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ملخص البحث :
وخ وفهارسهم في "صلة الصلة" علـى تعد دراسة موارد ابن الزبیر االندلسي من برامج الشی

جانــب مــن األهمیــة التاریخیــة بوصــفها محاولــة لمعرفــة واســتقراء المــوارد المعتمــدة لــدى ابــن الزبیــر 

الــذي یعـــد مــن أعــالم المـــؤرخین فــي مجـــال التــراجم. وتنــاول البحـــث فقــرتین أساســـیتین، االندلســي

الشــیوخ وفهارســهم التــي اســتقى تضــمنت األولــى: التعریــف بــان الزبیــر وخصصــت الثانیــة: لبــرامج

منها ابن الزبیر معلوماته في تدوین تراجم أعالمه وتم ترتیبهم حسب األسبقیة لتاریخ وفاة صاحب 

البرنامج أو الفهرسة. وبدأنا باالندلسیین أوال، ثم ألحقناهم بالمغاربة.

The sources of Ibn Al-Zubair Al-Andalusi regarded
one of basic programs and contents in the book

"Silat-Al silaa"
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Abstract:
The sources of Ibn Al-Zubair Al-Andalusi regarded one of basic

programs and contents in the book "Silat-Al silaa" as attempt to induct

the source which adopted by Al-Andalusi who regard one of the pioneer

biographer in the field of history. The given research concluded double

main paragraphs, the first is included the definition of Ibn Al-Zubair, but

the second is specialized with the programs of the pioneers and their

contents according their death of the Elite, then, we begin with the

Indolicians, after them the Magharibas.
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:مقـدمـة
الفهــرس بالكســـر ، الكتــاب الـــذي تجمــع فیـــه الكتــب ، والبرنـــامج بفــتح البـــاء والمــیم الورقـــة 

، وتعني اللفظة بالنسبة للعلمـاء : الكتـاب الـذي یـذكر فیـه المحـدث أسـماء رواتـه الجامعة للحساب

وأسانید الكتب المسموعة والمقروءة ، ثم تطورت بعد ذلك لتشمل جمیع ما سمعه الشیخ أو قرأه أو 

  . )١(رواه أو أجیز به من المؤلفات مع ذكر الشیوخ الذین اخذ عنهم أو أجاروه

األنــدلس وعلمــائهم البرنــامج مّعــرب ، ویســتعمله كثیــرًا مــن أهــلوتــرادف كلمــة الفهرســة ، 

.وحداً ، وٕاذا ثمة فروقات ناتجة عن طریقة التألیف ، فان موضوعها یكاد یكونبمعنى الفهرسة

وتعــد هــذه المؤلفــات ذات قیمــة فــي دراســة الحركــة العلمیــة فــي عصــر معــین وفــي ترجمــة 

یمــة التــي كانــت متداولــة فــي األوســاط العلمیــة فــي مشــاهیر رجالــه ، فهــي مــن المصــادر واالثــار الق

األنــدلس ، وتلقــى األضــواء علــى الكتــب المتداولــة للدراســة فــي عصــر معــین ، فضــًال عــن تــراجم 

أعالم ذلك العصر ، وربما یقع فیها أسماء كتب أصبحت اآلن في عداد المفقودات .

مي ، وشـرطًا أساسـیًا وكانت الرحلة فـي طلـب العلـم أعلـى سـمة مـن سـمات التعلـیم اإلسـال

مـــن شـــروط طالـــب العلـــم ، واعتقـــد بعـــض الكتَّـــاب المحـــدثین ، أن الحمـــاس للحصـــول علـــى علـــوم 

جدیــدة كــان واحــدًا مــن أهــم دوافــع التــأثیر فــي القیــام بهــذه الــرحالت ، لــذا لبَّــى العدیــد مــن العلمــاء 

  ة .الدعوة للقاء الشیوخ واألخذ والسماع عنهم والحصول على اإلجازات العلمی

وتكون عادة شهادة اإلجازة أو السماع مؤرخة وَیحتفُظ بها المستمع أو المستجیز لیستطیع 

، وقـد تبقـى دما یصـبح مقصـودًا باألخـذ والتلقـيأن یسلِّم للراغب نظیرتها في روایـة كتـاب معـین عنـ

بلـدان شهادات اإلجازات أو السماع على حالها ، وقـد ینظِّمهـا صـاحبها تنظیمـًا حسـب تواریخهـا وال

التــي رحــل الیهــا ، أو حســب أســماء المشــایخ الــذین روى عــنهم ، وهــذا التنظــیم یأخــذ شــكل تــألیف 

یســمى معجمــًا أو مشــیخة أو فهرســة أو برنامجــًا ، ومــن هنــا كثــر التــألیف فــي هــذا المضــمار فــي 

  .)٢(أوساط المحدثین ، واصبح تقلیدًا علمیًا یتوارثونه كابر عن كابر

خ وفهارســهم فــي األنــدلس وبحقــب زمنیــة مختلفــة بــدءًا بعصــر ابــن وقــد كثــرت بــرامج الشــیو 

" ومــا  ٠٠٠" فهرســة مــا رواه عــن شــیوخه مــن الــدواوین المصــنفة خیــر االشــبیلي صــاحب مؤلــف

" أربعة وسبعون فهرسة " وانتهاءًا بعصـر ابـن الزبیـر ، فیه من فهارس للشیوخ والبالغ عددها ذكره

فهارســهم ، والتــي كانــت مصــدرًا أساســیًا مــن مصــادر كتابــه " الــذي ذكــر عــددًا مــن بــرامج الشــیوخ و 

صلة الصلة " وهو موضوع بحثنا . 

واشــتمل البحــث علــى فقــرتین اســایتن ، تضــمنت االولــى التعریــف بــابن الزبیــر ، وخصصــت 

معلوماتـه فـي تـدوین تـراجم االندلسـيالثانیة لبرامج الشیوخ وفهارسهم التي اسـتقى منهـا ابـن الزبیـر 

، وتـــــم تـــــرتیبهم حســـــب االســـــبقیة لتـــــاریخ وفـــــاة صـــــاحب البرنـــــامج او الفهرســـــة . وبـــــدأنا اعالمـــــه 

لسیین اوًال ، ثم الحقناهم بالمغاربة . دباالن
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التعریف بابن الزبیر :-١
وابــن الزبیــر ، هــو احمــد بــن ابــراهیم بــن الزبیــر بــن محمــد بــن ابــراهیم بــن الزبیــر بــن 

مسـلم بـن كعـب الثقفــي ، وكعـب الـذي انتهــى الحسـن بـن الحسـین بــن الزبیـر بـن عاصـم بــن 

بنسبه هو ، كعب بن مالك بن علقمـة بـن خبـاب بـن مسـلم بـن عـدي بـن مـرة بـن عـوف بـن 

ثقیـف . واتفقـت جمیــع المصـادر التــي تطرقـت الــى ترجمتـه وكنتــه بـأبي جعفــر وعرفتـه بــابن 

.)٣(الزبیر

) وعاش طفولته م١٢٣٠هـ /  ٦٢٨) سنة (Jaen()٤(ولد بن الزبیر في مدینة جیان

وصــباه فــي هــذه المدینــة ، وطبیعــي ان یبــدأ كمــا بــدأ غیــره مــن صــبیان هــذه المدینــة حیــث 

هـ / ٦٤٣التعلیم في الكتاتیب ، ولم یستمر مقامه في مدینته التي طالتها ید النصارى سنة (

، فأضــطرته الظــروف االمنیــة الــى الخــروج بصــحبة ابیــه الــى مدینــة غرناطــة )٥( م)١٢٤٥

بحت مستقرًا له . التي اص

) التـي اصـبحت منتـدى للعلمـاء مـن Garnadaوبعد ان استقر في مدینـة غرناطـة (

شــــــیوخ العصــــــر ممــــــن قصــــــدها مــــــن المــــــدن االندلســــــیة االخــــــرى وبالــــــذات مدینــــــة قرطبــــــة 

)Cordoba التـــي كانـــت حاضـــرة االنـــدلس فـــي عصـــر الخالفـــة والدولـــة العامریـــة ، بـــدأت (

وَمْن َحَل علیها من المـدن خذ والسماع من شیوخ هذه المدینةالمرحلة الثانیة من تعلیمه باأل

االندلسیة االخرى .

عـــدت لنــــا مــــنهم كتــــب التــــراجم ؛ ابــــا الحســـن ، ســــعد بــــن محمــــد بــــن ســــعد الحفــــار

م) ، وابا الحسن ، علي بـن محـد بـن علـي بـن محمـد بـن محمـد الشـاري ١٢٤٨هـ/٦٤٦(ت 

سـن بـن عمـر بـن محمـد الحضـرمي (ت م) ، وابـا المجـد ، احمـد بـن الح١٢٥١هـ/٦٤٩(ت 

م) ، ١٢٤٥هــــ/ ٦٥٢(ت  م) ، وابـــا الخطـــاب ، محمـــد بـــن احمـــد بـــن خلیـــل١٢٥٣هــــ/٦٥١

وآخــرین ســواهم . وقــد وافانــا تلمیــذه ابــن عبــد الملــك المراكشــي بتســمیة شــیوخه الــذین التقــاهم 

مي وســمع مــنهم ، والــذین كتبــوا الیــه ولــم یلقهــم مــن مــدن المغــرب والمشــرق العربــي واالســال

.)٦(وقال : "استخرجت هؤالء المذكورین هنا من برنامج روایاته التي بعث بها اليَّ محمًال"

امـا مؤلفـات ابـن الزبیـر ، فقـد تعـددت موضـوعاتها ، تطرقـت الـى تسـمیتها المصـادر التــي 

تعرضت لترجمته ، ومما سموه من تصانیفه ؛ كتاب "صلة الصلة" و "االعالم بمن ختم به القطر 

لسي من االعالم" و "مالك التأویل في المتشابه اللفظ في التنزیل" و "البرهان في ترتیب سور االند

القـــرآن" و "شــــرح االشــــارة للبــــاجي فــــي االصــــول" و "ســـبیل الرشــــاد فــــي فضــــل الجهــــاد" و "الزمــــان 

والمكان" . 
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، وجلـس رتب ابن الزبیر قاضیًا للمناكح وبلغ من الشهرة واالشادة بذكره ما لم یبلغه سـواه 

الســــماع العلــــم وتدریســــه زمنــــا طــــویًال ، تواكبــــت مجالســــه العلمیــــة مــــع ســــني عمــــره التــــي تخطــــت 

، فكثر طالبه واتسعت عنه الروایـة فـي االنـدلس ، ومـن طلبتـه المعـروفین : ابـا بكـر ، )٧(الثمانین

هــــ/ ٧٠٧محمـــد بـــن محمـــد ادریـــس بـــن مالـــك بـــن عبـــد المـــنعم القضـــاعي المعـــروف بالقللوســـي (ت

، وابا عبد اهللا محمد بـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن یوسـف المراكشـي ، )٨( )م١٣٠٧

، ومحمــــد بــــن احمــــد بــــن یوســــف بــــن احمــــد )٩( م)١٣٠٩هـــــ / ٧٠٩المعــــروف بــــابن قطــــرال (ت 

، وابــا عبــد اهللا ، محمــد بــن ابــراهیم بــن عبــد اهللا ابــن احمــد )١٠( م)١٣٢٣هـــ/٧٢٤الطنجــالي (ت 

. وقد لعب هؤالء التالمیـذ دورا )١٢(، وآخرین سواهم)١١( م)١٣٢٩هـ/ ٧٣٠المعروف بالسراج (ت 

، وهم شیوخ عصرهم . منهمبارزا في رفد الحركة العلمیة في االندلس بما یناسب جهد كل واحد

م) وكانـــت جنازتـــه بالغـــة اقصـــى مبـــالغ ١٣٠٨هــــ/٧٠٨مـــات ابـــن الزبیـــر بغرناطـــة ســـنة (

من كل أوِب واحتمل طلبة العلم نعشه على رؤوسهم الى االحتفال ، حضرها عدد كبیر من الناس 

َجَدِتِه ، ورثاه احد طلبته بقصیدة فقال : 

فكیف لعیني أن ُیلمَّ بها الكراعزیٌز على االسالم والعالم ماجدٌ 

نجیعًا على قدر المصیبة احمراوما لمـآقي ال تفیــض شؤونها

قُّ ولو كانت سیوًال وأْبُحراَیحِ فو اهللا ما تقضى المدامع بعض ما 

)١٣(وفرٌض على االكباد ان تتقّطراحقیق َلعْمري ان تفیَض نفوسنــا 

:برامج الشیوخ وفھارسھم .٢
:األندلسیون .أوالً 

)١٤( )م١٠٦٩هـ / ٤٦٢ت (فهرسة ابن عتاب :  .١

رطبــة ، ألبــي عبــد اهللا ، محمــد بــن عتــاب بــن محســن بــن أبــي عتــاب الجــذامي ، مــن أهــل ق

روى عن عدد من شیوخ عصره في األندلس ، وكان فقیهًا عالمًا ، له بصر في الحـدیث وطرقـه ، 

مع العلم بالوثـائق وعللهـا ، حافظـًا لألخبـار واألمثـال واألشـعار ، وشـیخ أهـل الشـورى فـي زمانـه ، 

الـى أبیـه ، أشار الیه ابن الزبیر في مواضـع النقـل عنـه بكنیتـه ونسـبته )م٩٩٣هـ/ ٣٨٣(ولد سنة 

دون التصریح بفهرسته في ترجمة : عبد الخالق بن یزید بن زید األنصاري ، وترجمة : عباس بن 

والبــن عتــاب " فهرســة " أشــار الــى ســند روایتــه )١٥(ولیــد ، وقــال : " ذكــره أبــو عبــد اهللا بــن عتــاب "

.)١٦(ابن خیر في مؤلفه
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)١٧( )م١١٤٦هـ / ٥٤١ت (برنامج ابن عطیة :  .٢

بي محمد ، عبد الحق بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بـن تمـام بـن أل

عطیــة المحــاربي ، مــن أهــل غرناطــة ، تلقــى علومــه علــى عــدد مــن شــیوخ األنــدلس ، وكــان فقیهــًا 

طًا ، ولـد جلیًال عارفًا بالتفسیر واألحكام والحدیث ، أدیبـًا بارعـًا ، نحویـًا شـاعرًا ، لغویـًا مقیـدًا ضـاب

مـع ذكـر ، نقـل عنـه ابـن الزبیـر وأشـار الـى كنیتـه واسـمه بصـریح العبـارة)م١٠٨٨هــ / ٤٨١(سنة 

حمـد عبـد الحـق : "ذكره أبو مبن خلف بن محمد الهمداني، فقالبرنامجه في ترجمة شیخه : عمر

)١٨("بن عطیة في برنامجه

.)١٩( )م١١٧٩هـ/ ٥٧٥ت (فهرسة ابن خیر االشبیلي :  .٣

، تلقــى )Seville(حمــد بــن خیــر بــن عمــر بــن خلیفــة ، مــن اهــل اشــبیلیة ألبــي بكــر ، م

علومــه فــي علــوم القــرآن والحــدیث وعلــوم اللســان لغــة ونحــوًا علــى النظیــر والصــغیر والكبیــر مــن 

علماء األندلس ، وكان من أئمة القـراء المجـودین ، وجلـة المحـدثین المسـندین فیمـا یرویـه ، عالمـًا 

، والبـن خیـر فهرسـة مطبوعـة ومشـهورة ،  )م١١٠٨هــ/ ٥٠٢(، ولـد سـنة في قراءة الشعر والسـیر 

اعتمدها ابن الزبیر في ترجمة : عبد الخالق بـن احمـد بـن عبـد اهللا الغـافقي ، فقـال : " وذكـره ابـن 

فضًال عن برنامجه الـذي وقـف علیـه ابـن فرتـون ونقـل منـه ترجمـة : عمـر )٢٠(خیر في فهرسته : 

، )٢١(: " كــذا وقفــت علیــه فــي برنــامج ابــن خیــر فــي غیــر موضــع فیــه بــن عبــاد بــن أیــوب ، فقــال 

خیـر ونقل ابن الزبیر عن ابن خیر بعض التراجم وأشار الیه بطرق مختلفة ، كقولـه : " ذكـره ابـن

.)٢٣(" روى عنه ابن خیر وذكره "  أو )٢٢("

.)٢٤( )م١١٨٢هـ / ٥٧٨ت (برنامج ابن بشكوال  .٤

عبد الملك بن خلف بن مسعود بـن موسـى بـن بشـكوال الخزرجـي ألبي القاسم ، خلف بن

األنصاري ، من أهل قرطبة ، أحد أعالم األندلس المسندین المشهورین بها ، كان موصوفًا بسعة 

الروایـة واالطــالع ، ال یشــق لــه غبــار فــي هــذا الشــأن وال یدانیــه أحــد مــن شــیوخ عصــره ، ولــد ســنة 

منهــا برنامجــه ومشــیخته الــذي أشــار الیــه ابــن الزبیــر فــي ، لــه مؤلفــات عدیــدة  )م١١٠٥هـــ/ ٤٩٩

ثم نقـل )٢٥("ومشیختهترجمة : علي بن محمد بن احمد ، فقال : " ذكره ابن بشكوال في برنامجه 

: " روى عنــه ابــن ال، فقــبشــكوالعنــه ترجمــة شــیخه : المعــروف بــابن بصــال الــذي روى عنــه ابــن

.)٢٦(بشكوال وذكره في مشیخته " 
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.)٢٧( )م١١٨٨ -٥٨٤حیا سنة (نامج أبي تمام العوفي : بر  .٥

ألبــي تمــام ، غالــب بــن محمــد بــن هشــام بــن هشــام العــوفي ، مــن أهــل وادي آش ، تلقــى 

علومه في علم الحدیث على عدد من الشیوخ ، وكان محـدثًا حافظـًا مصـنفًا ، ولـه مؤلفـات عـدة ، 

ذلــك البرنــامج مــن الشــیوخ والمرویــات عنــد منهــا : برنامجــه الــذي نقــل منــه ابــن الزبیــر مــا تضــمنه 

.)٢٨(ترجمته له 

.)٢٩( )م١١٨٩هـ/ ٥٨٥ت (برنامج ابن رفاعة :  .٦

ألبــي خالــد ، یزیــد بــن محمــد بــن یزیــد بــن محمــد بــن یزیــد بــن رفاعــة اللخمــي ، مــن أهــل 

ءات بـــالقراغرناطــة ، تلقــى علومــه فــي علــم القــراءات علـــى عــدد مــن القــراء ، وكــان مقرئــًا بصــیراً 

وعللها ، استفاد منه ابن الزبیر واشار الیه في ترجمة شیخه : علي بن عمر بن محمد بن ُمْسِرف 

.)٣٠(بن أضحى ، وقال : " روى عنه أبو خالد یزید بن رفاعة وذكره في برنامجه " 

.)٣١( )م١١٩٠هـ/ ٥٨٦ت (برنامج ابن حمید :  .٧

ف بن َحمید بن مأمون األنصـاري ، مـن ألبي عبد اهللا ، محمد بن جعفر بن احمد بن خل

، أخذ القراءات عن عدد من الشـیوخ فـي األنـدلس وأجـازه الـبعض مـنهم )Valencia(أهل بلنسیة 

، كــان مــن األئمــة الفقهــاء والمحــدثین ، ومتقنــًا بـــارزًا فــي فــن التجویــد والنحــو ، بلیغــًا فــي الكتابـــة 

اعتمد ابن الزبیر في ترجمة شیخه : عمر ، وعلى برنامجه )م١١١٩هـ/ ٥١٣(والبدیع ، ولد سنة 

)٣٢(عنـه  وروىبن عباد بن أیوب بن عبد اهللا الیحصبي ، فقال : " وذكره ابن حمیـد فـي برنامجـه 

.

.)٣٣( )م١١٩١هـ/ ٥٨٧ت (برنامج ابن بونة  .٨

ألبـــي محمـــد ، عبـــد الحـــق بـــن عبـــد الملـــك بـــن بونـــة ، یعـــرف بـــابن البیطـــار ، مـــن أهـــل

رأ على عدد من شیوخ عصره في األندلس ، كان ثقـة مسـندًا جلـیًال عـدًال فاضـًال ، سمع وقغرناطة

، نقـل عنـه ابـن الزبیـر مـا تضـمنه برنامجـه مـن الشـیوخ والمرویـات  )م١١١٠هــ/ ٥٠٤(، ولد سنة 

.)٣٤(عند ترجمته له ، فقال : " نقلت شیوخه من برنامجه " 

.)٣٥( )م١٢٠٢هـ/ ٥٩٩ت (برنامج ابن أبي جمرة :  .٩

، )Murcia(ألبي بكر ، محمد بن احمد بن عبد الملك بن أبـي جمـرة ، مـن أهـل مرسـیة 

تلقى علومـه علـى عـدد مـن الشـیوخ ، وكـان عالمـًا فقیهـًا ، بصـیرًا بالمـذهب المـالكي ، عاكفـًا علـى 

، كانــت لــه مؤلفــات منهــا برنامجــه المقتضــب مــن األعــالم  )م١١٢٤هـــ/ ٥١٨تدریســه ، ولــد ســنة (
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، اســتفاد منـه ابــن الزبیــر فــي )٣٦(األعــالم مــن بنـي أبــي جمــرة واألنبــاء بأبنـاء بنــي خطــاب بالعلمـاء

، وقــال : " الزبیــرترجمــة : عاشــر بــن محمــد بــن عاشــر بــن خلــف األنصــاري الــذي روى عنــه ابــن 

.)٣٧(والقاضي أبو بكر بن أبي جمرة وذكره في برنامجه "  ٠٠٠روى عن عاشر 

.)٣٨( )م١٢٠٦هـ/ ٦٠٣ت (برنامج ابن العقار :  .١٠

ألبي بكر ، عتیق بن علي بن سـعید العبـدري ، یعـرف بـابن العقـار ، مـن أهـل طرطوشـة 

)Tortosa( سمع وقرأ على عدد من كبار القراء ، وكان مقرءًا حاذقًا مـن اهـل التجویـد والتحقیـق ،

، اعتمــده ابــن )م١١٣٧هـــ/ ٥٣٢(شــروط ، ولــد ســنة والتقــدم فــي اإلقــراء ، مــع الفقــه والنظــر فــي ال

الزبیــر فــي ســرد أســماء الشــیوخ الــذین قــرأ وســمع علــیهم أبــي بكــر ، فقــال : " ونقلــت ذلــك مــن خــط 

.)٤٠(في تلخیص برنامج أبي بكر المذكور " )٣٩(القاضي أبي سلیمان بن حوط اهللا

.)٤١( )م١٢٠٧هـ/ ٦٠٤ت (برنامج ابن حسنون  .١١

لــرحمن بــن عبــد العزیــز بــن زكریــاء بــن ألبــي بكــر ، محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد ا

لم القراءات على أبیـه وغیـره مـن ، تلقى علومه في ع)Baeza(حسنون الحمیري ، من اهل بیاسة 

مدینتــه ، القــراء ، وكــان أحــد القــراء الحــاذقین والمجــودین المشــهورین ، تــولى القضــاء والخطبــة فــي

ى عنــه ، فقــال : " روى عنــه ابنــه أبــو وعلــى برنامجــه اعتمــد ابــن الزبیــر فــي ترجمــة والــده الــذي رو 

.)٤٢(بكر بن حسنون وذكره في برنامجه " 

.)٤٣( )م١٢٠٩هـ/ ٦٠٦ت في حدود (برنامج ابن الضحاك :  .١٢

ألبــي محمــد ، عبــد المــنعم بــن علــي بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن عبــد الــرحمن بــن الضــحاك 

طة ، روى عـن عـدد مـن شـیوخ بلدتـه الفزازي ، یعرف بابن البقري وبابن الضحاك ، من أهل غرنا

، واســتجاز لــه والــده كــل مــن أدركــه بســنه ، فــاجتمع لــه مــن قُــّدَم وَعلــْت روایتــه ، كــان حافظــًا ذاكــرًا 

للحدیث واألدب ، اعتمد ابن الزبیر برنامجه ونقـل عنـه ترجمـة شـیخه : عبـد الصـمد بـن احمـد بـن 

الضــحاك فــي برنامجــه وهــو ممــن اخــذ عنــه ســعید االمــي المعــروف بــالُمْقبري ، فقــال : " ذكــره ابــن 

.)٤٤(وروى عنه " 

.)٤٥( )م١٢١٢هـ/ ٦٠٩ت (برنامج ابن عات :  .١٣

ألبي عمر ، احمد بن هـارون بـن احمـد بـن جعفـر بـن عبـد الملـك بـن عـات النفـزي ، مـن 

، تلقــى علومــه فــي األنــدلس قــراءة وســماعًا علــى عــدد مــن شــیوخ عصــره ، )Jativa(أهــل شــاطبة

رحلة الى المشرق طاف بها بعض المدن العربیة لتلقي العلوم فـي األخـذ والسـماع مـن الشـیوخ وله 
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، اسـتفاد  )م١١٤٧هــ/ ٥٤٢(، واصبح من حفاظ األندلس ، موصوفًا بالدرایـة والروایـة ، ولـد سـنة 

ابــن الزبیــر فــي بعــض نقوالتــه مــن ابــن عــات ، وأشــار الیــه فــي مواضــع النقــل بصــیغ مختلفــة دون 

امجه ، كما هو الحال في ترجمة شیخه : علي بن عبد اهللا بن فزارة ، فقـال : " روى عنـه ذكر برن

، أو فـي ترجمـة شـیخه : عاشـر بـن محمـد بـن عاشـر بـن)٤٦(الحافظ أبو عمـر بـن عـات وذكـره " 

.)٤٨(أو " ذكره ابن عات " )٤٧("…ذكره ابن عات واخذ عنه وقال خلف األنصاري، فقال:"

نـامجي ابــن عـات، األول سـماه باســم: د الملـك المراكشـي الــى تسـمیة بر وقـد تطـرق ابـن عبــ

، التقــاهم أثنــاء رحلتــه الــى المشــرق" وقــد خصــه لشــیوخه الــذین"النزهــة فــي التعریــف بشــیوخ الوجهــة

والثاني سماه باسم : ریحانة األنفس في ذكر شیوخ األندلس " خـص بـه شـیوخه مـن أهـل األنـدلس 
)٤٩(.

قد استفاد من برنامج ابن عات الثاني الن الشیخین السالفي الذكر هما ویبدو أن ابن الزبیر

من أهل مدینة شاطبة . 

.)٥٠( )م١٢١٣هـ/ ٦١٠ت (فهرسة أبو عبد اهللا التجیبي :  .١٤

ألبي عبد اهللا ، محمد بن عبد الرحمن بن علي بـن سـلیمان التجیبـي ، مـن اهـل مرسـیة ، 

س والمشـرق العربـي ، واسـتكثر مـن لقـاء المشـایخ والسـماع تلقى علومه على عدد من شـیوخ األنـدل

علــیهم حتــى فــاق عــددهم المائــة والثالثــین شــیخًا ، كــان حافظــًا للحــدیث ، محافظــًا علــى اســماعه 

هــــ/ ٥٤٠( وروایتـــه ثقـــة فیمـــا ینقلـــه ، حریصـــًا علـــى نشـــر العلـــم ، حســـن الخـــط والتقییـــد ، ولـــد ســـنة

  .  )م١١٤٥

فهرسـة التجیبـي فـي ترجمـة شـیخه : عبـد الوهـاب بـن علـي صرح ابن الزبیـر بمـا نقلـه مـن 

)Telmisan(أبــن عبــد الوهــاب وقــال : " حــدث عنــه الحــاج أبــو عبــد اهللا التجیبــي نزیــل تلمســان 

، وكــذلك الحــال فــي ترجمــة : عثمــان بــن فــرج العبــدري ، وقــال : " روى )٥١(وذكــره فــي فهرســته " 

.)٥٢(فهرسته " عنه الروایة أبو عبد اهللا التجیبي وذكره في 

.)٥٣( )م١٢١٥هـ / ٦١٢ت (برنامج ابن قنترال : "  .١٥

ألبي بكر ، عتیق بن علي بن خلف بن احمد بن عمر بـن سـعید األمـوي المعـروف بـابن 

قنتــرال ، ســكن اشــبیلیة ، تلقــى علومــه فــي القــراءات والعربیــة علــى عــدد مــن شــیوخ األنــدلس ، كــان 

 هـــ/٥٢٥، ولــد ســنة ()malaga(قــراء والتحــدیث بمدینــة مالقــةفاضــًال مــالكي المــذهب ، تصــدر لإل

نقـل عنـه ابــن عبـد الملــك مـا أشــار الیـه فـي ترجمتــه ، وقـال : " اقتضــبت أسـماء شــیوخه  )م١١٣٠

، ثــم اعتمــده فــي ترجمــة : علــى بــن عبــد اهللا بــن حمــود المكناســي ، وقــال : " )٥٤(مــن برنامجــه " 

.)٥٥(علي بن خلف وذكره في برنامجه " روى عنه الحاج المقرئ أبو بكر عتیق بن
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.)٥٦( )م١٢١٧هـ/ ٦١٤ت (برنامج ابن واجب :  .١٦

، ن واجـب القیسـي، مـن أهـل بلنسـیةألبي الخطاب ، احمد بن محمد بن عمر بن محمـد بـ

باجي األصل ، تلقى علومه قراءة وسماعًا واجازة عن عدد من الشیوخ ، وكان حامـل رایـة الروایـة 

س ، كامل االستقالل بعلم الحدیث ، ذاكرًا لرجاله ، آخر المحـدثین المسـندین ، حاذقـًا بشرق األندل

، نقــل عنــه ابــن الزبیــر  )م١١٤٢ هـــ/٥٣٧(فــي علــم العربیــة واألدب والتــاریخ والنســب ، ولــد ســنة 

واشار الـى برنامجـه فـي ترجمـة شـیخه : عمـر بـن محمـد بـن واجـب بـن عمـر بـن واجـب القیسـي ، 

نه حفیده القاضي الجلیل أبو الخطاب بن واجب ، ذكر ذلـك فـي برنامجـه ووقفـت وقال : " روى ع

.)٥٧(علیه بخطه في مواضع " 

.)٥٨( )م١٢١٩هـ/ ٦١٦ت (برنامج الرندي :  .١٧

ْندي ، من أهل رندة ألبي علي ، عمر بن عبد المجید بن عمر االزدي ، الذي یعرف بالرُّ

)Ronda(مع عـن عـدد مــن شـیوخ األنـدلس ، واجــازه عـدد كبیـر مــن ، واسـتوطن مالقـة ، أخـذ وســ

، ولــد ســنة امـًا فــي العربیــة ، نقــادًا فاضــالً علمـاء المشــرق ، كــان مــن ّجلــة المقــرئین وجهابــذتهم ، إم

اســـتقى منـــه ابـــن الزبیـــر فـــي ترجمتـــه أســـماء شـــیوخه الـــذین أجـــازوه مـــن أهـــل  )م١١٥٢هــــ/ ٥٤٧(

، ثـم قـال عنـه )٥٩(المشرق كبیرة ذكرهم فـي برنامجـه المشرق ، فقال : " وأجاز له جماعة من أهل 

ر فیـه أسـانیده وأتقنهـا غایـة  : " وألف أبو علي برنامجًا جامعًا حافًال هو من معتمـدات البـرامج حـرَّ

، ثم استقى منـه ابـن الزبیـر معلومـات تتعلـق بحیـاة بعـض األعـالم المتـرجم لهـم دون )٦٠(وامعن " 

أو "  )٦٢(الرنـدي " أو " ذكـره أبـو علـي )٦١(بقوله : " ذكره الرنـدي : اإلشارة الى برنامجه ، واكتفى 

.)٦٣(ذكر ذلك أبو علي الرندي " 

.)٦٤( )م١٢٢٦هـ/ ٦٢٥ت (برنامج ابن بقي :  .١٨

ألبي القاسم ، احمد بن یزید بـن احمـد بـن محمـد بـن احمـد بـن مخلـد بـن عبـد الـرحمن بـن 

، مــن أهــل قرطبــة ، تلقــى علومــه علــى عــدد مــن شــیوخ احمــد بــن بقــي بــن مخلــد بــن یزیــد األمــوي 

عصــره فــي األنــدلس ، واجــازه الــبعض مــنهم ، تــولى القضــاء فــي بلــده وانفــرد بروایــة الموطــأ عــن 

شــیوخه ، كــان إمامــًا حاذقــًا فــي اللغــة وعلــم العربیــة ، اســتفاد ابــن الزبیــر مــن برنامجــه فــي ترجمــة 

نه القاضي ابو القاسم بن بقي وذكره في برنامجه شیخه : عبد الكریم بن غلیب ، فقال : " روى ع

")٦٥(.
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.)٦٦( )م١٢٣٩هـ/ ٦٣٧ت (فهرسة النباتي /  .١٩

ألبـــي العبـــاس ، احمـــد بـــن محمـــد بـــن مفـــرج األمـــوي ، المعـــروف بـــابن الرومیـــة ، وشـــهر 

بالعشــاب والنبــاتي ، مــن أهــل اشــبیلیة ، رحــل الــى المشــرق وطــاف فــي العدیــد مــن المــدن العربیــة 

خذ والسماع من شیوخ تلك المـدن ، كـان عالمـًا متمیـزًا فـي معرفـة األعشـاب والنباتـات ال یدانیـه لأل

أحــد مــن أبنــاء عصــره فــي هــذا العلــم ، ولــه معرفــة بالحــدیث ورجالــه ، كثیــر العنایــة بــه ، ولــد ســنة 

كــان معتمــد ابــن الزبیــر علــى فهرســته فــي ترجمــة أحــد شــیوخ ابــن الرومیــة :  )م١١٦٥هـــ/ ٥٦١(

ى بن احمد بن سلیمان بن مرزوق الجذامي ، فأشار الیه بكنیته وشهرته التـي یعـرف بهـا دون یحی

.)٦٧(التصریح بذكر فهرسته ، فقال : " روى عنه الحاج المحدث أبو العباس النباتي وذكره " 

وقـــد وافانـــا ابـــن عبـــد الملـــك المراكشـــي مـــن خـــالل ترجمتـــه ألبـــي العبـــاس النبـــاتي ، ان لـــه 

وعلـــى  )٦٨(س ، فقـــال : " وألبـــي العبـــاس فهـــارس مـــن بســـط ومتوســـط واقتضـــاب " مجموعـــة فهـــار 

الغالب أن ابن الزبیر اعتمد أحد هذه الفهارس مصدرًا في ترجمة شیخه المذكور في أعاله . 

.)٦٩( )م١٢٤١هـ/ ٦٣٩ت (برنامج یحیى بن ربیع :  .٢٠

، من أهل قرطبة ، تلقى ألبي عامر ، یحیى بن عبد الرحمن بن احمد بن ربیع االشعري 

علومه في الروایة والسماع على عدد من الشیوخ مـن أبنـاء مدینتـه ، وكـان عالمـًا جلـیًال ، مشـاركًا 

في فنون من المعـارف ، ولـه مؤلفـات فـي علـم الكـالم ، اسـتفاد ابـن الزبیـر مـن برنامجـه الـذي نقـل 

وى عن أبیه أبي الحسـین عبـد منه أسماء شیوخه الذین سمعهم وروى عنهم في ترجمته فقال : " ر 

.)٧٠(وغیرهم ممن تضمنه برنامجه  ٠٠٠الرحمن وأبي القاسم بن بشكوال 

.)٧١( )م١٢٤٤هـ/ ٦٤٢ت (برنامج ابن الفخار :  .٢١

ألبي الحسن ، علي بن إبراهیم بن علـي بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن االّمـي ، یعـرف بـابن 

ـــى عـــدد مـــن شـــیوخ األنـــدلس روى قـــ )٧٢( )Arkush(الفخـــار ، مـــن أهـــل اركـــش  راءة وســـماعًا عل

والمغــرب ، وكــان فقیهــًا متمكنــًا فــي الحــدیث ومعانیــه ، أدیبــًا شــاعرًا بارعــًا فــي نظمــه ونثــره ، تــولى 

خطتي الكتابة لألمراء والقضاة ، له برنامج بمرویاته وشیوخه ، أشـار الیـه ابـن الزبیـر فـي ترجمتـه 

وغیـــرهم ممـــن ذكـــره فـــي  ٠٠٠لـــى ذكـــرهم قـــال : " واعتمـــده فـــي ذكـــر شـــیوخه ، وبعـــد ان تطـــرق ا

.)٧٣(برنامجه " 
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َلْوبیني :  .٢٢ .)٧٤( )م١٢٤٧هـ/ ٦٤٥ت (برنامج الشَّ

ألبــي علــي ، عمــر بــن محمــد بــن عمــر بــن عبــد اهللا االزدي ، المعــروف بــالََّلْوبیني ، مــن 

لنحــو ، وكــان ذا أهــل اشــبیلیة ، تلقــى علومــه علــى عــدد مــن شــیوخ األنــدلس فــي علمــي القــراءات وا

معرفة بها ، حامًال لآلداب واللغات ، راویة للحدیث متقدمًا في العربیة ، مبرزًا في تحصیلها ، ولد 

كان معتمد ابن الزبیر على برنامجه في تدوین أسماء شیوخه الذین روى  )م١١٦٦هـ/ ٥٦٢(سنة 

.)٧٥(رنامج روایاته " عنهم أبو علي من خالل ترجمته ، فقال : " وقفت على جملة أشیاخه في ب

.)٧٦( )م١٢٥٧هـ/ ٦٥٥ت (برنامج ابن جوبر :  .٢٣

بلنسـیة ألبي عبد اهللا ، محمد بن عبد الرحمن بن إبراهیم بن جوبر األنصـاري ، مـن أهـل

، تلقى علومه في علـم القـراءات والتجویـد علـى عـدد مـن شـیوخ عصـره فـي األنـدلس ، وكـان مقرئـًا 

، اســـتفاد منـــه ابـــن الزبیـــر فـــي  )م١١٧٤هــــ/ ٥٧٠(، ولـــد فـــي حـــدود ســـنة مجـــودًا ، وقـــورًا فاضـــًال 

ترجمــة : علــي بــن َمْوِصــل ، أحــد شــیوخ ابــن جــوبر ، وقــال : " روى عنــه شــیخنا أبــو عبــد اهللا بــن 

.)٧٧(جوبر البلنسي وذكره في برنامجه " 

.)٧٨( )م١٢٧٩هـ/ ٦٨٨ت (برنامج ابن أبي الربیع :  .٢٤

هللا بن محمد بن عبید اهللا بن ابـي الربیـع القرشـي ، یعـرف بـابن أبـي ألبي الحسین ، عبد ا

الربیع ، من أهل اشبیلیة ، تتلمذ على عدد من شیوخ بلدته فـي علـم القـراءات ، واجـاز لـه الـبعض 

هـ/ ٥٩٩(منهم ، كان نحویًا لغویًا جلیًال ، فقیهًا فرضیًا ، منعكفًا على التدریس والتعلیم ، ولد سنة 

عتمد ابن الزبیـر برنـامج شـیوخه ، لمـا لقـي مـن الشـیوخ فـي ترجمـة شـیخه : علـي بـن ، ا )م١٢٠٢

احمد بن مسعود المحاربي ، وقال : " روى عنه القاضي أبو الحسین بن ربیع وذكـره فـي برنامجـه 

")٧٩(.

المغاربة .ثانیا
.)٨٠( )م١٢٠٦هـ/ ٦٠٣ت (برنامج ابن الملجوم :  .١

بـن عیسـى بـن یوسـف بـن عیسـى بـن علـي بـن یوســف االزدي ألبـي القاسـم ، عبـد الـرحیم 

من أهل فاس ، اخذ العلم عن شیوخ بلدتـه ثـم دخـل األنـدلس )٨١(الزهراني ، ویعرف بابن الملجوم 

واكثــر مـــن لقـــاء المشـــایخ ، كـــان متصـــل العنایـــة بالروایـــة بصـــیرًا بالحـــدیث ، حریصـــًا علـــى تقییـــده 

نه ابن عبد الملك واشار الیه بشهرته التـي یعـرف ، نقل ع )م١١٢٩هـ/ ٥٢٤(وضبطه ، ولد سنة 

بها وبرنامجه في ترجمة : یحیى بن محمد بن یحیى بن سعید الفهري الذي روى عنه ابن الملجوم 

، ثم أشار الیـه فـي ترجمـة )٨٢(، فقال : " وقد نص على ذلك ابن الملجوم المذكور في برنامجه " 
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عنــه ولــده عبــد الــرحیم ، فقــال : " ذكــره ابنــه فــي والــده : عیســى بــن یوســف بــن عیســى الــذي روى 

.)٨٣(برنامجه 

)٨٤(بــن الملجـوم ونقــل عنـه تــراجم عدیــدةوقـد أشــار ابـن عبــد الملـك المراكشــي الــى فهرسـة ا

أما ابن القاضي المكناسي فذكر برنامج ابن الملجوم ونقل عنه في إحدى التراجم ، وقال : " ذكره 

.)٨٥(ابن الملجوم في برنامجه " 

.)٨٦( )م١٢١٢هـ/ ٦٠٩ت (برنامج أبي الصبر أیوب الفهري : . ٢

ألبـي الصــبر ، أیـوب بــن عبـد اهللا بــن احمـد بــن محمـد بــن عمـر الفهــري ، مـن اهــل ســبتة 

)Ceuta( تجول في عدد من مدن األندلس واخذ عن شیوخها ، كان زاهدًا ورعًا فاضًال ، محـدثًا ،

، لـــه مع ســـبتة وعـــال صـــیته بـــالعلم والعمـــلراویـــة شـــاعرًا ، صـــوفیًا جلـــیًال ، جلـــس للتـــدریس فـــي جـــا

: " ذكـره الشـیخ بـن خلـف بـن غالـب األنصـاري ، فقـال : علـينامج اعتمده ابن الزبیر في ترجمـةبر 

.)٨٧(و الصبر أیوب بن عبد اهللا الفهري في برنامجه الجلیل أب

.)٨٨()م١٢٢٧هـ/ ٦٢٥ت(برنامج أبي عبد اهللا التلمساني :  .٣

ألبــي عبــد اهللا ، محمــد بــن عبــد الحــق بــن ســلیمان ، مــن أهــل تلمســان ، تلقــى علومــه فــي 

ب ، إمامـًا متقنـًا المغرب على عدد من الشـیوخ ، وكـان فقیهـًا حافظـًا، راویـة للحـدیث ، جماعـًا للكتـ

استفاد منـه ابـن الزبیـر فـي ترجمـة  )م١١٤١هـ/ ٥٣٦(جمیل السیرة معظمًا في النفوس ، ولد سنة 

عبـد اهللا : علي بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي جنـون التلمسـاني ، فقـال : " ذكـره الحـافظ أبـو

أبــو عبــد اهللا بــن عبــد  ذكرهوترجمــة : یحیــى بــن الصــقیل ، فقــال:")٨٩("بــن عبــد الحــق التلمســاني

.)٩٠(الحق التلمساني " 

والمالحــظ أن ابــن الزبیــر لــم یــذكر فــي ترجمتهمــا برنــامج أبــي عبــد اهللا التلمســاني ، ولكنــه 

أشــار الیــه فــي ترجمــة تلمیــذه : علــي بــن عبــد اهللا بــن إبــراهیم البــاهلي ، الــذي التقــاه بتلمســان وقــرأ 

، وقـد تطـرق ابـن عبـد الملـك المراكشـي )٩١(ه واجـازه " علیه برنامجه ، فقـال : " وقـرأ علیـه برنامجـ

الـى برنـامج ابــن عبـد الحـق ، وســماه باسـم " اإلقنـاع فــي ترتیـب السـماع " واســتقى منـه مـا تضــمنه 

.)٩٢(برنامجه 

.)٩٣( )م١٢٦١هـ/ ٦٦٠ت (برنامج ابي عبد اهللا االزدي : . ٣

لــرحمن بــن ســلیمان االزدي ، مــن ألبــي عبــد اهللا ، محمــد بــن عبــد اهللا بــن احمــد بــن عبــد ا

أهــل ســبتة ، تتلمــذ علــى عــدد مــن شــیوخ بلدتــه ، وكــان أحــد شــیوخ المغــرب فــي بــاب الروایــة ، ثقــة 

فاضــًال ، مــارس حرفــة التوثیــق فــي بلدتــه واشــتهر بالعدالــة والقضــاء ، ورث مــاًال كثیــرًا عــن أبیــه ، 
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نقــل ابــن  )م١١٩٠هـــ/ ٥٨٦(ة أنفقــه فــي رحلتــه علــى الفقــراء مــن المتصــوفین حتــى نفــذ ، ولــد ســن

ـّدیني الفاسـي ، فقـال : " ذكـره أبـو الزبیر من برنامجه واشار الیه في ترجمة : علي بـن حسـن الصَّ

، ثم استفاد منـه فـي ترجمـة : یحیـى بـن محمـد بـن )٩٤(عبد اهللا االزدي في برنامجه وحدث عنه " 

اإلشارة الى ذكر برنامجه ، فقـال : خلف بن احمد الهوزني ، واشار الى كنیته ونسبته القبلیة دون

.)٩٥(" وذكره القاضي أبو عبد اهللا االزدي " 

.)٩٦( )م١٢٧١هـ / ٦٧٠ت (برنامج ابن أبي عزفة : . ٤

ألبي العباس ، احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد اللخمي ، من أهـل 

، محــدثًا عارفــًا بالروایــة ، نحویــًا ســبتة ، اخــذ عــن عــدد مــن شــیوخ عصــره ن وكــان فقیهــًا أصــولیاً 

ـْیَقل الـذي اسـتجاره  لغویًا شاعرًا مجیدًا ، استفاد منه ابن الزبیر في ترجمة الحـافظ : یحیـى بـن الصَّ

.)٩٧(الجلیل أبي العباس فذكره في برنامجه أبو عبد اهللا العزفي البنه المحدث

:الخاتمة
القیمــــة العلمیــــة الغنیــــة التــــي ال یمكــــن تعـــد بــــرامج الشــــیوخ وفهارســــهم مــــن المؤلفـــات ذات

االستغناء عنها ، فهـي تضـاهي كتـب التـراجم فـي أهمیتهـا ، لمـا تحویـه مـن معلومـات َقیمَّـة ونـادرة 

نكاد ال نجدها في كتب التاریخ األخرى ، ولما كانت هذه البرامج تتناول حقب زمنیـة طویلـة ، فقـد 

اهم صــاحب البرنــامج فــي مدینتــه أو المــدن العربیــة وافتنــا بأســماء الكثیــرین مــن الشــیوخ الــذین التقــ

واإلسـالمیة األخــرى ، ولعـل األهمیــة التاریخیـة للبــرامج المتضــمنة فـي الدراســة تفضـي الــى إمكانیــة 

، بوصـــف العربیـــةمعرفـــة واقـــع الحركـــة الثقافیـــة والفكریـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي األنـــدلس والبلـــدان

وفــاعًال آنـذاك الوقـت ، لـذا طـاف العدیـد مـن طــالب االعـالم عناصـر اسـتقطاب ثقـافي كـان سـائداً 

العلم في المدن العربیة واإلسالمیة في المغرب والمشرق للقاء أولئك المشایخ واألخـذ عـنهم سـماعًا 

أو إجــازة ، ثــم عــادوا حــاملین معهــم لــواء تلــك العلــوم وادخلوهــا الــى األنــدلس التــي كانــت یومــًا مــا 

مالـــك النصـــرانیة الشـــمالیة علیهـــا ، لـــذا فهـــي جـــدیرٌة بالدراســـة صـــرحًا عظیمـــًا ثـــم هـــوت بتكالـــب الم

والنشر . 

وكــذلك فــان بــرامج الشــیوخ تجســد لنــا الصــورة الثقافیــة مــن خــالل عرضــها للكــم الهائــل مــن 

أســماء المؤلفــات التــي كانــت متداولــة فــي األوســاط العلمیــة ، ونــوع الموضــوعات التــي حوتهــا تلــك 

ـــة لـــذلك المؤلفـــات ، والتـــي مـــن خاللهـــا یم ـــة والفكری ـــى واقـــع الحركـــة الثقافی كـــن تســـلیط الضـــوء عل

المجتمــع ن فهــي عمومــًا تتنــاول الموضــوعات ذات العالقــة بــالعلوم الشــرعیة ، بــدءًا بعلــوم القــرآن 
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 الـخ ٠٠٠العـرب  والحدیث والفقه وأصوله والسیر ، وأنتهاءًا بعلوم اللغة وآدابهـا وشـروحات أشـعار

ماء مؤلفات طوى علیهـا الـزمن وأصـبحت اآلن فـي عـداد المفقـودات ، ، وربما قد یقع فیها ذكر أس

وتعد فهرسة ابن عطیة وابن خیر وبرنامجي الرعیني والوادي آشي خیر أنموذجًا لذلك . 

وتكمـن أهمیــة بــرامج الشـیوخ وفهارســهم أیضــًا فـي انهــا توافینــا بسلسـلة أســماء وأســانید رواة 

نذاك الوقت ، وربما قد یقع فیهـا ذكـر أسـماء بعـض النسـاء المؤلفات والكتب المسموعة والمقروءة آ

اللواتي كان لهن ثقلهن في مجال العلم على الساحة العربیـة ، واجـزنَّ بعـض الشـیوخ الكبـار أمثـال 

محمد بن جابر الوادي آشي صاحب البرنامج الذي أجازت له ثالثة عشر امرأة . 

لبـرامج والفهـارس مـن قبـل ابـن الزبیـر ولوحظ من خالل الدراسة أن اإلشارة الـى أصـحاب ا

قد وردت بعدم ذكر اسم صاحب البرنامج أحیانًا واالكتفاء باإلشـارة الیـه بكنیتـه ونسـبته الـى أبیـه ، 

أو بكنیتــه ونســبته الــى جــده ، أو بكنیتــه وشــهرته التــي یعــرف بهــا ، أو بكنیتــه ونســبته الــى القبیلــة 

معرفــة هــؤالء األعــالم والوقــوف علــى أســمائهم وسلســلة أو بنســبته الــى أبیــه ، و التــي ینتمــي الیهــا ،

نســبهم بالكامــل فــي الوقــت الحاضــر تعــد فــي غایــة الصــعوبة ، ممــا تطلــب منــا جهــدًا فــي الوقــوف 

على أسمائهم وسلسلة نسبهم حسبما أثبتناه في الدراسـة مـع ذكـر سـنة وفـاة كـل مـنهم ، وذكـر سـنة 

والدة من تیسرت لنا الوقوف على سنة والدته .
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المصـادر والمراجع
اوال : المصادر االولیة :

(ت  ابــن االبــار ، ابــو عبــد اهللا محمــد بــن محمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن القضــاعي-

  م) .١٢٨هـ/٦٥٨

  م.١٩٥٥التكملة لكتاب الصلة ، نشر وتصحیح عزت العطار الحسیني ، القاهرة . ١

م .١٩٨٥، مدرید المعجم في اصحاب القاضي االمام ابي علي الصدفي. ٢

 م).١١٨٢هـ/٥٧٨ابن بشكوال ، ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود (ت -

م .١٩٦٦الصلة ، الدار المصریة للتألیف والترجمة  .٣

م) .١٤١٧هـ/٨٧٤ابن تغرى بردي ، جمال الدین ابي المحاسن یوسف (ت-

نجــاتي ، الهیئــة العامــة المنهــل لصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي ، تحقیــق : احمــد یوســف .٤

  م .١٩٨٤للكتاب ، القاهرة 

  م) . ١٤٢٩هـ/٨٣٣ابن الجزري ، شمس الدین ابو الخیر محمد بن محمد (ت-

  .م١٩٣٢: ج . براجستراسر ، مصر ، غایة النهایة في طبقات القراء ، عني بنشره .٥

  .م)١٢٨٢هـ/٦٨١محمد بن ابي بكر(ت، ابو العباس شمس الدین احمد بنابن خلكان-

  م .١٩٧٧وفیات االعیان وانباء ابناء الزمان ، تحقیق : احسان عباس ، بیروت  .٦

  .م)١٣٧٤هـ/٧٧٦ن سعید التلمساني(ت، لسان الدین محمد بن عبد اهللا بابن الخطیب-

  .م١٩٥٥د عبد اهللا عنان، القاهرة االحاطة في اخبار غرناطة ، حققه وقدم له : محم .٧

هــــ/ ٥٧٥(تبـــن عمــر بـــن خلیفـــة االمــوي االشـــبیليمـــد بــن خیـــر ، ابــو بكـــر محابــن خیـــر-

  م) .١١٧٩

فهرسة ما رواه عـن شـیخوخة مـن الـدواوین المصـنفة فـي ضـروب العلـم وانـواع المعـارف، -

ــــاهرة  ــــاة طرغــــوة ، مؤسســــة الخــــانجي ، الق ــــدین وخلیــــان رب تحقیــــق : فرنسشــــكة قــــدارة زی

  م.١٩٦٣

  م) .١٣٤٧/ هـ٧٤٨الذهبي ، شمس الدین محمد بن احمد (ت -

تذكرة الحفاظ ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت د . ت . .٩

  م)١٢٦٧هـ / ٦٦٦الرعیني ، ابو الحسن علي بن محمد بن علي ر ت (ت-

  م . ١٩٦٢برنامج شیوخ الرعیني ، تحقیق : ابراهیم شیوخ ، دمشق  .١٠

  م) .١٣٠٨هـ / ٧٠٨ابن الزبیر ، ابو جعفر احمد بن ابراهیم (ت -

  م .١٩٣٧صلة الصلة ، تحقیق : لیفي بروفنسال ، مكتبة خیاط ، بیروت . ١١
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  م) .١٢٨٦هـ/٦٨٥ابن سعید ، ابو الحس علي بن موسى وآخرون (ت-

  . م١٩٥٩محلى،تحقیق:ابراهیم االبیاري،القاهرة،اختصار القدح المعلى في التاریخ ال. ١٢

  م .١٩٦٤ة المغرب في حلى المغرب ، تحقیق : شوقي ضیف ، القاهر  .١٣

  م) .١٥٢١هـ/٩١١السیوطي ، جالل الدین عبد الرحمن بن ابي بكر (ت -

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف ، القاهرة  .١٤

  م .١٩٦٦

  م) .١٣٢٦هـ/٧٦٤الصفدي ، صالح الدین خلیل بن ایبك (ت -

  م . ١٩٦٢رینز ، بفسباون الوافي بالوفیات ، باعتناء : هلموت  .١٥

  م) .١١٠٩هـ/٥٩٩الضبي ، احمد بن یحیى بن عمیرة (ت -

  م .١٨٨٤بغیة الملتمس في تاریخ رجال االندلس ، مطبعة روخس ، مجریط  .١٦

  .م)١٣٠٣هـ/٧٠٣اهللا محمدبن محمدبن عبد الملك(تأبو عبدابن عبدالملك المراكشي،-

  . د. ت ، بیروتة، تحقیق : محمد بن شریفةوالصلالذیل والتكملة لكتابي الموصول .١٧

  م) .١٦٩٩هـ/١٠٨٩ابن العماد الحنبلي ، ابو الفالح عبد الحي (ت -

  م .١٩٧٩شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، بیروت  .١٨

  م) .١٣٩٦٦هـ/٧٩٩ابن فرحون ، برهان الدین ابراهیم بن علي بن محمد (ت -

المـــذهب ، تحقیـــق : محمـــد االحمـــدي ابـــو الـــدیباج المـــذهب فـــي معرفـــة اعیـــان علمـــاء .١٩

  م . ١٩٧٢النور ، مكتبة دار التراث ، القاهرة 

هــــ/ ١٠٢٥ابـــن القاضـــي المكناســـي ، ابـــو العبـــاس احمـــد بـــن محمـــد بـــن ابـــي العافیـــة (ت-

  م) .١٦٣٥

  م .١٩٧٤جذوة االقتباس في ذكر من حل من االعالم مدینة فاس ، الرباط ،  .٢٠

مســــمى درة الحجــــال فــــي اســــماء الرجــــال ، تحقیــــق : محمــــد ذیــــل وفیــــات االعیــــان ال .٢١

  م .١٩٧٠االحمدي ابو النور ، القاهرة 

  م) . ١٢٤٨هـ/٦٤٦القفطي ، جمال الدین علي بن یوسف (ت-

انبـــاء الـــرواة علـــى انبـــاه النحـــاة ، تحقیـــق : محمـــد ابـــو الفضـــل ابـــراهیم ، مطبعـــة دار  .٢٢

  م .١٩٥٥الكتب المصریة ، القاهرة 

محمد بن محمد .مخلوف ، -

  م .١٩٤٩شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ، دار الكتاب العربي ، بیروت  .٢٣

  م) .١٦٥١هـ / ١٠٣١المقري ، احمد بن محمد التلمساني (ت -
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نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن االنـــدلس الرطیـــب ، تحقیـــق احســـان عبـــاس ، دار صـــادر ،  .٢٤

  م .١٩٨٨بیروت 

  م) .١٢٥٨هـ/٦٥٦مد عبد العظیم عبد القوي (تالمنذري ، زكي الدین ابو مح-

  م .١٩٨١التكملة لوفیات النقلة ، تحقیق وتعلیق : بشار عواد معروف ، بغداد  .٢٥

  م) .١٣٩٠هـ/٧٩٣النباهي ، أبو الحسن بن عبد اهللا بن الحسن المالكي (ت -

تحقیق: لجنة تاریخ قضاة األندلس وسماه المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا ،. ٢٦

  .  ١٩٨٣إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الجدیدة ، بیروت 

  م) .١٣٤هـ/٧٥٦الوادي اشي ، محمد بن جابر ، (ت -

  م .١٩٨٢برنامج : تحقیق : محمد محفوظ ، دار العرب االسالمي ، بیروت  .٢٧

ثانیا : المراجع الثانویة 
البستاني ، كرم وآخرون .-

  .  ١٩٦٠، دار المشرق ، بیروت ،  ٣لغة واالعالم ، طالمنجد في ال .٢٨

ثالثاً : الرسائل الجامعیة الغیر منشورة 
البدراني ، جعفر حسن صادق . -

كتاب التكملة البن األبار دراسة فـي المـنهج والمضـمون والـدالالت العلمیـة ، اطروحـة  .٢٩

  .١٩٩٣اآلداب جامعة الموصل ، كلیة دكتوراه مكتوبة على اآللة الطابعة ، 

مطلوب ، ناطق صالح .-

طروحــة أفهــارس شــیوخ العلمــاء فــي المغــرب واالنــدلس حتــى القــرن العاشــر الهجــري ،  .٣٠

  م.١٩٧٨كلیة اآلداب كتوراه مكتوبة على اآللة الطابعة،جامعة عین شمس،د
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ھوامش البحث : 
؛ ٣٦،ص  ٢٣، ط ١٩٦٠، بیــروت ، المنحــد فــي اللغــة واالعــالم ، دار المشــرق)واخــرون(البســتاني ، كــرم )١(

وللمزیــد مــن المعلومــات ینظــر : نــاطق صــالح مطلــوب ، فهــارس شــیوخ العلمــاء فــي المغــرب واألنــدلس حتــى 

ــة الطابعــة ، جامعــة عــین شــمس ، كلیــة اآلداب  القــرن العاشــر الهجــري ، أطروحــة دكتــوراه مكتوبــة علــى اآلل

والمصادر المذكورة . ٣-١، ص  ١٩٧٨

،  ٣برنــامج الــوادي آشــي ، تــح : محمــد محفــوظ ، دار العــرب اإلســالمي ، طادي آشــي ،محمــد بــن جــابر الــو )٢(

  . ٦-٥، ص  ١٩٨٢بیروت 

ینظر : محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي ، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، تح في ترجمته)٣(

ل : "كـذا نقلـت نسـبه مـن خطـه" وقا ٣٩: محمد بن شریفة، بیروت د ت ، السفر االول ، القسم االول ، ص 

صــالح الــدین  ١٤٨٤/  ٤د ت ، ، بیــروت ٤؛ شــمس الــدین محمــد بــن احمــد الــذهبي ، تــذكرة الحفــاظ ، ط

؛ لسـان الـدین  ١٢٣/ ٥،  ١٩٦٢، بفسـباون  ٢خلیل بن آیبك ، الوافي بالوفیات ، باعتناء هلموت رینـز ، ط

، واســقط مــن نســبه ان الزبیــر قبــل الحســن ؛  ١/١٩٥محمــد بــن الخطیــب ، االحاطــة فــي اخبــار غرناطــة ، 

جمــال الــدین ابــي المحاســن یوســف بــن تغــرى البــردي ، المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي ، تــح : احمــد 

؛ جـالل الـدین عبـد الـرحمن بـن ابـي بكـر السـیوطي ، بغیـة الوعـاة  ١/١٩٣،  ١٩٨٤ یوسف نجاتي ، القـاهرة

؛ احمـد بـن محمـد  ١/٢٩١،  ١٩٦٦ الوهـاب عبـد اللطیـف ، القـاهرةفي طبقـات اللغـویین والنحـاة ، تـح: عبـد

بن ابي العافیـة بـن القاضـي المكناسـي ، درة الحجـال فـي اسـماء الرجـال ، تـح : محمـد االحمـدي ابـو النـور ، 

؛ محمد بن محمد بن مخلـوف ، شـجرة النـور الزكیـة فـي طبقـات المالكیـة ، بیـروت  ١/١٨٩،  ١٩٧٠القاهرة 

،  ١٩٧٩ ؛ عبد الحي بن العماد الحنبلي ، شذرات الـذهب فـي اخبـار مـن ذهـب ، بیـروت ١/٢١٢،  ١٩٤٩

٦/١٦  .

كانــت مدینــة جیــان مــن القواعــد االندلســیة الهامــة ایــام الدولــة االســالمیة ، وهــي تقــع شــمالي غرناطــة وشــرقي )٤(

 ١/١٩٥االحاطــة ، ) ، ابــن الخطیــب ، Jaenقرطبــة ، وهــي الیــوم قاعــدة الوالیــة االســبانیة المســماة باســمها (

  ) .٤هامش رقم (

  . ١/٣٢هـ ، غایة النهایة ، ٦٢٧؛ وجعل ابن الجزري والدته سنة  ١/١٩٥ابن الخطیب ، االحاطة ، )٥(

،  ١، الــذیل والتكملــة ، الســفر للمزیــد مــن المعلومــات فــي تســمیة شــیوخه ینظــر : ابــن عبــد الملــك المراكشــي)٦(

 ١٩٣٧ر ، صلة الصلة ، تح : لیفي بروفنسال ، بیـروت ؛ احمد بن ابراهیم بن الزبی٤١-٣٩، ص  ١القسم 

على التوالي .  ١٦٠،  ٢/٤٣،  ١/١٧٠؛ ابن الجزري ، غایة النهایة ،  ١٤٤،  ٣٥، ص ص 

  . ١/١٩٦ابن الخطیب ، االحاطة ، )٧(

. ٣/٧٨ابن الخطیب ، االحاطة ، )٨(

. ٢٠٤-٣/٢٠٣ابن الخطیب ، االحاطة ، )٩(

. ٣/٢٤٧ابن الخطیب ، االحاطة ، )١٠(

  . ٤٠، ص ١، القسم  ١ن عبد الملك المراكشي ، الذیل والتكملة ، السفر اب)١١(

،  ١ابــن عبــد الملــك المراكشــي ، الــذیل والتكملــة ، الســفر للمزیــد مــن المعلومــات فــي تســمیة تالمیــذه ینظــر :)١٢(

، ٤٣،  ٣/٢٠بـن الخطیـب ، االحاطـة ، ؛ ا ١٥١؛ ابن الزبیـر ، صـلة الصـلة ، ص ٤٠-٣٩، ص ١القسم 

على التوالي . ٤٠٠،  ٣٨٨،  ٢٢٩،  ١٩٤،  ١٦٠،  ٩٧

. ٢٠٠-١/١٩٩ابن الخطیب ، االحاطة ، )١٣(
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فـــي ترجمتـــه ینظـــر : خلـــف بـــن عبـــد الملـــك بـــن خلـــف بـــن مســـعود بـــن موســـى بـــن بشـــكوال ، الصـــلة ، الـــدار )١٤(

  . ٥٤٦-٥٤٤، ص ١٩٦٦المصریة ، القاهرة 

  . ١٦١،  ٣٩ص  ، صبن الزبیر ، صلة الصلة)١٥(

مــر بــن خلیفــة األمــوي االشــبیلي ، فهرســة مــا رواه عــن شــیوخه مــن الــدواوین أبــي بكــر محمــد بــن خیــر بــن ع)١٦(

قدارة زیدین وخلیان ربـاره المصنفة في ضروب العلم وانواع المعارف ، وقف على نسخها وطبعها ، فرنسشكة

  .  ٤٢٧، ص  ١٩٨٣طرغوه ، مطبعة قومش ، سرقسطة 

هـ ؛ ابو عبـد اهللا محمـد  ٥٤٢وفاته سنة وجعل ٣٨٧-٣٨٦في ترجمته ینظر : ابن بشكوال ، الصلة ، ص )١٧(

 ١٩٨٥الصـدفي ، مدریـد ابن االبار ، المعجم في أصحاب القاضي أبي علـي،بن عبد اهللا بن عبد الرحمن

؛ الضـــبي، احمـــد بـــن یحیـــى بـــن عمیـــرة الضـــبي، بغیـــة الملـــتمس فـــي تـــاریخ رجـــال األنـــدلس ،  ٣٤٠، ترجمـــة 

برهــان الــدین إبــراهیم بــن علــي بــن محمــد ابــن فرحــون ، ؛  ١١٠٣، ترجمــة  ١٨٨٤مطبعــة روخــس ، مجــریط 

الــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب ، تــح : محمــد االحمــدي أبــو النــور ، مكتبــة دار التــراث ، 

ري، نفح ق؛ احمد بن محمد التلمساني الم ٥؛ ابن الزبیر ، صلة الصلة ، ترجمة  ١٨٢، ص  ١٩٨٢القاهرة 

 ٥٢٨-٢/٥٢٦،  ١٩٦٨لرطیـب ، تـح : إحسـان عبـاس ، دار صـادر ، بیـروت الطیب في غصن األنـدلس ا

وقال : " وألف برنامجًا ضمنه مرویاته واسماء شیوخه فحرر وأجاد " والكتاب مطبوع ومحقق باسم فهرس ابن 

  . ١٩٨٠عطیة ، تح : محمد أبو األجفان ومحمد الزاهي ، المغرب اإلسالمي ، بیروت 

. ٤٣٧ند روایته عند ابن خیر ، فهرسة ، ص، وینظر س ٦١صلة الصلة ، ص)١٨(

؛ ابن عبد الملك المراكشـي ، الـذیل والتكملـة ، السـفر  ٦٥في ترجمته ینظر : الضبي ، بغیة الملتمس ، ص )١٩(

؛ ابن خیر ، فهرسة ، مقدمة المحقق .  ٣٠٣-٢٩٩، ص  ١، القسم  ٨

  .  ٥٨صلة الصلة ، ترجمة )٢٠(

. ١١٦صلة الصلة ، ترجمة )٢١(

. ٤١٦،  ٧٧جمة صلة الصلة ، تر )٢٢(

. ١٨٠صلة الصلة ، ترجمة )٢٣(

؛ أبي العباس شمس الدین احمد بـن محمـد بـن ابـي  ٨٥-٨٢في ترجمته ینظر : ابن االبار ، المعجم ، ص )٢٤(

،  ١٩٧٧بكر ابن خلكان ، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ، تح : إحسان عبـاس ، دار صـادر ، بیـروت 

. ١/٣٥٥؛ ابن فرحون ، الدیباج ،  ٤/١٣٣٩ ؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ، ٢/٢٤٠

. ١٠٢صلة الصلة ، ص )٢٥(

فهرســة ، وذكـر ابـن خیـران البـن بشـكوال ٢٠٥، وینظـر علـى سـبیل المثــال : ص  ١٧٧صـلة الصـلة ، ص )٢٦(

،  ١؛ وسماه ابن عبد الملك باسم " معجم شیوخه " الـذیل والتكملـة ، السـفر  ٤٣٤رواها عنه ، فهرسة ، ص 

.  ٢٧١سماه أیضًا باسم " برنامج " ص و  . ١٩٢، ص  ١القسم 

. ١٩٥٨، ترجمة  ١٨٨٦في ترجمته ینظر : ابن االبار ، التكملة لكتاب الصلة ، مطبعة روخس ، مجریط )٢٧(

. ١٦٨صلة الصلة ، ص )٢٨(

. ٢/٣٨٤في ترجمته ینظر : ابن الجزري ، غایة النهایة ، )٢٩(

.  ٩٠صلة الصلة ، ص )٣٠(
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، وذكـر ان لـه برنامجـًا ضـمنه  ١٥١-٦/١٤٩یل والتكملـة ، السـفر في ترجمتـه ینظـر : ابـن عبـد الملـك ، الـذ)٣١(

وهـو عنـده محمـد بـن  ٢/١٠٨؛ ابن الجزري ، غایة النهایة ،  ٦٩-١/٦٨ ،شیوخه ؛ السیوطي، بغیة الوعاة

جعفر بن حمید بن مأمون فاغفل اسم احمد وخلف من نسبه .

.  ٦٤صلة الصلة ، ص )٣٢(

. ١٠؛ ابن الزبیر ، صلة الصلة ، ترجمة  ١٨٠٦لة ، ترجمة في ترجمته ینظر : ابن االبار ، التكم)٣٣(

. ٨صلة الصلة ، ص )٣٤(

، ٦؛ ابــن عبــد الملــك ، الــذیل والتكملــة ، الســفر  ١٥١٤فــي ترجمتــه ینظــر : ابــن االبــار ، التكملــة ، الترجمــة )٣٥(

. ١ترجمة 

علــى ســبیل المثــال ووقــف علیــه واعتمــده فــي تــراجم عدیــدة منهــا  ٢/٥٦٣هكــذا ســماه ابــن االبــار ، التكملــة ، )٣٦(

. ٦٣٥،  ٣٦٩،  ٢٠٥،  ١٨٩،  ١٧٠،  ١٥٨ترجمة 

.  ١٦٤صلة الصلة ، ص )٣٧(

هـــ ؛ ابــن الزبیــر ، صــلة ٦٠٠، وذكــر وفاتــه ســنة  ١٩٣٨فــي ترجمتــه ینظــر : ابــن االبــار ، التكملــة ، ترجمــة )٣٨(

. ١/٥٠٠؛ ابن الجزري ، غایة النهایة ،  ١٠١الصلة ، ترجمة 

هـــ ، ابــن ٦٢١لــرحمن بــن سـلیمان بــن عمـر بــن خلــف األنصـاري تــوفي سـنة هـو : داؤد بــن سـلیمان بــن عبـد ا)٣٩(

 . ٣١٨-١/٣١٦،  ١٩٥٥االبار ، التكملة ، نشر وتصحیح عزت العطار الحسني ، القاهرة 

. ٥٧صلة الصلة ، ص )٤٠(

.  ٢٤١/ ٢في ترجمته ینظر : ابن الجزري ، غایة النهایة ، )٤١(

. ٩٧صلة الصلة ، ص )٤٢(

؛ وكناه بابي الحسن ، ابن الزبیـر ، صـلة الصـلة ،  ١٨٥٤ار ، التكملة ، ترجمة في ترجمته ینظر : ابن االب)٤٣(

. ٢٩ترجمة 

. ١٣صلة الصلة ، ص )٤٤(

والتكملـة ، ؛ ابن عبـد الملـك ، الـذیل ٢٦٢في ترجمته ینظر : ابن االبار ، التكملة ، طبعة العطار ، ترجمة )٤٥(

النبـاهي ، المرقبـة العلیـا فـیمن ن الحسـن؛ أبي الحسـن بـن عبـد اهللا بـ ٥٦٢-٥٥٦، ص  ١، القسم  ١السفر 

 ١١٦، ص  ١٩٨٣یستحق القضاء والفتیا ، تح : لجنة إحیاء التراث العربي ، دار اآلفاق الجدیـدة ، بیـروت 

.

. ١٠٠صلة الصلة ، ص )٤٦(

. ١٦٤صلة الصلة ، ص )٤٧(

.  ٣٩٨،  ٣١٨،  ١٧١صلة الصلة ، ینظر التراجم ، )٤٨(

.  ٥٥٩، ص  ١، القسم  ١الذیل والتكملة ، السفر )٤٩(

وقال : " وقد جمع التجیبـي مؤلفـًا مفیـدًا فـي معجـم  ٥٩١-٢/٥٨٨في ترجمته ینظر : ابن االبار ، التكملة ، )٥٠(

وقــال : "  ٣٥٧-٣٥٢/ ٦شــیوخه مرتبــًا علــى حــروف المعجــم " ؛ ابــن عبــد الملــك ، الــذیل والتكملــة ، الســفر 

شـعار فـأعظم بـه اإلفـادة ، مجلـد كبیـر ، وبرنـامج مـن إیـراد األخبـار وٕانشـاد األومعجم شیوخه الكبیر اكثر فیه

،  ١٦١-٢/١٦٠روایاته األكبر مجلد متوسط ، وبرنامجه األصـغر مجلـد لطیـف " ؛ المقـري ، فـنح الطیـب ، 

وقـــال : " وقـــد جمـــع فـــي أســـماء شـــیوخه علـــى حـــروف المعجـــم تألیفـــًا مفیـــدًا اكثـــر فیـــه مـــن اآلثـــار والحكایـــات 

واألخبار " .
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١٧٥

.  ٢٧ صلة الصلة ، ص)٥١(

. ٧٦صلة الصلة ، ص )٥٢(

، ابـن  ١٠٢؛ ابـن الزبیـر ، صـلة الصـلة ، ترجمـة  ١٩٤٠في ترجمته ینظر : ابن االبار ، التكملـة ، ترجمـة )٥٣(

وعرفه بابن قبرال .  ١/٥٠٠الجزري ، غایة النهایة ، 

. ٥٨صلة الصلة ، ص )٥٤(

. ١٤٨صلة الصلة ، ص )٥٥(

؛ أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الرعینــي ،  ٢٧٦فــي ترجمتــه ینظــر : ابــن االبــار ، التكملــة ، ترجمــة )٥٦(

ـــراهیم شـــبوح ، دمشـــق  ـــي ، تـــح : إب ـــذیل  ٤٩-٤٧، ص  ١٩٦٢برنـــامج شـــیوخ الرعین ـــك ، ال ـــد المل ؛ ابـــن عب

.  ١١٦؛ النباهي ، المرقبة العلیا ، ص  ٤٧٣ -٤٧٠، ص  ١، القسم  ١والتكملة ، السفر 

.  ٦٤ صلة الصلة ، ص)٥٧(

؛ ابـن  ١٢٦؛ ابـن الزبیـر ، صـلة الصـلة ، ترجمـة  ١٨٢٨التكملـة ، ترجمـة في ترجمته ینظر : ابن االبار ،)٥٨(

وعرفه بالمرندي والصحیح ما أثبتناه الرندي . ١/٥٩٤الجزري ، غایة النهایة ، 

. ٦٨صلة الصلة ، ص )٥٩(

.  ٦٩صلة الصلة ، ص )٦٠(

. ٧٦صلة الصلة ، ترجمة )٦١(

. ١٤٩صلة الصلة ، ترجمة )٦٢(

.  ١٧٠صلة الصلة ، ترجمة )٦٣(

 ١١٨-١١٧، المرقبـــة العلیـــا ، ص ؛ النبـــاهي ١١٦-١/١١٥تـــه ینظـــر : ابـــن االبـــار ، التكملـــة ، فـــي ترجم)٦٤(

واسقط من نسبه األسماء الواقعة بین والده یزید وجده عبد الرحمن .

، جـذوة القاضـي المكناسـي ؛ وینظر : ابـن القاضـي المكناسـي ، احمـد بـن محمـد بـن  ٣٩صلة الصلة ، ص )٦٥(

وقـد  ١/١٤٠،  ١٩٧٣ن األعالم مدینة فاس ، دار المنصـور للطباعـة ، الربـاط االقتباس في ذكر من حل م

أشار الى برنامجه .

ــة لوفیــات النقلــة ، )٦٦( ــدین أبــي محمــد عبــد العظــیم بــن عبــد القــوى المنــذري ، التكمل فــي ترجمتــه ینظــر : زكــي ال

التكملــــة ، ؛ ابــــن االبــــار ، ٥٣١-٣/٥٣٠،  ١٩٨١، بغــــداد  ٢تحقیــــق وتعلیــــق : بشــــار عــــواد معــــروف ، ط

، )واخــــرون(؛ أبــــي الحســـن علــــي بــــن موســـى ابــــن ســــعید  ١٤٣؛ الرعینـــي ، برنــــامج ، ص  ١٢٢-١/١٢١

؛ ابـن عبـد  ١٨١، ص  ١٩٥٩اختصار القدح المعلى في التاریخ المحلى ، تـح : إبـراهیم االبیـاري ، القـاهرة 

-١/٢١٥ ،اإلحاطـــة؛ ابـــن الخطیـــب ، ٥١٨-٤٨٧، ص  ١، القســـم  ١الملـــك ، الـــذیل والتكملـــة ، الســـفر 

.  ٥٩٨-٢/٥٩٦؛ المقري ، نفح الطیب ،  ٢٢١

.  ٣٥٤،  ٣٠٧، وینظر على سبیل المثال ترجمة  ١٩١صلة الصلة ، ص )٦٧(

.  ٥١٠، ص  ١، القسم  ١الذیل والتكملة ، السفر )٦٨(

؛  ٣٨٧؛ ابـــن الزبیـــر ، صـــلة الصـــلة ، ترجمـــة  ٢٠٦٨فـــي ترجمتـــه ینظـــر : ابـــن االبـــار : التكملـــة ، ترجمـــة )٦٩(

.  ١٢٥نباهي ، المرقبة العلیا ، ص ال

.  ١٩٥صلة الصلة ، ص )٧٠(

.  ٢٧٤، ابن الزبیر ، صلة الصلة ، ترجمة  ١٩٠٧في ترجمته ینظر : ابن االبار ، التكملة ، ترجمة )٧١(
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١٧٦

 )٣هـامش ( ٤٣٥، ص  ١، القسـم  ١وهي قریة من قرى شریش ، ابن عبد الملك ، الـذیل والتكملـة ، السـفر )٧٢(

.

.  ١٣٥صلة الصلة ، ص )٧٣(

فـي ترجمتــه ینظــر : جمــال الــدین علـي بــن یوســف القفطــي ، أنبــاه الــرواة علـى أنبــاه النحــاة ، تــح : محمــد أبــو )٧٤(

؛ ابــن االبــار ، التكملــة ، ترجمــة  ٢/٣٣٢،  ١٩٥٥الفضــل إبــراهیم ، مطبعــة دار الكتــب المصــریة ، القــاهرة 

المغــرب ، تــح : ب فــي حلــى؛ ابــن ســعید ، المغــر  ٤٥٢-٣/٤٥١؛ ابــن خلكــان ، وفیــات األعیــان ،  ١٨٢٩

، ترجمـة  ٢، القسـم  ٥؛ ابن عبد الملك ، الـذیل والتكملـة ، السـفر  ٢/١٢٩،  ١٩٦٤شوقي ضیف ، القاهرة 

. ٦/٣٥٨؛ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ،  ١٢٨؛ ابن الزبیر ، صلة الصلة ، ترجمة  ٨٠٧

.  ٧٠صلة الصلة ، ص )٧٥(

وذكــر أن البــن جــوبر برنــامج ضــمنه  ٣٤٢-٦/٣٤٠یل ، الســفر فــي ترجمتــه ینظــر : ابــن عبــد الملــك ، الــذ)٧٦(

.  ٢/١٦٠شیوخه وما اخذ عنهم ؛ ابن الجزري ، غایة النهایة ، 

. ١١٢صلة الصلة ، ص )٧٧(

،  ٨في ترجمته ینظر : ابن الزبیر ، صلة الصلة ، تراجم الغرباء المنشورة في كتاب الذیل والتكملـة ، السـفر )٧٨(

االهــواني ، ینظــر : رنامجــه الــذي جــرده ابــن النشــاط بعنایــة عبــد العزیــز، وقــد نشــر ب ٥٣٨-٢/٥٣٧القســم 

. ٥٣٨) من المصدر نفسه ، ص ٨٨هامش (

.  ١٣٣صلة الصلة ، ص )٧٩(

أب ، وینظـر : جعفـر حسـن صـادق البـدراني ، ٢١في ترجمتـه ینظـر : ابـن االبـار ، التكملـة ، مـخ : الورقـة )٨٠(

لمضــمون والــدالالت العلمیــة ، أطروحــة دكتــوراه مكتوبــة علــى كتــاب التكملــة البــن االبــار دراســة فــي المــنهج وا

المكناسي ، جذوة االقتباس ؛ ابن القاضي ١١٢، ص  ١٩٩٣اآللة الطابعة ، جامعة الموصل، كلیة اآلداب 

هـ . ٦٠٤وجعل وفاته سنة  ٤١٧-٢/٤١٥، 

نشـورة فـي كتـاب الـذیل والتكملـة ، وكان جده قاسم هو الملقب بالملجوم ِلَلْكَنة كانت بلسانه ، تـراجم الغربـاء الم)٨١(

.  ٥٤٣ص 

. ١٧٩صلة الصلة ، ص )٨٢(

.  ٥٣صلة الصلة ، ص )٨٣(

،  ١، القسـم  ٨؛ السـفر ٤٠٨،  ٦/٣٢٤؛ السـفر  ٣١٧،  ٢٩١، ص  ١، القسـم  ١الذیل والتكملـة ، السـفر )٨٤(

.  ٣٢٢ص 

. ١/٢٦٣جذوة االقتباس ، )٨٥(

ترجمته ؛ ابـن واشار الى برنامجه في ١/١٦٨، في ترجمته ینظر : ابن القاضي المكناسي ، جذوة االقتباس )٨٦(

.  ١/١٧٢الجزري ، غایة النهایة ، 

.  ١٠٠صلة الصلة ، ص )٨٧(

عبــد الملــك ، ؛ ابــن ١٧١-١٦٩؛ الرعینــي ، برنــامج ،  ١/٦٢٣فــي ترجمتــه ینظــر : ابــن االبــار ، التكملــة ، )٨٨(

. ٢/١٥٩النهایة ، ؛ ابن الجزري ، غایة  ٣٢١-٣١٧، ص  ١، القسم  ٨الذیل والتكملة ، السفر 

. ١٤٦صلة الصلة ، ص )٨٩(

. ١٨٠صلة الصلة ، ص )٩٠(

. ١٤٢صلة الصلة ، ص )٩١(
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.  ٣١٧، ص  ١، القسم  ٨الذیل والتكملة ، السفر )٩٢(

مــن كتــاب  ٢، القســم  ٨فــي ترجمتــه ینظــر : ابــن الزبیــر ، صــلة الصــلة ، تــراجم الغربــاء المنشــورة فــي الســفر )٩٣(

.  ٥١٨الذیل والتكملة ، ص 

. ١٤٩ صصلة الصلة ، )٩٤(

.  ١٩١صلة الصلة ، ص )٩٥(

عیــاض ، ؛ المقــري ، أزهــار الریــاض فــي أخبــار القاضــي ٤٢فــي ترجمتــه ینظــر : الرعینــي ، برنــامج ، ص )٩٦(

وما بعدها .  ٢/٣٧٤،  ١٩٧٨الرباط 

، وقد أشار ابن الزبیر الى برنامج أبي العباس العزفي في ترجمـة : محمـد بـن عبـد  ١٨٢صلة الصلة ، ص )٩٧(

 ٥١٨من كتـاب الـذیل والتكملـة ، ص  ٢ن القسم  ٨الزدي ، تراجم الغرباء المنشورة في السفر اهللا بن احمد ا

.


