K
ّ
ّ
احلمد هلل اذلي علم بالقلم ،علم اإلنساا ااا ام م،لام ،الا والس الا سال

أفوح ان نطق با ضاد ،نبينا الحبيبنا حممد القائل :الإ ان ابلياا ساا،ا ،ال

الصابه الان اهتدى بهدمه ،الاسنت بسنته إىل مو ادلمن ،أاا ب،د:
ُّ
فيُ َ،د فضيلة ال،لاة ابلااثاة املاقق ،األستاذ ادلكتور سيدي ااامد ابن رشيفاة،
حفظه اهلل ،ان رالاد ابلاث ّ
املمّيين يف جمال ادلراسات األدبية املغ،بياة الاألند ساية

املستوى ال،اليم؛ إذ أث،ى املكتبة ال،،بية طيلة مخسني اعاا ،ب،طاء ال منضب ان

ابلاوث الادلراسات املات،ة اليت كشفت عن جوانب خفية ان تارخيناا األديب ا زاخا،
بامل،اين اجلميلة ،الالقيم انلبيلة ،الاألحداث اجلسايمة ،الننات فا اة أعماا  ،امل ذناة

بظهور مانع ثماره؛ رساتله اجلاا،ية اليت أجنزها نليل دبلاو ادلراساات ال،لياا عاا،اة

حممد اخلامس سنة  ، 1964ت إرشاف األستاذ ادلكتور أجماد الط،ابلاايس ‘،

عن حياس ال ثار علم أند يس ،سطع جنمه يف ااجال ا كتابة الا ش ،،يف ال،هاد املوحادي؛
أال الهو أبو املط،ف أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني بان َع ريما س املوازالو ،ال ام
يسبق أ تناالل أحد ان ادلارسني امل،ارصين ،شووية أدبية بمثل املانه اذلي سالكه
األستاذ حممد بنرشيفة؛ فهو م مُ،ول كتب الرتاجم الاتلاريخ يف بنااء سا س املارتجم،
بل استو،ج اادس غزي،س عن حياته البيئته ال،لمية الاألدبية ،ان خلل توانيفه ال ثااره،
َُ
اليدبِّ ُ انظوااه الانثاوره ،الاصافا تاارس ،الاادحاا
الت،ك ابن عم س متادث عن نفسه،
َ
اجيا تارس أخ،ى ،ال م مكن هااا املسالس ساهل ُم َوطاذ؛ إذ تطلاب ذ اس تاااقيق
اله ري
ال ليل الدراسة أش،اره املتناث،س يف موادر ت،مـجته ،الاستقواء رساائله الايت مـج،هاا أباو

عبد اهلل حممد بن هانئ ا لويم ا سبيت (ت733ه) ،باإلضافة إىل رصاد ساائ ،إنتاجاه
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ال،ليم الاألديب ،يف عدد كب ان ا وثائق الاملوطوطات ،املتف،قة يف املكتباات الاخلازائن

ال،ااة الاخلاصة.
ّ
التمّي انه األستاذ ابلااثة املاقق ،ادلكتور حممد ابان رشيفاة يف ،يا، ،ثاه،

بوضوح ال،بارس ،الادلقة يف اتلوثيق الاملقارنة ،الاالستنتاج الانلقد ،مما ج،ل انهجاه يف
تدالين س س ابن عم س نموذجا ُُيتاى بهُ ،
انوا  ،الان مـجيل املوافقات،
الينس
ُ
أ تكو رساتله عن حياس ابن َعم س ال ثارهّ ،
أالل رسالة جاا،ياة تنااقجب عاا،اة
ري
حممد اخلامس با ،باط اليت تولت ب،د ذ س طب،هاا سانة  ، 1966ب،اد أ حظيات
بإعجاب عدد ان كبار األساتاس بال،ا م ال،،يب ،يف طلي،تهم األستاذ حممد الفاا،،

الادلكتور إحسا عباس ،الادلكتاور عباد ال،زياز األهاواين ،الادلكتاور شاو ضاي ،

الادلكتور حممود ميك ،الاألستاذ البش اإلب،اهييم ،الاألستاذ حسن حسين عبد ا وهااب،

الاألستاذ نيقوال زيادس ،الغ هم.

لقد كش األستاذ حممد ابن رشيفة عن فرتس زاهية اان تااريخ األدب األندلاايس،
بتدالينه س س هاا األدمب األند يس ابلارع ،اذلي ُالدل عزي،س شق ،،القيال :ببلنساية ،يف
شه ،رمضا سنة ثنتني الثمانني المخسمائة ،ت،مـجه ابن عبد امللس امل،اكيش فقاال :اك
ّ
أالل طلبه ال،لم ،شدمد ال،نامة بشذ ا ،الامة ،فذكرث ان سماع احلدمث الأخااه عان
ّ
ّ
ال،قليات الأصول الفقاه ،الااال إىل األدب،
مشامخ أهله ،التفّن يف ال،لو  ،النظ ،يف
ّ
عد بها ان كبار جميدي ّ
انلظم ،الأاا ا كتابة ،فهاو علمهاا املشاهور،
فربع فيه ب،اعة
الالاحدها اذلي عجزت عن ثانياه ّ
ادلهاور ،الال سايما يف باطباة اإلخاوا  ،هنا اس
َ
ّ
املطوالت املنتوبة ،الالقوار املقتضبة...
استوىل أ َا ريد اإلحسا  ،ال
َ
َْ
ِّ َ ْ
ْ
املطا،ف أمحاد
الالصفه صاحب كتاب ا ُمغ،ب يف ُحىل املغ،ب ،بقو  :الَكتريب أبُو
َ َُ ْ
ْ
ْ ُ
َ
كتَابَة َال ريف فنو ان ال ُ،لو .
ابن عم س؛ هو اْل ع ريظيم األند س رييف ال ري
الالرد يف موادر ت،مـجته ،أ ابن َع ريم س رأى يف انااه انلاي  ،فنااال أقلااا ،الن
مَ َ،ى ُ
الي َ،ى  ،أ تذاليل تلس ا ،ؤيا اا أدرك ان اتلربيز يف ا كتابة ،الشيوع اذلك ،بها.

تقديم السيد األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء

البتقليب صفاات س ته ،جنده قاد اع
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ّ
ــ‘ ــ حيااس اتقلباة ،تقاأ أثناءهاا

أعمال القضاء الا كتابة يف دالل بتلفة ،التنقل خلهلا يف كث ان باأا األناد س

الاملغ،ب الإف،يقية ،اك اكتبا ل،شيد املوحدي ،ثم قاضيا  ،الأمضا ألخيه ا سا،يد يف

اد عدمدس باملغ،ب ،النال مَكنة كب س خ ،حياته دلى اخلليفة املستنرص احلفيصا،
َ
الشه َد ابن عم س ضياع ا،ظم قواعد األند س ان مد املسلمنيَ ،
الاع َرص انهياار دالل
ري
القيا أخ،ى.
ُ
ال،كم تقأه عاددا اان األعماال ا ساااية ،الق ْ،برياه اان األما،اء الا سالطني
باألند س الاملغ،ب التونس ،اك البن َعم س أث ،بارز يف ب،ض األحداث اليت الق،ات
يف عرصه ،الننت الفاته ا‘ ا بتونس ،يللة اجلم،ة املوفية عرشاين اان شاه ،ذي

احلجة ،ثما المخسني الستمائة.

العنداا نرش أستاذنا ادلكتور حممد ابن رشيفة كتابه عن س س ابن عم س ،قبل ااا

مني

اخلمسني اعاا ،اك شغوفا احفظه اهللا بتاقيق رسائل ابن عم س ،المـجاع

دموانه السائ ،توانيفه الأالضاعه؛ كناه انشاغل عان ذ اس بابلااث يف موضاواعت
ّ
أخ،ى كث س ،تتول باالرتاث األديب بااملغ،ب الاألناد س ،إىل أ اشاتد باه احلناني
ل،جوع إىل مرشالعه ال،ليم األالل؛ يلودق عليه قول ا شاع ،أيب تما :
َ ِّ ْ ُ َ َ
ااااا احلُااا ُّ
ب إال لابياااب األالل
نقل ف اد َك حيث شئت اان اهلاوى
ََُْ
ُ
َ
الح رينيناااااه أبااااادا ألالل اااااالل
كم االل يف األرض مذلفاه الفاى

َ
َاعد أستاذنا اجلليل إىل ت،اث أيب املط،ف ،الاتفق اع م،كاز ادلراساات الاأل،ااث

الإحياء الرتاث با ،ابطة املامدمة ل،لماء نرش أعما اكملة ،القىض اا مزيد
َ ُّ َ َ
ات أعمال هاا ال،لام
أربع سنوات ،ارتددا اق ،ا ،ابطة ال يشغل با سوى م شت ري
ّ
ُسو ريقه ،فذىت يف ثمانية أجازاء،
األند يس الفا ،حى استوى ال،مل بإذ اهلل ت،اىل
ّ
تضامنت األجازاء
احتوى اجلزء األالل انها س س ابن عم س انقااة اهاباة ،ثام

8

األعمال الاكملة أليب املطرف ابن عمرية

اثلاين ،واثلالث ،والرابع ،واخلامس ،رسائل ابن عمرية ،اشتمل اجلزء اثلاين ىلع املداالل،
تلتها يف اجلزء اثلالث رسائل ابن عمرية الد تتتدب بادلدالس ،وجل اجلدزء الرابدع

رسائله ال تتتب يف املغرب ،وجل اجلزء اخلامس رسائله ال تتتب بإفريقيد ،،أمدا
ّ
التص اجلزء السابع بتحقيق تتابده
اجلزء السادس فهو لاص بايوان أشعاره ،بينما

اتلنتيهات ،واشتمل اجلزء اثلامن وادلري ىلع حتقيدق تتابده تداريئ ةئند ،ميور د،،
ُمذيّال جبمع ما تفرق من جمالسه الوعظي.،
وإله من الواجب يف هذا اتلقايم املوجز ،اتلنويه باجلهود اجلتارة ال بذهلا أستاذلا

ادلتتور حمما ابن رشيف ،ــحمارضا وباحثدا وحمققداــ يف احلفدا ىلع ذاتدرة املغدرب
احلضاري ،،واتلعريف بانلتوغ املغريب يف اعلم اثلقاف ،واددب؛ وال سيما هدذا العمدل
العدالم

العليم الرائا اذلي أجاد فيه وأمتع وأفاد ،ومجع فيه ادعمال الاكمل ،للقدا
ّ َ
الاكتب ادديب أيب املطرف ابن َعمرية املخزويم ،فاللده أسأل أن يتارك يف عمره ،وجل

أعماهل ،وأن جيزي لريا ادسداتذة ااداحثن بمركدز ادلراسدات وادثداإ وإحيداء
الرتاإ بالرابط ،املحماي ،للعلماء ،اذلين أسهموا يف ظهور هذا الكتاب ،حتدب الريدادة

واتلوجيه انلاجعن احلكيمن لألستاذ املحقق ااحاث ،ادلتتور عتدا اللطيدف اجلديالين

ـــحفظه اهللــ رئيس مركدز ادلراسدات وادثداإ وإحيداء الدرتاإ بالرابطد ،املحمايد،
ّ
وألدص
للعلماء ،وكذا اذلين شاركوا يف أعمال الر ن واتلصدحي واتلوثيدق والفهرسد،،
منهم باذلتر ادلتتور طارق طاطيم ،وادلتتور لور ادلين شدوبا ،وادلتتدور رشديا تدا ،

وادلتتور مجال القايم ،وادستاذة لادي ،بومعزية ،تما أسدأهل سدتحاله أن جيعدل ثدواب
ِّ
نرشه يف سجل حسنات رايع العلم والعلماء أمري املؤمنن جالل ،امللك حمما السدادس،
ِّ
َّ
وأعز ملكه ،واهلل املوف ُق واهلادي إىل سواء السبيل.
لرصه اهلل
أمحد عبادي
األمني العام للرابطة املمحمدةة للعلماء

