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االفتتاحية
توا�صل بالد احلرمني اململكة العرب ّي ��ة ال�سعود ّية �أعمالها الرياد ّية التي منها
العاملي للُّغة العرب ّية» الهادف -وفاق �إعالن وزارة
الإعالن عن «جممع امللك �سلمان
ّ
الثقافة� -إلى �أن ي�صبح مرجع ّية عامل ّية يف جماالت اللُّغة العرب ّية وتطبيقاتها.
�إنّ ه ��ذا الهدف الع ��ا ّم يف�سح �أفق انتظ ��ار مبادرات تعن ��ى برت�سيخ االعتزاز
�وي ال ��ذي يع� � ّد �أح ��د �أرك ��ان ال ُهو ّي ��ة الوطن ّي ��ة ،وي ِع ��د مب�س � ٍ�اع ح ّي ��ة ت�صغ ��ي
ال ّلغ � ّ
�إلى الواقع ،وتفقه ال�سبل الناجعة ملغالبة حت ّدياته التي لن تب ّددها عبارات احتفائ ّية،
تارات.
�أو منا�سبات احتفال ّية تل ّقاها الوعي
اجلمعي مبنظور اجلالل تار ًة ،واملالل ٍ
ّ
لع� � ّل �أ ّو َل م ��ا ُيك َّر�س العالق� � ُة بني ال ّل�س ��ان والإن�س ��ان؛ ليتّ�سع املت�ص� � ّور العا ّم
ع ��ن اللُّغ ��ة العرب ّي ��ة م�ستوع ًبا جماالت جت ��اوز م�شاغ ��ل تدري�س علومه ��ا وفنونها
�إلى جماالت علم ّية �أرحب مبا �أ ّنها ِم ْحمل العلوم؛ فتن�ش�أ حقول علم ّية بين ّية تر�سّ خ
مكانة اللُّغة العرب ّية ،وتعزّز ح�ضورها.
�وي وح ��ده َث� � ٌّر بالفر� ��ص الثقاف ّي ��ة واحل�ضار ّي ��ة
�إنّ جم ��ال االكت�س ��اب اللُّغ � ّ
واالقت�صاد ّي ��ة؛ من ذل ��ك �إتاحة ال�سياحة اللُّغو ّية التي حت ّق ��ق �-إلى جانب ما �سبق
م ��ن مكا�س ��ب -عامل ّي َة اللُّغة العرب ّية ،و�شيو َع ل�سانه ��ا ال �س ّيما �إذا ا�ستح�ضرنا كرثة
لدواع مختلفة.
الإقبال على تع ّلمها ٍ
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غوي ،وت�سمو بواقعه؛ من ذلك
وث ّمة جماالت عمل ّية �أخرى حت ّق ��ق االعتزاز اللُّ ّ
�إقرار �إجازة علم ّية (لغو ّية) متنح ملن يجتاز تقو ًميا معيار ًّيا على غرار ما هو جا ٍر
يف اختبارات قيا�س اللُّغة الإجنليز ّية؛ ل ُيف�سح له العمل يف قطاع التعليم ،والإعالم
واالتّ�صال ،و�أعمال الرتجمة ،واملرافعات واملحاماة ،والهيئات العا ّمة ،وامل�ؤ�سّ �سات
�وي يف �إطار ما ه ��ي ملزمة به
اخلا�ص ��ة الت ��ي ُي�ؤم ��ل �إلزامه ��ا بتوظي ��ف مد ّقق لغ � ّ
ّ
يف منظومة مواردها الب�شر ّية.
املخت�صني
العاملي م� ّؤخ ًرا يف �شعاراته احلول ّية على لفت اهتمام
لقد � ّألح اليوم
ّ
ّ
عام ��ا ،والذكاء
�إل ��ى نط ��اق �أو�سع؛ فن ��دب �إل ��ى اللُّغ ��ة العرب ّية والع ��امل الرقم � ّ�ي ً
عاما �آخر ،وا�ستنه�ض �أخ ًريا املجامع ال ّلغو ّية مبواجهة
اال�صطناعي واللُّغة العرب ّية ً
ّ
وجود ّية �سافرة م�أتاها :ثنائ ّية ال�ضرورة والرتف.
العاملي للُّغ ��ة العرب ّية» يجيء يف ظرف تاريخ حا�سم؛
�إنّ «جمم ��ع امللك �سلمان
ّ
جديد ير�ص ��د التح ّديات ،ويقرتح احللول ،وينتجع �آفا ًقا
وعي ٍ
لي�ش ��رع ال�سبيل نحو ٍ
الذهني عن ال ّل�س ��ان والإن�سان ،ولي�ؤ ّك ��د �أنّ الإرادة ال�سيا�س ّية
يتّ�س ��ع بها املت�ص� � ّور
ّ
هي الإطار ال�ضا ّم ال�ضامن.
رئي�س التحرير
اخلرا�شي
د.عبدالعزيز بن عبداهلل
ّ
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ون وال ِّزمام
ص ُ
الـم ُ
َ
ين (ت نحو 219هـ)
لعلي بن ُعبيدة الريـحا ّ
ّ

درا�سة وحتقيق
�أ.د.عبداهلل بن ُ�سلَيم ال ُّر َ�شيد

مقدمة التحقيق:
هات ��ان ر�سالت ��ان �أو كتابان لعلي ب ��ن ُعبي ��دة الريحاين الكات ��ب البليغ الذي
طم ��ر الزمان تراثه الغزي ��ر ،مع ما كان ُين َعت به من البالغ ��ة والبيان ،حتى ُقرن
باجلاحظ.
والوق ��وع على بع� ��ض تراثه ال�ضائ ��ع �أ�شبه بلق ��اء بعد ي�أ�س (ك� ��أ َ
لقيت
ين قد ُ
ب ��ه ال�شبابا) ،والف�ضل ،بع ��د ف�ضل اهلل وتوفيقه ،يف خروج هات�ي�ن الر�سالتني �إلى
ال�ض ��وء �إل ��ى �أ�ستاذين كبريين فا�ضل�ي�ن ،للأ�ستاذ الدكت ��ور عبدالعزيز بن نا�صر
يوما –وقد عرف عنايتي برتاث الريحاين ،و� َ
أف�ضل م�شكو ًرا
املان ��ع الذي هتف بي ً
بن�ش ��ر حتقيقي لـ(جواهر الكل ��م) املن�سوب �إلى الريحاين يف عام 1437هـ  -هتف
ِّ
مب�ش� � ًرا بوج ��ود الر�سالتني ،و للأ�ستاذ الدكت ��ور عبدالعزيز ال�س ��اوري الذي ُعني
بهما و َن َ�سخهما قد ًميا ،وتف�ضّ ل بت�صويرهم ��ا و�إر�سالهما �إلى الدكتور عبدالعزيز،
فطفقت
محملاً �إياي ع ��بء �إخراجهما،
ُ
ال ��ذي �أحظاين بهم ��ا ،مح�س ًنا بي الظنّ ِّ ،
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�أطالعهما مطالعة من ر�أى �أهله بعد غياب ،وظللت �أك ّر عليهما بني الفينة والفينة،
حتى ي�سّ ر اهلل خروجهما على هذا النحو ،الذي �أرجو �أن يكون على وج ٍه َم ْر ِ�ض ّي.
حتقيق ن�سبة الر�سالتني �إلى الريحاين:
ن�س � َ�ب جمهرة م ��ن امل�صنفني �إل ��ى الريحاين كتاب�ي�ن بالعنوان�ي�ن املذكورين
(امل�ص ��ون) ،و(الزم ��ام) ،منهم الن ��دمي ،وياقوت احلموي ،وال�صف ��دي( ،)1ومن
املت�أخرين �إ�سماعيل با�شا البغدادي(.)2
يدي ب�أنهما للريحاين! ولكن بدا فيها عالئم
ومل ُي�ص َّرح يف الن�سخة التي بني ّ
تق� � ّوي �أنهما كتاب ��اه اللذان ُذكرا يف امل�صادر� ،أو �أنهما ج ��ز�آن مخت�صران منهما.
ن�صو�صا كث�ي�رة وردت يف اختيار الوزير املغربي من كتب
و�أه ��م العالئم �أن فيهما
ً
الريح ��اين ،وقد ن�صّ على اختي ��اره من (امل�صون) ،ومن كت ��ب �أخرى للريحاين.
وبع�ض الفقر التي قال املغربي� :إنه انتقاها من امل�صون ،واردة هنا.
ومنها ا�ش�ت�راك هذين الكتابني (امل�صون والزمام) يف �إيراد ن�صو�ص كثرية
قلت يف مقدمة حتقيقي لهذا
وكنت ُ
م ��ع (جواهر الكلم) املن�سوب �إلى الريح ��اينُ ،
الكت ��اب� :إن الكت ��اب –�أي جواه ��ر الكلم -لي� ��س للريحاين بر ّمت ��ه ،ولكنه يحوي
ن�صو�صا معروفة من�سوب ��ة �إليه يف م�صادر �أخرى ،ومما قلته يف مقدمة التحقيق:
ً
«ال يب ُعد �أن بع�ض ما فيه منقول من م�ؤلفات �أخرى للريحاين؛ � ْإذ فيه عدة ن�صو�ص
فاملرجح �أن �أ�صل الكتاب (�أي جواهر الكلم) له،
من�سوبة �إليه يف بع�ض الكتب»(.)3
ّ
ولكنه �أ�ضيف �إليه ما قيل بعد زمانه .وكذلك �أقول هنا؛ ف�إن لغة الر�سالتني مقاربة
بل مماثلة يف موا�ضع ع ّدة لكثري مما ورد يف (جواهر الكلم) .ومن ذلك �أن بع�ض
الفقر من�سوبة �إلى الريحاين يف كتب �أخرى ذكرتها يف حوا�شي التحقيق.
وينبغ ��ي التن ّب ��ه �إل ��ى �أن بع�ض ما يف هذي ��ن الكتاب�ي�ن ورد يف (اختيار الوزير
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املغرب ��ي) اً
منقول من كت ��ب �أخرى غريهما ،فه ��ل تداخل ُ
النقل م ��ن الكتب؟ وهل
م ��ا ب�ي�ن �أيدينا كتابان منف ��ردان� ،أو �أُدرج فيهما ق�صدً ا �أو �سه� � ًوا ُ
بع�ض الف َقر من
غريهما؟ كل ذلك وارد ،وال �سبيل �إلى التحقق من هذا؛ لأنه لي�س بني �أيدينا �سوى
(اختيار الوزير املغربي) وهذه املخطوطة.
تعريف موجز بالريحاين:
كن ��ت �أ�سهب � ُ�ت يف التعريف بالريح ��اين يف مقدمة حتقيقي للكت ��اب املن�سوب
�إلي ��ه (جواهر الكلم)()4؛ وله ��ذا مل �أر داع ًيا �إلى الإطالة هنا ،فاخت�صرت ما قلته
هناك ،على هذا النحو:
ه ��و عل ��ي بن ُعبيدة الريح ��اين ،كاتب بليغ( ،)5يع ّده كثري مم ��ن ترجموا له �أو
نقل ��وا كالمه من الظرف ��اء( ،)6وكثري من �أخباره ت�ص ّدق ه ��ذا ،ففيها ما ّ
يدل على
الظ ��رف والبديه ��ة احل�سن ��ة والذكاء احلاد( .)7وم ��ن ظرفه كرثة روايت ��ه للنوادر
والأخبار الطريفة ،وال�س ّيما ما كان منها م�شتم ًال على فنون من البيان( ،)8وروايته
لبع�ض اجلمل البليغة عن بع�ض الف�صحاء(.)9
اخت�صا�صا بامل�أمون( ،)10وقد
�أم ��ا �صالته برجال ع�صره فيذكر التاريخ �أن له
ً
�صحب ��ه يف خرا�سان( ،)11ول ��ه معه �أخبار( ،)12ورثاه ببع� ��ض ال�شعر( .)13و�أما وفاته
ف�ل�ا يب ُع ��د �أنه �أدرك منت�صف القرن الثالث ،والقول ب�أن ��ه تويف �سنة 219ه ظ ّني ال
يقيني(.)14
مادة الكتابني و�أ�سلوب امل�صنف:
الكتاب ��ان يف تهذي ��ب النفو� ��س ،واحل� �ّ�ض على اكت�س ��اب الأخ�ل�اق احل�سنة،
والتوجي ��ه �إل ��ى طرائ ��ق يف معاي�شة اخلا�ص ��ة والعام ��ة؛ وبع�ضها يالئ ��م مقامات
الك�ب�راء ،وبع�ضها يندرج يف التعامالت ال�شخ�صية مع النا�س �إخوا ًنا كانوا �أم غري
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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ذل ��ك ،و ُي�سلك بع�ضه ��ا يف العادات ال�شخ�صي ��ة احلميدة �أو الذميم ��ةًّ ،
ح�ضا على
الأول ��ى ،ونه ًيا عن الأخرى؛ ولهذا قال التوحيدي عن (امل�صون)� :إنه «يحوي �آدا ًبا
ح�سن ��ة ،و� ً
ألفاظا حلوة»( ،)15وق ��ال يف مو�ضع �آخر« :وكالم ��ه يف امل�صون ّ
يدل على
عق ��ل رزين ،و�أدب ظاهر ،ولي�س فيه من العل ��م �إال قليل»( .)16وهذا و�صف �صحيح
دقي ��ق ،عل ��ى �أنه مل يكن ل ُي َ
نتظر من الريحاين �أن يق ّدم العلم ،فهو يف كتابيه �أ�شبه
باملر ّبي �أو امل�ؤ ّدب ،الذي ّ
ّ
ويح�ض عليها.
يدل على محا�سن الأخالق
فثم كلمات �سائرة وحكم
والأقوال ال ��واردة فيهما هي من املنقول والـ َم ُق ��ولّ ،
وثم كلمات للريحاين نف�سهُ ،ن ِ�سبت �إليه يف م�صادر
ذائعة ،بع�ضها معروف القائلّ ،
�أخرى.
وق ��د �سار الريحاين يف كتابي ��ه على طريقة الكتاب املرت�سّ ل�ي�ن ،و�أطلق نف�سه
عل ��ى �سجيتها يف تطلب املعنى ،والتعب�ي�ر عنه بلغة �سهلة م�أنو�سة ،ولكنها مل ّ
تنفك
ع ��ن امل�ؤثرات البياني ��ة ،وعن التيار ال�شائ ��ع يف زمانه ،من عناي ��ة بالتعبري الفني
الع ��ايل ،ولذلك وجد من ُيك�ِب�رِ �أدبه ،و ُي�ش َغف به ،حتى بل ��غ ب�أحدهم �أن يقول عن
ري من قر�آنكم»( ،)17وهذه
كتاب ��ه (امل�صون) على ما نقل التوحي ��دي«َ :م ُ�صونكم خ ٌ
جملة غريبة املنزع ،ورواية التوحيدي لها جتعلني �شا ًّكا يف حقيقتها ،فهو ال يبايل
باختالق الأخبار ،ولهذا الأمر مو�ضع �آخر.
وم ��ن مظاهر انطالقه على �سجيته هذا الرت�سّ ��ل الظاهر ،الذي ا�ستعان فيه
فكر
ب�ض ��روب من البيان اللطيف ،كقوله« :وال ت�ستعذبوا التم ّني؛ ف�إنه من � ِ
أ�ضغاث ِ
جا�شت بهَ ،ف َعال
النف�س ال�ضعيفة له،
احلمق ��ى ،و�إذا ا�ستحكم يف ال�ضم ِري
ْ
ِ
بت�سويل ِ
احتدمت حتته النار»،
الل�سان ،وفا َر من القلب ،كما يفو ُر املا ُء من الإن ��اء �إذا
�إل ��ى
ِ
ْ
�سمحا غري متك ّلف ،كقوله:
ورمبا جنح �إلى حتلية الكالم ببع�ض ال�سجع ،في�أتي به ً
«ح ِر َج بال ُّر ْز ِء �صد ُره ،وتفاوتَ عليه
«فبعيد من القبول ،غ ُري متف ّهم ملا �أقول» ،وقولهَ :
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�أم� � ُره» ،وقول ��ه« :والده ُر يرميك َّ
ب�سهامه ،ويتخ َّر ُم ��ك بلياليه و�أ ّي ِامه» .ويف
يوم
ِ
كل ٍ
هذا الأ�سلوب َم�شاب ُه من �أ�سلوب ابن املقفع ،ويبدو من هذين الكتابني والن�صو�ص
الأخرى الباقية للريحاين �أنه ت�أثر به ،و�سلك طريقته.
الن�سخة املعتمدة يف التحقيق:
لي�س لهذين الكتابني �سوى ن�سخة واحدة معروفةُ ،مدرجة يف جمموع محفوظ
يف املكتبة الوطني ��ة للمملكة املغربية بالرباط ،ورقم حفظها (328ق)( ،)18وي�ضم
املجم ��وع كت ًبا �أخرى ،هي( :الإكلي ��ل يف تف�ضيل النخيل) لأب ��ي احل�سن ا ُ
جلذامي
ال ُب ّناه ��ي املالق � ّ�ي املتوفى نحو 794ه� �ـ ،و(الر�سالة اليتيم ��ة يف �آداب امللوك) البن
املقفع .وجاء كتابا الريح ��اين يف ال�صفحات  216-194بالرتقيم احلديث .ولي�س
يف خامت ��ة املجموع بيان للنا�سخ ،وال تاريخ الن�سخ ،وعليه مت ّلك بخط محمد املكي
بن محمد بن محمد بن محمد بن نا�صر الدرعي.
والن�سخ ��ة مكتوبة بخط �أندل�سي ،قال الدكتور ال�ساوري� :إنه يرقى �إلى القرن
التا�سع الهجري ،ومن مظاهر الكتابة عند نا�سخها �أنه يف�صل الكلمة يف �سطرين
�أحيا ًن ��ا ،كم ��ا فعل يف كلم ��ة (التما�سها) فقد جاء (التم ��ا) يف �سطر ،و(�سها) يف
ال�سط ��ر الذي يلي ��ه .ويكتب التاء املربوطة يف بع�ض املوا�ض ��ع مفتوحة ( ُم َدارات=
ُم ��داراة) ،وت�أتي الدال �شبيهة بال ��راء ،والهاء املتطرفة �شبيهة بالفا�صلة ،وال�شدة
بحركت�ي�ن حتت احل ��رف مثل حركة تنوين اجل� � ّر .وي�س ّهل الهم ��زة كث ًريا (البو�س
مو�ض ��ع الب�ؤ�س) .وبع�ض هذه ال�سمات �شائع يف اخلط الأندل�سي� .أما ال�ضبط ففي
كثري منه خلل ،منه �أنه �ضبط (وال ُت ْق ِع) وهو من الإقعاء ،هكذا ( ُت ِق ْع)!
عملي يف التحقيق:
1 .1رتب ��ت الن�صو� ��ص فق ًرا ورقم ُته ��ا ،م�ستعي ًن ��ا على ذلك باكتم ��ال املعنى،
�أو بانتقال امل�ص ّن ��ف �إلى فكرة �أخرى بال عاطف� ،أو بتغيري النا�سخ منط
اخلط �أو لونه.
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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2 .2ع ��زوت الآي ��ات ،وخ ّرج ��ت الن�صو�ص م ��ن مظا ّنه ��ا .ومل � ِأط � ْ�ل رغبة يف
وجنوح ��ا �إلى التخفي ��ف عن الق ��ارئ ،مكتف ًي ��ا بتخريجها من
الإيج ��از،
ً
امل�صادر املتق ّدم ��ة ما �أمكن .وجرّ�أين على تقلي ��ل الإ�شارات �أن التخريج
كاف يف الداللة على
من (جواهر الكلم) �أو من (اختيار الوزير املغربي) ٍ
مظانّ �أخرى ،ففي حا�شيتي هذين الكتابني تخريجات نافعة.
3 .3ع ّدل � ُ�ت ما ر�أيته خط�أ يحرف املعنى ،وما كان ت�صحي ًفا وحتري ًفا ،وجعلت
ما �أع ّدله بني معقوفتني ،و�أ�شرت �إلى ذلك يف احلوا�شي.
�صور من املخطوط:
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الكتاب الأول
الـ َم ُ�صون
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�صلى اهلل على �س ّيدنا محمد و�آله و�صحبه و�س ّلم
أف�صح الواعظني ،وكفاك من ِّ
رب ُيو ِردُه
أن�صح امل�ؤ ّدبني ،و� ُ
1 .1الده ُر � ُ
يوم خ ٌ
كل ٍ
راق يف الأدب،
أيام َم ٍ
عليك ،ونب�أٌ ينق ُله �إليكِ ،
وعرب ٌة يك�ش ُفها لك ،و�إمنا ال ُ
العلم الأكرب ،فمن فهم عنها ِغيرَ َ ها( ،)19وتف ّكر يف �صرو ِفها
ودرجاتٌ �إلى ِ
ح�س ِب �إحاط ِة
ومحن ِتها�َ ،س ِعد بعلمه ،ومل يفتق ْر �إلى غ ِري ِ
نف�سه( ،)20وعلى َ
فهمه له عليه ،يك ��ونُ �إ�شرا ُقه على الدهر ،و�إحكا ُمه
عق ِل ��ه بذلك ،و�إعان ِة ِ
()21
�ام الدني ��ا ،بعجائب
ملُ ِ
ع�ض � ِ�ل م ��ا ُك ِّل َف في ��ه ،ولو �صح � َ�ب ذو الغفل ِة �أ ّي � َ
القرون ،مل ي � ْ
�زل َج ِز ًع ��ا( )22يف ال ِغ� � ّرة ،مت ََد ِّل ًها يف
م ��ا ت�ص ّرفت به عل ��ى
ِ
�وادث ال ّنازل ��ة ،لأن الغفل َة ُظلم ٌة زائدة ،واملعرف� � َة م�صبا ٌح للقريحة،
احل � ِ
مما يرى وي�سم ُع ،فذلك لق ّل ِة
ف� ��إذا ر� َ
التعج ِب ّ
أيت ذا ِ
العمر الطويل كث�ي َ�ر ُّ
ُ
�صروف الليايل اخلالية( ،)23ولوال
للتجرب ��ة ،ول�سه ِوه ع ّما م ّرت به
ِ
حفظه ِ
عجيب فط ��ر ِة املخلوق ،لكان فيما ُ
يقف عليه املر ُء من
غب ��او ُة
العقول عن ِ
ِ
نف�س ��ه ،يف ر�ض ��اه َ
وق�صده
إم�ساكه وبذ ِل ��ه،
ِ
و�س َع ِت ��ه ،و� ِ
و�سخط ��ه ،و�ضي ِقه َ
التعج ِب
وحزم ��ه
ِ
و�إ�سرا ِف ��ه ،و�سكو ِنه وحرك ِتهِ ،
وتفريطه = َم ْ�ش َغل ٌة له عن ُّ
أحدهما على
العلم بف�ضيل ِة � ِ
من غ�ي ِ�ره ،حني اختلف ال�ض ّد ِان فيه ،وعنده ُ
مت معرفتُه
�صاح ِبه ،فم ��ال �إلى ال َأخ ِّ�ص منهما�( ،ص  )24()196وقد تق ّد ْ
ب�سو ِء عاقب ِته.
َ
ويردعه عن اال�ستطال ِة
املن�صف من ا ّدعا ِء احلكمة،
َ �1 .1أم ��ا يف هذا ما مين ُع
ُ
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النق�ص يف النف� � ِ�س والرتكيب؟ لكن ��ه نظر �إلى
وج � ُ�ب علي ��ه
بالفطن ��ة ،و ُي ِ
َ
و�سه ِوه ،ف�سقط عنه ما باله من �أمره ،وث َب َت عنده ما عاينَ
ِ
نف�س ��ه بغفل ِته َ
يقهر الد ّ
نف�سه �إليه من
يف غ�ي ِ�ره ،فم ��ن مل ِ
ين م ��ن �أخال ِقه ،وما ُتناز ُِع ��ه ُ
ه ّمت ��ه و�شهوا ِت ��ه ،مل ينتف ْع مبا يعل � ُ�م ،ومل يبل ْغ �سه ُمه الغر� َ��ض الذي �إليه
يق�صد(.)25
بقبول ما يو ِد ُعه
2 .2ومن �أراد �أن تنق ��ا َد له
القلوب بالطاعة ،و ُي�ش ِع َره �سام ُعه ِ
ُ
قد َر على ريا�ض ِتها ،ووقف بها
نف�سه ،ف�إن َ
من املوعظة ،ف ْليت َو َّل ذل ��ك من ِ
أمره يف غ ِريه،
يجب من م�صلحتها ،ف ْليث ��قْ عند ذلك ب�سرع ِة ِ
نفاذ � ِ
حي ��ثُ ُ
�ول ما ي ��راه ،وي�أم ُر به �س ��واه ،ف�إن امله � َّ�ذب مط ��ا ٌع( ،)26والعاجزَ عن
وقب � ِ
م�صلح ِته ال يحظى غ ُريه ب ِع َظ ِته.
وعدل ال ُ
ي�شو ُبه
ب�صدق غ ِري
حتب َد َر َكه،
ٍ
ُ 3 .3خ � ْ�ذ من ِ
مدخولٍ ،
ٍ
نف�سك ُع ّد ًة ملا ُّ
النا�س
َجو ٌر ،و ُر ْم ما َ
�شئت بالإن�صاف ،و�أنا زعي ُمك بالظفر( ،)27ف�إنمّ ُا �أ ِتي ُ
�سيم الأمو ِر بال ُهوينى()28؛
من طل ِبهم ما يح ّبون بالتع�سّ ف ،و�سع ِيهم �إلى َج ِ
تفريطهم.
مق�ص ِدهم ،ورجعوا �آ�سف َني على
ِ
ولذلك مل يهتدوا �إلى ِ
نف�سك ع ��ن �أم � ِ�رك ،وال ت�سم ْع منه ��ا � اّإل ما يزَ ّكي ��ه عل ُمك،
ت�س � ْ�ل غ�ي َ�ر ِ
4 .4ال َ
ات �أمو ِرك امل�ستورة ،فال
ويح ّق ُقه فع ُلك؛ ف�إنك بك �أعلم ،ف�إن
َ
ق�ضيت خ ِف ّي ِ
تدخ َل َّن ��ك ُّ
ُ
�صحة ذلك عند النا�س ،وتبجيلهم لك عليه( ،)29وال
ال�شبه ُة يف ّ
ي ُغ َّرك ُ
ي�ستدرجك ذو
القول الذي ُتل َقى به عند احلاج ِة ُتع َر ُ�ض �إليك ،ب�أن
َ
النا�س ًّ
بغيب
حظا من �ص ّد َق ٍ
أنق�ص ِ
َم َل ٍق( )30ليعطفك �إليه بالغ ��رور ،ف�إن � َ
ِّ
يكذ ُبه ِعيا ُنه( ،)31وتنفيه �أفعا ُله.
ونف�س ��ك()32؛ ليع ّر َفك ما تعم ُل به ،ثم
5 .5اجع � ْ�ل عق َلك �أمي ًن ��ا على خ�صا ِلك ِ
انظ ْر م ��ا حتم ُد من غ ِريك ،فاقب ْله منها ،وم ��ا تذ ُّمه من (َ )197
�سواك،
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النا�س م ��ن عيو ِبك ،و�إن مل
ف�ل�ا تر� َ��ض به لها ،وال ت�أن� � ْ�س مبا يخفى على ِ
القبيح
ن�سك بذلك َ�ضراو ٌة على املُعاودة ،و�إذا متادى
ُ
ينت�ش� � ْر عنك ،ف�إنّ �أُ َ
َ
ينك�شف منه ما كان م�سترتًا عليه.
وغلب على �صاح ِبه ،حتى
بدا َ
يوم،
أح�سن ما ُع ِر َ
فت به ،ور�ضيتَه م ��ن ِ
6 .6حاف � ْ�ظ على � ِ
نف�سك ،و ِز ْد فيه ك َّل ٍ
لقول
ملذموم تفع ُل ��ه بدا ّل ِة ما
و�إ ّي ��اك والتع ّر َ�ض
َ
حتب� ،أو ٍ
�سمعت فيك ّ
مما ُّ
ٍ
ُ
ي�ستغرق متق ّد َم احل�سنات ،ف�إنّ قلي � َ�ل الإ�ساء ِة ميحقُ كث َري الإح�سان(،)33
باجلميل م ��ن عرفك به،
م ��ع احل�س � ِ�د املو َّك ِل ب�أه � ِ�ل ال ّن َعم ،فق ��د ْيذ ُك ُرك
ِ
فيهدم به ما �ش ّيد املُثني
بقبيح منك عرث عليه،
ُ
فيعرت� �ُ�ض يف قو ِله حا�س ٌد ٍ
وقبيح َ
قيل فيه ،ولي�س
توج ْ
عليك ،م َع �أ ّنه ال ُ
ي�سلم �أح ٌد من ُت َهمة ّ
هت نحوهٍ ،
ه ��ذا � ُ
أخاف عليك ،وال هو الذي يبل ُغ ما كرهت من الف�سا ِد جلميل فعلك،
�صالح �أمرك.
�صح عندك من ٍ
ولكن ما ّ
منكر �أتيتَه ،فمنه ف�أ�ش ِفقْ على ِ
اً
وجمال ال تغيرِّ ُ هما الأ ّيام ،وطاع ًة فيما ت�س� ُأل ،وثنا ًء فيما
7 .7و�إن �أردتَ زين� � ًة
ينت�ش� � ُر يف الآفاق ،و�شر ًفا تليدً ا مع الدهر ،فا�صحب املروء َة ،وا�صرب على
نف�سك من َّ
باال�شتطاط
ممن �أرادها
ِ
�صيان ِة ِ
ال�شني ،ولي�ست متتن ُع املروء ُة ّ
احلي � ِ�ف يف ال�ش ��راء ،ول ��و كان ��ت ال ُتن � ُ
ال�س ��وم ،وال َ
�ال � اّإل بذلك ،كان
يف َّ
م ��ا ُتفي� � ُد منها �أك َرث من قيم ِة ما ُ
تبذل فيها ،ولو مل تكن توجد �إال يف البلد
التما�سها على ِّ
كل
الن ��ازح ،وبامل�ؤَ ِن العظام ،وجب على من ع ��رف قد َرها
َ
فاقدحها
ح ��ال ،فكيف وهي عن ��دك محبو�س ٌة ،ويف �أخال ِق ��ك ُم ْ�ست َِك ّن� � ٌة،
ْ
بزن ��ا ِد عق ِل ��كُ ،ي َ
ن�ش ْر علي ��ك رون ُقها ،وتظه� � ْر فيك جالل ُته ��ا و ُنب ُلها ،ب�أن
ملكت من الأم ��ور ،و�إن �ص ُغر
وحت�سنَ فيما َ
حتتاج �إلى ِذ ْك � ِ�رهِ ،
ت ��د َع م ��ا ال ُ
َ
يجب
وترف�ض ال�شائنَ لأه ِله ،وتتح ّرى
قد ُره،
َ
الق�صد فيما ت�أتي وتذر ،وال ُ
يت َ
بح�س ِب الإمكان ،وال يقولنّ قائ ٌل� :إنمّ ا املروء ُة
عليك ح ٌّق � اّإل �أ ّد َ
فر�ضهَ ،
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442

21

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن /ﻣﺎرس -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

2 1

57

بامل ��ال ،ف�إنّ امل � َ
�ال يك ��ا ُد ( )198ميحقُ امل ��روء َة ،ويع�سّ � � ُر انقيا َدها على
املال وغ َل َب ِته على �أه ِله ،و�أن ��ه ربمّ ا �أف�سد ا ُ
خل ُلقَ ال�صالح،
�صاح ِب ��ه بتواب ِع ِ
حل ّري ��ة ،فاملروء ُة يف ِّ
الكرم وا ُ
�ست،
كل طبق ٍة موج ��ودة� ،إذا الت ُِم ْ
وثل � َ�م يف ِ
ولي�س ��ت ُتبا ُع بثم ��ن� ،إنمّ ا هو ح�سنٌ تفع ُله ق � اً
�ول� ،إن مل يكن ُف ِعل َ�صمتًا �إن
َ
�ض ّر ُ
ال�سبيل
ح�س ِب التز ُّي ِد فيما جت ُد
القول ،فت�ستح ّقها بهذا اخل ُلق ،وعلى َ
أ�شرفت بك على معنى
�إلي ��ه ،يكونُ التق ُّدم ،فق ��د �أطلعتُك على ُك ِنهه ��ا ،و� ُ
ّ�ضح لك �أم ُرها ،و�س ُهل عليك �سبي ُلها(.)34
املرا ِد منها ،ف�إن ق�صدتَها ات َ
ح�سه ب َقم ِع ��ه ،و�ص ّغر قد َر من ُع ِرف به،
 8 .8دا ِو احل�س � َ�د من ��ك �إذا وجدتَ َّ
بح�سدك �إ ّياه ،وال ُ
ت�صل �إليك لو
واعلم �أنك ال تدف� � ُع النعم َة عن املح�سود
ِ
عم �أنوا ٌع و�ضروب،
زالت عنه ،وعلى ك ّل
ٍ
مخلوق نعم ٌة و�إن َخ ِف َيت عليه ،فال ّن ُ
وما يبتلي ُ
اجلوارح من العافية،
النف�س من ال�سالمة ،وي َه ُب يف
اهلل به يف ِ
ِ
حا�سد هو �أعظ � ُ�م نعم ًة من املح�سود ،فلو
�أف�ض � ُ�ل من ع َر ِ�ض الدنيا .و ُر ّب ٍ
عطي ،كان �أجدى عليه يف املزيد ،ويف احل�سد نقمتان:
ب�شكر ما ُ�أ ِ
ت�شاغ ��ل ِ
يثلم يف القلب ،و�ش َر ٌه �إلى ِّ
كل ممتنع(.)35
ك َم ٌد ُ
9 .9ر�أي � ُ�ت البغ � َ�ي من جه � ِ�ل املر ِء ب�سرع ِة ن�ص � ِ�ر اهلل ملن َب َغ ��ى عليه ،وهو من
ف ��رو ِع احل�س ��د ،ف�إ ّياك �أن َ
يوما واحدً ا؛
يقيم ب ��ه ً
ت�ض ِّي َف ��ه قل َبك ليل ًة ،و�أن َ
حفظ اهلل( ،)36وغري
مبعز ٍل من ِ
ف�إنّ َ�صرع� � َة �صاح ِبه ال ُتقال ،وكاد يكونُ ِ
بال�صنع.
َ
م�صاح ٍب ُّ
العجل َة اً
قول وفعلاً  ،وتف ّهم ما قيل فيمن ُع ِرف بها ،واحذرها قبل
1010وتن َّك ��ب َ
تلتهب
�أن يق� � َع ب ��ك ما ُذ َّم منها .وا�ستع ّد
ِ
حلريق الغ�ض � ِ�ب بالأناة ،قبل �أن َ
ودمك؛ ف�إنّ �إطف ��ا َءه قبل انت�شا ِره ي�س�ي ٌ�ر ،وعند ا�شتعا ِله
ن ��ا ُره يف ِ
حلم ��ك ِ
كنت �سلطا ًنا
كنت تحُ َم ُد بها ،ف�إن َ
ري ،و�إذا مت ّك ��ن ق َّب َح منك محا�سنَ َ
ع�س ٌ
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كنت ُ�سوق ًة فما
الذنب جتاو ٌز ال وج َه له( ،)37و�إن َ
فعقوب ُت ��ك ب�أك َرث من ْ
قد ِر ِ
عاجل احلمدَّ ،
والط ِول
قد ُر كلم ٍة ،و�إن ْ
بلغت منك ،يف ِ
جنب ما تفو ُز به يف ِ
على من نازعك بالعفو(.)38
حامل
1111واعل ��م �أن ��ه ( )199ال ي�سق � ُ�ط مكرم� � ٌة( ،)39وال تَخ َفى ح�سن� � ٌة عن ٍ
()40
ن�سيم
يحم ُله ��ا ،ين�ش ُرها عنك،
ُ
فتك�سب َ
نف�سك جم � اً�ال بها ،وتروح يف ِ
وقت ال ِّر�ضا ُو ِ�صف
اللهب الوا�ص � َ�ل �إليك ،ولي�س يف ِ
حم � ِ�دك عليها ،و ُت رْ ِب ُد َ
احلليم ،وال عند الإم�ساك ُح ِمد اجلواد ،و�إنمّ ا ُذكر بال�شجاع ِة من مار�س
احلروب(.)41
َ
أيامه باملوادعة،
أجنح ِ
النا�س عقلاً  ،و�أكم َلهم �أد ًبا وف�ضلاً من َ�ص ِح َب � َ
�1212إن � َ
الزمان
بع�ض ما يج � ُ�ب له ،وق ِبل من
ِ
و�إخوا َن ��ه بامل�ساملة( ،)42وجتافى عن ِ
ـجب
ح�سب ما ميكنُ وجودُه فيه من النا�س( ،)43ف�إن ال ُّث ْك َل الذي ال ُت رَ ُ
عل ��ى َ
م�صيب ُت ��ه ،وال� � ُّر ْز َء الذي ال ِع َو� َ��ض منه �أن َ
توح�ش ناحي ُت ��ك من ثق ٍة كنت
نف�سك .و�إن ُكمونَ الأحقا ِد
ذات ِ
ت�سرتيح �إليه من غمومه ��ا ،وت�أمت ُنه على ِ
ُ
والتهاب الغ�ضب ،يوقدان البدنَ  ،و ُي�شعالن الف ْكر ،و َيهيجان ال�سواكنَ من
َ
الطبائ ��ع ،فربمّ ��ا كان من ورا ِء ذل ��ك �أَ ْدوا ٌء ُ
حتدث عل ��ى النف�س ،و�أوجا ٌع
غام�ض� � ٌة تن�ش ُئها الفكرة ،حت ��ى َينت ِق َ�ض االعتدال ،ويف�س � َ�د املزاج ،فعلى
ذي الل � ِّ�ب �أن ّ
ل�صرف ما ابت َُلي به ،من منازعة �إخوا ِنه ،باالحتمال
يتلطف
ِ
عهده
لنف�سه من مناق�ض ِتهم ،ف�إن ��ه حني يعو ُد �إلى ِ
لـ ُم�ساملته ��م .وال راح َة ِ
ال�س ��رور ،ويظعنُ عنه ما
الأول م ��ن معا�شر ِته ��م ،يرج ُع �إليه ما فقده من ُّ
ُ
العو�ض �أفاد ،وبئ�س القرينُ فارق� ،إذ ا�ستدف َع
خام ��ره من الوح�شة ،ونعم
م ��ا َ
ول�ست
عر�ض له من الأَن َف ِة واحلم ّية ،واختار َم َغ ّب َة ال�سالم ِة والعافيةُ ،
أهل العف ِو والآداب ،الذين �سلمت �أخال ُقهم
�أطم ُع يف هذه
اخل�صال � اّإل من � ِ
ِ
أدب
يفهم � َ
م ��ن الآف ��ات ،و�أ ّما من �أف�سد ْت ��ه معا�شر ُة املنقو�ص�ي�ن( ،)44ومل ْ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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ممن تعا�ش ُره
احلكم ��اء ،فبعي ��د من القبول ،غ�ي ُ�ر متف ّهم ملا �أقول ،فك ��ن ّ
يومه ،ف�إذا حت ّول ذل ��ك اليوم ،فا�ست� ْ
أنف به ما جتدُه عليه يف
ح�س ِب ِ
عل ��ى َ
يومك املا�ضي على ما مل ي� ِأت بعدُ؛
اليوم الثاين ،وال َت ِق ْ�س ما ر� َ
أيت منه يف ِ
ِ
وقت ِّ
ف�إن يف ِّ
لكل َخ ْل ٍق ُخ ُل ًقا ي�شاك ُله ،ويجري معه على ما يواف ُقه(.)45
كل ٍ
ّ 1313
النا�س ،وتعليقَ قل ِبك (،)200
رح عن ِ
نف�سك العناي َة ِ
بطلب الوفا ِء من ِ
واط ْ
لعهدك� ،إن كبا بك الده ُر� ،أو عرثت بك الأ ّيام ،فقد �ص ّرحوا
بحفاظه ��م ِ
ِ
احلزم ما �أمر ُتك بهَ ،
وباحل َرى
ح�سن ظ ُّنه بهم ،ف�إن
َ
بالي� ِأ�س من ذلك ملن ُ
الثقات عن ��ك ،و�إفرا ِدهم �إي ��اك به ّمك،
� اّأل مت ��وتَ �أ�س ًف ��ا عند �إعرا� ِ��ض
ِ
وان�صرا ِفه ��م ع ّما بك �إلى له ِوهم ،واختدا ِع �آخ َر بزُخ ُر ِف غرو ِرهم ،حتى
يح َّل مح َّلك عندهم( ،)46ف�إنهم �أبنا ُء الدنيا ال َغ ّرارة ،وقد عا�شروا ال َّن ْكثَ
محتملاً على
قد ًمي ��ا( ،)47ف� ��إذا ا�ستحكم ي� ُأ�سك م ��ن وفائهم ،فكن �أن ��ت ِ
كنت ترغ ُبه منه ��م ،وتطل ُبه عندهم ،تك ��نْ ح�ص ًنا ُي َلج� ��أُ �إليه ،ورك ًنا
م ��ا َ
ُيع َت َم ُد عليه ،ومفزَ ًعا عند النوائبَ ،وم َ
فخ َر الأعقاب.
وقبيح ال َفع ��ال ،و�إن ر�أيت ذلك
1414و�إي ��اك
َ
واال�ستئنا�س ب�ش ��يءٍ من الأعمالِ ،
اال�سم ب�ص�ب�ره على
ق ��د كثرُ م ��ن النا� ��س ،فال�س ّي� � ُد �إنمّ ��ا ا�ستحقّ ه ��ذا َ
َ
نف�سه عن َدنيِّ الأخالق،
اجلمي ��ل( ،)48واحتماله
وظائف املروءة ،و�صيان ِة ِ
يوم تمُ ت ََح ��نُ اخل�صال ،وال تحُ ّمل
ومن ُع � ِ�رف
بال�س ْب ِق َ
بالكرم فله الف ��و ُز َّ
ِ
()49
�وق ُو�س ِعهم ب ِع َظ ِتك؛ َ
النا�س ف � َ
فتثقل عليهم ن�صيح ُت ��ك ،ف�إن املتط ّب َب
َ
�ال ال َّن ِحي ��زة(� ،)50إذا ك ��ان رفي ًقا.
�إمن ��ا ي�أم ��ر بال ��دوا ِء على ق ��د ِر احتم � ِ
احلكم عليهم
إيجاب
النا�س بالوفا ِء قبل
ِ
االمتحان خط ٌر ،و� ُ
والقيا�س على ِ
ُ
ِ
َع ِ�س ٌر ،واالمتحانُ ُيبدي جواه َر الإن�سان ،فال ت َْ�س َت ِن ْم(� )51إلى غ ِري ثقة ،وال
جتربة(.)53
متدحنَّ امر�أً بال ِ
َ
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�اق �إنمّ ا هي مبعا�ش ��ر ِة الك ��رام ،وف�سا َدها مبخالط ِة
1515ر�أي ��ت
�صالح الأخ�ل ِ
َ
�صالح
اللئام( ،)53ور�أيت اخللق �إمنا يجري على � ِ
أحوال ال َقرينّ ،
طبع ٍ
فرب ٍ
ال�سخف ،على �أنّ اجلوه َر يعو ُد �إذا
ال�س ْفلة وم�صافا ُة � ِ
�أف�سدتْه ِع ْ�شر ُة ِّ
أهل ُّ
ك ��ان �صا ً
أغرا�ض
حلا �إلى �أه ِله ،حني ُي َن َّب� � ُه من غفل ِته ،و ُيعا َل ُج من �أ ْدوا ِء ال ِ
أدب ،ور ّق ِة الوعظ ،وال ّر ْف ِق يف ال ّريا�ضة ،فذ ّللوا
و�س ْق ِم الغريزةِ ،
بلطف ال ِ
ُ
املكارم ،وع ّودوها
�أخال َقكم للمحا�سن ،و ُقودوها �إل ��ى املحامد ،وع ّودوها
َ
أنف�سك ��م ،جتدوه فيم ��ا حتمدون
اجلمي � َ�ل ،وا�ص�ب�روا عل ��ى الإيث ��ا ِر على � ِ
عاقب َت ��ه قلي�ًل�اً م ��ن كث�ي�ر .وال تَدا َنوا �إل ��ى النا� � ِ�س وز ًنا ب ��وزن ،وتك ّرموا
بال َغن ��اء عن اال�ستق�ص ��اءّ ،
بالتغافل ع ��ن َدنـِ ّي ()201
وعظموا �أقدا َركم
ِ
رمقَ
رغب �إليكم
ال�ضعيف باملعون ِة منكم لهِ ،
ِ
الأم ��ور ،و�أم�سكوا َ
و�صلوا من َ
عجزمت ع ّما رجاه من ِر ْف ِدكم ،وال تكونوا ب ّـحاثني ع ّما غاب
بجاهك ��م� ،إن َ
الكذب؛ ف�إن ��ه � ُ
أخالق
عنك ��م( ،)54فيك َرث عائ ُبك ��م ،وحت ّفظوا من
أ�سقط ال ِ
ِ
و�ضرب من ال ّدن ��اءة ،وال ت�ستعذبوا التم ّني؛
ق ��د ًرا ،وهو نو ٌع من الفح�ش،
ٌ
النف�س
فكر احلمقى ،و�إذا ا�ستحكم يف ال�ضم ِري
ف�إنه من � ِ
ِ
بت�سويل ِ
أ�ضغاث ِ
الل�سان ،وفا َر م ��ن القلب ،كما يفو ُر
جا�شت بهَ ،ف َعال �إل ��ى
ال�ضعيف ��ة ل ��ه،
ِ
ْ
احتدمت حتته النار ،وا�ست�شعروا ال�سالم َة من النا�س،
املا ُء من الإناء �إذا
ْ
والب�سوا له ��م ال ِّلنيَ ،وال َقوهم بالب�شا�شة ،وعا�شروه ��م بالتو ُّدد ،وتف�ضّ لوا
بح�سن اال�ستماع �إذا ح ّدث ��وا ،و�إن كان ما ي�أتون به َنزْ ًرا ،ف�إن لك ّل
عليه ��م
ِ
نف�س ��ه ق ��د ًرا ،وال َقوهم مب ��ا ُ
يب�سطهم �إليك ��م ،وقاربوهم يف
ام � ٍ
�رئ عند ِ
أدب ِّ
كل زمان ،واج ُروا
عقوله ��م؛ لي�ألفوكم وت�أمنوهم ،ور ّو�ضوا عقو َلكم ب� ِ
منهاجهمَّ ،
وت�سلم لكم � ُ
أعرا�ضكم ،و�ضعوا
يقل من ُيناويكم،
مع �أه ِل ��ه يف
ِ
ْ
ونق�ضت ُم َرب َم
خائم،
ْ
ال�س َ
عنهم م�ؤون َة اخل�ل�اف واملنازعة ،فربمّ ا �أورثت َّ
ممن �صرب
الأم ��ور( ،)55واتّ�سع ��وا ل ِع ْ�شر ِة الع ��وا ّم ،ف�إ ّنها �أكرث م ��ا يريدون ّ
عليها(.)56
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املن�صوح ،و َق ِبلها م ��ن الواعظ ،وو ّفق للعمل بها ،فبعد
1616وك ُّل و�ص ّي� � ٍة فهمها
ُ
فراق ما كان ي� ُ
احتمال َ
نف�سه،
امل�ض�ض ،وال�ص ِرب على ِ
ِ
ألف ،حتى تنقا َد له ُ
وتعتا َد ما �أُ ِمر به(.)57
والك رْ َب؛ ف�إنه داعي ُة ا َمل ْقت ،ومن با ِب ��ه ُ
تدخل ال ِّن َق ُم على �صاح ِبه،
1717و�إياك ��م ِ
فما � َّ
مقام النعم ِة عنده ،و�أ�سر َع ان�صرا َفها عنه!(.)58
أقل َ
وجوهها باحل ��زم ،وا�ست ِربئوها
1818ا�ستقبل ��وا الأمو َر بالفح� ��ص ،وت�ص ّفحوا َ
النظر فيها،
بالأناةَ ،ي ْب� � ُد لكم مكنو ُنها ،وال تـَم ّلوا ما يف �أعجازها بترَ دا ِد ِ
وتوهموا ّ
النا�س
وال يغ َّرك ��م الهوى ب�سرع ِته �إلى مرات ِعه ال َوخيم ��ةّ ،
اطال َع ِ
عليكم فيما تدعوكم �إليه ال�شهوة ،ترتدعوا عنها ،فقد ر�أيتم �صرعى تلك
املواطن ،وما يح ُّفهم من ال ّندامة.
ح�سن �أو
�وم مي� � ُّر [عليكم]( )59يحم� � ُل ما �أودعتموه م ��ن ٍ
1919اعلم ��وا �أن ك َّل ي � ٍ
حتظ ��وا يف ِّ
قبي ��ح ،ث ��م مي�ضي فال يع ��ودُ ،ف�إن ق � َ�درمت (� )202أن َ
يوم
كل ٍ
بذكرها ،ولو بعد ح ٍني ،فال
مي� � ُّر مبك ُرم ٍة ،وتتي ّمموا فيه ح�سن ًة تبتهج ��ون ِ
ت� ّؤخروا ذلك فتُغ َبنوا َّ
ُ
�صحائف فخ ّلدوا فيها
يومكم ،ف�إن الأ ّي َام
حظكم من ِ
اجلمي � َ�ل ،فقد ر�أيتم َ
أفعال الكرام ،يف
حفظنا ملا ا�ستُو ِد َع ْت من
ِ
املحامد و� ِ
ذهاب القرون ،وال
قد ِمي الده ��ر ،و�أ ّو ِل الزمان ،ثم ال يد ُر ُ�س( )60ذلك م َع ِ
ْ
ويعرف �أين ي�ض ُع
نف�س ��ه،
يد ُر� � ُ�س على ت�ص ُّر ِف الأح ��وال .و ْل
ِ
ي�صدق املر ُء َ
قدمه ،ف�إنّ عليه عيو ًنا حت�صي خطاياه ،وم�سام َع تعي عيو َبه.
َ
2020واعل ��م �أنّ النا� � َ�س يحفظون �أعما َل ��ك عليك ،فربمّ ا ذ ّك ��روك مبا ن�سيت،
ح�س ِب ذل ��ك فليكنْ َ
حذ ُرك
و�أت ��اك عنهم ما قد �سقط م ��ن علمك ،فعلى َ
نف�سك عندهم� ،إن كن � َ�ت ذا رغب ٍة يف العل ِّو
منه ��م ،وقه ُرك له ��م ب�صيان ِة ِ
وه ّم� � ٍة يف ال�ش ��رف ،ف�ل�ا ْ
فيف�س َد علي ��ك العزم،
ِ
تخلط يقي َن ��ك بالظ ��نّ ؛ ُ
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َ
نف�سك
وال ُتو ِق � ْ�ف عل َم ��ك على ال�ش � ّ�ك؛
فيدخل علي ��ك َ
الوهن ،وال ُتخ ِل ��قْ َ
فتذهب عنك بهج ُة الوقار(.)61
باحلر�ص؛
َ
َ
ي�ستوح�ش العقال ُء يف
نف�سك امل�س�أل َة ،ف�إ ّنها فق ٌر حا�ضر( ،)62ولن
2121ارف ْع عن ِ
أحب ُ
َ
اهلل ت�أخ َريه ،ف�سكنوا
باحلر�ص
�ال املنع ،ولن َي�ستج ِلبوا
ح� ِ
ِ
تعجيل ما � َّ
عذاب الطمع ،ومل
�إلى ال ُقنوع ،وج َروا يف ِ
ميدان ال�سّ رور ،وا�سرتاحوا من ِ
يتد ّرعوا ُذ َّل امل�س�أل ِة لغ ِري ول ِّيها(.)63
�اح ،و�سالم ِة ال�ص ��درَ ،
وذ ِر
2222عام � ِ�ل َ
النا�س ب ِل�ي ِ�ن اجلانب ،وخف� ِ��ض اجلن � ِ
التج ُّم َل ميك ُنك ،ف�إنّ ِّ
يوم خ ًربا جديدً ا،
إحلاح يف
ِ
املطالب ما وجدتَ َ
ال َ
لكل ٍ
�اح يف املطال � ِ�ب ي�س ُلبها ،ولن تبقى امل ��روء ُة � اّإل مع ال�صرب ،فاجعل
والإحل � ُ
َ
الدخول منه(،)65
باب تحُ ِ�سنُ به
ال ُقنو َع ُذخ ًرا تتل ّف ُع( )64به ،حتى ُيفت ََح لك ٌ
�سن
نف�س العبد ،من معرف ِته باختيار ا ِ
ف�إنّ ال ُقنو َع �إنمّ ا مت ّكنَ يف ِ
هلل لهُ ،
وح ِ
�رم ما اعت�صم ب ��ه ذو احلاجة ،ف�إنّ
الع ��زا ِء ع ّما �س ��واه ،والتج ُّم ُل من �أك � ِ
النف� � َ�س من القان ِع ال ُت َ
ال�صن َع
خذل ،وعونُ ا ِ
هلل م� � َع ذي الأَناة ،وما � َ
أقرب ُّ
هلل ُ
وخ رْ ِبه( )66يف العواقب.
أدب ا ِ
نوعا من � ِ
م ��ن امللهوف! وربمّ ا كان الفق ُر ً
ُ
تعج ْل على ثمر ٍة مل ُتد ِر ْك ،ف�إ ّنك تنالها يف �أوا ِنها
واحلظوظ
ُ
مراتب ،فال َ
ت�صلح فيه ( )203مل ��ا ت�ؤم ُر به ،ف ِثقْ
َع ْذب� � ًةَ ،
واملد ِّب ُر � ُ
أعلم بالوق � ِ�ت الذي ُ
هلل يف �أمو ِرك( ،)67وال ْ
عمرك ك ِّله م�ستج َل َب ًة
جتعل
بق�ض ��ا ِء ا ِ
حوائج ��ك يف ِ
َ
ُ
القنوط َ
جميل
يوم ��ك الذي �أنت فيه؛ في�ضيقَ عليه �ص ��د ُرك ،وي�س ُل َبك
يف ِ
�ص ِربك(.)68
بول ل ��ه ،وال حت ِّم ْل ��ه َ
َ
فتع�صف عليك
�شط ًط ��ا؛
�2323س ��ا ِمل ال ّزم ��انَ بح�س � ِ�ن ال َق ِ
ريح ��ه ،و� ِّأخ ْر معاتبتَه ال ُيكا�ش ْفك باملكروه ،و َوا ِد ْعه بال ّر�ضا عنه ،ف�إ ّنه �إن
ُ
اعت�س َفك مل تنت�ص ْر منه ،ومل َيدف ْع عنك �ضي َمه(.)69
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يوم
2424اجع � ْ�ل بينك وبني
ِ
يفدحك فقدُه َ
املحبوب حجا ًبا م ��ن تر ّق ِب زوا ِله ،ال ْ
حرج
تنق ُل ��ه عن ��ك الأحداث ،ف�إنّ م ��ن مل يتق ّدم بالتعزي ِة قب � َ�ل امل�صيبةِ ،
بال ُّر ْز ِء �صد ُره ،وتفاوتَ عليه �أم ُره( ،)70وقد ق�سّ م اهلل الزمانَ ِن َع ًما ،وجعل
قوم ،و�أودعها
لها وقتًا و�أجلاً  ،ومل ي ِع ِد اخللو َد فيها �أحدً ا ،وقد �أخذها من ٍ
�شرطه حني �أفا َءها � اّأل
�آخري ��ن ،فك ٌّل منبترِ ٌ ما عنده ال محالة ،ولي� ��س يف ِ
أخذها ،وال ذلك قائ ٌم يف �أم � ِ�ل العاقل( ،)71و�إنمّ ا هي متع ٌة و�أ ّيا ٌم
يع ��و َد يف � ِ
قليل نفا ُد
آخره نهاي� � ٌة ،وكانت �أ ّيا ُمه ُمح�ص ��ا ًة ،فعن ٍ
مع ��دودة ،وما كان ل ِ
آخر عدده.
م ّد ِته ،وفنا ُء � ِ
2525ا�صح � ِ�ب املل � َ
ن�سك به ��م ،ف�إ ّنهم �إمنا احتجبوا عن
�وك بالهيب ِة ،و�إن طال �أُ ُ
نف�سك ملن
�وام لتبق ��ى هيب ُته ��م َ
عندهم ،ف�ل�ا ت ََد ْع تعاه � َ�د ذلك م ��ن ِ
الع � ِّ
ات�صلت به منهم(.)72
َ
الزمان و�إن َ
مط َل �آما َلك ،ف�إنّ جمي َع من ُيغ َبط مبا �أو ِت َي فبعد
2626ال تي� ْأ�س من
ِ
تقت ٍري منه عليه واتاه(.)73

ممن هو َ
جاهه وما ِله ،وانظ ْر
فوق ق ��د ِرك يف الدنيا يف ِ
2727ال ت�أ ُم � ْ�ل ما تتم ّناه ّ
العقل م ّع ق ّل ِة
م ��ا ت�ص ُري �إليه
مثل حا ِله ،فرمبا كان ذو ِ
عواقب من كان يف ِ
ُ
ذات ي � ِ�ده� ،أرخى اً
أ�سلم عاقب ًة ،و�أن َع � َ�م ً
عي�شا من ذي املال ،ولي�ست
ِ
بال ،و� َ
رائق
تكاد الدنيا ت�سقي ِ�ص ْر ًفاْ � ،إذ يف �صفا ِئها
الظاهر َ
كد ٌر باطن ،ويف ك ّل ٍ
ِ
ما ينك ُره .وعلى ِّ
يغي بهجتَه( ،)74و ُي� ِؤذنُ بزوا ِله مع
كل ٍ
ح�سن ٌ
منظر ٍ
رقيب رّ ُ
االنتقا�ض
التنغي�ص ،ويلح ُقه من
آفات فيه ،والذي ي�شو ُبه من
عوار� ِ��ض ال ِ
ِ
ِ
و�شجا للقل � ِ�ب م�ستور �أك ُرث و�أج ّل ،وم ��ن �ضاق ُخل ُقه
م ��ن خف � ٍّ�ي محجوبً ،
فبمعز ٍل من اخلف� ِ��ض ،و�إن �أ�سعفه الده ُر مبا �س�أل و�أعطاه ما مت ّنى ،وما
ِ
وح ْ�س ِن ا ُ
ُ
ال�صالح لأك ُرث
خل ُلق .و�إنّ قيم َة اخل ُل ِق
كمال
ِ
الف�ضل � اّإل بال َّدع� � ِةُ ،
ِ
من قد ِر ( )204الدنيا ولو �صحبتْه �أبدً ا(.)75
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والنا�س � ٌ
ب�سهامه،
يوم
اعلم �أنّ الأ ّي َام �سها ٌم،
ِ
ْ 2828
َ
أغرا�ض ،والده ُر يرميك ك َّل ٍ
َ
ي�ستغرق جمي� � َع �أجزا ِئ ��ك ،فكم بقا ُء
ويتخ َّر ُم ��ك بليالي ��ه و�أ ّي ِام ��ه ،حت ��ى
ال�سالم ِة ل ��ك ،مع �إيقا ِع الأ ّي ِام بك؟ و�سرع ُة َمـ َمـ ِّر الليايل من يديك؟ فلو
هدم ما بقي منك؛
ُك ِ�ش َف ع ّما � ْ
أحدثت فيك من النق�ص ،وما هي عليه من ِ
ال�ستوح�شت من ِّ
وا�ستثقلت مـ َم َّر
يوم ي�أتي عليك،
ال�ساعات بك ،ولكنّ
َ
َ
ِ
كل ٍ
وبال�س ُل ِّو عن
تدب�ي َ�ر ا ِ
هلل �أ ْلـ َهى ال َ
أنف�س عن االعتب ��ار( ،)76و�ش َغ َلها بالآمالُّ ،
طعم ل ّذا ِتها ،و�أ ّنها َل َأم� � ُّر من العلقم �إذا عجمها
غوائ � ِ�ل( )77الدني ��اُ ،و ِجد ُ
احلكيم ،و�أق ُّل من ِّ
َ
الوا�صف
قليل �إذا تد ّبرها اللبيب ،وقد �أغنت
كل �شيءٍ ٍ
مما ُي ُ
حيط به
لعيو ِبه ��ا
بظاهر �أفعا ِلها .وما ت�أتي به من العجائ ��ب� ،أك ُرث ّ
ِ
ُ
هلل العظيم.
قول الواعظ( ،)78وال ق ّو َة � اّإل با ِ
بحول اهلل تعالى.
انتهى (الـ َم ُ�صون) ِ
الكتاب الثاين
الـ ِّزم ــام
النف�س �إل ��ى َ
احلذ ِر من اخلط�أ،
�1 .1إنّ ي َق َظ� � َة الفه ��م ِ ملوعظ ِة
ِ
الواعظ ،تدعو َ
ُ
والعقول
وللقلوب خواط ُر �إل ��ى الهوى،
والعق � َ�ل �إلى ت�صفي ِته من ال َق ��ذى.
ِ
�ارب عل ٌم م�ست�أ َن ��ف( ،)79واالعتبا ُر يفيدك
تزج� � ُر عنها وتنهى .ويف التج � ِ
ُ
لنف�سك ما كرهتَه من غ�ي�رك ،وعليك لأخيك
ال ّر�ش ��ا َد( ،)80وكف ��اك �أد ًبا ِ
والغ�ضب يث ُري كامنَ احلقد( ،)82وال�ص ُرب ينا�ض ُل
مث � ُ�ل الذي عليه لك(.)81
ُ
عن ��ك َ
الزمان على الإن�س ��ان( ،)83واجلو ُد
�وان
ِ
احل َدثانَ  ،واجل ��زَ ُع من �أع � ِ
ن�سك
حار�س الأعرا�ضِ ،
واحل ْل ُم ِف ُ
ال�سفه ،والعف ُو زكا ُة العقل ،والوفا ُء �أُ ُ
ُ
دام َّ
ممن غدر ،و�أنف ُع الكنو ِز ُم َخبّ�آتُ العقول ،ويف
وال�س ُل ُّو ع َو ُ�ضك ّ
ّ
ممن نكثُّ ،
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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ني من الهداية ،وقد خاط َر من ا�ستغنى بر�أ ِيه( ،)84والتدب ُري
اال�ست�ش ��ار ِة ع ٌ
�دم ( ،)205وقد ا�ستقبل وج ��و َه الآرا ِء من عرف
قب � َ�ل العم � ِ�ل ي�ؤ ّم ُنك الن � َ
مواق� � َع اخلط� ��أ( ،)85ومن �أم�سك عن َد ِن ِّـي ال ُف�ض ��ول ،ع ّز يف ذوي العقول،
ومن ُع ِرف باحلكم ِة حلظتْه العيونُ بالوقار(.)86
�2 .2أ�ش � ُ
�رف ال ِغن ��ى ت � ُ
�ام مل يغ ُف � ْ�ل ع ��ن
�رك الـ ُمن ��ى( ،)87وم ��ن ع ��رف الأ ّي � َ
اال�ستعداد(.)88
جاهل �أمري(.)89
عاقل �أ�س ٍري عند ٍ
 3 .3كم من ٍ
�4 .4أ ْكدى راجي البخيل.
ال�ض ِيم �أوف ُر ًّ
ُ
واحتمال َّ
حظا
وال�س َف ُه ف ��ر ُع الـ َم ْع َجزة،
5 .5احل ُّق ظ ٌّل َظليل(َّ ،)90
التجربة ،وال�ص�ب ُ�ر ُج َّن ٌة من الفاقة(،)91
اجل � َ�دة ،ومن
التوفيق ح�سنُ
من ِ
ِ
ِ
ُ
لباب الـ َم ْ�سكنة( ،)92والـمو ّد ُة قراب ٌة
واخل�ضو ُع عالم ُة احلاج ��ة،
والبخل ِج ُ
م�ستفادة(.)93
وغ ُّب الزيار ِة �أما ٌن من الـ َماللة(ُّ ،)94
والطم�أنين ُة
6 .6ثم ��ر ُة
ِ
اال�شتياق احلركةِ ،
َ
اخلربة �ض ُّد احلزم(.)95
قبل ِ
ُ �7 .7
أول القطيع ِة التج ّني(.)96
8 .8ال ت�أم َننَّ َم اً
لول ،و�إن حت ّلى بال�صلة(.)97
ْ 9 .9
امل�ستطرف قبل ِر ِّيه منك.
فارق ِ�ش ْد َق
ِ
يخو�ض ُّ
ُ
الظ ْلمة(.)99
الربق الالمع [ ُم�ستَم َت ٌع]( )98ملن
1010لي�س يف ِ
جاف ُمكرث(.)100
َ 1111و�صو ٌل ِ
ري من ٍ
معد ٌم خ ٌ

بع�ض �أ�صفيا ِئك كقط ِع [ع�ض ٍو]( )101من �أع�ضائك.
1212فق ُد ِ
1313من �أغ�ضى عن ال َقذى كان م ْك ِف ًّيا �أبدً ا.
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أقبح املجازا ِة املكاف�أ ُة بالإ�ساءة(.)102
ُ �1414
وال�س ُل ُّو حا�ص ٌر لل�شوق.
ِ 1515
اله ْجرانُ من ُ�س ْق ِم املو ّدةُّ ،
�سران عق ِله ،ومن �أطلق ط ْر َفه كثرُ َ �أ�س ُفه(.)103
بنف�سه �أ ّو ُل ُخ ِ
ُ 1616ع ْج ُب املر ِء ِ
1717من ملك �شهوتَه �صان قد َره(.)104
حرب �أثارتْها لفظة(.)105
ورب ٍ
رب �صباب ٍة غر�ستْها حلظةّ ،
َّ 1818
1919من الن ُعودُه ،كثرُ ت �أغ�صا ُنه(.)106
2020من ُ
أدن�س �شعا ِر املر ِء جه ُله(.)108
خ�شنت عريكتُه م ّله �أه ُله( ،)107و� ُ
وال�صح ِة تكون ال�صبوة(.)109
2121من الفرا ِغ
ّ
ُ
يهدم الر�أي(.)110
2222
اخلالف ُ
ال�صواب(.)111
2323ربمّ ا �أدرك الظنُّ
َ
أحوال تبدو جواه ُر الرجال(.)112
2424يف تق ّل ِب ال ِ
�سلبت نعمة( ،)113وال�شك ُر ِع�صم ٌة من ال ّنقمة.
رب كلمة ْ
ّ 2525
أمن الكبوة(.)114
2626من ِرك َب َ
العجل َة مل ي� ِ
ُ 2727
العدل م�ألوف ،والهوى َع ُ�سوف(.)115
�صحة املحنة �أجدى عليك من الفطنة.
ّ 2828
معدنُ ِّ
ُ
2929ال�شّ هو ُة ِح ْ
كل ُت َهمة،
ال�صبابة،
والكذ ُب ِ
والعقول مطايا الرغبةِ ،
لف َّ
طمعت نح َو ِّ
كل ُم ِـخيلة.
و�أنت عب ٌد ما
َ
والهجرانُ عن ��وانُ الق�س ��وة ،والتوا�ض ُع
�ال احليل ��ةِ ،
3030الفظاظ� � ُة � َأذ ُّم خ�ص � ِ
يك�سوك املح ّبة(.)116
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محتوم َّ
حل بـمخلوق.
تعج ْب من قد ٍر
3131ال َ
ٍ
ال�سرو ِر يكونُ
3232اعم � ِ�ل َ
اليوم ملا لي�س منه غ ��دً ا َم ِح ٌ
ي�ص (َ ،)206
فبح�س � ِ�ب ُّ
التنغي�ص(.)117
آدم ٌ
غر�ض للدهر ،ومد ُة [الأبد]
�3333إنّ جم ��رى القد ِر ُ
يغلب احلذر ،وابنُ � َ
اليوم �أوغد(.)119
َ

()118

و�ساع
فرب هال � ٍ�ك يف ِ
أم�سك ،وع�س ��ى غدُك لغ�ي ِ�رك(ّ ،)120
3434م�ض ��ى � ُ
يومهٍ ،
لغ ِريه.
ح�سم الطمع( ،)121وهيهاتَ منك الغنى [�إن
القلب ره�ي�نٌ للأمل ،و َفكا ُكه ُ
ُ 3535
أرزاق(.)124
أخالق ،كنو ُز ال ِ
مل]( )122يقن َعك ما حويت( .)123ويف �سع ِة ال ِ
َ
القنوط ،واتّهم ال ّرجاء ،و�أح�س � ِ�ن الظنَّ برحم ِة اهلل خلل ِقه،
نف�سك
3636اح � ِ�م َ
وباب التوب ِة مفتو ٌح له.
وال تي� ْأ�س ملذنبُ ،
يدان،
ليل غادر ب�أه ِله ،وم ��ن ذا له ِ
ورب ٍ
�وم مباين ل�ص ��درهّ ،
ّ 3737
رب َع ُج � ِ�ز ي � ٍ
بغوائل الزمان؟
ِ
3838بئ�س الزا ُد �إلى املعاد ،التع ّدي على العباد(.)125
أحكم احلاكمني.
3939وي ٌل للباغني من � ِ
4040اللطاف ُة يف احليلة� ،أجدى من الو�سيلة(.)126
العيون عي َبه(.)127
4141من ك�ساه احليا ُء ثو َبه� ،أخفى عن
ِ
فح ��ك ،وعا�ش� � ْر �أخاك
ِ 4242
هاج� � ْر �إل ��ى الراغ � ِ�ب في ��ك ،واك� � ُ�س املذن � َ�ب َ�ص َ
( )128تحَ َ ()129
با ُ
النا�س يف
حل�سنى و[ ّر]
َ
الق�صد؛ ِتخ َّف عليك املُ�ؤَنِ ،
وقارب َ
ت�سلم من غوائ ِلهم(.)130
عقو ِلهم ْ
أليف القلوب(.)131
�4343إزال ُة الروا�سي �أي�س ُر من ت� ِ
2 1
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ٌ
4444ام ��ر� ِآن َ
و�ساخط عليك
يجب لك،
مينحك �أك َرث ّ
مثواك بينهماٍ :
مما ُ
را�ض ُ
ين ُق ُ�صك من ح ّقك.
ُ 4545خ ْذ على خالئ ِقك َ
ميثاق ال�ص ِرب( )132يف الـ ُم ِلـ ّمات ،ف�إ ّنه يها ُبك من ناواك،
حر�صك بالقنوع ،كما تنت�ص ُر من عد ِّوك بالق�صا�ص.
و[ا ْق ِـر](َ )133
ُ
ت�ستدرك ال�صواب ،وتفو ُز باحلزم.
الفكر والر� ِأي
4646ب�إجال ِة ِ

4747م ��ع ك�ث�ر ِة ال�صم � ِ�ت تك ��ونُ الهيب ��ة( ،)134وبع ��د املنط � ِ�ق تك ��ونُ اجلاللة،
إف�ضال ُ
تعظ ُم الأقدار( ،)135وبالتوا�ض ِع
وبال ِ
إن�صاف يك ُرث الوا�صل ��ون ،وبال ِ
�ال الـ ُم� ِؤن يك�ث ُ�ر ال�س� ��ؤدد ،وبال�سري ِة العادل� � ِة ُيق َه ُر
تت� � ُّم ال ِّن َع ��م ،وباحتم � ِ
وبح�سن اللقاء
وباحل ِلم عن ال�سفي ِه يك ُرث الأن�ص ��ا ُر عليه(،)136
الـ ُمن ��اويِ ،
ِ
نف�س ��ك ت�ستح ُّق ا�س � َ�م الكرم،
ي�أل ُف ��ك الثن ��اء اجلمي ��ل ،وب�إيث ��ارك عل ��ى ِ
()137
وبنفي ال ُع ْج ِب عنك
وبال�ص � ِ
�دق والوفا ِء تكونُ ِ
للنا�س مع ِقلاً وح�ص ًنا ِ ،
أمر يت ُّم لك الف�ضل.
ت�أمنُ احلا�سدين لكِ ،
وبرتك ما ال يعنيك من ال ِ
ي�ضرب الزم ��انُ الأمثال،
بت�شتيت الأُلفة ،ولأه � ِ�ل االعتبا ِر
4848الده� � ُر م ��و َّك ٌل
ِ
ُ
()138
نق�ص الدنيا
�وم يفيدُك عل ًما ،و�أح ُّق ِ
النا�س بال ِّر�ضا من عرف َ
وك ُّل ي � ٍ
(.)207
العاقل من اتّهم ر�أ َيه ،ومل يثقْ ِّ
ُ 4949
نف�سه(.)139
بكل ما �س ّو ْ
لت له ُ
ٌ
ومغتبط
منهاجه الذي �سلكه،
را�ض عن ِ
همم العبا ِد �أطوا ٌر مختلفة ،وكلُّهم ٍ
ُ 5050
أرزاق قام
مب ��ا ُط ِبع عليه ُخ ُل ُقه،
أق�سام اهلل ع ّز وج ّل للعباد يف ال ِ
ِ
وبتقدير � ِ
وزن العالمَ  ،و ّمتت م ّد ُة الدنيا لأه ِلهاَ ( ،و َل ْو َب َ�س َط اللهَّ ُ ال ِّر ْز َق ِل ِع َبا ِد ِه َل َب َغ ْوا
الَ ْر� ِ��ض)( ،)140وا�ستغن ��ى ُ
فيِ ْ أ
بع�ضه ��م ع ��ن بع�ض ،وف�سد املعا� � ُ�ش ،و َب َطل
م�صالح يف مكار ِه النا�س(.)141
هلل
الت�سخري ،و ِ
ُ
أنفا�سك ،وعليها
�5151إنمّ ��ا دني ��اك كلُّها وقتُك الذي �أن ��ت فيه ،و�إنمّ ا عم� � ُرك � ُ
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عالجها َح�س ُمها ،ومن
رقي � ٌ�ب يح�صيها ،وال�شهواتُ �أدوا ُء الإن�سان ،و�أك ُرب ِ
جوارحه يف املكابدة ،وفقد َّ
حظه من
نف�سه فيما ت�ش َر ُه �إليه� ،أتعب
َ
�سام ��ح َ
واحلري�ص �أ�س ُري مهانة ،ومن ُو ِه � َ�ب القناع َة �صانته عن املذ ّلة،
الراح ��ة،
ُ
ُ
واملال ُيبدي جواه َر اخل�صال.
احلركات وال�سكون(.)142
تعاقب
�5252إنمّ ا �أباد القرونَ
ِ
ُ
ُ
ال�صدق قائ ٌد للحقّ  ،واحل ُّق قائ ٌد لل�سعادة ،وال�سعاد ُة خامت ُة العفو ،والعفو
5353
�اح ال ِّر�ضا ،وال ِّر�ض ��ا منا ُله الفوز ،والفو ُز داعي� � ٌة �إلى اجل ّنة ،واجل ّنة
مفت � ُ
منت َهى الغاية.
أكرم
5454اليق�ي ُ�ن ر� ُأ�س الإمي ��ان ،وال ّنزاه� � ُة عن الآف � ِ
�ات �أف�ض ُل الف�ضائ ��ل ،و� ُ
ال�شمائل ،و�أزينُ يف املحافل.
5555م ��ن عرف قد َره كمل �أد ُب ��ه ،ومن �سما َ
احلرمان من
فوق ُخ ّط ِت ��ه ا�ستحقّ ِ
ذوي ال ّنعم ِة عليه(.)143
5656الل�سانُ � ُ
أنفذ من ال�سهام(.)144
و�س� � ُر م�ستطيل ،وم ��ن اكتنفه الب�ؤ� � ُ�س ن َب ْت عنه
5757ال�ضعي � ُ�ف مقه ��ور ،والـ ُم ِ
ح�سن ظ ُّنه باهلل ق ّر ْت عيناه ،ومن جزع على ما ذهب منه،
العي ��ون ،ومن ُ
كان كمن جزع على ما مل ْ
ي�صل �إليه.
نف�سه(.)145
5858من ح�سد من فو َقه �أتعب َ
العج ��ل ،واخل � ُ
�اح
�وف �ش� � ُّر حل � ِ
�زاح مفت � ُ
�اف الرج ��ل ،والـ ُم � ُ
5959ال ّز َل � ُ�ل م ��ع َ
ال�ضغينة(.)146
6060ال َد َع َة � اّإل يف �سعة ،وال قرا َر � اّإل على �أمن.
ال�صدق مع الإقتارُ � ،
ُ
الكذب مع الي�سار.
أجمل من
6161
ِ
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اجلاهل ُ�ش�ؤم(.)147
ُ 6262كف ُر ال ّنعم ِة ل�ؤم ،و�صحب ُة
ِ
الف�ضل زياد ٌة يف العقل.
أهل
ِ
6363جمال�س ُة � ِ
ر�شده(.)148
أ�صاب الأعمى َ
6464ربمّ ا �أخط�أ الب�ص ُري َ
ق�صده ،و� َ
أقبح ال َغ ِّي النـَّزَ ق ،و� ُ
أع�ضل الأدوا ِء احلمق.
ُ �6565
�6666إذا تالحت اخل�صوم ،طاحت ا ُ
حللوم (.)208
ُ 6767
الطلب �إلى النا�س(.)149
ري من ِ
بع�ض اليا�س خ ٌ
6868كرث ُة االعتذا ِر َ
النا�س غاي ٌة ُمعجزة.
مذ ّلة ،ور�ضا ِ
ُ �6969
كر َهت عليه النفو�س(.)150
أف�ضل ال ِ
أعمال ما �أُ ِ
7070من ح ُلم �ساد ،ومن تف ّهم ازداد(.)151
7171ال َ
عقل كتفكري ،وال ر� َأي كتدبري.
أقبح اخل�ضو َع عند احلاجة ،والبط َر عند الغنى!
7272ما � َ

()152

7373من ا�ستغنى ك ُرم على النا�س ،ومن افتق َر هان عليهم(.)153
7474من ُع � ِ�رف باحلكم� � ِة َ
حل َظتْه العيونُ بالوق ��ار ،ومن �صح ��ب الزمانَ ر�أى
الهوان(.)154
بح�سن التعامل.
�7575إنمّ ا املو ّدة
ِ
الدهر ندم(.)156
الذيب ظلم( ،)155ومن عت ََب على
ِ
7676من ا�سرتعى َ
7777الغري � ُ�ب ِّ
أ�شراف
مكان مظلوم ،ومع ال ُغرب ِة الذ ّلة( ،)157ومن � ِ
بكل ٍ
أخالق ال ِ
م�شيت فال تخ ِب � ْ�ط برجليك ،وال
الأخ � ُ�ذ ب�أو�س � ِ�ط الأمور ،وق ��د قي ��ل� :إذا َ
تخط� � ْر بيدي ��ك ،وال تنظ� � ْر يف ِع ْطفي ��ك ،وال تق � ْ�ف عل ��ى اجلماعات ،وال
ِ
مدحت فاخت�ص ��ر ،و�إذا ذممَ ْ َت
ال�سفهاء ،و�إذا
َ
ُت ِط � ِ�ل ال ِـمراء ،وال تن ��از ِع ُّ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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فاقت�ص ��ر( ،)158و�إياك وت�شبي � َ�ك الأ�صابع ،والتع ُّب ��ثَ باللحية� ،أو اخلامت،
إدخال الإ�صب ِع يف الأن ��ف� ،أو التع ُّب ِث
�أو ال َق َل ْن ُ�س ��وة� ،أو ُذ�ؤاب� � ِة ال�سي ��ف� ،أو � ِ
�ود� ،أو �ش ��يءٍ ت� ُ
أخذه من الأر�ض ،و�إ ّياك وكرث َة التث ��ا�ؤب ،و�أ�شبا َه ذلك،
بع � ٍ
الكالم،
أ�صغيت �إلى
النا�س منك ،و َي ْغت َِمزون به فيك ،و�إذا � َ
ّ
مم ��ا ي�ستخ ُّفه ُ
ِ
ظه ْر منه عج ًبا ،وال ت�س� ْأل �إعادتَه مر ًة �أخرى ،و� ْأغ ِ�ض عن الفكاهات،
فال ُت ِ
بولدك ،وال �صاح ِبك ،وال
وال�ضحك على احلكايات ،وال تحُ دِّ ثْ ب�إعجا ِبك ِ
ِ
جاري ِت ��ك ،وال دا ّب ِتك ،و�إياك و�أحاديثَ الر�ؤي ��ا؛ فلي�س لأك ِرثها معنى ،وال
�دواب َن ِك ًريا( ،)159وال تت�ص َّن ْع
تلب� � ْ�س من ِ
تركب من ال � ِّ
الثياب م�شهو ًرا ،وال ْ
ت�ص ُّن َع املر�أة ،وال تتب ّذ ْل تب ُّذ َل العبد ،وال ُت ْـح ِف حليتَك ،وال ُتطل ْقها ،و ْليكنْ
ُكح ُلك ودُه ُنك ِغ ًّبا ،وا�ستعمالك لهما ليلاً  ،وال ُت ِل َّح يف احلاجة ،وال تخ�ض ْع
يف ِّ
الط ْلبة ،وال يعلم �أه ُلك وولدُك كم ما ُلك؛ فتهونَ عليهم �إن كان قليلاً ،
وال تبل� � ْغ ر�ضاهم منه (� )209إن كان كث�ي ً�را ،و�أ ِّد ْبهم يف غ ِري ُعنف ،ولِنْ
زوجك � ً
فتف�سدها ،وال ً
بغ�ضا لها
إفراط ��ا يف ُح ِّبها
َ
له ��م ِل َني َعطف ،وال ُت ِر َ
فتن ِّف َرها ،و�إياك و ُمهازل َة الأم ِة ،ومفاكه َة العبد(.)160
احل ّدة ،وف ّكر يف ا ُ
العجل َة ،وا�ص ْرب على
�7878إذا خا�صم � َ�ت فات ِّق ِ
حل ّجة ،واحذر َ
احلاكم بينكم ��ا ِحل َمك ،و�إذا ُ
اخل�صم فتو َّق ْر،
�سخف
جهل خ�صمك ،و�أَ ِر
ِ
ُ
َ
ال�سنان ،و�إذا
و�إذا �ص َم َت فتك ّلم ،و�إذا ق ّربك ال�سلطانُ  ،فكنْ منه على حدِّ ِّ
َ
أمن انقال َبه عليك ،وك ّلمه مبا ي�شتهي ،ودا ِر ِه ُمدارا َة
ا�سرت�سل �إليك ،فال ت� ِ
أحد
ال�صبي ،وال يحم ْلك ما ترى من �إلطا ِفه �إياك على
الدخول بينه وبني � ٍ
ِ
ّ
عبيده �أو َ
ح�ش ِمه ،و�إن كان لذلك مريدً ا ،ولقو ِلك فيه
ولده �أو ِ
من �أه ِل ��ه �أو ِ
و�صاحب �شرط ِته
مطي ًع ��ا .واعلم �أنّ زينَ املل � ِ�ك حاج ُبه ،ول�سا َنه كات ُب ��ه،
َ
يدُهَ ،
وا�س َت ْب ِق ب ِّربهم ُح�سنَ حا ِلك ،و�إذا
وح�ش َمه واقيتُه ،فدا ِرهم بعق ِلكْ ،
ح ّدث � َ�ت فا�ص� �دُق ،و�إذا وعدتَ فح ّققْ  ،و�إذا طلب � َ�ت فار ُفقْ  ،وال تحُ دِّ ثْ مبا
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تخب مبا مل ت َر .و�إياك َّ
حديث ُينك ُره القلب ،وي�سترَ ِ ي ُبه
وكل ٍ
ال حتفظ ،وال رِ ْ
أح�سنْ ِقرى �ضي ِفك،
ال�سام ��ع ،وا ْر َع حقَّ جا ِرك ،ولِنْ لأه ِلك و�أ�صها ِرك ،و� ِ
و�أك � ِ�ر ْم مثواه ،و�إ ّي ��اك واال�شتها َر بك�ث�ر ِة الو�ضوء ،والإ�س � َ
إهراق
�راف يف � ِ
و�شم الطعامَّ ،
وع�ض الإبهام ،ف�إنّ
وق�ص الأظفار بالأ�سنانَّ ،
املاء ،و�إياك َّ
ذلك ٌ
وان�صح
طرف م ��ن الو�سوا�س ،وا�س َت ْغ ِن باحلي ��اء ،ود ُْم على الوفاء،
ْ
مت فقدِّ ر ،و�إذا َ�ص َم َّت فف ِّكر،
ذا الإخاء ،وت َو َّق مناكح َة احلمقى ،و�إذا تك ّل َ
وتعاهد �شار َبك و�أظف ��ا َرك بالق�صّ  ،و�إذا تن ّورتَ ( )161ففي ِّ
كل �شهر ،و�إذا
ْ
�دئ به ،والب�س ِّ
�شكل فابت � ْ
لكل
ر�أي � َ�ت فر�ص ًة فانتهزْ ه ��ا ،و�إذا ه َم ْم َت يف ُم ٍ
مت�س � ْ�ك � َ
إم�ساك
لبا�س ��ه ،وال َت � ِ�ر ْد حتى ترى [م�ص ��درك]( ،)162وال ِ
ده � ٍ�ر َ
ال�شّ ِك� ��س( ،)163وال ِّ
ْ
واعرف يف ما ِلك ُحرم َة احلقوق،
تبذ ْر تبذي� � َر ال�سّ فيه،
النا�س يحتاج ��وا �إليك ،واعلم �أنّ
واجب ال�صدي ��ق ،وا�س َت ْغ ِن عن ِ
واق� ِ��ض َ
الرجل
الت ّع ُّف � َ�ف خ ُل� � ٌق ك ��رمي ،و�أنّ ال ُقنو َع م ��ا ٌل ج�سيم ،ومعرف� � َة ()210
ِ
و�سج َنه �أف�ض ُل من �إطال ِقه.
ق ��د َره ُتعلي ِذك َره ،ول�سانَ املر ِء �أمكنُ مقات ِلهَ ،
ُ
ري من �صحب ِة
وال�صدق زينٌ ِ ،
والكذ ُب َ�شنيٌُ ،
ولزوم الكر ِمي على الهوان ،خ ٌ
ونكاح العجوز وطاع ُة
اللئيم على الإح�سانُ ،
وزوج ال�سو ِء من كبا ِر الأدواءُ ،
ِ
ٌ
فحافظ لك يف البالء،
اثنان:
الن�سا ِء ُيزري بال ُّدهاة .وكان ُيقال :الإخوانُ ِ
ْ
فاحفظ �أخاك الذي يحف � ُ�ظ ِع ْ�شرتَك ،ويحم ُل
و�صدي� � ٌق لك يف الرخ ��اء،
�رف تدر ْك ��ه ،وت�ش َّب ْه بذوي الف�ض � ِ�ل تكنْ منهم،
م�شاكل َت ��ك ،وت�ص َّن ْع لل�ش � ِ
والعقل � ُ
ُ
أف�ضل الأولياء(.)164
والهوى �أعدى الأعداء،
دواعي الف�ساد ،و�إن كنت يف غري ب�ل�ا ِد الأعاد ،وال جته ْر ب�صو ِتك
7979اح ��ذ ْر
َ
جه� � َر الأ�ص � ّ�م ،وال ُتخا ِف ْت ُمخافت� � َة الأخر�س ،وال ُت ْق ِع عل ��ى َع ِقبيك(،)165
وال تعتم � ْ�د عل ��ى �إحدى يديكُ ،
واعف عند الق ��درة ،وتع ّف ْف عند ال ُع�سرة،
ري
نف�س ��ك عند ِ
و�صبه ��ا عند ال�ش� � ّدة ،وري ��ا ٌء بخ ٍري خ ٌ
اجل � َ�دة ،رّ
وام ِل � ْ�ك َ
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م ��ن [ ُمعالن ��ة]( )166ب�ش� � ّر ،ومن نق� ��ض عه ��دً ا ،احتمل حق ��دً ا ،ومنازع ُة
�ان حمقٌ ،وال ِفرا ُر ع ��ا ٌر ،والتق ُّد ُم �إلى ما راب ��ك خط ٌر ،ومن �أكرم
ال�سلط � ِ
ِع َ
وال�ص ِنيع ُة
ر�ض ��ه �أكرمه النا�س ،ومن َّ
تقح ��م تو ّرط ،ومن عرث �سق ��طَّ ،
الغالم
أديب
وديعة ،وق ّل ُة
ِ
ال�شيخ عناء ،وت� ُ
ال�شكر ط َر ٌف من الكفر ،وت� ُ
أديب ِ
ِ
وطالب كان
راغب كان مرغو ًبا �إليه،
ٍ
أيام ذواتُ نوائب ،فكم ٍ
ل ��ه دواء ،وال ُ
مطلو ًبا ما لديه ،والزمانُ ذو �ألوان(.)167
 8080ا ُ
واللئيم ٌ
ناق�ض للميثاق.
حل ُّر َكتُو ٌم للأ�سرار،
ُ
أبغ�ضت فال ُت ْ�ش ِط ْط(.)168
� 8181إذا �أحب ْب َت فال ُت ْف ِر ْط ،و�إذا � َ
إقبال [التق ��ا ٌء](ِّ ،)169
جنم �أُفولِّ ،
8282ل � ِّ
ولكل �شيءٍ غاية ،وعلى قد ِر
ولكل � ٍ
�كل ٍ
وجوب( )170الوقعة(.)171
ال�س ُم ِّو يف ال ِّرفعة ،يكون ُ
ُّ

وا�ستمتاعك به� ،أح�سنُ موق ًعا
بقليل الت ََّح ّف ��ي مع فرا ِغ قل ِبك له،
ِ
�8383سرو ُرك ِ
�ال َم ْ�ش َغل ٌة عن
م ��ن الكث�ي ِ�ر ،مع ُ�شغ ِلك عن ��ه؛ ف�إ ّنه ُيق ��ال� :إنّ كرث َة الأ�شغ � ِ
بحكيم من ترك التّمييزَ ( .)173وقيل � ً
أي�ضا :من
وجو ِد( )172الل ّذات ،ولي� ��س
ٍ
ُ
اله ّمة( ،)174ويف �إجال ِة
العزم
وترك الر ِو ّية ،يكونُ َ
وخمول ِ
جه ِة التواين ِ
وهنُ ِ
اللبيب
ِ
هن َنباه ُة الر�أي ،و َد َر ُك ( )211ال ُبغية .ولن ُي�ؤتى ُ
الفكر وحرك ِة ال ّذ ِ
ّ�صل بها اله ��وى واملح ّبة ،وعندهما ُ
� اّإل م ��ن الأَ َثرة ،وهي َخ ْ�صل ٌة يت ُ
ت�سقط
اجلوانح بالف�ساد ،وينهك البدنُ يف ال�شهوات( ،)175وهذا
املناظرة ،وت ّت ِق ُد
ُ
مع ِق� � ٌل ل ُقرن ��ا ِء ال�سّ وء ،ومنت ََج ٌع لأه � ِ�ل ال ُّت َهمة ،ويف املوافق� � ِة لهذه الطبق ِة
آداب واحلكمة،
انت�شا ُر املنك ��ر يف ِ
اخل ْلق ِة ،وغ َل َب ُة الطبائ ِع ال�س ّيئ� � ِة على ال ِ
ف�س
وعنده ��ا ُيلفى العق ُل ذليلاً  ،وال�شّ هواتُ مطلق ًة،
ُ
واحلزم مقهو ًرا ،وال ّن ُ
مه َمل ًة ،والتّدب ُري ح�س ًريا ،وال�سّ فاه ُة م�ستعمل ًة ،واملوعظ ُة ّ
مط َرح ًة ،وال ِّر َي ُب
ُ
معدوما ،وال ُ
نازحا ،والأما ُّ
آمال
واخلوف
ين م�ست�ش َع َر ًة،
ً
مق َّرب ًة ،والتّحذي ُر ً
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وال�شك � ُ
ُ
ني م َك َّذ ًباُّ ،
ُ
اخل�صال
تتكاثف هذه
�وك م�ص َّد َق ًة ،ثم
متّ�صل� � ًة ،واليق ُ
ا�صح بالي�أ�س،
الـ ُمر ِد َية على �أربا ِبهاُ ،
وتغلب العاد ُة على �أه ِلها ،فيحو ُر ال ّن ُ
رجى له ��م �إنابة ،وال عن
وي�ست�سل � ُ�م امل�شف ��قُ ل ُه ْل ِك َمن ه ��ذه �سبي ُله ،فال ُت َ
هلل الأم ُر من قب ُل ومن بعدُ ،وبي � ِ�ده ال ّرحم ُة والعفو ،ومنه
غ ِّيهم رج ��وع ،و ِ
ال ِع ْ�صم ُة وا َملنّ .
وق ��د قيل :من رقد َ
حذ ُره عن ع ��د ِّوه ،ح ّل ب�ساح ِته ال َّدمار( ،)176و�أنا َله ال ُّذ َّل يف
طعام وال �شراب.
ال ِفرار ،ومن مل تن ّب ْهه الأوجال ،مل ْ
يجد ل ّذ َة ٍ
ُ
وينطفئ نو ُرها �إذا ُق ِطعت عنها
القلوب كامل�صابيح ت�ضي ُء بالرّ� ِأي،
وق ��د قيل:
ُ
موا ُّده.
وقيل � ً
ا�س من ت�ص ّفح �آرا َء ال ّرجال ،وا�ستكرث من م�شاور ِة ذوي
أي�ضا� :أ�سع ُد ال ّن ِ
الألب ��اب ،ف�إنّ ِّ
عقل ذخ�ي�ر ًة من الرّ�أي ،و ُم ْ�س َت َك ًّنا من التّدبري( ،)177وف�ضلاً
لكل ذي ٍ
وخمدت
وال�صواب ،ومن مل ُي ِعم ْل نظ َره فيم ��ا له وعليه ،ماتت فطنتُه،
ْ
م ��ن ال ّن ِ
ظر ّ
ه ّمتُه ،وو�صل �إليه كي ُد عد ِّوه.
أدب �أن يتب ّلغ ب ُقو ِته يف ال ّدنيا،
العقل وال�شّ رف
والكمال يف ال ِ
يجب على ذي ِ
ِ
وقد ُ
ل�شكره
ويقن� � َع بال ّل ِ
طيف منها؛ رغب� � ًة مبروء ِته ع ّمن ال ي�ستح ُّق ابتذا َلها له ،و�صيان ًة ِ
ع ��ن غ�ي ِ�ر �أه ِله .و�إنّ فيما يرى الك ��ر ُمي من َزي ِغ ال ّدنيا عن مث ِل ��ه َلـ َم ْ�سال ًة له عنها،
ول ��و كانت ال ينا ُله ��ا � اّإل �أولو الألباب ،وذوو ال ّد ِين والأح�س ��اب ،لكان التّق�ص ُري عن
طل ِبه ��اُ ،
احلر�ص عليها َمهان� � ًة ( )212لل ّنف�سَ ،
وغ�ضا�ض ًة للقدر ،ولك ّنها مل
وترك
ِ
ْ
ا�س من يجو ُد باملنع،
تزل تهوي �إلى من يعز ُُب عنه وج ُه اجلميل ،وتذ ُر يف �أيدي ال ّن ِ
ُ
ُ
وي�ستوح�ش من ا�صطنا ِع املكارم.
باكت�ساب املحامد،
ويبخل بالبخل ،وال يعب ُا
ِ
ّ�ساعا للجميل،
وق ��د قيل� :إنّ ذا الق ��د ِر يف ِ
نف�سه ،والأ�صي � َ�ل يف ر�أ ِيه ي ��زدا ُد ات ً
ً
ون�شاط ��ا �إلى املعروف ،وتك ُّر ًما يف الأخالق( .)178والإن�س ��انُ َم ُلو ٌل ملا ظفر بهَ ،ك ِل ٌف

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442

39

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن /ﻣﺎرس -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

2 1

57

النف�س ه� � ًوى،
اختلقت( )179فيه الب ��دنَ  ،و�أتعبت
ْ
مب ��ا ُم ِنع من ��ه ،وك ّلما ا�ستحدث ��ت ُ
َ
إ�شفاق
العناي َة ،وا�ست�سهل ��ت
جنب ال َولو ِع به وال ِ
ابتذال ال َق ْدر ،وامتهانَ املروءة ،يف ِ
النف�س ت�ستح ُّق ِه َبتَه ،وال ُت�ؤ َمتنُ على امل�ؤان�س ِة به(.)180
عليه .ولي�س ك ُّل ما ح ّنت �إليه ُ
للنا�س الوح�ش َة يف الباطن ،وعا�شره ��م بال ِب ْ�ش ِر يف الظاهر ،حتى
ِ 8484ال َب� � ْ�س ِ
َ
تخت َربهم بال ِـم َحن ،و َت ّلقَّ
االنقبا�ض
بالقبول ،واكتُم
الراغب منه ��م فيك
ِ
َ
عنه ��م( ،)181والوح�ش� � َة منه ��م؛ ف� ��إنّ النا� � َ�س منقو�ص ��ون ع ��ن الكم ��ال،
وق ��د �أحكم ��وا الـ َم َل ��قَ  ،و�أَ ِل َف ْت ��ه �أل�سنتُهم ،فه ��م ي�ستجلبون ��ك بعالن َي ِتهم،
أم�س ْك عليك قليلاً من ِقيا ِدك لهم ،وت َل َّبثْ
ويدافعون ��ك ع ّما يف �أيديهم ،ف� ِ
ع ��ن ُّ
الطم�أنين ِة �إليهم ،فق ��د قيل :من جرى م َع ه ��واه َط َل ًقا ،جعل للاّ ئم ِة
يقعد به ر�أ ُيه عن
بدليل من التدب�ي�ر ،مل ْ
وال َع � ْ�ذ ِل �إليه ُطر ًق ��ا ،ومن �سعى ٍ
انفراد من
َد َرك املرغ ��وب( ،)182وربمّ ��ا وا�صلك من كان يهواك يف وق � ِ�ت
ٍ
�شرف
وع � ْ�د ٍم من املال ،فل ّما بل ��غ الغنى ،وارتقى �إل ��ى ِذ ْرو ٍة من ِ
ال ّنا� ��سُ ،
ال ّدني ��ا ،وك ُثفت حا�شيتُه ،وكثرُ تابع ��وه� ،أغفل تعاهُ َدك ب�إف�ضا ِله ،و�صرف
وج� � َه عناي ِته �إلى �أمثا ِله يف اجلا ِه وال َي�س ��ار ،والـمنـزل ِة من ال�سّ لطان ،ومل
تبقَ عنده بق ّي ٌة لرعاي ِة ح ِّقك ،وال ُحرم ٌة تن ِّب ُهه عليك ،وال وفا ٌء َيذ ِّك ُره بك،
نف�سه،
بت عليه الأحوال ،فلج�أ �إلى ثقا ِته يف ِ
فت به الأ ّيام ،وتق ّل ْ
ف� ��إن ت�ص ّر ْ
والأمة الذين ا�ستفادهم بعدك مل�شارك ِته ،خذلوه عن االحتياج ،و[تل َّقوا]
اجلميل ما يعو ُد به
يجد عندك م ��ن
واحلرمان ،ومل ْ
( )183م�س�أل َت ��ه بال ��ر ِّد ِ
ِ
ونق�ضه لعه � ِ�دك ،ما منعه
�إل ��ى ما َ
كنت ل ��ه عليه ،وعرف من غ ��د ِره بكِ ،
م ��ن االعت�ضا ِد بر�أ ِيك ،واال�ستعان� � ِة بك ( )213على ما َحزَ َبه من املكرو ِه
بعدك.
بزمان �أه ُله ،وال �إخوانَ ملن ال وفا َء له( ،)184ومن �أخذ عف َو
وقد قيل� :أ�شب ُه �شيءٍ
ٍ
ا�ستمتاعه بهم ،وكان �أك ُرث ِّ
حظه
�سلطا ِنه ،ا�ستمتع مبا يري ُد منهم ،ومن كا�ش َفه ق ّل
ُ
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أخالق ّ
والطبائ ��ع ،ومذاه ُبهم
م ��ن �إخا ِئهم التع ُّت � َ�ب عليهم.
والنا�س طبق ��اتٌ يف ال ِ
ُ
�سج َّيتَه ،وتخ َّلقْ له
�ش ّت ��ى وفنونٌ؛ فعا�ش ��ر ك َّل � ٍ
إن�سان مبا يحتم ُل ��ه خ ُل ُقه ،وال ت َت َك� � َّر ْه ِ
مبوافق ِته على طب ِعه ،بعد ِدالل ِته على ِّ
لطيف
فل�ست
حظه ،و� اّإل َ
بحكيم يف ر�أ ِيك ،وال ٍ
ٍ
يف تدب�ي ِ�رك ،و�إنّ َ
لريحم بها
اهلل ،تعال ��ى ِذ ْك� � ُره� ،إنمّ ا وه � َ�ب الزّياد َة يف العق ��ول،
َ
املنقو� �َ�ص ،ويع � َ
الغني
�دل بها من �ض ُعفت ِخلقتُه( ،)185فتط َّو ْل عل ��ى من دونك؛ ف�إنّ َّ
جل ّه ُال مل ُي َّ
عنك يف كفاية .ولوال ا ُ
حج ٌة على العلماء ،مبا
تقم ِ
هلل ّ
عظم ال ّلبيب ،ومل ْ
خ�صهم به من الف�ضل.
ّ
ّعظيم
ا�س من ِع ِ
ر�ضك مبا ال ُينكرو َنه من فع ِلك ،واطلب الت َ
وقد قيل :امنع ال ّن َ
بالب
يف قلو ِبه ��م ب�صيان ِة ِ
نف�سك ،وا�ست ْب � ِ�ق مروءتَك بالغنى عنه ��م ،وت�أَ َّل ْف ُو َّدهم رِ ِّ
بح�سن
برتك اال�ستطال ِة عليه ��م ،وا�ست ْرت من ال�شّ امتني
له ��م،
واحتجب من بغ ِيهم ِ
ِ
ْ
َ
معروف من
يكتم فق� � َره ،فال يقب َل ��نَّ
الع ��زا ِء عن ��د ال ّنوائ ��ب( ،)186وم ��ن �أح � َّ�ب �أن َ
َ
إجالل �أويل النهى له(،)188
يلتم� � ُ�س �إرفا َقه( ،)187و�أنا زعي ٌم ملن ترك
القول ب� ِ
ف�ضول ِ
واالقتبا� � ِ�س منه ،ف�إ ّنه قد قيل :من ترك ما ال ي�ض� � ُّره ت ْر ُكه ،وال ينف ُعه ِذك ُرهُ ،
عظم
ا�س ق ��د ُره( .)189وقد قي ��ل :غ�ضّ وا الأب�ص ��ا َر عن ا َمل�س ��اوي ،وجت ّنبوا َه َ
تك
عن ��د ال ّن ِ
م ��ا �سرت ُ
اهلل ،ف�إنّ ك َّل َخ ِليق� � ٍة تتم ّنى ّ
فو�س ال ميل ُكها � اّإل
الطاعة ،ولكنّ �شه � ِ
�وات ال ّن ِ
ممن هلك ،ومن �أقل ��ع عن ال�سّ و ِء فبع ��د جماهد ٍة و َك َب ٍد
ال�س َع ��داء ،ومن جنا �أق� � ُّل ّ
ُّ
قبائحه� ،أع�شاه ذلك عن
�شدي ��د ،ومن نظر بع ِني الإن�ص ��اف �إلى
�سرائره ،وم�ستو ِر ِ
ِ
نف�سه التّق�صري ،و�صرف �إليه ال ّذ َّم والتّ�أنيب.
ِ
عيب غ ِريه( ،)190و� َ
ألزم َ
موم ملا قد فات من الأ�شياء ،فت َْ�ش َغلوا الأذهانَ عن
 8585ال ُت�ش ِع ��روا قلو َبكم ال ُغ َ
هلل �أوثقَ
ح�سن الظنِّ مبا عند ا ِ
اال�ستع ��داد ملا هو � ٍآت ،وكونوا م ��ن (ِ )214
[ت�ض ّن ��ون]( )191مبا متلكون ،وذلك
منك ��م مبا يف �أيديك ��م ،ف�إ ّنكم َخ ِليق ًة ِ
هلل ي�سري( ،)192وبذلك و�صفكم ع ّز وج� � ّلْ � ،إذ ُ
يقولَ ( :و َكانَ ْا ْ ِ إل ْن َ�سنُ
عل ��ى ا ِ
َق ُت ْو ًرا)(.)193
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442

41

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن /ﻣﺎرس -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

2 1

57

 8686اعلم ��وا �أنّ يف ك ّل �ساع� � ٍة ،وعن ��د ِّ
كل حرك� � ٍة� ،أم ًرا حاد ًثا ،وق � َ�د ًرا جار ًيا
بتب� � ُّد ِل الأحوال،
وانتقال ال ُّدول ،وقد قيل :قت ��ل ال َق َن ُط(� )194صاح َبه ،ويف
ِ
هلل راح ٌة للقلوب ،وجت ّنبوا الأما َّ
تذهب ببهج ِة ما
ح�سن الظنِّ با ِ
ين؛ ف�إ ّنها ُ
ِ
احل�سرات على
هلل عندكم ،و ُتع ِق ُبكم
ِ
ُخ ِّولتُم ،وت�ست�صغرون لها مواه � َ�ب ا ِ
يطان للعبدَ ،
وخ ْت ٌل
أنف�سكم ،وهي مكيد ٌة من ال�شّ ِ
ما [ َو ّه ْمتُموه]( )195منها � َ
له عن ال�شّ كر ،وا�ستدرا ٌج يف الغنى ،وا�ست�صغا ٌر ملا لديكم من ال ِّن َعم(.)196
()197
ُ
حا�صل املُنى ال ُ
بيب]
وقد قيل:
أ�سف ،وعاقبتُها احل�سر ُة ،ولي�س [ل ّل ِ
بها م�ستَمتَع.
 8787االفتخ ��ا ُر( )198ميحقُ الأق ��دارَ ،
والبط ُر ميحقُ ال ِّن َع ��م ،وال ُ
إن�صاف ي�ؤ ّل ُف
()200
()199
كرم ال�سج ّية،
القل ��وب ،و[الغدر] من ِ�ص َغر الق ��در  ،والوفا ُء من ِ
ُ
والبخل عا ٌر،
ال�ص َلف(،)202
واال�ستطال ُة ل�سانُ اجلهالة( ،)201و�آف ُة ال�شّ ِ
رف ّ
وا ُ
وال�ص�ب ُ�ر �شجاع ��ة( ،)203والقناع ُة ث ��روة ،واالقت�صا ُد
جل�ب ُ�ن من َق َ�صةّ ،
بلده ،ومل �أ َر �شي ًئا هو �أقط ُع ّ
للظهو ِر من ال ُغموم،
غ ًنى ،والـ ُم ِق ُّل غري � ٌ�ب يف ِ
والعلم نا�ص� � ٌح �شفيق ،واالعتبا ُر منا ٌر وا�ضح ،و� ُ
أعمال العبا ِد يف عاجل ِتهم
ُ
عليهم يف �آجل ِتهم.
غم ،ف�إن كان فيها من �سرو ٍر فهو ري ٌح(.)204
� 8888أال �إنّ ال ّدنيا ك َّلها ّ
 8989اعلم �أنّ احلزنَ تبلي ٌد للعقلَ ،
ومقط ٌع للحيلة ،فالعاق ُل من �إذا ورد عليه ما
حلزنَ باحلزم ،وف ّرغ َ
�اج �إلى احليل ِة فيه ،قمع ا ُ
العقل لالحتيال(،)205
يحت � ُ
ومم ��ا يد ّلك على عق � ِ�ل �أخيك ،ون�صيح ِت ��ه لك� ،أن يق َف ��ك على عيو ِبك،
ّ
وي�س َرته ��ا عليك ،و[ َي ِع َظك]( )206با ُ
حل�سن ��ى ،ويتّعظ بها منك ،ويزج َرك
وينزج َر عنها لك(.)207
عن ال�سّ ِّيئة،
ِ
فرجا،
ال�ص�ب ُ�ر ُج ّن ُة الأ�ش ��راف ،وامل�ضط ُّر ( )215من مل ْ
يجد م ��ن ُ�ض ٍّر ً
ّ 9090
زوال فالزّياد ُة فيه ُنق�صا ٌن منه ،حتى ي�ستغر َقه الغنى عنه،
وم ��ا كان �إلى ٍ
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والـ ُمت َي ِّق � ُ�ظ من وجد �ألمَ َ ما ال َمحي� َ��ص له منه َ
هلل التوفيقُ
قبل ُحلو ِله .وبا ِ
واالعت�صام ،و�صلى ُ
اهلل على مح ّم ٍد وعلى �آ ِله.
ُ
محمد
ك ُمل كتاب امل�صون والزّمام ،واحلمد هلل كث ًريا ،و�صلى اهلل على موالنا ٍ
و�آله.
الهوامش
( )1انظ ��ر :الفهر�س ��ت ،الندمي ،حتقيق �أمين ف� ��ؤاد �سيد ،م�ؤ�س�س ��ة الفرقان1435 ،ه� �ـ2014/م،372 ،
ومعج ��م الأدباء ،ياقوت احلموي ،حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط الأولى،
1993م ،1815/4 ،وال ��وايف بالوفي ��ات ،ال�صفدي ،حتقي ��ق جالل الأ�سيوط ��ي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط الأولى1430 ،هـ2010/م.210/17 ،
( )2انظ ��ر :هدي ��ة العارف�ي�ن� ،أ�سم ��اء امل�ؤلفني و�آث ��ار امل�صنفني من ك�ش ��ف الظنون� ،إ�سماعي ��ل الباباين
البغدادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1413 ،هـ1992/م.669-668/1 ،
( )3جواه ��ر الكل ��م وفرائ ��د احلك ��م ،املن�س ��وب �إل ��ى عل ��ي بن عبي ��دة الريح ��اين ،حتقيق عب ��داهلل بن
ُ�سلي ��م ال ُّر�شي ��د ،كر�س ��ي الدكت ��ور عبدالعزي ��ز املانع ،جامع ��ة امللك �سع ��ود ،الريا� ��ض ،ط الأولى،
1437هـ2016/م.12 ،
( )4وكذل ��ك �أط ��ال �إح�سان عبا�س يف التعريف ب ��ه .انظر :بحوث ودرا�س ��ات يف الأدب والتاريخ� ،إح�سان
عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط الأولى2000 ،م .131 /1،
( )5ينظر :بحوث ودرا�سات يف الأدب والتاريخ.131 /1،
( )6ينظر :الب�صائر والذخائر ،التوحيدي ،حتقيق وداد القا�ضي ،دار �صادر ،بريوت ،ط الأولى 1408هـ،
 ،31/7والإعج ��از والإيجاز ،الثعالب ��ي ،حتقيق محمد �ألتوجني ،دار النفائ� ��س ،بريوت ،ط الأولى،
1412هـ1992/م.85 ،
( )7ينظر :الفهر�ست ،173 ،ومعجم الأدباء.54/14 ،
( )8ينظ ��ر :الب�صائ ��ر والذخائر ،150/4 ،والتذك ��رة احلمدونية ،محمد بن حم ��دون ،حتقيق� :إح�سان
عبا� ��س وبك ��ر عبا� ��س ،دار �صادر ،ب�ي�روت ،ط الأول ��ى1996 ،م ،194-193/7 ،ونرث ال ��در ،الآبي،
حتقي ��ق :محمد علي قرن ��ة و�آخرين ،الهيئ ��ة امل�صرية العام ��ة للكتاب ،القاه ��رة1990-1981 ،م،
.59/4
( )9ينظ ��ر :الفا�ض ��ل يف �صف ��ة الأدب الكامل ،الو�شاء ،حتقيق :يحيى اجلب ��وري ،دار الغرب الإ�سالمي،
ب�ي�روت ،ط الأولى1411 ،هـ ،109-108 ،والعفو واالعتذار ،الرقام الب�صري ،حتقيق :عبدالقدو�س
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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�أبو �صالح ،جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض ،ط الأولى1401 ،هـ.523/2 ،
( )10ينظ ��ر :الفهر�س ��ت ،173 ،ومعج ��م الأدب ��اء ،51/14 ،و ك�شف الظنون ،احلاج خليف ��ة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت( ،م�صورة) 1413هـ ،1468 ،ومعجم امل�ؤلفني ،عمر ر�ضا كحالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت ،ط الأولى1414 ،هـ1993/م.472/2 ،
( )11ينظر :الب�صائر والذخائر.31/7 ،
( )12ينظر :الفهر�ست ،173 ،و :معجم الأدباء.52/14 ،
( )13انظ ��ر :تاريخ الط�ب�ري ،حتقيق :محمد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،دار املع ��ارف ،القاهرة ،ط الثالثة،
1979م.655/8 ،
( )14و�إل ��ى هذا ذهب �إح�سان عبا�س م�ش ّك ًكا يف دق ��ة التاريخ املذكور .انظر :بحوث ودرا�سات يف الأدب
والتاريخ ،132 ،130/1 ،احلا�شية .4
( )15الب�صائر والذخائر.31/7 ،
( )16املرجع ال�سابق.151/4 ،
( )17املرج ��ع ال�ساب ��ق .151/4 ،ق ��ال �أبو حيان التوحي ��دي تعلي ًقا على هذا الك�ل�ام“ :وهذا جهل باهلل
العظيم ،وجر�أة على حلمه الكرمي”.
( )18رم ��ز (ق) ي � ّ
�دل عل ��ى �أنها من الأوق ��اف ،فقد ُج ِلبت املخطوط ��ة من الزاوي ��ة النا�صرية بتمكروت
يف جن ��وب املغ ��رب ال�شرقي .من ر�سالة ن�صي ��ة بعث بها الأ�ستاذ الدكت ��ور عبدالعزيز ال�ساوري �إلى
الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز املانع ،يف  1رجب 1441هـ� 2 ،آذار 2020م.
(�ُ )19ضبطت يف الأ�صل (غيرْ هَ ا) ،واملراد ال ِغيرَ �أي ال�صروف .وقوله (�إمنا الأيام )...يف اختيار الوزير
املغربي�( 139 ،ضمن كتاب بحوث ودرا�سات يف الأدب والتاريخ� ،إح�سان عبا�س).
( )20جواه ��ر الكل ��م ،62 ،وبع�ض ه ��ذه اجلمل مقارب �أو مماث ��ل ملا يف لب ��اب الآداب� ،أ�سامة بن منقذ،
حتقي ��ق� :أحمد محم ��د �شاكر ،دار الكتب ال�سلفي ��ة ،القاه ��رة ،د.ط1407 ،ه1987/م ،325 ،وفيه:
“قالت احلكماء”.
( )21بت�سهيل الهمز يف الأ�صل (بعجايب).
“ج َذ ًعا” ،ولكليهما وجه.
( )22يف لباب الآدابَ :
(( )23ولو �صحب )...لباب الآداب.325 ،
( )24هذه نهاية ال�صفحة بالرتقيم احلديث املثبت على �صفحات املخطوط.
(( )25من مل يقهر )...اختيار الوزير املغربي.166 ،
( )26اختيار الوزير املغربي.166 ،
(ُ ( )27رم ما �شئت )...جواهر الكلم.141 ،
( )28اختيار الوزير املغربي .166 ،و ُكتبت (ال ُهوينى) يف الأ�صل ب�ألف قائمة.
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ت�س ْل )...املجتنى ،ابن دريد ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �آباد ،الهند ،ط الرابعة1400 ،هـ،
(( )29ال َ
.33
( )30الـ َم َلق :تك ّلف التودد بخالف ما ي�ضمره القلب.
(( )31ف�أنق�ص )...اختيار الوزير املغربي.140 ،
( )32اختيار الوزير املغربي.140 ،
(�( )33إياك والتعر�ض )...اختيار الوزير املغربي.140 ،
(( )34ولو مل تكن توجد )...بنحوه باختالف وت�صحيف وحتريف يف اختيار الوزير املغربي.140 ،
( )35الفق ��رة يف اختيار الوزير املغربي ،171 ،باختالف ي�سري .وجملة (يف احل�سد )...منفردة مختار ٌة
من (امل�صون) ،140 ،وهي من و�صية الريحاين للم�أمون .ونحوه يف جواهر الكلم.262 ،
(( )36يك ��اد الباغ ��ي �أن يكون مبع � ِ�زل )...اختيار الوزير املغرب ��ي .140 ،وبع�ضه م ��ن و�صية الريحاين
للم�أمون ،واجلملة الأولى يف جواهر الكلم.262 ،
( )37نح ��و قول ��ه( :فعقوبت ��ك )...من كالم �أكث ��م بن �صيفي .كت ��اب املع ّمرين� ،أبو ح ��امت ال�سج�ستاين،
حتقيق :عبداملنعم عامر ،دار �إحياء الكتب العربية ،القاهرة1961 ،م.24 ،
( )38بع�ض ما يف هذه الفقرة يف جواهر الكلم.373 ،63 ،93 ،
جمازي.
( )39كذا (ي�سقط) بالياء ،وهو �صواب ،لأن الت�أنيث
ّ
(نف�سك) يف الأ�صل بالن�صب.
ك�س َبه َي ِ
ك�س ُبه ،فهو متعدّ ،وقد ُ�ضبطت َ
( )40يقال َ
( )41احلكمة اخلالدة (جاويدان ُخرد) ،م�سكويه ،حتقيق :عبدالرحمن بدوي ،دار انت�شارات دان�شكاه،
طهران1377 ،هـ� ،ش.50 ،
(�( )42إن �أجنح� )...شرح نهج البالغة ،ابن �أبي احلديد ،حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار �إحياء
الكتب العربية ،القاهرة1962 ،م.170/20 ،
(�( )43إن �أجنح )...بنحوه يف اختيار الوزير املغربي ،141 ،وهو يف جواهر الكلم.64 ،
يرجح
(�( )44أف�سد ْت ��ه معا�ش ��رة املنقو�صني) جاءت يف اختيار الوزير املغرب ��ي 141 ،فقرة مفردة! وهذا ّ
نق�ص الن�سخة التي اعتمدها �إح�سان عبا�س.
(( )45فكن ممن تعا�شره )...جواهر الكلم.281 ،
( )46جواهر الكلم.64 ،
(( )47عا�شروا النكث قد ًميا) اختيار الوزير املغربي .141 ،وجاء يف فقرة م�ستقلة منقطعة عن ال�سياق!
وهذا ي�ؤ ّيد ما قلته قبل حا�شيتني.
(� )48أراد( :ب�صربه على فعل اجلميل).
( )49يف الأ�صل (املتط ّيب) ت�صحيف.
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( )50ال َّن ِحيزة :الطبيعة.
( )51ت�ستنم :تركن.
(( )52ال حت ّمل )...جاء بنحوه مف ّر ًقا يف عدة ف َقر ،جواهر الكلم.373 ،294 ،259 ،
( )53ت�سهي ��ل النظ ��ر وتعجي ��ل الظف ��ر� ،أبو احل�سن امل ��اوردي ،حتقي ��ق :محيي هالل ال�سرح ��ان وح�سن
ال�ساعاتي ،دار النه�ضة العربية ،بريوت1980 ،م.39 ،
(( )54ال تكونوا )...اختيار الوزير املغربي.141 ،
(( )55قارب ��وا النا� ��س )...نحوه يف اختي ��ار الوزير املغرب ��ي ،141 ،و(ا�ست�شع ��روا ال�سالمة )...يف عني
الأدب وال�سيا�سة وزين احل�سب والريا�سة ،ابن هذيل ،مكتبة م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة ،ط
الأخرية (كذا!)1388 ،هـ1969/م ،156 ،من�سو ًبا لبع�ض احلكماء ،مع اختالف غري ي�سري.
( )56الفق ��رة كلها �إال قليلاً مق�سّ مة يف فق ��ر يف جواهر الكلم .245 ،216 ،168 ،141 ،93 ،65 ،وبع�ضها
يف احلكمة اخلالدة (جاويدان ُخ ْرد).50 ،
( )57احلكمة اخلالدة (جاويدان ُخرد).50 ،
( )58ين�سب ملحمد بن علي بن احل�سني املعروف بالباقر رحمه اهلل .جواهر الكلم.98 ،59 ،
( )59يف الأ�صل :لكم ،وقدّرتها مح ّرفة ،فاملعنى ال ي�ستقيم بها ،واملث َبت من جواهر الكلم.
( )60يد ُر�سّ :ميحي ويزول.
( )61معظم هذه الفقرة والتي قبلها يف جواهر الكلم مق�سّ مة يف عدة ف َقر.360 ،290 ،64 ،
( )62ورد يف احلدي ��ث“ :و�إي ��اك والطم� � َع ،ف�إن ��ه الفق� � ُر احلا�ض ُر” .الرتغي ��ب والرتهيب ،ق ��وام ال�سنة
الأ�صبه ��اين ،اعتن ��ى ب ��ه� :أمين بن �صال ��ح بن �شعب ��ان ،دار احلدي ��ث ،القاه ��رة ،ط الأولى ،د.ت.
( ،)701وك�ش ��ف اخلف ��اء ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من الأحاديث عل ��ى �أل�سنة النا�س ،العجلوين،
حتقيق :يو�سف بن محمود احلاج �أحمد ،مكتبة العلم احلديث ،د.ن ،د.ط ،د.ت ،)859( .و�ضعيف
اجلامع ال�صغري وزيادته ،محمد نا�صر الدين الألباين ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت.)3938( ،
( )63يقارب بع�ض �ألفاظه ما ُن�سب �إلى احلارث املحا�سبي .يف حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء� ،أبو نعيم
الأ�صفهاين ،مطبعة ال�سعادة ،م�صر1394 ،ه1974/م.77/10 ،
( )64يف لباب الآداب ومحا�ضرة الأبرار ( َت َب ّلغ).
(( )65اجعل )...جواهر الكلم.52 ،
(خري ًة).
( )66يف محا�ضرة الأبرار ِ
(�( )67إن القنوعُ )...ن�سب لبع�ض احلكماء باختالف يف لباب الآداب ،17 ،ومحا�ضرة الأبرار وم�سامرة
الأخيار ،ابن عربي ،دار اليقظة العربية ،دم�شق ،د.ط1388 ،هـ1968/م.321/1 ،
(( )68احلظوظ )...اختيار الوزير املغربي.142 ،
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( )69جواهر الكلم.184 ،
( )70يف اختيار الوزير املغربي“ :142 ،من ركب الهوى تفاوت �أمره”.
( )71يف اختي ��ار الوزي ��ر املغربي“ :142 ،لي�س الثقة بالزمان يف �أمل العام ��ل” ،و (العامل) مح ّرفة عن
(العاقل).
( )72املجتنى ،33 ،وجواهر الك ِلم ،66 ،ونحوه يف اختيار الوزير املغربي.142 ،
( )73املجتنى ،33 ،وجواهر الك ِلم ،374 ،واختيار الوزير املغربي.142 ،
(( )74على كل )...اختيار الوزير املغربي.142 ،
(( )75من �ضاق )...املجتنى.33 ،
( )76يف كتاب الزهد( :ولكن تدبري اهلل فوق االعتبار).
( )77يف الأ�صل بالت�سهيل (غوايل).
( )78لبع� ��ض احلكماء .كتاب الزهد ،اب ��ن �أبي الدنيا ،حتقيق يا�سني ال�سوا�س ،دار ابن كثري ،دم�شق ،ط
الأولى1420 ،هـ1999/م ،121-120 ،وبع�ض الفقرة يف �شرح نهج البالغة ،296/19 ،وعن محقق
كت ��اب الزهد� :أخرج ��ه �أبو نعيم يف احللي ��ة ،150/10 ،وه ��و يف �إحياء علوم الدي ��ن ،الغزايل ،دار
ال�شعب ،القاهرة ،د.ط ،د.ت .227/3 ،ويتخ ّرمك :يفنيك.
(( )79يف التج ��ارب )...الإمت ��اع وامل�ؤان�سة ،التوحيدي� ،صححه و�ضبطه� :أحمد �أمني و�أحمد الزين ،دار
مكتبة احلياة ،بريوت ،د.ت ،150/2 ،والتمثيل واملحا�ضرة ،الثعالبي ،حتقيق عبدالفتاح احللو ،دار
�إحياء الكتب العربية ،القاهرة1381 ،هـ1961/م.424 ،
(( )80االعتبار )...من�سوب لعلي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى.31 ،
(( )81عليك )...الإمتاع وامل�ؤان�سة.150/2 ،
(( )82يف التجارب� )...شرح نهج البالغة ،134/19 ،ون�سبه �إلى علي ر�ضي اهلل عنه.
(( )83ال�ص�ب�ر )...نح ��وه من�سوب �إلى عل ��ي� .أدب الدنيا والدين ،املاوردي ،ن�ش ��ر بعناية اللجنة العلمية
ب ��دار املنه ��اج ،بريوت ،ط الأولى1434 ،ه� �ـ2013/م ،468 ،و�شرح نهج البالغ ��ة،48/4 ،321/1 ،
والإ�ش ��ارة يف تدب�ي�ر الإمارة� ،أبو بكر امل ��رادي ،محمد ح�سن محمد �إ�سماعي ��ل ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،و�أحمد فريد املزيدي ،ط الأولى1423 ،هـ2003/م.50 ،
(( )84خاطر )...الإمتاع وامل�ؤان�سة ،150/2 ،والتمثيل واملحا�ضرة ،418 ،ونرث الدر.224/4 ،
(ُ )85ج ّل هذه اجلمل بد ًءا من قوله( :ال�ص ُرب ينا�ضل )...ورد من�سو ًبا �إلى علي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى،
 ،31وقول ��ه (خاط ��ر )...يف جواه ��ر الكل ��م ،138 ،وفيه تخري ��ج �أو�سع من م�ص ��ادره .و�سرتد هذه
اجلملة مرة �أخرى.
وجعل من كالم �أفالطون يف عيون الأنباء يف طبقات الأطباء،
(( )86م ��ن ُع ��رف )...نرث الدرُ ،226/4 ،
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ابن �أبي �أ�صيبعة ،حتقيق محمد با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط الأولى1998 ،م،
 ،85ونح ��وه يف التحف ��ة البهية والطرف ��ة ال�شهية ،جمموع ��ة مختارة من عي ��ون الأدب العربي ،دار
الآفاق اجلديدة ،بريوت ،د.ط ،د.ت (م�ص ّورة عن ن�شرة اجلوائب ،الأ�ستانة1302 ،هـ).22 ،
( )87لعلي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى.31 ،
(( )88من عرف )...جواهر الكلم.309 ،
عقل �أ�سري عند هوى �أمري”! وهو من�سوب لعلي � ً
أي�ضا.
( )89املجتنى“ :31 ،كم من ٍ
( )90الإمتاع وامل�ؤان�سة.150/2 ،
(( )91م ��ن التوفيق )...لعلي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى .31 ،ويف الإمتاع وامل�ؤان�سةُ :149/2 ،
“ال�ض ّر خري
من الفاقة”.
(( )92البخ ��ل )...امل�ستج ��اد م ��ن فع�ل�ات الأج ��واد ،القا�ضي التنوخ ��ي ،حتقيق �أحمد فري ��د املزيدي،
دار الكت ��ب العلمية ،بريوت ،ط الأول ��ى1426 ،هـ2005/م ،236 ،ومحا�ض ��رات الأدباء ومحاورات
ال�شع ��راء والبلغ ��اء ،الراغ ��ب الأ�صفه ��اين ،حتقي ��ق ريا�ض م ��راد ،دار �صادر ،ب�ي�روت ،ط الثانية،
1427هـ2006/م.471/2 ،
(( )93امل ��ودّة )...لعل ��ي ر�ضي اهلل عن ��ه .املجتنى ،31 ،وه ��ي للريحاين يف تاريخ بغ ��داد (تاريخ مدينة
ال�س�ل�ام) ،اخلطي ��ب البغدادي ،حتقي ��ق :ب�شار عواد مع ��روف ،دار الغ ��رب الإ�سالمي ،بريوت ،ط
الأول ��ى1422 ،هـ2001/م ،465/13 ،و�أن�ساب ال�سمعاين( 214/6 ،هذا نقلاً عن �إح�سان عبا�س)،
وه ��ي � ً
أي�ض ��ا يف الإمت ��اع وامل�ؤان�س ��ة ،150/2 ،وال�صداقة وال�صدي ��ق ،التوحيدي ،حتقي ��ق �إبراهيم
الكيالين ،دار الفكر املعا�صر ،بريوت ،دار الفكر ،دم�شق ،د.ط1419 ،هـ1998/م ،263 ،لأعرابي،
والتحفة البهية.24 ،
(غب الزيارة )...املجتنى ،31 ،ومحا�ضرات الأدباء ،66/3 ،و�شرح مقامات احلريري ،ال�شري�شي،
(ّ )94
حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،امل�ؤ�س�سة العربية احلديثة ،القاهرة1976 ،م ،190/2 ،ونحوه
يف اختيار الوزير املغربي.169 ،
(( )95الطم�أنين ��ة )...من�سوب �إلى عبدامللك بن مروان .البداية والنهاية ،ابن كثري ،حتقيق علي �أحمد
مع ّو� ��ض ،وعادل �أحمد عبداملوجود ،دار الكتب العلمية ،ب�ي�روت1421 ،هـ2001/م ،73/9 ،وتاريخ
مدينة دم�شق ،ابن ع�ساكر ،حتقيق عمر بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،بريوت1416 ،هـ1996/م،
.145/37
( )96ال�صداقة وال�صديق ،274 ،ونرث الدر ،192/4 ،ومحا�ضرات الأدباء.17/3 ،
( )97لعلي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى.31 ،
( )98يف الأ�صل (م�ستمع) والت�صحيح من امل�صادر ،واملعنى يقت�ضيه.
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( )99املجتنى ،31 ،ون�سبه �إلى علي ر�ضي اهلل عنه ،والتمثيل واملحا�ضرة ،237 ،واملده�ش ،ابن اجلوزي،
�ضبط ��ه و�صحح ��ه مروان قباين ،دار الكت ��ب العلمية ،بريوت ،184 ،ونهاي ��ة الأرب يف فنون الأدب،
النوي ��ري ،حتقيق مفي ��د قميحة ،دار الكتب العلمي ��ة ،بريوت ،85/1 ،ونظم ��ه �إبراهيم الأحدب يف
فري ��د اللآل يف جمم ��ع الأمثال� ،إبراهيم الأحدب الطرابل�سي ،قدّم ل ��ه �إبراهيم �شم�س الدين ،دار
الكتب العلمية ،بريوت:219/2 ،
المع م�ستم َت ُع ّ
رح َّ
الظلما َء يا من ي�سم ُع
لي�س بربقٍ ٍ
فاط ِ
( )100املجتن ��ى 31 ،ون�سبه �إلى علي ر�ضي اهلل عنه ،والإمتاع وامل�ؤان�سة ،150/2 ،وال�صداقة وال�صديق،
 263لأعرابي ،ونرث الدر ،224/4 ،والتحفة البهية.22 ،
( )101يف الأ�صل بالظاء (عظو).
( )102النه ��ج امل�سل ��وك يف �سيا�سة املل ��وك ،عبدالرحمن بن ن�صر ال�شيزري ُ
(طب ��ع مع كتاب الإ�شارة يف
تدبري الإمارة ،الذي ذكرت بياناته �أعاله).105 ،
( )103لعل ��ي ر�ض ��ي اهلل عنه .املجتنى .31 ،و(من �أطل ��ق )...للح�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما يف غذاء
الألب ��اب �شرح منظومة الآداب ،ال�س ّفارين ��ي� ،ضبطه و�صححه محمد اخلالدي ،دار الكتب العلمية،
بريوت1996 ،م .65/1 ،ونحو اجلملة الأولى يف جواهر الكلم.246 ،244 ،
( )104لعل ��ي ر�ضي اهلل عن ��ه .املجتنى ،31 ،وهو يف نرث الدر ،224 ،219/4 ،والإ�شارة يف تدبري الإمارة،
.50
( )105الب�صائر والذخائر ،170/9 ،والتمثيل واملحا�ضرة ،210 ،ونرث الدر.187 /4 ،
( )106لعلي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى .32-31 ،وهو يف نرث الدر.222/4 ،
( )107نحو (من خ�شنت )...نرث الدر.224/4 ،
(�( )108أدن�س )...يف التمثيل واملحا�ضرة« :439 ،بئ�س �شعار .»...ون�سبه �إلى الريحاين.
( )109الإمتاع وامل�ؤان�سة ،150/2 ،و�أدب الدنيا والدين ،100 ،والإ�شارة يف تدبري الإمارة.67 ،
( )110لعلي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى.32 ،
( )111من�سوب �إلى علي .املجتنى ،32 ،و�شرح نهج البالغة.15/19 ،
( )112تُن�سب �إلى علي .املجتنى ،32 ،وهي يف جواهر الكلم ،259 ،و�أدب الدنيا والدين.385 ،
( )113لأكثم بن �صيفي .التمثيل واملحا�ضرة ،36 ،وهي يف جواهر الكلم.165 ،
( )114الإمت ��اع وامل�ؤان�س ��ة ،150/2 ،ونرث الدر ،224 ،219/4 ،و�شرح نه ��ج البالغة ،166/20 ،والتحفة
البهية ،25 ،والإ�شارة يف تدبري الإمارة ،50 ،ونحوه يف جواهر الكلم.173 ،
(� )115أدب الدنيا والدين.61 ،
( )116يف املجتنى 30 ،ل ُب ُز ْر َجمِ ْهر« :ثمرة التوا�ضع املح ّبة».
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(( )117بح�سب )...املجتنى ،وجواهر الكلم.89 ،
( )118انطم�س بع�ضها ،فلم يبق �سوى (الأ) ،ف�أكملتها من الب�صائر.
(( )119مدة )...الب�صائر والذخائر.173 /1 ،
(( )120ع�س ��ى غ ٌد لغريك) مثل .جمم ��ع الأمثال ،امليداين ،حتقيق محمد �أب ��و الف�ضل �إبراهيم ،عي�سى
البابي احللبي ،القاهرة ،د.ط (1977م).380/2 ،
( )121لعلي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى.32 ،
( )122يف الأ�صل�( :أن يقنعك) ،والت�صحيح من امل�صدر.
(( )123هيهات )...لبع�ض احلكماء يف �أدب الدنيا والدين.348 ،
(( )124يف �سعة )...محا�ضرات الأدباء ،566/1 ،و�أدب الدنيا والدين.387 ،
(ُ )125ين�س ��ب لعلي ر�ضي اهلل عنه .املجتنى ،32 ،ولل�شافعي� .سري �أعالم النبالء ،الذهبي� ،أ�شرف على
حتقيقه� :شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط الأولى والثانية1405-1401 ،هـ،41/10 ،
وجلعفر بن يحيى .التمثيل واملحا�ضرة ،146 ،ومحا�ضرات الأدباء ،443/1 ،وهو يف جواهر الكلم،
.79
(ُ )126ين�س ��ب لل�شافع ��ي .مناق ��ب ال�شافع ��ي ،البيهق ��ي ،حتقي ��ق ال�سي ��د �أحم ��د �صق ��ر ،دار الن�ص ��ر،
القاه ��رة ،ط الأولى1390 ،ه� �ـ1970/م ،203/2 ،وتوايل الت�أ�سي�س ملعايل محم ��د بن �إدري�س ،ابن
حج ��ر الع�سقالين ،حتقيق �أب ��ي الفداء عبداهلل القا�ض ��ي ،دار الكتب العلمية ،ب�ي�روت ،ط الأولى،
2406ه� �ـ1986/م ،136 ،و�آداب املل ��وك بالعدل وتبيني ال�صادق الك ��رمي الرفيع بالعقل من املنافق
اللئيم الو�ضي ��ع باجلهل ،املبارك الأرموي ،حتقيق �سيد ك�سروي ح�سن ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1430هـ2009/م ،555/1 ،وت�سهيل النظر وتعجيل الظفر.256 ،
(ُ )127ن�س ��ب �إل ��ى يحي ��ى بن معاذ و�إلى �أعرابي .العق ��د الفريد ،25/4 ،ونرث ال ��در ،222 /4 ،والتمثيل
واملحا�ض ��رة ،413 ،وبهج ��ة املجال� ��س ،594/1 ،والتذك ��رة احلمدوني ��ة ،231/2 ،و�ش ��رح مقامات
احلريري ،405/4 ،و�أدب الدنيا والدين.395 ،
(( )128عا�ش ��ر )...الإمتاع وامل�ؤان�سة ،151/2 ،وال�صداقة وال�صديق ،200 ،لأعرابي ،والتحفة البهية،
 25بنحوه.
فثم �أفعال طلب متوالية ،وهذا
( )129يف الأ�صل (حت ّري) وهي –و�إن كان لها وجه -ركيكة يف �سياقهاّ ،
�أحدها.
(( )130ق ��ارب )...جواهر الكلم ،267 ،والإمتاع وامل�ؤان�س ��ة ،151-150/2 ،وال�صداقة وال�صديق،54 ،
ون�سب ��ه �إلى �أب ��ي بكر ،والب�صائر والذخائر ،12/5 ،وربيع الأب ��رار ون�صو�ص الأخبار ،الزمخ�شري،
حتقي ��ق �سليم النعيم ��ي ،وزارة الأوقاف العراقية ،بغ ��داد1982 ،م ،360/1 ،ون�ث�ر الدر،224/4 ،
واختيار الوزير املغربي.141 ،
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( )131الإمتاع وامل�ؤان�سة ،150/2 ،والتحفة البهية.25 ،
( )132الإمتاع وامل�ؤان�سة .151/2 ،والتحفة البهية.25 ،
أثبت يقاربها.
( )133ما بني املعقوفني كلمة مل �أتب ّينها النطما�س بع�ضها ،ولعل ما � ُّ
( )134اختيار الوزير املغربي .148 ،وقارنه مبا يف جواهر الكلم.134 ،
(( )135بالإف�ضال )...اختيار الوزير املغربي.148 ،
(( )136باحلل ��م )...اختيار الوزير املغربي ،148 ،وجواه ��ر الكلم ،134 ،والعقد الفريد ،ابن عبدربه،
حتقي ��ق� :أحمد �أمني و�صاحبيه ،جلن ��ة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،القاه ��رة ،ط الثانية1367 ،هـ،
 ،279/2والتمثي ��ل واملحا�ض ��رة ،413 ،وبهج ��ة املجال�س و�أن� ��س املجال�س ،اب ��ن عبدالرب القرطبي،
حتقي ��ق :محمد مر�س ��ي اخلويل ،دار الكت ��ب العلمية ،ب�ي�روت ،د.ت ،607/1 ،والإ�ش ��ارة يف تدبري
الإمارة ،50 ،ونحو هذه اجلمل من�سوب �إلى �أفالطون .عيون الأنباء.85 ،
(( )137بال�صدق والوفاء )...نحوه يف اختيار الوزير املغربي .141 ،وقارنه مبا يف جواهر الكلم.290 ،
( )138نحوه من�سوب �إلى �أفالطون .عيون الأنباء.85 ،
( )139ن�س ��ب ل�سقراطي�س احلكيم .مختار احلكم املب�شّ ر بن فاتك ،حتقيق عبداهلل محمود محمد عمر،
دار الكتب العلمية ،بريوت.94 ،
(� )140سورة ال�شورى.27 ،
( )141انظ ��ر� :سيا�س ��ة النفو�س �،سنان بن ثاب ��ت ،حتقيق عبدالفتاح �أحمد الف ��اوي ،املطبعة الإ�سالمية
احلديثة ،القاهرة ،د.ط1992 ،م.70 ،
(ُ )142ن�س ��ب �إل ��ى علي ر�ض ��ي اهلل عنه .عيون احلك ��م واملواعظ وذخرية املتعظ والواع ��ظ ،علي الليثي
الوا�سط ��ي ،حتقيق :ح�سني احل�سني البريجندي ،دار احلديث ،قم� ،إيران ،ط الأولى1376 ،هـ�.ش،
 ،178وغ ��رر احلكم ودرر الكلم ،عبدالواحد الآمدي ،مركز الن�شر التابع ملكتب الإعالم الإ�سالمي،
قم� ،إيران ،ط الثانية1377 ،هـ�.ش.1150 ،
( )143كتبها النا�سخ (عليك) ثم �ضرب عليها ،وكتب الهاء ،وبقي ر�أ�س الكاف.
وعرر النقائ�ص الفا�ضحة ،الوطواط ،ن�شرة بوالق ،القاهرة،
( )144نحوه يف غرر اخل�صائ�ص الوا�ضحة ُ
1284هـ.107 ،
( )145محا�ضرات الأدباء .520/1 ،ون�سبه �إلى علي ر�ضي اهلل عنه.
( )146نحوه يف محا�ضرات الأدباء.582/1 ،
( )147جواهر الكلم.205 ،
( )148ين�سب �إلى علي .ربيع الأبرار.37/1 ،
( )149ين�سب �إلى علي� .شرح نهج البالغة.98/16 ،
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( )150من�س ��وب �إل ��ى عمر بن عبدالعزيز رحم ��ه اهلل .محا�سبة النف�س ،ابن �أب ��ي الدنيا ،حتقيق جمدي
ي�صح.
ال�سي ��د �إبراهيم ،مكتبة القر�آن ،القاهرة ،د.ط (1987م) ،82 ،وورد
ً
مرفوعا �إلى النبي وال ّ
انظر� :إحياء علوم الدين.61/4 ،
()151لعبداملل ��ك بن �صالح الها�شم ��ي .البيان والتبيني ،اجلاحظ ،حتقي ��ق :عبدال�سالم هارون ،مكتبة
اخلاجن ��ي ،القاه ��رة ،ط الرابع ��ة1975 ،م ،93/4 ،ولعلي ر�ض ��ي اهلل عنه .التذك ��رة احلمدونية،
 ،330/3و�أدب الدنيا والدين ،401 ،وهو يف جواهر الكلم ،312 ،والإ�شارة يف تدبري الإمارة.50 ،
( )152جواهر الكلم ،314 ،والتمثيل واملحا�ضرة ،43 ،والبن املعتز .زهر الآداب وثمر الألباب ،ا ُ
حل�صري،
مف�ص ��ل وم�ضبوط وم�شروح بقلم زكي مبارك ،وحققه وزاد يف �ضبطه و�شرحه محمد محيي الدين
ّ
عبداحلمي ��د ،دار اجليل ،بريوت ،ط الرابع ��ة1972 ،م ،1080 ،ومللك الهياطلة .الإعجاز والإيجاز،
 ،40وربيع الأبرار ،147/4 ،وما يف هذه امل�صادر مقارب ملا هنا.
( )153ين�سب �إلى علي .عيون احلكم واملواعظ.458 ،
(( )154من �صحب� )...أمايل القايل ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،د.ط1975 ،م225/2 ،
من و�صية عبداهلل بن �شداد ،ونرث الدر ،216/4 ،ون�سب فيه �إلى �أكثم بن �صيفي.
( )155جممع الأمثال ،314/3 ،ومحا�ضرات الأدباء.605/1 ،
( )156نحوه يف لباب الآداب.26 ،
(�( )157إن الغريب )...من كالم �أكثم بن �صيفي ،كتاب املعمرين ،18 ،وقوله( :مع )...ولباب الآداب،
 ،445ون�سبه لرب�سني احلكيم.
(�( )158إذا مدحت )...لبع�ض احلكماء ب�أوجز مما هنا� ،أ�سرار احلكماء ،ياقوت امل�ستع�صمي ،مطبعة
اجلوائب ،ق�سطنطينية ،ط الأولى1300 ،هـ.119 ،
(( )159ال تلب�س )...لبع�ض احلكماء ،يف �أ�سرار احلكماء .119 ،وفيه (احلرون) مو�ضع (نك ًريا).
( )160من و�صية ّ
املخزومي اب َنه .رو�ضة العقالء ونزهة الف�ضالء� ،أبو حامت الب�ستي،
اخلطاب بن املع ّلى
ّ
حتقي ��ق محمد محيي الدي ��ن عبداحلميد ،ومحم ��د عبدالرزاق حمزة ،ومحمد حام ��د الفقي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1397 ،ه1977/،م.201-198 ،
( )161ت َن ّورّ :
اطلى بال ُّنورة ،وهي ما ُيزال به ال�شعر.
( )162يف الأ�صل (م�صرك) ،وهي من �سهو النا�سخ.
( )163ال�شّ ِك�س� :سيء اخللق.
( )164من و�صية اخلطاب بن املعلى يف رو�ضة العقالء ،201 ،189-188 ،ومحا�ضرة الأبرار-234/1 ،
وق�صرها.
 .235باختالف يف الرتتيب وبع�ض الألفاظ وطول اجلمل َ
( )165يف احلدي ��ث“ :ال ُت ْق� � ِع عل ��ى ع ِقبيك”� .شرح م�شكل الآثار ،الطح ��اوي ،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.479/15 ،
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( )166يف الأ�صل (رياء) وقدّرتها من �سهو النا�سخ ،فاملعنى ال يقوم بها ،والت�صحيح من رو�ضة العقالء.
(� )167أغل ��ب ما جاء هنا م�أخوذ من و�صية اخلطاب بن املعلى .رو�ضة العقالء ،202-199 ،ومحا�ضرة
الأبرار.236-235/1 ،
( )168م ��ن و�صي ��ة عبداهلل بن �ش� �دّاد البنه� .أمايل الق ��ايل ،227/2 ،ولب ��اب الآداب ،25 ،وعني الأدب
املروي عن عمر ر�ضي اهلل عنه“ :ال يكن ح ُّب ��ك َك َل ًفا ،وال ُ
بغ�ضك
وال�سيا�س ��ة .47 ،و�أ�صل ��ه يف الأث ��ر ّ
ت َل ًف ��ا” .اجلام ��ع ل�شعب الإمي ��ان� ،أبو بكر البيهقي ،حتقي ��ق :عبدالعلي عبداحلمي ��د حامد ومختار
الندوي ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،ط الأولى1423 ،هـ2003/م ،518/8 ،رقم احلديث (.)6173
( )169كذا بدت يل الكلمة! وك�أن فيها حتري ًفا.
( )170ال ُوجوب هنا �صوت االرتطام ونحوه.
(( )171على قدر )...املجتنى ،35 ،ولباب الآداب ،450 ،ون�سبه لأفالطون.
( )172يف املجتنى (وجوه) ،ولكليهما فيما �أُرى وجه.
( )173لباب الآداب.450 ،
�صيفي“ :من جهة التواين وترك الرو ّية يتلف احلزم”.
( )174يف الب�صائر والذخائر 154/1 ،لأكثم بن
ّ
( )175املجتنى.35 ،
( )176اختيار الوزير املغربي.148 ،
( )177املجتنى ،35 ،واختيار الوزير املغربي.148 ،
(�( )178إن ذا القدر )...املجتنى.36 ،
( )179يف املجتنى (�أخل َق ْت).
(( )180الإن�سان )...املجتنى .36 ،باختالف.
( )181املجتنى ،36 ،ونحوه يف اختيار الوزير املغربي.148 ،
(( )182من جرى )...املجتنى.36 ،
( )183يف الأ�صل (تل ّقوه) ،وال وجه لل�ضمري فيها.
( )184نحو هذه اجلملة من�سوب للريحاين يف ال�صداقة وال�صديق.296 ،
(�( )185إمنا وهب )...اختيار الوزير املغربي.149 ،
(( )186ا�سترت )...اختيار الوزير املغربي.149 ،
( )187يف املجتنى (مكاف�أته).
(( )188امنع )...املجتنى ،37-36 ،و(�أنا زعيم )...اختيار الوزير املغربي.149 ،
(( )189من ترك )...املجتنى.36 ،
(( )190من نظر )...اختيار الوزير املغربي.149 ،
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(ُ )191كتبت يف الأ�صل بالظاء.
(( )192ال ت�شعروا )...املجتنى ،37 ،وهو فيه بخطاب املفرد.
(� )193سورة الإ�سراء ،الآية .100
(ُ )194يقالَ :ق َنط ُق ً
نوطا ،و َق ِنط َق َن ًطا .الل�سان (قنط).
( )195يف الأ�صل (وهبتموه) وقدّرتها مح ّرفة عن هذه ،وهي من املجتنى.
( )196يف الأ�صل (ال ُعذر) ،ت�صحيف ،والت�صحيح من املجتنى.38 ،
( )197يف الأ�صل (اللبيب).
( )198يف املجتنى( 38 ،االفتقار).
( )199يف الأ�صل (العذر) ولي�ست ب�شيء ،والت�صحيح من اختيار الوزير املغربي.
(( )200الإن�صاف )...اختيار الوزير املغربي.149 ،
(( )201االفتخار )...املجتنى.38 ،
ال�ص َلف” اجللي�س
(ُ )202روي عن علي ر�ضي اهلل عنه يرفعه للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم�“ :آف ُة الظ ْر ِف َّ
ال�صال ��ح الك ��ايف والأني� ��س النا�صح ال�ش ��ايف ،املعافى بن زكريا ،ع ��امل الكتب ،ب�ي�روت ،ط الأولى،
1407ه� �ـ1987/م ،322/3 ،وه ��و حديث مو�ض ��وع .انظر :ال�سل�سلة ال�ضعيف ��ة ،محمد نا�صر الدين
الألباين ،مكتبة املعارف ،الريا� ��ض ،ط الأولى1425-1412 ،هـ2004-1992/م ،)1302( ،ونحوه
يف جواه ��ر الكل ��م ،335 ،والزهد والرقائق ،اب ��ن املبارك ،حتقيق :حبيب الرحم ��ن الأعظمي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط الثانية1425 ،هـ2004/م ،633 ،ورو�ضة العقالء.21 ،
( )203نحو (اجلنب )...من�سوب �إلى علي ر�ضي اهلل عنه� .شرح نهج البالغة.91/18 ،
( )204من كالم احل�سن الب�صري� ،أدب الدنيا والدين.181 ،
(( )205العاقل )...جواهر الكلم.122 ،
( )206يف الأ�صل ّ
(يعظمك) ومل �أر لها وج ًها ،والت�صحيح من ال�صداقة وال�صديق.
(( )207مما ّ
يدل )...من�سوب �إلى �سقراط .ال�صداقة وال�صديق.193 ،
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قراءة يف نشرة
«حتفة الغريب يف الكالم على مغني اللبيب»
للدماميني
الدكتور :محمد عاطف التـ َّرا�س
مقدمة الدرا�سة:
املعز ملن �أطاعه واتقاهِّ ،
احلمد هلل ِّ
واملذل ملن �أ�ضاع �أمره وع�صاه ،وبعدُ:
ف� ��إن كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» البن ه�شام الأن�صاري امل�صري
املتو َّف ��ى  761ه� �ـ ُيع� � ُّد �أنف�س م�ص َّنفات اب ��ن ه�شام قاطب ًة ،بل هو م ��ن �أنف�س كتب
العربي ��ة قد ًميا وحدي ًثا ،ملأت �شهرته الآفاق ،وتكاثرت ن�سخه اخلطية يف مكتبات
العامل ،بحيث ال تعدم �أن تقف على ع�شرات الن�سخ يف كل بلد ،وقد ن�شره غري واحد
واملحدثون
�اوزت طباعته ثالثني طبع� � ًة ،وتناوله القدام ��ى
َ
م ��ن املح ِّققني حتى ج � ْ
بال�شرح والتح�شية واالخت�صار والنظم.
ولعل �أنف�س �شرح له هو �شرح العالمة بدر الدين محمد بن �أبي بكر ال َّد َم ِاميني
املتو َّف ��ى  827هـ ،فلق ��د ك َّر�س الدمامين ��ي �شط ًرا من حياته خلدم ��ة كتاب املغني
تدري�سا وت�ألي ًفا؛ ف�شرحه ثالثة �شروح:
ً
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الأول :ه ��و امل�س َّمى بـ«احلا�شية امل�صرية» ،وه ��ذه حا�شية مخت�صرة ،قيل� :إنه
تراجع عنها.
والث ��اين :هو امل�س َّم ��ى بـ«احلا�شية الهندية» �أو «حتف ��ة الغريب يف الكالم على
مغني اللبيب».
مزج فيه بني �شرحه ومنت امل�ص ِّنف يف عبارة
والثالث :ذاك امل�س َّمى بـ«املزج»؛ َ
واحدة ،لكنه مل يكد ي�صل �إلى حرف الفاء حتى عاجلته املنية ،رحمة اهلل عليه!
وقراءتنا الآن معنية بنق ��د ن�شرة ال�شرح الثاين ،فهو �أو�سع �شروح املغني التي
وح ِّقق � ً
أي�ضا كاملاً  ،والذي يعنينا هنا
و�صلتنا للدماميني ،وقد ُح ِّقق الكتاب جم َّز�أً ُ
طبعته املحققة الوحيدة املن�شورة �إلى الآن ،التي َ
طال انتظارها �سنني ،وهي طبعة
ع ��امل الكت ��ب احلديث بالأردن ،بتحقي ��ق :الدكتورين :محمد ب ��ن مختار اللوحي،
ومحم ��د عبد اهلل غن�ضور .وتقع ه ��ذه الن�شرة يف ق�سمني� :أولهما :للحروف وكانت
ر�سالة دكتوراه ،وثانيهما :للرتاكيب .وكل ق�سم منهما يقع يف جز�أين ،وقد ت�سل�سل
ترقي ��م �صفحات كل ق�س ��م على حدةُ ،
وطبعت هذه الن�ش ��رة الطبعة الأولى بتاريخ
2011م.
ن�سخ خطية غري جيدة:
اعتمد املح ِّققان يف هذه الن�شرة على �أربع ٍ
الأولى :ن�سخة خزانة القرويني برقم  ،522بتاريخ  973هـ.
والثانية :ن�سخة اخلزانة العامة بالرباط برقم  701ج.
والثالثة :ن�سخة اخلزانة العامة � ً
أي�ضا برقم  3532د ،بتاريخ  1220هـ.
والرابعة :ن�سخة اخلزانة احل�سنية برقم  ،204وهي مبتورة .اعتمد املح ِّققان
عل ��ى الن�سخت ِني الأول ��ى والثانية مع اال�ستئنا�س بالأُخري�ي ِ�ن ،ليتخذا منهج التلفيق
بني الن�سخ �سبيلاً للتحقيق.
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عقد اللوح ��ي و�صاح ُبه الغن�ضور درا�س ًة خا�صة ل ��كل ق�سم على حدة ،ويف كل
و�صف لل ُّن�سخ اخلطية واملنه ��ج املعتمد يف التحقيق ،ومع ذلك ف� َ
ق�س ��م ٌ
إنك لن جتد
فر ًق ��ا بني الو�صف�ي ِ�ن واملنهج ِني ،وه ��ذه و�إن كانت يف ظاهرها مي ��زة ف�إنها معيبة
بالتكرار.
جمعت �أكرث من ع�شر ُن�سخ لكتاب
وال ��ذي دفعني �إلى كتابة هذه الدرا�سة �أين
ُ
وقفت على �أخطاء فاح�شة يف الن�ص املطبوع بني ت�صحيف
«حتفة الغريب» ،بعدما ُ
فهممت �أن �أجمع
غ�صت به ��ا الأوراق،
ُ
وحتري ��ف و�سقط ،ثم توالت الأخطاء حتى َّ
انتهيت  -بحمد اهلل  -من حتقيق هذا الكتاب كاملاً
هذه الأوراق يف درا�سة بعدما
ُ
على �أنف�س الن�سخ اخلطية املعتمدة.
و�ستكون الدرا�سة يف ق�سمني:
الق�سم الأول :النقد العام.
والق�سم الثاين :النقد التف�صيلي.
�أوال :النقد العام:
املغربي ��ان �أنف�سهما م�شقة البح ��ث عن ن�سخ جيدة
بداي� � ًة مل يك ِّلف املح ِّققان ِ
للكت ��اب خ ��ارج قطرهما املغربي ،فاعتم ��دا على ن�سخ غري جي ��دة مقارن ًة بالن�سخ
املتواف ��رة يف مكتبات العامل للكتاب ،وعلى ر�أ�سه ��ا ن�سخة مكتبة قوين �أوغلو بخط
العالمة تقي الدين ُّ
ال�ش ُم ِّني ،برقم .10938
ب ��د�أ املح ِّقق ��ان بكتاب ��ة درا�سة للكتاب يف مطل ��ع كل ق�سم كم ��ا �أ�سلفنا ،وهذه
الدرا�سة كثرُ ت �أخطاء املح ِّقق ِني فيها ،و�س�أقيم بع�ض الأدلة على هذا ،ومنها:
يف مطلع ق�سم الرتاكيب عقد الدكتور غن�ضور املبحث الثاين من الف�صل الأول
ل�شي ��وخ الدماميني وتالميذه ،فذكر �أن من �شي ��وخ الدماميني :الإمام العالمة �أبو
عب ��د اهلل محمد بن عرف ��ة التون�سي املالكي ،و�أنه تويف �سنة  803هـ ،وهذا يعار�ض
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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ن�ص عليه هو نف�سه يف هام�ش  6من اجل ��زء الأول من ق�سم الرتاكيب �ص217
م ��ا َّ
حيث ذكر �أنه مات �سنة  783هـ ،والثاين هو ال�صحيح املوافق ملا يف كتب الرتاجم
مثل بغية الوعاة (.)229/1
و�أ�شن� � ُع من هذا ما وقع يف هذا املبحث � ً
املخ�ص�ص ل�شيوخ الدماميني،
أي�ض ��ا َّ
النويري ،محم ��د كمال الدين
فق ��د ذكر الغن�ض ��ور �شيخ الدمامين ��ي �أبا الف�ض ��ل
َّ
املتوف ��ى �سنة  786هـ ،ثم ق ��ال« :ذكره ال�سخاوي وال�شوك ��اين �ضمن �شيوخه [�أي:
الدمامين ��ي] ،وق ��د �أخذ عنه مبكة ،و�إذا علمنا �أن النوي ��ري تويف �سنة  786هـ و�أن
الدماميني مل يغادر م�صر �إال �سنة  800هـ ،ف�إن هذه امل�شيخة يحوم حولها ُّ
ال�شك،
و�أن ��ه ال �أ�سا� � َ�س لأخذه عنه من ال�صح ��ة .واحلقيقة �أن كت ��ب الرتاجم الأخرى مل
تذكر هذا ال�شيخ»! انتهى كالمه على ما فيه.
نف�سه يف
ُ
قلت :بل ُيع ُّد النويري �أبرز �شيوخ الدماميني بن�ص كالم الدماميني ِ
كتاب ��ه «حتفة الغري ��ب»( ،)1بل �إن الدماميني قد ح�صل عل ��ى �إجازة منه يف املغني
بخط ��ه ،ولي�س بينه وب�ي�ن ابن ه�شام �إال ُ
�شيخ ��ه النويري فقط .يق ��ول الدماميني
أواخر �سن� � ِة ثماين ع�ش َر
يف ق�س ��م احل ��روف يف مبح ��ث « َن َع ْم»:«�أُ رِ
خبتُ مبك� � َة يف � ِ
وثمامنائ� � ٍة� ،أوائ � َ�ل �سن� � ِة ت�س� � َع ع�ش ��ر َة� ،أنَّ موالن ��ا قا�ض � َ�ي الق�ضا ِة كم � َ
الدين
�ال ِ
ال�شافعي ،الناظ َر يف احلكم العزيز مبك َة امل�ش َّرف ِة� ،س� َأل ال�شيخَ
النويري
الف�ضل
�أبا
َّ
ِ
َّ
الكتاب رحمه اهلل عم ��ا جرى به ال ُع ُ
جم � َ
رف يف
�ام م�ص ِّن َف هذا
ِ
�ال ِ
الدين بنَ ه�ش � ٍ
ه ��ذه الأزمن ��ة من �أنَّ الإن�س ��انَ �إذا َ
�اب �صاح ِبه يقولَ ( :ن َع ْم َن َع � ْ�م)ُ ،مريدً ا
طرق ب � َ
للإع�ل�ام بح�ضوره ،وهل لهذا �أ�ص ٌل يف كالم العرب؟فقالَ :ن َع ْم .وقد ذكرتُ ذلك
ألت
املخب :ومل �أظف ْر بذلك يف املغني ،و�س� ُ
يف كتاب ��ي «مغني اللبيب» .قال يل ذلك رِ ُ
ْ
عن ��ه جماع ًة ،فلم
قلت( )2له :هو يف مو�ضع ِني من كتا ِبه ...وقا�ضي
جوابُ .
يح�صل ٌ
م َّك ��ة امل�شا ُر �إليه هو �أح ُد �أ�شياخي� ،أخ�ب�رين مبغني اللبيب عن م�ص ِّنفه ،و�أجا َزين
وكتب يل خط ًة بذلك» .انتهى كالم الدماميني.
�إجاز ًة عام ًةَ ،
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الن�ص الذي
لكن يبدو �أن الذي �س َّبب هذا ال�سهو عند املح ِّق ِق غن�ضو ٍر �أن هذا َّ
�ص� � َّرح فيه الدماميني ب�إجازته يف املغني من ابن ه�شام وق َع يف الق�سم الأول الذي
ح َّققه زمي ُله اللوحي ،ويبدو �أنه مل يطلع عليه.
اخلا�ص ب�شواهد
وتل ��ك ثالثة الأث ��ايف وباعثة املوبق ��ات ،ففي املبحث الثال ��ث
ِّ
�راءات القر�آني َة �إلى ثالثة
ق�سم الغن�ضو ُر الق � ِ
حتف ��ة الغريب ،من الف�ص ��ل الثاينَّ ،
�أق�س ��ام ه ��ي :املتواترة وهي ال�سب ��ع .والآحاد وهي قراءات الق ��راء الثالثة املت ِّممة
للع�شرة .والقراءات ال�شاذة وهي قراءة التابعني!!
وه ��ذا التق�سيم مل يقل به �أح ٌد؛ فالق ��راءات الع�شرة كلها عند جمهور العلماء
متواترة ،وال�سبعة كانت فقط اختيا ًرا من ابن جماهد واجتهادًا منه ،بل �إن بع�ض
العلماء �أنكر عل ��ى ابن جماهد ت�سبي َعه القراءات املتواترة ،و�أما القراءة الآحادية
�صح �سندها ومل تبلغ مبل َغ التواتر ،ولي�س لها عالقة بالقراءات الثالثة،
فه ��ي التي َّ
و�أما القراءة ال�شاذة فهي التي فقدت ً
�شرطا من �شروط القراءة املتواترة الثالثة:
موافقة ر�سم �أحد امل�صاحف العثمانية ،وموافقة وجه من وجوه العربية ،والتواتر.
فت �أب�صا ُرنا ع ��ن هذه الدرا�سة َ
لنقف عل ��ى منهج املح ِّقق ِني يف
ف� ��إذا ما ُ�ص ِر ْ
اختي ��ار الن� ِّ��ص املح َّقق ،مل جن ��د �إال منهج االختيار غري املبن ��ي على منهج؛ فمر ًة
الن�ص املختار
يختار ن�صّ الن�سخة الأ�صل ،ومر ًة يعدل عنه �إلى ما �سواه ،وقد يكون ُّ
خط�أ باعرتاف املح ِّقق نف�سه وقد �ص َّرح بهذا يف بع�ض هوام�شه.
وكما هو معلوم �أن «حتفة الغريب» مو�ضوع على كتاب «مغني اللبيب» ،فالكتاب
�إذن مك� � َّون من منت و�ش ��رح ،واملنت َ
ن�ص اب ��ن ه�شام ،فكان على
مقتطع من �سياق ِّ
املح ِّقق �أن َ
الن�ص بهذه ال�صورة يبدو مبتو ًرا
الن�ص ب�سياقه يف هوام�شه؛ لأن َّ
يربط َّ
م ��ن �سياقه غ َري مفهوم ،وهذا ما دعا �أ�صحاب بع� ��ض ال ُّن�سخ اخلطية النفي�سة �أن
الن�ص املخطوط
يع ِّلقوا عليها بنقل ِّ
ن�ص ابن ه�شام يف غري ما موطن ،فكيف يكون ُّ
الن�ص املطبوع املح َّق ��ق؟! وليت �أن الأمر كان قا�ص ًرا على هذا
معت ًن ��ى به �أك َرث من ِّ
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ق�سم الرتاكيب،
ف� ��إن املح ِّقق ِني مل مي ِّيزا ن� َّ��ص املغني يف غالب الكتاب
خ�صو�ص ��ا َ
ً
فق ��د جاء منت ابن ه�شام ُغ ًفال من � ِّأي �شيء مييزه ،مقارن ًة بغالب الن�سخ اخلطية
خ�صو�صا كالم ابن ه�شام ،ففي مطلع كل
كالم اب ��ن ه�شام وال�شارح،
الت ��ي م َّي ْ
ً
زت َ
فق ��رة يكتبون كلمة «ق ��ال» بال ُـحمرة ،ويف مطلع كالم ال�ش ��ارح الدماميني يكتبون
كلمة «�أقول» بال ُـحمرة � ً
أي�ضا ليتميز الن�ص للقارئ ،فجاء الن�ص املخطوط يف غاية
الو�ضوح لكل ذي عينني!
ولكون املح ِّقق ِني قد ا�ستقل ك ُّل واحد منهما ب ِق�سم ف�إن العمل بني ال ِق�سمني قد
منف�ص ًما َّ
الل؛ لذا ال تعجب
كل االنف�صام ،وك�أن بينهما جفو ًة ُم َ
جاء ِ
�ستحدث ًة من َم ٍ
�أن تهول � َ�ك كمي ُة التكرار يف الهوام�ش بني ال ِق�سم�ي�ن يف تخريج القراءات القر�آنية
والأحادي ��ث النبوي ��ة والأبي ��ات ال�شعري ��ة والأمثال واحلك ��م والتعري ��ف بالأعالم
وغريه ��ا ،وال ت�س�ألني بعد كل ه ��ذا �أن جتد ً
ربطا للإحاالت ،ال �أقول :بني ال ِق�سمني
بل بني �أجزاء ال ِق�سم الواحد ،ونظر ٌة عجلى يف فهار�س ال ِق�سمني ُتو ِق ُف َك على �أمثلة
م ��ن هذا ،ومن ذلك يف ال�شعر ما وقع يف ق�سم الرتاكيب �ص197حيث ورد تخريج
بي ��ت الأخطل ،وقد �سبق تخريجه � ً
أي�ضا يف ق�س ��م احلروف �ص ،271وتخريج بيت
�ساع ��دة بن ُج�ؤية � ً
أي�ض ��ا يف ق�سم الرتاكيب �ص ،573وقد �سب ��ق تخريجه يف ق�سم
احلروف �ص ،217وتخريج بيت كعب الغنوي � ً
أي�ضا �ص ،243وقد �سبق تخريجه يف
ق�سم احلروف �ص ،882وغري هذا كثري.
أبعد املح ِّققان فيها ال ُّنجع َة ،وماذا تتوقع
�أم ��ا عن تخريج القراءات فهذه ق ��د � َ
بع ��د تق�سيم القراءات ال�سالف ِّ
الذكر؟! فكث ًريا ما جت ��د القراء َة امل�ست�ش َه َد بها يف
حف�ص كما هو ثابت يف ال ُّن�سخ وكم ��ا هو ظاهر ال�سياق ،ومع هذا
الن� ��ص من غري ٍ
حف�ص ،بل قد تكون قراءة �شاذ ًة مخالفة
ف� ��إن املح ِّققني ي�أبي � ِ
�ان �إال �أن يثبتاها من ٍ
تخريجا ع�شوائ ًّيا
لر�س ��م حف�ص ،وهذا من �أعجب العجب ،ثم جتد التخريج فيها
ً
ال يقوم على منهج معتمد.
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�رج؛ �إذ لي�س له منهج � ً
أي�ضا،
�أما ع ��ن تخريج الأحاديث النبوية فحدِّ ث وال ح � َ
املتخ�ص�صني يف العل ��وم ال�شرعية؛ فرتاهم
وه ��ذه خا�ص ًة يقع فيها كث�ي ٌ�ر من غري
ِّ
َيع� �زُون احلديث ل ِّأي م�صدر وق َع فيه احلديث دون تق ُّيد مبنهج ،وقد يعزوه مل�صدر
أ�ضرب ل ��ك �أمثلة :وق ��ع يف ق�سم الرتاكيب � ��ص 341هام�ش 5
م ��ن غ�ي�ر مظا ِّنه ،و� ُ
تخري ٌج حلديث �سعد بن �أبي وقا�ص« :لع َّل َك �أنْ ُت َـخ َّل َف حتى َينتف َع َ
بك �أقوا ٌم و ُي�ض َّر
َ
بك � َآخرون» ،قال املح ِّقق يف هام�شه« :مل �أعرث عليه يف �أي م�صدر» .واحلديث عند
البخاري برقم  ،1295و� ً
أي�ضا ما وقع يف ق�سم الرتاكيب �ص 382هام�ش  2من عزو
أحمد؟! وتار ًة
م�سلم ل َ
حديث مل�سند �أحمد ،وهو يف �صحيح م�سلم ،فكيف َي ِعد ُل عن ٍ
يهمل التخريج كلي ًة مثل ما وقع يف �ص 404من نف�س الق�سم!
�أم ��ا عن تخريج الأبيات ال�شعرية فقد كان كا ِفي ��ه �أن يخ ِّرج البيت من ديوانه
بجان ��ب �أحد كتب �ش ��روح �أبيات املغني مث ��ل «�شرح الأبيات» للبغ ��دادي ،لكنه �أبى
�إال �أن يخ� � ِّرج م ��ن غري م�صدر وال ه � َ
�دف له �إال تكث ُري امل�ص ��ادر دون خدمة ملوطن
ال�شاهد ال�شعري املب َهم مثلاً .
�أم ��ا عن التعريف بالأعالم ف�إنهما مل يلتزما باملنهج املح َّدد يف الدرا�سة ،وهو
التعري ��ف بالأع�ل�ام غري امل�شهورين ،فرتاه مع ِّر ًفا باب ��ن عبا�س و�أن�س بن مالك يف
ق�س ��م الرتاكيب �ص 580هام�ش � ،1ص  768هام�ش  ،5بينما � َ
أهمل التعريف بعماد
الدين الكرماين يف �ص 634من نف�س الق�سم.
�أم ��ا ع ��ن ال�ضبط بال�شكل فتار ًة ي�ضب ��ط الكالم ً
�ضبطا �شب َه ح ��ر ٍّيف ،و�أحيا ًنا
يهم ��ل ال�ضب ��ط �إال ناد ًرا ،مثل ما وق ��ع يف مطلع الباب الثالث م ��ن ق�سم الرتاكيب
حي ��ث �أهمل �ضبط ع�شرات ال�صفحات �إال قليلاً  ،ويف كل هذا تراه كث ًريا ما يعتني
ب�ضب ��ط بنية الكلمة الت ��ي ال حاج َة ل�ضبطها ،ويهمل �ضبط �أواخر الك ِلم التي ُو�ضع
الإع ��راب من �أجلها ،هذا ف�ضلاً عن الأخط ��اء الفاح�شة التي ال تكاد �صفح ٌة تخلو
كنت �أجمع ما وقع عليه
كنت مل �أق�صد ح�صر �أخطائه ،و�إمنا ُ
منها كما �سرنى ،و�إن ُ
مللت كرثة الأخطاء!
نظري حتى ُ
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�أم ��ا عن ا�ستعم ��ال الأقوا�س فه ��ذا غاية يف اخلل ��ل ،فتار ًة ي�ستعم ��ل الأقوا�س
املزه ��رة القر�آني ��ة لف ��روق ال ُّن�س ��خ مثل م ��ا وقع يف مطل ��ع اجل ��زء الأول من ق�سم
َّ
يخ�ص�ص �شي ًئا ب�شيء ُّ
قط.
الرتاكيب ،وتارة ي�ستعمل الأقوا�س التن�صي�صة ،فلم ِّ
�أم ��ا عن تفقري الن� ��ص فغالبه جيد ،لكن ��ه �أحيا ًنا يد ُع بع� ��ض ال�صفحات بال
تفقري مثل ما وقع يف ق�سم الرتاكيب �ص.567 ،555 ،554
ثان ًيا :النقد التف�صيلي:
مت ما وقع يل من ُن ُقود تف�صيلية �إلى خم�سة مطالب هي :القر�آن ،وال�شعر،
ق�س ُ
َّ
وال�سق ��ط ،والزيادة ،وم�سائل متفرقة .ويف غالب هذا �أذكر رقم اجلزء وال�صفحة
وال�سط ��ر م ًعا ،عدا ال�شعر ف�إين ال �أن�صّ فيه على ذكر ال�سطر ل�سهولة الو�صول له،
ث ��م �أنقل اجلملة �أو العب ��ارة التي بها اخلط�أ ،و�أ�ض ُع ًّ
خطا حت ��ت اخلط�أ ،ثم �أقول:
«و�صوابه» ،و�أذكر ع ِقيبها ال�صواب مم َّيـزً ا بخط �آخر حتته.
الأول :نقد ما يت�صل بالآيات القر�آنية:
عا�صم
ج ��اءت �أغل ��ب الآيات القر�آني ��ة يف الكتاب مثبت� � ًة برواية حف� ٍ��ص عن
ٍ
خال ًف ��ا ملا وقع يف ال ُّن�سخ اخلطي ��ة املعتمدة ،وخال ًفا لظاهر الن� ��ص و�سياقه ،وقد
�آثرتُ �أن تكون القراءات ال�شاذة مح�صورة ب�أقوا�س هاللية متييزً ا لها .ومن ذلك:
• 708/2ال�سطر الأخري� ،إثبات قراءة �شاذة من حف�ص :قال :و�أ َّما قراء ُة
بع�ضهم(َ :)3
ب�ضم الالم فهو ٌ
عار�ض للإتباع.
ِ
}احلم ُد للِهَّ ِ { [الفاحتةِّ ]2 :
الزمخ�شري .وحكى عن
إبراهيم ِبن �أبي عبل َة ،حك ��اه
�أق ��ول :هي ق ��راء ُة �
ُّ
َ
الب�صري �أن ��ه قر�أَ :
الالم.
احل�س � ِ�ن
ِّ
�دال ل ِ
بك�سر ال � ِ
}احلم ُد لِ{ ِ
إتباعها َ
}احلم ُد للُهَّ ِ { .ويف الثاينَ :
و�صوابه يف املوطن الأولَ :
ل{.
}احل ِ
مد ِ
• 709/2الفق ��رة  :3والذي َ
عامر على ق ��راء ِة(َ } :)4ق َتل �أَو َل ِد ِهم
حمل ابنَ ٍ
امل�صاحف (�شركايهم)
ُ�ش َر َكا�ؤُهُ ��م{ [الأنعام� ]137:أنه ر�أَى يف بع� ِ��ض
ِ
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مكتو ًب ��ا بالي ��اء .و�صواب ��ه �أن يثبت الآي ��ة كما هي عند اب ��ن عامر هكذا:
} َقت � ُ�ل �أَو َل َد ِهم ُ�ش َر َكا ِئ ِهم{ .هذا ف�ض�ًلعاً عن تعليقه بهام�ش  6الذي يدل
على اجلهل املطبق بعلوم القراءات.
• 718/2الفق ��رة الأخ�ي�رة :و�أ َّما الك�سائي فق ��ر�أِ }:ل َت� �ز َ
ُول{ بفتح الالم
فالالم هي الفارق ُة ب�ي َ�ن «� ِإن» املخفف ِة و«� ِإن»
و�ضم الثانية ،وعليه
الأول ��ى ِّ
ُ
النافي ِة ،فيكونُ املعنى�ِ } :إن َك ��انَ َمك ُرهُ م ِل َتز َ
اجل َب ُال{ .و�صوابه
ُول ِمن ُه ِ
يف املو�ضعنيَ :ل َتز ُ
املزهرة من حول معنى الآية.
ُول .مع �إزالة الأقوا�س َّ
�ود(َ ( :)5و ِ�إن َك ��انَ َمك ُرهُ م).
ابن م�سع � ٍ
•� 719/2سط ��ر  :2وي�ؤي� �دُه ق ��راء ُة ِ
و�صوابهَ ( :و َما َكانَ َمك ُرهُ م)!
يت َل � َ�ك{ [يو�سف]23 :
• 739/2الفق ��رة  :2يري ُد ق ��راء َة َمن قر�أَ(َ )6
}ه َ
«ج ْئ َت» .و�صوابه �أن يثبت
بهاءٍ مك�سور ٍة ،وهمز ٍة �ساكن ٍة ،وتاءٍ مفتوح ٍة ،كـ ِ
ئت َلك{ .مع تعليقه بهام�ش هزيل.
}ه َ
الآية هكذاِ :
• 753/2الفق ��رة الأخ�ي�رة :ولأنَّ النحوي�ي َ�ن ق� � َّد ُروا مبت ��د ً�أ بع ��د ال ��وا ِو
يف َنح� � ِو« :قم � ُ�ت و�أ�ص � ُّ�ك عي َنه» ،وبع ��د الفا ِء يف َنح� � ِوَ :و َمن َع ��ا َد َف َين َت ِق ُم
�وم ال ِق َي َم� � ِة
اللهَّ ُ ِمن� � ُه [املائ ��دة]95 :وبع ��د ال�ل�ام يف َنح� � ِو اَل �أُ ِ
ق�س � ُ�م ِب َي � ِ
ق�س ُم ِب َي ِوم
[القيام ��ة .]1 :و�صوابه �أن يثبت الآية على ه ��ذه القراءة َ :أ
}لُ ِ
ال ِق َي َمة{ [القيامة.)7(]1 :
• 760/2الفقرة قبل الأخرية :كقراء ِة �أبي َرجاءٍ (َ ( :)8و�إِن ُك ُّل َذ ِل َك لمَ َّا َم َت ُع
َ
احل َي ��و ِة ال ُّدن َيا) [الزخرف ]35 :بك�س � ِ�ر الالم؛ � ْأيِ « :لـ َّلـذي» .و�صوابه �أن
يثبت الآية هكذاَ ( :و�إِن ُك ُّل َذ ِل َك لمِ َا َم َت ُع َ
احل َيو ِة ال ُّدن َيا).
قلت :ه ��ل هو �ش ��ا ٌّذ كمـا يف ق ��راء ِة َمن
• 760/2الفق ��رة الأخ�ي�رة :ف� ��إنْ َ
ح�سنَ ) [الأنع ��ام ]154 :بالرفع؟ و�صوابه:
ق ��ر�أَ(( :)9تمَ َ ًاما َع َلى ا َّل � ِ�ذي �أَ َ
ح�سنُ ) .مع تعليق بهام�ش  7لي�س له �صلة بكالم امل�ؤلف.
(�أَ َ
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�سعيد ب � ِ�ن ُجبي ٍـر(:)10
• 764/2فق ��رة  :2ويف خبـ � ِ�ر «�أنَّ » املفتوح� � ِة كقراء ِة ِ
( ِ�إ اَّل ِ�إ َّن ُه ��م َلي�أ ُك ُل ��ونَ َّ
�ام) [الفرق ��ان .]20 :و�صواب ��ه �أن يثبت الآية
الط َع � َ
هكذا�ِ ( :إ اَّل �أَ َّن ُهم َل َي�أ ُك ُلونَ َّ
الط َع َام).
�رئ يف ال�ش � ِّ
• 764/2الفق ��رة قب ��ل الأخرية :و ُق � َ
�واذ(َ ( :)11و ِ�إنَّ اللهَّ َ َل َ�س ِمي ٌع
َع ِلي ٌم) [الأنفال .]42 :و�صوابهَ ( :و َ�أنَّ ) بفتح الهمزة.
• 814/2الفق ��رة الأخ�ي�رة :تق � ُ
«راع� �هُ» ،ن� َّ��ص علي ��ه يف
�ول« :را َء ُه» مث � ُ�ل َ
ِّ
ألف
ال�صحاح ،وقد ُق ِر َئ يف
ال�شواذ(�( :)12أَن َّر َءا ُه ا�ستَغ َنى) [العلق ]7 :ب� ٍ
ألف .و�صوابه� :أن يثبت الآي ��ة هكذا�َ ( :أن َّرا َء ُه
بع � َ�د الراءِ ،وهم ��ز ٍة َ
بعد ال ِ
ا�ستَغ َنى).
دهنُ
بع�ضه ��م(َ ( :)13و ُّدو ْا َلو ُت ِ
•� 832/2سط ��ر  :3و َي�شه� � ُد لل ُمث ِبت َني ق ��راء ُة ِ
َ
بالن�صب على
ده ُن ��وا»
النون،
�ذف ِ
فعطف « ُي ِ
ده ُن ��ونَ ) [القلم ]9 :بح � ِ
َف ُي ِ
ِ
ده ُنوا).
دهنَ » .و�صوابهَ ( :ف ُي ِ
« ُت ْد ِهنُ » لـ َّمـا كانَ معناه «�أنْ ُت ِ
عفي(َ ( :)14وا َّت َب َع ا َّل ِذينَ
• 927/2ال�سطر الأول :وقر�أَ �أبو ٍ
عمرو يف رواي ِة ال ُـج ِّ
َظ َل ُمو ْا) يعني :و�أُت ِب ُعوا جزا َء ما �أُ ِتر ُفوا فيه .و�صوابه �أن يثبت الآية هكذا:
( َو�أُت ِب َع).
•� 909/2سط ��ر � 2إبدال �آية مكان �آية �أخ ��رى ب�سبب التبا�س قراءة الن�ص
يثبت الآية  14من
أثبت الآية  68من �سورة الأنفال ،وال�صواب �أن َ
عليه ،ف� َ
اب َع ِظي ��م{ .و�صوابه�} :أَ َف�ضتُم
�س ��ورة النور} :لمَ َ َّ�س ُك ��م ِفي َما َ�أ َخذت َع َذ ٌ
ِفي ِه{ [النور.]14 :
بع�ض ال�سبعة(َ } :)15وا َ
خلـا ِم َ�س َة �أَنَّ َغ َ�ض َب اللهَّ ِ
•� 930/2سط ��ر  :10وقراء ُة ِ
َع َلي ��ه{ [الن ��ور .]9 :و�صواب ��هَ }:وا َ
خل ِم َ�س ُة �أَن َغ ِ�ض � َ�ب{ .وكذا وقع هذا
اخللط بني القراءتني يف الهام�ش.
(ه َذا ِذك ُر َمن َّم ِع َي) بتنوين ِ«ذ ْكر»
•� 966/2سط ��ر  :10وقر�أ َمن قر�أ(َ :)16
(ه َذا ِذكر ِّمن َّم ِع َي).
وك�سر ِ«منْ » .و�صوابه :وقراءة َمن قر�أَ :
ِ
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•� ��ص 968الفقرة الثانية :ق ��الَ } :و ُي َك ِّف ُر َعن ُكم ِّم ��ن َ�س ِّيـا ِت ُكم{� .أقول :يف
وها
وه ��ا َو ُت�ؤ ُت َ
ال�ص َد َق ِت َف ِن ِع َّما ِه � َ�ي َو ِ�إن ُتخ ُف َ
�س ��ورة البق ��رة�ِ } :إن ُتب� �دُو ْا َّ
ال ُف َق� � َرا َء َف ُه َو َخري َّل ُكم َو ُي َك ِّف� � ُر َعن ُكم ِّمن َ�س ِّيـَا ِت ُكم{ ،فق ��ر�أ ناف ٌع وحمز ُة
عامر وحف� ٌ��ص باليا ِء
�زم ،وقر�أ اب ��نُ ٍ
والك�سائ � ُّ�يُ « :نـ َك ِّف� � ْر» بالن ��ون واجل � ِ
بالنون والرف ِع( ،)17والوا ُو ثابت ٌة بالإجما ِع ،وامل�ص ِّن ُف
والرف ِع ،وقر�أ الباقونَ
ِ
حذ َفه ��ا .و�صواب ��ه كم ��ا يف الن�سخُ } :ن َك ِّف ��ر{ بال واو قبله ��ا .ويف املوطن
الثاينَ } :و ُن َك ِّفر{ بواو قبلها.
البيت� ،أو �أم ٌر نح ُو(:)18
•� 1087/2سطر  2من �أ�سفل� :إنْ َو ِلي َها دعا ٌء كهذا ِ
�سجدُو ْا للِهَّ ِ { .و�صوابه�} :أَل{ بالم مفتوحة مخففة.
}�أَل َي ُ
• 393/3ال�سطر الأول :قال(َ } :)19و ِفي َها َما تَ�شت َِهي ِه الأَن ُف ُ�س{ [الزخرف:
 ]71و�صوابه �أن يثبت الآية كما هو يف الن�سخ وكما ّ
دل عليه ال�سياق هكذا:
}تَ�شت َِهي{.
•� 451/4سطر  :2و�أ َّما قراء ُة َمن قر�أَ(ُ } :)20ي َ�س ِّب ُح َل ُه ِفي َها ِبال ُغ ُد ِّو َوال َأ�ص ِال
ِر َجال{ [النور ]37 ،36 :بفتح الباء .و�صوابه كما هو ظاهرُ } :ي َ�س َّب ُح{.
•� 497/4سطر  2من �أ�سفل :قر�أ جماع ٌة(َ } :)21ف ِب َذ ِل َك َفل َيف َر ُحو ْا{ [يون�س:
 .]58و�صوابهَ }:فلتَف َر ُحو ْا{.
• 596/4ال�سط ��ر الأول :قول ��ه تعال ��ى(َ }:)22و ُ
�ام َكي � َ�ف
انظ ��ر �إِ َل ��ى ال ِع َظ � ِ
ن�ش ُر َها{.
ن�شز َُها{ [البقرة .]259 :و�صوابه �أن يثبتها هكذاُ } :ن ِ
ُن ِ
و�س ِط َما
•� 597/4سطر  2من �أ�سفل :كق ��راء ِة جعفر ال�صادق(ِ :)23
}من �أَ َ
ُتط ِع ُم ��ونَ َ�أه ِلي ُكم{ [املائدة ]89 :ب�سكون الياء .و�صوابه �أن يثبتها هكذا:
}�أَ َها ِلي ُكم{.
خر ُج َ
احل َّي ِمنَ ا َمل ِّي ِت
• 623/4ال�سط ��ر الأول :ولكن جميء قوله تعالىُ } :ي ِ
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َو ُمخ � ِ�ر ُج ا َمل ِّي ِت ِمنَ َ
بالفعل فيهمـا يد ُّل على خالف
احل ِّي{ [الأنعام]95 :
ِ
خر ُج َ
خر ُج
احل َّي ِمنَ ا َمل ِّي ِت َو ُي ِ
ذلك .و�صوابه كما هو وا�ضح من ال�سياقُ }:ي ِ
ا َمل ِّي َت ِمنَ َ
احل ِّي{ [يون�س.]31 :
•� 623/4سط ��ر  :6لقولهَ } :فا ِلقُ َ
احل ِّب{َ } ،فا ِل ��قُ ا ِلإ�ص َب ِاح{َ } ،و َج ِاعل
}ج ِاع ُل ا َّلي � ِ�ل{( .)24ولي�س قبل كلمة «جاعل»
ا َّلي � َ�ل{ .و�صوابه :كقوله َ -
واو عاطفة كما يف الآيات ال�سابقة عليها.
•� 629/4سط ��ر  :6هذا معا َر� � ٌ�ض بقوله تعالى(ُ }:)25قل َم ��ن ُي َن ِّجي ُكم ِّمن
َدعو َن ُه ت ََ�ض ُّرعا َو ُخف َية َّل ِئ ��ن �أَ َ
جنا َنا ِمن َه ِذ ِه َل َن ُكو َننَّ
حر ت ُ
ُظ ُل َم � ِ�ت ال ِّرب َوال َب ِ
ال�ش ِك ِرينَ { [الأنعام .]63 :و�صوابه�} :أَ َ
ِمنَ َّ
جني َت َنا{.
• 691/4ال�سط ��ر الأول :وج ��ا َء يف غريهنَّ نحو(َ } :)26ف�َل�ااَ َخ ٌ
وف َع َل ِيهم{
�ضم ومل ين ِّون .و�صوابه كما هو ظاهر من ال�سياق:
[البق ��رة ]38 :في َمن َّ
(خ ُ
َ
وف).
ال�سح ُر �إِنَّ
•� 719/4سطر  :10كمـا قال مو�سى لل�سحرة(َ :)27
}ما ِجئتُم ِب ِه ِّ
ال�سح ُر{.
اللهَّ َ َ�س ُي ِ
بط ُلهُ{ [يون�س .»]81 :و�صوابهَ } :ء ِّ
الثاين :نقد ما يت�صل بال�شعر
• 426/1ق َّدم ال�شطر الثاين على الأول من البيت الآتي:
َل ْو اَل ُم َـخ َ
اطـ َبـتِـي �إ َّي َ
اك َلـ ْم َتـ َرنِـي

•� 482/1سطر :8

َك َفى بِجِ ْ�سمِ ي ُن ُح اً
ول �أ َّننِـي َر ُج ٌل

أَكْـلً تِـ ِلـقَّـاهـا ُ
وشـرْبًـا قَـأْبَــا

ـامـا
و�صوابهِ :تـ ِلـ َّق َ
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•:723/2

ف ِل ْل َموتِ َت ْغدُو الوال ُ
ِدات �سِ َخا َلـها

ك َما ل َِـخ َرابِ الدُّ و ِر ُتـ ْبـ َنى امل�ساك ُِن

و�صوابهَ :ت ْغ ُذو.
•:758/2

ف َغـ َبـ ْر ُت بعدَهُ ِم ب َعـ ْي ٍـ�ش ِ
نا�صبٍ

و�إخ ُ
�����ال �إ ِّن��ـ��ي الحِ ٌ����ق ُم ْ�س َتـ ْتـ َبـ ُع

بعدهُ ُم.
و�صوابهَ :
•� 762/2سقط ما حتته خط من البيت الآتي:
ابن �أُبا ِة َّ
�أنا ُ
يم مِ ن �آلِ مال ٍِك
ال�ض ِ

و� ْإن م��ال ٌ��ك ك��ان��تْ كِ���را َم امل��ع��ادِنِ

•� 763/2سقط ما حتته خط من البيت الآتي:

َ
و�إِ ْن ه��و ل��ـ�� ْم َي�� ْع�� َد ْم
خ�ل�اف ُمعانِـدِ

�إنِ ال ُّ
ـحق ال َي ْـخ َفى على ذِي َب ِ�صيـر ٍة

•� 784/2سقط ما حتته خط من البيت الآتي:
احب غيـ َر خاذلٍ
َن َ�صـ ْر ُت َك �إ ْذ ال َ�ص ٌ

•:810/2

َط���ل��� ُب���وا � ُ���ص��� ْل ً���ح���ا َ
والت �أوانٍ

ف ُبـ ِّو ْئتَ حِ ْ�ص ًنا بال ُك َمـا ِة َح ِ�صي َنا

..................................

صلْح َنـا.
وصوابهُ :

•:828/2

َمنَّ ال َفـ َتى وهو الـ َمغ ُ
ِيظ الـ ُم ْح َن ُـق؟

ب��ـ��ا
م��ا ك���ا َن � َ��ض��ـ�� ُّر َك ل��و َم�� َن��ـ�� ْن��تَ و ُر مَّ َ

و�صوابه�َ :ضـ َّر َك.
•:832/2

و ُل��ـ�� ْب��� ُ��س عَ���ب���ا َء ًة و َت��ـ�� َق��ـ�� َّر َع ْيـنِـي

�أَ َح ُّ���ب �إل َّـي مِ ��نْ ُلـ ْب ِ�س ُّ
وف
ال�ش ُف ِ
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و�صوابهَ :عبا َء ٍة.
•:833/2

ِـيف
�����ب �إل��ـ َّ��ي مِ ���نْ َق���ْ��ص��ـ�� ٍر ُمن ِ
�أَ َح ُّ

َل��ـ�� َب��ـ�� ْي��تٌ َت��ـ ْ��خ�� ُف ُ��ق الأروا ُح فيـ ِه

و�صوابه :ت َْـخ ِفقُ .
•:848/2

َتـ َد ُع ال َـحوائ َم ال َي ُـجـ ْد َن َغلِيل

َل ْو �شِ ْئتَ ق ْد َن َقـ َع ال ُف�ؤا ُد ِب َ�شر َبـ ٍة

و�صوابه�ِ :ش ْئ ِت.
•:857/2

................................

ولوال ب ُنوهَا حو َلـها َل َـخ َط ْب ُتـهَا

و�صوابهَ :ل َـخـ َب ْطـتُـ َها.
•:862/2

�أ َي����و ْم ل��ـ�� ْم ُي��� ْق��� َد َر �أ ْم َي���� ْو ِم ُق���دِ ْر؟

يف أ�َيِّ َي ْو َم َّي مِ َن الـ َم ْوتِ �أفِـ ْر؟

و�صوابه� :أ َي ِوم.
•:876/2

ـ��تُ ل�� ُك��م َخ��الِ��دًا ُخ�� ُل��و َد الـجِ بالِ

ل��نْ َت��زا ُل��وا ك��ذا ِل��ك��م ُث�� َّم ال ِز ْلـ ـ

و�صوابه :كذ ِلكم.
• 882/2كلمة (فلم) ُكررت مرتني:
يب �إلى ال َّنـدَى
ودا ٍع َدعَا :يا َمنْ ُيـجِ ُ

ف��لَ�� ْم َي ْ�س َتجِ ْبـ ُه عِ ��ن�� َد َ
يب
ذاك مُـجِ ُ

•� 887/2سقطت كلمة قو ًال مع تنوين الالم من «عويل»:

�س َتـرحـ ُمنِـي مِ ��نْ َز ْف��ـ�� َر ٍة و َعوِيلِ

ف ُقوال َلـهَا ق اً
��ول َرفي ًقا َل َع َّلـهَا

•:888/2

وطن لواليَ ُط ْحتَ كما هوى
وك ْم َم ٍ
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68

و�صوابهُ :قـ َّلـ ِة .وكذا تكرر اخلط�أ يف �شرح البيت بعدُ.
•� 956/2سقطت كلمة (ذر) من البيت الآتي:

����اب � َ��ش�� ِري�� َده�� ْم َق�� َت��ـ�� ُر ال َّ��ظ�لا ِم
�أَغ َ

مِ َنا �أَ ْن َذ َّر َق�� ْر ُن َّ
ال�ش ْم ِ�س حتى

•:991/2

...................................

و�ض َح َفالـمِ ْق َرا َة َلـ ْم َي ْع ُف َر ْ�س ُمها
ف ُت ِ

و�صوابهَ :فال ِـم ْق َرا ِة.
•:1054/2

..................................

ق��ل��تُ �إ ْذ �أق��ب��ل��تْ و َزهْ ���� ٌر َت��ـ��ه��ادَى

و�صوابه :و ُز ْه ٌر.
•:76/3

وال َي ُ
���ك َم��وق ٌ
ِ��ف مِ �� ْن َ��ك ال�� َوداعَ��ا

...............................

منك.
و�صوابهِ :
•:98/3

� َ��ض�� َّن��تْ َ
ب�شـي ٍء م��ا ك���ا َن َي��ر َز�ؤُه��ا

�إ َّن � ُ��س��لَ��ي�� َم��ى ،وال��ل��ـ�� ُه َي��ك��ل���ؤُه��ا،

بيت واح ٌد ُمق ًّفى من بحر ال�سريع.
�أقول:هذا ٌ
و�صوابه :املن�سرح.
•:103/3

و�إ َّن َ
�������ك واجِ ������ ٌد دوين � ُ���ص��� ُع���ودًا

َج���راث���ي��� َم الأَق���������ار ِع وال���ـ ُ���ح��� َت���اتِ

و�صوابه�َ :ص ُعودًا.
•:111/3

�أَ َرا ِن����ـ����ي ،وال ُك���ف���را َن ل�� َّل��ـ�� ِه �آي��� ٌة

ِل َنـ ْف�سِ ـي ،قد طا َلبتُ غيـ َر ُمنيلِ
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و�صوابه هنا ويف �شرح البيت� :أيّـ ًة.
•:122/3

جَ َ
ن����������� ْو ُت و�أَره����� ُن�����ـ�����هُ�����م م���الِ��� ًك���ا

ف���ل��� َّم���ـ���ا َخ���� ِ���ش���ي���تُ �أظ���ا ِف���ـ���ـ��� َرهُ ���م

و�صوابه� :أظا ِفـيـ َرهُ م.
•:142/3

و�إذا �أت��ت��ك ف�َلتاَ َت حِ َ
نا�ص
�ين َم ِ

...............................

أتاك.
و�صوابهِ � :
•174/3

:

و� ْإن ُمدَّتِ الأيدِ ي �إلى ال َّزا ِد لـ ْم �أكنْ

ب� ْأعج ِلـهِم؛ �إذ �أ�شج ُع القو ِم �أَعج ُل

و�صوابه� :أج�ش ُع.
•:180/3

بـ ِها ُث��� َّم هَـ ًّمـا للممـاتِ َ�سري َعا

َ
و�ش ً
يخا �إلى َح ِّد الثامن َ
ني فا ْدعُـ ُه

و�صوابه :الثمـاننيَ.
•:212/3

ومِ ـنْ ُجـمل ِة الإعجا ِز ُ
كون اخت�صا�صه

���ط م��ع��انِ
ب����إي���ـ���ج���ا ِز �أل����ف ٍ
����اظ و َب���� ْ���س ِ

و�صوابه :كما يف هام�شه :اخ ِت�صا ِره.
•� 222/3سقط حرف الواو من �أول البيت الآتي:

................................

ولوال َبـ ُنوها َحـ ْو َلـها َل َـخ َبط ُتها

•:254/3

َ
لك العِـ ُّز � ْإن َم َ
ـوالك َع َّز ،و� ْإن ُيـ َهـنْ

َفـ�أنتَ َلـدَى ُب ْـحـ ُبـوح ِة الـهُـونِ كائ ُِـن

و�صوابهَ :يـهُـنْ .
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•:269/3

و�أنتِ التي �أحببت ك َّل َق ِـ�صري ٍة

�إ َّ
يل ،وما َتـ ْدرِي َ
بذاك ال َق�صائ ُر

بت.
و�صوابهَ :ح َّب ِ
•:336/3

ف َكـ� مَّأنـا َيـ ْبـ ُغو َن يف ت ْل َـك ال ُّ��ذرا

� ْإن َ
با�شـ ُروا ال َعـ ُّيو َق وال َّد َبـ َرانا

و�صوابه :وال َّد َبـ َر ِان.
•:417/3

الـ ُم�س َتجِ يـ ُر ب َعمرٍو عِ ْنـ َد ُرك َب ِت ِه

كالـ ُم ْ�سـ َتجِ ـيـ ِر مِ َـن ال َّر ْم َ�ضا ِء بال َّنا ِر

و�صوابهُ :كـ ْر َبـ ِتـ ِه.
•:458/4

أ�سباب ح َّتى َبلَ ْغـ ُتها
ف�أَ ْد َنتْ ل َِـي ال ُ

ب َنـ ْه ٍ�ضو َق ْدكا َدارتِـ َقائي َي ُ�صو ُرها

و�صواب ��ه :ب َنـ ْه ِ�ضي( .ثم زاد بعد البيت خال ًفا للن�سخ املعتمدة�« :أيُ :ي ِّ
قطعها.
وال�صور :القطع»).
ُّ
•:459/4

ف َمـا َ�ص َّيـ َر ال ْأعـ َنـاقِ فيه ْم جِ ـ ِب َّلـ ًة

و َلـ ِكـنَّ � َ
أطراف ال ِّرما ِح َت ُـ�صـو ُرها

و�صوابه�َ :صـ َيـدُ.
•:459/4

و َفـ ْر ٍع َي ِـ�صيـ ُر الـجِ ي َد َو ْج ٍ��ف ك�أ َّنـ ُه

على ال ِّليتِ قِـ ْن ُ
َّوالح
ـوان ال ُكرو ِم والد ِ

و�صوابهَ :و ْح ٍف.
•:489/4

�أت�� ْق��ـ�� َر ُح �أ ْك��ـ��ب��ـ��ا ُد الـ ُمح ِّبـي َـن بالذِ ي

�أ َرىَ ،كـبِـدِ ي مِ نْ ُح ِّب َمـ َّيـ َة َيـق َر ُح؟

و�صوابه :كا َّل ِذي.
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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•:496/4

.................................

َللَـ ْب ُ�س َع��ـ�� َب��ـ��ا َء ٍة و َت��ـ�� َق��ـ�� َّر عَـ ْيـنِـي

و�صوابه :و ُلـ ْب ُ�س.
•:497/4

لِـ َتـ ُقـ ْم �أنـتَ يـا ا ْب َـن َخـ ْيـ ِر ُقـ َر ْي ٍ�ش

َفـ ْلـ ُتـ َق ِّـ�ضـي َح��ـ��وائ��ـ�� َج الـ ُم ْ�سلِمِ ي َنا

و�صوابهَ :فـ ِلـتَـ ْق ِـ�ضـي.
•:511/4

� اَأل ح��� َّب���ـ���ذا ل����وال ال��ـ َ��ح��ي��ا ُء و ُر َّب��ـ�� َم��ـ��ا

لي�س بالـ ُمـتقارَبِ
َمـ َن ْـحتُ الـهَـ َوى ما َ

و�صوابه هنا وفيما بعدُ :لوما.
•:556/4

وال�صهِي ُل
َلـ ُيـ�ؤْ ِذيـنِـي ال َّت َح ْم ُح ُم َّ

ف�لا و�أ ِب���ي َ
���ك َخ��ـ�� ْي��ـ�� ٌر مِ �� ْن َ��ك �إ ِّن��ـ��ي

يك َخـ ْي ٍـر ِم ْن ِك �أ ِّنـي
و�صوابه :و�أ ِب ِ
•:581/4

و�أع��ل��اهُ �����نَّ � ُ���ص���ـ��� َّف���ـ���ا ٌح ُم��ـ�� ِق��ـ��ي��ـ�� ُم

�إل���ى ُح�� َف��ـ�� ِر �أ���س��ا ِف��ـ�� ُل��ـ�� ُه��ـ��نَّ ُج��ـ ٌ
��وف

و�صوابهُ :ح َف ٍـر.
•:586/4

و َل��ـ�� َّم��ـ��ا �أت���اه���ا ال�� ِع��ـ��ي��ـ�� ُر ق���ال���تْ � :أب�����ا ِر ٌد

وجـ ْنـد َُل؟
مِ َـن ال َّتـ ْمـ ِر �أ ْم هـذا َحـدِ يـ ٌد َ

و�صوابه� :أتَـتْها.
•:592/4

َر ِف��ـ��ي َ��ف الأُق ُ��ح�� َوا َن��ـ�� ِة يف ن��داهَ��ا؟

وه ْ
َ���ل ر َّف���تْ �إل��ي َ��ك ُق ُ
����رون ليلى

و�صوابهَ :ر َّيا.
•:597/4

ما �أقـ َد َر ال َّلـ َه � ْأن ُيـ ْدن ِْـي على َ�ش َح ٍـط
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72

و�صوابه :ال َـحـزْ نُ .
•:598/4

ُر َّب ِر ْف���ـ���دٍ َه��ـ�� َرق�� َت��ـ�� ُه ذل َ
���ك ال َيـو

َم و�أ� ْ��س��ـ�� َرى مِ ـنْ َمـ ْع َـ�شـ ِر �أقـ َيـالِ

و�صوابهَ :مـ ْع َـ�ش ٍـر.
•:601/4

ـ�س ال َفـ َتى الـ َم ْدعُـ ُّو بال َّليلِ حاتِـ ُم
َل ِبئ َ

َل َع ْمـرِي وم��ا ُع ْمـرِي َعل َّـي ِبـ َه ِّي ٍـن

مري.
و�صوابهَ :ع ِ
•:618/4

و ِف��ـ��ي ال��ل�� ُّث��اتِ و ِف��ـ��ي �أنـ َيـا ِبـها َ�ش َن ُب

َلـ ْمـيا ُء فِـي َ�شـ َفـ َتـ ْيـها ُح��ـ�� َّو ٌة َلـ َع ٌـ�س

ثات.
و�صوابه :ال ِّل ِ
•:638/4

دا ٌر لِـ َمـ َّيـ َة إ� ْذ َم��ـ ٌّ��ي ُت�ساعِ ـ ُفـ َنـا

وال ُيـ َرى مِ ـ ْثـ ُلـها ع ُْج ٌم وال عَـ َر ُب

و�صوابهَ :يـ َرى ِمـ ْثـ َلـها.
•:654/4

................................

و�أَخلَ ُف َ
وكعِ دَاالأمـ ِرالذي َو َعدُوا

و�صوابهِ :ع َد.
•:670/4
ـائح َدلـ ِوي دُو َنـ َكـا
يا �أ ُيّـهـا الـم ُ
و�صوابه� :أن ين�شده مع حذف ياء النداء؛ ف�إثباتها يتعار�ض مع كالم الدماميني
بعدُ.
•:680/4
ـالت
يـا َزي َـد َزي َـد ال َيـ ْعـ ُم ِ
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و�صواب ��ه هن ��ا وفيم ��ا بع� � ُد بدلي ��ل ك�ل�ام الدماميني نف�س ��ه يف ال�ش ��رح بعدُ:
ـالت.
ال َيـ ْعـ َم ِ
•:690/4
...................................

و ِب��ـ ُّ��ت كـ َمـا ب َ
ال�سـ ِلـي ُم الـ ُم َـ�سـهَّـدَا؟!
��ات َّ

و�صوابهُ :م َـ�سـ َّه َـدا.
•:696/4

�إذا كا َن يف َ�صـ ْد ِر اب ِـن عَـ ِّم َـك � ْإحـ َنـ ٌة

فال َي ْـ�سـ َتـتِـ ْرها َ�س َ
ـوف َيـبـدُو َدفِـيـ ُنـهَـا

و�صوابه :ت َْـ�سـتَـ ِثـ ْرها.
•:735/4

ف�أَ ْ�ص َب ْحتُ فِـيه ْم �آمِ ًنا ال ك َم َ
ع�شـ ٍر

�أَت ْونِـي وقالوا :مِ ـنْ َر ِبيع َة �أو َ
م�ضـ ْر؟

و�صوابه بدليل التقدير بعدُ� :أم.
الثالث :ال�سقط
وق ��ع الكث�ي�ر من ال�سقط يف ه ��ذه الن�شرة خال ًف ��ا للن�سخ املعتم ��دة ،وقد تن َّوع
ال�سق ��ط بني ح ��رف واحد �أو كلم ��ة �أو جملة �أو �سط ��ر �أو فقرة كامل ��ة .وهنا �أذكر
اجلمل ��ة �أو العب ��ارة التي وقع فيه ال�سقط و�أ�ضع ًّ
خطا حت ��ت ال�سقط لتمييزه ،ومن
ذلك:
حت َذا َه ًوى
حت َ�أ ْ�ص َب ُ
•� 447/1سطر � :3أُ َرا ِنـي �إِ َذا َ�أ ْ�ص َب ُ
•� 451/1سطر  :2و�سياد ُة ال ِأب �سابق ٌة ل�سياد ِة اجلدِّ .
•� 470/1سطر  :11وي�ستم ُّر على َ
ذلك ،حتَّى يكونَ ...
•� 669/2سط ��ر � 10سق ��ط ب�سب ��ب انتقال النظ ��ر :هذا هو ال ��ذي اختا َره
ر�صف املباين ،وا َّدع ��ى �أنه ُ
قول �أك ِرثهم ،وا�ست � َّ
�دل عليه بوجو ٍه:
�صاح � ُ�ب ِ
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منها� :أن الب�ساط َة هي ال ُ
والرتكيب ٌ
طارئ .ومنها� :أنه لو كان مرك ًبا
أ�صل
ُ
لكانت الكاف َ
قلت :وجوابه
فيلزم �أنْ يتعلقَ ؛ �إذ لي�ست زائد ًةُ ،
حرف ج ٍّرُ ،
الكاف مع
يلزم على
الرتكيب من �صريور ِة ِ
ِ
ُيع َل � ُ�م مما يف املنت .ومنها :ما ُ
كالم.
ما َد ْ
خلت عليه جز َء ٍ
•� 671/2سط ��ر  10ب�سبب انتقال النظر :فارتب � َ�ط العج ُز �إذنْ مع ال�صد ِر
حذف العل ِة من ال�صدر،
من حيث مفهو ُمه ،ويكون البيت قد ا�شتمل على ِ
العج ِز.
واملع َّل ِل من ُ
•� 671/2سط ��ر  14النتقال النظر :وحملوا عليه« :ك�أن � َ�ك بال�شتا ِء ُمق ِب ٌل»،
و«ك� َ
بالفرج � ٍآت».
أنك
ِ
�ري« :ال َّن ُ
حيط :الزَّف ُري ،وق ��د َن َح َط َي ْن ِح ُط
•� 672/2سط ��ر  :2قال اجلوه � ُّ
بالك�سر».
ِ
قلب ِّ
قيل :كذل � َ�ك َيطب ُع ال َّلـ ُه عل ��ى ِّ
•� 677/2سط ��ر  :4ك�أن ��ه َ
كل متك ٍرب،
كل ِ
ُ
ُ
مقامه.
قيم
فح ِذ َف
امل�ضاف ،و�أُ َ
ُ
امل�ضاف �إليه َ
�ريَ } :رهي َنـ ٌة{ :لي�س � ْ�ت بت�أنيث
• 684/2الفق ��رة الأول ��ى :ق ��ال الزمخ�ش � ُّ
ف�س)؛
امري بمِ َ ا َك َ�س َب َر ِهني لت� ِ
أنيث{ (ال َّن ِ
(ره ٍني) يف قوله تعالىُ } :ك ُّل ِ
�صدت ال�صف� � ُة َ
(م ْف ُع ٍول)
لأن ��ه لو ُق ِ
لقيل( :رهنيٌ)؛ لأنَّ ( َف ِعي�ًل اً ) مبعنى َ
َي�ست� � ِوي فيه املذك� � ُر وامل�ؤنثُ  ،و�إمنا هي ا�س� � ٌم مبعنى ال َّره � ِ�نَّ ،
كال�شتيم ِة
ال�ش ِتم ،ك�أنه َ
مبعنى َّ
ك�سبت رهنٌ .
نف�س مبا ْ
قيل :ك ُّل ٍ
• 692/2الفق ��رة  3ب�سبب انتق ��ال النظر :قال :ونظيـ� � ُره } َو اَل َت ُكو ُنو ْا �أَ َّو َل
ملحذوف ،مفر ٌد ً
لفظا ،جممو ٌع
نعت
َكا ِف ِر ِب ِه{ [البقرة ،]41 :ف�إنَّ «كاف ًرا» ٌ
ٍ
احتيج �إلى الت�أويل؛ لأنَّ «�أ َّول» �أفع ُل
مع ًنى؛ �أي� :أ َّو َل ٍ
فريق ٍ
كافر� .أقول� :إمنا َ
تف�ضيل ،وهو �إذا �أُ ِ�ض َ
وجب تطابقُ
وامل�ضاف
�صاحب «�أَ ْف َع َل»
ِ
ٍ
ِ
يف �إلى نكر ٍة َ
�إليه.
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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ح�س ��نَ من و�ض ِع ا�س � ِ�م الإ�شار ِة مع
• 701/2ال�سط ��ر قب ��ل الأخري :والذي َّ
ؤنث.
�إفرا ِده مو�ض َع املتعدِّ ِد ،ومع تذكي ِـره مو�ض َع امل� ِ
�اف يف التفرق ِة بينهما.
•� 738/2سط ��ر  :3ف َمن لـ � ْ�م ُيثبتْها قال :املعنى ك � ٍ
َ
يجعالن
�ان ذلك؛ �أي
وع ��ن عي�سى بن عم َر وحم �
ِ
�زة(� )28أنهما كانا يرتكب � ِ
نان بها ما �أرادا.
عند
ال�ضمريين للمطففنيَ،
ويقفان َ
الواوين ُو َقـ ْيـ َفـ ًة ُيب ِّي ِ
ِ
ِ
ِ
بعدها فع ٌل
رم» وما َ
و«ج َ
• 777/2الفقرة الأخرية :وقال ق ��و ٌم« :ال» زائد ٌةَ ،
وفاع ٌل.
كاتب»؛ �إذ
• 786/2الفق ��رة الثاني ��ة :فيمتن ��ع نحو« :ما زي� � ٌد �إال �شاع� � ٌر ال ٌ
املعط � ُ
يوجد
�وف بـ «ال» فيه كانَ منف ًّيا قبلها ب� ��أداة النفي ،قيل :ولذلك مل ْ
ُ
العرب ال َع ْرباءِ.
مثل هذا
الرتكيب يف كالم ِ
ِ
ورج َحه الزجاج ،وقال� :إنهم �أجم ُعوا عليه.
•� 806/2سطر َّ :8
والزمخ�شري قد �ص� � َّر َح عن الأخف�ش ب�أنها
• 809/2ال�سط ��ر قبل الأخري:
ُّ
ِيدت عليها التا ُء.
عنده «ال» النافي ُة
َ
للجن�س ز ْ
ِ
•� 854/2سط ��ر  3من �أ�سفل ب�سب ��ب انتقال النظر :فتبقى مع دخولها على
(ال) عل ��ى ذلك االقت�ض ��اء ،ومعناها مع (ال) � ً
باق على ما كانَ  ،كما
أي�ضا ٍ
حروف النفي.
تبقى مع غري (ال) من
ِ
•� 878/2سط ��ر � 6سق ��ط ما حتته خ ��ط وو�ضع مكانه كلم ��ة «ويقال» :قال
بالك�سر.
اجلوهريَ :ح ِل َـي فال ٌن ِب َع ْي ِنـي
ُّ
ِ
ف�س� � ُر �ضميـ ُر ال�ش� ِأن �إال بجمل� � ٍة ُم�ص َّر ٍح بجز�أيها،
•� 884/2سط ��ر  :11ال ُي َّ
ن�ص عليه يف الت�سهيل.
َّ
•� 903/2سط ��ر � 5سق ��ط ما حتت ��ه خ ��ط :امل ��را ُد بـ«ال ْأ�ش� � َرم»� :أ ْبره ُة بنُ
الفيل.
ال�ص َّب ِاح،
�صاحب ِ
ُ
َّ
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• 959/2الفق ��رة الأول ��ى ترك ما حتته خ ��ط ،وهي �آية مثبت ��ة يف الن�سخ:
}مه َما َت�أ ِت َنا ِب ِه ِمن َءا َية{.
َ
• 1015/2الفق ��رة الثاني ��ة :ولو كانَ َ
كذلك ل ْـم ُيوج � ْ�د يف الرف ِع واجل ِّر ،ثم
الفتح ُة قد ُع ِّو َ�ض عنها الك�س ُر.
•� 1047/2سط ��ر َ 11
ترك ما حتته خط ،فانقلب املعنى :وهي قوله تعالى:
} َو َما َي�س َت ِوي الأَع َمى َوال َب ِ�ص ُري{.
•� 1051/2سط ��ر  9ب�سب ��ب انتقال النظر :ق ��ال :و ُي�شا ِر ُكها يف هذا احلكم
الأخ�ي�ر «حت ��ى»� .أقول :ير ُد على ه ��ذا ما ورد على الذي قبل ��ه ،وال يقال:
االمتياز مبجموع الأمرين ،و«حتى» ال ُ
اخلا�ص.
العام على
ِّ
تعطف َّ
•� 1052/2سط ��ر  :31وال يجو ُز �أنْ يكونَ �صف� � ًة َلذ َ
الختالف
ينك املعمو َل ِني
ِ
العامل فيهمـا ً
لفظا ومع ًنى.
وفار�س الرياع� � ِة عب ُد
�ام الرباع ِة،
الرحيم بنُ
•� 1070/2سط ��ر  :4هو �إم � ُ
ُ
ِ
علي ب � ِ�ن احل�س ِني البي�سا ُّ
أيوبي
امللك
ين ،كات � ُ�ب ِ
ِ
�اح ِ
الدين ال ِّ
ِّ
النا�صر �ص�ل ِ
َ
بثغر ع�سقالنَ .
أيوبُ ،و ِل َد ِ
يو�سف ِبن � َ
ذلك حتى �صا َر كاحلقيق ِة العرفي ِةُ ،
•� 63/3سطر  :4وا�شته َر َ
ومثل هذا ل ْـم
اللفظ .واحرتز بقيد «ال َق�صد» من حديث النائم ونح ِوه؛ ف�إنه
يعر� �ْ�ض يف ِ
عا ٍر من الق�صد.
بلفظ �آخ َر
�رف من جهة املعنى ٍ
•� 79/3سط ��ر � :8أ َّما عن ال ِأول فتعلقُ احل � ِ
يقت�ضي عم َله فيه.
ال ِ
ُ
•� 108/3سطر :3
أكيد كما يف قولك�« :إنَّ
ح�سنَ الت� َ
والف�صل ب َني احلرف ِني َّ
يف الدا ِر �إنَّ زيدً ا قائ ٌم».
•� 121/3سطر  7فعك�س املراد :قال :الرابع� :أن ال يجو ُز اقرتانها بالواو مع
ت�صديرها بامل�ضارع املثبت.
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•� 130/3سط ��ر  :3و�ص � َّ�ح العط ��ف يف قول ��ه� ...إذ ال ُيعط ��ف الإن�شاء على
اخلرب.
َ
ترك
•� 139/3سط ��ر  :10ه ��ذا ه ��و الظاه� � ُر؛ لأنَّ
الغر�ض املعاه ��د ُة على ِ
اخليان ِة ال املعاهد ُة على �شيءٍ �آخ َر.
•� 140/3سطر  3من �أ�سفل :فيه � ُ
إدخال الالم على جواب «� ِإن» ال�شرطية.
•� 147/3سط ��ر  :9فك ��ذا ُ
احلال فيمـا نحنُ في ��ه ،ال ينبغي �أنْ ُيع َّد هذا من
�صحيحا عندهم.
النحاة ،و�إنْ كانَ ما قاله
ً
تكلم فال ٌن �إال قال خ ًريا» ،كما
• 151/3ال�سط ��ر قبل الأخري :وقولك« :م ��ا َ
تكلم �إال قائلاً خ ًريا».
تقول« :ما َ
•� 185/3سطر َ :5
لك يف «قول زهري» الرف ُع عط ًفا على امل�ضاف من قو ِلـه:
أقوم».
«نحو� :إنْ ُ
قمت � ُ
أحد
•� 196/3سط ��ر  13ب�سبب انتقال النظر :و�إمنا ارتك ُبوا هذا التقدي َر ل ِ
إي�ضاح اال�ستئناف لل�سامع ،ال لأنَّ تقدير
أمرين� :إ َّما لق�صدهم
َ
التقريب و� َ
� ِ
املبتد�أ ٌ
�شرط لال�ستئناف ،و�إ َّما لأنه ال ُي�ست� ُ
أنف �إال بهذا ال�شرط.
•� 202/3سطر � 5سقط ماحتته خط :هذا احل�ص ُر َيبط ُل مبثل قولنا« :زي ٌد
قام �أب ��وه» ،ف�إنَّ الفعلي� � َة الثاني َة يف ِّ
رفع عل ��ى �أنها ت�أكي ٌد
�ام �أبوهَ ،
ق� َ
محل ٍ
جلملة اخلرب.
• 204/3ال�سط ��ر الأخري ب�سبب انتقال النظر :وق ��د َن ِـهـ َل ْـت ِم َّنـا الـ ُمث َّقفة:
من�ص ��وب املو�ض ��ع بقوله( :ذكر ُت � ِ�ك)� ،إال �أنه بدل من قول ��ه( :وال َـخ ِّط ُّي
َي ْـخ ِط ُر َبي َننا) ،وذلك من�صوب بقوله( :ذكر ُت ِك) ،وجا َز �إبدا ُله منه ملا يف
الزائد على ما يف الأول.
البيان
الثانـي منَ
ِ
ِ
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•� 205/3سط ��ر � 6سق ��ط م ��ا حتته خط م ��ع ا�ضطراب ال�ضب ��ط :بل ج َّو َز
َ
احلالي� � َة � ً
امل�ضاف �إليه «بنيَ»
�ال ال�ضم َري
جعل
ِ
أي�ضا ،لكنْ يف ِ
�صاحب احل � ِ
نظ ٌر.
•� 221/3سطر  4من �أ�سفل :و«يف ال ُّز ُب ِر» اخل ُرب؛ �أي :ك ُّل ما َفع ُلوه ُمث َب ٌت يف
�صحائف �أعمالـهم بحيث ال ُيغاد ُر �صغري ًة وال كبري ًة.
هذين املثال ِني على تقدير زوال
•� 223/3سطر  :9قد يمُ َن ُع تعينُّ ُ احلالي ِة يف ِ
املانع.
ـجاب عن الأخري ب�أنَّ «مهد ًّيا» وق َع قيدً ا
• 223/3ال�سطر قبل الأخري :وقد ُي ُ
َّ
فيلزم �أنْ يكونَ فيه � ً
تنفي�س كاملق َّيد.
أي�ضا
للذهاب الذي فيه تنفي�سُ ،
ٌ
ري ِ�شع ًرا» :زي ٌد الكام ُل ِ�شع ًرا؛
•� 239/3سطر � :3إذ معن ��ى قولك« :زي ٌد زه ٌ
�أي�ِ :شع� � ُره ،وكذا «زي ٌد حا ٌ
مت ُجودًا» ،معناه :هو الكام ُل ُجودًا؛ �أي :الكام ُل
ُجودُه.
جعل «�أنتم» توكيدً ا
النظر� :أنَّ دعوا ُه امتن ��ا َع ِ
• :241/3الث ��اين م ��ن وج َه ِي ِ
ل�ضم ِري «�صعاليك» من �أج � ِ�ل تخالفهما باحل�ضو ِر وال َغيب ِة  -غ ُري ُم�س َّلم ٍة.
(مع غياب عالمات الرتقيم مثل ال�شرطة).
• 285/3الفق ��رة الأخ�ي�رة  :قال :وال ُيت َب ُع معموله ��ا ب�صفة ،قاله الزجاج.
العرب على ما ا َّدعاه.
عدم ال�سمـا ِع منَ
ِ
�أقول :و ُم�ستندُه يف ذلك ُ
قلت� :أ َّما �إنَّ املعنى على احلالية ف ُم�س َّل ٌم.
•� 294/3سطر ُ :11
فريق �صفتُه كذا،
•� 304/3سطر  3من �أ�سفل :وعلى الثاين :فانق�س ُموا �إلى ٍ
مو�صوف بكذا،
فريق
ٍ
يخرجوا عن ٍ
ٍ
وفريق �صفتُه ك ��ذا .وعلى الثالث :فلم ُ
مو�صوف بكذا.
وفريق
ٍ
ٍ
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خرجت
ويوم اجلمع ِة»
قلت:
ُ
َ
•� 327/3سطر  :11ولو َ
«�ضربت زيدً ا يف الدا ِر َ
كاف يف الغر�ض ،فلنقت�صر عليه.
قانون كالم العرب؟! وهذا القدر ٍ
عن ِ
املفعول امل�ستمر ي�ص ُّح �أن تكونَ �إ�ضافتُـه
وا�سم الفاعل �أو
ِ
•� 333/3سطر ُ :3
مح�ض ًة ،كما ي�ص ُّح �أال تكونَ كذلك.
اال�شرتاط �إمنا هو حيثُ
• 359/3ب�سبب انتقال النظ ��ر :وجوا ُبه� :أنَّ مح َّل
ِ
يقوم ويقع� �دُ»� .أما �إذا تع َّد َد
ي َّتح� � ُد ما قبل املعط � ِ
�وف عليه ،كمـا يف« :زي ٌد ُ
()29
ُ
فال�شرط االحت ��ا ُد يف عموم اجلهة
�وم وعم ٌرو يقعدُ»
كم ��ا يف« :زي ٌد يق � ُ
خ�صو�صها.
ال يف
ِ
بحذف
ـ�صح ُح
ِ
•� 364/3سط ��ر  11ب�سبب انتقال النظر :قال الك�سائ � ُّ�يُ :ي َّ
الفاع ��ل فرا ًرا م ��نَ الإ�ضما ِر َ
قبل ِّ
كر .قيل :وما ف� � َّر �إليه �أ�شن ُع مما ف َّر
الذ ِ
عنه؛ ف�إنَّ َ
حذف الفاعل �أ�شن ُع من الإ�ضمار قبل ِّ
الذكر؛ لأنه قد ُف ِّ�سر على
بعده.
اجلمل ِةمبا ُذك َر َ
اجلامد ال ��ذي ال ُي�ؤ َّو ُل
• 372/3ال�سط ��ر الأخ�ي�ر :لأنَّ الكوفيني ي ��رونَ �أنَّ
َ
مب�شتقٍّ يتح َّم ُل ال�ضم َري.
• 381/3ال�سطر الأول :ع َّلـ َله ُ
بعده كال�شيء الواحد.
بع�ضهم ب�أ َّنه يق ُع مع ما َ
•� 385/3سط ��ر  :11ال ي�ص� � ُّح تعليقُ «على ما م َّر» بقول ��ه« :مل يجوزا»؛ لأنَّ
اجلزم بعدم اجلواز لي�س مبن ًّيا على ما م َّر من االختالف.
َ
•� 394/3سطر  6ب�سبب انتقال النظر :قال يف
تعريف املو�صول« :وهو ِمـنَ
ِ
عائد �أو َخ َل ِفه ،وجمل ٍة �صريح ٍة �أو م�ؤول ٍة غي ِـر
الأ�سمـاء ما افتَـق َر�أبدً ا �إلى ٍ
ُ
امل�صنف.
أن�شده
طلبية وال �إن�شائية» .ف�أ�شار بقوله�« :أو َخ َل ِفه» �إلى نح ِو ما � َ
• :435/3قال� :أو ِحلي ٍة كـَ « :د ِع َـج ،و َك ِـح َـلَ ،
و�شـ ِن َـب».
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•� 442/3سطر « :5املعايل» جم ُع َمعالة.
•� 466/4سط ��ر  :10و�إذا ك ��ان كذل ��ك مل ينته� ِ��ض( )30ال ��ر ُّد بالآي ��ة على
علي.
�أبي ٍّ
• 483/4ال�سطر الأول :فكان ُ
اللفظ يتك َّر ُر ،وهم مما يـجتنبون كرثة تكرار
اللفظ.
ُ
ن�ص ��وا على �أن ��ه �إذا جا َء ذلك
ف�شرط ��ه �أنْ يكونَ
•� 483/4سط ��ر  :3وق ��د ُّ
ُ
املف�صول به َق َ�س ًمـا� ،أو ظر ًفا� ،أو جمرو ًرا.
علي ِمن �أنْ �أ�ضر َب َك»؛
•� 491/4سطر  2من �أ�سفل :فمعنى قولكَ �« :
أنت �أع ُّز َّ
فرط ع َّز ِتك عل َّـي.
�أي :بائنٌ ِمن �أنْ �أ�ضر َب َك ِمن ِ
بعدم ت�أ ِّتـي ��ه يف نحو قولك:
•� 508/4سط ��ر  4م ��ن �أ�سف ��ل :لك َّنه قد يق ��ال ِ
ألفاظ لي�س
«حبذا هن ٌد»...؛ لأن «ذا» للمفر ِد املذ َّك ِـر ،وما ُذ ِكـ َر من هذه ال ِ
كذلك.
قمي�ص
•� 520/4سط ��ر  :10و«اخليع� � ُل» :قمي� ٌ��ص ال ُك � َّ�م له« .وال ُف ُ�ض ��ل»ٌ :
تلب�سه املر�أة يف بيتها.
ُ
نف�س ال ِأب كمـا يف م�س�أل ِتنا.
•� 530/4سطر ُ :6يرا ُد �أنَّ زيدً ا َ
•� 531/4سطر  :10يعني �أ�ش َّد منَ ال ِأول و �أ�ش َّد منَ الثاين ...ومنَ الأ�سمـا ِء
الن�صب على احلال ،نحوُ :طـ ًّرا ،و مثله :كاف ًة ،وقاطب ًة.
يلزم
ما ُ
َ
(من ذ ِّريتنا) يف
•� 541/4سط ��ر  4من �أ�سفل :وه ��ذا رمبا ُير�ش ُد �إل ��ى �أن ِ
املفعول ال ِأول.
مو�ض ِع
ِ
ـال الوج ِه الثاين ،وهو
•� 545/4سطر  2من �أ�سفل� :إمنـا ُع ِل َم الف�سا ُد باحتم ِ
َ
التاءين ،ال باعتبا ِر الوج ِه الأول.
محذوف �إحدى
م�ضارعا
الفعل
كونُ ِ
ً
ِ
•� 549/4سطر  :12بل هو من جه ِة دالل ِة الأدا ِة على هذا املعنى.
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وجعلت هي ومعمو ُلـها مبنزل� � ِة مبتد�أ ،واخلبـ ُر بعدهما
•� 564/4سط ��ر ُ :8
على ما كان عليه مع التجرد.
•� 569/4سط ��ر  :2بل ما الذي اقت�ضى كونَ قو ِلـه ��م �صوا ًبا وقو ِله هو غيـ َر
�صواب؟
ٍ
ال�صفات
�ام تعدي ��د املحا�سن وذك � ِ�ر
ِ
• 576/4ال�سط ��ر الأخ�ي�ر :وه ��و مق � ُ
املحمودة ،وهذا خالف اال�شتغال.
بقول الز َّباء.
• 585/4ال�سطر الأولُ :م�ستد ِّل َني على جواز ذلك ِ
َ
•� 589/4سطر 12ترك ما حتته خط من الآية :على �أن هذا َ
القائل
البع�ض
تقدم من �أن } ِب ِه �أَذى ِّمن َّر� ِأ�س ِه{ [البقرة...]196 :
مبـا َ
•� 596/4سط ��ر  :4ك�أنه ��م امتنعوا م ��ن ذلك لأجل ا�شرتاطه ��م يف البدل
املبدل منه.
�صح َة حلوله مح َّل ِ
•� 598/4سط ��ر  :6يقالَ :
هراق املا َء ُيـ َه ِري ُقه – بفتح الهاء – ِهراق ًة؛ �أي:
�ص َّبه ،و�أ�ص ُلهَ � :
أراق ُي ِريقُ �إراق ًة.
ِّ
أقيال».
•� 599/4سطر  :9وال �شك �أن جم َع « َق ْي ٍل»
القول على «� ٍ
امل�شتق من ِ
خالف يف ذلك ال ُ
•� 600/4سطر  :4وم َّر �أنه َ
والزجاج وابنا
أخف�ش والفرا ُء
ُ
مالك قال...
طاهر
وخروف ،و �أنَّ وابنَ ٍ
ٍ
ٍ
•� 604/4سط ��ر  :12فلو ُج ِّو َز �أن يجي َء بعده م ��ا ُيغ ِّيـ ُره مل يد ِر ال�سام ُع �إذا
�سم َع بذلك املغ ِّيـر.
•� 614/4سطر  :8وقد تق َّدم نظ ُري هذا االعرتا�ض يف حرف الالم.
وقعد �إال زي ٌد،
قام َ
• 615/4ال�سط ��ر الأول :على �أنهم �ص َّرحوا يف نحو« :ما َ
تركيب �صحي ٌح.
أنت» ب�أنه
قام َ
وقعد �إال � َ
ٌ
وما َ
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لفظ
•� 617/4سط ��ر  :2وعل ��ى م ��ا ُيذك ��ر يف باب ال َق�س ��م؛ يعني من ج� � ِّر ِ
عو�ض.
اجلالل ِة دون ٍ
فيد ما ال يفيدُه املخ َبـ ُر عنه.
•� 617/4سطر  :7وهو �أن اخلبـ َر ُي َ
•� 620/4سط ��ر  3من �أ�سفل :وق�ضي ُة هذا امتنا ُع عو ِد ال�ضمي ِـر من اجلملة
املذكورة �إلى امل�ضاف.
}م َاذا �أَ َرا َد اللهَّ ُ ِب َه َذا
•� 624/4سطر  7ترك كلمة «كث ًريا» من قوله تعالىَ :
َم َثال ُي ِ�ض ُّل ِب ِه َك ِثريا{ [البقرة.]26 :
التفات
• 634/4ال�سطر الأول :و�إن كان مطل ًقا �إال �أنه يف املعنى مقي ٌد بعدم
ِ
�سري والـ ُم�س َرى بهم.
� ٍ
أحد من الـ ُم ِ
رفعت قدَّرتَ مبتد�أً.
•� 638/4سطر  4من �أ�سفل :يري ُد �أنك �إذا َ
•� 639/4سطر  2من �أ�سفل  :و«ال َـخ ِ�ض ُل» بفتح اخلاء املعجمة وك�سر ال�ضاد
املعجمة � ً
الرطب.
أي�ضا :الندى
ُ
الرتكيب غيـ ُر
•� 642/4سط ��ر  :8يقت�ض ��ي �أن اجلمه ��و َر قائلون ب�أنَّ ه ��ذا
َ
عربي من حيثُ �إثباتُ اخلرب اخلا�صّ يف باب «لوال».
ٍّ
يثبت بها قاعد ٌة نحوي ٌة،
حديث ال ُ
•� 643/4سطر  :8وجمر ُد وجو ِد لفظ ٍة يف ٍ
وكذلك جمر ُد وجو ِد لفظ ٍة يف كالم العرب.
•� 645/4سط ��ر  5م ��ن �أ�سفل :التنز ُُّل ع ��ن ادعاء القطع �إل ��ى دعوى غلبة
الظنِّ .
ماح يمَ ِ ُيح.
•� 652/4سطر :3
ا�سم ٍ
«املائح»ُ :
ُ
فاعل من َ
•� 653/4سطر  :12فلي�س لنا �أن نقي�س عليها غيـ َرها من النوا�صب.
•� 655/4سط ��ر  :11و�إعمـ � ُ
�ان �إعمال العامل
�ال
العامل ال�ضعيف ،مع �إمك � ِ
ِ
القوي.
ِّ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442

83

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن /ﻣﺎرس -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

2 1

57

تخ�صي�ص
•� 657/4سط ��ر  :3لأنه لو ن�ص َبه مع تق ُّدمه عل ��ى نا�صبه لأفا َد
َ
في ِّ
بالكل.
ال َّن ِ
•� 659/4سط ��ر  4م ��ن �أ�سف ��لُّ :
و�شك امل�صن � ِ�ف يف ثبوت رواي ��ة الرفع مع
منا�سب.
العدل الثق ِة بثبوتها غيـ ُر
ت�صريح ابن ٍ
ٍ
إمام ِ
مالك ال ِ
ـحتاج معه �إلى
•� 667/4سطر � 11سقط ماحتته خط :لأنه َّ
قد َر م�ضا ًفا ال ُي ُ
ُ
الظرف ،والفار�سي ق َّدر �شيئني ُيـحتاج معهما
تقدي � ِ�ر �شيءٍ �آخ َر يتع َلّـقُ به
�إلى تقدير �أمر ثالث.
•� 679/4سط ��ر  2ترك كلمة «املوت» من قولهَ } :و َل َقد ُكنتُم تمَ َ َّنونَ ا َملوتَ {
[�آل عمران.]143 :
ُ
فالربط على هذا بال�ضميـر ،وهو �أمـ ٌر جمم ٌع عليه...
•� 692/4سط ��ر :10
حرج فيه.
َ
فلزم الإتيانُ به مت�صلاً  ،وهذا ال َ
• 698/4ال�سطر الأخري :بل ُع َّد ْت ق�س ًمـا راب ًعا من مبني الأ�صل.
ريد النهي
•� 730/4سطر � 2سقط ما حتته خط ب�سبب انتقال النظر :و�إن �أُ َ
ريد نف�س النهي الذي
الذي هو �إن�شا ٌء فال ُيقب ُل تعليقه على امل�شيئة .و�إنْ ُ�أ َ
ريد دوا ُمه �إلى �أن ي�أتي ُ
نقي�ضه.
هو �إن�شاء فال ُيقبل تعلي ُقه بامل�شيئة .و�إن �أُ َ
الرابع :الزيادة
وردت مواط ��ن كثرية زاد فيه ��ا املح ِّققان ما لي�س يف الن�سخ اخلطية املعتمدة.
وهن ��ا �أذكر اجلملة �أو العبارة التي وقع ��ت فيها الزيادة ،و�أ�ضع ًّ
خطا حتت الزيادة
لتمييزها ،ومن ذلك:
�شيخ َنا (ث ع ل) ح ِف َظه ال َّلـهُ.
•� 664/2سطر (َ :)6-2
بعد ُه ِل ِ
ص�ب�روا
َينعم���و َن ِبه���ا ح ًّق���ا َ
مبـ���ا � ُ

ْ
بل َج َّنـ ُة اخلل���دِ م�أواهُ م مزخرف ًة
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وبعده َّ
العبد:
لل�ش ِيخ � َ
َ
أحمد ِ

َوكي َ
���ف اَل وهُ ���م �ص ُبوا َو َق��� ْد ك َت ُموا

���اف ِبه��� َذا َي�شه��� ُد الأث��� ُر
مَ��� َع العف ِ

• 719/2الفقرة الأخرية :هذا الذي ذك َر �أنه ظه َر له لي�س من مخرتعاته،
�ري ،قال يف الك�شافَ }:و َقد َم َك� � ُرو ْا َمك َرهُ م َو ِع َند
ب ��ل هو كالم الزمخ�ش � ِّ
اللهَّ ِ َمك ُرهُ م َو�إِن َكانَ َمك ُرهُ م ِل َتز َ
اجل َب ُال{.
ُول ِمن ُه ِ
• 738/2الفق ��رة الأخ�ي�رة كلها زي ��ادة لي�س ��ت يف الن�سخ املعتم ��دةَ :
قال:
زعم ابنُ ع�صفورٍُ � .
الكالم
َولي� � َ�س تقدي ُر
أقول :فيِ
ِ
املحذوف َ«�أع ِني» َك َمـ ��ا َ
ِ
عند قو ِلهَ } :و َما َك ��انَ ِل َب َ�ش ٍر
الباب اخلام� � ِ�س َ
ع َل ��ى اجله� � ِة اخلام�س ِة منَ ِ
�أَن ُي َك ِّل َم� � ُه اللهَّ ُ �إِ اَّل َوح ًي ��ا {[ ...ال�شورى ]51 :ج ��ا َز �أنْ يقد َر ابنُ ع�صفو ٍر
�ام ع َلى مفعو ِله املقدم،
مت�أخ� � ًرا ،وتقدي ُره كذل � َ�ك ال مين ُع منْ � ِ
إدخال ال�ل ِ
املقام �أنْ يق َّد َر م�ؤخ ًرا
كمـ ��ا يف قولكٍ :
«لزيد �ضر ُبت»ِ ،بل الظاه ُر يف هذا ِ
الظرف املذكو ِر للتبي ِني.
لالهتمام ب�ش� ِأن
ِ
• 780/2الفق ��رة قب ��ل الأخرية فيها �سط ��ران فيهما تك ��رار وزيادة وهما
وعند غريه يقدر اخلرب بعاملني مختلفني ،وال يجوز ،فيجب
ما حتته خطَ :
�أن تق ��در ل ��كل منهما خ ًربا على حيال ��ه ،وعند غريه يق ��در خرب بعاملني
مختلف�ي�ن ،وال يجوز ،فيجب �أن تق ��در لكل منهما خ ًربا على حياله ،وعند
غي ِـره ُيق َّد ُر خبـ ٌر واح ٌد لهمـا.
• 816/2ال�سط ��ر قبل الأخ�ي�ر :وكانوا يقولونَ  :هذا ِعل � ُ�م �سليمانَ  ،وما َّمت
ل�سليمانَ يف ملكه �إال بهذا العلم.
•� 826/2سط ��ر  9م ��ا حتته خط مك ��رر مرت�ي�ن� :أنَّ انتفا َء الهدايـ� � ِة �إمنـا
ُ
�ستعمل للدالل� � ِة على �أنَّ عل َة انتفا ِء
هو ب�سب � ِ�ب انتفا ِء امل�شيئ ِة ،يعني �أنها ُت
ال�شرط.
م�ضمون
م�ضمون اجلزا ِء يف اخلارج هي انتفا ُء
ِ
ِ
ِ
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•� 1008/2سطر  2زاد هنا الواو العاطفة ،فاخت َّل الرتكيب وظهرت العبارة
التوكيد �إليهما يف ه ��ذا ِّ
�ون
ك�أنه ��ا ناق�ص ��ة :ال يت�أتَّى
املحل؛ لأنَّ
ِ
تق�سيم ن � ِ
ُ
ق�س َم � اًأول وهو النونُ املفرد ُة ،وال َي�صد ُُق على الثقيل ِة.
الـ ُم َّ
•� 160/3سط ��ر  :8و�إذا وج � َ�ب �أن يك ��ونَ ُ
القول هو يف املعن ��ى ُمتع َّل َقه كان
تقدير املثالُ � :
أول [مقويل] �إين �أحم ُدال َّلـهَ.
أمر» �إذا مت َّكثَ فيه
َلعثم يف ال ِ
•� 222/3سطر � :10أي :ومل �أت�أنَّ به ،يقال« :ت َ
وت�أ َّنى.
•� 308/3سط ��ر � :2أال َت ��رى �أن ��ك ال تق ��ول ملن ق ��ال( :ك ُّل رج � ٍ�ل خيـ ٌر من
مو�صوف؟!
جاهل) ،هل هذا فا�س ٌد ،من جه ِة �أنَّ املبتد�أَ غيـ ُر
ٍ
ٍ
• :414/3وي ��د ُّل على ما قلناه �أنه لو كانَ الت�أني ��ثُ
املجازي ُيـج ِّو ُز التذكيـ َر
ُّ
إح�سان ،و لك ��نَّ عط َفه عليه
أويل «الرحم ِة» ب� �ـ :ال ِ
يحتج �إل ��ى ت� ِ
مطل ًق ��ا مل ْ
َ
عطف الع َّلـ َة الثاني َة على الأولى قد ين ُبو ع َّمـا ذكرناه َ
بع�ض ُنـ ُبـ ٍّو.
�دت العبارة
•� 438/3سط ��ر  4زي ��ادة حرف الواو قب ��ل ال�ضمري «هو» ،فب � ِ
ذهب �إلي ��ه امل�ص ِّن ُـف من �أنَّ
ووج ُه م ��ا َ
مبت ��ور ًة بال خرب للمبت ��د�أ «وجهُ»ْ :
الفعل على «ا�ست َ
القول َ
َ
َفعل» منَ
بذلك يف «ا�ستَغف َر» مردو ٌد؛ و هو �أنَّ �صو َغ ِ
الأمو ِر التي يتع َّدى بها ُ
الفعل.
•� 464/4سط ��ر  2م ��ن �أ�سفل :و«الـ ُبـ َنـ ��ى» :مق�صو ٌر� ،إ َّما ب�ض � ِّ�م البا ِء جم ُع
وك�سر
بك�سرها جم ُع ِبني ٍة ك� �ـِ :قرب ٍة ،وهي ال ِبنا ُء باملدِّ ِ
ُب ْني� � ٍة؛ كـُ :غ ْرف ٍة،�أو ِ
الباء ك ِف ْر َي ٍة.
احلال،
•� 465/4سط ��ر  4من �أ�سفل :يعني �أنه ال حاج َة يف �إجازة
ِ
اختالف ِ
للنعت فت ُ
ُحمل عليه.
ال بالإفرا ِد واجلمل ِة� ،إلى التعلُّ ِق ِ
ب�شبهها ِ
وه ُم �أن ��ه للثاين وهو للأول،
•� 477/4سط ��ر :7
بخالف م ��ا ذكرنا ،ف�إنه ُي ِ
ِ
�أو ال�ستقاللها للأول وهو للثاين.
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•� 502/4سط ��ر  3من �أ�سفل :و�أما �أ ِل ُف }�أمل * اللهَّ ُ { فكانَ ُم َ
قت�ضى قيا�س
الوقف...
ِ
فبدت اجلملة ناق�ص ًة
•� 503/4سطر  8زا َد حرف الواو قبل ال�ضمري «هو»ِ ،
الزمخ�شري م ��ن ذلك يف َّ
ك�شا ِفه
بال خ�ب�ر للمبتد�أ «ما» :وما ذه � َ�ب �إليه
ُّ
و هو نظيـ ُر ما ذكرناه.
�ول و� َّأخرتَ َ
مت ح � َ
حال
•� 535/4سط ��ر َّ � :4أخ ��رتَ احلال ِني ،وق َّد َ
�ال املفع � ِ
الفاعل؛ �إذ ال � َّ
بجنب �صاح ِبه...
أقل من �أن يكونَ �أح ُد احلال ِني ِ
نف�س ��ه كما يف
•� 550/4سط ��ر  2زي ��ادة ما حتت ��ه خط باع�ت�راف املح ِّقق ِ
هام�شه :وال يظه ُر �أن املعنى ي�أباه انتهى!!...
•� 567/4سط ��ر  3من �أ�سف ��ل :ولهذا اتفقَ النحا ُة على �أن املذكو َر بعد «�إال»
ُ
العامل الذي قبلها.
معمول
يف نحو« :ما قام القوم �إال زي ٌد»
ِ
•� 569/4سط ��ر  :8وه ��و حي ��ثُ يك ��ونُ الفع � ُ�ل م�سن ��دً ا �إلى �ضم�ي�ر معرف ٍة
كال�ضمري يف الآية.
•� 588/4سطر  4من �أ�سفل :لأن الثواين ُيغتفـ ُر فيها ما ال ُيغتفر يف الأوائل،
رجل و�أخيه».
بل فقد قالواُ « :ر َّب ٍ
• 601/4الفق ��رة الأول ��ى :تب َع امل�صن � ُ�ف يف ذلك ابنَ مال � ٍ�ك حيث قال يف
البن
الت�سهي ��ل :وال ي�ؤك ��د فاعلهم ��ا توكي ��دً ا معنو ًّيا وق ��د ُي َ
ـو�ص � ُ�ف خال ًفا ِ
ن�صه:
البن ه�شام
�راج
ِ
امل�صنف ما ُّ
والفار�سي .ويف حا�شي ��ة الت�سهيل ِ
َّ
ِّ
ال�س � ِ
«�إمنـا املن ُع هو ُ
قول جمهور النحوينيَ».
•� 616/4سط ��ر  :5فتق ��ول� :أزي � ِ�د ب � ِ�ن عم � ٍ�رو؟ و حكاه الأخف� � ُ�ش يف كتاب
امل�سائل الكبري.
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• 628/4ال�سط ��ر الأخري :فما معن ��ى �إدخال كلمة «نحو» يف هذا املو�ضوع؟
} َف َما ِمن ُكم ِّمن �أَ َح ٍد َعن ُه َح ِج ِزينَ { قيل �إنه ثالث.
•� 640/4سط ��ر  :5لكن ي�ص ُّد عن ذلك وجو ُد كلم ��ة «قد» المتناع دخولـها
يف ال�شرط.
ون�ص يف الت�سهيل �أن املحذوف الأول يف باب
•� 678/4سط ��ر  3من �أ�سفلَّ :
امل�ضمر يف الف�صل املعقود لنون الوقاية.
أجاب ابنُ احلاجب عن ذل ��ك بثالث ِة �أجوبة� :أحدها:
•� 701/4سط ��ر  :5و� َ
ُ
تقدير ال�صفة.
�أن يكون ما ذك َره
امل�صنف من ِ
اخلام�س :نقد م�سائل متفرقة:
وهن ��ا �أذكر ما وقع من خط� ��أ يف م�سائل متفرقة ،منها ما وقع يف املنت ،ومنها
م ��ا وقع يف الهوام�ش ،ومنه ��ا �أخطاء يف ال�ضبط و�أخرى تتعل ��ق بقراءة الن�ص من
املخط ��وط ،وثالث ��ة تتعلق بتخريج احلديث النبوي� ...إل ��خ .ويف جميعها �أذكر رقم
اجلزء وال�صفحة وال�سطر جمي ًعا ،ثم �أنقل العبارة التي وقع بها اخلط�أ ،ثم �أقول:
«و�صوابه» و�أذكر عقيبه ال�صواب مم َّيـزً ا بخط حتته.
احلاجات على
ات جت � ِ�ري ِلذي
ِ
ال�س َك َن ِ
•� 207/1سط ��ر  :12و�إح�سا ٌن �ص َّيـر َّ
ـكات.
حرو ِفها .و�صوابه :التَّـ َن ِ
• 218/1ال�سط ��ر قب ��ل الأخ�ي�ر� :إنمَّ َ ـ ��ا يت� � ُّم ُ
مقي�سا
لل�سل � ِ�ب ً
جعل الهم ��ز ِة َّ
م�سموعا.
م�ستودعا يف هذه الكلم ِة .و�صوابه:
�أو
ً
ً
إمكان فيه جلوا ِز �أنْ ُت َ
ـجعل «من» مبتد�أً.
•� 230/1سطر  :9ال ُن�س ِّلم عدد ال ِ
عدم.
و�صوابهَ :
• 254/1هام�ش  :1ذكر �أن حمزة بن حبيب الزيات تويف  116هـ .و�صوابه:
 156هـ.
2 1
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ُ
املعطوف جمل ُة } َ�أ َنا َخري{ ووج ُه املعادل ِة بي َنـهما وب َني
•� 285/1سط ��ر :3
اجلمل ِة قب َلها .و�صوابه :بينها.
• 383/1هام�ش  :5ال�شاهد فيه حذف �صلة املو�صوف .و�صوابه� :صفة.
أنقا�س.
أنفا�س ِ
باك َي ًة .و�صوابه :ال ُ
•� 393/1سطر  :8و�أَ ْ�ص َب َح ْت َب ْع َد ُه ال ُ
�اف يف الـ ُمق� � َّد ِر .و�صوابه:
•� 411/1سط ��ر  :10و َيت ََخ� � َّر ُج عل ��ى هذا اخل�ل ِ
ٌ
خالف.
«ع ْن ُجود» .و�صوابهُ :ع ْن ُجو ٌج.
•� 502/1سطر « :2ال َع َن ِاج ُيج»ِ ...
واحدُها ُ
«فاع ُلنْ » .و�صوابه :ال ُت ِه ْي.
•� 550/1سطر  :5وقوله« :ال ُت ِهينْ » على زن ِة ِ
•� 673/2سط ��ر  :9و«املح َّر ُف» :املقطوع ال على جه� � ِة اال�ستواءِ؛ بل بحيثُ
يكونُ �أح ُد طرفيَ َّ
آخر .و�صوابه :املقطوط.
ال�ش ِّق �أعلى من ال ِ
• 669/2هام� ��ش  2يق ��ول معر ًفا باب ��ن اخلباز :هو �أحمد ب ��ن احل�سن بن
�أحمد الإربلي .و�صوابه :ابن احل�سني.
البي�ضاوي(:)31
منهاج
ِّ
• :675/2ق ��ال القا�ضي ُ
تاج ِ
الدين ُّ
ال�س ُّ
بكي يف ِ
�شرح ِ
يقول :وقد قال ال َّلـ ُه تعال ��ىُ } :ك ُّل َّ
«و ِلـمعرت� ٍ��ض �أن َ
الط َع ِام َكانَ ِحلاّ ِّل َب ِني
بكي  -رحم� � ُه ال َّلـ ُه « :)32(-وقد
تقي ِ
الدين ُّ
ال�س ُّ
ِ�إ�س َر ِءي � َ�ل{ ...ق ��ال ال�شيخُ ُّ
ُيق � ُ
دخلت عليه ،و(ك ٌّل)
العموم يف
والالم ُتفي ُد
�ال ب�أنَّ الأل � َ�ف
مراتب م ��ا ْ
ِ
َ
َ
العموم يف �أجزا ِء ٍّ
املراتب...
كل من
ُتفي ُد
ِ
َ
•ع� � َّر َف املح ِّققُ يف املوطن الأول بعبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ،ويف
نف�سه ،واملق�صود يف املوط َن ِني هو علي بن عبد
بعلي ِ
املوط ��ن الثاين ع َّرف ٍّ
الك ��ايف ،هذا ف�ضلاً عن �إهماله التخريج من �شرح منهاج البي�ضاوي ،مع
و�ض ��ع «�صدق اهلل العظيم» يف املنت ال�سطر  4و احلا�شية  5مكان ال�صالة
على النبي!
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ـان»َ :جنبتَا َّ
َـان.
هر .و�صوابه :الـ َمـتْـ َنـت ِ
•� 685/2سطر  :11و«الـ َمـتْـ َن ِ
الظ ِ
ريح
•� 689/2سط ��ر  :7يري� � ُد �أنَّ الغيثَ ل ْـم يك ��نْ معه بع ٌر ُين ِق� ُ��ص ِط َ
بيب ِ
يب.
الرو�ض ِة .و�صوابهِ :ط َ
• 690/2هام�ش  4تخريج حديث من معجم «ل�سان العرب» واحلديث عند
البخاري :ومن ُه ُ
ابن �أبي َك ْب َ�ش َة».
قول �أبي �سفيانَ (« :)33لقد �أَ ِمـ َر �أَ ْمـ ُر ِ
• 694/2هام� ��ش  10تخريج حلديث من «فت ��ح الباري» وهو عند البخاري
كتاب
كم ��ا ن�ص علي ��ه الدماميني نف�سه :وقع يف
�صحيح البخ � ِّ
�اري( )34يف ِ
ِ
�ول ال َّلـ ِه � -ص َّلى ال َّلـ ُه علي ِه
بال�سن ِة يف ِ
نن ر�س � ِ
ب�س ِ
باب االقتدا ِء ُ
�ام ُّ
االعت�ص � ِ
و�س َّل ��م  -عن �أبي هرير َة� :أن َ
ر�سول ال َّلـ� � ِه � -ص َّلى ال َّلـ ُه علي ِه و�س َّلم  -قال:
«ك ُّل �أُمتي َي ْد ُخ ُلونَ اجل َّنـ َة �إال َمن �أَ َبى»...
•� 699/2سط ��ر  :6وال مز َّيـ� � َة لأول عل ��ى الثاين باعتبا ِر الك�ث�ر ِة .و�صوابه:
للأول.
•:702/2

و�إذا م��ا َ���س�� َك��تَّ ُك��� ْن���تُ ال�� َع�� ِل��ـ��ي�َلا

ف���إذا ما َن َطقْتَ ُك�� ْن��تَ َحدِ يـثِـي

كنت.
و�صوابهُ :
�سكتَ ،
نطقتُّ ،
ـال �أنْ يكونَ «�أجا َر»
• 726/2الفقرة الأخرية :ال تتع َّيـنُ الزياد ُة فيه؛ الحتم ِ
والالم �صل ٌة له.
والالم �صل ًة له .و�صوابه:
مبعنىَ :فـ َع َـل الإجار َة،
ُ
ُ
• 735/2ال�سط ��ر الأول :وق ��د �أُو ِلـ� � َع ال�شع ��را ُء املت�أخرونَ من �أه � ِ�ل م�صـ َر
ال�صاحب كم َ
الدين
�سعيد( )35يف الـ ُم ِغر ِب �أنَّ
بالتورية ب ��ه ،فحكى ابنُ ٍ
َ
ـال ِ
َ
احل�سن
عنده �أبو
ب ��نَ �أبي جراد َة( )36لـ َّمـا �أرا َد
الرحيل عن م�صـ َر ،ح�ضـ َر َ
ِ
اجلزا ُر( ،)37ال�شاع ُر امل�شهو ُر ُمود ًِّعا له .و�صوابه� :أبو احل�سني اجلزار.
ن�سق ما حتته خط على �أن ��ه �شطر �شعري :ف� ًإذا ال
• 737/2ال�سط ��ر الأول َّ
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ف� َ
لزوم املحذو ِر الذي فـ َّر منه ب َني �أنْ يكونَ املجرو ُر بالالم يف قول
�رق يف ِ
املتنبي« :ويا ِلـي»ُ ،م�ستغا ًثا �أو ُم�ستغا ًثا لأجله.
ِّ
•� 741/2سط ��ر َ 8
ؤخر،
خلط بني الآية ومعناها :و�إ َّما متعل ٌق ٍ
بفعل ُمقد ٍر ُم� ٍ
جن ِيل بمِ َ ا �أَن ��زَ َل اللهَّ ُ ِفي ِه{ �أنزل� �هُ .و�صوابه� :أي:
�أَيَ } :ول َيح ُك ��م �أَه� � ُل ا ِلإ ِ
و ْل َي ْح ُك ْم � ُ
إجنيل مبـا �أَ َ
نزل ال َّلـ ُه �أنزلهُ.
أهل ال ِ
الطلب
• 745/2الفقرة الأخرية :قال� :أحدها:
للخليل و�سيبويـ ِه �أنه بن ْف ِ�س ِ
ِ
لـ َمـا ت�ضم َنه من معنى «�أن» ال�شرطيـ ِة .و�صوابه :معنى «� ِإن» ال�شرطية.
• 769/2هام� ��ش  5في ��ه تعلي ��ق على ن�ص منقول عن اب ��ن احلاجب �أنه مل
يوجد يف الإي�ضاح :بل ا َّدعى ابنُ احلاجب(� )38أن معنى قولك�« :إنْ �أتيتَني
�أَكرمت َُك» وقولك�« :أُكر ُم َك ل َ
إتيانك �إل َّـي» واح ٌد.
• 772/2ال�سط ��ر الأول� :أحدهم ��ا� :أنْ تك ��ونَ عامل ًة عم � َ�ل «�إنَّ » .و�صوابه:
�أحدها.
املجدَُ :ني ُل َّ
يكونان �إال بالإباءِ� ،أو
ال�شـ َر ِف وال َكـ� � َر ِم ،وال
ِ
•� 773/2سط ��ر ْ :2
خا�ص ًة.
خا�ص ًة .و�صوابه :وال
ِ
يكونان �إال بالآباءِ� ،أو َكـ َر ُم الآبا ِء َّ
َكـ َر ُم الإبا ِء َّ
• 774/2ال�سطر 4من �أ�سفل :ولـ َّمـا ُخ َّ�ص ْت «ال» يف هذا املقام بهذا احلكم
�سائر
�أح ُّبوا �أنْ ين�ص ُبوا دليلاً على
ِ
االخت�صا�ص؛ لتف�صيل هذه احلال ُة من ِ
َ
لتنف�صل.
حاال ِتـها .و�صوابه:
ا�سم «ال»
• 776/2فقرة  :2وفيه ر ٌّد على ال�سرياف ِّـي
والزجاج؛ �إذ زع َمـا �أنَّ َ
ِ
للتخفيف .و�صوابه :و�أنَّ َ
العامل ُمع َر ٌب ،و�أنَّ َ
ترك تنوينه
ترك نون ��ه
غيـ� � َر
ِ
ِ
للتخفيف.
مركب معها
• 777/2ال�سط ��ر الأول :فرك ُبوا «ال» مع النكر ِة ،كمـا �أنَّ ِ«من» ٌ
مركب مع «هل» تطبي ًقا.
تطبي ًقا
ِ
للجواب بال�س�ؤال .و�صوابهٌ :
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• 780/2الفق ��رة الأول ��ى :ويجو ُز � ً
عندهم �أنْ ُتق ��دِّ َر لك منهمـا خ ًربا
أي�ضا َ
على حيا ِله .و�صوابهٍّ :
لكل منهمـا.
• 786/2الفق ��رة الثاني ��ة :فم ��ا �أر�سلناك �إال نذي ًرا ،ال حفيظ� � ًا وال مهيم ًنا
عليهم .وما كان ذلك �إلى بغ ًيا وعنادًا ،ال �شبه ًة يف الإ�سالم .و�صوابه :ما
كان ذلك �إال بغ ًيا وعنادًا.
• 789/2فقرة  :2و�إمنـا ل ْـم تتكر ْر يف« :ال َنـ ْو َل َك �أنْ َ
تفعل» .و�صوابهَ :نـ ْو ُل َك.
ا�سلمي م َع بالدك.
• 790/2الفق ��رة الأخرية :و«عل ��ى» للم�صاحب ��ة؛ � ْأيِ :
بالئك.
و�صوابه :م َع ِ
�وب من ��ه َ
مخاطـ ًب ��ا نح ��و:
• 795/2الفق ��رة الأخ�ي�رة� :س ��وا ٌء ك ��انَ املطل � ُ
اَ
}ل َتت َِّخ � ُ�ذو ْا َع� � ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُكم{ [املمتحنة� ،] 1 :أو غائ ًبا نحو }:اَّل َيت َِّخ ِذ
املُ� ِؤم ُنونَ ال َك ِف ِرينَ �أَو ِل َياء{ .و�صوابه� :سوا ٌء �أكانَ .
الذئب .و�صوابه:
•� 800/2سطر  :6لأنه َ�س َمـا ٌر فيه لونُ ال ُو ْر ِق التي هي لونُ
ِ
لونُ ال ُو ْر َق ِة.
الر�ضي عن الفرا ِء �أنه ��ا تكونُ مع الأرقام
•� 810/2سط ��ر  :2ال ��ذي ذك َره
ُّ
ٌ
تخالف .و�صوابه :مع الأوقات.
ك ِّلها ،فب َني النقل ِني
�ول بالدالل ِة على
•� 812/2سط ��ر  :4فك ��ان
ال�سبب يف ف ��را ِر ه�ؤال ِء منَ الق � ِ
َ
قول اجلمه ��و ِر �أنها ُ
حرف
االمتن ��ا ِع �أنَّ جماع� � ًة منَ العلم ��ا ِء �أوردُوا على ِ
ال�سبب(.)39
المتناع موا�ض َع ي�سري ًة .و�صوابه :فك� َّأن
امتناع
َ
ٍ
ٍ
ال�سبكي يف �شرح التلخي�ص...
الدين
•� 817/2سط ��ر  :2قال الر�ضي بها ُء ِ
ُّ
و�صوابه :قال القا�ضي.
َ
احتمل
•� 819/2سطر  :7و�أتَى بال�س ِني؛ لأنه لو �أتَى بامل�ضار ِع جمردًا عنها
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ولي�س
�أنْ يك ��ونَ واق ًعا يف ِ
ولي�س م�ضمون «لو» كذل � َ�ك .و�صوابهَ :
املا�ض ��يَ ،
م�صحوب.
ُ
و�ص ْح ٍب.
�اب» فجم ُعِ :
•� 831/2سط ��ر  :8و�أ َّم ��ا «الأ�شها ُد والأ�صح � ُ
�شاه � ٍ�د َ
و�صوابه :فجم ُع�َ :ش ْه ٍد.
القي�س
•� 831/2سط ��ر  4من �أ�سفل :وحم ُله على الإخفا ِء �أو َلـى؛ لأن امرئ ِ
ُ
قد ُر على قت ِلهم عالني ًة .و�صوابه :لأن امر�أَ.
َم ِل ٌك،
وامللوك ال ُي َ
•� 834/2سطر  :2وال ُّد ُف ُ
وفتحها ،وهي الآلة التي
الدال ِ
وف :جم د ٍ ُّف ب�ضم ِ
ُي�ض َر ُب بها .و�صوابه :جم ُع د ٍ ُّف.
�ست.
�ست عليـه .و�صوابهُ :ح ِب ُ
•� 842/2سطر  :12كمـا ُتقدِّ ُر يف :زيدً ا َح َب ُ
الزمخ�شري ،كمـا مل
• 845/2الفقرة الأخرية زيادة حرف :ومل َيـتن َّبه لها
ُّ
احلاج ِب ،و�إال َلـمـا لـمن َع من ذلك .و�صوابه:
َيـتنـ َّبـ� � ْه لآيـ ِة ُلقمـانَ  ،وال ابنُ
ِ
و�إال َلـمـا من َع.
•� 852/2سط ��ر  :2ف�ل�ا يجو ُز حم ُله ��ا على التمني �إلى حكايـ� � ًة على معنى
ُ
العارف �إميا َنـهم واتقا َءهم .و�صوابه� :إال حكايـ ًة.
بحال يتمنى
�أنهم ٍ
إتيان
بعد «لو» �إذ �أُ ِ
•� 855/2سط ��ر � :3أنَّ الفع � َ�ل َ
�ضم َر وجو ًبا ،فال ب َّد ِمن ال ِ
�ضم َر.
ف�س ٍر .و�صوابه� :إذا �أُ ِ
ُمب ِّ
�راءات ال�سب ِع ب�أد َنى
•� 884/2سط ��ر :9
والعجب م ��نَ
امل�صنف �أنْ ير َّد الق � ِ
ِ
ُ
مخالف ٍة للقوان ِني امل�شهور ِة .و�صوابه :ال�سب َع.
•� 887/2سط ��ر  :3ويف ال�صح ��اح� :أنَّ الزفيـ� � َر � ُ
إدخال ال َّنـ ْف� � ِ�س ،وال�شهيقُ
إخراجه.
إخراجهُ .و�صوابه :ال َّنـ َف ِ�س ،وال�شهيقَ � ُ
� َ
«ع ِل َم» ،وهو
•� 900/2سطر  :2وهذا هو الباعثُ على االلتزام فيه دونَ ِ
باب َ
ما عي ُنه ٌ
حرف �صحي ٌح مك�سور ًا .و�صوابه :مك�سو ٌر.
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•� 900/2سط ��ر  6فيه �سقط وحتريف �ضب ��ط :و�أجابوا عنه مبـا تق َّد َم ِمنْ
ُف ِع � َ�ل َ
عدم الت�ص� � ُّر ِف .و�صوابهِ :منْ �أنه َف َع َل
ذلك ملفارق ِته �أخوا ِته ِ
ب�سبب ِ
َ
ذلك.
�ات)ٍ ،فق َيل(:)40
• 900/2الفق ��رة الأخ�ي�رة :كمـ ��ا �أُل ِـحـقَ ال�ضم�ي ُ�ر بـ (ه � ِ
فعل لقو ِة م�شابهته الأفعال .و�صوابه:
ا�سم ٍ
(هات َيا ،ها ُتوا ،ها ِتـي) م َع كو ِنه َ
�أُل ِـحـ ��قَ ال�ضم�ي ُ�ر بـ (هاءِ)َ ،
ا�سم
فقيل( :هائ َيا ،ه ��ا ُءوا ،ها ِئـي) م َع كو ِنه َ
فعل لقو ِة م�شابه ِة الأفعال.
ٍ
ُ
امل�صنف هو الظاهرة .و�صوابه :وما
•� 901/2سطر  3من �أ�سفل :ما حكى
ُ
امل�صنف هو الظاه ُر.
حكاه
ال�شخ�ص
•� 907/2سط ��ر  :4وعلى هذا تكونُ الإ�شار ُة بقو ِل ��ه« :هذا»� ،إلى
ِ
ال�شخ�ص الـ ُمغ ِوي.
املعنوي .و�صوابه:
ِ
• 907/2الفق ��رة قب ��ل اخل�ي�رة� :أور َد علي ��ه ابنُ مال � ٍ�ك �أنَّ «م ��ا» م�ساوي ٌة
جيب
للم�ص ��در يف الإبهام ،فال ُتـم ِّيزه؛ لأنَّ التمييزَ ِ
لبيان ِ
جن�س املم َّي ِز ،و�أُ َ
جيب مبن ِع م�ساواة
مبن ِع «م ��ا» للم�صدر .و�صوابه :م�ساوي ٌة للم�ضم ��ر  -و�أُ َ
للم�ضمر.
«ما»
ِ
َ
ال�شرط وم ��ا ُ�ش ِّبـ َه به يك ��ونُ ال ُ
أول فيه �سب ًبا
•� 920/2سط ��ر  :5وذل � َ�ك �أنَّ
للثاينُ ،
َدخ َل اجلن َة» .و�صوابه�« :أ�س ِل ْم ت ُ
تقول« :ا�س َل ْم حتى ت ُ
َدخ ِل اجلن َة».
احلاجب عن َ
املف�صل مبا
�رح
�اب اب ��نُ
ِ
ِ
•� 920/2سط ��ر  :8و�أج � َ
ذلك يف �ش � ِ
ال�شرط ال يكونُ �إال جمل ًة .و�صوابه :تقريره.
جواب
تقدي ُره� :أنَّ
ِ
َ
• 929/2الفق ��رة الثانية :ويف القامو� ��سَ :
«وك�ش َّد ٍاد :امل� � َّرا ُر ال َكل ِب ُّي ،وابنُ
الم َة ال ِعج ِل ُّـي ،وابنُ َب�ش ٍري
َ�سعي � ٍ�د ال َف ْق َع ِ�س ُّـي ،وابنُ ُمن ِق ٍذ الت َِّم ِيم ُّي ،وابنُ َ�س َ
ال�شيب ��ا ُّ
َّ
�اذ ال َـح َر ِ�ش ُّـي�ُ :ش َعرا ُء» وكذا ق ��ال :وال �أد ِري الآنَ َمن
ين ،وابنُ ُمع � ٍ
البيت من ه� ��ؤالء .و�صواب ��ه� :أن ي�ض َع نقط ��ة بعد كلمة
ه ��و �صاح � ُ�ب هذا ِ
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«�شع ��راء» ،و�أن يحذف الواو التي قب ��ل كلمة «كذا»؛ لأنها لي�ست يف الن�سخ
وتف�س ��د الن�ص ،و�أن ي�ض� � َع نقطة بعد كلمة «ق ��ال» ال نقطتني؛ لأنها نهاية
الفقرة ،ولي�س ما بعدها مقول القول كما ظنَّ املح ِّقق.
•� 949/2سطر  4من �أ�سفل :كي � َ�ف يكونونَ ُم َنذرِينَ غ َري ُم َنذرِينَ ملناق�ض ِة
هذا ما يف الآي ال َآخ ِر؟ .و�صوابه :ال ِآي الأُ َخ ِر.
• 953/2ال�سط ��ر الأول :وقي ��ل :ن�ص � ٌ�ب عط ًف ��ا عل ��ى «�أنَّ » و�صل ِته ��ا؛ � ْأي:
}�أَلمَ تَع َل ُمو ْا �أَنَّ �أَ َبا ُكم َقد �أَ َخ َذ َع َلي ُكم َّمو ِثقا ِّمنَ اللهَّ ِ َو ِمن َق ُبل َما َف َّرطتُم{.
َ
و�صوابهْ � :أي� :أل ْـم تعل ُموا �أَ َ
خذ �أبي ُكم املو ِثقَ
وتفريطكم؟
عند
ألف يف الآخ � ِ�ر ،وهذه هي الأ�ص ُل َ
•� 956/2سط ��ر  :2ويقال«ِ :م َنا» بال ِ
الك�سائي والقراء .و�صوابه :والف َّراءِ.
ِّ
وج َه
•� 958/2سط ��ر  4م ��ن �أ�سفل :وحليم ُة ِبن � ُ�ت احلا ِر ِث ِبن �أ ِبـ ��ي ِ�ش ْم ٍرَّ ،
املنذ ِر ِبن ما ِء ال�سماءِ .و�صوابهً :
جي�شا.
�أبوها حب�ش ًّيا �إلى ِ
• 969/2ال�سطر الأخري :ك ��ذا َر َوينا يف �صحيح البخاري ،يف ُّ
رب ،ويف
ال�ش ِ
عالمات النوبة .و�صوابه :ال ُّنب َّوة.
اجلها ِد ،ويف
ِ
يوم القيام ِةَ ،ي� ُ
ب�ش ْد َقي ِه .-
أخذ ِب ِل ْه ِز َم َت ِه  -يعني ِ
•� 970/2سط ��ر ُ :8يط َّو ُق ُه َ
و�صوابهِ :ب ِل ْه ِز َمتَي ِه.
وبنات
•� 991/2سط ��ر  :10وال�صحي � ُ�ح �أ َّنه م ��ا َمه َّبت ُه ب َني َمط َل� � ِع
ال�شم�س ِ
ِ
َن ْع ٍ�ش .و�صوابهَ :م َه ُّبه.
بحر ال�سري ِع ِم ��ن ع ُر ِ�ضه
•� 993/2سط ��ر  :8ه ��ذا ٌ
بيت واح� � ٌد ُمق ًّفى ِم ��نْ ِ
الأُو َلى .و�صوابه :ع ُرو�ضه.
•� 999/2سطر  3من �أ�سفل :و�أفتَى� :أي الده ُر� ،أو املوتُ  .و�صوابه�« :أفنى».
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• 1000/2ال�سط ��ر الأول :واعل � ْ�م �أ َّن ��ه اخ ُتل � َ�ف يف حرك ِة «م� � َع» �إذا ُت�ؤَّ َنثْ !!
و�صوابهُ :ن ِّو َن ْت.
ثيل.
•� 1001/2سطر  :3هذا عج ُز ٍ
ئيل .و�صوابهَ :و ٍ
ل�س َح ِيم ِبن َو ٍ
بيت ُ
•� 1005/2سطر  :3و«�أق َو ْينَ »َ :خ َل ْونَ ِمنْ مكانهنَّ  .و�صوابه�ُ :سكانهنَّ .
• 1007/2ال�سط ��ر قبل الأخ�ي�ر فيه حتريف و�سقط :يحتم � ُ�ل �أنْ يكونَ قد
�ضمللإقناع كمـا م َّر؛ لأنَّ � َ
أ�صل الكلم ِة « ُم ْن ُذ» .و�صوابه:للإتبا ِع كمـا م َّر؛
َّ
ال لأنَّ .
•� 1009/2سطر  :4يق � ُ
يتزوجها،
�ول� :أَ ْخ رِ ْبين �إنْ جا َء ْت هذه املر�أ ُة ٍّ
ب�شاب ُ
 َر ِج � َ�ل َّ
كالغ�صن الناعم� ،أت�أ ُم� � ُر ب�إح�ضا ِر ال�شهو ِد
اللبا�س،
ال�ش َع ِر ،ح�س ��نَ
ِ
ِ
نكاحها عليه؟! و�صوابه� :أ�آم ُر.
ِ
لعقد ِ
�شرحي
• 1016/2ال�سط ��ر قب ��ل الأخ�ي�ر :وق ��د � ُ
�ام علي ��ه يف ِ
أ�شبعت الك�ل َ
َ
الغامز ِة عل ��ى خفايا ال َّر ِم ��ز ِة» .و�صوابه:
للخز َرجي� � ِة امل�س َّم ��ى بـ«ال ُعي � ِ
�ون ِ
خبايا.
أني�س يف مغار ٍة بعيد ِة
•� 1018/2سط ��ر  :9هذه �صف ُة ٍ
مكان َق ْف ٍر ٍ
خال منَ ال ِ
أطراف .و�صوابه :مفاز ٍة.
ال ِ
• 1026/2هام� ��ش  :2اب ��ن ه�ش ��ام ال�ضري ��ر .و�صوابه :ه�ش ��ام ال�ضرير،
ال ابنه.
الدين املذك ��و ِر .و�صوابه:
ال�شيخ مح � ِّ�ب ِ
•�1030/2سط ��ر  :8فتغمر وج� � ُه ِ
فتَم َّع َر.
فانقلبت
«ج ِف َي»،
ِ
•� 1033/2سط ��ر  9فيه حتريف و�سقط :فلما بناه عل ��ى ُ
ُ
املفعول عليه .و�صوابه :ف�إمنا بناه على
ني
الوا ُو يا ًء فيما مل ُي َّ
�سم فاع ُلهُ ،ب َ
انقلبت.
«ج ِف َي» ،فلما
ِ
ُ
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احلنث وجتت َّنبوه .و�صوابه :فتح َّرجوا.
•� 1038/2سطر  :8فتخرجوا من
ِ
•� 1047/2سط ��ر  :9وال يجوز« :ما اختَ�ص � َ�م زي ٌد وال َعم ٌرو»؛ لأنه للمعية ال
غ ُري .و�صوابه :وال نحو.
ري منْ �أنْ تراه»
•� 1058/2سط ��ر  4من �أ�سفل :قولهم« :تَ�س َم� � ُع
ِ
باملعيد ِّي خ ٌ
في َمـ ��نْ رف َع َ
مالك
حرف الالم �أنَّ ابنَ ٍ
الفعل ،وقد َ�سبقَ يف ف�صل «لو» من ِ
كون َ
اخلالف يف كو ِنه َ
َ
ذلك.
حكى
ي�سا .و�صوابه :وقولهم ِ -
ذلك َم ِق ً
داخل� � ًة على ال ُـجمل ��ة الف�صلية قوله...
•� 1060/2سط ��ر  :4وم ��ن �أمثل ِتها ِ
و�صوابه :الفعلية.
للعطف ،ثم قال:
ال�صرف ال
نعم لو قال � اًأول ب�أنها وا ُو
ِ
ِ
•� 1062/2سطر ْ :5
�ام ،وات�سقَ
النظام .و�صوابه :الت� َأم
«واحل� � ُّق �أنها وا ُو
ِ
ُ
العطف» ،الت َِّام الك�ل ُ
الكالم.
ُ
• 1063/2ال�سط ��ر الأخري :قد �أ�شا َر �إلى وجوب َ
احلروفامل�ش َّبه ِة
ذلك يف
ِ
جواب.
بالفعل .و�صوابهِ :
•� 1080/2سط ��ر � :3إذ َ
«�صا ٌدِ ،جي� � ٌم» ُت ُو ِّ�ص َل �إليه بالالم ،كمـا ُت ُو ِّ�ص َل
قيلَ :
َ
ليتعاو�ضا.
الم»
فظ بالم
التعريف بال ِ
ِ
�إلى ال َّل ِ
ألف ح َني قيل يف االبتداء« :ال ُغ ُ
و�صوابه :ليتقار�ضا.
•� 1085/2سط ��ر  5من �أ�سف ��ل :لأن الكوفي َني ال يرونَ ال َ
ألف زائد ًة اج ُت ِل َب ْت
الوقف ،بل يرونها م ��ن ِ�س ْن ِخ الكلم� � ِة .و�صوابه :ن�سج
لتبي�ي ِ�ن احلرك� � ِة يف ِ
الكلمة.
•� 74/3سط ��ر  :5ع َّبـ� � َر هنا بـ «ال غ�ي ُ�ر» ،مع تقديره فيمـا �سب ��قَ �أنه حلنٌ .
و�صوابه :تقريره.
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امل�صنف يف امل�س�أل� � ِة ال�سابق ِة ،و� َ
ُ
أحال عليه
•� 77/3سط ��ر  :11ول ْـم يذك ْره
اخلالف يف
ل�شهرته يف قول ��ه :وينبغي �إ�شعا ٌر ب�أنهم ل ْـم ي�صرحوا ب�إجرا ِء
ِ
عامل امل�صد ِر .و�صوابه :ل�شهرته .ويف قوله« :وينبغي» �إ�شعا ٌر.
ِ
•� 78/3سط ��ر  :8ق ��ال :الثاين :اجلمل� � ُة املنقطع ُة مـ َّمـا قبله ��ا نحو« :ماتَ
فالنٌ .رحمه ال َّلـه»� .أقول :مرادُه بـ «املنقطع ُة» التي ُقط َع تعلُّ ُقها مما قبلها
لفظا �أو مع ًنى .و�صوابه يف املو�ضعنيَ :
ً
املقتطعة.
�صحيحا
•� 81/3سطر  :3فهو كقولهم مل يقم الدلي ُل على �صح ِته ،و�إنْ كانَ
ً
كقول.
أمر .و�صوابه :فهو ٍ
يف ِ
نف�س ال ِ
•� 81/3سط ��ر  :7 ،5ق ��ال :وق ��د ُي�ست�ش � ُ
�صد ُق ��وا ،وه ��و �ضمري
�كل قو ُل ��هَ :
املذكورين ...و�إط�ل ُ
�اق مث ِله على املذكورين جائزٌ .و�صوابه يف املو�ضعني:
املذ َّكرينَ .
•� 87/3سطر  :3ويجو ُز �أنْ يكونَ اَ
}ل َي�أ ُلو َن ُكم{ و} َقد َب َد ِت{ [�آل عمران:
� ]118صفت ِني؛ �أي :بطان ًة غ َري ما ِنع ِت ُكم ف�سادًا بادي ًة بغ�ضا�ؤُهم .و�صوابه:
مان ِعي ُكم.
• 97/3ال�سط ��ر الأول :و« ُمـج َم ��ع» :مع� �زُو ٌم علي ��ه مطب � ٌ
منت�شر.
�وط غ�ي ُ�ر
ٍ
ٌ
م�ضبوط.
و�صوابه:
ال�ص َّغاين ق ��ال�« :أن�شد
•� 98/3سط ��ر  3م ��ن �أ�سف ��ل :لك ��ن يف ال ُعب ��اب �أنَّ َّ
ٌ
ت�صحيف .و�صوابه:
البيت لر�ؤب َة ،ولي�س لر�ؤب َة ،وهو مع ذلك
�سيبويه هذا َ
ال�ص َغ ��اين ،بتخفي ��ف الغني .ثم �أ ّرخ لوفاته يف احلا�شي ��ة بتاريخ  605هـ،
َّ
واحلق �أنه تويف  650هـ.
•� 100/3سطر  :5و«تب َّو�أ» :اتخذ مباء ًة؛ �أيِ :ميزَ ًة .و�صوابه :اً
منزل.
•� 101/3سط ��ر  2من �أ�سفل :وكذا �إذا قل � َ�ت« :ما جاءين زي ٌد وال عم ٌرو �إال
�أكرمتُه»؛ �إن املعنى :ما جاءين واح ٌد منهما .و�صوابه� :إذ املعنى.
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•� 102/3سط ��ر  3من �أ�سفل :وحا�صل ما ق ��ال فيها هو
و�شارحو كالمه �أنَّ
ُ
ال�ضمري ُو ِج َد دالل ًة على �أن املق�صو َد �إر�ضا ُء الر�سول .و�صوابهُ :و ِّح َد.
ـجب َمن ُيـك ُرث ال َّتت� � ُّو َب ويعودُ ،ف َمن مل
•� 110/3سط ��ر  :11لأن ��ه �إذا كانَ ُي ُّ
الذنوب.
ُيـكرث بالطريق الأو َلى .و�صوابه كما يف احلا�شية عن الأ�صل(:)41
َ
�ال �أن تكونَ هذه اجلمل ُة املق� � َّدر ُة اً
مفعول ثان ًيا
•� 111/3سط ��ر  :10الحتم � ِ
فاعل «�أ َرى» .و�صوابه
لـ «�أراين» ،وقوله« :قد طا َل ُ
نيل» ،حا ٌل من ِ
بت غيـ َر ُم ِ
كما يف هام�شه :اً
حال.
•� 128/3سط ��ر  5من �أ�سف ��لَ :
املف�سر هو
وذلك لأنه �إذا كان التحقي ��قُ �أنَّ ِّ
املتح�ص ُل
املف�سر هنا �إمنا هو املعنى
ِّ
جمم ��و ُع اجلملت ِني ،فكيف يقال :لأن ِّ
املف�سر.
منَ اجلواب؟ .و�صوابه� :إنَّ ِّ
والم الفع � ِ�ل الذي كانَ ح ُّقه ��ا �أنْ ُتـك�س َر قد َ
�سقطت؛ �إذ
•� 139/3سط ��ر ُ :6
الأ�صل :تعاليي .و�صوابه :تعاليني.
َ
انخف�ض من
• 156/3ال�سط ��ر الأخري :ويف القامو�س :اجلوى :الهوا ُء ،وما
الأر�ض .و�صوابه :اجل ُّو.
•� 169/3سطر � :2أي :ل ُنع ِلمكم الفريقَ الذين ُ
يقال يف ح ِّقهم:�أ ُّنـهم �أح�سنُ
عملاً ؟ .و�صوابه� :أي :ل َيعل َمكم -�أ ُّيـهم.
•� 169/3سط ��ر  :3وقد � َ
االنت�صاف حيثُ قال :التعليقُ عن
�صاحب
أن�صف
ِ
ُ
ٌ
خالف ،والأ�ص ُّح هو الذي �أج ��ازه الزمخ�شري .وهذا
�أح � ِ�د املفعول ِني فيه
ـخرج .و�صوابه :اختاره -
النح ��و ُع ُّ�شه فيه ُيد َر ُج ،و ُيع َرف كيف َيدخ� � ُل و َي ُ
َيد ُر ُج ،و َي ُ
عرف.
ب�ضم الباء :احلاج ��ة .والع َر َ�صات:
•� 178/3سط ��ر  6م ��ن �أ�سفل :اللُّبان� � ُة ِّ
جم� � ُع َعـ ْر َ�ص ٍة ،وهي ك ُّل بقع ٍة بني ال ُّدو ِر وا�سع ��ة لي�س فيها بنا ٌء .و�صوابه:
ب�ضم الالم  -من ال ُّدو ِر.
ِّ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442

99

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن /ﻣﺎرس -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

2 1

57

• 182/3ال�سط ��ر الأول :و�إمنا الواق ُع جمم ��و ُع اجلمل ِة التي هوم�صد ُرها.
و�صوابه� :صد ُرها.
•� 185/3سط ��ر  5م ��ن �أ�سف ��ل� :أي :ال م ��ايل غائ � ٌ�ب وال مح� � َّر ٌم� ،أو وال ُذو
ري يعود على
حرم � ٍ
�ان ،ويحتم ُل �أن يكون خ ًربا عن مبتد�أ محذوف هو �ضم ٌ
احلال .و�صوابه :وال محرو ٌم  -على املال.
جتزم �سائ ُر اجلوازم �شي ًئا واحدً ا كـَ :لـم ولـ َّمـا
•� 188/3سطر  :14 ،13كما ُ
تكب َك ملا ق َّدمنا.
والم الأمر وال النهيُ ...
قلت :وهو ُي� ُ
ؤن�س َك ويك�س ُر َ�سـ ْور َة رُّ
و�صوابه :وال النهي ِ -نك َ
ريك.
القول ُي ُ
رتك االقت�صا ُر على
•� 190/3سط ��ر  4من �أ�سفل :يعني :وعلى هذا ِ
قو ِلنا �أو ًال :الواقع ُة بعد الفاء .و�صوابه� :أول(.)42
جعلت ك�أنها َّ
جت�ش َمت من الفرح وال�سرور .و�صوابه:
• 194/3ال�سطر الأولْ :
مت.
جت�س ْ
َّ
باحتمال غ�ي�ر الو�صف ،فكان ذلك
•� 194/3سط ��ر  :6ولك َّنه لـ ��م ُي�ص ِّرح
ٍ
لظهوره .و�صوابه :فك�أنَّ .
•� 200/3سط ��ر  :10 ،9ال ��ذي ينبغ ��ي اعتم ��اده �أ َّن ��ا �إذا وجدن ��ا جملت�ي ِ�ن
ثبت ُ
ُ
القول ب�أنهما
القول كاملثال الذي �أور َده
امل�صنف ،ثم َ
متعاطفت ِني بعد ِ
ن�صب؛ بنا ًء عل ��ى �أنَّ َ
جمموعهما؛ لأن هذا جز ٌم ث َب َت.
القول هو
يف مح � ِّ�ل ٍ
ُ
نثبت َ
القول  -جز ٌم بال ث َب ٍت.
و�صوابه :مل ِ
يخط ُر ِّ
اخلط ُّي بينهم ،ثم ال يكونُ
• 205/3ال�سط ��ر الأول� :أال ترى �أن ��ه قد ِ
تطاح � ٍ�ن .و�صوابه :تجَ ا ُو ٌل -
م ��ع ذلك ِ
ناهلاً  ،ب�أن يكونَ تجَ ��ا ُو اًل ِمن غري ُ
تطاع ٍن.
ُ
جواب «�إذا»؛
•� 213/3سط ��ر � :5أ َّما الثالثُ وه ��و كو ُنه «ا�ستَطعما �أه َله ��ا» َ
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با�ستطعامهما عند
فلأن ��ه ت�ص�ي ُ�ر اجلمل� � ُة ال�شرطي� � ُة معناه ��ا الإخب ��ار
ِ
�إتيا ِنـهمـا .و�صوابه :كونُ .
•� 216/3سطر  3من �أ�سفل :والنق ُل يف هذه امل�س�أل ِة من كالم العلمـاء ،كمـا
ذكرناه ،قال وفيه نظ ٌر .و�صوابه �أن ي�ض َع نقطة بعد كلمة «ذكرناه»؛ لأنها
نهاي ��ة فقرة ،و�أن ي�ض َع فا�صلة بعد كلمة «قال» حتى ال يظن القارئ �أن ما
بعدها مقول القول.
وامل�ضاف يف ٍّ
ُ
�شك ُل املعنى
•� 217/3سط ��ر :6
كل من الآيت ِني كلم ُة َ«مـثل» ،ف ُي ِ
يف �إحداهما والإجاز ُة يف الأخرى .و�صوابه :املن ُع.
ا�ستقام املعن ��ى ،فال يتَّج ُه مع
•� 221/3سط ��ر � :12أم ��ا �إذا ُج ِع � َ�ل �صف ًة له
َ
ُّبر .و�صوابه :من ُع
كون ��ه خ ًربا؛ لأن املعنى ٍ
حينئذ :وك ُّل �شيءٍ ُمث َب � ٌ�ت يف الز ِ
كونه .و�سقط منه «يف الزبر».
•� 223/3سطر  :6وهذا غ ُري ُمتع ِّي ٍـن جلواز تعلُّق الظرف بالفعل .و�صوابه:
بالف�ضل.
• 225/3ال�سط ��ر قب ��ل الأخ�ي�ر :واجلعائ ��ل جم ��ع ِجعالة ،بك�س ��ر اجليم،
ك�ص ِحيف ��ة ،وكالهما مبعنى ،واجلعل هو م ��ا يقد للإن�سان من
�أو َج ِعيل ��ة َ
�ش ��يءٍ على �أم � ٍ�ر يفع ُله .و�صواب ��ه :وكالهما مبعنى ال ُـج ْع � ِ�ل ،وهو ما ُيق َّدر
للإن�سان.
•� 228/3سط ��ر  4م ��ن �أ�سف ��ل :وه ��ذا ُم�ش � ِ�ك ٌل؛ لأنَّ ف�سا َد املعن ��ى بتقدير
اال�ستئناف ال خ�صو�صي َة له بهذا الوجه الذي ف َّر َع عليه؛ �إذا لو ُج ِع َل «�إلهٌ»
ال�سماء» يتعلقُ به؛ �أي :وه ��و الذي هو �إل ٌه يف
خ�ب َ�ر مبتد�أ مح � ٍ
�ذوف ،و«يف َّ
لف�سد املعنى � ً
أي�ضا .و�صوابه:
أر�ض �إلهٌ» ا�ستئنا ًفا َ -
وج ِع َل «ويف ال ِ
ال�سماءُ ،
�إذ ل ��و .مع �إهماله لأغلب عالمات ال�ضبط والرتقيم يف الفقرة ،مثل هذه
ال�شرط ��ة التي تربط بني طرفيَ اجلملة �إذا تباع ��دا ،بل لي�س لها ِذكر يف
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الكتاب كل ��ه ،وليته ا�ستعا�ض عنها بفا�صلة منقوط ��ة �أو فا�صلة فقط كما
يفع ��ل بع�ض املح ِّققني ،لكنه يرتكها غفلاً م ��ن � ِّأي عالمة ترقيم ،ف ُي�شكل
الن�ص على القارئ.
•� 229/3سطر  :3وت�شديد واو و هو لغة همدان .و�صوابه :وا ِو «هُ َّو».
•� 231/3سط ��ر � :4إذ الإكالل الذي هو التعب ال يت�صف به ُ
الربق حقيق ًة.
و�صوابه :الكالل.
•� 234/3سط ��ر  2ما حتته خط و�ضعه باحلا�شية وحقه �أن يو�ضع يف املنت:
فكي � َ�ف ُيـج َّر ُد م ��ن املعنى الذي داللت ��ه عليه �أقوى ،وي�ت�رك املعنى الذي
داللته عليه � ُ
أ�ضعف؟!
�سعاد غدا َة الب ِني �إال ُ
•� 236/3سطر  :7وما ُ
حال ظبي �أغنَّ  .و�صوابه:
حال ٍ
حال �سعا َد( .وكذا م َّر ا�سم «�سعاد» مع �صرفه بال وجه ُ
ُ
قبل).
•� 250/3سط ��ر َ :9د ْر ُج الـ ِّمـي � ِ�ت :ط ُّيه وتكفي ُنه .و�صواب ��ه كما يف هام�شه:
وتَل ِفي ُفه.
• 251/3ال�سط ��ر قب ��ل الأخري :يعني :مل َيـق � ْ�م يتع ُني دلي� � ٌل يقت�ضي جوا َز
ذلك .و�صوابه كما يف هام�شه :بيق ٍني.
•� 253/3سط ��ر  :6ونحوه م ��ا �أورده �سيبويه يف باب ما ُيبن ��ى من امل�ست َقـ ِّر
توكيدً ا .و�صوابهُ :يث َّنى.
•� 261/3سط ��ر  :8 ،5لي�س املان ُع ال�صناع � ُّ�ي مع ِّ
متعد باحلرف ،ولي�س
كل ٍّ
املعنويم ��ع ِّ
قت�ض
املان� � ُع
�سببي ووج � ٍ
ُّ
�ود ،ال  -كما �صن َع امل�صن � ُ�ف ُ -م ٍ
كل ّ
لت�ص� � ُّو ِر املانع ِني م ًع ��ا .و�صوابه �أن ي�ض ��ع نقطة بعد كلم ��ة «�سببي»؛ لأنها
نهاية فقرة ،و�أن ي�ضبط كلمة «وجود» بالرفع؛ لأنها مبتد�أ ،و�أن ي�ضع كلمة
«ال» بني قو�سني هكذا.
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ـمكـنُ ت�ص ُّو ُرهما يف املتعدِّ ي باحلرف ،نحو« :زيدً ا
•� 261/3سطر  :8نعمُ ،ي ِ
�دم الفعل املتعدِّ ي
م ��ررتُ ب�أخيه»؛ ف� ��إنَّ املان َع
ال�صناعي قائ� � ٌم  -وهو ع � ُ
َّ
بزيد،
زيد لي�س مم ��رو ًرا ٍ
�وي كذل ��ك؛ �إذ املمرو ُرب�أخ ��ي ٍ
ِ
بنف�س ��ه  -واملعن � َّ
فت�أم ْل ��ه .و�صواب ��ه :املرو ُر ...م ��رو ًرا( .مع �إهمال عالم ��ات الرتقيم مثل
ال�شرطتني االعرتا�ضيتني).
ُ
يختلف �أه � ُ�ل العلم بالل�س ��ان� :أ َّنهم �إمنا
•� 264/3سط ��ر  4م ��ن �أ�سف ��ل :ال
أهل الع ِري .و�صوابه� :أباهم.
ُي ِ
أهل القري ِة و� ِ
ـخاطبون �إياهم مب�س�أل ِة � ِ
يعلم الغيب ،فمنهما
•� 266/3سطر  5من �أ�سفل� :إنْ كان ال َّلـ ُه فيهمـا ،وهو ُ
يعلم الغيب؛ �أي :ا�ستحالتُه كا�ستحال ِته .و�صوابه :ففيهما.
َمن ُ
هت عليه يف ذلك ِّ
ن�ص ��ا .و�صوابه كما يف
•� 280/3سط ��ر  :3وق ��د ن َّب ُ
املحل ًّ
هام�شهً � :
أي�ضا.
•� 283/3سطر  :13هذا غ ُري ما حكا ُه �أبو حيانَ عن بع�ض النا�س .و�صوابه:
عنيُ( .انظر �إليه :كيف عك�س املعنى)!
• 305/3هام� ��ش � 9إحالة عل ��ى �شرح املف�ص ��ل  .184/1و�صواب الإحالة:
�أم ��ايل ابن احلاجب  584/2وم ��ا بعدها( .وكذا وقع غري مرة يخلط بني
كت ��ب ابن احلاجب يف التخريج خا�صة كتا َبيه :الإي�ضاح يف �شرح املف�صل
والأمايل).
طالع ،ك�أنه م�أخو ٌذ من
•� 318/3سط ��ر  :7و�أراد بـ«ك ّل ٍ
�شارق» :ك َّل كوك � ٍ�ب ٍ
قولـه ��مَ :
ن�ص عليه.
«�ش َر َق � ِ�ت
ال�شم�س»؛ �أيَ :طل َع � ْ�ت ،وال �أذكـ ُر الآن َم ��ن َّ
ُ
ن�ص على �أنَّ
على �أنَّ ذلك ُيـ�ستعم ُل يف غريها من الكواكب .و�صوابهَ :من َّ
ذل ��ك( .مع �إهمال الأقوا�س التن�صي�صية وا�ستعمال لعالمات الرتقيم يف
غري مو�ضعها مثل النقطة بعد كلمة :عليه).
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•� 319/3سط ��ر � :6إذ الظاه� � ُر ُي ُ
بدل من �ضم�ي�ر احلا�ضر عند اجلمهور،
بدل بع� ٍ��ض كـ�« :أَعجبني وج ُه َك»� ،أو ب � َ
�إذا ك ��ان َ
ا�شتمال كـ�« :أَعجبني
�دل
ٍ
كال ُم � َ�ك» .و�صواب ��ه يف املو�ضعني� :أَعجبتَني( .فانظ ��ر �إليه هلل د ُّره :كيف
�ض َّي ��ع موطن ال�شاه ��د من املثالني؟! ثم �إنه زاد الط�ي�ن ِب َّل ًة؛ �إذ بد�أ بكلمة
«وجهك» فقر ًة جديد ًة ،ف�أ�شكل املعنى على القارئ �أيمَّ ا �إ�شكال).
�انَ :ر ُج ٌل
ا�س َر ُج�ل ِ
•� 322/3سط ��ر  :5يع ِنـ ��ي �أنَّ « َر ُج� � ٌل» م ��ن قو ِلـن ��ا« :ال َّن ُ
يحتمل �أن يكونَ اً
ُ
بدل من
�أكرم ُت ��ه ،و َر ُج ٌل �أهنتُه» ال يتع َّيـنُ كو ُنه مبتد�أً ،بل
خب ِـر «النا�س» ،فيكونُ خبـر ًان .و�صوابه :خبـ ًرا.
املفيد لال�ستمرا ِر ،فلأنَّ العاد َة
•� 332/3سطر  :8و�أما �صالحيتُـه لل ِ
إطالق ِ
ج ��ار ٌة منهم� ،إذا ق�صدُوا معنى اال�ستم ��را َرُ ،يع ِّبـ ُروا عنه بلفظ امل�ضارع.
و�صوابه :جاري ٌة � -أن ُيع ِّبـ ُروا.
يعمالن يف
•� 332/3سط ��ر  :11 ،10ف�إذا ثب � َ�ت �أنَّ ا�س َمي الفاع � ِ�ل والفعل
ِ
أحد هذه املعاين الثالث ��ة ف�إ�ضافتهمـا � ًإذا �إلى ذلك
الأجنب � ِّ�ي� ،إذا كان ��ا ب� ِ
الأجنب � ِّ�ي لفظ ٌة؛ لأنَّ كونَ الإ�ضاف ِة لفظي ًة مبن � ٌّ�ي على العمل ،ولهذا �أبنية
واملفعول  -لفظي ٌة  -وهكذا.
كانت لال�ستمرار .و�صوابه:
املبالغة ملَّا ْ
ِ
ـ�صح ُـب ،بل
ا�سم ٍ
•� 333/3سط ��ر  :9و�إنْ ك ��انَ �أ�ص ُله َ
فاعل ِمن�َ :ص ِـحـ � َ�ب َي َ
ُيق َّد ُر ك�أنه جما ٌد .و�صوابه :جام ٌد.
•� 335/3سط ��ر  3من �أ�سفل� :أي :تَو َّلوا و�أعي ُنه ��م ت ُ
َفي�ض ِمنَ ال َّدم ِع َيب ُكونَ
موجود على كال التقدي َر ِين .و�صوابه :فاالحتاد موجو ٌد.
الحتاد
َحزَ ًنا؛
ٍ
ٍ
اختالل اجلملت ِني خ ًربا و�إن�شا ًءً ،
ُ
لفظا ومع ًنى
•� 349/3سط ��ر  :6ف�إن قيل:
ُ
أوجب َ
اختالف
كمال االنقطا ِع بينهما �أوج َبه مطل ًقا .و�صوابه:
فق ��ط� ،إنْ � َ
 ًلفظا ومع ًنى �أو مع ًنى فقط.
ال�شريف بقوله« :كانَ زي ٌد قائ ًمـا ،وعم ٌرو
•� 359/3سط ��ر  :9وانظر متثي � َ�ل
ِ
قاعدً ا» ب�صورة امل�س�أل ِة التي َ
فر�ضها .و�صوابه :ل�صورة.
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•� 371/3سط ��ر  :7والت�أوي� � ُل َ
بعيد ج� � ًّدا .و�صوابه :والت�أوي ُل
بذلك يف جزءٍ ٍ
َ
«جـزَ ى بنوه» بعي ٌد ج ًّدا.
بذلك يف َ
واحد،
•� 376/3سطر  6من �أ�سفل :قال
الر�ضي« :وم� ُآل املعني ِني �إلى �شيءٍ ٍ
ُّ
�إال �أنَّ تقدي َرهما �أح�سنُ من تقديرهم» .و�صوابه :تقري َرهما  -تقريرهم.
املف�ص ِل وج َه الأولويةعلى
•� 377/3سط ��ر  :4وق َّد َر ابنُ
ِ
�شرح َّ
احلاجب يف ِ
طريق� � ٍة �أخرى .و�صوابه :وق َّر َر( .مع ت�ضييع ��ه للمعنى ب�إقحام نقطة قبل
كلمة «وجه»).
أرانب ،دا َّبـ ٌة معروف ٌة ،وهذا
• 383/3ال�سط ��ر الأخري :و«الأرنب» :واح� � ُد ال ِ
اللف � ُ�ظ قيلُ :يطلقُ عل ��ى َّ
الذكر والأنث ��ى ،وقيل� :إمنـا ُيط َل ��قُ على الأنثى،
ـات عل ��ى زن ِة ُ�ص َر ٍد .و�صواب ��ه كما َّ
دل عليه
لذكره ��اُ :خزَ ٌر مبعجم ٍ
ويق ��ال ِ
قوله « ُمبعجمات»ُ :خزَ ٌز.
•� 394/3سط ��ر  :3وق ��ال ُ
بع�ضه ��م :هذا يجي ��زه �سيبويه يف خبـ � ِ�ر املبتد�أ
ف�أحرى � اَّأل ُيـجيـزَ ه يف ال�صلة .و�صوابه :هذا مل ُيـجزْ ه.
•� 395/3سط ��ر  :8واحتـ َر ْزن ��ا بقولنا« :مق� � َّدم» من �أنْ يك ��ونَ املخ َبـ ُر عنه
أنت.
قام � َ
«قام الذي � َ
أنت» .و�صوابه :الذي َ
م� َّؤخ ًرا ،نحوَ :
قلت:
•� 398/3سط ��ر  :5وال كذلك :جاءين زي� � ٌد هو فا ٌّر كذا .قال اليمنيُ :
حكم بال�شذوذ يف قولهم« :ك َّلمتُـه ُفوه �إلى ف َّـي» .و�صوابه« :جاءين
َي ِر ُد �أ َّنه َ
زي ٌد هو فار�س» .كذا قال اليمني( .مع بدئه فقرة جديدة بعد كلمة «كذا»،
وخطئه الظاهر يف و�ضع عالمات الرتقيم ،ف�ضاع معنى الن�ص).
معطوف على
•� 403/3سط ��ر  3من �أ�سفل :وهي مع �صل ِتها م�ؤ َّول ٌة مب�صد ٍر
ٍ
بانات.
لبنات و�س�آمة �سائم .و�صوابهُ :ل ٍ
امل�صد ِر املذكور؛ �أيَ :ت َق ِّ�ضي ٍ
املوبقات :ال�شرك،
ال�سب َع
ِ
•� 404/3سطر  3من �أ�سفل :ومنه قو ُله « :اجتن ُبوا َّ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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�صب على
وال�سحر» ،فقد ُر ِو َي بالرفع على القطع ،وهو ظاه ٌر ،و ُر َ
وي بال َّن ِ
ِّ
�ذوف .و�صوابه كم ��ا يف هام�شه على حتريفه
�دل ،ون َّبه
مبعطوف مح � ٍ
ٍ
الب � ِ
� ً
معطوف.
أي�ضا :ون َّيـ ِة
ٍ
•� 426/3سط ��ر  :9وه ��و ال�شي � ُ�ب الذي ال يلي ��قُ ب�صاح ِبه الت ُّ
أدنا�س
َّلط ��خُ ب� ِ
البيا�ض ُ
ُ
َ
البيا�ض.
ن�س .و�صوابه� :إذ
قليل
ال�شهوات؛�إنَّ
ِ
ِ
احلمل لل َّد ِ
•� 429/3سط ��ر « :5ال َّلع ��نُ » :الط ��ر ُد والإبعا ُد م ��نَ اخلي ِـر ،وه ��ذا النمط
بال�شرف ِّ
والعز وعل ِّو املرتبة.
�ان
العرب كث ًريا يف الدعا ِء للإن�س � ِ
ِ
ت�ستعم ُل ��ه ُ
و�صوابه :اللفظ.
فتح با َبه التط ُّر ُق �إلى القدح
•� 430/3سطر  :11هذا �أم ٌر
ٌ
عجيب يلزَ ُم َمن َ
يف ِّ
�ستد ُّل به؛ �إمنـا قال :ك ��ذا،ولكنْ ُح َ
ذف ،فقيل :كذا .و�صوابه:
كل م ��ا ُي َ
ُح ِّر َف.
ُ
يوم
•� 446/3سط ��ر « :2الب�ؤ� � ُ�س» بالهم ��ز :ال�ش َّد ُة
وخالف ال َّنعي ��م ،يقالُ :
ويوم ُنـ ْع ٍـم.
ويوم ِنـ َع ِـم .و«الر ِنقُ » بك�سر النون :املا ُء ال َك ِد ُر .و�صوابهُ :
ب� ٍؤ�سُ ،
و«الر ْنـقُ » ب�سكون النون.
•� 451/4سطر � :5أور َد ُ
بع�ضهم هنا �س� اًؤال فقالِ � :إن اقرتنت الآي ُة ال�شريف ُة
«�ض ِـر َب � َ
أخوك رجلاً » ،ببنا ِء ُ
بامتناعه ،وهوُ :
«�ض ِـر َب»
حكم
ِ
واملث ��ال الذي َ
�ول ،باعتبا ِر الوج ِه الذي ذك� � َره امل�ص ِّن ُـف  -فقد ا�شرت َكا يف تف�سري
للمفع � ِ
افرتقت الآي ُة ال�شريف ُة من املثال( .مع
اطراحه .و�صوابهِ � :إن
املع� � َّول على
ِ
ِ
�إهمال معتاد لعالمات الرتقيم وال�ضبط).
ـجاب ب� ��أنَّ امل�ص ِّن َـف ا�ستث َن ��ى ِف ْع َلـي َفـ َق َـد،
• 460/4ال�سط ��ر الأول :وق ��د ُي ُ
وع ِـد َم» � ً
وع ِـد َم � ً
أي�ضا.
«عـ َلـى»(َ « :)43فـ َق َـدَ ،
أي�ضا .و�صوابه :ا�ستث َنى يف َ
َ
مت املبتد�أَ� ،أو ما هو من متع َّلقا ِته ،كانَ التقدي ُر:
•� 467/4سطر  :7ف�إذا ق َّد َ
النا�س .و�صوابه :وما هو.
البيت امل�ستطيعونَ ح ٌّق ٌ
ِح ُّج ِ
ثابت ل َّلـ ِه على ِ
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• 468/4هام� ��ش  2تخري ��ج احلدي ��ث(« :)44هُ ��نَّ ِم ��نْ ِت�ل�ا ِدي» من معجم
الفائق ،واحلديثُ يف �صحيح البخاري.
رجي...
ـكي ع�سني
ِ
اليزيد ِّي �أنه قال يف ِ
قول ال َع ِّ
• 472/4ال�سطر الأخريُ :ح َ
و�صوابه :عن.
•� 473/4سط ��ر  :8لأنَّ َمن ح َّيا � ِأح َّبـتَـه وتو َّد َد ب�إهدا ِء ال�سالم �إليهم جدي ٌر
ب�أال يخ َفى .و�صوابهُ :يـج َفى.
•� 481/4سط ��ر  3م ��ن �أ�سف ��ل :قد مـ� � َّر يف الباب الأول يف ف�ص ��ل «لو» من
حرف الالم .و�صوابه :لوال.
•� 483/4سطر  2من �أ�سفل :وال ُ
أ�صل يف التقدير هكذاُ :ثم �إذ دعا ُكم دعو ًة
أر�ض �إذا �أنتم تخرجون منها .و�صوابه� :إذا.
ِمنَ ال ِ
ُ
والفرق عندن ��ا �أنَّ ال َ
والالم لـ َّمـا كانت �صور ُتـهمـا
ألف
•� 484/4سط ��ر :10
َ
�صارت كغريها منَ الأجزا ِء التي
احلرف املنز َِّل جز ًءا منَ الكلم ِة
�ص ��ور َة
ْ
ِ
�والت بذلك .و�صوابه� :صور ُتـهـا
ال متن� � ُع التق ُّد َم ،ف ُفـ ِّر َق بينها وب َني املو�ص � ِ
 بينهما.امل�صنف مبن � ٌّ�ي على ر�أيه يف
•� 486/4سط ��ر  2م ��ن �أ�سفل :وه ��ذا كلُّه من
ِ
امتنا ِع تعلُّ ِق الالم بامل�صدر ،وامتنا ِع حذ ِفهما .و�صوابه :حذ ِفها.
والهندان
حينئذ :هن ٌد ال ُف�ضلى ،و ُف�ضلى الن�ساءِ،
•� 488/4سطر  :5فتقول ٍ
ِ
�ضليان ،و ُف�ضليات الن�ساءِ .و�صوابهُ :ف�ضليا.
ال ُف ِ
•� 493/4سط ��ر  :2يعن ��ي �أنَّ خبـ َر «�إنَّ » يف قوله تعال ��ى�} :إِنَّ ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا
ُ
ِب ِّ
واملحذوف .و�صوابه :من
الذك � ِ�ر لمَ َّا َجا َءهُ م{ هو ما انتظ � َ�م منه املذكو ُر
واملحذوف.
املذكو ِر
ِ
•� 494/4سط ��ر  :5و�إذا ك ��ان للحقيق� � ِة اعتب ��ا ُر �أنَّ �أحدهما ع ��ا ٌّم ي�ش َمـ ُلها
خا�ص
خا�ص به ��ا ،فالبالغ� � ُة �أنْ ُيـع َّبـ َر عنها مبـ ��ا هو ٌّ
وغيـ َره ��ا ،والآخ ��ر ٌّ
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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به ��ا .كذا يف ال�صحيح جلدِّ ي رحمه ال َّلـه .و�صوابه :اعتباران  -ال�صحيح
ابن املن ِّيـر( .مع �إهمال عالمات الرتقيم املعتاد).
ال�صادع جلدِّ ي ِ
�شك ٌل؛ لأنَّ املح َّر َم ال ُ
فح ِو َج
•� 495/4سط ��ر  :7وكالهما ُم ِ
إ�شراك ال عد ُمهَ ،
حوج.
ذلك �إلى الت� ِ
أويل بادِّعا ِء �أنَّ «ال» زائد ٌة ال نافي ٌة .و�صوابه :ف ُي ُ
زوج معاوي َة ِبن �أبي �سفي ��انَ  ،ولكن �أرا َد:
ي�سونُ ُ
•� 496/4سط ��ر  :6وه ��ي َم ُ
قول َمن قال .و�صوابه :ولك َّنه.
على حدِّ ِ
التوكيد
«النف�س» على
الكرما ِنـي
ِ
ـمل ِ
•� 496/4سطر  2من �أ�سفل :ونظ ُري ح ِ
َ
ح�سنْ .
يف
ح�سنُ فيه ذلك ...و�صوابه :مل َي ُ
مو�ضع مل َي ُ
ٍ
يعقوب،
قلتَ :من قر�أ بالتاء الفوقية يف تلك الآية
• 498/4ال�سط ��ر الأولُ :
ُ
ولي�ست قراء ًة �شاذ ًة .و�صوابه :ممن قر�أ  -ولي�ست قراء ُته ب�شاذ ٍة.
النا�س َ
الزمخ�شري يف
قول
•� 500/4سطر  4من �أ�سفل :وقد يرى كثـ ٌر منَ
ِّ
ِ
ً
ري.
هذه املوا�ض ِع
متناق�ضا .و�صوابه :كث ٌ
• 502/4هام� ��ش  5ترج ��م على ه ��ذا الن�ص« :لكنْ �أطبقَ الق� � َّرا ُء � -إال يف
فتح امليم وط ْر ِح الهمزة» =
رواي ��ة يحيى عن �أبي ٍ
بكر عن عا�ص � ٍ�م  -على ِ
ب� ��أن يحيى هنا هو «يحيى بن يعمر» ،وا�ستطرد يف ذكر خربه ،واحل ُّق �أنه
«يحيى بن �آدم ال ُعليمي» راوي �شعبة.
يقت�ضي ُرجح ��انَ الوجه ِني
أرجحه ��ا» ِ
•� 504/4سط ��ر  :5لأن قو َل ��ه« :وهو � ُ
الف�صل .و�صوابه :ال ِأخ َري ِين.
ال َآخ َر ِين و�أرججي َة
ِ
•� 504/4سطر  :8على �أن االبتدا َء �إمنـا ي�ض ُع ُـف حيثُ تكونُ �صيغ ُة ال�ضمي ِـر
متعين ًة ال �أن تكونَ ف�صلاً  .و�صوابه :لأن تكونَ .
قلت :فبمـ ��اذا ُ
يقول الب�صريون �إذا وقع
•� 504/4سط ��ر  4من �أ�سفل :ف�إنْ َ
مثل هذا ال�ضمي ِـر..؟ و�صوابه :فمـاذا.
التناز ُع يف ِ
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�ول ال َغ ْج � َ�دوا ِّ
•� 506/4سط ��ر  :9وق ��د ا�ستب ��انَ ل ��ك �أنَّ ق � َ
ين ...و�صواب ��ه:
ال ُغ ْجدُوا ِّ
ين.
مبحذوف.
• 507/4ال�سط ��ر الأول� :أ َّم ��ا الآي� � ُة ف ُيحت َم ُل تعلُّـقُ اجل ��ا ِّر فيها
ٍ
و�صوابه كما يف هام�شه :فتحتم ُل تعلُّـقَ .
اليمن.
•� 510/4سط ��ر  :2والأ�ص� � ُل فيه «مين َّي� � ٌة» بت�شديد الياء ن�سب� � ًة �إلى ِ
بت�شديدها.
و�صوابه:
ِ
ُ
أويل ذي
•� 510/4سط ��ر  3م ��ن �أ�سفل :ج ��ا َء ُه
التعريف من جه ِة �أن ��ه من ت� ِ
الأداة .و�صوابه :يف ت�أويل.
•� 513/4سط ��ر � :9أي �إنْ كان � ِ�ت الأح � ُ
�وال املق� � َّدر ُة يف التفري ��غ من فاعل
« ُيـك ِّلمه» ...و�صوابه :التفريع.
• 516/4هام�ش  :4ع َّلق املحقق هنا بذكر متام بيت َّ
لل�شن َفرى ،والبيت يف
ال�صفحة الآتية مبا�شرة مبا ُيغني عن التعليق بتمامه هنا.
•� 521/4سطر  :6ال ُي ُ
احلال وامل�صد ِر املع َّل ِل .و�صوابه:
�شرتط احتا ُد فاع َلي ِ
الفعل  -املع ِّل ِل.
ِ
حذف
بفعل
تقدير ِ
ِ
لي�سا ِ
الفاعل املع َّل � ِ�ل �إال على ِ
•� 523/4سط ��ر  :2لأنهمـا َ
�اف .و�صواب ��ه كما يف هام�شه لكنه � ً
فاعل
امل�ض � ِ
بفعل ِ
لي�سا ِ
أي�ضا مح� � َّرفَ :
الفعل املع َّل ِل.
ِ
واال�ستهجان .و�صوابه:
• 531/4ال�سط ��ر الأخ�ي�ر :فال وج َه �إلى التخطئ� � ِة
ِ
فال وج َه للتخطئ ِة.
•� 532/4سط ��ر  :4قال :نحوَ } :و َه َذا َبع ِل ��ي َ�ش ً
يخا{ [هود .]72 :و�صوابه
كم ��ا يف الن�س ��خ املعتمدة «ه ��ذا» بال واو قبله ��ا ،لكن املح ِّق ��ق يعتمد على
أدرجها يف
امل�ص َح ��ف و ُيهم ��ل ا ُّلن�سخ ،ويظنُّ �أن ترك الواو هن ��ا قبيح لذا � َ
ْ
كث�ي�ر من الآيات .وجوا ُز حذفها ال يخفى على مثله وقد ناق�ش الدماميني
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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موطن مبي ًنا جوا َز حذف الواو والفاء العاطفتني من
امل�س�أل� � َة يف �أك َرث من ٍ
مطالع الآيات امل�ست�ش َهد بها(.)45
�ال الثاني ُة اً
• 534/4ال�سط ��ر الأول :التداخ ُل �أنْ تكونَ احل � ُ
حال من �ضمري
الأولى .و�صوابه :من �ضمري يف احلال الأولى.
علمت.
•� 540/4سطر  :3و«ما» ال ُتزاد بعد البا ِء �إال �إذا كانت لل�سببية فيما ُ
و�صوابه كما يف هام�شهَ :ع ِل َمه.
أمرين جمي ًعا ،ومل َيق َب ْل من
•� 543/4سط ��ر  :2وال َّلـه تعالى قد تع َّبدن ��ا بال ِ
ـان �إال ما كان اً
نان .و�صوابه :يتق َّب ْل.
قول
بالل�سان ،واعتقادًا بال َـج ِ
ِ
الإمي ِ
• 543/4هام� ��ش  :6ن� ٌّ��ص مل يقف عليه املح ِّقق يف �ش ��رح عمدة احلافظ،
والن�ص فيه .543/1
َ
النعت �أو م�سا ٍو له.
•� 544/4سطر  :2وق َّد َر
أخ�ص من ِ
الدليل ب�أنَّ املنعوتَ � ُّ
و�صوابه :وق َّر َر.
الت�سهيل مبـ ��ا يقت�ضي
•� 544/4سط ��ر  :6م ��ع �أن ��ه �صري� � ٌح يف �أك ِرث ن�س � ِ�خ
ِ
ا�ستواءهما يف الرتبة .و�صوابه� :ص َّر َح.
املفعول
أقرب �إلى
•� 545/4سطر  :5الوج ُه يف ِ
ِ
كون ال ِأول �أولى بالنيابة لأنه � ُ
به من الطرف ِني .و�صوابه� :أنه.
•� 547/4سط ��ر  :4وقد �أ�سلفنا يف ف�ص ��ل «�أل»(� :)46أنَّ �سيبويه َ
جعل «ذا
ال ُـج َّمة» من قولهم« :يا هذا ذا ال ُـج َّمة» َ
أخ�ص
عطف ٍ
بيانُ ،
وا�سم الإ�شارة � ُّ
قلت :هذه الإحالة �سهو من الدماميني ومع
منه .انتهى كالم الدمامينيُ .
ذلك ف�إن املحقق �أحال على �ص 39من الأ�صل ،وهي �إحالة على �سراب.
اخلا�ص؛ �أي:
العلم
• 549/4ال�سط ��ر الأول� :أعر ُفه ��ا� :ضميـ ُر املتك ِّلم ،ث ��م ُ
ُّ
ٌ
م�شارك.
الذي مل تتفق له م�شارك ٌة .و�صوابه :الذي مل يتفق له
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• 549/4هام�ش  :1قال املحقق :ال�ضمري يعود على �سيبويه .و�صوابه :عود
ال�ضمري على ابن ع�صفور ال �سيبويه.
الختالف اجله ��ة .و�صوابه كما يف هام�شه:
•� 551/4سط ��ر  :10وال يت�أتَّى
ِ
تنا َيف.
•� 558/4سطر  :7و«التكاثر» هنا :الكثيـ ُر .و�صوابه :الكاثر.
• 562/4ال�سطر الأول :و�أك ُرث ما يحذ ُفه احلجازيون مع «ال» نحو :اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل
اللهَّ ُ  .و�صوابه� :إال.
• 569/4ال�سط ��ر الأخري :وهن ��ا قد جعل «ر َّك َب َك» جوا ًب ��ا لل�شرط ،واجلا َّر
فلز َم تق ُّد ُمها يف ح ِّي ِز اجلزاء على ال�شرط ،وهو باط ٌل.
املتقدِّ َم متع ِّل ًقا بهِ ،
فلز َم تق ُّد ُم ما يف.
و�صوابهِ :
ُ
تعريف
•� 570/4سطر  :6وتقري ُر وج ِه ال�شب ِه �أن «�أجمع» ونح َوه ُمغتف ٌر فيه
رب.
الإ�ضافة .و�صوابه :معت ٌ
•� 571/4سطر  4من �أ�سفل :و�إذا ال�ضامر العي�س ...و�صوابه �أنه قطعة من
بي ��ت �شعر �ساقه املحقق على �أنه من الن�ث�ر بال تن�سيق �شعري وال تخريج
ال�ضامر ال َعـ ْن ِ�س».
ف�ضلاً عما وقع فيه من حتريف ،وح ُّقه« :يا ذا
ِ
بنف�سه ،بنا ًء على �أنه ال ُيعلقُ �إال مبتعلق.
• 573/4ال�سطر الأخري :هو ٍّ
متعد ِ
و�صوابهُ :يعقل.
ُ
•� 576/4سط ��ر  4م ��ن �أ�سف ��ل :وحيث اعرت� َ��ض
امل�صنف بذل ��ك ف ِل َـم كانَ
َ
اعرتف.
الن�صب على املدح..؟ و�صوابه:
الظاه ُر
َ
َ
«فجعل الرج ُل
عبا�س( )47ر�ضي اهلل عنه:
ابن ٍ
• 580/4ال�سطر الأول :كقول ِ
أر�سل اً
يخرج � َ
قلت :ع َّلق
ر�سول» .انتهى كالم الدمامينيُ .
�إذا مل ي�ستط ْع �أن َ
الن�ص برتجمة البن عبا� � ٍ�س ،وابنُ عبا�س لي�س مغمو ًرا
املح ِّق ��ق على هذا ِّ
حت ��ى ُيع ِّرفنا به ،وقد ك ��ان من منهج التحقيق التعري � ُ�ف بغري امل�شاهري،
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منهجا ،فهو ال يجري على قاعدة
لك ��ن املحقق مل يلتزم مبا ق ��رره لنف�سه ً
كما ع ّودنا ،ثم �إنه مل يخ ِّرج �أثر ابن عبا�س� ،أمل يكن من الأولى �أن ُيخ ِّر َج
احلديثَ ويد َع الرتجمة؟!
•� 581/4سط ��ر 12ك َّرر املحقق ه ��ذه العبارة كاملة مرتني بتحريف ي�سري:
وقد �أجازوا يف نحوُ :
أكيد كمـا ذك َره.
رب زي ٌد الظه ُر والبطن» الت� َ
«�ض َ
علمت �أنه ال ميتن ُع �أن يقال�« :أُ ِك ُلت الأرغفة
• 581/4ال�سط ��ر الأخري :وقد َ
«�سكنت الدا َر بيتًا منها» .و�صوابه�« :أُ ِك ِلت الأرغف ُة جز ٌء
ج ��ز ًءا منها» ،وال
ُ
بيت منها».
نت الدا ُر ٌ
«�س ِك ِ
منها» ،وال ُ
«�سكنت
كلت جز ًءا من الأرغفة» ،وال
ُ
• 582/4ال�سطر الأول� :إذ ال يقال�« :أَ ُ
بي ًت ��ا م ��ن ال ��دار» .و�صوابه� :إذ ال يق ��ال�« :أُكل � ْ�ت جز ٌء م ��ن الأرغفة» ،وال
بيت من الدار».
نت ٌ
«�س ِك ْ
ُ
•� 583/4سطر  :4وقد يقال :مخالفتُه للقيا�س يقت�ضي َ
احلمل عليه
�ضعف
ِ
إمكان غريه ال امتناع احلمل عليه .و�صوابه :المتناع.
عند � ِ
•� 584/4سط ��ر  :7ف� ��إذا ُق ��دِّ َر املف ��ر ُد زال املعنى امل ��را ُد كمـ ��ا بيناه هنا.
و�صوابه :فاتَ .
•� 584/4سط ��ر  5م ��ن �أ�سف ��ل :وذل ��ك �أن املبت ��د�أَ
َ
املو�صول بجمل� � ٍة فعلي ٍة
م�شابه ال�سم ال�شرط .و�صوابه :م�شابهٌ.
م�ستقبل ٍة
ٍ
عدم �صالحي ِة املق َّد ِر
•� 584/4سطر  2من �أ�سفل :بل القرين ُة قائم ٌة ،وهي ُ
�شرط .و�صوابه :لأن يكونَ .
وال يكونَ
جواب ٍ
َ
مرفوعا بالأ�صالة �أو
•� 585/4سطر  :4وج ُه ا�ستدال ِلـهم بهذا �إما �أن يكونَ
ً
بالتبعية .و�صوابه :ا�ستدال ِلـهم بذلك �أن «م�ش ُيها» �إما.
جن�س من التم ��ر .و�صوابه:
•� 586/4سط ��ر َّ :6
و«ال�صـ َرف ��انُ » مفتح ��اتٌ ٌ :
بفتحات.
ٍ
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ُ
امل�صنف القائ ُل ب�أنَّ «و�صا ٌل» مبتد�أ .و�صوابه:
•� 587/4سطر  :2و�إمنـا َو ِه َم
َ
ُ
القائل.
امل�صنف
َو َّه َم
•� 587/4سط ��ر  5من �أ�سف ��ل :فلي�س تخطئة هذا القائ � ِ�ل �إ�سنادًا �إلى قول
قول غ�ي�ر �سيبويه من
�سيبوي ��ه ب�أو َل ��ى م ��ن ت�صويب ِ
كالم ��ه �إ�سن ��ادًا �إلى ِ
النحاة .و�صوابه يف املو�ضعني :ا�ستنادًا.
• 594/4ال�سط ��ر الأخري :ولي�س كذلك؛ لأن هذه م�صدر الداللة ال ال َّد اَلل.
و�صوابه :هذا م�صدره.
•� 598/4سط ��ر  :9و«الأقيال» ُ�ضب � َ�ط بالياء التحتي ��ة والفوقية .و�صوابه:
باملثناة.
•� 599/4سطر � :2إذا تب َعه يف الن�سبة كمـا ُ�سـ ِّم َي «تَـ ِب ًعا» َمن َت ِبـ َع الذي قبله
يف الـ ُملك .و�صوابهُ :تـ َّب ًعا.
• 602/4ال�سطر الأول :بنا ًء على �أن ال�صف َة تخ�صي�صه ،واملق�صود العموم
ـخ�ص�صه.
والإبهام .و�صوابهُ :ت ِّ
«كم»
•� 605/4سط ��ر  :5ووج ُهن ��ا هن ��ا �أن نوا�س ��خَ االبتداء ال تدخ� � ُل على ْ
املجازا ِة .و�صوابهَ :ك ِل ِم املجازا ِة.
ا�سم «كان» الناق�ص ِة و�أخوا ِتـها.
•� 605/4سط ��ر  :7املرا ُد ُمب�شبه ِه
ِ
الفاعل ُ
و�صوابهُ :مب�شب ِه.
ٌ
خالف يف �أن «كم»
•� 608/4سطر  2من �أ�سفل :وعلى هذا فينبغي �أال يكونَ
اخلربي َة ُتـع ِّلـقُ عن العمل .و�صوابه :فينبغي �أن يكونَ .
•� 611/4سطر  :3اال�ست�شها ُد دائ ًما محلُّه «كان �أُ َّم َك» .و�صوابه� :إمنا.
كائن �أبوه زي ٌد .و�صوابه :زيدً ا.
•� 612/4سطر � :4إنه مبعنى :مررتُ
ٍ
برجل ٍ
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إمكان جع ِله عل ��ى اال�شتغال ،وهو قيا�سي .و�صوابه:
•� 613/4سط ��ر  :5مع � ِ
قيا�س.
ٌ
•� 613/4سط ��ر  3م ��ن �أ�سفل :و�أما ثان ًي ��ا فمن امل�شهور عن ��د الكوفيني �أن
املبتد�أ واخلبـ َر تراف َعا .و�صوابه :عن الكوفيني.
•� 615/4سط ��ر  :7فيكونُ � ُ
�ذف الفاعل كمـا �صن َع
القول المتنا ِع ح � ِ
إطالق ِ
ُ
امل�صنف م�ستدر ًكا .و�صوابه :بامتنا ِع.
•� 618/4سط ��ر � 8أث ٌر بال تخريج وهو :قول �أبي بكر ال�صديق (« :)48وال َّلـ ِه
أظلم منه».
�أنا ُ
كنت � َ
• 620/4هام� ��ش  6مل يق ��ف املح ِّق ��ق عل ��ى تخريج ن�ص من كت ��اب «�شرح
الت�سهيل» البن مالك بزعم �أنه ناق�ص ،والن�ص فيه .261/3
الزمخ�شري ...و�صوابه:
•� 622/4سط ��ر  2من �أ�سفل :قال� :أحدهما :قول
ِّ
�أحدها.
أمرين يف الآية الأولى ال�ستفهاميتها.
•� 624/4سطر  :10ج َّو َز اجلمـاع ُة ال ِ
َ
ف�ص�ي َ�ر �إليه ،ولي�س
و�أم ��ا الآي ُة الثاني� � ُة ف ُو ِج َد فيها ما ُيع ِّيـ ��نُ
اال�ستئناف ِ
مبقت�ض لتعيي ِنه .و�صوابه :ال�ستقام ِتهما  -تع ُّيـ ُنه  -لتع ُّيـ ِنه.
تعيي ُنه هنا
ٍ
امل�ضاف
والغفران
•� 625/4سط ��ر  :5وجوا ُبه� :أن الإ�شار َة وقع ��ت لل�صب ِـر
ِ
ِ
ـرين .و�صوابه� :ضمي ِـر َ«من».
ك ٌّل منهمـا �إلى �ضمي ِ
• 628/4الفق ��رة الثاني ��ة :فه�َّل�اَّ حم � َ�ل اَ
�ري� :إنَّ
قول الفار�س � ِّ�ي والزمخ�ش � ِّ
احلجازي� � َة متعين� � ٌة يف قوله تعال ��ىَ } :و َما اللهَّ ُ ِب َغ ِف ٍل{ عل ��ى ذلك .ولـ َمن
بن�صب
�أ�س ��ا َء الظ ��نَّ بهمـا حيث جع َلهمـا ظان�ي ِ�ن �أنَّ زياد َة الب ��اء منوط ٌة
ِ
اخلبـ ��ر؟ مع �أنهما لي�س ت�صري� � ٌح يف كالمهما مبـا ظ َّنه عليهمـا .و�صوابه:
َ
قول  -ول َـم �أ�سا َء  -مع �أنه لي�س يف كالمهما ت�صري ٌح مبـا ظ َّنه.
•� 630/4سطر  :6كمـا َن َفى ال َإثم عن املت� ِّأخ ِر .و�صوابهُ :ن ِفي ال ُإثم.
2 1

57

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1442
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

114

• 631/4ال�سط ��ر الأخ�ي�ر :لأن ��ه �أُري ��د بالعب ��ا ِد فيه ��ا املخل�ص�ي�ن ،فت ُِـر َك
اال�ستثناء .و�صوابه كما يف هام�شه :املخل�صون.
•� 632/4سط ��ر  :10والإلبا� � ُ�س واق� � ٌع يف العربية ،بدلي � ِ�ل �أ�سمـاء اجلنا�س
وامل�شتـ َركات .و�صوابه :الأجنا�س.
•� 633/4سطر  :6ف�إن القراءتني ثابتان قط ًعا .و�صوابه :ثابتتان.
الر�ضي باجلواب الثاين .و�صوابه :الأول.
أجاب
•� 634/4سطر  :9وقد � َ
ُّ
ُ
«ويك�شف عن ه ��ذا وين ِّبه على �س ِّره
• 644/4هام� ��ش  3عل ��ق الن�ص الآتي:
الدين
م ��ا وق� � َع ِ
ذهب �إليه الإم � ُ
لبع�ض املح ِّقق ِني يف ال ��ر ِّد على ما َ
�ام فخ ُر ِ
ب ��نُ اخلطي ��ب» = مع ِّر ًفا خط� ��أً بـ :ل�س ��ان الدين محمد ب ��ن عبد اهلل بن
�سعي ��د ال�سلماين ...و�إمنا املق�صود هنا ه ��و «محمد بن عمر بن احل�سن
ب ��ن احل�سني» ،املع ��روف بالإمام فخ ��ر الدين ال ��رازي� ،صاحب التف�سري
ال�شهري ،مات �سنة  606هـ.
ُ
•� 646/4سطر � :8إمنـا
النقل باملعنى فيها فيمـا مل ُيد َّونْ
اخلالف يف جوا ِز ِ
تب.
يف كتاب .و�صوابه :وال ُك َ
•� 646/4سط ��ر  3م ��ن �أ�سفل :فال فرق ب�ي�ن املهيع يف �صح ��ة اال�ستدالل.
و�صوابه :اجلميع.
• 650/4هام� ��ش  3يزع ��م �أن املراد من قول امل�صن ��ف« :الإمام»� :إمنا هو
�سيبويه .و�صوابه :الفخر الرازي.
•� 657/4سط ��ر  :5فلذلك رفعه �إيذا ًنا منه ب�أن ��ه مل ي�صن ْع �شي ًئا منه ُّ
قط.
و�صوابه� :إيذا ًنا ب�أنه مل ي�صن ْع منه �شي ًئا ُّ
قط.
َذودان غن َمهمـا،
•� 660/4سط ��ر َ :7ومن مل يت�أ َّمل ق َّدرَ :ي�سق ��ونَ �إب َلهم ،وت ِ
وال َن�سقي غن ًما .و�صوابه :غن َمنا.
•� 669/4سطر  :9وطعا ٌم ُمـ َق ْر َفـ ٌل و ُم َق ْرفنٌ ُ :م َطـ َّي ٌب به .و�صوابه :و ُم َق ْر َن ٌف.
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•� 678/4سطر  :5و«ال َّثغام» مبثلث ٍة مفتوح ٍة ،وع ٍني معجم ٍة .و�صوابه :وغ ٍني.
• 682/4هام� ��ش  4يقول املح ِّقق :مل �أعرث على ر�أيه يف مخت�صره املطبوع.
قلت :بل هو يف جامع الأمهات �ص.298
ُ
الزيدان
�ان ،وذه � َ�ب
ِ
�ان الفا�ض�ل ِ
•� 687/4سط ��ر  :4نح ��و« :ج ��ا َء الرج�ل ِ
راكب ِني ،و� َ
أقبل الزيدان �أكرمتُهمـا» .و�صوابه :اللذان.
�ان»( ،)49من
• 688/4هام� ��ش  :4خ� � َّرج املح ِّق ��ق حديث�« :أُ ِح َّل � ْ�ت لنا ميتت � ِ
«ك�ش ��ف اخلفاء» ،وهو عن ��د �أحمد يف «م�سنده» ،وه ��ذا جهل بفنِّ تخريج
احلديث.
• 694/4هام� ��ش  6يقول املح ِّقق تعلي ًقا على الآية  46من �سورة العنكبوت:
قلت:
و�سق ��ط } َو�إِ َل ُه َن ��ا َو ِ�إ َل ُه ُك ��م َو ِح ��د َو َنحنُ َل� � ُه ُم�س ِل ُمونَ { م ��ن ج و دُ .
والتعب�ي�ر بكلمة «�سق ��ط» مع املق َّد�سات مثل القر�آن في ��ه �سوء �أدب ينبغي
عدل عنه.
�أن ُي َ
قبيل حذف ال�صل ��ة لدليل �صل ٍة
•� 696/4سط ��ر  3م ��ن �أ�سفل :فيك ��ون من ِ
�أخرى عليها .و�صوابه :لداللة.
امليم .و�صوابه:
•� 700/4سطر � :13إذ الثاين من َمخ َلع الب�سيط �إنْ ُ�س ِّك ِ
نت ُ
مخ َّلع الب�سيط قط ًعا �إنْ .
حاب�س .و�صوابه:
ح�ص ٍني ،والأقر َع بنَ
ٍ
•� 702/4سطر  :9ويعني :عيين َة بن ْ
ح�صن.
ٍ
وج َع الرفع مبـا يظه ُر فيه الرف ُع .و�صوابه:
• 708/4ال�سط ��ر اخلري :فقد ُر ِ
فق َّد َر َوج َه الرفع.
•� 726/4سط ��ر  3من �أ�سف ��ل :وفيه تقد ُمي نا يف جمل ٍة عل ��ى جمل ٍة �أخرى.
فاعل :نايف.
و�صوابه �أنها كلمة واحدة ا�سم ٍ
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هلل ما ن ْلـتُم» .و�صوابه :ما ما ن ْلـتُم.
•� 728/4سطر  :3وقال�« :أ�ص ُله :وا ِ
ولكون اال�سم َعل ًمـا مو�صو ًفا مبـا اتَّ�صف به.
•� 739/4سطر  2من �أ�سف ��لِ :
و�صوابه :اتَّ�صل.
النتائج:
من �أهم نتائج هذه الدرا�سة:
•�أن هذه الطبعة ال ت�صلح لالعتماد عليها يف البحث العلمي وال القراءة.
•�أن الق ��راءات القر�آنية من �أك�ث�ر مواطن الزلل يف �إخراج الن�ص املحقق،
وينبغي العناية بتحقيقها وتوثيقها قبل الطباعة.
•�أن كث ًريا من الر�سائ ��ل العلمية اخلا�صة بالتحقيق حتتاج �إلى �إعادة نظر
من املحققني مرة �أخرى.
واحلمد هلل رب العاملني
الهوامش:
(.1031 ،1030/2 )1
( )2القائل هنا هو الدماميني.
( )3ه ��ذه قراءة �ش ��اذة ،وكذا قراءة احل�سن الب�ص ��ري بعدُ( .انظر :مخت�صر يف �ش ��واذ القراءات البن
خالوي ��ه ،9/1 :مكتبة املتنبي ،القاهرة ،ومعجم الق ��راءات للخطيب ،4/1 :دار �سعد الدين ،ط ،1
2002م).
امل�ضاف ُ
وامل�ضاف �إلي ��ه «�شركائهم» بالفاعل «�أوالدَهم»
«قتل»
( )4ق ��راءة ابن عامر وح ��دَ ه بالف�صل بني
ِ
ِ
يف :ال�سبع ��ة يف الق ��راءات الب ��ن جماهد ( )270حتقي ��ق :د� .شوقي �ضيف ،دار املع ��ارف  -م�صر،
والن�ش ��ر يف الق ��راءات الع�شر البن اجل ��زري ( ،)263/2ت�صحيح ومراجعة :عل ��ي محمد ال�ضباع،
املطبعة التجارية الكربى ،ت�صوير دار الكتب العلمية ،وانت�صر فيه ابن اجلزري البن عامر ،ومعجم
القراءات للخطيب (.)554/2
( )5هذه قراءة �شاذة( .انظر :مخت�صر ابن خالويه� :ص ،74ومعجم القراءات للخطيب.)514/4 :

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442

117

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن /ﻣﺎرس -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

2 1

57

( )6ه ��ذه ق ��راءة ابن عامر واحلل ��واين عن ه�شام ،ورواية عن ابن م�سعود وقال ��ون والوليد بن م�سلم عن
نافع( .انظر :الن�شر ،294 ،293/2 :ومعجم القراءات للخطيب.)221 ،220/4 :
( )7ه ��ذه ق ��راءة ُقنبل وال َبزي من طريق ربيع ��ة( .انظر :الن�شر ،282/2 :ومعج ��م القراءات للخطيب:
.)181/10
( )8هذه قراءة �شاذة( .انظر :املحت�سب ،255/2 :ومعجم القراءات للخطيب.)374/8 :
( )9ه ��ذه ق ��راءة �شاذة ،قر�أ بها احل�سن والأعم�ش وابن َيع َمر ،برفع «�أح�سن» على �أنه خرب محذوف؛ �أي:
ه ��و �أح�سنُ ( .انظر :املحت�سب ،234/1 :و�إحتاف ف�ضالء الب�ش ��ر للدمياطي� :ص ،277حتقيق �أن�س
مهرة ،طبعة دار الكتب العلمية2006 ،م ،ومعجم القراءات للخطيب.)588 ،587/2 :
( )10ه ��ذه ق ��راءة �شاذة( .انظر :البح ��ر املحيط لأبي حيان ،461/20 :حتقي ��ق جمموعة ،دار الر�سالة
نا�شرون بريوت ،ط 1،2015م ،ومعجم القراءات للخطيب.)335/6 :
( )11ه ��ذه ق ��راءة �شاذة( .انظ ��ر� :شرح الر�ضي عل ��ى الكافي ��ة ،359/4 :حتقيق :يو�س ��ف ح�سن عمر،
من�شورات جامعة قاريون�س ،بني غازي ،ط  1996 ،2م ،ومعجم القراءات للخطيب.)302/3 :
( )12هذه قراءة �شاذة ،وهي لغة م�سموعة( .انظر� :إعراب القراءات ال�شواذ للعكربي ،726/2 :حتقيق
محمد ال�سيد عزوز ،عامل الكتب ،ط 1996 ،1م ،ومعجم القراءات للخطيب.)505/10 :
( )13ه ��ذه ق ��راءة �ش ��اذة ،حكى �سيبويه عن هارون ب ��ن مو�سى �أنها هكذا يف بع� ��ض امل�صاحف( .انظر:
الكت ��اب ل�سيبوي ��ه ،36/3 :حتقيق :عبد ال�س�ل�ام محمد هارون ،مكتبة اخلاجن ��ي ،القاهرة ،ط ،3
 1988م ،ومعجم القراءات للخطيب.)31/10 :
( )14ه ��ذه قراءة �ش ��اذة ،قر�أ «�أُت ِب� � َع» بقطع الألف و�ضمها عل ��ى البناء للمفعول( .انظ ��ر :مخت�صر ابن
خالويه� :ص ،66ومعجم القراءات للخطيب.)160/4 :
( )15ق ��ر�أ حف� ��ص وحده م ��ن ال�سبعة «واخلام�س� � َة» بالن�صب ،والباق ��ون برفعها ،وقر�أ ناف ��ع وحده�« :أنْ
َغ ِ�ض � َ�ب» بتخفي ��ف النون وك�س ��ر ال�ضاد( .انظ ��ر :ال�سبعة�� � :ص ،453ومعجم الق ��راءات للخطيب:
.)233 ،232/6
املحت�سب البن جني:
( )16ه ��ذه ق ��راءة �شاذة ،قر�أ به ��ا يحيى بن يعمر ،وطلحة ب ��ن م�صرف( .انظ ��ر:
َ
 ،61/2حتقي ��ق :علي النجدي نا�ص ��ف ،عبد احلليم النجار ،عبد الفت ��اح �إ�سماعيل �شلبي ،املجل�س
الأعلى لل�شئون الإ�سالمية مب�صر1994 ،م .ومعجم القراءات للخطيب.)11/6 :
( )17انظر :الن�شر ( ،)236/2ومعجم القراءات للخطيب (.)396 ،395/1
( )18ه ��ذه ق ��راءة �أبي جعفر والك�سائي وروي�س بتخفي ��ف الم «�أال» ،والباقون بت�شديدها( .انظر :الن�شر:
 ،337/2ومعجم القراءات للخطيب.)504/6 :
( )19هذه قراءة ابن كثري و�أبي عمرو وحمزة والك�سائي وعا�صم يف رواية �أبي بكر وخلف ،وقر�أ الباقون:
«تَ�ش َتهِ ي ِه»( .انظر :الن�شر ،370/2 :ومعجم القراءات للخطيب.)398/8 :
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وت �أَ ِذنَ اللهَّ ُ �أَن تُر َف َع َو ُيذ َك َر ِفي َها ا�س ُم ُه ُي َ�س ِّب ُح َل ُه ِفي َها ِبال ُغ ُد ِّو َوال َأ�ص ِال  ٣٦ر َِجال
( )20من الآيتني} :فيِ ُب ُي ٍ
ال�ص َلو ِة َو�إِي َت ��ا ِء ال َّز َكو ِة{  ....وقراءة « ُي َ�س َّب ُح» هنا بفتح
اَّل ُتلهِ يهِ ��م تجِ َ � � َرة َو اَل َبي ٌع َعن ِذ ِ
كر اللهَّ ِ َو�إِ َق ِام َّ
الب ��اء ُم َـج َّه�ًل�اً هي قراء ُة ابن عامر و�شعب ��ة ،والباقون بك�سرها( .انظ ��ر :الن�شر ،332/2 :ومعجم
القراءات للخطيب.)274/6 :
( )21قر�أه ��ا بالت ��اء روي�س عن يعقوب( .انظ ��ر :الن�شر ،285/2 :ومعجم الق ��راءات للخطيب،573/3 :
.)574
( )22ه ��ذه قراءة نافع واب ��ن كثري و�أبي عمرو و�أبي جعفر ويعقوب( .انظ ��ر :الإحتاف� :ص ،208ومعجم
القراءات للخطيب.)372/1 :
( )23هذه قراءة �شاذة( .انظر :املحت�سب ،217/1 :ومعجم القراءات للخطيب.)335/2 :
( )24ه ��ذه ق ��راءة نافع وابن كثري و�أبي عمرو وابن عامر و�أبي جعف ��ر ويعقوب( .انظر :الن�شر،261/2 :
ومعجم القراءات للخطيب.)495/2 :
( )25قر�أ الكوفيون�« :أجنانا» ،والباقون�« :أجنيتَنا»( .انظر :الن�شر ،259/2 :ومعجم القراءات للخطيب:
.)451/2
( )26الآي ��ةَ :ف�إِ َّما َي�أ ِت َي َّن ُك ��م ِّم ِّني هُ دى َف َمن َت ِب َع هُ دَ َاي َفلاَ َخ ٌ
وف َع َليهِ ��م َو اَل هُ م َيحزَ ُنونَ  .والقراءة ب�ضم
الفاء بال تنوين قراءة �شاذة( .انظر :الإحتاف� :ص ،176ومعجم القراءات للخطيب.)87/1 :
ال�سح ُر» بهم ��زة ا�ستفهام و�إبدال همزة الو�صل �أل ًفا( .انظر:
( )27ه ��ذه قراءة �أبي عمرو و�أبي جعفرَ « :ء ِّ
الإحتاف� :ص ،317ومعجم القراءات للخطيب.)602/3 :
( )28ه ��ذه الق ��راءة �شاذة( .انظر� :إع ��راب القراءات ال�سبع وعللها البن خالوي ��ه ،450/2 :حتقيق عبد
الرحمن العثيمني ،اخلاجني ،ط 1992 ،1م ،ومعجم القراءات للخطيب.)343/10 :
(ُ )29حرفت كلمة «اجلهة» �إلى «اجلملة».
( )30مع حتريف كلمة «ينته�ض» لـ«ينه�ض».
( )31الإبه ��اج يف �ش ��رح املنهاج لتقي الدين ال�سبكي وول ��ده ( ،)99/2طبعة دار الكتب العلمية1995 ،م.
وال�سبك ��ي ه ��و �أب ��و احل�سن علي ب ��ن عبد الكايف ب ��ن علي بن مت ��ام ال�سبكي الأن�ص ��اري اخلزرجي
ال�شافع ��ي ،والد ال�سبكي �صاحب الطبق ��ات ،مات �سنة  756هـ( .انظر :طبق ��ات ال�شافعية الكربى
لت ��اج الدي ��ن ال�سبكي ،139/10 :حتقي ��ق :محمود محمد الطناحي ،عبد الفت ��اح محمد احللو ،دار
�إحياء الكتب العربية).
( )32الإبهاج يف �شرح املنهاج (.)96/2
( )33ه ��ذا ج ��زء من حديث طويل �أخرجه البخ ��اري ( )10 - 8/1برق ��م ( ،)7عناية :محمد زهري بن
نا�صر النا�صر ،دار طوق النجاة ،ط 1422 ،1هـ.
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( )34البخاري ( )92/9برقم (.)7280
( )35هو �أبو احل�سن علي بن مو�سى بن محمد بن عبد امللك بن �سعيد الأندل�سي ،الأديب النحوي امل�ؤرخ،
م ��ن ذرية عمار بن يا�سر ال�صحابي ،قر�أ النح ��و والأدب على ال�شلوبني ،مات �سنة  673هـ( .انظر:
بغي ��ة الوعاة لل�سيوطي ،209/2 :حتقي ��ق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار الفكر ،طـ  1399 ،2هـ -
 1979م).
( )36هو عمر بن �أحمد بن هبة اهلل بن �أبي جرادة العقيلي ،املعروف بابن ال َع ِدمي ،م�ؤ ِّرخ ،محدِّ ث ،فقيه،
كات ��ب ،من كتبه «بغية الطلب يف تاريخ حلب» ،م ��ات بالقاهرة �سنة  666هـ( .انظر :فوات الوفيات
البن �شاكر الكتبي ،126/3 :حتقيق �إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،ط .)1
( )37ه ��و جم ��ال الدين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى ب ��ن محمد� ،أبو احل�سني اجلزار� ،شاعر م�صري
ظريف ،كان جزا ًرا بالف�سطاط ،مات �سنة  679هـ( .انظر :فوات الوفيات.)277/4 :
( )38انظر :الإي�ضاح يف �شرح املف�صل ( ،)383/1حتقيق مو�سى بناي العليلي ،مطبعة العاين بغداد.
( )39وقد تكرر هذا التحريف كث ًريا يقر�أ كلمة «ك�أن» على �أنها «كان».
( )40كذا بهذا ال�ضبط اخلط�أ.
تب�صر.
( )41ولقد تكرر هذا منه كث ًريا �أن يثبت ال�صواب يف احلا�شية واخلط�أ يف املنت دون ّ
( )42وق ��د تك ��رر هذا اخلط�أ كث ًريا كم ��ا يف �ص� 198سطر  5 ،3من �أ�سفل ،حي ��ث يخلط بني قراءة «� اًأول»
و«�أو ال».
( )43يق�صد يف ف�صل «ع َلى».
( )44البخاري ( )82/6برقم ( )4708يق�صد بهن �سورة بني �إ�سرائيل والكهف ومرمي.
( )45وقد عقدتُ لهذه الق�ضية املهمة بح ًثا بعنوان «حكم االحتجاج بالآيات القر�آنية مع ترك الواو والفاء
العاطفتني من مطالعها» ،ون�شر مبجلة كلية درا�سات �إ�سالمية بنات ،جامعة الأزهر ،ج  ،1عدد ،36
2020م.
( )46ه ��ذا �سهو من الدماميني؛ لأن هذا املوطن مل يرد يف كتابنا هذا ،و�إمنا ورد يف املزج له (�ص)289
حتقيق :عبد احلافظ الع�سيلي ،مكتبة الآداب ،ط 2012 ،1م .وانظر :الكتاب (.)190 ،189/2
( )47البخاري ( )111/6برقم (.)4770
( )48البخاري ( )5/5برقم (.)3661
(� )49أخرج ��ه �أحم ��د يف م�سنده ( )15/10برقم ( ،)5723حتقيق� :شعي ��ب الأرن�ؤوط و�آخرين ،م�ؤ�س�سة
الر�سال ��ة ،ط  2001 ،1م ،و�صحح ��ه الألب ��اين يف ال�سل�سل ��ة ال�صحيح ��ة ( )111/3برقم ()1118
مكتبة املعارف ،ط .1
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اخل ْرج واحةٌ حضارية
َ

نظرة يف السياق احلضاري حتى القرن الرابع الهجري
د� .سعيد بن دبي�س العتيبي
تقدمي:

اخل ��رج �إحدى محافظات منطقة الريا�ض ،تقع جنوب �شرق مدينة الريا�ض،
ويحده ��ا من ال�شرق املنطقة ال�شرقية ،ومن الغرب محافظة املزاحمية ومحافظة
احلري ��ق ،ومن اجلن ��وب محافظة الأفالج ،وم ��ن ال�شمال مدين ��ة الريا�ض .وتبلغ
م�ساحتها 19790كلم.2
تعترب اخلرج من الواح ��ات الرئي�سة يف قلب اجلزيرة العربية ،ومتيزت ب�أنها
م ��ن �أكرث املناطق جذ ًبا للتج ّمعات الب�شرية من ��ذ القدم ،ملا توفر بها من مقومات
طبيعي ��ة كخ�صوبة الأر�ض وتوف ��ر املياه ،وخامات احلج ��ارة امل�ستخدمة لأغرا�ض
البناء املختلفة وتو�سطها اجلزيرة العربية مما جعلها مم ًرا لطرق القوافل.
� اً
أول :الإطار احل�ضاري والتاريخي:
ك�شف ��ت �أعمال امل�سح الأثري عن دالئل ق ��دم اال�ستقرار الب�شري يف محافظة
اخل ��رج� ،إذ وجد مواقع ت�شتمل عل ��ى �أدوات حجرية تعود للع�صر احلجري القدمي
الأو�س ��ط ت�ؤرخ ما ب�ي�ن (� )50.000 – 150.000سنة ق .م ،وخالل فرتة الع�صر
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الربون ��زي (� )3000سنة ق.م .ت ��دل كرثة حقول تالل املقابر العائدة لتلك الفرتة
عل ��ى كثاف ��ة ون�شاط اال�ستيط ��ان الب�شري يف املنطقة� ،إذ ع�ث�ر يف عدد من املواقع
على مئ ��ات املقابر من �أهمها مواقع عني ال�ضلع ،والعفجة والرفايع وخف�س دغره،
وفرزان وغريها(.)1
خ�ل�ال الع�صور التاريخية القدمية ظهر ا�سم (جو) ،يف امل�صادر التاريخية،
وك ��ان هذا اال�س ��م يطلق على ما عرف فيم ��ا بعد خالل الع�ص ��ر الإ�سالمي با�سم
�إقلي ��م اليمام ��ة ،وعرف ا�سم جو اخل�ض ��ارم على ما يعرف حال ًي ��ا باخلرج كجزء
م ��ن اليمامة(جو)( ،)2ويذكر الإخباريون �أن �أقدم الأمم التي �سكنت اليمامة هما
قبيلت ��ا ط�سم وجدي�س وهما من قبائل العرب البائدةُ ،
وذكر �أن خ�ضراء َح ْجر هي
قاعدة ط�سم وجدي�س ،وفيها �أثارهم وح�صونهم ،وكانت جدي�س ت�سكن اخل�ضرمة
وط�سم ت�سكن اخل�ضراء( ،)3وذكر حمد اجلا�سر �أن خ�ضراء حجر هي التي عرفت
خ�ل�ال الع�ص ��ر الإ�سالمي با�سم حج ��ر اليمامة التي قامت عل ��ى �أنقا�ضها مدينة
الريا� ��ض حال ًيا� ،أم ��ا اخل�ضرمة فتقع يف �أ�سفل وادي اخلرج يف املو�ضع الذي تقوم
ونرجح �أنّ من �آثارها املوقع
فيه بلدة اليمامة يف الوقت احلا�ضر �أو قري ًبا منهاّ )4(.
الأث ��ري املع ��روف يف الوقت الراه ��ن با�سم اليمامة �أو البنة ال ��ذي يقع يف الطرف
ال�شرق ��ي من بل ��دة اليمامة .وقب ��ل الإ�سالم بنح ��و قرنني من الزم ��ان ا�ستقر بنو
حنيفة يف اليمامة ،و�شاركهم يف �سكنها عدد من القبائل الأخرى(.)5
متي ��زت اليمامة مبوقع مهم م ��ن اجلزيرة العربية لعوام ��ل منها اجلغرافية
واالقت�صادية ،فموقعها اجلغرايف يتو�سط من اجلزيرة العربية ،وحتيط به البلدان
والأقالي ��م الهامة ،ففي الغ ��رب منها منطقة احلجاز ومدينت ��ا مكة واملدينة ،ويف
اجلن ��وب اليمن ،ويف ال�شمال العراق ،ومن ال�شرق اخلليج العربي ،وبهذا �أ�صبحت
�أر�ضه ��ا مع�ب ً�را وملتق ��ى لطرق القواف ��ل والتج ��ارة واحلج ،وكان خ�ل�ال الع�صور
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ال�سابق ��ة للإ�سالم مير ب�إقليم اخل ��رج طريقان من �أ�شهر طرق التجارة التي تعرب
اجلزيرة العربية؛ الطريق الأول يبد�أ من قنا يف ح�ضرموت ،مرو ًرا مبراكز جتارية
منها �شبوة وجن ��ران والفاو ،ثم ي�أخذ على وادي الدوا�سر والأفالج ،وي�ستمر حتى
ي�ص ��ل �إل ��ى اليمامة(اخل ��رج) ،ومنها يتفرع �إل ��ى طريقني� :أحدهم ��ا يتجه �شر ًقا
نح ��و اخللي ��ج العربي ،والآخر �شم � اً�ال �إلى بالد ال�شام .والطري ��ق الثاين :يبد�أ من
ح�ضرم ��وت ويتجه �إل ��ى جنران ثم يعرب واحة يربين حتى ي�صل �إلى اجلرهاء على
�ساحل اخلليج العربي ،ومن واحة يربين يتفرع منه طريق يتجه �إلى اليمامة مرو ًرا
وعرف يف اليمامة �س ��وق حجر الذي كان من
باخل ��رج ومنها �إلى ب�ل�اد ال�شام(ُ .)6
�أ�س ��واق العرب امل�شهورة قبل الإ�سالم ،وظ ّل حتى �آخر الع�صر الأموي ،وكان �سو ًقا
مو�سم ًّي ��ا ك�سوق عكاظ ،يق ��ام من العا�شر من محرم حتى نهايت ��ه ،ويقام فيه �إلى
جانب التجارة ا ُ
خل َطب و�إن�شا ُد ال�شعر .كما ُعرف � ً
اخل ْ�ضرمة وعدد من
أي�ضا �سوق ِ
()7
الأ�سواق الأخرى .
ود ّل ��ت الأعمال الأثرية يف محافظة اخلرج عل ��ى وجود مواقع ا�ستيطان تعود
لفرتة ما قبل الإ�سالم ،وبع�ضها ا�ستمر ا�ستيطانه خالل الع�صر الإ�سالمي(.)8
وكان ��ت اخل�ضرم ��ة هي ق�صب ��ة �إقليم ج ��و ا َ
خل َ�ضارم(اخل ��رج) ،وعرفت يف
امل�ص ��ادر اال�سالمي ��ة با�سم اخل�ضرمة �أو ج ��و �أو اليمامة �أحيا ًن ��ا ،وكانت مناف�سة
َ
حل ْج ��ر م ��ن الناحية ال�سيا�سي ��ة واحل�ضارية ،منذ القدم .ق ��ال الهمداين� »:أر�ض
اليمام ��ة َح ْجر وهي ِم ْ�ص ُرها وو�سطها ومنزل الأمراء منها ،و �إليها جتلب الأ�شياء
اخل ْ�ضرمة وهي اليمامة ،وهي من َح ْجر على يوم وليلة» ( ،)9وذكر ابن
ثم َج ّو وهي ِ
خل ��دون �أن اليمامة ا�سم بلد �ضمن �إقليم اليمامة �إذ قال حني ذكر �إقليم اليمامة
�أنّ «قاعدتها حجر ،وبها بلد ا�سمه اليمامة ،وي�س ّمى � ً
أي�ضا جو.)10(»...
وعن ��د ظهور الإ�سالم دخلت قبائ ��ل اليمامة يف الإ�سالم على فرتات مختلفة،
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ويف ال�سن ��ة ال�ساد�سة م ��ن الهجرة �أر�سل ر�سول اهلل �-صل ��ى اهلل عليه و�سلم� -إلى
املل ��وك داخل اجلزيرة العربية وخارجه ��ا يدعوهم �إلى الإ�سالم ،وكان منهم َم ِلكا
اليمام ��ةَ :ه ْوذة بن علي بن ُثمامة بن حنيفة ،من �أهل ُق َّران قرية باليمامة و�سكن
ج� � ّو اخل�ضارم بع ��د �أن تولى زعامة اليمامة ،و ُثمامة ب ��ن �أثال بن حنيفة وكان من
�أهل َح ْجر وزعماء اليمامة( .)11وبعد فتح مكة يف العام التا�سع من الهجرة ا�ستقبل
ر�س ��ول اهلل �-صلى اهلل علي ��ه و�سلم -وفود قبيلة بني حنيف ��ة وغريها من القبائل
الت ��ي دخلت يف الإ�س�ل�ام )12(.ومنذ �أن دخل ��ت اليمامة يف الإ�س�ل�ام عني الر�سول
عليها عددًا من عمال ال�صدقات ،وظلت اليمامة والي ًة يف عهد اخللفاء الرا�شدين
والأموي�ي�ن والعبا�سيني ،تكون لها �إدارة م�ستقلة ترتبط باخلالفة يف بع�ض الأزمنة
و�أحيا ًن ��ا تكون مع املدين ��ة �أو مكة �أو البحرين �أو ُع َم ��ان �أو العراق ،ومنذ منت�صف
الق ��رن الثال ��ث الهجري �أ�صبح �إقليم اخل ��رج قاعدة حلكم بن ��ي الأُ َخ ْي ِ�ضر ،الذي
()13
ا�ستمر �إلى نهاية الن�صف الأول من القرن اخلام�س الهجري .
�شه ��دت اليمام ��ة خالل الق ��رون اخلم�سة الأولى م ��ن الهجرة من� � ًّوا �سكان ًّيا،
وتط ��و ًرا ح�ضار ًّيا ،وذك ��رت امل�صادر وجود نحو �أربعني مدين ��ة وقرية على امتداد
وادي حنيف ��ة ورواف ��ده ( .)14وذكر الهمداين �أن يف جو اخل�ض ��ارم (اخلرج) قرى
وح�صون وذكر قرى ُّ
ال�ض َبيعة وامللحاء واخلرج ،ومدينة اخل�ضرمة(.)15
وازده ��رت احلالة االقت�صادي ��ة يف اليمامة يف جماالت الزراع ��ة وال�صناعة
والتج ��ارة( ،)16فم ��ن الناحي ��ة الزراعية تعت�ب�ر اليمامة ،خا�ص ��ة واحة اخلرج من
�أه ��م الأقاليم يف و�سط اجلزيرة العربية املعروف ��ة بوفرة مواردها املائية وعيونها
وخ�صوب ��ة �أر�ضها ،ويف واحة اخلرج ت�صب فحول �أودية عار�ض اليمامة( .)17وذكر
ابن الفقيه عيون اليمامة ومما ذكره يف واحة اخلرج ما �أ�شار اليه بقوله“ :وعيون
الهيت ،وعني بج ّو
اليمام ��ة كث�ي�رة فيها عني يقال له ��ا اخل�ضراء ،وعني يقال له ��ا ِ
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جت ��ري من جبل يقال له ال َّدام ،وهو جبل معرت�ض مطلع اليمامة يحول بينها وبني
َي رْ ِبي ��ن والبحري ��ن  ،...وبج ّو عني يقال لها الهجرة  ...وباملج ��ازة نهران .)18(»...
كم ��ا ذكرت امل�ص ��ادر العديد م ��ن الأماكن اخل�صب ��ة والعام ��رة بالزراعة فيذكر
الإدري�س ��ي �أن وادي ال ِع ْر� ��ض ي�ش ��ق اليمامة من �أعالها �إل ��ى �أ�سفلها وعليه مزارع
مت�صل ��ة ونخل وحدائق و�أ�شجار ..ويذكر �أن �سلمية ح�سنة عامرة قد �أحدقت بها
حدائ ��ق النخيل( ،)19وي�صف ياق ��وت اليمامة ب�أنها �أح�سن بالد اهلل � ً
أر�ضا و�أكرثها
واد باليمامة� ،أر�ضه �أر�ض
خ�ي ً�را و�شج ًرا ونخ�ًل�ااً  ،وي�صف وادي اخلرج ب�أنه خ�ي�ر ٍ
زروع ونخيل ،وذكر �أن يف وادي اخلرج مزارع ونخيل لبني قي�س بن ثعلبه (.)20
وذك ��ر ابن االث�ي�ر يف �أحداث �سن ��ة 65هـ من الع�ص ��ر الأم ��وي �أنّ اخل�ضارم
لبن ��ي حنيفة ويعمل فيه ��ا �أربعة �آالف من الرقيق ه ��م و�أُ َ�س ِرهم؛ يعملون يف جمال
الزراع ��ة( ،)21ويدل هذا العدد للعاملني يف الزراع ��ة على �أن الإنتاج الزراعي كان
إنتاجا بكميات جتارية ،ويدعم هذا الر�أي ماذكرته امل�صادر عن الإنتاج الزراعي
� ً
يف اليمام ��ة ،خا�صة م ��ن التمور واحلنطة ،فقد كانت متور اليمامة من �أجود �أنواع
التم ��ور ،ول�شهرتها كان ين ��ا َدى عليها يف الأ�سواق :ميام ��ي اليمامة ،فيباع ك ّل متر
لي� ��س م ��ن جن�سه ب�سعر اليمام � ّ�ي( .)22وذكر ابن حوق ��ل �أن اخل�ضرمة �أكرث نخيلاً
وثم� � ًرا م ��ن املدينة و�سائ ��ر احلجاز( ،)23وكان مت ��ر اليمامة ي�ص ��در �إلى اليمن يف
الع�ص ��ر العبا�سي الأول(� ،)24أما القمح فكان من املنتج ��ات الرئي�سية يف اليمامة،
وع � ِ�رف �أن اليمامة كانت مت ّول مك ��ة ب�إنتاجها الزراعي ،فقد ذك ��ر ابن ه�شام �أنّ
ُ
ً
قري�شا حني �أرادت �أن تقتل ُثمامة بن �أثال حني �أ�سلم ،قال قائل منهم :دعوه ف�إنكم
حتتاجون اليمامة يف طعامكم ،فقال ثمامة« :واهلل الت�صل �إليكم حبة من اليمامة
حتى ي�أذن فيها ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم»( .)25وذكر ابن الفقيه �أن حنطة
عذري ال �سقيُ ،يح َمل منها �إلى اخللفاء(.)26
اليمامة ُت�س ّمى بي�ضاء اليمامة وهي ّ
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و ُتذك ��ر اخل�ضرم ��ة يف امل�ص ��ادر ب�أنها مدينة عل ��ى طريق احل ��ج القادم من
البحري ��ن وعمان على اليمامة ،وعل ��ى الطريق الوا�صل من جن ��ران �إلى الب�صرة
م ��رو ًرا باليمامة( ،)27م�شرية �إلى مكانتها بو�صفها محط ��ة على الطريق و�أهميتها
ال�سكاني ��ة والزراعي ��ة والتجاري ��ة ،فذكره ��ا الهمداين وه ��و ي�صف بل ��دان �إقليم
اليمام ��ة بقوله« :اخل�ضرمة ج ّو اخل�ضارم مدين ��ة وقرى و�سوق فيها بنو الأخي�ضر
ب ��ن يو�س ��ف ،وهي دار بني َع ِد ّي ب ��ن حنيفة ودار بني عامر ب ��ن حنيفة ودار ِعجل
ال�سحيمي احلنف ��ي وهي �أول اليمام ��ة من ق�صد
ب ��ن لجُ َ ي ��م وديار هوذة بن عل ��ي ُّ
البحري ��ن»( ،)28وو�صفها ابن حوقل يف الق ��رن الرابع الهجري بقوله «و�أ ّما اليمامة
�واد ،واملدينة به ُت�س ّمى اخل�ضرمة دون مدين ��ة الر�سول �-ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم-
ف� ٍ
وهي �أكرث نخيلاً وثم ًرا من املدينة ومن �سائر احلجاز»( ،)29وي�صفها نا�صر خ�سرو
�سنة 442هـ بقوله« :وباليمامة ح�صن َك ِبري قدميَ ،والمْ َدي َنة وال�سوق َح ْيثُ ُ�ص َّناع من
كل نوع يقعان َخارج احل�صن َوب َها َم ْ�س ِجد جميل وباليمامة مياه َجا ِر َية فيِ القنوات
وفي َها نخيلَ ،وقيل� :إِ َّنه ِحني يكرث ال َّت ْمر ُي َباع ْالألف َمنٍّ ِم ْن ُه ِب ِدي َنار»(.)30
ثان ًيا :املواقع الأثرية:
اجتذب ��ت �آثار محافظة اخلرج اهتمام الباحث�ي�ن منذ فرتات مبكرة ،و�أكدت
الدرا�س ��ات الأثري ��ة الت ��ي �أجريت يف محافظة اخل ��رج حقيقة العم ��ق احل�ضاري
والتاريخ ��ي والأهمية الأثرية للمنطقة ،ون�شري فيم ��ا يلي �إلى �أبرز الباحثني الذين
زاروا املنطقة والدرا�سات والأعمال الأثرية التي جرت بها و�أهم نتائجها:
•زار املنطق ��ة الرحالة هاري �سانت جون فيلبي خالل رحلته �إلى جند بني
عام ��ي 1918 -1917م .و�أ�ش ��ار �إل ��ى وجود مقابر ركامي ��ة وقنوات مياه،
وو�صف �آثار اليمامة وغريها من �آثار وادي اخلرج(.)31
•� ً
أي�ض ��ا م� � ّر باخل ��رج ع ��ام 1945م جريال ��د دي غ ��وري وه ��و دبلوما�سي
وم�ستك�شف بريطاين وذكر وجود مقابر ركامية قري ًبا من ال�سيح(.)32
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•ويف ع ��ام 1978م �شمل امل�س ��ح ال�شامل للإدارة العام ��ة للآثار واملتاحف
محافظ ��ة اخل ��رج و�أ�سفر عن ت�سجيل ( )16موق ًع ��ا �أثر ًيا متتد يف املدة ما
بني الع�صر احلج ��ري القدمي الأو�س ��ط (� )150.000سنة حتى الع�صر
الإ�سالمي(.)33
•كما �أج ��رى د.عبد العزيز الغزي درا�سات على �آث ��ار اخلرج ،بد�أها منذ
�إعداده لأطروحة الدكتوراه يف �آوخر الثمانينات امليالدية ،وعمل جم�سات
�أثري ��ة ،يف موقع اليمامة وحزم عقيلة ،ومقابر العفجة ،وقناة املاء ب�أبرق
ف ��رزان ،كما در�س املن�ش� ��آت احلجرية يف محيط عيني ف ��رزان ا�شتملت
على درا�سة املن�ش�آت احلجرية واملقابر ومن�ش�آت قناة َع ْي ِني َف ْرزان(.)34
•ويف ع ��ام 2011م �أج ��رت بعث ��ة �سعودي ��ة فرن�سية م�شرتك ��ة �أعمال م�سح
وتنقي ��ب يف محافظة اخلرج ا�ستمرت ملدة خم�س ��ة موا�سم ،حيث �أعادت
امل�سح الأث ��ري للمواقع التي م�سحتها �ساب ًق ��ا �إدارة الآثار ،وكان من �أبرز
نتائج �أعمالها:
•ت�سجيل عدد من مواقع الأدوات احلجرية ،تعود للع�صر احلجري القدمي
الأو�سط (� )50.000 -150.000سنة قبل الآن.
•ت�سجيل ( )11موق ًعا �أثر ًّيا ،ملقاب ��ر ركامية تعود لفرتة الع�صر الربونزي
ومواقع �أثرية ملباين وم�ستوطنات تعود ملا قبل الإ�سالم والع�صر الإ�سالمي
يف كل م ��ن اليمام ��ة وح ��زم عقيل ��ة ووادي الهياثم ووداي ن�س ��اح ،وعيون
وقن ��وات مي ��اه يف مواقع عني ال�ضلع وف ��رزان وخف�س دغ ��ره ،تعود لفرتة
ماقبل الإ�سالم والع�صر الإ�سالمي(.)35
�آثار ما قبل التاريخ:
ا�شتملت املواقع الأثرية التي تعود ملا قبل التاريخ على مواقع الع�صور احلجرية
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واملقابر واملن�ش�آت احلجرية:
1 .1مواقع الأدوات احلجرية:
ي�ش�ي�ر تقرير البعثة ال�سعودية الفرن�سية �إلى ت�سجيل نحو ( )29موق ًعا اثر ًّيا من
الع�ص ��ر احلجري القدمي الأو�س ��ط (� )50.000 -150.000سنة قبل الآن ،وهي
مواقع �سطحية لإنتاج الأدوات احلجرية ،والقطع التي ُعرث عليها عبارة عن �أدوات
قط ��ع ومدقات ومكا�شط�ُ ،صنعت من الكوارتز اخلام ،و�شظايا من حجارة كبرية،
وع ��دد قليل منها �صنع من ال�صوان .تنت�شر يف ع ��دة مواقع من واحة اخلرج قرب
املرتفع ��ات اجلبلية ،حيث تتوفر خامات احلجارة ،وتتف ��اوت كميات املعثورات يف
املواقع بني  15-3قطعة يف املرت املربع(.)36
 .2املقابر واملن�ش�آت احلجرية:
من �أهم �آثار ع�صور ماقبل التاريخ التي �أ�شارت �إليها الدرا�سات يف واحة اخلرج
مواق ��ع مقابر الع�صور الربونزية والدوائ ��ر احلجرية ،وكان الرحالة فلبي �أول من
�أ�شار �إلى هذه املن�ش�آت ،فقد ذكر �أنه وقف على �سال�سل منحدرات فرزان ،و�شاهد
ع ��ددًا ال ُيح�صى م ��ن الدوائر والركام ��ات احلجرية مختلفة الأ�شك ��ال والأحجام
والأمناط منت�شرة ع�شوائ ًّيا ،يرتاوح قطر الواحدة منها بني  10-5ياردات ،وهناك
دوائ ��ر كبرية ي�صل قطرها �إل ��ى  45ياردة ،وي�شتمل ف�ضاء بع�ض هذه الدوائر على
كت ��ل من احلجارة ترتف ��ع بنحو من � 4-3أقدامُ ،ويرجح �أن ه ��ذه الدوائر هي �آثار
م�ساك ��ن قدمية للعاملني يف احلقول الزراعية ،ويت�صور �أنها كانت لها قباب مبنية
م ��ن ال َّلبنِ على �أ�س�س من احلجارة ولها دعامة مركزية ،ويذكر املن�ش�آت احلجرية
املنت�شرة على ه�ضبة عني ال�ضلع وي�صفها ب�أنها على هيئة تالل تنت�شر ب�شكل متوازٍ
مف�س� � ًرا انتظامها ب�أنه دلي�ًل اً على �أنها تعود لأمة متح�ض ��رة ،ويذكر �أنها متقاربة
يف �أبعاده ��ا �إذ ال يزي ��د قط ��ر الواحدة عن ع�شر ي ��اردات ،وهي عل ��ى هيئة �أكوام
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�أو رجوم من احلجارة ،يرتاوح ارتفاعها بني � 5-3أقدام� ،أما بنا�ؤها ،فيقول� :إنها
لي�ست من ال�صخر الأ�صلي كما هو يف من�ش�آت عني فرزان ،بل من الدب�ش واحلجر
اجل�ي�ري ال�صغري( .)37والواقع �أن املن�ش�آت احلجرية؛ الدوائر والتالل التي ذكرها
يف ف ��رزان وعني ال�ضلع معظمه ��ا مقابر ،تعود للع�صر الربون ��زي� ،إذ �أكدت ذلك
جريت يف عدد منها ،فقد ت�ضمن ��ت الدرا�سات و�أعمال
التنقيب ��ات الأثرية الت ��ي �أُ ِ
امل�س ��ح الأث ��ري ت�سجيل عدد من مواقع املقابر التي تع ��ود للع�صور الربونزية ،وبلغ
عدده ��ا ( )11موق ًع ��ا ،من �أهمها موق َع ��ا عني ال�ضلع وفرزان ،تتخ ��ذ � اً
أ�شكال على
هيئ ��ة ركامات ترابية �أو � اً
أ�شكال مدببة �أو دوائر حجرية ،و�أ�شارت تقارير امل�سح �أن
�أكرب حقول املقابر هي املنت�شرة على ه�ضبة الق�صيعة (عني ال�ضلع) جنوب غرب
مدينة ال�سيح ،وق ّدر التقرير عدد هذه املقابر بنحو ( )700ركام ،هي ومقابر عني
فرزان .وجرى التنقيب يف مقابر عني ال�ضلع ،وعني فرزان وك�شفت نتائج التنقيب
ع ��ن �أمن ��اط عمارتها وما تدل عليه م ��ن �أفكار معمارية وفني ��ة و�أن تاريخها يقدر
بالألف الثالث ق.م(.)38
�آثار الع�صور القدمية والإ�سالمية:
ت�شري الدالئل الأثرية �إلى كثافة اال�ستقرار والن�شاط الب�شري يف املنطقة ،منذ
الق ��رون ال�سابقة للميالد ،وا�ستمرار اال�ستيطان خ�ل�ال الع�صر الإ�سالمي ،ويبدو
�أنّ ه ��ذا التطور اال�ستيطاين قد ارتبط بازدهار ط ��رق التجارة واحلج ،واالعتماد
على الن�شاط الزراعي ،مبا تهي�أ يف املنطقة من موارد للمياه وخ�صوبة يف الأر�ض.
فق ��د ك�شفت الدرا�سات ع ��ن العديد من مواقع القرى وامل ��دن املندثرة ،ومن
املواقع التي ذكره ��ا فلبي بلدتا ال�سلمية واليمامة وهما من �أكرب البلدات القدمية
يف املنطق ��ة وكانت ��ا ت�شك�ل�ان ج ��ز ًءا من مدين ��ة اليمام ��ة (اخل�ضرم ��ة) وا�ستمر
ا�ستيطانهم ��ا ،فقد و�صفهما عن ��د زيارته ،م�ش ًريا الى �أن قرية ال�سلمية يقدر عدد
�سكانه ��ا بنح ��و( )500ن�سمة ،ي�شكل ��ون �سكان القرية و�سكان البي ��وت املتناثرة يف
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م ��زارع النخيل يف محيط القرية ،و�أن لقرية ال�سلمية �سور متهدم حتيط به �أبراج
املراقب ��ة� ،أما واحة اليمامة فقال انه مل يتب ��قَّ منها �إ َّال �أطالل ومزارع من النخيل
متت ��د يف ميل مربع على جانب وادي ن�ساح ،يف منت�صفه حوايل خم�س قرى ،ويرى
�أن اليمامة القدمية البد �أنها كانت ت�شكل م�ساحة كبرية يف الزاوية املح�صورة بني
ات�صال قنوات وادي حنيفة والن�ساح ،وي�صف ما تبقى من �آثار اليمامة ب�أنه عبارة
عن �أنقا�ض ق�صور تغطيها الرمال ،و�آبار مياه مندفنة ،ويقول �أن االنت�شار الوا�سع
لأط�ل�ال بل ��دة اليمامة ي ��دل على �أنها وج ��دت يف زمن عا�ش في ��ه جمتمع مزدهر
كبري(.)39
و�أ�سف ��ر امل�سح ال�شامل ل�ل��إدارة العامة للآثار واملتاحف ملحافظة اخلرج عام
1978م عن ت�سجيل ( )16موق ًعا �أثر ًّيا ،كان من �أبرزها مواقع اليمامة ،وحزم عقيلة
والرغيب ،ود ّلت املج�سات الأثرية يف موقعي اليمامة وحزم عقيلة �أن ا�ستيطانهما
يعود للقرون الثالثة قبل املي�ل�اد ،وا�ستمر ا�سيتطانهما يف الع�صر الإ�سالمي� ،أما
موق ��ع الرغيب فهو موقع يع ��ود للع�صر الإ�سالمي املبكر من القرن  9-8م وا�ستمر
ا�ستيطان ��ه نحو �ستة قرون خالل الع�صر الإ�سالمي ،وم ��ن املعثورات التي تعود ملا
قبل امليالد يف تلك املواقع الفخار املزجج وغري امللون ،ومتاثيل فخارية على هيئة
ِجم ��ال ،وجمامر فخارية ،و�أدوات زينة م�صنوعة م ��ن الف�ضة واحلديد والربونز،
والأ�ص ��داف ،وتت�شابه �سمات بع�ض املعثورات الفخارية مع مواقع طرق التجارة يف
الأفالج والف ��او ،مما يدل على ال�صالت الثقافية واحل�ضارية مع تلك املواقع عرب
ط ��رق التجارة� .أما من الع�ص ��ر الإ�سالمي فقد عرث على م ��واد فخارية مزججة،
وغري ملونة ،وقطع زجاجية  ...وحجر �صابوين يف كل من الرغيب واليمامة وحزم
عقيلة ،ت�ؤرخ بفرتة الع�صور الإ�سالمية الأولى واملتو�سطة(.)40
و قامت البعثة ال�سعودية الفرن�سية � ً
أي�ضا مب�سح املواقع الأثرية ملا قبل الإ�سالم
والع�ص ��ر الإ�سالمي يف كل من اليمامة وح ��زم عقيلة ووادي الهياثم ووداي ن�ساح،

2 1

57

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن 1442
آذار  -ﻧﻴﺴﺎن/ﻣﺎرس  -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

130

وم ��ن الأعمال الرئي�سية التي قامت بها البعثة التنقيب يف موقع اليمامة (البنة)،
وذك ��ر تقري ��ر البعثة �أنّ موق ��ع اليمامة يع ّد �أكرب موقع �أث ��ري يف محافظة اخلرج،
مبان وتالل
وميتد عرب م�ساحة تبلغ حوايل 75هكتا ًرا ،وي�شتمل املوقع على �أ�سا�سات ٍ
�أثري ��ة ،ومق�ب�رةِ ،وك َ�سر كثرية ومتنوعة من الفخ ��ار ،وت�شاهد تفا�صيل مخططات
بع� ��ض املباين ظاهرة على �سط ��ح املوقع ،متثل منازل مكون ��ة من جمموعة غرف
حتي ��ط بفن ��اء مغلق ،وامت ��دادات جدارية على هيئ ��ة �أ�سوار متت ��د �أفق ًّيا ،وك�شفت
�أعم ��ال التنقيب يف املنطقة ال�سكنية عن �أجزاء بع� ��ض امل�ساكن ،املبنية من ال َّلبنِ
باجل�صّ  .وبنا ًء على درا�سة املعثورات الأثرية يف �أحد املج�سات التي ُحفرت
امللي�سة ِ
وح ِّلل ��ت عينات من الفحم بكربون  14امل�ش ��ع تبني �أن �أقدم مراحل اال�ستيطان يف
ُ
املوقع تعود للحقبة من القرن الرابع �إلى الثاين ق.م ،و�أن املوقع �أعيد ا�ستخدامه،
خ�ل�ال �أواخر الع�صر العبا�سي يف بع�ض الأجزاء ،ويعود تاريخ املراحل الأخرية يف
املوق ��ع للحقبة من القرن اخلام�س ع�شر حتى منت�صف القرن الع�شرين امليالدي،
وم ��ن �أبرز ماك�شفت عنه التنقيبات يف املوق ��ع امل�سجد اجلامع وقد بد�أ �أول مو�سم
تنقيب يف امل�سجد عام 2011م ،وا�ستمرت خم�س موا�سم ،وك�شفت �أعمال التنقيب
ع ��ن امل�سجد كاملاً  .وي�شري تقرير البعثة �إل ��ى �أن امل�سجد يف عمارته الأخرية ُ�ش ّيد
م ��ن ال َّلبنِ و�أر�ضيته مملطة باجل�صّ  ،وهو يتكون من رواق كبري من ثالث �صفوف
يف كل �ص ��ف ع�ش ��ر م ��ن ال�س ��واري ال�ضخم ��ة ،وتبلغ �أط ��وال امل�سجد م ��ن ال�شمال
�إل ��ى اجلن ��وب 28م ومن ال�ش ��رق �إلى الغ ��رب 12م ،وله �صحن ف�سي ��ح تبلغ �أبعاده
26 ×27م ،كما جرى الك�شف عن محراب امل�سجد ،وقاعدة على ميينه مبنية باللنب
ُيعتق ��د �أنها كانت ِمل ْنرب خ�شبي يقوم على ه ��ذه القاعدة ،وعن تاريخ امل�سجد يذكر
التقري ��ر �أنه عرث على �أ�سا�سات ودالئ ��ل �أثرية حتت بناء العمارة الأخرية تعود �إلى
جم�ص�صة،
احلقب ��ة من القرن 3-2هـ9-8/م� ،إذ ظهرت قواع ��د �أعمدة و�أر�ضية ّ
وي�ش�ي�ر تقرير البعثة �إلى �أن امل�سجد هُ ِجر بني الق ��رن 15-13م .ثم �أعيد ترميمه
وا�ستخ ��دم على م ��دى ثالثة ق ��رون ،و�أن امل�سجد م� � ّر خالل م ��دة ا�ستخدامه من
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ب�ست مراحل من العمارة ،ا�شتملت على �أعمال تو�سعة
عمارته الأولى حتى الأخرية ّ
وجتديد للأر�ضيات وترميم(.)41
م�صادر املياه و�أنظمة الري:
مل يكت � ِ�ف �سكان املنطقة باالعتماد على �آبار املياه التقليدية ل�سد احتياجاتهم
وري املزروعات ،ب ��ل �شهدت �أنظمة الري تط ��و ًرا فريدً ا يف
املختلف ��ة من ال�سقي ��ا ّ
املنطق ��ة ،فقد ا�ستغ ��ل ال�سكان جميع م�صادر املياه يف الواح ��ة كالعيون ،وم�صادر
املي ��اه العميقة يف باطن الأر� ��ض .و�أُن�ش ِئت قنوات املياه (الأفالج) التي تنقل املياه
من تلك امل�صادر �إلى املنطقة الزراعية.
ومات ��زال م�صادر املياه القدمية و�آثارها �شاخ�صة يف محافظة اخلرج  ،ومن
�أبرزها عني فرزان وعني ال�ضلع وعني �سمحه ،وو�صف فلبي عني فرزان ب�أنها تنبع
م ��ن رابيتي فرزان غرب اخلرج ومتت ��د �شر ًقا �إلى ال�سلمية عل ��ى بعد ثالثة �أميال
لت�سق ��ي مزارع النخي ��ل ،وي�صف جمرى العني ب�أنه عب ��ارة عن نفق �سطحي قطره
�أكرث من ثالثة �أمتار ،وعلى بعد م�سافة بني  15-10ياردة حتفر بئر عمودية وا�سعة
م ��ن م�ستوى �سط ��ح الأر�ض بحيث تنزل للنفق وذلك لت�سهي ��ل التفتي�ش على النفق
و�إ�صالحه �إذا دعت احلاجة ،وذكر �أنها عند زيارته لها كانت تعاين من الإهمال،
ويج ��ري العمل عل ��ى �إ�صالحها ،من قبل الإمام عبد الرحم ��ن الفي�صل �آل �سعود،
حي ��ث وجد نحو �أربعني عاملاً يعملون فيها ،خطوة بخطوة ،باجتاه املنبع بد ًءا من
بلدة ال�سلمية ،وكانوا قد و�صلوا �إلى ن�صف امل�سافة بعد �شهرين من العمل .وي�صف
عيني ال�ضلع وعني �سمحة يف جنوب غرب ال�سيح ب�أنهما �صدوع عميقة يف ال�صخور
اجلريية ،وغزيرة املياه( .)42و فيما يتعلق بتاريخ هذه العيون فقد رجح تقرير بعثة
امل�س ��ح الأثري �أن عني فرزان تع ��ود للحقبة ما بني (200ق.م600-م) ،بينما بقية
العي ��ون تعود للع�صر الإ�سالمي( ،)43وتعد الدرا�سة التي قدمها عبد العزيز الغزي
ه ��ي الأكرث تف�صي�ًل اً لقناة عني فرزان �إذ ق ��دم درا�سة ميداني ��ة مقارنة ب�أنظمة
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ري مماثل ��ة يف اجلزي ��رة العربي ��ة وخارجه ��ا ،من حي ��ث حفر القن ��اة وهند�ستها
وجمراه ��ا ومواد بنائها ،كما ق ��ام بدرا�سة املادة الأثرية الت ��ي جمعها من جمرى
القناة ومحيطها ،وخل�صت الدرا�سة �أن القناة منحوتة يف ال�صخر بعمق ي�صل �إلى
امل�ت�ر والن�ص ��ف من املهابط ال�سفلى لي�صل �إلى 13م عن ��د بداية القناة ،وخرزات
القن ��اة منحوتة يف ال�صخر ويقت�صر طيها على الأجزاء العليا يف بع�ضها ،وترتاوح
امل�ساف ��ة بني اخلرزات بني7-1م ،وم ��ن خالل درا�سة امل ��ادة الفخارية ومقارنتها
بقط ��ع فخارية من الفاو والأفالج واخل�ضرم ��ة وتاريخ ن�ش�أة امل�ستوطنات يف واحة
اخل ��رج ،يرجح �أن ن�ش� ��أة القناة ت�سبق ظه ��ور الإ�سالم بنحو ثمانية ق ��رون ،و�أنها
عا�صرت بلدتي اخل�ضرمة وحزم عقيلة ،و�أن تاريخ ا�ستيطان املنطقة حول جمرى
القناة ميتد من القرن الثاين قبل امليالد حتى احلقبة الإ�سالمية املبكرة.)44(.
اخلامتة:
تب�ي�ن م ��ن خالل ه ��ذا العر� ��ض العلم ��ي �أهمية محافظ ��ة اخل ��رج التاريخية
واحل�ضاري ��ة ،و�أهمي ��ة مقوم ��ات البيئة يف ا�ستيط ��ان املنطقة منذ الق ��دم ،بدليل
ا�ستم ��رار اخل ��ط الزمن ��ي للم�س ��ار احل�ضاري منذ ع�ص ��ور ما قب ��ل التاريخ دون
انقط ��اع ،وكيف ترك هذا الرتاكم احل�ضاري �شواهد �أثرية مهمة ،تتمثل يف مواقع
الع�ص ��ور احلجرية وحق ��ول املدافن التي ت�ضم مئات املقاب ��ر التي تدل على كثافة
اال�ستيطان الب�شري يف تلك الع�صور ال�سحيقة ،مرو ًرا بالع�صور التاريخية القدمية
و�أهمية املنطقة يف تلك الفرتة �إذ تعربها طرق التجارة وما �شهدته خالل الع�صور
الإ�سالمي ��ة من منو �سكاين وتطور ح�ضاري ،ون�ش� ��أة العديد من القرى والبلدات،
وقد �أثبتت امل�سوحات والتنقيبات الأثرية التي �أجريت يف املنطقة العمق احل�ضاري
للمنطق ��ة �إذ ك�شفت �أعم ��ال التنقيب يف عدد من املواقع �أنها تعود للقرون ال�سابقة
للميالد ،وا�ستمر ا�ستيطان بع�ضها خالل الع�صر الإ�سالمي ،ومع ذلك يجدر القول
�أن الأعم ��ال الأثرية التي �أجري ��ت يف املنطقة التزال محدودة ،ومع محدوديتها �إال
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�أنه ��ا قدمت نتائج وم�ؤ�شرات ّ
تدل عل ��ى �أهمية املنطقة الأثرية واحل�ضارية ،وت�ؤكد
ه ��ذه الدرا�سة على احلاجة �إلى املزيد من �أعم ��ال الدرا�سات التاريخية والأثرية
التي من امل�ؤكد �أنها �ستكون واعدة بتقدمي نتائج ثرية باملعلومات عن تاريخ املنطقة
و�أهميته ��ا يف ال�سياق احل�ضاري للجزيرة العربية خا�صة يف ع�صور ماقبل التاريخ
وع�ص ��ور ماقبل الإ�سالم فاملنطقة ال تزال حتتفظ بالكثري من �أ�سرار تلك احلقب
الزمنية.

الهوامش:
( )1زارين�س يوري�س و�آخرون “ ،برنامج امل�سح الأثري ال�شامل لأرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية :التقرير
املبدئ ��ي مل�سح املنطقة الو�سطى1398هـ1978 /م”� ،أطالل ،الع ��دد الثالث1399 ،هـ1979/م� ،ص
�ص  ،48-13عبد العزيز الغزي ،و�آخرون“ ،تقرير البعثة ال�سعودية الفرن�سية امل�شرتكة يف اخلرج:
املو�سمان الأول والث ��اين 2012-2011م”� ،أطالل ،العدد الرابع والع�شرون1438 ،هـ2017/م� ،ص
�ص .115-109
( )2يت�ض ��ح م ��ن رواية امل�صادر اجلغرافية من القرن 4-3ه� ،أن ا�سم اخل ��رج ظهر يف الع�صر الإ�سالمي
خ�ل�ال تل ��ك الفرتة ،وذك ��ر كل من احلرب ��ي والهمداين �أنه محط ��ة على طريق القواف ��ل الوا�صلة
ب�ي�ن جنران واليمامة ،وذكر الهم ��داين �أنه على ثالث مراحل من الفل ��ج (الأفالج ) ،ومرحلة من
اخل�ضرمة (كانت اخل�ضرمة ت�شتمل على ال�سيح وبلدتي اليمامة وال�سلمية حال ًيا مبحافظة اخلرج)،
وذكر الهمداين انه قرية ،وقال :ان منطقته قاع وح�صون ،وتدفع يف قاعه عدد من الأودية .ويبدو
�أن ا�س ��م اخل ��رج �شمل ا�سم الإقليم فيما بعد .ابراهيم بن ا�سحاق احلربي ،املنا�سك و�أماكن طرق
احل ��ج ومعامل اجلزيرة ،حتقيق حمد اجلا�س ��ر( ،الريا�ض :مطبوعات جملة العرب1420،هـ)� ،ص
� ��ص ،367 - 366احل�سن ب ��ن �أحمد بن داود الهمداين� ،صفة جزيرة العرب (،ليدن :مطبعة بريل،
1884م)�� � ،ص�� � ،ص  .166 ، 39عبد اهلل ب ��ن محمد بن خمي�س ،معجم اليمام ��ة( ،الريا�ض :دار
اليمامة1398 ،هـ1978/م)،ج� ،1ص �ص  ،375-371وانظر هام�ش (.)4
(� )3أب ��و حنيفة �أحمد بن داود الدينوري ،الأخبار الط ��وال ،حتقيق :عبد املنعم عامر ،مراجعة :الدكتور
جم ��ال الدي ��ن ال�شي ��ال ( ،القاه ��رة :دار �إحي ��اء الكت ��ب العربي ،عي�س ��ى البابي احللب ��ي و�شركاه،
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1960م )�� � ،ص � ��ص� ،16-15أحم ��د بن يحي ��ى بن جابر ب ��ن داود الب�ل�اذري� ،أن�س ��اب الأ�شراف،
حتقيق :محمد باقر املحم ��ودي( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوع ��ات1394 ،هـ1974/م)،ج،1
� ��ص ،7محم ��د بن جرير الط�ب�ري ،تاريخ الر�سل واملل ��وك ( ،بريوت :دار ال�ت�راث ،الطبعة الثانية،
1387هـ)،ج� ،1ص �ص � ،630-629أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندل�سي،
معج ��م ما ا�ستعجم م ��ن �أ�سماء الب�ل�اد واملوا�ضع ( ،بريوت :ع ��امل الكتب ،الطبع ��ة الثالثة1403 ،
هـ)،ج� ،2ص  ،407الهمداين� ،صفة جزيرة العرب� ،ص �ص  .141-140ويرى علماء الآثار والتاريخ
القدمي �أن تاريخ اليمامة القدمي يختلف عن ما ذكره الإخباريون� ،إذ يرون انها كانت قبل الإ�سالم
ج ��ز ًء م ��ن مملكة كنده ،و ُيذكر �أن مملكة كنده الأولى قامت منذ القرن الرابع قبل امليالد حتى �أول
الق ��رن الراب ��ع امليالدي .ومت الك�ش ��ف عن �آثار عا�صمته ��ا قرية (الفاو) يف �أق�ص ��ى جنوب منطقة
الريا� ��ض ،بنح ��و �سبعمئة كيل عن مدينة الريا� ��ض .وبعد �سقوط مملكتهم يف قري ��ة نزح الكنديون
م ��ن مواطنه ��م يف �أوا�سط القرن الرابع امليالدي حيث انت�شروا يف �أماكن منها غمر ذي كندة قرب
مك ��ة املكرم ��ة ،ومناطق �شرق اجلزي ��رة العربية وو�سطه ��ا و�شمالها ،و�أقاموا مملك ��ة كنده الثانية،
ومل تك ��ن ه ��ذه اململكة باملعنى املعروف ملمالك اجلزيرة العربي ��ة ذات الكيانات ال�سيا�سية بل كانت
حتال ًف ��ا م ��ع القبائل �شغلت مبوجبه قبيلة كنده مركز ال�صدارة� ،إل ��ى �أن �ضعف �ش�أنهم يف منت�صف
الق ��رن اخلام� ��س امليالدي ،بع ��د مقتل زعيمهم احل ��ارث بن عم ��رو( 531 -525م) على يد ملك
احل�ي�رة املن ��ذر بن ماء ال�سماء ،وعادوا �إلى مواطنهم ال�سابق ��ة يف جنوب اجلزيرة العربية ،وكانت
واح ��ة اخلرج قاعدة حلكم فرع �آل جون الكنديني الذي حكم اجلزء ال�شرقي ململكة كندة املق�سمة.
عب ��د الرحمن الطيب الأن�صاري و�آخرون� ،آثار منطق ��ة الريا�ض (،الريا�ض :وزارة املعارف ،وكالة
الآثار واملتاحف1423،هـ2003 /م) �ص �ص  ،50-42دار الدائرة للن�شر والتوثيق ،الثقافة التقليدية
يف اململك ��ة العربية ال�سعودية ،املواقع الأثري ��ة( ،الريا�ض :دار الدائرة للن�ش ��ر والتوثيق ،الريا�ض،
200/1420م) ج� ،2ص �ص . 213-212
( )4حم ��د اجلا�سر ،مدينة الريا�ض عرب �أطوار التاريخ( ،الريا� ��ض :دارة امللك عبد العزيز1422 ،هـ)،
� ��ص ،13ابن خمي� ��س ،معجم اليمام ��ة ،ج� ،1ص � ��ص  .374-373ويف تعليقات حم ��د اجلا�سر على
كت ��اب املنا�سك ،ق ��ال� :أن اخل�ضرمة كانت ت�شمل يف الوقت احلا�ضر على اليمامة وال�سلمية وال�سيح
مبحافظة اخلرج ،احلربي ،املنا�س ��ك و�أماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة� ،ص  ،367هام�ش(.)1
بل ��دة اليمام ��ة تقع �شمال و�س ��ط مدينة ال�سيح مب�سافة 4ك ��م  ،وجتاورها بل ��دة ال�سلمية من اجلهة
ال�شمالية.
( )5محم ��د بن يزيد امل�ب�رد ،الكامل يف اللغة والأدب ،حتقيق :محمد �أب ��و الف�ضل( ،القاهرة :دار الفكر
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العرب ��ي ،الطبعة الثالث ��ة1417 ،هـ1997 /م) ،ج� ،3ص� ،18أبو القا�س ��م عبد الرحمن بن عبد اهلل
ب ��ن �أحم ��د ال�سهيلي ،الرو�ض الأنف يف �شرح ال�سرية النبوي ��ة البن ه�شام ،حتقق :عمر عبد ال�سالم
ال�سالمي( ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1421 ،هـ2000 /م) ،ج� ،1ص � ،53صالح بن �سليمان
النا�صر الو�شمي ،والية اليمامة درا�سة يف احلياة الإقت�صادية والإجتماعية حتى نهاية القرن الثالث
الهجري( ،الريا�ض :مكتبة امللك عبد العزيز العامة1416ه)� ،ص �ص .58-41
( )6الهم ��داين� ،صفة جزيرة العرب� ،ص �ص  ،66-165الأن�ص ��اري و�آخرون� ،آثار منطقة الريا�ض� ،ص
�ص .68-66
( )7الو�شمي ،والية اليمامة� ،ص .251
( )8يوري� ��س ،و�آخ ��رون“ ،برنام ��ج امل�س ��ح الأثري ال�شامل لأرا�ض ��ي اململكة العربي ��ة ال�سعودية”� ،ص �ص
 ،48-34الغزي ،و�آخرون “ ،تقرير البعثة ال�سعودية الفرن�سية امل�شرتكة يف اخلرج”� ،ص �ص -115
.126
( )9الهمداين� ،صفة جزيرة العرب� ،ص .161
( )10عب ��د الرحم ��ن بن محمد بن محمد بن خلدون ،ديوان املبتد�أ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن
عا�صره ��م من ذوي ال�ش�أن الأكرب ( ،ب�ي�روت :دار الفكر ،الطبعة الثانية1408 ،هـ1988 /م) ،ج،2
�ص.361
( )11محم ��د بن جرير الط�ب�ري ،تاريخ الطربي ،اعتنى به� :أبو �صهيب الكرم ��ي( ،بريوت :بيت الأفكار
الدولي ��ة ،د.ت) ،ج�� �1،ص ،415ال�سهيلي ،الرو�ض الآنف ،ج�� � ،7ص ،512اجلا�سر ،مدينة الريا�ض،
� ��ص  ،36الو�شم ��ي ،والية اليمامة� ،ص  .59قران :قرية تع ��رف االن با�سم القرينة تقع على بعد 58
ك ��م غرب مدينة الريا�ض ،و�شر ًقا من حرميالء مب�سافة 14كيلاً  ،ينظر :اجلا�سر ،مدينة الريا�ض،
�ص �ص .37-36
( )12عب ��د املل ��ك بن ه�شام بن �أي ��وب احلمريي املعافري� ،س�ي�رة ابن ه�شام ،حتقي ��ق :م�صطفى ال�سقا
و�إبراهي ��م الأبياري وعبد احلفيظ ال�شلبي( ،م�صر� :شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي
و�أوالده ،الطبعة الثانية1375 ،هـ 1955 /م) ،ج � ،2ص.576
( )13الو�شمي ،والية اليمامة� ،ص �ص .174-77
( )14عب ��د اهلل ب ��ن محم ��د الرا�شد ،اال�ستيط ��ان يف وادي حنيفة من القرن الأول حت ��ى منت�صف القرن
التا�س ��ع الهجري :درا�سة �أثرية( ،الريا�ض :مطابع الف ��رزدق1420 ،هـ1999 /م)� ،ص  .180وادي
حنيفة من ا�شهر �أودية اليمامة ،ومن اكرب االودية التي تدفع يف اقليم اخلرج ،ويبلغ طوله 150كيلاً ،
ميت ��د من ال�شمال الى اجلن ��وب يبد�أ من مرتفعات جبال طويق جنوب بل ��دة �سدو�س الواقعة غرب
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مدين ��ة الريا� ��ض مب�ساف ��ة 80كيال ،وينته ��ي يف رو�ضة ال�سهب ��اء يف �شمال �ش ��رق محافظة اخلرج.
الرا�شد ،الإ�ستيطان يف وادي حنيفة� ،ص . 17
( )15الهمداين� ،صفة جزيرة العرب� ،ص. 139
( )16للمزي ��د عن احلياة االقت�صادية واالجتماعية يف اليمامة ،ينظر :الو�شمي ،والية اليمامة درا�سة يف
احلياة االقت�صادية واالجتماعية.
( )17ابن خمي�س  ،معجم اليمامة ،ج� ،1ص �ص .372-371
(� )18أب ��و عبد اهلل �أحمد بن محمد بن �إ�سحاق الهم ��داين املعروف بابن الفقيه ،كتاب البلدان ،حتقيق:
يو�س ��ف الهادي( ،بريوت :عامل الكتب الطبع ��ة الأولى1416 ،هـ 996 /م )� ،ص �ص  ،87-86هيت:
�سل�سلة جبال تقع �شرق الريا�ض متتد من ال�شمال الى اجلنوب وت�سمى العرمة ويف الطرف اجلنوبي
منه ��ا غ ��رب مدينة ال�سيح يوجد منهل هيت ،اجلا�سر ،مدين ��ة الريا�ض� ،ص �ص  ،20-19الو�شمي،
والي ��ة اليمامة�� � ،ص  ،184الدام :هو التل الواقع جنوب اخلرج وهو عب ��ارة عن حر�شفة من الأر�ض
تف�ص ��ل ب�ي�ن اخلرج و�أر�ض البيا�ض .اجلا�س ��ر ،مدينة الريا�ض� ،ص  ، 20الو�شم ��ي ،والية اليمامة،
� ��ص  .184املج ��ازة :من الأودية التي تدفع يف اخلرج من جهة احلوط ��ة .اجلا�سر ،مدينة الريا�ض،
�ص.20.
( )19محم ��د بن محمد بن عبد اهلل الإدري�سي ،نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق( ،بريوت :عامل الكتب،
 1409ه� �ـ(  ،ج� ،1ص � ��ص  .161-160وادي العر�ض ه ��و وادي حنيفة ،وتقع ال�سلمي ��ة �إلى ال�شمال
ال�شرقي من ال�سيح بنحو 7كم وجتاور بلدة اليمامة.
(� )20شه ��اب الدي ��ن �أب ��و عبد اهلل ياقوت بن عب ��د اهلل الرومي احلموي ،معجم البل ��دان ( ،بريوت :دار
�صادر الطبعة :الثانية،)1995 ،ج� ،2ص  ، 357ج� ،5ص .422
( )21عز الدين �أبو احل�سن علي بن �أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ال�شيباين
اجل ��زري ،الكام ��ل يف التاريخ ،حتقيق :عمر عب ��د ال�سالم تدمري( ،ب�ي�روت :دار الكتاب العربي ،
1417هـ 1997 /م) ج� ،3ص �ص .282-281
( )22ابن الفقيه ،البلدان� ،ص . 87
( )23محمد بن حوقل البغدادي املو�صلي� ،صورة الأر�ض ( ،بريوت :دار �صادر 1938 ،م)� ،ص .31
( )24عب ��د اهلل بن محمد ال�سيف ،الن�شاط الزراعي يف اجلزيرة العربية يف الع�صر العبا�سي حتى نهاية
الع�صر العبا�سي الأول( ،الريا�ض :دارة امللك عبد العزيز1427 ،هـ) �ص .92
( )25ابن ه�شام� ،سرية ابن ه�شام ،ج �2ص .639
( )26ابن الفقيه ،البلدان� ،ص . 87
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( )27احلرب ��ي ،املنا�سك� ،ص �ص � ،267-266شم� ��س الدين ابو عبد اهلل املقد�سي� ،أح�سن التقا�سيم يف
معرف ��ة الأقاليم ( ،ليدن ،مطبعة بريل1906 ،م) �ص  ،84الهمداين� ،صفة جزيرة العرب� ،ص �ص
.166 -165
( )28الهمداين� ،صفة جزيرة العرب� ،ص .139
( )29بن حوقل� ،صورة الأر�ض� ،ص .31
(� )30أب ��و معني الدين نا�صر خ�سرو القبادياين املروزي� ،سف ��ر نامه ،حتقيق :يحيى اخل�شاب( ،بريوت:
دار الكتاب اجلديد ،الطبعة الثالثة1983 ،م)� ،ص �ص .142-141
( )31ه ��اري �سن ��ت فلبي ،قلب اجلزي ��رة العربية ،ترجمة �صربي محمد ح�س ��ن ،مراجعة رءوف عبا�س،
(القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،الطبعة الثانية 2009 ،م) ،ج� ،2ص �ص .53-38
( )32دار الدائ ��رة للن�شر والتوثيق ،الثقافة التقليدي ��ة يف اململكة العربية ال�سعودية ،املواقع الأثرية ،ج،2
�ص �ص .213-212
( )33يوري� ��س ،و�آخ ��رون“ ،برنامج امل�س ��ح الأثري ال�شامل لأرا�ض ��ي اململكة العربي ��ة ال�سعودية :التقرير
املبدئي مل�سح املنطقة الو�سطى139هـ1978 /م”� ،ص �ص .48-13
( )34الغ ��زي ،و�آخ ��رون “ ،تقري ��ر البعث ��ة ال�سعودي ��ة الفرن�سية امل�شرتك ��ة يف اخلرج”�� � ،ص  ،109عبد
العزي ��ز ب ��ن �سع ��ود الغ ��زي ،م�ش ��روع م�سح وتوثي ��ق املن�ش� ��آت احلجري ��ة يف محيط عين ��ي فرزان،
(جملدين)(،الريا�ض :دارة امللك عبد العزيز1432 ،هـ).
( )35الغزي ،و�آخرون “ ،تقرير البعثة ال�سعودية الفرن�سية امل�شرتكة يف اخلرج”� ،ص .126-109
( )36الغزي ،و�آخرون “ ،تقرير البعثة ال�سعودية الفرن�سية امل�شرتكة يف اخلرج”� ،ص .114-111
( )37فلبي ،قلب اجلزيرة العربية ،ج� ،2ص �ص � ،41-40ص �ص.53-52
( )38يوري� ��س ،و�آخ ��رون“ ،برنامج امل�س ��ح الأثري ال�شامل لأرا�ض ��ي اململكة العربي ��ة ال�سعودية :التقرير
املبدئي مل�سح املنطقة الو�سطى1398هـ1978 /م”� ،ص �ص .34-28الغزي و�آخرون“ ،تقرير البعثة
ال�سعودية الفرن�سية امل�شرتكة يف اخلرج� ،ص �ص  ،115-113ولتفا�صيل هذه املن�ش�آت ينظر :الغزي،
م�ش ��روع م�س ��ح وتوثي ��ق املن�ش�آت احلجري ��ة يف محيط عيني ال�ضل ��ع وفرزان ،املجل ��د الأول ،درا�سة
ميدانية مقارنة للمقابر الركامية احلجرية.
( )39فلبي ،قلب اجلزيرة العربية ،ج� ،2ص �ص .48-43
( )40يوري� ��س ،و�آخ ��رون“ ،برنامج امل�س ��ح الأثري ال�شامل لأرا�ض ��ي اململكة العربي ��ة ال�سعودية :التقرير
املبدئ ��ي مل�سح املنطق ��ة الو�سطى1398هـ1978 /م”� ،ص �ص� ،35-34ص �ص � ،37-36ص �ص -39
 ،48دار الدائ ��رة للن�ش ��ر والتوثيق ،الثقافة التقليدية يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية ،املواقع الأثرية،
ج� ،2ص �ص .215-212
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( )41الغ ��زي و�آخرون“ ،تقرير البعثة ال�سعودية الفرن�سية امل�شرتك ��ة يف اخلرج :املو�سمان الأول والثاين
2012-2011م”� ،ص �ص .126-115
( )42فلبي ،قلب اجلزيرة العربية ،ج� ،2ص �ص � ،39-38ص �ص .52-48
( )43يوري� ��س ،و�آخ ��رون“ ،برنامج امل�س ��ح الأثري ال�شامل لأرا�ض ��ي اململكة العربي ��ة ال�سعودية :التقرير
املبدئ ��ي مل�سح املنطقة الو�سطى1398هـ1978 /م”� ،ص � ��ص .36-35دار الدائرة للن�شر والتوثيق،
الثقافة التقليدية يف اململكة العربية ال�سعودية ،املواقع الأثرية ،ج� ،2ص �ص .215-212
( )44الغزي ،م�شروع م�سح وتوثيق املن�ش�آت احلجرية يف محيط عيني فرزان ،ج� ،2ص �ص. 295-290

المالحق

إعداد :الباحث :بتعاون من اإلدارة العامة لتسجيل وحماية اآلثار -قطاع اآلثار-
وزارة السياحة.
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املواقع الأثرية يف محافظة اخلرج
خط العر�ض

خط الطول

النوع

العفجة

24.21330

47.18980

مقابر ركامية برونزي /حديدي

عني ال�ضلع

24.10181

47.25492

مقابر ركامية برونزي /حديدي

عني ال�ضلع2

24.11278
24.11602
24.10674
24.20642
24.19378

47.25825
47.25865
47.24584
47.23792
47.40507
47.19247
47.19930
47.16154
47.15388
47.22774
47.15772
47.35189
74.282625
46.998677
47.110987

-

املوقع

عين سمحة

عني ال�ضلع3
�أبرق فرزان
حزم عقيلة
خف�س دغرة1
خف�س دغرة2
قويد فرزان
الرفايع
وادي الهياثم
وادي ن�ساح
اليمامة
ال�سلمية
الرغيب
�أم ال�شعال

2 1

23.83458
23.82321
24.2265
24.30313
24.10724
24.20552
24.19200
24.200136
23.945413
24.325719
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عني
عني
قناة
قناة /مباين
بلدة
عني
مقابر ركامية
مقابر ركامية
مقابر ركامية
بلدة
مباين
بلدة
بلدة
بلدة
مقابر ركامية

الفرتة

قبل الإ�سالم� -إ�سالمي
قبل الإ�سالم �-إ�سالمي
قبل الإ�سالم� -إ�سالمي

برونزي /حديدي
برونزي/حديدي
برونزي/حديدي
قبل الإ�سالم
�إ�سالمي
قبل الإ�سالم � -إ�سالمي

�إ�سالمي
�إ�سالمي
برونزي  /حديدي

جتربتي يف إعداد معجم أسماء الناس
يف اململكة العربية السعودية
�أ.د� .أبو�أو�س �إبراهيم ال�شم�سان

الت�سمية حاجة اجتماعية فباال�سم يكت�سب الإن�سان �سمة انتمائه االجتماعي،
مل ��ا ك ��ان اال�سم مييز �صاحب ��ه قيل عنه َع َل ��م ،وال َع َلم اجلبل الب ��ارز املميز للمكان
والطريق؛ ولذا يهتدى به ،قالت اخلن�ساء متدح �أخاها �صخ ًرا(:)1
�أَ َغ ُّر �أَ ْب َل ُج َت ْ�أتمَ ُّ ال ُهدا ُة ِب ِه َك�أَ َّن ُه َع َل ٌم يف َر�أْ ِ�س ِه نا ُر
واملجتم ��ع هو م ��ن يه ��ب �أف ��راده الت�سمي ��ة ويعاملهم وفا ًق ��ا له ��ذه الت�سمية،
واكت�سب ��ت الأ�سماء ع�ب�ر التاريخ ثقافة اجتماعية متعلقة بتاري ��خ من ت�س ّموا بتلك
الأ�سم ��اء ،فهي حتتمل تلك الثقافة وتعرب عنه ��ا ،وا�ستعمال النا�س لأ�سمائهم �إمنا
ه ��و ا�ستعم ��ال وظيفي قد يغي ��ب معه معنى اال�س ��م املعجمي �أو حمولت ��ه الثقافية،
�أو بنيته ال�صرفية.
ولي�س الإن�سان متفردًا بالت�سمية� ،إذ و�ضع املجتمع �أ�سماء �أعالم لكل ما يحتاج
�إلى متييزه من الأفراد كالأماكن واحليوانات(.)2
ولمِ َ ��ا لأ�سم ��اء النا� ��س م ��ن �أث ��ر اجتماع ��ي كانت جم � اً�ال للدر� ��س االجتماعي
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واجلغ ��رايف والنف�س ��ي والتاريخي والآث ��اري والأن�س ��اب ،وهي �ألف ��اظ لغوية متثل
�أ�صواتها و�صرفها ،واهتم به النحويون يف مدوناتهم(.)3
و�صارت درا�ست ��ه عل ًما من علوم الل�سانيات احلديثة �أطلق عليه (الأ�سمائية)
ومم ��ا يعاجله هذا العل ��م جدلية ا�ستعمال اال�سم بني العلمي ��ة والو�صفية وهو �أمر
ا�ستدع ��ى �أن يكون لبع�ضها مدخل يف املعجم اللغ ��وي( .)4و ُك ِتبت الر�سائل العلمية
ناق�شت منها �أربع ر�سائل( ،)5و ُكتبت املو�سوعات واملعاجم.
يف در�س الأ�سماء ،وقد
ُ
بدء اهتمامي بدرا�سة الأ�سماء:
ب ��د�أ اهتمام ��ي بدرا�س ��ة الأ�سماء من ��ذ اختياري خب�ي ً�را ميدان ًّيا ع ��ن اململكة
العربية ال�سعودية للم�شارك ��ة يف �إعداد مو�سوعة ال�سلطان قابو�س لأ�سماء العرب،
الت ��ي كانت بداية التفكري يف �إجنازها �س�ؤال ُط ِرح يف جمل�س ال�سلطان قابو�س عن
وج ِع ��ل امل�شرف على املو�سوعة محم ��د بن الزبري؛
ا�س ��م؛ �أعربي ه ��و �أم �أعجمي؟ ُ
م�ست�شار جاللة ال�سلطان قابو�س ،و�أما الهيئة العلمية فت�ألفت من:
ال�سعي ��د محم ��د بدوي ،عل � ّ�ي الدين ه�ل�ال ،ف ��اروق �شو�شة ،محم ��ود فهمي
حجازي.
وكان من مهماتي تزويد املو�سوعة مب�صادر الأ�سماء ،فكان منها:
� .1أدلة الهاتف ملناطق اململكة العربية ال�سعودية.
� .2أ�سماء طالب جامعة امللك �سعود وطالباتها.
� .3أ�سماء من مركز املعلومات الوطني يف وزارة الداخلية (عينة ع�شوائية).
� .4أ�سماء مقرت�ضني ومقرت�ضات من بنك الت�سليف العقاري.
� .5أ�سماء الناجحني والناجحات يف الثانوية يف اململكة.
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� .6أ�سماء منقولة من دفرت ت�سجيل املواليد.
� .7أ�سماء املعلمات املنقوالت من مكان �إلى �آخر.
 .8قائم ��ة وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية وه ��ي �أ�سماء من ت�شمله الرعاية
االجتماعية.
و�صدرت املو�سوعة مبجلداتها الثمانية يف �أربعة كتب هي:
الكتاب الأول :منهج البحث يف �أ�سماء العرب:
و�شارك ��ت فيه بالكتابة عن نظام الت�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية ،فكان
هذا متهيدً ا لكتابة بحث عن �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية ،ون�شر يف
جملة جامعة امللك �سعود ،ثم طور ُته و�أخرجتُه يف كتاب باال�سم نف�سه.
الكتاب الثاين :دليل �أعالم عمان:
وهو ر�صد ملعلومات تراثية عن �أعالم عمان.
الكتاب الثالث :معجم �أ�سماء العرب:
وي�ضم ما �شاع ا�ستعماله ح�سب الن�سبة املقررة وفيه درا�سة �إح�صائية لال�سم
ولغوية وثقافية ،ويقع يف جملدين.
الكتاب الرابع� :سج ّل �أ�سماء العرب:
وي�ض ��م ك ّل الأ�سم ��اء التي �أدخلت يف مدونة الأ�سم ��اء ح�سب ن�سبة عدد �سكان
الدول .ويقع يف �أربعة جملدات.
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ملحوظات على املو�سوعة:
ولمَّ ��ا �ص ��درت املو�سوعة ،واطلعت عليها ،وجدت �أن �أ�سم ��اء بالدنا نالها بع�ض
حي ��ف؛ لأن م ��ا �أُ ْد ِخل يف ه ��ذه املو�سوعة من الأ�سم ��اء �إمنا اعتُمد في ��ه على ن�سبة
تنوعا يف �أ�سمائها ،ثم تبني
ال�سك ��ان ،وكان قد تبينّ يل �أن بالدنا من �أكرث البلدان ً
يل �أن تعري ��ف بع� ��ض الأ�سماء غري دقيق يف تلكم املو�سوعة لغياب املعرفة بالثقافة
املحلية يف بيئاتنا يف اجلزيرة العربية� ،إذ كانت املو�سوعة تع ّد يف جامعة القاهرة،
ومن �أمثلة ذلك جاء يف (معجم �أ�سماء العرب):
ا ْل ُب َل ْي ِه ّي
•�إح�صائيات اال�سم يف العينة� :أول( ).ثاين(� )0أخري()100
 م ��ن (ب ل ه� �ـ) وزن ا ْل ُف َع ْي ِل ّي :ن�سبة �إلى «ا ْل ُب َل ْي ��ه» ت�صغري ترخيم «للأبله»:وهو الغالب عليه �سالمة ال�صدر وح�سن الظن بالنا�س ،والأبله :الأحمق الذي
ال عقل له ،وعي�ش �أبله :ناعم رخي ،و�شاب �أبله :غافل منعم.
ليهي ِ ،ل ْبليهي .ومن �صور ا�ستخدامه ا�سما
 من �صور النطق به املحلي« :ا ْل ِب ِعائلي يف ال�سعودية»(.)6
�أخ ًريا �أنه ا�سم ّ
ولكنه يف كتابي (معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية):
« ْب َليهي(ذ)[:ب/ل/ﻫ]
منقول من ن�سبة �إلى (بليهان) ،جاء يف (كلمات ق�ضت) «من�سوب �إلى بليهان،
ت�صغ�ي�ر بلهان ،وهو اجلمل ال�صبور عل ��ى حمل الأثقال ،دون �أن يرغو �أو �أن يظهر
ال�شكوى من ذلك»(.)7
�ردي ومن ال�شائع الت�سم ��ي با�سم العائل ��ة �إن كان هو ج ّد،
واال�س ��م عائلي وف � ّ
و�سميت هذا (زراعة اال�سم)(� )8أي �إحياء ا�سم العائلة
ولي�س ا�س ��م قبيلة �أو فخذ،
ُ
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ب�إظه ��اره يف �أ�سماء الأفراد اعت ��زا ًزا به .والدليل على ا�ستعم ��ال اال�سم ا�س ًما �أول
ما جاء يف جريدة الريا�ض:
الأحد  10جمادى الأولى 1428هـ  27 -مايو 2007م  -العدد :14216
«�إ�ضاءة:
رئي�سا
    ت�ض ��م اللجنة العلمية باحلملة الدكتور تركي ب ��ن �إبراهيم النقيدان ً
والدكتور بليهي بن �صالح البليهي ع�ضوا »...
وعن اال�سم (جرمان) جاء يف مو�سوعة ال�سلطان قابو�س:
«ا�سم علم مذكر كان يطلق يف اجنلرتا على من ي�أتي من بالد ال�شمال ،وكان
�أي�ضا ي�ستخدم ا�سم �شهرة للم�ستوطنني اجلدد»(.)9
وجرمان �أي ذو
وجرم الإن�سان ج�سمهِ ،
وال�صواب �أنه مرجتل على ( ِف ْعالن)ِ ،
اجلرم مبالغة يف عظمته .واال�سم (ج ر م ن) وارد يف النقو�ش العربية القدمية(.)10
ِ
و(جروان) ُع ّرف فيها ب�أنه مثنى جرو ،وال�صواب :ذو اجلرو.
وع ّرف
(ج ْريان) ،وال�صواب ْج َر ّي ��ان؛ �أيُ :ج َر ّيانُ ،
و(جري ��ان) �ضبط هكذا َ
ب�أنه و�صف من الفعل جرى ،وال�صواب �أنه م�صغر َج ْروان.
و( ِو ْل َي ��م) هكذا �ضبط وع ��رف ب�أنه ا�سم قدمي من الأملاني ��ة...؛ ولكن اال�سم
عندنا هو ( ْوليم) ،وعرفته هكذا:
ْوليم(ذ)[:و/ل/م]
�أيُ :و َل ْي ��م ،مرجتل عل ��ى ( ُف َعيل) من الفعل (ومل) وه ��و يف لهجات اجلزيرة
مبعنى جهز.
ومن امللحوظات غياب �أ�سماء م�شهورة مثل :بلقي�س.
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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ولـ ّم ��ا قر�أ عالمة اجلزيرة حمد اجلا�س ��ر -رحمه اهلل -معجم �أ�سماء العرب
كتب يف جملة العرب جملة من امللحوظات(.)11
ال�شروع يف �إعداد املعجم ودوافع ذلك:
وم ��ن �أج ��ل ذلك كل ��ه ر�أيت من واجب ��ي �أن �أجتهد يف كتابة معج ��م يحاول ما
�أمكن ا�ستق�صاء الأ�سماء وتف�س�ي�ر معانيها يف منهج مختلف عن منهج املو�سوعة،
وكان من دوافع �إعداد املعجم ما ي�أتي:
� .1أنه اجتمع لدي من �أ�سماء النا�س قدر �صالح لذلك.
� .2إهمال مو�سوعة ال�سلطان قابو�س لكثري من الأ�سماء النوعية يف بالدنا.
 .3الأخط ��اء التعريفي ��ة التي نالت الأ�سم ��اء؛ لغياب املعرف ��ة البيئية لبالدنا
ولهجاتها.
خا�ص ب�أ�سماء النا�س يف بالدنا.
 .4ال وجود ملعجم وا�سع ٍّ
�أعمال �أ�سهمت يف حترير املعجم:
�أتاح ��ت يل جترب ��ة العمل يف مو�سوعة �أ�سماء الع ��رب �أن �أدر�س �أ�سماء النا�س
�شاركت به يف
فكتبت بح ًثا
يف اململك ��ة العربية ال�سعودية درا�سة اجتماعية لغوي ��ة،
ُ
ُ
احتف ��ال جملة جامعة امللك �سع ��ود يف يوبيلها الف�ضي ون�شر فيه ��ا بعنوان� :أ�سماء
النا� ��س يف اململكة العربية ال�سعودية ،جملة جامعة امللك �سعود-الآداب ،الريا�ض،
1997م .مج .9
ّثم و�سع البحث ليخرج يف كتاب يف العنوان نف�سه ،وكان العمل يف هذا الكتاب
معي ًن ��ا لتطبيق منهج املعاجلة اللغوية يف املعج ��م« ،ويت�ألف هذا الكتاب من متهيد
و�ست ��ة ف�صول وخامت ��ة ،تناول التمهيد اال�سم العلم من حي ��ث �أهميته االجتماعية
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وكون ��ه ك ��ان اً
جمال لدرا�س ��ة علوم مختلفة واهتم ��ام النحويني بدر�س ��ه ،وبينت يف
التمهي ��د مـــ ��ا اعتم ��د عليه البحـ ��ث م ��ن م�صـــــادر الأ�سم ��اء يف اململك ��ة العربية
ال�سعودية ،و�أما الف�صل الأول فهو درا�سة لأمناط الأ�سماء من حيث وظيفة اال�سم
وو�ضع ��ه وت�صرفه وبنيته واجلن�س الذي يعرب عنه ،وعال ��ج الف�صل الثاين �أ�سباب
الت�سمي ��ة واجتاهاتها ،وم ��ن هذه الأ�سباب �إظهار ال�ب�ر للوالدين بتخليد ا�سميهما
ومنها الرغبة يف تخليد ا�سم الأ�سرة وقد يقف وراء الت�سمية �إعجاب ب�شخ�ص فتكون
الت�سمي ��ة عليه تعب ًريا عن ذلك الإعجاب ،وت�ؤث ��ر االجتاهات امل�سيطرة على ذهن
الإن�س ��ان يف اختياره اال�سم ،كاالجتاهات الدينية واللغوية واالجتماعية والنف�سية،
وقد تكون الظروف املالب�سة ل�ساعة الوالدة من عوامل الت�سمية ،وللكنية �أثرها يف
الت�سمية ،ومن الأ�سباب طلب فرادة اال�سم �أو خفته ،وقد يكون الدافع تقليد غريه
مب ��ا ي�سمون ،وقد ال يكون ثمة �سبب وا�ضح لعل ��ة الت�سمية ،ويتناول الف�صل الثالث
م ��ا ينال اال�سم من ثب ��ات �أو تغري يف ا�ستعمال النا�س ،فم ��ن الأ�سماء ما تتكرر يف
املجتمعات ولها طابع اال�ستقرار ،ومنها ما هو جديد ميثل تغي ًريا يف نوع الأ�سماء،
ومن الأ�سماء ما يعدل عنه ل�سبب �أو �آخر .ويعالج الف�صل الرابع الظواهر ال�صوتية
الت ��ي تثريها درا�س ��ة الأ�سماء يف اململكة العربية ال�سعودي ��ة ،ويظهر هذا يف �شكله
ال�صوت ��ي والكتابي :فمنها املماثلة ،واخللط ب�ي�ن ال�ضاد والظاء ،و�إبدال الهاء من
الألف� ،أو �إبدال الألف منها ،وقلب القاف جي ًما ،وقلب اجليم �شي ًنا ،وتغري الذال،
وحت ��ول القاف �إلى �صوت مركب ،وقلب الث ��اء فا ًءا ،وما يخ�ص الهمزة واحلركات
م ��ن ق�ضايا .وخ�ص�ص الف�صل اخلام� ��س للق�ضايا الت�صريفية من ا�شتقاق وق�صر
وم ��د و�إعالل وتعريف ون�سب وت�صغري .وعال ��ج الف�صل ال�ساد�س باخت�صار ق�ضايا
الر�س ��م ،كاال�شرتاك بالر�سم وحذف ال�ل�ام ال�شم�سية»( ،)12وك ��ان لهذه الدرا�سة
النظرية التطبيقية �أثرها يف تعريف الأ�سماء يف املعجم.

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442

147

آذار  -ﻧﻴﺴﺎن /ﻣﺎرس -أﺑﺮﻳﻞ 2021م

2 1

57

ومن هذه الأعم ��ال امل�شاركة يف م�ؤمتر (توحيد معايري النقل الكتابي لأ�سماء
الأعالم العربية :الأبعاد الأمنية) ،بعمل عنوانه (تباين كتابة الأ�سماء العربية يف
احلروف والت�شكيل� :صوره و�أ�سبابه) ،ون�شر يف كتاب توحيد معايري النقل الكتابي
لأ�سماء الأعالم العربية :الأبعاد الأمنية (�أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية/
الريا� ��ض2003 ،م) .وكان له ��ذا العمل �أثر يف ا�ستق�صاء احتم ��االت نطق الر�سم
(�سعيد)ح�سب النطق الف�صيح،
الواحد ،مثل اال�سم �سعيد ،فقد يكون بفتح ال�سني َ
(�س َع ّيد) وهو
(�سعيد) ح�سب النطق
�أو بك�سره ��ا ِ
املحكي ،وقد يكون بت�شديد الياء ْ
ّ
امل�صغر.
معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية �إعداده ون�شره:
بع ��د �إع ��داده تولى ن�شره جمم ��ع اللغة العربي ��ة على ال�شبك ��ة العاملية يف مكة
املكرم ��ة عام 1437ه ،وهو الإ�صدار  12للمجم ��ع ،وزامن اليوم الوطني ال�سعودي.
وتف�ض ��ل بتقدمي له ف�ضيل ��ة ال�شيخ الدكتور� /صالح بن عب ��داهلل بن حميد ،رئي�س
جمل�س �أمناء املجمع .بلغت الأ�سماء النوعية فيه ( )8227ا�سم.
حاول ��ت يف ه ��ذا املعج ��م بيان مع ��اين �أ�سم ��اء الأف ��راد ال�سعودي�ي�ن ،ورتبت
الأ�سماء ترتي ًبا هجائ ًّيا معت ًربا املعرف ب�أل التعريف يف حرف الألف ،وجعلت �ألف
امل ��د كالهمزة ب�أ�شكاله ��ا املختلفة يف رتبة واحدة ،ومل �ألتف ��ت �إلى موقعه يف نهاية
الألفبائية ،فاال�سم (رابع) قبل (ربيع).
طريقة العمل يف املعجم:
�أب ��د�أ بذكر مدخ ��ل اال�سم ،ومل �أفرق بني الذكور والإن ��اث بل �أ�شري �إلى جن�س
م�سماه ،ورمزت للذكر بـ(ذ) ورمزت للأنثى بـ(�أ) ،ف�إن كان اال�سم ي�ستعمل للذكر
والأنثى كان الرمز (ذ�/أ):
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ِا ْب ِت�سام(�أ)[:ب�/س/م]
ابداح(ذ)[:ب/د/ح]
�إح�سان(ذ�/أ)[:ح�/س/ن]
يلي ��ه اجلذر اللغوي الذي �أخذ من ��ه لفظه بني معقوفني �إن كان عرب ًّيا ً
ب�سيطا
كتبت
كتبت [مركب] ،و�إن كان غري عربي ُ
كم ��ا يف املُ ُثل ال�سابقة ،ف�إن ك ��ان مرك ًبا ُ
[�أعجمي] ومل �أفرق يف ذلك بني دخيل ومع ّرب فدخل يف ذلك امل�صغر واملن�سوب:
�أم اخلري(�أ)[:مركب]
برخيل(ذ)[:مركب]
�أ�سمهان(�أ)�[:أعجمي]
وحت ��ت مدخ ��ل اال�سم يكون التعريف ب ��ه ،ف�إن كان اال�سم متغ�ي ً�را عن �أ�صله
الف�صيح ذكرت الأ�صل بعد لفظ «�أي ،»:مثل:
اجلازي(�أ)[:ج/ز�/أ]
�أي( :اجل ��ازئ) ،وه ��ي الظبية �أو البق ��رة الوح�شية التي ت� ��أكل ال ُّر ْطب ،وهو
الع�شب الأخ�ضر ،فتجز�أ به عن املاء(.ل�سان العرب).
ِب ِخي ِته(�أ)[:ب/خ/ت]
�أيَ :ب ِخي َت ��ة ،م�ؤن ��ث (بخي ��ت) والبخت ه ��و احلظ ،ويف لهجة جن ��د البخيت
النافع.
احلكم عليه من حيث كو ُنه اً
منقول �أو مرجتلاً  ،و�أبني من �أي �شيء نقل:
و�أُبينّ
َ
بدر(ذ)[:ب/د/ر]
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منقول من (البدر) وهو القمر الكامل اال�ستدارة يف الرابعة ع�شرة.
َبرقان(ذ)[:ب/ر/ق]
مرجتل على ( َف ْعالن) من الربق.
ف�إن كان م�شت ًّقا بينت نوع امل�شتق وفعله ،وقد �أبني مبناه ال�صريف عند احلاجة:
جابر(ذ)[:ج/ب/ر]
منقول من ا�سم فاعل من الفعل (جرب).
ما ُمون(ذ)[:ء/م/ن]
�أيَ :م ْ�أ ُم ��ون ،منق ��ول م ��ن ا�س ��م املفعول م ��ن الفع ��ل (�أمن) بت�سهي ��ل همزة
(م�أمون).
ِم ْثقاب(ذ)[:ث/ق/ب]
منق ��ول من ا�سم الآلة م ��ن الفعل (ثقب) مثل :املثقب .ج ��اء يف (ال�صحاح)
«وا ِمل ْث َق ُب :ما ُي ْث َق ُب به .و َث َق ْب ُت ال�شي َء َث ْق ًبا»(.)13
وكذلك �شرح � ُ�ت بع�ض الأ�سماء املر�سومة بر�سم مغ�ي�ر عن ر�سمها الف�صيح
و�أبني الأ�صل وما نالها من تغري �صوتي �أو �صريف ،مثل:
رفعت(ذ�/أ)[:ر/ف/ع]
ال�صيغة الرتكية للم�صدر (رفعة) من الفعل (ر ُفع) �أي �ش ُرف.
�صاطي(ذ)�[:س/ط/و]
ِ
�ص ��ورة نطقية من اال�سم �ساط ��ي ا�سم الفاعل من (�سط ��ا :ي�سطو) .جاورت
ال�سني الطاء ف�أك�سبتها الإطباق.
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ْم ِعيظ(ذ)[:ع/و�/ض]
�أي ُمعيظ� ،صورة نطقية كتابية من اال�سم ( ُمعي�ض) ب�سبب اخللط بني ال�ضاد
والظاء ،منقول من ا�سم الفاعل من الفعل �أعا�ض.
ِط ْع�سان(ذ)[:د/ع�/ص]
�أي ِد ْع�ص ��ان ،ا�سم على بناء ( ِف ْع�ل�ان) �أي ذو الدِّ ْع�ص ،وجاء يف (القامو�س
يب منه،
املحي ��ط) ِّ
«الد ْع ُ�ص ،بالك�سر ،وبهاءٍ ِ :ق ْط َع� � ٌة من ال َّر ْم ِل ُم ْ�ستَدير ٌة� ،أو ال َك ِث ُ
المْ ُ ْجت َِم� � ُع �أو ال�صغ�ي ُ�ر»()14؛ ولكن ال ��دال اكت�سبت الإطباق م ��ن ال�صاد فنطقت
طا ًءا ،ثم خففت ال�صاد برتك �إطباقها فنطقت �سي ًنا.
و�إن كان مرك ًبا بينت نوع الرتكيب وداللته:
ح�سنعلي(ذ)[:مركب]
مركب مزجي من اال�سمني (ح�سن) و(علي).
جار اهلل(ذ)[:مركب]
مركب �إ�ضايف من (جار) وا�سم اجلاللة؛ �أي :امل�ستجري به.
ِي ْعنَ اهلل(ذ)[:مركب]
�أيُ :ي ِع�ي ُ�ن اهلل ،مرجتل برتكيبه تركي ًبا �إ�سناد ًّيا من (يعن) �أي (يعني) ولفظ
اجلاللة.
و�إن كان اال�سم �أعجم ًّيا بينت من � ِّأي لغة دخل ومعناه يف لغته:
ُيو ِن�س(ذ)�[:أعجمي]
�أيُ :يو ُن� ��س ،جاء يف (معج ��م �أ�سماء العرب) «عن العربي ��ة مبعنى :ميامة �أو
حمامة».
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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يا�س ِمني(�أ)�[:أعجمي]
ْ
يا�س ِمني ،جاء يف (�سجل �أ�سماء العرب) «عن الفار�سية يا�سمني ويا�سمان:
�أي َ
نبات مت�سلق �أزهاره زكية الرائحة»(.)15
ويف حالة نادرة يكون اال�سم اً
منقول من حرف ،ف�أ�ضع بني املعقوفني [حرف]،
مثل:
َهيا(�أ)[:حرف]
لعله منقول من حرف النداء (هيا) ولعله �أطلق على امر�أة لكرثة مناداتها به
ث ��م �شاع الت�سمي به .وقد ُ�ضبط اال�سم يف (معجم �أ�سماء العرب) و(�سجل �أ�سماء
العرب) بت�شديد الياء وهذا غري �صحيح ،وكذلك �أ�ستبعد ما جاء من التف�سري.
وكذل ��ك قد يكون اال�سم منق � اً
�ول من �صيغة متليحية لعدد م ��ن الأ�سماء ،مثل
اال�سم (لوال) ف�أجعل بني املعقوفني [�صيغة] ،مثل:
ُلوال(�أ)�[:صيغة]
جاء يف (�سجل �أ�سماء العرب) «�صيغة متليح لبع�ض الأ�سماء مثل ليلى ولطيفة
وملياء».
وقد �أ�شري �إلى علة ت�سمية بع�ض الأ�سماء التي �أرى لبيانها �أهمية:
ْب ِن ّيه(ذ�/أ)[:ب/ن/و]
�أيُ :ب َن َّي ��ة ،منقول من م�صغر (بنت) و�سمي به الذكر دف ًعا للح�سد والعني ثم
�شاع يف الت�سمية.
تركي(ذ)[:ت/ر/ك]
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منقول من (ترك � ّ�ي) الواحد من الرتك ،ولكن حذفت �إحدى الياءين تخفي ًفا
ب�سبب نرب املقطع الأول�ُ .س ّمي به �إعجا ًبا بالأتراك �أيام الوالية العثمانية.
املحكي غري املهموز
و�إن كان لال�سم ر�سمان �أحدهما الف�صيح املهموز والثاين
ّ
أف�صل القول
�أثب ��ت كل ا�سم يف مو�ضعه ح�س ��ب الرتتيب ،مثل( :رائد) و(رايد) ،و� ّ
يف الأول و�أحيل عند الثاين �إلى الأول:
را ِيد(ذ)[:ر/و/د]
�صورة �صوتية كتابية من رائد .انظر :رائد.
و�إن ك ��ان ا�س ��م الأنثى بزي ��ادة التاء عل ��ى املذكر �أحلت �إلى معن ��اه الوارد يف
تعريف املذكر؛ ل�سبقه يف الرتتيب الهجائي:
خا ْل ِدة(�أ)[:خ/ل/د]
�أي :خا ِل َدة ،منقول من م�ؤنث خا ِلد.
و�إن ك ��ان اال�س ��م م�شت ًّقا وقد �سبق ذكر م�شتق م�شارك ل ��ه يف فعله �أحيل �إليه
يف املعنى:
ْخ�شيفان(ذ)[:خ�/ش/ف]
�أي ُخ َ�ش ْيفان ،منقول من م�صغر خ�شفان على ( ُف َعيالن) ،انظر :خ�شفان.
تعريف الأ�سماء وم�صادرها:
و�أم ��ا داللة اال�س ��م اللغوية ف�أقدم داللت ��ه ال�شعبية �إن �أمك ��ن �أو داللته اللغوية
م�ستعي ًنا باملعاجم العربية ،وما ال �أجد له داللة منقولة �أجتهد يف تف�سريه:
ْج َعري(ذ)[:ج/ع/ر]
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�ري وهو يف لهجة جند الكلب ،وجاء يف (كلمات
(ج َعري) �أي َج ْع � ّ
منق ��ول من ْ
ق�ض ��ت) «والكلبة (املجعر)  ...هي التي تطلب الكل ��ب لل�سفاد» .ويطلق يف جنوب
اجلزيرة على ال�ضبع.
واجته ��دت يف بيان املعنى البيئي فق ��د �أقول يف لهجات جند �أو بع�ض لهجات
جند ،وقد �أقول يف لهجات اجلزيرة �أو بع�ض لهجات اجلزيرة:
ِم ْغ ِلي(ذ)[:غ/ل/و م]
�أي ُم ْغل ��ي ،منقول من ا�س ��م الفاعل ( ُم ْف ِعل) من الفع ��ل (�أغلى) .واملغلي يف
لهجات جند من يو ّد غريه ويع ّده عنده غال ًيا فهو ُيغليه.
َم ْذهان(ذ)[:م/ذ/ﻫ م]
مرجت ��ل عل ��ى ( َفعالن) من الفعل (يتم ّذه) وهو يعن ��ي يف بع�ض لهجات جند
يطلب ال ُّنزهة.
طا ِيب(ذ)[:ط/ي/م م]
منق ��ول من ا�سم الفاعل من الفع ��ل (طاب) .والطايب ،يف لهجات اجلزيرة،
امل�شفي بعد مر�ض.
ّ
مراجع عملي:
اعتمدت يف عملي على طائفة من املعاجم الرتاثية واملعا�صرة:
-1كلم ��ات ق�ضت :معجم ب�ألفاظ اختفت م ��ن لغتنا الدارجة �أو كادت ،ملحمد
بن نا�صر العبودي ،دارة امللك عبدالعزيز ،الريا�ض1423 ،هـ.
-2ف�صيح العامي يف �شمال جن ��د لعبدالرحمن زيد ال�سويداء ،دار ال�سويداء
للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،الطبعة الأولى1987 ،م.
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-3معجم �أ�سماء الع ��رب ،مو�سوعة ال�سلطان قابو� ��س لأ�سماء العرب،جامعة
ال�سلطان قابو�س ودار لبنان ،بريوت ،الطبعة الأولى1991 ،م.
�-4سج ��ل �أ�سماء العرب ،مو�سوع ��ة ال�سلطان قابو�س لأ�سم ��اء العرب،جامعة
ال�سلطان قابو�س ودار لبنان ،بريوت ،الطبعة الأولى1991 ،م.
-5الألف ��اظ الفار�سية املعربة ،لل�سيد �أ ّدي �أ�ش�ي�ر ،املطبعة الكاثوليكية للآباء
الي�سوعيني ،بريوت1908 ،م.
-6تكمل ��ة املعاجم العربية ،لرينهارت بي�ت�ر �آن دُوزِي ،نقله �إلى العربية وعلق
عليه :مح َّمد َ�سليم الن َعيمي ،وجمال اخلياط ،وزارة الثقافة والإعالم ،اجلمهورية
العراقية ،الطبعة الأولى ،من 2000 - 1979م.
-7معجم اللغة العربية املعا�ص ��رة ،لأحمد مختار عمر مب�ساعدة فريق عمل،
عامل الكتب ،القاهرة ،الطبعة الأولى1429 ،هـ 2008 -م.
-8املعاجم العربية التقليدية
«�أخت ��ار م ��ن ن�صو�ص املعاجم �أو�ضحه ��ا و�أدقها و�أوفاها دالل ��ة .ف�إن ت�ساوت
ف�أقدمه ��ا ،واقت�صرت م ��ن تعريف املعجم عل ��ى املعنى من غ�ي�ر ال�شواهد من �آي
�أو �أ�شع ��ار �أو �أق ��وال� ،إال �إن اقت�ض ��ى التعريف ذلك ،و�أ�س ّم ��ي ا�سم املعجم من غري
حتديد �صفحة �أو مدخل ما مل يكن الن�ص من مدخل مخالف للفظ اال�سم �أو يكون
الن� ��ص م ��ن كتاب غري معجم ،وقد �أحلقت هذا املعج ��م بقائمة بكل ما �أحلت �إليه
من معاجم �أو كتب �أو بحوث �أو مقاالت»(.)16
م�صادر الأ�سماء وم�شكالتها:
�أم ��ا م�صادر الأ�سماء فه ��ي امل�صادر التي اعتمدت عليه ��ا مو�سوعة ال�سلطان
قابو� ��س� ،إذ «جمهرة هذه الأ�سماء جمعت من �أ�سم ��اء ال�سعوديني يف �أدلة الهاتف
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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ال�سع ��ودي ،ومن �أ�سماء الطالب والطالبات يف وزارة الرتبية والتعليم ،ومن بع�ض
�أ�سم ��اء املقرت�ض�ي�ن من البنك العق ��اري ،ومن �أ�سماء �أخذت م ��ن �سجالت مكتب
املواليد يف الريا� ��ض ن�سختها بيدي ،ومن �أ�سماء طالب جامعة امللك �سعود البنني
والبن ��ات ،ومن عينة ع�شوائية للأ�سماء من �سجالت وزارة الداخلية»( ،)17و�أ�ضفت
�إلى ذلك قوائم حركة نقل املعلمني واملعلمات املن�شورة يف ال�صحف املحلية.
وق ��د جابهتني م�شكل ��ة يف بع�ض الأ�سماء امل�شرتكة ب�ي�ن ال�سعوديني وغريهم،
�ودي مهتد ًي ��ا با�سم �أ�سرته ،وق ��د يرى بع�ض
«وق ��د حر�ص ��ت �أن يكون اال�سم ل�سع � ّ
الق ��راء �أ�سماء يظنها لغري �سعوديني ل�شيوعها يف بلدان �أخرى ومرد هذا �إلى كرثة
التداخ ��ل والتمازج بني البيئات املتجاورة فيكون م ��ن ذلك انتقال الأ�سماء ،ورمبا
ت�أث ��رت الت�سمي ��ة ب�أ�سماء الوافدي ��ن �إلى البيئ ��ات ال�سعودية � ً
أي�ضا ،كم ��ا قد يت�أثر
الوافدون بالأ�سماء ال�سعودية � ً
أي�ضا»( .)18وكنت �أعمد �إلى البحث يف موقع (قوقل)
ع ��ن اال�س ��م الذكر متل ًوا بلفظ (ب ��ن) �أو م�سبو ًقا به ،ورمبا جعلت ��ه �ساب ًقا والح ًقا،
واما ا�سم املر�أة ف�أجعل بعدها اللفظ (بنت)؛ لأن ا�ستعمال (بن/بنت) من لوازم
الأ�سماء ال�سعودية غال ًبا.
ورمبا �أ�شكل الر�سم الكتابي املحتمل لغري نطق مثل� :سمري ،فاال�سم احل�ضري
امل�شرتك يف بيئات عربية هو َ�سمري على بناء َفعيل ،و�أما النطق البدوي فهو ْ�س َمري
�أي ُ�س َم�ي�ر على ُف َع ْيل ،م�ص ّغ ��ر �س ُمر .وكذلك اال�سم حم ��دي فاحل�ضري امل�شرتك
َح ْمدي ،والب ��دوي هو ِح ْمدي ،ومثله ح�سني فامل�شه ��ور امل�شرتك هو ُح ْ�سني ،ولكنه
يف جن ��وب اجلزيرة َح َ�سن ��ي ،ورمبا وقع الر�سم الواحد مع�ب ً�را عن نطقني لبيئتني
يف اجلزي ��رة مث ��ل (حمد) هو يف جند َح َمد ،ولكنه يف اجلن ��وب ِح َّمد .وثمة جملة
م ��ن الظواهر ال�صوتي ��ة وال�صرفية ت�ؤثر يف ر�سم اال�س ��م ونطقه ،منها االختالف
يف ال�صيغ ��ة ،نحو:ر�شي ��د = ْر�شي ��د والف�صيح ُر َ�شي ��د ،ر�شيد = ِر�شي ��د والف�صيح
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َر�شي ��د ،واملك�ب�ر وامل�ص ّغ ��ر ،نح ��و :ربيع  ¹رب ّي ��ع ،واملخفف وامل�شدد ،نح ��و :زياد /
ز ّي ��اد ،واملن�سوب �إلي ��ه ،نحو :حربي > َحربي ِ /حربي ،عمري > َعمري ُ /ع َمري،
والت�سك�ي�ن والتحري ��ك ،نحو�:س ْعد�َ /س َع ��د ،و�ضبط حركات اال�س ��م ،نحو :عو�ض:
ِع َو� ��ضَ /ع َو�ضُ /ع َو� ��ضْ /ع َو�ض ،والقلب املك ��اين للحركة ،نحو :دعل ��جَ :د ْع َلج/
ْد َع َلج.
جل�أت �إلى برنامج (يوتيوب) ل�سماع نطق اال�سم الذي ال �أعرف طريقة نطقه
عل ��ى وج ��ه التحديد لأن ر�سمه م�ش�ت�رك كما بينت يف الأمثل ��ة ال�سابقة .ومع ذلك
ظلت �أ�سماء اجتهدت يف ر�صدها.
التنوع اللهجي و�أثره يف الت�سمية:
وذكرت يف مقدمة املعجم �أنه «ملا كانت هذه الأ�سماء ممثلة لبالد �شا�سعة ذات
بيئات لغوية متباينة اختلفت يف نطق بع�ض �أ�صواتها ،وهو �أمر قد يظهر يف الر�سم
وقد ال يظهر»( ،)19ولكن ��ي «حاولت جهدي �أن يكون الر�سم محايدً ا �صا ً
حلا لتمثيل
كل البيئ ��ات �أو معظمها»(� )20أما ال�ضب ��ط باحلركات فهو اجتهاد �شخ�صي توخيت
فيه متثيله للهجة امل�شرتكة يف اجلزيرة العربية وخا�صة منطقتها الو�سطى« ،على
�صارما بامل�صادر التي ا�ستقريت منه ��ا الأ�سماء ،ولذلك قد
�أين التزم ��ت
التزام ��ا ً
ً
يالح ��ظ القارئ تكرار بع� ��ض الأ�سماء� ،إذ ترد مرة محالة ب� ��أداة التعريف ،وترد
مرة �أخرى عاطلة منها»(.)21
ولي�س نط ��ق الأ�صوات موحدً ا يف بيئات اجلزيرة بل احتملت �آثار االختالفات
اللهجي ��ة الرتاثي ��ة ،ولذلك �أ�شرت يف مقدم ��ة املعجم �إلى ذلك فقل � ُ�ت« :ولعل من
امله ��م �أن �أب�ي�ن �أن ل�صوت القاف �صو ًرا �صوتية مختلف ��ة منها القاف امل�سموعة يف
اللغة الف�صيحة احلديثة ويقر�أ بها ق ّراء القر�آن ،وهي كونها لهوية مفخمة الرتفاع
م�ؤخ ��رة الل�سان نحو اللهاة و�إقفال جمرى اله ��واء ،وتنطق مهمو�سة ،وهذه القاف
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غ�ي�ر م�ستعملة يف امل�ستوى اللهجي ،و�أما القاف امل�ستعملة فهي القاف الطبقية �أي
التي ت�شارك الكاف مخرجها؛ ولكنها جمهورة والكاف مهمو�سة ،و�أقرب الأ�صوات
له ��ا �صوت اجلي ��م امل�سم ��وع يف اليمن وعم ��ان والقاه ��رة ،وا�شتهر ه ��ذا ال�صوت
بت�سميت ��ه باجلي ��م القاهرية ،وله �صورتان بارزتان يف اجلزي ��رة العربية �إحداهما
القاف املفخمة امل�سموعة يف جند و�شرق اجلزيرة و�شمالها ،و�سببه ارتفاع م�ؤخرة
الل�س ��ان لنط ��ق الفتح ��ة �أو الألف،كما يف الفع ��ل (قال) ،ومن الأ�سم ��اء (قالط)،
والأخ ��رى القاف املرققة كما ت�سم ��ع يف غرب اجلزيرة وجنوبها ،وهذه القاف هي
التي ذكرها �سيبويه يف كتابه ،ومن �صور نطق القاف نطقها كاجليم يف حوطة بني
متي ��م وال�ساحل ال�شرقي للجزيرة كما يف اال�سم (جا�سم) �أي (قا�سم) و(عجيل)
�أي (عقي ��ل) ،ومن �صور نطقها �أن تك ��ون ك�صوت مركب من الدال والزاي (دز)،
يف و�س ��ط جند كم ��ا يف اال�سم (مقبل) ولي� ��س لهذا ال�صوت ر�س ��م؛ ولذلك ي�سمع
ب�صور مختلفة فق ��د ت�سمعه باجليم يف �شرق اجلزيرة (جمبل) وب�صوت الدزدزة
يف و�س ��ط جن ��د (مدزبل) وبقاف رقيقة يف غرب اجلزي ��رة وجنوبها (مـﮕـبل).
وم ��ن �صور نطق القاف كونه ��ا كالغني فاال�سم (قا�سم) ت�سمع ��ه يف بع�ض مناطق
�شرق اجلزيرة (غا�سم).
و�أم ��ا الظ ��اء يف اجلزي ��رة اليوم فه ��ي امل�سموع ��ة يف الف�صيح ��ة �أي ال�صوت
الأ�سن ��اين ال ��ذي يخرج عن ��د مالم�سة ط ��رف الل�س ��ان للثنايا العلي ��ا ،وهو �صوت
احتكاك ��ي ،وهي جمه ��ورة كالذال غري �أنه ��ا مطبقة �أي ترتفع م ��ع نطقها م�ؤخرة
الل�سان ،وقد ت�سم ��ع يف بع�ض مناطق غرب اجلزيرة كالزاي املطبقة .و�أما ال�ضاد
فقد و�صفها �سيبويه ب�أنها من بني حافة ال�سان وما يليه من الأ�ضرا�س و�أنها مطبقة
وال نظري مرقق لها؛ ولكنها بهذا الو�صف لي�ست م�سموعة يف اجلزيرة وال م�ستعملة
على امل�ستوى الف�صيح بل تنطق ك�أنها ظاء؛ ولذلك جند اال�سم قد ير�سم بر�سمني
مث ��ل (معا�ضة /معاظة) ،و�أما ال�ضاد الطائية �أي النظري املطبق للدال فت�سمع يف
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ق ��راءة بع�ض قراء الق ��ر�آن املت�أثرين بطريقة امل�صريني وه ��ي مختلفة عن ال�ضاد
التي و�صفها �سيبويه»(.)22
قد يكون للفظ املنقول عنه اال�سم غري معنى يف املعجم العربي ولكني ال �أثبت
�سوى ما �أراه �أحرى بعلة نقله للعلمية.
أهتد �إلى معناه ��ا الذي ُيطم�أ ُّن
وق ��د يجد الق ��ارئ الكرمي �أ�سما ًءا غريب ��ة مل � ِ
�إلي ��ه� ،إما جلهلي بامل�صدر اللهج ��ي ،و�إما لأنه ال مدخل له ��ا يف معاجمنا اللغوية؛
ولذل ��ك اجتهدت يف تف�سريها ،وق ��د يجد القارئ �أين �أخط� ��أت يف كتابة اال�سم �أو
تف�سري اال�سم؛ وهذا لغياب مرجع �صوتي لهذه الأ�سماء(.)23
ملحوظات على املعجم:
عل ��ى الرغم من �أنّ املعجم تي�سر له �أربعة م ��ن الفاح�صني تبني يل جملة من
امللحوظات التي يجب تداركها:
-1ك ��ان ترتيب الأ�سم ��اء ترتيبا يدو ًّيا؛ ولذلك حدث بع� ��ض اخلط�أ يف ترتيب
بع� ��ض الأ�سماء كما يف (�سليم ��ا) جعلت بعد �سليمان ،وال�صواب جعل �سليمان بعد
�سليم ��ا ،وك ��ان الواجب �أن يعتمد عل ��ى احلا�سوب يف ترتي ��ب الأ�سماء مع ت�صحيح
م ��ا يجب ت�صحيح ��ه؛ لأن احلا�س ��وب ال يفرق ب�ي�ن الألف (ى) يف مث ��ل (�شلوى)
والياء (�شلوي) ،و�س�ت�رد (�سلوى) ح�سب احلا�سوب بعد (�سلوم) ،وجند الأ�سماء
املختوم ��ة بهاء �أو ت ��اء مربوطة قد ا�ضطرب ترتيبها فقد يق ��دم اال�سم نظ ًرا للتاء
وقد ي�ؤخر نظ ًرا لأنها تنطق ها ًءا يف اللهجة وعند الوقف يف الف�صيحة ،وكان يجب
الت ��زام طريقة واحدة .من ذلك تقدمي (نورة) عل ��ى (نور�س) ،وتقدمي (نو�ضة)
على نو�ضا ونو�ضاء .وتقدمي (بلوي) على (بلعو�س).
-2اخلل ��ط �أحيا ًن ��ا بني اله ��اء والت ��اء املربوطة مث ��ل (نو�ضة) الت ��ي �صوابها
(نو�ض ��ه) لأنه ��ا مختومة به ��اء لأن اال�سم �صورة �صوتية م ��ن (نو�ضا) فلي�ست تاء
ت�أنيث.
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-3عل ��ى الرغ ��م من �إدراك ��ي �أن من طرائ ��ق الت�سمية ا�ستق�ص ��اء الإمكانات
الت�صريفية للجذر فاتني ت�سجيل �أ�سماء مختلفة؛ لأن االعتماد اقت�صر على مدونة
الأ�سماء املجموعة ومل تكن م�ستغرقة كل اال�ستغراق ،ومن �أمثلة هذا الفوات اال�سم
(ب ��دران) على �شهرته .ومن طرائ ��ق الت�سمية النقل من املذكر الذي يقابله م�ؤنث
أثبت املعجم اال�سم (حلو) ولكنه �أهمل (حل ��وة) .و�أثبت (حليل) ولكنه
بالت ��اء ،ف� َ
�أهمل (حليلة) .و�أثبت (مغ�ي�ر) و�أهمل (مغرية) .ومن طرائق الت�سمية ا�ستعمال
�ّبل كل م�ص ّغر ،ومثال
مكب وكذلك مك رّ
م�ص ّغ ��ر اال�سم ،ففات تق�ص ��ي م�ص ّغر كل رّ
م ��ا فات لذلك اال�س ��م (خ�شريم) م�ص ّغ ��ر (خ�شرم) .ومثل ��ه (خ�ضريم) م�صغر
(خ�ضرم).
-4جع ��ل لبع� ��ض الأ�سماء ذات الأ�ص ��ل الأعجمي جذور ،وه ��ذا خالف املتبع
يف املعج ��م وه ��و كتاب ��ة [�أعجمي م] ،من ذل ��ك اال�سم (بريه) ال ��ذي هو ت�صغري
ترخيم ��ي لال�سم الأعجمي (�إبراهيم) جعل �أم ��ام (برية) اجلذر [ب/ر/ه/م].
ومثل ��ه (بريهان) ،ومن ذل ��ك (بق�شان) و(بق�شة) جعل له ��ا اجلذر [ب/ق�/ش]
وهما من �أ�صل �أعجمي.
�-5أدت الرغب ��ة يف اخت�صار الوقت �إلى ن�سخ املدخ ��ل �أحيا ًنا ول�صقه و�إجراء
التعديل املنا�سب؛ ولك ��ن قد يغفل عن ا�ستق�صاء التعديل فيحتمل الرمز املن�سوخ،
مثال ذلك �أنه ظهر �أمام اال�سم (هيا) الرمز (ذ) وال�صواب (�أ) لأنه ا�سم �أنثى،
ومثله (هياء) ظهر الرمز (ذ) وال�صواب (�أ) لأنه ا�سم �أنثى( .)24ويف املقابل ظهر
�أمام اال�سم (ويبار) الرمز (�أ) ،وال�صواب (ذ) لأنه ا�سم ذكر.
-6تب�ي�ن يل �أن بع�ض الأ�سماء التي ذكرت معناه ��ا حتتمل معاين �أخرى عند
م ��ن �س ّم ��ى بها ،مثال ذلك اال�سم (ن� � ّوارة) ،قلت :مرجتل على بن ��اء ( َف َّعا َلة) من
(الن ��ور)� .أو هو متليح لال�سم (نورة) .وفاج�أين املهند�س محمد بن عبدالرحمن
اخلمي� ��س ب�أنه �سم ��ى ابنته (ن ّوارة) ولكن م ��ن (الن ّوار) وهو الزه ��ر الربي ،وهو
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ال�شجر ،الواحدة
معن ��ى معترب جاء يف ال�صح ��اح «وال ُن َّوا ُر بال�ضم والت�شديدَ :ن� � ْو ُر
ِ
ُن� � َّوا َر ٌة» ،ولي� ��س ببعيد �أن يكون لدينا اال�س ��م ( ِن ّوير) وهو � ً
أي�ض ��ا الن ّوار يف لهجات
اجلزيرة العربية ،وعلى كل حال فمن متليحهم لال�سم نورة قولهم ( ِن ّوير).
هذه جتربتي املتوا�ضعة �أ�ضعها بني يدي القارئ متطل ًعا �إلى ما قد يتف�ضل به
من ملحوظات تر�أب �صدوع هذا العمل وت�سدده ،واهلل ويل التوفيق.
الهوامش
( )1ثعلب� ،أبو العبا�س �أحمد بن يحيى بن �سيار ال�شيباين� ،شرح ديوان اخلن�ساء ،حتقيق� :أنور �أبو�سويلم،
دار عمار للن�شر ،عمان ،الطبعة الأولى1988 ،م� .ص .386
()2ينظر� :أبو�أو�س �إبراهيم ال�شم�سان� ،أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية (ط ،1مكتبة الر�شد/
الريا�ض� ،) ،ص.13
( )3ينظر :ال�شم�سان� ،أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.16-14
( )4ينظر :زكية ال�سائح دحماين ،الأ�سمائية يف الل�سانيات احلديثة بني النظرية والتطبيق.
( )5وه ��ي� :أ�سماء النا�س الذك ��ور يف منطقة ع�سري :درا�سة لغوية تطبيقية عل ��ى خريجي الثانوية العامة
ل�سن ��ة1424-26ﻫ مع جيلي �آبائهم و�أجدادهم� ،أعده ��ا :عبدالرحمن بن �شع�شاع البي�شي ،وقدمت
للجامعة الإ�سالمية عام 1432ه� .أ�سماء الأماكن يف منطقة ع�سري(درا�سة لغوية)� ،أعدها :فهد بن
�سعي ��د بن عبداهلل �آل مثيب القحطاين ،وقدمت للجامعة الإ�سالمية عام 1434ه� .أعالم الذكور يف
قبيل ��ة بني �سليم� ،أعده ��ا� :ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زاﺑﻦ اﻟ�ﺴﺮﻳﺤﻲ اﻟ�ﺴﻠﻤﻲ ،وقدمت للجامعة الإ�سالمية
عام 1436ه� .أ�سماء الإناث يف منطقة ع�سري :درا�سة �صوت ّية �صرف ّية� ،أعدتها� :شم�سة بنت عبد اهلل
ال�شهراين ،قدمت جلامعة امللك �سعود عام 1436ه .ومن الر�سائل التي مل �أناق�شها� :أ�سماء الأماكن
يف منطق ��ة الق�صي ��م :درا�سة لغوية� ،أعده ��ا :فهد بن �أحمد احلنيطة ،قدم ��ت للجامعة الإ�سالمية
عام 1436ه� .أ�سماء النا�س يف منطقة الق�صيم :درا�سة لغوية تطبيقية على �أ�سماء خريجي الثانوية
العام ��ة لعام 1434ه1435 /ه مع جيلي �آبائه ��م و�أجدادهم� ،أعدها :فهد بن محمد العايد ،وقدمت
للجامعة الإ�سالمية عام 1438ه.
( )6معج ��م �أ�سماء الع ��رب ،مو�سوعة ال�سلطان قابو�س لأ�سماء الع ��رب ،جامعة ال�سلطان قابو�س ،عمان،
الطبعة الأولى1991 ،م.209 :1 ،.
()7ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.85
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( )8انظر :ال�شم�سان� ،أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.43
()9معجم �أ�سماء العرب.310 :1 ،
( )10انظر� :سليمان الذييب ،درا�سة للنقو�ش الآرامية القدمية يف تيماء� ،ص.50
( )11حم ��د اجلا�س ��ر ،جمل ��ة العرب ، ،مركز حم ��د اجلا�سر الثق ��ايف1413 ،ه� �ـ1993م .ج� 2 ،1س،28
�صفحات نقد معجم �أ�سماء العرب.809 ،681 ،521 ،392 ،217 ،122 :
(� )12أبو�أو� ��س �إبراهي ��م ال�شم�س ��ان� ،أ�سماء النا�س يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ،ط ،1مكتبة الر�شد/
الريا�ض2005 ،م� ،ص.11-10
(� )13أب ��و ن�صر �إ�سماعيل بن حم ��اد اجلوهري ،ال�صحاح ،حتفيف� :أحمد عبدالغف ��ور عطار ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1987 ،م.97 :1 ،
()14جم ��د الدين �أبو طاهر محم ��د بن يعقوب الفريوز�آبادى ،القامو�س املحي ��ط ،دار الر�سالة ،بريوت،
الطبعة الثامنة2005 ،م� ،ص .619
(� )15سج ��ل �أ�سماء الع ��رب ،مو�سوعة ال�سلطان قابو� ��س لأ�سماء العرب ،جامعة ال�سلط ��ان قابو�س ودار
لبنان ،بريوت ،الطبعة الأولى1991 ،م.2616 :4 ،.
(� )16أبو�أو� ��س �إبراهي ��م ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية (ط ،1جممع اللغة
العربية على ال�شبكة العاملية /مكة املكرمة1437 ،هـ)� ،ص.11-10
( )17ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.11
( )18ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.11
( )19ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.11
( )20ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.11
( )21ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.12-11
()22ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.13-12
()23ال�شم�سان ،معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ص.13
( )24نبهني �إلى ذلك الزميل الدكتور /عبدالعزيز بن محمد الزير رحمه اهلل.
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استدراك على معجم دواوين الشعراء
للدكتور حممد شهاب
�أ .د .عبدالعزيز املانع
حما�سا علم ًّيا يظهر
الأ�ستاذ الدكتور محمد �أحمد �شهاب �أ�ستاذ �شاب ممتلئ ً
جل ًّيا يف م�شاركاته وحتقيقاتها التي ن�شرها �أو �أع َّدها للن�شر �أو يع ّدها للن�شر ،وهذه
الأعمال تكاد ت�صل الع�شرين �أو تزيد.
َع ِمل مد ِّر ً�سا للنقد العربي القدمي يف ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة
تكريت.
وه ��و الآن �أ�ستاذ النقد العرب ��ي القدمي واال�ست�شراق يف كلي ��ة العلوم بجامعة
�سامراء.
�أ�صدر معج ًما رائدً ا يف بابه حول املن�شور من دواوين ال�شعر العربي وجماميعه
عرب ًّي ��ا وا�ست�شـراق ًّي ��ا متو ّق ًف ��ا يف ر�صده عند ع ��ام 2009م ،وقد وزع ��ه �إلى �أربعة
�أق�سام:
الق�سم الأول :عن حتقيق دواوين ال�شعر املحققة �أو املجموعة.
الق�سم الثاين :اال�ستدراكات على تلك الدواوين.
الق�س ��م الثال ��ث :خا�ص باملجموع ��ات ال�شعرية ب ��كل �أنواعها� :شع ��ر القبائل،
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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الفقهاء  ،الأ�سر ،اخللفاء ،العقائد (ال�صابئة ،اليهود) اخلوارج ،الل�صو�ص ،وغري
ذلك.
الق�سم الرابع :وقد خ�ص�صه ملن�شورات امل�ست�شرقني وحتقيقاتهم.
يقع املعجم يف � 238صفحة.
لق ��د �سعدتُ �سع ��اد ًة حقيقية غام ��رة بخروج ه ��ذا العمل املتمي ��ز ،والظاهر
واهلل �أعل ��م �أنه ن�شـره على احلا�سب ومل يهيئ ��ه التهيئة النهائية للن�شر؛ لعله يتوقع
امللحوظات والإ�ضافات من القراء لكي يخرج العمل يف �صورته الأخرية �أقرب �إلى
الكمال.
لق ��د دفعن ��ي ه ��ذا العم ��ل �أن �أقت�ص ��ر عل ��ى الق�س ��م الأول من ��ه و�أد ّون بع�ض
اال�ستدراك ��ات التي التقلل �أبدً ا من قيمته ،ول ��و خرج بدونها ف�إنه يخرج مكتم ًال ال
م� َ
أخذ عليه.
وه ��ذه هي ملحوظاتي الي�سرية التي �أ�ضعها بني يديه وله اخليار يف الأخذ بها
�أو تركها� ،إذ �إنها �إ�ضافات ولي�ست م�آخذ جوهرية:
الإ�ضافات:
•�إ�سماعيل بن عمار الأ�سدي (�ص)17
 ُذكر حتقيق حميد �آدم ثويني 1990م.امل�ستدرك:
 �شعر �إ�سماعيل بن عمار ،جمع وحتقيق الدكتورة وفاء ال�سندريوين ،جملةكلية الآداب ،جامعة امللك �سعود� ،ص1411 ،185-147هـ1991/م.
•الأع�شى الكبري (�ص)17
 حتقيق محمد محمد ح�سني .1950 حتقيق رودلف غاير �ص.1692 1
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امل�ستدرك

:

 دي ��وان الأع�ش ��ى الكب�ي�ر ( )2-1حتقي ��ق د.محم ��ود �إبراهي ��م محم ��دالر�ضواين ،م ��ن من�شورات وزارة الثقافة والفنون والرتاث ،الدوحة ،قطر،
2010م( .تع ّدى احلد ،وهو 2009م ،ولكن للفائدة).
•امرئ القي�س (�ص)19
 ُذكر حتقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم 1958م. وحتقيق �أنور �أبو �سويلم وال�شوابكة 2000م.امل�ستدرك:
 ديوان امرئ القي�س بن حجر الكندي ب�شـرح الأعلم ،حتقيق ابن �أبي �شنب،من من�شورات ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع ،تون�س 1394هـ1974/م.
 ديوان امرئ القي�س البن النحا�س ،قر�أه وو�ضع فهار�سه وع ّلق عليه د.عمرالفجاوي ،من من�شورات وزارة الثقافة الأردنية ،ع ّمان2002 ،م.
•حميد الأرقط (�ص)36
 جم ��ع وحتقي ��ق �أحم ��د محم ��د �شه ��ابُ ،ن�ش ��ر يف 2010م ،مبجل ��ة �آف ��اقالثقاف ��ة والرتاث مج ،18ع ،71مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث  -ق�سم
الدرا�سات والن�شر وال�ش�ؤون اخلارجية.
امل�ستدرك:
 ن�ش ��ره جاكو هاميل �أنتلاَّ �ضم ��ن جمموع «�أراجيز العرب ( ،»)3-1حميدالأرقط ،ج� ،2ص ،216-194م ��ن من�شورات جمعية اال�ست�شراق الفنلندية،
هل�سنكي1995 ،م.
هج ��اء اال�ضياف ( حميد بن مالك الأرقط )  :حياته وما و�صل الينا من
 ّرﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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�شع ��ره ،ح ّنا جميل ح ��داد ،جملة جذور ،مج ،1ج ،1الن ��ادي الأدبي الثقايف
بجدة1998 ،م.
•ذو الرمة (�ص)43
 ُذكر حتقيق ب�شري ميوت 1934م. وحتقيق مطيع ييبلي 1973م.امل�ستدرك:
 حتقيق عب ��د القدو�س �أبو �صالح ،يف ثالثة �أج ��زاء ،من من�شورات جممعاللغة العربية ،دم�شق1392 ،هـ1972 -م.
•�ضرار بن اخلطاب (�ص)61
 جمع وحتقيق �أحمد �شاكر خ�ضيب 1998م.امل�ستدرك:
 جم ��ع وحتقي ��ق عبداهلل بن �سليم ��ان اجلربوع ،من من�ش ��ورات نادي مكةالأدبي1409 ،هـ.
 حتقي ��ق ف ��اروق �أ�سليم ب ��ن �أحمد ،م ��ن من�ش ��ورات دار �أمي ��ة ،الريا�ض،1410هـ.
•العبا�س بن الأحنف (�ص)66
 ُذكر حتقيق عاتكة اخلزرجي 1954م.امل�ستدرك:
 �شرح ديوان العبا�س بن الأحنف ،حتقيق جميد طراد ،من من�شورات دارالكتاب العربي ،بريوت1997 ،م.
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 دي ��وان العبا� ��س بن الأحنف ،حتقي ��ق كرم ب�ستاين ،دار �ص ��ادر ،بريوت،2008م.
 ديوان العبا�س بن الأحنف ،حتقيق عمر فاروق الطباع ،من من�شورات دارالأرقم بن �أبي الأرقم 1997م.
•عدي بن الرقاع العاملي (�ص)68
 ُذكر حتقيق نوري القي�سي وحامت ال�ضامن 1987م.امل�ستدرك:
 دي ��وان �شع ��ر ع ��دي بن الرق ��اع العامل ��ي ،حتقي ��ق د.ال�شري ��ف عبداهللاحل�سيني الربكاتي ،من من�شورات املكتبة الفي�صلية ،مكة املكرمة1406 ،هـ
1985 /م.
 دي ��وان عدي بن الرقاع العاملي ،جمع و�شرح ودرا�سة د.ح�سن محمد نورالدين ،بريوت1410 ،هـ1990 /م.
•عرقلة الكلبي (�ص)73
 ُذكر حتقيق �أحمد اجلندي ،مطبعة دار احلياة ،دم�شق1971 ،م.امل�ستدرك:
 لعل ال�صواب :حتقيق �أحمد اجلندي ،من من�شورات جممع اللغة العربية،دم�شق1970 ،م.
•عمر بن �أبي ربيعة (�ص)77
ُ -ذكر حتقيق :محيي الدين عبداحلميد1952 ،م.

رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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امل�ستدرك:
 دي ��وان عم ��ر بن �أب ��ي ربيع ��ة املخزومي� ،ش ��رح محمد العن ��اين ،مطبعةال�سعادة1330 ،هـ.
 دي ��وان عمر بن �أبي ربيعة ،من من�شورات الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،1978م.
 ديوان عمر بن �أبي ربيعة ( 4جملدات) ر�سالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،حتقيق :فهر محمود محمد �شاكر1996 ،م.
•ابن عنني (�ص)80
 ُذكر �أنه بتحقيق خليل مردم ،دم�شق1946 ،م ،دار �صادر (د.ت).امل�ستدرك:
 لعل ال�صواب هو :بتحقيق خليل مردم ،لكنه من من�شورات املجمع العلميالعربي ،دم�شق1946 ،م.
 -ثم طبع طبعة ثانية يف بريوت ،دار �صادر ،د.ت

.

•القطامي التغلبي (�ص )85
 ُذكر حتقيق �أحمد مطلوب و�إبراهيم ال�سامرائي1961 ،م.امل�ستدرك:
 ديوان القطامي ،حتقيق :د.محمود الربيعي ،من من�شورات الهيئة العامةامل�صرية للكتاب ،القاهرة2001 ،م.
•املتنبي (�ص)91
 ُذك ��ر �شرح ديوان املتنب ��ي البن جني (الف�سر) ،حتقي ��ق �صفاء خلو�صي،1977م.
2 1
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امل�ستدرك:
 �صفاء خلو�صي حقق جز ًءا ي�س ًريا من (الف�سر) ثم توقف.وحقق ��ه كام ًال يف خم�سة �أجزاء د.ر�ض ��ا رجب ،من من�شورات دار الينابيع،
دم�شق2004 ،م.
 وحقق ��ه حتقي ًق ��ا علم ًّي ��ا ر�صي ًنا الدكت ��ور �إبراهيم البط�ش ��ان ،وهو حتتالطبع.
•جمنون ليلى (�ص)91
 ُذكر حتقيق عبدال�ستار �أحمد فراج 1977م.امل�ستدرك:
 دي ��وان جمنون ليل ��ى� ،شرح عبداملتعال ال�صعيدي ،م ��ن من�شورات مكتبةالقاهرة ،دون تاريخ.
•محمد بن عبدامللك الزيات (�ص)94
 ُذك ��ر حتقيق الدكتور جميل �سعيد بطبع ��ات متعددة ،يف الأعوام،1949 :1991 ،1986م.
امل�ستدرك:
 حتقي ��ق د.يحي ��ى اجلبوري ،م ��ن من�ش ��ورات دار الر�سال ��ة ودار الب�شري،بريوت2002 ،م.
•ابن مطروح (�ص)97
 ُذك ��ر ت�صحيح يو�سف ال�شهابي ،م ��ط الق�سطنطينية1298 ،هـ ،مع ديوانالعبا�س بن الأحنف.
ُ
وذكر حتقيق جودت �أمني ح�سن.1976 ،
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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امل�ستدرك:
 دي ��وان ابن مط ��روح ،حتقيق ح�سني ن�صار ،من من�ش ��ورات الهيئة العامةلدار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة2004 ،م.
•معن بن �أو�س (�ص )98
 ذكر حتقيق حامت ال�ضامن ونوري القي�سي1977 ،م.امل�ستدرك:
 �شع ��ر معن بن �أو�س امل ��زين ،جمعه وحققه ون�شـره :عم ��ر محمد �سليمانالقطان ،من من�شورات املحقق 1403هـ1983 /م.
•ابن املقرب (�ص)99
 ُذكر حتقيق احللو ،القاهرة1963 ،م. وطبعة املكتب الإ�سالمي ،دم�شق1968 ،م. ومكتبة مكة املكرمة1307 ،هـ1311-م.امل�ستدرك:
 ديوان ابن املقرب العيوين و�شرحه ،يف جز�أين �ضخمني ،حتقيق د�.أحمدمو�سى اخلطيب ،من من�شورات م�ؤ�س�سة جائزة عبدالعزيز �سعود البابطني
للإبداع ال�شعري ،الكويت2002 ،م.
•ابن ميادة (�ص)102
 ُذكر جمع وحتقيق :محمد نايف1970 ،م.امل�ستدرك:
� -شع ��ر ابن ميادة ،جمع وحتقي ��ق الدكتور حنا جميل حداد ،من من�شورات
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جممع اللغة العربية بدم�شق1402 ،هـ1982 /م.
•�أبو نخيلة (�ص)104
 ُذكر حتقيق عبا�س توفيق ،املورد1978 ،م.امل�ستدرك:
 �شع ��ر �أبي نخيلة احلماين ،حتقيق عدنان عم ��ر اخلطيب ،من من�شوراتمعهد املخطوطات العربية ،القاهرة2001 ،م.
•�أبو النجم العجلي (�ص)104
 ُذكر حتقيق عبدالعزيز امليمني 1937م. وحتقيق عالء الدين الأغا1981 ،م. وحتقيق وا�ضح ال�صمد1998 ،م.امل�ستدرك:
ديوان �أبي النجم العجلي ،حتقيق الدكتور محمد �أديب عبدالواحد جمران،
من من�شورات جممع اللغة العربية بدم�شق1427 ،هـ2006/م.
•�أبو نوا�س (�ص)105
 ُذكر �شرح محمود وا�صف1898 ،م. و�شرح محمود كامل فريد1945 ،م. وحتقيق الغزايل1953 ،م. وحتقيق احلديثي.1980 ، ُوذك ��رت حتقيق ��ات امل�ست�شرق�ي�ن :حتقي ��ق فاج�ن�ر ورفاق ��ه �إل ��ى اجلزء
اخلام�س.
رﺟﺐ وﺷﻌﺒﺎن1442
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امل�ستدرك:
 �صدر اجلزء ال�ساد�س يف جز�أين مخ�ص�صني للفهار�س.•يحيى بن احلكم الغزال (�ص)110
 ذكر جمع وحتقيق حكمت علي الألو�سي1977 ،م. وذكر جمع وتوثيق د.علي الغريب محمد ال�شناوي2004 ،م.امل�ستدرك:
 دي ��وان يحيى ب ��ن احلكم الغزال ،حتقي ��ق د.محمد ر�ض ��وان الداية ،منمن�شورات دار قتيبة ،دم�شق1402 ،هـ1982 /م.
 امل�ست ��درك على دي ��وان يحيى بن احلكم الغزال ،بح ��ث من�شور يف جملةتراثيات ،ع ،3ذو القعدة  / 1424يناير 2004م ،امل�ستدرك :عبدالعزيز بن
نا�صر املانع.
•الوليد بن يزيد (�ص)186
 ُذكر حتقيق غابريلي� ،ضمن حتقيقات امل�ست�شرقني.امل�ستدرك:
 �أع ��اد الدكتور �صالح الدين املنجد طباعة التحقيق نف�سه للمحقق ،ولكنبخ � ٍّ�ط جديد ،من من�شورات دار الكتاب اجلديد ،بريوت1967 ،م .واملنجد
�صاحب تلك الدار.
واهلل امل�ستعان ،،
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