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عروض كتب
عبد هللا بن محمد بن يوسف القيس ي الثغري التلمساني ،مناقب
التلمسانيين ،تحقيق وتعليق وإخراج ماحي ﭬندوز ،الجسائر :دار الوعي،
 ،8102عدد الصفحات 258
ًىسضج هصا الىخاب طمً ػلؼلت إصساضاث جىاولذ أغالم جلمؼان وجاضٍر
ُ
حاططتها بالبحث والسضاػت ،ودص الىخاب بصهط مىاكب أبي غبس هللا محمس بً
أحمس الشطٍف الخلمؼاوي (ث117هـ7710/م) ،ومىاكب ولسًه :أبي محمس غبس هللا بً
الشطٍف الخلمؼاوي (ث197هـ7790/م) ،وأبي ًحيى غبس الطحمً بً الشطٍف
الخلمؼاوي (ث678هـ7171/م)؛ وهصا لخلبُت ضغبت الؼلؼان أبي ظٍان محمس بً أبي
حمى مً أهه وان محبا للػلم وأهله؛ فػطف بمىاكب الػائلت الػلمُت ودلس شمائلها
واػلؼ غلى أػاهُسها ،وهي غازة مىحىزة لسي هثير مً الػلماء مؼ ػالػين غصطهم
وال جعاٌ ،وهى ما شيلخه وحسة الشىهت والؼلؼان في زاض إلاػالم في مجاٌ واػؼ
حافظ فُه الػلماء غلى ما جبلى مً غطي إلاػالم والسولت العٍاهُت آهصان ،وما
شهسجه مً الاظزهاض الػلمي واػخلؼاب الػلماء وأهل الفىط .وٍأحي الىخاب صىىا ملا
ًلسم غلُه املشاضكت مً اغخىائهم بمشاًذهم وشهطهم بالفذاض وإلاهباض.
وما ًلحظ غً املذؼىغ أهه لم ًخؼطق بىثرة لألوطاع الؼُاػُت لػصطه إال
بػع املظاهط التي أزطث في جيىًٍ شخصُت الشطٍف أبي غبس هللا وولسًه ،منها:
ُ
غطض الؼلؼان أبي ػػُس املطٍني غلى الشطٍف ماال لُىزغه غىسه حين اهحل هظام
ملىه ،زم وطػه غىس حماغت مؼ إلاشهاز غلُه حتى حاء الؼلؼان أبى غىان،
ُ
وحػطٍجه غلى املحاوضة التي زضاث بين الشطٍف والؼلؼان أبي غىان وواهذ ػببا في
ُ
وحظىض هبير وظضاء السولت لؼلب الػلم غىس الشطٍف ،ومنها أًظا
سجً الشطٍف،
ُ
ُ
وآدطها ـ
ػفطه بطفلت الؼلؼان أبي غىان إلى كؼىؼُىت ،وشسة الغالء غلى أهلها،
فُما أحؼب ـ ظواٌ السولت العٍاهُت مً جلمؼان زم ضحىغها؛ حُث ابً الشطٍف إلى
الخسضَؽ والخػلُم.
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وأزبذ املذؼىغ حلُلت ابً أبي غبس هللا محمس بً ًىػف اللِس ي الثغطي
الخلمؼاوي اغخمازا غلى ما شهطه الىوشطَس ي مً فخاوي غلماء جلمؼان في زبىث
الشطف مً حهت ألام ،ومنها فخىي الشطٍف أبي غبس هللا ،وشهط أهه وان فليها وشاغطا
ْ
والخطج بسًىان املالُت ،وأهه وان
وجىلى زًىان ألاشغاٌ ،والشؤون املخػللت بالسدل
َ
أزًب امللىن والؼالػين وشاغطهم  ،وهصلً مما شهطه امل َّلطي صطاحت في هفح الؼُب
مً أهه واجب ػلؼان جلمؼان أمير املؼلمين أبي حمى مىس ى بً ًىػف العٍاوي.
وأشاض املحلم إلى أن هىان صػىباث وإشياالث غاللت باملذؼىغ مثل :الؼلؽ،
والىلص الحاصل في اليسخت املغطبُت واليؼاخ.
ُ
ووضزث جظاغُف الىخاب في كؼمين :ألاوٌ :أهخجه املحلم ودصص للسضاػت،
َّ
وطمىه زالزت فصىٌ ،بحث فيها غً البِئت الؼُاػُت والػلمُت لللطن الثامً
الهجطي ،وأهم املالمح الثلافُت والفىطٍت التي ػازث فُه ،وشهط الؼالػين الصًً
حىمىا جلمؼان في جلً الفترة ،وأشاض إلى بػع هخب الؼير والتراحم التي اهخمذ
بحُاتهم ،ودخم هصا اللؼم بالحسًث غً اللُمت الػلمُت لىخاب مىاكب الشطٍف
وولسًه ،وفىائس غلمُت مؼخلاة مىه ،مؼ جحلُم غىىان الىخاب ووؼبخه إلى مؤلفه.
وأما اللؼم الثاوي فيان في جحلُم أبىاب املذؼىغ الػشطة ،فأما ألاوٌ منها
فيان غً وؼب محمس بً أحمس الشطٍف الخلمؼاوي ومىلسه ووشأجه وأػالفه ألاوائل
الصًً زدلىا بالز املغطب ،وأما الثاوي فخحسر فُه غً ػلبه ا َ
لػلم ،واحتهازه فُه،
وضحلخه في جحصُله ،وأهم شُىده وزىاء الػلماء غلُه ،وأما الثالث فجاء في وصف
ُُ
َْ
دلله ودلله وهُئخه وػيرجه ،ودصص الباب الطابؼ لبؼؽ الىالم غً غلىمه
َ
وفىائس مً أحىبخه غً مؼائل الفله والػلُسة والحسًث واملىؼم ،وحػل
ومؤلفاجه
الباب الخامؽ في شهط مهابخه وػمخه وػطٍلت حػلُمه في مجالؽ الػلم ،وأدالكه
وصفاجه مؼ ػلبخه ،وحاء الباب الؼازغ مبِىا ظهسه وجسًىه ومطوءجه وأماهخه ،زم
أشاض في الباب الؼابؼ إلى جمؼً الشطٍف باللطآن والؼىت في إلاحابت غما ٌػطض له
مً هىاظٌ ،وبين في الباب الثامً ما ادخص به الشطٍف الخلمؼاوي مً الىطاماث التي
ال جسدل جحذ الاهدؼاب ،ووان الباب الخاػؼ في الحسًث غً وفاجه ومطائي ُضئِذ له
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َ
في حُاجه وبػس مىجه ،ودخم هخابه بالباب الػاشط الصي دصصه في شهط دلفه وشضٍخه
وما حني مً غطغ زمطجه ومىاكب أبىائه وصفاتهم.
زكرياء بسباس ي

