
  
  

  أدباء مالقة :أو أعالم مالقة: كتاب
  )تعريف و مراجعة(

  )*(حممد رضوان الداية.د

رة من مراحل حياة اإلسالم يف األندلس كبالتفت األندلسيون، من مرحلة م
إىل وطنهم فسجلوا أحداثه وتوارخيه، ووصفوا بالدهم يف كتب اجلغرافية 

 وشعرائهم فسجلوا أخبارهم ئهم وأدبائهمحالت الداخلية، والتفتوا إىل علماوالر
وأحواهلم وأسفارهم، ودونوا أمساء كتبهم ومؤلفام، وألّفوا كما ألّف املشارقة 

م الكبرية، وأمصارهم ذات األمهيةاكتب١)( خاصة عن مد.  
بية، ممثلةً للحياة رة مصغرة، قائمة يف القارة األورلقد كانت األندلس صو

 الفكرية والعلمية واحلضارية، ووجوه إبداع العربية اإلسالمية يف وجوه نشاطها
  .أبنائها يف الصنائع، والفالحة، واملتاجر، وسائر ألوان النشاط الفعال

لقد كانت دولةً إسالميةً فيها خصائص املشرق، وفيها جوانبها الذاتية عن 
) الطابع األندلسي( من افنون ومالمح وخصوصيات استقلت ا وصارت جزًء

  .ه أهل ذلك القطرالذي متيز ب
إىل ) اإلحاطة(وقد أشار لسان الدين بن اخلطيب يف فقرة من مقدمة كتابه 

عدد من مؤلفات املشارقة عن املدن العربية اإلسالمية وأحواهلا وأخبارها وتراجم 

                                                           
  .باحث يف األدب والتراث األندلسيني )*(

  . وما بعدها١٢١: وبيخ ملن ذم التاريخ للسخاوياإلعالن بالت: انظر )1(
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أهل الفكر والرأي واإلبداع فيها، ومنها تاريخ مدينة بخارى، وتاريخ أصبهان، 
وتاريخ بغداد، وتاريخ مكّة، ...  مهذان، وتاريخ هراةوتاريخ نيسابور، وتاريخ

وتاريخ دمشق يف سرد طويل دل على معرفة واطالع، مث التفت لسان الدين فذكر 
 مثل تاريخ تلمسان، وتاريخ فاس، ،من مؤلفات املغاربة واألندلسيني يف مدم

بة، وتاريخ وتاريخ بلنسية، وتاريخ إلبرية، وتاريخ قلعة بين حيصب، وتاريخ قرط
  ...٢)(املرية، وتاريخ مالقة

 وكان كتاب لسان الدين هلذا من كُتب البلدان األندلسية القليلة الباقية، -
مزية  (٤)(، وضاع كتاب صديقه ابن خامتة األنصاري٣)(بع يف أربعة أجزاءوقد طُ

وع، ، وفُقدت الكُتب األخرى يف هذا املوض)املرية على غريها من البلدان األندلسية
  .إال نسخة فريدة من كتاب يؤرخ ملدينة مالقة

  :٥)(وهناك كتب تتعلق بتاريخ مالقة
تاريخ علماء «: نقل عنه ابن الفَرضي يف كتابه منها كتاب قدمي البن سعدان -
  .»األندلس
يف رسالته يف فضل األندلس أليب ) الكبري( وكتاب نقل عنه ابن حزم -

  .إسحاق بن تسلمة القبيين
  ).ه ٦٢٠ ت( يف أدباء مالقة، أليب عمرو بن سامل املالقي  تقييد-

 
 .٨٣ – ٨١: ١اإلحاطة يف أخبار غرناطة  )2(
  .حممد عبد اهللا عنان، وصدر عن مكتبة اخلاجني بالقاهرة. حققه أ )3(
وطبعته ) دمشق( وله ديوان حققته، وطبع أول مرة يف وزارة الثقافة ،ه٧٧٠تويف سنة  )4(

 .ب أخرىالثالثة يف دار الفكر، وله كت
صالح جرار حمقق . ومقدمة د) أعالم مالقة(عبد اهللا املرابط الترغي حمقق . ينظر مقدمة د )5(

  .، واملصادر واملراجع يف حواشيها)دباء مالقةأ(
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  ).ه ٦١٢ ت(هر السبيت املالقي أل كتاب يف موثقي مالقة وفقهائها أليب ا-
 اإلعالم مبحاسني األعالم من أهل مالقة الكرام أليب العباس أصبغ بن علي -

  .)ه٥٩٢ ت(بن هشام بن عبد اهللا بن أيب العباس املالقي 
تاب ذيل ألّفه القاضي أبو عبد اهللا حممد بن علي بن اخلضر  وهلذا الك-

  .الغساين، من أهل مالقة، عرف بابن عسكر
 قبل أن يتم كتابه املشار إليه، فأمته، من ه ٦٣٦ ومات ابن عسكر سنة -

  .حيث انتهى، ابن أخته أبو بكر بن مخيس
واريخ الباقية  وأبو بكر حممد بن مخيس من رجال القرن السابع، مل تذكر الت-

والدته بالعقد الثاين من القرن ) أعالم مالقة(سنة ميالده وال سنة وفاته، وقدر حمقق 
وحمقق ) أعالم مالقة(وأشار حمقق ) فالقرائن غري كافية لتحديد ذلك بدقة(السابع 

وأن ) ه٦٤٢سنة ( يف العقد اخلامس اإىل أن ابن مخيس كان حي) أدباء مالقة(
  .و اإلشارات املفيدة إليه انقطعت بعد ذلكاملعلومات عنه أ

خطوطة الوحيدة وقد ضاعت املؤلفات السابقة عدا ما ألّفه ابن مخيس، يف امل
  .»ن املاضي يف مدينة مكناس باملغربيف العقد السادس من القر«: اليت عثر عليها

 سنمر به يف حينه، وذكرا اوقد وصف احملققان الفاضالن هذه املخطوطة وصفً
 إىل حتقيق املخطوطة، - على انفراد  كلّ-سوغات املختلفة اليت حدت ما امل

وتقدميها إىل القارئ، واإلسهام يف إضافة نص أندلسي إىل املكتبة العربية، هي يف 
  .حاجة ماسة إليه

  . والكتاب عن مالقة وأعالمها-
ح مدينة كبرية، حظيت بأمهية متعددة اجلوانب منذ بداية الفت) مالقة( و-

اإلسالمي إىل أواخر أيام دولة بين األمحر، أو دولة غرناطة، وكانت يف أواخر املدن 
ه  ٨٩٢:  عن السيادة العربية اإلسالمية يف ذلك القطر، فقد أفل جنمها سنةاخروج
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  .٦)(بعد كفاح مرير، ومقاومة مستميتة
توسط،  مركز ذو أمهية جتارية، وعسكرية، فهي ميناء على البحر امل٧)()مالقة(و

يف اجلنوب الشرقي من األندلس، وكان فيها دار صناعة شهرية، وللمدينة أمهية 
 زراعة التني واللوز، - على كثرة خصائصها -زراعية وصناعية، ختص من ذلك 
فتصل إىل الشام ومصر واهلند - آنذاك -رها وصناعة اخلزف وكانت تصد 

يسمون األواين ) ا أعرفم فيدمشق والغوطتني(وغريها، وما يزال أهل الشام 
  .٨)()املالقي(اخلزفية بـ 

)  األمحروهم بنو(وه كثرية، أيام دولة بين نصر وازدادت أمهية مالقة، من وج
  .آخر دولة إسالمية يف األندلس

من مراكز اوإىل جانب هذه الوجوه احلياتية واحلضارية كانت مالقة مركز 
غريها من بت حلقة مشتبكة العالئق العلم والفكر واألدب والشريعة وغريها، وكان

املدن والبلدان األندلسية، ومن هنا اهتم املؤرخون، وفيهم مؤلفو كتب التراجم 
لعقيدة والفقه واألدب بأعيان مالقة من أهل الرأي والتدبري والفقه، وسائر أمور ا

  خلإ... والشعر
اث ورجاهلا من التر) مالقة(وقد سبقت اإلشارة إىل الكتاب الباقي عن 

األندلسي، وهو كتاب ابن مخيس، وهذا موضع التفصيل فيه، ومراجعة طبعتيه، فقد 
  :مرتني) م١٩٩٩ -  ه ١٤١٩(صدر يف عام واحد 

 
  .٢٢٠:  الطبعة الثالثة- حملمد عبد اهللا عنان »اية األندلس«انظر  )6(
 ومفاخرة مالقة ٤٣:٥م البلدان  ومعج٥١٧الروض املعطار : انظر): Malaga(مالقة  )7(

 ٢٤٢:  واآلثار العربية الباقية٦٦٩ ورحلة ابن بطوطة ١٧٣: ١ ونفح الطيب ٧٦: وسال
، ٩٥ - ٩٣) ١ط(، ونبذة العصر يف انقضاء دولة بين نصر ٢٥٣: ورحلة األندلس

  .٨٨ - ٨٧: ومعيار االختيار يف ذكر املعاهد والديار للسان الدين بن اخلطيب
يصدر يف ) معجم العادات والتقاليد الشامية: ( طريف يف املوضوع يف كتابملنا كال )8(

  .سلسلة املوسوعة الشامية
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 صدر عن دار الغرب اإلسالمي، ودار األمان للنشر والتوزيع، وعلى غالفه -١
 تقدمي:  تأليف أيب عبد اهللا بن عسكر وأيب بكر بن مخيسأعالم مالقة«: ما نصه
  .»دكتور عبد اهللا املرابطي الترغيوختريج ال

٦٧٧

                                                          

كتاب «:  وصدر عن دار البشري ومؤسسة الرسالة، وعلى غالفه ما نصه-٢
ما احتوت عليه مالقة نوار ونزهة البصائر واألبصار فيمطلع األ:  املسمىأدباء مالقة

أيب بكر من األعالم والرؤساء واألخيار، وتقييد ما هلم من املناقب واآلثار، تأليف 
 حققه وقدم له ،ه ٦٣٩حممد بن حممد بن علي بن مخيس املالقي املتوىف بعد سنة 

  .»الدكتور صالح جرار
افقد اختلف عنوان الكتاب بني املطبوعتني، واختلف اسم املؤلف أيض ،

  .ولذلك أسباب نذكرها بإجياز

فالكتاب الذي نتحدث عنه هنا هو تتمة لكتابٍ بدأه ابن عسكر ووصل فيه 
، مث أمتّه ابن أخت )حبسب الترتيب األندلسي للحروف اهلجائية(إىل حرف امليم 

القاضي ابن عسكر، وكتاب ابن عسكر، وتتمته البن مخيس مها تكملة لكتاب أيب 
  .العباس األصبغ بن علي املالقي

 يف أخبار مالقة وتراجم مدونةً« ة هذه املؤلفات الثالث٩)(وقد عد بعض الباحثني
اإلعالم مبحاسن «، أما األصل فهو كتاب أصل، وتتمتانهلا : ها وأدبائهاعلمائ

األعالم من أهل مالقة الكرام أليب العباس أصبغ املالقي، وأما التتمتان فثانيتهما 
اسن اإلكمال واإلمتام يف صلة اإلعالم مبح« هي كتاب واألوىلتكملة لألوىل، 

 حممد بن علي بن عسكر املالقي، وهلذا  أليب عبد اهللا»األعالم من أهل مالقة الكرام
رف به أيضزهة البصائر واألبصار «:  هواالكتاب عنوان آخر قد عطلع األنوار ونم
 

خمتارات من «لعلوم اإلنسانية بتونس يف مقدمة الدكتور إبراهيم بن مراد من كلية اآلداب، وا )9(
 .٨٨ - ٨٧ صدر عن دار الغرب اإلسالمي، ص»املغريب واألندلسي مل يسبق نشرهاالشعر 
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 أما »تقييد ما هلم من املناقب واآلثارفيما احتوت عليه مالقة من الرؤساء واألخيار و
ر قبل إمتام  فهي تكملة لكتابة ابن عسكر هذا، فقد تويف ابن عسكالتتمة الثانية

 حرف امليم من حروف املعجم حبسب الترتيب األلفبائي املغريب االكتاب، متوسطً
أبو بكر حممد بن مخيس الذي اتبعه يف ترتيب ترامجه، فقام بإمتامه بعده ابن أخته 

، وأخرج عمله يف ١٠)(، فأمتّ تراجم حرف امليم، وأضاف تراجم بقية احلروفاملالقي
أدباء «اص، إال أن من املراجع ما يسميه  على عنوان خكتاب مستقل مل نعثر له

  .»التكملة«:  ومنها ما يسميه»تتميم ابن مخيس« و»مالقة
وقد أخذ الدكتور الترغي مبا أخذ به الدكتور مراد، كما يبدو، فأثبت على 

من صدر الكتاب ) ٣(الصفحة  مل يثبته على الًمن الكتاب تفصي) ٧١(الصفحة 
اإلكمال واإلمتام يف صلة اإلعالم مبحاسن األعالم من : قة املُسمىأعالم مال«: فقال

مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار فيما احتوت عليه مالقة : أوأهل مالقة الكرام 
د اهللا من األعالم والرؤساء واألخيار وتقييد ما هلم من املناقب واآلثار تأليف أيب عب

شي وابن اخلطيب جعال ر إىل أن املراكشا أ وقد»بن عسكر وأيب بكر بن مخيسا
  .١١)(مطلع األنوار واإلكمال واإلمتام لكتاب ابن عسكر: العنوانني

، وجعل العنوان األول فصل بني العنواننيأما الدكتور صالح جرار فقد 
 واعتمد على ما ذكره لكتاب ابن عسكر، والعنوان الثاين لكتاب ابن مخيس،

وعمل «:  يف معرض حديثه عن مدينة مالقة»...خبالتوبياإلعالن «السخاوي يف 
 

  .»الصاد، فالعني والغني فالقاف فالسني فالشني فاهلاء فالياء«وهي حروف  )10(
 وابن اخلطيب يف اإلحاطة ٤٥١ - ٤٥٠: ٦ابن عبد امللك املراكشي يف الذيل والتكملة  )11(

 البن )اإلكمال واإلمتام(فروخ إن لكتاب .  املصدرين قال د، وأخذاً عن هذين١٧٤ : ٢
تاريخ األدب العريب ...):  األنوار ونزهة البصائر واألبصارمطلع: ( امساً آخر هوعسكر
ينظر األعالم ...) اإلكمال(، ومل يورد الزركلي غري العنوان األول ١٤١ - ١٤٠: ٦ج
 . فكأنه استغرب فكرة العنوانني٢٨١: ٦
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 مل يكمله، فأكمله اأبو عبد اهللا حممد بن علي بن خضر بن عسكر الغساين تارخيً
  .خل إ»....مطلع األنوار: مخيس، وتسماهابن أخته أبو بكر حممد بن علي بن 

اإلكمال «أن يكون ابن عسكر قد مسى كتابه  الدكتور جرار رجحومن هنا 
  .١٢)(»...مطلع األنوار«وأن يكون ابن مخيس قد مسى كتابه  »...إلمتاموا

 مث فرع عليه »أدباء مالقة«: لدكتور جرار سبب تسميته كتابهومل يذكر ا
صلة (العنوان األصلي حبسب اجتهاده ومطالعته، ولعلّه استأنس مبا صنعه صاحب 

، وقال »التتميم«إليه باسم على أنه أشار ) أدباء مالقة(حني أشار إليه باسم ) الصلة
  .١٣)()باب وصف الكتابجرار إا تسمية من (احملقق 

بقي شيء آخر يف العنوان، فإن ما ثبت على الصفحة األوىل من النسخة 
 مما ابتدأ كتاب جمع فيه بعض أخبار فقهاء مالقة وأدبائهم: املخطوطة الباقية هو

ن هارون الغساين املشهور ابن عسكر وقد تأليفه الفقيه املتفنن حممد بن علي بن خضر ب
ه منيته ومجع يف هذا كمله ولد أخته حممد بن حممد بن علي بن مخيس ملّا عاجلت

 من أخبارهم وأدم الًسكن مالقة ودخلها أو اجتاز عليها، وجمالكتاب من 
  .١٤)(وحماسنهم ومراسلتهم وبالغتهم وذكر من أخذوا عنه من فقهاء األندلس وغريهم

  :تراجم الكتاب ومادته

ملوضوع مجلة، أن الكتابني، ، على ما تؤيده األخبار املتعلقة بااتفق احملققان
 يفيدان من كتاب أصبغ ان ولكل كتابٍ مؤلّف معروف، والكتابان معمستقالّ
كمنهالوي.  

 
 .١٩ - ١٨: أدباء مالقة )12(
  .١٩: أدباء مالقة )13(
  .٤٥: اء مالقة، وأدب٧٣ :أعالم مالقة: من مطلع الكتاب )14(
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  :مث اختلفا
لة ص(خالل نقول ... يتأكد لنا«: ١٥)()أعالم مالقة( فقال الدكتور الترغي يف -١
 عن اآلخر، الً من عمل ابن عسكر وابن مخيس يف أعالم مالقة كان مستقالًأن ك) الصلة
زتهى إليه املوجود من أعالم مالقة عنه، وليس يف الوضعية املختلطة كما اناوممي«.  
وخالصة القول أن ما وضعه «): أدباء مالقة(دكتور جرار يف  وقال ال-٢

هللا بن عسكر وأبو بكر بن مخيس هي كتب ثالثة أصبغ بن أيب العباس، وأبو عبد ا
امستقلة وليست كتابم السابق، وقد اختار كل ا واحدوإن كان الالحق منها يتم ،

  .١٦)(» لكتابهااملؤلفني الثالثة عنوانواحد من هؤالء 
  . عما وضعه سابقاهالًوساق احملقق أدلة على كون كتاب ابن مخيس مستق

 وراء مقدميت احملققني الفاضلني إىل رأيني اثننيويخرج القارئ الباحث من 
  ):وإن كان بينهما نوع من التداخل(

 فإن ما بني أيدينا اليوم اوأخري«: يقول) أعالم مالقة(الترغي يف  فالدكتور -١
،  من عمل ابن عسكر وابن مخيساال يضم إال أبعاضأعالم مسائقة : من أعمال

 التراجم اليت صاغها كل من الرجلني، فال - ويف نسق واحد -وقد جتمعت فيه 
  .١٧)(» بني عمليهما وال تصميم تتميز به تراجم األصل من الذّيلتفصلحدود 
الترغي من نسبة . ما الحظه د) أدباء مالقة( والحظ الدكتور جرار يف -٢

، ١٨)(بعض التراجم إىل كتاب ابن عسكر، ووجودها بنصها يف كتاب ابن مخيس
  :وقال ما نصه

 
  .٤١: أعالم مالقة )15(
 .٢١: أدباء مالقة )16(
  .٤٦: أعالم مالقة )17(
، ٤٤٤: ٢، ترجم ابن اخلطيب أليب عبد اهللا بن فطيس يف اإلحاطة ١٦: أدباء مالقة )18(

  .٦٣): أدباء مالقة(ذكره ابن عسكر، والترمجة يف : ونقل عن ابن الزبري، الذي قال
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  :ويدل هذا املَلحظُ على أحد أمرين، أو كليهما«

٦٨١

                                                          

 اأن املصادر املذكورة ترى يف كتاب ابن عسكر وابن مخيس شيئً: وهلماأ -
وال سيما أن كتاب ابن مخيس متمم، يف احلقيقة، لكتاب ابن عسكراواحد ،.  

  . انتهى» يف كتابه عن كتاب خاله ابن عسكرأن ابن مخيس نقل: وثانيهما -
 ملا اختار كل واحد منهما من املوقف والرأي، مث احملققان حججوقد بسط ا

  .بىن كل واحد على ما اقتنع به، فجعل العنوان على وفق رؤيته، ونظرته
  :قلت
ال يسوغ أن جيعل لكتاب ابن عسكر عنوانان اثنان، وأن يترك كتاب ابن ) أ

س وذكر امسه مخيس بال عنوان، وقد ثبت أن السخاوي نقل عن كتاب ابن مخي
وسجله على الغالف ) أدباء مالقة(بدقة، وهو العنوان الذي قَبِلَه الدكتور جرار يف 

  ).أدباء مالقة: (بعد عبارة
 أو »نقلت من خطّ خايل«: كتابهقول ابن مخيس يف بعض التراجم من ) ب

 وما شابه يؤول على استفادته من بطاقات كان ابن عسكر »وجدت خبطّ خايل«
ها ليدخلها يف كتابه، فأعجلته الوفاة عن إمتام ذلك، وإال فإن املُؤرخني مل مجع

آخر يف التراجمايذكروا البن عسكر كتاب .  
  : كثريةً، وذكر منهاا أنه ألّف كُتب١٩)(يف ترمجة ابن عسكر يف اإلحاطة) ج
 األعالم من أهل مالقة ٢٠)(اإلكمال واإلمتام يف صلة اإلعالم مبجالس«
  .»الكرام
ما احتوت عليه مطلع األنوار ونزهة األبصار في: وله اسم آخر، وهو«: قالو

، وقال بعد ذلك »خيار، وتقيد من املناقب واآلثارمالقة من الرؤساء واألعالم واأل
 

 .١٧٤: ٢اإلحاطة  )19(
ليس أكثر من قراءة ) اإلحاطة(، وحتقيق كتاب )مبحاسن: (ذا يف اإلحاطة، وصوابهك )20(

حتتاج إىل إصالح كثري وإتقان شديد، وقراءة للمخطوطات متأنية، ) مسودة(أولية 
باختصار حيتاج الكتاب إىل حتقيق جديد متأن.  
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واخترمته املنية عن إمتامه فتولّى إمتامه ابن أخته أبو بكر حممد بن مخيس «: مباشرة
  .»لكتابور، وقد نقلت منه يف هذا ااملذك

له ابن يبدو يل، وهذا اجتهاد شخصي، أن ابن مخيس حني متم كتاب خا
، ا من بطاقاته، جعل للجزء الذي اضطلع به عنوانعسكر، على منهجه، مستفيدا

فرين بعضهما إىل بعض، ووضع العنوانني مععلى الغالف الرئيسياوضم الس  :
بني الناس على تلك ) جبزأيه(عنوان كتاب خاله، مث عنوان كتابه وانتشر الكتاب 
وحده، أيض سخر وجود النسخة ااحلال، وال يبعد أن يكون الكتاب نوهذا يفس ،

  .احلالية املخطوطة من كتاب ابن مخيس دون كتاب ابن عسكر
غ لبعض الناقلني أن يذكروا ابن عسكر اووضع السفرين معويف جملد واحد س 

، وإن كان اوهو األكثر شهرةً أيض) اس أصبغفهو األصل يف تتميم كتاب أيب العب(
  . كتاب ابن مخيس من القسم الثاين من التتمة أي منتالنقل

ويبقى القول الفصل رهن معلومات إضافية تظهر يف خمطوطة جديدة من كنوز 
  .التراث العريب

  :املخطوطة، وعمل احملققني يف حتقيقها
 وصف من عاينها قبلهما وسجل وصف احملققان الفاضالن املخطوطة، واستفادا من

ويرجح (مالحظاته عنها، وهي نسخة مل يذكر فيها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ 
كده الدكتور جرار بوجود  ويؤ،٢١)(الدكتور الترغي أن تكون من القرن العاشر اهلجري

م ، ويف النسخة خره ٨٩٢اليت سقطت سنة ) مالقة( بعد ذكر مدينة »أعادها اهللا«عبارة 
  .٢٢)(أو اثنان، وسقط من آخرها ورقات قليلة، يف تقدير احملققني الفاضلني

 
  .٥٢: أعالم مالقة )21(
  .٣١ - ٣٠: ، وأدباء مالقة٥٣ - ٥٢: أعالم مالقة )22(
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 - جرار .  كما يقول د- إضافة إىل ما يف املخطوطة من حموٍ ونقص وطهي و
 يف بعض الكلمات واألسطر وأخطاًء لغوية الًكُّ وتأا وسقطًا كثريافإن فيها تصحيفً

  .٢٣)(وإمالئية

علومات عن خمطوطة الكتاب، واستجابةً لعزمية  من هذه احلقائق واملاوانطالقً
 تصديا مزودين باهلمة لتحقيق - على انفراد -ا مقوية حثّت كل واحد فيه

 الوصول علىالكتاب، ووضعا خطة العمل اليت رأى كل واحد فيهما أا تساعده 
. د من الصحة والسالمة أو هو صحيح سليم، فقال ا، قريباإىل تقدمي النص حمققً

إال أن إرادة اهللا يف « :ة إىل صعوبة النص وكثرة مشكالته بعد اإلشار٢٤)(الترغي
إخراج هذا النص وإحيائه وتيسري سبل نشره واالستفادة منه قد آذنت فيه بالعمل 

هلية والعلية ليتجاوز إلهلذا العبد الضعيف ليقتحم مغالقه، وقربت إليه من األسباب ا
هللا كل الظروف من وقت وعلم وصحة لتكرب جبانبها موانعه وهيأت له من فضل ا

  .»بعث هذا الكتاب وإجراء قراءته آمال النجاح يف

  .خل إ»...ام النص يف النهاية بفضل اهللاوقد استق«: مث قال يف الصفحة نفسها

عني الدكتور الترغي يف عمله بإهداء األستاذ البحاثة حممد املنوين حنو وقد أُ
لذي  صفحة من احلجم الكبري، وهو الشطر ا٥٧يشمل «: اثلث املخطوطة حمققً

ر الترغي، مع ، وقد سلّم األستاذ املنوين الدكتو»ميثّل الثلث األول من الكتاب
 فيه خبطّ يده خمتلف التعاليق وختريج النصوص ا صغريادفتر«: النسخة املذكورة

  .٢٥)(»واهلوامش اليت تتطلبها القراءة العلمية للنص
 

  . وللدكتور الترغي كالم مشابه ومقارب٣١: أدباء مالقة )23(
  .٨: أعالم مالقة )24(
  .٥٦ - ٥٥: أعالم مالقة )25(
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ا الفقيه حممد بوخبزة خبط النسخة املخطوطة اليت كتبها وخرجه«ووصلت إليه 
  .٢٦)(»يده

وز كان حييل عليها يف احلواشي عند شار إىل ما وصل إليه من النسخ برموقد أ
  .االقتضاء

وقد وقعت كما «ده يف اإلقدام على حتقيق الكتاب جرار عن ترد. وحتدث د
عف كلما أعياين قراءة نص أو وقع غريي يف شرك التردد فكانت قوى نفسي تض

فأمضيت عزمي وغالبت هوى نفسي وشحذت مهيت، «:  إخل، إىل أن قال»...مجلة
ووطّنت النفس على املُضي يف حتقيق املخطوطة واحتمال كل مشقة من أجل 

  .٢٧)(»إجنازها ونشرها، وقد مت ذلك بعون اهللا وتوفيقه

  .ذكورةجرار سوى صورة املخطوطة امل.  ومل يكن بني يدي د-
ن بعدد من املصادر، ورجعا إىل كتب التراجم وقد استعان احملققان الفاضال

اليت استفادت من الكتاب احملقق، يف مراجعة التراجم، ويف ضبط النصوص الشعرية 
غريب خمتارات من الشعر امل«:  كتابا وخصوصأمكنة أخرىاليت وردت يف 

إبراهيم بن مراد عن خمطوطة . نفه دالذي نقل فيه مص »واألندلسي مل يسبق نشرها
ايف تونس استفادت من كتاب ابن مخيس ونقلت عنه كثري.  

 وقد اجتهد احملققان يف ذكر املصادر اليت ترمجت لرجال الكتاب أو أشارت -
  .واختلف استيفاء أحدمها عن صاحبه يف معظم املواضعإليهم، 

ر بالشكل دون األمساء، األشعا) أعالم مالقة( وضبط الدكتور الترغي يف -
  . أقل مما صنع يف الشعراوضبط النصوص النثرية ضبطًوسرد التراجم، 

 
  .٥٣: أعالم مالقة )26(
  .٧: أدباء مالقة )27(
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أقل عناية بضبط النصوص النثرية ) أدباء مالقة(وكان الدكتور جرار يف 
  .، وقد متر قطع كاملة ال ضبط فيهاوالشعرية من زميله

املنوين، . وما قرأه أبني ما قرأه هو، (الترغي اختالفات قراءة النص .  أثبت د-
  .على الغالب) وما قرأه الفقيه بوخبزة

حني يوجد النص يف موضع آخر (شعر  عاجل احملققان قضية اختالف رواية ال-
  ). أو أكثرا، وسأورد منوذجدون استيفاء منهما لذلك »كتاب آخر«

  :خال برنامج عمل احملققني الفاضلني -
  . حوشيةمن شرح األلفاظ، وإن كانت غريبة أو) أ
ومن إيضاح اإلشارات، والتلميحات، اليت كانت سائدة يف أساليب ) ب

االكتابة الفنية، ويف الشعر أيض.  
  ).إال ما ندر(ومن ختريج الشواهد الشعرية ) ج

، وليس عنده إال نسخة واحدة وحتقيق هذه األمور وأشباهها يعني احملقق
توجيه قراءة قلقة، وتسمح بتقريب  تعينه يف حل عبارة مستغلقة، أو اويفتح له آفاقً

  .النص احملقق إىل أصله القدمي
  :عدد تراجم الكتاب
  .١٧٤: إىل) أعالم مالقة(، وانتهى يف ١٧٣: إىل) أدباء مالقة(انتهى عدد التراجم يف 

عبد اهللا بن حممد " السم ٦٤أثبت الرقم ) أعالم مالقة(وسبب ذلك أن حمقق 
 سقطت ترمجته من النسخة مع عدد غري معلوم الذي] بن عيسى األنصاري املالقي[

واملذكور هو أبو :  احلاشيةمن تراجم حرف العني، لخرم، أصاب النسخة، وقال يف
  . مبراكشه٥٧٤بن املالقي املتوىف حممد 

عن هذا االسم، فاختلف الترقيم، ونقص عدد ) أدباء مالقة(وسكت يف 
  .ا واحدالًاألعالم املترمجني رج
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٦٨٦

  :يف املراجعة
أدباء (و) أعالم مالقة: (هيتكتاب يف نشرذا أمر على جوانب من حتقيق الوهأن
فأضع مالحظات يف قراءة النص، وختريج بعض الشعر، والتنبيه على بعض ) مالقة

  .اإلشارات واالقتباسات والنقول
يف املقارنة بني العملني، واقتراما، أو ابتعادمها عن ) حمدودة(ومالحظات 
لذي خيرجانه إىل القارئ املتشوق إىل التراث العريب عامة والتراث حقيقة النص ا
  .األندلسي خاصة

 -  ال شك - الفاضالن فإما مبا صنع احملققانوال بد، قبل ذلك، من التنويه 
وعانيا معاناة شديدةةً كبرياقد بذال جهود ،.  

مني  إىل الباحثني والدارسني، واملهتومن شكرمها على تقريب هذا الكتاب
 إن - بصدق -باألدب وعصوره، ورجاله، وإن كان على هذه احلال، وأقول 

صف احملقق، وإن على أصل واحد عمل مشكل، وهو ال ين ااعتماد) النص(حتقيق 
لكثرة ما يرد على احملقق من اآلراء وألوان اكان األصل الذي بني يديه جيد ،

تحقيق الاخلطأ يف االعتراض، فما بالك، والنص مشكل، أو هو نص صعب، و
وارد، وهو متوقع، لطبيعة النسخة الباقية، وللمسؤوليات الكثرية امللقاة على عاتق 

ااحملقق، أو املتصدي للتحقيق، فإذا مل يصرب للتحقيق صربومل حيمل الً، طويا شديد ،
  .ما خاف منه، وخشي عواقبهه على اإلنسان، والتدقيق، وقع فينفس

 عمثيلحممد بن «: لكتاب نقرأ، يف الطبعتنيراجم ايف أول ترمجة من ت
وتكرر ذلك يف سرد االسم، يف أثناء .  هكذا بتقدمي امليم على الثاء»العاملي

عمثيل:  بتقدمي امليماالترمجة، وورد االسم يف احلاشية يف الطبعتني أيض.  
أعالم (يف ) عمثيل(وورد االسم كذلك، يف الطبعتني يف ترمجتني أخريني 

  .٣٧٢ص و٣٧١: ص) أدباء مالقة(، ويف ٣٤٦ و ٣٤٥ ص) مالقة
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لتخريج بيتني من الشعر، ومل ) الذخرية البن بسام(وقد رجع احملققان إىل 
ينتبها إىل أن الدكتور إحسان عباس حمقق الذخرية، قد قرأ االسم من املخطوطة 

) كذا(ذكر ابن عسكر «: ٨٥٤، وقال يف حاشية الصفحة ٢٨)(على الوجه الصحيح
: ص(وذكر ... من أشياخ مالقة:  علي بن عميثل وقال١٦٦: باء مالقةيف أد
  .»إخل... سليمان بن عميثل، وهو يرجع بنسبه إىل قبيلة عاملة) ١٩٠

اواشتهر يف اللغويني عبد اهللا بن خليد بن سعد، وكان شاعرومن ا، كاتب ،
  ).ه ٢٤٠ سنة ت. (أبو العميثل: وكنيته«ما اتفق لفظه واختلف معناه : بهكت

الضخم الشديد العريض، : ، وفيها)ع م ث ل(وللعميثل معان نقلها يف اللسان 
  .»...ألسد، واجلمل، والفرس والرجلوهو من صفة ا

 قطعة نثرية له ٢٩)()حممد بن احلسن بن كامل اخلضرمي(يف ترمجة ابن الفخار 
 ، وكما٨٨): أعالم مالقة(أسوقها، كما وردت يف ) الزرزور(يف موضوع 

  .  من عندي ملتابعة النص ومقارنته٣٠)( اخلطوطضبطت، على أن

  .وتغشى منازِل الكرماء...  حيث ينتشر احلبيسقط الطري«

 طيبة املاء والعشب، وغدوت دوحةً األدب روضةً يف -  أعزك اهللا -ملا كنت 
 امثمرة باجلد، أوشكت طيور الثناء أن تنشر عليك قالعبالتهمم يف اد، مورقة 

، فوجدت بثراك احلب النثري، واملاء ا وجياعامت عصافري الرجاء عليك عطاشوحا
، ومل ترع بصرصرة الصقور وانتفضت وترنمتالعذب النمري، فشربت والتقطت 

حني غدت يف املاء النمري، فهي مائلة على طي األجنحة، مثنيةً عليك باأللسنة 

 
 .٨٥٤ ص٢ ج١الذخرية ق )28(
 .٦٢:  وأدباء مالقة٨٨: أعالم مالقة )29(
 ).الة! (لكلمات، فطُبعت هنا حبرف ثخنييف األصل وضع كاتب املقال خطوطًا حتت بعض ا )30(
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 فلم تقتنص بأيدي دوانيكهاسطت  األراك، وبقصباملُفصحة، قد جعلت أرائكها 
  : القصب مبخضرِةالفخوخ واألشراك، تتغىن من الطرب، وتتناشد

 رة مبعمــر مــن قُبــفيــا لــك
  

 لك اجلو فبيضي واصفري    خال 
  

 ٣١)(ونقِّري ما شئت أن تنقري    
  

 صفري، قُص جناحه  بالثناء عليكا، له أبد٣٢)(زرْيزِيروملا قطع اآلن إليك منها 
 رجوت أن تعيده وافر ،ه، فكلُّ قلبٍ عليه عاطف، وحسن صباغُحاِذفحنوك فهو 

واح يذكرك يف ااجلناح، صافروالر انتهى»الغدو .  
  :قلت
 كتب الناسخ البيت، وكأنه نثر فأعاده احملقق، ولكنه مل خيرجه، وهو -١

 من قصيدة فخمة يف مدح عقبة بن سلم، ٣٣)(مشهور، من شعر بشار بن برد
: رسالة الزرزورية، وقد قالاد الكاتب املترجم له من شعر بشار يف درج الواستف

  .»فوجدت بثراك احلب النثري«
  .األرضروضة يف ): أدباء( يقابلها يف األدبروضة يف ) أعالم( قوله من -٢
حتسسه ينظر أين هو، واجلد : طلبه، وممه: يقال مم الشيء: التهمم واجلد -٣

ويبدو، من سياق الكالم، أن الكاتب أراد اهلم باألمر، فشجرةُ بكسر اجليم معروف، 
  .ومثرها تنفيذ ذلك اهلم وحتقيقه) كالعطاء لذلك الزرزور(ورقها هم بفعل اخلري : جمده

 
، ١٣٩: ١، نقالً عن جممع األمثال للميداين ١٥٨ - ١٥٧: ديوان طرفة بن العبد )31(

 .مكان، كما قال ياقوت يف معجم البلدان) معمر(والقطعة ستة أبيات من الرجز، و 
واألوابد، تعيش جنس طري من فصيلة الزرزوريات، أنواعه ستة فيها القواطع : الزرزور )32(

باستطالة ومجاعات، قوتها احلشرات وبعض الثمار، تتميز بريشها األسود الالمع الرقط، 
 ). ٧٠٦: ٢املوسوعة يف علوم الطبيعة . (أجنحتها وبقصر أذناا

 .١٣٦: ١) نشر الشركة التونسية للتوزيع(ديوان بشار بن برد  )33(
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   .»فشربت والتقطت وانتفضت وترنمت«: قوله يف الطيور -٤
  :فيه إشارة

  :إىل قول انون) أ
 وإين لتعروين لـذكراك نفـضةٌ     

  

 ا انتفض العصفور بلّله القَطْر    كم 
  

  ٣٤)(...»لذكراك هزةٌ«:  ويف رواية-
  :)٣٥(ةيف مطلع قصيدة غزلية صداح: مريوإشارة إىل قول ثوبة بن احلُ) ب

 محامةَ بطـنِ الـواديني ترنمـي      
  

 سقاك من الغر الغوادي مطريها     
  

قصب «: بهققني هكذا، تصحيف، صوا وقد وردت عند احمل»قصب األراك« قوله -٥
  ٣٦)(. نوع نبات خمتلف عن األراك» املهملةبالصاد« مجع قضيب، والقصب »األراك
٦- ستعار للوبر : نيكراالدعن الثياب له مخلٌ قصري، وي الطنافس، أو ضرب

اكقول الراجز يصف بعري:  
  كأنه مجلّلٌ درانكا

  .وقيل إن الدرانيك تقال للستور والفُرش
: ، بدليل قولهة تلك الطيور فشبهها بالدرانكأراد الكاتب أن يصف أجنح

  .ت ذلك جنت من األشراك اليت نصبت هلالَ فلما فع»بسطت درانيكها«
 

نسبة القصيدة، وهي تروى أليب صخر اهلذيل  وهناك كالم على ١٢٠: البيت يف ديوانه )34(
انظر ما ذكره حمقق الديوان وجامعة عبد الستار فراج يف حاشية : (يف تفصيل طويل

 ). وما بعدها١٢٠: الصفحة
  .١٩٨: ١١) دار الثقافة(األغاين  )35(
القصب، وهو البوص، نبات كعبوري من فصيلة، البخيليات، يستعمل يف صناعة  )36(

: ٣املوسوعة يف علوم الطبيعة (انس، ويتخذ من الدقيق منه أقالم للكتابة السالل واملك
د يف النباتات شجر السواك، جنبة من األراكيات تع واألراك، وهو الكباث، و-) ١٢٨٩
 ).٤٦ : ١املوسوعة يف علوم الطبيعة (الطبية 
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 أورد احملقق الرجز بزيادة الفاء يف أوله، وليست الفاء من الشعر، -٧
، وهي )١٥٧:  امع-ديوانه (واألدبيات مشهورة، من شعر طرفة بن العبد 

  .٤٢٢ : ١ والعسكري ٢٣٩ : ١ل كامليداين حاشية يف كتب األمثا
قاصد : ، أي)رامٍ نفسه(أي حاذف بنفسه : »فهو حنوك حاذف«:  قوله-٨
  .ايف اللسان أيض) خ ذ ف(وتنظر مادة (إليك، 
يرزقكم كما « يذكر باألثر املشهور »يذكرك يف الغدو والرواح« قوله -٩

ايرزق الطري تغدو مخاص٣٧)(.يث احلد»...ا وتروح بطان  
  . من عندي٣٨)(هكذا، واخلطوط حتت الكالم) ٦٢: أدباء مالقة(والنص يف 

 وتغشى منازل الكرماء ملا كنت أعزك اهللا نشر احلبيسقط الطري حيث «
 طيبة املاء والعشب، وغدوت دوحةً يف اجلسد مورقةً بالتهمم، ]رض[اَألروضة يف 

مت عصافري الرجاء عليك ، وحاعليك قلوعامثمرة باجلد، أوشكت طيور الثناء 
اعطاشالنثري، واملاء العذب النمري، فشربت ا وجياع فوجدت بثراك احلب ،

دت يف املاء ، ومل ترع بصرصرة الصقور حني غوالتقطت، وانتفضت وترنمت
النمري، فهي مائلة على طي األجنحة مثنية عليك باأللسنة املفصحة، قد جعلت 

 فلم تقتنص بأيدي الفخوخ واألشراك، رائكهاأأرائكها قصب األراك، وبسطت 
  .القضبمبخصرة تتغىن من الطرب، وتتناشد 

ــربة مبعمــر ــا لــك مــن ق  ي
  

 لك اجلو فبيضي واصفري    خال 
  

 ٣٩)(ونقري ما شئت أن تنقّري    
  

 
 ).خ م ص(لنهاية يف غريب احلديث ا )37(
 .يريد احلرف األسود )38(
 .ة يف ستة أبياتمن قطع )39(
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يزير، له أبدرجناحه فهو  بالثنااوملا قطع إليك اآلن منها ز ء عليك صفري، قص
 قلب عليه عاطف، جيوز أن تعيده وافر اجلناح، ، وحسن صباحه فكلحادف حنوك
انتهى» بذكرك يف الغدو والرواحاصافر .  
أعالم مالقة (صُّون(،على ما فيه ،من نص  أجود )وقد سبق أن ) أدباء مالقة

  .قد مرت به أكثر من يد) من أوله( الكتاب ثَلُثُ
 على الذخرية )القةأعالم م(فقد أحال على ) الزريزيرأو  ( الزرزور أما - ١٠

  ).أدباء مالقة: (وأمهل ذلك حمقق) ٧٥٨ : ٤(و ) ٣٤٧ : ٣(
يضاف إىل ذلك ورود ذكر الزرزور، ورسائل تتعلق به يف رسائل ابن : قلت
، وقد وقف عند ظاهرة كتابة ٤١)(، ويف رسائل ابن مغاور الشاطيب٤٠)(أيب اخلصال

 الباحثني يف األدب عدد من) مع إيضاح لفكرة تلك الرسائل( يف الزرزور ةالرسال
حممد بن . د و٤٣)(شوقي ضيف. ، و د٤٢)(إحسان عباس. د: األندلسي، فيهم

  .، وغريهم٤٤)(حممد رضوان الداية. شريفة، و د
وأول من بدأ منط الرسائل الزرزورية الكاتب األندلسي سراج بن عبد امللك 

ة بناها على الدعابة يف الشفاع وكان قد أرسل رسالةً) ه٥٠٨ ت(بن سراج 
  . اتفاق امسه مع اسم طائر الزرزورالًلشخص يسمى بالزريزير مستغ

مبخصرة القصب، : ، ويف أدباء مالقة»مبخضرة القصب«:  يف أعالم مالقة- ١١
  .ومل يوجها القراءة

 
  .٢٣٤ ، ٣٧: رسائل ابن أيب اخلصال )40(
  .)حممد بنشريفة. من عمل د (٢٠٩ ، ٨٨ - حياته وآثاره -ابن مغاور الشاطيب  )41(
  ).عصر الطوائف واملرابطني(تاريخ األدب األندلسي  )42(
  .٤٢٧): األندلس(تاريخ األدب العريب  )43(
 ).صالترمجة ابن أيب اخل(يف األدب األندلسي  )44(
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: أعالم(وعن التصحيفات الطريفة ما ورد يف نص يف ترمجة ابن الفخار املالقي 
الم مالقة، قال راويا اخلرب بإسناد أشار إليه  ألعالً، والسياق أو)٩٦: ، وأدباء١١١

  :عن علي بن عبد الصمد الكويف، قال
 عشر سنني ألتقط من نوادره، وأتلقف من أشعاره وأذب عنه الًخدمت لو«

امن يؤذيه، ففقدته أياموحوله مجاعة من الصبيان ا على شدة طليب له، فوجدته يوم 
نح عين أوالد الطوامث، : إال أنه قاليرمونه باحلصى، فسلّمت عليه فلم يرد 
 بريد الباقلأشتهي : ما تشتهي؟ فقال: فأزلتهم عنه، مث سألته عن حاله فقلت له

، ووضعتها بني ا أو بدهن جوز، فصنعتها وهيأا، مث أدخلته مسجدشيدجبدهن 
 اأيها األستاذ هل أحدثت شيئً:  دلين على أنه جائع فقلت لهالًيديه فجعل يأكل أك

 بالقصعة، فتركته حىت شبع وسكن وطابت ي؟ فهم أن يضرب رأسرقة الشعر يف
  :اكتب: أيها األستاذ ما قلت؟ قال: نفسه، مث قلت له

ــ بح رأن أُضــم ــهأضــمر  ا ل
  

 فيــشتكي إضــمار إضــمار 
  

 خلـــضبته بـــدمٍ جـــارِ
  

ــةٌ  ــه منل ــرت ب ــو م  رق فل
  

  :اكتب: فقال! أرق من هذا: فقلت
 

 ذ مـر مبتـسما    شبهته عمـرا إ   
  

 إذ عِلمـا  فكاد جيرحه التشبيه     
  

 !فسيلت فكريت من عارضيه دما    
  

 ومر يف خاطري تقبيـل وجنتـه      
  

  :اكتب: أرق من هذا، فقال: فقلت
 

  لكـي  املـرآة أضمر أن يأخـذ     
  

 فجاز وهـم الـضمري منـه إىل       
  

ــه فأدن   ــر متثال ــاينظ  اه
  

 !وجنتــه يف اهلــوا فأدماهــا
  

 
أي شيٍء يكون أرق من ! يا ابن الفاعلة: ن هذا، فقالأريد أرق م: فقلت

  . انتهى» تكون أرق من هذا٤٥)(زل حريرةًـهذا؟ انتظرين حىت نطبخ يف املن
 

نوع من احلساء، واشتهرت احلريرة يف األندلس واملغرب، وهي اليوم يف بلدان : احلريرة )45(
 .املغرب العريب طبق مفضل، مكمل ألطباق املائدة
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  :قلت
  . مل يرجع احملققان إىل أي مصدر ملراجعة اخلرب، أو لتخريج الشعر-١
ولو بإشارة سريعة، فقد ساق املؤلف اخلرب، يف ) لول( مل يعرفا بشخص -٢

  .مجلة أخبار ذات صلة، يف الترمجة املذكورة
٣-ا وقع احملققان معا يف شيء من التصحيف يف النثر ويف الشعر أيض.  

  :وأقول
 لول هو أبو وهيب امللقّب بانون، من أهل الكوفة، قال فيه ابن شاكر -١

الكتيب، حدث عن أمين بن نايل وعمرو بن دينار، وعاصم ابن أيب النجود، وكان 
، ووسوس، وله كالم مليح ونوادر وأشعار، واستقدمه الرشيد أو عقالء اجملاننيمن 

  .٤٦)(غريه من اخللفاء ليسمع كالمه، تويف يف حدود التسعني ومئة
وتسرد من أخباره، وأشعاره، وفيها القطع الثالث، دون خرب الطعام املذكور 

  .فلم أجده يف مصادري اليت رجعت إليها: هنا
، أشتهي برنية باقلي: صحيف، وصوابه ت»بريد الباقلهي أشت«:  قوله-٢
  .٤٧)(إناء واسع الفم من خزف أو زجاج ثخني: والربنية

 
قال :  وفيه٣١٢ - ٣٠٩ : ١٠، والوايف بالوفيات ٢٣١ - ٢٢٨: ١فوات الوفيات  )46(

، )ما تعرضوا له جبرح وال تعديلو: أي تعليقاً على روايته احلديث(الشيخ مشس الدين 
وتنظر يف الشعر املروي هنا عن لول ترمجة خالد بن يزيد الكاتب لورود شيء منه مثة 

  ).٢٨٢ - ٢٧٨ : ١٣الوايف (
انظر مثالً العقد البن عبد ربه، والتذكرة احلمدونية يف ( ولبهلول أخبار مفرقة -

  ).صفحات كثرية من أجزاء الكتاب
 ٧٨٠: طيبة هكذا يف الوصلة إىل احلبيب يف وصف الطيبات والوصف الربني )47(

  .اينالرب: ، واجلمع)احلواشي(
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  . الباقالءبريدأشتهي : ٩٦) أدباء مالقة( ويف -

: تصحيف، صوابه: ا يف أعالم مالقة وأدباء مالقة مع»بدهن شريج« قوله -٣
  . وهو معروف»دهن شريج«

 تصحيف، ا يف املطبوعتني مع»الشعر يف رقة اهل أحدثت شيئً« قوله -٤
) البشرة(وقد صوبته بـ . فليس للشعر بكسر الشني أو فتحها مدخل يف النص

  .ووجدته كذلك حني رجعت إىل ترمجة لول
  .»رق فلو مرت به ذرة«:  رواية الفوات-٥

٦-ا يف القطعة الثانية، يف املطبوعتني مع:  
  ماعِلفكاد جيرحه التشبيه إذ 

  .، من الكلم، وهو اجلَرح»إذ كلما«:  تصحيف، وصوابه»إذ علما«وقوله 
  .والكلمة كذلك يف الوايف بالوفيات

والصواب حذفها ونقل ) املرآة(مدة فوق ألف ) أعالم مالقة( أثبتت يف -٧
  :سرح كما ذكر احملقق، وذلك قولهنالفتحة إىل الراء ليستقيم الوزن، والبيت من امل

ر أن يأأضاةَ لكيمرخلإ.... خذُ امل  

  ).أدباء مالقة(وقد وردت الكلمة على الصواب يف 

 املؤلف ابن  خالٍ،)حممد بن علي بن خضر الغساين(ويف ترمجة ابن عسكر 
  . مجع الشعر والنثر، وفيه صورة من صور االختالف نص،مخيس

 مالمح من نقص عملية ا، وفيه أيض)أدباء مالقة(وحمقق ) أعالم مالقة(حمقق 
  .التحقيق من كال احملققني الفاضلني، عما يقتضيه حال النص، وطبيعته

وهو قطعة من رسالة تعزية، وهو ...) أعالم( يف ١٨١والنص على الصفحة 
  ).أدباء مالقة( يف ١٧١على الصفحة 
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): أدباء مالقة(، وسأقابل نقاط املراجعة على )أعالم مالقة(والسياق مأخوذ من 
  :قال: لنص جزء من رسالة تعزيةوا

 بأول من أفرده الدهر من محيمه، وجرعه كأس - أعزك اهللا ووقاك -ولست «
 يف الرب والبحر، أمل يفجع العلماءمحيمه، فشيم الزمان عدم األمان، وسجايا الدهر رزايا 

ره يبكي لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك، وأصاب اخلنساء بصخر، فامتمملم  مبالك، وصي
حيجبه ما يسرده له من الثناء والفخر، وفرق بني ندماين جدمية، فأفقد كل واحد منهما 

   أخوين كانا حىت أنشد عن ا ومأل قلب سيبويه أحزان-ندميه 
 )مهمـا غـدا   (كل أخٍ   

  

ــه مفارقـــ    هأخ لـ
  

 ال بـــد أن يطرقـــه
  

 ــمــن احل  همــام طارق
  

ناء، فإذا علم املرء أنه إىل املوت  فال ينفعهما االستثالعناءوسوف يلحق الفرقدين 
  :مآله، وقد درج عليه سلفه وآله، فما ينفعه الوله، وسوف يفين آخره كما أفىن أوله

 هالـك   وابن وما املرء إال هالك   
  

 عريق نسبٍ يف اهلالكني     وذو 
  

  :وكتب معها

  فمثلــك مــن يؤســىعــزاًء
  

 إذا اخلطب لَـم   به يف العزاء     
  

 هومن كـان قلبـك يف صـدر       
  

  الصرب ما خـطّ فيـه األمل       مما 
  

 إذا ما ادهلمت دياجي الظلـم     
  

ــه   ــدر ب ــم ب ــيوللعل  جيتل
  

 ومن بـدر أن الـردى منتـهاه       
  

 
 ليـت مل  فليس مفيـدا لـه       

  

 ومــن أمــل اخللــد يف دهــره
  

 !فمن جهل نفسه قـد ظلـم       
  

  :قلت
 فيه جناس، »لدهر من محيمه، وجرعه كأس محيمهمن أفرده ا«:  قوله-١
 مع عدد من املُحسنات البديعية األخرى كالسجع، ا أسلوب اجلناس فاشيوكان
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، ٤٨)(أيب الفتح البسيت خاصةاقي متأثرين باملشارقة، وبوكانوا يفردون جناس الفو
  .املاء احلار: القريب، والصديق توده ويودك، والثانية: فاحلميم األوىل

  .، ومل يعلقها يف احلاشيةالعلما رزاي): أدباء مالقة( يف »رزايا العلماء«:  قوله-٢
 اإلشارة فيه مشهورة، واملراد، متمم ابن » مبالكاأمل يفجع متمم«:  قوله-٣
  .٤٩)(وأخوه مالك بن نويرة من رؤساء قومه، وله خرب مشهور) الشاعر(نويرة 
  :)٥٠(خل فيه إشارة إىل قول متمم إ»...وصيره يبكي القبول:  وقوله-

  على البكـا   لقد المين عند القبور   
  

 رفيقي لتذْراف الدموع السوافك    
  

 أتبكي كـلّ قـرب رأيتـه      : فقال
  

 إن األسى يبعثُ األسى   : فقلت له 

 لقربٍ ثوى بني اللوى فالدكادك؟     
  

     مالـك ذروين فهذا كله وقرب! 
    

: قَدم متمم العراق، فجعل ال مير على قرب إال بكى عليه فقيل له: قال األصمعي
...»األبيات«تبكي أنت على قرب بالعراق؟ فقال ك باملال وميوت أخو

 

)(٥١  
 قصتها مشهورة، يف رثاء أخيها صخر، »وأصاب اخلنساء بصخر«:  قوله-٤

  .وأكثر شعرها الباقي، يف رثائه
 فيه إشارة إىل بيت ملتمم يف أخيه مالك »وفرق بني ندماين جذمية«:  قوله-٥

  ):مع بيت يليه(ياد املختارة، وهو قوله لة صداحة من القصائد اجليمن قصيدة طو
 

 .بع أكثر من مرةله ديوان طُ )48(
  .أخباره يف السري والتواريخ وحروب الردة خاصة )49(
  .٢١٠: ٢) ة حيدر آبادعطب(القطعة مشهورة، وهي يف احلماسة البصرية  )50(

  .شي الصفحة املذكورة يف الكالم على القطعة وانظر حاشية احملقق يف حوا-
 يف أخبار مالك ومتمم، وكانا صحابيني، ٢٤٩ - ٢٣٩ : ١٥) الثقافة( وانظر األغاين -

  .وكانا شاعرين
 .٥٥٥: ٢معجم ما استعجم  )51(
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 وكُنا كنـدماين جذميـة حقبـةً      
  

 فلمــا تفرقنــا كــأين ومالكًــا
 من الدهر حىت قيل لن يتصدعا      

  

 ! مل نبت ليلةً معا    لطول اجتماعٍ 
    

 قصيدتها قد استنشد متمم وكان عمر بن اخلطاب
 

 هذه فلما بلغ إىل ٥٢)(
  !هذا واهللا التأبني: مرقال ع) يعين هذين البيتني: (قوله

  مها مالك وعقيل من بلقني أحضرا ابن أخت جذمية وندمانا جذمية األبرص-
ما يرغبان فيه فطلبا أن يكونا ندمييه، فأنعم هلما بذلك، بعد فقدانه فحكّمهما في

) يف نفسه وأخيه(فذلك قول متمم وبقيا معه أربعني سنة، فضرِب ما املثل، 
  .٥٣)( واخلرب طويل»ة البيتوكنا كندماين جذمي«

  »أخوين كانا) عن( حىت أنشد اومأل قلب سيبويه أحزان«:  قوله-٦
  ):أدباء مالقة(ويف ) أعالم مالقة( هذا نص -
  »ن كاناْييخأُ: حىت أنشد«

  :)٥٤(يكربيه يف الكتاب هو بيت عمرو بن معدوالذي أنشده سيبو
 

  .٢٤٧: ١٥: األدىن )52(
 قبل ٣٦٦لربص فيه، تويف حنو :  واألبرش، واألبرص، والوضاح من صفات جذمية-

 وكان ملكاً من ملوك التنوخية يف العراق، وهو صاحب القصة املشهورة مع الزباء اهلجرة
 .)٣١٦ : ١٥، واية األرب ٣٤٢ : ١، والكامل البن األثري ٢٩٩احملبر (

القصيدة اليت منها البيتان مشهورة، أنشدها متمم حني قتل خالد بن الوليد رضي اهللا عنه  )53(
  . مستفيضة يف كتب التاريخ واألدبمالكاً يف حرب الردة، والقصة

 يف خرب ١٢٩٨ - ١٢٨٩ : ٣رفع احلجب املستورة عن حماسن املقصورة :  وانظر-
  .عمرو بن عدي اللخمي

، وللنحويني كالم على موضع الشاهد يف البيت، قال البغدادي ٣٣٤: ٢كتاب سيبويه  )54(
 يف البيان، واملربد يف ظ سيبويه واجلاحوالبيت نسبه«): ١٠٨ : ٢(يف شرح شواهد املغين 

رب الصحايب ومل أره يف ديوانه، ونسبه غري هؤالء الكامل وغريهم إىل عمرو بن معديك
كالم على البيت ...) شعر عمرو( وجلامع »امر األسدي الصحايب أيضاًإىل حضرمي بن ع

  .١٦٧ - ١٦٦ص : انظره مثة
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ــوه   ــه أخ ــلّ أخٍ مفارق  وك
    

 للفرزدق هي قطعةٌ من بيت" أُخيني كانا: "أكما قر) أدباء مالقة( وعبارة -
مشهور من قصيدة نفيسة له وصف فيها الذئب إىل قضايا أخرى

 انلعمــر أبيــك إال الفرقــد 

)٥٥(:  
 وأنت امرٌؤ يا ذئب والغدر كنتم     

  

 ! أُرضـعا بلبـان    أخيني كانا  
  

  : قوله-٧
ــل أخٍ  ــدا(ك ــا غ  )مهم

  

ــه   أخ لــــه مفارقــ
  

ــه  ــد أن يطرقـ  ال بـ
    

الكلمتني اللتني بني قوسني ليستقيم الكالم، فيجيء ) أعالم مالقة(أضاف حمقق 
  .على جمزوء الرجز، وتصرف يف بعض مفردات البيت األول) حبسب قراءته(

ــام طارقــ   ــن احلم  هم

ه من املوت وكل أخٍ أخوه مفارقه، وال بد أن يطرق«): أدباء مالقة( ويف - 
  .»طارقه

 ولكنه أشار  من الشعر أو بيتنياكاتب مل يورد بيتوعلى هذه القراءة فإن ال
يكرب، وأدخل بعض مفرداته يف عباراته، وأخضع ذلك إىل بيت عمرو بن معد

  .للسجع
  .أقرب إىل السياق، وتسلسل الكالم) أدباء مالقة(وقراءة 

 والعبارة على هذه الصورة يف »العناءوسوف يلحق الفرقدين «:  قوله-٨
  .»الفناءوسوف يلحق الفرقَدينِ «: ، والصوابم تصحيفاملطبوعتني يف الكال

فال ينفهما «: ولذا قال بعد ذلك: األوىل أوىلو) العفاء(وميكن أن تقرأ 
 قال »إال الفرقدان«يكرب ء الذي يف بيت عمرو بن معداالستثنا:  واملراد»االستثناء

  .٥٦)(» أخوه مفارقه- غري الفرقدين -وكل أخ : كأنه قال«: ويهبيس
 

  .٨٧٠: ديوان الفرزدق )55(
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  : قوله-٩

      وما املرء إال هالك وابن هالـك 
  

 وذو نسب يف اهلالكني عريـق      
  

ه، وغير حركة الروي فيه،  يف البيت، وحوريبدو أن الكاتب تصرف: قلت
  :والبيت على وجهه يف ديوان أيب نواس من قصيدة مشهورة منها قوله

   الدنيا لبيب إذا امتحن  تكـشفت  
  

 له عن عدوٍّ يف ثياب صـديق       
  

  :مكسور، ورواية الديوان هي) القاف( الروي ففحر
 هالكأرى كل حي هالكًا وابن      

  

 وذا نسبٍ يف اهلالكني غريـقِ      
  

، بضم التاء) أعالم مالقة( يف صدر النص مضبوطة يف »لست«:  عبارة- ١٠
 الً، ألن الكاتب خياطب رجليست: ، والصواب)أدباء مالقة(وهي مهملة يف 

  .ما أصاب بعض الناس من املشهورين املعروفني من البالءيعزيه، وخيفف عنه بذكر 
  :بضبطه) ١٧٢: أدباء مالقة( رواية البيتني األخريين يف -١

  فمثلك مـن يؤسـى     عزاًء -١
  

 إذا اخلطب لَـم   به يف العزاء     
  

  ومن كان قلبك يف صـدره      -٢
  

  الصرب ما خـطّ فيـه األمل       مما 
  

 جيتلــي وللعلــم بــدر بــه -٣
  

 مت دياجي الظلـم   إذا ما ادهل   
  

  ومن بدر أن الردى منتـهاه      -٤
  

 ليـت مل  فليس مفيـدا لـه       
  

  ومن أمل اخللـد يف دهـره       -٥
  

 !فمن جهل نفسه قـد ظلـم       
  

عزاٌء بالضم وللضم ): أدباء(عزاًء بالنصب، ويف ): أعالم مالقة(ضبط يف ) أ
  .وجه، والنصب أوىل

 
  .٣٣٥: ٢كتاب سيبويه  )56(
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لو (هر  على العبارة، والظا مل يعلق احملققان»....إذا اخلطب مل«: قوله) ب
 مث جرى االستغناء عن اهلمزة ضرورةً »إذا اخلطب أملّ«: أن املراد) صح املخطوط

: ة إىل اهلمزة احملذوفة للضرورة، واألوىل أن يكتب الفعل مزة وصل إشار)للوزن(
  . ٥٧)(»إذا اخلطب املّ«

  . بالبناء لغري الفاعل)أدباء( صوابه يف ٣ يف البيت »جيتلي«: )أعالم(قوله يف ) ج
 ما ،ال معىن هلا، واألقرب، وهو مقبول« ليت مل » لهافليس مفيد«عبارة ) د

ألا مؤقتة فحياة اإلنسان حمدودة، وعلى ) سالمته(، أن سلم، أي )أدباء(اقترحه يف 
   :)٥٨(هذا امللمح قال كعب بن زهري

 كل ابن أنثى وإن طالت سـالمته      
  

 مـولُ يوما على آلة حدباَء حم     
  

  :وقول محيد بن ثور اهلاليل
 بين بعد حـدة   د را أرى بصري ق  

  

  »بعد صحة«: وروي

 ٥٩)(وحسبك داًء أن تصح وتسلما     
  

  .انتهى. »كفى بالسالمة داًء: وهذا كله يف معىن األثر أو احلديث
اق يف كالمه عليه الصالة حسن الطب« ويف التمثيل واحملاضرة يف فقرة -
  .٦٠)(»ة داًءكفى بالسالم« »والسالم

وإذا انتبهنا، وحنن نقرأ النص، إىل الذوق الفين، والنهج الذي يغلب على 
  .الشاعر، استفدنا يف القراءة، واقتربنا من طبيعة النص أو حقيقته

 
  .ا على التسليم بصحة قراءة النص، أو سالمة املخطوطة يف هذا املوضعهذ )57(
 .١٩:  دار الكتب املصرية-ديوان كعب بن زهري  )58(
  .يريد أن الصحة والسالمة تؤديه إىل اهلرم: يف الديوان بعد هذا البيت )59(

  ٧: ان محيد بني ثور اهلاليل ديو-
  .٢٥: التمثيل واحملاضرة للثعاليب )60(
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  يف ترمجته عند صفواناومها ثابتان أيض:  يف ترمجة الكندي بيتان واضحان-
  :، ومها)زاد املسافر(بن إدريس يف ا

 كيـت وهـاج قلـيب     ألمرٍ ما ب  
  

 وقد سجعت على األيك احلمام     
  

ـ       يـألن بياضها كبيـاض شيب
  

 قرب احلمام : فمعىن شدودها  
  

وقد أحملت (هذين البيتني جناس يعرف جبناس التفقية، أو جناس اتفاقية، ففي 
  ).إىل هذا اجلانب من الفنون البديعية فيما سبق

بيتان نظمها الشاعر ) ٨٧: أدباء(و ) ١٠٧: أعالم( ويف الصفحة نفسها -
آخر كلمة من البيت األول مطموسة فأكملها كل واحد من : على طريقة املقطوعة

  :، ومها)من جهة املعىن(احملققني الفاضلني على ما ارتأى 
 ح يب أنت الغين وإن الفقـر بـر      

  

 [....]فأغنين بالغىن املغين مبن      
  

  محى مل أخف دركًا   إن تدركين بر 
    

ومها موافقتان من جهة املعىن، لكن الصنعة الفنية، على منهج الشاعر نفسه، 
  ):النشب: (تقتضي أن تكون الكلمة

 !نفسي فيا نشيب  وإن تكلين إىل     

... .... ..... .... .....  
  

] النشب[فأغنين بالغىن املُغين عن      
  

  .املال األصيل من ناطق وصامت:  فالنشب األوىل-
  .ما ال مخلَص له منهوقع في: نشب يف الشيء:  قوهلممن:  والنشب الثانية-

  :وضبطها يف املطبوعتني: رسم أمساء املترجم هلم

يف رسم عدد من ) ا كبريااختالفً: ميكن أن أصفه فأقول كان (االحظت اختالفً
ويلحق بذلك الكنية، ) أدباء مالقة(و ) أعالم مالقة(أمساء األعالم وضبطها بني 

  .والنسبة، والصفة
ت عدد قليل من هذه األمساء بعض التعليقات يف حواشي املطبوعتني، وحت
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أين الصواب يف قراءة هذا احملقق :  قائمةٌئلكن املشكلة يف تقدمي النص إىل القار
  ؟ الفاضل أو ذاك

ويف األمساء اليت مل يرد هلا ترمجة يف مكان آخر تكون املشكلة أكرب من غريها، 
  : من جهتنياواألمر يبقى قلقً

 االعتماد على هذه القراءة أو - أو موضوعية -مدى صحة : األوىل -١
  .تلك، واعتمادها يف البحوث والدراسات

 حتقيق النص، وإبراء الذمة أمام القارئ فإنه ألقى عليه موثوقية: والثانية -٢
  .مسؤولية قراءة النص وتقريبه

  :وهذا بيان مبا رصدته من االختالف يف ذلك
حممد بن خليفة بن عبد الواحد بن سعيد بن ) ٧٤ص( يف أعالم مالقه -

ص ( يف أدباء مالقة .بدر بن سعد األنصاري  بن عبد اهللا بنخلفاحلارث بن 
  .بن خليفة)... ٤٦

املعروف بابن الفخار، ... حممد بن احلسني) ٨٢ص: ( يف أعالم مالقة-
  .ويعرف ا، وبصاحب نصف الربص

 بصاحب نصف اويعرف أيضالفخار املعروف بابن : .... يف أدباء مالقة
  .الربض

االختالف هنا يف العبارة ويف إمهال الصاد أو إعجام الضاد وأنا أميل إىل قبول (
  ).جرار يف أدباء مالقة. قراءة د

  .تلكعت املسويفحممد بن حيىي بن ): ١١٧ص( يف أعالم مالقة -

  .تلكلت السريفحممد بن حيىي بن ) ٩٨ ص(ويف أدباء مالقة 

  .بابن احلناطحممد املعروف ) ١١٨ص ( أعالم مالقة  يف-
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  ابن احلناطحممد املعروف ) ١٠٠ص (يف أدباء مالقة 
  .بربيب احلشحممد املعروف ) ١٢٠ص( يف أعالم مالقة -

  .برئاب اخلشينحممد املعروف ) ١٠٢ص (يف أدباء مالقة 
  .الغافقي)... ١٢٦ ص( يف أعالم مالقة -

  .العاملي... ) ..١٠٩ ص(يف أدباء مالقة 
  .الشليبحممد بن أيب العباس ) ١٥١ص ( يف أعالم مالقة -

  .الشبليحممد بن أيب العباس ) ١٣٧ ص(يف أدباء مالقة 
  .٦١)(حممد بن أمحد بن عيسى بن جدار) ١٥٢ص( يف أعالم مالقة -

  .جزارحممد بن أمحد بن عيسى بن ) ١٣٨ ص(يف أدباء مالقة 
  . الرعيينرضىذر بن املن) ٢٠٠ ص( يف أعالم مالقة -

  .املنذر بن رضي الرعيين) ١٩٢ ص(يف أدباء مالقة 
  . األنصاريمسلمةبن ..... صاحل بن علي) ٢١١ ص( يف أعالم مالقة -

  . األنصاريسلمةبن .... صاحل بن علي ) ٢٠٤ ص(ويف أدباء مالقة 
  . اللخميلوذانبن .... عامر بن معاوية) ٢٢٠ ص( يف أعالم مالقة -

  . اللخميلورانبن ... عامر بن معاوية) ٢١٦ ص( مالقة يف أدباء
  . املالقيالريةعبد اهللا بن ) ٢٢٧ ص( يف أعالم مالقة -

  .الوبةعبد اهللا بن ) ٢٢٣ ص(يف أدباء مالقة 
  .احلمرييعبد اهللا بن أمحد بن حممد ) ٢٣٤ ص( يف أعالم مالقة -

  .جرياحلعبد اهللا بن أمحد بن حممد ) ٢٣١ ص(يف أدباء مالقة 
 

 وكان حيا ٥٤: ٦ الذيل والتكملة له ترمجة قصرية يف:  الدكتور الترغي يف احلاشيةقال )61(
  .مئةيف حدود العشرين وست
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  .املدايتعبد اهللا بن رضوان ) ٢٣٨ص( يف أعالم مالقة -

  .املراينعبد اهللا بن رضوان ) ٢٣٦ ص(ويف أدباء مالقة 

  .رضى بن املنذر بن رضىعبد اهللا بن ) ٢٤٤ ص( يف أعالم مالقة -

  .رضي بن املنذر بن رضيعبد اهللا بن ) ٢٤٣ص(يف أدباء مالقة 

  . السبيتالسطيعي عبد اهللا) ٢٤٥ص( يف أعالم مالقة -

  . السبيتالسطيفيعبد اهللا ) ٢٤٤ص(ويف أدباء مالقة 

  .بن حبيش... عبد الرمحن) ٢٥١( يف أعالم مالقة -

  .عبد الرمحن بن حسني) ٢٥١ص(ويف أدباء مالقة 

 بعدد من ا استئناسحبيشالترغي على أن األصل حسني وغريه إىل . ونبذه د
جرار الكلمة على . سم بن حبيش صراحة، وأبقى دكتب التراجم اليت ترمجت له، با

  . عن صلة الصلةالًيف سلسلة نسبه نق) حبيش( مث نبه يف احلاشية على اسم ،حاهلا

  .أبا احلسنيكىن ... علي بن احلسني) ٣٠١ ص( يف أعالم مالقة -

  .أبا احلُسنييكىن )... ٣١١ ص(يف أدباء مالقة 

  . القيسيرحونفعلي بن ) ٣٠٣ ص( يف أعالم مالقة -

  . القيسيعلي بن فَرجون) ٣١٤ ص(يف أدباء مالقة 

  .احلشميعلي بن حيىي ) ٣٠٥ ص( يف أعالم مالقة -

  .اخلشميعلي بن حيىي ) ٣١٦ ص(اء مالقة بديف أ

  .األوسيعلي بن جامع ) ٣١٧( يف أعالم مالقة -

  .علي بن جامع املرسي) ٣٣١(يف أدباء مالقة 

  .الذّجيران عم) ٣٢٧( يف أعالم مالقة -
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  .الزجيعمران ) ٣٤٥(يف أدباء مالقة 
  ٦٢)(القيينعيسى بن عياش بن حممد ) ٣٢٨( يف أعالم مالقة -

  .عيسى بن عياش بن حممد القيسي) ٣٤٦(يف أدباء مالقة 
  .املالقيعلي بن عطية ) ٣٢٩( يف أعالم مالقة -

  .القضاعيعلي بن عطية ) ٣٤٧(يف أدباء مالقة 
  .الرندي الرعيينزاد يف عنوان ترمجة عيسى بن سليمان ) ٣٢٩( يف أعالم مالقة -

  ).مل ترد كلمة الرندي (الرعيين)... ٣٤٧(يف أدباء مالقة 
  . من أهل ريةأنديقاسم بن سعدان بن إبراهيم ) ٣٣٦( يف أعالم مالقة -

  . من أهل ريةالريلقاسم بن سعدان بن إبراهيم ) ٣٥٧(يف أدباء مالقة 
  ٦٣)(شهيد بن حممد بن شهيد املُضري) ٣٥٥ص(مالقة  يف أعالم -

  .املصريشهيد بن حممد بن شهيد ) ٣٨٢ص(يف أدباء مالقة 
  : اختالف قراءة املخطوطة بني احملققنيعلىمثال 

عة األوىل يف ترمجة املُنذر بن رضى الرعيين قطع خمتارة من الشعر، قال يف القط
  )٢٠٠: يف أعالم مالقة(

  :قَْينةومن شعره يف وصف 

 وقينــة تــستبيك حــسنا  
  

ــشمُّ  ــن إذ ت  كمــسك داري
  

 ــذّ يف الكــف ــرِيأل ــها ثُ  من
  

 تطعن يف الـصدر إذ تـضمُّ       
  

                                                           
وغريه مبا ورد يف الذيل والتكملة وصلة الصلة وأشار ) القيسي(نبه احملقق على األصل  )62(

 .حمقق أدباء مالقة إىل ذلك، وأبقي رسم األصل
ومل يذكر يف احلاشية املصدر ) املصري( احلاشية على أن األصل نبه الدكتور الترغي يف )63(

 . االختيار والترجيحعلىالذي صحح عنه، أو القرينة اليت ساعدته 
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  ).١٩٣: يف أدباء مالقة( وقرأ النص -

اوقيمــةــسنتــستبيك ح  
  

 كمسك داريـن إذْ تـشمُّ      
  

 ثَـري ألذُّ يف الكف مـن      
  

 تطعن يف الصدر إذْ تـضمُّ      
  

  :قلت
مضطرب الوزن، ويسلم ) أعالم مالقة(الشطر األول من البيت الثاين يف  -١

  ).من ثدي(بأن يكون 
أ الكلمة األوىل من  وعلى هذه القراءة قر»يف وصف قينة« قال يف التقدمي -٢

  .واملغنية) اململوكة(، وهي اجلارية »وقينة«البيت األول 
  .ام، يف التقدمي، ويف البيت أيض باملي»وقيمة«: الكلمة) أدباء مالقة( قرأ يف -٣
كأن احملقق ربط بني (أي من رجل ثري ) من ثَرِي( وقرأ يف البيت الثاين -٤

  ).القيمة والثري
وهذا كله تصحيف، وتوهم يف قراءة النص، وعدم انتباه إىل جمرى الكالم، 

  :وصواب قراءة البيتني، والتقدمي
  :ِتْينةومن شعره يف صفة 

ــة ِتْينــستو ــسنا ت بيك ح 
  

 كمسك داريـن إذْ تـشمُّ      
  

 ثَـري ألذُّ يف الكف مـن      
  

 تطعن يف الصدر إذْ تـضمُّ      
  

 رائحة فواحة، وهو حسن، فائق -  كما يقول -  وهلذا النوع من التني - 
  .احلسن

  :٦٤)(وقد اشتهرت مالقة بالتني، قال يف الروض املعطار
 

  .٥١٧: الروض املعطار يف خرب األخطار )64(
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نسوب إليها، وهو يحملُ إىل ما استدار ا من مجيع جهاا شجر التني املوفي«
  .» وعذوبةًاوهو من أحسن التني طيبمصر والشام والعراق ورمبا وصل إىل اهلند، 

، وفيهم القاضي ا ونثرايذكرون هذا التني شعرمن وكان من األدباء وغريهم 
احملدث الشهري أبو حممد بن حوط اهللا األنصاري، فإنه ملا توىل قضاء مالقة وقَدم 

  :خرج طلبتها إىل لقائه فأنشدهمعليها 
 مالقةٌ حييـت يـا تينـها      

  

 !الفلك من أجلك يا تينـها      
  

 ي عنك يف علّيت   ـى طبيب 
    

  .ثُدي: والشطر الثاين من البيت الثاين من صفة

 ي عن حيايت نهى؟   ـما لطبيب  

لك على ت(ألذّ من الثّدي احلقيقية ) اليت تشبه الثّدي(هلذه التينة : يقول الشاعر
  ).الصفة اليت وصفها يف البيت

غاور يف رسالة له إىل صديق يذكر نوعمن التني اجليد األسود اوقال ابن م 
سمرةٌ :  واللعس٦٥)(»...وما شئت من ثُدي ملس، وشفاه لُعس... «: اللون

  .مستحسنة، والكالم على التشبيه
  : وقال يف بعض شعره-

     ونفـسي بلَـس بأيب اليوم 
  

 ج كدت عـسال   كثدي الزن  
  

  .٦٦)(هو التني، والكلمة مينية استقرت يف األندلس: والبلس

 
 .٢٦٠: ابن مغاور الشاطيب )65(
بالتحريك (س والبلَ): ب ل س( وقال يف طرف من مادة :يف اللسان أن البلس هو التني )66(

... التني بلغة أهل اليمن: البلس): ٦١٢(ويف مشس العلوم )  باليمنشيء يشبه التني يكثر
:  ويف احلاشية ما نصه»كل البلسمن أحب أن يرق قلبه فليدمن أ«: ويف حديث النيب 

  .» البلَس هو اسم التني يف اليمنال يزال«
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  :املصادر واملراجع
  .١٩٨١- ١٣٦١ القاهرة - مكتبة اخلاجني - حممد عبد اهللا عنان - اآلثار األندلسية الباقية -
  .نبذة العصر=  آخر أيام غرناطة -
 مكتبة -قيق حممد عبد اهللا عنان  حت- لسان الدين بن اخلطيب - اإلحاطة يف أخبار غرناطة -

  . القاهرة-اخلاجني 
 - عمان:  دار البشري ومؤسسة الرسالة-صالح جرار .  حتقيق د- ابن مخيس - أدباء مالقة -

  .١٩٩٩ - ١٤١٩ -بريوت 
 - القاهرة - مكتبة القدسي - مشس الدين السخاوي - اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ -

  ).تاب اللبناينكتاب صورته دار الك(
  . بريوت- دار العلم للماليني - خري الدين الزركلي - األعالم -
 دار - حتقيق الدكتور عبد اهللا املرابط الترغي - ابن عسكر، وابن مخيس - أعالم مالقة -

  .١٩٩٩ -الغرب اإلسالمي 
  .ريوت ب- دار الثقافة - حتقيق عبد الستار فراج - أبو الفرج األصفهاين - األغاين -
  . بريوت- دار الثقافة -إحسان عباس .  د-) عصر الطوائف واملرابطني (- تاريخ األدب األندلسي -
  .١٩٨٩ - القاهرة - دار املعارف -شوقي ضيف . د) األندلس (- تاريخ األدب العريب -
  .١٩٨٣ -  بريوت- دار العلم للماليني -عمر فروخ .  د- تاريخ األدب العريب -
 -خبار وتنويع اآلثار والبستان يف غرائب البلدان، واملسالك إىل مجيع املمالك  ترصيع األ-

 - معهد الدراسات اإلسالمية -ألمحد بن عمر العذري وحتقيق عبد العزيز األمواين 
  .١٩٦٥ -مدريد 

  .١٩٩٦ - بريوت – دار صادر - إحسان عباس .  حتقيق د- ابن محدون - التذكرة احلمدونية - 
  .١٩٥٦ القاهرة -سيين  حتقيق عثرة العطار احل-ار  ابن األب-كتاب الصلة  التكملة ل-
 - مكتبة عيسى البايب احلليب - حتقيق عبد الفتاح احللو - الثعاليب - التمثيل واحملاضرة -

  .١٩٦١ - ١٣٨١القاهرة 
 - حتقيق خمتار الدين أمحد - صدر الدين علي بن أيب الفرج البصري - احلماسة البصرية -

  .١٩٦٤ - اهلند -كن  الدحيدرآباد
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يع والشركة الوطنية  الشركة التونسية للتوز- حتقيق الطاهر بن عاشور - ديوان بشار بن برد -
  .١٩٧٦ -للنشر والتوزيع 

  .١٩٥٠ - ١٣٧١ دار الكتب املصرية - عبد العزيز امليمين - ديوان محيد بن ثور اهلاليل -
 نشر املكتبة -ه وطبعه والتعليق عليه عبد اهللا الصاوي  عين جبمع-) شرح( ديوان الفرزدق -

  .١٩٣٦ ، ١٣٥٤ -التجارية، القاهرة 
  .١٩٥٠ -١٣٦٩  القاهرة - دار الكتب املصرية - ديوان كعب بن زهري -
 -  دار الثقافة-إحسان عباس .  حتقيق د-  ابن بسام- الذخرية من حماسن أهل اجلزيرة -

  .١٩٧٩ - ١٣٩٩بريوت 
حتقيق الدكتور إحسان ) ١٠ ق٥ج (- املراكشي -التكملة لكتايب املوصول والصلة  الذيل و-

  .١٩٦٥ -  بريوت– دار الثقافة -عباس 
  .حسني مؤنس.  د- رحلة األندلس -
  . دار صادر- رحلة ابن بطوطة -
  . دمشق- دار الفكر -  حتقيق حممد رضوان الداية -  رسائل ابن أيب اخلصال الغافقي األندلسي - 
 - حتقيق حممد احلجوي - الشريف الغرناطي -فع احلجب املستورة عن حماسن املقصورة  ر-

  .١٩٩٧ - ١٤١٨ - الرباط -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
-إحسان عباس .  حتقيق د- حممد بن عبد املنعم احلمريي - الروض املعطار يف خرب األقطار -

  . بريوت-مكتبة لبنان 
  . دمشق- دار املأمون - البغدادي -بيب  شرح شواهد مغين الل-
  .١٩٧٤ - ١٣٩٤ - دمشق - جممع اللغة العربية - مطاع الطرابيشي -يكرب  شعر عمرو بن معد-
حسن العمري .  حتقيق د- نشوان احلمريي - مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم -

  .١٩٩٩ -  دمشق- دار الفكر -وآخرين 
 وزارة -سعيد أعراب . عبد السالم هراس وأ.  حتقيق د-الزبري  صلة الصلة أليب جعفر بن -

  . الرباط-األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 دار -إحسان عباس .  حتقيق د- حممد بن شاكر الكتيب - فوات الوفيات، والذيل عليها -

  . بريوت-صادر 
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  . دمشق-  دار الفكر- حممد رضوان الداية - يف األدب األندلسي -
  .١٩٦٥ - ١٣٨٥ - بريوت - دار صادر ودار بريوت - ابن األثري -يف التاريخ  الكامل -
  . بريوت-  عامل الكتب- حتقيق عبد السالم هارون - كتاب سيبويه -
  . ابن منظور- لسان العرب -
  . بريوت- دار مكتبة احلياة - أمحد رضا - منت اللغة -
  .ه ١٣٦١ -اهلند  - دائرة املعارف العثمانية - ابن حبيب - احملبر -
 دار الغرب -بن مراد إبراهيم . د -) مل يسبق نشرها( خمتارات من الشعر املغريب واألندلسي -

  .١٩٨٦، ١٤٠٦ -اإلسالمي 
  . بريوت- دار صادر - ياقوت احلموي - معجم البلدان -
 - جلنة التأليف والترمجة - حتقيق مصطفى السقا - البكري األندلسي - معجم ما استعجم -

  .١٩٤٧ ، ١٣٦٦ -مصر 
حممد كمال .  حتقيق د- لسان الدين بن اخلطيب - معيار االختيار يف ذكر املعاهد والديار -

  .١٩٧٦ - ١٣٩٦ - أبو ظيب -شبانه 
  .١٩٩٤ - ١٤١٥ - الرباط -حممد بنشريفة .  د-) حياته وآثاره( ابن مغادر الشاطيب -
)  مشاهدات لسان الدين بن اخلطيبيف( لسان الدين بن اخلطيب - مفاخرة مالقة وسال -

  . القاهرة-خمتار العبادي . حتقيق د: رسالة
  .١٩٨٨ - ٢ لبنان ط- دار املشرق -إدوارد غالب .  د- املوسوعة يف علوم الطبيعة -
 -  ٢ ط-حتقيق حممد رضوان الداية ) مؤلف جمهول (- نبذة العصر يف انقضاء دولة بين نصر -

  . دمشق-دار الفكر 
  . بريوت- دار صادر -إحسان عباس .  حتقيق د- املقري -الطيب من غصن األندلس الرطيب  نفح -
  . القاهرة- مكتبة اخلاجني - حممد عبد اهللا عنان - اية األندلس -
  . القاهرة- مكتبة عيسى البايب احلليب - حتقيق الطناحي -  ابن األثري - النهاية يف غريب احلديث - 
  . أملانية- فسبادن - دار النشر فرانز شتاينر -الح الدين الصفدي  ص- الوايف بالوفيات -
 حتقيق سليم حمجوب ودرية - ابن العدمي - الوصلة إىل احلبيب يف وصف الطبيب والطيب -

  .١٩٨٦، ١٤٠٦ - حلب - معهد التراث العلمي العريب -اخلطيب 


