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الرتاث الفكري يف احلكم اإلسالمي
املكتبات الشخصية
من القرن الثاين إىل القرن العاشر الهجري

�أ.م.د� .أ�شرف �صالح محمد �سيد

مقدمة:
تع� � ُّد املكتب ��ات ال�شخ�صية م ��ن �أوائ ��ل املكتبات الت ��ي ُعرفت يف الع ��امل؛ لأن
ح ��ب التمل ��ك هو غريزة فطرية ل ��دى الب�شر ،ولأن الإ�سالم ح ��ث على طلب العلم
وحت�صيل ��ه من مظان ��ه املختلفة ،ل ��ذا �أقبل امل�سلم ��ون على اقتن ��اء الكتب وتكوين
املكتبات ،فكانت املكتبات ال�شخ�صي ��ة (اخلا�صة) من �أوائل املكتبات التي ُعرفت
يف العامل الإ�سالمي.
واملكتب ��ات ال�شخ�صية كما يبدو م ��ن ا�سمها كانت خا�ص� � ًة ب�أفراد معينني قد
�أن�ش�ؤوها لفائدتهم �أو مل�صلحتهم ال�شخ�صية ،وال�ستخدامهم اخلا�ص� ،إال �أن بع�ض
تل ��ك املكتب ��ات كث ًريا ما كان ُي�سمح لأف ��راد �آخرين با�ستخدامه ��ا� ،سواء لالطالع
الداخل ��ي �أو لال�ستعارة اخلارجي ��ة ،فكانت تلك املكتبات مبنزل ��ة مكتبات خا�صة
عامة(.)1
بعديد من الأمثلة على هذا النوع من املكتبات� ،سواء
وتزخر امل�صادر العربية ٍ
لأف ��راد لهم مكانة يف الدولة كالوزراء والعلم ��اء� ،أم لأفراد عاديني ،فقد انت�شرت
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

701

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

10 9

57

املكتب ��ات ال�شخ�صي ��ة يف جميع �أنحاء العامل الإ�سالم ��ي ،ونعر�ض فيما يلي مناذج
لتل ��ك املكتب ��ات يف م�صر وال�ش ��ام والأندل�س ً
عر�ض ��ا تاريخ ًّيا ،ب ��د ًءا من الن�صف
الثاين من القرن الثاين الهجري ،وانتها ًء �إلى منت�صف القرن العا�شر الهجري.
اقتناء الكتب وتكوين املكتبات ال�شخ�صية:
•مكتب ��ة الإم ��ام الكب�ي�ر �أبي عب ��د الرحمن بن عب ��د اهلل لهيع ��ة امل ِْ�ص َري
(ت174 .ه� �ـ790 /م) ،قا�ض ��ي الدي ��ار امل ِْ�ص َري ��ة (155ه� �ـ) وعامله ��ا
ومحدثه ��ا ،كان ��ت لدي ��ه مكتبة كب�ي�رة ،وقد ت ��رك لنا جمموع ��ة مدونة
من احلديث تع ّد �أقدم جمموعة �أوراق بردي(.)2
•مكتب ��ة �أب ��ي عب ��داهلل محم ��د ب ��ن �إدري� ��س ال�شافع � ّ�ي َّ
القر�شي
املط ِلب � ّ�ي
ّ
(ت204 .هـ820 /م) ،وهو ثالث الأئمة الأربعة عند �أهل ال�سنة واجلماعة،
و�صاحب املذه ��ب ال�شافعي يف الفقه الإ�سالمي� ،صنف يف ِم ْ�ص َر ما يربو
عل ��ى مائة كتاب بعد �أن ارحتل �إليه ��ا �سنة 200 /199هـ ،وال�شك يف �أنها
كان ��ت �ضمن مكتبت ��ه اخلا�صة التي كان يرج ��ع �إليها لأغرا� ��ض القراءة
والت�أليف(.)3
•مكتب ��ة الفقيه عب ��د امللك بن حبيب ب ��ن مردا�س ال�سلم ��ي (ت238 .هـ/
853م) .ق ��ال ابن عب ��د ال�ب�ر« :وكان ج ّم ًاعا للعلم ،كث�ي�ر الكتب ،طويل
الل�س ��ان ،فقي ًها ،نحو ًي ��ا ،عرو�ض ًيا� ،شاع ًرا ،ن�ساب ��ة� ،إخبار ًيا ،وكان �أكرث
من يختل ��ف �إليه امللوك و�أبنا�ؤه ��م»( .)4وقال �إبراهي ��م املنذر اجلذامي:
«�أت ��اين �صاحبكم ابن حبيب بغرارة مملوءة كت ًب ��ا ،فقال يل :هذا علمك
علي منه حر ًف ��ا ،وال قر�أته عليه»(.)5
جتي ��زه يل؟ فقل ��ت له :نعم ،ما ق ��ر�أ ّ
و ُت َع� � ّد مكتبة ابن حبيب هذه �أول مكتبة �أندل�سية خا�صة تذكرها امل�صادر
التي بني �أيدينا.
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ومل يك ��ن ت�أ�سي�س املكتبات قا�ص ًرا على الأغنياء وحدهم ،و�إمنا كان الب�سطاء
وذوو الدخول املحدودة يعنون ب�أن تكون لهم مكتباتهم اخلا�صة يف بيوتهم يف �ضوء
ما ت�سمح به �إمكاناتهم ،ويقدمونها على مظاهر احلياة الأخرى كامللب�س وامل�أكل.
•مكتب ��ة محمد ب ��ن حزم (ت282 .ه� �ـ895 /م) ،كان «يعل ��م الأوالد فيها
مب�ساع ��دة اب � ٍ�ن له يق ��وم على تعلي ��م ال�صبي ��ان ،وابنة تقوم عل ��ى تعليم
الفتي ��ات ،واملبالغ التي يدخرها ي�شرتي بها كت ًبا ،ويف �أوقات الفراغ يقوم
بن�سخ الكت ��ب التي يعريها له �أ�صدقا�ؤه ،وبالرغ ��م من ظروفه املتوا�ضعة
الت ��ي ال ت�سم ��ح ل ��ه �أن ي�ستخ ��دم خاز ًنا ملكتبت ��ه ،كانت مكتبت ��ه منظمة،
وفيه ��ا كتب قيم ��ة ،و�أحيا ًنا ن ��ادرة ،وكان �أدب ��اء قرطب ��ة يح�سدونه على
دق ��ة كتب ��ه وروعتها ،التي �أح�ضره ��ا يف رحلة كانت له �إل ��ى امل�شرق لهذا
الغر�ض ،وكان راوية للأدب ُّ
والطرف ،ومل يكن قبله �أجمع للدواوين منه،
حاجا ف�أدركته الوفاة
وال �أ�صرب على الكتاب ،وال �أدوم على النظر ،وخرج ً
و�ص ّلي عليه و�ألقي يف البحر»(.)6
يف م�سريه وقد ركب البحر فكفنُ ،
•مكتبة �أبي زكريا ،يحيى بن عابد بن كي�سان (ت375 .هـ986 /م) ،مولى
ه�شام ب ��ن عبدامللك وكانت مكتب ��ة قيمة .ويروي اب ��ن الفر�ضي عنه �أنه
ق ��ال« :لو عددت �أي ��ام م�شيي يف امل�شرق وعددت كتب ��ي التي كتبت هناك
بخطي لكانت كتبي �أكرث من �أيامي بها ،وق�ضى اثنتني وع�شرين �سنة»(،)7
ويعن ��ي ذلك �أنه كان ين�سخ كل يوم كتا ًبا! ول ��ذا ف�إن مكتبته كانت حتتوي
على �أكرث من ثمانية �آالف جملد.
•مكتب ��ة يعقوب بن كل�س (380 -318هـ990 – 930 /م) ،وهو يعقوب بن
�إبراهيم بن هارون بن داود بن كل�س� ،أبو الفرج ،كان وزي ًرا للعزيز باهلل
الفاطم ��ي (ت386 .هـ966 /م) �صاحب ِم ْ�ص َر ،وكان مح ًبا للعلم و�أهله،
جمل�سا يف كل ليل ��ة جمعة؛ ليقر�أ
يجتم ��ع لديه العلماء ،وق ��د رتب لنف�سه ً
فيها م�صنفاته على النا�س ،وقد �أوجد لنف�سه يف داره مكتبة �ضخمة جعل
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بها ً
ن�ساخ ��ا مهرة لكتابة القر�آن واحلديث والفق ��ه والأدب وحتى الطب،
وكانت تدور بينهم املناق�شات يف �أمور كثرية(.)8
وه ��و �أول وزي ��ر للدولة الفاطمي ��ة يف الديار امل ِْ�ص َري ��ة ،و�صاحب فكرة حتويل
اجلام ��ع الأزهر �إلى جامعة علمية يتحلق فيها العلم ��اء والفقهاء والأدباء لدرا�سة
وتعلي ��م العلوم الديني ��ة والعقلية ،وكان يه ��ودي الديانة ،ثم �أ�سل ��م يف عهد كافور
الإخ�شي ��دي ،وكان من العلم ��اء امل�شهورين بحبه للعلم واملعرف ��ة ،وله دور كبري يف
ازدهار احلركة العلمية والأدبية يف الع�صر الفاطمي(.)9
وكان اب ��ن كل�س الوزي ��ر املخل�ص للخليفة العزيز باهلل ،وي ��ده اليمنى يف ن�شر
املذه ��ب الإ�سماعيل ��ي ،وكان بطبع ��ه عاملًا �أدي ًبا ،ل ��ه همة عالي ��ة يف ت�أليف الكتب
وجمعه ��ا ،فق ��د �ألف بع�ض الكتب لن�ش ��ر املذهب الإ�سماعيلي ،م ��ن �أ�شهرها كتاب
مخت�ص ��ر يف الفق ��ه الإ�سماعيلي �سماه «الر�سالة الوزيري ��ة» ،يت�ضمن كل ما �سمعه
م ��ن مواله املع ��ز وابنه العزيز باهلل ،وكان يجل�س كل ي ��وم جمعة يف اجلامع العتيق
لق ��راءة هذا الكتاب بنف�سه وحوله جماعة من النا� ��س والفقهاء والق�ضاة وال ُق ّراء
والأدب ��اء ،كم ��ا �ألف كتا ًبا يف القراءات ،وكتا ًبا يف الأدي ��ان ،وكتا ًبا يف علم الأبدان
و�صالحها بلغ حجمه �ألف ورقة ،وكتا ًبا يف �آداب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
هذا ف� ً
ضال عن كثري من امل�صاحف والكتب التي كان ميتلكها(.)10
ونتيجة لولع ابن كل�س بت�أليف الكتب وجمعها ،حر�ص على �أن تكون لديه مكتبة
خا�ص ��ة ب ��ه يف داره ،ت�ضم م�ؤلفات ��ه ال�شخ�صية وامل�ؤلفات الت ��ي �أُلفت له ،كما كان
حري�ص ��ا � ً
أي�ضا على اقتناء امل�ؤلف ��ات يف كل �أنواع العلوم ،حيث كان يجتمع يف داره
ً
«قوم يكتبون القر�آن الك ��رمي ،و�آخرون يكتبون كتب احلديث والفقه والأدب ،حتى
الط ��ب ،ويعار�ضون وي�شكلون امل�صاح ��ف وينقطونها»( .)11و�إل ��ى جانب حبه للعلم
واملعرف ��ة فقد كان ابن كل�س يق ��در �أهل العلم والأدب ويقربه ��م �إليه ،ويجزل لهم
العطاي ��ا واملنح ،فكان من الطبيعي �أن تكون داره ومكتبته ملتقى العلماء والأدباء،
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حيث «رتب يف داره العلماء من الأدباء وال�شعراء والفقهاء واملتكلمني ،و�أجرى لهم
جمي ًعا الأرزاق»(.)12
يوما يف داره لإجراء املناظرات بني العلماء والأدباء،
كم ��ا خ�ص�ص ابن كل�س ً
ف� ��إذا جاء يوم الثالث ��اء «يجتمع فيه الفقهاء وجماعة م ��ن املتكلمني و�أهل اجلدل
وجت ��ري بينهم املناظ ��رات»( ،)13وكان من بني جل�سائه ا ُ
حل�س�ي�ن بن عبد الرحيم
حري�صا على ا�ست�ضافة
املع ��روف بالزالزيل م�ؤلف كتاب «الأ�سج ��اع»( ،)14كما كان
ً
العلم ��اء املتخ�ص�صني يف بع�ض العلوم يف مكتبت ��ه ،وت�شجيعهم على ت�أليف الكتب،
ومنه ��م :الطبيب امل�شه ��ور محمد بن �أحمد بن �سعيد التميم ��ي الذي �ألف له كتا ًبا
كب ًريا يف عدة جملدات(.)15
وق ��د ظلت ه ��ذه املكتبة ال�شاملة ل ��كل �أنواع العل ��وم واملعارف تخ ��دم العلماء
والفقه ��اء واملرتددي ��ن عليه ��ا ،مبا �أتاحته له ��م من كتب يف جميع ف ��روع املعرفة،
ومب ��ا وفرته من و�سائل للراحة واالط�ل�اع والن�سخ ،كما كان لها �أكرب الأثر يف ن�شر
املذه ��ب الفاطمي نظ� � ًرا ملجال�س املحا�ضرات ودرو�س الفق ��ه التي كانت تعقد بني
العلم ��اء ،وا�ستم ��رت على هذا احلال �إلى �أن مات اب ��ن كل�س ف ُنقل جزء كبري منها
�إلى مكتبة الق�صر الفاطمي ،فزادتها ثراء وعظمة ،و�أ�ضافت �إليها كث ًريا من كنوز
املعرفة(.)16
•مكتب ��ة �أب ��ي الفت ��وح برج ��وان (ت390 .ه� �ـ1001 /م)� ،أ�ست ��اذ اخلليفة
احلاكم ب�أمر اهلل ومعلمه ومدبر دولته وخادمه املخل�ص ،نظر يف الوزارة
�سن ��ة (388ه� �ـ999 /م) ،وا�شته ��ر بالتدري� ��س للخلفاء والأم ��راء ،وكان
م ��ن الطبيع ��ي �أن يكون لدي ��ه مكتبة كب�ي�رة ت�ساعده يف تنمي ��ة معلوماته
ومداركه العلمية ،حيث وجدت بعد وفاته من بني ثروته كتب كثرية ال تعد
وال حت�ص ��ى( ،)17وق ��د و�صف ��ه املقري ��زي ب�أن ��ه كان له «م ��ن الكتب �شيء
كثري»(.)18
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•مكتب ��ة خديج ��ة بنت جعفر ب ��ن ن�صر التميم ��ي ،زوج عب ��د اهلل بن �أ�سد
الفقي ��ه ،فقد «حدثت ع ��ن زوجها عبد اهلل ،وقي ��دت �سماعها بخطها يف
�سن ��ة 394هـ  ...وحب�س ��ت مكتبتها عن ��د ابنتها»( ،)19وبه ��ذا كانت املر�أة
امل�سلمة متفوقة يف جمال العلم والأدب يف ذلك الع�صر املزدهر ،يف حني
كانت مثيالتها من الن�ساء يف �أوروبا يرزحن حتت اجلهل والعبودية(.)20
•وم ��ن �أ�شهر مكتبات مدين ��ة طليطلة ،مكتبة �أحمد ب ��ن محمد بن عبيدة
الأم ��وي املعروف باب ��ن ميمون (ت400 .ه� �ـ1009 /م) ،الذي «جمع من
الكتب كث ًريا يف كل فن ،وكانت جلها بخط يده ،وكانت منتخبة م�ضبوطة
�صحاح ��ا� ،أمهات ،ال يدع فيه ��ا �شبهة مهملة ،وقلما يجوز عليه فيها خط�أ
ً
وال وهم ،وكان ال يزال يتتبع ما يجده يف كتبه من ال�سقط واخللل بزيادة
يف اللف ��ظ �أو نق�صان منه ،في�صلحه حيث ما وجده ويعيده �إلى ال�صواب،
وكانت كتبه وكتب �صاحبه �إبراهيم بن محمد �أ�صح كتب يف طليطلة»(.)21
وم ��ن الطري ��ف �أنه يوم وقع احلري ��ق يف �سوق طليطل ��ة احرتقت دار ابن
ميمون �إال البيت الذي كانت فيه كتب �أحمد ،وكان ذلك الوقت يف الرباط،
«وعجب النا�س من ذلك ،وكانوا يق�صدون البيت ينظرون �إليه»(.)22
•مل يك ��ن االهتمام بجمع الكتب وتكوين املكتب ��ات ال�شخ�صية يف الأ ْن َد ُل�س
مقت�ص� � ًرا على الرجال فقط ،بل لقد وجدت ن�ساء عاملات اهتممن بجمع
الكت ��ب وبالأدب مثل عائ�شة بنت �أحمد بن محمد بن قادم (ت400 .هـ/
1010م) ،الت ��ي كان ��ت �أك�ث�ر �أهل زمانها عل ًم ��ا و�أد ًب ��ا وف�صاحة ،وكانت
ح�سنة اخلط تكت ��ب امل�صاحف والدفاتر ،وجتمع الكت ��ب ،وتهتم بالعلم،
وكان ��ت لها خزانة كت ��ب كبرية ا�شتمل ��ت على نفائ�س الكت ��ب يف مختلف
�صنوف العلم(.)23
•مكتبة �إبراهيم بن عبداهلل املعروف بـ «ابن النوالة» (ت .يف بداية القرن
اخلام� ��س الهج ��ري) ،وكان ُي�ستع ��ان به ��ا يف الت�ألي ��ف والت�صنيف ،وقد
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�ازي ابن نوالة ب�أنه «مم ��ا كان ي�ؤخذ من مال ��ه و�أدبه ،و�أنه
و�ص ��ف احلج � ّ
ا�ستعان بخزائن كتبه على ما �صنفه كتاب امل�سهب»(.)24
•ومن �أ�شهر املكتبات ال�شخ�صية مكتبة القا�ضي �أبي املطرف عبد الرحمن
محم ��د ب ��ن عي�سى ب ��ن �أ�صب ��غ (402-348ه� �ـ1011-959 /م) ،قا�ضي
اجلماعة (قا�ض ��ي الق�ضاة) يف قرطبة �سنة 394ه� �ـ ،من �أئمة املحدثني
وكب ��ار العلم ��اء ،وا�سع الرواية واحلفظ ،فكان ميل ��ي احلديث من حفظه
يف م�سجد والنا� ��س يكتبون« ،وكان ح�سن اخلط ،جيد ال�ضبط ،جمع من
الكتب ما مل يجمعه �أحد من �أهل ع�صره ...وكان له �ستة وراقني ين�سخون
معلوم ��ا ،وكان متى علم
ل ��ه دائ ًم ��ا ،وكان قد رتب له ��م على ذلك رات ًب ��ا ً
بكتاب ح�سن عند �أحد من النا�س طلبه لالبتياع منه ،وبالغ يف ثمنه ،ف�إن
ق ��در على ابتياع ��ه و�إال انت�سخه منه ورده عليه» ،ويذك ��ر �أن «�أهل قرطبة
اجتمع ��وا لبيع [كتبه] ...مدة عام كامل يف م�سجده يف الفتنة يف الغالء،
و�أنه اجتمع فيها من الثمن �أربعون �ألف دينار قا�سمية»(« .)25وكان ال يعري
كتا ًب ��ا من �أ�صوله البت ��ة( ،)26وكان �إذا �س�أله �أحد ذلك و�ألح عليه ال�س�ؤال،
�أعط ��اه للنا�سخ فن�سخه وقابله ودفعه �إلى امل�ستعري ،ف�إن �صرفه و�إال تركه
خا�صا وتفن ��ن يف زخرفته« ،وكانت
عن ��ده»( .)27وقد �أع� � ّد ملكتبته مكا ًن ��ا ً
كتب ��ه يف جمل�س جدرانه باخل�ضرة ،و�سمك ��ه وم�سطحه والربطل �أمامه،
والب�سط الذي فيه والنمارق كلها خ�ضر»(.)28
•مكتبة فاتن ال�صقلبي (ت402.ه� �ـ1011 /م) ،وهو �أحد موايل املن�صور
ال�صقالب ��ة ،وق ��د جم ��ع يف خزانته ع ��ددًا كب ًريا م ��ن الكت ��ب امل�ضبوطة
ال�صحيح ��ة« ،وكان �أوحد ال نظري له يف علم كالم العرب ،وناظر �صاعد
فقطع ��ه وظهر عليه وبكته ،ف�أعج ��ب املن�صور به ،وملا تويف فاتن بيعت يف
تركته كتب م�ضبوطة جليلة ُم�صححة»(.)29
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•مكتبة ابن الفر�ضي (ت403.هـ1012 /م) ،عبداهلل بن محمد بن ن�صر
الأزدي ،وه ��و من العلماء الذي ��ن لديهم مكتبة عامرة تعينه على الت�أليف
والت�صني ��ف« ،فق ��د كان ج َّم ًاع ��ا للكتب حتى اقتنى منها ع ��ددًا كب ًريا مل
يقت ِنه �أحد من �أهل قرطبة»(.)30
•مكتب ��ة �سلمة بن �سعيد �سلمة بن �سعيد ب ��ن حف�ص بن عمر� ،أبي القا�سم
(406 -327ه� �ـ1015 -938 /م) ،يع ُّد �أحد �أكابر �شيوخ الأ ْن َد ُل�س الذين
اعتن ��وا بالكت ��ب �أ�شد االعتناء ،ف ��كان الرجل يرحل �إل ��ى امل�شرق وم�صر
ليجم ��ع من كتب العلم ما �شاء ،ف ��كان كلما اجتمع لديه مقدار من الكتب
�أر�سل ب ��ه �إلى الأ ْن َد ُل�س ،فجمع بذلك مكتب ��ة �ضخمة حوت الكتب من كل
فن(.)31
•مكتب ��ة ه�شام ب ��ن عبد الرحمن (ت423.ه� �ـ1031 /م) ،فقد ُعرف عنه
جودة الن�سخ ،واالهتمام بالكتب ،وحيازته للكثري منها(.)32
•مكتبة را�ضية موالة الإمام عبد الرحمن ابن محمد النا�صر (ت423.هـ/
1032م) ،تدعى جنم ،فقد روى عنها �أبو محمد بن خزرج وقال« :عندي
بع�ض كتبها»(.)33
•مكتب ��ة الوزير �أبي جعفر �أحمد بن عبا� ��س (ت427.هـ1035 /م) ،الذي
كان له عناية بالأدب والعلوم ،وكان ج ّماعة لكتب العلم فغالى يف �أثمانها،
جمع منها ما مل يكن عند ملك� ،إال �أنه كان �ضني ًنا بها� ،إذ �إنه كان بخي ًال
ومغ ��رو ًرا يف الوقت نف�سه ،ويقال� :إن كتبه بلغت �أربع مئة �ألف جملد(.)34
«وكان قد بذ �أهل زمانه ب�أربعة �أ�شياء :املال ،والعجب ،والبخل ،والكتابة،
ويق ��ال� :إن ما جمعه من الدفاتر بلغ ��ت �أربع مئة �ألف جملد� ،أما الدفاتر
املخروم ��ة فلم يوقف على عددها لكرثتها»( ،)35ويقول عنه ابن اخلطيب:
�إن ��ه «كان جام ًعا للدواوين العلمية ،معن ًيا بها ،مقتن ًيا للجيد منها ،مغال ًيا
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نفاعا م ��ن خ�صه بها ،ال ي�ستخرج منها �شي ًئ ��ا لفرط بخله بها� ،إال
فيه ��اً ،
ل�سبيلها ،حتى لقد �أثرى كثري من الوراقني والتجار معه فيها ،وجمع منها
ما مل يكن عند ملك»(.)36
وق ��د ُ�صودرت كتب ابن عبا�س يف �أثناء الفنت الداخلية التي حدثت يف البالد
على عهد ملوك الطوائف (484-422هـ1091-1031 /م) ،حيث ات�سم ذلك العهد
بالتفكك ال�سيا�سي ،فكانت كل �إمارة حتاول اال�ستيالء على ما حولها من الإمارات
الأخ ��رى ،فقد كان ابن عبا�س وزي ًرا لزهري العامري (ت429 .هـ1038 /م) ملك
املري ��ة (من �أعم ��ال الأ ْن َد ُل�س) ،وحدث ��ت بينه وبني بادي�س ب ��ن حيو�س بن ماك�س
ال�صنهاجي (ت465.هـ1073 /م) ملك غرناطة منازعات انتهت ل�صالح بادي�س،
و�أُ�س ��ر الوزي ��ر ابن عبا�س فيمن �أُ�سر من �أتباع زه�ي�ر ،وا�ستولى بادي�س على جميع
كتبه و�أمالكه(.)37
•مكتبة ابن املو�صل ،محمد بن يحيى الغافقي (ت433 .هـ1041 /م)� ،إذ
كان «�أدي ًب ��ا كات ًبا جام ًعا لدفاتر العلم من ل ��دن �صباه ،مقتن ًيا لكرائمها،
ب�ص ًريا بخيارها ،عار ًفا بخطوطها يحتكم �إليه يف ذلك ،م�ؤث ًرا لها على كل
ل ��ذة ،حتى اجتمع منها عنده ما مل يجتمع لأحد يف الأ ْن َد ُل�س بعد اخلليفة
احلاك ��م ،وبعد وفاته باع ورثت ��ه املكتبة و�أغلوا فيها حتى قومت الورقة يف
بع�ضه ��ا بربع مثق ��ال»( .)38وما من ريب؛ �أن يف ذلك �إ�ش ��ارة وا�ضحة �إلى
م ��دى ما ات�صف به الأندل�سي ��ون من اهتمام وعناي ��ة بالكتب ،وا�ستعداد
كث�ي ٍ�ر منهم ببذل الغايل من الأثمان يف �سبيل املعرفة ب�شراء كتبها ،وفيه
داللة � ً
أي�ضا على الرقي العلمي الذي كان يعي�شه املجتمع الأندل�سي(.)39
•مكتب ��ة عمر بن عبيد اهلل الزهراوي (ت454.ه� �ـ) ،الذي «حاول النجاة
مبكتبت ��ه ،ف�شد ما اخت ��اره منها يف ثمانية �أحم ��ال ليخرجها من داره يف
الرب� ��ض الغرب ��ي �إلى م ��كان �آخر �أكرث �أم ًن ��ا ،ولكن مل ي�ستط ��ع �أن يحقق
غايته ،فقد انتهبها الرببر»(.)40
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•ومن املكتبات التي نالت �شهرة كبرية يف الأ ْن َد ُل�س مكتبة ابن حزم (-383
457ه� �ـ1064-993 /م)؛ «عل ��ي بن �أحمد بن �سعي ��د بن حزم بن غالب»
ال ��ذي ن�ش�أ يف قرطبة ،وكان من �أهم علمائها يف احلديث والفقه ،وكانت
له عناية خا�صة بعلم املنطق و�ألف فيه كت ًبا خالف فيها �أر�سطالي�س وا�ضع
هذا العلم ،فلقد كانت مخالفته دالة على عدم فهم ،ولذلك جاءت كثرية
الغلط فيما يذكر ياقوت احلموي( .)41وقد كان البن حزم مكتبة �ضخمة،
فيق ��ال� :إن كتبه كان ��ت ت�شتمل على نحو �أربع مئة �أل ��ف جملد ،كل جملد
ثمان ��ون ورق ��ة( ،)42وقد �أُحرقت معظم كتب ابن ح ��زم ب�أمر من املعت�ضد
ب ��ن عباد؛ «عباد بن محمد ب ��ن �إ�سماعيل� ،أبي عم ��رو» (461 -404هـ/
1069 -1013م) مل ��ك �إ�شبيلي ��ة ،وذل ��ك ب�إيع ��از م ��ن الفقه ��اء يف ذلك
الع�ص ��ر ،حيث كان ابن ح ��زم يف بادئ الأمر �شافع ًي ��ا ي�سري على مذهب
الإمام ال�شافعي ويدافع عنه حتى ُعرف و ُن�سب �إليه ،ثم حتول �إلى املذهب
الظاهري فابتعد عنه الفقهاء ،و�أخذوا يحذرون النا�س منه(.)43
•مكتب ��ة عبد اهلل بن حيان الأرو�شي (ت487.ه� �ـ1094 /م) ،كان له همة
عالي ��ة يف اقتن ��اء الكت ��ب وجمعه ��ا ،وجمع من ذل ��ك �شي ًئ ��ا عظي ًما ،وقد
تعر�ض ��ت مكتبته لنكب ��ة ال يعرف �سببها ،فقد ذكر امل�ؤرخ ��ون �أن امل�أمون
ابن ذي النون �صاحب بلن�سية «�أخذ كتب الأرو�شي من داره ،و�سيقت �إلى
ق�ص ��ره ،بلغت مئ ��ة وثالثة و�أربعني عد ًال من �أع ��دال احلمالنيُ ،يقدر كل
عدل بع�شرة �أرباع ،وقيل� :إنه قد �أخفى منها نحو الثلث»(.)44
•مكتب ��ة الطبي ��ب �أفرائيم بن الزفان ،وهو �أبو كث�ي�ر� ،أفرائيم بن احل�سن
ابن يعقوب بن الزفان (ت594 .هـ1198 /م) ،الطبيب اليهودي امل�شهور
يف الدي ��ار امل ِْ�صري ��ة يف الع�صر الفاطمي ،يف �أيام والي ��ة الوزير الأف�ضل
ب ��ن �أمري اجليو�ش .وقد حر�ص �أفرائيم على �أن تكون لديه مكتبة �ضخمة
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ت�شم ��ل كث ًريا م ��ن املراجع والكتب الطبية وغريها م ��ن الكتب يف مختلف
العل ��وم؛ لك ��ي ُتعينه على مهنت ��ه الإن�ساني ��ة ،وقد حتقق ل ��ه ذلك بف�ضل
�سعي ��ه الدائم وجه ��ده يف «حت�صيل الكت ��ب ،ويف ا�ستن�ساخها حتى كانت
عن ��ده خزائن كثرية من الكت ��ب الطبية وغريها»( .)45وق ��د بلغت مكتبته
«م ��ا يزيد على ع�شرين �ألف جملد» ،بف�ضل ال ُن�س ��اخ املوجودين دائ ًما يف
داره ب�صف ��ة م�ستمرة يكتبون وين�سخون ،ولهم منه ما يقوم بكفايتهم من
روات ��ب وعطاي ��ا و�أرزاق .وتعدت �شهرة هذه املكتب ��ة الطبية املتخ�ص�صة
�إل ��ى البالد الأخرى ،ف�أتى �إليها تجُ ار الكت ��ب من كل مكان لي�شرتوا كتبه
القيمة ،وق ��د ا�شرتى الوزير الأف�ضل ً
بع�ضا من كت ��ب هذه املكتبة ،لذلك
ُوج ��د ع ��دد كثري من كتبه الطبي ��ة يحمل ا�سم �أفرائيم ع�ل�اوة على ا�سم
الأف�ضل(.)46
•مكتبة الأم�ي�ر مب�شر بن فاتك الآمدي (ت500.ه� �ـ1106 /م)؛ «محمود
الدول ��ة� ،أب ��ي الوفاء ،من �أعيان �أم ��راء ِم ْ�ص َر و�أفا�ض ��ل علمائها املحبني
للعل ��م و�أهل ��ه ،ومن املعروفني بتفوقه ��م يف العلوم الريا�ضي ��ة واملنطقية،
�أ�صل ��ه من دم�شق ،وا�ستوط ��ن الديار امل ِْ�ص َرية يف �أي ��ام اخلليفة الظاهر
وامل�ستن�صر .كان كثري الكتابة والت�أليف ،حيث وجدت له كتب كثرية بخط
ي ��ده من ت�أليف املتقدمني علي ��ه ،ومن م�ؤلفاته كت ��اب «الو�صايا والأمثال
واملوجز ُحلم الأقوال» ،وكتاب «البداية يف املنطق» ،وكتاب «مختار احلكم
ومحا�س ��ن الكلم» ،وله كتاب عن �سرية اخلليفة الفاطمي امل�ستن�صر باهلل
يف ثالث ��ة جمل ��دات .ملك م ��ن الكتب عددًا كب�ي ً�را ي�صع ��ب ح�صره(،)47
فكان ��ت له خزائن كتب ال يفارقها يف �أكرث �أوقات ��ه ،و�صفها ال�شيخ �سديد
الدي ��ن املنطقي ،فقال« :كانت له خزائن كت ��ب ،فكان يف �أكرث �أوقاته �إذا
ن ��زل من الرك ��وب ال يفارقها ،ولي�س ل ��ه د�أب �إال املطالعة والكتابة ،ويرى
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�أن ذل ��ك �أهم ما عن ��ده»( ،)48فان�ص ��رف عن �أمور احلي ��اة وان�شغل بهذه
اخلزائ ��ن ،حيث ملك م ��ن الكتب ما ال يح�صى عدده ك�ث�رة .ومن الأمور
الطريف ��ة �أن تلك املكتبة قد دُمرت على ي ��د زوجته ،فقد كان البن فاتك
زوج ��ة كبرية القدر ،ولكنها كانت تك ��ره كتبه الن�شغاله بها عنها ،فعندما
تويف الأمري قامت هي وجواريه ��ا �إلى خزانة كتبه ،و�أخذت الكتب و�ألقت
به ��ا يف بركة ماء كبرية كانت يف و�سط الدار ،وقد ُرفعت الكتب بعد ذلك
من املاء� ،إال �أنه قد غرق �أكرثها(.)49
•مكتبة محمد بن �أحمد؛ �أبي حامد الغزايل (ت505 .هـ1111 /م) ،حجة
الإ�س�ل�ام ،الذي مل يكن يف الآخرين مثله ،فق ��د كانت مكتبته يف دم�شق،
وفيه ��ا ت�سع مئة وت�سعة وت�سعون م�صن ًفا ،وم ��ن �أهمها «ياقوت الت�أويل يف
تف�سري القر�آن»� ،أربعون جملدً ا(.)50
•مكتب ��ة الوزير الأف�ضل ب ��ن بدر اجلمايل (ت515 .ه� �ـ1122 /م) ،الذي
تقل ��د الوزارة يف ِم ْ�ص َر الفاطمية خ�ل�ال الفرتة (515 – 487هـ) ،وكان
رج�ل ً�ا يحب العلم ويق ��در العلماء ويغدق عليهم ،وكان ��ت له مكتبة كبرية
حوت خم� ��س مائة �ألف جملد من الكتب العلمي ��ة(ُ ،)51عرث عليها يف داره
بع ��د مقتل ��ه يف عهد اخلليف ��ة الآمر ب�أح ��كام اهلل ،فق ��د كان يحب العلم
والعلماء ويقدرهم ،وكان مح ًّبا جلمع الكتب� ،شديد املحافظة عليها(.)52
وق ��د متيز الأف�ضل عن غريه من ال ��وزراء بحر�صه على الكتب وغريته عليها،
ومن ��ع بيعه ��ا وت�صديرها �إلى خ ��ارج البالد ،وال�سيم ��ا �إذا كانت ه ��ذ الكتب ذات
قيم ��ة علمية عالية ،ويف �ضياعه ��ا وفقدها �إفقار للحركة العلمية والثقافية للبالد،
والدليل على ذلك ك�شفه لل�صفقة التي كادت �أن تتم بني الطبيب اليهودي �أفرائيم
ابن الزفان (ت594.هـ1198 /م) والتاجر العراقي الذي جاء �إلى ِم ْ�ص َر يف والية
الأف�ضل ل�شراء ع�شرة �آالف جملد من خزائن الطبيب والتوجه بها �إلى العراق(،)53

10 9

57

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

712

فعلم الوزير بذلك ،و�أراد �أن ال تخرج هذه الكتب من ِم ْ�ص َر ،فقام ب�شرائها ونقلها
�إل ��ى مكتبته اخلا�صة لي�ضيف �إليها ف ًنا من فن ��ون العلم هو الطب ،ولي�ضرب مث ًال
رائ ًع ��ا على حر� ��ص احلاكم امل�ستنري وامل�سئول عن هذه ال�ث�روة الهائلة من الكتب،
باعتبارها ثروة قومية للبالد ال يجوز الت�صرف فيها(.)54
واجلدي ��ر بالذك ��ر �أن مكتب ��ة الوزي ��ر الأف�ض ��ل ُنقلت بع ��د وفاته �إل ��ى مكتبة
الق�ص ��ر( ،)55عندما �صادر اخلليفة الآم ��ر كل ممتلكاته و�أقام يف داره يف القاهرة
يوما ،وال ُكتَّاب بني يديه ي�سجلون ما ينقل �إلى الق�صر من تركة الأف�ضل
مدة �أربعني ً
وذخائ ��ره النفي�س ��ة ،وكان من �ضمن ه ��ذه الذخائر مكتبته اخلا�ص ��ة ،ودواة كان
يكت ��ب بها مر�صعة باجلواهر ،وورق بلغت قيمته ��ا مئتي �ألف وع�شرين دينار(،)56
ف ��كان ذلك عام ًال من عوام ��ل �إثراء مكتبة الق�صر ،وزي ��ادة مقتنياتها من الكتب
واملجلدات.
•مكتب ��ة ابن روبي ��ل (ت530 .ه� �ـ1136 /م)؛ �سليمان بن عب ��د امللك� ،إذ
كان لدي ��ه مكتبة قيمة ،فقد ا�شتهر ابن روبي ��ل «بجمع الدواوين ،واقتناء
الأ�صول ،وكتب بخطه احل�سن عل ًما كث ًريا»(.)57
•مكتبة بلمظفر ن�صر بن محمود بن املعرف (ت534 .هـ1139 /م) ،الذي
كان من املهتمني بالعلوم الفل�سفية والطبية والكيميائية ،وكتب بخط يده
كث�ي ً�را م ��ن الكتب الت ��ي �صنفت يف ه ��ذه العلوم ،حي ��ث كان جيد اخلط،
فكان ��ت لديه مكتبة �ضخمة بلغت �آال ًفا كثرية من الكتب واملجلدات يف كل
الفنون ،و�صفها ال�شيخ �سديد الدين املنطقي بقوله« :كان يف داره جمل�س
كب�ي�ر م�شح ��ون بالكتب على رفوف في ��ه ،و�إن بلمظف ��ر مل يزل يف معظم
�أوقاته يف ذلك املجل�س م�شتغ ًال يف الكتب ويف القراءة والن�سخ»(.)58
•مكتب ��ة �أبي جعفر� ،أحمد بن احل�صن بن عط ��اف العقيلي (ت542 .هـ/
1147م) ،وكانت مكتبة كبرية ،فقد كان �أبو جعفر «�أعلى ع�صره همة يف
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اقتناء الكت ��ب ،و�أ�شدهم اعتنا ًء بها ،ينتخبه ��ا ويتخذ لأعالقها �صوانات
وحفائظ ،وجمع منها يف كل فن الكثري والنفي�س ،وكتب بخطه كث ًريا»(.)59
•مكتب ��ة القا�ضي محمد ب ��ن عبد اهلل بن العربي املعاف ��ري (ت543 .هـ/
1148م) ،وكان ُيتي ��ح مكتبت ��ه لأقران ��ه« :قال القا�ضي �أب ��و القا�سمُ :كنا
نبيت معه يف منزله يف قرطبة ،فكانت الكتب عن ميني وعن �شمال ،وينام
يف مكتبته �إذا غلبه النوم دون �أن يغري �أثوابه ،وكلما ا�ستيقظ مد يده �إلى
كتاب وامل�صباح ال يطف�أ»(.)60
•مكتبة عائلة ابن ملجوم (ت543 .هـ1148 /م) التي ا�ستوطنت الأ ْن َد ُل�س
منذ نهائية القرن اخلام�س الهجري ،فقد كان عي�سى بن يو�سف بن علي
املع ��روف بابن ملج ��وم «راوية مك ًرثا ج َّماعة للدواوي ��ن العتيقة والدفاتر
النفي�سة ،وبذل ماال جليال للح�صول على الأ�صول ملكتبته»(.)61
•مكتب ��ة عبد الرحمن بن يو�سف بن ملجوم (ت605 .هـ1207 /م) ،فكان
لدي ��ه خزانة دفاتر جليل ��ة ال�ش�أن ،مل يكن لأحد من �أه ��ل الع�صر مثلها،
وت�ص ��دق به ��ا على ابنة له ،ومل ي�ت�رك عق ًبا غريها ،ويق ��ال� :إنها باعتها
ب�أربعة �آالف دينار(.)62
•مكتب ��ة عبد الرحي ��م بن عي�سى بن ملج ��وم (ت604 .هـ1207 /م) ،وقد
اقتن ��ى م ��ن الدفات ��ر والدواوين كث�ي ً�را ،و�آلت �إلي ��ه مكتبة وال ��ده عي�سى
وخزان ��ة عمه عب ��د الرحمن ،كما �ص ��ارت �إليه مكتبة �أ�ست ��اذه محمد بن
�أحمد اخلزرجي اجلياين ،وكانت مكتبة حافلة بالنفائ�س والذخائر(.)63
•مكتب ��ة املن�صور ب ��ن داود بن عم ��ر ال�صنهاجي اللمت ��وين (ت547 .هـ/
1152م) ،وه ��و من ال�شخ�صيات التي ا�شته ��رت بجمع الكتب يف الع�صر
املرابط ��ي ،وكان «ملوكي الأدوات� ،سامي الهم ��ة ،نزيه النف�س ،راغ ًبا يف
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مناف�سا يف الدواوين العتيقة والأ�صول النفي�سة ،جمع من ذلك ما
العل ��م،
ً
�أعجز �أهل زمانه»(.)64
•مكتب ��ة ال�شي ��خ �أب ��ي احل�سن علي بن عب ��داهلل بن محمد ب ��ن �أبي جرادة
(ت548.هـ1153/م) ،املدر�س الأبرز للعل ��وم الدينية والأدبية يف حلب،
�صاحب الأ�شعار العذبة� ،سمع على �أدباء كل من حلب ،وبغداد ،واملو�صل،
عب فيه عن كل ما جال بخاط ��ره ،وما ح�صّ له من علم،
ول ��ه خط جميل رّ
فكت ��ب كث ًريا ح�ت�ر ا�ستق ّر عنده م ��ن الكتب التي بخط ي ��ده مقدار ثالث
خزائ ��ن ،كما عمل خزانتني �آخريني لكل من ولديه «�أبي الربكات» ،و»�أبي
عبداهلل» .ويعود �آ�صل بني جرادة �إلى محمد بن عامر بن ربيعة ،امل�شهور
ب�أب ��ي جرادة� ،صاحب الإمام عل ��ي -ك ّرم اهلل وجهه ،-كان مقر �إقامتهم
الأول يف الب�ص ��رة لكن بحجة التجارة� ،أو تف�ش ��ي الطاعون ،يهاجر �أحد
�آجدادهم �إلى حلب بعد (1200هـ815/م) ،وا�شتهر هـا البيت يف الو�سط
احللب ��ي ب�أن ��ه بيت علم ،خ ��رج عدد من ال�شع ��راء ،والأدب ��اء ،والفقهاء،
والق�ضاة(.)65
•مكتبة محمد بن عبدالرحيم ،املعروف بابن الفر�س (ت567.هـ1171/م)،
وكان يف وقت ��ه �أحد حف ��اظ الأندل�س م ��ع املعرفة ب ��الآداب والأغربة �إلى
ال�ضبط وج ��ودة اخلط ،وكانت �أ�صوله �أعال ًق ��ا نف�سية ال نظري لها ،جمع
منه ��ا �شي ًئ ��ا عظي ًما ،وكت ��ب بخظ ��ه �أكرثها(.)66وقد انتقلت ه ��ذه املكتبة
فيما يب ��دو �إلى ابنه عبداملنع ��م بن محمد (ت597 .ه� �ـ1200/م) ،فقد
كان فقي ًه ��ا تو ّلى الق�ضاء يف عدد من امل ��دن الأندل�سية( ،)67وقد زود هذه
املكتبة بعدد كبري من الكتب ،ثم �صارت �إلى �أحد �أبنائه وهو عبدالرحمن
بن عبداملنع ��م (ت633.هـ1265/م) ،ثم �أ�صابها م ��ا �أ�صاب غريها من
ال�ضي ��اع �أو احلرق نتيجة الزحف الن�صراين .وكان ��ت �أ�سرة بني الفر�س
من الأ�سر العلمية يف الأندل�س ،وظهر فيها عدد من العلماء.
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•مكتب ��ة �أحم ��د بن عب ��د الرحمن ب ��ن ال�صق ��ر اخلزرج ��ي (ت569 .هـ/
1173م) ،فق ��د كان لديه مكتبة عظيمة مليئة بالذخائر والنفائ�س« ،وقد
اقتن ��ى من الكتب جملة وافرة �سوى م ��ا ن�سخه بخطه الرائق ،ولكنه ُنكب
يف مكتبته بدروب من املحن كالغرق والنهب خالل فتنة كانت وقعت �أيام
مقامه يف غرناطة ،كذلك ُنهبت كتبه يف مراك�ش حني دخلها عبد امل�ؤمن
(541ه� �ـ1146 /م) ،وكان مع ��ه عند توجهه �إل ��ى مراك�ش خم�سة �أحمال
كت ًبا»(.)68
•مكتب ��ة اب ��ن خ�ي�ر الإ�شبيل ��ي (ت575 .ه� �ـ1179 /م) ،فقد جم ��ع مكتبة
�ضخم ��ة« ،وكان ��ت غاي ��ة يف ال�صح ��ة والإتق ��ان ،فقد خ�ص� ��ص كل وقته
لت�صحي ��ح كتبه ومعاجلتها مع ح�سن خطه وجودة تقييده و�ضبطه ،فلحق
باملتقدمني و�أربى على املت�أخرين ،و�أدى ذلك �إلى املغاالة فيها بعد وفاته،
وتناف� ��س النا�س يف اقتن ��اء ما يوجد بخطه حتى بلغت �أثمانها الغاية ،ومل
يكن له نظري يف هذا ال�ش�أن مع احلظ الأوفر من علوم الل�سان»(.)69
منوذجا ،على �أن �أكرث من ثلثي مكتبات العلماء
وتع ُّد مكتبة ابن خري الإ�شبيلي
ً
يتعل ��ق بالكتب التي تفيد يف درا�ساتهم اخلا�صة ،و�أن �أقل من ثلثها يتناول املعارف
ال�ضروري ��ة التي تنا�س ��ب ع�صرهم ،وي�سهم يف �إبراز علومه ��م ،فقد �ضمت قائمة
مكتبته ( )1124كتا ًبا؛ كان منها يف القراءات ( )108كتب ،ويف احلديث ال�شريف
( )112كتا ًب ��ا ،ويف النح ��و ( )50كتا ًبا ،ويف اللغ ��ة ( )133كتا ًبا ،ويف النرث ()87
كتا ًبا ،ويف ال�شعر ( )162كتا ًبا ،فيكون جمموع هذه الكتب ( )652كتا ًبا من �أ�صل
(� )1124أي �أك�ث�ر م ��ن الن�صف( ،)70وهذا ي�ؤكد اهتم ��ام امل�ؤلفني بتكوين مكتبات
خا�صة بهم ت�ساعدهم ومتدهم بامل�صادر التي هم يف حاجة �إليها للت�أليف يف ذات
املو�ضوع.
•مكتب ��ة احلافظ �أبي طاهر �أحمد بن محمد بن �سلفة الأ�صبهاين (-472
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576ه� �ـ1180 – 1079 /م) ،ال ��ذي ق ��ام بكث�ي�ر من الرح�ل�ات يف طلب
احلديث والعلم ،وكتب كث ًريا م ��ن الأمايل والتعاليق ،وجاء �إلى ِم ْ�ص َر يف
عهد اخلليفة الظافر ب�أمر اهلل الذي �أمر وزيره الأمري العادل بن ال�سالر
ببن ��اء مدر�سة ل ��ه يف الإ�سكندرية �سنة (546ه� �ـ1148 /م) ،ف�أقام فيها
احلافظ �إلى �أن توفاه اهلل ،وكانت مدة بقائه يف الإ�سكندرية �أرب ًعا و�ستني
�سن ��ة ،الزم فيها مدر�ست ��ه ،وكان كثري املطالعة والق ��راءة يف الكتب ،وله
من امل�ؤلفات( :معجم م�شيخة �أ�صبهان ،ومعجم �شيوخ بغداد)( .)71وكان
مغرما بجمع الكتب
للحافظ مكتبة خا�صة به ،حيث روى الذهبي �أنه كان ً
واال�ستكثار منها ،وما يح�صل عليه من املال ينفقه يف �شرائها ،وكان عنده
خزائ ��ن كتب ال يتفرغ للنظر فيها ،وعندما تويف وجد �أن معظم الكتب يف
ه ��ذه اخلزائن قد تلف منها الكثري ،فتعفنت والت�صقت ببع�ضها البع�ض،
ل�شدة نداوة البلدة ،حتى كانوا ُيخل�صونها بالف�أ�س فتلف �أكرثها(.)72
•مكتب ��ة محم ��د بن �أب ��ي ال�سع ��ادات �أب ��ي عب ��د اهلل البنده ��ي امل�سعودي
(ت584 .هـ1188 /م) ،وهو من د َّر�س امللك الأف�ضل (�أبا احل�سن علي بن
ال�سلطان �صالح الدين) ،وانتهت �إليه الريا�سة يف علم احلديث ،والفقه،
والأدب .ب ��ذل جه ��دً ا غري ع ��ادي يف درا�س ��ة وفهم املقام ��ات احلريرية،
ف�شرحها يف خم�سة جملدات كبار ،وكان محد ًثا �صوف ًيا جوا ًال( .)73ح�صّ ل
برتحال ��ه كت ًب ��ا نفي�س ��ة( ،)74وغريبة ،ا�ستع ��ان بها يف �شرح ��ه للمقامات.
يق ��ول ال�سيوطي« :و�أقبلت عليه الدنيا فح�صّ ل كت ًبا مل حت�صل لغريه»(،)75
وقيل :مل ��ا فتح ال�سلطان �ص�ل�اح الدين مدينة حل ��ب (579هـ1183 /م)
ن ��زل امل�سع ��ودي جامع حل ��ب ،وجل�س يف خزان ��ة وقف ��ه ،وراح يختار من
مخطوطاتها ويعبئها يف ُعدل( )76دون �أن يوقفه �أحد ،فتكونت لديه مكتبة
عظيم ��ة بالكم والنوع ،وقفه ��ا �آخر املطاف على اخلانق ��اه ال�سمي�ساطية
التي كان ي�سكنها يف دم�شق(.)77
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•مكتبة احلكي ��م موفق الدين ابن املط ��ران (ت587 .هـ1191 /م) موفق
الدين �أبي ن�صر �أ�سعد بن الفتح �إليا�س بن جرج�س املطران ،كان متميزًا
يف مهنة الطب ،خدم �صالح الدين الأيوبي (ت589 .هـ1193 /م) وحظي
عن ��ده مبنزلة رفيعة ،كان له اهتمام خا�ص بالكتب واقتنائها حتى ليذكر
�أن ��ه م ��ات ويف خزانته من الكت ��ب الطبية وغريها ما يزي ��د على الع�شرة
�آالف جملد ،فقد كان كثري املطالعة للكتب ،ال يفرت عنها يف �أغلب �أوقاته.
واجلدي ��ر بالذكر �أن مكتبة ابن املطران كان م�صريها البيع ،فمما ُيذكر
عنه �أن كتبه قد بيعت بعد وفاته بثالثة �آالف درهم ،وقد كان عنده � ً
أي�ضا
ح�ي�ن وفاته م�سودات عدي ��دة مل�صنفات طبية وغريه ��ا ،ف�أخذها �أخواته
و�ضاع ��ت فيما بينهن ،وقيل �إنه �شوهد عند �إحداهن �صندوق وقد بطنته
بجملة من هذه الأوراق التي بخطه(.)78
•مكتبة �أبي علي عبد الرحيم بن علي بن محمد اللخمي البي�ساين املعروف
بالقا�ض ��ي الفا�ض ��ل (ت596 .ه� �ـ1200 /م) ،ول ��د يف مدين ��ة ع�سقالن،
ثم جاء �إلى ِم ْ�ص َر يف عهد اخلليفة احلافظ لدين اهلل الفاطمي ،وا�شتغل
يف �صناعة الإن�شاء وعل ��وم الأدب وتف�سري القر�آن ،وكان من �أئمة ال ُكتَّاب
املرت�سل�ي�ن ،وقد ا�شتهر القا�ض ��ي الفا�ضل بحبه للكتب ،فق ��د كان وزي ًرا
ل�ص�ل�اح الدين الأيوبي (ت589 .هـ1193 /م) ا�ستخل�صه لنف�سه عندما
ملك ال�شام ،فكان يق ��ول« :ال تظنوا �أين ملكت البالد ب�سيوفكم ،بل بقلم
الفا�ضل»(.)79
وكان للقا�ض ��ي الفا�ضل مكتبة �ضخمة يقال� :إنه ��ا بلغت مائة �ألف جملد(،)80
مغرما بجمع الكتب ،وكانت لديه مكتب ��ة عظيمة ُت َع ّد من �أهم املكتبات
حي ��ث كان ً
يف الع�ص ��ر الفاطمي ،فقد كان يقتني الكتب يف كل �أنواع العلوم ،وي�أتي بها من كل
حري�صا على �إث ��راء مكتبته بالكتب يف مختل ��ف �ألوان املعرفة،
البل ��دان ،كما كان
ً
لذل ��ك كان لديه ُن�ساخ وجملدون يعمل ��ون عنده يف ن�سخ الكتب وجتليدها حل�سابه،
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وكان ير�س ��ل �آخري ��ن للبحث عن الكتب يف البل ��دان املختلفة قب ��ل وفاته بع�شرين
�سنة(.)81
فعندما قام �صالح الدين بت�صفية مكتبات الفاطميني ،قام القا�ضي الفا�ضل
بانتق ��اء �أف�ضل ما فيها ،فكان ينظر �إلى خزانة الكتب يف الق�صر وكل كتاب «�صلح
ل ��ه قطع جل ��ده ورماه يف بركة كان ��ت هناك ،فلما ف ��رغ النا�س من �ش ��راء الكتب،
ا�ش�ت�رى تل ��ك الكتب التي �ألقاه ��ا يف الربكة على �أنها مخروم ��ات ،ثم جمعها بعد
ذلك»( ،)82وبهذا ح�صل له قدر كبري من الكتب حيث �شغف بحبها.
ويق ��ال كذلك �إن ��ه عندما �سقطت مدينة �آمد �سن ��ة (579هـ1183 /م) يف يد
�ص�ل�اح الدي ��ن ،وهب للقا�ضي الفا�ضل خزانة كتبها ليخت ��ار منها ما �شاء ،وكانت
تل ��ك الكتب تبل ��غ فيما قيل مليو ًن ��ا و�أربعني �ألف جملد ،فاخت ��ار القا�ضي الفا�ضل
منه ��ا ما حمولته �سبعون حم ًال ،بالإ�ضافة �إلى الكتب التي قام ب�شرائها من �أماكن
مختلف ��ة ،ولذل ��ك كانت مكتبته �ضخمة ب�ل�ا �شك ،وفيها ن�سخ مك ��ررة من الكتاب
الواحد ،فيقال �إنه كان عنده معجم ال�صحاح ثماين ع�شرة ن�سخة(.)83
والدلي ��ل عل ��ى �أن مكتبة القا�ضي الفا�ضل متيزت ب�أنه ��ا كانت ت�ضم �أكرث من
ن�سخة للكت ��اب الواحد� ،أنه عندما طلب ابنه كتاب احلما�سة ليقر�أه� ،أمر الفا�ضل
خم�سا وثالث�ي�ن ن�سخة ،و�صار
خ ��ازن مكتبت ��ه �أن يح�ضر له احلما�س ��ات «ف�أح�ضر ً
ينف� ��ض ُن َ�سخ� � ُه ويق ��ول :هذه بخط فالن ،وه ��ذه عليها خط فالن ،حت ��ى �أتى على
اجلمي ��ع ،وقال :لي�س فيه ��ا ما ي�صلح لل�صبيان»( ،)84وه ��ذا � ً
أي�ضا يدل على مقدرة
القا�ضي الفا�ضل على التمييز بني الكتب ومعرفته بها وبقيمة كل ن�سخة منها ،فقد
كان لدي ��ه خطاطون مهرة وعلماء م�شهورون ،وكان يق�ضي معظم وقته يف القراءة
والكتابة وجتميع الكتب.
وق ��د �أ�سهمت ه ��ذه املكتبة يف تكوين املكتبة امللحق ��ة باملدر�سة الفاطمية التي
بناه ��ا القا�ضي الفا�ض ��ل �سنة (580هـ1184 /م) يف القاه ��رة بدرب ملوخيا بعد
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�سق ��وط الدول ��ة الفاطمي ��ة ،ووقف ع ��ددًا كب ًريا م ��ن كتبها على فقه ��اء املذهبني
ال�شافع ��ي واملالك ��ي بلغت «مئة �ألف كتاب جمل ��د»( ،)85وظلت هذه الكتب يف خدمة
الط�ل�اب والأ�ساتذة حتى وقع الغالء يف ِم ْ�ص� � َر �سنة (694هـ1296 /م) ،ف�أ�صاب
النا� ��س ال�ضر واجلوع ،و�أخذوا «يبيعون كل جمل ��د برغيف خبز حتى ذهب معظم
م ��ا كان فيها من الكتب»( ،)86وهكذا تبددت هذه املكتبة العظيمة وما بها من كنوز
املعرف ��ة التي ظل �صاحبها يجمع فيها ويجتهد يف تكوينها طوال حياته ،والتي كان
معظ ��م محتوياتها من خزائن الق�صور الفاطمية التي ا�شتملت على �أمهات الكتب
واملجلدات املعدومة املثل يف �سائر الأقطار(.)87
•مكتب ��ة الأمري ع�ضد الدين (613 - 520ه� �ـ1216 - 1126 /م) «�أ�سامة
اب ��ن مر�شد بن مقلد� ،أب ��ي الفوار�س» ،كان من �أمراء �شريز ،وهي ح�صن
قريب من حماة يف ال�شام ،روى عنه ياقوت احلموي �أنه قابله وو�صفه ب�أنه
�شيخ ظريف ،وا�س ��ع اخللق ،ج َّماعة للكتب ،وقد زار ياقوت داره وا�شرتى
�أب ��و الفوار�س منه كت ًبا ،وذكر له �أن ��ه عنده من الكتب ما ال يعلم مقداره،
�إال �أن ��ه ق ��د باع منها �أربعة �آالف جملد يف نكب ��ة حلقته ،غري �أنها مل ت�ؤثر
يف حج ��م كتبه ،وكان قد �أقع ��د يف نهاية حياته عن احلرك ��ة ،ولكنه كان
�صحيح العقل والذهن والفطنة والب�صر ،غري �أن �سمعه كان ثقيال(.)88
•مكتبة القا�ضي �أب ��ي احل�سن �أحمد بن القا�ضي هبة اهلل بن �أبيب جرادة
(ت613 .هـ1217 /م) ،والد كمال الدين بن العدمي امل�ؤرخ ال�شهري ،كان
لديه مكتبة حوت بني جدرانها م�صنفات بخط «ابن البواب» ،ذكرها ابنه
كم ��ال الدين يف معر� ��ض حديثه عن ف�ضل �أبي ��ه يف تعليمه اخلط ،وكيف
كان يقدم له هذه الأ�صول حتى يتقن ر�سم الأحرف على منوالها(.)89
•مكتب ��ة �أب ��ي اليمن زيد بن احل�سن بن زيد ب ��ن احل�سن بن �سعيد الكندي
(ت613 .ه� �ـ1217 /م) امللق ��ب ت ��اج الدي ��ن ،البغدادي املول ��د واملن�ش�أ،
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الدم�شق ��ي الدار والوف ��اة ،املقرئ النحوي الأدي ��ب( ،)90كان كبري املنزلة
واحلظ ��وة عند امللوك والأمراء والأعيان ،وازدحم على بابه �شيوخ العلم،
وطلب ��ه �أوالد امللوك ،وجمع �أ�صول الكتب( ،)91فقد اقتنى من خزائن كتب
الدي ��ار امل�صرية كل نفي�س وعاد بها �إلى ال�ش ��ام( ،)92فتكونت لديه مكتبة
نفي�س ��ة منتقاة بعناية� ،أت ��ت يف خزانة كبرية ب� �ـ ( )761جملدً ا يف علوم
الق ��ر�آن ،والفقه ،واللغة ،واحلديث وال�شع ��ر ،والنحو والت�صريف ،وعلوم
الأوائ ��ل من طب وغ�ي�ره(� ،)93أوقفها على فتاه ياقوت ال ��ذي �أوقف ق�س ًما
كب�ي ً�را منها يف مق�ص ��ورة (ابن �سن ��ان احللبية) ،يف الزاوي ��ة ال�شمالية
ال�شرقية من اجلامع الأموي يف دم�شق(.)94
•مكتب ��ة �أبي القا�س ��م �أحمد بن ح�سان الإ�شبيل ��ي (ت626 .هـ1229 /م)،
ال ��ذي كان «من جل ��ة ر�ؤ�ساء بل ��ده ،و�أمتهم مروءة ،و�أكمله ��م �سراوة ...
جانح ��ا �إلى الأدبً ،
حافظ ��ا للأخبار ،ح�سن الكتاب ��ة ،نبيل اخلط عد ًال،
ً
ُعن ��ي بجمع دفاتر العل ��م فاقتنى من �أ�صولها العتيقة كث�ي ً�را»( ،)95وكانت
مكتبت ��ه يف به ��و ق�صره الذي ملأه من الكت ��ب« ،وكان النا�س يلج�ؤون �إلى
خزانة كتبه يف حالة احتياج الكتب»(.)96
•مكتب ��ة �أحم ��د ب ��ن مف ��رج الأم ��وي املع ��روف بالع�ش ��اب اب ��ن الرومي ��ة
(ت637 .ه� �ـ1239 /م) ،وه ��و من الذي ��ن تفخر به ��م الأ ْن َد ُل�س يف ع�شق
الكت ��ب وتكوي ��ن املكتبات ،فق ��د كان لديه مكتب ��ة من كربي ��ات املكتبات
اخلا�ص ��ة يف هذا الع�صر ،فكان «كثري الكت ��ب ج َّم ًاعا لها ،يف كل فن من
�سمحا لطلبة العلم ،ورمبا وهب منها مللتم�سه الأ�صل النفي�س
فنون العلمً ،
الذي يعز وجوده احت�سا ًبا و�إعانة على التعلم»(.)97
•مكتب ��ة الوزير جم ��ال الدين القفطي املعروف بالقا�ض ��ي الأكرم (-560
646ه� �ـ1248 -1164 /م) «عل ��ي بن يو�س ��ف �إبراهيم ب ��ن عبد الواحد
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اب ��ن مو�سى» وزير حلب ،كان عاملًا بالنح ��و واللغة والفقه واحلديث وعلم
القر�آن واملنطق وله ت�صانيف كثرية( ،)98قال عنه ياقوت �إنه مل ي َر َمنْ هو
حر�صا عل ��ى الكتب واقتنائه ��ا( ،)99كان منزله يف حلب منتدىً
�أك�ث�ر منه ً
حري�صا
�أدب ًي ��ا وعلم ًّيا يج ��د كل عامل فيه �ضالته ،وكان القا�ض ��ي الأكرم
ً
على حت�صيل الكتب ،فلم ي َر ياقوت احلموي رغم جتارته الكثرية بالكتب
اهتمام ��ا منه بها ،فجم ��ع ما مل ميكن و�صفه ،حي ��ث ُقدرت قيمتها
�أ�ش ��د
ً
بخم�س�ي�ن �ألف دينار ،كانت مكتبته �ضخمة زاخرة باملخطوطات القدمية
والنادرة ،و�أو�صى بها النا�صر �صاحب حلب(.)100
•مكتب ��ة �أبي بكر محمد بن البن ��اء الإ�شبيلي (ت646 .هـ1248 /م) ،فقد
كان مول ًع ��ا باقتناء نفائ�س الكتب ،كم ��ا كان مول ًعا بن�سخ الكتب النفي�سة،
ويودعه ��ا مكتبته ،وقد ات�سعت هذه املكتبة للكثري من الكتب حتى قيل �إنه
ملا غادر �إ�شبيلية حمل معه نح ًوا من خم�س مئة كتاب بخط يده(.)101
•مكتب ��ة �أم�ي�ن الدول ��ة احل�سن ب ��ن غزال ب ��ن �أب ��ي �سعي ��د (ت648 .هـ/
1250م) ،وزي ��ر املل ��ك ال�صالح ،ع ��امل وطبيب ،كان �سامر ًي ��ا و�أ�سلم يف
دم�شق ،وا�ست ��وزره بها امللك الأجمد «بهرام �شاه» ،فلم يزل عنده �إلى �أن
ت ��ويف الأجمد �سنة 628ه ،فا�ستوزره امللك ال�صالح �إ�سماعيل ،ف�أقام �إلى
�أن مل ��ك دم�شق جنم الدين �أيوب �سنة 643هـ ،ونق ��ل ال�صالح �إ�سماعيل
�إلى بعلبك وال ًيا عليها ،ف�أراد ابن غزال اللحاق به فاعتقله نائب ال�سلطنة
يف دم�ش ��ق ،و�أر�س ��ل �إلى ِم ْ�ص� � َر ف�سجن يف قلعة القاه ��رة خم�س �سنوات،
ثم �أعدم �شن ًقا ،وكان غزير العلم ،ا�ستوعب قوانني �صناعة الطب كلياتها
وجزئياتها ،ومن م�ؤلفاته يف الطب «النهج الوا�ضح»(.)102
•مكتب ��ة الإم ��ام املح ��دث الرحال �شي ��خ املحدث�ي�ن ،وراوية الإ�س�ل�ام �أبي
احلج ��اج �شم�س الدي ��ن (ت648 .هـ1250 /م) ،نزي ��ل حلب ،فكان لديه
مكتبة �أوقف كتبها على مكتبات مدينة حلب( ،)103وقد وجد يف حلب مكتبة
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عظيم ��ة جمعها املفت ��ي الإمام «�أبو طالب بن عب ��د الرحمن بن العجمي»
(ت658 .ه� �ـ 1259 /م) ،من�ش ��ئ املدر�سة ال�شرفية فيه ��ا ،والتي �صرف
عليه ��ا ما يزيد عل ��ى �أربع مئة �ألف درهم� ،إ�ضاف ��ة لأوقاف جليلة كثرية،
منها الكتب النفي�سة يف فنون احلديث ،والفقه ،والتف�سري ،والنحو ،وغري
ذلك(.)104
•مكتب ��ة ال�شي ��خ ال�صالح املح ��دث �أبي الفت ��ح محمد بن �أب ��ي بكر الكويف
(ت667 .هـ1267 /م) ،فقد كانت له خزانة كتب خا�صة وقفها على طلبة
العلم( ،)105وقد ذكر العيني �أن ال�شيخ جالل الدين القونوي (ت672 .هـ/
1272م) كان يجل� ��س يف بيته وحوله الطلبة والكتب ،وقد احرتقت خزانة
كتبه �إثر حريق �أ�صاب البيت يف العام نف�سه الذي تويف فيه(.)106
•مكتب ��ة �أبي عثمان �سعيد بن حكم القر�شي (ت680 .هـ1282 /م) ،وكان
ً
خطوطا مختلف ��ة كلها يف نهاية
«ح�س ��ن اخل ��ط ،بارع املنازع في ��ه ،يكتب
احل�س ��ن� ،شديد العناي ��ة بجمع الدفاتر و�أعالق الكت ��ب ،حتى جمع منها
ما ال نظري له كرثة وجودة ،وكون مكتبة �ضخمة� ،إذ كان مق�صودًا بها من
امل�سلم�ي�ن والن�صارى ،فكان يتخدم به ��ا �إليه الن�صارى ،ويتقرب بها �إليه
امل�سلمون»(.)107
•مكتب ��ة علي بن مو�سى بن �سعيد (ت685 .ه� �ـ1286 /م) ،وكان «وا�سطة
عق ��د بيته ،ودرة قوم ��ه ،امل�صنف الأدي ��ب الرحال ،الطرف ��ة الإخباري،
العجي ��ب ال�ش� ��أن يف التج ��ول يف الأقط ��ار ،ومداخل ��ة الأعي ��ان ،والتمت ��ع
باخلزائ ��ن العلمية ،وتقييد الفوائد امل�شرقي ��ة واملغربية ،ا�ستعان مبكتبته
يف كتابة م�ؤلفاته العديدة ،وقيل �إنه خلف كتا ًبا ي�سمى (املرزمة) ي�شتمل
عل ��ى ِو ْق َر بعري م ��ن رزم الكراري�س ،ال يعلم ما فيها م ��ن الفوائد الأدبية
والإخبارية �إال اهلل عز وجل»(.)108

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

723

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

10 9

57

•مكتب ��ة ال�شيخ نور الدين �أبي العبا�س ب ��ن م�صعب الدم�شقي (ت696 .هـ
1296 /م) ،وه ��ي من املكتب ��ات اململوكة اخلا�صة يف مدينة دم�شق ،وقد
ح�صل يف مكتبه كت ًبا نفي�سة ،وكان نور الدين من الأدباء(.)109
•مكتب ��ة الأمري بكتا� ��ش املن�صوري (ت699 .ه� �ـ1299 /م)� ،أح ��د �أُ َم َراء
دم�ش ��ق ،نائب مدينة بعلبك ،جتاوزت مقتني ��ات مكتبته املئة؛ لأن الأمري
مغرما باقتناء الكتب النفي�سة وامل�صاحف الغالية(.)110
كان ً

•مكتب ��ة الإم ��ام �شم� ��س الدين �أب ��ي عبد اهلل محم ��د املقد�س ��ي ال�شافعي
(ت699 .هـ 1299 /م) يف مدينة القد�س ،اقتنى بها كت ًبا نفي�سة(.)111
•مكتبة عيا�ش بن الطفي ��ل العبدي الأندل�سي (ت .بعد �سنة 700هـ)(،)112
وه ��ي من �أ�شهر املكتبات اخلا�صة يف اجلزي ��رة اخل�ضراء ،وت�سمىمكتبة
�آل عظيمة ،وقد حر�ص ابن عبد امللك املراك�شي على زيارتها عندما نزل
باجلزيرة اخل�ضراء ،قال« :وقد وقفت باجلزيرة اخل�ضراء عند �صاحبنا
�أب ��ي عيا� ��ش ب ��ن الطفيل على جمل ��ة وافرة م ��ن كتب �سلفه مم ��ا متلكوه
�أو كتبوه �أو �ألفه م�ؤلفوه»(.)113
•مكتب ��ة ال�صويف املحدث احلافظ �أبي احل�سن عل ��ي بن م�سعود بن نفي�س
احللبي احلنبلي (ت704.هـ 1304 /م) ،نزيل دم�شق ،كان يجوع وي�شرتي
ملكتبته �أجزاء الكتب(.)114
•مكتبة الوزي ��ر محمد بن عبد الرحمن بن احلكيم اللخمي (ت708 .هـ/
مم ��نْ يع�شق ��ون اقتناء الكتب ،وكانت لدي ��ه مكتبة قيمة،
1308م) ،كان َ
قال عنه ابن اخلطيب« :وكان ذا �صبابة باقتناء الكتب ،جمع من �أمهاتها
العتيق ��ة و�أ�صوله ��ا الرائق ��ة الأنيقة م ��ا مل يجمعه يف تل ��ك الع�صور �أحد
�سواه ،وال ظفرت به يداه� ...أحيا معامل الأدب ،و�أكرم العلماء ،ومل ت�شغله
ال�سيا�سة عن النظر ،وال عاقه تدبري املُلك عن املطالعة وال�سماع ،و�أفرط
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يف اقتن ��اء الكتب حتى �ضاق ��ت ق�صوره عن خزائنه ��ا ،و�أثرت �أنديته من
ذخائره ��ا ،وقد ا�ستولت �أيدي الغوغاء يوم قتله على تلك الكنوز فنهبتها
و�أتلفتها»(.)115
•مكتب ��ة �أحمد بن �إبراهيم بن الزبري (ت708 .هـ1308 /م) ،كان ميتلك
مكتبة خا�صة« ،ونظ ًرا لعل ��و مكانته �سعى الو�شاة بينه وبني حاكم مالقة،
حتى �أجربوه على الرحيل �إلى غرناطة ،ودهموا منزله ،وا�ستولت الأيدي
عل ��ى مكتبت ��ه اخلا�صة التي بها ذخائر كتبه ،وفوائ ��د تقييده عن �شيوخه
مم ��ا �سبب ل ��ه ح�سرة كبرية ،وجل� ��أ �إلى �سلط ��ان غرناط ��ة محمد الأول
اب ��ن يو�سف (671- 635هـ) ال ��ذي �أكرم مثواه ،وعرف ق ��دره ،ورد �إليه
مكتبته»(.)116
•مكتب ��ة ال�شيخ الفا�ضل الفقيه النحوي يحيى بن عبد الوهاب الدمنهوري
ال�شافعي (ت721 .هـ1321 /م) ،كانت له خزانة كتب خا�صة وقفها على
خزانة جامع الظاهر(.)117
•مكتب ��ة الإمام الأديب �شافع بن عل ��ي (733 -649هـ1332 -1251 /م)،
وه ��و �شافع بن علي بن عبا�س ب ��ن ع�ساكر الكناين الع�سقالين امل ِْ�ص َري،
كان متول ًيا لديوان الإن�شاء يف ِم ْ�ص َر �إلى �أن �أ�صابه العمى يف �أواخر حياته
مالزما بيته �إلى �أن
ب�سبب �سه ��م �أ�صابه �سنة (680هـ1281 /م) فبق ��ي
ً
ت ��ويف ،وكان جام ًعا للكتب يتعرف عليها وهو �أعم ��ى ،فكان �إذا مل�س كتا ًبا
ق ��ال هذا الكت ��اب الفالين ملكته يف الوقت الف�ل�اين ،و�إذا �أراد �أي كتاب
ق ��ام �إلى خزانة كتب ��ه وا�ستخرجه كم ��ا و�ضعه ،وقد خل ��ف ابن علي بعد
وفاته ثماين ع�شرة خزانة مملوءة كت ًبا ،كان م�صريها البيع ،حيث كانت
زوجت ��ه تعرف ثمن وقيمة كل كتاب من كتبه ،فبقيت تبيع منها بعد وفاته
�إلى �سنة (739هـ1338 /م)(.)118
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•مكتبة �إبراهيم بن عي�سى بن عبد ال�سالم املف�سر (ت739.هـ 1338 /م)،
كان بها كثري من الكتب ،و�أوقفها على مكتبات زوايا مدينة املعرة التابعة
ملدينة حماه(.)119
•مكتبة محم ��د بن �أحمد جزي الكلبي (ت741 .ه� �ـ1340 /م) ،فقد كان
عاك ًف ��ا على العلم واال�شتغ ��ال بالنظر والتقييد والتدوي ��ن ،فقي ًها ً
حافظا
قائ ًما على التدري�س ،م�شار ًكا يف فنون العربية والفقه والأ�صول والقراءات
جماعا للكتب ،ملوكي اخلزانة ،له
واحلدي ��ث والأدب ،م�ستوع ًبا للأقوالً ،
تواليف كثرية(.)120
•مكتب ��ة محم ��د ب ��ن �أحمد ب ��ن املنج ��ا التنوخ ��ي احلنبل ��ي (ت746.هـ /
1345م) ،ناظ ��ر اجلامع الأموي يف دم�شق ،اقتنى يف مكتبته �شي ًئا كث ًريا؛
ولأن ��ه كان ج َّماعة للكتب( ،)121يذكر اب ��ن اخلطيب عن ال�شيخ �سعيد ابن
�أحم ��د بن ليون (ت750 .هـ) قول ��ه« :وكانت ب�ضاعته خزانة كتب جمعت
الآباء والأمه ��ات والفرقد ...واحلقائق والرته ��ات ،وال يزال عاك ًفا على
ذنانها ،جان ًيا لألفاف جنانها»(.)122
•مكتب ��ة ابن القيم اجلوزي ��ة (751 -691هـ1350 -1292 /م) محمد بن
�أبي بكر بن �أيوب بن �سعد الزرعي الدم�شقي ،كان ً
تلميذا ل�شيخ الإ�سالم
اب ��ن تيمية (728 -661ه� �ـ1328 -1263 /م) ،وكان يتبعه يف كل �أقواله
وعذب ب�سبب ذل ��ك( ،)123وكان ابن القيم اجلوزية مول ًعا
حت ��ى �إنه ُ�سجن ُ
بجم ��ع الكت ��ب فح�ص ��ل منها ما ال يح�ص ��ى ،وما ال يتهي� ��أ لغريه حت�صيل
ُع�شره من كتب ال�سلف واخلل ��ف( ،)124فك َّون بذلك مكتبة م�صريها البيع
عل ��ى يد �أبنائه ،فقد ا�ستم ��ر �أبنا�ؤه يبيعون كتبه بع ��د وفاته لفرتة طويلة
�سوى ما ا�صطفوه لأنف�سهم( ،)125ومن الأمور اجلديرة بالذكر هنا �أن بيع
الكتب كان من العوامل التي �أثرت على م�صري الكتاب الإ�سالمي ب�صورة
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�سلبي ��ة �أكرث منه �إيجابية ،حيث �أدى بي ��ع الكتب �إلى ت�شتتها و�ضياعها يف
�أماكن متفرقة(.)126
•مكتب ��ة �شم� ��س الدي ��ن محمد ب ��ن يحي ��ى بن محم ��د بن �سع ��د بن منري
(ت759 .هـ1357/م) ،املتقن املحدث املفيد احلنبلي ،يف مدينة القد�س،
جمع بها كت ًبا ال حت�صى(.)127
• مكتب ��ة زي ��ن الدين عمر ب ��ن عثمان بن �سامل بن خلف ب ��ن ف�ضل امل�ؤدب
احلنبل ��ي (ت760 .ه� �ـ1358/م) ،خطيب مدينة بعلب ��ك ،التابعة لنيابة
دم�شق ،كان �أكرث كتبها يف احلديث(.)128
•مكتبة ال�شيخ اخلطيب �أبي عبد اهلل بن حربلة (ت .قبل 760هـ1359 /م)،
فكانت عنده خزانة كتب �أ�سفارها عديدة ،و�أغرا�ضها �سديدة»(.)129
• مكتب ��ة يعق ��وب عبد الكرمي احللب ��ي يف دم�ش ��ق (ت763 .هـ1361/م)،
اقتنى بها من الكتب النفي�سة �شي ًئا كث ًريا للغاية(.)130
•مكتب ��ة �شه ��اب الدي ��ن �أحم ��د بن حم ��دان بن �س ��امل ب ��ن داود الأذرعي
(ت783 .ه� �ـ1381/م) ،نزي ��ل حل ��ب ،ح�صّ ��ل به ��ا م ��ا مل يح�صل عند
غريه(.)131
•ذك ��ر اب ��ن حج ��ر الع�سقالين ع ��ن القا�ض ��ي بره ��ان الدين ب ��ن جماعة
(ت790 .هـ1387 /م) �أنه «اقتنى من الكتب النفي�سة بخطوط م�صنفيها
وغريهم ما مل يتهي�أ لغريه»( ،)132و ُت َع ّد هذه املكتبة اخلا�صة به نواة مكتبة
املدر�سة املحمودية ،فقد ا�شرتاها الأمري محمود الأ�ستادار (ت779.هـ/
1396م) م ��ن تركته بعد موته ،ووقفها و�ش ��رط �أال يخرج منها �شيء من
مدر�سته(.)133
•مكتب ��ة الإم ��ام الفقي ��ه ال�شافعي املح ��دث املف�س ��ر الواعظ زي ��ن الدين
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�أب ��ي حف� ��ص عم ��ر ب ��ن م�سل ��م ب ��ن �سعي ��د ب ��ن ب ��در الدم�شق ��ي
(ت792 .هـ1389/م) ،كان فيها من نفائ�س الكتب �شيء كثري(.)134
•مكتب ��ة عم ��اد الدين �أبي الف ��داء �إ�سماعيل بن زين الدي ��ن عبد الرحمن
الدم�شق ��ي احلنبلي املعروف بابن قي ��م اجلوزية (ت799 .هـ1396/م)،
فق ��د احت ��وت على كتب نفي�س ��ة �أخذها من عمه ال�شي ��خ �شم�س الدين بن
القيم ،وكان �أبو الفداء من الأفا�ضل(.)135
•مكتبة �شهاب الدين �أبي العبا�س �أحمد بن محمد (ت 803.هـ1400/م)،
نزيل بيت املقد�س ،كان فيها كثري من الأجزاء والكتب(.)136
•مكتبة محمد ب ��ن محمد املراغي (ت811 .هـ1408 /م) ،فقد ترك كت ًبا
كثرية جدً ا ،وقد تلف �أكرثها بالأر�ضة وغريها(.)137
•مكتبة �أحمد بن �سليم ��ان (ت812 .هـ1409 /م) ،ف ُيذكر �أنه كان ميتلك
مكتب ��ة خا�ص ��ة يف بيته ،وق ��ف عدة كتب منه ��ا ،وجعل مقره ��ا يف رباط
اخلوري يف مكة املكرمة(.)138
•مكتب ��ة �أحمد بن محمد بن عم ��اد ال�شهاب القد�س ��ي ال�شافعي (ت815.
هـ1412/م) ،كان بها م�صنف ��ات كثرية ،منها على �سبيل املثال« :البيان
يف تف�سري غريب القر�آن»(.)139
•مكتبة «علي بن محمد بن �سعد احللبي ال�شافعي» (ت 843.هـ1439/م)،
احت ��وت على ت�صانيف كثرية مثل «الطيب ��ة الرائحة يف تف�سري الفاحتة»،
وكان احللبي عاملًا يف �أنواع العلوم(.)140
•مكتب ��ة تغ ��ري برم� ��ش �سيف الدي ��ن اجل�ل�ايل النا�ص ��ري (ت852 .هـ/
1433م) ،ال ��ذي كان نائب القلع ��ة يف القاهرة ،ويع ��رف بالفقيه ،وذكر
ال�سخ ��اوي �أنه كان م�ستك�ث ً�را من الكتب( ،)141ويذكر �أن ��ه قال�« :إذا مات
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�شيخ الإ�سالم ابن حجر ،تكرث ديوين»� ،إ�شارة �إلى �أنه �سي�شرتي كث ًريا من
كتب ��ه ،فيكون يف ذلك �إثقاله بالديون ،مم ��ا يك�شف عن نفا�سة و�ضخامة
مكتبة ابن حجر ،ف� ً
ضال عن ولع اجلاليل بتح�صيل نفائ�س الكتب(.)142
•مكتب ��ة الأم�ي�ر ي�شب ��ك ب ��ن مه ��دي الظاه ��ري جقم ��ق (ت885 .ه� �ـ/
1490م)� ،أح ��د �أمراء املماليك ،وق ��د «حت�صل من الكتب النفي�سة �شرا ًء
وا�ستكتا ًبا»(.)143
•مكتب ��ة الأمري جكمق قرا العالئ ��ي الظاهري جقمق ،ويعرف ب�أمري �أخور
اجلم ��ال (ت887 .ه� �ـ1492 /م) ،ويل نياب ��ة الإ�سكندري ��ة بع ��د �إين ��ال
الأ�شرف قايتباي ،وكان ذا همة عالية ورغبة يف لقاء العلماء ،وكان يجمع
الكتب العلمية ويقتنيها(.)144
•مكتبة القا�ضي جنم الدين يحيى بن حجي (ت888 .هـ1493 /م) ،فقد
روى اب ��ن �إيا�س يف كتابه «بدائع الزهور بني حوادث �سنة 888هـ» �أنه كان
عاملً ��ا فا� ً
ضال ،وملا مات يف العام املذكورُ ،وجد عنده خزانة كتب بها �أكرث
من ثالثة �آالف جملد من الكتب النفي�سة(.)145
•مكتب ��ة الإمام الفقيه اخلطيب محمد بن طولون (ت953 .هـ1546/م)،
يف دم�ش ��ق ،احت ��وت عل ��ى كث ٍري م ��ن الكتب ،ولك ��ن د ّمرتها ي ��د الع�ساكر
العثمانيني يف نهاية الدولة اململوكية يف بالد ال�شام(.)146
•مكتب ��ة �أحمد بن �إينال العالئي (ت .غري مع ��روف) داودار بر�سباي� ،إذ
كان عاملً ��ا فا� ً
ضال ،ومتت ��ع بالإقبال عل ��ى التح�صيل م ��ن نفائ�س الكتب،
فح�صل منها الكثري(.)147
•مكتب ��ة املحب ابن ال�شحنة (ت815 .ه� �ـ1412 /م) ،الذي تولى من�صب
الق�ض ��اء الأكرب يف ِم ْ�ص َر ع�صر املماليك اجلراك�سة ،ويذكر �أنه كان ول ًعا
بتح�صيل الكت ��ب النفي�سة ،جحدً ا ملا ي�ستعريه من مكتبات غري ،على حد
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قول ال�سخاوي فيه« :عظيم العناية يف حت�صيل كتب العلوم ،بحيث اجتمع
ممنْ
عن ��ده من نفائ�س كل فن ،ما قل �أن يجتم ��ع لغريه ،ورمبا اغت�صبها َ
هي عنده ،كان ي�ستعريها ،ثم ال يعيدها»(.)148
خامتة:
و�ض ��ع الأقدم ��ون حجر الأ�سا� ��س للثقافة واحل�ضارة اللتني ن ��رى ثمارهما قد
بلغ ��ت يف ع�صرنا من الن�ضج واالكتمال مبل ًغا بعي ��دً ا ،ومما ال �شك فيه؛ �أن مبعث
الثقاف ��ة واحل�ضارة يف كل ع�ص ��ر و�أوان هو العلم ،وال يقوم عل ��م �إال على م�ؤلفات
ُت ��د ّون ومعلومات ُتكتْنز يف �أ�سفار ،تت�ألف من اجتماع �شملها وان�ضمام بع�ضها �إلى
بع�ض ،ثروة �أدبية وعلمية زاخرةُ ،يطلق عليها داخل البيت (املنزل) ا�سم «خزانة
كت ��ب» �أو «مكتبة �شخ�صية» .واحل ��ق �أن عدد املكتب ��ات ال�شخ�صية (اخلا�صة) يف
الع�ص ��ور الإ�سالمي ��ة ال ميك ��ن ح�صرها ،ومن امل�ؤك ��د �أن عدد املكتب ��ات اخلا�صة
بالأف ��راد كان يفوق احل�ص ��ر؛ لأن امل�صادر مل ت�شر �إلى عدده ��ا ولو حتى بطريقة
تقريبي ��ة ،ولكن ذكرت عددًا كب�ي ً�را من �أ�صحاب هذه املكتب ��ات يف م�صر وال�شام
والع ��راق والأندل� ��سَ ،ومنْ مل ت� ِأت امل�ص ��ادر على ذكر مكتبته م ��ن �أ�صحاب العلم
والفك ��ر –على �سبيل املثال– ال يعني ذلك �أنه مل يكن ميتلك واحدة ،فق َّل �أن جتد
عاملًا �إال وله مكتبة كانت حتوي �آال ًفا من الكتب.
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اإلحاالت املرجعية:
( )1محمد ماهر حمادة ،املكتبات يف الإ�سالم :ن�ش�أتها وتطورها وم�صائرها ،القاهرة :م�ؤ�س�سة الر�سالة،
1970م� ،ص .86
(� )3شم�س الدين الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي1957 ،م� /1( ،ص,)215
�سي ��دة �إ�سماعيل الكا�شفِ ،م ْ�ص َر يف ع�صر الوالة :م ��ن الفتح �إلى قيام الدولة الطولونية ,القاهرة:
الهيئة امل ِْ�ص َرية العامة للكتاب.183 ,1988 ،
( )3ابن خلكان ،وفيات الأعيان ,)169 -163 /4( ،ديوان الإمام ال�شافعي ،حتقيق :عبد املنعم خفاجي،
القاهرة :مكتبة الكليات الأزهرية.26 – 3 ,1984 ،
( )4ابن اخلطيب ،الإحاطة يف �أخبار غرناطة ،حتقيق :محمد عبد اهلل عنان ,القاهرة :مكتبة اخلاجني،
.)549 /3( ,1973
( )5عيا� ��ض ،ترتيب املدارك وتقريب امل�سال ��ك ملعرفة �أعالم مذهب مالك ,حتقيق� :أحمد بكري محمود,
ب�ي�روت :دار احلي ��اة( ،د.ت)( ,مج .)34 /3 /2اب ��ن الفر�ضي ،تاريخ علم ��اء الأندل�س ,القاهرة:
الدار امل�صرية للت�أليف والرتجمة.)271 /1( ,1996 ،
( )6اب ��ن الأب ��ار ،التكملة لكتاب ال�صلة ,حتقيق :عبد ال�سالم الهرا� ��س ,بريوت :دار الفكر/1( ,1995 ،
 .)287 ،286خولي ��ان ريب�ي�را“ ،املكتب ��ات وهواة الكت ��ب يف �إ�سبانيا الإ�سالمي ��ة” ,ترجمة :جمال
محمود محرز ,جملة معهد املخطوطات العربية /1( ,مج /4مايو .)92 /1958
Olga Pinto, “The libraries of Arabs during the time of Abbasids”.- Islamic
culture.- Vol.3 (April 1929). P.218

( )7ابن الفر�ضي ،تاريخ علماء الأندل�س.)194 /2( ،
( )8ابن خلكان ،وفيات الأعيان.)27 /7( ،
( )9ابن خلكان ،وفيات الأعيان.)28 /7( ،
( )10املقري ��زي ،املواع ��ظ واالعتبار بذكر اخلطط والآث ��ار :املعروف باخلطط املقريزي ��ة ,بريوت :دار
�صادر.)341 ،8 ،6 /2( ,1983 ،
( )11ابن خلكان ،وفيات الأعيان.)29 /7( ،
( )12املقريزي ،اخلطط.)341 ،6 /2( ،
( )13املقريزي ،اخلطط.)341 /2( ،
( )14ابن خلكان ،وفيات الأعيان.)29 /7( ،
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( )15القفط ��ي� ،إخبار العلماء ب�أخبار ا ُ
حلكماء ,القاهرة :مكتبة املتنبي( ،د.ت) .74 ,ابن �أبي �أ�صيبعة،
عي ��ون الأنباء يف طبقات الأطباء ,حتقيق :عامر النج ��ار ,القاهرة :الهيئة امل ِْ�ص َرية العامة للكتاب،
.)144 /3( ,2001
( )16حن ��ان عبد اهلل محرو� ��س ،املكتبات يف ِم ْ�ص َر يف الع�صر الفاطم ��ي (�أطروحة ماج�ستري �إ�شراف/
عبد ال�ستار احللوجي) ,اجليزة :كلية الآداب ,جامعة القاهرة.58 ,2007 ،
( )17ابن خلكان ،وفيات الأعيان.)270 /1( ،
( )18املقريزي ،اخلطط.)4 /2( ،
( )19ابن ب�شكوال ،ال�صلة.693 ،
( )20وفاء البياتي“ ،الكتب واملكتبات”( ،مرجع �سابق).282 ،
( )21ابن ب�شكوال ،ال�صلة .22 ،ريبريا ،الرتبية الإ�سالمية يف الأندل�س( ،مرجع �سابق).184 – 183 ،
( )22ابن ب�شكوال ،ال�صلة.23 ،
( )23ابن ب�شكوال ،ال�صلة.)654 /2( ،
( )24ابن �سعيد املغربي ،املغرب يف حلي املغرب.)71 /1( ،
( )25اب ��ن فرح ��ون ،الديباج املذهب يف معرفة �أعيان علماء املذهب ,حتقيق :محمد الأحمدي �أبو النور,
القاه ��رة :دار الرتاث( ,1974 ،مج .)478 /1ابن العماد احلنبل ��ي� ،شذرات الذهب يف �أخبار َمنْ
ذه ��ب ,ب�ي�روت :دار �إحياء ال�ت�راث العرب ��ي ،د.ت� .)163 /3( ,شعبان خليفة ،الكت ��ب واملكتبات،
(مرج ��ع �ساب ��ق) .269 ،حام ��د ال�شافعي ،الكتب واملكتب ��ات( ،مرجع �ساب ��ق) .102 ،محمد ماهر
حمادة ،املكتبات يف الإ�سالم :ن�ش�أتها وتطورها وم�صائرها ,بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.97 ,1978 ،
وانظر � ً
أي�ضا:
Thompson, Moslem libraries (Mediaeval).- Encyclopedia of library and
information science. Vol. 30. (1983). P. 372.

قا�سمية ,ن�سبة �إلى الدنانري التي �ضربها القا�سميون يف قرطبة� ،أولهم حمود القا�سم الذي �ضرب
دينا ًرا يف قرطبة �سنة 414هـ ,راجع :ال�شيخ عبد احلي الكتاين ،تاريخ املكتبات الإ�سالمية َومنْ �ألف
يف الكتب ,الرباط :املكتبة احل�سنية ,2005 ،هام�ش (.60 ،)1
( )26عبد اهلل احلب�شي ،الكتاب يف احل�ضارة ,الكويت� :شركة الربيعان للن�شر والتوزيع.103 ,1986 ،
( )27مت ��ز ،احل�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة يف الق ��رن الرابع الهج ��ري ,ترجمة :محم ��د عبد اله ��ادي �أبو ريدة,
القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب146 ,1995 ،
( )28النباهي ،تاريخ ق�ضاة الأندل�س (كتاب املرقبة العليا فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا) ,القاهرة :دار
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الكاتب امل�صري.88 ,1948 ،
( )29اب ��ن ب�س ��ام ،الذخ�ي�رة يف محا�سن �أه ��ل اجلزيرة ,حتقيق� :إح�س ��ان عبا�س ,ب�ي�روت :دار الثقافة،
( ,1979ق/4مج .)34 /1املقري ،نفح الطيب .)82 /3( ،ابن الأبار ،التكملة.)67 /2( ،
( )30احلمي ��دي ،ج ��ذوة املقتب�س يف ذك ��ر والة الأندل�س ,القاه ��رة :الدار امل�صري ��ة للت�أليف والرتجمة،
 .254 ,1966اب ��ن ب�شك ��وال ،ال�صلة� .251 ،أجنل حنثاليث بالنثيا ،تاريخ الفكر الأندل�سي ,نقله عن
الإ�سبانية :ح�سني م�ؤن�س ,القاهرة :مكتبة النه�ضة امل�صرية.271 ,1955 ،
( )31اب ��ن ب�شك ��وال ،ال�صلة يف تاريخ �أئمة الأندل� ��س وعلمائهم وحديثهم وفقهائه ��م و�أدبائهم ,حتقيق:
عزت العطار احل�سيني ,القاهرة :مكتبة اخلاجني)220 -219 /1( ,1994 ،
(� )32صوري ��ة متاجر ،علم الوثائق والوثائقي�ي�ن يف الأندل�س ما بني القرنني الثاين وال�ساد�س الهجريني:
دار�سة توثيقية بيبلوغرافي ��ة (�أطروحة دكتوراه� /إ�شراف :محمد �صاحبي) ,اجلزائر :كلية العلوم
الإن�سانية واحل�ضارة الإ�سالمية ،جامعة وهران.56 ,2014 ،
( )33ابن ب�شكوال ،ال�صلة.694 ،
( )34اب ��ن �سعيد الأندل�س ��ي ،املغرب يف ُحلي املغرب ,و�ضع حوا�شيه :خلي ��ل املن�صور ,بريوت :دار الكتب
العلمية)171 -170 /2( ,1997 ،
( )35دوزي ،مل ��وك الطوائف ونظرات يف تاريخ الإ�سالم ,ترجمة :كامل كيالين ,القاهرة :مكتبة عي�سى
البابي احللبي .47 ,1933 ،فيليب دي طرازي ،خزائن الكتب العربية( ،مج.)759 /2
( )36اب ��ن ب�س ��ام ،الذخرية يف محا�سن �أه ��ل اجلزيرة( ،ق /1مج .)664 /2ابن عب ��د امللك املراك�شي،
الذي ��ل والتكمل ��ة( ،ال�سف ��ر الأول /ق .)277 /1ابن اخلطي ��ب ،الإحاطة يف �أخب ��ار غرناطة/1( ،
.)259
( )37اب ��ن ب�س ��ام ،الذخ�ي�رة يف محا�سن �أه ��ل اجلزيرة -.القاهرة :جلن ��ة الت�أليف والرتجم ��ة والن�شر،
( ,1939مج/2ق.)167 -166 /1
( )38ابن الأبار ،التكملة لكتاب ال�صلة .)312 /1( ،وي�شري ابن خلدون �إلى �أن“ :وزن املثقال من الذهب
اثنتان و�سبعون حبة من ال�شعري” وبنا ًء عليه فربع املثقال ي�ساوي ثمانية ع�شر حبة من ال�شعري,
انظ ��ر :اب ��ن خلدون ،املقدمة ,حتقي ��ق علي عبد ال ��وايف ,القاهرة :دار نه�ضة م�ص ��ر/2( ,1981 ،
.)703
(� )39سعد عبد اهلل �صالح الب�شري ،احلياة العلمية يف ع�صر اخلالفة يف الأندل�س�( ,أطروحة ماج�ستري
�إ�ش ��راف� :أحمد ال�سي ��د دراج) ,مكة املكرم ��ة :كلية ال�شريع ��ة والدرا�سات الإ�سالمي ��ة  ,جامعة �أم
القرى.130 ,1982 ،
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(� )40شري ��ن ال�سيد عبده محمود ،االت�صال الوثائق ��ي يف الأندل�س (�أطروحة ماج�ستري �إ�شراف :حمدي
عبد املنعم ،ال�سيد الن�شار) ,الإ�سكندرية :كلية الآداب  ,جامعة الإ�سكندرية.149 .2002 ،
( )41ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ,القاهرة :دار الفكر.)547 -546 /3( ,1980 ،
( )42عب ��د الواحد املراك�شي ،املعجب يف تلخي�ص �أخبار املغ ��رب ,حتقيق :محمد �سعيد العريان ،محمد
العربي العلمي ,القاهرة :دار اال�ستقامة .47 ,1949 ،املقري ،نفح الطيب.)83 /2( ،
( )43ياقوت احلموي ،معجم الأدباء.)553 -552 /3( ،
( )44اب ��ن ب�شكوال ،ال�صل ��ة .288 ،ال�ضبي ،بغية امللتم� ��س يف تاريخ رجال �أهل الأندل� ��س ,القاهرة :دار
الكاتب العربي.343 ,1967 ،
( )45متويل قمر الدولة ،املكتبة ودورها( ،مرجع �سابق).103 ،
( )46ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء.)175 - 174 /3( ،
( )47ياقوت احلموي ،معجم الأدباء.)53 /5( ،
( )48ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء.)163 /3( ،
( )49ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء.)401 -400 /3( ،
( )50الأدن ��روى� ,أحمد بن محمد ،طبقات املف�سرين ,حتقيق� :سليمان بن �صالح الغزي ,املدينة املنورة:
مكتبة العلوم واحلكم.153 – 152 ,1997 ،
( )51املقري ��زي ،اتع ��اظ احلنفا ب�أخب ��ار الأئمة الفاطميني اخللفا ,حتقيق :محم ��د حلمي محمد �أحمد,
القاه ��رة :املجل� ��س الأعلى لل�شئ ��ون الإ�سالمي ��ة .)70 /3( ,1973 ،ابن ُم َي َّ�س ��ر ،املنتقى من �أخبار
ِم ْ�ص� � َر ,انتقاه تقى الدين �أحمد بن عل ��ي املقريزي ,حققه وكتب مقدمته وحوا�شيه وو�ضع فهار�سه:
�أمي ��ن ف� ��ؤاد �سيد ,القاهرة :املعهد العلم ��ي الفرن�سي للآثار ال�شرقي ��ة .80 ,1981 ،النويري ،نهاية
الأرب يف فنون الأدب ,حتقيق :محمد محمد �أمني ،محمد حلمي محمد �أحمد ,القاهرة :دار الكتب
والوثائق القومية.)282 /28( ,1992 ،
( )52حنان محرو�س ،املكتبات( ،مرجع �سابق).59 ،
( )53ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء.)175 - 174 /3( ،
( )54متويل قمر الدولة ،املكتبة ودورها( ،مرجع �سابق).105 ،
(� )55سعي ��د �إ�سماعيل عل ��ي ،معاهد التعليم الإ�سالمي ,القاهرة :دار الثقاف ��ة للطباعة والن�شر,1978 ،
.199
( )56ابن مي�سر ،املنتقى من �أخبار ِم ْ�ص َر .82 – 79 ،النويري ،نهاية الأرب.)281 /28( ،
( )57اب ��ن عب ��د امللك املراك�شي ،الذي ��ل والتكملة ,حتقيق� :إح�سان عبا�س ,ب�ي�روت :دار الثقافة,1964 ،
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(ال�سفر الرابع.)75 /
( )58ابن �أبي �أ�صيبعة ،عيون الأنباء.)180 - 179 /3( ،
( )59ابن عبد امللك املراك�شي ،الذيل والتكملة( ،ال�سفر الأول.)98 /
( )60ال�ضبي ،بغية امللتم�س.94 ،
( )61ابن الأبار ،التكملة.)16 /2( ،
( )63ابن الأبار ،التكملة.)52 /3( ،
( )63محم ��د املنوين ،العلوم والآداب والفنون على عهد املوحدين ,تطوان :معهد موالي احل�سن,1949 ،
.284 - 283
( )64اب ��ن الأب ��ار ،املعجم يف �أ�صحاب القا�ضي �أبو علي ال�صديف ,القاه ��رة :دار الكاتب العربي,1967 ،
.202
( )65ياقوت احلموي ،معجم الأدباء .)15-1 /16( ،وانظر� :سعيد اجلوماين ،مكتبات بالد ال�شام.58 ،
( )66ابن الأبار ،التكملة.)38 – 37 /2( ،
( )67النباهي ،تاريخ ق�ضاة الأندل�س.110 ،
(ُ )68عم ��ر فروخ ،تاري ��خ الأدب العربي ,بريوت :دار العلم للمالي�ي�ن� .)407 /5( ,1982 ،أحمد �شوقي
بنبني ،درا�سات يف علم املخطوطات والبحث الببليوغرايف ,الرباط :كلية الآداب.149 ,1993 ،
( )69الذهبي ،تذكرة احلفاظ ,بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي1377 ،هـ( ,مج.)1366 /2 /2
( )70يو�س ��ف الع� ��ش ،دور الكت ��ب العربي ��ة العامة و�شبه العامة لب�ل�اد العرق وال�ش ��ام وم�صر يف الع�صر
الو�سي ��ط ,ترجم ��ه عن الفرن�سية :نزار �أباظ ��ة ،محمد �ص َباغ ,بريوت :دار الفك ��ر املعا�صر,1991 ،
.317 – 312
( )71ابن خلكان ،وفيات الأعيان)106 - 105 /1( ،
( )72الذهبي ،تذكرة احلفاظ.)1303 /4( ،
( )73ابن خلكان� :أبو العبا�س �شم�س الدين �أحمد بن محمد ،وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ,حتقيق:
�إح�س ��ان عبا� ��س ,بريوت :دار الثقاف ��ة .)390 /4( ,1968 ،ابن قا�ضي �شهب ��ة :تقي الدين �أبي بكر
الأ�سدي ،طبقات النحاة واللغويني ,حتقيق :مح�سن غيا�ض ,بغداد :مطبعة النعمان161( ,1974 ،
– .)162
( )74الذهب ��ي ,محمد بن �أحمد بن قامياز� ،سري �أعالم النبالء ,حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط ،محمد نعيم
العرق�سو�سي ,بريوت :دار الكتاب العربي.)174 /21( ,2002 ،
( )75ال�سيوط ��ي ,ج�ل�ال الدي ��ن عبد الرحمن بن �أب ��ي بكر ،بغية الوع ��اة يف طبقات اللغوي�ي�ن والنحاة,
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حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ,بريوت :املكتبة الع�صرية.)158 /1( ,1964 ،
( )76ال ُعدل :حقيبة تعب�أ فيها الأ�شياء واملتاع.
( )77ابن خلكان ،وفيات الأعيان .)391 /4( ،ابن قا�ضي �شهبة ،طبقات النحاة.)161( ،
( )78اب ��ن �أبي �أ�صيبعة ,موفق الدين �أب العبا�س ،عي ��ون الأنباء يف طبقات الأطباء ,حتقيق :نزار ر�ضا,
ب�ي�روت :دار مكتب ��ة احلي ��اة[ ،ب.ت] .)151 -131 /4( ,وانظ ��ر :ي�س ��ري عبد الغن ��ي عبد اهلل،
“م ��ن تاريخ املكتبات يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية :املكتبات اخلا�صة” ,دورية كان التاريخية,
(القاهرة) :العدد( ,)16يونيو .54 ,2012
( )79يحي ��ى وهي ��ب اجلبوري ،الكتاب يف احل�ض ��ارة الإ�سالمية ,بريوت :دار الغ ��رب الإ�سالمي,1998 ،
.230
( )80عبد القادر النعيمي ،الدار�س يف تاريخ املدار�س ,حتقيق :جعفر احل�سني ,القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية)92 - 89 /1( ,1988 ،
( )81املقريزي ،اخلطط.)367 /2( ،
(� )82أب ��و �شام ��ة ،الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني النورية وال�صالحي ��ة ,بريوت :دار اجليل( ،د.ت)/1( ,
.)200
( )83محمد ماهر حمادة ،املكتبات يف الإ�سالم ,بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.116 ,1978 ،
( )84املقريزي ،اخلطط.)367 /2( ،
( )85املقريزي ،اخلطط.)409 /1( ،
( )86املقري ��زي ،اخلط ��ط ,)366 /2( ،ومما بقي م ��ن نفائ�س هذه املدر�سة �إل ��ى زمن املقريزي (766
– 845ه� �ـ1441 – 1364 /م) م�صح ��ف عثم ��ان ،و�صف ��ه املقريزي بقول ��ه“ :ويف مكتبة املدر�سة
الفا�ضلي ��ة �إل ��ى الآن ،م�صحف قر�آن كبري القدر جدً ا ،مكتوب باخل ��ط الأول الكويف ،ي�سميه النا�س
م�صح ��ف عثم ��ان بن عفان ...وه ��و يف خزانة مفردة ل ��ه بجانب املحراب من غربي ��ه ،عليه مهابة
وجاللة” .اخلطط)197 /4( ،
( )87حنان محرو�س ،املكتبات( ،مرجع �سابق).)63 ،
( )88ياقوت احلموي  ،معجم الأدباء� :إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأديب ,حتقيق� :إح�سان عبا�س ,بريوت:
دار الغرب الإ�سالمي.)102 -100 /2( ,1993 ،
( )89ياق ��وت احلموي ،معجم الأدب ��اء .)15-1 /16( ،وانظر� :سعيد اجلوم ��اين ،مكتبات بالد ال�شام،
(.)58
( )90ابن خلكان ،وفيات الأعيان.)339 /2( ،
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(� )91أبو �شامة� ,شهاب الدين عبد الرحمن بن ا�سماعيل املقد�سي ،الذيل على الرو�ضتني (تراجم رجال
القرنني ال�ساد�س وال�سابع) ,حتقيق :محمد زاهد الكوثري ,دم�شق :مكتب ن�شر الثقافة الإ�سالمية،
.)95( ,1947
( )92ابن خلكان ،وفيات الأعيان.)340 /2( ،
(� )93أبو �شامة ،الذيل على الرو�ضتني.)98( ،
( )94النعيم ��ي ,عبد القادر بن محم ��د الدم�شقي ،الدار�س يف تاريخ املدار� ��س ,حتقيق� :إبراهيم �شم�س
الدين ,بريوت :دار الكتب العلمية.)371 /1( ,1990 ،
( )95ابن عبد امللك املراك�شي ،الذيل والتكملة( ،ال�سفر الأول /ق)6 /1
( )96اب ��ن �سعي ��د املغربي ،اخت�صار القدح املعل ��ى يف التاريخ املحلى ,اخت�ص ��ار :محمد بن عبد اهلل بن
خلي ��ل ,حتقيق� :إبراهيم الإبياري ,القاهرة :الهيئة العامة ل�شئون املطابع الأمريية– 148 ,1959 ،
.149
( )97اب ��ن اخلطي ��ب ،الإحاطة يف �أخبار غرناطة .)208 /1( ،ريب�ي�را ،الرتبية الإ�سالمية يف الأندل�س،
(مرجع �سابق).190 ،
( )98اب ��ن الفوطي ,كمال الدين �أبو الف�ض ��ل عبد الرازق ،احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة
ال�سابعة ,حتقيق :م�صطفى جواد ,بغداد :املكتبة العربية.238 -237 ,1932 ،
( )99ياقوت احلموي ،معجم الأدباء.)388 /4( ،
(� )100أمين ف�ؤاد �سيد ،الكتاب العربي املخطوط وعلم املخطوطات ,القاهرة :الدار امل�صرية اللبنانية،
.237 ,1997
( )101ابن �سعيد املغربي ،املغرب يف حلي املغربُ .)254 /1( ،عمر فروخ ،تاريخ الأدب العربي( ،مرجع
�سابق).)168 /6( ،
( )102العيني ،عقد اجلمان يف تاريخ �أهل الزمان ,حتقيق :محمد محمد �أمني ,القاهرة :الهيئة امل ِْ�ص َرية
العامة للكتاب .46 ,1987 ،ابن اجلوزي ،مر�آة الزمان يف تاريخ الأعيان ,حيدر �آباد :مطبعة جمل�س
دائرة املعارف العثمانية.)785 - 784 /8( ,1952 ،
(� )103شريين فوزي ،تاريخ املكتبات.61 ،
( )104اب ��ن �ش ��داد ,عز الدي ��ن �أبي عبداهلل محم ��د بن علي ،الأع�ل�اق اخلطرية يف ذكر �أم ��راء ال�شام
واجلزي ��رة (تاريخ مدينة حلب) ,حتقيق :يحيى زكريا ,دم�شق :وزارة الثقافة.)258 /1( ,1991 ،
محمد راغب الطباخ“ ،دور الكتب يف حلب قد ًميا وحدي ًثا” ,جملة جممع اللغة العربية( ,دم�شق):
(مج( ،)15ع( )7،8متوز و�أب ).303 ,1937
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( )105العين ��ي ،عق ��د اجلم ��ان .)55 /2( ،الذهب ��ي ،العرب يف خ�ب�ر َمنْ غرب ,الكوي ��ت :مطبعة الكويت
احلكومية.)287 -286 /5( ,1966 ،
( )106العيني ،عقد اجلمان.)129 /2( ،
( )107ابن عبد امللك املراك�شي ،الذيل والتكملة( ،ال�سفر الرابع.)31 – 30 /
( )108اب ��ن فرح ��ون ،الديباج املذهب( ،مج .)113 – 112 /2م�صطف ��ى ال�شكعة ،مناهج الت�أليف عند
العلماء العرب ,بريوت :دار العلم للماليني.652 ,1974 ،
( )109ابن احلبيب ,ح�سن بن عمر ،تذكرة النبيه يف �أيام املن�صور وبنيه ,حتقيق :محمد �أمني ,القاهرة:
مطبعة دار الكتب.)197 /1( ,1976 ،
( )110ال�سخ ��اوي� ,شم�س الدي ��ن محمد بن عبد الرحمن ،الذيل التام على دول الإ�سالم ,حتقيق :ح�سن
�إ�سماعيل ,بريوت :دار ابن العماد.)155 /1( ,1992 ،
( )111ابن العماد� ،شذرات الذهب( ،مج.)788 /7
( )112الذهب ��ي ,الإم ��ام �شم�س الدي ��ن �أبي عبد اهلل محمد ب ��ن �أحمد (ت748 .ه� �ـ1348 /م) ،معرفة
الق ��راء الكب ��ار على الطبقات والأع�ص ��ار (�سل�سلة عيون الرتاث الإ�س�ل�ام؛  ,)2حتقيق :طيار �آلتي
قوالج ,ا�ستانبول( ,1995 :مج.)1412/3
( )113ابن عبد امللك املراك�شي ،الذيل والتكملة( ،ال�سفر الثامن /ق.)125 /1
( )114ابن العماد� ،شذرات الذهب( ،مج.)20 /8
( )115املق ��ري ،نف ��ح الطيب .)504 – 499 /5( ،املق ��ري� ،أزهار الريا�ض يف �أخب ��ار القا�ضي عيا�ض,
حتقيق :م�صطفى ال�سقا� ،إبراهيم الإبياري ،عبد احلفيظ �شلبي ,القاهرة :جلنة الت�أليف والرتجمة
والن�شر.)342 /2( ,1942 – 1939 ،
( )116ابن اخلطيب ،الإحاطة يف �أخبار غرناطة.)193 – 190 /1( ،
( )117الع�سقالين ،الدرر الكامنة.)422 - 421 /4( ،
( )118ابن �شاكر الكتبي ،فوات الوفيات ,حتقيق :علي محمد معو�ض ،عادل �أحمد عبد املوجود ,بريوت:
دار الكتب العلمية.)474 /1( ,2000 ،
(� )119شريين فوزي ،تاريخ املكتبات.67 ،
( )120ابن فرحون ،الديباج املذهب( ،مج .)274 /2املقري ،نفح الطيب.)514 /5( ،
( )121اب ��ن �أيب ��ك ال�صفدي� ,ص�ل�اح الدين خليل ،ال ��وايف بالوفيات ,حتقيق� :أحم ��د الأرنا�ؤوط ،وتركي
م�صطفى ,بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي.)108 /2( ,2000 ،
( )122ابن اخلطيب ،الكتيبة الكامنة.86 ،
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( )133خري الدين الزركلي ،الأعالم ,بريوت :دار العلم للماليني.)56 /6( ,1980 ،
( )124اب ��ن كث�ي�ر� ,أبو الفداء احلافظ ،البداي ��ة والنهاية ,حتقيق� :أحمد �أبو ملح ��م ,بريوت :دار الكتب
العلمية.)246 /13( ,1987 ،
(� )135شعب ��ان عب ��د العزيز خليفة ،الكت ��ب واملكتبات يف الع�ص ��ور الو�سطى ,القاهرة :ال ��دار امل�صرية
اللبنانية.269 ,1997 ،
( )126و�س ��ام من�ي�ر عبد الرحمن ،م�صائ ��ر الكتب الإ�سالمي ��ة�( ,أطروحة ماج�ست�ي�ر �إ�شراف :محمود
عبا�س حمودة) ,القاهرة :كلية الدرا�سات الإن�سانية ،جامعة الأزهر.90 ,2007 ،
( )127ابن العماد� ،شذرات الذهب( ،مج.)323 /8
( )128ابن العماد� ،شذرات الذهب( ،مج.)325 /8
( )129ابن اخلطيب ،الكتيبة الكامنة يف َمنْ لقيناه بالأندل�س من �شعراء املائة الثامنة ,حتقيق� :إح�سان
عبا�س ,بريوت :دار الثقافة.53 ,1963 ،
( )130الع�سقالين� ,شهاب الدين �أحمد بن علي ،الدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة ,ت�صحيح� :سامل
الكرنكوي ,بريوت :دار اجليل.)288 - 287 /4( ,1993 ،
( )131الأدنروى ،طبقات املف�سرين.326 ،
( )132الع�سق�ل�اين ،ال ��درر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة� ,ضب ��ط وت�صحيح :عبد الوارث محمد علي,
بريوت :دار الكتب العلمية .)38 /1( ,1997 ،الع�سقالين� ،إنباء الغمر ب�أبناء العمر ,حتقيق :ح�سن
حب�شي ,القاهرة :املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية.)299 /3( ,1969 ،
( )133ف�ؤاد �سيد“ ،ن�صان قدميان يف �إعارة الكتب” ,جملة معهد املخطوطات العربية( ,1958 ،مج/1
.)128 – 127
( )134الأدنروى ،طبقات املف�سرين.326 – 325 ،
( )135ابن العماد� ،شذرات الذهب( ،مج.)480 - 479 /8
( )136ابن العماد� ،شذرات الذهب( ،مج.)44 /9
( )137ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع.)29 /9( ،
( )138ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع.)308 /1( ،
( )139الأدنروى ،طبقات املف�سرين.312 – 311 ،
( )140ابن العماد� ،شذرات الذهب( ،مج.)555 - 554 /8
( )141ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع لأهل القرن التا�سع ,بريوت :دار الرتاث.)34 - 33 /3( ,1981 ،
( )142محم ��د كم ��ال الدين عز الدين ،احلرك ��ة العلمية يف ِم ْ�ص َر يف دولة املمالي ��ك اجلراك�سة :درا�سة
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ع ��ن التاري ��خ وامل�ؤرخني (922 – 784ه� �ـ1517 – 1382 /م)�( ,أطروحة دكت ��وراه �إ�شراف� :سيدة
�إ�سماعيل كا�شف) ,القاهرة :كلية البنات ,جامعة عني �شم�س.83 ,1989 ،
( )143ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع.)274 - 272 /10( ،
( )144ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع.)75 /3( ،
( )145جماه ��د محم ��د �سعيد ،احلي ��اة العلمية يف دولة املمالي ��ك البحري ��ة (783 – 648هـ– 1250 /
1382م)�( ,أطروحة دكتوراه �إ�شراف :عبد القادر عثمان محمد)� ,أم درمان :كلية الآداب ,جامعة
�أم درمان الإ�سالمية.100 ,2011 ،
( )146الأدنروى ،طبقات املف�سرين.326 – 325 ،
( )147ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع.)695 /6( ،
( )148محمد كمال ،احلركة العلمية يف ِم ْ�ص َر( ،مرجع �سابق).84 ،
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إحتاف النبهاء بنحو الفقهاء
البن طولون الصاحلي الدمشقي
(880هـ 953 -هـ)
حتقيق :د .محمد با�سل عيون ال�سود

تقدمي:
يتن ��اول هذا البحث حتقيق مخطوطة (�إحتاف النبه ��اء بنحو الفقهاء) البن
طولون ال�صاحل ��ي� ،أحد علماء دم�شق يف القرن العا�شر الهجري /ال�ساد�س ع�شر
ميالدي.
ويت�ألف البحث من ق�سمني:
الق�سم الأول :يت�ضمن درا�سة مكونة من مبحثني:
املبحث الأول :ترجمة امل�ؤلف.
املبحث الثاين :درا�سة املخطوط.
الق�سم الثاين :يت�ضمن منت الن�ص املحقق مذي ًال بقائمة امل�صادر واملراجع.
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الق�سم الأول
املبحث الأول :ترجمة امل�ؤلف
ا�سمه ون�سبه ووالدته و�أ�سرته:
حت ��دث اب ��ن طولون عن ا�سم ��ه ون�سبه فقال( :وهو محمد ب ��ن علي بن �أحمد
املدع ��و محمد بن علي بن ُخما َر َو ْي ��ه بن طولون ال�صاحل ��ي ،الدم�شقي ،احلنفي،
امللقب ب�شم�س الدين ،واملكنى ب�أبي الف�ضل)(.)1
ول ��ه كنية �أخرى هي �أبو عب ��د اهلل( .)2ويبدو �أنه مل يذكر ا�سم جده والد �أبيه،
ب ��ل �أنهى ن�سبه �إلى ج ّده الأول ُخما َر َو ْيه بن طولون .وتتمة ن�سبه جندها يف ترجمة
عم ��ه( :يو�سف بن محمد بن علي بن عب ��د اهلل بن طولون)( ،)3ويف ترجمة والده:
(عل ��ي بن �أحمد ،املدعو محم ��د بن علي الزرعي ال�صاحلي ،ع�ل�اء الدين والدي
ال�شهري بابن طولون)(.)4
وبن ��اء على ذلك ف�إن ن�سبه الأ ّمت يك ��ون :محمد بن علي بن محمد بن علي بن
عبد اهلل بن ُخما َر َو ْيه بن طولون الزرعي ،ال�صاحلي ،الدم�شقي ،احلنفي .ولد يف
�صاحلية دم�شق من �سفح قا�سيون �سنة ثمانني وثمامنائة(.)5
� -1أ�سرته:
ن�ث�ر ابن طولون �أخبار �أ�سرت ��ه يف بع�ض م�ؤلفاته ،ومل تكن �أ�سرة كبرية� ،إذ مل
يتجاوز عددها الع�شرة �أفراد ،هم:
1 .1ج ��ده :اخلواج ��ا محم ��د بن علي ب ��ن عب ��د اهلل ،كان يعم ��ل بالتجارة يف
ال�صاحلية .تويف فج�أة بال�صاحلية �سنة 887هـ(.)6
�2 .2أخو جده ،عم وال ��ده ووالدته :قال عنه ابن طولون�( :إبراهيم بن قنديل
ال�صاحل ��ي ،اخلواجا برهان الدي ��ن ،عم والد ال�شم�س ب ��ن طولون .ن�ش�أ
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يتيم� � ًا ،ثم َم ��نَّ اهلل عليه حتى �ص ��ار �أحد التجار الكب ��ار ،وكان من ذوي
اخل�ي�رات ،تويف �سنة 887هـ)( .)7والربهان هذا هو �أخو جد ابن طولون،
وقد �سكنوا يف بي ��ت واحد ،قال ابن طولون متحدث ًا عن نف�سه( :ن�ش�أ ابن
طول ��ون يف كن ��ف والده وعم ��ه ووالدهما و�أخيه من �أم ��ه اخلواجا برهان
الدي ��ن ب ��ن قنديل)( .)8ويف الوق ��ت ذاته ف�إن الربهاين ه ��و عم والدته،
فقد قال ابن طولون( :وقد كان عم والدتي الربهاين �إبراهيم بن قنديل
يتك�س ��ب بالتج ��ارة يف دم�ش ��ق ،وج ��دي ب�صاحليته ��ا)( .)9وتوفيا يف عام
واحد ،قال ابن طول ��ون متحدث ًا عن نف�سه( :تويف هذا العام 887هـ جده
�شم�س الدين بن طولون ،ثم �أخوه اخلواجا برهان الدين بن قنديل)(.)10
وعل ��ق محقق متع ��ة الأذهان على ترجمة الربه ��اين قائ ًال( :هو عم
وال ��د ال�شم� ��س ابن طول ��ون زوج �أمه ،وقد ت ��ويف ابن قنديل ع ��ن ولديه بدر
الدين و�شهاب الدين(� )11أوالد قنديل ،وهما �أبناء عم والد �صاحب الأ�صل)
( ،)12واملق�صود ب�صاحب الأ�صل :ابن طولون.
3 .3والده :ترجم له ابن طولون ترجمة ق�صرية فقال( :علي بن �أحمد ،املدعو
محمد بن عل ��ي الزرعي ال�صاحلي ،عالء الدي ��ن ،ال�شهري بابن طولون،
كان يت�سبب ب�سوق القطن ،ثم ترك ذلك ...مات يوم الأربعاء ثاين �شوال
�سنة �إحدى ع�شرة وت�سعمائة)(.)13
4 .4والدت ��ه :هي �أزدان الرومية ،كانت حت�سن ل�س ��ان الأروام .توفيت �شهيدة
بالطاعون ،وابن طولون ما زال ر�ضيع ًا(.)14
5 .5عمه :يو�سف بن محمد بن علي ...مرتجم له ابن طولون يف متعة الأذهان
يف �صفح ��ة كاملة .ولد يف ال�صاحلي ��ة �سنة 860هـ تقريب� � ًا ،قر�أ القر�آن،
وحف ��ظ �ألفي ��ة اب ��ن مالك ،و�أج ��ازه عدة م�شاي ��خ ،ثم تفق ��ه على مذهب
�أب ��ي حنيفة ،وتولى الإفتاء ب ��دار العدل ،ود ّر�س باجلام ��ع الأموي ،وعدة
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مدار� ��س ،وانته ��ت �إليه م�شيخة احلنفي ��ة بدم�شق .كان ل ��ه بنت تزوجها
نقي ��ب اجلي�ش املن�صور الع�ل�اء بن طالوا( .)15وحج عم ��ه مع �صهره �سنة
927ه� �ـ( ،)16كما جاور عمه مبكة �سنة 932هـ( .)17تويف بعلة الإ�سهال رابع
محرم �سنة 937هـ ،ودفن برتبته بال�صاحلية(.)18
6 .6وال ��د زوجته� :إبراهيم بن محمد بن �سليمان بن عون ال�شاغوري احلنفي
بره ��ان الدين (855هـ916 -هـ) :مه ��ر يف فقه احلنفية ،وجل�س للإفتاء
بجامع دم�شق( .)19قال ابن طولون :عمي و�شيخي الربهاين ابن عون(.)20
7 .7زوجت ��ه :ه ��ي ابنة �شيخ ��ه �إبراهيم بن محم ��د ال�شاغ ��وري .تزوجها ابن
طول ��ون بعد وفاة �أبيه �سنة 911هـ ،ورمب ��ا كان زواجهما �سنة 914هـ� ،إذ
�أجنب ��ت له ثالث ��ة �أوالد� ،أولهم خديجة التي ولدت �سنة 914هـ ،وال ندري
متى توفيت زوجته.
�8 .8أوالده :رزق ابن طولون بثالثة �أبناء ،ماتوا جميعهم قبله ،وترجم لهم يف
متعة الأذهان ،وهم:
(�أ) خديج ��ة (915ه� �ـ920 -ه� �ـ) :لها ترجم ��ة يف متعة الأذه ��ان جاء فيها:
(خديجة بنت محمد بن علي بن طولون ال�صاحلي ،املدعوة �ست العلماء ،ولدت يف
ربي ��ع الثاين �سنة 915هـ� ،أجاز لها اخلطيب �سراج الدين ابن ال�صرييف وجماعة،
ثم �أدركتها الوفاة ،فماتت يف ذي القعدة �سنة 920هـ بالطاعون)(.)21
(ب) عائ�ش ��ة926( :هـ943 -هـ) جاء يف ترجمته ��ا�( :أجاز لها ال�سيد كمال
الدي ��ن بن حمزة و�أبو الف�ضل املقد�س ��ي ،وال�شيخ �أحمد ال�شويكي وهو جماور مبكة
�سنة 932هـ)(.)22
(ج) عثم ��ان931( :هـ938 -ه� �ـ) :جاء يف ترجمته( :ق ��ر�أ جانب ًا من القر�آن
العظيم ،و�أخذ يف الكتابة ،و�أجاز له خلق ،وب ّي�ض له �أبوه)(.)23
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� -2سريته العلمية:
ن�ش� ��أ ابن طولون يف دم�شق وترعرع فيها منذ والدته حتى وفاته ،و�أخذ عديدً ا
من العل ��وم على �شيوخها ،حفظ القر�آن وهو ابن �سبع �سنني ،و�صلى �إمام ًا وح�ضر
خلف ��ه يف ال�صالة �شيخ الإ�سالم زين الدين بن العين ��ي ال�صاحلي وال�شيخ محمد
ابن عي�سى البغدادي ،وغريهما من الأعيان( ،)24ثم حفظ املختار( )25يف الفقه على
مذه ��ب �أبي حنيفة ،وكتاب املنار يف �أ�صول الفق ��ه للعالمة حافظ الدين الن�سفي.
وا�شتغل بعل ��م التف�سري والقراءات واحلديث وعلوم اللغة ،وا�ستوعب علوم ًا كثرية،
بل ��غ جمموعها ما �أح�صاه بنف�س ��ه ثمانية وثالثني علم ًا( ،)26وق ��ال( :وقد ا�شتغلت
بعل ��وم �أخر على �أ�شي ��اخ غرباء �أعر�ضت عن ذكرها هنا لقل ��ة اهتمامي بها ،ومن
�أراد االط�ل�اع عل ��ى معرفة ما تي�سر يل نوع �إملام به من �أن ��واع العلوم فعليه بكتابي
امل�سمى بالل�ؤل�ؤ املنظوم)(.)27
ويهمن ��ا هنا �أن نعرف تبح ��ره يف كتب النحو الذي �أتقن ��ه و�أجاده ،وجنم عن
ذل ��ك ع ��دة م�ؤلفات ،فقد حف ��ظ االقرتاح لل�سيوط ��ي ،والآجرومي ��ة لأبي عبداهلل
الآجروم ��ي ،وال ُب�صروية لل�شم�س ال ُب�صروي ،وملحة الإع ��راب للحريري ،وقواعد
الإع ��راب و�ش ��ذور الذه ��ب و�شروح ��ه الثالثة الب ��ن ه�ش ��ام الأن�صاري ،ث ��م �ألفية
ابن مالك و�شرحها البنه بدر الدين(.)28
وه ��ذا التح�صيل النح ��وي �أينعت ثماره ،فتمخ�ض عن ت�ألي ��ف الكتب النحوية
الآتية:
�1 .1إحتاف النبهاء بنحو الفقهاء(.)29
2 .2حا�شية على االقرتاح(.)30
و«االق�ت�راح يف علم �أ�ص ��ول النحو» �ألفه جالل الدي ��ن ال�سيوطي( ،)31و ُو�ضعت
وحوا�ش عديدة( ،)32من بينها حا�شية ابن طولون.
عليه �شرو ٌح
ٍ
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3 .3حا�شية على �شرح الكافية للر�ضي.
�ألف ابن احلاجب( )33كتابه الكافية ،وقام كثري من العلماء ب�شرحها( ،)34ومن
بينهم الر�ضي( )35الذي يعد �شرحه من �أف�ضل �شروح الكافية ،واهتم العلماء بهذا
ال�شرح ،فو�ضعوا عليه حوا�شي وتعليقات( ،)36ومن بينهم ابن طولون(.)37
4 .4احلاوي ل�شرح الكافية ملال جامي ،واحلا�شية عليه لتلميذه مال عبدالغفور.
تق ��دم �أن الكافية الب ��ن احلاجب �شرحها كثري من العلم ��اء ،ومن بينهم املال
حوا�شي
عب ��د الرحمن ب ��ن �أحمد اجلام ��ي( ،)38وعلى هذا ال�ش ��رح و�ضع العلم ��اء
َ
عدي ��دة ،ومن ه�ؤالء العلماء عبد الغف ��ور بن �صالح الالري( ،)39وو�ضع ابن طولون
كتاب ��ه احل ��اوي الذي ع ّلق فيه على �ش ��رح اجلامي وحا�شية عب ��د الغفور على هذا
ال�شرح(.)40
�1 .1ش ��رح ابن طولون على �ألفية ابن مالك ،حققه د .عبد احلميد الكبي�سي،
دار الكتب العلمية ،بريوت1423 ،هـ2002 /م.
�2 .2شرح مم ��زوج على �ألفية اجل�ل�ال ال�سيوطي التي حذف فيه ��ا من �ألفية
ابن مالك( )41زوائدها وو�ضع عو�ضها ما البد منه(.)42
�3 .3شرح ممزوج على مغني اللبيب البن ه�شام

()43

قال ابن طولون( :مت م�سود ًة ،و ُفقد يف الفتنة الغزالية)(.)44
لك ��ن هذا الكت ��اب مل يعد مفقود ًا ،فه ��و موجود �ضمن�( :ش ��رح مغني اللبيب
ع ��ن كت ��ب الأعاريب الب ��ن ه�شام) .وج ��اء يف فهر� ��س مخطوط ��ات جامعة امللك
�سع ��ود( :احلمد هلل الذي جعل كتابه تبيان ًا لكل �شيء ،فهو مغني اللبيب باحلقيقة
ال باملجاز ...وبعد :فهذا �شرح لطيف ممزوج ...على كتاب مغني اللبيب عن كتب
الأعاريب )45()...واملخطوط محفوظ برقم ( )7979وي�ضم ( 459ورقة).
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1 .1الكالم على م�س�ألة�« :ضربي زيد ًا قائم ًا»

()46

2 .2امل�سائل امللقبات يف النحو

()47

طبع بتحقيق د .عبد الفتاح �سليم ،مكتبة الآداب ،القاهرة1428 ،هـ2007/م.
3 .3منري الدياجي الليلية يف الأحاجي النحوية

()48

4 .4النجوم الزواهر يف الأ�شباه والنظائر( )49ي�ضم �سبعة م�ؤلفات هي:
الأول :الريا�ض الزهرية يف القواعد النحوية(.)50
الثاين :تدريب �أويل الطلب يف �ضبط كالم العرب(.)51
الثالث� :سل�سلة الذهب يف البناء من كالم العرب(.)52
الرابع :اللمع والربق يف اجلمع والفرق(.)53
اخلام�س :بهجة الطراز يف الألغاز(.)54
ال�ساد�س :الترب الذائب يف الأفراد والغرائب(.)55
ال�سابع :لطائف الإ�شارات يف املناظرات واملجال�سات واملذاكرات واملحاورات
والفتاوى والواقعات واملكاتبات واملرا�سالت(.)56
1 .1ن�شر ال�شذا مب�س�ألة كذا(.)57
وه ��ذا التبحر يف علم النحو جعله جدير ًا بلق ��ب (�سيبويه ع�صره وزمخ�شري
زمانه)(.)58
وم ��ن �أراد معرفة �سائر م�ؤلفات ��ه فعليه الرجوع �إلى كت ��اب «الفلك امل�شحون»
الب ��ن طولون الذي ذكر في ��ه ( )726كتاب ًا ،و�أ�ضاف محقق الفل ��ك امل�شحون كتب ًا
�أخرى ،ف�أو�صل العدد �إلى ( )753كتاب ًا.
�أما كتبه املطبوعة فقد ذكر محقق الفلك امل�شحون �أنها بلغت ثمانية وع�شرين
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كتاب� � ًا( ،)59وه ��ذا الإح�ص ��اء لعدد الكت ��ب املطبوعة كان �سن ��ة 1416هـ1996 /م،
وا�ستم ��رت م�سرية حتقيق كتبه �إل ��ى الآن ،و�أ�صبح عددها يتجاوز اخلم�سني كتاب ًا،
وم ��ا زال ��ت بقية مخطوطات ��ه تنتظر جهود املحقق�ي�ن ،فهناك �أكرث م ��ن �سبع مئة
مخطوط دون حتقيق.
�شيوخه:
تلقى ابن طولون علومه على علماء زاد عددهم على اخلم�س مئة عامل ح�ضور ًا
ومكاتبة ،وقد ذكر العلوم التي �أخذها عن العديد منهم �ضمن ترجمة كل منهم يف
كتابه (التمتع بالإقران بني تراجم ال�شيوخ والأقران) رواية ودراية.
تالميذه:
انف ��رد اب ��ن طولون عن غريه من امل�ؤرخني بتقدمي تراج ��م لتالميذه يف كتابه
(ذخائ ��ر الق�صر يف تراجم نبالء الع�ص ��ر) ،وبلغ عددهم فيه ( )121تلميذ ًا من
جمموع ( )137ترجمة ،والرتاجم الباقية خ�صها لبع�ض �شيوخه ومعا�صريه.
يف ه ��ذه الرتاج ��م نلحظ العالق ��ة التي كانت ترب ��ط ابن طول ��ون بتالميذه،
وطريق ��ة تعامله معه ��م ،ومواقف ��ه منهم ،وكذل ��ك عالقته ب�شيوخ ��ه ومعا�صريه،
واملواق ��ف املتبادلة بينهم� ،إ�ضافة �إلى ذلك نلحظ تن ��وع العلوم التي مت تدري�سها،
وتنوع طرق االنتفاع به ،من �سماع وقراءة وكتابة وغري ذلك ،وعليه ف�إن ابن طولون
قد خ ّرج جي ًال من العلماء والفقهاء وامل�ؤرخني ي�شار �إليهم بالبنان ملا متتعوا به من
املكان ��ة العلمي ��ة الرفيعة والثقاف ��ة الوا�سعة ،لي�س يف دم�ش ��ق فح�سب ،بل كان لهم
ح�ضور وا�ضح يف مناطق ومدن �أخرى غريها(.)60
 -3مكانته العلمية:
ت�سنم ابن طولون مكانة علمية رفيعة ،ال ي�صل �إليها �إال الأفذاذ القالئل الذين
�آتاهم اهلل ب�سطة يف العلم ،وغزارة يف الذكاء والفهم.
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وكان ��ت مخاي ��ل الذكاء والنجاب ��ة وا�ضحة لدى ابن طولون من ��ذ �صغره ،فقد
حفظ القر�آن وهو ابن �سبع �سنني ،ولفت �أنظار �شيوخه �إليه ،فقال فيه �شيخه ابن
زريق�( :إنه مع �صغر �سنه وقرب �أخذه فاق من تقدم عليه بجده واجتهاده ،وحتريه
وانتقاده)( .)61وكتب �شي ��خ ال�شافعية تقي الدين ابن قا�ضي عجلون( :فقد عر�ض
عل � ّ�ي الولد املب ��ارك ،اللبيب الأريب النجي ��ب ،ذو الهمة العل ّي ��ة ،والفطنة الزك ّية،
�أب ��و الف�ض ��ل ،عر�ض� � ًا ح�سن ًا مح ��رر ًا متقن ًاّ ،
دل ذل ��ك على حفظ ��ه جلميع الكتب
املذكورة� ،أعانه اهلل على درايتها ،كما وفقه لروايتها ،وجعله من العلماء العاملني،
والأئمة املهدي�ي�ن)( ،)62وقال فيه ابن املربد�( :أوحد النبالء ،وعني الف�ضالء ،من
تز ّيا من التقى ب�أفخر ح ّلة ،وحاز من املحا�سن جملة)(.)63
�أم ��ا عمه جمال الدين بن طولون فقد ق ��ال( :الفا�ضل الوجيه ،املفيد النبيه،
املح�صل للفرائد بج ��ودة ذهنه� ،أن�ش�أه اهلل ن�شوء ال�صالح ،و�سلك به م�سالك �أهل
الف�ل�اح)(� ،)64أما �شيخه ووالد زوجته فقال( :ال�شيخ العامل املتقن املحرر املحدث
الفقيه املقرئ �سيدي ال�شيخ �شم�س الدين زين الطالبني ،فقيه املحدثني).
ومن �شهادات علماء ع�صره ما كتبه �إليه عالمة ع�صره �شم�س الدين بن ال�شيخ
عل ��وان احلموي�( :إلى ح�ضرة الإم ��ام الفا�ضل ،والعامل العام ��ل ،ذي التحقيقات
الت ��ي �سارت به ��ا الركبان ،والتدقيقات التي حارت فيه ��ا العقول والأذهان ،مالك
�أز ّم ��ة املعاين بلطف بيانه ،فلذا �أ�ضحى �سيبويه ع�ص ��ره وزمخ�شري زمانه ،العلم
املفرد ،املحقق العالمة ،ذي ال َب َدح( ،)65والفخر والفخامة ،الدر املكنون ،واجلوهر
الفرد امل�صون �أبي عبد اهلل ال�شيخ �شم�س الدين محمد بن طولون.)66()...
وكتب �إليه �صدر املدر�سني بدر الدين احل�سني بن الن�صيبي احللبي ال�شافعي:
(�إل ��ى ح�ضرة كث�ي�ر الف�ضائل ،وبحر الفوا�ضل ،ق�� �سّ ( )67الف�صاحة والأدب ،عايل
املق ��ام والرت ��ب ،ذي الف�صاح ��ة التي �سارت به ��ا الركبان ،والبالغ ��ة التي بهرت
�صع�صعة بن �صوحان( ،)68حامل راية احلديث ،ورافع �ألوية الإ�سناد ،متقن الأ�صول
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والف ��روع مبا حواه من ف�ضائ ��ل الإ�سعاد ،الإمام العالم ��ة ،والبحر الف ّهامة ،مفتي
الأنام ،وبهجة الليايل والأيام� ،صدر املدر�سني ،وعمدة املحققني ،و�إمام املدققني،
ال�شيخ �شم�س الدين محمد بن طولون).
و�أ�ش ��اد به اب ��ن �أيوب الأن�ص ��اري قائ�ل ً�ا( :كان عامل ًا ،فا�ض�ل ً�ا ،بارع ًا ،خامت
املحققني� ،شيخ امل�شايخ باالتفاق� ،سيبويه الزمان على الإطالق)( .)69وو�صفه الغزي
بقول ��ه( :ال�شيخ ،الإمام ،العالم ��ة ،امل�سند ،املفنن ،الفهام ��ة ...احلنفي ،املحدث،
النحوي ...كان ماهر ًا يف النحو ،علاّ مة يف الفقه ،م�شهور ًا باحلديث)(.)70
وهذه املكانة العالية التي و�صل �إليها ابن طولون جعلت �أحد معا�صريه يح�سده،
وين ��ال من منزلته وعلومه ،وهو �أبو الفتح املالكي الذي قال فيه( :لي�س له ناطقة،
يلحن يف جميع كالمه ،حتى يف م�صنفاته .ودعواه يف تاريخه �أنه �أنحى �أهل زمانه،
ولي� ��س ل ��ه يف علم النحو واحلديث قري ��ن ،و�أنه انفرد بهذي ��ن العلمني ،مع اللحن
اجلل ��ي ،وو�ضع الأحاديث املو�ضوع ��ة يف ت�أليفه من غري �أن ينبه عليها ...والعجيب
منه كيف �أثب ��ت ذلك وهو يدعى علم احلديث ،ولكن اجلهل غالب والعامية)(.)71
وق ��ال م ��رة �أخرى( :ما �أقر�أ قط �أحد ًا يف فقه وال غريه ،وال �سيما يف الفقه ف�إنه مل
علي
يك ��ن له فيه َي ٌد ،ولي�س له ناطقة وال ل�سان يف �ش ��يء من العلوم ،وما تخ ّرج �إال ّ
رحمه اهلل و�إيانا)(.)72
ولكن م ��ن هو �أبو الفتح املالكي؟( )73وماذا كتبت عن ��ه الرتاجم؟ قيل فيه �إنه
(كان عالم ��ة يف النحو وال�صرف واملعاين والبي ��ان والبديع والعرو�ض واملنطق...
�إال �أنه كان متكيف ًا ،ي�أكل الرب�ش والأفيون كثري ًا ،ال يكاد ي�صحو منه ،وكان يقع يف
حق العلماء والأكابر)( ،)74حتى �إنه (غلب عليه احلمق وال�سخف وقلة العقل)(.)75
كما قيل فيه( :عيب عليه ما انطوى عليه من �شرب اخلمر فما دونه ،وت�سليط
احل�شي�شة على عقله ،واالختالط مبنهي الغلمان جهر ًا من غري مباالة بذلك)(،)76
وجاء يف الرو�ض العاطر �أنه (كان كثري الهجاء ،وعلى هجوه طالوة ...وكان رحمه
10 9

57

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

750

اهلل م�سرف� � ًا على نف�س ��ه ،ي�ستعمل الرب�ش ،ويبلعه فيِ كل يوم م ��رار ًا متعددة)(.)77
وه ��ذه ال�شخ�صية القلقة امل�ضطرب ��ة جعلته متقلب ًا وغري مت ��وازن يف حياته (و�إذا
و�صل نوال من �أحدهم مدحه� ،أو �أثنى عليه ،وكانوا يخافون من ل�سانه)( ،)78فلي�س
عجيب ًا من �شخ�ص تلك �صفاته �أن ينال من ابن طولون ،ويقول فيه ما قال.
 -4وفاته:
تقدم �أن ابنته عائ�شة توفيت �سنة 943هـ ،وكان عمره ثالث ًا و�ستني �سنة ،وقد
ب ��د�أت الأمرا�ض والعلل تفتك ب�صحته مدة ع�شر �سنوات �إلى �أن تويف �سنة 953هـ،
ودفن برتبتهم عند عمه القا�ضي جمال الدين ،بال�سفح قبلي الكهف(.)79
املبحث الثاين :درا�سة املخطوط
 -1و�صف املخطوط:
لي� ��س له ��ذه املخطوطة ن�سخة �أخرى فهي ن�سخة فري ��دة� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن
معظ ��م م�ؤلف ��ات ابن طولون التي ن ��ادر ًا ما يكون لها ن�سخة �أخ ��رى ،وهذا ما جعل
كثري ًا من كتبه يف حكم املفقود� ،أو �أ�صبح مفقود ًا ب�سبب محن �أ�صابت ابن طولون.
وهذا الكتاب ورد ا�سمه يف ف�صل قائمة م�ؤلفاته يف كتابه الفلك امل�شحون( ،)80ومل
يعلق محققه عليه ب�شيء مما ي�شي �أنه ع ّده من الكتب املفقودة.
وا�ست�أثرت مكتبة جامعة ليدن يف هولندا ب�أ�صل املخطوط حتت رقم ()2505
مع غريه من م�ؤلفات ابن طولون التي مل متتد �إليها �أيدي املحققني ،ويعود الف�ضل
للأ�ست ��اذ الدكتور محمد ب ��ن تركي الرتكي يف التو�صل �إلى ه ��ذه املخطوطة ،فقد
ن�شره ��ا عل ��ى موقع ��ه يف ال�شابك ��ة العنكبوتي ��ة ،ويق ��ع املخطوط يف �س ��ت ورقات،
م�سطرته ��ا ثالثة وع�شرون �سطر ًا ،وهي بخط ابن طولون املعروف بخطه ال�صغري
والع�سري القراءة.
 -2م�ضمون املخطوط:
ق�سم ابن طولون كتابه على ثالثة ف�صول:
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خ�صّ الف�صل الأول ببع�ض املناظرات النحوية التي جرت بني الك�سائي وبع�ض
معا�صري ��ه من العلماء النحويني ،وه ��ذه املناظرات مثبتة كله ��ا يف معجم الأدباء
لياقوت احلم ��وي ،با�ستثناء املناظرة الثالثة ،فقد نقلها من كتاب نزهة الألباء يف
طبقات الأدباء البن الأنباري.
و�ض ّم ��ن الف�ص ��ل الث ��اين ر�سال ��ة (اال ّدكار بامل�سائل الفقهي ��ة) لعبد الرحمن
الزجاج ��ي ،وتعد من الر�سائل النادرة ،وت�ضمن خم�س ع�شرة م�س�ألة نحوية فقهية
تتعلق بلفظ الطالق.
�أم ��ا الف�صل الثالث في�ضم م�سائل نحوية م ��ن فوائد جمال الدين ابن ه�شام
الأن�صاري.
وهذه الف�صول الثالثة نقلها ابن طولون من كتاب الأ�شباه والنظائر يف النحو
ل�شيخ ��ه جالل الدين ال�سيوط ��ي ،با�ستثناء �آخر خرب ورد يف نهاية الف�صل الثالث،
يتناول جمل�س ًا للك�سائي يف ح�ضرة هارون الر�شيد.
 -3عملي يف املخطوط:
ن�سخ ��ت املخط ��وط كام�ل ً�ا ،وعار�ضته بكت ��اب الأ�شب ��اه والنظائ ��ر يف النحو
لل�سيوطي؛ لأنه يعد امل�صدر الرئي�س ملواد �إحتاف النبهاء ،ووثقت امل�سائل والأخبار
والأ�شع ��ار من مظانها ،وترجمت للأعالم الواردة يف املنت ،وو�ضعت تعليقات على
بع�ض الق�ضايا الواردة يف املنت.
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[الن�ص املحقق]
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي من نحا َن ْح َوه نال ُمناه ،وال�صالة وال�سالم على �س ّيدنا مح ّم ٍد
َومنْ وااله ،وبعد:
فهذا تعليق �س ّميته �إحتاف النبهاء بنحو الفقهاء ،وهو مرتب على ف�صول.
الف�صل الأول
( )1قال ياقوت :

()82( )81

�وي( )85ق ��ال :دخ ��ل �أب ��و يو�سف
ح� � َّدث ا َمل ْرزب ��اين( )83ع ��ن( )84الأحم ��ر ال َّنح � ِّ
القا�ضي(� )86أو محمد بن احل�سن( )87على الر�شيد( )88وعنده الك�سائي( )89يحدِّ ثه،
فق ��ال :يا �أم�ي�ر امل�ؤمنني قد َ�س ِع َد بك ه ��ذا الكو ّيف و�شغلك ،فق ��ال الر�شيد :النحو
ي�ستفرغن ��ي لأنيِّ �أ�ستد ُّل به على القر�آن وال�شع ��ر ،فقال(� :)90إنَّ علم النحو �إذا بلغ
في ��ه الرجل الغاية �صار مع ِّلم ًا ،والفقه �إذا عرف في ��ه الرجل جملة �أو �صدر ًا �صار
أح�سن ما ال
أح�س ��ن ما حت�سن و� ِ
قا�ضي� � ًا( ،)91فق ��ال الك�سائي� :أنا �أف�ضل منك لأنيّ � ِ
حت�س ��ن ،ثم التفت �إلى الر�شيد وق ��ال� :إن ر�أى �أمري امل�ؤمنني �أن ي�أذن له يف جوابي
ع ��ن م�س�ألة من الفقه ،ف�ضحك الر�شيد وق ��ال� :أبلغت يا ك�سائي �إلى هذا؟ ثم قال
أنت طال ٌق �إنْ
لرجل قال المر�أتهِ �(( :
لأبي يو�سف� :أجب ��ه ،فقال الك�سائي :ما تقول ٍ
دخل ��ت ال ��دار))؟ فقال �أبو يو�سف �إنْ دخلت الدار طلق ��ت ،فقال الك�سائي :خط�أ،
�إذا ُف ِت َح ْت �أَنْ فقد وجب الأمر ،و�إذا ك�سرت ف�إنه مل يقع [الطالق]( )92بعد .فنظر
�أبو يو�سف بعد ذلك يف النحو.
()94
( )2وح� � َّدث �أي�ض� � ًا ع َّم ��ن �سم ��ع الك�سائ ��ي يق ��ول( :)93اجتمع ��ت [�أن ��ا]
و�أب ��و يو�س ��ف القا�ض ��ي عن ��د ه ��ارون الر�شي ��د ،فجع ��ل �أب ��و يو�س ��ف ي � ُ�ذ ُّم النحو
ويق ��ول[ :و]( )95م ��ا النحو؟ فقل ��ت و�أردت �أن �أع ِّلمه النحو :م ��ا تقول يف رجل قال
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

755

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

10 9

57

لرج ��ل� :أنا ُ
غالم ��ك� ،أ ُّيهما كنت ت�أخذ به؟
قاتل ِ
غالمك؟ وقال ل ��ه �آخر� :أنا قات ٌل َ
ق ��ال� :آخذهم ��ا جميع ًا( ،)96فق ��ال له هارون� :أخط� ��أت ،وكان على عل ��م بالعربية،
فا�ستحي ��ا وقال :كيف ذلك؟ فقال( :)97ال ��ذي ي�ؤخذ بقتل الغالم هو الذي قال� :أنا
ما�ض ،ف�أ َّما( )98ال ��ذي قال� :أنا قات ٌل غالمك،
قات ُل غالم ��ك ،بالإ�ضافة ،لأ َّنه فع ٌل ٍ
ب�ل�ا �إ�ضاف ��ة( )99ف�إ َّن ��ه ال ي�ؤخ ��ذ لأ َّن ��ه م�ستقبل مل يكن بع ��د ،كما ق ��ال اهلل تعالى:
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [الكهف  ،]24-23 /18فلوال �أنَّ
التنوي ��ن( )100م�ستقب ��ل ما جاز فيه غد ًا ،فكان �أبو يو�س ��ف بعد ذلك ميدح العربية
والنحو(.)101
( )3ويف طبقات( )102الكمال البن الأنباري(:)103
قال ال� � ُّدوري( :)104كان �أبو يو�سف يقع يف الك�سائي ويق ��ولَّ � :أي �شيء ُيح�سنُ ؟
�إمنا ُيح�سن �شيئ ًا من كالم العرب ،فبلغ ذلك الك�سائي ،فالتقيا عند الر�شيد ،وكان
الر�شي ��د ِّ
يعظم الك�سائ ��ي لت�أديبه �إ َّياه ،فقال لأبي يو�سف[ :ي ��ا يعقوب](� :)105أي�ش
تق ��ول يف رجل قال المر�أت ��ه� :أنت طال ٌق طال ٌق طالقٌ؟ قال :واح ��دة ،قال :ف�إن قال
لها�(( :أنت طال ٌق �أو طال ٌق �أو طالقٌ))؟ قال :واحدة ،قال :ف�إن قال لها� :أنت طال ٌق
ث ��م طال� � ٌق ثم طالقٌ؟ قال :واحدة ،ق ��ال :ف�إن قال لها� :أنت طال� � ٌق وطال ٌق وطالقٌ؟
ق ��ال واح ��دة ،قال الك�سائي :يا �أم�ي�ر امل�ؤمنني �أخط�أ يعق ��وب يف اثنتني و�أ�صاب يف
اثنتني� ،أ َّما قوله� :أنت طال ٌق طال ٌق طال ٌق فواحدة ،لأنَّ الثنتني الباقيتني ت�أكيد ،كما
مي ،و�أ َّما قوله� :أنت طال ٌق �أو طال ٌق
مي كر ٌ
مي كر ٌ
تقول� :أنت قائم قائم قائم ،و�أنت كر ٌ
�أو طال� � ٌق فهذا ٌّ
�شك ،وقعت( )106الأولى التي ُتتيقن ،و�أما قوله� :أنت طال ٌق ثم طال ٌق
ثم طال ٌق فثالث لأنه ن�سق ،وكذلك قوله� :أنت طال ٌق وطال ٌق وطالقٌ.
( )4وقال �أبو عبداهلل بن ُم ْق َلة(:)107
حدثني �أبو العبا�س �أحمد بن يحيى( )108قال :اجتمع الك�سائي والأ�صمعي
عن ��د الر�شيد ،وكانا معه يقيمان ُمبقام ��ه ،و َي ْظ َعنان َ
بظ ْع ِنه( ،)110ف�أن�شد الك�سائي:

()109
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[الب�سيط]
ِ ()111

رئمان �أن ٍ��ف �إذا ما �ضنّ باللنب

�أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به

ا�سكت ،م ��ا �أنت وهذا؟
فق ��ال الأ�صمع ��ي :رئمان بالرفع ،فقال ل ��ه الك�سائيْ :
ورئمان ،ومل يكن الأ�صمعي �صاحب عربية ،ف�س�ألت �أبا العبا�س
يجوز رئمانُ ورئمانَ
ِ
أنف ،و�إذا
كي ��ف جاز ذل ��ك؟ فقال� :إذا رفع ُرفع بـ ينفع� ،أي� :أم كي ��ف ينفع رئمان � ٍ
ُن�صب ن�صب بتعطي ،و�إذا ُج ّر جر بر ّده على الهاء يف به ،قال :واملعنى :وما ينفعني
�إذا وعدتن ��ي بل�سان ��ك ثم مل ت�صدق ��ه بفعلك؟ يقال ذلك للذي ي�ب ُّ�ر وال يكون منه
نف� � ٌع كهذه الناقة التي ت�ش� � ُّم ب�أنفها مع مت ُّنع د َّرته ��ا( ،)112والعلوق :التي علق عليها
وجعل بني
ولده ��ا( ،)113وذل ��ك �أ َّنه نحر عنها ،ثم ُح�شي( )114جلده تبن� � ًا �أو ح�شي�ش ًا ُ
يديها حتى ت�ش َّمه وتد َّر عليه ،فهي ت�س ُكن �إليه م َّرة ثم تنفر عنه ثانية ،ت�ش ُّمه ب�أنفها
ثم ت�أباه بقلبها( ،)115فيقول :فما ينفع هذا ال َب ِّو(� )116إذا ت�شممته ثم منعت د َّرتها؟
( )5وح� � َّدث املرزب ��اين عن �إبراهي ��م بن �إ�سماعي ��ل الكاتب ق ��ال(� :)117س�أل
عيب
اليزي ��دي( )118الك�سائ ��ي بح�ض ��رة الر�شي ��د فق ��ال :انظ ��ر ،يف ه ��ذا ال�شع ��ر ٌ
و�أن�شده([ :)119م .الرمل]
م�����������ا ر�أي�������������ن�������������ا خ�����������رب�����������اً ن����ق����ـ

ال ي���������ك���������ون ال���������ع����ي����ر م�������ه�������راً

ق��������ر ع�����ن�����ه ال�����ب�����ي�����������ض �����ص����ق���� ُر
ال ي����������ك����������ون امل����������ه����������ر م������ه������ ُر

فق ��ال الك�سائي :قد �أقوى ال�شاعر ،فقال له اليزيدي :انظر فيه ،فقال� :أقوى،
ال ب َّد �أن ين�صب املهر الثاين على �أ َّنه خرب كان ،ف�ضرب اليزيدي ب َق َل ْن ُ�س َو ِته الأر�ض
وق ��ال� :أنا �أب ��و محمد ،ال�شعر �صواب� ،إنمّ ا ابتد�أ فقال :املُ ْه� � ُر ُم ْه ُر .فقال له يحيى
خلط�أُ
اب ��ن خال ��د(� :)120أتتك ّنى بح�ضرة �أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن؟ وتك�شف را�س ��ك؟ واهلل َ
أن�ستني
الك�سائي مع �أدبه � ُّ
أحب �إلينا من �صوابك مع �سوء ِف ْعلك .فقال :ل ّذة ال َغ َل َبة � َ
من هذا ما �أُح�سن.
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

757

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

10 9

57

( )6وقال ياقوت(:)121
ق ��ر�أت ّ
بخط �أب ��ي �سعيد عبد الرحمن ب ��ن علي ال َيزْ دادي اللغ ��وي الكاتب يف
كتاب «جالء املعرفة»( )122من ت�صنيفه:
قيل :اجتمع �إبراهيم ال ّن ّظ ��ام( )123و�ضرا ٌر( )124بني َي َدي الر�شيد ،فتناظرا يف
اذهب بهذين
ال َق � َ�در حتى د ّق ْت مناظرتهما فلم يفهمها ،فقال لبع�ض اخلدم(ْ :)125
�إل ��ى الك�سائي حتى يتناظرا بني يديه ثم يخربك َملن الفلج( )126منهما ،فلما �صارا
�إل ��ى بع� ��ض الطريق قال �إبراهي ��م ل�ضرار(� :)127أن ��ت تعلم �أنّ الك�سائ ��ي ال ُيح�سن
تهيء له م�س�ألة نح ٍو،
�شيئ� � ًا م ��ن ال ّنظر ،و�إمنا مع َّوله على النحو واحل�ساب ،ولك ��ن ِّ
و�أه ِّي ��ئ له م�س�ألة ح�س ��اب ،فن�شغله بهما ،لأ َّنا ال ن�أمن �أن ي�سم ��ع م َّنا ما مل ي�سمعه
ومل يبلغ ��ه ف ْه ُمه �أن ين�سبن ��ا �إلى الزندقة فلما �صارا �إليه �س َّلما عليه ،ثم بد�أ �ضرار
فقال� :أ�س�ألك �-أ�صلحك اهلل -عن م�س�ألة النحو؟ قال :هاتها ،قال :ما ح ُّد الفاعل
واملفعول به؟ قال الك�سائي :ح ُّد الفاعل ال َّرفع �أبد ًا وح ُّد املفعول [به]( )128الن�صب
�أب ��د ًا ،ق ��ال :فكيف تقول�ُ :ضرب زي ٌد ،قال�ُ :ضرب زيد ،ق ��ال :ف ِل َم رفعت زيد ًا وقد
ي�سم فاعله ،ق ��ال( :)129فقد
�شرط ��ت �أنَّ املفع ��ول ب ��ه من�صوب �أبد ًا؟ ق ��ال :لأنه مل َّ
�أخط� ��أت يف العب ��ارة �إذ مل تق ��ل� :إنَّ من املفعول�ي�ن ما(� )130إذا مل ي�س � َّ�م فاعله كان
�سم فاعله؟ قال :لأ َّنا �إذا
مرفوع� � ًا ،ومن جعل لك احلكم ب�أن جتعل الرف ��ع لمِ َن مل ُي َّ
�ستحكم
مل نذكر الفاعل �أقمنا املفعول به مكانه( ،)131لأنَّ الفعل الواقع عليه غري ُم ِ
النق� ��ص و[ع ��دم]( )132النق�ص مطابق للرفع ،ف�إذا ذكرنا م ��ن فعل به و�أف�صحنا
ي�سم فاعله
بذل ��ك ن�صبناه قال له :ف�إن كان النق�ص مطابق� � ًا للن�صب( )133ف َما مل َّ
�أول ��ى به ،لأ َّنا �إذا قلنا�ُ :ضرب زي ٌد فقد ميكن �أن يكون َ�ضر َبه مئة رجل ،و�إذا قلنا:
�ضرب عبد اهلل زيد ًا فلم ي�ضربه �إال رجل واحد ،فالذي �أمكن �أن ي�ضربه مئة رجل
ممن مل ي�ضربه �إال [رج� � ٌل]( )134واحد ،فوقف الك�سائي
�أول ��ى بالن�ص ��ب والنق�ص َّ
فلم يد ِر ما يقول.
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( )7ث ��م قال له �إبراهيم� :أ�س�أل ��ك �-أ�صلحك اهلل -عن م�س�ألة من احل�ساب؟
قل ،قال :كم جذر ع�شرة؟ قال :اجمع( )135ا ُ
ق ��الْ :
حل َّ�ساب على �أ َّنه ال جذر لع�شرة،
ق ��ال :فه ��ل علم اهلل جذرها؟ قال :اهلل تعالى عامل كل �ش ��يء ،قال :فما �أنكرت �أن
يك ��ون اهلل [تعال ��ى](� )136إذ علم جذرها �ألقاه( )137على نب � ٍّ�ي من �أنبيائه ،ثم �ألقاه
ذل ��ك النبي �إلى �صف � ٍّ�ي من �أ�صفيائه ،ثم مل يزل ذلك العل ��م( )138ينمي حتى �صار
عل ��م جذر ع�شرة عندي ،و�أكون �أنا �أعلم جذرها( )139وال تعلمه �أنت وتكون مخطئ ًا
فيما قلت.
[فالتف ��ت الك�سائ ��ي �إلى الغالم وقال :اذهب بهذين �إل ��ى �أمري امل�ؤمنني فقل:
�إنهم ��ا زنديقان كافران باهلل العظيم .ق ��ال :وكان اخلادم لبيب ًا ح�صيف ًا؛ ف�أح�سن
العبارة عنهما ،وح�سّ نَ �أمورهما ،ف�أمر لهما بجائزة �سن ّية و�صرفهما](.)140
( )8وقال ياقوت(:)141
مما �أ�سنده �إلى املغرية بن محمد عن �أبيه
ح ّدث املرزباين يف �أخبار الك�سائي ّ
قال :ملا دخل الك�سائي الب�صرة �أ ّول دخلة جل�س يف حلقة يون�س( )142ينتظر خروجه،
()143
ف�س�أله ابن �أبي ُع َي ْن َنة عن (�أَ ْو َلقَ ) هل ين�صرف �أو ال ين�صرف؟ فقال�[ :أولق]
ف�سئل عن (�أَ ْو َلق)
�أَ ْف َعل ال ين�صرف .فقال ابن �أبي ُع َيينة :خط�أ واهلل ،وخرج يون�س ُ
ُ
فق ��ال :تقول� :أُ ِلقَ
الرجل فه ��و م�ألوق ،فثبتت الهمزة ،وكذل ��ك (�أرنب) م�صروف
أر�ض ُم�ؤَ ْر ِن َبة ،فتثبت الهمزة .قال :وامل� ُ
لأنه َف ْع َلل ،لأ ّنك تقولٌ � :
ألوق املجنون .انتهى
( )9ويف معج ��م ياق ��وت( :)144قال :وح َّدث محم ��د بن �إ�سح ��اق ال َّندمي(،)145
ق ��ال( :)146ملَّا �أراد املت ��وكل(� )147أن يتخذ امل�ؤدِّبني لولده جعل ذل ��ك �إلى �إيتاخ(،)148
()151
كاتب ��ه� ،أن يتول ��ى ذل ��ك ،فبعث �إل ��ى ُّ
الط ��وال( )149والأحم ��ر( )150وابن ق ��ادم
و�أبو ع�صي ��دة( )152وغريهم من �أدب ��اء ذلك الع�صر ،ف�أح�ضره ��م جمل�سه ،وجاء
�أب ��و ع�صي ��دة فقع ��د يف �آخ ��ر النا�س ،فقال ل ��ه من قرب من ��ه :لو ارتفع � َ�ت فقال:
بل �أجل�س حيث انتهى بي املجل�س ،فل َّما اجتمعوا قال لهم الكاتب :لو تذاكرمت وقفنا
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عل ��ى مو�ضعكم م ��ن العلم واخرتنا ،ف�ألق ��وا بينهم بيت ابن عنق ��اء الفزاري(:)153
[الوافر]
ذري���ن���ي � مَّإن�����ا خ��ط��ئ��ي و���ص��وب��ي

������ي و�إ َّن م�������ا �أن������ف������ق������تُ م ُ
�������ال
ع������ل َّ

فقال ��وا :ارتف ��ع م ��ال ب�إنمَّ ��ا� ،إذ كانت مبعن ��ى الذي ،ث ��م �سكتوا ،فق ��ال لهم
�أبو ع�صيدة من �آخر النا�س :هذا الإعراب ،فما املعنى؟ ف�أحجم النا�س عن القول،
فقي ��ل له :فما املعن ��ى؟ قال� :أراد ما َلو ُم ��ك �إ َّياي و�إنمّ ا �أنفقت م ��ا ًال( )154ومل �أنفق
ِعر�ض� � ًا()155؟ فامل ��ال ال �أُالم على �إنفاق ��ه ،فجاءه خادم �صدر املجل� ��س ف�أخذ بيده
حتى َّ
تخطى به �إلى �أعاله ،وقال له :لي�س هذا مو�ضعك ،فقال :لأَن �أكون يف جمل�س
يل من �أن �أكون يف جمل�س � َّ
أحب �إ َّ
أحط عنه ،فاختري هو
�أرتف ��ع( )156من ��ه �إلى �أعاله � ُّ
وابن قادم.
( )10وفيه قال(:)157
ق ��ر�أت بخ ��ط عبد ال�س�ل�ام الب�صري يف كت ��اب محمد بن �أب ��ي الأزهر ،قال:
حدثن ��ي وه ��ب بن �إبراهيم خ ��ال ُع َب ْيد اهلل ب ��ن �سليمان بن وهب ،ق ��ال :ك َّنا يوم ًا
بني�ساب ��ور يف جمل� ��س �أب ��ي �سعيد �أحم ��د بن خال ��د ال�ضري ��ر( ،)158وكان �أبو �سعيد
عامل� � ًا باللغة �إذ هج ��م علينا جمنون من �أهل ُقم( ،)159ف�سقط على جماعة من �أهل
ل�سقط ِته ووثب �أبو �سعيد ال ُ
ي�ش ُّك �أنَّ �آفة قد حلقتنا من
املجل�س ،فا�ضطرب النا�س َ
�سق ��وط ج ��دا ٍر �أو �شرود بهيمة ،فل َّما ر�آه املجنون عل ��ى تلك احلال قال :احلمد هلل
رب العامل�ي�ن ،عل ��ى ِر�س ِل َك يا �شيخ ال ُت َرع� ،آذاين ه� ��ؤالء ال�صبيان ،و�أخرجوين عن
طبع ��ي �إلى ما ال �أ�ستح�سنه من غريي ،فقال �أب ��و �سعيد :امنعوا عنه عافاكم اهلل،
فوثبن ��ا ف�ش َّردن ��ا من كان [يعبث به]( )160ورجعنا ،ف�سك ��ت �ساعة ال يتكلم� ،إلى �أن
عدن ��ا �إلى م ��ا ك َّنا فيه من املذاكرة ،وابت ��د�أ بع�ضنا يقر�أ ق�صيدة م ��ن �شعر َن ْه َ�شل
ابن جرير التميمي حتى بلغ قوله([ :)161الطويل]

10 9

57

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

760

ف������آب�����ا ومل ُت���ع���ق���د وراءه������م������ا ي��� ُد
���س��ي��ل��ق��اه م���ك���روه م���ن امل����وت �أ����س���و ُد

غالمان خا�ضا املوت من كل جانب
م���ت���ى ي���ل���ق���ي���ا ق�����رن�����اً ف��ل��ا ب�����د �أن�����ه

فم ��ا ا�ستتم هذا البيت حتى قالِ :قف يا �أيها القارئ ،تتجاوز املعنى وال ت�س�أل
عن ��ه؟ ما معنى قول ��ه( :ومل تعقد وراءهم ��ا يد)؟ ف�أم�سك َم ��نْ ح�ضر عن القول،
فقال :قل يا �شيخ ،ف�إ َّنك املنظور �إليه واملقتدى به ،فقال �أبو �سعيد :يقول �إنهما رميا
ب�أنف�سهم ��ا يف احلرب �أق�صى مراميها ورجعا موفوري ��ن مل ي�ؤ�سرا فتعقد �أيديهما
كتف� � ًا ،فقال :يا �شيخ �أتر�ضى لنف�سك بهذا اجل ��واب؟ ف�أنكرنا ذلك على املجنون،
فنظ ��ر بع�ضنا �إلى بع�ض ،فقال له �أبو �سعيد :هذا الذي عندنا ،فما عندك؟ فقال:
املعنى يا �شيخ� :آبا ومل تعقد يد مبثل فعلها بعدهما ،لأنهما فعال ما مل يفعله �أحد،
كما قال ال�شاعر([ :)162ال�سريع]
ق���������و ٌم(� )163إذا ع�����دَّت مت���ي��� ٌم م��ع��اً
�أل����ب���������س����ه اهلل ث�����ي�����اب ال�����نَّ�����دى

�����س����ادات����ه����ا ع����������دُّ وه ب���اخل���ن�������ص��� ِر
ف����ل����م ت����ط����ل ع����ن����ه ومل ت���ق�������ص��� ِر

�أيُ :خلقت له ،وقريب من الأول قوله[ )164(:الرجز]
قومي بنو مذحج من خري الأمم

ال ي�������ص���ع���دون ق����دم����اً ع���ل���ى ق���دم

يعن ��ي �أنه ��م يتقدمون النا�س وال يط� ��ؤون على عقب �أحد ،وه ��ذان فعال ما مل
يفعل ��ه(� )165أحد .فلقد ر�أي ��ت �أبا �سعيد وقد احم َّر وجهه وا�ستحيا من �أ�صحابه ،ثم
َّ
غط ��ى املجن ��ون ر�أ�سه وخرج وهو يق ��ول :يت�ص َّدرون فيغ ُّرون النا� ��س من �أنف�سهم،
فقال �أبو �سعيد بعد خروجه :اطلبوه ،ف�إنيِّ �أظ ُّنه �إبلي�س ،فطلبناه فلم نظفر به(.)166
[الف�صل الثاين]

()167

قال �أب ��و القا�سم عبد الرحمن ب ��ن �إ�سحاق الز ّّجاج ��ي( )168ال ّن ْحوي يف كتابه
اال ّدكار بامل�سائل الفقهية(:)169
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امل�س�ألة الأولى(:)170
ُ
الرجل المر�أته�( :إنْ �أعطيت ��ك� ،إن وعد ُت ِك� ،إن �س�ألتني [3ب]
ق ��ال� :إذا قال
ف�أن ��ت طال ٌق ثالث� � ًا) فهذه ال تطلق حتى تب ��د�أ بال�س�ؤال ثم ي ِعدها ث � َّ�م يعطيها بعد
ال ِع ��دة؛ لأنه ابتد�أ بالعطية وا�شرتط له ��ا ال ِع َدة ،وا�شرتط لل ِعدة ال�س� َؤال ،فقد جعل
�شرط ِّ
كل �شيءٍ قبله ،فالعدة بعد ال�س�ؤال ،والعطية بعد العدة ،وكذلك يقع الرتتيب
يف احلقيق ��ة .ولي� ��س ههن ��ا �إ�ضمار الفاء لأن ج ��واب ِّ
كل جزاء( )171ق ��د تق َّدم قبله
ف�ص ��ار مث ��ل قول ��ك�“ :أقوم �إن ُقم ��ت”� ،أال ترى �أن ��ه ال يلزمك القي ��ام حتى يقوم
َ
مخاط ُبك ،و�أنَّ اجلواب مبدوء به.
لرجل�( :إن �أعطيتك� ،إن وعدت ��ك� ،إن �س�ألتني فعبدي حر)،
وكذل ��ك �إن قال ٍ
فلي�س ُيعتق حتى ُيبد�أ بال�س�ؤال َّثم يكون منه العدة ،ثم العطية ،ف�إن ابتد�أ بالعطية
م ��ن غري �س�ؤال وال ِع َدة ال يعتق ،وكذلك امل ��ر�أة ال تطلق ،وكذلك �إن وعده من غري
�س�ؤال ثم �أعطاه(.)172
امل�س�ألة الثانية:
ف�إن قال لها�( :إن �س�ألتني� ،إن �أعطيتك� ،إن وعدتك ف�أنت طالق) فهو م�ضم ٌر
للفاء يف اجلزاء الثاين؛ لأن العطية ال تكون �إال بعد ال�س�ؤال ،ك�أنه قال� :إن �س�ألتني
ف� ��إن �أعطيت ��ك� ،إن وعدت ��ك ف�أنت طال ��ق .وال ت�ضمر الفاء يف اجل ��زاء الثالث لأن
ال ِع � َ�دة قب ��ل العطية ،فهذه �أي�ض� � ًا ال تطلق حتى ت�س�أله ثم يعدها ث ��م يعطيها ،ك�أنه
ق ��ال� :إن �س�ألتني ف�إن �أعطيتك بعد �أن �أع ��دك ف�أنت طالق .فهي من جهة الطالق
ووقوع ��ه يف الرتتيب مثل الأولى� ،إال �أنها يف تقدير الفاء و�إ�ضمارها تخالفها ،ف�إن
�أعطاه ��ا من غري �س� ��ؤال مل تطل ��ق ،و�إن وعدها ومل يعطها مل تطل ��ق ،و�إن وعدها
و�أعطاها من غري �أن يتقدم �س�ؤال مل تطلق.
وكذلك �إذا قال لعبده�( :إن �س�ألتني� ،إن(� )173أعطيتك� ،إن وعدتك ف�أنت حر)،
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وكذلك ت�ضمر الفاء يف اجلزاء الثاين( ،)174ك�أنه قال� :إن �س�ألتني ف�إن �أعطيتك �إن
وعدتك ف�أنت حر.
امل�س�ألة الثالثة:
ف� ��إن ق ��ال�( :إن �س�ألتني� ،إن وعدتك� ،إن �أعطيتك ف�أن ��ت طالق) ،فهو م�ضمر
للف ��اء يف ذلك كل ��ه ،لأنه قد �أوقع كل �شيء يف مو�ضع ��ه لأن ال�س�ؤال يكون ثم ال ِع َدة
ثم العطية ،فك�أنه قال� :إن �س�ألتني ،ف�إن وعدتك ،ف�إن �أعطيتك ف�أنت طالق.
وه ��ذه امل�سائل الث�ل�اث يف ترتيب وق ��وع الطالق �س ��واء ،ويف تقدي ��ر العربية
مختلفة.
امل�س�ألة الرابعة:
ف�إن ق ��ال لها�[ :إن](� )175أجنبت(� )176إجنابة ،ف� ��إن اغت�سلت يف احلمام ف�أنت
َ
واغت�سل م ��رة يف احلمام ف�إنها تطل ��ق واحدة؛ لأن
طال ��ق ،ف�أجن � َ�ب ثالث م ��رات،
االغت�سال يف احلمام م�شرتط مع الإجناب فال يقع الطالق حتى يقعا مع ًا.
امل�س�ألة اخلام�سة:
ف� ��إن ق ��ال( :كلما �أجنبت منك �إجنابة ،ف�إن مات ف�ل�ان ف�أنت طالق) ف�أجنب
ثالث مرات ومات فالن ف�إنها تطلق ثال ًثا ،لأن موت فالن ال يرتدد مع كل �إجنابة،
أجنبت منك.
واملعنى� :أنت طالق �إن مات فالن بعدد كل �إجنابة � ُ
وكذل ��ك�« :إذا �سقط احلائط» و«�إن قدم زيد» يج ��ري هذا املجرى ،لأنه لي�س
مما يتكرر.
وقد قال بع�ض الفقهاء يف قوله( :كلما �أجنبت منك �إجنابة ،ف�إن اغت�سلت يف
احلم ��ام ف�أنت طالق) ف�أجن ��ب ثالث ًا واغت�سل يف احلمام م ��رة واحدة ف�إنها تطلق
ثالث� � ًا�4[ .أ] وجعل ��ه مبنزلة الفعل الذي ال يرتدد ،وه ��ذا غلط ،لأن الفعل �إذا كان
يجوز �أن يقع مع �شرطه فال يقع الطالق حتى يقعا مع ًا.
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امل�س�ألة ال�ساد�سة:
�إذا ق ��ال له ��ا�( :إن كلمتك ،و�إن دخلت دارك ف�أنت طال ��ق) ف�إنها تطلق ب�أحد
الفعلني لأن املعنى [به](� :)177إن كلمتك ف�أنت طالق ،و�إن دخلت دارك ف�أنت طالق،
لأن ��ه قد ك ��رر (�إن) مرتني ،وال بد لكل واحدة من ج ��واب لأنهما �شرطان .وكذلك
�إن ق ��ال لها�( :إن كلمتك ،و�إن دخلت دارك فعب ��دك حر) ف�إنه يعتق ب�أحد الفعلني
ملا ذكرت لك .و�إذا كان ذلك يجب ب�أحد الفعلني فوجوبه بهما جميع ًا �إذا وقعا مع ًا
�ألزم.
امل�س�ألة ال�سابعة:
�إذا قال لها�( :إن دخلت الدار وكلمتك ف�أنت طالق) فهذه تطلق بوقوع الفعلني
جميع� � ًا وال تطلق ب�أحدهم ��ا دون الآخر� ،إن دخل ومل يكلمه ��ا مل تطلق ،و�إن كلمها
ومل يدخ ��ل مل تطل ��ق ،و�إذا جمع بينهما طلقت ،وال يب ��ايل( )178ب�أيهما بد�أ بالكالم
�أم بالدخ ��ول� ،أي ذل ��ك ب ��د�أ به وقع الطالق بع ��د �أن يجمع بينهم ��ا؛ لأن املعطوف
بال ��واو يج ��وز �أن يق ��ع �آخره �أن يك ��ون عمرو يف الر�ؤي ��ة قبل زيد ،ق ��ال اهلل تعالى:
}ﯓ ﯔ{ [�آل عم ��ران  .]43/3وكذلك �إن قال لعبده�( :إن دخلت الدار،
وكلم ��ت زي ��د ًا ف�أنت حر) ،ف�إنه ال يعتق �إال بوقوع الفعل�ي�ن جميع ًا كيف وقعا ال فرق
بينهما( )179يف وقوع الأول قبل الثاين �أو الثاين( )180قبل الأول.
امل�س�ألة الثامنة:
�إن ق ��ال لها�( :إن دخلت ال ��دار فكلمتك ف�أنت طالق) [فهذه]( )181ال تطلق �إال
بوق ��وع الفعلني جميع� � ًا ،وتقدم املتق ��دم فيهما يف ال�شرط؛ ف�ل�ا تطلق حتى يدخل
ال ��دار �أو ًال ث ��م يكلمهما ف�إن كلمها قبل الدخول مل تطلق ،وكذلك العبد ال يعتق لأن
املعطوف بالفاء ال يكون �إال بعد الأول وكذلك (ثم)(.)182

10 9

57

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

764

امل�س�ألة التا�سعة:
ف� ��إن ق ��ال له ��ا�( :إن كلمتك �أو دخل ��ت دارك ف�أنت طالق) طلق ��ت بواحد من
الفعل�ي�ن و�إن مل يك ��رر (�إن) ،ف�أيهم ��ا وقع طلق ��ت؛ لأن (�أو) لأح ��د ال�شيئني ،وهو
مبنزل ��ة قولك�« :إن كلمتك ،و�إن دخلت دارك ف�أنت طالق» ،ال فرق بينهما يف وقوع
الط�ل�اق .وكذلك يف العتاق �إذا ق ��ال�( :إن كلمت زيد ًا �أو دخلت الدار فعبدي حر)
عت ��ق بواحد منهم ��ا .و�إن وقع الفعالن وق ��ع الطالق والعتاق ،لأن ��ه �إذا وقع بواحد
فاالثنان �أجدر �أن يقع بهما.
امل�س�ألة العا�شرة:
حال،
�إذا ق ��ال له ��ا�( :أنت طال ��ق و�إن دخلت الدار) طلقت يف وقته ��ا على كل ٍ
لأن املعن ��ى� :أنت طال ��ق �إن مل �أدخل الدار و�إن دخلتها ،لأن الواو عاطفة على كالم
مح ��ذوف ،وكذلك �إذا قال( :عبدي ح ��ر و�إن دخلت دارك) عتق على كل حال لأن
املعنى :عبدي حر �إن مل �أدخل دارك و�إن دخلتها ،وكذلك �إذا( )183قال( :عبدي حر
و�إن مل �أدخل دارك) عتق لوقته( )184على ما ذكرت لك.
امل�س�ألة احلادية ع�شرة:
ف� ��إن ق ��ال لها�( :أنت طالق �إذا دخلت الدار) مل تطل ��ق حتى تدخل الدار� .أما
(�إن) ف�ش ��رط ال يق ��ع الطالق �إال بعد وجود ما بعدها ،و�أما (�إذا) فوقت م�ستقبل،
فيه معنى [4ب] ال�شرط فك�أنه قال� :أنت طالق �إذا جاء وقت كذا ،فهي تطلق وقت
دخ ��ول الدار ،فق ��د ا�ستوت (�إن) و(�إذا) يف هذا املو�ض ��ع يف وقوع الطالق ،ولهما
موا�ضع كثرية يفرتقان فيها يف هذا املعنى �ستمر بك �إن �شاء اهلل تعالى.
امل�س�ألة الثانية ع�شرة:

ف� ��إن قال له ��ا�( :أنت طالق) �أَنْ دخل ��ت الدار -بفتح �أنْ  -طلق ��ت لوقتها؛ لأن
املعن ��ى� :أنت طالق من �أج ��ل �أن دخلت الدار� ،أو لأن دخلت الدار ،فقد �صار دخول
ال ��دار عل ��ة طالقها ،وال�سبب الذي من �أجله طلقه ��ا ،ال �شرط ًا لوقوع الطالق كما
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كان يف ب ��اب (�إنْ ) .وه ��ي تطلق �إذا فتح (�أنْ ) كانت دخلت الدار �أو مل تدخل ،ف�إن
الط�ل�اق يقع بها يف وقته .وكذلك �إذا �ش ��دد (�أنَّ ) وفتحها فقال�( :أنت طالق �أنك
دخلت الدار) طلقت لوقتها كانت دخلت الدار �أو مل تكن دخلت.
و�شرح ذلك �أنه لو بلغه �أنها دخلت دار زيد ومل تكن دخلتها يف احلقيقة فقال
زيد،
له ��ا� :أنت طالق ثالث ًا ،فقال ��ت له :مل ط َّلقتني؟ فقال من �أجل �أنك دخلت دار ٍ
فقالت� :إين مل �أدخلها قط ،وقع الطالق ،ومل يكن ذلك مبانع من وقوعه.
وكذل ��ك لو قال لها�( :أن ��ت طالق �إن دخلت الدار) -فك�س ��ر (�إنَّ ) و�ش َّددها-
خبها
طلق ��ت ،وهذا مل ُيخربها بالعل ��ة التي من �أجلها ط َّلقها ،ولك َّن ��ه طلقها ثم رَّ
خبه ��ا مبا لي�س مما هما فيه ب�شيءٍ  ،فالإخبار به
بخ�ب ٍ�ر منقطع من الأ َّول ،وك�أنه رَّ
�رط للطالق ،وال بعلة له .فهذا الفرق بني ك�سر
والإم�س ��اك عنه �سواء� ،إذ لي�س ب�ش � ٍ
(�إنَّ ) وت�شديدها ،وبني فتحها وت�شديدها ،وفتحها وتخفيفها ،وك�سرها وتخفيفها،
فاعلم ذلك.
امل�س�ألة الثالثة ع�شرة:
زيد) فك�أنه قال لها� :أنت طالق
ف� ��إن قال لها�( :أنت طالق �إذ( )185دخل ��ت دار ٍ
وق ��ت دخولك دار زيد فيما م�ضى ،وهي يف تقدير� :أنت طالق �أم�س ،فالطالق يقع
ٌ
متناق�ض ،فقد نق�ض �آخره �أ َّو َلهُ ،اللهم
امل�ضي لغ ٌو .وهذا يف اللغة كالم
به ��ا وذك ُر ُه َّ
خبها الآن مبا كان منه يف ذلك
�إال �أن يك ��ون قد طلقها يوم دخوله ��ا دار ٍ
زيد ،ثم رَّ
الوق ��ت ،و�إن كانت مل تدخل دار زيد قط ،فقال له ��ا� :أنت طال ٌق �إذ دخلت دار زيد
زيد ،ف�سوا ٌء هذا
فك�أنه قال لها� :أنت طال ٌق �أم�س ،ثم كذب عليها بقوله :دخلت دار ٍ
وقول ��ه�( :أنت طال ٌق �أم�س) ،و�( :أنت طالق �إذ دخلت دار زيد) .ولو ُحمل هذا على
حقيق ��ة اللغ ��ة كان قوله�( :أنت طال ��ق �إذ دخلت دار زيد) ،و�( :أن ��ت طال ٌق �أم�س)
كالم ًا م�ستحي�ل ً�ا ،لأنه متناق�ض؛ ك�أنه قال« :طلقتك �أم� ��س» ،و�أما قوله�( :أط ِّل ُقك
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�أم� ��س) فمحا ٌل ،النتقا�ض �أول ��ه ب�آخره .و�أما قوله( :طلقت ��ك �أم�س)؛ ف�إن كان قد
فع ��ل فقد م�ضى القول في ��ه ،و�إن كان مل يفعل ف�إمنا ك ��ذب يف �إخباره ،وباب وقوع
الطالق فيه ما يذهب �إليه الفقهاء يف ذلك(.)186
امل�س�ألة الرابعة ع�شرة:
َ
دعوتك ،ف�إن �أجبتني فعبدي حر) ،فدعاه ثالث مرات و�أجابه
�إذا قال( :كلما
م� � َّرة ف�إنه يعت ��ق واح ٌد من عبي ��ده؛ لأن الإجابة م�شرتطة مع الدع ��اء ،وهي ترتدد
[�5أ] ف�ل�ا يعتق العبد �إال بدع ��اء معه �إجاب ٌة .وكذلك �إن( )187ق ��ال المر�أته( :كلما
ناديت ��ك ،ف� ��إن �أجبتني ف�أنت طال ��ق تطليقة) ،فناداها ثالث م ��رات ف�أجابته مرة
طلقت واحدة.
امل�س�ألة اخلام�سة ع�شرة(:)188
�أن�شد الك�سائي([ :)189الطويل]

ف�إن ترفقي يا هند فالرفق �أحزم
ف���أن��ت ط�ل�اق وال���ط�ل�اق عزمية
فبيني بها �إن كنت غ�ير رفيقة

()190

و�إن تخرقي يا هند فاخلرق �أ�ش�أ ُم
()191
ث�لاث��اً وم���ن ي��خ��رق �أع ُّ����ق و�أظ���ل��� ُم
وم���ا الم����رئ ب��ع��د ال��ث�لاث ت���ق���د ُم

()192

�أما قوله(�( :)193أنت طالقٌ)( ،)194ففيه وجهان:
�أحدهم ��ا� :أن يكون م�صدر ًا مو�ضوع ًا مو�ضع ا�سم الفاعل كما قيل :رج ٌل عد ٌل
�أي :ع ��اد ٌل ،ورج� � ٌل �صو ٌم �أي� :صائ ٌم ،وفط� � ٌر وزو ٌر� ،أي :مفط ٌر وزائ ٌر ،كما قال اهلل
ع ��ز وج ��ل }:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ { [امللك  .]30 /67وقد يقع امل�صدر يف موقع
[ا�س ��م]( )195املفع ��ول �أي�ض ًا كم ��ا قيل“ :رج ٌل ر�ض � ً�ى �أي :مرت�ض � ٌّ�ي” .فك�أنه قال:
�أن ��ت طالق ،فو�ضع طالق ًا مو�ضع طال ��ق ا�سم الفاعل كما ترى .وهذه امل�صادر �إذا
ُو�ضع ��ت مو�ضع �أ�سم ��اء الفاعلني واملفعولني ف� ��إن �شئت تركتها [�أي�ض� � ًا]( )196على
مفرد يف الواحد واالثنني واجلمع وامل�ؤنث فتقول :رج ٌل عد ٌل[ ،ورجالن
لفظ ٍ
واحد ٍ
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ع ��د ٌل]( )197ورجال عد ٌل ،ون�سوة عدل ،و�إن �شئت ثني ��ت وجمعت ،فقد قيلُ :عدو ٌل
ومقان ��ع� ،أن�شدن ��ا �أب ��و عب ��د اهلل نفطوي ��ه( )198ق ��ال� :أن�شدنا �أحمد ب ��ن يحيى عن
ابن الأعرابي([ :)199الطويل]
ت��ق ِّ��ط��ع �أع���ن���ا َق ال��رج��ال امل��ط��ام�� ُع
����ش���ه���و ٌد ع���ل���ى ل��ي��ل��ى ع ٌ
�������دول م��ق��ان�� ُع

ط��م��ع��تُ ب��ل��ي��ل��ى � ْأن ُت���ري���ع و�إمن���ا

()200

خالء ولم يكن
وبايعتُ ليلى يف ٍ

فجمع «عد ًال» و»مقنع ًا» ،فقال« :عدول» ،و»مقانع» ،كما ترى.
والوج ��ه الث ��اين يف قول ��ه( :ف�أنت طال ��ق) �أن يكون ح ��ذف امل�ض ��اف ،و�أقام
امل�ض ��اف �إليه مقامه كما قيل� :صلى امل�سجد ،ي ��راد� :صلى �أهل امل�سجد ،وكما قال
اهلل ع ��ز وج ��ل }:ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ{ [يو�سف ]82/12
يري ��د �أهل القرية ،و�أ�صحاب العري؛ فحذف امل�ضاف و�أق ��ام امل�ضاف �إليه مقامه.
طالق ،فحذف امل�ضاف و�أقام امل�ضاف �إليه مقامه.
فكذلك �أراد� :أنت ذات ٍ
قالت اخلن�ساء([ :)201الب�سيط]

()202

ف�����إمن����ا ه����ي �إق����ب����ال و�إدب������������ار

ت��رت��ع م��ا رت��ع��ت حتى �إذا ادك��رت

�أي :ذات �إقبال و�إدبار .وقد يجوز �أن يكون جع ُلها ال َ
إقبال والإدبا َر لكرثة ذلك
منها جماز ًا وات�ساع ًا ،و�أن�شد �سيبويه[ :املتقارب]
وك���ي���ف �أوا������ص�����ل م����ن �أ���ص��ب��ح��ت

()203

خ��ل��ال�����ت�����ه ك���������أب��������ي م����������رح����������ب

يريد :كخاللة �أبي مرحب ،واخلاللة ال�صداقة.
و�أما قوله( :والطالق عزمية ثالث ًا) :ف�إنه �إذا ن�صب الثالث فك�أنه قال :ف�أنت
طالق [ثالث� � ًا]( ،)204فوقع بهما الط�ل�اق الثالث( ،)205ويكون قول ��ه «والطالق»...
عزمية مني جد ًا غري لغو(.)206
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و�إذا ق������������ال :ف��������أن�������ت ط��ل��اق

ُ
������ل������اث
وال����������������ط��������ل�������اق ع�����������زمي�����������ة ث

برف ��ع «ثالث» فك�أنه قال� :أنت طال� �قٌ ،ثم قال( :)207والطالق عزمي ٌة ٌ
ثالث �أي
الط�ل�اق ٌ
ثالث� ،أي :الذي مبثله يقع الفراق هو الثالث فيكون (ثالث) خرب ًا ثاني ًا
عن الطالق �أو مو�ضح ًا للعزمية(.)208
و�إن �ش ��اء كان تقدي ��ره« :ف�أنت طال ٌق ثالث ًا» ،ثم ف�س ��ر ذلك بقوله( :والطالق
عزمي ��ة ثالث) ،ك�أنه قال :والط�ل�اق الذي ذكرته �أو نويته عزمي ��ة ٌ
ثالث؛ فف�سره
بهذا .ودليل هذا� :إذا نوى الثالث ،ودليل ق�صد( )209الثالث ،وقوله يف البيت الذي
بعده( :فبيني بها) ،فهذا يدل على �أنه �أراد الثالث والبينونة.
ويجوز [5ب] ن�صب (عزمية) �إذا رفع الثالث فقال« :والطالق عزمي ًة ٌ
ثالث»
فعل ،ك�أنه ق ��ال :والطالق ٌ
ثالث �أعزم ذلك عزمي ًة ،ويجوز
فينت�ص ��ب على �إ�ضمار ٍ
�أن يك ��ون تقدير قوله« :والط�ل�اق �إذا كان عزمي ًة ٌ
ثالث» كما تقول :عبد اهلل راكب ًا
�أح�سن منه ما�شي ًا ،وكما تقول :هذا ُب�سر ًا �أطيب منه رطب ًا(.)210
و�أم ��ا قوله( :وم ��ن ْ
يخرق �أع ُّق و�أظل ��م) فمن كالم ال�شع ��ر ال يجوز يف منثور
الكالم( .)211انتهى(.)212
()213

الف�صل الثالث
قال ابن ه�شام(:)214

�سئل ��ت عن الفرق بني قولنا« :واهلل ال كلمت زيد ًا ،وال عمر ًا ،وال بكر ًا» بتكرار
(ال) وب ��دون تكرارها ،حتى قيل� :إن ال ��كالم مع التكرار �أميا ٌن يف كل منها كفارة،
و�أنه بدون التكرار ميني ،يف جمموعها كفارة.
واجل ��واب� :أن بينهم ��ا فرق� � ًا ينبن ��ي على قاعدة ،وه ��ي �أن اال�سم�ي�ن املتف َقي
الإع ��راب املتو�سط بينهما واو العطف تار ًة يتع�َّينَنَّ كونهما متعاطفني ،وتارة ميتنع
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ذلك ،ويجب تقدي ٌر مع الباقي ،ويكون العطف من باب عطف اجلمل؛ وتارة يجوز
الأمران.
ف ��الأول( )215نحو« :اخت�ص ��م زيد وعم ��رو» ،وا�صطلح زيد وعم ��رو» و«جل�ست
بني زيد وعم ��رو» و«هذان زيد وعمرو»؛ وذلك لأن االخت�صام والإ�صالح [هـ]93-
والبينية واملبتد�أ الدال على متعدد ،ال يكتفي باال�سم املفرد.
والثاين( )216نح ��و« :قامت هند وزيد» ،وقوله تعالى } :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{
[البق ��رة  ،]255/2وقوله تعالى }:ﭛ ﭜ ﭝ { [املائدة  }،]24/5ﮙ
ﮚ ﮛ { [طه  } ،]42/20ﯗ ﯘ ﯙ { [البقرة  }،]35/2ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ{ [طه .]58/20
فه ��ذه ونحوها يتعني فيها �إ�ضم ��ار العامل� ،أي :وال ي�أخذه نو ٌم ،وليذهب ربك،
وليذه ��ب �أخوك ،ولي�سكن زوج ��ك ،وكذلك التقدير :وال تخلف ��ه ،ثم حذف الفعل
وحده فربز ال�ضمري وانف�صل .ولوال ذلك( )217لزم �إعمال فعل الأمر والفعل امل�ضارع
ذي النون يف اال�سم الظاهر �أو ال�ضمري املنف�صل ،و�إ�سناد الفعل امل�ؤنث �إلى اال�سم
املذك ��ر .وكذلك قوله تعالى }:ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ{ [احل�شر  ،]9/59وقوله
ال�شاعر([ :)218الوافر]
()219

وزج����ج����ن احل����واج����ب وال����ع����ي����ون����ا

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

وقول الآخر([ :)220الرجز]
ع��ل��ف��ت��ه��ا ت��ب��ن��اً وم����اء ب����ارداً

وقوله([ :)222م.الكامل]
...

.....

م���ت���ق���ل���داً ����س���ي���ف���اً ورم�����ح�����اً وال�����ع�����ي�����ون�����ا

()223

�أي :والفوا الإميان� ،أو و�أحبوا الإميان ،وكحلن العيون ،و�سقيتها ماء ،وحام ًال
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رمح� � ًا .ومن ذلك قوله ��م« :ما جاءين زيد وال عم ��رو؟» �أي :وال جاءين عمرو؛ لأن
حرف النفي ال يدخل على املفردات؛ لأن الذي ُينفى �إمنا هو الن�سبة .وكذلك القول
يف ح ��رف اال�ستفهام �إذا قي ��ل�« :أجاءك زيد �أو عمرو» -بتحري ��ك الواو -تقديره:
�أو جاءك عمرو.
قلت :ما ذكرته يف النايف منتق�ض بقولهم« :جئت بال زاد» ،وما ذكرته يف
ف�إن َ
اال�ستفه ��ام منتق�ض بقوله تعالى } :ﯔ ﯕ { [ال�صافات ،)225(،)224(]16/37
قاله الزمخ�شري.
قل � ُ�ت� :أما ه ��ذا الإع ��راب فم ��ردود ،وال�ص ��واب �أن (�آبا�ؤنا) مبت ��د�أ ،وخربه
مح ��ذوف مدلو ٌل عليه بقوله تعالى} :ملبعوثون{ كما �أنها يف قراءة من �س َّكن الواو
كذلك(.)226
�زاد ،ولكنهم عدلوا عن ذلك الحتماله
و�أم ��ا املثال املذكور ف�أ�صله :ما جئت ب � ٍ
يجئ ي�ص ��دق عليه �أنه مل
خ�ل�اف( )227امل ��راد ،وهو نفي املج ��يء البتة ،ف�إن من مل ِ
م�صب النفي ،ومن ث ��م �سماها النحويون:
يج ��ئ ب � ٍ
�زاد ،فلذلك �أدخلوا (ال) عل ��ى ِّ
مو�ضع لي�س [�6أ] لها بالأ�صالة.
مقحمة� ،أي داخلة يف
ٍ
قلت :فل ��م يقولون« :ما جاءين زي ��د وال عمرو» حتى احتي ��ج �إلى �إ�ضمار
ف� ��إن َ
العامل؟
قل � ُ�ت� :إمنا يقولونه �إذا �أرادوا الداللة على نف ��ي الفعل عن كل منهما ب�صفتي
االجتم ��اع واالفرتاق� ،إذ لو مل يكرروا الثاين احتم ��ل �إرادة نفي اجتماعهما ،ونفي
كل منهما.
قلت :فهال �أجازوا يف اال�ستفهام «هل جاءك زي ٌد وهل عمرو؟» �إذا �أرادوا
ف�إن َ
التن�صي� ��ص على اال�ستفه ��ام عن جميء كل منهما ،ورف ��ع احتمال اال�ستفهام عن
اجتماعهما يف املجيء يف وقت؟
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قلت :لئال تقع �أداة ال�صدر ح�شو ًا.
ُ
ُ
العامل ،وقد �صار ذو ال�صدر �صدر ًا.
قلتُ :قدِّ َر
ف�إن َ
قل ��ت :نعم ،لكن تبقى �صورة اللفظ حينئ � ٍ�ذ قبيح ًة� ،إذ الأدا ُة داخل ٌة يف اللفظ
يف ح�شو الكالم ،وهم معتنون ب�إ�صالح الألفاظ كما يعتنون ب�إ�صالح املعاين.
والثالث( )228نحو« :قام زيد وعمرو».
قلت :فهل ن� ��ص �أح ٌد على ج ��واز الوجهني يف ذلك؛ عل ��ى وجوب تقدير
ف� ��إن َ
العامل مع تكرار النايف؟
أو�ضحت بالدلي ��ل ال�سابق وجوب تقدير
قل � ُ�ت� :أما م�س�أل ��ة تكرار النايف ،فقد �
ُ
العام ��ل فيها .و�أما م ��ا �أجزت فيه الوجهني فال �سبيل �إلى دف ��ع الإمكان فيه ،على
�أنني قد( )229وقفت يف كالم جماعة على ذلك ،قال بع�ض املحققني:
«اعل ��م �أن ال ��واو �ضرب ��ان :جامع ��ة لال�سمني يف عام ��ل واح ��د ،ونائبة مناب
()230
التثني ��ة ،حتى يكون قولك« :قام زي ��د وعمرو» مبنزلة «قام ه ��ذان» ،وم�ضمر
بعدها العامل ،وينبني عليها م�سائل:
�أحدها« :قام زيد وهن ٌد» برتك ت�أنيث الفعل ،فهذا جائ ٌز على الوجه الأول دون
الثاين؛ لأنا نقول على الأول :غ َّلبنا املذكر ،وال يقال ذلك على الثاين؛ لأن اال�سمني
مل يجتمعا(.)231
الثانية« :ا�شرتك زي ٌد وعمر ٌو».
الثالث ��ة« :زيد قام عمر ٌو و�أبوه» .وهاتان( )232جائزتان على التقدير الأول دون
الثاين.
الرابع ��ة :النفي ،فنقول عل ��ى الأول« :ما قام زيد وعم ��ر ٌو»( )233فيفيد النفي،
كم ��ا تقول :ما قام هذان .وتق ��ول على الثاين :ما قام زي ٌد وال عم ��ر ٌو( ،)234فيفيده
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كم ��ا تقول« :ما قام زي� � ٌد وال قام عمر ٌو» انتهى .وهو كالم ح�س ��نٌ بدي ٌع ،وقد �أورده
�أبو حيان( )235يف االرت�شاف وهو كاملنكر له للطفه وغرابته.
وق ��ال الزمخ�شري يف تف�سري قول ��ه تعال ��ى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ [الأح ��زاب « :]36/33ف� ��إن قل � َ�ت :كان من
يوحد كما تقول :ما جاءين من رج ��ل وال امر�أة �إال كان من �ش�أنه
ح ��ق ال�ضم�ي�ر �أن َّ
كذا وكذا.
قل � ُ�ت :نعم ،لكنهما وقع ��ا حتت النفي فع ّما كل م�ؤمن وم�ؤمنة ،فرجع ال�ضمري
على املعنى ال على اللفظ»( .)236انتهى.

ن�صوا
وق ��د �أ�شكل هذا ال ��كالم على بع�ضهم فاعرت�ضه؛ وذل ��ك لأن النحويني ُّ
عل ��ى� :أنَّ ال�ضم�ي�ر [بعد ال ��واو](- )237لكونه ��ا مو�ضوعة للجمع -يك ��ون( )238على
ح�سب املتعاطف�ي�ن ،تقول «زي ٌد وعمرو �أكرمتهما» ،وميتنع (�أكرمته) ،و�أجابوا عن
قوله تعالى :ﭽﭕﭖﭗﭘﭙﭼ ،و�أن( )239ال�ضمري بعد (�أو) -لكونها
مو�ضوع ��ة لأحد ال�شيئ�ي�ن �أو الأ�شياء -يك ��ون على ح�سب �أح ��د املتعاطفني ،تقول:
«زي ��د ًا �أو عمر ًا �أكرم ��ه» ،وال تق ��ول�( :أكرمهما) ،و�أجابوا عن قول ��ه تعالى :ﭽﭡ
ﭢﭣ ﭤﭥ[6ب] ﭦﭧﭨﭼ [الن�ساء .]135/4
فلم ��ا ر�أى ه ��ذا املعرت�ض ه ��ذه القاعدة �أ�ش ��كل عليه ق ��ول الزمخ�شري :كان
م ��ن حق ال�ضمري �أن يوح ��د؛ لأن العطف فيهما بالواو ،و�س� ��ؤال الزمخ�شري ،على
م ��ا قدمت تقريره� ،أن الكالم مع الن ��ايف جملتان ال جملة ،والواو �إمنا تكون للجمع
�إذا عطف ��ت( )240مف ��رد ًا على مفرد ،ال �إذا عطفت جملة على جملة ،ومن ثم منعوا
�أن يق ��ال« :هذان يقوم ويقع ��د» ،و�أجازوا« :هذان قائ ٌم وقاع� � ٌد»؛ لأن الواو جمعت
بينهما و�صريتهما كالكلمة الواحدة املثناة التي ي�صح الإخبار بها عن االثنني.
وقال �سيبويه(- )241رحمه اهلل�« :-إذا قيل« :ر�أيت زيد ًا وعمر ًا» ثم �أدخل حرف
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قلت« :م ��ا ر�أيت زيد ًا وعمر ًا» ،و�إن كنت قد مررت
النف ��ي ف�إن كانت الر�ؤية واحدة َ
بزيد وال م ��ررت بعمر ٍو» ،وهذا معنى ما نقل
قلت« :ما مررت ٍ
ب ��كل منها على حدة َ
عن ��ه ابن ع�صفور يف �شرح اجلمل .ف�أوج ��ب تكرار النايف عند تكرار الفعل ،ولكنه
()242
كاف لأن ��ه م�ستلز ٌم تكري َر
�ص� � َّرح بالفعل م ��ع النايف ،وقد بينا �أن تكرار النايف ٍ
الفعل.
�إذا تقرر هذا فنقول:
�إذا ك ��رر احلال ��ف النايف فهي �أميا ٌن ملا بينا م ��ن �أن تكرار (ال) ي�ؤذن بتكرار
[الفع ��ل]( )243و�صار قول ��ه« :واهلل ال كلمت زيد ًا وال عمر ًا وال بك ��ر ًا» مبنزلة قوله:
«واهلل ال كلمت زيد ًا  ،وال ما �شيت عمر ًا ،وال ر�أيت بكر ًا».
وه ��ذه �أمي ��ان قطع ًا ،يج ��ب يف كل منه ��ا كفارة ،فكذل ��ك يف املث ��ال املذكور،
ال يفرتق ��ان(� )244إال فيم ��ا يرج ��ع �إلى الت�صري ��ح والتقدير ،وك ��ون الأفعال متَّحدة
املعنى �أو متعددة ،وكال الأمرين ال �أثر له.
و�إذا مل يك ��رر الن ��ايف فالكالم محتمل لليم�ي�ن والأميان بناء عل ��ى نية الفعل
وعدمه ��ا ،و�إمنا حكموا ب�أنها مي�ي�ن واحدة بناء على الظاهر ،كما �أنهم مل يحكموا
باحتاد اليمني مع تكرار (ال) ،مع احتمالها للزيادة كما يف قوله تعالى :ﭽﭘﭙ
ﭚﭼ بع ��د قوله �سبحانه وتعال ��ى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭼ [فاط ��ر ]20-19/35لأنه خالف الظاهر( .)245نعم� ،إن ق�صد املتكلم
بقول ��ه« :واهلل ال كلم ��ت زيد ًا وعمر ًا» معنى :وال كلمت عمر ًا ،فهو ميينان؛ لأن ذلك
�أح ��د محتملي الكالم ،وقد ن ��واه؛ و�إن ق�صد بقوله« :ال كلمت زيد ًا وال عمر ًا» معنى
ني واحدة،
«ال كلمت زيد ًا وعمر ًا» الذي مل ي�ضمر فيه الفعل ،وقدر (ال) زائدة فيم ٌ
ال يلزم ��ه يف نف�س الأمر �إال كفارة واحدة �إن كان قد يلزم يف احلكم بخالف ذلك،
بناء على ظاهر لفظه.
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وق ��د يقال بامتناع هذا الوجه بنا ًء عل ��ى �أن (ال) �إمنا تزاد �إذا كان يف اللفظ
م ��ا ي�شعر بذلك كقرينة قوله تعال ��ى :ﭽﭑﭒﭼ ف�إن اال�ستواء ال يعقل من�سوب ًا
واحد ،وكذلك قول ��ه تعالى :ﭽﭒﭓﭔﭕﭼ [الأع ��راف  ]12/7ف�إن من
�إل ��ى ٍ
املعل ��وم �أن التوبيخ عل ��ى امتناعه من ال�سجود ،ال عل ��ى امتناعه من نفي ال�سجود؛
لأن ��ه �إذا امتنع من نفي ��ه كان مثبت ًا له .ف�أما املثال املذك ��ور( )246فال دليل فيه على
ذلك ،فال تكون (ال) فيه �إال نافية ،اهلل �أعلم .انتهى
تبحر يف [�7أ]
وقال( )247الك�سائي ملحم ��د بن احل�سن يف جمل�س الر�شيد :من ّ
علم العربية ته ّدى(� )248إلى جميع العلوم .فقال له محمد بن احل�سن :ما تقول فيمن
ال�س ْهو ،هل ي�سجد مر ًة �أخرى؟ فقال الك�سائي :ال .قالَ :مل ذا؟ قال:
�سها يف �سجود َّ
لأنّ ال ُّنح ��ا َة قال ��وا( :)249امل�ص ّغر ال ُي َ�ص ّغر( .)250يعني مثل الثرُّ ي ��ا وال ُك َم ْيت؛ لأنهما
ت�صغري َث ْر َوى و�أ ْكمت ،فقال له محمد بن احل�سن :ما تقول يف تعليق الطالق؟ قال:
ال�س ْي َل ال ي�سبق املطر(.)251
ال ي�ص ُّح .قالَ :مل؟ قال :لأنّ َّ
امل�صادر واملراجع
•الأ�شباه والنظائر يف النحو :جالل الدين ال�سيوطي .حتقيق �إبراهيم عبداهلل
(اجل ��زء الثالث) و�أحمد مختار ال�شريف (اجلزء الرابع) .مطبوعات جممع
اللغ ��ة العربي ��ة بدم�ش ��ق ،ط1407 ،1ه� �ـ1987 /م .وطبع ��ة �أخ ��رى بتحقيق
د.عبدالعال �سامل مكرم .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1406 ،1هـ 1985 /م.
•ارت�ش ��اف ال�ض ��رب من ل�سان الع ��رب� :أبو حيان التوحي ��دي .حتقيق د .رجب
عثمان محمد .مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1418 ،1هـ 1998 /م.
•الأعالم :خري الدين الزركلي .دار العلم للماليني ،بريوت ،ط2000 ،15م.
•�إع�ل�ام الورى :محمد بن طولون ال�صاحل ��ي الدم�شقي .حتقيق محمد �أحمد
دهمان .دار الفكر ،دم�شق ،ط1404 ،2هـ1984 /م.
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•�أم ��ايل الزجاجي� :أبو القا�س ��م عبد الرحمن بن �إ�سح ��اق الزجاجي .حتقيق
عبد ال�سالم هارون .دار اجليل ،بريوت ،ط1407 ،2هـ 1987 /م.
•�أم ��ايل ابن ال�شجري :هبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة احل�سني العلوي.
حتقي ��ق د .محم ��ود الطناحي .مكتب ��ة اخلاجني ،القاه ��رة ،ط1413 ،1هـ /
1992م.
•�أمايل القايل� :أبو علي القايل� ،إ�سماعيل بن القا�سم.
•�إنب ��اه ال ��رواة عل ��ى �أنباه النح ��اة :جمال الدي ��ن �أبو احل�سن عل ��ي بن يو�سف
القفط ��ي .حتقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهي ��م .دار الفكر العربي ،القاهرة -
م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1406 ،1هـ 1986 /م.
•الإن�ص ��اف يف م�سائ ��ل اخل�ل�اف ب�ي�ن النحوي�ي�ن الب�صري�ي�ن والكوفي�ي�ن:
عبدالرحم ��ن بن محمد الأنباري .حتقيق محم ��د محيي الدين عبد احلميد.
دار الفك ��ر ،بريوت ،الط ،الت ،حتقيق محمد محيي الدين عبد احلميد ،دار
اجليل ،بريوت ،ط1979 ،5م.
•بغي ��ة الوع ��اة يف طبقات اللغويني والنح ��اة :جالل الدي ��ن ال�سيوطي .حتقيق
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم .مطبعة عي�سى البابي احللبي و�شركاه ،القاهرة،
ط1384 ،1هـ1964 /م.
•تاج العرو�س م ��ن جواهر القامو�س :ال�سيد محم ��د مرت�ضى الزبيدي .مكتبة
احلياة ،بريوت ،الط ،الت.
•تاري ��خ بغداد :اخلطيب البغدادي (�أحمد بن علي) .دار الفكر ،بريوت ،الط،
الت.
•تاريخ ال�شام يف مطلع العهد العثماين ،ا�ستناد ًا �إلى مخطوطات نادرة و�إعادة
جم ��ع ال�صفحات ال�ضائعة من كتاب مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان البن
طول ��ون ال�صاحلي الدم�شقي :درا�سة وحتقي ��ق د�.أحمد �إيب�ش .هيئة �أبو ظبي
للثقافة والرتاث،ط1431، 1هـ2010 ،م.
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•حتفة الطالبني يف �إعراب�}:إن رحمة اهلل قريب من املح�سنني{ :ابن طولون
ال�صاحلي .حتقيق د .زيان �أحمد احلاج �إبراهيم .جملة املورد ،وزارة الثقافة
والإعالم العراقية ،املجلد ال�سابع ع�شر ،العدد الرابع1409 ،هـ1988 /م.
•جتربت ��ي يف حتقيق املخطوطات� ،أمنوذج ًا :ذخائ ��ر الق�صر يف تراجم نبالء
الع�ص ��ر الب ��ن طولون :د.ندى عبد ال ��رزاق اجليالوي .جمل ��ة املجمع العلمي
العراقي ،املجلد الثالث وال�ستون ،اجلزء الرابع (�ص .) 142-69
•حتليل موارد ابن طولون يف كتابه ق�ضاة دم�شق :د.فاطمة زبار عنيزان ،جملة
ديالى ،العدد الرابع واخلم�سون2012 ،م.
•التذك ��رة الفخري ��ة :ال�صاحب به ��اء الدين املن�شئ الإربل ��ي .حتقيق د .حامت
�صالح ال�ضامن .دار الب�شائر ،دم�شق ،ط1425 ،1هـ2004 /م.
•جام ��ع ال�ش ��روح واحلوا�ش ��ي :عب ��داهلل محم ��د احلب�ش ��ي .اجلم ��ع الثق ��ايف،
�أبوظبي1425 ،هـ2004 ،م.
•جمهرة اللغة :ابن دريد محمد بن احل�سن .حتقيق رمزي منري البعلبكي .دار
العلم للماليني ،بريوت ،ط1987 ،1م.
•خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب :عبد القادر بن عمر البغدادي .حتقيق
و�شرح عبد ال�سالم هارون .مكتبة اخلاجني ،القاهرة ط1989 ،3م.
•اخل�صائ� ��ص� :أب ��و الفت ��ح عثمان بن جن ��ي .حتقيق محمد عل ��ي النجار .دار
الكتاب العربي ،بريوت ،الط ،الت.
•الدرر اللوامع على همع الهوامع� :أحمد �أمني ال�شنقيطي .حتقيق محمد با�سل
عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1988 ،1م.
•دي ��وان البعيث (�شع ��ر البعيث املجا�شع ��ي) .جمع وحتقي ��ق د .عدنان محمد
�أحمد احتاد الكتاب العرب ،دم�شق ،ط2010 ،1م.
•دي ��وان اخلن�ساء متا�ضر بن عمرو .حتقي ��ق �أنور �أبو �سويلم .دار عمار للن�شر،
عمان ،ط1409 ،1هـ1988 /م.
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•دي ��وان الراعي النمريي .جمعه وحققه راينهرت فايريت .دار فرانت�س �شتايز
بفي�سبادن ،بريوت ،ط1980 ،1م.
•دي ��وان عبداهلل بن الزبعرى (�شعر عبداهلل ب ��ن الزبعرى) .حتقيق د .يحيى
اجلبوري .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1980 ،1م.
•ديوان علقم ��ة بن عبدة الفحل .حتقيق لطفي ال�صق ��ال ودرية اخلطيب :دار
الكتاب العربي ،حلب ،ط1969 ،1م.
•دي ��وان قي�س ب ��ن ذريح :قي� ��س ولبنى .حتقيق ح�س�ي�ن ن�ص ��ار .مكتبة م�صر،
القاهرة ،الط ،الت.
•دي ��وان جمنون ليلى .جمعه وحقق ��ه عبد ال�ستار �أحمد ف ��راج .مكتبة م�صر،
القاهرة ،الط ،الت.
•ديوان املع ��اين� :أبو هالل الع�سكري .حتقيق د .النب ��وي عبد الواحد �شعالن.
م�ؤ�س�سة العلياء للن�شر والتوزيع ،القاهرة ،ط2008 ،1م.
•دي ��وان النابغة اجلعدي (�شعر النابغة اجلع ��دي) .حتقيق عبد العزيز رباح.
املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،ط1964 ،1م.
•الرو�ض العاطر فيما تي�سر من �أخبار القرن ال�سابع �إلى ختام القرن العا�شر:
�ش ��رف الدين مو�سى بن يو�سف الأن�صاري .مخطوطة مكتبة الدولة يف برلني
بخط امل�ؤلف برقم . 9886
•�سم ��ط اللآيل يف �شرح �أمايل القايل� :أبو عبي ��د البكري .حتقيق عبد العزيز
امليمني .دار احلديث ،بريوت ،ط1984 ،2م.
•�شرح �أبيات مغني اللبيب :عبد القادر بن عمر البغدادي .حتقيق عبد العزيز
رباح و�أحمد يو�سف دقاق .دار امل�أمون للرتاث ،دم�شق ،ط.
•�ش ��رح اختي ��ارات املف�ضل :اخلطيب التربي ��زي يحيى بن عل ��ي .حتقيق فخر
الدين قباوة .دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1987 ،2م.
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•�شرح الت�صريح :خالد الأزهري .حتقيق محمد با�سل عيون ال�سود .دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط2000 ،1م.
•�شرح جمل الزجاجي :ابن ع�صفور الإ�شبيلي .حتقيق فواز ال�شعار .دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1هـ1998 /م.
•�شرح ديوان احلما�سة� :أحمد بن محمد املرزوقي .حتقيق عبد ال�سالم هارون.
مطبعة جلنة الت�أليف والن�شر والرتجمة ،القاهرة ،ط1968 ،2م.
•�ش ��رح �شواه ��د مغن ��ي اللبيب :ج�ل�ال الدين ال�سيوط ��ي .دار مكتب ��ة احلياة،
بريوت ،الط ،الت.
•�ش ��رح م ��ا يقع في ��ه الت�صحي ��ف والتحريف :احل�س ��ن بن عبداهلل ب ��ن �سعيد
الع�سك ��ري .حتقي ��ق د .ال�سيد محم ��د يو�سف .جممع اللغ ��ة العربية بدم�شق،
الط1401 ،هـ 1981 /م.
•�شرح املف�صل :ابن يعي�ش .عامل الكتب ،بريوت ،الط ،الت.
•�ش ��رح ابن الناظ ��م .حتقيق محمد با�سل عي ��ون ال�سود .دار الكت ��ب العلمية،
بريوت ،ط2000 ،1م.
•طبق ��ات النحويني واللغويني� :أبو بكر محمد ب ��ن احل�سن الزَّبيدي الأندل�سي.
حتقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم .دار املعارف ،القاهرة ،ط.2
•ف�ص اخلوامت فيما قيل يف الوالئم( :ابن طولون) محمد بن علي ال�صاحلي.
حتقيق نزار �أباظة .دار الفكر ،دم�شق ،ط1403 ،1هـ1983 /م.
•الفل ��ك امل�شح ��ون يف �أح ��وال اب ��ن طول ��ون( :اب ��ن طول ��ون) محمد ب ��ن علي
ال�صاحل ��ي .حتقيق محمد خري رم�ضان يو�سف .دار ابن حزم ،بريوت ،ط،1
1416هـ1996 /م.
•فهر�س مخطوطات جامعة امللك �سعود  13/النحو .
•الفهر�ست (الندمي) :محمد بن �إ�سحاق .دار املعرفة ،بريوت ،الط ،الت.
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•القالئ ��د اجلوهري ��ة يف تاري ��خ ال�صاحلي ��ة( :اب ��ن طولون) محم ��د بن علي
ال�صاحل ��ي .حتقيق محمد ب ��ن �أحمد دهمان .جممع اللغ ��ة العربية بدم�شق،
ط1401 ،2هـ1980 /م.
•كت ��اب �سيبويه� :سيبويه عمرو بن عثم ��ان .حتقيق عبد ال�سالم هارون .مكتبة
اخلاجني ،القاهرة ،ط1988 ،3م.
•الك�ش ��اف :ج ��ار اهلل محمود بن عمر الزمخ�شري .خ ��رج �أحاديثه وع ّلق عليه
خليل م�أمون �شيحا .دار املعرفة ،بريوت ،ط1430 ،3هـ2009 /م.
•الكواكب ال�سائرة ب�أعيان املائة العا�شرة :جنم الدين محمد بن محمد الغزي
و�ض ��ع حوا�شيه خليل املن�ص ��ور .دار الكتب العلمية ،ب�ي�روت ،ط1418 ،1هـ/
1997م.
•ل�سان العرب( :ابن منظور) محمد بن مكرم .دار �صادر ،بريوت ،الط ،الت.
•متعة الأذهان من التمتع بالإقران :محمد �شم�س الدين ابن طولون ال�صاحلي
ويو�سف ال�شيباين املو�صلي .دار �صادر ،بريوت ،الط ،الت.
•جمال� ��س العلماء :عب ��د الرحمن بن �إ�سحاق الزجاج ��ي .حتقيق عبد ال�سالم
هارون .مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1420 ،3هـ1999 /م.
•م�سالك الأب�ص ��ار يف ممالك الأم�صار :ابن ف�ضل اهلل العمري .حتقيق كامل
�سليمان اجلبوري .دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2000 ،1م.
•معجم الأدباء :ياقوت احلموي الرومي .حتقيق د� .إح�سان عبا�س .دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت ،ط1993 ،1م.
•معجم البلدان :ياقوت احلموي الرومي .دار �صادر ،بريوت ،الط ،الت.
•معج ��م القراءات القر�آنية� :أحم ��د مختار عمر وعبد العال حامل مكرم .عامل
الكتب ،القاهرة ،ط1997 ،3م.
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•مغني اللبيب :ابن ه�شام الأن�صاري .حتقيق محمد محيي الدين عبد احلميد:
املكتبة الع�صرية� ،صيدا ،لبنان ،الط1987 ،م.
•مفاكه ��ة اخلالن يف ح ��وادث الزمان :ابن طولون ال�صاحل ��ي .و�ضع حوا�شيه
خليل املن�صور .دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418 ،1هـم 1998م.
•املقا�صد النحوية يف �شرح �شواهد �شروح الألفية :بدر الدين محمود بن �أحمد
العين ��ي .حتقيق محمد با�سل عيون ال�س ��ود .دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1426هـ2005 /م.
•مقايي� ��س اللغة :ابن فار�س .حتقي ��ق عبد ال�سالم هارون .دار اجليل ،بريوت،
ط1991 ،1م.
•النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة .يو�سف بن تغري بردي .دار الكتب
امل�صرية ،الط ،الت.
•نزهة الألباء يف طبقات الأدباء :عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري .حتقيق
د� .إبراهيم ال�سامرائي .مكتبة الأندل�س ،بغداد ،ط1970 ،2م.
اله ْميان يف ُن َكت ال ُع ْميان� :صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي .حتقيق
• َن ْكت ِ
�أحمد زكي .املطبعة اجلمالية مب�صر بحارة الروم .الط1329 ،هـ1911 /م.
•الن ��وادر يف اللغة� :أبو زيد �سعيد بن �أو� ��س .دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط،2
1967م.
•ن ��ور القب� ��س املخت�صر م ��ن املقتب�س :اخت�ص ��ار يو�سف بن �أحم ��د بن محمود
احلاف ��ظ اليغموري .حتقيق رودلف زله ��امي .دار فرانت�س �شتايرن بفي�سبادن،
1384هـ1964 /م.
•هم ��ع الهوامع �شرح جمع اجلوام ��ع :جالل الدين ال�سيوط ��ي .مكتبة الكليات
الأزهرية ،القاهرة ،ط1327 ،1هـ.
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•هدي ��ة العارف�ي�ن� :إ�سماعيل بن محمد �أمني البغ ��دادي .مكتبة املثنى ،بغداد.
الط ،الت.
•الوايف بالوفي ��ات� :صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صف ��دي .دار فرانز�شتايرن
بفي�سبادن.
•وفي ��ات الأعيان و�أنباء �أبن ��اء الزمان :ابن خلطان �أحم ��د بن محمد .حتقيق
�إح�سان عبا�س .دار �صادر ،بريوت ،الط ،الت.

الهوامش
( )1الفلك امل�شحون �ص.27
( )2امل�صدر ال�سابق �ص .33
( )3متعة الأذهان �ص.843
( )4امل�صدر ال�سابق �ص.501
( )5الفلك امل�شحون �ص.27
( )6الفلك امل�شحون �ص.28
( )7متعة الأذهان �ص.264
( )8الفلك امل�شحون �ص.27
( )9امل�صدر ال�سابق �ص.161
( )10امل�ص ��در ال�سابق � ��ص .28ووهم د� .أحمد �إيب� ��ش حني ح�سب برهان الدين ب ��ن قنديل �أخ ًا للعالمة
اب ��ن طول ��ون من جهة �أمه ،و�أن �أمه كان لها زوج �آخر قب ��ل �أبيه .انظر :تاريخ ال�شام يف مطلع العهد
العثماين �ص.61
( )11ذكره ابن طولون يف مفاكهة اخلالن �ص.322
( )12متعة الأذهان �ص.264
( )13امل�صدر ال�سابق �ص.501
( )14الفلك امل�شحون �ص.27
( )15مفاكهة اخلالن �ص.324
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( )16تاريخ ال�شام يف مطلع العهد العثماين �ص .117ويف مفاكهة اخلالن �ص�( :413سافر نقيب اجلي�ش
العالء بن طالوا و�صهره �شيخ احلنفية عمي جمال الدين بن طولون.)...
( )17تاريخ ال�شام يف مطلع العهد العثماين �ص.238 ،192
( )18امل�صدر ال�سابق �ص ،237والكواكب ال�سائرة  ،257/2ومتعة الأذهان �ص.847
( )19متعة الأذهان �ص.282
( )20امل�صدر ال�سابق �ص.425
( )21امل�صدر ال�سابق �ص.87
( )22امل�صدر ال�سابق �ص.492
( )23امل�صدر ال�سابق �ص.876
( )24الفلك امل�شحون �ص.28
( )25امل�صدر ال�سابق �ص.28
( )26امل�صدر ال�سابق �ص.53
( )37امل�صدر ال�سابق �ص.52
( )28امل�صدر ال�سابق �ص.44
( )29امل�صدر ال�سابق �ص ،79رقم .89
( )30امل�صدر ال�سابق �ص ،99رقم .299
( )31عب ��د الرحمن بن �أبي بك ��ر بن محمد اخل�ضريي ال�سيوط ��ي (911 -849هـ1505 -1445 /هـم):
�إم ��ام حاف ��ظ م�ؤرخ �أديب ،ل ��ه نحو  600م�صنف .ول ��د يف القاهرة ،وتويف فيها .م ��ن كتبه :الأ�شباه
والنظائر ،والإتقان يف علوم القر�آن ،واالقرتاح ،وغريها .الأعالم .301/3
( )32جامع ال�شروح واحلوا�شي .211/1
( )33عثمان بن عمر بن �أبي بكر� ،أبو عمرو جمال الدين ابن احلاجب (646 -570هـ1249 -1174 /م)،
فقي ��ه مالكي ،من كبار العلماء بالعربية .ن�ش�أ يف القاه ��رة ،و�سكن دم�شق ،ومات بالإ�سكندرية .من
ت�صانيفه الكافية ،وال�شافية ،وجامع الأمهات يف فقه املالكية ،وغريها .الأعالم 211/4
( )34انظر جامع ال�شروح واحلوا�شي .1441 -1415/2
( )35محمد بن احل�سن الر�ضي الأ�سرتاباذي (ت 686هـ1287 /م) :عامل بالعربية ،من �أهل �أ�سرتاباذ
من �أعمال طرب�ستان .من كتبه� :شرح الكافية ،و�شرح ال�شافية .الأعالم .86/6
( )36جامع ال�شروح واحلوا�شي .1417/2
( )37الفلك امل�شحون �ص ،99رقم .300
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( )38عب ��د الرحمن بن �أحمد بن محمد اجلامي (898 -817هـ1492 -1414 /م) :مف�سر ،فا�ضل .ولد
يف ج ��ام ،وانتقل �إلى ه ��راة ،وتفقه ،و�صحب م�شايخ ال�صوفية .من كتب ��ه :تف�سري القر�آن ،والفوائد
ال�ضيائي ��ة؛ وهم� ��ش رحمه اهلل عل ��ى كافية ابن احلاج ��ب ،و�شرح ف�صو�ص احلك ��م البن ،وغريها.
الأعالم .296/3
( )39عب ��د الغف ��ور بن �صالح الالري (ت912هـ1507/م)� ،أديب ،نح ��وي .كان تلميذ ًا للمال جامي .من
كتبه :حا�شية على الفوائد ال�ضيائية ،وحا�شية على ر�سالة القو�شجي يف البالغة .الأعالم .32/4
( )40الفلك امل�شحون �ص ،99رقم .307
( )41محم ��د بن عبد اهلل ،اب ��ن مالك الطائي اجل ّياين (972 -600ه� �ـ1274 -1203 /م)� ،أحد الأئمة
يف عل ��وم العربي ��ة .ولد يف ج ّيان بالأندل� ��س ،وانتقل �إلى دم�شق� ،أ�شهر كتب ��ه الألفية يف النحو ،وله:
الت�سهيل ،و�شرح الت�سهيل ،والكافية ال�شافية .الأعالم .233/6
( )42الفلك امل�شحون �ص ،111رقم .410
( )43اب ��ن ه�ش ��ام :عب ��د اهلل بن يو�سف ب ��ن �أحمد ،جمال الدي ��ن ،ابن ه�ش ��ام (761 -708هـ-1309 /
1360م) :م ��ن �أئمة العربية .م ��واله ووفاته مب�صر من كتبه :مغني اللبي ��ب ،و�شذور الذهب ،وقطر
الندى ،وغريها .الأعالم .147/4
( )44الفلك امل�شحون �ص ،111رقم .411
( )45فهر�س مخطوطات جامعة امللك �سعود -13/النحو� ،ص.183
( )46الفلك امل�شحون �ص ،126رقم .559
( )47امل�صدر ال�سابق �ص ،136رقم .656
( )48امل�صدر ال�سابق �ص ،134رقم .629
()49امل�صدر ال�سابق �ص ،138رقم .693
( )50امل�صدر ال�سابق �ص ،106رقم .361
( )51امل�صدر ال�سابق �ص ،88رقم .174
( )52امل�صدر ال�سابق �ص ،108رقم .386
( )53امل�صدر ال�سابق �ص ،130رقم .587
( )54امل�صدر ال�سابق �ص ،86رقم .151
( )55امل�صدر ال�سابق �ص ،88رقم .175
( )56امل�صدر ال�سابق �ص ،130رقم .588
( )57امل�صدر ال�سابق �ص ،139رقم .704
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( )58امل�صدر ال�سابق �ص.154
( )59امل�صدر ال�سابق �ص.15
( )60انظر :جتربتي يف حتقيق املخطوطات �ص.107 -106
( )61الفلك امل�شحون �ص.35
( )62امل�صدر ال�سابق �ص.29
( )63امل�صدر ال�سابق �ص.53
( )64امل�صدر ال�سابق �ص.54
( )65من َبدّح �إذا باح ،وبدح ال�سحاب� :أمطر.
( )66الفلك امل�شحون �ص.154
( )67ق�س بن �ساعدة الإيادي� :أحد حكماء العرب ،ومن كبار خطبائهم يف اجلاهلية .تويف نحو  23ق.هـ.
الأعالم .39/6
(� )68صع�صع ��ة ب ��ن �صوحان العبدي :من �سادات عبد القي�س ،من �أهل الكوفة .كان خطيب ًا بليغ ًا عاق ًال.
�شهد �صفني مع علي ر�ضي اهلل عنه .تويف نحو 60هـ .الأعالم .294/3
( )69الرو�ض العاطر 235ب.
( )70الكواكب ال�سائرة .51/2
( )71الرو�ض العاطر �236أ.
( )72امل�صدر ال�سابق � 237أ.
( )73هو محمد بن محمد بن عبد ال�سالم بن �أحمد �أبو الفتح املالكي الربعي التون�سي (901هـم 975هـ)
كان فقيه� � ًا �أ�صولي� � ًا ،يفتي النا�س على مذهبه ،وله باع طوي ��ل يف الأدب ونقد ال�شعر .وكان يتعاطى
اخلم ��ر والأفيون واالختالط بالغلمان .الكواك ��ب ال�سائرة  ،21 -19/3و�شذرات الذهب -556/10
.557
( )74الكواكب ال�سائرة .20 -19/3
( )75امل�صدر ال�سابق .19/3
( )76امل�صدر ال�سابق .21/3
( )77الرو�ض العاطر 237ب.
( )78الكواكب ال�سائرة .20/3
( )79امل�صدر ال�سابق .53/2
( )80الفلك امل�شحون �ص ،79رقم ت�سل�سل الكتاب فيه .89
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( )81ياق ��وت ب ��ن عبداهلل الرومي احلم ��وي� ،أبو عبداهلل (626 -574ه� �ـ = 1229 -1178م) :من �أئمة
اجلغرافي�ي�ن ،وم ��ن العلماء باللغ ��ة والأدب� .أ�صل ��ه من الروم .م ��ن كتبه :معجم الأدب ��اء ،ومعجم
ال�شعراء ،ومعجم البلدان( .الأعالم .)131/8
( )82معج ��م الأدباء  ،1741/4وانظر اخلرب يف جمال�س العلماء � ��ص ،196وطبقات النحويني واللغويني
�ص ،127ونور القب�س �ص ،285و�إنباه الرواة  ،260/2والأ�شباه والنظائر .534/3
( )83املرزب ��اين :محمد بن عمران بن مو�سى� ،أبو عبيد اهلل املرزباين (384 -297هـ = 994 -910م):
�إخباري م�ؤرخ �أديب� .أ�صله من خرا�سان ،ومولده ووفاته ببغداد .من كتبه :معجم ال�شعراء ،واملو�شح
(الأعالم .)319/6
( )84يف معج ��م الأدب ��اء ( :1741/4فيم ��ا رفعه �إلى الأحم ��ر) ،وهذا الأ�صح ،لأن ب�ي�ن وفاتيهما حوايل
مائتي �سنة.
( )85الأحم ��ر النحوي :عل ��ي بن احل�سن (�أو املبارك) املعروف بالأحمر (194 - ...هـ = 810 - ...م):
م� ��ؤدب امل�أم ��ون العبا�س ��ي ،و�شيخ النح ��اة يف ع�صره� .أخ ��ذ العربية عن الك�سائي ،م ��ن كتبه :تفنن
البلغاء ،والت�صريف( .الأعالم .)271/4
(� )86أب ��و يو�سف القا�ضي :يعقوب بن �إبراهي ��م بن حبيب الأن�صاري الكويف البغدادي (182 -113هـ =
798 -731م)� :صاح ��ب الإمام �أب ��ي حنيفة ،وتلميذه .وهو �أول من دع ��ي قا�ضي الق�ضاة ،و�أول من
و�ضع الكتب يف �أ�صول الفقه .من كتبه :اخلراج ،والآثار( .الأعالم .)193/8
( )87محم ��د ب ��ن احل�سن بن فرقد ،من م ��وايل بني �شيبان (189 -131ه� �ـ = 804 -748م)� :إمام واله
الر�شي ��د ق�ض ��اء الرقة ثم عزله .من كتب ��ه :املب�سوط ،اجلامع الكبري ،اجلام ��ع ال�صغري( .الأعالم
.)80/6
( )88ه ��ارون الر�شيد بن محمد الهادي ب ��ن املن�صور العبا�سي (193 -149هـ = 809 -766م) .خام�س
اخللفاء العبا�سيني و�أ�شهرهم .كان عامل ًا بالأدب و�أخبار العرب واحلديث والفقه( .الأعالم .)62/8
( )89الك�سائ ��ي :عل ��ي ب ��ن حمزة بن عبد اهلل الأ�سدي بالوالء (189 - ...ه� �ـ = 8058 - ...م)� :إمام يف
اللغ ��ة والنح ��و والقراءة .وهو م� ��ؤدب هارون الر�شيد وابن ��ه الأمني .من كتب ��ه :املت�شابه يف القر�آن،
ومعاين القر�آن ،والقراءات( .الأعالم .)283/4
( )90يف معجم الأدباء( :فقال محمد بن احل�سن �أو �أبو يو�سف).
( )91يف معجم الأدباء( :والفقه �إذا عرف الرجل منه جملة �صار قا�ضي ًا).
(� )92إ�ضافة من معجم الأدباء.
( )93معجم الأدباء  ،1741/4وانظر اخلرب يف النور القب�س �ص ،286 -285والأ�شباه والنظائر .535/3
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(� )94إ�ضافة من معجم الأدباء.
(� )95إ�ضافة من معجم الأدباء.
( )96يف الأ�صل�( :آخذ بهما جميع ًا) ،والت�صويب من م�صادر اخلرب.
( )97يف معجم الأدباء( :قال).
( )98يف نور القب�س ومعجم الأدباء( :و�أما).
( )99يف نور القب�س ومعجم الأدباء�( :أنا قات ٌل غالمك ،بالن�صب).
( )100يف نور القب�س( :ولوال �أن املن ّون).
( )101يف نور القب�س( :النحو والعربية).
( )102نزهة الألباء يف طبقات الأدباء �ص ،63 -62وانظر اخلرب يف تاريخ بغداد  ،406/11و�إنباه الرواة
 ،260/2والأ�شباه والنظائر .539/3
( )103اب ��ن الأنب ��اري :عبد الرحمن بن محمد بن عب ��د اهلل الأن�صاري ،كمال الدي ��ن الأنباري (-513
277ه� �ـ = 1181 -1119م) :من علماء اللغ ��ة والأدب وتاريخ الرجال� .سكن بغداد وتويف فيها .من
كتبه :نزهة الألباء ،و�أ�سرار العربية ،والإن�صاف( .الأعالم .)327/3
( )104ال ��دوري :حف� ��ص بن عمر بن عبد العزي ��ز الأزدي الدوري (246 - ...ه� �ـ 860 - ... -م)� :إمام
الق ��راءة يف ع�صره .كان ثقة ثبت ًا �ضابط ًا .كان �ضرير ًا .ن�سبته �إلى «الدور» محلة ببغداد .من كتبه:
قراءات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وما اتفقت �ألفاظه ومعانيه من القر�آن( .الأعالم .)264/2
(� )105إ�ضافة من نزهة الألباء وتاريخ بغداد و�إنباه الرواة.
( )106يف نزهة الألباء( :فوقعت).
( )107معج ��م الأدب ��اء  ،1744/4وانظر اخل�ب�ر يف� :أمايل الزجاجي � ��ص ،50وجمال�س العلماء �ص-35
 ،36وطبق ��ات النحويني �ص ،129 -128و�أمايل ابن ال�شج ��ري  ،54/1والأ�شباه والنظائر ،537/3
وخزانة الأدب  ،147/11و�شرح �أبيات مغني اللبيب .247/1
(� )108أحمد بن يحيى بن زيد بن �سيار ال�شيباين� ،أبو العبا�س ،املعروف بثعلب (291 -200هـ = -816
904م)� :إم ��ام الكوفي�ي�ن يف النحو واللغة .كان راوية لل�شعر ،محدث ًا ،ثقة ،حجة .ولد ومات ببغداد.
من كتبه :الف�صيح ،وقواعد ال�شعر ،وجمال�س ثعلب( .الأعالم .)267/1
( )109عب ��د امللك ب ��ن قريب بن علي بن �أ�صم ��ع الباهلي� ،أبو �سعيد الأ�صمع ��ي (216 -122هـ = -740
831م) :راوي ��ة الع ��رب ،و�أح ��د �أئمة العلم باللغة وال�شع ��ر والبلدان .مولده وفات ��ه يف الب�صرة .من
م�ؤلفاته :خلق الإن�سان ،والأ�ضداد ،والإبل( .الأعالم .)162/4
( )110الظعن :ال�سفر.
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( )111البيت لأفنون التغلبي يف م�صادر اخلرب ،و�شرح اختيارات املف�ضل �ص ،1164و�شرح �شواهد املغني
 ،145 ،144/1و�شرح ديوان احلما�سة للمرزوقي  ،418وبال ن�سبة يف خزانة الأدب ،293 ،288/11
واخل�صائ�ص  ،184/2و�شرح املف�صل  ،18/4ول�سان العرب ( 223/1ر�أم) ،ومغني اللبيب .45/1
( )112الدِّ َّرة :كرثة اللنب و�سيالنه .والدر :اللنب ما كان( .الل�سان :درر).
( )113يف معجم الأدباء( :علق قبلها بولدها).
( )114يف الأ�ص ��ل والن�س ��خ اخلطي ��ة للأ�شب ��اه والنظائر( :حتى ل ��و ح�شي) ،تعري ��ف .واملثبت يف معجم
الأدباء.
( )115يف معجم الأدباء( :مبقلتها).
( )116يف معجم الأدباء( :فما نفع هذا البو) ،ويف الأ�شباه والنظائر( :فما ينفع من هذا الب ّو).
( )117معجم الأدباء  .1742/4وانظر اخلرب يف جمال�س العلماء �ص ،195و�شرح ما يقع فيه الت�صحيف
والتحريف �ص ،154ووفيات الأعيان  ،186/6والأ�شباه والنظائر .539 -538/3
( )118اليزيدي :يحيى بن املبارك بن املغرية العدوي� ،أبو محمد (202 -138هـ = 818 -755م) :عامل
بالعربي ��ة والأدب ،من �أهل الب�صرة .ات�صل بالر�شيد فعهد �إليه بت�أديب امل�أمون .من كتبه :النوادر،
واملق�صور واملمدود ،ومناقب بني العبا�س( .الأعالم .)163 /8
( )119البيتان بال ن�سبة يف م�صادر اخلرب.
ال�سري اجلواد.
( )120يحي ��ى ب ��ن خالد الربمكي� ،أبو الف�ضل (190 -120ه� �ـ = 805 -738م) :الوزير
ّ
ا�شتهر بجوده وح�سن �سيا�سته( .الأعالم .)144/8
( )121معجم الأدباء  .1748/4وانظر اخلرب يف الأ�شباه والنظائر .541 -540/3
( )122ذك ��ره البغ ��دادي يف هدي ��ة العارف�ي�ن  ،518/1وذك ��ر لق ��ب م�ؤلف ��ه با�س ��م« :الي ��زداوي» ،وقال:
(عبدالرحمن بن علي �أبو �سعيد اليزداوي النحوي اللغوي الكاتب املتوفى �سنة ...له جالء املعرفة.
معجم البلدان).
( )123النظام� :إبراهيم بن �س ّيار بن هانئ الب�صري� ،أبو �إ�سحاق النظام (231 - ...هـ = 845 - ...م):
من �أئمة املعتزلة .تبحر يف علوم الفل�سفة .وكان �شاعر ًا �أديب ًا بليغ ًا( .الأعالم .)43/1
(� )124ض ��رار بن عمرو الغطفاين ( - ...نحو 190هـ = نحوه 80م) :قا�ض من كبار املعتزلة( .الأعالم
.)215/3
( )125يف معجم الأدباء( :فقال لبع�ض خدمه ومن يثق به وير�ضى بر�أيه :اذهب بهذين.)...
( )126الفلج :الظفر والفوز.
( )127يف معجم الأدباء�( :إبراهيم النظام ل�ضرار) ،و�سقطت كلمة (ل�ضرار) من الأ�شباه والنظائر.
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(� )128إ�ضافة من معجم الأدباء ،والأ�شباه والنظائر.
( )129يف معجم الأدباء( :قال له).
( )130يف معجم الأدباء (من) ،وكذلك يف الن�سخ ّ
اخلطية للأ�شباه والنظائر ،كما يف حا�شية املحقق.
( )131يف معجم الأدباء( :مقامه).
(� )132إ�ضافة من معجم الأدباء ،وكذلك �أ�ضافها محقق الأ�شباه والنظائر.
( )133يف معجم الأدباء( :كان الن�صب مطابق ًا للنق�ص).
(� )134إ�ضافة من معجم الأدباء.
( )135يف الأ�شباه والنظائر�( :أجمع).
(� )136إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر.
( )137يف معجم الأدباء( :علم كل �شيء �ألقاه).
( )138يف معجم الأدباء( :فلم يزل ذلك العلم).
( )139يف الأ�ص ��ل والأ�شب ��اه والنظائر بعد كلمة جذرها( :قال :اهلل عامل) ،و�أ�سقطتها لأنها مقدمة تخ ّل
بال�سياق ،ومل ترد يف معجم الأدباء.
(� )140إ�ضافة من معجم الأدباء.
( )141مل يرد اخلرب يف معجم الأدباء .وانظره يف :نور القب�س �ص ،287وجمال�س العلماء �ص ،194و�شرح
م ��ا يقع فيه الت�صحيف والتحريف � ��ص ،155والوايف بالوفيات  ،385 -384 /29والأ�شباه والنظائر
.545 -544/3
( )142يون�س بن حبيب ال�ضبي بالوالء� ،أبو عبد الرحمن (182 -94هـ = 798 -713م) :كان �إمام نحاة
الب�ص ��رة يف ع�ص ��ره� .أخذ عن ��ه �سيبويه والك�سائي والف ��راء وغريهم من الأئمة .م ��ن كتبه :معاين
القر�آن ،والنوادر ،واللغات( .الأعالم .)373/8
(� )143إ�ضافة من نور القب�س ،وجمال�س العلماء ،و�شرح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف.
( )144معج ��م الأدب ��اء  .361/1وانظ ��ر اخلرب يف الفهر�ست � ��س ،109 -108وجمال� ��س العلماء �ص،49
ونزه ��ة الألباء �ص ،158و�إنباه الرواة  ،120 -119/1والوايف بالوفيات  ،266/7والأ�شباه والنظائر
 ،517 -516/3والدرر اللوامع .169/2
( )145محم ��د ب ��ن �إ�سحاق الندمي (438 - ...ه� �ـ = 1047 - ...م)� :صاحب كتاب الفهر�ست ،من �أقدم
كت ��ب الرتاجم و�أف�ضلها .وه ��و بغداديُ .يظن �أنه كان وراق ًا يبيع الكت ��ب .وكان معتز ًال مت�شيع ًا .من
كتبه :الفهر�ست ،والت�شبيهات( .الأعالم .)29/6
( )146قبله يف معجم الأدباء( :كان �أبو ع�صيدة وابن قادم ي�ؤدبان ولد املتوكل).
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( )147املت ��وكل :جعف ��ر بن محمد (املعت�صم باهلل) بن هارون الر�شيد (247 -206هـ = 861 -821م):
خليفة عبا�سي ،بويع بعد وفاة �أخيه الواثق �سنة 232ه .كان جواد ًا ممدح ًا محب ًا للعمران( .الأعالم
.)127/2
(� )148إيت ��اخ :هو �إيت ��اخ الرتكي املعت�صمي القائد (234 - ...ه� �ـ = 845 - ...م) :كان موك ًال بقتل من
ي�أم ��ره به املعت�صم �أو الواثق .تولى احلكم بالديار امل�صرية 233هـ .ثم اتخذه املتوكل حاجب ًا وقائد
احلر�س و�صابح �ش�ؤون الق�صر .قتله املتوكل �سنة 234هـ( .النجوم الزاهرة .)278 -275/2
( )149الط ��وال :محم ��د بن �أحمد بن عبد اهلل الطوال النحوي (243 - ...هـ ـ = 857 - ...م) :من �أهل
الكوف ��ة� .أحد �أ�صح ��اب الك�سائي .حدث عن الأ�صمعي .وكان حاذق ًا ب�إلق ��اء العربية .ومل ي�شتهر له
ت�صنيف�( .إنباه الرواة  ،92/2وبغية الوعاة .)50/1
( )150الأحم ��ر :كذا �أورده ياقوت عن فهر�ست الندمي ،وفيه نظر ،ف�إن اخلليفة املتوكل ولد �سنة 206هـ،
وخالفت ��ه كان ��ت بني �سنة  232و 247هـ .وامل�شهورون بالأحمر �أربع ��ة :خلف الب�صري (ت 180هـ)،
وعل ��ي بن احل�سن الكويف (ت194ه� �ـ) ،و�أبو عمرو ال�شيباين (ت213هـ) ،و�أبان بن عثمان املعروف
بالأحم ��ر البجل ��ي ،وهو من �شيوخ �أبي عبيدة (ت231ه) .ومل يع ��رف عن الأحمر البجلي �أنه ات�صل
ب�أحد من اخللفاء.
( )151اب ��ن ق ��ادم :محمد بن عبد اهلل بن ق ��ادم� ،أبو جعفر (251 - ...ه� �ـ = 865 - ...م) :م�ؤدب من
�أه ��ل بغ ��داد .كان يعلم املعتز قبل �أن يلي اخلالف ��ة .من كتبه :الكايف يف النح ��و ،وغريب احلديث.
(الأعالم .)222/6
(� )152أبو ع�صيدة� :أحمد بن عبيد بن نا�صح� ،أبو جعفر (273 - ...هـ = 886م)� :أديب ،ديلمي الأ�صل.
تول ��ى ت�أديب املعت ��ز العبا�سي .م ��ن كتبه :عي ��ون الأخبار والأ�شع ��ار ،والزيادات يف مع ��اين ال�شعر.
(الأعالم .)166/1
( )153ك ��ذا ورد ا�سم ��ه يف الأ�شب ��اه والنظائر  ،516/3وال ��وايف بالوفيات  ،266/7وه ��و لأو�س بن غلفاء
يف �سائ ��ر م�صادر اخل�ب�ر ،ونوادر �أبي زيد � ��ص ،46والل�سان �( 535/1ص ��وب) ،واملقا�صد النحوية
 ،244/3وخزان ��ة الأدب  ،313/8وب�ل�ا ن�سب ��ة يف جمه ��رة اللغ ��ة � ��ص ،1311 ،351ومقايي�س اللغة
 ،318/3وهمع الهوامع .53/2
( )154يف الأ�ص ��ل( :مال) بالرفع ،والت�صويب من م�صادر اخلرب ،عدا الأ�شباه والنظائر ففيه( :و�إنّ ما
�أنفقت مال).
( )155يف نزهة الألباء( :ال عر�ض) مكان (ومل �أنفق عر�ض ًا).
( )156يف جمال�س العلماء و�إنباه الرواة والأ�شباه والنظائر�( :أُرفع).
( )157معج ��م الأدباء  ،255/1وانظ ��ر اخلرب يف نكت الهميان �ص ،98 -97وال ��وايف بالوفيات ،370/6
والأ�شباه والنظائر .516 -512/3
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( )158يف معج ��م الأدب ��اء( :يف جمل�س �أبي �سعيد الكفيف) ،ويف الوايف بالوفيات�( :أحمد بن �أبي خالد)
بزيادة (�أبي) ،ويف بغية الوعاة �( :305/1أحمد بن خالد �أبو �سعيد ال�ضرير البغدادي اللغوي .كان
عامل ًا باللغة جد ًا .ا�ستقدمه طاهر بن عبد اهلل بن طاهر من بغداد �إلى خرا�سان ،و�أقام بني�سابور،
و�أمل ��ى بها املعاين والنوادر .ولقي �أبا عمرو ال�شيباين واب ��ن الأعرابي) ،وانظر �إنباه الرواة ،76/1
ومعجم الأدباء ،والوايف بالوفيات.
( )159يف معجم البلدان ( :175/4قم؛ بال�ضم وت�شديد امليم؛ وهي فار�سية ،مدينة تذكر مع قا�شان).
(� )160إ�ضافة من نكت الهميان.
( )161البيتان لنه�شل بن جرير التميمي يف م�صادر اخلرب.
( )162البيت ��ان ب�ل�ا ن�سب ��ة يف م�صادر اخلرب ،وديوان املع ��اين  ،75/1والتذكرة الفخري ��ة �ص،312 ،53
والبيت الأول البن املولى محمد بن عبد اهلل بن م�سلم يف �سمط اللآلئ  ،182/1مع بع�ض االختالف.
( )163يف نكت الهميان (قوم) ،ويف ديوان املعاين (فتى).
( )164الرجز بال ن�سبة يف م�صادر اخلرب.
( )165يف معجم الأدباء ونكت الهميان( :يعطه).
( )166يف نكت الهميان( :فخرجوا فلم يظفروا به).
( )167الن�ص بتمامه يف الأ�شباه والنظائر .602 -587/4
( )168عب ��د الرحمن بن �إ�سحاق النهاوندي الزجاج ��ي (337 - ...هـ = 949 - ...م)� :شيخ العربية يف
ع�ص ��ره ،ولد يف نهاوند ،ون�ش�أ يف بغداد ،و�سكن دم�شق ،وتويف يف طربية .من كتبه :اجلمل الكربى،
والإي�ضاح يف علل النحو ،والزاجر( .الأعالم .)299/3
( )169له ��ذا الكتاب -وهو ر�سالة نحوي ��ة -مقدمة وردت يف الأ�شباه والنظائر  .586 -585/4وله ن�سخة
خطية يف مكتبة �إزمري ملي حتت الرقم ( )1/1916ورقة  .283 -281انظر :معجم التاريخ الرتاث
الإ�سالمي يف مكتبات العامل �ص.1641
( )170ينظ ��ر م ��ن �أجل م�سائل الط�ل�اق الث�ل�اث ( )3 -2 -1م�س�ألة الب ��ن ه�شام الأن�ص ��اري عنوانها:
اعرتا�ض ال�شرط على ال�شرط يف الأ�شباه والنظائر  78/4وما بعد.
( )171املراد باجلزاء هنا :ال�شرط
( )172انظر كالم ًا البن ه�شام حول هذا يف الأ�شباه والنظائر .99/4
( )173يف الأ�صل( :ف�إن) حتريف ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر.
( )174لأن الإعطاء ال ي�سبق ال�س�ؤال.
(� )175إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر.
وج ُن َب من باب َظ ُر َف .ورجل ُج ُن � ٌ�ب من اجلنابة �سواء فرده وجمعه وم�ؤنثه .ورمبا
( )176يق ��ال� :أجنبَ ،
وج ُنبون.
قالوا يف جمعه� :أجنابُ ،
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(� )177إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر .590/4
يبال).
( )178ويف الأ�شباه والنظائر ( :591/4ومل ِ
( )179يف الأ�صل( :بينه وبني) مكان (بينهما يف) ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر.
( )180يف الأ�صل( :والثاين) ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر ،وهو �أوجه.
(� )181إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر .592/4
( )182لأن ك ًال منهما يفيد الرتتيب.
( )183يف الأ�صل�( :إذا) ،والت�صويب من الأ�شباه والنظائر .593/4
( )184يف الأ�صل( :طلقت لوقتها) ،والت�صويب من الأ�شباه والنظائر .593/4
( )185يف الأ�صل (�إن) ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر  ،595/4لأن الأ�سلوب فيما بعد يدل على �أنها (�إذ)
الظرفية التي تدل على املا�ضي.
( )186انظر �شرح املف�صل  ،13/1فقد ذكر معظم هذه ال�صور التي ذكرها الزجاجي.
( )187يف الأ�شباه والنظائر (�إذا).
( )188ورد خ�ب�ر الأبي ��ات التالية يف جمال�س العلماء �ص ،259و�شرح �أبي ��ات مغني اللبيب  327/1مروي ًا
ع ��ن ثعل ��ب عن �سلمة عن الفراء قال( :كتب الر�شيد يف ليلة من الليايل �إلى �أبي يو�سف �صاحب �أبي
حنيف ��ة� :أفتنا َ
حاطك اهلل يف ه ��ذه الأبيات -وذكر �أبيات الطالق ثم قال :فقد �أن�شد البيت «عزمية
ثالث» و»عزمية ثالث ًا» بالن�صب ،فبكم تطلق بالرفع؟ وبكم تطلق بالن�صب .»...
( )189الأبيات بال ن�سبة يف جمال�س العلماء �ص ،259و�شرح املف�صل  ،12/1ومغني اللبيب �ص،55 -54
و�ش ��رح �شواهد املغن ��ي  ،168/1والأ�شباه والنظائر  ،598 -597/4وخزان ��ة الأدب  ،461/3و�شرح
�أبيات املغني  ،324/1وعدا الثالث يف تاريخ بغداد .413/11
( )190يف جمال� ��س العلم ��اء وتاريخ بغداد و�ش ��رح املف�صل وخزانة الأدب ومغن ��ي اللبيب�( :أمين) مكان
(�أح ��زم) .ويف �ش ��رح املف�صل�( :ألأم) م ��كان (�أ�ش� ��أم) .الرفق :املالءمة واملالطف ��ة .خرق يخرق
خرق ًا� :إذا عمل �شيئ ًا فلم يرفق به ،واال�سم ا ُ
خل ْرق� .أ�ش�أم :ذو �ش�آمة ونحو�سة.
( )191يف خزانة الأدب( :يجني) مكان (يغرق) ،ويف تاريخ بغداد( :يعقّ ويظلم) مكان (�أعقّ و�أظلم).
( )193يف مغني اللبيب و�شرح �أبيات املغني وخزانة الأدب( :مقدم) مكان (تقدم).
( )193هنا يبد�أ �شرح الزجاجي ،والن�ص الوارد هنا مختلف بع�ض اختالف عما جاء يف جمال�س العلماء.
( )194يف الأ�صل�( :أنت طالق) ،واملثبت يف جمال�س العلماء والأ�شباه والنظائر.
(� )195إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر .وفيه( :يف مو�ضع ا�سم املفعول).
(� )196إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر.
(� )197إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر.
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( )198نفطوي ��ه� :إبراهيم بن محمد بن عرف ��ة الأزدي العتكي (323 -244هـ = 935 -858م)� :إمام يف
النح ��و ،وكان فقيه� � ًا ،م�سند ًا يف احلديث ثق ��ة .وال بوا�سط ومات ببغداد من كتب ��ه :غريب القر�آن،
و�أمثال القر�آن( .الأعالم .)61/1
( )199اب ��ن الأعرابي :محمد بن زياد املعروف باب ��ن الأعرابي (231 -150هـ = 845 -767م) :راوية،
ن�سابة ،عالمة باللغة؛ من �أهل الكوفة .قال ثعلب� :شاهدت جمل�س ابن الأعرابي وكان يح�ضره زهاء
مائ ��ة �إن�سان .من كتبه� :أ�سماء اخليل ،والنوادر ،و�أبي ��ات املعاين (الأعالم  .)131/6وهو غري ابن
الأعرابي �أحمد بن محمد بن زياد املتوفى 340هـ.
( )200البيت ��ان للبعيث يف ديوانه � ��ص ،56ومعجم البلدان ( 378/4القعاق ��ع) ،و�أمايل القايل ،196/1
والل�س ��ان والتاج (ري ��ع ،قطع) ،وملجنون ليل ��ى يف ديوانه �ص ،186ولقي� ��س يف ديوانه �ص ،104وبال
ن�سبة يف �شرح املف�صل  ،55/5 ،51/3 ،12/1والثاين لكثري عزة يف الل�سان والتاج (عدل).
( )201اخلن�ساء :متا�ضر بنت عمرو بن احلارث بن ال�شريد (24 - ...هـ = 645 - ...م)� :أ�شهر �شواعر
الع ��رب ،و�أ�شهرهن عل ��ى الإطالق .ا�ست�شه ��د �أبنا�ؤها الأربعة يف حرب القاد�سي ��ة 16هـ( .الأعالم
.)86/2
( )202البي ��ت للخن�س ��اء يف ديوانها �ص ،373وخزان ��ة الأدب  ،34/2 ،431/1والكتاب  ،337/1والل�سان
(رهط ،قبل� ،سوا) ،وبال ن�سبة يف �شرح املف�صل .115/1
( )203البي ��ت للنابغ ��ة اجلع ��دي يف ديوانه �ص ،26و�سم ��ط اللآلئ �ص ،465والكت ��اب  ،215/1والل�سان
(رحب ،خلل) ،ونوادر �أبي زيد �ص.189
(� )204إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر.
( )205يف الأ�شباه والنظائر( :يوقع بها الثالث) مكان (فوقع بها الثالث).
( )206يف جمال� ��س العلماء( :وقوله «ثالث ًا» تروى بالن�صب والرفع) فمن ن�صب �أراد :ف�أنت طالق ثالث ًا،
هذه تطلق ال محالة .ويكون قوله« :والطالق عزمية» ابتدا ًء وخرب ًا ،ويكون التقدير :والطالق عزمية
من �أمري ال بهزل وال لعب).
(( )207ثم قال) ،لي�ست يف الأ�شباه والنظائر.
(� )208أي على البدل .انظر �شرح املف�صل .13/1
( )209يف الأ�صل( :ن�صب) ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر.
( )210انظر م�س�ألة لل�سيوطي حول هذا املثال يف الأ�شباه والنظائر .652/4
( )211بع ��ده يف جمال� ��س العلماء( :لأنه حذف الفاء التي هي جواب اجل ��زاء وحذف املبتد�أ �أي�ض ًا ...ثم
ق ��ال..« :وكان �سبيل ��ه �أن يقول :ومن يخرق يندم ،ومن يخرق فه ��و �أعق و�أظلم ،ولكنه حذف ،فهذا
احلذف جائز يف ال�شعر).
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( )212انظ ��ر الكالم املب�سوط على هذه امل�س�ألة الأخرية من م�سائل الزجاجي يف� :شرح املف�صل -12/1
 ،13واملغني  ،55 -54و�شرح �أبيات املغني للبغدادي .336 -324 /1
( )213الف�صل بتمامه يف الأ�شباه والنظائر  ،238 -228/4عدا احلكاية الأخرية ،ويف الأ�شباه والنظائر:
(ومن فوائد ال�شيخ جمال الدين بن ه�شام  -م�س�ألة).
( )214اب ��ن ه�ش ��ام :عب ��د اهلل بن يو�سف بن �أحمد� ،أب ��و محمد جمال الدي ��ن (761 -708هـ = -1309
1360م) :م ��ن �أئم ��ة العربية ،مولده ووفاته مب�صر .من كتبه :مغن ��ي اللبيب ،وقطر الندى ،و�شذور
الذهب( .الأعالم .)147/4
( )215وهو الذي يتعني فيه كون اال�سمني متعاطفني.
 )216( 216وهو الذي ميتنع فيه كون اال�سمني متعاطفني.
(� )217أي( :ولوال التقديرات ال�سابقة).
(� )218ص ��در البي ��ت�( :إذا ما الغانيات ب ��رزن يوم ًا) ،وهو للراعي النم�ي�ري يف ديوانه من  ،269والدرر
اللوامع  ،483/1و�شرح �شواهد املغني  ،775/2والل�سان (زجج) ،وبال ن�سبة يف الإن�صاف ،610/2
و�أو�ض ��ح امل�سالك  ،432/2والدرر اللوام ��ع  ،413/2و�شرح الت�صري ��ح  ،345/1و�شرح ابن الناظم
�ص ،390 ،206والل�سان (رغب) ،وهمع الهوامع .130/2 ،222/1
( )219زجج ��ن :دقق ��ن .وال�شاهد يف البيت هن ��ا �أنه على تقدير فعل مح ��ذوف� ،أي :وكحلن العيون .لأن
«زجج» �أن يت�سلط على العيون من جهة املعنى.
( )220الرج ��ز بال ن�سبة يف الل�سان (زجج ،قال ،عل ��ف) ،والإن�صاف  ،613/2و�أو�ضح امل�سالك ،245/2
والدرر اللوامع  ،413/2و�شرح الت�صريح  ،535/1و�شرح �شواهد املغني  ،929/2 ،58/1و�شرح ابن
الناظم �ص.209
( )221زجج ��ن :دقق ��ن .وال�شاهد يف البيت هن ��ا �أنه على تقدير فعل مح ��ذوف� ،أي :وكحلن العيون .لأن
«زجج» �أن يت�سلط على العيون من جهة املعنى.
(� )223صدر البيت( :يا ليت زوجك قد غدا) ،وهو لعبد اهلل بن الزبعرى يف ديوانه �ص ،32وله �أي�ض ًا يف
ديوان علقمة �ص ،100وبال ن�سبة يف الغن�صاف  ،612/2وخزانة الأدب ،142/9 ،142/3 ،231/2
و�شرح املف�صل  ،50/2والل�سان (رغب ،زجج ،م�سح ،قلد ،جدع ،جمع ،هدى).
وال�شاهد يف البيت هنا ن�صب (رمح ًا) على تقدير عامل محذوف� ،أي وحام ًال رمح ًا� ،إذ ال ي�صح ت�سليط
(متقل ��د ًا) عليه ،لأنه ال يقال :تقلد رمحه .وبع� ��ض النحويني يحمل (تقلد) معنى (احتمل) ،وعند
ذلك يكون العطف من عطف اال�سم على اال�سم ،ويف الل�سان (قلد) “تقلد الأمر :احتمله ،وكذلك:
تقلد �سيفه”.
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( )223زجج ��ن :دقق ��ن .وال�شاهد يف البيت هن ��ا �أنه على تقدير فعل مح ��ذوف� ،أي :وكحلن العيون .لأن
«زجج» �أن يت�سلط على العيون من جهة املعنى.
( )224الزمخ�ش ��ري :محم ��ود بن عمر بن محمد اخلوارزمي الزمخ�شري ،جار اهلل� ،أبو القا�سم (-467
538ه� �ـ = 1144 -1075م) :م ��ن �أئم ��ة العلم بالدي ��ن والتف�سري واللغ ��ة والآداب .ولد يف زمخ�شر،
وتنقل يف البلدان .من كتبه :املف�صل ،و�أ�سا�س البالغة ،والك�شاف( .الأعالم .)178/7
( )225ق ��ال الزمخ�ش ��ري «�آبا�ؤنا :معطوف على محل �إن وا�سمه ��ا� ،أو على ال�ضمري يف «مبعوثون» ،والذي
ج ّوز العطف عليه الف�صل بهمزة اال�ستفهام» الك�شاف .337/3 :ويلزم عن قوله هذا �أن العطف من
عطف املفرد على املفرد.
( )226هي قراءة ابن عامر ونافع وقالون و�أبي جعفر و�شيبة .انظر :معجم القراءات القراءات القر�آنية
.198/4
( )227يف الأ�صل( :بخالف) ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر.
( )228وهو الذي يكون العطف فيه محتم ًال لكون اال�سمني متعاطفني� ،أو كون العطف من عطف اجلمل.
(� )229سقط (قد) من الأ�شباه والنظائر.
( )230وهو ال�ضرب الثاين للواو.
( )231لأن العطف يف الثاين على �إ�ضمار عامل بعد الواو ،والتقدير فيه« :قامت هند وقام زيد».
( )232يريد املثالني يف الثانية والثالثة.
(� )233سق ��ط ما بينهما من الأ�شباه والنظائر ،وهو خط� ��أ طباعي ،لأنه مثبت يف طبعة م�ؤ�س�سة الر�سالة
.236/7
(� )234أب ��و حيان :محمد بن يو�سف بن علي بن يو�سف ابن حي ��ان الغرناطي الأندل�سي اجلياين (-654
745ه� �ـ= 1344 -1256م) :من كب ��ار العلماء بالعربية والتف�سري واحلديث والرتاجم واللغات .ولد
يف غرناط ��ة ،و�أق ��ام يف القاهرة وتويف فيها .من كتبه :البحر املحي ��ط ،وجماين الع�صر( .الأعالم
.)152/7
( )235االرت�ش ��اف � ��ص 1984وفيه( :والظاه ��ر �أن مثل «ما قام زيد وال عمرو» ه ��و من عطف املفردات،
وبع�ضهم يزعم �أنه من قبيل عطف اجلمل).
(� )236سقط «وكذا» من الك�شاف .262/3
( )237زيادة اقت�ضاها �سياق املعنى .وكذا فعل محقق الأ�شباه والنظائر.
( )238يف الأ�صل( :تكون) ،حتريف ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر.
( )239ق ��ال محقق الأ�شب ��اه والنظائر ( :235/4وامل ��راد بقوله�« :أجابوا عن ��ه» �أن النحويني مل يخرجوا
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عم ��ا ن�ص ��وا عليه من �أن ال�ضمري بعد الواو يكون على ح�سب املتعاطفني ،وقد خرجوا الآية على نحو
ال يخال ��ف القاعدة املذكورة ولهذا جاء تقديرها عند �سيبويه« :واهلل �أحق �أن ير�ضوه ور�سوله �أحق
�أن ير�ض ��وه» ،وعند املربد« :واهلل �أحق �أن ير�ضوه ور�سوله» ،وعند الفراء« :ور�سوله �أحق �أن ير�ضوه»
على �أن (اهلل) افتتاح كالم.
وعل ��ى هذه التقادير الثالثة يعود ال�ضمري �إلى مفرد .انظر :م�شكل �إعراب القر�آن  ،366 -365/1و�إمالء
العكربي  ،10 -9/2والبيان  ،401/1واملغني .)435
( )240يف الأ�صل( :عطف) ،حتريف ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر .236/4
(� )241سيبوي ��ه :عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي (180 -148هـ = 796 -765م)� :إمام النحاة ،و�أول
م ��ن ب�س ��ط علم النحو� .صنف كتابه امل�سمى كتاب �سيبويه ،مل ي�صن ��ع قبله وال بعده مثله( .الأعالم
.)81/5
( )242يف الأ�صل( :تقدير) ،واملثبت يف الأ�شباه والنظائر.
(� )243إ�ضافة من الأ�شباه والنظائر.
(� )244أي ال يفرتق املثاالن املذكوران.
( )245زيادة (ال) يف« :وال النور» لأمن اللب�س .مغني اللبيب �ص.393
( )246يريد قول املتكلم« :ال كلمت زيد ًا وال عمر ًا».
( )247انظ ��ر اخل�ب�ر يف وفيات الأعيان  ،296 /3وم�سالك الأب�ص ��ار  ،97/5والوايف بالوفيات -66 /21
.67
( )248يف م�سالك الأب�صار والوايف بالوفياتُ ( :يهدى).
( )249يف وفيات الأعيان وم�سالك الأب�صار( :تقول) ،ويف الوايف بالوفيات( :يقولون).
( )250يف وفيات الأعيان والوايف بالوفيات( :الت�صغري ال ي�صغر).
( )251بع ��د ذل ��ك يف وفيات الأعيان( :وذكر اخلطيب يف تاريخ بغ ��داد �أن هذه الق�ضية جرت بني محمد
اب ��ن احل�س ��ن والفراء ،وهما ابنا خال ��ة) ،ومثل ذل ��ك ورد يف م�سالك الأب�صار وال ��وايف بالوفيات.
وانظر اخلرب بني محمد بن احل�سن والفراء يف تاريخ بغداد .151/14
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المية َّ
وشروحها
نف َرى
الش َ
ُ
ُ
بني اخملطوط واملطبوع
�أ� .سـامح ال�سعي ــد

املقدمة:
ُتع� � ُّد المية العرب الت ��ي �أبدعها �شاعر ال�صعاليك اجلاهل ��ي �شم�س بن مالك
ا َل�ش ْن َف� � َرى م ��ن الن�صو�ص الت ��ي اعتمده ��ا ال ُّنح ��اة يف م�سائل االحتج ��اج اللغوي
واال�ست�شه ��اد النحويّ� ,إذ ا�ستخرجوا منها �أكرث من �ستة ع�شر �شاهدً ا نحو ًّيا ,وهو
عد ٌد لي�س بالقليل(.)1
وم ��ن طري ��ف م ��ا ُر ِو َي يف ف�ضله ��ا واحلث على تعلمه ��ا هذا الأث ��ر الذي رواه
أل�سنَ
الأ�صمعي من قول �أحد الأعراب« :ع ِّلموا �أوالدكم الم َّية العرب؛ ف�إ َّنها ُت ْط ِلقُ ال ُ
العقل ,و ُت ِّ
هذ ُب ال َ
العرب».
كالم ِ
بالف�صاح ِة ,وتَزي ُد يف ِ
َ
أخالق ,وفيها َث ْب ُت ِ
وال عج ��ب� ،إذ ه ��ي من �أكرث الالمي ��ات ال�شعري ��ة �شهرة ،فقد م�ل��أت الدنيا
و�شغل ��ت العلم ��اء مب ��ا َل ِق َي ْت ُه م ��ن اهتمام كب�ي�ر ,وحظيت مبا مل يك ��ن لغريها من
ق�صائ ��د الع ��رب ال�شعري ��ة يف الع�صر ال�سال ��ف واخلالف ،حت ��ى كادت �أن تزاحم
ب ��ل زاحم ��ت -املعلقات ال�سبع ،وق َّدمه ��ا بع�ض ُّال�ش َّراح وال ُّنق ��اد على املجمهرات
واملنتقيات وامللحمات.
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انتظم ��ت الدرا�سة يف �ستة مباحث :ترجم ��ت يف �أولها لل�شنفرى ،وحتدثت يف
الكالم عن
الث ��اين عن �شع ��ره وتوثيق ن�سبة المية العرب �إليه ،وتناول ��ت يف الثالث
َ
المي ��ة العرب بني املخطوط واملطب ��وع� ،أما الرابع فقد �أح�صي ��ت فيه مخطوطات
�ش ��روح المية العرب ،وذكرت يف اخلام�س ما وقع ��ت عليه من �شروح المية العرب
املطبوعة ،وختمت ب�إح�صاء ال�شروح املعا�صرة والدرا�سات احلديثة عن ال�شنفرى
والميته ،ثم اخلامتة وذكرت فيها �أهم النتائج التي خرج بها البحث.
املبحث الأول :ترجمة موجزة لل�شنفرى
تباين ��ت م�صادر ترجمة �شاعرنا يف حتدي ��ده ,وانح�صر تباينها يف اجتاهني؛
�أحدهم ��ا جع ��ل ال�شنفرى ا�س ًما وعل ًما عليه( ,)2والآخر ع� � َّد ال�شنفرى لق ًبا له ،وقد
ع َّد �أ�صح ��اب االجتاه الثاين له �أ�سماء ,وهي :ثابت بن �أو�س( ،)3ثابت بن جابر(،)4
عمرو بن ب َّراق( ،)5عمرو بن مالك ( ، )6عامر بن عمرو(.)7
يف حني اكتفت �أكرث امل�صادر الأخرى ب�إيراد ا�سمه هكذا َّ
دي)
(ال�ش ْن َف َرى الأ ْز ّ
دون خو�ض يف التف�صيالت الأخرى ,ولعله اكتفاء مبا ا�شتهر به ملا كان الق�صد �إلى
درا�سة ِ�ش ِعره ال غري.
ف� ��إذا ا�ستثنينا م ��ن الأ�سماء املتقدمة م ��ا ابتدئ منها بثاب ��ت وعمرو؛ لأنهما
ا�سمان ل�صاحبيه يف الغزو والإغارة وال�صعلكة ,مل يبقَ �إال �أن نراوح بني :ال�شنفرى
وعامر بن عمرو.
الن�سابة ال جنده يطلق عليه �إال ا�سم ال�شنفرى(,)8
ومبراجعة كالم ابن الكلبي َّ
مبا ي�ؤكد مذهب �أ�صحاب االجتاه الأول من �أن ال�شنفرى هو ا�سمه ال لقب له ،وابن
الن�سابة زم ًنا من ال�شنفرى� ،إذ هو من �أهل القرن الثاين الهجري
الكلبي هو �أقرب َّ
تخ�ص�صا يف ن�سب اليمانية.
الن�سابة
ً
ت(204هـ) ,كما �أنه �أكرث َّ
وي�ؤك ��د هذا َ
القول الرواي ُة التي ذكره ��ا البغدادي يف اخلزانة(« :)9وال�شنفرى
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�شاع� � ٌر جاهلي قحطاين من الأزد ,وهو كما يف اجلمهرة وغريها من بني احلارث
اب ��ن ربيعة ,...وزعم بع�ضه ��م �أن ال�شنفرى لقبه ,ومعناه عظيم َّ
ال�شفة ,و�أن ا�سمه
ثاب ��ت ب ��ن جابر ,وهذا ٌ
العيني يف زعم ��ه �أن ا�سمه :عمرو بن َب َّراق؛
غلط كما غلط
ّ
ب ��ل هم ��ا �صاحباه يف التل�ص� ��ص» ،فهذه الرواي ��ة ت�ؤكد محاولة البغ ��دادي حتقيق
الت�سمي ��ة ,واطالعه على ن�سبه يف غري ما م�صدر ,وعلى الروايات والآراء املتعددة
يف �ش�أن ا�سمه الذي �ص َّرح بكونه (ال�شنفرى).
وق ��د مال بع�ضهم �إلى الرواية التي َّ
خط�أه ��ا البغدادي؛ من �أن ال�شنفرى لقب
معناه عظيم ال�شفة .ومن �أدلة ترجيح هذه الت�سمية ما نقله ابن منظور يف الل�سان:
«وال�شنفرى ا�سم �شاعر من الأزد ,وهو َف ْن َع َلى ,ويف املثل� :أعدى من ال�شنفرى»(.)10
ب ��ل يورد القول في ��ه َك َّر ًة �أُخرى يف م ��ادة َ
ا�سم
(�ش ْنف َر) قائ�ًل:اً « :وال�شنفرىُ :
َر ُج ٍل»(. )11
لالم ّي ��ة؛ يف معر�ض تعريفه
و�أي�ض ��ا قول اب ��ن عطاء اهلل امل�ص � ُّ
�ري يف �شرح ِه ِ
بكتاب ��ه« :هذا تعليق ٌ
لطيف ...على الق�صيدة الفريدة ...امل�شهورة بالمية العرب,
للف�صيح املاهر ,والبليغ ال�ساحر :ال�شنفرى بن مالك الأزدي»(.)12
وال�صحيح �أن ال�شنفرى َع َل ٌم من قبيل اللقب يف علم النحو ا�شتهر به �صاحب
الالمية عند ن�سبتها �إليه� ,أو عند ذكر بيت له من �أ�شعاره الأخرى� .أما الراجح يف
ا�سم ��ه فهو�ُ :ش ْم�س بن مالك ب ��ن الأدرم()13؛ والدليل على ذلك� :أن ت�أبط �ش ًّرا ابن
�أخت ال�شنفرى و�أحد �صاحبيه قد ق�صده بهذا اال�سم يف البيت الأول من ق�صيدته
َما ِد َحهُ[ :الطويل]
و�إين ملُ��هْ��دٍ م��ن ثنائي فقا�ص ٌد

به البن ع ِّم ال�صدق ُ�ش ْم�س بن مالك

()14

و ُيق� � ِّوي هذا ما ذكره ابن جن ��ي يف املن�صف �أن« :ال�شنفرى لق � ٌ�ب ,وا�سمه �شم�س,
�شاعر جاهلي من بني احلارث بن ربيعة ,وهو ابن �أخت ت�أبط �ش ًرا»(.)15
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�أم ��ا ع ��ن َن َ�س ِبه ف�إن م�صادر ترجم ��ة ال�شنفرى تجُ ِم ُع على �أن ��ه �أ ْز ِد ّي ال َّن�سب,
ولع � َّ�ل خ�ي�ر من بينَّ ن�سبه ابن الكلبي؛ حيث قالَ « :ف ِم ��نْ بني احلارث بن ربيعة بن
الأو� ��س( )16ب ��ن احلجر بن الهن ��و( )17ب ��ن الأزد( :)18ال�شنفرى ال�شاع ��ر؛ قتلته بنو
فر ٍج»(.)19
�سالمان بن ُم ِ
عا� ��ش ال�شنف ��رى يف القرن الأخري من الع�صر اجلاهل ��ي ,يف القرن ال�ساد�س
املي�ل�ادي تقدي ًرا ,وقد ُق ِتل �أبوه وهو �صغ�ي ٌ�ر ومل ي�أخذ قومه بدمه؛ لذا ن�ش�أ طريدً ا
مطا ِل ًبا بث�أر �أبيه.
ال�سلكة,
وال�سلي ��ك بن ُّ
و�صاح ��ب ت�أبط �ش ًّرا -وهو خال ��ه يف بع�ض الرواياتُّ -
وعم ��رو بن ب� � َّراق ,وغريهم من �صعالي ��ك العرب ,فتمردوا عل ��ى �أعراف القبيلة,
واتخذوا طرائ ��ق تخالف ما كانت عليه جمتمعاتهم؛ فكان ��وا ُي ِغريون على القبائل
�سل ًبا ونه ًبا وقتلاً ,ويتخذون املفازات واجلبال ملج�أً.
عا� ��ش ال�شنفرى مدة عل ��ى هذه احلال حتى قتلته بنو �سالم ��ان بعد �أن �أثخن
فيه ��م قتلاً ,وميك ��ن القول �إنه م ��ات يف �أواخر القرن ال�ساد�س املي�ل�ادي �أو مطلع
القرن ال�سابع امليالدي قبيل ظهور الإ�سالم �سنة 610م ،واهلل �أعلم بال�صواب.
وال�شنفرى من �أ�شهر العدائني ال ُفتَّاك حتى �أ�صبح م�ضرب املثل؛ فقيل� :أعدى
من ال�شنفرى ,وهو من ر�آبيل العرب �أي�ضا ،وهم من تلدهم �أمهاتهم وحدهم.
وع َّده ال ُّنقاد من �أقران الطبقة الثانية لفحول �شعراء اجلاهلية(.)20
املبحث الثاين� :شعر ال�شنفرى وتوثيق الميته
� اً
أول� :شعر ال�شنفرى
لل�شنفرى ديوان �شعر كان ال يزال باق ًيا عند محمود بن �أحمد العيني (855هـ)
ح�س ��ب روايته( )21دون الإ�شارة �إل ��ى �صانعه ,وال نعرف عنه �شيئا اليوم �إال الن�سخة
املخت�صرة بكتبخانة خ�سرو با�ش ��ا ب�إ�ستنابول ,والتي اعتمد عليها امليمني يف جمع
�شعر ال�شنفرى.
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ويف هذا دليل على �أن �شعر ال�شنفرى وجد عناي ًة كبرية من ُ�صناع الدواوين.
غ�ي�ر �أن ابن عط ��اء اهلل امل�صري ي�سوق خ ًربا على قدر م ��ن الأهمية يف ذلك
ال�ش� ��أن يف �سي ��اق حديثه عن الالمية وف�ضله ��ا ورواتها قال« :وقي ��ل �إن عبد امللك
اب ��ن ُقريب الأ�صمعي ممن �أخذ ه ��ذه الق�صيدة يف جملة ديوان ال�شنفرى مع �شعر
ال ُهذليني رواية ودراية عن �إمامنا ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه»(.)22
و�إن �س َّلمنا ب�صحة هذا اخلرب فيمكن �أن نفيد منه �أمرين:
الأول� :أن الإمام ال�شافعي كان ممن رووا �شعر ال�شنفرى ,بل ديوان ال�شنفرى,
ف�أخذه عنه من الرواة فيمن �أخذه :الأ�صمعي وغريه.
الث ��اين� :أن دي ��وان ال�شنف ��رى كان معروفا قب ��ل الإمام ال�شافع ��ي (204هـ),
والأ�صمعي (216هـ).
اً
متداول معرو ًفا لدى رواة
ومما ُي ْف َهم من هذه الأخبار �أن �شعر ال�شنفرى كان
ال�شع ��ر واللغويني وفحول ال�شعراء ,و�أنه مل يكن �ضم ��ن �شعر ال�شعراء الذين جمع
�أب ��و �سعيد ال�سك ��ري �أ�شعارهم .لكن امل�صادر ذكرت له كتاب�ي�ن هما� :أ�شعار فهم،
و�أ�شعار الأزد ,ولعلهما مما �ضاع من ثراثنا ومل ي�صل �إلينا.
ال�سدو�سي (ت 195هـ) هو �أول
وعليه ميكن القول ب�أن �أبا فيد م�ؤرج بن عمرو
ّ
جامع ل�شعر ال�شنفرى على التحقيق( ،)23واهلل �أعلم بال�صواب.
و�أما من مال �إلى القول ب�أن �صانع �شعره هو :عبد اهلل بن ه�شام بن �أبي عمري
ال َّن َم � ِ�ريّ ,الذي ُرويت عن ��ه �أكرث �أخباره و�أ�شعاره ،فهو ق ��ول بالظن ،ور�أي ينق�صه
الدليل املادي احلا�سم.
عال ,ويف جملة ه�ؤالء:
ورواة �شعر ال�شنفرى و�أخباره من الكرثة والثقة مبكان ٍ
�أب ��و العبا� ��س املف�ضل بن محمد ب ��ن يعلى ال�ض ّب ّي (ت 178ه� �ـ) ،و�أبو محرز خلف
اب ��ن حيان الأحمر (ت 180هـ) ،وهما من �أهم رواة �شعر ال�شنفرى و�أخباره ،و�أبو
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
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فيد م�ؤرج بن عمرو ال�سدو�سي (ت 196هـ) ،و�أبو عمرو �إ�سحاق بن مرار ال�شيباين
الك ��ويف (ت 213ه� �ـ) ،وعبد امللك بن قري ��ب الأ�صمعي(ت216هـ) ،و�أبو عبد اهلل
محم ��د ب ��ن زياد الأعراب ��ي (ت 231ه� �ـ) ،وعمارة ب ��ن عقيل بن ب�ل�ال بن جرير
الكلبي (ت 239ه� �ـ) ،و�أبو املنهال ُع َي ْي َنة بن عب ��د الرحمن بن املنهال
اب ��ن عطية
ّ
البغدادي (ت 245هـ)،
املهلبي الأزدي (ت نحو240هـ) ،و�أبو جعفر محمد بن حبيب
ّ
و�أبوالف�ض ��ل �أحم ��د بن �أبي طاه ��ر طيفور البغ ��دادي (ت 280هـ) ،و�أب ��و العبا�س
أزدي
�أحم ��د اب ��ن يحي ��ى ثعل ��ب (ت 291ه� �ـ) ،و�أب ��و بك ��ر احل�س ��ن ب ��ن دري ��د ال ّ
أبوعلي
(ت 321ه� �ـ) ،وعب ��داهلل بن ه�شام بن �أب ��ي عمري
ّ
النمري (ت333ه� �ـ) ،و� ّ
�دادي (ت 356ه� �ـ) ،و�أب ��و عب ��د اهلل حمزة
القا�س ��م ب ��ن �إ�سماعي ��ل الق ��ايل البغ � ّ
ابن احل�سن الأ�صفهاين (ت قبل 360هـ ).
ويف الن�ص ��ف الأول م ��ن الق ��رن املن�صرم وحتدي ��دً ا �سنة 1358ه� �ـ1937/م
اجتهد العالمة الهندي عبد العزيز امليمني الراجكوتي -رحمة اهلل عليه -ف�صنع
لل�شنف ��رى ديوانا جمع فيه ما ا�ستطاع من �شعره� ،سواء ما وجده من �أ�صول خطية
ن�سخ ��ة الديوان املخت�صرة بكتبخانة خ�س ��رو با�شا ب�إ�ستانبول ,وكذا جمموع بدارالكتب امل�صرية� -أم ما جمعه من �أمهات امل�صادر الأدبية املطبوعة يف ذلك الوقت
كالأغاين واملف�ضليات واحلما�سة وخزانة الأدب وغريها.
واملالح ��ظ �أنه مل يدخل يف ديوانه :الالمية والتائية( )24والفائية( ،)25بل �أ�شار
�إليهن �إ�شارة( ,)26وقد فاته من �شعره �شيء لي�س بالقليل.
ثم جمع �شعره مرة ثانية طالل حرب يف ديوان �صغري ,ولكنه اعتمد فيه على
م ��ا �أورده الأ�صفه ��اين يف الأغاين من �شع ��ر ال�شنفرىَ ,
و�ضم َّن ��ه الالمية والتائية
والفائي ��ة ,واعتم ��د يف توثيقه ِّ
ال�ش ْع� � َر على الأغاين واملف�ضلي ��ات ,ويقع الديوان يف
(� )38صفحة.
وفي ��ه �شيء كث�ي�ر من التخلي ��ط والت�صحي ��ف والتحريف ,و�أخط ��اء بالغة يف
حتقيق الأعالم واملوا�ضع كما فاته � ً
أي�ضا �شيء ال ب�أ�س به من �شعر ال�شنفرى.
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كذلك جمع �شع ��ر ال�شنفرى د� .إميل بديع يعقوب معتمدً ا على ن�شرة العالمة
امليمن ��ي ,والعديد من كتب الرتاث ال�شعري ,وقد خ ّرج الق�صائد واملقطوعات بيتًا
بي ًت ��ا ال ق�صي ��دة ق�صيدة ,كما هو �شائع وذائع يف تخري ��ج دواوين ال�شعراء ,ورتّب
م�ص ��ادر التخري ��ج هجائ ًيا( ,)27و�ص ��در �سنة 1417هـ1996/م ,ويق ��ع الديوان يف
(� )118صفحة.
� ً
أي�ض ��ا فقد حق ��ق د.علي نا�صر غالب العراقي �شع ��ر ال�شنفرى الأزدي برواية
م� ��ؤرج ب ��ن عم ��رو ال�سدو�س ��ي ،و�ص ��در ع ��ن دار اليمام ��ة بالريا� ��ض ،ومبراجعة
د.عبدالعزيز بن نا�صر املانع ,و�أ�شرف على طباعته ال�شيخ حمد اجلا�سر -رحمه
اهلل ,-ط� ,1سنة 1419هـ1998/م ,ويقع يف (� )158صفحة.
كما حقق �شعر ال�شنفرى �أحمد محمد عبيد الهندا�سي يف كتابه� :شعر ال�شنفرى
الأزدي :حتقي ��ق ودرا�سة ,من�شورات املجمع الثقايف ب�أب ��و ظبي 1421هـ2000/م,
ويقع يف (� )156صفحة(.)28
وم ��ن ه ��ذه املح ��اوالت �أي�ضا يف خدم ��ة �شعر ال�شنف ��رى :ما قام ب ��ه د .خالد
اب ��ن عبدالر�ؤوف اجل�ب�ر يف حتقيقه� :ش ��رح �شعر ال�شنف ��رى الأزدي ,ملحا�سن بن
�إ�سماعيل احللبيّ1425 ,هـ2004/م.
وقد �صنع ملحقا ملا وجده من �شعر ال�شنفرى مما مل يرد يف الن�ص املحقق يف
مبلحق �آخر فيم ��ا ُين�سب لل�شنفرى ولغريه يف خم�س �صفحات،
� 14صفح ��ة ,و�أتبعه
ٍ
و�ص َّدر ن�شرته بدرا�سة جيدة �شغلت (� )29صفحة.
وم ��ن �آخر ه ��ذه املح ��اوالت و�أحدثه ��ا ما قام ب ��ه �أ�ستاذن ��ا الفا�ض ��ل� :أحمد
اب ��ن محم ��د ب ��ن عبي ��د الهندا�س ��ي بتحقي ��ق� :شع ��ر ال�شنف ��رى الأزدي ,ب�ش ��رح:
�أب ��ي املنهال املهلبي الأزدي (نحو240ه� �ـ) ,اختيار :محا�سن بن �إ�سماعيل احللبي
(ت635ه� �ـ) ,ون�شرته هيئة �أبو ظبي لل�سياحة والثقافة2017/1438 ,م ,ويقع يف
(� )200صفحة(.)29
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ثان ًيا :المية العرب وتوثيق ن�سبتها
اكت�سب ��ت المي ��ة العرب �شه ��رة وا�سعة ,وح ��ازت �إعجابا �إن�ساني ��ا ق ّل نظريه,
فعار�ضه ��ا ال ُفر� ��س والهن ��ود ,وترجمها الأت ��راك والإجنليز والفرن�سي ��ون والأملان
والإيطاليون(.)30
وق ��د احتفى بها متذوقو ال�شع ��ر العربي وناقدوه واملغرم ��ون بالغريب املُ�شكل
م ��ن علماء العربية ,فتناولوها بال�شرح والتعلي ��ق والإعراب واال�ست�شهاد والتحليل
والنقد ،غري �أنها تعر�ضت مثل كثري من �أ�شعار اجلاهليني؛ للت�شكيك فيها ،فذهب
معظ ��م الرواة �إلى �أنه ��ا لل�شنفرى ،وقال ابن دريد� :إنها خلل ��ف الأحمر .وال�شائع
�أن خل ًف ��ا الأحم ��ر ممن اتُّهموا بنحل ال�شعر()31؛ فلعل اب ��ن دريد يق�صد �أنه نحلها
لل�شنفرى.
و�ش ��كك بع�ض امل�ست�شرقني مثل :فريت�س كرنك ��و يف الالمية بحجة �أنها تفتقر
لذكر �أ�سماء املوا�ضع والأعالم كما هي عادة ال�شعراء اجلاهليني.
َب ْي َد �أن حتليل الق�صيدة يثبت لنا �أن �شعر ال�صعاليك ذو طبيعة خا�صة تختلف
ع ��ن غريه من الأ�شع ��ار ،فال ُيتَع ّلق مبثل ه ��ذا الر�أي يف ال�شك يف ك ��ون الق�صيدة
جاهلية.
يق ��ول امل�ست�شرق ج ��ورج يعقوب�« :إن موط ��ن هذه الق�صيدة ه ��و تلك املرابع
يف جن ��وب مك ��ة بني اجلبال التي تق ��ع يف �شمال اليمن حيث م�ض ��ارب الأزد قبيلة
�شاعرن ��ا� ،إنن ��ي ال �أفهم كيف ي�ستطي ��ع املرء �أن ينكر هذه الق�صي ��دة التي تتنف�س
بعبري ال�صحراء ،وتر�سم جاهلية العرب بكل نقاء ،وت�صور حياة رجل حمل �أحقادًا
وج ْور العدالة ،ويعزوها �إلى رجل من
�أورثت ��ه �إياها مظامل النا�س ،وعقوق الأخوةَ ،
بني �أولئك اللغويني الذين يقتلون وقتهم جدال يف �إعراب جملة �صغرية».
ورجح د.يو�سف خليف كفة ال�شك يف �صحة ن�سبتها لل�شنفرى ،واعتمد يف ر�أيه
على ثالثة �أدلة:
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الأول� :أن اب ��ن دري ��د ن�سبها خللف الأحمر ,ومعل ��وم �أن ابن دريد قريب عهد
بخلف.
الثاين� :إغف � ُ
�ال �أب ��ي الفرج الأ�صفه ��اين ذكر الالمية �إغف ��ا ًال تا ًّما رغم كرثة
روايته ل�شعر ال�شنفرى ،و�أن ل�سان العرب حاد عن اال�ست�شهاد بها رغم ورود �شيء
لي�س بالقليل من �شعر ال�صعاليك فيه.
الثال ��ث� :أن الالمية طويلة طو ًال غري م�ألوف يف �شع ��ر ال�صعاليك ،الذي كان
مقطعات متناثرة� ،إلى جانب قلة اال�ضطراب يف رواية �ألفاظها ويف ترتيب �أبياتها،
وهي ظاهرة غري م�ألوفة متاما يف �شعر ال�صعاليك.
ويب ��دو ال�ضعف ظاه ًرا يف �آراء د.يو�سف خليف ،فقد ذكر �أن ل�سان العرب مل
ُيو ِرد �شي ًئا من الالمية يف ا�ست�شهاداته ،رغم وجودها فيه؛ فقد وردت ثالثة �أبيات
من الق�صيدة ,منها بيتان مع ن�سبتهما:
وال ُج����بَّ�����أٍ �أ ْك���هَ���ى ُم�����ر ٍِّب ب��عِ�� ْر� ِ��س�� ِه
�أو ا َ
خل�ش َر ُم امل َ ُ
ثح َث دَب َره
بعوث َح َ
و� ْأ�ص َب َح َع ّني بال ُغ َم ْي َ�صا ِء َجال�سا

ُي َ
���ط���ا ِل��� ُع���ه���ا يف � َ����ش ْ�����أ ِن���� ِه َك���� ْي َ
����ف َي��� ْف��� َع��� ُل
َم��ح��اب��ي ُ
�����ض �أَرداهُ ����������نَّ ����س���ا ٍم ُم�� َع�����سَّ�� ُل
َف���� ِري���� َق����انِ َ :م���� ْ���س���� ٌ
ؤول َو� َآخ�������� ُر َي���� ْ���س���� ُأل

وذلك يف مادة (كها)( ,حب�ض)( ,غم�ص) ,و�أورد عجز البيت:
و�إن ي�����ك �إن����� ً����س����ا م�����ا ك���ه���ا الإن�����������س ت��ف��ع��ل

يف مادة (كها).
•كم ��ا �أن �إغفال الأ�صفه ��اين ال يعني �أن الأ�صفه ��اين �أورد كل ما وجد من
الأ�شعار العربية القدمية ،فقد فاتته �أ�شعار كثرية بال �شك.
•و�إن كان اب ��ن دريد ن�سبها خلل ��ف الأحمر فقد ن�سبها معظ ��م الرواة �إلى
ال�شنفرى ،فلماذا مل ي�أخذ بر�أي غالبية الرواة ومال لقول الأقل؟!
•�أم ��ا طول الق�صي ��دة وقلة اال�ضطراب يف روايتها فه ��ي ميزة اجتمعت يف
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
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الق�صيدة �أدى لتميزها وال يعني بال�ضرورة نحلها� ،إذ �إن كث ًريا من ال�شعر
م�ضطرب يف روايته.
املنحول
ٌ
وق ��د �أورد �إميل يعقوب يف حتقيقه لديوان ال�شنف ��رى عدة �أ�سباب ت�ؤكد ن�سبة
الالمية لل�شنف ��رى مما يدح�ض ر�أي من �ش َّكك فيها ،منها :كرثة العلماء القدامى
واملُ ْح َد ِث�ي�ن الذي ��ن ن�سبوه ��ا �إلي ��ه ،وت�صوير الالمي ��ة للبيئة العربي ��ة ال�صحراوية
القاحل ��ة ،وكون الالمي ��ة جاهلية العواطف والقال ��ب ،وورود ا�سم “ال�شنفرى” يف
الق�صيدة مرتني.
ف� ْإن َت ْب َتئ ِْ�س َّ
بال�ش ْن َف َرى �أ ُّم َق ْ�س َطلٍ

لمَ َا ْاغ َت َب َطتْ َّ
بال�ش ْن َف َرى َق ْب ُل � ْأط�� َو ُل

كم ��ا �أن يف بع� ��ض �أبياتها ج ��وا ًزا نعهده يف ال�شعر اجلاهلي م ��ن �إبدال (مفاعلن)
الأول ��ى �أو الثالث ��ة يف بح ��ر الطويل بـ (مفاعيل ��ن) ،وهو جواز قد ال ن ��راه يف �شعر
الإ�سالميني؛ لتحولهم عن طريقة اجلاهليني يف الإن�شاد.
وكذا عدم الت�صريع يف البيت الأول منها ،ولعل عادة الت�صريع مل تكن متبعة
يف زمن ال�شنفرى ،فتكون الق�صيدة من �أقدم ال�شعر اجلاهلي(.)32
ي�سر يل احل�صول –م�ؤخ ًرا -على ن�سخة محققة من
ومن توفيق اهلل تعالى �أن َّ
طي :املنتخب يف �شرح المية العرب ,وبعد مطالعتي مقدمة ال�شارح
�ش ��رح ابن �أبي ّ
ن�صا مه ًّما ,و�س�أنقله بطوله لأهميته يف توثيق ن�سبة الالمية.
وجدت ًّ
يذك ��ر ابن �أبي ط ��ي �أنه قر�أ الالمية على ال�شيخ ر�شي ��د الدين محمد بن علي
ابـ ��ن �شهر�آ�ش ��وب ال�س ��روي املازن ��درا ّ
ين �سن ��ة 585ه ��ـ ,وح َّدثه بالالمي ��ة وبهذا
احلدي ��ث ،قال �-أي ال�شيخَ :-ق ِد ْم � ُ�ت يف �سنة 547هـ من مازن ��دران؛ طالبا للحج
بغ ��داد -وكان ��ت �إذ ذاك �آهلة بالعلماء -فح�ضرت جمل� ��س الوزير عون الدين �أبي
من�ص ��ور يحيى بن محم ��د بن هبرية ,يف يوم االثنني وكان يجل�س ل�سماع احلديث,
فعر�ض ذكر ق�صيدة ال�شنفرى.
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نا�س� :إنها لي�ست ب�شعر ال�شنفرى الأزدي ,و�إمنا هي ِ�شع ُر خلف الأحمر
فق ��ال ٌ
�أ�ستاذ الأ�صمعي ,وكذلك �أبيات ابن �أخت ت�أبط �ش َّرا التي �أولها [ :املديد]
�إ َّن ِّ
بال�ش ْعب ال��ذي دُو َن َ�س ْل ٍع

���ي�ل�ا د ُم����ـ����ـ���� ُه م����ا ُي َ
َل��� َق��� ِت���ـ���ـ���ـ ً
���ط���ـ ُّ���ل

خلف �شاع ًرا مجُ ِ يدً ا يعمل ِّ
قال ��وا :وكان ٌ
ال�شعر اجليد ,ف�إذا �أن�شده ات ُِّهم فيه ,فكان
َي ْن ِظم �أبيا ًتا ويعزوها �إلى القدماء.
كذب و ُمح ��ا ٌلَ ,ومنْ ٌ
خلف حتى ُي ْن َ�س ��ب �إليه مثل هذا
فق ��ال ابن هب�ي�رة :هذا ٌ
حل َّ�ضر ورائح َة الأعاجم وا ُ
ال�شع ��ر؟ و�إنَّ يف ِ�ش ْع � ِ�ره ل َب َّن� � َة( )33ا ُ
ِّ
خل َلع ��اء ,و�إنَّ يف هذا
ِّ
ال�ش ْعر لرائحة اجلاهلية وال�شجاعة والقناعة.
فقال بع�ض احل�ضور :فما بالنا ال جندها يف �أكرث دواوين ال�شنفرى؟
أخ�س �أو � ْأ�س َق ُط من �أن ُي َجا َد عليهم برواية مثل هذا
فق ��ال ابن هبرية :العا َّم ُة � ُّ
ِّ
ال�ش ْعر.
ثم قال� :إنها عندي يف �أول ديوانه ,ثم �أمر ب�إح�ضار ديوان ال�شنفرى ,ف�أُ ْح ِ�ض َر،
ف� ��إذا هو َ
بخ ِّط عبدال�س�ل�ام الب�صري( ،)34وهو يق ��ول يف �أول الديوان :قر�أت �شعر
ال�شنف ��رى على ال�شيخ الأج ّل �أبي احل�سن علي بن عي�سى بن علي ال ُّرماينّ ,مبنزله
ال�شرقي بباب امليدان يف درب �أب ��ي ِم ْح َجن ,يوم الأربعاء خام�س محرم
باجلان ��ب
ّ
�سنة خم�س و�ستني وثالث مئة [ 5محرم 365هـ].
ق ��ال :و�أخربين �أ ّنه قر�أه على �أبي بكر؛ �أحمد بن �أبي �سهل؛ محمد بن عا�صم
احللواين(.)35
كري ِ�ش ْع� � َر ال�شنفرى بن مالك
ال�س ِّ
ق ��ال :قر�أت عل ��ى �أبي �سعيد بن احل�س�ي�ن ُّ
و�ش ْع َر ت�أ َّبط �ش ًرا ,فلم �أجد الالمية يف ِ�ش ْع ِر ال�شنفرى.
الأزدي ِ
لف.
فقلت� :إن العامة تقول� :إن الالمية لي�ست ب�شعر ال�شنفرى ,وتقول �إنها لخِ َ ٍ
خلف �أق ُّل من �أن ُي ْن َ�سب �إليه مثل هذا ِّ
فقالٌ :
ال�ش ْعر ,وكان كذا ًبا يف روايته.
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
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كري :واهلل �إ َّن ِني قر�أتُ ديوان ال�شنفرى على �أبي الف�ضل
ال�س ّ
ثم قال �أبو �سعيد ُّ
ال ِّر َي ِا�ش ّي ومل تكن الالم َّي ُة ِفي ِه.
فقل � ُ�ت ل ��ه�َ :ص َد َق ِت العا َّم ُة يف قوله ��ا� :إن الق�صيدة الالمي ��ة لي�ست لل�شنفرى
لف.
و�إمنا هي منحول ٌة �إليه ,ويقولون � :إنها لخِ َ ٍ
فقال :كذب من يقول هذا �إنمّ ا العا ّمة �أ�س َقط من �أن ُيجاد عليهم برواية مثل
هذا ّ
ال�شعر ،ثم قال:
�إذا �شئت ف�أحلقها بالديوان ,ثم �أمالين الق�صيدة من لفظه ،فكتبتها.
ث ��م ق ��ال :هكذا �أروي ��ه عن الأ�صمع ��ي /الالمية ث ��م التائية ثم ه ��ذه الأبيات
الي�سرية بعدهما.
قال :ثم �أخرج �إلين ��ا �أبو �سعيد جز ًءا لطي ًفا ج ًّدا ,والق�صيدة ُم ْل َح َق ٌة يف �أ َّو ِل ِه,
علي ولدي �أبو �سعيد �شعر ال�شنفرى,
ويف حا�شي ��ة ذاك اجلزء بخط الريا�شي :قر�أ َّ
أ�صمعي.
و�أنا �أرويه عن ال ِّ
ق ��ال :ثم �أرانا ابن هبرية الدي ��وان ,والق�صيدة يف �أول ��ه ,ويف ذيله رواية ابن
هبرية عن �أبي احل�سني الو َّراق ,عن محمد بن جعفر بن ُب َد ٍيل اخلزاعي اجلرجاين,
عن �أبي القا�سم علي بن محمد بن �أبي الفهم التَّنوخي ,عن �أبي املنهال ُع َي ْي َنة بن
عبد الرحمن املهلبي الأزدي ,عن ُم�ؤَ ِّرج بن عمرو ال�سدو�سي الب�صري ال َّرا ِو َية ,عن
عبد اهلل بن ه�شام بن �أبي عمري ال َّن َم ِر ّي(.)36
وعليه ,ف�إن الذي �أميل �إليه� :أن الالمية �صحيحة الن�سبة �إلى ال�شنفرى ,واهلل
�أعلم بال�صواب.
املبحث الثالث :المية العرب بني املخطوط واملطبوع
بع ��د االطالع على فهار� ��س املخطوطات العربي ��ة وقواعد البيان ��ات املتاحة,
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تو�صلت �إلى �إحدى وثالثني ن�سخة خطية من الالمية ،وهي:
�1 .1أحمد الثالث ,ورقمها ( )1/2329وتاريخ ن�سخها716 :هـ .
�2 .2أحمد الثالث ,ن�سخة �أخرى رقمها (.)691
�3 .3أ�سعد �أفندي ,ورقمها (.)20 /3542
4 .4محم ��د �سعيد َخا َل � ْ�ت �أفندي ,ورقمه ��ا ( )4/769وتاري ��خ ن�سخها� :سنة
1040هـ.
•هذه الن�س ��خ الأربع الأولى ذكرها ف�ؤاد �سيزك�ي�ن يف كتابه :تاريخ الرتاث
العربي ,مج ( ,)2جزء (� ,)2ص(.)51-47
5 .5جعفر ويل الدين ,ورقمها ( )332وتاريخ ن�سخها� :سنة 681هـ.
6 .6جعفر ويل الدين ,ن�سخة �أخرى رقمها ( ُ )8/806ك ِتبت يف القرن الثاين
ع�شر الهجري.
�7 .7إزمري مللي ,ورقمها ( )6/861وتقع يف ثماين ورقات.
8 .8كوبريلي ,ورقمها (� ،)1627ضمن جمموع (ورقة  140ظ ـ  143ظ).
9 .9دار الكتب الوطنية بتون�س ,ورقمها (.)2/2587
1010جامع الزيتونة بتون�س ,ورقمها (� )4778أدب ,وتقع يف ثالث ورقات.
•هذه الن�سخ ال�ست ( ,)10-5ذكرها م�ؤ ّلفا معجم تاريخ الرتاث الإ�سالمي
يف مكتب ��ات الع ��امل ,عل ��ى الر�ضا قرة بل ��وط و�أحمد طوران ق ��رة بلوط,
(.)2321/2( ,)750/1
1111جام ��ع القريوان بتون� ��س( ,م  - 2646رقم � )1323أدب� ,ضمن جمموع،
وتقع يف ع�شر ورقات ,بخط مغربي.
1212مكتبة اجلامعة الإ�سالمي ��ة باملدينة النبوية( ,م  -7203رقم )1200/2
�أدب ,وتقع يف ثالث ورقات.
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•هاتان الن�سختان ( )12 -11ح�صلت على بياناتهما من ال�شابكة ,انظر:
موقع الباحث يف املخطوطات العربية والإ�سالمية.
1313في�ض اهلل �أفندي ,ورقمها (� )1662ضمن جمموع.
•مل ُتذ َك ��ر عل ��ى �أنها المية العرب ,ب ��ل ذكرها د�.سيزكني خط� ��أً على �أنها
�شرح المية العرب للتربيزي .انظر :تاريخ الرتاث العربي (.)52/2
1414جامع ��ة املل ��ك �سعود ,ورقمه ��ا ( )7193من � ��ص (� )5 -1ضمن جمموع
يحتوى كذلك على المية العجم للطغرائي ,ورو�ضة ال�سلوان نظم �إبراهيم
ابن عبد اجلبار الفجيجي ,وخطها مغربي ح�سنُ ,ك ِتبت يف القرن الثاين
ع�شر الهجري تقدي ًرا.
•مل تذكرها فهار�س املخطوطات ,واطلعت على م�صورتها يف مكتبة �شيخنا
الفا�ضل� :أبي يعقوب عبد العاطي محيي ال�شرقاوي الأزهري.
1515كتابخان ��ة ا�ستان قد�س ر�ضوي مب�شهد� -إي ��ران ,ورقمها (,)2/36560
وتاريخ ن�سخها (1264هـ).
•انظ ��ر :فهر� ��س الأدبيات مبكتب ��ة ا�ستان قد� ��س ر�ضوي مب�شه ��د ,محمد
ح�س ��ن ن ��وري و�آخ ��رون ( )412/7نق�ل�ا ع ��ن :املخطوط ��ات العربية يف
املكتب ��ات الإيراني ��ة ,لأ�ستاذن ��ا د.يا�سر محم ��د يا�سني الب ��دري ،من�شور
�ضم ��ن :املخطوطات العربية املُ َه َّجرة�� � ,ص( )489وقد جاءت يف البحث
هك ��ذا[ :المية العجم ,امل�ؤل ��ف :ال�شنفرى ,ثابت بن �أو�س اليمني الأزدي
(510م)] .وه ��و خط� ��أ طباع ��ي ظاه ��ر؛ �إذ ج ��اء قبله ��ا المي ��ة العج ��م
للطغرائي ،لذا لزم التنبيه.
1616دار الكت ��ب امل�صرية ,ورقمها (665جماميع) ميكروفيلم رقم (,)5146
وتقع يف ثالث ورقات.
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•انظر :فهر�س جماميع دار الكتب امل�صرية.)270/4( ،
1717ن�سخ ��ة املكتب ��ة الربيطاني ��ة ,ورقمه ��ا ( 3770/2ـ  ,)ORتاريخ ن�سخها
(666هـ).
1818ن�سخ ��ة ثانية باملكتبة الربيطاني ��ة ,ورقمها ( 1908ـ  ,)ORتاريخ ن�سخها
(1072هـ) ,وتقع يف  12لوحة ,بخط الثلث اجللي.
1919ن�سخ ��ة ثالثة باملكتب ��ة الربيطانية ,ورقمه ��ا (( ,)9579/8القرن الثاين
ع�شر الهجري ظ ًّنا) ,وتقع يف لوحتني بخط مغربي.
•ح�صل ��ت على بيانات ن�سخ املكتبة الربيطاني ��ة الثالث من قاعدة بيانات
مركز املخطوطات التابع ملكتبة الإ�سكندرية.
2020اخلزان ��ة العامة بالرباط ,ورقمها (د� )1259 /ضمن جمموع 4 ،ورقات
(� 186أ 189 -ب) ،بخط مغربي ج ِّيد ،وعنها م�صورة مبعهد املخطوطات
العربية حتت رقم (.)2129
2121اخلزانة العامة بالرباط ,ورقمها (� )1606ضمن جمموع 3 ،ورقات (85
ب 87 -ب) ،بخط مغربي معتاد.
2222اخلزان ��ة العامة بالرب ��اط ,ورقمها (� ,)1639ضمن جمم ��وع 3 ،ورقات
(� 134أ� 136 -أ) ،بخط مغربي ح�سن.
•هذه الن�سخ الثالث انظرها يف :فهر�س املخطوطات العربية املحفوظة يف
اخلزانة العامة بالرباط (الق�سم الثاين).)3/2( ،
2323خزان ��ة الزاوية احلمزي ��ة الع َّي ِا�ش َّي ��ة ،ورقمه ��ا ( )5/835الر�سالة ()5
�ضمن جمموع 3 ،ورقات ،بخط مغربي.
•انظ ��ر :الفهر�س الو�صفي ملخطوطات خزانة الزاوية احلمزية العيا�شية،
(.)785 -784/3
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•مكتب ��ة الأوق ��اف باملو�ص ��ل ,ورقمه ��ا ( ,) 9/8ومنه ��ا �ص ��ورة مبعه ��د
املخطوطات العربية حتت رقم (.)2155
2424مكتبة املتحف العراقي ،ورقمها ( ،)1/32598وتقع يف  14ورقة.
2525مكتبة املتحف العراقي ،ورقمها ( ،)10/6244وتقع يف  5ورقات.
2626مكتبة املتحف العراقي ،ورقمها ( ،)3/11228وتقع يف  11ورقة.
•انظر :فهر�س مخطوطات الأدب يف املتحف العراقي.)526 -525( ،
2727دار الكت ��ب امل�صري ��ة ،ورقمه ��ا ( )883جماميع طلع ��ت ،الر�سالة (،)2
ورقتان (.)25-24
2828دار الكت ��ب امل�صري ��ة ،ورقمه ��ا ( )912جماميع طلع ��ت ،الر�سالة (،)8
ثالث ورق ��اتُ ،)73 -70( ،ك ِتبت بخط ن�ستعلي ��ق جمود ،وتاريخ ن�سخها
1234هـ.
2929دار الكت ��ب امل�صري ��ة ،ورقمها ( )209جماميع طلع ��ت ،الر�سالة (،)13
ورقتان (.)115 -114
•هذه الن�س ��خ الثالث ،انظرها يف :فهر�س جماميع املكتبات اخلا�صة بدار
الكتب امل�صرية.)455 - 453/7( ،
3030ن�سخ ��ة م�صورة مبعه ��د املخطوطات العربية ,جمهول ��ة امل�صدر ،ورقمها
(� )694أدب.
•ه ��ذه الن�سخة ح�صلت على بياناتها من قاعدة بيانات معهد املخطوطات
العربية بالقاهرة.
�أما عن ن�شراتها املطبوعة؛
ف ُيمك ��ن القول �إن المية الع ��رب مل َ
حتظ بتحقيق علمي ح�س ��ب قواعد الن�شر
النقدي للن�صو�ص الرتاثية منذ ن�شرتها الأولى وحتى الآن.
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وق ��د ظهرت ن�شرته ��ا �أول م ��رة يف �أملانيا ,بعناي ��ة امل�ست�ش ��رق الأملاين رو�س,
ون�ش ��رت يف دوري ��ة� ,ZDMG :سن ��ة 1274ه� �ـ1853/م ،ث ��م يف �إ�ستنابول ومعها
�ش ��رح املربد بعناية العبد ر�سول البخاري ,مطبع ��ة اجلوائب بالق�سطنطينية �سنة
1300هـ1879/م (.)37
ثم يف لندن ,بعناية :

J. W. Redhouse

وذلك �سنة 1302هـ1881/م.

ث ��م يف الهن ��د ,بعناي ��ة �أب ��ي ال�صف ��ا الر�ض ��واين ,مبطبع ��ة روز ب ��ازار� ,سنة
1304هـ1886/م.
ثم يف القاه ��رة ,بت�صحيح محمد محمود بن الرتك ��زي ال�شنقيطي ,مبطبعة
املو�سوعات� ,سنة 1319هـ1901 /م.
ث ��م يف بريوت مرتني؛ الأول ��ى ن�شرها ف�ؤاد �أفرام الب�ست ��اين �سنة 1963م يف:
كتاب ��ه ال�شنفرى� ,ضمن �سل�سل ��ة الروائع ،الإ�صدار رق ��م ,2والثانية بعناية محمد
بديع �شريف ,بدار مكتبة احلياة� ,سنة 1385هـ1964 /م(.)38
وتوالت بعد ذلك طبعاتها التجارية ،وقد وقفت م�ؤخ ًرا �-أثناء زيارة ملكتبة دار
ال�س�ل�ام بالأزهر -على ن�سخة من المية الع ��رب لل�شنفرى ,بعناية د�.صالح الدين
الهواري ,طبعة املكتبة الع�صرية  -بريوت1427 ,هـ2006/م .يف كتاب من القطع
ال�صغري � 104صفحة ,واملالحظ �أنه مل يعتمد على �أي ُن َ�س ٍخ خطية يف �إخراجها.
املبحث الرابع� :شروح المية العرب املخطوطة
بع ��د مطالعة الفهار�س وقواعد البيانات املتاح ��ة ا�ستبعدت ال�شروح املجهولة
� اًأول ،ور�أي ��ت تق�سي ��م املادة التي ح�صل ��ت عليها بعد ذلك �إل ��ى :ال�شروح املفقودة،
تليها ال�شروح املخطوطة املوجودة ،ثم ال�شروح املُ�ض َّمنة غري املفردة.

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

813

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

10 9

57

� اً
أول -ال�شروح املفقودة:
�1 .1ش ��رح �أبي جعف ��ر النحا� ��س (338ه� �ـ) ،انظر� :ش ��رح الق�صائ ��د الت�سع
امل�شهورات لأبي جعفر النحا�س ،حتقيق د�.أحمد خطاب (.)27/1
�2 .2شرح �أبي زكريا يحيى بن عل ��ي املعروف باخلطيب التربيزي (502هـ).
انظر :خزانة الأدب للبغدادي ( ,)341/3بروكلمان (.)109/1
ال�صفدي (764ه� �ـ) .ذكره ع�صام
�3 .3شرح �ص�ل�اح الدين خليل بن �أيب ��ك
ّ
�ري يف كتابه :الرو� ��ض الن�ضر يف ترجم ��ة �أدباء
الدي ��ن بن عثم ��ان العم � ّ
الع�صر ,حتقيق �سليم النعيمي (.)405/1
ثان ًيا -ال�شروح املخطوطة:
�1 .1ش ��رح املختار بن عوف بن �سليمان بن مال ��ك الأزدي ال�سليمي الب�صري
(130ه� �ـ) ،ورقمها ( )2/650الر�سالة الثانية �ضمن جمموع 8 ،ورقات.
انظر :الفهر�س الو�صفي ملخطوطات خزانة الزاوية احلمزاوية العيا�شية،
(.)722/3
�2 .2ش ��رح �أب ��ي العبا� ��س �أَحم ��د ب ��ن يحيى ثعل ��ب (291ه� �ـ) .ل ��ه ن�سختان:
املكتب ��ة الآ�صفي ��ة ( )244/2ومكتب ��ة الفاتيكان (ثال ��ث .)364/انظر:
جام ��ع ال�شروح واحلوا�ش ��ي ( ،)787/3تاري ��خ الأدب العربي لربوكلمان
(.)108/1
�3 .3شرح من�س ��وب لأبي بكر بن دريد (321هـ) ،ومن ��ه ن�سخة مبكتبة الدولة
برل�ي�ن ورقمه ��ا (� )7408ضمن جمموع �أول ��ه ر�سالة املق�ص ��ور واملمدود
الب ��ن دري ��د ,ث ��م �ش ��رح المي ��ة الع ��رب ملجه ��ول ,ثم �ش ��رح بان ��ت �سعاد
لأب ��ي الربكات الأنب ��اري ,ثم ق�صي ��دة ثائية البن دري ��د ,ولي�س يف �شرح
الالمي ��ة ما ي�شري �إلى كونه البن دريد ,ولعل م ��ن َن َ�س َبه �إليه نظر �إلى �أول
املجموع و�آخره .انظر :بروكلمان (.)107/1
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 4 .4قل ��ت :وعن ه ��ذه الن�سخة جمهولة امل�ؤلف حقق ��ه د.محمود العامودي
ونفاه عن املربد ون�سبه للتربيزي!!
الرتكي تويف بعد (698هـ) .وا�سمه :عقد
�5 .5شرح محمد بن ح�س ��ن �إليجك
ّ
درر الأدب يف �ش ��رح المي ��ة الع ��رب ,وم ��ن ن�سخه اخلطي ��ة ن�سخة بخطه
حتتف ��ظ به ��ا مكتبة �أي ��ا �صوفي ��ا ،ورقمه ��ا ( )3145يف  84ورقة ,وجامع
الزيتون ��ة بتون� ��س ورقمه ��ا ( )10030يف  47ورق ��ة ,وجامع ��ة بطر�سربج
ورقمها ( ،)732ودار الكتب امل�صرية ورقمها (/81م) .انظر :بروكلمان
( ,)108/1جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)788/3
�6 .6شرح �إبراهيم بن عمر اجلعربي (ت 732هـ) ،وا�سمه� :شرح معاين المية
العرب .انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)788/3
ريي
�7 .7ش ��رح �أب ��ي البق ��اء كمال الدي ��ن محمد بن مو�س ��ى بن عي�س ��ى ال َّد ِم ّ
(808هـ) .انظر :فهر�س مخطوطات املجمع العلمي العراقي (.)387/2
�8 .8ش ��رح ملحمد الع�صام � ّ�ي الدم�شقي (ت بعد 1103ه� �ـ) .وله ن�سخة بخط
امل�ؤلف مبكتبة هامبورج رقمه ��ا ( ،)12192وله ن�سختان �أخريان مبكتبة
�أ�سع ��د �أفندي رقمهما ( ,)2798والثانية (� )2192ضمن جمموع (17ب
ـ23ب) ,م�ؤرخ ��ة 1103ه� �ـ .انظ ��ر� :سيزك�ي�ن ( ,)54/2جام ��ع ال�شروح
واحلوا�شي (.)788/ 3
�9 .9شرح مهذب الدين �أبي ن�صر محمد بن يحيى بن كرم النحوي �أَ َّلفه �سنة
1170ه� �ـ .ومنه ث�ل�اث ُن َ�سخ مبكتبة املتحف العراق ��ي �أرقام،)28468( :
( ،)5461( ،)14601مكتب ��ة يو�س ��ف �آغ ��ا بقوني ��ة رقمه ��ا (.)5998
انظ ��ر� :سيزكني ( ,)55/2نوادر املخطوط ��ات العربية يف مكتبات تركيا
( ،)2971/1جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)788/3

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

815

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

10 9

57

�1010ش ��رح �سليمان بن محمد بن �أحمد بن زيد ب ��ن �سليم �أَ َّلفه �سنة 1192هـ.
انظ ��ر :فهر� ��س املخطوط ��ات الأدبي ��ة يف دار �ص ��دام للمخطوط ��ات,
�ص(.)390
�1111ش ��رح �أب ��ي اخل�ي�ر عب ��د الرحم ��ن ب ��ن عب ��د اهلل ب ��ن ح�س�ي�ن ال�سويدي
(ت1200هـ) ،وا�سم �شرحه� :سكب الأدب على المية العرب ،ومن ُن َ�سخه:
مكتب ��ة املتح ��ف الربيطاين رقمه ��ا ( ،)1415/4املكتب ��ة الوطنية بفيينا
رقمها ( .)1/1587انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي.)789/3( ,
�1212ش ��رح عمر ب ��ن احل�سن بن م�ساف ��ر ال�شامي الأموي �أَ َّلف ��ه �سنة 1232هـ.
ومن ��ه ن�سخة مبكتبة املتحف العراقي رقمها ( .)3/30237انظر :فهر�س
املخطوط ��ات الأدبي ��ة يف دار �ص ��دام للمخطوطات�� � ,ص( ،)389جامع
ال�شروح واحلوا�شي.)789/3( ,
�1313شرح محمد بن �أحمد املع�سكري اجلزائري (ت 1238هـ) ،وا�سمه :نهاية
الأرب �شرح المية العرب .انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي.)789/3( ,
�1414ش ��رح محمـ ��د �سعيد بـن عبـ ��د اللطيف بـن عبـد ال ��رزاق البغدادي ،كان
حيـ ًّ ��ا �سنـة 1266هـ .ومنه ن�سخ ��ة بخط امل�ؤلف حتتفظ بها مكتبة املتحف
العراقي رقمها ( )2069انظر :فهر�س املخطوطات الأدبية يف دار �صدام
للمخطوطات� ,ص( ،)389جامع ال�شروح واحلوا�شي.)789/3( ,
�1515ش ��رح ملحمد ب ��ن عبد الرحمن البط ��اوري (ت 1275ه� �ـ) .انظر :جامع
ال�شروح واحلوا�شي (.)790/3
�1616شرح �أحم ��د بن محمد بن �إ�سماعيل املع ��ايف التهامي ال�ضحوي (ت نحو
1280هـ) .انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)790/3
�1717شرح احل�سن بن �أحمد املعروف بعاك�ش ال�ضمدي اليمني (ت 1281هـ).
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ومن ��ه ن�سخ ��ة بدار الكت ��ب امل�صري ��ة رقمه ��ا (� -846أدب) .انظر جامع
ال�شروح واحلوا�شي (.)790/3
ال�صفدي (ت بعد 1290هـ) .ومنه ن�سخة باملكتبة
�1818ش ��رح ملحمد اخلالدي
ّ
الظاهري ��ة رقمها ( .)6257انظ ��ر� :سيزك�ي�ن ( ،)54/2جامع ال�شروح
واحلوا�شي (.)790/3
�1919ش ��رح محم ��د بن �أحم ��د الطوكي (ت 1314ه� �ـ) ،له حا�شي ��ة على المية
ال�شنفرى .انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)790/3
�2020شرح محمد الطيب بن محمد �صالح بن محمد العلوي املالكي (1334هـ).
انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)790/3
�2121ش ��رح محمد �صديق بن محمد �صالح الرامبوري (ت 1334هـ) .وا�سمه:
االنتق ��اد على العالم ��ة محمد ال�شنقيطي يف ردِّه عل ��ى عاك�ش ال�ضمدي،
ويقع يف ( )325ورقة .انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)790/3
�2222ش ��رح �أب ��ي بكر بن العرب ��ي بن محمد البن ��اين الفا�س ��ي (ت 1335هـ).
وا�سم ��ه :ح ��ل امل�ش ��كالت املنتدب يف �ش ��رح المي ��ة العرب .ومن ��ه ن�سخة
خطي ��ة باخلزانة احل�سنية بالرباط رقمها ( .)206انظر :جامع ال�شروح
واحلوا�شي (.)790/3
�2323ش ��رح بالفار�سي ��ة لغ�ل�ام ح�سني ال�ش�ي�رازي املع ��روف بقامو� ��س كو�شي
(ت 1339ه� �ـ) .انظ ��ر� :سيزك�ي�ن ( ،)55/2جامع ال�ش ��روح واحلوا�شي
(.)790/3
�2424شرح ملحم ��د بابا ال�صح ��راوي ال�شنقيطي (ت 1342ه� �ـ) .انظر :جامع
ال�شروح واحلوا�شي ( 790/3ـ .)791
�2525ش ��رح ملحمد املكي بن محم ��د البطاوري (ت 1355ه� �ـ) .وا�سمه :هامية
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الطرب ب�شرح المية العرب .انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)791/3
�2626ش ��رح لعبد الكرمي بن ح�سني الزين (ت 1360هـ) .انظر :جامع ال�شروح
واحلوا�شي (.)791/3
�2727ش ��رح حلكمت بن محمد �شريف الطرابل�سي (ت 1364هـ) ،وا�سمه :عود
الطرب �شرح المية العرب .انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)791/3
�2828ش ��رح ملحمد بن باباه القن ��اين ال�شنقيطي (ت 1382ه� �ـ) .انظر :جامع
ال�شروح واحلوا�شي (.)791/3
�2929شرح لعبد الرحمن بن محمد .وا�سمه :خال�صة الأدب على المية العرب،
ومن ��ه ن�سخة مبكتبة جامع ��ة �إ�ستانبول رقمها ( )874يف  15ورقة .انظر:
�سيزكني ( ،)54/2جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)790/3
�3030ش ��رح مل�ؤلف يدع ��ى :املجو�س � ّ�ي .ومنه ن�سخ ��ة بالرباط ـ ج�ل�اوي رقمها
( .)142انظر� :سيزكني ( ،)55/2جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)788/ 3
�3131ش ��رح محمد بن عل ��ي بن عبد الرحم ��ن ،له حا�شية عل ��ى المية العرب.
ومنها ن�سخة خطية مبكتبة اجلامعة الإ�سالمية باملدينة النبوية يف ()44
ورقة .انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (.)790/3
�3232شرح الالميات ,حل�سني بن عبد اجلليل برادة .انظر :فهر�س املخطوطات
الأدبية بدار �صدام للمخطوطات� ,ص (.)388
3333مخت�ص ��ر مل�ؤل ��ف جمهول ،من �ش ��رح ابن �أبي طي (ت 630ه� �ـ) امل�سمى:
املنتخ ��ب يف �ش ��رح المية العرب ،ومن ��ه ن�سخة خطية حتتف ��ظ بها مكتبة
كوبريلي ،رقمها ( .)1080انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي.)788/3( ،
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ثالثا -ال�شروح غري املفردة:
تعر� ��ض بع� ��ض ال�شراح �إل ��ى �شرح المية الع ��رب �ضمن كتبه ��م التي احتوت
ن�صو�صا �أخرى غريها ,ومن ذلك:
ً
�1 .1ش ��رح ابن طيفور البغدادي (280هـ) يف كتابه :الق�صائد املفردات التي
ال مث ��ل لها .وقد ُطبع بتحقي ��ق د .مح�سن غيا�ض ,من�ش ��ورات عويدات-
بريوت1398 ,هـ 1977 /م.
�2 .2ش ��رح مل�ؤلف جمهول م ��ن القرن الراب ��ع يف كتاب :املنتخ ��ب يف محا�سن
�أ�شع ��ار العرب املن�س ��وب للثعالبي .وق ��د ُط ِبع بتحقيق د .ع ��ادل �سليمان
جمال ,مكتب ��ة اخلاجني ,القاهرة ،ط1427 ,2ه� �ـ2006 /م� ,ص(291ـ
.)302
�3 .3ش ��رح �أبي ال�سعادات هبة اهلل بن علي بن محمد احل�سيني املعروف بابن
ال�شج ��ري (542ه� �ـ) يف كتابه :مخت ��ارات �شعراء العرب .وق ��د ُطبع �أوال
بعناي ��ة :محم ��ود ح�سن زناتي �سنة 1344ه� �ـ1926 /م ،ثم ُط ِبع بتحقيق:
عل ��ي محمد البج ��اوي ,دار نه�ض ��ة م�صر ,القاه ��رة1385 ,هـ1961/م,
�ص ( 72ـ .)106
�4 .4ش ��رح عبد القادر ب ��ن عمر البغ ��دادي (1093هـ) �ضم ��ن كتابه :خزانة
الأدب .وقد �شرح منها ثمانية ع�شر بيتـًا ,وقد قام بجمعها يف �سلك واحد
وحققها د .محمود العامودي ون�شرها مبجلة جامعة الأزهر بغزة ,املجلد
( ,)13العدد الأول �سنة1432هـ2011/م.
املبحث اخلام�س� :شروح المية العرب املطبوعة
بع ��د البحث تو�صل ��ت �إلى ح�صر هذه ال�ش ��روح املن�شورة لالمي ��ة العرب على
النحو الآتي:
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1 .1ال�ش ��رح املن�س ��وب للمربد (285هـ) .وق ��د �أح�صيت له ت�س ��ع ن�سخ خطية
وهي :املكتبة الظاهرية ورقمها ( )2/7391عام ,مكتبة جامعة برن�ستون
(جاري ��ت ,)8/املكتبة امللكية بربلني رقمه ��ا ( ،)7468مكتبة �آيا �صوفيا
رقمها (� 52أدب) ،مكتبة جام ��ع الزيتونة بتون�س رقمها ( ،)2827و�أربع
ن�س ��خ باملكتبة الأزهرية رقمها� 6442( :أدب � 623( ،)70202أدب 7218
�أباظة)� 9319( ،أدب  130083طنطا) 1186( ،جماميع � 7334أباظة).
انظ ��ر :بروكلم ��ان (  ،)105/1جام ��ع ال�شروح واحلوا�ش ��ي (،)787/3
ُ
(.)168/18طبع هذا
فهر� ��س مخطوط ��ات مكتب ��ة الأزه ��ر ال�شري ��ف,
ال�ش ��رح لأول م ��رة مبطبعة اجلوائ ��ب بالق�سطنطيني ��ة ب�إ�ستانب ��ول �سنة
1300هـ1879/م ,ومعه �شرح الزمخ�شري ,بعناية العبد ر�سول البخاري،
وطب ��ع بع ��د ذلك �ضمن كت ��اب :بل ��وغ الأرب يف �شرح المي ��ة العرب ,وهو
جمع ل�شروح كل م ��ن :الزمخ�شري واملربد والعكربي وابن زاكور الفا�سي
واب ��ن عط ��اء اهلل امل�ص ��ري( ,جم ��ع وحتقي ��ق) محم ��د عب ��د احلكي ��م
القا�ض ��ي ومحم ��د عبدال ��رازق عرف ��ان ,دار احلدي ��ث بالقاه ��رة� ,سنة
1409ه� �ـ1989/م ،ومم ��ا يالح ��ظ على ه ��ذه الن�شرة املذك ��ورة اعتماد
�أ�صحابه ��ا عل ��ى املطبوعات العتيقة لهذه ال�شروح اخلم�س ��ة دون �أي ُن َ�س ٍخ
خطي ��ة ,كما وقع فيه ��ا ت�صرف يف الن�ص ب�إدماج ه ��ذه ال�شروح اخلم�سة
م ًعا :فكل ما يتعلق بالبيت الواحد ُذ ِكر حتته ح�سب ترتيب ال�شروح املذكور
�آنفا يف �سياق واحد ،ثم البيت الذي يليه ,وهكذا �إلى �آخر الق�صيدة.
�2 .2شرح �أبي القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري (538هـ) .وا�سمه� :أعجب
العج ��ب يف �شرح المي ��ة العرب ،ومن ُن َ�سخه :مكتب ��ة �أوقاف بغداد رقمها
( ،)9768دار الكت ��ب امل�صرية رقمه ��ا ( .)15834انظر :جامع ال�شروح
واحلوا�ش ��ي (� .)787/3ص ��در �أول م ��رة بعناي ��ة :عبد ر�س ��ول البخاري
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م ��ع ال�شرح املن�سوب للمربد و�شرح ابن زاك ��ور الفا�سي مبطبعة اجلوائب
�سن ��ة 1300ه ��ـ ,ثم بعناي ��ة محمد �أم�ي�ن اخلاجني بالقاه ��رة ط� ,2سنة
1324ه ��ـ ,و�أخ ��رى بعناي ��ة عبد املعني امللوح ��ي حتت عن ��وان :الالميتان
(المي ��ة العرب لل�شنفرى ب�ش ��رح الزمخ�شري ,والمي ��ة العجم للطغرائي
ب�ش ��رح ال�صفدي) ,وزارة الثقافة والن�ش ��ر بدم�شق �سنة 1961م ،وحققه
د .محمد �إبراهيم حور ,مطبعة �سعد الدين بدم�شق1408 ,هـ1987 /م.
�3 .3ش ��رح �أب ��ي البقاء عب ��داهلل ب ��ن احل�سني العك�ب�ري (616ه� �ـ) .وا�سمه:
�إع ��راب المي ��ة ال�شنفرى ,وم ��ن ُن َ�سخه :مكتب ��ة املتح ��ف العراقي رقمها
( ،)18275ومكتب ��ة �أوق ��اف املو�ص ��ل ن�سخت ��ان رقمهم ��ا (،)22/ 57
( ،)23/23والأزهري ��ة رقمها ( 338جماميع  ،)106662ون�سختان بدار
الكت ��ب امل�صرية رقمهم ��ا (�� � 87( ،)4079ش) ،ومكتب ��ة الدولة بربلني
رقمه ��ا ( .)7469انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي ( .)787/3طبع هذا
ال�شرح � اًأول يف جملة املجمع العلمي العراقي ،املجلد ( ,)33اجلزء الأول,
1402ه� �ـ1982 /م ,بتحقيق د.محمد خري احلل ��واين ,ثم ن�شره م�ستقلاً
بدار الآفاق اجلديدة ببريوت 1403هـ1983/م.
طي
�4 .4ش ��رح يحيى بن عب ��د احلميد احللب ��ي الغ�ساين املعروف باب ��ن �أبي ّ
النج ��ار (630هـ) .وا�سمه :املنتخب يف �شرح المي ��ة العرب ,ومنه ن�سخة
نفي�س ��ة بخ ��ط امل�ؤل ��ف مبكتب ��ة دي ��ر الأ�سكوري ��ال رقمه ��ا ( .)314ومنه
مخت�صر املنتخ ��ب ،ن�سخة حتتفظ بها مكتب ��ة كوبريلي رقمها (.)1080
انظ ��ر :بروكلمان ( ،)108/1وتاريخ الرتاث العربي ل�سيزكني (,)53/2
جامع ال�ش ��روح واحلوا�شي ( .)788/ 3وقد حقق ��ه م�ؤخ ًرا  :د� .إبراهيم
بج ��دة1437 ,هـ2016/م يف
اب ��ن محمد البط�ش ��ان ,ون�شرته دار املنهاج ُ
جملد كبري(.)39
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�5 .5ش ��رح من�س ��وب ملحم ��د ب ��ن عبداهلل ب ��ن مال ��ك� :صاح ��ب �ألفي ��ة النحو
(672ه� �ـ) .ومن ��ه ن�سخة مبكتبة في� ��ض اهلل �أفندي حت ��ت رقم ()2129
�ضمن جمموع (�92أ ـ 96ب) ,انظر :نوادر املخطوطات العربية يف مكتبات
تركي ��ا ( ,)172/1وقد حققه د.محمود العامودي ,ون�شره مبجلة جامعة
النج ��اح الوطنية يف غزة ,املجلد ( )14العدد الثاين1421 ,هـ2000/م,
وال ت�ص ��ح ن�سبته �إلى ابن مالك؛ فلي� ��س فيه ما يدل على كونه له ,ال�سيما
و�أن امل�ص ��ادر التي ترجمت البن مالك -على وفرتها وكرثتها -مل تن�سب
له هذا ال�شرح ,والأمر يحتاج �إلى مزيد من البحث والدرا�سة.
�6 .6ش ��رح امل�ؤي ��د بن عبد اللطي ��ف بن �سع ��د ال َّن ْق ُج َوانيِّ (ت بع ��د 983هـ ).
وم ��ن ن�سخه اخلطي ��ة :مكتبة املتحف العراقي رقمه ��ا ( ،)1036واملكتبة
العبا�سي ��ة رقمها ( ،)108ومكتبة جامعة لي ��دن رقمها ( .)2758انظر:
�سيزك�ي�ن ( ،)53/2جامع ال�ش ��روح واحلوا�ش ��ي ( ,)788/ 3وقد حققه
د.محم ��ود العامودي ون�شره مبجل ��ة جامعة جر�ش للبح ��وث والدرا�سات
ب ��الأردن ,يف � 48صفح ��ة ,املجل ��د( ,)3ع ��دد (1420 ,)2ه� �ـ1999/م،
�ص (.)189-147
� 7 .7ش ��رح �أب ��ي جمع ��ة �سعيد ب ��ن م�سع ��ود ال�صنهاج ��ي املاغو�س � ّ�ي (ت بعد
1016ه� �ـ) .وا�سم ��ه� :إحت ��اف ذوي الأرب مبقا�ص ��د المية الع ��رب ,ومن
ن�سخ ��ه اخلطية :املكتب ��ة الأحمدية بتون� ��س رقمه ��ا ( ،)4767واخلزانة
العامة بالرباط رقمه ��ا ( .)1/135انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي (3
 ,)788/وقد حققه د.محمد �أمني امل�ؤدب يف ر�سالة الدبلوم العايل بكلية
الآداب جامعة الرباط باملغرب يف جز�أين �سنة 1997م ,انظر :من نوادر
مخطوط ��ات املكتبة املغربي ��ة� ,ص( ,)194ون�ش ��ره م�ؤخ ًرا ب ��دار الأمان
بالرباط وتوزيع دار الكتب العلمية بريوت.
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�8 .8ش ��رح �أبي الإخال�ص جاد اهلل الغنيمي الفيوم ��ي (بعد 1101هـ) .انظر:
�سيزك�ي�ن ( ,)53/2وا�سم ��ه :عن ��وان الأدب ب�ش ��رح المية الع ��رب ,ومنه
ن�سخت ��ان ب ��دار الكت ��ب امل�صري ��ة رقمهم ��ا ( ،)195( ،)7377ون�سخ ��ة
باملكتب ��ة العمومية ب�إ�ستنابول ( .)5474انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي
( .)788/3وق ��د حقق ��ه د.محم ��ود العام ��ودي ,ون�شره مبطبع ��ة املقداد
بغزة -فل�سطني 1417هـ1997/م.
�9 .9شرح محمد بن القا�سم بن محمد بن زاكور الفا�سي (1120هـ) .وا�سمه:
تفري ��ج ال ُك َرب عن قلوب �أهل الأدب يف معرفة المية العرب ,ومن ن�سخه:
اخلزانة العامة بالرباط رقمه ��ا ( ،)157واملكتبة الوطنية بتون�س رقمها
( ،)3930ومكتبة الدولة بربل�ي�ن رقمها ( .)7470انظر :جامع ال�شروح
واحلوا�ش ��ي ( .)789/3وقد �صدر �أول م ��رة بعناية :عبد ر�سول البخاري
م ��ع ال�شرح املن�سوب للم�ب�رد و�شرح الزمخ�شري مبطبع ��ة اجلوائب �سنة
1300ه ��ـ ,ثم حققه د.محمود العامودي ,ون�ش ��ره مبطبعة املقداد بغزة/
فل�سط�ي�ن1415 ,ه� �ـ1995/م .وكذل ��ك عل ��ي �إبراهيم ك ��ردي يف دم�شق
1995م.
�1010ش ��رح �أبي الربكات عب ��داهلل بن احل�سني ب ��ن مرعي ال ��دوري ال�سويدي
(1174ه� �ـ) .وا�سمه :ر�شف َ
ال�ض َرب ب�ش ��رح المية العرب ،ومنه ُن�سختان
مبكتب ��ة �أوقاف بغداد رقمهما ،)400( ،)85( :ون�سختان مبكتبة املتحف
العراقي ورقمها .)1364( ،)1119( :انظر� :سيزكني ( ,)54/2وجامع
ال�ش ��روح واحلوا�ش ��ي ( .)789/3وقد حقق ��ه ع�صام عكلة عب ��د القهار
الكبي�س ��ي يف ر�سالته للماج�ستري بكلية الرتبية ق�سم اللغة العربية جامعة
الأَنبار بالعراق 1422هـ2001/م.
�1111شرح عطاء اهلل بن �أحمد ب ��ن عطاء اهلل الأزهري امل�صري (1186هـ).
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وا�سم ��ه :نهاي ��ة الأرب يف �شرح المية العرب ,وم ��ن ُن َ�سخه :مكتبة جامعة
الإم ��ام محمد ب ��ن �سعود رقمه ��ا ( ،)1060ومكتبة جامعة يي ��ل ب�أمريكا
رقمه ��ا ( .)329انظر :جامع ال�شروح واحلوا�شي ( .)789/3حققه � اًأول:
د.عب ��د اهلل عبيد الغ ��زايل ,ون�ش ��ره يف حوليات كلي ��ات الآداب بالكويت
احلولي ��ة  ,12الر�سال ��ة  ,74وذل ��ك �سن ��ة 1414ه� �ـ1991/م .ث ��م حققه
بع ��د ذلك د.محمود العام ��ودي ,ون�شره بدار الب�ش�ي�ر ،غزة – فل�سطني,
1416هـ1995/م.
�1212ش ��رح �سليمان بن عبداهلل ال�شاوي العبيدي البغدادي (1140هـ) .وا�سم
�شرح ��ه� :سك ��ب الأدب على المية العرب ،ومن ن�سخت ��ان مبكتبة الأوقاف
ببغداد رقمهما ( :/24316( ،)405جماميع) ،ومكتبة املتحف العراقي
رقمها ( ،)30243ومكتبة الدولة بربلني رقمها ( ،)7471ومكتبة متحف
ط ��وب قابو �س ��راي رقمه ��ا ( .)7361انظر� :سيزك�ي�ن ( ,)54/2جامع
ال�ش ��روح واحلوا�شي ( .)789/3وقد حققه مهن ��د جميد برعي العبيدي
يف ر�سالت ��ه للماج�ست�ي�ر بكلي ��ة اللغ ��ة العربي ��ة جامع ��ة بغ ��داد بالعراق,
1424هـ2003/م(.)40
�1313ش ��رح محمد محم ��ود بن التالمي ��د الترُ ك ��زي ال�شنقيط ��ي (1320هـ).
وا�سمهُ � :
إحقاق ِّ
احلق وتربي ُء العرب مما �أحدثه عاك�ش اليمني يف لغتهم
والمي ��ة العرب ،ومنه ن�سخة خطية بدار الكتب امل�صرية رقمها (.)1846
انظر :بروكلمان (� ،)108/1سيزكني( ,)55/2جامع ال�شروح واحلوا�شي
( .)790/3وقد حقق ��ه :رائد بن �سعد ال�شالحي ,دار غرا�س -الكويت,
ط1426 ,1هـ2005/م .
�1414ش ��رح ال�شيخ عبد القادر بن �إبراهي ��م امل�سعدي ت 1378هـ ،وكان الفراغ
م ��ن ت�أليفه �ضحوة اجلمع ��ة لأربع ع�شرة ليلة بقني م ��ن �شهر ذي احلجة
�سن ��ة 1334هـ ،وقد حقق ��ه الأ�ستاذ احلفناوي بن عام ��ر غول احل�سني،
والية اجللفة -اجلزائر ،ط1426 ،1هـ2005 /م.
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املبحث ال�ساد�س :ال�شروح املعا�صرة والدرا�سات احلديثة
� اً
أول :ال�شروح املعا�صرة لالمية العرب
اهتم �أه ��ل العلم املعا�صرون به ��ذه الق�صيدة وتقريبها ل�ش ��داة الأدب ،ومما
وقفت عليه من هذه ال�شروح:
�1 .1شرح ال�شيخ حمزة فتح اهلل �ضمن كتابه :املواهب الفتحية ،طبع بالقاهرة
لأول مرة �سنة1312هـ1891 /م ,و�أعادت طبعه مكتبة الرتاث بالقاهرة,
بتحقيق �أ�ستاذنا د.محمود �إبراهيم الر�ضواين (.)186 -164/1
�شرحا مقار ًنا مع لغات �سامية �أخرى.
�2 .2شرح ف�ؤاد ح�سنني علي ،وقدم لها ً
يف بح ��ث ن�شره مبجلة كلية الآداب بجامعة ف�ؤاد الأول (القاهرة) ,يف 22
�صفحة ,املجلد ( )10اجلزء (1369 ,)1هـ1948 /م� ،ص (.)66 -45
�ازي .طب ��ع بفا� ��س �سن ��ة
�3 .3ش ��رح المي ��ة الع ��رب ،د.عب ��د اله ��ادي الت � ّ
1372هـ1952/م .انظر :معجم املطبوعات املغربية �ص (.)55
�4 .4ش ��رح محم ��د ناج ��ي الق�شطيني �ضمن كتاب ��ه :مخت ��ارات محمد ناجي
الق�شطيني ,دار اجلمهورية بغداد1389 ,هـ1968/م� ،ص(.)374-333
�5 .5ش ��رح ال�سي ��د �إبراهيم بن عبا� ��س الر�ض ��وي احل�سني نزيل حي ��در �آباد
(ت1377ه� �ـ1957/م) ،وقد ف ��رغ منه �سنة 1356ه� �ـ1936/م ,ون�شرته
محق ًق ��ا د�.أ�سم ��اء محمد ح�سن هيت ��و ,دار الفارابي للمع ��ارف -دم�شق,
ط1430 ,1هـ ,2009/وخرج يف � 245صفحة.
�6 .6ش ��رح محم ��د بديع �شري ��ف �ضمن كتاب ��ه :ن�شيد ال�صح ��راء ،مكتبة دار
احلياة ,بريوت1389 ,هـ1968/م.
�7 .7ش ��رح د .عب ��د احللي ��م حنفي �ضمن كتاب ��ه �« :شع ��ر ال�صعاليك منهجه
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وخ�صائ�صه» ،ثم �أفرد ال�شرح بعد ذلك يف كتابه« :المية العرب لل�شنفرى
�ش ��رح ودرا�سة» .انظر� :شعر ال�صعاليك ,الهيئة امل�صرية العامة للكتاب,
القاهرة1400 ،هـ1979/م� ،ص(.)178-160
�8 .8ش ��رح يو�سف اليو�سف �ضم ��ن كتابه« :مقاالت يف ال�شع ��ر اجلاهلي» ,دار
احلقائق -بريوت1403 ,هـ1982/م� ،ص(.)293-209
�9 .9ش ��رح د .محم ��د عل ��ي �أبو حم ��دة يف كتاب ��ه :الت ��ذوق اجلم ��ايل لالمية
الع ��رب لل�شنف ��رى .طب ��ع هذا ال�ش ��رح مبكتب ��ة الأق�صى بعم ��ان الأردن,
1402ه� �ـ1982/م ,وهي ر�سالة من القطع ال�صغري يف (� )84صفحة ,ثم
طبع ��ه مرة �أخرى بعن ��وان :يف التذوق الأ�سلوبي واللغ ��وي لالمية العرب,
بدار عمار بالأردن 1424هـ2003/م.
�1010ش ��رح د .علي مح�س ��ن مال اهلل �ضم ��ن كتابه :تاري ��خ الأدب العربي قبل
الإ�سالم ،بغداد1410 ,هـ1989/م� ،ص(.)418-407
1111المية الع ��رب لل�شنفرى ,بعناية ودرا�سة د�.صالح الدين الهواري ،املكتبة
الع�صري ��ة ـ �صي ��دا /بريوت ,يف كتي ��ب من القطع ال�صغ�ي�ر يقع يف 104
�صفحة ,ط1427 ,1هـ2006/م
أبي».
�1212شرح محمود �أبو ناجي �ضمن كتابه « :ال�شنفرى �شاعر ال�صحراء ال ّ
من�شورات وزارة الثقافة اجلزائرية� ,ص(1428 ,)134-105هـ2007/م,
�1313ش ��رح المية العرب (ال�شنفرية) لل�شيخ �أحماد بن �أبا الأبهمي الدمياين.
وقد فرغ ال�شيخ من هذا ال�شرح يف رم�ضان 1392هـ .ولكنه ُط ِبع يف ربـيع
الآخر 1431هـ2010/م .ويقع هذا ال�شرح يف � 26صفحة.
�1414شرح ال�شيخ محمد عب ��داهلل بن محمد �سعيد بن �أُب َّياه ال�شنقيطي املُلقب
« ُب ِوم َّي ��ة»� .ضمن كت ��اب :الأمايل اللغوي ��ة يف املجال�س الكويتي ��ة امل�شتملة
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عل ��ى �شرح ق�صي ��دة كعب ,والمي ��ة ال�شنف ��رى واملعلقات ال�سب ��ع ,قيدها
د .ولي ��د عب ��داهلل املني�س� ,إ�ص ��دارات جملة الوعي الإ�سالم ��ي بالكويت،
العدد(1436 ,)101هـ  2015/م� ,ص(.)124-73
�1515شرح و�إع ��راب المية ال�شنفرى ,عب ��د الرحمن بن عوف ُك� �ونيِ  .و�س َّماه:
جوف ال َفرى ب�شرح و�إع ��راب المية ال�شنفرى ,وطبعته دار املرياث
َج� � ْو ُب ِ
النب ��وي باجلزائ ��ر ,يف جملد �صغري يقع يف � 252صفح ��ة ,الطبعة الأولى
1436هـ2015/م.
�1616شرح المية العرب لل�شنفرى ،د.محمد مطر �سامل الكعبي ،من�شورات دار
القل ��م بدم�شق ،ط1439 ،1هـ2018 /م ،ويقع يف �176صفحة ،يف جملدة
لطيفة من القطع ال�صغري.
ثان ًيا :الدرا�سات احلديثة حول ال�شنفرى والميته:
1 .1المي ��ة العرب الكربى ,ر�ضا ال�شبيبي .بحث من�شور مبجلة املجمع العلمي
العرب ��ي ،دم�ش ��ق ,املجل ��د ( )6اجل ��زء ( 11ـ 1345 ,)12ه� �ـ1926/م،
�ص ( 551ـ .)554
2 .2درا�س ��ة يف المي ��ة الع ��رب لل�شنف ��رى ,لغزي ��وي علي .جملة دع ��وة احلق
املغربية ,عدد ( )2ال�سنة (1392 ,)15هـ1972/م� ،ص (.)101 -98
3 .3م ��ن �شعرنا و�شعرهم :الذئب بني ال�شنفرى والفرزدق والبحرتي� ،ألفريد
دوفين ��ي .بحث من�شور مبجل ��ة :الآداب الأجنبية� ،سوري ��ا ,عدد (,)196
1395هـ1975/م� ،ص (.)182- 171
4 .4المي ��ة الع ��رب ب�ي�ن ال َّنح ��ل والتوثيق ,ع ��ادل الفريج ��ات .بح ��ث من�شور
مبجل ��ة :املعرف ��ة -وزارة الثقافة باجلمهوري ��ة ال�سورية ,ع ��دد (,)196
1398ه� �ـ1978/م�� � ،ص ( 111ـ  ,)124ث ��م ن�ش ��ره م ��رة �أخ ��رى يف
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كتاب ��ه� :إ�ض ��اءات يف النق ��د الأدب ��ي ,من�ش ��ورات دار �أ�سام ��ة -دم�ش ��ق,
1400هـ1980/م� ,ص (.)74- 51
مي مظفر .بح ��ث من�شور مبجلة
�5 .5سريالي ��ة ال�صورة يف المي ��ة ال�شنفرىّ ،
الأقالم ,ال�سنة ( )18العدد (1404 ,)8هـ1983/م� ،ص ( 24ـ .)29
6 .6المي ��ة العرب :درا�س ��ة تاريخية نقدية ،محمد م�شع ��ل الطويرقي .ر�سالة
ماج�ست�ي�ر بكلي ��ة اللغ ��ة العربي ��ة– جامع ��ة �أم الق ��رى مبك ��ة املكرم ��ة ,
1407هـ1987/م.
7 .7المية العرب لل�شنفرى ،عبد العزيز �إبراهيم .ن�شر �ضمن �سل�سلة املو�سوعة
ال�صغرية ,دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ببغداد1408 ,هـ1988/م.
8 .8القيم العربية يف المية العرب (درا�سة موجزة مبقدمة كتاب :بلوغ الأرب
يف �ش ��رح المية الع ��رب) ,محمد عبد ال ��رزاق عرفان .وه ��ي م�ستلة من
ر�سالت ��ه للماج�ست�ي�ر كما ُذ ِك ��ر يف املقدمة انظر � ��ص ( ,)9وتقع يف 22
�صفحة ,دار احلديث ـ القاهرة1409 ,هـ1989/م� ،ص ( 26ـ .)47
9 .9المي ��ة الع ��رب �أو رحلة التوح� ��ش :درا�سة حول مفه ��وم الوحدة يف الن�ص
ال�شع ��ري ,د� .سع ��ود دخي ��ل الرحيلي .بح ��ث من�شور مبرك ��ز بحوث كلية
الآداب جامع ��ة امللك �سعود بالريا�ض ,عدد (1412 ,)22هـ1991/م ،يف
� 65صفحة.
1010المي ��ة الع ��رب لل�شنفرى ,د.زين ��ب عبد العزي ��ز العمري .بح ��ث من�شور
مبجلة :كلية الآداب ـ جامعة بنها ,عدد (1413 ,)1هـ1992/م� ،ص (27
ـ .)68
1111ال�شنف ��رى والميت ��ه يف مي ��زان ال�شاهد النحوي ,د.عب ��د اهلل علي محمد
�إبراهي ��م .بحث من�شور مبجل ��ة :كلية اللغة العربي ��ة ـ جامعة الأزهر فرع
الزقازيق ,عدد (1416 ,)15هـ1995/م� ،ص( 300ـ .)345
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1212ر�أي ��ي يف الق�صي ��دة امل�شهورة بالمي ��ة العرب ،زكي ذاك ��ر العاين .بحث
من�ش ��ور مبجل ��ة �آداب اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة بالع ��راق ,الع ��دد(,)27
1417هـ1996/م.
1313ال�صعلكة لدى ال�شنفرى وداللتها االجتماعية والنف�سية ,د.ف�ضل بن عمار
الع َّم ��اري .بحث من�شور مبجلة :كلي ��ة الآداب ـ جامعة امللك �سعود ,املجلد
( )8العدد (1417 ,)2هـ1996/م� ،ص ( 243ـ .)278
1414حتلي ��ل المي ��ة ال�شنف ��رى ،د�.أحمد ب ��ن مو�س ��ى اجلا�سم� .ضم ��ن كتابه:
ن�ص َّية نقدي ��ة1418 ,هـ1997/م،
درا�س ��ات يف ال�شعر اجلاهل ��ي :درا�سة ِّ
�ص ( 147ـ .)197
1515الرام ��وز املقل ��وب ال�شنفرى �أواخ ��ر الق ��رن ال�ساد�س املي�ل�ادي� ,أندريه
ميكل .بح ��ث من�شور مبجلة :العل ��وم الإن�سانية ـ البحري ��ن ,العدد الأول,
1419هـ1998/م� ،ص ( 217ـ .)228
1616مالم ��ح املر�أة يف �شعر ال�شنفرى الأزدي :قراءة بيانية ,وجدان عبد الإله
ال�صاي ��غ .بح ��ث من�شور مبجل ��ة :الع ��رب ,املجلد ( )34الع ��دد ( 5ـ ,)6
1420هـ1999/م� ،ص ( 351ـ .)367
1717اجله ��ود اللغوي ��ة والنحوية يف �ش ��روح المية العرب ،ب�ش ��رى عبد الرزاق
الع ��ذاري .ر�سال ��ة ماج�ست�ي�ر بكلي ��ة العل ��وم الإ�سالمية بجامع ��ة بغداد,
1421هـ2000/م.
منوذجا ,د.عادل
1818الن�ص اجلاهلي بني تل ِّق َيينْ قدمي وحديث :المية العرب
ً
بج َّدة,
الفريج ��ات .بحث من�ش ��ور مبجلة :جذور ـ النادي الأدب ��ي الثقايف ُ
املجلد ( )2اجلزء (1421 ,)4هـ2000/م� ،ص ( 163ـ .)210
1919عذاب ��ات ال�شنفرى :قراءة يف �سريته و�شعره ,فاروق �أ�سليم .بحث من�شور
مبجل ��ة :املعرفة ـ وزارة الثقاف ��ة باجلمهورية ال�سورية ,ال�سنة ( )39عدد
(1421 ,)445هـ2000/م� ،ص ( 219ـ .)238
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2020نفو� � ٌ�س عزيز ٌة :قراءة نقدي ��ة يف المية العرب ،د�.إخال�ص فخري عمارة.
كت ��اب ن�شرته مكتب ��ة الآداب ـ القاهرة ,ط1421 ،1ه� �ـ2001/م ،يف 75
�صفحة.
2121امل�سائ ��ل النحوية والت�صريفية يف �ش ��روح المية العرب حتى �أواخر القرن
ال�ساب ��ع الهجري:جم ًع ��ا ودرا�س ��ة� ,أحمد بن عب ��د اهلل الق�شعمي .ر�سالة
دكت ��وراه ,بكلية اللغة العربية ـ جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية,
1422هـ2001/م.
�2222أزل ته ��اداه التنائف �أطحل :ق ��راءة يف المية الع ��رب لل�شنفرى ,مربوك
املناعي .بحث من�ش ��ور مبجلة :حوليات اجلامعة التون�سية ,العدد (,)45
1422هـ2001/م� ،ص ( 141ـ .)156
2323ق ��راءة يف المي ��ات الأمم :الع ��رب والعج ��م واليهود والهن ��ود ,د.محمود
الرب ��داوي .بحث من�ش ��ور مبجلة :الرتاث العربي ـ �سوري ��ا ,املجلد ()21
العدد ( 83ـ 1422 ,)84هـ2001/م� ،ص ( 88ـ .)123
منوذجا،
2424توظي ��ف البن ��اء ال�صريف يف ال�شع ��ر اجلاهلي� :شعر ال�شنف ��رى
ً
د.ط ��ارق �سع ��د �شلب ��ي .كتاب �ص ��در عن دار زه ��رة املدائ ��ن ـ القاهرة,
1423هـ2002/م.
�2525شع ��ر ال�شنف ��رى الأزدي :درا�س ��ة توثيقي ��ة وحتقيقية ,محم ��ود عبد اهلل
اجل ��ادر .بحث من�شور مبجلة :املورد العراقية ,املجلد ( )30العدد (,)1
1423هـ2002/م� ،ص ( 53ـ .)60
�2626ص ��وت اجل�س ��د الفاع ��ل يف �شعر ال�شنف ��رى ,عبد الك ��رمي يعقوب .بحث
من�ش ��ور مبجل ��ة :جامعة ت�شري ��ن للبح ��وث والدرا�سات العلمي ��ة ـ �سوريا,
املجلد ( )25اجلزء (1424 ,)18هـ2003/م� ،ص ( 119ـ .)140
�2727أث ��ر البيئ ��ة يف بني ��ة ال�شع ��ر اجلاهلي م ��ن خ�ل�ال معلقة َط َرف ��ة والمية
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ال�شنفرى ,د.منى �إبراهي ��م الد�سوقي .بحث من�شور مبجلة :كلية الرتبية
(الق�س ��م الأدب ��ي) ـ جامع ��ة ع�ي�ن �شم� ��س ,املجل ��د ( )11الع ��دد (,)1
1426هـ2005/م� ،ص ( 141ـ .)206
2828اللغ ��ة ال�شعرية عند ال�شنفرى :درا�سة و�صفي ��ة حتليلية ,الب�شري املناعي.
مذك ��رة ماج�ستري بق�س ��م اللغة العربي ��ة و�آدابها بكلي ��ة الآداب واللغات ـ
جامعة اجلزائر ,العام الدرا�سي  1426ـ 1427هـ  2005 /ـ 2006م34 ،
�صفحة.
العنربي.
�2929شعر ال�شنفرى :درا�سة �أدبي ��ة من منظور لغوي ،ابت�سام حمزة
ّ
بح ��ث ن�شر مف ��ردًا يف � 80صفحة ,وطبعه :مركز الن�ش ��ر العلمي بجامعة
امللك عبد العزيز بال�سعودية1427 ,هـ2006/م.
3030فك ��رة االنتماء يف المية ال�شنف ��رى الأزدي ,د.جا�سم بن �صالح الدليمي.
بج َّدة ,املجلد ()11
بح ��ث من�شور مبجلة :جذور ـ الن ��ادي الأدبي الثقايف ُ
اجلزء (1428 ,)25هـ2007/م� ،ص (61ـ .)84
3131مخطوطة غمي�س ��ة لكتاب نادر يف �شرح المية الع ��رب لل�شنفرى الأزدي,
د.ع ��زة ح�سن .بح ��ث من�شور مبجل ��ة :التاري ��خ العربي ـ املغ ��رب ,العدد
(1428 ,)41هـ2007/م� ،ص (137ـ .)155
3232ق ��راءة يف المية ال�شنفرى يف �ضوء علم اجتماع الأدب ,د.عبداهلل محمد
عي�سى الغ ��زايل .بحث من�شور مبجلة :ر�سالة امل�ش ��رق ـ مركز الدرا�سات
ال�شرقية بجامع ��ة القاهرة ,يف � 41صفحة ,املجلد ( )20العدد ( 1ـ ,)4
1428هـ2007/م� ،ص ( 249ـ .)289
3333اجلمل ��ة اال�سمية يف �شعر ال�شنف ��رى :درا�سة نحوية تطبيقية� ,أمرية �أبكر
خلي ��ل �إ�سماعيل .ر�سالة ماج�ستري ,بكلية اللغة العربية ـ جامعة �أم درمان
الإ�سالمية بال�سودان1429 ,هـ2008/م.
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أمنوذجا,
3434الذهني ��ة الفردية باملخيال اجلمع ��ي :المية العرب لل�شنف ��رى � ً
د.عبد الفتاح �أحمد يو�سف .بحث مق َّدم مل�ؤمتر النقد الدويل الثاين ع�شر
وعنوان ��ه( :تداخ ��ل الفنون الأدبية) ـ ق�س ��م اللغة العربي ��ة و�آدابها بكلية
الآداب ـ جامعة الريموك ـ الأردن1429 ,هـ2008/م 858/1( ،ـ .)879
3535المي ��ة الع ��رب لل�شنف ��رى :معجم ودرا�س ��ة داللية ,د.ندى عب ��د الرحمن
ال�شاي ��ع� .أ�صدرت ��ه مكتب ��ة لبنان نا�ش ��رون ,يف جملدة �صغ�ي�رة من 167
�صفحة ,ط1429 ,1هـ2008/م.
3636الأ�سل ��وب يف المي ��ة الع ��رب لل�شنفرى :درا�س ��ة يف البني ��ة اللغوية ,ر�شيد
ب ��ن ق�سيمة ر�سالة ماج�ستري بق�س ��م الأدب بكلية الآداب واللغات ـ جامعة
محم ��د خي�ض ��ر ـ ب�سكرة باجلزائ ��ر ,العام الدرا�س ��ي  1429ـ 1430هـ /
 2008ـ 2009م� 180 ،صفحة.
3737جدلية الأن ��ا والآخر يف المية العرب لل�شنف ��رى ,د�.أ�سماء �شم�س الدين.
بح ��ث من�شور مبجلة :كلية الآداب ـ جامعة بنها ,عدد ( )21اجلزء (,)1
1430هـ2009/م� ،ص ( 19ـ .)126
3838ال�شنفرى :ال�صعلوك الذي خل ��ع قومه� ,إبراهيم محمود ال�صغري  .بحث
من�شور مبجلة :بونة للبحوث والدرا�سات -اجلزائر ,يف � 72صفحة ,عدد
( )12 -11اجل ��زء (1430 ,)1هـ2009/م� ،ص ( 15ـ  .)86ون�شره مرة
�أخ ��رى مخت�ص� � ًرا مبجلة :ع ��امل الفكر -الكوي ��ت ,يف � 32صفحة ,املجلد
( )40العدد (1433 ,)3هـ2012/م� ،ص ( 177ـ .)208
�3939س� ��ؤال الن�ص و�إ�شكالية تقاطع الن ��زوع الإن�ساين مع املرجعيات اجلمعية
داخ ��ل ن�ص المي ��ة العرب ,د.عب ��د الفت ��اح �أحمد يو�سف .بح ��ث من�شور
مبجل ��ة :املعرف ��ة ـ وزارة الثقافة ال�سوري ��ة ,ع ��دد ( )591ال�سنة (,)51
1433هـ2012/م� ،ص ( 37ـ .)46
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4040جدلي ��ة العالقة ب�ي�ن المية ال�شنف ��رى و�سيني ��ة ال ُبح�ُت�ررُ ّي :لوحتا الذئب
منوذج ��ا ,د.ح�سن فال ��ح بكور .بح ��ث من�شور مبجل ��ة :احتاد
و�أنطاكي ��ا
ً
اجلامع ��ات العربي ��ة ل�ل��آداب ب ��الأردن ,املجل ��د( )7الع ��دد (,)3
1431هـ2010/م� ،ص ( 563ـ .)590
4141المية الع ��رب :توثيق وت�أ�صيل ,نزار عوين .بح ��ث من�شور مبجلة :املعرفة
ـ وزارة الثقاف ��ة باجلمهوري ��ة ال�سوري ��ة ,ال�سن ��ة ( )49الع ��دد (,)566
1431هـ2010/م� ،ص ( 316ـ .)323
4242قراءة يف المي ��ة العرب لل�شنفرى الأزدي ،د�.أحمد دروي�ش� .ضمن كتابه:
يف النقد التطبيقي محاورات مع ن�صو�ص �شعرية ونرثية ،املجل�س الأعلى
للثقافة ـ القاهرة1431 ،هـ2010/م� ،ص ( 13ـ .)29
�4343أبني ��ة الأفع ��ال وحقوله ��ا الداللية يف المي ��ة العرب لل�شنف ��رى ،د�.صالح
�سع ��د �إمحمد امليلطي ـ د.مزيد نعيم .بح ��ث من�شور مبجلة :جامعة �سبها
(العل ��وم الإن�ساني ��ة) ،املجلد ( )10الع ��دد (1434 ,)2هـ2011/م� ،ص
( 85ـ .)102
4444المي ��ة العرب بني ال�شنف ��رى وخلف الأحمر ،با�س ��م �إدري�س قا�سم .بحث
مط ��ول ن�شر مبجلة الرتبية والعلم باملو�ص ��ل ,املجلد ( ,)18العدد الأول,
1432هـ2011/م� 60 ،صفحة.
4545فاعلي ��ة املعنى النح ��وي يف �إ�ضاءة الن�صو�ص ال�شعري ��ة :درا�سة يف المية
الع ��رب لل�شنف ��رى ,ر�شيد ب ��ن ق�سيمة .بح ��ث من�شور مبجل ��ة� :أبحاث يف
اللغ ��ة والأدب ـ جامعة ب�سكرة باجلزائر ,العدد (� ,)7ص ( 231ـ ,)247
1432هـ2011/م.
4646المي ��ة العرب بني النف ��ي والإثبات ,عبد اللطيف حم ��ودي الطائي .بحث
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من�ش ��ور مبجل ��ة :املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي ,املجلد ( )59اجل ��زء (,)2
1433هـ2012/م� ،ص ( 123ـ  ,)146ثم ن�شره مرة �أخرى مبجلة العرب،
ج ��زء ( 7ـ  )8ال�سنة (� ,)53صف ��ر 1439هـ /نوفمرب2017م� ،ص( 393ـ
.)406
4747الت�شبي ��ه يف المي ��ة العرب :درا�س ��ة نف�سية ,د.محمد �أحم ��د �أمني �أحمد.
بح ��ث من�شور مبجلة :الدرا�س ��ات الإن�سانية بكلي ��ة الآداب ـ جامعة دنقلة
بال�سودان ,العدد (1433 ,)8هـ2012/م� ،ص ( 187ـ .)199
4848درا�س ��ة نقدي ��ة يف ت�سمي ��ة المية الع ��رب ،د� .سيد محم ��د مو�سوي .بحث
من�ش ��ور مبجلة درا�سات يف اللغ ��ة العربية و�آدابها ـ �إي ��ران ,العدد(,)11
1433هـ2012/م� ،ص(.)150 -131
4949ر�ؤي ��ة الإبداع اجلمالية يف المي ��ة ال�شنفرى ,د.منال عي�سى .بحث من�شور
مبجلة :جامعة البعث للعلوم الإن�سانية ـ �سوريا ,املجلد ( )35العدد (,)9
1434هـ2013/م� ،ص ( 159ـ .)188
5050المية العرب بني التوا�ص ��ل والقطيعة :مقاربة حجاجية ,د.عبد الرحمن
�أحم ��د �إ�سماعي ��ل كرم الدي ��ن .بح ��ث من�شور مبجل ��ة :العل ��وم العربية ـ
عم ��ادة البح ��ث العلم ��ي بجامعة الإم ��ام محمد ب ��ن �سع ��ود الإ�سالمية,
1434هـ2013/م� ،ص ( 137ـ .)193
5151المي ��ة العرب :درا�س ��ة نحوية ن�صي ��ة ,د.ع�صام عبد املن�ص ��ف �أبو زيد.
بح ��ث من�شور مبجلة :كلي ��ة الآداب ـ جامعة طنطا ,الع ��دد ( )27اجلزء
(1435 ,)1هـ2014/م� ،ص ( 1ـ .)50
5252المي ��ة العرب� :سيميائي ��ة الأمومة وال�س�ؤال الطوب ��اوي :بحث يف م�سالك
املعن ��ى ,د.محمد مو�سى العب�سي .بح ��ث من�شور باملجلة الأردنية يف اللغة
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العربي ��ة و�آدابها ,املجلد( )10الع ��دد (1435 ,)2هـ2014/م� ،ص ( 79ـ
.)126
5353البني ��ة الإيقاعي ��ة يف المية الع ��رب لل�شنفرى ,د.خالد ب ��ن ميالد محمد
العود .بحث من�شور مبجلة :كلية الدعوة الإ�سالمية ـ ليبيا ,العدد (,)28
1435هـ2014/م� ،ص( 237ـ .)266
5454الإيق ��اع ال�صوتي يف المية العرب لل�شنفرى :درا�س ��ة �أ�سلوبية �إح�صائية,
د.محمود ح�سني عبيد اهلل العزازمة .بحث من�شور مبجلة :امل�شكاة للعلوم
الإن�ساني ��ة واالجتماعي ��ة ـ ت�صدره ��ا جامع ��ة العلوم الإ�سالمي ��ة العاملية
ب ��الأردن ,املجل ��د الأول العدد ( ,)2رجب 1435ه� �ـ2014/م� ،ص (491
ـ .)537
أمنوذجا,
5555مظاهر التمرد يف ال�شع ��ر اجلاهلي :عنرتة وطرفة وال�شنفرى � ً
د�.سعدية ح�س�ي�ن الربغثي .بحث من�شور مبجلة :الثقافة والتنمية ـ وزارة
الثقاف ��ة امل�صري ��ة ,ال�سنة ( )15الع ��دد (1435 ,)83ه� �ـ2014/م� ،ص
( 173ـ .)233
5656الت�شكي ��ل اال�ستع ��اري والكنائ ��ي يف المي ��ة العرب ,د.محم ��د �أحمد �أمني
�أحم ��د .بحث من�شور مبجل ��ة :العلوم الإن�سانية -جامع ��ة ال�سودان للعلوم
والتكنولوجي ��ا ,املجلد ( )15الع ��دد (1435 ,)2هـ2014/م� ،ص ( 221ـ
.)233
5757الذئ ��ب والقطا يف المية العرب لل�شنفرى :درا�سة حتليلية ,د.عبد اجلليل
ح�س ��ن �صر�ص ��ور .بحث من�شور مبجل ��ة :جامعة الأق�ص ��ى -غزة ,املجلد
( )9العدد (1435 ,)1هـ2014/م� ،ص( 27ـ .)53
5858دالل ��ة ال�سيميائي ��ة يف المية الع ��رب لل�شنفرى :درا�سة وحتلي ��ل� ،شهريار
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همتي ،وجهانكري �أمريي ،ومهدي بور�آذار .بحث من�شور مبجلة� :إ�ضاءات
نقدي ��ة ـ جامع ��ة �آزاد الإ�سالمي ��ة ب�إي ��ران ,ال�سن ��ة ( )4الع ��دد( ,)14
1435هـ2014/م� ،ص(.)86-69
5959ق ��راءة جديدة لن�شي ��د ال�صحراء ,عوريب كاظم جمي�س ��ر .بحث من�شور
مبجل ��ة :كلية الرتبي ��ة الأ�سا�سية ـ اجلامعة امل�ستن�صري ��ة بالعراق ,العدد
(1436 ,)88هـ2015/م� ،ص( 209ـ .)224
6060ق ��راءة جديدة لن�شيد ال�صحراء المية العرب� ,إبراهيم علي �شكر .بحث
من�ش ��ور مبجلة :العربية والرتجمة ـ بريوت ,العدد ( )23ال�سنة ال�سابعة,
1436هـ2015/م� ،ص( 203ـ .)216
6161القيم الأخالقية يف المي ��ة ال�شنفرى ,انت�صار مهدي عبد اهلل ال�صديق.
بح ��ث من�ش ��ور باملجلة العلمية جلامع ��ة الإمام املهدي بال�س ��ودان ,العدد
(1436 ,)6هـ2015/م� ،ص ( 53ـ .)73
6262لوح ��ة الذئاب يف المية ال�شنفرى ,ظه�ي�ر خ�ضر ال�شعراين .بحث من�شور
مبجل ��ة :املعرفة ـ وزارة الثقاف ��ة باجلمهورية ال�سورية ,ال�سنة ( )54عدد
(1436 ,)620هـ2015/م� ،ص ( 253ـ .)261
6363الدالل ��ة ال�صوتي ��ة يف المية الع ��رب لل�شنفرى ,رم�ض ��ان محمود محمد.
بح ��ث من�شور مبجل ��ة :كلية دار العل ��وم ـ جامعة القاه ��رة ,العدد (,)93
1437هـ2016/م� ،ص ( 69ـ .)167
منوذجا ,د.محم ��ود �سليم محمد
6464لغ ��ة الفردية واملكان :المي ��ة ال�شنفرى
ً
هياجن ��ة .بحث من�شور مبجلة :درا�سات للعل ��وم الإن�سانية واالجتماعية-
الأردن ,املجلد ( )43العدد (1437 ,)2هـ2016/م� ،ص ( 715ـ .)725
6565الهج ��رة �إلى عامل الوح� ��ش يف المية ال�شنف ��رى :درا�س ��ة ل�سانية ن�صية,
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د.عاط ��ف محمد كنعان .بحث من�شور باملجل ��ة الأردنية يف اللغة العربية
و�آدابها ,املجلد( )12العدد (1437 ,)4هـ2016/م� ،ص ( 140ـ .)190
6666ال�ص ��ورة ال�شعرية يف المية العرب ,د.الب�ش�ي�ر �إبراهيم �أبو �شوفة .بحث
من�شور باملجلة العلمية لكلية الرتبية جامعة م�صراته ـ ليبيا ,املجلد الأول
العدد (1437 ,)5هـ2016 /م� ،ص( 237ـ .)266
6767حتدي ��د املعن ��ى يف �ش ��رح المي ��ة ال�شنف ��رى :درا�س ��ة حتليلي ��ةُ ,
د.ط ْلب ��ة
عبدال�ستار م�سعود .بحث من�شور مبجلة الأندل�س(�إ�صدار خا�ص) ,املجلد
الأول العدد ( ,)3ذو القعدة 1437هـ� /سبتمرب 2016م ،يف � 90صفحة.
6868نزعة االغرتاب يف �شعر ال�شنفرى يف �ضوء املنهج النف�سي ،د.عمر محمد
�إبراهي ��م محم ��د .بحث �ألق ��اه بامل�ؤمتر ال ��دويل الثاين :ال�ت�راث العربي
الإ�سالم ��ي :الر�صي ��د والعم ��ل واملثاقفة واحل�ض ��ور ,ال ��ذي َّ
نظمه معهد
املخطوط ��ات العربي ��ة بالتعاون م ��ع كل من :مركز حتقي ��ق املخطوطات
بجامع ��ة قن ��اة ال�سوي�س ومرك ��ز �إحياء ال�ت�راث العلمي العرب ��ي بجامعة
بغ ��داد ،واملنعقد يومي الأربعاء واخلمي�س  5ـ  6جمادى الثانية 1439هـ/
 21ـ  22فرباير 2018م.
6969المية الع ��رب لل�شنفرى :درا�سة لغوية وبالغي ��ة ،د.محمد املختار محمد
امله ��دي� .ضمن كتابه :درا�سات عربية يف تراثنا الأ�صيل ،كلية الدرا�سات
الإ�سالمي ��ة والعربية ـ جامعة الأزهر بالقاه ��رة ،توزيع دار ال�سالم ،دون
بيانات ن�شر� ،ص ( 60ـ .)84
7070التما�سك ال َّن�صي يف المية العرب ،د.مطلق محمد مبارك املر�شاد .بحث
من�شور مبجلة عامل الفكر ـ الكويت ,العدد (� ،)178أبريل ـ يونيو2019م,
�ص( 7ـ .)72
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اخلامتة
ويف ختام هذه الدرا�سة العلمية ،وبعد هذه االرحتال الطويل �أُ ِّ
خل�ص هنا �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها:
•تباينت امل�صادر يف حتديد ا�سم ال�شنفرى :فبع�ضها جعل ال�شنفرى عل ًما
عليه ،و�أما الآخر فقد ع َّد ال�شنفرى لق ًبا له ،وال�صحيح �أن ال�شنفرى َع َل ٌم
م ��ن قبيل اللقب يف عل ��م النحو ا�شتهر به �صاح ��ب الالمية .والراجح يف
ا�سمه هو�ُ :ش ْم�س بن مالك بن الأدرم.
• ُتع ُّد المي ��ة العرب لل�شنفرى من الن�صو�ص املحوري ��ة يف الإبداع ال�شعري
العرب ��ي؛ وتزخر مكتب ��ات املخطوطات يف العامل بعدد كب�ي�ر من ُن َ�سخها
بلغت عدته 31 :ن�سخ ��ة خطية ،محفوظة داخل ع�شرين مكتبة مف َّرقة يف
ثم ��اين دول�َ :س ْب ��ع ُد َو ٍل عربية و�إ�سالمية (تركياُ 9 :ن َ�س ��خ ـ م�صر ُ 5ن َ�سخ ـ
العراق ُ 4ن َ�سخ ـ املغرب ُ 4ن َ�سخ ـ تون�س ُ 3ن َ�سخ ـ ال�سعودية ن�سختان ـ �إيران
ن�سخة واحدة) ،ودولة غربية واحدة وهي بريطانيا ومتتلك  3ن�سخ.
•اعتن ��ى العلم ��اء عناية كبرية بالمي ��ة العرب ،ومتثل ذل ��ك جل ًّيا يف كرثة
ً
مخطوطا ,و3
�شرح ��ا :منه ��ا 32
�شروحه ��ا الت ��ي بلغ ��ت ثالثة وخم�س�ي�ن ً
مطبوع ��ا ,و � 4ش ��روح غري مفردة ،ع ��دا ال�شروح جمهولة
مفق ��ودة ,و14
ً
امل�ؤلف.
�شرحا معا�ص ًرا لالمية العرب ،وكذا  70درا�سة علمية؛ مما
•�أح�صيت ً 16
ي ��دل �أن المية العرب �شغلت العلماء من ��ذ �أول �شارح لها وهو :املختار بن
ع ��وف بن �سليمان الب�صري (ت 130هـ) ،وحت ��ى �آخر �شارح معا�صر لها
جوف ال َفرى ب�شرح
وه ��و :عبد الرحمن بن عوف ُك� �ونيِ يف �شرحهَ :ج ْو ُب ِ
و�إع ��راب المية ال�شنف ��رى املطبوع باجلزائر �سنة 1436ه� �ـ .كما �أن �آخر
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درا�س ��ة حولها :التما�سك ال َّن�صي يف المية الع ��رب للدكتور مطلق محمد
مبارك املر�شاد كانت يونيو 2019م.
واهلل �أ�س�أل �أن ينفع مبا كتبت ،وهو وحده من وراء الق�صد.
امل�صادر واملراجع
� اً
أول :امل�صادر
1 .1الأغ ��اين� ,أبو الف ��رج الأ�صفهاين ,حتقي ��ق :الق�سم الأدبي ب ��دار الكتب امل�صرية
ب�إ�ش ��راف :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ,الهيئ ��ة امل�صرية العامة للكتاب ـ القاهرة,
1391هـ1973/م.
�ِ 2 .2إن َب ��اه ال� � ُّر َواة عل ��ى �أَن َباه ال ُّن َحاة ،جم ��ال الدين علي بن يو�س ��ف القفطي ،حتقيق:
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ,دار الفكر العربي ـ القاهرة1406 ,هـ1986 /م.
3 .3بغي ��ة الوعاة يف طبق ��ات اللغويني والنحاة ،جالل الدين عب ��د الرحمن ال�سيوطي،
حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار الفكرـ بريوت ،ط 1399 ,2هـ 1979 /م.
4 .4تاري ��خ مدين ��ة ال�سالم = تاريخ بغ ��داد� ,أبو بكر �أحمد بن عل ��ي بن ثابت اخلطيب
البغ ��دادي ,حتقي ��ق :د .ب�ش ��ار ع ��واد مع ��روف ,دار الغ ��رب الإ�سالم ��ي ـ بريوت,
1422هـ2001/م.
5 .5خزان ��ة الأدب و ُل � ّ�ب ُل َباب ل�سان الع ��رب ،عبد القادر بن عم ��ر البغدادي ،حتقيق:
عبدال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني ـ القاهرة ،ط 1418 ,4هـ1997 /م.
6 .6ديوان ال�شنفرى الأزدي :
ـ حتقيق :د� .إميل بديع يعقوب ,دار الكتاب العربي ـ بريوت ,ط 1417 ,2هـ1996/م.
ـ حتقيق :د.طالل حرب ,دار �صادرـ بريوت1417 ,هـ1996/م.
�7 .7سم ��ط ال�ل��آيل يف �ش ��رح �أمايل الق ��ايل� ,أبو عبي ��د اهلل عبد اهلل بن عب ��د العزيز
البكري ,حتقيق :عبد العزيز امليمني ,دار احلديث ـ بريوت1404 ,هـ1984 /م.
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�8 .8شرح املف�ضليات� ,أبو زكريا يحيى بن علي التربيزي ,حتقيق :علي محمد البجاوي,
دار نه�ضة م�صرـ القاهرة1397 ,هـ1977/م.
�9 .9شرح ديوان احلما�سة� ,أبو زكريا يحيى بن علي اخلطيب التربيزي ,حتقيق :محمد
محيي الدين عبد احلميد ,املكتبة التجارية الكربى ـ القاهرة1356 ,هـ1938 /م.
�1010شرح �شعر ال�شنفرى الأزدي ,محا�سن بن �إ�سماعيل احللبي ,حتقيق :د .خالد عبد
الر�ؤوف اجلرب ,دار الينابيع ـ ع َّمان1425 ,هـ2004/م.
�1111شع ��ر ال�شنف ��رى الأزدي برواية م�ؤرج بن عمرو ال�سدو�س ��ي ,حتقيق :د.علي نا�صر
غالب ,مراجعة :د.عبد العزيز بن نا�صر املانع� ,أ�شرف على طباعته ال�شيخ :حمد
اجلا�سر ,دار اليمامة ـ الريا�ض1419 ,هـ1998/م.
1212طبقات فحول ال�شعراء ,محمد بن �سلاّ م اجلمحي ،حتقيق :محمود محمد�شاكر,
دار املدينُ -ج َّدة ,ط1400 ,2هـ1980 /م.
1313الطرائ ��ف الأدبية ,حتقيق :عبد العزيز امليمن ��ي ,مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة
والن�شرـ القاهرة1358 ,هـ1937 /م.
1414الع�ي�ن ,اخلليل ب ��ن �أحمد الفراهي ��دي ,حتقي ��ق :د.مهدي املخزوم ��ي د�.إبراهيم
ال�سامرائ ��ي ,وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام العراقي ��ة ـ دار الر�شيد بغ ��داد1400 ,هـ/
1980م.
1515فحول ��ة ال�شعراء (�س� ��ؤاالت �أبي حامت ال�سج�ستاين للأ�صمع ��ي) ,حتقيق :د�.أحمد
خليل ال�شال ,مركز الدرا�سات والبحوث الإ�سالمية ـ بور�سعيد1436 ,هـ2015/م.
1616كت ��اب الأ�صنام ,له�شام بن محمد بن ال�سائب الكلب ��ي ,حتقيق� :أحمد زكي با�شا,
دار الكتب امل�صرية ـ القاهرة ,ط 1430 ,4هـ2009/م.
1717ل�س ��ان الع ��رب� ,أبو الف�ضل محمد بن مك ��رم ابن منظور ,عناي ��ة وت�صحيح� :أمني
محم ��د عبد الوهاب ومحمد عب ��د ال�صادق العبيدي ,دار �إحي ��اء الرتاث العربي ـ
بريوت ,ط 1419 ,3هـ1999/م.
1818املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها ,جالل الدين ال�سيوطي ,حتقيق :محمد �أحمد جاد
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املول ��ى ـ محم ��د �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ـ علي محم ��د البجاوي ,مكتب ��ة دار الرتاث ـ
القاهرة ,ط ,3د.ت.
1919معجم البلدان ,ياقوت بن عبد اهلل احلموي ,حتقيق :جلنة ب�إ�شراف النا�شر ,دار
�صادر ـ بريوت ,ط1416 ,2هـ1995 /م.
2020املقا�ص ��د النحوي ��ة يف �شرح �شواهد الألفية ,بدر الدين محم ��ود بن �أحمد العيني,
على هام�ش خزانة الأدب ,بريوت1392 ,هـ1972/م.
2121املنتخ ��ب يف �شرح المية العرب ,يحيى بن عب ��د احلميد احللبي الغ�ساين املعروف
طي النجار ,حتقيق :د� .إبراهيم بن محمد البط�شان ,دار املنهاج ـ ُج َّدة,
بابن �أبي ّ
1437هـ2016/م.
2222املن�صف يف �شرح كتاب الت�صريف لأبي عثمان املازين� ,أبو الفتح عثمان بن جني,
حتقي ��ق� :إبراهيم م�صطفى وعبد اهلل �أمني ,وزارة املعارف امل�صرية ـ �إدارة �إحياء
الرتاث القدمي1373 ,هـ1954/م.
2323نزه ��ة الألب ��اب يف الألقاب� ,شهاب الدي ��ن �أحمد بن علي ابن حج ��ر الع�سقالين,
حتقي ��ق :عب ��د العزيز بن محم ��د بن �صالح ال�سدي ��ري ,مكتبة الر�ش ��د ـ الريا�ض,
1409هـ1989/م.
2424ن�س ��ب معد واليمن الكبري� ,أبو املنذر ه�شام بن محمد بن ال�سائب الكلبي ,حتقيق:
محمد فردو�س العظم ,دار اليقظة العربية ـ دم�شق1419 ,هـ1998 /م.
2525نهاي ��ة الأرب �ش ��رح المية الع ��رب ,ابن عط ��اء اهلل امل�صري ,حتقي ��ق :د .محمود
العامودي ,دار الب�شري ـ غزة1416 ,هـ1995 /م.
2626الوايف بالوفيات� ,صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي ,حتقيق� :أحمد الأرنا�ؤوط
وتركي م�صطفى ,دار �إحياء الرتاث العربي ـ بريوت1420 ,هـ2000/م.
ثال ًثا :املراجع
1 .1الأعالم قامو�س تراجم ,خري الدين الزركلي ,دار العلم للماليني ـ بريوت ,ط ,15
1423هـ2002/م.
2 .2تاريخ الأدب العربي ,كارل بروكلمان ,ترجمة :د .ال�سيد يعقوب �أبو بكر ,د.رم�ضان
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عب ��د التواب ,د.عبد احلليم النجار ,املنظمة العربي ��ة للرتبية والثقافة والعلوم ـ
دار املعارف ـ القاهرة1403 ,هـ 1983/م.
3 .3تاريخ الرتاث العربي ,د.ف�ؤاد �سيزكني ,ترجمة :د.محمود فهمي حجازي ,د.عرفه
م�صطف ��ى ,د.عم ��ر �صابر عب ��د اجلليل ,مطابع جامعة الإم ��ام محمد بن �سعود
الإ�سالمية ـ الريا�ض 1411 ,هـ 1991/م.
4 .4تن ��ازع الأ�شعار يف الرتاث العربي ,د.ح�س ��ن عبا�س ,دار ال�شاعر للطباعة ـ طنطا,
1434هـ2005 /م� ,ص ( 168ـ .)175
5 .5جام ��ع ال�ش ��روح واحلوا�شي (معج ��م �شامل لأ�سم ��اء الكتب امل�شروح ��ة يف الرثاث
الإ�سالم ��ي) ,عب ��د اهلل محمد احلب�ش ��ي ,دار املنهاج ـ ُج َّدة ,طبع ��ة �أولى للنا�شر,
1439هـ2017 /م.
َ 6 .6ج� � ْو ُب َج ْو ِف ال َف َرى ب�شرح و�إعراب المية ال�شنفرى ,عبد الرحمن بن عوف كوين,
دار املرياث النبوي ـ اجلزائر1436 ,هـ2015/م.
7 .7ال�شعراء ال�صعاليك يف الع�صر اجلاهلي ,د .يو�سف خليف ,دار املعارف ـ القاهرة,
1379هـ1959 /م.
8 .8ال�شنف ��رى :قراءة جدي ��دة يف �أخباره و�شعره ,د .عمر بن غرام ��ة العمروي ,نادي
�أبها الأدبي ـ ع�سري ,م�ؤ�س�سة االنت�شار العربي ـ بريوت1436 ,هـ2015/م.
9 .9الع�صر اجلاهلي ،د� .شوقي �ضيف ,دار املعارف ـ القاهرة1380 ,هـ1960/م.
1010فهر�س املخطوطات العربية املحفوظة يف اخلزانة العامة بالرباط( ،الق�سم الثاين
ـ اجلزء الثاين)� ،إعداد :ي�.س.علو�ش ،وعبد اهلل الرجراجي ،من�شورات اخلزانة
العامة للكتب والوثائق ـ الرباط ،ط1421 ،2هـ2001/م.
1111الفهر�س الو�صفي ملخطوطات خزانة الزاوية احلمزية العيا�شية ب�إقليم الر�شيدية,
�إ�ش ��راف وتن�سيق ومراجعة :د.حمي ��د لحَ ْ َمر ,من�ش ��ورات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية باململكة املغربية ـ الرباط1430 ,هـ2009/م.
1212فهر�س جماميع املكتبات اخلا�صة بدار الكتب امل�صرية ,حترير ومراجعة :د�.أحمد
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عب ��د البا�سط ها�ش ��م ،دار الكتب والوثائ ��ق القومية بالقاه ��رة ـ م�ؤ�س�سة الفرقان
للرتاث الإ�سالمي بلندن1436 ,هـ2015/م.
1313فهر� ��س جماميع دار الكتب امل�صرية ,حتري ��ر ومراجعة :د.عبد ال�ستار احللوجي،
دار الكت ��ب والوثائ ��ق القومي ��ة ـ القاه ��رة  /م�ؤ�س�سة الفرقان لل�ت�راث الإ�سالمي ـ
لندن1432 ,هـ2011/م.
1414فهر� ��س مخطوطات الأدب يف املتحف العراقي� ،إعداد� :أ�سامة نا�صر النق�شبندي ـ
ظمياء عبا�س ،من�شورات معهد املخطوطات العربية ،الكويت1406 ،هـ1985/م.
1515فهر�س مخطوطات مكتبة الأزهر ال�شريف� ،سقيفة ال�صفا العلمية ـ ُج َّدة  /م�شيخة
الأزهر ال�شريف ـ القاهرة1437 ،هـ2016/م ،املجلد ( )18فنون :الأدب وال�سرية
والتاريخ واجلغرافيا ،املجلد ( )21الأول يف املجاميع.
1616المي ��ة الع ��رب لل�شنفرى� :ش ��رح ودرا�سة ،د.عب ��د احلليم حفني ,مكتب ��ة الآداب ـ
القاهرة1429 ,هـ2008/م.
1717املخطوط ��ات العربي ��ة املُ َه َّج ��رة ,جمموع ��ة باحثني ,حتري ��ر :د .خالد ب ��ن قا�سم
اجلري ��ان ,مرك ��ز امللك عب ��د اهلل بن عبد العزي ��ز الدويل خلدمة اللغ ��ة العربية ـ
الريا�ض1437 ,هـ2015/م.
1818املعجم ال�شامل للرتاث العربي املطبوع ،د.محمد عي�سى �صاحلية ،راجعه :ع�صام
محم ��د ال�شنطي(ت1433ه� �ـ) ،معهد املخطوط ��ات العربية ،القاه ��رة1416 ،هـ
1995/م.
1919معج ��م ال�شع ��راء م ��ن الع�ص ��ر اجلاهلي حت ��ى نهاية الع�ص ��ر الأم ��وي ,د.عفيف
عبدالرحمن ,دار املناهل ـ عمان1417 ,هـ1996 /م.
2020معج ��م املطبوع ��ات العربي ��ة واملُع َّربة ,يو�سف �إلي ��ان �سركي�س ,مطبع ��ة �سركي�س ـ
القاهرة1346 ,هـ1928/م.
2121معج ��م امل�ؤلف�ي�ن :تراج ��م م�صنفي الكت ��ب العربية ،عم ��ر ر�ضا كحال ��ة ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت1376 ،هـ 1957/م.
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2222معج ��م تاريخ الرتاث الإ�سالمي يف مكتبات الع ��امل ،علي الر�ضا قرة بلوط ـ �أحمد
طوران قره بلوط ،دار العقبة ،قي�صري ـ تركيا1422 ،هـ 2001/م.
2323املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ,د.جواد علي ,دار العلم للماليني ـ بريوت,
1396هـ1976 /م.

ثال ًثا :الدوريات والر�سائل اجلامعية
�1 .1شع ��ر ال�شنف ��رى الأزدي مل� ��ؤرج ال�سدو�سي :قراءة نقدي ��ة� ,أحمد بن محمد بن
عبي ��د الهندا�سي ,جملة العرب ,مج( )34عدد (� ,)10 , 9ص �ص ( 662ـ ,)670
1420هـ1999/م,
2 .2المية العرب بني ال�شنفرى وخلف الأحمر ,د .با�سم �إدري�س قا�سم ,جملة الرتبية
والعل ��م باملو�ص ��ل ـ الع ��راق ,املجل ��د ( )18الع ��دد الأول� ,ص � ��ص ( 129ــ ,)187
1432هـ2011/م.
3 .3المي ��ة العرب بني النفي والإثب ��ات ,عبد اللطيف حمودي الطائ ��ي ,جملة العرب ـ
الريا�ض ,جزء ( 7ـ  )8ال�سنة (� ,)53ص �ص( 393ـ 1439 ,)406هـ2017 /م.
�4 .4سكب الأدب على المية العرب� ,سليمان بن عبد اهلل ال�شاوي ,حتقيق :مهند جميد
برع ��ي العبيدي ,بغداد ,كلي ��ة اللغة العربية ـ جامعة بغ ��داد( ,ر�سالة ماج�ستري),
1424هـ2003/م.
5 .5المية العرب درا�سة تاريخية نقدية ،محمد م�شعل الطويرقي ،كلية اللغة العربية ـ
جامعة �أم القرى مكة املكرمة (ر�سالة ماج�ستري)1406 ,هـ 1986 /م.
6 .6ال�شنف ��رى والميته يف مي ��زان ال�شاهد النحوي ,د.عبد اهلل عل ��ي محمد �إبراهيم.
بح ��ث من�ش ��ور مبجلة :كلي ��ة اللغ ��ة العربية ـ جامع ��ة الأزهر ف ��رع الزقازيق ,عدد
(1416 ,)15هـ1995/م� ،ص ( 300ـ .)345

خام�سا :مواقع ال�شابكة وقواعد البيانات
ً
•قاعدة بيانات مخطوطات دار الكتب امل�صرية بالقاهرة.

10 9

57

اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

844

•قاعدة بيانات مخطوطات مكتبة الأزهر بالقاهرة.
•قاعدة بيانات مركز املخطوطات ـ مكتبة الإ�سكندرية.
•قاعدة بيانات مركز امللك في�صل اخلا�صة باملخطوطات.
•قاعدة بيانات مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث.
•قاعدة بيانات مركز ِع ْلم لإحياء الرتاث واخلدمات الرقمية.
•قاعدة بيانات معهد املخطوطات العربية بالقاهرة.
•قاعدة بيانات م�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي.
•موقع الباحث يف املخطوطات العربية والإ�سالمية.
•موقع دار املنظومة.
الهوامش
( )1انظ ��ر :المي ��ة العرب ب�ي�ن ال�شنفرى وخل ��ف الأحمر ،د.با�س ��م �إدري�س قا�سم ،جمل ��ة الرتبية والعلم
باملو�ص ��ل ,املجل ��د ( ,)18الع ��دد الأول�� � ,ص( ,)168 -166ال�شنف ��رى والميته يف مي ��زان ال�شاهد
النحوي ,د.عبد اهلل علي محمد �إبراهيم ,جملة :كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر فرع الزقازيق,
عدد (� ,)15ص ( 300ـ .)345
( )2م ��ن ه�ؤالء �أبو العالء املعري الذي نقل عن ��ه اخلطيب التربيزي رواية تُف�سر هذا اال�سم ,انظر �شرح
دي ��وان احلما�س ��ة � ��ص( .)23ونالحظ �أن اب ��ن جني مل يتط ��رق يف كتابه“ :تف�س�ي�ر �أ�سماء �شعراء
احلما�س ��ة” �إلى تف�س�ي�ر ا�سم ال�شنفرى �أُ�سوة ب�سائر �شعراء احلما�س ��ة ،ومنهم البغدادي يف خزانة
الأدب ( ,)16/2وذهب د� .شوقي �ضيف هذا املذهب ,الع�صر اجلاهلي �ص(.)379
( )3انظ ��ر :عفي ��ف عبد الرحمن ,معج ��م ال�شعراء �ص( ,)127ود.جواد عل ��ي ,املف�صل يف تاريخ العرب
(.)637/9
(� )4أورد البغدادي هذه الرواية عن ت�سميته ,وقال“ :وهذا غلط” ،خزانة الأدب (.)16/2
( )5هذه الرواية للت�سمية منقولة عن بدر الدين العيني يف �شرح ال�شواهد الكربى ,قال البغدادي“ :كما
وهم العيني يف زعمه �أن ا�سمه عمرو ابن براق” ,انظر خزانة الأدب ( .)16/2وواقع الأمر �أن هذا
اال�سم وثابت بن جابر هُ ما َعل َمان ل�صاحبيه يف الغزو ,فثابت بن جابر الفهمي هو عينه ت�أبط �ش ًّرا.
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
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( )6ق ��ال ب ��ه ابن حج ��ر الع�سقالين يف :نزه ��ة الألباب يف الألق ��اب ( ,)408/1ومحق ��ق منتهى الطلـب
(  ,)397/6والزركلي يف الأعالم (  ,)85/5و ُمحقق نهاية الأرب يف �شرح المية العرب �ص(.)5
( )7انظر ر�أي البجاوي يف �شرح املف�ضليات التربيزي ( ,)379/1ود.جواد علي يف املف�صل (.)637/9
( )8ن�سب َم َعد واليمن.)189/2( ،
( )9خزانة الأدب (.)16/2
( )10ديوان ال�شنفرى ,طالل حرب� ,ص(.)25
( )11الل�سان (�شنفر) (.)420/4
( )12نهاي ��ة الأرب يف �ش ��رح المية العرب� ,ص( .)30والعجيب �أن املحق ��ق د.محمود العامودي مل ينتبه
�إل ��ى رواية ابن عطاء اهلل الذي حقق �شرحه ,فجع ��ل ا�سم ال�شنفرى يف مقدمة التحقيق (عمرو بن
مالك) .انظر :نهاية الأرب� ,ص(.)5
( )13ينق ��ل العبدري عن كتاب “ال َع َّدا ِئ�ي�ن» -وهو مفقودً -
بع�ضا من �أخبار ال�شنفرى ،وهو الوحيد الذي
ذك ��ر ا�س ��م جده و�شي ًئا من �أخبار وال ��ده .نقال من� :شعر ال�شنفرى الأزدي مل� ��ؤرج ال�سدو�سي :قراءة
نقدي ��ة ,لأحم ��د الهندا�سي� ,ص( .)662ثم وجدت ا�سم جدِّ ه -هك ��ذا ب�أَ َخر ٍة -عند ابن �أبي طي يف
�شرحه لالمية العرب .انظر� :ص (.)65
( )14انظر� :شرح المية العرب ,عبد الرحمن كوين �ص( ,)10و�شرح ابن �أبي طي� ,ص(.)93
( )15املن�صف البن جني (.)431/1
( )16ذكرته �أكرث امل�صادر( :الأوا�س) �أو (الإوا�س) ,وما ُذكر �أعاله نق ًال عن ابن الكلبي.
( )17جعلت ُه بع�ض امل�صادر (ال ُه َن ْيء) على وزن ُك َل ْيب ,كما يف �شرح الأنباري� ,ص(.)195
( )18ذكرت ��ه بع� ��ض امل�صادر هكذا (الأ�سد) ,وف�سر ُه �أكرثهم ب�أنه ُل َغ ٌة يف الأزد بل َغة �أزد َ�ش ُنوءة .قال ابن
الكلب ��ي َ “ :ف َو َل ��دَ الغوث بن نبت در ًءا ,وهو الأ�سد ,والأ�س ��د لغ ٌة يف الأزد” ,انظر :ن�سب معد واليمن
(.)2/2
( )19ن�سب معد واليمن الكبري (. )189/2
( )20انظ ��ر ترجمته و�أخباره يف :الأ�صنام �ص ( ,)39فحول ��ة ال�شعراء �ص( ,)55الأغاين (,)201/21
�سم ��ط الآيل ( ,)96/2الوايف بالوفيات ( ,)220/13الأعالم ( ,)85/5معجم امل�ؤلفني (,)11/8
ال�شعراء ال�صعاليك ,يو�سف خليف �ص( )328وغريها.
( )21املقا�صد النحوية ,للعيني (. )596/4
( )22نهاي ��ة الأرب يف �ش ��رح المي ��ة العرب ,الب ��ن عطاء اهلل�� � ,ص( ,)30وذكرها ال�سيوط ��ي يف املزهر
(. )160/1
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( )23انظر� :شعر ال�شنفرى الأزدي ,مل�ؤرج بن عمرو ال�سدو�سي ,حتقيق د.علي نا�صر غالب.
( )24وهي ق�صيدة طويلة يف �ستة وثالثني بيتا من بحر الطويل� ,أولها:
أال أم عمرو أجمعت فاستقلت

وم���ا ودع���ت ج��ي��ران��ه��ا إذ تولت

انظر :الديوان طبعة �إميل يعقوب �ص(.)38-31
( )25وهي ق�صيدة من ع�شرين بيت ًا من بحر الطويل� ,أولها:
ومرقب ٍة عنقاء يقصر دونها

أخو الضرورة الرجل احلفي اخملفف

انظر :الديوان �ص(.)55-53
( )26الطرائف الأدبية ,للميمني� ,ص(.)31
( )27ديوان ال�شنفرى� ,إميل بديع يعقوب� ,ص(.)23
( )28مل �أطلع على هذه الن�شرة ,و�إمنا علمت ب�أمرها من خالل ن�شرة �أخبار الرتاث العربي عدد ()89
املجلد الثامن �سنة 2001م ,ور�أيت �صورة الغالف على ال�شابكة الدولية.
( )29مل �أطلع عليها بعدُ ،و�إمنا علمت ب�أمرها من خالل ال�شابكة الدولية.
( )30عل ��ى �سبي ��ل املثال :ترجمه ��ا امل�ست�ش ��رق الفرن�سي �سلف�س�ت�ر دي �سا�سي �سن ��ة 1826م ,وترجمها
امل�ست�ش ��رق الأملاين رو� ��س �سنة 1853م ,وترجمه ��ا امل�ست�شرق الإجنايزي ريد هو� ��س �سنة 1881م,
وترجمها امل�ست�شرق الأملاين جورج ياكوب �سنة 1914م .كما نقلت الالمية �إلى لغات عدة ,كالبولونية
والرو�سي ��ة والإ�سبانية والبولندية وال�صيني ��ة والأُ ْر ِد ّية وغريها من اللغات .وقرروا تدري�سها لطالب
املراحل الإعدادية يف بلدانهم.
( )31انظ ��ر يف حتقي ��ق هذه الدع ��وى درا�سة د.عبد اللطي ��ف حمودي الطائي النافع ��ة واملن�شورة مبجلة
العرب اجلزء ( )6-5( ,)4-3( ,)2-1ال�سنة (1433 ,)48هـ2011/م.
( )32دي ��وان ال�شنف ��رى� ,إميل بدي ��ع يعقوب � ��ص( 15ـ  ,)19وللمزيد انظ ��ر :تنازع الأ�شع ��ار يف الرتاث
العربي ,د.ح�سن عبا�س ,دار ال�شاعر للطباعة ـ طنطا ,ط1434 ,1هـ2005 /م� ,ص (.)175 -168
( )33ال َب َّن� � ُةِ :ري � ُ�ح مراب�ض ال َغ َن ��م وال َب َق ِر ِّ
والظب ��اء .وتقول� :أج ُد لهذا ال َّث� � ْوب َب َّن ًة ط ِّيب ًة م ��ن َع ْرف ُت ّف ٍاح
�أو َ�س َف ْرجل ,واجلم ُع :بنانٌ .انظر:العني للخليل ,باب (النون والباء).
(� )34أبو �أحمد عبد ال�سالم بن احل�سني ال ِق ْر َم ْي ِ�سي ِن ُّي (329ـ405هـ)ُ ,لغوي �أديب ,وكان عاملا بالقراءات,
خط ً
َّ
اط ��ا ,تتلمذ عل ��ى ابن جني ,وح َّدث ببغ ��داد وتولى الإ�شراف على دار الكت ��ب فيها ,وقد مدحه
�أبوالع�ل�اء املعري بق�صي ��دة يف ديوانه .انظر ترجمت ��ه يف :تاريخ مدينة ال�س�ل�ام (� ,)57/11إنباه
الرواة ( ,)175/2بغية الوعاة ( ,)95/2الوايف بالوفيات (.)214/20
قريب ,روى عن املربد وطبقته,
(� )35أخب � ٌّ
ال�س ّ
كري ُك ُت َب ��ه ,وكان بينهما َن َ�س ٌب ٌ
ن�ساب� � ٌة � ٌ
أديب ,روى عن ُّ
�اري َّ
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من كتبه :املجانيـن الأدباء� ,سكن بغداد وح َّدث بها ,ومات بها �سنة (333هـ) .انظر ترجمته :تاريخ
مدينة ال�سالم ( ,)76/5معجم الأدباء ( ,)187/4الوايف بالوفيات (.)394/7
( )36انظ ��ر :املنتخ ��ب يف �شرح المي ��ة العرب ,البن �أبي ط ��ي ,حتقيق د� .إبراهيم ب ��ن محمد البط�شان,
�ص(.)56-52
( )37م ��ن الطري ��ف �أن �صاح ��ب مطبعة اجلوائ ��ب بالق�سطنطينية ي�ص ��ف ال�شنف ��رى بالعالمة ,فيقول:
“المي ��ة الع ��رب للعالم ��ة ال�شنفرى” ،وهو وه ٌم منه حيث ظنَّ �أن ال�شنف ��رى عامل من العلماء .هذه
الفائدة نقلتها من �شرح د .عبد احلليم حنفي لالمية العرب �ص(.)7
( )38وللتف�صي ��ل يف �أمر هذه الن�شرات الأولى ُي َر َاج ��ع :معجم املطبوعات العربية واملُع َّربة ,يو�سف �إليان
�سركي�س ( ,)1147/2واملعجم ال�شامل للرتاث العربي املطبوع ,د .محمد عي�سى �صاحلية (397/3
ـ .)31/5( ,)398
( )39وللمزي ��د انظ ��ر :يحيى بن �أبي طي احللبي امل�ؤرخ والأديب وكتاب ��ه :املنتخب يف �شرح المية العرب,
د.عم ��ر عبد ال�سالم تدمري ,بحث من�شور مبجلة تاريخ الع ��رب والعامل -لبنان ,جملد ( )35عدد
(1432 ,)249هـ2011 /م� ,ص ( 3ـ .)18
( )40انظ ��ر :مخط ��وط �سك ��ب الأدب يف �شرح المي ��ة العرب و�أهميت ��ه يف ا�ستقراء تاري ��خ العراق خالل
الب�س ��ام ,بحث من�شور مبجلة
الن�ص ��ف الثاين م ��ن القرن الثاين ع�شر الهج ��ري ,د.علي بن ح�سني َّ
الدارة ال�سعودية يف � 29صفحة ,املجلد ( )35عدد (1430 ,)4هـ2009/م� ,ص ( 155ـ .)183
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بريد
للمستدرك على شعر زياد األعجم
ِّ
متمم ُ
�أ .مرزوق يون�س

ه ��ذا هو الق�سم الآخ ��ر من «امل�ستدرك عل ��ى �شعر زي ��اد الأعجم»،وهو متمم
للم�ست ��درك ال�سابق ال ��ذي ن�شرته جملة العرب يف عددي ��ن �سابقني هما  7و 8من
ن�صو�صا مل ترد يف �شعره املجموع
ال�سنة  ،56محرم و�صفر 1442هـ2020/م .ي�ضم
ً
واملن�شور �سابقا ،على ال ّرغم من ا ُ
الوا�ضح الذي بذل ُه د .ب ّكار يف العمل ،وقد
جلهد
ِ
حر�ص � ُ�ت في ��ه -قدر الإمكان -على ع ��دم �إدراج ما �سبق ن�شره م ��ن �شعر لل�شاعر،
م ��ا عدا �أَبيا ًتا قليلة �أ�ضفت لها �أبيا ًت ��ا �أو تعليقات جديدة كنت قد عرثت عليها يف
مظانّ مختلفة ،فر�أيت �أن �أُدرجها م�ش ًريا �إلى ف�ضل من �سبق يف اكت�شافها ،ليفيـد
منها الباحثون والدار�سون ،وع�سى �أن ت�أخذ مكانها عند �إعادة الطبع من جديد.
وفيما يلي الأبيات امل�ستدركة:
()1
َقال زياد الأعجم(( :)1اخلفيف)
��ي�ر ال������ ُوال ِة ُح���� ّر َك���رمي
�إِ َّن َخ َ

يد َم��نْ َك��ان َقبلَ ُه حِ َ
�ين كيدَا
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()2
وقال(( :)2الوافر)

َو َم������ا َم َ
َّ����ب ُم����� ْذ َر�أَي���� َن����ا
������ات املُ����هَ����ل ُ
َل������� ُه َك������فَّ������انِ ك ُّ
وج�������و ٍد
������ف ن�������دَّى ُ

عَ����لَ����ى �أع�������ـ������� َوا ِد مِ �����ن��ب��ر ِه ي����زي����دَا
َو�أُخ����رى تمُ ْ ��طِ �� ُر ال ّع ّلق ا ّ
حل��دِ ي��دَا

()3
و َقال(( :)3الطويل)
لأَ َ
جل ْمتُ باملقرا�ض َع ْمرو بن عائذ

ول���وال ه��ذي ٌ��ل �أن �أ����س���و َء ُ�سراتها

()4

()4
و َقال(( :)5املتقارب)
ق��ب��ي��ل��ت�� ُه ع���ي���� ُ���ش��� َه���ا يف ال����كِ���� َرى

لِ������ َئ������ا ُم امل�����ف�����اخِ ����� ِر وال���� ُع����ن����� ُ����ص���� ِر

()6

()5
وقال(( :)7الوافر)

ب�� َب�� ْذلٍ فيِ الأُم���و ِر َو�ِ��ص��دْقِ َب� ٍأ�س

َو�إِع َ
������ط������ا ٍء عَ���لَ���ى ال���عِ���لَ���لِ املَ��� َت���اعَ���ا

()6
وقال يف ُمدرك بن املُهلب(( :)8الوافر)
���������درك ال عَ���دِ م��� ُت َ
ُ
���ك ُك����� ّل َي����و ٍم
�أَ ُم
َك�� َف�� َف��تَ َع��ـ ِ��ن المْ ُه ّلـب َخيـ َل عَ��م�� ِرٍو
ف��ل�� ّم��ا �أَ ْن َر�أي�������تَ ا َ
خل����ي���� َل رَهْ ������ ًوا
َومِ ���ل���تَ عَ�� ِل��ي��ه��م َب��ال�����سَّ��ي ِ��ف َ�صل ًتا
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َوهَ������� َذا ا ْل���� َي����وم �أَن�������تَ َف��� َت���ى ال�� َع��ت��ي ِ��ك
َوعَ������ ْم������ ٌرو َق������ ْد �أَظ��������� ّل عَ����لَ����ى �أَب���ي���ك
()9
���رت م�����ش��ارة ال�� َّرج��ل ا َ
�أَ� َ���ش َ
حل��ن��ي ِ��ك
�����س��روا ا َ
نيك
جل��ن��اح َم���ع ال َف ِ
َو َق���� ْد َك َ

850

����ف ُم���ق��� َت��� ِت���لٍ ُم�����شِ ��ي ٍ��ح
َو ُك����ن����تَ َك�����أَل ِ
َف�� ُرم ُ��ح َ��ك فيِ ال َعجاج كنِمر َغ��ابِ
َو َق����و ُم َ
����ك َواملُ��� ُل���ـ���وك َو�أَن������تَ دَو ًم����ا

���ك
َو َذل���������ك َك�������ان مِ ������ن � ُ���ص���ن��� ِع املَ��� ِل���ي ِ
َوح��� ّد ال�سَّ يف لل َب ْي�ض ا َ
بيك
حل ِ
()10
�إِ َذا ا ْن َت َ�س ُبوا مِ ن �أَوال ِد املُلوكِ

()7
وقال يف ا ُ
حل�ضني بن املنذر(( :)11الطويل)
ب� َ
إ�صطخ َر َو َّ
ال�شا ُة ال�سَّ مِ ُ
ني بِدِ ره َِم
عَ��ل�ا َق����ـ����ة � ُ�����س�����و ٍء فيِ �إِ َن�������������ا ٍء ُم���ث���لَ���م

َي ُ�سدُّ ُح َ�ض ٌ
ني َبا َب ُه َخ ْ�ش َي َة القِرى
ا�شا َو� َ
َف����إِ َّن َر َق ً
��س��ط بَكرٍ بن َوائِ��لِ

()12

()8
و َقال(( :)13الوافر)
َوال َق��ح َ��ط ُ
��ان َف��ان ُ��ظ�� ْر َم��ن �أَ ُب��وهَ��ا

َل��� َع���م��� ُر َك َم���ا ُب��جِ ��ي��لَ�� ُة مِ ���ن ِن����� َزا ٍر

املن�سوب:
()1
وقال يف مرثية طلحة ا ُ
خلزاعي(( :)14اخلفيف)
َن���� ّ���ض��� َر ال��� ّل���ـ���ه �أَع ُ
���ظ��� ًم���ا َد َف��� ُن���وهَ���ا

لح َة َّ
لحاتِ
الط َ
ب�سج�ستا َن َط َ
ُ

()15

()2
وقال ي�شكر املنذر بن اجلارود(( :)16الكامل)
َما ِز ْلتَ تحُ ْ �سِ ُن ُث ُّم تحُ ْ �سِ ُن عَائِذاً
َف�� َت�� ِز ْي�� ُدنيِ ُن ْع َمى َف َ�أ ْ�ش ُك ُر َجاهِ داً
َو َت��� ُق��� ْو ُم يِل َك�� َرم��اً �إِ َذا �أَ ْب��� َ��ص�� ْر َت�� ِن��ي

َف������أَعُ����� ْو ُد � َ���ش���اكِ��� َر ِن��� ْع��� َم��� ٍة َف��� َت��� ُع��� ْو ُد
()17
َف�� َك�� َذ َ
اك َن ْح ُن َت�� ِز ْي�� ُدنيِ َو�أَ ِز ْي��� ُد
()18
ُم�� َت��ـ��لَ��ـ�� ّق��ي��ـً��ا َوا ْل���� َع����المِ ُ���� ْو َن ُق���� ُع���� ْو ُد
اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن 1443
ّ

851

ﺗﺸﺮﻳﻦ أول-ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎ /أﻛﺘﻮﺑﺮ-ﻧﻮﻓﻤ 2021م

10 9

57

()3
و َقال(( :)19الطويل)
ال�س ْم ُر
وقد َن َهلَتْ منا املث ّقفة ُّ

()20

ذك��رت��ك واخل��ط ُّ��ي ي��خ��طِ ��ر بيننا

()4
وق ��ال زي ��اد الأعج ��م ،وقي ��ل :عبدالرحمن ب ��ن احلكم ،مي ��دح معاوي ��ة(:)21
(الطويل)
�أَ َت��� ْت َ
�����س َت�� ْن�� َف�� ُح فيِ ُب�� َراهَ��ا
���ك ال��عِ�� ْي ُ
ِب���أَب�� َي َ
�����ض مِ ����نْ �أُ َم����يَّ���� َة َم���ْ��ض�� َرحِ ّ��ي

َت َك َّ�ش ُف عَن َم َنا ِك ِبهَا القطو ُع
()23
َك�������أَ َّن َج�� ِب�� ْي�� َن�� ُه َ���س�� ْي ٌ��ف َ���ص�� ِن��ي�� ُع
()22

()5
وقال(( :)24الطويل)
فخنتَ َو�إِمَّ���ا قلتَ َق اً
علم
��ول بال ِ
()25
مبنزل ٍة ب َ
�ين اخليان ِة والإث ِ����م

ف���أن��تَ ام���ر ٌ�ؤ �إمَّ��ا ائتمنتك خال ًيا
ف�أنتَ من الأم ِر الذي كنت بيننا

()6
وقال(( :)26الطويل)
َوفيِ احلِ ْل ِم َوالإِ ْ�سال ِم ِل ْل َمر ِء َوا ِز ٌع
َب��� َ��ص��ا ِئ�� ُر ُر���ش��دٍ لِل َف َتى ُم�س َت ِبي َن ٌة

َوفيِ َت�����ركِ َط����اعَ����اتِ ال���� ُف�����ؤاد املُ��� ِت���ي َِّ���م
َ ُّ ()27
خال�ص ِ�صدْقٍ عِ ْل َمهَا ِبالتعل ِم
ُ
َو�إِ

وبع ��د ،فل�س � ُ�ت �أَزع ��م �أَنّ م ��ا التقطت� � ُه من �شع ��ر -وهو قليل -كلُّ� � ُه للأعجم؛
فث ّمة �أَبيات ُمتَنازعة قد ُي ّ
�شك يف عزو بع�ضها �إليه؛ لذا �أثبتها يف ق�سم املن�سوب.
وال مندوح ��ة من الإ�شارة هنا �إلى بع� ��ض املالحظات و�إ�ضافات التخريج على
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امل�ستدرك ال�سابق ال ��ذي ن�شرته جملة «العرب» يف :العددين  ،8-7من ال�سنة ،56
مح ّرم و�صفر 1442هـ 2020/م .وهي:
•القطع ��ة ( )2ي�ض ��اف :البي ��ت جلري ��ر يف« :املنتظ ��م يف تاري ��خ املل ��وك
والأمم»( ،)28و»الآداب ال�شرعي ��ة»()29؛ ومل �أج ��ده يف ديوان ��ه( .)30وعلي ��ه
فمكان ُه يف املن�سوب.
•القطع ��ة ( )3وهي من الطوي ��ل ،وي�ضاف :البيت الأول فقط بال عزو يف:
«�شرح ما يق ��ع يف الت�صحيف والتحريف»( ،)31وجاءت رواية ال�صدر فيه:
ل�سا ِئ ٌل» ،وهي �أ�سلم وبها يتم الوزن.
«ف َواللّـ ِه َما �أَ ْد ِري َو ِ�إنيِّ َ
•القطع ��ة ( )4ي�ضاف :لزي ��اد الأعجم يف�« :آداب املل ��وك»( ،)32وفيه�« :إن
امل�شاور» وهو ت�صحيف.
•القطع ��ة ( )1من املن�سوب ي�ضاف :لزياد الأعج ��م يف« :ر�سالة ال�صاهل
وال�شاحج»( ،)33و«ما ُيع َّول عليه يف امل�ضاف وامل�ضاف �إليه»(.)34
•القطع ��ة ( )3م ��ن املن�س ��وب ي�ضاف :للخلي ��ل بن �أحم ��د الفراهيدي يف:
ديوانه(.)35

الهوامش
( )1كت ��اب الفت ��وح :الب ��ن �أعث ��م الكويف (314ه� �ـ) ،حتقيق :عل ��ي �ش�ي�ري ،دار الأ�ضواء ،ب�ي�روت ،ط،1
(1991م).154/7 ،
(�)2س�ي�ر �أع�ل�ام النبالء :للذهبي (748هـ) ،حتقي ��ق :م�أمون ال�صاغرجي ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة ،بريوت،
ط1982( ،2م).504/4 ،
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()3جم ��ل من �أن�ساب الأ�شراف :للبالذري (279ه� �ـ) ،حققه وقدم له� :سهيل زكار  -ريا�ض زركلي ،دار
الفكر ،بريوت ،ط1996( ،1م).253/11 ،
()4وورد البيت بال عزو يف� :أ�سا�س البالغة ،للزمخ�شري (538هـ) ،حتقيق :محمد با�سل عيون ال�سود،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1998( ،1م) .مادة( :قر�ص) ورواية العجز فيه “لأَ َ
جل ْمتُ باملقرا�ص
ب�شر بن عائذ”.
()5املثل ��ث :البن ال�سيد البطليو�سي (521هـ) ،حتقي ��ق ودرا�سة� :صالح مهدي الفرطو�سي ،دار الر�شيد
للن�شر ،بغداد1981( ،م).120/2 .
()6الكرى :كرى الدّواب.
(� )7ش ��رح الت�سهيل ت�سهيل الفوائ ��د وتكميل املقا�صد :البن مالك الطائ ��ي الأندل�سي (672هـ) ،حتقيق:
محم ��د عبدالق ��ادر عط ��ا  -طارق فتح ��ي ال�سي ��د ،دار الكتب العلمي ��ة ،ب�ي�روت ،ط2001( ،1م)،
 ،443/2وهو يف :التذييل والتكميل يف �شرح كتاب الت�سهيل� :أبو حيان الأندل�سي (745هـ) ،حتقيق:
ح�س ��ن هنداوي ،دار كنوز ا�شبيليا ،ط2013( ،1م) ،71/11 ،ومنهج ال�سالك يف الكالم على �ألفية
اب ��ن مالك لأب ��ي حيان الأندل�س ��ي (745هـ) ،حتقي ��ق وتقدمي� :شري ��ف عبدالكرمي النج ��ار  -ي�س
�أبوالهيجاء ،عامل الكتب احلديث� ،إربد ،ط2015( ،1م).1094/3 ،
()8الأن�س ��اب :للعتوب ��ي ال�صح ��اري ،حتقيق :محم ��د �إح�سان الن� ��ص ،وزارة الرتاث القوم ��ي والثقافة،
م�سق ��ط ،ط2006( ،4م) .636/2 ،ووردت الأبي ��ات 7 ،5 ،3-1يف :ال�صحيف ��ة القحطانية :حلميد
بن محمد بن زريق (1291هـ) ،حتقيق وتقدمي :محمود بن مبارك ال�سليمي  -محمد حبيب �صالح
 عالل ال�صديق الغازي ،وزارة الرتاث والثقافة �سلطنة ُعمان ،م�سقط ،ط2009( ،1م).99/2 ،()9ورد يف ال�صحيفة القحطانية�“ :أ�شرت �إِ�شارة الرجل احلنيك”.
()10ورد يف ال�صحيفة القحطانية “ :ب�أوالد امللوك”.
()11ت�صحيفات املحدثني :لأبي �أحمد الع�سكري (382هـ) ،درا�سة وحتقيق :محمود �أحمد مرية ،املطبعة
العربي ��ة احلديثة ،القاه ��رة ،ط1982( ،1م) .611/3 ،وورد البي ��ت الأول فقط يف :خزانة الأدب:
لعبدالق ��ادر البغ ��دادي (1093هـ) ،حتقي ��ق و�شرح :عبد ال�سالم محمد ه ��ارون ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط1997( ،4م).38/4 ،
()12ورد البيت يف ا�ستدراك (الأ�شقر) �ص 301عن“ :الأوائل” ،وفيه “ب�أ�صخر”.
()13طبق ��ات ال�شافعية الكربى :لأبي ن�صر بن علي ال�سبكي (771هـ) ،حتقيق :عبدالفتاح محمد احللو
 محمود محمد الطناحي ،دار احياء الرتاث العربية ،القاهرة1964( ،م).422/7 ،()14الكوث ��ر اجل ��اري �إلى ريا�ض �أحاديث البخ ��اري� :أحمد بن �إ�سماعيل الك ��وراين (893هـ) ،حتقيق:
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�أحمد عزو عناية ،دار احياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان ،ط2008( ،1م).318/1 ،
()15البي ��ت ل ُعبي ��د اهلل بن قي�س الرقيات يف :ديوان ��ه ،حتقيق و�شرح :محمد يو�س ��ف جنم ،دار �صادر،
بريوت( ،د .ت)� .ص ،20وهو مطلع ق�صيدة.
()16الأن� ��س والعر�س� :أبو �سعد من�صور بن احل�سني الآبي (421هـ)� ،إعداد وحتقيق� :إيفلني فريد يارد،
دار النمري ،دم�شق ،ط1999( ،1م)� ،ص416؛ وفيه بال عزو – عدا البيت الثالث� -ص.331
()17البيت ��ان  2-1جلحظ ��ة الربمك ��ي يف :املنتخل  ،342/1وال ��در الفريد 155/9؛ وفي ��ه :الثاين فقط
 206/10و�أخ ّل بهما ديوانه حتقيق جان عبداهلل توما ،دار �صادر ،بريوت ،ط1996( ،1م).
()18الأبيات البن اجلارويد يف� :سفط امللح وزوح الرتح :ل�سعد اهلل بن ن�صر بن �سعد الدجاين(564هـ)
حتقي ��ق :خال ��د �أحم ��د ال�سوي ��دي ،م�ؤ�س�سة ب�ي�ن النهري ��ن للإنتاج الفن ��ي والثق ��ايف ،دم�شق ،ط،1
(2005م)�� � ،ص .130رواي ��ة العج ��ز يف �سفط املل ��ح“ :متلقيا والأميون قع ��ود” .ووردت القطعة يف
ا�ستدراك (ناجي)  342عن :مخطوط “الأن�س والعر�س” دون الإ�شارة �إلى تنازعها.
(�)19ش ��رح امل�شكل من �شع ��ر املتنبي :لعلي بن �إ�سماعيل بن �سيده (458هـ) ،حتقيق :م�صطفى ال�سقا -
حامد عبداملجيد ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة1976( ،م)� ،ص.207
()20البي ��ت لأبي عطاء ال�سن ��دي يف� :شعره� ،صنعة قا�سم را�ضي مهدي ،جمل ��ة املورد ،بغداد ،جملد ،9
عدد1980( ،2م)� ،ص.283
()21تهذي ��ب �إ�صالح املنطق :للخطي ��ب التربيزي(502هـ) ،حتقيق :فخر الدي ��ن قباوة ،من�شورات دار
االف ��اق اجلدي ��دة ،ب�ي�روت ،ط1983( ،1م)� ،ص38؛ وهم ��ا يف :ل�سان العرب :الب ��ن منظور ،مادة
(قطع).
()22ورد البيت الأول فقط يف ا�ستدراك (الأ�شقر) �ص 301عن� :شجر الدر.
()23البيت ��ان لعب ��د الرحم ��ن ب ��ن احلكم يف �شع ��ره� ،صنعة� :إبراهيم ب ��ن �سعد احلقي ��ل .جملة العرب،
الريا�ض ،جملد  ،40العددان 2005( ،8-7م)� .ص.527-526
(�)24إحياء علوم الدين :للإمام الغزايل (505هـ) ،حتقيق ومراجعة :اللجنة العلمية مبركز دار املناهج
للدرا�سات والتحقيق العلمي ،دار املناهج للن�شر والتوزيع ،جدة ،ط2011( ،1م).557/5 ،
()25البيتان لعبداهلل بن همام ال�سلويل يف� :شعره ،جمع وحتقيق ودرا�سة :وليد محمد ال�سراقبي ،مركز
جمعة املاجد للثقافة والرتاث ،دبي ،ط1996( ،1م)� ،ص.101
()26الفوائ ��د املح�صورة يف �شرح املق�صورة :الب ��ن ه�شام اللخمي (577هـ) ،حتقيق� :أحمد عبد الغفور
عطار ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،ط1980( ،1م)� ،ص.366
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()27البيت ��ان ل ُكث�ي�ر عزة يف :ديوانه ،جمع ��ه و�شرحه� :إح�سان عبا�س ،دار الثقاف ��ة ،بريوت1971( ،م).
�ص .334وهما يف ا�ستدارك (الأ�شقر) �ص ،301عن :ف�صل املقال.
()28لأب ��ي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن اجلوزي (597ه� �ـ) ،درا�سة وحتقيق :محمد عبدالقادر عطا
 م�صطف ��ى عبدالق ��ادر عطا ،راجع ��ه و�صححه :نعي ��م زرزور ،دار الكتب العلمي ��ة ،بريوت ،ط،2(1995م)146 /7 ،
()29لعب ��داهلل محمد بن مفلح املقد�سي (763هـ) :حققه و�ضبط ن�صه وخرج �أحاديثه وقدم له� :شعيب
الأرنا�ؤوط  -عمر القيام ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1999( ،3م).313/3 ،
()30حتقيق :نعمان محمد �أمني طه ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1986( ،3م).
()31لأب ��ي �أحم ��د الع�سك ��ري (382هـ) ،حتقي ��ق :عبدالعزيز �أحم ��د ،مكتبة ومطبع ��ة م�صطفى البابي
احللبي و�أوالده  ،القاهرة ،ط1963( ،1م)� ،ص.409
()32لأبي من�صور الثعالبي(429هـ) ،حتقيق :جليل العطية ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت1990( ،م)،
�ص.118
()33لأب ��ي العالء املع ّري (449هـ) ،حتقيق :عائ�ش ��ة عبدالرحمن بنت ال�شاطئ ،دار املعارف ،القاهرة،
ط1984( ،2م)� ،ص.333
()34ملحم ��د الأم�ي�ن بن ف�ض ��ل اهلل املحبي (1111هـ) ،حتقي ��ق :عبدالعزيز بن �صال ��ح العقيل � -سعود
اب ��ن عبداهلل �آل ح�سني ،جامع ��ة الإمام محمد بن �سع ��ود الإ�سالمية ،الريا� ��ض ،ط2010( ،1م)،
�ص.2580
(�)35صنعة :حامت ال�ضامن ،دار �صادر ،بريوت2012( ،م)� ،ص.47
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أعالم
عبداهلل بن حممد الشايع
(1440-1355هـ2018-1936/م)

عرف ��ت الأ�ستاذ امل� ��ؤرخ والباح ��ث الد�ؤوب عب ��داهلل بن محمد ب ��ن �إبراهيم
ال�شاي ��ع ،مع �ضيوف املهرج ��ان الوطني للرتاث والثقافة ال�سن ��وي ،والتقيت به يف
(خمي�سي ��ة) مركز ال�شيخ حم ��د اجلا�سر الثقايف .ويف مراجعات ��ه البحثية مبكتبة
املل ��ك فهد الوطنية ،دعوته للت�سجيل معه يف برنام ��ج (التاريخ ال�شفهي للمملكة)
فرح ��ب وكان لق ��ا�ؤه يف 1425/1/9هـ ،و�شرح مهمته وه ��و ت�صحيح �أخطاء بع�ض
امل�ؤرخ�ي�ن الآثاريني يف ذكر بع�ض املواقع اجلغرافي ��ة يف اململكة ،و�أنه بعد تقاعده
املبك ��ر عام 1407هـ تفرغ لهذه املهمة وهي حتقي ��ق املوا�ضع التاريخية يف بالدنا،
وم�س ��ارات طرق احل ��ج والتجارة القدمية .وقب ��ل ذلك ا�ستعر� ��ض ب�إيجاز �سريته
العلمية والعملية ،قائ ًال:
•ولدت يف بلدة ال�شعراء عام 1355هـ.
•تلقي ��ت تعليمي االبتدائ ��ي مبدر�سة عفيف ،وح�صلت عل ��ى �شهادتها عام
1372هـ.
•التحقت باملعهد العلمي بالريا�ض ،وح�صلت على �شهادة املرحلة الثانوية
عام 1379هـ.
•در�ست يف كلية اللغة العربية مدة �سنتني.
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�أما احلياة العملية فهي:
•عمل ��ت معلم� � ًا يف مدر�سة عفيف عام 1372هـ ملدة �أرب ��ع �سنوات ،انتقلت
بعده ��ا للعمل برئا�سة الق�ضاء –قب ��ل �أن ت�صبح وزارة العدل– منذ عام
1379هـ حتى 1382هـ.
•انتق ��ل عملي من رئا�س ��ة الق�ضاء �إلى وزارة العم ��ل وال�ش�ؤون االجتماعية
عام 1382هـ حتى عام 1390هـ.
•انتقلت للعمل يف امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية منذ �إن�شائها عام
1390هـ.
•طلب ��ت الإحالة على التقاعد املبكر ع ��ام 1407هـ ،وكان �آخر عمل توليته
بامل�ؤ�س�سة �أمي ًنا عا ًّما ملجل�س الإدارة.
وبع ��د التقاع ��د ب ��د�أت بالتنقل ب�ي�ن املواقع واملوا�ض ��ع التي ذك ��رت باملعلقات
ومبعاج ��م البلدان للت�أكد من �صحتها ،وقد ا�ستطع ��ت خالل �سبعة ع�شر عام ًا من
ت�ألي ��ف ت�سع ��ة كتب ,كلها ت ��دور حول تلك املواق ��ع اجلغرافية الأثري ��ة التي مر بها
املعني ��ون مرور الكرام ،ومل يت�أك ��دوا من �صحة بع�ضها �أو نق ��ل بع�ضها من بع�ض،
وتك ��رر اخلط�أ ،ف�آليت عل ��ى نف�سي �أن �أبذل جهدي و�أدلو بدل ��وي ،ف�إن �أ�صبت فلي
�أجران ،و�إن �أخط�أت فلي �أجر واحد.
ب ��د�أت بت�أليف كت ��اب (نظرات يف معاجم البلدان ..حتقي ��ق موا�ضع هامة يف
جن ��د) �ص ��در عام 1413ه� �ـ 1993م ،وذك ��رت يف مقدمته ...“ :ومل ��ا كانت مهمة
القيام بتحديد الأماكن ال�صحيحة لتلك املوا�ضع يعتورها بع�ض امل�صاعب ،خا�صة
و�أن م ��ن قام بتحقيقه ��ا لهم باع طويل يف هذا املجال ،فقد تطلب الأمر مني �إلقاء
نظرات مت�أنية يف معاجم البلدان القدمية ،وكذا املراجع التاريخية ،ومعاجم اللغة
العربية ،ودواوين ال�شعراء املعروف عنهم كرثة ذكر الديار واملوا�ضع.”...
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وهذا تطلب مني رحالت كثرية �إلى تلك الأماكن للبحث وتطبيق ما جتمع لدي
من ن�صو�ص ..وبد�أت �أحدد الأماكن بدقة مدعمة بال�صور الفوتوغرافية ،واختتم
مقدمت ��ه بقول ��ه�َ ..“ :ش ّر َق ُت ب� �ـ (ثهمد)َ ،
وغ ّر ْب � ُ�ت بـ(ه�ضبة القلي ��ب) ،و�أ�شملت
بـ(ه�ض ��ب متالع) ،و�أجنبت بـ(�إ ّمرة) .كما �أرجع ��ت ( ُق َط َّيات) �إلى �أفحو�صتها يف
و�ضح احلمى (حمى �ضرية) ،وذلك بعد �إجالء (اخلناف�س) �إلى مكانها يف �شمال
اجلزيرة العربية”.
وق ��ال� :إن ال�سب ��ب الذي دفعه لتتبع تل ��ك املواقع والت�أكد م ��ن �صحة ما ذكره
املعجمي ��ون ه ��و �أن �أ�ست ��اذ الأدب العرب ��ي –�أثن ��اء درا�سته باملعه ��د العلمي– قد
ا�ست�شهد ببيت �شعر لـ (�أبي البقاء الرندي) يف رثاء الأندل�س.
دهى اجلزيرة �أم ٌر ال عزا َء له

ه�����وى ل����ه �أح������د وان�����ه����� َّد َث����� ْه َ
��ل��ا ُن

وعن ��د �شرحه للموا�ضع الواردة بالق�صيدة قال� :أحد وثهالن :جبالن حول املدينة
املنورة ،فقلت هام�س ًا :يا �أ�ستاذي �أوافقك على �أن (�أحد ًا) جبل من جبال املدينة،
�أما (ثهالن) ف�إنه يبعد عنها كثري ًا ...فلم يلتفت �إلى ما قلته ...فكررت له القول،
و�أك ��دت وج ��وده يف جند وقد ذكره ال�شع ��راء ...و�أنا ولدت يف قري ��ة يف �سفح هذا
اجلب ��ل يظلله ��ا ظله بعد الع�صر لقربه ��ا منه ،عند ذلك �أخذت ��ه الده�شة فابت�سم
وقال� :إذن �أنت �أدرى.
وهذا يذكرين مبا كان لل�شي ��خ حمد اجلا�سر يف بداية عمله بالتدري�س بينبع،
وه ��و ي�شرح لطلبته عن جبل ر�ضوى ،فقال �إنه يقع بالقرب من املدينة املنورة وهو
�سهل ترقى �إليه الإبل ،ف�أ�شار الطلبة �إلى اجلبل بجوارهم ،وقالوا� :إنه ي�صعب على
الإب ��ل �صعوده ،فخجل ال�شي ��خ من نف�سه و�آلى على �أال يتكلم �أو يكتب عن مو�ضع �إال
بعد الوقوف عليه والتثبت من �صحته ،ولهذا ا�ستمر بالبحث والتق�صي حتى خرج
(املعجم اجلغرايف للمملكة).
ف ��كان لل�شايع ما كان للجا�س ��ر ،فقال ال�شايع ..« :وق ��د حر�صت كل احلر�ص
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عل ��ى �إلقاء نظرات فاح�صة ودقيقة على ما كتبه م�ؤلفو ع�صرنا عن تلك املوا�ضع،
ووجهة اخلالف بينهم حولها.»..
ويف العام التايل 1414هـ �أجنز كتاب (نظرات يف معاجم البلدان) ،وقدم له
�أ�ستاذ �آثار اجلزيرة العربي ��ة وتاريخها قبل الإ�سالم (الربوفي�سور) عبدالرحمن
الطي ��ب الأن�ص ��اري ،مبقدمة وافية ،احتف ��ى و�أ�شاد مبا قام به امل�ؤل ��ف ..وبعد �أن
ا�ستعر� ��ض �أهم كتب امل�ؤرخني الذي ��ن �أخط�ؤوا يف بع�ض امل�سمي ��ات و�أماكنها ،وما
قام به ياقوت احلموي من نقد و�ضبط وتوثيق يف (معجم البلدان) ،قال �إن ال�شيخ
محم ��د بن بليهد يف (�صحيح الأخبار) قد ح ��اول وج َّد واجتهد وعلى مدى خم�سة
ع�ش ��ر �سن ��ة ( 1355وحتى 1369ه� �ـ) ،وكان �سيكتفي بجز�أين م ��ن الكتاب �إال �أنه
ا�ستم ��ر بذكر الق�ص�ص والأخبار والق�صائد التي حدثت له وقيلت يف تلك املواقع،
ول ��ذا �أكمل اجلزء اخلام�س ،وانتقده الدكتور الأن�صاري ب�أنه مل يوفق يف �أن ينظم
املوا�ض ��ع خالل درا�ستها على حروف املعج ��م لي�سهل الو�صول �إليها ،كما �أ�شاد مبا
فعلت ��ه جمل ��ة العرب و�صاحبه ��ا ال�شيخ حم ��د اجلا�سر من تبني م�ش ��روع (املعجم
اجلغرايف املطول للبالد العربية ال�سعودية).
ع ��اد بعد ذلك لي�شيد مبا ق ��ام به عبداهلل ال�شايع بت�ألي ��ف كتاب (نظرات يف
معاج ��م البلدان) قائ ًال« :وهو الكتاب الذي يعال ��ج م�ؤلفه خالف ًا بني اجلغرافيني
املحدث�ي�ن حول حتديد �أماكن اختلفوا فيها ويف تطبيق الن�صو�ص ب�ش�أنها ،ويهتدي
يف عمله هذا ب�شيئ�ي�ن :محاولة تف�سري ن�صو�ص اجلغرافيني القدامى واملت�أخرين،
وبالرح�ل�ات امليداني ��ة التي يرى فيه ��ا وي�شاهد ويطب ��ق ،ثم ي�صل �إل ��ى ما يعتقد
�أن ��ه ال�ص ��واب يف حتديد املكان ،مع مراعاة عوامل الزم ��ن يف تغيري �صورة املكان
�أو ا�سم ��ه �أو �سكانه ...وبتحقيق هذه املوا�ضع ميكن �أن نقول� :إنه �أبلى بالء ح�سن ًا،
وحق ��ق مبتغ ��اه وجنى ثمرة �س ��وف ي�ستفيد منها الباحثون ،فيك ��ون بذلك حقق ما
مل ي�ستط ��ع حتقيق ��ه م ��ن �سبقه لظ ��روف علمي ��ة ...والأ�ستاذ ال�شاي ��ع مل ين�صف
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اجلغرافيني القدامى فقط ،بل �أن�صف بع�ض املحدثني يف مواقف كثرية من �أمثال
ال�شيخ محمد بن بليهد وال�شيخ حمد اجلا�سر.
و�إذا كان ال�شيخ حم ��د اجلا�سر يعترب رائدً ا لكوكبة من الباحثني اجلغرافيني
و�صاح ��ب مدر�سة متميزة ،ف�إن الأ�ستاذ عب ��داهلل ال�شايع يعد رائدً ا ملرحلة جديدة
يف جمال البحث اجلغرايف على املوا�ضع يف اململكة العربية ال�سعودية؛ لأنه ا�ستطاع
�أن ي�ستفي ��د من م�صادر قدمية وحديثة ور�سائل علمية متقدمة ،ورحالت ميدانية
يع ��د لها الإع ��داد الكامل ،ومن هنا ف�إنن ��ا �أمام بزوغ فجر مدر�س ��ة علمية حديثة
�سي�صبح لها دورها يف الو�صول �إلى املوا�ضع وحتديدها بكل دقة».
ه ��ذا وقد ع َّدد عناوين م�ؤلفاته بعد كتابه الأول (نظرات يف معاجم البلدان)
الأول والثاين والثالث 1415-1413هـ.
1 .1عكاظ :الأثر املعروف �سماع ًا املجهول مكان ًا1416 .هـ.
2 .2مع امرئ القي�س بني الدخول وحومل1418 .هـ.
وح ْجر اليمامة1419 .هـ.
3 .3بني اليمامة َ
�4 .4أعالم الطرق القدمية بني خيال الباحثني والواقع1420 .هـ.
5 .5الطريق التجاري من حجر اليمامة �إلى الكوفة1423 .هـ.
6 .6الطريق التجاري بني حجر اليمامة �إلى الب�صرة1424 .هـ.
وكل هذه امل�ؤلفات قد ن�شرها بنف�سه بالريا�ض.
وق ��د اختتم اجلزء الثاين من (نظرات يف معاج ��م البلدان ..حتقيق موا�ضع
يف جن ��د) ،مت�أمل ًا ومتح�سر ًا على م ��ا �أكلته م�صانع الرخ ��ام واخلزف من ه�ضاب
كان ي�ستدل بها ،وهي عالمات ذكرت يف ال�شعر القدمي كه�ضبة ( َثه ْم َد) التي تقع
بجوارها برقة خولة التي قال فيها طرفة بن العبد يف مطلع معلقته:
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خلولة �أطالل بربقة ثهمد

تلوح كباقي الو�شم يف ظاهر اليد

والت ��ي �سب ��ق �أن ر�آها كم ��ا و�صفت من قبل ،وعندم ��ا عاد لها بع ��د ب�ضع �سنني مل
يج ��د �إال بقاياه ��ا فقال« :ول�ست �ض ��د اال�ستفادة من امل�ص ��ادر الطبيعية التي حبا
اهلل بالدن ��ا بالكث�ي�ر منها مثل جبل الرخام الثمني ،ولكن ��ي �ضد عدم تر�شيد هذه
اال�ستفادة.
فكان ب ��ودي �أن يقت�صر �أخذ الرخام من اجلبال الكبرية؛ لأن الأخذ منها لن
يغري م ��ن معاملها كثري ًا� ،أما اله�ضاب ال�صغرية فت�ت�رك؛ لأنها مظهر من مظاهر
بالدن ��ا الغالية حي ��ث �ألفها النا�س و�أحبوها فهم ي�ستدل ��ون بها يف �أ�سفارهم ،وقد
تغنى ال�شعراء قدمي ًا بتلك اله�ضاب ومرابعهم حولها.»...
ه ��ذا وقد �أفردت له املجل ��ة الثقافية (ملحق اجلزيرة) يف عددها ()16872
بتاري ��خ 1440/4/1ه� �ـ2018/12/8 -م ث�ل�اث �صفح ��ات رثته فيه ��ا ،وكتب عنه
الأ�سات ��ذة :م�سعود امل�سردي ،وعبدالعزيز ال�شايع ،و�سعد املا�ضي ،و�سعد اليحيان،
وعب ��داهلل ال�سهلي ،وعب ��داهلل البارقي ،وذكروا ما يت�صف ب ��ه من �صفات حميدة
و�أخ�ل�اق عالية وتوا�ض ��ع جم ،وقالوا �إن ��ه (عا�ش بهدوء ورح ��ل ب�صمت) ،و�سموه
(�شي ��خ البلدانيني) ،وتتبع م�سعود امل�سردي �أعماله وخ�صه بـ(ببليوغرافيا ملقاالت
و�أبح ��اث ال�شيخ عبداهلل بن محمد ال�شاي ��ع املن�شورة يف ال�صحف واملجالت)� ،أما
عبداهلل ال�سهلي فقد تناول بالتف�صيل رحالته وحتقيقاته ومحا�ضراته ،وا�ستعر�ض
ب�إيجاز كل م�ؤلفاته وهي:
1 .1نظرات يف معاجم البلدان � 3أجزاء.
2 .2مع امرئ القي�س بني الدخول وحومل.
وح ْجر اليمامة (حتقيق طرقها القدمية و�أعالمها املثرية).
3 .3بني اليمامة َ
�4 .4أعالم الطرق القدمية بني خيال الباحثني والواقع.
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5 .5الطري ��ق التجاري من َح ْجر اليمام ��ة �إلى الكوفة �إلى مكان التقائه بدرب
زبيدة من وراء لينة.
6 .6الطريق التجاري من حجر اليمامة �إلى الب�صرة.
7 .7يف �أر�ض البخور اللبان.
8 .8يف �أر�ض ال�شجر الأحقاف.
�9 .9أطل� ��س ال�شواه ��د الأثرية على م�س ��ارات طرق القواف ��ل القدمية يف �شبه
اجلزيرة العربية.
1010طريق الأخرجة من (فيد) �إلى (املدينة املنورة).
وكان ��ت وفات ��ه رحم ��ه اهلل �صب ��اح ي ��وم اجلمع ��ة 1440/1/25ه� �ـ املواف ��ق
2018/10/5م ،هذا وقد �أقام له مركز حمد اجلا�سر الثقايف ندوة ت�أبينية �صباح
ي ��وم ال�سبت 1440/5/13ه� �ـ املواف ��ق 2019/1/19م بعنوان( :الع ��امل البلداين
عب ��داهلل ال�شايع :رحالته ..و�آثاره)� ،شارك بها الأ�ساتذة� :سعد املا�ضي ،وعبداهلل
ال�سهلي ،وم�سعود امل�سردي القحطاين.
محمد بن عبدالرزاق الق�شعمي
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