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  Abstract: 
This study is discusses the Andalusian scholars attention paid the works and intellects of AL-Mubradi AL-

Azdi (did in 900AD)-e.g., his book AL-kamel fi AL-adab and AL-nukhtadab. It also inveshgater the movement 
of his works from Iraq to Andalusia at the hands of scholars. This establishes an evidence of the freedom of 
literary transmission, the importance and uniqueness of AL-mubrad and his works. His works enjoyed a huge 
attended their style. Such a thing helped the advancement of the cultural movement in Andalusia. The study 
investigates the most prominent scholars who contributed to the transmission of AL-mubarids intellectual her 
triage to Andalusia whether those who personality went to Iraq or those who were students of the former. 
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د الفكري  عناية علماء األندلس بإنتاج المبرِّ
 د. أحمد حامد المجالي

 جامعة الزرقاء,االداب كلية 
yazanahmad@yahoo.com 

 11/11/1111تاريخ قبول البحث                                              11/11/1112تاريخ استالم البحث 

 الملخص:
د األزدي )ت  التي منها كتاب الكامل في األدب -وانتقال مؤلفاته  وآرائه،م( 099هـ/682تناقش هذه الدراسة اهتمام أهل األندلس بمؤلفات المبرِّ

ق اإلسالمي عبر مجموعة من العلماء إلى األندلس الواقعة في غرب العالم اإلسالمي. مما يدل على حرية من العراق في المشر  -وكتاب المقتضب
د وأهمية أعمالهنتقال الثقافي، اال ومن ثم شرحها والكتابة على  ،، حيث حظيت مؤلفاته باهتمام أهل األندلس، فقاموا بدراستها وتدريسهاوتميز المبرِّ

د الفكري إلى  منوالها، األمر الذي ساهم في ازدهار الحركة الثقافية في األندلس. وقد عرضت الدراسة ألهم العلماء الذين ساهموا في نقل تراث المبرِّ
داألندلسيو تتلمذوا عليهم. وتم التركيز على الكتب التي تناولها  الذينسواء الذين زاروا العراق أو  ،األندلس وما أضافوه إلى هذا  ،ن من مؤلفات المبرِّ
 اإلنتاج.

د األزدي: كلمات مفتاحية  .األندلس، الحياة الثقافية، المبرِّ
 :مقدمة

لم تكن األندلس بمعزل عن التأثر والتأثير بالمراكز العلمية التي 
نذ بداية التواجد اإلسالمي في شبه الجزيرة ظهرت في العالم اإلسالمي، فم

كان لزاما  على األندلسيين أن يعملوا  -إسبانيا والبرتغال حاليا  –األيبيرية 
من ومن هنا كان  ،من أجل الحفاظ على هويتهم العربية واإلسالمية

كالعلوم  ؛المكونة لمجتمعهم الجديد االهتمام بالعلوم األساسية يضرور ال
ولم يقف االختالف  .والتاريخ والسير ،اللغة العربيةوعلوم  ،الشرعية
في تحقيق هذا الهدف، إذ  من الدول وبين غيرهم همعقبة  بين السياسي

وبتشجيع من الدولة في -توافدت الرحالت العلمية إلى المشرق العربي 
بغية االستفادة من الحركة الفكرية النشطة فيها، فكان  -كثير من األحيان

دولة العباسية أحد المراكز الفكرية المهمة والضرورية التي العراق مقر ال
ومن  ،ارتادها طلبة األندلس في محاولة منهم لالستفادة من نتاجها الفكري

رغم الخالف السياسي الحاد بين  ثم نقل هذه المعرفة إلى األندلس
 . الدولتين العباسية واألموية

د الفكريعناية أهل األندلس بويأتي هذا البحث بعنوان " " إنتاج المبرِّ
محاولة من الباحث للوقوف على تلك المؤلفات التي صنفها محمد بن 

د األزدي وتركز  .التي دخل بعضها إلى األندلسو  ،يزيد المعروف بالمبرِّ
الدراسة على كيفية تناول األندلسيين لهذه المؤلفات سواء بالدراسة أو 

عريف بأبرز العلماء الذين التدريس أو بالشرح والتعقيب والنقد، مع الت
د، وكان لهم دور في نشرها في األندلس.  كان  حيثحملوا مؤلفات المبرِّ

د أحد أهم علماء اللغة في  أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرِّ
هذا إلى جانب اشتغاله بعدد آخر من العلوم، وهو ممن  هم،وأبرز عصره 

بانتقال نتاجه الفكري  ،األندلسي في الجانب الثقافي كبير   كان لهم تأثير  
من المؤلفات عبر  هاككتاب الكامل، وكتاب المقتضب وغير  ؛وأفكاره

وعبر من تتلمذ على يدهم من  ،تالميذه في المشرق اإلسالمي

واعتمدوا عليها في كثير من  ،األندلسيين، حيث تداولها طلبة األندلس
 عليها الفكر األندلسي.هم وتفسيراتهم، فشكلت بذلك لبنة مهمة ارتكز ئآرا

د اسمه ونسبه وشيوخه  :وتناول هذا البحث الحديث عن المبرِّ
وتالميذه ومؤلفاته، ومن ثم الحديث عن أبرز علماء األندلس الذين 
د التي  تتلمذوا على يد المبرد أو على يد طلبته، وكذلك مؤلفات المبرِّ

ولعل أبرزها  ،دخلت إلى األندلس وكان لطلبتها وعلمائها دور في نشرها
هو كتاب الكامل الذي وجد الحظوة لديهم بدراسته وتدريسه وشرحه 

 وروايته.

 المبرِّد اسمه ونسبه:
د ونسبه ان هنالك كو  ،تناولت كتب التراجم الحديث عن اسم المبرِّ

د كما ورد في بعض  ،اختالفات بسيطة بينها وفيما يلي نقل  لنسب المبرِّ
األكبر بن عمير بن حسان بن  عبد هو محمد بن يزيد بنف .المصادر

اهلل بن يزيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن  ُسليم بن سعد بن عبد
بن أحجن بن  (2)، وهو ثمالة(1)اهلل بن عوف بن أسلم بالل بن عبد

 بن الحارث بن كعب بن عبد (4)، وقيل عوف بن أسلم بن كعب(3)كعب
وهو  (8)، وقيل أَدد(7)، بن األسد(6)وقيل النضر (5)اهلل بن مالك بن نصر

 . ويعرف بنسبته بالثمالي، واألزدي، والبصري.(9)األزد، بن الغوث
العربية،  فالثمالي نسبة لقبيلة ثمالة، واألزدي نسبة لقبيلة األزد

والتي سكنت ُعمان على مرِّ العصور عقب انهيار سد مأرب في اليمن 
أما البصري فذاك ألنه كان ة بانهيار سيل العرم، في الحادثة المعروف

ر من رأى )سامراء( وقد انتقل فيما بعد ليسكن مدينة سُ  ،من أهل البصرة
-842هـ/642-636باستدعاء من الخليفة العباسي المتوكل على اهلل )

. أما كنيته (11)، لينتقل بعد وفاة المتوكل على اهلل إلى بغداد(10)م(828
د، وقد قيل في ذلك (12)بي العباسأفيكنى ب د وقيل المبرَّ ، وقد ُلقب بالمبرِّ

أن أبا عثمان المازني لما صنف كتاب "األلف والالم" سأل أبا العباس 
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د؛ أي  ،عن دقيقه وغامضه، فأحسن الجواب فقال له: قم فأنت المبرِّ
دين بتغييفقام خصومه من الكوفيالمثبت للحق،   ت. وكان(13)ره إلى المبرَّ

د ليلة األضحى عام  م، وتوفاه اهلل لليلتين 862هـ/ آذار 689والدة المبرِّ
 .(14)م099ثاني الهـ/ كانون 682بقيتا لذي الحجة سنة 

 شيوخ المبرِّد:
د على عدد كبير من علماء عصره ولعل من أبرز  ،تتلمذ المبرِّ

عثمان بكر بن محمد المازني  امذ على يديهم أبالعلماء الذين تتل
 ،م(853هـ/632م وقيل 826هـ/648م وقيل 823هـ/640)ت  *البصري

، كما تتلمذ أيضا  (15)الذي وصف بأنه "إمام عصره في النحو واألدب"
)ت  **على يد أبي عمر صالح بن إسماعيل الجرمي النحوي

 .(17)وغيرهم ***، وأبي حاتم السجستاني(16) م(849هـ/665
 تالميذه: 

د عدد كبير من الطلبة ممن أفادوا الحركة  تتلمذ على يد المبرِّ
فمن طلبته في المشرق أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل  ،ريةالفك

م أو 062هـ/385النحوي )ت  ****المعروف باألخفش األصغر
اهلل بن العباس بن  ، وأبو بكر محمد بن يحيى بن عبد(18)م(068هـ/382

)ت  *****لمعروف بأبي بكر الصوليمحمد بن صول تكين الكاتب ا

                                                 
*

بكر بن محمد بن بقية المازني البصري أبو عثمان النحوي، أديب، لغوي، عروضي،  
روى عن أبي عبيدة واألصمعي وأبي زيد األنصاري وغيرهم، توفي بالبصرة، من 

التصريف، وكتاب  تصانيفه: علل النحو، كتاب ما تلحن فيه العامة، األلف والالم، كتاب
 .443، ص8، جـمعجم المؤلفينالعروض، كحالة، 

**
حدث، إخباري، عروضي، صالح بن إسحاق الجرمي أبو عمر، نحوي، لغوي، فقيه، م 

من أهل البصرة، قدم بغداد وأخذ النحو عن األخفش، وأخذ اللغة عن أبي عبيدة 
واألصمعي وغيرهما، من مصنفاته: الكتاب، المختصر في النحو، التثنية والجمع، كتاب 

 .860-868، ص8، جـمعجم المؤلفينالعروض، وكتاب األبنية. كحالة، 

***
سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي، السجستاني، البصري، أبو حاتم،  

نحوي، لغوي، عروضي، مقرئ، روى عن أبي زيد األنصاري وعن أبي عبيدة واألصمعي، 
صرة، من تصانيفه، اختالف المصاحف، إعراب وأخذ عنه المبرِّد وابن دريد، توفي في الب

معجم القرآن، ما يلحن فيه العامة، القراءات، المقصور والممدود، وغيرها. كحالة، 
 .893، ص8، جـالمؤلفين

****
علي بن سليمان بن الفضل األخفش الصغير البغدادي أبو الحسن، نحوي،  

إخباري، لغوي، سمع المبرِّد وثعلب بن يحيى وغيرهما، توفي ببغداد وقد قارب الثمانين، له 
لتثنية والجمع، شرح كتاب سيبويه في النحو، الجراد، وتفسير من المصنفات: األنواء، ا
 .448، ص6، جـمعجم المؤلفينمعاني القرآن. كحالة، 

*****
اهلل بن العباس بن محمد بن صول بن تكين البغدادي،  محمد بن يحيى بن عبد 

الشطرنجي، المعروف بالصولي، أبو بكر، أديب، كاتب، إخباري، راوية، مشارك في 
اد، ونشأ بها، وأخذ عن المبرِّد وثعلب وأبي داود السجستاني، دبعض العلوم، ولد في بغ

ه الدارقطني وغيره، توفي بالبصرة، من آثاره: أدب الكاتب، أخبار القرامطة، وأخذ عن

، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن (19)م(042هـ/332م أو 042هـ/335
م 063هــ/388النحوي )ت  ******السري بن سهل المعروف بالزَّجاج

اهلل بن جعفر بن درستويه بن  ، وأبو محمد عبد(20)م(068هــ/382أو 
 .(21)م(058هــ/342الفارسي )ت  *******المرزبان

بن المعتز بن المتوكل على  عبد اهللكما كان الخليفة أبو العباس 
، وهنالك أبو بكر محمد (22)( أحد تالمذته أيضا  م098هـ/602اهلل )ت 

، (23)م(068هـ/382)ت  *بن السرِّي النحوي والمعروف بابن السراج
إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي األزدي المعروف  عبد اهللوكذلك أبو 

ه، ؤ ، مع عدد كبير يصعب إحصا(24)م(035/ـه363)ت  **بنفطويه
د ليصبح ر  أس نحاة البصرة في عصره وقبلة  لطلبة وقد علت مكانه المبرِّ

 .(25)زمانه

  مصنفات المبرِّد:
د مصنفات  وقد تنوعت هذه المؤلفات  ،ةكثير صدر عن المبرِّ

 ،لتشمل موضوعات متعددة من العلوم التي كانت معروفة في زمنه
ن دلت على شيء فإنما تدل على موسوعية معرفته واهتماماته  ،والتي وا 

أن تلك المؤلفات لقيت الكثير من العناية والدراسة من قبل وصا  وخص
د ومكانته العل ،المتتلمذين مية، وقد أوردت مما يرجح تميز المبرِّ

فمنها ما كان في علوم  ،المصادر المتاحة عددا  من تلك المصنفات
وكتاب "الروضة"، وكتاب  ككتاب "الكامل"، :اللغة العربية واألدب

كتاب "الردُّ على سيبويه"، وكتاب  كتاب "االشتقاق"،و  ،(26)"المقتضب"
                                                                                  

األوراق في أخبار الخلفاء والشعراء ولم تكمل، الشامل في علم القرآن لم يتمه، كتاب 
 .228، ص3، جـمعجم المؤلفينالشطرنج وغيره. كحالة، 

******
إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، أبو إسحاق، النحوي، اللغوي، المفسر،  

أقدم أصحاب المبرِّد قراءة عليه، له من الكتب: معاني القرآن، االشتقاق، العروض، 
 62، ص8، جـم المؤلفينمعجمختصر النحو، وغيرهم، كحالة، 

*******
درستويه بن المرزبان الفارسي، الفسوي، أبو محمد،  عبداهلل بن جعفر بن 

نحوي، لغوي مشارك في علوم كثيرة، قدم من مدينة فسا في صباه لبغداد واستوطنها، 
وأخذ األدب عن ابن قتيبة والمبرِّد، توفي في بغداد، من تصانيفه: اإلرشاد في النحو، 

قرآن، أخبار النحويين، المقصور والممدود، التوسط بين األخفش وثعلب في تفسير ال
 .633، ص6، جـمعجم المؤلفينوغريب الحديث، وشرح الفصيح لثعلب. كحالة، 

*
محمد بن السري بن سهل البغدادي المعروف بابن السراج، أبو بكر، أديب، نحوي،  

وسيقى، ثم رجع لغوي، صحب المبرِّد وقرأ عليه كتاب سيبويه في النحو، ثم اشتغل بالم
الرحمن الزجاجي، وأبو سعيد السيرافي وغيرهما، من  لكتاب سيبويه، أخذ عنه عبد

تصانيفه: شرح كتاب سيبويه في النحو، احتجاج القراء في القراءة، جمل األصول، 
 .386، ص3، جـمعجم المؤلفيناالشتقاق، الشعر والشعراء، الموجز في النحو. كحالة، 

**
إبراهيم بن محمد بن ُعرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب العتكي،  

ث، ولد اهلل، عالم بالعربية، واللغة والحدي األزدي، الواسطي، المعروف بنفطويه أبو عبد
بواسط، وسكن بغداد، وأخذ عن ثعلب والمبرِّد، من مؤلفاته: غريب القرآن، المصادر، 

 .22، 8، جـمعجم المؤلفينالقوافي، المقنع في النحو، التاريخ. كحالة، 
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كتاب سيبويه"، وكتاب  المقصور والممدود"، وكتاب "شرح شواهد
، وكتاب "الخط والهجاء"، وكتاب (27)"ضرورة الشعر"، وكتاب "القوافي"

"المدخل إلى سيبويه"، وكتاب "قواعد الشعر"، وكتاب "المذكر والمؤنث"، 
مدخل في النحو"، وكتاب وكتاب "الزيادة المنتزعة من سيبويه"، وكتاب "ال

"التعازي"، وكتاب "الوشي"، وكتاب "الحروف"، وكتاب "التصاريف"، 
وكتاب "فقر كتاب سيبويه"، وكتاب العروض، وكتاب "فقر كتاب األوسط 
لألخفش"، وكتاب "الناطق"، وكتاب "البالغة"، وكتاب "شرح كالم العرب 

كتاب "أسماء وتلخيص ألفاظها ومزاوجة كالمها وتقريب معانيها"، و 
 .(28)الدواهي عند العرب"، وكتاب "اإلعراب"، وكتاب "الجامع" لم يتمه

 :ومنها ما كان في علوم القرآن الكريم من قراءات وتفسير وغيره 
ككتاب "الحروف في معاني القرآن إلى طه"، وكتاب "إعراب القرآن"، 

كتاب "معاني و  ،(29)معانيه في القرآن" وكتاب "ما اتفقت ألفاظه واختلف
القرآن" ويعرف بـ"الكتاب التام"، وكتاب "احتجاجات القراءات"، وكتاب 

 . (30)"العبارة عن أسماء اهلل تعالى"
ساب والطبقات وغيرها من وأخرى في موضوعات متعددة كاألن

ككتاب "نسب قحطان وعدنان"، وكتاب "طبقات النحويين  :الموضوعات
، وكتاب "الرسالة الكاملة"، وكتاب "األنواء (31)البصريين وأخبارهم"

دب الجليس"، واألزمنة"، وكتاب "الحث على األدب والصدق"، وكتاب "أ
وكتاب "المادح والمقابح"، وكتاب "الرياض المؤنقة"، وكتاب "الفاضل 

 .(32)والمفضول"

 تالميذ المبرِّد ومن تأثر بفكره من علماء األندلس:
د وتأثيراته في األندلس ال بد من اإلشارة إلى  عند الحديث عن المبرِّ

لماء األندلس من الذين كان لهم قصب وجود عدد ال بأس به من ع
د وذلك عبر الرحلة العلمية التي  ،السبق في التعرف على فكر المبرِّ

د والتتلمذ  ،اتجهوا بها نحو المشرق العربي وتمكن عدد منهم من لقاء المبرِّ
د  -ولو جزئيا  -، ويبدو أن هذه الطبقة قد نجحت يهعل في التعريف بالمبرِّ

ث تشكلت على إثرها طبقة علمية أخرى في ومكانته في الشرق، حي
فكان من اهتماماتهم  ،األندلس ممن ارتحلوا إلى المشرق لطلب العلم

د من خالل التتلمذ على يد طلبته فكان لهم  ،البحث عن مصنفات المبرِّ
حيث لقيت االهتمام والرعاية  ،بذلك دورهم في نقل تلك المعارف لألندلس

م في األندلس على تعلمها وتعليمها، هذا وحرص طلبة العل ،لدى مدرسيها
د سواء عن  إلى جانب دخول عدد من المشارقة ممن تأثروا بفكر المبرِّ

 .إلى األندلس طريقه أو عن طريق طلبته
د ودخلوا األندلس أبو اليسر إبراهيم  فمن الذين تتلمذوا على المبرِّ

تجول م( من أهل بغداد، و 088هـ/608بن أحمد الشيباني الرياضي )ت 
ودخل األندلس زمن األمير محمد  ،في العديد من األماكن منها خراسان

م حامال  معه علوم 882-856هـ/ 626-638الرحمن األوسط  بن عبد
د وثعلب وابن  ؛المشرق بتتلمذه على عدد من علمائها كالجاحظ والمبرِّ

فروى عنه بها أبو سعيد عثمان  ،ليجد اهتماما  من طلبة األندلس ،قتيبة

 :منها ،ن سعيد بن الصيقل وغيره، وكان ألبي اليسر عدد من المؤلفاتب
وكتاب "سراج الهدى في القرآن ومشكلة إعرابه  ،"لقيط المرجان"

وهذا الكتاب موافق للموضوعات التي طرقها المبرد في  ،ومعانيه"
فادة منه ،مصنفاته  . (33)وال ُيستبعد أن يكون فيها إشارة له وا 

وهنالك أبو محمد قاسم بن أصبغ البياني )نسبة إلى بيَّانة من 
م وكان 828هـ/642الذي ولد عام  ،م(058هـ/349أعمال قرطبة( )ت 

ث والرجال، نبيال  في النحو الغريب والشعر، وكانت له بصيرا  بالحدي
رحلة علمية إلى المشرق سمع بها من ثعلب والمبرِّد وابن قتيبة وغيرهم 
من العلماء، وعاد لألندلس وحدث بما سمع، وكانت إليه الرحلة فيها، 
وصدر عنه عدد من المؤلفات منها كتاب "أحكام القرآن"، و"أحكام 

الك"، و"الناسخ والمنسوخ"، وكتاب آخر في الخمر"، و"غرائب م
 .(34)األنساب

د في المشرق من أهل  ومن الذين تلقوا العلم على طلبة المبرِّ
 ،م(080هـ/392ن هشام المعروف باألقشتيق )ت باألندلس موسى 

د لدينوري والمازني، كأبي جعفر ا ؛الذي رحل للمشرق ولقي تالميذ المبرِّ
 .(35)وكان له عدد من المؤلفات منها كتاب "طبقات الكتاب"

 واضح تأثيركما دخل األندلس أحد أكبر علماء المشرق وكان له 
على طلبتها بتتلمذهم عليه، وهو أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي 

وهو من  ،م(022هـ/352 البغدادي المعروف بأبي علي القالي )ت
ومنهم عدد ال يستهان به  ،عدد من شيوخها هبغداد ونشأ بها وتتلمذ علي

د وفكره وآراءه كنفطويه والسراج والزجاج واألخفش  ؛ممن حملوا علم المبرِّ
د ،وابن درستويه . وقد دخل (36)فأخذ عن األخير كتاب سيبويه عن المبرِّ

وحظي باهتمام ورعاية الخليفة  ،م048هـ/339عام القالي إلى األندلس 
وصدر عنه عدد من  ،الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر باهلل عبد

منها  ،المصنفات التي ساهمت في تقدم الدراسات العلمية في األندلس
الذي  ،كتابه "النوادر في األخبار واألشعار" المعروف باسم "األمالي"

مما جعل ابن حزم األندلسي يعقد  ،ي األندلسشكل حالة ثقافية بارزة ف
د فقال: "هذا الكتاب  ،مقارنة بينه وبين كتاب الكامل ألبي العباس للمبرِّ

د، ولئن كان كتاب  ُمباٍر لكتاب الكامل الذي جمعه أبو العباس بن المبرِّ
العباس أكثر نحوا  وخبرا ، فإن كتاب أبي علي ألكثر لغة   أبي

. وهنالك من الباحثين من جعل كتاب األمالي "أشبه بشرح لما (37)وشعرا "
 .(38)ورد في "الكامل" من الغريب"

وألبي علي القالي عدد من المصنفات يجد فيها الباحث تشابها  
د منها كتاب "المقصور  في مواضيعها مع الموضوعات التي طرقها المبرِّ

 .(39)والممدود والمهموز"

 كتاب الكامل في األدب:
يعد كتاب الكامل في األدب األكثر رواجا  من بين مصنفات 

د د فنونا  من األدب من نظم ونثر  ،المبرِّ وهو كتاب أدبي جمع فيه المبرِّ
وتأريخ وأمثال ومواعظ، وقد كانت له الحظوة الكبرى لدى األندلسيين، 
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 ،وحنينهم الدائم للمشرق ،يعة األندلسيين وحبهم لألدبوقد يعود ذلك لطب
ورغبتهم في معرفة أخبار المشرق وأشعار أهله، فكان هذا الكتاب أحد 
المحطات الرئيسة لمن أراد التعلم ولمن أراد التميز في الدراسات األدبية، 

د كتابه بقوله: "هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا  من اآلداب  وقد وصف المبرِّ
منثور ومنظوم وشعر ومثل وموعظة بالغة واختيار خطبة شريفة  بين

ورسالة بليغة، والنية أن يفسر كل ما يقطع فيه من كالم غريب أو معنى 
مغلق"، وقد ذكر أحد الباحثين بأن هذا الكتاب من الكتب التي مهدت 

 .(40)وأن فيه  الكثير من الفوائد التاريخية ،لظهور كتب المعاجم
الذي نشأ وسط ثقافة -م( 8495هـ/898وقد ذكر ابن خلدون )ت

فيما ينقله عن  -المتأثر باألندلس بشكل كبير أهل المغرب اإلسالمي
ن أصل فن األدب وأركانه أربعة دواوين، وهي: "أدب الكاتب شيوخه إلى أ

د، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب ال بن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرِّ
النوادر ألبي علي القالي البغدادي"، وما سوى هذه األربعة، فتبع لها 

 .(41)وفروع عنها"
د  ومن خالل تتبع المصادر المتاحة فقد دخل كتاب الكامل للمبرِّ

األمير –م، وأن الحكم المستنصر 032هـ/365إلى األندلس قبل عام 
أن يكون لديه نسخة كاملة كان حريصا  على  -األندلسي والخليفة فيما بعد

وصحيحة من هذا الكتاب، وفي ترجمة سعيد بن جابر األشبيلي )ت 
م( األصل الذي سمع بأشبيلية وبقرطبة 030هـ/362م أو 032هـ/365

ورحل للمشرق لتلقي العلم، حيث أشار الخشني فيها إلى أن البن جابر 
، أحد (42)فشرواية كتاب الكامل للمبرِّد عن أبي الحسن بن سليمان األخ

د كما تمت اإلشارة إلى ذلك، وهذه إحدى الطرق التي كمل  تالميذ المبرِّ
فيها كتاب الكامل. كما ويشير الخشني إلى وجود طريق آخر لرواية 

أما محمد بن عالقة  ،(43)كتاب الكامل وذلك عن طريق ابن أبي عالقة
م( فهو من قرطبة، وكانت له 032هـ/365 بن أبي عالقة )تاويقال 

د كالزجاج  ،رحلة علمية للمشرق أيضا   فأخذ بالعراق عن تالميذ المبرِّ
ونفطويه واألخفش، فأخذ كتاب الكامل عن األخفش أيضا ، وأصبح أصل 

، وقد تعرضت كلتا (44)نسخته ضمن مقتنيات مكتبة الحكم المستنصر
"وكان فيه ]أي نسخة الكامل[ خلل كثير  :يقول الخشنيالنسختين للنقد، ف

وأنه عندما قدم ابن جابر أخذنا  ،احتجنا إلى إصالحه من دواوين اللغات"
فاعتمد أهل األندلس في روايتهم لكتاب  .(45)عنه وجميع أصحابنا بقرطبة

. (46)بمصر مدة من الزمنالكامل برواية سعيد بن جابر، وكان قد رواها 
ويتضح من خالل هذا النص أن هنالك نسخا  أخرى وطرقا  أخرى لرواية 

طلع كتاب الكامل قد سبقت رواية ابن أبي عالقة وابن جابر أيضا ، كما ا
الحكم المستنصر على النسخة التي قدم بها ابن أبي عالقة، وعلق عليها 

، (47)بقوله: "ولم يصح كتاب الكامل عندنا برواية إاّل من قبل ابن عالقة"
 في إشادة من الحكم المستنصر لتميز ابن عالقة ودقته في النقل.

ول لألندلس وكانت ويبدو أن هنالك نسخة أخرى لم يقدر لها الوص
من رواية ابن األحمر القرشي، حيث فقد هذا الكتاب في رحلة العودة 

لألندلس، ويشيد البعض بمكانة ابن األحمر العلمية بقولهم: "ولو أنه 
أحضره ]كتاب الكامل[ في رحلته إلى األندلس لضاهى الرجلين 

 .(48)"المتقدمين
وقد حظي كتاب الكامل أيضا  برعاية عدد من العلماء من حيث 

فكان أحد المناهج الدراسية المهمة لمن أراد التميز في  ،تدريسه ودراسته
األدب، وقد أوردت المصادر المتاحة عددا  من العلماء ممن كان لهم 

 محمد بن يحيى بن اهلل كان منهم أبو عبد ،مساهمة فعلية في تدريسه
السالم األزدي األندلسي الجيَّاني النحوي المعروف بالرياحي )ت  عبد

والذي وصفته المصادر بأنه "ال يقصر عن أصحاب  ،م(024هـ/353
د" وذلك في المعرفة والتميز به، وكان فقيها  شاعرا  مشهورا   ، (49)المبرِّ

وتتلمذ الرياحي على يد عدد من العلماء في المشرق منهم ابن األعرابي 
، وأخذ كتاب سيبويه عن محمد بن واّلد التميمي النحوي (50)والنحاس

ولم يكتِف الرياحي بدراسة . (51)م( الذي أخذه عن المبرد088هـ/608)ت
الكامل، فقد شكل حالة علمية في األندلس بتدريسه لهذا الكتاب لعدد من 

 ،م(006هـ/386منهم محمد بن عاصم النحوي األندلسي )ت  ،الطلبة
فقارنه البعض أيضا  لفرط تميزه بأصحاب  ،الذي برز في النحو والعربية

غيره من علماء المبرد، وكانت له رواية عن أبي علي القالي و 
 .(52)عصره

ا تمت اإلشارة من قبل فقد كان سعيد بن جابر أحد المصادر وكم
التي ُأخذ عنها كتاب الكامل للمبرد، وقد تتلمذ على يده عدد من  ةالرئيس

العزيز  العلماء بروايتهم لهذا الكتاب عنه، منهم أبو بكر محمد بن عبد
، (53)وهو من أهل قرطبة ،م(022هـ/322المعروف بابن القوطية )ت 

فأخذه عنه أبو سعيد مفرج  ،وقام ابن القوطية أيضا  بتدريس هذا الكتاب
، وقد اختلف ابن الفرضي (54)الذي قام بتدريسه أيضا   ،بن سعيد الماردي

أيام دراسته للعربية على ابن القوطية وحضر مجالسه في إسماع كتاب 
العزيز  . كما روى عنه أبو عمر أحمد بن عبادة بن عبد(55)الكامل

م( وكان صاحب الصالة في إشبيلية 080هـ/328المرادي )ت 
وخطيبها، وقد قرأ ابن الفرضي عليه كتاب الكامل برواية سعيد بن 

مد بن أحمد بن سعيد المعافري األلبيري المعروف ، وهنالك مح(56)جابر
م( الذي أخذ الكامل عن ابن جابر 080/ـه320بأبي عبد اهلل القزاز )ت 

أيضا ، وقد وصفه ابن الفرضي بكونه شيخا  صالحا  نحويا  أديبا  
 .(57)شاعرا  

في األندلس  ودراستهاستمرت العناية بتدريس كتاب الكامل  وقد
فهنالك صاحب  ،عبر طلبتها وعلمائها في القرن الخامس الهجري

اهلل بن الغليط الذي قام بتدريس األديب أبو عبد *بوشقةفي الشرطة 

                                                 
*

بشرقي مدينة سرقسطة بنحو تقع شمال شرق األندلس، مدينة حصينة باألندلس،  
لى نهر يشق ن ميال ، وهي مدينة متحضرة، ذات متاجر وأسواق عامرة، وهي عخمسي

 .286، صالروض المعطارمدينتها: الحميري، 
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م موسى بن خلف بن 8985هـ/492كتاب الكامل فأخذه عنه عام 
 ، وقام عبد(58)م(8953هـ/445عيسى بن سعيد الخير التجيبي )ت بعد 

الملك البكري وهو من أهل قرطبة ويكنى بأبي الفوارس، ويعرف 
فقد حدث عنه  ،دب بتدريس كتاب الكاملبالشبانسي وكان من أهل األ

، وهنالك إشراق السوداء العروضية التي توفيت في (59)أبو محمد الركلي
اهلل بن غلبون  م، وهي موالة أبي المطرف عبد8958هـ/459حدود 

د وتلميذته، وعاشت في بلنسية، وُذكر أنها كانت تحفظ كتاب الكامل للمبر 
والنوادر للقالي وشرحهما، وقد قرأهما عليها أبو داود سليمان بن نجاح 

 .(60)*م(8893هـ/402)ت 
م(، وهو من 8928هـ/429أما محمد بن بهلول الكفيف )ت 

د ببلده وغيرها  **بطليوس فقد كان قائما  على تدريس كتاب الكامل والمبرِّ
اهلل بن البراء التجيبي وهو من  . وكان محمد بن عبد(61)من مدن األندلس

حد الذين قاموا م أ8892هـ/599الجزيرة الخضراء وتوفي في حدود عام 
حيث سمعه منه القاضي عياض عام  ،بتدريس كتاب الكامل

م، وكان التجيبي ذا معرفة باألدب والعربية وله حظ في 8899هـ/403
 .(62)قرض الشعر

السادس والسابع الهجريين ازداد عدد رواة كتاب  ينوفي القرن
فبرز منهم أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرتون بن  ،الكامل في األندلس

م( المعروف 8838هـ/536األبرش الشنتريني األندلسي النحوي )ت
وينقل السيوطي في  ،***بالبريطل وابن الباذش، وهو من أهل شنترين

ترجمته له بأنه كان "إماما  في العربية واللغة"، وكان يستظهر كتاب 
خيرين سيبويه وكتاب أدب الكاتب وكتاب المقتضب والكامل والكتابين األ

اهلل المعروف بابن الجد الفهري  . كما أقرأ أبو عامر بن عبد(63)هما للمبرِّد
م( كتاب الكامل في مجلسه إضافة لكتاب 8855هـ/559)توفي بعد 

 .(64)سيبويه
وهنالك أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي المازني السرقسطي 

لغويا  و وكان أديبا   ،م(، والمعروف باسم األشتركوني8843هـ/538)ت 
 ،منها المقامات اللزومية ،دلت على مكانته العلمية وشاعرا ، وله مصنفات

وقد أخذ عنه أبو العباس بن  ،ووصف بكونه "فردا  متقدما  في وقته"

                                                 
*

 :أبو داود سليمان بن نجاح األموي القرطبي، مقرئ، توفي في بلنسية، من تصانيفه 
البيان الجامع لعلوم القرآن، التبيين لهجاء التنزيل، االعتماد في أصول القراءة والديانة، 

 .200، ص8، جـم المؤلفينمعجكحالة، 

**
الرحمن بن مروان بإذن األمير محمد، وهي مدينة جليلة،  من إقليم ماردة بناها عبد 

 .03بيلية ستة أيام، الحميري، الروض المعطار، صلها ربض كبير، ومنها إلى إش

***
اجة في غرب األندلس ثم غربي قرطبة شنترين: مدينة متصلة األعمال بأعمال ب 

، 3، جـمعجم البلدانعلى نهر تاجه قريب من انصبابه في البحر المحيط، الحموي، 
 .322ص

مضاء فقال: "وعليه اعتمدت في تفسير الكامل لرسوخه في اللغة 
 .(65)والعربية"

زدي )ت وقد جمع أبو مروان حزب اهلل بن محمد األ
م( وهو من بلنسية في حفظه لكتابي الكامل للمبرد 8880هـ/585

 .(66)والنوادر ألبي علي القالي، وكان واقفا  عليهما، وكان أديبا  شاعرا  
الحميد بن حارث  وهنالك أبو بكر محمد بن محمد بن عبد

، الذي كان أديبا  ****م( من أهل أبذة8803هـ/580العمري )ت 
د اهلل بن  فحدث به عنه أبو عبد ،وشاعرا ، وقد درَّس كتاب الكامل للمبرِّ

اهلل بن مكي  كما قام أبو عبد. (67)الصفار أحد شيوخ ابن األبار
، الذي قام بتدريسه أيضا  (68)بتدريسه، فسمعه عنه أبو بكر بن رزق

 .(69) م(8699/ـه502ليأخذه عنه ابن البراق )ت
م( 8696ـ/ه508اهلل بن تنتان النحوي )ت بعد  وقد ُوصف عبد

د  بكونه عالما  بالعربية، حافظا  لكتب األدب واألشعار، ذاكرا  لكامل المبرِّ
وأمالي أبي علي البغدادي، وهو من بطليوس، سكن إشبيلية وقرطبة، 

اهلل بن يونس الحجاري،  وتتلمذ على يد عدد من العلماء منهم أبي عبد
، ودرَّس (70)وأبي بكر عاصم بن أيوب وأبي الحجاج بن األعلم وغيرهم

 .(71)بقرطبة فأخذ عنه جماعة منهم أبو الوليد بن خيرة
اهلل محمد بن رشيد اليحصبي )ت بعد  أما أبو عبد

فسمعه على عدد  ،م( فقد تعددت سماعاته لكتاب الكامل8693هـ/299
الملك بن أبي إبراهيم  فرواه عن عبد ،دلس في زمنهمن كبار علماء األن

م، كما رواه عن أبي 8826هـ/ أيار 558التميمي في جمادى األولى 
م( سماعا  وقراءة عليه، 8885هـ/588الرحمن السهيلي )ت القاسم عبد

 . (72)وسمعه أيضا  عن أبي العباس البلنسي
بكتاب الكامل محمد  معرف عنهم عنايته الذين ومن األندلسيين

حيث وصف  ،م(8698هـ/295بن علي السالقّي النحوي األديب )ت
. وأم الفتح (73)بأنه "من أحفظ الناس للكامل وغيره من كتب األدب"

الرحمن بن محمد بن غالب وهي من  فاطمة بنت أبي القاسم عبد
كما قابلت معه  ،أخذت الكثير من المصنفات عن أبيها قدو  ،قرطبة
ودرس على يدها  ،من الكتب منها كتاب الكامل وكتاب األمالي اعدد

ودرس أبو علي عمر بن عبد المجيد الرندي . (74)عدد من طلبة األندلس
ن المصنفات م ام( على يد السهيلي وأخذ عنه عدد8680هـ/282)ت 

د، وكتاب أدب الكاتب البن قتيبة، وأخذ بعضها  منها كتاب الكامل للمبرِّ
عنه أبو الحجاج يوسف إبراهيم األنصاري المالقي المعروف بالمربلي 

 . (75)م(8623هـ/226)ت 
اهلل محمد اللخمي  وأخذ أبو العباس أحمد بن القاضي أبي عبد

م(، كتاب الكامل عن أبي ذر 8632هـ/233عرف بابن َعَرَفة )ت ويُ 

                                                 
****

الرحمن األوسط،  اختطها عبد ،أبذه: مدينة شرقي قرطبة، من كورة جيان 
 .24، ص8، جـمعجم البلدانالحموي، 
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وقام بتدريسه فأخذه  ،م(8698هـ/294مصعب بن محمد بن مسعود )ت 
 م(8622هـ/ 222عنه أبو الحسن علي بن محمد الرعيني األشبيلي )ت 

الملك  وقد قرأ الرعيني أيضا  على أبي بكر محمد بن طلحة بن عبد ،(76)
بن خلف األموي أكثر كتب مجلسه نحوا  وأدبا  ومنها كتاب الكامل على 

. وهنالك أبو عامر نذير بن وهب بن لب الفهري (77)التفقه والتعلم طريقة
م( الذي تتلمذ على عدد من علماء األندلس 8638هـ/232البلنسي )ت 

بي محمد بن عبدون وغيره، فقيل عنه أنه كان قائما  على الكامل أك
وأخبارا  من حفظه من للمبرد، وكثيرا  ما سمعه ابن األبار يورد أشعارا  

 .(78)كتاب الكامل
اهلل بن عمر األنصاري األوسي المعروف  وكان محمد بن عبد

م( وهو من 8648هـ/230اهلل الصفار والمعروف بالبرنامج )ت  بأبي عبد
قرطبة، قد تجول في العديد من األماكن واستقر به الحال بتونس، وعرف 
عنه أنه عالم بالقراءات والحديث والفقه، وتتلمذ على يد أبي بكر بن 

، ووصف بكونه "من أحفظ (79)فسمع منه كتبا  منها الكامل للمبرد ،الجد
أهل زمانه ألنواع العلوم، بارعا  في النحو حاضر الذكر لآلداب والتواريخ، 

 .(80)با  محسنا "شاعرا  مفلقا ، كات
أما أبو الحجاج يوسف بن إبراهيم بن أبي ريحانة األنصاري 

م( والمعروف بالمربلي فقد أخذ 8623هـ/226النحوي المالقي )ت 
قرأ عليه الكثير من و والزمه  ،القراءات والعربية عن أبي علي الرندي

. وكان أبو جعفر (81)قرأه عليه كتاب الكامل ومن جملة ما ،الكتب تفهما  
أحمد بن يحيى بن إبراهيم الحميري القرطبي أحد الذين قاموا بتدريس 

اهلل األستجي  إذ سمعه عليه محمد بن أحمد بن عبد للمبرد؛كتاب الكامل 
. وهنالك األديب أبو الحسن علي بن جابر الدباج (82)الحميري المالقي

ر بإقراء كتب األدب واشته ،األشبيلي الذي كان إماما  في فنون العربية
د ونوادر أبي علي القالي  .(83)كالكامل للمبرِّ

في األندلس مصنفات كان موضوعها كتاب الكامل  توقد ظهر 
سواء بالشرح والتفسير أو االختصار والتبويب والتنظيم وغير ذلك، فهنالك 

روف بالوقشي شرح ألبي الوليد هشام بن أحمد الكناني المع
. وأشار (84)م(، وسمى شرحه له "نكت الكامل"8802هـ/480)ت

لغة إلى وجود شرح للبطليوسي السيوطي في كتابه المزهر في ال
 .(85)م( على كتاب الكامل8898هـ/404)ت

الجليل المعروف بالتدميري )ت بعد  وقام أبو العباس بن عبد
بتأليف  -الذي نشأ بالمرية وتوفي في مدينة فاس-م( 8829هـ/555

" ]ربما القطبين[ جمع فيه كتاب سماه "نظم القرطين وضمُّ أشعار السقطين
د وكتاب النوادر ألبي علي القالي، وقد ألفه لمحمد بن  أشعار الكامل للمبرِّ

. وقد تتلمذ التدميري *علي بن حمود وزير بني نصر الصنهاجيين ببجاية

                                                 
*

، معجم البلدانبجاية: مدينة في الجزائر حاليا ، على شاطئ البحر المتوسط، الحموي،  
 .330، ص8جـ

د عدد من العلماء، وأصبح عالما  بالعربية واللغات واآلداب، وله على ي
عدد من المؤلفات الدالة على مكانته العلمية منها كتاب التوطئة في 
العربية، وكتاب الفوائد والفرائد، وشروحا  لعدد من الكتب منها شرح كتاب 

 . (86)الفصيح لثعلب، وآخر شرح فيه أبيات الجمل للزجاجي
وأشار ابن األبار في ترجمته ألبي الحسن علي بن إبراهيم بن 

م( فوصفه بأنه 8825هـ/528محمد بن سند الخير البلنسي )ت بعد 
اهلل بن عيسى القلني،  وبأنه روى عن أبي محمد عبد ،أديب بارع الخط

اه القرط وأبي الوليد الدباغ وغيره، وذكر أن له تأليف على الكامل سم
أبي الوليد الوقشي وأبي محمد البطليوسي، وقد وصل  **جمع فيه طرر

، وقد أشار ابن الزبير الغرناطي (87)بن األبارالهذا الكتاب بخط كاتبه 
د" . وقد (88)إلى عنوان الكتاب وهو "القرط المذيل على كتاب الكامل للمبرِّ

ظهر هذا الكتاب في نسخة فريدة في إحدى خزائن المخطوطات، وقام 
نجاب بالباكستان ظهور أحمد أظهر أستاذ الدراسات العربية بجامعة الب

أبو بتحقيقه، وأكد أن الكتاب عبارة عّما جمعه أبو الحسن علي مما كتبه 
البطليوسي من الطرر والحواشي على كتاب ابن سيد الوقشي و الوليد 

 .(89)الكامل وما زاده أبو الحسن عليهما
الرحمن المعروف بابن مضاء  وكذلك أبو العباس أحمد بن عبد

م( وله تفسير لكتاب الكامل اعتمد فيه على محمد بن 8805هـ/506)ت
سير الكامل لرسوخه في يوسف السرقسطي فقال: "وعليه اعتمدت في تف

 .(90)اللغة والعربية"
م( 8630هـ/232إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم )ت و أما أب

فقد ساهم مساهمة  ؛وهو من بطليوس وسكن أشبيلية ويعرف باألعلم
 ،فعالة في ترسيخ فكر المبرد بعمله شروحا  متعددة لعدد من المؤلفات

منها شرحه لكتاب الكامل وآخر لكتاب األمالي، كما أن له كتابا  في 
 .(91)آداب أهل بطليوس

 كتاب المقتضب:
د أيضا   وهو يبحث في  ،عرف األندلسيون كتاب المقتضب للمبرِّ
، وعكفوا على (92)النحو، ويصفه أحد الباحثين بأنه نظير الكتاب لسيبويه

شروحا  له كأبي الحسن علي  عملدراسته وتدريسه، حتى أن بعضهم 
وهو من أهل  ،م(8834هـ/568بن أحمد بن الباذش األنصاري )ت 

وينقل ابن الخطيب  ،غرناطة وتتلمذ على يد عدد من علماء األندلس
عرفة، ومشاركة وصف المالحي له، فيقول بأنه: "أوحد زمانه إتقانا ، وم

في العلوم وانفرادا  بعلم العربية"، وقد صنف ابن الباذش كتبا  كثيرة في 
 .(93)النحو منها شرحه على كتاب المقتضب

وقد تعدد رواة كتاب المقتضب في األندلس ولكن ليس بالقوة  
 تمت اإلشارة ألبي القاسم خلف بن ع بها كتاب الكامل، فقدالتي تمت

                                                 
**

طرة كل شيء طرفه، والجمع طرر، بمعنى أنه جمع شرح كل من الوقشي  
 ، مادة طرة.لسان العربوالبطليوسي على هوامش كتاب الكامل، ابن منظور، 
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يوسف بن فرتون بن األبرش الشنتريني األندلسي النحوي 
م( المعروف بالبريطل وابن الباذش، والذي كان 8838هـ/536)ت

وقد روى . (94)يستظهر عددا  من الكتب منها كتاب المقتضب للمبرد
منهم أبو بكر محمد بن خير بن عمر  ،بعض األندلسيين كتاب المقتضب

 الذي أخذه عن أبي محمد عبد ،م(8820هـ/525األموي األشبيلي )ت 
الذي  (95)م(8843هـ/532اهلل بن سيد بن معمر المذحجي المالقي )ت 

فروى  ،(96)سمع بقرطبة من أبي بكر المصحفي وغيره من العلماء
المقتضب عنه، وقد أخذه المصحفي وهو أبو بكر محمد بن هشام بن 
محمد بن عثمان القيسي المعروف بابن المصحفي )ت 

اهلل محمد بن فتحون بن مكرم التجيبي  عن أبي عبد (97)م(8988هـ/488
ن أهل قرطبة حيث أخذ عنه المصحفي ببلدة ، وهو م(98)النحوي
. أما التجيبي فقد قرأه على أبي عبداهلل محمد بن يحيى (99)*ألبونت

المقتضب إلى م( الذي أدخل كتاب 024هـ/353المعروف بالرياحي )ت 
األندلس بعد قراءة هذا الكتاب في رحلته العلمية للمشرق على يد النحاس 

د  .  (100)والزجاج وهما من تالميذ المبرِّ

 مؤلفات أخرى:
د إال أنها كانت أقل   دخل إلى األندلس مؤلفات أخرى للمبرِّ

عها، فكان كتاب أهمية في التناول من حيث عدد الرواة والتعاطي م
د التي جلبها أبو علي  "المدخل" والذي يقع في جزء تام أحد مؤلفات المبرِّ

 .(101)القالي معه من بغداد وكان يرويها لطلبته
داربه  وقد ذكر ابن عبد  حيث نقل  ،طالعه على مؤلفات للمبرِّ

منها ما تعلق  ،ضععن الكامل في كتابه العقد الفريد في عدد من الموا
لحسن ل، ووجه إليه نقدا  في البيت الذي أورده المبرد (102)بأخبار الخوارج

 األندلسي:  هانئبن 
وما لبكر بن 

 وائل ُعصم  
إال بحمقائها  

 وكاذبها
د أدرك على قول حسن بن هانئإفقال   فزعم أنه أراد : ن المبرِّ

نما أراد ُدغة  بحمقائها هبنقة القيسي، وال يقال في الرجل حمقاء، وا 
 .(103)ل في بكر، وبها يضرب المثل في الحمقالعجلية، وعج

د ووجه  "الروضة"ربه أيضا  على كتاب  كما اطلع ابن عبد للمبرِّ
إليه النقد، فقال: "أال ترى أن محمد بن يزيد النحوي، على علمه باللغة 

أخبار الشعراء  ، وقصد فيه إلىةومعرفته باللسان، وضع كتابا  بالروض
المحدثين، فلم يختر لكل شاعر إاّل أبرد ما وجد له، حتى انتهى إلى 
الحسن بن هانئ، وقلما يأتي له بيت ضعيف لرقة فطنته وسبوطة بنيته، 

                                                 
*

 .885، صالروض المعطارألبونت: قرية من أعمال بلنسية شرقي األندلس، الحميري،  

له من البرد أبياتا  ما سمعناها وال رويناها، وال  *وعذوبة ألفاظه، فاستخرد
 .(104)ندري من أين وقع عليها"
د ذكر  في األدبيات األندلسية "التصاريف"كما كان لكتاب   ،للمبرِّ

 اهلل حيث أشار ابن خير األشبيلي إلى روايته له عن طريق أبي عبد
عن خاله أبي محمد غنم بن وليد عن عمر بن يوسف  سليمانمحمد بن 

اهلل  بن خيرون عن أبي نصر هارون بن موسى النحوي عن أبي عبد
محمد بن يحيى الرياحي وجميعهم أندلسيون، حيث رواه األخير عن 

 .(105)الزجاج عن أبي العباس المبرِّد
د عن كما وصل إلى األندلس  بعض المؤلفات التي رواها المبرِّ

منها روايته لكتاب األخبار وكتاب التصاريف  ،غيره من المؤلفين
اهلل محمد بن عبد  عبد ابن خير األشبيلي أن أباللمازني، فقد أورد 

الرحمن بن معمر حدثه بهما عن الوزير أبي بكر محمد بن هشام 
زي في سلسلة من ي الحسن علي بن إبراهيم التبريبالمصحفي عن أ

د عن المازني  .(106)الرواة عن أبي بكر محمد مبرمان النحوي عن المبرِّ
وكتاب سيبويه حيث قدم به الرياحي إلى األندلس فأخذ عنه 

اهلل بن محمد  طلبته بها، وكان الرياحي يرويها بسندين، األول: عن عبد
د عن أبيه، عن ا د عن المازني والجرمي، عن بن الوليد بن والَّ لمبرِّ

األخفش، عن سيبويه. والثاني: عن طريق النحاس عن الزجاج عن 
د عن المازني والجرمي، عن األخفش، عن سيبويه  .(107)المبرِّ

وكتاب أبي الحسن األخفش في النحو، وحدث به ابن خير 
لنفزي غانم بن وليد بن اهلل محمد بن سليمان ا األشبيلي عن أبي عبد

عمر المخزومي عن أبي عمرو يوسف بن خيرون السهمي، عن أبي 
د، عن أبيه واّل نصر هارون بن موسى النحوي عن الرياحي، عن ابن 

د عن المازني عن األخفش  .(108)عن أبي المبرِّ
الذي دخل األندلس عن أبي ، وكتاب نوادر أبي زيد األنصاري

الذي أخذه عن ابن دريد عن أبي حاتم سهل بن  ،لي البغدادي القاليع
د عن أبي محمد عبد اهلل بن محمد التوزي عن  سهل السجستاني والمبرِّ
  .(109)أبي زيد األنصار، وأخذه األندلسيون عن القالي

 الخاتمة:
د عام  م في 862هـ/ 689ولد محمد بن يزيد المعروف بالمبرِّ

وتتلمذ عليه عدد من علمائها كالمازني والجرمي  ،مدينة البصرة بالعراق
وأبي حاتم السجستاني وغيرهم، كما تتلمذ عليه عدد من العلماء في 

 ،وابن السراجالمشرق كاألخفش األصغر وأبي بكر الصولي والزجاج 
وغيرهم الكثير من العلماء الذين كان لهم الفضل في ازدهار عدد من 

وكذلك في نشر فكر المبرِّد في العديد من البلدان المعروفة في  ،العلوم
 ذلك الزمن.

                                                 
*

كل عذراء خريدة، والخريدة أيضا  اللؤلؤة التي لم تثقب بعد، أي البكر والنادر من  
 rلسان العربمنظور، األشعار، ابن 
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وعلى امتداد حياة المبرِّد صدر عنه عدد من المصنفات في 
 ،دب واللغةمجاالت متعددة دلت على موسوعيته، فمنها ما كان في األ

ومنها ما كان في التفسير والقراءات وغيره، وقد ذكر الباحث في هذه 
الدراسة عددا  من هذه المصنفات التي انتشر بعضها في العالم اإلسالمي 
د وتالميذه ومن تتلمذ عليهم، فشكلوا بذلك حالة ثقافية تستحق  عبر المبرَّ

إلى المشرق في  الدراسة، وذلك من خالل الذين ارتحلوا من األندلس
رحالتهم العلمية، ومنهم أبو اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني، وأبو محمد 

وهنالك من دخل األندلس من  ،قاسم بن أصبغ البياني، وابن أبي عالقة
في الحياة الثقافية  تأثيرالمشرقيين كأبي على القالي الذي كان له 

 األندلسية.
د في أصقاع األ من األندلس رض وكان انتشرت مؤلفات المبرِّ

إذ دخلت إليها عبر تالميذه ومن تتلمذ عليهم لتشكل حالة علمية  ؛ضمنها
فريدة، ولعل أهم مؤلفاته التي وجدت طريقها إلى األندلسيين بتناولهم لها 

ن على دراسته األندلسيو واالهتمام بها هو كتاب الكامل، حيث عكف 
، حتى أنه لتعقيب عليهوشرحه وا والنهل من معارفه ،وتدريسه وروايته

ليصعب على الباحث تتبع حركة هذا الكتاب على مر العصور التي 
عاش بها العرب المسلمون في األندلس، كما كان لبعض مؤلفاته األخرى 

منها كتاب المقتضب وكتاب  ،نصيبها في الوسط الثقافي األندلسي
د قد كان المبرِّ  وكذلك الكتب التي ،المدخل وكتاب التصاريف وغيرها

في تطور األدب وعلوم اللغة  أثررواها عن شيوخه، فكان له بذلك 
حيث امتد هذا العصر عبر العصور المختلفة التي العربية في األندلس، 

فالحركة الفكرية لم يمنعها االختالف السياسي أو البعد المكاني  .مرت بها
 مت.من االنتقال وحتى من االزدهار، فالعلم يتخطى الحواجز مهما عظ

                                                 
، طبقات النحويين واللغويينم(، 080هـ/ 320أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي )ت ( 1)

، وسيشار 898ة، د.ت، ص، دار المعارف، القاهر 6تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
؛ محمد بن إسحاق النديم المعروف بابن إسحاق أبي يعقوب طبقاته تاليا  الزبيدي، يلإ

، تحقيق رضا تجدد، )د.ن(، طهران، )د.ت( الفهرستم(، 005هـ/385)ت  الوراق
؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفهرسته تاليا  ابن النديم، يلإوسيشار 

، مراجعة لجنة من العلماء، دار جمهرة أنساب العربم(، 8923/ـه452األندلسي )ت 
؛ أبو بكر جمهرة، وسيشار إليه تاليا  ابن حزم، 322م، ص6998الكتب العلمية، بيروت، 

تاريخ مدينة السالم م(، 8928/ـه423أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت 
جـ، تحقيق بشار عواد 82، ا ووارديهاوأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهله

وسيشار إليه تاليا   293، ص4م، جـ6998معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان تاريخ بغدادالبغدادي، 

جـ، تحقيق إحسان عباس، 8، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، م(8683هـ/288)ت 
ه تاليا  ابن خلكان، يلإ، وسيشار 384-383، ص4دار صادر، بيروت، )د.ت(، جـ

 .وفيات
؛ ابن خلكان، 293، ص4، جـتاريخ بغداد؛ البغدادي، 322، صجمهرةابن حزم،  (2)

 .384، ص4، جـوفيات
، وفياتان، ؛ ابن خلك24، صالفهرست؛ ابن النديم، 898، صطبقاتالزبيدي،  (3)

 .384ص

                                                                                  
، تاريخ بغداد؛ البغدادي، 322، صجمهرة؛ ابن حزم، 898، صطبقاتالزبيدي،  (4)
 .293، ص4جـ
، جمهرة؛ ابن حزم، 24، صالفهرست؛ ابن النديم، 898، صطبقاتالزبيدي، ( 5)

 .384، صوفيات؛ ابن خلكان، 293، ص4، جـتاريخ بغداد، ؛ البغدادي339ص
 .384، ص4، جـوفيات؛ ابن خلكان، 293، ص4، جـتاريخ بغدادالبغدادي،  (6)
 .384، ص4، جـوفياتابن خلكان،  (7)
 .339، صجمهرةابن حزم،  (8)
، تاريخ بغداد؛ البغدادي، 339، صجمهرة؛ ابن حزم، 24، صالفهرستابن النديم،  (9)
 .293، ص4جـ
 .896-898، صطبقاتالزبيدي، ( 10)
 .890، صطبقاتالزبيدي،  (11)
اهلل محمد بن أحمد بن  ؛ شمس الدين أبو عبد383، ص4، جـوفياتابن خلكان،  (12)

جـ، 53، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمم(، 8324ه/248عثمان الذهبي )ت 
، 68م، جـ8008روت، السالم تدمري، دار الكتاب اللبناني، بي تحقيق عمر عبد

 .تاريخ اإلسالمه تاليا  الذهبي، يلإ، وسيشار 600ص
اللطيف بن محمد رياض  ، عبد399-600، ص68، جـتاريخ اإلسالمالذهبي،  (13)

، تحقيق محمد التونجي، مكتبة الخانجي، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنونزادة، 
 .أسماء الكتباللطيف،  ، وسيشار إليه تاليا  عبد655القاهرة، د.ت، ص

 .322، صجمهرة؛ ابن حزم، 890، صطبقاتالزبيدي،  (14)
الرحمن بن أبي  عبد ؛ السيوطي، جالل الدين683، ص8، جـوفياتابن خلكان،  (15)

جـ، تحقيق محمد 6، طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعاة في م(، 8595هـ/088بكر )ت 
، وسيشار إليه تاليا  423، ص8أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، جـ

 .بغية الوعاةالسيوطي، 
 .482-485، ص6، جـوفيات؛ ابن خلكان، 890، صطبقاتدي، الزبي (16)
 .384، ص8، جـوفياتابن خلكان،  (17)
 .396-398، ص3، جـوفياتابن خلكان،  (18)
 .352، ص4ـ، جوفياتابن خلكان،  (19)
بغية ؛ السيوطي، 40، ص8، جـوفيات؛ ابن خلكان، 889، صطبقاتالزبيدي،  (20)

 .488، ص8جـوفيه إبراهيم بن السرّي،  ،الوعاة
 .44، ص3، جـوفيات؛ ابن خلكان، 882، صطبقاتالزبيدي،  (21)
 .22-22، ص3، جـوفياتابن خلكان،  (22)
 .330، ص4، جـوفياتابن خلكان،  (23)
 .09، صالفهرستابن النديم،  (24)
الحليم النجار،  جـ، نقله إلى العربية عبد2، تاريخ األدب العربيكارل بروكلمان،  (25)
تاريخ ، وسيشار إليه تاليا  بروكلمان، 824، ص6، دار المعارف، القاهرة، د. ت، جـ5ط

 .األدب
اللطيف،  ؛ عبد384، ص4، جـوفيات؛ ابن خلكان، 25، صالفهرستابن النديم،  (26)

 .655، صأسماء الكتب
 .655، صأسماء الكتباللطيف،  ؛ عبد25، صالفهرستابن النديم،  (27)
 .25، صالفهرستابن النديم،  (28)
 .655، صأسماء الكتباللطيف،  ؛ عبد25، صالفهرستابن النديم،  (29)
 .25، صالفهرستابن النديم،  (30)
 .655، صأسماء الكتباللطيف،  ؛ عبد25، صالفهرستابن النديم،  (31)
 .25، صالفهرستابن النديم،  (32)
التكملة م(، 8629هـ/258بن أبي بكر بن األبار القضاعي )ت  اهلل محمد أبو عبد (33)

 -823، ص8، جـ8055جـ، نشر عزت العطار الحسيني، القاهرة، 6، لكتاب الصلة
؛ أحمد بن محمد بن أحمد المقري )ت التكملة، وسيشار إليه تاليا  ابن األبار، 824
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ا لسان الدين بن نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرهم(، 8238هـ/8948
-834، ص3، جـ8028جـ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 8، الخطيب

 .نفح الطيب، وسيشار إليه تاليا  المقري، 835
بغية الملتمس في تاريخ م(، 8693هـ/500أحمد ين يحيى بن عميرة الضبي )ت ( 34)

دار  -جـ، تحقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة6، رجال أهل األندلس
بغية اليا  الضبي، وسيشار إليه ت 509-580، ص6م، جـ8080الكتاب اللبناني، بيروت، 

-42، ص6، جـنفح الطيب؛ المقري، 658، ص6، جـبغية الوعاة؛ السيوطي، الملتمس
40. 

 .686-688، صطبقاتالزبيدي،  (35)
بن أبي نصر الحميدي )ت  اهلل محمد ؛ أبو عبد888-882، صطبقاتالزبيدي،  (36)

، تحقيق إبراهيم 6ق، ط6، جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلسم(، 8905/ـه488
، 8، ق8083دار الكتاب اللبناني، القاهرة،  -األبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة

 .جذوة المقتبس، وسيشار إليه تاليا  الحميدي، 653-656ص
، 8، جـبغية المقتبس؛ الضبي، 654-653، ص8، قجذوة المقتبس، الحميدي (37)

 .826، ص3، جـنفح الطيب؛ المقري، 683ص
، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة تاريخ الفكر األندلسيآنخل جنثالث بالنثيا،   (38)

 .تاريخ الفكر، وسيشار إليه تاليا  بالنثيا، 880الدينية، القاهرة، )د.ت(، ص
 .684، ص8، جـبغية المقتبسبي، ؛ الض654، ص8، قجذوة المقتبسالحميدي،  (39)
جـ، مراجعة شوقي ضيف، دار الهالل، 4، تاريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيدان،  (40)

 .تاريخ آداب، وسيشار إليه تاليا  زيدان، 808-809، ص6القاهرة، د.ت، جـ
السالم الشدادي،  ا عبد، حققهالمقدمةم(، 8495هـ/898عبدالرحمن بن خلدون )ت  (41)
 .395م، ص6995جـ، خزانة ابن خلدون: بيت العلوم واآلداب، الدار البيضاء، 5
، تحقيق ماريا أخبار الفقهاء والمحدثينم(، 028هـ/328الخشني، محمد بن حارث )ت ( 42)

لويسا آبيال ولويس مولينا، المجلس األعلى لألبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم 
؛ الضبي، أخبار الفقهاءوسيشار إليه تاليا  الخشني،  362م، ص8008العربي، مدريد، 

 .303ص ،6، جـبغية الملتمس
 .362، صأخبار الفقهاءالخشني،  (43)
ملك األنصاري المراكشي ال ؛ محمد بن عبد323-326، ص8، جـالتكملةابن األبار،  (44)

، السفر السادس، تحقيق الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةم(، 8393هـ/293)ت 
، وسيشار إليه تاليا  433-436م، ص8023إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 

 .859، ص6، جـنفح الطيب؛ المقري، الذيل والتكملةالمراكشي، 
 .362، صأخبار الفقهاءالخشني،  (45)
، 2، سالذيل والتكملة؛ المراكشي، 323-326، ص8، جـالتكملةابن األبار،  (46)

 .859، ص6، جـنفح الطيب؛ المقري، 433-436ص
الملك األنصاري المراكشي  ؛ محمد بن عبد323-326، ص8، جـالتكملةابن األبار،  (47)

، السفر السادس، تحقيق والصلة الذيل والتكملة لكتابي الموصولم(، 8393هـ/293)ت 
، وسيشار إليه تاليا  433-436م، ص8023إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 

 .859، ص6جـ نفح الطيب،؛ المقري، الذيل والتكملةالمراكشي، 
 .859، ص6، جـنفح الطيب، ؛ المقري323-326، ص8، جـالتكملةابن األبار،  (48)
 .828، ص3، جـيبنفح الط؛ المقري، 626، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (49)
 .626، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (50)
 .650، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (51)
ق، 6، كتاب الصلةم(، 8823هـ/528الملك بن بشكوال )ت أبو القاسم خلف بن عبد (52)

، وسيشار إليه تاليا  ابن 428، ص6م، ق6992الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
، 3، جـنفح الطيب؛ المقري، 863، ص8، جـبغية الوعاة؛ السيوطي، الصلةبشكوال، 

828. 

                                                                                  
اهلل بن محمد بن يوسف األزدي المعروف بابن الفرضي  د عبدأبو الولي( 53)

جـ، تحقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب 3، تاريخ علماء األندلسم(، 8983هـ/493)ت
وسيشار إليه  228، ص6م، جـ8080دار الكتاب اللبناني، بيروت،  -المصري، القاهرة

 .268، ص6، جـالتكملة؛ ابن األبار، تاريخ علماءتاليا  ابن الفرضي، 
 .268، ص6، جـالتكملةابن األبار،  (54)
 .248، ص6، جـتاريخ علماءابن الفرضي،  (55)
 .28، ص6، جـتاريخ علماءابن الفرضي،  (56)
 .65، ص8، جـبغية الوعاة؛ السيوطي،  228، ص6، جـتاريخ علماءابن الفرضي، ( 57)
 .824، ص6، جـالتكملةابن األبار،  (58)
 .28، ص3، جـالتكملةابن األبار،  (59)
 .828، ص4، جـنفح الطيب؛ المقري، 458، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (60)
 .303، ص8، جـالتكملةابن األبار،  (61)
اهلل بن الفراء الجزري  ؛ ويرد باسم محمد بن عبد498، ص8، جـالتكملةابن األبار،  (62)

 .859، ص8، جـبغية الوعاةعند السيوطي، 
 .552، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (63)
، صلة الصلةم(، 8398هـ/298أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي )ت ( 64)
، 380م، ص6998حقيق شريف أبو العال العدوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ت

 .صلة الصلةوسيشار إليه تاليا  ابن الزبير، 
 .620، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (65)
 .686، ص8، جـالتكملةابن األبار،  (66)
 .542، ص6، جـالتكملةابن األبار،  (67)
 .423، ص2، سالذيل والتكملةالمراكشي،  (68)
 .424، ص2، سالذيل والتكملةالمراكشي،  (69)
 .888، ص6، جـالتكملةابن األبار،  (70)
 .886، ص6، جـالتكملةابن األبار،  (71)
 .528، ص6، جـالتكملةابن األبار،  (72)
 .802، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (73)
 .623، ص4، جـالتكملةابن األبار،  (74)
 .353، ص6، جـالوعاة بغيةالسيوطي، ( 75)

الرعيني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني األشبيلي ( 76)
، تحقيق إبراهيم شبوح، وزارة الثقافة واإلرشاد مج شيوخ الرعينيبرنام(، 8622هـ/222)ت

 .برنامجوسيشار إليه تاليا  الرعيني،  42-46م، ص8026القومي، دمشق، 
 .20، صبرنامجالرعيني،  (77)
 .228-250، ص6، جـالتكملةابن األبار،  (78)
 .688، ص2، سالذيل والتكملةالمراكشي، ( 79)
 .680، ص2س الذيل والتكملة،المراكشي، ( 80)
 .353، ص6، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (81)
اإلحاطة في أخبار م(، 8324هـ/222ني )تلسان الدين بن الخطيب السليما (82)

، 6م، جـ8022اهلل عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة،  جـ، تحقيق محمد عبد4، غرناطة
 .اإلحاطة، وسيشار إليه تاليا  ابن الخطيب، 362، ص385ص

 .428، ص3، جـنفح الطيبالمقري،  (83)
جـ، تحقيق إحسان 2، معجم األدباءم(، 8668هـ/262ياقوت الحموي الرومي )ت( 84)

، وسيشار إليه تاليا  6228، ص2م، جـ8003عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
 .معجم األدباءياقوت، 

 .825، ص6، جـتاريخ األدببروكلمان،  (85)
 .25، ص8، جـالتكملة ابن األبار، (86)
 .683،  ص3، جـةالتكملابن األبار، ( 87)
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 .624، صصلة الصلةابن الزبير، ( 88)
 كتاب القرط على الكامل: وهي الطررالبطليوسي، ابن السيد، وأبو الوليد الوقشي،   (89)

، كتاب القرط على الكامل، ، تحقيق وتقديم ظهور أحمد أظهروالحواشي على الكامل للمبرد
 م.8089د.م،  الهور،

 .620، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (90)
 .624، صصلة الصلةابن الزبير،  (91)
 .8203، صشف الظنونكحاجي خليفة،  (92)
-846، ص6، جـبغية الوعاة؛ السيوطي، 898، ص4، جـاإلحاطةابن الخطيب،  (93)

843. 
 .552، ص8، جـبغية الوعاةالسيوطي،  (94)
فهرس ابن م، 8820/ـه525أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة األشبيلي )ت (95)

ر األشبيلي: ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع خي
، 624م، ص8008، تحقيق محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، المعرفة

 .فهرسوسيشار إليه تاليا  ابن خير، 
 .663، ص6، جـالصلةابن بشكوال،  (96)
 .802، ص6، جـالصلةابن بشكوال،  (97)
 .623، صفهرسابن خير،  (98)
 .829، ص6، جـالصلةابن بشكوال،  (99)
 .624، صفهرسابن خير،  (100)
 .350، صفهرسابن خير،  (101)
كتاب العقد م(، 049هـ/368ربه األندلسي )ت  أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد (102)

السالم هارون، دار الكتاب العربي،  جـ، شرح أحمد أمين، إبراهيم األبياري، عبد2، الفريد
 .ريدالعقد الفربه،  ، وسيشار إليه تاليا  ابن عبد648-634، 8م، جـ8008بيروت 

 .383، ص5، جـالعقد الفريدربه،  ابن عبد (103)
 .89، ص2، جـالعقد الفريدربه،  ابن عبد (104)
 .620، صفهرسابن خير،  (105)
 .620، صفهرسابن خير،  (106)
 .623، صفهرسابن خير،  (107)
 .689، صفهرسابن خير،  (108)
 .360، صفهرسابن خير،  (109)
 

 المصادر والمراجع:
 المصادر: .أ

مد بن أبي بكر بن األبار مح عبد اهللابن األبار، أبو  -8
جـ، نشر 6، التكملة لكتاب الصلةم(، 8629هـ/258القضاعي )ت 

 .8055عزت العطار الحسيني، القاهرة، 
الملك  ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد -6

ق، الهيئة المصرية العامة 6، كتاب الصلةم(، 8823هـ/528)ت
 م.6992للكتاب، القاهرة، 

كتاب القرط على  يد، وأبو الوليد الوقشي،البطليوسي، ابن الس -3
تحقيق وتقديم ، الكامل: وهي الطرر والحواشي على الكامل للمبرد

 م.8089الهور، د. ن،  ،ظهور أحمد أظهر

                                                                                  

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  -4
، مراجعة جمهرة أنساب العربم(، 8923/ـه452األندلسي )ت 

 م.6998لكتب العلمية، بيروت، لجنة من العلماء، دار ا
محمد بن أبي نصر )ت  عبد اهللالحميدي، أبو  -5

ق، 6، جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلسم(، 8905/ـه488
دار  -، تحقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة6ط

 .8083الكتاب اللبناني، القاهرة، 
 8363هـ/ 262أو 263 المنعم )ت الحميري، محمد بن عبد -2

الروض المعطار في خبر األقطار: معجم جغرافي م(، 8362أو 
، مكتبة لبنان، 6، تحقيق إحسان عباس، طمع فهارس شاملة

 م. 8084بيروت، 
أخبار م(، 028هـ/328الخشني، محمد بن حارث )ت  -2

، تحقيق ماريا لويسا آبيال ولويس مولينا، الفقهاء والمحدثين
ألبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم العربي، المجلس األعلى ل

 م.8008مدريد، 
الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت  -8

تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وذكر م(، 8928/ـه423
جـ، تحقيق بشار عواد 82، قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها
 م.6998ت، معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيرو 

ابن الخطيب، لسان الدين بن الخطيب السليماني  -0
جـ، تحقيق 4، اإلحاطة في أخبار غرناطةم(، 8324هـ/222)ت

 م.8022عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة،  عبد اهللمحمد 
، المقدمةم(، 8495هـ/898الرحمن )ت  ابن خلدون، عبد -89

ن: بيت العلوم جـ، خزانة ابن خلدو 5السالم الشدادي،  حققها عبد
 م.6995واآلداب، الدار البيضاء، 

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي  -88
، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، م(8683هـ/288)ت بكر 

 جـ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )د.ت(.8
ابن خير، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة  -86
فهرس ابن خير األشبيلي: ما رواه م، 8820/ـه525شبيلي )تاأل

عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
، تحقيق محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، المعرفة
 م.8008

محمد بن أحمد بن عثمان  عبد اهللالذهبي، شمس الدين أبو  -83
، وفيات المشاهير واألعالمتاريخ اإلسالم و م(، 8324/ـه248)ت 
السالم تدمري، دار الكتاب اللبناني،  جـ، تحقيق عمر عبد53

 م.8008بيروت، 
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الرعيني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني األشبيلي  -84
، تحقيق إبراهيم شبوح، برنامج شيوخ الرعينيم(، 8622هـ/222)ت

 م.8026وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 
م(، 080/هـ320الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن )ت  -85

، 6، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ططبقات النحويين واللغويين
 دار المعارف، القاهرة، د.ت. 

ابن الزبير، أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي )ت  -82
، تحقيق شريف أبو العال العدوي، صلة الصلةم(، 8398هـ/298

 م.6998افة الدينية، القاهرة، مكتبة الثق
الرحمن بن أبي بكر )ت  عبد السيوطي، جالل الدين -82

جـ، 6، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةم(، 8595هـ/088
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت.

بغية م(، 8693هـ/500ن يحيى بن عميرة )ت ب، أحمد ضبيال -88
جـ، تحقيق إبراهيم 6، س في تاريخ رجال أهل األندلسالملتم

ي، ندار الكتاب اللبنا -األبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة
 م. 8080بيروت، 

ربه األندلسي  ربه، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ابن عبد -80
جـ، شرح أحمد أمين، 2، كتاب العقد الفريدم(، 049هـ/368)ت 

السالم هارون، دار الكتاب العربي، بيروت  إبراهيم األبياري، عبد
 م.8008

بن محمد بن يوسف األزدي  عبد اهللابن الفرضي أبو الوليد  -69
جـ، تحقيق إبراهيم 3، تاريخ علماء األندلسم(، 8983هـ/493)ت

دار الكتاب اللبناني،  -األبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة
 م.8080بيروت، 

الملك األنصاري )ت  عبدالمراكشي، محمد بن  -68
، السفر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةم(، 8393هـ/293

 م.8023السادس، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 
نفح م(، 8238هـ/8948المقري، أحمد بن محمد بن أحمد )ت  -66

األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن  غصنالطيب من 
حقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، جـ، ت8، الخطيب
8028. 

ابن النديم، محمد بن إسحاق النديم المعروف بابن إسحاق أبي  -63
، تحقيق رضا تجدد، الفهرستم(، 005هـ/385يعقوب الوراق)ت 

 )د.ن(، طهران، )د.ت(.
 عبد اهللياقوت بن  عبد اهللياقوت الحموي الرومي، أبو  -64
جـ، تحقيق إحسان عباس، 2، اءمعجم األدبم(، 8668هـ/262)ت

 م.8003دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

                                                                                  

 عبد اهللياقوت بن  عبد اهللياقوت الحموي الرومي، أبو   -65
جـ، دار صادر، بيروت، 5، معجم البلدانم(، 8668هـ/262)ت

 م.8022
 المراجع: .ب

، ترجمة تاريخ الفكر األندلسيبالنثيا، آنخل جنثالث،  -8
 تبة الثقافة الدينية، القاهرة، )د.ت(.حسين مؤنس، مك

جـ، نقله إلى 2، تاريخ األدب العربيبروكلمان، كارل،  -6
، دار المعارف، القاهرة، 5الحليم النجار، ط العربية عبد

 د. ت.
والمعروف أيضا   عبد اهللخليفة، حاجي مصطفى بن  -3

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونبكاتب جلبي، 
محمد شرف الدين بالتقايا، دار إحياء عني بتصحيحه 

 التراث، بيروت، د.ت. 
أسماء اللطيف بن محمد رياض زادة،  رياض زادة، عبد -4

، تحقيق محمد التونجي، الكتب المتمم لكشف الظنون
 مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت.

جـ، مراجعة 4، تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي،  -5
 القاهرة، د.ت. شوقي ضيف، دار الهالل،
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