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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ورغـــم موقف العلماء من علم النجوم واأربابه، فاإن اأندل�س القرن الهجري اخلام�س 
مل تخـــل مـــن رواد خمل�سني لهذا العلم، فلم ينح�سر عطاوؤهـــم يف الأندل�س، بل تعداها 
اإىل امل�ســـرق، كما مل يعدم امل�ســـرق زبناء خمل�سني لب�ساعة التنجيـــم، وخا�سة احلكام 

املتطلعني اإىل معرفة خبايا امل�ستقبل لعرو�سهم وماآل ممالكهم. 

لت يف خدمة الوزير الأف�شل اأ- اأبو ال�شّ
لت اأمية بن عبد العزيز مبنزلة عالية لدى الوزير الأف�سل �ساهن�ساه،  حظي اأبو ال�سّ

فخدمه –اإىل جانب الطب- ب�سناعة النجوم)1(.

ليحي ب- ابن حي الّتجيبـي يف خدمة الأمري ال�شّ
َليحي باليمن العامل الأندل�سي ابن حي احل�سني بن حممد  احت�سن بالط الأمري ال�سُّ

الّتجيبـي، الب�سري بعلم النجوم)2(.
نخل�ـــس اإًذا اإىل اأن اأندل�ـــس القرن الهجري اخلام�س، �سجلـــت عطاءها بامل�سرق يف 
العلـــوم التجريبية، واإن باأفراد معدوديـــن، غري اأن فاعليتهم العلمية الرائدة مكنتهم من 

نيل احلظوة لدى اأويل الأمر بامل�سرق.

 خال�شة وا�شتنتاجات
تتبعنـــا خالل هذه الدرا�ســـة واقع تيار الرحلة العلميـــة الأندل�سية اإىل امل�سرق خالل 
القـــرن الهجـــري اخلام�س، بـــدءا بوقفة عند طبيعـــة منحى هذا التيار، ومـــرورا ببنيات 
رواده وتوزيعهـــم، ثـــم انتهاء بر�سد ال�ستفـــادة والإفادة الأندل�سيتـــني بامل�سرق. فما هي 

ال�ستنتاجات التي ميكن اخلروج بها مما �سبق؟
اأول: ظـــل تيار الرحلـــة العلمية الأندل�سيـــة اإىل امل�سرق علـــى ا�ستمراريته، غري اأنه 
�سجـــل بع�س الراجع، وكانت وراء تلك ال�ستمرارية وهذا الراجع عوامل بنيوية ت�سرب 
بجذورهـــا يف ما قبل الفرة مو�سوع الدرا�سة، وعوامل ظرفية لها عالقة بالتحولت التي 

جتتازها اأندل�س القرن الهجري اخلام�س.

)1(  معجم الأدباء، ج.2، �س. 319.
)2(  طبقات الأمم، �س. 176.
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ثانيا: متيز اجلانب الدميوغرايف للراحلني باخل�سائ�س الآتية:
م�ساركـــة جـــد باهتة للعن�سر الن�سوي يف تيـــار الرحلة العلميـــة اإىل امل�سرق، اإذ ل . 1

تتعدى ن�سبة امل�ساركة %1.39، ويعزى ذلك اإىل عوامل اأبرزها اجتماعية ودينية.

اأهميـــة الفئة العمريـــة 20-39 �سنة يف تيار الرحلة، اإ�سافـــة اإىل اأن اأمد احلياة . 2
ملعظـــم الراحلني يراوح ما بني ال�ستني وت�سعـــة و�سبعني �سنة، ولهذين املعطيني 
دورهما الإيجابي على احلياة العلمية الأندل�سية؛ فيتم ا�ستيعاب علم امل�سرق يف 
مرحلة فتوة الراحل، وتنتفع الأندل�س من طاقاتها العلمية ملدة طويلة بعد اإيابها 

من رحلتها.

ثالثا: يتخذ التوزيع اجلغرايف للراحلني ال�سورة الآتية:
علــى م�شتوى الأندل�س: ن�سجل هيمنة الأقطاب احل�سرية الكربى على تيار الرحلة . 1

اإىل امل�ســــرق، ويتعلــــق الأمرعلــــى التوايل بقرطبــــة ،و�سرق�سطــــة ،واإ�سبيلية، غري اأن 
اإ�سهام �سريط الثغور يف هذا التيار يظل اأقوى، بفعل اأهمية �ساكنته من جهة، وب�سبب 

التحولت التي يعرفها م�سل�سل ال�سراع مع اإ�سبانيا امل�سيحية من جهة اأخرى.

علــى م�شتوى امل�شرق: نالحظ تباينا بني جهات امل�سرق العربي الأربع ومراكزه . 2
العلميـــة يف ا�ستقطـــاب الأندل�سيـــني، ويعزى ذلـــك اإىل عوامـــل مت�سافرة منها 

الدينية والعلمية والتاريخية، وذلك كما يلي:
• عرب مناطق امل�سرق: توزع الأندل�سيون بالتوايل على �سبه اجلزيرة العربية، 	

وم�سر، والعراق ،ثم ال�سام.
• عـــرب املراكـــز العلميـــة الرئي�سة لهـــذه املناطق : تـــوزع الراحلـــون بالتوايل 	

على مكة/املدينـــة ، والف�سطاط، وبغداد، ودم�ســـق، والإ�سكندرية، ثم بيت 
املقد�س.

رابعــا: اجتاه معظم الأندل�سيني نحو احلجاز يرجـــم التالزم الوثيق بني الغر�سني 
الدينـــي والعلمي، فال غرو اأن تكت�ســـي الرحلة الطابع احلديثي، باعتبار احلديث وعلومه 

الب�ساعة العلمية الرائجة اأكرث من غريها يف مكة واملدينة.
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خام�شــا: تراجع الأهمية العلمية لبالد م�ســـر بالن�سبة لالأندل�سي، فاأ�سبحت نقطة 
عبور اأكـــرث منها حمطة علمية، وهذا حتول ملحوظ يف موقع م�سر العلمي؛ فقد اأجمعت 
بع�ـــس الدرا�سات العربيـــة والأجنبية علـــى اأهميتها العلمية بالن�سبـــة لالأندل�سيني خالل 

مرحلة ما قبل القرن الهجري اخلام�س.

�شاد�شــا: ت�سدر املحدثني لالئحـــة الأندل�سيني الراحلـــني اإىل امل�سرق، مما يرجم 
مركزيـــة احلديث وعلومه يف تيار الرحلة، ومن ثـــم فالرحلة الأندل�سية حديثية بالدرجة 
الأوىل خـــالل القرن الهجـــري اخلام�س، ويتاأكد اجتاه الأندل�سيـــني نحو احلديث بعد اأن 

كانوا اأهل فقه. و ياأتي بعد املحدثني ،الفقهاء والقراء ثم اأرباب علوم الل�سان.

�شابعا: �سعف ن�سبة املنت�سبني اإىل تخ�س�سات �سرعية كاأ�سول الفقه واأ�سول الدين 
واخلـــالف والـــكالم والراأي، مما يف�ســـر جزئيا عـــدم اإقبال الأندل�سيـــني على املحطات 
العلميـــة العريقـة يف هـذه التخ�س�سـات؛ ويتعلـــق الأمر بال�سام والعراق، و ينطبق ال�سيء 

نف�سه على علوم الأوائل.

ثامنــا: قـــوة جانب ال�ستفادة علـــى جانب الإفـــادة يف تيار الرحلة علـــى م�ستوى عدد 
الرواد، واتخذت تلك ال�ستفادة عدة اجتاهات، وهي: طلب العلو يف الإ�سناد، وطلب الإجازة 
امل�سرقيـــة، وتعميق التخ�س�س، وطلـــب تخ�س�سات جديدة، اإ�سافـــة اإىل نقل املرويات من 
امل�ســـرق، و تتوزعها علـــى التوايل: مرويات احلديـــث ،وعلوم الل�سان ، والزهـــد ،والرقائق، 

وعلوم القراآن ،واأ�سول الدين،واأ�سول الفقه ، ثم الفقه، وذلك ح�سب فهر�سة ابن خري.

تا�شعــا: اجتـــاه الإفادة الأندل�سيـــة للم�سارقة نحو جمالت عديـــدة وهي على التوايل: 
التدري�ـــس ،والت�سنيف ،ثم العلـــوم التجريبية . ففي املجـــال الأول، عكف الأندل�سيون على 
تدري�س العلوم ال�سرعية ،وخا�سة احلديث، ثم القراءات. وف�سل معظمهم الإقامة الدائمة 
بامل�ســـرق، ممـــا حرم الأندل�س من طاقـــات علمية فاعلة. ويف جمـــال الت�سنيف ا�ستهدفت 
فات الأندل�سية اأغرا�سا عديدة، فاأ�سهمت يف اإثراء املكتبة امل�سرقية. ويف جمال العلوم  امل�سنَّ
التجريبيـــة تبـــواأ الإطار الأندل�سي مكانـــة مرموقة لدى اأويل الأمر بامل�ســـرق بفعل اإمكاناته 

العلمية.
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عا�شــرا: ت�سجـــل الرحلة العلمية الأندل�سية اإىل امل�ســـرق ازدواجية يف طابعها ؛ فهي 
مـــن جهة جت�سد ال�ستغناء الأندل�سي عن علم امل�سرق، اإذا اأمعنا النظر يف نوعية العطاء 
وم�ستـــواه بامل�سرق، وكذا زهد العديد من جهابذة العلم عن �سد الرحال اإىل هناك. ومن 
جهـــة اأخرى، ترجم هذه الرحلة حاجة الأندل�س املا�سة اإىل امل�سرق يف تخ�س�سات طاملا 
عانت مـــن �سعوبة التموقع يف الو�سط العلمي الأندل�سي كاأ�سول الدين ،والكالم ،واأ�سول 

الفقه، واخلالفيات.

حادي ع�شر: اإن املنهج الإح�سائي الذي غطى معظم م�ساحة هذه الدرا�سة اأف�سى 
اإىل نتائـــج عديـــدة، منها تزكيته لبع�ـــس الأحكام ال�سائدة بـــني الدار�سني، حول مو�سوع 
ال�ســـالت العلميـــة بني الأندل�س وامل�ســـرق، وباملقابل، فاإنه فند اأحكامـــا اأخرى ت�سمنتها 

بع�س امل�سادر وانتهت اإليها بع�س الدرا�سات.

ثــاين ع�شر: اإ�ســـرار الفئة املثقفة الأندل�سية على التوا�ســـل والت�سال مع نظريتها 
امل�سرقيـــة رغم التحديات التي يواجهها ال�سرق والغرب الإ�سالميني، من متزق �سيا�سي، 
وخالفات مذهبيـــة، وحتر�سات �سليبية، وهذا كفيل بلفت انتبـــاه الفئة املثقفة املعا�سرة 
اإىل �سرورة ا�ستثمار هذا الر�سيد التاريخي للعمل على تعميق التوا�سل وتكثيف الت�سال 
بينهـــا عرب العاملـــني العربي والإ�سالمـــي، باعتبار ذلك اإحدى القنـــوات التي متر عربها 

الوحدة املن�سودة، واإحدى و�سائل مواجهة التحديات املطروحة.

اإن هـــذه الدرا�سة عـــن الرحلة العلمية الأندل�سية اإىل امل�ســـرق خالل القرن الهجري 
اخلام�س تطرح جملة من النقاط والق�سايا ميكن اأن جتد �سبيلها اإىل الو�سوح والتو�سع ، 

اإذا ما اأخذت البحوث امل�ستقبلية وجهتها نحو:
• درا�سات مقارنـــة: وذلك بدرا�سة الرحلة العلميـــة امل�سرقية اإىل الأندل�س خالل 	

القرن نف�سه، حتى تاأخذ ظاهـــرة التاأثري والتاأثر بني الأندل�س وامل�سرق �سورتها 
املتكاملة.

• درا�سات مونوغرافية: وذلك بالركيز على رحلة اأهل تخ�س�س معني كاملحدثني 	
اأو الفقهـــاء، اأو اأهـــل حا�ســـرة معينـــة كرحلـــة الإ�سبيليـــني اأو ال�سرق�سطيني، اأو 
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بالركيـــز على الرحلة الأندل�سية نحو جهـــة م�سرقية معينة كال�سام اأو احلجاز، 
اأو خـــالل فـــرة زمنية من القرن الهجري اخلام�ـــس كاأواخر اخلالفة اأو مرحلة 

الطوائف اأو املرابطني.

واأخـــريا اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يرزقني اإخال�س النية يف هذا العمل، واأن يجعل 
ال�سواب رائدي فيه، واأن يعم اجلميع بنفعه، اإنه �سميع جميب.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.
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مالحق البحث

لئحة العلماء الأندل�شيني الراحلني اإىل امل�شرق ح�شب �شلة ابن ب�شكوال. 1
لئحة العلماء الأندل�شيني الراحلني اإىل امل�شرق ح�شب م�شادر تكميلية. 2
لئحة العلماء الأندل�شيني الذين اأفادوا بامل�شرق. 3
لئحة بع�س املحطات العلمية لالأندل�شيني يف طريق عبورهم اإىل امل�شرق. 4
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العلمــاء الأندل�شيــون الراحلون اإىل امل�شرق خالل القــرن الهجري اخلام�س من خالل 
�شكوال لمَة" لإبن بمَ كتاب"ال�شِّ

ا�شم الراحلر.ت.
تواريخ

النتماء 
اجلغرايف

التخ�ش�س 
العلمي

املحطة العلمية 
بامل�شرق

رقم 
الرتجمة 
يف ال�شلة امليالد

الرحلة
اأخرىالوفاة

اإيابذهاب
47م�سرالقراءاتاإ�سبيلية407اأحمد بن حممد القي�سي اجلراري1-
اأحمد بن حممد بن احلاج، 2-

اأبو العبا�س
دم�سق، احلديثاإ�سبيلية415

الف�سطاط
68

102مكةالفقهاإ�سبيلية370435اأحمد بن حممد بن مال�س الفزازي3-
اأحمد بن حممد بن مغيث 4-

ال�سديف
احلديث، التف�سري، طليطلة406459

اللغة، الفقه
128مكة

129مكةاحلديثاملرية405459اأحمد بن اإبراهيم بن اأ�سود الغ�ساين5-
احلديث، املرية393407416478اأحمد بن عمر بن اأن�س العذري6-

التاريخ
141مكة

اأحمد بن يو�سف بن اأ�سبغ 7-
الأن�ساري

احلديث، طليطلة480
التف�سري، الفقه

145مكة

147م�سرال�سعر�سرق�سطةاأحمد بن م�سر اأبو طاهر النحوي8-
اأحمد بن �سليمان ابن خلف 9-

التجيبي الباجي
اأ�سول الفقه، �سرق�سطة493

اخلالف
بغداد، الب�سرة، 
اليمن، جدة، مكة

153

اأحمد بن حممد الأن�ساري 10-
ال�سارقي

احلديث، بلن�سية452467500
الفقه، الزهد

مكة، بغداد، 
وا�سط، فار�س، 
م�سر، املو�سل

159

161مكة، م�سراحلديث، الفقهاملرية451513اأحمد بن عثمان ابن مكحول11-
209الفقهاملرية405443اإبراهيم بن عمارة12-
اإبراهيم بن جعفر الزهري 13-

ابن الأ�سريي
214م�سرالفقه، الراأي�سرق�سطة371435

اإبراهيم بن يحيى الكالعي 14-
ابن العطار

حي 
491

222م�سر، تني�ساحلديثقرطبة

اإبراهيم بن حممد بن �سليمان 15-
بن فتحون

�سمع 450 
بامل�سرق

223مكة، م�سراحلديثاإقلي�س

239مكةاحلديث، الزهداإ�سبيلية377410412421اإ�سماعيل بن حممد بن خزرج16-
اإ�سماعيل بن خلف املالكي 17-

املقرئ
حدث 455

453
القراءات، �سرق�سطة

الآداب، احلديث
246م�سر، مكة

اإ�سحاق بن حممد بن م�سلمة 18-
الفهري

264الفقهطليطلة469

جعفر بن حممد بن ربيع 19-
املعافري

297احلديثقرطبةق 5
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ا�شم الراحلر.ت.
تواريخ

النتماء 
اجلغرايف

التخ�ش�س 
العلمي

املحطة العلمية 
بامل�شرق

رقم 
الرتجمة 
يف ال�شلة امليالد

الرحلة
اأخرىالوفاة

اإيابذهاب
305مكةاحلديثقرطبة526جهور بن اإبراهيم بن حممد التجيبي20-
جماهر بن عبد الرحمن 21-

احلجري
مكة، م�سر، الفقهطليطلة386452466

الإ�سكندرية
306

322م�سر، الإ�سكندريةالفقه، التاريخاإ�سبيلية435477512احل�سن بن عمر بن احل�سن الهوزين22-
احل�سن بن اأحمد بن عبد اهلل 23-

الغافقي
بغداد، مكة، بيت احلديثميورقة449471

املقد�س، دم�سق
323

الفقه، اأ�سول مالقة453ح�سني بن عي�سى الكلبي بح�سون24-
الفقه، احلديث

331مكة

احل�سني بن حممد الأن�ساري 25-
املقرئ

القراءات، �سرق�سطة473
احلديث

332مكة

ح�سني بن حممد بن فرية 26-
ال�سديف ابن �سكرة

مكة، الب�سرة، احلديث، الفقه�سرق�سطة454481490514
وا�سط، بغداد، 
دم�سق، م�سر

334

حكم بن اأحمد البهراين 27-
الطالقي

340مكة، م�سرالقراءاتاإ�سبيلية355409426

حجاج بن قا�سم بن حممد 28-
الرعيني

347مكةاحلديثاملرية406481

358مكةالفقه، احلديثقرطبة378402469حامت بن حممد التميمي29-
اللغة، اأ�سول بلن�سيةحج 398423452خلف بن اأحمد بن بطال البكري30-

الفقه
392مكة، م�سر

393مكةاحلديثاملرية395475خلف بن اأحمد بن جعفر اجلراوي31-
القراءات، الأدب، قرطبة407485خلف بن رزفة الأموي املقرئ32-

النحو، اللغة
395م�سر، مكة

خلف بن اإبراهيم بن احل�سار 33-
املقرئ

400مكة، م�سرالقراءاتقرطبة427454511

رزين بن معاوية بن عمار 34-
العبدري

432مكةاحلديث�سرق�سطة524

435مكةاحلديثقرطبة392478زياد بن عبد اهلل بن حممد الأن�ساري35-
436مكةاحلديثاملريةزياد بن عبد اهلل بن وردون36-
440مكةاحلديثطليطلة466زكريا بن غالب الفهري37-
�سليمان بن خلف التجيبي 38-

الباجي
احلديث، الفقه، قرطبة403426439474

الكالم، الأدب
مكة، بغداد، 

املو�سل، دم�سق
457

458مكة، الإ�سكندريةاحلديث�سرق�سطة2-481�سليمان بن حارث بن هارون الفهمي39-
459مكة، م�سرالفقهقرطبةحي 478�سليمان بن يحيى بن عثمان40-
512مكة، م�سراحلديثاإ�سبيليةحي 453�سعيد بن عيا�س بن الهيثم الق�ساعي41-
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ا�شم الراحلر.ت.
تواريخ

النتماء 
اجلغرايف

التخ�ش�س 
العلمي

املحطة العلمية 
بامل�شرق

رقم 
الرتجمة 
يف ال�شلة امليالد

الرحلة
اأخرىالوفاة

اإيابذهاب
513مكةالنحو، اللغةاإ�سبيلية365418421459�سعيد بن عبيدة العب�سي42-
530مكة، م�سرالراأي، التاريخاإ�سبيلية435بعد400�سعدون بن حممد الزهري43-
538الإ�سكندريةاحلديثبلن�سيةق 5�سعيب بن �سعيد العبدري44-
452بعد470�سادق بن خلف الأن�ساري45-

بالقد�س
547بيت املقد�س، مكةاحلديثطليطلة

549م�سر، مكةالقراءاتاإ�سبيلية413450طاهر بن عبد اهلل القي�سي46-
550مكةاحلديثاملرية477طاهر بن ه�سام الأزدي47-
596مكة، م�سراحلديثطليطلة407431عبد اهلل بن بكر الق�ساعي48-
604مكةاحلديثاإ�سبيلية442عبد اهلل بن حممد اللخمي49-
613احلديثبلن�سية395454عبد اهلل بن عبد الرحمن بن معافى50-
614القراءاتاإ�سبيليةحي 454عبد اهلل بن �سعيد الرعيني51-
615مكة، بغدادالفقه، الزهدطليطلة456عبد اهلل بن مو�سى الأن�ساري52-
623مكةاحلديث، الفقهطليطلة463عبد اهلل بن جماهر احلجري53-
624مكةاحلديثطليطلة463عبد اهلل بن علي الغافقي54-
625مكة، م�سراحلديثطليطلة460عبد اهلل بن حممد بن حزم الأندل�سي55-
عبد اهلل بن اأحمد بن طريف 56-

بن �سعد
 440
مب�سر

626مكة، م�سراحلديثقرطبة

عبد اهلل بن حممد بن العربي 57-
املعافري

احلديث، الفقه، اإ�سبيلية435485493
الآداب، اللغة

م�سر، بغداد، بيت 
املقد�س، ع�سقالن، 

دم�سق، مكة، ال�سكندرية

640

احلديث، مر�سية447520عبد اهلل بن حممد اخل�سني58-
الفقه، التف�سري

652مكة

عبد الرحمن بن اإبراهيم 59-
الغافقي

708مكة، م�سرالقراءاتاإ�سبيلية421423434

الفقه، الكالم، طليطلة448عبد الرحمن بن اأحمد بن خلف60-
الأدب، ال�سعر

718مكة

730مكةاحلديث، الفقهمر�سية407469عبد الرحمن بن حممد بن طاهر61-
734مكة، م�سراحلديث، الفقهقرطبة473عبد الرحمن بن حممد ابن احل�ساء62-
739مكةاحلديث، الفقهطليطلة480عبد الرحمن بن عبد اهلل اجلهني63-
450عبد الرحمن بن �سهل بن حممد64-

بامل�سرق
741مكة، م�سراحلديث

احلديث، الأدب، قرطبة396457عبد امللك بن زيادة اهلل الطبني65-
اللغة، ال�سعر

778مكة، م�سر

عبد امللك بن اأحمد بن �سعدان 66-
الربعي

779مكة، م�سرالفقه، احلديثطليطلة450
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ا�شم الراحلر.ت.
تواريخ

النتماء 
اجلغرايف

التخ�ش�س 
العلمي

املحطة العلمية 
بامل�شرق

رقم 
الرتجمة 
يف ال�شلة امليالد

الرحلة
اأخرىالوفاة

اإيابذهاب
781مكة، بغداد، دم�سقالراأي، الفقهمر�سية453524عبد امللك بن عبد العزيز بن غردي67-
792م�سراللغة العربية، ال�سعربلن�سية427عبد العزيز بن اأحمد القي�سي68-
عبد ال�سمد بن �سعدون 69-

ال�سديف
475 444

مب�سر
813مكة، م�سرالقراءاتطليطلة

عبد الوهاب بن حممد 70-
الأن�ساري

مكة، دم�سق، القراءاتقرطبة403463
حران، م�سر، 

ميافارقني، معرة

820

القراءات، طليطلة442عمر بن �سهل اللخمي املقرئ71-
احلديث

864م�سر

عمر بن احل�سن بن عبد 72-
الرحمن الهوزين

869مكة، م�سراحلديث، الفقهاإ�سبيلية392444460

879بغدادميورقةحي 365437عثمان بن علي ال�سريجي73-
894مكة، م�سرالقراءاتقرطبة448علي بن خرية اخلراز74-
علي بن حممد عبد اهلل 75-

الأن�ساري
897مكة، م�سراحلديثاإ�سبيلية385410456

القراءات، �سرق�سطة472علي بن اأبي القا�سم املقرئ76-
احلديث

903مكة، م�سر

909مكةاحلديثالفرج480علي بن املنذر بن املنذر الكناين77-
الفقه، ميورقة493علي بن �سعيد العبدري78-

اخلالف، 
احلديث

913مكة، بغداد

علي بن خلف بن ذي النون 79-
العب�سي

القراءات، قرطبة417480498
احلديث، 
التجويد

مكة، بيت املقد�س، 
م�سر

915

عي�سى بن حممد بن عبد اهلل 80-
الزهري

احلديث، �سنرين530
القراءات

954مكة، م�سر

966بغداد، دم�سقاحلديثقرطبة421454العالء بن اأبي املغرية الفار�سي81-
عباد بن �سرحان بن م�سلم 82-

املعافري
اخلالف، بلن�سية464543

احلديث
980مكة، بغداد

غالب بن عبد الرحمن بن غالب 83-
املحاربي

احلديث، غرناطة441469471518
الأدب، اللغة، 

ال�سعر

988مكة، م�سر

995مكةاحلديثطليطلةبعد 476فرج موىل �سيد بن اأحمد الغافقي84-
1010مكةاحلديثاإ�سبيليةفار�س بن حممد بن قادم85-
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ا�شم الراحلر.ت.
تواريخ

النتماء 
اجلغرايف

التخ�ش�س 
العلمي

املحطة العلمية 
بامل�شرق

رقم 
الرتجمة 
يف ال�شلة امليالد

الرحلة
اأخرىالوفاة

اإيابذهاب
الفقه، احلديث، الفرج388451القا�سم بن الفتح الريويل86-

القراءاءت، اأ�سول 
الفقه، الزهد

1024مكة

1026مكةالفقه، احلديثطليطلة458قا�سم بن حممد القيمي87-
1037بغداداحلديث�سرق�سطةلب بن هود بن لب اجلدامي88-
القراءات، قرطبة379403407حممد بن يو�سف اجلهني89-

العربية، الفقه
1090م�سر

1108ع�سقالناحلديثقرطبة340410حممد بن عبد الرحمن اخلولين90-
415 371415حممد بن عبد اهلل الفران�سي91-

ببغداد
القراءات، قرطبة

احل�ساب
1124بغداد، دم�سق

1126مكة، م�سرالفقهاإ�سبيلية352418حممد بن �سعيد الأموي92-
1183مكةاحلديثمالقة452حممد بن وليد بن عقيل العكي93-
1184مكةاحلديث�سرق�سطة381453حممد بن اإ�سماعيل فورت�س94-
حممد بن اإبراهيم بن وهب 95-

القي�سي
1185مكةاحلديثطليطلة453

بعد حممد بن الفرج الأن�ساري96-
450

1191م�سر، مكةاحلديثطليطلة

الفقه، الكالم، طليطلة380455حممد بن اإبراهيم الأن�ساري97-
احلديث، النحو، اللغة

1192مكة، م�سر

1193مكةاحلديثقرطبةحي ؟45حممد بن يحيى القرطبي98-
1194مكة، م�سراحلديث، الفقهطليطلة421459حممد بن احلبيب الغافقي99-

القراءات، جيان469حممد بن اأحمد املعافري100-
الزهد

1207مكة

1208مكةاحلديثاإ�سبيلية399428434469حممد بن اأحمد القي�سي101-
1217م�سر، مكةاحلديث�سرق�سطةحممد بن يحيى الها�سمي102-
القراءات، اإ�سبيلية392433476حممد بن �سريح الرعيني103-

احلديث
1220مكة، م�سر

1223الفقهطليطلة394478حممد بن اأحمد بن حزم الأن�ساري104-
1227م�سر، مكةاحلديثقرطبة481حممد بن حممد املعافري ال�سرييف105-
1228الفقهقرطبة؟48حممد بن اأحمد الريلي106-
1235مكةاحلديثقرطبة395415485حممد بن خلف ابن ال�سقاط107-
حممد بن اأبي ن�سر فتوح 108-

احلميدي
احلديث، ميورقة448488

التاريخ، الأدب
مكة، م�سر، دم�سق، 

وا�سط، بغداد
1238

احلديث، طليطلة452488حممد بن حممد احلجري109-
القراءات

مكة، م�سر، 
الإ�سكندرية

1239
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ا�شم الراحلر.ت.
تواريخ

النتماء 
اجلغرايف

التخ�ش�س 
العلمي

املحطة العلمية 
بامل�شرق

رقم 
الرتجمة 
يف ال�شلة امليالد

الرحلة
اأخرىالوفاة

اإيابذهاب
احلديث، طليطلةحي 481حممد بن اإبراهيم البكري110-

القراءات
1240مكة، الإ�سكندرية

حممد بن يحيى الأن�ساري 111-
اخلزرجي

القراءات، طليطلة502
العربية

1241م�سر

حممد بن اأحمد النحوي ابن 112-
اللجا�س

الأ�سول، النحو، املرية490
التف�سري، 
احلديث

1243مكة

1246بغداداحلديث، الفقهميورقة524حممد بن �سعدون العبدري113-
النحو، الأ�سول، اإ�سبيلية501حممد بن عمر الزبيدي114-

الفقه
1254بغداد، م�سر

اأ�سول الفقه، جيان410504حممد بن عمر اخلزرجي115-
الأدب

1256م�سر

1260الإ�سكندرية، مكةالقراءات�سرق�سطة443507حممد بن اإبراهيم الرعيني116-
1270دم�سقاحلديثاملرية517حممد بن احل�سن اخلولين117-
احلديث، بلن�سية451476520حممد بن الوليد الطرطو�سي118-

الفقه، الزهد
مكة، بغداد، الب�سرة، 

دم�سق، الإ�سكندرية
1277

1294م�سرالفقهاملرية536حممد بن اإبراهيم العن�ساين119-
حممد بن عبد اهلل بن العربي 120-

املعافري
احلديث، الفقه، اإ�سبيلية468485493543

الكالم، التف�سري، 
التاريخ، الت�سوف

م�سر، بغداد، بيت 
املقد�س، ع�سقالن، 

دم�سق، مكة، الإ�سكندرية

1305

452 مفرج بن عبد اهلل املالكي121-
مبكة

1369مكةالفقهقرطبة

1374مكةالقراءاتمالقة526من�سور بن اخلري املغراوي122-
1398مكة، م�سراحلديثطليطلة428482مرزوق بن الفتح القي�سي123-
مبارك موىل حممد بن عمرو 124-

البكري
احلديث، اإ�سبيلية371408429

الراأي، التف�سري
1405مكة

1425مكة، م�سرالفقهاإ�سبيلية364407419وليد بن �سعيد احل�سرمي125-
1428مكةاحلديثطليطلة453وهب بن اإبراهيم القي�سي126-
الفقه، �سرق�سطة381418و�ساح بن حممد الرعيني127-

القراءات
1429م�سر

1445م�سرالفقهطليطلة469ه�سام بن حممد الفهري128-
يحيى بن فرج بن يو�سف 129-

الأن�ساري
احلديث، �سرق�سطة425

القراءات
1486م�سر

1489م�سر، مكةاحلديثقرطبة484يحيى بن عبد اهلل الغافقي130-
1490م�سر، مكةالقراءاتمر�سية406421496يحيى بن اإبراهيم اللواين131-
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ا�شم الراحلر.ت.
تواريخ

النتماء 
اجلغرايف

التخ�ش�س 
العلمي

املحطة العلمية 
بامل�شرق

رقم 
الرتجمة 
يف ال�شلة امليالد

الرحلة
اأخرىالوفاة

اإيابذهاب
1491مكةاحلديثبلن�سية475يحيى بن اأيوب الفهري132-
1514مكةاحلديث، الفقهطليطلة395473يو�سف بن عبد الرحمن بن حماد133-
1517مكةالفقه، احلديثطليطلة475يو�سف بن حممد الكناين134-
1534مكةاحلديثقرطبة400502يعقوب بن علي بن اأحمد بن حزم135-
1573مكةالفقهقرطبة466518مو�سى بن عبد ال�سمد البكري136-

العلماء الأندل�شيون الراحلون اإىل امل�شرق خالل القرن الهجري اخلام�س  يف م�شادر اأخرى التكملة
59مكةالقراءاتحي 495اأحمد بن مو�سى الأن�ساري املقرئ1-
70دم�سقالقراءاتبلن�سيةحي 454504اأحمد بن حممد بن خلف الأن�ساري2-
86مكةاحلديثقرطبة518اأحمد بن عبد اهلل العطار الفونكي3-
اأحمد بن يحيى بن عائد 4-

الطرطو�سي
مبكة 
419

109مكةاحلديثبلن�سية

اأحمد بن اإبراهيم بن اأبي 5-
زيد اللوا�سي

مب�سر 
423

112�س 1 ق 1م�سرالفقهمر�سية

اأحمد بن اأبي احل�سن حممد 6-
الكلبي البكي

بعد 
540

143�س 1 ق 1مكةالقراءاتاإ�سبيلية

اإبراهيم بن خلف التجيبي 7-
ابن احلاج

356مكةالفقهقرطبة431

476مكةالفقه�سرق�سطةحي 463اإ�سماعيل بن يو�سف بن حديدي8-
حممد بن �سعيد ال�سرق�سطي 9-

ابن امل�ساط
عا�سر 
�ساعد

م�سرعلم الهيئة�سرق�سطة

الذيل والتكملة
�س 1 ق 1 ر. 116مكةالقراءاتحي 493اأحمد بن احل�سني الأن�ساري الإ�سهيلي10-

�س 1 ق 1 ر. 212بغدادالفقهق 5اأحمد بن عبد اهلل بن متام الأندل�سي11-
�س 1 ق 1 ر. 297م�سراحلديثمر�سية426اأحمد بن عبد الرحمن بن وليد12-
�س 1 ق 1 ر. 512مكةطليطلة438اأحمد بن حممد بن اأحمد الأموي13-
�س 1 ق 1 ر. 863مكةاحلديثاإ�سبيليةاأحمد بن ه�سام بن عبد الغافر14-
�سعد اخلري بن حممد بن 15-

�سهل الأن�ساري
مكة، بغداد، احلديث، الفقهبلن�سية541

اأ�سبهان، خرا�سان، 
الإ�سكندرية

�س 4 ر. 43

مب�سر �سعدون بن يو�سف ال�سديف16-
قبل 500

�س 4 ر. 84م�سرالنحو، اللغة
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�س 4 ر. 78مكةاحلديثجيان�سعيد بن عبيد اهلل بن م�سرور17-
�س 4 ر. 108مكةقرطبة422�سعيد بن منارة، اأندل�سي18-
�س 4 ر. 291مكةالقراءاتقرطبة403450طاهر اأبو احل�سني19-
عبد القوي بن حممد 20-

العبدري
مب�سر 

499
مكة، م�سر، القراءاتمر�سية

اأخميم
�س 4 ر. 404

عبد امللك بن عبد اجلبار 21-
بن ذي القرنني

�س 5 ق 1 ر. 51مكةاحلديثق 5

عبد امللك بن حممد بن 22-
مروان بن زهر

�س 5 ق 1 ر. 90مكة، م�سرالفقه، الطباإ�سبيليةق 5

عبد امللك بن يو�سف بن 23-
ن�سرون الأزدي

مب�سر 
473

�س 5 ق 1 ر. 121م�سرالفقه

عبد الوهاب بن حممد 24-
اللخمي

مبكة 
492

�س 5 ق 1 ر. 177مكةاحلديثاإ�سبيلية

عتيق بن اأحمد بن عبد 25-
الرحمن الأزدي

�س 5 ق 1 ر. 221مكةاحلديثمر�سية467489551

�س 5 ق 1 ر. 261دم�سقاحلديث433عثمان بن خلف، اأندل�سي26-
علي بن اأحمد بن اأبي بكر 27-

الكناين
الإ�سكندرية، م�سر، القراءاتقرطبة477499503569

اأخميم، مكة، بيت 
املقد�س، بغداد

�س 5 ق 1 ر. 310

علي بن اأحمد بن عبد 28-
العزيز الأن�ساري

474
اأو 477

احلديث، اللغة، ميورقة
الفقه

دم�سق، �سور، الب�سرة، 
عمان، بغداد، مكة، 

بالد الزجن

�س 5 ق 1 ر. 325

علي بن عبد اهلل بن ثابت 29-
الأن�ساري

احلديث، غرناطة469497539
القراءات، الزهد

مكة، 
الإ�سكندرية

�س 5 ق 1 ر. 453

�س 5 ق 1 ر. 524مكةاحلديثاإ�سبيليةحي 452علي بن عبادل، اأبو احل�سن30-
�س 5 ق 1 ر. 703مكةاحلديثاأملريةعلي بن هابيل بن اأحمد الأن�ساري31-
�س 5 ق 2 ر. 761مكةاحلديثاأملرية407416عمر بن اأن�س بن دلهات العذري32-
عي�سى بن اأحمد بن مو�سى 33-

ابن الإمام
مبكة 
410

�س 5 ق 2 ر. 893مكةالفقه

�س 5 ق 2 ر. 898م�سراحلديثحي 450عي�سى بن حجاج اجلذامي34-
عي�سى بن حممد بن عمر 35-

بن اأ�سواء
احلديث، اأملريةق 5

القراءات
�س 5 ق 2 ر. 940مكة

�س 5 ق 2 ر. 959مكةقرطبةمبكة 422عي�سى بن منارة36-
�س 5 ق 2 ر. 1105مكةاحلديثالقا�سم بن حممد، اأندل�سي37-
حممد بن اأحمد ابن لواء 38-

الأن�ساري اخلزرجي
الفقه، اأ�سول جيان470515546

الفقه، اخلالف
م�سر، 

الإ�سكندرية، مكة، 
بغداد، املو�سل

�س 5 ق 2 ر. 1151

�س 5 ق 2 ر. 1216مكةاحلديثطليطلةحممد بن اأحمد بن �سعدون، اأبو بكر39-
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حممد بن اأحمد الأن�ساري 40-
اأبو عبد اهلل

�س 6 ر. 84مكة، دم�سقاحلديث�سرق�سطة477

حممد بن اأحمد الأن�ساري، 41-
اأبو احلكم

�س 6 ر. 177دم�سقالفقه479

حممد بن اإبراهيم بن 42-
العوام

مبكة 
446

�س 6 ر. 249مكة

�س 6 ر. 331مكةالفقه�سرق�سطة410412حممد بن اإ�سماعيل بن حممد43-
�س 6 ر. 487مكةاحلديث ق 5حممد بن حمزة بن علي44-
الفقه، اأ�سول ميورقة402حممد بن �سعيد اأبو عبد اهلل45-

الفقه
�س 6 ر. 625مكة

حممد بن عبيد اهلل بن 46-
عبدون الفهري

يابرة 
باجة

�س 6 ر. 878مكةاحلديث

�س 6 ر. 1159مكةاحلديث�سرق�سطة480حممد بن عقال، اأبو عبد اهلل47-
ابنة فائز زوج اأبي عبد اهلل 48-

بن عتاب
 446
مب�سر

التف�سري، اللغة قرطبة
العربية

�س 8 ق 2 ر. 282مكة

�س 8 ق 2 ر. 186مكةاحلديثاملرية497530ميمون بن يا�سني املرابطي49-

م�شادر اأخرى
بعد حممد بن مو�سى الكالعي50-

485
الكالم، الفقه، ميورقة

الأدب، ال�سعر
املدارك: 159/8مكة، م�سر

اأمية بن عبد العزيز بن اأبي 51-
ال�سلت

الطب، النجوم، بلن�سية460489529
املنطق، الأدب، 

النحو، الريا�سيات، 
علم احليل

الإ�سكندرية، 
الف�سطاط

وفيات الأعيان، ر. 
104

الهند�سة، الهيئة، قرطبة442456احل�سني بن حممد التجيبي52-
الأدب، علم 

العدد، النجوم

الف�سطاط، 
اليمن

طبقات الأمم، �س. 
177-176

طبقات الأمم، �س. 171حرانالعدد، الهند�سة، الطبقرطبة458عمرو بن عبد الرحمن الكرماين53-
420 اإبراهيم بن حممد الهوزين54-

مب�سر
العدد، املنطق، اإ�سبيلية

النحو، اللغة
طبقات الأمم، �س. م�سر

175
عبد العزيز اأبو حممد 55-

ال�سعدي الأندل�سي ال�ساطبي
معجم البلدان: حراناحلديثبلن�سية465

351/3
عبد اهلل بن يحيى بن حممد 56-

بن بهلول
بغداد، الفقه، ال�سعر�سرق�سطة510

خرا�سان، مرو
طبقات ال�سافعية: 

139/7
الديباج: 253/1-الفقه، الراأي�سرق�سطة391435اأبو اإ�سحاق اأحمد بن جعفر الزهري57-
م�سر، مكة، احلديث، اللغة�سرق�سطة513عبد اهلل بن حممد التجيبي58-

بغداد، دم�سق
معجم اأ�سحاب ال�سديف، 

�سفحتا. 13-12
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حممد بن اإبراهيم بن 59-
ب�سال الطليطلي

كتاب الفالحة، �س. م�سرالفالحةاإ�سبيليةق 5
13 وما بعدها

النفح: 356/2-357مكة، دم�سقالقراءات�سرق�سطة454512حممد بن عي�سى بن بقاء الأن�ساري60-
مكة، بغداد، احلديث�سرق�سطةحممد بن اأبي �سعد الفرج البزاز61-

الإ�سكندرية
النفح: 358/2

احل�سن بن خلف الأموي ابن 62-
برجنال

حوايل 
500

469
بالإ�سكندرية

مكة، بيت املقد�س، احلديثبلن�سية
ع�سقالن، الإ�سكندرية

النفح: 262/3

447 حماد بن الوليد الكالعي63-
بالإ�سكندرية

النفح: 265/3الإ�سكندريةاحلديثقرطبة

اإ�سماعيل بن يحيى بن 64-
فورت�س

حوايل 
500

النفح: 361/3الإ�سكندريةاحلديث�سرق�سطة

النفح: 397/3-398مكةاحلديثمر�سية468494545م�ساعد بن اأحمد بن م�ساعد الأ�سبحي65-
نعم اخللف بن عبد اهلل 66-

احل�سرمي
 422
مبكة

النفح: 399/3مكةاحلديثبلن�سية

عبد اهلل بن اأبي �سعيد 67-
الكا�سات

اأخبار وتراجم م�سرالنحو، ال�سعر520
اأندل�سية، ر. 30

القراءات، ميورقة520عبد اهلل بن ح�سن العبدري68-
النحو، ال�سعر

نف�سه، ر. 34الإ�سكندرية

مبكة غالب بن عي�سى الأن�ساري69-
497

بغداد، مكة، ال�سعر
معرة

نف�سه، ر. 65

�سلة ال�سلة: 3/ مكةاحلديث، الفقهمالقةق 5مو�سى بن �سيد الأموي70-
ر. 42

عبد الرحمن بن اأبي رجاء 71-
البلوي

نف�سه: 3/ ر. 319مكةالقراءاتبلن�سية447497505545

عبد امللك بن وليد ابن اأبي 72-
جمرة

م�سر، مكة، الفقه، احلديثمر�سية460
بغداد

نف�سه: 3/ ر. 390

معرفة القراء: 1/ م�سرالقراءاتمر�سية480عبد اهلل بن �سهل الأن�ساري73-
ر. 372

القراءات، غرناطة466541يحيى بن خلف ابن النفي�س74-
احلديث، التف�سري

نف�سه: 1/ ر. 449بغداد، مكة

بعد عبد اهلل بن خلف الأندل�سي75-
540

نف�سه: 1/ ر. 459مكةالقراءاتجيان

اإنباه الرواة: 2/ ر. بغدادالقراءات، اللغة�سرق�سطة489�سليمان بن اأحمد اأبو الربيع76-
266

عبد اهلل بن خليفة القرطبي 77-
امل�سري

طبقات الأطباء: 1/ م�سرالطب، ال�سعرقرطبة496
ر. 62

اأحمد بن حممد بن �سعدي 78-
اأبو عمر

جذوة املقتب�س: 1/ م�سرالفقه، احلديث
ر. 185
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لئحة العلماء الأندل�شيني الذين اأفادوا بامل�شرق

�شنة ال�شمر.ت
الرحلة

�شنة 
الوفاة

النتماء 
تخ�ش�س الإفادةاجلغرايف

جمال 
الإفادة 
بامل�شرق

مكان 
الإفادة 
بامل�شرق

طبيعة 
الإقامة 
بامل�شرق

امل�شدر

ال�سلة، ر. 47موؤقتةم�سرتدري�سالقراءاتاإ�سبيلية407اأحمد بن حممد القي�سي1
نف�سه، ر. 68دائمةم�سر»احلديثاإ�سبيليةاأحمد بن حممد بن احلاج2
نف�سه، ر. 246دائمةم�سرتدري�س-تاأليفالقراءات-الآداب�سرق�سطة455اإ�سماعيل بن خلف املالكي3
نف�سه، ر. 432دائمةمكة»  »احلديث-التاريخ�سرق�سطة524رزين بن معاوية العبدري4
نف�سه، ر. 457موؤقتةبغدادتدري�ساحلديثقرطبة426474�سليمان بن خلف الباجي5
نف�سه، ر. 512دائمةم�سر»احلديثاإ�سبيلية�سعيد بن عيا�س الق�ساعي6
نف�سه، ر. 625دائمةم�سر»احلديثطليطلة460عبد اهلل بن حممد بن حزم7
نف�سه، ر. 538دائمةالإ�سكندرية»احلديثطرطو�سة�سعيب بن �سعيد العبدري8
عبد العزيز بن اأحمد 9

القي�سي
-427
429

اللغة والعربية بلن�سية
وال�سعر

بغداد-»
م�سر

نف�سه ر. 792، وفيات دائمة
الأعيان: 194/3

ال�سلة ر. 913دائمةبغدادتدري�س-تاأليفالفقه واخلالفميورقةعلي بن �سعيد العبدري10
نف�سه ر. 1126موؤقتةاحلجاز وم�سر» »الفقهلبلة418حممد بن �سعيد الأموي 11
حممد بن الفرج 12

الأن�ساري
حوايل 

450
نف�سه ر. 1191دائمةم�سرتدري�ساحلديثطليطلة

نف�سه ر. 1193دائمةمكةتدري�ساحلديثقرطبةحممد بن يحيى القرطبي13
حممد بن اأبي ن�سر فتوح 14

احلميدي
احلديث-ميورقة448488

التاريخ
تدري�س-

تاأليف
نف�سه ر. 1238دائمةبغداد

نف�سه ر. 1243دائمةمكة» »الأ�سول-النحواملرية490حممد بن اأحمد ابن اللجا�سي15
حممد بن الوليد 16

الطرطو�سي
احلديث والفقه والأ�سول طرطو�سة476520

والتف�سري والزهد
الإ�سكندرية-» »

بيت املقد�س
نف�سه ر. 1277دائمة

عبد اهلل بن حممد بن 17
العربي

الفقه، احلديث، اإ�سبيلية485493
الآداب

عدة تدري�س
حمطات

نف�سه ر. 640، �سجرة موؤقتة
النور: 123/1

ال�سلة ر. 1573موؤقتةمكةتدري�سالفقهقرطبة518مو�سى بن عبد ال�سمد البكري18
اأحمد بن حممد بن خلف 19

الأن�ساري
تدري�س-القراءات�ساطبة

تاأليف
التكملة ر. 70موؤقتةدم�سق

اأحمد بن ح�سني 20
الأن�ساري الإ�سهيلي

نف�سه ر. 73موؤقتةمكة» »القراءات

�سعد اخلري بن حممد 21
الأن�ساري

الذيل والتكملة: دائمةالإ�سكندريةتدري�ساحلديثبلن�سية541
4/ر43

نف�سه: 4/ر291موؤقتةمكة»القراءاتقرطبة403طاهر اأبو احل�سني22
عبد القوي بن حممد 23

العبدري
جنيالة 
مر�سية

نف�سه: 4/ر404دائمةاأخميم»القراءات
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�شنة ال�شمر.ت
الرحلة

�شنة 
الوفاة

النتماء 
تخ�ش�س الإفادةاجلغرايف

جمال 
الإفادة 
بامل�شرق

مكان 
الإفادة 
بامل�شرق

طبيعة 
الإقامة 
بامل�شرق

امل�شدر

ال�سلة ر. 261موؤقتةدم�سق»احلديث433عثمان بن خلف اأندل�سي24
علي بن اأحمد الأن�ساري 25

ابن طري
دم�سق-تدري�ساللغةميورقة474

بالد الزجن
معجم البلدان: دائمة

286/5
علي بن هابيل بن اأحمد 26

الأن�ساري
الذيل والتكملة، موؤقتةمكة»احلديثاملرية

�س5 ق1 ر703
حممد بن اأحمد بن 27

حممد الأن�ساري
نف�سه، �س6 ر. 84موؤقتةدم�سق»احلديث�سرق�سطة477

اأمية بن عبد العزيز بن 28
اأبي ال�سلت

الطب، النجوم، دانية489529
الأدب، علم 

احليل

تطبيب-تاأليف-
هند�سة-

تنجيم-تدري�س

دائمةم�سر
املهدية

معجم الأدباء: 
260/2

عبد اهلل بن ح�سن 29
العبدري الكا�سات

القراءات-ياب�سة520
النحو

اأخبار وتراجم دائمةم�سرتدري�س
اأندل�سية، ر30

غالب نب عي�سى 30
الأن�ساري

نف�سه ر. 65موؤقتةمكة»ال�سعر

احل�سن بن اأحمد ابن 31
العن�سري

ال�سلة ر323موؤقتةدم�سق»احلديثميورقة

حممد بن عي�سى بن بقاء 32
الأن�ساري

النفح: 356/2-دائمةدم�سق»القراءات�سرق�سطة512
357

احل�سن بن خلف الأموي 33
ابن برجنال

نف�سه: 262/3موؤقتةالإ�سكندرية»احلديثدانيةحوايل500

نف�سه: 265/3موؤقتةالإ�سكندرية»احلديثقرطبةحماد بن الوليد الُكالعي34
عبد العزيز بن عبد اهلل 35

الأندل�سي
تدري�س-احلديث�ساطبة465

تاأليف
معجم دائمةدم�سق

البلدان:351/3
ال�سلة ر. 1369دائمةمكةتدري�سالفقهقرطبةمفرج بن عبد اهلل املالكي36
النفح: 358/2دائمةالإ�سكندرية»احلديث�سرق�سطةحممد بن الفرج البزاز37
اإنباه الرواة:2 ر. 266دائمةبغداد»القراءات-اللغة�سرق�سطة489�سليمان بن اأحمد بن حممد38
العالء بن عبد الوهاب 39

الفار�سي
ال�سلة ر. 966، موؤقتةبغداد»احلديث-الأدبقرطبة454

النفح:384/3
عبد امللك بن زيادة اهلل 40

الطبني
م�سر »احلديثقرطبة456

واحلجاز
بغية امللتم�س ر.1068، موؤقتة

ال�سلة ر. 778
حممد بن عبد اهلل بن 41

العربي
احلديث، الفقه، اإ�سبيلية485543

الكالم
تدري�س-

تاأليف
ال�سلة ر. 1305موؤقتةالإ�سكندرية

نف�سه ر. 306موؤقتةمكةتدري�سالفقهطليطلةجماهر بن عبد الرحمن احلجري42
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امل�سدرحمطات العبورا�سم الأندل�سي العابرر.ت.

ال�سلة، تر. 159�سبتةاأحمد بن حممد الأن�ساري ال�سارقي1
نف�سه، تر. 264القريواناإ�سحاق بن حممد بن م�سلمة الفهري2
نف�سه، تر 322املهديةاحل�سن بن عمر بن احل�سن الهوزين3
نف�سه، تر. 358القريوانحامت بن حممد التميمي4
نف�سه، تر. 392القريوانخلف بن اأحمد بن بطال البكري5
نف�سه، تر. 393القريوانخلف بن اأحمد بن جعفر اجلراوي6
نف�سه، تر. 400�سقليةخلف بن اإبراهيم بن احل�سار املقرئ7
نف�سه، تر. 530القريوان�سعدون بن حممد الزهري8
نف�سه، تر. 550القريوانطاهر بن ه�سام الأزدي9

نف�سه، تر. 596القريوانعبد اهلل بن بكر الق�ساعي10
نف�سه، تر. 640بجاية، بونة، تون�س، �سو�سة، املهديةعبد اهلل بن حممد بن العربي املعافري11
نف�سه، تر. 734القريوانعبد الرحمن بن حممد بن احل�ساء12
نف�سه، تر. 778القريوانعبد امللك بن زيادة اهلل الطبني13
نف�سه، تر. 864القريوانعمر بن �سهل اللخمي املقرئ14
نف�سه، تر. 869�سقليةعمر بن احل�سن بن عبد الرحمن الهوزين15
نف�سه، تر. 903القريوانعلي بن اأبي القا�سم املقرئ16
نف�سه، تر. 988املهديةغالب بن عبد الرحمن بن غالب املحاربي17
نف�سه، تر. 1126القريوانحممد بن �سعيد الأموي18
نف�سه، تر. 1184القريوانحممد بن اإ�سماعيل فورت�س19
ال�سلة، تر. 1191القريوانحممد بن الفرج الأن�ساري20
نف�سه، تر. 1228القريوانحممد بن اأحمد الرويلي21
نف�سه، تر. 1238اإفريقيةحممد بن اأبي ن�سر فتوح احلميدي22
نف�سه، تر. 1305بجاية، بونة، تون�س، �سو�سة، املهديةحممد بن عبد اهلل بن العربي املعافري23
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نف�سه، تر. 1229القريوانوليد بن �سعيد احل�سرمي24
نف�سه، تر. 1429القريوانو�ساح بن حممد الرعيني25
نف�سه، تر. 1514برقة، اأطرابل�سيو�سف بن عبد الرحمن بن حماد26
الذيل والتكملة، �س 1 ق 1، تر. 116القريواناأحمد بن احل�سني الأن�ساري الإ�سهيلي27
نف�سه، �س 5 ق 2 تر. 1105�سو�سةالقا�سم بن حممد، اأندل�سي28
نف�سه، �س 5 ق 1 تر. 90القريوانعبد امللك بن حممد بن مروان بن زهر29
نف�سه، �س 5 ق 1 تر. 310قلعة حماد، املهدية، اأطرابل�س، تلم�سانعلي بن اأحمد بن اأبي بكر الكناين30
نف�سه، �س 6، تر. 84اإفريقيةحممد بن اأحمد الأن�ساري اأبو عبد اهلل31
نف�سه، �س 6، تر. 331القريوانحممد بن اإ�سماعيل بن حممد32
�سلة ال�سلة، 3، تر. 390القريوانعبد امللك بن وليد بن اأبي جمرة33
ترتيب املدارك، 159/8القريوان، �سقليةحممد بن مو�سى الكالعي34
كتاب الفالحة، �س. 13 فما بعد�سقليةحممد بن اإبراهيم بن ب�سال الطليطلي35
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4- فهر�س اخلرائط

5- فهر�س الأعالم
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8- فهر�س مو�شوعات الدرا�شة
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المصادر والمراجع

اأول: امل�شادر 
 اأ-امل�شادر املخطوطة

  البخاري، اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل

   "اجلامع ال�سحيح "اخلم�س الثاين، ن�سخة بخط يد اأبي عمران مو�سى بن �سعادة 
.2493E الأندل�سي، منقولة بالت�سوير ال�سم�سي، م. ع.، الرباط، رقم

 ابن ب�ستغري، اأبو العبا�س اأحمد بن �سعيد

"نوازل ابن ب�ستغري"، خمطوط اخلزانة احل�سنية، الرباط رقم 11690ز، م�سورة 
ال�سيخ حممد بوخبزة احل�سني.

 ابن احلاج، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد ت. 529هـ

"نـــوازل ابـــن احلاج الأندل�سي"، خمطـــوط خ. اأ.، بدون رقم، اإقليم تزنيت، جهة 
�سو�س درعة ما�سة.

 جمهول املوؤلِّف

 "اأجوبـــة اأ�سئلـــة ابـــن العربي اإذ �ســـاأل �سيخه حجـــة الإ�سالم اأبا حامـــد الغزايل"، 
خمطوطة، م . و، الرباط، رقم: ق 555.

 ب-امل�سادر املطبوعة

ابن الأبار، اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الق�ساعي:

-"التكملـــة لكتاب ال�سلة"، حتقيق: اإبراهيـــم الأبياري، ط. 1، دار الكتاب امل�سري 
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ودار الكتاب اللبناين، القاهرة-بريوت، 1410هـ/1989م.

-"التكملـــة لكتـــاب ال�سلـــة"، ج 1، مـــن اأ�سل اأربعة اأجـــزاء، حتقيق: عبـــد ال�سالم 
الهرا�س، دار املعرفة، البي�ساء، د. ت..

-"املعجـــم يف اأ�سحـــاب ال�سديف"، حتقيـــق: اإبراهيم الأبيـــاري، ط. 1، دار الكتاب 
امل�سري ودار الكتاب اللبناين، القاهرة-بريوت، 1410هـ/1989م.

- "املقت�سب من كتاب حتفة القادم"، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، ط. 3، دار الكتاب 
امل�سري ودار الكتاب اللبناين، القاهرة،-بريوت، 1410هـ/1989م.

- "احللة ال�سرياء"، جزاآن، حتقيق: ح�سني موؤن�س، ط. 1، ال�سركة العربية للطباعة 
والن�سر، القاهرة، 1964.

ابن الأثري، عز الدين اأبو احل�سن علي

"الكامل يف التاريخ"، ج 10 من اأ�سل 11 جزءا، دار �سادر، بريوت، 1399هـ/1979م.
ابن الأثري، جمد الدين

"جامع الأ�سول يف اأحاديث الر�سول"، اجلزء 1، حتقيق: عبد القادر الأرنوؤوط، ط. 
2، دار الفكر، بريوت، 1403هـ/1983م.

ابن اأبي اأ�سيبعة، موفق الدين اأبو العبا�س اأحمد بن القا�سم:

-"عيـــون الأنبـــاء يف طبقـــات الأطباء"، 3 اأجزاء، تقدمي: �سميـــح الزين، ط. 3، دار 
الثقافة، بريوت، لبنان، 1981/1401.

-"عيـــون الأنبـــاء يف طبقات الأطبـــاء"، حتقيق: نـــزار ر�سا، من�ســـورات دار مكتبة 
احلياة، بريوت، 1965.

الباجي، اأبو الوليد �سليمان بن خلف:
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لولديه"، حتقيق: جودة  الباجي  الوليد  اأبي  الإمام احلافظ  الفقيه  ال�سيخ  "و�سية 
عبـــد الرحمن هـــالل، جملة املعهد امل�ســـري للدرا�سات الإ�سالمية، املجلـــد 1، عدد: 3، 

مدريد، 1374هـ/1955م، �سفحات: 46-30.

ابن ب�سام، اأبو احل�سن علي ال�سنريني

"الذخـــرية يف حما�سن اأهل اجلزيـــرة"، 8 اأجزاء، حتقيق: اإح�سان عبا�س، الدار 
العربية للكتاب، ليبيا-تون�س، 1395هـ/1975م-1399هـ/1979م.

ابن ب�سكوال، اأبو القا�سم خلف بن عبد امللك:

- "كتاب ال�سلة يف تاريخ اأئمة الأندل�س وعلمائهم وحمّدثيهم وفقهائهم واأدبائهم"، 
3 اأجزاء، حتقيـــق: اإبراهيم الأبياري، ط. 1، دار الكتاب امل�سري ودار الكتاب اللبناين، 

القاهرة، بريوت، 1410هـ/1989م.

ابن ب�سال، اأبو عبد اهلل حممد بن اإبراهيم:

"كتاب الفالحة"، ن�سره وترجمه وعلق عليه: خو�سي مارية ميا�س بيكرو�سا وحممد 
عزميان، معهد مولي احل�سن، تطوان، 1955.

ابن تغري بردي، جمال الدين اأبو احل�سن يو�سف

اأ�سل 14 جزءا،  و5 من   4 والقاهرة"، اجلزاآن  الزاهرة يف ملوك م�سر  "النجوم 
وزارة الثقافـــة والإر�ساد القومي، املوؤ�س�سة امل�سريـــة العامة للتاأليف والرجمة والطباعة 

والن�سر، القاهرة، بدون تاريخ.

ابن تيمية، تقي الدين اأحمد

فتاوى ابن تيمية"، ج 27، من اأ�سل 37 جزءا، جمع وترتيب: عبد الرحمن  "جمموع 
النجدي، مكتبة ابن تيمية، مكة املكرمة، 1389هـ.

ابن اجلوزي، اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي
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"املنتظـــم يف تاريـــخ امللـــوك والأمم"، ج 9 من اأ�ســـل 10 اأجزاء، ط 1، مطبعة دائرة 
املعارف العثمانية، حيدر اآباد، 1359هـ.

ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين

"فتـــح البـــاري ب�سرح �سحيـــح البخاري"، ج 1 من اأ�ســـل 13 جزءا، حتقيق: عبد 
العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت، 1379هـ.

ابن حزم، اأبو حممد علي بن اأحمد:

- "ر�سالة يف ف�سل الأندل�س وذكر رجالها"، ر�سائل ابن حزم، ج. 2، حتقيق: اإح�سان 
عبا�س، ط. 1، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1981، �سفحات 188-171.

- "ر�سالـــة مراتـــب العلوم"، ر�سائل ابن حـــزم، ج. 4، حتقيق: اإح�ســـان عبا�س، ط. 
1، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1981، �سفحات :90-61.

- "ر�سالـــة التقريـــب حلد املنطق"، ر�سائل ابن حزم، ج. 4، حتقيق: اإح�سان عبا�س، 
ط. 1، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1981، �س. 93 وما بعدها.

- "طـــوق احلمامة يف الألفـــة والألف"، ر�سائـــل ابن حزم، ج. 1، حتقيـــق: اإح�سان 
عبا�س، ط. 2، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1987، �سفحات 310-84.

احلموي، �سهاب الدين اأبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل:

- "معجـــم البلدان"، 7 اأجـــزاء جزءين منها للفهار�س، حتقيـــق: فريد عبد العزيز 
اجلندي، ط. 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1410هـ-1990م.

- "معجـــم الأدبـــاء اأو اإر�ساد الأريـــب اإىل معرفة الأديب"، الأجـــزاء 1، 2، 3، 5 من 
اأ�سل 5 اأجزاء، ط. 1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1411هـ/1991م.

احلميدي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي ن�سر فتوح امليورقي
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"جـــذوة املقتب�س يف تاريخ علمـــاء الأندل�س"، جزاآن"، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، 
ط. 2، دار الكتاب امل�سري ودار الكتاب اللبناين، القاهرة-بريوت، 1989/1410.

احلمريي، حممد بن عبد املنعم

"كتاب الرو�س املعطار يف خرب الأقطار"، حتقيق: اإح�سان عبا�س، ط. 2، موؤ�س�سة 
نا�سر للثقافة، بريوت، 1980.

خ�سرو، نا�سر اأبو معني الدين القبدياين

"�سفـــر نامـــه، رحلة نا�سر خ�سرو القبا دياين"، ترجمة وتقدمي: الدكتور اأحمد خالد 
البديل، ط. 1، عمادة �سوؤون املكتبات، جامعة امللك �سعود، الريا�س، 1403هـ/1983م.

اخلطيب، اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت البغدادي:

"الرحلـــة يف طلـــب احلديث"، حتقيق وتعليق: نـــور الدين عر، ط. 1، دار الكتب 
العلمية، بريوت-لبنان، 1975/1395.

ابن اخلطيب، ل�سان الدين اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل

"الإحاطـــة يف اأخبـــار غرناطة"، اجلزء 3 من اأ�سل اأربعة اأجزاء، حتقيق: حممد 
عبـــد اهلل عنـــان، ط. 1، ال�سركة امل�سريـــة للطباعة والن�سر، النا�ســـر: مكتبة اخلاجني، 

القاهرة، 1395هـ/1975م.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن حممد

-"املقدمة"، اجلزاآن 2 و3 من اأ�سل 3 اأجزاء، حتقيق: علي عبد الواحد وايف، ط 3، 
دار نه�سة م�سر للطبع والن�سر، القاهرة، 1981م.

-"تاريـــخ ابن خلـــدون"، اجلزء 6 من اأ�سل 7 اأجزاء، مراجعـــة: �سهيل زكار، �سبط 
خليل �سحادة، ط. 2، دار الفكر، بريوت، 1408هـ/1988م.
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ابن خلكان، اأبو العبا�س �سم�س الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر:

"وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان"، 8 اأجزاء، حتقيق: اإح�سان عبا�س، دار �سادر، 
بريوت، 1977-1968.

اخلوارزمي، حممد بن اأحمد:

اإبراهيم الأبياري، ط 1، دار الكتاب العربي، بريوت،  "مفاتيـــح العلوم"، حتقيق: 
1404هـ/1984م.

ابن خري، اأبو بكر حممد بن خري بن عمر الإ�سبيلي:

"فهر�ســـة مـــا رواه عـــن �سيوخه من الدواويـــن امل�سنفة يف �ســـروب العلم واأنواع 
املعارف"، حتقيق: ال�سيخ فرن�سكة قداره زيدين وتلميذه خليان رَباره طرغوه، ط. 2، دار 

الآفاق اجلديدة، بريوت، 1399هـ/1979م.

الداودي، �سم�س الدين حممد بن علي

"طبقـــات املف�سريـــن"، جـــزاآن، حتقيق: علـــي حممد عمـــر، ط. 2، مكتبة وهبة، 
القاهرة، 1415هـ/1994م.

ابن الدمياطي

"امل�ستفـــاد مـــن ذيل تاريخ بغداد"، مج 19، حتقيق: قي�سر اأبو فرج دي-فل، دار 
الكتب العلمية، بريوت، 1391هـ/1971م.

الذهبي، الإمام �سم�س الدين حممد بن اأحمد بن عثمان:

- "�ســـري اأعـــالم النبـــالء"، الأجـــزاء 17، 18، 19، و20 مـــن اأ�ســـل 23 جـــزءا، 
حتقيـــق: �سعيب الأرنوؤوط وحممد نعيـــم العرق�سو�س، ط. 7، موؤ�س�ســـة الر�سالة، بريوت، 

.1990/1410
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- "معرفـــة القـــراء الكبار علـــى الطبقات والأع�سار"، اجلزء 1 مـــن اأ�سل جزءين، 
حتقيـــق: ب�سار عـــواد و�سعيب الأرناوؤوط و�سالح مهدي عبا�ـــس، ط. 1، موؤ�س�سة الر�سالة، 

بريوت، 1404هـ/1984م.

الرامهرمزي، القا�سي احل�سن بن عبد الرحمن بن خالء 

"املحدث الفا�سل بني الراوي والواعي"، حتقيق: الدكتور حممد عجاج اخلطيب، 
ط. 3، دار الفكر، بريوت، 1404هـ/1984م.

الزبيدي، اأبو بكر حممد بن احل�سن:

اإبراهيم، ط. 2، دار  اأبو الف�سل  "طبقـــات النحويني واللغويني"، حتقيق: حممـــد 
املعارف، القاهرة، 1984.

ابن الزبري، اأبو جعفر اأحمد بن اإبراهيم

ال�ســـالم الهرا�ـــس  "كتـــاب �سلـــة ال�سلـــة"، الأجـــزاء: 3 و 4 و5، حتقيـــق: عبـــد 
و�سعيـــد اأعراب، طبـــع وزارة الأوقاف وال�ســـوؤون الإ�سالمية، مطبعـــة ف�سالة، املحمدية، 

1413هـ/1993م-1416هـ/1995م.

ابن ال�سبكي، تاج الدين اأبو ن�سر عبد الوهاب بن علي :

"طبقـــات ال�سافعيـــة الكربى"، الأجزاء: 4، و5 و6 و7 مـــن اأ�سل  10 اأجزاء، حتقيق: 
عبـــد الفتاح حممد حللو وحممـــود حممد الطناحي، ط. 1، مطبعة عي�سى البابي احللبي 

و�سركاوؤه، القاهرة، 1386هـ/1967م-1388هـ/1968م.

ابن �سعيد، اأبو احل�سن علي بن مو�سى املغربي:

"املغـــرب يف حلـــى املغرب"، جـــزاآن، حتقيق: �سوقي �سيف، دار املعـــارف، القاهرة، 
.1955-1953

لفي، اأبو الطاهر اأحمد بن حممد ال�سِّ
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اإح�سان  اإعداد وحتقيق:  فر"،  ال�سِّ اأندل�سية م�ستخرجة من معجم  وتراجم  "اأخبار 
عبا�س، ط. 2، دار الثقافة، بريوت، لبنان، 1399هـ/1979م.

ال�سيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر

�سرح تقريب النواوي"، ج 2 من جزءين، ط 1، حتقيق: اأبو عبد  الراوي يف  "تدريب 
الرحمن �سالح بن حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، 1417هـ/1996م.

�ساعد الأندل�سي، اأبو القا�سم �ساعد بن اأحمد بن عبد الرحمن:

"طبقـــات الأمم"، حتقيـــق: حيـــاة العيـــد بوعلـــوان، ط. 1، دار الطليعة للطباعة 
والن�سر، بريوت، لبنان، 1985.

ابن ال�سالح، الإمام اأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ال�سهرزوري:

"علـــوم احلديـــث"، حتقيـــق: نـــور الدين عـــر، املكتبـــة العلمية، بـــريوت، لبنان، 
.1981/1401

اأبو ال�سلت، اأمية بن عبد العزيز:

نـــوادر املخطوطات، ط. 2،  ال�سالم هارون،  "الر�سالـــة امل�سرية"، حتقيـــق: عبد 
�سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى احللبي واأولده، م�سر، 1392هـ/1972م.

ال�سبي، اأحمد بن يحيى بن اأحمد بن عمرية:

الأبياري، ط.  اإبراهيم  الأندل�س"، جزاآن، حتقيق:  رجال  تاريخ  امللتم�س يف  "بغية 
1، دار الكتاب امل�سري ودار الكتاب اللبناين، القاهرة-بريوت، 1410هـ/1989م.

ابن عبد الرب، اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل النمري

"جامع بيان العلم وف�سله وما ينبغي يف روايته وحتمله"، جزاآن، دار الفكر، بدون 
تاريخ.
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ابن عبد امللك، اأبو عبد اهلل حممد بن حممد الأن�ساري الأو�سي املراك�سي:

وال�سلة": املو�سول  لكتابي  والتكملة  "الذيل 
- ال�سفـــر الأول بق�سميـــه الأول والثـــاين، حتقيق: حممـــد بن �سريفـــة، دار الثقافة، 

بريوت، لبنان، بدون تاريخ.

- بقية ال�سفر الرابع، حتقيق: اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، بريوت، لبنان، 1964.

- ال�سفـــر اخلام�س بق�سميه، حتقيـــق: اإح�سان عبا�س، دار الثقافـــة، بريوت، لبنان، 
.1965

- ال�سفر ال�ساد�س، ط. 1، حتقيق: اإح�سان عبا�س، وتعليق: حممد بن �سريفة، مطبعة 
املعارف اجلديدة، الرباط، 1984.

-ال�سفر الثامـــن، حتقيق :حممد بن �سريفة، مطبوعـــات اأكادميية اململكة املغربية، 
مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، 1984.

ابن العربي، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل املعافري:

- "قانون التاأويل"، درا�سة وحتقيق: حممد ال�سليماين، ط. 2، دار الغرب الإ�سالمي، 
بريوت، لبنان، 1990.

-"العوا�ســـم مــــن القوا�ســــم"، حتقيق: عمـــار الطالبـــي �سمن اجلـــزء الثاين من 
للن�ســـر والتوزيع، اجلزائر،  الوطنية  ال�سركة  العربي الكالميـــة"،  بـــن  اأبـــي بكر  "اآراء 

1394هـ/1974م.

- "�سواهد اجللة والأعيان يف حما�سن الإ�سالم والبلدان"، حتقيق: ع�سمت دندي�س، 
جملة املناهل، ال�سنة 4ـ، عدد 9، الرباط، 1977، �سفحات 188-148.

- "اأحـــكام القـــراآن"، 4 اأجزاء، حتقيق: علـــي حممد البجـــاوي، ط. 3، دار الفكر، 
م�سر اجلديدة، 1392هـ/1972م.
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-"عار�سة الأحوذي ل�سرح �سحيح الرمذي"، اجلزاآن 2 و9 من اأ�سل 13 جزءا، دار 
الكتاب العربي، بدون تاريخ.

ابن ع�ساكر، اأبو القا�سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل

-"تاريـــخ مدينـــة دم�سق"، اجلـــزء 7، حتقيق :عبـــد الغني الدقـــر، مراجعة :مطاع 
الطرابي�سي، مطبوعات جممع اللغة العربية، دم�سق، 1405هـ/1984م.

-"تاريــــخ مدينـة دم�سـق"، اجلـزاآن 1 و22، درا�سة وحتقيـق :حمب الدين اأبي �سعيد 
عمر بن غرامة العمروي، ط. 1، دار الفكر، بريوت، 1415هـ/1995م.

ابن ع�سكر وابن خمي�س

"اأعالم مالقة"، تقدمي وتخريج وتعليق :عبد اهلل املرابط الرغي، ط 1، دار الغرب 
الإ�سالمي ودار الأمان، بريوت-الرباط، 1420هـ/1999م.

ابن عطية، اأبو حممد عبد احلق املحاربي:

اأبو الأجفان وحممـــد الزاهي، ط. 2، دار  "فهر�ـــس ابـــن عطية"، حتقيق: حممد 
الغرب الإ�سالمي، بريوت، 1983.

عيا�س، اأبو الف�سل عيا�س بن مو�سى اليح�سبي ال�سبتي:

- "ترتيـــب املـــدارك وتقريب امل�سالك ملعرفة اأعالم مذهب مالك"، ج. 8 من اأ�سل 8 
اأجزاء،  حتقيق :�سعيد اأعراب، مطابع ال�سويخ، تطوان، 1403هـ/1983م.

- "الغنيـــة"، حتقيـــق :ماهر زهري جرار، ط. 1، دار الغـــرب الإ�سالمي، بريوت، 
1402هـ1982م.

-"الإملاع اإىل معرفة اأ�سول الرواية وال�سماع"، حتقيق :ال�سيد اأحمد �سقر، ط 2، دار 
الراث، القاهرة، بدون تاريخ.
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ابن فرحون، القا�سي برهان الدين اإبراهيم بن علي بن حممد 

اأعيان علماء املذهب"، جزاآن، حتقيق وتعليق: حممد  "الديباج املذهب يف معرفة 
الأحمدي اأبو النور، دار الراث للطبع والن�سر، القاهرة، 1394هـ/1974م.

ابن الفر�سي، اأبو الوليد عبد اهلل حممد بن يو�سف الأزدي

"تاريـــخ علمـــاء الأندل�ـــس"، جزاآن، حتقيـــق: اإبراهيم الأبيـــاري، ط. 1، دار الكتاب 
اللبناين، بريوت، 1404هـ/1984م.

القفطي، ال�ساحب جمال الدين اأبو احل�سن علي بن يو�سف:

اإبراهيم،  اأبو الف�سل  اأجزاء، حتقيق: حممد  اأنباه النحاة"، 3  "اإنبـــاه الرواة على 
ط. 1، مطبعة دار الكتب امل�سرية، القاهرة، 1369هـ/1950م.

القلق�سندي، اأحمد بن علي

الأع�سى يف �سناعة الإن�سا"، الأجزاء 1 و3 و10 من اأ�سل 14 جزءا، حتقيق:  "�سبح 
حممد ح�سني �سم�س الدين، ط. 1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1407هـ/1987م.

ابن كثري، اأبو الفداء عماد الدين اإ�سماعيل

"اخت�ســـار علـــوم احلديـــث"، تعليق و�سرح :�ســـالح عوي�ســـة، ط. 1، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 1409هـ/1989م.

جمهول املوؤلِّف 

-"ر�سالـــة راهب فرن�ســـا اإىل امل�سلمني وجواب القا�سي اأبـــي الوليد الباجي عليها"، 
درا�ســـة وحتقيق :حممد عبد اهلل ال�سرقاوي، ط 2، طبع ون�ســـر الرئا�سة العامة لإدارات 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ساد، الريا�س، 1407هـ.

املراك�سي، عبد الواحد بن علي التميمي:
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"املعجب يف تلخي�س اأخبار املغرب"، حتقيق: حممد �سعيد العريان وحممد العربي 
العلمي، تقدمي: ممدوح حقي، ط. 7، دار الكتاب، الدار البي�ساء، 1976.

املقد�سي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد:

"اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم"، النا�سر: دي خوييه، ط. 2، ليدن، 1906.
املقري، اأبو العبا�س اأحمد بن حممد التلم�ساين:

"نفح الطيب من غ�سن الأندل�س الرطيب وذكر وزيرها ل�سان الدين بن اخلطيب"، 
الأجـــزاء: 2 و3 و4 مـــن اأ�سل 11 جزء، حتقيق: يو�سف ال�سيخ حممد البقاعي، ط. 1، دار 

الفكر، بريوت، 1406هـ/1986م.

املقريزي، تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن علي

"كتـــاب املواعـــظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار" املعـــروف باخلطط املقريزية، 
جزاآن، ط 2، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1987م.

ابن الندمي، اأبو الفرج حممد بن اإ�سحاق

"الفهر�ست"، حتقيق: يو�سف الطويل، و�سع فهار�سه اأحمد �سم�س الدين، ط 1، دار 
الكتب العلمية، بريوت، 1416هـ/1996م.

الون�سري�سي، اأبو العبا�س اأحمد بن يحيى

"املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي اأهل اإفريقية والأندل�س واملغرب"، ج 1 
من اأ�سل 13 جزء، خرجه جماعة من العلماء باإ�سراف حممد حجي، ن�سر وزارة الأوقاف 

وال�سوؤون الإ�سالمية باململكة املغربية، الرباط، 1401هـ/1981م.
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ثانيا: املراجع 
   اأ-املراجــع بالعربيــة

اأبو الأجفان، حممد الهادي

"رحـــالت الأندل�سيني اإىل احلرمني"، الأندل�س: قـــرون من التقلبات والعطاءات، 
الريا�ـــس،  العامـــة،  العزيـــز  عبـــد  امللـــك  مكتبـــة  1، مطبوعـــات  الثـــاين، ط  الق�ســـم 

1417هـ/1996م، �سفحات: 419-385.

اأ�سباخ، يو�سف

"تاريـــخ الأندل�ـــس يف عهد املرابطـــني واملوحدين"، ترجمة وتعليـــق: حممد عبد اهلل 
عنان، ج. 1، مطبعة جلنة التاأليف والرجمة والن�سر، القاهرة، 1359هـ/1940م.

اأعراب، �سعيد

-"مـــع القا�سي اأبي بكر بن العربـــي"، ط. 1، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، 
1407هـ/1987م.

-"�سحيـــح البخـــاري بالغرب الإ�سالمي"، دعـــوة احلق، ال�سنة 17، عـــدد 1، وزارة 
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، الرباط، 1975، �سفحات:89-80.

اأمني، اأحمد:

العربي، بريوت،  الكتاب  دار  اأجزاء، ط. 5،   3 اأ�سل       "ظهر الإ�سالم"، ج 3 من 
بدون تاريخ.

اأمني، ح�سني:

-"العالقـــات الثقافية بني الأندل�ـــس وبغداد يف الع�سر العبا�ســـي"، املناهل، ال�سنة 
12، عدد 33، وزارة ال�سوؤون الثقافية، الرباط، 1406هـ/1985م، �سفحات:125-116.
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الأهواين، عبد العزيز

"كتـــب برامج العلمـــاء يف الأندل�س"، جملة معهد املخطوطات العربية، املجلد 1، 
اجلزء 1، م�سر، 1375هـ/1955م، �سفحات: 120-91.

اإك�سبرياثيون، غارثيا �سان�سيز

"الزراعة يف اإ�سبانيا امل�سلمة"، احل�سارة العربية الإ�سالمية يف الأندل�س، ج 2، ط 
1، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، 1998، �سفحات: 1381-1367.

بالينثيا، اآنخل جنثالت:

"تاريخ الفكر الأندل�سي"، نقله عن الإ�سبانية ح�سني موؤن�س، مكتبة الثقافة الدينية، 
القاهرة، 1955.

الب�سري، �سعد بن عبد اهلل:

-"احليـــاة العلميـــة يف ع�سر ملـــوك الطوائـــف يف الأندل�ـــس 422-488هـ/1030-
1095م"، ط. 1، مركـــز امللـــك في�ســـل للبحـــوث والدرا�ســـات الإ�سالميـــة، الريا�ـــس، 

1414هـ/1993م.

-"احليـــاة العلمية يف ع�سر اخلالفـــة يف الأندل�س 316-422هــــ/8928-1030م، 
جامعـــة اأم القـــرى، معهد البحـــوث العلميـــة واإحياء الـــراث الإ�سالمي، مكـــة املكرمة، 

1417هـ/1997م.

بن�سريفة، حممد

"بنـــو زهـــر: نظرات يف تاريخ اأ�سرة اأندلي�سية"، �سل�سلة الدرو�س الفتتاحية، كلية 
الآداب والعلوم الإن�سانية، جامعة ابن زهر، اأكادير، 1991-1990.

البيومي، حممد رجب:



393

الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

التاأثر والتاأثري"، مطابع جامعـــة الإمام حممد بن �سعود  بـــني  "الأدب الأندل�ســـي 
الإ�سالمية، الريا�س، 1400هـ/1980م.

التازي، عبد الهادي

"جامـــع القرويـــني امل�سجد واجلامعة مبدينة فا�س"، ج. 1 من اأ�سل 3 اأجزاء، ط. 1، 
دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1972.

الرغي املرابط، عبد اهلل

اإىل نهايـــة القرن الثاين ع�ســـر للهجرة"،  الن�ساأة  "فهار�ـــس علمـــاء املغرب منـــذ 
ط 1، جامعـــة عبـــد املالك ال�سعدي، من�ســـورات كلية الآداب والعلـــوم الإن�سانية، تطوان، 

1420هـ/1990م.

تركي، عبد املجيد

-التقـــدمي لكتـــاب "احلوادث والبـــدع" للطرطو�سي، ط. 1، دار الغـــرب الإ�سالمي، 
بريوت، 1410هـ/1990م.

-"مناظرات يف اأ�سول ال�سريعة الإ�سالمية بني ابن حزم والباجي"، ترجمة وحتقيق 
وتعليـــق: عبد ال�سبـــور �ساهني، ومراجعة :حممد عبد احلليم حممود، ط. 1، دار الغرب 

الإ�سالمي، بريوت، 1406هـ/1986م.

حازم، عبد اهلل

"الرحـــالت العلميـــة من الأندل�ـــس اإىل امل�سرق"، اجلامعة، ال�سنـــة 10، عدد 1 ، 
جامعة املو�سل، املو�سل، 1979، �سفحات :25-19.

ح�سن، اإبراهيم ح�سن

"تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني والثقايف والجتماعي"، ج 1، من اأربعة اأجزاء، 
ط. 7، مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة، 1964.
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ح�سيني، عبد اهلل
"ت�سنيف العلوم بني الفكر الو�سعي والفكر الإ�سالمي"، جملة الهدى عدد خا�س 

بالإ�سالم وامل�ساألة العلمية، ع. 33، فا�س، 1416هـ/1996م، �سفحات: 22-13.

اخلطابي، حممد العربي
"الطـــب والأطبـــاء يف الأندل�س الإ�سالمية: درا�سة وتراجـــم ون�سو�س"، ج 1 من 

جزاأين، ط 1، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، 1988.

دويدري، هناء
"ال�سنـــد العلمـــي يف كتـــب برامج العلماء يف الأندل�س"، الـــراث العربي، ع. 60، �س. 

15، دم�سق، 1416هـ/1995م، �سفحات:38-27.

ر�سا، حممد �سعيد

"ال�ســـالت الثقافيـــة بني العـــراق وبالد املغـــرب يف الع�ســـر العبا�سي من خالل 
الرحالت العلمية"، ط. 1، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، بغداد، 1991.

ريبريا، خوليان:

اأ�سولها امل�سرقية وتاأثرياتها الغربية"، ترجمة:  "الربيـــة الإ�سالمية يف الأندل�س: 
طاهر مكي، دار املعارف، القاهرة، 1981.

زبري، حممد

"الكتـــب امل�سرقيـــة يف الأندل�ـــس روايـــة و�سرحـــا من الن�ســـاأة اإىل القـــرن ال�سابع 
الهجري"، جـــزاآن، ر�سالة دبلوم الدرا�سات العليا مرقونة، جامعة �سيدي حممد بن عبد 

اهلل، كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، فا�س، 1411هـ/1991م.

�سامل، �سيد عبد العزيز:

اأ�سطول الأندل�ـــس"، ط. 1، دار النه�سة  "تاريـــخ مدينـــة املرية الإ�سالمية قاعدة 
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العربية، بريوت، 1969.

ال�سحيباين، حمد بن �سالح

"ع�ســـر الزدهار العلمي يف الأندل�س"، بحـــوث ندوة الأندل�س، الدر�س والتاريخ، 
ال�سكندريـــة،  الإ�سالميـــة،  اجلامعـــات  ورابطـــة  ال�سكندريـــة  جامعـــة  الآداب،  كليـــة 

1414هـ/1994م، �سفحات :203-175.

ال�سكاف، ن�سر اهلل ومطرجي حممد

.1988 بريوت،  عبود،  نظري  دار   ،2 ط  العرب"،  عند  العلوم  "تاريخ 
�سوادي، حممد

"تاأثر الفكر الأندل�سي باحلركة العلمية يف امل�سرق الإ�سالمي"، عامل الفكر، املجلد 
13، العدد 2، يوليو-اأغ�سط�س-�ستنرب، 1982، �سفحات :314-287.

ال�سريف، حممد

"مالحظـــات منهجية لقـــراءة جديدة لكتب الراجـــم املغربية-الأندل�سية: قراءة 
يف كتاب "عامَل علمـــاء الأندل�س" لدومينيك اأورفوا"، الراث املغربي الأندل�سي: التوثيق 
والقراءة، جامعـــة عبد املالك ال�سعدي، كلية الآداب والعلـــوم الإن�سانية، تطوان، مطبعة 

النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، 1991، �سفحات: 518-507.

ال�سيال، جمال الدين

"ال�ســـالت الثقافيـــة بني املغرب والإ�سكندرية"، دعوة احلـــق، عدد 1، ال�سنة 4، 
جمادى الأوىل 1380هـ/ اأكتوبر 1960م، �سفحات: 50-47.

ال�سالح، �سبحي

احلديث وم�سطلحه"، ط. 18، دار العلم للماليني، بريوت، 1991. "علوم 



396

الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

اأبو �سالح، وائل:
"جهـــود احلكـــم امل�ستن�ســـر يف تطـــور احلركة العلميـــة يف الأندل�ـــس"، درا�سات 

اأندل�سية، عدد 6، تون�س، 1411هـ/1991م، �سفحات: 43-27.

الطاهري، اأحمد:

الأندل�ـــس: ع�سري اخلالفـــة والطوائف"، ط. 1،  تاريخ  "درا�ســـات ومباحـــث يف 
مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، 1993.

الطيبي، اأمني توفيق

"درا�ســـات يف تاريـــخ �سقليـــة الإ�سالميـــة"، ط. 1، دار اقـــراأ للطباعة والرجمة 
والن�سر، طرابل�س، ليبيا، 1990م.

عبادي، اأحمد خمتار

-"بع�ـــس مظاهر العالقات التاريخية بني م�سر والأندل�س"، م.م.د.اإ.م.، عدد 23، 
مدريد.

-"�سيا�سة الفاطميني نحو املغرب والأندل�س"، �سحيفة معهد الدرا�سات الإ�سالمية، 
املجلد 5، عدد 1-2، مدريد، 1377هـ/1957م، �سفحات :226-216.

-"يف تاريخ املغرب والأندل�س"، دار النه�سة العربية، بريوت، 1978م.

عبا�س، اإح�سان:

-"تاريخ الأدب الأندل�سي، ع�سر الطوائف واملرابطني"، ط. 6، دار الثقافة، بريوت، 
لبنان، 1981.

- "اجلانـــب ال�سيا�ســـي من رحلة ابـــن العربي اإىل امل�سرق"، جملـــة الأبحاث، ج. 2، 
ال�سنة 16، اجلامعة الأمريكية، بريوت، 1963، �سفحات :234-217.
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- "رحلـــة ابن العربي اإىل امل�سرق كما �سورها قانون التاأويل"، الأبحاث، ال�سنة 21، 
املجلد 21، ع. 1، اجلامعة الأمريكية، بريوت، 1968، �سفحات :91-59.

ابن عبود، احممد

-"مباحـــث يف التاريـــخ الأندل�ســـي وم�ســـادره"، �سل�سلـــة املعتمد بن عبـــاد للتاريخ 
الأندل�سي وم�سادره، من�سورات عكاظ، الرباط، 1989.

-"التاريخ ال�سيا�سي والجتماعي لإ�سبيلية يف عهد دول الطوائف"، مطابع ال�سويخ، 
دي�سربي�س، تطوان، 1983.

علي، اأحمد
"الأندل�سيون واملغاربة يف بالد ال�سام من نهاية القرن اخلام�س وحتى نهاية القرن 

التا�سع الهجري، ط. 1، دار طال�س، دم�سق، 1988.

الُعمري عبد اهلل

الأردن،  َعمان،  والتوزيع،  للن�سر  دار جمدلوي   ،1 العرب"، ط  عند  العلم  "تاريخ 
1410هـ/1990م.

عنان، حممد عبد اهلل:
-"ع�سر املرابطـــني واملوحدين يف املغرب والأندل�س"، ط. 1، مطبعة جلنة التاأليف 

والرجمة والن�سر، القاهرة، 1964/1383.

-"تراجـــم اإ�سالمية م�سرقية واأندل�سية"، ط 2، النا�سر: مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
1390هـ/1970م.

عي�سى، حممد عبد احلميد:

"تاريخ التعليم يف الأندل�س"، ط. 1، النا�سر: دار الفكر العربي، القاهرة، 1982.
اأبو ُغدة، عبد الفتاح:
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"�سفحات من �سرب العلماء على �سدائد العلم والتح�سيل"، ط. 3، النا�سر: مكب 
املطبوعات الإ�سالمية، حلب، 1413هـ/1992م.

غو�ستاف، لوبوان

"ح�سارة العرب"، ترجمة: عادل زعير، ط 2، دار اإحياء الراث العربي، بريوت، 
1399هـ/1979م.

الفا�سي، حممد

-تقـــدمي "الإك�سري يف فكاك الأ�سري" لبن عثمان املكنا�سي، ط. 1، املركز اجلامعي 
للبحث العلمي، الرباط، 1969.

-"اللغـــة ال�سواحليـــة واأثـــر العربية فيها حاليـــا"، املناهل، ال�سنة 4، عـــدد 9، وزارة 
الدولة املكلفة بال�سوؤون الثقافية، الرباط، 1397هـ/1977م، �سفحات :32-21.

اأبو الف�سل، حممد اأحمد:

"اأ�ســـواء علـــى الن�ســـاط العلمـــي يف الأندل�ـــس"، بحوث نـــدوة الأندل�ـــس، الدر�س 
والتاريخ، كلية الآداب، جامعـــة ال�سكندرية ورابطة اجلامعات الإ�سالمية، ال�سكندرية، 

1414هـ/1994م، �سفحات :437-423.

فيغريا، ماريا

"عن املنزلة الجتماعية لن�ساء الأندل�س"، احل�سارة العربية الإ�سالمية يف الأندل�س، 
ج 2، ط 1، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، 1998، �سفحات:1013-995.

القادري بوت�سي�س، اإبراهيم

"التحديات ال�سليبية يف غرب الوطن العربي خالل القرن اخلام�س الهجري ودور 
العلمـــاء الأندل�سيني يف الت�سدي لها"، املوؤرخ العربي، عدد 51، 1994-1995، �سفحات 

.87-78:
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الكتاين، يو�سف:
"مدر�ســـة الإمـــام البخاري يف املغرب"، جـــزاآن، دار ل�سان العرب، بريوت، بدون 

تاريخ.

كحالة، عمر ر�سا
املثنى  النا�سر:مكتبة  العربيـــة"، 8 مج،  الكتب  املوؤلفني: تراجم م�سنفي  "معجـــم 

ودار اإحياء الراث العربي، بريوت، 1376هـ/1957م.

الكحالوي، حممد حممد

"اآثـــار م�سر الإ�سالمية يف كتابـــات الرحالة املغاربة والأندل�سيني"، ط. 1، الدار 
اللبنانية، القاهرة، 1415هـ/1994م.

كرات�سكوف�سكي، اأغناطيو�س يوليا نو فت�س:

"تاريـــخ الأدب اجلغـــرايف العربـــي"، ط. 2، ترجمه عن الرو�سيـــة: �سالح الدين 
عثمان ها�سم، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، 1408هـ/1987م.

موؤن�س، ح�سني

"تاريـــخ اجلغرافية واجلغرافيـــني يف الأندل�س"، ط. 2، مكتبة مدبويل، القاهرة، 
1406هـ/1996م.

ماجد، عبد املنعم والبنا علي:
"الأطل�ـــس التاريخـــي للعـــامل الإ�سالمي يف الع�ســـر الو�سيـــط"، ط 2، دار الفكر 

العربي، 1967.

جمموعة من املوؤلفني
القاهرة، 1969. ال�سعب،  دار  موؤ�س�سة   ،2 الإ�سالمية"، ج 1، ط.  املعارف  "دائرة 
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حم�سن، جمال الدين
-"العالقـــات الثقافية بني الأندل�س والبالد العربية"، املناهل، ال�سنة 11، عدد 31، 

وزارة ال�سوؤون الثقافية، الرباط، 1984م، �سفحات: 186-148.

خملوف، حممد بن حممد
"�سجـــرة النـــور الزكية يف طبقات املالكية"، جـــزاآن، دار الفكر للطباعة والن�سر، 

1350هـ.

امل�سلوتي، م�سطفى
الفكريـــة باملغرب"، جملـــة دار احلديث  واإ�سهامهـــا يف احلركـــة  العلميـــة  "الإجـــازات 

احل�سنية، ع. 7، دار احلديث احل�سنية، الرباط، 1409هـ/1989م، �سفحات: 252-238.

مطلق، األبري

"احلركـــة اللغويـــة يف الأندل�ـــس منذ الفتح العربي حتى نهايـــة ملوك الطوائف"، 
املكتبة الع�سرية، بريوت، 1967.

مكي، حممود علي
-"الرحـــالت بـــني امل�سرق والأندل�ـــس"، البينـــة، ال�سنة الأوىل، عـــدد 2، ذو احلجة 

1381/يونيه1962، �سفحات: 46-30.

-"بدايـــات الت�سوف الأندل�سي ما قبل ابن م�سرة"، جملة كلية الآداب، ع. 53، عدد 
خا�س باملوؤمتر الثالث للح�سارة الأندل�سية، جامعة القاهرة، القاهرة، 1992،�سفحات: 

.18-9

املنجد، �سالح الدين

"اإجـــازات ال�سمـــاع يف املخطوطات القدمية"، جملة معهـــد املخطوطات العربية، 
جامعـــة الدول العربية، مطبعة م�سر، املجلـــد 1، اجلزء 1، القاهرة، 1975 م، �سفحات 

.332-251:
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املنوين، حممد

"�سحيـــح البخـــاري يف الدرا�ســـات املغربيـــة مـــن خالل رواتـــه الأولـــني ورواياته 
واأ�سولـــه"، دعـــوة احلـــق، ال�سنـــة 17، عـــدد 1، وزارة الأوقـــاف وال�ســـوؤون الإ�سالميـــة، 

الرباط، 1975، �سفحات: 79-56.

مومن، عبد اللطيف

الثقافية  والأ�سالة  املعريف  ال�ستيعـــاب  امل�سرق مقيا�س  الأندل�سيني نحو  "رحـــالت 
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فهر�س اجلداول الإح�شائية

ال�شفحةحمتوى اجلدولاجلدول
58اأعداد الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق بح�سب »ال�سلة« وم�سادر تكميلية1
69مدة الإقادة بامل�سرق لبع�س العلماء الأندل�سيني خالل القرن الهجري اخلام�س2
اأعـــداد الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق خـــالل القرنني الهجريني الرابع 3

واخلام�س بح�سب »ال�سلة«
98

121البنية اجلن�سية لالأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق4
128البنية العمرية لبع�س الأندل�سيني عند رحلتهم اإىل امل�سرق5
131البنية العمرية عند الوفاة لبع�س الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق6
134بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق7
154التوزيع اجلغرايف للعلماء الراحلني عرب مواطنهم بالأندل�س8
157عدد العلماء والراحلون منهم اإىل امل�سرق يف بع�س املناطق الأندل�سية9

159توزيع العلماء الراحلني على اجلهات الكربى لالأندل�س10
164توزيع العلماء الأندل�سيني على مناطق امل�سرق11
166توزيع العلماء الأندل�سيني على املراكز العلمية الرئي�سة بامل�سرق12
168توزيع الأندل�سيني على خمتلف مناطق امل�سرق العجمي ومراكزه العلمية13
169توزيع الأندل�سيني عرب املحطات العلمية ل�سبه اجلزيرة العربية14
173بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الداخلني اإىل بالد احلجاز15
176توزيع الأندل�سيني على املراكز العلمية مب�سر16
180توزيع الأندل�سيني على مراكز العبور نحو امل�سرق17
185بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الطارئني على بالد م�سر18
188مكانة م�سر من اهتمامات الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق19
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  فهر�س اجلداول الإح�شائية تتمة
ال�شفحةحمتوى اجلدولاجلدول

192بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الطارئني على بالد العراق20
197توزيع الأندل�سيني على املراكز العلمية بالعراق21
201بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الطارئني على بالد ال�سام22
202توزيع الأندل�سيني على املراكز العلمية يف بالد ال�سام23
231توزيع الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق على عدد التخ�س�سات 24
232توزيع اأرباب التخ�س�س الواحد على خمتلف التخ�س�سات العلمية 25
توزيع مرويات الأندل�سيني من امل�سرق على خمتلف التخ�س�سات العلمية 26

263من خالل فهر�سة ابن خري
306توزيع الأندل�سيني على تياري الإفادة وال�ستفادة بامل�سرق27
307توزيع الأندل�سيني على خمتلف جمالت الإفادة العلمية بامل�سرق28
312اإ�سهام مناطق الأندل�س يف الن�ساط التعليمي بامل�سرق29
314توزيع هيئة التدري�س الأندل�سية بامل�سرق على حمطات الإفادة30
315توزيع هيئة التدري�س الأندل�سية بامل�سرق على التخ�س�سات العلمية31
317طبيعة اإقامة هيئة التدري�س الأندل�سية بامل�سرق32
334الأندل�سيون الذين اأ�سهموا يف الن�ساط التعليمي بامل�سرق33
335توزيع امل�سنفات الأندل�سية على التخ�س�سات العلمية34

فهر�س املبيانات
ال�شفحة مو�شوع املبيان
121-البنية اجلن�سية لالأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق

128-البنية العمرية لبع�س الأندل�سيني عند رحلتهم اإىل امل�سرق
131-البنية العمرية عند الوفاة لبع�س الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق

134-بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق
173-بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الداخلني اإىل بالد احلجاز
185-بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الطارئني على بالد م�سر

192-بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الطارئني على بالد العراق
201-بنية التخ�س�سات العلمية لالأندل�سيني الطارئني على بالد ال�سام

314-توزيع هيئة التدري�س بامل�سرق على التخ�س�سات العلمية
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 فهر�س اخلرائط

ال�شفحة مو�شوع اخلريطة 
155-التوزيع اجلغرايف للعلماء الراحلني عرب مواطنهم بالأندل�س

159-توزيع العلماء الراحلني على اجلهات الكربى لالأندل�س
165-توزيع العلماء الأندل�سيني على مناطق امل�سرق

166-توزيع العلماء الأندل�سيني على املراكز العلمية الرئي�سية بامل�سرق العربي
170-املحطات العلمية لالأندل�سيني الطارئني على �سبه اجلزيرة العربية

177-توزيع الأندل�سيني على املراكز العلمية مب�سر
180-مراكز عبور بع�س الأندل�سيني نحو امل�سرق

197-توزيع الأندل�سيني على املراكز العلمية بالعراق
203-توزيع الأندل�سيني على املراكز العلمية يف بالد ال�سام
300-اإ�سهام مناطق الأندل�س يف الن�ساط التعليمي بامل�سرق

302-توزيع هيئة التدري�س الأندل�سية بامل�سرق على حمطات الإفادة
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فهرس األعالم

-اأ-
ابن الأبار: 343-155-30-20-19-15. 

اإبراهيم )عليه ال�سالم(: 64.
اإبراهيم بن عبد اهلل الغافقي: 45.

ابن اإبراهيم، عبد اهلل: 108. 
الأبيوردي: 300.

ابن الأثري: 327-91-17. 
اأحمد بن ه�سام بن عبد الغافر: 216.
ابن اأحمد، اأبو الف�سائل حممد: 297. 

ابن اأحمد، حممد اأبو عبد اهلل: 61. 
ابن الأخف�س: 299. 

الأخميمي: 44.
الأذفوي، اأبو بكر: 284-256. 

اأرخميد�س: 344-342.
الأزدي، عبد الغني بن �سعد: 292.

الأزدي، عتيق بن اأحمد: 370-256.
الأزدي، طاهر بن ه�سام: 214.

الأزرق، حممد بن علي بن حممد: 39.
الأزرقي: 295.

ابن اإ�سحاق، حنني: 331. 
ابن اأ�سود، عي�سى بن حممد بن عمر: 216. 
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الأ�سعري، اأبو احل�سن: 280-240. 
الأ�سبهاين، اأبو نعيم: 293-167. 

الأ�سمعي: 299-51.
اأ�سيبعـــة: 347-346-345-344-343-342-270-269-150-22-21-17- اأبي  ابن 

 .354-349
الأ�سيلي، اأبو حممد: 213-212-80-49. 

اأعراب، �سعيد: 332.
الأف�سل بن اأمري: 344-343.

اإقبال الدولة: 149.
اأقليد�س: 342.

األب اأر�سالن، اأبو الفتح بن اأبي �سجاع حممد: 194. 
الألبريي، عبد امللك بن حبيب: 174.

األفون�سو ال�ساد�س: 79.
اأبو الأموي، عبد اهلل: 71. 

الأموي، حممد بن �سعيد: 305.
اأمني، اأحمد: 339.
اأمني، ح�سني: 11.

الأنباري، اأبو بكر: 280. 
الأندل�سي، ثابت بن عبد العزيز: 51.

الأندل�سي، عبد اهلل بن �سهل: 78.
الأن�ساري، اأبو عبد اهلل حممد بن عي�سى: 319. 

الأن�ساري، اأبو القا�سم �سلمة بن �سعيد: 255. 
الأن�ساري، اأحمد بن احل�سني: 133.

الأن�ساري، اأحمد بن عبد الرحمن: 227-107.
الأن�ساري، اأحمد بن حممد: 334-333-219-69.

الأن�ساري، زياد بن عبد اهلل: 214.
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الأن�ساري، �سعد اخلري: 319-123-94-21-16.
الأن�ساري، عبد الرحمن بن عبد امللك: 227-107.

الأن�ساري، عبد اهلل بن مو�سى: 77-67.
الأن�ساري، علي بن اإبراهيم: 105. 

الأن�ساري، علي بن اأحمد امليورقي: 321-227.
الأن�ساري، غالب بن عي�سى: 61.

الأهواين، عبد العزيز: 106.
اأورفوا، دومنيك: 156-155-132-19-14.

الأوزاعي، عبد الرحمن: 198-42.  
ابن اأيوب، اأبو احل�سن علي: 296-293.

الإ�سفراييني: 300-288.
الكفاين: 299.

ابن باب �ساذ، طاهر: 302-260.
-ب-

الباجي، اأبو الوليـــد: 145-143-141-137-104-77-76-76-70-69-61-60-11-
-227-226-220-219-217-216-215-199-195-193-190-189-161-148
-290-288-286-284-279-278-267-257-256-255-244-237-235-228

.373-364-333-318-311-298-294-292-291
ابن باد�س، يحيى بن متيم: 337-74-27. 

ابن بادي�س، املعز: 181. 
البجاين، عبد امللك بن اإدري�س: 50.

بح�سون احل�سني املالقي: 301-278-260.
البخاري، اأبو زكرياء: 72. 

البخاري، اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل: 210-175-174-139-123-110-66-49-
.328-294-293-292-288-286-271-257-224-220-219-218-213-211

بدر اجلمايل: 343-92-91-17.
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ابن برغوث: 353. 
الربقاين: 294-293.

ابن برجنال: 280-278. 
بروفن�سال، ليفي: 217-199-188.

البزاز: 285.
ابن ب�سام: 350-191-104-102-89-80. 

ابن ب�سران: 384. 
الب�سرى، �سعد: 10.

-121-111-98-97-93-84-76-58-32-22-20-19-18-17-15-14 ب�سكوال:  ابن 
 .363-361-306-279-255-253-182-181-177-155-154-153-135-134

ابن ب�سال، حممد بن اإبراهيم الطليطلي: 376-372-234-233-232-146. 
الب�سري، احل�سن: 283-244.

ابن البطائحي، اأبو حممد: 338. 
البغدادي، اأبو الربكات حممد: 285. 

البغدادي، اأبو احل�سن اأحمد: 288-284. 
البغدادي، اأبو العالء �ساعد: 104-82. 

البغدادي، اأبو بكر اخلطيب: 294-291-257-228-227-225. 
البغدادي، اأبو علي احل�سن: 282-271-259.

البغدادي، املبارك: 72.
البغوي: 288.

ابن بقي، اأبو القا�سم اأحمد: 212. 
ابن بكار، الزبري: 299. 

البلخي، اأبو القا�سم عبد اهلل: 290. 
البلوطي، منذر بن �سعيد: 48.

البلوي، عبد الرحمن بن اأبي رجاء: 69.
البياين، قا�سم بن اأ�سبغ القرطبي: 49.
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-ت-
التازي، عبد الهادي: 226.

ابن تا�سفني، علي بن يو�سف: 88. 
ابن تا�سفني، يو�سف: 338-330-226-109-92-88-87-86-27-26.

التربيزي، يحيى بن علي: 301-260-256. 
التجيبي، اإبراهيم: 101-59.

التجيبي، اأبو عبد اهلل حممد بن احل�سن: 320-280. 
التجيبي، اأحمد بن �سعيد: 101.

تركي، عبد املجيد: 142.
الرمذي: 294-290-286.

الت�سري: 241.
التميمي، اأبو القا�سم اأحمد بن حممد: 110. 

التميمي، اأبو القا�سم حامت بن حممد: 286-278.
التميمي، ابن احلذاء: 299. 

التميمي، عبد الرحيم بن اأحمد البخاري: 105.
ابن تومرت، حممد: 24. 

-ث-
ابن ثابت، القا�سم: 51. 

الثعالبي، اأبو اإ�سحاق: 336-329. 
ثعلب: 300-299.

الثوري، �سفيان: 127.
-ج-

اجلاحظ، اأبو عبد اهلل حممد: 281. 
اجلاحظ، اأبو عمرو: 300-261. 

جالينو�س: 148.
ابن اجلبان: 299. 
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جربيل عليه ال�سالم: 238.
اجلبلي، حممد بن عبدون القرطبي: 53.

ابن جحدر، قا�سم بن اأحمد: 44. 
اجلراوي، خلف بن اأحمد: 214.

اجلرجاين، اأبو اأحمد حممد: 212.
اجلرجاين، ثابت بن حممد: 161.

ابن جريج: 286. 
اجللودي: 220.

جلين�س �سام اإ�سحاق: 13.
ابن اأبي جمرة، اأحمد بن الوليد: 101. 

اجلهني، عبد الرحمن بن عبد اهلل: 215.
اجلهني، عبد اهلل بن حممد بن اأ�سد: 213.

ابن جهري، حممد: 241-87-26. 
جودي بن عثمان: 50.

اجلوزذانية، فاطمة بنت عبد اهلل: 123.
ابن اجلوزي: 194. 

اجلوين، اأبو احل�سن: 284. 
اجلوهري: 287-283-282.

ابن اجلوهري: 298. 
اجلويني، اأبو املعايل عبد امللك )اإمام احلرمني(: 295-240. 

اجلياين، حممد بن عمر: 171.
-ح-

ابن احلاج، اأحمد: 25. 
ابن احلاج، حممد بن اأحمد: 115-113-104-103. 

حازم خ�سر: 11.
احلايف، ب�سر: 318.
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احلاكم العبيدي: 88.
احلبال، اإبراهيم: 289-222-186. 

احلجري، جماهر بن عبد الرحمن: 305-287-259.
احلجري، عبد اهلل بن حممد بن جماهر: 215.

ابن احلداد، اأبو احل�سن: 237. 
ابن حديدة، فرح: 101. 

احلراين، اأحمد بن يون�س: 53.
احلراين، عمر بن يون�س: 53.

احلراين، يون�س: 53.
احلريري: 302-260.

ابـــن حـــزم: 138-137-125-124-106-104-102-89-77-67-49-46-30-29-
 .354-318-317-248-191-190-148-147-142-141

ابن حزم، يعقوب بن علي بن اأحمد: 101. 
احل�سني بن حممد الأن�ساري: 214.

اأبو احل�سني طاهر املالقي: 319. 
ابن احل�سار: 278. 

احلفار، هالل بن حممد: 288.
احللواين، اأبو �سعيد: 242. 

ابن احلمامي: 299. 
ابن حمدين الأندل�سي: 115-107-25. 

احلموي: 347-346-345-321-31-30-28-17.
-291-287-272-259-228-221-199-195-189-105-89-23-12 احلميـــدي: 

.341-334-327-326-318-302
احلمريي: 167.

ابن حنبل، اأحمد: 210-65-49. 
ابن حنبل، عبد اهلل بن اأحمد: 319. 
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احلويف، علي بن اإبراهيم: 301-284-260.
ابن حي التجيبـــي، احل�سني بن حممـــد: 354-353-352-325-269-171-146-73-

 .355
ابن حيان: 298-256-104-80. 

ابن حيوية: 285. 
-خ-

خاتون )تاج امللك(: 194.
اخلاقاين، اأبو مزاحم مو�سى: 285. 

اخلزاعي، اأبو الف�سل بن بديل: 281. 
ابن خزرج، اإ�سماعيل بن حممد: 69-61. 

اخلزرجي، حممد بن اأحمد: 281-278-259.
خ�سرو، اأبو معني الدين نا�سر: 275-234-200-182-111-99-94-88-62-27. 

ابن اخل�ساب، اأبو احل�سن: 161-104. 
ابن خ�سني: 283. 

ابن اخلطيب، ل�سان الدين: 148. 
اخلالل: 297.

ابن خلدون: 352-248-243-175-167-142-139-90-86-29. 
اخللعي، اأبو احل�سن: 222-221. 

خلف بن اإبراهيم: 302-282-281-278.
ابن خلف، اإ�سماعيل: 334-333-326-215. 

ابن خلكان: 350-346-342-73. 
اخلليفة العبا�سي: 86.

اخلوارزمي: 352-293-292.
ابن خري الإ�سبيلي: 255-209-22. 

ابن خريون، اأبو الف�سل اأحمد بن احل�سن: 292-259-222.
-د-
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الدارقطني، اأبو احل�سن: 292-291-290-289-288. 
الداين، اأبو عمرو عثمان بن �سعيد: 266-140-106-101-50. 
اأبو داود ال�سج�ستاين: 294-290-286-285-257-220-210. 

داود الظاهري: 141-48.
اأبو الدرداء: 319. 

ابن دريد: 299. 
الدريندي، حممد بن مو�سى: 292-259.

الدقاق: 299-293.
الدم�سقي، اأبو الف�سل اأحمد: 301-260. 

الدم�سقي، اأبو حممد هبة اهلل: 297. 
الدمياطي: 318.

ابن اأبي الدنيا، اأبو بكر: 296-265. 
ابن دينار، اأبو حممد عي�سى القرطبي: 46. 

ابن دينار، عبد الرحمن: 174. 
-ذ-

ابن اأبي ذر، اأبو مكتوم عي�سى: 219-175. 
الذهبي: 94-89-76-31-22-17.

الذهلي، اأبو الفوار�س: 300. 
ابن ذي النون، علي بن خلف: 293. 

ابن ذي نون، املاأمون: 77. 
-ر-

الرازي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد: 222. 
الرازي، اأبو حممد: 291-290. 

الرامهرمزي: 129.
الربعي، عتيق بن عمران: 92. 

الرزاز: 284.
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ابن ر�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد: 103. 
ابن ر�سوان: 331. 

الرعيني، حجاج بن قا�سم: 214.
الرماين، اأبو احل�سن علي: 280. 

روزي، عبد الغفور: 14.  
الرومي، اأبو الوليد عبد امللك: 286. 

-ز-
الزبيدي، عبد اهلل بن حمود: 51.

ابن الزبري: 98-14. 
زبري، حممد: 12.

الزجاج: 299-285-258.
ابن زعوقة، م�ساعد بن اأحمد بن م�ساعد الأ�سبحي: 19. 

زكرياء )عليه ال�سالم(: 64.
الزجناين، اأبو القا�سم �سعد: 186-167. 

ابـــن زهر )اجلد(، عبد امللـــك بن حممد بن مـــروان: 348-325-269-146-77-19-
 .376-375-370-350-349

ابن زهر )احلفيد(، عبد امللك بن حممد بن مروان: 349. 
الزهري، �سعدون بن حممد: 62-61.

الزهري، عي�سى بن حممد: 301-278-260.
ابن اأبي زيد القريواين: 329. 

الزينبي، اأبو الفوار�س: 296-293-288-195. 
الزينبي، اأبو ن�سر حممد: 222-221-195.

الزينبي، طراد: 259.
-�س-

ال�سائح، عبد اهلل: 244.
�سامل بن عبد الرحمن: 108.
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ال�سامري: 283-282.
ال�سبحي: 295.

ابن ال�سبكي: 336-17. 
ال�سج�ستاين، اأبو بكر حممد بن عزيز: 284. 

ال�سراج، اأبو حممد: 300-291.
ال�سرخ�سي: 218-213-211.

ابن �سعادة: 218-217. 
ابنة �سعد اخلري، فاطمة: 94. 

ابن �سعد، الليث: 43. 
ابن �سعدون، حممد بن اأحمد: 216. 

ال�سعدي، عبد العزيز اأبو حممد: 334-333-327.
ابن �سعيد، اأبو احل�سن علي: 346-345. 

ابن �سعيد، موؤمن: 51. 
ابن ال�سقاط، حممد بن خلف بن م�سعود: 290-278-214. 

ال�سقطي: 284.
ابن ال�سكن: 213-211. 

ابن �سكينة: 297. 
ابن �سالم، اأبو عبيد القا�سم: 327-291-283-282. 

ابن �سالم، يحيى: 283. 
ال�سلجوقي: 276-194.

ال�سلفي، احلافظ: 226-105-17.
ال�سلمي، عبد امللك بن حبيب: 47-44-39.

ال�سمرقندي: 167.
ابن ال�سم�سار: 221. 

ابن ال�سمينة، يحيى بن يحيى: 53. 
ال�سهمي، عبد احلق بن هارون: 113-112.
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ابن �سوار، اأبو الطاهر: 195. 
ابن �سيار القرطبي، قا�سم بن حممد: 48. 

�سيبويه: 196.
ابن �سيده، علي بن اإ�سماعيل الأعمى: 145. 

ابن �سينا: 150. 
ال�سيوطي: 127.

-�س-
ابن �ساذان: 285. 

ال�سا�سي، حممد بن اأحمد: 246. 
ال�سافعي، اأبو علي احل�سن املكي: 175. 

ال�سافعي، كامل الدين: 295.
ال�سافعي، حممد بن اإدري�س: 297-48.

�سانت�ست كانتون: 37.
�ساهن�ساه: 355-352-346-343-337.

ابن �ساهني: 289. 
�سبطون، اأبو عبد اهلل زياد بن عبد الرحمن القرطبي: 46. 

ال�سرابي: 295.
ابن �سريح، حممـــد: 280-279-278-271-266-259-256-255-224-216-215-

 .367-300-295-294-291-290-278-286-285-284-283-282
ال�سقندي: 160.

ال�سنتجايل، عبد اهلل بن �سعيد: 63-60.
ال�سيال، جمال الدين: 14-13.

ال�سيباين، اأبو بكر: 290. 
ال�سيباين، اأبو العبا�س احل�سن بن �سفيان: 289.

ابن اأبي �سيبة، اأبو بكر: 49. 
ال�سريازي، اأبو اإ�سحاق: 318-195-167. 
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-�س-
ابن ال�سائغ: 113-25. 

�ساحب القبلة، اأبو عبيدة م�سلم بن اأحمد: 53. 
ال�ساحب بن عباد: 341.

�ساعد الطليطلي: 369-354-270-269-150-147-116-115-52-22-21-17.
�سباح: 123.

ال�ســـديف، اأبـــو علـــي: 199-195-189-186-160-108-107-69-67-59-18-11-
-290-289-288-279-278-259-257-256-255-227-221-219-217-210

 .325-293-292-291
ال�سديف، اأحمد بن حممد: 363-214-101.
ال�سفار، اأبو علي اإ�سماعيل بن حممد: 288. 

ابن ال�سقيل ال�ساطبي: 110. 
ابن ال�سالح: 126. 

ابن اأبي ال�سلت، اأمية بن عبد العزيز: 171-149-146-126-122-74-73-27-19-
-344-343-342-341-337-336-335-334-333-330-326-316-234-183

 .374-371-355-354-353-352-351-348-347-346-345
ال�سليحي: 355-353.

ابن �سمادح، حممد بن معن: 281-84.
ال�سمدي، خالد: 11.
ال�سواف: 283-282.

ال�سويف، اأبو عثمان �سعيد بن ح�سان: 245. 
ال�سويف، اأحمد بن عبد القادر: 245. 

ال�سرييف، اأبو احل�سني املبارك: 301-300-298-297-289. 
-�س-

ال�سبي: 182.
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-ط-
الطائي، اأبو متام: 51. 

ابن طاهر، عبد الرحمن بن حممد: 219-215. 
الطربي، اأبو الطيب: 289-225.

الطربي، اأبو عبد اهلل احل�سني: 286-195. 
الطربي، اأبو مع�سر: 281-259-256. 

الطربي، علي بن حممد: 281-259
الطبني، عبد امللك بن زيادة اهلل: 375-374-365-299-297-289-285-278-130.

ابن الطرابل�سي، حامت بن حممد: 298-297-260-181-133. 
ابن طرخان: 302-297-294-288-285-284. 

الطر�سو�سي، اأبو القا�سم عبد اجلبار: 282. 
الطرطو�سي، اأبو بكـــر: 226-199-189-187-113-107-87-28-27-25-14-13-
-321-320-318-298-297-280-276-273-271-260-259-246-244-241

 .373-368-340-339-338-337-336-334-333-329
ابن طريف، عبد اهلل بن اأحمد: 227. 

ابن الطالع، اأبو عبد اهلل: 212. 
ابن طلحة، �سعيد بن عبيدة: 69. 
الطو�سي، حممد بن اأ�سلم: 288.

ابن الطيوري: 299-298-297-295-291-288-286-285-275. 
-ع-

ابن عابد، اأبو عبد اهلل حممد:212. 
ابن العا�س، عمرو: 319-275. 

ابن اأبي عامر، املن�سور: 140-82-53. 
العامري، جماهد: 149-140-77.

ابن عباد، املعتمد: 233-150-85. 
ابن عبادل، اأبو احل�سن علي: 216.  
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عبا�س، اإح�سان: 126.
اأبو العبا�س الوليد:292. 

ابن عبد الباقي، اأبو بكر حممد: 288.
ابن عبد الرب، اأبو عمر يو�سف: 273-106-104-66 .

عبد الرحمن الأو�سط: 52-42.
عبد الرحمن الداخل: 198-42.
ابن عبد الرحمن، حممد: 49. 

ابن عبد العزيز: 283. 
ابن عبد القادر، اأبو احل�سني اأحمد: 296. 

ابن عبد اهلل، حممد: 101. 
ابن عبد ربه: 341. 

العبدري، اأبو احل�سن: 334-330-328. 
العبدري، اأبو عامر حممد: 105. 

العبدري، رزين بن معاوية: 334-333-330-60.
العب�سي، علي بن خلف:281-278-259-256. 

العبق�سي، اأحمد بن اإبراهيم: 222. 
ابن عبود، حممد: 176. 

ابن عتاب، اأبو عبد اهلل: 122-103-101-100. 
ابن العدال: 285. 

العـــذري، اأبو العبا�س اأحمد بـــن عمـــر: 220-216-214-172-129-126-122-69-60-
 .300-298-296-295-294-292-290-288-287-281-279-278-260-159-255

العذري، عمر بن اأن�س بن دلهاث: 216-61.
ابن العربي )اأبو بكر(:12- 16 - 18 – 25 – 26 – 28 – 34 – 59 – 67 – 69 – 113 
 226 – 221 – 205 – 201 – 200 – 196 – 195 – 189 – 145 – 143 – 134 –
 257 – 256 – 248 – 247 – 246 – 244 – 243 – 242 – 240 – 236 – 235 –
 294 – 288 – 285 – 284 – 280 – 279 – 278 – 277 – 276 – 260 – 259 –
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.  333 –  301 –  300 –  299 –  298 –  297 –  296 –
ابن العربي، عبد اهلل بن حممد: 305-88-87-86-85 – 331 – 332 – 334 - . 

ابن عزرة: 298. 
ابن ع�ساكر: 17. 

الع�سقالين، ابن حجر: 205-213. 
الع�ساري، اأبو طالب: 299. 

ابن اأبي الع�سافري، اأبو عبد اهلل حممد: 112. 
ابن عطاء ال�سويف: 245. 

عطاء املقد�سي: 245.
العطار، اأبو عبد اهلل حممد بن خملد: 288. 

العطار، اأحمد بن عبد اهلل: 219.
ابن عطية: 23. 

ابن عطية، اأبو بكر غالب: 298-281-278-179-69. 
ابن عقال، اأبو بكر: 290. 

ابن عقيل، اأبو الوفاء علي: 241. 
ابن عقيل، حممد بن وليد العكي: 215-61. 

اأبو العالء زهر بن اأبي مروان عبد امللك: 150. 
ابن عالقة، حممد: 51. 

علي اأحمد: 712
اأبو علي الفار�سي: 327-300-283-51. 

عمر بن عبد العزيز: 39.
الغمري، الوليد بن بكر بن خملد: 45.

عنان، عبد اهلل: 339.
العواد، اأبو بكر: 130. 

عيا�س، القا�سي: 273-220-110.
ابن عي�سى، اأبو متام غالب: 221. 
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-غ-
غار�سيا غومي�س: 144.

الغافقي، عبد الرحمن بن اإبراهيم: 69.
الغافقي، عبد اهلل بن علي بن اأبي الأزهر: 215.

الغافقي، فرج موىل �سيد بن اأحمد: 215.
الغافقي، حممد بن احلبيب بن طاهر: 215.

ابن غالب، اإ�سماعيل بن حممد: 68-59.
ابن الغردي�س، بكار بن زرهون: 110. 

الغـــزايل، اأبـــو حامـــد: 26- 28 – 87 – 129 – 194 – 226 – 237 – 238 – 239 – 
. 336 – 295 – 276 – 270 – 265 – 260 – 256 – 249 – 247

الغ�ساين، اأحمد بن اإبراهيم: 214.
الغ�ساين، احل�سني بن حممد: 138.

الغ�ساين، حممد بن �سعيد: 253.
ابن غ�سليات: 285. 

ابن غلبون: 283-282. 
-ف-

ابنة فائز: 122-101. 
ابن فار�س: 300. 

الفار�سي، العالء بن اأبي املغرية: 133-69.
الفا�سي، اأبو عمران: 113-25. 

الفا�سي، حممد: 321.
ابن فتحون، اإبراهيم بن حممد بن �سليمان: 219. 

الفراهيدي، اخلليل بن اأحمد: 51.
الفربري: 220-213-211.

ابن الفرج، حممد املقرئ: 76. 
ابن فرحون: 320. 
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ابن الفر�سي: 182-98-14. 
ابن الف�سل، احل�سني: 285. 

ابن فطي�س، عبد الرحمن بن حممد: 273. 
الفهري، اأبو زكرياء ال�ساطبي: 174. 

الفهري، اأبو عامر بن اجلد: 196. 
الفهري، حممد بن عبيد اهلل بن عبدون: 216.

ابن فورك: 295-291-240. 
فيغريا، ماريا: 125.

-ق-
ابن قادم، فار�س بن حممد: 214. 

القا�سم بن حممد: 215.
ابن القا�سم، اأبو بكر حممد: 74. 

ابن اأبي القا�سم، علي: 215. 
قا�سي الع�سكر: 295.

القا�سي عبد الوهاب: 275.
القا�سي، اإ�سماعيل: 297.

قالون: 329.
القبذايف، اأبو الوليد يو�سف: 226. 

ابن قتيبة: 300-291-290-284-280-258. 
ابن القدمي، اأحمد: 237. 

القرطبي، عبد اهلل بن خليفة: 146-77.
القرطبي، حممد بن عمر: 45.

القرطبي، حممد بن يحيى: 215-61
ابن ق�سطار، اإ�سحاق: 149. 

الق�سريي: 297.
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الق�ساعي، اأبو عبد اهلل: 292-287-259. 
الق�ساعي، اأبو حممد احل�سن: 285. 

الق�ساعي، عبد اهلل بن بكر بن قا�سم: 214.
القطان، احل�سني بن يحيى: 288. 

القلق�سندي: 354-352-253-248-31.
القنبيوطري: 83.

القنطري، اأبو احل�سن اأحمد: 282. 
القونكي، اأحمد بن عبد اهلل: 19.

ابن قي�س، اأبو حممد الغازي القرطبي: 50-49-46. 
القي�سي، عبد امللك بن حممد: 107.

القي�سي، قا�سم بن حممد بن �سليمان: 215.
القي�سي، حممد: 93.

القي�سي، مرزوق بن فتح: 215.
القي�سي، وهب بن اإبراهيم بن وهب: 216.

-كـ-
الكا�سات، عبد اهلل بن اأبي �سعيد النحوي: 319.

الكحال، حممد بن الطيب: 300-299-290-284-277.
كرات�سكوف�سكي، اأغناطيو�س: 26.

الكرماين، عمرو بن عبد الرحمن بن اأحمد: 354-353-352-285-270-269-146.
الك�سائي: 50.

الك�سميهني: 220-219-218-213-211.
الكالعي، اأبو يو�سف: 71. 

الكالعي، حممد بن عمار امليورقي: 237.
الكلبي، اأحمد بن حممد: 170.
الكلبي، ح�سن بن عي�سى: 214.

الكناين، علي بن اأحمد: 179-158.
الكناين، يو�سف بن حممد بن بكري: 101-59.
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-ل-
اللوؤلوؤي: 286-220.

اللخمي، اأبو احل�سن: 113-25. 
اللخمي، �سعيد بن حممد: 108.

اللخمي، عبد اهلل بن حممد بن ثوابه: 214.
اللواتي، يحيى بن اإبراهيم: 278-134.

-م-
موؤن�س، ح�سني: 88-26.
ابن ماكول: 302-105. 

املالقي، طاهر اأبو احل�سن: 319-61.
مالك بن اأن�ـــس: 294-291-288-287-268-223-210-174-48-47-46-43-38-

-299
املالكي، اأبو احل�سن: 285. 

املالكي، مفرج بن عبد اهلل: 306-171-61.
ابن املاموين، قا�سم بن حممد: 297-278. 

املاوردي، اأبو احل�سن: 288-281. 
ابن املبارك، عبد اهلل: 298. 

املربد: 51.
املتنبي: 258.

ابن املثنى، اأبو عبيدة معمر: 291. 
ابن جماهد، اأبو بكر: 282. 

املجريطي، م�سلمة بن اأحمد: 270-248.
املحا�سبي، احلارث: 298.

ابن حمبوب: 286. 
حممد )�سلـــى اهلل عليـــه و�سلـــم(: 293-292-285-241-198-139-132-65-40-

.299-298-296-295-294
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ابن حممد، اأبو بكر: 85. 
ابن حممد، اأبو عبيد اأحمد: 284. 

املخزومي، ابن زبالة: 295. 
ابن خملد، بقي: 49-48. 

املراك�سي، ابن عبد امللك: 387-269-148-108-93-30-21-20. 
املروروذي: 295.

املروزي: 219-212-49.
املروزية، كرمية بنت اأحمد: 222-220-219-175-115.

مرمي: 63.
امل�ستظهر العبا�سي: 26.

امل�ستملي: 213-211-
امل�ستن�سر باهلل: 257-242-253-52-51.

ابن م�سرة: 44. 
ابن م�سرور، �سعيد بن عبيد اهلل: 216. 

م�سلم: 328-293-292-288-286-257-220-213.
ابن امل�ساط، حممد بن �سعيد ال�سرق�سطي: 146. 

ابن امل�سرف، اأبو احل�سن علي: 107. 
امل�سري، عبد القوي: 282.

املطرز، اأبو عمر: 300-284. 
اأبو املطرف عبد الرحمن ال�سعبي: 103-102. 

املعافـــري، عبـــاد بـــن �سرحـــان: 286-285-278-272-259-256-255-224-220-
 .366-302-290-288-287

املعتد باهلل، ه�سام الثالث: 78.
املعت�سد عباد بن حممد: 89.

ابن املعتمد، عبد الوهاب: 110. 
املعري، اأبو العالء التنوخي: 301-257-221-145. 
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ابن معقل: 283. 
ابن معني، يحيى: 65. 

ابن اأبي املغرية، اأبو اخلطاب العالء: 256. 
املقد�سي، اأبو الفتح ن�سر بن اإبراهيم املتبتل: 293-259-245. 

املقد�سي، ن�سر بن اإبراهيم: 259.
املقري: 354-346-282-280-271-270-249-248-72-39-23-23-19-18.

املقريزي: 347.
ابن مكحول، اأحمد بن عثمان: 363-302-293-287-278-260-259. 

مكي، حممود علي: 264-198-174-91-42-40-37.
ابن منبه، ه�سام: 290. 

ابن من�سور، �سعيد: 298. 
ابن املن�سور، عبد الرحمن: 78. 

ابن منظـــور، حممد بن اأحمد القي�ســـي: 294-293-291-287-278-271-216-61-
 .295

املهدوي، حممد بن حبيب: 237.
املهند�س، اأبو حممد: 284. 
مو�سى عليه ال�سالم: 241.

-ن-
ابن نا�سح، عبا�س: 52. 

النا�سر: 269-53.
النبيل، اأبو عا�سم ال�سحاك بن خملد: 289. 

النجار: 285.
النحا�س، اأبو جعفر: 284-256. 

النحوي، اأبو احل�سن: 301. 
النحوي، اأبو جعفر: 295-284-283-282. 

النحوي، اأبو عبد اهلل: 282. 
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النحوي، طاهر بن اأحمد: 260.
الن�سائي، اأبو عبد الرحمن: 294-289-257-210. 

الن�سفي: 211.
النعايل: 296.

ابن اأبي نعيم، نافع: 329-49. 
ابن نفي�س: 287-283-282-222. 

النقا�س، اأبو حممد بن احل�سن: 280. 
الني�سابوري، اأبو عبد الرحمن: 293. 

الني�سابوري، اأبو العالء عبيد: 289.
الني�سابوري، اأبو حممد الف�سل: 289.

الني�سابوري، حممد بن عبيد: 289.
-هـ-

ابن هارون، اأبو احل�سن: 102. 
الها�سمي، ابن رفاعة: 301. 

هبة اهلل: 283.
الهروي، اأبو ذر: 265-260-259-220-219-218-217-213-175-139-110-59-

 .298-296-295-294-293-290-288-287-286-281-273-271
الهروي، اأبو عبيد: 284. 

الهروي، املليحي: 284.
اأبو هريرة: 298-290. 

ه�سام الر�سا: 42.
الهمذاين، عبد اجلبار: 240.

الهواري، اأبو مو�سى: 51. 
الهوزين، اإبراهيم بن حممد: 146. 

الهوزين، اأبو حف�س عمر: 89. 
-و-



431
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والدة اأبي ال�سلت اأمية بن عبد العزيز: 126-122.
والدة اأحمد بن عمر بن اأن�س العذري: 126-122.

الوراق، اأبو احل�سن: 297. 
ور�س: 329-50.

ابن و�ساح، حممد القرطبي: 265-49-48. 
ابن الوليد، اأبو حممد الأندل�سي: 284-108. 

الون�سري�سي، اأبو العبا�س اأحمد: 113-25. 
ابن وهيب، اأبو عبد اهلل مالك: 268-110. 

-ي-
ابن يا�سني، ميمون: 292-279-278-259-219-138-30. 

يحيى بن يحيى الليثي: 66-47.
ابن اأبي يزيد: 299. 

يون�س )عليه ال�سالم(: 63.
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فهرس األماكن

-اأ-
اأخميم: 373-370-314-176.

اأربل: 23.
اإ�سبانيا: 356-184-79-78-37.

-178-177-176-169-166-162-92-91-87-71-28-27-14-13 الإ�سكندريـــة: 
-342-333-332-330-329-320-318-314-285-246-233-226-222-179

.356-346-345-343
اإ�سبيلية: 89-88-85-59-40-30-24- 144- 154- 156- 157- 158- 161- 170- 

.-356 -349 -345 -319 -313 -312 -278 -247 -234 -233 -199 -176
اأ�سبهان: 168-167-123.

اأغمات: 85.
اإفريقيا ال�سرقية: 321.

اإفريقيـــة: 15- 24- 26- 27- 31- 57- 74- 111- 171- 179- 181- 237- 269- 
.376-375 -347 -337 -336 -327

اأملرية: 30- 312-278-179-157-156-154-84-67-59.
الأهواز: 168-102 .
اأوريولة: 256-154.

-ب-
باب ال�سفا: 123.
بابل: 249-248.

باجة: 154.
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با�سة: 312.
بجاية: 375-237-180.

البحر املتو�سط: 179-112-109-57-25.
بخارى: 72.

بر العدوة: 110-109-79-57.
برب�سر: 83.

برقة: 145-24- 376-181-180.
الب�سرة: 329-321-197-196-191-129-53.

بطليو�س: 101.
-161-123-105-103-102-94-90-87-86-76-72-52-23-12-11 بغـــداد: 
-197-196-195-194-193-191-190-189-188-172-171-169-166-162
 -249-245  -244  -242  -241  -237  -236  -227-225-224  -222-220-199
 -301 -290 -289 -287 -286 -285 -284 -281 -276 -275 -273 -272 -253

 .356 -353 -350 -341 -333 -329 -328 -327 -325 -319 -318 -314 -311
بالد الروم: 339-253.

بالد الزجن: 370-321-17.
بلن�سية: 299-268-224-149-147-99-79-78.

بونة: 180.
بيا�سة: 154.

بيت املقد�ـــس: 242-241-203-202-200-169-166-133-116-83-70-63-39-
.364-356-340-314-295-275-274

بيت حلم: 64-63
بيزنطة: 268.

-ت-
تني�س: 363-176.

تون�س: 375-246-180-112.
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-ث-
الثغر الأدنى: 278.

-ج-
جبل لبنان: 244.

اجلزيرة: 157.
جيان: 367-278-156-154-112.

-ح-
احلجـــاز: 184-176-175-173-172-171-170-167-111-71-60-43-27-25-
-359-356-331-314-305-242-226-222-203-199-196-195-189-188

.407-406-405-374-318-373
حران: 366-354-353-168.

احلرم املكي: 319-219-214-213-186-175-123 .
حلب: 311-74.

حوران: 320-313.
-خ-

خرا�سان: 233-194-172-168-167.
-د-

دار ال�سالم: 193-
دانية: 374-350-349-333-312-266-140-101-77-73.

-327-319-314-227-202-198-171-169-166-75-74-72-23-17 دم�ســـق: 
.363-356-333-328

ديار ربيعة: 102.

ديار م�سر: 102.
الدينور: 168-45.

-ر-
الرملة: 197.
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-�س-
�سبتة: 375-110-91-80.

�سجلما�سة: 110.
-319-313-312-278-158-157-156-154-147-84-79-59-45 �سرق�سطـــة: 

.363-356-333
�سو�سة: 237-180.

-�س-
�ساطبة: 333-313-312-154-105.

-172-169-167-164-162-129-102-63-59-37-28-27-25-12 ال�ســـام: 
-249-246-236-221-203-202-201-200-199-198-189-188-182-178

.407-406-359-357-356-332-331-329-327-320-274
�سبه اجلزيرة العربية: 169-164-162-31—407-405-356-178-176.

�سبه جزيرة اإيربيا: 37-30-9.
�سمال اإفريقيا: 179-90.

�سنرين: 366.
-�س-

ال�سحراء: 109.
�سقلية: 376-375-340-233-180-112-83-82-57.

�سور: 202.
ال�سني: 94.

-ط-
طرابل�س: 182-181-180-

طرطو�سة: 333-312.
-158-157-156-155-154-147-101-93-84-83-79-77-67-59 طليطلـــة: 

.364-363-340-313-312-278-234-176
-ع-
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عدن: 75.
-189-188-187-172-169-164-163-162-111-87-59-52-28-25 العـــراق: 
-321-276-236-203-199-198-197-196-195-194-193-192-191-190

.357-356-331-327
ع�سقالن: 365-280-202-201-199.

عكا: 241-202.
عمان: 321-169.

-غ-
غرناطة: 366-278-156-154-101-39.

-ف-
فار�س: 102-27.

فا�س: 109.

فرن�سا: 78.
-284-283-282-280-275-274-271-178-177-176-169-166 الف�سطـــاط: 

.356-338-318-314-300-290
-ق-

القاهرة: 350-329.
-109-105-104-101-82-81-80-73-71-62-59-53-51-48-40-11 قرطبة: 
-319-313-312-305-278-273-265-176-158-157-154-147-138-133

.353
ق�ستالة: 79.

قلعة حماد: 180.
القريوان: 375-181-180-145-109-71.

-كـ-
الكنانة: 182-92-73-27.

الكوفة: 196-129.
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-ل-
لبلة: 313.

-م-
مالقة: 278-157-156-154-102.

مدينة ال�سالم: 353-293-241-191-190-189.
املدينة: 356-330-314-295-172-171-169-166-162-142-45-43-38.

مراك�س: 116-110-109-79-30.
مر�سية: 313-278-156-154-101.

مرو: 168.
امل�سجد الأق�سى: 274-245-198-64.

امل�سجد احلرام: 294-282-275-271-174.
امل�سجد النبوي: 170

م�سجد �سوق بربر: 274
-77-74-73-53-52-50-45-44-43-31-30-27-25-19-17-14-13 م�ســـر: 
-171-169-167-164-162-149-108-106-101-94-92-91-90-88-81
-188-187-186-185-184-183-182-181-179-178-177-176-174-172
-253-248-241-236-235-234-233-227-222-203-199-195-192-189
-321-320-319-314-302-301-300-293-292-285-284-275-269-266
-350-348-346-345-343-342-340-339-337-336-333-332-331-327

.357-356-353-351
معرة: 221-202.

املغرب الأق�سى: 105-110-109.
املغرب الأو�سط: 179-24.

-111-109-99-91-90-88-87-86-72-69-50-39-31-23-14-13 املغـــرب: 
.338-249-233-219-182-175-114-113

-171-170-169-166-123-113-111-81-62-61-60-59-58-53-44 مكـــة: 
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-314-306-298-290-286-281-275-273-219-196-189-186-174-172
.356-333-330-327-318

املن�ستري: 246.
املهدية: 346-345-343-330-269-237-180-179-74.

مورور: 50.
املوزمبيق: 321.

املو�سل: 197.
ميافارقني: 168.

ميورقة: 333-328-313-312-156-154.
-ن-

ني�سابور: 23.
-هـ-

هراة: 213.
-و-

وادي احلجارة: 74.
وا�سط: 197.
و�سقة: 154.

-ي-
اليمن: 355-353-321-269-172-171-169-102-44.

اليونان: 21.
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فهرس الكتب

- اأ -
اأجزاء من جمع الطرطو�سي: 260.

اأجوبة اأ�سئلة ابن العربي: 28.
الأحاديث العوايل: 259- 293-292-261.

اأحكام القراآن: 28- 259 – 267 – 275 - 281
اإحياء علوم الدين: 336.
الإحياء: 244 – 329   .

اأخبار مكة واملدينة وف�سلهما: 171 – 330 .
اأدب الكتاب: 258 .

الأ�سعار احل�سان يف املواعظ والأمثال: 328 .
اأ�سعار يف الزهد: 298 .

الإك�سري الأحمر يف م�سائل اخلالف: 295 .
الأماين ال�سادقة: 328 .

الأندل�سيون واملغاربة يف بالد ال�سام: 12 .
اأنوار الفجر: 267 .

اأوراق من كتاب الفلك: 331.
اخت�سار اأخالق ر�سول اهلل: 329.

اخت�سار الك�سف والبيان: 259 – 271 – 280 – 281 – 329.
اخت�سار تف�سري الطربي: 281.

اخت�سار كتاب البيان يف تف�سري القراآن: 281 .
اختالف القراءات وت�سريف وجوهها: 282.

الكتفاء يف القراءات: 327 .
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- ب -
الربهان يف علوم القراآن: 295 .

بغية امللتم�س: 275 – 374.
بلغة امل�ستعجل يف التاريخ: 327 .

- ت -
تاريخ اأربل: 23.

التاريخ الأو�سط: 294 .
التاريخ الكبري املب�سوط: 294.

تاريخ بغداد: 23.
تاريخ دم�سق: 17- 23 .

تاريخ ني�سابور: 23.
التجريد يف اجلمع بني ال�سحاح ال�ستة: 330.

حترمي ال�ستمناء: 330.
حتفة الأ�سحاب يف �سرح ال�سهاب: 259

ترتيب الرحلة للرغيب يف امللة: 15 – 24 – 26 – 332 .
ت�سمية كل من روى عن مالك بن اأن�س األف رجل: 294.

ت�سهيل ال�سبيل اإىل علم الر�سيل: 328.
التعليقة يف اخلالفيات: 329.

تف�سري اأبي احل�سن الأ�سعري: 240.
تف�سري ابن فورك: 240 - 281  .

التف�سري الكبري: 280 .
التكملة: 20 – 155 – 373 .

التلخي�س يف القراءات الثمان: 271-248-281.
التمهيد يف القراءات: 271-259 .

التنبيه على قراءة نافع فيما روى عنه ور�س وقالون: 329.
تهافت الفال�سفة:  260- 270 .
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تواليف يف الزهد: 260 .
- ج -

اجلامع املخت�سر من ال�سنن: 286 .
جامع بيان العلم: 66 .

اجلامع يف علوم القراآن: 280.
جذوة املقتب�س: 17 – 23 – 327 - 372.

- ح -
حا�سية على اإثبات الواجب: 329.

حب الوطن: 261 .
حجة احلق يف الرد على الباطنية: 194 .

حركة احلديث بقرطبة خالل القرن اخلام�س الهجري: 11.
احلياة العلمية يف ع�سر ملوك الطوائف: 10.

-د-
الدعاء: 330.

الديباجة يف مفاخر �سنهاجة: 331- 337 .
ديوان �سعر: 331 .

-ذ-
الذخرية: 192 - 350.

ذم النميمة: 328.
الذهب امل�سبوك يف وعظ امللوك: 328.

الذيل والتكملة: 21 – 69 – 107 – 108 – 373 – 374 – 375 – 376 .
-ر-

رحلة اأبي بكر بن العربي: 26.
ر�سائل اإخوان ال�سفا: 269.

ر�سالة العمل بالأ�سطرلب: 331 .
الر�سالة امل�سرية: 27 – 74 – 330 – 331 - 337.
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الرو�سة يف القراءات: 282.
-ز-

زاد امل�سافر: 330.
-�س-

�سبل اخلريات يف الو�سايا واملواعظ والزهد والرقائق: 45 .
�سراج املريدين: 265.

�سراج امللوك: 329 -338.
�سراج الهدى: 329.

�سفرنامه: 27.
ال�سند هند: 52.

�سنن اأبي داود: 257.
�سنن الن�سائي:  210- 257 – 289 

�سري اأعالم النبالء: 17- 22 .
�سرح ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين: 329.

�سرف اأ�سحاب احلديث: 291.
�سفاء ال�سدور املهذب يف تف�سري القراآن: 280 .

- �س -
-211-208-205-204-202-201-168-167-135-115-104 البخـــاري:  �سحيـــح 

.260-247-216-212
�سحيح م�سلم: 247-167.

�سلة ال�سلة: 69 – 107 – 372 – 376 .
ال�سلـــة: 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 32 – 58 – 69 – 93 – 97 – 98 – 121 – 

. 381 – 375 – 374 – 373 – 363 – 361 – 158 – 155 – 154 – 153 – 134
-ط-

طبقات الأمم: 17 – 21 – 172 – 371 – 375 .
طبقات ال�سافعية: 17 - 371.
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طوق احلمامة: 124.
-ع-

عار�سة الأحوذي: 332 .
العقد الفريد: 341 .

العنوان يف القراءات ال�سبع: 327.
العوا�سم من القوا�سم:  28 .

العني:  51.
عيون الأنباء يف طبقات الأطباء: 17 – 21 – 372 .

-غ-
غريب احلديث: 291 - 327    .

غريب القراآن: 282-280.
الغريبني : 284

الغنية: 110-69 .
-ف-

فرحة الأنف�س: 68 .
الف�سل للو�سل املدرج يف النقل: 291.

ف�سائح الباطنية وف�سائل امل�ستظهرية: 194.
ف�سل عا�سوراء:  260- 297 

الفقه: 48.
فهر�سة ابن عطية: 69-23.

فهر�سة ال�سيخ اأبو ذر الهروي وما رواه عن �سيوخه: 259- 260- 294 .
فهر�سة ما رواه عن �سيوخه: 347-269-252-251-250-246-384-49-22.

-ق-
قانون التاأويل: 275-24.

القانون: 150.
قراءة اأبي عمرو بن العالء: 328.
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ق�سيدة اأبي عبد اهلل احلميدي يف الرد على من عاب احلديث واأهله: 302.
ق�سيدة يف و�سف القراءة والقراء: 285.

-كـ-
الكامل: 47-17.

كتاب اأخبار املدينة: 295.
كتاب اأخبار بيت املقد�س: 295.

كتاب اأخبار مكة، اأعزها اهلل، وف�سائلها: 295.
كتاب اأخالق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 298.

كتاب اآداب ال�سحبة: 293.
كتاب اأدب الدنيا والدين: 297.

كتاب اأدب القاري واملقرئ: 285.
كتاب اأدب الكاتب: 300.

كتاب اأ�سماء من روى عن مالك: 291.
كتاب اإعراب القراآن: 327-284.

كتاب اأعالم النبوة: 290.
كتاب اإكمال الفائدة يف القراءات ال�سبع: 283.

كتاب اختيار ف�سيح الكالم: 300.
كتاب اعتقاد املوحدين: 295.

كتاب الأدوية املفردة: 331.
كتاب الأربعني حديثا: 288 - 289.

كتاب الإر�ساد يف معرفة مذاهب القراء: -282-286-272.
كتاب الأمايل: 299.

كتاب الأمثلة الكامنة يف القراآن: 285.
كتاب الآيات ومن تكلم بعد املوت: 296.

كتاب الإي�ساح يف النحو: 300.
كتاب الخت�سار يف القراءات: 282.
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كتاب النت�سار حلنني بن اإ�سحاق: 331.
كتاب الربهان: 295.

كتاب البهي يف النحو: 300.
كتاب التحري يف علم التذكري: 297.

كتاب التذكرة يف القراءات: 283
كتاب التقوى: 296.

كتاب التلخي�س: 295.
كتاب التلقني: 224.
كتاب التوكل: 296.

الكتاب اجلامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع: 291.
الكتاب اجلامع لقراءات الأئمة: 282.

كتاب اجلرح والتعديل: 290.
كتاب اجلمع بني ال�سحيحني: 328-272-259-212.

كتاب احلجة لختالف القراء: 283.
كتاب احلديقة يف خمتار من اأ�سعار املحدثني: 331.

كتاب احلذر وال�سفقة: 296.
كتاب احلوادث والبدع: 330.

كتاب اخلم�سني مقامة: 302-260.
كتاب الدعوات: 296.

كتاب الديباجة يف مفاخر �سنهاجة: 331.
كتاب الذكر: 296.

كتاب الروؤيا واملنامات: 296.
كتاب الرحلة يف طلب العلم: 291.

كتاب الر�سالة اإىل ال�سوفية باأفق الإ�سالم: 297.
كتاب الرعاية حلقوق اهلل تعاىل: 298.

كتاب الزنا واليمني الفاجرة و�سهادة الزور: 296.
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كتاب الزهد والرقائق: 298.
كتاب الزهد: 298.

كتاب ال�سعود يف الرد على اليهود: 330.
كتاب ال�سنة: 293-259.

كتاب ال�سنن: 289.
كتاب ال�سامل: 295.

كتاب ال�سفاعة: 297.
كتاب ال�سكر: 296. 

كتاب ال�سهاب: 292-259.
كتاب العامل واملتعلم يف معاين القراآن: 284.

كتاب العدد: 293-259.
كتاب العقد الأكرب للقلب الأ�سغر: 254.

كتاب العيدين: 296.
كتاب العيون: 327.
كتاب الفنت: 330.

كتاب الفرج بعد ال�سدة: 296.
كتاب الفرق بني الراء والعني: 301-260.

كتاب القراءات ال�سبع عن الأئمة ال�سبعة ر�سي اهلل عنهم: 283.
كتاب القراءات: 282.

كتاب القناعة والتعفف عن امل�سلة والر�سى بالق�سم يف الرزق: 296.
كتاب املت�سابه يف اأ�سماء الفواكه: 302.

كتاب املجال�س: 299.
كتاب املحا�سبة: 296.

كتاب املداخل يف اللغة: 300.
كتاب املدبج: 292.

كتاب املرا�سيل: 290.
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كتاب امل�سباح والداعي اإىل الفالح: 293-259.
كتاب املقدمة يف النحو: 301-260.

كتاب املالحن: 299.
كتاب املالهي: 286.

كتاب املو�سح يف النحو: 292-249.
كتاب املوفقيات يف الأخبار والأ�سعار: 299.

كتاب الوثائق: 275.
كتاب الوجل: 296.

كتاب الوجيز يف علم الهيئة: 331.
كتاب اليقني: 296.

كتاب بر الوالدين: 239-298.
كتاب بيعة العقبة: 296.

كتاب تاأويل م�سكل احلديث: 291.
كتاب تاريخ الإ�سالم: 328.
كتاب تف�سري القراآن: 283.

كتاب تقريب الغريبني: 291.
كتاب تقومي الذهن يف املنطق: 331.

كتاب تقييد العلم: 291.

كتاب حب الوطن: 300.
كتاب ح�سن الظن: 286.

كتاب خلق الإن�سان: 299-258.
كتاب دلئل النبوة: 296.

كتاب ديوان ر�سائل: 331.
كتاب ذم الغ�سب: 296.
كتاب ذم الفح�س: 296.
كتاب ذم امل�سكر: 296.
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كتاب رو�سة احلقائق: 297.
كتاب ريا�سة املتعلمني: 293.

كتاب �سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه: 296-294.
كتاب �سرح اأ�سعار احلما�سة: 260.

كتاب �سرح اإ�سالح املنطق: 260.
كتاب �سرح اجلمل: 302-260.

كتاب �سرح املقدمة: 260 – 301 .
كتاب �سرح �سعر املتنبي: 301-260.

كتاب �سرح غريب احلديث: 291.
كتاب �سمائل النبي: 290.
كتاب علل احلديث: 290.

كتاب ف�سائل القراآن: 281-259.
كتاب ف�سائل مالك بن اأن�س: 299.

كتاب ف�سل الو�سوء وال�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 299.
كتاب ف�سل عا�سوراء: 297.
كتاب يف اأ�سول الفقه: 330.

كتاب يف املعاين املختلفة للفظة نقطة: 331.
كتاب يف الهند�سة: 331.

كتاب يف جماز الفتيا: 301.
كتاب فيه الأمثال الكامنة يف القراآن: 285.

كتـــاب فيه ت�سمية �سيوخ البخاري وم�سلم واأبي داود والرمذي والن�سائي يف م�سنفاتهم: 
.294

كتاب قراءة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 285.
كتاب قرى ال�سيف: 296.
كتاب ق�سد الأمل: 296.

كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه: 299.
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كتاب جمابي الدعوة: 296.
كتاب حمنة ال�سافعي رحمه اهلل: 297.

كتاب مداراة النا�س: 296.
كتاب م�سافحة م�سلم والبخاري: 293.

كتاب معاين القراآن وعلومه: 285.
كتاب من ادعى الأمان من اأهل الإميان: 328.

كتاب نا�سخ القراآن ومن�سوخه: 285-283.
كتاب نزهة القلوب: 284.

كتاب ن�سخة ه�سام بن منبه عن اأبي هريرة: 290.
كتاب و�سية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 298.

الكتب امل�سرقية يف الأندل�س رواية و�سرحا: 12.
-م-

املوؤتلف واملختلف: 292-290.
ما جاء من الن�سو�س والأخبار يف حفظ اجلار: 328.

املجال�س )تف�سري جمموعة من الآيات القراآنية(: 330.
جممل اللغة: 300.

املحيط: 240.
خماطبات الأ�سدقاء يف املكاتبات واللقاء: 328.

املختزن يف تف�سري القراآن: 280.
خمت�سر الكفاية يف خالفيات العلماء: 328.

خمت�سر كتاب احلجة: 327.
خمت�سر كتاب الطربي: 281.

املدونة: 274.
مراقي الزلفى: 265.

 املربعة: 300.
م�سانيد املوطاإ: 287-259-213.
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م�سند اأبي ذر الهروي على ال�سحيحني: 287.
امل�سند ال�سحيح املخت�سر من ال�سنن: 286-220.

امل�سند ال�سحيح املخرج على البخاري وم�سلم: 213.
م�سند حديث ابن جريج: 286.

م�سند حديث مالك: 287.
م�سند كتاب ال�سهاب: 259- 292.

م�سكل القراآن: 284.
م�سنف الإمام اأبي داود: 286.

معجم الأدباء: 17.
معجم البلدان: 28-17.

معجم ال�سفر: 17.
معرفة القراء الكبار: 17.

املعيار: 110-115-113-25.
مفاخرة القلم وال�سيف والدينار: 302.

املفيد يف القراءات الثمان: 329.
مقدمة كتاب ال�سعفاء واملروكني من املحدثني: 291.

املقدمة: 168-91 .
 املق�سورة: 300.

املقنع يف القراءات ال�سبع: 328.
املكمل يف بيان املهمل: 291.

امللح الع�سرية من �سعراء اأهل الأندل�س والطارئني عليها: 331-341.
منا�سك احلج: 295.

املنتهى يف القراءات: 281.
املوطاأ: 287-157-210-174-142-48-47-46.

-ن-
نفح الطيب: 69-24-23.
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النكت والعيون: 281.
نوادر الأطباء: 328.

نوازل ابن احلاج: 110-115-113-25.
-هـ-

الهداية: 46.
-و-

الوا�سحة: 47.
الوجازة يف �سحة الإجازة: 292.

الوقف والبتداء: 280-50.
-ي-

ياقوتة ال�سراط يف غريب القراآن: 284.
يتيمة الدهر: 336.
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فهرس موضوعات الدراسة

ال�شفحةاملو�شوع
5�سكر وتقدير

 7رمـــــــــــوز
9مقدمة حول مو�سوع البحث وم�سادره

37مدخل: ملحة عن الرحلة العلمية الأندل�سية اإىل امل�سرق حتى القرن الهجري اخلام�س
55الباب الأول: تيار الرحلة العلمية الأندل�سية بني ال�ستمرارية والراجع

57   الف�سل الأول: دواعي ا�ستمرارية تيار الرحلة العلمية الأندل�سية اإىل امل�سرق
158-دواعي دينية

58اأ-تاأدية فري�سة احلج
60ب-جماورة احلــــــــــرم

63ج-ارتيـــــــــــــــاد مــزارات
64د-ت�سجيع الإ�سالم على الرحلة العلمية

268-دواعي علمية
69اأ-ال�ستفادة العلمية

71ب-الإفادة العلمية
371-دواعي اجتماعية

72اأ-طلب احلظوة واجلاه بامل�سرق
75ب-طلب احلظوة واجلاه بالأندل�س

478-دواعي �سيا�سية
79اأ-احلروب والفنت

80-الفتنة الكربى
82-�سقوط ثغور يف يد امل�سيحيني

84-�سقوط الإمارات الطائفية بيد املرابطني
89ب-الفرار من ال�ستبداد

90ج-غياب عراقيل �سيا�سية يف وجه التنقل
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ال�شفحةاملو�شوع
592-دواعي اقت�سادية

95   الف�سل الثاين: نحو تراجع تيار الرحلة العلمية الأندل�سية اإىل امل�سرق
197-موؤ�سرات كمية عن تراجع تيار الرحلة العلمية نحو امل�سرق

97اأ-معطيات »ال�سلة« لبن ب�سكوال
98ب-معطيات درا�سة مل�سادر اأخرى 

98ج-املعطيات الكمية: اأية �سمولية
2100-عوامل تراجع تيار الرحلة العلمية اإىل امل�سرق
100اأ-ن�سج ال�سخ�سية العلمية الأندل�سية ومظاهره

100-اقت�سار الرحلة على احلج دون طلب العلم
102-بروز نزعة التفوق العلمي لدى الأندل�سي

105-�سهادة امل�سارقة على التفوق العلمي الأندل�سي 
107ب-تف�سي الإجازات العامة امل�سرقية

109ج-حتول مركز الثقل ال�سيا�سي اإىل مراك�س
111د-ف�ساد ال�سبيل اإىل امل�سرق

111-ف�ساد ال�سبيل الربي
112-ف�ساد الطريق البحري

113-فتاوى الفقهاء وف�ساد ال�سبيل
114هـ-الفنت واحلروب الداخلية

114-ال�سغط امل�سيحي على الأندل�س
115-الفنت الداخلية

117الباب الثاين: بنيات العلماء الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق وتوزيعهم
119   الف�سل الأول: بنيات العلماء الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق

1121-البنية اجلن�سية
121اأ-واقع امل�ساركة الن�سوية يف الرحلة

122ب-حتليل ل�سعف اإ�سهام املراأة يف الرحلة
2126-البنية العمرية

128اأ-البنية العمرية عند الرحلة
131ب-البنية العمرية عند الوفاة
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ال�شفحةاملو�شوع
3134-بنية التخ�س�سات العلمية

137اأ-العلوم ال�سرعية
144ب-علوم الل�سان
146ج-علوم الأوائل 

151الف�سل الثاين: التوزيع اجلغرايف لالأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق
1153-التوزيع اجلغرايف على م�ستوى الأندل�س

154اأ-توزيع العلماء الراحلني على مناطق الأندل�س
156ب-عوامل التباين يف توزيع العلماء عرب الأندل�س

156-العامل الدميوغرايف
157-الفنت واحلروب

160-الن�ساط العلمي للحكام
2169-التوزيع اجلغرايف لالأندل�سيني على م�ستوى امل�سرق

169اأ-�سبه اجلزيرة العربية
176ب-بالد م�سر
188ج-بالد العراق
198د-بالد ال�سام

205الباب الثالث: الأندل�سيون وال�ستفادة العلمية بامل�سرق
207   الف�سل الأول: الأندل�سيون بني طلب العلو يف الإ�سناد وطلب الإجازة

1209-طلب العلو يف الإ�سناد
209اأ-اأهمية الإ�سناد وف�سل التعايل فيه

210ب-�سحيح البخاري وال�سعي للتعايل يف اإ�سناده
213-الإقبال الوا�سع على رواية اأبي ذر الهروي

219-الإقبال املحدود على رواية كرمية املروزية
220ج-التعايل يف اإ�سناد مرويات اأخرى

221د-�سيوخ الإ�سناد البارزين
2223-طلب الإجازة امل�سرقية

224اأ-الإجازة العلمية
224ب-الإجازة العامة
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ال�شفحةاملو�شوع
226ج-الإجازة التكرميية

227د-ال�ستدعاء
227هـ-التدبيج

229الف�سل الثاين: الأندل�سيون بني تعميق التخ�س�س وطلب تخ�س�سات جديدة
1231-تعميق التخ�س�س

232اأ-علم الزراعة )ابن ب�سال منوذجا( 
234ب-علم الطب )اأبو ال�سلت منوذجا( 

2235-طلب تخ�س�سات جديدة )اأبو بكر بن العربي منوذجا( 
236اأ-علم الكالم واأ�سول الدين

242ب-اخلالف واأ�سول الفقه
243ج-الزهد والت�سوف

251الف�سل الثالث: الأندل�سيون ونقل املرويات من امل�سرق
253متهيد

1257-خ�سائ�س رواية الكتب ونقلها
257اأ-موا�سلة رواية امل�سنفات القدمية ونقلها

258ب-احلر�س على رواية املوؤلفات اجلديدة ونقلها
261ج-تباين توزيع املرويات على التخ�س�سات العلمية

261-اأهمية املرويات يف العلوم ال�سرعية والل�سانية
268-حمدودية املرويات يف علوم الأوائل

270د-تباين طرق اأخذ املرويات
271-طريقة الأخذ بالرواية
274-طريقة الأخذ بالدراية

274هـ-تباين اأماكن اأخذ املرويات بامل�سرق
275-امل�سجد 

276-املدار�س 
ُبـــــــــــــــط  276-الرُّ

277-البيوت والدكاكني
277و-تباين اإ�سهام الراحلني يف نقل املرويات اإىل الأندل�س
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ال�شفحةاملو�شوع
2279-جرد لبع�س املرويات التي اأدخلها الأندل�سيون من امل�سرق

280اأ-علوم القراآن
286ب-احلديث وعلومه
286-امل�سنفات امل�سندة

287-الأجزاء احلديثية والأربعينات
289-كتب يف ال�سنن

289-الأحاديث
290-كتب اأخرى يف احلديث وعلومه

294ج-الراجم والفهار�س وال�سري والتاريخ
295د-اأ�سول الدين واأ�سول الفقه واخلالف

295هـ-الفقه
296و-الزهد والرقائق وما يت�سل بهما

296-تواليف اأبي ذر الهروي
297-تواليف ملوؤلفني اآخرين

299ز-علوم الل�سان
303الباب الرابع: الأندل�سيون والإفادة العلمية بامل�سرق

303   متهيد
309   الف�سل الأول: الإفادة يف املجال التعليمي

1312-هيئة التدري�س الأندل�سية بامل�سرق
312اأ-التوزيع على م�ستوى الأندل�س
314ب-التوزيع على م�ستوى امل�سرق

315ج-بنية التخ�س�سات العلمية
317د-بني الإقامتني الدائمة واملوؤقتة

2319-مظاهر الن�ساط التدري�سي الأندل�سي بامل�سرق
319اأ-تن�سيط حلقات العلم بامل�سجد

320ب-التدري�س يف البيت
320ج-اخلروج يف نزهة مع الطلبة

321د-الرحلة للتدري�س يف مناطق نائية
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الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

ال�شفحةاملو�شوع
323   الف�سل الثاين: الإفادة يف املجال العلمي

1325-الت�سنيف
فات فون وامل�سنَّ 326اأ-امل�سنِّ

332ب-مميزات الن�ساط الت�سنيفي الأندل�سي بامل�سرق
332-على م�ستوى امل�سنِّفني
فات 334-على م�ستوى امل�سنَّ

2329-علم احليل )امليكانيكا( 
331اأ-اأبو ال�سلت وجتربته امليكانيكية مب�سر

333ب-اأبو ال�سلت وت�سارب الروايات حول جزاء جتربته
3336-الطـــــب

336اأ-ابن زهر وريا�سة الطب بامل�سرق
339ب-اأبو ال�سلت وخدمة احلكام بالطب

4340-العدد والهند�سة
341اأ-ابن حي التجيبي: من العطاء العلمي اإىل الن�ساط الديبلوما�سي

342ب-اأبو احلكم الكرماين وال�ستغال بحران
5343-التنجيم

343اأ-اأبو ال�سلت اأمية يف خدمة البالط امل�سري
343ب-ابن حي التجيبي يف خدمة البالط اليمني

355خال�سة وا�ستنتاجات
361مالحق البحث

363- لئحة الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق بح�سب �سلة ابن ب�سكوال
369- لئحة الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق بح�سب م�سادر تكميلية

373- لئحة الأندل�سيني الذين اأفادوا بامل�سرق
375- لئحة بع�س املحطات العلمية لالأندل�سيني يف طريق عبورهم اإىل امل�سرق

377الفهار�س العامة
379- فهر�س امل�سادر واملراجع

405  - فهر�س اجلداول الإح�سائية
406- فهر�س املبيانات
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ال�شفحةاملو�شوع
407- فهر�س اخلرائط

408- فهر�س الأعالم
406- فهر�س الأماكن

440- فهر�س الكتب
455- فهر�س مو�سوعات الدرا�سة


