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  ّمختارات ابن عزيم األندلسي

ّمصدر مهم جديد من مصادر الشعر األندلسي ّ  

  أحمد عبد القادر صالحية.د

ًّمثة قضية الفتة للنظر يف أمر قسم من املصادر األندلسية املتأخرة زمنيا  ّ ّّ ّ
ّأال وهي العثور على خمطوطات أندلسية ملؤلفني أندلسيني ال جند ً هلم ذكرا يف ّّ

ّاملصادر األندلسية املتوافرة بني أيدينا، ألسباب كثرية أمهها ضياع عدد كبري من  ّ
ّاملصادر األندلسية وإتالفها، ولك أن تتخيل معي معىن إحراق اإلسبانيني  ّ ّ

ّمليون ونصف كتاب عريب يف اليوم التايل لسقوط غرناطة
ّ، فإن كربيات )١(

 على نصف هذا العدد اهلائل من املكتبات احلديثة يف الوطن العريب ال حتتوي
  .الكتب

ا إال أمساءهم  من تلك الكتب اليت وصلت إلينا والنعرف عن أصحا
ّكتاب املعجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد الواحد املراكشي، وحلية 
ّالفرسان وشعار الشجعان، وعني األدب والسياسة وزين احلسب والرياسة لعلي 
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ّالبسطي، وخمتارات ابن عزمي األندلسي اليت ّبن هذيل، وديوان شعر القيسي  ّ
  .ّأتوقف عندها يف هذا التعريف

ّمؤلف هذه املختارات هو أحد رجال األندلس يف القرن الثامن اهلجري  ّ
ّالذين مل يأخذوا حظهم من الشهرة فنسيتهم املصادر األندلسية اليت وصلت  ّ

ذا األمر ال يقتصر ّإلينا، وإن كتابه هذا يلقي بعض األضواء على حياته، وه
ّعلى األندلسيني فحسب، فهناك عدد من املؤلفني املشرقيني عرفوا بكتبهم،  ّّ
م من مثل ابن عزيز السجستاين الذي شهر  ّومل يعرف شيء ذو بال عن حيا َُْ

وقد كان يل شرف حتقيقه، وقد [بكتابه غريب القرآن على حروف املعجم 
  ].١٩٩٣طبع يف دار طالس ـ دمشق ـ 

ّاملؤلف امسه خمتصرا يف مقدمة خمتاراته املختصرة، وهو علي بن ذكر  ّ ً ّ
  .ّعزمي، والندري هل عزمي هو أبوه أم جده أم أحد أجداده ينسب إليه

ّومن البديهي أنه عاش يف مملكة غرناطة إذ اقتصرت حدود الدولة  ّ
 ّاإلسالمية يف األندلس يف القرن الثامن على مملكة غرناطة، بل عاش يف مدينة

ا التصاله مبلوكها؛ ففي مقدمة خمتاراته يشري إىل خدمته مللكني  ّغرناطة ذا من ّ
ّملوك بين األمحر مها حممد الغين باهللا حكم مرتني  ، )هـ٧٦٠- ٧٥٥(ّ

ّوابنه أبو احلجاج يوسف) ٧٩٣- ٧٦٣(
إذ ) هـ٧٩٤ ـ ٧٩٣(، الذي حكم )٢(

                                                  
من املشهور يف بعض كتب التاريخ كاالستقصا يف أخبار املغرب األقصى أليب ) ٢(

حىت أثبت ) ٧٩٧ -٧٩٣(صر أن يوسف الثاين قد حكم بني سنيت العباس النا
 انظر جملة كلية - )٧٩٤ - ٧٩٣(األستاذ الرتغي يف حبثه أنه حكم ما بني 

 .٤٤اآلداب بتطوان العدد األول ص
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ونستوهب من اهللا العظيم صلة النصر والتأييد ((: يقول بعد محدلة الكتاب
ّسلطان أيب احلجاج ابن موالنا السلطان الغين باهللا أيب عبد اهللاملوالنا ال ّفإن ... ّ

ّعبده وعبد سلفه الكرمي علي بن عزمي مسرتق إنعامه وإحسانه العميم ّ(( 
  ].٢٣ص[

ّويكرر صفة العبودية غري مرة يف مقدمة كتابه مما قد يدل على أنه يعمل  ّ ّ ّ ّ ّّ
قدار ما وصلت إليه الكتابة من ًيف أحد دواوين اململكة، ويشي ـ أيضا ـ مب

ًالتكلف اللفظي والتزلف املقيت إىل امللوك مما ال جند له مثيال يف القرون  ّ ّ ّ ّ
ذا السفر، وطالع به مقام مواله الذي خصه ((: السالفة، يقول ّفألفها العبد  ّ

ّاهللا تعاىل بالنصر وحباه، وإن كانت العلوم واآلداب على اختالفها وشىت 
 مجعها اهللا سبحانه لدى مقامه الكرمي املخصوص من العوارف أصنافها قد

ّالربانية بالتشريف والتعظيم، فإن مملوك إنعامه يؤمل حلمه الذي اعتاده  ّ ّ
  :ّبالقبول، ويتمثل بقول الشاعر يف تأليفه حيث يقول

ْوإن عظم املوىل وجلت فضائله ُْعلى العبد حق وهو ال شك فاعله  ّ ٌّ 

دي إىل اهللا ماله  ْىن فهو قابلهوإن كان عنه ذا غ َُأمل ترنا  َ 

  ]٢٤ ـ ٢٣ص[

ّوعلى أية حال، إن  ٍ ّمقدمته هلذه املختارات وتعليقاته القليلة، وذوقه يف ((ّ
ترفع من مقام ] و[اختيار املقطوعات تسفر عن مشاركته يف جمال األدب،

ّصاحبها ولكنها ال تضعه يف مصاف أعالم القرن الثامن املشاهري ] ١١ص [))ّ
  .ّكما يقول حمقق الكتاب األستاذ عبد احلميد اهلرامة
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ّ، جمموعة متوسطة من املقطوعات الشعرية املنتقاة، ال )٣(ّإن الكتاب ّ
ا بالتحديد إذ مل يرد يف املخطوطة، وقد مساها حمقق الكتاب  ّنعرف عنوا ّ
ّباملختارات أو خمتارات ابن عزمي األندلسي، وهو عنوان موفق يدل على فحوى  ّ ّ

  .الكتاب

ّجاج ابن السلطان الغين باهللا، وقد ّقدمها ابن عزمي إىل السلطان أيب احل ّ
أي إن زمن تأليف هذه )  هـ٧٩٤ ـ ٧٩٣(ّحكم أبو احلجاج هذا بني سنيت 
  .املختارات هو بني هاتني السنتني

ّوجعلها املؤلف يف مخسة أبواب، املدح، والغزل، والوصف، والرثاء، 
واحلكم والزهد، ويتقاسم هذه املختارات القدامى واملعاصرون له من 

ّألندلسيني واملشرقيني، وإن كان لألندلسيني عامة ولشعراء عصره خاصة ا ّ ّ ّ ّ
ّالقسط األوفر، كما كان إيراده للمتنيب يفوق سائر شعراء خمتاراته مفردين، 
ومتيل مقطوعاته إىل القصر واإلجياز، وكان جيمع بعض مقطوعاته من أجزاء 

  .خمتلفة من القصيدة بإشارة يسرية أو من دون إشارة

موعات الشعرية احملضة، تكاد ختلو من و ّهذه املختارات هي من ا
النصوص النثرية والتعليقات النقدية خال مواضع قليلة كأن يصف بعض 
ّاملقطوعات الشعرية باحلسن أو بالطول، وينعت ذلك الشاعر بالتقدم أو  ّ

ّبالرباعة، ونادرا ما يشري إىل احملسنات البديعية اليت حتتويها ّ ً.  

                                                  
والندة ) ٣( تقع املخطوطة يف ثالث وعشرين ورقة ضمن جمموع يف مكتبة ليدن 

املقدمة من : ورقة من القطع املتوسط) ١٠٧(ويقع الكتاب ) ٣ (٣٠حيمل الرقم 
 .١٠٧-٩١الفهارس من  واملصادر واملراجع و٨٩- ٢٣ النص احملقق من ٢١- ٩
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ل املختارات على ذوق صاحبها الرفيع وحسن انتقائه وتنسيقه هلا، ّوتد
ا خال مواضع يسرية، وحتتوي املختارات  ّودقته يف نسبة األشعار إىل أصحا
ّعلى أشعار لبعض املغمورين أمثال مهلهل الدمياطي والتجاين، ومن شعر  ّ

  ].٤١ص: [األخري
 ّشهرت حببهاّوالمت على أين   وقالت أحاديث اهلوى من أشاعها

ا  كذا مذ عرفناها عرفنا طباعها  تعاتب ليلى والذنوب ذنو

َيل العتب والعتىب هلا مل أرسلت  بأخبار وجدي مدمعي فأطاعها
ِ 

ًفيا عجبا منها ترى اجلور مذهبا  ًوترضى به رأيا وترضى اتباعها ً 

ًكما تضم أشعارا غري منشورة لشعراء من أصحاب الدواوين كابن  خامتة ّ
  ].٣٠ص: [وابن اخلطيب، ومن ذلك قول ابن خامتة

 ّهو مورد للمعتفني وغلة  يف صدر من ناواه ليست تنقع

 ينجاب سجف النقع منه يف الوغى  والطعن خيطب واملقاتل تسمع

 عن طلعة كالشمس منها أشرقت  فالرمح يسجد والصوارم تركع

من أمثال ابن كسرى إذ ّوتعد كذلك املصدر األوىف لبعض الشعراء 
  ]٧١ص: [حتتوي على أغلب ما يعرف له، ومن شعره

ّفالروض مسكي النسيم مدبج  ّواملاء فضي األدمي صقيل ّ 

 والربق يبسم والسحاب عوابس  والريح جيري دمعها فيسيل

ادى كالبهري حتامال  فسجت هلا وجه الصعيد ذبول  ًسكرى 

 ّتسنت من مقل الغوادي دمعها  ّيف صحن خد الرتب فهو بليل
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ّوهذه املختارات هي الكتاب األول الذي وصل إلينا من كتب 
ّاملختارات الشعرية احملضة يف هذا العصر، وزيادة على ذلك فقد انفردت بإيراد 

  .ّأشعار مل ترد يف غريها من املصادر األندلسية

اع واالخرتاع معيار االختيار يف هذه املختارات هو البيان املغرب واإلبد
واملرقص واملطرب، وهو ما فات احملقق الفاضل توضيحه، وعذره يف ذلك أنه 

ّجمال دراسة متأنية ملواد املخطوطة تضيق ((ّتقدمي موجز وذلك كما يقول احملقق  ّ
وها هي املقطوعات ((: ، يقول ابن عزمي]١٣ص [))ّعنها هذه املقدمة املوجزة

ا املغرب، وتأيت من  ّأنواع البديع بكل مرقص ومطرب، تألفت تسفر عن بيا ّ
ّاألول منها يف املدح وضروب أنواعه، والثاين يف التغزل ورقة : يف مخسة أبواب ّ ّ

ّاخرتاعه، والثالث يف الوصف وطالوة إبداعه، والرابع يف الرثاء بشجية إيقاعه، 
  ].٢٤ص [))واخلامس يف احلكم والزهد وأتباعه

ٍية متفرقة صقلها مصطلحات ابن سعيد وهذه املعايري هي مفاهيم أندلس
ّ ّ

 وفيه ))عنوان المرقصات والمطربات((يف كتابه )  هـ٦٨٥ت (ّاألندلسي 
الطبقات ((: ّوضع أسس نظرية اختياراته القائمة على اإلبداع واالخرتاع، يقول

اليت بين اجلامع املذكور على الكالم فيها مخس؛ املرقص واملطرب، واملقبول 
ًوك، فاملرقص ما كان خمرتعا أو مولدا يكاد يلحق بطبقة واملسموع واملرت ّ ً

ّاالخرتاع ملا يوجد فيه من السر الذي ميكن أزمة القلب من يديه، ويلقي منها  ّ
ٍحمبة عليه، وذلك راجع إىل الذوق واحلس، مغن باإلشارة عن العبارة ّ ّ ...

ّما نقص فيه الغوص عن درجة االخرتاع إال أن فيه مسحة: واملطرب  من ّ
ويستعمل ابن سعيد بعض هذه املصطلحات يف ] ٨ ـ ٧ص [))...االبتداع
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وهي برهان على مدى ] ٩٣ص [))المقتطف من أزاهر الطرف((كتابه اآلخر 
ّالنقد العريب يف األندلس من تطور، وبذلك يكشف عن مصدر  ما وصل إليه ّ

ّه، واليت تدل على ّتلك املقاييس النقدية الرائعة اليت استقاها ابن عزمي يف خمتارات
ا يف القرن الثامن اهلجري يف األندلس ّترسخها واستمرار العمل  ّ.  

ّأما حمقق الكتاب فهو األستاذ عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة، وقد سبق 
األعمى التطيلي ـ حياته ((ّأن صدرت له دراسة رصينة عن الشاعر األندلسي 

ّر أيب زيد الفازازي الشعرية  هي أطروحته للماجستري، كما حقق آثا))وشعره ّ
ّوالنثرية، وأشرف على حتقيق نيل االبتهاج أليب الثناء التنبكيت، ومعىن هذا أن  ّ

ّالباحث احملقق ـ وهو من اجلماهريية ّلعربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى،  اّ ّ ّ ّ
ّوال أعرفه شخصيا ـ ممن هلم يد يف جمال الدراسات األندلسية وأنه أح ّ ّّ د ً

ّاملهتمني واملختصني بالرتاث األندلسي واملغريب ّ ّ ّ.  

ّوقد قام الباحث بنفض غبار النسيان عن مصنف أندلسي أمهلته  ِّ
ّاملصادر األندلسية، وعن مصنَّف أندلسي جديد فريد من نوعه يف عصره يزيد  ّ

ًمن غىن املكتبة األندلسية اليت تتنامى يوما بعد يوم ّ.  

ّملختارات املهمة على خمطوطة واحدة يتيمة د الباحث لتحقيق هذه ا
ًمل جيد احملقق هلا أصال ثانيا بعد طول حبث، وهي تقع يف مخس وأربعني  ً ّ

ّأنه ال خيلو من التصحيف واخلطأ  ّصفحة، مكتوبة خبط أندلسي واضح بيد
ّومن املعروف أن مثة خطورة يف حتقيق املخطوطات على أصل واحد، . ًأحيانا ّ

ّّ ذلك يف املخطوطات الفائقة األمهية، العدمية النظري، لذلك ُولكن يلجأ إىل
ّكان العمل أشد صعوبة، استوجب منه االعتماد على عدد من املصادر 
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ا((املخطوطة واملطبوعة  ًاستكماال لنواقصها وتصحيحا ألخطائها وتصحيفا ً(( 
قق ّاليت أشار إليها يف أماكنها من هوامش النص، وهنا يربز دقة احمل] ١٥ص[

وتوثيقه وخربته يف قراءة املخطوطة ومعرفته مبصادره، كما قام بتحقيق املنت على 
ّأسس التحقيق العلمية، فرتجم للشعراء ولألعالم، وخرج ما استطاع خترجيه من  ّ
ا أو كتب األدب، وأشار إىل  ّمقطوعات شعرية، وأحال إىل دواوين أصحا

ة أصحاب الشعر ممن مل يذكرهم ًيات كما مل يأل جهدا يف معرفااختالف الرو
ّاملؤلف وشرح غرائب اللفظ وأصلح كثريا مما اختل وزنه بسبب التصحيف  ً ّ
ّوالتحريف، وكذلك سائر األخطاء واقرتح قراءات موفقة، زيادة على ذلك كله 
ّفالباحث يتحلى بأمانة علمية ـ وما أمجلها من حلية ـ يتبدى ذلك يف إحدى  ّ ّ

ّدة حكم السلطان أيب احلجاج يوسف، فيقولّحواشي كتابه إذ حيدد م كان ((: ّ
ّالسائد يف املراجع التارخيية أن تولية يوسف الثاين دامت ما بني   ٧٩٧ و ٧٩٣ّ

 وذي ٧٩٣ّحبث طريف أنه حكم  ما بني صفر  حىت أثبت األستاذ الرتغي يف
ّ، وذيل ]١٣ص [))ّ، وأن الفرتة التالية كانت حلكم يوسف الثالث٧٩٤ّاحلجة 

ّكتاب بفهارس فنـية ضرورية لألعالم والقوايف واحملتوياتال ّّ.  

ّومثة عدد من املالحظات صادفتين يف القسم الثاين، وهو حتقيق 
ّالكتاب، أذكر أمهها؛ فمما يتعلق مبنهج التحقيق أن الباحث مل يشر إىل أرقام  ّ ّ ّ
ّصفحات املخطوط يف الكتاب املطبوع، وأنه قد يرتجم للشاعر مرتني يف  ّ

ّاحللي : ّواشي الكتاب مثل كل من الشعراءح ّ، والساحلي ]٥٣ ـ ٤٤ص[ّ
ّ، وأنه قد يرتجم للشعراء واألعالم مث ]٦٥ ـ ٤١ص[ّوالرندي ] ٥٨ ـ ٢٨ص[ ّ

ّوابن احلاج النمريي ] ٢٣ص[ّيذكر مصادر ترمجتهم كأيب احلجاج يوسف  ّ
بن ، وقد يكتفي بذكر مصادر ترمجة بعضهم اآلخر كاألسعد إبراهيم ]٢٥ص[
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٥٢١

َبليطه، وإدريس بن اليمان  ّكما أنه ال يقيد بالشكل هؤالء ]. ٥٩ص[ِِّْ
  .األعالم

ّوفيما يتعلق بإحاالت التخريج فهو خيرج األشعار على دواوين  ّ
ا، ولكنه قد فاته معرفة وجود دواوين لبعض الشعراء كأيب حيان فلم  ّأصحا ّ

ّمع أن الديوان قد طبع مرت] ٤٢ص[ّخيرج أشعاره عليه  من شعره ((ني األوىل ّ
، ))١٩٦٦خدجية احلديثي ـ مطبعة العاين ـ بغداد ـ . أمحد مطلوب و د. مجع د

والثانية بعد العثور على خمطوطة ديوانه حيث قام الباحثان السابقان بتحقيق 
  .١٩٦٩ّالديوان وضم جمموع شعره املستخرج من املصادر وطبع يف بغداد سنة 

  :ّذي طبع شعره أربع مرات ال٦٨وكذلك ابن مرج الكحل ص 

ّفوزي سعد عيسى ـ منشأة املعارف ـ اإلسكندرية ـ . مجع د: األوىل 
١٩٧٩.  

 ـ ١٨ ـ جملد ١٩٨٩مجع جنم عبد علي ـ جملة املورد ـ بغداد ـ : والثانية
  .ّالعدد األول

ّصالح جرار ـ دار البشري ـ عمان ـ ط. مجع د: والثالثة   .١٩٩٣ ـ ١ّ

ّلغديري ـ جملة دراسات أندلسية ـ تونس ـ مجع مصطفى ا: والرابعة
  . ـ العددان التاسع والعاشر١٩٩٣

ّفضال عن اعتماد طبعات معينة من الدواوين مع وجود طبعات أفضل  ً
ّالصيب واجلهام واملاضي والكهام حتقيق ((أو أكمل منها كاعتماده على ديوان 

 ومل يرجع ))١٩٧٣ ـ ١ّحممد الشريف قاهر ـ الشركة الوطنية للنشر ـ اجلزائر ـ ط
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 ـ ١حممد مفتاح ـ دار الثقافة ـ الدار البيضاء ـ ط. ّديوانه ـ صنعه وحققه د((إىل 
١٩٨٩((.  

ّوكذلك أحال على بعض املؤلفات املخطوطة ـ وهو أمر حيمد له ـ ومن 
مزاين القصر وحماسن العصر يف مدح أمري املسلمني أيب عبد اهللا ((بينها خمطوطة 

ّحلاج النمريي الغرناطي ـ مكتبة ابريتش ـ انكلرتا ـ  البن ا))بن نصر وقد  [٥٦٧٠ّ
ّبيد أنه ذكره حيثما ذكره باسم قرائن القصر كما ] حصلت على نسخة منها 

فيض العباب ((حممد ابن شقرون يف مقدمة حتقيقه لكتاب . ذكره من قبل د
ّاحلاج  البن ))وإفاضة قداح اآلداب يف احلركة السعيدة إىل قسنطينة والزاب

ًالنمريي نقال عن املستشرق ج ّهوبكينس، كما ورد ذكره خطأ مرتني . ف.ّ
  .٥٥باسم قالئد القصر ص

ّوأقف أيضا عند تعليقاته، وهي مهمة ذات قيمة غري أن التوفيق قد  ّ ً
ّجانبه يف عدد قليل منها، فقد ذكر أن مقطوعة شعرية البن دراج وهي ّ:  

ً مزج الوداع مدامعاقالت وقد   ًمبدامع وترائبا برتائب

بة ناهب ْأتفرق حىت مبن  كم حنن لأليام  ّ  ل غربةِزّ

ـ غري موجودة يف ديوان ابن ] ٤١ص[وقد أوردها ابن عزمي يف خمتاراته 
ا موجودة فيه  ّدراج؛ مع أ ّ، وكان يف املقدمة قد ذكر أن املختارات ]٩٠ص[ّ ّ

 ))ّواوين كابن دراجًأشعارا غري منشورة لشعراء من أصحاب الد((تضم 
  ].١٠ص[

ّومثة أبيات وصفية وهم ابن عزمي يف نسبتها البن سعيد وهي ّ :
  ].٦٢ص[
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ا يف احلسن صنعاء ُوكيف ال تبهج األبصار رؤيتها  ّوكل أرض  َ 

ّواخلز روضتها والدر حصباء ارها فضة واملسك تربتها  ّ  ّأ

 روض من طربلذاك يبسم فيها ال  والطري تشدو ولألغصان إصغاء

ّوتبعه احملقق الفاضل يف ذلك مع أن األبيات شهرية البن سفر املريين  ّ
  ].٢٢٧ ـ ١/٢٠٩[ّوقد وردت يف نفح الطيب مرتني 

ّكما أن بعض املقطوعات اليت مل يذكر ابن عزمي صاحبها تركها احملقق  َ ُ ّ
  ].٧٣ص[من دون ختريج، وبعضها مشهور كاألبيات 

ًوكأمنا جاء النسيم مبشرا  للروض خيربه بطول بقاء ّ ّ 

 فكساه خلعة طيبه ورمى له  بدراهم األزهار رمي سخاء

 ّوكأمنا احتقر الصنيع فبادرت  للعذر عنه نغمة الورقاء

ّوالورد يف شط اخلليج كأنه  ّرمد أمل مبقلة زرقاء ّ 

ًفهذه األبيات أليب حبر صفوان بن إدريس التجيبـي وهي يف النفح أيضا ّ 
]٢٥٤/ ٦.[  

ّومثة إشارات غري كافية كقوله عن الرندي إنه   ))ُقد مجع شعره((ّ
ّفضال عن هذا مثة بعض . ، ومل يشر أحد إىل اآلن إىل نشر شعره]٤١ص[ ً

الت مل ترد يف فهرس مصادره ومراجعه مثل  الكتب املخطوطة واملطبوعة وا
ّلتنبكيت وجملة كلية خمطوط البصائر واألبصار للبناهي، وكتاب نيل االبتهاج ل ّ ّ

ّاآلداب بتطوان، باإلضافة إىل ذلك مثة بعض األخطاء املطبعية وما أشبهها  ّ
  .كاهلمزات وألف ابن
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سنة ) ليبيا ـ تونس(ّوقد طبع هذا الكتاب يف الدار العربية للكتاب 
اية مقدمته أنه انتهى من حتقيقه يف ١٩٩٣ ّ مع أن  احملقق ذكر يف  ّّ ّ٤/ ٨ /
ّ يدلنا على مدى الصعاب اليت يواجهها كل باحث يف رحلته ، وهذا١٩٨٧ ّ

  .)٤(مع كتابه أو حبثه لريى النور

ًوقد صدر الكتاب يف حلة أنيقة من الطباعة واإلخراج مصدرا بكلمة  ّ ّ
ذه الدراسة العلمية الدقيقة ((للدكتور أمني توفيق الطيبـي الذي أسعده  ّالتنويه 

ّختارات ابن عزمي األندلسي ومبجهودات الباحث عبد احلميد الدؤوبة يف جمال مل
ّالبحث العلمي راجيا له كل التوفيق يف جهوده ً  ، وهو حقيق مبثل هذه ))ّ

ّاإلشادة والتنويه وإين إذا كنت قد أشرت إىل بعض اهلنات اليسرية يف هذا 
قيمة الكتاب ّالكتاب الذي حقق على خمطوطة وحيدة فهي ال تقدح يف 

ّوجهود حمققه، وإين أثين تنويه د ّ الطيبـي بعمل األستاذ الباحث عبد احلميد . ّ
ّاهلرامة يف حتقيق هذا الكتاب األندلسي النادر، وأشيد بسائر مؤلفاته  ّ

  .ّوحتقيقاته يف جمال الرتاث األندلسي

                                                  
 .١٩٩٥كتب هذا البحث عام ) ٤(


