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 الممخص 

فقدد كد ن بد ط  ،في عهد المرابطين والموحدين حركة عممية مزدهرة األندلسشهدت 
ن الحركددة وأدبدد ا وقددول  لمكلددب ، الحكدد م والفمءدد ا م دد لس ومنلدددي ت لمشددمراا والمممدد ا واأل

 األنددددلس دددواا الممميدددة اللدددي ع شدددله  بددد د الممميددة ك ندددت موتددده اهلمددد مهم ، فدددي هدددذ  األ
ب هلمدد م وعن يددة الحكدد م المددرابطين ، فنبدد   حظيددتلددي ابددن عطيددة المحدد ربي ال أقددرة ظهددرت
من الممم ا والءقه ا والمحدثين وبرعوا في مفلمف المموم ولمبوا دورًا  المديد األقرةمن هذ  

داري وال هددد دي بدددين خدددءوف افدددوانهم فدددي ازدهددد ر الحركدددة الممميدددة فتدددً  عدددن دورهدددم اإ
 دفمدواعمى من تدمن الءد لحين الدذين المرابطين تد القوات االقب نية ، فقد ك ن  دهم اال

من الممم ا والءقه ا وكب ر الشديوخ ، ا لممدت فديهم كدل   اءطحالوان ب  األندلسب د  إلى
 0الفخ ئص المممية والمواهب الءكرية 

 

 

 د. بثينة عادل عنران م.

 البصرة جامعة/  الرتبية للبناتكلية 
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Scientific families in Andalusia (the families of IbnAtiya 

al-muharbi) 
 

 

 

 

Abstract 

Andalusia during the era of the Morabouts and theMonotheists 

witnessed a flourishing scientific movement. The courts of rulers 

and caliphs were considered as assemblies and forums for poets, 

scholars and writers as well as a market for books. In addition, the 

scientific movement was highly focused. In this scientific 

environment that Andalus experienced, the family of IbnAtiya al-

Muharribi emerged, which was attended with the interest and care 

of the morabout  rulers. Many scholars , jurists and hadith narrators  

excelled in various sciences and played a major role in the 

flourishing of the scientific movement as well as  their 

administrative and jihad role alongside their siblings who were 

stationed against  Spanish Forces. Their supreme grandfather was 

the highest among the conquistadors who entered Andalusia and 

gave birth to  leading scholars, jurists and senior sheikhs. They had 

met  several scientific skills and intellectual talents.  

 

 

 Lect .Dr .buthain aadel Omran 

College of Education for Women / University of  Basrah   
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 المقدمة
المممية اللي ك ن له  دور عممي وفكري وقي قي  األقرب لمديد من  األندلسب د  حظيت

الب د عن طريق الءلوح ت فأنشأ  يل من  إلى األقر، فقد دفل نءر من هذ   األندلسفي 
في مفلمف م  الت الحي ة في  اً كبير  اً عريقة لمبت دور  أقرةقس أالممم ا والءقه ا والمءكرين و 

اللي ان بت فط حمه من الممم ا  األقرابن عطية واحدة من هذ   أقرةية ، فك نت األندلقالب د 
 ي ل الذين فكرية وعممية لوارثه  األ اً ث ر آهم ت ملنوعة وملمددة لركت  قموالءقه ا ك نت لهم 

كبيرًا في  ابن عطية  اثراً  قرةنواع المموم المقمية والنقمية، فك نت ألأشممت مفلمف  ،  اوا بمدهم
في عخرهم من  األندلسالحركة المممية في عخر المرابطين رغم م  ك نت لمر به   زده را

والقت ا  األندلسوالقوى الف ر ية اللي ك نت لروم ألقق ط  قب نيةاإم لك حروب و ه د مه الم
عمى دولة المرابطين، لكن الحركة المممية في عخرهم ك نت مزدهرة ومدارس الممم منلشرة في 

وغرن طة  فقد احلتنت الممم ا والءقه ا والمءكرين واخبح لهم حظ وافر  ةشبيمياو لرطبة ومرقية 
طين وك نت لخورهم منلدى لمشمراا واالدب ا والممم ا فتً  عن المكلب ت اللي عند الحك م المراب

ابن عطية المح ربي من تمن  أقرةنواع الكلب في لخورهم  فك نت أك نت لحوي مفلمف 
مورهم ويقلخحبونهم في أب هلم م المرابطين ولربلهم وك نوا يقلشيرونهم في  حظيتاللي  األقر

فتً  عن دورهم المقكري والقي قي   ً وثق في  ً عممي اً دور  األقرةلهذ   فك ن ،غزوالهم تد االقب ن
عمى لهم مه ذكر لرا م ابلداًا من ال د األ األقرة، ولد لن ول البحث نقب  األندلسفي ب د 

عن وين  إلىفتً  عن ال ه دية فلم لققيم البحث  ،داريةوأداورهم المممية واإ األقرةفراد هذ  أ
 0دوارهم المممية ومؤلء لهم أو  األقرةوفقرات ملنوعة عن نقب هذ  
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 ابن عطية المحاربي أسرةنسب 

وك ن   ألندلسب اللي ظهرت األقرمن ق لة عربية عريقة وهي من  األقرةلنحدر هذ  
عي ن  ، فهم من ولد زيد بن مح رب بن حءخة بن ليس بندارية في الحي ة المممية واإ اً ور له  د

فمنهم من  األقرةولد افلمف المؤرفون في نقب هذ   ، (1)بن متر بن نزار بن ممد بن عدن ن
ربيمة والبمض ل ل انهم من متر ، في حين الءق كل من ابن بشكوال  إلىل ل انهم ينلمون 

نهم من متر من ولد زيد بن مح رب بن حءخة من ليس عي ن من متر ، أوابن فرحون 
رًا من الذرية وك ن ر عطية بن فء ف بقرية لنينمة من زاوية غرن طة فنقل كثينزل  دهم االكب
ربيمة من تمن  إلى، في حين نرى المقري افلمف عنهم فق ل انهم ينلقبون  (2)له  لدر وفتل

فمنهم من متر وبمتهم من ربيمة وحدد المواطن اللي اقلقروا  األندلس إلىالقب ئل اللي نزحت 
مح رب بن عمرو بن وديمة بن افتى بن  ديمة بن اقد بن  إلىمن ينلقب  ومنهم:(( فيه  فق ل
مح رب بن  إلىنهم ينلقبون أ عمى كدأوبذلك  ، (3)ومنهم بنو عطية اعي ن غرن طة(( ربيمة ،

 0ربيمة ال مح رب بن متر 

متر وهذا م  ذكر  الق تي  إلىابن عطية ينلمون  أقرةن أولكن الملءق عميه والمؤكد 
واعلمد عميه عبد الحق بن عطية عندم  لحدث عن  (5)هل البيرةأوهو من  (4)مطرف بن عيقى

نه من ولد زيد بن مح رب بن حءخة بن ليس بن عي ن بن أقرله في فهرقله ل ئً  " أنقب 
ولءت وايد  في ذلك الق تي عي ض عند حديثه عن نقب بني مح رب فق ل" كذا  (6)متر "

الذي يؤكد  ، (7)عمى نقبهم في كل ب  ابن عيقى في ل ريخ عرب البيرة في ذكر لب ئل مح رب"
متر هو  دهم الذي انلقبوا اليه وهو عطية بن ف لد بن فء ف بن اقمم بن مح رب  إلىنقبهم 

، ونزل لشل لة األندلس إلىبن حءخة بن ليس عي ن الذي ك ن احد ال نود الء لحين الذين دفوا 
ونشروا  األندلسوهي لرية ل بمة لغرن طة ، فقد ك ن عطية في خءوف الم  هدين الذين فلحوا 

لم ليم االق م فيه  ، وك نوا بنو عطية من تمن القب ئل اللي نزلت الميم البيرة واللي ك نت 
اقم ئهم في قم ا  لميزتكريمة ان بت عدد من الممم ا  أقرةفأقس  غرن طة ع خمة كورة البيرة

نه   أكرم هلل له في هذ  الذرية من حيث ال    والممم فتً  عن أ، ولد  (8)يةاألندلقثق فة ال
 0 (9)ه  ب لءقه والحديث واالدب ئبن أمن  المديد وامل زخل والممم  ممت بين عرالة األ

اللي  األندلسالمشهورة في  األقرابن عطية يمدون من  أقرةن أن نقلنلج أوبذلك يمكن 
 دهم االعمى عطية المح ربي الذي ك ن من  إلىوالءتل يمود  عرفت ب لممم وال    واللقوى ،

 0خل وو  هة الممم عي ن غرن طة الذين عرفوا بمرالة األأ
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 ابن عطية المحاربي أسرةبرز عمماء أ

اللي اشلهرت م  بين القرنين الف مس والق به اله ري في عخر  األقرةان بت هذ  
من الممم ا ولوارث احء دهم الممم وك نت لهم مك نة عممية رالية في  المديدالمرابطين والطوائف 

 0 األقرةبرز الشفخي ت في هذ  أي ومن األندلقالم لمه 

 م(932ىـ/328قاسم بن تمام بن عطية المحاربي ) -2
، ك ن (10) اً زاهد  مي ً  وفقيهً   ً خدول  ً ب  عمرو وك ن ع لمأهل البيرة يكنى أا يمد ل قم من عمم 

ويوقف بن  (11)عظم ع لمين من عمم ا عخر  وهم  قميد بن نمر أفذ عممه من أكثير اللرح ل 
 ، ولد ذكر  ابن الفطيب عندم  لحدث عن لرية لشل لة بقوله: ))ولرية لشل لة(12)يحيى المغ مي

لوفي  (13)خح ب قحنون ، ونزل فيه   د  عطية بن ف لد المح ربي((أومنه  ل قم بن لم م من 
 (14)ه318قنة   ألندلسل قم بن لم م ب

غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبداهلل بن تمام بن عطية بن خالد بن خفاف  -0
 م(2229ىـ/022المحاربي )

دب ، وك ن الذين  مموا بين الءقه والحديث واللءقير واأل األندلسحد ر  الت أيمد غ لب 
ب  أالمشرق واللقى  إلى، رحل  (15)بيله بيت عريق في الممم ، له رح ت كثيرة لطمب الممم 

فذ عنه كل به المشهور اللءري  الف ص أالق قم بن ال  ب الذي ك ن من فقه ا الم لكية و 
ويمد غ لب من عمم ا بمدله الممدودين واع مه   بمذهب م لك الذي يحوي مق ئل في الءقه ،
حمد بن ف لد أو  (16)وهو محمد بن فطيس األندلسالب رزين ، لءقه عمى يد اشهر عمم ا 

 (18)ه 400وغير  روي عنه ابنه عبد الرحمن بن غ لب لوفي ببمدة البيرة قنة   (17)القرطبي

 0 المحاربي عبد الرحمن بن غالب  بن تمام بن عبد الرؤوف بن عطية-3

بيه غ لب بن لم م الذي أيمد عبد الرحمن من الممم ا الملقين الذين روي عنه ، روي عن 
ب  بكر غ لب ولد وردت ممموم ت مقلتبة ومفلخرة عن عبد أفذ الممم منه حدث عنه ابنه أ

 0 (19)الرحمن بن غ لب 



                                                                     

 590 (0202 حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عادل عمران م.د. بثينة  

عطية بو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن أ -0
 2م(2200ىـ/528المحارب)

في الثق فة  اً كبير  اً وك ن له دور  األندلسيمد غ لب من شيوخ الممم الذين لممت ن ومهم في 
فذ الممم عنه وك ن عمى الخ ل ب لممم ا فتً  عمى   نب أبيه الذي أق مية فقد حمل لواا اإ

في كثير من  ممم ، وع لم ً وح مل لواا ال الممم ك ن من الشمراا الم يدين ، ك ن شيفً  وفقيه ً 
 0 (20)المموم

نشأ في بيئة كريمة وأرومة من الشرف وك ن ام مً  في عمم الحديث وع رفً  عممه ت بطً  
فتً  عن رح له  األندلسللقى ب لكثير من عمم ا إ ، (21)(ملسو هيلع هللا ىلصلر  له وح فظ  لحديث الرقول)

هن ك وافذ عنهم مفلمف المموم في الءقه والحديث، المشرق ومخر والمهدية واللقى ب لممم ا  إلى
بو بكر من الممم ا الملخدرين أولد ا  ز له الكثير من الممم ا في كلب القنة والموطأ وك ن 

فأنلءه الكثير منه وافذوا عنه، والدليل عمى ذلك  وقنن خحيح البف ري والءلي  واللءقير لملدريس
ل ئً :)) ك ن ح فظً  لمحديث وطرله وعممه ع رفً  بأقم ا ر  له  م  ذكر  ل مذله وهو ابن بشكوال

ب  بكر أنه قمه أخح بن  أفهمه ، ذاكرًا لملونه ومم نيه ولرات بفط بمض  إلىونقمله ، منقوبً  
وكذلك م  ل له عنه ابنه عبد الحق في  (22)نه كرر البف ري قبمم ئة مرة((أبن عطية يذكر 

))ولرى عمي الممم من ظرات في  له ولأثر به منذ نمومة اظ فر   ل ئ ا فهرقله الذي ك ن احد ل مذ
نه لرأ أ، فتً  عمى  (23) مه((أيتً  حلى حتر  أاللءقير والموطأ والبف ري والرأي ، وقم عً  

فذ الممم أحد شيوفه الذي أ، الذي ك ن (24)عن ابي الحقن بن عبداهلل الحترميب لقبه  القرآن
 0 (25)بي غ لبأبي محمد عبد المزيز بن  عبد الوه ب بن أبو بكر عن أمنه، وروي 

 عن خوله وفروعه فت ً أدب واحكم ب  بكر كونه ك ن ع لم وفقيه بل القن األأولم يكلِف 
 ن ذكرن  ك ن ش عرًا ومن اشم ر  في الزهد أنه قبق و أ

 معرضااييا المطرود من باب الرضى       كم يراك اهلل تميو              

 كـم انت فـي جيــل الصبا قد مضى عمر الصبا وانقرضا إلىكم 
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 وأستمذ الجفن ان تغمضا       قــم اذا الميل دجــت ظممــتو              

 (02)واقرع السن عمى ما مضى       فضع الخد عمى االرض ونح             

والذي يدلل عمى لتممه في االدب والشمر ولمكنه منه م  ل ل عنه ابن ف ل ن ))ولد 
دب الذي احكم لقنم كواهل المم رف وغواربه ، يقيد شوارد المم ني وغرائبه  القلت عه ب أل

ل ل عنه )) ك ن اديبً  وش عرًا ، لغويً  دينً  ف تً   م  ابن بشكوالأ، ( 27)((0000اخوله وفروعه 
ب  بكر ك نت أن حي ة أيمكن القول  لك، وبذ( 28)م  اكثر الن س عنه وكف بخر  في افر عمر ((

فقد بقي يفدم طمبة الممم  ح فمة ب لدراقة وك ن ملقدم بمموم الحديث وعموم الدين والءقه واالحك م،
 0له حلى اخ به الممى في افر حي 

عبد الحق غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبداهلل ابن تمام -5
 م(2202ىـ/502بن عطية المحاربي )

هد في عهد المرابطين وع خرهم من والدله وحلى 481ولد عبد الحق بغرن طة قنة 
حك م أل، ك ن مءقر ومحدث وم  هد واقه الممرفة من بيت عمم وادب ع رف ب (29)وف له

والحديث ، بدأ بطمب الممم منذ خغر  عمى ايدي عمم ا غرن طة ومنهم والد  اب  بكر غ لب الذي 
أذ لرأ عميه كلب الحديث واللءقير والءقه والمغة  ،ك ن له فتل في لمممه منذ نمومة اظء ر 

ن أبمد    زو أواالدب ، وك ن والد  حريخً  عمى طمب اال  زة له من الكثير من الممم ا الذين 
، لمقى عممه فتً  عن والد  عمى يد  (30)بم  طور الطمب ول  وز المرحمة االولى من عممه

( 32)وابو الحقن عمي الممروف ب بن الب ذش (31)بو عمي الغق نيأ ومنهم األندلسشهر عمم ا أ

الشيوخ القدوة المممية الذي اللدى بهم عبد الحق ولأثر  هؤالا، ويمد (33)بو عمي الخدفيأوالشيخ 
 يديهم شفخيله المممية فتً  عن والد ، والدليل عمى ذلك لول ابن فمدونأبهم ولكونت عمى 

"ان البشر يأفذون مم رفهم واف لهم وم  ينلحمون به من المذاهب واالف ق ل رة عممً  ولمميمً  
اقلحك مً ، والوى رقوفً ، فممى لدر كثرة الشيوخ يكون حخول  ولق ا، ول رة مح ك ة ولمقيً  اشد

 (34)الممك ت رقوفه "
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 مكانتو العممية

عممي ح فل بمدارس  اللي ك نت مركز لربى عبد الحق لربية عممية في مدينة غرن طة
فتً  عمى طمبة الممم في مقلبل عمر  ،فهو لم يكلِف بطمب  الممم وعمم ا الحديث والءقه والممم

عظم شيوفه  ألطمب الممم من  األندلسعواخم  إلىالممم من عمم ا وشيوخ غرن طة بل ارلحل 
، ولد يلردد في ذهن الق رئ قبب عدم رحيل عبد (37)و ي ن (36)وبمنقية (35)اشبيمية إلىفقد رحل 
 إلى نت مركز لممموم والمم رف، ولكن القبب يمود المشرق لطمب الممم اللي ك إلىالحق 

نه ع خر عهد أنه ذكرن  أمن حروب و ه د فقد قبق و  األندلسالظروف اللي ك نت لمر به  
في عهدهم مهددة ب لققوط بأيدي االقب ن مم  اتطر عبد الحق  األندلسالمرابطين حيث ك نت 

يين في  ه دهم ، ولكن في الولت نءقه ك ن شديد األندلقليش رك افوانه  األندلسالبق ا في 
ية بمفلمف المموم ، األندلقالحرص عمى لق ا الممم ا واال لم ع بهم واالفذ منهم في كل المدن 

، والذي  (38)من مك نله المممية واخبح ع لمً  ب للءقير واألحك م والحديث والءقه  كل هذا زاد
لممم ا من ثن ا بحقه فقد ذكر  ابن بشكوال ل ئً  " ك ن يدلل عمى مك نله المممية وهو م  ذكر  ا

م  ابن فرحون فقد مدحه ل ئً "))ك ن أ،  (39)"دب ، ملءنً  في الممومواقه الممرفة ، لوي األ
الق تي ابو محمد عبد الحق فقيهً  ع لمً  ب للءقير، واالحك م والحديث والءقه والنحو والمغة 

"اثر  في كل  ثنى عميه ابن ف ل ن ل ئ ً أ ولد،  (40)"000نظم ونثر واالدب ،مقيدًا حقن اللقيد له 
ثبت في نظمه المقلبدع ، أف له  خبح ونه ر، ولد آعمم في راقها ن ر ، وطوالمه في   ،ممرف

 0( 41)ونثر  المقلبرع م  شهد لمفبر افلي ر "

المممية اللي لحمى به  عبد  ب لمك نةش دوا أم  القيوطي فهو كغير  من الممم ا الذين أ
ديبً  ب رعً  ش عرًا أ واللءقير، لغوي ً  ب ألحك مالحق فقد اثنى عميه ل ئ " ك ن فقيهً   ميً ، ع رفً  

مقيدًا ، ت بطً  قنيً  ، ف تً  من بيت عمم و  لة ، غ ية في لولد الذهن وحقن الءهم و  لة 
بو محمد عبد الحق أ م الم مة شيخ المءقرين م، ووخءه الذهبي ب لقول "اإ (42)"000اللخرف

بو بكر غ لب بن عطية المح ربي الغرن طي، ك ن ام مً  في الءقه واللءقير والمربية أبن الح فظ 
 0 (43)وعية الممم "ألوي المش ركة، ذكيً  فطنً  مدركً ، من 
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فتً  عن كل هذ  الخء ت اللي الخف به  عبد الحق من كونه ك ن محدث وفقيه 
ومءقر وع لم فقد برع ايتً  ب لشمر وك ن من الشمراا الم يدين في النظم واللرقل البديه ومن 

المق د ال  مه وانشد هذين  نم ذج شمر   الذي انشد  عندم  لرر االرلح ل عن لرطبة لخد
 البيلين

 بأربع فاقت االمصار قرطبة      وىي قنطرة الوادي وجامعيا                

 (00)ىاتان ثنتان والزىراء ثالثة       والعممُ  اكبُر شيء وىو رابعيا                 

 وايضًا من اشعاره التي يصف بيا الزمان واىمو 

 داء يعز لو العالج     مو    ــداء الزمان واى                       

 السراجرأيا كما سطع    اطمعت في ظممائو                             

 من في قناتيم اعوجاجيا ثقا         ـــــلمعاشر اع                       

 (05)اختبرت فيم زجاج فإذا كـالدر مالـم تختبر

حد زعم ا دولة المرابطين عندم  لغمب المدو عمى ميورلة أ إلىرقمه  أشم ر  اللي أومن 
 وك ن عبد الحق ل تي عميه  انشد ل ئ ً 

 م ل وايدي رغ ئبآمير المقممين لط محت نواظر أونحو 

 اصبــــــيورق نـــــــوٍر في مــــلصدمة ج من الناس تستدعي حفيظة عدلو               

 بـــــــانــــــعـد جـــــــبًا بـــانــــوافى جــــم فـــأل     عد انفوـــرغم الســـــم يـــمقيم فأن ل           

 صائبــوم سوء المـــلقد عظمت في الق     ةــــطالم شريعــــــــتل وسبي واصـــلق           

 (02)بـــــــدامع ذائـــــــــي المــــــب فـــــــبانو قم    مـــرىـــيع ذكــــــــديرا ان يشـــاليس ج           
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 المك نةلوال الممم ا عن عبد الحق اللي ذكروه  هي الوحيدة اللي لدلل عمى أولم لكن 
ليه  فقد فمد عبد الحق مؤلء ت لؤكد مدى لتممه ب لمديد من المموم وم  إالمممية اللي وخل 

دب والشمر فقد ك نت مؤلء له اللي لركه  ثروة وخل اليه من ثق فة ع لية في م  ل اللءقير واأل
ذ إالمغرب والمشرق والبل عميه  ط ب الممم يثقءون عقولهم من هذ  الكلب ، عممية انلشرت في

 هم هذ  المؤلء ت أواع مه  ومن  األندلسن يكون ام مً  من كب ر ائمة أهمله هذ  المؤلء ت أ

 الكريم  القرآنالوجيز في تفسير -2

ذا الكل ب ولد بدأ بلأليف هذا الكل ب في ولت مبكر من حي له وك ن هدفه من لأليف ه
حقن المموم حب اًل وارقفه  أن عمم كل ب اهلل هو من أوايقن  لى اهلل قبح نه ولم إلىهو اللقرب 

، وك ن والد  ابو بكر فير ممين له في لأليف لءقير  والذي ( 47)عظم الممومأنه من أ ب اًل و 
ب لميل كثيرًا ويأمر  بأن يدون في لءقير  بمض  لأليءه لبل وف له بقنة ، فك ن يولته كملأ

المم ني اللي ل ول في ف طر  ويقول له" لم ي  بني اكلب كذا وكذا في موته كذا من 
، لذا عد لءقير  مر مً  اخيً  لدى ممظم المءقرين ، فقد لمددت مخ در  اللي  (48)لءقيرك"

للوحيد والحديث اللي اقلء د منه  في اعلمد عميه  ولنوعت م  بين كلب الءقه والل ريخ وكلب ا
االقلشه د في لءقير الكثير من االح ديث النبوية ، والدليل عمى كثرة المموم والمخ در اللي 
اعلمد عميه  عبد الحق في لءقير  م  ذكر  في مقدمة لءقير  "وان  ان كنت من المقخرين فقد 

ري فيه عمى اللمب الفطير، وعمدت ذكرت في هذا الكل ب كثيرًا من عمم اللءقير وحممت فواط
 0(49)ال بلخريف  ميه المموم فيه"إذ كل ب اهلل ال يلءقر إبه راحلي واقلءرغت به منني)لواي( 

في لءقير  م  ورد عن النبي )خمى هلل عميه وقمم( وعن الخح بة  لتمنهم م  أ
آفر  إلىية من قورة الء لحة القرآنالكريم فتً  عن لءقير اآلي ت  القرآنوالل بمين في لءقير 

، فتً  عن لأثر   القرآنالكريم في بي ن مم ني   لقرآنالكريم ، فك ن يقلشهد ب القرآنقورة في 
ولكن  القرآنم م الطبري ولءقير    مه البي ن في لءقير برزهم اإأب لمءقرين الذين قبقو  و 

لءقير بمض اآلي ت ، فقد ذكر في راا  في آلواله وينلقد أن لش يب لولت نءقه ك ن يف لف و 
قب ب نزوله  وشرح لبمض مم ني اآلي ت فك نت أح ديث وفت ئل القور و لءقير  كثيرًا من األ
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فر ك نت له م  لس في آشفخيله ب رزة في لءقير  بقبب عن يله بممم اللءقير ومن   نب 

 0 (50)الكريم  القرآنالكريم وهذا م  زاد من حخيمله المممية في لءقير  القرآنلءقير 

ويمكن القول ان لءقير عبد الحق ك ن من المخ در المهمة اللي اعلمد عميه  الكثير من 
لواعد ومب دئ ل ئمة عمى الدلة  إلىالمءقرين الذين   اوا بمد  ، ف مل من اللءقير عممً  يقلند 
 0في المغرب والمشرق  واالقلقخ ا واللرليب ، فك نت له شهرله الواقمة وذاع خيله

 فيرس ابن عطية -3

اللي فمءه  ، اللي ك نت عب رة عن لرا م  المهمةيامد فهرس ابن عطية من المؤلء ت 
لمشيوخ والممم ا الذين اللقى بهم وافذ عنهم ، فقد ك ن حريخً  عمى االللق ا ب لممم ا واال لم ع 

اللي ع ش به  ورحل اليه  لطمب الممم وهذا م  ذكر  في مقدمة فهرقله  األندلسبهم في كل مدن 
، (51)" ...هذ  لقمية من لقيله من الشيوخ حممة الممم وذكر من رويله عنهم ومن ا  زني ل ئً "

( شيخ من الذين اقلء د منهم وافذ عنهم ابلداا 300)إلى لقد لر م عبد الحق في فهرقله هذ
م(عندم  ك ن 1138هد /533الكلب اللي رواه  عنهم ولد الءه قنة ) ب  بكر مه ذكرأبوالد  

، فك ن يمطي خورة واتحة عن حي لهم المممية والكلب اللي درقوه   (52)ل تي عمى المرية
حي لهم الشفخية واال لم عية ، وذكر  إلىوبمض الول ئه اللي ولمت لهم فتً  عن لطرله 

قم ا أيتً  فهرقله عمى أدارية ودينية ، واحلوت إ خب قنة والدلهم ووف لهم وم  لقمدو  من من
وانل  هم الءكري ومدى اهلم مهم برواية المموم المفلمءة فأخبح    ألندلسالمحدثين والءقه ا ب

 0(53)فهرقله مخدرًا لممؤرفين الذين اعلمدوا عميه كثيرًا 

 داري والسياسي بو محمد عبد الحق بن غالب المحاربي اإلأدور 

هم  ، الحق في عهد المرابطين الذين ك ن عهدهم يلميز بظ هرلين ب رزلين ع ش عبد
ال ه د والممم فدلأثر عبد الحق به لين الظ هرلين ولم يش ممهم  ، فمن ن حية ال ه د ش رك في 

اللي مرت به  في عهد المرابطين واللي ك نت في  ه د مقلمر تد النخ رى  األندلساحداث 
قلي ا عميه ، فك ن في خءوف الم  هدين مش رك في غزوالهم مه الذين ح ولوا   هدين اال
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 يوش الممثمين فك ن  ه د  ب لقيف والقمم فنهض مه افوانه في غزوة طمبيرة فتً  عن دور  
من ف ل آي ت ال ه د اللي  ،(54)خءوف المقممين وحثهم عمى ال ه د في اث رة الحم س في

يكم القل ل وهو كر  لكم وعقى ان لكر ا شيئً  وهو فيرًا ))كلب عملى ذكره  في لءقير  كقوله لم
 بو  غ لب ابي لً  يلشوله فيه  أ، وك ن يكثر الغزوات في  يوش المقممين ولد كلب اليه (55)لكم((

 يم والفكرــات الـــــزحت     دموعو طارقــــممن نــــدار لم يجعــــازح الــــيا ن         

 ع والسيرـــــد مرأك الدمــــــــمن بع     عيني فما الفيتغيبت شخصك عن          

 متي     ال سيما عند ضعف الجسم والكبرـى جياد في مواصـــــــوقد كان اول         

 (52)اعتمى سمعي وجال الضر في بصري    باهلل كن انت لي سمعي وكن بصري         

عند حك م المرابطين الذين ك نوا  ولم يقف دور  عمى ال ه د وحقب بل ك نت له مك نة
يقربون الءقه ا والممم ا ويش ورونهم في امورهم ويولونهم المن خب ، فك ن لمبد الحق حظ وافر 

هم أعوام وك نت من أ هد لمدة عشرة529قنة  (57)عند الحك م المرابطين فولو  لت ا المرية
 ئه ، فمنح قمط ت واقمة ال المن خب في دولة المرابطين  ، ولد لوفى المدل والحق في لت

، فت  عن دور  في االشراف عمى (58)حدود له   وك ن له دور كبير في لخريف شؤون الدولة 
فطة الشورى والءلي  واالحك م والفطبة ولميين الءقه ا الذي ك ن يفل رهم ممن اشلهر ب لخ ة 

واللءقير والءقه ملءنن   ألحك مبوك ن في غ ية الذك ا والده ا ع لم  ،(59)واللقوى من اهل المدينة
همله الفلي ر  أه وطه رله، وهذ  الخء ت هي اللي لفي المموم الشرعية والنظرية ، عرف بمء

للولي منخب القت ا والدليل عمى لحمي عبد الحق بهذ  الخء ت م  ذكر  ابن فرحون بحقه 
في ك ن و واعز الفطة، "لم  ولي القت ا بمدينة المرية لوفى الحق، وعدل في الحكم ،  ل ئ ً 

 0(60)غ ية الده ا والذك ا ، واللهمم ب لممم، قري الهمة في اللن ا الكلب" 

لرك المرية  إلىنه اتطر أال إولكن رغم الخ حي ت اللي لمله به  في عهد المرابطين 
همه  منه الذين الهمو  ب لزندلة وشكو  عند ح كمهم عبد أبمد ققوط دولة المرابطين ونءور 
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هل مرقية أ، لكنه خد عن دفوله  بقبب عداا ليلولى لت اه   (61)مرقية إلىالمؤمن فلو هه 

 0( 59)م(1152هد/546ثر اعلداا عميه قنه )أولوفي هن ك  (20)لورلة  إلىله فلو ه 

م وال ه د فك ن هو ووالد  غ لب من وبذلك انلهت حي ة عبد الحق اللي ك نت مميئة ب لمم
المخر وافذ  ذ ك نت لهم مك نة عممية وقي قية في ذلكإابن عطية  أقرةالشفخي ت الب رزة في 

و   اوا بمدهم من انل   لهم الءكرية اللي فمءوه  أعنهم الكثير من المؤلءين الذين ع خروهم 
  0ولداوله  اهل المغرب والمشرق 

 0عطية بن ابي بكر بن غ لب بن عطية المح ربي حمزة بن عبد الحق بن -6

 (63)لم لذكر المخ در أي ممموم ت عن حمزة قوى انه للممذ عمى يد والد  عبد الحق

 ام الهن  بنت الق تي عبد الحق بن غ لب بن عطية المح ربي  -7

ي ت اللي نبغت في القرن الق دس اله ري بغرن طة ، ك نت األندلقهي واحدة من النق ا  
هل الممم والءهم قريمة أديبة وش عرة ب رعة ب لشمر، له  ان  زات لربوية وعممية وادبية ، من أ

والده  عبد الحق ، والءت كل ب في  برزهمأاللمثل  افت الممم من عمم ا عخره  اال  ا  ومن 
، ولد ورث ابنه  عبداهلل الشمر عنه  ومن (64)برعتو  القبور والمحلترين ولد ا  دت فيه

ره  اللي انشدله  بحق والده  عبد الحق عندم  ولي لت ا المرية وف رق وطنه غرن طة اشم 
 وعين   لدمم ن 

 تبكين في فرح وفي احزان يا عين صار الدمع عندك عادة                  

 (25)ودعي الدموع ليمة اليجران قائو      ــشرى يوم لـــقبمي بالبـــفاست            

القوس عمى  إلىب  بكر غ لب عندم  غرب أنشدله  بحق  ده  أشم ره  اللي أفت  عن 
 مراا لملونة انشدت بيلين أيد 
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 جاء الكتاب من الحبيب بانو     سيزورني فاستعبرت اجفاني            

 (22)غمب السرور عمي حتى انو       من عظم فرط مسرتي ابكاني          

 م(2020ىـ/598الرحمن بن احمد بن طاىر القيسي )عبد الحق بن محمد بن عبد -8

م الهن  بنت الق تي عبد الحق ولد قنة أمه أوهو حءيد عبد الحق بن غ لب و 
، ك ن  (68)امه عبد الحق  عن طريق أقرة إلىونقبه  (67)م في مدينة مرقية 1144هد/539

 في  الذي ك ن ب رع ً بيه أل ، القن عموم المنطق والءمقءة، ويمود الءتل في ذلكاديب وش عر
ئمله  ، ولد قمه قنن الموطأ وخحيح أالقن المموم الشرعية وخ ر ام مً  من  ولد، المموم

 0(69)هد  598البف ري و  مه اللرمذي لوفي قنة 

 0 طمحة بن احمد بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي -9

بو الحقن ،ك ن فقيه أ، ابن عم الق تي عبد الحق بن غ لب  يكنى هل غرن طةأمن 
روي عن ابو عمي الغق ني والخدفي، ولد حدث عنه ابنه عبداهلل ، ك ن طمحة  (70)ومحدث

لذا  ؛برز فقه ا الم لكيةأح فظً  لممذهب الم لكي ذاكرًا لمق ئمه غمب عميه الءقه، وخ ر من 
 0 (71)كرس نءقه للدريس المذهب الم لكي 

الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي حمد بن عبد أعبداهلل بن طمحة بن -10
 م(2020ىـ/598)

م ك ن محدث خدوق ثقة ، من بيت عمم و  لة 1117هد / 511ب  بكر ولد قنة أيكنى 
نه ك ن من الءقه ا أ و، (72)ذاكرًا لءروع المذهب الم لكي ع رفً  بمق ئمه  ً نه ك ن فقيهأفتً  عمى 

وخى بم له بمد موله أك ن كثير الخدلة ب لقر و هل الشورى والءلي  ، أالممدودين في بمد  ومن 
ب   طمحة ومن عبد الحق بن غ لب وهو خهر  الق تي ألممق كين، ف عً  لمفير ،قمه من 

بو بكر غ لب بن عبد الرحمن، أ  ز له أوك ن من ل مذله وولي له االحك م في المرية  ، ولد 
 598ة من الممم ا لوفي قنة بي الحقن بن الب ذش، والخدفي ، وحدث عنه  مأوروي عن 

  .(73)هد
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 الخاتمة

ابن عطية دورًا عمميً  وفكريً  في  أقرةومنه    ألندلسالمممية اللي ع شت ب األقرلمبت -1
فءد ك نت دولة المرابطين لقلقطب  ازده ر ولقدم الحركة المممية والءكرية في عخر المرابطين،

 0الممم ا والءقه ا ولش ه الحركة المممية 

وت ع اللي ع شله  دولة المرابطين من ازده ر قي قي واللخ دي في لقدم ق عدت األ-2
 ف حلتنتالحركة المممية رغم م  ك نت لمر به من حروب وخراع ت مه المم لك االقب نية ، 

حك م المرابطين لم  لحمو  ب هلم م حظيتاللي  األقرابن عطية من  أقرةالممم ا واالدب ا وك نت 
الممم ا والءقه ا والمحدثين، وهذا  ممهم محط  قرةأل عممية فقد نب  من هذ به من خء ت 

داري  وال ه دي مه افوانهم فتً  عن دورهم اإ  ً وفكري  ً ثق في اً دور  األقرةاهلم مهم، فك ن لهذ  
 0المرابطين تد المم لك االقب نية 

رثً  أدب والشمر فلركوا فكرية في م  ل اللأليف واأل مق هم تابن عطية  قرةك نت أل-3
حت ريً  لأل ي ل اللي   ات بمدهم واعلمد عميه  الكثير من الءقه ا والممم ا وط ب الممم  ، 

 0األندلسهل المشرق والمغرب فأدت دورًا مهمً  في الحي ة الءكرية في ب د أولداوله  

دب ا ومك لب ألنواع ك ن ب ط الحك م المرابطين منلدي ت لمممم ا والءقه ا والشمراا واأل-4
، فقد ك ن حك م المرابطين األندلسفتً  عن مدارس الممم اللي ك نت منلشرة في ب د  ،الكلب

مورهم ، فأن بت أليهم الممم ا والءقه ا ويقلشيرونهم في  ميه إيش مون الحركة المممية ويقربون 
هم المن خب أفراده  أبمض هملهم للولي أئمة الحديث واللءقير أالمريقة فط حمه من  األقرةهذ  

 0قيم  القت ا، ومنحو قمط ت واقمة، فلوفوا المدل في الحكم ال في دولة المرابطين 
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 ىوامش البحث

 0 13الكريم، ص القرآنف يدة ، منهج ابن عطية في لءقير  ؛ 27، بغية المملمس ، ص بيتال (1)
؛ ابن فرحون، الديب ج  487واع مهم وحدثيهم وارب بهم ، ص األندلسالخمة في ل ريخ ائمة   (2)

 0 61؛ القيوطي، طبق ت المءقرين، ص 57،ص2المذهب ، ج

؛ المح ربي: فهرس ابن عطية، 292، ص1الرطيب ، ج األندلسالمقري، نءح الطيب في غخن  (3)
 0 60ص

ثم الغرن طي ابو الق قم ، ك ن  مطرف بن عيقى: بن لبيب بن محمد بن مطرف الغق ني االلبيري(4)
ملخرفً  في عمم االعراب والغريب ، ورواية الشمر وحءظ االفب ر ، الف كل ب في فقه ا البيرة، وافر 

بمد  فدفن قنة  إلىفي شمرائه  ، وكل بً  في انق ب المرب الن زلين به  وافب رهم م ت في لرطبة فحمل 
 0 289،ص2 ت المغويين والن  ة، جينظر القيوطي، بغية الوع ة في طبق 0هد 357

قكنه  مواليه ونزل به   ند البيرة: مدينة لقه شم ل غرن طة ، اققه  عبد الرحمن بن مم وية وا (5)
وله  مرقى لرقى به القءن بين مرقية والمرية وحوله  انه ر  األندلس، وهي لريبة من ق حل بحر الش م
 0 29، صألندلسالممزيد ينظر ، الحميري، خءة  زيرة  0كثيرة 

 0 189الق تي عي ض، الغنية فهرقت شيوخ الق تي عي ض ، ص (6)

؛المقممي  ، لراث ابن عطية اللءقيري في المحرر  57،ص2ابن فرحون ، الديب ج المذهب، ج (7)
 0 14؛ ف يدة، منهج ابن عطية ، ص9الو يز ،ص

 0 174،ص2ابن فرحون، الديب ج المذهب، ج (8)

، بغية المملمس في ل ريخ ر  ل اهل بيتال؛ 284، ص األندلسيخ عمم ا ابن الءرتي ، ل ر  (9)
 0 596،ص2، جاألندلس

البيرة وقمه من  إلىب  عثم ن ، رحل أقميد بن نمر : بن قميم ن الغ فقي من اهل البيرة يكنى  (10)
قحنون بن قميد وهو احد القبمة الذين ك نوا ب لبيرة الذين ك ن يرحل اليهم قميد لمقم ع منه ، لوفي 

 0 401، ص2، بغية المملمس ، جبيتاللممزيد ينظر  0هد 269قنة   ألندلسب
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 إلىب  عمر ير ه اخمه أيوقف بن يحيى: االزدي الممروف ب لمغ مي من اهل لرطبة ، يكنى  (11)

، ك ن ح فظ  األندلس إلىمخر ومكة وخنم ا لمقم ع من عمم ئه  ، وبمده  انخرف  إلىطميطمة رحل 
مخر وقمه كثير من  إلىلمءقه فخيح المربية بخير به  ، قكن فلرة طويمة في لرطبة وبمده  رحل 

لممزيد  0هد 288 الن س منه ، ولد عظم لدر  ك ن ام م ثقة ع م ،   مه لءنون الممم لوفي ب لقيروان قنة
ع م النب ا، أ؛ الذهبي ، قير 499،ص2،ج األندلسينظر ابن الءرتي، ل ريخ عمم ا 

 0 257،ص8؛ الزركمي، االع م، ج336،ص13ج

؛ابن الفطيب ، االح طة في 528، ص2، جاألندلسالحميدي،  ذوة المقلبس في ل ريخ عمم ا  (12)
 0 127،ص1افب ر غرن طة ، ج

 0 331، صاألندلسالمقلبس في ذكر والة  الحميري:  ذوة (13)

 0 76،ص2وعمم ئه ، ج األندلسابن بشكوال: الخمة في ل ريخ ائمة  (14)

محمد بن فطيس: الغ فقي وهو من اهل الحديث والحءظ والبحث عن الر  ل خدوق ل ل عنه ابن  (15)
ه ، ك ن يرحل اليه ب لبيرة الءرتي" ك ن شيفً  نبيً  ت بطً  لكلبه ،ثقة في روايله ، خدولً  في حديث

مكة وقمه من م ئة شيخ فيه  لوفي ب لبيرة قنة  إلىلمقم ع منه وهو ابن اللقمين قنة " ، رحل 
، األندلس؛ ابن الءرتي، ل ريخ عمم ا 129،ص1لممزيد ينظر الحميدي،  ذوة المقلبس، ج د.ه319
 . 509،ص2؛ الخ لحي، طبق ت عمم ا الحديث، ج62، ص2؛ المقري ، نءح الطيب، ج580،ص2ج

احمد بن ف لد : بن يزيد كنيله اب  عمر قكن لرطبة ك ن ح فظً  ملقنً  رواية لمحديث مكثرًا منه ،  (16)
ينظر لممزيد  0هد 322دهرًا والف في مقند م لك بن انس وغير  لوفي بقرطبة قنة   ألندلسحدث ب

 0 159،ص1التبي ، بغية المملمس، ج

؛ الشري ، الحي ة المممية في عخر مموك  581،ص2، جاألندلسابن الءرتي: ل ريخ عمم ا  (17)
 0 301، صاألندلسالطوائف في 

 0 10؛ المح ربي، فهرس ابن عطية، ص 432،ص2ابن بشكوال ، الخمة، ج (18)

 0 99،ص3ازه ر الري ض، ج ؛ المقدقي، 78،ص2ابن بشكوال ، الخمة ، ج (19)
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 0 26،ص2؛ الداودي، طبق ت المءقرين، ج 636،ص3ابن ف ل ن، ل ئد الميق ن ،ج( 20)

؛ الخ لحي، 294،ص11؛ الذهبي ، قير اع م النب ا، ج432،ص1ابن بشكول ،الخمة، ج (21)
  41،ص4طبق ت عمم ا الحديث، ج

 43عطية، ص؛ف يدة، منهج ابن  432،ص1ابن بشكوال، الخمة، ج (22)

غرن طة والرأ  إلىب  عمي رحل أهل لرطبة ، يكنى أابي الحقن بن عبداهلل الحترمي: المقري من  (23)
 .هد486ان لوفي قنة  إلىالن س به  ثم ولي القت ا فيه  وبمده  عزل عنه ، وتل يقرأ الن س ب لمق د 

 0 196، ص1لممزيد ينظر ابن بشكوال ، الخمة، ج

بد الوه ب : بن ابي غ لب القروي فقيه ومحدث ك ن ف تً  ولي القت ا ب لمرية عبد المزيز بن ع (24)
ولد روي عنه اب  الحقن عمي بن احمد المقري ول ل عنه))ك ن شيفً   ميً  له رواي ت ع لي وقم ع 

(( ه وال لءولنكنه لدم عميكم ر ل خ لح عند  رواي ت ففذ عنإ ابي عمي الغق ني بقوله: إلىوكلب  ،لديم
  .502،ص1، بغية المملمس، جلممزيد ينظر التبي 0هد 495لوفي قنة 

 0 524،ص2المقري، نءح الطيب، ج (25)

  637،ص3ل ئد الميق ن ،ج (26)

 0 78،ص2الخمة، ج (27)

 ،1،الداودي، طبق ت المءقرين، ج 259ابن االب ر، المم م في اخح ب الق تي الخدفي،ص (28)
 0 60، ص؛ القيوطي، طبق ت المءقرين 265ص

؛ ؛ القيوطي 526،ص2؛المقري، نءح الطيب، ج 586، ص19ع م النب ا، جأالذهبي ، قير  (29)
ي بوالد  دراقة نظرية لطبيقية األندلق؛الدغيثر، لأثر ابن عطية 73،ص2، طبق ت المغويين والن  ة، ج

 0 126؛ محمود، منه ج المءقرين، ص  33من ف ل لءقير المحرر الو يز، ص

هد ك ن ع لمً  ب لمغة المربية والشمر واالنق ب  427عمي الحقين بن محمد الغق ني: ولد قنة  بوأ (30)
برزهم الح فظ ابو أع م و شهر عمم ا الحديث واألألكونه لممذ عمى  ؛ ألندلسوبه انلهت رئ قة الحديث ب

ن أ حدأعمر يوقف بن عبد الرحمن خ حب كل ب االقليم ب ،  مه المموم في ولت لم يقلطيه 
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لممزيد ينظر ابن  0هد 498شهر مؤلء له)لقييد المهمل ولميز المشكل( لوفي قنة أي ممه في زم نه 
   142،ص1؛ابن بشكوال ، الخمة، ج259االب ر، المم م، ص

هد 444بو الحقن عمي بن الب ذش: احمد بن فمف االنخ ري الممروف ب ين ب ذش ولد قنة أ (31)
 ل المقرئين في عخر  ب لمربية ومن الحء ظ لكل ب قيبويه والمبرزين في شرحه والنظر في أوك ن من 

مم نيه، ك ن ملءردًا بممم المربية حقن الحءظ، ع لمً  بأقم ا ر  له ونقمله وك ن ام م في   مه غرن طة 
لنور ؛ ابن مفموف، ش رة ا205لممزيد ينظر ابن فرحون، الديب ج المذهب، ص ،هد 528لوفي قنة 

 0 131الزكية في طبق ت الم لكية، ص

الخدفي: ابو عمي الحقين بن محمد بن حيون الخدفي من اهل قرلقطة ك ن ام م في الحديث  (32)
المشرق وزار مكة والبخرة وبغداد ودمشق وك نت له في هذ   إلىالحديث ، رحل  بإم مةوانءرد   ألندلسب

ليه الكثير من الن س إه  فط حل الممم ا والشيوخ ارلحل البمدان والمواخم نهج ب لحركة المممية، وفي
ب لحديث وعممه واقم ا ر  له ، ولي لت ا مرقية ثم لركه    ً ع لم  ً لمقم ع منه ك ن ف تً  ملواتم

؛ ابن فرحون، 205،ص1لممزيد ينظر ابن بشكوال، الخمة ،ج ،هد 514لنشر الممم وبثه لوفي قنة 
 0 330،ص1الديب ج المذهب ، ج

 0 1245مقدمة ابن فمدون ، ص (33)

رض ي م ، وهي مدينة لديمة وممن ه  األأبينه  وبين لرطبة مقيرة ثم نية   ألندلساشبيمية: مدينة ب (34)
المنبقطة ، له  اقوار حخينة ، مشهورة بل  رة الزيت اللي يل هز منه  المشرق والمغرب، ققطت بيد 

 0 58، الروض الممط ر ، صينظر الحميري  ،م( 1348هد/646النخ رى قنة )

، لقه شرق لدمير ولرطبة ، ولبمد فرقفً  عن  األندلسمن القواعد المهمة في شرق  بمنقية:( 35)
 األندلسق.م(  وفلحه  ط رق بن زي د وتمت فيرة عمم ا  139ققه  الروم ن قنة )أالبحر الش مي ، 

لممزيد ينظر ي لوت الحموي، مم م البمدان، 0م( 1238هد/636،ققطت بيد مممكة ارغون )
 0 489/ص2ج

، بينه  وبين بي قة عشرون مي  ، ولقه في قءح  بل ع لي ولخبله    ألندلسمدينة ب  ي ن:( 36)
 0  183ينظر ، الحميري، الروض الممط ر، ص ،موخوفة ب لحخ نة له  الميم ولرى ع مرة 
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 0 13المح ربي، فهرس ابن عطية ، ص (37)

 0 367،ص1الخمة، ج (38)

 0 57،ص2الديب ج المذهب، ج (39)

 0 655،ص1ل ئد الميق ن، ج (40)

 0 73،ص2بغية الوع ة في طبق ت المغويين والن  ة ، ج (41)

 0 401،ص14ع م النب ا، جأقير  (42)

 0 616،ص1المقري، نءح الطيب، ج (43)

 0 266ابن االب ر، المم م،ص (44)

 0 617،ص1المقري، نءح الطيب، ج ، 245، ص1ابن ف ل ن، ل ئد الميق ن، ج (45)

 0 23المح ربي، فهرس ابن عطية، ص (46)

 0 83الكريم، ص القرآنف يدة، منهج ابن عطية في لءقير  (47)

ي بوالد  دراقة نظرية األندلق؛ الدغيثر، لأثر ابن عطية  506، ص1التبي ، بغية المملمس، ج (48)
 0 62لطبيقية من ف ل لءقير المحرر الو يز، ص

، المقممي، لراث ابن 5ي، لءقير ابن عطية المحرر الو يز في لءقير الكل ب المزيز،صاألندلق(49)
 0 13عطية اللءقيري في المحرر الو يز، ص

 0 18الشريف، صالقر، منهج االم م الق تي عبد الحق في اللم مل مه الحديث (50)

 0 30؛ الدغيثر، لأثر ابن عطية بوالد  ،ص 89ف يدة، منهج ابن عطية ،ص (51)

 0 46، المح ربي، فهرس ابن عطية ، ص526،ص2المقري، نءح الطيب، ج (52)
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ق م في ؛ عن ن ، دولة اإ260خح ب الق تي الخدفي، صأابن االب ر ، المم م في  (53)

 0 458،ص3، جاألندلس

 0 216 اآليةالبقرة، قورة  (54)

 0 266ابن االب ر، المم م، ص (55)

المرية :  لقه في ال نوب الشرلي من قمطنة غرن طة عمى ق حل البحر الش مي، وهي مدينة  (56)
لميم الرابه وم لقة في األ هد ، ومولمه  بين مدينلي مرقية344محدثة بن ه  عبد الرحمن الن خر قنة 

    ،واعمره  الفذه  المرب مرأى وابلنت به  مح رس األندلسشهر مراقي  أل ليم القبمة ، وهي من من األ
 0 183لممزيد ينظر الحميري ، الروض الممط ر، ص

؛ق لم، 117،ص2؛ ابن قميد ، المغرب في حمى المغرب، ج20،ص3المقري، نءح الطيب، ج (57)
 0 181ي، صألندلقال ريخ مدينة المرية االق مية ل عدة االقطول 

في نه ية المرابطين ومقلهل  األندلس؛دندش، 109، صاألندلسالنب هي ، ل ريخ لت ة  (58)
 0 127الموحدين، ص

؛ رلي، مدينة المرية في عخر المرابطين دراقة ا لم عية 56،ص2الديب ج المذهب، ج (59)
 0 93اللخ دية، ص

 0 527، ص2المقري، نءح الطيب، ج (60)

؛ ابن االب ر، لكممة 266ب ر، المم م، ص؛ ابن اال59، ص2ن، الديب ج المذهب، جابن فرحو  (61)
 0 109، صاألندلسالنب هي ، ل ريخ لت ة ، 182،ص3الخمة، ج

من ب د لدمير ، احدى المم لل القبمة اللي ع هد عميه  لدمير ،  األندلسلورلة: وهي من مدن  (62)
وهي كثيرة الزرع ولقه عمى ظهر  بل ، به  اقواق وربض في اقءل المدينة ، بينه  وبين مرقية 

 0 111، صاألندلسلممزيد ينظر الحميري، خءة  زيرة  ،اربمون ميً  

 0 129،ص1مفموف، ش رة النور الزكية، ج (63)
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 0 257،ص3ابن االب ر ، لكممة الخمة، ج (64)

 260ابن االب ر، المم م، ص (65)

 0 292،ص4المقري ، نءح الطيب، ج (66)

بينه  وبين لرطبة عشر مراحل، ذات حخون  األندلسمرقية :  لقه في ال نوب الشرلي من  (67)
حم م ت اقواق، كثيرة مير عبد الرحمن بن االوقط ،له    مه  ميل و ول ع ولواعد ممدودة، بن ه  األ

الش ر والثمر واالعن ب ويكثر فيه  اللين ، وبه  مم دن فتة غزيرة، ولخنه به  البقط الرفيمة، وله  
 539لممزيد ينظر: الحميري، الروض الممط ر، ص ،ربض ع مر وفيه اقوار وحت ئر ملقنة 

 0 122،ص3؛ ابن االب ر، لكممة الخمة، ج279ابن فرحون ، الديب ج المذهب، (68)

 0 92ابن االب ر، المم م، ص (69)

 0 278،ص1اللمبكلي، نيل االبله ج بلطريز الديب ج، ج (70)

 0 161؛مفموف ، ش رة النور ، ص 130ابن فرحون، الديب ج المذهب، ص (71)

 0 75؛ الغرن طي ، خمة الخمة ، ص 92،ص3ابن االب ر، لكممة الخمة،ج (72)

ف يدة، منهج ابن  ،213؛اللمبكلي، نيل االبله ج، ص 445،ص1جابن فرحون، الديب ج المذهب،  (73)
 0 19عطية ،ص
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 المصادر

 الكريم القرآن-1

 م(1260هد/658بي بكر القت عي)أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن أ*ابن األب ر: 

، لحقيق: ابراهيم االيب ري، دار الكل ب المخري، 1المم م في اخح ب الق تي الخدفي ،) ط -2
 م(1989الق هرة، 

 م(1995عبد الق م الهراس، دار الءكر، بيروت،  لكممة الخمة ، )لحقيق: -3

 م(1182هد/578بي الق قم فمف بن عبد الممك )أ*ابن بشكوال: 

،)حققه: بش ر عواد مغروف ، دب اهمأو  وعمم ئهم ومحدثيهم وفقه ئهم األندلسالخمة في ل ريخ ائمة  -4
 0م( 2010لونس، ق مي، دار الغرب، اإ

 حمد بن محمد أشه ب الدين  *اللممق ني:

ق مي، فرون، احي ا اللراث اإأمخطءى القق  و  فب ر عي ض،)حققه:أزه ر الري ض في أ -5
 م(1978الرب ط،

 م(1626هد/1036حمد بن عمر )أحمد ب ب  بن الءقيه الح ج أ*اللمبكلي: 

 م(1989ق مية، طرابمس، الدعوة اإ، كمية 1نيل االبله ج بلطريز الديب ج،)ط -6

 م(1029هد /420*الحميدي: )ت

، لحقيق: ابراهيم االيب ري، دار الكل ب المخري، 2،)طاألندلس ذوة المقلبس في ل ريخ عمم ا  -7
 م(1989الق هرة، 

 م(1495هد/900محمد بن عبد المنمم )ت *الحميري:

 م(1975 س، دار القمم لمطب عة، لبن ن ،لط ر ،)لحقيق: احق ن عبالروض الممط ر في فبر األ -8
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 م(1152هد/469ابي نخر الءلح بن محمد بن عبداهلل القيقي ) *ابن ف ل ن:

 ردن،، مكلبة المن ر، األ1عي ن، )حققه: حقين يوقف فربوش، طل ئد الميق ن ومح قن األ -9
 م(1989

 م(1374هد 776بو عبداهلل محمد بن قميد اللممق ني)تأ*ابن الفطيب: 

، لحقيق: محمد عبداهلل عن ن، الشركة المخرية لمطب عة والنشر، 2فب ر غرن طة ،طأاالح طة في -10
 م(1973الق هرة، 

 م(1405هد/808*ابن فمدون: عبد الرحمن بن محمد)ت

 م(2004مقدمة ابن فمدون،)حققه: محمد بن ل وين، دار الكلب المممية، بيروت،  -11

 هد(945)ت *الداودي: شمس الدين محمد بن عمي 

 طبق ت المءقرين ،)دار الكلب المممية، بيروت، د.ت( -12

 م(1374هد/748*الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد )ت

 م(1993مؤققة الرق لة، بيروت،  بو ريد،أ، لحقيق: عمي 1ع م النب ا )طأقير  -13

 *الزركمي: فير الدين

 م(2002، دار الممم لمم يين، بيروت، 15ع م،)طاأل -14

 م(1286هد/685*ابن قميد المغربي: عمي بن موقى)ت

 م(1953فرون، دار المم رف ، مخر، أالمغرب في حمى المغرب،)لحقيق: شولي تيف و  -15

 هد(911*القيوطي :  ل الدين بن عبد الرحمن )ت

ق مية، القمودية، منشورات وزارة الشؤون اإ طبق ت المءقرين، )  لحقيق: عمي محمد عمر، -16
 م(2010
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،دار الءكر،  بو الءتل ابراهيمأ، لحقيق: محمد 2بغية الوع ة في طبق ت المغويين والن  ة،)ط -17

 م(1979بيروت، 

 هد(744حمد عبد اله دي الدمشقي )ت أب  عبداهلل محمد بن أ*الخ لحي: 

 م(1996 فرون، مؤققة الرق لة، بيروت،أاكرم البوشي و  ، لحقيق:2طبق ت عمم ا الحديث ،)ط -18

 م(1203هد/599التبي : )ت 

دار الكل ب  ، لحقيق: ابراهيم االيب ري،1،)ط األندلسهل أبغية المملمس في ل ريخ ر  ل  -19
 م(1989المخري، الق هرة،

 هد(000/799*ابن فرحون: الم لكي) ت 

 بو النور، دارأحمدي عي ن عمم ا المذهب ،)لحقيق: محمد األأالديب ج المذهب في ممرفة  -20
 اللراث، الق هرة، د.ت(

 هد(403بي الوليد عبداهلل بن محمد بن يوقف )ت أ*ابن الءرتي: 

، لحقيق: رومية عبد الرحمن القويءي، دار الكلب المممية، 1،)ط األندلسل ريخ عمم ا  -21
 م(1997بيروت،

 م(1631هد/1041حمد بن محمد اللممق ني)أ*المقري: 

دار الكل ب المربي،  ب،)محمد محي الدين عبد الحميد،الرطي األندلسنءح الطيب في غخن  -22
 م(1939بيروت، 

 بي الحقن بن عبداهلل بن الحقن أ*النب هي 

 م(1980،) لحقيق: ل نة احي ا اللراث المربي، دار االف ق ال ديد، بيروت ،األندلسل ريخ لت ة -23

 *محمود: منيه الحميم

 د.ت( الكل ب المخري، الق هرة، دارمنه ج المءقرين،) -24
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 المصادر الحديثة
 *ق لم: عبد المزيز

 م(1984ي،)مؤققة شب ب ال  ممة، االقكندرية، األندلقمدينة المرية االق مية ل عدة االقطول  -25

 *دندش: عخمت عبد المطيف

 م(1988،دار الغرب االق مي، بيروت،1في نه ية المرابطين ومقهل الموحدين،)ط األندلس -26

 عن ن: محمد عبداهلل

 م(1990، مكلبة الف ن ي، الق هرة، 2،)ط األندلسق م في دولة اإ -27

 *ف يدة: عبد الوه ب 

 م(1973ميرية، الق هرة،الكريم،)المكلبة األ القرآنمنهج ابن عطية في لءقير  -28

 ء ن األ-29،لحقيق: محمد ابو 2*المح ربي: ابي محمد عبد الحق بن عطية، فهرس ابن عطية ،) ط
 م(1993وافرون ،دار الغرب االق مي، بيروت، 

 *المقممي: محمد خ لح

اللراث الم لكي اللءقيري في المحرر الو يز، قمقمة ندوات ومن ظرات ، مشورات كمية اآلداب  -30
 0م( 2004مة الحقن الث ني، نق نية،   ملممموم اإ

 المجالت
 *الدغيثر: عبداهلل عبد المزيز

لأثر ابن عطية بوالد  دراقة نظرية لطبيقية من ف ل لءقير المحرر الو يز،)م مة المموم  -31
 0 5مير قط م بن عبد المزيز ، القمودية، المدد الشرعية والمغة المربية،   ممة األ

 *القر: ح ج محمد ل ج الدين

 القرآنمنهج االم م الق تي عبد الحق في اللم مل مه الحديث النبوي الشريف ،)م مة   ممة  -32
 م(2017، 4الكريم ، المدد 
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 واألط ريحالرق ئل 

 *رلي :ربيه

مدينة المرية في عخر المرابطين دراقة ا لم عية اللخ دية ،)رق لة م  قلير غير منشورة ،  -33
 م(2014ية، ال زائر، كمية المموم االنق نية واال لم ع

 *الشيري :قميد عبداهلل

م القرى، القمودية ، أغير منشورة ،   ممة  دكلورا ،)اطروحة  األندلسمموك لطوائف في  -34
 م(1985

Sources 

 1- The Holy Quran 

 * Ibn Al-Abar: Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin AbiBakr al-Qudai 
(658 AH / 1260 AD) 

 2- The Dictionary of the Companions of Al-Qadi Al-Sadafi, (ed. 1, edited 
by: Ibrahim Al-Ibari, Dar Al-Kitaab Al-Masry, Cairo, 1989 AD) 

 3- Continuing the link, (Edited by: Abd al-Salam al-Harras, Dar al-Fikr, 
Beirut, 1995 AD) 

IbnBashkawal: Abi Al-QasimKhalaf bin Abdul Malik (578 AH / 1182 AD) 

 4- The link in the history of the Andalusian imams, their scholars, and their 
modernists, their jurists, and their literature. 

 * Tlemceni: Shihab-Eldin Ahmed bin Mohammed 
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 5- Riyadh Flowers in Ayyad News, (Reported by: Mustafa El Sakka and 
others, Revival of Islamic Heritage, Rabat, 1978 AD) 

 * Tambakti: Ahmad Baba bin al-Faqih al-Hajj Ahmad bin Omar (1036 AH / 
1626 AD) 

 6- Gaining joy in brocade embroidery, (1st floor, Islamic Call College, Tripoli, 
1989 AD) 

 * Hamidi: (d. 420 AH / 1029 AD) 

 7 - The emblem of the quote in the history of Andalusian scholars, (ed. 2, 
edited by: Ibrahim Al-Ibari, The Egyptian Book House, Cairo, 1989 AD) 

 Al-Hamiri: Muhammad bin Abdul-Moneim (d. 900 AH / 1495 AD) 

 8- Al-Rawd Al-Matar in The News of Countries, (Edited by: Ihssan Abbas, 
Dar Al-Qalam for Printing, Lebanon, 1975 AD) 

IbnKhaqan: Abu Nasr Al-Fath bin Muhammad bin Abdullah Al-Qaisi (469 AH 
/ 1152 AD) 

 9- Qalaat Al-Aqan and Mahasin Al-Ayan, (Reported by: Hussein 
YusefKharboush, 1st floor, Al-Manar Library, Jordan, 1989 AD) 

Ibn Al-Khatib: Abu Abdullah Muhammad bin Saeed Al-Tlemceni (d.776 AH 
1374 AD) 

 10 - The Briefing of the News of Granada, 2nd Edition, edited by: 
Muhammad Abdullah Anan, The Egyptian Company for Printing and 
Publishing, Cairo, 1973) 
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IbnKhaldun: Abd al-Rahman bin Muhammad (d. 808 AH / 1405 AD) 

 11- Introduction by IbnKhaldun, (It was verified by: Muhammad IbnTawin, 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 2004 AD) 

 * Al-Dawoudi: Shams al-Din Muhammad bin Ali (d.945 A.H.) 

 12-Classes of commentators, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut, dt) 

 * Al-Dhahabi: Shams al-Din Muhammad bin Ahmad (d. 748 AH / 1374 
CE) 

 13- The History of the Flags of the Nobles (1st Edition, edited by: Ali Abu 
Reed, The Resala Foundation, Beirut, 1993 AD) 

 * Al-Zarkali: Khair al-Din 

 14-Media, (15th Edition, House of Science for the Millions, Beirut, 2002 AD) 

 * IbnSaeed al-Maghribi: Ali bin Musa (d.685 AH / 1286 AD) 

 15 - Morocco in the ornaments of Morocco, (feature: ShawkyDhaif and 
others, Dar Al Maaref, Egypt, 1953 AD) 

 * Al-Suyuti: Jalaluddin bin Abdul Rahman (d.911 A.H.) 

 16-Classes of commentators, (investigation by: Ali Muhammad Omar, 
Ministry of Islamic Affairs Publications, Saudi Arabia, 2010 AD) 

 17- The aim of the guardians in the classes of linguists and salvation, (ed. 
2, edited by: Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, Dar Al-Fikr, Beirut, 1979) 
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 * Al-Salihi: Aba Abdullah Muhammad bin Ahmad Abd al-Hadi al-Dimashqi 
(d.744 AH) 

 18-Tabaqat Scholars of Hadith, (ed. 2, edited by: Akram Al-Boushi and 
others, The Resala Foundation, Beirut, 1996) 

Dubby: (d. 599 AH / 1203 AD) 

 19 - The petitioner's view on the history of the men of Andalusia, (ed. 1, 
edited by: Ibrahim Al-Ibari, The Egyptian Book House, Cairo, 1989 AD) 

IbnFaroon: Al-Maliki (d. 000/799 A.H.) 

 20- The brocade of the doctrine on knowledge of the notables of the 
scholars of the sect, (Edited by: Muhammad Al-Ahmadi Abu Al-Nour, Dar Al 
Turath, Cairo, d. 

 * Ibn Al-Fardi: Abi Al-Walid Abdullah bin Muhammad bin Yusuf (d.403 AH) 

 21- The History of the Scholars of Andalusia, (i 1, edited by: RomiaAbd al-
Rahman al-Sweifi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1997 AD) 

 * Al-Maqri: Ahmad bin Muhammad al-Tlemceni (1041 AH / 1631 AD) 

 22-Nafah al-Tayyib in Ghusn al-Andalus al-Rutayb, (Muhammad 
MuhyiddinAbd al-Hamid, Arab Book House, Beirut, 1939 CE) 

 * Al-NabahiAbi Al-Hassan bin Abdullah bin Al-Hassan 

 23- The History of the Judges of Andalusia, (investigation: the Arab 
Heritage Revival Committee, Dar Al-Horizon Al-Jadeed, Beirut, 1980 AD) 

 * Mahmoud: Manea Al-Halim 
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 24-Methodology of the commentators, (The Egyptian Book House, Cairo, d. 

Modern Sources 

 Salem: Abdul Aziz 

 25- The Islamic city of Almeria, the base of the Andalusian fleet, (University 
Youth Foundation, Alexandria, 1984 AD) 

 * Dandash: Esmat Abdel-Latif 

 26-Al-Andalus at the End of the Almoravids and the Facilitators of the 
Almohads, (1st Edition, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, 1988 AD) 

 Annan: Mohammed Abdullah 

 27- The State of Islam in Andalusia (2nd Edition, Al-Khanji Library, Cairo, 
1990 AD) 

 * Fayda: Abdel Wahab 

 28- IbnAtiyah's Approach to the Interpretation of the Holy Quran, (The Amiri 
Library, Cairo, 1973 AD) 

 * Al-Muharribi: Abu Muhammad Abdul-Haq Bin Attiyah, Index of IbnAttiyah, 
(ed. 2, verified by: Muhammad Abu 29 - Al-Ajfan and others, Dar Al-Gharb 
Al-Islami, Beirut, 1993 AD) 

 * Al-Muslimi: Muhammad Saleh 

 30- The Interpretive Maliki Heritage in the Brief Editor, A Series of Seminars 
and Debates, The Advice of the College of Arts for Human Sciences, Hassan 
II University, 2004 AD) 0 
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Magazines 

 * Al-Deghaither: Abdullah Abdel Aziz 

 31- IbnAtiyah was influenced by his father to study an applied theory 
through the brief editor's interpretation, (Journal of Sharia Sciences and the 
Arabic Language, Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Saudi Arabia, 
Issue 5 0 

 * The secret: Haji Muhammad Tajuddin 

 32- The Approach of Imam Al-Qadi Abdul-Haq in Dealing with the Noble 
Prophetic Hadith, (Journal of the Holy Quran University, Issue 4, 2017 AD) 

 * Promotion: Spring 

 33- Almeria City in the era of the Almoravids, a socio-economic study, 
(unpublished master's thesis, Faculty of Human and Social Sciences, Algeria, 
2014 AD) 

 * Sherry: Saeed Abdullah 

 34- Kings of Sects in Andalusia, (unpublished doctoral thesis, Umm Al-Qura 
University, Saudi Arabia, 1985 AD) 

 


