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لقاء الكبار:
الطاهر وحمد اجلاسر مواقف ودالالت)
بني علي جواد ّ
( َ

�أ.د .نادية غازي الع ّزاويّ

(الكب ��ار) م�صطل� � ٌح مق�صو ٌد يف العنوانُ ،ي ��را ُد ب ِه ارتكا ُز ال�ّث رّ�را ِء املعر ّيف يف
ِ
�شخ�ص ّي� � ِة الع� �المِ على قاع ��دة ٍعري�ض ٍة م ��ن ال ّنبل الأخالق � ّ�ي و ال ِّرفع� � ِة يف ال ِقيم
لوك م ًعا.
ِوال�سّ ِ
لقاءات الكبار
العلوم واملعارف �سيتن ّب ُه ح ْت ًما �إل ��ى فاعل ّي ِة
ِ
وامل َت� ِّأم � ُ�ل يف تاري � ِ�خ ِ
بع�ضه ��م ببع� ��ض؛ ِّ
بكل م ��ا تنطوي علي ِه م ��ن �أبع � ٍ�اد حقيق ّي ٍة واعتبار ّي ��ة� ،شخ�ص ّية
ِ
أ�شخا�ص ا�ستثنائيني.
وعلم ّية؛ لأ ّنها لقاءاتٌ ا�ستثنائ ّية ل
ٍ
حرتي،
نحتاج �إلى �أمثلة؟ لقاء � :أبي نوا�س وخلف الأحمر� ،أبي َّمتام وال ُب ّ
ه ��ل ُ
واملتنبي ،احل�ّلجاّ ج ّ
بلي،
التّربيزي ،اب ��ن ج ّني
ج�ل�ال الدين ال ّروم � ّ�ي و�شم�س
ّ
وال�ش ّ
ّ
مي زي ��ادة وجربان خليل ج�ب�ران ،العقاد
ألو�سيّ ،
ما�سيني ��ون ومحمود �شك ��ري ال ّ
و�شكري ...و�أمثلة �أخرى ،لنْ يكونَ �آخ َرها لقا ُء ّ
واملاز ّ
الطاهر واجلا�سر.
ين
ّ
ُ
كات نف�س ّي� � ٍة واجتماع ّية وفكر ّية
حيث ّي ��اتُ اللق ��ا ِء بي َنهم ��ا
تك�شف عن ُم ْ�ش�ت َ�ر ٍ
كثرية ،منها:
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 1 .1الإمي ��انُ بالعل � ِ�م قيم ًة ُعل َيا يف الوجود ،واالن�ص � ُ
الكلي �إلى حت�صيل ِه
�راف ّ
كامل.
وا�ستغراق ٍ
ُمبتع ٍة و� ٍ
صرب ود� ٍأب ْ
 2 .2رّ
الت ّف� � ُع عن ال�صّ غائر ،وع ��ن ك ّل ماميكنُ �أن َي�ش�ي َ�ن �شخ�ص ّي َة العالمِ من
علي بن عبد العزيز اجلرجا ّ
ين
� ٍ
آفات قدمية جديدة ،ع ّر َج عليها القا�ضي ّ
ال�شهري ِة التي هي كنفث ِة امل�صدور حني َ
يف �أبيات ِه ّ
قال:

و ْ
مل �أَ ْق ِ�ض َح َّق ال ِع ْل ِم � ْإن كا َن ُك َّلما
�ضي جا ِن ًبا
وما ِز ْل��تُ ُم ْنحا ًزا ِب ِع ْر َ
�إذا ِق ْي َل :هذا َم ْنه ٌَلُ ،ق ْلتُ  :قد �أَرى
ولمَ ْ �أَ ْب َتذِ ْل يف خِ دم ِة ال ِع ْل ِم ُم ْهجتي
ِلم �صا ُنو ُه َ�صا َن ُه ْم
ولو �أ َّن �أه َل الع ِ
ول��ك��نْ �أه���ان���و ُه ف��هَ��ان��وا و َد َّن�����س��وا

����ص��َّيرَ ُت���� ُه َ
يل ُ���س�� َّل��م��ا
َب������دا َط����� َم����� ٌع � رَّ ْ
مِ َ���ن ال ُّ����ذ ِّل �أَ ْع��� َت���دُّ ال���َّ��ص��ي��ا َن�� َة َم ْغ َنما
ت�� َت��م�� ُل َّ
�����س ا ُ
حل��� ِّر حَ ْ
الظما
ول��ك��نَّ َن�� ْف َ
ِ ألَ ْخ�����دِ َم َم��نْ ال َق�� ْي��تُ لكنْ ِ ألُ ْخ�� َدم��ا
ول��و ع َّ
��و���س ل ُع ِّظما
َ��ظ��م��و ُه يف ال�� ُّن��ف ِ
ُمح َّيا ُه بال ْأطما ِع َح َّتى جَ َ
تهَّما(.)1

ُح ّب العرب ّية والإميانُ بعظم ِة ما ق ّدمتْه ُاحل�ضار ُة العرب ّية الإ�سالم ّية للب�شر ّية،
منجزات احل�ضار ِة اجلديد ِة ،ف َث َّم فر ٌق يف
االنفتاح الواعي واملدرو�س على
مع
ِ
ِ
أ�س�س مدرو�سة،
وفق � ٍ
ح�سابا ِتهما بني اال�ستفاد ِة امل�شروع ِة من اجلديد الوافد على ِ
الفج ِة التي جُت ِهز
م�ساحات كفيلة
و�ضمن
ٍ
ِ
بتحقيق التّالقح املرج ّو ،وبني املُحاكاة ّ
على خ�صو�ص ّية الهو ّي ِة ،وحت ِّولها �إلى ِم ْ�سخ ٍ باهت.
رف�ض املجامالت يف اجلانبينْ ِ الإن�سا ّ
ُ 3 .3
ين العام،
والعلمي اخلا�صّ � ،إلى حدِّ
ّ
لي�س ب�أمر هينّ �إذا � ْ
ا�س
أخذنا بعني االعتبار تواط�ؤَ ال ّن ِ
الق�سو ِة �أحيا ًنا ،وهو َ
العلم.
ّزييف والتك ّل ِف
والكذب والتم ّل ِق ال�سّ ِ
قبول الت ِ
ِ
ائد حتّى ب َني � ِ
على ِ
أهل ِ
ال�شخ�صي باملثابر ِة والتوا�ض ِع.
4 .4ال ِع�صام ّي ُة يف بنا ِء ال ّذ ِات ،وت�أثيثُ جمدها
ّ
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ل�صالح ُمت ِع املعرف ِة الباقية.
5 .5الزّه ُد ُمبتع احليا ِة ومل ّذا ِتها الزّائلة
ِ
هذا ٌ
في�ض ،وال ّتف�صيالتُ الأخرى امل�شرتك ُة � ْأغنى و� ْأع َمق.
غي�ض من ٍ
�ال ن�شر ُه ّ
عامها
الطاه ُر عام 1985م بعنوان ( :العرب يف ِ
بد� ِأت احلكاي ُة مبق � ٍ
الع�شري ��ن) ،ومقاال ُت� � ُه كانَ اجلمهو ُر َينتظ ُره ��ا؛ ففيها فوائ ُد ومعلوم ��اتٌ دقيق ٌة،
ومكتوب� � ٌة بلغ� � ٍة �شفيف ٍة ك�أ َّنه ��ا لغ ُة ّ
للظواهر
ال�شع ��ر ،ف�ضلاً ع َّم ��ا فيها من حتلي � ٍ�ل
ِ
وعنا�ص ِر
جوانب منَ �شخ�ص ّية اجلا�سر،
وال�شخ�ص ّيات ،كمقال ِه هذا الذي َ�س رَ َب في ِه
ِ
َ
إحباط �إلى
حتويل
عوامل ال ِ
ِ
تمَ ُّي ِزه ��ا ،ومنها :ال ِع�صام ّي ُة ،واملثابر ُة ،والإ�صرا ُر على ِ
وعدم التلكّ�ؤ ،وتن� � ُّو ُع اهتمامات ِه
عوام � ِ�ل تعزي � ٍ�ز وتع�ضيد ،واال�ستم ��را ُر يف الإجنا ِز ِ
خبها يف اجلا�سر عن كثب ،ولمَ َ َ�س ما
ِ
وجماالت عمل ِه ،وقد �شفع ك َّل ذلك مبواقف رَ َ
جيب �أم ُر هذا ال�صّ بي
ورا َءه ��ا ِمن �إراد ٍة و�شجاع ٍة �أث � ِ
وتعجب ُه م ًعاَ :
«ع ٌ
�ارت �إعجا َبه ُّ
املُ�س َّمى حمد بن محمد اجلا�سر ُمذ َه َج َر الربود �إلى ال ّريا�ض� ،إلى مكة ،و ُمذ �صا َر
لكليتي ّ
ال�شريع ِة واللغة العرب ّية...
ُمع ِّل ًما وقا�ض ًيا و ُم ْ�ش ِر ًفا و ُمدي ًرا للتعليم ،و ُمدي ًرا
ْ
وقد هج َر الوظيف َة نح َو ما هو �أجم ُل منها و� ْأجدى� ،إلى �صحاف ٍة را ِئد ٍة يف ال ّريا�ض
(اليمامة) ،ومطبعةٍ �أولى (مطابع الرّيا�ض)»(.)2
الفطري ال ��ذي �أ ْث َر ُت ُه الق ��راء ُة َّ
املنظم ُة واجلادة،
و َير�ص� � ُد يف اجلا�س ��رذكا َء ُه
ّ
�ضروب من العلم متن ّوعة ،فت�سا َء َل:
املخطوطات و الكتب يف
والبح ��ثُ امل�ستم ُّر عن
ٍ
ِ
ا�ستلح َق� �هُ ،وقد َب َّذ
«ه ��ذا هو
ِ
در�س ُه وحدي � ٍ�ث َ
اجلا�س� � ُر �ضمنَ ظرو ِف� � ِه ب َني ق ��د ٍمي َ
َ
اجلامعات؟ ُت
مناه ِج ِه يف �أعلى
رى...كيف كانَ
ِ
الغرب وعلى ِ
در�س يف ِ
كثريينَ ّ
ممن َ
در�س-مع قد ِمي ِه– جدي ��دً ا يف ال�سّ وربون �أو كمربج
يك ��ونُ
ِ
اجلا�س ُر لو ته َّي� ��أ ل ُه �أنْ َي َ
جانب ما وع ��ا ُه ومت َّث َل ُه من
م ��ن م ��وا ِد الفل�سف ِة وتاريخ الع ��امل ،و�أدب الع ��امل� ،إلى ِ
ؤون اجلزير ِة ً
تاريخا وجغرافية و�أد ًبا؟ لقد ر�أ ْيت ال ّرجل -دا ِئ ًما و�أبدً ا� -أك َرب من
�ش� ِ
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البيئ� � ِة التي حتتوي ِه ،و�أو�س َع �أُ ُف ًقا من الدائرة التي ُ
حتيط ب ِه ،ولو كانَ يف ال�سّ وربون
حالت احل � ُ
�ال ،وربمّ ا َ
�ضاق �أ�ست ��ا ٌذ يف باري�س �أو
�أو كم�ب�رج لمَ ��ا اخت َل َف الأم� � ُر ،وملا ِ
تلميذ جا َءهم من الربود»(.)3
كمربج ب�أفق ٍ
ال�صحفي يف اململكة،
عند ُه رياد ُة امل�ش ��رو ِع
وعلى ر�أ� � ِ�س قائم ِة مزايا
اجلا�سر َ
ِ
ّ
«بعد اليمام ِة ومطابع ال ّريا�ض ْ
املقاالت و�إلقا ِء
ون�ش ِر
و َد�أْ ُب� � ُه يف تنمي ِت ِه
وتطوير ِه َفـَ :
ِ
ِ
�وط الذي اليعر ُف ُه غ ُري ُه ،ق َّر َر وهو يف
املحا�ض ��رات واقتنا ِء املطبو ِع ال ّناد ِر ،واملخط � ِ
ِّ
للبحث رّ
والتجم ِة وال ّن ْ�شر ،و ُي�صد َر
ن�ش َئ دا ًرا ُي�س ّميها دا َر اليمامة
ِ
عز الكهولة �أنْ ُي ِ
عظم امل�شروع...
جمل� � ًة يدعوها «العرب» ...والن�ستطي ُع –�أنا وال �أن � َ�ت� -أنْ ُن ْد ِر َك َ
ومتاع َبه ومخاط َره»(.)4
ومع ال�صّ حاف� � ِة ومتط ّلباتها ّ
الكتب م�ؤ َّلف ��ة ومح ّققة وقط ُبها
ال�شاق� � ِة «تتوالى ُ
الأول الأ�سا� � ُ�س املعت َمد علي ِه منذ البدء ه ��و ّ
ال�شيخ حمد اجلا�سر ،وتتكاثر الأعداد
فيها...ولول ُبه ��ا ال ُ
ني مذ ط َر� ْأت اخلاطرة هو ّ
ال�شيخ حمد اجلا�سر.
أول ال ّركنُ ال َّرك ُ
�إنّ ّ
عزمها و�إراد ِتها،
عزم وخطا ونفذ مل ينطلقْ ِمن ٍ
ذات غري ذا ِت ِها يف ِ
ال�شيخ ح َني َ
علم ِه وفكر ِه وكتب ِه ومكتبت ِه»(.)5
ومل
قلم ِه يف ِ
قلم غري ِ
ْ
ي�ستند على ٍ
وهك ��ذا و ّثق � ِ�ت امل�شرتكاتُ �أوا�ص� � َر اللقاء لي�ص�ي َ�ر �صداق ًة على ُبع ��د الأمكن ِة
وامل�صائب ال�شخ�ص ّية والعامة بي َنهما� ،صداق ٌة
وتراخي ال�سن ِني املفعم ِة بامل�صاعب
ِ
ن�صفة ات َ
ّخذه ��ا اجلا�س ��ر يف التّ�ص ّدي
ع�َّب�رَّ ْت ع ��ن نف�سها بو�ض ��وح يف مواق ��ف ُم ِ
العرب الغ� � َّراء �إلى ال ّن ْيل من
�وات ال ّن�ش ��از التي َ�س َع ْت عل ��ى َ�ص َف ِ
للأ�ص � ِ
حات جمل ِة ِ
ّ
الطاهر و�إهان ِت ِه والتّجاو ِز علي ِه ،ف� ْأ�س َكتَها .وظ ّل َّ
حا�ض ُر يف
الطاه ُر ي�ؤ ّل ُف و َين�شر و ُي ِ
خارج ِه ،وظ َّل �صاح ُب ُه ي�ؤ ّل ُف و َي ُ
ويحا�ض ُر يف ال�سّ عودية وخارجها.
ن�ش ُر
ِ
العراق ويف ِ
رحل ّ
ث ��م ّ َ
عند هذا احل ّد
الطاهر ع ��ام  1996م ،وكانَ ميكنُ �أنْ ينته ��ي الأم ُر َ
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الطبيع � ّ�ي
املحتوم ،ولكنَّ اجلا�س َر ا�ست�شع� � َر بحا�سّ ة الإن�سان �-أ َّو اًل� -إلى وقفة وفاءٍ
ِ
بح ��قّ �صاح ِب� � ِه ،وبحا�س ِة الع� �المِ –ثان ًيا� -إلى وقف ِة تكر ٍمي لهُ ،ف ��كانَ �أن ال َت َف َت �إلى
حتقي � ِ�ق رغب� � ٍة قدمي ٍة عندهما يف �إع ��ادة طب ِع كتاب َّ
الطاه ��ر (معجم املطبوعات
العرب ّي ��ة يف اململكة العربية ال�سعود ّية ) ال�صّ ��ادر يف بغداد عام  1985يف جز�أ ْي ِن،
ف�أعا َد ط ْبعه طبع ًة مزيدة يف �أربعة �أجزاء ،و خ�صّ �صّ ُملح ًقا يف �آخر اجلز ِء الرابع
والق�صائد املن�شور َة يف رثائ ��ه يف ال�صّ حف
�االت
َ
يف رث ��اء �صاحب ِه ،جم� � َع في ِه املق � ِ
وردت ما ّد ُت� � ُه يف امللحق ن�سخ ًة جمان ّية
ممن ْ
العراق ّي ��ة �آنذاكَ ،ومن � َ�ح ك ّل َمنْ رثاه ّ
من الكتاب كذكرى.
و�ص َّد َر امللحقَ بتقد ٍمي م�ؤ ِّث ٍر ،حت َّد َث فيه عن �أهم ّية الكتاب َومزايا ُه –واجلا�س ُر
العلمي
القبول وال ِّر�ضا يف تقييم ِه
إطالق نعوت
لي� ��س �سهلاً يف نقد ِه ،وال َ�سخ ًّي ��ا يف � ِ
ِ
ّ
واملنهج � ّ�ي– وم ��ع ذلك َ
املعجم ب�أ َّنهُ�« :أوف ��ى و�أَ ْ�شم ُل و�أو�س ُع ما �أُ ِّل َف عن
و�صف هذا
َ
أو�ضح و�أجلى �صورة
احلرك ِة الفكر ّي ِة الثقافي ��ة العلم ّية من جمي ِع جوانبها ...و�أّ َّنه � ُ
لواق� � ِع تلك احلركة ،مع التج ّر ِد التام عن ك ّل ما اليمَ ُ ُّت �إلى احلقيق ِة َّ
املتوخاة فيما
يحو ْي ِه ِمن �آراء»(.)6
اليقظ �إلى �سم ٍة خا�صّ ة ج ًّدا يف املعجم تتع ّدى
و َي ُ
بح�س ِه ال ّن ِّ
قدي ِ
لتفت اجلا�س ُر ِّ
�ات الكتب وتراج � ِ�م م�ؤ ّلفيه ��ا� ،إ ّنها ملح ٌة
الإحاط� � َة بامل ��ادة ،والدِّ ق� � َة يف �إيراد بيان � ِ
ظالل املعاين ،يقول عن �أ�سلوب
وجدان ّية تكم ��نُ يف �إيحا ِء الكلمات ،و ُت ْ�ستَ�ش َعر من ِ
�ات الفكر ّية �أنَّ
الطاه ��ر يف تدبيج ه ��ذا الكتاب ...« :و ُي ِح� � ُّ�س القارئ لتلك ال َّل َمح � ِ
ؤلف ُيعاي� ��ش � َ
امل� َ
أهل هذه البالد ،ال بفكره ودرا�سته فح�سب ،بل بروح ِه و�إح�سا�س ِه،
وما َيت ُ
�صدق و�إخال�ص ومح َّب ٍة لهم»(.)7
َّ�صف به من ٍ
ويتط� � َّر ُق يف التّقدمي � ً
عوامل ِغناها
أي�ضا �إل ��ى بداية ال�صّ داقة بينهم ��ا ،و�إلى
ِ
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قال « :كان ��ت �صلتي بال ّدكتور الطاهر قد ّ
دت َ
ودميوم ِته ��اَ ،
يقرب من
توط ْ
خالل ما ُ
أدركت منذ الوهل� � ِة الأولى من اجتماع ��ي بالدكتور ّ
الطاهر
عاما ...لق ��د � ُ
ثالث�ي�ن ً
ممن
أمام طرازٍ �آخ َر م ��ن العلماء الذين َ�س ِع � ْ�دتُ مبعرف ِتهم ّ
رحم ��ه اهلل� -أ ّنن ��ي � َامت ��ا َز ب�سماحة ا ُ
جلي�سه �أنه
خلل ��ق ،ورحاب ِة ال�صّ در ِ
ح�س ُ
و�ش َّد ِة التوا�ضع ،بحي ��ث ُي ُّ
يف�ض ُل ُه ب�أ ّي ِة ميز ٍة ،م ��ع ما ات َ
يح ��ادث ِلد ًة ِمن ِلدات ِه ال ُ
ّ�صف ب ِه من �سع ِة املعرفة يف
جوانب الثقافة ،والرتّف ِع عن ِّ
فعل»(.)8
جمي ِع
كل ما ِ
قول �أو ٍ
ِ
العلم من ٍ
يخد ُ�ش كرام َة ِ
لي�ست بالأمر
مر�ضه وموت ِه بح ��زن و�أ�سى؛ لأنّ خ�سار َة العلم ��ا ِء ْ
وحت َّد َث ع ��ن ِ
وا�ص ًف ��ا متابعتَه حلالت� � ِه عن ُبع � ٍ�د؛ ب�س� ِؤال
لي�س َي�س�ي ً�راِ ،
اله�ّي�نّ  ،وال ِعو� �ُ�ض فيه ��م َ
�أ�صدقا ِئ� � ِه وتالمذت ِه ،ق � َ
برفق
�ال « :وقد
ُ
ات�صلت ب ِه بعد ذلك مح ��اوال �أنْ �أَتحَ �سّ �س ٍ
وبدون �إث ��ار ٍة � ّأي �شعور لدي ِه بت�أ ُّثر �صحته ،ف ��كانَ ُيجي ُبني باق ِت�ضاب� :إنني ب�صحة
أمار�س الكتاب َة والقراءة كغريي ،وهو يف ِّ
غالب ما ُي ِح ُّ�س ب ِه مما
كل ذلك ُي ُ
ح�سنة ،و� ُ
َي ُق ُّ�ض م�ضج َع ُه و ُين ِّغ ُ�ص حياتهِ ،من �أَلمَ ِ َ
ذلك ال ّدا ِء ال ُع�ضال»(.)9
ويذك ُر اجلا�سر � ً
أي�ضا تف�صيالت �صغري ًة بي َنهما ،ولكنها غن ّية يف دالال ِتها من
الكبار ،من َ
ذلك مثلاً �أنَّ الطاه َر كتب ر�سالة �إلى �صاحبه
جمريات ال�صّ داقة ب َني ِ
ِ
يب ��ثّ فيها رغبتَه يف �إعادة طبع هذا املعجم م�ش ِرت ًطا �أنْ ُ « :تثبت مالحظاتُ ال�شيخ
الكتاب فخ ًرا �أنْ يتو ّلى
وح�س ُب
ِ
حم ��د اجلا�سر يف مكا ِنها كامل ًة م ��ن �صلب الكتابْ ،
الإ�ش � َ
�راف ولو ِمن بعيد ،على �إعادة ط ْب ِع ِهَ ،منْ هو � ْأع ُلم من م�ؤلفه» .وح َّقق ال�شيخُ
أثبت يف الطبع ��ة اجلديد ِة املالحظ َة الآتي ��ة« :كانَ َ
ذلك لو
رغب� � َة �صاحب ��ه ،ولك ّن ُه � َ
وع ْر ُ�ض ُه على م�ؤل ِف ِه�َ ،أ َما وقد ت� �وفيّ فقد ر�أ ْي ُت من الأمانة العلم ّية
َّمت طب� � ُع
ِ
الكتاب َ
وح ً
و�ض َع ما�أَ َ�ض ْف ُت ُه يف هوام�ش الكتاب»(.)10
فاظا على � ْأ�ص ِل امل�ؤلف ْ
ِ
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�أق � ُ
مم ��ا ي�شي ُع ب َني �صغ ��ار امل�ؤلف َني من ال�سّ رق ��ات ،واال ّدعاءات
�ول � :أينَ هذا ّ
الفارغة ،واالعتداء على احلقوق العلم ّية والأدب ّية؟
رح َم ُ
درو�س يف �سري ِتهما ال�شخ�ص ّي ِة والعلم ّية
اهلل
ِ
الكبريين ِكفا َء ما َق َّدما ِمن ٍ
ِ
ال ّنا�صع ِة:

ذي املَ��ع��ايل ف ْل َي ْعل َو ْن َم��نْ تعالى

ه�������ك�������ذا ه�������ك�������ذا و إ� ّال ف����ل���ا ال

ُتلي ��ت ه ��ذه الورقة يف ندوة «علي ج ��واد الطاهر» يوم االثن�ي�ن 2021/ 3/4م
مبعر�ض الريا�ض الدويل للكتاب.
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الهوامش
(� )1شعر القا�ضي اجلرجا ّ
حويزي ،ط ،2م�صر 1424هج 2003/م.139 :
ين� ،صنعة د .عبد ال ّرازق
ّ
(� )2أ�ساتذتي ومقاالت �أخرى ،علي جواد َّ
الطاهر ،دار ال�شّ�ؤون الثقاف ّية العامة ،بغداد 1987م.164 :
( )3امل�صدر نف�سه .170:
( )4امل�صدر نف�سه.167 -166 :
( )5امل�صدر نف�سه.167 :
()6معجم املطبوعات العرب ّية يف اململكة العرب ّية ال�سّ عود ّية.1723 : ،
( )7امل�صدر نف�سه .1724:
( )8امل�صدر نف�سه .1728:
( )9امل�صدر نف�سه.1726 -1725 :
( )10امل�صدر نف�سه.1726 :
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َر ُّد َّ
الص ِق ِّل َّية:
الضالَّة ِّ
ص ِّنف ُم ْع ِجز أحمد املنحول
الكشف عن ُم َ

د .محـ ّمد بن عبداهلل الع َّزام

( )1متهيد:
اقتني � ُ�ت يف عام  1991ن�سخة من كتاب «معجز �أحم ��د» ،الذي ن�شره املرحوم
أدركت لأ َّول نظرة �أنه منحول
عبداملجي ��د دياب من�سو ًبا �إلى �أبي العالء املع� � ِّري ،و� ُ
علي ��ه؛ لأنَّ ك َّل �ش ��يء فيه يخال ��ف الثابت املعت ��اد يف م�ص َّنفات ال�شي ��خ .و�سرعان
م ��ا ن�شر محم ��د عبداملجيد الطوي ��ل مقال ًة به ��ذا املعنى (عامل الكت ��ب،)1991 ،
ف�أدلي � ُ�ت دلوي ون�شرت مقالة طويلة (عامل الكتب ،)1993 ،ثم مقالة ثانية (عامل
الكت ��ب ،)1994 ،ثم ثالثة (ع ��امل الكتب .)1997 ،و�أ�ش ��رتُ يف املقالة الأولى �إلى
مقال ��ة الطويل ،و�إلى كتاب ال�سعيد عبادة «�أبو العالء الناقد الأدبي» ،املن�شور عام
 ،1987مع �أ َّنني مل � َّأطلع عليه �إلى يومنا هذا.
وتهدف هذه املقالة الرابعة �إلى �إثبات ثالث م�سائل:
الن�صية الوا�سعة بني املنحول والتكملة.
(� )1إثبات العالقة ِّ
(� )2أ�سبق َّية املنحول.
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(� )3أن �أبا علي ال�صق ِّلي هو م�ؤ ِّلف الكتابني.
وق ��د �أ�سميته باملنح ��ول اخت�صا ًرا .و�أعن ��ي بامل�شرق يف ه ��ذه املقالة :امل�شرق
الأعجمي ،فار�س وال َّر ّي وخرا�سان وما وراءها..
( )2خال�صة املقاالت ال�سابقة:
ورجح ��ت يف الثانية �أن
ك�س ��رتُ املقال ��ة الأولى على �إثبات �أن ��ه لي�س للمع ِّريَّ .
توهم �أنه ا�سم
�شرحا با�سم «معجز �أحمد» ،و�أنَّ ابن �أبي الإ�صبع َّ
املع ِّري مل ي�ص ِّنف ً
الالمع العزيزي ،وق َّلده ابنُ خلكان ،وق َّلد املت� ِّأخرون ابنَ خلكان.
ومما ُي�ستدرك على املقالتني� :أن نظرية الإعجاز مل تخطر للمع ِّري يف �شرحه
الكب�ي�ر «الالمع العزي ��زي» ،الذي �أم�ل�اه يف �شيخوخته ،ومل ي�صف بي ًت ��ا ّ
قط ب�أنه
معج ��ز؛ ب ��ل انتقده يف ب�ض ��ع موا�ضع؛ فال ي�ستقي ��م الظنّ ب�أنه �ص َّن ��ف كتا ًبا با�سم
«معجز �أحمد» .بلىُ ،ن�سب �إليه قو ٌل ب�أن �أحدً ا ال ي�ستطيع �إبدال كلمة ب�أح�سن منها.
وه ��ذا لي�س اً
قول بالإعجاز ،ولي�س له �ص ��دً ى يف الالمع وال غريه ،والذين ذكروه مل
ي�سمعوا مبعجز �أحمد.
وكذلك يخلو املعجز املنحول من معنى الإعجاز يف �شعر املتنبي.
وقد اقرتبت يف الثالثة من تعيني م�ص ِّنف الكتاب ،وهي بعنوان «�أَ ْ�ضوا ٌء جديدة
ال�ص ِق ِّلي» ،وهذا رابطها:
على معجز �أحمد املُزَ َّور ِ
علي ِّ
وكتاب التكملة لأبي ّ
https://bit.ly/2MovuOR

وهذه خال�صتها لأنها كالأ�سا�س لهذه املقالة الرابعة:
و�ضربت ل ��ه �أمثل� � ًة وافية
�وي ج� � ًّدا»،
ُ
ذك ��رتُ �أن التنا�� �صّ ب�ي�ن الكتاب�ي�ن «ق � ّ
و�شروح ن ��ادرة ،و�أخط ��اءٍ يف الرواية
�ارات م�سجوع ��ة،
م ��ن ن�صو� ٍ��ص طويلة ،وعب � ٍ
ٍ
فاق يف ترتيب م�سائل �شرح البيت الواحد ،ومعرفة �أ�شياء وجهل �أ�شياء؛
وال�شرح ،وا ِّت ٍ
وقل � ُ�ت« :ال ت ��كاد �صفحة من التكملة تخلو من ُجمل توج ��د يف املنحول بحروفها �أو
باختالف ي�سري ،وك ٌّل منهما ُمفيد ج ًّدا يف ت�صحيح الآخر وتف�سري �إ�شاراته».
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�دم �إ�ش ��ارة ال�شارح �إل ��ى م�ص ّنفاته
وذك ��رتُ ِ�ص�ل ٍ
�ات �أخ ��رى بينهما )1( :ع � ُ
�دم توثيقه لبع�ض
و�أ�شياخ ��ه وحكاياته ( )2ق َّل� � ُة روايته عن علماء ع�صره ( )3ع � ُ
نقول ��ه ( )4وقو ُف ��ه على �شروح املخزوم ��ي و�أبي القا�سم الأ�صبه ��اين وابن ُفو َّر َجة
�دم وقوفه عل ��ى �شرحي الواحدي واملع� � ّري (ُ )6ذكر �أب ��و العالء نقلاً عن
( )5ع � ُ
كت ��اب ابن ُفو َّر َجة فقط؛ ويف ذلك بع�ض الدالل ��ة على خروج التكملة واملنحول من
�إقلي ��م واح ��د وع�صر واحد ( )7على �شرح املع ِّري ترتي ُب ��ه للق�صائد على التواريخ
�شرح
(ُ )8
�شرح ��ه للأبي ��ات بالطريق ��ة املدر�س َّية :الإع ��راب و�شرح الألف ��اظّ ،ثم ُ
املعن ��ى بكلمة «يقول كذا»� ،أو «املعنى كذا» ( )9معرفتُه بالنحو والإعراب والقوايف
(� )10ضع � ُ�ف تف�سريه للإ�شارات التاريخي ��ة واجلغرافية يف �شعر املتنبي ،وخا�صة
ما يتَّ�صل بال�شام والعراق.
ومل �أج ��د يف الكتابني � َّأي �إ�شارة �إلى غ�ي�ر امل�شرق الأعجمي ،وال واق ًفا عليهما
تلويحا �إلى �صق ِّلية وال غريها من الأقاليم
م ��ن غري امل�شارقة؛ ومل �أج ��د يف التكملة ً
املغاربي ��ة ،وال رواي� � ًة ع ��ن علي ب ��ن حمزة (راوي ��ة املتنب ��ي املتو َّف ��ى ب�صق ِّلية عام
ال�ص ِق ِّلي
فرتج ��ح عندي �أنَّ التكمل ��ة م�شرق َّيةُ ،
وقلت« :ينبغ ��ي �أن يكون ِّ
ـ375ه� �ـ)َّ .
ق ��د عا�ش يف فار� ��س �أو خرا�سان يف الق ��رن اخلام�س ،والأقرب عن ��دي �أ َّنه �ص َّنف
حت �أن يك ��ون قد انتقل هو �أو �أ�سالفه من �صق ِّلية
ورج ُ
التكمل ��ة يف �أوا�سط القرن»َّ ،
وقلت ع ��ن م�ص ِّنف املنحول« :ينبغي �أن يكون من تلك البالد ،ويجوز
�إل ��ى امل�شرقُ .
�أن يكون عا�ش يف �أواخر القرن اخلام�س فما بعده»،
قاربت ال�صواب يف معظم تلك النتائج.
أح�سب �أنني قد ُ
و� ُ
وقد ا�ستفاد نا�شرو بع�ض �أجزاء التكملة من املنحول لتحرير الن�صّ يف موا�ضع
كث�ي�رة ج ًّدا ،ومل يفطنوا �إلى التنا�� �صّ  ،ومل يقولوا ُّ
الفت
قط :هذا التوافق املتك ِّرر ٌ
أوهاما
للنظر! وال يزال ��ون َّ
يتوهمون �إلى الآن �أن التكملة مغارب َّية �صقل َّية ،ويكتبون � ً
حول هذا املعنى ال دليل عليها �إال لقب امل�ص ِّنف.
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(� )3أ�سبق َّية املنحول مل ت َّت�ضح �آنذاك:
لل�صقلي!
الذي مل �أُ َو َّفق �إلى ا�ستنباطه �آنذاك� :أن املنحول ِّ
كان الغر�ض دف َع ن�سبته عن املع ِّري ،و�أنَّ عباراته ت�شري �إلى امل�شرق .ومل يظهر
اً
جمهول �صاح ُبه وع�ص ُره ،ومق ّدمته�شرحا كهذا
ما يدفع االفرتا�ض الأ�صلي ب�أنَّ ً
�ضائع ��ة -هو املت� ِّأخ ��ر ،وال �أ َّنه يحتاج �إل ��ى تكملة (ولكنَّ للنق� ��ص معاين �أخرى)،
وقفت عند �إ�شارات ال�صق ِّلي �إلى �شرح قدمي ،وت�سمية كتابه بالتكملة ،وقوله:
وكنت ُ
ُ
«و�أَتمْ َ ْم � ُ�ت ما يف يدك م ��ن �شرح هذا الديوان  ...وهذا حني �أبت � ُ
�دئ و�أ ْب ِني على ما
عن ��دك»؛ فلم تنعقد ال�صل ُة بينها وبني هذا املنح ��ول ،مع عنايتي البالغة بالتنا�صّ
ال�صلة بينهما! ق َّدر ُ
اهلل وما �شا َء فعل!
و�صرفن ��ي � ً
أي�ضا �أنَّ وق ��ويف كان على جزء التكملة الذي ن�شره �أنور �أبو �سويلم،
وكان كاف ًيا لنفي ن�سبة املنحول ،ومل يكن كاف ًيا ملعرفة حقيقته وت�سمية م�ؤ ِّلفه.
( )4مفاج�أة لطيفة:
ث � ّ�م �أذن ُ
اهلل بالف ��رج! كن � ُ�ت �أطالع ن�سخ ًة م ��ن ديوان املتنب ��ي (ن�سخة املكتبة
الوطني ��ة بطهران ،رق ��م  ،5-4654املكتوبة عام  905ه� �ـ) ،و�إذا فيها َن ْق ُ�ص ورقة
عن ��د منت�صف الديوان ،ومقدار النق�ص �أحد ع�ش ��ر بيتًا من ال�سيف َّية الأولى (لأنَّ
عن ��وان اجلزء الثاين كان عل ��ى وجهها) .فنقل النا�سخ �-أح�س ��ن اهلل �إليه – تلك
الأبي ��ات م�شروح ًة يف ثالث ورقات ،تبد�أ بقوله« :قال ال�شيخ املغربي» .وهذه �صورة
بع�ضها:
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فل َّم ��ا قر�أتها –مبع ��زل عن املنحول والتكمل ��ة� -شعرتُ ك�أ َّنني �أق ��ر�أ املنحول!
واتَّ�ض ��ح بع ��د معار�ضتها ب ��ه �أنَّ ال ��كالم ال يطابق ال ��كالم ،ولك َّنه �أخ ��وه ال�شقيق!
ال�صلة بينه وبني
وتو َّقع � ُ�ت �أنَّ «ال�شيخ املغربي» هو �أبو عل ��ي ال�صق ِّلي ،الذي عقدتُ ِّ
ح�صلت على مخطوطات التكملة (لأنَّ ال�سيف َّيات مل ُتن�شر بعد)� ،إذا
املنحول .وملَّا
ُ
وعجبت لأنَّ ً
نا�سخا يف امل�شرق �س َّد َث ْل َم الديوان من
بالورقات الثالث منقولة منها.
ُ
ٌ
معروف عنده ��م؛ وازددتُ يقي ًنا ب�أ َّنه كان يعي�ش بني
كت ��اب «ال�شيخ املغربي» ،ك�أنه
ظهرانيهم.
وكان من ت�صاريف الأقدار �أن ا�شتملت الأوراق على �ضوء ي�شري �إلى املنحول،
ق ��د يخفى �إذا ُق ��رئ يف املخطوطة الكامل ��ة ،ف�سط َع نو ُره بوج ��وده يف ثالث �أوراق
م�ستق َّلة! و�صدق القائل :ال ُتغني ن�سخ ٌة عن ن�سخة! وذلك �أ َّنه قال يف املنحول:
�صاحب اجلليل يف تلخي�ص ه ��ذا املعنى ما هو يف العموم مث ُل كالم �أبي
ذك ��ر
ُ
الط ِّي ��ب ،فق ��ال :معنا ُه :وفا�ؤكما ب� ��أن ُت�سعداين ،كه ��ذا ال َّر ْبع ك َّلم ��ا �أب�صر ُته
�أ�شجاين.

�شرح
وه ��ذا كال ٌم
م�ضطربَّ ،
ٌ
وتوهم � ُ�ت يف املقاالت ال�سابقة �أن «اجلليل» ا�سم ٍ
م�شرقي جمهول .ف�أ�شرق املعنى يف عبارة هذه الأوراق:
ّ
َّ
احب بن ع َّب ��اد فقال :معن ��ا ُه :وفا�ؤكما ب�أن
ال�ص ُ
خل� ��ص هذا املعن ��ى َّ
ُت�سع ��داين ،كه ��ذا ال َّر ْبع ك َّلم ��ا �أب�صر ُته �أ�شجاين .وه ��ذا التف�سري يف
قريب من كالم �أبي الط ِّيب.
الغمو�ض ٌ
فال�صواب «ال�صاحب اجلليل  ...الغمو�ض».
وكان ال�صاح ��ب يل َّق ��ب و ُيخاطب باجللي ��ل وكايف ال ُكفا ِة .ق ��ال ابن فار�س يف
احب اجلليل كايف الكفاة» ،ومدحه �شاع ٌر
ال�ص ِ
ال�صاحبي «�أَ ْو ْ
دع ُت ��ه خزان َة َّ
مقدِّ مة َّ
فقال:
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ال�صاحبِ اجلليلِ �أبيالقا
َح ْ�ضرة َّ

���س���م ك����ايف ال��� ُك���ف���ا ِة � ْإ���س��م��اع��ي�لا
� ِ

وملّا مات ُحمل �إلى �أ�صفهان ودُفن بها؛ فهو ُيعترب �أ�صفهان ًّيا� ،أي من الإقليم
ال�صقلي كان يعي�ش يف
ال ��ذي ق َّدرنا �أن ��ه مخرج الكتابني .فخرجنا من الظنّ ب� ��أنَّ ِّ
ال�صاحب يف �أ�صفهان.
امل�شرق� ،إلى ترجيح �أ َّنه كان �أقرب ال�ش َّراح �إلى تراث َّ
ال�صاح ��ب يف ه ��ذا املو�ض ��ع ،وت�سميته
ا َّتف ��ق الكتاب ��ان عل ��ى اقتبا� ��س كالم َّ
ٌ
غام�ض كلفظ املتنبي.
«تلخي�صا» ،ونقده ب�أنه
ً
ال�صاحب ال يوجد �إال فيهم ��ا! ال يوجد يف ر�سالته
وفائ ��د ٌة حا�سم ��ة� :أن كالم َّ
وتو�سعوا
«الك�شف عن م�ساوئ املتنبي» ،ومل يذكره الذين ب ُّثوا �أقواله يف �شروحهمَّ ،
يف �إيراد تفا�سري هذا البيت العوي�ص .و�سي�أتي انفرا ُد الكتابني بقول �آخر له.
ن�ص التكملة يوحي ب�أ َّنها املت� ِّأخرة.
وال يخفى �أنَّ و�ضوح ِّ
وبذل ��ك اكتمل امل�س ِّوغ العلمي ل�صياغة فر�ض َّية هذا البحث :املنحول هو �شرح
ال�صق ِّل ��ي القدمي .وو�صلنا –بف�ضل اهلل– �إلى قناعة ب�أنَّ امل�ص ِّنف كان ي�أخذ و َي َدع
م ��ن عبارات كتاب ��ه القدمي ،ويزي ��د وينتق�ص� ،أو ينق ��ل حرف ًّي ��ا؛ و�أنَّ التكملة هي
كالطبعة الثانية من املنحول؛ و�أ َّنهما مل�ص ِّنف واحد.
ولق ��د كان ي�س ُّرن ��ا �أن تظه ��ر من املنح ��ول ن�سخ ٌة من�سوب� � ٌة لل�صق ِّل ��ي� ،أو نق ٌل
�صري� � ٌح .ولك ��نَّ حقائق العلم ُتبن ��ى على الأد َّلة املوجودة (وه ��ي هنا كثرية ج ًّدا)،
وال تنتظ ��ر العثور عل ��ى دليل قد ال يوجد �أبدً ا .ول�سنا نعج ��ب اليوم خلمول الكتاب
ب�شرح ُطلب �إل ��ى �صاحبه �أن ي�ص ِّنف
وجه ��ل ال�ش� � َّراح والعلماء به؛ فهذا ه ��و الظنّ
ٍ
خ�ي ً�را من ��ه .بل العجب م ��ن بقائه! وهذا الكت ��اب محظوظ! �ش ��ر ٌح ال ميتاز ب�شيء
خا�� �صّ  ،كان م�ص�ي�ره �إلى الفن ��اء ،وبقيت من ��ه ن�سخة مخرومة لي� ��س عليها ا�سم
امل�ص ِّن ��ف؛ فخطر لو َّراق ماكر �أن ي�س ِّميه معجز �أحمد وين�سبه �إلى املع ّري ،وي�صنع
من ��ه ُن َ�س ًخا مز َّوقة ي�صطاد بها الدنانري العثمانية؛ فطار �صيته وانت�شر يف الآفاق،
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و�ص ��ار مرج ًعا للعلماء ،ونال ب ��ه عبداملجيد �شهادة الدكت ��وراه! وال �أزال �أ�شتغل به
عاما!
ثالثني ً
بع�ض ِّ
ون ��ال ُ
حظ ��ه عاملًا �أدي ًبا جليلاً � ،ضاعت جمي ��ع كتبه ،وعرثنا بف�ضل اهلل
عل ��ى �شرحه لديوان املتنبي يف �أثناء البحث ع ��ن املنحول! و�سوف ُنعلن عنه قري ًبا
�إن �شاء اهلل .واحلمد اهلل على توفيقه �أ َّو اًل و�آخ ًرا.
( )5املنحول والتكملة ُ�ص ِّنفا يف فار�س:
نظ� � ًرا لأهم َّية الإقليم ملا نح ��ن يف �سبيله� ،أجد من املفي ��د اخت�صار ال�شواهد
ال�سابقة على م�شرق َّية الكتابني ،وتعزيزها ب�شواهد جديدة:
•فهم ��ا يقتب�سان من ثالث ��ة �شروح م�شرق َّية :الأ�صبه ��اين واملخزومي وابن
ُفو َّر َج ��ة ،والف�سر ل�شهرت ��ه؛ ومل يعرفا �سائر ال�ش ��روح العراقية وال�شامية
وامل�صرية واملغربية.
•ينفردان باال�ست�شهاد بكالم لأبي القا�سم الأ�صبهاين (و�سي�أتي تف�صيل).
• ق ��ال يف التكملة  ،25 /1يف �سياق �شهرة ديوان املتنبي�« :أخربين َمنْ �أثق
كنت ُ
ف�سمعت
بخرا�سان ،ف�ص َّلي � ُ�ت اجلمعة يف بع�ض م�ساجدها،
ُ
ب ��ه قالُ :
اخلطي ��ب ُين�شد يف خطبته� ...إلخ» .وق ��ال « :63 /4يتبينَّ [ا َمل َّد َ
واجلزْ َر]
يف بح ��ر الهن ��د وفار�س و�أنهار ال َب ْ�صرة» ،ومل يذك ��ر بحا ًرا مغربية .وقال
�صاح ��ب املنح ��ول ُ « :51 /3يحكى عن �س ِّيد امل�ؤ َّيد ب ��اللهَّ ق َّد�س اللهَّ روحه
ق ��ال :كن � ُ�ت �أقر�أ ه ��ذه الق�صي ��دة على املتن ّب ��ي� ...إلخ»  .وه ��ذا امل�ؤ َّيد مل
يف�س ��ره نا�شر املنحول ،وهو �أحمد بن احل�سني ب ��ن هارون الأفطح� ،أمري
ِّ
عاما ،ومات �سنة
الزيدي ��ة يف ال َّد ْي َلم (على بح ��ر قزوين) ،حكم ع�شرين ً
411ه� �ـ (الأعالم  .)116 /1فم�ص ِّنف التكملة يروي قول زائر خرا�سان،
وم�ص ِّنف املنحول يروي قول حاكم ال َّد ْي َلم.
كالم ��ه يف قوالب الفار�سية» (املنحول
•ق ��ال فيهما« :الأَ ْل ُكن :الذي َي ُ�ص ُّب َ
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«الب َ�س ��ام ُ�س ْرياني ��ة ،ومعناه ��ا كذا»
 ،229/2التكمل ��ة  ،)32 /3وق ��ال :رِ ْ
(املنح ��ول  ،233 /2التكملة  .)36 /3وقال« :ال ُّد ُم ْ�ستُق عند الروم :قائد
اجلي�ش ،مثل ال ْإ�س َف ْه َ�س�ل�ار عند ال ُف ْر�س» (املنحول  ،174 /3التكملة خ/
وف�س ��ر «دي ��وان» بالفار�سي ��ة ،وذكر حكاي ًة لك�س ��رى (التكملة /1
َّ .)209
 .)28فهذه �أقوال كال�سابقة ،و�سي�أتي تف�صيلها.
•وانقط ��ع ّ
ال�شك باليق�ي�ن ،مب�شافهة �أبي علي ال�صق ِّل ��ي لل�شيخ العميد �أبي
بكر ال ُق ِه ْ�ستاين اخلرا�ساين ،كما �سي�أتي.
التنا�ص بني الكتابني:
()6
ُّ
ال تخلو �صفح ٌة من الكتابني من كلمات وعبارات م�شرتكة ،ال ن�ستطيع ح�ص َرها
لكرثته ��ا وال يل ��زم ذلك .فاخرتنا طائف ًة لع َّلها �أد ُّل عل ��ى املطلوب ،وقد يكون فاتنا
ً
خطوطا للداللة على الن�صو�ص امل�شرتكة ،من غري
م ��ا هو �أه ُّم مما �أثبتا .وو�ضعنا
�إمالل القارئ ب�شرح وجوه اال ِّتفاق ،و�أنها ال تقع بامل�صادفة.
ومعيار التطابق� :أن يت�شاب ��ه بنا ُء اجلملتني ،وم�ضمونهما ،وترتيبهماُ ،
وبع�ض
كلماتهم ��ا التي هي من �إن�شاء َّ
ال�شارح ،من غ�ي�ر ا�شرتاط التطابق املطلق .قال يف
املنحول  54 /3مثلاً :
وع َل ْوتَهم و�أنت من ُج ْملتهم ،فلي�س ذلك ب َع َج ٍب؛ ف�إنَّ
�ام َ
يقول� :إن َف َ�ض ْل َت الأن � َ
ريحا َ
وط ْب ًعا .وهذا من اخرتاعات �أبي
امل ِْ�س َك َد ٌم ،ولكنْ ُيخالف �سائ َر الدِّ ماء ً
الط ِّيب وفرائده.

ويقابله يف التكملة خ:252 /
يق ��ول :لي�س
النا�س ب�أفعالك ،و َتب�ي َ�ن منهم بطباعك ،و�إن
ٍ
بعجيب �أن َتف ُْ�ض � َ�ل َ
ريح ��ا َ
كن � َ�ت منه ��م؛ ف�إنَّ امل ِْ�س � َ�ك َد ٌم ،ولك َّنه ُم ٌ
وط ْب ًعا .وهذا من
خالف للدِّ ماء ً
أعيان بدائعه.
اخرتاعاته و� ِ
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فه ��ذا التوافق يتج ��اوز القد َر املعتاد ب�ي�ن رجلني ي�شرحان بي ًت ��ا للمتن ِّبي� ،إلى
التواف ��ق يف الرتتي ��ب واال�ستح�سان ،ويف معظم الكلمات ،وي ��كاد يقطع ب�أن مخرج
الكالمني واحد ،و�أنَّ ما يقع بينهما من تغا ُير هو من باب حترير الكالم القدمي.
()1
َك���أَ َّن َرقِي ًبا مِ ْنكِ َ�س َّد َم َ�سامِ عِي

قال يف املنحول :166/1

ع َِن ال َع ْذلِ َح َّتى َل ْي َ�س َيد ُْخ ُلهَا ال َع ْذ ُل

ألتفت �إل ��ى اللُّ َّوام،
يق ��ول :ك�أ َّن ��ك قد و َّك ِلت ب ��ي رقي ًبا منك يراقبن ��ي ،من �أن � َ
فك�أنه �س َّد �أذين عن دخول العذل فيها ،فال �أ�سم ُع ما يقولون.

وه ��و بحروف ��ه تقري ًبا يف التكمل ��ة  ،112 /1ولك َّنه �أ�سق ��ط �شاهدين ذكرهما
يف املنح ��ول ،وجن ��د عند الت�أ ُّم ��ل �أنَّ �إ�سقاطهما هو ال�ص ��واب؛ لأ َّنهما ال ي�صلحان
للمو�ضع.
()2
��و���ص َ �أط��ا ُع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا �أَب����ا ُم���� َّر ٍة
ُل��� ُ��ص ٌ
َك����� يِّأن ُق�� ِر ْن��تُ ِب��هِ�� ْم فيِ ا َ
جل��حِ ��ي ِ��م

ِب رَْ
��َت��كِ ال���� ُّر ُك����و ِع و َت����� ْركِ ال��� ُّ��س ُ��ج��و ِد
�أَ َرى ُك���� َّل ي��ـَ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ْو ٍم ُو ُج��ـ��ـ��ـ��ـ��و َه ال�� َي��هُ��و ِد

ِالبيت ��ان من ق�صيدة �أب ��ي الط ِّيب (�أيا َخ� � َّد َد ُ
اهلل َو ْر َد ا ُ
خلدو ِد) .ومل َيردا يف
ُن�س ��خ الديوان املرو َّية ،وال يف ال�شروح .ووردا يف ن�سخ مت� ِّأخرة ،ك�أ َّنهما من حوا�شي
الن�ساخ يف املتون ،مع �إ�شارات �إلى ّ
ال�شك فيهما �أحيا ًنا.
الق َّراء التي ُيدرجها َّ
�أن�شدهم ��ا يف املنح ��ول َ ،197/1
�شارح
و�ش� � َر َح الأول فقط( ،ومل ي�شرح ��ه � ُّأي ٍ
�آخ ��ر) .و�أن�شده وح ��ده يف التكملة  130/1غ�ي�ر م�شروح ،فانف ��راد الكتابني بهذه
الزي ��ادة َّ
ال�ص ِق ِّلي وجدهما يف ن�سخته ف�ش َرح
ال�شاذة مل يقع بال�صدفة ،ويب ��دو �أن ِّ
الأولَّ ،
و�شك يف الثاين لتكرار قافية «ال َي ُهو ِد» يف �أ�صل الق�صيدة؛ ثم رغب عن �شرح
الأول يف التكملة و�أن�شده غري م�شروح .ومل يظهر لنا �أقرب من هذا التخريج ،على
تركيب.
ما فيه من
ٍ
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ِب أ���َيِّ ُح ْك ِم َز َم��انٍ ِ�ص ْر َت ُم َّتخِ ًذا

()3

مي َ�أهْ �� ِل��ي�� َك��ا
ِر َ
مي ال�� َف�َل�اَ َب����د اًَل مِ ���نْ ِر ِ

قال يف املنحول :222 /1
ا�ستبدلت ظبا َء الف�ل�ا اً
�ان
بدل من اجل ��واري التي كنُّ
َ
يق ��ولِ :ب� ��أَيِّ ُح ْك � ِ�م َز َم � ٍ
في ��ك ،مثل ظباءٍ خال�صة البيا�ض .وهذا على عادتهم يف ن�سب احلوادث �إلى
للب ُق ِع ّي:
الزمان .ومثله رُ ْ

َت َب َّد َل ال َّر ْب ُع من �أَ ْ�سما َء غِ ْزالنا

و�أَ ْق َف َرتْ من ُ�سلَ ْيمى �أَ ْر ُ
�ض ُح ْلوانا

ٌ
مختلف �إل ��ى الغاية ،ولكنَّ �ش ��رح البيت ال�سابق
ال�ش ��رح يف التكمل ��ة 145 /1
والالح ��ق متقارب ج ًّدا يف الكتابني .فهذا �شاه ٌد على ظاهرة متك ِّررة� ،أعني َج ْمع
امل�ص ِّن ��ف بني التحرير والتغيري .وال َّ
�شك يف �أنَّ الذي ي�شرح الديوان م َّرتني �سيبدو
ل ��ه ر� ٌأي يف �أبي ��ات كثرية ،وال ��ذي يعنينا ه ��و موا�ضع االتَّفاق الدا ّل ��ة على �شخ�ص
امل�صنف ،دون موا�ضع االختالف.
الب ُق ِع ّي هو �صاحب ال� �ز جَّْن ،و�أن هذا اللقب يتك َّرر يف كتب
فائ ��دة :ح َّررنا �أن رُ ْ
امل�ش ��رق الأعجمي (ومنها هذا املنحول) ،ويندر يف كتب امل�شرق العربي؛ يف مقالة
من�شورة يف جملة جممع اللغة العربية بدم�شق (.)1997 ،116-109 :72
()4
َج��لَ�ًل�اً َك َما ِب��ي َف ْل َي ُك ال َّت رْبِي ُح

����ن ِّ
�أَغِ ����� َذا ُء َذا ال�� َّر� َ��ش���أِ الأَ َغ ِّ
ال�شي ُح؟

قال يف املنحول :239 /1
َ
اجل َل ��ل :الأم� � ُر العظيم ههنا ،وهو � ً
أي�ضا الأم ُر اله�ِّي .و ُن�صب بخرب «فل َي ُك».
َّبي � ُ�ح :ا�سمه ،م ��ن ال�ش َّدة .وال َّر�ش� ��أ  :ولد الظبية .والأغ ��نّ  :الذي يخرج
والت رْ ِ
خل ْي�شومِّ .
�صو ُت ��ه من ا َ
وال�شيح  :نب � ٌ�ت معروف ،وهو من نبات نجَ ْ د ،وهو ُي ْنعم
املوا�ش ��ي �إذا َر َع ْتهُ .وقول ��ه« :فل َي ُك» �أ�صله «فل َي ُكن» ،فح ��ذف النون ل�سكونها،
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َّبي ��ح ،ت�شبي ًها للنون بح ��روف اللني؛ ملا فيه من
و�سك ��ون الت ��اء الأولى من الت رْ ِ
َّبي � ُ�ح وال�ش َّدة عظي ًما كما بي .فت � َّ�م الكالم ههنا .ثم
ال ُغ َّن ��ة .يق ��ول :ليكن الت رْ ِ
متعج ًبا م ��ن امل�ش َّبه به فقال� :أَ ِغ َذا ُء َذا ال َّر َ�ش�أِ
ا�ست�أن ��ف يف امل�صراع [الثاين] ِّ
ال�ش ُيح؟ �أي ل َف ْرط �شبهه َّ
الأَ َغ ��نِّ ِّ
ظبي يف احلقيقة �أم
بالظب ��ي َ�ش َك ْكتُ فيه �أنه ٌ
ال.
وق ��د قيل �إن �أحد امل�صراع�ي�ن ُينايف الآخر .وال مطعن في ��ه؛ لأن امل�صراعني
مبنزل ��ة البيتني ،فكم ��ا يجوز �أن يك ��ون �أحدهما منقط ًعا ع ��ن الآخر فكذلك
امل�صراع ��ان ،وق ��د ورد مث � ُ
�ال ذل ��ك يف الأ�شعار .وق ��د قيل يف وج ��ه ات�صال
امل�صراع�ي�ن وجه ��ان� :أحدهم ��ا� :أنه ب�َّيف نَّ يف امل�ص ��راع الأول حا َل ��ه يف �ش َّدة
تربيح الهوى هو
الت رْ ِ
َّبيح وبا َلغ فيه ،ثم نَّبي يف امل�صراع الثاين� :أنَّ من فعل به َ
الر�ش� ��أ الأغنّ املن َّعم الذي ُر ِّب ��ي ِّ
بال�شيح .والثاين� :أن معناه� :إن كان يف الدنيا
تربي� � ٌح ،فليكن عظي ًما مثل ما ب ��ي .ثم قال� :أتظنون �أنَّ من فعل بي هو الر�ش�أ
ال ��ذي غذا�ؤه ِّ
قلوب العا�شقني و�أبدانهم،
ال�شيح؟ ما هو �إال الر�ش�أ الذي غذا�ؤه ُ
فيا له من ر�ش�أ �أغن!

وقد كان ما قال املتنبي على زعم بع�ضهم:

َج��لَ�ًل�اً َك َما ِب��ي َف ْل َي ُك ال َّت رْبِي ُح
لل م��ن َر� َ���ش����أٍ �أغ��ـ��ـ��ـ��نَّ ُم��ه��ـ��ـ��َ ْف�� َه ٍ��ف

�أو ال ف َت ـبـ ْــري ُح اله ـ ــوى َت�� ْروي�� ُح
�����ن ِّ
َ�أغِ ������ َذا ُء َذا ال�� َّر� َ��ش���أِ ا َلأ َغ ِّ
ال�شي ُح؟

َّب ُيح عظي ًما كما بي ،و�إال ف�إنه َت ْروي ٌح �إذا مل يكن مثل
ومعناه على هذا :ليكن الت رْ ِ
ت رَْبيح ��ي .ثم قال :للهِّ من َر�ش�أٍ ،ومعناه عج ًبا من الر�ش�أ الذي يف �صوته ُغ َّنة،
خل ْ�صر ،غدا�ؤه ِّ
مهفهف� :أي دقيق ا َ
ال�شيح :الذي ُي َن َّعم به �أمثا ُله .فك�أنه قال :كل
ٍ
ما ح�صل بي من التَّربيح فمن ال َّر�ش�أ الذي �صفتُه هذه.

ويقابله يف التكملة :256 /1
َ
اجل َل ��ل ههن ��ا :الأم� � ُر العظيم ،وه ��و � ً
أي�ضا الأم� � ُر الهي ،وهو م ��ن الأ�ضداد.
وج َه ��ده .والغذاء :ما ُي َر َّبي به �شي ٌء
والتَّربي ��ح :م�صدر ب َّرح به �إذا �ش َّدد عليه َ
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م ��ن احليوان .وال َّر�ش� ��أ  :اللينِّ من الظب ��اء .والأغنّ  :الذي يخ ��رج نط ُقه من
خل ْي�ش ��ومِّ .
ا َ
نبت معروف وهو من نبات نجَ ْ دَ ،
ا�ص َّيته �أن ُي ْنعم ما
وال�شيح ٌ :
وخ ِّ
َر َع ْت ُه من املوا�شي.
احب هذا البيت فقال« :امل�صراعان يت َّرب�أ �أحدُهما من �صاحبه
ال�ص ُ
وقد َن َق َد َّ
َبئي من �آل �سفيان �أو من �آل مروان» .وقد كان ما قال �أبو الطيب على زعم
ت رَ ُّ
الب ِج ّي:
رُ ْ

َج��لَ�ًل�اً َك َما ِب��ي َف ْل َي ُك ال َّتبِي ُح
َ��ف
هِّلل م���ن َر� َ���ش���ـ����أٍ �أغ�����نَّ ُم��هَ�� ْف��ه ٍ

�أو ال ف�� َت�ْب�رْ ي�� ُح الـ ـه ــوى َتـ ـ ْروي ـ ُح
�����ن ِّ
�أَغِ ������ َذا ُء َذا ال�� َّر� َ��ش���أِ ا َلأ َغ ِّ
ال�شي ُح؟

َّبي � ُ�ح عظي ًما كما بي ،و�إال ف�إنه َت ْروي ٌح
والتف�س�ي�ر على هذا الوجه :ليكن الت رْ ِ
ُ
�إذا مل يك ��ن مثل ت رَْبيحي .ثم قال :للهِّ ذل ��ك ال َّر�ش�أ من بني الظباء ،الذي يف
خل ْ�صر ،غذا�ؤه ِّ
�صوت ��ه ُغ َّن ٌة ،دقيقُ ا َ
ف�سر
ال�ش ُيح ال ��ذي ُي ْنعم �أمثا َله .وقال من َّ
و�صف حا َل ��ه وبالغ فيها يف
ه ��ذا الدي ��وان يف منا�سبة امل�صراعني ،وه ��و� :أنه َ
امل�ص ��راع الأول ،ث ��م و�صف محبوب ��ه يف امل�صراع الثاين بغاي ��ة ما يو�صف به
املحب ��وب .ق ��ال � :إن الذي بي م ��ن ت رَْبيح الهوى بنف�سي وب ��دين من �أجل هذا
الأغنِّ املن َّعم الذي ُر ِّبي ِّ
بال�شيح.

مل ين�س ��ب يف املنحول َ
القول بتنافر امل�صراعني �إل ��ى قائله ،وعزاه يف التكملة
ال�صاحب بن ع َّباد؛ فظاهر احلال �أنه عرف قائله يف الكتاب املت� ِّأخر .وال يكاد
�إلى َّ
ي�ستقيم العك�س� :أن ُين�سب هذا ُ
القول النادر �إلى ال�صاحب يف الكتاب املتقدِّ م ،وهو
من �أعظم �أدباء ع�صره ،وفيه �آل �سفيان و�آل مروان ،ثم ي�أتي بال ن�سبة يف الكتاب
املت� ِّأخر.
ثابت لل�صاحب يف ر�سالة الك�شف
غريب ج ًّدا :فالقول ٌ
ويف هذا املو�ضع �شاه ٌد ٌ
امل�شه ��ورة (مع الإبانة للعميدي�� � ،ص  ،)240وتناقله النا�س ،ولكن نقدً ا لبيت �آخر
َّب ُيح) ،من�سو ًبا
(ج َللاً َك َما ِبي َف ْل َي ُك الت رْ ِ
من �شعر املتنب ��ي ،ومل ُيذكر ً
�شرحا لقولهَ :
وال غري من�سوب� ،إال يف هذين الكتابني! و� ً
أي�ضا مل يذكره هذان الكتابان يف املو�ضع
ال�ص ِق ِّلي قد غل ��ط يف اال�ست�شهاد به �أ َّو اًل
ال ��ذي �أطب ��ق النا�س عليه! ف�إ َّم ��ا �أن يكون ِّ
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وثان ًي ��ا� ،أو يكون ال�صاحب قد ن َّقح ر�سالته بع ��د �أن طارت ُن�سخها يف الآفاق ،ونقل
القول من مو�ضع �إلى مو�ضع ،وزاد � اً
أقوال كالقول الآخر الذي �أوردناه �ساب ًقا؛ َّ
فاطلع
قريب من خزانة ال�صاحب.
ِّ
ال�ص ِق ِّلي على الن�سخة اجلديدة؛ لأنه ٌ
ويف ه ��ذا الن�صّ �إ�شار ٌة �أخرى �إلى �أ�سبقية املنحول :فقد اعتذر للمتن ِّبي بورود
تناف ��ر امل�صراع�ي�ن يف �أ�شعار النا� ��س ،وتك َّلف وجهني للتنا�س ��ب بينهما .وكان ابن
فورجة ق ��د �أورد الوجهني ون�س ��ب �أحدهما �إلى القا�ضي اجلرج ��اين ،والثاين �إلى
نف�س ��ه ،ف�أخذهما �صاح ��ب املنحول على ترتيبهم ��ا؛ و�أ َّما �صاح � ُ�ب التكملة فعك�س
ف�سر هذا الديوان» .فاملنحول ينبغي �أن
ترتيبهما ،وف�صل بينهما بقوله« :وقال من َّ
عك�س
يكون املتقدِّ م ،وجاء ترتيب الوجهني فيه على ال�صواب ،فل َّما �ص َّنف التكملة َ
الرتتيب يف
عك�س
َ
َ
الرتتيب للمغايرة .وهذا �أقرب من االحتمال الآخر� :أن يكون قد َ
الكت ��اب الق ��دمي ،وعزا قول ال�صاحب �إليهَّ ،ثم ج ��اء بالوجهني يف الكتاب اجلديد
َ
ف�سر هذا
عل ��ى الرتتي ��ب ال�صحيح،
وحذف ا�س � َ�م َّ
ال�صاح ��ب ،وجمل َة «وقال م ��ن َّ
الديوان».
ووج� � ٌه ثالث ال يق ُّل غراب ًة ع َّما �سب ��ق ،وهو ت�شط ُري بيت املتنبي لإزالة التنافر،
ون�سب ُة ذلك �إلى املتنبي! فهذه احلذلقة ال توجد �إال يف هذين الكتابني! وتخلو منها
جمي ��ع ُن�سخ الديوان و�شروحه و�سائر كتب الأدب (�إال النظام البن امل�ستويف ،الذي
وق ��ف على التكمل ��ة ونقل منها) .وه ��ذه الغرابات املرتاكبة يف ه ��ذا الن�صّ وحده
كافية للقطع بخروج الكتابني من معني واحد.
ووج� � ٌه رابع� :أن عبارة املنحول «على زع ��م بع�ضهم»� ،صارت يف التكملة «على
الب ِج � ّ�ي» ،فه ��ذا من جن�س �أمثال ��ه� :إي�ضا ٌح بع ��د �إبهام ،ويتَّفق م ��ع �أ�سبق َّية
زع ��م رُ ْ
جي هو �أب ��و القا�سم الأ�صفهاين
املنح ��ول .وقد ح َّررتُ يف املقال ��ة القدمية �أن رُ
الب ّ
�صاح ��ب الإي�ضاح ،ن�سبه ال�صق ِّلي �إلى مح َّل ��ة يف �أ�صفهان .وهي قرينة �أخرى على
�أ�صفهان ّية ال�صق ِّلي.
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َب ُنو ال َع َف ْر َنى َم َح َّط َة الأَ َ�سدِ الـ

()5

����اح����هَ����ا الأَ َج������� ُم
ـ�����أُ� ْ����س���� ُد َو َل�����كِ�����نْ ِر َم ُ

قال يف املنحول :332 /1
ال َع َف� � ْرين :ا�س ٌم م ��ن �أ�سماء الأ�سد ،والأنثىَ :ع َف ْرن ��اةَّ .
ومحطة :ج ُّد املمدوح.
َّ
ومحطة :بد ٌل من ال َع َف ْرين،
وبنوُ :رف ��ع باالبتداء ،وال َع َف ْرينُ :ج َّر بالإ�ضاف ��ة.
نعت َّ
واحد
وهو يف مو�ضع اجل ّر .والأ�سدُ :ج َّر لأنه ٌ
كا�سم ٍ
ملحطة .وجمي ُع ذلك ٍ
مبت ��د�أ ،والأ�س ��د خرب االبتداء ،كما تق ��ول :بنو �أبي عب ��داهلل حمزة الظريف
منطلقون.

وال ��كالم كله بحروفه تقري ًبا يف التكمل ��ة  .216 /1وهذه اجلملة (كما تقول:
بنو �أبي عبداهلل حمزة الظريف منطلقون) ،من �إن�شاء �صاحب الكتابني.
()6
َل��� ْو اَل َك لمَ ْ �أَ ْت��� ُركِ ال ُب َحيرْ َ َة َوالـ

ـ������ َغ������ ْو ُر َدفيِ ٌء َو َم���������ا ُ�ؤهَ���������ا � َ���ش��� ِب��� ُم

قال يف املنحول :335 /1
البح�ي�رة :ت�صغ�ي�ر البح ��ر يف الأ�صل ،و�إمنا �أ َّن ��ث لأنه �أراد ب ��ه بحرية ال�شام
وطربي ��ة ،واله ��اء فيه الزمة له؛ لأن ��ه ا�سم هذا املو�ضع ،و�ص ��ار عل ًما كحمزة
وطلحة .والغور مو�ضع بال�شام.
وقي ��ل معناه :ل ��والك مل �أترك البح�ي�رة ومل �أترك ما َءها الب ��ارد ،وكذلك مل
�أف ��ارق الغور ،م ��ع �أنه مكان طيب دفـيء ،و�إمنا فارقتُ ه ��ذه املوا�ضع مع �أنها
طيب ��ة لأجلك .وقي ��ل :الغور موطن املم ��دوح .فيقول :لوال ق�ص ��دك مل �أترك
خال من
البح�ي�رة ،وهي ط ِّيبة وما�ؤها عذب ،ومل �أق�صد الغور ،مع �أنه دفـيء ٍ
الطيب ،لكن ف�ضلك وكرمك وحبي لك ،حملني على ذلك.
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وقال يف التكملة :219 /1
البحر مذ َّكر ،ت�صغريه ُب َحرية ،و�إمنا �أُنـِّث لأنه ا�س ٌم لزم هذا املو�ضع ،فوجب
اتّباع ��ه .و�أراد بحرية طربية ،والغور م ��ن ال�شام � ً
أي�ضا .وال�شام على ق�سمني:
فال�ش ��ام الأعلى وهو ما كان منه يف اجلبال ،وال�شام الأ�سفل وهو ما كان منه
عل ��ى �ساحل البحر ،والغور منه ،وكان املمدوح مقي ًما بالغور .يقول :لوالك مل
�أترك البحرية وهي ط ّيبة وما�ؤها َ�ش ِب ٌم� ،أي بارد ،ومل �أق�صد الغور وهو ديفء،
�أي حا ّر.

معان برتتيبها
نتجاوز تق ��ارب الألفاظ والرتتيب ،لكن ن�شري �إلى تكرار ثالثة ٍ
بكلم ��ات مختلف ��ة «ت�صغري كذا ،ب�سب ��ب كذا ،لزوم ك ��ذا» .ونتج ��اوز � ً
أي�ضا انفراد
الكتاب�ي�ن باالعتذار عن ت�صغري ُب َح�ي�رة وت�أنيثها� ،إال قول �صاحب التبيان «ت َْ�ص ِغري
َب ْح ��رةَ ،و َل ْي َ�ست ت َْ�ص ِغري َب ْحر» ،وهي فائدة لغو َّية وجيه ��ة ،وتختلف ع َّما ههنا .كما
نتج ��اوز تك ��را َر كلمة ط ّيب �أربع م ��رات يف املنحول ،وم َّرة واح ��دة يف التكملة ،وهو
ممن ين ِّقح كتا ًبا �أ َّول.
املنتظر َّ
بيت الق�صيد ه ��و اخلط�أ اجلغرايف النا�شئ من جهل امل�ص ِّنف بال�شام .كانت
طرب َّي ��ة ق�صب ��ة �إقليم الأردنّ  ،والغ ��و ُر يبد�أ عند خروج النهر م ��ن بحريتها �إلى �أن
فف�سره يف املنحول بتف�سريين متعار�ضني ،وقال يف الأول:
ي�ص � َّ�ب يف البحر امل ِّيتَّ .،
ترجيحا ،مع و�ضوح
«مل �أف ��ارق الغور» ،ويف الث ��اين« :مل �أق�صد الغور» ،ومل ي�ستطع
ً
كالم املتنب ��ي ب�أنه ت ��رك البحري َة والغ ��و َر ،و�سار �إلى املم ��دوح يف الالذقية .و�أراد
فرجح �أنَّ الغور يف ال�ساحل ،و�أ َّنه موطن املمدوح ،و�أنَّ املتنبي
ً
ترجيحا يف التكملةَّ ،
�سار �إليه!
فانظر كيف اتَّفق الكتابان على )1( :اجلهل بال�شام ( )2ا�ست�شكال الت�صغري
وتخريجه ( )3نقل الغور �إلى ال�ساحل ( )4بعيدً ا عن البحرية (� )4أنه بلد املمدوح
( )5الغفل ��ة عن ت�صري ��ح املتنبي .والتف�سري البديهي له ��ذه الأغالط املرتاكبة �أن
امل�ص ِّنف واحد ،وظنَّ �أنَّ خط�أه هو ال�صواب.
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()7
ُي��� ْب��� َق��� ُر عَ��� ْن��� ُه���نَّ َب ْ���ط��� ُن���هَ���ا َ�أ َب�������دًا

يف املنحول :338 /1

َو َم���������ا َت����� َ����ش���� َّك����ى َو اَل َي����� ِ����س����ي���� ُل َد ُم

ال�س َمك،
ُي ْبقر� :أي ُي َ�شقّ  ...يقولُ :ي َ�شقّ بطنُ هذه ال ُبحرية عن بناتها التي هي َّ
ال�س َمك ،وال ت�شتكي من ذلك ،وال تت�ألمَّ  ،وال ي�سيل منها دم.
�أي ُي�صطاد منها َّ
ال�س ُفن ،وعلى
ال�س ُفن ،فمعن ��اه �أي ُي َ�شقّ بط ُنها عن ه ��ذه ُّ
و�إن حملناه ��ا عل ��ى ُّ
الأ َّول قول ابن ال ُّرومي:

ب������ن ُ
������ات د ِْج��������لَ�������� َة يف فِ���ن���ائ��� ُك���م

َم���������أْ���������س��������ور ٌة يف ك�������� ِّل ُم�������� ْع����َت���ررَ َ كِ

ويف التكملة :220 /1
ُي ْبق ��ر� :أي ُي َ�ش ��قّ  .ومنه ا�شتق ��اق ال َب َقر؛ لأنها َت ْبقر الأر� ��ض َ
باحل ْرث� ،أي
ت�ش ُّقها .وقيل� :إنها ُ�س ِّميت بق ًرا لنمائها وا ِّت�ساعها يف ال َّن ْ�سل؛ يقال :تب َّقر
الرجل يف املال �إذا اتَّ�سع فيه وكرث عنده .وهذا كما ُ�س ِّميت الغنم ما�شي ًة؛
لأنها مت�شي� ،أي تزيد وتنمي .قالَّ :
«وال�شا ُء ال يمَ ْ �شي مع ال َه َم َّل ِع» ،ال َه َم َّل ِع:
الذئ ��ب� ،إذا ُتركت مع ِّ
الذئب ت�ص َّيدها ،فانقطع ن�س ُلها ومل َي ْن ِم .والبطن
ال�س َم ��ك ُي�صطاد منها،
مذ َّك ��ر ،وذكر �أبو ح ��امت �أن ت�أنيثه لغ ٌة .يريد �أن َّ
وجعل ذلك �ش ًّقا لبطنه ��ا .يقول :فبط ُنها ُي َ�شقُّ ،ويخرج منها بناتها وهي
ال ت�شتك ��ي من ذلك وال تت�ألمَّ وال ي�سيل منها دم ،بخالف العادة ملن ُي َ�شقّ
بط ُنه من احليوان.

اخ�ت�رتُ هذا املو�ضع لإي�ض ��اح �أن ن�صّ التكملة تطوي ٌر لن�� �صّ املنحول ،ولي�س
تو�س ��ع يف َّ
ال�شرح اللغ ��وي و�أجاد في ��ه ،وحذف التف�س�ي�ر ال�سخيف
العك� ��س .فق ��د َّ
بال�سمك.
ُّ
بال�سفن ،على �أنه حذف بيت ابن الرومي ،وهو �شاه ٌد ج ِّيد على التف�سري َّ
تعجل بحذف
وه ��ذا �أحد الفوائد القليلة املحذوفة من التكملة ،ويبدو �أنَّ امل�ص ِّنف َّ
ال�شاهد مع التف�سري املحذوف ،ومل يفطن �إلى �أنه ي�شهد للتف�سري ال�صحيح.
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َي��� ِ��ش��ي�� ُن��هَ��ا َج��� ْر ُي���هَ���ا عَ���لَ���ى َب���لَ���دٍ

قال يف املنحول :339 /1

()8

َت����� ِ����ش����ي���� ُن���� ُه ا َلأدْعِ ����������� َي�����������ا ُء َوال������� َق������� َز ُم

عيب غري �أنها
 ...وال َق ��زَ م�ُ :س َّقاط النا�س و ُر ُذلهم .يقول :لي�س لهذه البحرية ٌ
بلد �أهله ُ�س َّقاط .فقد ا�شتمل البيت على َم ْدح البحرية والبلد الذي
جتري يف ٍ
جتري عليهَ ،
وذ ِّم �أهله.

ويف التكملة :221 /1
 ...وال َق ��زَ م�ُ :س َّق� � َاط النا� ��س و ُرذالهم .وقول ��ه َي�شينها� :أي يعيبه ��اَّ ،
وال�شينْ :
بلد �أهله ُ�س َّفل
عيب غري �أنها جتري عل ��ى ٍ
العي ��ب .يقول :لي� ��س لهذه البحرية ٌ
«ج َّن ٌة فيها كالب».
ُ�س َّقاط .وهذا مثل قول النا�س يف �أ�صفهانَ :

الح ��ظ ،فوق التطابق املعتاد ،هذه الزي ��ادة «�أ�صفهان َج َّن ٌة فيها كالب» .فهي
ك�أمثاله ��ا ت�شري �إلى وطن امل�ص ِّن ��ف و�أ�سبق َّية املنحول ،ول ��و كان العك�س لنقل هذه
الفائدة النادرة.
()9
دَا ُر الـ ُم ِلـ ِّم َلهَا َط�� ْي ٌ��ف َت�� َه�� َّدد يَِن

يف املنحول :339/1

َل ْيلاً َف َما َ�ص َد َقتْ َع ْينِي َو اَل َك َذ َبا

الإملام :زيارة الطيف .والألف والالم يف املُ ِل ّم مبعنى التي.
يقول :هذا ال َّر ْبع دار املر�أة التي �أ َّمل بها ُ
طيف خيالها� ،أ َّمل بها ليلاً  ،ويه ّددين
الطي ��ف بالهج ��ران ،على ما ج ��رت به عادة امل ��ر�أةِّ ،
تعذب بال ��دالل ،وتهدِّ د
�صدقت عيني يف الر�ؤيا؛ لأنها �أرتني ما ال حقيقة له ،وال كذب
بالهجران ،فما
ْ
الطيف بالته ُّدد؛ ف�إنه قال :لأهجر ّن َك .ف�أ�صبحت والهجران واقع.

وال ��كالم بحروفه تقري ًب ��ا يف التكملة  ،223 /1واتفق الكتابان على �سلخه من
الفتح البن فورجة .29
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()10
ِ��ي ال�� ِّدي�� َن��ا ُر �َ��ص��احِ �� َب�� ُه
َو ُك�� َّل�� َم��ا َل��ق َ

فيِ مِ ْل ِك ِه ا ْفترَ َ َقا مِ نْ َق ْبلِ َي ْ�ص َطحِ َبا

َم ٌ
اب ال�� َب�ْي�نْ ِ َي�� ْر ُق�� ُب�� ُه
���ال َك����أَ َّن ُغ��� َر َ

م���� َت����دٍ َن�� َع�� َب��ا
َف��� ُك��� َّل��� َم���ا قِ���ي��� َل هَ������ َذا جُ ْ

ال َّتا ِر ِك َ
ني مِ َن الأَ ْ�ش َيا ِء �أَهْ َو َنهَا

َوال َّرا ِك ِب َ
ني مِ َن الأَ ْ�ش َيا ِء َما َ�ص ُع َبا

متقارب وغري متطابق (املنحول  350 /1والتكملة  .)229 /1فك�أ َّنه
�شرح الكتابني
ٌ
�شرحا جديدً ا ،و�أ�شار يف املنحول �إلى التناق�ض بني �إثبات امل�صاحبة ونفيها،
كت ��ب ً
وحذف ��ه م ��ن التكملة ،وكت ��ب نقدً ا دقي ًقا لق ��ول ابن فورجة .وقول ��ه ال يوجد �إال يف
التكملة؛ ففيه داللة على �أ�سبق َّية املنحول.
()11
�راب� :إذا �ص ��اح َوم� � َّد ُع ُن َق� �هُ ،ف� ��إن
ق ��ال يف املنح ��ول َ « :350 /1ن َع � َ�ب الغ � ُ
َم َّدها قيلَ :ن َعقَ ».
وال�ص ��واب يف التكملة « :229 /1ف�إن �صاح ومل يمَ ُ � � َّد ُع ُن َق ُه قيلَ :ن َعقَ » .فك�أ َّنه
�صح ��ح �سه َوه الأول .وحذف هذا القول البارد «وقي ��ل� :أراد �أن الغراب ال َيفْترُ ُ من
َّ
ال�صياح ،فكذلك هو يف العطاء».
()12
ا�ست�شهد يف التكملة  230 /1بقول ال�شاعر:
وال َي���� ْرعَ���� ْو َن �أك���ن َ
���اف ال��هُ�� َو ْي�� َن��ى

�إذا َح�� ُّل��ـ��ـ��ـ��ـ��وا وال َر ْو� َ������ض ال�� ُه��ـ��ـ��ـ��دونِ

و�سق ��ط ال�شاهد م ��ن ن�سخ املنحول ،وبق ��ي يف بع�ضها عب ��ار ُة الإن�شاد .فيبدو
�أن امل�ص ِّن ��ف ت ��رك مكانه ً
فارغ ��ا يف �شرحه الق ��دمي .و�إن كان ال�سقط من النا�سخ
ي�صحح �أحدهما �أغالط الآخر.
(وال دليل على ذلك) ،فيد ُّل على �أن الكتابني ِّ
()13
َو َل������� ْو لمَ ْ َي���� ْع���� ُل ِ�إ اَّل ُذو َم َ���ح ٍّ���ل
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ا�ست�شهد يف املنحول  360 /1ب�شاهد غري من�سوب ،ال يوجد يف ال�شروح
امل�شهورة ,ثم ن�سبه يف التكملة  6 /2البن الرومي.
()14
َو َم���ا �أَ َن���ا مِ �� ْن��هُ�� ُم َبال َع ْي ِ�ش فِي ِه ْم

قال يف املنحول :367 /1

َو َل����كِ����نْ َم���� ْع����دِ ُن ال���� َّذهَ����بِ ال���� َّر َغ����ا ُم

ال َّرغ ��ام وال ُّرغ ��ام :الرتاب .يق ��ول :ل�ست من ه�ؤالء النا� ��س ،و�إن كنت �أعي�ش
فيما بينه ��م ،بل جوهري يخالف جوهرهم ،وطباعي تنايف طباعهم ،كما �أن
الذه ��ب يتو َّلد من الرتاب ،وم ��ع ذلك جوهره يخالف جوه ��ر الرتاب .ومثله
قول ��ه« :ف� ��إنَّ امل ِْ�س َك ُ
معنى لي�س يف
بع�ض َد ِم
ِ
الغزال» ،ومثله« :ف� ��إنَّ يف اخلمر ً
العنب» ...

ومعظم الكالم بحروفه يف التكملة  ،16/2وفيه ال�شاهدان من �شعر املتنبي.
()15
ي ْم َت ُه ْم فيِ ا َ
حل ْ�شـ ـ ِر جَ ْ
ت ـدُو
َو َل ْو مَ َّ

َ ألَ ْع َ
����ط���� ْو َك ا َّل����ذِ ي � َ��ص�� َّل�� ْوا َو� َ��ص��ا ُم��وا

ول��و َخ�� َذ َل��تْ �أم��وا ُل��ه ُج���و َد َك�� ِّف�� ِه
ولو مل َي ْج ْد يف ال ُع ْم ِر َق ْ�س ًما لزائ ٍر

ل��ق��ا� َ��س�� َم م��ن ي��رج��و ُه � َ��ش ْ��ط�� َر َح��ي��ا ِت�� ِه
جل����ا َد ل��ه ب��ال��� َّ��ش ْ��ط�� ِر م��ن َح�����س��ن��ا ِت�� ِه

قال يف املنحول  367 /1والتكملة « :16/2وهذا م�أخو ٌذ من قول الآخر:

والأبي ��ات ثالثة يف املن�ص ��ف  499/1والو�ساطة  244و الالمع  1282والتبيان
 ،77 /4ون�سبوه ��ا �إلى �أبي َّمتام� ،أو بكر ب ��ن ّ
النطاح ،وهي كما يف ديوان �أبي متام
:309 /1
َو َلو َق َّ�ص َرتْ �أَم ــوا ُل ُه عَن َ�سمــاحِ ِه
َو�إِن لمَ يَجِ د يف قِ�س َم ِة ال ُعم ِر حيلَ ًة
لجَ ا َد ِبه ــا مـ ـ ِن َغ ْيـ ـ ِر ُكفـ ـ ٍر ِب َر ِّب ِه

قا�س َم َم��ن َي��رج��و ُه َ�شط َر َحيا ِت ِه
َل َ
َوج����ا َز َل��� ُه الإِع���ط���ا ُء مِ ���ن َح��� َ��س��ن��ا ِت�� ِه
َو�آ���س��ـ��ـ��ـ��اهُ �� ُم مِ ���ن َ���ص�� ْومِ �� ِه َو� َ��ص�لا ِت�� ِه

فالث ��اين يحتاج �إلى الثال ��ث .و�أورد املنحول والتكملة بيت�ي�ن ال يحتاجان �إلى
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ثال ��ث ،برواية ال توج ��د �إال فيهما ،وتطابق ��ت عبارتهما حر ًفا بح ��رف ،ومل يعرفا
القائل.
()16
َو َب���اطِ ��� ُن��� ُه ِدي ٌ
����ن َو َظ����اهِ ���� ُر ُه َظ���� ْر ُف

َت َف ُّك ُر ُه عِ ْلـ ـ ٌم َو َمن ـْطِ ـ ـ ُق َه ُحك ـ ـ ْ ٌم

ا�ست�شهد الكتابان على هذا اخللل العرو�ضي ب�شعر الربيع بن زياد دون غريه
(املنحول  ،21 /2التكملة  ،)31 /2وا�ست�شهد ال�ش َّراح ب�شواهد غري �شعر الربيع.
()17
ال�ض ْع َف َح َّتى َي ْت َب َع ِّ
َو اَل ِّ
ال�ض ْع َف ِ�ض ْع ُف ُه

َو اَل ِ�ض ْع َف ِ�ض ْع ِف ِّ
ال�ض ْع ِف َب ْل مِ ْثلَ ُه �أَ ْل ُف

قال يف املنحول  ،24 /2بعد ال�شرح املعتاد:
«ومعن ��اه �أنه �أك ُرث من اخللق ثماني َة �آالف م� � َّرة» ،ومل ي�ست�سخف البيت .وقال
يف التكمل ��ة �« :35 /2أراد �أن يزي ��د [عل ��ى �أبي نوا�س] فج ��اء بهذا ا ُ
خلباط!
�ضاع َف ُ
ث ��م ُ�ص ِر َع فقال :وال ِّ
اهلل عليه اللعنة! فقد جتاوز
ال�ض ْع � ُ�ف  ...البيتَ ،
ح� � َّد ال ِّث َق ��ل ،وبلغ الغاي َة يف ال�َب�رَ ْ د! و�إمنا يريد� :أك ُرث من اخلل ��ق ثمانية �آالف
م� � َّرةُ .
ومثل هذا ل ��و ُرزق ال�سكوتَ عنه لكان قد ُ�صنع له» .وهذه �إحدى وقفاته
النقدية النادرة.

ولو ق َّدرنا �أنه تراجع عن ال�شتم واللعن ،ملا تراجع عن غثاثة البيت التي �أجمع
عليها النا�س؛ وهذا الن�ص دليل وا�ضح على �أ�سبقية املنحول.
َفلَ ْو َكا َن َق ْل ِبي دَا َرهَا َكا َن َخا ِل ًيا

()18

َو َل�� ِك��نَّ َج ْي َ�ش ال��� َّ��ش�� ْوقِ فِ��ي�� ِه عَ�� َر ْم�� َر ُم

قال يف املنحول :42 /2
يق ��ول :ل ��و كان قل ُبه دا َره ��ا كان خال ًيا ُ
كخ ُل ِّوه ��ا ،ولكنَّ قلب ��ي و�إن كان جار ًيا
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جمرى دارِها من حيث �أنه ِم ِحلُّها ،ف�إنه مملو ٌء بال�شوق ،بل ُ
جي�ش ال�شوق فيه
كث�ي�ر .و ُروي «و َل� � ْو َكانَ َق ْل ِبي َخا ِل ًيا َكانَ َدا َرهَ ا» ،وقيل :ه ��ذا �أَ ْولى .ومعناه :لو
كان قلبي عام ًرا [كذا] بال�شوق لكان دا َرها؛ لأن ج�سمي ناح ٌل مثل ُر�سومها،
وف�ؤادي محرت ٌق كاحرتاق �أثافيها ،غري �أن جي�ش ال�شوق فيه َع َر ْم َر ٌم.

وقال يف التكملة :56 /2
هك ��ذا قر�أ ُت ��ه ،وال �أزال �أرى هذا البيت يف �أكرث الن�سخ « َف َل� � ْو َكانَ َق ْل ِبي َدا َرهَ ا
َكانَ َخا ِل ًي ��ا» ،وهو غلط ،وال�صحيح « َف َل ْو َكانَ َق ْل ِب ��ي َخا ِل ًيا [ َكانَ َدا َرهَ ا]»؛ لأن
غر�ضه �أن ي�ش ِّبه ُن َ
حول ج�سمه بدُرو�س دارها ،كما قال يف مو�ضع �آخر:

ما زال ُّ
كل هزمي ال َو ْدق ُي ْنحِ ُلها

ُ
وال�شوق ُي ْنحِ ُلني حتی َح َكتْ ج�سدي

يق ��ول :لوال �أن قلب ��ي عام ٌر بال�شوق ل ��كان مثل دارها؛ لأن ج�سم ��ي ناح ٌل مثل
َ
احرتاق �أثافيها.
ُر�سومها ،وف�ؤادي محرت ٌق
نتجاوز مقارنة الكلمات �إلى هذه املالحظات:
•  ن�صّ التكملة تطوي ٌر لن�صّ املنحول ،وحت َّولت عبارة « ُروي كذا» �إلى «قر�أتُ »,
وال ُيت ََ�ص َّور �أن يعدل عن الت�صريح �إلى الإبهام .وكانت تلك ال ِّرواية «�أَ ْولى» ،ف�صارت
هي ال�صحيحة؛ فهذه و�أمثالها من �أمارات زيادة علمه وثقته بنف�سه.
•  مل جن ��د يف مخطوط ��ات الدي ��وان املُتقن ��ة ،وال يف ال�ش ��روح� ،إال ال ِّرواي ��ة
امل�شه ��ورة « َف َل ْو َكانَ َق ْل ِبي َدا َر َها َكانَ َخا ِل ًيا» ،وال يقال �إنها خط�أ ،واملعنى واح ٌد على
ك ّل حال .فهذه ال ِّرواية من مفردات ال�صق ِّلي �أو غرائبه ،وها هي يف املنحول!
()19
َف َت ِبيتُ ُت ْ�س ِئ ُد ُم ْ�سئـ ـ ـِدًا فيِ َن ِّي َه ــا

قال يف املنحول :85 /2

�إِ� ْ��س���آ َد َه��ـ��ـ��ـ��ا فيِ الـ َم ْه َمـ ـ ِه الإِ ْن َ�ض ــا ُء

 ...و�إعراب ��ه :تبي ��ت :من �أخوات كان ،وا�سمه �ضم�ي�ر الناقة .وت�سئد :فعل يف
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مو�ض ��ع ن�صب لأنه خرب تبيت .وم�سئدً ا :ن�صب على احلال من ال�ضمري الذي
يف تبيت ،وهو ا�سم الفاعل ،وفاعله الإن�ضاء ،وهو مرفوع به؛ لأن ا�سم الفاعل
يعم ��ل عمل الفع ��ل .و�إ�س�آدهاُ :ن�صب؛ لأنه و�صف م�ص ��در محذوف ،ك�أنه قد
�أ�س� ��أد مثل �إ�س�آدها ،وال�ضمري يف �إ�س�آدها راجع �إل ��ى الناقة ،والنا�صب قوله:
م�سئد.
معن ��اه� :أن ه ��ذه الناقة ت�سرع يف ال�س�ي�ر واملهمة .والإن�ض ��اء ي�أخذ من الناقة
وينق� ��ص منها ،مقدار ما تنق�ص هي من املهم ��ة .ومثله لك�شاجم يف ال�شمعة
قوله:

ت���ك���ي���د ال�����ظ��ل��ام ك����م����ا ك����اده����ا

ف����ت����ف����ن����ى وت����ف����ن����ي����ه يف امل�����وق�����ف

الإع ��راب والتف�س�ي�ر وبيت ك�شاج ��م برتتيبه ��ا يف التكمل ��ة خ ،55 /مع بع�ض
التحرير.
()20
�أَمِ َن ا ْز ِد َيا َركِ فيِ الدُّ َجى ال ُّر َق َبا ُء

قال يف املنحول :80 /2

�إِ ْذ َح�� ْي ُ��ث ُك�� ْن��تِ مِ َ��ن ال َّ��ظ�َلااَ ِم ِ�ض َيا ُء

ما�ض ،من الأمن ،واالزديار :افتعال م ��ن الزيارة .وال ُّدجى :جمع
�أم ��ن :فعل ٍ
د ُْجية وهي ُّ
الظ ْلمة .و�ضياء :رفع باالبتداء وخربه مقدم عليه ،وهو قولهَ :ح ْيثُ
ُك ْن � ِ�ت .يق ��ول� :إن ُرقباءك َ�أ ِمن ��وا �أن تزوري �أحدً ا يف الظ�ل�ام؛ لأنَّ ك َّل مو�ضع
وجهك .ومثله قول الآخر:
تكونني فيه ُم�ضي ٌء بنور
ِ

ٌ
���������������ارق مَ َّ
ن ع����ل����ي����ه ن����������و ُره
ط

ك��ي��ف ُي��خ��ف��ي ال���ل���ي��� ُل ب������د ًرا َط��لَ��ع��ا

ويقابله يف التكملة خ:53 /
َ
املفعول ،وهو افتع ��ا ٌل من زا َر ،و�أبدل
ازدي ��ا َر ِك� :أي زيارت ��ك �إن�سا ًنا ،فحذف
التاء اً
دال لتقا ُرب الراء والدال يف ا َملخْ رج .وال ُّدجى :جمع د ُْجية وهي ُّ
الظ ْلمة،
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عليك �أن تَزوري �أحدً ا يف �سواد
ومثله د ُْمية ود ًُمى .واملعنى� :أن ُرقباءك �أَ ِمنوا ِ
وجهكُ .يخاطب بذلك حبي َبه
الليل ،لأنَّ ك َّل مو�ضع تكونني فيه ُم�ضي ٌء من نور ِ
ال ��ذي �ش َّبب بهَ .
وجعل َح ْيثُ ا�س ًما ،وهو ال ُي�ستعمل �إال ظر ًفا .ومثل قوله�ِ ( :إ ْذ
َح ْيثُ ُك ْن ِت ِمنَ َّ
الظلاَ ِم ِ�ض َيا ُء) ُ
قول الآخر:

َل�� ْي��ـ��ـ��ـ��ل��ي بـ ـ ــوج ـهــكِ ُم��ـ��ـ��� ْ��ش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ر ٌِق
�����س��قِ ال َّ��ظ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�لا ِم
��ا���س يف َغ َ
ف��ال��ن��ـ��ـ��ـ��ـ ُ

وظ��ـ��ـ��ـ�لا ُم��ه يف ال��ل��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ل ���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اري
ون��ح��ـ��ـ��ـ��ن يف َو� َ��ض��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��ح ال�� َّن��ه��ـَ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ار

اجتم ��ع يف ه ��ذا املث ��ال التطابق يف عدد كب�ي�ر من الكلمات ،وتغي�ي�ر ال�شاهد
ال ��ذي �أطبق عليه ال�ش َّراح (طار ٌق َ ...ط َلعا)� ،إلى بيتني ال يوجدان يف ال�شروح ،مع
بق ��اء جملة الإن�شاد (ومثله قول الآخر) .وما �أرتاب يف �أن ال�صق ِّلي قد تع َّمد تغيري
ال�شاهد امل�شهور �إلى �شاهد نادر ،ليمتاز اجلديد عن القدمي.
()21
َمنْ َي ْه َتدِ ي فيِ ال ِف ْعلِ َما اَل َي ْه َتدِ ي

فيِ ال��� َق��� ْولِ َح�� َّت��ى َي�� ْف�� َع�� َل ال��� ُّ��ش�� َع�� َرا ُء

قال يف املنحول :90 /2
تقدي ��رهَ :منْ يهت ��دي يف الفعل �إلى ما ال يهتدي �إلي ��ه ال�شعراء يف القول حتى
يفعله .فال�شعراءُ :رفع بقوله :ما ال يهتدي .و�أما يهتدي ففيه �ضمري املمدوح،
وكذلك يف حتَّى َ
يفعل .ويف هذا البيت وجو ٌه:
�أحده ��ا� :أن َم ��نْ ي�صل ��ح �أن يكون مبعنى ال ��ذي ،مو�ضعه رف� � ٌع بخرب االبتداء
املحذوف� ،أي هو الذي ،وما بعده �إلى �آخر البيت �صلة ،وال�ضمري العائد �إليه
م�ست ٌ
رت يف الفعل الذي يليه.
ا�ستفهاما� ،أي َم ��نْ يفعل هذا غ�ي ُ�ره؟ وهو مرفو ٌع
والث ��اين :ي�صل ��ح �أن يك ��ون
ً
رب عنه.
باالبتداء وما بعده خ ٌ
حذف ح � َ
والثالث� :أنه َ
�رف اجلر من يهتدي وع َّداه �إلى املفعول .والأ�صلَ :منْ
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فحذف �إلى ،و�أو�صل َ
َ
الفعل �إلى املفعول.
يهتدي يف الفعل �إلى ما ال يهتدي.
والراب ��ع� :أن م ��ا يف قوله «ما يهتدي» ي�صلح �أن يك ��ون مبعنى الذي ،و�أن يكون
نكر ًة مو�صوفة� .أي يهتدى يف الفعل �إلى �شيءٍ ال يهتدى �إليه ال�شعراء.
واخلام� ��س� :أن ��ه ح ��ذف ال�ضم�ي�ر الراج ��ع �إلى م ��ا ،وهو قول ��ه� :إلي ��ه .وهذا
ال يج ��وز �إال يف �ضرورة؛ لأنه من �صلة ما .و�إمنا يجوز حذفه �إذا كان مت�صل
بالفعل كقولك :ما �شربته ما ٌء ،وما �شربت ما ٌء .ف�أما �إذا انف�صل ال�ضمري فال
يجوز حذفه.
املعنى� :أنه يهتدى يف الفعل �إلى ما ال يهتدى �إليه ال�شعراء بالقول ،حتى يفعله
هو ،ف�إذا فعله اهتدوا �إليه.

ويف التكملة :112 /2
تقدي ��ر البيتَ :م ��نْ يهتدي يف الفعل �إلى ما ال يهتدي �إلي ��ه ال�شعراء يف القول
حتى يفعله.

ويف هذا البيت وجو ٌه من العربية:
منه ��ا� :أن َم ��نْ ي�صلح �أن يكون مبعن ��ى الذي ،ومو�ضعه رف� � ٌع لأنه خ ُرب ابتداء
مح ��ذوف� ،أي هو الذي ،وما بعده �إلى �آخر البي ��ت داخ ٌل يف �صلته ،وال�ضمري
العائد �إليه م�ست ٌ
ا�ستفهاما على معنى
رت يف الفعل الذي يليه .وي�صلح �أن يكون
ً
رب عنه.
التقدير� ،أي َمنْ يفعل هذا غ ُريه؟ ومو�ضعه رف ٌع باالبتداء وما بعده خ ٌ
ا�ستفهاما مل حتتج �إلى �صلة.
وال يحتاج �إلى �صلة؛ لأن ما �إذا كانت
ً
حذف ح � َ
ومنه ��ا� :أنه َ
�رف اجلر من يهتدي وع َّداه �إلى املفع ��ول .والأ�صلَ :منْ
فحذف �إلى و�أو�صل َ
َ
الفعل �إلى املفعول ،كما
يهتدى يف الفعل �إلى ما ال يهتدي.
بج ْف � ِ�ن َ�س ْي ٍف ِوم ْئزَ رٍ،
ق ��ال( :مل َي ْن � ُ�ج �إال َج ْفنَ َ�س ْي � ٍ�ف ِوم ْئزَ َرا)� ،أي مل َي ْن ُج �إال َ
�سالحه؛ وقول الآخر (كما َع َ�س َل الطريقَ ال َّث ْع َل ُب)� ،أي
ي�صف ُم ً
نهزما �ألق ��ى َ
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حرف اجلر ،و�أو�صل َ
الطريق ،فحذف َ
الفعل �إلى املفعول
كما َع َ�س َل ال َّث ْع َل ُب يف
ِ
فن�صبه.
ومنها� :أن ما ت�صلح �أن تكون مو�صول ًة مبعنى الذي ،و�أن تكون نكر ًة مو�صوفة.
�أي يهتدي يف الفعل �إلى �شيءٍ ال يهتدي �إليه ال�شعراء يف القول.
ومنه ��ا� :أن ��ه َح َذ َف ال�ضمري الراجع �إلى ما ،وه ��و قوله� :إليه .ويف َح ْذف هذا
ٌ
خالف ،ذهب �سيبويه �إلى �أنه َح َذ َف ال�ضمري
ال�ضم�ي�ر بني �سیبویه والأخف�ش
م ��ع حرف اجل ��ر حذ ًفا واحدً ا ،وذه ��ب الأخف�ش الى �أنه َح � َ�ذ َف حرف اجلر
�أ َّو اًل ،ف�ص ��ار :ما ال يهتديه ،ثم حذف ال�ضمري بعد ذلك .وهذا ال يجوز �إال يف
�ض ��رورة ال�شع ��ر؛ لأن �ضمري املفعول يف �صلة ما والذي �إمن ��ا يجوز حذفه �إذا
كان متَّ�ص��ل اً بالفع ��ل؛ تقول :ما �شربته ما ٌء ،ويجوز :م ��ا �شربتُ ما ٌء تخفي ًفا؛
جعلت �أربع َة �أ�شياء ا�س ًما واح ��دً ا ،وهي :ما والفعل و�ضمري الفاعل،
لأن ��ك قد َ
فج ��از التخفي ��ف ،و�إذا انف�صل ال�ضمري عن الفعل مل َي ُج ��زْ حذ ُفه؛ لأنه �صار
مبنزل ��ة ا�سم قائم بنف�سه ،تقول :الذي مررتُ به زیدٌ ،وال يجوز :الذي مررتُ
زيدٌ� ،إال �ضرورة.
واملعن ��ى� :أنه يفعل � اً
وخ�ص
أفعال ال يهتدي ال�شع ��راء �إلى و�صفها حتى يفعلهاَّ .
أغو�ص على املعاين الدقيقة والأو�صاف البديعة.
ال�شعراء لأنهم � ُ

ال�شرح ،والوجوه اخلم�سة هي ه ��ي برتتيبها .وزاد َ
خالف �سيبويه
�رح هو
ُ
ال�ش � ُ
والأخف�ش  ،و�شاهدين؛ وهي من �أمارات ت� ُّأخر التكملة.
()22
ُح َ�سـ ــا ٌم اِل ْب ِ��ن َرائـ ـ ِقٍ ال ـ ـ ُمـ َر ّج ــى

ُح َ�سـ ــا ِم الـ ُم ـ ـ َّتقـ ـ ِي �أَ َّي��ـ��ـ��ـ��ا َم � َ��ص��ال

قال يف املنحول :148 /2
الـ ُم َر َّجى :يف مو�ضع اجلر .ويجوز �أن يكون �صف ًة م�ست�أنفة للممدوح يف مو�ضع
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وح َ�س ِام الـ ُم َّت ِق ��يُ :ج ّر لأنه �صفة الب ��ن رائق ،وهو ا�سم
الرف ��ع ،والأول �أول ��ىُ .
جن� � ٍ�س مبعنى �صفة .وابن رائق :قائ ٌد كب�ي�ر ،كان للخليفة املتقي باهلل ،وكان
ابن ع َّمار من ِق َبل ابن رائق.
واملعن ��ى� :أن ابن رائق ُ
وحارب
�سيف اخلليفة ،ملَّا �صال اخلليف� � ُة على �أعدائه
َ
�سام ��ا البن رائق� :أي كان يعتمد عليه
الب ّ
يدي يف الب�صرة .وكان بدر ُح ً
بن ��ي رَ
يف حروبه ،وكان يقتل به �أعداءه.

وقال يف التكملة :165 /2
اب ��ن رائق :قائ ٌد كبري ،كان للخليفة املتقي باهلل ،وكان ابن ع َّمار من ِق َبل
ابن رائق.
واملعن ��ى� :أن اب ��ن رائ ��ق ُ
�ارب بني
�سيف اخلليف ��ة ،ملَّا �صال عل ��ى �أعدائه وح � َ
�سام ��ا البن رائق� :أي كان يعتمد
البي � ّ
�دي يف الب�صرة وغريهم .وكان بدر ُح ً
نعت البن
«ح َ�س ِام الـ ُم َّت ِقي» لأنه ٌ
علي ��ه يف حروبه ،وكان يقتل به �أعداءه .وج� � َّر ُ
رائق.

التطابق حر ٌّ
يف تقري ًبا بني الكتابني يف الكلمات والرتتيب والتاريخ.
()23

َو ْر ٌد �إِ َذا َو َر َد ال�� ُب َ��ح�ْيررْ َ َة � َ��ش��ا ِر ًب��ا

َو َر َد ال����� ُف����� َر َ
����ي���ر ُه َوال��� ِّن���ي�َلَ
ات َز ِئ ُ

ن�صّ املنحول :169 /2
َو ْردٌ :ا�س ٌم للأ�سد� ،إذا كان ي�ضرب لو ُنه �إلى ا ُ
حل ْمرة .والبحرية :بحرية َط رَ ِب َّية،
وه ��ي م ��ن الأردنّ  ،وبينها وبني الف ��رات �أكرث من ع�شرة �أي ��ام ،وكذلك بينها
وبني النيل .و�شار ًباُ :ن�صب على احلال .والزئري� :صوت الأ�سد .والفرات :نه ٌر
يج ��ري من بالد ال ُّروم ،ومي ُّر يف حدود ال�شام من ِق َبل امل�شرق .يقول� :إنه �إذا
َو َر َد البحري َة لي�شرب منها ُ�سمِ َع زئ ُريه من الفرات �إلى النيل مع ُب ْعد امل�سافة.
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يف التكملة :185 /2
�أ�س� � ٌد َو ْردٌ :ا�س� � ٌم للأ�سد� ،إذا كان ي�ض ��رب �إلى ا ُ
حل ْم ��رة .والبحرية :ت�صغري
بحر ،و�أراد بحرية َط رَ ِب َّية ،وهي من الأردنّ  .والزئري� :صوت الأ�سد .والفرات:
نه� � ٌر يجري من بالد ال ُّروم ،مي� � ُّر يف حدود ال�شام من ِق َبل امل�شرق .يعني� :إنه
�إذا ج ��اء البحري َة لي�شرب منها ُ�سمِ َع زئ ُريه من على الفرات ومن على النيل،
وبينهما م�سافة بعيدة.

وخا�ص ًة تعريفه للفرات :نه ٌر يجري من بالد ال ُّروم ،ومي ُّر
والتطابق كما ترىَّ ،
يف حدود ال�شام من ِق َبل امل�شرق.
ممن هاجر من
قريب من ال�صواب ،وهو املتو َّقع َّ
وتقدير امل�سافتني يف املنحول ٌ
�صق ِّلية وم َّر بال�شام يف طريقه �إلى امل�شرق.
()24
َو�أَ َل ُّ
�����ذ َ�ش ـ ْك َوى َعـ ــا�شِ ــقٍ َم��ا �أَ ْع��لَ�� َن��ا

الحْ ُ ُّ��ب َم��ا َم َن َع ال�� َك�َل�اَ َم الأَ ْل ُ�س َنا

ال�شرحان طويالن يف املنحول  182 /2والتكملة  ،197 /2وترتيب الكالم
فيهما متطابق ،وي�شرتكان يف �شاهدين ويف كلمات كثرية .والتدقيق فيهما يوحي
ب�أن �شرح التكملة حتري ٌر وجتوي ٌد ل�شرح املنحول.
�إِ يِّن �أَ َنا ال َّذه َُب الـ َم ْع ُر ُ
ب ُه
وف َم ْخ رَ ُ

قال يف املنحول :218/2

()25
ال�س ْبكِ ِل��ل�� ِّدي�� َن��ا ِر ِدي�� َن��ا َرا
َي�� ِزي�� ُد فيِ َّ

يق ��ول� :إن كن � َ�ت �أردتَ �إزال� � َة التهمة عني فق ��د ِزدْتُ �أنا عل ��ى التجربة ،مثل
ذهب كذلك.
الذهب الذي �إذا ُ�س ِب َك زاد للدينار دينا ًرا ،ولي�س ك ُّل ٍ

وقال يف التكملة :20 /3
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كنت اخترب َتن ��ي و�أردتَ �إزال َة التهمة عني فق ��د ِزدْتُ على التجربة
يق ��ول� :إن َ
وخرجتُ على االمتحان ،مثل الذهب الذي �إذا ُ�س ِب َك زاد على الدينار دينا ًرا.
ال�س ْبك،
ال�س ْب ��ك ،و�إمن ��ا �أراد� :أين �أنا ٌ
ذهب �أزي ُد عل ��ى َّ
والذه ��ب ال يزي ��د يف َّ
ذهب كذلك.
ولي�س ك ُّل ٍ

ال�ش ��رح هو ال�شرح ،وقوله« :لي�س ك ُّل ذه � ٍ�ب كذلك» ّ
يدل على ا�ستعجام املعنى
على �صاحب الكتابني ،مع ظهوره لل�ش َّراح ،وهو �أن الذهب امل�ص َّفى �أغلى من تراب
الذهب.
()26
َ�ضا َق َذ ْر ًعا ِب َ�أ ْن َ�أ ِ�ضي َق ِب ِه َذ ْر

����ان َوا� ْ��س�� َت�� ْك�� َر َم�� ْت�� ِن��ي ال��كِ�� َرا ُم
ًع��ا َز َم يِ

قال يف املنحول :222 /2
كان ال َف�صي � ُ�ل �إذا م�ش ��ى مع الإبل و َك َّل ع ��ن َ�س رْيها ،قالوا� :ض � َ
�اق َذ ْر ُعهُ� ،أي
ن�صب
َق ُ�ص َر َخ ْط ُوه؛ ثم قيل لك ّل َمنْ عجز عن �شيء� :ضاق قلبه به َذ ْر ًعا .وهو ٌ
على التمييز .و�ضاق :فاع ُله زماين .وا�ستكرمتني� :أي وجدتني كر ًميا .يقول:
�إن الزم ��ان �ضاق قل ُبه ب�سبب �ضيق قلبي .وذلك �إ�شارة �إلى عظم حال نف�سه.
وقي ��ل� :أراد �أن الزم ��ان َق َ�ص ��دين ب�أحداث ��ه ،فل َّما مل يمُ ْ كن ��ه �أن ي�ؤ ِّثر َّيف ،و�أن
ي�ضي ��ق قلبي ب�سببه� ،ض ��اق قل ُبه عند ذلك؛ لعجزه ع ��ن الت�أثري َّيف ،ووجدين
الكرام كر ًميا يف جميع �أحوايل.

وقال يف التكملة :23 /3
وع ِجز عن َ�سيرْ ها ،قالواَ :
�ضاق َذ ْر ُعهُ،
وكان ال َف�صي ُل �إذا م�شى مع الإبل ف َك َّل َ
وع ِج ��ز ،ثم قيل لكل م ��ن عجز عن �شيء� :ض ��اق به َذ ْر ًعا.
�أي َق ُ�ص� � َر َخ ْط� � ُوه َ
وانت�صاب ��ه على التمييز  ...وا�ستكرمتني :وجدتني كر ًميا .املعنى� :أن الزمان
َق َ�صدين ب�أحداثه ،و�أراد �أن ُيظهر عجزي عن احتمالها ،ف�أعيا ُه مني مرا ُمه،
ووجدين الكرام كر ًميا يف جميع �أحواله.
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ال ّ
ي�شك الناظر �أن �أحد الكتابني كان من�شو ًرا بني يدي م�ص ِّنف الكتاب الآخر.
َ
ٌ
�سخيف ي�ستحقّ احلذف!
وحذف التف�س َري الأول ،وهو
دُو َن �أَ ْن َي ْ�ش َر َق احلِ َ��ج��ا ُز َو جَ ْ
ن�� ٌد

()27

َوال������عِ������ َرا َق������انِ َب���ال��� َق��� َن���ا َوال����� َّ����ش�����آ ُم

ال�شرح يف املنحول � 223 /2سطران ،ويف التكملة  24 /3ع�شرون �سط ًرا .وهذا
دلي ٌل �آخر على �أنها املت� ِّأخرة .ومل جند ما ّ
يدل على اخت�صار املط َّول.
()28
َك َت َبتْ فيِ َ�ص َحائِفِ الـ َم ْجدِ ِب ْ�س ٌم

�����س ال َّ�����س�َلماَ ُم
�����س َو َب���� ْع���� َد َق�� ْي ِ
ُث���� َّم َق�� ْي ٌ

ال�شرح ��ان متقاربان ،وفيهم ��ا عباراتٌ متطابقة و�شاه ٌد ل ��ذي الر ّمة .ويلفت
النظ َر قوله يف املنحول ُ « :226 /2روي « ُك ِت َب ْت» على فعل املفعول الذي مل ُي َ�س َّم
«ومنْ َروى « ُك ِت َب ْت» على ما مل ُي َ�س َّم فاعله فقد
فاعله» ،وقال يف التكملة َ :29/3
َغ ِل َط؛ وقد ر�أى قبله « ِب ْ�س ٌم» مرفوعَ ،
وخ ِف َي عليه هذا الوجه ،فق َّدر �أنه مفعول
مل ُي َ�س َّم فاعله».

فهذا التغليط لقول يف املنحول دلي ٌل على ت� ُّأخر التكملة.
()29
�إِ مَ َّ
ن����ا ُم���� َّر ُة ْب ُ���ن عَ���� ْو ِف ْب ِ���ن َ�س ْعدٍ

َج���� َم���� َر ٌات اَل َت��� ْ��ش�� َت��هِ��ي��هَ��ا ال��� َّن��� َع���ا ُم
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رات العربَ :ق ْي ٌ�س َ
و�ض َّب ��ة ونمُ َ يرْ » (املنحول /2
«ج َم ِ
َغل ��ط يف الكتاب�ي�ن فق ��الَ :
 227والتكمل ��ة  .)29/3وهو خط�أٌ
فاح�ش من وجهنيَ )1( :
ٌ
اجل َم ِ
رات َع ْب ٌ�س ونمُ َ يرْ ٌ
َ
و�ض َّب� � َة ويربوعَ )2( ،ق ْي ٌ�س ال ت�صلح �أن تكون منها؛ لأنها ا�س ٌم جامع لقبائل كثرية،
فتو�سل
وم ��ن قبائلها َع ْب ٌ�س ونمُ َ يرْ ٌ –وهما من اجلمرات -وبنو ُم َّرة قبيلة املمدوحَّ .
مما ي�أكله النع ��ام ،وجعل بني ُم َّرة
املتن ِّب ��ي �إل ��ى دراهمه ب�أن جعل تل ��ك اجلمرات َّ
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و�صحف
وتوهم
جم ��ر ًة خ ًريا منها! َّ
ُ
ال�شارح �أن ��ه �أراد �إدخالهم يف جمرات العربَّ ،
«ع ْب ً�س ��ا» �إلى « َق ْي�س» لين ��درج حتتها بنو ُم َّرة! وهذا اخلط� ��أ املر َّكب يقطع ب�صدور
َ
الكتابني من م�صدر واحد.
()30
ِب��� َت���ـ���ـ���ـ���ـ���اءَاتِ ُن ْ���ط���ق���ـ���ـِ��� ِه ال�� َّت�� ْم�� َت��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ُم

َي�� َت�� َع رَّ ْ
و���س َك�� َم��ا َم�� َّر
�َّث� َن َب��ال�� َّر�ؤُ ِ

كالمه يف قوالب الفار�سية»،
قال يف املنحول « :229/2الأَ ْل ُكن :الذي َي ُ�ص ُّب َ
كالمه يف قالب الفار�سية ،نحو قول
ويف التكملة « :32 /3الأَ ْل ُكن :الذي َي ُ�ص ُّب َ
عبيداهلل بن زياد :افتحوا �سيوفكم! �أيَ :ج ِّردوا �سيوفكم؛ كما يقول ال َع َجمي �إذا
تك َّلم بالعربيةُ :ك ِل املا َء ،و�أنا اخلبزَ ي�أكل! ف ُيجري العربي َة جمرى الفار�سية.
وال ِع ْف ِط ّي :الذي ميزج العربية بالفار�سية �أو غريها من اللغات» .فالحظ اللغة
ن�ص
بالفار�سية لديه ،ومعرفته بقوالبها وب�أ�ساليب �أهلها �إذا تك َّلموا بالعربية ،و�أنَّ َّ
التكملة �أطول و�أجود .هذا وبيت املتنبي ال يحتاج �إلى هذا اال�ستطراد الذي تط َّوع
ن�ص التكملة لأنها
به امل�ص ِّنف ،ومع ذلك تطابقت �سب ُع كلمات برتتيبها ،وطال ُّ
الالحقة.
مِ ْن ُه َما جَ ْ
ت ُل ُب ال َب ـ َرا َع ـ ـ ُة َوالفـ َـ ْـ�ضـ

()31

ـ�� ُل َومِ �� ْن��ـ��ـ�� ُه َمـ ــا َي ْ��ج��ـ��ـ�� ُل ُ��ب ال��ب��ـ��ـِ�� ْر� َ��س��ا ُم

بال�س ْريانيةَ :و َر ُم
والب َ�سامُّ ،
قال يف املنحول « :233 /2الرباعة :الف�صاحة .رِ ْ
وال�سام :ال َو َرم ،وهو دا ٌء يكرث فيه ال َه َذيان» .وقال يف
ال�ص ْدر؛ لأن رِ
البَّ :
َّ
ال�ص ْدرَّ ،
والب َ�سامَ :م َر ٌ�ض حا ٌّد يفقد العلي ُل معه
التكملة « :36 /3الرباعة :الف�صاحة .رِ ْ
بال�س ْريانية بر�شام� ،أي ابن املوت».
عق َله ويكرث معه َه َذيا ُنه .و�أ�صله ُّ
انف ��رد ال�صق ِّلي ب�شرح تركيب الكلمة و�أنها ُ�سريانية .وال�صواب �أنها فار�سية،
ال�ص � ْ�در» املذك ��ور يف املنح ��ول هو تف�سريها بالفار�سي ��ة .ثم طرد الباب
و�أنَّ « َو َر ُم َّ
بال�س ْرياني ��ة .ولو كان املنحول هو املت� ِّأخر وعدل تف�سريها من
وف�سرها ُّ
يف التكمل ��ة َّ
ال�س ْريانية �إلى الفار�س َّية لأدرك �أ َّنها فار�سية.
ُّ
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()32
اج ٍة لمَ ْ �أَ ْق ِ�ض مِ ْنهَا
َف ُق ْل فيِ َح َ

�ير
َع ـ ـلَى َت�� َع�� ِب��ي ِب َهـ ــا � َ��ش��ـ��ـ��ـ�� ْر َوى َن�� ِق ِ

يف�سر �أح ٌد معنى « ُق ْل» ههنا .وقال �أبو علي
ق ��ال ابن امل�ستويف يف النظام «مل ِّ
احل�س�ي�ن بن عب ��د اهلل املغربي ال�صق ِّلي يف �شرح ق�صائد م ��ن �شعر �أبي الطيب...
�إل ��خ» .وهذا التف�سري الذي انفرد به ال�صق ِّلي يوج ��د يف املنحول  237 /2والتكملة
�شئت؛ ف�إ َّنك ال تبلغ َو ْ�ص َف ِ�ش َّدتها».
 ،40/3قالُ « :ق ْل فيها ما َ
َو َج���اعِ ��� ُل��� ُه َي���� ْو َم ال�� ِّل�� َق��ا ِء حَتِ�� َّي�� ِت��ي

()33

ال�س ِّي َد ال َب َط َل ال َق ْر َما
َو ِ�إ اَّل َفلَ ْ�ستُ َ

من غرائب التداخل بني الكتابني �أ َّنه ا�ست�شهد يف املنحول  267 /2بقول عمرو
�ضرب َوجي ُع) ،و�أن�شده �سه ًوا حتت بيت املتنبي الذي
ابن َم ْع َدي َك ِرب (حت َّي ُة بي ِنهم ٌ
قبل هذا .ثم نقل الكالم يف التكملة � 64 /2إلى املو�ضع ال�صحيح ،و�أن�شد �شاهدً ا
�آخر:
�أُ� َ���س�ِّيرِرِّ ه���ا ع��ل��ى ال�� ُّن��ع��م��ان حتى

�����ج����� ْن�����دِ
�أُن���������ي��������� َخ ع�����ل�����ى حت����� َّي�����ت�����ه ب ُ

وعزاه �إلى النابغة الذبياين اغرتا ًرا بذكر النعمان ،وال�صواب �أنه � ً
أي�ضا لعمرو
�رب َوجي ُع) ومل ين�سبه �إلى عمرو مع
اب ��ن َم ْع َدي َك ِرب! ثم �أن�شد (حت َّية بينهم �ض � ٌ
�أنه من �أ�شهر �شع ��ره! ف�أ�صلح ا�ضطرا ًبا با�ضطرابني! وهذا دلي ٌل ظاهر على ت� ُّأخر
التكملة عن املنحول.
()34
ِ�ص
َو�إِ َذا �أَ َت ْت َك َم َذ َّمتِي مِ نْ َناق ٍ

قال يف املنحول :284 /2

َف��� ْه َ���ي ال��� َّ��ش��هَ��ا َد ُة ليِ ِب������أَ يِّن َف��ا�ِ��ض�� ُل

َ
والناق�ص يذ ُّمني ،فذلك دلي ٌل على ف�ضلي؛ لأنه �إمنا
اجلاهل
أيت
يقول� :إذا ر� َ
َ
العلم �أع ��دا ُء) ،ومثله قول
يذ ُّمن ��ي لأنه �ضدِّ ي كم ��ا قيل( :واجلاهل ��ون ل ِ
أهل ِ
قول ِّ
ال�شاعر( :وذو ال َّنقْ�ص يف ال ُّدنيا بذي ال َف ْ�ضل ُمو َل ُع) .ومثله ُ
الطر َّماح:
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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�شقي باللئام ول��ن َت��رى
و� يِّأن ٌّ

مي ال��� َّ��ش��م��ائ��لِ
���ش��ق�� ًّي��ا ب��ه��م �إال ك�����ر َ

ويف التكملة :18 /4
الناق�ص يذ ُّمني ،فذلك دلي� � ٌل على ف�ضلي ،لأنه �إمنا يذ ُّمني
أيت
يق ��ول� :إذا ر� َ
َ
العلم �أع ��دا ُء) ،وهذا �إمنا
م ��ن �أجل �أنيِّ �ض ُّده ،كما ق ��ال( :واجلاهلون ل ِ
أهل ِ
قول ِّ
ُيروى لل�شافعي .ومثله ُ
الطر َّماح:

�شقي باللئام ول��ن َت��رى
و� يِّأن ٌّ

مي ال��� َّ��ش��م��ائ��لِ
���ش��ق�� ًّي��ا ب��ه��م �إال ك�����ر َ

فال ��كالم متطابق ،وا�ست�شهد يف املنحول ب َع ُج ��ز بيت عائر ،ون�سبه يف التكملة
لل�شافعي ،ومل يعرف �صد َره فيهما .ولو كان الرتتيب بالعك�س لكان قد �أ�سقط ا�سم
ال�شافعي بعد معرفته ،وهو احتمال ال تن�شرح �إليه النف�س.
وه ��ذا ال�شاهد ن ��اد ٌر ج ًّدا يف كتب ال�شع ��ر والأدب ،ومل ي�ست�شه ��د به ال�ش َّراح.
و ُين�س ��ب يف كتب الزُّهد �إلى علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،وال�صواب �أنه البن
�أبي الربيع املو�صلي كما يف �أ�سرار البالغة .265
وكذل ��ك �أورد (وذو ال َّن ْق� ��ص يف ال ُّدنيا بذي ال َف ْ�ضل ُمو َل� � ُع) عائ ًرا مع �شهرته
لأب ��ي َّمتام ،و�أ�سقطه يف التكملة .على �أنَّ ُن�سخ املنح ��ول ال ُيركن �إليها ،وهي فرو ٌع
لن�سخة مت� ِّأخرة؛ فقد يكون هذا ال�شاهد حا�شي ًة لقارئ ،و�أدخلها النا�سخ يف املنت.
()35
ا�س ُك َّل ُه ُم
َل ِو ْا�س َت َط ْعتُ َر ِك ْبتُ ال َّن َ

�إِ َل����ى � َ��س��عِ��ي��دِ ْب ِ���ن عَ�� ْب��دِ ال�� َّل��ـ�� ِه ُب�� ْع�� َرا َن��ا

يف املنحول :295 /2
 ...وال ُب ْع ��ران :جمع بع�ي�ر .ون�صبه يجوز من �أوجه� :أحده ��ا :امل�صدر الواقع
موق َع احلال� ،أي ركبتُهم َ
مثل ال ُبعران ،ثم حذف امل�ضاف و�أقام امل�ضاف �إليه
فعل َّ
دل عليه َر ِك ْبتُ � ،أي �صيتهم ُبعرا ًنا .والثالث:
مقام ��ه .والثاين :ب�إ�ضمار ٍ
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الركوب واال�ستي�ل�ا َء وال َق ْه َر،
عل ��ى التميي ��ز؛ لأنَّ قولهَ :ر ِك ْبتُ النا� ��س احتمل
َ
فف�سره باملعنى املق�صود ،ون�صبه على التمييز ،كقولهم :امتلأ الإناء ما ًء.
َّ

ويف التكملة :26 /4
 ...وال ُب ْع ��ران :جمع بعري ،مثل َقفيز و ُق ْف ��زان .ويجوز ن�ص ُبه من ثالثة �أوجه:
�إن �شئ � َ�ت ن�صبته ب�إ�ضم ��ار فعل على احلال �أو على التميي ��ز .ف�أما الأول ف�إ َّنه
النا�س ك َّله ��مَّ ،
دل على قوله �صيرَّ تهم ،ف�أ�ضم ��ره .تقديرهَ :لو
ملَّا ق ��ال :ركبتُ
َ
ا�ست ََط ْعتُ
ا�ست ََط ْعتُ �صيتُ ال َّن َ
ا�س ُبعرا ًنا وركبتُهم .وتقدير الوجه الثاينَ :لو ْ
ْ
�ص�َّيرَرَّ تُ ال َّنا� � َ�س ك َّلهم َ
مثل ال ُبعران ،ث ��م حذف امل�ضاف و�أق ��ام امل�ضاف �إليه
النا�س ك َّلهم ،احتم ��ل �أن يكون
مقام ��ه .والوج ��ه الثالث� :أن ��ه ملَّا قال :ركب ��تُ
َ
مبعن ��ى ا�ستوليتُ عليه وقهر ُتهم ،كما يقالَ :ر ِك َبه ال َّدين �أي غلبه؛ واحتمل �أن
وف�سره باملعنى املق�صود.
يكون مبعنى الركوب احلقيقيَّ ،

التطابق كب�ي ٌ�ر يف الكلمات واملعاين ،والأوجه النحوية الثالثة هي هي� ،إال �إنه
عك�س ترتيب الأول والثاين ،وال توجد �إال يف هذين الكتابني ،والتكلُّف ظاه ٌر عليها.
ومل يقف ابن ج ِّني وال غريه عند هذا املو�ضع.
()36
َت َخا ُل ُه مِ نْ َذ َكا ِء ال َق ْلبِ ُم ْح َتمِ ًيا

َومِ ������نْ َت��� َك��� ُّرمِ ��� ِه َوال��� ِب���� ْ���ش��� ِر َن��� ْ��ش�� َوا َن��ا

قال يف املنحول :297 /2
قول ��هُ :م ْح َتمِ ًي ��ا :من االحتماء ،وهو ق َّلة الأكل .ومعن ��اه :من َف ْرط ذكائه ك�أنه
ُم ْح َت � ٍ�م م ��ن الطعام؛ لأن ق َّلة الأكل تحُ ِ ُّد الفهم وتق� � ِّوي احلوا�سّ  ،كما �أن كرثة
الأكل ُت ْعمي القلب.

وقال يف التكملة :28 /4
ذكي حا ّد احلوا�� �سّ ك�أنه ُم ْحت ٍَم .و�إمنا �ش َّبه ��ه باملُ ْحتمي؛ لأن
 ...املعن ��ى� :أن ��ه ٌّ
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443

911

أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ  /دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2022م
ﻛﺎﻧﻮن ّ

12 11

57

احل ْمي ��ة وق ّل ��ة الأخذ من الطعام ُي ِح� � ُّد الفهم ويق ِّوي احلوا�� �سّ  ،كما �أن كرثة
ِ
الأكل ُت ْعمي القلب و ُت َب ِّلد القريحة ،ولهذا قيل :ال ِب ْطنة ُتذهب ال ِف ْطنة .وكذلك
�سخي النف�س ،فلهذا �ش َّبهه يف كرمه و ِب ْ�ش ِره به.
ال َّن ْ�شوان يكون َح َ�سن الأخالق ّ
وربمَّ ا �ش َّبهوا الكر َمي باملري�ض ل َف ْرط حيائه ولنی ُخ ُلقه ،كما قالت اخلن�ساء:

ِي�ص َتـ ـ ـ َـخا ُل ُه
و ُم َخـ ـ ِّرقٍ عن ـ ــه ال َقمـ ـ ُ

و� ْ��س َ��ط ال�� ُب�� ُي��وتِ م��ن ا َ
حل�� َي��ا ِء َ�سقِي َما

وقال �آخر:
�إِذا َغدا امل ِْ�س ُك َي ْجري يف َم َفا ِر ِق ِه ْم

راح��وا َتخا ُل ُه ُم َم ْر َ�ضى من ال َك َر ِم
ُ

ف�شرح التكملة �أطول و�أف�ضل ،وفيه زياداتٌ و�شواهد.
()37
َخلاَ ئ ٌِق َل ْو َحـ َوا َه ــا ال َّز ْنـ ـ ُج اَل ْن َقلَ ُب ـ ــوا

ُظ�� ْم َ��ي ِّ
ال�ش َفا ِه جِ �� َع��ا َد َّ
ال�ش ْع ِر ُغ�� َّرا َن��ا

يف املنحول :301 /2
ُ
الظ ْم َي :جمع �أَ ْظمى َ
ال�ش َفة ،وقيل :دقيق َّ
وظ ْمياء ،وهو �أ�سمر َّ
ال�ش َفة .ويروى:
«لمُ ْ � َ�ي ِّ
ال�ش َف ��ا ِه» .وال ُغ َّران :جمع �أَ َغ ّر ،وهو الأبي�ض .يق ��ول :لهم َخلاَ ِئق ح�سنة،
ي�ض الوجوه�ُ ،س ْم َر ِّ
ل ��و كانت يف الز جَّْن لتح َّولوا عن �سوادهم و�صاروا ِب َ
ال�شفاه،
ي�ض ُ
و�شعورهم َق َط ٌطَ .
ِجعا َد ُّ
ال�شعور .و�إمنا قال ذلك؛ لأن ِ�شفاههم ِب ٌ
واجل ْعد:
ال�س ْبط.
هو الذي دون ال َق َطط ،وفوق ال َّر ْجل ،وال َّر ْجل :فوق َّ

يف التكملة :31 /4
َخلاَ ِئ ��ق :خ�ب�ر مبتد�أ محذوف� ،أي له ��م َخلاَ ِئقُ .ظ ْم َي ِّ
ال�ش َف ��ا ِه :جمع �أَ ْظمى
َ
ال�ش َفة؛ يريد ال َّلمى وهو ُ�س ْمر ٌة تعل ��و َّ
وظ ْمي ��اء ،وهو الأ�سم ��ر َّ
ال�ش َفة ،والعرب
ال�ش ْع ��رَ ،
وجع ��اد :جمع َج ْعد ،يق ��ال :رج ٌل َج ْعد َّ
و�ش ْع ٌر َج ْعد ،وهو
ت�ستح�سن ��هِ .
ال�س ْبط .وال ُغ� � َّران :جمع �أَ َغ ّر ،وهو الأبي�ض .يق ��ول :لهم َخلاَ ِئق ح�سنة،
�ض ��د َّ
ي�ض الوجوه ُ�س ْم َر ِّ
ل ��و كانت يف الزَّن لتح َّولوا عن َ�س ِج َّيته ��م ،و�صاروا ِب َ
ال�شفاه
ِجعا َد ُّ
و�شفاههم ِب ٌ
ي�ض.
خ�ص الز جَّْن؛ لأنهم ُ�سو ٌد ِ
ال�شعور .و�إمنا َّ
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ومما ُي�س�أل عنه يف هذا البيت �أن يقال :لمِ َ قال :انقلبوا َج َع َد َة َّ
ال�ش ْعر ،والز جَّْن
َّ
ال تكون �شعورهم �إال َج ِع َد ًة؟ واجلواب ما قاله القا�ضي علي بن عبدالعزيز يف
ال�ش ْعر َ
الو�ساطة� :إن َّ
وال�صقالبة من ال ُّروم
اجل ْعد هو ِّ
املتو�سط بني َ�ش ْعر ال ُّروم َّ
ال�صقالبة ال ُّروم فيقال له َ�س ْب ٌط
والربي ��ر ،وهو املحمود املُ ْ�ست ََح ّب .ف�أ ّما َ�ش ْعر َّ
و�ش ْعر الزُّنوج يقال له َق َط ٌط و ُم َف ْل َف ٌل و ُم َر َّب ٌبَ ،
و َر ْ�س ٌلَ ،
واجل ْعد وال َّر ْجل بينهما.

ط ��ال ال�شرح يف التكملة ،واقتب�س فيه هذا االقتبا�س الق ِّيم من الو�ساطة .ومع
ذل ��ك اتَّفق الكتابان على قوله« :الز جَّْن ِ�شفاههم ِب ٌ
ي�ض»! فلو كان الكتابان لرجلني،
ل�صحح �أحدهما قول الآخر.
َّ
()38
َ ألَعِ ُّ
�������ف عَ�� َّم��ـ��ـ��ـ��ـ��ا فيِ � َ���س��� َرا ِوي�َل�ااَ ِت��� َه���ا

�إِ يِّن َعلَى َ�ش َغفِي مِبَا فيِ ُخ ْم ِرهَا

ا�ست�شهد يف املنحول  308 /2والتكملة  39 /4ب َع ُجز بيت الع َّبا�س بن الأحنف
(ع ُّف َّ
ال�ضم ِري ولكن فا�سقُ ال َّن َظ ِر) ،دون �صد ِره! ومل ي�ست�شهد به يف هذا املو�ضع
َ
� ُّأي �شارح �آخر .وقد ا�ست�شهد ابن وكيع ( 76 /3ن�شرتنا اجلديدة الكاملة) ب�شواهد
لأبي نوا�س و�صريع وابن �أبي ُزرعة ،ومل يورد بيت الع َّبا�س.
و�س ال َغا ِل َب ُ
ات َعلَى ال ُعل
ِت ْل َك ال ُّن ُف ُ

()39

َوال��ـ�� َم ْ��ج�� ُد َي�� ْغ�� ِل�� ُب�� َه��ا عَ��لَ��ى � َ��ش�� َه�� َوا ِت�� َه��ا

يف املنحول :312 /2
النا�س على املع ��ايل فيحوزونها دونه ��م ،واملج ُد يغلبهم
املعن ��ى �أنه ��م يغلبون َ
عل ��ى �شهواتهم فيح � ُ
�ول بينهم وبينها ،فال ي�أتون ما يلحقه ��م فيه عا ٌر َ
و�شينْ ٌ؛
املجد وال ِّرفع ِة وال ُعال.
وي�صرفون �شهواتهم �إلى اكت�ساب ِ

ويف التكملة :43 /4
النا�س على املعايل فيحوزونها دونهم ،واملج ُد يغلبهم على
يعن ��ي �أنهم يغلبون َ
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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ُ
فيحول بينهم وبينها ،فال ي�أت ��ون ما يلحقهم فيه عا ٌر َ
و�شينْ ٌ .ي�شبه
�شهواته ��م
قوله:

����ل ِب َ
َج������������ َوا ٌد َب����خِ ����ي ٌ
������ج������ودَا
�������������أ اَّل َي ُ

����ي����ر عَ����لَ���� ْي���� ِه ال���� َّن����دَى
����ي����ر �أَمِ ٌ
�أَمِ ٌ

فالكالم متطابق ،و�أ�ضاف نظ ًريا من �شعر املتنبي.

َف���إِ َذا َن�� َوتْ َ�س َف ًرا �إِ َل�� ْي َ��ك َ�س َب ْق َنهَا

()40

َف���أَ� َ��ض�� ْف��تَ َق�� ْب�� َل ُم َ�ضا ِفهَا َح اَ��ال ِت�� َه��ا

قال يف املنحول  ،317 /2وتك َّرر يف التكملة  ،50 /4بحروفه تقري ًبا:
و�س َب ْقنَ
«وم ��ن روى بالت ��اء� ،أي َ�س َب ْق َت َها ،فق ��د َ�ص َّح َف .و َن َو ْت :فعل الرج ��الَ ،
لل ِع�َّل�اَّ ت ،والهاء لل ِّرجال ،وكذلك يف ُم�ضافه ��ا وحاالتها .واملُ�ضاف :م�صد ٌر،
ب�ضيافت ��ه .يقول� :إن
م ��ن قول ��ك� :أ�ضفت الرجل �إ�ضاف� � ًة و ُم�ضا ًف ��ا �إذا ُق ْم َت ِ
ال ِّرج ��ال �إذا َن� � َو ْت َ�س َف� � ًرا �إلى لقائ ��ك�َ ،س َب َق ْت َها ال ِع�َّل ُاَّ تُ �إلي ��ك ،ف�أنزلتَها يف
ج�سم ��ك و�أَ َ�ض ْفتَها قب ��ل �أن ُت�ضيف الرجال .وتقدي ��ره :ف�أَ َ�ضف َْت حاالتها� ،أي
ِعلاَّ ت الرجال».

ق ��ال الواحدي « :382وجمي� � ُع النا� ��س َر َو ْوا َ�س َب ْق َت َها بالتاء .ق ��ال ابن فورجة:
وال�صواب عن ��دي َ�س َب ْق َن َها بالنون» .فقد خالف ابنُ فورج ��ة �إجما َع ال ُّرواة ،وتابعه
وا�شتط فكتبها بالنون يف املنتَّ ،
َّ
وخط�أ
�صاحب املنحول والتكملة ،من غري ت�سميته،
ُ
ال ِّرواية ال�صحيحة.
ال�ساوي قد رغب �إلى
وه ��ذا املو�ضع ،فوق داللته املعت ��ادة ،يكاد يدفع �أن يكون َّ
�شرح لغ�ي�ره؛ فلو كان الأمر كذلك ل ��كان ال�صق ِّلي قد تق َّرب �إليه
ال�صق ِّل ��ي ب�إمتام ٍ
بال�سطو على ال�شرح الأول ،ومل يقل ّ
قط� :أ�صاب �أو �أخط�أ امل�ص ِّنف ال�سابق .وواقع
َّ
احلال �أنه �أخذ وترك ب�أ�سلوب الذي يت�ص َّرف يف كتابه القدمي كما ي�شاء.
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َو َت�� ْر ُك َ
��ك فيِ ال��دُّ َن�� َي��ا َد ِو َّي���ا َك َ���أ مَّ َ
ن��ا

()41

َت����دَا َو ُل َ�س ْم َع ال��ـ�� َم�� ْر ِء �أَ مْ ُ
ن�� ُل�� ُه ال َع ْ�ش ُر

قال يف املنحول  322 /2والتكملة  ،56 /4حر ًفا بحرف�« :ش َّبه ال�صوتَ الذي
يكون يف احلرب ب�صوت البخار الذي ي�سمعه الإن�سانُ �إذا �س َّد �أذنيه ب�أنامله».
وعزاه ابن امل�ستويف �إلى �شرح املخزومي ،فاتَّفق الكتابان على �أخذ هذا الن�صّ
النادر من غري ن�سبته �إلى املخزومي ،كما ح�صل لقول ابن فورجة املذكور �آن ًفا.
()42

�إِ َذا ال َف ْ�ض ُل لمَ ْ َي ْر َف ْع َك َعنْ ُ�ش ْك ِر َناقِ�ص

َعلَى هِ َب ٍة َفال َف ْ�ض ُل فِي َمنْ َل ُه ُ
ال�ش ْك ُر

قال يف املنحول :323 /2
ناق�ص ،حتى حتتاج �إلى �أن
يق ��ول� :إذا كان َف ْ�ضلك ال يرفعك عن َقبول �صل� � ِة ٍ
ال�سفلى.
ت�شكره على ِه َبته ،فالف�ضل له ،ال لك؛ لأن اليد العليا خ ٌ
ري من اليد ُّ

ال ��كالم يف التكمل ��ة  56 /4بقريب من نظمه وكلمات ��ه .وال توجد الإ�شارة �إلى
وال�سفلى يف ال�شروح الأخرى.
اليد العليا ُّ
()43
ال�ص ْلتُ فِي ِه َوعَامِ ٌر
ِق َر ٌان تَلاَ َقى َّ

َك�� َم��ا َي�� َت�َل�اَ َق��ى ال��هُ�� ْن�� ُد َو يِ ُّ
ان َوال َّن ْ�ص ُر

ف�سرها ال�ش َّراح .لكن
توحي عبارة املتنبي ب ِقران الكواكب عا َّم ًة ،وكذلك َّ
اقت�صر ال�صق ِّلي يف املنحول  328 /2والتكملة  62 /4على ِقران امل�شرتي و ُزحل
خا�ص ًة ،وقال« :لأن ِقرانهما ّ
يدل على ُم ْل ٍك عظيم».
َّ
()44
ُم َفدًّى ِب�آ َبا ِء ال ِّر َجالِ َ�س َم ْي َد ًعا

هُ �� َو ال�� َك�� َر ُم الـ َمدُّ ا َّل���ذِ ي َم��ا َل�� ُه َج�� ْز ُر

ق ��ال يف املنح ��ول « :329 /2بخالف الأنه ��ار ف�إ َّنه ال َم َّد لها وال َج ��زْ ر» ،وهو كال ٌم
غري ��ب ال يحت ��اج �إليه البي ��ت امل�شروح .ثم قال يف التكمل ��ة « :63 /4يتبينَّ يف بحر
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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الهن ��د وفار� ��س و�أنه ��ار ال َب ْ�صرة» .في � ّ
�دل هذا الت�صحي ��ح على ت� ُّأخ ��ر التكملة عن
املنحول.
()45
َو َما ِز ْلتُ َح َّتى َقاد يَِن َّ
ال�ش ْو ُق َن ْح َو ُه

قال يف املنحول :329 /2

ُي���� َ���س���ا ِي��� ُر يِن فيِ ُك���� ِّل َر ْك�����بٍ َل���� ُه ِذ ْك���� ُر

«يق ��ول :ما ِز ْل ��تُ ُي�سايرين ِذ ْك ُره حتَّى قادين َّ
ال�ش ْو ُق نح� � َوه� ،أي ما ِز ْلتُ �أَ ْ�س َم ُع
بجوده و َك َرمه حتَّى ْ
ا�ش َت ْقتُ �إلى لقائه ف َق َ�ص ْد ُته» .وعبارة التكملة �« :64 /4أي
ُ
بجوده و َك َرمه ح َّت ��ى ْ
ا�ش َت ْقتُ �إلى لقائ ��ه ف َق َ�ص ْد ُته» ،فاخت�صر
ما ِز ْل ��تُ �أَ ْ�س َم ُع ُ
ن�صف الكالم لعدم احلاجة �إليه ،و�أبقى �إحدى ع�شرة كلمة متتابعة بحروفها.

وهن ��ا نكت ��ة �صغرية ،ففي املطب ��وع «�أي ما ِز ْل � ُ�ت �أَ ْ�س َم ُع بخ�ب�ره» ،فا�ستغربتها
«بجوده» كما يف
ل�ضع ��ف الثقة مبح ِّقق املنح ��ول ،فراجعت املخطوطات ووجدته ��ا ُ
ت�صحح ت�صحيفات ُن�سخ املنحول.
التكملة .وقد وجدتُ مرا ًرا �أن التكملة ّ
()46
َك�أَ َّن َك َب�� ْر ُد الـ َما ِء اَل َع ْي َ�ش دُو َنه

قال يف التكملة :65 /4

َو َل ْو ُكنْتَ َب ْر َد الـ َما ِء لمَ ْ َي ُك ِن الع ِْ�ش ُر

أحد ُم ْف َت ُق ٌر �إليك ،وال َ
عي�ش له مع َفقْدك ،كما �أنه ال َع ْي َ�ش له مع
«املعنى :ك ُّل � ٍ
َف ْق ��د املاء ،بل هو �أ�ش ُّد �إليك َف ْق ًرا؛ لأن املاء قد ُي ْ�صرب عنه ع�شرة �أيام ،و�أنت
صرب عنك �ساع ًة».
ال ميكن ال� ُ

وه ��و بحروف ��ه تقري ًبا يف املنح ��ول  .330 /2وقد نقله ابن امل�ست ��ويف ك�أ َّنه من
ال�صقلي.
فرائد ِّ
()47
حل ْل ُم َواحل َِجا
َان �إِ َل ْي َك ال ِع ْل ُم َوا ِ
َدع يِ

قال يف املنحول :331 /2
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يق ��ول :دعاين �إليك ما فيك م ��ن العلم واحللم والعقل .وق ��د ُروى «وال ُّنهى»،
واملعنى واحد .ونائ ُلك الذي تنرثه بني يدي ُ�س�ؤَّالك وتف ِّرقه على النا�س ،وهذا
ال ��كالم والنظ ��م لل�شعر الذي تقوله؛ لأنه ُروي �أن املم ��دوح كان �شاع ًرا َح َ�سن
ال�شعر .وقيل� :أراد به كالمه الذي نظمه يف َم ْدحه ِوذ ْكر �أو�صافه.

ويف التكملة :65 /4
�أي :بعثن ��ي �إلى َق ْ�صدك ما فيك من العلم واحللم والعقل ،ونائ ُلك املنثور بني
يدي ُ�س َّ�ؤالك ،وكالمي الذي نظمتُه يف �أو�صافك ومدحك.

ف� � َّرق القولني يف املنحول ث ��م جمعهما يف التكملة .ول ��و كان الرتتيب بالعك�س
ل ��كان قد قر�أ عبارة التكملة وا�ستق�ص ��ى �أ�صلها فجعلها قولني ،و�سكت عن الإدالل
ب�صنيعه!
()48
َو َما �أَ َنا َو ْحدِ ي ُق ْلتُ َذا ِّ
ال�ش ْع َر ُك َّل ُه

َو َلكِنْ لِ�شِ ْعرِي ف َ
ِيك مِ نْ َن ْف�سِ ِه �شِ ْع ُر

قال يف املنحول :332/2
يعن ��ي :ملَّا �أردتُ َن ْظ َمه فيك كان ُيعني على مدحك فينظم نف�سه افتخا ًرا بك.
مقام �شع � ٍ�ر �آخر ،فك�أنَّ ذلك ا ُ
حل ْ�سن �شع ٌر
وقي ��ل� :أراد �أن ُح ْ�سن �شعري يقوم َ
يف �شعري فيك.

وقال يف التكملة :47 /4
املعنى� :أن ال�شعر ملا �أردتُ َن ْظ َمه يف مناقبك كان ُيعينني على مدحك وينظم
نف�س ��ه لك افتخا ًرا ب ��ك� ,أخذه من قول �أبي متام «تَغا َي� � َر ِّ
ال�ش ْع ُر فيه� ...إلخ».
و َق َل َب هذا املعنى � ً
أي�ضا يف قوله« :مل ُت ْ�س َم يا هارونُ � ...إلخ».

فال�شرح كاملتطابق ،وحذف التف�سري املرجوح ،و�أ�ضاف �شواهد.
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�أَ َع ْزمِ ي َطا َل َه َذا ال َّل ْي ُل َفا ْن ُظ ْر

()49

�أَمِ ��� ْن َ
���ك ال���ُّ��ص�� ْب�� ُح َي��� ْف��� َر ُق َ�أ ْن َي ُ����ؤو َب���ا

متقارب يف الكتابني،
أبيات للمتنبي يف و�صف طول الليل ،و�شرحهما
خم�س ُة � ٍ
ٌ
وبينهما كلماتٌ م�شرتكة كالعادة .وال�شاهد �أنه �أ�ضاف يف التكملة « :73 /4وهذه
�أبياتٌ يف طول الليل ،كلُّها ح�سنة وت�شبيهات بديعة» .وهذا اال�ستح�سان ال يوجد يف
املنحول  ،339 /2فلو كان هو املت� ِّأخر لبقي فيه.
تنتهي هنا الأجزاء املطبوعة من التكملة ،ونبد�أ بالإحالة على ن�سخة ويل الدين.
()50
ني ُّ
مِ َن ال َقا�سِ مِ َ
ال�ش ْك َر َب ْينِي َو َب ْي َن ُه ْم

قال يف املنحول :384 /2

ِ ألَ َّن��هُ�� ُم ُي ْ�سدَى �إِ َل�� ْي��هِ�� ْم ِب����أَ ْن ُي ْ�سدُوا

يق ��ول :هو من قوم ق�سموا ال�شك ��ر بيني وبينهم ،ف�أنا �أ�شكرهم على �إنعامهم،
وه ��م ي�شكرونني عل ��ى قبويل منهم ب َّره ��م .وهذا معنى قول ��ه :لأنهم ي�سدى
�إليه ��م ب�أن ي�س ��دوا� ،أي �أنهم يع ّدون نعمهم على غريه ��م نعمة على �أنف�سهم،
في�شكرون َمنْ َق ِب َل نعمهم ويثنون عليهم ،وهذا من قول التهامي:

ودع�����ا ل�����س��ائ��ل��ه و�أع����ل����ن ���ش��ك�� َره

ح���ت���ى ح�����س��ب��ن��ا ال�������س���ائ��� َل امل�����س��ئ��وال

ع�صري
وكلُّ ��ه تقري ًب ��ا يف التكمل ��ة خ ،172 /وفيه ��ا ه ��ذا ال�شاه ��د للتِّهام ��ي
ّ
امل�صنف.
()51
َف ُ�ش ْكرِي َل ُه ْم ُ�ش ْك َرانِ ُ�ش ْك ٌر َعلَى ال َّندَى

قال يف املنحول :385 /2

َو ُ�ش ْك ٌر َعلَى ُّ
ال�ش ْك ِر ا َّلذِ ي َو َه ُبوا َب ْع ُد

يق ��ول� :إين �أ�شكرهم م ��ن وجهني� :أحدهما عل ��ى ِن َعمهم عل � ّ�ي ،والثاين على
�شكرهم يل يف قبول ِن َعمهم ،وهذه نعمة جمددة .هذا البيت من بدائعه التي
مل ي�سبق �إليه.

12 11

57

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ  /دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2022م
ﻛﺎﻧﻮن ّ

918

وكله يف التكملة خ ،172 /وفيه هذا اال�ستح�سان بنف�س العبارة.
()52

�إِ َذا َ�ض ْو�ؤُهَا اَل َقى مِ َن َّ
الطيرْ ِ ُف ْر َج ًة

َت��� َد َّو َر َف�� ْو َق ال َب ْي ِ�ض مِ ْث َل ال�� َّد َراهِ ِ��م

ال�ش ��رح كاملتطابق (املنحول  ،401/2والتكملة خ .)178 /ويف التكملة حديثٌ
طويل عن تفا�ضل ال�شعراء يف و�صف اجليو�شُ ،ي�ؤذن ب�أنها تالية للمنحول.
()53
َم����ا َر�آه������ا ُم���� َك���� ِّذ ُب ال��� ُّر� ْ���س���لِ �إال

� َ���ص��� َّد َق ال��� َق��� ْو َل فيِ �ِ��ص��ف��اتِ ال��ُب��ررُ َ اقِ

قال يف املنحول « :487 /2هذا البيت زائد» ،وقال يف التكملة خ« :206 /هذا
البيت زائد مل يوجد يف ن�سخة �صحيحة».
م�شروحا م ��ع ّ
ال�شك في ��ه �إال يف هذي ��ن الكتابني .وهو
وال يوج ��د ه ��ذا البيت
ً
ثابت للمتن ِّبي ،وينا�سب ال�سياق �أ ّمت
مع �سقوطه من من معظم ال ُّن�سخ وال�شروح ٌ -املنا�سبة .ويبدو �أنَّ املتن ِّبي �أ�سقطه ملا فيه من جتاوز.
()54
��ا���س َم���ا لمَ ْ َي������ َر ْو َك َ�أ� ْ���ش��� َب���ا ُه
ال�� َّن ُ

َوال������دَّهْ ������ ُر َل���� ْف ٌ
����ظ َو َ�أ ْن����������تَ َم��� ْع��� َن���ا ُه

قال يف املنحول :531 /2
امل�ص ��راع الأول له معنيان� :أحدهما� :أن النا� ��س �إذا مل تكن فيهم مت�ساوون،
لي� ��س لواحد منهم ف�ض ٌل عل ��ى �صاحبه ،ف� ��إذا َح َ�ض ْرتَهم َف َ�ض ْل َته ��م فتفاوتوا
ب ��ك ،ف�صاروا املف�ضولني و�أنت الأف�ضل .والثاين� :أن النا�س ما مل يروك فهم
�س ��واء ،ف� ��إذا ر�أوك تفا�ضلوا يف �أقداره ��م ،فكل من ر�آك �أك�ث�ر فهو �أ�شرف،
وكل م ��ن َق َّر ْب � َ�ت منزلت ��ه منك فهو �أف�ضل .يري ��د� :أن النا� ��س �إذا ر�أوه تع َّلموا
أ�سباب الريا�سة منه ،واهتدوا ب�أفعاله �إلى املكارم ،فمن َ�ص ِحبه �أكرث كان �إلى
� َ
ال�سيادة �أقرب.
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و�أم ��ا امل�صراع الثاين فمعن ��اه� :أن الأفعال التي تن�سب �إل ��ى الدهر من �إعزاز
و�إذالل ،و�إح�س ��ان و�إ�ساءة� ،إمنا هي عبار ٌة عنه و�إنها ُتن�سب �إليه بالقول ،و�إال
يف احلقيقة ف�أنت فاعلها وا َمل ْع ِن ُّي بها؛ لأنك تفعل ذلك دون الدهر.

وقال يف التكملة خ:224 /
يقول :النا� � ُ�س �إذا مل يكن فيهم مت�ساوون ،لي�س لأحدهم على �صاحبه ف�ض ٌل،
ف� ��إذا َ�شهِ ْدت َف َ�ض ْلتَهم فتفاوت ��وا بك ،ف�أنت الأف�ضل وه ��م املف�ضولون .ي�شبه
قول ��ه � ً
أي�ضا« :ر�أيتُ عل ًّيا وابنه� ...إلخ» .وفي ��ه وج ٌه �آخر ذكره املخزومي ،وهو
�أن النا� ��س ما داموا ممنوعني م ��ن ر�ؤيتك مت�شابهون مت�س ��اوون ،ف�إذا ر�أوك
تفا�ضل ��وا وتفاوت ��وا يف �أقداره ��م ،ف ��كل م ��ن ر�آك �أكرث فهو [�أ�ش ��رف] ،وكل
أ�سباب
م ��ن َ
خدمك �أط ��ول كان �أرفع .يريد� :أن النا�س يتع َّلمون من ��ه �إذا ر�أوه � َ
الريا�سة ،ويهت ��دون ب�أفعاله �إلى طرق املعايل ،وك ّل من َ�ص ِحبه �أكرث كانت �آلة
نف�سها� ...إلخ».
ال�سيادة فيه �أجمع .ينظر �إلى قوله�« :إذا ْ
منعت منك ال�سيا�س ُة َ
ومعن ��ى قول ��هَ « :وال َّد ْه ُر َل ْف � ٌ�ظ َو�أَ ْن َت َم ْع َن ��ا ُه»� ،أي �إن الأفعال الت ��ي ُتن�سب �إلى
وو�ضع� ،أن ��ت فاعلها عل ��ى احلقيقة ،وهي
الده ��ر ،من �إع ��زازٍ و� ٍ
إذالل ورف � ٍ�ع ٍ
ُتن�س ��ب الدهر بالقول ،و�أنت املراد .كما قال الأحن ��ف ملعاوية�« :أنت الزمان،
�إن �صلحت �صلح و�إن ف�سدت ف�سد» ،ويف احلديث« :ال ت�س ّبوا الدهر ف�إن الدهر
ه ��و اهلل تعالى» ،يعني �أن املوت واحلي ��اة والأفعال �إمنا هي [من] اهلل تعالى،
لي�س للدهر منها �شيء.

ههن ��ا نق� � ٌل م ��ن « َفتْق الكمائ ��م» لأب ��ي مح ّمد طاهر ب ��ن ا ُ
حل�سني ب ��ن يحيى
ا َمل ْخزوم ��ي الب�ص ��ري �أ�صلاً الرازي موط ًن ��ا ،املتو َّفى بعد �سن ��ة 420هـ .ومل يوجد
ه ��ذا ال�ش ��رح بعد ،وقد وقف عليه كثريون ونقلوا من ��ه .ووقف ال�صق ِّلي يف املنحول
والتكملة على نف�س املوا�ضع! وم�ضى نق ٌل �آخر من غري ت�سمية املخزومي ،وال �أرتاب
ب� ��أن فيهما اً
نقول �أخرى غ�ي�ر من�سوبة .ومل يقف �سائر ال�ش� � َّراح على املوا�ضع التي
وقف هو عليها.
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التو�س ��ع يف ال�شرح وجتويده و�إ�ضافة �شواهد
وتك� � َّررت يف هذه اجلملة ظاهر ُة ُّ
�إلي ��ه .و�سقطت كلم ��ة «�أ�شرف» م ��ن ن�سخة التكمل ��ة ،و�أراد النا�س ��خ �أن يكتبها يف
الهام�ش ثم ن�سيها ،وها هي يف املنحول!
()55
َو َفا�ؤُ ُك َما َكال َّر ْب ِع �أَ ْ�ش َجا ُه َطا�سِ ُم ْه

ِب�أَ ْن ُت ْ�س ِعدَا َوالد َّْم ُع �أَ ْ�ش َفا ُه َ�ساجِ ُم ْه

يف املنحول :13 /3
[خاطب �صاحبيه ،وقد الما ُه على البكاء على ال َّربع ،فقال :وفا�ؤكما ب�إ�سعادي
َ
دار�سهُ .والطا�س ��م والطام�س مبعنى الدار�س .و�أ�شجاه� :أ�ش ُّده
كال َّربع �أ�شجا ُه ُ
�شجوا ،وال�شجو :احلزن� .أي :ال �أبكي ال َّر ْب َع و�صرتُ �أبكي وفاءكما معه!]
وقال ال�شيخ �أبو الفتح ابن جني ،وهذا لفظه �أماله �إمال ًءَ :ط َ�سم َي ْط ِ�سم َط ْ�س ًما
فه ��و طا�س ��م� ،إذا در�س وانمْ َ َح ْت �آث ��ا ُره .وكذلك َط َم� ��س َي ْطمِ �س فهو طام�س.
و�سجم الدم ُع فهو �ساجم� :إذا �سال.
خطاب لالثن�ي�ن ،و�إمنا كرث ذلك يف كالم الع ��رب؛ لأن �أق َّل
وقول ��ه :وفا�ؤكم ��ا
ٌ
ِر ْف َق ٍه عندهم ثالثة؛ فلهذا قالوا :الواحد �شيطا ٌن واالثنان �شيطانان ،والثالثة
ِر ْف َق� �هٌ .ورمبا يخاط ��ب الواحد بخطاب االثنني واجلماع ��ة تفخي ًما له� ،أو �إذا
�أراد تكرير اخلطاب.
واعدا ُه
وتف�صي ��ل م ��ا ح ��كاه ابن جني ع ��ن املتنب ��ي يف معن ��اه� :أن �صاحبي ��ه َ
بامل�ساع ��دة يف البكاء على َر ْبع حبيبه ،والوقوف معه على �أطالله ،ثم مل َي ِفيا
دار�س كهذا ال َّربع الدار�س.
مبا واعداه؛ فقال :وفا�ؤكما بامل�ساعدة ٌ
طام�سا كان �أ�شجى بقلبي؛ كذلك
وقول ��ه� :أ�شجا ُه طا�س ُمهُ� :أي كل ما كان منه ً
�صاحب اجلليل يف
دار�سا زاد يف �شجوي وحزين .وذكر
ُ
وفا�ؤكما ،كلما ر�أيت ��ه ً
تلخي� ��ص هذا املعنى ما هو يف الغمو�ض مث ��ل كالم �أبي الطيب ،فقال :معناه
خليلي وفا�ؤكما ب�أن ُت�سعداين ،كهذا ال َّربع كلما �أب�صر ُته �أ�شجاين.
يا َّ
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ويف قوله« :والدمع �أ�شفاه �ساجمه» �إ�شار ٌة �إلى �أن �صاحبيه غدرا معه يف البكاء،
ال�صباب ��ة �إذا كان �ساج ًما ،وكلم ��ا كان �أجرى
فق ��ال� :إمنا ي�شف ��ي الدم ُع من َّ
كان ال�شوق �أ�شف ��ى .والباء يف قوله« :ب�أن ُت�سعدا» متع ِّلق ٌة مبحذوف ،وال يجوز
حينئذ ف َّرقت بني املو�صول وال�صلة ،لأنك �إذا
تعلُّقه ��ا بقوله« :وفا�ؤكما» ،لأنك ٍ
ق� � َّدرت البيت على قوله« :وفا�ؤكما» ب� ��أن ُت�سعدا كال َّربع �أ�شجا ُه طا�س ُمه» كانت
الب ��اء وما بعدها �صلة وفا�ؤكما ،وقد ف� � َّرق بينهما بقوله« :كالربع» ،فيجب �أن
ُي�ضم ��ر بعد امل�ص ��در ،وهو قوله« :وفا�ؤكما» ما يتع َّلق ب ��ه ،و ُيجعل «ب�أن ت�سعدا
تف�س�ي ً�را ل ��ه» .وتقديره :وفا�ؤكما ب� ��أن ت�سعدا ،ثم ُيحذف ه ��ذا و ُيجعل الثاين
تف�س ًريا له .ومثل هذا كثري يف �صناعة الإعراب.

واجلملة الأولى التي بني مر َّبعني َ
[خاط َب  ...معه] منقوله بحروفها من لفظ
ال�صقلي يف ن�سخته من الديوان .وها هي من�سوبة �إلى املتن ِّبي
�أبي الطيب ،ووجدها ِّ
ال�صقلي:
يف ن�سخة املتحف الربيطاين املكتوبة عام 398هـ ،رمبا قبل �أن ُيولد ِّ
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و�إليك �شرح هذا البيت يف التكملة خ ،228 /وهو امل�ص َّور يف �أول املقالة:
�أ�شجاه� :أكرثه �شجوا .ال�شجو :احلزن� .شجاه ي�شجوه �شج ًوا ،وهذا �أ�شجى من
وط َ�سم ال َّرب ُع َي ْط ِ�س ��م َط ْ�س ًما ُ
ه ��ذا� ،أي �أكرث �شج ًواَ .
�سوما فهو طا�سم� ،إذا
وط ً
در� ��س وا َّم َح ْت �آثا ُرهَ .
�سوما فهو طام�س :مثله ،ولي�س با�سم
وط َم�س َي ْطمِ � ��س ُط ً
وج َب َذ ،ولكنه �أ�ص ٌل بنف�سه ...
مقلوب من َط َم�س مثل َج َذ َب َ
وقول ��ه :وفا�ؤكم ��ا خط ��اب االثن�ي�ن ،و�إمن ��ا كرث خط ��اب الع ��رب يف �أ�شعارها
ومقاماته ��ا لالثنني ،كق ��ول امرئ القي� ��س� ...إلخ؛ لأن �أق� � َّل ِر ْف َق ٍة عندهم يف
�أ�سفاره ��م ثالثة؛ لهذا قال ��وا :الواحد �شيطا ٌن واالثن ��ان �شيطانان ،والثالثة
ِر ْف َق� � ٌة .قال عمر ب ��ن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :ال ي�ساف ��ر �أق ُّل من ثالثة ،ف�إن
م ��ات �أحدهما �ص َّلى علي ��ه االثنان وقام ��ا ب�أمره .فهذا وج� �هٌ .ورمبا خاطبوا
الواحد بخطاب االثنني واجلماعة تفخي ًما له و�إرادة تكرير اخلطاب ،كقوله:
ا�ضرب .ومث ��ل قولهم :لبيك
�رب
ي ��ا
ْ
حر�سي ا�ضرب ��ا عنقه ،ك�أ ّن ��ه �أراد :ا�ض � ْ
ّ
و�سعدي ��ك .ويف الق ��ر�آن } ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ {،
فخاطب الواحد بخطاب اجلمع ،وهو كثري يف كالمهم.
واع ��دا ُه بامل�ساعدة على البكاء يف َر ْبع حبيبه ،والوقوف
واملعن ��ى� :أن �صاحبيه َ
دار�س
معه على �أطالله ،ثم مل َي ِفيا له مبا واعداه؛ فقال :وفا�ؤكما بامل�ساعدة ٌ
كهذا ال َّربع الدار�س.
وقول ��ه� :أ�شج ��ا ُه طا�س ُمهُ� :أي كل ما كان منه طا�س ًم ��ا كان �أ�شجى لقلبي و�أكرث
دار�سا زاد يف �شجوي وحزين.
ً
تهييجا حلزين؛ كذلك وفا�ؤكما ،كلما ر�أيته ً
و َّ
خليلي وفا�ؤكما ب�أن
ال�ص ُ
خل� ��ص ه ��ذا املعنى َّ
احب بن ع َّباد فقال :معنا ُه :ي ��ا َّ
ُت�سع ��داين ،كه ��ذا ال َّر ْبع ك َّلم ��ا �أب�صر ُته �شجاين .وه ��ذا التف�سري يف الغمو�ض
وتع�سف �ألفاظه.
ٌ
قريب من كالم �أبي الط ِّيب يف تعقيده ُّ
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ومعن ��ى قوله« :والدمع �أ�شفاه �ساجمه» ،فيه �إ�شار ٌة �إلى �أن �صاحبيه غدرا معه
ال�صبابة �إذا كان �ساج ًما
يف الب ��كاء ومل ُيباليا ،فقال� :إمنا ي�شفي الدم� � ُع من َّ
جار ًي ��ا ،فكلم ��ا كان �أج ��رى كان من ال�ش ��وق �أ�شف ��ى .والباء من قول ��ه« :ب�أن
ُت�سعدا» متع ِّلق� � ٌة مبحذوف ،وال يجوز �أن تع ِّلقها بامل�صدر الذي هو «وفا�ؤكما»؛
لأن ��ك حينئ � ٍ�ذ تف ِّرق بني ال�صل ��ة واملو�صول ،لأنك لو ق� �دَّرتَ البيت على قوله:
«وفا�ؤكم ��ا ب�أن ُت�سعدا كال َّربع �أ�شف ��ا ُه �ساج ُمه» كانت الباء وما بعدها من �صلة
وفا�ؤكم ��ا ،وق ��د َف َّر ْق َت بينهما بقول ��ه« :كالربع» ،وهذا غ�ي�ر جائز يف �صناعة
الإع ��راب .ووج ُه جوازه �أن ُيجعل قوله« :ب�أن ت�سع ��دا» تف�س ًريا له ،وتق ّدر مثله
بع ��د امل�صدر ،فيك ��ون التقدير « َو َفا�ؤُ ُك َما ِب� � َ�أنْ ُت ْ�س ِع َدا َكال َّر ْب� � ِع �أَ ْ�ش َجا ُه َط ِا�س ُم ْه
ِب�أَنْ ُت ْ�س ِع َدا» ،فتحذف الأول ��ى وجتعل الثانية تف�س ًريا لها ،وتكون الباء متع ِّلق ًة
مبح ��ذوف � ً
أي�ضا ،ك�أنه ق ��ال« :وفا�ؤكما ب�أن ُت�سعدا» ،ثم ح ��ذف الثاين لداللة
أبعلي هذا
الأول عليه .هذا تقديره يف العربية .ومثل هذا البيت قول الآخرَ �« :
باب ي�أن�س به من تد ّرب بهذا العلم ووقف
بال َّرح ��ى
ِ
املتقاع�س» � ...إلخ .وه ��ذا ٌ
على قوانني مقايي�سه.

فه ��ذا ال�ش ��رح الطوي ��ل يختلف عن ال�ش ��رح الأول ،ويب ��دو للمد ِّقق �أن ��ه َب ْ�س ٌط
وتطوي� � ٌر له ،ولي� ��س مخت�ص ًرا منه .وقد التم�س فيه وج ًها لتعلي ��ق باء «ب�أنْ ت َْ�س َعدا»
بكلم ��ة «وفا�ؤكما» ،فك�أنَّ ر�أ ًيا بدا له يف الكتاب الالحق .و�أ�سقط �شرح �أبي الطيب.
ال�صاحب
وك ُّل ذل ��ك من �ش�أن الذي ي�شرح الديوان للم� � َّرة الثانية .وذكرنا �أن قول َّ
ال يوجد �إال يف هذين الكتابني.
وق ��د تراجع يف التكملة عن تلقيب ��ه اجلليل ،كما لو يح�صل مع الذين تقادمت
وفياتهم؛ وفد يكون يف ذلك بع�ض الداللة على ت� ُّأخر التكملة (مع �أنه غري الزم).
وقوله« :الواحد �شيطان  »...كان عائ ًرا يف املنحول ،و ُن�سب يف التكملة �إلى عمر
ال�ص ِق ِّلي قد ع ��زاه �إليه يف الكتاب الالحق.
اب ��ن اخلطاب ر�ض ��ي اهلل عنه؛ فيكون ِّ
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وال ب�أ� ��س بالإ�ش ��ارة �إل ��ى زعم مح ِّقق التكمل ��ة �أن �أبا علي ال�صق ِّل ��ي �شيعي ،لأن يف
عباراته مح َّب ًة لأمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه!
()56
َبلِيتُ ِبلَى الأَ ْطلاَ لِ �إِ ْن لمَ ْ �أَق ِْف ِبهَا

ُو ُق َ
يح َ�ضا َع فيِ الترُّ ْ بِ َخاتمِ ُ ْه
وف َ�شحِ ٍ

قال يف املنحول :16/3
َ
الوقوف على �أطالل دار املحبوبة .وقد
يدع ��و على نف�سه بالهالك �إن مل ُي ِطل
وع َظم
عي ��ب عليه هذا البيت ،وقي ��ل :هذا يدل على تحَ َ ُّمله مع دن ��اءة ه َّمتهِ ،
َخ َطر اخلامت يف عينه ،و�إلى كم يكون ُ
وقوف ال�شحيح على خامته ولو كان �أل َأم
النا�س ،حت ��ى ُيجعل ذلك غاي َة الوقوف على �أطالل دار احلبيب؟ و�أح�سن ما
ميك ��ن �أن يق ��ال� :إمنا �أراد� :أنا � ُ
أقف بها وقو ًفا زائدً ا على عادة من وقف قبلي
على �أط�ل�ال حبيبه ،كما �أن وقوف ال�شحيح �إذا �ضاع خا ُمته يكون زائدً ا على
ف�صه
خ�ص اخلامت لأن ��ه رمبا كان ُّ
وق ��وف غريه ،وطل ُبه له �أ�ش� � َّد .وقيل� :إمنا َّ
كث�ي َ�ر القيم ��ةَ ،
جليل اخلطر ،و[م ��ا] هذه �صفته فالوقوف عل ��ى طلبه يدوم،
والبحث عنه يطول من كل واحد ،وهو من ال�شحيح �أكرث ،ومنه �أطول.

ويقابله يف التكملة خ:230 /
دع ��ا ٌء من ��ه على نف�س ��ه� ،أي �إن مل �أق ��ف على �أط�ل�ال حبيبي ُمتح ِّيـ� � ًرا مثله،
و�أب�ل�اين ُ
عب �إال �أبو
اهلل مث � َ�ل ِبالها  .وقد عيب عليه هذا البي ��ت ،وقالوا :ما رَّ
وع َظ ِم َخ َطر اخلامت عنده! وقيل :هذا يدل على تحَ َ ُّمله
الط ِّيب عن ذات نف�سه ِ
وع َظم َخ َطر اخلامت يف عينه ،و�إل فكم ع�سى �أن يكون ُ
وقوف
مع دناءة ه َّمتهِ ،
ال�شحي ��ح عل ��ى خامته ول ��و كان �أل َأم النا�س ،حت ��ى ُيجعله غاي� � َة لوقوفه على
�أطالل �أحبابه؟ واملعنى �سخيف ،و�أح�سن ما ُي َو َّج ُه �أن يقال� :إمنا �أراد �أن �أقف
به ��ا وقو ًفا زائدً ا على عادة من وق ��ف قبلي على �أطالل حبيبه ،كما �أن وقوف
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وحر�صه على طلبه
ال�شحي ��ح �إذا �ضاع خا ُمته يكون زائدً ا على وقوف غ�ي�ره،
ُ
�أكرث ،وطل ُبه له �أ�ش َّد .وهذا مثل قول الآخر:

�����س العا
ُر َّب ل��ي��لٍ �أَمَ�����دُّ م��ن َن�� َف ِ

�����ش����قِ ُط اً
��������ول ق���ط���ع��� ُت���ه ب��ان��ت��ح��اب��ي

ليل
ومعل ��و ٌم �أن الن َف� ��س ال ميت ُّد قدر ُع�ش ��ر �ساعة من الليل .و�إمن ��ا �أرادُ :ر َّب ٍ
زائد عليها كزي ��ادة ن َف�س العا�شق على
ُمتج ��اوزٍ يف طول ��ه عاد َة طول الليايلٍ ،
ال�سايل.
ن َف�س َّ
ف�صه جلي � َ�ل اخلطر كث َري
خ�ص اخل ��امت لأنه رمب ��ا كان ُّ
وق� ��آل �آخ ��رون� :إمنا َّ
الثمن ،فقد يكون يف الف�صو�ص ما ي�ساوي �ألف مثقال و�أكرث ،وما هذه �صفته
فالوقوف على طلبه يدوم ،والبحث عنه يطول من كل �أحد ،وهو من ال�شحيح
�أكرث و�أبلغ.
التمحل لهذا البيت ،ور ِّد �شغب الطاعنني عليه ،فف ُّروا �إلى
وعجز �آخرون عن ُّ
تغي�ي�ر الرواي ��ة وت�صحيف البيت ،فقال ��وا� :إمنا قال « ُو ُق َ
وف َ�ش ِحي � ٍ�ح َ�صا َع فيِ
الترُّ ِْب َجا ِث ُمهْ» � ...إلخ.

فف ��ي التكملة ،عالو ًة على تطاب ��ق الألفاظ وترتيب امل�سائ ��ل� ،إ�ضافاتٌ كثرية
ومه َّمة ال توجد يف املنحول (وبع�ضها من كتاب ابن فورجة �ص .)297
()57
َو َم���ا �أَ َن���ا ِ�إ اَّل عَ��ا���شِ ٌ��ق ُك ُّ��ل عَا�شِ قٍ

�أَع ُّ
�����ص��فِ�� َّي�ْيننْ ِ اَلئِ��� ُم��� ْه
َ������ق َخ�� ِل��ي��لَ�� ْي�� ِه ال َّ

(و�صححنا �س� َؤال �أبي الطيب وجوا َبه من املخطوطات):
قال يف املنحول 15 /3
َّ
ال�ص ِف َّي�ْي�ننْ  :الذي ُي ْ�ص ِّفي لك ا َمل َو َّدة من ال ِغ�شّ  ،فيك ��ون مبعنى املُ َ�ص ِّفيَ ،فعيل
َّ
ال�ص ِف َّيينْ َمنْ
مبعنى ُم َف ِّع ��ل .يقول� :أنا عا�شقٌ ،فقال :ك ُّل ٍ
عا�شق �أَ َع� � ُّق خليليه َّ
المني منكما ك�أنه قد ع َّقني .و ُروي :وما �أنا �إال عا�ش ٌق ك َّل ،بن�صب
َيلومه ،فمن َ
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ال�ل�ام .ومعن ��اه� :أنا عا�ش ٌق َّ
كل عا�ش � ٍ�ق َي ُع ُّد َل ْو َم خليليه ل ��ه ُعقو ًقا منهما �إليه،
وهذا �أبل ُغ من الأ َّول .ومثل هذا [قوله]:

َو�إِ يِّن َ ألَ ْع���� َ���ش ُ���ق مِ ����نْ عِ ��� ْ��ش��قِ�� ُك�� ْم

�������ح�������وليِ َو ُك������������ َّل َف������ ًت������ى َن������احِ ������لِ
ُن ُ

ال�ص ِف َّي ال يكون عا ًّقا ،و َ�أ ْف َع ُل
وق ��د ُ�سئل �أبو الطيب عن ه ��ذا فقيل� :إن اخلليل َّ
ال ُي�ض ��اف �إال �إلى ما ه ��و ُ
الم مل يك ��ن خليلاً ُم�صاف ًيا عند
بع�ضه؟ فقال� :إذا َ
عا�شق �إذا المه خلي ُله كان �أَ َعقَّ
العا�ش ��ق لأنه َق َ�ص َد �إ�ساءته .فك�أنه ق ��ال :وك ُّل ٍ
له من عد ِّوه .وال�شعر �أكرثه [اتّ�ساعٌ] وجما ٌز.

ويقابله يف التكملة خ:230 /
ال�ص ِف ّي :الذي ُي ْ�ص ِّفي ا َمل َو َّدة من ال ِغ�شّ  ،فيكون َفعيل مبعنى ُم َف ِّعل .ومثله قول
َّ
ال�سمي ُع) ،يريد :املُ َ�س ِّمع .يقول� :أنا عا�شقٌ ،وك ُّل
الآخر�( :أَ ِمنْ َر ْيحا َنة ال َّداعي َّ
المني منكما ك�أن قد ع َّقني .و ُيروى:
ٍ
عا�شق �أَ َع ُّق خليليه عنده َمنْ َيلومه ،فمن َ
عا�شق ،بن�صب الالم لأنه مفعول .ومعناه� :أنا عا�ش ٌق ك َّل
وما �أنا �إال عا�ش ٌق ك َّل ٍ
عا�شق َي ُع ُّد َل ْو َم خليليه له ُعقو ًقا منهما .وهذا �أبل ُغ من الأ َّول ،لأنه ال يع�شق �إال
ٍ
َمنْ هذه �صفتُه �إال �إذا كان هو � ً
أي�ضا كذلك .ووج ُه املبالغة فيه �أن هذه ال�صفة
حا�صل� � ٌة فيه ،وهو مع ذلك ُم ْ�ست َْ�ص� � ِو ٌب لها عا�ش ٌق لك ّل من ي�شاركه فيها[ .و]
أ�صوب منها ويريد االنفكاك
الإن�س ��ان قد يكون على حال ٍة ،ويعلم �أن غريه ��ا � ُ
عنها .ومثل هذا قوله:

َو�إِ يِّن َ ألَ ْع���� َ���ش ُ���ق مِ ����نْ عِ ��� ْ��ش��قِ�� ُك�� ْم

�������ح�������وليِ َو ُك������������ َّل َف������ ًت������ى َن������احِ ������لِ
ُن ُ

ال�ص ِف َّيينْ ِ ؟ و�أفع ُل
ومما ُي�س�أل عنه يف هذا البيت �أن يقال :لمِ َ قال� :أَ َع ُّق َخ ِلي َل ْي ِه َّ
�إمنا ُي�ضاف �إلى جمل ٍة هو ُ
ال�ص ِف َّي ال يكون عا ًّقا،
بع�ضها وواح ٌد منها ،واخلليل َّ
و�إمن ��ا كان الوج� � ُه �أن يقول� :أَ َع ُّق املُ�سيئ َني �إلي ��ه اَل ِئ ُمهْ؟ فاجلواب عنه ما قاله
الم مل يكن خليل ُم�صاف ًيا عند
�أبوالطيب وقد ُ�سئل عن هذا املعنى فقال� :إذا َ
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عا�شق �إذا المه خلي ُله كان �أَ َعقَّ
العا�شق لأنه َق َ�ص َد �إلى �إ�ساءته ،فك�أنه قال :ك ُّل ٍ
له من عد ِّوه .وال�شعر �أكرثه اتّ�سا ٌع وجما ٌز.

والتطاب ��ق � ً
ألفاظ ��ا وترتي ًبا يف هذا ال�ش ��رح الطويل ال يحتاج �إل ��ى بيان .وفيه
�أ�شي ��اء ال توجد �إال يف الكتابني (هذا �أبل ��غ�ُ ،سئل �أبو الطيب) .ويف التكملة زياداتٌ
مه َّمة ُت�شري �إلى �أنها ال�شرح املت� ِّأخر ،ومتنع �أن يكون املنحول م�ستخ َر ًجا منها.
والح ��ظ يف عبارة املنح ��ول �أن املتن ِّبي ُ�س َئل بغ�ي�ر �أداة اال�ستفهام؛ ويف عبارة
التكمل ��ة �أن ��ه مل ُي�س� ��أل ،ولو ُ�س َئل –هو �أو غريه– لقي ��ل :لمِ َ قال كذا؟ فال َّ
�شك ب�أنَّ
عبارة التكملة فيها �إ�صال ٌح من اجلهتني لعبارة املنحول امل�ضطربة.
عل ��ى �أنَّ �س�ؤال املتنبي وجوابه ال يوجدان يف �أي م�صدر �آخر .وال�صواب �أنهما
بجواب �سديد و�آيات
الب ��ن ج ِّني! وعبارته «وفيه ُ�ش ْب َه ٌة ُي�س�أل عنها� ...إلخ» ،و�أجاب
ٍ
ال�ص ِق ِّلي عن دعوى ال�س�ؤال فقط ،و�أ�ص ��ار العبار َة هكذا «ومما
و�أ�شعار .فرتاج ��ع ِّ
ف�صحح ن�صف غلطه يف كتابه القدمي.
ُي�س�أل عنه  ...فاجلواب ما قاله �أبو الطيب»َّ .
�وي الداللة على طبيعة العالقة بني الكتابني ،ويكاد
وهذا التحرير اجلزئي ق � ّ
ي�ستحيل �أن تتح َّول عبار ُة التكملة �إلى �س�ؤال وجواب للمتن ِّبي.
()58
ي�� ْم��تُ �أَ ْر� ً��ض��ا َبعِي َد ًة
َو ُك�� ْن��تُ ِ�إ َذا مَ َّ

ال�س َّر َوال َّل ْي ُل َكاتمِ ُ ْه
َ�س َر ْيتُ َف ُكنْتُ ِّ

ق ��ال يف املنح ��ول « :27/3وه ��ذا البيت من َبدائ ��ع هذه الق�صي ��دة ،و�س ِّيدُها
وطرا ُز
ووا�س َط� � ُة ِقالدتها» .ويف التكملة خ« :237 /هذا البيت �س ِّي ُد هذه الق�صيدة ِ
ِ
ح َّلتها».
وتلوي ��ن للكالم هكذا ،م ��ع اتحِّ اد املو�ضع واملعنى ،هو م ��ن النوع الذي يقع يف
كتابني مل�ص ِّنف واحد ،للتح�سني واملغايرة.
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َف�����إِ ْن َت�� ُف��قِ الأَ َن�����ا َم َو�أَ ْن�����تَ مِ �� ْن�� ُه�� ْم

()59

َف������إِ َّن ال��ـ��مِ ��� ْ��س َ��ك َب�� ْع��� ُ��ض َد ِم ال��� َغ��� َزالِ

قال يف املنحول :54 /3
وع َل ْوتَهم و�أنت من ُج ْملتهم ،فلي�س ذلك ب َع َج ٍب ،ف�إنَّ
�ام َ
يقول� :إن َف َ�ض ْل َت الأن � َ
ريحا َ
وط ْب ًعا .وهذا من اخرتاعات �أبي
امل ِْ�س َك َد ٌم ،ولكن ُيخالف �سائ َر الدِّ ماء ً
الط ِّيب وفرائده.

ويف التكملة خ:252 /
يق ��ول :لي�س بعجي � ٍ�ب �أن َتف ُْ�ض َل النا� � َ�س ب�أفعالك وتَب َني منه ��م بطباعك ،و�إن
ريح ��ا َ
كن � َ�ت منه ��م؛ ف�إنَّ امل ِْ�س � َ�ك َد ٌم ،ولك َّنه ُم ٌ
وط ْب ًعا .وهذا من
خالف للدِّ ماء ً
أعيان بدائعه.
اخرتاعاته و� ِ

ه ��ذا مثا ٌل �آخ ��ر لتلوين الألف ��اظ مع اتحّ ��اد املعنى والرتتي ��ب واال�ستح�سان،
كالذي يقع من امل�ص ِّنف الواحد.
()60
ِر َو ُاق ال���عِ��� ِّز َف��� ْو َق���كِ ُم��� ْ��س�� َب��طِ �� ٌّر

َو ُم����� ْل ُ
�����ك فيِ َك���� َم����الِ
����ي ا ْب����� ُن ِ
�����ك عَ���� ِل ٍّ

قال يف املنحول « :44 /3يقول :مل تمَ وتي حتَّى َر�أَ ْي ِت ُر َ
واق ِّ
عز ابنك ممُ ْ َت ًّدا
كنت
و ُم ْل َك ُه كامل» ،ويف التكملة خ« :252/يقول :مل تمَ وتي حتَّى َر�أَ ْي ِت يف ابنك ما ِ
َت ْهو ْينَ  ،ف َر�أَ ْي ِت ُر َ
واق ِّ
بح ْ�س َر ٍة يف
عزه ممُ ْ َت ًّدا و ُم ْل َك ُه كامل ،ومل تخ ُرجي من د ِ
ُنياك َ
قلبك».
ِ
ال�شرح ��ان متطابقان .وكان ذكر يف املنحول �أنَّ ابن ج ِّني ا�ستقبح « ُم ْ�س َب ِط ّر»،
و�سلخ دفا َع ابن فورجة عنها و�شواهده عليها ،وحذف ذلك من التكملة.
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َو ِ�إ يِّن َ ألَ ْع���� َ���ش ُ���ق مِ ����نْ عِ ��� ْ��ش��قِ�� ُك�� ْم

()61

��������ح��������وليِ َو ُك������������� َّل َف������ ًت������ى َن������احِ ������لِ
ُن ُ

تبد�أ عبارة املنحول  56 /3والتكملة خ 253 /بقوله« :من َف ْرط ع�شقي» ،ثم
تفرتقان :ففي املنحول �ستة �أ�سطر ،ويف التكملة ثالثون �سط ًرا ،وكال ٌم طويل عن
�أنواع الع�شق ،وع�شر ٌة �شواهد بع�ضها نادر� ،أه ُّمها قوله:
ومن هذا املعنى ما �أن�شدنيه ال�شيخ العميد �أبو بكر ال ُقهِ ْ�ستاين لنف�سه:

� يِّإن ع���ل���ى َج��� َف���وات���ه���ا َب������ ٌّر ب��ه��ا
�����ب منزلها ال��ذي
و�أُح�� ُّب��ه��ا و�أُح ُّ

وب�����ك����� ِّل ُم���� َّت���������ص����لٍ ب���ه���ا ُم���ت���و� ِّ���ص��� ُل
�����������ب �أه�������� َل امل����ن����زلِ
َح����� َّل�����تْ ب����ه و�أُح ُّ

باب بعي ُد َّ
الطرفني ،وا�ستق�صا�ؤه يخرج بنا عن ح ّد الكتاب.
 ...وهذا ٌ
وهذه �صورة رواية ال�صقلي عن العميد ال ُقهِ ْ�ستاين

ال ُق ِه ْ�ست ��اين �أدي � ٌ�ب خرا�ساين م�شه ��ور من رجال الدول ��ة ال َغزْ نوية ،وانقطعت
�أخباره بعد عام  435ه ،فنقدِّ ر وفاته ب�سنة  .440وقد ترجم له الثعالبي ومل يرتجم
ال�ص ِق ِّلي مل ي�شتهر �إال بعد وفاة الثعالبي �سنة
لل�ص ِق ِّل ��ي ،وقد ن�ستنبط من ذلك �أن ِّ
ِّ
 429هـ.
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وهذا الن�صّ ميحو � َّأي ٍّ
ال�ص ِق ِّلي وع�صره ،ويقطع ب�أ َّنه ا�ستوطن
�شك يف موطن ِّ
امل�ش ��رق يف الن�ص ��ف الأول من الق ��رن اخلام� ��س .و�إن تعجب فاعج ��ب «ملح ِّققي»
التكمل ��ة ،ميلأون مقدِّ ماته ��م بالكالم الإن�شائي عن �صق ِّلية بن ��ا ًء على اللقب ،ومل
يقر�أوا هذا الن�صّ القاطع؛ لأنه لي�س يف الأوراق الأولى التي ي�شتغلون بها.
ال�ص ِق ِّلي قد لقي ال ُق ِه�ستاين بعد ت�صنيف ��ه للمنحول ،وال ي�ستقيم
وظاه� � ٌر �أنَّ ِّ
العك�س.
()62
َل�������� ُه فِ�����ي�����هِ����� ُم قِ����� ْ����س���� َم���� ُة ال������� َع�������ادِلِ

�����م�����هُ����� ُم َج�����ائِ����� ٍر
ِب������� َ������ض������ ْربٍ َي����� ُع ُّ

ف�سر « ِق ْ�س َم ُة
ال�شرح يف الكتابني متقارب ،وبينهما اال�شرتاك املعتاد .لك َّنه َّ
ال َعا ِد ِل» يف املنحول  63 /3ب�أربعة تفا�سري بال ترجيح ،واختار الثالث منها بلفظه
يف التكملة خ .256 /ويف هذا االختيار لأجود الأقوال دلي ٌل على ت� ُّأخر التكملة.
حل��� َ��س��ا َم ا َ
َف�����إِ َّن ا ُ
يب ا َّل��ذِ ي
خل ِ�ض َ

()63

ُق����� ِت����� ْل����� ُت����� ْم ِب�������� ِه فيِ َي��������دِ ال����� َق�����ا ِت�����لِ

ف�سره يف املنحول َّ ،65 /3ثم قال« :وقال ابن ج ِّني� :أراد بال�سيف َ
�سيف الدولة،
َّ
ال�سخيف من التكملة خ.257 /
والقاتل :هو اخلليفة� ...إلخ» .وحذف هذا التف�سري َّ
َو ِ�إ َذا َر َ�أ ْي ُت َك دُو َن عِ ْر ٍ�ض عَار ًِ�ضا

()64

�أَ ْي���� َق���� ْن����تُ �أَ َّن ال��� َّل���ـ��� َه َي��� ْب���غِ���ي َن���� ْ���ص��� َر ُه

�شرحه يف املنحول  140 /3بقوله« :ويف قافية البيتني ا�ضطراب ...
ختم َ
والكالم يف هذا املعنى يطول ،ومو�ضعه كتاب القوايف .وقيل :القافية رائية ،وقد
جاء مثل هذا يف ال�شعر القدمي ،وقد تركت ذكره لئال يطول» .ثم كتب يف التكملة
خ 292 /نحو ع�شرة �أ�ضعاف ال�شرح ال�سابق ،وختمه بقوله« :واحلم ُد هلل فقد
وا�سترَ َْحنا من ال َه َذيان» .فيبدو �أنه اخت�صر العبارة يف املنحول؛ لأنه
َف ِني ال َّل ْو ُح ْ
�سي�ص ِّنف كتا ًبا يف القوايف ،و�أطال يف التكملة؛ لأنه �ص َّنف الكتاب �أو جمع ما َّدته
فنقل منها.
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َف َد ْي َن َ
اك �أَهْ دَى ال َّن ِ
ا�س َ�س ْه ًما ِ�إ َلى َق ْلبِ

()65

َو�أَ ْق��� َت��� ُل���هُ��� ْم لِ���ل���دَّارِعِ َ
�ي�ن ِب��َل�اَ َح���� ْربِ

�شرح القطعة يف املنحول  152 /3بتعريف الإجازة ،و�ضرب لها مثلاً من �شعر
ختم َ
�أبي العتاهية ،وقال �إنَّ �إجازة املتنبي مل تلتزم بغر�ض القطعة املُجازة .وك َّرر ذلك
ك َّله يف التكملة خ ،296 /مع �إ�ضافات �أه ُّمها ثالثة �أبيات نادرة ل�شاعر مت� ِّأخر.
ومل �أجد �شي ًئا من ذلك يف �أي �شرح �آخر.
َي َط�أْ َن مِ َن الأَ ْب َطالِ َمنْ اَل َح َم ْل َن ُه

()66

َومِ ����نْ قِ��� َ��ص��دِ ال��ـ�� ُم�� َّرانِ َم��ا اَل ُي�� َق�� َّو ُم

�شرحه يف املنحول  152 /3لي�س بالطويل وال الق�صري ،وذكر وجهني يف �إعراب
ُ
اَ«ل َح َم ْل َنهُ» .ومما قاله« :وهذا كقوله :فدا َءه� ،أي ي�ستحق �أن �أقول لهُ :جعلت
فداءه» ،فالعبارة غام�ضة بع�ض الغمو�ض .و�أطال ال�شرح ج ًّدا يف التكملة خ،299 /
(ج ِع ْل ُت ِف َدا َء ُه َو َه ُم ِف َدا ِئي) .وهذا كالقاطع
ومما ذكره �أو�ضح �أن املق�صود قولهُ :
ب�أ�سبق َّية املنحول.
الب ع َُّ�س ٌل
ال�سيدَانِ فيِ رَ ِّ
َف ُهنَّ َم َع ِّ

()67
َوهُ ����نَّ َم��� َع ال�� ِّن��ي�� َن��انِ فيِ ال�� َب ْ��ح�� ِر عُ��� َّو ُم

ال�شرح �سطران يف املنحول  .153 /3وطال ج ًّدا يف التكملة خ ،300 /وذكر
حكايتني عن ا�ست�شهاد �سيبويه و�أبي علي الفار�سي ب�شعر َّ
ب�شار ،وقال« :و�إنمَّ ا
لتعلم �أن النا�س قرو ٌد يحاكي ُ
بع�ضهم ً
كالم
ذكرتُ لك هذا َ
بع�ضا» .فهذا و�أمثاله ُ
رجل ن�ضج ،وا�ستحكم عل ُمه ،وت� َّأهل ملقارعة الكبار.
َك���أَ ْج�� َن��ا���سِ �� َه��ا َرا َي��ا ُت��هَ��ا َو���شِ �� َع��ا ُرهَ��ا

()68

َو َم����ا َل�� ِب��� َ��س�� ْت�� ُه َوال���� ِّ���س�َلحاَ ُح الـ ُم َ�س َّم ُم

قال يف املنحول :157/3
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ري مختلف ،اجتمع
وقي ��ل :يف معن ��ى البيت وجوه� ،أحدها� :أن هذا اجلي� ��ش كث ٌ
اختلفت �شعا ُرها
اختلفت ه ��ذه الأجناد ،كذلك
في ��ه ك ُّل �أ َّم ٍة من اجلند .وكما
ْ
ْ
و�سالحها ،ف ��كل طائفة على هيئة مخالف ��ة لغريها من الطوائف،
و�أعال ُمه ��ا
ُ
إن�س و�أ َّم ٍة» .هذا ما ذكره املخزومي.
كقوله يف مو�ضع [�آخر]« :جت َّم َع فيه ك ُّل � ٍ

والن�� �صّ طوي ٌل ج ًّدا ،وفيه �أق ��وا ٌل كثرية ،و ُن�سب هذا الق ��ول منها للمخزومي
و�آخر البن ج ِّني.
واكتفى يف التكملة خ 303 /بتف�سري املخزومي ومل ين�سبه �إليه:
اختلفت �أجنادُه
واملعن ��ى� :أن هذا اجلي�ش جت َّم َع فيه ك ُّل �أ َّم ٍة من اجلند .فكما
ْ
و�سالحه ،لكل �أ َّم ٍة عالم� � ٌة و�سال ٌح يخالف
اختلفت رايا ُت ��ه و�أعال ُمه
فكذل ��ك
ْ
ُ
الأخرى.

فانف ��رد الكتاب ��ان بالوقوف عند ه ��ذا القول للمخزومي .وه ��ذا الرتاجع عن
ن�سبت ��ه ال يتَّفق م ��ع ت� ُّأخر التكملة عن املنحول .ولكن م�ضى قو ٌل له غري من�سوب يف
املنحول و ُن�سب يف التكملة ،فهذا بذاك! وقد يكون لل�صق ِّلي عذ ٌر وجيه يف الرتاجع.
()69
َر ِ�ضي َنا َوالدُّ ُم ْ�س ُت ُق َغ�ْيُرْ ُ َرا� ٍ��ض

مِبَ����ا َح��� َك��� َم ال��� َق��� َوا� ِ���ض ُ���ب َوال�� َو� ِ��ش��ي�� ُج

قال يف املنحول :174 /3
«ال ُّد ُم ْ�س ُت ��ق عن ��د ال� � ُّروم :قائ ��د اجلي� ��ش ،مث ��ل ال ْإ�س َف ْه َ�سالر عن ��د ال ُف ْر�س.
وعروقها التي َت ْن ُبت
ال�سيوف .وال َو�شيج يف الأ�صل� :أ�صول ال ِّرماح ُ
والقوا�ضبُّ :
عليه ��ا ال ِّرماح ،ث ��م ُ�س ِّم َيت ال ِّرم ��اح َمب ْن ِبتها .يقول :نح ��ن َر�ضينا مبا َح َك َمت
ال�سي ��وف وال ِّرم ��اح ،وال ُّد ُم ْ�ستُق َغيرْ ُ َرا� ٍ��ض بذلك؛ لأنها َح َك َم � ْ�ت لنا َّ
بالظ َفر
ُّ
والن�صر ،وعلى ال ُّد ُم ْ�ستُق بالقتل والهزمية».
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و�شرح التكملة خ 209 /يكاد يكون ن�سخ ًة منه:
«ال ُّد ُم ْ�س ُت ��ق عن ��د ال� � ُّروم :قائ ��د اجلي� ��ش ،مث ��ل ال ْإ�س َف ْه َ�سالر عن ��د ال ُف ْر�س.
ال�سي ��وف القواط ��ع ،الواح ��د قا�ضب ،وهي يف الأ�ص ��ل �صفة ثم
والقوا�ض ��بُّ :
وعروقها التي
غلبت حت ��ى �صارت مبنزلة اال�س ��م .وال َو�شيج� :أ�صول ال ِّرم ��اح ُ
[�س ِّم َيت] ال ِّرماح َمب ْن ِبتها .يق ��ول :نحن َر�ضينا مبا
َت ْن ُب ��ت عليها ال ِّرماح ،ث ��م ُ
ال�سيوف وال ِّرماح؛ لأنها َح َك َم ْت لنا بالن�صر َّ
والظ َفر ،وال ُّد ُم ْ�ستُق َغيرْ ُ
َح َك َم ��ت ُّ
ا�ض لأنها َح َك َم ْت عليه بالهزمية والقتل».
َر ٍ

�شكلي
فهذا التطابق يف خم�س و�أربعني كلمة متتالية ،مع �إ�ضافات قليلة وتغيري ّ
يف ترتيب بع�ضها ،تف�سريه �أن �أحد الكتابني كان بني يديه وهو ي�ص ِّنف الآخر.
()70
َو�أَ َّن َد ًم����ا �أَ ْج��� َر ْي��� َت��� ُه ِب َ
���ك َف��اخِ �� ٌر

قال يف املنحول :212 /3

َو�أَ َّن ُف�����������ؤَادًا ُر ْع����� َت����� ُه َل َ
�����ك َح���امِ ��� ُد

�ان قتلتَه
يق ��ول :م ��ن َ�ش َرف الإق ��دام �أن ك َّل َد ٍم جُتري ��ه يفتخر بك ،وك َّل �إن�س � ٍ
َ�أ ْك َ�س ْب َت ��ه َ�ش َر ًفا ،وك َّل ُف� ٍؤاد َخ َّو ْف َت ��ه َوملأته خو ًفا يحمدُك ويثني عليك؛ ملا يرى
من �شجاعتك و�إقدامك.

ويف التكملة خ:336 /
�أي م ��ن َ�ش َرف َّ
قتلت �إن�سا ًنا �أَ ْك َ�س ْب َت ��ه َ�ش َر ًفا  ...و�أ َّنك �إذا رغبت
ال�شجاع ��ة �أن َ
قت � َ�ل ِق ْر ٍن َوملأته خو ًفا ان�صرف عنك وهو يحمدُك ويثني عليك؛ ملا يرى من
[�شجاعتك و�إقدامك].

ههن ��ا �ش ��ي ٌء طريف يف مخطوط ��ة التكملة ،غ�ي�ر الت�شابه املعت ��اد :انطم�ست
كلمت ��ان ب�سب ��ب انعكا�س ِح�ْب رْ ال�صفحة املقابل ��ة ،وبعد معاجل ��ة ال�صورة ظهرت
الكلمتان «�شجاعتك و�إقدامك» كما يف املنحول!
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()71
َو ِل ْل َواجِ دِ الـ َم ْك ُروبِ مِ نْ َز َف َرا ِت ِه

���ون عَ������� َزا ٍء َ�أ ْو � ُ���س��� ُك ُ
� ُ���س��� ُك ُ
���ون ُل��� ُغ���وبِ

قال يف املنحول :224 /3
ال�س ْلوة وال�سكون،
جازع على م�صيب ٍة ف�آخ ُر �أمره َّ
الواج ��د :احلزين .يقول :ك ُّل ٍ
صربا واحت�سا ًبا ،و�إما تع ًبا اً
ومالل .ومثله ملحمود الو َّراق:
�إما � ً

�إذا �أنت مل َت ْ�س ُل ا�صطبا ًرا وحِ ْ�س َب ًة

هائم
� َ��س��لَ�� ْو َت على الأ ّي����ام م��ث�� َل ال َب ِ

ومثله لأبي َّمتام:

صرب لل َب ْلوى عَ���زا ًء وحِ ْ�س َب ًة
�أت� ُ

ف��� ُت����ؤْ َج��� َر �أو َت��� ْ��س��ل��و ُ���س�� ُل�� َّو البهائم

ملجو�سي عزَّى �سفيانَ بن
ال�شرح وال�شاهدان يف التكملة خ ،321 /وزاد حكاي ًة
ّ
ُعيينة ،و�شاهدً ا ناد ًرا لبع�ض املت� ِّأخرين.
()72
َن َز ْل َنا ع َِن الأَ ْك َوا ِر مَ ْ
ن�شِ ي َك َرا َم ًة

ِل��ـ�� َم��نْ َب����ا َن عَ��� ْن��� ُه �أَ ْن ُن�� ِل��ـ�� َّم ِب��� ِه َر ْك�� َب��ا

قال يف املنحول :226 /3

الأك ��وار :جمع ُكور ،وه ��و ال َّر ْحل .وكرام ًة ُن ِ�ص َب لأنه مفع ��ول له .و َر ْك ًبا :على
احلال� ،أي ُن ِل َّم به راكبني ،و�أ�صله عن �أن ُن ِل َّم به ،فحذف عن .ويجوز �أن يكون
معن ��اه كراه� � ًة �أن ُن ِل َّم ب ��ه� ،أو �أال ُن ِل َّم ب ��ه ،فحذف .والهاء يف عن ��ه وبه لل َّر ْبع.
يقول :ملا �أتينا ال َّر ْبع نزلنا عن رواحلنا ،كرام ًة لأهله و َر ْف ًعا لقدره عن �أن ُن ِل َّم
به راكبني .ومثله للمع ّري:
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�شاكي ال ُّن َوب ْ
انه�ض طال ًبا حل ًبا
يا َ
ْ
واخلَ ْع حذاءَك �إن حا َذ ْي َتها َو َر ًعا

هو�ض ُم ْ�ض ًنى َ
ُن َ
حل ْ�س ِم الدَّا ِء ُم ْل َتمِ ِ�س
ليم اللهّ يف ال ُقد ُِ�س
ك ِف ْعلِ مو�سى َك ِ

وقال يف التكملة خ:322 /
�صب كرام ًة لأنه
الأكوار :جمع ُكور ،وه ��و ال َّر ْحل .وال َّر ْكب� :أ�صحاب الإبل .و َن َ
مفع ��ول [له] .يقول :ملا �أتينا هذا ال َّر ْبع نزلن ��ا عن َرواحلنا كرام ًة لأهله ،ومل
ُن ِل َّم به على ظهور الإبل .ومثله قول املع ّري:

�شاكيال ُّن َوب ْ
انه�ضطال ًباحل ًبا
يا َ
ْ
واخلَ ْع حذاءَك �إن حا َذ ْي َتها َو َر ًعا

هو�ض ُم ْ�ض ًنى َ
ُن َ
حل ْ�س ِم الدَّا ِء ُم ْل َتمِ ِ�س
ليم اللهّ يف ال ُقد ُِ�س
ك ِف ْعلِ مو�سى َك ِ

فالتطابق كما ترى ،واال�ست�شهاد ب�شعر املع ِّري كما ترى.
�صحف «املع ِّري» �إلى «ال َع ْمري»،
وقد ذكرنا يف املقالة الأولى �أن نا�شر املنحول َّ
وزعم �أنه �شاعر هُ َذليِ ُمخ�ضرم يذكر القد�س وحل ًبا ،ون�سب الكتاب كله للمع ِّري!
()73
َل َق ْد َلع َِب ال َبينْ ُ الـ ُم�شِ تُّ ِبهَا َو ِبي

ال�سيرْ ِ َم��ا َز َّو َد َّ
ال�ض َّبا
َو َز َّود يَِن فيِ َّ

ال�ش ��رح طوي ٌل يف الكتابني (املنح ��ول  230 /3والتكملة خ ،)324 /وعبارتهما
قريب� � ٌة من التطاب ��ق ،وفيهما قول ابن فورجة يف َحرية َّ
ال�ض � ِّ�ب عن ُج ْح َره .وع َّقب
علي ��ه يف التكمل ��ة وحدها فق ��ال« :وهذا مع ًنى َح َ�س ��نٌ وا�ستنباط بدي ��ع» ،و�أ�ضاف
�شذرات �أخرى ،وك ّل ذلك من �أمارات ت� ّأخرها عن املنحول.
()74
�أَ َتى َم ْرع ًَ�شا َي ْ�س َت ْقر ُِب ال ُب ْع َد ُم ْق ِبل

قال يف املنحول :235 /3

َو�أَ ْد َب����� َر �إِ ْذ �أَ ْق�� َب�� ْل��تَ َي ْ�س َت ْب ِع ُد ال�� ُق�� ْر َب��ا

يق ��ول� :أتى ال ُّد ُم ْ�ستُق مدينة َم ْر ِع َ�ش وه ��و م�سرو ٌرَ ،
لط َم ِعه فيها ،فك�أنَّ ال َ
أر�ض
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والبعيد َي ْق ُرب عليه ،فل َّم ��ا َق َ�ص ْدتَه َو َّلى ُم ْدب ًرا وه ��و �شدي ُد ال َغ ّم،
ُت ْط ��وى ل ��ه،
َ
وطال عليه الطريقُ ف�صار قري ُبه بعيدً ا .ومثله:

�أرى ّ
الطري َق قري ًبا ح َ
ني �أ�س ُلكه

ُ
أن�صرف
�إل��ى احلبيبِ بعيدًا ح�ين �

ومثله ل َت ْو َبة:

وكنتُ �إذا ما ُز ْر ُت َل ْيلى ب�أَ ْر ِ�ضها

�أرى ال َ
أر�ض ُتطوى يل ويدنو بعيدُها

تك� � َّرر هذا الق ��ول بتمامه ،برتتيبه و�شواهده ومعظ ��م �ألفاظه ،يف التكملة خ/
.326
()75
َو َل���كِ��� َّن��� ُه َو َّل����ى َولِ��ل َّ��ط�� ْع ِ��ن � َ���س��� ْو َر ٌة

�����س ا َ
جل�� ْن�� َب��ا
ِ�إ َذا َذ َك�� َر ْت��هَ��ا َن�� ْف��� ُ��س�� ُه َل��ـ�� َم َ

ق ��ال يف املنح ��ول « :237 /3ملَّ ��ا ا�شت� � َّد ِّ
الطع ��انُ َو َّل ��ى وقد امتلأ قل ُب ��ه خو ًفا،
وك َّلما َذ َك َر َ�س ْو َر َة َّ
الطعن مل ُي َ�صدِّ ق �أنه َ�س ِل َم منها ،ف َي ْل َم ُ�س َج ْن َب ُه هل هو �صحي ٌح �أم
َم ْطعون» .وهو بحروفه كلم ًة كلم ًة يف التكملة خ.228 /
()76
قال يف املنحول ( 240 /3واخت�صرنا بع�ض الأقوال):

َف ُح ُّبا َ
جل َبانِ ال َّن ْف َ�س�أَ ْو َر َد ُهال ُّت َقى

ال�ش َجا ِع ال َّن ْف َ�س �أَ ْو َر َد ُه ا َ
َو ُح ُّب ُّ
حل ْر َبا

بح ِّب يف املو�ضعني؛ لأنه م�صدر ،فيعمل َ
عمل الفعل و�أورده:
النف�س َ :من�صوب ٌة ُ
فع ٌل فاعله �ضمري ا ُ
حل ّب.
( )1يق ��ول :ك ُّل �أح � ٍ�د يطلب لنف�س ��ه البقاء ،فاجلب ��انُ يحذ ُر لق ��ا َء الأقران،
َ
اخلوف �إبقا ًء على نف�سه وطل ًبا لنجات ��ه .وال�شجاع يطرح نف�سه يف
وي�ستعم ��ل
ا َملهال ��ك ،ويبا�ش ��ر القتال ،طل ًبا ال�ستبق ��اء النف�س بدفع ال�ش� � ِّر والأعداء عن
نف�س ��ه ،و�إبقا ًء للذكر اجلميل بعده .والق�ص ُد منهما واحد ،وهو طلب احلياة،
وال�سعي مختلف.
ُ
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(... )5( ... )4( ... )3( ... )2

َو َي ْخ َتل ُِف ال ِّر ْز َقانِ َوال ِف ْع ُل َواحِ ٌد

�إِ َل��ى �أَ ْن َت�� َرى �إِ ْح َ�سا َن هَ�� َذا ِل�� َذا َذ ْن َبا

معناه ... )2( ... )1( :ويف جميع هذه الوجوه يكون البيت متَّ�صال مبا قبله.
( )3وق ��د قيل� :إ َّنه منقط ٌع ع َّما قبله ،ومعناه� :أنَّ الرجلني ربمَّ ا طلبا �أم ًرا من
وج � ٍ�ه واحد ،فيرُ زق هذا و ُيحرم الآخر؛ فيك ��ون ذلك الفعل �إح�سا ًنا لأحدهما
ُيرزق بهَ ،
وذ ْن ًبا للآخر ُيحرم لأجله .ومثله لآخر:

ري ُه
َي ُ
خيب الفتى من حيث ُيرزق غ ُ

و ُي ْعطى الفتى من ُ
حيث �آخ ُر ُي ْح َر ُم

إعراب ال يخفى
ثمانية �أقوال يف �شرح بيتني ،من غري اختيار للقول الراجح ،و� ٌ
على املبتدئني .يقابله يف التكملة خ:328 /
َف ُح ُّبا َ
جل َبانِ ال َّن ْف َ�س�أَ ْو َر َد ُهال ُّت َقى

ال�ش َجا ِع ال َّن ْف َ�س �أَ ْو َر َد ُه ا َ
َو ُح ُّب ُّ
حل ْر َبا

أحد ي�سعى ليدفع ع ��ن نف�سه َّ
ال�ض َر َر� ،أو يجلب لها النفع .فاجلبانُ
يق ��ول :ك ُّل � ٍ
َي ِف� � ُّر ويحذ ُر لق ��ا َء الأقران� ،إبقا ًء على نف�سه وطل ًب ��ا لنجاته .وال�شجاع يتو ّرط
احلرب ليدفع عن نف�سه �ش َّر عد ِّوه .فالق�ص ُد منهما واحد ،وهو طلب احلياة،
َ
وال�سعي مختلف.
ُ

َو َي ْخ َتل ُِف ال ِّر ْز َقانِ َوال ِف ْع ُل َواحِ ٌد

ِ�إ َل��ى �أَ ْن َت�� َرى ِ�إ ْح َ�سا َن هَ�� َذا ِل�� َذا َذ ْن َبا

وجه واحد ،و�سعى ك ٌّل منهما كما �سعى
يقول� :إنَّ الرجلني ربمَّ ا طلبا �أم ًرا من ٍ
�صاح ُبه ،فيرُ زق �أحدهما و ُيحرم الآخر؛ فيكون ذلك الفعل �إح�سا ًنا لأحدهما
ُيرزق بهَ ،
وذ ْن ًبا للآخر ُيحرم من �أجله.

فاخت ��ار قولني م ��ن الأقوال الثماني ��ة ،بنف�س عبارته ��ا تقري ًبا .وه ��و مثا ٌل ملا
ذكرن ��اه مرا ًرا من �إتقان الت�أليف ،وهو هن ��ا باالخت�صار وحذف الأقوال املرذولة.
وما �أرتاب ب�أنَّ ال�ساوي هو الذي ر�سم ذلك لل�صق ّلي.
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َت ُ�صدُّ ال ِّر َيا ُح الهُو ُج َع ْنهَا َم َخا َف ًة

()77

َو َت ْف َز ُع فِيهَا َّ
الطيرْ ُ �أَ ْن َت ْل ُق َط ا َ
حل َّبا

قال يف املنحول :240 /3
وتخاف َّ
ُ
الطيرْ ُ �أن َت ْل ُقط منها َ
يقول �إنَّ ال ِّرياح ال جَ ْ
ت ُ�سر �أن ُت َّر بها،
احل َّب ...
الطيرْ يف ِّ
�ضعيف؛ لأن َّ
مو�ضع َتفْزَ ُع �أن َت ْل ُقط َ
ٌ
احل َّب ،فال
كل
وامل�ص ��را ُع الثاين
ٍ
وجه ل َع ْط ِفه على ال ِّرياح.

ويف التكملة خ:328 /
ت ُ�س ��ر �أن تمَ ُ َّر بهاَّ ،
والطيرْ َ تخ � ُ
ح َّت ��ى �إنَّ ال ِّر َيح ال جَ ْ
�اف �أن ت َْ�س ُقط على �أر�ضها
�ضعيف؛ لأن َّ
ف َت ْل ُق ��ط منها َ
ٌ
الطيرْ يف كل مو�ضع َتفْزَ ُع
احل َّب  ...وهذا امل�صرا ُع
�أن َت ْل ُق ��ط َ
وع ْط ِفه على ال ِّرياح التي ال ير ُّدها �شي ٌء وال
لذكره َ
احل َّب ،فال وج ��ه ِ
ال�س ْي� � ُل ،لكان قد ط َّبق
َت ْن َثن ��ي عن َو ْج � ٍ�ه .ولو اتَّفق له �أن يق ��ول :و َي ْر ِج ُع عنها َّ
َ
الغر�ض.
ا َملف ِْ�صل و�أ�صاب

�راح عبارة بديل ��ة .وقد ُ�سبق
فالكالم ��ان ك�أ َّنهم ��ا واح ��د ،وزادت التكملة اق�ت َ
بال�ضعف ،فزاد عليهم ب�شرح موطن َّ
ال�صق ِّلي �إلى و�صف امل�صراع َّ
ال�ضعف ،وك َّرره
يف الكتابني .وهذا النقد لي�س ب�شيء؛ بل املعنى �أن اخلوف �أ�صاب الريح والطري.
()78
َي��� ُر ُّد َي��دًا َع��نْ َث�� ْو ِب�� َه��ا َوهُ ��� َو َق��ا ِد ٌر

َو َي ْع ِ�صي ال َه َوى فيِ َط ْي ِفهَا َوهُ َو َرا ِق ُد

قال يف املنحول :299 /3
 ...يق ��ول� :إذا َخ َل� � ْوتُ معها َر َددْتُ يدي عنها و�أَ ْم َ�س ْك ُته ��ا عن ثوبها ،ولو �أردتُ
ل َق ِد ْرتُ منها على ما ا�شتهيتُ  ،و�إذا ر�أيتُ َط ْي َفها يف النوم َع َ�ص ْيتُ الهوى فيه
وع َف ْف ��تُ عن ��ه ،فحايل يف النوم مع َّ
الط ْيف كح ��ايل يف ال َي َقظة معها .ومعناه:
َ
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�أن الفاح�ش ��ة ال تَخْ ُطر ببايل ،ال�ستعمال ال ِع َّف ��ة يف ال َي َقظة؛ لأن الإن�سان �إمنا
ِّهامي هذا
ي ��رى يف ا َملنام ما َح َّد َث ْت� � ُه به ُ
نف�سه يف حال ال َي َقظة .و�أخ ��ذ منه الت ُّ
املعنى فقال:

�إذا ما �أراد َّ
الط ْي ُف َت ْقبي َل َث ْغ ِر ِه
فكيف ُي َر َّجى منه حا َل انتباهِ ِه

َث��� َن���ى َو ْج����هَ���� ُه ع���ن َل��� ْث���مِ ��� ِه ب��ل��ث��امِ �� ِه
ُح����� ُن����� ًّوا ،ف���ه���ذا فِ��� ْع��� ُل���ه يف َم���ن���امِ ��� ِه

وقال يف التكملة خ:331 /
 ...يق ��ول� :إذا َخ َل� � ْوتُ به ��ا �أَ ْم َ�س ْكتُ يدي عنه ��ا ،ولو �أردتُ ل َق � ِ�د ْرتُ منها على
وع َف ْفتُ عليه،
م ��ا ا�شتهي ��تُ  .و�إذا ر�أيتُ َط ْي َفه ��ا يف النوم َع َ�ص ْيتُ الهوى في ��ه َ
فح ��ايل يف النوم كحايل يف ال َي َقظة .واملعنى� :أن الفح�شاء ال َيخْ ُطر ببايل وال
حتدِّ ثني نف�سي ف�أَ ْح ُلم بها يف نومي ،لأن الإن�سان �إمنا يرى يف نومه ما حتدِّ ثه
ِّهامي فقال:
به ُ
نف�سه ويجري يف َو ْهمه ُم َت َي ِّق ًظا .و َت ِبعه الت ُّ

�إذا ما �أراد َّ
الط ْي ُف َت ْقبي َل َث ْغ ِر ِه
فكيف ُي َر َّجى منه حا َل انتباهِ ِه

َث��� َن���ى َو ْج�����هَ����� ُه ع���ن َل��� ْث���مِ ��� ِه ب��ل��ث��امِ �� ِه
ُح����� ُن����� ًّوا ،وه�����ذا فِ��� ْع��� ُل���ه يف َم���ن���امِ ��� ِه

وقولهَ « :ي ُر ُّد َيدً ا َعنْ َث ْو ِب َها َوهُ َو َقا ِد ٌر» من َق ْو ُل ُم ْ�س ِلم بن الوليد:

�أَ َخ ْذ ُت ل َِط ْر ِف ا ْل َعينْ ِ مِ ْنها َن ِ�صي َبه
َنهاين عَنها ُح ُّبها �أَن �أَ� ُ��س��و َءه��ا

َو�أَ ْخ��لَ�� ْي��تُ َك�� ِّف��ي يف َم��ك��انِ امل ُ َ��خ�� ْل َ��خ��لِ
�����س َف���لَ���م �أَف���� ِت ْ
����ك َولمَ �أَ َت��� َب��� َّت���لِ
ِب��لَ��م ٍ

ِّهامي �إال
لي�س بني الكالمني على طولهما َف ْر ٌق ُيذكر .وال يوجد اال�ست�شهاد بالت ُّ
«ح ُن ًّوا» ،مع �أنَّ رواية الديوان
فيهم ��ا ،وهو ا�ست�شها ٌد ج ِّي ٌد فريد .واتَّفقا على كلم ��ة ُ
وال�ص ْبوة �ض ُّد العفاف ،فالظاهر �أن الت�صحيف من ال�صق ِّلي.
ال�صحيحة ُ
«�ص ُب ًّوا»َّ ،
وزاد يف التكمل ��ة اال�ست�شهاد ب�شع ��ر م�سلم بن الوليد ،وه ��و � ً
أي�ضا �شاه ٌد ج ِّي ٌد
فريدّ ،
ويدل على ت� ُّأخرها عن املنحول.
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� َ��ش�� ْي ُ��ب َر�أَ� ِ���س���ي َو ِذ َّل��� ِت���ي َو ُن ُ��ح��ول

()79

َو ُدمُ����وعِ ����ي عَ���لَ���ى هَ������ َو َ
اك � ُ��ش��هُ��ودِي

� َّأخرنا هذا الن�صّ لأنه يختلف عن جميع ما م�ضى!
فقد �شرحه يف املنحول  75/1بقوله:
يقول� :أربع ُة �أ�شياء �شاهداتٌ يل على هَ واك ،وهي :ال�شيب  -حللوله َ
قبل �أوانه
ونزول ��ه يف غري زمانه ُ ،-
وذليِّ يف هواك ،ونحول ج�سمي ،وان�سكاب دموعي؛
واهلل تعال ��ى �أم َر يف الق�ض ��اء بال�شاهدين ،ويل �أربعة �شه ��ود .وهذا مثل قول
القائل:

َم���نْ ذا ُي��� َك��� ِّذب يف � ُ��ش��ـ��ه��و ٍد �أَ ْر َب��� ًع���ا
َخ َف ُ
وا�ضطراب َمفا�صلي
قان قلبي
ُ

و� ُ����ش����ـ����ه����و ُد ك������ ِّل ق�������ض���ـَّ���ي��� ٍة اث���ن���ـ���انِ
و ُن���ح ُ
���ول ج�����س��م��ي وان���ع���ق���ا ُد ل�ساين

كن ��ت ا�ست�شكل ��ت البيتني ال�شاهدي ��نُ ،
ل�شهرتهما على الأل�سن ��ة يف ع�صرنا،
وجه ��ل جمي ��ع ال�ش َّراح بهما ،وال �س َّيم ��ا الذين �ص َّنفوا يف �سرقات ��ه كالعميدي وابن
وكيع ،ومع �أ َّنهما �سرق ٌة فا�ضحة! َّثم مل �أجدهما �إال يف كتابني مت� ِّأخرين ج ًّدا� :ألف
ليل ��ة وليلة وتزيني الأ�سواق .ومل ين�سبهما ال�شيخ الراوية عبداهلل بن خمي�س رحمه
اهلل يف ال�شوارد  ،576/2مع �سعة حفظه واطالعه .فخطر يل �أ َّنهما دخيالن على
الن�صّ من حوا�شي الق َّراء.
ال�صق ِّلي يف التكملة :63 /1
وهذا �شرح ِّ
يقول� :أربع ُة �أ�شياء �شاه ��د ٌة يل ب َوجدي لك ،وهي :ال�شيب الذي عاجلني َ
قبل
�أوان ��ه ي�شمل ر�أ�سيُ ،
وذليِّ يف هواك ،ونحول ج�سمي ،وان�سكاب دموعي؛ واهلل
تعالى �أم َر يف ك ّل ق�ضاء ب�شاهدين.

وه ��ذا ال�شرح كاملطابق ،ويخلو م ��ن ال�شاهدين؛ فال � ّ
أ�شك الآن ب�أنهما حا�شية
ن�ص املنحول!
قارئ .فانظر كيف ِّ
ت�صحح التكملة �أخطاء َّ
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()80
( )7عبارات ق�صرية م�شرتكة:
عرثن ��ا يف الكتاب�ي�نَ ،ع َر ً�ض ��ا من غ�ي�ر ا�ستق�صاء ،عل ��ى طائفة م ��ن ا ُ
جل َمل
إمتاما للفائدة وتع�ضيدً ا
الق�صرية املتطابقة �أو املتقاربة ج ًّدا .فر�أينا �إثباتَ بع�ضها � ً
للن�صو� ��ص املا�ضي ��ة ،ول ��و كان يف ذل ��ك بع�ض التطوي ��ل ،ومن �ش ��اء فليتجاوزها.
واكتفينا ب�إيرادها من املنحول ،مع و�ضع خطوط حتت الكلمات امل�شرتكة ،والتعليق
عليها عند احلاجة:
•الفئة :اجلماعة ،و�أراد بها الع�شاق .وقوله� :أ�ض َّلها اهلل� :أغراها بال�ضالل،
�أو وجدها �ضا َّل ًة ،والظاهر �أنه ُم َتعدِّ ى �ض َّل .واملعنى� :أنها ه َّمت بال�ضالل
ف�أ�ض َّله ��ا اهلل (املنح ��ول  ،20 /1التكمل ��ة  .)36 /1ويف عب ��ارة التكمل ��ة
ترجيح «والأجود �أنه ُم َتعدِّ ى َّ
�ضل».
• ُ�سئ ��ل املتنبي عن قوله�« :أقر ُبها منك عن ��ك �أبعدُها» ،فقال� :أقربها منك
�سم ًع ��ا و�أبعدها عنك طاع� � ًة (املنحول  ،20 /1التكمل ��ة  .)36 /1و هذا
ال�س�ؤال وجوابه من مفردات الكتابني.
•ال�ص ��راة :نهر ببغداد م�شتقّ من الف ��رات (املنحول  ،144 /1التكملة /1
 .)101فالحظ التعبري عن خروج النهر باال�شتقاق.
الغيم الرقيق
•يقول� :إنَّ نقابها ُي�شرق لإ�ضاءة وجهها من حتته ،كما ُي�شرق ُ
م ��ن حتت القمر (املنحول  ،315 /1التكملة  .)205 /1مالحظة :جعلها
املحقق «فوق القمر» خال ًفا للأ�صول.
•فح ��ذف �أن و�أب َقى عملها  ..ف� ��إن مل َت ِثق بقويل و�أردتَ اختبا َره فكن عد َّوه
�أو ما َله ،لرتى ما يفعل بك من الإبادة والإفناء؛ لأن عادته � ُ
إهالك �أعدائه
وتفريقُ ماله (املنحول  ،348 /1التكملة .)227 /1
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• ِّ
هام� :أي حت�َّي� ررَّ و�أ�صابه
الط ْن ��ب :احلبل ال ��ذي ُي َ�ش ُّد ب ��ه اخليمة .قول ��هَ :
اجلن ��ون من الع�شق .يق ��ول :هام قلب ��ي ب�أعرابية َ�س َك َن ْت م ��ن القلب بيتًا
أطناب و�أوتاد ،بخالف بيوت �أه ��ل البادية .وقيل� :إن معناه �أنها
لي� ��س له � ٌ
َم َل َك � ْ�ت ف�ؤادي بال م�ش َّقة ،فكانت كمن �سك ��ن بيتًا مل يتعب يف �ش ّد �أطنابه
(املنحول  ،342 /1التكملة  .)224 /1وعزا القول الثاين يف التكملة �إلى
ابن جني.
طباعهم ،كما �أن الذهب يتو َّلد
•جوهري يخالف جوه َرهم ،وطباعي ُتنايف َ
م ��ن الرتاب ،ومع ذلك جوهره ُيخالف جوه َر الرتاب (املنحول ،357 /1
التكملة .)2 /2
حذفت منه الياء التي كانت
•وك ّل ا�س ��م يف �آخره يا ٌء م�شد َّدة� ،إذا ن�سب َت ��ه
َ
في ��ه ،و�أحلق � َ�ت به ياء الن�سبة .مث � ُ
�ال ذلك �أنك [�إذا ن�سب � َ�ت �إلى ُك ْر ِ�س ّي،
قلت :رج ٌل ُك ْر ِ�س ّي] (املنحول  ،370 /1التكملة  .)20 /1مالحظة� :سقط
م ��ا بني احلا�صرت�ي�ن من التكملة م ��ع �أن ال�سي ��اق يحتاج �إلي ��ه ،وبقي يف
املنحول.
•ال ��وادي :جمرى ال�سي ��ل يف البادية (املنح ��ول  ،29 /2التكملة .)38 /2
الحظ التقييد بالبادية.
•ا َملذاقةَّ :
الذوق ،ويجوز �أن يكون طعم ال�شيء ا َملذوق  ...يقول :هو يف حال
لغ�ضب عادت حالوته مرارة (املنحول
الر�ضى حل ُو الأخالق ،ف�إذا تغيرَّ ت
ٍ
 ،348 /1التكمل ��ة  .)228 /1وكان قد ق ��ال« :بحيث لو كانت مما ُ
يقطر
ف َق َط� � َر ْت يف املاء مل ي�شربه �أح ٌد ملرارت ��ه» ،فج َّود عبارة التكملة هكذا «لو
مازجت املا َء مل يقدر �أح ٌد �أن ي�شربه».
•يق ��ول� :إن ��ه �إذا و�صل �إل ��ى منزلة �صعب ��ة ُي َق ِّ�صر عنها م ��ن يطلبها ،ف�إنه
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ال ير�ض ��ى بها وطلب منزلة �أعل ��ى (املنحول  ،350 /1التكملة .)230 /1
الح ��ظ اال ِّتفاق على عط ��ف املا�ضي على امل�ض ��ارع «ير�ضى ،وطلب» ،وهو
دلي ٌل على النقل املبا�شر.
•ق ��ال ابن جني  :هذا البيت هو البديع ال َف ْرد من هذه الق�صيدة (املنحول
 ،319 /2التكملة .) 52/4
•كي ��ف تعجب ��ون من �إ�صابت ��ه الغر� َ��ض َي ْرميه؟! وه ��و يرمي الغي � َ�ب بظ ِّنه
في�صي ُبه؟! (املنحول  ،344 /2التكملة .)77 /4
• ُن ِك َب ْت� :أي ُق ِل َب ْت على رءو�سها .ويروى ُن ِكت َْت بالتاءين ،وهو يف معنى الأول.
وع ْلمنا .وال ُّندوب :جمع َن ْدب ،وهو
وا�س َت َب َّن ��ا� :أي َت َب َّي َنا ِ
والكنانة :اجلعبةْ .
�أثر َ
اجل ْرح (املنحول  ،345 /2التكملة .)78 /4
•الأف ��واق :جمع ُف ��وق ،وهو احل ّز ال ��ذي يجرى يف َوتَر القو� ��س .يقول� :إذا
رمى �سه ًما ،ثم رمى �سه ًما �آخر� ،أ�صاب به ُف َ
وق الأول ،فلوال انك�سا ُر الأول
التَّ�صل الأول بالثاين ،وبالثاين الثالث ،ف�صار من ذلك ق�ضي ًبا (املنحول
 ،345 /2التكملة .)78 /4
•ال َق�شي ��ب :اجلديد والهاء يف فيه تعود �إلى َم ��نْ  ،ويف زمانه �إلى ا َمل ْجد ...
يعني� :أن ا َمل ْجد مات ُ
روحه فيك ،فعاد
منذ قد ٍمي وذهب زما ُنه ،ثم انتقلت ُ
ح ًّيا و�صار زما ُنه جديدً ا (املنحول  ،347/2التكملة .)80 /4
•ال�ل�ام يف لأُ ْ�ص ِب َح متع ِّلقة بقول ��ه «وال َدا َن ْي َت» �أي �إمنا َد َع ْوتُ لك بال�سالمة
والبق ��اء لت�أم ��نَ نف�س ��ي �أن تنالك م�صيب� � ٌة كما �أَ ِم ْن � ُ�ت �أن يلح َق ��ك َع ْي ٌب
(املنحول  ،349 /2التكملة .)82 /4
***

ومما مل جند
مما جمعناه كث�ي ٌ�رَّ ،
�أطلن ��ا ب�إيراد النم ��اذج وال�شواهد ،وبق ��ي َّ
12 11

57

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ  /دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2022م
ﻛﺎﻧﻮن ّ

944

ري! وقد �أب�صر القارئ فيها �أمو ًرا ظاهرة للعيان:
حاج ًة جلمع كث ٌ
ف�سر بوقوع احلافر على احلافر.
•�أن التداخل بني الكتابني كب ٌ
ري ج ًّدا ،ال ُي َّ
• �أنهم ��ا ي�ش�ت�ركان يف فرائد ون ��وادر كث�ي�رة ال توجد �إال فيهم ��ا ،وروايات
و�شواهد �شعرية ونرثية ووقفات نقدية ،و�أخطاء علمية.
•ال يوج ��د فيهم ��ا ما يدعو للظ ��نّ ب�أن امل�ص ِّنف غ�ي�ر امل�ص ِّنف ،ال من جهة
الزمان ،وال الإقليم ،وال امل�صادر ،وال � ّأي �صفة �أخرى.
•�أن التكمل ��ة �أك�ث�ر �إتقا ًنا ،و�أن معظ ��م موا�ضع الزي ��ادة والإطالة وتطوير
الن�� �صّ توج ��د فيها .م ��ع العلم ب�أنَّ ُن�س ��خ املنحول ال ُيوث ��ق ب�سالمتها من
�إ�ضافات القارئني.
( )8مقدِّمات الق�صائد:
�أثب ��ت م�ص ِّن ��ف املنح ��ول مق ّدم ��ات الق�صائد الت ��ي كتبها املتنب ��ي يف ن�سخة
ري من �أخباره ،ويطول بع�ضها �إلى ب�ضع �صفحات .واخت�صرها يف
ديوانه ،وفيها كث ٌ
التكملة �إلى �سطر �أو ن�صف �سطر لك ّل ق�صيدة ،كما فعل �أ�صحاب ال�شروح الأخرى
(ما عدا ابن الإفليلي).
ال�ص ِق ِّلي قد �أدرك
وه ��ذه احلال تتالءم مع �أ�سبق َّي ��ة املنحول .ف�إما �أن يك ��ون ِّ
بالتجرب ��ة وتق� � ّدم العمر �أن باب رواي ��ة الأخبار غري باب �ش ��رح الأ�شعار� ،أو يكون
ال�ساوي قد �أوعز �إليه باالخت�صار.
(َّ )9
ال�شواهد امل�شرتكة وغري امل�شرتكة:
ت�ش�ي�ر �شواهد الكتابني وترتيبه ��ا يف املو�ضع الواحد �إل ��ى �أن امل�ص ِّنف واحد،
و�أن املنح ��ول هو الأ�سبق .فقد اتَّفقا على �إي ��راد �شواهد نادرة ال توجد يف ال�شروح
امل�شهورة .وتزيد التكملة �شواهد كثرية ج ًّدا.
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ونظ ًرا ل�ضخامة الكتابني وكرثة ال�شواهد ،اكتفينا ب�إح�صاء �شواهد ال�سيفيات
اخلم� ��س الأول ��ى (املنحول 70-13 /3؛ التكمل ��ة خ ،)260–228 /وهي نحو جزء
م ��ن �ستة ع�ش ��ر جز ًءا من الديوان ،فهي ع ِّينة �إح�صائي ��ة ع�شوائ َّية كافية .فجاءت
النتائج كالتايل:
• جمموع ال�شواهد حتت هذه الق�صائد اخلم�س� 81 :شاهدً ا.
• ال�شواهد امل�شرتكة بني الكتابني (يف نف�س املوا�ضع)� 9 :شواهد.
• �شواهد املنحول� 19 :شاهدً ا 9 ،م�شرتكة  10 +فريدة .
• �شواهد التكملة� 71 :شاهدً ا 9 ،م�شرتكة  62 +فريدة .
ويف ال�شواه ��د الت�سع ��ة امل�شرتك ��ة �آيت ��ان :قول ��ه تعال ��ى} :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ{ ،وقول ��ه تعال ��ى }:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ{ ،وق ��ول عمر ر�ضي اهلل عنه:
(الواح� � ُد َ�ش ْيطانٌ ،واالثن ��ان َ�ش ْيطانان ،والثالثة ِر ْف َق ��ة) .فت�ضاف �إلى الن�صو�ص
املتطابقة.
وتف�سري هذه َّ
الطفرة الكربى يف �شواهد التكملة �أ َّنها جز ٌء من حترير امل�ص ِّنف
ُ
افرتا�ض العك�س ،ب�أن يكون املنحول هو املت� ِّأخر في�أخذ
لكتاب ��ه القدمي ،وال ي�ستقيم
ت�سع� � َة من التكملة َ
ويرتك اثنني و�ستني �أكرثها نادر .و�أما �شواهد املنحول الع�شرة
التي �أعر�ضت عنها التكملة ،فلع َّلها ُحذفت للمغايرة� ،أو لأنَّ يف ال�شواهد اجلديدة
ما يغني عنها� ،أو لأي غر�ض �آخر.
ويلف ��ت النظر � ً
أي�ضا �أن ع ��دد �شواهد الف�سر كانت �س َّت ��ة يف املنحول ف�صارت
اثن�ي�ن يف التكمل ��ة (مع �شاهدي ��ن جديدين) ،على الرغم م ��ن الزيادة الكربى يف
ع ��دد �شواهدهاَّ ,
ال�ص ِق ِّلي لإتقان �شرحه
فلعل ذلك كان جز ًءا من �سعي �أبي عل ��ي ِّ
ال�ساوي امل�ص َّنف له الكتاب.
و�إر�ضاء َّ
ونظرن ��ا يف ال�شواهد من زاوية �أخرى ،فا�ستخرجنا من فهر�س �أعالم املعجز
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املنح ��ول � 633 /4أ�سم ��ا َء ال�شع ��راء العبا�سي�ي�ن غ�ي�ر امل�شاه�ي�ر ،فوجدنا معظم
�شواهدهم يف التكملة يف نف�س موا�ضع اال�ست�شهاد .وهذه بع�ضها:
•�أبو ال�شي�ص (املنحول  ،483 /2التكملة خ.)206 /
•�أبو العالء املع ِّري (املنحول  ،383 /3التكملة خ.)137 /
•ابن بابك (املنحول  ،542 /2التكملة خ.)221 /
•بكر بن النطاح (املنحول  ،15 /2التكملة خ.)22 /
•التهامي (املنحول  ،384 /2التكملة خ.)174 /
•التهامي ،432/2 :التكملة خ.)190 /
•التهامي (املنحول  ،200 /3التكملة خ.)322 /
•�سلم اخلا�سر (املنحول  200 /3غري من�سوب ،التكملة خ.)323 /
•الطرماح (املنحول  ،286 /2التكملة خ.)133 /
•ك�شاجم (املنحول  ،،85 /2التكملة خ.)55 /
•ك�شاجم (املنحول  ،220 /3التكملة خ.)331 /
•محمود الوراق (املنحول  ،200 /2التكملة خ.)99/
•محمود الوراق (املنحول  ، 224 /2التكملة خ.)333 /
فتُ�ضاف هذه ال�شواهد �إلى الن�صو�ص املتطابقة.
( )10م�صادر الكتابني:
حد كبري ،وهي:
تتَّفق م�صادر الكتابني �إلى ٍّ
•الف�سر.
•كتاب الربعي.
•ر�سالة ال�صاحب بن ع َّباد.
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•و�ساطة القا�ضي اجلرجاين.
•كتاب املخزومي.
•كتاب ابن فورجة.
ومل جند يف �أحدهما م�صد ًرا مه ًّما مل جنده يف الآخر.
وال ي�ص � ّ�ح ق ��ول �سزكني  36 /4ب� ��أنَّ التكملة «لع َّلها تكمل ٌة ل�ش ��رح ابن �سيدة»،
وال ا�ستنت ��اج مح ِّققها  12 /1ب�أنَّ ال�صق ِّلي رجع �إلى �شروح املع ِّري والواحدي وابن
ِ�سيدة.
ال�صق ِّلي يف مقدِّمة التكملة:
(� )11أقوال ِّ
ثم ننظر يف العالقة بني الكتابني على �ضوء �أقوال ال�صق ِّلي يف مقدِّ مة التكملة،
أهم ذلك قوله بعد الب�سملة واحلمدلة:
نظ ًرا ل�ضياع مقدِّ مة املنحول .و� َّ
إمام �أبو علي ا ُ
بي ال�صق ِّلي� ،إلى حامد
كتب ال�شيخُ ال ُ
حل َ�سينْ بن ُع َب ْيداهلل ا َملغ ِْر ّ
ال�ساوي:
ابن �أبي بكر امل�ؤدِّب َّ
ه ��ذا �-أَ ْل َه َم ُ
و�شرح باخلري َ�ص ْد َركَ ،
العلم ُعنوانَ فَخْ ِرك،
وجعل َ
اهلل ُر ْ�ش َد َكَ ،
�اب «ال َّت ْكملة َ
�ات املُ ْ�ش ِكلة» ،م ��ن ديوان �أبي
و�ش ْرح الأبي � ِ
وح َّل� � َة َجمال ��ك– كت � ُ
ُ
إي�ضاح الغام�ض
الط ِّي ��ب املتن ِّبي ،و�إبان ِة َمعانيه وتف�س ِري ال َغريب من �ألفاظه ،و� ِ
م ��ن �إعرابه ،و�إيرا ِد َط َر ٍف م ��ن َ�سرقاته ونظائره ،والتنبي ِه على ُغ َرر قالئده،
يون محا�سنه.
وع ِ
ُ
َح َذ ْو ُت ��ه على ِمثالك ،و َت ِب ْعتُ فيه ُن َق َط ُر�سومك؛ مل ��ا َع ِل ْمتُه من ِ�ص ْد ِق رغبتك،
وه َّم ٍة ت َْ�س ُم ��و ب َ�أ َر ِبك ،ما خال َم َح َّب َة
و�ش� � َّد ِة حر�صك ،من غري داعي� � ٍة َت ْب َع ُثكِ ،
نا�سمِ ِه؛ و َنف ٍْ�س َت ْ�أ َن ُ�س
الأدب واالتَّ�س ��ام َمب ْي َ�سمِ ِه ،و ُمنا�سب َة
الف�ضل واالرتي ��اح َمل ِ
ِ
بال ِع ْلم فتُحاول �إحيا َء َو ْ�سمه ،و َت ْنبو عن اجلهل ف َتت ََطيرَّ با�سمه .وحني �شاهدتُ
من ��ك اخل َري وا ُ
التما�س َم ْطلوبك ،و�إر�صا ُد
علي العن ��ا ُء يف
ِ
خل ُلقَ الكرمي ،هانَ َّ
الفك ��ر �إلى تحَ ْ �صيل َم ْحبوب ��ك ،و�أَتمْ َ ْمتُ ما يف َيدك من َ�ش� � ْرح هذا الديوان،
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�س ِّي � ِ�د ال َّدواوين ،و�أم ِري �أ�شع ��ار املُ ْح َدثني�َ .أكْثرَ ُ ه ��ا فنو ًن ��ا ،و�أَ ْ�س َح ُرها ُعيو ًنا،
و�أَ ْب َعدُها �س ًّرا ،و�أَ ْع َم ُقها َب ْح ًرا ،و�أَ ْع ُذ ُبها ما ًء ،و�أَ ْل َه ُبها َر ْو َن ًقا و َبها ًء ...

ني �أبت � ُ
�دئ َ
ب�ش ْرح هذا ،و�أ ْب ِن ��ي على َر ْه ِ�ص م ��ا عندك منه،
وه ��ذا ح ُ
ُم َت َو ِّخ ًيا َم َ�س َّرتَك ،ومن اهلل �أَ ْ�ست َِم ُّد التوفيقَ وا َمل ُعون َة ...
عبارة « َر ْه ِ�ص ما عندك منه» قر�أها املح ِّقق �أنور �أبو �سويلم «بع�ض ما عندك
من ��ه» ،وهي قراء ٌة خاطئة .وقد ظهرت يف منوذج �إحدى الن�سختني ك�أ َّنها « َرب�ص»،
عل ��ى الراء فتح ��ة وعالمة �إهمال ،ثم ح ��رف ك�أ َّنه باء غري منقوط ��ة ،لكنَّ ر�أ�سها
م�ستدي ��ر �إلى الي�سار قلي�ل�ا ،ثم �صا ٌد جليلة وا�ضحة .وظه ��رت يف منوذج الن�سخة
الأخرى «رح�ص» ،احلروف الثالثة وا�ضحة ولكن غري م�شكولة .وها هي �صورتهما
من مقدِّ مة املح ِّقق:

فق َّلبنا الكلمة على وجوهها ،وا�ستع َّنا بالعلماء ،ومل ن�صل �إلى قراءة م�ستقيمة.
فح�صلنا على �صورة �أخرى من ن�سخة �أحمد الثالث ،ووجدناها وا�ضحةَ « ،ر ْه�ص»
بالهاء .وهي قراءة م�ستقيمة ،فال َّر ْه�ص �أ�سا�س اجلدار� ،أي ِع ْر ُقه الأ�سفل الذي
ُتبنى فوقه �سائر ال ُعروق .قال يف �أ�سا�س البالغة «�إذا َب َن ْي َت ِجدا ًرا ف�أَ ْح ِك ْم َر ْه َ�صهُ».
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ال�ص ِق ِّلي ب�أ َّنه �ص َّن ��ف التكملة على ما َر َ�س � َ�م له �أبو حامد
فه ��ذا ت�صري ٌح م ��ن ِّ
أ�سا�سا ك�أ�سا�س اجلدار.
ال�ساوي من ��ه» � ً
ال�س ��اويُ ،م ّت َو ِّخ ًي ��ا م�س َّرته ،وجعل «ما عند َّ
َّ
ومعنى «منه»� :أن القدمي ُ
أ�سا�سه .وقال قبل ذلك« :و�أَتمْ َ ْم ُت ما
بع�ض هذا اجلديد و� ُ
إمتاما للقدمي ،و�س َّماه بالتكملة.
يف َيدك من َ�ش ْرح هذا الديوان» ،فجعل اجلديد � ً
ن�صو�ص كث�ي�رة يف الكتابني،
ف�ل�ا نعج ��ب بعد ه ��ذا الت�صري ��ح �إذا ت�شابه ��ت
ٌ
لأنَّ ال�س ��اوي �إنمَّ ��ا طلب حترير ال�شرح الأ َّول .وال نعج ��ب � ً
ال�ص ِق ِّلي
أي�ضا �إذا حذف ِّ
ن�صو�صا ح�سنة لطلب املغايرة .وقد يخطر لنا �أ َّنه قد يت�أ َّثر ب�أهواء ال�ساوي ونظرته
ً
ال�ص ِق ِّلي لإحكام املعنى
�إل ��ى املتنبي ،ك�أن ي�ستح�سن بيتًا �أو ي�ستقبح بي ًت ��ا ،فيجتهد ِّ
الذي ق�صد �إليه.
ال�ساوي ر�سم له � ً
يتو�سع يف �شرح الأبيات امل�شكلة ،وهو ما نراه
أي�ض ��ا �أن َّ
ولع � َّ�ل َّ
ماثلاً يف التكملة ،ويكون هذا تف�سري بق َّية العنوان «و�شرح الأبيات امل�شكلة».
ال�ص ِق ِّلي:
�شرح ف�ل�ان .ومل يقل ِّ
ال�س ��اوي مل يقل� :أمتم يل َ
وبي ��ت الق�صيد �أن َّ
�س�أبن ��ي عل ��ى �شرح فالن .وتخل ��و التكملة بامل َّرة م ��ن � ّأي �إ�شارة �إل ��ى ال�شرح الأ َّول
و�صاحبه ،ولو بالثناء عليه �أو النقد له .بل اتَّفق الرجالن على �أنَّ املقام ال ي�ستدعي
�شرحا خ ًريا من �شرحك
ال�ساوي قال ما معناه :ا�صنع ً
ت�سميت ��ه .فظاهر احلال �أنَّ َّ
ال�ص ِق ِّلي قد �ص َّنف
الأ َّول ،واجعل ��ه كذا وكذا .وال ب�أ�س �أن ن�ستنتج من �صنيعهما �أنَّ ِّ
ال�شرح القدمي با�سمه.
وا�ستغربت �أن
و�أقول �أنا :مل �أَ ْر َ�ض عن هذا املنحول عندما قر�أتُ �سطو ًرا منه،
ُ
وقلت يف املقالة الأولى:
يخطر لغريي �أنه للمع ِّري! ُ
والتو�سع فيه �أحيا ًنا ،ثم ي�شرح � َ
ألفاظ
ج ��رى على تقدمي الكالم على الإعراب
ُّ
�شرح املعنى بكلمة «يقول» ،وقد التزم بهذا النمط
البيت �أو بع�ضها ،ثم يفتتح َ
الرتيب يف جميع الكتاب .وقد ال يتع َّر�ض للإعراب �أو الغريب ،ولك َّنه يحافظ
عل ��ى �شرح املعنى وكلم ��ة «يقول» يف جميع احلاالت .وكثري جدًّا مما �أعربه �أو
ف�سر غريبه ومعناه :ال يخفى على املبتدئني!
َّ

ن�صو�صا وبراهني تن�سف
و�أ َّما َمنْ له يف هذا الكتاب ر� ٌأي �آخر ،فعليه �أن يقدِّ م
ً
ه ��ذه القرائن ،ثم يق�ت�رح م�ص ِّنفا �آخ ��ر .ومل جند ،بعد ممار�س ��ة الكتاب ثالثني
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ال�ص ِق ِّلي .وقد ُن�سب �إلى �أبي العالء املع ِّري يف القرن
�سنةَّ � ،أي دليل ي�شري �إلى غري ِّ
احلادي ع�شر ،لأجل التِّجارة ،وهي ن�سب ٌة باطلة بالت�أكيد.
ٌ
احتمال واحد:
( )12ال ي�ص ّح �إال
�إذا ذهبن ��ا �إلى منهج ال�سرب والتق�سيم� ،أي ح�صر الفرو�ض و�إ�سقاط ال�ساقط
ي�صح منها
منها ،جند �أربعة احتماالت نظر َّية ،وهي من حيث الواقع اثنان ،ثم ال ّ
لل�ص ِق ِّلي.
�إال �أ�سبق َّية املنحول وكونه ِّ
( )1فاالحتمال املتبادر �إل ��ى الأذهان ،والذي خطر لنا يف املقاالت القدمية:
�أن يك ��ون ال�صق ِّل ��ي قد �ص َّنف تكمل ًة ل�شرح قدمي ،ثم جاء �شار ٌح مت� ِّأخر –بعد مائة
�سن ��ة مثلاً  -ف�صنع املنح ��ول .وهذا االحتم ��ال ي�سقط ب�أ َّننا –بع ��د النظر ثالثني
�سنة -مل جند دليلاً على �أ�سبق َّية التكملة ،وال ت� ُّأخر املنحول عنها وال َ�س ْلخه منها؛
وال �أنَّ امل�ص ِّن ��ف غري امل�ص ِّنف .ووجدنا �أن ��ه ي�شاركها يف مئات العبارات الإن�شائ َّية
املعتادة ،ويرتك املئات من فوائدها و�شواهدها النادرة .وكذلك مل جند �أي م�س ِّوغ
لالفرتا�ض ب�أ َّنه مت� ِّأخر عن ع�صر ال�صق ِّلي �إال هذا الظنّ ب�أنه �سلخ التكملة ،وهذا
الظنّ مل ي ُقم عليه � ُّأي دليل ،بل قام الدليل الكايف على �أ َّنه �أقدم منها.
وي�سقط � ً
خفي ،ب�أ َّنه يفرت�ض �أن عدد الكتب ثالثة بهذا الرتتيب
أي�ضا من ٍ
طرف ّ
(� )Aش ��ر ٌح �ساب ٌق ُي ��راد تكملت ��ه ( )Bالتكملة ( )Cاملنحول .وه ��ذا خل ٌل منطقي
ُي َ�س َّم ��ى َ�ش ْف ��رة �أوكام (� ،)Occam s razorأي �إف�ساد الفرو� ��ض العلم َّية بعنا�صر
مل يثب ��ت وجودها .ومن املق� � َّرر يف منهج البحث العلمي �أن الفر�ض َّية الب�سيطة هي
ال�صحيح ��ة ما دام �أنها تكفي لتف�سري الق�ض َّية ،وال ُيلج� ��أ �إلى الفر�ض َّية املر َّكبة �إال
تف�سرها الفر�ض َّية الب�سيطة .واحلا�صل ههنا �أنَّ
�إذا ُوج ��دت يف الق�ض َّية عنا�صر ال ِّ
( )Cي�صلح �أن يكون ( ،)Aوال يوجد � ُّأي دليل على التغا ُير ،بل على التطابق ،وقد
فرغن ��ا من ذلك! ونزيد ههن ��ا �أنَّ التغا ُير يحتاج �إلى م�صادف ��ة عجيبة� :أن ين�سى
وال�ساوي ت�سمي َة ال�شرح املراد �إكماله ،وين�سى م�ص ِّنف املنحول �أن ي�شري
ال�صق ِّل ��ي َّ
�إلى نف�سه ب�إ�شارة تفيد �أ َّنه غري ال�صق ِّلي!
ُ

فهذا االحتمال ي�سقط لأنه عجز عن �إثبات نف�سه.

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443

951

أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ  /دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2022م
ﻛﺎﻧﻮن ّ

12 11

57

(� )2أن يك ��ون املنحول ه ��و ال�شرح ال�سابق على التكمل ��ة ،وكالهما لل�صق ِّلي،
لل�ساوي ،وطاملا �ص َّن ��ف الإن�سان كتابني
وال يوج ��د �ش ��رح ثالث وال �سرقة وال غ� � ٌّ�ش َّ
�أو �أخ ��رج كتا ًب ��ا م َّرتني .فهذا االحتمال الب�سيط –�أي غري املر َّكب -هو الذي يجب
يف�س ��ر جميع الوقائع ون�صو�ص الكتاب�ي�ن ب�أي�سر تف�سري:
امل�ص�ي ُ�ر �إليه ،وهو الذي ِّ
�شرحا �أح�سن م ��ن �شرحه الأول ،فا َّتف ��ق ال�شرحان يف
رج� � ٌل ُطلب من ��ه �أن ي�صنع ً
ال�ساوي والنا�س جمي ًعا
ن�صو� ��ص كثرية ،وانفرد الأخري مبزيد من الإتقان ،و�سكت َّ
لأن ��ه مل تقع �سرق ��ة .ومل يظهر ما ي�س ِّوغ ّ
ال�شك يف هذه النتيج ��ة ،ولي�س وراءها �إال
ال�سراب وا َ
خل ْبط يف َب ْيداء الأوهام.
اجلري وراء َّ
وبقي احتماالن ال م�س ِّوغ لذكرهما �إال اال�ستغراق النظري:
(� )3أن يك ��ون ال�صق ِّلي قد �ص َّنف املنحول بعد التكملة ،وكالهما غري ال�شرح
الق ��دمي .ويف هذا االحتمال جمي ��ع �آفات االحتمال الأ َّول ،ويزي ��د عليه ف�سادًا ب�أنَّ
املنح ��ول دون التكملة جود ًة و�إتقا ًنا ،مع �أن الت� ُّأخ ��ر يقت�ضي العك�س .و�إن ق َّدرنا �أن
ال�شرح القدمي له � ً
أي�ضا فيكون قد �ص َّنف ثالثة �شروح!
ال�ساوي له �أو لغريه،
(� )4أن يكون املنحول لغري ِّ
ال�ص ِق ِّلي ،وال�شرح الذي عند َّ
ف�أغار على املنحول وهو ي�ص ِّنف التكملة.
وهذا االحتمال ُي َ�س ِّلم ب�أ�سبق َّية املنحول على التكملة! �أي يقطع َ
ن�صف الطريق
�إل ��ى ن�سبة الكتاب �إليه .وهو � ً
أي�ضا كاالحتمال الأ َّول من جهة عدد الكتب (ثالثة)،
ال�ص ِق ِّلي بال�سرقة ،مع �أ َّنه ي�ص ِّرح بالبناء على �شرح �سابق! ويكون
هام ِّ
ويزيد عليه ا ِّت َ
قد َّ
ال�ساوي والعلماء وال�ش َّراح �إلى
ال�ساوي وخاطر ب�ضياع اجلائزة! ومل يفطن َّ
غ�ش َّ
�شرح دون ذلك!
ال�سرقة! و�أ َّنه �صنع ً
َّ
�شرحا ج ِّيدً ا بعد �إغارته على ٍ
ال�ص ِق ِّلي القدمي ،وهو الفر�ض املطلوب
فال يبقى �إال �أن هذا املنحول هو �شرح ِّ
رب العاملني.
�إثباته ،واحلمد هلل ّ
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(� )13إ�شكال غريب يف التكملة:
نختم هذا البحث ب�إ�شكال غريب يف التكملة.
فن�سخ ��ة و ّ
ال�ص ِق ِّلي بنحو مائة �سنة.
يل الدين مكتوبة عام 570هـ ،بعد وف ��اة ِّ
وه ��ي  340ورق ��ة ،و�أ ّول ورقتني منها خلطبة الكتاب ،ثم يب ��د�أ يف منت�صف الورقة
�اف ِب َد ْم ِع َك
الثالث ��ة بالق�صي ��دة ال�ساد�سة واخلم�سني من دي ��وان املتنبي (�أَ َح ُّق َع � ٍ
�اب َك ِر ٍمي َما َي ُ�صونُ
ِ
اله َم � ُ�م) ،وتنتهي الن�سخ ��ة بالق�صيدة الت�سعني بعد املائة ( ِث َي � ُ
ِح َ�سا َن َها) ،ويف خامتتها �إ�شارة �إلى بدء اجلزء الثاين بالق�صيدة التي تليها ( َو َاح َّر
َق ْل َب ��ا ُه ممِ َّ نْ َق ْل ُب� � ُه َ�ش ِب ُم)؛ فهذا اجلزء الأول يخلو من خم� ��س وخم�سني ق�صيدة �أو
ثمامنائة بيت .وال يوجد ما ي�شري �إلى �سقوط �أوراق منها وال من �أ�صلها الذي ُنقلت
من ��ه ،بل بد�أت املقدِّ مة وجميع الق�صائد بداي ًة طبيع َّية وانتهت نهاي ًة طبيع َّية (كما
يظهر يف ال�صورة التالية).
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و�أم ��ا ن�سخة �أحم ��د الثالث فال ُيعرف تاريخه ��ا ،ولك َّنها عتيق� � ٌة � ً
أي�ضا ،و�أكرث
�إتقا ًن ��ا .وه ��ي  118ورق ��ة ،منها ورقت ��ان خلطبة الكت ��اب مطابق ��ة ل�سابقتها ،ثم
الق�صي ��دة الأولى (�أَ ْب َل ��ى ال َه َوى �أَ َ�س ًفا َي ْو َم ال َّن َوى َب � َ�دنيِ )� ،إلى الق�صيدة اخلام�سة
بع ��د املائة (�أَ َق ُّل َف َع� �اليِ َب ْل َه َ�أ ْكثرَ َ ُه مجَ ْ � � ُد) ،ويف خامتتها �أنَّ اجل ��زء الثاين �سيبد�أ
بالق�صي ��دة التالية (�أَ َّما ال ِف َر ُاق َف ِ�إ َّن� � ُه َما �أَ ْع َهدُ)؛ فاملوجود منها  1856بيتًا ،وفيها
الأبيات الثمامنائة التي ال توجد يف الن�سخة ال�سابقة.
ففي الن�سختني  3022بيتا من جملة �شعر املتنبي البالغ  5300بيت تقري ًبا.
وظاه� � ٌر من جتزئة ن�سخة و ّ
يل الدين �أ َّنها كانت يف جزئني ،لأن مقدار اجلزء
الباق ��ي يق ��ارب مقدار اجلزء ال�ضائع .و�أ َّما ن�سخ ��ة �أحمد الثالث فكانت يف ثالثة
�أجزاء ،لأن ال�ضائع منها يقارب ثلثي الديوان.
خم�سا وخم�سني ق�صيدة
ال يبدو �أنَّ ِّ
ال�صقلي قد �أخرج الكتاب م َّرتني ،وحذف ً
لل�ساوي ،وال تك ��ون التكملة تكملة
م ��ن الن�سخ ��ة الأولى؛ فال ب َّد من الوف ��اء بالوعد َّ
�إال بذل ��ك ،ومل يعت ��ذر ع ��ن �إ�سقاطها يف خطبة الكت ��اب .فال يبق ��ى �إال الظنّ ب�أنَّ
تل ��ك الق�صائد �سقطت من �أ�ص ��ل ن�سخة و ّ
يل الدين ،وت�صادف �أنَّ اخلرم بد�أ عند
ق�صيدة وانتهى عند ق�صيدة ،فر�أى النا�سخ �أن يجعل الكتاب جزئني.
(ُ )14ن َ�سخة ثالثة من التكملة:
يف الظاهري ��ة جز ٌء من ن�سخة قدمي ��ة يف  175ورقة ،برقم  ،6711من القرن
ال�سابع �أو الثامن .وهذه �صفته من فهر�س عزَّة ح�سن:
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وق ��ر�أتُ يف ال�شبكة �أن مت ��ام اجلملة يف تلك الن�سخة هكذا «كم ��ا َيذ ْه َُب املا ُء
َ
�ش.وال�س ْل َ�س ِال :املا ُء ال َع ْذ ُب الذي يت�سل�سل يف َ
احل ْلق ،ينحد ُر انحدا ًرا �سهلاً .
بالعط
َّ
حال �أحلى من املاء ال َع ْذب».
ال�س ّم القاتل ،ويف ٍ
�أي �أنت يف ٍ
حال مثل َّ
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فل َّم ��ا ُزرت مكتب ��ة الأ�سد بدم�ش ��ق �أُح�ضرت يل ن�سخ ٌة رقمه ��ا  ،6716مل �أكن
�أعرفه ��ا ولي�س ��ت يف الفهر� ��س ،ولك َّنها نف�س الن�سخ ��ة واختلف الرق ��م ل�سبب من
الأ�سباب.فنقل � ُ�ت منه ��ا �شرح ثماني ��ة �أبيات متف ِّرق ��ة �أخرى ،ووجدن ��ا الن�صو�ص
الت�سعة بحروفها يف التكملة.
ُ�صحح ن�سبتُها يف فهار�س املكتبة.
فلت َّ
(َ )15ن ٌّ�ص من جزء التكملة ال�ضائع:
وقفت يف ُطرر ن�سخة الإ�سكوريال من ديوان املتنبي على ن�صو�ص من اجلزء
ُ
ال�ضائع .والن�سخة فار�سية ُم�سندة متقنة من ن�سخ العلماءُ ،كتبت عام 588هـ.
والطرر ٍّ
بخط غري ّ
ُّ
خط املنت ،وفيها دليل �آخر على �شيوع �شرح ال�صق ِّلي هناك.
()81
�����س َل�� َه��ا َر ٌّد
خِ ْ��ط�� َب�� ُة ِل�� ْل��حِ �� َم��ا ِم َل�� ْي َ

َو�إِ ْن َك�����ا َن�����تِ ال���ـ��� ُم���� َ���س��� َّم���ا ُة ُث���� ْك��َل�ا

ال�ص ِق ِّل � ّ�ي :ال ُّث ْكل :احلزن عل ��ى َفقْد الولد واحلمي ��م .و َن َ�ص َبه لأنه
ويف �ش ��رح ِّ
اخل ْط َب ُة ُت َ�س َّمى ُثكْلاً
ا�سم كان،
مفعو ٌل ث � ٍ
ِ
�ان لل ُم َ�س َّماة؛ �أي :قد كانت ِ
.فاخل ْط َب ُة ُ
اخل ْط َب ُة ،ومو�ضعه َر ْف ٌع لأنه مفع � ُ
�ول ما مل ُي َ�س َّم
و ُت َ�س َّمى:خ�ب ُ�ره ،وفيه �ضم�ي�ر ِ
فاعله.
مقام الفعل .واملعنى:
ال�ص ِق ِّل ّي :ال ُّث ْكل :املفعول الثاين ،ثم �أقام َ
يف �شرح ِّ
اال�سم َ
اخل ْط َب ُة للم ِّيتة ،و�إن كان النا�س ُي َ�س ُّمونه
�أنَّ موت الأخت والبنت يجري جمرى ِ
احلمام قد َ
خطب منك �أختَك فلم تقدر على ردِّه.
ُثكْلاً � .أي ِ

اخل � ّ�ط واحد والقلم واح ��د  ،ولكنَّ اجلملة الثانية مكتوبة يف ناحية �أخرى من
ال�صفحة .وهذا نظريهما من املنحول:
اخل ْط َب ُة ُت َ�س َّمى
ُث� � ْكلَ :ن َ�ص َبه لأنه مفعو ٌل ث � ٍ
�ان لل ُم َ�س َّماة .التقدير :و�إنْ كان ��ت ِ
اخل ْط َب ُة،
ا�سم كان ،واملُ َ�س َّم ��اة :خ ُربه ،وفيه �ضمري ِ
ُث� �كْلاً ِ .
فاخل ْط َب ُة املُ ْ�ضمرة ُ
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ُ
ومو�ضع ��ه َر ْف ٌع لأنه
مفعول ما مل ُي َ�س َّم فاعله .و ُثكْلاً  :مفعوله الثاين .يقول� :إنَّ
احلمام للمر�أة ،و�إن كان النا�س ُي َ�س ُّمونه
اخل ْط َب ُة من ِ
هذا املوت يجري جمرى ِ
احلمام قد َ
خطب �أختَك فلم تقدر على ردِّه.
ُثكْلاً  .يعنيِ :

ف�أ َّول ن�� �صّ املنحول يطابق احلا�شية الأولى ،و�آخ ��ره يطابق الثانية .وجمموع
احلا�شيت�ي�ن يطابق ن�صّ املنحول وترتيب الكالم في ��ه ،وتك َّررت فيه وفيهما عبار ُة
املفع ��ول الثاين! وال َّ
ال�ص ِّقلي ،ونقله الكاتب كما هو ،و�ضاقت
�شك ب�أنَّ التكرار من ِّ
ال�صفحة بالنقول ،فكتب بق َّيته يف ر�أ�س ال�صفحة،بعيدً ا عن بيت املتنبي ،على غري
عادته.
()82
َيا َمل َ
ِيك ال َو َرى الـ ُم َف ِّر َق َم ْح ًيا

م��������ا ًت��������ا فِ�����ي�����هِ����� ْم َوعِ ������������� ًّزا َو ُذل
َو مَ َ

�أي :يا َم ِلك اخللق [الذي] ميلك َ�ض َّرهم ونف َعهم ،و ُيحيي من �أراد ويمُ يت من
�أراد ،و ُي ِع ُّز من ي�شاء و ُي ِذ ُّل من ي�شاء.

ال�صق ِّل ��ي ،ولك َّنها مكتوبة بنف� ��س ّ
اخلط والقلم
ومل ُتن�س ��ب هذه اجلمل ��ة �إلى ِّ
قري ًبا من اجلملة ال�سابقة .وهي � ً
أي�ضا ت�شبه نظريها يف املنحول:
مفهر�س ��ا ي�ستعني به ��ذه ا ُ
جلمل الكت�شاف اجل ��زء الأخري من
فلع� � َّل باح ًث ��ا �أو
ً
التكملة.

و�آخ ��ر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ،و�صل ��ى اهلل و�سلم على نبينا محمد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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املراجع:
التكملة و�شرح الأبيات املف ��ردة ،لل�صق ِّلي ( ،)5-1اجلزء الأول بتحقيق �أنور
�أب ��و �سويلم (ع ّم ��ان :دار ع َّم ��ار ،)1985 ،و�أربع ��ة �أجزاء �صغ�ي�رة بتحقيق ماجد
اجلعافرة و�آخرين (ع ّمان :جامعة الريموك.)1993 ،
التكملة خ (ن�سخة ويل الدين املخطوطة) ،مع الن�صّ على ن�سخة �أحمد الثالث
يف موا�ضع الرجوع �إليها.
الفت ��ح على �أبي الفتح ،اب ��ن فورجة ،بتحقيق عبداهلل الف�ل�اح (بريدة :نادي
الق�صيم الأدبي.)2019 ،
لل�صاحب بن ع ّباد ،بتحقيق �إبراهيم الب�ساطي
الك�شف عن م�س ��اوئ املتنبيَّ ،
(مع الإبانة للعميدي).
الالمع العزيزي ،للمع ِّري ،بتحقيق عبداهلل الفالح ( 1436هـ).
معج ��ز �أحمد ،املنحول على املع ِّري ،بتحقيق عبداملجيد دياب (دار املعارف،
.)1986
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فهار�س ال�سنة ال�سابعة واخلم�سني
�أوال :ال ُك َّتاب واملع ِّلقون
�إبراهيم عبدالفتاح رم�ضان 353
�أبو �أو�س �إبراهيم ال�شم�سان 141
�أحمد الزبيدي 275
�أ�شرف �صالح �سيد 701
�أمرية ال�شناوي 671
توفيق ال�سامعي 613
جليل �إبراهيم العطية 195
�سامح ال�سعيد 797
�سعيد بن دبي�س العتيبي 121
�سلطان احلربي 515
عبداحلميد محمد �شعيب 557
عبدالرزاق حويزي 437
عبدالعزيز املانع 255 ,163

عبداهلل بن �سليم الر�شيد 9
محمد الق�شعمي 857 ,681 ,339
محمد با�سل عيون ال�سود 741
محمد بن عبداهلل العزام 879
محمد جمعة الدربي 413
محمد عاطف الرتا�س 55
محمد عبدال�شايف القو�صي 531 ,331
محمود �أحمد هدية 469 ,233
مراد بن بوزيان احل�سني 179
مرزوق يون�س 849
نادية غازي العزاوي 871
نزار �شكور �شاكر 495
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ثان ًيا :املو�ضوعات العامة
�أبجدي ��ات منهجية غائبة يف الدرا�سات املكتب ��ات ال�شخ�صية م ��ن القرن الثاين
�إلى القرن العا�شر الهجري 701
الرتاثية املعا�صرة 671
�إحت ��اف النبه ��اء بنح ��و الفقه ��اء التمثل بال�شعر :درا�سة نقدية 557
الب ��ن طول ��ون ال�صاحل ��ي الدم�شق ��ي احلذف وتعدد املعنى يف الن�ص القر�آين
(880هـ953/هـ) 741
353
ا�ستدراك عل ��ى معجم دواوين ال�شعراء ح ��ل املبه ��م واملعج ��م يف �ش ��رح المي ��ة
للدكتور محمد �شهاب 163
العجم لعلي بن قا�سم الطربي 179
�أع�ل�ام الع ��رب :حم ��د ب ��ن �إبراهي ��م اخلرج واحة ح�ضارية :نظرة يف ال�سياق
احلقيل 339
احل�ضاري حت ��ى القرن الرابع الهجري
�أع�ل�ام الع ��رب :عب ��داهلل ب ��ن محم ��د 121
ال�شايع 857
دي ��وان من�ص ��ور ب ��ن محم ��د اله ��روي
�أع�ل�ام الع ��رب :يو�سف ال�شي ��خ يعقوب (440هـ 1048/م) 195
681
رد ال�ضال ��ة ال�صقلي ��ة الك�ش ��ف ع ��ن
بريد العرب� :أ�س ��رار الألفاظ الوحيدة م�صنف معجز �أحمد املنحول 879
يف القر�آن 331
ال�سف ��اح التغلبي من �شع ��راء اجلاهلية
بري ��د العرب :متم ��م للم�ست ��درك على املن�سيني 531
�شعر زياد الأعجم 849
�سي ��ل العرم و�سد م� ��أرب :ت�سا�ؤالت عن
بري ��د الع ��رب :م�صادر الهم ��داين عن االنهيار الكبري 613
قبيلة حرب 515
�شعر يحيى الغزال بني حتقيقني 255
جتربتي يف �إعداد معجم �أ�سماء النا�س �صمود املو�صل وانت�صارها �أمام ح�صار
يف اململكة العربية ال�سعودية 141
نادر �شاه 1156هـ1743/م 275
الرتاث الفكري يف احلك ��م الإ�سالمي:
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م ��ن انت�سب �إل ��ى وظيفت ��ه �أو مهنته من
علماء الأندل�س 469
املوانئ اجلنوبية ل�ساحل البحر الأحمر
الغرب ��ي يف الع�ص ��ر الو�سي ��ط يف وثائق
اجلنيزة 233
ن�صو�ص �سقطت من حتقيق كتاب الدر
الفريد وبيت الق�صيد 437
نقد ال�شعر ال�صقلي قد ًميا 495

ق ��راءة يف ن�ش ��رة «حتف ��ة الغري ��ب يف
الكالم على مغني اللبيب» 55
قراءة لغوية يف دي ��وان الزمن الأخ�ضر
413
المية ال�شنفرى و�شروحها بني املخطوط
واملطبوع 797
لق ��اء الكبار (ب�ي�ن علي ج ��واد الطاهر
وحمد اجلا�سر مواقف ودالالت) 871
امل�ص ��ون والزم ��ام لعل ��ي ب ��ن عبي ��دة
الريحاين 9
ثال ًثا :الأعالم

�أب ك ��رب �أ�سعد (�أ�سع ��د الكامل)� ,651إبراهي ��م ب ��ن �أب ��و احل�س ��ن (اب ��ن
املطالب)241
654
�إبراهيم بن �أبي علبة 62
�أب كرب وتر 647
�إبراهيم بن �إ�سماعيل الكاتب 757
�إبراهيم الأزدي املكتَّب 479
�إبراهيم بن املهدي 584
�إبراهيم البط�شان 169
�إبراهيم بن بيجو 238 ,243
�إبراهيم احلربي 457
�إبراهيم بن عبد اجلبار الفجيجي 810
�إبراهيم الزاهد الأندل�سي 483
�إبراهي ��م بن عب ��داهلل ب ��ن احل�سن بن
�إبراهيم ال�سامرائي 168
علي بن �أبي طالب 589
�إبراهيم املنذر اجلذامي 702
�إبراهيم بن علي القريواين 498
�إبراهيم ال ّن ّظام 759 ,758
�إبراهيم بن علي املكتَّب 478
�إبراهيم �أني�س 551
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�إبراهيم بن عمر اجلعربي 815
�إبراهيم بن عي�سى املف�سر 726
�إبراهي ��م ب ��ن قنديل ال�صاحل ��ي ،742
743
�إبراهيم بن لبيب (ابن احلائك) 473
�إبراهيم بن محمد 706
�إبراهيم بن محمد البط�شان 821
�إبراهي ��م بن محمد بن �إبراهيم الو َّراق
480
�إبراهي ��م بن محمد ب ��ن خليفة بن ينق
585
�إبراهيم بن مو�سى العلوي 615
�إبراهيم بن هارون 484 ,473
�إبراهيم بن يو�سف الأر�سي 485
�إبراهيم �صربي را�شد 559
�إبراهيم عليه ال�سالم 373 ,372
�إبراهيم محمد من�صور 187
�أبرهة احلب�شي ,629 ,628 ,622 ,620
,650 ,638 ,637 ,635 ,634 ,631
664 ,658
ال�ص َّباح 76
�أبرهة بن َّ
ابن �أبان احلمريي 517
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ابن �أبي الأ�صبع 880
ابن �أبي الربيع املو�صلي 910
ابن �أبي خليل 505
ابن �أبي زرعة 913
ابن �أبي �شنب 165
ابن �أبي طي 821 ،818 ،806
ابن �أبي ُعيينة 759
ابن �أبي كب�شة 90
ابن �إ�سحاق 647 ,640
ابن الأبار 480
ابن الأثري 640 ،125
ابن الإفليلي 945
ابن الأنباري 756 ،752 ،392
ابن البواب 720
ابن الثريي 509
ابن اجلوزي 364
اب ��ن احلاج ��ب ,103 ,94 ,93 ,91 ,88
746 ،105
ابن اخلباز �أحمد الأربلي 89
ابن اخلطيب 726 ،724 ،708
ابن ال ُّدمينة 448
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ابن �أيوب الأن�صاري 750
ابن الرومي 897 ,894 ،447 ,441
ابن بابك 947
ابن الريوندي 677
ابن بري 637
ابن ال�سراج 87
ابن ب�سام 505
ابن ال�سو�سي 507
ابن ب�شري ال�شيباين 94
ابن ال�شجري 819
اب ��ن الفر� ��س ،محمد ب ��ن عبدالرحيم ابن بطوطة 240 ,236 ,196
715
ابن تيمية 726
ابن الفر�ض ��ي ،عب ��داهلل الأزدي  ،703ابن جبري 282
708
ابن جني ،871 ،799 ،502 ,377 ،168
ابن الفقيه 125 ,124
,933 ,931 ,929 ,928 ,921 ,911
944 ,943
ابن القطاع ال�صقلي 500
ابن حجر الع�سقالين 729 ،727
ابن القيم اجلوزية 726
ابن حزم الأندل�سي 532
ابن الكلبي 800 ،798
ابن حزم ،علي بن �أحمد 710
ابن املربد 749
ابن امل�ستويف  916 ,915 ,909 ،891ابن حمدي�س 506 ,503 ,502 ,496
ابن حوقل 126 ,125
ابن املقرب 170
ابن ح ّيان القرطب ��ي ,257 ,256 ,255
ابن املقفع 498 ،14 ,13
,263 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258
ابن املنري 108
271 ,270 ,265 ,264
ابن النوالة� ،إبراهيم بن عبداهلل ,706
ابن حيو�س الدم�شقي 501
707
ابن خلدون 688 ،472 ،123
ابن �إيا�س 729
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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ابن خلكان 880 ،506
ابن خري الإ�شبيلي 716
ابن دابق 507
اب ��ن دحي ��ة الكلب ��ي ,259 ,258 ,257
503 ،268 ,266 ,264
ابن دريد 814 ،805 ،804 ،802
ابن رائق (قائ ��د للخليفة املتقي باهلل)
904
ابن ر�شيق 575
ابن روبيل� ،سليمان بن عبدامللك 713
ابن زاكور الفا�سي 821 ،820
ابن زريق 749
ابن زيد 401
ابن �سعيد 244 ,242 ،90
ابن �سعيد الفقع�سي 94
ابن �سالم 575
ابن �سالمة العجلي 94
ابن �سيدة 948
ابن طول ��ون ،محمد بن علي ال�صاحلي
،746 ،745 ،744 ،743 ،742 ،741
752 ،751 ،750 ،749 ،748 ،747
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ابن طيفور البغدادي 819 ،802
ابن عامر 358 ،65 ,63 ,62
ابن عبا�س 639 ,616 ،112 ,111 ,61
ابن عبد ال�ب�ر ,266 ,264 ,258 ,256
702 ،267
ابن عبد امللك املراك�شي 724
ابن عبد ربه 265 ,264 ,261 ,260
ابن ع�صفور 774 ،111 ,85
اب ��ن عط ��اء اهلل امل�ص ��ري ،801 ،799
820
ابن عطية 378
ابن عقيل 346
ابن ع َّمار 904
ابن عمر 368
ابن عنقاء الفزاري 760
ابن عنني 591 ،168
ابن عياد 477
ابن فار�س 883 ،577 ,576 ,571 ,558
اب ��ن فو َّرج ��ة ,895 ,891 ,885 ,881
,936 ,929 ,926 ,915 ,914 ,896
948

964

ابن قادم� ،أبو جعفر محمد 760 ،759
ابن قتيبة 575 ,532 ،503 ,400
ابن كثري 639 ,616 ،364 ,356 ،346
ابن مالك ،114 ,97 ,94 ,87 ,84 ,82
421 ،346
ابن جماهد 59
ابن محمد بن عبداهلل العطار 473
ابن م�سعود 368 ،63
ابن م�سهر املو�صلي 438
ابن مطروح 169
ابن معاذ احلر�شي 94
ابن معقل الأزدي 271
ابن مالحظ 518
ابن ملجوم ،عي�سى بن يو�سف 714
ابن منظور 799 ،637
ابن منقذ التميمي 94
اب ��ن ميم ��ون� ،أحمد بن محم ��د الأموي
706
ابن ه�شام (عبدامللك) 125
ابن ه�شام الأن�صاري ,60 ,59 ,58 ,55
769 ،752 ،746 ،397 ،376 ،87

ابن هندو 438
ابن وكيع 941 ,913
ابنا طاهر 82
ري (زوج ��ة ال�سفاح التغلبي)
ابنة ال َع ْم ِّ
553 ,548 ,545 ,543
�أبو �إ�سحاق امل�ؤدب 476
�أبو الربكات الأنباري 814
�أبو الربكات بن �أبي جرادة 715
�أبو البقاء العكربي 821 ،820 ،378
�أبو احلجاج �شم�س الدين 722
�أب ��و احل�سن �أحمد بن �أبي جرادة ،715
720
�أبو احل�سن الباخرزي 200 ,198 ,197
ابو احل�سن اجلزار 90
�أب ��و احل�سن الربع ��ي ,498 ,497 ,496
,507 ,506 ,505 ,503 ,500 ,499
508
�أبو احل�سن بن اخلياط 506
�أبو احل�سن بن الطوبي 496
�أبو احل�سن �سالمة املعري 245
�أبو احل�سن علي ال ُّرماين 807
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�أبو احل�سن علي بن ب�شر الكاتب 508
�أبو احل�سن علي بن نفي�س احلنبلي 724
�أبو احل�سني الوراق 808
�أبو احل�سني يحيى الزُّبيدي 519
�أب ��و اخل�ي�ر عبدالرحم ��ن ب ��ن عبداهلل
ال�سويدي 816
�أبو الربيع بن �سامل 479
�أبو ال�سعود 400 ,364
�أبو ال�شي�ص 947
�أبو ال�صفا الر�ضواين 813
�أب ��و الطي ��ب املتنب ��ي ,880 ,871 ،271
,886 ,884 ,883 ,882 ,881 ,882
,897 ,893 ,891 ,890 ,889 ,887
,918 ,915 ,914 ,909 ,908 ,907
,925 ,924 ,923 ,922 ,921 ,919
,942 ,932 ,929 ,928 ,927 ,926
957 ,954 ,953 ,950 ,948 ,945
�أبو العبا�س �أحمد بن يحيى ،757 ،756
814 ،802
�أبو العبا�س ال�سفاح 592
�أب ��و العتاهي ��ة ،573 ,572 ،507 ,505
932
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�أبو العرب ال�صقل ��ي ,500 ,499 ,498
509
�أب ��و الع�ل�اء املع ��ري ,879 ،505 ,370
,936 ,935 ,884 ,882 ,881 ,880
951 ,950 ,948 ,947
�أبو العيناء 568
�أبو الفتح ال ُب�ستي 439
�أبو الفتح املالكي 750
�أبو الفتح محمد بن �أبو بكر الكويف 723
�أبو الفتوح برجوان 705
�أب ��و الفتوح �شه ��اب الدي ��ن ال�سهرودي
424
�أبو الفداء 243 ,240
�أبو الفرج الأ�صفهاين 805 ،802
�أبو الفرج يعقوب ،ابن كل�س ,704 ,703
705
�أب ��و الف�ض ��ل �أحمد بن محم ��د امليداين
198
�أبو الف�ضل ال ِّريا�شي 808
�أبو الف�ضل املقد�سي 744
�أبو الف�ضل النويري 58
�أبو الف�ضل بن حمدويه 197
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�أبو الف�ضل م�شرف بن را�شد 502
�أب ��و الفوار�س ،ع�ضد الدي ��ن ابن مقلد
720
�أبو القا�سم �أحمد ب ��ن ح�سان الأ�شبيلي
721
�أب ��و القا�س ��م الأ�صبه ��اين ,885 ,881
891
�أبو القا�سم �سعد اهلل ,415 ,414 ,413
,421 ,420 ,419 ,418 ,417 ,416
426 ,425 ,424 ,423 ,422و ,427
429 ,428
�أبو القا�س ��م �سلمة بن �سعيد بن حف�ص
708
�أب ��و القا�سم عبيد اهلل ب ��ن �سليمان بن
وهب 506
�أبو القا�سم علي ال َتّنوخي 808
�أبو املغوار ال َغ َنوي 568
�أبو املكارم البارع 442
�أبو املنهال املهلبي 808 ،803 ،802
�أبو املنيع قروا�ش بن املقلد 280
�أبو امليم ��ون ال ُق�شريي ,يحيى بن عبادة
572

�أبو النجم العجلي 171
�أبو بك ��ر �أحمد بن �أب ��ي �سهل احللواين
807
�أبو بكر الأرجاين 496
�أبو بكر ال�صدي ��ق ر�ضي اهلل عنه ,114
674 ,581 ،580
�أبو بكر القه�ستاين 931 ,930 ,886
�أبو بكر بن العربي البناين 817
�أبو بكر بن جعفر املحابي 520
�أبو بكر محمد بن البناء الإ�شبيلي 722
�أبو بكر محمد ب ��ن عي�سى الداين (ابن
اللبانة) 474
�أب ��و بكر يحيى ب ��ن عبدالرحمن املكتَّب
478
�أبو متام ,546 ,539 ,536 ،506 ,451
,910 ,897 ,894 ,871 ،589 ,563
935 ,917
�أب ��و جرادة ،محمد ب ��ن عامر بن ربيعة
715
�أبو جعفر �إبراهيم املحابي ,518 ,517
519
�أبو جعف ��ر �أحمد بن احل�ص ��ن العقيلي
713
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�أبو جعفر املن�صور 589 ,588 ،280
�أبو جعف ��ر محمد بن حبي ��ب البغدادي
802
�أبو جمعة املاغو�سي 822 ،183
�أبو جهل 363
�أبو حامد الإ�سفرائيني 197
�أب ��و حامد الغ ��زايل ،محمد ب ��ن �أحمد
712
�أب ��و حامد امل�ؤدب ال�س ��اوي ,914 ,848
,952 ,951 ,950 ،946 ,945 ,938
954
�أبو حف�ص القعيني الأندل�سي 497
�أب ��و حف�ص عم ��ر بن عب ��داهلل الفا�سي
185
�أب ��و حف�ص عم ��ر بن م�سل ��م الدم�شقي
728
�أب ��و حنيفة النعم ��ان ،743 ،588 ،196
745
�أب ��و حيان الأندل�س ��ي ,360 ,359 ،103
773 ،370 ,369 ,364
�أبو ذ�ؤيب الهذيل 584
�أبو رجاء 63
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�أبو زكري بن كوهني 241
�أبو زكريا يحيى بن كي�سان 703
�أبو �سعيد �أحمد ال�ضرير 761 ,760
�أبو �سعيد ال�سكري 808 ،807 ،801
�أبو �سعيد عبدالرحمن اليزدادي 758
�أبو �سفيان بن حرب 90
�أبو �سلمى = هرم ��ي بن رياح بن يربوع
547 ,546 ,544 ,535
�أبو طالب ب ��ن عبدالرحمن بن العجمي
723
�أبو طاهر �أحمد الأ�صبهاين 716
�أبو طاه ��ر التجيب ��ي ,498 ,497 ,496
505 ,499
�أب ��و عبدالرحم ��ن ب ��ن عب ��داهلل لهيعة
امل�صري 702
�أبو عبداهلل ال�صقلي 500 ,497
�أبو عبداهلل ال�صويف 483
�أبو عبداهلل الفقيه 508
�أبو عبداهلل الكرماين 217
�أبو عبداهلل بن احلجاج 461 ,443
�أبو عبداهلل بن حربلة 727
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�أبو عبداهلل بن علي بن �أبي جرادة 715
�أبو عبداهلل بن ُمقلة 756
�أب ��و عب ��داهلل جعف ��ر ب ��ن عبدالرحيم
املحابي 520
�أبو عب ��داهلل محمد بن ج ّل ��ون الفا�سي
189
�أب ��و عب ��داهلل محمد ب ��ن عب ��ادة (ابن
القزاز) 474
�أب ��و عبداهلل محمد بن عرف ��ة التون�سي
املالكي 57
�أبو عبيدة معمر بن املثنى 547 ,535
�أبو عثمان �سعيد بن حكم القر�شي 723
�أبو عزَّة ال�شاعر 570
�أبو ع�صيدة� ،أحمد بن عبيد 760 ،759
�أب ��و عل ��ي ال�صّ ق ِّل ��ي ,883 ,882 ,880
,899 ,891 ,890 ,887 ,886 ,884
,916 ,915 ,914 ,909 ,908 ,901
,930 ,928 ,925 ,924 ,922 ,920
,941 ,940 ,939 ,938 ,933 ,931
,952 ,951 ,950 ,948 ,946 ,945
957 ,956 ,954 ,953
�أبو علي الفار�سي 932 ،114 ,87 ,84

�أبو علي القايل 802
�أبو علي ال َه َجري 572
�أبو علي م�سكويه اخلازن 450
�أبو عمر �أحمد القرطبي (ابن اجل ّباب)
483
�أب ��و عمر احل�صّ ��ار (الإم ��ام الزاهد)
484
�أبو عمر املعلم 477
�أبو عمر ،محمد الهو�شان 685
�أب ��و عم ��ران ,مو�س ��ى ب ��ن احل�س�ي�ن
الإ�شبيلي 440
�أبو عمرو 64
�أب ��و عم ��رو �إ�سحاق بن م ��رار ال�شيباين
802
�أبو عمرو ال�صقلي 503
�أبو عمرو بن العالء 345
�أبو فرا�س 588 ،449
�أبو كبري ال ُهذيل 572
�أبو لهب 336
�أبو جملز 392
�أبو محرز خلف الأحمر 801
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�أبو محمد الأن�صاري 506
�أبو محمد بن خزرج 708
�أبو محمد طاهر املخزومي 920
�أبو مح ّياة بن زهري 539
�أبو م�سلم اخلر�ساين 459
�أب ��و من�صور الثعالبي ,197 ,196 ,195
930 ،819 ،577 ،262 ,209 ,200
�أبو نخيلة 171
�أب ��و ن�صر عبدالعزيز بن ُنباتة ال�سعدي
504
�أبو ن�صر محمد النحوي 815
�أبو نوا�س 913 ,898 ,871 ،501 ،171
�أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه 361 ،90
�أبو هالل الع�سكري 548
�أبو يعرب =محمد عبدالرزاق الق�شعمي
692 ,691 ,690 ,688 ,687
�أبو يعقوب �إ�سحاق بن �إبراهيم املحابي
519
�أبو يعقوب احلكيم 244
�أبو يعقوب عبدالعاطي ال�شرقاوي 810
�أبو يو�سف القا�ضي 756 ،755
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�أبوبكر ال�صقلي املكتَّب 480
�أبي احل�سن ا ُ
جلذامي املالقي 13
�أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه 390
�إح�سان عبا�س 256
�أحمد الثالث 954 ,949
�أحمد اجلندي 167
�أحمد احلرار التجيبي 474
�أحمد ال�شويكي 744
�أحمد ال�شي ��خ يعقوب ,683 ,682 ,682
693 ,691 ,690 ,687 ,684
�أحمد العبد 85
�أحمد العراقي 186
�أحمد �أمني 269
�أحمد با�شا 317 ,290 ,289
�أحمد بن �إبراهيم العالكي املعلم 477
�أحمد بن �إبراهيم بن الزبري 725
�أحم ��د ب ��ن �إبراهي ��م بن محم ��د (ابن
القزاز) 482 ،473
�أحمد بن �أبي عبدامللك املكتَّب 479
�أحمد بن �أبي فنن 440
�أحمد بن احل�سني الأفطح 885

970

�أحمد بن �إينال العالئي 729
�أحمد بن حنبل 116 ,61
�أحمد بن خالد اجلذامي 485
�أحم ��د بن خل ��وف امل�سيل ��ي (اخل ّياط)
483
�أحمد بن �سعيد بن عبداهلل املكتَّب 479
�أحمد بن �سعيد بن محمد بن ب�شر (ابن
احل�صّ ار) 484
�أحمد بن �سليمان 728
�أحمد بن عبدالرحمن اخلزرجي 716
�أحمد بن عبداهلل �أبا عمر (القنازعي)
483
�أحمد بن عبداهلل بن عمر القي�سي 483
�أحمد بن عبداهلل بن مفرج املكتَّب 479
�أحمد بن عي�سى املعلم 477
�أحمد بن غر�سية املكتَّب 479
�أحمد بن قا�سم البزَّاز 483
�أحمد بن قزملان امل�ؤدب 476
�أحم ��د ب ��ن محم ��د الإ�شبيلي �أب ��و عمر
(ابن احل ّرار) 482 ,474
�أحمد بن محمد املعايف ال�ضحوي 816

�أحمد بن محمد بن خلف املكتَّب 479
�أحمد بن محمد بن عماد ال�شهاب 728
�أحمد بن محمد بن ها�شم 476
�أحمد بن محمود بن علي بن عمرو 518
�أحمد بن يحيى 768
�أحمد خطاب 814
�أحمد زكي �أبو �شادي 414
�أحمد �سعيد بن �سلم 343
�أحمد �شاكر خ�ضيب 166
�أحمد طوران قرة بلوط 809
�أحمد عبداملعطي حجازي 415
�أحمد محمد �شهاب 165
�أحمد محمد عبيد الهندا�سي 803
�أحمد مختار عمر 353 ،155
�أحمد مطلوب 168
�أحمد مو�سى اخلطيب 170
الأحمر النحوي 759 ،755
الأحنف 920
الأخطل 580 ,533 ،60
الأخف� ��ش ,373 ,368 ،87 ,82 ,76
903 ،400
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الأخن�س بن �شهاب 533
�أخ ��و ق�ضاع ��ة = �أبو الطمح ��ان القيني
566
الإدري�سي 125
�أ ّدي �أ�شري 155
�أر�سطالي�س 710
�أزدان الرومية 743
�إ�سحاق بن قا�سم بن �سمرة 476
�إ�سحاق بن م�سرة 482
�أ�سد الدين محمد بن احل�سن 582
�أ�سعد الكام ��ل = �أبي كرب �أ�سعد ,615
629
�أ�سعد بن �أبي يعفر احلوايل 519 ,517
الإ�سكندر الثاين 318
�إ�سماعيل (عم ال�سفاح) 280
�إ�سماعيل ال�صفوي 318
�إ�سماعيل با�شا البغدادي 10
�إ�سماعيل با�شا عبداجلليل 281
�إ�سماعيل بن �أحمد بن املعلم (الدراج)
477
�إ�سماعيل بن عمار الأ�سدي 164
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الأ�سود بن َيع ُفر 591 ,564
�أ�صبغ بن عي�سى امل�ؤدب القرطبي 476
الأ�صمعي ,756 ،588 ،346 ,345 ,281
808 ،807 ،802 ،801 ،797 ،757
الأع�شى 518
االع�شى الكبري 164
الأع�شيان = �أع�شى قي�س و�أع�شى باهلة
566
�أفرائيم بن الزفان 712 ،711 ،710
الأف�ضل بن �أمري اجليو�ش 711 ،710
الأف�ضل بن بدر اجلمايل 713 ،712
�أُفنون = �صريمي بن مع�شر 533
الأفوه الب�سطي 484
الأقرع بن حاب�س 116
�ألي�ساندرو دي جمريت 653
�أم الهن ��اء بن ��ت القا�ض ��ي �أب ��ي محمد
عبداحلق بن عطية 585
الإمام الرتمذي 397
الإم ��ام ال�شافع ��ي ،702 ،396 ,395
910 ،801 ،710
الآمر ب�أحكام اهلل 713 ,712

972

بختيار 582
�إمرام بن يو�سف 244
ام ��ر�ؤ القي� ��س  ،504 ,503 ،165 ،93البدر اجلمايل 582
،923 ،575
بدر الدين احل�سني بن الن�صيبي 749
الأمري محمد 270
بدر الدين القرايف 183
�إميل بديع يعقوب 806 ،803
بدر الدين ل�ؤل�ؤ 281
الأمني 569
بدر الدين محمد بن �أبي بكر ال َّدماميني
,74 ,73 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55
انت�صار الدولة 506
183 ،111 ,110 ,109 ,90
�أن�س بن مالك 61
الب ِجي 891 ,890
رُ
�أنور �أبو �سليم 949 ,882 ،165
الربقعي 888
�أو�س بن ال�صامت 570
بركات اللبيدي 245 ,240
�أو�سكار لوفجرين 516
برنو 625
�إيتاخ =كاتب املتوكل 759
برهان الدين �إبراهيم ال�شاغوري 744
�أمين ميدان 536
برهان الدين بن جماعة 727
�إينال الأ�شرف قايتباي 729
�أيوب بن محمد بن يحي املكتَّب  478بروكلمان 821 ،820 ،815 ،814
بادي�س بن حيو�س بن ماك�س ال�صنهاجي ب�شار بن برد 932
َب َ�شامة بن الغدير 588
709
ب�شري ميوت 166
باركر 693
البحرتي  ,505 ,503 ,502 ,450 ,441البغ ��دادي ،عبدالقادر ،799 ،798 ،61
819 ،814
871 ،509
بكتا�ش املن�صوري 724
البخاري 380 ،90 ,61
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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بكر بن َّ
النطاح 947 ,897
البالذري 640 ،277
بالل بن جرير العو�ضي 241
بالل بن رباح 572
بالل بن عقيل بن جرير 561
بلمظفر ن�صر املعرف 713
بليهي بن �صالح البليهي 145
بهاء الدين ال�سبكي 92
بهاء الدين زهري امل�صري 442
بوون 615
بياجه 561
ت�أبط �ش ًّرا 807 ،800 ، 799
ال�سبكي 89
تاج الدين ُّ
تاج الدين� ،أبو اليمن زيد الكندي 720
تا�شفني بن محمد املكتَّب 478
ُت ّبع الأ�صفر 519

تقي الدين ُّ
ال�ش ُنمي 57
تقي الدين بن قا�ضي عجلون 749
متام ح�سان 354
متيم بن جميل 570
التهامي 947 ,940 ,918
التوحيدي 12
تيمورلنك 318 ,279
ثابت بن جابر 798 ،797
ث ��اران يهنع ��م ,638 ,637 ,631 ,623
654
ُثمامة بن �أثال بن حنيفة 125 ,124

ثيوفيلو�س 654
جابر بن ُح َن ّي 533
اجلاحظ 565 ,562 ،353 ،9
جاكوهاميل �أنتلاَّ 165
جام 647
جربان خليل جربان 871 ،429 ,414
تركي بن �إبراهيم النقيدان 145
تغ ��ري برم� ��ش �سي ��ف الدي ��ن اجلاليل جبيهة بنت �أو�س َّ
ال�ضب ّية 448
جرمان 145
729 ،728
جرير 559 ,535 ,533
تغلب بن وائل 531
اجلعدي 637
ال�سبكي 197 ،89
تقي الدين ُّ
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جودت �أمني ح�سن 169
جعفر ال�صادق 65
جورج يعقوب 804
جعفر الطائي 589
جعفر بن عثمان املُ
�صحفي  570 ,569اجلوهري 76 ,75
ِّ
جريالد دي غوري 126
جعفر بن يحيى الربمكي 456
ا ُ
حامت ال�ضامن 170 ,167
جلعفي 64
جكم ��ق ق ��را العالئ ��ي =�أم�ي�ر �أخ ��ور حاجي خليفة 188 ،187
اجلمال 729
احلارث بن ربيعة 799
جالزر 647
حارثة بن بدر 458
جالل الدين ال ُّرومي 871
احلافظ لدين اهلل الفاطمي 718
جالل الدين ال�سيوطي 752 ،717
احلاكم الفاطمي 280
جالل الدين القونوي 723
احلاكم ب�أمر اهلل 709 ،705
جالل الدين عبداهلل بن حمزة  451احلجاج بن يو�سف الثقفي ,567 ,566
587 ,586
جلجام�ش 689
احلجازي 707
جلول خان 299
احلديثي (بهجت) 171
جمال اخلياط 155
حرب بن �سعد بن امللك �سعد بن خوالن
جمال الدين بن طولون 749
جمال الدين بن يحيى اجلويني 517 444
حزم املعلم 477
جميل �سعيد 169
ح�سن الأمراين 180
جنكيز خان 318
ج ��واد عل ��ي  ,628 ,622 ,621 ,614احل�سن الب�صري 572 ،62
احل�سن ب ��ن �أحمد =عاك� ��ش ال�ضمدي
647 ,642
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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اليمني 816
احل�س ��ن بن �أحم ��د بن عب ��داهلل املعلم
477
احل�سن بن �أحمد بن يعقوب الهمداين
519 ,518 ,517 ,516 ,515
احل�سن بن �سهل 454
ح�سن بن عب ��داهلل بن ح�س ��ن التميمي
(ابن ربيب القال�س) 483 ,474
احل�سن بن علي 582
احل�سن بن غزال بن �أبي �سعيد 722
احل�س ��ن بن محمود بن عل ��ي بن عمرو
518
احل�سن بن وهب 568
ح�سن عبدالباقي 289
ح�سن عبداهلل القر�شي 685
ح�سن محمد نور الدين 167
ح�سني با�شا اجلليلي ,284 ,281 ,276
,299 ,298 ,297 ,291 ,287 ,286
324 ,322 ,317 ,313 ,311 ,306
ح�سني با�شا ر�ضا 577
ح�سني با�شا قاوزفجي 306 ,300 ,296
ح�سني بن عبداجلليل برادة 818
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احل�س�ي�ن ب ��ن عل ��ي ,582 ,580 ,571
592 ,591 ,589 ,584 ,583
احل�سني ب ��ن يو�س ��ف البلن�س ��ي املقرئ
475
ح�سني ن�صار 170
ا ُ
حلطيئة 579 ,570 ,567 ,565
حظي 517
حف�ص 358
حف�ص بن �سليمان (القارئ) 62 ,60
حكم بن عمران املقرئ ال ّن ّقاط 481
حكمة الألو�سي 256 ،172
حكم ��ت بن محمد �شري ��ف الطرابل�سي
818
حكيم بن �سالمة اخلزامي 280
احلالج 871
احللو (عبدالفتاح) 170
حليمة بنت احلارث بن �أبي �شمر 95
حماد الراوية 575 ،345
حمد اجلا�س ��ر ,692 ,688 ،146 ،122
,875 ,874 ,873 ,871 ،803 ،694
876

976

خ�سرو با�شا 802 ،800
حمد الدخيل 345
حمد بن �إبراهي ��م احلقيل  ,340 ,339اخل�شني 265 ,263
346 ,345 ,341
اخلطيب التربيزي 815 ،814 ،810
حمدون بن محمد (ابن املعلم)  477خال�ص بن من�صور بن �سملتون 483
حمزة (القارئ) 76 ,65
خل ��ف الأحم ��ر ،808 ،807 ،805 ،804
871
حمزة بن احل�سن الأ�صفهاين 802
خلف بن �إ�سحاق 246 ,239
حمزة بن حبيب الزيات 88
خلف بن �سليمان بن عمرون 483
حمزة بن مو�سى امل�ؤدب 475
خل ��ف ب ��ن محمد ب ��ن خل ��ف اخلوالين
حميد �آدم ثويني 164
املكتَّب 479
حميد الأرقط 165
خلفون بن هايف ليف ��ي بن ثنائيل ,239
احلميدي 263 ,261 ,259 ,257
246
حنا جميل حداد 170 ،166
اخلليل بن �أحمد الفراهيدي 571 ،91
خالد الفرج 692 ,683
خليل مردم 168
خالد با�شا بابان 296
اخلن�ساء 911 ،768 ،141
خالد بن برمك 280
خوتعة 538
خالد بن عبدالر�ؤوف اجلرب 803
خوالن بن عمرو الق�ضاعي 517 ,515
خال�ص املكتَّب 479
خوله بنت ثعلبة 570
اخلثعمي ال�شاعر 454
خري الدي ��ن ِّ
الزركلي ,187 ,181 ,180
خديجة بنت جعفر التميمي 706
198
خديج ��ة بنت محمد بن علي بن طولون
داود بن �إ�سماعيل املكتَّب 479
ال�صاحلي 744
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ر�شيد خ َّداري 183
دعبل 441
ر�ضا رجب 169
ال ُّدوري 756
الر�ضي الإ�سرتاب ��اذي ,92 ،439 ،746
ديفيد بن ميمون 245 ,239
105
ذمار علي ذرح 621
املو�سوي 455 ,449
ال َّر�ضي
ِّ
ذمار علي يهرب 623
ر�ؤبة 98
الذهبي 717
روبرت ول�سن 312
ذو الرمة 907 ،166
رودلف غاير 164
ذو القرنني 623
رو�س =م�ست�شرق 813
ذي فاي�ش الأ�صفر 518
را�ضية= جنم (موالة عبدالرحمن بن ريكمن�سورود 647
رينهات بيرت �آن دُوزِي 155
محمد النا�صر) 708
زايد بن �سلطان �آل نهيان 665 ,621
الربعي 947
الزبان 552 ,540 ,539 ,538
ربعي بن الأفكل العنزي 279
الزجاج 400 ،91 ,82 ,79 ,76
الربيع بن زياد 898
الزرك�شي 355
ربيعة بن احلارث بن مرة 532
الزغواين 272
رجاء النقا�ش 415
الزالزيل ،احل�سني بن �إبراهيم 705
ردة اهلل العمري 380
الزمخ�ش ��ري ,87 ,85 ,76 ,75 ,62
الر�شيد 572
ر�شيد الدي ��ن محمد �آ�شوب املازندراين ,366 ,364 ,361 ،114 ,108 ,99 ,93
,383 ,382 ,371 ,370 ,369 ,367
806
,399 ,398 ,394 ,389 ,387 ,384
الر�شيد بن املهدي 456 ,442
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978

�سعد بن امللك �سعد بن خوالن 517
820 ،773 ،771 ،577 ،400
�سعد بن معاذ 570
زهري العامري 709
ال�سعرتي 279 ,277
زهري بن �أبي �سلمى 576 ,563 ،78
زياد بن �سلمان بن الفاح�ش � 519 ,517سعود بن جلوي 693
�سعيد بن �أبي وقا�ص 61
زيد بن علي بن احل�سني 589
زين الدين بن العيني ال�صاحلي � 745سعيد بن �أحمد بن ليون 726
�سعيد بن جبري 64
زين الدين عمر امل�ؤدب 727
�سعيد بن عبداهلل 910
�ساعدة بن ج�ؤ ّية 60
�سان ��ت ج ��ون فلب ��ي  ,129 ,128 ,126ال�سعيد عبادة 879
132
ال�سعيد محمد بدوي 142
�سب� ��أ بن ي�شجب بن يع ��رب بن قحطان ال�سفاح التَّغلبي ,534 ,533 ,532 ,531
640
,540 ,539 ,538 ,537 ,536 ,535
,546 ,545 ,544 ,543 ,542 ,541
�سحيم بن وائل 96
,552 ,551 ,550 ,549 ,548 ,547
ال�سخاوي 730 ،728 ،58
554 ,553
�سديد الدين املنطقي 713 ،711
ال�سفاح العبا�سي 280
�سراج الدين بن ال�صرييف 744
�سفي ��ان بن حارثة ب ��ن �سليط بن يربوع
ال�سري الرفاء املو�صلي 282
547 ,546 ,544 ,535
�سعد (حاجب الوزير اخلاقاين) 505
�سفيان بن عيينة 935 ،583 ،389
�سعد البواردي 694 ,685
ال�سلطان الر�سويل 582
ال�سعد التفتازاين 376 ,375
ال�سلط ��ان قابو� ��س ,146 ,145 ,142
�سعد بن �أبي وقا�ص 279
155
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ال�سلطان محمود 181 ,180
�سلم اخلا�سر 947
ال�سلكة 800
ال�سليك بن ُّ
ُّ
�سليم النعيمي 814
�سليمان ال�صائغ 277
�سليم ��ان ب ��ن عبدالرحمن ب ��ن حمدان
346
�سليمان بن عبدامللك 587
�سليم ��ان بن محم ��د بن �أحم ��د بن زيد
816
�سليمان بن وهب 568
�سليمان عليه ال�س�ل�ام ,365 ,364 ،85
590 ,582 ،457
�سمه علي ينوف بن ذمار بن علي ,621
628 ,627 ,626 ,622
�سمري مرت�ضى 685
�سمري يو�سف ال�شيخ يعقوب 694
ال�سم�ي�ن احللب ��ي ,362 ,361 ,359
,385 ,384 ,378 ,369 ,364 ,363
421 ,399 ,392
�سن�سقر الرب�سقي 280
�سهل بن هارون 569
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�سهيل قا�شا 277
َ�س َّوار بن عبداهلل 564
�سوار بن م�ضرب العبدي 447
�سيار كوكب اجلميل 277
�سيبوي ��ه ,111 ,105 ,102 ,98 ,91
,362 ,361 ،159 ،115 ،158 ، ,113
,903 ،773 ،768 ،423 ,421 ,394
932
ال�سريايف 91
�سيف الدولة 931
�سيف الدين غازي 280
�سيف بن ذي يزن 650 ,615
�ش�أ�س بن نهار (املمزق العبدي) 582
�شاف ��ع بن علي بن ع�ساك ��ر الع�سقالين
725
ّ
ال�شبلي 871
�شداد 94
�شرح �إل يعفر 632 ،631
�شرحبيل 547 ,546
�شرحبئل يعفر ,635 ،634 ،632 ,623
663 ,658 ,656 ،648 ,645 ,638

980

ال�شريف البيا�ضي 195
ال�شريف الر�ضي 199
ال�شري ��ف عبداهلل احل�سين ��ي الربكاتي
167
�شعبة 108
�شعيب بن عامر القي�سي املكتَّب 478
�شكري 871
�شمر يهرع� ��ش ,630 ,628 ,625 ,623
648
�شم�س التَّربيزي 871
�شم� ��س الدي ��ن �أب ��و عب ��داهلل محم ��د
املقد�سي 724
�شم�س الدين الكويف الواعظ 439
�شم� ��س الدين بن ال�شيخ علوان احلموي
749
�شم�س الدين بن القيم 728
�شم�س الدين محمد بن ا ُ
جلويني 439
�شم� ��س الدي ��ن محم ��د بن عل ��ي ،727
743 ،742
ال�شم�شاط ��ي التغلبي ,537 ,536 ,534
541 ,539
ال�شنفرى ،799 ،798 ،797 ،186 ،109

،807 ،806 ،804 ،802 ،801 ،800
813 ،808
�شه ��اب الدي ��ن �أب ��و العبا� ��س �أحمد بن
محمد 728
�شهاب الدين �أحمد بن حمدان الأذرعي
727
�شهاب بن محمد بن عبدالرزاق 481
ال�شوابكة 165
ال�شوكاين 374 ,367 ,364
ال�شوكاين 58
�شيبان بن �سليمان امل�ؤدب 476
ال�شيخ احل�سن 482
ال�شيخ املغربي 882
ال�صابئ 439
َّ
ال�صاح ��ب بن عب ��اد ,884 ,883 ،448
947 ,924 ,923 ,891 ,890
�صاعد املقرئ 475
�صالح بن عبداهلل بن حميد 149
�صخر 141
�صريع الغواين 913
�صع�صعة بن �صوحان 749
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طالل حرب 802
ال�صغاين 98
طلحة بن عبيد اهلل 582
�صفاء خلو�صي 169 ,168
�صالح الدين الأيوب ��ي  ،717 ،280 ،77طهما�سب 317
719 ،718
طهما�سب الثاين 318
�صالح الدين املنجد 172
طهما�سب قلي خان=نادر �شاه 318
�صالح الدين الهواري 813
ُّ
الطوال ،محمد بن �أحمد 759
�صالح الدين خليل ال�صفدي  ,182 ،10طوبال عثمان با�شا 289 ,288
814 ،185 ,184 ,183
الظافر ب�أمر اهلل 717
�صالح عبدال�صبور 415
الظاهر (اخلليفة) 711
ال�صنوبري 508
ظاهر بن يزيد الزاهد 473
ال�ضحاك 639 ,616
عاتكة اخلزرجي 166
�ضرار الغطفاين 758
العادل بن ال�سالر 717
�ضرار بن اخلطاب 166
عادل �سليمان جمال 819
الطاه ��ر بن عا�ش ��ور ,370 ,364 ،333
عا�صم بن �أبي النج ��ود (القارئ) ,62
394 ,391
108
َّ
الطبالوي َّ
ال�شافعي 183
عامر املعلم 477
طرفة بن العبد 560 ،503
عامر بن ّ
الظراب 532
الطرماح 947 ,910 ,909
عامر بن حرب 517
الطغرائ ��ي ,احل�س�ي�ن ب ��ن عل ��ي ,180
عائ�شة بنت �أحمد بن قادم 706
810 ،190 ,188 ,186 ,184 ,181
عائ�شة بنت محمد بن طولون ال�صاحلي
ُطفيل ال َغ َنوي 581
751 ،744
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عائ�ش ��ة ر�ض ��ي اهلل عنه ��ا ,560 ،380
583 ,572
عائ�ش ��ة عبدالرحمن (بن ��ت ال�شاطئ)
371
عبا�س املعلم 477
العبا�س بن الأحنف 913 ،166
العبا�س بن الف�ضل الن�ضروي 197
عبا�س توفيق 171
عبد العزيز امليمن ��ي ،802 ،800 ،171
803
عبد امللك بن مروان ,586 ,584 ,568
589
عب ��د املنعم بن محمد ب ��ن عبدالرحيم
715
عبد امل�ؤمن الكومي 716
عبد بني َ
احل ْ�سحا�س 585 ,581
العبد ر�سول البخاري 820 ،813
عبد قي�س بن خفاف الربجمي 424
عبداجلبار محمد جرجي�س 322
عبداحلميد الكبي�سي 746
عبدالرحمن الز ّّجاجي 761 ،752

عبدالرحمن العب ّيد 685 ,682 ,681
عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود 132
عبدالرحمن النا�صر 578
عبدالرحم ��ن اليح�صب ��ي املك َّت ��ب (�أبا
زيد) 479
عبدالرحمن بن �أحم ��د (ابن اجلبان)
473
عبدالرحمن بن �أحمد (ابن احل�صّ ار)
485
عبدالرحمن بن �أحمد البكري 483
عبدالرحمن بن احلكم 272
ح�سان 580
عبدالرحمن بن َّ
عبدالرحمن بن دارة الفزاري 458
عبدالرحم ��ن ب ��ن �سع ��دون املك َّت ��ب
(الركاين) 479
عبدالرحم ��ن بن �سعيد (اب ��ن الو َّراق)
480
عبدالرحم ��ن ب ��ن عب ��داهلل الهم ��ذاين
الوهراين 484
عبدالرحمن بن عبداملنعم 715
عبدالرحمن بن عوف 397
عبدالرحمن بن محمد 818
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عبدالرحمن بن محمد النا�صر 708
عبدالرحمن بن محمد بن �أحمد املكتَّب
479
عبدالرحم ��ن ب ��ن محمد عبا� ��س (ابن
احل�صّ ار) 485
عبدالرحم ��ن ب ��ن م ��روان الأن�ص ��اري
(القنازعي) 483
عبدالرحمن بن يو�سف بن ملجوم 714
عبدالرحمن بن يو�سف بن ن�صر 482
عبدالرحمن زيد ال�سويداء 154
عبدالرحمن محمد املن�صور 685
عبدالرحمن محمد بن �أ�صبغ 707
عبدالرحيم بن علي البي�ساين 77
عبدالرحيم بن عي�سى بن ملجوم 714
عبدالر�سول احلب�شي 685
عبدال�ستار �أحمد فراج 169
عبدال�سالم الب�صري 807 ،760
عبدال�سالم الهرا�س 180
عبدالعزيز ال�ساوري 13 ,9
عبدالعزيز الغزي 132 ,127
عبدالعزيز القا�ضي 685
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عبدالعزيز املعمر 693
الزجاج 473
عبدالعزيز بن احل�سني َّ
عبدالعزيز بن جلوي 693
عبدالعزيز بن زرارة الكالبي 457
عبدالعزيز بن �صالح بن �سلمة 683
عبدالعزيز بن محمد املعلم 476
عبدالعزيز بن مهلب امل�ؤدب 476
عبدالعزي ��ز ب ��ن نا�صر املان ��ع ،172 ،9
803 ،274
عبدالغني الأزدي 515
عبدالغني نا�ضرين 685
عبدالفتاح الربكاوي 353
عبدالفتاح بيك اجلليلي 322 ,299
عبدالفتاح �سليم 747
عبدالقاهر اجلرجاين 549
عبدالقدو�س �أبو �صالح 166
عبدالكرمي اجلهيمان 781 ،339
عبدالكرمي بن ح�سني الزين 818
عبدالك ��رمي �ش�ب�رو ,418 ,417 ,414
,428 ،427 ,422 ,421 ,420 ,419
429

984

عبداهلل اجلعفري 456
عبداهلل احلقيل 684
عبداهلل ال�سويدي 311
عبداهلل الطيب 552
عبداهلل املرابط الترَّ غي 189 ,187
عبداهلل با�شا 289
عبداهلل با�شا الكوبريل 317
عبداهلل ب ��ن �إبراهيم ال ��و َّراق البلن�سي
481
عب ��داهلل بن �إبراهيم بن منتيال الو َّراق
480
عبداهلل بن �أحمد الهمداين املعلم 477
عبداهلل بن �أ�سد الفقيه 706
عب ��داهلل بن احل�س ��ن بن علي ب ��ن �أبي
طالب 591
عبداهلل بن الزبري 586 ,571
عبداهلل بن الفقيه 477
عبداهلل بن املعتز باهلل 506 ،447
عبداهلل بن املعتم 279
عبداهلل بن حيان الأرو�شي 710
عبداهلل بن خمي�س 941 ،685

عبداهلل بن رواحة 560
عبداهلل بن �سعيد (ابن احل�صّ ار) 484
عبداهلل بن �سليمان اجلربوع 166
عبداهلل بن عبا�س 571
عبداهلل بن عبداجلبار ال�شاطبي 485
عبداهلل ب ��ن عبدالعزيز العنقري ,339
346
عبداهلل بن علي 588
عبداهلل ب ��ن عي�سى الأن�ص ��اري املكتَّب
478
عبداهلل بن كعب بن �ضباب 542
عب ��داهلل ب ��ن محم ��د (اب ��ن برك ��ة
ال�صابوين) 474
عب ��داهلل بن محم ��د الق�ضاع ��ي املكتَّب
480
عب ��داهلل ب ��ن محمد بن الطفي ��ل املعلم
477
عبداهلل بن محمد بن حميد 346 ,339
عبداهلل بن مهران امل�ؤدب 475
عبداهلل بن ن�صر ال�صريف 476
عب ��داهلل بن ه�شام النمري ،802 ،801
808
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عبداهلل عبدالرحيم ال�سوداين  200عثمان ال�صقلي 503
عثمان بن �سعد 483
عبداهلل كنون 186
عثم ��ان بن عفان ر�ض ��ي اهلل عنه ،280
عبداهلل محمد احلب�شي 815
582 ,580
عبداملتعال ال�صعيدي 169
عثمان بن علي ال�صقلي 501
عبداملجيد دياب 885 ,879
عثم ��ان بن محمد بن طولون ال�صاحلي
عبداملجيد محمد الإ�سداوي 559
744
عبدامل�سيح ال�شما�س 243
عثم ��ان بن ن�صر ب ��ن عب ��داهلل امل�ؤدب
عبداملطلب 590
476
عبداملعني امللوحي 821
عثمان حافظ 682
عبدامللك بن حبيب بن مردا�س ال�سلمي
عجل بن جليم 126
702
عدنان عمر اخلطيب 171
عبداملل ��ك بن خل ��ف اخل ��والين املكتَّب
عدي بن الرقاع العاملي 167
479
عبداملنع ��م بن يحيى احلم�ي�ري املكتَّب عدي بن ربيعة 363
ِع َرار 584
479
عرفجة بن هرثمة البارقي 280
عبدالواحد املعلم 477
عرقلة الكلبي 167
عبدالوهاب بن احل�سن 574
عز الدين احلازمي 214
عبدالوهاب عزَّام 333
العز بن عبدال�سالم 379
عبهلة (الأ�سود العن�سي) 650
عزة ح�سن 954
عبيد اهلل بن زياد 908 ،591
العزيز باهلل الفاطمي 704 ،703
عبيد اهلل بن �سليمان بن وهب 760
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الع�شاب ابن الرومية 721
ع�صام الدين بن عثمان العمري 814
ع�ضد الدولة البويهي 582
عفان بن قري�ش بن مروان امل�ؤدب 476
العقاد 871
ال ُعكربي 182
عالء الدين الأغا 171
العالء بن عبدالرحمن 361
علقمة بن ذي جدن 519
علي �أبو زيد 536
علي الدين هالل 142
علي الر�ضا قرة بلوط 809
عل ��ي الغري ��ب محم ��د ال�شن ��اوي ،172
,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255
,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261
,273 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267
274
علي الغالمي 305
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،280
,583 ,582 ,567 ,560 ،451 ,397
925 ,910 ،715 ،592 ,591
علي بن �أحمد (ابن طولون) 743 ،742

علي بن احل�سني 591
علي ب ��ن القا�سم الط�ب�ري ,188 ,187
277 ،190 ,189
علي بن جي�ش ال�شيباين 499
علي بن حمزة 881
علي بن حيي الأن�صاري املكتَّب 479
علي بن خلف املعلم 477
علي بن رافع بن �أحمد الأموي 477
علي ب ��ن عبدالعزي ��ز اجلرجاين ،438
948 ,913 ,891 ,872
علي بن عبدالكايف 89
عل ��ي بن ُعبيدة الريح ��اين ,11 ,10 ,9
,13 ,12
علي بن عي�سى بن اجلراح 573
علي بن محمد بن خلف املكتَّب 479
علي بن محمد بن �سعد احللبي 728
عل ��ي ب ��ن محم ��د ب ��ن هي�ص ��م (اب ��ن
الفخار) 473
علي بن محمد �صالح الأندل�سي 485
علي بن مو�سى بن �سعيد 723
علي ج ��واد الطاه ��ر ,342 ,341 ,181
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 ,875 ,874 ,873 ,871 ،682 ،343عمر فاروق الطباع 167
877 ,876
عمر محمد �سليمان القطان 170
علي عبداهلل �صالح 621
عمرو (�أخو �أ�سعد الكامل) 655
علي محمد البجاوي 819
عمرو املكتَّب 479
علي نا�صر غالب العراقي 803
عمرو بن الزّبان 538 ,537
العماد الأ�صفهاين 502
عمرو بن العا�ص 590
عماد الدين �أبو الفداء �إ�سماعيل  728عمرو بن براق 800 ،798 ،797
عماد الدين الكرماين 108 ,61
عمرو بن متيم 547
عماد الدين زنكي 280
عمرو بن �ش�أ�س 584
عمارة احلكمي 641
عمرو بن كلثوم 568 ,543 ,533
عمارة بن عقيل الكلبي 802
عمرو ب ��ن لأي ,540 ,539 ,538 ,533
جل�شمي 549 ,548 ,544 ,541 ,544 ,542
ُعمارة بن مال ��ك ا ُ
550
عمرو بن معدي كرب 909
عمر الفجاوي 165
عمرو مزيقياء 640
عمر بن �أبي ربيعة 377 ،167
عمرو�س ب ��ن �إ�سماعي ��ل املكتَّب الزاهد
479
عمر بن احل�سن ال�شامي 816
عم ��ر ب ��ن اخلط ��اب  ،519 ،280 ,279العميدي 941 ,890
946 ,924 ,923 ،582 ,579 ,570
َعمرية بن ُجعيل 533
عمر بن حف�ص امل�ؤدب 475
عنب�سة الراوي 563
عمر بن عبيد اهلل الزهراوي 709
عيا�ش بن الطفيل الأندل�سي 724
عمر بن علي املط ّوعي 195
عي�سى بن رافع املقرئ 477
عمر ر�ضا 188 ,187
عي�سى بن علي الأندل�سي 482
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فرح بن �إ�سماعيل 239
عي�سى بن عمر 76
الفرزدق 585 ,566 ,563 ,535
عي�سى عليه ال�سالم 655
فروة بن م�سيك املرادي 650
العيني ،بدر الدين 799 ،723
فريت�س كرنكو 804
عيينة بن احل�صني 116
الف�ضل بن الربيع 569
غابريلي 172
فهر محمود محمد �شاكر 168
الغاون ال�صقلي 502
ف�ؤاد �أفرام الب�ستاين 813
الغجدواين 109
ف�ؤاد �سيزك�ي�ن ،810 ،809 ،439 ,438
غدانة 542
948 ،822 ،821 ،818 ،817 ،815
الغزي ،محمد بن �أحمد 750
غ�ل�ام ح�س�ي�ن ال�ش�ي�رازي =قامو� ��س فون وزمن 623
في�ض اهلل �أفندي 822 ،810
كو�شي 817
فيلبي 647
غوث املعلم 477
القادر باهلل 200 ,198 ,197 ,196
فاتن ال�صقلبي 707
القا�سم بن عبيد اهلل بن �سليمان ,573
فاجرن 171
574
فاروق �أ�سليم بن �أحمد 166
القا�سم بن محمد املعلم 477
فاروق �شو�شة 142
قا�س ��م ب ��ن مط ��رف ب ��ن عبدالرحمن
فتح ال�سكوين موالهم املكتَّب 479
َّ
(القطان) 482
الفتح بن خاقان 457
القا�ضي �أبو احل�سن 454
فخ ��ر الدين ال ��رازي ,365 ,364 ،115
 ,394 ,391 ,384 ,371 ,368 ,366القا�ضي �أبو القا�سم 714
القا�ضي الأكرم ،جمال الدين القفطي
590 ،400 ,396 ,395
721
الفراء 362 ،95 ,92 ,82
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القا�ض ��ي الفا�ضل� ،أبو عل ��ي البي�ساين ُكثيرِّ 459
719 ,718
حبي التغلبي 538 ,537
كثيف بن ّ
القا�ضي جمال الدين 751
كرب �إل بني بن يثع �أمر 661 ,621
قتادة 639 ,616
ك ��رب �إل وت ��ر ,647 ,646 ,627 ,621
662
قتيبة بن م�سلم 587 ,567
كرب بن ودد �إل بن كرب 648 ,637
قرة م�صطفى بك 305
القرطبي  392 ,368 ,364 ,363 ,362كرب يه�أمن 654
كربوغا ال�سلجوقي 280
القرمطي 517
كرم ب�ستاين 167
القزويني ،زكريا 282 ،277
الك�سائي ،752 ،374 ،95 ,80 ,65 ,63
ق�سطنطني الثاين 654
،767 ،759 ،758 ،757 ،756 ،755
القطامي التغلبي 576 ،168
757
قطب الدين مودود 280
ك�سرى 886
القعقاع 565
ك�شاجم 947
قوج با�شا 296
كعب الغنوي 60
قي�س بن رفاعة 568
كعب بن ُج َعيل 580
قي�س بن منقذ الكناين 590
كعب بن زهري 565 ,533
كارل بروكلمان 181
َ
كعب بن �سعد ال َغنوي 568
كافور الإخ�شيدي 704
كليب بن ربيعة ,533 ,532
كامل الدين اجل ُبوري 438
كليب بن وائل 540 ,534
الكاهنة طريفة 640
كمال الدين بن �أبي جرادة 90
الكتاين ,266 ,265 ,263 ,260 ,258
كمال الدين بن العدمي 720
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مجُرب بن محم ��د ال�صقلي ,505 ,502
كمال الدين بن حمزة 744
509
كناك�س 647
جمنون ليلى 169
َكومة بنت �ضليع 537
جميد طراد 166
اللبيدي 239
محا�سن بن �إ�سماعيل احللبي 803
ل�سان الدين بن اخلطيب 592
املحب بن ال�شحنة 729
لونكرك 277
مح�سن غيا�ض 819
لوي�س �شيخو 536 ,533
محمد �إبراهيم حور 821
م�أجوج 623
محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم 165
املازين 871
محمد �أبو مو�سى 375
ما�سينيون 871
محمد �أحمد �شهاب 163
مالك بن ال�صامت 537
محمد �أديب عبدالواحد جمران 171
مالك بن نبي 180
محمد �إقبال 337
امل�أمون 584 ,579 ,569 ،443 ،11
محمد الأول ابن يو�سف 725
امل�أمون ابن ذي النون 710
محمد اخلالدي ال�صفدي 817
املربد 821 ،820 ،815 ،813 ،575
محمد الطيب بن محمد العلوي 817
مب�شر بن فاتك الآمدي 712 ،711
محمد الع�صامي الدم�شقي 815
املتقي باهلل 904
املتنب ��ي  ,505 ,499 ,451 ,449 ،168محمد العناين 168
563 ،506
محمد املكي بن محمد البطاوري 817
املتوكل 759
محمد املكي بن نا�صر الدرعي 13
جماهد 355
محمد الهو�شان 693
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محمد �أمني اخلاجني 821
محمد �أمني العمري 281 ,277
محمد �أمني امل�ؤدب 822
محمد بابا ال�صحراوي ال�شنقيطي 817
محمد با�سة بن �أحم ��د �أرذمان املقرئ
475
محمد با�شا 281
محمد بديع �شريف 813
محمد بن �إبراهيم (ابن امل�ؤذن) 481
محمد بن �إبراهيم احلمد 577 ,558
محمد بن �إبراهيم املحابي ,518 ,517
519
محمد بن �إبراهيم بن حزم املعلم 477
محمد بن �إبراهيم بن عي�سى (الكتّاين)
482
محمد بن �أبي الأزهر 760
محمد بن �أبي ال�سعادات امل�سعودي 717
محمد ب ��ن �أحمد الأن�ص ��اري ال�ساحلي
483
محمد بن �أحمد البلن�سي املكتَّب 478
محم ��د ب ��ن �أحمد اخلزرج ��ي اجلياين
714
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محمد بن �أحمد ال�شذوين املقرئ 475
محمد بن �أحمد الطوكي 817
محمد بن �أحمد القي�سي امل�ؤدب 476
محمد بن �أحم ��د املع�سكري اجلزائري
816
محمد ب ��ن �أحمد ب ��ن املنج ��ا التنوخي
726
محمد بن �أحمد بن �سعيد التميمي 705
محمد ب ��ن �أحمد ب ��ن �سعي ��د املعافري
(القزَّاز) 482
محمد بن �أحمد بن يحيى الزهري 480
محمد بن �أحمد جزي الكلبي 726
محمد بن �إ�سحاق ال َّندمي 759 ،10
محمد بن احل�سن 775 ،755
محمد بن احل�سن الطوبي 504
محمد بن احل�سن املذحجي (الكتّاين)
482
محمد بن الزبري 142
محمد بن القا�سم الثقفي 587
محمد بن الوليد القي�شاطي 476
محمد بن �أَ َيد ُمر 445 ,444 ,437
محمد بن باباه القناين ال�شنقيطي 818
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محمد بن بكر (ابن احل َّرار) 482
محمد بن تركي الرتكي 751
محمد ب ��ن جعفر ب ��ن ُب َدي ��ل اخلزاعي
808
محمد بن حارث اخل�شني 485
محمد بن حامد امل�ؤدب 475
محمد بن حزم 703
محمد بن حزم املعلم 477
محمد بن ح�سن �إليجك الرتكي 815
محمد بن ح�سن بن عبداهلل (ابن ربيب
القلاَّ �س) 483
محمد بن خليفة بن عبداجلبار امل�ؤدب
476
محمد بن خم�سني الأحدب 480
محمد بن رافع املقرئ 477
محم ��د بن رفاع ��ة بن محب ��وب املكتَّب
479
محم ��د ب ��ن رفاعة ب ��ن محم ��ود املكتَّب
478
محمد بن زياد الأعرابي 802 ،768
محمد بن �سدو�س ال�صقلي 507
محمد بن �سعيد (الع�صفري) 485

محمد بن �سعيد الو َّراق (ابن احلنان)
481
محم ��د ب ��ن �سعي ��د ب ��ن �أ�صب ��غ (اب ��ن
الطحان) 473
محمد ب ��ن �سعيد ب ��ن ح ��زم ال�شقندي
اخل ّراز 484
محمد ب ��ن �سعيد ب ��ن ح�س ��ان ال�صائغ
473
محم ��د ب ��ن �سعيد ب ��ن خ�صي ��ب (ابن
ال ُق�سّ ام) 474
محمد بن �سعي ��د عبدالرزاق البغدادي
816
محمد بن �سليم ��ان الأن�صاري النحوي
املكفوف 475
محمد بن �سليمان الطليطلي العلم 477
محمد بن �سليمان الكالبي الو َّراق 480
محمد بن �سليمان بن �أحمد (القطاين)
482
محمد بن �سليمان ب ��ن �سيدراي الو َّراق
480
محمد بن طولون 729
محمد ب ��ن عبدالرحمن (ابن حمنال)
481
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محمد بن عبدالرحمن 470
محمد بن عبدالرحمن البطاوري 816
محمد بن عبدالرحمن اخلمي�س 160
محم ��د ب ��ن عبدالرحم ��ن ب ��ن �أبي ��ه
(القطني) 482
محم ��د ب ��ن عبدالرحم ��ن ب ��ن احلكيم
اللخمي 724
محمد ب ��ن عبدالعزيز (اب ��ن اخل ّراز)
484
محمد ب ��ن عبدالعزي ��ز اخل�شني (ابن
املعلم) 476
محم ��د بن عبدالعزيز ب ��ن يحيى (ابن
احل�صّ ار) 484
محمد ب ��ن عب ��داهلل املطماط ��ي ،473
484
محمد بن عبداهلل امل�ؤذن 481
محمد بن عبداهلل امل�ؤمن املعلم 477
محمد بن عبداهلل بن العربي املعافري
714
محمد بن عبداهلل بن خيار املكتَّب 478
محم ��د بن عبداهلل بن محمد البهراين
امل�ؤدب 476
محم ��د بن عب ��داهلل بن ه ��اين اللخمي
484
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محمد بن عبدامللك الزيات 169
محمد بن عبي ��د اهلل احل�سيني البلخي
219
محمد ب ��ن عبيد ب ��ن �أي ��وب (الد َّباج)
482
محمد بن علي الأكوع 518 ,516
محمد بن علي الو َّراق الأندل�سي 481
محمد بن علي بن عبدالرحمن 818
محمد بن عي�سى البغدادي 745
محمد بن غالب (ابن ال�ص ّفار) 473
محمد بن غ�صن احلداد 473
محمد بن قا�سم بن �شمعلة املقرئ 475
محمد بن محمد املراغي 728
محمد بن محمد الهروي 195
محم ��د بن محمد بن �أب ��ي زاهر املكتَّب
478
محمد بن محمد بن �سليمان الأن�صاري
480
محمد بن محمد بن عبدالعزيز املقرئ
475
محمد بن محمود 518
محمد بن مختار اللوحي 59 ,57 ,56
محمد بن م�سعود املكتَّب 479
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محم ��د بن مو�س ��ى بن م�صب ��اح امل�ؤذن
481
محمد بن موفق املكتَّب 478
محمد ب ��ن ه�شام بن العبا�س بن الوليد
483
محمد بن يحيى الغافقي 709
محم ��د بن يحيى اللخمي احلباب (ابن
الع�صفري) 485
محمد بن يحيى بن عوانة 475
محم ��د ب ��ن يو�سف ب ��ن محم ��د النجاد
477
محم ��د ب ��ن يون�س بن رفاع ��ة اخلوالين
(القلاَّ �س) 483
محمد ح�سن نوري 810
محمد خالد الفرج 692
محمد خري احللواين 821
محمد ر�ضوان الداية ,257 ,256 ،172
,263 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258
,273 ,272 ,271 ,269 ,265 ,264
274
محمد �سعيد امل�سلم 682
محمد �سليم الن َعيمي 155
محمد �صالح البنداق 256
محمد �صديق �صالح الرامبوري 817

محمد عبداحلكيم القا�ضي 820
محمد عبدالرازق عرفان 820
محم ��د عبدال ��رزاق الق�شعم ��ي= �أب ��و
يعرب 694 ,689 ,686
محم ��د عبداهلل غن�ض ��ور ,58 ,57 ,56
59
محمد عبداملجيد الطويل 879
محمد عبداملنعم خفاجي 344
محمد علي احلوماين 413
محمد محمد ح�سني 164
محمد محمود بن الرتكزي ال�شنقيطي
813
محمد نا�صر العبودي 154
محمد نايف 170
محمد يون�س عبدالعال 199
محمود �إبراهيم محمد الر�ضواين 165
محمود الأ�ستادار 727
محمود الأول 317
محمود اجلليلي 322
محمود الربيعي 168
محمود العامودي 822 ،819 ،815
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443

995

أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ  /دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2022م
ﻛﺎﻧﻮن ّ

12 11

57

مروان بن محمد 589 ،280
محمود الوراق 947 ,935
مرمي العذراء 655
محمود �أمني العامل 415
امل�ستن�صر باهلل 711 ،582 ،476
محمود بن �أحمد العيني 800
م�سعود املكتَّب 479
محمود بن علي بن عمرو 519
م�سعود بن محمد ال�سلجوقي 180
محمود ح�سن زناتي 819
م�سعود بن محمد امل�ؤدب 476
محمود �شكري الألو�سي 871
امل�سعودي 640
محمود علي مكي 273 ,271 ,270
املُ�س ّلم 519
محمود فهمي حجازي 142
م�سلم بن احلجاج 380 ،61
محمود كامل فريد 171
م�سلم بن الوليد 940 ،456
محمود محمد الطناحي 179
م�سلم بن عقبة املُري 579
محمود وا�صف 171
محيي الدين عبد احلميد  262 ،167م�سلمة بن عبدامللك بن مروان 589
املخزوم ��ي  ,915 ,885 ,881 ,848امل�سيب بن عل�س 565 ،440
م�صطفى الغالمي 287
933 ,920
م�صعب بن الزبري 589 ,586 ,568
مراد با�شا اجلليلي 299
م�ضمون ب ��ن احل�سن ,242 ,241 ,239
امل َّرار الكلبي 94
243
مرة بن عوف بن �سعد 907
املطران �أبو داود 337
املرزباين 759 ،757 ،755
مطهر الأرياين 620
املرزوقي 562
مطيع ييبلي 166
املرق� ��ش الأك�ب�ر = عوف ب ��ن �سعد بن
معاوي ��ة ب ��ن �أب ��ي �سفي ��ان ,583 ،108
ماملك 566
920 ،592
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امللك الأجمد ،بهرام �شاة 722
املعت�صم 579 ,570
املعت�ضد بن عباد 710
امللك ال�سعيد �شرف الدولة 443
املعتمد 502
امللك ال�صالح �إ�سماعيل 722
معدان الفيل 563
امللك العزيز 458
املعز باهلل الفاطمي 704
امللك خالد بن عبدالعزيز 692
معقل بن قي�س الرياحي 280
امللك �سعود بن عبدالعزيز ،343 ,340
معن بن �أو�س 170
690
معن بن زائدة 280
امللك �سنحاريب 278
مغاور بن حكم بن مغاور ال�سلمي املكتَّب
امللك عبدالعزيز 691 ,781
479
امللك في�صل 691
املغرية بن محمد 759
ملك كرب ي�أمن 631
مفرج بن يون�س املكتَّب 480
امللك ��ة بلقي� ��س ,623 ,622 ,619 ،145
املف�ضل ال�ضبي 801 ،263 ,260
653 ,642
املقتدر باهلل 573 ،519
ملكي كرب يه�أمن 638 ,637
املقد�سي 282 ,277
املق� � ّري  ,263 ,262 ,259 ,258 ,257منذر بن �سعيد 578
578 ،268 ,265 ,264
املنذر بن ماء ال�سماء 95
املقريزي 705
املن�صور 459
املكتفي باهلل 574 ,573
املن�صور بن �أبي عامر 570 ,569
املكي بن علي البطاوري 184
املن�صور بن داود ال�صنهاجي 714
امللك الأف�ضل ،علي بن ال�سلطان �صالح
من�ص ��ور بن محمد الهروي ,196 ,195
الدين 717
217 ,202 ,200 ,199 ,197
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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املهلب بن �أبي �صفرة ,586 ,566 ،195
590
املهلهل = �أخو كليب 533
م�ؤرج ال�سدو�سي 808 ،803 ،802 ،801
مو�سى بن ميمون 245 ,239
مو�سى علي ��ه ال�س�ل�ام ،382 ,381 ،66
936
مو�سى مربوك 694
موفق الدين ابن املطران 718
امل�ؤيد بن عبد اللطيف النقجواين 822
مي زيادة 871
مي�سون (زوج معاوية ب ��ن �أبي �سفيان)
108
امليكايل ,عبيد اهلل بن �أحمد 195
ال َّنابغ ��ة الذبي ��اين ,563 ،509 ,499
909 ،575
نابليون 318
نادر �شاه ,285 ,281 ,279 ,276 ,275
,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,286
,300 ,299 ,298 ,297 ,295 ,294
,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301
,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,307
,322 ,318 ,316 ,315 ,314 ,313
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326 ,325 ,324 ,323
نا�صر خ�سرو 126
نافع 356 ،65
نبيل العطية 200
جناة املريني 184
جنم الدين �أيوب 722
جنم الدين يحيى بن حجي 729
النحا�س 814 ،421 ,374
نذير بن وهب البلن�سي املقرئ 475
نركزخان 325 ,314 ,313 ,288 ,286
ن�ش�أ كرب ي�أمن يهرجب 637
ن�صر 542
ُن َ�صيب 576
ال ُّنعمان بن املنذر 909 ،582
ُن ْع َمى ا ُ
خلزامية 590
نفطويه 768
نقيب اجلي�ش املن�صور العالء بن طالوا
744
نهاري بن ن�سيم 245 ,244
ال َّنه َروايل 577
نه�شل ابن جرير التميمي 760
نوال بن عتيك 615
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الوزير ابن زيدون املغربي446
نوح عليه ال�سالم 636
نور الدين �أبو العبا�س الدم�شقي  724الوزير �أبو جعفر �أحمد بن عبا�س ،708
709
نوري القي�سي 170 ,167
الوزير املغربي 14 ,11 ,10
النويري 577
وفاء ال�سندريوين 164
نيهاري بن عالن 241
هارون الر�شيد  ،757 ،756 ،755 ،752وق�ش = رجل من غفيلة 540 ,539
وكيع بن ح�سّ ان التميمي 587
775 ،758
ول�سن 277
هجر بن حميد 615
ويل الدين 954 ,953 ,918
هرمز 582
ولي ��د بن �سعي ��د احل�ضرم ��ي الإ�شبيلي
ه�شام ال�ضرير 96
(اجل ّباب) 483
ه�شام بن عبدالرحمن 708
الوليد بن عبدامللك 587
ه�شام بن عبدالعزيز 470
وليد بن عبدالوارث امل�ؤدب 476
ه�شام بن عبدامللك 703
الوليد بن يزيد 172
ه�شام بن محمد املعافري 484
وهب بن �إبراهيم 760
الهمداين 615 ،126 ,124 ,123
ه ��وذة بن عل ��ي ب ��ن ثمامة ب ��ن حنيفة وهب بن منبه 639 ,617 ,616
يا�سر محمد يا�سني البدري 810
126 ،124
يا�سني العمري 277
هومل 647
ياقوت احلم ��وي ,241 ,197 ,196 ،10
الهيم�سع بن حمري 517
الواح ��دي ،علي بن �أحم ��د ،752 ،722 ،721 ،720 ،710 ،243 ،914 ,881
759 ،758 ،755
948
يثع �أمر بني 662 ,626 ,622 ,621
وا�ضح ال�صمد 171
يحي بن خالد 757 ،454
وبر بن يحن�س اخلزاعي 650
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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يحيى (�أخو ال�سفاح) 280
يحيى اجلبوري 181 ،169
يحيى بن �إبراهيم املقرئ 475
يحيى بن �آدم العليمي 108
يحي ��ى ب ��ن حك ��م الغ ��زال ,255 ،172
,271 ,269 ,268 ,267 ,257 ,256
274 ,272
يحي ��ى ب ��ن عبدالرحم ��ن (اب ��ن وج ��ه
اجلنة) 484
يحيى بن عبدالوهاب الدمنهوري 725
يحيى بن عمر الأن�صاري البزَّاز 484
يحيى بن مالك بن عائذ 573
يحيى بن محم ��د املقرئ (ابن الفوال)
475
يحي ��ى بن محمد بن هبرية ،807 ،806
808
يدع �إل وتر 630 ,621
ال�س ْك�سكي 588
يزيد بن �أبي كب�شة َّ
يزيد بن مزيد ال�شيباين 280
يزيد بن معاوية 591 ,580 ,579 ,568
اليزيدي 757 ،107
ي�شبك بن مهدي الظاهري جقمق 729
ي�شوعياب (الراهب) 278
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يعقوب (القارئ) 108
يعقوب اليو�سف 781 ,691
يعقوب عبدالكرمي احللبي 727
يعقوب عليه ال�سالم 376 ,375
يعقوب يو�سف ال�شيخ يعقوب 694
ميوت بن املز َّرع 498
يو�سف ال�شهابي 169
يو�سف ال�شيخ يعقوب ,683 ,682 ,681
693 ,686 ,685 ,683
يو�سف اللبيدي 246 ,245 ,244
يو�سف بن خلف املكتَّب 480
يو�سف بن �سمو�أل (الدقائق) 473
يو�سف بن �صبيح الكاتب 460
يو�سف بن محمد بن طولون 743 ،742
يو�سف بن محمد بن يو�سف امل�ؤدب 476
يو�سف بن م�ؤذن 481
يو�سف خليف 805 ,804
يو�سف عليه ال�سالم 388
يو�سف محمد عبداهلل 619 ,614
يو�سف يا�سني 343
اليو�سي 577
يون�س بن حبيب 759

1000

راب ًعا :القبائل والأ�سر واجلماعات
الأمويون 437 ،284 ،124
�آل �إبراهيم 356
الإجنليز 804
�آل �أبي طالب 459
الأندل�سيون 709 ,471 ,470
�آل املحابي 520 ,519 ,517
الأن�صار 581 ,580 ,579
�آل تبع 626
الأو�س 648 ,647 ,646
�آل ثعلبة بن ُذهل 544 ,540
الأو�سانيون 646
�آل جعفر 567
الإيطاليون 804
�آل زبان 537
الباطنيون 677
�آل �سفيان 890
البجة 240
�آل عثمان 281
الرببر 913 ،709 ،647
�آل عظيمة 724
الب�صريون 108
�آل مالك 67
التتار 279 ,196
�آل مروان 890
الرتكمان 296 ,279
الأتراك 804 ،287 ,284 ،153
اجلاهليون 806 ،804 ،577 ،437
الأحبا�ش 649
اجلليليون 281
الأزد 804 ،801 ،799 ،646 ,631
احلجازيون 111
الأ�سماعيليون 311
احلمدانيون 536
الآ�شوريون 688 ،278
احلمريي ��ون ,645 ,629 ,628 ،515
الأف�شار الرتكمانية 318
650
الأفغان 318
اخلزرج 648 ,647 ,646 ,580 ,579
الأكراد 316 ,310 ,296 ,284
اخلوارج 586
الأملان 804
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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العثماني ��ون ،318 ,287 ,286 ,284
الدنكل 240
ال ِّرباب 729 554 ,547 ,546 ,544 ,535
العجم 317 ،73
الرو�س 318
ال ��روم  ,933 ,913 ,886 ،316 ,312العراقيون 277
الع ��رب ,83 ,80 ,79 ,76 ,73 ,58
934
,146 ,143 ,142 ،123 ,122 ،107
الرومان 279
,281 ,279 ,242 ,190 ,179 ،152
الزجن 913 ,911 ,888 ،677 ،221
,335 ,316 ,313 ,296 ,287 ,284
الزنكيون 312 ,280
,421 ,387 ,369 ،346 ,344 ,336
,532 ،515 ,475 ,470 ,437 ,423
الزنوج 280 ,245
,584 ,581 ,580 ,557 ,538 ,533
ال�سامريون 688
,641 ,618 ,613 ,589 ,586 ,585
ال�سبئيون ،797 ،756 ،707 ،674 ,652 ,645 ,632 ,630 ,629 ,628 ,624
658 ,654 ,652 ,650 ,645 ,642
,911 ,908 ,907 ,873 ،804 ،800
923 ,921
ال�سعوديون 156 ,155
الغ�سا�سنة 646 ,631
ال�سالجقة 181
الفر� ��س ,650 ،326 ,325 ,284 ,279
ال�سنة 679
934 ,933 ,886 ،804 ،689
ال�شيعة 679
الفرن�سيون 804
ال�صعاليك 805 ،804
الفينق 688
ال�صفويون 317 ,311 ,286
القاجار الرتكمانية 295
ال�صقالبة 913 ،707
القتبانيون 646
ال�صقليون 510 ,497
القرامطة 677 ،517
ال�صينيون 470
القزلبا�ش الأفغان 295
ال�ضباب 544
الكالع (العدين) 519 ,517
العبا�سيون 437 ،280 ،124
الكوفيون 388 ،114 ،97
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1002

املحابية 517
امل�سيحي ��ون ,307 ,299 ,296 ,290
316 ,314
امل�صريون 413 ،159
املعتزلة 677 ,676 ,675 ،367 ,366
املعينيون 645
املغاربة 184 ,183
املغول 318 ,286
املكاربة 647 ,646 ,622 ,621
املماليك 729 ،241
املماليك اجلراك�سة 729
املناذرة 646 ,631
املهاجرون 581
املولدون 577
امليديون 279 ,278
الن�صارى 723 ،280 ,279
النمر 532
الهذليون 801
الهنود 804
اليزيديون 316 ,314 ,299 ,296 ,291
اليمنيون ,620 ,617 ,616 ,614 ,613
,645 ,641 ,636 ,635 ,626 ,623
,655 ,652 ,651 ,648 ,647 ,646
657 ,656

اليه ��ود ,279 ,246 ,238 ,237 ,234
887 ،471 ،316 ,280
اليونانيون 657
�أهل الذمة 471
�أهل ال�سنة 367 ,366
�إياد 532 ،280 ,279
بكر ب ��ن وائ ��ل ,537 ,534 ,532 ،280
550 ,547 ,544 ,540 ,539
بنو �أبي �أ�سعد 544 ,539
بنو �أ�سامة 539
بنو �إ�سرائيل 382 ,381
بنو الأخي�صر بن يو�سف 126 ,124
بنو الربيدي 904
بنو احلارث بن ربيعة 800 ،799
احل�صن 547 ,546 ,544 ,535
بنو ِ
بنو الزبان 551 ,549 ،538
بنو الزمان 533
ال�س َفر 519
بنو َ
بنو ال�س ّقا 484 ,473
ال�س ُلف 519
بنو ُّ
بنو الفر�س 715
بنو �أمية 589 ,579
بنو بكر بن وائل 534
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بنو تغلب  ,543 ,541 ,540 ,539 ,538بنو عدي بن حنيفة 126
549 ،547
بنو عقيل 280
بنو متيم 541
بنو عمرو بن زياد 519 ,518
بنو ثعلبة 549
بنو غطفان ,532
بنو ثعلبة بن عكابة 540 ,539
بنو قي�س بن ثعلبة 125
بنو جرادة 715
بنو كليب 533
بنو ج�شم 542 ,540 ،532
بنو مالك بن بكر 540 ,533 ,532
بنو حرب 519
بنو مذحج 761
بنو ح�سن 519
بنو مرة 908 ,907
بنو حمدان 536 ،280
بنو مروان 459
بنو حنظلة 547
تغل ��ب ,533 ,532 ,531 ،280 ,279
بنو حنيفة 125 ,124 ,122
,541 ,538 ,537 ,536 ,535 ,534
بنو دارم 564
552 ,549 ,547 ,543 ,542
بنو ُذهل بن ثعلبة 537
متيم 761 ،546 ,542
بنو زهري  ,548 ,546 ,545 ,542 ,541ثمود 369
550
جدي�س 122
بنو زياد 244
ُجذام 552 ,544 ,534
بنو �سعد 547
ُج�شم 542 ,541
بنو �سالمان بن مفرج 800
خثعم 542
بنو ُ�سليم 518
دملون 689 ,688
بنو �شيبان 547
ُذهل بن �شيبان ,546 ,544 ,543 ,535
بنو عامر بن حنيفة 126
553 ,548 ,547
بنو عدي 536
ربيعة 532 ,531 ،421 ،74
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1004

قري� ��ش ،519 ,398 ،281 ،125 ،72
ُزبيد 519
648
زهري 539
ق�ضاعة ,532
�شيبان 441
قوم نوح 384 ,383
َ�ض َّبة 907
قي�س 908 ,907 ،551 ,541
ط�سم 122
كعب 542
ع ��اد  ,578 ,552 ,548 ,534 ،369كالب 542
648 ,582
خلم 552 ,544 ,534
عبد القي�س ,532
مدر�سة �أبوللو 414
عب�س 908 ,907
مذحج 534
ُمزينة 579
عرب اجلنوب 534
م�ضر 74
غثان 532
مع ّد 535 ,534 ,532
غفيلة 540 ،538
ن�صر 541
غنم 421
منر 280 ,279
فقيم 544
نمُ ري 907
فهم 801
نه�شل 544
قبائل مقاطعة لور�ستان 295
هم ��دان ،567 ،515 ،422 ،317 ،102
قبيل ��ة ح ��رب 626 ,518 ,517 ,516 ,515
ه ��وازن ,546 ,544 ,543 ,542 ,541
519
553 ,550 ,549
قبيلة حمري 517 ,515
وائل 532
قبيلة خوالن بن عمرو الق�ضاعي 515
ي�أجوج 623
قحطان ,532
يربوع 907
قره قويلي 281
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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خام�سا :الكتب واملجالت وال�صحف
ً
�أب ��و العالء الناقد الأدبي لل�سعيد عبادة
879
�أبي ��ات اال�ست�شه ��اد البن فار� ��س ,558
576 ,571
�إحت ��اف النبه ��اء بنح ��و الفقه ��اء البن
طول ��ون ال�صاحل ��ي ،752 ،745 ،741
755
�إحت ��اف ذوي الأرب مبقا�ص ��د المي ��ة
العرب لأبي جمعة ال�صنهاجي 822
�آثار البالد و�أخبار العباد 277
�أح�سن التقا�سيم للمقد�سي 277
�أح�س ��ن م ��ا قي ��ل يف م�صاري ��ع التمثيل
حل�سني با�شا ر�ضا 577
�آداب امللوك 195
�أراجيز العرب 165
�أربعة قرون م ��ن تاريخ العراق احلديث
للونكرك 277
�أ�سا�س البالغة 949
�أ�سرار البالغة 910
�أ�سم ��اء النا� ��س يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية (بحث) 146
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�أ�شعار الأزد لل�سكري 801
�أ�شعار فهم لل�سكري 801
�أعج ��ب العج ��ب يف �شرح المي ��ة العرب
للزمخ�شري 820
�إع ��راب المي ��ة الع ��رب لل�شنف ��رى لأبي
البقاء العكربي 821
�أعالم من اجلزيرة 343
الإبانة للعميدي 890
الأجرومي ��ة لأب ��ي عب ��داهلل الأجرومي
745
الأدب يف اخللي ��ج العربي لعبدالرحمن
العبيد 682 ,681
االدكار بامل�سائ ��ل الفقهية لعبدالرحمن
الزجاجي 761 ,752
االرت�شاف لأبي حيان 773
الأ�سجاع حل�سني بن �إبراهيم 705
الأ�شب ��اه والنظائر يف النح ��و لل�سيوطي
752
االعت�صام بال�سنة 90
الإعجاز والإيجاز 200 ،197

1006

الأعالم 198 ،187
الأغاين 802
االقرتاح يف علم �أ�صول النحو لل�سيوطي
,745
الإكليل يف تف�ضيل النخيل 13
الإكليل من �أخبار العرب و�أن�ساب حمري
519 ,516 ,515
الألفاظ الفار�سية املعربة 155
الأمثال واال�ست�شهادات للثعالبي 195
االنتقاد على العالمة محمد ال�شنقيطي
يف ر ِّده عل ��ى عاك� ��ش ال�ضم ��دي ملحمد
الرامبوري 817
الأنوار ومحا�سن الأ�شع ��ار لل�شم�شاطي
التغلبي 536 ,534
الإي�ض ��اح يف �أ�ص ��ول الدي ��ن للزغواين
272
الإي�ضاح يف التف�سري للأ�صفهاين 891
الإي�ضاح يف �شرح املف�صل 103
البحر املحيط 369 ,366
البداية يف املنطق ملب�شر بن فاتك 711
الربهان للزرك�شي 355
الب�صروية لل�شم�س ال ُب�صروي 745

البيان يف تف�سري غريب القر�آن 728
البي ��ان يف روائع القر�آن لتم ��ام ح�سان
354
الترب الذائب يف الأفراد والغرائب البن
طولون 747
التجرب ��ة ال�شعري ��ة عن ��د �أب ��ي القا�سم
�شربو 429 ,414
الت�شبيه ��ات م ��ن �أ�شعار �أه ��ل الأندل�س
الب ��ن الكت ��اين ,265 ,263 ,260 ,258
266
التقريب يف الفقه جلعفر املحابي 520
التمت ��ع بالإق ��ران ب�ي�ن تراج ��م ال�شيوخ
والأقران البن طولون 748
التَّم ُّثل بال�شعر ملحم ��د �إبراهيم احلمد
577 ،558
التمثي ��ل واملحا�ضرة بالأبي ��ات املفردة
النادرة لل َّنهروايل 577
التمثيل واملحا�ضرة للثعالبي 577
اجلام ��ع يف اخل�ل�اف جلعف ��ر املحابي
520
احلا�شي ��ة امل�صري ��ة على كت ��اب املغني
للدماميني 56
احلا�شي ��ة للح ��اوي ل�ش ��رح الكافية ملال
عبدالغفور الالري 746
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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احلاوي ل�شرح الكافية ملال جامي 746
احلما�سة 802 ،719
ال ��در الفريد وبي ��ت الق�صيد ملحمد بن
� َأيد ُمر 437
الدر امل�صون لل�سمني احللبي 392
الر�سالة الوزيرية ليعقوب بن كل�س 704
الر�سالة اليتيمة يف �آداب امللوك 13
الرو�ض الن�ضر يف ترجمة �أدباء الع�صر
لع�صام الدين العمري 814
الريا�ض الزهري ��ة يف القواعد النحوية
البن طولون 747
الزمام 43 ,29 ,10
ال�سرية البن �إ�سحاق 647
ال�شنفرى لف�ؤاد �أفرام الب�ستاين 813
ال�شوارد لعبداهلل بن خمي�س 941
ال�صحاح 719 ،161 ,150 ,93 ,64
ال�صحيح ال�صادع 108
الطيبة الرائحة يف تف�سري الفاحتة 728
العباب 98
العقد الفريد 265 ,264 ,261 ,260
العمدة البن ر�شيق 503
العيون الغامزة على خبايا ال َّرمزة 96
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الغي ��ث امل�سج ��م يف �شرح المي ��ة العجم
ل�صالح الدين ال�صفدي 184 ,182
�ألف ليلة وليلة 941
الفتح البن فورجة 895
الف�س ��ر الب ��ن جن ��ي ,885 ،169 ,168
947
الفلك امل�شحون البن طولون 751 ،747
�ألفية ابن مالك 746 ،745 ،743 ،421
القا�ضي الأدي ��ب ال�شاذيل الق�سنطيني
لأبي القا�سم �سعد اهلل 413
القامو�س املحيط 151 ،99
الق�صائد املفردات التي ال مثل لها البن
طيفور البغدادي 819
الكافية البن احلاجب 746
الك�شاف 87 ,85
الك�ش ��ف عن م�س ��اوئ املتنبي لل�صاحب
بن عباد 884
الكالم على م�س�ألة �ضرب ��ي زيدً ا قائ ًما
البن طولون 747
الالمع العزيزي للمعري 897 ,880
الالميت ��ان (المي ��ة الع ��رب لل�شنف ��رى
ب�ش ��رح الزمخ�ش ��ري ،والمي ��ة العج ��م
للطغرائي ب�شرح ال�صفدي) 821

1008

اللطيف يف الطيب 200 ,197
اللم ��ع وال�ب�رق يف اجلمع والف ��رق البن
طولون 747
الل�ؤل�ؤ املنظوم البن طولون 745
امل�آخ ��ذ على �ش ��رح ديوان �أب ��ي الطيب
املتنبي البن معقل الأزدي 271
املجمهرات 797
املختار يف الفقه على مذهب �أبي حنيفة
745
املخطوط ��ات العربي ��ة يف املكتب ��ات
الإيرانية ليا�سر البدري 810
املرزمة لعلي بن مو�سى 723
املزج 56
امل�سائل الكبري 87
امل�سائل امللقب ��ات يف النحو البن طولون
747
امل�ست ��درك على ديوان يحيى بن احلكم
الغزال (بحث) 172
امل�ستدرك على �شعر الغزال لعبدالعزيز
املانع 274
امل�سهب للحجاري 707
امل�صباح املنري 335
امل�صون 43 ,29 ,19 ,12 ,10

املط ��رب ,266 ,264 ,259 ,258 ,257
268
املعج ��م اجلام ��ع ملا �صرح ب ��ه و�أبهم يف
القر�آن الكرمي 641
املغني يف الفقه 346
املف�صل يف تاريخ الع ��رب قبل الإ�سالم
جلواد علي 614
املقتب� ��س ,259 ,258 ,257 ,256 ,255
,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260
273 ,272 ,271 ,270
امللحمات 797
املن ��ار يف �أ�ص ��ول الفقه حلاف ��ظ الدين
الن�سفي 745
املنتخب يف �شرح المية العرب البن �أبي
طي 821 ،818 ،806
املنتخ ��ب يف محا�س ��ن �أ�شع ��ار الع ��رب
للثعالبي 819
املنتقيات 797
املن�صف البن جني 897 ،799
املوج ��ز حلم الأق ��وال ملب�شر ب ��ن فاتك
الآمدي 711
املو�ص ��ل يف العهد اجلليلي ل�سهيل قا�شا
277
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النبوغ املغربي لعبداهلل كنون 186
النج ��وم الزواهر يف الأ�شب ��اه والنظائر
البن طولون 747
النظام البن امل�ستويف 909 ,891
النهج الوا�ضح للح�سن بن غزال 722
الوايف بالوفيات 196
الوح�شيات والأواب ��د ل�شعراء اجلاهلية
والإ�سالم 342
الو�ساطة لعل ��ي اجلرجاين ,913 ,897
948
الو�صايا والأمثال ملب�شر بن فاتك 711
اليمامة وكتابه ��ا من � 1372إلى 1382ه
لعبدالعزيز بن �صالح 683
�أمايل ابن احلاجب 103
�إي�ض ��اح املبهم م ��ن المي ��ة العجم لأبي
جمعة املاغو�سي 183
�إي�ضاح املبهم من المية العجم :درا�سة
لغوية نقدية لر�شيد خ َّداري 183
بدائع الزهور بني ح ��وادث �سنة 888هـ
البن �إيا�س 729
بغية امللتم�س 263 ,261 ,260
بغية الوعاة 58
بلوغ الأرب يف �شرح المية العرب 820
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بهج ��ة الط ��راز يف الألغاز الب ��ن طولون
747
بهجة املجال�س ,264 ,261 ,258 ,256
,267 ,266
تاري ��خ الأدب الأندل�س ��ي ع�ص ��ر �سيادة
قرطبة لإح�سان عبا�س 256
تاريخ الأدب العربي لربوكلمان 814
تاري ��خ الرتاث العرب ��ي ل�سيزكني ،809
821
تاريخ ال�سعرتي 277
تاريخ الطربي 277
تاريخ املو�صل ل�سليمان ال�صائغ 277
تاريخ مدينة عين�ي�ن = اجلبيل ليو�سف
ال�شيخ يعقوب 685
تباي ��ن كتاب ��ة الأ�سم ��اء العربي ��ة يف
احلروف والت�شكيل �صوره و�أ�سبابه 148
تتمة اليتيمة 197
جتارب يف الأدب والرحلة لأبي القا�سم
�سعد اهلل 413
حتف ��ة الغري ��ب يف ال ��كالم عل ��ى مغني
اللبيب 59 ,57 ,56
تدري ��ب �أويل الطل ��ب يف �ضب ��ط كالم
العرب البن طولون 747
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تزيني الأ�سواق 941
تط ��ور ال�صحاف ��ة يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية لعثمان حافظ 682
تف�سري ابن كثري 639 ,616 ،346
تكملة املعاجم العربية 155
توحي ��د معاين النق ��ل الكتاب ��ي لأ�سماء
الأعالم العربية 148
جامع ال�ش ��روح واحلوا�شي ،815 ،814
822 ،821 ،820 ،818 ،817 ،816
جذوة املقتب�س ،261 ,259 ,258 ,257
268 ,263
جريدة الريا�ض اليومية 344
جريدة الظهران 681
جري ��دة الفج ��ر اجلدي ��د ,682 ,681
,691 ,690 ,687 ,685 ,684 ,683
692
جريدة الندوة340
جريدة اليمامة 694 ,692 ,684
جريدة اليوم 694 ,693 ,686 ,684
جالء املعرفة لأبي �سعيد اليزدادي 758
جمهرة �أ�شعار العرب 799
جواهر الكلم 14 ,11 ,10 ,9

حا�شي ��ة على االق�ت�راح يف عل ��م �أ�صول
النحو البن طولون 745
حا�شية على �شرح الكافية للر�ضي البن
طولون 746
حا�شي ��ة عل ��ى المي ��ة ال�شنف ��رى ملحمد
الطوكي 817
ح�صار املو�ص ��ل ل�سيار كوك ��ب اجلميل
277
ح�صار املو�صل لول�سن 277
حكاية الع�شاق يف احلب واال�شتياق 413
ح ��ل املبه ��م واملعج ��م يف �ش ��رح المي ��ة
العجم 189 ,188 ,187
ح ��ل امل�شكالت املنت ��دب يف �شرح المية
العرب لأبي بكر الفا�سي 817
خزان ��ة الأدب للبغ ��دادي ،802 ،798
819 ،814
خال�ص ��ة الأدب عل ��ى المي ��ة الع ��رب
لعبدالرحمن بن محمد 818
درا�س ��ات يف الأدب اجلزائري احلديث
لأبي القا�سم �سعد اهلل 413
درج ال ُغ ��رر ودُرج ال� � ّدرر لعم ��ر بن علي
املط ّوعي 195
دليل �أعالم عمان 143
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دليل الأدباء والكتاب 343
دمية الق�صر وع�صرة �أهل الع�صر 197
ديوان ابن املقرب العيوين 170
ديوان ابن م�سهر املو�صلي 438
ديوان ابن مطروح 170
ديوان ابن هندو 438
دي ��وان �أبي الطيب املتنب ��ي ,885 ,882
956 ,953 ,948
ديوان �أبي النجم العجلي 171
ديوان �أبي متام 897
ديوان الأع�شى الكبري 165
دي ��وان التم ُّث ��ل جل ��ار اهلل الزمخ�شري
577
دي ��وان الزم ��ن الأخ�ضر لأب ��ي القا�سم
�سعد اهلل ,423 ,420 ,415 ,414 ,413
429 ,428
ديوان ال�شنفرى 808 ,807 ،806 ،801
ديوان العبا�س بن الأحنف 169 ,167
ديوان القا�ضي اجلرجاين 438
ديوان القطامي 168
دي ��وان املي ��كايل؛ عبيد اهلل ب ��ن �أحمد
195
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ديوان امرئ القي�س ب�شرح الأعلم 165
ديوان امرئ القي�س البن النحا�س 165
دي ��وان �شعر ع ��دي بن الرق ��اع العاملي
(ت :الربكاتي) 167
ديوان عدي بن الرقاع العاملي (ت :نور
الدين) 167
دي ��وان عم ��ر بن �أب ��ي ربيع ��ة (ت :فهر
�شاكر) 168
دي ��وان عمر بن �أبي ربيع ��ة (ط :الهيئة
امل�صرية العامة) 168
دي ��وان عمر بن �أب ��ي ربيع ��ة املخزومي
(ت :العناين) 168
الفا�سي 186
ديوان عمر بن عبداهلل
ِّ
ديوان جمنون ليلى 169
ديوان من�صور بن محمد الهروي 195
ديوان يحي ��ى بن احلكم الغ ��زال ،172
267
ذخائر الق�صر يف تراجم نبالء الع�صر
البن طولون 748
ر�سالة ال�صاحب بن عباد 947
ر�سال ��ة املق�ص ��ور واملمدود الب ��ن دريد
814
ر�سال ��ة يف �أعجاز �أبيات تغني يف التم ُّثل
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عن �صدورها للمربد 575
ر�صف املباين 74
رواد ال�صحاف ��ة املبك ��رة� :صحاف ��ة
الأفراد 684
رو�ض ��ة ال�سل ��وان لإبراهي ��م الفجيجي
810
زهر الأدب يف معرف ��ة �أن�ساب ومفاخر
العرب للحقيل 344 ,343 ,342 ,341
زهر الأك ��م يف الأمثال واحلكم لليو�سي
577
�ساح ��ل الذه ��ب الأ�سود ملحم ��د امل�سلم
682
�سجل ابن �أبان احلمريي 517
�سجل �أ�سماء العرب 155 ,152 ,143
�سجل الهيم�سع بن حمري 517
�سجل خوالن 517
�سجل �صعدة 517
�سعف ��ة خ�ضراء لأب ��و القا�سم �سعد اهلل
413
�سك ��ب الأدب عل ��ى المية الع ��رب لأبي
اخلري ال�سويدي 816
�سل�سل ��ة الذه ��ب يف البن ��اء م ��ن كالم
العرب البن طولون 747

�سلم ��ان الفار�سي لو كان ��ت احلقيقة يف
املريخ ل�شد الرحال �إليها 343
�شافي ��ة ال َّدجم على المي ��ة العجم ملكي
البطاوري 184
ُّ
�ش ��ذور الذه ��ب و�شروح ��ه الثالثة البن
ه�شام الأن�صاري 745
�شرح ابن طولون عل ��ى �ألفية ابن مالك
746
�شرح اب ��ن عقيل على �ألفي ��ة ابن مالك
421 ،346
�شرح الأبيات 61
�شرح الت�سهيل 114
�شرح التلخي�ص 92
�شرح اجلمل البن ع�صفور 774
�شرح ال ُعكربي 182
�شرح �ألفية ابن مالك البن الناظم 745
�ش ��رح الق�صائ ��د الت�س ��ع امل�شه ��ورات
للنحا�س 814
�ش ��رح الالميات حل�سني بن عبداجلليل
برادة 818
�شرح املف�صل 105 ,103 ,94
�شرح بانت �سعاد لأبي الربكات الأنباري
814
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�شرح ديوان العبا�س بن الأحنف 166
�شرح ديوان املتنبي 168
�ش ��رح �شعر ال�شنف ��رى ملحا�سن احللبي
803
�شرح عمدة احلافظ 110
�شرح المية الع ��رب البن زاكور الفا�سي
821
�ش ��رح المي ��ة الع ��رب البن عط ��اء اهلل
امل�صري 799
�شرح المية العرب البن مالك 822
الدمريي
�شرح المية العرب لأبي البقاء َّ
815
�ش ��رح المية العرب لأب ��ي العبا�س ثعلب
814
�شرح المي ��ة العرب لأبي بك ��ر بن دريد
814
�شرح المية العرب لأبي جعفر النحا�س
814
�ش ��رح المية الع ��رب لأحم ��د ال�ضحوي
816
�شرح المية الع ��رب ل�سليمان بن محمد
816
�ش ��رح المية الع ��رب لعاك� ��ش ال�ضمدي
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اليمني 816
�ش ��رح المية الع ��رب لعبدالكرمي الزين
818
�شرح المية العرب لعمر ال�شامي 816
�ش ��رح المي ��ة الع ��رب لغ�ل�ام ح�س�ي�ن
ال�شريازي (قامو�س كو�شي) 817
�شرح المية العرب للتربيزي 814 ،810
�شرح المية العرب لل�صفدي 814
�شرح المية الع ��رب للمربد ،820 ،813
821
�شرح المية العرب للمجو�سي 818
�ش ��رح المي ��ة الع ��رب للمخت ��ار الأزدي
الب�صري 814
�شرح المي ��ة العرب للم�ؤي ��د النقجواين
822
�ش ��رح المية الع ��رب ملحم ��د البطاوري
816
�شرح المي ��ة الع ��رب ملحم ��د البغدادي
816
�ش ��رح المي ��ة الع ��رب ملحم ��د اخلالدي
ال�صفدي 817
�شرح المية العرب ملحمد الطيب العلوي
817
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�ش ��رح المية الع ��رب ملحم ��د الع�صامي
815
�شرح المية العرب ملحمد بابا ال�شنقيطي
818 ،817
�شرح المية العرب ملحمد بن علي 818
�شرح المية العرب ملهذب الدين النحوي
815
�ش ��رح مع ��اين المي ��ة الع ��رب لإبراهيم
اجلعربي 815
�ش ��رح مم ��زوج عل ��ى �ألفي ��ة اجل�ل�ال
ال�سيوطي البن طولون 746
�شرح مم ��زوج على مغن ��ي اللبيب البن
طولون 746
�شرح منهج البي�ضاوي 89
�شعر ابن ميادة 170
�شعر �أبي نخيلة احلماين 171
�شعر �إ�سماعيل بن عمار 164
�شعر ال�شريف البيا�ضي 195
�شع ��ر ال�شنف ��رى الأزدي (ت� :أحم ��د
عبيد) 803
�شعر معن بن �أو�س املزين 170
�شعر يحيى بن حكم الغزال ,256 ,255
274 ,272 ,271 ,268 ,257

�شع ��راء تغل ��ب يف اجلاهلي ��ة� :أخبارهم
و�أ�شعارهم لعلي �أبو زيد 536
�شعراء تغلب لأمين ميدان 536
�شف ��اء الأمرا� ��ض يف قر� ��ض الأعرا�ض
للحقيل 342
�شف ��اء الغ ��رام ب�أخب ��ار البل ��د احلرام
للفا�سي 517
�شف ��اء امل ��رام يف الق�ضاي ��ا والأح ��كام
للحقيل 342
�صحيح البخاري 481 ،107 ,95 ,90
�صحيح م�سلم 61
�صيد القلم (�ش ��ذرات ونوادر) للحقيل
341
طبقات ابن �سمرة 517
طبقات ال�شافعية الكربى لل�سبكي 197
طبقات الكمال البن الأنباري 756
ظ�ل�ال الق�صور ليو�س ��ف ال�شيخ يعقوب
684
ظهر الإ�سالم لأحمد �أمني 269
عبدالعزيز يف التاريخ للحقيل341
عق ��د درر الأدب يف �ش ��رح المية العرب
ملحمد �إليجك الرتكي 815
علم الداللة لأحمد مختار عمر 353
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عود الطرب �شرح المية العرب حلكمت
الطرابل�سي 818
فتح الباري 346 ،90
فتح القدير 367
فت ��ق الكمائ ��م لأب ��ي محم ��د املخزومي
920
فتوح البلدان 277
ف�ص ��ول يف الأدب الأندل�سي يف القرنني
الثاين والثالث للهجرة حلكمة الألو�سي
256
ف�صيح العامي يف �شمال جند 154
فل�سف ��ة اخلوف ليو�س ��ف ال�شيخ يعقوب
685
قامو� ��س الأدب والأدب ��اء يف اململك ��ة
العربية ال�سعودية 345
ق�صي ��دة غ�ضبة الكاهن ��ة لأبي القا�سم
�سعد اهلل 422
ق�ضاة قرطبة للخ�شني 265 ,263
قواع ��د الإعراب البن ه�شام الأن�صاري
745
قو�س قزح ليو�سف ال�شيخ يعقوب 684
كتاب �شع ��راء الن�صرانية يف اجلاهلية
للوي�س �شيخو 536

12 11

57

اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
أول-ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎ  /دﻳﺴﻤ -ﻳﻨﺎﻳﺮ2022م
ﻛﺎﻧﻮن ّ

ك�شف الظنون 188
كلمات ق�ضت 154
كن ��ز الأن�س ��اب وجمم ��ع الآداب ,341
344 ,343
المي ��ة العج ��م ,186 ,185 ,184 ،180
810 ،190 ,198 ,178
المي ��ة الع ��رب ،804 ،798 ،797 ،186
،812 ،810 ،809 ،808 ،807 ،805
.819 ،813
ل�س ��ان الع ��رب ،799 ،637 ،149 ،90
805
لطائف الإ�شارات البن طولون 747
متعة الأذهان 744 ،743
جملة �آفاق الثقافة والرتاث 165
جملة الثقافة امل�صرية 414
جملة الر�سالة امل�صرية 414
جملة العرب 874 ،346 ,343 ،146
جملة املجمع العلمي العراقي 821
جملة املنهل 682 ،341
جملة اليمامة 874 ,873
جملة تراثيات 274 ,272
جملة جامعة امللك �سعود 146 ,143
جملة جامعة النجاح الوطنية غزة 822

1016

جملة جامعة جر�ش للبحوث والدرا�سات
بالأردن 822
جملة جذور 166
جملة �صوت البحرين 684
جملة كلي ��ة الآداب-جامعة امللك �سعود
164
جملة جممع اللغة العربية دم�شق 888
جممع الأمثال 198
جمموعة الن�صر للجزائر لأبي القا�سم
�سعد اهلل 414
جمموعة ثائ ��ر وحب لأبي القا�سم �سعد
اهلل 414
محم ��د العي ��د �آل خليف ��ة رائ ��د ال�شعر
اجلزائري احلدي ��ث لأبي القا�سم �سعد
اهلل 413
مختار احلكم ومحا�سن الكلم ملب�شر بن
فاتك 711
مختارات �شعراء العرب البن ال�شجري
819
مخطوط الدر الفريد ,441 ,440 ,439
,448 ,447 ,446 ,444 ,443 ,442
,454 ,453 ,452 ,451 ,450 ,449
,460 ,459 ,458 ,457 ,456 ,455
461

مذكرات قا�ضي للحقيل 342
مروج الذهب 640
م�سند �أحمد 116 ,61
معجز �أحمد 884 ,880 ,879
معجم �أ�سماء العرب ,146 ,144 ,143
155 ,152 ,151
معجم �أ�سماء النا�س يف اململكة العربية
ال�سعودية 144
معجم الأدباء 752
معجم الأدباء والكتاب ال�سعوديني 343
معجم البلدان 759 ،197 ,196
معج ��م ال�صحفي�ي�ن يف اململك ��ة ل�سمري
مرت�ضى 685
معجم الفائق 107
معجم اللغة العربية املعا�صرة 155
معجم املطبوع ��ات العربي ��ة يف اململكة
العربية ال�سعودية 875 ،782 ،341
معجم امل�ؤلفني 188 ,187
معج ��م تاري ��خ ال�ت�راث الإ�سالم ��ي يف
مكتبات العامل 809
معج ��م �شي ��وخ بغ ��داد لأب ��ي طاه ��ر
الأ�صبهاين 717
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معج ��م م�شيخ ��ة �أ�صبهان لأب ��ي طاهر
الأ�صبهاين 717
مغني اللبي ��ب عن كت ��ب الأعاريب ,55
746 ،61 ,60 ,59 ,58 ,56
ملحة الإعراب للحريري 745
من �أج ��ل مكتبة �أف�ض ��ل ليو�سف ال�شيخ
يعقوب 685
من ن ��وادر مخطوط ��ات املكتبة املغربية
822
منهج البحث يف �أ�سماء العرب 143
منهل الأولياء ملحمد �أمني العمري 277
منية الأدباء ليا�سني العمري 277
منية الرا�ضي يف ر�سائل القا�ضي ,196
198
من�ي�ر الدياج ��ي الليلي ��ة يف الأحاج ��ي
النحوية البن طولون 747
مو�سوعة �أ�سماء العرب 146
مو�سوع ��ة الأدباء والكت ��اب ال�سعوديني
خالل �ستني عاما 343
مو�سوع ��ة ال�سلط ��ان قابو� ��س لأ�سم ��اء
العرب 155 ,146 ,145 ,142
نبذة من كتاب الأمثال للميكايل 195
نزه ��ة الألب ��اء يف طبق ��ات الأدباء البن
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الأنباري 752
نزول الغيث يف التنقيد على �شرح المية
العجم لل�صفدي 183
ن�سيم ال�صب ��ا يف �أ�شعار الأدباء للحقيل
342
ن�ش ��ر ال�ش ��ذا مب�س�ألة كذا الب ��ن طولون
747
نظ ��ام الريا�ضة ليو�س ��ف ال�شيخ يعقوب
684 ,682
نف ��ح الطي ��ب ,262 ,259 ,258 ,257
578 ،268 ,265 ,264 ,263
نقائ�ض جرير والأخطل لأبي متام 536
نهاي ��ة الأرب �شرح المي ��ة العرب ملحمد
بن �أحمد املع�سكري 816
نهاي ��ة الأرب يف فن ��ون الأدب للنوي ��ري
577
نيل الأوطار 346
هامي ��ة الط ��رب ب�ش ��رح المي ��ة العرب
للبطاوري 817
هجاء الأ�ضياف 165
ياق ��وت الت�أوي ��ل يف تف�س�ي�ر الق ��ر�آن
للغزايل 712
يتيم ��ة الدهر يف محا�س ��ن �أهل الع�صر
262 ،196

1018

�ساد�سا :املوا�ضع
ً
�إب 647 ،517
�أبو ظبي 803
�أبني 654 ,636 ،241
�أثيوبيا 656 ,647
�أذربيجان 282
�أرامكو 693 ,684
�إربي ��ل ,301 ,300 ,297 ,295 ,290
,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,307
325 ,314
�أرخبيل �سواكن 239
�أر�ض احلب�شة 656
�أريوان 289
�إ�ستانبول 820 ،813 ،802 ،322 ,288
�أ�ستجه 483 ,477
�أ�سوان 238
�آ�سيا الو�سطى 318
�إ�شبيلي ��ة ,480 ,479 ,478 ,477 ,476
722 ،710 ،482 ,481
�آ�شور 283
�أ�صبهان 180
�أ�صفهان 895 ,891 ,884

�أفريقي ��ا ,242 ,240 ,236 ,234 ,233
,644 ,643 ,614 ،336 ,247 ,246
652 ,647 ,646
�أفغان�ستان 196 ,318
�إقليم حو�ض النيل الأزرق 233
�أكادميية نايف العربي ��ة للعلوم الأمنية
148
�أك�سوم 649
الأح�ساء 689 ،345 ,340 ,339
الأردن 905 ,904 ,893 ،822 ،56
الأزهر ال�شريف 820 ،813 ،413
الإ�سكندرية 729 ،717 ،485 ،244
الإ�سكوريال 956
الأفالج 133 ,132 ,123 ,121
الأ َقاطن 539
الأقطانتان 553 ,552 ,545 ,539
الإمارات العربية املتحدة 621
الأنا�ضول 286
الأنبار 280
الأندل�س ,472 ,471 ,469 ،246 ,235
,481 ,480 ,479 ,475 ,474 ,473
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،709 ،708 ،706 ،702 ،676 ،483
730 ،721 ،715 ،714 ،710
البح ��ر الأحمر ,236 ,235 ,234 ,233
,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237
,643 ،247 ,246 ,245 ,244 ,243
656 ,644
البحر الأ�سود 246
البحر املتو�سط 316 ,313 ,312
البحر امليت 893
البحرين 692 ،688 ،126 ,125 ,124
الربود 874 ,873
الب�ص ��رة ,313 ,295 290 ,236 ،126
،688 ,589 ,588 ,533 ,547 ،314
916 ,904 ،885 ،759 ،715
البنة 131 ,122
�إلبرية 482 ,481
البي�ضاء=املو�صل 282
الثلمة 301
اجلام ��ع الأحمر=جام ��ع جماه ��د
الدين=جام ��ع اخل�ض ��ر ,293 ,291
308 ,298
اجلامع الأزهر 704
اجلامع الأموي ،743 ،726 ،721
اجلامع العتيق 704
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اجلامع الكبري (اجلامع النوري) 317
اجلبيل 691 ،689 ,683 ,681
اجلرهاء 689 ،123
اجلزائر 426 ,415 ,414
اجلزيرة اخل�ضراء 724
اجلزي ��رة العربي ��ة ,123 ,122 ,121
,154 ,145 ,144 ،134 ,133 ,124
,240 ,236 ,233 ،161 ,158 ,157
,614 ،515 ،290 ,283 ,281 ,279
873 ،688 ,653 ,646 ,618 ,616
اجلزيرة الفراتية 532
اجلعا�شن (�إب) 517
اجلند 651
اجلنيزة ,238 ,237 ,236 ,235 ,234
,246 ,245 ,243 ,242 ,240 ,239
247
اجلوف 657 ,654 ,653
اجليزة 654
احلب�ش ��ة ,242 ,238 ,237 ,236 ,233
647 ,646 ,644 ،243
احلج ��از ,515 ،233 ،126 ,125 ,122
907 ،647 ،519 ,518 ,517 ,516
احلدباء=املو�صل 281
احلديثة 281

1020

احلري�ضة 616
احلريق 121
احل�ضر 283
احللة 295
اخلانقاه ال�سمي�ساطية 717
اخلرب 684 ،681
اخل ��رج ,127 ,126 ,124 ,123 ,121
343 ,242 ,340 ،132 ,131 ,130
اخلرمة 340
اخلزانة احل�سينية بالرباط 817
اخلزانة العامة بالرباط 822
اخل�ضراء=املو�صل 281
اخل�ضرم ��ة ,125 ,124 ,123 ,122
133 ,129 ,126
اخلليج العربي 689 ,681 ،123 ,122
ال َّدام (جبل) 125
الدمام 693 ,692 ,684 ,682 ،340
الدوحة 165
الدول ال�سالفية 246
ال َّديلم 885
الرب ��اط ،811 ،706 ،184 ,183 ،13
822 ،818 ،817
الرب�ض الغربي 709

الربع اخلايل 688 ,653
الرحبة 633
الرغيب 130
الرفايع 122
الرقمتان 550 ,545
الرها 286 ,279
ال َّري 880
الريا�ض ,148 ,146 ,145 ،122 ,121
,271 ,256 ,255 ،166 ،156 ,154
,692 ,691 ,686 ،242 ,339 ,273
877 ,874 ,873 ،803 ،693
الزاوية احلمزاوية العيا�شية 814
الزجن 243 ,236
الزهراء 578
الزيتونة 413
ال�ساحل ال�شرقي للجزيرة العربية 158
ال�سحول 517
َّ
ال�سلمية 132 ,130 ,129
ال�سند 588 ،287 ,236
ال�سودان 617 ،240
ال�سوربون 874 ,873
ال�سيح 132 ,129 ,126
ال�ش ��ام ،456 ،336 ,284 ,279 ,262
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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،702 ،652 ,647 ,631 ,614 ,561
,893 ,892 ,881 ،730 ،721 ،718
907 ,905 ,904
ال�شحر 243 ,237
ال�ش ��رق الأفريق ��ي ,238 ,237 ,236
240
ال�شرق الأق�صى 236 ,235
ال�صاحلية 744 ،743 ,742
ال�صحراء ال�شرقية امل�صرية 238
ال�صراة = نهر ببغداد 942
ال�صعيد 235
ال�صني 242 ,236
ُّ
ال�ضبيعة 124
ّ
الظرافة 520
الظهران 684
ال ُعدين 518 ,517
الع ��راق ,282 ,281 ،155 ،124 ,122
,314586 ,290 ,288 ,284 ,283
،712 ،647 ,646 ,631 ,614 ,588
881 ,874 ،730
العراقان 907
العربية اجلنوبية 654 ,682 ,615
العفجة 127 ,122
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الغرب الإ�سالمي 236
الغطغط 340
الغور (مو�ضع بال�شام) 892
الفاتيكان 814
الفاو (كندة) 652
الفاو 133 ,130 ,123
الفرات 942 ,905 ,904 ،281
الفرح (الأندل�س) 479
الف�سطاط 244 ,240 ,238 ,234
الفيحاء=املو�صل 282
القا�ضية (املو�صل) 323 ,322 ,302
القاهرة ،171 ،170 ،168 ،158 ,155
,273 ,267 ,256 ,255 ,238 ,199
،474 ,415 ,413 ،342 ,341 ,339
،813 ،812 ،747 ،728 ،719 ،713
821 ،820 ،819
القد�س 936 ،727 ،724
القرن الأفريقي 647 ,646
الق�سطنطينية 820 ،813
القليب 551 ,545 ,541
القي�سارية (بلن�سية) 481 ,480
ال� � ُكالب ,545 ,543 ,535 ,534 ,533
554 ,553 ,550 ,547 ,546
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الكوف ��ة  ,568 ,547 ,533 ،311 ,280امل�شرق الإ�سالمي 246
586 ,584
امل�ش ��رق الأعجم ��ي ,882 ,881 ,880
888 ,883
الكويت 170
امل�شرق العربي 578
الالذقية 893
املطبعة الكاثوليكي ��ة للآباء الي�سوعيني
�أملانيا 813
155
املتحف الربيطاين 922
املعافر 647
املجمع العلمي العراقي 821 ،815
املعرة 726
املجمع العلمي العربي 168
املعه ��د الأمل ��اين للدرا�س ��ات الآثاري ��ة
املجمعة 346 ,345 ,340 ,339
ب�صنعاء 655
املحيط الهندي 234
املغرب 822 ،90
املخا 651 ،517
املغرب العربي 578
املدائن 280
املكتبة الأحمدية بتون�س 822
املدر�سة الأ�شرفية 723
املكتبة الأزهرية 821 ،820
املدر�سة املحمودية 727
املكتبة الآ�صفية 814
املدين ��ة ,339 ،126 ,125 ,124 ,122
 ,579 ,572 ,568 ,560 ،519 ،343املكتبة الربيطانية 811
املكتبة الظاهرية 820 ،817
818 ،809 ،646 ,651 ,580
املكتبة العبا�سية 822
املذيخرة 517
املكتبة الع�صرية 813
املرية 585 ،476 ,475
املكتبة الفي�صلية 167
املرية 709
املكتبة امللكية بربلني 820
املزاحمية 341 ,340 ،121
املكتبة الوطنية بطهران 882
امل�سجد اجلامع (قرطبة) 475
املكتبة الوطنية بفيينا 816
امل�شرق 708
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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املكتبة الوطنية للمملكة املغربية 13
امللحاء 124
اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ,144 ,142
،693 ،345 ,341 ،148 ,147 ,146
875 ,874
اململكة املغربية 13
املنطق ��ة ال�شرقي ��ة ,684 ,681 ،121
693 ,690 ,689 ,688 ,687 ,686
املو�ص ��ل ,281 ,280 ,277 ,276 ,275
,287 ,286 ,285 ,284 ,283 ,282
,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,288
,299 ,298 ,297 ,296 ,295 ,294
,305 ,304 ,303 ,302 ,301 ,300
,311 ,310 ,309 ,308 ,307 ,306
,317 ,316 ,315 ,314 ,313 ,312
،715 ،326 ,325 ,323 ,322 ,319
821 ،812
النادي الثقايف الأدبي بجدة 166
النوبة 233
النيل 905 ,904 ،238
الهفوف 345
الهن ��د ,238 ,237 ,236 ,235 ,234
,245 ,244 ,243 ,242 ,240 ,239
،676 ،318 ,287 ,286 ,247 ,246
916 ,885 ،813
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الهيئ ��ة العام ��ة ل ��دار الكت ��ب والوثائق
القومية 170
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب 168
اليمام ��ة ,126 ,125 ,124 ,123 ,122
547 ،131 ,130 ,129 ,127
اليم ��ن ,235 ،158 ،125 ,122 ،109
,244 ,243 ,242 ,241 ,238 ,236
،520 ,517 ,485 ،279 ,247 ,245
,617 ,616 ,615 ,614 ,613 ,532
,629 ,628 ,627 ,626 ,621 ,618
,641 ,640 ,638 ,637 ,636 ,635
,655 ,654 ,651 ,649 ,645 ,643
657 ,656
�أم الربيعني=املو�صل 282
�آمد 719
�إجنلرتا 145
�أنطاكيا 279
�أوا�سط �أ�سيا 652
�أوروبا 706 ،286
�أو�سان 657 ,646 ,654 ,629
�إيران 810 ،318
باب اجلديد 320 ,319 ,301
باب اجل�سر 320
باب اجلي�ش 320

1024

,290 ,289 ,288 ,286 ,284 ,282
باب الطوب 320 ,319
،651 ،317 ,313 ,311 ,306 ,305
باب املعادي 320
942 ,875 ،820 ،806 ،715
باب املندب 240 ,238
بالد الرافدين 617
باب امليدان 807
بالد الروم 905 ,904
ب ��اب �سنج ��ار ,320 ,319 ,315 ,303
بالد الزجن 237
324 ,322
بالد ال�شام 729 ،646 ،236 ،123
باب لك�ش 301
بالد العرب 531
باري�س 874
بالد الفرجنة 246
باطنايا 299 ,291
بالد فار�س 247
بتع (ق�صر) 630
بلدة النيل 444
بجانة 484
بلن�سي ��ة ,480 ,479 ,478 ,477 ,475
بحر القلزم 244
710 ،481
بحر قزوين 885
بور �سودان 240
بحزاين 299
بيت املقد�س 728
بحرية طربية 905 ,904 ,893 ,892
بئر علي 638
بربرة 243 ,242 ,241 ,238 ,237
ب�ي�روت ,169 ,168 ,167 ,166 ,155
برلني 821 ،820 ،814
,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ،172
بريطانيا 310
,270 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261
،819 ،813 ،746 ،438 ،343 ,341
بطليو�س 483
822 ،821
بع�شيقة 299 ,291
تركيا 822 ،815
بعلبك 727 ،724 ،722
تطيلة 479
بغ ��داد ,208 ,198 ,197 ,196 ,181
تعز 653 ,651 ,647 ,636
اﳉﻤﺎدﻳﺎن 1443
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810 ،746 ،164 ،156
تكريت 280 ,279
جامعة املن�صورة 267 ,266 ,255
تل قليعات 279
جامعة النجاح الوطنية غزة 822
تل�سقف 291
جامعة برن�ستون 820
تلكيف 299 ,291
جامعة بطر�سربج 815
تهامة 650 ,647 ,636 ,629 ,532
تون� ��س  ،820 ،815 ،809 ،413 ،165جامعة تكريت 163
822
جامعة جر�ش 822
ثغر ع�سقالن 77
جامعة �سامراء 163
ُثميل 549 ,545 ,539
جامعة ليدن 822 ،751
جامع الزيتونة 820 ،815 ،809
جبال البلق 618
جامع الظاهر 725
جبل الدخان 242
جامع القريوان 809
جبل �ضني 620
جامع الكوفة 311
جبلة 518
جامع النبي جرجي�س 317
جدة 821 ،240 ,236 ،166
جامع حلب 717
جزيرة ابن عمر 302 ,297 ,295
جامع دم�شق 744
جزيرة دهلك 244 ,243
جامعة �إ�ستانبول 818
جالوي 818
جامعة الأزهر بغزة 819
جمعية الثقافة والفنون 343
جامعة الرباط باملغرب 822
جن ��وب اجلزي ��رة العربي ��ة ,156 ,154
245 ,240 ,237 ،158
جامعة ال�سلطان قابو�س 155
جنوب مكة 804
جامعة القاهرة 413 ،168 ،144
جامع ��ة امللك �سع ��ود  ,146 ,143 ,142جهران 642
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جو اخل�ضارم 126 ,124 ,123 ,122
جيان 477
حجر 124 ,123
حزم عقيلة 133 ,130 ,127
ح�صن التّعكر (جبل) 518
ح�صن املُذيخرة 518
ح�صن عربايا 278
ح�صن ماوية 638
ح�ضرم ��وت ,650 ,649 ,629 ،123
654 ,653
حل ��ب ,316 ,312 ,310 ,296 ,287
،727 ،722 ،717 ،715 ،325 ,317
936
حماة 726 ،720
حم�ي�ر (مملك ��ة) ,629 ,628 ،532
754 ,650 ,649 ,632
حن�ي�ن ,551 ,549 ,548 ,545 ,540
552
حو�ض الرافدين 688
حوطة بني متيم 158
حي اجلو�سق (املو�صل) 320
حي الدندان (املو�صل) 320
حي الغ ��زالين (املو�ص ��ل) ,288 ,286
320

حي النعائل (الهفوف) 345
حيداب 279
خرا�س ��ان ,880 ،282 ,197 ,196 ،11
885 ,881
خربة همدان 620
خر�صيباد 323 ,299
خ ��زاز ,548 ,545 ,535 ,534 ,532
552
خزانة الزاوية احلمزية الع َّيا�شية 811
خ�ضراء حجر 122
خف�س دغرة 127 ,122
خليج عدن 241
خوارزم 590
خوالن 642
خوالن=املو�صل 281
دادان العال 652
دار الآداب 267 ,255
دار الأرقم بن �أبي الأرقم 167
دار الآفاق اجلديدة بريوت 821
دار الأمان الرباط 822
دار احلديث القاهرة 820
دار احلرية 181
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درب �أبي محجن 807
دار الر�سالة 169
درب ملوخيا 719
دار ال�سويداء للن�شر والتوزيع 154
دلهي 318
دار القلم 181
دم�ش ��ق ,170 ,166 ،169 ,168 ,167
دار الكتاب اجلديد 172
،482 ،282 ,267 ,256 ،172 ,171
دار الكتاب العربي 166
،722 ،721 ،717 ،712 ،711 ،651
دار الكتب العلمية 822 ،746 ،438
،742 ،741 ،729 ،727 ،726 ،724
دار الكتب امل�صري ��ة ,888 ،821 ،748 ،745 ،744 ،743 ،810 ،802 ،272
821 ،820 ،817 ،815 ،812 ،811
956
دار الكتب الوطنية بتون�س 809
دهلك 246 ,245 ,244 ,243
دار املنهاج جدة 821
ديار بكر 279
دار اليمامة للبح ��ث والرتجمة والن�شر دير مار �شعيا 278
874 ،803
ذمار 642 ,623
دار الينابيع 169
ذو باب 651
دار �أمية 166
ذو ريدان 650 ,629
دار �صادر 168 ،167
ذي ُ�سفال (�إب) 518 ,517
دار �صدام للمخطوطات 818 ،816
ربوان = قتاب 615
دار قتيبة 267 ,256 ،172
رحبان 615
دار لبنان 155
رداع 642
دار مكتبة احلياة 813
رية 483
دار مكتبة ال�سالم بالأزهر 813
ريدان (ق�صر) 629 ,615
دار نه�ضة م�صر 819
رمين = رميان 622
دارة امللك عبدالعزيز 154
زبيد 651
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زجنبار 238
زميبابوي 647
�ساجر 545
�سامل 479
�سب� ��أ ,622 ,621 ,617 ,616 ,613
,633 ,632 ,630 ,629 ,628 ,626
,646 ,645 ,644 ,643 ,637 ,634
656 ,654 ,650 ,649 ,647
�سد اخلانق 615
�سد ال�شعباين 615
�سد النوا�سي 615
�سد حباب�ض =حبب�ضم 624 ,627
�سد دعان 615
�سد ذي رعني 615
�سد ذي �شمال 615
�سد رحبم = رحاب = �سد م�أرب ,626
628 ,627
�سد ريعان 615
�سد �سحر 615
�سد �شبام 615
�سد �شحران 615
�سد طمحان 615
�سد عباد 615

�سد ق�صعان 615
�سد حلج = عراي�س 615
�س ��د م� ��أرب ,618 ,617 ,616 ,614
,629 ,628 ,627 ,625 ,623 ,619
,642 ,639 ,638 ,637 ,636 ,632
656 ,650 ,648
�سد مرخة 616
�سد ن�ضار وهران 615
�سد نقاطة 615
�سدير 346
�سرق�سطة 481 ,479 ,477
�سفح قا�سيون 742
�سنجار 281
�سهل نهاوند 289
�سواكن 241 ,240 ,239
�شاطبة 585 ،480 ,479
�شامة (جبل مبكة) 572
�شبام 615
�شبه اجلزيرة العربية 234
�شب ��وة ,653 ,636 ,618 ,616 ،123
654
�شرق اجلزيرة العربية 247 ،158
�شمال �إ�سبانيا 246
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ظفار يح�صب 628
�شمال �أفريقيا 647
�شم ��ال اجلزي ��رة العربي ��ة  ,532 ،158عاد �إرم 653
646
عبادان 286
�شمال العراق 285 ,283
ع ��دن ,238 ,237 ,236 ,235 ,234
,246 ,245 ,243 ,242 ,241 ,239
�شمال اليمن 804
651 ،247
�شهرزور 290 ,289
عربايا (بالد العرب) 281 ,279
�شريز=ح�صن 720
ع�سقالن 718
�صرب حلج 653
عقرة 291
�صرواح 662
ُعم ��ان ,631 ،158 ،143 ،126 ,124
�صعدة 615 ،517
688 ,647 ,646
�صعيد م�صر 485
َع ّمان 165
�صقلية 931 ,905 ,881 ،495
عمران 650 ,620
�صنع ��اء ,650 ,647 ,642 ,633 ,620
عي ��ذاب ,245 ,244 ,241 ,240 ,238
658 ,656 ,655 ,654 ,651
293
�ضرماء 341 ,340
ع�ي�ن ال�ضل ��ع ,129 ,128 ,127 ,122
�ضروان 620
132
طفيل (جبل مبكة) 572
عني �سمحة 132
طليطلة 706 ،481 ،475
غانة 507
طهران 882
غرب اجلزيرة العربية 243 ،158
طود 650 ،629
غرناطة ،716 ،709 ،485 ,479 ،477
طيبة 654
725
َظفار 658 ,650 ,629 ,615
غزة 819
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فار� ��س ,880 ،652 ،336 ,318 ,236
916 ,885 ,881
فا�س 485 ,478
فخ (مو�ضع مبكة) 572
فرانكفورت 438
فرزان 132 ,129 ,128 ,127 ,122
فرن�سا 310
فل�سطني 456 ،424 ,417 ،340
فيينا 816
قتبان 649 ,654 ,629
ُق َّران 124
قرطب ��ة ,474 ,473 ،265 ,263 ,256
,480 ,479 ,478 ,477 ,476 ,475
،578 ،485 ,484 ,483 ,482 ,481
714 ،710 ،708 ،707 ،703
قرقو�ش 299 ,291
قرى �صوران 290
ق�سنطني 420
ق�ضيب البان 324 ,315 ,303
قطر 681 ،165
قلعة القاهرة 722
قلعة �أيوب 480
قلعة با�شطابيا 322 ,319 ,303 ,302

قم 760
قمر 243 ,237
قنوان 545
قو�ص 239 ,238
قونية 815
قي�سارية غرناطة 485
كابل 196
كتبخانة ا�ستان قد�س ر�ضوي 810
كتبخانة خ�سرو با�شا 802 ،800
كراملي�س 299
كربالء 592
كرك ��وك ,301 ,297 ,295 ,290 ,289
,314 ,313 ,312 ,311 ,309 ,307
325
كرمن�شاه 294
كلية الآداب جامعة الرباط 822
كلية دار العلوم (القاهرة) 413
كمربج 874 ,873
كوي�سنجق 325 ,310 ,296
لبنان 415 ،155
حلج 654 ,653 ,647
لندن 813
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م� ��أرب ,625 ,621 ,618 ,616 ,613
,635 ,634 ,631 ,628 ,627 ,626
,649 ,648 ,646 ,645 ,643 ,637
,656 ,655 ,654 ,653 ,652 ,650
661 ,658 ,657
مازندران 806
مالقة 725 ،485 ,482
ماودن = م�أدون 622
ماوية 655
جملة تراثيات 172
جمم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة بدم�ش ��ق ،166
171 ،167
جمم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة عل ��ى ال�شبك ��ة
العاملية 148
جمنة (مو�ضع مبكة) 572
محلة املجو�س 279
مخالف جعفر 519 ,518 ,517
مدر�سة �أحمد ال�صانع الأهلية 345
مدر�سة �أحمد النعيم الأهلية 345
مراك�ش 716
مرباط 247
مربيطر 480
مر�سية 481 ,479
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مرع�ش 836
مركز امللك في�صل للبحوث 272 ,271
مركز حمد اجلا�سر 694
م�سجد ابن حزب اهلل (بلن�سية) 475
م�سجد �أبو عالقة (قرطبة) 576
م�سجد حميد (بلن�سية) 478
م�سجد رحبة القا�ضي 478
م�سجد م�سرور (قرطبة) 480
م�شهد 810 ،318
م�ص ��ر ,234 ,233 ،183 ، 90 ,58
,247 ,244 ,241 ,239 ,236 ,235
,582 ،507 ,415 ,414 ,413 ،280
،703 ،702 ،654 ,652 ,617 ,614
،718 ،717 ،713 ،712 ،711 ،708
730 ،729 ،725 ،722 ،720
م�صلى ال�شافعية (املو�صل) 317
مطبعة الأُمنية 184
مطبع ��ة اجلوائ ��ب الفل�سطيني ��ة ،181
820 ،813 ،821
مطبعة ال�سعادة 168
مطبعة الق�سطنطينية 169
مطبعة املدين 341
مطبعة املو�سوعات 813
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مطبعة دار احلياة 167
مطبعة روز بازار 813
مطبعة �سجل العرب 342
مطبعة �سعد الدين 821
معبد �أوام 654 ,653 ,648
معبد بر�آن 654 ,653
معهد املخطوطات العربية ,811 ،171
812
معهد تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية
(فرانكفورت) 438
معني 654 ,646 ,629
مفازة �صيهد = رملة ال�سبعتني 618
مق�صورة ابن �سنان احللبية 721
مكة ,166 ،148 ,125 ,124 ,122 ،58
,240 ,339 ,285 ,236 ،170 ،167
,572 ,571 ،519 ,518 ,393 ،246
873 ،744 ،728 ،656
مكتبة �أحمد الثالث 809
مكتبة �إزمري ملي 809
مكتبة �إ�ستنابول 800
مكتبة �أ�سعد �أفندي 815 ،809
مكتبة الآداب بالقاهرة 747
مكتبة الأزهر ال�شريف 820

مكتبة الأ�سد دم�شق 956
مكتبة الإ�سكندرية 811
مكتبة الأوقاف باملو�صل 812
مكتب ��ة اجلامع ��ة الإ�سالمي ��ة باملدين ��ة
املنورة 818 ،809
مكتبة اخلاجني 819 ،256
مكتبة الدولة بربلني 821 ،814
مكتبة الريا�ض احلديثة 342
مكتبة الفاتيكان 814
مكتبة القاهرة 169
مكتبة املتحف الربيطاين 816
مكتب ��ة املتح ��ف العراق ��ي ،815 ،812
822 ،821 ،816
مكتبة امللك فهد الوطنية 686 ,681
مكتبة النه�ضة امل�صرية 269
مكتبة �أوقاف املو�صل 821
مكتبة �أوقاف بغداد 820
مكتبة �أيا �صوفيا 820 ،815
مكتبة برلني 516
مكتبة جامع الزيتونة 820
مكتبة جامعة �إ�ستانبول 818
مكتبة جامعة برن�ستون 820
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مكتبة جامعة ليدن 822 ،751
مكتبة جعفر ويل الدين 809
مكتبة دير الأ�سكوريال 821
مكتبة في�ض اهلل �أفندي 822
مكتبة قوين �أوغلو 57
مكتبة كوبريلي 821 ،818 ،809
مكتبة محمد �سعد �أفندي 809
مكتبة مكة املكرمة 170
مكتبة هامبورج 815
مكتبة يو�سف �آغا 815
مملكة قتبان 615
منديل 289
منية العجب (قرطبة) 476
موزمبيق 647
م�ؤ�س�سة الدائرة للإعالم 343
م�ؤ�س�سة املعارف 341
مو�سيال= املو�صل 282
ميناء بربرة 242
ميناء جدة 241 ,240 ,236 ,235
ميناء عدن ,242 ,241
ميناء عيذاب 244 ,241 ,239 ,238
ميناء مرباط 246
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ميناء نيزاال 245
ميورقة 478
نادي الطائف الأدبي 342
نادي تبوك الأدبي 684
نادي مكة الأدبي 166
ناعط 654 ,650
جن ��د ،515 ،158 ,154 ,149 ،126
907 ،647
جنران 126 ،123
ن�صيبني 279
نهر الزاب 284
نهر الزاب ال�صغري 290
نهر العظيم 289
نهر الفرات 617
نهر النيل 617 ،235
نه ��ر دجل ��ة ,284 ,283 ,281 ,278
,315 ,312 ,304 ,302 ,301 ,300
617 ،323 ,322 ,320 ,319
ني�سابور 760 ،282
نينوى 312 ,283 ,283 ,279 ,278
هراة 223 ,198 ,196
هل�سنكي 165
همدان (ق�صر) 630
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هولندا 751
هيئة �أبو ظبي لل�سياحة والثقافة 803
واحة اخلرج 133 ,128 ,124
واحة يربين 688 ،125 ,123
وادي �أذنة 643 ,642 ,618
وادي اخلرج 126 ,125
وادي الدوا�سر 123
وادي الرافدين 278
وادي ال ِعر�ض 125
وادي العني 320
وادي الهياثم 130 ,127
وادي بيحان 615
وادي حجر 320
وادي حنيفة 130 ,124
وادي َ�ض َج َن ��ان (عل ��ى طري ��ق املدين ��ة
املنورة) 581

وادي نخالن 520
وادي ن�ساح 130 ,127
و�سط �آ�سيا 318
و�سط اجلزيرة العربية 647 ,646
و�شقة 481
وهران 420
يارجم ��ة ,322 ,314 ,305 ,300 ,299
323
يرثب 648 ,647 ,646
يح�صب 629 ,615
يح�صب العلو = يح�صب يرمي 615
ي�سرن = ي�سران 627
يال (منطقة مب�أرب) 653
مينات 650
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