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 : البحثممخص
كتب أك المكتبات لتجميع التراث اإلنساني الذم تمثؿ لؿ كلذلؾ فقد اىتـ اإلنساف منذ القدـ بإنشاء خزائف ؛الكتاب ىك كعاء المعرفة

كقد بدأ فجر المكتبات اإلسالمية في البزكغ منذ مرحمة مبكرة، حيث كاف . في الكتب، كتنظيمو كالحفاظ عميو، كتيسير اإلفادة منو
أدل إلى انتشار المكتبات في طكؿ البالد كعرضيا، فالمكتبة اإلسالمية كانت إحدل نتائج مما لممسمميف كلع شديد بالكتب كاقتنائيا 

 كتستعرض ىذه الدراسة كاحدة مف  ، عمى نشر تمؾ الحضارةان الحضارة اإلسالمية المتميزة، ككانت في الكقت نفسو عامالن مساعد
في األْنَدُلس، مع ذكر نماذج  (الخاصة)أكائؿ كأىـ أنكاع المكتبات التي ظيرت في العالـ اإلسالمي، أال كىي المكتبات الشخصية 

نيا تعطي صكرة صادقة لمدل اىتماـ األْنَدُلسييف بالفكر كالعمـ، إلتمؾ المكتبات عمى مستكل األفراد البارزيف كعامة الناس، حيث 
كقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى منيج البحث . مما يجعميا مف أىـ مقاييس تقدـ كرقي الحضارة اإلسالمية في األْنَدُلس

التاريخي الذم يقـك أساسنا عمى جمع المعمكمات كالبيانات ذات الصمة بمكضكع المكتبات الشخصية مف مصادرىا األصمية التي 
كقد تكصمت الدراسة إلى أف االىتماـ باقتناء الكتاب، حامؿ كناقؿ المعرفة، تأصؿ في . أرخت لمحضارة اإلسالمية في األْنَدُلس

ف األْنَدُلسيكف المكتبات الخاصة لفائدتيـ كمصمحتيـ  نفكس مسممي األْنَدُلس، كىك ثمرة طبيعية كأصيمة حيث يككف اإلسالـ، فككَّ
 .       الشخصية كالستخداميـ الخاص، فانتشر ىذا النكع مف المكتبات في ربكع األْنَدُلس

 األندلس األندُلسيَّة، عمماء المكتبي، المكتبات الخاصة، التراث المكتبات، المكتبات  تاريخ:كممات مفتاحية
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Abstract: 
The book is a pot of knowledge, so human has interested in create bookcases or libraries since ancient 
times to collect human heritage which is represented in the books, this for organize, keep, and to facilitate 
the benefit of that heritage. The dawn of Islamic libraries began to emerge from an early stage; the Muslims 
were very excited by the acquisition of books which led to the spread of libraries across the country, Islamic 
Library was one of the outstanding results of the Islamic civilization, and at the same time was the catalyst 
for the expansion of that civilization. This study reviews one of the first and most important types of libraries 
that have emerged in the Islamic world, namely, personal libraries, specifically in Andalus, with models for 
those libraries at the level of prominent individuals and the public. 
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 :مقدمة
. عف قارة أفريقيا مضيؽ جبؿ طارؽ كتشمؿ اآلف ما يسمى إسبانيا كالبرتغاؿ، كيفصميا  با، كتقع األْنَدُلس في الطرؼ الغربي مف أكر

حتى سقكط غرناطة  (ـ711  / ىػ91)التي امتدت مف فتح العرب إلسبانيا  باألْنَدُلس في التاريخ اإلسالمي تمؾ الحقبة الزمنية  كيراد 
الفتكح اإلسالمية الكبرل؛ ىـ  كقد قاـ بفتح األْنَدُلس ثالثة مف أبطاؿ  .كىي الفترة التي امتدت نحك ثمانية قركف  (ـ1492/ ىػ897)

خالؿ  كقد عال شأف العركبة كاإلسالـ في األْنَدُلس . العزيز بف مكسى طارؽ بف زياد، كمكسى بف نصير، كابنو عبد  أسد الصحراء 
ينفرد بالحكـ حتى خرج عميو فرديناند  ممكؾ األْنَدُلس كىك أبك عبد اهلل، الذم ما كاد  العصكر الممتدة بعد الفتح، حتى عصر آخر 

 " النصارل ممؾ"  حصارىـ في مدينة غرناطة،  كتالقى الغريماف كتراجع العرب كتـ . لممسمميف ال يعكد في غرناطة ُممؾ أ عازمنا عمى
جكاده مكلينا يكدع  مفاتيح المدينة السمطاف أبك عبد اهلل، ثـ ركب  المكت جكعنا حتى اتفقكا عمى التسميـ، كسمـ  كأخذكا يعانكف عذاب 

 " .(1)تحافظ عميو مثؿ الرجاؿ ابِؾ مثؿ النساء ممكنا لـ " : أمو عائشة يبكي فقالت ممكنا ذىب كمجدنا ضاع، كرأتو 
يدرككا أنيـ قتمكا اإِلَكزَّة التي تبيض الذىب،  بالدىـ أنيـ إنما يخربكف بيكتيـ بأيدييـ، كلـ  كلـ يعرؼ اإلسباف عندما نفكا العرب مف 

، مصباح اليداية في  كانت إسبانيا كلقركف طكيمة في حكـ العرب مركز  فقد  ننا لنممس فضؿ . باكأكر المدينة، منبع الفنكف كالعمـك كا 
كانت أياـ المسمميف جنات تجرم مف تحتيا األنيار،  مجدىـ حينما نرل في إسبانيا األراضي الميجكرة التي  المسمميف كعظيـ أثر 

 .بعد الرفعة كاالزدىار العرب تمكج بالعمـ كالعمماء، نشعر بالرككد العاـ  فحينما نذكر تمؾ البالد التي كانت في عصكر  
: الكتب والمكتبات األندلسية

أقاـ المسممكف في األْنَدُلس حضارة شامخة ارتكزت عمى مجمكعة مف الركائز أبرزىا تقدير العمـ كاحتراـ الكتب، مما أدل إلى 
 (2).االىتماـ بدكر العمـ كمؤسساتو، بما في ذلؾ المكتبات باعتبارىا مؤسسات حضارية، فانتشرت المكتبات في طكؿ البالد كعرضيا
فقد اقتدل الخمفاء األمكيكف في األْنَدُلس بالخمفاء العباسييف في بغداد في جمع المخطكطات كالبحث عنيا كالتقاطيا كأنشأكا ليا 

ا كمترجميف كمذىبيف ككثرت المكتبات في . مكتبات قيمة، كحبسكا عمييا أكقافنا كافرة، كعينكا ليا خزانة كقكامنا كأمناء، كحشدكا ُنساخن
قصكر الممكؾ كاألمراء كبيكت العمماء كاألغنياء، فكؿ قصر أك بيت خال مف مكتبة عند فارغنا مف أثمف محتكياتو، كما ضمت معظـ 

  (3).المساجد مكتبات ركادىا الفقياء كاألدباء لممطالعة كاالستفادة
كقد تعمؽ األْنَدُلسيكف بالكتب تعمقنا جعميـ يفرطكف في متاعيـ كال يفرطكف في كتبيـ، فكاف حب الكتب كانتشار المكتبات في 

األْنَدُلس نتيجة حتمية اللتزاـ المسمميف بتكجييات القرآف كالسنة التي حكت نصكصيا الحث عمى طمب العمـ كتحصيمو مف مظانو 
كقد كرد في حديث عف  (9: سكرة الزمر).}َىْؿ َيْسَتِكم الَِّذيَف َيْعَمُمكَف َكالَِّذيَف ال َيْعَمُمكفَ {: المختمفة، كرفع شأف العمماء، قاؿ تعالى

عظـ عند اهلل مف رجؿ أما مف شيء  "()كما حث اإلسالـ عمى نشر العمـ، قاؿ الرسكؿ ". العمماء كرثة األنبياء"أف  ()الرسكؿ 
ا فعممو الناست   (4)".عمـ عممن

يقرءكف ألف يعممكا، ال ألف يأخذكا "كصارت محبة العمـ كالحرص عمى مدارستو كنشره جزءنا مف كيانيـ ككأنيا استعداد فطرم، فيـ 
جارينا، فالعالـ منيـ بارع ألنو يطمب ذلؾ بباعث مف نفسو يحممو عمى أف يترؾ الشغؿ الذم يستفيد منو كينفؽ منو عنده حتى 

                                                           

 .ـ2000/ىػ1420بريؿ أالعدد الثاني؛ .- (جامعة عيف شمس- اآلداب كمية  )مجمة نسمات.- "المجد الزائؿ: األندلس " محمد،أشرؼ صالح (1)
 . 7ص

 . 22ص. 2009الييئة المصرية العامة لمكتاب، : القاىرة.-  رضا سعيد مقبؿ، تاريخ المكتبات في األندلس(2)
 (.71ص/ 1مج). 1948منشكرات كزارة التربية الكطنية، : بيركت.-  فيميب دم طرازم، خزائف الكتب العربية في الخافقيف(3)
 . 23، ص(مرجع سابؽ) رضا سعيد مقبؿ، تاريخ المكتبات في األندلس، (4)
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كلما كانت الكتب ىي أداكت العمـ، أقبؿ األْنَدُلسيكف عمى اقتناء الكتب كتككيف المكتبات كانتشرت مكجة حب الكتب بيف ( 5)".يعمـ
  (6).جميع طبقات المجتمع األْنَدُلسي، سكاء األرستقراطية اإلسالمية أك الطبقة المتكسطة مف المسمميف

نشاء المكتبات كاف التزاـ األْنَدُلسييف بتكجييات القرآف الكريـ كالسنة النبكية، باإلضافة إلى  كىكذا؛ فإف الدافع الرئيس لحب الكتب كا 
أف طريقة الحياة الخاصة لمشعكب اإلسالمية جعمت مف الكتاب الكسيمة الكحيدة لمتربية، كيتمثؿ ذلؾ في غيبة المؤسسات، كعدـ 

 فضالن عف انتشار التعميـ في (7).مما جعؿ الكتاب كسيمتيـ الرئيسة في التربية، كجكد معارض أك مسارح أك مجامع عممية منظمة 
 . المغة الرسمية في األْنَدُلس- لغة العمـ في العصكر الكسطى– األْنَدُلس، كجعؿ المغة العربية 

 (8)أضؼ إلى ذلؾ؛ انخفاض أسعار الكرؽ، مما جعؿ أسعار الكتب في متناكؿ الجميع، كذيكع مينة الكراقة ككثرة الكراقيف كالُنساخ،
ا سيكلة . ككاف ىذا سببنا في كثرة الكتب، كتككيف المكتبات الخاصة، كانتشار المكتبات العامة في المدف لؤلفراد غير القادريف كأيضن

الكتابة العربية، كسرعة الخط كاختصاره الشديد مقارنةن بغيره مف الخطكط في المغات األخرل؛ كذلؾ لبساطة تككيف الحركؼ في 
أشكاؿ بسيطة جدنا، دكف التكاءات في رسميا، مما يجعؿ الكقت الالـز لنسخ صفحة بالمغة العربية ثمث الكقت الالـز لنسخيا بالمغة 
الالتينية، مما يعني أف عممية النسخ في المغة العربية كسيكلتيا مقارنةن بالمغات األخرل ساعد عمى كفرة الكتب ككثرتيا، كسيكلة 

 (9).اقتنائيا
 بكصفيا أحد أدكات العمـ كالحافظة لو، ككانت محبة الُكتبُعرؼ األْنَدُلسيكف بحب الكتب كتقدير العمـ كاألدب، كُشغفكا باقتناء 

كنشأت في األْنَدُلس أنكاع متعددة . الكتب ثمرة مف ثمرات المجتمع المسمـ الذم يقـك عمى العمـ الذم ىك جزء مف العقيدة اإلسالمية
 كقد كجدت المكتبات األْنَدُلسية في (10).في حيف لـ يعرؼ الغرب المسيحي سكل مكتبات األديرة، مف المكتبات الخاصة كالعامة 

َـّ يمكف تقسيـ تمؾ المكتبات إلى فئتيف  القصكر الممكية أك البيكت الخاصة، أك ممحقة بالجكامع كالمساجد كالمدارس، كمف َث
 (13) كمكتبات المساجد،(12)ُيتاح لمجميع استخداميا كاالستفادة منيا مثؿ مكتبات الكقؼ، :(11)عريضتيف؛ األكلى المكتبات العامة

كُيعنى بجمعيا أفراد مف الناس رغبةن منيـ في العمـ، مثؿ : (الخاصة) أما الثانية المكتبات الشخصية (15). بؿ كالحدائؽ(14)كالمدارس
.  المكتبات الخالفية لدل الخمفاء كاألمراء، ككذلؾ مكتبات األغنياء كالعظماء كالكزراء كالعمماء كغيرىـ مف صنكؼ الناس

: المكتبات الشخصية في األندلس

                                                           

 (.221 – 220ص/ 1ج).1978دار صادر، : بيركت.- إحساف عباس: تحقيؽ/  المقرم، نفح الطيب في غصف األندلس الرطيب(5)
 .54ص. 1993المكتبة األكاديمية، : القاىرة.- شعباف عبد العزيز خميفة: ترجمة/  ألفرد ىيسيؿ، تاريخ المكتبات(6)

(7)  Carrion, Manuel, Spain libraries, in Encyclopedia of library and information science.- N.Y: Dekker, 1980. (Vol. 28;  P.330).  

. 1994دار المعارؼ، : القاىرة.- الطاىر أحمد مكي: ترجمة/ أصكليا المشرقية كتأثيراتيا المغربية:  ريبيرا، التربية اإلسالمية في األندلس(8)
 .125ص

 . 24، ص(مرجع سابؽ) رضا سعيد مقبؿ، تاريخ المكتبات في األندلس، (9)
  .54، ص(مرجع سابؽ) ألفرد ىيسيؿ، تاريخ المكتبات، (10)
دار : بيركت.- فاركؽ بيضكف، كماؿ دسكقي: نقمو عف األلمانية/ زيغريد ىكنكو، شمس العرب تسطع عمى الغرب:  عف المكتبات العامة، راجع(11)

 . 500 – 499ص. 1982اآلفاؽ العربية، 
دائرة الثقافة كاإلعالـ، : الشارقة.- دراسات متفرقة في الفف كاألدب كالمغة كالتاريخ: أنكر محمكد زناتي، أندلسيات:  الكقؼ عمى المكتبات، راجع(12)

 .  61 – 53ص. 2013
محمد . 268ص. 1982دار الفكر العربي، : القاىرة.- محمد عبد الحميد عيسى، تاريخ التعميـ في األندلس:  مكتبات المساجد كالجكامع، راجع(13)

 . 59ص. 1990مكتبة الممؾ فيد الكطنية، : الرياض.- سعد بف عبد اهلل الضبيعاف: ترجمة كتعميؽ/ أماف، الكتب اإلسالمية
 . 409- 378، ص(مرجع سابؽ)محمد عبد الحميد عيسى، تاريخ التعميـ في األندلس، :  مكتبات المدارس، راجع(14)
ا. 13 –12ص. 1959المكتب الفني لمنشر، : القاىرة.- أحمد مظير العظمة، اإلسالـ كنيضة األندلس:  مكتبات الحدائؽ، راجع(15)  :كأيضن

Arnold, Thomas (Editor), The Legacy of Islam.- London: Oxford Univ. Press, 1931. P.14.  
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 المؤلفات دراسة في مرة ألكؿ يخكض الذم المبتدئ أك بآثاره، احتكاكو طاؿ الذم المطمع منو سكاء األندلسي التراث في الباحث إف
، (الخاصة)كييمنا في ىذا البحث المكتبات الشخصية  (16)الفكرية، بالحياة المتعمقة المسائؿ مف جممة تصادفو القديمة، كالمصادر

كُتَعّد المكتبات الخاصة أكؿ أنكاع . كتنبع خصكصيتيا مف أف األفراد يككنكىا لمصمحتيـ كبأمكاليـ ككفقنا لميكليـ كاتجاىاتيـ العممية
 ىائالن، حتى صارت إحدل المكتبات األْنَدُلسية ظيكرنا، كأكثرىا عددنا، كأكسعيا انتشارنا، فقد انتشرت في جميع أنحاء األْنَدُلس انتشارنا

كقد حرص العمماء كاألغنياء عمى اقتناء مجمكعات ضخمة مف الكتب حتى ليمكف القكؿ بأنو لـ يكجد عالـ . مالمح المجتمع البارزة
مف عمماء األْنَدُلس إال لديو خزانة كتب خاصة، حيث كاف مف مستمزمات مكانتيـ العممية أف تككف ليـ مكتباتيـ الخاصة التي 

.  يرجع إلييا لمتثقيؼ كالمعرفة، كيستعاف بيا في التأليؼ كالتصنيؼ
كاقتنى مف ): كقد حفمت كتب التراجـ كالطبقات األْنَدُلسية بذكر أخبار جماعي الكتب، كتكجد عبارات ليا داللتيا في ىذا الشأف منيا

الدفاتر كالدكاكيف كثيرنا، كجمع مف الدكاكيف العتيقة شيئنا عظيمنا، ككاف مكلعنا باقتناء نفائس الكتب، ككانت لو ىمة عالية في جمع 
الكتب، ككاف سرل اليمة في اقتناء الكتب، كجمع كتب ال ُتحصى، كعنى بجمع الكتب كاقتناء األصكؿ، كجمع مف األصكؿ النفيسة 

كىذه العبارات كغيرىا . (إلخ..... ما أعجز أىؿ زمانو، ككاف معتنينا بجمع الكتب كانتساخيا، كلـ يكف في األْنَدُلس أكثر منو كتبنا
   . تدؿ داللة كاضحة عمى انتشار عادة جمع الكتب كاقتنائيا بيف األْنَدُلسييف

، حيث لـ يكف األفراد أقؿ اىتمامنا مف الخمفاء كاألمراء بجمع الكتب كتككيف المكتبات، فقد "الناس عمى ديف ممككيـ"كىنا يتضح أف 
كلقد . تفشت ىكاية جمع الكتب بيف جميع أفراد المجتمع األْنَدُلسي نتيجة لما نعمت بو األْنَدُلس مف ازدىار عممي، كرخاء اقتصادم

بمغ حب الكتب عند األْنَدُلسييف كؿ مبمغ حتى إنيـ كانكا يفضمكف اقتناء الكتب عمى شراء الممبس أك المأكؿ، فربما خرج الكاحد 
منيـ بالدراىـ ليشترم قكتنا لنفسو كعيالو، فيصادؼ في طريقو كتابنا ُيباع فيشتريو، كيرجع بالكتاب بدالن مف الطعاـ، كيبقى ىك كعيالو 

فقد حدث أف باع " ككانكا يعدكف التفريط في الكتب أك بيعيا رزيمة تستكجب الذـ، (17).جكعى إلى أف ييسر اهلل الماؿ لشراء الطعاـ
فعجبت مف بطؿ يبيع سالحو : ... في ذلؾ قائالن - أبك محمد القرطبي–العباس بف غالب اليمذاني بعض كتبو، فكتب إليو أستاذه 

 (18)".عمدنا كيضحى مف الكتابة أعزال
كعمى الجانب اآلخر؛ كجد مف األْنَدُلسييف َمْف ييتـ بجمع كاقتناء الكتب مف أجؿ التباىي كالتظاىر، كليس ألغراض العمـ كالمعرفة، 

فيركم لنا المقرم التممساني قصة تدؿ عمى أف ىذا الشغؼ شاع بيف األغنياء ذكم الحظ اليسير مف العمـ، فقد كاف مف مظاىر 
أقمت مرة بقرطبة : "يقكؿ المقرم نقالن عف الحضرمي (19).الغنى االفتخار بامتالؾ مكتبة، فيي مف شارات الكجاىة كالرئاسة عندىـ

كالزمت سكؽ كتبيا مدة أترقب فييا كقكع كتاب كاف لي بطمبو اعتناء، إلى أف كقع كىك بخط جيد كتسفير مميح، ففرحت بو أشد 
يا ىذا، أرني َمْف يزيد في ىذا الكتاب : الفرح، فجعمت أزيد ثمنو فيرجع إلى المنادل بالزيادة عّمي، إلى أف بمغ فكؽ حده، فقمت لو

أعز اهلل سيدنا الفقيو، إف كاف لؾ : فأراني شخص عميو لباس رياسة، فدنكت منو، كقمت لو: حتى بمغو إلى ما ال يساكم، قاؿ
لست بفقيو كال أدرم ما فيو، كلكني أقمت خزانة : فقاؿ لي: غرض في ىذا الكتاب تركتو لؾ فقد بمغت الزيادة بيننا فكؽ حده، قاؿ

كتب، كاحتفمت فييا ألتجمؿ بيا بيف أعياف البمد، كبقى فييا مكضع يسع ىذا الكتاب، فمما رأيتو حسف الخط، جيد الجمد، استحسنتو 
نعـ ال : قاؿ الحضرمي، فأحرجني كحممني عمى أف قمت لو. كلـ أباؿ بما أزيد فيو، كالحمد هلل عمى ما أنعـ بو مف الرزؽ فيك كثير

                                                           

.- (عممية، عالمية، ُمحكَّمة)التاريخية  كاف دكرية(.- ـ15 – 13 / ىػ9 – 7 )القرنيف خالؿ األندلس في الثقافية الحياة المعة، زكرم:  راجع(16)
 .56 – 47 ص. 2012 ديسمبر (18) السنة الخامسة؛ العدد

/ 1ؽ/ السفر األكؿ). 1960دار الثقافة، : بيركت.- محمد بف شريفة: تحقيؽ/  ابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة لكتاّبي المكصؿ كالصمة(17)
 (.229ص

 . 41، ص(مرجع سابؽ) رضا سعيد مقبؿ، تاريخ المكتبات في األندلس، (18)
 .277ص. 1997الدار المصرية المبنانية، : القاىرة.- الشرؽ المسمـ، الشرؽ األقصى:  شعباف خميفة، الكتب كالمكتبات في العصكر الكسطى(19)
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يعطي الجكز َمْف ال أسناف لو، كأنا الذم أعمـ ما في ىذا الكتاب كأطمب االنتفاع بو يككف الرزؽ !! يككف الرزؽ كثيرنا إال عند مثمؾ 
   (20)".عندم قميالن كتحكؿ قمة ما بيدم بيني كبينو

 كيتضح منيا؛ أف (21).عي الكتبـكترسـ ىذه القصة ما كاف عميو سكؽ الكتاب في قرطبة مف ركاج، كما تكضح صفات كفئات جا
نشاء المكتبات الخاصة انتشرت في األْنَدُلس كما ُينشئ أحدنا ىذه األياـ غرفة االستقباؿ لضيكفو أك غيرىا مف  عادة اقتناء الكتب كا 
الغرؼ األساسية، حتى أف البعض قد يككف جاىالن أك غير ميتـ بالمكضكع، كلكف لكي ُيقاؿ بيف الناس في الحي أك البمدة أف فالننا 

   (22). نادرة، كأحياننا كاف يفتح أبكابيا لآلخريفان مف الناس عنده بعض خزائف الكتب الجيدة التي تحكم كتب
: الدراسة العددية لممكتبات الشخصية في األندلس

 كما ال تكجد مصادر كافية لمتعرؼ عمى عدد المكتبات (23)إف عدد المكتبات الخاصة في العصكر اإلسالمية ال يمكف حصرىا،
الشخصية في األندلس عمى كجو اليقيف، لكف تبدك مف المالحظات المستخرجة مف النصكص المختمفة ىنا أك ىناؾ أف عدد 

المكتبات في األندلس بكجو عاـ لـ يكف قميالن بحاؿ مف األحكاؿ، فمختمؼ المصادر تجمع عمى أف عدد المكتبات زاد زيادة كبيرة 
في األندلس، كمع ذلؾ ال تشير ىذه المصادر إلى عدد كؿ نكع مف أنكاع المكتبات بصكرة كاضحة تساعد عمى الدراسة كالتحميؿ 

كمف المؤكد أف عدد المكتبات  (24).الكمي، أك إلى عددىا في المدف األندلسية المختمفة، كلكنيا تتحدث عنيا جممةن كتفصيالن 
 مف ان  كبيران  ألف المصادر لـ تشر إلى عددىا كلك حتى بطريقة تقريبية، كلكف ذكرت عدد؛الخاصة باألفراد كاف يفكؽ الحصر

:   أصحاب ىذه المكتبات، كسكؼ نستعرض فيما يمي نماذج ليذا النكع مف المكتبات
: المكتبات الشخصية لألفراد البارزين في األْنَدُلس

ككنكا مكتبات خاصة عظيمة مف خالؿ كظيفتيـ الرسمية، فمـ يكف غرب مف أىؿ األندلس كاف ىناؾ أشخاص مف ذكم الحيثيات 
العالـ اإلسالمي بأقؿ شأننا مف مشرقو في تككيف المكتبات الخاصة، فقد اىتـ األْنَدُلسيكف كالمغاربة بجمع الكتب كاقتنائيا أيما 

انتشرت في جميع أنحاء األْنَدُلس انتشارنا ىائالن، حتى صارت إحدل التي الخاصة مف تمؾ المكتبات  كفيما يمي نماذج (25).اىتماـ
 :-مالمح المجتمع البارزة

 :(م1015- 938/ هـ406- 327)مكتبة سممة بن سعيد 
أحد أكابر شيكخ األْنَدُلس الذيف اعتنكا بالكتب أشد االعتناء، " سممة بف سعيد بف حفص بف عمر، أبك القاسـ"ُيَعّد سممة بف سعيد 

فكاف الرجؿ يرحؿ إلى المشرؽ كمصر ليجمع مف كتب العمـ ما شاء، فكاف كمما اجتمع لديو مقدار مف الكتب أرسؿ بو إلى 
  (26).األْنَدُلس، فجمع بذلؾ مكتبة ضخمة حكت الكتب مف كؿ فف

 (م1035/ هـ427. ت)مكتبة الوزير بن عباس 
، ككاف جماعة لكتب العمـ فغالى في أثمانيا، جمع منيا ما لـ يكف  كاف الكزير أبك جعفر أحمد بف عباس لو عناية باألدب كالعمـك

 كلقد (27).ف كتبو بمغت أربعمائة ألؼ مجمدإنو كاف بخيالن كمغركرنا في الكقت نفسو، كيقاؿ إعند ممؾ، إال أنو كاف ضنيننا بيا، إذ 
                                                           

. 1949لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، : القاىرة.- محمد بدراف: ترجمة/ كؿ ديكرانت، قصة الحضارة. (463ص/ 1ج) المقرم، نفح الطيب، (20)
 (.307ص/ 3ج)

 . 96ص. 1998دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، : القاىرة.-  حامد الشافعي دياب، الكتب كالمكتبات في األندلس(21)
 .128ص. 1999دار صفاء لمنشر كالتكزيع، : عماف.-  ربحي مصطفى عمياف، المكتبات في الحضارة العربية اإلسالمية(22)
 .   72ص. 1997مكتبة فخراكم، : المنامة.-  منصكر محمد سرحاف، المكتبات في العصكر اإلسالمية(23)
 . 99 - 97، ص(مرجع سابؽ) حامد الشافعي دياب، الكتب كالمكتبات في األندلس، (24)
دراسة في عكامؿ اختفاء الكتاب اإلسالمي في الفترة مف القرف الثالث اليجرم كحتى القرف :  كساـ منير عبد الرحمف، مصائر الكتب اإلسالمية(25)

. 2007جامعة األزىر، - كمية الدراسات اإلنسانية: القاىرة.- (محمكد عباس حمكدة: إشراؼ/ أطركحة ماجستير)الثالث عشر اليجرم 
 . 91ص

مكتبة الخانجي، : القاىرة.- عزت العطار الحسيني: تحقيؽ/  ابف بشككاؿ، الصمة في تاريخ أئمة األندلس كعممائيـ كحديثيـ كفقيائيـ كأدبائيـ(26)
 ( 220- 219ص/ 1ج). 1994
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- 1031/ ىػ484- 422)ُصكدرت ابف عباس كذلؾ في أثناء الفتف الداخمية التي حدثت في البالد عمى عيد ممكؾ الطكائؼ 
حيث اتسـ ذلؾ العيد بالتفكؾ السياسي، فكانت كؿ إمارة تحاكؿ االستيالء عمى ما حكليا مف اإلمارات األخرل، فمقد كاف  (ـ1091

كحدثت بينو كبيف باديس بف حيكس بف ( مف أعماؿ األْنَدُلس)ممؾ المرية  (ـ1038/ ىػ429. ت)ابف عباس كزيرنا لزىير العامرم 
ممؾ غرناطة منازعات انتيت لصالح باديس كُأسر الكزير بف عباس فيمف ُأسر مف أتباع  (ـ1073/ ىػ465. ت)ماكس الصنياجي 

  (28).زىير كاستكلى باديس عمى جميع كتبو كأمالكو
 
 
 

 :(م1064- 993/ هـ457- 383)مكتبة ابن حزم األْنَدُلسي 
الذم نشأ في قرطبة " عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز بف غالب"كمف المكتبات التي نالت شيرة كبيرة في األْنَدُلس مكتبة ابف حـز 

ككاف مف أىـ عممائيا في الحديث كالفقو، ككانت لو عناية خاصة بعمـ المنطؽ كألؼ فيو كتبنا خالؼ فييا أرسطاليس كاضع ىذا 
  (29).العمـ، فمقد كانت مخالفتو دالة عمى عدـ فيـ كلذلؾ جاءت كثيرة الغمط فيما يذكر ياقكت الحمكم

 كلقد (30) كرقة،كفف كتبو كانت تشتمؿ عمى نحك أربعمائة ألؼ مجمد كؿ مجمد ثمافإ: كلقد كاف البف حـز مكتبة ضخمة، فيقاؿ 
- 1013/ ىػ461- 404)" عباد بف محمد بف إسماعيؿ، أبك عمرك"ُأحرقت معظـ كتب ابف حـز بأمر مف المعتضد بف عباد 

ممؾ إشبيميو كذلؾ بإيعاز مف الفقياء في ذلؾ العصر، حيث كاف ابف حـز في بادئ األمر شافعينا أم يسير عمى مذىب  (ـ1069
اإلماـ الشافعي كيدافع عنو حتى ُعرؼ كُنسب إليو، ثـ تحكؿ إلى المذىب الظاىرم فابتعد عنو الفقياء كأخذكا يحذركف الناس 

   (31).منو
 (م1308/ هـ708. ت)مكتبة الوزير ابن الحكيم المخمي 

: كاف الكزير محمد بف عبد الرحمف بف الحكيـ المخمي، مَمْف يعشقكف اقتناء الكتب، ككانت لديو مكتبة قيمة، قاؿ عنو ابف الخطيب
ككاف ذك صبابة باقتناء الكتب، جمع مف أمياتيا العتيقة كأصكليا الرائقة األنيقة ما لـ يجمعو في تمؾ العصكر أحد سكاه، كال "

 تدبير الُممؾ عف المطالعة كالسماع، قأحيا معالـ األدب، كأكـر العمماء، كلـ تشغمو السياسة عف النظر، كال عاؽ... ظفرت بو يداه
كأفرط في اقتناء الكتب حتى ضاقت قصكره عف خزائنيا، كأثرت أنديتو مف ذخائرىا، كقد استكلت أيدم الغكغاء يـك قتمو عمى تمؾ 

  (32)".الكنكز فنيبتيا كأتمفتيا
: المكتبات الشخصية لألفراد غير الرسميين في األْنَدُلس

لقد حرص العمماء األغنياء عمى اقتناء مجمكعات ضخمة مف الكتب حتى ليمكف القكؿ بأنو لـ يكجد عالـ مف عمماء األْنَدُلس إال 
لديو خزانة كتب خاصة، حيث كاف مف مستمزمات مكانتيـ العممية أف تككف ليـ مكتبتيـ الخاصة التي يرجع إلييا لمتثقيؼ كالمعرفة، 

كىناؾ نصكص ليست قميمة تدؿ عمى أف غير العمماء مف األشخاص العادييف الذيف لـ ينالكا . كيستعاف بيا في التأليؼ كالتصنيؼ
 فقد أسرؼ عامة (33).قسطنا كافرنا مف العمـ كالمعرفة كانكا حريصيف عمى أال تخمك منازليـ مف مكتبات تشتمؿ عمى أنفس الكتب

                                                                                                                                                                                                 

 (171- 170ص/ 2ج). 1997دار الكتب العممية، : بيركت.- خميؿ المنصكر: كضع حكاشيو/  ابف سعيد األندلسي، المغرب في ُحمي المغرب(27)
 (167- 166ص/ 1ؽ/2مج). 1939لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، : القاىرة.-  ابف بساـ، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة(28)
 (.547- 546ص/ 3ج). 1980دار الفكر، : القاىرة.-  ياقكت الركمي، معجـ األدباء(29)
دار االستقامة، : القاىرة.- محمد سعيد العرياف، محمد العربي العممي: تحقيؽ/  عبد الكاحد المراكشي، المعجب في تمخيص أخبار المغرب(30)

 (.83ص/ 2ج)المقرم، نفح الطيب، . 47ص. 1949
 (.553- 552ص/ 3ج) ياقكت الركمي، معجـ األدباء، (31)
مصطفى السقا، إبراىيـ اإلبيارم، : تحقيؽ/ المقرم، أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض. (504 – 499ص/ 5ج) المقرم، نفح الطيب، (32)

 (.342ص/ 2ج). 1942 – 1939لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، : القاىرة.- عبد الحفيظ شمبي
 . 96، ص(مرجع سابؽ) حامد الشافعي دياب، الكتب كالمكتبات في األندلس، (33)
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الناس مف أىؿ األْنَدُلس في اقتناء الكتب كتجميدىا كزخرفتيا، كاشتيركا بحبيـ ككلعيـ بالمكتبات الخاصة كالتي كانكا يتفاخركف 
كيتباىكف كيتنافسكف بمحتكياتيا كما فييا كبنائيا كترتيبيا ككؿ ما مف شأنو أف يظير ثرائيـ كفخرىـ بيا، كبذلؾ تجاكزت ككنيا مكاننا 

 :- كفيما يمي نماذج مف تمؾ المكتبات (34).لمعمـ كالمعرفة
 (ـ853/ ىػ238. ت)مكتبة ابن حبيب 

ا لمعمـ: "قاؿ ابف عبد البر. مف أكائؿ المكتبات الشخصية مكتبة الفقيو عبد الممؾ بف حبيب بف مرداس السممي كثير . ككاف جماعن
 كقاؿ إبراىيـ (35)".ككاف أكثر ِمْف يختمؼ إليو الممكؾ كأبناؤىـ.  شاعرنا نسابة إخبارينا، عركضينااطكيؿ المساف فقيينا نحكمًّي . الكتب

نعـ، ما قرأ عمّي منو حرفنا، : ىذا عممؾ تجيزه لي؟ فقمت لو: أتاني صاحبكـ ابف حبيب بغرارة مممكءة كتبنا فقاؿ لي: "المنذر الجزامي
.  كُتَعّد مكتبة ابف حبيب ىذه أكؿ مكتبة أندلسية خاصة تذكرىا المصادر التي بيف أيدينا(36)".كال قرأتو عميو

 :(م895/ هـ282. ت)مكتبة محمد بن حزم 
نما كاف البسطاء كذك  الدخكؿ المحدكدة يعنكف بأف تككف ليـ مكتباتيـ الـ يكف تأسيس المكتبات قاصرنا عمى األغنياء كحدىـ، كا 

كلدينا معمكمات عف . الخاصة في بيكتيـ في ضكء ما تسمح بو إمكاناتيـ، كيقدمكنيا عمى مظاىر الحياة األخرل كالممبس كالمأكؿ
يعمـ األكالد فيو بمساعدة ابف لو يقـك عمى تعميـ الصبياف، كابنة تقـك عمى تعميـ الفتيات، "صاحب ُكّتاب ُيدعى محمد بف حـز 

كالمبالغ التي يدخره يشترم بيا كتبنا، كفي أكقات الفراغ يقـك بنسخ الكتب التي يعيرىا لو أصدقاؤه، كبالرغـ مف ظركفو المتكاضعة 
التي ال تسمح لو أف يستخدـ خازننا لمكتبتو، كانت مكتبتو منظمة، كفييا كتب قيمة كأحياننا نادرة، ككاف أدباء قرطبة يحسدكنو عمى 

ككاف راكية لؤلدب كالطرؼ، كلـ يكف قبمو أجمع . دقة كتبو كركعتيا، التي أحضرىا في رحمة كانت لو إلى المشرؽ ليذا الغرض
ا فأدركتو الكفاة في مسيرة كقد ركب البحر فكفف، كصمى  لمدكاكيف منو، كال أصبر عمى الكتاب، كال أدـك عمى النظر، كخرج حاجن

  (37)".عميو كألقي في البحر
 :(م986/ هـ375. ت)مكتبة ابن كيسان 

لك : "كيركم ابف الفرضي عنو أنو قاؿ. كاف لدل أبي زكريا، يحيى بف عابد بف كيساف، مكلى ىشاـ بف عبد الممؾ مكتبة قيمة
عددت أياـ مشي في المشرؽ كعددت كتبي التي كتبت ىناؾ بخطي لكانت كتبي أكثر مف أيامي بيا، كقضى اثنيف كعشريف 

.    فإف مكتبتو كانت تحتكم عمى أكثر مف ثمانية آالؼ مجمدلؾ كيعني ذلؾ أنو كاف ينسخ كؿ يـك كتابنا، كلذ(38)".سنة
 :(م1009/ هـ400. ت)مكتبة ابن ميمون 

جمع مف الكتب كثيرنا في "كمف أشير مكتبات مدينة طميطمة، مكتبة أحمد بف محمد بف عبيدة األمكم المعركؼ بابف ميمكف، الذم 
ا، أميات ال يدع فييا شبية ميممة، كقؿ ما يجكز عميو فييا خطأ  كؿ فف، ككانت جميا بخط يده، ككانت منتخبة مضبكطة صحاحن
كال كىـ، ككاف ال يزاؿ يتتبع ما يجده في كتبو مف السقط كالخمؿ بزيادة في المفظ أك نقصاف منو فيصمحو حيث ما كجده كيعيده إلى 

 كمف الطريؼ أنو يـك كقع الحريؽ في سكؽ (39)".الصكاب، ككانت كتبو ككتب صاحبو إبراىيـ بف محمد أصح كتب في طميطمة

                                                           

- ديكاف الكقؼ السني ) مجمة البحكث كالدراسات االسالمية".- الكتب كالمكتبات في الحضارة العربية كاإلسالمية"، كفاء أحمد سعيد البياتي (34)
 . 282 – 281ص. 2011سنة  (23) اإلصدار،(1 )المجمد.- (العراؽ

 (549ص/ 3ج). 1973مكتبة الخانجي، : القاىرة.- محمد عبد اهلل عناف: تحقيؽ/  ابف الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة(35)
/ 3ج/ 2مج). (ت.د)دار الحياة، : بيركت.- أحمد بكير محمكد: تحقيؽ/  عياض، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ(36)

 (271ص/ 1ج). 1996الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، : القاىرة.- ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس. (34ص
خكلياف ريبيرا، . (287، ص286ص/ 1ج). 1995دار الفكر، : بيركت.- عبد السالـ اليراس: تحقيؽ/  ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة(37)

/ 1958مايك / 4مج/ 1ج). مجمة معيد المخطكطات العربية.- جماؿ محمكد محرز: ترجمة"/ المكتبات كىكاة الكتب في إسبانيا اإلسالمية"
 (. 92ص

Olga Pinto, “The libraries of Arabs during the time of Abbasids”.- Islamic culture.- Vol.3 (April 1929). P.218   
 (. 194ص/ 2ج) ابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، (38)
 . 184 – 183، ص(مرجع سابؽ)ريبيرا، التربية اإلسالمية في األندلس، . 22 ابف بشككاؿ، الصمة، ص(39)
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كعجب الناس مف ذلؾ، ككانكا "طميطمة احترقت دار ابف ميمكف إال البيت الذم كانت فيو كتب أحمد، ككاف ذلؾ الكقت في الرباط، 
 (40)".يقصدكف البيت ينظركف إليو
 :(م1010/ هـ400. ت)مكتبة عائشة القرطبية 

لـ يكف االىتماـ بجمع الكتب كتككيف المكتبات الشخصية في األْنَدُلس مقتصرنا عمى الرجاؿ فقط، بؿ لقد كجدت نساء عالمات 
اىتممف بجمع الكتب كباألدب مثؿ عائشة بنت أحمد بف محمد بف قادـ، التي كانت أكثر أىؿ زمانيا عممنا كأدبنا كفصاحة، ككانت 

 تكتب المصاحؼ كالدفاتر، كتجمع الكتب، كتيتـ بالعمـ، ككانت ليا خزانة كتب كبيرة اشتممت عمى نفائس الكتب في خطحسنة اؿ
( 41).مختمؼ صنكؼ العمـ

 :(م1031/ هـ423. ت)مكتبة هشام بن عبد الرحمن 
 (42).ُعرؼ عنو جكدة النسخ، كاالىتماـ بالكتب، كحيازتو لمكثير منيا

 (م1011- 959/ هـ402- 348)مكتبة القاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن فطيس 
قاضي )قاضي الجماعة . كمف أشير المكتبات الشخصية مكتبة القاضي أبي المطرؼ عبد الرحمف محمد بف عيسى بف أصبغ

يممي الحديث مف حفظو في مسجد إذ ق، مف أئمة المحدثيف ككبار العمماء، كاسع الركاية كالحفظ، 394في قرطبة سنة  (القضاة
ككاف لو ستة كراقيف ينسخكف ... ككاف حسف الخط جيد الضبط، جمع مف الكتب ما لـ يجمعو أحد مف أىؿ عصره. "كالناس يكتبكف

لو دائمنا، ككاف قد رتب ليـ عمى ذلؾ راتبنا معمكمنا، ككاف متى عمـ بكتاب حسف عند أحد مف الناس طمبو لالبتياع منو، كبالغ في 
ال انتسخو منو كرده عميو مدة عاـ كامؿ في مسجده ... ]كتبو[أىؿ قرطبة اجتمعكا لبيع "كيذكر أف ". ثمنو فإف قدر عمى ابتياعو كا 

 (43)".ةفي الفتنة في الغالء، كأنو اجتمع فييا مف الثمف أربعكف ألؼ دينار قاسمي

 ككاف إذا سألو أحد ذلؾ كألح عميو السؤاؿ، أعطاه لمناسخ فنسخو كقابمو كدفعو إلى (44)ككاف ال يعير كتابنا مف أصكلو البتة،"
ال تركو عنده ا كتفنف في زخرفتو، (45)".المستعير، فإف صرفو كا  ككانت كتبو في مجمس جدرانو " كقد أعّد لمكتبتو مكاننا خاصن

( 46)".بالخضرة كسمكو كمسطحو كالبرطؿ أمامو، كالبسط الذم فيو كالنمارؽ كميا خضر

 :(م1011/ هـ402. ت)مكتبة فاتن الصقمبي 
ككاف أكحد ال نظير لو في "كىك أحد مكالي المنصكر الصقالبة، كقد جمع في خزانتو عددنا كبيرنا مف الكتب المضبكطة الصحيحة، 

عمـ كالـ العرب، كناظر صاعد فقطعو كظير عميو كبكتو فأعجب المنصكر بو، كلما تكفي فاتف بيعت في تركتو كتب مضبكطة 
  (47)".جميمة ُمصححة

                                                           

 .23 ابف بشككاؿ، الصمة، ص(40)
 . 102، ص(مرجع سابؽ)حامد الشافعي، الكتب كالمكتبات، . (654ص/ 2ج) ابف بشككاؿ، الصمة، (41)
/ أطركحة دكتكراه)دارسة تكثيقية بيبمكغرافية :  صكرية متاجر، عمـ الكثائؽ كالكثائقييف في األندلس ما بيف القرنيف الثاني كالسادس اليجرييف(42)

 .  56ص. 2014كمية العمـك اإلنسانية كالحضارة اإلسالمية، جامعة كىراف، : الجزائر.- (محمد صاحبي: إشراؼ
/ 1مج). 1974دار التراث، : القاىرة.- محمد األحمدم أبك النكر: تحقيؽ/  ابف فرحكف، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب(43)

شعباف . (163ص/ 3ج. )ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيركت.- ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب في أخبار َمْف ذىب. (478ص
محمد ماىر حمادة، المكتبات . 102، ص(مرجع سابؽ)حامد الشافعي، الكتب كالمكتبات، . 269، ص(مرجع سابؽ)خميفة، الكتب كالمكتبات، 

ا . 97ص. 1978مؤسسة الرسالة، : بيركت.- نشأتيا كتطكرىا كمصائرىا: في اإلسالـ  :كانظر أيضن
Thompson, Moslem libraries (Mediaeval).- Encyclopedia of library and information science. Vol. 30. (1983). P. 372.   

الشيخ عبد الحي : راجع. ىػ414نسبة إلى الدنانير التي ضربيا القاسميكف في قرطبة، أكليـ حمكد القاسـ الذم ضرب دينارنا في قرطبة سنة : قاسمية
  60، ص(1)ىامش . 2005المكتبة الحسنية، : الرباط.- الكتاني، تاريخ المكتبات اإلسالمية كَمْف ألؼ في الكتب

 .103 ص.1986شركة الربيعاف لمنشر كالتكزيع، : الككيت.- عبد اهلل الحبشي، الكتاب في الحضارة (44)
. 1995الييئة المصرية العامة لمكتاب، : القاىرة.- محمد عبد اليادم أبك ريدة: ترجمة/  متز، الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجرم(45)

 146ص
 . 88ص. 1948دار الكاتب المصرم، : القاىرة.- (كتاب المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء كالفتيا) النباىي، تاريخ قضاة األندلس (46)
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 :(م1012/ هـ403. ت)مكتبة ابن الفرضي 
فقد "كاف ابف الفرضي، عبد اهلل بف محمد بف نصر األزدم، مف العمماء الذيف لدييـ مكتبة عامرة تعينو عمى التأليؼ كالتصنيؼ، 

ا لمكتب حتى اقتنى منيا عددنا كبيرنا لـ يقتنيو أحد مف أىؿ قرطبة   (48)".كاف جماعن
 :(في بداية القرن الخامس الهجري. ت)مكتبة ابن النوالة 

مما كاف "لديو مكتبة ُيستعاف بيا في التأليؼ كالتصنيؼ، كصفو الحجازم بأنو " ابف النكالة"ككاف إبراىيـ ابف عبد اهلل المعركؼ بػ 
  (49)".يؤخذ مف مالو كأدبو، كأنو استعاف بخزائف كتبو عمى ما صنفو كتاب المسيب

 :(م1032/ هـ423. ت)مكتبة راضية 
راضية مكالة اإلماـ عبد الرحمف بف : شاركت المرأة األْنَدُلسية الرجاؿ في ىكاية جمع الكتب، ككجد نساء كانت ليف مكتبات، مثؿ

(  50)".عندم بعض كتبيا: "محمد الناصر، تدعى نجـ، فقد ركل عنيا أبك محمد بف خزرج كقاؿ

 :مكتبة خديجة بنت جعفر 
حدثت عف زكجيا عبد اهلل، كقيدت "كانت خديجة بنت جعفر بف نصر التميمي زكج عبد اهلل بف أسد الفقيو لدييا مكتبة، فقد 

كبيذا كانت المرأة المسممة متفكقة في مجاؿ العمـ كاألدب في ( 51)".كحبست مكتبتيا عند ابنتيا... ىػ 394سماعيا بخطيا في سنة 
 (52).ذلؾ العصر المزىر، بينما كانت مثيالتيا مف النساء في أكربا يرزحف تحت الجيؿ كالعبكدية

 :(م1035/ هـ427. ت)مكتبة الوزير ابن عباس 
الماؿ، :  أىؿ زمانو بأربعة أشياءتميز عمىككاف قد "مف أشير ىكاة الكتب في المرية الكزير الكاتب أبي جعفر أحمد بف عباس، 

ف ما جمعو مف الدفاتر بمغ أربعمائة ألؼ مجمد، أما الدفاتر المخركمة فمـ يكقؼ عمى عددىا إكالعجب، كالبخؿ، كالكتابة، كيقاؿ 
كاف جامعنا لمدكاكيف العممية معنينا بيا مقتنينا لمجيد منيا، مغالينا فييا، نفاعنا مف خصو " إنو : كيقكؿ عنو ابف الخطيب(53)".لكثرتيا

 حتى لقد أثرل كثير مف الكراقيف كالتجار معو فييا، كجمع منيا ما لـ يكف ، لفرط بخمو بيا إال لسبيميايئان بيا، ال يستخرج منيا ش
( 54)".ممؾ عند

 :(م1041/ هـ433. ت)مكتبة ابن الموصل 
أديبنا كاتبنا جامعنا لدفاتر العمـ مف لدف صباه، مقتنينا لكرائميا، بصيرنا بخيارىا، عارفنا "كاف ابف المكصؿ، محمد بف يحيى الغافقي، 

بخطكطيا يحتكـ إليو في ذلؾ، مؤثرنا ليا عمى كؿ لذة حتى اجتمع منيا عنده ما لـ يجتمع ألحد في األْنَدُلس بعد الخميفة الحاكـ، 
كما مف ريب؛ أف في ذلؾ إشارة كاضحة  (55)".كبعد كفاتو باع كرثتو المكتبة كأغمكا فييا حتى قكمت الكرقة في بعضيا بربع مثقاؿ

                                                                                                                                                                                                 

المقرم، نفح الطيب، . (34ص/ 1مج/4ؽ). 1979دار الثقافة، : بيركت.- إحساف عباس: تحقيؽ/  ابف بساـ، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة(47)
 (. 67ص/ 2ج)ابف األبار، التكممة، . (82ص/ 3ج)

. 251ابف بشككاؿ، الصمة، ص. 254ص. 1966، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة: القاىرة.-  الحميدم، جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس(48)
 . 271ص. 1955مكتبة النيضة المصرية، : القاىرة.- حسيف مؤنس: نقمو عف اإلسبانية/ أنجؿ حنثاليث بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي

 (. 71ص/ 1ج) ابف سعيد المغربي، المغرب في حمي المغرب، (49)
 .  694 ابف بشككاؿ، الصمة، ص(50)
 .  693 ابف بشككاؿ، الصمة، ص(51)
 . 282، ص(مرجع سابؽ)، "الكتب كالمكتبات"، كفاء البياتي (52)
فيميب دم . 47ص. 1933مكتبة عيسى البابي الحمبي، : القاىرة.- كامؿ كيالني: ترجمة/  دكزم، ممكؾ الطكائؼ كنظرات في تاريخ اإلسالـ(53)

 (. 759ص/ 2مج)طرازم، خزائف الكتب العربية، 
(. 277ص/ 1ؽ/ السفر األكؿ)ابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة، . (664ص/ 2مج/ 1ؽ) ابف بساـ، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، (54)

 (. 259ص/ 1ج)ابف الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، 
كبناءن " كزف المثقاؿ مف الذىب اثنتاف كسبعكف حبة مف الشعير: "كيشير ابف خمدكف إلى أف. (312ص/ 1ج) ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، (55)

دار نيضة مصر، : القاىرة.- تحقيؽ عمي عبد الكافي/ ابف خمدكف، المقدمة: انظر. عميو فربع المثقاؿ يساكم ثمانية عشر حبة مف الشعير
 (. 703ص/ 2ج). 1981
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إلى مدل ما اتصؼ بو األندلسيكف مف اىتماـ كعناية بالكتب كاستعداد الكثير منيـ ببذؿ الغالي مف األثماف في سبيؿ المعرفة بشراء 
ا عمى الرقي العممي الذم كاف يعيشو المجتمع األندلسي   (56).كتبيا، كفيو داللة أيضن

 :(م1094/ هـ487. ت)مكتبة ابن حيان األروشي 
كاف عبد اهلل بف حياف األركشي لو ىمة عالية في اقتناء الكتب كجمعيا، كجمع مف ذلؾ شيئنا عظيمنا، كقد تعرضت مكتبتو لنكبة ال 

أخذ كتب األركشي مف داره كسيقت إلى قصره، بمغت "فقد ذكر المؤرخكف أف المأمكف بف ذم النكف صاحب بمنسية . يعرؼ سببيا
 (57)".نو قد أخفى منيا نحك الثمثإكقيؿ ،مائة كثالثة كأربعكف عدالن مف أعداؿ الحماليف، ُيقدر كؿ عدؿ بعشرة أرباع

 

 :(م1136/ هـ530. ت)مكتبة ابن روبيل 
بجمع الدكاكيف، كاقتناء األصكؿ، ككتب بخطو "كاف لدل ابف ركبيؿ، سميماف بف عبد الممؾ، مكتبة قيمة، فقد اشتير ابف ركبيؿ 

  (58)".الحسف عممنا كثيرنا
 :(م1147/ هـ542. ت)مكتبة ابن عطاف العقيمي 

كاف أعمى عصره ىمة في اقتناء الكتب كأشدىـ "كاف أبك جعفر، أحمد بف الحصف بف عطاؼ العقيمي، يمتمؾ مكتبة كبيرة، فقد 
  (59)".ينتخبيا كيتخذ ألعالقيا صكانات كحفائظ، كجمع منيا في كؿ فف الكثير كالنفيس، ككتب بخطو كثيرنا، حيث كاف اعتناءن بيا 

 :(م1148/ هـ543. ت)مكتبة ابن العربي المعافري 
ُكنا نبيت معو في منزلو في : قاؿ القاضي أبك القاسـ: "كاف القاضي محمد بف عبد اهلل بف العربي المعافرم، ُيتيح مكتبتو ألقرانو

قرطبة، فكانت الكتب عف يميف كعف شماؿ، كيناـ في مكتبتو إذا غمبو النـك دكف أف يغير أثكابو، ككمما استيقظ مد يده إلى كتاب 
( 60)".كالمصباح ال يطفأ

 :(م1148/ هـ543. ت)مكتبة عائمة ابن ممجوم 
فقد كاف عيسى بف . مف أشير المكتبات األْنَدُلسية مكتبة عائمة ابف ممجـك التي استكطنت األْنَدُلس منذ نياية القرف الخامس اليجرم

 لمدكاكيف العتيقة كالدفاتر النفيسة، كبذؿ ماالن جميالن لمحصكؿ عمى ان راكية مكثرنا جمَّاع"يكسؼ بف عمي المعركؼ بابف ممجـك 
خزانة دفاتر جميمة الشأف، لـ يكف  (ـ1207/ ىػ605. ت) كما كاف لدل عبد الرحمف بف يكسؼ بف ممجـك (61)".األصكؿ لمكتبتو

 كقد اقتنى (62).إنيا باعتيا بأربعة آالؼ دينار: ألحد مف أىؿ العصر مثميا، كتصدؽ بيا عمى ابنةن لو، كلـ يترؾ عقبنا غيرىا، كيقاؿ
مف الدفاتر كالدكاكيف كثيرنا، كآلت إليو مكتبة كالده عيسى كخزانة عمو عبد  (ـ1207/ ىػ604. ت)عبد الرحيـ بف عيسى بف ممجـك 

( 63).الرحمف، كما صارت إليو مكتبة أستاذه محمد بف أحمد الخزرجي الجياني، ككانت مكتبة حافمة بالنفائس كالذخائر

 :(م1152/ هـ547. ت)مكتبة ابن ُعمر الصنهاجي 

                                                           

كمية : مكة المكرمة.- أحمد السيد دراج: أطركحة ماجستير إشراؼ/  سعد عبد اهلل صالح البشرم، الحياة العممية في عصر الخالفة في األندلس(56)
 . 130ص. 1982 جامعة أـ القرل، –الشريعة كالدراسات اإلسالمية 

 .  343ص. 1967دار الكاتب العربي، : القاىرة.- الضبي، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس. 288 ابف بشككاؿ، الصمة، ص(57)
 (. 75ص/ السفر الرابع). 1964دار الثقافة، : بيركت.- إحساف عباس: تحقيؽ/  ابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة(58)
 (. 98ص/ السفر األكؿ) ابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة، (59)
 .  94 الضبي، بغية الممتمس، ص(60)
 (.  16ص/ 2ج) ابف األبار، التكممة، (61)
 (. 52ص/ 3ج) ابف األبار، التكممة، (62)
 . 284 - 283ص. 1949معيد مكالم الحسف، : تطكاف.-  محمد المنكني، العمكـ كاآلداب كالفنكف عمى عيد المكحديف(63)
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ممككي "مف الشخصيات التي اشتيرت بجمع الكتب في العصر المرابطي المنصكر بف داكد بف عمر الصنياجي الممتكني، ككاف 
األدكات، سامي اليمة، نزيو النفس، راغبنا في العمـ منافسنا في الدكاكيف العتيقة كاألصكؿ النفيسة، جمع مف ذلؾ ما أعجز أىؿ 

  (64)".زمانو
 :(م1173/ هـ569. ت)مكتبة ابن الصقر الخزرجي 

كقد اقتنى مف الكتب جممة كافرة "كاف لدل أحمد بف عبد الرحمف بف الصقر الخزرجي، مكتبة عظيمة مميئة بالذخائر كالنفائس، 
سكل ما نسخو بخطو الرائؽ، كلكنو ُنكب في مكتبتو بدركب مف المحت كالغرؽ كالنيب خالؿ فتنة كانت كقعت أياـ مقامو في 

، ككاف معو عند تكجيو إلى مراكش خمسة (ـ1146/ ىػ541)غرناطة، كذلؾ ُنيبت كتبو في مراكش حيف دخميا عبد المؤمف 
  (65)".أحماؿ كتبنا

 
 :(م1179/ هـ575. ت)مكتبة ابن خير اإلشبيمي 

ككانت غاية في الصحة كاإلتقاف، فقد خصص كؿ كقتو لتصحيح كتبو كمعالجتيا مع حسف "جمع ابف خير اإلشبيمي مكتبة ضخمة 
خطو كجكدة تقييده كضبطو فمحؽ بالمتقدميف كأربى عمى المتأخريف، كأدل ذلؾ إلى المغاالة فييا بعد كفاتو، كتنافس الناس في 

 مكتبة دكُتع (66)".اقتناء ما يكجد بخطو حتى بمغت أثمانيا الغاية، كلـ يكف لو نظير في ىذا الشأف مع الحظ األكفر مف عمـك المساف
ا عمى أف أكثر مف ثمثي مكتبات العمماء يتعمؽ بالكتب التي تفيد في دراساتيـ الخاصة، كأف أقؿ مف ثمثيا  ابف خير اإلشبيمي نمكذجن

كتابنا؛ كاف منيا في  (1124)يتناكؿ المعارؼ الضركرية التي تناسب عصرىـ، كيسيـ في إبراز عمكميـ، فقد ضمت قائمة مكتبتو 
( 87)كتابنا، كفي النثر  (133)كتابنا، كفي المغة  (50)كتابنا، كفي النحك  (112)كتابنا، كفي الحديث الشريؼ  (108)القراءات 

 كىذا يؤكد (67).أم أكثر مف النصؼ (1124)كتابنا مف أصؿ  (652)كتابنا، فيككف مجمكع ىذه الكتب  (162)كتابنا، كفي الشعر 
 .  اىتماـ المؤلفيف بتككيف مكتبات خاصة بيـ تساعدىـ كتمدىـ بالمصادر التي ىـ في حاجة إلييا لمتأليؼ في ذات المكضكع

 :(م1171/ هـ567. ت)مكتبة أسرة بني الفرس 
محمد بف عبد : ككنت أسرة بني الفرس مكتبة قيمة، كىي مف األسر العممية في األْنَدُلس، كظير فييا عدد مف العمماء، مف أبرزىـ

الرحيـ المعركؼ بػ ابف الفرس، ككاف في كقتو أحد ُحفاظ األْنَدُلس مع المعرفة باآلداب كاألغربة إلى الضبط كجكدة الخط، ككانت 
 كقد انتقمت ىذه المكتبة فيما يبدك إلى ابنو عبد (68).أصكلو أعالقنا نفيسة ال نظير ليا، جمع منيا شيئنا عظيمنا، ككتب بخطو أكثرىا

، فقد كاف فقيينا تكلى القضاء في عدد مف المدف األْنَدُلسية،(ـ1200/ ىػ597. ت)المنعـ بف محمد 
 كقد زكد ىذه المكتبة بعدد (69)

، ثـ أصابيا ما أصاب غيرىا (ـ1265/ ىػ633. ت)كبير مف الكتب، ثـ صارت إلى أحد أبنائو كىك عبد الرحمف بف عبد المنعـ 
.  مف الضياع أك الحرؽ نتيجة الزحؼ الُنصراني

 :(م1229/ هـ626. ت)مكتبة ابن حسان اإلشبيمي 

                                                           

 . 202ص. 1967دار الكاتب العربي، : القاىرة.-  ابف األبار، المعجـ في أصحاب القاضي أبك عمي الصدفي(64)
أحمد شكقي بنبيف، دراسات في عمـ المخطكطات . (407ص/ 5ج). 1982دار العمـ لممالييف، : بيركت.-  ُعمر فركخ، تاريخ األدب العربي(65)

 .149ص. 1993كمية اآلداب، : الرباط.- كالبحث الببميكغرافي
 (.1366ص/ 2ج/ 2مج). ىػ1377دار إحياء التراث العربي، : بيركت.-  الذىبي، تذكرة الحفاظ(66)
نزار أباظة، محمد : ترجمو عف الفرنسية/  يكسؼ العش، دكر الكتب العربية العامة كشبو العامة لبالد العرؽ كالشاـ كمصر في العصر الكسيط(67)

 .   317 – 312ص.1991دار الفكر المعاصر، : بيركت.- صَباغ
 (.  38 – 37ص/ 2ج) ابف األبار، التكممة، (68)
 .  110 النباىي، تاريخ قضاة األندلس، ص(69)
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ا إلى األدب حافظنا لؤلخبار ... مف جمة رؤساء بمده كأتميـ مركءة كأكمميـ سراكة " أحمد بف حساف اإلشبيمي كاف أبك القاسـ جانحن
 ككانت مكتبتو في بيك قصره الذم (70)".حسف الكتابة، نبيؿ الخط عدالن، عنى بجمع دفاتر العمـ فاقتنى مف أصكليا العتيقة كثيرنا

( 71)".كف إلى خزانة كتبو في حالة احتياج الكتبأككاف الناس يمج"مؤله مف الكتب، 

 :(م1239/ هـ637. ت)مكتبة ابن العشاب 
مف الذيف تفخر بيـ األْنَدُلس في عشؽ الكتب كتككيف المكتبات أحمد بف مفرج األمكم المعركؼ بالعشاب ابف الركمية، فقد كاف 

ا لطمبة "فكاف . لديو مكتبة مف كبريات المكتبات الخاصة في ىذا العصر ا ليا، في كؿ فف مف فنكف العمـ سمحن كثير الكتب جماعن
عانة عمى التعمـقالعمـ، كربما كىب منيا لممتمسو األصؿ النفيس الذم يعز كجكد   (72)". احتسابنا كا 

 :(م1248/ هـ646. ت)مكتبة ابن البناء اإلشبيمي 
كاف أبك بكر محمد بف البناء اإلشبيمي مكلعنا باقتناء نفائس الكتب، كما كاف مكلعنا بنسخ الكتب النفيسة، كيكدعيا مكتبتو، كقد 

( 73).إنو لما غادر إشبيمية حمؿ معو نحكنا مف خمسمائة كتاب بخط يده: اتسعت ىذه المكتبة لمكثير مف الكتب حتى قيؿ 

 :(م1282/ هـ680. ت)مكتبة ابن حكم القرشي 
حسف الخط، بارع المنازع فيو، يكتب خطكطنا مختمفة كميا في نياية الحسف، شديد العناية "كاف أبك عثماف سعيد بف حكـ القرشي 

حتى جمع منيا ما ال نظير لو كثرة كجكدة، كككف مكتبة ضخمة، إذ كاف مقصكدنا بيا مف المسمميف ، بجمع الدفاتر كأعالؽ الكتب 
( 74)".كالنصارل، فكاف يتخدـ بيا إليو النصارل كيتقرب بيا إليو المسممكف

 :(م1286/ هـ685. ت)مكتبة ابن سعيد 
كاسطة عقد بيتو، كدرة قكمو، المصنؼ األديب الرحاؿ، الطرفة اإلخبارم، العجيب الشأف في التجكؿ "كاف عمي بف مكسى بف سعيد 

استعاف بمكتبتو في كتابة مؤلفاتو العديدة، . في األقطار كمداخمة األعياف كالتمتع بالخزائف العممية، كتقييد الفكائد المشرقية كالمغربية
يشتمؿ عمى ِكْقُر بعير مف رـز الكراريس ال يعمـ ما فيو مف الفكائد األدبية كاإلخبارية إال اهلل  (المرزمة)كقيؿ إنو خمؼ كتابنا يسمى 

( 75)".عز كجؿ

  :(م1308/ هـ708. ت)مكتبة ابن الزبير 
كنظرنا لعمك مكانتو سعى الكشاة بينو كبيف حاكـ مالقة، حتى أجبركه عمى "كاف أحمد بف إبراىيـ بف الزبير يمتمؾ مكتبة خاصة، 

الرحيؿ إلى غرناطة، كدىمكا منزلو، كاستكلت األيدم عمى مكتبتو الخاصة التي بيا ذخائر كتبو، كفكائد تقييده عف شيكخو مما سبب 
الذم أكـر مثكاه، كعرؼ قدره، كرد إليو  (ىػ671 -635)لو حسرة كبيرة، كلجأ إلى سمطاف غرناطة محمد األكؿ بف يكسؼ 

( 76)".قتمكتب

 : (م1340/ هـ741. ت)مكتبة ابن جزئ الكمبي 

                                                           

 (  6ص/ 1ؽ/ السفر األكؿ) ابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة، (70)
الييئة : القاىرة.- إبراىيـ اإلبيارم: محمد بف عبد اهلل بف خميؿ؛ تحقيؽ: اختصار/  ابف سعيد المغربي، اختصار القدح المعمى في التاريخ المحمى(71)

 .  149 – 148ص. 1959العامة لشئكف المطابع األميرية، 
 .   190، ص(مرجع سابؽ)ريبيرا، التربية اإلسالمية في األندلس، . (208ص/ 1ج) ابف الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، (72)
 (.   168ص/ 6ج)، (مرجع سابؽ)ُعمر فركخ، تاريخ األدب العربي، . (254ص/ 1ج) ابف سعيد المغربي، المغرب في حمي المغرب، (73)
 (.31 – 30ص/ السفر الرابع) ابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة، (74)
دار العمـ لممالييف، : بيركت.- مصطفى الشكعة، مناىج التأليؼ عند العمماء العرب. (113 – 112ص/ 2مج) ابف فرحكف، الديباج المذىب، (75)

 .652ص. 1974
 (.193 – 190ص/ 1ج) ابف الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، (76)
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كمَمْف كاف لديو مكتبة خاصة محمد بف أحمد جزئ الكمبي، فقد كاف عاكفنا عمى العمـ كاالشتغاؿ بالنظر كالتقييد كالتدكيف، فقيينا 
ا لمكتب،  حافظنا قائمنا عمى التدريس، مشاركنا في فنكف العربية كالفقو كاألصكؿ كالقراءات كالحديث كاألدب مستكعبنا لؤلقكاؿ جماعن

  (77).ممككي الخزانة، لو تكاليؼ كثيرة
 : (م1359/ هـ760قبل . ت)مكتبة ابن حربمة 

 (78)".عديدة كأغراضيا سديدة" سفارىاأعنده خزانة كتب "كاف الشيخ الخطيب أبك عبد اهلل بف حربمة 

 :مكتبة آل عظيمة 
كقد حرص ابف عبد الممؾ المراكشي عمى زيارتيا عندما نزؿ . مف أشير المكتبات الخاصة في الجزيرة الخضراء، مكتبة آؿ عظيمة

كقد كقفت بالجزيرة الخضراء عند صاحبنا أبي عياش بف الطفيؿ عمى جممة كافرة مف كتب سمفو مما : "بالجزيرة الخضراء، قاؿ
  (79)".تممككه أك كتبكه أك ألفو مؤلفكه

 :مكتبة ابن ليون 
... ككانت بضاعتو خزانة كتب جمعت اآلباء كاألميات كالفرقد: "يذكر ابف الخطيب عف الشيخ سعيد بف أحمد بف ليكف قكلو

 (80)".كالحقائؽ كالترىات، كال يزاؿ عاكفنا عمى ذنانيا جانينا أللفاؼ جنانيا

 

 :مكتبة عمر بن عبيد اهلل الزهراوي
حاكؿ النجاة بمكتبتو، فشد ما اختاره منيا في ثمانية أحماؿ ليخرجيا مف داره في الربض الغربي إلى مكاف آخر أكثر أمننا، كلكف لـ "

 (81)".يستطع أف يحقؽ غايتو، فقد انتيبيا البربر

: خاتمة
إف تاريخ المكتبات اإلسالمية ىك في الكاقع تأريخ لمفكر اإلسالمي في مسيره كمصيره، ذلؾ ألف الدكر الذم لعبتو المكتبات في 

 في أسيـتاريخ الحضارة اإلسالمية جد خطير، فقد قامت بنشر الثقافة بيف المسمميف كتكطيد الصالت العممية بيف العمماء، مما 
التقدـ كالنيضة، كمف ىنا كانت أىمية دراسة المكتبات في األْنَدُلس لمتعرؼ عمى أىـ دعائـ الحضارة اإلسالمية في األْنَدُلس في 

ا كأكثرىا انتشارنا بحيث لـ يشتير إقميـ مف كرن كقد كانت المكتبات الخاصة أكؿ أنكاع المكتبات في األْنَدُلس ظو. العصر الكسيط
. أقاليـ الدكلة اإلسالمية بما فيو مف مكتبات خاصة بقدر ما اشتيرت بو األْنَدُلس

ال كىي المكتبات الخاصة ألفت العرض السابؽ االنتباه إلى أىـ دعائـ الحضارة اإلسالمية في األندلس في العصر الكسيط، فقد 
لدل كؿ مف األفراد البارزيف، كاألفراد غير الرسمييف، كالتي انتشرت كاشتيرت فييا أكثر مف أم إقميـ آخر مف أقاليـ الدكلة 

اإلسالمية، كىي تعطي بذلؾ صكرة صادقة لمدل اىتماـ األْنَدُلسييف بالفكر كالعمـ، مما يجعميا مف أىـ مقاييس تقدـ كرقي الحضارة 
. اإلسالمية في األْنَدُلس

فقد انتشرت ىكاية إنشاء المكتبات الخاصة بيف األفراد عمى اختالؼ مستكياتيـ، كقد انتقمت ىذه الثقافة العربية اإلسالمية إلى 
اإلسباف غير المسمميف الذيف عاشكا تحت ظؿ الحكـ اإلسالمي، كقد سرت إلييـ العادات اإلسالمية، كتعممكا المغة العربية، ككتبكا 

يقبمكف عمى كتب العرب في ... إف إخكاني المسيحييف: "بيا، بؿ كاقتنكا مكتبات عربية، حتى أنو ُيركل عف قس نصراني أنو قاؿ

                                                           

 (. 514ص/ 5ج)المقرم، نفح الطيب، . (274ص/ 2مج) ابف فرحكف، الديباج المذىب، (77)
 .  53ص. 1963دار الثقافة، : بيركت.- إحساف عباس: تحقيؽ/  ابف الخطيب، الكتيبة الكامنة في َمْف لقيناه باألندلس مف شعراء المائة الثامنة(78)
 (.125ص/ 1ؽ/ السفر الثامف) ابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ كالتكممة، (79)
 .  86 ابف الخطيب، الكتيبة الكامنة، ص(80)
كمية : اإلسكندرية.- (حمدم عبد المنعـ، السيد النشار: إشراؼ/ أطركحة ماجستير)، االتصاؿ الكثائقي في األندلس شريف السيد عبده محمكد (81)

 .149ص. 2002 جامعة اإلسكندرية، –اآلداب 
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 (82)".نيـ كشغؼ كيجمعكف منيا مكتبات ضخمة تكمفيـ األمكاؿ الطائمة في الكقت الذم يحتقركف فيو الكتب المسيحية كينبذكنيا
 . كىذا دليؿ كاضح عمى انتقاؿ عادة اقتناء المكتبات الخاصة مف المسمميف إلى المسيحييف في إسبانيا

: المصادر والمراجع
 :المصادر: أووًال 
(. 1ج). 1995دار الفكر، : بيركت.- عبد السالـ اليراس: تحقيؽ/ ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة -1
 . 1967دار الكاتب العربي، : القاىرة.- ابف األبار، المعجـ في أصحاب القاضي أبك عمي الصدفي -2
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