




 ..))ترجاإلمام الـةُم رِـقَّـمرضي اهللا عنهي ((..   
  عن األعالم للزركلي رمحه اهللا

  
 بـن ا أمحد بن حممد بن أمحد) م 1631 - ؟ 1584 = ـه 1041 - ؟ 992 (يرِـقَّـمـال

 غـصن  يف الطيـب  نفح (صاحب احلافظ، االديب املؤرخ:  التلمساين املقري العباس أبو حيىي،
  .واالديب السياسي االندلس تاريخ يف جملدات، أربعة) ط - الرطيب االندلس

 القاهرة إىل ومنها . ا والقاضي خطيبها فكان فاس، إىل وانتقل) باملغرب (تلمسان يف ونشأ ولد
  .ااورين مقربة يف ودفن مبصر وتويف واحلجازية، والشامية املصرية الديار يف وتنقل) هـ1027(

 واملقري) خ - التراجم يف تقييد يف كما (اسطنبول من عودته عقب ،مسموما بالشام تويف: وقيل
  .تلمسان قرى من) املفتوحة القاف وتشديد امليم بفتح (ةرـقَّـم إىل نسبة

 أربعـة ) ط - عيـاض  القاضي أخبار يف الرياض أزهار (منها ةلجلي كتب) الطيب نفح( عدا   له
 مـن  لقيته من ذكر يف االنفاس العاطرة االنس روضة (و الطبع، قيد منها الرابع يزال ال أجزاء،
 أخبـار  يف النشق عرف (و) ط - جىن عمن العفو يف الثنا حسن (و) خ - وفاس مراكش علماء
  : أوهلا  ،)ط - السنة أهل عقائد يف الدجنة إضاءة (مساها وأرجوزة) دمشق

  

ولُـقـي أحمـيـقـالف دـال ريرِـَّـقـم  
  يرِـعـشاأل يـكـالـمـال يبِرِـغـمـال

  

  . ريـقَّـمـال لفظ ضبط يف حجة وهذه 
  
  .) ط - النعال وصف يف املعتال فتح (و ، أرجوزة) خ - العمامة يف الكمامة زهر (و
  

 ، وآثـاره  سريته يف) ط - الطيب نفح صاحب املقري (مساها رسالة التونسي اجلنحاين وللحبيب
 وأخبـار  رقيقة ومزدوجات حسن شعر له و) ط - املقري (مساها التونسي الكعاك لعثمان ومثلها

 .)1( عصره أدباء مع ومطارحات
                                                

 الثمينة واليواقيت 301: 3 اللغة وآداب 155 والبستان 44: 1 اخللف وتعريف 302: 1 االثر وخالصة 337: 1 الفهارس فهرس )1(
: احلضيكي مناقب من خمطوطيت ويف: قلت) 1215 ،984 د: (طالربا يف العامة واخلزانة .خ - القادري وتاريخ 245 إسالمية وتراجم 29

 القادري تاريخ ويف ؟) منه سهو مبصر مات إنه ميارة الشيخ وقول - استنبول - صنبول من رجوعه بعد: قيل ما على مسموما بالشام، تويف(
 -) أصـح  أيهمـا  فانظر الشام، بدمشق تويف هأن الفاسي الطيب سيدي احلجة وعند مليارة، املعني املرشد شرح يف كما مبصر، تويف: (خ -

  .97: 3 واالزهرية
















































































































































































































