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 مقدمة:

ف مختلل في التأليف ةيومعرفية تميز القرن السابع هجري/ الثالث عشر ميالدي بثورةعلم

مختلف ذاتية لر الكتابة تراجم السيالمجاالت األدبية والتاريخية مثل: الكتابة والنحو والشعر و

لس ي األنديخية فعرفتها الكتابة التارمن الفنون التي ةاألخير هعتبر هذتوالمؤرخين، والعلماء 
 لشخصياتء واث كان هناك اهتماما كبيرا للمؤلفين في التأريخ لمختلف العلمايمنذ نشأتها، ح

من  الكثير صلناتالذين نبغوا في مجاالت مختلفة دينية كانت أو سياسية أو فكرية،  غير أنه لم 

ر مصادمؤلفاتهم التي عرفناها من خالل بعض النُقوٍل السطحية أو اإلشارات في بعض ال
 الالحقة.

باقي  ة عنوقد ظهر هذا الفن عبر فترات تاريخية مختلفة حيث تميزت كتب التراجم األندلسي
ها فات أن  لمصنوما يُلِفُت النظر في هذه ا،المصنفات العلمية ِلما تتضمنه من فوائد تاريخية

 خطاءأانت سلسلة متصلة الحلقات فالمصنف األول يكمل الثاني، والكتاب الالحق يصحح ك
 الكتاب األول ويضيف إليه بعضا من المعلومات وغيرها. 

 عي القضاهللا ومن بين المؤرخين الذين كتبوا في هذا الفن المؤرخ أبو عبد هللا محمد بن عبد

الل مؤلفاته في الكتابة والتأليف وهذا من خ الذي كان له دورا كبيرا المشهور بابن األبار
تاب م كتمالذي وضعه المؤرخ من أجل أن يُ  "التكملة"اب كت التي نذكر من بينها، المتنوعة

في جه ابن األبار ومنه: "عنوانبحثي بم( ومن هنا جاء 1183ه/578الصلة البن بشكوال)ت

 ".م(1260-1199هـ/658-595) التكملة لكتاب الصلة هكتاب

 اإلشكالية:

 التالية:ي طرح اإلشكالية عوالبحث في هذا الموضوع يستد

 منهج ابن األبار في كتاب التكملة؟  هي أبرز سماتما 
 تحت هذه اإلشكالية الرئيسية مجموعة من األسئلة الفرعية وهي:تندرج و

 كيف كانت حياة ابن األبار خالل القرن السابع هجري/ الثالث عشر ميالدي؟-

 لة؟الموارد التي اعتمدها في كتابة مؤلفه التكملة لكتاب الصأهم المصادر و ماهي-
 في كتاب التكملة؟  ابن األبار أسلوب كيف كان-

 

 األهمية العلمية للموضوع: 

( التي لم م13هـ/7نظرا لألحداث واألوضاع السياسة المضطربة في األندلس خالل القرن )   

ألبار بن ااتمنع العلماء من التدوين في مجاالت مختلفة وحسب اتجاهاتهم، فقد كان المؤرخ 

 قون،اصلة ما بدأ به العلماء السابيؤلف بكل موضوعية ودقة متناهية محاوال بذلك مو
 األندلس خالل ذلك االضطراب السياسي. إلى أنه ألف بعضا من كتبه في باإلضافة

 : اختيارالموضوع أسباب
ت فترا االتجاهات والمناهج التي كتب بها المؤرخون عبربالتعريف  األسباب الموضوعية:

سي ندلالتاريخوخاصة ما يتعلق بكتب التراجم والصالت، وأبرز سمات اإلنتاج الفكري األ
افي باإلضافة إلى التعرف على قيمة العلماء في الوسط الثق ،م(13/ـه7خالل القرن )

 تلك الفترة.في واالجتماعي والسياسي 
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بمناهج  التي تختص محاولة التمكن من البحث في هذا النوع من الدراساتاألسباب الذاتية:
 المؤرخين في الكتابة التاريخية وخاصة المتعلقة منها بكتب التراجم والطبقات.

 :الدراسة خطة
ونة من المكعلى الخطة  اعتمدت المطروحة اإلشكاليةاإلجابة على ذا الموضوع وولدراسة ه

 ع.مصادر والمراجللالمالحق وقائمة  ، إضافة إلىفصـــول ثم  خاتمة وأربعةمقدمة 

خالل  ر منيتكون من أربعة عناصر حيث كان بعنوان التعريف بحياة ابن األبا الفصل األول:

صلتنا ولتي نشأته ودراسته وأهم الشيوخ الذين قاموا بتدريسه وتوجيهه ومؤلفاته العلمية ا
نه قل عنُ منه من خالل ما  أو تحصلنا على بعض الشذراتوالبعض منها الذي فقد ولم يصلنا 

لى أهم ضافة إباإلعنه ا تحدثت على أهم التالميذ الذين نقلوعده.كما في المصادر التي جاءت ب

 من بعده. لهاء حياته، وأراء العلماء الذين ترجموا الوظائف التي شغلها أثن
ة حيث كان كتاب التكملة لكتاب الصلل السمات العامةوهو عبارة على دراسة  الفصل الثاني:

ر ألباين كتبوا في هذا الفن وسبقوا ابن اهناك تمهيد عن كتب التراجم والمؤرخين الذ

ن ع ت، وتحدثدراستهابعد اإلطالع عليها و ته المؤلفاتابين ه ونستطيع أن ندرك الفرق
فترات  عبر وبطبيعة الحال تكون طباعته ونشره ،لهذا المصنف الفترة التي تمت فيها كتابته

عض بحمل نسخة مختلفة وبمعالجة مختلفة، ومن خالل هذا ارتأيت أن  أعرف وكل فترة ت

 المحققين الذين تحصلت على بعِض المعلومات عليهم. 
 وهي"ملةلتكا"هوهو يتعلق بالمصادر التي اعتمدها ابن األبار في كتابة كتاب الفصل الثالث:

ثير من لى الكاإلجازة، واعتماده عالرواية الشفوية( و)وهي  مشافهةالمشاهدة والمتنوعة بين 

 األخذ منها.واطالعه على عدد كبير من مؤلفات السابقين  إلى  باإلضافةالوثائق اإلثباتية، 
تبعه الذي وهو آخر فصل في الدراسة حيث تطرقت فيه إلى المنهج التاريخي ا الفصل الرابع:

له ة نقب التراجم وطريقابن األبار في كتاب التكملة؛ والذي نقصد به منهجيته في ترتي

، اتللمعلوم هعرضاللغوي في أسلوبه  إلىضافة من المصادر التاريخية باإل واالقتباس
 تاريخيةت الذي يشمل نقد األشخاص الذين ترجم لهم ونقد المروياوأخيرا النقد التاريخي ال  

 .في ذلك هتوإبراز مدى موضوعي

 األخير خاتمة تضم أهم النتائج التي توصلت لها من خالل دراستي هذه.  وفي

 المنهج المعتمد في الدراسة:

 اتبعت في دراستي لهذا الموضوع عدة مناهج وهي:

نواعها ندلس وأاأل : لسرد األحداث التاريخية تبعا لما تُِرَك من آثار فكرية فيالمنهج التاريخي
 المختلفة.

المعلومات التي وردت في كتاب التكملة واستخراج  مختلفوصف المنهج الوصفي: 

 المنهجية التي سار عليها ابن األبار في تدوين هذا الكتاب.
لها تجزئتها وتحلي يبعد وصف المعلومات التي بين أيدينا وجب علالمنهج التحليلي: 

لف مخت جقة بدراستي، ثم استخراعالالعلى مختلف كتب التراجم والدراسات ذات  باالعتماد

 .استيويعتبر هذا المنهج ركيزة در من حين إلى آخر عليها النتائج الواردة والتعليق
مؤلف  بين : فقد تخلل دراستي من حين إلى آخر فاستعملته في المقارنةأما المنهج المقارن

يف ي التألفبقوه التراجم الذين كانوا قد س فيالتكملة البن األبار وبين كتب المؤلفين األخرى 

 .المقارنة في نصوص التراجم في حد ذاتها أو

 الصعوبات: 
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 واجهتني في دراستي عدة صعوبات متمثلة في:
 صعوبة الموضوع في حد ذاته وذلك ألنه يحتاج إلى وفت طويل لدراسته.-

 الوصول إليها.ش ٌح في الدراسات التي تتحدث عن هذا الموضوع وإذا وجدت يصعب -

دم ل تقالنقص في تحليل ونقد المعلومات في المراجع التي اعتمدتها، فهي بطبيعة الحا-
قولة من من وذكر آثارهم فقط، همأخبارللعلماء وسرد بعض ترجمة بال تتعلقمعلومات عامة؛ 

كيزة هي الرو، دون التعرض لطريقتهم ومنهجهم في الكتابة المصادر التي اعتمدت عليها
 .الغائبة في المراجع المعتمدة األساسية في دراستي

 أهم المصادر والمراجع المعتمدة:

ب في أهميتها ودرجتها على حساعتمدت في دراستي هذه على جملة من المصادر تنوعت 
 .ارافيجغكتب الو كتب التاريخ العامالتراجم و بين كتبقد تنوعت ، فالمادة التي تحتويها

ات معلوم لما وجدت فيها مندراستي  في مقدمة الكتب التي اعتمدتهاتأتي كتب التراجم في 

 ، ومن أهمها:تتعلق بحياة ابن األبارقيمة 
سة ه الدراوع هذموض كثرت العودة إليه كونهالبن األَبَّار والذي أالتكملة لكتاب الصلة""كتاب -

 .ةوقد أفادني في جميع فصول المذكر ،الرئيسي

( م1286هعـ/685لمؤلفه ابن سععيد )ت  "محليالمعلي في التاريخ ال تصار القدحاخ"كتاب -

ابعع والذي يعتبر ممن عاصر مؤرخنعا ابعن األبعار وأفعادني فعي الفصعل األول فعي العنصعر الر

 .األبارترجمته البن وذلك في 

ت بعععن عبعععد الملعععك المراكشعععي )المؤلفعععه  كتااااب الاااذيل والتكملاااة لكتاااابي الموصااال والصااالة-

لعى إمعن مؤلفاتعه التعي لعم تصعل إلينعا باإلضعافة  بعضم( والذي أفادني في ذكر 1304هـ/703

 .ذكر مختلف شيوخه الذين أخذ عنهم العلم

ا فعي لتعي ذكرهعاستفدت منها فيما يتعلق بحياة ابن األَبَّار وبعض األحداث ا:كتب التاريخ العام

 عنهعا ومعا بعين معا ذكعره ابعن األَبَّعاركتابه "التكملعة لكتعاب الصعلة"، لغعرض فهمهعا والموازنعة 

 ، ومن أهمها:ذكرته  هذه المصادر

لتلمساني للمقرئ ا "نفح الطيب"م( وكتاب 1405/ھ808البن خلدون )ت  "العبر وديوان المبتدأ والخبر"

 م( والذي افدنا منه غاية المنفعة 1631/ھ1041)ت 

 كتب الجغرافيا

 م( .1326/ھ727)تلحميري " لفي خبر األقطار الروض المعطار"

ا أهم المراجع نذكر منها:  أم 
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في  ادنيأف والذيلمؤلفه بن قاسم مخلوف  كتاب شجرة النور الزكية في الطبقات المالكية-
ي فبيرة نجد ندرة كين في ذكر طلبة العلم الذين أخذوا عن ابن األبار والذالفصل األول 

 ة.ب الصلعلى عنوان التكملة لكتافي المصادر، في الفصل الثاني في عنصر التعقيب ذكرهم 

 في ذكر ألولالمؤلفه جونثالث أنخل بالنثيا وأفادني في الفصل  كتاب تاريخ الفكر األندلسي-
لى ضافة إباإل في الوصف الداخلي للكتاب أهم اآلراء التي قيلت عن ابن األبار والفصل الثاني

 خية مختلفة.عبر فترات تاري "التكملة لكتاب الصلة"ذكر مراحل نشر كتاب
تي مة اليعتبر من المراجع الهالمؤلفه محمد عبد الغني حسين و "التراجم والسير"كتاب -

القة ي انطفكنه دليل مهم وللمعرفة أنواع التراجم وإن  كان بصفة عامة  الباحث يستدل بها

كتاب بالتعريف وفصل الثاني للتمهيد الموضوع التراجم. واستفدت منه في الباحث لدارس 
 لكتاب الصلة. التكملة

لمهم امن الدراسات السابقة نذكر نجد مجموعة المذكورة  المصادر والمراجع وإلى جانب

 منها:
ث للباح ةتكملتعقيبات ابن األبار في كتاب التكملة لكتاب الصلة على ابن بشكوال في كتاب ال

افع دو من حيث حمد بني ياسين وهو عبارة عن مقال أفادني كثيرا في الفصل الثانييوسف أ

 .تأليف كتاب التكملة والتعقيب على عنوان التكملة لكتاب الصلة
ال و مقللباحث التازي عبد الهادي وه ترتيب الحروف األبجدية بين المشارقة والمغاربة

 لصلةأخذت عنه الترتيب الهجائي الذي استعمله ابن األبار في كتاب التكملة لكتاب ا

ية جامع( وهي عبارة عن رسالة م1259-1198هـ/658-595األبار األندلسي األديب ) ابن
 وآثاره ياتهماجستير أفادتني في حياة ابن األبار والوظائف التي تقلدها في حلنيل درجة ال

 العلمية.

وهي رسالة  م( وإسهاماته في حقل التأليف واألدب1259-1198هـ/658-595)ابن األبار 
 جامعية لنيل درجة الماجستير واستفدت منها في الفصل الثاني في ذكر تاريخ الطباعة والنشر

لكتاب التكملة وفي ترجمة شخصية المستشرق اإلسباني أالركون.



 

 الفصل األول: التعريف بالمؤرخ ابن األبار القضاعي

 وفاته( -شيوخه -وال: حياته )نشأتهأ

 ثانيا: الوظائف التي شغلها

 )مؤلفاته، تالميذه( ثالثا: إنتاجه العلمي

 رابعا: آراء العلماء فيه
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يعد العالم محمد بن عبد هللا القضاعي البلنسي من أهم هذه الشخصيات الذي كان لهادورا 

، وبما أنه كانت الثالث عشر الميالدي خالل القرن السابع الهجري/ بارزا في الكتابة والتأليف
من -له مقدرة  شعرية وأدبية وتاريخية فقد حظي  بثناء عدد من المؤرخين الذين ترجموا له

ووصفوه بأوصاف عديدة تثبت جدارته الثقافية، ولم تتوقف إبداعات هذا العالم الجليل -بعده

السالطين والحكام ولم يكن هذا  في الثقافة فقط بل تقل د عدة مناصب سياسية جعلته قريبا من
في بالده األندلس فقط بل حتى في البالد المغربية، ولذلك ارتأيت أن أتحدث في هذا الفصل 

عن حياة هذا العالم الجليل وأهم المناصب التي عمل بها باإلضافة النهاية المأساوية التي 

تاريخ وعند مختلف ألمت به، ثم الحديث عن مختلف مؤلفاته والتي تركت أثرها عبر ال
 المؤرخين.

 وفاته(   -شيوخه -أوال: حياته )نشأته
 نشأته: -1

هو محمد بن عبد هللا بن أبي بكر بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر     
 .3ووالده باألندلس 2، أصله من أندة وهي الدار التي نزل بها القضاعيون1القضاعيُّ البلنسيُّ 

 لقب فقدا اليكنى بأبي عبد هللا واشتهر بلقب "ابن األب ار" وقد اختلف المؤرخون بشأن هذ 

نيَّ عُ ه، فقد جدادأذَكر المحقق في كتاب المقتضب أن اللقب أُطلق على ابن األب ار دون أباه وال 
لنخل يح ابه وصفا أو قذفا، ونفى بأن تكون صنعة أجداده اإلبر أو من األبر الذي هو تلق

ضح ووإصالحه فيقول: " كان أبو عبد هللا خبيث اللسان إذا هجا، ال يعرض لخصمه في 

راء ويمشي الخمر، أشبه شيء بالفأرة إيذاء واستخفا ة لى دمامء، عالنهار، ولكنه يدب له الض 
 ِخلقه، ورثاثة هيئته... وهذا ما جعل ابن شلبون يمضي في قوله ويقول:

 

 
ابن  ـــادرة عنـــــــ             ــع النـــــــــاس صـــالت جميرة نـــــــــــال تعجبوا لمض

ـــــــــــــــــــ ار"األبـــــــــ
4 

ه، عرفون به ويفيما ذهب المحقق عبد السالم الهراس إلى أن هذا اللقب كان أجداده يحملون    
لسانه  لبذاءة ة لهأو سب  وكان يوق ِع رسائله به ومن الخطأ القول بأن  الل قب لم يرثه وهو جديد 

 .ورثاثة هيئته. وعلى كل حال فالمصادر التي اطلعت عليها لم يكن هناك رأي مرجح

م نشأ 1198هـ/595ولد ابن األبار في مدينة بلنسية يوم الجمعة في أحد شهري الربيع سنة     
في جو  علمي  مثقف مفقه، فقد كان أبوه من علماء بلنسية

ن رحمه ووصفه بقوله:"...وكا 5

هللا...بعيدا عن التصنع، حريصا على التخلص، مقدما في حمله للقرآن كثير التالوة والتهجد 

به صاحب ورد ال يهمله ذاكرا للقراءات مشاركا في حفظ المسائل آخذا فيما يستحسن من 
                                                             

فدي:  -1 ، 3م، ج2000، تحقيق أحمد األرناووط وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الوافي بالوفياتالص 

 .283ص
: قبيلة من حمير من القحطانيين غلب عليهم اسم أبيهم، فقيل لهم قضاعة، فاختلف النسابون في أصلهم فقالوا: يونالقضاع -2

البعض اآلخر إلى أنهم: قضاعة بن معد بن هم بنو قضاعة بن مالك بن عمر بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير، وذهب 

، دار الكتاب اللبناني، 2، تحقيق إبراهيم األبياري، طنهاية األرب في معرفة أنساب العربالقلقشندي: . أنظرعدنان

 .400م، ص1980بيروت،
، ترجمة رقم 924ص، 2م، ج1995ر الفكر، بيروت، ، تحقيق عبد السالم الهراس، داالتكملة لكتاب الصلةابن األب ار:  -3

716. 
 -14ص ص  م،1989دار اللبناني، بيروت، ، 3، تحقيق إبراهيم األبياري، طالمقتضب من كتاب تحفة القادمابن األبار:  -4

 حقق(.مال، )مقدمة 16
 حقق(.الم)مقدمة  ،9صم، 1986لتونسية، تونس، ، الدار ا2عبد السالم الهراس، ط تحقيق، ديوان ابن األبارابن األبار:  -5
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، وقد ذكرت المصادر ترجمة لوالده دون أن تذكر شيء عن 1اآلداب معدال عند الحكام..."

، حتى أن  ابن األبار أثناء ترجمته 2و والدته ودورها في تنشئة هذا العالم الجليلعائلته أ
"لمحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى بن سعيد أبي عبد هللا ابن الوزير البطرني" 

 .3ذكر بأنه صهره وأنه انتقل معه إلى مدينة تونس

اهتم والدهُ به فقام بتوجيهه وتلى القرآن الكريم بقراءة نافع مراًرا، وسمع منه األخبار    
واألشعار وقد أجازهُ القاضي أبو بكر بن أبي جمرة جميع رواياته، وكان والده يصحبه معه 

إلى مجالس العلم وزيارة العلماء وهو بعد لم يتجاوز مرحلة الطفولة والصبا كما وصفها 

من بلنسية وشرقي   4ن. وعندما أيفع هذا الشاب انفرد عن أبيه باألخذ عن شيوخ جل ةالمؤرخو
األندلس وحتى بعض المدن األندلسية األخرى، وعند وفاة أبيه أخذ مكانه لدى أبي الربيع 

الكالعي الذي أصبح من أقرب وأحب طالبه، وأعظم آثاره أنه مدين له في حياته العلمية 

اقترح عليه تأليف بعض الكتب، كما ألحقه كاتبا بدار حاكم بلنسية وهو والسياسة، فهو الذي 
ال يزال شابا يافعا، كانت حياته العلمية حافلة ولم يكن يستكنف عن اإلفادة ممن هم أقل منه 

 . 5علما ومكانة

 شيوخه: -2

نظم نشأ ابن األبار كاتبا أديبا أحد أئمة الحديث وقرأ القراءات، وبرع في البالغة وال   

؛ أي 7، و كتب العالي والنازل و كان بصيرا بالرجال عارفا بالتاريخ، إخباريا فصيحا6والنثر

 كان متبحرا في مختلف العلوم وقد أخذ كل هذا العلم عن جملة من األعالم منهم:
-عبد هللا بن أبي بكر بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي: والده    

أخذ القراءات عن أبي جعفر الحصار وأجاز له وسمع من أبي عبد هللا بن نوح -رحمه هللا
وأبي بكر بن قنترال وكان فقيها حافظا للقرآن الكريم يستخلف القاضي أبو الحسن بن واجب 

 .8على الصالة بمسجد السيدة في بلنسة

ان له ، كمحمد بن أيوب بن محمد بن وهب بن نوح الغافقي البلنسي: يكنى بأبي عبد هللا   
 م وقد أجاز لوالده.1211هـ/ 608رأسا في القراءات والفقه والعربية توفي

اية رامل أحمد بن محمد بن عمر بن واجب القيسي البلنسي: يكنى بأبي الخطاب، يعتبر ح   

 هـ.6-4القضاء ببلنسية ودانية وشاطبة، توفي سنة  الرواية بشرق األندلس، ولي  

أبي نى بداود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط هللا األنصاري الحارثي: يك   

ـ/ ـه621سليمان، فقيه ومحدث ولي  قضاء مالقة، وكان أفضل الناس وأشدهم حياء توفيسنة 

 .م1224

نه ابن عكثر أمحمد بن عبد العزيز بن سعادة: يكنى بأبي عبد هللا، كان مجودا للقراءات،    
 األبار.

                                                             
 . 834، ترجمة رقم 291ص ، 2، ج التكملةابن األبار:  -1
، رسالة ماجستير قي األدب العربي، مقدمة (1259_1198ه/658_595ابن األبار األندلسي األديب )ماهر زهير جرار:  -2

 .52، ص م1983إلى الدائرة العربية في الجامعة األمريكية، بيروت، 
 .371ترجمة رقم ، 143ص ،1، جلتكملةابن األبار: ا -3
 )مقدمة المحقق(.، 17،16، ص ص المقتضب من كتاب تحفة القادمابن األبار:  -4
 ، )مقدمة المحقق(. 10، ص الديوانابن األبار:  -5
 . 249، ص 5م، ج1984، وزارة اإلعالم، الكويت، 2، تحقيق فؤاد سيد، ط العبر في خبر من غبر:  الذهبي -6
 .238 ، صالمصدر السابقالصفدي:  -7
 . 8، ترجمة رقم 291، ص 2، جالتكملةابن األبار:  -8
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سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكالعي: يكنى بأبي الربيع، خطيب عالم    

بصناعة الحديث، متقدم في نقدها، مبرز في المعرفة بطرق إسنادها، صحبه ابن األبار بضعا 
شرين سنة وهو ندبه إلى وضع كتاب التكملة لصلة بن بشكوال توفي سنة وع

 .1م1237هـ/634

ومن أهل المشرق: أبو البركات عبد القوى بن عبد العزيز بن الحباب وأبو الحسن علي  بن    
 .2يوسف بن بندار وأبو الطاهر إسماعيل بن ظافر القلعي وغيرهم

 وفاته:  -3

وفاة ابن األبار وطريقة قتله حيث ذكروا بأنه قتل بتونس سنة اتفقت جل المصادر على سنة  
. وأحرق مع جميع مؤلفاته التي سيقت 3محرم قصعًا بالرماح 20م يوم الثالثاء 1260هـ/658

معه والغريب في األمر أن المؤرخ الع باس الغبريني في ترجمته البن األبار اكتفى بذكر يوم 

قتل لها ابن األبار بالرغم من التفصيل في المعلومات وسنة الوفاة دون ذكر األسباب التي 
 . فنجد أن  األسباب متنوعة في المصادر، التي ترجمت له:4التي تحصلنا عليه من مؤلفه

 .5شق العصا من المؤرخ ابن األبار ب توتخيل صاح   

 ناسبةلمارصة كان البن األبار الكثير من األعداء الذين كانوا يتربصون به وانتظروا الف   

 لإليقاع به .

ا بعث السلطان     عت اره فرفلى دإاتهم بتوقع المكروه للدولة بسبب ما اطلع عليه السلطان لم 
لها:   إليه جميع كتب ابن األبار وألفى في أثنائها رقعة بأبيات أو 

ــــــــموهُ طغــــــــــا بتـــــــــــــــــونس َخْلــــــــــــــــــٌف           ســــــــــــــ
 6ظلــــــــــــــــما خليــــــــــــــفة

ا أحس ابن األبار بالهالك قال لغالمه: خذ البغلة وامض بها إلى حيث شئت فهي لك    . 7ولم 

باإلضافة إلى الجانب السياسي فقد كان على المستنصر أن يصفي  خصومه ومناظريه إذا 
هـ ومعه جماعة كبيرة 648عمه اللحياني سنة أراد أن يدعم ملكه وقد كان حريصا فقد قتل 

، وهذا من األسباب التي أدت إلى مقتل مؤرخنا ألنه كان يرى بأن 8من األعيان واألقارب

 يه شاعرنا:فقد ذُكر بيت شعري يقول ف 9مقتل عمه ظلما وعدوانا
ــــــــــــهُ      ولــــ ـــم يُــــــِقــــــــــْل مــــــن عــَــــَصى أبــــــاه وَجـــــفــــــــــــَا أُمَّ

ــــــــــــــهُ   10َعـــثْـــــــرة عـمَّ

                                                             
، دار األفاق 2، تحقيق عادل نويهض، ط فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية عنوان الدراية:  الغبريني -1

 .310م، ص 1979الجديدة، بيروت، 
 .311، صالمصدر نفسه -2
. 207م، ص 1978، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، مطبعة فضالة، الرباط، أزهار الرياض في أخبار عياضالمقري:  -3

، 2، تحقيق إحسان عباس، ط واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت فهرس الفهارسوأنظر أيضا الكتاني: 

، ل والصلةالذيل والتكملة لكتابي الموص. ابن عبد الملك المراكشي: 142م، ص 1982دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 .300م، ص 2012تحقيق إحسان عباس وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، تونس، 
 .313،صعنوان الدراية -4
 .405م، ص 1974، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، فوات الوفيات والذيل عليها:  ابن شاكر الكتبي -5
، مراجعة سهيل زكار عاصرهم من ذوي شأن األكبر ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومنبن خلدون:   -6

 .419، ص 6م، ج2000دار الفكر، بيروت، 
 .284، ص المصدر السابقالصفدي:  -7
 .117، ص المرجع السابقماهر زهير جرار:  -8
 .141م(، ص 1989(، )2، مجلة دراسات أندلسية، جامعة تونس، )ع/القيمة الوثائقية لديوان ابن األبارجمعة شيخة:  -9

 . 462، ص الديوانابن األبار:  -10
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وهذه التهمة من الناحية الشرعية خطرة ألن ها تجيز التراجع في بيعة السلطان بل الخروج    

 .1عليه

 ثانيا: الوظائف التي شغلها
المؤرخ ابن األبار تولى الكتابة للسيد أبي عبد هللا محمد بن أبي حفص  تحدثنا المصادر أن     

ف أحمد بن امشاركا بذلك  م1210/هـ607عمر بن عبد المؤمن سنة  بن عصره أبو المطر 

م( وقد تنقال سنة 1186هـ/658ت عبد هللا بن محمد بن الحسين بن عمير المخزومي )
ا عزل عن حكم بلنسية ي حفص إلى اشبيلية لم  مع السيد أبا عبد هللا ابن أب م1220/هـ617

العمل في خطة الكتابة توفر لصاحبها الثراء والجاه والسلطان والمكانة  وتجدر اإلشارة هنا أن  

 .2الرفيعة التي كان يحظى بها الكاتب في المجتمع األندلسي

ف لديهما غاية واحدة وهي االستمرار مع    ا في الوظيفة ويُذكر أن  ابن األبار وأبو المطر 

الكتابية، ولكن ابن األبار لم يكن غرضه الكتابة فقط بل من أجل استكمال التحصيل العلمي 

 .3ولقاء مختلف الشيوخ

ا تلقى خبر وفاة والده  م1222/هـ619ذكرنا سابقا أن  ابن األبار عاد إلى بلنسية سنة     لم 

فزه في كتاب التكملة الذي نحن فخلف بذلك مكانته لدى أبي الربيع الكالعي الذي سيكون حا

 .4بصدد دراسته

أبي عبد هللا محمد بن أبي -كتب ابن األبار للسيد أبي زيد عبد الرحمن ولد الوالي السابق    

وخضع أثناء حكمه  م1223 /هـ620لبلنسية ثم اشبيلية، فحكم هذا األخير حوالي  -حفص

"...ثم  : الصدد يذكر ابن خلدون، وفي هذا 5غون وأصبح تابعا لهاملك أر )jaime(لخايمي

. وهذا يعني أن  6الحرب حين نزع إلى دين النصرانية، ورجع عنه قبل أن  يأخذ به"دخل دار 

ابن األبار لم يداوم وظيفته مع أبي زيد في أرغون بل عاد إلى دار اإلسالم سنة 

ن الزمن م واتجه بذلك إلى حاكم شاطبة )أبي الحسين الخزرجي( وبقي مدة م1229/هـ626

م حيث زاول خطة القضاء من 1235هـ/633لم يحددها المؤرخين، ثم عاد إلى بلنسية سنة 

 نفس السنة بمدينة دانية.

كتب أيضا لزيان ابن مردنيش أبو جميل الذي حكم بلنسية بعدما ثار على حاكمها السابق    
لوفد الذي ذهب إلى وقد عينه زيان كاتبا له وبعثهُ على رأس ا م.1230/هـ627أبي يزيد سنة 

، متجها إلى أبي 7م1237/هـ635تونس الحفصية وقد غادر الوفد بلنسية المحاصرة سنة 

 وهناك أنشد قصيدته السينية التي مطلعها:-أمير إفريقية-زكريا يحيى بن الناصر 

                                                             
 .114، ص المرجع السابقجمعة شيخة:  -1
، 6-3م، ص ص 2007، تحقيق محمد بن معمر، دار الكتب العلمية، بيروت،تاريخ ميورقة: ابن عميرة المخزومي -2

 مقدمة المحقق(.)
 .61، ص الرجع السابقماهر زهير جرار:  -3
 )مقدمة محقق(.، 10، ص الديوانابن األبار:  -4
 .121م، ص 1984، مكتبة لبنان، بيروت،2، تحقيق إحسان عباس، ط الروض المعطار في خبر األقطارالحميري:  -5
 .419، ص تاريخ ابن خلدون-6
 ، )مقدمة المحقق(.11، صالديوانابن األبار:  -7
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ـــل السبيـــــــ ن  إ          ــــا  ــــــــــأدرك بخيــــــــــــــــــــــــــلك خيل أندلسنـــــــــــــــــــ

 إلــــــــــى منجــــــــــاتها درســـــــــــــا
لنصــــــر ـك عز اــــوهب لها من عزيز النصر ما التمست            فلم يــــــــــــــزل منـــــ

 ملتمسا 

 .1ه لم يفز واستولى العدو عليهافاهتز لها السلطان وأرسل أسطوله إلى بلنسية إال أن  
ابن األبار لم يكن كاتبا عند ابن زيان فحسب بل كانت لديه مهارات سياسية  وهنا نالحظ أن     

رجع ابن  م1237/هـ636لصفر من سنة 17. عند سقوط بلنسية يوم الثالثاء 2ودبلوماسية

 .3األبار بأهله إلى تونس
أول وصوله من ...فكان "رحل إلى العدوة واستوطن بجاية ويقول الغبريني في هذا الصدد: 

األندلس إلى العدوة رسوال عن والي بلنسية، وقضى رسالته عند ملك افريقية في حديث 

طويل ورجع إلى األندلس ثم رجع إلى العدوة قاصدا استيطانها، فتخير سكنى بجاية، ثم  
منطقه...ورأى من استدعاه أمير المؤمنين المستنصر إلى حضرته فدخل عليه فأعجبه 

 .4ما قدر أن يراهُ"نبله...أضعاف 

كان ابن األبار يرى في الدولة الحفصية الفتية وما استطاعت تحقيقه من انجازات في فترة    
ه ، وألن  5وجيزة، بابًا واسع لألمل لفك مالمح غربته ووحدته والستعادة ما سقط في األندلس

خطة الكتابة  من أبرز أعالم الجالية األندلسية الوافدة على تونس صرف له أمير إفريقية

ابن خلدون يذكر شروط  ، وإلى جانب ما ذكرناه سابقا عن خطة الكتابة العليا فإن  6العليا
اختيار صاحبها من قبل السلطان فيقول:"واعلم أصاحب هذه الخطة البد أن يتخير من أهل 

المروءة...، وزيادة العلم وعارضة البالغة فإنه معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض 
مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك ما تدعو إليه عشرة الملوك من القيام على في 

، وهذا هو مقصد السلطان الحفصي من اختيار خطة الكتابة، 7اآلداب والتخلق بالفضائل"

وكان العامل فيها بمثابة الوزير األول في الوقت الحالي. كان ابن األبار في هذه الوظيفة 
بقصائده الكثيرة عن حضارتهم وحروبهم وعالقاتهم الخارجية، ولكن ابن  يشارك الحفصيين

األبار كانت تعتريه حد ة وأنفة وبأًوا يبعثهما شعور بالعزة والتفوق هذا السبب أفسد ما بينه 

وبين السلطان أبي زكريا فعزله من منصبه ونفاهُ إلى بجاية ولم يحدد المؤرخون مدة هذا 
هـ نجدهُ في بجاية يستعطف ولي العهد أن يشفع له عند 646، ولكن في سنة 8العزل بالضبط

األمير فألف كتاب )إعتاب الكت اب( وفي أثناء إقامته في بجاية نجده كان يقوم بنشر العلم 

 .9عاكفا له
عاد ابن األبار إلى تونس بعد أن شفع له السلطان ولم يزل كاتب للسلطان حتى توفي     

كتب لولده أبو عبد هللا المستنصر الذي خلفه ولكنه لم يدم طويال في خدمة  م ثم1249هـ/647

                                                             
. المقري: 534، ص 3م، ج2008التقدمية، لبنان، ، الدار الحلل السندسية في األخبار واآلثار األندلسيةشكيب أرسالن:  -1

 .457، ص 4م، ،ج1968، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب
 .69، ص المرجع السابقماهر زهير جرار:  -2
 . 460، ص 4، جنفح الطيب من غصن األندلس الرطيبالمقري:  -3
 .311، صعنوان الدراية -4
 . 96، ص المرجع السابقماهر زهير جرار:  -5
 . 294، ص المصدر السابقبن عبد الملك المراكشي:  -6
 . 648، ص 2م، ج2014، دار نهضة، مصر، 7وافي، ط  تحقيق علي عبد الواحد، المقدمةبن خلدون:  -7
 ، )مقدمة المحقق(.   13،12، ص ص الديوانابن األبار : -8
 .  249، ص المصدر السابقبن عبد الملك المراكشي:  -9



 األول: التعريف بالمؤرخ ابن األبار القضاعيالفصل 

12 
 

السلطان حتى نفاهُ بل كان هذه المرة أجله على يدي هذا السلطان وذلك بسبب أعدائه الذين 

كانوا ينافسونه على منصبه أو قابلهم بكالم بذيء مثل الحادث الذي وقع مع أبي الحسن حيث 
ا نب هه أبي الحسن وصف ابن األبار والد  أبي الحسين بالمرحوم في رسالة كان قد كتبها ولم 

بذلك رد  عليه قائالً:"إن  أبا ال تعرف حياته من موته ألب خامل". فأسرها في نفسه ونمى حقد 

 .1اتجاهه فكان ممن أحاكوا له المؤامرة لدى السلطان أبي عبد هللا المستنصر

 كام وقدالح بن األبار وكما ذكر في بأنه ابتلى بخدمةهذه جل  الوظائف التي عمل فيها ا   

 أدرك ابن األبار هذا بعد فوات األوان فأنشده قائالً:

وهم  لـــــــــــوكــت المــــحرمـــــــــــت الرشـــــــــاد  ألنـي سفـــــــــــاها         خدمـــــ
 أعبـــــــــــُدُ 

هم جئـــــــــت إذا         فهـــــــــــال رغبــــــــــــــُْت وفي رغبـــــــــــــــــــــــاتي ل
 .2لـــــــــــمن أعبــــــــــُدُ 

 ثالثا: آثاره العلمية )مؤلفاته وتالميذه(

 مؤلفاته: -1

ن لعلوم مل هلهأتيحت البن األبار أن يخلف إنتاجا ضخما وهذا يعود إلى ثقافته الواسعة ون   
 . مختلف شيوخه

وهذا  3الغبريني:"ال يكاد كتاب من الكتب الموضوعة في اإلسالم إال  وله فيها رواية"ويقول 
ف ما يقارب خمسين كتابا كما ذكر خل  لشامل المستمر وطلبه الحثيث بأن يدل على اطالعه ا

بينما يَعُدُّها بن قاسم مخلوف بنحو خمسة وأربعين كتابا ولكنه ذكر  4في الديوانالمحقق 
 المالحظ أنها لم تصلنا كلها بل وصلنا بعضها نذكرها: . و5بعضها فقط

 .6تكملة الصلة البن بشكوال، تحفة القادم

 . 7الحلة السيراء في أشعار األمراء، إعتاب الكتاب، درر السمط في أخبار السبط

 .8معجم أصحاب الصدفي

ان مظاهر المسعى الجميل وقد نشره الدكتور صالح الدين المنجد ضمن مجموع تحت عنو
 .9)رسائل ونصوص(، ديوان شعر ابن األبار

 وذكر المؤرخون بعض المؤلفات المفقودة التي لم تصلنا، منها:

                                                             
 . 117، ص المرجع السابقماهر زهير الجرار:  -1
 ، )مقدمة المحقق(. 14، ص الديوانابن األبار:  -2
 . 311، صعنوان الدراية -3
 ، )مقدمة المحقق(. 17، ص الديوانابن األبار:  -4
 .280، ص 1عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج ، تحقيقشجرة النور الزكية في طبقات المالكية-5
 . 405، ص المصدر السابقابن شاكر الكتبي:  -6
 . 284، ص المصدر السابقالصفدي:  -7
 . 142، ص المصدر السابقالكتاني:  -8
 )مقدمة المحقق(.، 20، ص الديوانابن األبار:  -9
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المورد السَّْلَسل في حديث الرحمة المسلسل، المأخذ الصالح في حديث معاوية بن صالح، 

ى األربعون حديثا عن أربعين شيخا من أربعين مصنفا ألربعين عالما من أربعين طريقا إل
أربعين تابعا عن أربعين صاحبا بأربعين اسًما من أربعين قبيال في أربعين بابا، مختصر 

 .1أخبار ابن أبي زمنين في الفقه، قصد السبيل وِورد السلسبيل في المواعظ والزهد

 .2ايماض البرق
 .3معدن اللجين في مراثي الحسين

 تالميـــــــذه: -2

يقية مير افرأأن  مثلما كان ابن األبار يطلب العلم بشغف كبير، كان ينشره وكما ذكرنا سابقا   
ا نفاه إلى بجاية قام بنشر العلم بين أهلها، در لم  المصار أن  لكن المالحظ للذك أبو زكريا لم 

 :ايهر إلتذكر طالب ابن األبار مثلها ذكرت شيوخه فكانت هناك إشارات فقط، وبدورنا نشي

 ابن رشيد وأثنى عليه في رحلته.
 .4أبو عبد هللا التيجاني أجازه ابن األبار

ن م(: كان زوج ألحد بناته وكا1287-1218هـ/686-615أبي الحسين بن لب__بن ديسم )

 من أخص تالميذه وممن شاركه في األخذ عن بعض شيوخه كأبي الربيع الكالعي.
(: وكانت أسرته م1262 /هـ660التيجاني )ت أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم

تحتل بتونس الحفصية مكانة مرموقة في اإلدارة والعلم، وكان ذا حظوة في بالط أبي 

زكرياء، وعندما وفد ابن األبار مستصرخا لألمير الحفصي وألقى بين يديه القصيدة السينية 
لدى األمير فانبرى لهم أبو  انتقدها جماعة ممن حسدوه على المكانة الشخصية التي بلغها بها

إسحاق وغيره منتصرا البن األبار فألف لذلك )مؤازرة الوافد ومبارزة الناقد في االنتصار 

 .   5البن األبار(

 رابعا: آراء العلماء في المؤرخ ابن األبار
لخصال اتلف أشار المؤرخون أثناء ترجمتهم للعالمة ابن األبار إلى جانب الشكر والثناء مخ

 نصفوهأالصفات التي وجدت فيه، بالرغم من أن البعض كان شديدا وقاسيا عليه ولكنهم و 

 فيما ميزه:

اء بي زكريأمير عندما استنجد ابن األبار بقصيدته السينية لأل"فقد ذكر أبو العباس الغبريني: 
 ي:العالء المعر الغبريني بذلك بيت شعريا ألبيقد عليها، أعطى عن ونُ وكان قد طُ 

ــــــاسدين لحـــــاالم ــــم بالــــــــقول المضلـل حـــــــــــــــاسد      وكل كــــــــتكلــ

 "هـــــــــــراء
لو لم يكن من شعره إال  القصيدة السينية لكان فيها كفاية، ولو لم يكن له من "بل أضاف قائال: 

كفاه في ارتفاع درجته وعلو التآليف إال  الكتاب المسمى بكتاب "اللجين في مراثي الحسين" ل
 .6"منصبه وسمو رتبته

                                                             
 .281 ، صالمصدر السابقبن عبد الملك المراكشي:  -1
 .  405، ص المصدر السابقابن شاكر الكتبي:  -2
 . 312، ص المصدر السابقالغبريني:  -3
 . 280، ص المرجع السابقبن قاسم مخلوف:  -4
 )مقدمة المحقق(.، 17 -15، ص ص لديوانابن األبار: ا -5
 . 312، ص عنوان الدراية -6
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ويذهب ابن شاكر الكتبي: بأنه البصير بالرجال، العالم بالتاريخ، الفقيه المفنن اإلخباري  

على  3والذهبي 2ويوافقه كل من المؤرخين الصفدي، 1الفصيح، له يد في البالغة و اإلنشاء
 ذلك.

ا عبد الملك األنصاري المراكشي فقال بأنه:  كان آخر رجال األندلس براعة واتقانا، "أم 

مستبحرا في علوم را ضابطا عدال ثقة ناقدا يقظا...وتوسعا في المعارف وافتنانا، محدثا مكث
فيه، وأعين عليه بوفرة مادته  تَ خَ ني  بالتأليف وبَ اللسان؛ نحوا ولغة وأدبا، كاتبا وشاعرا، عُ 

وابن  5. وقد ذهب مع رأي كل من المؤرخين ابن سعيد4"حسن التهدي إلى سلوك جادتهو

 .    6خلدون
إن  كل آراء العلماء التي طرحناها وبشكل مبسط عن مؤرخنا ابن األبار يؤيدهم في ذلك     

المستشرق الهولندي رينهارتدوزيبقوله:"إن  ذلك الصادق كان يؤلف وتحت يده وثائق على 

ب من األهمية وهو يمتاز بملكة نقادة صحيحة قوية، ويمتاز إلى جانب ذلك بعاطفة أكبر جان
جياشة تذكرنا بفحولة العرب القدماء، وأسلوبهم في الحياة واإلحساس وهو شيء نادر بين 

 .7معاصريه من المصنفين"

ندلس هؤالء جميعا أثنوا على ابن األبار وقدروه قدره الصحيح كواحد من أكبر من أنجبتهم األ
في ميدان التاريخ واألدب وعلوم اإلسالم وأنصفوه من قاتله وأجمعوا على أنه قتل مظلوما، 

 .  8بل وصفه بعضهم بالشهيد

 لس عامةألنداولكي نضيف تفسيرا لهذا فإن  ابن األبار بدأ تعليمه على كبار علماء شرق     
لدين اانتقالية من ضيق وبلنسية خاصة وتكمن قيمة مؤرخنا أيضا في كونه جاء في فترة 

الجزع، وقلق اإلسالمي إلى انتشار المسيحية في األندلس، وهي فترة صعبة جدا عليه سادها ال
في  مل كبيريه ألذلك نجد العالمة ينهل المزيد من العلم في مثل هذه الفترة الحرجة بل كان لد

 الدولة الحفصية بأن تنجد األندلس من الحروب الصليبية.   

 

                                                             
 . 404، ص فوات الوفيات والذيل عليها -1
 .283، ص بالوفياتالوافي   -2
 .249، ص العبر في خبر من غبر -3
 .  281، ص الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة -4
 .191، ص اختصار القدح المعلي في التاريخ المحلي -5
 .  419، ص تاريخ ابن خلدون_ 6
 . 279، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، )د.ب(، )د.ت(، ص تاريخ الفكر األندلسي_ أنخل جنثالث بلنثيا: 7
 ، )مقدمة المحقق(.8م، ص 1985، دار المعارف، القاهرة، 2، ط ، تحقيق حسين مؤنسالحلة السيراءابن األبار:  -8



ب الفصل الثاني: السمات العامة لكتاب التكملة لكتا
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 أوال: التعريف بكتاب "التكملة لكتاب الصلة"

 ثانيا: أسباب تأليف كتاب التكملة

 ثالثا: التعقيب على عنوان كتاب التكملة 

 الطباعة والنشر -التكملةرابعا: تحقيق كتاب 

 

 

 

 
 

ظهرت التراجم األندلسية منذ القرن الثاني للهجرة ثم أخذت على توالي العصور تكثر 

أنواعها ويتضخم عددها، وأخذ بذلك المؤرخون يتفننون في ترتيب أعالم التراجم وتبويب 
والمواليد قدر ما موضوعاتها، والترجمة ألعالم النساء بجانب أعالم الرجال وتحقيق الوفياْت 

، فكثيرا ما نصادف في ميدان منها سمحت به ظروف حياتهم االجتماعية وضبط األعالم

امتدادًا لعصر أو استكمااًل لزمن أو  ،التراجم كتبًا تلخص كتبًا سابقة أو تهذبها أو تذيل عليها
 .                  1واتٍ فَ لِ استدراكا 

الذي  م(1013هـ/403)ت  للمؤرخ أبي الوليد بن الفرضيمعاجم الرجال األندلسية  من أقدمو

غطي فترة مهمة من تاريخ البالد األندلسية كانت تاريخ علماء األندلس(أن يُ )استطاع بمؤلفه 

                                                             
 .103، 12، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(، ص ص 3، ط التراجم والسيرمحمد عبد الغني حسين:  -1



 الفصل الثاني: السمات العامة لكتاب التكملة لكتاب الصلة

16 
 

الخامس نفيها كتابات المؤرخين الذين ظهروا من الفتح اإلسالمي وحتى مطلع القرضاعت قد 

فضال عن معايشته للعديد من األعالم أو األحداث أو  ،يالهجري/ الحادي عشر الميالد
باإلضافة إلى رجوع العديد  ،الوقائع والتأريخ لها بنفسه معتمدا على خبرته التاريخية الواسعة

عُِرفَت  من المؤلفين إليه بل أصبح مرجعا أساسيًا نسجت على منواله العديد من المؤلفات

أول من وصل تاريخ ابن الفرضي هو المؤرخ أبو باسم كتب الصالت األندلسية، وعليه فإن 
الذي نال شهرة واسعة بسبب  "الصلة"بمؤلفه (م1182ـ/ه578)ت القاسم خلف ابن بشكوال

، وقد قصد ابن األبار استتمام ما بدأ به ابن بشكوال ليكون بذلك خاتمة 1ُكثَْرة من ذيلوا له

 .2لكتب التراجم األندلسية حتى عصره

 اب التكملة لكتاب الصلةأوال: التعريف بكت
 ب معقبل الدخول المباشر في تعريف محتوى الكتاب ارتأيت أن أضع وصفا خارجيا للكتا

 .تيالتعريف بمحقق الكتاب عبد السالم الهراس الذي اخترته ليكون محل دراس

 

 الوصف الخارجي للكتاب:  -1
لنسخة ا، بحيث أن هذه PDFكتاب التكملة الذي تحصلت عليه هو كتاب إلكتروني بصيغة    

ألربعة ازاء التي هي من تحقيق عبد السالم الهراس ال تحمل غالفًا خارجيًا، بل بداية األج
 تالية: ت التكون من الصفحة الثانية التي نجدها عادة في الكتب والتي تتوفر على المعلوما

 األساسي والفرعي: التكملة لكتاب الصلة.عنوان الكتاب    

ي ابن البلنس ضاعيكامال: الحافظ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر الق اسم المؤلف   
 عادة. ي الفاألبار والمالحظ أنه ال يحمل تاريخ الوفاة الذي يكون في المصادر التاريخية 

 تحقيق: الدكتور عبد السالم الهراس.   

 عدد المجلدات: أربعة أجزاء.   
 والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.إشراف: مكتْب البحوث    

 م.1995هـ/1415سنة النشر: 

 بلد النشر: بيروت/لبنان.    
ا مقدمة المؤلف فنجدها في     األول  لجزءاوهذه المعلومات تتوفر في األجزاء األربعة، أم 

 مسالفقط، وال نجد مقدمة خاصة بالمحقق في نسخة " التكملة لكتاب الصلة ألن عبد ال

ووضع  يوانالهراس لم يحقق هذا المؤلف البن األبار فقط بل حقق له مؤلفات أخرى مثل: الد
 فيه مقدمة تتوفر على ترجمة ابن األبار بشكل تفصيلي.

 التعريف بمحقق الكتاب:

م وتوفي يوم 1930دجنبر  25ولدعبد السالم الهراس بمدينة شفشاون يوم 
 ثمانين سنة.وسا م عن عمر يناهز خم2015فبراير20الجمعة

درس المرحلة االبتدائية بمدينة شفشاون ثم تابع دراسته بجامع القرويين حتى حصل على 

م وأكمل المرحلتين التحضيرية والثانوية في مسقط 1946/7194الشهادة االبتدائية سنة 
م ودرس بثانوية 1954رأسه، إلى أن ذهب إلى لبنان حيث حصل على البكالوريا هناك سنة

                                                             
، مؤتمر دولي النخب والسلطة السياسية كتب الصالت نهج فريد في فن التراجم اإلخباريةعبد الواحد عبد السالم شعيب:  -1

م(، 2012في العالم العربي اإلسالمي من خالل كتب الطبقات، كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، جامعة منوبة، تونس، )

 . 222، 221ص ص 
م، 2011، دار المدار اإلسالمي، بيروت، صادر في تاريخ المغرب واألندلس )دراسة تحليلة(معبد الواحد ذنون طه:  -2

 .162، 161ص ص 
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)فاروق الشرعية( بمصر سنتين التي سميت فيما بعد بثانوية األزهر، عاد إلى المغرب سنة 

بي وعند عودته درس اللغة م بعدما تحصل على عدة إجازات من المشرق العر1958
بتراث األندلس حتى أنه تحصل على شهادة الدكتوراه اإلسبانية وذلك لقراءة كل ما يتعلق 

م، تحت إشراف المستشرق 1966ماي  16ن كلية الفلسفة واآلداب بمدريد في مالدولية 

اإلسباني )إلياس تيرس صاديا( أمام لجنة علمية تتكون من ثالثة أساتذة من ثالث جامعات 
 .  1هي: مدريد، غرناطة، سرقسطـ

في وقد كان على عالقة وطيدة مع المفكر الجزائري مالك بن نبي حيث التقى به أول مرة    

القاهرة فتطابقت أفكارهما وُرؤاهما لما كان يتحلى به هذا المفكر، وقد نشر أفكاره في كتبه 
 .2م،مذكرات شاهد القرن1954م،وجهة العالم اإلسالمي 1948مثل: شروط النهضة 

باإلضافة إلى تحقيقه للكتب مثل: درر السمط في أخبار السبط لمؤلفه ابن األبار 

الرياض في أخبار عياض" لمؤلفه المقري التلمساني)ت  أزهار"،البلنسي
البن الزبير الغرناطي )ت  صلة الصلة""ديوان ابن األبار"،"م(،1363هـ/764

م(، التكملة لكتاب الصلة لمؤلفه ابن األبار... وغيرها )وقد ترجمهم عن 1308هـ/707

ا مؤلفاته فذكر منها: "الثقة باهلل أوال"، "من ذك رياتي مع مالك بن نبي"، اإلسبانية(. أم 
اس )حوار مع محمد البنعيادي(، األندلس بين  محاورة فكرية مع الدكتور عبد السالم الهر 

االختيار واالعتبار )قصة سقوط األندلس... من الفتوح إلى النزوح(، األدب األندلسي )قضايا 

 .3وشخصيات(

 الوصف الداخلي للكتاب: -2

، 5ومن أكبر المصنفات األندلسية 4معاجم سير العلماء كتاب التكملة لكتاب الصلة من أهم
بقوله: "وكان انبعاثي لهذا التقييد  م1233/هـ631في شهر محرم من سنة األبار تأليفهبدأابن 

ل شهر هللا المحرم مفتتح سنة إحدى وثالثين  الملتمس من هللا فيه حسن العون والتأييد أو 

 .6ة ابن بشكوالوستمائة" أي بعد أكثر من نصف قرن من وفا
وهومن كتب التراجم العامة الجامعة حيث قام ابن األبار في مؤلفه هذا بجمع طائفة من 

الرجال يختلفون في صناعاتهم وطبقاتهم وعصورهم وحتى أماكن تواجدهم، ولكن الذي 

يميزهم ويجمعهم في مؤلفه التكملة هي الجدارة واالستحقاق بأن يترجم لهم وأن لهم جميعا 
في الحياة، والمالحظ أن ابن األبار لم يجمع طائفة الرجال فقط بل ترجم ألعالم رسالة 

وهو األخير تقريبا، ونجد هذا في الجزء  ، وقد خصص لهن جزاًءا في حرف الياء7النساء

ا األجزاء األخرى فتتوفر على ترجمة الغرباء عن جزيرة 8الرابع دون األجزاء األخرى ، أم 
 حرف نجد نصيبهم من الترجمة. األندلس بحيث في كل آخر

                                                             
م(، ص 2015، )437، مجلة المحجة، )د.ب(، ع/ محطات من سير األستاذ الدكتور عبد السالم الّهراسمحمد حماني:  -1

6. 
م(، ص 2015، )437، مجلة المحجة، )د.ب(، ع/والباحث المحققالشيخ عبد السالم الهراس العالم المدقق محمد فتاح:  -2

29. 
 .10م(، ص2015، )437، مجلة المحجة، )د.ب(، ع/من آثار عبد السالم الّهراس العلميةعبد الرحيم الرحموني:  -3

, journal de travaux de t essila-Abbare a sa takmila-La préface d’ibn elRevue Africaine: 4-

la société historique algérienne, arnolet, imprimeur libraire, Constantine, Paris challamel ainé 

libraires,vol59,1918, p306. 
 .227، ص المرجع السابقأنخل بلنثيا:  -5
 .6، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -6
 .40، ص المرجع السابقمحمد عبد الغني حسين:  -7
 .239، ص 4، جالتكملةابن األبار:  -8
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وقد ذكرنا في الفصل األول بأنه المحدث الحافظ والمؤرخ الناقد وهذا ما جعل مؤلفه    

التكملة لكتاب الصلة في منتهى الدقة و اإلتقان ناهيك عن رجوعه فيه إلى عدد جم من 
 .ن القادمينالفصليكما سنذكر في  1الموثوقة المصادر النفيسة

فلما استوفى ...وهذا ما يفسر طول مدة تأليفه لهذا الكتاب فقد صرح ابن األبار ذلك بقوله: "   

عشرين حوال بل زاد، واستوفى على األمد الذي من تأنى فيه أصاب أو كاد أبرزته بعد طول 
 .2حجاب"

انب ويفسر يوسف أحمد بني ياسين طول مدة عمله هذا بالروح العلمية القلقة التي تكتنف جو

شخصيته وهي الروح الساعية إلى بلوغ الكمال في عمله، وألنه كان مشهورا باليقظة 
والتحفظ من متعلقات النقد وقد خشي المراجعة والهفوات التي تحدث للمؤرخين في بعض 

ا  األحيان، ولذلك سهر واجتهد في تأليفه لكتابه وإخراجه خاليا من كل خلل محتمل فقال لم 

وأبرأته ونفسي من دعوى اإلعجاب محرجا في إصالح الخلل، ... "انتهى من كتابته: 
ال تدخل البراءة منه تحت السهوومستدرًجا إلى اغتفار الزلل، فالنسيان موكل باإلنسان، و

الضمان، ويعلم هللا أني وهبت الكرى للسهاد، وذهبت أبعد مذهب في االجتهاد، وعنيت بهذا 

ارتحال، و حيح أقصى نهاية،...وأعكف عليه بين حلٍ التصنيف أتم عناية، وبلغت به من التص
، ونرى هذا في موضع آخر من مؤلف التكملة حينما ترجم 3إلى أن بهر فجره وضاًحا..."

الخطيب في  ذلك بأبي بكرلعبد هللا بن محمد المطماطي فقد أوضح بأنه قلب اسمه مقارنا 

-كتاب الرواة وابن الفرضي في تاريخه حتى أنه وضعه مع األندلسيين وهو غير ذلك  
إنما ذكرته في هذا ... بقوله: " -يوضح ابن الخطيب بأنه قيروانيا ممن روى لمالك بن أنس

 . ويعتبر هذا4الباب لئال يقع لمن ال يتأمل حاله فيتسرع إلى استدراكه عليه بكونه أندلسيا..."
سببا آخر في إطالته لمدة عمله فقد كان يستدرك على المؤلفين ويعقب على أعمالهم 

 .5بالتصحيح والتتميم، فكان يخشى من أن يقوم أحد يأتي بعده باإلشراك لعمله

 ثانيا: دوافع تأليف الكتاب
..امتعاضا لقد ذكر ابن األبار دوافع تأليفه لهذا الكتاب بقوله: "...كان انبعاثي لهذا التقييد.   

للجزيرة وارتماضا من كوائنها المبيرة، ليعلم أنها ما أفل ت أهلتها، وإن  أعضلت عل تها وبطلت 
على البرء أدلتُّها، وال َهَوْت نجومها وإن أقُوت رسومها وألوت بدولة ُعربِها رومها، هذا 

ها، فالعلوم وجنابها مضاع وخالفها إجماع،...ومع غربة اإلسالم فيها وعجز قومها عن تالفي

بها ما ُصِرمت ُعلَقها، وال عُِدَمت بالجملة َحلَقُها ومصداق ذلك وصل إحسانهم و الحبل 
؛ ما أراد مؤرخنا قوله بأن  الدافع لكتابته كان أحوال الجزيرة واألوضاع التي آلت 6مبتور..."

تأليف ونقل إليها األندلس)السياسية والثقافية(، فقد أراد أن يحيط بمختلف ضروب العلم وال

أخبار أهل األندلس في هذا المؤلف، خاصة وأنها كانت مشرفة على السقوط ألن المسيحيين 
. ومثلما قال ابن األبار: "السيما 7كانوا قد أسقطوا الواليات الكبرى مثل سرقسطة واشبيلية

وقد ختمت بالمصيبة الكبرى في اشبيلية مصائبها، ودهمت بالجالء المكتوب والرجاء 

                                                             
  .224، ص المرجع السابقعبد الواحد عبد السالم شعيب:  -1
  .6، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -2
، المجلة األردنية، تعقيبات ابن األبار في كتاب الكملة لكتاب الصلة على ابن بشكوال في كتاب التكملةيوسف بني ياسين:  -3

 .36، ص 6م(، مج2012، )3ع/
 .632، ترجمة رقم 229، ص 2، جالتكملةابن األبار:  -4
 .39، ص : المرجع السابق_ يوسف أحمد بني ياسين5
 .6، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -6
 .170، ص المرجع السابقماهر زهير جرار:  -7
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ولذلك لم يضع لمؤلف التكملة نوع معين أو شرط محدد إذ ترجم  1وب عصائبها..."المكذ

للفقهاء والمحدثين واألطباء والحكام والقراء واللغويين واألدباء والشعراء والتجار والزهاد 
والخارجين عن مذهب الجماعة والثائرين، ومن اشتهر بحسن الصوت في القراءة واآلذان 

 .2اد أن يُحيِي الجزيرة ويعيد مجدها بتأليفهوغير هؤالء، وكأنه أر

باإلضافة إلى تكوينه الثقافي العميق واطالعه على العديد من كتب التراجم لعلماء األندلس،    
، وكان جماعة من علماء أهل األندلس يشجعونه إلتمام ما بدأ به 3المحسن منها والمقصر

الدافع لم يكن يخص ابن األبار في تَْكِملَتِِه الذين كتبوا في مجال التراجم، ويظهر لنا أن هذا 

لمؤلٍف سابق بل اشترك مع ابن بشكوال فيه؛ ألن ابن بشكوال صرح بأن أهل العلم في 
األندلس رغبوا باتصال أعمالهم وتنسيق مصنفاتهم فتضم ترجمات علمائهم دون انقطاع 

 وذلك محاكاة ألهل المشرق في انجازاتهم الموسوعية.

شكوال في ذلك: "فإن أصحابنا وصل هللا توفيقهم ونهج إلى كل صالحة من ويقول ابن ب
ليد عبد هللا ابن محمد األعمال طريقهم سألوني أن أصل لهم كتاب القاضي الناقد أبي الو

وأن أبتدئ من حيث انتهى، وأين وصل تأليفه، متصال األزدي...في رجال علماء األندلس...

 .4إلى وقتنا"
ويعتبر من أهم الدوافع لتأليف كتاب التكملة لكتاب الصلة وهو شيخه  وهناك دافع آخر   

"سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد الحميري الكالعي" الذي صحبه 

مدة طويلة ما يقارب بضعا وعشرين سنة فهو الذي ند به في وضع كتاب التكملة لكتاب 
 .5الصلة

بار عندما ترجم لمعلمه أبا ربيع بن سالم الكالعي بأنه أبدى وليس هذا فقط بل يذكر ابن األ   
عجزه عن اشتغال مؤلف التكملة في بادئ األمر وطلب منه أن يعفيه منه ويتوال معلمه ذلك، 

رى هذا عندما يقول ابن األبار: لكن أبا الربيع امتنع من القيام بهذا العمل وشجعه عليه ون

ني كان عنده من الغرائب...غرضي على هذا التأليف ...وأفادني ما لم يفد أحدًا مما " حض 
وأمدني من تقييداته الص حاح، وحكايته المستظرفة بما شحنته فوائد...وهو  عليه وندبني إليه،

إليه والمنجد عليه بما حوته خزانة  ضكان السبب في جمعه والداعي إلى تصنيفه والمناه

 . 6كتبه..."
وعندما شرع ابن األبار في تأليف الكتاب كان يعمل آنذاك في بالط بلنسية كاتبا وعلى    

تواصل وثيق مع شيخه الكالعي الذي يعتبر المشرف على المشروع من بداية انطالقته حتى 

أن  ابن األبار عندما أكمل بعضا من التكملة عرضه على شيخه فالق بذلك استحسانا، بل 
 .7تشاده فيهأطال العجب من اح

 ثالثا: التعقيب على عنوان التكملة لكتاب الصلة 

                                                             
 .6، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -1
 .170، ص المرجع السابقماهر زهير جرار:  -2
 . 38، ص المرجع السابقيوسف أحمد بني ياسين:  -3
م(، ص 2000، )13، قسم اللغة العربية، جامعة منتوري، قسنطينة، ع/ابن األبار بين التأليف واإلبداعالعلمي لراوي:  -4

227 . 
 .310، ص المصدر السابقالغبريني:  -5
 .290، ترجمة رقم 103، ص 4، جالتكملةابن األبار:  -6
 .290، ترجمة رقم 103، ص 4، جالتكملة. ابن األبار: 39، ص المرجع السابقيوسف أحمد بني ياسين:  -7
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ال يختلف المؤرخون والعلماء على االسم الكامل لمؤلف ابن األبار بأنه "التكملة لكتاب 

، وليس مثلما حدث مع ابن بشكوال فقد اختلف 1الصلة" وذكر في مختلف المصادر والمراجع
له ابن األبار، بالرغم من أن  تسمية الكتاب المؤرخون على اسم كتاب "الصلة" الذي أكم

مثلما صرح  2بـ"الصلة" كانت معلومة في حياة ابن بشكوال، حتى أنه لم يصرح باسم المؤلف

ابن األبار بنفس هذا االسم عندما ترجم لمحمد بن غلبون بن محمد بن عبد العزيز بن غلبون 
قال: "لقيته بمرسية في آخر سنة  بن عمر األنصاري من أهل مرسي ة )يكنى أبا بكر( عندما

أي بعد خمس سنوات من  3ست وثالثين وستمائة ووقف على التكملة هذه حينئذ من تأليفي"

 بداية تأليفه.
وإذا اتفق المؤرخون جميعا على اسم "التكملة" لكتاب ابن األبار فإن الدارس لمؤلف    

 /هـ707)ت كما فعل ابن الزبيرالتكملة ال يجده قد تابع بما انتهى إليه ابن بشكوال أو 

لكلمة  حينما ألف )صلة الصلة( واصال به كتاب الصلة البن بشكوال، أم أن   (م1308
"التكملة" التي اختارها ابن األبار عنوانا لكتابه دالالت ومفاهيم أخرى غير الوصل 

انتهى  هذا العمل لم يكن تكملة بمعنى اإلضافة والمتابعة، من حيث والمتابعة. ويبدو أن  

وتصويب وإكمال من حيث بدأ ال من حيث انتهى، بل ، وإنما هو إعادة نظر 4األصل فحسب
تجاوز في ذلك ابن بشكوال إلى ابن الفرضي وذلك بقوله: "...لم أقتصر به االبتداء من حيث 

انتهى بشكوال بل تجاوزته وابن الفرضي، أتولى التقصي، وأتوخى اإلكمال، وربما أعدت 

 .5ره، ولم يتعرفا أمره..."من تحيفا ذك

 تاريخ الطباعة والنشر: رابعا 
على عدة مراحل، وعلى عدد من العلماء وفي أزمنة  "التكملة لكتاب الصلة"لقد نشر كتاب 

مختلفة فعندما ألف الكتاب نشر على مجلدين مثلما ذكر بن عبد الملك المراكشي: "...التكملة 

وبعد مدة من الزمن سقطت المقدمة وبذلك ضاع بسقوطها المنهج الذي  6في مجلدين..."
 .7سلكه، كما أصيب الكتاب خرم من حرف الحاء من اسم "حسين" وما بعده حتى "حكم"

ولكن المؤرخين في عصرنا الحديث أعادوا جمع النسخ وتحقيقها، فأول من قام بتحقيق    

في مجلدين  8اإلسباني فرانسيسكو كوديرا ونشر كتاب التكملة لكتاب الصلة هو المستشرق

                                                             
. بن قاسم مخلوف: 283، ص المصدر السابقيصعب علي  تعدادها جميعا ولكن سأذكر بعضها: الصفدي:  -1

. 143، ص المصدر السابق. الكتاني: 281، ص المصدر السابق. بن عبد الملك المراكشي: 280، ص المرجعالسابق

م، ص 1983، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ترجمة: صالح أحمد العلى، ط علم التاريخ عند المسلمينفرانز روزنتال: 

 .379، ص 2، جأزهار الرياض في أخبار عياض. المقري: 619
، المجلة األردنية الصلة منهج الحافظ ابن بشكوال في ترتيب كتابهللمزيد أنظر يوسف أحمد بني ياسين وآخرون:   -2

 . 7م(، ص 2010، )2للتاريخ واآلثار، األردن، ع/
 .392، ترجمة رقم 153، ص 2، جالتكملةابن األبار:  -3
 .  38، ص تعقيبات بن األبار في كتاب التكملة على ابن بشكوال في كتاب الصلةيوسف أحمد بني ياسين:  -4
 .6، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -5
 .281، ص السابق المصدر-6
 .169، ص المرجع السابقماهر جرار زهير:  -7
: مستشرق اسباني، من عائلة يقال أنها عربية األصل سمى نفسه بالعربية )الشيخ فرانسيشكه فرانشيسكو كوديرازيدين -8

م بقرية فونز بأرغون، وكان أستاذا للعربية في جامعة مدريد، جمع المخطوطات من الجزائر 1836قدارة زيدين(، ولد 

م. أنظر 1917ولديه أعمال أخرى، توفي  وتونس ومراكش فاقتنى عددا كبيرا منها وهي محفوظة في خزانة المجمع بمدريد

، دار 15، ط م)قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(األعالخير الدين الزركلي: 

 .142، ص 5م، ج2002العلم للماليين، بيروت، 
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، ويحتوي 1م1888/1889ضمن سلسلة المكتبة العربية اإلسبانية سنة الخامس والسادس 

( ترجمة في سبعمائة وستة وخمسين 2152وخمسون ) واثنانهذان المجلدان ألفان ومائة 
 .2( صفحة756)

 ءوالثاء، وجز لم تكن النسخة التي نشرها كوديرا كاملة فقد كانت الحروف: األلف، والباء،   

 من الجيم ناقصة مع فاتحة الكتاب. 
بنشر قطعة أخرى بعد أن عثر على مخطوطها بمكتبة  4وأنخل جنثالثبالنثيا 3ثم قام أالركون

شر بمدريد ضم هذا الجزء م طبع ون1915سليمان باشا أباظة الخاصة بالقاهرة وذلك سنة 

والهاء والواو والياء، وكان هذا الجزء إعادة الحروف: العين والغين والفاء والسين ثم  الشين 
قطعة ثالثة منه في  5لما نشره كوديرا وبقي الكتاب ناقصا. وقد عثر ألفريد بل ومحمد بن شنب

حتوي على الحروف: م بمراكش ونشراه في المجلة اإلفريقية بالجزائر وكانت ت1920سنة 

، ويتوفر على ستمائة 6األلف والباء والتاء والثاء وجزء من الجيم وجزء من فاتحة الكتاب
( صفحة سوى الفهارس 288( ترجمة في مائتين وثمانية وثمانين )652وإثنان وخمسين )

م نشر محمد بن شنب النص المفقود من فاتحة 1923. وفي سنة 7والتقديم المكتوب بالفرنسية

وقد  9م باعتناء عزت العطار الحسيني1955، ثم ظهر منها الجزءان المتبقيان سنة 8لكتابا
. وبعد أن تكاملت األجزاء كان ال بد أن يخرج بطبعة جامعة لكل أجزائه 10طبعا بالقاهرة

وعلى هذا األساس قام األستاذ إبراهيم األبياري بهذه المهمة ونشره كامال وضمه إلى المكتبة 

                                                             
، مذكرة في حقل التأليف واألدبم( وإسهاماته 1260-1199هـ/595-658ابناألبار )عباس كريم عبد سالم الخفاجي:  -1

. وأنظر 60م، ص 2005ماجستير آداب في التأريخ اإلسالمي، إشراف خالد جاسم الجنابي، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

 Revue Africaine: o.p.cit, pp 306أيضا 
، سالمي في أوروبامدرسة كوديرا وتالميذه اإلسبانية ودورهم في نشر وترجمة التراث اإلصالح محمد السنيدى:  -2

 . 983، ص 2م، ج16/12/2016-14مؤتمر اإلستشراق ماله وما عليه، كلية العلوم واآلداب، جامعة القصيم، الرياض، 
م، تعلم بجامعة برشلونة، وتخصص 1880مكسيمليانو أغوسطين أالركون: مستشرق اسباني ولد في الرودة سنة  -3

لعربية في العديد من المدارس ومنها: مالقة وبرشلونة وغرناطة، وتعاون مع م، كان مدرسا ل1904للدروس العربية من سنة 

م. أنظر عباس كريم 1933بعض زمالئه في وضع فهرس المخطوطات العربية في مكتبة جمعية األبحاث في مدريد، توفي 

 . 60، ص المرجع السابقالخفاجي: 
أنخل جانثالث بالنثيا: مستشرق اسباني اهتم بالفلسفة اإلسالمية واآلداب العربية في األندلس، ولد في قرية هوركايودي  -4

م. عمل في "هيئة أمناء المحفوظات وأمناء المكتبات" بمدينة طليطلة، ثم نقل إلى مدريد 1889سينتياجو بمحافظة قونقة سنة 

وطنية" وله عدة مؤلفات مثل: موجز لتاريخ اسبانيا اإلسالمية... للمزيد أنظر عبد في "إدارة المحفوظات التاريخية ال

 .  72، دار العلم للماليين، بيروت، )د.ت(، ص 3، ط موسوعة المستشرقينالرحمن بدوي: 
م بالمدية، درس اللغة العربية والنحو والصرف والعروض في مدينة قسنطينة سنة 1869محمد بن شنب: ولد سنة  -5

م البيان والمنطق، منح بإجازة الدكتوراه في القسم األدبي بالجزائر بعنوان 1901م،، ودرس في مدينة الجزائر سنة 1898

"أبي دالمة شاعر بني العباس". ألم باللغات األجنبية واإلسبانية واإليطالية واأللمانية والفارسية والتركية والالتينية. أنظر 

، المركز الجامعي الصالحي أحمد النعامة، )د.ع(، )د.ت(، ص ص والمنهج اإلستشراقيمحمد بن أبي شنب عداد بوجمعة: 

5،6. 
 .228، ص المرجع السابقالعلمي لراوي:  -6
، مؤسسة بنشرة، الدار المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح اإلسالمي إلى نهاية العصر الحديثمحمد المنوني:  -7

 .58، ص 1، ج1983البيضاء، 
 .61، ص المرجع السابقعباس الكريم الخفاجي:  -8
عزت العطار الحسيني: ما تحصلت عليه من معلومات أنه أستاذ وهب ماله ووقته من أجل نشر الثقافة اإلسالمية وبالذات  -9

عبد هللا:  التراث األندلسي، وإلى جانب نشره لكتاب التكملة نشر الصلة البن بشكوال وكيفية تحقيقه. أنظر يسرى عبد الغني

 . 51، 50م، ص ص 1991، الكتب العلمية، بيروت، معجم المؤرخين المسلمين حتّى القرن الثاني عشر هجري
 .58، ص 1، جالمرجع السابقمحمد المنوني:  -10
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، ولم تكن هذه الطبعة األخيرة بل نشر عبد السالم الهراس نسخة منه بعد أن  قام 1األندلسية

 .2م1995بتحقيقه سنة 

                                                             
 . 61، ص المرجع السابقعباس كريم الخفاجي:  -1
 .10، ص المرجع السابقعبد الرحيم رحموني:  -2



 

 مصادر ابن األبار في كتاب التكملة: الثالثالفصل 

 الصلة لكتاب

 

 المشاهدةأوال: 

 المشافهة )الرواية الشفوية(ثانيا: 

 المكاتبة واإلجازةثالثا: 

 الوثائقرابعا: 

 خامسا: المؤلفات السابقة

 

الشائع بين المؤرخين والباحثين في التاريخ بأنه ال تاريخ بدون مصادر وال يمكن للباحث أن 

ون الرجوع إلى المصادر ليستسقي منها المادة العلمية األولية التي تزوده بالنصوص يكتب د

، وقد تنوعت وتعددت المصادر التي استعملها مؤرخنا ابن األبار لكتابة الكفيلة لتأليف مصنفه

مؤلف "التكملة لكتاب الصلة" من مالحظة ومشافهة وإجازة وحتى استعانته بالمؤلفات 

 شيخه الكالعي أعانه بمكتبته الغنية بأنفس الكتب وأضاف قائال: أخبرنا بأن  السابقة. وقد 

والذين استضأت بشعاعهم واستمليُت من أوضاعهم أتيت باألسانيد إليهم بدًءا، ورأيت أن "

ذكر مجموعة من  أضع من تكرارها عبئا. وكثيرا ممن أفاد القليل، قد أحذفهم لئال أطيل" ثم  

 ، والمالحظ أنه لم يذكرهم كلهم وإنما اكتفى بذكر المهمين فقط.1د منهمالمؤرخين الذين استفا

                                                             
 .9 -7ص ص  ،التكملةابن األبار:  -1
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 أوال: المشاهدة
المشاهدة في اللغة هي: المعاينة. شِهدهُ شهودًا أي حضرهُ، فهو شاهد. وشهد له بكذا شهادة أي 

 .1أد ى ما عنده من شهادة، فهو شاهد

در التي اعتمدها ابن األبار، المشاهدة هي إدراك الشيء بالحواس، وهي من أهم المصا   
وألنه حضر مجالس العلم منذ صغره فقد اعتمد على هاته األداة كوسيلة ليجمع المادة العلمية 

الالزمة ونجد ذلك من خالل المعنى والمصطلحات والعبارات الدالة على المشاهدة فمثال قوله 
ة مختلفة وذلك في قوله )رأيت( نجدها في عدة مواضع من مؤلف التكملة ولكن بدالالت زمني

عند ترجمة أحمد بن سعد مولى الناصر"...رأيت سماعه لكتاب علم المصاحف البن 

فهنا لم يصف لنا من أين رأى ونقل السماع بالضبط كما يوضح لنا في مواضع  ،2أشته..."
 أخرى من كتاب التكملة.

رأيت السماع مؤرخا أو "... 3ولدينا أيضا قوله:"...ورأيت إجازته لبعض تالميذه..."   

، ورأى السماع من عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن صاف  4"511بالمحرم من سنة 
، 6"608، ويقول أيضا: "...رأيت خطه لبعض من أجاز له في سنة 5985اللخمي بخطه سنة 

، وقد رأى السماع من عمرو بن 7"...رأيت السماع منه في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة"

 .9ومن عباس بن الوليد 8هــ536لهمداني مؤرخا في سنة محمد بن بدر ا
وهناك العديد من المصطلحات الدالة على المشاهدة كاستعمال مؤرخنا لـ: )لقيته(، )وقفت 

عليه(، )وجدت األخذ عنه(، )صاحبته( إلى غير ذلك ونوضح ذلك بأمثلة استقصيتها من 

عمار بن يحيى فقال:"...ثم لقيته باشبيلية أجزاء التكملة لكتاب الصلة عندما ترجم لمروان بن 
، وعندما ولي عبد الرحمن بن موسى بن 10"-رحمه هللا-وتصاحبنا في دار اإلمارة أنشدني 

، وهناك 11هــ501وقف مؤرخنا على هذا الحدث بتاريخ شوال سنة  -وشقة–خلف قضاء بلده 

جم له في كتاب التكملة هـ  وتر626أيضا ابن برجان الذي رآه ابن األبار في اشبيلية سنة 
ووجدت األخذ عنه باشبيلية وفي ، ويقول في موضع آخر "... 12ولكنه لم يخبرنا ماذا أخذ عنه

، 14، ويوجد أيضا:"...وقد لقيته غير مرة..."13مسجده منها مؤرخا خمس وخمسمائة"

 ، وقد ترجم للحسن بن عبد العزيز15"...وقفت على األخذ عنه في سنة تسعين وخمسمائة..."
، والحسن ابن علي بن محمد 16هــ635بن إسماعيل التجيبي وأخذ عنه في سلخ شعبان سنة 

األغماتي فقال عنه:"...اجتاز علينا ببلنسية في سنة خمس عشرة وستمائة فلقيته حينئذ بدار 

                                                             
 .240، 239، ص ص 3، دار صادر، بيروت، )د.ت(، مجلسان العربابن منظور:  -1
 .25، ترجمة رقم 18، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -2
 . 79، ترجمة رقم 31، ص 1، جالمصدر نفسه -3
 .100، ترجمة رقم 36، ص 1، جالمصدر نفسه -4
 .99، ترجمة رقم 41، ص 3، ج: التكملةابن األبار -5
 . 204، ترجمة رقم 85، ص 3، جالمصدر نفسه_ 6
 .660، ترجمة رقم 201، ص 1، جالمصدر نفسه -7
 .68ترجمة رقم  27ص  4ج المصدر نفسه -8
 .82، ترجمة رقم 31، ص 4، جالمصدر نفسه -9

 .490، ترجمة رقم 187، ص 2، جالمصدر نفسه -10
 .46، ترجمة رقم 16، ص 3، جالمصدر نفسه -11
 .115، ترجمة رقم 46، ص 3، جنفسه المصدر -12
 .579، ترجمة رقم 177، ص 1، جالمصدر نفسه -13
 .706، ترجمة رقم 215، ص 1، جالمصدر نفسه -14
 .698، ترجمة رقم 213، ص 1، جالمصدر نفسه -15
 .707، ترجمة رقم 215، ص 1، جالمصدر نفسه -16
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ا في موضع آخر فنجد ابن األبار يقوم 1اإلمارة منها وسمعت منه بعض منظومة..." ، أم 

تاريخ وفاة الحسن بن أبي بكر الحضرمي والحالة التي كان عليها بوصف دقيق بأخذه 
مؤرخنا فيقول:"...وقرأت في لوح رخام بإزاء قبره أنه توفي  ليلة االثنين لعشرة بقين لربيع 

وفي ترجمة أخرى  2األول سنة خمسمائة وكان وقوفي على ذلك أيام اشتغالي بقضاء دانية"

، "...غرب من وطنه 3كثيرا وسمع مني يسيرا..." يقول:"...صاحبته بتونس و سمعت منه
، وقد لقي  عبيد هللا 4فلقيته بها مرارا وسمعت منه كثيرا..." 641إلى تونس في منتصف سنة 

وأخذ عن عيشون بن محمد بن محمد بن  5هـ618بن محمد بن عبيد هللا النفزي باشبيلية سنة 

 .   6عيشون اللخمي بتونس اليسير من العلوم

 المشافهة ثانيا:
 .7المشافهة لغة: وهي المخاطبة من فيك إلى فيه

 8السماع لغة: قالوا أخذت ذلك سماعا وسمعا؛ أي اإلصغاء أو اإلجابة أو اإلدراك باألذن.

وثبت عند أهل العلم بأنه البد من أخذ العلم عن أهله بالمشافهة وهي أنفع طريقة وأسلمها    
وذلك لخاصية الفهم بين المعلم والمتعلم، فإذا قرأ المتعلم كتابا قد يحفظه وإذا ردده على قلبه 

وي ال يخرج . ونالحظ بأن المعنى اللغ9فال يفهمه، ولكن إذا ألقاه ألقاها المعلم إليه بغتة فهمها

عن المعنى االصطالحي ولذلك فإن مؤرخنا ابن األبار تلقى السماع العلمي من عند العديد 
من علماء عصره وقد وضح هذا األمر في مؤلفه بالعديد من المصطلحات الدالة على ذلك 

وسنذكر كل مصطلح على حدى مع األمثلة المتعلقة به:فمصطلح )بلغني( ال ينفك معناه عن 

فيقول مثال:  بعض األمثلة للتوضيح أكثر كرذوسأنجد العديد منها في مؤلفهالسماع و
ونالحظ أنه عندما  ،11، "...بلغني أنه دخل األندلس"10"...ونكب هو ابنه فيما بلغني..."

 يستعمل هذا المصطلحال يذكر المصدر الذي سمع منه هذا الخبر. ويقول أيضا: 

 .13 فيما بلغني عن إثر ذلك..."، "...توفي  12"...وقد أخذ عنه فيما بلغني"
، 14ولدينا مصطلح )سمعت( فنجد قوله: "...ووجدت األخذ عنه والسماع منه..."   

، وقد سمع ابن األبار العديد من أشعار نذير بن وهب 15"...وسمعت ذلك من بعض أصحابنا"

 ري سمع منا، وفي ترجمة عبد الرحمن بن محمد األنص16بن لب وسمعه أيضا يسرد أخباره
، وعندما قدم عبد الرحمن بن داود بن علي الواعظ إلى األندلس 17أبا سليمان بن حوط هللا

                                                             
 .725، ترجمة رقم 219، ص 1، جالمصدر نفسه -1
 . 732، ترجمة رقم 220، ص 1، جالتكملة ابن األبار: -2
 .851، ترجمة رقم 299، ص 2، جالمصدر نفسه -3
 .888، ترجمة رقم 307، ص 2، جالمصدر نفسه -4
 .918، ترجمة رقم 317، ص 2، جالمصدر نفسه -5
 .130، ترجمة رقم 46، ص 4، جالمصدر نفسه -6
 .507، ص 13، مجالمصدر السابقابن منظور:  -7
 .162، ص 8، مجنفسهالمصدر  -8
 .  145، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، دار بن عفان، )د.ب(، )د.ت(، ص الموافقاتالشاطبي:  -9

 .392، ترجمة رقم 153، ص 2، جالتكملةابن األبار:  -10
 .416، ترجمة رقم 162، ص 2، جالمصدر نفسه -11
 .515، ترجمة رقم 193، ص 2، جابن األبار: التكملة -12
 .892، ترجمة رقم 261، ص 1، جالمصدر نفسه -13
 .405، ترجمة رقم 158، ص 2، جالمصدر نفسه -14
 .465، ترجمة رقم 181، ص 2، جالمصدر نفسه -15
 .610، ترجمة رقم 220، ص 2، جالمصدر نفسه -16
 .93، ترجمة رقم 35، ص 3، جالمصدر نفسه -17
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، وترجم لعبد 1متجوال في بالدها واعظا وسمع مؤرخنا وعظه بمسجد الجامع من بلنسية

ابن  ، حتى أن  2..."535الرحيم بن محمد بن أبي العيش فيقول:"...وجدت السماع منه في سنة
من مرويات عبد الرحيم بن أحمد بن علي بن طلحة األنصاري وأخبره أن األبار سمع جملة 

، 3جريه وخمسمائة خمس وثمانينمولده عصر يوم الجمعة السادس عشر لربيع اآلخر سنة 

، وسمع أيضا من عند جهور 4وسمع بعض من أخبار بكر بن خلف بن سعيد من عند أصحابه
د حسن بن أحمد بن محمد بن موسى ومن عن 5بن خلف بن أبي عمر بن قاسم المعافري

، وحتى في أعسر أيام بلنسية 6األنصاري الذي يعرف بابن الوزير الذي أذن له بالرواية عنه

كان ابن األبار يطلب العلم فقد سمع حكايات وأشعارا من عند الحسن بن محمد بن الحسن بن 
أول سنة اثنتين فاتح في منتصف رمضان سنة خمس وثالثين وستمائة وأخبره بأن مولده 

، وقد سمع من عند الحسين بن يوسف بن فتوح جملة من الروايات 7وخمسين وخمسمائة

ونالحظ أن ابن األبار كان ينهل العلم من عند معاصريه أو شيوخه أو أصحاب . 8بداره
ومهما كانت الظروف، ونذكر في هذا الصدد من الذين سمع  وشيوخ والده في أي زمان

، 9ا عامر بن منذر حمزة بن علي بن خلف المحاربي من أهل غرناطةأخباره عن شيخه أب

وقد لقي  ابن األبار حيان بن عبد هللا بن محمد بن  هشام وسمع منه ُمذاَكَرتَهُ 
، وسمع عن 10

داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن فقال:"...ألف في أسماء شيوخه كتابا قرأته عليه 

، ووقف أيضا على السماع 11ما نسبته إليه...وسمعت منه..."بعدما كتبته من خطه ونقلت منه 

، وقد سمع ابن األبار الكثير من 12من زكريا بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن األنصاري
 العلوم ومن الروايات ومن األحاديث واألشعار.

ومما يدل على الرواية الشفهية في مؤلف عندما يقول: )فيما علمت( أو )حدثني( أو )قال    
لي( وسأوضح ذلك بأمثلة: عندما ترجم لمحمد بن علي بن الحسن بن علي التميمي الغوثي 

، أو قوله:"...حدثنا عنه 13وقال:"...وأبو العربي الشاعر آخر من حدث عنه فيما علمت..."

حدثني عنه عامر بن نذير أنه "...، ويوجد أيضا:14القاسم بن بقي وغيره..."من شيوخنا أبو 
 .16حدثني القاضي أبو بكر ابن أبي جمرة..."، و"...15استجازه"

ا في ترجمته لمعاذ بن عثمان وعبد الرحمن بن أحمد  1ومفوز بن طاهر بن حيدر 17أم 

و عامر بن نذير قد حدثوه نجد أن شيخه أبو الربيع سالم وغيره من شيوخه مثل أب 2األشعري

                                                             
 .131، ترجمة رقم 54، ص 3، جالمصدر نفسه -1
 .142، ترجمة رقم 60، ص 3، جالمصدر نفسه -2
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 .794، ترجمة رقم 237ص  1، جالمصدر نفسه -10
 .877، ترجمة رقم 257، ص 1، جالمصدر نفسه -11
 .909، ترجمة رقم 265، ص 1، جالمصدر نفسه -12
 .403، ترجمة رقم 155، ص 2، جالمصدر نفسه -13
 .406، ترجمة رقم 159، ص 2، جالمصدر نفسه -14
 .422، ترجمة رقم 163، ص 2، جالمصدر نفسه -15
 .443، ترجمة رقم 172، ص 2، جالمصدر نفسه -16
 .  557، ترجمة رقم 204، ص 2، جالمصدر نفسه -17



 الفصل الثالث: مصادر ابن األبار في كتاب التكملة لكتاب الصلة

27 
 

عنهم، وفي قوله:"...قال لي ابنه الخطيب أبو محمد..." هذا من ترجمة عبد الرحمن بن عبد 

ولكنه لم يحدد  4، وقد حدثوه بعض الرواة عن عبد الرحمن بن محمد اللخمي3هللا األزدي
ه وسمع مع هؤالء الرواة الذين أخذ عنهم، كما أنه ترجم البن بشكوال عن مجموعة من شيوخ

، كما أنه تحدث مع مجموعة 5أصحابه من أبو الخطاب بن واجب مختصر كتاب المبهمات

من الذين يثق بهم عن وفاة عبد هللا بن أحمد بن محمد بن عطية حيث التقى بهم بمدينة 
 .7الشلبية األديبة حيث يذكر أنه لم يقف على اسمها، وأيضا حدثوه الثقاة عن 6بجاية

خرى تشاطر السماع في المعنى مثل: )يروي(، )أنشدني(، )إفادة(، وهناك مصطلحات أ

)ذكره لي(، )حكى(، )أخبرني( وتوجد في مواضع مختلفة من كتاب التكملة نذكر بعضها: 
، "... ذكره لي وأنشدني 9، أو قوله:"...أفادنيه بعض أصحابنا"8"...بإفادة بعض أصحابنا..."

، 12، "أفادني بعض أصحابنا..."11دالل من شيوخنا"، "...وأفادني أبو جعفر ال10ما أنشده"

 13"...وحكى لي أنه سمع بلفظه بعض الموطأ..."
، وقد أفاده أصحابه عن أخبار: أحمد بن 15، "...حكى عنه..."14"...ذكر لي ذلك أصحابنا..."

وأيضا  18والحسن بن موسى بن أبي البسام 17وبشر األديب من أهل اشبيلية 16علي بن الفضل

،وقد ذكر ابن األبار اسم أحد أصحابه الذي أفاده في معرفة 19الحسن بن أحمد بن الحصين
، وقد أنشده شيخه أبو الربيع 20أخبار الطيب بن محمد بن الطيب وهو أبو عمرو ابن عيشون

، كما حكى له 21أبيات تخص محمد بن ميمون القريشي وباقي أخباره عن شيخه بن نوحسالم 

 . 22ن أخبار نزهون بنت القليعيبعض أصحابه ع
وفي بعض األحيان يذكر ابن األبار بأنه أخذ المعلومات عن بعض أصحابه ولكنه ال يشير    

، عن بعض أصحابنا وال 620األداة التي أخذ بها هذه المعلومة مثل قوله:"...توفي نحو
  .                    24عن بعض أصحابنا" 640، أو "...توفي  سنة 23أعرفه"

                                                                                                                                                                                              
 .574، ترجمة رقم 208، ص 2، جالمصدر نفسه -1
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 .100، ترجمة رقم 41، ص 3، جالمصدر نفسه -3
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 ثالثا: اإلجازة والمكاتبة
 نقذه.ه، أاإلجازة في اللغة: نقول جاز الطريق أي سلكه وسار فيه. وأجازه: خلفه وقطع   

اإلجازة في االصطالح: أن  يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مؤلفاته ومروياته، وكأنها    

 .1تتضمن إخباره بما أذن له برواته عنه
كبار المؤرخين لمؤرخنا ابن األبار جميع مروياتهم وأشعارهم أجاز العديد من العلماء و 

ا لفظا أو كتابة، ونجد العديد من األمثلة  ومؤلفاهم، ويكون هذا اإلذن والترخيص في العادة إم 
، 2التي صرح بها مؤرخنا أثناء ترجمة العلماء، فيقول:"...سمعت منه الكثير وأجاز لي..."

، "...حدث بيسير كتب إلي  بإجازة ما رواه..."3أو"...وقد أجاز لي ما رواه..."
، "...أجاز لي 4

، 7، "...أجاز لي"6، "...أجاز لنا بخطه ما رواه"5ما رواه ولطائفة من أصحابنا..."
، كما أجاز لمؤرخنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز 8"...وسمعت منه وأجاز لي غير مرة"

 .10مني بعض ما عندي..." ، وقوله أيضا:"...أجاز لي وسمع هو9األزدي

ا الذين أجازوا له كتابة: محمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميمي الذي كتب له من مؤلفه  أم 
، وقوله:"...أيضا كتب إلي  مع جماعة 11مختصر النجوم المشرفة ولكن وجده غير مضبوط

الخزرجي ، وعن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 12من أصحابنا أهل بلنسية بإيجاز"

 ، 13هــ631من أهل مالقة كتب له بإيجاز ما رواه مع جماعة من أصحابه في شعبان سنة 
وعبد هللا بن أحمد بن  15وراجح بن أبي بكر بن إبراهيم العبدري 14وعبد الرحيم بن يوسف

وإبراهيم بن علي  بن أحمد الفهري 17وعيسى بن سليمان بن عبد هللا 16محمد بن عطية
18 

كل  ِهؤالء العلماء أجازوا لمؤرخنا وأصحابه  19بن أبي الوليد األزدي وإسماعيل بن يحيى
بالكتابة، ويذكر أيضا أنه كتب إليه أبو عمر بن عات أن  أبا الحسن بن المفضل أنشده 

 .       20باإلسكندرية

                                                             
السلفية، الهور/ باكستان، ، ترجمة: محمد عزير شمس، المكتبة إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيهالدهلوي:  -1

 .45م، ص 2003
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ا الذين أجازوا له لفظا: فيذكر ابن األبار نذير بن وهب بن لب والحسن بن محمد بن  1أم 

، وقد أجاز له كل من  عبد هللا بن 2اتح من أهل بلنسية حيث أجاز له بلفظ ما رواهالحسن بن ف
، ومن 4وعبد هللا بن أحمد بن عبد هللا لفظا جميع ما جمعوه وَرُووهُ وأنشئوه 3محمد بن عبد هللا

، ويقول في موضع آخر:"... 5الذين أجازوا له لفظا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الصنهاجي

 .6منه جملة من مروياته وأجاز لي لفظا وخطا"وسمعت 
والجدير بالذكر أن ابن األبار لم يعتمد على إجازاته فقط لكتابة مؤلفه بل اعتمد على إجازات 

غيره ومثال ذلك: ترجمته ألحمد بن سعيد بن عبد هللا استطاع أن يتحصل من إجازته تاريخ 

على إجازته لبعض أصحابنا ومنها  ، وقال أيضا:"...ووقفت7أخذ القراءات عن ابن قوطة
 .8نقلت أسماء شيوخه..."

 رابعا: الوثائق
قد وعلماء، وال وقف مؤرخنا أثناء تأليفه على العديد من الوثائق التي تتعلق بترجمته للمشايخ

لها خرى ينقنا أتنوع األخذ من هذه الوثائق فأحيانا يأخذ من العالم المترجم له مباشرة وأحيا
حاب ء أصمن عند ابنه أو من عند أحد شيوخه فالدارس لكتاب التكملة يرى العديد من أسما

 ابنخطوط الذين صرح بهم ابن األبار في نصوص التراجم، فمنهم نذكر: ال

، 14، ابن بشكوال13، أبو الطاهر12، حاتم الطرابلسي11، أبو جعفر10، ابن ميمون9الفرضي
. أو 18، أبو محمد البطليوسي17، أبو القاسم المالحي16، أبو علي الصدفي15الخطيب أبي الحكم

، ألن ابن األبار لم يقرأ البن نوح 19 بن نوح..."أبي عبد هللا قوله: "... قرأت بخط شيخنا

، أو 21وأبي الربيع بن سالم 20فحسب بل قرأ خطوط العديد من شيوخه مثل: أبي الخطاب
يذكر وظيفة من وظائف المؤرخين فيقول:"...قرأت بخط أبي عبد هللا بن أبي الدراق وهو 

، وأيضا بخط أبي 23بن بنوش، ونجده في ترجمة موسى بن ربيعة يأخذ بخط 22أحد الرواة..."
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، أو عدم تسميتهم واالكتفاء بقوله:"...وجدت ذلك بخط 2، وبن مفرج القاضي1بكر بن نمارة

، أو قوله:"...نقلت ذلك بخط ابن 4، أو قوله:"... وقرأت أنا بخط عبد السالم..."3من يوثق به"
 في مؤلفه هذا. ، ونجد الكثير من األسماء التي صرح بها ابن األبار5غالب صاحبنا..."

ا اآلن سنذكر المترجمين الذين نقل عن خطوطهم بعٌض من أخبارهم منهم: أحمد بن محمد أم  

، وفي ترجمة أحمد ابن يحيى قال فيها:"...قرأت 6بن يحيى الذي قرأ مؤرخنا اسمه بخط يده
ا عن عبد الرحمن بن عبد المنعم فقد قرأ ابن األبار بخطه أن أحد من ش7بخطه..." يوخه ، أم 

، وقد وقف مؤرخنا على تسمية بعض تواليف وبعض شيوخ 8كتب إليه مجيزا لما رواه

، ويوجد أيضا الوي بن إسماعيل بن الربيع بن 9الحسن بن علي بن خلف األموي بخط يده
مؤرخا للموطأ سليمان وعبد الصمد بن أحمد بن سعيد األميي الذي وجد بخطه السماع منه 

، وعيسى بن محمد بن فتوح الذي أخذ من عنده 10هــ535نة في العشرة الوسط لمحرم س

، وهنا تجدر اإلشارة بأن ابن األبار لم يصف شكل الوثائق هل تحصل على هذه 11نسبه
 المعلومات من نسخة أو من كتاب كما أشار في مواضع أخرى.  

ن وهناك وثائق سياسية وقف عليها مؤرخنا ومثال ذلك في ترجمة معن بن محمد بن مع   

األنصاري عندما قرأ اسمه في األمان الذي عقده الناصر عبد الرحمن بن محمد لصاحب 
 .  12سرقسطة

ا عن نسخ الكتب التي وقف عليها فهي عديدة نذكر منها التالي:"...وقفت على ذلك من  أم 

، وال أدري لماذا لم يذكر اسم هذه األصول أو بحكم أنها كانت 13بعض األصول العتيقة"
ه وقف على رية، بعكس ما ورد في ترجمة عبد الرحمن بن فرتون األنصاري بأن  تتحمل الس

، أو قوله:"...من خط ابن حيان في 14هــ408نسخة عتيقة من مؤلفه مكتوبة في انسالخ شوال 
، وهناك أيضا قوله:"...ووقفت على استقضائه مما قيد عن إمضائه قبل 15تاريخه الكبير..."

، ونسخة أخرى 17وهناك نسخة من كتاب األنوار بخط بن قتيبة، 16األربعين وخمسمائة..."

 .18بخط إسحاق بن الحسن من أهل قرطبة

 خامسا: المؤلفات السابقة

                                                             
 .560، ترجمة رقم 205، ص 2، جالمصدر نفسه -1
 .575، ترجمة رقم 177، ص 1، جالمصدر نفسه -2
 .906، ترجمة رقم 264، ص 1، جالمصدر نفسه -3
 .274، ترجمة رقم 112، ص 3، جالمصدر نفسه -4
 .63، ترجمة رقم 25، ص 4، جالمصدر نفسه -5
 .19، ترجمة رقم 16، ص 1، جالمصدر نفسه -6
  .35، ترجمة رقم 20، ص 1، جالمصدر نفسه -7
 .121، ترجمة رقم 50، ص 3، جالمصدر نفسه -8
 .700، ترجمة رقم 213، ص 1، جالمصدر نفسه -9

 .282، ترجمة رقم 114، ص 3، جالمصدر نفسه -10
 .32، ترجمة رقم 11، ص 4، جالمصدر نفسه -11
 . 550، ترجمة رقم  202، ص 2، ج: التكملةابن األبار -12
 .533، ترجمة رقم 198، ص 2، جالمصدر نفسه -13
 .26، ترجمة رقم 11، ص 3، جالمصدر نفسه -14
 .31، ترجمة رقم 13، ص 3، جالمصدر نفسه -15
 .139، ترجمة رقم 47، ص 1، جالمصدر نفسه -16
 .159، ترجمة رقم 53، ص 1، جالمصدر نفسه -17
 .510، ترجمة رقم 161، ص 1، جالمصدر نفسه -18
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 ومات،ؤرخنا عن استعمال مؤلفات المؤرخين الذين سبقوه في استقصاء المعليتوانى ملم 

لبنية اي تمثل التبار وفتعتبر المؤلفات السابقة من أهم الموارد الرئيسية التي اعتمدها ابن األ
 من خاللا، واألساسية في جمع تراجمه، وال عجب أنه اتبع منهج السابقين في كتابة مؤلفه هذ

م ت أهلها بطريقة متفاوتة، وقد أخذعماطالعي على مؤلفات السابقين فقد وجدت أنه است

 ولذلك ارتأيت أن  أذكر المؤرخين حسب تاريخ الوفاة:، المصادر 
 م(:853هـ/238ابن حبيب )تعبد الملك -

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمي 

العباسي األندلسي القرطبي المالكي، وهو فقيه أديب لغويٌّ نحويٌّ عالم بالعروض ويعتبر من 
 1والتابعين. الشعراء وله مؤلفات في الفقه والتاريخ مثل: كتاب التاريخ وكتاب طبقات الفقهاء

 ، ويبدو أنه لم يستعمله كثيرا.2استفاد منه ابن األبار في ترجمة المنيذر اإلفريقي

 م(:955هـ/344الرازي )ت-
اد بن لقيط الرازي الكناني  من أهل قرطبة كان  وهو أحمد بن محمد بن موسى بن بشير بن حم 

كثيرة في أخبار األندلس كثير الرواية، حافظا لألخبار، أديبا بليغا شاعرا، وله مؤلفات 

واستفاد منه ابن األبار كمصدر أساسي حيث قام بذكر مؤلفات . 3وتواريخ دول الملوك فيها
 5، "...ذكر ذلك الرازي في اإلستعاب..."4مثل:"...وفي كتاب أعيان الوالي..."

 ، ونجده في عدة مواضع من مؤلفه.6وأحيانا يكتفي بذكر كما ذكره الرازي

 م(: 987هـ/377ابن جلجل )ت-
وهم أبو داود سليمان بن حسان من أهل قرطبة ويذكر بأن  ابن األبار هو المؤرخ الوحيد الذي 

ترجم ترجمة دقيقة البن جلجل كان قد ذكرها ابن جلجل مع انتهاء كتابه، ويعتبر من العلماء 
ُعنِيَّ  الموسوعيين فقد سمع الحديث بمسجد الزهرا وتعلم العربية وقرأ كتاب سبيويه ولكنه

ابن األبار  . استعمله7بالطب وبلغ منه الغاية فألف كتابا حسنا عن طبقات األطباء والحكماء

في عدة مواضع ويعتبر من المصادر المهمة التي اعتمدها بترجمة عدد من طبقة األطباء 
 .    8وذلك في قوله:"...حكى ذلك في كتاب طبقات األطباء من تأليفه"

 م(: 1012هـ/403ابن الفرضي )ت-

هو أبو الوليد عبد هللا بن محمد بن يوسف بن نصر األزدي القرطبي، كان على دراية بعلم 
الفرض والحساب وسمع الموطأ وحفظ القرآن وقرأ تفسيره، ألف العديد من الكتب منها: 

أخبار شعراء األندلس، والمؤتلف والمختلف وغيرها ولم يصل منها إال  كتاب تاريخ علماء 

عتبر هذا المصدر من األصول التي وظفها ابن األبار وعلق عليها فهو مرتبط ي 9األندلس
 بسلسلة التراجم التي درسها ابن األبار، ونجد استعماله في مواضع عدة نذكر منها:

                                                             
 ، )مقدمة المحقق(.9م، ص 2008، تحقيق عبد الغني مستو، المكتبة العصرية، بيروت، التاريخ -1
 .554، ترجمة رقم 203، ص 2، جالتكملةابن األبار:  -2
اد معروف، دار الغرب اإلسالمي، تونس، تاريخ علماء األندلسابن الفرضي:  -3 ، ص 1، مج 2008، تحقيق بشار عو 

 . 135، ترجمة رقم 87
 .43، ترجمة رقم 22، ص 1ج التكملة،ابن األبار:  -4
 .776، ترجمة رقم 232، ص 1، جالمصدر نفسه -5
 .16، 15، 14، ترجمة رقم 16 -15، ص ص 1، جالمصدر نفسه -6
 ، )مقدمة المحقق(.9 -7م، ص ص 1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، تحقيق فؤاد سيد، ط طبقات األطباء والحكماء -7
 .1018، ترجمة رقم 294، ص 1، ج: التكملةابن األبار -8
 ، )مقدمة المحقق(.13-11، ص ص تاريخ علماء األندلس -9
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، أو "...نقلها 2،أو يكتفي بقول ذكره ابن الفرضي1ذكره ابن الفرضي وسمى شيوخه"و "...

 .3الفرضي"من بعض معلقات وفوائد ابن 
 م(: 1064هـ/456أبو الحسن علي الحسن ابن رشيق )ت-

وهو يعتبر من العلماء في عصر فقد ُعنِي  باللغة العربية وشغل مجالس عصره األدبية وله 

العديد من المؤلفات األدبية منها: كتاب أنموذج اللغة وكتاب الشذوذ وغيرها باإلضافة إلى 
والتي اصطلحها  4الة نجح الطلب ورسالة قراضة الذهبجملة من الرساالت األدبية منها: رس

ويبدو  5أخذ منه وفاة محمد بن هاني بن محمدابن األبار في مؤلفه بكتاب قرائض الذهب وقد 

 .أنه لم يعتمد عليه كثير
 م(: 1042هـ/434ذر الهروي )ت  أبو-

بالحديث من  عبد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن ُغفير أبو ذر األنصاري الهروي عالم

ألحمد بن  ترجمتةفي قوله أثناء . واستفاد منه مؤرخنا 6الحفاظ يعتبر من فقهاء المالكية
، وأيضا في 7"...وروى في رحلته التي حج فيها عن أبي ذر الهروي..." :إبراهيم بن أحمد

 .8قوله:"...وجدت اسمه في السامعين من أبي ذر الهروي..."

 م(: 1063هـ/456أبو محمد ابن حزم )ت -
علي  بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 

ا بجميع الفنون والمعارف وصف بالبحر يعتبر  ، ملمًّ الفارسي  األصل، ثم  األندلسي  القرطبي 

محدثا حافظا، فقيها له معرفة بالسير واألخبار، ويحسن النظم والشعر متوسعا في علم اللسان 
أفاد منه مؤرخنا كثيرا و يعتبر من المصدر األساسية لم أتحصل على جل  مؤلفاته . 9والبالغة

أثناء بحثي في كتاب التكملة ولكنه اعتمد على رسالته في فضل األندلس وأهلها ونجد ذلك في 
 . 10ترجمة محمد بن يوسف الوراق

 م(:1076هـ/469ابن حيان )ت-

حسين بن حي ان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان وهو أبو مروان حيان ابن خلف بن 
وهو من العلماء الموسوعيين في عصر كانت كتاباته التاريخية غاية في الدقة والتفصيل 

وجمال األسلوب وكان أيضا مستبحرا في األدب بليغا فيما يكتبه بيده، واستعمل مؤرخنا 

. 11خبار القضاة والتاريخ الكبيركتابين لم يصالنا من مؤلفات ابن حيان وهما: انتخاب من أ
على مؤلفاته، مثل: كتاب القضاة وكتاب  وقد صرح ابن األبار في العديد من المواضع

 1، وفي قوله أيضا:"...نقلت وفاته من التاريخ الكبير البن حيان..."12المقتبس
                                                             

 .13، ترجمة رقم 15، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -1
 .19ترجمة رقم ، 16، ص 1، جالمصدر نفسه -2
 .35، ترجمة رقم 20، ص 1، جالمصدر نفسه -3
، )مقدمة 11، 10م، ص ص 1989، تحقيق عبد الرحمن باغي، دار الثقافة، بيروت، ديوان ابن الرشيق القيرواني -4

 المحقق(.
 .1021، ترجمة رقم 296، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -5
 .   269، ص 3، جالمصدر السابقخير الدين الزركلي:  -6
 .59، ترجمة رقم 26، ص 1، ج: التكملةابن األبار -7
 .42، ترجمة رقم 22، ص 1، جالمصدر نفسه -8
 -184، ص ص 18م، ج1984، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، سير أعالم النبالءالذهبي:  -9

187. 
 .402، ترجمة رقم 155، ص 2، ج: التكملةابن األبار -10
 -8م، ص ص 2006، تحقيق صالح الدين الهواري، دار المكتبة العصرية، بيروت، المقتبس في أخبار بلد األندلس -11

 ، )مقدمة المحقق(.10
 .435، ترجمة رقم 170، ص 2، ج: التكملةابن األبار -12
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 م(:1095هـ/488الحميدي )ت -

توح بن حميد بن يَِصل الحميدي، وهو أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر فُتُوح بن عبد هللا بن ف
من أهل العلم وكان تقيا ورعا إماما في علم الحديث وعلله ومعرفة متونه ورواته، متبحرا في 

واستفاد منه مؤرخنا في ترجمة منذر بن إسحاق، حيث  .2علم األدب والشعر والترسيل

 .3قال:"...وأجرى الحميدي ذكره في باب أحمد من كتابه"
 م(:1182هـ/578)ت ابن بشكوال-

وهو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن داحية بن داكه بن 

نصر بن عبد الكريم بن واقد األنصاري من أهل قرطبة، هو الذي وصل به كتاب ابن 
الفرضي وأكمله ابن األبار في مؤلف التكملة، وكان متسع الرواية، إخباريا حافال، تاريخيا 

لقد اعتمد عليه . 4ذاكرا ألخبار األندلس القديمة والحديثة وخصوصا لما كان بقرطبةمفيدا 

كثيرا ونجد ذلك من خالل مواضع في التكملة قال فيها ابن األبار:"...ذكره ابن بشكوال 
أو قوله ذكره ابن بشكوال دون أن يضيف المصنف الذي أخذ منه، "...وصار  5مختصرا..."

 .                        6بشكوال واستلحاقه عليه إلى غير ذلك من فوائده ومعلقاته..." إلي  اقتضابه لصلة ابن

 
 
 
 
  

 
 
 
 

   

                                                                                                                                                                                              
 .6، ترجمة رقم 4، ص 4، جالمصدر نفسه -1
م، 2008، تحقيق بشار العواد معروف وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، تونس جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس -2

 ، ) مقدمة المحقق(. 11 -6ص ص 
 .500، ترجمة رقم  191، ص 2، ج: التكملةابن األبار -3
 .851، ترجمة رقم 249، ص 1، جابن األبار: التكملة -4
 .262، ترجمة رقم 105، ص3. وأيضا ج59، ترجمة رقم 26، ص 1ج المصدر نفسه، -5
 .93، ترجمة رقم 36، ص 3، جالمصدر نفسه -6



الفصل الرابع: المنهج التاريخي في كتاب التكملة 

 .لكتاب الصلة

 

 التراجم ترتيب في المنهج: أوال

 النقل واالقتباس من المصادر طرق: ثانيا

 ثالثا: أسلوب ولغة العرض

 رابعا: النقد التاريخي

 

 

 

يعتبر المنهج التاريخي في معاجم التراجم من أهم الطرق التي اعتمدها مؤرخو األندلس 

فترة إلى أخرى، لكتابة مؤلفاتهم فقد خضع هذا المنهج إلى تطور وتجدد، أو نقول انتقاله من 

ا ال شك فيه أن هذه الفترة االنتقالية حكمتها ظروف ذاتية وموضوعية ا الظروف 1ومم  ؛ فأم 
الذاتية: فتعود إلى طبيعة المؤرخ األندلسي من حيث انتمائه لطبقة تاريخية دون أخرى وتأثير 

ا الظروف في الكتابة.  طبيعة وظيفته ومكانته االجتماعية وتكوينه الثقافي على منهجه أم 

الموضوعية: يقصد بها الدوافع التي جعلت المؤرخ التاريخي يقوم بتراجم لمختلف العلماء 
 وذلك بسبب حاجة علمية أو أدبية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها. 

ولو قمت بإسقاط ما ذكرته اآلن على مؤرخنا ابن األبار فسأجد بأن هناك فترة انتقالية تعلقت 

خي لكتب التراجم؛ ألن  أول من ابتكرها كانوا المحد ثون وأطلقوا على مؤلفاتهم بالمنهج التاري

                                                             
اد طارق:  -1 ، مذكرة ماجستير في التاريخ اإلسالمي أبو مروان ابن حيان ومنهجه التاريخي من خالل كتابه المقتبسور 

 . 13م، ص 2006الوسيط، إشراف بوباية عبد القادر، كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
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، وقد كانت هذه الفترة 1ما يسمى بالمعاجم التي عمدوا فيها على ترتيب مروياتهم عن شيوخهم

قبل ابن األبار بقرون وانتقلوا من التأريخ للتراجم اإلسالمية إلى التراجم العامة والمحلية 

وسار  -أي منذ القرن الثاني هجري-ك، بالرغم من أنها لم تتغير كثيرا فيما بعدوإلى غير ذل
بسيط يعود إلى طبيعة كل مؤرخ. وسأذكر في  التراجم باختالفالمؤرخون على نفس منهج 

وطرق النقل  "التكملةكتاب "هذا الفصل الطريقة التي اتبعها ابن األبار في ترتيب تراجم 

معلوماته، باإلضافة إلى نقده للموارد التي أخذ عنها أو  واالقتباس وأسلوبه في عرض
 األشخاص الذين ترجم لهم.

 أوال: المنهج في ترتيب التراجم
 الترتيب الهجائي للتراجم: -1  

لقد سار ابن األبار على نهج المترجمين الذين سبقوه من حيث الترجمة للملوك والعلماء 

مع بعض من االختالف الذي صرح به في كتاب التكملة فيقول:"ولم  2واألدباء األندلسيين
أقتصر على اإلبتداء من حيث انتهى ابن بشكوال، بل تجاوزته وابن الفرضي، أتولى 

فا أمره، وإن خالفتها في  ى اإلكمال، وربما أعدت من تَحيَفا ذكَره، ولم يتعرَّ التقصي، وأتوخ 

ولكي نفسر معنى "...خالفتهما في نسق  3..."نسق الحروف، فجريا على النهج المعروف
الحروف..." فإن ابن األبار عاكس ابن بشكوال وابن الفرضي في الترتيب الهجائي للحروف 

األبجدية وسار على ترتيب المغاربة، وهنا تجدر بنا اإلشارة إلى أن  المغارب واألندلسيين 

ف الزاي؛ إذًا الترتيب األبجدي يختلفون عن المشارقة في الترتيب األبجدي للحروف من حر
للمغاربة يكون كما يلي: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، 

 ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، ي.

الترتيب األبجدي للمشارقة يكون كالتالي: أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش،   
 .4، و، يص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ

 .5والمالحظ أن  هذا االنفصال قد حدث في القرن الثالث هجري

بدأ ابن األبار ترجمته بحرف األلف باسم "أحمد" كما هو الترتيب األبجدي المغربي وأول   
من هذا الباب ثم  "إسماعيل" 7يليه اسم "إبراهيم" 6اسم هو "أحمد ابن خالد التغلبي"

ثم   8

ثم  "إدريس" 9"إسحاق"
ثم  "أمية" 11ليه اسم "أيوب"وي 10

ثم  "أصبغ" 12
ثم  "أسد" 13

14 .

اسم يضع الكنى والغرباء من العلماء على األندلس واألفراد،  والمالحظ أن في نهاية كل  
                                                             

، مجلة الترتيب الهجائي وكيفيات استخدامه في األندلس ما بين القرنين الثاني والرابع الهجريينمتاجر صورية:  -1

 .   181(، )د.ت(، ص 5طي، جامعة سيدي بلعباس، )ع/الحوار المتوس
 . 670م، ص 1991، دار العلم للماليين، بيروت، 6، ط مناهج التأليف عند العلماء العربمصطفى الشكة:  -2
 .  6، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -3
م، 1985اللغة العربية، القاهرة، ، مجلة مجمع ترتيب الحروف األبجدية بين المشارقة والمغاربةعبد الهادي التازى:  -4

 .197، ص 51ج
 . 182، ص المرجع السابقمتاجر صورية:  -5
 . 1، ترجمة رقم 11، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -6
 . 113، ص 1، جالمصدر نفسه -7
 . 150، ص 1، جالمصدر نفسه -8
 . 160، ص 1، جالمصدر نفسه -9

 . 163، ص1، جالمصدر نفسه -10
 . 164، ص 1، جالمصدر نفسه -11
 . 168، ص 1، جالمصدر نفسه -12
 . 169، ص 1، جالمصدر نفسه_ 13
 . 172، ص 1، جالمصدر نفسه -14
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، ومن الغرباء: "أيوب بن 1وعلى سبيل المثال نجد من كنى اسم "أيوب": "أبو أيوب الزاهد"

وفي بعض األحيان يكتفي مؤرخنا بذكر  .2عبد هللا بن أحمد بن محمد بن عمر الفهري"

ا الكنى أو الغرباء. ثم   مؤرخنا ترجمته لألشخاص بنفس الطريقة التى  يكمل أحدهما فقط إم 
وغيرها من األسماء المختلفة  3سار عليها في حرف األلف، فترجم بحرف الباء باسم "بكر"

ولم يضع كنى لهذا  5يم"ثم  "تم 4بنفس الحرف، ثم  ترجم بحرف التاء وبدأه باسم "تمام"

وهو اإلسم الوحيد في هذا الحرف مستغنيا  6الحرف، ثم  ترجم بحرف الثاء وبدأه باسم "ثابت"
وغيرها من األسماء، ثم   7عن الكنى والغرباء، بعدها ترجم بحرف الجيم بدأه باسم "جعفر"

، ثم  ترجم بحرف الخاء وبدأه باسم "خالد"8حرف الحاء وبدأه باسم "حسن"
وغيرها من  9

ا حرف الدال فاكتفى بترجمة من اسمهم "داود" وهو االسم الوحيد في هذا  10األسماء، أم 
الحرف، وهكذا إلى أن ينتهي الجزء األول في الترجمة  بحرف الميم وبدأه مؤرخنا بمن اسمه 

في الجزء الثاني، وبدور هذا األخير  12، ويكمل الجزء المتبقي من اسم "محمد"11"محمد"

يبدأ بحرف الميم بمن اسمهم محمد وغيرها من األسماء، وينتهي بحرف العين ويبدأه فإنه 
ا الجزء الثالث فقد جمع فيه األسماء المركبة والتي تبدأ "بـــعبد" 13بمن اسمه "عبد هللا" . أم 

 ، 15، "عبد الملك"14مثال ذلك: "عبد الرحمن"

، "عبد المجيد" وآخرها 19ي""عبد الول 18، "عبد الغفور"17"عبد الواحد" 16"عبد الوهاب"
 "عبد 

" 22و"عثمان" 21، ثم يليه اسم "عمر"20الرؤوف" وآخر أسماء هذا الجزء هو اسم "علي 
23 .

ا الجزء الرابع فيكمل فيه جزء من حرف العين إلى غاية حرف الياء وآخر من ترجم له هو  أم 
فيه للنساء في باب الغرباء من حرف الياء، ثم يخصص جزء يترجم  24"يدر ابن إبراهيم"

                                                             
 . 536، ترجمة رقم 167، ص 1، جالمصدر نفسه -1
 . 537، ترجمة رقم 167، ص 1، جالمصدر نفسه -2
 . 176، ص 1، ج: التكملةابن األبار -3
 .  188، ص 1، جالمصدر نفسه -4
 . 189، ص 1، جالمصدر نفسه -5
 . 191، ص 1، جالمصدر نفسه -6
 .  193، ص 1، جالمصدر نفسه -7
 .206، ص 1، جالمصدر نفسه -8
 . 237، ص 1، جالمصدر نفسه -9

 . 255، ص 1، جالمصدر نفسه -10
 . 283، ص 1، جالمصدر نفسه -11
 . 3، ص 2، جالمصدر نفسه -12
 . 227، ص2، جالمصدر نفسه -13
 . 3، ص 3، جنفسهالمصدر  -14
 . 65، ص 3، جالمصدر نفسه -15
 . 105، ص 3، جالمصدر نفسه -16
 . 116، ص 3، جالمصدر نفسه -17
 . 130، ص 3، جالمصدر نفسه -18
 . 136، ص 3، جالمصدر نفسه -19
 . 141، ص 3، جابن األبار: التكملة -20
 . 145، ص 3، جالمصدر نفسه -21
 . 166، ص 3، جالمصدر نفسه -22
 . 172، ص 3، جنفسه المصدر -23
 . 662، ترجمة رقم 239، ص 4، جالمصدر نفسه -24
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جارية معاوية بن صالح الحضرمي قاضي األندلس، وينتهي "بـــسيدة بنت  1ويبدأه "بـُخلَّة"

 .2عبد الغني بن علي بن عثمان العبدري"

أللف احرف وعند دراستي لمؤلف التكملة الحظت أن مؤرخنا أكثر من التراجم التي تبدأ ب   
ا عدد التراجم فنجدها  ذين دخلوا ترجمةمن مختلف مدن األندلس وال3607والميم والعين، أم 

 نساء.ترجمة خصصها مؤرخنا لل 75، منهم -أطلق عليهم ابن األبار اسم الغرباء–إليها 

 جدول توضيحي لعدد التراجم والصفحات والحروف لكل جزء من كتاب التكملة:  

 

 الصفحات في عدد األجزاء

 كل جزء

رقم آخر ترجمة 

 في الجزء

عدد التراجم في 

 الجزء

الحروف في كل 

 جزء

من 1320        371     الجزء األول

 3607أصل 
 ترجمة

أ، ب، ت، ث،   1320   

ج، ح، خ، د، ذ، 
ر، ز، ط، ظ، 

 ك، ل، م.

من أصل 917    318    الجزء الثاني
 ترجمة 3607

م، ن، ص،   917   
 ض، ع.

من  633    254    الجزء الثالث

 3607أصل 

 ترجمة 

 ع. 633

من أصل 737    240 الجزء الرابع
 ترجمة 3607

ع، غ، ف، ق،  737
س، ش، هــ، و، 

 ي.

ا بالنسبة الستعمال ابن األبار لمصطلحي  "باب" و"حرف" فيبدو أنه كان دقيقا في  أم 
وضعهما؛ فاستخدم مصطلح "الحرف" لإلشارة إلى بداية األسماء في ذلك الحرف، 

األسماء المتشابهة في ذلك الحرف، وقد نهج ذلك عن ابن ومصطلح "باب" لإلشارة إلى بداية 

 .3الفرضي مخالفا بن بشكوال الذي لم يكن دقيقا باستخدام المصطلحين
 :عناصر ترتيب التراجم-2

 :االسم وتوابعه-أ

اتبع المؤرخ ابن األبار في ترجمته للعلماء نهج الذين سبقوه في كتب التراجم حيث بدأ باسم    
المترجم ثم  ذكر نسبه من بعده، فأحيانا يذكر االسم فقط مثل: "عفان العامري"

، 5، "خل ة"4

 وذكر االسم دون النسب يعود إلى: اختالف في النسخ التي تقع بين 7، "عبد الملك"6"الش فاء"

، ولقد صرح مؤرخنا ابن األبار في بعض 8يد ي المحقق أو عدم وضوح االسم في النسخ

                                                             
 . 663، ترجمة رقم 236، ص 4، جالمصدر نفسه -1
 . 737، ترجمة رقم 265، ص 4، جالمصدر نفسه -2
 . 12، ص المرجع السابقيوسف أحمد بني ياسين وآخرون:  -3
 .119، ترجمة رقم 41، ص 4، جالتكملةابن األبار:  -4
 . 663، ترجمة رقم 239، ص 4، جالمصدر نفسه -5
 . 667، ترجمة رقم 240، ص 4، جالمصدر نفسه -6
 . 206، ترجمة رقم 86، ص 3، جالمصدر نفسه -7
 .  120، 119، ترجمة 41، ص 4، جالتكملةانظر  -8
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ا بالنسبة للنساء فبعض من 1األحيان أنه لم يقف على النسب وتحصل على االسم فقط ، أم 

 ترجم لهن ُكن جاريات فاكتفى بذكر البَلَد الذي ُسبِي ْت منهُ، أو هناك أسباب أخرى أجهلها. 

 ، "عبد 2ر النسب الثنائي مثال ذلك: "بكر بن عيسى"، بكر بن عبد الرحيم"أحيانا يذك   
 

 .     5، "عنتر بن فالح"4"موسى بن أصرم" 3العزيز بن جوشن"

، لب 6أحيانا يكون النسب ثالثيا أو رباعيا كقوله: " عبد السالم بن عبد هللا بن عبد الرحمن"   
، 8أو"معاوية بن هشام بن محمد بن هشام"7بن حسن بن أحمد"، "لب بن محمد بن محمد"

 .9"مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز"

أحيانا يذكر النسب مطوال مثل: "نافع بن محمد بن الرحيق بن إبراهيم بن حارث بن خلف بن 
، "سعيد بن 11، الفتح بن أبي رافع الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم"10راشد"

بن سعيد بن خلف بن محمد بن عبد هللا بن سعد بن الحسن بن الحسين بن سعيد بن خلف 

 .  12عثمان بن الحسن بن عبد هللا بن سعد بن عمار ابن ياسر العنسي"
لم يكتف ابن األبار بذكر االسم ونسب بل يتبعهم أحيانا بالقبيلة التي ينتمي إليها المترجم له    

 ، "نجاح بن 13ز بم محمد اللخمي"فيقول في عدة مواضع من التكملة نختار بعضها: "عزي

، "طالوت بن جراح 15، "عبد الولي بن محمد بن أصبغ األزدي"14نذير القريشي"
 .17، "أبو بكر بن أحمد بن عبد الملك النفزي"16الكالعي"

ويتبع االسم في أحيان أخرى المهن التي اشتهر بها صاحب الترجمة، أو يذكر المؤرخ ابن    

ا مستقلة عن االسم داخل متن الترجمة، فمثال: "عفان بن مروان األبار الوظائف التي شغله
المؤدب" والمؤدب فيما مضى يشترط عليه حفظ كتاب هللا وكان اإلمام المرشد في الضاحية 

، أو قوله: 18التي يقطن بها، وال عجب أن عفان ابن مروان كان ببلده يقرئ القرآن ويعلمه

 19"الفرج بن إبراهيم البغدادي الكاتب"
، و"سهل بن علي بن 1، و"سعيد بن أحمد بن سعيد مولى بَُرْيَهة"20"سعد بن عمر الفقيه"و

، و"شعيب بن عامر بن محمد القيسي الُمْكتِب"، "شهاب بن 2عثمان النيسابوري التاجر"

                                                             
 . 719، ترجمة رقم 260، ص 4، جالمصدر نفسهفي ترجمته "لرشيدة الواعظ" ذكر بأنه لم يقف على اسمها. انظر  -1
 . 577، 576، ترجمة رقم 177، ص 1، جالتكملةابن األبار:  -2
 . 210، ترجمة رقم 87، ص 3، ج: التكملةابن األبار -3
 . 437، ترجمة رقم 170، ص 2، جالمصدر نفسه -4
 . 121، ترجمة رقم 41، ص 4، جالمصدر نفسه -5
 . 274، ترجمة رقم 112، ص 3، جالمصدر نفسه -6
 . 967، ترجمة رقم 281، ص 1، جالمصدر نفسه -7
 . 474، ترجمة رقم 183، ص 2، جالمصدر نفسه -8
 . 477، ترجمة رقم 184، ص 2، جالمصدر نفسه -9

 . 597، ترجمة رقم 216، ص 2، جالمصدر نفسه -10
 . 160، ترجمة رقم 59، ص 4، جالمصدر نفسه -11
 . 344، ترجمة رقم 119، ص 4، جنفسهالمصدر  -12
 . 117، ترجمة رقم 40، ص 4، جالمصدر نفسه -13
 . 206، ترجمة رقم 217، ص 2، جالمصدر نفسه -14
 . 333، ترجمة رقم 137، ص 3، جالمصدر نفسه -15
 . 952، ترجمة رقم 276، ص 1، جالمصدر نفسه -16
 . 599، ترجمة رقم 181، ص 1، جالمصدر نفسه -17
 . 120، ترجمة رقم 41، ص 4، ج: التكملةاألبارابن  -18
 . 182، ترجمة رقم 65، ص 4، جالمصدر نفسه -19
 . 298، ترجمة رقم 106، ص 4، جالمصدر نفسه -20
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ا الوظائف 3محمد المعيطي الطبيب" ، وإلى غير ذلك من المهن التي اشتهر بها صاحبها. أم 

متن الترجمة فهي كثيرة نذكر منها: "...كتب للوالة وولي  قضاء بعض  التي ذكرت في

، "...أنهظه ألول خالفته إلى خطة 5، "...كان فقيها وولي الصالة بموضعه..."4الكور..."
، "...قعد بالتعليم ثم  7، "...كان يؤدب بالفخارين وكان مقدما في الصناعة ..."6الوزارة..."

ب للمظفر أبي بكر... ثم  كتب للمعتضد عباد باشبيلية والبنه نزع إلى خدمة السلطان فكت

 .8المعتمد..."، "...كان علما بالفرض والحساب ومعلما بذلك..."

 ذكر شيوخ وتالميذ المترجم: -ب

وإجازاتهم ورحالتهم وحتى الطالب الذين أخذ  ذكر ابن األبار شيوخ العلماء الذين ترجم لهم

ذكرهم بعدما يذكر المعلومات المتعلقة باالسم وتوابعه فعندما عنهم وفي غالب األحيان يأتي 
ترجم لمحمد بن محمد بن علي العكي ذكر بأنه روى عن أبي الحسن بن الد وش وأبي عمران 

، وهناك العديد من التراجم المشابهة 9بن أبي تليد وأبي محمد الركلي وحضر مجالسه...

ندلسي بأنه حدث عنه ابن الجميع في معجم ونذكر أيضا عيسى بن محمد أبو عبد هللا األ
. وفي موضع آخر يخبرنا عن إجازة أبو الوليد الباجي بسؤال أبي بحر األسدي 10شيوخه

، وعادة ما كان يذكر المكانة العلمية للمترجمين قيقول: 11لعتيق ابن أحمد وجماعة معه

، 12نا باألداب""...ووصفه بحدة الذكاء ولطافة الكف"، "...كان بصيرا بالعربية متفن
 .14، "...وكان فقيها حافظا"13"...وكان فقيها ورعا، موسرا كثير الخير وأعمال البر"

 لنتاج العلمي للمترجم لهم:ال -ج

اهتم ابن األبار بذكر المؤلفات العلمية الخاصة بالمترجمين لهم، وهذا األمر ليس بالجديد ألن  
يذكروا التحصيل العلمي للعلماء من مؤلفات من عادة المؤرخين الذين يكتبون في التراجم أن 

أو تالميذ، وقد ذكر بدور النتاج العلمي للمترجم لهم، نذكر ذلك بإيجاز: )...كتاب الطبقات من 

، )...كتاب جده قاسم بن ثابت المعروف 16، )تأليف أبي العربي لتاريخ علماء إفريقيا(15تأليفه(
، )...سماه 18ي المفاضلة بين أهلي صفين(، )له تواليف أعالم النص المبين ف17بالدالئل(

، 20، )وذكره في تاريخه الذي سماه رياض النفوس(19بالنجوم المشرفة...واختصره فيما بعد(

                                                                                                                                                                                              
 . 306، ترجمة رقم 108، ص 4، جالمصدر نفسه -1
 . 367، ترجمة رقم 126، ص 4، جالمصدر نفسه -2
 . 397، 396، ترجمة رقم 138، ص 4، جالمصدر نفسه -3
 . 600، ترجمة رقم 181، ص 1، جالمصدر نفسه -4
 . 781، ترجمة رقم 233، ص 1، جالمصدر نفسه -5
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)وله تواليف في فنون، منها كتاب اإلقتضاف في غريب موطأ اقتضبه من الكتاب الكبير، 

شد وبغية المريد المستبصر كتاب إرشاد المستر.... ووالمختار الجامع بين المنتقى واالستذكار

المجتهد والفيصل الجازم في فضيلة العلم والعالم حدث ودرس(، )اإلعالم بفوائد 
 .1األحكام...وله تاريخ سماه بالنبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة بافريقية وبجاية(

 

  

 الوالدات والوفيات: -د

أهم ما انتهج عليه علماء يعتبر إدراج تاريخ الوالدة والوفيات للشخص المترجم له من 

نها قبل  التراجم، فقد أورد ابن األبار العديد منها، أما بالنسبة للوالدات فإنه في العادة يدو 
الوفيات في آخر الترجمة بصيغ زمنية مختلفة فمثال يقول:"أخبرني أن مولده عصر يوم 

"حدثني أبي غير أي ذكر التاريخ كامال، أو  2"585الجمعة السادس عشر لربيع اآلخر سنة 

،ويوجد حتى من أدرج ساعة مولده وذلك في ترجمته لعمرو 3..."571مرة أنه ولد بأندة سنة 
بن أحمد بن أحمد بن محمد فيقول:"مولده باشبيلية في الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة ليلة 

 .  4خلت من رمضان سنة سبع وسبعين وأربعمائة"

فيذكر أحيانا سنة الوفاة "عيسى بن فتح...توفي سنة أربع وكذلك األمر بالنسبة للوفيات 
أو ذكر التاريخ كامال مع المكان الذي توفي فيه "مروان بن عبد الملك...توفي  5وخمسمائة"

أو االكتفاء بذكر المكان دون غيره من المعلومات "أصبغ بن  6"512بالمرية في المحرم سنة 

مدرك... توفي  في بيت المقدس"
7. 

 طرق النقل واالقتباس من المصادر ثانيا:
؛ ات منهاعلوماستعمل ابن األبار العديد من المصادر المتنوعة، فاختلفت بذلك أشكال نقل الم

 . غير مباشرةأي االقتباس بطريقة مباشرة وطريقة 

ويقصد به النقل الحرفي للمعلومات من المصدر دون النقل المباشر من المصادر:  -1

نقل ابن األبار بعض المعلومات من المصادر حرفيا فعندما ترجم ألحمد التصرف فيه، وقد 
، 8بن عبد الكريم:"من أهل جي ان كان له حظ من علم العربية والشعر وكان يؤدب بالمدينة"

فعندما نقارن بالنص األصلي للزبيدي نجد: " كان من أهل جي ان وكان له حظٌّ من علم 

، وأيضا ترجمته لبكر بن عيسى الكناني فقال:"كان 9نة"العربية والشعر، وكان يؤدب بالمدي
من أهل العلم باللغة وكان الغاية في الفصاحة حتى ضرب به المثل فقيل: أفصح من أبي بكر 

كان " ، معتمدا على ذلك من نص الزبيدي األصلي فنجد فيه:10الكناني، وكان شاعرا ُمجيداً"
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ة، حتى ضرب به المثل فقيل: أفصح من بكر من أهل العلم واللغة، وكان الغاية في الفصاح

 .1الكناني، وكان شاعرا مجيدا"

 حتفاظويقصد إعادة صياغة النص من المصدر مع االالنقل غير مباشر من المصادر:  -2  
 وحات فيفة شرأو يقوم الباحث بالنقل الحرفي مع تأخير أو تقديم المعلومات أو إضابالمعنى، 

 النص المقتبس.          

وهذا ما قام به مؤرخنا ابن األبار في بعض التراجم فمثال عندما ترجم ألصبغ بن يحيى    
الطبيب وقد كان نقله من عند ابن جلجل فقال:"أصبغ بن يحيى الطبيب من أهل قرطبة كان 

متقدما في صناعة الطب وهو الذي ألف للناصر عبد الرحمن حب  األنيسون وكان معظما 

ا النص من عند بن جلجل:"كان متقدما في صناعة 2هادة معدال"عند الرؤساء مقبول الش ، أم 
الطب، وخدم به الناصر رحمه هللا، وهو ألف ألمير المؤمنين الناصر حب األنيسون وقد 

ذُكرت لغيره. وكان شيخا وسيما بهيا وكان مقبول الشهادة في قُْعدُد العدول. وكان ذا حرمة 

؛ وبالمقارنة بين هذين 3نه بقرب مسِجد طاهر"وجاه، معظما عند الرؤساء، وكان مسك
النصين من الترجمة نجد أن ابن األبار تصرف في النص واختصره مع األخير مع المحافظة 

 على الفكرة العامة مقارنة بالنص األصلي.

وترجم ابن األبار أيضا ألحمد بن يونس الجذامي نقال عن بن جلجل فقال:"من أهل قرطبة.    
ي وهو والد أبي سهل يونس بن أحمد األديب. رحل مع أخيه عمر في دولة يعرف: بالحران

الناصر ودخال بغداد وغيرها طالبين علم الطب. وأقاما في رحلتهما عشرة أعوام، ثم انصرفا 

في أول دولة المستنصر سنة إحدى وخمسين وثالث مائة، فاستخلصاهما لنفسه وآثرهما على 
ا، وبقي أحمد إلى دولة هشام المؤيد فواله خطتي الشرطة سائر أطبائه إلى أن مات عمر منه

ا النص األصلي عند بن جلجل فهو كاآلتي:"أحمد بن يونس وأخوه عمر رحال . 4والسوق" أم 

إلى المشرق في دولة الناصر في سنة ثالثين وثالثمائة، وأقاما عشرة أعوام، ودخال بغداد، 
ابت بن سنان بن ثابت بن قرة، وقرآ عليه كتب وتأدبا هنالك بالطب، وخدما الرؤساء، منهم: ث

جالينوس عرضا. وخدما ابن وصيف في عمل علل العين. ثم انصرفا إلى األندلس ودخالها 

في دولة المستنصر في سنة إحدى وخمسين وثالثمائة وغزوا معه غزاته إلى شنت استبين 
ما لنفسه دون غيرهم وانصرفا، وألحقهما لخدمة الطب، وسكنهما مدينة الزهراء واستخلصه

ممن كان في ذلك الوقت من األطباء، ومات عمر بعلة المعدة وِرَمت له، فلحقه ذبول من 

أجلها ومات، وبقي أحمد مستخلصا،...تولى إقامة خزانة بالقصر للطب...واله المؤيد باهلل 
وفيه . يبدو أن النص األصلي طويل جدا 5خطة الشرطة وخطة السوق...ومات بعلة اإلسهال"

معلومات مفصلة ودقيقة حتى أنني الحظت أن  ابن جلجل عاصر أحمد الطبيب المذكور، بل 

ا ابن األبار فقد استغنى على جل  سمع منه بعض أخباره فأدرجها ضمن الترجمة له، أم 
 المعلومات واكتفى باختصار المعلومات واإلشارة إلى المصادر التي أخذ منها.

التجيبي، فقال:"من ساكني اشبيلية  هللا بن مؤمن بن مؤمل بن عذافروقد ترجم ابن األبار لعبد 

يكنى أبا محمد كان عالما بالنحو والشعر والحساب والعروض حافظا للقرآن كثير التالوة له 
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. وعندما ننظر للترجمة 1على مذهب جميل وطريقة قوية وله أشعار كثيرة في الزهد"

التجيبي، ويكني أبا محمد،   بن مؤمن بن عذافراألصلية من عند الزبيدي نجد:"هو عبد هللا

وكان عالما بالنحو والشعر والحساب والعروض، حافظا للقرآن كثير التالوة له، وكان على 
. والظاهر 2مذهب جميل، وطريقة قويمة، وله أشعار في الزهد، وكان من ساكني اشبيلية..."

الشعري، كما النص المقتبس وحذف البيت أن نص ابن األبار ُعنِي  بالتقديم والتأخير في هذا 

الحظت بأن هناك خطأ عند ابن األبار في مصطلح )قويمة(، فقد كتبها ابن األبار )قوية( 
وربما هذا خطأ من الطباعة وليس من عنده. وقد ترجم ابن األبار ألحمد بن بُتري نقال عن 

ا أخذ عن أبي حرشن عبد الزبيدي، فقال: "كان من ساكني قرمونة كان فقيها ونحويا ولغوي

ا النص األصلي فهو: "كان فقيها ونحويا ولغويا، وأخذ عن ابن حرشن، 3هللا بن نافع" ، أم 
؛ فلو قارنا بين الترجمتين نجد بأن نص ابن األبار فيه تقديم 4وكان من ساكني قرمونة"

في -، وابن حرشن-في نص ابن األبار -وتأخير، باإلضافة إلى االختالف بين أبي حرشن

هناك  فال أعرف أهي شخصية واحدة أم غير ذلك، وتجدر اإلشارة بنا هنا بأن   -نص الزبيدي
أخذها عن أبي حرشن..." وفي نفس "... ذكر فيها الزبيدي: 5ترجمة لعبد الملك بن المختار

النص يغير الصياغة من )أبي( إلى )ابن( بقوله:"...أخبرني ابن حرشن..."، مع العلم بأن ابن 

ويطلق عليه  -ولكن بصيغة مختصرة–نقال عن الزبيدي  6ر يترجم لعبد الملك بن المختاراألبا
أبي حرشن في موضعين من نص الترجمة؛ إذا نستطيع القول بأن الخلط يقع في النص 

 األصلي للزبيدي. 

 ثالثا: أسلوب ولغة العرض
العلمية، فالدارس لكتاب "التكملة" يجد بأنه لم يبتعد كثيرا عن  امتاز أسلوب ابن األبار بالدقة

ألفاظ ومصطلحات عصره بل حتى التعبير في ترجمة العالم فعندما يقول: "...وقد نِيَّف على 
، أو في ذكر أسماء الواليات التابعة لألندلس "وتصدر إلقرائها في 7الستين"

اتبع مؤرخنا الحالي لها، و ولكني لم أجد االسم 9وقيشاطة مدينة في األندلس8جيانوقيشاطة..."

األسلوب الخبري في نقل األحداث وترتيبها فقد كان يسردها بطريقة منظمة في جميع التراجم 
فكان يبدأ باسم الُمتَرَجم ثم  تليه سلسلة نسبه ثم  االسم الذي يعرف به ويذكر أصله والوالية 

ابقة من دراستي وال ضير أن أضع مثاال التي ينحدر منها وقد أوضحت هذا في مواضع س

آخر للتوضيح: "معاوية بن محمد بن هشام بن الوليد بن األمير هشام بن عبد الرحمن بن 
 10معاوية القريشي المرواني من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الرحمن ويعرف بابن الش باْنسية..."

اية وليس في النصوص وقد اعتمد على االقتباس من أجل التوضيح والدقة في نقل الرو

ووظفها في  بأشعار العلماء واألدباء والفحول مستعينا النثرية فقط بل اعتمد على الشعر
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شعر قمر البغدادية في موالها  مثال ذلك: النصوص المترجمة وهذا من قوة األسلوب األدبي،

 إبراهيم بن الحجاج اللخمي:

ــــــود ــــــف الجـــــــليـخــ ـــــــرتجى          إالمـــــــا في المغـــــــــارب من كــــــــريم يـ
 إبـــــراهـــــــيــــــــــــــم

ـــــــــل ك    ة      ــــإنــــــــي حــللت لـــــــــديه منـــــــــزل نـــــــــعـــــمــــــــ

 الـــــــمــنــــــازل مـــــــاعـــــداه ذمـــــيــــــــم
 ا السالمي وأنشد لها عدة أشعار، منها تشوق إلى العراق:وذكره

ــــا ظبـــــــائهــــو       ـــا   ــــآهــــــــاً عــــلى بـــــــغدادهــــــــــا وعــــــراقـــــهـــــــــ

 والــسحــــر فــي أحـــــداقهــــــا
ــدو ــــبــــت        ه   ومجــــــــــالــهــــــــــا عــنــــد الفـــرات بـــــأوجـــــــــــــ

 أهــــــــــلتـهـــــا عــلى أطــــواقـــهـــــــــــا

وى ـُق الـهــــلــــخ        ا   مـــتبـــخـــــترات فــي النـــــــعيم كــــــــــــــأنمـــــــــــــــ
 العــــذري مــن أخالقــهـا

في الـدهـــر تشــرق من سنــا       نفسي الـــــفداء لــــــهــــــــــا فــأي محــــــاســــــن

 1إشــــراقهـــا
د ذكر عن ثلماوالمالحظ هنا أنه لم يذكر اسم البحر الشعري  التي تقع عليه هاته األبيات، م

 -لشعريأقصد ذكر اسم البحر ا–صوفي"، وال أدري أهذا ترجمته "ألبي البستان الواعظ ال

 هفوة وعدم تدقيق من مؤرخنا أم هي تصرف من المحقق، والبيتين كالتالي:
 مــَن َزلَل ي قــــولـــِهـَم فـــــلمـُـكـبٌّ عــــَلَى الــنَّحــــِْو يـُــعـنَى بـِـِه          لــِــيَس

ُم َزيـْـَغ يــــــــَقُـــوُل أُقَّـــــــ ِ ــــِوُم َزيـْـــَغ الـــل ِــــــــَسان          فــــــهــال يُقَــــــو 

 2الــــــــعـــــَمل  )المتقارب(
 ولدينا شعر أُدِرَج في ترجمة "عبد الملك بن محمد بن الوليد" وهو كالتالي:

 اعـهاستـمنــصح وذات فـــوائد           إذا مــن ذوي األلــباب كان ا مـقــالــة ذي

علــيكــم بـأفعــــــال الــــنـبـي  فــإنـــه            مــن أفـــضل أعــمال الــرشـاد إتـ باعـــــها
3 

 عريةشواحتوت ترجمت والد ابن األبار "عبد هللا ابن أبي بكر القضاعي" أيضا أبياتا 

 ها:نذكر

 ــير وشــرــل  خـكــي فـــاس أن يــســألـــوا         عـــن الـحــــــال جـــرت عـــادة الــــن
ـــــــــا          وعــــنــــــد الــــحـــقيــــــقة ـفــــــكـــل يــــقـــــول بـــــخـــــيـــــر أنــــــــــــ

 4ضـــد الخــــــبــــــر

خص تبن األبار كان موسوعة شاملة في العلوم إلدراجه المؤلفات التي وال نعجب أن ا
، لشعرالمترجمين أو كان من فطالحة أدباء عصره عندما احتوت بعض التراجم أبيات من ا

 بل خصص ابن األبار ديوان من أشعاره استفدت منه كثيرا في عمل هذا.

بته لنصوص التراجم في كتاب التكملة وكان لدى ابن األبار أسلوبا بالغيا أضفى له أثناء كتا 
زينة وزخرفة وتحيسن لفظي، فقد وظف العديد من المحسنات البديعية مثال ذلك توظيفه 
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، أو 1الطباق في قوله: "...وال يجريه على لسانه في جد وال هزل وال حق وال باطل..."

ا . 2وأدبهن"توظيفه السجع في قوله: "...وكان يؤثرهن لجودة غنائهن ونصاعة ظرفهن  أم 

كما ذكرنا  ابن األبار اتبع أسلوب عصره في البالغة وسالسة اللغة بالنسبة للغة العرض فإن  
ولم تكن صعبة أثناء القراءة وحتى التركيب اللغوي البن األبار لم يكن معقدا بل كان  ،سابقا

 المؤرخون.ه كان من أدباء عصره مثلما وصفه وال عجب بأن   واضحا جدا

 النقد التاريخيرابعا: 

ليس من وهم، عادة ما يقع المؤرخون في األخطاء والهفوات والنسيان عند كتابتهم لمؤلفات   

ن تكون من عندهم شخصيا قد تكون من الذين كتبوا لهم وعاصروهم أو م الضروري أن  
من  مؤرَخنا قد وقف على بعض هذه الهفوات الذين نسخوا عن النسخة األم، ويبدو أن  

 التي وقف عليها وتعامل معها.  المصادر

ه لم ابن األبار ألف كتاب التكملة من أجل صلة ابن بشكوال، كما صرح بأن   كما نعلم سابقا أن  
أبدأ  يبدأ من حيث انتهى ابن بشكوال بل تجاوز ابن بشكوال وابن الفرضي، ولذلك ارتأيت أن  

األبار عندما ترجم البن ه األصل في كتاب التكملة. فيقول ابن بابن بشكوال ألن  

بشكوال:"...وأغالطه الواقعة له فيه قليلة وقد نهبت على أكثرها في كتابي هذا واستدركت ما 
، لذلك ما أعدت هنا  أغفل و تممت ما نقص و جودت ما اقتضب مما وقع إلي  وترجح لدي 

مة ؛ ولذلك نجده يورد هفوات ابن بشكوال في النصوص المترج3جملة مما ذكر هنالك"

 ، ولم يستوفي 5، من كتاب ابن بشكوال وأغفله4للعلماء، فمثال يقول: ولم يذكرها ابن بشكوال
 .8، ولم يورد ذلك ابن بشكوال7، وغلط فيه ابن بشكوال6ذكر هذا ابن بشكوال

ه أغفل نسب بن الفرضي حيث أشار بأن  اوزه في النقد إلى ابل تج هولم يتوقف ابن األبار عند  

الرحمن بن معاوية بن حديج"، بينما ذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخه  "نُعيم بن عبد
ه يشتمل على فوائد جمة وعجبا البن ، ويقول أيضا:"...ووجدت أن  9وغيره من المؤرخين

ابن عياد لديه خلط في إجازة محمد ابن  ، وذكر بأن  10الفرصي وبن بشكوال كيف أغفاله"

 .  11ميمون للركلي عن القسطلي
ه استجازه بعض من أصحابه ولم يجد ي ترجمة عبد الغني بن محمد الصيدالني بأن  وهناك ف

، ألن  المعروف والصائب في عصره اإلستجازة تكون من عند الشيوخ ذو 12هذا الفعل صائب

خبرة و كفاءة عالية في التعليم. وفي ترجمة عبد الرحيم بن جعفر المزاتي عندما ذكر ابن 
ر بن عياد ولكنه لم يذكر دخوله لألندلس، فصعب هذا األمر على ابن ه ذكره أبو عماألبار بأن  

. وقد قرأ بخط أبي عمر بن عيشون عن عبد الملك بن محمد الذي ترجم له ابن األبار 13األبار
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، لكن مؤرخنا لم يخبرنا من أي جانب 1و يخبرنا أن لديه غموض في النص الذي نقل عليه

 كان هذا الغموض.

تاب التكملة ترجم لبيبش بن محمد بن أحمد العبدري الذي غلط في وفي موضع آخر من ك
. وفي ظل نقد الموارد التاريخية فقد قرأ ابن األبار بخط 2اسمه ابن سفيان وصححه ابن األبار

ه قلب ابن بشكوال بعض من معلقاته عن محمد بن عبد الرحمن بن معمر اللغوي وقال بأن  

. ووقف 3هذا غلط ال خفاء في ذلك وذكر ابن األبار بأن   اسمه فقال فيه: عبد الرحمن بن محمد
خطوطهم كانت رديئة ونجد ذلك في  ابن األبار على بعض من المصنفات التي قال فيها بأن  

. كما قام ابن األبار بترجمة 5وشعيب بن إسماعيل بن شعيب 4ترجمة محمد بن علي بن يعيش

، و هناك الكثير 6بشكوال واستدرك ما أغفلهعيسى بن سعيد الذي وجده مذكور في كتاب ابن 
من األغالط التي ارتكبها الذين ترجم لهم والمؤرخين الذين إعتمدهم في مؤلفه ومثال ذلك: 

، وذكر ابن الرازي 7ه غلط في اسم أبيهعندما ترجم ابن األبار لعيسى بن صالح ووجده بأن  

بقي بن مخلد سمع منها  كر بأن  في ترجمة أم الحسن بنت أبي لواء سليمان عندما أخطأ وذ
 .8ولكن في األصح ذكره ابن األبار بأنها هي التي سمعت منه وليس العكس

باإلضافة إلى الموضوعية في كتابته فقد كان يورد دائما عبارات على ذلك، مثل: له تأليف 

، وأحسبه 12وأحسبهما 11، وال أعلمه حدث10، أظنه ابن الورد9في االشتقاق مفيد ال أعرفه
، ولم أقف على تاريخ 14-أي غموض–، قرأت ذلك...وفيه عندي نظر 13دفون بالمريةم

 ، وجدت إجازة عبد الوهاب هذا 17، وأظنه غلط في اسم أبيه...16، وال أعرفه بغير هذا15وفاته

؛ فلم يكن مؤرخنا يكذب لنقل الخبر بل 19، ولم أرى ذلك صائبا18ألبي عبد الكريم...فاهلل أعلم
ا العلمية من خالل هذه العبارات، وأن  كانت لديه األمانة  ه كان يعطي رأيه بكل وضوح. أم 

كانت في بعض  بالنسبة للصياغة اللغوية فعامة تبدو واضحة ومفهومة إلى أبعد الحدود، وإن  

أرجع هذا على لغة مؤرخنا  المواضع من كتاب التكملة يسودها الغموض ولكن ال أستطيع أن  
 منية الفاصلة بين عصرنا وعصره وكما ذكرنا سابقا بأن  بل أرجع السبب على المدة الز

ها تعرضت للتلف النسخة األصلية للكتاب ضاعت ثم وجدت ثم حققت، ويبدو من خالل هذا أن  

في بعض المواضع، ولذلك لم يجد المحققون إال  أن أشاروا إلى هذا التلف والسقوط، وبطبيعة 
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عبد هللا بن يحيى بن يحيى بن يحيى" هنا  الحال نوضح ذلك بأمثلة: عند ترجمة "أحمد بن

، وفي ترجمة "أحمد بن محمد العطار" 1أشار المحقق في الهامش بأن )يحيى الثالث( ساقط

)ابن القالس( بياض  ذكر بأنه سمع من "محمد بن عيسى بن القالس" وهنا يشير المحقق بأن  
بار وقرأت بخط النميري ، وترجمة محمد بن علي بن خلف المحاربي فقال ابن األ2في األصل

 .3فهناك إشارة أيضا )للنميري( بخرم
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 خاتمة 

التكملة  هفي كتابومنهجه  ابن األباربلما تقدم في هذه الدراسة التي تتعلق  وختاما 

 م( نستخلص مجموعة من النتائج: 1260-1199هـ/658-595لكتاب الصلة )

حظي  ابن األبار بتنشئة علمية منذ صغره بالرغم من األوضاع السياسية    

المضطربة التي سادت عصره وحروب االسترداد التي كان النصارى يشنونها 

 ة. ضد المسلمين في العدوة األندلسية والجزر التابعة للعدو

لم توقف هذه األحداث المزرية مؤرخنا بل واصل تعليمه من جل شيوخ األندلس    

بصفة عامة وشرقي األندلس بصفة خاصة مستغال بذلك المناصب السياسة التي 

من األوصاف  ذلك كان يتقلدها، وهذا ما جعله مؤرخا وأديبا وحافظا وروائيا وغير
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دوة المغربية ساهم بدوره في نشر لعُ ن، وبانتقاله إلى اوالتي وصفه بها المؤرخ

المزيد من العلم وتكوين العديد من العلماء، فال عجب بأنه كان موسوعيا ملما 

بمعارف وعلوم عصره، ولوال نهايته المأساوية لكان قد أبدع في تآليفه وأشعاره 

 كما أجمع المؤرخون.  

ومن   لعلميةانة قة و األمالقد ألف ابن األبار العديد من المؤلفات التي تتميز بالد   

ي ة والذدلسيبينها كتاب "التكملة لكتاب الصلة" الذي يعتبر من سلسلة التراجم األن

الل خجمع ترجمة العديد من العلماء من داخل وخارج األندلس، وما الحظته من 

ما  كانت والتي،تنوع في موارد ومصادر ابن األباردراستي لهذا المؤلف بأن هناك 

ها ستمدها من خالل مشاركته في أحداث عصره، ومصادر شفهية اعتمد فياات بين مشاهد
ي ية فلوا لنا معلومات غاعلى أشخاص كانوا مشاركين في األحداث أو مشاهدين لها، فسج

 ذ منها.األخوالسابقة عنه  العديد من الوثائق والمؤلفات ، هذا فضال عن اطالعه علىاألهمية

 ي النقلفقته ج الذي اتبعه ابن االبار في ترتيب التراجم وطريهذا وقد أوضحت الدراسة المنه
 علوماتهنها ماإلشارة إلى المصادر التي أخذ مواالقتباس من المؤلفات السابقة عنه، من حيث 

 . أشكال النقل التي سلكها في ذلكو

م التراج احيةنجمعت منهجيته في مؤلفه هذا أسلوبا أدبيا يسير وفق أُطرا تاريخية من  كما   
أن  ونقل أحداث يستفيد منها الباحث التاريخي، وما حرص عليه مؤرخنا في كتابه هذا

 حريمستخدما الت ،يستدرك ما فات المؤرخين ويصيب األخطاء التي غفل عليها السابقون

عقل في لى الخضع الرواة والروايات للنقد معوال في ذلك عفكان ي، والدقة والضبط في كتابته
 مقارنته بين الروايات المختلفة للحدث، وترجيح إحداها على األخرى.

ط مح ن، بل وكانووالمؤرخ ءباوعموما فإن مؤرخنا ترك مؤلفا تاريخيا استفاد منه األد

– دراسات متنوعة وفي مجاالت مختلفة عن حياته وارتباطه العميق مع بلده المسلوب
 والعلم الذي تغنى به طيلة حياته.       -األندلس
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 التكملة لكتاب الصلة لمؤلفه ابن األبار وهو محل دراستي: كتاب 1الملحق 
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 : كتاب تحفة القادم لمؤلفه ابن األبار 2الملحق رقم 
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 : كتاب الحلة السيراء لمؤلفه ابن األبار 3الملحق رقم 
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 : كتاب الديوان لمؤلفه ابن األبار4الملحق رقم 
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ؤلفه : كتاب المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي علي حسين بن محمد لم5الملحق رقم 

 ابن االبار  
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 م1985، دار المعارف، القاهرة، 2، تحقيق حسين مؤنس، ط الحلة السيراء -2

 م.1986، الدار التونسية، تونس، 2، تحقيق عبد السالم الهراس، طديوان ابن األبار -3

دار الكتاب  -، دار اللبناني3األبياري، ط، تحقيق إبراهيم المقتضب من كتاب تحفة القادم -4
 م1989المصري، بيروت، القاهرة، 

 م(:987هـ/ 377ابن جلجل، أبو داود سليمان بن حسان )ت *

 م.1985 ، مؤسسة الرسالة، بيروت،2، تحقيق فؤاد سيد، ططبقات األطباء والحكماء -5
 م(:1095هـ/ 488، أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر )ت حميديال   

اد، دار جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس -6 اد معروف ومحمد بشار عو  ، بشار عو 

 م.2008الغرب اإلسالمي، تونس، 
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 الحميري، أبو عبد هللا محمد ابن عبد هللا ابن عبد المنعم:*
وت، ، مكتبة لبنان، بير2، تحقيق إحسان عباس، ط الروض المعطار في خبر األقطار -7

 م.    1984

 م(:1076هـ/ 469، أبو مروان حيان ابن خلف )ت حيان ابن*
ة، لعصري، تحقيق صالح الدين الهواري، دار المكتبة االمقتبس في أخبار بلد األندلس -8

 م.2006بيروت، 

 م(:1406هـ/ 808، عبد الرحمن )ت خلدونابن *
 ،كبراألديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  -9

 .م2000مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 

 .م2017، دار النهضة، مصر،7، تحقيق علي عبد الواحد وافي، ط المقدمة -10
 م(:1347هـ/ 748، أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ذهبيال*

 م.1984م، الكويت، ، وزارة اإلعال2، تحقيق فؤاد سيد، ط العبر في خبر من غبر -11

 .م2004، ، تحقيق حسان عبد المنان، بيت األفكار الدولية، لبنانسير أعالم النبالء -12
 م(:1064هـ/ 456،أبو الحسن علي الحسن )ت  رشيقابن ال*

 م.1989ت، ، تحقيق عبد الرحمن باغي، دار الثقافة، بيروديوان ابن الرشيق القيرواني -13

 م(:989هـ/ 379)ت، أبو بكر محمد بن الحسن زبيديال*
لقاهرة، ، دار المعارف، ا2، تحقيق محمد أبو الفضل، ط طبقات النحويّين وللغويّين -14

 )د.ت(.

 م(:1505هـ/ 911سيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت *

 عبد، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد لب اللباب في تحرير األنساب -15

 .العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(

 م(:1436هـ/ 790، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي )ت شاطبيال*
ب(، ، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسين آل سليمان، دار بن عفان، )د.الموافقات -16

 )د.ت(.

 م(: 1286هـ/ 764، محمد بن أحمد )ت شاكر الكتبيابن *
 .م1974، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الوفيات والذيل عليهافوات  -17

 م(:1362هـ/ 764الصفدي، خليل بن أيبك )ت *

، لعربيا، تحقيق أحمد األرناووط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث الوافي بالوفيات -18
 .م2000بيروت، 

 (:م1303هـ/ 703)ت ،أبو عبد هللا محمد بن محمد األوسي عبد الملك المراكشيابن *

بشار و، تحقيق إحسان عباس ومحمد بن شريف الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة -19
اد معروف، دار الغرب اإلسالمي، تونس،   .م2012عو 

 م(:853هـ/ 238السلمي )ت  عبد الملك بن حبيب*

 م.2008، تحقيق عبد الغني مستو، المكتبة العصرية، بيروت، التاريخ -20
 هـ/658، أبو المطرف أحمد بن عبدهللا بن محمد بن حسين )ت عمير المخزوميابن *

 م(:1238

 م.2007، تحقيق محمد بن معمر، دار الكتب العلمية، بيروت، تاريخ ميورقة -21
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 م(:1314هـ/ 714، أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد هللا )ت غبرينيال*
ل ، تحقيق عادالمائة السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في  -22

 م.1979، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 2نويهض، ط 

 م(: 1012هـ/ 403، أبي الوليد عبد هللا بن محمد )ت فرضيابن ال*
، ، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، تونستاريخ علماء األندلس -23

 .م2008

 م(:1418هـ/ 821)ت ، أبو العباس أحمد بن علي قلقشنديال*
لكتاب ، دار ا2، تحقيق إبراهيم األبياري، ط نهاية األرب في معرفة أنساب العرب -24

 م1980اللبناني، بيروت، 

 م(:1829هـ/ 1245، عبد الحي الكتاني اإلدريسي )كتانيال*
ن ، تحقيق إحسافهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت -25

 م.1982دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  ،2عباس، ط 

 م(:1632هـ/ 1041، أحمد بن محمد )ت مقريال*
د ، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبأزهار الرياض في أخبار عياض -26

 م.1978الحفيظ شلبي، مطبعة فضالة، الرباط،

بيروت، ، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب -27
 .م1968

 محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل، منظورابن ال*

 .، دار صادر، بيروت، )د.ت(لسان العرب -28

 المراجعثانيا:   
حمد ممة: ، ترجإتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيهأحمد ولي هللا الدهلوي: -1

 م.2003الهور/ باكستان، عزير شمس، المكتبة السلفية، 

نان، ة، لب، الدار التقدميالحلل السندسية في أخبار واآلثار األندلسيةأرسالن شكيب:  -2
 /م2008

 لدينية،اافة بالنثياجنثالث أنخل: تاريخ الفكر األندلسي، تحقيق: حسين مؤنس، مكتبة الثق-3

 م.1927د.ب، 
 )د.ت(. العلم للماليين، بيروت،، دار 3، ط موسوعة المستشرقينبدوي الرحمن:  -4

ار ديالي، خ، تعليق عبد المجيد شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةبن قاسم مخلوف:  -5

 م.2003الكتب العلمية، بيروت، 
 .، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(3، ط التراجم والسيرحسين عبد الغني محمد:  -6

مؤسسة  ،2، ترجمة: صالح أحمد العلى، ط المسلمينعلم التاريخ عند روزنتال فرانز:  -7

 .م1983الرسالة، بيروت،
األعالم)قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب الزركلي خير الدين:  -8

 م.2002العلم للماليين، بيروت، ، دار 15، طوالمستعربين والمستشرقين(

، بيروت، ، دار العلم للماليين6، ط مناهج التأليف عند العلماء العربالشكة مصطفى:  -9
 .م1991
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دار الم ، دارمصادر في تاريخ المغرب واألندلس )دراسة تحليلة(: عبد الواحد ذنونطه -10
 م.2011اإلسالمي، بيروت، 

، ر هجريمعجم المؤرخين المسلمين حتّى القرن الثاني عشهللا عبد الغني يسرى: عبد  -11

 .م1991الكتب العلمية، بيروت، 
لعصر اية االمصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح اإلسالمي إلى نهالمنوني محمد:  -12

 .1983، مؤسسة بنشرة، الدار البيضاء، الحديث

 ثالثا: المقاالت
 بني ياسين يوسف أحمد: *

، ةلتكملاتعقيبات ابن األبار في كتاب الكملة لكتاب الصلة على ابن بشكوال في كتاب  -1
 .55 -32ص ص م(، 2012) ،6مح ،3األردنية، ع/المجلة 

ر، اآلثاو، المجلة األردنية للتاريخ منهج الحافظ ابن بشكوال في ترتيب كتابه الصلة -2

 .25 -1 ص ،م(2010، )2األردن، ع/
حي ، المركز الجامعي الصالمحمد بن أبي شنب والمنهج اإلستشراقيبوجمعة عداد:  -3

 .14 -1ص  ،أحمد النعامة، )د.ع(، )د.ت(

للغة اجمع م، مجلة ترتيب الحروف األبجدية بين المشارقة والمغاربةالتازي عبد الهادي:  -4
 .198 -197، 51، جم1985العربية، القاهرة، 

 حجة،، مجلة الم محطات من سير األستاذ الدكتور عبد السالم الّهراسحماني محمد:  -5
 .48 -1ص ،م(2015، )437)د.ب(، ع/

)د.ب(،  ، مجلة المحجة،من آثار عبد السالم الّهراس العلميةالرحموني عبد الرحيم:  -6

 .48-1، ص م(2015، )437ع/
مة مدرسة كوديرا وتالميذه اإلسبانية ودورهم في نشر وترجالسندسي محمد صالح:  -7

ة جامع ب،آلدا، مؤتمر اإلستشراق ماله وما عليه، كلية العلوم واالتراث اإلسالمي في أوروبا

 .997 -802، 2م، ج16/12/2016-14القصيم، الرياض، 
تمر ، مؤيةكتب الصالت نهج فريد في فن التراجم اإلخبارشعيب عبد السالم عبد الواحد:  -8

لية ت، كدولي النخب والسلطة السياسية في العالم العربي اإلسالمي من خالل كتب الطبقا

 .241 -220 ص م(،2012تونس، )يات، جامعة منوبة، اآلداب والفنون واإلنسان
ونس، عة تية، جام، مجلة دراسات أندلسالقيمة الوثائقية لديوان ابن األبار:شيخة جمعة -9

 م(.1989(، )2)ع/

ة، ، مجلة المحجعبد السالم الهراس العالم المدقق والباحث المحققفتاح محمد:  -10
 .48 -1ص ، م(2015، )437)د.ب(، ع/

توري، معة من، قسم اللغة العربية، جااألبار بين التأليف واإلبداعابن لراوي العلمي:  -11

 . 239 -223، م(2000، )13قسنطينة، ع/
ثاني ين الالترتيب الهجائي وكيفيات استخدامه في األندلس ما بين القرنمتاجر صورية: -21

 -811، (، )د.ت(5، مجلة الحوار المتوسطي، جامعة سيدي بلعباس، )ع/والرابع الهجريين

194. 

 رابعا: الرسائل الجامعية
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، رسالة (1259-1198ه/658-595ابن األبار األندلسي األديب )جرار زهير ماهر: -1
بيروت،  ماجستير قي األدب العربي، مقدمة إلى الدائرة العربية في الجامعة األمريكية،

 م.1983

في  وإسهاماتهم( 1260-1199هـ/658-595ابناألبار ): عباسكريم عبد سالم  الخفاجي -2

اسم ، مذكرة ماجستير آداب في التأريخ اإلسالمي، إشراف خالد جحقل التأليف واألدب

 .م2005الجنابي، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

 خامسا: المراجع األجنبية   
Revue Africaine:la préface D’ibn El-Abbarea sa takmila-t essila, journal des 

travaux de la société historique algérienne, a rnolet –imprimeur –libraire, 

Constantine, Paris.challamel ainé lbraire , vol 59, 1918, pp 306- 326.  
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