ ابن األبار، التكملة، - ١٣٩

معجم اصحاب ،)ھـ٦٥٨ت(محمد بن عبدهللا بن ابي بكر القضاعي البلنسي ، ابن االبار -  ١٤٠
   .٢٥١) م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠،  مصر–مكتبة الثقافة الدینیة  (١ط، القاضي ابي علي الصدفي



      
 
 

    
 
 

٤٠٢

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 ٠) ٢٤٣(رقم ٠ ٩١ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٤١

 ) .١٢٥٦(رقم ٠ ٤٢٢؛ الضبي، بغیة الملتمس، ٣١٩ الحمیدي، جذوة المقتبس، - ١٤٢

 ٠)٩١٣( رقم ٠ ٣٥٣ الحمیدي، جذوة المقتبس، - ١٤٣

  ٠ ٩٧ ابن بشكوال، الصلة، - ١٤٤

 ٠ ٩٧ ابن بشكوال، الصلة، - ١٤٥

 ٠) ٧١٣(رقم ٠ ٤/٢٥٦ ابن األبار، التكملة، - ١٤٦

 ٠ ٤/٢٥٦ ابن األبار، التكملة، - ١٤٧

  ٠) ١٢٥٣(رقم ٠ ١/٣٥٢ ابن األبار، التكملة، - ١٤٨

 ٠ ١/٣٥٢التكملة،  ابن األبار، - ١٤٩

 ٠) ١٨٥(رقم ٠ ٣/٧٦ ابن األبار، التكملة، - ١٥٠

 ٠ ٣/٧٦ ابن األبار، التكملة، - ١٥١

 ٠) ٧٤٦(رقم ٠ ٢/٢٥٧ ابن األبار، التكملة، - ١٥٢

 ٠ ٢/٢٥٧ ابن األبار، التكملة، - ١٥٣

 ٠ ٢/٢٥٧ ابن األبار، التكملة، - ١٥٤

 ٠) ٤٨(رقم ٠ ٣/١٦ ابن األبار، التكملة، - ١٥٥

  .٣/١٦ار، التكملة،  ابن األب- ١٥٦

 .٣/١٦ ابن األبار، التكملة، - ١٥٧

 ٠) ٦١(رقم ٠ ٣/٢٠ ابن األبار، التكملة، - ١٥٨

  .٣/٢٠ ابن األبار، التكملة، - ١٥٩

  .٣/٢٠ ابن األبار، التكملة، - ١٦٠

 ٠) ٦٩٢(رقم ٠  ٢٦٨ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٦١

 . ٦٩٥ – ١/٦٩٤، دولة االسالم ، عنان - ١٦٢
 ).٧٢(رقم  . ٣٧، تاریخ علماء ، ي  ابن الفرض- ١٦٣



      
 
 

    
 
 

٤٠٣

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 ٠) ١٢٤٨(رقم ٠ ٢/٦٠ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٦٤

 ٠)٧٠٣(رقم ٠ ٢٧١-  ٢٧٠ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٦٥

  .٥/٢٨٣ عیاض، ترتیب المدارك، - ١٦٦

 ٥/٢٨٣ ؛ عیاض، ترتیب المدارك، ٢٧١ – ٢٧٠ ابن الفرضي، تاریخ علماء، -١٦٧

 ٠  ٢٧١اء،  ابن الفرضي، تاریخ علم- ١٦٨

بغیة الوعاة في طبقات ،  )ھـ٩١١ت( السیوطي، جالل الدین عبدالرحمن بن ابي - ١٦٩
صیدا  / لبنان –المكتبة العصریة (محمد ابو الفضل ابراھیم : اللغویین والنحاة، تح

  ٠) ١٥٧٨(رقم ٠ ٢/١١٥)الت،

 ٠ ١/٢٥١ ابن األبار، معجم اصحاب القاضي، - ١٧٠

 ٣٦/٥٠٤؛ الذھبي، تاریخ االسالم، )٧٤٦(رقم ٠ ٢/٢٥٧ ابن األبار، التكملة، - ١٧١

  ٠) ٤٨(رقم ٠ ٣/١٦ ابن األبار، التكملة، - ١٧٢

 ٠) ١٧(رقم ٠ ١/١٤ المراكشي، الذیل والتكملة، السفر الخامس - ١٧٣

المغرب في ،  )ھـ٦٨٥ت (ي ابن سعید المغربي ،ابو الحسن علي بن موسى االندلس-  ١٧٤
 ٢/٤٦٠)م١٩٥٥/  ھـ١٣٧٥ القاھرة  –المعارف دار  (٣ط، شوقي ضیف: حلى المغرب، تح

 ٠)٦٤٠(رقم ٠

   .٥/٢٨٣ عیاض، ترتیب المدارك، - ١٧٥

  ٠) ١٢٤٨(رقم ٠ ٢/٦٠ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٧٦

 ٣٩٤؛ الضبي، بغیة الملتمس، )٣٣١(رقم ٠ ٢/١٢٨ ابن یونس، تاریخ ابن یونس، - ١٧٧
 ،  )١١١٣(رقم ٠

 ).٧٨٩(م  رق١/٢٣٧، التكملة ،  ابن االبار - ١٧٨

 ٠) ١٤٦٢ (٠ ٢/١٤٧ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٧٩

، ٦/١٦٦، عیاض، ترتیب المدارك، )٦٨٤(، رقم ٢٦٧ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ١٨٠
  ٠) ١٧٢( رقم ٠ ٢٥/١٢٥الذھبي، تاریخ االسالم، 

  ٠ ٢٥/١٢٥، الذھبي، تاریخ االسالم ٦/١٦٦عیاض، ترتیب المدارك،  ١٨١-

  ٠ ٦/١٦٦، عیاض، ترتیب المدارك، ٢٦٧علماء،  ابن الفرضي، تاریخ - ١٨٢



      
 
 

    
 
 

٤٠٤

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

  ٠ ١/٢٦٥ ؛ ابن فرحون، الدیباج المذھب، ٩/١٨٦ ابن ناصر الدین، توضیح المشتبھ، - ١٨٣

  ٠ ١/٢٦٥ ابن فرحون، الدیباج المذھب، - ١٨٤

 ٠ ٤٦ ابن بشكوال، الصلة، - ١٨٥

 ٠) ٧٢( رقم ٠ ٤/٢٨ ابن األبار، التكملة، -١٨٦

 ٠ ٢/٢٠٠مشتبھ،  ابن ناصر الدین، توضیح ال- ١٨٧

 ٠ ٤١٣ ابن بشكوال، الصلة ، - ١٨٨

 ٠ ٦٢٢ ابن بشكوال، الصلة، -١٨٩

  ٠)٤٨١( رقم ٠ ١٦٥ ـ ٤/١٦٤ ابن االبار، التكملة، - ١٩٠

  ٠ ٦٢٢ ابن بشكوال، الصلة، - ١٩١

  ٠ ٦٣٣ ابن بشكوال، الصلة، - ١٩٢

  ٠ ٦٣٣ ابن بشكوال، الصلة، -١٩٣

 ٠)٦٤٠( رقم ٠ ٢/٤٦٠ ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، -١٩٤

  ٠) ٧٣٠( رقم ٠ ٢/٢٥٣ ابن االبار، التكملة، - ١٩٥

 ٠ ٣٥٣ الحمیدي، جذوة المقتبس، - ١٩٦

   .٦٢٢ ابن بشكوال، الصلة،  - ١٩٧

  ٠ ٩/١٨٧ ابن ناصر الدین، توضیح المشتبھ، ٤٠٣ ابن بشكوال، الصلة، -١٩٨

  ٠) ١٢٥٣( رقم ٠ ١/٣٥٢ ابن األبار، التكملة، - ١٩٩

 ) .٩١٣( رقم ٠ ٣٥٣ الحمیدي، جذوة المقتبس، - ٢٠٠

؛ ابن ناصر الدین، توضیح المشتبھ، )٧٤(رقم ٠ ٣٨ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ٢٠١
٩/١٨٦.   

   .٩/١٨٦ ؛ ابن ناصر الدین، توضیح المشتبھ، ٣٨ ابن الفرضي، تاریخ علماء، - ٢٠٢
 ٠) ٤٤٧( رقم ٠ ٢٣/٢٦٢ الذھبي، تاریخ االسالم، - ٢٠٣

 ٠) ١٦٢٠(رقم  ٠ ٢/٢٠٢ ابن الفرضي، تاریخ علماء ، - ٢٠٤



      
 
 

    
 
 

٤٠٥

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 ٠ ٢/٢٠٢ ابن الفرضي، تاریخ علماء ، - ٢٠٥

  ) .١١٩٥(رقم  ،٢/٣٧ ابن الفرضي، تاریخ علماء ، - ٢٠٦

  

  

  

  

  

  

  



      
 
 

    
 
 

٤٠٦

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

  قائمة املصادر واملراجع

، التكملة لكتاب )ھـ٦٥٨ت (ابن األبار، محمد بن عبدهللا بن ابي بكر القضاعي البلنسي  -١

 ) م١٩٩٥/ھـ ١٤١٥اعة ـ لبنان، دار الفكر للطب(عبدالسالم الھراس، : الصلة، تح 

،  مصر–مكتبة الثقافة الدینیة  (١ط،  الصدفيمعجم اصحاب القاضي ابي علي

  )م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠

ابن األثیر، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالواحد  -٢

م تدمري، عمر عبدالسال: ، الكامل في التاریخ، تح)ھـ٦٣٠(الشیباني الجزري، عزالدین 

 )م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٧ لبنان، - دار الكتاب العربي (١ط

نزھة ) ھـ٥٦٠ت(األدریسي، محمد بن محمد بن عبدهللا بن ادریس الحسني الطالبي  -٣

 ) م ١٩٨٨/  ھـ١٤٠٩ ، بیروت–عالم الكتب (١ط٢المشتاق في اختراق االفاق، 

اریخ أئمة األندلس، ، الصلة في ت)ھـ٥٧٨ت( ابن بشكوال، ابو القاسم خلف بن عبدالملك  -٤

 )م١٩٥٥/ھـ١٣٧٤ مكتبة الخانجي،(٢ط

، )ھـ٧٣٩ت(البغدادي، صفي الدین عبدالمؤمن بن عبدالحق بن شمائل القطیعي الحنبلي  -٥

/ ھـ ١٤١٢ ،بیروت-دار الجیل،(١مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع، ط

 )م١٩٩٢

، )ھـ٤٨٨ت(زدي المیورقي الحمیدي، محمد بن فتوح بن عبدهللا بن فتوح بن حمید اال -٦

ھـ ١٣٨٦، القاھرة - الدار المصریة للتألیف والنشر(جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس، 

  )م١٩٦٦/ 

، الروض المعطار في خبر )ھـ٩٠٠ت(الحمیري، ابو عبدهللا محمد بن عبدالمنعم  -٧

  )م١٩٨٠/ھـ ١٤٠٠بیروت، -مؤسسة ناصر للثقافة  (٢احسان عباس، ط: االقطار، تح

ت (بن خلدون،عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابو زید ولي الدین الحضرمي االشبیلي ا -٨

، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن )ھـ٨٠٨

  )م١٩٨٨/ھـ ١٤٠٨بیروت،  -دار الفكر(٢خلیل شحادة،ط:االكبر، تح

براھیم بن ابي بكر البرمكي ابن خلكان، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ا -٩



      
 
 

    
 
 

٤٠٧

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

دار (١احسان عباس،ط: ، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تح) ھـ٦٨١ت(اإلربلي

  )بیروت ، الت -صادر 

،تاریخ )ھـ٧٤٨ت(الذھبي ، شمس الدین ابو عبدهللا محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز  -١٠

دار الكتاب  (٢ي،طاالسالم ووفیات المشاھیر االعالم ، تح عمر عبدالسالم التدمر

 ،)م١٩٩٣/ھـ ١٤١٣ بیروت، -العربي

  ،)م٢٠٦-ھـ ١٤٢٧القاھرة ، -دار الحدیث(،سیر اعالم النبالء                    

، تاج )ھـ١٢٠٥ت(محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسیني ابو الفیضمرتضى  الزبیدي،  -١١

  )ة، التدار الھدای(مجموعة من المحققین :العروس من جواھر القاموس، تح 

، )ھـ١٣٩٦ت(الزركلي، خیرالدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي  -١٢

 )م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣ـ بیروت، دار العلم للمالیین(١٥ط

المغرب في حلى ،  )ھـ٦٨٥ت (يابن سعید المغربي ،ابو الحسن علي بن موسى االندلس -١٣

 )م١٩٥٥/  ھـ١٣٧٥  ، القاھرة–دار المعارف  (٣ط، شوقي ضیف: المغرب، تح

، )ھـ٥٦٢ت(السمعاني، ابو سعد عبدالكریم بن محمد بن منصور التمیمي المروزي  -١٤

مجلس دائرة المعارف  ( ١عبدالرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، ط: االنساب، تح

 )م١٩٦٢/ ھـ ١٣٨٢حیدر اباد،  العثمانیة ـ

ي طبقات اللغویین بغیة الوعاة ف،  )ھـ٩١١ت(السیوطي، جالل الدین عبدالرحمن بن ابي  -١٥

 ٢/١١٥)الت،صیدا / لبنان –المكتبة العصریة (محمد ابو الفضل ابراھیم : والنحاة، تح

بغیة الملتمس في ، ) ھـ ٥٩٩ت(الضبي، ابو جعفر احمد بن یحیى بن احمد بن عمیرة  -١٦

 )م١٩٦٧/ھـ ١٣٨٧ ، القاھرة -دار الكتاب العربي(تاریخ رجال اھل االندلس 

،البیان المغرب في اخبار )ھـ٦٩٥ت( محمد بن محمد المراكشيابن عذاري،ابو عبدهللا -١٧

دارالثقافة ـ  (٣ ط،لیفي بروفنسال٠كوالن إ٠س٠ج: األندلس والمغرب، تح 

 )م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣بیروت،

عمرو : تح،تاریخ دمشق ، ) ھـ٥٧١ت(ابو القاسم علي بن الحسن بن ھبة هللا ،ابن عساكر -١٨

 )م١٩٩٥/ھـ١٤١٥دار الفكر للطباعة ،(بن غرامة العمروي

 –مطبعة المدني (٤عنان، محمد عبدهللا ،دولة االسالم في االندلس،ط -١٩



      
 
 

    
 
 

٤٠٨

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 )م١٩٩٧/ھـ١٤١٧،القاھرة

، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، )ھـ٥٤٤ت(عیاض، ابو الفضل بن موسى الیحصبي  -٢٠

 )م١٩٧٠/ھـ١٤٩٠ المغرب ، –مطبعة فضالة المحمدیة  (١عبدالقادر الصحراوي،ط: تح

، تاریخ )ھـ٤٠٣ت(بدهللا بن محمد بن یوسف بن نصر ابو الولید األزدي ابن الفرضي، ع -٢١

 )م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨القاھرة، -مكتبة الخانجي  (٢علماء االندلس، ط

، االكمال في رفع )ھـ٤٧٥ت(ابن ماكوال، سعد الملك ابو نصر علي بن ھبة هللا بن جعفر -٢٢

- دار الكتب العلمیة (١طؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، ماالرتیاب عن ال

  )م ١٩٩٠/ھـ١٤١١بیروت،  

الذیل ) ھـ٧٠٣(المراكشي، ابو عبدهللا محمد بن محمد بن عبدالملك االنصاري االوسي  -٢٣

 بیروت -دار الثقافة (١احسان عباس،ط: والتكملة لكتابي الموصول والصلة ،تح

 )م١٩٦٥/ھـ ١٣٨٥،

، نفح الطیب من غصن ) ـھ١٠٤١(المقري، شھاب الدین احمد بن محمد التلمساني -٢٤

  )م١٩٦٨/ھـ١٤٨٨بیروت، –دار صادر  (١احسان عباس، ط: األندلس الرطیب، تح

ابن ناصر الدین محمد بن احمد بن مجاھد القیسي، توضیح المشتبھ في ضبط اسماء  -٢٥

 –مؤسسة الرسالة  (١ط،قسوسيمحمد نعیم العر: الرواة والقابھم وكناھم، تح

   )م١٩٩٣/ھـ١٤١٤روت،بی

،معجم البلدان، )ھـ٦٢٦ت (الحموي، شھاب الدین ابو عبدهللا بن عبدهللا الروميیاقوت  -٢٦

  ) م١٤١٥/١٩٩٥ ،  بیروت - صادر دار(٢ط

، تاریخ ابن یونس )ھـ٣٤٧ت(ابن یونس، ابو سعید عبد الرحمن بن احمد الصدفي  -٢٧

 ) م٢٠٠٠/ھـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة ـ بیروت، (١المصري، ط
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 قرن السادس اهلجريالفتح اإلسالمي إىل ال منذ ومسامهات علامئها باحلركة العلمية واحلياة العامة مدينة وشقة األندلسية 

 

My research topic entitled (The Andalusian city "Washka"and 

the contributions of its scientists to the scientific movement and 

public life since the Islamic conquest in the ٦th century AH , is 

considered one of the important Andalusian cities which I have 

tried to highlight in this study. Washka is one of important old 

city in Andalusia and it is considered one of bases and the 

second town of Serkasta that located in east of it. Characterized 

with construction and perfection walls , the city has opened a 

reconciliation in the beginning of the Islamic conquest of 

Andalusia . This study dealt with the scientific movement in the 

city and contributions of its scientists in the Islamic Sciences  ،

Islamic jurisprudence and Arabic language and literature in 

addition to Al-Hadith , Quraan Readings and history and their 

contributions to the public life in Management , judiciary, and 

the lead the pray and sermon Prayer sermon in the main Masjid 


