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 ملخص البحث
حد أعالم قُْرطُبة يف احلديث  أَبْشكُوالَعكَف هذا البحث الوجيز على التعريف باإلمام ابن 

والتاريخ وغريمها من العلوم اإلسالمية، الذي آثر التفرغ للعلم على الواليات، وقضى عمره املَديد طالباً 
للخري ومطلوباً فيه، فتلقى العلم عن كثري من أئمة عصره، وحتمل عنه العلم أعداد كبرية ال ُتحصى كثرة، 

َخلّفه من طلبة العلم، فقد أبقى أيضاً تراثاً زاِخراً ماِخراً مباركاً، وهو ومل يقنع هبذا األثر اجلليل الذي 
 .مصنفاته احلفيلة يف فنون العلم املختلفة، واليت بلغت مخسني تأليفاً كما ذكر بعض األئمة 

     لكن أكثر هذه التصانيف َمَحقَتها أيدي آل غَُدر الصليبيني، الذين َنثَروا ِعقْد األندلس بعد 
كان بديع النِّظام، وطمسوا معامله، وَدَرسوا مشاهده، وجعلوا تلك الديار الزُّْهر بالقِِع كأن مل َتْغن أن 

 .باألمس 
  ومع اختصار هذا البحث فإنه استوعب كل عناصر الترمجة الرئيسة، ال سيما موضوع    

 . الفاِرع َبْشكُوالاملؤلفات اليت هي احلجة الكربى على َمقام ابن 
وقد َخّصصت املطلَب األول باحلديث عن شخصية هذا اإلمام، وتفرَّد املطلَب الثاين بذكر      

 .  واهللا ويل التوفيق . مؤلفاته 
 

*   *   * 
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ABSTRACT: 

 This brief research interested in introducing Al-Imam 
Ibn Baskuwal , one of the prominent scientists of hadith, 
history and many other sciences in Qortaba . He preferred 
seeking learning to the states - He spent all his life searching 
and required for goodness. He learned at many of his age's 
learning leaders and many uncountable persons learned from 
him .He was not satisfied with this great work which he left 
for the next learners , but he also left a glorious, rich , and 
great heritage . They were his writings about the different 
kinds of science . They reached 50 books as mentioned by 
some religious pioneers  . 

 These writings were destroyed by the treacherous 
crusade who loosen the Andalus organization which was so 
great .They hid its marks and dispeled its scenes . They made 
such regions like pools which were so wonderful before hand 
. 

 Briefly , this research included all the main elements of 
translations especially the manuscripts' theme which was the 
great plea for the high rank of the great Ibn Baskuwal . 

 I determined the first part for talking about   the 
character of such Imam and the second part for his 
manuscripts . 

  Allah , the great , might conform us all  
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م، وُمْصِقل اِهلَمم، وُمديل حال اُألَمم، والصالة والسالم  ُمْسِبغ النَِّعهللا احلمد

لى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واسّنت  عبده ورسوله خري من أُويت اِحلكَم، وععلى
 . الوفاء والذَِّمم ذوي من هبديهم

  : بعد أما
 الَغِدقة، املُكَلَّلة باألجماد ِذكرياته لألندلس العظيم حقاً علينا أن ُنحيي فإن

الصادقة، واملُفَْعمة باملآثر اجلليلة، كل ُيحييها حبسبه قوالً وعمالً، حىت يعود إلينا ذاك 
 به أوروبا بعد قروهنا املظلمة، وسلك هبا دروب استنارتوس املَْنهوب الذي الِفرد
 الذي قادها إىل العلوم الكونية الباهرة التجريبـي منهجه علىة الزاهرة، ومحلها نياملد

 عن تلك األمم شيئاً فشيئاً، وتضطر أصحاب اإلحلاد إزاحة ظالم  علىاليت تعمل
 العظيم بديع السماوات واألرض، اجلاعل يف كل قباخلالالبصرية منهم إىل االعتراف 

 وحدانيته، وحتمل ذوي األلباب منهم على علىذرة من ذرات هذا الكون شاهداً 
 يف هذا اِملضمار، ْبقـالسَّ قََصب  َتفَْتأ حتوزالاإلذعان ملعجزة اإلسالم اخلالدة اليت 

 ْمِهِسفُْن ويف أَنا يف اآلفاِق آياِتْمِهْيُنِرَس« : كلما بلغ هؤالء غاية تبني أهنم قد ُسبقوا إليها 
   .)١(  »يٍدِهَش  شيٍء كلِّعلىه  أّنَكِف بربِّكْم َيلََوه احلقُّ أَ أّن هلْمَنيََّبَتحىت َي

 هبا أندلس اإلسالم، فحقيق بنا احتفلت مأثرة من َجْمهرة تلك املآثر اليت إهنا 
 .العزة من جديد حلياة و افيناأن نتفيأ بتلك الظالل الوارفة، اليت تبعث 

 العامرة، ومدنه الزاهرة يف ألقاليمه عن األندلس إمنا هو استنطاق واحلديث
وخُري . مدينة قُْرطُبة زهرة هاتيك املدائن  : النَّظيمعهودها امليمونة، وواسطة ذاك الِعقد 

  املعاهد تلكإىل الديار املَكْلومة السَّليبة، ويبعث احلَنني تلكمن ُيوجز لنا َخَبَرها وخرب 
بن اصاحل  أبو البقاءالعالمة املتفنن أبو الطيب و كبرياألديُب ال:   النجيبةالعظيمة
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اليت  وَعقيلته الرَّهيدة، الفَريدة يف قصيدته )هـ٦٨٤ت ( الرُّْندي النَّـفْزيَشريف

 : )٢(استهلها بقوله
 انُـا متَّ ُنقصـيٍء إذا مـ شلـلك

 : مث قال 
زاَء لهــٌر ال َعــ أماجلزيرةَ َدهى

 : ومنها 
 يٍةـأن ُمْرِسـ ش  مايةًـ َبلَْنِسفأسأل
مـفك ومـ العل داُربةٌـطُ قُْرنـوأي
  ُنَزٍهمنويه ـ حتوما)  ٣(  ِحمُصوأين
 اـ فم الدـان البـ كّن أركقواعد

 تبكـي احلنيفية البيضـاء من أسٍف
 علـى دياٍر من اإلسـالم خالـيٍة

 كنائَس ما صارت  املساجد قدحيث
 ي وهي جامدةٌـ احملاريُب تبكحىت

 : إىل أن قال 
ـِـ َمْن ِلذلة قوم بعد عيا  زِِّهُمــ

 ازهلمـوكاً يف منـ كانوا ُملباألمس
 : مث ختمها بقوله 

 ٍدــ هذا يذوُب القلُب من كََمملثل

 إنسانُ ِشـ ُيَغرَّ بطيِب العيالـف 
 

 النُـثَْه هدَّـٌد وانـ له أُُحَهَوى
 
 انُــَجيَّ  أم أينبةٌـ شاطنـوأي
 ه شانُـما فيها لـ عامل قد َسمن

 آلنُـ ومفَّياٌضذُْب ـ الَعوهنُرها
 انُـَق أركْباُء إذا مل َتـ البقعسى

 كمـا بكى لفراق اإللف َهْيمانُ
 قـد أَقْفرت وهلا بالكفر ُعمـرانُ

 انُـوُصلْب  ٌســ إال نواقيفيهّن
 دانُـِعي ثي وهي ْرـ املنابُر َتحىت

 
 انُـٌر وطُغيــ حالَُهُم كُفأحال
 دانُـُعْب   هم يف بالد الكفرواليوَم

 
 انُـ كان يف القلب إسالٌم وإميإن

 األقران، وكان صدراً ذَّ الذين َسما شأهنم يف دار العلوم قُْرطُبة، فبهؤالء ومن
عبد   األندلس ومؤرخها وراويتها أبو القاسم َخلَف بنحافظُ:  ذاك الزمان علماءيف 
 املعروف بابن َبْشكُوال رمحه اهللا تعاىل، الذي مل أجد له يف عامل القُْرطُيبلك امل

 على حتقيق العزم مؤلفاته الكثرية، فعقدت اعتين فيها حبصر الواسع ترمجة املنشورات
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 .ذلك بإجياز يؤدي اهلدف املنشود 

ة، وقد اسَتْهللت هذا البحث بالتعريف بابن َبْشكُوال، فذكرت أوصافه العلمي
اليت هي عنوان الشخصية، وأتبعتها بِذكر كنيته، وامسه، وَنَسبه، وِنْسبته إىل القبيلة 
والبلد والوظيفة واملَذْهب، مث أَثْبّت اللقب، وأردفُت بوالدته، وِذكر بعض من اشتهر 

 .بالعلم من آله 
وأعقبت ذلك بتسمية عشرة من شيوخه، وعشرة . مث حتدثت عن طلبه العلم 

 .ه، مع توسيط اإلشارة إىل وظائفه من تالمذت
 منـزلته احلقة الرشيدة، وُتربز َبْشكُوالمث نقلُت كلمةً جامعة ُتَبوِّىء ابن 

 .مكانته الرَِّضّية اجمليدة 
وقَفَّيُت بذكر وفاة هذا اإلمام، عليه رمحة اهللا على الدوام، مع اإلشارة إىل 

 .عمره امليمون، وَدْهره املشحون 
 للحديث عن مؤلفاته الكثرية املتنوعة النافعة ـ وهي بيُت وانتقلُت بعُد

القَِصيد، وَحبُّ احلَصِِِيد ـ، فتتبعت أمساءها، اليت َنّيفت على األربعني، فحققت 
عناوينها، وأشرت إىل مضامينها، وامتدحتها بذكر ثناء الناس عليها، واعتناء العلماء 

كل ذلك إذا َتراءى يل البيان، . ا بقي منها هبا، وذََبْبُت الدَّخيل عنها، وأملعت إىل م
ـَر لــديَّ الِكنان   .وَسف

 أَّرخ ابن َبْشكُوال للعلماء وَتْرَجم، وأخرب عن موتى الناس وَتَرحَّم، لطاملاإنه و
 يف التاريخ بعد أن كان ُيَسجِّله، وُيَسجَّلفإذ به تتتابع األخبار بعد أن كان ُيتابعها، 

عد أن حكى عنهم، ومبثل هذا َيْنعى كل ُمَؤرِّخ وُمَتْرِجم نفسه، وُيحكى يف السالفني ب
 : )٤( وهللا َدرُّ القائل

 تبهـ بالتاريخ تكتلهُج زلَت ما
  :)٥(ر قول اآلَخكمأح وما 

 وباتـ يف التاريخ مكرأيناك حىت 
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 اِرــ من األخبَخَبراً ُيرى حىتُمْخـِبراً فيها اإلنسانُ ُيرى بينا

 أسأل أن جيعله عمالً خالصاً سديداً، وذُْخراً واسعاً َمديداً، ميالكر واهللا     
وصلى اهللا وسلم وبارك على نيب الرمحة .  فيه، وينفع به، إنه قريب جميب يلوأن يبارك 

 .ابه أمجعني ـ اخلري سيدنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وأصحالناسومعلم 

*   *   * 
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هو اإلمام املتقن احلجة، احلافظ الكبري، الناقد اجملوِّد، املؤرخ، الفقـيه، 
أبو القاسم َخلَـف بن عبد امللك بن َمسعود بن موسى : حمـدِّث األندلس وراويتها 

 بن يوسف بن َداَحْه بن َداكَْه بن نصر اَألنصاري اخلَزرجي، األندلسي )٧(ابن َبْشكُوال
  . َبْشكُوال املاِلكي، الزاهد، املعروف بابن ، القاضي،)٨(القُْرطُيب

 
 .ُولد يف قُْرطُبة يوم االثنني ثالث ذي اِحلجة سنة أربع وتسعني وأربع مئة 

، كما أن أخاه ـ األصغر )٩(وكان والده أبو مروان من أهل الفقه والقراءات
يضاً، وكالمها بن عبد امللك كان من أهل الرواية والفقه أ) ١٠(منه ـ أبا عبد اهللا حممد

  . )١١(مسع من أبيه
 وِإْشِبْيِلَية، ومل يرحل من األندلس، لكنه )١٢(وطلب أبو القاسم العلم يف قُْرطُبة
أبو بكر حيىي : ، أوهلم )١٣(وشيوخه حنو املئة. حتمل عن مجاعة من أهل املشرق باإلجازة 

  . )١٤(بن َخلَف بن زكريا الِفْهري القُْرطُيب
السماع ـ مراعياً يف ترتيبهم وترتيب من بعدهم من ومن أشهر شيوخه ب

 : الشيوخ والتالميذ حال املالزمة والرتبة معاً ـ 
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أبو حممد :  العالمة الكبري، احملدِّث، املقرئ، الفقيه، املفيت، ُمْسِند األندلس -١

عبد الرمحن بن حممد بن عّتاب اجلُذَامي موالهم، القُْرطُيب، املالكي، املتوىف سنة 
 .) ١٥(وقد أكثر عنه، وهو أعلى شيٍخ له) . هـ٥٢٠(

أبو بكر حممد بن عبد اهللا ابن :  اإلمام ، احلافظ، الفقيه، املتفنن، القاضي -٢
حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن الَعَريب املََعاِفري ، اِإلْشِبْيلي، املالكي، املعروف بابن الَعَريب، 

   .)١٦ ()هـ٥٤٣(املتوىف سنة 

أبو : بقُرطبة ) قاضي القضاة(الفقيه، شيخ املالكية، قاضي اجلماعة  اإلمام، -٣
 الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن ُرْشد القُْرطيب، املعروف بابن ُرْشد، املتوىف سنة

 .)١٧() هـ٥٢٠(
أبو عبد :  اإلمام، الفقيه، احملدِّث، مفيت األندلس، وقاضي اجلماعة بقُرطبة -٤

ف التُِّجيبـي، القُرطيب، املالكي، املعروف بابن احلاج، املتوىف اهللا حممد بن أمحد بن َخلَ
  .)١٨ ()هـ٥٢٩(سنة 

أبو احلسن يونس بن :  اإلمام، احلافظ، الفقيه، املفيت، األخباري، األديب -٥
حممد بن مغيث القُرطيب، املالكي، املعروف بابن مغيث وبابن الّصفّار، املتوىف سنة 

 .)١٩ ()هـ٥٣٢(
أبو حبر سفيان بن العاص ابن :  الفقيه، النَّْحوي، األديب، املتفنن  اإلمام،-٦

 . )٢٠()هـ٥٢٠(أمحد اَألَسدي، املُْرَبْيطَري نزيل قُرطبة، املالكي، املتوىف سنة 
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أبو علي احلسني بن حممد بن ِفْيرُّه بن :  اإلمام، احلافظ الكبري، القاضي -١

رة الصََّديف، السََّرقُْسطي نزيل ُمْرِسَية، املعروف بابن ُسكّرة، املتوىف سنة َحيُّون بن ُسكَّ
  .)٢١ ()هـ٥١٤(
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أبو بكر غالب بن عبد الرمحن ابن :  اإلمام، احلافظ الناقد، الفقيه، األديب -٢
غالب بن عبد الرءوف بن َتّمام بن عطّية املُحاِريب، الَغْرناطي، املعروف بابن عطّية، 

  .      )٢٢() هـ٥١٨(  سنة املتوىف
أبو حممد عبداهللا ابن :  اإلمام، الفقيه املقدَّم، املفسِّر، املتفنن، شيخ املالكية - ٣

أيب جعفر حممد بن عبد اهللا اخلَُشين، املُْرسي، املعروف  بابن أيب جعفر، املتوىف سنة 
  . )٢٣() هـ٥٢٦(

وي، املتفنن، شيخ اإلسالم،  اإلمام، احلافظ الكبري، الفقيه، املقرئ، اللغ-٤
أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد اَألْصَبهاين، : َعلَم املُْسِندين، شرف املَُعمَّرين 

 .)٢٤ ()هـ٥٧٦(اجلُْرواءاين، اإلسكندراين، السِّلَفي، املتوىف سنة 
 لشيخه أيب بكر بن الَعَريب قضاء بعض جهات ِإْشِبْيِلَية،    َبْشكُوالوقد ويل ابن 

  .)٢٥(بقُْرطُبة، مث تفرغ لنشر العلم) الوثائق(د الشروط وَعقَ
والرواة عنه ـ  لعلو اإلسناد « :وتلقى عنه العلم عدد كبري، قال ابن األّبار 

  .)٢٦(»وَسَعة املسموع ـ ال ُيْحَصْون كثرة 

@ÊbàÛbi@émˆßým@Šè‘c@åàÏZ@
ديب، املتفنن، عامل  اإلمام البارع، احلافظ املتقن، املُقْرئ املَُجوِّد، األ-١
أبو بكر حممد بن َخْير بن عمر اللَّمتوين، اإلشبيلي، املعروف بابن َخْيـر، : األندلس 

  .)٢٧(َبْشكُوال، قبل شيخه ابن )هـ٥٧٥(املتوىف سنة 
أبو القاسم حممد بن عبد اهللا بن أمحد األندلسي، :  العالّمة، احلافظ -٢

  .)٢٨(، قبل شيخه أيضاً)هـ٥٦١(ىف سنة الشِّلْيب، املعروف بالقَْنطَري، املتو
 اإلمام، احلافظ، الفقيه، النَّْحوي، األديب، املتفنن، حمدث األندلس، -٣
أبو حممد عبد اهللا بن سليمان بن داود األنصاري، احلاِرثي، األندلسي، : القاضي 
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  .)٢٩() هـ٦١٢(الَبلَْنسي، اُألْندي، املعروف بابن َحْوط اهللا، املتوىف سنة 

:  اإلمام، احملدِّث املتقن، املُْسِند، األديب، املتفنن، حمدث األندلس، القاضي-٤
أبو اخلطاب أمحد بن حممد بن عمر بن حممد بن واِجب بن عمر بن واِجب القَْيسي، 

  .)٣٠()هـ٦١٤(األندلسي، الَبلَْنسي، املالكي، املعـروف بابن واِجب، املتوىف سنـة 
أبو القاسم أمحد ابن : نن، قاضي اجلماعة َمبّراكُش  اإلمام، احملدِّث، املتف-٥

يزيد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن َمْخلَد بن عبد الرمحن بن أمحد بن 
 .) ٣١()هـ٦٢٥(َبِقّي بن َمْخلَد اُألموي موالهم، القُرطيب، املالكي، املتوىف سنة 

أبو احلسني أمحد بن : د األندلس  العامل، املَُحدِّث، الراوية، املَُعمَّر، ُمْسِن-٦
حممد بن أمحد األنصــاري، اِإلشبيلـي، املعـــروف بابن الّسّراج، املتوىف 

  .)٣٣(َبْشكُوالوهو آخر من روى بالسماع عن ابن .  )٣٢()هـ٦٥٧(سـنة 

@ñ‹bu⁄bi@émˆßým@Šè‘c@åßëZ@
شرف الدين أبو :  اإلمام، احلافظ املتقن، الفقيه، املفيت، املتفنن، القاضي -١

احلسن علي بن املُفَضَّل بن علي اللَّْخمي، املَقِْدسي األصل، اِإلسكندراين، املالكي، 
  .)٣٤() هـ٦١١(املتوىف سنة 
أبو الفضل جعفر بن علي :  اإلمام، املقرئ اجملوِّد، احملدِّث، املُْسِند، الفقيه -٢

  .)٣٥() هـ٦٣٦(وىف سنة بن ِهبة اهللا اهلَْمداين، اِإلسكندراين، املالكي، املت
مجال الدين أبو القاسم عبد الرمحن بن :  ُمْسِند الديار املصرية، املَُعمَّر -٣

مكِّي بن عبد الرمحن الطَّراُبلُسي األصل، اِإلسكندراين، ِسْبط احلافظ الكبري أيب طاهر 
  .)٣٦() هـ٦٥١(السِّلَفي، املتوىف سنة 

األديب، الشاعر، املهندس، احلاسب،  املُْسِند، الفََرضي، الَعُروضي، -٤
أبو القاسم أمحد بن حممد بن عبد الرمحن القُضاعي ، الَبلَوي، اِإلشبيلي، املتوىف : املتفنن
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  .)٣٨(َبْشكُوالوهو آخر من روى باإلجازة املَُجّردة عن ابن  . )٣٧ ()هـ٦٥٧(سنة 

 إال باجلد التام،  وقد أشاد األئمة مبنـزلة ابن َبْشكُوال العالية اليت ال ُتدرك
بقية « : وصدق الصرب، وحسن النية، وحسبنا من ثنائهم الواسع قول ابن األّبار 

وكان ـ رمحه اهللا ـ ... املُْسِندين بقُرطبة، واملسلّم له يف حفظ أخبارها ومعرفة رجاهلا
 فيما متسَع الرواية، شديد العناية هبا، عارفاً بوجوهها، حجة فيما يرويه ويسنده، مقلَّداً

ُيلقيه وُيسمعه، مقدَّماً على أهل وقته يف هذا الشأن، معروفاً بذلك، حافظاً، حافالً، 
أخبارياً ُمَمتَّعاً، تارخيياً مفيداً، ذاكراً ألخبار األندلس القدمية واحلديثة، وخصوصاً ملا 

حاشداً مكثراً، روى عن الكبار والصغار، ومسع العايل والنازل، وكتب   كان بقُرطبة،
... )٣٩(خبطه علماً كثرياً، وأسند عن شيوخه َنيِّفاً وأربع مئة كتاب بني كبري وصغري

وُعمِّر طويالً، فرحل الناس إليه، وأخذوا عنه، وانتفعوا به، ورغبوا فيه، وحدثنا عنه 
مجاعة من شيوخنا اِجللّة، ووصفوه بصالح الدِّْخلة، وسالمة الباطن، وصحة التواضع، 

ني إليه، ولني اجلانب، وطول االحتمال يف الكَْبَرة لإلمساع رجاء وصدق الصرب للراحل
   .)٤٠ (»املثوبة

 رمحه اهللا تعاىل، َبْشكُوالوبعد تلك احلياة احلافلة باجلد والعطاء تويف ابن 
ليلة األربعاء لثمان خلون من شهر رمضان، سنة مثان وسبعني ) قُْرطُبة(وذلك يف بلده 

ون سنة وتسعة أشهر ومخسة أيام، ودفن مبقربة قُرطبة بقرب ومخس مئة، وله ثالث ومثان
 .  قرب اإلمام الفقيه حيىي بن حيىي بن كثري الليثي تلميذ إمام دار اهلجرة مالك بن أنس 

ÞaìØž’fli@åia@pbÐÛûß@
 تراثاً علمياً جليالً، يدل على إمامته وحفظه وإتقانه، قال َبْشكُواللقد ترك ابن 
إىل غري ذلك من مؤلفاته وجمموعاته « : ته لبعض مصنفاته ابن األبار عقب تسمي

وتآليف هذا اإلمام متنوعة ونافعة مع كثرهتا، قال  . )٤١(»الشاهدة له باحلفظ واإلكثار 
وألف مخسني تأليفاً  «:   ، وقال ابن األبار )٤٢(» وله التصانيف املفيدة« : ابن َخلِّكان 
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  .)٤٣( » يف أنواع خمتلفة

مساء تلك املصنفات على األكثر، وعامتها يف علم احلديث ووقفت من أ
وتراجم الرجال السيما رجال احلديث، وقد رتبتها هنا حسب أمهيتها يف نظري، إال 
التراجم املفردة فكان ترتيبها على َوفََيات املترَجمني مع مالحظة تلك األمهية يف 

 : جمموعها، ودونك العرض 
  :)٤٤( الصِّلة– ١

اب تاريخ علماء األندلس للحافظ املؤرخ أيب الوليد عبد اهللا بن ذّيل به كت
 َبْشكُوالقال ابن ) . هـ٤٠٣ت(حممد بن يوسف القُْرطُيب املعروف بابن الفََرضي 

سألوين أن أصل هلم كتاب القاضي ... فإن أصحابنا« : ُمجِمالً منهجه يف هذا الكتاب 
وأن ...  ـ يف رجال علماء األندلساملعروف بابن الفََرضي ـ رمحه اهللا... الناقد

... فسارعت إىل ما سألوا... متصالً إىل وقتنا... )٤٥(أبتدئ من حيث انتهى كتابه
ورتبته على حروف املعجم ككتاب ابن الفََرضي، وعلى رمسه وطريقته، وقصدُت إىل 
ترتيب الرجال يف كل باب على تقادم وفياهتم كالذي صنع هو رمحه اهللا، ونسبُت 

اً من ذلك إىل قائله، واختصرُت ذلك جهدي، وقدمُت هنا ذكر األسانيد إليهم كثري
 . )٤٦(»خمافة َتكرارها يف مواضعها 

 يف كتابيهما َبْشكُوالووّضح ابن عبد امللك املَّراكُشي منهج ابن الفََرضي وابن 
ف إن احلافظ أبا الوليد ـ رمحه اهللا ـ رّتب أبواب كتابه على توايل حرو« : فقال 

 يف َبْشكُوالوتبعه على ذلك الترتيب أبو القاسم بن ... املعجم املعروف ببالد املشرق
 األمساء يف األبواب على طبقات َبْشكُوالوجعل ابن الفََرضي وابن ... صلته تارخيه

املذكورين فيها، فقّدما األسبق يف الوجود فاألسبق، وعقّبا كل اسم من أمساء األندلسيني 
وافقه من الغرباء ـ وهم يف مصطلحهما الطارئون على األندلس من مبن وجدوه من م

غريها، سواء كان أصلهم منها أو من غريها ـ إن وجدا له يف الغرباء مسياً، وجعال 
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األمساء يف كل باب على حسب األكثر فاألكثر، واألشهر فاألشهر، وختما كل حرف 
  .)٤٧(» وتأخري الغرباء إن َوَجداُهم بذكر مفاريد األمساء املوجودة فيه بتقدمي األندلسيني

وأثىن ابن األّبار على كتاب الصِّلة مع اإلشارة إىل بعض منهجه، فقال يف ِسياق 
أجلُّها كتاب الصلة، سلّم له أَكْفاؤه فيه، ومل «  : َبْشكُوالكالمه عن مؤلفات ابن 

ه، بل تشّوفوا للوقوف عليه، ينازعه أهل صناعته االنفراد به، وال أنكروا َمِزّية السَّْبق إلي
وقد محله عنه أبو العباس بن العريف الزاهد ممن َيعده يف . وأنصفوا من االستفادة منه 

شيوخه، وصار إيلّ ما كتب منه أبو القاسم بن حبيش على االختصار وهو من كبار 
نه ، وكان أبو الفضل ِعياض وأبو حممد الرَُّشاطي ـ وناهيك هبما ـ يكاتبا)٤٨(أصحابه

، )٤٩(مبا يعثران عليه، وُيفيدانه مبا يقع إليهما من أمساء الرجال والرواة غرباً وشرقاً
وهو كتاب يف فنه خطري القيمة، ضروري . فاتسعت فائدته، وعظمت منفعته 

وأغالطه . االستعمال، ال يستغين أهل الفقه عن التََّبلُّغ به، والنظر فيه، واالحتجاج منه 
، وقد نبهت على أكثرها يف كتايب هذا، واستدركت ما أغفل، )٥٠(لة الواقعة له فيه قلي

ومتمت ما نقص، وجّودت ما اقتضب، مما وقع إيلّ وترجح لدّي، ولذلك ما أعدت هنا 
  . )٥١(»مجلة مما ذكر هنالك، مؤتسياً بفعله يف أمساء من كتاب ابن الفََرضي 

ة أربع وثالثني ومخس  من تأليف هذا الكتاب اجلليل سنَبْشكُوالوفرغ ابن 
  .)٥٢(مئة

ويبدو أن كتاب اَألعالم الذي اقتبس منه ابن سعيد يف املُْغِرب يف ُحلَى 
ـِّلة بعينه كما يـدل الكـالم َبْشكُوال ونسبه إىل ابن )٥٣(املَْغـِرب ، هو كتاب الص
  .)٥٤(املقتَبس

مجة أمحد بن والبن َبْشكُوال تعاليق وزيادات على كتابه، قال ابن األبار يف تر
 ذكره ابن «: طاهر ابن علي األنصاري الّداين من كتابه التكملة لكتاب الصِّلة 

وقال أبو جعفر  . )٥٥(» يف ملحقاته وزياداته اليت ذّيل هبا كتابه بعد الفراغ منه َبْشكُوال
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ذكرها « :  بن الزبري يف ترمجة ظونة بنت عبد العزيز بن موسى من كتابه صلة الصِّلة 

 خارج كتاب الصِّلة َبْشكُوالذكرها ابن : تون ـ يف الذيل، قال ْرخ ـ يعين ابن فَالشي
وفيه أيضاً آخر ترمجة عبد اهللا بن إبراهيم بن  . )٥٦(»يف تعاليقه على بعض أجزائها 

وقال  . )٥٧(» يف التعاليق عن أيب الفضل عياض َبْشكُوالذكره ابن « : مجاح السَّْبيت 
يف ترمجة أمحد بن صاِرم الباجي النَّْحوي من كتابه ُبغية الُوعاة يف جالل الدين السيوطي 

كان من أهل : ( يف زوائده على الصِّلة َبْشكُوال قال ابن «: طبقات اللغويني والنحاة 
نقلته من خط شيخنا أيب : نقلته من خط ابن مكتوم يف تذكرته، وقال ...) . املعرفة

 بأََخرة من عمره على َبْشكُوالدها أبو القاسم بن حيان، وهو نقله من الزيادة اليت زا
    .)٥٨(»كتاب الصِّلة من مجعه 

، تقدمت اإلشارة إىل )٥٩(وللعلماء على كتاب الصِّلة تآليف متعددة ومتنوعة
 .بعضها 

 .وهو من الكتب اليت اتسعت روايتها، وهو مطبوع متداول 
 : الغوامض واملُْبَهمات - ٢

واختار . ، وغريهم )٦٢(، والسَّخاوي)٦١(، وابن خلِّكان)٦٠(ركذا ّمساه ابن األّبا
، ويبدو )غوامض األمساء املُْبَهمة:( امساً أبلغ يف الداللة على املضمون، وهو )٦٣(الذهيب

هذا ما وقع إيلّ من فإين أذكر يف كتايب « : أنه اقتبسه من قول املؤلف يف املقدمة 
متون األحاديث املُْسَندة، اليت أخربنا هبا شيوُخنا، غوامض األمساء املُْبَهمة الواقعة يف 

 باسم )٦٥(وذكره حممد بن جابر الوادي آشي . )٦٤(»وذاكرنا هبا احلفاظ من أصحابنا 
 ) .املُْبَهمات: ( من ذلك على كلمة )٦٦(واقتصر بعضهم) . الغوامض واملشكالت:(

من جاء ذكره يف ذكر فيه « : وموضوع الكتاب أشار إليه ابن خلِّكان بقوله 
وال اخلطيب البغدادي يف كتابه الذي وضعه ْناحلديث ُمْبهماً فعّينه، ونسج فيه على ِم

: ومعرفة املُْبَهمات نوع من أنواع علوم احلديث، وهو  . )٦٧(»على هذا األسلوب 
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لكن ابن  . )٦٨(تعيني من ُترك امسه يف سند احلديث أو متنه من الرجال والنساء
 .فى ـ يف اجلملة ـ مبا يكون يف املنت كما يدل قوله السابق  اكتَبْشكُوال

وقد أثىن األئمة على هذا الكتاب يف إتقانه وسعة مجعه َرغْم عدم ترتيبه، قال 
« : ، وقال زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي)٦٩(»ُينبئ عن إمامته « : الذهيب 

ـ، مجع فيه ثالث مئة حديث ) تيعين يف معرفة املُْبَهما( وهو أكرب كتاب فيه ـ
« : ، وقال ويل الدين العراقي )٧٠(»وواحداً وعشرين حديثاً، ولكنه على غري ترتيب 

غري مرتب، فتصعب االستفادة منه على من ... وهو أنفس كتاب ُصنِّف يف املُْبَهمات 
وهو « : وقال السيوطي  ،)٧٢(» مجعهاأوهو « : وقال السَّخاوي  ،)٧١(»أراد ذلك 

وهذه املنـزلة اليت بلغها الكتاب دفعت  . )٧٣(»أكرب كتاب يف هذا النوع وأنفُسه 
عدداً من العلماء لالعتناء به اختصاراً وترتيباً، ومجعاً بينه وبني غريه يف موضعه، ويتضح 

وقد اختصره شيخنا أبو اخلطاب بن « : قال ابن األّبار : األمر بالنصوص التالية 
، )٧٤(» عجيباً، واستحقه بذلك، فحملناه عنه ومسعناه منه خمتصراً واِجب، ورتبه ترتيباً

 )٧٥(واختصر أبو احلسن علي بن السراج بن امللقن والربهان احلليب «: وقال الّسخاوي
      :، وقال السيوطي )٧٦(» حبذف األسانيد، وأتى أوهلما فيه بزيادات َبْشكُوالكتاب ابن 

املُستفاد من ُمْبَهمات املنت : ( يف ذلك كتاباً مساه  فجمع الشيخ ويل الدين العراقي«
يعـين ( واملصنِّف ـ والـَبْشكُمجع فيه كتــاب اخلطيب وابن ) واإلســناد

ـ، مع زيادات أخر، ورتبه على األبواب، وهو أحسن ما ُصنف يف هذا ) )٧٧(النووي
  .)٧٨(»النوع 

، )٧٩(تصر كتابه الغوامض نفسه اخَبْشكُوالوأشري يف هذا املقام إىل أن ابن 
  .)٨٠(وميكن أن ُيعد هذا املختصر كتاباً آخر للمؤلف

  .وكتاب الغوامض واملبهمات مطبوع ومتداول 
 :  معجم الشيوخ - ٣
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 )٨٣(، وّمساه ابن األّبار)٨٢( وابن عبد امللك املَّراكُشي)٨١(كذا ترمجه ابن األّبار

 باملشيخة، وتبعه على هذا األخري أبو )٨٤(، وومسه يف موضع )معجم املشيخة: (أيضاً 
، )الشيوخ : ()٨٦(، وّمساه منصور بن َسِليم اإلسكندراين ابن الِعماِدّية)٨٥(جعفر بن الزبري
 ) .املعجم: ( من امسه على كلمة)٨٨( وابن ناصر الدين الدمشقي)٨٧(واقتصر الذهيب

 )٨٩( ابُن َخْيرْشكُوالَبولعله الِفْهِرَسة ـ أو الِفْهِرْست ـ اليت نسبها إىل ابِن 
، وهو ظاهر كالم عبد احلي الكَّتاين )٩١(، ومنصور بن َسِليم يف موضع)٩٠(والتُِّجيبـي

وقد وجدنا عند األندلسيني « : اآليت، ويقويه قول الدكتور عبد اهللا املرابط الترغي 
مللك كما عند ابن عبد ا) معجم الشيوخ(علىللداللة ) الفهرسة(واملغاربة إطالق لفظ 

:  وهو من صنع أيب حممد طلحة يف الذيل، فقد مسى معجم شيوخ أيب الوليد بن احلاج،
ونفس الشأن فعل معاصره أبو القاسم التُِّجيبـي يف َبْرناَمجه . معجم شيوخ، وِفهرسة 

حينما ّمسى كالًّ من معجم شيوخ أيب القاسم بن حبيش من صنع أيب الربيع الكَالعي، 
وقبل هؤالء مجيعاً جند ابن َخْير . ِفهرسة  : َبْشكُوالاسم بن ومعجم شيوخ أيب الق

، )الِفهرسة(اِإلشبيلي يف ِفهرسته حيشر جمموعة من الربامج ومعاجم الشيوخ حتت اسم 
  .)٩٢(»فُيَعْنِون الفصل هبا 

وله معجم يف « : وقد أثىن ابن األّبار على هذا املعجم ورواه واقتبس منه، قال 
يعين ( وان ــبته، ومن أغفل منهم يف ِصلته أثبته يف هذا الديـ كتمشيخته مفيد، قد

وذكر عبد احلي الكَّتـاين بعض حمتوياته ـ مع  . )٩٣(»ـ واستدركته ) التكملة
 وخّرج لنفسه معجماً أَسند فيه عن «: إشارته إىل تقريظ ابن األّبار السابق ـ فقال 
وِفهرسته هذه أثىن عليها ابن األّبار ... شيوخه نيفاً وأربع مئة كتاب ما بني كبري وصغري

وأملع أبو جعفر بن الزبري إىل أنه والكتاب التايل يتضمنان  . )٩٤(»باإلجادة واعتمدها 
، ولو مل يكن من طبقة الشيوخ، فقال يف ترمجة علي بن حممد َبْشكُوالمن أخذ عنه ابن 

 يف َبْرناَمجه َبْشكُواله ابن رذك« : بن أمحد بن فيد املتوىف يف عشر السبعني ومخس مئة 
 َبْشكُوالوُيشعر هذا النص أيضاً بأن ابن  . )٩٥(»ومشيخته فيمن أخذ عنه من أصحابه 
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 .عقد يف كتابيه املذكورين فصالً خاصاً بذلك 
وملنصور بن َسِليم اِإلسكندراين اقتباس منه يدل على أنه مل يقصره على شيوخه 

 شيوخ اإلجازة أيضاً من املغاربة واملشارقة، قال ابن بالقراءة والسماع، وإمنا جاوز إىل
قال منصور ابن َسِليم . ، نسبة إىل جده وهو لقب له بكسر السني: السِّلَفي « : حجر 

كانت إحدى شفتيه عريضة مفروقة، فكان له ثالث شفاه، فقيل له : احلافظ 
ووهم أبو حممد بن . ِسلفه : أي ثالث شفاه، مث عرِّب فقيل له ) سي لبه: (بالفارسية

. هو منسوب إىل ِسلفه قرية من قرى أصبهان : َحْوط اهللا ومهاً شنيعاً فقال يف ِفهرسته 
.  )٩٦(» نقالً عن بعض مشاخيه رمحة اهللا عليهم َبْشكُوالوكذا رأيته يف ِفهرست ابن 

    .  باإلجازة والَبْشكُوقد تقدم أن أبا طاهر السِّلَفي من أشهر شيـوخ ابن 
ّمة اقتباس آخر منه ُيظهر تضمنه للروايات احلديثية، قال ابن األّبار بعد أن وثَ

 هذا احلديث يف َبْشكُوالهكذا روى ابن « : ساق حديث الرمحة املسلسل باألولية 
  .)٩٧(»معجم شيوخه 

 أو لغريه إحلاقات يف حواشي هذا الكتاب، قال ابن َبْشكُوالويبدو أن البن 
فقيه املُقرئ أيب القاسم عبد الرحيم بن حممد اخلَْزرجي املعروف بابن األّبار يف ترمجة ال

 خبط أيب عبد اهللا بن أيب والـَُبْشكووجدت امسه ملحقاً يف مشيخة ابن « : الفََرس 
 .)٩٨(»البقاء 

 . حنو املئة َبْشكُوالوقد تقدم أن شيوخ ابن 
 .ومعجم الشيوخ هذا مفقود 

 :  الَبْرناَمج - ٤

فر بن الزبري كما سبق ضمن احلديث عن الكتاب السابق، ذكره أبو جع
، قال ابن األبار يف ترمجة أيب )٩٩(واقتبس منه ابن األبار وتقي الدين الفاسي والسَّخاوي

 يف برناجمه عند إيراده كتاب َبْشكُوالوقال ابن « : أمحد بن الصفار الَبْرُبْشَتري 
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 على من أخربين به عن أيب أمحد األديب وقرأت بعضه: ُمْخَتِلف احلديث البن قَُتيبة 

 الفاسي يف ترمجة حسن بن عبد اهللا بن عامر املقرئ ، وقال تقي الدين)١٠٠(»... عن
كََتب إلينا  بإجازة ما رواه :  يف اجلزء العاشر من َبْرناَمجه َبْشكُوال قال ابن «: املكي 

، وقد قال ابن ناصر )١٠١(»خبطه من مكة يف ذي القَْعدة سنة إحدى وثالثني ومخس مئة 
، )١٠٢(» وله َبْرناَمج كبري لشيوخه ومروياته «: الدين الدمشقي بعد أن مسى له املعجم 

وشيوخه حنو املئة، ذكرهم يف َبْرناَمجه الكبري « : ويف طبقات الفقهاء املالكية جملهول 
  . )١٠٣(»والوسط والصغري 

لذكر يف تضاعيف الكالم على  ـ اآلنفة اَبْشكُوالورمبا كانت ِفْهرسة ابن 
معجم الشيوخ ـ عند بعض من مساها له هي الَبْرناَمج نفسه، ألن الِفهرسة كما أُطلقت 
عند األندلسيني واملغاربة على معجم الشيوخ فإهنا أُطلقت عندهم أيضاً على الَبْرناَمج، 

 الروايات، ْرنامجَب: الَبْرنامج يتشكل يف أشكال ثالثة « : قال الدكتور عبد اهللا الترغي 
وَبْرنامج األشياخ، وَبْرناَمج دون إضافة شيء إليه، وكل هذه األشكال قد ُدعيت 

أما إطالق لفظ  «:    مث قال ،)١٠٤(»بالِفهرسة كما ُدعي معجم الشيوخ هبا أيضاً 
جمرداً دون إضافة فقد ُيقصد به يف النادر أحد الصنفني السابقني، إمنا يف ج الَبْرناَم
 يطلق على شكل ثالث من الربامج جيمع فيه صاحبه بني الصنفني السابقني، الغالب

وبالفصل بينهما فيجعل جانب الرواية مستقالً عن جانب التعريف بالشيوخ دون تقييد 
ومثل هذا الشكل من الربامج ال يطلق عليه معجم ... بأسبقية هذا القسم أو ذاك

 . ) ١٠٥(»لَبْرناَمج أو بالِفهرسة شيوخ، وقد شهر عند املغاربة واألندلسيني با
 على َبْشكُوالوكالم ابن ناصر الدين السابق صريح يف اشتمال َبْرناَمج ابن 

وِذكر تقي الدين الفاسي . الشيوخ واملرويات جرياً على األصل، وقد وصفه بالكُْبر 
تاب على للجزء العاشر منه مشعر هبذه الكََبارة، كما ُيلمع كالم الفاسي إىل احتواء الك

وقد أشرت سابقاً إىل أنه حمتو أيضاً . شيوخ اإلجازة إىل جانب شيوخ القراءة والسماع 
 .    عنه ولو مل يكن من طبقة الشيوخ َبْشكُوالعلى من أخذ ابن 
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: وأفاد صاحب طبقات الفقهاء املالكية أن هذا الَبْرناَمج متعدد اإلصدارات 
معجم الشيوخ أحدها، كما ال أستبعد أن وال أستبعد أن يكون . كبري ووسط وصغري 

يكون الصغري هو املشار إليه بكتب اِخلزانة يف قول ابن األّبار يف ترجـمة أيب عبد اهللا 
مسع من أيب القاسم « : حممد بن أمحد بن َخلَف اخلَْزرجي القُْرطُيب املعروف بالشِّْنِتيايل 

 . )١٠٦(» ِخزانته ، وأجاز له ما رواه وألّفه، وناوله كتبَبْشكُوالبن 

 . وهذا الَبْرناَمج حبلقاته مفقود كسابقه 
 : الفوائد املنتخبة واحلكايات املستغربة -٥

وجعله  . )١٠٨(، وذكر أنه يف عشــرين جزءاً)١٠٧(كذا ّمساه ابن األّبار
 )١١٠(وأشار بروكلمان.  يف جملد مع اقتصاره على الشَّطْر الثاين من امسه )١٠٩(الذهيب
 ) .١٢٨: ـ عرب گ ُبْوْر(اتيكان ڤ إىل نسخة له يف مكتبة ال)١١١(ِركليوالزِّ

ورقة ضمن جملدة ) ١١١( وقد وقفت على صورة من هذه النسخة الواقعة يف 
واحدة، واملسماة بالفوائد، واملدونة سنة أربع وسبع مئة، واملنهوبة من املدرســة 

عشرين جزءاً كما ذُكر يف عنواهنا  بَغْرناطة، واحملتوية يف أصلها على )١١٢(املباركة
الثامن والتاسع والعاشر، : من داخلها ثالثة أجزاء وهي  لكن فُقد. وخواتيم أجزائها 

وأُخِّر اجلزء السابع عن مكانه، وأُدخلت صفحات من بعض األجزاء يف أجزاء أخرى، 
بل وقع اضطراب يف ترتيب بعض صفحات اجلزء الواحد، وهذا كله ال ُيستغرب يف 

 .الشيء املنهوب، والِوْزر على السالب ال املسلوب 
وُيعد هذا الكتاب من كتب الفوائد احلديثية، اليت ُيعىن أصحاهبا فيها بانتقاء 

وقد أسند ابن . الغرائب واألفراد من مروياهتم، لذا فإهنا تشتمل على الصحيح وغريه 
عة أو املوقوفة أو  كل ما أورده فيها، سواء أكان من األحاديث املرفوَبْشكُوال

ولعله رأى يف حكاية اإلسناد الرباءة من العهدة فيما ساقه من . احلكايات، أو غري ذلك 
 .الروايات الباطلة اليت مل يبيِّن أمرها 
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وقد عقد فيه لكثري من األئمة ـ ال سيما حفاظ احلديث ـ فصوالً مفردة يف 

 .أخبارهم ومناقبهم وفوائدهم، وهي حنو ربع الكتاب 
كفضائل القرآن : ما أن للفضائل نصيباً منه كبرياً ـ وإن مل تكن جمتمعة ـ ك

الكرمي واحلديث الشريف، وفضل محلتهما، وفضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، وشيء من دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم، وفضل رمضان وغريه من 

 .  ذلك الشهور، وفضل بعض األيام، وفضل بعض األمساء، وغري
وأفرد املؤلف فيه جزءاً للدعاء، وجزءاً للمواعظ وما يتعلق هبا، وجزءاً 

وثَّمة جزء مفرد أيضاً . للمنامات، وجزءاً للمسلسالت وغريها من الفنون احلديثية 
من أخبار احملدثني وشرفهم وذكر حماسنهم : (حقيق بالتنويه به، وعنوانــه

اء األخرى تضمنت فوائد تندرج حتت هذا ، علماً بأن بعض األجز)١١٣()وآدابـهم
 . العنوان 

وباجلملة فالكتاب حافل ماتع، ذو شجون وفنون، ولو كان املقام يسمح 
   .   بالتطويل يف أمره ألطلت 

 : احملاسن والفضائل يف معرفة العلماء األفاضل -٦
يب على وتبعه الذه.  وذكر أنه يف واحد وعشرين جزءاً ،)١١٤(ّمساه به ابن األّبار
 مبجلدين، واقتصر فيها مجيعاً على )١١٦(، وحّدده يف غريه)١١٥(هذا العدد يف موضع

وهذا الكتاب من مصادر أيب جعفر بن الزبري يف صلة . تسميته مبعرفة العلماء األفاضل 
 ) .احملاسن: (، وقد اكتفى من امسه بكلمة )١١٧(الصلة

 : تاريخ األندلس - ٧
ذا االسم تاَرة، وأطلــق عليه اسم التاريـخ تاَرة  هب)١١٨(ذكره ابن خلِّكان 

وله تاريخ « :  إىل هيئته وموضعه فقال َبْشكُوالوأشار يف ترمجة ابن  . )١١٩(أخرى
 كما أملع .» وما أقصر فيه « : ، مث أثىن عليه بقوله )١٢٠(»صغري يف أحوال األندلس 
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بن اوأبو القاسم َخلَف « : ابن سعيد إىل مضمونه مع متييزه عن كتاب الصِّلة فقال 
 له كتاب يف تاريخ أصحاب األندلس من فتحها إىل زمانه، وأضاف إىل ذلك َبْشكُوال

وله كتاب الصِّلة يف تاريخ . من أخبار قُْرطُبة وغريهــا ما جــاء يف خاطره 
 .)١٢١(»العلماء 

 الكتاب غالباً، ، مع إغفاله اسم)١٢٢(وقد أكثر املَقَّري النقل عنه يف َنفْح الطِّْيب
 «: وانتقده يف بعض املواطن فقال  . )١٢٣()التاريخ(وإن مساه مل يتجاوز يف امسه كلمة 

 من األحاديث واآلثار يف شأن فضل األندلس واملغرب فقد َبْشكُوالوأما ما أورده ابن 
ك ما ذكرها ابن سعيد يف كتابه املُْغِرب، ومل أذكرها أنا، واهللا أعلم حبقيقة أمرها، وكذل

: قلت ...  من أن فتح القُْسطَْنِطْيِنَية إمنا يكون من ِقَبل األندلسَبْشكُوالذكره ابن 
 َبْشكُوالُعْهدة هذه األمور على ناقلها، وأنا بريء من ُعْهدهتا، وإن ذكرها ابن 

  .)١٢٤(»وصاحب املُْغِرب وغري واحد، فإهنا عندي ال أصل هلا 
 َبْشكُوال تاريخ ابن )١٢٥(إطالق ابن األّبار: ملقام ومما جيدر التنبيه عليه يف هذا ا

 .على كتاب الصِّلة 
 :  زهاد األندلس وأئمتها -  ٨

ذكره له ابن سعيد يف ترمجة اإلمام الزاهد أيب املطرِّف عبد الرمحن بن مروان 
:  يف زهاد األندلس وأئمتها َبْشكُوالمن تصنيف ابن « : القََناِزعي، واقتبس منه، فقال 

وأطنب يف الثناء عليه، وأخرب أنه جـمع يف أخباره كتاباً . نه ُنسب إىل صنعته أ
، لكنه مل يذكر )١٢٧( للقََناِزعي يف الصِّلةَبْشكُوالوقد ترجم ابن  . )١٢٦(»... مفرداً

فيها مجعه ألخبار هذا الرجل يف كتاب مفرد، كما أنه مل يذكر بعض ما نقله عنه ابن 
:  باسم َبْشكُوالطرِّف، مما يدل على وجود كتاب مستقل البن سعيد من أخبار أيب امل

، وأكد هذا األمر األستاذ الدكتور شوقي ضيف يف تعليقه )زهاد األندلس وأئمتها(
ذا التصنيف مل يصل ه «:  بقــوله )١٢٨(على اسم هذا التصنيف يف حتقيقه للُمْغِرب
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 .» إلينا 

 :التابعني  التنبيه والتعيني ملن دخل األندلس من -٩
 .، واقتبسا منه )١٣٠( واملَقَّري)١٢٩(ّمساه له ابن األّبار

 :  قُضاة قُْرطُبة -١٠
 )١٣٢(ثالثة أجزاء، وجعله تارة أخرى : )١٣١(ذكره له الذهيب، وعّده تاَرة

 .جملداً
 :) ١٣٣( اختصار تاريخ أيب بكر القُبَّشي-١١

لق عليه لسان الدين بن  وذكر أنه تسعة أجزاء، وأط،)١٣٤(كذا ّمساه الذهيب
 ) . املنتخب: ( لفظ )١٣٥(اخلطيب

وهو يف أخبار ) : االحتفال يف تاريخ أعالم الرجال(والتاريخ املذكور يسمى 
، وجعله من )١٣٦( يف الصِّلةَبْشكُوالاخللفاء والقضاة والفقهاء، ومسه بذلك كله ابن 

 .ط مؤلفه موارده فيه، ومن مروياته املوثقة لوقوفه على نسخة منه خب
 : ِذكر من روى املوطأ عن مالك بن أنس رضي اهللا عنه -١٢

وجعله الذهيب يف جزأين، وذَكَر ابن  . )١٣٨(، والذهيب)١٣٧(ّمساه له ابن َخلِّكان
ورّتب أمساءهم « : َخلِّكان أنه جزء لطيف، مث أملع إىل شيء من املَْنهج واملُْحتوى بقوله 

  .»م ثالثة وسبعني رجالً على حروف املعجم، فبلغت ِعّدهت

  :)١٣٩( شيوخ الفقيه احلافظ أيب ُعمر بن عبد الَبّر النََّمري-١٣
 .» مرتبة على حروف املعجم « :  وقال )١٤٠(كذا ّمساه ابن َخْير اِإلشبيلي

 ) .رجال أيب ُعمر: ( باسم )١٤١(وذكره ابن األّبار
  :)١٤٢( تسمية شيوخ الّشاِرقي-١٤
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من أهل قُْرطُبة، روى عنه أبو  «: يف ترمجة الزبري األمسر فقال  ذكره ابن األّبار 
 يف تسمية شيوخ الّشاِرقي، وتقدم منهم َبْشكُوال قرأت ذلك خبط ابن قي،حممد الّشاِر

وكان ابن األّبار قد ترجم قبل . ) ١٤٣(»ذو النون بن َخلَف، وأُْنِسي ذكرمها يف الصِّلة 
 حدث عنه أبو ،طُبة، مسع من أيب عبد امللك الُبْوينمن أهل قُْر« : ذلك لذي النون فقال

 َبْشكُوالمن خط ابن . ه املوطأ للُبْوين ــحممد عبد اهللا بن موسى الّشاِرقي بتوجي
  .)١٤٥ (») ١٤٤(وأغفله

 فمجموع كالم ابن األّبار يف الترمجتني يرجح وجود كتاب مستقل البن 
يف، وهو أن يكون ابن األّبار قد نقل عن  باالسم السابق، وثَّمة احتمال ضعَبْشكُوال

إذا ) زهاد األندلس وأئمتها(، ككتابه َبْشكُوالترمجة للّشاِرقي من شيء من ُتراث ابن 
 . ُعلم أن الّشاِرقي كان من كبار الزهاد 

  :)١٤٦(رضي اهللا عنه  االختالف يف اسم أيب هريرة-١٥
 .، وذكر أنه يف جزء )١٤٧( ّمساه له السَّخاوي

  :)١٤٨( أخبار األعمش-١٦
وقد . ، وأفاد الذهيب أنه ثالثة أجزاء )١٥٠( والسَّخاوي)١٤٩( ذكره له الذهيب

 من أخبار أيب« :  يف فوائده فصالً يف أخبار األعمش استهله بقوله َبْشكُوالعقد ابن 
وقد مجعنا يف أخباره كتاباً حفيالً، واحلمد هللا :  األعمش رمحه اهللا وفوائـــده حممد
 .  )١٥١(»ثرياً ك

  :)١٥٢( أخبار ابن املبارك-١٧
وقد أفرد . ، وأفاد الذهيب أنه جزءان )١٥٤( والسَّخاوي)١٥٣(ذكره له الذهيب

من أخبار عبد اهللا « :  يف فوائده فصالً يف أخبار ابن املبارك ابتدأه بقوله َبْشكُوالابن 
وقد  :  من مناقبه رمحه اهللاراساين وزهده وورعه وسبب توبته وغري ذلكبن املبارك اخلُا

 . ) ١٥٥(»مجعنا فيها كتاباً حفيالً، واحلمد هللا كثرياً 
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  : )١٥٦( أخبار ابن القاسم -١٨

 .، وأفاد الذهيب أنه جزء )١٥٨( والسَّخاوي)١٥٧( ذكره له الذهيب 
  :)١٥٩( أخبار زياد َشْبطُون-١٩

 .نه جزء  وأفاد الذهيب أ،)١٦١( والسَّخاوي)١٦٠( ذكره له الذهيب
  :)١٦٢( أخبار ابن َوْهب- ٢٠

، وأفاد الذهيب أنه )١٦٥( والسَّخاوي)١٦٤( وابن حجر)١٦٣( ذكره له الذهيب
جزء، وأبان ابن حجر عن أحد رواته عن مؤلفه وهو تلميذه أبو اخلطاب عمر بن 
احلسن السَّْبيت املعروف بابن ِدْحية، قال ابن حجر يف ترمجة علي بن حممود بن عبد 

وحّدث باإلجازة عن أيب اخلطاب بن ِدْحية بتصنيفه الذي مساه « : لطيف الدمشقي ال
ـ، وحدث عنه باإلجازة بسماعه من ابن ) يف الرد على الِكْندي(الصارم اهلندي ـ 

وتوجد هلذا اجلزء نسخة فيها  . )١٦٦(»َبْشكُوال بأخبار ابن وهب وفضائله من مجعه 
) ٤٤( الكَّتاين بالرباط، ضمن جمموع يقــع يف نقص يف مكتبة السيد حممد إبراهيم

أخباُر أيب حممد عبد : (ورقات هلذا اجلزء ، وقد ُوضع له العنوان التايل ) ٩(ورقة، منها 
اهللا بن َوْهب القُرشي اِملصري الزاهد التقي الفاضل املَْرضي العامل السَِّريِّ ـ نّضر اهللا 

 ) .وجهه ـ وفضلُه وزهُده وسبُب وفاته
د احتوى هذا اجلزء على معلومات مسندة متنوعة عن ابن َوْهب رمحه اهللا  وق

وكنيته، وبلده، ووالدته ووفاته وسنه، وحبه للعلم وبداية طلبه له، امسه ونسبه : تعاىل 
وكثرة شيوخه وكتبه، ومجعه بني الفقه والرواية والعبادة،  وذكر بعض كراماته وأنه 

ند تالوة القرآن وذكر اآلخرة، وزهده، وعبادته، جماب الدعوة، وخشيته هللا تعاىل ع
ورباطه، وبيان مرتبته العلية عند احملدثني والفقهاء، ومنـزلة بعض كتبه، وعظيم ثناء 
األئمة عليه، وأدبه، وتنـزهه عن الواليات، وبعض أقواله يف االعتقاد والطب وغري 

 .  ذلك، وشيء من أخباره اخلاصة، والتوسع يف حكاية سبب وفاته 
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  :)١٦٧( أخبار ابن ُعَيْينة-٢١
 أنه جزء )١٧٠(، وأفاد الذهيب يف موضع)١٦٩( والسَّخاوي)١٦٨( ذكره له الذهيب

  .)١٧١(» جزء ضخم« : كبري، وقال يف موضع آخر 
  :)١٧٢( مناقب يزيد بن هارون-٢٢

  .)١٧٣(ذكره له السَّخاوي
  : )١٧٤( مناقب عبد الرزاق الصَّْنعاين-٢٣

  .)١٧٥(لسَّخاويذكره له ا
  : )١٧٦( مناقب أيب ُعبيد القاسم بن َسالّم-٢٤

 .) ١٧٧(ذكره له السَّخاوي
  : )١٧٨( مناقب ابن َمعني-٢٥

  .)١٧٩(ذكره له السَّخاوي
  : )١٨٠( أخبار املَُحاِسيب-٢٦

، وأفاد الذهيب أنه جزء، وّمساه يف )١٨٢( والسَّخاوي)١٨١(ذكره له الذهيب
 ) . املَُحاِسيبترمجة : ()١٨٣(موضع

  : )١٨٤( أخبار أيب دواد السِِّجْستاين-٢٧
  .)١٨٥(ذكره له السَّخاوي

  : )١٨٦( أخبار أيب بكر بن أيب َخْيثمة-٢٨
  .)١٨٧(ذكره له السَّخاوي

  : )١٨٨( أخبار أيب عيسى التِّرمذي-٢٩
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  .)١٨٩(ذكره له السَّخاوي

  :)١٩٠( أخبار إمساعيل القاضي-٣٠
، وأفاد الذهيب أنه جزء، وّمساه يف )١٩٢( والسَّخاوي)١٩١(ذكره له الذهيب

 ) .ترمجة إمساعيل القاضي : ()١٩٣(موضع
  :)١٩٤( أخبار إبراهيم احلَْريب-٣١

 نفسه يف فوائده، وذلك يف مستهل الفصل الذي أفرده َبْشكُوالأشار إليه ابن 
وقد مجعنا يف : ه اهللا يب رمحْرمن أخبار أيب إسحاق احلَ« : يف أخبار هذا الرجل فقال 

 .)١٩٧(، وذكره السَّخاوي)١٩٦(كما اقتبس منه الذهيب . )١٩٥(»أخباره جزءاً مفرداً 
  :)١٩٨( أخبار النََّسائي-٣٢

، وأفاد الذهيب أنه )٢٠٠( ـ يف موضع ـ والسَّخاوي)١٩٩(كذا ّمساه الذهيب
 ) .ترمجة النََّسائي : ()٢٠١(جـزء، وّمساه يف غري ما موضع

  :)٢٠٢(أخبار أيب َوْهب الزاهد -٣٣
 )٢٠٥( والذهيب)٢٠٤(وعلي بن حممد الرُّعيين) ٢٠٣(ذكره له ابن األّبار

وقد مجع « : ولفظ ابن األّبار . ، وأفاد ابن األّبار والذهيب أنه جزء )٢٠٦(والسَّخاوي
 .»   جزءاً يف أخباره وفضائله َبْشكُوالأبو القاسم بن 

فيه مؤلفه على سياقة أخباره بأسانيده، ومع  وهو جزء صغري خمتصر، حرص 
قلة تلك األخبار واشتماهلا على االستطرادات فإهنا تدل على مكانة أيب َوْهب العالية يف 

 .الزهد والصالح واحلكمة والوعظ، إىل جانب العلم واألدب 
م بتحقيق ١٩٨٩ مبدريد سنة )٢٠٧(وقد ُنشر هذا اجلزء يف جملة القنطرة

 .بانية مانويال مارين املستعربة اإلس
  :)٢٠٨( أخبار أيب املُطَرِّف القََناِزعي-٣٤
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وقد أشار إليه . ، وأفاد الذهيب أنه جزء )٢١٠( والسَّخاوي)٢٠٩( ذكره له الذهيب
 وأَخرب أنه «: من قبلُ ابن سعيد ـ يف ترمجته للقََناِزعي هذا ـ نقالً عن مؤلفه فقال 

  .)٢١١(»َجَمع يف أخباره كتاباً مفرداً 
 : املسلسالت -٣٥

، وأفاد أنه )٢١٣(، واقتبس منه، وذكره أيضاً الذهيب)٢١٢(ذكره له ابن األّبار
 . جزء 

  :)٢١٤(...)من كذب علّي:( طُُرق حديث -٣٦
من : حديث  : ()٢١٦(، وأفاد أنه جزء، وّمساه يف موضع)٢١٥(ذكره له الذهيب

ذا احلديث يف فوائده، ونّوه عقبه  هَبْشكُوالوقد أخرج ابن ) . بطرقه... كذب علّي
 كثري الطرق، وقد خّرجنا فيه جزءاً حفيالً كتبه عنا هذا حديث« : جبزئه املذكور فقال 

 . )٢١٧(»أصحابنا، وأسندناه عن حنو مثانني صـاحباً، واحلمد هللا وحــده 
  : )٢١٨( طُُرق حديث اِملْغفَر-٣٧

 .، وحّدده بثالثة أجزاء )٢١٩( ذكره له الذهيب
 
 القُربة إىل رّب العاملني بالصالة على سيد املرسلني صلى اهللا عليه وعلى -٣٨

 : آله وصحبه أمجعني 
كذا ّمساه السَّخاوي نقالً عن مؤلفه، وأفاد أنه يف جزء لطيف، ذكر ذلك يف 

، )٢٢٠(خامتة كتابه القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع صلى اهللا عليه وسلم
 ملا ُصنِّف يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مما َنقَل عنه بواسطة ومل عند َتْعداده
 وملا انتشرت نسخ هذا الكتاب ـ« : مث قال يف تلك اخلامتة مستدركاً . يقف عليه 

بنسخة من كتاب ابن .. .ـ، أرسل إيلّ حمدِّث مكة وحافظها) يعين القول البديع(
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 ما أحتاج )٢٢٢(مع كونه ساقه بإسناده، فأحلقت منه) ٢٢١(، فوجدته يف كُّراستنيَبْشكُوال

  .)٢٢٣(»إليه 
وّمسى التُِّجيبـي هذا اجلزء ضمن مروياته مبا يغلب عليه، مع احلرص على 

القُربة إىل رّب العاملني يف فضل « : االلتزام بلفظ العنوان الذي وضعه املؤلف فقال 
 )٢٢٥(وذكره ابن ُرَشْيد. ) ٢٢٤(» عليه وسلم الصالة على سيد املرسلني صلى اهللا

 من غري استيفاء امسه، وساق ابن ُرَشْيد عدة روايات منه، وأفاد الذهيب )٢٢٦(والذهيب
قُربان املتقني يف : ( باسم )٢٢٨( والرُّْوَداين)٢٢٧(وقد ذكره ابن حجر. أنه جزء كبري 

 ) .الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
 حىت إن عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب وهو من األجزاء املروية،

                    .      )٢٢٩(القُْرطُيب الذي حتّمله عن مؤلفه أمسعه يف البحر يف حياة املؤلف
 ، وقفت منها على صورة من نسخة )٢٣٠(      وتوجد من هذا اجلزء غري ما نسخة

كما ذكر )  أوقاف٢٤٢(  رقمه )٢٣١(اِخلزانة العامة بالرباط، وهي ضمن جمموع 
ورقة، ) ١٦(ُروت، وتقع يف گْ، وأصلها من مكتبة الزاوية الناصرية بَتْم)٢٣٢(الزِِّركلي

وقد كُتب . حسب الترقيم احلديث املثبت عليها ) ٥٠٤ ـ ٤٧٥(وذلك من الصفحة 
د كتاب القُربة إىل رّب العاملني بالصالة على حممد سي: ( العنوان التايل )٢٣٣(على طُّرهتا

املرسلني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 
، وهذا العنوان موافق تقريباً ملا ذكره السَّخاوي لوال الزيادة يف )وعلى مجيع املسلمني

 .آخره 
قال الشيخ الفقيه اإلمام « : وافُتتحت النسخة بعد البسملة بالكالم التايل 

هذا كتاب خمتصر يف :  رمحه اهللا َبْشكُوالف بن عبد امللك بن لَالقاسم َخاحلافظ أبو 
  .)٢٣٤(»فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلّم وشرف وكّرم 

وقد اشتملت على عشرين باباً ُمسماة، سوى األول فإنه مل يعنـون له مطلقـاً 
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 يف الصالة على النيب حديث مسلسل: (ـ لكنه احتوى يف داخله عنواناً صغرياً لفظه 
:   ساقه املؤلف من عدة طرق ـ، ولعله يصدق عليه اسم )٢٣٥()صلى اهللا عليه وسلم

باب يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو أطول أبواب النسخة بعد 
، ويقع )٢٣٦()باب ما جاء يف فضل أصحاب احلديث بصالهتم: (الباب الثالث املسمى 

وجتد بعض األبواب ال يتعدى احلكاية الواحدة .  يف حنو األربع ورقات كل واحد منهما
 .أو القول الواحد، كما أن بعضها قد يتضمن مادة ال تناسب عنوان الباب 

 هذه عبارة عن أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة َبْشكُوالورسالة ابن 
ناده، وأشار ساقها املصنف بإس. ومقطوعة، وحكايات ومنامات يف املوضوع املذكور 

وهذا حديث عاٍل من « : عقب حديث منها إىل فائدة إسنادية نافعة يف هذا املقام فقال 
حديث أنس رضي اهللا عنه، بيننا فيه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم سبعة رجال، وهو 

  .)٢٣٧(»وباهللا التوفيق  . يل ما عندناامن ع
وايات اليت يذكرها وإن  ـ كعادته ـ ال حيكم على الرَبْشكُواللكن ابن 

كانت واهية اكتفاء بسوق اإلسناد، وهذه الرسالة تضم روايات صحيحة وحسنة 
   .)٢٣٨(وضعيفة، بل قد جتد فيها بعض الروايات الساقطة

 بتحقيق املستعربة )٢٣٩( هذه يف إسبانياَبْشكُوالوقد ُنشرت رسالة ابن 
 .    وينيت پاإلسبانية كريستينا دي ال 

 املستغيثني باهللا تعاىل عند املهمات واحلاجات واملَُتَضرِّعني إليه  كتاب-٣٩ 
 :سبحانه بالرغبات والدعوات وما يّسر اهللا الكرُمي هلم من اإلجابات والكرامات 

واقتبس منه ابن حجر يف اإلصابة . نقالً عن مؤلفه  )٢٤٠( كذا مساه ابن َخلِّكان
  . )٢٤١(يف متييز الصحابة

دث عن كرمي إجابة اهللا تعاىل ـ كاشف الكَْرب وجميب وهذا الكتاب يتح
دعوة املضطر ـ ملن َصَدق يف استغاثته ربه، وَصَدق يف توكله عليه، وَصَدق يف إميانه 
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 .به، مع تضمنه أدعية للنجاة والفََرج 

وهو يف مجلته عبارة عن قصص وحكايات عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سابقني، وعن الصاحلني والداعني من أمة نبينا حممد وأصحابه، وعن بعض األنبياء ال

 .صلى اهللا عليه وسلم ومن األمم السالفة 
وقد ساق املؤلف قسماً منه بإسناده، واكتفى يف قسم آخر منه بذكر أسانيد 

            .املؤلفني الذين نقل عن كتبهم 
، ويدعو إىل والكتاب جليل القدر، يرقق القلب، ويسلي النفس، ويبعث على اليقني

 .لكن فيه بعض األخبار الواهية اليت ُيعتذر عنها بإيراد اإلسناد. الصالح 
  .)٢٤٢(ورأيت له عدة طبعات بتحقيقات خمتلفة

 :  اآلثار املَْرِوّية يف فضل األطعمة السَِّرّية واآلالت الِعطِْرّية -٤٠
  . )٢٤٣( كذا مساها حممد بن عبد امللك اِملْنُتوري

ا نسخة يف مكتبة مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات  وتوجد منه
 اإلسالمية والعلوم اإلنسانية بالدار البيضاء يف اململكة املغربية، ضمن جمموع برقم

، )ما جاء يف العسل: (باباً، أوهلا ) ٩٧(ورقة، وتتألف من ) ١٨(، وتقع يف )١٦٩/٣(
تلك األبواب يف موضوع األطعمة وأكثر ) .  جامع يف األطعمة)٢٤٤(باب: (وآخرها 

 .املختلفة، وبعضها يف الطِّيب وحنوه 
     وهذه النسخة عبارة عن روايات مسندة، أكثرها مرفوع، وبعضها 

، مع كثرة )٢٤٥(ومل يعنت املصنِّف باحلكم عليها صراحة إال ما ندر. موقوف ومقطوع 
 حكاية اإلسناد ُتربئ من ما فيها من املنكرات والواهيات واملوضوعات، ألنه رأى أن

واالكتفاء باحلَوالة على النظر يف اإلسناد طريقة « : الُعْهدة، كما قال ابن حجر 
معروفة لكثري من احملدثني، وعليها ُيحمل ما صدر من كثري منهم من إيراد األحاديث 
الساقطة معرضني عن بياهنا صرحياً، وقد وقع هذا جلماعة من كبار األئمة، وكأن ذكر 
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من أَْبَرز « : ، وقال زين الدين العراقي )٢٤٦(»إلسناد عندهم من مجلة البيان ا
فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان ال جيوز ... إسناده

  .)٢٤٧(»له السكوت عليه من غري بيانه 
 : يف احلَْوض والكَْوثَر )٢٤٨( الذيل على جزء بِقّي بن َمْخلَد-٤١

  منقولة عن نسخة )٢٤٩(ملحقاً بأصله اعتماداً  فيهما على نسخة مغربية ُنشر 
  .)٢٥٠( اليت خبطهَبْشكُوالابن 

 على َبِقّي بن َمْخلَد روايات يف احلوض عن َبْشكُوال وقد استدرك فيه ابن 
 .مجاعة من الصحابة، وجعل رواية كل صحايب على حدة كما فعل َبِقّي يف األصل

  احلافظ )٢٥١( كتاب االستدراك على أيب ُعمر بن عبد الَبر الزيادات على-٤٢
   :)٢٥٢(يف كتابه االستيعاب يف الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني البن األمني القُْرطُيب

 ٨٩( توجد منه نسخة يف اِخلزانة التيمورية بالقاهرة، ضمن جمموع رقمه 
. دَرك والزيادات معاً ورقة، وهي تشتمل على األصل املست) ٢٩(، وتقع يف )تاريـخ

قال الشيخ اإلمام احلافظ تقي الدين أبو َعْمرو عثمان « : وقد اسُتهلت باإلسناد التايل 
بن عبد الرمحن بن عثمان ُعرف بابن الصالح رمحة اهللا عليه، أخربين الشيخ احلافظ أبو 

ف بن ، عن أيب القاسم َخلَاخلَطّاب عمر بن حسن بن علي األندلسي يف إذنه وإجازته
 بن يوسف بن َداَحه األنصاري القُْرطُيب َبْشكُوالعبد امللك بن مسعود بن موسى بن 

كتابة، قال أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حييي بن إبراهيم ابن سعيد الطُّلَْيطُلي مث 
  . )٢٥٣(»... القُْرطُيب املعروف بابن األمني، قال

رواية « :  األمني ما لفظه وُسجِّل على طُّرة الكتاب عقب اسم املؤلف ابِن
 القُْرطُيب عنه، َبْشكُوالفظ أيب القاسم َخلَف بن عبد امللك بن مسعود املعروف بابن احلا

 .» وزاد فيه زيادات كثرية 
والكتاب مرتب على حروف املعجم املشرقية، وُجعل فيه كل حرف باباً، وبعد 
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الكىن مرتبة على حروف اهلجاء متام القسم األول املشتمل على األمساء، ُشرع يف باب 

أيضاً، ويتلوه كتاب النساء ُمْبَتدأ باألمساء مث الكىن مع ترتيبهما على حروف التهجي 
آخر استدراك ابن األمني على أيب « : وعقب كىن النساء ُسجلت اجلملة التالية . أيضاً 

  .) ٢٥٤(» َبْشكُوالُعمر بزيادات َخلَف بن 
ة، يتجاوز عددها املئة، وهي مدجمة مع استدراك  كثريَبْشكُوالوزيادات ابن 

 عند كل َبْشكُوالابن األمني من مقدمة الكتاب إىل آخره، لكنها متميزة بذكر اسم ابن 
 ) .َبْشكُوالقاله َخلَف بن (، أو )قاله َخلَف: (زيادة، كأن ُيذكر عقب الترمجة عبارة 

 ـ كما فعل ابن  على تسمية مصادره يف الغالبَبْشكُوال وقد حرص ابن 
ذكره (، أو )ذكره الطربي: (األمني ـ، فيقول يف آخر الترمجة ـ على سبيل املثال ـ 

) . أفادناها ابن ُرْشد(، أو )ذكره ابن الكليب(، أو )ذكره ابن ماكوال(، أو )ابن السَّكَن
ذكره الواقدي يف : (ويف كثري من األحيان ُيفَصِّل فيقول ـ على سبيل املثال ـ 

، أو )ذكره أبو سعيد بن يونس يف تارخيه(، أو )ذكره الَبّزار يف األفراد(، أو )همغازي
ذكرها النسائي يف مسند منصور ابن زاذان من (، أو )ذكره اجلوهري يف مسنده(

 ) .تأليفه
 . وتراجم الزيادات واألصل املستدَرك خمتصرة يف الغالب  

 منفصلة، تقع يف َبْشكُوال وقد ُختمت النسخة التيمورية بزيادات أخرى البن 
ورقة ونصف الورقة، وتشتمل على تسمية رجال من الصحابة مل يذكرهم ابن عبد الَبّر 

: وقال َخلَف « : يف االستيعاب، واستهلت هذه الزيادات املنفصلة بالعنوان التايل 
وكُتب يف  .  )٢٥٥(»تسمية من قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم من بين َعْبس 

وكَُمل الكتاب، واحلمد هللا وسالم على عباده الذين . آخر زيادات َخلَف « : ا آخره
  .)٢٥٦(»اصطفى 

 ولإلمام تقي الدين بن الصالح راوي هذه النسخة حواٍش عليها ُنقلت من 
         .)٢٥٨(ولعل األصل الذي أُخذت منه هذه النسخة خبطه أيضـاً . )٢٥٧(خطه
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، ومنشأ هذا الوهم )طبقات احملدثني( خطأ، وهو ْشكُوالَبهذا، وثَّمة كتاب ُنسب البن 
 حدثين «: تعليقة يف حاشية نسخة مكتبة فيض اهللا بإستنبول من كتاب الصِّلة، وهي 

 وكان خمتصاً به، وحدثين عنه أيضاً أيب )٢٥٩(عنه الفقيه احلسن بن أيب احلسن عيسى
 طبقات احملدثني، وذكرت حبكايات مسعها منه ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ، وقد ذكرته يف

، فظنها حمقق إحدى نشرات الكتاب األستاذ إبراهيم األبياري )٢٦٠(»مناقبه وتواليفه 
آخر ترمجة أيب عبد اهللا مالك بن حيىي بن ُوَهيب األزدي من األصل، فأدرجها يف 

، مع )٢٦١( بأنه لقيه يف قُْرطُبة وماشاه ـ من املنتَبْشكُوالاِإلْشبيلي ـ الذي صّرح ابن 
 ونشرة الدار )٢٦٢(علماً بأن نشرة العطار. إغفاله اإلشارة إىل كوهنا حاشية 

 َوضعتا ذاك الكالم يف التعاليق نقالً عن حاشية األصل الذي هو نسخة )٢٦٣(املصرية
 . مكتبة فيض اهللا، ومل تنسبه لقائل 

اإلمام  : َبْشكُوالوتبني يل بعد التأمل يف حواشي النسخة أن أكثرها لتلميذ ابن 
العالّمة احلافظ املتفنن القاضي أيب اخلطاب عمر بن احلسن بن علي الكَلْيب السَّْبيت 

، والذي مسـع كتــاب الصِّلة من )٦٣٣(املعروف بابن ِدْحية ـ املتوىف سنة 
 .  ـ، وإن مل ُيَصّرح بذلك إال يف القليل منها )٢٦٤(مصنِّفه

ىل استدراكه وتذييله على شيخه املؤلف وقد أملع ابن ِدحية على طُّرة النسخة إ
أشياء أحلقها باحلواشي، وأنه قُرئ عليه هذا األصل ـ وهو خبط غريه ـ مــع تلك 

 .الزيادات 
، وإمنا َبْشكُوالفظهر من خالل ما سبق أن كتاب طبقات احملدثني ليس البن 

لتعليقة هو هو أليب اخلطاب بن ِدحية، ويقويه أن احلسن بن أيب احلسن املذكور يف ا
شيخ البن ِدحية، ويزيده قوة ما ذكره أبو العباس الِغْبِريين من أن ابن ِدحية صّنف كتاباً 

قد رأيت له تصنيفاً يف رجال احلديث ال « : يف هذا املوضــوع، وذلك يف قولــه 
  . )٢٦٥(»بأس به 
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 على َبْشكُوالوال يتأثر هذا احلكم مبا سبق ذكره من وجود ملحقات البن 

لصِّلة، ألن عامة تلك التعاليق قد أُدرجت يف مواضعها من أصل النسخة املذكورة كما ا
 . تقدم 

 أيضاً، وتفّرد األستاذ عمر كَّحالة َبْشكُوالوهناك كتاب آخر ُنسب البن 
. )٢٦٦(» يف أربعة أجزاء:  وديوان شعر «: بذكره ـ فيما أعلم ـ، وذلك يف قوله 

، ألنه لو كان حقاً السُتْبِعد خلو مجيع الكتب السابقة اليت فلعله من باب الَوَهم كسابقه
 من اإلملاحة إليه مع أمهية موضوعه وتعدد أجزائه، علماً بأن َبْشكُوالترمجْت البن 

 .مصادري يف هذه الترمجة أوسع من مصادره بكثري 
فإن هذا البحث ذكّر بتلك الشخصية الفذة، املتفننة يف التحمل :   وختاماً 

داء، واجملوِّدة يف التأليف والعطاء، اليت وقفت مدهتا على العلم والعمل، واغتنمت واأل
يف اخلري دهرها لتعُِلّ بعد النََّهل، وما زال َعبريها َيفوح، وأَِرجيها َيلوح، من خالل 
مؤلفاهتا املَُدبَّجة املباركة، اليت ما تفتأ ُتذكر فُتشكر، وُتنشر فُتكرب، فكم َعّول عليها 

فرمحة اهللا على هذا اإلمام، وعلى سائر أئمة اإلسالم، . تفيد، واستمد منها املستزيد املس
وصلى اهللا وسلم على البشري النذير، والسراج املنري، سيدنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله 

  .  وصحبه أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

*   *   * 
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  .٥٣  اآلية :فُصِّلت سورة )١

-٤/٤٨٧  األندلس الرَّطيب وِذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيبغصن َنفْح الطِّيب من ينظر )٢
 ـ اضـوارتيه ارتياح ـ يناسبها مما حيصل بوما ِعياضار ـار الرياض يف أخبـ وأزه،٤٨٨

  .٥٠-١/٤٧كالمها ـ لشهاب الدين املَقَّري

  .٢/٣٠٤، ١/١٩٥جم البلدان لياقوت احلََموي مع. ِإْشِبْيِلَية  هي )٣

، قال )هـ٣٦٦ت( اخلَّشاب  النحوي بن عبد اهللا اخلَوالين املصري عبد الرمحن بن إمساعيلهو )٤
ذيل تاريخ علماء أهل .  أيب سعيد بن يونس املصري  احلافظ يف ِرثاء اإلمامأبياتذاك ضمن 
 . أ ٢٤٦ ـ نسخة دار الكتب الظاهرية ـ الطَّّحانمصر البن 

 املذكور من قصيدته الطويلة والبيت، )هـ٤١٦ت (هاميالتِّ علي بن حممد  أبو احلسنهو )٥
  .٣٠٨هامي التِّ ديوان . صغرياًاء اليت رثى هبا ولداً له مات ّراحلكيمة الَغ

 املُطِْربب، و٩٢ األربعون املرتبة على طبقات األربعني البن املُفضَّل املَقِْدسي  :الترمجة مصادر )٦
، ٢١٣، ١٤١ َوَجب من بيان وضع الوّضاعني يف َرَجب ما، وأداء ٧٩ أشعار أهل املَْغِرب من

، واآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املعجزات ـ ٢١٦
 لكتاب الصِّلة والتكملة،  ٣٩٠، ٣٦٣ ٣٣٨، ٢٦٠يب اخلَطّاب بن ِدْحَية ثالثتها ـ أل

يف ـ كالمها ـ البن األّبار  يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصََّدعجموامل، ٢٥٠-١/٢٤٨
بن َسِليم اِإلسكندراين ا أهل احلديث يف إيصال إجازة القدمي باحلديث ملنصور وحتفة، ٨٥-٨٢
 وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته الِعيان البن األعيان وَوفََيات  ،١٨٠
 وطبقات، ٣/٨٥، واملختصر يف أخبار البشر للملك املؤيَّد أيب الفداء ٢٤١-٢/٢٤٠ َخلِّكان

 املشاهري وَوفََيات، وتاريخ اإلسالم ١١٨-٤/١١٦علماء احلديث حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي 
 خرب من َعَبر يف، والعرب ١٤٣-٢١/١٣٩، وسري أعالم النبالء ٢٦٠-٤٠/٢٥٨واألعالم 

، وذكر من ٢٥٤، واملُعني يف طبقات احملدثني ١٣٤١-٤/١٣٣٩، وتذكرة احلفاظ ٣/٧٥
 املنتقى من تاريخ األعيان، واِإلشارة إىل َوفََيات ٢٠٥-٢٠٤ُيعتمد قوله يف اجلرح والتعديل 

 اإلسالم ـ تسعتها ـ للذهيب وُدَول، ٢٣٨، واإلعالم بَوفََيات األعالم ٢٩٩-٢٩٨اإلسالم 
، وِمرآة اِجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ٣٧٠-١٣/٣٦٩دي ، والوايف بالَوفََيات للصَّف٢/٩٠َ

-٣/٤١٢ املشهورين من األعيان لليافعي موتحوادث الزمان وتقلب أحوال اإلنسان وتاريخ 
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، والديباج املُذَْهب يف معرفة أعيان علماء املَذْهب ١٢/٣١٢، والبداية والنهاية البن كثري ٤١٣

يف أسىن املطالب يف َوفََيات خمتلف املراتب  الطالب وشرف، ٣٥٤-١/٣٥٣البن فَْرُحون 
، وذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد لتقي الدين الفاسي ٢٩٠البن قُْنفُذ ) الَوفََيات(
 عن موت األعيان البيان وبديعة أ،٩٢ والَبْرناَمج حملمد بن عبد امللك اِملْنُتوري ،٥٢٣-١/٥٢٢

 الدين الدمشقي، وكشف ناصر البن ) كالمها (أ ١٣٨-ب١٣٧، والتبيان لبديعة البيان ٢١٤
، والنجوم ٥٠٩، ١٨٠-١٧٩ العيينىن عن مهمات األسامي والكىن لبدر الدين الِقناع املُْر

 ورونق األلفاظ مبعجم احلفاظ لسبط ،٦/٩٤الزاهرة يف ملوك ِمصر والقاهرة البن َتْغري َبْردي 
، واختصار الديباج املُذَْهب ١١٤خاوي  واملَُتكَلِّمون يف الرجال للسَّ ب، ١/١٣٧ ابن حجر
، وطبقات الفقهاء املالكية جملهول ٤٧٧، وطبقات احلفاظ للسيوطي ٥٤-٥٣ بن هالل إلبراهيم
، وشذرات الذهب يف أخبار من ذََهب ٣/١٦، وأزهار الرياض يف أخبار ِعياض ٣٣٢-٣٣١
سالت الزاهية والطرق اهلادية  واِملَنح البادية يف األسانيد العالية واملسل،٦/٤٣٠ العماد البن

 وديوان اإلسالم البن الَغّزي  أ،١٥الكافية حملمد بن عبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي 
، وأزهار الُبستان ٨٨-٢٨/٨٧ القاموس للزَّبيدي جواهر، وتاج العروس من ٣٥٢-١/٣٥١

يان وحوادث أ، وتذكرة املُحسنني بَوفَيات األع٣٦-ب٣٥ َعِجيبةيف طبقات األعيان البن 
 -١/٣٩٧، ودائرة املعارف لبطرس الُبستاين ١/٣٧٥ اجملذوب الفاسي بنالسنني لعبد الكبري 

 من جواهر مآثر الطِّراز اآلخر واألول حملمد ِصدِّيق بن حسن القَنُّوجي املُكَلَّل، والتاج ٣٩٨
-٣/٢٨٦، وروضات اجلّنات يف أحوال العلماء والسادات حملمد باقر اخلوانساري ٤٤-٤٣
، والرسالة املستطرفة لبيان مشهور ١/٣٤٩ البغدادي باشا العارفني إلمساعيل وهدية،  ٢٨٧

، ٢٢١-١/٢٢٠، ودائرة املعارف اإلسالمية ٩٥اين ّت جعفر الكَبنكتب السنة املشّرفة حملمد 
كيس ْر، ومعجم املطبوعات العربية واملعّربة ليوسف َس٣٩ َتْيُمور باشا ألمحد األعالم وضبط

، ١٥٥-١٥٤، وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية حملمد بن حممد َمْخلوف ٤٧-١/٤٦
-٢٧٣ وتاريخ الفكر األندلسي آلْنِخل ُجْنثاِلثْ باِلْنثْيا ،٨د مصطفى و حملمعالمألاوإعجام 
 واألثبات ومعجم الفهارس، وِفهرس ١١٢-٦/١١٠ وتاريخ األدب العريب لربوكلمان ،٢٧٥

، ٢٤٥-١/٢٤٤اين ّت الكَالكبريواملسلسالت حملمد عبد احلي بن عبد املعاجم واملشيخات 
، ودولة اإلسالم يف ١٠٦-٤/١٠٥ كَّحالة، ومعجم املؤلفني لعمر ٢/٣١١واألعالم للزِِّركلي 

عصر : القسم األول )  يف املغرب واألندلسواملَُوحِّدينعصر املرابطني : العصر الثالث (األندلس 
، ومعجم أعالم املَْوِرد ملنري البعلبكي ٤٥١ حملمد عبد اهللا ِعنان املَُوحِّديةة املرابطني وبداية الدول

 واجلرح ،١/٤٨ لعبد العزيز بنعبد اهللا واحلضارية املغربية لألعالم البشرية واملوسوعة،  ١٩
 األعالم لبسام اجلايب ومعجم ،١/٨٨والتعديل يف املدرسة املغربية للحديث إلبراهيم بن الصديق 
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، وموارد احلافظ ٤/٤٣٣ والثقافة العلم واملوسوعة العربية العاملية لثُلة كبرية من أهل ،٢٤٤
، وكتاب الصِّلة البن ٤٤٩-٤٤٦ لقاسم سعد الرجالالذهيب يف كتابه ميزان االعتدال يف نقد 

، ومرويات ١٤١-١٣٩ لناطق صاحل مطلوب العلميةدراسة يف منهجه وقيمته : َبْشكُوال
، ومقدمة حتقيق ٥٤-٤٩ لعبد القادر صويف والكَْوثر يف احلَْوض  ـهللا عنهم رضي ا ـالصحابة

جـ ـ هـ، ومقدمة حتقيقه أيضاً /١ العطار احلسيين عزتوال للسيد كُْشكتاب الصِّلة البن َب
، ١٣-١/٧ ي، ومقدمة حتقيقه أيضاً إلبراهيم األبياري ـهـ / ١ـ نشرة الدار املصرية ـ 
، ومقدمة حتقيقه أيضاً لعز ٢٣-١/١٦ حملمود مغراوي واملُبهماتمض ومقدمة حتقيق كتاب الغوا

، ومقدمة حتقيق كتاب املستغيثني باهللا تعاىل عند ٣١-١/٢٥ الدين عزالدين السيِّد وحممد 
 واملتضرِّعني إليه سبحانه بالرغبات والدعوات وما يّسر اهللا الكرمي هلم من واحلاجاتاملهمات 
، ومداخل املؤلفني واألعالم العرب حىت ٧-٥م بن عباس بن غُنيم   والكرامات لُغنياإلجابات

وقفت على كل هذه :  ملحوظة  .١/١٦٨م لفكري اجلزار ١٨٠٠=  هـ ١٢١٥عام 
املصادر ونظرت فيها، وكثري منها يتبع فيها املتأخُر املتقدم، كما أن فيها الغث والسمني، 

ب املشتملة على فوائد مهمة تتعلق بترمجة ابن وقد أوردت ضمنها بعض الكت. واملوثوق والظَّنني 
  .َبْشكُوال وإن مل تكن يف حقيقتها ترمجة معقودة 

حممد بن عبد الرمحن ال ـوق . ٢/٢٤١ الشكل ابن َخلِّكان يف َوفََيات األعيان هبذا ضبطه )٧
:  ويقالشكوال بباء أعجمية مفخمة مفتوحة ومضمومة، وپ «:  أ ١٥الفاسي يف اِملَنح البادية 

  بينها وبني الكاف قبلها، وقد يكتب بواو والم ليس بينهما ألفاً،بشكال بألف مفخمة وبغري واو
 وما زال اإلسبان يستعملون هذا االسم باملعىن  .»َعّياد، ألنه ولد يوم عيد : ومعىن بشكوال 

   .گلياملذكور كما أفادين فضيلة األستاذ الدكتور حسن عبد الكرمي الورا
  . » َبلَْنِسَية من ُشِريُّون بشرق األندلس َحبْوز وأصله « : ١/٢٤٨ّبار يف التكملة  األابن قال )٨
 ومخس، وأّرخ وفاته سنة ثالث وثالثني ٢/٣٦٦ القاسم بن َبْشكُوال ألبيه يف الصِّلة أبو ترجم )٩

  . ٢/٦٢١، ١/٢٩٢وتنظر حاشية املصدر املذكور . مئة 
 علي، واملعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب ٥٢-٢/٥١ يف التكملة لكتاب الصِّلة ترمجته تنظر )١٠

  . ١٨٦-١٨٥الصََّديف 
  .  ٣/٦٤، ٢/٥١، ١/٢٤٨ الصِّلة لكتاب التكملة )١١

الفوائد (ينظر كتابه .  اجلامع بقُْرطُبة قُطْب الرََّحى يف طلب ابن َبْشكُوال للعلم املسجد وُيعد )١٢
 ،أ١٠١ب، ١٠٠ب، ٤٩ب، ٣١أ، ٢٨ب، ٢٧ب، ٢٠) املنتخبة واحلكايات املستغربة

 وعلى آله عليهالقُربة إىل رب العاملني بالصالة على حممد سيد املرسلني صلى اهللا ( ورسالته 
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 كما ينظر عن اجلامع املذكور مقالة األستاذ حممد حسن قجة  .٤٨٤ ،٤٨٢وأصحابه أمجعني 

جلامع يف املسجد ا:  بعنوان ٢٠٨-١٩٣) ١٥(، السنة )١(املنشورة يف جملة الدارة، العدد 
وكذلك يف   مرحلة الطلب صار ابن َبْشكُوال ِطالباً ُيقصد يف اجلامع املذكورانتهت وملا.  قرطبة 

  َرَجبيفينظر أداء ما َوَجب من بيان وضع الوضاعني .  ويف غريمها من األماكن بقُْرطُبة زلهـمن
يه وسلم من  واآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا صلى اهللا عل،٢١٦ ،١٤١

 كتاب ورأس الصفحة األوىل اليت بعد الطُّّرة من نسخة مكتبة فيض اهللا من ،٣٣٨املعجزات 
  . ٧٩ الصِّلة، واملُطِْرب من أشعار أهل املَْغِرب

  .٣٣٢ املالكية جملهول الفقهاء طبقات )١٣

ملعرفة كان من أهل ا«   :٤/١٦٧ لكتاب الصِّلة التكملة األّبار يف ترمجته من كتاب ابن قال )١٤
هو أول من :  بن َبْشكُوال، وقال القاسموالقراءات واألدب قاعداً للتعليم بذلك، أخذ عنه أبو 

 . »  ذكره يف معجم مشيخته مئةوتويف عقب سنة اثنتني ومخس . قرأت عليه 

-١/٢٤٨، التكملة لكتاب الصِّلة ٣٤٩-٢/٣٤٨، الصِّلة ١٦٤، ١٦٢ياض ِع للقاضي الُغنية )١٥
  .٢١/١٣٩، ٥١٥-١٩/٥١٤لنبالء  أعالم اسري، ٢٤٩

  .٢٠٣ ،١٩٨-٢٠/١٩٧، سري أعالم النبالء ٥٩١-٢/٥٩٠، الصِّلة ٦٨-٦٦ الُغنية )١٦

  .٥٠٢-١٩/٥٠١، سري أعالم النبالء ٥٧٧-٢/٥٧٦، الصِّلة ٥٤ الُغنية )١٧

 . ١٩/٦١٤، سري أعالم النبالء ٥٨١– ٢/٥٨٠، الصِّلة ٤٨-٤٧ الُغنية )١٨

  .٢٠/١٢٣ أعالم النبالء ، سري٢/٦٨٨، الصِّلة ٢٢٥-٢٢٤ الُغنية )١٩

 . ٥١٦-١٩/٥١٥، سري أعالم النبالء ٢٣١-١/٢٣٠، الصِّلة ٢٠٧-٢٠٥ الُغنية )٢٠

  .٣٧٨ ،١٩/٣٧٦، سري أعالم النبالء ١٤٦-١/١٤٤، الصِّلة ١٣١-١٢٩ الُغنية )٢١

 .٥٨٧-١٩/٥٨٦، سري أعالم النبالء ٤٥٨-٢/٤٥٧، الصِّلة ١٩٠-١٨٩ الُغنية )٢٢

 .٦٠٣-١٩/٦٠٢، سري أعالم النبالء ٢٩٥-١/٢٩٤، الصِّلة ١٥٤-١٥٣ الُغنية )٢٣
كي ْب، طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين الس٣٩ُّ، ٢١/٥، سري أعالم النبالء ١٠٢ الُغنية )٢٤

٤٠ ،٣٣-٦/٣٢.  
 للعلم على الواليات طلباً للسالمة، قال الذهيب يف سري أعالم النبالء التفرغ  ابن َبْشكُوالآثر )٢٥

 ـ كان: عفر بن الزبري، فاستوىف ترمجته، فمن ذلك قال وقد ذكره احلافظ أبو ج «: ٢١/١٤١



 
 
 
 

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٢٥٨  
 

جيد  ]مل[  من قدره حىتحتطرمحه اهللا ـ ُيؤثر اخلُمول والقُُنوع بالدُّون من العيش، مل يتدّنس ُخبطّة 
 .» أحد إىل الكالم فيه من سبيل 

  .١/٢٥٠ الصِّلة لكتاب التكملة )٢٦
  .٨٦-٢١/٨٥، سري أعالم النبالء ٥٠-٢/٤٩ السابق املصدر )٢٧
وقال ابن األبار .  ٢٠/٤٥٥، سري أعالم النبالء ٣٠-٢/٢٩، ١/٢٥٠ الّصلة لكتاب التكملة )٢٨

 .» وله زيادة على ابن َبْشكُوال يف تارخيه، قد كتبتها جبملتها «  : ٢/٢٩ التكملةيف 

-٢/٢٨٧، التكملة لكتاب الصِّلة ٣٥٨-٢/٣٥٧ النَّقَلة لزكي الدين املُنذري لَوفََيات التكملة )٢٩
 . ٤٢-٢٢/٤١النبالء  ، سري أعالم١٣٦-٣/١٣٤، ِصلة الصِّلة أليب جعفر بن الزبري ٢٨٩

 صاحب هذه الترمجة وأخيه القاضي أيب سليمان داود من ابن َبْشكُوال واسعاً، مساع كان وقد   )٣٠
 َبْشكُوال ابنومسعا على «  : ٣/١٣٦ أبو جعفر بن الزبري يف ترمجة أيب حممد من ِصلة الصِّلة قال
 ـ إال سنن أيب داود فلم واخلمسةاملوطأ، : ا أكثر من ستني تأليفاً بني كبري وصغري، فيها وقرأ

وقال ابن األّبار يف ترمجة أيب  . » كثريةتكمل هلما عليه ـ، وغُري ذلك؛ وأبعاضاً من كتب 
بن اوبقُْرطُبة أبا القاسم ...  فلقي بَبلَْنِسَية« : ١/٢٥٦سليمان من التكملة لكتاب الصِّلة 

مل يتيسر يل من السماع على أحد ما :  من عامني، مسعته يقول حنواًَبْشكُوال فأكثر عنه والزمه 
 . » تيسر يل عليه 

، سري أعالم النبالء ٩٦-١/٩٤ التكملة لكتاب الصِّلة ،٢/٤٠٣لة قَ النَّلَوفََيات التكملة )٣١
 .لغوامض واملبهمات  كتاب الىوسيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل عند الكالم ع . ٤٥-٢٢/٤٤

، سري أعالم النبالء ١٠٣-١/١٠٢، التكملة لكتاب الصِّلة ٣/٢٢٨ النَّقلة لَوفََيات التكملة )٣٢
٢٧٦-٢٢/٢٧٤.  

 النبالء سري أعالم ،٣٧١-١/١/٣٦٩ لكتايب املوصول والصِّلة البن املَّراكُشي والتكملة الذيل )٣٣
٣٣٢-٢٣/٣٣١.  

  .١٤٢-٢١/١٤١ سري أعالم النبالء )٣٤

، سري أعالم ٢/٣٠٦ النَّقَلة لَوفََياتأ، التكملة ٩٣ ،ب٩٢ على طبقات األربعني املرتبة األربعون )٣٥
  .٦٨ ،٢٢/٦٦النبالء 

  .٣٨ ،٢٣/٣٦ ،٢١/١٤١الء ـ، سري أعالم النب٥٠١-٣/٥٠٠ النَّقَلة لَوفََيات التكملة )٣٦

-٢٧٨ /٢٣، سري أعالم النبالء ١٩٠ال الدين بن الصابوين ـ اإلكمال جلمإكمال تكملة )٣٧
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٢٧٩ .  

 يف احلديث احلافظ منصور بن َسِليم اِإلسكندراين املعروف بابن الِعَمادّية يف حتفة أهل ذكر وقد )٣٨
 السِّلَفي ِسْبط أنه حتّمل مجيع تصانيف ابن َبْشكُوال عن ١٨٠إيصال إجازة القدمي باحلديث 

 .باإلجازة، وكان ابن َبْشكُوال قد أجاز السِّْبط من األندلس كتابة 

  .٤٦٠، ٤٥٤-٢/١/٤٥٣ لكتايب املوصول والصِّلة والتكملة الذيل )٣٩

  .٢١/١٤٢، سري أعالم النبالء ٢/١/٤٥٤ السابق املصدر )٤٠

، وأداء ما وجب من ٢٧١، ٢١٩الِفهرسة البن َخْير :  ذلك ـ على سبيل املثال ـ يف ينظر )٤١
 صلى اهللا ، واآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا٢١٦ضاعني يف رجب و وضع البيان

، ٢٠٦، ٤/١٠٤، ٢٦٢ ،١/١٠٤لة  والتكملة لكتاب الصِّ،٣٣٨عليه وسلم من املعجزات 
 والَبْرناَمج ،١/٥٢٢، وذيل التقييد ٦٣-٣/٦٢، ١٨٣، ١٨١، ٢/١٨٠ الَعْيبة وملْء

 . ٤-١/٢ مقدمة ابن َبْشكُوال لكتابه الصِّلة جانب؛ كل ذلك إىل أ ٧٥ب، ٥٧للِمْنُتوري 
 . ابن األمني استدراكتئناس يف هذا املقام مبصادره الكثرية يف زياداته على وميكن أيضاً االس

  . ٢٤٩-١/٢٤٨التكملة لكتاب الصِّلة  )٤٢

  .١/٢٥٠ صدر السابقامل )٤٣

  .٢٤٠/ ٢ األعيان َوفََيات )٤٤

 «:       أ ٩٢ وقال حممد بن عبد امللك اِملْنُتوري يف َبْرناَمجه  .٢٤٩/ ١لة  الصِّلكتاب التكملة )٤٥
حدثين هبا : وهي مخسون تأليفاً ... َبْشكُوالبن ... حملدث أيب القاسم َخلَف بن عبد امللكتآليف ا

عن األستاذ أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عياش األنصاري ... األستاذ أبو عبد اهللا بن عمر عن
 . »عنه 

ة من  من تسمية املؤلف كما ذكر تلميذه أبو اخلطاب بن ِدحية على طُّرة نسخاللفظة هذه )٤٦
 .  حمفوظة يف مكتبة فيض اهللا بإستنبول الكتاب

 التوريخاإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل . ئة ا الفََرضي يف كتابه إىل آخر سنة أربعمابن وصل )٤٧
  .٦١٩خاوي للسَّ

  .٢-١/ ١) املقدمة (الصِّلة )٤٨
  .٩، ٨، ١/١/٦لة  لكتايب املوصول والصِّوالتكملة الذيل )٤٩
 بنم عبد الرمحن ـترمجة ابن حبيش املذكور ـ وهو اإلمام أبو القاس األّبار أيضاً يف ابن وقال )٥٠
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 ابن لصلةوصار إيلّ اقتضابه «  : ٣/٣٦حممد املَِريِّي ـ من كتاب التكملة لكتاب الصلة 
 ذلك يف هذا منَبْشكُوال خبطه واستلحاقه عليه، إىل غري ذلك من فوائده ومعلقاته، فكتبت 

 .» الكتاب ما نسبته إليه 
 : يقولبن َبْشكُوال رمحه اهللا تعاىل حتمله على نسبة الفضل إىل أهله، فتراه تارة ا أمانة توكان )٥١

، وحنو ذلك، ينظر ـ » الفضل بهأبوكتب إيلّ  «  :  يقول، وتاَرة»أفادنيه القاضي أبو الفضل «
 ابن َبْشكُوال يف أكّد وقد . ٤/٢٦، ٢/٣٩٣، ٢٩٩-١/٢٩٨ ـ الصِّلة املثالعلى سبيل 

وكثرياً من ذلك «:  تلك األمانة، وأمر ذاك التواصل العلمي الكرمي فقال أمر  ١/٤ كتابه مقدمة
 باحلفظ سألت عنه شيوخنا، وثقات أصحابنا، وأهل العناية هبذا الشأن، ومن ُشهر منهم ما

 بنفسي، وقّيدته وشاهدتهوقد نسبت ذلك إىل من قاله يل منهم، إال ما حلقته بسّني، . واإلتقان 
 الكثري من أن ويبدو . » وحتققته، فلست أسنده إىل أحد، وأقتصر يف ذلك على ما علمته خبطي

 جازوا إىل الذينأهل بلده َسْبَتة ـ  إفادات القاضي عياض ختص تراجم املغاربة ـ ال سيما
  .٢٩٩-١/٢٩٨األندلس، ينظر ـ على سبيل املثال ـ الصِّلة 

 .ملة لكتاب الصِّلة  من التك٢٠٢، ٤/١٠٦ سبيل املثال على ينظر )٥٢
  . ١/٢٤٩ السابق املصدر )٥٣
        .٢/٦٩٧وينظر آخر كتاب الصِّلة  . ٢/٢٤٠ األعيان َوفََيات )٥٤
١/٢١٧ )٥٥ .  
 ينظر.  ابن سعيد نقل يف بعض املواضع عن كتاب الصِّلة، وّمساه هبذا االسم املشهور بأن علماً )٥٦

  .٤٦٧، ٢١١/ ٢، ١/٢٣٤املُْغِرب 

 
  .٢٥٤، ٤/١١٢سه وينظر املصدر نف . ١/٤٤ )٥٧

٥/٣٠٨ )٥٨.  

   . ٢٢٦، ٤/٢٠١، ١٧٠، ١٥٥، ٩٢، ٣/٩٠وينظر املصدر نفسه  . ٣/١٥٤ )٥٩

 املشار إليها والزياداتاليق ـ التعفهذه.  ٤٨٦، ١١٤، ١/٧٣وينظر املصدر نفسه  . ١/٣١٢ )٦٠
  . الكتابأُدرجت بعُد يف مواضعها من : يف هذه الفقرة وما قبلها 

 والتكملة لكتاب ،٤٤٧كتابه ميزان االعتدال يف نقد الرجال  احلافظ الذهيب يف موارد ينظر )٦١
  .٧٦ج الشيوخ للرُّعيين ناَمْر، وَب٢١٢، ٤/١٩٥، ٢٩٨ ،٢/٢٥ الصلة
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  .٢٥٠، ١/٩٦ الصِّلة لكتاب التكملة )٦٢

  .٢/٢٤٠ األعيان َوفََيات )٦٣

  .٤/٣٠١ بشرح ألفية احلديث املغيث فتح )٦٤

 .، وغريمها ٢١/١٤١، وسري أعالم النبالء ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )٦٥

 الكالم إشعار بأن الكتاب مقتصر على مبهمات املنت، لكن املؤلف ضمنه شيئاً هذا ويف  .١/٦١ )٦٦
     .١/٥٠ راويمغ اإلسناد كما ذكر حمققه األستاذ حممود مبهماتمن 

  . ٢٧٥ جناَمْرالَب )٦٧

  .٣٣٢ املالكية جملهول الفقهاء طبقات )٦٨

  .٢/٢٤٠ األعيان َوفََيات )٦٩

، وغريه من كتب علوم ٤٤٢ية احلديث ـ كالمها ـ لزين الدين العراقي  ألفشرح ينظر )٧٠
 . احلديث 

  .٢١/١٤١ النبالء أعالم سري )٧١

  .٤٤٣ احلديث ألفية شرح )٧٢

  .١/٩٢ ُمبهمات املنت واإلسناد من املُستفاد )٧٣

  .٤/٣٠١ املغيث فتح )٧٤

  .٢/٣٤٢ يف شرح تقريب النواوي الراوي تدريب )٧٥

  .١/٩٦تنظر فيه ترمجة ابن واِجب و . ١/٢٥٠ الصلة لكتاب التكملة )٧٦

 يف رواية ابن الَعَجمي، وينظر عن كتابه املذكور مقدمة حتقيق الكاشف يف معرفة من له ِسبط هو )٧٧
  .١/١٢٢الكتب الستة لألستاذ املتقن حممد عّوامة 

بن احلسن اوقد اختصر الكتاب أيضاً احملدث أبو القاسم حممد بن أمحد  . ٤/٣٠١ املغيث فتح )٧٨
 الذيل يف صاحب الصالة تلميذُ ابن َبْشكُوال، قال ابن عبد امللك املَّراكُشي  ابُنطُيبالقُْر

وله اختصار حسن يف الغوامض واملبهمات البن َبْشكُوال، وقفت «  : ٢/٥/٦٢٢والتكملة 
 .» عليه خبطه يف ثالثة أجزاء لطيفة 

«  : ٤/٣٠١تح املغيث  النووي وكتاب اخلطيب الذي هو أصله يقول الّسخاوي يف فكتاب ويف )٧٩
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وقد اختصر النووي كتاب اخلطيب مع نفائس ...  مرتباً له على احلروف يف املبهماخلطيبمث 
 منه الكشف إليه مهذباً حمسناً، ال سيما يف ترتيبه على احلروف يف راوي اخلرب مما سهل به ضمها

 .»  )اإلشارات إىل املبهمات(بالنسبة ألصله، ومساه 

كتاب يف هذا  وعلى هذا يكون تصنيف ويل الدين العراقي أمجع . ٢/٣٤٢ الراوي تدريب )٨٠
 . كتاب ابن َبْشكُوال بعداملوضوع 

 أمحد بني كتاب ابن َبْشكُوال وكتاب غريه يف هذا املوضوع قبل ويل الدين أيب ُزرعة مجع وممن )٨١
  بن علينباحلافظُ قطب الدين أبو بكر حممد بن أمحد : بن عبد الرحيم املصري ابن العراقي ا

، فقد  )واملبهماإلفصاح عن املعجم من إيضاح الغامض : ( القُْسطَالَين مث املصري يف كتابه 
 وامسه إيضاح املوضوعاختصر فيه كتاب ابن َبْشكُوال وكتاب ابن طاهر املقدسي يف هذا 

          .٣٧-١/٣٥تنظر مقدمة حتقيق الغوامض واملبهمات . اإلشكال 

 تصر األستاذ حممود مغراوي يف مقدمة حتقيقه لكتاب الغوامض واملبهمات هذا املخحال َبيَّن )٨٢
٥٥-١/٥٠.  

ومما جيدر إيراده هنا ـ والشيء بالشيء يذكر ـ أن البن َبْشكُوال كالماً يف تعيني بعض  )٨٣
مبهمات القرآن ُنقل عن حاشية خبطه، مما قد يدل على وجود حواٍش له على كتاب ما يف 

قال أبو عبد . ذلك، وهذا إن صح ميكن أن ُيلحق يف تصانيف هذا اإلمام مبهمات القرآن أو حنو 
يف كتابه صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول ) هـ٧٨٢املتوىف سنة (اهللا حممد بن علي الَبلَْنسي 

 ـ من النسخة اجلامعية، بتحقيق حنيف القامسي، وهي القسم ٢٤٥كتايب اإلعالم والتكميل 
وآتوا :  من سورة النساء ٢يعين اآلية (نزلت هذه اآلية ـ : ي س« : األول من الكتاب ـ 

: ـ يف رجل من غَطَفان، اختلف يف امسه، فقيل ...) اليتامى أموالَهم وال َتَتَبدَّلُوا اخلبيثَ بالطيب
احلارث ـ وجدت ذلك يف حاشية خبـط ابن َبْشكُوال ـ كان معه مال كثري : قيس، وقيل 

 ـ من النسخة اجلامعية، بتحقيق عبد اهللا ٢/٢/٦٠٣قال فيه أيضاً و.» ... البن أخ له يتيم
وجدُت خبط أيب القاسم بن َبْشكُوال أن أبا : عس « : حممد، وهي القسم الثاين من الكتاب ـ 

يا :  من سورة احلُُجرات ١٣يعين اآلية (أهنا ـ : بكر بن أيب داود خّرج يف تفسري القرآن له 
ـ نزلت يف أيب ِهْند، أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه ...) كم من ذكٍر وأنثىأيها الناُس إّنا َخلَقْنا

يا رسول اهللا، نزوج بناتنا موالينا، فنـزلت : وسلم بين َبَياَضة أن ُيزوجوه امرأة منهم، فقالوا 
يف الكتاب املذكور لإلشارة إىل أنه من زيادة ) سي(وعالمة    .» اآلية 

فللداللة على أنه مما ذكره ابن ) عس(هيلي وابن َعْسكر، وأما الرمز على السُّ) الَبلَْنسي(املؤلف 
 .   َعْسكر يف كتابه التكميل واإلمتام 



 
 
 
 
 ٢٦٣قاسم بن علي سعد    .  د–شخصيته ومؤلفاته ) هـ٥٧٨ت( القاسم بن بشكوال بوأاحلافظ املؤرخ  

          
، املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي ١٦، ٢/٦، ٢٦٩، ٣٧/ ١ الصِّلة لكتاب التكملة )٨٤

  .٢٩٧ الصَّديف

  .١/١/١٩٢ والتكملة الذيل )٨٥

، املعجم يف ١٦٧، ٤/٩٢، ٢٠٨، ١٩١، ١٣١، ٣/٧٤، ٢/٢٦٦لة  الصِّلكتاب التكملة )٨٦
  .٨٣ اإلمام أيب علي الصَّديف القاضيأصحاب 

  . ٤/٩، ٦٨، ٣/٥٩، ٢/٢٦٥لة  الصِّلكتاب التكملة )٨٧

  .٥/٢٤٥، ١٠٧ /٤ لةالصِّ ِصلة )٨٨

  . ٦٣٧ ،٦٢٥، ٥٥٨، ٢/٥٠٨، ٢٥١، ١٩٤، ١/١٤٦ اإلكمال تكملة ذيل )٨٩

  .٢١/١٤٠ النبالء أعالم سري )٩٠

 .أ ١٣٨ البيان ةلبديع التبيان )٩١

 . ٤٣٤ الِفهرسة )٩٢

  .٢٤٥ الَبْرناَمج )٩٣

  .١/٤٨٩ النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر يف كما )٩٤

منهجيتها ـ تطورها ـ :  املغرب منذ النشأة إىل هناية القرن الثاين عشر للهجرة علماء فَهارس )٩٥
  .٤٢ العلمية قيمتها

  .١/٢٤٩ الصِّلة لكتاب التكملة )٩٦

 . ١/٢٤٥ الفهارس ِفهرس )٩٧

  .٤/١٠٧ لةالصِّ ِصلة )٩٨

  .١/٤٨٩ كتاب ابن الصالح على النكت )٩٩

  .٢٩٧يف  أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصََّديف املعجم )١٠٠

  . ٤/٩وينظر فيه أيضاً   .٣/٥٩ الصِّلة لكتاب التكملة )١٠١

 .٦٣القول املُْعترب يف َخْتم النَّسائي رواية ابن األمحر  )١٠٢

  .١/١١٠التكملة لكتاب الصِّلة  )١٠٣



 
 
 
 

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٢٦٤  
 
  .٤/٨١ يف تاريخ البلد األمني الثمني الِعقد )١٠٤

 كما ذكره ابن ناصر الدين أيضاً يف إحتاف السالك برواة املوطأ .أ  ١٣٨ البيان لبديعة التبيان )١٠٥
 . واقتبس منه ٨٤عن اإلمام مالك 

٣٣٢ )١٠٦.  

  .٤٣ املغرب علماء فهارس )١٠٧

  .٤٤-٤٣ السابق املصدر )١٠٨

  .٢/١٠٠ الصِّلة لكتاب التكملة )١٠٩

  .١/٢٥٠ السابق املصدر )١١٠

« : أ بقوله ٥١ورمبا كان من تلك األجزاء ما ذكره حممد بن عبد امللك اِملْنُتوري يف َبْرناَمجه  )١١١
 .»  األنصاري َبْشكُوالف بن عبد امللك ابن لَجزء بفوائد من رواية احملدث أيب القاسم َخ

 .، وغريه ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١١٢

  .٦/١١٢ العريب األدب تاريخ )١١٣

  .٢/٣١١ األعالم )١١٤

 العالمة  تسمية للمدرسة، ويبدو أهنا اليت ذكرها األستاذ الكبريغريعلى طُّرة النسخة من  كذا )١١٥
وما ُبنيت املدارس « :  ضمن قوله ٧٦ يف كتابه أليس الصُّبح بقريب عاشورحممد الطاهر بن 

يب احلجاج يوسف بن أ يف القرن الثامن بَغْرناطة، ُبنيت مدرسة واحدة يف سلطنة إالباألندلس 
 الدولةالبدرية يف  هو اللمحة(ـ ، قال ابن اخلطيب يف اللمحة البدرية ٧٥٥-٧٣٣ محراأل

                                        . »أوقافهات لهي مدرسة عجيبة، ِبكر املدارس يف حضرته، وكم:  ـ) ٩٦النَّْصرية 
 الدكتور حممد بن احلسني السُّليماين بتصوير هذه النسخة يل، فجزاه اهللا وقد تفضل األخ الكرمي

 .خري اجلزاء 

 .   أ ٨٤ )١١٦

  .١/٢٥٠ الصِّلة لكتاب التكملة )١١٧

  .٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١١٨

  .٤/١٣٤٠، تذكرة احلفاظ ٢١/١٤١ النبالء أعالم سري )١١٩



 
 
 
 
 ٢٦٥قاسم بن علي سعد    .  د–شخصيته ومؤلفاته ) هـ٥٧٨ت( القاسم بن بشكوال بوأاحلافظ املؤرخ  

          
٢٤١، ٣/٨٨  )١٢٠.  

  .٥/٢٦ األعيان َوفََيات )١٢١

  .٦/١٤٦ السابق املصدر )١٢٢

  .٢/٢٤٠ السابق دراملص )١٢٣

  .٣/١٨١ الطِّيب َنفْحنقالً عن  )١٢٤

  .٥٥٥، ٥٤٦، ٤٦٥، ٤٦٣، ٢٤٠، ١/٢١١:  ـ على سبيل املثال ـ فيه ينظر )١٢٥

  .١/٢٣١ السابق املصدر )١٢٦

  .٢٠٥-١/٢٠٤ الطِّيب َنفْح )١٢٧

  .٢/٢٣١ الصِّلة لكتاب التكملة )١٢٨

  . ١/١٦٦ ُحلَى املَْغِرب يف املُْغِرب )١٢٩

٣٢٤-٢/٣٢٢ )١٣٠.  

١/١٦٦ )١٣١.  

  .٣/١٠١، ٢/١٨٩، ١/٢٣٢ الصِّلة لكتاب التكملة )١٣٢

  .٣/٦٠، ١/٢٨٨وينظر فيه أيضاً  . ٦٤، ٣/١٠ الطِّيب َنفْح )١٣٣

  .٤/١٣٤٠، تذكرة احلفاظ ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٣٤

  .٢١/١٤١ النبالء أعالم سري )١٣٥

توىف بعد ، املشيبَّبالقُاحلسن بن حممد بن ُمفَرِّج املََعاِفري، القُْرطُيب، املعروف :  املؤرخ ،احملدث هو )١٣٦
 .الثالثني وأربع مئة 

  .٣١/٥٠١، تاريخ اإلسالم ١٣٧-١/١٣٦ الصِّلة )١٣٧

  .٤٠/٢٥٩ تاريخ اإلسالم )١٣٨

لكن وقع اضطراب يف عبارة هذا  . ١/٨٣ أخبار غَْرناطة للسان الدين بن اخلطيب يف اإلحاطة )١٣٩
  ـ كما يبدو يل ـ، فصار انتخاب ابن َبْشكُوال لكتاب آخر، ولفظ اإلحاطة علىالكتاب
، القُبَّشيواالحتفال يف أعالم الرجال أليب بكر احلسن بن حممد بن ُمفَرِّج «  : التايل الوضع



 
 
 
 

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٢٦٦  
 

 بطُلَْيطُلَة أليب جعفر والقضاةوتاريخ قُْرطُبة منتخب كتاب االحتفال، وتاريخ الرؤساء والفقهاء 
انتهى مع . » َحّيان  فقهاء قُْرطُبة البن وتاريخبن ُمطَاِهر، ومنتخبه أليب القاسم بن َبْشكُوال، 

ن عبد الرمحن بن ُمطَاِهر لعله ُمقَْحم ـد بـ أمحرـجعففكتاب أيب . تصحيح بعض التصحيفات 
 الكالم يف نظري، ومل أجد أحداً ذكر البن َبْشكُوال انتخاباً الستقامه نيف هذا املوضع، ولو ُنقل ع

 .علم أواهللا  . ُمطَاِهرعلى كتاب ابن 

١٣٧، ١/٢ )١٤٠.  

  .٢/٢٤٠ ألعيانا َوفََيات )١٤١

 .، وغريمها ٢١/١٤١، سري أعالم النبالء ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٤٢

، األخباري، املؤرخ املتبحر، احلافظ البارع، الناقد، الفقيه اجملتهد، املقرئ، الّنسابة، اإلمام هو )١٤٣
بن حممد بن عبد ا بن عبد اهللا يوسف:  األديب، املتفنن، املصنِّف املوفَّق، شيخ علماء األندلس

 ) .هـ٤٦٣ (سنةالَبّر األندلسي، القُْرطُيب، املالكي، املتوىف 

،  ١٣٠-٨/١٢٧ وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض املدارك ترتيب )١٤٤
  . ١٥٩-١٥٦ ،١٥٤-١٨/١٥٣ أعالم النبالء سري

  .٤٣٢ الِفْهِرسة )١٤٥

  .١/٣٠٤ الصِّلة لكتاب التكملة )١٤٦

بن موسى اأبو حممد عبد اهللا   : املتواضعخلَيِّر، العابد، الزاهد، الورع، ، العامل، املَُعلِّم، االعامل هو )١٤٧
 ) .هـ٤٥٦(، الَبلَْنسي الشَّاِرقي، مث الطُّلَْيطُلي، املتوىف سنة اَألنصاري

 .٤٤٥، ٣٩٧-٣٢/٣٩٦، تاريخ اإلسالم ٣/٣٠٧، معجم البلدان ٢٧٩ -١/٢٧٧ الصِّلة  )١٤٨

  .١/٢٦٥ الصِّلة لكتاب التكملة )١٤٩

 .جم له يف الصِّلة  يترمل أي )١٥٠

  .١/٢٥٨ الصِّلة لكتاب التكملة )١٥١

أبو : ، راوية اإلسالم األمري الَعلَم، سيد احلفاظ، الفقيه اجملتهد، املفيت، املقرئ، العابد، اإلمام هو )١٥٢
، اليماين، صاحب الدَّْوسيعبد الرمحن بن صخر ـ على األرجح يف امسه واسم أبيه ـ هريرة 

ل الصُّفَّة، وتويف ــ من أهوكانبع، ــلم، أسلم أول سنة سرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
 .على األرجح) هـ٥٧(سنة 



 
 
 
 
 ٢٦٧قاسم بن علي سعد    .  د–شخصيته ومؤلفاته ) هـ٥٧٨ت( القاسم بن بشكوال بوأاحلافظ املؤرخ  

          
، ٦١٤-٦١٣ ،٦٠٩، ٦٠٧ ،٦٠٠-٥٩٤، ٥٨٦، ٥٧٩-٢/٥٧٨ أعالم النبالء سري )١٥٣

 . ٢٠٨-٤/٢٠٠، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ٦٢٩، ٦٢٧-٦٢٦، ٦٢٠-٦١٩

  .٣/١٢٥٤ يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر والدرر اجلواهر )١٥٤

 سليمان بن حممدأبو :  ث الكوفة الكبري، احلجة، احلافظ، املقرئ، الفََرضي، العابد، حمدِّاإلمام هو )١٥٥
 ). هـ١٤٨(ِمهران اَألَسدي الكاِهلي موالهم، الكويف، األعمش، املتوىف سنة 

  .٢٤٥ ،٢٣٤، ٢٢٨-٦/٢٢٦، سري أعالم النبالء ١٢، ٩-٥ ،٩/٣ بغداد تاريخ  )١٥٦

 .، وغريمها ٢١/١٤١، سري أعالم النبالء ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٥٧

  .٣/١٢٦٧ والدرر اجلواهر )١٥٨

 

 وضع يف كل واحد الذينكما عقد ابن َبْشكُوال يف فوائده هذه فصوالً لعدد من األئمة . ب ٢٥ )١٥٩
 إىل ما ألفه فيهم استقالالً، الفصولمنهم جزءاً مفرداً أو كتاباً مستقالً، دون أن يشري يف تلك 

نة، ويزيد بن هارون، ْيَيب، وابن ُعْه وابن َوون،طُْبَشابن القاسم، وزياد : م وهؤالء األئمة ه
تاين، وإمساعيل ْسِجعني، وأبو داود السِّالّم، وابن َم َسبنعاين، والقاسم ْنوعبد الرزاق الصَّ

 النسخة املوجودة من كتاب الفوائد ينقصها عدة أجزاء كما سبق، بأنعلماً . سائي القاضي، والنَّ
 تلي األجزاء املفردة يف أخبار العلماء، مما جيعل احتمال الزيادة على تلك املفقودةذه األجزاء وه

 . وارداً األمساء

، الشاعر، املتفنن، املصنِّف، اجملاهد، الشجاع، اجلواد، الفقيه، احلجة، احلافظ، الَعلَم  اإلمام هو )١٦٠
، موالهمعبد اهللا بن املبارك احلَْنظلي أبو عبد الرمحن : ري ــ، اجلامع خلصال اخلالزاهدالعابد، 

 ).هـ١٨١(املَْروزي، املتوىف سنة 

          -٣٨٣، ٣٨٠-٨/٣٧٨ ري أعالم النبالءـ س،١٥٧ ،١٥٥ ،١٠/١٥٢ بغداد تاريخ )١٦١
٤١١ ،٣٨٨، ٣٨٤.  

 .، وغريمها ٢١/١٤١، سري أعالم النبالء ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٦٢

  .٣/١٢٦٨ والدرر اجلواهر )١٦٣

 .أ ٢٤ )١٦٤

أبو عبد : وعاملهاالزاهد، السخي، مفيت مصر  الورع، احلُجة، الفقيه الكبري، العابد، ،ماإلما هو )١٦٥



 
 
 
 

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٢٦٨  
 

 مالك وأحد رواة املوطأ عنه، اإلماماهللا عبد الرمحن بن القاسم الُعَتقي موالهم، اِملْصري، صاحب 
 املدارك ترتيب                                   ) .هـ١٩١(املتوىف سنة 

  .١٢٥-١٢٤، ١٢٢-٩/١٢٠، سري أعالم النبالء ٢٦٠، ٢٥٢-٢٥١، ٢٤٧-٣/٢٤٤

  .٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٦٦

  .٣/١٢٦٩ والدرر اجلواهر )١٦٧

 اللَّْخمي، الرمحنأبو عبد اهللا زياد بن عبد: ، الفقيه، الورع، الزاهد مفيت األندلس اإلمام هو )١٦٨
 .)هـ١٩٣(، املتوىف سنة  عنهاملوطأالقُْرطُيب املعروف بَشْبطُون، صاحب اإلمام مالك وأحد رواة 

 .  ٣١٢-٩/٣١١ النبالء، سري أعالم ١٢٢، ١٢٠، ١١٨-٣/١١٦ املدارك  ترتيب )١٦٩

  .٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٧٠

  .٣/١٢٦٧ والدرر اجلواهر )١٧١

، اخلاشع، مفيت الزاهد الَبْحر، احلافظ احلجة، الفقيه الكبري، املصنِّف، العابد، الورع، اإلمام هو )١٧٢
 موالهم، اِملصري، صاحب اإلمام الِفْهريد اهللا بن َوْهب القَُرشي أبو حممد عب: مصر وعاملها 

       ) .هـ١٩٧(مالك وأحد رواة املوطأ عنه، املتوىف سنة 

  .٢٢٩،٢٣٣-٩/٢٢٣، سري أعالم النبالء ٢٤١-٢٤٠، ٢٣٤-٣/٢٢٨ املدارك ترتيب )١٧٣

 .، وغريمها ٢١/١٤١، سري أعالم النبالء ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٧٤

  .٤/١٥٠ة يف أعيان املئة الثامنة الدرر الكامن )١٧٥

  .٣/١٢٦٨ والدرر اجلواهر )١٧٦

  .٤/١٥٠الدرر الكامنة  )١٧٧

 اِهلاليل موالهم، ُعَيْيَنةأبو حممد سفيان بن :  الَعلَم، احلافظ البارع، املفسِّر، احلُجة اإلمام هو )١٧٨
 ) .هـ١٩٨(الكويف مث املكي، املتوىف سنة 

 . ٤٦٦ ،٤٦٤ ،٤٥٧، ٨/٤٥٤لنبالء ، سري أعالم ا١٨٤-١٧٩، ٩/١٧٤ بغداد تاريخ  )١٧٩

  . ٢١/١٤١، سري أعالم النبالء ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٨٠

  .٣/١٢٦٧ والدرر اجلواهر )١٨١

  .٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٨٢
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  .٤/١٣٤٠، تذكرة احلفاظ ٢١/١٤١ النبالء أعالم سري )١٨٣

، الواِسطي، الهممو أبو خالد السُّلَمي:  الَعلَم، احلافظ البارع، احلُجة، القُدوة، العابد اإلمام هو )١٨٤
 ) .هـ٢٠٦(املتوىف سنة 

  . ٣٦٩ ،٣٦١– ٩/٣٥٨، سري أعالم النبالء ٣٤٦، ٣٤٢-٣٣٩ ،١٤/٣٣٧ بغداد تاريخ )١٨٥

  .٣/١٢٧٦ والدرر اجلواهر )١٨٦

، موالهماِحلْمريي  رزاق بن َهّمامــأبو بكر عبد ال: املصنِّف، عامل اليمن   الكبري،احلافظ هو )١٨٧
، سري أعالم النبالء ٢١٧-٣/٢١٦ األعيان َوفَيات.  ) هـ٢١١(الصَّْنعاين، املتوىف سنة 

٥٨٠، ٥٦٤-٩/٥٦٣.  

  .٣/١٢٧٠ والدرر اجلواهر )١٨٨

، األديب، النحوي الَعلَم، احلجة، احلافظ، الفقيه اجملتهد، املقرئ، املفسِّر، اللغوي، اإلمام هو )١٨٩
َروي مث البغدادي،  موالهم، اهلَاَألْزدي: ي، املَُؤدِّبـالنسابة، املصنِّف، العابد، الورع، القاض

، سري ٤١٥-٤١٤، ٤١١-٤١٠، ٤٠٦-١٢/٤٠٣ بغداد تاريخ. ) هـ٢٢٤(املتوىف سنة 
  .٥٠٧ ،٥٠١-٥٠٠، ٤٩٧-٤٩٦، ٤٩٤-١٠/٤٩٠أعالم النبالء 

  .٣/١٢٧٢ والدرر اجلواهر )١٩٠

 بن َمعنيا حييي زكرياأبو :  الَعلَم، احلافظ البارع، احلجة، اِجلْهِبذ، شيخ اجلرح والتعديلاإلمام هو )١٩١
، ١٧٩-١٤/١٧٧ بغداد تاريخ . )هـ٢٣٣(الَغطَفاين املُرِّي موالهم، البغدادي، املتوىف سنة 

  .٩١، ٧٨-٧٧، ٧٢-١١/٧١، سري أعالم النبالء ١٨٧-١٨٦

  .٣/١٢٧٦ والدرر اجلواهر )١٩٢

 :، شيخ الصوفيةالورع، الفقيه، احملدِّث، املَُتكَلِّم، املتصوِّف، املصنِّف، الزاهد، اإلمام هو )١٩٣
 ) .هـ٢٤٣( نزيل بغداد، احملاِسيب، املتوىف سنة ،عبد اهللا احلارث بن أسد البصري أبو 

سري أعالم ، ٢١٦، ٨/٢١١، تاريخ بغداد ٥٦ أليب عبد الرمحن السُّلَمي الصوفية طبقات  )١٩٤
 . ١/٤٣٠ ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،١١٢ ،١٢/١١٠ النبالء

  .٤/١٣٤٠، تذكرة احلفاظ ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )١٩٥

  .٣/١٢٦٦ والدرر اجلواهر )١٩٦

  .٢١/١٤١ النبالء أعالم سري )١٩٧
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 الورع، ،الصاحل ، الَعلَم، احلجة، احلافظ البارع، الفقيه الكبري، املصنِّف، صاحب السنناإلمام هو )١٩٨

  ) .هـ٢٧٥(سليمان بن األشعث األزدي، املتوىف سنة : حمدث البصرة 

-٢١٧، ٢١٥ ،٢٠٩ ،٢٠٤-١٣/٢٠٣ سري أعالم النبالء ،٥٩-٩/٥٥ بغداد تاريخ    )١٩٩
٢٢١ ،٢١٨  . 

  .٣/١٢٦١ والدرر اجلواهر )٢٠٠

، صاحب التاريخ املصنِّف ،، احلجة، احلافظ الكبري، اَألخباري، النَّّسابة، األديب، املتفنناإلمام هو )٢٠١
 النَّسائي األصل، البغدادي، ،موالهمأمحد ابن اإلمام أيب َخيثمة زهري بن َحْرب احلََرشي : الكبري 

 ) .هـ٢٧٩ (املتوىف سنة

  .٤٩٣-١١/٤٩٢، سري أعالم النبالء ١٦٤-٤/١٦٢ بغداد تاريخ            )٢٠٢

  .٣/١٢٦٤ والدرر اجلواهر )٢٠٣

حممد : املصنِّف، صاحب اجلامع، الورع، الزاهد   الَعلَم، احلجة، احلافظ البارع، الفقيه،اإلمام هو )٢٠٤
 سري أعالم النبالء ،٤/٢٧٨ األعيان َوفََيات . )هـ٢٧٩(بن عيسى السُّلَمي، املتوىف سنة 

٢٧٧ -٢٧٦، ٢٧٤-٢٧٣ ،١٣/٢٧٠ . 

  .٣/١٢٦١ والدرر اجلواهر )٢٠٥

، املصنِّف، املتفنن الَعلَم، احلافظ، الفقيه الكبري، املقرئ، املفسِّر، اللغوي، النحوي، اإلمام هو )٢٠٦
 بن زيد بن ِدرهم اَألْزدي ّمحادبن اأبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل : قاضي بغداد 

 ) .هـ٢٨٢(  سنةاملتوىفهم، البصري، مث البغدادي، املالكي، موال

 .     ٣٤١-١٣/٣٣٩، سري أعالم النبالء ٢٩٠، ٢٨٧-٦/٢٨٤ بغداد تاريخ )٢٠٧

  .٤/١٣٤٠، تذكرة احلفاظ ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )٢٠٨

  .١٢٦٥/ ٣والدرر اجلواهر )٢٠٩

  .٢١/١٤١ النبالء أعالم سري )٢١٠

، اجلََواد، املصنِّف، اللغوي، األديب، األخباري، املتفنن الكبري، احلافظ املتقن، الفقيه، اإلمام هو )٢١١
 األصل، البغدادي، احلَْريب، املروزيأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق : الزاهد  العابد، الورع،

، سري أعالم النبالء ٤٠ ،٣٥ ،٣٢، ٢٨-٦/٢٧ بغداد تاريخ. )هـ٢٨٥(املتوىف سنة 
٣٧٠-٣٦٨ ،٣٦٥-٣٦٤، ٣٦١-٣٥٩ ،١٣/٣٥٦ . 
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 .أ ٦٧ )٢١٢

  .١٣/٣٦٤ إبراهيم احلَْريب من سري أعالم النبالء ترمجة يف )٢١٣

  .٣/١٢٦٣ والدرر اجلواهر )٢١٤

هو اإلمام الَعلَم، احلجة، احلافظ البارع، الناقد البصري، الفقيه، املصنِّف، صاحب السنن، العابد،  )٢١٥
 ملتوىف سنةأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب اخلُراساين  النَّسائي، مث اِملْصري، الشافعي، ا: القاضي 

 ) .هـ٣٠٣ (

 .١٣٣-١٣٢، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٥/ ١٤، سري أعالم النبالء ٧٨-٧٧/ ١َوفََيات األعيان  )٢١٦

  .٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )٢١٧

  .٣/١٢٦١ والدرر اجلواهر )٢١٨

  .٤/١٣٤٠، تذكرة احلفاظ ٢١/١٤١ النبالء أعالم سري )٢١٩

: وة، زاهد األندلس  واِحلكمة، َعلَم يف الصالح والورع، جماب الدع واألدب أهل العلممن هو )٢٢٠
 مع بكنيتهإنه قرشي من بين العباس، وهو مشرقي سكن قُْرطُبة، اشتهر :  الرمحن، يقال عبد

تويف  . القُْرطُيبد، وأبو َوْهب ــأبو َوْهب الزاه: النسبة إىل الزهد وإىل البلد، فيقال 
  :القائل وهو) .هـ٣٤٤(نة ـــس

 س زاُدـِل وليـ بالرَّحيُنوُتوِق  ادــ أُِعدَّ لك السُّهوقد تناُم

  ما املراُددريـت لسَت كأّنك   ما ُتمسي ُمضيعاًمثل وتصبُح

  يف الدنيا اجتهاُدمنَك يُك ومل  اًــ تفوَز غداً َهنيئأن أتطمُع

  َعَدٍم َحصاُدمن يكونُ فكيف  دمي زرٍعــ يف تقفَّرطَت إذا

، ١٥٨-١٥٧/ الصلة لكتاب التكملة ،٤٠٣، ٤٠١ َبْشكُوالأخبار أيب َوْهب الزاهد البن    )٢٢١
، َنفْح الطِّْيب ٥٠٨-١٥/٥٠٦ النبالء، سري أعالم ٥٩-١/٥٨املُْغِرب يف ُحلَى املَْغِرب 

٢٢٦، ٣/٢٠٧.  

  .٤/١٥٧ الصِّلة لكتاب التكملة )٢٢٢

  .١٣٠ الشيوخ جناَمْرَب )٢٢٣

  .١٥/٥٠٦ النبالء أعالم سري )٢٢٤
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  .٣/١٢٧٨ والدرر اجلواهر )٢٢٥

 

 ) .٤٠٣(وينتهي بالصفحة ) ٣٩٧(لصفحة يبدأ النص احملقق فيها با )٢٢٦
 الرمحن بن مروان بن عبد: دـ، الفقيه، املُقرئ، املفسِّر، احملدِّث، املتفنن، العابد، الزاهاإلمام هو )٢٢٧

 ). هـ٤١٣(عبد الرمحن األنصاري، القُْرطُيب، املعروف بالقََناِزعي، املتوىف سنة 
 سري أعالم النبالء ،١٦٧-١/١٦٦لى املَْغِرب ، املُْغِرب يف ُح٣٢٤-٢/٣٢٢ الصِّلة )٢٢٨

٣٤٣-١٧/٣٤٢.  
 .، وغريمها ٢١/١٤١، سري أعالم النبالء ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )٢٢٩
  .٣/١٢٦٩ والدرر اجلواهر )٢٣٠
  .١/١٦٦ ُحلَى املَْغِرب يف املُْغِرب )٢٣١
 . ٢٩٧، املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصَّديف ٣/٨٠ الصِّلة لكتاب التكملة )٢٣٢

  .١/٢١٢ التكملةوتنظر 
 ٣/٢٤٦ عند احلديث عن مسلسالت ابن َبْشكُوال قول ابن األّبار يف التكملة أيضاً ُيذكر ومما )٢٣٣

 املَِرّية نزيلمي املغريب يف ترمجة تلميذ ابن َبْشكُوال أيب احلسن علي بن أمحد بن سعيد الكُْو
كُوال، مث انتحلها  َبْشابنوله أربعون حديثاً مسلسلة رواها بزعمه عن « :نُّون گَاملعروف بابن 

 . »لنفسه وتبني فيها كذبه 
  .٢١/١٤١، سري أعالم النبالء ٤٠/٢٦٠ اإلسالم تاريخ )٢٣٤
أخرجه الشيخان يف . » من كَذَب عليَّ ُمَتَعمِّداً فلَيَتَبوَّأ مقعده من النار « : هو حديث  )٢٣٥

ا عن صحيحيهما عن مجاعة من الصحابة ـ فاشتركا يف عدة روايات، وانفرد كل واحد منهم
فالبخاري أخرجه يف كتاب العلم، : اآلخر ببعضها  ـ، باللفظ واملعىن والنَّحو، خمتَصراً ومطوَّالً 

-١٠٦: (، األحاديث ٣٨٠-٣٧٩/ ١باب إمث من كَذَب على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، حديث ٢٦٤-٢٦٣/ ٤، وكتاب اجلنائز، باب ما ُيكره من النِّياحة على امليِّت، )١١٠

/ ٨ـ واللفظ فيه ـ، وكتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذُكر عن بين إسرائيل، ) ١٢٩١(
، حديث ٤٠٥/ ٨، وكتاب املناقــب، باب ـ بال ترمجة ـ، )٣٤٦١(، حديث ٣٣٦

) . ٦١٩٧( ، حديث ٧٣٤/ ١٣، وكتاب األدب، باب من َسّمى بأمساء األنبياء، ) ٣٥٠٩(
/ ٤ثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم، وأخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق، باب الت

، وأخرجه أيضاً يف مقدمة صحيحه، باب تغـليظ الكذب )٣٠٠٤(، حديث ٢٢٩٩ – ٢٢٩٨
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 .واللفظ للثالث منها ) ٤-١: (، األحاديث ١٠-٩/ ١على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

/ ١ حجر وهذا احلديث متواتر، ينظر عن تواتره فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن )٢٣٦
٣٨٦ -٣٨٥.  

  .٢١/١٤١، سري أعالم النبالء ٤٠/٢٦٠ اإلسالم تاريخ )٢٣٧

  .٤/١٣٤٠ احلفاظ تذكرة )٢٣٨

 .ب ١٢ )٢٣٩

 أخرجه. »  ...أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه اِملْغفَر«  : وهو )٢٤٠
 ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه،  مالك عنالبخاري يف صحيحه من طرق عن

، حديث ٤٩٥-٥/٤٩٤ ،كتاب احلج، باب دخول احلرم ومكة بغري إحرام: وذلك يف 
، )٣٠٤٤( حديث ،٧/٦٠٧ والسري، باب قتل األسري وقتل الصَّْبر، اجلهاد، وكتاب )١٨٤٦(

، ٩/٥٧٣ح ؟، ـ، باب أين َركَز النيب صلى اهللا عليه وسلم الرايةَ يوم الفتاملغازيوكتاب 
) ٥٨٠٨( حديث ،١٣/٢٢٩، وكتاب اللباس، باب اِملْغفَر، ـ واللفظ له ـ) ٤٢٨٦ (حديث
كتاب احلج، باب جواز دخول :  يف صحيحه من طريق مالك أيضاً، وذلك يف م مسلوأخرجه
 ) .                                          ١٣٥٧( حديث ،٩٩٠-٢/٩٨٩رام، ـري إحــ بغمكة

كما قال جمد الدين بن األثري يف » ى رأسه من الزََّرد وحنوه  الّداِرع علَيلَْبُسهما « :  هو واِملْغفَر  )٢٤١
 الباري فتح:   وُيْنَسج على قَْدر الرأس كالقَلَْنُسوة. ٣/٣٧٤ يف غريب احلديث واألثر النهاية

  .٥/٤٩٦ البن حجر

 .  ٢١/١٤١ سري أعالم النبالء ،٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )٢٤٢

٣٦٨ )٢٤٣.  

ف األول الذي هو اجلزء اللطيف، ألن الكُّراسة  ُيعدل هبذه الكلمة الوصالسخاوي وكأن )٢٤٤
.  كبري فجزءوأما الكُّراستان .  ُيمكن أن ُيطلق عليها ذلك، وهي ُتقَدَّر بعشر ورقات الواحدة

 وضبطها النصوص وتوثيق ،٢٥ينظر حتقيق النصوص ونشرها لألستاذ الكبري عبد السالم هارون 
  .٢٢٩ ،٢٢٦بن عبد القادر عند احملَدِّثني للدكتور موفق بن عبد اهللا 

 : املثال، ينظر فيه على سبيل )القُربة(خاوي من سَّ للقول البديع اقتباسات كثرية للاملتصفح جيد )٢٤٥
٣٢٤ ،٢٨٣ ،٢٣١ ،١٧٣ ،٦٩ ،٦٥، ٥٩ .  

  . ٣٧٠ البديع القول )٢٤٦



 
 
 
 

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٢٧٤  
 
  . ب٣٥ وتبعه على هذا االسم حممد بن عبد امللك اِملْنُتوري يف َبْرناَمجه  .٢٥٣ الَبْرناَمج )٢٤٧

 . ٣/٣٧ مبا ُجمع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطيبة الَعْيبة ملْء )٢٤٨

 . ٤٠/٢٥٩ اإلسالم تاريخ )٢٤٩

  .١٠٥ املفهرس املعجم )٢٥٠

  .٣٣٦ مبوصول السلف اخللف صلة )٢٥١

  .٣/١٠٩ الصِّلة لكتاب التكملة )٢٥٢

  .٢/٣١١ واألعالم للزِِّركلي ،٦/١١٢ األدب العريب تاريخ ينظر )٢٥٣

 .  اجملموع أيضاً على كتاب املستغيثني باهللا تعاىل البن َبْشكُوالاهذ وحيتوي )٢٥٤

 . ٢/٣١١ األعالم )٢٥٥

 وقد تفضل األخ العزيز الدكتور عبد اهللا كحيالن بتصوير هذه النسخة يل، فجزاه اهللا  .٤٧٥ )٢٥٦
 .خري اجلزاء 

٤٧٦ )٢٥٧.  

٤٧٧ )٢٥٨.  

٤٨٤ )٢٥٩ . 

٤٧٧ )٢٦٠ . 

  .١٧١-١٧٠ البديع القول ينظر )٢٦١

 وذلكاث العلمية ـ الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل مبدريد،  اجمللس األعلى لألحبعن صدرت )٢٦٢
 .وقد وقفت على هذه الطبعة مؤخراً  . )هـ١٤١٦(م ١٩٩٥سنة 

  .٢/٢٤٠ األعيان َوفََيات )٢٦٣

٤/٣٧٦ )٢٦٤.  

ريب مبدريد سنة ــ اجمللس األعلى لألحباث العلمية ـ معهد التعاون مع العامل العنشرة منها )٢٦٥
وطبعة دار املشكاة بالقاهرة سنة . نويال مارين  بتحقيق ما)هـ١٤١١ (م١٩٩١
 يف َوْصفي للكتاب، اعتمدهتا عباس بن غنيم، وهي اليت بن  غنيمم بتحقيق ١٩٩٤/هـ١٤١٤



 
 
 
 
 ٢٧٥قاسم بن علي سعد    .  د–شخصيته ومؤلفاته ) هـ٥٧٨ت( القاسم بن بشكوال بوأاحلافظ املؤرخ  

          
 عند حيسن     وكان   .                              إىل صدوره يف مدريد قبله احملقق ومل ُيشر

 لالشتراك بينهما وذلكالدعاء،   َبْشكُوال وهو جزءحتقيقه النظر يف اجلزء الثالث من فوائد ابن
 .يف كثري من الروايات 

 . ب ٣١الَبْرناَمج  )٢٦٦
 بالطريقةإال يف هذا املوضع، وقد مسيت سائر األبواب ) باب( النسخة من كلمة عناوين خلت )٢٦٧

 .اليت مسي هبا الباب األول املذكور 
 .ب ١٤أ، ٥ ينظر )٢٦٨
  .٢/٨٦٣ كتاب ابن الصالح على النكت )٢٦٩
                                                       .١٢٥ احلديث ألفية رحش )٢٧٠

ن هذه النسخة، عگلي بإمدادي مبصورة وقد تفضل شيخنا اجلليل األستاذ الدكتور حسن الورا
 .فجزاه اهللا خري اجلزاء 

، اجملاهد، العابد، وفَّقامل البحر، احلافظ الكبري، املفسِّر اجلليل، الفقيه اجملتهد، املصنِّف اإلمام هو )٢٧١
 ) .هـ٢٧٦(  املتوىف سنة،القُْرطُيبأبو عبد الرمحن األندلسي، : الورع، الزاهد 

، ٢٨٧-١٣/٢٨٥، سري أعالم النبالء ١٧١-١/١٦٩ الفََرضي البن علماء األندلس تاريخ  )٢٧٢
٢٩٦، ٢٩٢-٢٩١، ٢٨٩.  

مصورهتا املوجودة يف مكتبة الشيخ مل ُيَعيِّن احملقق مكان هذه النسخة يف املغرب، وقد اعتمد على  )٢٧٣
ينظر مرويات الصحابة . اجلليل محاد بن حممد األنصاري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف املدينة املنورة 

  .٥٨) وتشتمل على ثالث رسائل(رضي اهللا عنهم يف احلوض والكوثر 
  .٥٧املصدر السابق  )٢٧٤
  .)١٣٩( يف احلاشية ذات الرقم ترمجته تقدمت )٢٧٥
بن ا بن حييي إبراهيمأبو إسحاق : تقن، املُْسِند الكبري، األديب، املتفنن، الفاضل  املاحلافظ هو )٢٧٦

 ابن َبْشكُوال ومن أقرانه، وأخذ كل صاحبإبراهيم الطُّلَْيطُلي مث القُْرطُيب، املعروف بابن األمني، 
: ذكور وّمسى ابن األمني استدراكه امل . ُمَدبَّجةواحد منهما عن صاحبه فروايتهما هذه إذاً 

                                   ومل يطل عمره ) هـ٥٤٤(وتويف سنة ) .  عليه السالمالنيب أصحاب مناِإلعالم باِخلَيَرة اَألعالم (
 املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب ،ب ٢، الزيادات على كتاب االستدراك ١/١٠٠ الصِّلة )٢٧٧

  .٦٤-٦٣ الصََّديفعلي 
 .أ  ٢ )٢٧٨
 .أ  ٢٨ )٢٧٩
 .أ  ٢٨ )٢٨٠



 
 
 
 

 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج    ٢٧٦  
 
 .أ  ٢٩ )٢٨١
 .أ  ٢٦ ،ب ٢٣أ،  ١٨ ،ب ٨أ، ٥ : فيها ينظر )٢٨٢
                                                     . النسخة طُرَّة تنظر )٢٨٣
وقد تكّرم األخ الفاضل الدكتور عبد اللطيف بن حممد اجليالين بتصوير هذه النسخة يل، فجزاه  )٢٨٤

 .اهللا خري اجلزاء 
 وكأن االسم يف مجيع طبعات الكتاب اليت ستأيت اإلشارة إليها إن شاء اهللا تعاىل، اهذ تصحف )٢٨٥

 هذا أصلحتاملتأخر تبع املتقدم لعدم وضوح الكالم يف مصورة نسخة مكتبة فيض اهللا، وقد 
 .التصحيف هنا 

 املعروف ْيِلَيةِإْشِب هو اإلمام أبو الوليد بن عيسى بن أَْصَبغ األزدي القُْرطُيب نزيل املذكور واحلسن )٢٨٦
 ِدحية كما يف ترمجتيهما من بنا، وهو شيخ أليب اخلطاب )هـ٥٨٠(بابن املُناِصف، املتوىف سنة 

 .، وغريه ٣/١٦٥، ١/٢١١كتاب التكملة لكتاب الصِّلة 
 أو سقط هذه التعليقة يف املصورة اليت وقفت عليها من النسخة املذكورة، فلعله وقع فيها أجد مل )٢٨٧

 .تصوير حدث طمس عند ال
٣/٨٩٧ )٢٨٨.  
٢/٥٨٧ )٢٨٩.  
٢/٦٢١ )٢٩٠.  
 من اهللا  طُّرة نسخة مكتبة فيض،٧، املُطِْرب من أشعار أهل املَْغِرب ٢٢/٣٩٠ النبالء أعالم سري )٢٩١

 سجل ابن وقد. كتاب الصِّلة، وكذلك رأس الوجه األول من الورقة األوىل من هذه النسخة 
 ) . ٥٧٤(ِدحية على الطُّّرة أنه مسع الصِّلة من مؤلفها سنة 

  .٢٧٢ فيمن ُعرف من العلماء يف املئة السابعة بِبجاية الدراية عنوان )٢٩٢
  .٤/١٠٦ املؤلفني معجم )٢٩٣
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 ٢٧٧قاسم بن علي سعد    .  د–شخصيته ومؤلفاته ) هـ٥٧٨ت( القاسم بن بشكوال بوأاحلافظ املؤرخ  

          
ـ اآليات البينات يف ذكر ما يف أعضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املعجزات أليب اخلَطّاب  ١

مجال َعزُّون، مكتبة الُعَمرين العلمية ، حتقيق )هـ٦٣٣ت(عمر بن احلسن املعروف بابن ِدْحية 
 . م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠بالشارقة، الطبعة األوىل 

، حتقيق )هـ٨٤٢ت(ـ إحتاف السالك برواة املوطأ عن اإلمام مالك البن ناصر الدين الدمشقي  ٢
 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل 

، حتقيق حممد عبداهللا ِعنان، )هـ٧٧٦ت( اخلطيب بنطة للسان الدين  اإلحاطة يف أخبار غَْرناـ ٣
 .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣ الثانية الطبعةمكتبة اخلاجني بالقاهرة، 

، حتقيق مانويال مارين ـ ضمن جملة )هـ٥٧٨ت (َبْشكُوالـ أخبار أيب َوْهب الزاهد البن  ٤
 ) .هـ١٤٠٩(م ١٩٨٩، )٤٠٣-٣٨٥(، الصفحات )١٠(القنطرة مبدريد، العدد 

 ، نسخة اِخلزانة العامة بالرباط)هـ٩٠٣ت (الصُّْنهاجياختصار الديباج املُذَْهب البن هالل  ـ ٥
 ) .  ك٢٤٠(

، حتقيق )هـ٦٣٣ت(  أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعني يف َرَجب أليب اخلَطَّاب بن ِدْحَيةـ ٦
 م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١األوىل  ببريوت، الطبعة والتوزيعمجال َعزُّون، مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر 

، نسخة املكتبة )هـ٦١١ت( املقدسي املُفَضَّل األربعون املرتبة على طبقات األربعني لعلي بن ـ ٧
 .الظاهرية بدمشق 

 ، نسخة اِخلزانة احلسنية بالرباط)هـ١٢٢٤ت (َعِجيبة أزهار البستان يف طبقات األعيان البن ـ ٨
)٤١٧. ( 

ملَقَّري ا  لشهاب الدينوارتياضناسبها مما حيصل به ارتياح  أزهار الرياض يف أخبار ِعياض وما يـ ٩
  ودولة اإلماراتاملغربية، صندوق إحياء التراث اإلسالمي املشترك بني اململكة )هـ١٠٤١ت(

 .م ١٩٧٨/هـ١٣٩٨ املتحدة، العربية

عنهم اهللا   الصحابة رضييف االستدراك على أيب ُعمر بن عبد الَبّر احلافظ يف كتابه االستيعاب ـ ١٠
  .) تاريخ٨٩(، نسخة اِخلزانة التيمورية بالقاهرة )هـ٥٤٤ت(أمجعني البن األمني القُْرطُيب 

، حتقيق إبراهيم )هـ٧٤٨ت( تاريخ اإلسالم للذهيب من اإلشارة إىل َوفََيات األعيان املنتقى ـ ١١
 .م١٩٩١/هـ١٤١١، الطبعة األوىل ببريوتصاحل، دار ابن األثري 

املكتبة التجارية الكربى مبصر، ، )هـ ٨٥٢ت(ة البن حجرــصحاب اإلصابة يف متييز الـ ١٢
  .م١٩٣٩/هـ١٣٥٨
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 . م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤، املطبعة الرمحانية مبصر )هـ١٣٦٠ت( إعجام األعالم حملمود مصطفى ـ ١٣

 ة، دار العلم للماليني ببريوت، الطبعة احلادية عشر)هـ١٣٩٦ت( األعالم خلري الدين الزِِّركْلي ـ ١٤
  .)هـ١٤١٥(م ١٩٩٥

، حتقيق رياض مراد وعبد اجلبار زكّار، دار الفكر )هـ٧٤٨ت( اإلعالم بَوفََيات األعالم للذهيب ـ ١٥
 .    م١٩٩٣/هـ١٤١٣ املاجد للثقافة والتراث بديب، الطبعة الثانية مجعةاملعاصر ببريوت ومركز 

كتاب ، ـ ضمن )هـ٩٠٢ت(اوي سَّخ الدين اللشمس اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم أهل التوريخ ـ ١٦
 وبتحقيقه، ترمجة صاحل العلي، مؤسسة الرسالة ببريوت، روزنثالعلم التاريخ عند املسلمني لفرانز 

 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

 ، الشركة التونسية للتوزيع بتونس)هـ١٢٨٤ت (ورعاُشح بقريب حملمد الطاهر بن  أليس الصُّْبـ ١٧
. 

 . م١٩٩١/هـ١٤١٢ة املعارف ببريوت، ، مكتب)هـ٧٧٤ت( البداية والنهاية البن كثري ـ ١٨

، حتقيق أكرم البوشي، )هـ٨٤٢ت( الدمشقي الدينالبن ناصر   بديعة البيان عن موت األعيانـ ١٩
 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ األوىلدار ابن األثري بالكويت، الطبعة 

 العربية، حتقيق عبد احلفيظ منصور، الدار )هـ٧٣٠ت( يـيبِجلتُّ لقاسم بن يوسف االَبْرناَمج_  ٢٠
 . م١٩٨١للكتاب بليبيا وتونس، 

 حتقيق حممد حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي ،)هـ٧٤٩ت( الَبْرناَمج حملمد بن جابر الوادي آشي ـ ٢١
 ) .هـ١٤٠٢(م ١٩٨٢ببريوت، الطبعة الثالثة 

 ، نسخة اِخلزانة احلسنية بالرباط)هـ٨٣٤ت(ـ الَبْرناَمج حملمد بن عبد امللك القيسي اِملْنُتوري  ٢٢
) ١٥٧٨ (. 

، من الرواية واإلسناد، بلقاء محلة العلم يف البالد، املستفادكتاب اإليراد، لُنبذة (ج الشيوخ ناَمْر َبـ ٢٣
ّبوح، ش، حتقيق إبراهيم )هـ٦٦٦ت(لعلي بن حممد الرُّعيين ) واالقتصادعلى طريق االقتصار 

 .هـ ١٣٨١،  واإلرشاد القومي بدمشقالثقافةمطبوعات مديرية إحياء التراث القدمي بوزارة 

، حتقيق حممد أبو )هـ٩١١ت( جلالل الدين السيوطي والنحاة ُبغية الُوعاة يف طبقات اللغويني ـ ٢٤
 . م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ البايب احلليب وشركاه مبصر، الطبعة األوىل عيسىالفضل إبراهيم، مطبعة 

ن ، حتقيق مجاعة م)هـ١٢٠٥ت( الزَّبيدي مرتضى تاج العروس من جواهر القاموس حملمد ـ ٢٥
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 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣، الكويتيةالعلماء، نشرة وزارة اإلعالم 

  بن حسن القَنُّوجيخان التاج املُكَلَّل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول حملمد ِصدِّيق ـ ٢٦
 مبباي يف اهلند، الطبعة العربية، بعناية عبد احلكيم شرف الدين، املطبعة اهلندية )هـ١٣٠٧ت(

 .م ١٩٦٣/هـ١٣٨٣الثانية 

 أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من يفكتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب (التاريخ  ـ ٢٧
، مؤسسة األعلمي للمطبوعات )هـ٨٠٨ت (َخلْدونلويل الدين بن ) ذوي السلطان األكرب

 .م ١٩٧١/هـ١٣٩١ببريوت، 

 دار املعارف ،، ترمجة عبد احلليم النجار وغريه)هـ١٣٧٥ت( تاريخ األدب العريب لربوكلمان ـ ٢٨
 . بالقاهرة، الطبعة الثانية 

 السالم عبد، حتقيق عمر )هـ٧٤٨ت( وَوفََيات املشاهري واألعالم للذهيب اإلسالم تاريخ ـ ٢٩
 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧تدمري، دار الكتاب العريب ببريوت، الطبعة األوىل 

 .، دار الكتاب العريب ببريوت )هـ٤٦٣ت( تاريخ بغداد أليب بكر اخلطيب ـ ٣٠

، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب )هـ٤٠٣ت(ريخ علماء األندلس البن الفرضي  تاـ ٣١
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣املصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناين ببريوت، الطبعة األوىل

، ترمجة حسني مؤنس، مكتبة )هـ١٣٦٨ت(ـ تاريخ الفكر األندلسي آلْنِخل ُجْنثاِلثْ باِلْنثْيا  ٣٢
 ). هـ١٣٧٤(م ١٩٥٥ة، الطبعة األوىل النهضة املصرية بالقاهر

 شيخ اإلسالم مكتبة، نسخة )هـ٨٤٢ت( التبيان لبديعة البيان البن ناصر الدين الدمشقي ـ ٣٣
 وقد ُضمت ،)٥٦١ (املنورةعارف ِحكْمت ـ وهو أمحد عارف ِحكمة اهللا احلُسيين ـ باملدينة 

  .املنورةهذه املكتبة إىل مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة 

، )هـ٦٧٣ت (اإلسكندراين حتفة أهل احلديث يف إيصال إجازة القدمي باحلديث البن الِعَمادّية ـ ٣٤
 دائرة البحث العلمي تصدرهاحتقيق عامر حسن صربي ـ ضمن جملة آفاق الثقافة والتراث اليت 

، )٣١ (ددـ، الع)٨ (السنةوالدراسات مبركز مجعة املاجد للثقافة والتراث بديب، 
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

، بالقاهرة، مكتبة اخلاجني )هـ١٤٠٨ت ( حتقيق النصوص ونشرها لعبد السالم حممد هارونـ ٣٥
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٨الطبعة السابعة 

، حتقيق عبد )هـ٩١١ت( الدين السيوطي جلالل تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ـ ٣٦
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 . م١٩٦٦/ـه١٣٨٥، الطبعة الثانية بالقاهرةالوهاب عبد اللطيف، دار الكتب احلديثة 

 عبد الرمحن املعلمي، مصورة دار إحياء التراث اعتناء، )هـ٧٤٨ت( تذكرة احلفاظ للذهيب ـ ٣٧
 ببريوت عن طبعة دائرة املعارف العثمانية باهلند سنة العريبالعريب ومؤسسة التاريخ 

 .م ١٩٥٦/هـ١٣٧٦

ي ـــذوب الفاســ السنني لعبد الكبري بن اجملوحوادث تذكرة املُحسنني بَوفََيات األعيان ـ ٣٨
، دار الغرب يجِِّح ضمن موسوعة أعالم املغرب، تنسيق وحتقيق حممد ـ)  هـ١٢٩٥ت (

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل 

 ،)هـ٥٤٤ت( مذهب مالك للقاضي عياض أعالم ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة ـ ٣٩
 الثانية الطبعة والشئون اإلسالمية بالرباط، قافاألوحتقيق حممد بن تاويت الطنجي ومجاعة، وزارة 

 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، عامل الكتب ببريوت، الطبعة )هـ٦٨٠ت (الصابوين تكملة إكمال اإلكمال جلمال الدين بن ـ ٤٠
 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦األوىل 

، حتقيق عبد السالم اهلراس، دار املعرفة بالدار )هـ٦٥٨ت( التكملة لكتاب الصلة البن األّبارـ ٤١
 .يضاء باملغرب الب

، حتقيق بشار عواد معروف، مؤسسة )هـ٦٥٦ت( املُنذري الدين التكملة لَوفََيات النَّقَلة لزكي ـ ٤٢
 .م ١٩٨١/هـ١٤٠١ الثانية الطبعةالرسالة ببريوت، 

 بن عبد اهللا بن عبد القادر، املكتبة املكية مبكة ملوفق توثيق النصوص وضبطها عند احملدثني ـ ٤٣
 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤وىل املكرمة، الطبعة األ

) دعوة احلق(ـ  اجلرح والتعديل يف املدرسة املغربية للحديث إلبراهيم بن الصديق ـ كتاب  ٤٤
 .م ٢٠٠١/هـ١٤٢١، )٨(املغربية، العدد

، مصورة دار املعرفة ببريوت عن نشرة )هـ١٣٠٠ت( دائرة املعارف لبطرس بن بولس الُبستاين ـ ٤٥
 .مؤسسة مطبوعايت إمساعيليان بطهران 

، نقلها إىل العربية مع التصحيح والتعليق إبراهيم االستشراق دائرة املعارف اإلسالمية ألئمة ـ ٤٦
 . احلميد يونس، مؤسسة دار الشعب بالقاهرة، الطبعة الثانية وعبدخورشيد وأمحد الشنتناوي 

ئرة ، مطبعة جملس دا)هـ٨٥٢ت(ـ  الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة البن حجر العسقالين  ٤٧
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 .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن يف اهلند، الطبعة الثانية 

 إحياء التراث إدارة، حتقيق فهيم شلتوت وحممد إبراهيم، )هـ٧٤٨ت( اإلسالم للذهيب ُدَول  ـ ٤٨
 .اإلسالمي بقطر 

) واألندلسعصر املرابطني واملوحدين يف املغرب  : الثالثالعصر ( دولة اإلسالم يف األندلس ـ ٤٩
عصر املوحدين واهنيار : ، والقسم الثاين  وبداية الدولة املوحديةاملرابطنيعصر : القسم األول 

، الطبعة الثانية بالقاهرة، مكتبة اخلاجني )هـ١٤٠٨ت( حملمد عبد اهللا ِعنان األندلس الكربى،
 . م ١٩٩٠/هـ١٤١١

، حتقيق )هـ٧٩٩ت( الدين بن فَْرُحون  املذهب لربهانعلماء الديباج املُذَْهب يف معرفة أعيان ـ ٥٠
 .، دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة النورحممد األمحدي أبو 

د الرمحن الربيع، ـ، حتقيق حممد بن عب)هـ٤١٦ت (هاميالتِّ الديوان أليب احلسن علي بن حممد ـ ٥١
 .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢، الطبعة األوىل مكتبة املعارف بالرياض

، حتقيق سيد كَْسَروي حسن، دار الكتب العلمية )هـ١١٦٧ت(َغزي  ديوان اإلسالم البن الـ ٥٢
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١١ببريوت، الطبعة األوىل 

 يف ضمن كتاب أربع رسائل ـ)  هـ٧٤٨ت (للذهيب ِذكر من ُيعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ـ ٥٣
الثالثة  الطبعة ،علوم احلديث، حتقيق عبد الفتاح أبو غُّدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب

 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 ، نسخة دار الكتب الظاهرية)هـ٤١٦ت (الطَّّحان ذيل تاريخ علماء أهل مصر البن ـ ٥٤
 ) .   ١١٦جمموع(

، حتقيق كمال احلُوت، )هـ٨٣٢ت( الدين الفاسي لتقي ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد ـ ٥٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ األوىل الطبعةدار الكتب العلمية ببريوت، 

حتقيق ، )هـ٦٧٣ت( املعروف بابن الِعَماِدّية اِإلسكندراينيل تكملة اإلكمال ملنصور بن َسِليم  ذـ ٥٦
عبد القيوم عبد رب النيب، مركز إحياء التراث اإلسالمي مبعهد البحوث العلمية يف جامعة أم القرى 

 .هـ ١٤١٩، الطبعة األوىل املكرمةمبكة 

، حتقيق حممد )هـ٧٠٣ت(شي اكُّر عبد امللك املَالبنة ل الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصِّـ ٥٧
 . ببريوت الثقافةبن شريفة وإحسان عباس، دار ا

، )هـ١٣٤٥ت ( املَُشرَّفة حملمد بن جعفر الكَّتاين السنة الرسالة املُستطرفة لبيان مشهور كتب ـ ٥٨
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ائر اإلسالمية ببريوت،  حممد الزمزمي بن حممد بن جعفر الكَّتاين، دار البشبناعتناء حممد املنتصر 
 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤ اخلامسة الطبعة

  األصبهايناخلوانساري روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات حملمد باقر املوسوي ـ ٥٩
 عن نشرة مكتبة إمساعيليان ببريوت، حتقيق أسد اهللا إمساعيليان، مصورة دار املعرفة )هـ١٣١٣ت(

  .٣ هـ، جـ١٣٩١بطهران وقم، 

، )هـ٨٩٩ت(أللفاظ مبعجم احلفاظ ليوسف بن شاهني سبط ابن حجر العسقالين ـ رونق ا ٦٠
 ) .  مدينة٤٩٣(نسخة مكتبة متحف طوب قايب بإستنبول 

 بن عبد الَبّر احلافظ يف كتابه االستيعاب يف ُعمر الزيادات على كتاب االستدراك على أيب ـ ٦١
، نسخة اِخلزانة )هـ٥٧٨ت(بن َبْشكُوال  األمني القُْرطُيب الالبنالصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني 

 ) . تاريخ٨٩ (بالقاهرةالتيمورية 

، مؤسسة الرسالة ببريوت، من أهل العلم مجاعة حتقيق، )هـ٧٤٨ت( سري أعالم النبالء للذهيب ـ ٦٢
 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣الطبعة التاسعة 

 مصورة دار ،)هـ١٣٦٠ت( بن حممد َمْخلوف حملمدور الزكية يف طبقات املالكية نُّ شجرة الـ ٦٣
 ) .م١٩٣١(هـ ١٣٥٠اهرة ــ بالقةـالسلفيالفكر ببريوت عن نشرة املطبعة 

، حتقيق حممود )هـ١٠٨٩ت( احلنبلي العماد َشذَرات الذهب يف أخبار من ذهب البن ـ ٦٤
 . م ١٩٩١/هـ١٤١١ األوىل الطبعةوط، دار ابن كثري بدمشق وبريوت، ءاألرنا

، حتقيق حممود ربيع، عامل الكتب ) هـ٨٠٦ت(اقي  شرح ألفية احلديث لزين الدِّين العرـ ٦٥
 . م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ببريوت، الطبعة الثانية 

 البن قُْنفُذ القَُسْنطيين) الَوفََيات( خمتلف املراتب َوفََيات شرف الطالب يف أسىن املطالب يف ـ ٦٦
مي ي، دار الغرب اإلسالجِّ موسوعة أعالم املغرب، تنسيق وحتقيق حممد ِحضمن، ـ )هـ٨١٠ت(

 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧ األوىل الطبعةببريوت، 

 اهللا صلى ولـلصحيح املختصر من أمور رسا املسنداجلامع ) (هـ٢٥٦ت( الصحيح للبخاري ـ ٦٧
 عارف، دار أيب بن سيد اجلليمي وأمين اعتناء مع فتح الباري ـ، ـ)  اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

 . م ١٩٩٦/هـ١٤١٦حيان بالقاهرة، الطبعة األوىل 

 الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن املسند) (هـ٢٦١ت( الصحيح ملسلم بن احلجاج ـ ٦٨
 حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية اعتناء، )وسلمالعدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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 . م١٩٥٥/هـ١٣٧٤، الطبعة األوىل ) وشركاهاحلليبعيسى البايب (

 م١٩٦٦ ة،ـرمجــة للتأليف والتـدار املصريـال، )هـ٥٧٨ت( َبْشكُوال البن ةـ الصِّلـ ٦٩
 ) .١٤٧١(  نسخة مكتبة فيض اهللا بإستنبول كذلك .  )هـ١٣٨٦( 

ـ  صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب اإلعالم والتكميل حملمد بن علي الَبلَْنسي  ٧٠
حتقيق :  الثاين هـ، والقسم١٤٠٧حتقيق حنيف بن حسن القامسي، : ، القسم األول )هـ٧٨٢ت(

 .  رسالتا ماجستري يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة . هـ ١٤١٠عبد اهللا عبد الكرمي حممد، 

ي، جِّ ِححممد، حتقيق )هـ١٠٩٤ت(اين َدْو اخلَلَف مبوصول السلف حملمد بن سليمان الرُّصلة  ـ ٧١
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨دار الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل 

، حتقيق عبد السالم اهلّراس وسعيد أعراب، )هـ٧٠٨ت(لة أليب جعفر بن الزبري  ِصلة الصِّـ ٧٢
 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣ املغربية، باململكةوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

، مؤسسة الكتب الثقافية ببريوت، الطبعة )هـ١٣٤٨ت( ضبط األعالم ألمحد َتْيُمور باشا ـ ٧٣
 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥األوىل 

، حتقيق علي حممد عمر، مكتبة وهبة )هـ٩١١ت(الل الدين السيوطي  جلحلفاظ طبقات اـ ٧٤
 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٥بالقاهرة، الطبعة الثانية 

 

 مطبعة، حتقيق احللو والطناحي، )هـ٧٧١ت (السبكي طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين ـ ٧٥
 .م ١٩٦٨/هـ١٣٨٨عيسى البايب احلليب، 

 شريبة، مكتبة اخلاجني الدين، حتقيق نور )هـ٤١٢ت(ي  طبقات الصوفية أليب عبد الرمحن السُّلَمـ ٧٦
 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

، حتقيق أكرم الُبوشي )هـ٧٤٤ت( اهلادي عبد طبقات علماء احلديث حملمد بن أمحد بن ـ ٧٧
 . م ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩، الطبعة األوىل ببريوتوإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة 

 ) . د٣٩٢٨(الكية جملهول، نسخة اِخلزانة العامة بالرباط  الفقهاء املطبقات  ـ ٧٨

، حتقيق حممد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية )هـ٧٤٨ت( الِعَبر يف خرب من َعَبر للذهيب ـ ٧٩
 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ببريوت، الطبعة األوىل 

قيق فؤاد  حت،)٤(زءاجل، )هـ٨٣٢ت( الدين الفاسي لتقي الِعقد الثمني يف تاريخ البلد األمني ـ ٨٠
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 . السنة احملمدية بعابدين طبعةمم  ١٩٦٥/هـ١٣٨٤سيد، القاهرة 

 السابعة بِبجاية أليب العباس أمحد بن أمحد بن املئة عنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء يف ـ ٨١
، حتقيق عادل نويهض، منشورات جلنة التأليف والترمجة والنشر )هـ٧١٤ت(عبداهللا الِغْبِريين 

 .ببريوت 

 زهري َجرَّار، دار الغرب اإلسالمي ببريوت، ماهر، حتقيق )هـ٥٤٤ت(نية للقاضي عياض  الُغـ ٨٢
 .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢الطبعة األوىل 

، حتقيق حممود مغراوي، دار األندلس اخلضراء )هـ٥٧٨ت( الغوامض واملبهمات البن َبْشكُوال ـ ٨٣
 . م ١٩٩٤/هـ١٤١٥ الطبعة األوىل ،دةُجب

 سيد اجلليمي وأمين بن اعتناء، )هـ٨٥٢ت(خاري البن حجر  فتح الباري بشرح صحيح البـ ٨٤
 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦ األوىلعارف، دار أيب حيان بالقاهرة، الطبعة 

، حتقيق علي حسني )هـ٩٠٢ت( السَّخاوي الدين فتح املغيث بشرح ألفية احلديث لشمس ـ ٨٥
األوىل  ببنارس يف اهلند، الطبعة السلفيةعلي، إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة 

 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 

منهجيتها ـ تطورها ـ :  القرن الثاين عشر للهجرة هناية فهارس علماء املغرب منذ النشأة إىل ـ ٨٦
 الترغي، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عبد امللك املرابطقيمتها العلمية لعبد اهللا 

 . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ىل بتطوان يف اململكة املغربية، الطبعة األوالسَّْعدي

 رياِبْييان ِرلْن وُخي زيدايروِديسكو كُنس، حتقيق فر)هـ٥٧٥ت( الِفهرسة البن خري اإلشبيلي ـ ٨٧
، عن نشرة مطبعة )م١٩٧٩ (هـ١٣٩٩روت ـدار اآلفاق اجلديدة ببيل  الطبعة الثانية،طرَّغوه

  .)هـ١٣١٠(م ١٨٩٣قومش بَسَرقُْسطة، 

  واملسلسالت حملمد عبد احلي بنواملشيخاتعاجم  ِفهرس الفهارس واألثبات ومعجم املـ ٨٨
 عباس، دار الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة إحسان، حتقيق )هـ١٣٨٢ت( عبد الكبري الكتاين 

 .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢الثانية 

 انـاتيكڤ مكتبة النسخة، )هـ٥٧٨ت(د املنتخبة واحلكايات املستغربة البن َبْشكُوال ـ الفوائـ ٨٩
 ) .١٢٨:  ـ عرب گُبْوْر(



 
 
 
 
 ٢٨٥قاسم بن علي سعد    .  د–شخصيته ومؤلفاته ) هـ٥٧٨ت( القاسم بن بشكوال بوأاحلافظ املؤرخ  

          
 وعلى آله وأصحابه عليه القُربة إىل رب العاملني بالصالة على حممد سيد املرسلني صلى اهللا ـ ٩٠

 ٢٤٢: ضمن جمموع رقمه  (بالرباط، نسخة اِخلزانة العامة )هـ٥٧٨ت(أمجعني البن َبْشكُوال 
 ) .أوقاف

، )هـ٩٠٢ت( خاويللسَّ القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع صلى اهللا عليه وسلم ـ ٩١
 بالرياض، الطبعة الثانية املؤيَّدحتقيق بشري حممد عيون، مكتبة دار البيان بدمشق ومكتبة 

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٥

، حتقيق )هـ٩٠٢ت(ـ القول املُْعترب يف َخْتم النَّسائي رواية ابن األمحر لشمس الدين السَّخاوي  ٩٢
، الطبعة األوىل جاسم بن حممد الفجي، املكتب اإلسالمي ودار ابن حزم ببريوت

 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 لناطق صاحل مطلوب ـ ضمن العلميةدراسة يف منهجه وقيمته :  لة البن َبْشكُوال كتاب الصِّـ ٩٣
، السنة )٣٩( املؤرخني العرب ببغداد، العدد الحتادجملة املؤرخ العريب اليت تصدر عن األمانة العامة 

 .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩، )١٥( 

 واحلاجات واملتضرعني إليه سبحانه بالرغبات املهمات تعاىل عند  كتاب املستغيثني باهللاـ ٩٤
، حتقيق )هـ٥٧٨ت( من اإلجابات والكرامات البن َبْشكُوال هلموالدعوات وما يسر اهللا الكرمي 

 الطبعة األوىل ،دار املشكاة للبحث والنشر والتوزيع بالقاهرة ـ حلوان، غنيم بن عباس بن غنيم
 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤

، حتقيق أمحد )هـ٨٥٥ت( لبدر الدين العيين والكُىنلِقناع املُْرىن عن مهمات األسامي  كشف اـ ٩٥
 جبامعة امللك عبد العزيز ُجبّدة، الطبعة األوىل العلميحممد منر اخلطيب، مركز النشر 

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤

 الدين ، بعناية حمب)هـ٧٧٦ت( الدين بن اخلطيب للسان اللمحة البدرية يف الدولة النَّْصرية ـ ٩٦
  .)م١٩٢٨ (هـ١٣٤٧ بالقاهرة ومكتبتهااخلطيب، املطبعة السلفية 

 يف رسائل ضمن كتاب أربع ـ) هـ٩٠٢ت (السَّخاوي املتكلمون يف الرجال لشمس الدين ـ ٩٧
 الطبعة الثالثة ،علوم احلديث، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب

 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠

، حتقيق حممد زينهم عزب )هـ٧٣٢ت( الفداء أيب املؤيد كأخبار البشر للمل املختصر يف ـ ٩٨
 .  )هـ١٤١٨(م ١٩٩٨ األوىل الطبعةوغريه، دار املعارف بالقاهرة، 
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م لفكري اجلزار، مطبوعات ١٨٠٠= هـ ١٢١٥ مداخل املؤلفني واألعالم العرب حىت عام ـ ٩٩

 .م ١٩٩١/هـ١٤١١مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض 

 الزمان وتقلب أحوال اإلنسان وتاريخ موت بعض حوادثآة اِجلنان وِعربة اليقظان يف معرفة  مرـ ١٠٠
، مصورة دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة عن طبعة )هـ٧٦٨ت(املشهورين من األعيان لليافعي 

 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣ الثانيةحيدر آباد باهلند، الطبعة 

ما ُروي يف : الكَْوثر، وتشتمل على ثالث رسائل  واحلَْوض مرويات الصحابة رضي اهللا عنهم يف ـ ١٠١
د يف احلوض لَْخي بن َمِق، والذيل على جزء َب)هـ٢٧٦ت  (خملداحلوض والكوثر لبقي بن 

 القادر حممد لعبدك يف أحاديث احلوض والكوثر  ، واملستدَر)هـ٥٧٨ت(والكوثر البن َبْشكُوال 
 باملدينة املنورة، الطبعة األوىل واحلكملوم صويف، حتقيق عبد القادر صويف املذكور، مكتبة الع

 .هـ ١٤١٣

الرمحن  دـ، حتقيق عب)هـ٨٢٦ت( الدين الِعراقي لويلناد ـن واإلسـ املستفاد من مبهمات املتـ ١٠٢
 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤ والنشر والتوزيع مبصر، الطبعة األوىل للطباعةعبد احلميد الرب، دار الوفاء 

، حتقيق )هـ٦٣٣ت(ِدْحَيةابن  اب عمر بن احلسنطّ أليب اخلَ املُطِْرب من أشعار أهل املغربـ ١٠٣
م عن نشرة املطبعة األمريية ١٩٩٣ سنةإبراهيم األبياري وحامد عبد اجمليد وأمحد بدوي، مصورة 

 .م ١٩٥٤بالقاهرة سنة 

، حتقيق )هـ٦٤٧ت( شياكُّراملَاملُعِجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد الواحد بن علي التَّميمي  ـ ١٠٤
 األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة، باجمللسد سعيد العريان، جلنة إحياء التراث اإلسالمي حمم

 .م ١٩٦٣/هـ١٣٨٣

 م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ للطباعة والنشر، الطبعة األوىل واجلايب معجم األعالم لبسام اجلايب، اجلَفّان ـ ١٠٥

 الطبعة ،لعلم للماليني ببريوت معجم أَعالم املَْوِرد ملنري البعلبكي، إعداد رمزي البعلبكي، دار اـ ١٠٦
 .م ١٩٩٢األوىل 

 .م١٩٧٩/ـه١٣٩٩ صادر ببريوت، دار، )هـ٦٢٦ت(وي َم معجم البلدان لياقوت احلَـ ١٠٧

، نشرة مكتبة املثىن )هـ٦٥٨ت( املعجم يف أصحاب القاضي اإلمام أيب علي الصََّديف البن األّبار ـ ١٠٨
 .م ١٨٨٥سنة ) مدريد(ريط  اخلاجني مبصر عن نشرة مطبعة روخس مبجومؤسسةببغداد 

كيس مبصر ْر، مطبعة َس)هـ١٣٥١ت( إليان َسْركيس ليوسف معجم املطبوعات العربية واملعّربة ـ ١٠٩
 .م ١٩٢٨/هـ١٣٤٦



 
 
 
 
 ٢٨٧قاسم بن علي سعد    .  د–شخصيته ومؤلفاته ) هـ٥٧٨ت( القاسم بن بشكوال بوأاحلافظ املؤرخ  

          
، حتقيق حممد زينهم عزب، دار الصحوة للنشر، )هـ٧٤٨ت( املُعني يف طبقات احملدثني للذهيب ـ ١١٠

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة األوىل  

أبو حممد  : األندلس من أدباء ستةصنفه باملوارثة  ) األندلسيالقسم (لَى املَْغِرب  املُْغِرب يف ُحـ ١١١
، مث عبد امللك ْغِرباملَ )  غرائب:ومرة قال ( عبد اهللا بن إبراهيم اِحلجاري ومساه املُسهب يف فضائل

، )فرأبو جع(أمحد :  املُسهب واستدرك عليه، مث ابناه هذببن سعيد صاحب قلعة بين سعيد الذي 
وكان أعلمهم هبذا (، مث موسى بن حممد بن عبد امللك )هـ٥٨٩ت، اهللا عبد أبو(د ــوحمم
، الذي أخرجه يف صورته األخرية باسم املُْغِرب يف ُحلى املَْغِرب) هـ٦٨٥ت( مث ابنه علي ،)الشأن

  . )هـ١٣٨٤(م ١٩٦٤حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف مبصر، الطبعة الثانية  

 يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من واخلربتاب العرب وديوان املبتدأ كل( املقدمة ـ ١١٢
، حتقيق علي عبد الواحد وايف، دار )هـ٨٠٨ت( بن َخلْدون الدينلويل ) ذوي السلطان األكرب

 . بالقاهرة، الطبعة الثالثة والنشرهنضة مصر للطبع 

 

 ،)هـ١٤١٤ت  (براهيم األبياريإل) هـ٥٧٨ت(الصِّلة البن َبْشكُوال   مقدمة حتقيقـ ١١٣
 .م ١٩٨٩/هـ١٤١٠، الطبعة األوىل ببريوتدار الكتاب املصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناين 

، مكتب )هـ١٣٧٦ حنوت( عزت العطار احلسيينللسيد مقدمة حتقيق الصِّلة البن َبْشكُوال  ـ ١١٤
 .م ١٩٥٥/هـ١٣٧٤ اإلسالمية بالقاهرة، الثقافةنشر 

  الواقعة يف متون األحاديث املُْسَندة البن َبْشكُوالاملُْبَهمةغوامض األمساء  مقدمة حتقيق ـ ١١٥
، الطبعة األوىل   عز الدين السيد وحممد عز الدين، عامل الكتب ببريوتحتقيق، )هـ٥٧٨ت  (

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 حملمد) هـ٧٤٨ت (  يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهيب الكاشف مقدمة حتقيق ـ ١١٦
/ هـ١٤١٣ األوىلوامة، دار اِلقبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ُجبّدة، الطبعة ع

 .م ١٩٩٢

 ـ اِملَنح البادية يف األسانيد العالية واملسلسالت الزاهية والطـرق اهلادية الكافية حملمـد بن ١١٧
بتوُنس ، نسخــة دار الكتــب الوطنية )هـ١١٣٤ت( عبد الرمحن بن عبد القـادر الفاسي 

 .، وأصلها من املكتبة األمحدية باجلامع األعظم بتوُنس )١٤٠٢٩(
 يف نقد الرجال لقاسم سعد، دار البشائر االعتدال موارد احلافظ الذهيب يف كتابه ميزان ـ ١١٨
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 . م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢اإلسالمية ببريوت، الطبعة األوىل 
افة، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر  أهل العلم والثقمن املوسوعة العربية العاملية لثُلة كبرية ـ ١١٩

 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩والتوزيع، الطبعة الثانية 
عبد اهللا، مطبوعات وزارة األوقاف   لعبد العزيز بنواحلضارية املوسوعة املغربية لألعالم البشرية ـ ١٢٠

 . م١٩٧٥/هـ١٣٩٥، بالرباطوالشئون اإلسالمية 
قيق علي حممد البجاوي، دار املعرفة ، حت)هـ٧٤٨ت( ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب ـ ١٢١

 . ببريوت 
، مصورة املؤسسة )هـ٨٧٤ت( َتْغري َبْردي البن النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ـ ١٢٢

 .  والنشر عن طبعة دار الكتب املصريةوالطباعة للتأليف والترمجة ةاملصرية العام
سان الدين بن اخلطيب ألمحد بن حممد  وزيرها لوِذكر َنفْح الطِّيب من غصن األندلس الرَّطيب ـ ١٢٣

 .م ١٩٦٨/ هـ١٣٨٨ عباس، دار صادر ببريوت، إحسان، حتقيق )هـ١٠٤١ت( املَقَّري
، حتقيق ربيع بن هادي عمري، اجمللس )هـ٨٥٢ت( النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ـ ١٢٤

 .  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، الطبعة األوىل املنورةالعلمي باجلامعة اإلسالمية يف املدينة 
د و، حتقيق طاهر الزاوي وحمم)هـ٦٠٦ت( بن األثري الدين النهاية يف غريب احلديث واألثر جملد ـ ١٢٥

 . م١٩٦٣/هـ١٣٨٣ مبصر، الطبعة األوىل العربيةالطناحي، دار إحياء الكتب 
 مصورة دار ،، اعتناء رفعت بيلكه وغريه)هـ١٣٣٩ت( هدية العارفني إلمساعيل باشا البغدادي ـ ١٢٦

 طبعة باألفست مأخوذة عن طبعة وكالة املعارف بإستنبول سنة عناث العريب ببريوت إحياء التر
 ) .هـ١٣٧٠(م ١٩٥١

، حتقيق هلموت ريتر ومجاعة، مجعية )هـ٧٦٤ت (الصَّفَدي الوايف بالَوفََيات لصالح الدين ـ ١٢٧
 .م ١٩٦٢/هـ١٣٨١ الثانية الطبعةاملستشرقني األملانية، 

  الِعيان البن َخلِّكانأثبتهناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو  َوفََيات األعيان وأنباء أبـ ١٢٨
 .م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧، حتقيق إحسان عباس، دار صادر ببريوت، )هـ٦٨١ت (

 


