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  ملخص البحث   
المؤرخين العرب المسلمين من المواضيع المھمة التي ركز عليھا يعد موضوع النقد عند 
موضوع ھذا البحث ھو النقد عند ابن سعيد ا,ندلسي المتوفى سنة  ٠الباحثون في العصر الحديث 

  ٠ھـ في كتابه (الُمغرب في ُحلى الَمغرب) ٦٨٥
العلمية وتجواله في  تم تقسيم ھذا البحث إلى قسمين تضمن القسم ا,ول الحديث عن حياة ابن سعيد

مدن ا,ندلس ومدن المشرق ولقائه بالعلماء وا,دباء وأخذه العلوم واEداب عنھم مما ساعده على 
  ٠تضمينه التراجم التي خصصھا لھم في كتابه الُمغرب 

أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة النقد عند ابن سعيد في كتاب الُمغرب في ُحلى الَمغرب 
استخدم ابن سعيد  ٠اص با,ندلس والمسمى (وشي الطُرس في ُحلى جزيرة ا,ندلس) بقسمه الخ

كما خصصت  ٠والثاني نقد الشعر والنثر  ٠ا,ول وھو التقويم وا,حكام  ٠نوعين من النقد 
لموضوع التعصب واWنصاف في النقد عنده وھو موضوع مھم بينت فيه مدى إنصاف ابن سعيد 

Yفه معھم في المذھب أو العقيدة للمترجمين مھما كانت عY٠قته بھم أو مھما كان إخت  
  
Abstract  
Title of the research : Criticism in Ibin – Saeed in book of Al – maghreb in 
hulla Al – Maghreb                                                                                           

   Criticism in the Arabic Islamic historians is considered 
an important topic that the researchers in the modern world concentrate on . 
The topic of this research is criticism in Ibin – Saeed Al – Andulusi who is 
died in 685B.C. in his book (Al – Maghreb in Hulla Al – Maghreb).              
      This research is    divided in to two parts . First part talkes about the 
scientific life of Ibin – Saeed , his travelling in Al – Andulus cities , the 
eastern cities , his meeting of the authors and the scientists and his getting 
arts and sciences from them which helped him to implie their own 
translations in his book of Al – Maghreb .                                                         
The second part concerned with stndying criticism in Ibin – Saeed in book 
Al – Maghreb in Hulla Al – Maghreb , the part concrned of with Al – 
Andulus that is called (Washee Al – Toors in Hulla of Al – Andulus Island) 
Ibn – saeed used two types of criticism . the first one is correction and 
provisions. The second one is acriticism of prose and poetry. I also 
specified aspace to fanaticism and fairness in criticism in Ibin- Saeed, as it 
is an important topic, in which I clarified the extant of his fairness to the 
translators whatsever his relation or his difference with them in religion and 

doctrine.                                                                                      
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  ةـــــالمقدم
الحمد � رب العالمين والص�ة والس�م على سيدنا محمد رسول � وعلى آله وأصحابه أجمعين   

  أما بعد ٠٠٠
تميز العديد من المؤرخين العرب بأنھم كانوا ناقدين لما وقفوا عليه في مواردھم من أحاديث شريفة 
ومن روايات تاريخية فكانوا يوجھون النقد إلى سند الحديث الشريف وإلى متنه كما كانوا في كثير 

التذرع بالنقد من المواضع 8يقبلون الروايات التاريخية إ8 بعد التثبت من صحتھا وذلك عن طريق 
   ٠لسندھا ومتنھا 

 ٠كان المؤرخون في النقدين المذكورين متأثرين بنھج المحدثين في نقد سند الحديث الشريف ومتنه 
بل أن المؤرخين النقاد في الغالب كانوا أنفسھم محدثين ولذلك استخدموا وسائل المحدثين في تبيان 

   ٠ألفوا في التاريخ وفي سواهما يأحوال رواة الحديث وتبيان حال متن الحديث ف
إن منھج المحدثين العلمي في البحث في أحوال رجال الحديث وفي نقد متنه أصبحت منھجاً لعدد من 

وفيھم من ألف في تراجم الشعراء  ٠أصحاب التخصصات العلمية فيما ألفوا في ميادين تخصصاتھم 
  ٠اھم وواCدباء وس

ن النقد ومنھا التقويم واCحكام استخدموه لتبيان أحوال غير استخدم المؤلفون النقاد أنواعاً أخرى م
  ٠وكانوا في كل أنواع النقد التي استخدموھا على درجة عالية من العدل واFنصاف  ٠المحدثين 

ھـ في كتابه الُمغرب في ٦٨٥وقد خصصت موضوع ھذا البحث للنقد عند ابن سعيد المتوفى عام 
تخدم أنواعاً متعددة من النقد في كتابه تنسجم مع طبيعة أنواع فقد 8حظت أنه اس ٠ُحلى الَمغرب 
  ٠تراجم الكتاب 

تم تقسيم موضوع البحث إلى قسمين تناولت في قسمه اCول حياة علي بن موسى بن سعيد آخر 
مصنفي كتاب الُمغرب في ُحلى الَمغرب الذي خالط أدباء وعلماء عصره وأخذ عنھم وترجم لھم في 

  ٠كتبه عنھم أھميته الكبيرة كتابه فكان لما 
أما القسم الثاني من البحث فقد خصص لدراسة النقد عند ابن سعيد في كتاب الُمغرب في ُحلى 

النقد في ھذا  ٠الَمغرب بقسمه الخاص باCندلس والمسمى ( وشي الُطرس في ُحلى جزيرة اCندلس ) 
ولذلك أفردت لكل نوع  ٠د الشعر والنثر القسم من الكتاب نوعان أولھما التقويم واCحكام والثاني نق

كما خصصت لموضوع التعصب واFنصاف في  ٠من النوعين المذكورين من النقد في ھذا البحث 
  ٠النقد عند ابن سعيد 
: ھو علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد ، عرف  ھـ ) ٦٨٥ – ٦١٠علي بن موسى ( 
، وأبي  )٣(، و بأبي الحسن نور الدين المغربي )٢(، و بأبي الحسن اCندلسي )١(بإبن سعيد المغربي
 ٠ )٥(كما عرف بالغماريوالعننسي وبذلك يعود بنسبه إلى عمار بن ياسر ٠ )٤(الحسن الغرناطي

بطلوع القرن السابع الھجري على العالم اFس�مي ولد بقلعة يحصب في غرناطة في شھر شوال سنة 
  ٠ )٦(واشتھر ھـ وبھا نشأ٦١٠

يعد أشھر شخصية في أسرة بني سعيد وقد أشاد بذكره من ترجم له من المؤرخين فقد كان  : شھرته
  ٠ )٧(أديباً ومؤرخاً باFضافة إلى اشتھاره بالرحلة في طلب العلم

" ھذا الرجل وسطى عقد بيته ، وعلم أھله ، ودرة قومه ، المصنف اCديب ، الرحالة ،  : وصفه
Fخباري ، العجيب الشأن في اCقطار ومداخلة اCعيان للتمتع بالخزائن العلمية وتقييد الطرفة ، ا

وفيه قال المقري : " إنه أديب زمانه غير مدافع ، من اعترف له  ٠ )٨(الفوائد المشرقية والمغربية"
ر أھل المشرق بالسبق وأھل المغرب باFبداع  الشھير بالمغارب والمشارق المحلى بجواھره صدو

  ٠ )٩(المھارق"
كانت اCندلس في ذلك الوقت مھيأة لتحقيق مثل  ٠حرص والده على تربيته وتعليمه وتثقيفه  : ثقافته

إلتقى بھا  ٠قام والده بإرساله إلى مدينة إشبيلية التي قضى فيھا فترة من عمره  ٠ذلك الطموح 
   ٠ )١٠(بالعديد من علماء اللغة واCدب

ھـ ٦٣٥( ت قد ذكر ابن سعيد عدد من شيوخه ومن أبرزھم أبو يحيى أبو بكر ھشـــام  : شيوخه
     ٠ )١٣(ھـ )٦٤٦( ت ـاج ، وأبي الحسن الدبــ )١٢(ھـ )٦٤٥( ت ، وأبو علي الشولبيني )١١()
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كما كانت له أيضاً ع�قات مع العديد من رجال العلم واCدب في مدينة إشبيلية ومن أبرزھم أبو الوليد 
، كما كان قد التقى بأبرز شعراء مدينة إشبيلية وھو  )١٤(ھـ )٦٢٧( ت اعيل بن محمد الشقندي إسم

  ٠ )١٥(ھـ )٦٣٨( ت أبي بكر محمد بن أحمد الصابــــوني 
  تجواله ورح/ته في مدن ا.ندلس وغيرھا :

 مسقط رأسهبعد مدة من الزمن وبعد ا8نتھاء من مرحلة الدراسة في إشبيلية عاد علي بن موسى إلى 
إذ كان والده يصطحبه معه في تجواله في العديد من المدن  ٠شارك والده في إتمام كتاب الُمغربو

، وكذلك زار  )١٦(اCندلسية ومن أبرز المدن التي زارھا مدينة مالقة التي تجول فيھا وأعجب بھا
المدينة تتميز  كورة أندريش إحدى كور مدينة كبيرة قديمة من توابع مدينة المرية وكانت ھذه

كما دخل ابن سعيد كورة أريولة الذي وصف ابن سعيد أحد  ٠ )١٧(بالطبيعة الجميلة فأبدى اعجابه بھا
  ٠  )١٨(مواضعه فقال : كأنه اقتطع من جنة الخلود

إن رح�ته إلى العديد من المدن اCندلسية ولقائه بعلمائھا وأدبائھا وشعرائھا وأع�مھا ، أكسبته الكثير 
رة والمعرفة في مجا8ت وميادين كثيرة ومنھا ميدان اCدب على وجه الخصوص وزادت من من الخب

 ٠ )١٩(وقد تجسد ذلك كله من خ�ل نظمه للكثير من القصائد الشعرية ٠حبه واعتزازه ببلده اCندلس 
وھذه الخبرة دفعته إلى الدفاع عن ب�ده اCندلس وأھلھا علمياً من ذلك إنشائه لرسالة في فضل 

  ٠ )٢٠(اCندلس
ھـ وصل ابن سعيد إلى تونس بصحبة والده وقد التقى ھناك بعدد من الشعراء والعلماء ٦٣٦في سنة 

ثم رحل عنھا إلى المشرق بھدف أداء فريضة الحج مع والده ثم  ٠ )٢١(ھـ)٦٥٨ومنھم ابن ا8بار (ت
   ٠ )٢٢(ھـ٦٤٠ھـ وتوفي والده فيھا سنة ٦٣٩نزل ا8سكندرية سنة 

د في مصر فترة من الزمن وكان لبقائه فيھا فائدة كبيرة له من حيث مجالسة العلماء بقي ابن سعي
في القاھرة تعرف ابن سعيد على كمال  ٠وا8ط�ع على أنفس الكتب والمخطوطات في ذلك الوقت 

ھـ) صاحب كتاب تاريخ حلب ودعاه إلى ٦٦٠الدين بن عمر بن أبي جرادة المعروف بابن العديم (ت
وخ�ل بقاء  ٠ )٢٣(ھـ٦٤٤إلى مدينة حلب ولبى ابن سعيد دعوته ورحل عن مصر سنة  الرحلة معه

   ٠ )٢٤(ابن سعيد في حلب أتم كتاب الُمغرب في ُحلى الَمغرب
ھـ والتقى بكبار رجال اCدب وأھل العلم وفي مدة ٦٤٨رحل ابن سعيد قاصداً بغداد في نھاية سنة 
   ٠ )٢٥(أنفس الكتب من مكتباتھا  إقامته ببغداد كانت عنايته فائقة باستحصال

بعد ا8نتھاء من رحلة ابن سعيد إلى بغداد عاد إلى حلب ثم غادرھا قاصداً الحج وزار المدينة المنورة 
رحل ابن سعيد من تونس رحلته الثانية نحو المشرق وكان ٠ )٢٦(ھـ٦٥٢ومن ثم عاد إلى تونس سنة 

ھـ ونزل ا8سكندرية ثم حلب ثم يعود إلى تونس بعد انتھاء الرحلة ويبقى فيھا إلى أن ٦٦٦ذلك سنة 
  ٠ )٢٧(ھـ٦٨٥توفي سنة 

  
  غربلى المَ غرب في حُ النقد في كتاب المُ 

وجدت إخت�فات في مدى اھتمامھم من خ�ل دراسة العديد من مناھج المؤرخين العرب المسلمين 
بھذا الموضوع فمنھم طائفة اھتموا بالنقد اھتماماً بالغاً حتى عد عندھم منھجاً ثابتاً في كل مؤلفاتھم 
ومنھم من لم يعر ھذا الموضوع أھميته وھذا يعود إلى المؤرخ نفسه والعوامل التي أسھمت في 

   ٠تكوينه العلمي  
لذين اھتموا بالنقد لكن احتفاله كان بنوع واحد من النقد وھو التقويم ابن سعيد واحد من المؤرخين ا

فكان  ٠س ـواCحكام ، Cن كتاب وشي الطرس كتاب حفيل بالترجمة Cنواع متعددة من أھل اCندل
  ٠من الطبيعي أن يذكر لكل واحد ممن ترجم لھم تقويماً يناسب نوعه 

ن عاصرھم وكان من الضروري أن يقدم انتقاداً لھم نقد ابن سعيد نفسه الكثير من المترجمين الذي
سواء كان ذلك النقد ايجابي أم سلبي ، كما نقل ابن سعيد رأي العديد من المؤرخين في المترجمين 

كما نقد ابن سعيد  ٠الذين عاصروھم أو كان أحد من الثقاة قد عاصرھم ونقلوا بدورھم أحكامه عليھم 
   ٠مترجمين ونثرھم وغيره من الذين أخذ عنھم شعر ال
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ستكون العناية في ھذا الجزء من الدراسة بأنواع النقد التي تضمنھا كتاب ابن سعيد وسنوضح مدى 
التزامه بالعدالة في النقد الذي بثه في تراجم وأحداث كتابه الحافل بتاريخ اCندلس الفكري والسياسي 

  ٠واFداري 
: لم يكن ابن سعيد يقدم تقويمه وأحكامه أو ينقل آراء المؤرخين في المترجم  التقويم وا.حكام -١

بشكل واحد أو على صورة واحدة ، فكما عرفنا سابقاً أن كتاب وشي الطرس إحتوى على تراجم 
فئات متعددة من عناصر المجتمع اCندلسي وفي مختلف التخصصات ، فلم يكن ينظر إلى جميع تلك 

ة إنما كان ھناك اخت�ف فنظرته لbمير تختلف بطبيعة الحال عن نظرته إلى الفئات بنظرة واحد
الوزير أو الكاتب وكذلك ا8خت�ف ينسحب على العالم واCديب والشاعر والطبيب والفيلسوف 

 ٠ولھذا كان لكل نوع من أنواع تراجمه اCلفاظ التقويمية المناسبة لتخصصاتھم  ٠وھكــــذا 

Cمثلة التي تدل على ذلك ما ذكره 8بد أن نذكر بعض اCحكام ، فمن اCمثلة التوضيحية في التقويم وا
في ترجمة الزاھد أبي وھب عبد الرحمن العباسي : أنه " كان منقطع القرين في الزھد والورع مجاب 

أخذ ابن سعيد ھذا  ٠الدعوة مقبو8ً في الناس وما زالت البركة وإجابة الدعوة متعرفة عند قبره " 
ونحو قول صاحب السقط في بشر بن حبيب بن الوليد بن حبيب ابن  ٠ )٢٨(لتقويم عن  ابن بشكوالا

ونحو قول الشقندي في ابن رشد : " فقيه  ٠ )٢٩(دحون : " صاحب فروسية وأخ�ق ملوكية وأدب "
عبيد  وترجمة أبي إسحاق إبراھيم بن ٠ )٣٠(اCندلس ، وفيلسوفھا الذي 8 يحتاج في نباھته إلى تنبيه "

� المعروف بالنوالة الذي نقل ابن سعيد رأي صاحب المسھب فيه بقوله : " بأنه بحر أدب ليس له 
ونقل في ترجمة أبي مروان عامر  ٠ )٣١(ساحل ، وأفق رئاسة قد زينه � بنجوم المكارم والفضائل "

 )٣٢(الترسل والشعربن عامر بن كليبب عن ابن الفرضي في تقويمه ، والذي وصفه باCدب والذكاء و
وترجمة أبي مروان عبد الملك بن سراج إذ نقل ابن سعيد ما أورده صاحب الذخيرة بقوله : "  ٠

  ٠ )٣٣(محيي علم اللسان بجزيرة اCندلس ، قال : ولم ير مثله قبله ، و8 يرى بعده "
وصف ابن ظھر التقويم واCحكام في كتاب وشي الطرس بشكل واضح في الكثير من تراجم الكتاب ب

سعيد للمترجمين وأحوالھم وأخ�قھم أو نقله dراء المؤرخين المعاصرين لمن ترجموا لھم نحو 
قال عنه صاحب المقتبس : " وكان لطيفاً حلواً يغلب  ٠ترجمة عبد � بن الشمر بن نمير القرطبي 

قال عنه الحجاري : أنه  ٠وترجمة أبي الحسن علي بن حفص الجزيري  ٠ )٣٤(على قلب من شاھده "
وترجمة القاضي  ٠)٣٥(: " لم يلق بالجزيرة الخضراء مثله مرؤة وكرم نفس ، وتعشقاً Cھل اCدب "

قال صاحب المسھب : " لقيته فألفيته قد برع في اdداب  ٠الكاتب أبو القاسم أخيل بن إدريس الرندي 
وترجمة القاضي الفقيه العالم أبي عبد � محمد بن  ٠ )٣٦(حاسن الشعراء والكتاب "، وتغلغل في م

قال عنه صاحب المسھب : " يكفي لوشة من الفخر أن كان منھا ھذا السيد الفاضل ،  ٠عبد المولى 
  ٠ )٣٨(وغيرھا من اCمثلة الكثير ٠ )٣٧(فھو في كل مكرمة وفضيلة كامل "

اً لعدد من المترجمين الذي عاصرھم وعرفھم فاستطاع من خ�ل نظرته قدم ابن سعيد تقويماً وأحكام
أن يقوم ذلك المترجم من خ�ل مخالطته له وھو المعروف بكثرة مخالطته لbدباء والشعراء والعلماء 
، نحو قوله في ترجمة أبي النعيم رضوان بن خالد : لقيته بمالقة وھو من أظرف اCدباء زياً 

 ٠)٤٠(ترجمة حاتم بن سعيد بن حاتم بن سعيد قال عنه : وكان فيه لطافة وتدبيرونحو  ٠ )٣٩(ومجالسة
قال عنه : وھو في نھاية من  ٠وترجمة أبي عبد � محمد بن الحسين بن سعيد ابن الحسن بن سعيد 

ونحو ترجمة موسى بن محمد بن عبد الملك بن  ٠ )٤١(الكرم والسماحة والفروسية والخط والنظم
  ٠ )٤٢(ه : لو8 أنه والدي Cطنبت في ذكره ، ووفيته حق قدرهقال عن ٠سعيد 

كان منھج ابن سعيد واضحاً في تقديم تقويمه وأحكامه على المترجمين سواءاً اCحكام الشخصية أو 
تلك اCحكام التي نقلھا من المؤرخين السابقين الذين عاصروا من ترجموا لھم وھذا كان واضحاً في 

فقد اعتنى  ٠ل وقد وجد تقريباً في كل ترجمة من تراجم كتابه إ8 قلي�ً عموم كتاب وشي الطرس ب
ابن سعيد بھذا الموضوع وكان منصفاً في تقويمه الشخصي للمترجمين وكذلك منصفاً عندما نقل آراء 

   ٠المؤرخين لمن عاصروھم من المترجمين 
فقد حرص ابن  ٠بن سعيد به سنقدم أمثلة توضيحية لھذا الموضوع Cھميته في توضيح مدى اھتمام ا

سعيد على إنصاف المترجمين في تقويمھم ووصفھم بما يستحقونه فظھر اFنصاف في التقويم 
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واCحكام في ترجمة الكاتب ابن عيطونالتجيبي أبو الخطاب عمر بن أحمد : " كان جيد الصناعة ، 
وا على المتوكل بن وكان أبي النفس ،غير متكسب بالشعر ، وكان في جلة الفض�ء الذين وفد

، ونحو نقله لك�م والده في أبي عبد � محمد بن عياش : وصفه  )٤٣(اCفطس صاحب بطليوس "
، ونحو قوله في عبد الرحيم بن الفرس الذي عرف بالمھر : " قرأ مع  )٤٤(بالمروءة وأثنى عليه

  ٠ )٤٥(والدي وكان يصفه بالذكاء المفرط والتفنن والتقــــدم في الفلسفــــة "
من أمثلة ذلك أيضاً ترجمة أبي بكر محمد بن عمر اCندي الذي قال عنه ابن سعيد : " قرأ معي على 
أبي علي الشلوبيني إمام نحاة المغرب ، وشاھدت منه ذكاًء مفرطاً ، وإن طال به اCمد ، فسيستولي 

ال عنه ابن سعيد : " وترجمة أبي بكر محمد بن عبد � بن يحيى بن الجد الذي ق ٠ )٤٦(على المدى "
   )٤٧(وكان يعرف بالحافظ ، لكونه كان أعجوبة في سرعة ما يحفظه ، وبلغ به العلم إلى مرتبة علية "

نقل ابن سعيد رأي  ٠وترجمة أبي عبيد عبد � بن صاحب أونبة أبي زيد عبد العزيز البكري 
ان وأجلھم في البراعة واFحسان صاحب الذخيرة فيه بقوله : " كان بأفقنا آخر علماء الجزيرة بالزم

نقل ابن سعيد رأي صاحب  ٠وترجمة أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده اCعمى اللغوي  ٠ )٤٨("
المسھب فيه بقوله : " 8 يعلم باCندلس أشد اعتناءاً من ھذا الرجل باللغة ، و8 أعظم تواليف ، تفخر 

   )٤٩(ندي فوق أن يوصف بحافــــظ أو عالـــم "مرسية به أعظم فخر ، طرزت به برد الدھر ، وھو ع
في بعض اCحيان يقوم ابن سعيد بتقويم المترجم لكن على أساس كتاب مشھور له وبيان القيمة 
العلمية لذلك المؤلف ، نحو قوله في ترجمة العالم المتفنن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد � السھيلي 

   ٠ )٥٠(يعرف بأسم الروض اCنف اCعمى صاحب الكتاب المشھور والذي
ظھر في بعض التراجم أن ابن سعيد كان ينقل رأي أحد المؤرخين على لسان شخص لم يذكر أسمه 
صراحة ، نحو نقله لقول صاحب المسھب في اCديب أبو الحسن علي بن خير التطيلي : " أخبرت 

   ٠ )٥١(واCنساب "بسرقسطة أنه كان أحفظ أھل عصره باdداب وأعرفھم بالتواريخ 
حرص ابن سعيد على نقد أصحاب التراجم الذين أوسع لھم في كتابه وشي الطرس إذا كانوا 

أما إذا كان المترجم  ٠معاصرين له فيقوم بتقديم نقد صريح لھم سواء كان نقداً إيجابياً أم نقداً سلبياً 
ع Cھميته غير معاصر له فإنه ينقل رأي المؤرخين السابقين الثقاة الذين عاصروه ، وھذا الموضو

أعطى لكتاب وشي الطرس قيمة عالية ، كما أنه وفر مادة غزيرة عن حياة المترجم وعقيدته ومذھبه 
واتجاھه وما إلى ذلك من اCمور التي توضح شخصية المترجم ومن ثم الحكم عليه من خ�ل ذكر 

   ٠كل تلك اCمور 
لبون لكل صاحب ترجمة النقد إن اخت�ف أنواع المترجمين في كتاب وشي الطرس جعل مؤلفيه يج

فكان مث�ً ينظر إلى الخلفاء واCمراء والحكام من زاوية الحزم والشدة  ٠الذي يناسب تخصصه 
( ت نحو نقله لرأي اFمام ابن حزم اCندلسي  والقوة والضعف والظلم وحب العلم وما إلى ذلك ،

أنه مجاھر بالمعاصي سفاح من : "  ھـ ) ١٨٠ – ١٧٢( في اCمير الحكم الربضــي  ھـ )٤٥٦
، في اCمير محمد بن عبد الرحمن : بأنه "  ھـ )٤٨٨( ت ، ونحو نقله رأي الحميدي  )٥٢(للدمـــاء "

ونحو وصف الحجاري لbمير  ٠ )٥٣(كان محباً للعلوم مؤثراً Cھل الحديث عارفاً ، حسن السيرة "
  ٠ )٥٤(مية باCندلس وبخيلھم عبد �: بأنه جواد بني أھـ )  ٢٣٨ – ٢٠٦( عبد الرحمن بن الحكم 

ونحو قول صاحب الجذوة في ترجمة ھاشم بن عبد العزيز أحد أعظم وزراء اCمير محمد بن عبد 
  ٠)٥٦(، وغيرھا من اCمثلة )٥٥(الرحمن : " كان معجباً حقوداً لجوجاً فأفسد الدولة "

اختصوا به عندما قال رأيه فيھم أو عندما ترجم للعلماء راعى فيھم البراعة والمعرفة في علمھم الذي 
نقل رأي العلماء فيھم ، نحو ترجمة اCديب أبي مروان عبد الملك بن غصن الحجاري إذ نقل ابن 
سعيد رواية الحجاري عنه : ھذا الرجل يفخر به إقليم 8 بلد ، ويقوم بإنفراده مقام الكثير من العدد ، 

  ٠ )٥٧(لتأليفات الرائعة التي تبھر اCلبابفإنه كان أحد أع�مھا في اCدب والتاريخ وا
كان يراعي في الشعراء اFبداع والموھبة ، نحو قوله في ترجمة الشاعر أبي محمد عبد � بن 
إبراھيم بن إبراھيم الحجاري : وقد أطنب والدي في الثناء عليه من طريق الب�غة نظماً ونثراً 

وھكذا بالنسبة لكل نوع من  ٠ )٥٨(اللسان 8 تنصفه " ومعرفة التصنيف وقال فيه : " وبم أصفه وقدرة
أنواع المترجمين يقدم وصفاً خاصاً بھم ، نحو قول والد علي الذي عاصر الحكيم الفيلسوف أبو جعفر 
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أحمد بن عتيق ابن جرج المعروف بإبن الذھبي : " واجتمعت به في مراكش فريت بحراً زاخراً 
ترجمة أبي بكر محمد بن أبي عبد � محمد بن سراقة : "  ونحو قوله في ٠ )٥٩(وروضاً ناظراً "

  ٠ )٦٠(وھو في نھاية اللطافة ، وخلوص الديانة والقبول وعلى أمـــــوره طـــ�وة "
من أمثلة النقد السلبي في المترجمين قول ابن حيان الذي نقله ابن سعيد في أبي القاسم إبراھيم بن 

   ٠ )٦١(اً رأسه في الخطأ البين إذا تقلـــده "اFفليلي : " أنه كثير الحسد  راكب
وك�م الحجاري في أبي مروان عبد الملك بن زيادة � ابن أبي  ٠ )٦٢(ونحو نقده ابن شھيد نقداً 8ذعاً 

ونحو قول الحجاري في سعيد بن عبد الرحمن بن محمد  ٠ )٦٣(مظفر الطبني : وصفه بالبخل المفرط
ونحو قول ابن سعيد في  ٠ )٦٤(الطلعة ، سيئ اCدب والمقابلة " بن عبد ربه القرطبي : " كان ثقيل

 ٠ )٦٥(ترجمة عبد الرحمن بن محمد : " كان صعب الخلق ، كثير اCنفة 8 صبر Cحد على صحبته "
قال ابن سعيد : أخبرني والدي : " أنه كان أسوأ الناس  ٠وترجمة عبد الغافر بن رجلون المرواني 

  ٠وھي كلھا تقويمات في أحوال مترجميه الشخصية  ٠ )٦٦(لذلك " خلقاً ، ينفرون من عشرته
من أمثلة النقد السلبي الذي وجھه ابن سعيد وغيره من المؤرخين لمن ترجموا لھم أبي خالد بن 
التراس القرطبي الذي قال عنه الحجاري : " وكان جھير الصوت ، كثير الك�م ، 8 يكاد يسكت ، 

ذكر الحجاري : " أنه  ٠وترجمة سعيد بن جھير البلكوني الشاعر  ٠ )٦٧(و8 يكفيه من الطعام قليل "
وقول ابن سعيد في اCديب اCعلم أبي إسحاق إبراھيم البطليوسي :  ٠ )٦٨(خبيث الھجو سيئ الخلق "

وقوله في ترجمة أحمد بن لب العقبيني : " كان  ٠ )٦٩(" ولم أر في أشياخ اCدباء أصعب خلقاً منه "
  ٠ )٧٠(، مضحك الطلعة "كبير اللحية 

كما نقل ابن سعيد رأي البعض من المؤرخين في مترجميھم من أصحاب الخطط وھذا يدل على 
نحو  ٠اعتناء ابن سعيد بموضوع النقد حتى Cولئك الذين كانوا قد تقلدوا مناصب مھمة في الدولة 

لبر في كتابه عن القضاة ترجمة أبي القاسم أحمد بن محمد بن زياد اللخمي الذي قال عنه ابن عبد ا
ونقل ذلك ابن سعيد : " كان عربياً شريفاً وشيخاً وسيماً جمي�ً ذا ھيئة حسنة ، غير أنه أھان خطة 

فھي تقويمات  ٠ )٧١(القضاء وتبذل فيھا بالركوب إلى السلطان والدخول فيما 8 يسعه من أمورھم "
   ٠العمل الذي أوكل إليه وھو القضاء ايجابية تتصل بسمت المترجم ومعھا تقويمات سلبية تتصل ب

  
  : نــقد الشـــعر والشعراء

نقد ابن سعيد شعر العديد من الشعراء الذين ترجم لھم وقال رأيه فيه باFيجاب حيناً وبالسلب حيناً 
نحو قوله في ترجمة أبي عبد � محمد بن  ٠آخر، ونقل آراء المؤرخين الذين سبقوه في نقد الشعر 

وترجمة أبي عامر  ٠ )٧٢(الرصافي : " وما تقف عليه من شعره ، مما يدلك على عظم قدره "غالب 
نقل ابن سعيد رأي ابن حيان في نظمه بقوله : " كان يبلغ المعنى و8 يطيل  ٠أحمد بن عبد الملك 

قال الحجاري : " لشعره ديباجة  ٠وترجمة أبي علي الحسن بن مضاء القرطبي  ٠ )٧٣(سفر الك�م "
   ٠ )٧٤(راقية ، ورقة حجازية "ع

ونحو  ٠ )٧٥(ونحو نقله لرأي الحجاري في أبي القاسم إبراھيم بن اCفليلي بأنه : " كان بارد النظم "
نقل ابن سعيد رأي ابن بسام في شعره بقوله  ٠قوله في ترجمة أبي محمد عبد � بن خليفة القرطبي 

حو قوله في ترجمة عبد الغفار بن مليح اللوري : ون ٠ )٧٦(: " ووقفت له على شعر أكثـره عاطــل "
وترجمة أبي بكر محمد اCكبر بن عبد  ٠ )٧٧(" ٠٠٠" إنه كان ضعيف الشعر فقد صدر له قوله 

  ٠الملك ابن عيسى بن قزمان القرطبي 
وترجمة  ٠ )٧٨(نقل ابن سعيد رأي ابن بسام في شعره بقوله : " وشعرا تركه أولى من ايراده " 

   ٠ )٧٩(قال ابن سعيد عن شعــره : " أنشدني أشعاراً ضعيفة " ٠رموني الب�رجالق
أحياناً ينقل ابن سعيد رأي أحد المؤرخين في تقويمه لشعر المترجم كان قد سمعه من الشعراء أنفسھم 

نحو ترجمة القائد أبي الحسن علي بن فتح إذ نقل ابن سعيد قول الحجاري : " وله شعر يستبعد  ٠
  ٠ )٨٠(ه "الشعراء إحسان

من أمثلة نقد الشعر والشعراء نذكر بعض اCمثلة منھا ترجمة أبي الوليد أحمد بن زيدون المخزومي 
وترجمة أبي  ٠ )٨١(نقل ابن سعيد رأي صاحب الق�ئد في شعره بقوله: " وجاء من القول بسحر" ٠



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

  ٢٠٤  في ُحلى الَمغربالنقد عند ابن سعيد في كتاب الُمغرب 
 ا.د. كريم عجيل حسين                         م.م. وفاء محمد سحاب

الحجاري : " أشعر بني الحسن علي بن عبد العزيز ابن زيادة � بن أبي مضر الطبني الذي جعله 
 ٠ )٨٣(وترجمة أبي عمران موسى بن عيسى بن المناصف الذي وصفه بح�وة الشعر ٠ )٨٢(الطبني "

 ٠ )٨٤(وترجمة أبي عبد � محمد بن شخيص الذي وصفه صاحب المسھب : " صاحب النظم البديع "
 ٠ )٨٥(حسن " وترجمة أبي بكر محمد بن أزارق الذي ذكره صاحب المسھب بقوله : " وله شعر

  ٠ )٨٦(وترجمة مطرف بن مطرف الذي نقل رأي والده فيه بقوله : " وأثنى عليه في طريقة الشعر"
  

  : نــقد النـــثر وا.دباء
مثلما احتوى كتاب وشي الطرس على الكثير من أشعار المترجمين كذلك كان للنثر مساحته المناسبة 

ات التي ذكرناھا سابقاً كان يذكر في نھاية الترجمة في ھذا الكتاب فكان ابن سعيد عندما يترجم للفئ
لذلك كان حرص ابن سعيد واضحاً في إبداء رأيه بتلك  ٠نماذج من القطع النثرية التي اشتھروا بـھا 

  ٠رخين السابقين له في ھذا الموضوعالقطع النثرية أو نقل آراء المؤ
ظھر ھذا اCمر  ٠رجمين وبشكل ايجابي قدم ابن سعيد رأيه أو رأي غيره من المؤرخين في نثر المت

  ٠ )٨٧(يهــــفي ترجمة أبي عامر أحمد بن عبد الملك بقول ابن بسام في وصف نثره والثناء عل
ظھر نقد النثر السلبي في البعض من التراجم نذكر منھا في ترجمة أبي يحيى اليسع بن عيسى بن 

وة ، وكأنه أراد معارضة كتاب الق�ئد ، اليسع : " ونثره كز ثقيل ، ونظمه مغسول ، ليس عليه ط�
   ٠ )٨٨(فنھق إثر صاھل ، ولم يأت في جميع ما أورد باطل "

اھتم ابن سعيد بموضوع نقد النثر واCدباء حتى يكون قد أنھى ما بدأه في ھذا الموضوع فحيثما يظھر 
نحو ترجمة أبي  ٠يقدمه  عنده في ترجمة من التراجم رأياً يكون فيه نقداً وتقويماً لنثر المترجم فإنه

نقل ابن سعيد رأي ابن بسام  ٠حفص أحمد اCصغر بن محمد بن أبي حفص أحمد اCكبر بن برد 
وترجمة أبي عبد � محمد بن عياش الذي قال عنه ابن سعيد : "  ٠ )٨٩(بوصفه له بحسن النــــثر

وله رسالة  ٠الناصر  كتب عن منصور بني عبد المؤمن ثم عن ابنه الناصر ثم عن المستنصر بن
وترجمة أبي القاسم محمد بن نوح الذي نقل رأي والده فيه  ٠ )٩٠(تدل على علو طبقته في النثر"

   ٠ )٩١(موسى بن سعيد بقوله : " كاتب بليغ النثر "
  : التعصب وا;نصاف في النقد

اعتنى ابن سعيد عناية كبيرة بموضوع اFنصاف في النقد وھذا يدل على أن ابن سعيد استطاع أن 
    ٠يميز بين من ترجم لھم من خ�ل طرحه dرائه وآراء المؤرخين الذين نقل عنھم 

فنقد البعض من المؤرخين عد من المترجمين نقداً سلبياً ، إ8 أن مؤرخاً آخر قام بتصحيح ما قاله 
رخ اCول وذلك لمعاصرة الثاني للمترجم ، نحو قول صاحب الق�ئد في ابن أبي القاسم محمد بن المؤ

عبد الغفور وھو ابن محمد عبد الغفور : " ذمه بما ليس ھو من أھله " ، إ8 أن الحجاري شھد له 
حمد بن ، وترجمة أبي بكر م )٩٢(بغير ذلك بقوله : " و� ما أبصرت عيني شخصاً أحق بفضله منه "

الحسين بن باجة الذي ذمه صاحب الق�ئد ووصفه بالتعطيل وقال عنه : " رمد جفن الدين ، وكمد 
  ٠ )٩٣(وأطنب في الثناء عليه صاحب المسھب والسمط ، " وكان جليل المقدار" ٠نفوس المھتدين " 

ووصفاً  ٠مدح وأحياناً بال ٠كما نقل ابن سعيد آراء بعض المؤرخين في عدد ممن ترجموا لھم بالذم 
نحو قول صاحب الذخيرة في أبي الوليد أحمد بن زيدون  ٠للمترجم إ8 أن فيه صفة تكون غالبة عليه 

، ونحو قول ابن عبد البر في أبي  )٩٤(المخزومي : " أنه كان ممن 8 يرجى خيره ، و8 يؤمن شره "
، ونحو قوله في  )٩٥(حافظاً "عبد � محمد بن زياد : " كان عاق�ً راوية عن يحيى ولكنه لم يكن 

،  )٩٦(ترجمة أبي القاسم محمد بن سلمة : " كان خيراً زاھداً ، غير أنه كان من الجھل في غاية "
ونحو قول ابن حيان في ترجمة حامد بن محمد بن سعيد الزجالي : أنه أثنى عليه ثم قال : " خ� أنه 

  ٠ )٩٧(كان يوصف بالبخل "
    

وھكذا نرى اخت�ف اCلفاظ والمصطلحات التي استعملھا ابن سعيد في تقويم اCع�م التي ترجم لھم 
وفي التقويم واCحكام واFنصاف في تقويم المترجمين بما يستحقوه وھذا  ٠في كتاب وشي الطرس 

مام إن دل على شئ فإنما يدل على مدى حرص مؤرخينا القدامى بموضوع النقد ، كما أصبح اFھت
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بھا في الوقت الحاضر تأسياً بالسابقين من مؤرخينا العرب المسلمين الذين كان لھم الدور البارز في 
   ٠وضع حجر اCساس لمناھج استفدنا منھا في وقتنا الحاضر 

  
  الخاتمـــة

يمكن للباحث أن يخرج با8ستنتاجات والتوصيات اdتية بعد أن كتب موضوع ھذا البحث 
د ابن سعيد في كتاب الُمغرب في ُحلى الَمغرب بقسمه الخاص باCندلس والمخصص للنقد عن

   ٠والمسمى : وشي الُطرس في ُحلى جزيرة اCندلس 
كانت حياة ابن سعيد حافلة بالتنقل والرحلة والتجوال في مدن اCندلس وغيرھا من مدن  -١

 ٠المشرق مما ساعده على وصف المدن التي زارھا وبشكل دقيق 

ابن سعيد في مدن المغرب والمشرق إلتقى بجلة من العلماء واCدباء أخذ عنھم أثناء تجوال  -٢
 ٠الكثير مما ساعده على تقويم أحوالھم تقويماً دقيقاً 

اھتم ابن سعيد بموضوع النقد وأو8ه غاية عنايته فكلما ترجم لعالم أو شاعر أو أديب  -٣
ولم يذھب مع أھوائه حتى مع  ٠انصاف ورأى بمنظوره النقدي أنه يحتاج إلى نقد سارع إلى نقده وب

 ٠خصومه ومع من خالفه في المذھب أو الرأي 

قدم ابن سعيد تقويمات وأحكام لمترجميه مختلفة بحسب الفئة التي ينتمي إليھا فلم تكن  -٤
  ٠أحكامه واحدة لكل فئات المجتمع 

و العالم اCديب اھتم ابن سعيد اھتماماً واضحاً بنقد الشعر والنثر الفني لمن ترجم لھم فھ -٥
 ٠للنصوص الشعرية والنثرية  والناقد البارع

  
: أھم التوصيات المقترحة في ھذا الموضوع ھي ا8ھتمام بدراسة مؤلفات علي بن موسى  التوصيات

بن سعيد والتركيز على دراسة موضوع النقد فيھا وفي غيرھا من مؤلفات علماؤنا العرب المسلمين 
دور العلماء العرب في تقد م الحضارة العربية اFس�مية وحتى تتم حتى تعرف اCجيال القادمة 

  ٠ا8ستفادة من تلك المؤلفات ودراستھا للمتخصصين وغيرھم 
  

  : قائمة المصادر والمراجع
ابن اBبار ، أبو عبد ? محمد بن  •

القاھرة  –دار الكتاب المصري  - ١ھـ) ، التكملة لكتاب الصلة ، تح: إبراھيم اBبياري ، ط٦٥٨عبد ? القضاعي (ت
 ٠ ١٩٨٩ –بيروت  –ودار الكتاب اللبناني 

ابن تغري بردي ، جمال الدين أبو  •
 ٠ت ٠ب/ –مصر  –مصر والقاھرة ، دار الكتب ھـ) ، النجوم الزاھرة في  ملوك ٨٧٤المحاسن يوسف (ت

ھـ) ، عبد الرحمن ، ٨٠٨ابن خلدون (ت •
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرھم من ذوي السلطان ا.كبر ، دار الكتاب اللبنلني ومكتبة 

 ١٩٦٠٠ –بيروت  –المدرسة 

ابن سعيد ، علي بن موسى  •
 ٠ ١٩٦٤ –القاھرة  –دار المعارف  -٣شوقي ضيف ، ط٠ھـ) ، الُمغرب في ُحلى الَمغرب ، تح:د٦٨٥(ت

اختصار القدح المعلى في التاريخ  -
  ٠ ١٩٨٠ –بيروت  –دار الكتاب اللبناني  - ٢المحلى ، تح: إبراھيم اBبياري ، ط

ابن عبد الملك المراكشي ، أبو عبد  •
إحسان عباس ٠ھـ) ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، تح: د٧٠٣د بن محمد ا.نصاري (ت? محم
 ٠ ١٩٦٥ –،بيروت 

ابن فرحون ، برھان الدين إبراھيم  •
 ٠ھـ ١٣٥١ –ھـ) ، الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب ، القاھرة ٧٩٩بن علي بن محمد (ت

ابن القاضي ، أبو العباس أحمد بن  •
ھـ) ، ذيل وفيات ا.عيان المسمى درة الجمال في أسماء الرجال ، تح: محمد ا.حمدي ، ٩٦٠لمكناسي (تمحمد ا

 ٠ ١٩٧٠ –تونس  –المطبعة العتيقة  -١ط
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الس/مي ، محمد بن رافع  •
 ٠ ١٩٣٨ –بغداد  –ھـ) ، تاريخ علماء بغداد ، صححه وعلق حواشيه: عباس العزاوي ، مطبعة ا.ھالي ٧٧٤(ت

السيوطي ، ج/ل الدين عبد الرحمن  •
صيدا  –ھـ) ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تح: محمد أبو الفضل إبراھيم ، المكتبة العصرية ٩١١(ت
 ٠ت ٠ب/ –بيروت  –

من حسن المحاضرة في أخبار مصر  -
 ١٩٠٩ –والقاھرة ، تح: حسن فيومي ، المطبعة الشرقية 

بن أيبك  الصفدي ، ص/ح الدين خليل •
ھـ) ، الوافي بالوفيات ، طالعه: يحيى بن حجي الشافعي ابن أيبك الصفدي أحمد بن مسعود ، تحقيق ٧٦٤(ت

 ٠ ٢٠٠٠ –لبنان  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  - ١واعتناء : أحمد ا.رناؤوط وتركي مصطفى ، ط

الكتبي ، محمد بن شاكر الحلبي  •
 ٠ ١٩٧٣ –بيروت  –إحسان عباس ، دار الثقافة ٠ھـ) ، فوات الوفيات ، تح: د٧٦٤(ت

المقري التلمساني ، شھاب الدين  •
 –إحسان عباس ، دار صادر ٠ھـ) ، نفح الطيب من غصن ا.ندلس الرطيب ، تح: د١٠٤١أحمد بن محمد (ت

 ٠ ١٩٦٨ –بيروت 

، عصر  عنان ، محمد عبد? •
 ١٩٩٧ –القاھرة  -١المرابطين والموحدين في المغرب وا.ندلس ، ط

كحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين  •
   ٠بيروت  –، دار إحياء التراث العربي 

  
 الھوامـــــــش :

                                                           
إحسان عباس ، دار الثقافة  ٠ھـ ) ، فوات الوفيات ، تح : د٧٦٤محمد بن شاكر الحلبي ابن شاكر الكتبي (ت  )١(

 ٠ ١٠٣/ ٣،  ١٩٧٣ –بيروت  –
في طبقات اللغويين والنحاة ، تح : محمد أبو  ھـ ) ، بغية الوعاة٩١١الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ج/ل  )٢(

؛ عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفين ،  ٢٠٩/ ٢ت ، ٠ب/ –بيروت  –صيدا  –الفضل إبراھيم ، المكتبة العصرية 
 ٠ ٢٤٩/ ٢بيروت ،  –دار إحياء التراث العربي 

ھـ ) ، تاريخ علماء بغداد ، صححه وعلق حواشيه : عباس العزاوي ، ٧٧٤محمد بن رافع الس/مي (ت  )٣(
 ٠ ١٤٥،  ١٩٣٨ –بغداد  –مطبعة ا.ھالي 

ھـ ) ، ذيل وفيات ا.عيان المسمى درة الجمال في ٩٦٠ابن القاضي (ت  أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي )٤(
 ٠ ٢٤٠/ ٣،  ١٩٧٠ –تونس  –المطبعة العتيقة  - ١ي ، طأسماء الرجال ، تح : محمد ا.حمد

ھـ) ، الوافي بالوفيات ، طالعه : يحيى بن حجي الشافعي ابن ٧٦٤ص/ح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت )٥(
دار إحياء التراث  – ١أيبك الصفدي أحمد بن مسعود ، تحقيق واعتناء : أحمد ا.رناؤوط وتركي مصطفى ، ط

 ٠ ١٥٨-١٥٧/ ٢٢،  ٢٠٠٠ –لبنان  –بيروت  –العربي 
 -دار المعارف -٣شوقي ضيف ، ط٠في ُحلى الَمغرب ، تح:د غرب، المُ ھـ)٦٨٥علي بن موسى ابن سعيد(ت )٦(

ھـ) ، الذيل ٧٠٣؛ أبو عبد ? محمد بن محمد ا.نصاري ابن عبد الملك المراكشي(ت ٢/١٧٢،  ١٩٦٤ - القاھرة
القسم ا.ول ،  –، السفر الخامس  ١٩٦٥ –والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، تح : احسان عباس ، بيروت 

 ٠  ٦٩٧، رت  ٤١١
في المغرب صر المرابطين والموحدين عنان ، عمحمد عبد? ؛  ١٧٣ -  ١٧٢/ ٢ابن سعيد ، المغرب ،  )٧(

 ٠ ٧٠٨، ١٩٩٧ -القاھرة - ١وا.ندلس ، ط
من غصن ا.ندلس الرطيب ، ، نفح الطيب  ھـ)١٠٤١(ت التلمسانيالمقري شھاب الدين أحمد بن محمد  )٨(

برواية لسان الدين بن الخطيب الغرناطي ( ت ٠ ٢٧١/ ٢، ١٩٦٨ - بيروت–إحسان عباس ، دار صادر ٠تح:د
  ٠ھـ  ٧٧٦

 ٠ ٢٦٢/ ٢نفح الطيب ،  )٩(
 ٠ ٢٦٩و  ٢٦٨و  ٢٦٧و ٢٦٣و  ٢٦١/ ١ابن سعيد ، المغرب ،  )١٠(
ينظر : ابن سعيد  ٠أبوه أبو الوليد ھشام بن عبد ? بن ھشام أحد حكام قرطبة ، توفي بالجزيرة الخضراء  )١١(

 ٠ ٧٩/ ٣؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات  ،  ٧٤ /١، المغرب  
أبو عبد? محمد بن عبد ? ينظر :  ٠رئيس النحاة با.ندلس وكان في وقته عليماً بالعربية وصناعتھا  )١٢(

 –دار الكتاب المصري  -١لكتاب الصلة ، تح:إبراھيم اBبياري ، ط، التكملة  ھـ)٦٥٨(تابن اBبارالقضاعي 
؛ ابن سعيد ،  ١٢٩/ ٢؛ ابن سعيد ، المغرب ،  ٦٥٨،  ١٩٨٩ –بيروت  –القاھرة ودار الكتاب اللبناني 
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 ١٩٨٠ –بيروت  –دار الكتاب اللبناني  - ٢ط، تح: إبراھيم اBبياري ،  في التاريخ المحلى لىعاختصار القدح الم
) ، النجوم الزاھرة في ملوك مصر ھـ ٨٧٤ابن تغري بردي(ت جمال الدين أبو المحاسن يوسف ؛  ١٥٤- ١٥٢،

 ٠ ٣٦٤؛ السيوطي ، بغية الوعاة ،  ٣٥٨/ ٦ت ، ٠ب/ –مصر  –والقاھرة ، دار الكتب 
؛ اختصار القدح ،  ٢٦٠/ ١ينظر : ابن سعيد ، المغرب ،  ٠كان اماماً في فنون العربية وشھرته في ا.دب )١٣(

؛ المقري  ٣٣١السيوطي ، بغية الوعاة ،  ؛ ٣٦١/ ٦؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة ،  ١٥٦- ١٥٥
 ٠ ٣٢٢/ ٢التلمساني ، نفح الطيب ، 

؛ ابن سعيد ،  ٢١٨/ ١ينظر : ابن سعيد ، المغرب ،  ٠ولي قضاء بياسة ولورقة وتوفي بمدينة اشبيلية  )١٤(
 ٠ ٢٧/ ٢و  ١٥٦و  ١٤٧/ ١، نفح الطيب ، التلمساني؛ المقري  ١٣٩- ١٣٨اختصار القدح ، 

/ ٢؛ ابن شاكر الكتبي ، فوات الوفيات ،  ٢٦٨/ ١ينظر : ابن سعيد ، المغرب ،  ٠بنظم الموشحات اشتھر  )١٥(
 ٠ ٣٤٨/ ٢؛ المقري التلمساني ، نفح الطيب ،  ١٦٨

 ٠ ١/٤٢٣ابن سعيد ، الُمغرب ،   )١٦(
 ٠ ٢٣٥/ ٢المصدر نفسه ،   )١٧(
 ٠ ٢٨٦/ ٢المصدر نفسه ،   )١٨(
 . ٢٦٥و  ٢٦٢/ ٢؛ المقري التلمساني ، نفح الطيب ،  ٤ابن سعيد ، اختصار القدح ، مقدمة المحقق ،   )١٩(
؛ اغناطيوس يوليانوفتس كراتشكوشكي ، تاريخ ا.دب الجغرافي  ٢١٢/ ١المقري التلمساني ، نفح الطيب ،  )٢٠(

  ٣٧٥/ ١،  ١٩٦٣ –والنشر ، القاھرة  العربي ، نقله إى العربية : ص/ح الدين عثمان ، لجنة التأليف والترجمة
ھـ وتتلمذ على مشاھير المحدثين ٥٩٥ھو أبو عبد ? محمد بن عبد ? القضاعي البلنسي ولد سنة   )٢١(

/ ٢ينظر: ابن سعيد ، المغرب ،  ٠ھـ ٦٥٨توفي مقتوBً سنة  ٠وا.دباء في عصره وھو صاحب كتاب التكملة 
 ٠ ٢٠٥/ ٢؛ المقري التلمساني ، نفح الطيب ،  ٢٢٦/ ٢وفيات ، ؛ ابن شاكر الكتبي ، فوات ال ٣٠٩

 ٠ ٣٣٥و  ٣١٣/ ٢المقري التلمساني ، نفح الطيب ،  )٢٢(
ھـ)، الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب ، ٧٩٩برھان الدين إبراھيم بن علي بن محمد ابن فرحون (ت )٢٣(

 ٠ ١١٣/ ٢ھـ ، ١٣٥١ –القاھرة 
 ٠ ٣٢٨/ ٢نفح الطيب ، المقري التلمساني ،  )٢٤(
ھـ) ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرھم ٨٠٨عبد الرحمن ابن خلدون (ت )٢٥(

  ٠ ٤٨/ ٢، ١٩٦٠ –بيروت  –ذوي السلطان ا.كبر ، دار الكتاب اللبنلني ومكتبة المدرسة 
 ٠ ٢٧٣/ ٢المقري التلمساني ، نفح الطيب ،   )٢٦(
 ١٩٠٩ –السيوطي ، من حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاھرة ، تح: حسن فيومي ، المطبعة الشرقية   )٢٧(

 ،٠ ٢٣٨/ ١ 
 ٠( عن ابن بشكوال )  ٠ ٥٨/ ١،  ابن سعيد ، المغرب )٢٨(
 ٠ ٦٢/ ١،  المصدر نفسه )٢٩(
 ٠ ١٠٤/ ١،  المصدر نفسه )٣٠(
  ٠ ٧١/ ١،  المصدر نفسه )٣١(
 ٠ ٩٤/ ١،  المصدر نفسه )٣٢(
 ٠ ١١٥/ ١،  المصدر نفسه )٣٣(
 ٠ ١٢٤/ ١،  المصدر نفسه )٣٤(
 ٠ ٣٢٥/ ١،  المصدر نفسه )٣٥(
 ٠ ٣٣٥/ ١،  المصدر نفسه )٣٦(
 ٠ ١٥٨/ ٢،  المصدر نفسه )٣٧(
 ٠ ٣٦٦و  ٣١٨و  ٢٠٦و  ٣٣/ ٢و  ٤٤٦و  ٤٣٧و  ٣٨٥/ ١،  المصدر نفسه )٣٨(
 ٠ ٤٣٧/ ١،  المصدر نفسه )٣٩(
 ٠ ١٦٨/ ٢،  المصدر نفسه )٤٠(
 ٠ ١٦٩و  ١٦٨/ ٢،  المصدر نفسه )٤١(
 ٠ ١٧٠/ ٢،  المصدر نفسه )٤٢(
 ٠ ١٦/ ٢،  المصدر نفسه )٤٣(
 ٠ ٨٢/ ٢،  المصدر نفسه )٤٤(
 ٠ ١١١/ ٢،  المصدر نفسه )٤٥(
 ٠ ٣٣٨/ ١،  المصدر نفسه )٤٦(
 ٠ ٣٤٣/ ١،  المصدر نفسه )٤٧(
 ٠ ٣٤٨و  ٣٤٧/ ١،  المصدر نفسه )٤٨(
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 ٠ ٢٥٩/ ٢،  المصدر نفسه )٤٩(
 ٠ ٤٤٨/ ١،  المصدر نفسه )٥٠(
 ٠ ٤٥٠/ ٢،  المصدر نفسه )٥١(
 ٠ ٤٤/ ١،  المصدر نفسه )٥٢(
 ٠ ٥٢/ ١،  المصدر نفسه )٥٣(
 ٠ ٥٠/ ١،  المصدر نفسه )٥٤(
 ٠ ٥٣ – ٥٢/ ١،  المصدر نفسه )٥٥(
 ٠ ٢٠٦و  ١٢/ ٢و  ٣٦٤/ ١،  المصدر نفسه )٥٦(
 ٠ ٣٣/ ٢،  المصدر نفسه )٥٧(
 ٠ ٣٦٧و  ٣٥/ ٢، المصدر نفسه  )٥٨(
 ٠ ٣٢١/ ٢،  المصدر نفسه )٥٩(
 ٠ ٣٨٨/ ٢،  المصدر نفسه )٦٠(
 ٠ ٧٢/ ١،  المصدر نفسه )٦١(
 ٠ ٧٣ – ٧٢/ ١،  المصدر نفسه )٦٢(
 ٠ ٩٣/ ١،  المصدر نفسه )٦٣(
 ٠ ١٢١ – ١٢٠/ ١،  المصدر نفسه )٦٤(
 ٠ ١٧٢/ ٢،  المصدر نفسه )٦٥(
 ٠ ٢٢٦/ ١،  المصدر نفسه )٦٦(
 ٠ ٩٥/ ١،  المصدر نفسه )٦٧(
 ٠ ٢٢٤/ ١،  المصدر نفسه )٦٨(
 ٠ ٣٦٩/ ١،  المصدر نفسه )٦٩(
 ٠ ١٨٥/ ٢،  المصدر نفسه )٧٠(
 ٠ ١٥٥/ ١،  المصدر نفسه )٧١(
 ٠ ٣٤٣ – ٣٤٢/ ٢،  المصدر نفسه )٧٢(
 ٠ ٧٨/ ١،  المصدر نفسه )٧٣(
 ٠ ٩٦/ ١،  المصدر نفسه )٧٤(
 ٠ ٧٣/ ١،  المصدر نفسه )٧٥(
 ٠ ١٢٩/ ١،  المصدر نفسه )٧٦(
 ٠ ٢٩٨/ ١،  نفسهالمصدر  )٧٧(
 ٠ ٩٩/ ١،  المصدر نفسه )٧٨(
 ٠ ٣٠٠/ ١، المصدر نفسه  )٧٩(
 ٠ ٣٩/ ٢،  المصدر نفسه )٨٠(
 ٠ ٦٣/ ١،  المصدر نفسه )٨١(
 ٠ ٩٣/ ١،  المصدر نفسه )٨٢(
 ٠ ١٠٧/ ١،  المصدر نفسه )٨٣(
 ٠ ٢٠٨/ ١،  المصدر نفسه )٨٤(
 ٠ ٢٨/ ٢،  المصدر نفسه )٨٥(
 ٠ ١٢٠/ ٢،  المصدر نفسه )٨٦(
 ٠ ٢/٨٧،  المصدر نفسه )٨٧(
 ٠ ٨٨/ ٢،  المصدر نفسه )٨٨(
 ٠ ٨٦/ ١،  المصدر نفسه )٨٩(
 ٠ ٨١/ ٢،  المصدر نفسه )٩٠(
 ٠ ٣٠٨/ ٢،  المصدر نفسه )٩١(
 ٠ ٢٤٢ – ٢٤١/ ١  المصدر نفسه )٩٢(
 ٠ ١١٩/ ٢،  المصدر نفسه )٩٣(
 ٠ ٦٩/ ١،  المصدر نفسه )٩٤(
 ٠ ١٥٠/ ١،  المصدر نفسه )٩٥(
 ٠ ١٥٤/ ١،  المصدر نفسه )٩٦(
  ٠ ٣٣١/ ١، المصدر نفسه  )٩٧(
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