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يح
ي
الص َ
َّ
اغا ِن ٌّ
َّ
الهما َص ِح ٌ
كالص َغاينِ :ك ُ
محمد بن محمدي

مد ْب � ِ�ن َ
العالم ��ة َر ِ�ض ُّي الدين �أبو الف�ضائ ��ل َ
احل َ�سن ال ُق َر ِ�ش ُّي
احل َ�سنُ ْبنُ ُم َح ِ
إماما جليال ،و َبح َر
ال َع َد ِو ُّي ال ُع َم ِر ُّي رحمه اهلل ( )٦٥٠-٥٧٧كان من ُغ َر ِر الدهرً � ،
َمع ��ارف� ،أَ َ
خذ م ��ن كل فن بطرف ،و َب� � َّر َز يف اللغة واحلديث� ،إل ��ى َ�صالح ظاهر،
إقبال عل ��ى َ�شا ِنه ،فهو كما اك َت َن ��ى �أبو الف�ضائل
وح�س ��ن َ�س ْم ٍت ،و� ٍ
وطي ��ب �سريرةُ ،
َ
الدمياطي ( )٧٠٥-٦١٣يف ترجمته
تقريظه بذلك تلميذه احلاف � ُ�ظ
َح ًّق ��ا� ،أج َم َل
ُّ
�شيخا �صا ً
له ،فقال« :كان ً
إماما يف اللغة
حلا�َ ،صدُو ًقا�َ ،صمو ًتا عن ُف ُ�ضول الكالمً � ،
والفقه واحلديث»(.)1
وما يل يف الإطالة برتجمته املعروف ِة ِمن َغ َر�ض ،فال جديد َل َد ّي �أُ�ضي ُفه �إليها،
أخر
ب�شرح ِخلاَ ٍف مت� ٍ
وه ��ي على َط� � َر ِف ال ُّث َمام ِمن كل طالب .والق�ص ُد هو الإمل ��ام ِ
يف ن�سبته ،ثم ُ
القول فيما يظهر يل �أنه الراجح.
و�ص َاغا ِن ًّيا ،والن�سب ُة الأولى �أَ ْذ َك ُر ،وال َ
خالف فيها،
فهذا الإمام ُين�سب َ�ص َغا ِن ًّيا َ
لك ��نّ ال ِآخ َرة -و�إن َح َد َث اخل�ل ُ
�اف فيها� -صحيحة � ً
أي�ض ��ا ،منقولة عن ال�صغاين
وعن غريه ،و�س�أُلمِ ُّ ب�أدلة ذلك ُم َف ِ�صّال ،ثم �أُع ّر ُج على الدعوى احلادثة و�أدلة �أهلها
يف اخلتام.
�صحة ن�سبة ال�صاغاين ُ
نف�سه من ق�صيدته يف
قول ال�صاغاين ِ
•�أَ ْظ َه ُر �أدل ِة ّ
�شكوى الدهر:
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ف��ق��ل��تُ ي���ا دَهْ ������� ُر ����س���المِ ْ��� ِن���ي ُم�����س��المَ َ�� ًة

ف����إن���ن���ي عُ����� َم�����رِيٌّ ُث������ َّم ���ص��ا َغ��ـ��اين

وه ��ي كلم ٌة نوني ��ة من الب�سي ��ط ،بيو ُته ��ا ت�سع ��ة وخم�سون� ،أخذه ��ا احلافظ
لفظ �شيخه ال�صاغاين ،و َن َ�س َخها بخطه ،يف جملة ما َن َ�سخَ يف رحلته
الدمياطي ِمن ِ
اليوم يف مجَ ْ ُم ٍوع َ
حفوظ يف
بخط الدمياطي(َ )2م ٍ
الثاني ��ة �إلى مدينة ال�سالم ،وه ��ي َ
املكتبة ال ُب ْد ِل ّي ��ة ( )Bodleian Libraryبجامعة �أُ ْك�س ُف ْرد باململكة املتحدة ،رقمه:
(.)107 .MS. Arab. d
«�سمعت ه ��ذه الق�صيدة ِمن لفظ
وق ��د كت ��ب الدمياطي على �صفحة العنوان:
ُ
ع�صرهُ ،حج ِة العرب،
وحيد دهرهِ ،
و�سيدنا الإم ��ام العالم ِة ِ
�شيخنا ِ
ُمن�ش ِئها ِ
فريد ِ
أدبَ ،ر ِ�ض ّي الدينُ ،مع َت َم ِد املل ��وك وال�سالطني� ،أبي الف�ضائل احل�سن بن
ِل�س � ِ
�ان ال ِ
وح َماه -يف
محم ��د بن احل�سن ال�صغاين-عافاه اهلل و�شف ��اه ،و�صانه من الأ�سقام َ
�أواخ ��ر محرم �سنة خم�سني و�ستمئة ،و�سمع قط ��ب الدين �أبو بكر محمد بن �أحمد
اب ��ن علي بن الق�سطالين املك ��ي واجلمال محمد بن عبد املنع ��م امل�صري ،وذلك
باحل ��رمي الطاه ��ري غرب ��ي مدينة ال�س�ل�ام بغ ��داد -حر�سها اهلل تعال ��ى -وكتب
عبد املُوم ��ن بن خلف ب ��ن �أبي احل�سن الدمياطي عف ��ا اهلل عنه» ،وكتب ال�صغاين
حتت هذا بخطه�« :صحيح ذلك ،وكتب ال�صغاين حامدً ا وم�صل ًّيا»(.)3
َو َر َوى ال ِع� � ُّز ابنُ َجماعة ( )٧٦٧-٦٩٤ه ��ذه الق�صيدة عن �شيخه الدمياطي،
ونقله ��ا بخطه ِمن هذا املجموع �إل ��ى تعليقته املحفوظة بق�سم املخطوطات العربية
باملكتبة الوطنية بباري�س برقم.)4(٣٣٤٦
ِوم ��ن هذا املجم ��وع � ً
أي�ضا نقل ا َملج ُد الفريوزاب ��ادي ( )٨١٧-٧٢٩الق�صيدة،
وكتَب بخطه يف �آخرها« :نقله الفريوزابادي»( ،)5وهذه �صورته:
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ن�سب �إليها
وك�أنّ قوله يف قامو�سهَ « :و َ�صغا ِن َيان كورة عظيمة مبا وراء النهر ،و ُي َ
الإمام احلافظ يف اللغة :احل�سن بن محمد بن احل�سن ،ذو الت�صانيف ،والن�سب ُة:
َ�ص َغ ��اين و�صاغ ��اين ،مع ��رب جغاني ��ان»(ُ )6م�س َتف ��ا ٌد ِمن هذا املو�ض ��ع من جمموع
ؤرخ ال َي َمن �أبي َ
احل َ�سن اخلزرجي ()٨١٢-٧٣٢
الدمياطيِ ،
بدليل �إفا َد ِته لتلميذه م� ِ
ن�س ُب �صاغان ًّيا ،مع اال�ستدالل بهذه الق�صيدة على �صحة ذلك ،نقل
�أن ال�صغاين ُي َ
ذل ��ك اخلزرجي يف ترجمته لل�صغاين يف كتابه «ال ِع ْقد الفاخر َ
احل َ�سن يف طبقات
�أكابر �أهل ال َي َمن»( ،)7ثم نقله �صاحب «تاريخ ثغر َع َدن»( )8عن اخلزرجي.
ومل ُي َع ّل ��ق ابنُ َّ
الط ّيب ال�شرگي الفا�س ��ي ( )١١٧٠-١١١٠يف �إ�ضاءته على هذا
�شارحا بقوله:
املو�ضع من القامو�س( ،)9لكنّ تلميذه ال َّز ِبيدي ( )١٢٠٥-١١٤٥ع ّلق ً
«والذي ر�أيتُه يف ال ُعباب والتكملة(َ )10يكت ُُب بنف�سه لنف�سه يقول :محمد بن احل�سن
ال�صغاين ،من غري �ألف ،و ُيف َه ُم من عبارة امل�صنف �أن ِك َل ِيهما جائزان يف الن�سبة،
ذهبت ،ف�أقول تارة :قال ال�صغاين ،وتارة قال:
واملن�س ��وب �إليه محل واحد ،وهكذا ُ
ال�صاغ ��اين ،غري �أين ر�أي � ُ�ت يف بع�ض كتب الأن�ساب فر ًقا بينهم ��ا ،ف�أما �صغانيان
فه ��ذا الذي ذكره امل�صنف ،رحمه اهلل تعال ��ى ،و�أما �صاغان معرب چاغان فقرية
َمب� � ْر َو� ،أو �سكة به ��ا»( ،)11انتهى منه ،وقد َذ َك َر ال َّز ِبيدي يف التاج غ َري َم ّرة �أنه َم َل َك
معجم �شيوخ الدمياطي( ،)12و َن َق َل منه يف مواطنَ كثرية( ،)13لكن يظهر ِمن كالمه
راج ْع ��ه لرتجمة ال�صغاينَ ،د َّل على ذلك اختيا ُره َن ْق َل
يف �ش ��رح (�ص غ ن) �أنه مل ُي ِ
تفا�صي ��ل ترجم ��ة ال�صغاين َعن الذهب ��ي ( )٧٤٨-٦٧٣دون الدمياط ��ي( ،)14و َد ّل
عليه � ً
أي�ضا �أنه مل ي�ستفد من َن�صّ الدمياطي على �صحة الن�سبتني م ًعا ،وا�ستعما ِله
وحده ،و َد َّل عليه
لهم ��ا م ًعا ،ولو كان انتب َه له ل َنزَ َع به َب � َ�دل اال�ستدالل بكالم ا َمل ْجد َ
راج َعه لمَ َا �أ�ش َك َل عليه ُ
� ً
النقل الذي َذ َك ��ر يف �آخر كالمه ُم َف ِّر ًقا به
أي�ض ��ا �أن ��ه لو كان َ
بني الن�سبتني ،و�سي�أتي �شرح كالم الدمياطي املق�صو ِد قري ًبا.
•وم ��ن الأدلة � ً
�ص �أبي َ�س ْع ٍد اب � ِ�ن ال�سمعاين ( )٥٦٢-٥٠٦على هذه
أي�ضا َن ُّ
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الن�سب ��ة يف ر�س ��م ال�صاغاين يف �أن�سا ِبه ،ق ��ال« :ال�صاغاين بفتح ال�صاد
املهمل ��ة والغ�ي�ن املعجم ��ة ويف �آخرها النون ،ه ��ذه الن�سبة �إل ��ى �صاغان،
وه ��ذه الن�سب ��ة �إلى قرية مبرو يق ��ال لها جاغان عند ن�سف ��ان ،وقد يقرن
ن�س ��ب �أبو بكر
بك ��وه فيق ��ال :كوه وچاغ ��ان ،ف ُع ِّرب وقي ��ل� :صاغان ،وقد ُي َ
محم ��د بن �إ�سحاق ال�صغاين ،ويقال ل ��ه :ال�صاغاين � ً
أي�ضا ،وهو من�سوب
�إل ��ى �صغانيان ،و�س�أذكره يف مو�ضعه»( ،)15ومل ��ا َب َل َغ ر�سم ال�صغاين ،قال:
«ال�صغ ��اين :بفتح ال�صاد املهملة والغ�ي�ن املعجمة ويف �آخرها النون ،هذه
الن�سبة �إلى بالد جمتمع ��ة وراء نهر جيحون ،يقال لها :چغانيان ،و ُت َع ّرب
فيقال له ��ا :ال�صغانيان ،وهي كورة عظيمة وا�سع ��ة ،كثرية املاء وال�شجر
والأهل ،و�سوقها كبرية ،وم�سجدها م�سجد ح�سن م�شهور ،والن�سبة �إليها:
ال�صغ ��اين وال�صاغاين � ً
أي�ضا ،وامل�شهور به ��ذه الن�سبة� :أبو بكر محمد بن
�إ�سحاق بن جعفر -وقيل محمد بن �إ�سحاق بن محمد -ال�صاغاين»(.)16
فه ��ذا ُم َ�ص ِّر ٌح ب� ��أن القرية التي يف َم� � ْر َو وال ُكو َر َة الت ��ي وراء جيحون يقال يف
محمد
الن�سبة �إليهما �صاغاين ،و�سي�أتي بع ُد بيانُ الفائدة ِمن ن�صّ ه على �أن �أبا بكر َ
ابنَ � َ
إ�سحاق ال�صغاين ُيقال فيه � ً
أي�ضا :ال�صاغاين.
•ومن الأدل ��ة � ً
و�ص ْن َعانَ
أي�ضا قول احلازمي ( )٥٨٤-٥٤٨يف «باب َ�ض ْبعانَ َ
و�ص َغ ��انَ »« :و�أما الثالث بعد ال�صاد املهملة غني معجمة :بلد ٌة بخرا�سان،
َ
ن�س � ُ�ب �إليه ��ا :محم ُد ْبنُ �إ�سح � َ
�اق ال�صغ ��اين ،يقال لها � ً
أي�ض ��ا� :صاغانُ
ُي َ
بزيادة �أ ِل ٍف»(.)17
•ومن الأدلة � ً
كالم �أبي
أي�ضا �إقرا ُر ال ِع ّز ابن الأثري ( )٦٣٠-٥٥٥يف اللُّ َباب َ
َ�س ْعد ،فقال يف ر�س ��م ال�صاغاين ،قال« :ال�صاغاين بفتح ال�صاد و�سكون
الألف وفتح الغني املعجمة وبعد الألف الثانية نون ،هذه الن�سبة �إلى قرية
َمب ْر َو يقال لها جاغان ف ُع ِّر َب ْت  ...وهي �أي�ضا ن�سب ٌة �إلى ال�صغانيان ،منها
� ...أب ��و بكر محمد بن �إ�سحاق ال�صغاين ويقال ل ��ه ال�صاغاينُ ،يذ َك ُر يف
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ن�س ُب �إليها:
مو�ضعه �إن �شاء اهلل تعالى»( ،)18ويف ر�سم ال�صغاين ،قال« :و ُي َ
ال�صغ ��اين وال�صاغاين � ً
أي�ضا ،وامل�شهور بهذه الن�سبة جماعة كثرية منهم
�أبو بكر محم ُد ْبنُ � َ
عفر ال�صغاين»(.)19
إ�سحاق ْب ِن َج ٍ
�وت َ
•وم ��ن الأدل ��ة � ً
احل َم ��وي ( )٦٢٦ – ٥٧٤يف معج ��م
أي�ض ��ا �إق ��را ُر ياق � ٍ
كالم �أبي �سع ��د يف الأن�ساب ،فقال يف ر�س ��م �صاغان�« :صاغانُ
البل ��دان َ
بالغ�ي�ن املعجم ��ة و�آخره ن ��ون :قرية َمب� � ْر َو ،وق ��د ت�سم ��ى جاغانكوه ،عن
ال�سمع ��اين ،وال�صغانيان بالد مبا َو َرا َء النه ��ر ،وقد ت�شبه الن�سبة فيهما،
و ُتذ َك ُر يف مو�ضعها»( ،)20وق ��ال يف ر�سم �صغانيان« :وقد ن�سبوا �إليها على
لفظ�ي�ن� :صغاين و�صاغاين ،منهم� :أبو بك ��ر محمد بن � َ
إ�سحاق بن جعفر
ال�صغاين»(.)21
وكذل ��ك قول ��ه يف ترجمة ال�صغ ��اين يف معج ��م الأدباء« :احل�س ��ن بن محمد
ال�صغاين النحوي ،ويقال �صاغان ،من بالد ما وراء النهر»(.)22
•وم ��ن الأدلة � ً
أي�ضا �أن احلافظ الدمياطي ِ �-آخ� � َر تالميذ ال�صغاين َعهدً ا
ب ��هَ -ن�صّ عل ��ى ِ�ص ّح ِة هذه الن�سبة ،وا�ستع َم َلها غ�ي َ�ر مرة ،فقال يف �صدر
ترجمت ��ه لل�صغاين يف معجم �شيوخ ��ه(« :)23ال�صغ ��اين املحتد» ،ثم كتب
مقابلها يف احلا�شية الي�س ��رى« :ال�صاغاين» ،وكتب فوقها«َ :م ًعا»� ،أي �إن
الن�سبتني �صحيحتان م ًعا ،وهذه �صورة هذا املو�ضع بخطه:

ويف م�ت�ن الرتجمة ن ّوع فقال م ��رة�« :أن�شدنا ال�صغاين لنف�س ��ه» ،ثم قال بعدُ:
«و�أن�شدنا ال�صاغاين � ً
أي�ضا لنف�سه» ،وهذه �صورة ذلك بخطه(:)24
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وق ��ال مرة �أخرى بعد ذلك« :و�أن�شدنا ال�صاغاين � ً
أي�ضا لنف�سه» ،ثم قال بعدُ:
وه ْور» ،وهذه �صورة ذلك بخطه(:)25
« ُو ِل َد ال�صاغاين ب ُل َ

ال�سغد،
وقال يف �آخر الرتجمة« :وكان �أ�صله من �صاغان ،وهي كورة من بالد ُّ
و�ص َغان
�أح ��د جنان الدنيا الأربع ،وهي بالفار�سية جاغيان ف ُع ّر َبت فقيل� :صاغانَ ،
�أي�ضا» ،وهذا خطه بذلك(:)26

بحرو ِفه �أو
َرج َم لل�صّ َاغاين َ
بعد ِّ
ري مِّ
الدمياطي ،ف َن َق ُلوه ُ
من ت َ
واق َت َب� � َ�س هذا كث ٌ
َمب ْع َنا ِته(.)27
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قائل به قبل
�أم ��ا القول الآخر الذي َينفي �صحة «ال�صاغاين» فل ��م � ّأطلع على ٍ
الدكتو َرين :فري محمد ح�سن ،و�أحمد خان� ،إال �شي ًئا يف ترجمة ال�صغاين يف �أعالم
الزركلي.
فق ��د َج َع � َ�ل ِّ
الز ِر ْك ِل ��ي عن ��وان الرتجم ��ة« :ال َّر ِ�ض � ّ�ي ال�صاغ ��اين»( ،)28وق ��ال
الر�ضي وفيها
يف احلا�شي ��ة« :ويق ��ال ال�صغاين بفتحتني» ،ثم اجتلب �ص ��ورة خط
ّ
«ال�صغاين» فكتب حتتها(« :)29عن نهاية املجلدة الأولى من معامل ال�سنن للخطابي
�أحتفني ال�سيد �أحمد عبيد ب�صورة ال�صفحة الأخرية منها .قلت :تقدم ر�سم كلمة
ال�صغ ��اين يف ترجمت ��ه بلفظ ال�صاغاين كما هو يف كثري م ��ن امل�صادر .ولي�س بعد
ظه ��ور خط ��ه جمال لالختالف» انتهى من ��ه ،فقد ُيف َه ُم من ه ��ذه اجلملة الأخرية
الز ِر ْكلي ب�أن ال�صواب مح�ص ��ور يف «ال�صغاين» ب�إلقاء الألفَ ،
َقط� � ُع ِّ
وكيف ما كان
�زم ب�أنه مل ّ
يطلع عليها،
فم ��ا َ�س َل � َ�ف من الأدلة َي ُر ُّد ه ��ذا �إن كان �أرا َده ،ولنا �أن جن � َ
َ
اخلالف على الأقل ،للمعلوم من
ل�س َّل َم ب�أن الأمر وا�س ٌع� ،أو َلذ َكر
�إذ لو كان َع ِل َم بها َ
عادت ��ه يف حترير الأقوال ،ولي�س هو يف هذه امل�س�ألة كالدكتو َرين فري محمد ح�سن
و�أحمد خان.
ف�أم ��ا الدكتور فري محمد ح�سن فمعلو ٌم �أن ��ه ا�شتغل بتحقيق «ال ُعباب الزاخر»
لل�صغ ��اين ،وقد ُط ِب َع اجلزء الأول من حتقيقه يف الع ��راق �سنة  ،)30(١٣٩٨و َت ْر َج َم
واج َت َل َب لذلك ما تق ّدم
يف مقدمت ��ه لل�صغاين ،و�أَلمَّ يف ذلك مب�س�ألة �ضبط ن�سبتهْ ،
كالم ا َملجد يف القامو�س وكالم �شارحه ،ثم قال:
نق ُله ِمن ِ
«قال محقق العباب محمد ح�سن بن محمد ح�سني� :إن ال�سمعاين وياقوت
كليهم ��ا ذك ��را �أن �صغانيان و�صاغ ��ان مو�ضعان مختلف ��ان ،و�أن �صغانيان مبا وراء
النه ��ر ،و�صاغ ��ان قري ��ة مبرو وبينهم ��ا م�ساف ��ة بعيدة ،فيج ��ب �أن يف ��رق بينهما
يف الن�سب ��ة ،فيق ��ال يف الن�سب ��ة �إل ��ى �صاغ ��ان� :صاغ ��اين ،ويف الن�سب ��ة �إل ��ى
�صغانيان�:صغاين ،ف�صاحبنا َ�ص َغانيِ ٌّ ال َ�ص َاغانيِ ٌّ (.)32

()31
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وق ��ال ال�صغاين يف جممع البحرين (�ص غ ن) :ومحمد بن �إ�سحاق ال�صغاين
من ثقات املحدثني وغريه من ال�صغانيني من�سوب �إلى بلد ي�سمى چغانيان مبا وراء
النهر ،كثري احلرُ ،مخ�صب يف كل دار من دورهم ماء جار.
ث ��م َف َّر َع بع ُد ف�صال �سماه�« :شعره» نقل فيه نوني ��ة ال�صغاين -املذكورة قب ُل-
م�ستد اًّل بها على
عن «تاريخ ثغر عدن»( ،)33و�صاح ُبه نقلها عن ِع ْق ِد اخلزرجي(ِ ،)34
�أن الرجل ينت�سب �صاغان ًّيا( ،)35فع ّلق الدكتور فري محمد ح�سن يف احلا�شية قائال:
«�أق ��ول :هذا لي� ��س ب�صحيح؛ لأنه ال يكون حجة على ج ��واز ن�سبة ال�صاغاين،
لأن ال�شاعر يجوز له ما ال يجوز للناثر ،وال�صغاين ا�ضطر لأجل القافية والوزن �أن
يقول :ال�صاغاين بدل ال�صغاين»( )36انتهى منه.
واحل� � ُّق �أن يف هذا الكالم ُم�ص ��ا َد َر ًة و ِق ّل َة َت َث ُّب ٍت ومتحي� ٍ��ص ،و َد ْف ًعا يف �صدور
الأدل ��ة بالت ََّح ُّكم َم ً
تدلي�س لمَ َا َن�أَى
ح�ضا لي� ��س غري ،ولو قال قائ ٌل �إن فيه َ�ش ْو ًبا ِم ��ن ٍ
َ
احلقَّ  ،ف�إن الدكتور اعرتَف باطالعه على كالم ياقوت( ،)37ولكنه َ�سترَ َ قول ياقوت:
«وق ��د ن�سب ��وا �إليها على لفظني� :صغ ��اين و�صاغاين» ،فلم ُيط ِلع الق � َ
�ارئ عليهَ ،ب ْل َه
�أن ُي َ
وجزَ َم ب ُو ُجوب التفريق بني
ناق�ش ��ه ،مع �أنه كما َت َرى �صري ٌح ال يقبل الت�أوي ��ل!َ ،
ال ِّن�س َبتَني وبخط�أ َمن قال �صاغاين!.
ث ��م ا َّد َعى بعبار ِة القاط� � ِع املُ�س َت ْي ِقن �أن قول ال�صغ ��اين� :صاغاين هو �ضرور ٌة
باب النقا�ش بقوله« :ف�صاحبنا َ�ص َغانيِ ٌّ
و�س َك َر َ
�أجا َءه الوزنُ �إليها ،بال دليل ناه�ضَ ،
ال َ�ص َاغ� �انيِ ٌّ » ! ،وا�ست ��دل بكالم ال�صغاين يف «جممع البحري ��ن» ِوذ ْك ِره
محمد ْبنَ
َ
�إ�سح � َ
�اق ال�صغاين! ،وهذا كله لي�س ب�ش ��يء ،و�إمنا ال�ش�أن يف الدليل ،وال دليل ،وقد
ر�أين ��ا اب ��نَ ال�سمعاين فيم ��ا َ�س َل َف ُي�ص ّرح -قب ��ل �أن ُيو َل َد ال ّر ِ�ض � ّ�ي ال�صغاين -ب�أن
إ�سحاق ال�صغاين و� َ
محمد بن � َ
ن�س ُب �أحدهم �صغان ًّيا و�صاغان ًّيا( ،)38و�أق ّر
أهل بلده ُي َ
عده.
ابن ال�سمعاين َمن َب َ
َ
كالم ِ
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و�أم ٌر �آخر مل َيق ُت ْله الدكتور ت�أ ُّملاً  ،وهو �أن ال�صّ َاغاين َب َنى هذه الق�صيدة من
�أوله ��ا �إلى �آخرها على اع ِتم ��ا ِد التجني�س َم ْث َنى َم ْث َنى( ،)39ويف ه ��ذا املو�ضع َج ّن َ�س
ا�سم و ِفعل ،فقال:
َع ْم َد ع ٍني بني ٍ
ف��ق��ل��تُ ي���ا ده����� ُر ���س��المِ ْ��ن��ي ُم�����س��المَ َ�� ًة
ف��ان�����ص��اع ي��ن��ق��ا ُد �إذع���ان���ا و���س��المَ َ��ن��ي

ف�����إن����ن����ي عُ������� َم�������رِيٌّ ُث�������� ّم ����ص���اغ���اين
و َم���� َّد � َ��ض�� ْب��عِ��ي ون��اغ��اين و���ص��اغ��اين

القارئ �أن هذا َع َم ُل ُمختا ٍر ُي َج ّن ُ�س � َ
ُ
ألفاظه ُمنت ِق ًيا غ َري م�ضطر.
فقد ي َرى
فظهر من هذا كله �أن دعوى �ضرورة الوزن هنا ال وزن لها ،بل هي قو ٌل ب َه ًوى
يقوم لأدل ِة �صح ِة ن�سبة ال�صاغاين.
�ساقه الإ ْل ُف ،وال ُ
و�أ ّما الدكتور �أحمد خان -املُخ َت�صّ بال�صغاين( -)40ف�إن هذا املعنى َت َك َّر َر منه
وقفت عليه من ذلك بلفظه:
يف كتاباته غ َري مرة ،و�س�أذ ُكر ما ُ
ال�س ْم ِطية يف تو�شيح ال ُّد َر ْي ِدية (ط
•فف ��ي مقالته «مخت�صر �شرح الق�ل�ادة ِّ
مطبعة العاين ببغداد �سن ��ة ١٩٧٧م) حتقيق الدكتور �سامي مكي العاين
وال�سيد هالل ناجي» وهي مقالة انتقد فيها هذه الطبعة ،قال:
«�إن ن�سب ��ة ال�صغ ��اين حتتاج �إلى حتري ��ر و�إي�ضاح لأن العلم ��اء ،ولي�سوا بكثري
م ��ن ع�صر جم ��د الدين الفريوزابادي حت ��ى يومنا هذا ،قد مال ��وا �إلى كتابة هذه
الن�سب ��ة� :صاغ ��اين ،ب�إ�ضاف ��ة الألف بعد ال�ص ��اد ،ومل ينتبهوا �إل ��ى �صحتها .ومن
الطبيعي �أن اال�سم �أو الن�سبة تكتب كما ميليها �صاحبها ،وهذا �أمر متفق وال جدال
في ��ه ،ومن يدعي عل ��ى عك�سه يعترب ممن ال مي�س به ديانة العل ��م .ومن املعلوم �أن
ال�صغ ��اين كتب ا�سم ��ه ون�سبته ال مرة ،بل م ��رارا يف ت�أليفاته ،وم ��ا قرئ عليه من
الكت ��ب .ونرى يف جميع هذه املواطن ن�سب ��ة ال�صغاين بدون �ألف بعد ال�صاد ،و�أما
م ��ا وردت �صاغاين يف ق�صيدة نونية طويلة ل ��ه فهي ا�ضطرارا للقافية وهي مبرة.
وم ��ن العجائب �أن العلماء م ��ن الطبقة هذه يتم�سكون بق ��ول ال�صغاين الذي قاله
مب ��رة ويغم�ض ��ون �أعينهم عم ��ا قاله وكتبه طيل ��ة حياته ،وهو �أكرث م ��ن �ألف مرة.
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�إ�ضافة �إلى هذا ناهيك به ما قاله ال�صغاين نف�سه يف الن�سبة �إلى �صغانه( .)41و�أن
املنطق ��ة التي ين�سب �إليها ال�صغاين ف�إنها �صغاني ��ان ولي�س ب�صاغانيني كما قالها
املحققان .وهلل در من قال :لي�س بعد ظهور خطه جمال لالختالف يف ن�سبته»(.)42
•وله مقالة «لي�س هذا الكتاب نقعة ال�صديان بل هو كتاب َف َعلاَ ن» قال فيها
عن ال�صغاين:
«وال يخفى علينا �أن �أكرث علماء زماننا مل ينظروا �إليه بعني القبول ،بل �أهملوه،
ف�إنهم جميعا يتخبطون يف ن�سبته (ال�صغاين) حيث جاءوا ب�ألف بعد ال�صاد ،وهو
لي�س ب�صحيح»( )43انتهى منها.
•وقال يف حا�شية يف �أول ورق ٍة من مقدمة حتقيقه «لل ُم ْر جَ َ
تل»:
«�إن ن�سب ��ة «ال�صغاين» ن�سب ��ة �صحيحة بال مراء ،وكذل ��ك «ال�صاغاين» التي
�أ�ص ّر بع�ضن ��ا عليها .لي�س الأمر هنا ما هي الن�سبة ال�صحيحة ،وما هي اخلاطئة،
ولكن الأمر الذي يهمنا هنا حقيقة هو �أن احل�سن بن محمد بن احل�سن قد اختار
الن�سب ��ة لنف�سه ما ه ��ي؟ ونحن على بينة ،وعندنا دالئل نا�صع ��ة� ،أن ال�صغاين قد
اختار لنف�سه ن�سبة بدون «�ألف» فيها ،و�أوردها ال مبكان واحد ،بل ب�أمكنة عديدة،
وهي �أكرث من ع�شرين يف كتبه و�سماعاته»( .)44انتهى منه.
•ويف مقالت ��ه «�سماعات ال�صغاين اللغوية» كت ��ب ف�صال �سماه« :ال�صغاين
�أو ال�صاغاين» �أعاد فيه كالمه يف مقدمة املرجتل بحروفه تقري ًبا ،وزاده
بقوله:
«وقب ��ل �أن ن�أتي ب�أدلة ملمو�سة يف هذا ال�صدد ن�سوق فيما يلي ما �أورد العلماء
يف ن�سبة ال�صاغاين ،ب�إ�ضافة الألف بعد ال�صاد فيها ،فقالوا:
 1 .1لأنه ��ا �أورده ��ا ال�صغ ��اين بنف�سه يف ق�صيدت ��ه النونية ،وه ��ي يف �شكوى
الدهر.
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 2 .2ولأن مرت�ض ��ى الزبي ��دي �أورده ��ا يف كتاب ��ه ت ��اج العرو� ��س م ��ن جواهر
القامو�س.
 3 .3ولأن �أكرث �أهل زماننا قد اختاروا هذه الن�سبة.
آنئذ �صغانيان ،وكانت هذه
�إن ن�سب ��ة ال�صغاين ترجع �إلى مدينة كانت ت�سمى � ٍ
املدينة واقعة بني نهرين� :آمودريا(� )Ox us Riverأي نهر �آمو ،ودريا�شي زامل �أي
نه ��ر زامل ( )Zamil Riverالذي كان يقال له يف الق ��رون الو�سطى :نهر �صغانيان
كذلك.
وهو معرب عن ا�سم فار�سي :جغانيان ،كما يقول ال�صغاين نف�سه يف معجمه:
جمم ��ع البحرين :ومحمد ب ��ن �إ�سحاق ال�صغاين ،من ثق ��ات املحدثني ،وغريه من
ال�صغاني�ي�ن ،من�س ��وب �إلى بلد ي�سمى جغاني ��ان  ...وقال الب�ش ��اري :به �ستة �آالف
قرية ،ف�أبدلت اجليم �صادا ،كقولهم :ج�ص و�أ�صله گج ،وال�صنج و�أ�صله جنگ.
ومل ين�سب �إلى هذا البلد عامل واحد ،بل هم كثريون.
ومل ت�ستعم ��ل ن�سبة ال�صاغاين ب�إ�ضافة الألف بع ��د ال�صاد لأي منهم ،بل هي
بدون الألف فيها.
ال �ش ��ك �أن ن�سب ��ة ال�صاغاين قد وردت يف ق�صي ��دة ال�صغاين ،وهي �صحيحة
بال م ��راء ،ولكنه �أورده ��ا م�ضطرا ل�ض ��رورة �شعرية؛ لأن قافي ��ة الق�صيدة كانت
محتاج ��ة �إلى الت�أ�سي�س .وب� ��إزاء هذه املرة الوحيدة ،كت ��ب ال�صغاين ن�سبته بدون
الأل ��ف ع�شرات املرات ،كما ترونها يف ال�سماع ��ات املثبتة �آنفا .وال �أكاد �أفهم ملاذا
ي�صر بع�ضنا على �إيراد ن�سبة ال�صاغاين للح�سن بن محمد بن احل�سن ال�صغاين،
حي ��ث �إنه مل يخرته ��ا ومل ي�ستعملها ،ك�أنهم يجربوننا عليه ��ا لإيراد ال�صغاين لها
مرة واحدة ،وذلك م�ضط ًرا ،وال ينظرون �إلى ما �أثبته ِمن ن�سبته ال�صغاين ،بدون
الألف بعد ال�صاد ،يف موا�ضع كثرية ال يف كتبه فح�سب ،بل يف �سماعات كذلك.
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ومن خالل هذه الأدلة وال�شواهد التي �سقناها �آن ًفا ،يتجلى لنا بكل و�ضوح �أن
الن�سبة التي كتبها احل�سن بن محمد بن احل�سن ال�صغاين لنف�سه كانت بدون �ألف
ومل ي�ستعم ��ل غريه ��ا .فهل بقي جمال لل�شك يف ن�سب ��ة ال�صغاين بعد هذه النظرة
املتعمقة يف �صور هذه ال�سماعات )45(».انتهى منها.
وقفت عليه من احتج ��اج الدكتور ،فلو ذهبن ��ا ُن َف ْذ ِلك هذه املوا�ضع
فه ��ذا ما ُ
كلها لوجدناه يقول:
•�إن املُنت َِز ِع�ي َ�ن ِب َب ْي � ِ�ت ال�صغ ��اين يف النوني ��ة ال ُح ّج َة لهم في ��ه على �صحة
ن�سبة ال�صاغ ��اين ب�ألف؛ لأنه ُ
ا�ضط ّر �إليها ا�ضطرارا( ،)46بل �إنه يقول �إن
احتجاجه ��م ب ��ه «من العجائب»! ،ثم �إن ��ه يرجع ف ُي�س ّل ُم ب� ��أن هذه الن�سبة
�صحتها! فهي
«�صحيح ��ة ب�ل�ا مراء» ،ثم َيع ��ود مرة �أخ ��رى للمم ��اراة يف ّ
القلوب مجَ ِ ي ُئه
عل ��ى هذا �صحيحة غ ُري �صحيحة! يف تناق� ��ض َج ِل ّيُ ،يك ّدر
َ
م�سب ��و ًكا يف �ألف ��اظ ال تخل ��و ِمن �ش� � ّدة  ،...وق ��د َم َ�ضى الق � ُ
�ول ُمف�صّال
إبطال َدع َوى �ضرورة الوزن ،وبيان �أنها ال يمُ ِكنُ �أن ُتق َب َل.
يف � ِ
•ويق ��ول الدكتور � ً
أي�ضا� :إن اختيار ن�سبة ال�صاغ ��اين ب�أَ ِل ٍف هو عمل ُع َل َما َء
«لي�س ��وا بكثري» ،و�إنهم «مالوا» �إليها« ،ومل ينتبهوا» �إلى �أنها غلط! .ثم �إنه
يق ��ول حي ًنا �إن هذا االختيار ابت ��د�أ من ع�صر الفريوزابادي ،ويقول حي ًنا
يدي لها يف تاجه ،و َي َرى �أن
�إن القائلني بهذه الن�سبة ي�ستدلون ب�إيراد ال َّز ِب ّ
اختي ��ار «�أكرث علماء زماننا» كتابة ال�صاغاين ب�أَ ِل ٍف ت ََخ ُّب ٌط غ ُري �صحيح!.
تدلي�سا ف�ل�ا �أدري ما هو ،فالدكت ��ور �أعر�ض عن
وه ��ذا كل ��ه �إذا مل يك ��ن ً
ت�صريح ابن ال�سمعاين وابن الأثري وياقوت ،و�أ�ش ُّد ِمن ذلك �إعرا�ضه � ً
أي�ضا
عن ترجمة ال�صغاين ّ
بخط تلميذه الدمياطي ،وال ميكن يف هذا ا َملقام �أن
ُيع َت � َ�ذ َر له بعدم االطالع على �أقواله ��م ،ف�إن كتب الثالثة مطبوعة مي�سو ٌر
ال ُوق � ُ
عج ُم �شيوخ الدمياط ��ي بخطه فقد َ�ص ّرح الدكتور
�وف عليها ،و�أما ُم َ
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�أك�ث�ر من مرة ب�أن �صورته عن ��ده ،وا�ستفا َد منها غ َري مرة يف كتاباته(،)47
وق ��د َم َ�ض ْت �صورة ما كتب ��ه الدمياطي يف �صحة ن�سبة ال�صاغاين يف غري
مو�ضع� ،أف َلم َي َر الدكتور مو�ض ًعا واحدً ا منها على الأقل؟!.
•ويقول الدكتور � ً
أي�ضا� :إن كالم ال�صغاين نف�سه يف مادة (�صغن) يف كتابه
«مجَ ْ َمع ال َبح َر ْين» ينفي �صحة ال�صاغاين ،وهذا � ً
أي�ضا كقول الدكتور فري
محمد ح�سن( ،)48لكنه يزيد عليه مبجازفة عري�ضة ،فيقول �إن كث ًريا من
العلماء انت�سبوا �إلى �صغانيان ،لكن مل ُين�سب �أح ٌد منهم �صاغان ًّيا! ،وهذا
ي�صح بحال ،مبا تقدم مرا ًرا من الت�صريح ب�أن �أبا بكر محمد بن
باطل ال ّ
ال�ص َغا ِنيني ُيقال فيهم � ً
أي�ضا :ال�صاغانيون.
�إ�سحاق وغ َريه من َّ
ُ
واحلا�صل ِمن ِّ
كل ما تقدم:
•�أن ه ��ذا البلد ال ��ذي َينت َِ�س ُب �إليه ال َّر ِ�ض ُّي ال�صّ َغ ��اين َي ُجوز بال �إ�شكال �أن
يق ��ال يف املن�سوب �إليه� :صغ ��اين و�صاغاين ،وا�ستعم � ُ
�ال هاتني الن�سبتني
َ�ص ّح وجرى به العمل َ
قبل �أن ُيخ َلق ال َّر ِ�ض ّي.
كتب ال�صغاين بيده توج ��د فيه ِن�س َبتُه نف�سه
•و�أ ّن ��ا ُن�س ّل ��م ب�أن املوجود مما َ
بغري �أل ��ف ،لكنا نقطع � ً
أي�ض ��ا ب�أنه ا�ستعمل ن�سبة ال�صاغ ��اين ب�ألف ،و�أن
ادعا َء ال�ضرورة عليه يف ذلك ال َ
قائل به قبل هذين الدكتورين ،ودعواهُ ما
َمن َع هذه الن�سبة تحَ َ ّك ٌم ال معنى له ،وال دليل عليه ،وال حجة فيه.

ُخ������ َذا �أن َ
������ف هَ��� ْر� َ���ش���ى �أو َق��� َف���اه���ا ف���إن��ه

كِ�لا ج��ا ِن�� َب ْ��ي هَ�� ْر� َ��ش��ى لهن َط�� ِري ُ��ق

َ
و�س ِّد ْدنا ،و�أ ِرنا َ
الباطل باطال
ّباعه ،و�أ ِرنا
اللهم ِ
احلقّ َح ّقا وار ُز ْقن ��ا ات َ
اهدن ��ا َ
ال�س ِبيل.
وار ُز ْقنا ْاج ِت َنا َبه� ،إنك �أنت الهادي �إلى َ�س َوا ِء َّ
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ُملحق فيه
�صورة نونية ال�صغاين يف َ�ش ْك َوى ال َّدهر بخط تلميذه الدمياطي
لفظ �شيخه ،و َن َ�س َخها بيده،
هذه النونية -كما َ�س َل َف� -أخذه ��ا
الدمياطي ِمن ِ
ُّ
اليوم يف مجَ ْ ُم ِوعه الذي � َآل �إلى املكتبة
فيما َن َ�سخَ يف رحلته الثانية �إلى بغدا َد ،وهي َ
ال ُب ْد ِل ّية ( )Bodleian Libraryبجامعة �أُ ْك�س ُف ْرد باململكة املتحدة ،رقمهMS.( :
ِ ،)107 .Arab. dوم ��ن هذا املجموع �أخذها وغ َريها الع ُّز ابنُ َجماعة عن �شيخه
الدمياطي ،ونقلها بخطه �إلى َت ْع ِلي َق ِته املحفوظة بق�سم املخطوطات العربية باملكتبة
الوطنية بباري�س برقم ،٣٣٤٦ومن تعليقة ابن جماعة ن�شرها الدكتور هالل ناجي
يف �صدر حتقيقه «لتعزيز َب ْيتَي احلريري لل�صغاين»(.)49
وتق ��دم �أي�ضا �أن ا َملج ��د الفريوزابا ِدي َن َق َل الق�صيد َة ِم ��ن جمموع الدمياطي
� ً
أي�ض ��ا ،وعنه نقلها تلمي � ُ�ذه اخلزرجي ،وعن اخلزرجي نقله ��ا �صاحب «تاريخ ثغر
عدن».
�اب ن�شرها يف املطبوع من هذه املوا�ضع �ش ��ي ٌء من الت�صحيف والتحريف
و�ش � َ
والإ�سق ��اط ،و�أ�ص ُّح َط ْبعة له ��ا �إلى الآن طبعة الدكتور ه�ل�ال ناجي املذكورة ،وقد
قابل ُته ��ا ب�أ�صلها ال ��ذي ِّ
بخط اب � ِ�ن َجماع ��ة ،وب�أ�ص ِلهما الأعلى بخ ��ط الدمياطي،
�دت يف املطبوعة �أربع َة َع َ�ش َر ت�صحي ًفا ،خم�سة من ابن َجماعة ،و�سائرها من
فوج � ُّ
الد ْمياطي:
أ�صل ِّ
الدكتور هالل ،و�س�أكتفي هنا ببيانها ،ثم �أُ ْت ِب ُعها �صور َة � ِ
•يف البيت الثالث ع�شر:

ف���الآ َن مل��ا ر�أى فقري و َم�س َك َنتِي

ال�س ْو ِء �أَ ْ�س َماين
�أَ َع َّلنِي (و َغلِي َل) َّ

(وع ِلي � َ�ل) ،كذلك ه ��و بخط الدمياط ��ي (� ��ص/٩٩ب) ،وخط ابن
�صواب ��هَ :
جماعة (�ص/٥٤ب).
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•يف البيت اخلام�س ع�شر:

ثم ا ْز َد َراين �أَخِ ريا وا ْل َت َحى ُغ ُ�صني

منبعدما َن َغ َ�ضتْ (لل�شهب) �أ�سناين

�صواب ��هَّ :
(لل�ش ْي � ِ�ب) ،كذل ��ك هو بخ ��ط الدمياطي (� ��ص/٩٩ب) ،وخط ابن
جماعة (�ص/٥٤ب).
•يف البيت ال�سابع ع�شر والذي يليه:

حتى �إذا م��ا َح�� َن��ا ال��ده�� ُر املُ�� ِل��ي�� ُم َق َنا
وكنتُ مهما ارجتلتُ ال�شعر(مقت�ضيا)

مي ال ُع ْمر �أفنان
َق ِدّي ( َوم��دّ) �أَ ِد َ
وح ّ�سانِ
ابن �أبي ُ�س ْل َمى َ
ُي ْزرِي علَى ِ

ابن
�صواب ��هَ ( :و َقـ� � َّد) ،كذل ��ك ه ��و بخ ��ط الدمياطي (� ��ص�/١٠٠أ) ،وخ � ِّ�ط ِ
َج َماع ��ة (�ص/٥٤ب) .و�ص ��واب تالي ��هُ ( :م ْقت َِ�ض ًبا) ،كذلك هو بخ ��ط الدمياطي
(�ص�/١٠٠أ).
بعده:
•يف البيت ال�سابع والع�شرين وال َّل َذ ْين َ

وكان يل ( ُو َ�صدٌ) عند امللوك معا
وكان َم ْ�سـ َر َح عِ يـ�سِ ي ذو ُط ًوى ف َغدَا
(و ُم ْذ) دَهانيِ َ َم ْك ٌر منه يف ِ�ص َغري

حِ ي ًنا َف َق َّ�ض َب �أَ ْم َرا�سي و�أَ ْر� َ��س��ان
��اف َم ْكرانِ
راح ُهنّ ) حِ َمى �أري ِ
( َم ُ
فح ِّظي مِ ن ُه َم ْكرانِ
وبع َد َ�ش ْي ِبي َ

�صوابهُ ( :و َ�ص ٌل) ،كذلك هو بخط الدمياطي (�ص�/١٠٠أ) ،وخط ابن جماعة
راح ُهنّ ) يف البيت الذي يليه.
(� ��ص�/٥٥أ) .و َن َ�ص َب
الدمياطي (� ��ص�/١٠٠أ)َ :
(م َ
ُّ
وال�ص ��واب يف ال ِآخرَ ( :و َق � ْ�د َدها َ
ين) ،كذلك هو بخ ��ط الدمياطي (�ص�/١٠٠أ)،
وخط ابن جماعة (�ص�/٥٥أ).
•يف البيتني الثامن والثالثني والذي يليه:

فال �أرى مِ ن َبكِيلٍ �أو بني ُج َ�ش ٍم
وك����ان يل ب��رج��ا �أَ ْرج�������ا َن �أَ ْرجِ ���� َي���� ٌة

حويل (غريبا) وال مِ ن �آلِ َر ْدمانِ
ُ
فخ ِّي َبتْ (ونباتي) رو� َ��ض �أَ ْرج��انِ

(ح ْوليِ َع ِري ًبا) ،و( َن َبا ِبي َر ْو ُ�ض) ،واحلرفان كذلك بخط الدمياطي
�صوابهَ :
(�ص/١٠٠ب) ،وخط ابن جماعة (�ص�/٥٥أ).
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•يف البيت احلادي والأربعني:

( ُم َع ِّ�صلاً ) جِ ْ�سمِ َي املوهو َن ُمن َت ِق ًيا

وح�ّل�اّ ين
م��ن بعد م��ا ك��ان َح�ّل�اّ ُه َ

�صواب ��هُ ( :م َع ِطّلاً ) ،كذلك ه ��و بخط الدمياطي (� ��ص/١٠٠ب) ،وخط ابن
جماعة (�ص/٥٥ب).
يف البيت الرابع والأربعني:

فل�ستُ �أُ ْب ِ�صـ ُر يف ُن ْبهِي ويف �سِ َنتِي

(���س�� ُرو َح) وال �أب���را َج َح�� ّرانِ
حِ مى َ

وج) ،كذلك هو بخط الدمياطي (�ص/١٠٠ب).
(�س ُر َ
�صوابهَ :
•يف البيت الثامن والأربعني:

�ص البحا ُر بها
َ
(وناحني) مِ َن ًحا َغ ّ

َم�� ْي�� َح ا َ
وح��� ْ��س��ب��انِ
جل����� َوا ِد ب�لا ع ٍّ
َ���د ُ

(وماحني) ،كذلك هو بخط الدمياطي (�ص�/١٠١أ).
�صوابه:
َ
•يف البيتني اخلم�سني والذي يليه:

وكنتُ لو (عِ ْ��ظ�� ُت�� ُه) ال َن��تْ جوان ُب ُه
ف�صـ ْر ُت �أُو َر ُ
�ض بالآ�صال ( ُم ْخ َت ِز ًنا)
ِ

وح�� ّف��ن��ي خِ ��ي�� َف�� ًة مِ �� ّن��ي و�أر���ض��اين
َ
وب���ال��� ُغ��� ُد ّو ف��كِ�� ْف�� ِل��ي م��ن��ه �أر���ض��انِ

�صواب ��ه( :لو ِغ ْظتُه) ،كذلك هو بخط الدمياطي (�ص�/١٠١أ) ،و( ُم ْحت َِز ًنا)،
وكذلك هو بخط الدمياطي (�ص�/١٠١أ) ،وخط ابن جماعة (�ص/٥٥ب).
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الهوامش:
( )1انظر :معجم �شيوخ الدمياطي (�ص/١٨٢ب) ،وبتجزئة امل�صنف (ج� ١٥ص/١٠ب).
(�( )2ص�٩٩:أ�١٠١-أ) ،انظر �صورتها يف املُ َلحق.
(�( )3ص�٩٩ :أ).
( )4التعليقة (�ص٥٤ :ب٥٥-ب) ،و�صورتها من�شورة على موقع املكتبة:

h t t p s ://g a l l i c a .b n f .f r /a r k :/12148/b t v 1b 11002816q .r =20%3346
arab?rk=2;21459

وا�ستفدتُّ الداللة عليها من مقدمة حتقيق «تعزيز بيتي احلريري» لل�صغاين للدكتور هالل ناجي،
و�س�أعود �إلى ذكره يف املُ َلحق.
(�( )5ص�١٠١ :أ).
( )6انظر :القامو�س املحيط� / ٢٣٧ :٤( :ص غ ن).
( )7قال« :ويقال فيه :ال�صاغاين بزيادة �ألف بني ال�صاد والغني ،كما �أخربنا بذلك �شيخنا الإمام قا�ضي
يعقوب ال�شريازي -الآتي ِذ ْك� � ُره �إن �شاء اهلل -جزاه اهلل �أف�ضل
الق�ض ��اة جم ُد الدي ��ن �أبو طاهر بن
َ
اجلزاء ،و�أن�شدين ِمن نظم الإمام �أبي الف�ضائل �شاهدً ا على ذلك ِمن قوله� :أن�سا َ
ين الده ُر �أعطاين
و�أوطاين َ »...
و�ساق النونية بطولها ،انظر :العقد الفاخر احل�سن (.)٧٢٢-٧١٨ :٢
( )8تاريخ ثغر َعدَ ن (.)٥٥ :٢
( )9انظر� :إ�ضاءة الرامو�س له (�ص�/٥١٥:أ).
( )10كذا قال ،وقد َو َر َد يف التكملة املطبوعة يف غري مو�ضع« :قال ال�صاغاين م�ؤلف هذا الكتاب» ،انظر
مثال ،)٣٠٦ :١( :و ( ،)١٣٩ :٤و( ،)٥٨٣ ،٤١٠ ،٢٠٠ ،١٩١ :٥و( ،)٣٢٦ :٦وغريها.
( )11انظر :التاج (.)٣٠٩ :٣٥
( )12قال يف التاج (« :)٣٢٢ :٣٤ومعجم �شيوخه يف جملدين عندي».
( )13انظر مثال.)٣٤٠ :١١( ،)١٨١ :١٠( ،)٥٤٤ :٤( :
( )14والذهب ��ي ُم�ستَفي� � ٌد ترجم َة ال�صغاين من �شيخه الدمياط ��ي ،ال ُيخالفه يف �أنه ُولد �سنة  ،٥٧٧وقدم
بغ ��داد �أول م ��رة �سنة  ،٦١٥وتويف فيها �سنة  ،٦٥٠انظر كتب الذهب ��ي :تاريخ الإ�سالم (-٦٣٦ :١٤
 ،)٦٣٧و�سري و�أع�ل�ام النبالء ( ٢٨٤-٢٨٢ :٢٣وفيه :ال�صاغاين) ،وال ِع رَب ( ،)٢٠٦-٢٠٥ :٥و ُد َول
الإ�سالم ( ١٦٨ :٢وفيه :ال�صاغاين) ،فما يف مطبوعة تاج العرو�س (ِ )٣٠٨ :٣٥من �أن الذهبي قال
عجيب غ ُري �صحيح!.
�إن ال�صغاين ولد �سنة  ٥٥٥ودخل بغداد �سنة ٥٩٥
ٌ
( )15انظر :الأن�ساب (.)٢٥٢ :٨
( )16انظر :الأن�ساب (.)٣١٠ :٨
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( )17انظر :الأماكن (.)٦١١ :١
( )18انظر :اللباب يف تهذيب الأن�ساب (.)٢٤٢ :٢
( )19انظر :اللباب يف تهذيب الأن�ساب (.)٢٤٢ :٢
( )20انظر :معجم البلدان (� ٣٨٩ :٣صاغان).
( )21انظر :معجم البلدان (� ٤٠٩ :٣صغانيان).
( )22انظر :معجم الأدباء (.)١٠١٥ :٣
( )23انظر :معجم �شيوخ الدمياطي (�ص�/١٨١أ) ،وبتجزئة امل�صنف (ج� ١٥ص�/٩أ).
( )24انظر :معجم �شيوخ الدمياطي (�ص/١٨١ب) ،وبتجزئة امل�صنف (ج� ١٥ص/٩ب).
( )25انظر :معجم �شيوخ الدمياطي (�ص�/١٨٢أ) ،وبتجزئة امل�صنف (ج� ١٥ص�/١٠أ).
( )26انظر :معجم �شيوخ الدمياطي (�ص/١٨٢ب) ،وبتجزئة امل�صنف (ج� ١٥ص/١٠ب).
الدمياطي و َر َوى عنه.
( )27منهم مثال �صاحب «�إ�شارة التعيني» يف ترجمة ال�صغاين (�ص ،)٩٩وقد َل ِق َي
َّ
نف�سه غ ِري الدمياطي مما ُي�ؤ ّكد ما َ�س َبق:
ه ��ذا ومم ��ا وقفتُ عليه م ��ن كالم الآخذين عن ال�صغاين ِ
ق� ُ
«و�ص ّح َح هذا
�ول املُ ِح ّب الط�ب�ري ( )٦٩٤-٦١٥يف كتابه «ال ِق َرى لقا�صد �أم ال ُق َرى» (� ��صَ :)٦٦٧
الوج� � َه ُ
�شيخنا َر ِ�ض ّي الدين احل�سن ال�صاغاين اللغوي» ،انته ��ى منه .وقول محمد بن ُع َم َر بن علي
الإر ِبل ��ي يف كتاب ��ه «ك�شف الأ�سرار يف �شرح َم�شارق الأنوار» -مخط ��وط�( -ص�/٢أ-ب)« :وكان من
جمل ��ة ما قر�أته وحفظت ��ه ورويته كتاب م�شارق الأنوار النبوية يف الأحادي ��ث املُ ْ�ص َط ِفية ،الذي �ألفه
�شيخن ��ا العالم ��ة امللتجئ �إلى ح ��رم اهلل تعالى الزاهد �أب ��و الف�ضائل احل�سن ب ��ن محمد ال�صغاين
رحم ��ه اهلل ُ ...ن�سختي �سمعتها علي ��ه وفيها �أ�شياء بخطه ،والرقوم والأب ��واب ب�أ�سرها بخطه»� ،إلى
�شيخنا امل�صنف رحم ��ة اهلل عليه ،فنقول
�أن ق ��ال (� ��ص�/١٢أ)« :مقدم ��ة يف ذكر �شيء من �أح ��وال ِ
ه ��و الإم ��ام َر ِ�ض ّي الدين �أبو محمد احل�سن بن محمد ب ��ن احل�سن ال�صغاين ،بلدة من بالد ما وراء
و�صغان» ،انتهى من ��ه ،وفيه من الفوائد �-سوى الن�ص على الن�سبة� -أنه
النه ��ر ،يقال فيها� :صاغان َ
َك َن ��ى ال�صغاين ب�أبي محمد ،والذي يف كت ��ب الرتاجم �أنه �أبو الف�ضائل ،فلعله كان يكنى � ً
أي�ضا بابنه
َعلاَ ِء الدين �أبي الربكات محمد .وفيه قوله« :الأحاديث املُ ْ�ص َط ِف ّية» وهو ال�صواب� ،أما امل�صطفوية
والعلم عند اهلل تعالى.
ال�شائعة يف كثري من ن�سخ امل�شارق فلحن َيب ُعد �أن يكون من ال�صغاين،
ُ
( )28الأعالم (.)٢١٥ :٢
( )29الأعالم (.)٢١٦ :٢
َ
( )30و ِل َع َمله يف «ال ُع َباب» طبعة باك�ستانية مل �أ ّط ِلع عليها ،وقد �أعلن مركز البحوث والتوا�صل املعريف يف
اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية �أنه ُ
�سين�شر «ال ُع َباب» كامال بتحقي ��ق الدكتور فري محمد ح�سن ،وتكميل
الدكتور تركي بن �سهو العتيبي قريبا �إن �شاء اهلل.
( )31بلدان ٣٩٣ :٣ ،٣٦٢ :٣ :نقال عن ال�سمعاين.
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( )32اغ�ت�ر بع�ضه ��م (تاريخ ثغر عدن )٥٥ :بقول ال�صغاين� :إنني عم ��ري ثم �صاغاين فقال بجواز هذه
الن�سبة ،وال يكون ذلك حجة؛ لأن ال�صغاين ا�ضطر لأجل الوزن والقافية فقال �صاغاين» انتهى منه.
( )33انظر :تاريخ ثغر َعدَ ن (.)٥٨-٥٥ :٢
( )34انظ ��ر :العق ��د الفاخ ��ر احل�سن يف طبق ��ات �أكابر �أه ��ل اليم ��ن ( ،)٧٢٢-٧١٨ :٢وتق ��دم �أنه َر َوى
اليوم يف
الق�صي ��دة ع ��ن �شيخه ا َمل ْج ��د الفريوزابادي الذي نقله ��ا من جمموع الدمياطي املحف � ِ
�وظ َ
املكتبة ال ُب ْد ِل ّية.
( )35قال« :ومن محا�سن �شعره ما �أورده اخلزرجي يف تاريخه قال� :أخربنا �شيخنا القا�ضي جم ُد الدين
يعقوب ال�شريازي من نظم الإمام �أبي الف�ضائل ال�صغاين �شاهدا على �أنه يقال
�أبو طاهر محمد بن
َ
في ��ه ال�صاغ ��اين بزيادة الألف �أي�ضا ،وهي طويلة و�أوردتها بجملته ��ا ل ِعزّة وجودها وملا ت�ضمنته من
املعاين العجيبة والألفاظ الغريبة ،و�أولها� :أن�سا َ
ين الده ُر �أعطاين و�أوطاين � »...إلخ كالمه.
( )36انظر :مقدمة حتقيقه للجزء الأول من ال ُعباب (�ص :م ق  ٢٦حا�شية .)١
( )37و�أم ��ا نقله عن ابن ال�سمعاين ف�ص ّرح �أن ��ه بوا�سطة ياقوت ،ولمَ ْ َي ْعت َِذ ْر ِمن تركه َ
النظ َر يف كتاب ابن
ال�سمع ��اين مبا�شرة ،فلع ��ل الطبعة اال�ست�شراقية مل ُ
حت�ض ْره (طبع ��ة امل�ست�شرق الإجنليزي الدكتور
د�� � .س .مرجلي ��وث  -David Samuel Margoliouth-ال�صادرة �سنة ١٩١٢م)� ،أما
طبع ��ة جمل� ��س دائرة املعارف العثمانية فقد ُيعذر لرتكه مراجعته ��ا بكون اجلزء الثامن منها الذي
فيه باب ال�صاد �إمنا طبع �سنة ١٩٧٧ /١٣٩٧م ،قبيل طبع هذا اجلزء من ال ُعباب ب�شهور.
( )38وه ��ذا ثاب ��ت قبل �أن َي ُن�صّ عليه ابن ال�سمعاين ،ال مطعن في ��ه ،وهذا ال�صاغا ُّ
ين متقد ٌم ،تويف �سنة
 ،٢٧٠ثق� � ٌة َث ْب ��تٌ  ،رواي ُت ��ه يف الكت ��ب ال�ستة �إال �صحي ��ح ال ُبخاري ،و َي � ِ�ر ُد ِذك ُره كث�ي�را يف كتب ال�سنة
بالن�سبتني ب�ألف وبغريها ،وترج َمتُه يف تهذيب الكمال (.)٣٩٩-٣٩٦ :٢٤
( )39ا�ستعم ��ل يف البي ��ت الأول املُ َ�ص� � ّرع قافيتي ال�صدر والعج ��ز�« :أوطاين» ا�سم ��ا و«�أوطاين» فعال ،ثم
تتابع ��ت الأبي ��ات بعد ذلك بيت�ي�ن بيتني ،تك ��ون قافيتا كل بيت�ي�ن متتاب َعني جمن�ست�ي�ن ،ففي الثاين
والثال ��ث�« :أن�ساين» و«�أن�ساين» ،ويف الرابع واخلام� ��س�« :أرداين» و«�أرداين» ،ويف ال�ساد�س وال�سابع:
ران»  ...وهكذا �إلى �آخرها ،انظر الق�صيدة يف املُلحق.
و«ع ْم ِ
«ب ُع ْم ِ
ران» ُ
وحقق َ
بع�ض
( )40للدكت ��ور �أحمد خان اخت�صا�ص بال�صغاين ،فقد َح َ�صل عل ��ى الدكتوراه بدرا�سة عنهَ ،
كتب ��ه ،وكت ��ب مقاالت عن ��ه ،وللبلد ّية �أث� � ٌر ظاهر يف ذلك ،فال�صغ ��اين ولد يف ُلوهَ � � ْور -كما �ضبطه
تلميذه الدمياطي بخطه -وهي اَلهُ ور املعروفة اليوم بباك�ستان ،حيثُ جامعة البنجاب التي ينت�سب
أ�ستاذه العالمة امليمني له بالعناية ب�آثار ال�صغاين ،انظر مقا َل َت ْيه:
الدكتور �إليها ،ف�ضال عن َو َ�صا ِة � ِ
«عب ��د العزي ��ز امليمني» يف جملة مجَ ْ َمع اللغة العربية بدم�ش ��ق :املجلد  ،٥٥ج�( ،١ص،)٢١٢-٢١٠ :
و«مخت�ص ��ر �شرح القالدة ال�سمطية يف تو�شيح الدريدية (ط مطبع ��ة العاين ببغداد �سنة ١٩٧٧م)
حتقيق الدكتور �سامي مكي العاين وال�سيد هالل ناجي» يف جملة املورد ،املجلد  ،١٤العدد �( ،١ص:
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 ،)١٩٧والدكت ��ور ين ّوه كثريا به ��ذه ا َ
خل�صو�صية ،وجرى بينه وبني بع�ض �أه ��ل الع�صر يف ذلك َذ ْر ٌء
م ��ن كالم ،انظر :مقا َل َت ْيه« :مخت�صر �شرح القالدة ال�سمطية  »..املذكورة �آنفا ،و«لي�س هذا الكتاب
نقعة ال�صديان بل هو كتاب َف َعلاَ ن» ،يف جملة كلية الآداب بجامعة امللك �سعود ،املجلد  ،١٣العدد ،٢
(�ص ،)٨٢٩-٨٢١ :ومقالة الدكتور �سامي مكي العاين« :رد على نقد �أحمد خان» ،يف جملة املورد،
املجلد  ،١٥العدد �( ،٢ص ،)٢٤٨-٢٢٩:ومقالة الدكتور علي ح�سني البواب« :رد على الدكتور �أحمد
خان» ،يف جملة عالمَ الكتب ،املجلد  ،٨العدد �( ،١ص.)١٥٨-١٥٥ :
()41الأعالم للزركلي (ط خام�سة) :ترجمة ال�صغاين» ،ينظر :جملة املورد ،املجلد  ،١٤العدد �( ،١ص:
.)١٩٩-١٩٨
رد الدكتور �سامي مكي العاين على هذا املو�ضع بخ�صو�صه يف مقالته يف املورد« :رد على نقد �أحمد
خان» ،فقال (�ص« :)٢٣٠ :قال الناقد� :إن ن�سبة ال�صاغاين حتتاج �إلى حترير و�إي�ضاح ،لأن العلماء
ولي�س ��وا بكثري -م ��ن ع�صر جمد الدين الفريوزاب ��ادي ،حتى يومنا هذا قد مال ��وا �إلى كتابة هذهالن�سبة (�صاغاين) .ثم بني �أنه وجد يف م�ؤلفات ال�صاغاين �أنه يحذف الألف.
نق ��ول ل ��ه� :إننا عندم ��ا ن�سبناه (ال�صاغاين) تابعنا العلماء ،ومل نطل ��ع على ما كتبه ال�صاغاين يف
بع� ��ض مخطوطاته� ،إ�ضافة �إلى ت�صري ��ح ال�صاغاين يف نونيته امل�شهورة ب� ��أن ن�سبته (ال�صاغاين)
حيث قال:
ف�إنني ُع َم ِر ٌّي ُث َّم َ
�صاغـاين
فقلتُ يا د َْه ُر �سالمِ ْ ِني ُم�سالمَ َ ًة
فهل نكذب ال�صاغاين ون�صدق �أحمد خان».
()42راجع �إلى جممع البحرين من ت�أليفه حتت تركيب� :صغن.
( )43جملة كلية الآداب بجامعة امللك �سعود ،املجلد  ،١٣العدد �( ،٢ص.)٨٢١
( )44املُ جَ َ
ال�س ْم ِطية (�ص.)٧
رح ال ِقالدة ِّ
رتل يف َ�ش ِ
(� )45سماع ��ات م�ؤلفات ال�صغاين اللغوية ،للدكتور �أحمد خان ،جملة معهد املخطوطات العربية ،جملد
 ،٤١ج� ،١سن ��ة ١٩٩٧ /١٤١٨م�( ،ص ،)٨٨-٨٦:وقد �أعاد ن�شر هذه املقالة مرتني :الأولى يف ملحق
عامل املخطوطات والنوادر ال�صادر عن جملة عامل الكتب ،املجلد  ،٢العدد � ،٢سنة -١٩٩٨ /١٤١٩
١٩٩٩م�( ،ص ،)٥١٨-٤٨٨ :وال ِآخ َرة يف جملة جممع اللغة العربية الأردين ،املجلد  ،٢٥العدد ،٦٠
َ
الف�صل بتغيريات خفيفة لي�س فيها رجوع
�سنة ٢٠٠١ /١٤٢٢م�( ،ص ،)١١٥-٨٣ :و�أعاد فيهما هذا
عن فكرة املقال الأول وال تعدي ٌل لها.
( )46كق ��ول الدكت ��ور فري محمد ح�سن ،وال �أعلم �أتواردا على ه ��ذه احلجة� ،أم َ�س َبقَ �أحدُهما �إليها وق ّلده
ال َآخ ��ر؛ لأن ر�سال ��ة الدكتور �أحمد خان التي نال بها �شهادة الدكتوراه �أقدَ ُم من حتقيق الدكتور فري
محمد ح�سن ،ومل �أره ذكرها يف حتقيقه للجزء الأول من العباب ،ومل � ّأطلع �أنا عليها.
( )47انظر مثال :مقالته «م�صادر ال�صغاين وموارده مل�ؤلفاته اللغوية» ،يف جملة املورد ،املجلد  ،١٩العدد
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 ،١ربي ��ع �سن ��ة ١٩٩٠م�� �( ،ص ،)٢٤٢ومقالته «�سماعات م�ؤلف ��ات ال�صغاين اللغوي ��ة» ،جملة معهد
املخطوطات العربية ،جملد  ،٤١ج� ،١سنة ١٩٩٧ /١٤١٨م�( ،ص.)٨٩:
( )48وال �أعلم �أتواردا على هذه احلجة �أي�ضا� ،أم َ�س َبقَ �أحدُهما �إليها وق ّلده ال َآخر.
( )49انظر :جملة ا َمل ْج َمع العلمي العراقي :املجلد  ،٣١اجلزء �( ،٣ص.)٢٧٧-٢٧٥ :
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املراجع
•الكتب:
�1 .1إ�ش ��ارة التعي�ي�ن يف تراجم النحاة واللغويني لعب ��د الباقي بن عبد املجيد
اليماين ،حتقي ��ق الدكتور عبد املجيد دياب ،مركز امللك في�صل للبحوث
والدرا�سات الإ�سالمية ،الطبعة الأولى �سنة ١٩٨٦ / ١٤٠٦م.
�2 .2إ�ضاءة الرامو�س و�إ�ضافة النامو�س على �إ�ضاءة القامو�س ،لأبي عبد اهلل
محمد بن الطيب ال�شري الفا�سي ،ن�سخة راغب با�شا ذات الرقم.١٤١٨ :
3 .3الأعالم قامو�س تراج ��م لأ�شهر الرجال والن�ساء من العرب وامل�ستعربني
وامل�ست�شرق�ي�ن ،ت�أليف خري الدين ِّ
الز ِر ْكلي ،دار العلم للماليني ،ببريوت،
لبنان ،الطبعة اخلام�سة ع�شرة� :أيار مايو ٢٠٠٢م.
4 .4الأماك ��ن �أو م ��ا اتفق لفظه وافرتق م�سماه م ��ن الأمكنة ،لأبي بكر محمد
ابن مو�س ��ى احلازمي� ،أعده للن�ش ��ر حمد اجلا�س ��ر ،دار اليمامة للبحث
والرتجمة والن�شر.١٤١٥ ،
5 .5الأن�ساب ،لأبي �سعد عبد الكرمي بن محمد بن من�صور ال�سمعاين ،اجلزء
الثام ��ن ،بتحقيق� :أبو بكر محمد الها�شم ��ي العلوي ،ومحمد غوث محيي
الدي ��ن ال�صديق ��ي ،ومحمد عظي ��م الدين ،و�شرف الدي ��ن �أحمد ،طبعة
الفاروق احلديثة للطباعة والن�شر ،بالقاهرة� ،سنة ٢٠١٤م ،وهي م�صورة
طبع ��ة جمل�س دائرة املع ��ارف العثمانية بحيدراباد الدكن – الهند� ،سنة
١٩٧٧ /١٣٩٧م.
6 .6ت ��اج العرو�س من جواه ��ر القامو�س ،لل�سي ��د محمد مرت�ض ��ى ا ُ
حل َ�سيني
ال َّز ِبيدي ،الأجزاء:
•اجل ��زء الرابع :حتقيق عبد العليم الطحاوي ،ومراجعة محمد بهجة
415

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

9 87

58

الأث ��ري وعب ��د ال�ست ��ار �أحمد ف ��راج ،الكويت ،طبعة ثاني ��ة/١٤٠٧ :
١٩٨٧م.
•اجل ��زء العا�شر :حتقيق �إبراهيم ال�ت�رزي ،راجعه عبد ال�ستار �أحمد
فراج ،الكويت ،الطبعة الأولى١٩٧٢ /١٣٩٢ :م.
•اجلزء احل ��ادي ع�شر :حتقيق عب ��د الكرمي العزب ��اوي ،راجعه عبد
ال�ستار �أحمد فراج ،الكويت ،الطبعة الأولى١٩٧٢ /١٣٩٢ :م.
•اجلزء الراب ��ع والثالثون :حتقي ��ق علي ه�ل�ايل ،مراجعة م�صطفى
حج ��ازي ،والدكتور عبد احلميد طلب ،والدكت ��ور خالد عبد الكرمي
جمعة ،الكويت ،الطبعة الأولى٢٠٠١ /١٤٢١ :م.
•اخلام� ��س والثالثون :حتقي ��ق م�صطفى حج ��ازي ،راجع ��ه الدكتور
�أحم ��د مختار عمر ،والدكت ��ور �ضاحي عبد الباق ��ي ،والدكتور خالد
عبد الكرمي جمعة ،الكويت ،الطبعة الأولى٢٠٠١ /١٤٢١ :م.
7 .7تاري ��خ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأع�ل�ام ،ل�شم�س الدين �أبي عبد اهلل
محم ��د ب ��ن �أحمد بن عثم ��ان الذهبي ،حقق ��ه و�ضبط ن�ص ��ه وعلق عليه
الدكت ��ور ب�شار عواد معروف ،دار الغرب الإ�سالمي ،الطبعة الأولى� ،سنة
٢٠٠٣ /١٤٢٤م.
8 .8تاري ��خ ثغ ��ر عدن ،لأبي محمد عبد اهلل الطيب بن عبد اهلل بن �أحمد �أبي
مخرمة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،الطبعة الثانية١٩٩١ /١٤١١ :م.
َ 9 .9ت ْع ِزيز َب ْيتَي َ
احلريري ،ل َر ِ�ض ّي الدين �أبي الف�ضائل احل�سن بن محمد بن
ال�ص َغانيِّ  ،حتقيق الدكتور هالل ناجي،
احل�سن ال ُق َر�شي ال َع َدوي ال ُع َمري َّ
جملة ا َمل ْج َمع العلمي العراقي :املجلد  ،٣١اجلزء � ،٣شعبان  /١٤٠٠متوز
١٩٨٠م�( ،ص.)٣٢٠-٢٦٤:
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1010تعليق ��ة لع ��ز الدين عب ��د العزيز ب ��ن محمد ب ��ن �إبراهيم اب ��ن جماعة،
بخط ��ه ،محفوظ ��ة بق�سم املخطوط ��ات باملكتبة الوطني ��ة بباري�س برقم:
.ARABE3346
1111التكملة والذي ��ل وال�صلة لكتاب تاج اللغة و�صحاح العربية ت�أليف احل�سن
ابن محمد بن احل�سن ال�صغاين ،بتحقيق عدد من املحققني ،مطبعة دار
الكتب بالقاهرة١٩٧٩-١٩٧٠ :م.
1212تهذي ��ب الكم ��ال يف �أ�سماء الرج ��ال ،جلمال الدين �أب ��ي احلجاج َ
يو�سف
ا ِمل� �زّي ،حتقيق ب�ش ��ار ع ��واد مع ��روف ،ط ،١م�ؤ�س�سة الر�سال ��ة ،بريوت:
١٩٩٢ /١٤١٣م.
ُ 1313د َو ُل الإ�س�ل�ام ،ل�شم�س الدي ��ن �أبي عبد اهلل محمد ب ��ن �أحمد بن عثمان
الذهبي ،حققه وعلق عليه ح�س ��ن �إ�سماعيل مروة ،قر�أه وقدم له محمود
الأرنا�ؤوط ،دار �صادر ،بريوت ،الطبعة الأولى١٩٩٩ :م.
�1414س�ي�ر �أعالم النب�ل�اء ،ل�شم�س الدي ��ن �أبي عبد اهلل محمد ب ��ن �أحمد بن
عثمان الذهب ��ي ،اجلزء الثال ��ث والع�شرون :حقق هذا اجل ��زء :الدكتور
ب�شار ع ��واد معروف ،والدكت ��ور محيي الدين هالل ال�سرح ��ان ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،الطبعة الأولى١٩٨٥ /١٤٠٥ :م.
1515ال ُع َب ��اب الزاخر واللُّ َباب الفاخر ،ت�ألي ��ف الإمام َر ِ�ض ّي الدين احل�سن بن
ال�ص َغ ��انيِّ  ،اجلزء الأول ،بتحقيق الدكتور فري محمد
محمد بن احل�سن َّ
ح�سن ،مطبعة املجمع العلمي العراقي ،الطبعة الأولى١٩٧٨ /١٣٩٨ :م.
1616ال ِع�َب�رَ يف خ�ب�ر َمن َغ�َب�رَ  ،ل�شم�س الدي ��ن �أبي عبد اهلل محم ��د بن �أحمد
ابن عثمان الذهبي( ،اجل ��زء اخلام�س) ،بتحقيق الدكتور �صالح الدين
املُ َن ِّج ��د ،م ��ن �سل�سلة ال�ت�راث العربي الت ��ي ت�صدره ��ا وزارة الإعالم يف
الكويت ،طبعة ثانية م�صورة ،مطبعة حكومة الكويت١٩٨٦ :م.
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1717العق ��د الفاخر احل�س ��ن يف طبقات �أكاب ��ر �أهل اليمن وهو ط ��راز �أعالم
الزمن يف طبقات �أعيان اليمن ،لأبي احل�سن علي بن احل�سن اخلزرجي،
حتقيق ودرا�سة عبد اهلل بن قائد الع ّبادي ،ومبارك بن محمد الدو�سري،
وعلي عبد اهلل �صالح الو�صابي ،وجميل �أحمد �سعد الأ�شول ،مكتبة اجليل
اجلديد� ،صنعاء ،اليمن ،الطبعة الأولى٢٠٠٩-٢٠٠٨ /١٤٣٠-١٤٢٩ :م.
1818القامو�س املحيط ،ملجد الدين �أبي طاهر محمد بن يعقوب الفريوزابادي،
الهيئ ��ة امل�صري ��ة العام ��ة للكت ��اب ،ن�سخة م�ص ��ورة عن الطبع ��ة الثالثة
للمطبعة الأمريية �سنة .١٣٠١
1919ال ِق� � َرى لقا�صد �أم ال ُق� � َرى ،ملُ ِحب الدين �أبي العبا� ��س �أحمد بن عبد اهلل
الط�ب�ري ،حتقي ��ق م�صطفى ال�سق ��ا ،مكتب ��ة ومطبعة م�صطف ��ى البابي
احللبي ،القاهرة١٩٤٨ /١٣٦٧ :م.
2020ك�ش ��ف الأ�س ��رار يف �ش ��رح َم�ش ��ارق الأنوار ،ملحم ��د بن ُع َم َر ب ��ن علي بن
ُع َم� � َر الإربل ��ي ،مخط ��وط محف ��وظ مبكتب ��ة ال�سلط ��ان �أحم ��د الثال ��ث،
بالق�سطنطينية ،رقمه.٤٥٣ :
2121اللُّ َب ��اب يف تهذيب الأن�س ��اب ،لعز الدين �أبي احل�س ��ن علي بن محمد بن
الأثري َ
اجلزَ ري ،دار �صادر ببريوت ،الطبعة الأولى١٩٨٠ /١٤٠٠ :م.
2222املُ جَ َ
ال�س ْم ِطية فيِ َت ْو ِ�شي ��ح ال ُّد َر ْي ِد ّية ،ل َر ِ�ض ّي الدين
�رح ال ِقالدة ِّ
رتل يف َ�ش � ِ
�أب ��ي الف�ضائل احل�سن بن محمد ب ��ن احل�سن ال ُق َر�شي ال َع � َ�دوي ال ُع َمري
ال�ص َغ ��انيِّ َ ،ح ّق َق ��ه و َق� � ّدم له الدكت ��ور �أحمد خان ،مرك ��ز �إحياء الرتاث
َّ
الإ�سالم ��ي مبعهد البحوث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي ،بجامعة �أم
القرى مبكة املكرمة ،الطبعة الأولى١٩٨٩ /١٤٠٩ :م.
2323معجم الأدب ��اء� :إر�شاد الأريب �إلى معرفة الأديب ،ت�أليف ياقوت احلموي
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الرومي ،حتقيق الدكت ��ور �إح�سان عبا�س ،دار الغرب الإ�سالمي ببريوت،
الطبعة الأولى١٩٩٣ :م
2424معج ��م البلدان ،ت�أليف ياقوت احلموي الرومي ،دار �صادر� ،سنة /١٣٩٧
١٩٧٧م.
2525معجم �شيوخ عبد املُ ِومن بن َخ َل ٍف الدمياطي ،املجلد الأول ،وفيه من �أول
الكتاب �إل ��ى �آخر اجلزء الثاين والع�شرين بتجزئ ��ة الدمياطي ،وبخطه،
محف ��وظ يف دار الكت ��ب التون�سي ��ة ،و�أ�صل ��ه من وقف املكتب ��ة الأحمدية،
ورقمه.٩١١ :
•املقاالت:
1 .1رد عل ��ى الدكت ��ور �أحمد خان ،للدكت ��ور علي ح�سني الب ��واب ،جملة عالمَ
الكتب ،املجلد  ،٨العدد � ،١سنة ١٩٨٧ /١٤٠٧م�( ،ص.)١٥٨-١٥٥ :
2 .2رد على نقد �أحمد خان ،للدكتور �سامي مكي العاين ،جملة املورد ،املجلد
 ،١٥العدد � ،٢سنة ١٩٨٦ /١٤٠٦م�( ،ص.)٢٤٨-٢٢٩:
�3 .3سماع ��ات م�ؤلفات ال�صغ ��اين اللغوية ،للدكتور �أحمد خ ��ان ،جملة معهد
املخطوط ��ات العربية ،املجلد  ٤١اجل ��زء ،١محرم  /١٤١٨مايو ١٩٩٧م،
(�ص.)٩٠-٥٥ :
�4 .4سماع ��ات م�ؤلفات ال�صغ ��اين اللغوية ،للدكتور �أحمد خ ��ان ،ملحق عامل
املخطوطات والنوادر ال�صادر عن جملة عامل الكتب ،املجلد  ،٢العدد ،٢
�سنة ١٩٩٩-١٩٩٨ /١٤١٩م�( ،ص.)٥١٨-٤٨٨ :
�5 .5سماعات م�ؤلف ��ات ال�صغاين اللغوية ،للدكت ��ور �أحمد خان ،جملة جممع
اللغة العربية الأردين ،املجلد  ،٢٥العدد � ،٦٠سنة ٢٠٠١ /١٤٢٢م�( ،ص:
)١١٥-٨٣
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6 .6عب ��د العزيز امليمن ��ي ،للدكتور �أحمد خ ��ان ،جملة مجَ ْ َمع اللغ ��ة العربية
بدم�شق :املجلد  ،٥٥اجلزء�( ،١ص.)٢١٢-٢١٠ :
ال�ص ْديان بل هو كتاب َف َعلاَ ن ،للدكتور �أحمد خان،
7 .7لي�س هذا الكتاب َن ْق َعة َّ
جمل ��ة كلية الآداب بجامع ��ة امللك �سعود ،املجل ��د  ،١٣العدد ١٩٨٦ ،٢م،
(�ص.)٨٢٩-٨٢١ :
8 .8مخت�ص ��ر �شرح القالدة ال�سمطية يف تو�شيح الدريدية (ط مطبعة العاين
ببغ ��داد �سنة ١٩٧٧م) حتقيق الدكتور �سام ��ي مكي العاين وال�سيد هالل
ناج ��ي ،للدكت ��ور �أحمد خان ،جمل ��ة امل ��ورد ،املجلد  ،١٤الع ��دد � ،١سنة
١٩٨٥م�( ،ص.)٢٠٩-١٩٧ :
9 .9م�صادر ال�صغاين وم ��وارده مل�ؤلفاته اللغوية ،يف جملة املورد ،املجلد ،١٩
العدد  ،١ربيع �سنة ١٩٩٠م�( ،ص.)٢٤٣-٢٢٧ :

987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

420

وم وتأ ِن ِ
الق ِ
يثه
ر
ِسالة َت ْذكريِ َ
ُ
البن كمال باشا (ت940هـ)
وحتقيق
ٌ
دراسةٌ
�صفاء �صابر جميد البياتي

املقدِّمة
الم على �س ِّيد الأ َّول�ي َ�ن وال ِآخرين،
احلم� � ُد ِ
هلل ِّ
وال�س ُ
رب العامل�ي َ�نَّ ،
وال�ص�ل�ا ُة َّ
و�صحب ِه َومن �سار على َنهجهم �إلى يوم الدِّ ين.
نب ِّينا مح َّم ٍد ،وعلى �آل ِه َ
�أ َّما بع ُد :فقد َ
إمام العلاَّ م ُة ابن كمال با�شا (ت940هـ) ترا ًثا عظي ًما،
ترك ال ُ
وال�صرف ٌّ
حظ واف ٌر منها ،مت َّثل
لوم اللُّغة وال َّنحو َّ
يف �شتَّى العلوم واملعارف ،كان ل ُع ِ
هذا ال ُ
حظي ُ
بع�ضها بعناية الباحث َني درا�س ًة وحتقي ًقا،
إرث بال ُكت ُِب وال َّر�سائل التي َ
ولـ َّما ْ
البحث والتَّنقيب �إلى بع�ضها الآخر .ومن هذه ال َّر�سائل (ر�سالة
ت�صل �أيادي
ِ
قت من َقب ��ل ،وكادت تختفي من ذكر
تذك�ي�ر الق ��وم وت�أنيثه) ،التي مل تكن قد ُح ِّق ْ
فرغبت يف حتقيقها؛ لينتفع بها �أه ُل
�أهل الترَّ ِاجم ،وتتوارى من قوائم املفهر�سني.
ُ
اجلليل من جه ٍة �أُخرى.
ال ِعلم من جه ٍة ،وللإ�سهام يف ن�شر ُت ِ
ِ
راث هذا العالمِ
وق ��د اقت�ض ��ت طبيعة البحث �أن تكون َّ
خط ُت ��ه على مقدِّ م ٍة وق�سمني� :أ َّولهما
ثبت بامل�صادر املعت َم َدة.
للدِّ را�سة عن امل�ؤ ِّلف وال ِّر�سالة ،وثانيهما لل َّن�ص املح َّقق ،ثم ٌ
الباقي� ،أن يك ُت َب ُه من ال ِأثر الباقي ،واحلمد للهَّ �أ َّو اًل و�آخ ًرا.
ن�س� ُأل الوا ِر َث
َ
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الق�سم الأول :الدِّرا�سة
املبحث الأول :امل�ؤ ِّلف
املطلب الأول :حياته َّ
ال�شخ�ص َّية
�أ َّو اًل :هُ ِو َّي ُته

إمام الع� �المِ ُ العلاَّ م ُة �أحم ُد( )1بنُ ُ�سليمانَ بن كمال با�شا(،)2
1 .1ا�سمه :هو ال ُ
املعروف بابن كمال با�شا(� ،)3أح� � ُد َموايل ال َّدول ِة ال ُّروم َّية(ِ ،)4ومن ُعلما ِء
الترُّ ِك امل�ستَعرب َني(.)5
ابن كم ��ال �أو لذر َّيت� � ِه ذك ٌر يف امل�ص ��اد ِر واملراج ِع
�زواج ِ
ُ 2 .2كني ُت ��ه :مل ير ْد ل � ِ
الت ��ي بني �أيدينا � ،اَّإل �أنَّ الباحثَ �سي ��د ُح�سني �سيد باغجوان قد ع َرث على
ببنت،
ابن كمال املخطوطة ُت ُ
ثبت �أ َّنه ت ��ز َّوج ،و ُرز َِق منه ٍ
ُن�صو� ٍ��ص يف �آثار ِ
وابن ا�سم ُه محمد �صالح ،وكان ل ُه ٌّ
العلم واال�شتغال به(.)6
ٍ
حظ ِمن ِ
بابن
وعل ��ى ال َّرغ ��م م ��ن ذل � َ�ك مل ُين َق � ْ�ل �أ َّنه كانَ ُيك َّن ��ى �أو ُي�شت َه ��ر �إال ِ
بابن الوزير(� ،)7أو بابن القا�ضي؛ بنا ًء على ما وجد ُت ُه يف ُن َ
�سختَي
كمال �أو ِ
مخطوط هذه ال ِّر�سالة.
ِ
و�شيخ
3 .3لقبهُُ :يل َّق ُب ابنُ كمال با�ش ��ا بــــ
ِ
«�شم�س الدِّ ين» ،و ُمفتي ال َّثقل ِني(ِ ،)8
الإ�سالم(.)9
ِ 4 .4ن�سب ُت� �هُ :ال ُّروم � ُّ�ي؛ لأ َّنه ِمن م ��وايل ال َّدول ��ة ال ُّروم َّية .والترُّ ك � ُّ�ي ِن�سب ًة �إلى
َمو ِل ��ده ون�ش�أ ِته ووفاته َومد َفنه .واحل َنف � ُّ�ي؛ ن�سبة �إلى َمذهبه
الفقهي(.)10
ّ
َقد على ما �ص َّرح به بنف�سه(.)11
ريدي يف املعت ِ
واملا ُت ُّ
ثان ًيا :مولده
و ِل � َ�د اب ��نُ كمال با�ش ��ا يف �سنة 873ه� �ـ1469-1468/م ،مبدين ��ة طوقات من
نواحي �سيوا�س َ
غرب ترك َّيا.
�شمال �شرق ترك َّيا .وقيل� :إ َّنه و ِل َد يف مدينة �أدرنه َ
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واب هو الر�أي الأ َّول؛ لأنَّ ن�ش�أ َة ابن كمال يف �أدرنة ،وق�ضا َء ُه مطل َع حيات ِه
وال�ص ُ
َّ
فيها جع َل ْت َ
بع�ضهم يظنُّ �أ َّن ُه و ِلد فيها(.)12
ثال ًثا :ن�ش�أ ُته
ودالل ،وعل � ٍ�م وف�ض � ٍ�ل؛ �إذ هو من
ن�ش� ��أ اب ��نُ كم ��ال ن�ش�أ ًة ُمرتف� � ًة يف ِ
بيت ع ��زٍّ ٍ
�أُ�س ��ر ٍة ع�سكر َّي� � ٍة عريق� � ٍة ،فوالد ُه م ��ن القادة الع�سكر ِّي�ي َ�ن الذي ��نَ �شاركوا يف فتح
ال�سلطة واحلظو ِة ،وتو َّلى تربي َة و ّ
يل العهد،
الق�سطنطين َّية ،وج ُّده كان من �
ِ
أ�صحاب ُّ
بنت املولى الفا�ضل
لطان و ُكتُبه� .أ َّما �أُ ُّمه فه ��ي ُ
ال�س ِ
ث ��م �صار طغرا ًء ُ
يختم ر�سائ ��ل ُّ
محيي الدِّ ين مح َّمد َّ
ال�شهري بابن كويلو ،وهو من ال ُعلماء املعروفني
بالف�ضل ،وكانَ
ِ
قا�ض ًيا باجلي�ش(.)13
َ
بالعلم يف مطل ِع �شباب ِه،
فحفظ القر�آنَ
ا�شتغ � َ�ل ابنُ كمال -رحمه اهلل تعالىِ -
الك ��ر َمي ،ث ��م َ
�راءات وال ِع َلل ،ث ��م ا�ستظه َر فنونَ
ودر�س الق � ِ
�ضبط اللُّغ ��ة َ
وعلومهاَ ،
أدب ِّ
وال�ش ِعر والبالغ ِة والإعجاز(.)14
ال ِ
راب ًعا :وفاته
ممن �أ َّرخوا
املعا�صرينَ ِمن امل�ؤ ِّرخ�ي َ�ن
أوهام بع� ِ��ض ِ
ِ
واملرتجم َني َّ
وال اعت ��دا َد ب� ِ
لوفات ِه بغري ما تق َّدم ،نحو938( :هـ)� ،أو (941هـ)� ،أو (942هـ)(.)15
املطلب ال َّثاين :حياته العلم َّية
�أ َّو اًل�ُ :ش ُ
يوخه
قر�أ ابنُ كمال با�شا على ِكبار ُعلماء ع�صره ،منهم:
•املولى لطف اهلل التوقاين َّ
ال�شهري بــــ «موالنا لطفي» (ت900هـ).
•املولى ُم�صلح الدِّ ين م�صطفى الق�سطالين (ت900هـ).
•املول ��ى محي ��ي الدِّ ي ��ن مح َّمد ب ��ن �إبراهي ��م َّ
ال�شه�ي�ر بـــــ «خطي ��ب زاده»
(ت901هـ).
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•املولى �سنان الدِّ ين يو�سف َّ
ال�شهري بــــ «ابن املعروف» (ت؟)(.)16
ثان ًيا :تالميذه
ُ
تالميذ كثريونَ  ،منهم:
ابن كمال
قر�أ على ِ
•املولى محيي الدِّ ين محمد بن بري محمد با�شا اجلمايل (ت941هـ).
•املولى �سعد اهلل بن عي�سى املعروف بــــ «�سعدي جلبي» (ت945هـ).
•املولى هداية اهلل بن موالنا بار علي العجمي (ت� 948أو 949هـ).
•املول ��ى محي ��ي الدِّ ي ��ن محم ��د ب ��ن عب ��د اهلل املع ��روف بـــ «مح َّم ��د بك»
(ت950هـ).
•املولى عبد الكرمي الويزوي (ت961هـ).
•املولى دروي�ش محمد (ت962هـ).
•املولى محيي الدِّ ين محمد عبد القادر املعروف بــ «املعلول» (ت963هـ).
•م�صلح الدِّ ين م�صطفى بن مولى �سيدي املنت�شوي (ت964هـ).
•املولى يحيى جلبي ابن �أمني نور الدِّ ين املعروف بــ «�أمني زاده» (ت964هـ).
•املول ��ى محي ��ي الدِّ ين محم ��د بن ح�س ��ام الدِّ ي ��ن َّ
ال�شهري بـــ«ق ��ره جلبي»
(ت965هـ)( .)17وغريهم.
ثال ًثا� :آثاره
أ�سهم ابنُ كمال با�شا يف �إثراء املكتب ِة العرب َّية مبجموع ٍة كبري ٍة ِمن امل�ص َّنفات
� َ
�ات ،بالعرب َّي ��ة �أو الترُّ ك َّي ��ة �أو الفار�س َّي ��ة،
يف مختل � ِ�ف ال ُعل ��وم وال ُفن ��ون واملو�ضوع � ِ
وال �س َّيما ال ُعلوم َّ
ال�شرع َّية واللُّغو َّية.
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فكانت على ال َّنحو
وقد �أح�صى �أح ُد الباحث َني هذه الآثار بح�سب مو�ضوعاتهاْ ،
الآتي(:)18
التَّ�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

املجمـوع

نوع ال ِعلم
التَّوحيد �أو علم الكالم
القر�آن وعلومه
احلديث وعلومه
الفقه وعلومه
اللُّغة
ال�صرف وال َّنحو
َّ
البالغة
الأدب
الفل�سفة واملنطق
التَّ�ص ُّوف والأخالق
التَّاريخ والترَّ ِاجم
ِّ
الطب
ال ُعلوم املتن ِّوعة
امل�ؤ َّلفاتُ امل�شكوك ُة ن�سبتُها �إليه
امل�ؤ َّلفات املن�سوب ُة �إليه

عدد امل�ؤ َّلفات فيه
53
30
19
76
32
21
28
16
56
18
9
7
4
21
32
422

راب ًعاَ :مكان ُته
حظي ابنُ كمال ُ
تقدير لدى ُعلما ِء
ب�شهر ٍة علم َّي ٍة وا�سع ٍة ،ومكان ٍة جعل ْت ُه مو�ض َع ٍ
َ
َع�ص ��ر ِه ،والع�ص ��ور التي تل ْتهُ ،ف�أثنوا عليه ثنا ًء كب ًريا ،ثن ��ا ًء يد ُّل على ُعل ِّو كع ِبه يف
�سن �شمائل ��ه ،فنع َت ُه طا�شك�ب�ري زاده بقوله« :وكان
ال ُعل ��وم،
ِ
وجميل َ�سجاي ��اهُ ،
وح ِ
وتقرير َح َ�س ٍن ُم َّلخ ٍ�ص ،وله
وافر،
�صاح َب � ٍ
أخالق حميد ٍة ح�سن ٍة ،و� ٍ
ِ
تامٍ ،
ٍ
وعقل ٍ
أدب ٍّ
و�ضوح دالل ِت ِه على املراد ... ،وكانَ يف ال ِعلم جبلاً
حتري� � ٌر مقبو ٌل ج ًّدا؛ لإيجازه مع ُ
را�س ًخ ��ا ،وط ��ودًا ً
�شامخا ،وكان ِمن ُمف ��ردات ال ُّدنيا َومنب ًعا للمع ��ا ِرف ال ُعليا»(.)19
ِ

425

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

9 87

58

ع�صره،
ّميمي بـــ «الإمام العامل ،العلاَّ مة ،ال ُّر ْح َلة ،الف َّهامة� ،أوحد � ِ
أهل ِ
وو�ص َف ُه الت ُّ
م�صرهَ ،م ��ن مل يخلف بع � َ�ده مث ُله ،ومل ت� � َر العيونُ َمن جم ��ع كما َله
وجم � ِ
�ال �أه ��ل ِ
بارعا ،يف التَّف�س�ي�ر ،والفقه ،واحلديث،
إماما ً
وف�ض َل ��ه .كان -رحم ��ه اهلل تعالىً � -
وال َّنحو ،والتَّ�صريف ،واملعاين ،والبيان ،والكالم ،واملنطق ،والأُ�صول ،وغري ذلك،
بحي ��ث �إ َّن ُه تف َّرد يف �إتقان ِّ
علم ِمن ه ��ذه ال ُعلوم ،وق َّلما يوجد فنٌّ ِمن ال ُفنون �إال
كل ٍ
وله ُم�ص َّن ٌف �أو ُم�ص َّنفاتٌ »(.)20
ال�سعود �أفندي ب�أ َّنه« :العامل الر َّبا ّ
ين ،والعارف
وقال عنه تلمي � ُ�ذه العلاَّ مة �أبو ُّ
فا�ضل الروم ،والفائق يف جميع العلوم� ،شيخ اخلا ِف َقني ،ومفتي ال َّث َق َلني،
اخلاقاينِ ،
�أ�ستاذ �أ�ستاذنا ،ابن كمال با�شا -رحمه اهلل تعالىَ -ق ْد َر ما َي�شاء»(.)21
َّ
ولعل هذه ُّ
لل�سالط ِني
ال�شهرة العلم َّية ،واحلظ ��وة املعرف َّية هي �س ّر م�صاحب ِته َّ
والأُمراء يف �أ�سفارهم ورحال ِتهم.
املبحث ال َّثاين :ال ِّر�سالة
املطلب الأول :توثيقها
� اً
أول :توثيق عنوانها:
ممن ذ َكروا هذه
املكتبات و�
فهر�سو
ِ
أ�صحاب ُك ِ
تب الترَّ اج ��م والأد َّلة َّ
ُ
اختل � َ�ف ُم ُ
ال ِّر�سال ��ة �ضمن �آثار ابن كم ��ال با�شا؛ اختلفوا يف ا�سمها؛ ولع� � َّل ذلك يعو ُد �إلى �أنَّ
امل�ؤ ِّل � َ�ف تر َكها ُغ ْف�ًل اً�ا ِمن ال ُعنوان والتَّ�سمي� � َة التي اختارها لها ،فت�ص� � َّر َف ال ُّن َّ�س ُاخ
واملفهر�س ��ونَ و�أه � ُ�ل الترَّ اجم فيهاَ ،
عند �أنف�سه ��م ِمن ال ُعنوانات
وو�ضع ��وا لها ِمن ِ
ِ
�ددت ُعنوا ُناتها ،وكثرُ ْت
عبا عن ال َفح ��وى ،فتع � ْ
م ��ا ر�أو ُه ُمال ِئ ًما مع املحت ��وى ،و ُم رِّ ً
نوانات:
ومما وقفنا عليه ِمن هذه ال ُع ِ
�أ�سما�ؤُهاَّ ،
َذك ِري ال َق ِوم وت�أني ِث ِه.
1 .1ر�سال ُة ت ِ
َذك ِري ال َق ِوم وت�أني ِثه.
2 .2ر�سال ٌة يف ت ِ
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َذكري لفظ ِة ال َقوم وت�أنيثها.
3 .3ر�سال ٌة يف ت ِ
.4

وم ُيذ َّكر و ُي�ؤ َّنث.
4ر�سال ٌة يف ِ
بيان ال َق ِ

�أ َّم ��ا ال ُ
وثبت على ال ِّر�سالة ،وذك َر ُه
فاتَ ،
أول فهو الذي ْ
وردت ب ��ه ُن�سخ ُة َمكتب ِة حِ
نه ��اد جتني ( .)22()Nihad M. Çetinو�أ َّما ال ُعن ��وان ال َّثاين فقد ورد ذك ُره عند
ِنه ��ال �آد�سز (ُ ،)Nihal Atsizمعت َِم ��دً ا يف ذلك على ُن�سخ ِة َمكتب ِة فات( ،)23التي
علم ِمن �أينَ �أتى به؟!
خال فيها ال ُعنوانُ ِمن ِ
حرف اجل ِّر (يف) ،فال َن ُ
يف ح�ي�ن انفر َد جميل بك ّ
م�صدره
ف�ص َح عن َ
العظم بال ُعنوان ال َّث ِ
الث دونَ �أن ُي ِ
�اف املجموع ِة التي
فهر�س غ�ل ِ
ال ��ذي اعتم ��ده يف تب ِّنيه �إ َّي ��اه( .)24وجا َء الأخ�ي ُ�ر يف ِ
وردت فيها هذه ال ِّر�سالة يف َمكتبة ُنور ُعثمانية.
ْ
َ
ري ب َني هذه الأ�سم ��اء� ،إذ ال ي�ؤ ِّث ُر يف حقيقة
عل ��ى ال َّرغ ��م ِمن �أنَّ
االختالف ي�س ٌ
حد ُث َل ْب ً�سا يف ِن�سبتها� ،أو َخ ًلطا يف التع ُّرف عليها� ،آث َرنا (ر�سال ُة
ال ِّر�سالة �شي ًئا ،وال ُي ِ
تذك�ي ِ�ر ال َق ِوم وت�أنيث ��ه) على غريه؛ لأ َّن ُه ال ُعن ��وانُ الوحي ُد الذي اق�ت�رن بال ِّر�سالة،
خلت من ذكر
َ
�سخ التي ْ
وثبت على ِّ
ن�صها يف ُن�سخ ِة مكتبة فاحت ،دون غريها من ال ُّن ِ
َ
فيت�ساوق اختيا ُره مع ما ُاخ ِت َري لل ِّر�سالة ،ت�ألي ًفا �أو َن ْ�س ًخا ،و ُيع ُّد هذا
نوان ُمطل ًقا؛
ال ُع ِ
ِمي ��ز ًة ُ
وترج ِح ورو ِده
َّمنيُّ ،
جتعل العن ��وانَ امل�ؤ َث َر �أَولى ِمن غريه؛ ل ِق َد ِمه َ
و�س ْب ِق ��ه الز ّ
و�ص عليه ،وم ��ا ُن َّ�ص عليه �أولى
باجلنوح �إلي ِه ،و َق ِمنٌ
ك�ث�ر ًة ،ف�ضلاً عن كونه ُ
املن�ص َ
ِ
بنا تقد ُمي ُه على ما ِ�سواه.
ثان ًيا :توثيق ن�سبتها
�سبت �إلي ��ه ر�سال ٌة بهذا ال ُعنوان� ،أو تن ��از َع وابنَ كمال با�شا يف
ال نعل � ُ�م �أحدً ا ُن ْ
ِن�سبة هذه ال ِّر�سالة ،فقد �أجم َع على هذه ال ِّن�سبة ك ٌّل من نهاد جتني (Nihad M.
 ،)25()Çetinو ِنهال �آد�سز ( ،)26()Nihal Atsizوجميل بك ّ
العظم(.)27
كمال با�شا قد ذك َر ه ��ذ ِه ال ِّر�سالة يف ُجمل ِة
البن ِ
ومل جن � ْ�د �أح ��دً ا َّ
ممن َ
ترجم ِ
ُم�ؤ َّلفات ِه و�آثار ِه �سوى ه�ؤال ِء ال َّثالثة.
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فجاءت يف ُن�سخ ِة مكتبة
الث التي وقفنا عليها،
ْ
�أ َّما ِن�سب ُة ال ِّر�سال ِة يف ال ُّن�سخ ال َّث ِ
الف ��احت �ضمن جمموع ٍة �ض َّمت ثما َ
بت �إليه
ين وع�شرينَ ر�سال ًة البن كمال با�شاُ ،ن ِ�س ْ
�اف املجموعة َ�صراح ًة بعب ��ا َر ِة (ر�سائل املرحوم كم ��ال با�شا زاده)� ،أي:
عل ��ى غ�ل ِ
وردت يف ال ُّن�سخت�ي ِ�ن الأُخ َر َي ِني َمن�سوب ًة
ر�سائ ��ل املرحوم ابن كمال با�ش ��ا .يف حني ْ
ممن
�إلي ��ه بعبارة( :للمولى الفا�ضل ابن القا�ضي) ،وه ��ي ُكني ٌة مل ُي ِ�ش ْر �إليها �أح ٌد َّ
ترجموا له فيما َّ
اطلعنا عليه .وميكن َعز ُو ذلك �إلى ِن�سب ِته �إلى جدِّ ه ِمن � ِّأمه املولى
َ
محمد َّ
ال�سلطانَ محمد
الفا�ض ��ل ُمحيي الدِّ ي ��ن ٍ
ال�شه ِري باب ��ن كويلو ،الذي جعل� � ُه ُّ
�صد َر فتاوى
الف ��احت قا�ض ًيا بالع�سك ��ر( .)28وهو
«املن�صب الأوح ُد الذي ميك ��نُ �أن ُي ِ
ُ
الأح ��كام َّ
ت�سامح ال ُّن َّ�س ِاخ
ب�سبب
ال�شرع َّية»( .)29ف�أُط ِلقَ عليه ابنُ القا�ضي لذلك� ،أو ِ
ِ
ألقاب وال ُكنى؛ �إذ ابنُ القا�ض ��ي َقرينُ ابن الوزير الذي
واملفهر�س�ي َ�ن يف �إط�ل ِ
�اق ال ِ
أحد ُ�أمرا ِء ال ُّدول ��ة ال ُعثمان َّية( .)30والأ َّو ُل هو
ُع � ِ�ر َف به م�ؤ ِّلفنا؛ لأنَّ ج َّد ُه كمال كانَ � َ
َّ
الظاه ُر .واهلل �أعلم.
املطلب ال َّثاين :تو�صيفها
�أ َّو اًل :مو�ضوعها
حتت
يظه ُر مو�ضو ُع هذه ال ِّر�سال ِة من ُعنوانها ،فهو ِمن
املو�ضوعات املن�ضوية َ
ِ
اجلوهري يف
كالم
ِ
ّ
علم َّ
مباحث ِ
ال�ص ��رف وال َّنحو� ،إذ اعرت�ض فيها �صاح ُبها على ِ
نق�ض
�صح ِاح ِه ،يف تذكري لفظة (الق ��وم) وت�أنيثها ،ثم �أخذ ُيناق�ش ُه وي�ستد ُّل على ِ
َ
أرباب اللُّغة.
وال�صرفَ ،
وثبت عند � ِ
كالمه مبا تق َّرر يف علم ال َّنحو َّ
ثان ًيا� :أهم َّي ُتها
ال�صغري ِة يف حجمها فيما ي�أتي:
تتج َّلى �أهمي ُة هذه ال ِّر�سال ِة َّ
كتب الترَّ ِاجم َّ
والطبقات؛ �إلى �آثار ابن كمال
�1 .1إ�ضافة � ٍأثر جديد ْ
غفلت عنه ُ
با�شا.
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2 .2مكان� � ُة مو�ضوع ال ِّر�سال ��ة يف بابه ،واملنزل ُة الرفيع� � ُة ل�صاح َبيه :املع ِرت َ�ض
(اجلوهري).
َ�ض عليه
ّ
(ابن كمال با�شا) واملعرت ِ
3 .3اال�ست�ض ��اءة بحرك ��ة ال َّت�ألي ��ف يف الق ��رن العا�ش ��ر الهج ��ري ،وت�صوي ��ر
املو�ضوع ��ات الت ��ي ُعني بها يف هذه احلقبة ،ومعرف ��ة املنهج الذي �ساروا
عليه يف ال َّت�أليف.
االهتمام والعناي ��ة بالترُّ اث اللُّغوي،
مظاهر
�4 .4إ�ضاف� � ًة �إلى �أ َّن ُه مظه ٌر م ��ن
ِ
ِ
باجلواهر وال ُّد َرر.
ذلك املك َن ُز امللي ُء
ِ
ثال ًثا :منهجها
نهجا اتَّ�سم باالخت�ص ��ا ِر والإيجاز،
�سل � َ�ك ابنُ كمال با�ش ��ا يف ر�سال ِته ه ��ذ ِه َم ً
مح ِّل
�إذ ب ��د�أ ب�إيرا ِد َن� ِّ��ص
حاح ��ه ،ثم �شرع يف ال َّر ِّد علي ��ه ِ
ّ
ببيان ِ
اجلوهري ِمن ِ�ص ِ
�صول
ال ِّن ��زاع َوم ِ
وط ِن االعرتا� ِ��ض ُم�س َت�شهدً ا لذلك مبا تق َّر َر يف ِعل � ِ�م ال َّنحو ِمن ا ُلأ ِ
ثبت تقييده.
بع�ض ما َ
اللُّغو َّية العا َّمة التي مل ُي�س َّلم له فيها جمي ًعا؛ لإطالقه ِ
اهتماما البت َة ،فجاءتُ � ُ
و�أ َّم ��ا م�ستوى َّ
ألفاظ ال ِّر�سال ِة ُط ًّرا
ال�ضبط فلم ُي ِول له
ً
ُمع َّرا ًة ِمن َّ
�سخ.
ال�ش ِ
كل يف جمي ِع ال ُّن ِ
راب ًعا :م�صادرها
اجلوهري على
ت ��راءى لنا �أنَّ ابنَ كمال با�شا اعتم � َ�د يف اعرتا�ضه على كالم
ّ
بيد �أ َّن� � ُه مل ُي�ص ِّر ْح ب�أ�سمائهاُ ،مكتف ًيا يف ذلك بقوله« :تق َّرر يف ِع ِلم
ع� � َّد ِة م�صادرَ ،
وابت املج َمع عليها لدى ال ُّنحاةُ ،م�ش�ي ً�را بذلك �إلى امل�سائل
ال َّنح ��و»؛ لكون ِه م ��ن ال َّث ِ
الآتية:
الفعل امل�س َند �إل ��ى امل�ؤ َّنث احلقيقي ،فقال�« :إذ
وجوب ت� ِ
أنيث ِ
امل�س�ألة الأول ��ىُ :
ق ��د َتق� � َّر َر يف ِع ِلم ال َّنح ِو �أنَّ َ
يجب � ُ
إحلاق التَّاء
الفعل �إذا �أُ�س ِن َد �إلى امل�ؤ َّن ِث
احلقيقي ُ
ّ
أنيث».
التي هي عالم ُة ال َّت� ِ
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امل�س�أل ��ة الثاني ��ة :جواز ت�أنيث الفع ��ل امل�س َند �إلى اال�س ��م َّ
حقيقي
الظاهر غري
ّ
الوجهان:
أنيث يجو ُز فيه
ِ
ظاهر غ ِري حقيق � ِّ�ي ال َّت� ِ
ال َّت�أني ��ث ،فق ��ال« :و�إذا �أُ�س ِن َد �إلى ٍ
� ُ
إحلاق التَّاءِ ،وتر ُكها».
امل�س�أل ��ة ال َّثالثة :وجوب ت�أنيث الفعل امل�س َند �إل ��ى �ضمري امل�ؤ َّنث ُمطل ًقا ،فقال:
«ف�إنَّ َ
يجب � ُ
إحلاق عالم ِة ال َّت�أنيث».
الفعل �إذا �أُ�س ِن َد �إلى �ضم ِري امل�ؤ َّن ِث ُمطل ًقا ُ
امل�س�أل ��ة ال َّرابع ��ة :حك ��م ال َّت�أنيث والتَّذكري ب�ي�ن الفعل وفاعل ��ه املف�صول عنه
بفا�ص ��ل ،فقال« :ثم �إ َّن ُه قد َتق� � َّر َر � ً
أنيث
�رك عالم ِة ال َّت� ِ
أي�ضا يف ِع ِلم ال َّنح ِو جوا ُز ت � ِ
أنيث فيما �إذا مل يق ِع الف�ص ُل
ظاهر غ ِري
احلقيقي ال َّت� ِ
عن ��د ِ
كون ِ
الفعل ُم�س َندً ا �إل ��ى ِ
ّ
أنيث �أح�سنُ ؛
الفعل وفاع ِل ِه ،و�أ َّم ��ا �إذا وق َع ال َف�ص� � ُل بي َن ُهما فترَ ُك عالم� � ِة ال َّت� ِ
ب�ي َ�ن ِ
عند الإ�سنا ِد
احلقيقي على غ ِري
لف�ضل
احلقيقي ،ف� ��إنْ تر َكها كانَ جائزً ا َ
�إظه ��ا ًرا ِ
ِّ
ِّ
ُ
ظاهر غ ِري
ظاهر امل�ؤ َّن ِث احلقيق � ِّ�ي فيما �إذا وق َع
الف�صل؛ فعن � َ�د الإ�سنا ِد �إلى ِ
�إل ��ى ِ
�صل ال ُب َّد �أنْ يكونَ �أح�سنَ و�أجو َد».
احلقيقي مع وقو ِع ال َف ِ
ِّ
امل�س�ألة اخلام�سة :وجوب ال َّت�أنيث يف امل�س َن ِد �إلى �ضمري �أ�سماء اجلموعَ ،
فقال
ً
�ري ...« :حيثُ َت� � َر َك عالم َة ال َّت�أني � ِ�ث وعالم َة اجلم ِع
معرت�ض ��ا على كالم اجلوه � ّ
لفظ كانَ يف قوله� :إنْ كانَ للآدم ِّينيَ ،مع كو ِنه ُم�سندً ا �إلى �ضم ِري �أ�سما ِء
امل�ؤ َّن ِث عن ٍ
يجب � ُ
إحلاق �إحدى
العالم َت ِني على ما تق َّر َر يف ِع ِلم ال َّنح ِو فكانَ
ال ُـجمو ِع .ويف ِمثل ِه ُ
َ
�صوا ُبه �أنْ ُي َ
كانت� ،أو �إذا ُكنَّ ».
قال� :إذا ْ
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الق�سم ال َّثاين :ال َّتحقيق
�أ َّو اًلُ :
و�صف ال ُّن�سخ
ثالث ُن َ�س ٍخ ،هي:
اعتمدتُ يف حتقيق هذا املخطوط على ِ
ذات ال َّرقم،)5340( :
ُ 1 .1ن�سخة مكتبة فاحت ،برتك َّيا ،تق� � ُع �ضمن املجموع ِة ِ
دول ،نهايتُه
داخل َج ٍ
ن�صها يف ِ
وهي يف لوح ٍة واحد ٍة من (119ب�120-أ)ُّ ،
قلوب ،بدايتُهاَ :
�صحاح ِه،»...
اجلوهري يف
«قال العلاَّ م ُة
ُّ
�شكل ُمث َّل ٍث َم ٍ
ِ
على ِ
قا�س َ�صفح ِتها
وخامتته ��ا « :كم ��ا ال يخ َفى على َذوي الأفهامَّ .مت ��ت»َ .وم ُ
ال�صفحة
(�15,4×20,5سنتمرت)َ ،وم�سطر ُتها ِ
اثنان وع�شرونَ �سط ًرا يف َّ
كلمات ِّ
�سطر
ال�صفح ��ة (�أ) ،ومع َّد ُل ِ
كل ٍ
(ب) ،و�سبع ��ة � ٍ
أ�سطر تقري ًبا يف َّ
كلمات تقري ًبا .مكتوب ٌة ِّ
مكتوب على
بخط ال َّن�س � ِ�خ املعتاد ،وال ُعنوانُ
ع�ش� � ُر ٍ
ٌ
وجنح �إلى
مبداد �أحمر،
َ
َ�سط � ٍ�ر ٍ
واعتمد فيها ال َّنا�سخُ على نظام التَّعقيبةَ ،
ذهب ال ُقدماء يف َر�سم الهمزة ،نحو :الن ،اذا ،الى ،جايز� ،إلخ .وكتابة
َم ِ
التَّاء مفتوح ًة يف نهاية الكلمة ،نحو :عالمت ،الداللت .وخ َلت ال ُّن�سخ ُة من
وا�سم نا�سخها ،وقد رمزتُ لها باحلرف (ف)،
الب�سمل ِة ،وتاري ��خ ال َّن ِ
�سخ ِ
�رف الأ َّول من ا�سم املكتبة ،وجعلتُها ال ُّن�سخ َة ال َ
أ�صلُ ،
لو�ض ِوح َخطها،
احل � ِ
كون ما َّد ِتها � َ
�سخ و�أ ِّمتها.
بوت ُعنوانها و ِن�سب ِتها ،ف�ضلاً عن ِ
و ُث ِ
أكمل ال ُّن ِ
ذات ال َّرقم
ُ 2 .2ن�سخ ��ة مكتبة �أ�سع ��د �أفندي ،برتك َّيا ،تق� � ُع �ضمن املجموع� � ِة ِ
( ،)3739وه ��ي يف �صفح� � ٍة واح ��د ٍة تقري ًب ��ا (122ب) ،بداي ُته ��ا« :ق � َ
�ال
هلل على التَّمام،
اجلوهري يف
العلاَّ م ُة
ُّ
�صحاح ِه ،»...وخامتتها« :واحلم ُد ِ
ِ
قا�سه ��ا (�15,4×24,7سنتمرت)،
واللهَّ ُ امل ِل � ُ�ك العلاَّ ُمَّ .مت ��ت ال ِّر�سالة»َ .م ُ
كلمات ِّ
كل �سط � ٍ�ر ت�س َع ع�شر َة
َوم�سطر ُته ��ا ثماني� � َة ع�ش َر �سط ًرا ،و ُمع� � َّد ُل ِ
كلم� � ًة تقري ًبا .مكتوب ٌة ِّ
�ص بالب�سمل ِة ،يكتنفها من
بخط ن�ستعليق ،ابتد�أ ال َّن ُّ
جان َبيها ن�سب ُة ال ِّر�سالة بعبارة( :للمولى الفا�ضل) على اليمني ،و(ال�شهري
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فوائد ُلغو َّي ٍة عا َّم ٍة � َ
أ�سفل
بابن القا�ض ��ي) من الي�سار .وهناك تعليقاتٌ يف َ
�زم فيه ��ا ال َّنا�سخُ َمذه � َ�ب ال ُقدماء يف َر�س ��م الهمزة ،نحو:
ال َّن� ِّ��ص .والت � َ
الن ،اذا ،ال ��ى ،جايز� ،إلخ .وخ َلت ال ُّن�سخ� � ُة � ً
أي�ضا ِمن تاريخ ال َّن�سخ وا�سم
نا�سخها ،وقد رمزتُ لها باحلرف (�أ).
ذات ال َّرقم
ُ 3 .3ن�سخ ��ة مكتبة ن ��ور عثماني ��ة ،برتك َّيا ،تق ُع �ضم ��ن املجموع� � ِة ِ
( ،)4890وه ��ي يف �صفح� � ٍة واح ��د ٍة تقري ًب ��ا (� 51أ) ،بداي ُته ��ا« :ق � َ
�ال
هلل عل ��ى
�ري يف
العلاَّ م� � ُة اجلوه � ُّ
�صحاح� � ِه ،»...وخامتته ��ا« :واحلم� � ُد ِ
ِ
قا�سها
الإمت ��ام ،واحلم ُد ِ
هلل ِّ
رب العاملنيَ ،واللهَّ ُ امل ِل � ُ�ك العلاَّ ُمَّ .مت َّمت»َ .م ُ
كلمات
(�26,3×36,3سنتمرت)َ ،وم�سطر ُتها ِت�سع� � َة ع�ش َر �سط ًرا ،و ُمع َّد ُل ِ
ِّ
�ص
خم�س ع�شر َة كلم ًة تقري ًبا .مكتوب ٌة بخ � ِّ�ط ال َّن�سخ ،ابتد�أ ال َّن ُّ
كل �سط � ٍ�ر َ
بالب�سمل ِة ،يكتن ُفها ِمن جان َبيها ن�سب� � ُة ال ِّر�سالة باملداد الأحمر ،وبعبارة:
(للمول ��ى الفا�ضل) على اليمني ،و(ال�شهري باب ��ن القا�ضي) من الي�سار.
والتزم فيها
وهن ��اك تعليق ٌة ت�صحيح َّي� � ٌة على احلا�شي ��ة ال ُي�سرى منه ��ا.
َ
ذهب ال ُقدماء يف َر�سم الهمزة ،نحو :الن ،اذا ،الى ،جايز� ،إلخ.
ال َّنا�سخُ َم َ
وخ َلت ال ُّن�سخ ُة من تاريخ ال َّن�سخ وا�سم نا�سخها ،وقد رمزتُ لها باحلرف
(ن).
ثان ًيا :منه ُج ال َّتحقيق

َّ
حتقيق هذه ال ِّر�سالة يف الأُمور الآتية:
يتلخ ُ�ص منهجي يف
ِ
أ�صل املعت َم ��د ِة على َوف ��ق قواعد الإمالء
1 .1حتري� � ُر ال َّن� ِّ��ص ِمن ال ُّن�سخ� � ِة ال ِ
�ات الترَّ قيم املعا�ص ��رة ،دونَ الإ�ش ��ار ِة �إلى ما قد جرى
احلديث ��ة ،وعالم � ِ
تغي�ي ُ�ره من ال ُّر�سوم القدمي ��ة كت�سهيل الهمزة وكتابة ال َّت ��اء مفتوح ًة وما
آيات القر�آن َّية بال َّر�سم ال ُعثما ّ
ين.
�سم ال ِ
�شاب َه ذلك ،و َر ُ
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ُ
وال�ساقط
2 .2
احلفاظ عل ��ى َج َ
وهر ال َّن ِّ�ص كما ور َد ،وذلك ب�إكم � ِ
�ال ال َّن ِ
اق�ص َّ
�سخ الأُخرى.
من ُه ِمن ال ُّن ِ
ر�ص على �سالم ِة ال َّن ِّ�صَّ ،
بال�ضبط الت َِّّام لألفاظه.
ِ 3 .3
احل ُ
آيات القر�آن َّية ،وامل�سائ � ِ�ل اللُّغو َّية ال ��وارد ِة يف ال ِّر�سالة ،وتوثيقُ
4 .4تخري � ُ�ج ال ِ
وعزوها �إلى َم�صادرها الأ�صيلة.
�صو�ص وال ُّن ِ
قوالتَ ،
ال ُّن ِ
َّعريف
5 .5الرتجم ��ة ب�إيج ��از لل َع َل ِم الفري � ِ�د الوار ِد ذك� � ُره يف املخط ��وط ،والت ِ
بكتاب ِه.
وع ْر� �ُ�ض الآرا ِء املخالف ِة لر�أي ِهَّ ،ثم
ُ 6 .6مناق�ش ُة امل�سائ � ِ�ل التي �أثا َرها امل�ؤ ِّل ُفَ ،
ال�صواب �أو ال َّراجح.
بيان ما ُيرى فيه من َّ
�وط الأ�ص � ِ�ل املع َت َم ��د يف ُ�ص ْل ِب ال َّن� ِّ��ص املح َّقق،
�ات املخط � ِ
7 .7ترقي � ُ�م �صفح � ِ
حا�ص� � ًرا �إ َّياه ��ا بني َّ
ال�صفحة َّثم
خطني مائلني ،هكذا ،/ / :باد ًئ ��ا برقم َّ
الوج ��ه الذي رم ��زتُ له بال َّرم ��ز (و)� ،أو َّ
الظهر الذي رم ��زتُ له بال َّرمز
(ظ) ،فيكون ال َعـزو بهذه َّ
ال�صفحة
ال�صفحة و/ ،/رقم َّ
الطريق ِة/ :رقم َّ
ال�صفحة.
ظ ،/وذلك عند انتها ِء َّ
8 .8ا ِّتب ��ا ُع طريق� � ِة تقري � ِ�ر م ��ا وق� � َع يف الأ�صل على م ��ا هو علي ��ه يف املنت مع
ال�صواب يف الهام�ش ً
حفاظا على
الترَّ قيم عليه ،وبيان ما يرتاءى لنا ِمن َّ
َّ
ال�شخ�صية التَّاريخية لل َّن ِّ�ص.
9 .9ا�ستعمال الأقوا�س على النحو الآتي:
ﭽﭼ حل�صر الآيات القر�آنية.
[ ] حل�صر ِّ
يادات َ
امل�ضاف ِة �إلى ال َّن ِّ�ص ِمن ال ُّن�سخ الأُخرى.
الز ِ
/

فحات املخطوط.
 /للإ�شارة �إلى �أرقام َ�ص ِ
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ثال ًثا� :صور ال ُّن�سخ

�صورة ُن�سخة مكتبة فاحت (ف)
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راب ًعا :ال َّن ُّ�ص املح َّقق

[ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ]

()31

ق� َ
�ري( )32يف
�وم ُيذ َّك� � ُر و ُي َ�ؤ َّن ��ثُ ؛ لأنَّ
�ال العلاَّ م� � ُة اجلوه � ُّ
ِ
�صحاح� � ِه(« :)33الق � ُ
آدم ِّي َني ُيذ َّك� � ُر وي�ؤ َّنثُ ،
�أ�سم ��ا َء ال ُـجم ��و ِع الت ��ي ال َ
فظه ��ا �إذا كانَ لل ِ
واحد لها ِم ��ن َل ِ
()34
قال ُ
�وم( ،)35و َن َف ٍر(َ ،)36
اهلل تَعال ��ى(:)37ﭽ ﯥ ﯦ ﯧﭼ(.)38
ِمث � ُ�لَ :ر ْه ٍط  ،و َق � ٍ
فذ َّكرَ]( ،)39و[ َ
[ َ
قال](:)40ﭽﯰ ﯱ ﯲﭼ( .)41ف�أ َّنثَ »(� .)42إلى( )43هُ نا كال ُم ُه.

أقول( :)44فيه َ
� ُ
نظ ٌر؛ لأنَّ قو َل ُه تَعالى:ﭽﯥ ﯦ ﯧﭼ ،ال يد ُ ُّل( )45على تذك ِري
ال َق ِوم؛ �إذ قد تَق َّر َر يف ِع ِلم ال َّنح ِو(� )46أنَّ َ
يجب
الفعل �إذا �أُ�س ِن َد �إلى امل�ؤ َّن ِث
احلقيقي ُ
ّ
ٍ
�إحل � ُ
حقيقي
ظاهر( )48غ ِري
أنيث( ،)47و�إذا �أُ�س ِن َد �إل ��ى
�اق التَّاء التي هي عالم� � ُة ال َّت� ِ
ِّ
الوجهانُ � :
ظاهر اجلم ِع
ال َّت�أني � ِ�ث يجو ُز في ��ه
ِ
إحلاق ال َّت ��اءِ ،وتر ُكها( .)49ف�إنَّ ُحك � َ�م ِ
�شك �أنَّ َ
احلقيقي ال َّت�أني � ِ�ث( )50وال َّ
ال�سا ِمل ُحك � ُ�م غ ِري
الفعل يف
ُمطل ًق ��ا غ َري املذ َّك ِر َّ
ِّ
القوم فج ��ا َز ُ
ترك التَّاء،
قول ��ه تعال ��ى :ﭽﯥ ﯦ ﯧﭼ ُم�س َت َن� � ٌد(� )51إلى ِ
ظاهر ِ
ُ ()52
ُ
القوم جائزَ
يتم
اال�ستدالل بذلك على ك � ِ
الزم ال َّت� ِ
ول ��و كانَ الق � ُ
أنيث ف�ل�ا ّ
�وم َ
�ون ِ
التَّذك ِري ،كما هو ُم َّدعا ُه ،و�إنمَّ ا يت ُّم اال�ستدالل به( )53عليه()54؛ �إذ( )55لو كانَ الفع ُل
يجب
�وم ،ف�إنَّ الفع � َ�ل �إذا �أُ�س ِن َد �إلى �ضم ِري امل�ؤ َّن � ِ�ث ُمطل ًقا ُ
ُم�س َن ��دً ا �إلى َ�ضم ِري ال َق � ِ
[�إحل � ُ
فلي�س( ،)57ثم �إ َّن ُه قد َتق� � َّر َر � ً
أي�ضا( )58يف ِع ِلم
�اق]( )56عالم ِة ال َّت�أنيث ولي� � َ�س َ
احلقيقي
ظاهر غ ِري
أنيث عند ِ
ترك عالم ِة ال َّت� ِ
ال َّنح� � ِو جوا ُز ِ
كون ِ
الفعل ُم�س َندً ا �إلى ِ
ّ
ُ
الفعل وفاع ِل ِه ،و�أ َّم ��ا �إذا وق َع ال َف�ص ُل بي َن ُهما
ال َّت�أني � ِ�ث فيم ��ا �إذا مل يق ِع
الف�صل ب َني ِ
()60
احلقيقي،
احلقيقي على غ ِري
لف�ضل
ف�َت�رَ ُك عالم ِةال َّت� ِ
أنيث �أح�سنُ ()59؛ �إظها ًرا ِ
ِّ
ِّ
ظاهر( )62امل�ؤ َّن � ِ�ث
احلقيقي( )63فيما
ف� ��إنْ تر َكها كانَ جائزً ا عن � َ�د الإ�سنا ِد �إلى(ِ )61
ِّ
ِ
ُ
�صل ال
الف�صل؛ فعن � َ�د الإ�سنا ِد �إلى
�إذا وق� � َع
ظاهر( )64غ ِري احلقيق � ِّ�ي مع وقو ِع ال َف ِ
ُب� � َّد �أنْ يكونَ �أح�سنَ و�أجو َد( ،)65وم َّث ُلوا ذل ��ك بقو ِله تَعالى:ﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ(،)66
َ
مبراحل
وال َري � َ�ب يف �أنَّ قو َل� � ُه تَعال ��ى:ﭽﯥ ﯦ ﯧﭼ ِم ��ن هذا ال َقبيل ،ف ��كانَ
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اجلوهري ،ثم �إنَّ يف جتوي ��زه( )68خ َلل()69؛ حيثُ
ق�ص � َ�د ُه
ُّ
ع ��ن( )67ال َّدالل ِة على ما َ
لفظ كانَ يف قوله:
أنيث و()70عالم َةاجلم� � ِع( )71امل�ؤ َّن ِث عن ٍ
1/ظَ /ت� � َر َك عالم َة ال َّت� ِ
()74
«�إنْ ( )72كانَ للآدم ِّي�ي َ�ن»( ،)73م ��ع كو ِنه ُم�سندً ا �إلى �ضم ِري �أ�سم ��ا ِء ال ُـجمو ِع .ويف
يجب � ُ
إحلاق �إحدى
العالم َت ِني على ما تق� � َّر َر يف ِع ِلم ال َّنح ِو( ،)75فكانَ �صوا ُبه
ِمثل� � ِه ُ
َ
�ال� :إذا كان � ْ�ت� ،أو �إذا ُكنَّ  .ال َّل ُه َّم � اَّإل �أنْ ُيق � َ
�أنْ ُيق � َ
أويل �أ�سما ِء
�ال( :)76حتري ُر ُه على ت� ِ
()80
املقام،
ال ُـجم ��و ِع مبا ذك َر .لك َّن ُه ال يخلو( )77عن(� )78سماح� � ٍة( )79يف ِم ِثل [هذا]
ِ
رب
هلل على التَّمام]([ ،)81واحلم ُد ِ
كم ��ا ال يخ َفى عل ��ى َذوي الأفهام[ ،واحلم ُد ِ
هلل ِّ
العاملني]([ ،)82واللهَّ ُ امل ِل ُك العلاَّ ُم](.)83
متت([ )84ال ِّر�سال ُة](1/ )85و./
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الهوامش:
وال�صواب ما �أُث ِبت .انظر :تاريخ �آداب
( )1انفرد جرجي زيدان بذكره �إياه با�سم( :مح َّمد) ،وهو خط�أٌَّ ،
اللُّغة العرب َّية :جرجي زيدان (ت1332هـ) ،دار املعارف ،م�صر1913 ،هـ1914/م.327/3:
( )2انظ ��رَّ :
ال�شقائ ��ق ال ُّنعماني ��ة يف ُعلماء ال َّدولة ال ُعثماني ��ة :طا�شكربي زادة (ت968ه� �ـ) ،دار الكتاب
العرب ��ي ،ب�ي�روت1395 ،ه� �ـ1975/م ،228-126:والكواك ��ب ال�سائرة ب�أعيان املئ ��ة العا�شرة :جنم
الدي ��ن محمد بن محمد الغزي (ت1061هـ) ،حتقي ��ق :خليل املن�صور ،دار ال ُكتُب العلم َّية ،بريوت،
ط1418 ،1ه� �ـ1997/م ،108-107/2:وك�ش ��ف ُّ
الظنون عن �أ�سامي الكت ��ب والفنون :م�صطفى بن
عب ��د اهلل كات ��ب جلبي الق�سطنطيني امل�شه ��ور با�سم حاجي خليفة �أو احل ��اج خليفة (ت1067هـ)،
مكتب ��ة املثنى ،بغداد1941 ،مَ ،283/1:
و�شذرات َّ
الذهب يف �أخبا ِر َمن َذهب :عبد احلي بن �أحمد
العك ��ري (ت1089هـ) ،حتقيق :عبدالقادر الأرن ��ا�ؤوط ،ومحمود الأرنا�ؤوط ،دار ابن كثري ،دم�شق،
ط1406 ،1هـ ،335/10:وهدية العارفني �أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�ص ِّنفني� :إ�سماعيل بن محمد �أمني
اب ��ن م�ي�ر �سليم الباباين البغدادي (ت1399ه� �ـ) ،طبع بعناية وكالة املع ��ارف اجلليلة يف مطبعتها
تراجم َمن لهم خم�س ��ونَ ت�صني ًفا
البهي ��ة� ،إ�ستانب ��ول1951 ،م ،142-141/1 :عق ��ود اجلوهَ ��ر يف ِ
العظم (ت1933م)َّ ،
فمِ ائ ٍة ف�أكثرَ  :جميل بك ّ
الطبعة الأهل َّية ،بريوت1322 ،هـ.226-217/1:
(� )3أو كم ��ال با�ش ��ا زاده ،وال يجوز اجلمع بينهما كما يقول بع�ضهم( :ابن كمال با�شا زاده)؛ لأنَّ (زاده)
فذك ُر �إحداهم ��ا تُغني عن ا ُلأخرى .انظر :املعج ��م َّ
الذهبي (فار�سي-
كلم ��ة فار�س َّي ��ة تعني« :ابن»ِ ،
عربي) :د.مح َّمد التوجني ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1969 ،1م.308:
ال�سائرة ،107/2:و�شذرات َّ
الذهب.335/10:
( )4انظر :الكواكب َّ
تراجم لأ�شه ��ر ال ِّرجال وال ِّن�ساء من الع ��رب وامل�ستعربني وامل�ست�شرقني):
( )5انظ ��ر :الأع�ل�ام (قامو�س ِ
خريالدين الز ِّر ِكلي (ت1976م) ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط2002 ،15م.133/1:
( )6انظ ��ر :ابن كم ��ال با�ش ��ا و�آرا�ؤه االعتقاد َّية� :سيد ُح�سني �سي ��د باغجوان ،ر�سالة دكت ��وراه ب�إ�شراف:
�أ.د.محم ��ود �أحم ��د خفاج ��ي ،كل َّي ��ة ال َّدع ��وة و�أُ�ص ��ول الدِّ ي ��ن ،جامع ��ة �أ ّم الق ��رى ،مك ��ة املك َّرمة،
1414هـ1992/م.71-69:
( )7انظ ��رَّ :
ال�سائ ��رة ،107/2:و�ش � َ�ذرات َّ
الذه ��ب،335/10:
ال�شقائ ��ق ال ُّنعماني ��ة ،126:والكواك ��ب َّ
والأعالم.130/1:
( )8انظ ��رَّ :
ّميمي الغز ّّي (ت1010هـ)،
ال�سن َّية يف ِ
الطبقات َّ
تقي الدِّ ين عب ��د القادر الت ّ
تراجم احلنف َّيةّ :
حتقي ��ق :عبد الق ��ادر احلل ��و ،املجل�س الأعل ��ى ُّ
لل�ش� ��ؤون الإ�سالم َّي ��ة ،القاهرة1390 ،ه� �ـ،409/1:
والأعالم.133/1:
( )9انظ ��ر :عثمانلىم�ؤلفل ��رى :محم ��د طاه ��ر برو�س ��ه ل ��ى (ت1925م) ،مطبع ��ة عام ��ره� ،إ�ستانبول،
1333هـ.223/1:
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ال�شقائ ��ق ال ُّنعماني ��ةَّ ،126:
( )10انظ ��رَّ :
ال�سن َّي ��ة ،409/1:و�ش � َ�ذرات َّ
الذه ��ب،335/10:
والطبق ��ات َّ
والأعالم.130/1:
( )11انظ ��ر :ر�سال ��ة يف االختالف بني املاتريد َّي ��ة والأ�شاعرة� :ضمن جمموعة فيه ��ا خم�س ر�سائل البن
كمال با�شا� ،إ�ستانبول1304 ،هـ.2:
( )12انظر:
Kemal Paşa Zâde,Parmaksızoğlo,ismet,Islam Ansiklopedisi,Istanbul,1955,VI,561.

ابن كمال با�شا ،ع�صمت برماغ�سز ،املو�سوعة الإ�سالم َّية� ،إ�سطنبول1955 ،م.561/6:
( )13انظرَّ :
ال�شقائق ال ُّنعمانية.126:
ال�سائرة.107/2:
( )14انظر :الكواكب َّ
( )15انظر:
Kemal PaşaZâde,VI,561

ابن كمال با�شا.561/6:
تراجمهم يفَّ :
ال�شقائق ال ُّنعمان َّية ،87:و ،90و ،169و.199
( )16انظر ِ
تراجمهم يفَّ :
ال�شقائق ال ُّنعمان َّية.313 ،308 ،307 ،302 ،297 ،294 ،273،289 ،265:
( )17انظر ِ
( )18انظر :ابن كمال با�شا و�آرا�ؤه االعتقاد َّية.98:
(َّ )19
ال�شقائق ال ُّنعمان َّية.227:
(َّ )20
ال�سن َّية.409/1:
الطبقات َّ
ال�سعود �أفن ��دي (املتو َّفى982هـ) ،درا�س� � ٌة وحتقيقٌ� :صفاء
( )21ر�سال ��ة يف معرف ��ة لفظ َ
(چ َلبي) لأب ��ي ُّ
ال�ساد�س
ال�سنة الرابعة والع�شرون ،العدد َّ
�صاب ��ر جميد البياتي ،جملة �آفاق ال َّثقافة والترُّ اث ،دبيَّ ،
والتّ�سعون1438 ،هـ2016/م.164-163:
( )22انظر:
C:I,1956,116.şarkiyat Mecmuası,:KelimelerinMüzekkerlikVeMüenneslikKeyfiyetineDai
rMüstakilEserlerArapça’da

بطرائق التَّذكري وال َّت�أنيث يف العرب َّية :جملة ال�شرق َّيات ،العدد (.116 :1956 ،)1
امل�ؤ َّلفات امل�ستق َّلة
ِ
( )23انظر:
Kemal Paşa oğlununEserleri,şarkiyatMecmuası, C:VII,1972,131.

�آثار ابن كمال با�شا :جم َّلة ال�شرق َّيات ،العدد (.131 :1972 ،)7
( )24انظر :عقود اجلوهَ ر.223/1:
( )25انظر:
,116KelimelerinMüzekkerlikVeMüenneslikKeyfiyetineDairMüstakilEserlerArapça’da
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بطرائق التَّذكري وال َّت�أنيث يف العرب َّية.116 :
امل�ؤ َّلفات امل�ستق َّلة
ِ
( )26انظر:
Kemal Paşa oğlunun Eserleri,131.

�آثار ابن كمال با�شا.131 :
( )27انظر :عقود اجلوهَ ر.223/1:
( )28انظرَّ :
ال�شقائق ال ُّنعمانية.121:
( )29املعج ��م املو�سوع � ّ�ي للم�صطلحات التَّاريخ َّي ��ة ال ُعثمان َّية :د�.سهيل �صابان ،مراجع ��ة :د.عبدال َّرزاق
محمد ح�سن بركات ،مكتبة امللك فهد الوطن َّية ،ال ِّريا�ض1421 ،هـ200/م.174:
( )30انظرَّ :
ال�شقائق ال ُّنعمانية ،126:والكواكب ال�سائرة.108/2:
( )31زياد ٌة من�( :أ) ،و(ن).
ن�صر الفارابي� ،أ�ص ُل ��ه من فاراب ببالد الرتك ،ف ُن ِ�سب �إليها� ،إما ٌم يف
( )32ه ��و �إ�سماعيل بن ح َّماد� ،أبو ٍ
اللُّغة والأدب ،وج ِّي ُد ِّ
وعل ًما ،قر�أ العرب َّي َة على �أبي علي
اخلط ،كان من �أعاجيب الزمان ذكا ًء وفطن ًة ِ
وال�سريايف ،و�ص َّنف ُكت ًبا منها :ال�صّ حاح ،و ُمقدِّ مة يف ال َّنحو� ،سافر �إلى احلجاز وباديتها،
الفار�سي ِّ
والعراقَّ ،
وحط ع�صا الترِّ حال بني�سابور ،وفيها تويف يف حدود �سنة ( 400هـ) ،وقيل393( :هـ).
انظر ترجمتَه يفُ :نزهة الألباءيف طبقات الأدباء� :أبو الربكات كمال الدين عبد الرحمن الأنباري
(ت577ه� �ـ) ،حتقيق :د�.إبراهيم ال�سامرائي ،مكتبة املن ��ار ،الأردن ،ط1405 ،3هـ1985/م،334:
ومعج ��م الأدب ��اء :ياقوت احلم ��وي (ت626هـ) ،حتقي ��ق� :إح�س ��ان عبا�س ،دار الغ ��رب الإ�سالمي،
ب�ي�روت ،لبن ��ان،ط1991 ،3م ،269/2 :و�إنباه ال ُّرواةعلى �أنباه ال ُّنح ��اة� :أبو احل�سن علي بن يو�سف
القفط ��ي (ت646هـ) ،حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،مطبع ��ة دار الكتب امل�صرية ،القاهرة،
1137هـ ،194/1 :1952/و�سري �أعالم ال ُّنبالء� :شم�س الدين محمد بن �أحمد َّ
الذهبي (ت748هـ)،
�أ�شرف على حتقيقه�ُ :شعيب الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،80/17:وبغية الوعاة يف طبقات
ال�سيوطي (ت911هـ) ،حتقيق :محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،املكتبة
اللُّغوي�ي�ن وال ُّنحاة :جالل الدِّ ين ُّ
الع�صرية للطباعة والن�شر ،بريوتَ ،446/1:
و�شذرات َّ
الذهب ،142/3:والأعالم.313/1:
ملعجمِ ه َّ
ال�شهري املو�سوم بــــ «تاج اللُّغة و�صحاح العرب َّية» .وللعلماء يف
اال�سم
( )33ال�صّ حاح :هو ُ
املخت�ص ُر َ
َ
ٌ
اجتاهات:
خالف ،ميكننا �أن َنح�ص َر �أقوا َلهم يف �أربعة
بط �صا ِده
ٍ
َ�ض ِ
�اب ه ��ذا االجت ��اه �أنَّ َّ
َّبيدي
حيح هو الك�س ُر ال غ�ي ُ�ر .قال الز ُّ
االجت ��اه الأول :ي ��رى �أ�صح � ُ
ال�ص َ
ال�ضبط َّ
يف مقدِّ م ��ة التَّاج« :اختُلف يف �ضبط لفظ ال�صّ حاح ،فاجلاري عل ��ى �أل�سنة ال َّنا�س الك�س ُر ،و ُينكرون
جي ،ونو ُر
اخلطيب
ورجح ُه
ُّ
ُ
الفت � َ�حَّ .
التربيزي على الفتح ،و�أق� � َّره ُّ
يوطي يف املزهر .ومث ُلهم ال ِق َّن ْو ُّ
ال�س ُّ
راح.
املكي،
الدين العفيف
ُ
و�صاحب ُّ
ِ
العليفي ّ
ّ
ال�ص ِ
َ
ال�صا ِد بالفتح ال بالك�سر .قال �أبو �إ�سحاق
االجت ��اه ال َّث ��اين :ينق ��ل �
ُ
أ�صحاب هذا االجتاه �أنَّ �ضبط َّ
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َّ
كتاب اجلوه ��ريِّ  ،فقلتُ لهِ :من
ال�شاطب ��ي�« :س�ألن ��ي ال�شيخ القا�ضي �أبو عب ��داهلل امل َّقريُ عن ا�سم ِ
النا�س َمن ُ
بالفتح مبعنى ال�صحيح،كما
حاح بالك�سر ،ومنهم َمن َيفتح .فقال� :إنمَّ ا هو
ِ
يقول له ِّ
ال�ص ُ
ِ
كحنان» .وقال البدر ال َّدماميني يف حتفة الغريب:
�صح َ
�صح ،ويحتمل �أن يكون م�صد َر َّ
ذكره يف باب َّ
ال�صحيح ،واجلاري عل ��ى �أل�سنة كث ٍري ك�س ُرها عل ��ى �أ َّنه جم ُع
ال�صاد ا�س� � ٌم مف َر ٌد مبعن ��ى َّ
ه ��و بفت ��ح َّ
الكتاب ُير َوى بهماَ ،
بالفتح ال غ ُري،
وقيل� :إنَّ امل�ص ِّن َف �س َّماه
املناوي:
�صحيح ،وبع�ضهم ُينكره .وقال
ُّ
ُ
ِ
وقال َّ
ُك�سر.
ال�شيخ مح ّمد بن �أبي احل�سن البكري ال�صديقي امل�صري :ال�صّ حاح ال ت َ
االجت ��اه ال َّثال ��ث :يتم َّث ��ل بالق ��ول بجواز الوجهني مع ترجيح الفتح .وم ��ن القائلني به الفقيه �أبو
وي عن َّ
الطبالوي �أ َّن ُه ق ��ال :ال�صّ حاح ،بالفتح �أف�صح و�أكرث
هلل محم ُد بنُ يحيى الباهل � ُّ�ي ،و ُر َ
عب � ِ�دا ِ
اً
ا�ستعمال.
االجت ��اه ال َّراب ��ع :يذه � ُ�ب �أ�صحاب ��ه �إلى الق ��ول بجواز الوجه ِني � ً
أي�ضا ،ولك ��ن مع ترجيح الك�سر.
ال�صاد،
نق � َ�ل الإم � ُ
ال�سيوطي عن �أب ��ي زكر ّيا اخلطيب التربي ��زي يف ال�صّ حاح� ،أ َّنه يق ��ال :بك�سر َّ
�ام ُّ
وظراف ،ويقال :بالفتح ،نعتٌ مفر ٌد مثل� :صحيح ،وقد
وه ��و امل�شهور ،وهو جم� � ُع� :صحيح ،كظريفِ ،
و�صح ��اح ،و�شحيح َ
ورج َح
جاء( َفعال) بفت ��ح الفاء لغ ًة يف ( َفعيل) ك�صحيح َ
و�شحاح ،وبريء و َبراءَّ .
وذهب الإمام املح ّقق ابنُ الط ِّيب
اخلطيب
ُّ
ُ
يوطي يف املزهرَ .
التربيزي الك�س َر على الفتح ،و�أق َّره ُّ
ال�س ُّ
ال�صحيح ما ُي�صار �إليه وال يعدل
الفا�سي �إلى �أ َّنه مل يرد عن امل�ؤ ِّلف يف تخ�صي�ص � ِ
بال�سند َّ
أحدهما َّ
ّ
عنه ،فكال َّ
رجحه على الك�سر وامل�شهور الك�سر .وندر
ال�ضبطني �صحي ٌح خال ًفا ملن �أنك َر َ
الفتح ،وملن َّ
�أن ينطق �أح ٌد يف زماننا بالفتح.
�اذ �أحم ��د �سامل ِّ
وانته ��ى الأ�ست � ُ
الفتح والك�س َر كالهما �صحي ٌح ،والك�س ُر �أ�شه ُر
ال�ش
نقيطي �إلى �أنَّ َ
ّ
حاح»
حيح-
�سماعي ال قيا�س � ٌّ�ي ،يف ح َني �أنَّ ِّ
«ال�ص َ
«ال�صح ��اح» بالفتح –مبعنى َّ
الروايت�ي�ن؛ لأنَّ َّ
ٌّ
ال�ص ِ
والقيا�س م ًعا ،فـ( ِفع ��ال) جم ٌع ُم َّط ِر ٌد يف ( َف ِعي ��ل و َف ِعيلة) مبعنى الفاعل؛
بالك�س � ِ�ر َيع�ض� �دُه ال�سما ُع
ُ
تق ��ول يف جم ��ع كر ٍمي وكرمي ٍةِ :كرا ٌم ،فال َينبغ ��ي لأحدٍ –بعدَ ذلك� -أنْ ُي َخ ِّط � َ�ئ �إحدَ ى اللغتينْ  ،ف�إن
ُ
والفرق
ناح عليه.
اقت�ص� � َر عل ��ى �إحداهما �أو اختا َرها دونَ � ِ
َ
إعالن ال َّنك ِري على اللُّغ ��ة الأخرى ،فال ُج َ
بالك�سر ٌ
بالفتح ٌ
و�صف للُّغات الواردة
وال�صح ��اح
و�صف
حاح
ِ
بال�صح ِةِّ ،
للمعجم ِّ
ال�ص َ
بينهم ��ا ه ��و �أنَّ َّ
ِ
ِ
بال�صحة.
فيه ِّ
انظر :ال�صّ حاح (تاج اللُّغة و�صحاح العرب َّية)� :إ�سماعيل بن ح َّماد اجلوهري (ت حدود400هـ)،
حتقي ��ق� :أحم ��د عبد الغف ��ور َّ
عطار ،دار العل ��م للمالي�ي�ن ،ب�ي�روت ،ط1987 ،4م(111:املق َّدمة)،
والإف ��ادات والإن�شادات :لأبي �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�س ��ى َّ
أندل�سي (ت790هـ) ،درا�سة
ال�شاطبي ال
ّ
وحتقيق :د .محمد �أبو الأجفان ،م� َّؤ�س�سة ال ِّر�سالة ،بريوت ،ط1403 ،1هـ1983/م ،141:واملزهريف
ال�سيوطي (ت911هـ) ،حتقيق :ف� ��ؤاد علي من�صور ،دار ال ُكتب
عل ��وم اللُّغة و�أنواعها :ج�ل�ال الدين ُّ
العلمي ��ة ،ب�ي�روت ،ط1418 ،1هـ1988/م ،97/1:وت ��اج العرو�س من جواه ��ر القامو�س :مح ّمد بن
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مح ّمد ب ��ن عبدالر ّزاق احل�سيني� ،أب ��و الفي�ض ،املل ّقب مبرت�ضى ،الزَّبي ��دي (ت1205هـ) ،حتقيق:
جمموع ��ة من املحقق�ي�ن ،دار الهداي ��ة ،75/1:وال ُبلغة يف �أُ�ص ��ول اللُّغة� :أبو الطي ��ب محمد �صديق
ال�سامرائي ،ر�سالة
خ ��ان احل�سيني البخاري ال ِق َّنوجي (ت1307هـ) ،حتقيق� :سه ��اد حمدان �أحمد َّ
ماج�ستري ب�إ�شراف� :أ.د� .أحمد خطاب العمر ،كل َّية الترَّ بية ،جامعة تكريت ،العراق2004 ،م،186:
وكفاي ��ة املحت ��اج ملعرفة َمن لي�س يف الدِّ يب ��اج� :أحمد بابا التَّن ُبكتي (ت1036ه� �ـ) ،درا�سة وحتقيق:
الأُ�ست ��اذ مح َّمد مطي ��ع ،وزارة الأوقاف ُّ
وال�ش� ��ؤون الإ�سالم َّية ،اململكة املغرب َّي ��ة1421 ،هـ2000/م:
ال�صحاح بني الفتح والك�سر� :أحمد �س ��امل ِّ
نقيطي ،مقا ٌل متا ٌح
ال�ش
ا�سم كت � ِ
�اب ِّ
ّ
 ،45-44/2و�ضب ��ط ِ
على ال ّنت.
َ
الع�ش� � َرة يرج ُعونَ ِ�إ َلى �أ ٍب َو ِاحدَ ،و ُ�س ُّموا ً
( )34ال َّره ��ط :هم اجلماع ُة َن ْحو ْ
رهطا ت�ش ُّب ًها بال َّرهط ا َّل ِذي هُ َو
قطع� � ٌة ُ�ش ِّقق ��ت ُ�سيوراَ ،ومل تقطع �أطرافه ��ا مثل ّ
ال�شرك َفتكون فروعها َ�ش َّت ��ى َو�أَ�صل َها َواحد تلب�سها
اجلا ِر َي ��ة ُي َقال َل َها َر ْهط .انظر :الفروق اللُّغو َّي ��ة� :أبو هالل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل الع�سكري
(ت نح ��و 395ه� �ـ) ،حقَّق ُه وع َّلق عليه :مح َّم ��د �إبراهيم �سليم ،دار العلم والثقاف ��ة لل َّن�شر والتَّوزيع،
القاهرة.280:
نق�ص ْت من ُن�سخ ِة «ال�صّ حاح» املطبوعة.
(َ )35
( )36يف (�أ) ،و(ن) :ره ��ط ،ونف ��ر ،وقوم .وال َّن َفر :هم اجل َم َاعة َن ْحو ا ْل ْ
ا�صة ينفرون
ع�ش َرة من ال ِّر َجال َخ َّ
ل ِقتَال َو َما �أ�شبههُ .انظر :الفروق اللُّغو َّية.280:
( )37ويف ُن�سخة «ال�صّ حاح» املطبوعة :قال تعالى.
(� )38سورة الأنعام /من الآية.66 :
( )39زياد ٌة من�( :أ) ،و(ن).
( )40زياد ٌة من�( :أ) .ويف( :ن) :وقال .ويف ُن�سخة «ال�صّ حاح» املطبوعة :وقال تعالى.
(� )41سورة ُّ
ال�شعراء /من الآية.105 :
(.2016/5 )42
نق�ص ْت من�( :أ).
(َ )43
( )44القائ ُل هو ابنُ كمال با�شاُ ،م�ؤ ِّلف هذه ال ِّر�سالة.
ال�صواب؛ لأنَّ ال�ضم َري يعود على (قوله) ،وهو ُمذ َّك ٌر.
( )45يف (�أ) ،و(ن) :ال ت ُد ُّل .وما يف (ف) هو َّ
نق�ص ْت من( :ن).
(َ )46
( )47ه ��ذا حك� � ٌم �أغلب � ٌّ�ي ال ُمطل� �قٌ؛ لأنَّ �سيبوي ِه ق � َ
�ال« :وقال ُ
بع�ض الع ��رب :قال ُفالن� � ُة» .الكتابَ :عمرو
ال�سالم محمد ه ��ارون ،دار الكتب
اب ��ن عثمان �أب ��و ِب�شر �سيبويه (ت180ه� �ـ) ،حتقيق و�شرح :عبد َّ
العلمي ��ة ،بريوت،ط .38/2 :3وقال ال َّر�ضي« :فالأغلب يف َّ
احلقيقي املتَّ�صل برافعهُ � :
إحلاق
الظاهر
ّ
بت هندٌُ ،
ع�ض ال َعرب:
و�ض ِرب ��ت
ِ
عالم ��ة ال َّت�أنيث برافع ��ه ،نحو�ُ :ض ِر ْ
الهندان ،وحكى �سيبوي ِه ع ��ن َب ِ
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ق ��ال فالنة ،ا�ستغنا ًء بامل�ؤ َّنث َّ
الظاهر عن عالمته� ،أنكره امل ِّربد ،وال وجه لإنكار ما حكى �سيبويه مع
ثقت ��ه و�أمانت ��ه»� .شرح الكافية :ال َّر�ضي الأ�سرتاباذي (ت 776ه� �ـ) ،حتقيق:د .ح�سن احلفظي ،ود.
يحي ��ى ب�شري امل�صري ،ط ،1مطابع جامعة الإمام مح َّمد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض1414 ،هـ/
1993م.341/3:
( )48يف (�أ)َّ :
الظاهر.
املف�ص ��ل للزَّمخ�شري :يعي�ش بن علي بن يعي�ش �أبو البقاء ،الأ�سدي املو�صلي ،املعروف
( )49انظ ��ر� :شرح َّ
ال�صانع (ت643هـ) ،ق َّدم له :د� .إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
باب ��ن يعي� ��ش وبابن َّ
ط1422 ،1ه� �ـ2001/م ،360/3:واملذ َّك ��ر وامل�ؤ َّنث�:أب ��و بكر ،محمد بن القا�س ��م الأنباري (ت328
ه� �ـ) ،حتقي ��ق :مح َّمد عب ��د اخلالق ع�ضيم ��ة ،مراجعة :د .رم�ضان عب ��د ال َّت ��واب ،وزارة الأوقاف،
جمهور َّي ��ة م�صر العرب َّية1401 ،ه� �ـ1981/م .184/2:ومع جتويز ال ُّنحا ِة التَّذك�ي َ�ر وال َّت�أنيث للفعل
�ازي ،ف�إنَّ جمهو َرهم َّ
املف�صل يف عل ��م العرب َّية� :أبو القا�سم
م ��ع امل�ؤ َّنث املج � ّ
ف�ضل ��وا ال َّت�أنيث .انظرَّ :
محم ��ود ب ��ن عمر الزمخ�ش ��ري اخلوارزم ��ي (ت538هـ) ،حتقيق :فخ ��ر �صالح ق ��دارة ،دار ع َّمار،
ع َّمان ،ط1425 ،1هـ2004/م ،187:و�شرح الكاف َّية ،340/4:وهمع الهوامع يف �شرح جمع اجلوامع:
يوطي (ت911ه� �ـ) ،حتقيق :عب ��د العال �سامل مك ��رم ،عامل الكت ��ب ،القاهرة،
ج�ل�ال الدِّ ي ��ن ُّ
ال�س ّ
1421ه� �ـ2001/م .65/6:وذهب � ْ�ت الأ�ستاذة جن�ل�اء َّ
العطار �إل ��ى �أنَّ ا�ستقراء َّ
ال�شواه ��د القر�آن َّية
أنيث
يقت�ض ��ي التفري ��قَ يف احلك ��م بني ال َّلفظ � ّ�ي
واملعنوي ،ف ��كان الأجد ُر به ��م �أن يقولوا بوج ��وب ت� ِ
ّ
الفع � ِ�ل �أو على الأقل بك�ث�ر ِة ت�أنيثه �إذا كان الفاع ��ل َّ
الظاه ُر �أو نائ ُبه م�ؤ َّنثا جماز ًّي ��ا لفظ ًّيا متَّ�صلاً ،
أنيث الفع ��ل �إن كان الفاع� � ُل َّ
الظاهر �أو نائ ُب ��ه م�ؤ َّنثا معنو ًّي ��ا جماز ًّيا .انظر:
و�أن يقول ��وا بوج ��وب ت� ِ
الع ��دول ع ��ن املطابقة بني �أج ��زاء اجلملة :جنالء مح َّمد ن ��ور َّ
عطار ،دار ابن كث�ي�ر ،دم�شق ،ط،1
1418هـ1998/م.235:
( )50منُ �( :
نق�ص ْت من�( :أ) ،و(ن).
إحلاق التَّا ِء � )...إلى ...( :غ ِري
احلقيقي ال َّت� ِ
أنيث) َ
ِّ
( )51يف (ن)ُ :م�س َندٌ؛ وهو َّ
مثل هذا املقام.
ال�شائ ُع والأ�شه ُر يف ِ
�وب دخي ٌل على العرب َّيةَ ،يعتم ��د على �إدراج الفعل امل�ساعد ( َّمت)؛ ل ُيت َو َّ�صل به �إلى م�صدر الفعل
(� )52أُ�سل � ٌ
وال�صواب يف هذا ونح ��وه ُ
الفعل
حذف ِ
امل ��راد ذكره؛ هرو ًبا م ��ن ا�ستعمال الفعل املبني للمجه ��ولَّ .
مبني للمجه ��ول من امل�صدر الذي يليه ،فيقال هنا( :ف�ل�ا ُي�س َتدَ ُّل بذلك) ،اً
بدل
و�ص ��و ِغ ٍ
( َّمت)َ ،
فعل ٍّ
مقام الإخبا ِر عن الكمال
ع ��ن (فال يت ُّم اال�ست ��دالل بذلك)؛ �إذ مو�ض ُع الفعل ( َّمت) وم�شتقَّاتها ه ��و ُ
�أو االنته ��اء ب�أنواعه ،كقولناَّ :متت ال ِّر�سالة ،و َّمتت الآية ،و َّمتت الق�صيد ُة ،و َّمت الكتاب ،وغري ذلك.
�وي :يو�سف منر ذياب ،وزارة ال َّثقافة ،دائرة ُّ
ال�ش� ��ؤون ال َّثقاف َّية ،بغداد،
انظ ��ر :يف دائرة ال َّنقد اللُّغ � ّ
ال�صحي ��ح� :أ.د.نعم ��ة رحيم الع� �زَّاوي ،دار ُّ
ال�ش�ؤون ال َّثقاف َّي ��ة ،بغداد ،ط،1
1988م ،79:والتَّعب�ي�ر َّ
2001م.195-194:
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وال�سياق يقت�ضيها.
(َ )53
نق�ص ْت من( :ن)ِّ .
وال�سياق يقت�ضيهما.
(َ )54
نق�صتا من�( :أ)ِّ .
( )55يف (�أ) :فيما �إذا .ويف (ن)� :إن.
( )56زياد ٌة من�( :أ).
ولي�س الفع ُل مُ�سندً ا �إل ��ى �ضمري امل�ؤ َّنث ُمطل ًقا،
( )57يف (�أ) ،و(ن) :في ��ه .واملق�ص ��ود به ��ذه العبارة هوَ :
فلي� ��س � ُ
البالغي ،وهو �أنْ ُيع ِّلق
إحلاق عالم ِة ال َّت�أنيث به واج ًبا .وعبارة (ولي� ��س فلي�س) من الترَّ ديد
ّ
املف�صل يف
املتك ِّل � ُ�م لفظ ًة من الكالم مبعنى ،ثم ير ِّددُها بعينها ويع ِّلقه ��ا مبع ًنى �آخر.انظر :املعجم َّ
عل ��وم البالغ ��ة ،البديع والبيان واملعاين :د� .إنعام ف َّوال ع� � َّكاوي ،مراجعة� :أحمد �شم�س الدِّ ين ،دار
الكتب العلم َّية ،بريوت ،ط1417 ،2هـ1996/م.303:
نق�ص ْت من�( :أ).
(َ )58
طال ال ��ك ُالم فهو �أح�سنُ  ،نحو قول ��ك :ح�ض َر القا�ضي ام ��ر�أ ٌة؛ لأ َّن ُه �إذا َ
�ال �سيبوي� � ِه« :وك َّلما َ
( )59ق � َ
طال
�ذف �أجمل ،وك�أ َّن ��ه �شي ٌء ي�صري اً
�كالم كان احل � ُ
بدل م ��ن �شيءٍ ...و�إنمَّ ا حذفوا ال َّت ��اء؛ لأ َّنهم �صار
ال � ُ
َ
َ
عندهم �إظها ُر امل�ؤ َّنث يكفيهم عن ذكرهم التَّاء» .الكتاب .38/2:وقال امل ِّربد�« :أال ترى �أنَّ ال َّن ْح ِويني
ا�ضي ا ْل َي ْوم ْام� � َر�أَ ٌة َيا َفتى ،فيجيزون
�ام ِه ْن� �دٌَ ،وذهب جاريتُك ،ويجيزون :ح�ض ��ر ال َق ِ
اَل َي ُقو ُل ��ونَ َ :ق � َ
الحْ َ ذف َم َع طول ا ْلكَلاَ م لأَ َّنهم ي َر ْونَ َما َزاد ً
ما ُح ِذف» .املقت�ضب :محمد بن يزيد امل ِّربد� ،أبو
عو�ضا مِ َّ
العبا�س (ت 285هـ) ،حتقيق :محمد عبداخلالق ع�ضيمة ،عامل الكتب ،بريوت1388 ،هـ.238/2:
ٌ
حتريف.
لفعل .وهو
( )60يف (�أ)ِ :
نق�ص ْت من�( :أ).
(َ )61
( )62يف (�أ)َّ :
ٌ
م�ضاف �إلى امل�ؤ َّنث ،و�أ َّما الت ُ
َّعريف فعلى �أ َّنه
الظاهر .وكالهما جائزٌ� ،أ َّما التَّنكري فعلى �أ َّنه
ٌ
مو�صوف بامل�ؤ َّنث.
نق�ص ْت من( :ن).
(َ )63
( )64يف (�أ)َّ :
الظاهر.
( )65انظ ��ر :الكت ��اب ،38/2:واملقت�ض ��ب ،238/2:وقال ال َّر�ض � ّ�ي -وهو يتح َّد ُث ع ��ن الف�صل بني الفعل
قامت اليوم امر�أ ٌة ،فالإحلاق �أجود ،لأنَّ امل�سند �إليه يف احلقيقة
والفاعل« : -و�إنْ كان بغ ِري �إال ،نحوْ :
ُ
احلذف ف�إنمَّ ا اغ ُت ِفر لطول الكالم ،ولكون الإتيان بالعالمة� ،إذن ،وعدً ا
هو املرتفع يف الظاهر ،و�أ َّما
طلعت
بال�ش ��يء مع ت�أخري املوع ��ود ،و�إنْ كان الظاه ُر غ َري
حقيقي ال َّت�أنيث ،ف� ��إنْ كان متِّ�صال ،نحوِ :
ّ
َّ
ال�شم� ��س ،ف�إحل ��اق العالمة �أح�س ��ن من تركها ،والكل ف�صي ��ح ،و�إن كان ُمنف�ص�ل�ا ،فرتك العالمة
احلقيقي على غريه� ،سواء كان ب�إال �أو بغريها»� .شرح الكاف َّية.340/3:
�أح�سنُ � ،إظها ًرا ل َف�ضل
ّ
(� )66سورة البقرة /من الآية.275 :
ال�صواب.
( )67يف (�أ) ،و(ن)ِ :من .وهو َّ
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ال�صواب.
( )68يف (�أ) ،و(ن) :حتريره .وهو َّ
ال�صواب.
( )69يف (�أ)ِ :خال ًفا .ويف( :ن) :خلاً  .وما يف (ف) هو َّ
�ان يف ا�س ��م واحد؛ ف�أداة
ال�ص ��واب؛ لأ َّنهم ��ا �-أي :العالمت�ي�ن -ال جتتمع � ِ
( )70يف (�أ) ،و(ن)� :أو .وه ��و َّ
ال�صواب.
التَّخيري بينهما هي َّ
( )71يف (�أ) ،و(ن) :جم ��ع .فالتَّنكري عل ��ى ن َّية الإ�ضافة ،والتَّعريف على ق�ص � ِ�د الو�صف َّية ،والأ َّول �أ�شه ُر
و�أك ُرث.
حاح املطبوعة ،ولذكر ِه �إ َّياه يف َمطل ِع
( )73يف (�أ) ،و(ن)� :إذا .وهو َّ
ال�صواب؛ ملطابقته ما يف ُن�سخ ِة ال�صّ ِ
ال ِّر�سال ِة كذلك.
( )73ال�صّ حاح.2016/5:
نق�ص ْت من�( :أ).
(َ )74
( )75اجلم ��و ُع الت ��ي يجب عو ُد َّ
ال�سامل ،وجم ��ع التَّك�سري للم�ؤ َّنث
ال�ضمري عليه ��ا م�ؤ َّن ًثا هي :جم� � ُع امل�ؤ َّنث َّ
املف�صل
العاق ��ل ،وجم ��ع التَّك�سري لغري العقالء ،ال ُمطلق اجلم ِع كما ذكره رحم� � ُه اهلل .انظر� :شرح َّ
الب ��ن يعي� ��ش ،384-381/3:وهمع الهوام ��ع ،205/1:و�أحوال َّ
ف�س ��ره :زك َّية بنت فارغ
ال�ضمري مع ُم ِّ
اب ��ن مربوك ال ّلحياين ،ر�سالة ماج�ستري ب�إ�شراف� :أ.د.عبد ال َّرحمن �إ�سماعيل ،كل َّية اللُّغة العرب َّية،
جامعة �أ ّم القرى ،م َّكة املك َّرمة1423 ،هـ2002/م 14 :وما بعدها.
( )76يف (�أ) ،و(ن) :يبني.
ٌ
حتريف.
( )77يف (ن) :يخ .وهو
( )78يف (�أ) :من.
ٌ
ت�صحيف.
( )79يف (ن)� :سماجة .وهو
وال�سياق يقت�ضيه.
( )80زياد ٌة من�( :أ)ِّ .
( )81زياد ٌة من�( :أ) ،و(ن) .ويف (ن) :الإمتام.
( )82زياد ٌة من( :ن).
( )83زياد ٌة من�( :أ) ،و(ن).
( )84يف (ن)َّ :مت َّمت.
( )85زياد ٌة من�( :أ).
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املستدرك على حتقيق
د .عبداهلل الفالح لالمع العزيزي
�أ.د .عدنان محمود عبيدات

بد�أت العمل يف حتقيق �شرح املعري لديوان املتنبي املعروف بالالمع العزيزي
منذ عام 2008م ،حني كنت � ً
أ�ستاذا زائ ًرا يف اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة،
وتفرغت للعمل به ليل نهار �أثناء تفرغي العلمي والإجازة يف جامعة طيبة منذ عام
2016 -2011م.
وا�ستم ��ر العم ��ل ب ��ه حت ��ى نهاي ��ة ع ��ام 2016م ،وقد �سبقن ��ي �إل ��ى ن�شر هذا
املخط ��وط الأ�ستاذ محمد �سعيد مولوي ،و�ص ��درت الطبعة الأولى ب�أجزائه الثالثة
غ�ي�ر الفهار�س عن مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�س ��ات الإ�سالمية بالريا�ض
يف الأع ��وام 2012 ،2010 ،2008م ،وعل ��ى ه ��ذا التحقي ��ق م�آخذ كث�ي�رة ي�صعب
وا�ضح ��ا يف خدمة الن�ص ،فجاءت حوا�شيه
ق�صر تق�ص ًريا ً
ح�صره ��ا؛ لأن املحقق َّ
قليل ��ة على كرثة ما يحتاجه ال�شرح من تو�ضي ��ح� ،إ�ضافة �إلى ما به من ت�صحيف،
وميكن القول� :إننا لو �أردنا �أن نكتب عنه م�ستدر ًكا حلققناه مرة �أخرى.
و�سبقن ��ي � ً
أي�ضا لن�شر حتقيق الالمع العزيزي �شرح ديوان املتنبي لأبي العالء
املعري الدكتور عبد اهلل بن �صالح الفالح املدر�س بكلية العلوم والآداب يف جامعة
الق�صي ��م يف اململك ��ة العربية ال�سعودية ،و�ص ��در ال�شرح ع ��ن دار ال�صحوة للن�شر
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والتوزي ��ع يف القاهرة ،قدم املحقق يف هذا الكتاب جهدً ا كب ًريا ي�شكر عليه ،وخدم
الن� ��ص خدم ��ة ا�ستثنائية يف كل ما يطلب ��ه ،فلقد حقق الآي ��ات القر�آنية الكرمية،
والأحاديث النبوية ال�شريفة ،والأمثال العربية ،والأقوال امل�أثورة ،وترجم للأعالم
�إل ��ى حد كبري ،ووق ��ف عند الأماكن والديار ،و�ض َبط الن� ��ص ،كما ن�سخه النا�سخ،
ولك ��نْ كانت هناك بع� ��ض املالحظات ،منه ��ا :ا�ستعانة املحق ��ق الدكتور عبد اهلل
الف�ل�اح بكتاب الف�سر البن جني ،حتقيق �صف ��اء خلو�صي ،فالتحقيق فيه كثري من
الأخطاء ،وفيه تق�صري يف خدمة الن�صو�ص ،و ُكتب على فرتات طويلة متباعدة.
وميكن �أن نقف يف هذا امل�ستدرك على عدة جوانب ،منها:
الأول :امل�ستدرك على التحقيق.
الثاين :امل�ستدرك على َن ْ�سخ املخطوط.
الثالث :امل�ستدرك على تق�سيم الأبيات.
الأول :امل�ستدرك على التحقيق:
َ -1و ِم ْن ُه َق ْو ُل الأَ ْن َ�صا ِر ّي:

�أَ ْب���������� ِل���������� ْغ �أَ َب��������������ا عَ��������� ْم��������� ِر ٍو �أُ َح������� ْي�������ـ
�أَنيِّ �أَ َن����������������ا ال������� َّل������� ْي ُ
�������ث ا َّل������������ذِ ي

خل ُ
َح�������� َة َوا ُ
���������ط��������� ُو ُب َل�����هَ�����ا َت����� َ����ش����ا ُب���� ْه
�����خ������ َ�����ش�����ى َم َ
ُت ْ
�������خ�������الِ������� ُب������� ُه َو َن���������ا ُب��������� ْه

يق ��ول املحق ��ق« :البيت ��ان من غري ن�سب ��ة يف القوايف للتنوخ ��ي� ،ص ،128وقد
ذكرهما �أبو املر�شد املعري يف تف�سري �أبيات املعاين� ،ص ،17والتربيزي يف املو�ضح
/1ق ،2نقال عن امل�ؤلف» .انظر :الالمع.17/1 ،
حيحة
و�أقول :ال�ص ��واب البيتان لعا�صم بن عمرو امل ��ازين الأن�صاري يجيب �أُ َ

ابن اجلالح الأو�سي يف حرب كعب بن عمرو املازين ،انظر� :شعراء يرثب (املدينة
املن ��ورة)؛ املق ّلون و�أ�شعارهم يف اجلاهلي ��ة و�صدر الإ�سالم ،جمع وحتقيق ودرا�سة
عل ��ي �أحم ��د يون�س ،ر�سالة دكت ��وراه مخطوطة ،ق�سم اللغة العربي ��ة ،كلية الآداب،
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جامع ��ة ت�شري ��ن� ،سوريا�� � ،2008 ،ص ،371والبيتان للأن�ص ��اري يف تف�سري �أبيات
املعاين من �شعر �أبي الطيب املتنبي� ،ص.17
َ « -2و ِمنَ ال َّت ْف ِر َق ِة َق ْو ُل ال َغ َن ِو ِّي:

َو�إِ َذا َر َ�أ ْي������تَ املَ����� ْر َء َي��� ْ��ش�� َع ُ��ب �أَ ْم����� َر ُه
��اع��مِ �� ْد لمِ َ���ا َت�� ْع�� ُل��و َف�� َم��ا َل َ
���ك ِب��ا َّل��ذِ ي
َف ْ

� َ��ش�� ْع َ��ب ال�� َع��� َ��ص��ا َو َي��� ِل ُّ���ج فيِ ا ْل��عِ���ْ��ص��ي��انِ
ال َت ْ�����س�� َت��طِ ��ي�� ُع مِ َ
�����ن الأُ ُم���������و ِر َي������دَانِ

يقول املحقق« :هو علي بن الغدير الغنوي� ،شاعر �أموي ،فار�س ،وفد على عبد
املل ��ك بن مروان ،انظر :معجم ال�شعراء�� � ،ص ،164وامل�ؤتلف واملختلف� ،ص،»280
ويف حتقيقه للبيتني قال« :انظر :الأ�ضداد للأ�صمعي� ،ص ،7ولأبي حامت� ،ص،108
والب ��ن ال�سكيت� ،ص ،166وللأنباري� ،ص ،53والل�سان مادة :عال» .انظر :الالمع،
.41/1
و�أق ��ول :ال�شاع ��ر هو كعب ب ��ن �سعد بن عم ��رو بن عقبة بن ع ��وف بن رفاعة
الغن ��وي ،من قي�س عيالن� ،شاعر مخ�ضرم جميد من �أهل الطبقة الثانية ،و�شعره
يحت ��ج ب ��ه عند �أهل اللغة ،يق ��ال له كعب الأمثال؛ لكرثة م ��ا يف �شعره من الأمثال،
�شاع ��ر �إ�سالم ��ي تابعي ،كان ل ��ه �أخ يدعى �أبا املغوار ،قتل يف ح ��رب ذي قار ،رثاه
ف�صارت من املراثي املعدودة عند العرب .انظر :معجم ال�شعراء؛ للمرزباين� :ص
.229-228
والبيت ��ان لكع ��ب بن �سع ��د الغن ��وي ،وهما يف ديوان ��ه ،حتقيق عب ��د الرحمن
الو�صيف ��ي ،ط ،1مكتبة دار الآداب للطباعة والن�ش ��ر والتوزيع ،بريوت� ،ص .136
والرواي ��ة في ��ه« :تعنو» بدل «تعلو» ،وانظر البيتني يف كت ��اب :حركة ال�شعر يف قبيلة
غن ��ى حتى نهاي ��ة الع�صر الأم ��وي ،جمع وحتقي ��ق ودرا�سة داود غطا�ش ��ة ،ر�سالة
ماج�ست�ي�ر مخطوطة ،ق�سم اللغة العربية ،كلية الآداب ،اجلامعة الأردنية،1976 ،
�ص.530
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 -3قال ال�شاعر:

َل ْو ُكنْتُ فيِ َن ْيقٍ َعلَى َر�أْ ِ���س ه َْ�ض َب ٍة
�إِ ًذا ألَ َت�����انيِ املَ���� ْو ُت َي ْ���ح���دُو ُه � َ��س��ا ِئ ٌ��ق

َوعَ���� َّل���� َق �أَ جْ َ
�����س
ن����ا� ً����س����ا عَ���لَ َّ���ي املُ�� َن ِّ��ج ُ
يل َوهَ������ا ٍد دُو َن َ
�إِ َّ
ِ���س
ذاك ُم�� َن�� ْق��ر ُ

َل���و َك����ا َن عِ ��� ْن���دِ ي َح���ا ِز َي���انِ َو َك���اهِ ٌ���ن
ِ�إ ًذا لأَ َت��� ْت��� ِن���ي َح��� ْي ُ���ث ُك��� ْن���تُ َم�� ِن�� َّي�� ِت��ي

َوعَ���� َّل���� َق �أَ جْ َ
�����س
ن����ا� ً����س����ا عَ���لَ َّ���ي املُ�� َن ِّ��ج ُ
����ب ِب���هَ���ا هَ������ا ٍد ِ�إ َّ
َي ُ
ِ����س
����خ ُّ
يل ُم��� َع��� ْف���ر ُ

ا�ص ُه
َو َل�� ْو ُكنْتُ فيِ َب ْيتٍ ُت َ�سدُّ ُخ َ�ص َ
َو َل�� ْو َك��ا َن عِ �� ْن��دِ ي َح��ازي��انِ َو َك��اهِ ٍ��ن
�إِ ًذا لأت�� ْت��ن��ي ُ
حيث ُك ْنـ ـ ــتُ َمن ّيتي

َح������� َوا ّ
�����س
يل مِ ����نْ �أَ ْب����� َن�����ا ِء َب���� ْك����ر َة مجَ ْ �� ِل ُ
َوعَ����� ّل�����ق �أَ جْ َ
�������س
����ي امل��� َن ِّ
���ج ُ
ن�����ا� ً�����س�����ا عَ����ل ّ
ي ُ
���ر����س
�����خ ُّ
�����ب ِب�����هَ�����ا هَ�������اد �إِليَ ّ م���ع���ف ُ

يقول املحقق :البيتان للممزق العبدي ،احلما�سة للبحرتي ،236/2 ،وروايتهما:
الالمع.44/1 ،
و�أق ��ول :الأبيات للممزق العبدي (�ش�أ�س بن نهار) ،انظر� :شعراء عبد القي�س
و�شعرهم يف الع�صر اجلاهلي ،جمع وحتقيق عبد احلميد املعيني ،م�ؤ�س�سة جائزة
عبد العزيز البابطني للإبداع ال�شعري� ،2002 ،ص  ،343والرواية فيه:

 -4قال ال�شاعر:
َو َك����������ا َن َل���� َن����ا َف������������� َزا َر ُة عَ������� َّم � ُ����س����و ٍء

َو ُك����� ْن�����تُ َل������ ُه َك���� َ���ش��� ِّر َب���� ِن����ي الأَخِ ����ي���� َن����ا

يق ��ول املحق ��ق« :البيت لعقيل بن علفة امل� � ِّري ،وهو يف النوادر لأبي زيد،357 ،
 ،507والل�سان مادة� :أخا ،واخلزانة .»478/4 ،انظر :الالمع.47/1 ،
و�أق ��ول :البي ��ت لعقيل ب ��ن ع ّلفة امل ّري ،انظ ��ر :عقيل بن علف ��ة املري؛ �سريته
و�شعره (باب ما ين�سب له ولغريه) ،جمع وحتقيق �شريف عالونة ،ط ،1دار املناهج
للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن� ،2004 ،ص.121
َ -5ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:
َوعِ ��� ْن���دِ ي ُح��� َ��س��ا َم��ا � َ��س�� ْي��فِ�� ِه َو َح�� َم��ا ِئ�� ُل�� ُه

يقول املحقق عن البيت« :عجز البيت و�صدره� :أَلمَ ْ َت ْع َل ُموا �أَنيِّ ا ْبنُ َ�ص ِاح ِب
َ�ص ْو َ�أرٍ .هو للفرزدق كما يف العقد الفريد .»319/5 ،انظر :الالمع.52/1 ،
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و�أقول :البيت للفرزدق ،انظر :ديوانه� ،ص.169
َ -6ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

مُ َ
ت ِّ�شي ِبهَا ال ِّد ْر َما َء َت ْ�س َح ُب ُق ْ�ص َبها

��ْي�ن ُم ْتئ ِِم
َك����أَ ْن َب ْ��ط ُ��ن ُح ْبلَى َذاتِ �أَ ْو َن نْ ِ

لرجل من �سعد بن زيد مناة يف معاين ال�شعر للأ�شنانداين:
يقول املحقق« :البيت ٍ
 ،26وم ��ن غ�ي�ر ن�سبة يف الل�س ��ان م ��ادة :درم ،وخزان ��ة الأدب .»408/10 ،انظر:
الالمع.59/1 ،
و�أقول :البيت لذي الرمة ،انظر ملحق ديوانه �ص.566
 -7وقوله

:

َف���� َق���� ِّر ْط����هَ����ا ا َلأعِ ������� َّن������� َة َراجِ ������ َع������اتٍ

ِ�����ص��احِ �� ِب�� ِه � َ��ض��ـ�� ِري ُ��ب
���وج��� ْد ل َ
َف���لَ��� ْم ُي َ

يق ��ول املع ��ري« :ال َّنا� � ُ�س َيخ َت ِل ُف ��ونَ فيِ ِ�إ َ
يتَ ،و�أَ َ�ص ُّح َم ��ا ُي َق ُال� :أَ َذا
ن�شا ِد هذا ال َب ِ
َّقرير َ�أو اال�س ِتف َه ِام ا َ
خلا ِل� ِ��صَ ،ك َ�أ َّن ُه لمَ َّا َذ َك َر
َدا ٌء؟ �أَي� :أَه � َ�ذا َدا ٌء؟ َو َت ُك ��ونُ الأَ ِل ُف للت ِ
َدا َء َ�سي � ِ�ف ال َّدو َل ِة َو�أَ َّن ُه ُح � ُّ�ب َ
رب َو َ�شو ُق ُه ِ�إ َلي َهاَ ،ق َال�َ :أ َ
هذا ال� � َّدا ُء َدا ٌء لمَ َي ِعر ُف ُه
احل ِ
ُبق َر ُ
اط.
يف
َف�أَ َّم ��ا َمن َير ِوي َ«ذا َدا ٌء» َفال َوج� � َه ِل ِر َوا َي ِت ِهَ ،ع َلى َ�أ َّن ُه ُي َ�ؤدِّي َمع َنى ان ِفرا ِد َ�س ِ
ال َّدو َل� � ِة ِبه � َ�ذا ال َّدا ِء �إِ َذا َج َع َلت ال َف ��ا َء َج َوا ًبا ِلـ «�إذا»َ ،وا َّل ِذي ��نَ َر َووا «�أَ َذا دَاءٍ » �أَ ْق َر ُب
�إِ َل ��ى الإِ َ�صا َب ِة؛ لأَ َّن ُه ُيح َم ُل َع َلى �أَ َّن ُه َ�أ َرا َد هذا �أَ َذا دَاءٍ َ ،و َي ُجو ُز �أَن َي ُق َ
هذ ِه
اب ِ
�صح ُ
ول َ�أ َ
نت َيا َ�س َ
يف ال َّدو َل ِة َ�ص ِاح ُب هذا
ال ِّر َوا َي� � ِة�ِ :إنَّ ال َهمزَ َة ِلل ِّن َداءَِ ،وا َملع َنىَ :ي ��ا َذا؛ �أَ ْي� :أَ َ
ال َّداءِ» .انظر :الالمع.71/1 ،
و�أقول� :إن ال�شرح الذي ظهر يف املخطوط هو للبيت:

أ�َ َذا دَا ٌء هَ����� َف�����ا ُب������ ْق������راط عَ���� ْن���� ُه

ِ�����ص��احِ �� ِب�� ِه � َ��ض�� ِري��ـ ُ��ب
���وج���ـ��� ْد ل َ
َف���لَ��� ْم ُي َ

�ات» مرتني،
وق ��د �أخط� ��أ املحق ��ق حني ك ��رر ال�شطر « َف َقـ ِّر ْط َه ��ا ا َلأ ِع َّن َة َر ِاج َع � ٍ
و�أ�سقط «�أَ َذا َدا ٌء َه َفـا ُب ْقراط َع ْنهُ».
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 -8قال احلارث بن ظامل:

َو ُك������� ْن�������تُ ِ�إ َذا َر�أَ ْي��������������تُ َب����� ِن�����ي ُل����������ؤَيٍّ

���ب ال��� ُق��� َرا َب���ا
عَ���� َر ْف����تُ ال������ ُو َّد َوال��� َّن���� َ���س َ

يق ��ول املحق ��ق« :البي ��ت يف املف�ضلي ��ات ،315 ،والف�س ��ر ،191/1 ،وروايته يف
املف�ضليات :فلما �أن ر�أيت» .انظر :الالمع.73/1 ،
و�أقول :البيت يف جمموع �شعر احلارث بن ظامل يف �شعر غطفان يف اجلاهلية
والإ�س�ل�ام ،جمع وحتقيق ودرا�سة �إبراهيم نعانعة� ،ص ،438و ُرويت «فل َّما �أنْ » بدل
« َو ُك ْن ُت �إِ َذا».
 -9وقال مزرد بن �ضرار:

اب ال�� َي��و َم َن ْف�سِ ي َو�أُ� ْ��س�� َر ِت��ي
َف�� َد ْت َ��ك عَ��� َر َ

َو َن��ا َق�� ِت��ي ال�� َّن��اجِ ��ي ِ�إ َل��� ْي َ
���ك َب�� ِري�� ُدهَ��ا

قال املحقق« :الل�سان مادة برد» .انظر :الالمع.84/1 ،
و�أق ��ول :البيت ملزرد ب ��ن �ضرار ،انظ ��ر ديوانه ،حتقيق خلي ��ل العطية وجليل
العطية ،مطبعة �أ�سعد ،بغداد� ،1962 ،ص  ،59وروي �صدره:
َف����� َد ْت َ
�����ك عَ������راب ال����ي����و َم �أ ِّم������ي َ
وخ���ا َل��� ِت���ي

ات ا َّل ِتي �أَ َ
ن�ش َد َها ِ�سي َب ِويه:
َ -10و ِمنَ الأَب َي ِ

َف���أَ ْي�� َق َ��ن �أَ َّن الخْ َ �� ْي�� َل ِ�إ ْن َت ْل َت ِب ْ�س ِب�� ِه

َي��� ُك���نْ لِ�� َف ِ�����س��ي��لِ ال��� َّن ْ���خ���لِ َب���� ْع���� َد ُه �آ ِب���� ُر

يق ��ول املحقق« :البيت حلنظلة ب ��ن فاتك ،وهو يف الكتاب ،30/1 ،والإن�صاف
يف م�سائل اخلالف .»577 ،انظر :الالمع.84/1 ،
و�أق ��ول :البيت حلنظلة ب ��ن فاتك الأ�سدي ،انظر� :شع ��ره يف ديوان بني �أ�سد؛
�أ�شع ��ار اجلاهليني واملخ�ضرمني ،جمع وحتقيق ودرا�سة محمد علي دقة ،ط ،1دار
�صادر ،بريوت.568/2 ،1999 ،
َ -11و َق ْول الآخر

:

َف�����إِ ْن َي ُ
���ك َغ�� ًّث��ا �أَ ْو َ�سمِ ي ًنا َف���إِ َّن�� ِن��ي
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يق ��ول املحق ��ق« :البيت ملالك بن حرمي الهمذاين ،وهو �شاعر جاهلي ،الكتاب،
 .»28/1انظر :الالمع.84/1 ،
و�أقول :البيت ملالك بن حرمي الهمذاين ،انظر �شعره يف :ثالثة �شعراء مقلون،
للدكتور �شريف راغب عالونة ،عمان ،الأردن ،ط� ،2007 ،1ص.56
 -12قال �أبو ذ�ؤيب الهذيل:

ِ�إ َذا ال��هَ��د َُف املِ�� ْع�� َز ُال � َ��ص�� َّو َب َر�أْ� َ��س�� ُه

َو�أَ ْع َ���ج��� َب��� ُه � َ��ض�� ْف�� ٌو مِ َ���ن ال�� َّث�� َّل�� ِة ا ُ
خل ْ��ط��لِ

يقول املحقق« :جمهرة اللغة .»1088 ،انظر :الالمع.140/1 ،

و�أقول :البيت يف �شعره يف ديوان الهذليني .43/1 ،ورويت كلمة «و�أمكنه» بدل
«و�أعجب ��ه» .املعزال :الذي يرعى ما�شيت ��ه مبعزل عن النا�س� ،أو الذي عزب ب�إبله،
ال�ضفو :ات�ساع املال ،اخلطل :الطويلة الآذان.
َ -13ق َال ال َّر ِاجزُ:
ال هُ ������ َّم �إ َّن ا َ
حل�����������ار َِث ْب َ
������ن َج��� َب���لَ��� ْه
َز َّن������������ا عَ������لَ������ى َوالِ��������������������دِ ِه َو َق������ َت������لَ������ ْه
����ج����لَ���� ْه
ِ��������������ب ال������ َّ�����ش�����اد َِخ����� َة امل ُ َ
َو َرك َ
����ح َّ
َو َك����������ا َن فيِ َج�������ا َراتِ������� ِه ال عَ����� ْه����� َد َل���� ْه
�����ج ال َف���� َع����لَ���� ْه
�������ي ٍء � َ�����س�����مِ ٍ
َو�أَيُّ � َ�������ش ْ

يقول املحقق« :الرجز البن العيف العبدي ،وهو يف التنبيه والإي�ضاح،19/1 ،
واخلزان ��ة ،89/10 ،والرج ��ز م ��ن غري ن�سب ��ة يف �إ�صالح املنط ��ق ،153 ،وتهذيب
اللغة .»260/13 ،انظر :الالمع.144/1 :
و�أق ��ول :الرج ��ز ل�شهاب ب ��ن الع ّيف ،انظ ��ر :جمموع �شعره يف كت ��اب� :شعراء
عبدالقي� ��س يف الع�ص ��ر اجلاهل ��ي ،جمع وحتقي ��ق ودرا�سة عبد احلمي ��د املعيني،
� ��ص ،424والرواي ��ة فيه « َز َن ّا َع َلى �أَ ِبي ِه ُث َّم َق ّت َلهْ» و« َف َ�أ ُّي َ�أ ْم ٍر �س ِّي ٍئ ال َف َع َلهْ» ،وز ّنا على
�أبيه� :ض ّيق عليه ،وال�شادخة :القبيحة.
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َ -14و َق َال �أَ ُبو ال َّن ْج ِم:

َك��������أَ َّن������� ُه فيِ ال َّ
�����ط����� ْر ِف َوه������� َو � َ���س���ا ِم

�������ن ا َ
ُم����� ْ����ش���� َت����مِ ٌ����ل َج��������ا َء مِ َ
حل����� َّم�����ا ِم

قال املحقق« :مل �أجد هذين البيتني يف ديوانه املجموع ،وهما يف املعاين الكبري،
 .»13/1انظر :الالمع.165/1 :
و�أق ��ول :البيت لأبي النج ��م العجلي ،انظر :ديوانه�� � ،ص ،424ورويت «اجلل»
بدل «الطرف».
َ -15ق َال َل ِبيد:

�����س
َو َغ��ن��ي��تُ � َ��س�� ْب�� ًت��ا َق�� ْب�� َل جم��رى دَاحِ ٍ

ل���و ك����ان ِل��ل��ن��ف�����س ال���ل���ج���وج ُخ��� ُل���و ُد

يقول املحقق« :العني .»22/3 ،انظر :الالمع.211/1 ،
و�أقول :البيت يف ديوانه� ،ص.32
َ -16ق َال ا َمل َّرا ُر ال َف ْق َع ِ�س ُّي:

دَا ِو ال���هُ��� ُم���و َم ِب��ك��ل ُم��� ْع���طِ ���ي َر�أْ� ِ����س���� ِه

ِ��ط �ُ��ص�� ْه�� َب�� ٍة م ُتـ َ َع ِّي ِ�س
َج���� ْونٍ ُم َ��خ��ال ِ

يق ��ول املحق ��ق« :والبي ��ت لي� ��س يف �شعره ال ��ذي جمعه الدكتور ن ��وري حمودي
القي�سي» .انظر :الالمع.220/1 ،
و�أق ��ول :البيت للم ��رار الفقع�سي الأ�س ��دي ،انظر� :شعره يف� :شع ��راء �أمويون
درا�س ��ة وحتقيق ن ��وري حمودي القي�سي ،446/2 ،ورويت كلم ��ة َ
«�سل» ،بدل «داو»،
«ناج» بدل «جون».
وكلمة ٍ
َ -17ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:
��ي�رهَ����ا
�����ي � َ����س����اب����غ���� ٌة ك��������أن َق����ت َ
َوع�����ل َّ

َح������د َُق ا َ
جل����� َن�����ادِبِ َل��� ْو ُن���هَ���ا َك��امل ْ��ج�� َول

يق ��ول املحق ��ق« :البي ��ت يف :خل ��ق الإن�س ��ان ،للأ�صمع ��ي�� � :ص ،172وامل�ؤتلف
واملختل ��ف ،للآم ��دي� :ص ،67وقد ن�سب ��ه الأ�صمعي �إلى جويب ��ة الهجيمي» .انظر:
الالمع.229/1 :
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و�أقول :البيت الب ��ن حمدي�س ال�صقلي ،تقدمي ومراجع ��ة �إح�سان عبا�س ،دار
�ص ��ادر للطباع ��ة والن�شر ودار ب�ي�روت للطباع ��ة والن�شر ،ب�ي�روت ،1960 ،انظر:
«وعلي» ،وعب ��ارة «يف �سراب املجهل»
ديوان ��ه �ص ،385وروي ��ت عبارة «يف كل» بدل َّ
بدل «لونها كاملجول».
َ -18ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

َم���������نْ ُم������ ْب������ ِل������ ٌغ عُ����� ْ����ص���� ًم����ا ِب��������أَ ِّن�������ـ
ال َخ����������ا َل���������� ِت����������ي �أَ َم������������������������� ٌة َوال

�����ي
ـ������ي َع����������نْ ُف������ َت َ
������اح������ ِت������ ُك������ ْم َغ����� ِن ّ
َخ�����������ايل لخِ َ ����������ال َ
ِ����������ك َم������� ْق������� َت�������وِيّ

يقول املحقق« :البيتان يف الل�سان مادة :قتا ،للجعفي» .انظر :الالمع.434/1 ،
و�أق ��ول :البيتان ملحمد بن حم ��ران ال�شويعر اجلعفي ،انظر جمموع �شعره يف:
�شع ��ر قبيلة مذحج يف اجلاهلية والإ�سالم حتى �آخر الع�صر الأموي ،جمع وحتقيق
ودرا�سة محمد بن عبد اهلل بن منور �آل مبارك ،494/2 ،والرواية فيه:
َب������� ِّل������� ْغ َب������ ِن������ي عُ������ ْ�����ص����� َم َف������إِ ِّن�����ـ�����ـ
ال �أُ� ْ��������س�������� َرتِ��������ي َق������ َت������لَ������تْ َوال

ِ����ي
ـ�����ي َع��������نْ ُف����� َت َ
�����اح����� ِت����� ُك����� ْم َغ����ن ُّ
َخ����������اليِ لخِ َ ��������ال َ
ِ��������ك ُم����� ْق�����ت�����ـَ�����وِيّ

و«ال�شويع ��ر» لق ��ب ال�شاع ��ر ،لقول امرئ القي�س ب ��ن حجر الكندي فيه ب�سبب
فر�س منعها عنه ،وكان قد �أر�سل �إليه يبتاعها:
�أَ ْب����� ِل����� َغ�����ا عَ����� ِّن�����ي ال���� ُّ���ش���وي���عِ��� َر �أَنيِّ

���ي���ن ن���ك���ب���ت���ه���نّ ح���رمي���ا
ع����م����ل ع ِ

 -19قال ال�شاعر:

َل ْو كان فيِ الأَلف منا َواح ٌد َف َد َع ْوا

م����ن َف�����ارِ������س َخ���ال���ه���م �إِي��������اه َي��� ْع��� ُن���و َن���ا

يق ��ول املحق ��ق« :البي ��ت لب�شامة بن ح ��زن النه�شلي ،وقيل لغ�ي�ره ،احلما�سة،
 ،78/1وانظر :الكامل للمربد� ،ص .»146انظر :الالمع.435/1 ،
و�أق ��ول :البي ��ت لنه�ش ��ل بن ح ِّري ،انظ ��ر� :شع ��ره يف :ع�شرة �شع ��راء مقلون،
� ��ص ،130ون�سب البيت للمرق�ش الأكرب � ً
أي�ضا ،وموجود يف ديوانه� ،ص  .81والبيت
لب�شام ��ة ب ��ن ح ��زن النه�شلي م ��ن بني قي�س ب ��ن ثعلب ��ة يف �شرح دي ��وان احلما�سة
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(حما�س ��ة �أبي متام) ،لأبي زكريا التربيزي ،دار القلم ،بريوت� ،ص .25وخا َلهم:
ظ ّنهم .واملعنى :ل�شدة ب�أ�سهم وقوة حما�ستهم ال يعرتفون ب�شجاعة غريهم.
َ -20ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

ِ�ض َن ٌ
اك َعلَى َنيرْ َ ْين �أَ ْم َ�ستْ ِلدَا ُتها

َب�� ِل�ي َ
ن ِب��لَ��ى ال�� َّر ْي َ��ط��اتِ وَهْ َ���ي َج��دِ ي�� ُد

يقول املحقق« :البيت جلميل بثينة ،ديوانه .»69 ،انظر :الالمع.443/1 ،

و�أق ��ول :البيت غري موجود يف دي ��وان جميل بثينة ،وهو حلميد بن ثور ،انظر:
ديوانه� ،ص ،33ورويت «�أ�ضحى» بدل «� ْأم َ�س ْت».
ُ -21ي ْ�ش ِب ُه َق ْو َل الأَ ْن َ�صا ِر ِّي:
�أَ ْب�������� ِل�������� ْغ �أَب����ـ����ـ����ا عَ������ ْم������ر ٍو ُ�أ َح������ ْي������ـ
�أَنيِّ �أَ َن������������ا ا ْل������ ّلَ������ ْي ُ
������ث ا َّل���������ذِ ي

خل ُ
ـ��ـ َ��ح�� َة َوا ُ
���وب َل��ه��ا َت�����ش��ا ُب�� ْه
���ط ُ
ُت ْ���خ���� َ���ش���ى َم َ
����خ����الِ���� ُب���� ُه و َن�����ا ُب����� ْه

يق ��ول املحق ��ق« :البيت ��ان م ��ن غري ن�سب ��ة يف القوايف للتنوخي�� � ،ص ،138وقد
ذكرهما �أبو املر�شد املعري يف تف�سري �أبيات املعري� ،ص ،17والتربيزي يف املو�ضح
/1ق ،2نقال عن امل�ؤلف» .انظر :الالمع.487/1 ،17/1 ،
و�أق ��ول :ال�شع ��ر لعا�صم بن عمرو املازين يجي ��ب �أحيحة بن اجلالح يف حرب
كع ��ب بن عمرو امل ��ازين .انظر جمموع �شع ��ره يف كتاب� :شعراء ي�ث�رب (املدينة)
املقلون و�أ�شعارهم يف اجلاهلية والإ�سالم ،جمع وحتقيق ودرا�سة علي �أحمد يون�س،
�ص .371والبيتان للأن�صاري يف تف�سري �أبيات املعاين من �شعر �أبي الطيب املتنبي
ومل يو�ضح من هو الأن�صاري ،انظر� :ص .17و�أحيحة :يق�صد �أبا عمرو �أحيحة بن
اجلالح� ،سيد يرثب يف اجلاهلية.
 -22قال ال�شاعر:
�إِ َّن املُ���� ُل���� ُو َك َب��ل��ا ٌء َح�� ْي�� ُث�� َم��ا َح�� ُّل��وا

َف َ
�ل�ا َي�� ُك��نْ َل َ
���ك فيِ �أَ ْف�� َن��انِ��ه�� ْم ظِ ُّ��ل

يقول املحقق« :البيت لأبي القا�سم الدم�شقي يف محا�ضرات الأدباء،189/1 ،
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وم ��ن غ�ي�ر عزو يف العق ��د الفري ��د ،200/3 ،وبهج ��ة املجال� ��س .»320/1 ،انظر:
الالمع.501/1 ،
و�أقول :البيت للإمام ال�شافعي ،انظر ديوانه ،حتقيق عبد الرحمن امل�صطاوي،
ط ،2دار املعرفة ،بريوت� ،2005 ،ص ،94ورويت كلمة «�أموالهم» «�أفنائهم».
ال�سا ِئ ُر:
َ -23وا َمل َث ُل َّ
ه�� َذا �أَ َو ُان ا َ
حل��� ْربِ َف ْ
ا�ش َتدِّي زِيمَ ْ

يقول املحقق« :الأمثال لأب ��ي عبيد� ،ص ،286وجمهرة الأمثال.»....362/2 ،
انظر :الالمع.505/1 ،
و�أق ��ول :الرج ��ز من�سوب للحطم القي�س ��ي ولغريه يف كتاب :حرك ��ة ال�شعر يف
بن ��ي قي�س بن ثعلبة من بكر بن وائ ��ل يف الع�صر اجلاهلي ،ملحمد مو�سى العب�سي،
�ص .450وجلابر بن حني يف كتاب� :شعر تغلب يف اجلاهلية ،جمع وحتقيق ودرا�سة
�أمي ��ن ميدان� ،ص ،158وهو من الأمثال ،انظر :جممع الأمثال رقم املثل ()4499
وكرره برقم ( ،)4520وفيه« :زعم الأ�صمعي �أن ( ِزيمَ ْ ) يف هذا املو�ضع ا�سم َف َر�س،
َ
و�ش َّد َو ْ
احلجاج على
ا�ش َت َّد� :إذا َع َداُ ،ي�ضرب لل َّرجل ُي� َؤم ُر باجلدِّ يف � ْأم ِر ِه ،ومت َّثل به َّ
من ِرب ِه».
َ -24ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

لأَ� ْ���ص��� َب��� َح َب ْ
���ط ُ���ن َم��� َّك��� َة ُم��ق��� َ��ش��عِ�� ًّرا

�����س ِب��هَ��ا هِ ��� َ��ش��ا ُم
َك�������أَ َّن الأَ ْر� َ�������ض َل�� ْي َ

يق ��ول املحقق« :البيت للح ��ارث بن �أمية ب ��ن عبد �شم�س ،انظ ��ر :اال�شتقاق،
�ص .»...101انظر :الالمع.512/1 ،
و�أق ��ول :البي ��ت للح ��ارث بن خال ��د املخزومي ،انظ ��ر ديوان ��ه ،حتقيق يحيى
جبوري ،ط ،1مطبعة النعمان ،النجف الأ�شرف ،العراق� ،1972 ،ص ،41و�ص.93
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 -25قال ال�شاعر

:

َت������� َرىَ � َ���ض��� َر َب���اتِ��� ِه َ �أ َب��������دًا َخ َ���ط���ا َي���ا

�إِل�������ى �أَ ْن َي���� ْ���س��� َت��� ِب َ
�ي�ن َل������ ُه َق��� ِت���ي��� ُل

يق ��ول املحق ��ق« :البيت من غري عزو يف املو�ض ��ح ،ق ،3/2وامل�آخذ على �شراح
ديوان املتنبي ،198/2 ،وكالهما نقال عن امل�ؤلف» .انظر :الالمع.568/1 ،
و�أق ��ول :البيت البن الرومي ،انظر :ديوان ��ه ،1484/4 ،والرواية فيه «وقعاته»
بدل «�ضرباته» ،وكلمة «ي�سبطر» بدل «ي�ستبني» ،وكلمة «�صريع» بدل «قتيل».
 -26قال ال�شاعر:
�َت�ي ٌ��ح دَهْ ����� َر ُه
�����س رَ ِ
ال�� َق�� ْل ُ��ب مِ �� ْن��هَ��ا ُم ْ

���ب مِ ��� ِّن���ي َج���اهِ ��� ٌد مجَ ْ ���هُ���و ُد
َوال��� َق��� ْل ُ

يق ��ول املحق ��ق« :البيت من غري عزو يف العرو�ض الب ��ن جني ،102 ،والعمدة،
 ،182والعقد الفريد .»457 /5 ،انظر :الالمع.570/1 ،
و�أق ��ول :البيت البن عبد رب ��ه الأندل�سي ،انظر :ديوانه�� � ،ص ،60ورويت كلمة
«�سامل» بدل « َد ْه َره».
َ -27ق َال َب ْع ُ�ض َمنْ َ�ش ِه َد َي ْو َم َ
اجل َم ِل:
�������������س
�أَ� ْ���������ض��������� ِر ُب���������هُ��������� ْم ِب������ال������ َي������ا ِب ِ
� َ�����������ض����������� ْر َب ُغ��������ل��������ا ٍم عَ�������ا ِب�������� ِ�������س
����������������ن ا َ
مِ َ
حل�������������� َي��������������ا ِة َي��������ائِ��������� ِ��������س

يق ��ول املحق ��ق« :الرجز حلكيم بن جبلة يف تاريخ الط�ب�ري .»471/4 ،انظر:
الالمع.570/1 ،
و�أقول :الرجز حلكيم بن جبلة العبدي يف كتاب� :شعراء عبد القي�س و�شعرهم
يف الع�صري ��ن الإ�سالم ��ي والأموي ،جمع وحتقيق عبد احلمي ��د املعيني� ،ص.137
والرواية فيه:

987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

458

�������س
�أَ� ْ����ض����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ���� ِر ُب����هُ���� ْم ِب���ال��� َي���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ِب ِ
� َ�����������ض����������� ْر َب ُغ��������ل��������ا ٍم عَ�������ا ِب�������� ِ�������س
�������������������ن ا َ
َ
حل����������������� َي�����������������ا ِة �آي����������� ِ����������س
مِ
يف ال�����������غ�����������ز َف�����������ان َن���������افِ���������� ِ���������س

 -28قال ال�شاعر:

َولمَ َّ�����������ا َت��������دَاعَ��������وا ِ ألَ ْق������� َرانِ�������هِ������� ْم

ِ�����س املُ��� ْع��� ِل ِ���م
َدعَ�������� ْونيِ �إِ َل�������ى ال���� َف����ار ِ

يقول املحقق« :انظر :معجم ال�شعراء .»312 ،انظر :الالمع.572/1 ،
و�أق ��ول :البيت ملعاوية بن �أو� ��س الريبوعي التميمي ،انظ ��ر جمموع �شعره يف:
�شعراء متيم يف اجلاهلية والإ�سالم .جمع وحتقيق عبد القادر حرفو�ش ،ط ،1دار
الب�شائر للطباعة والن�ش ��ر والتوزيع ،دم�شق ،873/2 ،2000 ،ووريت «دعيت» بدل
«دعوين».
 -29قال ال�شاعر:
َلقِيتُ ا ْب َن َة ال ِه ْندِ يِّ َز ْي َن َب َعنْ ُع ْف ِر

َو َن ْح ُن َحرا ٌم ُم ْ�س َي عَا�شِ َر ِة ال َع ْ�ش ِر

يق ��ول املحق ��ق« :البي ��ت لأبي العميث ��ل عبد اهلل ب ��ن خليد ،البي ��ان والتبيني،
 ،280/1والأم ��ايل ،130/1 ،ودي ��وان املعاين ،273/1 ،وخزان ��ة الأدب.»58/5 ،
انظر :الالمع.585/1 ،
و�أقول :البيت البن ميادة يف ديوانه� ،ص ،249ورويت فيه كلمة «ال�سهمي» بدل
«الهندي».
-30كت ��ب م�ؤلف الكتاب« :ومثل ذلك قولهم :ق�سم ��ة �ضيزى ،وهي من �ضازه
ي�ض ��وزه؛ �إذا ظلم ��ه ونق�صه من حقه ،وق ��د حكي �ضازه ي�ضي ��زه» .انظر :الالمع،
.599/1
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مل يق ��ف املحقق عند « ِق ْ�س َم ٌة ِ�ضيزَ ى» ومل ي�ش ��ر �إلى �أنها �آية قر�آنية ،وهي من
�سورة النجم ،قال تعالى« :تلك � ًإذا ِق ْ�س َم ٌة ِ�ضيزَ ى» �آية.22:
َ -31ق َال ال َّر ِاج ُز َوه َو َي ْع ِني َل ْي َل َة ِ�ص ِّفنيَ:
َوال���� َّل���� ْي���� ُل دَا ٍج َوا ْل����كِ���� َب ُ
����ا�����ش َت�� ْن�� َت��طِ ْ��ح
َو َم���������نْ جَ َ
������ح
ن������ا ِب����� ْ َر�أ� ِ�����س����� ِه َف����� َق����� ْد َر ِب ْ

يق ��ول املحقق« :الرج ��ز من غري عزو يف العق ��د الفري ��د ،126/3 ،والل�سان:
نطح» .انظر :الالمع.629/1 ،
و�أق ��ول :الرجز ل�سيدنا علي ب ��ن �أبي طالب ،انظر :ديوان ��ه� ،ص ،79والرواية
فيه:
ال��ل��ي��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُل دَاج ٍ َوال����كِ���� َب ُ
����ا�����ش َت��� ْن���طِ ْ���ح
�����ص َ��ط��ل ْ��ح
نِ����ط����ا َح �أ�����س����د م����ا �أراه��������ا ت ْ
�أ�����س���� ٌد ع����ري ٌ
����ن يف ال���ل���ق���اء ق����د م����ر ْح
م���ن���ه���ا ن���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ام وف�����ري�����ق م��ن��ب��ط ْ��ح
َف����� َم�����نْ جَ َ
������ح
ن������ا ِب����� َر�أْ� ِ�����س����� ِه َف����� َق����� ْد َر ِب ْ

 -32قال الراجز:
َف������ ُه������نَّ ُي����� ْل�����غ ْ
�����ن ِب��������� ِه ِ�إ ْل������ َغ َ
ِ�����ط َ
������اط������ا
����ي ا َلأ ْن����� َب َ
َك�����ال رُّ ْ
�����اط�����ا
��ُّت�� ُج����� َم�����انِ َل����ق َ

يق ��ول املحقق :الرجز من غ�ي�ر عزو يف �إ�صالح املنط ��ق ،96 ،والل�سان :ترج.
انظر :الالمع.633/1،
و�أق ��ول :الرج ��ز لنقادة الأ�س ��دي ،انظر جمموع �شع ��ره يف� :شع ��ر قبيلة �أ�سد
و�أخباره ��ا يف اجلاهلي ��ة والإ�سالم ،جم ��ع وحتقيق وفاء ال�سندي ��وين ،ن�شر جامعة
امللك �سعود ،الريا�ض1421 ،هـ� ،ص .636
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 -33قال ال�شاعر:

�أَ�أَ ْي�������������� َق ٌ
��������������اظ �أُ َم���������� َّي���������� ُة أ�َ ْم نِ�����ي�����ا ُم

�أَ ُق ُ
���ول مِ َ��ن ال َّت َع ُّجبِ َل ْيتَ �شِ ْعرِي

يق ��ول املحقق« :البيت لن�صر بن �سيار يف البيان والتبيني ،158/1 ،والأغاين،
 ،56/7والعقد الفريد .»94/1 ،انظر :الالمع.705/1 ،
و�أقول :البيت لن�صر بن �سيار ،انظر :ديوانه ،جمع وحتقيق عبد اهلل اخلطيب،
ط ،1مطبع ��ة �شفي ��ق ،بغداد�� � ،1972 ،ص ،40ورويت «قلت» ب ��دل «�أقول» ،والبيت
غ�ي�ر موج ��ود يف جمموع �شعره يف كت ��اب� :شعر بني �سلي ��م يف اجلاهلية والإ�سالم
حت ��ى نهاية الع�صر الأموي ،ل�صباح بنت مح�سن الردادي ،والبيت مع جمموع من
الأبي ��ات كتبها ال�شاعر �إلى مروان بن محم ��د يخربه فيها بخروج الكرماين عليه،
ومحاربته �إياه وا�شتغاله بذلك عن طلب �أبي م�سلم و�أ�صحابه.
َ -34و َب ْي ُت الحْ َ ا ِر ِث ِّي ُي ْن َ�ش ُد َع َلى َو ْجهَينْ ِ :
َو�إِنيِّ �إِ َذا َما الخْ َ ْي ُل َ�ش َّم َ�صهَا ال َق َنا

َل��� ِب���ي ٌ���ق ِب��� َت���� ْ���ص���ري ِ���ف ال��� َق���ن���ا ِة َب�� َن��انِ�� َي��ا

يق ��ول املحق ��ق« :املف�ضلي ��ات ،158 :وروايت ��ه :وكنت �إذا  ...لبيق ��ا .»...انظر:
الالمع.706/1 ،
و�أق ��ول :البيت لعبد يغوث ب ��ن وقا�ص احلارثي ،انظر :جمموع �شعره يف� :شعر
مذح ��ج يف اجلاهلية والإ�سالم حتى نهاية الع�صر الأم ��وي ،560/2 ،ورويت كلمة
«لبي ًقا» بدل «لبيق» ،وكلمة «كنت» بدل «�إين».
 -35قال ال�شاعر:

ال َح�� َّب�� َذا َ�أ ْن����تِ َي��ا � َ��ص�� ْن��ع��ا ُء مِ ���نْ َب��لَ��دٍ
������ب ِب��ل��ادًا َق���� ْد َر�أَ ْي�������تُ ِب�� َه��ا
َو َل�����نْ �أُحِ َّ

���وب هَ����� ًوى مِ ��� ِّن���ي َوال ُن�� ُق�� ُم
َوال � َ���ش��� ُع ُ
�����س��ا َوال َب����لَ����دًا �أَ َح����� َّل�����تْ ِب����� ِه ُق����� َد ُم
عَ�� ْن ً

يق ��ول املحقق« :الأبيات لزياد بن حمل بن �سعد بن عمرية يف احلما�سة ،لأبي
متام ،134/2 ،وتروى لغريه ،ينظر تف�صيل ذلك يف تخريج الأبيات هناك» .انظر:
الالمع.709/1 ،
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و�أق ��ول :البيتان للمرار ب ��ن منقذ التميمي ،انظر� :شع ��راء متيم يف اجلاهلية
والإ�سالم ،جمع وحتقيق عبد القادر حرفو�ش.852/2 ،
َ -36وه َو مجُ َ ا ِن ٌ�س ِل َق ْو ِل ال َآخ ِر:

�إِ َذا َ�س َقى ُ
اهلل �أَ ْر� ً��ض��ا َ�ص ْو َب َغا ِد َي ٍة

َف�ل�ا َ���س�� َق��اهُ ��نَّ �إِ َّال ال��� َّن���ا َر َت ْ
�����ض َ��ط�� ِر ُم

مل يحقق البيت .انظر :الالمع.709/1 ،

و�أق ��ول :البيت للم ��رار بن منقذ التميم ��ي ،انظر� :شعراء متي ��م يف اجلاهلية
والإ�سالم ،جمع وحتقيق عبد القادر حرفو�ش.852/2 ،
َ -37ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

�أَال َم�����نْ ُم��� ْب��� ِل��� ٌغ عَ������ ْو َف ْب َ
�����ن َك��� ْع���بٍ

َف��� َك��� ْي َ
���ف �أَ� َ����ص َ
����ات َب��� ْع��� َد ُك��� ُم ال�� َّن��قِ��ي�� ُل

يقول املحقق« :مل �أعرث عليه ،وهو يف املو�ضح /2ق 67نقال عن امل�ؤلف» .انظر:
الالمع.714/1 ،
و�أق ��ول :البي ��ت لعتيبة بن احلارث الريبوعي التميم ��ي ،انظر� :شعر بني متيم
يف اجلاهلي ��ة .جم ��ع وحتقي ��ق عبد احلميد املعين ��ي�� � ،1982 ،ص ،215قال عتيبة
هذا البي ��ت و�أبيات �أخرى يوم اجلونني (الرغام) ،الذي كان بني بني كالب وبني
يربوع ،والرواية فيه:
�أَال َم����نْ ُم��� ْب��� ِل��� ٌغ ج����� ْز َء ب َ���ن � َ��س�� ْع��دٍ

َف��� َك��� ْي َ
���ف �أ� َ�����ص َ
�����ات َب���� ْع���� َد ُك���� ُم ال�� َّن��قِ��ي�� ُل

وج ��زء بن �سع ��د� :سيد فار�س من بني يربوع� ،أ�صات� :أ�صبح له �صيت و�شرف،
النقيل :ال�شاعر نف�سه ،وكان نقي ًال يف بني مالك بن حنظلة.
َ -38ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

����ح����اقِ ِب��لَ�� ْي��لَ�� ٍة
َت��� َز َّو ْج��� ُت���هَ���ا َق��� ْب��� َل امل ُ َ

َف���� َ���ص���ا َر ُم َ���ح���ا ًق���ا ك��� ُّل��� ُه ذل َ
ِ�����ك ال��� َّ��ش�� ْه�� ُر

يق ��ول املحقق« :البيت من غ�ي�ر عزو يف الكامل للمربد ،406 ،والعقد الفريد،
 .»457/3انظر :الالمع.752/1 ،

987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

462

و�أق ��ول :البيت جلران الع ��ود ،انظر :ديوانه� ،ص  ،48وروي ��ت «ج َّهزتها» بدل
«تز َّوجتها» ،ورويت كلمة «كان» بدل «�صار».
يك َوالإِ ْ�س َك ِان:
َ -39و َق َال ال َّر ِاج ُز َف َج َم َع َبينْ َ الت َّْح ِر ِ
�����ك ُ
َل������� ْو خ�����ا َف َ
اهلل ع����ل���� ْي���� ِه َح����� َّر َم����� ْه

َي������ا �أَ� َ��������س��������دِ يُّ مِ ْ
ل �أ َك����� ْل����� َت����� ُه لمِ َ������ ْه

يق ��ول املحقق« :الرج ��ز ل�سامل بن دارة الغطفاين ،احليوان ،267/1 ،وروايته:
فقع�سي» .انظر :الالمع.756/1 ،
يا
ُّ
و�أق ��ول :البيت ل�سامل ب ��ن دارة ،انظر �شعره يف� :شع ��ر غطفان من اجلاهلية
فقع�سي
�إلى نهاية الع�صر الأموي ،جمع وحتقيق ودرا�سة .24/1 ،والرواية فيه «يا
ُّ
أ�سدي».
«بدل» يا «� ّ
 -40قال الأمناري يف �صفة الفر�س:

َك��������أَ َّن َم ِ�����س��ي َ��ح�� َت ْ��ي َو َرقٍ عَ��لَ�� ْي��هَ��ا

مَ َ
مي
ن��������تْ ُق���� ْر َط���� ْي����ه���� َم����ا �أُ ُذ ٌن َخ�������ذِ ُ

يق ��ول املحق ��ق« :ه ��و �سلم ��ة بن اخلر�شب الأمن ��اري ،وق ��ال يف تخريج البيت:
املف�ضليات  .40انظر :الالمع.822/1 ،
و�أقول :البيت للكلحبة الريبوعي (هبرية بن عبد بن عربن بن ثعلبة بن يربوع
اب ��ن زيد مناة بن متيم) ،انظر جمموع �شعره يف كتاب� :شعر بني متيم يف الع�صر
اجلاهلي ،جمع وحتقيق عبد احلميد املعيني� ،ص  ،209والكلحبة :لقب يعني �صوت
الن ��ار ولهيبه ��ا ،ين�سب �إلى جده عرين ،م ��ن �سادات متيم وم ��ن فر�سانها� ،شاعر
جاهل ��ي ،والبي ��ت ل�سلمة بن اخلر�شب الأمناري يف ل�س ��ان العرب ويف تاج العرو�س
«م�سح».
اف:
َ -41و َق ْد �أَ َبانَ ذ ِل َك ال َقا ِئ ُل فيِ ِ�ص َف ِة الأَ ْ�ض َي ِ
�أُ ْدعَ���ى �أَ َب��اهُ �� ْم َو مَ ْ
ل َ�أ ْق��� َر ْب ِب�أُ ِّم ِه ْم
و�صي َقعِي َد َتنا
َو ُق ْلتُ لمَ َّ��ا َغ�� َد ْوا �أُ ِ
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يقول املحقق« :البيتان ملرة بن محكان ال�سعدي ،احلما�سة ،لأبي متام،248/2 ،
بتقدمي الأول على الثاين» .انظر :الالمع.839/1 ،
و�أق ��ول :البيتان ملرة بن محكان ال�سعدي ،انظ ��ر� :شعر مرة بن محكان ،جمع
وحتقي ��ق ودرا�سة عدنان محمود عبيدات ،جملة الرتاث العربي ،ع ،96ال�سنة ،24
كانون الثاين ،احتاد الكتاب العرب ،دم�شق� ،2004 ،ص.126
 -42قال ال�شاعر:

َو ُم������ؤَ ْو َل�����قٍ دَا َو ْي�������تُ َن ْ
���خ��� َو َة َر�أْ� ِ���س��� ِه

َو َت����� َر ْك����� ُت����� ُه َذفِ�������� ًرا َك���� ِري ِ����ح ا َ
جل�������� ْورَبِ

يق ��ول املحقق�« :إ�صالح املنطق ،337 :والبيت لنافع بن لقيط الأ�سدي كما يف
الل�سان� :ألق» .انظر :الالمع.840/1 ،
و�أق ��ول :البي ��ت لنافع ب ��ن لقيط الأ�س ��دي ،انظر� :شعره يف دي ��وان بني �أ�سد؛
�أ�شعار اجلاهليني واملخ�ضرمني ،319/2 ،والرواية فيه «�أن�ضجت رك َّية ر�أ�سه» بدل
«داويت نخوة ر�أ�سه» ،و«فرتكته» بدل «وتركته».
َ -43ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

َي��ا ُر َّب مِ ْثلِكِ فيِ ال َّن َ�سا ِء َغ�� ِري�� َر ٍة

َب���� ْي����� َ����ض����ا َء َق������� ْد َم��� َّت��� ْع��� ُت���هَ���ا ِب َ
����ط��ل�اقِ

يق ��ول املحق ��ق« :البيت لأبي محجن الثقفي ولي� ��س يف ديوانه ،وهو يف الكتاب،
 ،437/1و�شرح �أبياته الب ��ن ال�سريايف ،540/1 ،وعزاه الغندجاين �إلى غيالن بن
�سلمة الثقفي ،فرحة الأديب� ،ص .»188انظر :الالمع.866/2 ،
و�أق ��ولُ :ن�س ��ب البيت لغيالن ب ��ن �سلمة ،انظر :غيالن بن �سلم ��ة الثقفي وما
تبقى من �شعره ،جمع وحتقيق ودرا�سة �أحمد �ضيف ،جملة املورد العراقية ،بغداد،
م ،25ع�� � ،1997 ،1ص ،88والرواي ��ة فيه�« :صبحتها» ب ��دل «متعتها» ،والبيت ومعه
بي ��ت �آخر يه ��دد فيهما زوجت ��ه ،و�سبب تهديده �أنه مل ��ا �أ�سنّ وك�ث�رت �أ�سفاره م َّلته
زوجته ،وجتنت عليه ،و�أنكر �أخالقها فقال فيها:
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َي��ا ُر َّب مِ ْثلِكِ فيِ ال ِّن َ�س ــا ِء َغ�� ِري�� َر ٍة
مَ ْ
ل َت�� ْد ِر َما حَتْ��تَ ُّ
ال�ض ُلو ِع َوغ َّرها

َ -44ق َال َط َر َف ُة:

ِ���ي ُم َ��ح ْ��ظ�� َربٍ
َو َك���ا ِئ ٍ���ن َت��� َرى مِ ���نْ �أَلمْ َ���ع ٍّ

َب��� ْي���� َ���ض���ا َء َق����� ْد � َ���ص��� َّب ْ���ح��� ُت��� َه���ا ِب َ
���ط�ل�اقِ
مِ ��� ِّن���ي تحَ���م��� ُل عِ ���� ْ���ش��� َرتِ���ي َو َخ��ل�اقِ����ي
�������س َل���� ُه عِ ��� ْن��� َد ال��� َع��� َزائ ِِ���م ُج ُ
���ول
َو َل��� ْي َ

يق ��ول املحق ��ق« :لي� ��س يف ديوانه (يق�ص ��د طرفة بن العب ��د)» .انظر :الالمع،
.904/2
واليلمعي :احلديد الل�سان والقلب .واملحظرب:
و�أقول :انظر :ديوانه� ،ص،178
ّ
الف�صيح ،ولي�س له جول؛ �أي :لي�س عنده عزمية وعقل مي�سكانه.
 -45قال ال�شاعر:

َوا ْر َح���� ْم �أُ َ�ص ْي ِب َيتِي ال��ذي َ��ن َك���أَ َّن��هُ�� ْم

�����اف ال���� َّ���ش��� َر َّب��� ِة ُو َّق����� ُع
حِ ْ���ج���لَ���ى ِب������أَ ْك����� َن ِ

يق ��ول املحق ��ق« :البي ��ت م ��ن غري عزو يف الل�س ��ان� :صبا ،ويف :حج ��ل؛ من�سو ًبا
�إلى عبد اهلل بن احلجاج التغلبي» .انظر :الالمع.925/2 ،
و�أق ��ول :البيت لعبد اهلل ب ��ن احلجاج ،انظر جمموع �شع ��ره يف :حركة ال�شعر
يف قبيل ��ة ذبي ��ان يف الع�صر الأموي ،جمع وحتقيق ودرا�س ��ة ختام �سعيد ال�سلمان،
ر�سالة ماج�ستري مخطوطة ،ق�سم اللغ ��ة العربية ،كلية الآداب ،اجلامعة الأردنية،
«ج� � َّوعُ» بدل « ُو َّقع» .والبيت لعب ��د اهلل بن احلجاج
�� � ،1979ص ،334والرواي ��ة فيه ُ
التغلب ��ي يف ل�سان الع ��رب ،مادة حجل ،ويف ل�سان العرب «حب ��ل» ،وهذا البيت من
ق�صي ��دة يخاطب بها عب ��د امللك بن مروان ،ويعتذر له؛ لأن ��ه كان مع عبد اهلل بن
«ح ْجلى تد َّرج بال�شر َّبة».
الزبري ،والرواية فيهِ :
ال�س َل ِم ِّي:
َ -46و ِمنْ ذ ِل َك َق ْو ُل ا ْل َف َّرا ِر ُّ
��ا���س��ا ِب��ا َ
جل�� ِل��ي��لِ َك���أَنمَّ��ا
عَ���دِ ْم���تُ �أُ َن ً
َك����أَ َّن ا ْب�� َن�� َة َّ
ال�ش ْقرا ِء لمَ َّ��ا ا ْب َت َذ ْل ُتها
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َغدَا َة َي ُق ُ
ول ال َقينْ ُ ه َْل �أَنْتَ ُم ْردِف
َف�� ُق�� ْل��تُ َل�� ُه َي��ا ا ْب َ���ن ا َ
خلبي َث ِة ِ�إ َّن�� َه��ا
َف ِ�����إ ْن َي ُ
���ك عَ����ا ًرا َي���� ْو َم َذ َ
اك َ�أ َت�� ْي�� ُت�� ُه

َو َم��ا َب�ْي�نْ َ َظ ْه ِر ال َقينْ ِ َوال�� ُّر ْم ِ��ح � ْإ�ص َب ُع
�����ي �أَ� ْ����س����ر ُع
ِب����ث���� ْوبٍ َخ���فِ���ي ٍ
���ف َواحِ ��������دٍ هِ َ
���ذاك ا َ
فِ���رارِي َف َ
جل ْي ُ�ش َق�� ْد َف�� َّر َ�أ ْج�� َم�� ُع

يق ��ول املحق ��ق« :الوح�شي ��ات ،52 ،م ��ع اختالف ي�سري يف الرتتي ��ب والرواية».
انظر :الالمع.953/2 ،
و�أقول :الأبيات للف َّرار ال�سلمي؛ ح َّبان بن احلكم يف ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج،
� ��ص ،534وللف ��رار ال�سلم ��ي �أو نعيم التميم ��ي �أو عبد اهلل بن احلم�ي�ر العقيلي يف
كت ��اب� :شعر بني �سليم يف اجلاهلي ��ة والإ�سالم حتى نهاي ��ة الع�صر الأموي ،جمع
وتوثي ��ق ودرا�سة �صباح بنت مح�سن ال ��ردادي ،420/2 ،والرواية يف البيت الأول:
«�شنئت» بدل «عدمت» ،و«�أفدع» بدل «�أفزع» ،ويف البيت الثاين« :ابنة الغ ّراء» بدل
«ابنة ال�شقراء» و«نا�صع اللون» بدل «يف تبالة».
 -47قال ال�شاعر:

ٌ
�����������������رات َو َك�������������� ْم ُد ُم������������و ٌع
َك���������� ْم َز َف
���ب مِ �����نْ ُد ُم������و ٍع
َل����� ْو َن���� َب����تَ ال��� ُع���� ْ���ش ُ
��������اب َع�������نْ عِ ���� َي����ان
َي������ا َق������ َم������ ًرا َغ َ

َي��������ا َع������ْي�����نْ ُ ه���������� َذا هَ���������� َو ال���� َف����ظِ ����ي���� ُع
َل���������� َك����������ا َن فيِ َخ�����������������دِّيَ ال������� َّر ِب�������ي������� ُع
هلل ُق ْ
��������ل ليِ َم����� َت�����ى ال������� ُّر ُج�������و ُع
ِب����������ا ِ

يق ��ول املحق ��ق« :الأبيات يف املو�ضح ،16/3،نقال عن امل�ؤلف ،والثاين من غري
عزو يف التبيان .»233/3 ،انظر :الالمع.1024/2 ،
و�أقول :الأبيات للو�أواء الدم�شقي ،انظر :ديوانه� ،ص.138
َ -48ق َال ال َّر ِاجزُ:
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َق������� ْد َج���� َع����لَ����تْ َن��� ْف���� ِ���س���ي فيِ �أَ ِدميِ���������ي
ُث������ َّم َر َم��������تْ ِب�����ي عُ����� ُر� َ�����ض ال�����دَّيمْ ُ�����و ِم
فيِ َب���������������ا ِر ٍح ُم َّ
����������ط���������� ِر ِد ال������ َّ�����س����� ُم�����و ِم
����ج����و ِم
عِ ������ ْن������ َد ُط������ ُل������و ِع َو ْغ�������������� َر ِة ال���� ُّن ُ
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يق ��ول املحقق :الرجز لزيادة ب ��ن زيد الذبياين ،الأغ ��اين .355/21 ،انظر:
الالمع.1058 /2 ،
و�أق ��ول« :الرجز لزيادة بن زيد الرقا�شي ،انظر� :شعره؛ وما تبقى من �شعره،
لعم ��ر عب ��د اهلل الفجاوي ،جملة جامع ��ة �أم القرى لعلوم ال�شريع ��ة واللغة العربية
و�آدابها ،ج ،18ع ،36ربيع الأول1427 ،هـ� ،ص  .436والرواية فيه:
َق����� ْد َج��� َع���ل���ت فيِ عُ���� ُر� ِ����ض ال�����دَّيمْ ُ�����و ِم
م��������ح�������� َّرم ال����������� ِّدب�����������ا ِغ ذي ه����������زو ِم
ث������ ّم َر َم����������تْ يف عُ������ ُر� ِ������ض ال����� ّدمي�����وم
يف ب������������اد ٍح م������ن وه��������ج ال����� َّ����س����م����و ِم
ع�����ن����� َد َّ
اط������ل������ا ِع وع�����������ر ِة ال����� ّن�����ج�����و ِم

َ -49ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

�أَ ْو َف����ى عَ��لَ��ى المْ َ���ا ِء َك�� ْع ٌ��ب ُث�� َّم قِ��ي�� َل َل�� ُه

����ب ِ�إ َّن َ
��������ك َو َّرا ٌد َف��� َم���ا َو َردَا
ِر ْد َك���� ْع ُ

يقول املحقق« :البيت لأبي د�ؤاد ،ديوانه .»308 ،انظر :الالمع.1125/2 ،
و�أق ��ول :البيت ملام ��ة الإيادي يرثي ابنه كع ًبا يف جمه ��رة الأمثال  ،95/1ويف
جمم ��ع الأمث ��ال رقم املثل ( ،)978ون�س ��ب لأبي دواد الإي ��ادي يف الكامل يف اللغة
والأدب  ،182/1وغري موجود يف ديوانه.
َ -50ق َال ال َّر ِاجزُ:

�������س �إِ َّال فيِ ال������� َو َر ْق
�������ب ِل���ل��� َب���ا ِئ ِ
ال َذ ْن َ
َو ُت����� ْ����ض���� َر ُب ال��� َف��� ْه��� َق��� ُة َح��� َّت���ى َت��� ْن��� َد ِل ْ���ق

يق ��ول املحقق« :الرج ��ز للقالخ بن ح ��زن ،خل ��ق الإن�سان للأ�صمع ��ي،198 ،
وجمهرة اللغة .»968 ،انظر :الالمع.1149/2 ،
و�أق ��ول :الرجز للق�ل�اخ بن ح ��زن املنقري ،انظ ��ر� :شعره .حتقي ��ق �إ�سلم بن
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ال�سبت ��ي ،جمل ��ة �آف ��اق الثقافة وال�ت�راث ،مركز جمع ��ة املاجد للثقاف ��ة والرتاث،
ال�سن ��ة الثالثة والع�شرون ،العدد الثاين والت�سعون ،ربيع الأول  ،1437كانون الثاين
(دي�سمرب) � ،2015ص.88
الم ِهم ا َمل ْو ُزون:
َ -51و ِمنْ َك ِ

عِ ������������ ْن������������دِ ي دَوا ُء ال��������هُ�������� َدب�������� ْد
����������ب ِب�������� َك�������� ِب�������� ْد
ُك�������� ْ�������ش������� َي�������ـ������� ُة � َ����������ض ٍّ

كتبها املحقق منثورة ،ومل يحققها .انظر :الالمع.1155/2 ،
و�أق ��ول� :إن ��ه من الرج ��ز ،وهو من دون ن�سب ��ة يف ر�سالة ال�صاه ��ل وال�شاحج،
�ص.151
َ -52ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

�أَال �أَ ْ�ص َب َحتْ َ�أ ْ�سما ُء حِ ْج ًرا ُم َح َّر َما

َو�أَ�ْ��ص�� َب َ��ح��تُ مِ ��نْ �أَ ْد َن���ى ُح ُم�ؤَتِها َح َما

يق ��ول املحق ��ق« :البي ��ت له�ش ��ام بن املغ�ي�رة ،ن�سب قري� ��ش ،318 ،والأغاين،
 .»52/9انظر :الالمع.1197/2 ،
و�أق ��ول :البيت لعبد اهلل بن عجالن النهدي (�أق ��دم املتيمني العرب) ،انظر:
ديوانه ،جمع وحتقيق �إبراهيم �صالح� ،ص  ،57والرواية فيه:
�أَال �إِ َّن هِ ْن ًداً �أَ ْ�ص َب َحتْ منك ُم َح َّر َما
َف�أَ ْ�ص َب ْحتُ َكامل َ ْق ُمو ِر َج ْفن �سِ الح ِه

َو�أَ ْ���ص�� َب َ��ح��تْ مِ ���نْ �أَ ْد َن�����ى ُح�� ُم�� ّو ِت��ه��ا َح َما
�ي�ن ق��و���س��ـً��ا َو�أَ� ْ���س���هُ��� َم���ا
ُي���ق��� ّل���ب ب���ال���ك��� ّف ِ

�إِ َذا قِ����ي���� َل �أَيُّ َف���� ًت����ى َت���� ْع����لَ���� ُم����و َن
َو َم����ن ُي�� ْع��جِ �� ُل ا َ
خل��� ْي��� َل َي����� ْو َم ال�� َو َغ��ى
�أَ� َ������ش������ـ������ا َرتْ ِن���� َ���س���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ُء َب���� ِن����ي َغ����الِ����بٍ

����ح����ت����اجِ ����ه����ا
ِب����� ُ����ص���� ْع���� ُل����وكِ فِ�����هْ�����رٍ َو ُم ْ
ِب�������إلجْ َ ������امِ ������هَ������ا َق������ ْب������ َل ِ�إ� ْ�����س����� َراجِ �����ه�����ا
�إِ َل��������� ْي َ
���������ك ِب��������� ِه َق������� ْب������� َل �أَ ْزواجِ ����������هَ����������ا

َ -53و َق َال َب ْع ُ�ض ُّ
ال�ش َعراءِ:

يقول املحقق« :الأبيات لإبراهيم بن هرمة ،ومل �أجدها يف مظنتها من ديوانه».
انظر :الالمع.1201/2 ،
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و�أق ��ول :الأبي ��ات لإبراهيم ب ��ن هرمة ،انظ ��ر :ديوانه�� � ،ص ،85ق�صيدة رقم
( ،)20ورواية البيت الأول:
��ي�ر َم����ن ُي���رتجَ َ ���ى
�إِ َذا قِ���ي��� َل م����نْ خ ُ

لمِ ُ���������� ْع رَ ِّ
������ح������ َت������اجِ ������هَ������ا
�����َت���� فِ�������� ْه�������� ٍر َو ُم ْ

عَ��� َز ْم���تُ عَ��لَ��ى �إِ َق����ا َم���� ِة ذِي � َ��ص�� َب��ا ٍح

ِ ألَ ْم�������������� ٍر َم�������ا ُي������� َ������س������ َّو ُد َم��������نْ َي����� ُ����س����و ُد

 -54وقال �آخر:

يق ��ول املحق ��ق« :البي ��ت لأن�س بن مدركة اخلثعم ��ي ،احليوان ،81/3 ،وفرحة
الأديب .»91 ،انظر :الالمع.1235/2 ،
و�أق ��ول :البيت لبلعاء بن قي�س الكناين ،انظ ��ر� :شعراء جاهليون و�إ�سالميون،
جم ��ع وحتقيق ودرا�سة �أحمد محمد عي�شة� ،ص ،47ولأن�س بن مدركة يف احليوان،
 ،81/3و�شرح املف�صل  ،87/3واخلزانة ،87/3 ،ولأن�س بن نهيك يف الل�سان ،مادة
«�صبح» ،ودون عزو يف الكتاب ،227/1 ،واملقت�ضب.345/4 ،
َ -55ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

َف�� َق�� ْد َب��� َ��س���أَتْ ِب��ا َ
حل��اجِ �لاتِ �إِ َف��ا ُل�� َه��ا

مي ال َي������ َز ُال َي���ُ��ص��وعُ�� َه��ا
َو� َ���س��� ْي ِ���ف َك����� ِر ٍ

يقول املحقق« :للحالل بن �أرقم النمريي ،يف تهذيب �إ�صالح املنطق،492/1 ،
وامل�ش ��وف املعل ��م ،118 ،117/1 ،ومن غري عزو يف �إ�ص�ل�اح املنطق .»212 ،انظر:
الالمع.1249/2 ،
و�أق ��ول :البيت للجالء بن �أرقم يف تاج العرو�س مادة «حجل» ،ومن دون ن�سبة
يف ل�سان العرب مادة «حجل».
 -56قال ال�شاعر:

َد َع ْو ُت �أَ َبا �أَ ْر َوى �إِ َلى ال َّر�أْ ِي َك ْي َي َرى
َودَا ٍع َدعَ��ا ُه ال َب ْغ ُي َوا َ
حل�ي ْ
ا�سمِ ِه
ن َك ْ

ِب���������� َر�أْ ِي �أَ� ِ����ص����ي����لٍ �أَ ْو َي���� ُع����و ُد �إِ َل�������ى حِ ��� ْل ِ���م
َ����ن ا َ
���ح�ْي�نِْ َ�أ ْح���������د ٌ
حل����� ْز ِم
َاث َت ُ
�����ص��دُّ ع ِ
َولِ���ل َ

يقول املحقق« :البيتان للحارث بن وعلة اجلرمي ،جمال�س ثعلب .»364 ،انظر:
الالمع.1269/2 ،
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و�أقول :البيتان للحارث بن وعلة اجلرمي ،انظر :ما جمع من �شعره يف ديوان
بن ��ي بكر يف اجلاهلي ��ة ،جمع و�شرح عبد العزيزي نبوي�� � ،ص .408ورويت «ي�ؤول»
بدل «يعود» ،ورويت «تولى» بدل «داع» و«ت�ص ّد» بدل «ت�صل».
 -57وقال بع�ض �شعراء اجلاهلية:

َف���� َم����ا َك رَّ ْ
�����َّث���� ُت َف�����ائِ����� َدتِ�����ي ِب��� ُغ��� ْن ٍ���م
َوال َخ�����ا َل�����تْ َر َّب ال���� َب���� ْي����تِ � ِ���س��� ًّرا

َك��� َف���ى � ِ���ض��� َّد ال���� َف����وائِ����دِ َم����ا َي��طِ ��ي ُ��ب
����ب
�أَ ُب����������و ال������ ُع������ َّزى لجِ َ ��������ا َرتِ�������� ِه َرقِ����ي ُ

يق ��ول املحق ��ق« :البيت الأول للحارث بن ع ��وف الأزدي يف كتاب اجليم،358 ،
وروايته:
َف���� َم����ا َك رُ َ
�����ُث�����تْ َف�����ائِ����� َدتِ�����ي ِب����� َغ����� ْد ٍر

َك���� َف����ى ليِ فيِ ال����� َف����� َوائِ�����دِ َم�����ا َي���طِ ���ي ُ���ب

والبيتان من غري عزو يف املو�ضح/3 ،ق ،132نقال عن امل�ؤلف» .انظر :الالمع،
.1379/2
و�أق ��ول :البي ��ت الأول للحارث ب ��ن عوف الأزدي ،انظر� :شع ��ر قبيلة الأزد من
الع�ص ��ر اجلاهلي حتى الع�ص ��ر الأموي .جمع وحتقيق ودرا�س ��ة �صالح العجلوين،
�ص .98ورويت «فائدتي بغدر» بدل «دائرتي بغنم» ،و«يل يف» بدل «�ضد» ،والبيتان
يف املو�ضح من دون عزو ،نق ًال عن الالمع العزيزي ،انظر :املو�ضح.269/5 ،
 -58قال ال�شاعر:

َي��ا �أُ َّم ِ�إنيِّ �أَ َك��� ْل���تُ ال�� ُّن��و َن َب�� ْع�� َد ُك�� ُم

���ف ليِ ِب َ
َف��� َك��� ْي َ
����ط���� َع����ا ٍم هَ���ا� ِ���ض ٍ���م ُن����ون

يق ��ول املحقق« :البيت لأبي الطمحان يف امل�ؤتلف واملختلف ،151 ،وقال عنه :ذكره
اجلاحظ يف كتاب احليوان ،وال �أعرف �صحته ،ورواية ال�شطر الثاين فيهَ :ف َه ْل َل َنا
ا�ض ٍم ال ُّنونَ » .انظر :الالمع.1391/2 ،
ِب َ�ش َر ٍاب َه ِ
و�أقول :البيت لأبي الطمحان الأ�سدي يف امل�ؤتلف واملختلف يف �أ�سماء ال�شعراء،
� ��ص ،194ورويتَ « :ف َه ْل َلنا ِب َ�ش َر ٍاب» بدل « َف َك ْي � َ�ف ليِ ِب َط َع ٍام» ،ورويت «النون» بدل

987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

470

«نوين» ،والبيت غري موجود يف جمموع �شعره يف كتاب �أ�شعار الل�صو�ص و�أخبارهم،
للملوح ��ي ،وغري موجود فيم ��ا جمع من �شعر ال�شاعر يف :ق�صائ ��د جاهلية نادرة،
ليحي ��ى جبوري ،ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت� ،1998 ،ص ،209وال�شاعر و�شعره
غري مذكورين يف ديوان بني �أ�سد.
َ -59و ُي ْن َ�شدُ:

ال َت��� ْ��ش�� َر ِب��ي َل نَ َ
�ير َوعِ �� ْن�� َدن��ا
��َب� ال�� َب�� ِع ِ

���اج��� ِة و َواك ُ
ِ������ف املِ��ع��� َ��ص��ا ِر
َح���لَ ُ���ب ال��� ُّز َج َ

يق ��ول املحق ��ق« :البي ��ت من غري ع ��زو يف املقت�ض ��ب ،189/2 ،واخل�صائ�ص،
 .»418/2انظر :الالمع.1409/2 ،
و�أق ��ول :البيت لإبراهيم بن هرمة القر�شي ،انظر� :شعره ،حتقيق محمد نفاع
وح�سني عطوان ،مطبوعات جممع اللغ ��ة العربية ،دم�شق� ،ص ،126والرواية فيه:
يب َو َن ِاط ُف ا ِمل ْع َ�صا ِر».
َ«ما ُء ال َّز ِب ِ
الطائي يف قوله:
 -60هذا املعنى قد َ�س َبق �إليه
ّ

َك����أَ ْن َل��� ْد َن ال َق َنا َي�� ْق�� ُف َ
��وك ُم ْن َه ِز ًما

�إِ َذا َت�� َي�� َّم��م��تَ �أَ ْط������� َر َ
اف ال�� َق�� َن��ا ال�� ُّل��دُنِ

يقول املحقق« :مل �أعرث عليه يف مظنته من ديوان �أبي متام ،وهو له يف اال�ستدراك،
البن الأثري .»200،انظر :الالمع.1420/2 ،
و�أقول :يق�صد �أبا متام ،انظر :ديوانه.331/2 ،
الم املُ َ�شقَّقُ َ :ي ُج ��و ُز �أَنْ ُي ِر َيد ِب ِه ا َّل � ِ�ذي ْ
ا�شتُقَّ ِب ْع ُ�ض ُه
 -61يق ��ول املع ��ريَ « :وال َك ُ
ُوح ِب َ�أنَّ َما َ�ص ُع َب ِل َد ْي ِه َهينِّ ٌَ ،ف ْه َو
الم َو ِ�ص َف ًة ِل ْل َم ْمد ِ
ِمنْ َب ْع ٍ�ضَ ،ف َي ُكونُ ذ ِل َك َم ْد ًحا ِل ْل َك ِ
الم ا َّل � ِ�ذي َك�أَ َّن ُه ُم َك َّ�س ٌر؛ ِمنْ َق ْو ِل َك:
َكا َّل � ِ�ذي ُي ْل َع � ُ�ب ِب ِهَ ،و َي ْحت َِم ُل �أَنْ َي ْع ِن َي ِباملُ َ�ش َّق ِق ال َك َ
الم لمِ َا َي ْن ِظ ُم ُه ُّ
ال�ش َعرا ُء فيِ َم ْد ِح ِه ِ ،ألَنَّ َذ َّم ُه َل ُه ْم
َ�ش َق ْق ُت ال ُعو َد َو َغيرْ َ ُهَ ،و َي ُكونُ هذا ال َك ُ
َق ْد َت َك َّر َر ِم ْثل َق ْو ِل ِه:
َوال����� ِّ����ش���� ْع���� ُر َت������هْ������ذِ ي َط���� َم����اطِ ���� ُم���� ْه
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و�أق ��ول :كت ��ب املحقق �شرح بي ��ت كان علي ��ه �أن يذكره باملنت بع ��د �أن �أ�سقطه
النا�سخ خط�أً �أو ن�سيانا .انظر :الالمع ،773/1 ،واللوحة /120ب ،والبيت هو:
وف َبنا ُن ُه
ال�س ُي ِ
وب ِب���أَ ْط�� َر ِ
� َ��ض�� ُر ٌ
اف ُّ

���وب ِب������أَ ْط����� َر ِ
اف ال��� َك�ل�ا ِم املُ��� َ��ش�� َّق��قِ
َل��� ُع ٌ

وا�ضحا ،انظر:
وكان علي ��ه �أن ي�ضي ��ف هذا البيت يف امل�ت�ن ليكون املق�ص ��ود
ً
الالمع.772/1 ،

987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

472

الثاين :امل�ستدرك على الن�سخ:
ويعني كل ما �سقط من املخطوط �أثناء الن�سخ ،وكل ما وقع من خط�أ يف النقل،
وبخا�ص ��ة عند �ضبط الكلمات ،فاملخطوط ُ�ضبط ً
�ضبطا كامال من �أول حرف �إلى
�آخره ،وهذا يعني �أن كل خط�أ يف ال�ضبط هو خط�أ يف الن�سخ .ومن ذلك:
 -1قال ال�شاعر:

َف�� َت�� ِب��ي��تُ ُت�����س�� ِئ�� ُد ُم��� ْ��س�� ِئ��دًا فيِ َن ِّيهَا

ِ�إ� ْ������س�������آ ُدهَ������ا فيِ املَ���� ْه���� َم���� ِه الإ ْن����� َ����ض����ا ُء

وب َع َلى ا َمل ْ�ص َد ِر» .انظر :الالمع.7/1 ،
« َو ِ�إ ْ�س�آد َُها» َم ْن ُ�ص ٌ
وال�صواب:

َف�� َت�� ِب��ي��تُ ُت��� ْ��س�� ِئ�� ُد ُم��� ْ��س�� ِئ��دًا فيِ َن ِّيهَا

�إِ� ْ������س�������آ َدهَ������ا فيِ املَ���� ْه���� َم���� ِه الإ ْن����� َ����ض����ا ُء

وب َع َلى ا َمل ْ�ص َد ِر» .لوحة (/2ب).
« َو ِ�إ ْ�س�آ َد َها» َم ْن ُ�ص ٌ
يا�ض ال َّث ْل ِج َ�س َوا ٌد ،لأَ َّن ُه ال َي ْهت َِدي ِبذ ِل َك ال َب َي ُ
َ « -2ف َك�أَنَّ ِب َ
ا�ض» .الالمع.8/1 ،
وال�صواب« :لأَ َّن ُه ال َي ْهت َِدي ِب َ
ا�ض» .لوحة (/2ب).
ذلك ال َب َي ِ

َ « -3ف ِاع ُل ُّ
(ال�ش َع َراءِ) هُ َو َقو ُلهَُ « :يهت َِدي»َ .والمْ َ ْع َنى� :أَنَّ َ
ُوح َي ْهت َِدي فيِ
هذا المْ َ ْمد ُ
ال ِف ْع ِل َما ال َي ْهت َِدي ِ�إ َل ْي ِه ُّ
ال�ش َعرا ُء» .الالمع.9/1 ،
ُوح َي ْهت َِدي فيِ ال ِف ْع ِل  .»...لوحة (�/3أ).
وال�صوابَ « :وا َمل ْع َنى �أَنَّ هذا ا َمل ْمد َ
َ -4ق َال ال َّنا ِب َغ ُة:
�ض ال ُق ُبو َر َو مَ ْ
َو مَ ْ
ل َت ْل ُف ِظ الأَ ْر ُ
ل َت َز ْل

جُ ُ
مي � َ��ص��حِ ��ي�� ُح
�����س�� َم��ا ِء َوالأَ ِد ُ
ن�����و ُم ال َّ

�ض ال ُق ُبو َر َو مَ ْ
َو مَ ْ
ل َت ْل ُف ِظ الأَ ْر ُ
ل َت َز ْل

جُ ُ
مي � َ��ص��حِ ��ي�� ُح
�����س�� َم��ا ِء َوالأَ ِد ُ
ن�����و ُم ال َّ

ن�سخ املحقق «ومل تَزَ ْل» .الالمع.12/1 ،
وال�صواب« :ومل َتز ُْل» ،انظر لوحة (/3ب).
َ -5ق َال ال َّنا ِب َغ ُة:
ن�سخ املحقق «جنوم ال�سما» .الالمع.12/1 ،
473

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

9 87

58

وال�ص ��واب« :ال�سماء» .لوح ��ة (/3ب) ،وهذا يقت�ضيه ال ��وزن ال�شعري لبحر
الطويل ،الذي يتطلب زيادة «همزة» ال�سماء حتى تكتمل تفعيلة َ«م َف ِاع ُلنْ ».
َ -6ق َال َل ِبيد:
����ي َخ��ْي��رْ ٌ مِ ����نْ َدعَ���ة
َي���ا ُر َّب هَ�� ْي َ��ج��ا هِ َ

الالمع.23/1 ،
وال�صوابَ « :د َعهْ» ،لوحة (/4ب) .فالهاء هنا �ساكنة ،ولي�ست تاء مربوطة.
اال�سم» .الالمع24/1 ،
َ « -7وه َو ِمن َنح ِو َقو ِل ِه ْم ِل َّل ِدي ِغ�َ :س ِلي ٌم َي َت َي َّم ُنونَ َل ُه ِبهذا ُ
اال�س ِم» .لوحة
وال�ص ��وابَ « :وه َو ِمنْ َن ْح ِو َق ْو ِل ِه ْم ِل ِلدي ِغ َ�س ِلي� � ٌم َي َت َي َّم ُنونَ َل ُه ِبهذا ْ
(�/5أ).
�����ك َي����ا ُب�����س�� ّي ُ
��ط ال��� ِت���ي ال�� ِت��ي
� -8إن ِ

����ك فيِ ال ّ
�أَ ْن���� َذرن����ي َ
���ط���ري���قِ �إِ ْخ���� َوتِ����ي

انظر :الالمع.32/2 ،
يك فيِ َّ
الط ِر ِيق ِ�إ ْخ َو ِتي» .لوحة (/5ب).
وال�صواب�« :أَ ْن َذ ْر ِن ِ
َ « -9و ِمنْ َبي َت ِني �أَ َّو ُل ُه َما» .الالمع.39/2 ،
وال�صوابَ « :و ِمنْ َب ْي َتينْ ِ �أَ َّو ُل ُه َما َق ْو ُلهُ»� ،أَ�سقط كلمة «قو ُله» .لوحة (/6ب).
 -10ال َيحزُنُ ُ
يب
اهلل الأَ ِم َري َف�إِ َّن ِني ل ُآخ ُذ ِمنْ َحاال ِت ِه ِب َن ِ�ص ِ
الالمع.40/1 ،

وال�صواب« :ال َي ْحز ُِن ُ
اهلل الأَ ِم َري» .لوحة (/6ب).

�������ح
َ -11ف����� َق�����ا َم ِ�إ َل����� ْي�����هَ�����ا ِب����هَ����ا َذا ِب ٌ

���وب ُي��جِ �� ْب�� َه��ا
َو َم�����نْ َت����� َد ْع َي��� ْو ًم���ا � َ���ش��� ُع ُ

يح ُة َي ِج ْئ َها» .الالمع.41/1 ،
ال�ص ِح َ
«وال ِّر َوا َي ُة َّ
يح� � ُة َي ِج ْئ َه ��ا» .الواو زائدة م ��ن املحقق يف كلمة
ال�ص ِح َ
وال�ص ��واب« :ال ِّر َوا َي� � ُة َّ
«الرواية» .لوحة (�/7أ).
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إقام ُة ُح َّج ٍة َع َلى ال َّد ْه ِر» .الالمع.45/1 ،
« -12هذا ال َب ْي ُت َ�ش ْر ٌح ِل ْل َب ْي ِت الأَ َّو ِل َو� َ
البيت َ�ش� � ْر ٌح ِلل َب ْي ِت ا َلأ َّو ِل َو�أَ َق َام ُه ُح َّج� � ًة َع َلى ال َّد ْه ِر» .لوحة
وال�ص ��واب« :هذا ُ
(/7ب).
َ -13ي َع ُ
وب
اف ِخ َي َام ال َّر ْي ِط فيِ َغزَ َوا ِت ِه َف َما َخ ْي ُم ُه ِ�إال ُغ َبا َر ُح ُر ِ
الالمع.46/1 ،
وال�صواب:
َي�� َع ُ
���ط فيِ َغ��� َز َوا ِت��� ِه
��اف خِ �� َي��ا َم ال��� ّر ْي ِ

َف���� َم����ا َخ���� ْي���� ُم���� ُه ِ�إ ّال ُغ����� َب�����ا ُر ُح�������� ُروبِ

لوحة (/7ب).
َ « -14و ِق َيل :ال َغ ْر ُب؛ �أَنْ ال َت ْر َق�أُ ال َّد ْم َع ُة» .الالمع.48/1 ،
ن�ص ��ب «ترق�أ» بـ «�أنْ » .لوحة
وال�ص ��وابَ « :و ِق َيل :ال َغ� � ْر ُب �أَنْ ال َت ْر َق�أَ ال َّد ْم َع ُة»ُ .ت َ
(�/8أ).
َ « -15ي ُقو ُلونَ َ :ل ِقي َت ُه ْم ُط ًّرا؛ �أَ ْيُ :كلُّ ُه ْم» .الالمع.72/1 ،
وال�صوابَ « :ل ِقي َت ُه ْم ُط ًّرا� ،أَيُ :ك َّل ُهم» .لوحة (/11ب).
ُ « -16ث َّم كَثرُ َ َذ ِل َك َحتَّى َ�صا َر ِت املُ َع َ
ا�ش َر ُة املُوا َف َق ُة واملُنا َد َم ُة» .الالمع.74/1 ،
وال�ص ��وابُ « :ث َّم كَثرُ َ َذ ِل َك َحتَّى َ�ص ��ا َر ِت املُ َع َ
ا�ش َر ُة املُوا َف َق� � َة واملُنا َد َم َة» .لوحة
(�/12أ).
 -17قال ال�شاعر:

َل����� ْوال � ِ����س����وا ُه لجَ َ ��������� َّر َرتْ �أَ ْو� َ����ص����ا ُل���� ُه

عُ����� ْر ُج ال ِّ
�����ض�� َب��ا ِع َو� َ���ص��� َّد عَ��� ْن��� ُه ال�� ِّذي ُ��ب

الالمع.79/1 ،
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وال�صواب:

َل������ ْوال � ِ����س����وا ُه لجَ َ ��������� َّر َرتْ َ�أ ْو� َ����ص����ا َل���� ُه

عُ����� ْر ُج ال ِّ
�����ض�� َب��ا ِع َو� َ���ص��� َّد عَ��� ْن��� ُه ال�� ِّذي ُ��ب

لوحة (/12ب).
 -18قال ال�شاعر:

َو ُق����� ْل�����تُ لخِ ِ���� ِّل����ي ا ْر َف���� َع����اهَ����ا َو�أَ ِّب����� َن�����ا

هُ ���ن��� ْي��� َد َة وَاهْ ���� َت����ا َج ال�� ُع��ي ُ
��ون ال�� َّل��وامِ �� ُح

الالمع.83/1 ،
وال�صوابَ « :و ُق ْل ُت لخِ ِ َّل َّي ا ْر َف َع َاها َو�أَ ِّب َنا» .حتى ي�ستقيم الوزن .لوحة (�/13أ).
َ -19و َق َال ال َّر ِاج ُز ُي َخ ِاط ُب َو َل َد ُه:
َي�����ا ِب������أَب�����ي �أَ ْن���������تَ َو ُف َ
����ب
���������وك الأَ� ْ����ش���� َن ُ
َك����������أَ مَّ َ
��������ب
ن���������ا ُذ َّر عَ������لَ������ ْي������ ِه ال�������� َّز ْر َن ُ

الالمع.86/1،
وال�صوابَ « :يا ِب َ�أ َبا �أَ ْن َت» .لوحة (�/13أ).
وي:
َ -20و َق َال َك ْع ُب ْبنُ َ�س ْع ٍد ال َغ َن ُّ

ال�ص ْب ُح َغا ِد ًيا
هَ�� َوتْ ُ�أ ُّم�� ُه َما َي ْب َع َث ُّ

��ْي��ن َي ُ
َو َم������اذا ُي��������ؤَدِّي ال��� َّل��� ْي��� ُل حِ نْ َ
وب
������ؤ ُ

الالمع.88/1 ،
وال�صواب« :يبعثُ » رفعها ،مل ي�سبقها نا�صب �أو جازم ،وانظر لوحة (/13ب).
َ -21قال ال َّر ِاج ِز:

َل������� ْو �أَ َّن َم�������نْ َي������ ْز ُج������ ُر ِب�����الحْ ِ����� َم�����ا ِم
َي������� ُق�������و ُم َي����������� ْو َم ِو ْر ِدهَ����������������ا َم���� َق����امِ ����ي

الالمع.91/1 ،
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وال�صواب:

َل������� ْو �أَ َّن َم�������نْ َي������ ْر ُج������ ُز ِب�����الحْ ِ����� َم�����ا ِم
َي������� ُق�������و ُم َي����������� ْو َم ِو ْر ِدهَ����������������ا َم���� َق����امِ ����ي

لوحة (�/14أ).
 -22قال �ساعدة بن ج�ؤية:

فِ��ي��ـ�� ِه َك�� َم��ا عَ��� َ��س�� َل ال َّ��ط��ري�� َق ال�� َّث�� ْع��لَ ُ��ب

َل ٌّ
�����ذ ِب���هَ��� ِّز ال��� َك ِّ
���ف َي��� ْع���� ِ���س��� ُل َم�� ْت�� َن�� ُه

الالمع.115/1 ،
وال�صواب:
ل ٌّ�����ذ ِب����هَ���� ِّز ال���� َك ِّ
����ف َي��� ْع���� ِ���س��� ُل َم��� ْت��� ُن��� ُه

لوحة (�/17أ).

َ�����س�� َل ال َّ
���ط��� ِري��� َق ال�� َّث�� ْع��لَ ُ��ب
فِ��ي��ـ�� ِه َك��� َم���ا ع َ

 -23كت ��ب املحققَ « :ي ُقو ُلونَ َ :ح َّي ْي ُت ال َّر ُج َل؛ ِ�إذا َد َع ��وتَ َل ُه ِب َ
احليا ِةَ ،ث َّم َ�س َّموا
املُ ْل َك تحَ ِ َّي ًة؛  .»...الالمع.154/1 ،
و�أقول� :سقطت من كالم املحقق العباراتَ « ،و َق ْو ُلهَُ :ح َّي ْي ُتَ :ف َّع ْل ُت ِمنَ الت َِّح َّي ِة،
َو َي ِج ُب �أَنْ ِي ُكونَ �أَ ْ�ص ُل الت َِّح َّي ِة ال َب َقا َءَ ،ك َ�أ َّن ُه ْم».
وال�ص ��وابَ « :و َق ْو ُلهَُ :ح َّي ْي ُتَ :ف َّع ْل � ُ�ت ِمنَ الت َِّح َّي ِةَ ،و َي ِج ُب �أَنْ ِي ُك ��ونَ �أَ ْ�ص ُل الت َِّح َّي ِة
ال َب َق ��ا َءَ ،ك�أَ َّن ُه ْم َي ُقو ُلونَ َ :ح َّي ْي ُت ال َّر ُج َل ِ�إذا َد َعوتَ َل ُه ِب َ
احليا ِةَ ،ث َّم َ�س َّموا املُ ْل َك تحَ ِ َّي ًة.
انظر :لوحة�/23( ،أ).
َ -24ق َال ال َّر ِاجزُ:

لِ����� ُك����� ِّل دَهْ ��������� ٍر َق������� ْد َل���ب���� ْ���س���تُ �أَ ْث��������ؤُ َب�������ا
يمُ ْ ������� َن������� ُت������� ُه َوال َآخ������������������ر املُ����� َع������ َّ�����ص����� َب�����ا

الالمع.155/1 ،
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وال�صواب:

لِ����� ُك����� ِّل دَهْ ��������� ٍر َق������� ْد َل���ب���� ْ���س���تُ �أَ ْث��������ؤُ َب�������ا
يمُ ْ ��������� َن��������� ًة َوال َآخ��������������������ر املُ����� َع������ َّ�����ص����� َب�����ا

لوحة رقم (/22ب) ،وكتبها النا�سخ يف �أ�صل املخطوط «يمُ ْ َنتًا».
الم ُة ْبنُ َج ْن َد ٍل:
َ -25ق َال َ�س َ

َق���� ْو ٌم ِ�إ َذا � َ��ص�� َّر َح��تْ َك ْ��ح ٌ��ل ُب�� ُي��و ُت��هُ�� ُم

َم�أْ َوي َّ
ال�ضر ِ
ِيك َو َم ْ�أ َوي ُك ِّل ُق ْر ُ�ضوبِ

الالمع.156/1،
وال�صواب«َ :م ْ�أ َوى َّ
وب» .لوحة (/23ب).
ال�ض ِر ِ
يك َو َم�أْ َوى ُك ِّل ُق ْر ُ�ض ِ
�ونَ ،ف َي ُجو ُز �أَنْ َي ُكونَ َك ْ�س ُر َه ��ا ِب َنا ًءَ ،ويحتم ُل �أَنْ
َ « -26و�أَ َج ��ا َز ال َف َّرا ُء َك ْ�س َر ال ُّن � ِ
َي ُكونَ َت ْث ِن َي ُة ِ�ش ٍّت» .الالمع.158/1 ،
وال�صوابَ « :و َ�أ َجا َز ال َف َّرا ُء َك ْ�س َر ال ُّن ِونَ ،ف َي ُجو ُز �أَنْ َي ُكونَ َك ْ�س ُر َها ِب َنا ًءَ ،ويحتمل
�أَنْ َي ُكونَ َت ْث ِن َي َة ِ�ش ٍّت» .لوحة (�/23أ).
َ « -27و َي ُجو ُز �أَنْ َت ُكونَ ا َمل َعا ِر ُف َج ْم ُع َم ْع ِر َف ٍة» .الالمع.161/1،
ُ
املعارف جم َع معرفة» .لوحة (/23ب).
وال�صواب« :ويجوز �أن تكون
يبَ :ج ْم ُع َج ْم ٍعَ ،ك�أَ َّن ُه ْم َقا ُلوا�َ :ص ِاح ٌب َو َ�ص ْح ٌبِ ،م ْث ُلَ :ر ِاك ٌب َو َر ْك ٌب،
َ -28و�أَ َ�ص ِاح ُ
اب» .الالمع.162/1 ،
ُث َّم َج َم ُعوا َ�ص ِاح ًبا َع َلى �أَ ْ�ص َح ٍ
اب» .لوحة (�/24أ).
وال�صوابُ « :ث َّم َج َم ُعوا َ�ص ْح ًبا َع َلى �أَ ْ�ص َح ٍ
 -29قال َ�س ِاع َد ُة بنْ ُج ْ�ؤ َّي َة:

ُ��ح�� َد َل�� ٍة
َد َّل����ى َي��� َد ْي��� ِه َل��� ُه َق���ْ��ص��دًا مِب ْ

َج ْ
�������ش ٍء و ُز ْرقٍ َن���وَاحِ ���ي���هِ���نَّ َك��ال��� َّ��س َ��ح ِ��م

الالمع.174/1 ،
وال�صواب:
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َد َّل����ى َي��� َد ْي��� ِه َل��� ُه َق���ْ��ص�� ًرا مِب ُْ��ح�� َد َل�� ٍة

َج ْ
ال�س َح ِم
�����ش ٍء و ُز ْرقٍ َن��وَاحِ ��ي��هِ��نَّ َك َّ

لوحة (�/25أ).
 -30قالَ « :وال َي ْح�سن �أَنْ ُي َق َال :ا َمل ُال �أَ ْن َت ُذو ُه؛ �أَي�َ :ص ِاح ُبهُ» .الالمع.170/1 ،
وال�ص ��واب :املال �أنت ذوه؛ �أي�« :أَ ْن َت َ�ص ِاح ُب� �هُ»� .أ�سقط النا�سخ كلمة «�أنت».

لوحة (�/25أ).

 -31قال املتنبي:
َو َك��� ْم ِل َ��ظ�لا ِم ال َّل ْيلِ عِ �� ْن��د ََك مِ ��نْ َيدٍ

ُت َ
��ِب�� أ�َ َّن املَ������ا َن������ ِو َّي������ َة َت����� ْك�����ذِ ُب
�����خ رِ ُ

الالمع.174/1 ،
وال�صواب:
َو َك�� ْم ل َِظال ِم ال َّل ْيلِ عِ ْند ََك مِ ��نْ َيدٍ

ُت َ
���ِّب�� أ�َ َّن املَ�������ا َن������� ِو َّي������� َة َت����� ْك�����ذِ ُب
������خ رِّ ُ

لوحة (/25ب).
 -32والبن حجر:

�أَ ُذو ُد ال��������� َق��������� َوافيِ َ عَ����� ِّن�����ي ِذ َي���������ا َد

ِذ َي���������������ا َد ُغ�����ل�����ا ٍم َغ�������������وِيٍّ َج���������رادا

الالمع .177/1،
وال�صواب�« :أَ ُذو ُد ال َق َوافيِ َع ِّني ِذ َيادًا» .لوحة (�/25أ).
َ « -33ف َق َال ُم َعا ِو َي ُةَ :ما َب ُال ال ِعال َو َة َبينْ َ ال َف ْو َد ْي ِن» .الالمع.182/1 ،
وال�صوابَ « :ف َق َال ُم َعا ِو َي ُةَ :ما َب ُال ال ِعال َو ِة َبينْ َ ال َف ْو َد ْي ِن؟» .لوحة (�/27أ).
َ -44ق َال ال َق َط ِام ُّي:

ُي َ
���خ��� ِّو ُد َت ْ��خ�� ِوي�� َد ال�� َّن�� َع��ا َم�� ِة َب�� ْع�� َد َم��ا

�����ص�� َّو َب��تِ ا َ
جل������� ْو َزا ُء َق���ْ��ص�� َد املَ��� َغ���ارِبِ
َت َ

انظر :الالمع.184/1 ،
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ويد ال َّن َع َام ِة َب ْع َد َما» .لوحة (�27أب).
وال�صوابُ « :ت َخ ِّو ُد ت َْخ َ
َ -35و ُي ْن ِ�شدُونَ َب ْيتًا ِل ُن َ�ص ْي ٍب:

�أَ ْز َم ُ
�������ان � َ��س�� ْل�� َم��ى َف��� َت���ا ٌة َغ��ْي�ررْ ُ غ��ا ِن�� َي�� ٍة

َو�أَ ْن��تَ �أَ ْم�� َر ُد َم ْع ُر ٌ
وف َل َك ال َغ َز ُل

الالمع.184/1 ،
وال�صواب�« :أزمانَ َ�س ْل َمى َفتَا ٌة َغيرْ ُ َغا ِن َي ٍة» .لوحة (/27ب).
َ « -36و َي ُج ��و ُز �أَنْ َي ُك ��ونَ َق ْو ُل ُه � ْ�م :ل َّل َت َّيا َوا َّل ِت ��ي؛ ُي ِريدُونَ ِب ِه َما َ�ص ُغ� � َر ِمنَ ا ُلأ ُمو ِر
َو َك رُ َب» .الالمع.195/1 ،
وال�صوابَ « :و َي ُجو ُز �أَنْ َي ُكونَ َق ْو ُل ُه ْم :ال َّل َت َّيا َوا َّل ِتي  .« ...لوحة (�/29أ).
« -37يقولَ :ك�أَنَّ هذا َّ
ال�ش ْخ ُ�ص َمنْ َح َّد َد �إِ ْح َ�سا َن ُه َ�أ ْو َع َّد َد ُه» .الالم.204/1 ،
ال�شخ�ص من َح� � َّد َ ِد �إ ْح َ�سا َن ُه �أَ ْو َع� � َّد َد ُه» .لوحة
وال�ص ��واب« :يق ��ول :ك�أن ه ��ذا
َ
(/30ب).
َ « -38و ُي ْخ رَ ُب َع ْن َها َك َما ُي ْخ رَ ُب َع ِن المْ َ ِل ِك والأَ ِم ِري» .الالمع.205/1 ،
وال�ص ��وابَ « :و ُي ْخ�َب�ررَ ُ َع ْن َه ��ا َك َم ��ا ُي ْخ�َب�ررَ ُ َع � ِ�ن المْ َ ِل � ِ�ك �أو ا َلأ ِم�ي ِ�ر» .لوحة رقم
(/30ب).
 -39قال ال�شاعر:
عَ������ا َدتْ َو مُ ْ
ل َت��� ُع��� ْذ مِ ��� ْن��� ُه ِب�� َراكِ�� ِب��هَ��ا

َح�� َّت��ى ا َّت�� َق��اهَ��ا ِب�� ِن�� ْك��لٍ َغ�ْي�رِْ َم��� ْ��س�� ُم��و ِر

الالمع.214/1 ،
وال�صواب:
عَ��������ا َذتْ َو مُ ْ
ل َت���� ُع���� ْذ مِ ���� ْن���� ُه ِب��� َراكِ��� ِب���هَ���ا

َح�� َّت��ى ا َّت�� َق��اهَ��ا ِب�� ِن�� ْك��لٍ َغ�ْي�رِْ َم��� ْ��س�� ُم��و ِر

لوحة (/31ب).
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 -40قال ال�شاعر:

َح���� َّل����تْ مُ َ
���اح��� َت��� َّل���تِ
ت���ا� ِ���ض��� ُر َغ���� ْر َب���� ًة َف ْ

َفلَ ًجا َو�أَهْ �� ُل َ��ك ِبال ِّل َوى َفالحْ ِ َّلتِ

الالمع.217/1 ،
وال�صوابَ « :ف َل ًجا َو َ�أ ْه ُل َك ِبال ِّلوى َفالحْ َ َّل ِة» .لوحة (/31ب).
 -41قال ال�شاعر:

�����س�� ْم��تُ ال �أَ ْج��� َع��� ُل فِ��ي�� َه��ا عُ�� ْن ُ��ظ�� َب��ا
�أَ ْق َ

ِ�إ َّال ِد َب��������ا� َ��������س��������اء ُت��������������� َوفيِّ املِ����� ْق����� َن�����ب�����ا

«العنظباَ :ذ َك ُر َ
اجل َرا ِد» .الالمع.224/1،
وال�صواب :ال ُع ْن ُظ ُبَ :ذ َك ُر َ
اجل َرا ِد» .لوحة (�/33أ).
 -42قال ال�شاعر:
عَ��لَ��ى ُم��� ْه��� َر ٍة َج������ ْردَا َء َك��� َّب���ا َء � َ��ض��امِ �� ٍر

ن � َ��ش َ��ظ��اهَ��ا ُم ْ���ط��� َم��� ِئ ٍّ���ن ُن ُ�����س��و ُرهَ��ا
�أَمِ ���ي�� ٍ

الالمع.228/1 ،
وال�صواب:
َعلَى ُم�� ْه�� َر ٍة َج��� ْردَا َء َك�� ْب��دَا َء َ�ضامِ ٍر

ن � َ��ش َ��ظ��اهَ��ا ُم ْ��ط�� َم��ئ ٍِّ��ن ُن ُ�����س��و ُرهَ��ا
�أَمِ ���ي�� ٍ

لوحة (/33ب).
 -43قال املتنبي:

َت ْك ُبوا َو َراء ََك َي��ا ْب َ��ن �أَ ْح�� َم�� َد ُق�� َّر ٌح

َل��� ْي���� َ���س���تْ َق����� َوائِ����� ُم����� ُه�����نَّ مِ ������نْ �آال ِت�����هَ�����ا

تكبواَ « :ت ْكثرُ ُ » .الالمع.229/1 ،
وال�صواب:

َت ْك ُبو َو َراء ََك َي��ا ْب َ��ن �أَ ْح�� َم�� َد ُق�� َّر ٌح

ل��� ْي���� َ���س���تْ َق����وائِ���� ُم���� ُه����نَّ مِ ������نْ �آال ِت�����هَ�����ا

تكبو :تكرث .لوحة (�/34أ).
َ « -44و َق َّوي هذا ا َمل ْذ َه َب ِع ْن َدهُ ْم �أَ َّن َها َم�أْ ُخ َوذ ٌة ِمنَ ال ُع ُل ِّو» .الالمع.233/1 ،
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وال�صوابَ « :و َق َّوى هذا ا َمل ْذ َه َب ِع ْن َدهُ ْم» .لوحة (/34ب).
 -45قال ال�شاعر:

ك��������� ّأن ر�ؤو����������س �أَ ْق������ل�����ا ٍم غِ ً
��ل�اظ����ا

ال�صحا ِح
بري�ش ج� ُؤج ِئ ِه
مُ�سِ ْح َن
ِ
َ

ال�ص َّح ِة،
ا�س ُت ْع ِم َل
�اح فيِ َم ْع َنى ِّ
ال�صح � ُ
ال�صح � ُ
َ
« َو َ
�اح فيِ َم ْع َن ��ى َّ
ال�ص ِح ِيحَ ،و َق � ْ�د ْ
اب ُق َّد َام ُة َح ُمو َلة َد ِاخ ًال ِ�إ َلى ال َب ْ�ص َر ِة».
َو ُر ِو َي َع ِن الأَ ْ�ص َم ِع ِّي �أَ َّن ُه َر�أَى َ�ش ْي ًخا ِمنَ الأَ ْع َر ِ
الالمع.245/1 ،
و�أق ��ول� :أخط� ��أ املحقق يف قراءة الن�ص غري مرة هن ��ا ،ف�أخط�أ يف كتابة كلمة
«ال�صحاح» ثالث مرات.
«ال�صحاح» فكتبها ِّ
َّ
و�صحاح بالفتح ،مادة:
«ال�صحاح» .وذكر ابن منظور ذلك ،وقالَ :
وال�صوابَّ :
�صحح.
«قدام ُة حمول ٍة».
و�أخط�أ يف كتابة عبارة َ
وال�صوابُ :ق َّد َام ُه َح ُمو َل ٌة .لوحة (�/36أ).
َ « -46فاملُ ْن َ�ص � ِ�ر ُف َي َق� � ُع َع َلى ا َمل ْ�ص َد ِر َو َع َلى ا َمل ْو ِ�ض ِع ا َّل � ِ�ذي ُي ْن َ�ص َر ُف ِفي ِه َو َع َلى
ال َو ْق ِت ا َّل ِذي َي َق ُع ِفي ِه ذ ِل َك» .الالمع.247/1 ،
وال�ص ��واب« :فاملُ ْن َ�ص َر ُف َي َق ُع َع َلى ا َمل ْ�ص َد ِر َو َع َل ��ى ا َمل ْو ِ�ض ِع ا َّل ِذي ُي ْن َ�ص َر ُف ِفي ِه
َو َع َلى ال َو ْق ِت ا َّل ِذي َي َق ُع ِفي ِه ذ ِل َك» .لوحة (/36ب).
اال�س ِت ْع َم ِال» .الالمع،
َ « -47و�إِنمَّ َ ا ُي ْح َم ُل هذا ال َق ْو ُل َع َلى �أَنَّ �أَ ْج َر ًاحا َغيرْ ُ َك ِث ِري ْ
.252/1
«ع َلى �أَنَّ �أَ ْج َر ًاحا َغيرْ ُ َك ِث َرية اال�ستعمال» .لوحة (�/37أ).
وال�صوابَ :
ا�س� � ٌم �أَ ْع َج ِم � ٌّ�ي َوه� � َو ُي َوا ِفقُ َف ُاعو ًال؛ ِم ��نْ َدا َد َيدُودَُ ،و ِم ��نْ هذا الل ْف ِظ
« َو َداودْ :
ا�ش ِت َق � ُ
ْ
�اق ُد�ؤادَ ،وه َو َع َر ِب ٌّي َ�ص ِحي ٌحَ .و ِمنْ �أَ ْق َد ِم ا َلأ ْ�س َما ِء َق ْو ُل ُه ْمُ :د َ�ؤاد ال ْب ِن �أَ ِبي ُد�ؤَاد
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ال�ش ِاعرَ ،و َل ُه َي ُق ُ
َّ
ول �أَ ُبو ُه:

م������ا َق������ ْد عَ����� َن�����ا ُه َم��� ِري���� ُ���ض
���ب مِ َّ
َف���ال��� َق��� ْل ُ

َو َل��� َق��� ْد َت��� َر ْك���تُ ِب��هَ��ا ُد�ؤَادًا َن��ا ِئ�� ًم��ا

اجل َ�س َدَ ،و َق ْد َكانَ فيِ ال َع َر ِب املُ َت َقدِّ ِم َني َم ٌ
�صيب َ
لك ُي َق ُال
ويقال� :إن الد�ؤا َد دا ٌء ُي ُ
اال�س ��م لمَ َّا َق َر�أَ َ�أ ْه ُل ُه الزّبو َرَ ،وهو داود
َل� �هَُ :داودَ ،و َكانَ َن ْ�صرا ِن ًّياَ ،ف َك َ�أ َّن ُه ُ�س ِّمي ِبهذا ْ
ابنُ َم ْن َد َلة» .الالمع.269/1،
وال�ص ��وابَ « :وداوودُ :ا�س ��م �أعجمي ،وهو يوافق فاعوال؛ م ��ن داد يدود ،ومن
دواد ،وهو عربي �صحيح .ومن �أقدم الأ�سماء قو ُلهم :دوا ٌد البن
هذا اللفظ ا�شتقاق ٍ
دواد ال�شاعر ،وله يقول �أبوه:
�أبي ٍ
َو َل���� َق���� ْد َت���� َر ْك����تُ ِب���هَ���ا دُوادًا َن��ائِ�� ًم��ا

م�����ا َق����� ْد عَ���� َن����ا ُه َم��� ِري���� ُ���ض
���ب مِ َّ
َف���ال��� َق��� ْل ُ

قد َكانَ فيِ ال َع َر ِب املُ َتقدِّ م َني َم ِل ٌك ُي ُ
�صيب َ
قال
اجل َ
�سدَ ،و ْ
ويقال� :إن ال ُّد َوا َد دا ٌء ُي ُ
اال�سم ملَّا َق َر�أَ �أه ُله الزبور ،وهو داوود
َلهَُ :داوود ،وكان ن�صران ًّياَ ،ف َك�أ َّن ُه ُ�س ِّمي بهذا ِ
ابن مندلة» .لوحة (/39ب).
وق ��د �أخط�أ املحقق ح�ي�ن ن�س ��خ «دواد» «د�ؤاد» ،ثالث ع�شرة م ��رة يف الالمع،
،1393 ،1287 ،1280 ،904 ،895/2 ،862 ،680 ،601 ،258 ،210 ،181/1
.1500 ،1479
ون�سخ املحقق «د�ؤاد» «دا�ؤد».168/1 .
 -49قال ال�شاعر:

َف�� َم��ا َو ْج����� ُد َ�أ ْع���� َرا ِب���� َّي���� ٍة َق��� َذ َف���تْ ِب�� َه��ا

ُ�ص ُر ُ
يث مَ ْ
وف ال َّن َوى مِ نْ َح ُ
ل َت ُك َظ ُّنتِ

الالمع.289/1 ،
وال�صواب:

َف�� َم��ا َو ْج���� ُد َ�أ ْع��� َرا ِب��� َّي��� ٍة َق��� َذ َف���تْ ِب�� َه��ا

ُ�ص ُر ُ
يث مَ ْ
وف ال َّن َوى مِ نْ َح ُ
ل َت ُك َظ َّنتِ

لوحة (�/43أ).
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ْ �« -50إذ َكانَ ال َع� �المَ ْ ِفي ِه ا َمل ْج ُن ��ونُ َوالأَ ْح َمقُ َوالأَ ْخ َر� � ُ�س َو َغيرْ ُ َ
ذلك» .الالمع،
.308/1
وال�صواب�« :إذ كان العالمَ ُ فيه املجنون والأحمق والأخر�س وغري ذلك» .لوحة
(/46ب).
« -51ويجو ُز �أَنْ َي ْج َع َل َما َن ِكرة َو ُيو ِق ُع َها َع َلى َز َم ٍان» .الالمع.309/1 ،
وال�صواب« :ويجوز �أن َ
يجعل ما نكرة َو ُيو ِق َع َها َع َلى َز َم ٍان» .لوحة (�/46أ).
َ « -52ك َم ��ا َق َالَ :ه َج ْرتُ �إِ َل ْي� � ِه الغيثَ � ،أيَ :ت َر ْك ُت ال َغ ْي ��ثَ ِل َ
تت�صل به» .الالمع،
.309/1
كت الغيثَ لتت�صل به» .لوحة
وال�صوابَ « :ك َما َق َالَ :ه َج ْرتَ ِ�إ َل ْي ِه ال َغ ْيثَ � ،أَيَ :ت َر َ
(�/46أ).
َ « -53و َز َع َم ال َّر ُج ُل؛ ِ�إ َذا َك َف َل ،وقال اجلعدي :و ُي ْر َوى لأُم َّية» .الالمع.313/1 ،
�ال َ
وال�ص ��وابَ « :و َز َع � َ�م ال َّر ُج � ُ�ل؛ ِ�إ َذا َك َف َلَ ،و َق � َ
اجل ْع � ِ�د ّيَ :و ُر ِوي لأمية» .لوحة
(/46ب).
 -54قال ال�شاعر:

َف���أَ ْق�� َب��لَ�� ُه��نَّ َب ْ��ط َ��ن الأَ ْر� ِ������ض ُ�ش ْع ًثا

َي���� ُ���ص���نَّ املَ���� ْ���ش َ���ي َك����ا َ
حل���� َد�إ ال���� ُّت�����ؤا ِم

الالمع.319/1 ،
كتب النا�سخ كلم ��ة «الأَتمْ ِ » �أعلى ال�سطر فوق كلمة «الأَ ْر ِ�ض» ،ومل ي�شر املحقق
لذلك ،بل جتاهلها �أو مل ينتبه لها .لوحة (/47ب).
بيبَ ،وه َو َ�ش ْع ُر َّ
ا�ص َي ُة َ�س ْب ًيا».
«وال�سبا ِئ ُبَ :ج ْم ُع َ�س ٍ
الذ َن ِبَ ،ورُبمَّ َ ا ُج ِع َل ِت ال َّن ِ
َّ -55
الالمع.319/1 ،
ا�ص َي ُة َ�س ِبي ًبا» .لوحة (�/48أ).
وال�صوابَ « :ورُبمَّ َ ا ُج ِع َل ِت ال َّن ِ
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َ -56و ِمنَ ا َّل ِتي �أَ َّو ُلها:

ال����� َي����� ْو َم عَ���� ْه���� ُد ُك���� ُم َف������أَ ْي َ
�����ن املَ����� ْوعِ �����دُ؟

هَ��� ْي���ه َ
�����س ِل���� َي���� ْو ِم عَ���هْ���دِ ُك��� ْم َغ��� ُد
َ���ات َل�� ْي َ

ن�سخ املحقق كلمة «هيهاة» «هيهات» يف قوله:
«ه ْي َهات»َ ،ف ُف ِت َح ِت التَّا ُء َك َما ُف ِت َح ْت تَا ُء «�أَ ْر َطا ٍة» فيِ ال َّن ْ�ص ِبَ ،و َمن َك َ�س َر
« ِقي � َ�لَ :
َق َالَ :ه ْي َه ٍاتَ ،ك َما َي ُق ُ
ولُ :م ْ�س ِل َم ٍات» .الالمع.338/1 ،
«ه ْي َهاة»َ ،ف ُف ِت َح ِت التَّا ُء َك َما ُف ِت َح ْت تَا ُء « َ�أ ْر َطا ٍة» فيِ ال َّن ْ�ص ِبَ ،و َمن
وال�ص ��وابَ :
َك َ�س َر َق َالَ :ه ْي َه ٍاتَ ،ك َما َي ُق ُ
ولُ :م ْ�س ِل َم ٍات» .لوحة (�/51أ).
 -57قال ال�شاعر:

َف��لَ�� ْو ُك�� ْن��تُ َو ْردًا َل��� ْو ُن��� ُه َل َع�شِ ْق َننِي

َول������كِ������نْ َر ِّب��������ي � َ����ش����ا َن���� ِن����ي ِب����� َ����س���� َوا ِدي����ا

الالمع.349/1 ،
وال�صواب:

َف��لَ�� ْو ُك�� ْن��تُ َو ْردًا َل��� ْو ُن��� ُه َل َع�شِ ْق َننِي

َول������ ِك������نَّ َر ِّب��������ي � َ����ش����ا َن���� ِن����ي ِب����� َ����س���� َوا ِدي����ا

لوحة(/53ب) .ويقت�ضيه الوزن ال�شعري.
ال�ضا ِر ُبوا َ�أ ِخ َ
يكَ ،ك َم ��ا َي ُقو ُلونَ َ :
َ « -58ف َي ُقو ُل ��ونَ َ :
ال�ضا ِر َبا َز ْي � ٍ�د َو َّ
هذ ِان َّ
هذ ِان
َّ
ال�ضا ِر َبا ال َّر ُج ِلَ ،وال َّد ِاخ ُلوا ال َّدا ِر» .الالمع.352/1 ،
ال�ضا ِر ُب ��و �أَ ِخ َ
وال�صوابَ « :ف َي ُقو ُلونَ َ :و َّ
يكَ ،ك َما َي ُقو ُلونَ َ :وال َّد ِاخ ُلو ال َّدا ِر» .لوحة
(�/54أ) ،والواو لي�ست واو اجلماعة التي تت�صل بالفعل.
َ -59و َق َال َما ِل ُك ْبنُ ال َّر ْي ِب:
َف��� ِل��� َّل��� ِه َد ِّري حِ ��ي� َ
ن �أُ ْت������� َر ُك َط��ائِ�� ًع��ا

����ى ال���� َّر ْق���� َم���� َت��ْي�نْ ِ َو َم���الِ��� َي���ا
َب���� ِن َّ����ي ِب�����أَ ْع����لَ َ

الالمع.364/1 ،
وال�صواب�« :أَ ْت ُر ُك طائ ًعا» .لوحة (/55ب).
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 -60قال ال�شاعر:
َر َم ْتنِي َب َ�س ْه ٍم ر ُ
ِي�ش ُه ال ُك ْح ُل مَ ْ
ل َي ُ�ض ْر

َظ���وَاهِ ��� َر جِ �� ْل��دِ ي َوه��� َو ل��ل�� َق�� ْل��بِ َج���ا ِر ُح

الالمع.367/1 ،
وال�صوابَ « :وه َو فيِ ال َق ْل ِب َجا ِر ُح» .لوحة (�/56أ).
َ « -61و َق ْد َج َع ُلوا ِمنْ هذا ال َّن ْح ِو َقو ُل ُه َت َعا َلى» .الالمع.370/1 ،
وال�صوابَ « :و َق � ْ�د َج َع ُلوا ِمنْ هذا ال َّن ْح ِو َق ْو َل ُه َت َعا َلى» .لوحة (/57ب) .مفعول
به لـ «جعل».
َ -62و َقا َل ِت ْام َر�أَ ٌة ت َِ�ص ُف ا ْب َنتَها:
�����������ح�����������لَ����������� ْة
���������ح���������لَ��������� ٌة ِر َب ْ
� ِ���������س��������� َب ْ

َت��������� ْن���������م���������ي َن�������������ب َ
�������������ات ال�������� َّن ْ
��������خ��������لَ�������� ْة

ن�سخ املحقق الهاء تاء مربوطة يف « ِر َب ْح َلهْ» و» َن ْخ َلهْ» .الالمع.379/1 ،
وال�صواب� :أن ُتلفظ ها ًء وتكون:

�����������ح�����������لَ����������� ْه
���������ح���������لَ��������� ٌة ِر َب ْ
� ِ���������س��������� َب ْ

َت�������� ْن��������م��������ي َن������������ب َ
������������ات ال�������� َّن ْ
��������خ��������لَ�������� ْه

لوحة (�/58أ).
 -63قال ال�شاعر:
�������س ُي��ح��ي ُ��ك املَ���ل��ا ُم فيِ هِ ��� َم ٍ���م
َل��� ْي َ

�����ك عَ����� ْن َ
�أَ ْق����� َر ُب�����ـ�����هَ�����ا مِ ����� ْن َ
�����ك �أَ ْب������ َع������ ُدهَ������ا

«لي�س ُي ِح َ
ي�س ُي�ؤَ ِّث ُر» .الالمع.380/1 ،
يك� ،أيَ :ل ُ
وال�صواب« :لي�س ُ
لي�س ي�ؤثر» .لوحة (/58ب).
يحيك� ،أيَ :
َ « -64و ِمنْ �أَ ْب َي ٍات �أَ َّو ُل َها:

�أَ ْق����� ِ����ص���� ْر َف���لَ���� ْ���س���تَ ِب������ َزائِ������دِ ي ُودَّا

َب�������لَ������� َغ املَ��������������دَىَ َوتجَ َ ��������������������ا َو َز ا َ
حل���������دَّا

َق ْو ُلهَُ :جا َءت َْك ت َْط َف ُح  .»...الالمع.387/1 ،
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وال�ص ��واب« :و َق ْو ُلهَُ :جا َءت َْك ت َْط َف � ُ�ح � .»...أ�سقط الواو قبل كلمة «قوله» .لوحة
(/59ب).
ا�س ًما َعا ًّما،
َ « -65و َك�أَ َّن ُه � ْ�م ُي ِريدُونَ ِب ِه ا َّل ِذي َي ْخ� � ُر ُج ِمنْ ا َمل ْع َد ِنُ ،ث َّم َ�صا َر ذ ِل َك ْ
َق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:
ُك ُّ
��������ك
�������ل َق���������� ْو ٍم ُخ���� ِل���� ُق����وا مِ �������نْ ُ�أ ْن ٍ

����ا�����س عِ ����� ْق����� َي ُ
َ�����ب
َو َب������ ُن������و ال���� َع���� َّب ِ
�����ان ال����� َّذه ْ

الالمع.391/1 ،
وال�صوابُ « :ي ْخ� � َر ُج» .لوحة (�/60أ) .و«�أُ ْن ٍك» .الالم ��ع .391/1 ،وال�صواب:
«�آ ُن ٍك» .لوحة (�/60أ).
ُّ -66
«ال�ش� � َرا ُة :هُ ُم ا َّل ِذينَ َخ َر ُجوا َع َلى َع ِل � ّ�ي ْب ِن �أَ ِبي َطا ِل ٍب ملَّا َح َّك َم» .الالمع،
.396/1
وال�ص ��واب :علي بن �أب ��ي طالب عليه ال�س�ل�ام� .أ�سقط املحق ��ق عبارة «عليه
ال�سالم» ،وهي ميني ال�صفحة خارج املنت .لوحة (�/61أ).
« -67الأغاري ��دُ :ج ْم ٌع َي ِج � ُ�ب �أَنْ َي ُكونَ َو ِاح� � ُد ُه �أُ ْغ ُرو َد ًةَ ،ك َما َقا ُل ��وا� :أُ ْ�س ُجوع ًة
َو�أَ َ�س ِاجي ٌع» .الالمع.399/1 ،
يجب �أن يكونَ واح ُد ُه �أغرود ًة ،كما قالواْ � :أ�سجوعة
وال�صواب« :الأغاريد :جم ٌع ُ
و�أ�ساجي ُع» .لوحة (/61ب) .ممنوع من ال�صرف.
 -68قال ال�شاعر:
َن َام ْت َن َو ِاظ ُري ِم ْ�ص َر َعنْ َث َعا ِل ِب َها .الالمع.400/1 ،
وال�صوابَ « :ن َام ْت َن َو ِاظ ُري ِم ْ�ص ٍر َعنْ َث َعا ِل ِب َها» .لوحة (/62ب).
« -69قالوا بنت وابنة ،فابنة وزنه �إفعة» .الالمع.407/1 ،
وال�صواب :قالوا بنت وابنة ،فابنة وزنها �إفعة .لوحة (/62ب).
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« -70والت�صري ُع ملَّا كانَ �أَح ُد �شطري ِه �أَ ْز َي ُد ِمنَ ال َآخ ِر» .الالمع.413/1 ،
وال�صواب :والتَّ�صري ُع ملَّا َكانَ �أَ َح ُد َ�ش ْط َر ْي ِه �أَ ْز َي َد ِمنَ ال َآخ ِر» .لوحة (/63ب).
َ -71و ُي ْر َوى ِل ُك َثيرِّ ٍ :

���اب َب�� َع�� ْث�� ُت�� ُه
َم���ا � َ��ش��ا َم��نِ��ي ِ�إ َّال كِ��� َت ٌ

الالمع.422/1 ،

َف���لَ��� ْي���تَ يمَ ِ���ي��� ِن���ي َق���� ْب���� َل ذل َ
ِ������ك � ُ��ش�� َّل��تِ

وال�ص ��واب« :وم ��ا �شامني» ،لوح ��ة (�/65أ) ،وحتى ي�ستقيم ال ��وزن على بحر
الطويل.
« -72قال ر�ؤبة يف �صفة �إبل» .الالمع.432/1 ،
وال�صوابَ « :ق َال ُر ْ�ؤ َب ُة فيِ ِ�ص َف ِة ا ِلإ ِب ِل» .اللوحة رقم (/66ب).
« -73و�إمن ��ا زهدن ��ا فيهم لكرثة م ��ا نرجوا عن ��ده من الرغائ ��ب « .الالمع،
.432/1
وال�ص ��واب« :و�إمنا زهدن ��ا فيهم لكرثة ما نرجوه عنده م ��ن الرغائب» .لوحة
(/66ب).
�« -74إن فيهم البخال ُء واجلبنا ُء» .الالمع.435/1 ،
وال�ص ��واب�ِ « :إنَّ ِف ِيه � ْ�م ال ُب َخال َء َوا ُ
جل َب َن ��ا َء» .لوح ��ة (/67ب) ،وهي ا�سم �إن
م�ؤخر من�صوب.
 -75قال ال�شاعر:

ُي�� َع�ِّي�رِّ ُ ونيِ �أُ ِّم��ي ر َِج ٌ
��ال َو َل��نْ َت َرى

الالمع.438/1 ،
وال�صواب:

ُي��� َع�ِّي�رُِّ نيِ �أُ ِّم����ي ر َِج ٌ
�����ال َو َل����نْ َت��� َرى
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لوحة (�/68أ) .وحتى ي�ستقيم على بحر الطويل.
 -76قال ال�شاعر:

� َ���س��� َّدتْ عَ���لَ��� ْي��� ِه املَ���� ْ���ش��� َرفِ��� َّي��� ُة ُط��� ْر َق��� ُه

َف���ا ْن���� َ���ص���ا َع ال َح���لَ��� ًب���ا َوال َب����� ْغ�����دَا َذا

«ح َل ًب ��ا» ِب� ْإ�ض َم ��ا ِر ِف ْع � ٍ�لَ ،ك َ�أ َّن� � ُه َق � َ
�ال« :ال َ�أت ��ى َح َل ًب ��ا وال َب ْغ � َ�داذا».
« َو َن َ�ص � َ�بَ :
الالمع.446/1،
وال�صواب« :ال �أَتى َح َل ًبا وال َب ْغ َد َاذ» .لوحة (/68ب).
 -77قال ال�شاعر:

َب���نِ���ي َر ِّب ا َ
جل��������وا ِد َف��ل�ا َت��فِ��ي�� ُل��وا

الالمع.454/1 ،
وال�صواب:

َف���� َم����ا �أَ ْن������� ُت������� ْم َف����� َن����� ْع�����ذِ ُر ُك����� ْم لِ���فِ���ي���لِ

َب��� ِن���ي َر ِّب ا َ
جل�������وا ِد َف��ل�ا َت��فِ��ي�� ُل��وا

َف���� َم����ا �أَ ْن������� ُت������� ْم َف����� َن����� ْع�����ذِ َر ُك����� ْم لِ���فِ���ي���لِ

�����س املَ������ا ِء � ُ��ش�� ْه�� ًب��ا
َت���� َراهَ����ا مِ �����نْ َي��ب��ي ِ

ُم������خ������ال ُ
ِ������ط ِد َّر ٍة مِ ����� ْن�����هَ�����ا غِ ����������� َرا َر

لوحة (�/70أ).
اب َ
ال�ش ِاع َر َج َع � َ�ل َ�ض ْع َف َن ْف ِ�س ِه ِبا َ
َ « -78ف َك�أَنَّ َّ
ذلك َع ْن ُه َح َيا ًة
خل َج ِل َم ْو ًتا َو َذ َه ُ
ال�ش ِاع َر َج َع َل َ�ض ْع َف َن ْف ِ�س ِه ِبا َ
َلهُ» .الالمع .460/1 ،وال�صوابَ « :ف� � َك�أَنَّ َّ
خل َج ِل َم ْو ًتا
اب َ
ذلك ع ْنه َحيا ًة َلهُ» .لوحة (�/71أ).
َو َذ َه َ
َ « -79و ِق َيل فيِ ِ�ص َف ِة �إِ ِب ٍل» .الالمع.461/1 ،
الالمع.461/1 ،
وال�صوابُ « :م َخا ِل ُط ِد َّر ٍة ِم ْن َها ِغ َرا َرا» .اللوحة (�/71أ).
 -80قال املتنبي:

َغ َ
���ط���ا ِب���ال��� َغ��� ْن ِرَ
�َث� ال���� َب���� ْي����دَا َء َح�� َّت��ى

ُت���������خِ ����ِّي����رِّ َ تِ املَ�������� َت��������اليِ َوال�����عِ������ َ�����ش�����ا ُر

الالمع.475/1 ،
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وال�صواب:

َغ َ
���ط���ا ِب���ال��� َغ��� ْن ِرَ
�َث� ال��� َب��� ْي���دَا َء َح�� َّت��ى

ُت ُ
���������خ����ِّي����رِّ َ تِ املَ�������� َت��������اليِ َوال�����عِ������ َ�����ش�����ا ُر

لوحة (�/73أ).
 -81قال املتنبي:

َو�أُ ْرهِ ������� َق�������تِ ال����� َع����� َذا َرى ُم����� ْر َد َف�����اتٍ

َو�أُوطِ ������� َئ�������تِ الأُ� َ����ص���� ْي���� ِب���� َي���� ُة ال���� ِّ���ص��� َغ���ا ُر

خل ْط ِوَ ،وه َو الز َِّك ُ
«�أَي َم َ�ش ��ى َم ْ�ش ًيا ُم َت َق ��ا ِر َب ا َ
يكَ ،وال ِق َيا� � ُ�س َ�أنْ ُي َق َال� :أُ َ�ص ْي ِب ٌة،
فيِ اجلمع» .الالمع477/1 ،
متقارب اخلطو ،وهو الزكيك ،والقيا�س �أن يقال:
وال�صواب�« :أي م�شى م�ش ًيا
َ
�أَ ْ�صب َية ،يف اجلمع» .لوحة (/73ب).
 -82قال املتنبي:

ُت����� ِري ُ
�����ق � ُ����س���� ُي����و ُف���� ُه ُم����هَ���� َج الأَعَ���������ا ِد

َو ُك ُّ
���������������ل َد ٍم �أَ َرا َق�������������� ْت�������������� ُه ُج������� َب�������ا ُر

الالمع.479/1 ،
وال�صوابُ « :م َه َج الأعادي» .لوحة (�/74أ).
 -83قال املتنبي:

َو َم������ا َل ِب��� َه���ا عَ���لَ���ى َ�أ َركٍ َوعُ��� ْر� ٍ���ض

����ن َل����هَ����ا َم�������� َزا ُر
َو�أَهْ ��������ـ�������� ُل ال���� ّر ّق���� َت���� ْي����ـ ِ

«�أَ َر ٌك َو ُع َر ٌ�ض من املناظ َر» .الالمع.481/1 ،
وال�صواب�« :أَ َر ٌك َو ُع َر ٌ�ض ِمنَ ا َمل َن ِاظ ِر» .لوحة (�/74أ) .جمرور.

هذ ِه ال َع َر َب التي ِهي ِمنْ َك ْع ِب ِبن َربي َع َة ِبن َع ِام ِر ِبن َ�ص ْع َ�ص َع َة
َ « -84و�أَ َرا َد �أَنَّ ِ
ُوح» .الالمع.481/1 ،
َي ْج َم ُع ُه ْم َوا َمل ْمد ُ
واملمدوح» .لوحة (�/74أ) .مفعول معه.
وال�صوابَ « :ي ْج َم ُع ُه ْم
َ
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 -85قال الراجز:

َن ْ���ح ُ���ن َ���ض�� َر ْب�� َن��ا الأَ ْز َد ِب���ال���عِ��� َراقِ
َوا َ
����������ي مِ ������نْ َر ِب����ي���� َع���� َة املُ�����ـ����� َّراقِ
حل َّ

الالمع.483/1 ،
راق» .لوحة (/74ب) ،ومل ي�شر املحقق
وال�ص ��وابَ « :ن ْحنُ َ�ض َر ْب َنا ا َلأ ْ�س َد ِبال ِع ِ
�أن الرواية احلقيقية هي الأزد ،عل ًما �أن النا�سخ كتب «الأ�سد».
«َ -86ذ َك� � َر �أَنَّ َخ ْي � َ�ل هذا الأَ ِمري جُ َ
ال�ص ِه ِيل» .الالمع،
ت ��ا ِو ُب َب ْع ُ�ض َها َب ْع ً�ض ��ا ِب َّ
.484/1
وال�ص ��واب :لأ َّن ُه َذ َك َر �أَنَّ َخ ْي � َ�ل هذا الأَمري ُي َجا ِو ُب ُ
بع�ضه ��ا ً
بع�ضا .لوحة رقم
(/74ب).
« -87كان مث ُله ��م يف الغن ��ى واملكارم املحمودة فلم ��ا كان مث ُل النا�س �أجمعني
�صاروا مثليهم» .الالمع.488/1 ،
وال�ص ��وابَ « :كان مث َله ��م يف الغنى وامل ��كارم املحمودة فلم ��ا كان َ
مثل النا�س
�أجمعني �صاروا مثليهم» .لوحة (�/75أ).
ال�ش � ْ�ي َء َف�أَ َن ��ا مجُ ْ ترَ ُّ ُه َوه َو مجُ ْ �َت�ررَ ٌّ َ ،فال َف ِاع � ُ�ل َوا َمل ْف ُع ُ
َ « -88ت ُق � ُ
�ولْ :اج�َت�رَ َ ْرتُ َّ
ول
مت�ساويان فيِ ال َّل ْف ِظ» .الالمع.493/1 ،
ال�ش ْي َء َف�أَ َنا مجُ ْ ترَ ُّ ُه َوه َو مجُ ْ ترَ ٌَّ ،فال َف ِاع ُل َوا َمل ْف ُع ُ
وال�صوابَ « :ت ُق ُ
ولْ :اجترَ َ ْرتُ َّ
ول
فيِ ذ ِل َك َ�س َوا ٌء فيِ ال َّل ْف ِظ» .لوحة (/74ب).
 -89قال ال�شاعر:

قا�ص
َف ُر ْم َنا الق َ
ِ�ص ُ
ا�ص َو َك��ا َن ال َّت ْ

���ص َف�� ْر� ً��ض��ا َو َح�� ْت�� ًم��ا عَ��لَ��ى امل ُ ْ�سلِمِ ي َنا
ُ

الالمع.496/1 ،
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وال�صواب:

قا�ص
َف�� ُر ْم�� َن��ا الق َ
ِ�ص َ
ا�ص َو َك���ا َن ال َّت ْ

���ص َف�� ْر� ً��ض��ا َو َح�� ْت�� ًم��ا عَ��لَ��ى امل ُ ْ�سلِمِ ي َنا
ُ

لوحة (/74ب).
احل َكا َي ِةُ :نو ٌن َق � ٌ
«ِ -90م ْث ��ل �أَنْ ُي َق � َ
�افَ ،و َن ْح ُو ذ ِل َك.
�ال َع َل ��ى َ�س ِب ِيل ال َّت َه ِّج ��ي َو ِ
الالمع.496/1 ،
احل َكا َي ِةُ :نونْ َق � ْ
�افَ ،و َن ْح ُو
وال�ص ��واب«ِ :م ْث ��ل �أَنْ ُي َق َال َع َل ��ى َ�س ِب ِيل ال َّت َه ِّج ��ي َو ِ
ذ ِل َك» .لوحة (/75ب).
 -91قال املتنبي:
َن���������ا َل ا َّل�����������ذِ ي ِن������ ْل������تُ مِ ������ ْن������ ُه مِ ��� ِّن���ي

هلل َم������������ا َت�������� ْ�������ص������� َن������� ُع اخل�������م�������و َر
ِ

الالمع.496/1 ،
وال�صواب:
َن��������ا َل ا َّل����������ذِ ي نِ����� ْل�����تُ مِ ����� ْن����� ُه مِ ��� ِّن���ي

هلل َم�����������ا َت�������� ْ�������ص������� َن������� ُع ا ُ
خل��������� ُم���������و ُر
ِ

لوحة (/75ب).
 -92قال املتنبي:

َفيا ا ْب َ���ن َك�� َر َّو ٍ���س َي��ا ِن���ْ��ص َ��ف �أَ ْع�� َم��ى

ِ�����ص َ
�ير
��ف ال�� َب���ِ��ص ِ
َو�إِ ْن َت��� ْف َ���خ��� ْر َف��� َي���ا ن ْ

الالمع.506/1 ،
وال�صواب:

َف��ي��ا ْب َ���ن َك��� َر َّو ٍ����س َي��ا ِن���ْ��ص َ َ
��ف �أ ْع�� َم��ى

ِ�����ص َ
�ير
��ف ال�� َب���ِ��ص ِ
َو�إِ ْن َت��� ْف َ���خ��� ْر َف��� َي���ا ن ْ

لوحة (�/77أ).
وه َا �أ ِل ًفاَ ،ك َم ��ا َف َع ُلوا فيِ َر�أْ ٍ�س َو َب ْ�أ ٍ�س».
َ « -93ف� � ِ�إ َذا َ�س َك َن � ْ�ت َو َق ْب َل َها ال َفت َْح ُة َ�صيرَّ ُ َ
الالمع.508/1 ،
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وال�صوابَ « :ر ْ�أ ٍ�س و َي�أْ ٍ�س» .لوحة (�/77أ).
 -94قال ال�شاعر:

�أَعَ��ا َن��تْ َب ُنو ا َ
ِي�ش فِيهَا ِب َ���أ ْر َب ٍ��ع
حلر ِ

َو َجا َءتْ َب ُنواال َع ْجالنِ ِبا َ
حل ْظ ِرال َّر ْطبِ

الالمع.515/1 ،

�أَعَ��ا َن��تْ َب ُنو ا َ
ِي�ش فِيهَا ِب َ���أ ْر َب ٍ��ع
حلر ِ

َو َجا َءتْ َب ُنو ال َع ْجالنِ ِبا َ
حل ْظ ِر ال َّر ْطبِ

لوحة (�/78أ).
 -95قال ال�شاعر:
َو َي���� ْق���� َن���� ُع ِب�����ال�����دُّ ونِ َم�����نْ َك������ا َن دُو َن�����ا

�إِ َذا َم����ا عَ��ل�ا املَ������� ْر ُء َرا َم ال��� َع�ل�ا َء

الالمع.528/1 ،
وال�صواب:
�إِ َذا َم�����ا عَ��ل��ا املَ��������� ْر ُء َرا َم ال��� َع�ل�ا

َو َي���� ْق���� َن���� ُع ِب�����ال�����دُّ ونِ َم�����نْ َك������ا َن دُو َن�����ا

لوحة (/79ب) .كت ��ب املحقق الهمزة والواجب �إ�سقاطه ��ا ،لي�ستقيم الوزن؛
لأن البيت على املتقارب.
 -96وقول النابغة:

�أَ َي������ ْق َ
�����������ان أ�َ ْم َح مِ ُ
������ان َز َّب ُ
������ظ ُ
�������ال

ن ِب��������ا َ
َ�������ب َف������� َق������� ْد حِ �����ي���� َ
��������ال
َف�������ه َّ
حل مِ ِ

الالمع541/1 ،
ال�صواب:

�أَ َي������� ْق َ
�������������ان أ�َ ْم َح مِ ْ
�������ان َز َّب ُ
�������ظ ُ
��������ال

ن ِب��������ا َ
حل مِ ْ
َ�������ب َف������� َق������� ْد حِ �����ي���� َ
��������ال
َف�������ه َّ

لوحة (/81ب) .بت�سكني امليم يف الكلمتني.
ال�س َما ِع َفه َو َم ْح ُمو ٌل َع َل ْي ِه» .الالمع.542/1 ،
َ « -97ف�إِنْ َكانَ ذ ِل َك َم ْردُو ٌد �إِ َلى َّ
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وال�ص ��وابَ « :ف� ��إِنْ َكانَ ذ ِل � َ�ك م ��ردودًا» .اللوح ��ة (/81ب) .وه ��ي خرب كان
من�صوب.
 -98ومنه الرجز املن�سوب �إلى جرير بن عبد اهلل البجلي:
�أَ َن���������ا َج����� ِري����� ٌر ُك���� ْن���� َي���� ِت����ي َ�أ ُب���������و عُ���� َم���� ْر
�أَ ُج����� ْب����� ًن�����ا َو َغ������ْي�����ررْ َ ًة َخ����� ْل َ
�����ف ال���� ِّ���س�ِت�ررِ ْ
َق��� ْد َن��� َ��ص�� َر ُ
اهلل َو� َ���س��� ْع���دًا فيِ ال�� َق���ِ��ص�� ْر

الالمع.549/1 ،
وال�صواب:

�أَ َن���������ا َج����� ِري����� ٌر ُك���� ْن���� َي���� ِت����ي َ�أ ُب���������و عَ����مِ ���� ْر
�أَ ُج����� ْب����� ًن�����ا َو َغ������ْي�����ررْ َ ًة َخ����� ْل َ
�����ف ال���� ِّ���س�ِت�ررِ ْ
�����ص�� َر ُ
اهلل َو� َ���س��� ْع��� ٌد فيِ ال�� َق���ِ��ص�� ْر
َق���� ْد َن َ

لوحة (�/82أ).
ورتان املُ َم َّث ُل ِب ِه َم ��ا ِك ْ�س َرى َو َق ْي َ�ص َر».
ال�ص ِ
�ِ « -99إ َذا ُرويَ :ت ِقي � ِ
�انُ ،ع ِن َي ِب ِه َم ��ا ُّ
الالمع.551/1 ،
�ان املُ َم َّث � ُ�ل ِب ِه َم ��ا ِك ْ�س َرى
ال�صو َر َت � ِ
وال�ص ��واب�ِ « :إ َذا ُر ِو َيَ :ت ِقي � ِ
�انُ ،ع ِن � َ�ي ِب ِه َم ��ا ُّ
َو َق ْي َ�ص ُر» .لوحة (/82ب).
 -100قال ال�شاعر:
َل�������� ُه َذ َف����������� ٌر ك����� ِ����ص���� َن����انِ ال���� ُّت���� ُي����و

�����س �أَ ْر ِب�������ى عَ���لَ���ى املِ���� ْ���س ِ���ك َوال��� َغ���ا ِل��� َي��� ْة
ِ

الالمع.560/1 ،
وال�صواب:

َل���������� ُه َذ َف������������� ٌر ك������ ِ�����ص����� َن�����انِ ال���� ُّت���� ُي����و

�����س �أَ ْر ِب�������ى عَ���لَ���ى املِ���� ْ���س ِ���ك َوال��� َغ���ا ِل��� َي��� ْه
ِ

لوحة (�/84أ).
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 -101قال املتنبي:

« َو َت��� َرى ال َف ِ�ضيلَ َة ال َت��� ُر ُّد َف ِ�ضيلَ ًة

َّ
��اب َك�� َن�� ْه��و َرا
ال�ش ْم َ�س ُت��� ْ��ش��ر ُِق َوال��� َّ��س َ��ح ُ

�اب كنهورا ...بي ��ان لقول ��ه  .»...الالمع،
لأن قول ��ه :ال�شم� � َ�س ت�ش ��رق وال�سح � ُ
.563/1
وال�صواب:

« َو َت���� َرى ال َف ِ�ضيلَ َة ال َت��� ُر ُّد َف ِ�ضيلَ ًة

َّ
��اب َك�� َن�� ْه��و َرا
ال�ش ْم َ�س ُت��� ْ��ش��ر ُِق َوال��� َّ��س َ��ح َ

ال�شم�س ُ
وال�سحاب كنهورا بيان لقوله  .»...لوحة (/84ب).
ت�شرق
لأن قوله:
َ
َ
 -102قال ال�شاعر:
ال�� َق�� ْل ُ��ب م�� ْن��هَ��ا ُم ْ�����س رَ�َت�ي ٌ��ح دَهْ ����� ُر ُه

�����ب مِ ���� ِّن����ي َج�����اهِ ����� ٌد مجَ ْ ����هُ����و ُد
َوال����� َق����� ْل ُ

الالمع.570/1 ،
وال�صواب:
ال��� َق��� ْل ُ���ب م�� ْن��هَ��ا ُم���� ْ���س رَ
�َت�ي ٌ���ح دَهْ ������ َر ُه

�����ب مِ ���� ِّن����ي َج�����اهِ ����� ٌد مجَ ْ ����هُ����و ُد
َوال����� َق����� ْل ُ

لوحة (�/85أ).
هي ُم َع ٌّق َو َع ُقو ٌق َو�أَ ْي ً�ضا َب ِّي َن ُة ال ِع َق ِاق» .الالمع.572/1 ،
ُ « -103ي َق ُال� :أَ َع َّق ْت َف َ
هي ُم َع ٌّق َو َع ُقو ٌق �أً ً
ي�ضا َب ِّي َن ُة ال ِع َق ِاق» .لوحة (�/86أ).
وال�صوابُ « :ي َق ُال� :أَ َع َّق ْت َف َ
زاد الواو يف» � ً
أي�ضا».
اجل ْم َر َو َ
«َ -104و ِ�إنمَّ َ ا �أَ َرا َد �أَ َّن ُه ْم َي ْق ِ�ض ُمونَ َ
ديد ُم ْك َر ِه َني َك َما َي ْق ِ�ض ُم َغيرْ َ هُ م
احل َ
ال�س َّك َر» .الالمع.575/1 ،
ُّ
اجل ْم� � َر َو َ
وال�ص ��وابَ « :و ِ�إنمَّ َا �أ َرا َد �أَ َّن ُه ْم َي ْق ِ�ض ُمونَ َ
احل ِد َيد ُم ْك َر ِه َني َك َما َي ْق ِ�ض ُم
ال�س َّك َر .لوحة(/86ب).
َغيرْ ُ هُ م ُّ
َ « -105و ِم ْث ُل ُم ْ�س َه ٌب �أَ ْح َ�صنُ َ ،ف ْه َو ُم ْح َ�صنٌ » .الالمع.575/1 ،
495

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

9 87

58

وال�صوابِ :وم ْث ُل ُم ْ�س َه ٍب َ�أ ْح َ�صنُ َفه َو ُم ْح َ�صنٌ » .لوحة(/86ب).
 -106قال املتنبي:

�أَ َّي����ه����ا ال���� َوا� ِ����س���� ُع ال��� َف��� َن���ا َء َو َم������ا فِ��ي��ـ

ـ�����ـ�����ه َم������ ِب������ي������تٌ لمِ َ����������ال َ
������ج������ت������ا ِز
ِ����������ك امل ُ ْ

الالمع.575/1 ،
وال�صواب:

�أَ َّي����ه����ا ال���� َوا� ِ����س���� ُع ال���� َف���� َن����ا ِء َو َم������ا فِ��ي��ـ

ـ�����ـ�����ه َم������ ِب������ي������تٌ لمِ َ����������ال َ
������ج������ت������ا ِز
ِ����������ك امل ُ ْ

لوحة (/86ب).
َ « -107و� ِآخ ُر َها ُق َر ْي ِ�سياتُ َب ُ
الم ال َع َر ِب َو َب ْع ُ�ض َها ال َم ْع َنى َلهُنَّ ».
ع�ض َها ُموا ِف ٌق ِل َك ِ
الالمع.576/1 ،
كالم ال َع� � َر ِب َو َب ْع ُ�ض َها ال
وال�ص ��وابَ « :و� ِآخ ُر َه ��ا ُق َر ْي ِ�س َي ��اتُ َب ْع ُ�ضها ُمواف ٌق ِل ِ
َم ْع َنى َلهُ» .لوحة (�/87أ).
« -108حتى عال الر� ُأ�س د ٌم يغطي» .الالمع.577/1 ،
وال�صواب« :حتى عال الر� َأ�س د ٌم يغطي» .لوحة (�/87أ).
ال�سيرْ ِ » .الالمع.580/1 ،
ي�س :ال َّنا َق ُة َّ
َ « -109وال َع ْنترَ ِ ُ
ال�ص ْل َب ُة ال َع ِتي َق ُة فيِ َّ
ال�سيرْ ِ » .لوحة (/87ب)
ي�س :ال َّنا َق ُة َّ
وال�صواب« :وال َع ْنترَ ُ
ال�ص ْل َب ُة ال َع ِني َف ُة فيِ َّ
 -110يقول ال�شاعر:
�إِ ْن َت ْرمِ نِي َن َك َب ُ
ات ال��دَّهْ �� ِر َع��نْ َك َثبٍ

َت ْر ِم ْام َر�أً َغيرْ ِ ر ِْعدِ يدٍ َوال ِن ْك ِ�س

الالمع.586/1 ،
وال�صواب:
�إِ ْن َت ْرمِ نِي َن َك َب ُ
ات الدَّهْ ِر َعنْ َك َثبٍ
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 -111قال ال�شاعر:
دَانٍ َبعيدٍ مُ��حِ ٍّ��ب ُم�� ْب��غِ��� ٍ��ض َب��ه ٍِ��ج

ِ���س
م����� ٍّر َل ٍ
�أَ َغ������ ًّر ُح��� ْل��� ٍو مُ ِ
��ِّي�نِنِّ � َ��ش��ر ِ

ني ِفي ِه ال َب ْه َج ُة» .الالمع.587/1 ،
هيج ا َّلذي َت ِب ُ
« َوقيلُ :يرا ُد ِبال َب ِ
بالبهج الذي تبني فيه البهجة» .لوحة (/88ب).
وال�صواب« :وقيل :يراد ِ
 -112قال ال�شاعر:

َه ْي ُنو َن َل ْي ُنو َن �أَ ْي��� َ��س��ا ٌر َب ُنو ُي ُ�س ٍر

ا���س َم�� ْك�� ُر َم�� ٍة �أَ ْب��� َن���ا ُء �أَ ْط��هَ��ا ِر
� ُ��س�� َّو ُ

الالمع.588/1 ،
وال�صواب:

َه ْي ُنو َن َل ْي ُنو َن �أَ ْي��� َ��س��ا ٌر َب ُنو َي َ�س ٍر

ا���س َم�� ْك�� ُر َم�� ٍة �أَ ْب��� َن���ا ُء �أَ ْط��هَ��ا ِر
� ُ��س�� َّو ُ

لوحة (/88ب).
 -113قال ال�شاعر:

َقا َلتْ �َ :سما ُء ال َب ْيتِ َف ْو َق َك ُم ْخل ٌِق

َف��لَ�� َّم��ا ُن�� َي��� ِّ��س�� ُر َ�أ ْح��� ُب ً
�ل�ا ِل��ل�� َّر َك��ا ِئ��بِ

الالمع.590/1 ،
وال�صواب:

و َقا َلتْ �َ :سما ُءال َب ْيتِ َف ْو َق َك ُم ْخل ٌِق

َف��لَ�� َّم��ا ُن�� َي��� ِّ��س�� ُر َ�أ ْح��� ُب ً
�ل�ا ِل��ل�� َّر َك��ا ِئ��بِ

لوحة (�/89أ)� .أ�سقط املحقق الواو من :وقالت.
اف».
َ « -114ك�أَ َّن ُه � ْ�م َك ِرهُ ��وا �أَنْ ُي ْح � َ�ذ َف َح ْر ُف ال ِّن � َ�دا ِء ِمنْ َغيرْ ِ ال َع َل � ِ�م َواملُ َ�ض ِ
الالمع.592/1 ،
اف».
وال�صوابَ « :ك َ�أ َّن ُه ْم َك ِرهُ وا �أَنْ ُي ْح َذ َف َح ْر ُف ال ِّن َدا ِء ِمنْ َغيرْ ِ ال َع َل ِم �أو املُ َ�ض ِ
لوحة (/89ب).
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َ « -115وال َّن ِ�سي� � ُ�سَ :ب ِق َّي� � ُة ال َّن َف� � ِ�سَ ،و َي ُج ��و ُز َ�أنْ َي ُك ��ونَ ت َْ�س ِم َي ُت ُه ْم ل ِآخ � ِ�ر ال َّن َف ِ�س
ي�سا» .الالمع.593/1 ،
َن ِ�س ً
ي�سَ :ب ِق َّي ُة ال َّن ْف ِ�سَ ،و َي ُج ��و ُز �أَنْ َي ُكونَ ت َْ�س ِم َي ُت ُه ْم ل ِآخ ِر ال َّن ْف ِ�س
وال�ص ��وابَ « :وال َّن ِ�س ُ
ي�سا» .لوحة (/89ب).
َن ِ�س ً
 -116قال ال�شاعر:

َو�أَ َّما ِ�إ َذا َما َر َّو َح ا َ
جل ْه ُد َ�س ْر َح ُه ْم

َوال َح َل ُه ْم مِ َن ال َع�شِ َّياتِ َ�س ْملَ ُق

الالمع.596/1 ،
وال�صواب:

َو�أَ َّما �إِ َذا َما َر َّو َح ا َ
جلد ُْب َ�س ْر َح ُه ْم

َوال َح َل ُه ْم مِ َن ال َع�شِ َّياتِ َ�س ْملَ ُق

لوحة (�/90أ).
ري �أَ ْع َي ٌ�س َبينِّ ْ ال َع َي ِ�س» .الالمع.599/1 ،
ُ « -117ي َق ُالَ :ب ِع ٌ
ري �أَ ْع َي ُ�س َبينِّ ْ ال َع َي ِ�س» .لوحة (/90ب).
وال�صوابَ « :ب ِع ٌ
ا�ص َف َل� � ُه َي ُق ُ
و�سَ ،ف َ
هذا ا ْق ِت َ�صا ٌر فيِ ال َو ْ�ص ِف».
َ « -118ك�أَنَّ ال َو ِ
ولَ :ر�أَ ْي ُت ُه ِب َط ْر ُ�س َ
الالمع.604/1 ،
وال�صوابَ « :فهذا ا ْق ِت َ�صا ٌد فيِ ال َو ْ�ص ِف» .لوحة (/91ب).
َ -119ق َال ُذو ال ُّر َّم ِة:

َق ْد �أَ ْع�سِ ُف امل َ َنا ِز َح امل َ ْجهُو َل َم ْع�سِ ُف ُه

ِي�سا
فيِ ظِ ِّل �أَ ْخ َ�ض َر َي ْدعُو هَا َم ُه �إ ْبل َ

الالمع.604/1 ،
وال�صوابَ « :ق ْد �أَ ْع ِ�س ُف ال َّناز َِح» .لوحة (/91ب).
 -120قال ال�شاعر:
تجَ َ ��� َّل���لَ���هَ���ا َغ������الٍ عَ��� ِت���ي ٌ���ق َو َزا َن����هَ����ا
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الالمع.606/1 ،
وال�صوابُ « :م َع َّر ُ�س ُم ْه ِر ٍّي» .لوحة (/91ب).
�« -121أَ ْ�ص� � ُل ال َف ْر ِ�س َد ُّق ال ُع ُن � ِ�قَ ،وال َف ْر َ�س ُة ُف ْر َج ٌة ت َْخ� � ُر ُج فيِ �أَ ْ�ص ِل ِه» .الالمع،
.606/1
وال�صواب« :والفر�سة َق ْر َح ٌة ت َْخ ُر ُج فيِ �أَ ْ�ص ِل ِه» .لوحة (�/92أ).
و�ض ُعهُ؛ ِمنْ َق ْو ِل ِه ْم�َ :أ ْخ َد َر» .الالمع،
َ « -122و�أَ َ�س� � ٌد َخا ِد ٌر َو ُم ْخ ِد ٌرَ .و ُم ْخ � َ�د َر ٌةَ :م ِ
.607/1
«وم ْخ َد ُر ُهَ :م ْو ِ�ض ُعهُ» .لوحة (�/92أ).
وال�صوابَ :
َم َو َّد َت َنا التي ِج ْئ َنا ِق َر َ
ا�ضا
 -123وقد ُج ِع َل ْت َب ِني الدِّ ْئ ِل ْب ِن َب ْك ٍر
الالمع.608/1 ،
وال�صواب« :ل َقد َج َع َل ْت َبنو الدِّ ئل بن بكر» .لوحة (�/92أ).
َ « -124و َن ْح ٌو ِمنْ َ
هذا َق ْو ُل ُه َت َعا َلى} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{؛�أَي:
َع َم ُل ُه َو َجزَ ا�ؤُ ُه ا َّل ِذي َي ْ�ست َِح ُّقهُ .الالمع .608/1
«ع َم َل ُه َو َجزَ ا َء ُه» .لوحة (�/92أ).
وال�صوابَ :
�سي:
َ -125ق َال الأَ ْخ َر ُم ُّ
ال�س ْن ِب ُّ

���������اب َت����������ز�أَ ُر فِ����ي���� ِه الأُ� ُ�����س�����و ُد
َو َغ ٌ

���������س َن����ا ُب����هَ����ا
َل����� َن�����ا َب َ
������اح������ ٌة � َ����ض���� ِب ٌ

الالمع.611/1 ،
وال�صواب:

�������اب َت��������� َزا َء ُر فِ���ي��� ِه الأُ� ُ����س����و ُد
َو َغ ٌ

���������س َن����ا ُب����هَ����ا
َل����� َن�����ا َب َ
������اح������ ٌة � َ����ض���� ِب ٌ

لوحة (/92ب) .على بحر املتقارب.
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َ -126ف� ��إِنْ َح َد ُبوا َفا ْق َع� � ْ�س َوا ْق َع ْ�س �إِ َذا َح َد ُبوا ِل َي ْ�ست َْخ ِر ُجوا َما َخ ْل َف َظ ْه َر ِك
اح َد ِب
َف ْ
الالمع.617/1 ،
وال�صوابَ :ما َخ ْل َف َظ ْه ِر ِك .لوحة (/93ب).
� -127سق ��ط من كتاب الالمعِ « :ا َ
خبوا َعنْ �أَن ُف ِ�س ِهم ِمن َقو ِل ِهم:
جل ِميع ِ ِ�إ َذا َ�أ رَ ُ
�صر ُف ��و ُه ،لأَ َّن ُه
َر َج� � َ�س ال َّرع� � ُد �إِ َذا َ�س ِمع � َ�ت َ�صو َتهَُ ،و َل ��و ُ�س ِّم َي َر ُج� � ٌل بـِ« َن ِ
رج ٍ�س» لمَ َي ِ
ُم َوا ِفقٌ» ،الالمع.617/1 ،
ن�سخ املحققَ « :وه َو ُموا ِف ٌق ِل َق ْو ِل ِه ْمَ :ن ْر ِج ٌ�س �إِ َذا �أَ َرادُوا ِف ْع َل َو ْزنَ ال ِف ْع ِل ا َّل ِذي هُ َو
َن ْر ِج ٌ�س �إال �أن ُي ْن َك ُرو ُه» .الالمع.617/1 ،
ال�صواب« :وهو موافق لقولهم :نرج�س �إذا �أرادوا فعل الجْ َ ِميع ِ�إِ َذا �أَ ْخ رَ ُبوا َعنْ
�أَ ْن ُف ِ�س ِه � ْ�م ِمنْ َق ْو ِل ِه ْمَ :ر َج َ�س ال َّر ْع ُد �إِ َذا َ�س ِم ْع َت َ�ص ْو َتهَُ ،و َل ْو ُ�س ِّم َي َر ُج ٌل بـِ« َن ْر ِج ٍ�س» لمَ ْ
َي ْ�ص ِر ُفو ُه ،لأَ َّن ُه ُم َوا ِف ٌق وزن الفعل الذي هو نرج�س �إال �أن ينكروه» .لوحة (/93ب).
ا�س َت ْغ َنى َعنْ ُك ْن َي ِت ِه ا َّلتي ِهي �أَ ُبو ال َع َ�شا ِئ ِرَ ،و َن ِ�س َي ا ُ
ا�س ُمهُ؛
حل َ�سينْ َُ ،وهو ْ
َ « -128ف ْ
لأنهم َ�س َّم ْو ُه َر َدى الأَ ْب َط ِال� ،أَيَ :هال ُك ُهم» .الالمع.623/1 ،
وال�صواب� :أي :هال َك ُه ْم .لوحة (/94ب).
لل�ضرب» .الالمع.624/1 ،
َ « -129و َق ْد َي ُجو ُز �أَنْ ُي ْج َع َل قو َل ُه دقيق ال َّن�سج �صفة
ِ
وال�صواب« :وقد يجوز �أن َي ْج َع ُل قو َلهُ» .لوحة (/94ب).
َ -130ق َال ا ْبنُ َه ْر َم َة:

َو َم����ا � َ��ش َ��ج ُ
�����ش
��رات َب�� ْي�� ِت��كِ فيِ ُق�� َر ْي ٍ

ِب��� َع���� َّ���ش���اتِ ال���� ُف���� ُرو ِع َوال َ���ض��وَاحِ ��ي

الالمع.627/1 ،
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وال�صواب« :وال �ضواح» .لوحة (/95ب).
 -131قال ابن �أحمر:

�����ي
َو َب����� ِّل�����ي �إِ ْن َب���� ِل���� ْل����تِ ِب َ������أ ْر َي�����حِ ٍّ

هِ َ���ج���انِ ال��� َّل��� ْونِ ال يمَ ْ �����شِ ��ي َبطِ ي َنا

الالمع.628/1 ،
وال�صواب« :ال يمُ ِ�سي َب ِطي َنا» .لوحة (/95ب).
�« -132أي� :إن ��ك ال َت ْك � ِ�ذ ُب َخ ْ�ش َي َتهُ؛ َلأ َّن � َ�ك �إِ َذا َخ ِ�ش َي َك �أَلحْ َ ْق َت ِب� � ِه َما َي ْخ َ�شا ُه»
الالمع.632/1 ،
وال�صواب« :ال ُت َك ِّذ ُب َخ ْ�ش َي َتهُ» .لوحة (�/96أ).
قال امر�ؤ القي�س:
َم ُّ
حنظل
عرو�س �أو �صالي ُة
ِ
داك ٍ
الالمع.634/1 ،
وال�صواب«َ :م ُ
عرو�س» من دون ت�شديد الكاف .لوحة (/96ب).
داك ٍ
 -134قال املتنبي:

ا�س َب ْعد ََك �أَ�س َو ُد
َو ِد ْرعِ ي َفلَ ْي ُل ال َّن ِ

��ا���ش
�أُ ُن���و ًف���ا هُ ���نَّ �أَ ْو َل�����ى ِب��اخلِ��� َ��ش ِ

َخ َل َط املُ َح ِّققُ َبينْ َ َب ْي َتينْ ِ فيِ هذا ال َب ْي ِت .الالمع.635/1 ،
وال�صواب:
ُبلِيتُ ِب��هِ�� ْم َب�لا َء ال��� َو ْر ِد َي ْل َقى

ا�ش
�أُ ُن���و ًف���ا هُ ���نَّ �أَ ْو َل����ى ِباخل َِ�ش ِ

لوحة (�/97أ).
�أما ال�شطر الأول فهو عجز بيت لل�شاعر �ساعدة بن ج�ؤية ،يف ديوان الهذليني،
،238/1
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 -135والبيت هو:

�شِ هَا ِبي ا َلذي �أَ ْع ُ�شو َّ
الطري َق ِب ُ�ضو ِئ ِه

ا�س َب ْعد ََك�أَ ْ�سو ُد
َو ِد ْرعِ ي َفلَ ْي ُلال َّن ِ

ري ابنْ ال ُفجاء ِة الإجذا َع لل َب�صري ِة».
ا�س َت َع ��ا َر َق َط ُّ
ال�سنَّ ِل ْل ِق ِ
ا�س َت َع ��ا َر َّ
تال َك َما ْ
« َو ْ
الالمع.636/1 ،
ري ْبنُ ال ُف َجا َء ِة» .لوحة (�/97أ).
وال�صوابَ « :ق َط ُّ
« -136ا ُ
حل َّف ُ
اثَ :ح َّي ٌة َع ِظي َم ٌة َت ْنفَخُ وال ُت�ؤْ ِذي» .الالمع.640/1 ،
وال�صوابَ « :ت ْن ُفخُ وال ت�ؤذي» .لوحة (/97ب).
�« -137أَ َرا َد ُر ْ�ؤ َي ًة؛ َف َخ َّف َف الوا َو ُث َّم �أَ ْد َغ َم َها فيِ ال َيا ِء َف َل َّما َ�صا َر ْت َيا ًء َك َ�س َر �أَ َّو ُل
َ
احل ْر ِف» .الالمع.645/1 ،
وال�صوابَ « :ف َل َّما َ�صا َر ْت َيا ًء َك َ�س َر َ�أ َّو َل َ
احل ْر ِف» .لوحة (�/98أ).
َ -138
وار�س» .الالمع.655/1 ،
«خ َّف ْت َو ِ�إنْ َكانَ َظ ِاه ُر ُه ِل ْل َخ ْي ِل؛ َفا َمل ْع ِن ُّي ِب ِه ال َف ُ
وال�صوابَ « :و َخ َّف ْت» ،ب�إ�ضافة الواو .لوحة (/99ب).
ت ُ
ي�ش ِب ِه ْم ِ�إ َذا َكا ُنوا َك َم ْو ِج ال َب ْح ِر» .الالمع.655/1 ،
�« -139أَ َرادُوا �أَنَّ الأَ ْر َ�ض جَ ِ
وال�صواب�« :إذ كانوا كموج البحر» .لوحة (�/100أ).
راخ» .الالمع.658/1 ،
َ -140
«و�صا ِر َخ ٌة :ا�س ٌم َق ْد َوا َفقَ َف ِاع َل ٌة؛ ِمنَ ُّ
ال�ص ِ
ا�س ٌم َق ْد َوا َفقَ َف ِاع َلهُ؛ من ال�صراخ» .لوحة (/100ب).
وال�صوابَ :و َ�صا َر َخهُْ :
أبيات ال ِق َ�صا ِر .الالمع.664/1 ،
« -141ومل ُي َق ِّ�ص ْر َ�ص ِاح َب هذه ال ِ
وال�صواب« :ومل ُي َق ِّ�ص ْر َ�ص ِاح ُب هذه الأبيات» .لوحة (�/102أ).
َ « -142وه َو َي ْ�ش َر ُب ا َ
م َت ِق ٌع .الالمع.669/1 ،
خل ْم َر َب ْع َد َخ ِ
ال�ص ِه َح ْوال َو َل ْو ُن ُه مُ ْ
م َت َق ٌع» .لوحة (/102ب).
وال�صواب« :ولونه مُ ْ
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ح�ش َّ
« -143احل�شا�ش� � ُة :بق َّية ال َّن ْف�س و�أ�صله ��ا؛ واهلل �أعلم م�أخوذ من َّ
ال�شي َء
�إذا يب�س» .الالمع.669/1 ،
وال�صواب :م�أخوذ من َّ
يب�س» .لوحة (/102ب).
ح�ش ال�شي ُء؛ �إذا َ
« -144وال ُي ْج َم ُع ( َف ُعو ٌل) َع َلى ( ِف َع ٍل) َوال ( ُف َع ٍل)» .الالمع.672/1 ،
وال�صوابَ « :وال جُ ْ
ت َم ُع ( َف ُعو ٌل) َع َلى ( ِف َع ٍل) َوال ( ُف َع ٍل)» .اللوحة (�/102أ).
وي َعلى الت ْثني ِة» .الالمع.677/1 ،
«وج َع َل املُود ِِّع َني َج ْم ًعاَ ،و�إنْ ُر َ
َ -145
وال�صواب« :و�إذا روي على التثنية» .لوحة (�/104أ).
َ « -146ف�إِ َذا ِق َيلُ :م ْ�ؤ ٌق ِبال َه ْم ِز َف َ
اجل ْم ُع � َآم ٍاق» .الالمع.677/1 ،
وال�صوابَ « :ف ِ�إ َذا ِق َيلُ :م�ؤْ ٌق ِبال َه ْم ِز َف َ
اجل ْم ُع � َآما ٌق» .لوحة (�/104أ).
َ « -147و�أَ ْ�ش َب ُه الأَ ْ�ش َيا ِء ِب ِه �أَنْ َي ُكونَ َو ِاح ُد ُه َد ْي ُج ًوا» .الالمع.680/1 ،
وال�صواب�« :أَنْ َي ُكونَ َو ِاح ُد ُه َد ْي ُج ًّوا» .لوحة (/105ب).
 -148قال املتنبي:

�إِ َذا عَ�� َر َ���ض��تَ َح����ا ٌج ِ�إ َل��� ْي��� ِه َف�� َن�� ْف��� ُ��س�� ُه

�إِ َلى َن ْف�سِ ِه فِيهَا َ�شفِي ٌع ُم َ�ش َّف ُع

الالمع.684/1 ،
وال�صواب�« :إذا َع َر َ�ض ْت حا ٌج» .لوحة (/105ب).
َ « -149و�إِنمَّ ��ا َح ُ�س ��نُ َ
ذلك؛ لأنَّ ال َق َل � َ�م َكا َّل ِذي يمَ ْ ِ�ش ��ي َع َلى َر�أْ ِ�س� � ِه» .الالمع،
.685/1
وال�صواب« :و�إمنا َح ُ�سنَ ذلك» .لوحة (�/106أ).
�ال فيِ َم ْع َنى َف ِاع ٍل؛ َ
َ « -150و�أَ ْك�َث�ررَ ُ َم ��ا َي ِجي ُء هذا املث � ُ
مثلَ :ه�ِّينِنِّ ٌ َو َلينِّ ٌ َو َ�س ِّي ٌد».
الالمع.689/1 ،
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وال�صوابَ :
و�س ِّي ٍد» .لوحة (/106ب).
«مثلَ :هينِّ ٍ و َلينِّ ٍ َ
الم فيِ َم ْن ُث ��و ٍر َو ُن ِق َل ْت َح َر َك� � ُة ال َه ْمزَ ِة ِ�إ َل ��ى ال َّال ِم فيِ
َ « -151و َل� � ْو �أَنَّ ه ��ذا ال� � َك َ
«الأَ ْ�ش َه ِب» لجَ َ ا َز �أَنْ ُي َق َال :ال َبازِي الأَ ْ�ش َه ُبَ ،ف َت ْث ُب ُت ال َيا ُء» .انظر :الالمع.692/1 ،
وال�صواب« :البازي َل ْ�ش َه ُب» .لوحة (�/107أ).
 -152قال ال�شاعر:

َر�ِ��ض��ي�� َع ْ��ي ِل��� َب���انٍ َث����دْيَ ُ�أ ٍّم حَ َ
ت��ا َل�� َف��ا

ِب�أَ ْ�س َح َم دَا ٍج َع ْو ُ
�ض ال َت َت َف َّر ُق

الالمع.703/1 ،
وال�صوابِ « :ب َ�أ ْ�س َح َم َد ٍاج َع ْو ُ�ض ال َن َت َف َّر ُق» .لوحة (/109ب).
 -153قال ال�شاعر:
���ج��� ْد َوى اهْ ���� ِت���� َزا َز ُم�� َه�� َّن��دٍ
َي�� ْه�� َت�� ُّز لِ��� ْل َ

َيو َم ال َّر َجا ِء َه َز ْز ُت ُه َي ْو َم ال َو َغى

الالمع.707/1 ،
وال�صوابَ « :ي ْو َم ال َّر َجا ِء َهزَ ْزتَه» .لوحة (�/110أ).
َ « -154و َّ
ال�ضم�ي ُ�ر ا َّلذي َق ْب َل ال َه ��ا ِء فيِ َق ْو ِل ِهَ « :ي َر ُه» َر ِاج ٌع �إِ َل ��ى ال َّر ُج ِل ،وال َها ُء
آخر» .الالمع.715/1 ،
َت ُعو ُد َع َلى ُم ْ�ض َم ٍر � ٍ
وال�صواب« :وال َها ُء َت ُعو ُد َع َلى ُم ْ�ض َم ٍر � َآخ َر» .لوحة (/111ب).
« -155و ُي ْج َرى فيِ ال َّن ْ�ص ِب َوا َ
خل ْف ِ�ض َوال َّر ُف ِع مجَ ْ َرى َما ال َي ْن َ�ص ِر ُف» .الالمع،
.719/1
وال�صوابَ « :و َي ْج ِري يف الن�صب» .لوحة (�/112أ).
ال�س ْي َف ِ�إالّ ِق َّل َت ُه ْم َو ِ�إالّ َت ُكونُ » .الالمع.745/1 ،
َ « -156ك�أَ َّن ُه َق َال َما َي ْن ُ
قم َّ
ال�س ْي ُف �إالّ ِق َّل َت ُه ْمِ ،و�إالّ َت ُكونَ » .لوحة (/115ب).
وال�صوابَ « :ك َ�أ َّن ُه َق َالَ :ما َي ْنقم َّ

987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

504

 -157قال ال�شاعر:

َف ُق ْلتُ َواملَ���� ْر ُء َق�� ْد ُت ْخطِ ي ِه َم ِن َّي ُت ُه

�أَ ْد َن����ى ع َ
ُ
مئيات
َ��ط��ا ِئ��هِ�� ُم ِ�إ َي����ايَ

الالمع.745/1 ،
ياي ِمي َئاتُ » .لوحة (�/116أ).
وال�صواب�« :أَ ْد َنى َع َطا ِئ ِه ُم ِ�إ َ
 -158قال ال�شاعر:

�إَ َذا َن ْ��ح ُ��ن �أَ ْدلجَ ْ ��� َن���ا َو�أَ ْن�����تِ �أَ َم��ا َم�� َن��ا

َك َفى لمِ َ َطا َيا َنا ِب َو ْجه َِك هَا ِد َيا

الالمع.752/1 ،
وال�صوابَ « :كفى لمِ َ َطا َيا َنا ِب َو ْج ِه ِك َهاديا»( .لوحة /116ب).
َ -159و َقوله (املتنبي):

َوعَ������ َّم������ا مَ ْ
ل ُت����� ْل�����قِ����� ِه َم������ا �أَال َق���������ا

�����ص�� ُر َع����نْ يمَ ِ���ي��� ِن َ
���ك ُك ُّ����ل َب ْ��ح�� ٍر
ُي�� َق ِّ

الالمع.764/1 ،
«وع َّما لمَ ْ ُت ِل ْق ُه َما �أُال َقا» .لوحة (�/119أ).
وال�صوابَ :
 -160قال ال�شاعر:
�����س�� ِّوفِ�ي َ
ن � َ��ص�� َب َ��ح�� ْت��هُ�� ْم
ه���ذا َو ُر َّب ُم َ

مِ ��نْ َخ�� ْم�� ِر َب��ا ِب�� َل َل��� َّذ ًة ل َّ
ِل�شارِبِ

الالمع.769/1 ،
وال�صواب« :هذا َو ُر َّب ُم َ�س ِّو ِف َني َ�ص َب ْح ُت ُه ْم» .لوحة (/119ب).
�« -161أَ ْخ ِلقْ ِب ِه يف َم ْع َنى َما �أَ ْخ َل َقهُ! �أيَ :ما �أَ ْج َد َر ُه» .الالمع.775/1 ،
وال�ص ��واب�« :أَ ْخ ِلقْ ِب� � ِه فيِ َم ْع َنى َما َ�أ ْخ َل َقهُ! �أَي�َ :أ ْج � َ�د َر ُه� .أَ ْث َب َت املُ َح ِّققُ َ«ما» فيِ
�أَ ْج َد َر ُه ،وهي لي�ست يف املخطوطة» .لوحة120( ،ب).
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الب ُ
َ « -162و ُب � ُ
وق ال َّدا َّل� � ُة َع َلى ا َمل َط � ِ�ر» .الالمع،
�روق ال َغ ْي � ِ�ث املُ َت َق ��دِّ ِم َكا َن � ِ�ت رُ ُ
.784/1
الب ُو َق ال َّدا َّل َة على املطر» .لوحة (�/122أ).
وال�صوابَ « :كا َن ِت رُ
هذ ِه ال َق َبا ِئ ِل َو َغ َل َب ُه �إِ َّي َاها».
« -163تمَ َ َّن ��ى َل ُه �أَنْ َي ُكونَ َح ًّيا َف�َي�ررَ َ ى َما َف َع َل َو َل ُد ُه ِب ِ
الالمع.785/1 ،
وال�صوابَ :
«وغ َل ُب ُه �إ َّياها» .لوحة (�/122أ).
وج ُب ال َقيا� � ُ�س» .الالمع،
« -164ال َب ْ�ص ِر ُّي ��ونَ َي ْخ ِف ُ�ض ��ونَ ِب ْل َع ْج�ل�ان َوكذل � َ�ك ُي َ
.785/1
وال�صوابَ « :و َك َ
يا�س» .لوحة (/122ب).
ذلك ُي ِ
وج ُب ال َق ُ
 -165قال ال�شاعر:
َو َم��� ْل��� ُم���و َم���ـ���ـ��� ٌة َ���س�� ْي��فِ�� َّي�� ٌة َر ْب��عِ�� َّي��ـ��ـ��ـ�� ٌة

ُت ِ�صي ُحا َ
حل َ�صىفِيهَا ِ�ص َيا َحال َّل َقالِقِ

الالمع.788/1 ،
وال�صواب« :تَ�صيح َ
احل َ�صى» .لوحة (/122ب).
َ « -166ي ْح ِل ُف َها ال َّر ُج ُل ُم َ�سا ِر ًعا؛ َج َّذ َها َج َّذ ا ِل ِ�ص ِّل َّيا ِنة» .الالمع.793/1 ،
«ج َّذ َها العَيرْ ُ َج َّذ ا ِل ِ�ص ِّل َّيا ِن ��ة»� .أ�سقط املحقق كلمة «العري» ،وهي
وال�ص ��وابَ :
ميني ال�صفحة يف املخطوطة ،مل ينتبه لها املحقق .لوحة (/123ب).
 -167قال املتنبي:

َو أ�َنْتَ �أَ ُبو ال َه ْي َجا ا ْب ُن َح ْمدَا َن َيا ا ْب َن ُه

مي ووالِ�������� ُد
َت����� َ����ش����ا َب���� َه َم������و ُل������و ٌد َك��������� ِر ٌ

الالمع.807/1 ،
وال�صواب« :يا ْب َنهُ» ب�إ�سقاط الهمزة .لوحة (/126ب).
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َ « -168ي ُق � ُ
�ولِ :غ َنى ال َّل ِئ ِيم ُي ْ�س َت ْق َب ُح بمِ َ ْق َدا ِر َما َي ْ�س َم ُح �إِ ْم َ
الق ال َك ِر ِمي» .الالمع،
.809/1
وال�صواب�ِ « :إ ْم ُ
الق ال َك ِر ِمي» .لوحة (/126ب).
وه ُم ُه �أَ َّن ُه َي ْف َر ُق ِمنَ ُّ
ال�ش ِّحَ ،فترُ ِ ي ِه ُ�صو َر ُة ال َف َر ِق».
َ « -169وا َّد َع ��ى �أَنَّ َ�ش َج َاع َت ُه ُت ِ
الالمع.812/1 ،
وال�صوابَ « :فترُ ِ ي ِه ُ�صو َر َة ال َف َر ِق» .لوحة (�/127أ).
 -170قال ال�شاعر:

َل�� ْو َن��ا َل َق�� ْو ٌم َذ ُووا مجَ ْ ��دٍ َو َم ْك ُر َم ٍة

�أُ ْف����� َق ال َّ�����س�� َم��ا ِء َل��� َن���ا َل���تْ َك��� ُّف��� ُه ا ُلأ ُف��� َق���ا

الالمع.823/1 ،
وال�صواب« :لو نال قوم ذوو» ب�إ�سقاط الألف» .لوحة (�/129أ).
الركبان �شدوا بابن �إ�سحاق» .الالمع.829/1 ،
« -171واملراد �أن ه�ؤال ِء
ِ
وال�صواب�« :أَنَّ ه�ؤال ِء ال ُّر ْك َبانَ » .لوحة (�/130أ).
« -172فهي تقع يف الر�ؤو�س ك�أنها مدار ،ويف الأعناق ك�أنها مخانقَ » .الالمع،
.830/1
وال�صواب« :ويف الأعناق ك�أنها َم َخا ِنقُ » .لوحة (�/129أ).
« -173وهي حرفان متحركان بعدهما �ساكن كقوله« :ئقوا» .الالمع.832/1 ،
وال�صواب« :كقوله :ئقو» ب�إ�سقاط الألف .لوحة (/130ب).
 -174قال املتنبي:
ال�ش ْع َر فيِ ِّ
�إِ َّن ه��ذا ِّ
ال�ش ْع ِر َملَ ْك

َ�سا َر َف ْه َو َّ
ال�ش ْم ُ�س والدُّ نيا َفلَ ْك

قال املحقق« :ويلزم اخلليل �أن تكون القافية من �شني ال�شعر �إلى �آخر البيت».
الالمع.845/1 ،
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وال�ص ��واب :ويلزم اخلليل �أن تكون القافية م ��ن �شني ال�شم�س» .كلمة ال�شم�س
مم�سوح ��ة ،لكن بيت ال�شع ��ر املق�صود بال�شرح يظهر �أن املق�ص ��ود كلمة ال�شم�س؛
لأنها القافية عند اخلليل.
َ « -175و َق ْو ُلهَُ :غدً ا َي ْل َقى َب ُن َ
وك ِب َها �أَ َبا َكا» .الالمع.859/1 ،
وك ِب َها �أَ َب َ
«غدً ا َي ْل َقى َب ُن َ
وال�صوابَ :
اك» .لوحة (/134ب).
 -176قال ال�شاعر:

َي�� َك��ا ُد ال َي ْث ِل ُم ال َب ْط َحا ُء َم�ش َي ُت ُه

َك������أَ َّن����� ُه َث���مِ ٌ���ل يمَ ْ ���� ِ���ش���ي عَ���لَ���ى ُرو ِد

الالمع.863/2 ،
وال�صوابَ « :يكا ُد ال َي ْث ِل ُم ال َب ْط َحا َء ِم�شيتُه» .لوحة (�/134أ).
 -177قال ال�شاعر:

ُر َو ُاق ال���عِ��� ِّز َف���� ْو َق َ
����ك ُم��� ْ��س�� َب��طِ �� ٌّر

َو ُم����� ْل ُ
����ك فيِ َك��� َم���الِ
����ي اب���� ِن ِ
�����ك عَ���� ِل ٍّ

الالمع.869/2 ،
وال�صوابُ « :ر َو ُاق ال ِع ِّز َف ْو َق ِك ُم ْ�س َب ِط ٌّر» .لوحة (�/136أ).
 -178قال ال�شاعر:
حُ َ
ِ��ح�� ُة اخلزامى
ت َّ��ج ُ��ب عَ�� ْن ِ��ك َرائ َ

َو مُ ْ
���ك �أَ ْن���������دَا ُء ال ِّ���ظ�ل�الِ
ت���� َن���� ُع مِ ��� ْن ِ

الالمع.871/2 ،
وال�صواب:
ُي َح َّج ُب عَ�� ْن ِ��ك َرا ِئ َ��ح�� ُة اخلزامى

���ك �أَ ْن���������دَا ُء ال ِّ���ظ�ل�الِ
وَيمُ ْ ���� َن���� ُع مِ ��� ْن ِ

لوحة (/136ب).
يج ��و ُز �أَنْ َت ُك ��ونَ َم�أْ ُخ � َ
�وذ ٌة ِمنْ َق ْو ِل ِه � ْ�م�َ :أ َط َّل َع َلى َّ
ال�ش � ْ�يءِ» .الالمع،
َ « -179و ُ
.871/2
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وال�صوابَ « :و َي ُجو ُز �أَنْ َت ُكونَ َم�أْ ُخ َوذ ًة من قولهم .»...لوحة (/136ب).
ال�شا ِئ ِل� .أَرا َد ِب َّ
ب َّ
ب» .الالمع.880/2 ،
وح ٍة َل نَ َ
ال�شا ِئ ِل؛ ال َق ِلي َل ِة ال َّل نَ ِ
َ « -180و َم ْ�ص ُب َ
ب» .لوحة (/138ب).
وال�صواب�« :أراد بال�شائل؛ ال َق ِلي َل َة ال َّل نَ ِ
َّ
ِّ -181
«والط� � ْر ُف :ال َف َر� � ُ�س ال َك � ِ�ر ُميُ ،ي ُ
قال لل َّر ُج � ِ�ل ِط ْر ٌف ت َْ�ش ِبي ًه ��ا ِبال َف َر ِ�س».
الالمع.882/2 ،
وال�ص ��وابَ :و ُي َق � ُ
�ال لل َّر ُج ِل ِط� � ْر ٌف ت َْ�ش ِبي ًها ِبال َف َر ِ�س»� .أ�سق ��ط الواو قبل كلمة
ُيقال .لوحة (�/139أ).
َ « -182و ِذ ْك ُر الت َّْ�ش ِم َري َي ُد ُّل َع َلى �أَ َّن ُه َط ِم َع فيِ َخ ْو ِ�ض اللُّ ِّج» .الالمع.884/2 ،
وال�صوابَ « :و ِذ ْك ُر ُه الت َّْ�ش ِم َري» ،بالهاء ،انظر :لوحة (�/139أ).
ال�س ِاط ُع».
ال�سم ��ا ِء والأَ ْر ِ�ض �أَ ْ�ض َي ��قُ َما ال َقا ُه ه ��ذا َّ
« -183لأَ َّن� � ُه َج َع � َ�ل َم ��ا َبينْ َ َّ
الالمع.889/2 ،
ال�س َما ِء َوالأَ ْر ِ�ض �أَ ْ�ض َيقَ  .»...لوحة (�/140أ).
وال�صواب« :لأَ َّن ُه َج َع َل َما َبينْ َ َّ
 -184يف الهام� ��ش« :ال َب ْي ��ت ِل ْل ُع ْت ِب ��ي ،مح َّمد بن َعبد اهلل ب ��ن ُع َم َر» .الالمع،
.893/2
وال�صواب« :محمد بن عبيد اهلل بن ُع َم َر» .لوحة (�/141أ).
َ « -185و َخ رَّ َب ُه �أَ َّن ُه َن ْ�ص ٌلَ ،و َّ
ال�ش َدا ِئ ُد �إِنمَّ َ ا تَل َق َها ال ِّن َ�ص ُال».894/2 .

وال�ص ��وابَ « :و َخ رَّ َب ُه َ�أ َّن ُه َن ْ�ص� � ٌلَ ،و َّ
ال�ش َدا ِئ ُد �إِنمَّ َ ا َت ْل َق َاه ��ا ال ِّن َ�ص ُال» .لوحة رقم
(/141ب).
ما ُح ِذ َف ْت ِفي ِه َوالمْ َ ْو ِ�ض ُع َم ْو ِ�ض ُع َن ْ�ص ٍب َق ْو ُل َط َر َفة:
َ « -186و مِ َّ
ري �أَ ْح ُ�ض َر ال َو َغى
�أَال �أَيُّ ه َذا ال َّزاجِ ِ
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ِ�سي َب ِويه َي ْر َف ُع «�أَ ْح ُ�ض َر»َ ،و�أَ َجا َز َغيرْ ُ ُه ال َّن ْ�ص ُب ِب�إِ ْ�ض َما ِر «�أَنْ » .الالمع.898/2 ،
وال�صواب:

�أَال �أَ ُّيه َذا ال َّزاجِ ري �أَ ْح ُ�ض َر ال َوغى

َو�أَ ْن �أَ ْ�ش َه َد ال َّل َّذاتِ ه َْل �أَنْتَ ُم ْخلِدِ ي

الن�صب ب�إ�ضمار «�أنْ » .لوحة (�/142أ)
�سيبويه يرفع «�أح�ض َر» ،و�أجاز غ ُري ُه
َ
 -187قال ال�شاعر:

ال�صبا
َو َق ْد ُذ ْقتُ َح ْلوا َء ال َب ِن ِ
ني َعلَى ِّ

َفال حَ ْ
ت َ�س َب ِّني ُق ْلتُ َما ُق ْلتُ َعنْ َج ْهلِ

الالمع.899/2 ،
ال�صوابَ « :فال َي ْح َ�س َب ِّني ُق ُلت َما ُق ْل ُت َعنْ َج ْه ِل» .لوحة (�/142أ).
َ -188و َق َال � َآخ ُر:

َت ْغدُوا امل َ َنا َيا َعلَى ال َغ َ�ض ْن َف ِر فيِ ا ْلـ

ي�س َوفِ��ي�� ِه ال َّ��ط�� ْر َف��ا ُء َوالأَ َ���س�� ُل
ـخِ ِ

الالمع.906/2 ،
وال�صواب« :تغدو املنايا» .لوحة (�/143أ)
م ��نْ َ�س َبا ُه َ�أو ْ
ا�شترَ ا ُه
« -189لأَنَّ َ�س ْي � َ�ف ال َّد ْو َل ِة َل ُه ِغ ْل َم ��ا ٌن �أُ َم َرا ٌءُ ،كلُّ ُه ْم ُرو ٌم مِ َّ
بمِ َ ا ِل ِه» .الالمع.908/2 ،
وال�صواب« :لأَنَّ َ�س ْي َف ال َّد ْو َل ِة َل ُه ِغ ْل َما ٌن �أُ َم َرا ُء .»...لوحة (/143ب).
َ -190ق َال َجري ٌر ُي َخ ِاط ُب ِب ْ�ش َر ا ْبنَ َم ْر َوانَ ْب ِن َ
احل َك ِم» .الالمع.911/2 ،
وال�صوابَ « :ق َال َجري ٌر ُي َخ ِاط ُب ِب ْ�ش َر ْبنَ َم ْر َوانَ بنَ َ
احل َك ِم» .لوحة (�/144أ).
 -191قال ال�شاعر:
َيا ِب ْ�ش ُر ُح َّق ِل َو ْجه َِك ال َّت ْب�شِ يرْ ُ

�ير
ه َْ��ل ال َغ ِ�ض ْبتَ َل َنا َو أ�َ ْن���تَ �أَ ْم ُ

الالمع.911/2 ،
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«ه ْل ال َع َ�ص ْي َت َل َنا َو َ�أ ْن َت َ�أ ِم ُري» .لوحة (�/144أ).
وال�صوابَ :
خل ْي َم ِة �أَ َّن َها ت َِخ ُيم َ
�اق ا َ
ا�ش ِت َق � ُ
َ « -192و َي ُج ��و ُز �أَنْ َي ُكونَ ْ
احل َّر َع ِن املُ ْ�ست َِظ ِّل ِب َها �أَو
الب ِد» .الالمع.913/2 ،
رَ ْ
وال�صواب�« :أَ َّن َها ت َِخ ُيم َ
الب َد» .لوحة (�/144أ).
احل َّر َع ِن املُ ْ�ست َِظ ِّل ِب َها �أَو رَ
يث �أَنَّ ال َّن ِب َّي َ�ص َّل ��ى ُ
و�س َّل َمَ ،ق َال ِلل ِّن َ�ساءِ�ِ ( :إ َذا
َ « -193و َج ��ا َء فيِ الحْ َ ِد ِ
اهلل َع َل ْي ِه َ
ُج ْعتنُ َّ َد ِق ْعتنُ َّ َ ،و�إِ َذا َ�ش ِب ْعتنُ َّ َخ ِجلتنُ َّ ) .الالمع.915/2 ،
يث �أَنَّ ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه» .لوحة (/144ب).
وال�صوابَ « :و َجا َء فيِ الحْ َ ِد ِ
َ « -184ي ُق ُ
و�ص ُف ِب َ
هاذ ْي ِن ال َو ْ�ص َفينْ ِ » .الالمع.921/2 ،
ول َ�ص ِاح ِبي :هذا ال ُي َ
و�ص ُف ِب َ
هذ ْي ِن ال َو ْ�ص َفينْ ِ » .لوحة (/145ب).
وال�صواب« :هذا ال ُي َ
َ « -195ك َما َق َال َب ْع ُ�ض ُه ْم�َ :س َال فيِ َم ْع َنى َ�س� َأل» .الالمع.938/2 ،
«�س�أَ َل فيِ َم ْع َنى َ�س َال» .لوحة (�/149أ).
وال�صوابَ :
َ -196ق َال َل ْبي ٌد:

َوال�� ِّن��ي ُ��ب � ْإن َت�� ْع�� َر مِ ِّني ِر َّم��� ًة َخلَ ًقا

��������إنيِّ ُك��� ْن���تُ �أَ َّت���ئ��� ُر
َب��� ْع��� َد املَ���� َم����اتِ َف ِ

الالمع.939/2 ،
وال�صواب« :والنيب �أن َي ْع َر» .لوحة (�/149أ).
 -197قال ال�شاعر:
َو َر ْم���لٍ عَ�� ِزي ُ��ف ا َ
جل ِّ��ن فيِ َح َج َرا ِت ِه

ني ِب َّ
هُ ��� ُد ًوا َكت ِْ�ضرابِ امل ُ َغ ِّن َ
الط ْبلِ

الالمع.946/2 ،
وال�صواب:
َو َر ْم���لٍ عَ�� ِزي ُ��ف اجلِ ِّ��ن فيِ َح َج َرا ِت ِه

511
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لوحة (/150ب).
ال�س َل ِم ِّي:
َ -198و ِمنْ ذ ِل َك َق ْو ُل ا ْل َف َّرا ِر ُّ

��ا���س��ا ِب��ا َ
جل�� ِل��ي��لِ َك���أَنمَّ��ا
عَ���دِ ْم���تُ �أُ َن ً

َرئِ����ي����� ُ����س����هُ���� ُم َل����� ْي ٌ
�����ث ِب��� ِب���ي���� َ���ش��� َة �أ ْف��������� َد ُع

الالمع.953/2 ،
وال�صوابِ « :ب َ
ي�ش َة َ�أ ْفزَ عُ» .لوحة (/151ب).
 -199قال ال�شاعر:

َف��� َ��ش�� َّب�� َه�� ِن��ي َك�� ْل�� ًب��ا َو َل ْ�����س��تُ ِب�� َف�� ْوقِ�� ِه

َوال دُو َن���������� ُه ِ�إ ْن َك�������ا َن َغ���ْي���رْ َ َن���حِ ���ي���لِ

الالمع.960/2 ،
وال�صواب« :وال دُو َن ُه ِ�إنْ َكانَ َغيرْ َ َب ِخ ِيل» .لوحة (/152ب).
َ « -200ف ْه � َ�ي ُتوا ِف ِيه ْم َك َما ُي� � َوافيِ َّ
الظ ْم�آنُ الأَ ْر َ�ض ا َمل ْم ُط ��و َر َة َف َي ِج ُد ِب َها ا َملا ُء».
الالمع.967/2 ،
وال�صوابَ « :ف َي ِج ُد ِبها ا َملا َء» .لوحة (�/154أ).
 -201قال ال�شاعر:

طِ �� ْر َن ا ْنق َِطا َع َة َ�أ ْو َت���ا ٍر ُم َح ْظ َر َب ٍة

������س َن���ا َزعَ��� ْت���هَ���ا أ�َيمْ ٌ
َ��������ن � َ��ش�� َم�لا
فيِ �أَ ْق����� ُو ٍ

الالمع.967/2 ،
وال�صوابَ « :نا َز َع ْت َها �أَيمْ ُ نٌ َ�ش َمال» .لوحة (�/154أ).
 -202قال اجلعدي:

َح َّتى لحَ ِ ْق َنا ِب ِه ْم ُن ْعدِ ي َف َوار ُِ�س َنا

��������ن ُق ٍّ
َك�����أَ َّن���� َن����ا َر ْع ُ
������ف َي����� ْر َف����� ُع الآال

الالمع.968/2 ،
«حتَّى لحَ ِ ْق َنا ِب ِه ْم َت ْع ِدي َف َوا ِر ُ�س َنا» .لوحة (/153ب).
وال�صوابَ :
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 -203قال املتنبي:

�أَ َن���������ا �أَهْ ����������� َوى َو َق����� ْل����� ُب َ
�����ك املَ���� ْت���� ُب ُ
����ول

َم���ا َل��� َن���ا ُك��� ُّل��� َن���ا َج����� ٍو َي����ا َر� ُ���س ُ
���ول

«ج ٍو» َخ�َب�ررَ ُ ُه» .الالمع،
« َوالأَ ْج� � َو ُد �أَنْ ُت ْر َف� � َع « ُكلُّ َن ��ا» َعل ��ى اال ْب ِت � َ�داءَِ ،و َي ُكونُ َ
.972/2
وال�صواب« :و َي ُكونُ َج ٍو َخ رَ َب ُه» .لوحة (/154ب) .خرب كان من�صوب.
يجو ُز �أَنْ َي ْج َع َل َها َفتَا ًة لأَ َّنها ت َْط ُل ُع ُك ُّل َي ْو ٍم» .الالمع.974/1 ،
َ « -204و ُ
وال�صواب« :لأ َّنها ت َْط ُل ُع ُك َّل َي ْو ٍم» .لوحة (�/155أ).
ا�صي» .الالمع.977/2 ،
ا�ص َي ْبنَ ال َع ِ
« -205لأَ ْ�ص َب َحنَّ ال َع ِ

ا�صي» .لوحة (�/156أ).
ا�ص َي ا ْبنَ ال َع ِ
وال�صواب« :لأَ ْ�ص َب َحنَّ ال َع ِ

َ -206ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

ُك ُّ
��������ك
�������ل َق��������� ْو ٍم ُخ���� ِل���� ُق����وا مِ �������نْ �أُ ُن ٍ

��ا���س عِ �� ْق��ي ُ
َ���ب
َو َب��� ُن���و ال�� َع�� َّب ِ
��ان ال��� َّذه ْ

الالمع.998/2 ،
وال�صواب�« :آ ُن ٍك» .لوحة (/159ب).
َ « -207و ِ�إ َذا َظ َه َر ِت ال ُّنونُ فيِ َق ْو ِل ِه«ِ :منْ �أُ ْخ ِت َها» َت َب َّي َن ِت ال َغ ِريزَ ُة َ�ش ْي ًئا ِمنْ َو ْز ِن
ال َب ْي ِت» .الالمع.1007/2 ،
وال�صواب�« :أُ ْظ ِه َر ِت ال ُّنونُ » .لوحة (�/161أ).
ري ِم ��نَ ال َع َر ِب ُي َخ ِّف ُف ِج َيم «ال َّر ُج ِل»َ ،ف ُي ُق � ُ
�ولُ :فال ٌن ِن ْع َم ال َّر ْج ُل».
َ « -208و َك ِث ٌ
الالمع.1010/2 ،
وال�صوابَ « :ف ُي َق ُالُ :فال ٌن ِن ْع َم ال َّر ُج ُل» .لوحة (/161ب).
ييزَ ،وه َو ُي َ�س َّمى ال َّت ْف ِ�س ُري
َ « -209وا َمل ْن ُ�صو َب ��اتُ فيِ هذا ِ
البيت ُت ْن َ�ص ُب َع َلى ال َّت ْم ِ
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والتَّبينيُ» .الالمع.1020/2 ،
وال�صواب« :وهو ُي�س َّمى ال َّت ْف ِ�س َري َوال َّت ْبينيَ» .لوحة (/163ب).
َ « -210ق ْو ُل� �هُ :ال ي�أتل ��ي؛ �أَي :ال ُي َق ِّ�ص� � ُرِ ،منْ َق ْو ِل ِه ْم� :آلىَ ،ف ْه� � َو � ٍآل ِ�إ َذا َق َّ�ص َر».
الالمع.1047/2 ،
وال�صواب« :قوله :ال َي�أْ َت ِلي؛ �أَي :ال ُي َق ِّ�ص ُر؛ ِمنْ َق ْو ِل ِه ْم�« :أَ ًال» َف ْه َو � ٍآل ِ�إ َذا َق َّ�ص َر».
لوحة (/167ب).
َ « -211ي ُق � ُ
�ول :ال َي�أْ َت ِل ��ي فيِ َت ْر ِك �أَ َّال َي ْ�أ َت ِل ��ي؛ �أي :ال ُي َق ِّ�ص ُر فيِ َت ْر ِك �أَ َّال ُي َق ِّ�ص ُر».
الالمع.1047/2 ،
وال�صواب« :ال ُي َق ِّ�ص ُر فيِ َت ْر ِك �أَ َّال ُي َق ِّ�ص َر».
 -212قال ال�شاعر:

اهلل َف�������إِ َّن َ
َو َم������نْ َي��� َّت���قِ َ
اهلل َم�� َع�� ْه

��������اب َو َغ���������ا ِد
َو ِر ْز ُق ا ِ
هلل ُم���������ؤْ َت ٌ

الالمع.1048/2 ،
وال�صواب:

َو َم����������نْ َي����� َّت�����قِ َف������������إِ َّن َ
اهلل َم���� َع���� ْه

��������اب َو َغ���������ا ِد
َو ِر ْز ُق ا ِ
هلل ُم���������ؤْ َت ٌ

زاد املحقق كلمة اهلل يف ال�شطر الأول .لوحة (/167ب).
َ « -213و ُي َق � ُ
�الَ :ه� � َّو َد ال َّر ُج � ُ�ل؛ ِ�إ َذا َم َ�شى َم ْ�ش ًي ��ا َ�ض ِعي ًفاَ ،و َه� � َّو َد فيِ ِغ َنا َء ُه ِ�إذا
َخ َف َ�ضهُ» .الالمع.1050/2 ،
وال�صوابَ »:و َه َّو َد فيِ ِغ َنا ِئ ِه �إِ َذا َخ َف َ�ضهُ» .لوحة (�/168أ).
َ -214ق َال ُذو ال ُّر َّم ِة:

����ات ال������� ُو ُج�������و ِه ُم��� َب َّ
���ط���ن ٌ
����ح ُ
���ات
ُم���� ِل����ي َ
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الالمع.1056/2 ،
البى َق َ�ص ًبا ِخ َداال» .لوحة (�/169أ).
وال�صواب:
ِ
«جواع ُل فيِ رَ َ
َ « -215والت َّْذ ِم ُري� :أَنْ َي ُح َّ�س ال َّن جِ ُ
ات �أَ ْ�ص َل ال ُع ُن ِق ِمن ال َّن ِت ِيجَ ،ف ِ�إنْ َكانَ َ�ص ْل ًبا َع ِل َم
�أَ َّن ُه َذ َك ٌرَ ،و�إِنْ َكانَ َل ِّي ًنا َع ِل َم �أَ َّن ُه �أُ ْن َثى .الالمع.1058/2 ،
النات �أَ َ
وال�صوابَ « :ي ُج َّ�س جِ ُ
�صل ال ُع ُن ِق ِمنَ ال َّن ِت ِيج» .لوحة (�/169أ).
َ -216وقال املتنبي:

ا�سمِ نْ َ�صائِبِ ْا�س ِت ِه
ا�سال َّن ِ
َر َمانيِ خِ َ�س ُ

َو� َآخ���� ُر ُق ْ��ط ٌ��ن مِ ���نْ َي�� َد ْي�� ِه ا َ
جل َن ـ ــاد ُِل

�أ�ض ��اف املحقق ال�ص ��در الأول من بيت �شعر املتنبي يف امل�ت�ن ،ولي�س موجودًا
فيه ،والأ�صل �أن يو�ضع ال�شطر الأول يف احلا�شية .الالمع.1068/2 ،
وال�صواب� :أن يكتب ال�شطر التايل يف املنت:

« َو� َآخ��������� ُر ُق ْ
����ن مِ ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��نْ َي���� َد ْي���� ِه ا َ
����ط ٌ
جل���ن���ـ���اد ُِل»

لوحة �/171أ.

ال�س ِت ْث َقا ِل ِهم َ
اجل ْم َع َب�ْي نْ َ َيا َئينْ ِ ».
َ « -217و َي ُج ��و ُز �أَنْ ُت ْق َل � َ�ب ال َي ��ا ُء ال ِآخ َر ُة �أَ ِل ًف ��ا ْ
الالمع.1071/2 ،
وال�صواب« :بني ياءين» .لوحة (/171ب).
َ « -218ف� ��إِنْ لمَ ْ َي ُك ��نْ َل َك َما ٌل َوال َخ ْي� � ٌل َف ْل ُي ْ�س ِع ْد ُن ْط ُق � َ�ك �إِنْ لمَ ْ ُت ْ�س ِع ُد َحا ُل َك».
الالمع.1082/2 ،
وال�صواب�« :إِ ْذ لمَ ْ ُت ْ�س ِع ْد َحا ُل َك» .لوحة (/172ب).
َ -219و َق ْو ُلهُ:

ال�ساع ُ
َات َع ْب َط َد ٍم
َت ْقرِي َ�صوا ِر َم ُه َّ

َك��������أَنمَّ�������ا ال������ َّ�����س�����ا ُع ُن������������ َّز ٌال َو ُق������ َّف ُ
������ال

ات».
ال�س َاع ِ
وال�صوابَ « :ت ْق ِري َ�ص َوا ِر ُم ُه َّ
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َ « -220و َماتَ َّ
اب َع ْب َط ًة؛ �أَي :لمَ ْ َي ْئ ِن َل ُه �أَنْ يمَ ُ وتَ » .الالمع.1090/2 ،
ال�ش ُّ
وال�صواب« :لمَ ْ َيئِنْ له �أنْ ميوتَ » .لوحة (�/174أ).
َ « -221و ُح ِك � َ�يُ :ف َّ�سط � ٌ
ال�س�ي ِ�ن َو َ�ض ِّم ال َف ��ا ِء َو َك ْ�س ِر َه ��ا» .الالمع،
�اط ِبت َْ�ش ِدي � ِ�د ِّ
.1095/2
وال�صوابِ « :ف َّ�س َط ٌ
ال�س ِني َو َ�ض ِّم ال َفا ِء َو َك ْ�س ِر َها» .لوحة (/174ب).
اط ِبت َْ�شديد ِّ
َ « -222ف َق َال َّ
ال�ش ِاع ُر َع َلى َ�س ِب ِيل االد َِّعاءَِ :ما َح َر َم ْت َح ْ�س َنا ُء ِغ ْب َط ًة ِبال َه ْج ِر َوال
َب َّل َغ ْت َها َمنْ َ�ش َكا ال َه ْج َر ِبال َو ْ�ص ِل» .الالمع.1099/2 ،
وال�صواب:

َف َما َح َر َمتْ َح ْ�س َنا ُء ِباله َْج ِر غِ ْب َط ًة

َوال َب ّل َغ ْتهَا َمنْ َ�ش َكا اله َْج َر ِبال َو ْ�صلِ

ذكرت .لوحة�/175( ،أ).
نَثرَ املح ِّققُ َ
بيت ِ�ش ْع ِر املتنبي وال�صواب ما ْ
«لمَ ْ َي ْر ُج؛ بمِ َ ْع َنى لمَ ْ َي َخ ْف» .الالمع.1100/2 ،
وال�صواب« :لمَ ْ َي ْر ُج فيِ َم ْع َنى لمَ ْ َي َخ ْف» .لوحة (�/175أ).
َ -223و َق ْو ُلهُ:

�����ش َو َر ْو� َ���ض��� ٍة
َو َخ��� ْي���لٍ �إِ َذا َم���� َّرتْ ِب�� َو ْح ٍ

�أَ َب������تْ َر ْع��� َي��� َه���ا َ�إ َّال َو َم��� ْرجِ ��� ُل��� َن���ا َي�� ْغ�� ِل��ي

الالمع.1104/2 ،
وال�صوابَ « :و َم ْر ِج ُل َنا َت ْغ ِلي» .لوحة (�/176أ).
َ -224و َق ْو ُلهُ:

� َ����س���� َب����لٍ َت ُ
�����ط ُ
�����ول املَ������ ْك������ ُر َم ُ
������ات ِب���� ِه

�������ج������� ُد ال ا َ
حل�������������� ْو َذ ُان َوال���� َّن���� َف���� ُل
َوالمْ َ ْ

«ا ُ
حل َوذانُ ال َّن َف ُل َ�ض ْر َب ِان ِمنَ ال َّن ْب ِت» .الالمع.1110/2 ،
وال�صواب« :ا ُ
حل َوذانُ وال َّن َف ُل»� .أ�سقط املحقق واو العطف .لوحة (/176ب).
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 -225قال ال�شاعر:

ِ������س َوحِ ����� ْم��َي��رَُ وال���ـ
َق����� ْد عَ��� ِل��� َم���تْ َف�����ار ٌ

������������راب ِب����ال���� َّد� ْ����ش����تِ �أ ُّي������هُ������ ْم َن������ َزال
�أَع
ُ

الالمع.1120/2 ،
وال�صواب�« :أ َّي ُهم َنزَ ال» .لوحة (/178ب).
 -226قال ال�شاعر:

�إِ َذا َت�����لَ����� َّف نْ َ
��ْت��ن �إِل���������ى الأَ ْظ������ل�����الِ

�أَ َر ْي������� َن������� ُه�������نَّ �أَ� ْ������ش������ َن������ َع الأَ ْم�������� َث��������الِ

ُ
يعنيَ « :ي َت َل َّفتنْ َ
الوعول» .الالمع.1123/2 ،
وال�صوابَ :ي َت َل َّفتنْ َ ال ُو ُع َ
ول .اللوحة (�/179أ).
َ « -227و َق َر�أَ َب ْع ُ�ض ُه ْمَ ( :و�آ َي ْـد َنا ُه) البقرة � ،آية  .87الالمع.1144/2 ،

وال�صواب« :وقر�أ بع�ضهمَ :و�أَ ِّي ْد َنا ُه» .لوحة (/182ب).
 -228قال ال�شاعر:

ِ����س ا َّل���ذِ ي
�أَال �أَ ُّي���ه��� َذا املَ��� ْن���ز ُِل ال���دَّار ُ

ل َي�� ْع�� َه�� ْد ِب َ��ك ا َ
َك���أَ َّن َ��ك مَ ْ
حل ُّ���ي عَ��اهِ �� ُد

الالمع.1147/2 ،
وال�صوابَ « :ك َ�أ َّن َك لمَ ْ َي ْع َه ْد ِب َك َ
احل َّي َعاهدُ» .لوحة (�/183أ).
 -229قال ال�شاعر:

�أَ مَ ْ
ل َي ْ�س َ�ألِ ال�� َو ْب�� ُل ال��ذِ ي َرا َم َث ْن َي َنا

��ِب� ُه عَ��� ْن َ
���ك ا َ
َف���� ُي ْ
حل����دي���� ُد امل��ث�� ِّل��م
����خ رِ ُ

الالمع.1156/2 ،
وال�صوابَ « :ف ُي ْخ رِ َب ُه َع ْن َك َ
احلدي ُد املُ َث ّل ُم» .لوحة (/184ب).
َاب؛
ال�س ْط ِر ُن َق ٌط ِفي ِه ِمنْ َق ْو ِل ِه ْمَ :ع َج ْم ُت ِ
الكت َ
َ « -230و َك�أَنَّ �آثا َر الأَ ِ�س َّن ِة فيِ هذا َّ
�إِ َذا َن َق ْط ُتهُ» .الالمع.1157/2 ،
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َاب؛ �إِ َذا َن َق ْط َتهُ» .لوحة (/185ب).
«ع َج ْم ُت ِ
وال�صوابَ :
الكت َ
 -231قال جرير:

و�س مَ ْ
ل ُن ْعطِ ِه امل ُ َنى
َو ْي��و َم َ�أ ِب��ي َقا ُب َ

َول��كِ��نْ َ�ض َر ْب َنا ال�� َه��ا َم َح�� َّت��ى َت َه َّز َما

الالمع.1173/2 ،
وال�صواب« :مل ُت ْع ِط ِه املُ َنى» .لوحة (/187ب).
الب ُج ا ْبنُ ُم ْ�س ِه ٍر َّ
الطا ِئي» .الالمع.1174/2 ،
َ « -232ق َال رُ ْ
الب ُج بنُ ُم ْ�س ِه ٍر َّ
وال�صوابَ :
الطا ِئي» .لوحة (/187ب).
«قال رُ
 -233قال ال�شاعر:

�أَن����ا ا َّل����ذي َف������ َر ْر ُت َي����و َم ا َ
حل���� َّر ْة

َوا ُ
حل������������� ُّر ال َي������فِ������ ُّر ِ�إ ّال م�����ـ����� َّر ْة

الالمع.1175/2 ،
وال�صواب:

�أَن����ا ا َّل����ذي َف������ َر ْر ُت َي����و َم ا َّ
حل���� َر ْه

َوا ُ
حل����������� ُّر ال َي�����فِ����� ُّر �إِ ّال َم������� َّر ْه

كتب املحقق الها َء تاء مربوطة .لوحة (�/188أ).
َ
َ -234و َق َال ُز َهيرْ ٌ :

َل�� َع�� ْم�� ُر َ�أ ِب��ي َ
��ك َم��ا هَ��� ِر ُم ب ُ��ن َ�س ْل َمى
َ����ي ال��ـ
وال � َ���س���اهِ ���ي ال���� ُف�����ؤا ِد َوال ع ِّ

ب���� ْل����حِ ٍّ����ي �إِ َذا ال���� ُّل�����ؤَ َم����ا ُء لِ��ي�� ُم��وا
مِ َ
���اج��� َرتِ ا ُ
�����ص��و ُم
خل ُ
لِ�����س��انِ ِ�إ َذا َت���� َ���ش َ

الالمع .1175/2
وال�صواب« :وال َع ِي ِّي الل�سان» .لوحة (�/188أ).
 -235قال املحققَ « :والأَ َك ُمَ :ج ْم ُع �أَ َك َم ٍةَ ،و ُي ْج َم ُع �أَ َك ٌم َع َلى �آ َك ٍام َو�إ َك ٍام» .الالمع
.1181/2
وال�صوابَ « :و جُ ْ
ت َم ُع �أَ َك ٌم َع َلى �آ َك ٍام َو ِ�إ َك ٍام» .لوحة (�/189أ).
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 -236قال ال�شاعر:
جل��وا ُد ا ْب ُن ا َ
هُ َو ا َ
جل��وا ِد ا ْب ُن َ�س َب ْل

ِ�إ ْن َديمَّ ُ�������وا َج�����ا َد َو� ْإن َج�������ادُوا َو َب ْ
����ل

انظر :الالمع.1182/2 ،
وال�صواب« :هُ و الجْ َ َوا ُد ْبنُ َ
اجلوا ِد ْبنُ َ�س َب ْل» .لوحة �/189أ.
َ -237ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

َو ُر َّب���������تَ َغ�������ار ٍة �أَ ْو� َ�����ض����� ْع�����تُ فِ��ي��هَ��ا

مي مَ ْ
ت���� ِر
َك���� َ���س��� ِّح ال����هَ����اجِ ����رِيِّ َك������� ِر َ

َط����� َر َق����� ْت����� ُه �أَ� ْ�����س����� َم�����ا ُء �أَ ْم َح���لَ��� َم���ا

�أَ ْم مَ ْ
م����ا
ل َت��� ُك���نْ مِ ����نْ ر َِح���ا ِل��� َن���ا َ�أ مَ َ

« َو ُر َّب َت َغا َر ٍة �أَ ْو َ�ض ْع ُت ِفي َها» .الالمع .1200/2
وال�صوابَ « :و ُر َّب َة َغا َر ٍة �أَ ْو َ�ض ْع ُت ِفي َها» .لوحة (�/192أ).
َ « -238و َق ْد َكا َن ْت َج َم َاع ٌة ِمنَ ال َع َر ِب ُت ِغ ُري َع َلى �أَ ْر ُج ِل َها َك َّ
ال�ش ْن َف َرى َو َت�أَ َّب َط َ�ش ًّرا
ال�س َل َك ِة» .الالمع.1207/2 ،
ال�سليك ْبنُ ُّ
َو ُّ
ال�س َلك ِة» .لوحة (�/193أ).
وال�صواب« :وال�سّ ليك ْب ِن ُّ
 -239قال ال�شاعر:
الالمع1210/2 ،
و�أق ��ول :يف املخطوط ��ة «�أَ َط َر َق ْت� �هُ»َ ،وال َه ْم ِز ُة ِز َي ��ا َد ٌة من النا�س ��خ ،وال�صواب
�إ�سقاطه ��ا؛ عل ��ى بحر املن�س ��رح ،ومل ي�شر املحق ��ق �إلى ذل ��ك يف احلا�شية .لوحة
(/193ب).
 -240قال ال�شاعر:
�إِ َذا َما َغدَا مَ ْ
ل ُي ْ�سق ِِط ال ُّر ْع ُب ُر ْم َح ُه

َو مَ ْ
ل َي ْ�شهَدِ ال َه ْي َجا ِب�أَ ْل َ
وث مِ ْع َ�ص ِم

الالمع.1214/2 ،
يف املخط ��وط «ب�ألون» ،وال�ص ��واب :ما كتبه املحقق «ب�أل � َ
�وث» ،وهي كذلك يف
ديوان ال�شاعر طفيل الغنوي .لوحة/194( ،ب).
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َ -241و َق ْو ُلهُ:

َت���� ُر ُّد عَ�� ْن�� ُه َق�� َن��ا ال�� ُف�� ْر� َ��س��انِ � َ��س��ا ِب�� َغ�� ٌة

� َ���ص��� ْو َب الأَ� ِ���س��� َّن��� ِة فيِ َ �أ ْث��ن��ائِ��ه��ا دِيمَ ُ

ُ
«ط ِعنَ ِبال ِّر َم ِاح َط ْع ًنا ُم َتتَا ِب ًعا َك َتتَا ُب ِع ا َمل َط ِر فيِ الدِّ يمَ ِ » .الالمع.1217/2 ،
وال�ص ��وابَ :
�اح َط ْع ًن ��ا ُم َتتَا ِب ًعا َك َتتَا ُب� � ِع ا َمل َط ِر فيِ ال ��دِّ يمَ ِ » .لوحة
«ط َع َّن ��ا ِبال ِّر َم � ِ
(�/195أ).
و�أثب ��ت املحقق باحلا�شية قول ��ه« :يف الأ�صل َ
«ط َع َّنا» ،ولع ��ل ال�صواب ما �أثبت
حتى ي�ستقيم الكالم.
و�أرى �أنه ال �ضرورة لهذا التغيري يف املنت لأن املعنى ي�ستقيم بقولهَ :
«ط َع َّنا».
 -242قال ال�شاعر:
ُ
والربق فو َق ُه
َو َي ْخ َفى َعلَ ْي َك ال َّر ْع ُد

مِ َ��ن ال َّل ْم ِع فيِ َح��ا َف��ا ِت�� ِه َوال َه َماهِ ُم

ِم ْن ُك ِّل َجان ِ ٍب

ُ�س ُي ُ
بن َج ِّف ال َق َماق ِِم
وف َبنِي ُط ْغ َج ِ

الالمع.1227/2 ،
والهماه ِم» .لوحة (/196ب).
وال�صواب« :من اللمع يف حافاته
ِ
[ -243وقوله]:

َح َم ْت ُه َعلَى الأَ ْع���دَا ِء

الالمع.1228/2 ،
وال�صواب« :وقوله:

َح َم ْت ُه َعلَى الأَ ْعدَا ِء مِ نْ ُك ِّل َجانِبٍ

ُ�س ُي ُ
بن َج ِّف ال َق َماق ِِم
وف َبنِي ُط ْغ َج ِ

�سقطت كلمة «وقوله» قبل بيت ال�شعر .لوحة (/196ب).
 -244قال الراجز:
�أُ ْن���������ذِ ُر َم�����نْ َك������ا َن َ���ض��عِ��ي َ
��ف ال��� َه��� ِّم
���ا����س َت����� ْز ِوي����� َج َب���� َن����اتِ ال��� َع��� ِّم
فيِ ال��� َّن ِ

الالمع.1236/2 ،
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وال�صواب�« :أُ ْن ِذ ُر َمنْ َكانَ َ�ص ِغ َري ال َه ِّم» .لوحة (/197ب).
 -247-245قال ال�شاعر:
حل��� ْل���ـ
َوعَ����������� َوا ٍر َل������وَامِ ������ ٌع ِدي���� ُن����هَ����ا ا ِ

ـ���ـ���ـ���ـ��� ُل َول������ ِك������نَّ ِز َّي�����ه�����ا ا ِلإ ْح��������������� َرا ُم

«�إي� :إنه ��ا ال تقت ��ل �إال م ��ن يجب قتله ،ولك ��ن زيها زي املح ��رم؛ لأنها تقر يف
الغمود فهي عارية» .الالمع.1239/2 ،

وال�صواب« :لأنها [ال] تقر يف الغمود فهي عارية» .مل ي�شر املحقق �إلى �ضرورة
�إ�ضافة «ال» يف ال�سياق حتى ي�ستقيم املعنى.
هلل» .الالمع.1240/2 ،
« -246فيقالُ :ك ِت َب ْت يف َ�ص َحا ِئ ِف ا َمل ِ
ا�س ِم ا ِ
جد ِب ْ
وال�صوابُ « :ك ِت َب ْت فيِ َ�ص َحا ِئ ِف ا َمل ْج ِد ب�سم اهلل» .لوحة (�/198أ).
 -247قال ال�شاعر:

خِ ��� ْف���تُ ِ�إ ْن � ِ���ص��� ْر ُت فيِ يمَ ِ��ي�� ِن َ��ك �أن

َت�������أْ ُخ������ َذنيِ فيِ هِ ��� َب���ات َ
ِ���ك ا َلأ ْق��������وا ُم

الالمع.1244 /2 ،
وال�صواب:
خِ ��� ْف���تُ �إِ ْن � ِ���ص��� ْر ُت فيِ يمَ ِ��ي�� ِن َ��ك �أن

َي�������أْ ُخ������ َذنيِ فيِ هِ ��� َب���ات َ
ِ���ك ا َلأ ْق��������وا ُم

لوحة (/198ب).
ُ « -248يري ُد �أَنَّ َ
ا�س َو َغيرْ ِ ِه ْم» .الالمع.1248/2 ،
ملوك ب ِني ال َع َّب ِ
وال�صوابُ « :يري ُد �أَنَّ َ
ا�س َو َغ َريهُ ْم» .لوحة (/199ب).
ملوك ب ِني ال َع َّب ِ
َ -249ق َال َّ
ال�ش ِاع ُر:

« َف�� َق�� ْد َب��� َ��س���أَتْ ِب��ا َ
حل��اجِ �لاتِ �إِ َف��ا ُل�� َه��ا

مي ال َي������ َز ُال َي���ُ��ص��وعُ�� َه��ا
َو� َ���س��� ْي ِ���ف َك����� ِر ٍ

�أيُ ،ي َف ِّر ُق َها» .الالمع.1249/2 ،
وال�صوابُ « :يع ِّر ُفها» .لوحة (/199ب) ،وهكذا ي�ستقيم املعنى.
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َ -250و َق ْو ُلهُ:

َك������� َف�������انيِ ال�������������� َّذ َّم �أَ َّن��������نِ��������ي َر ُج ٌ
���������ل

�أَ ْك����������������� َر ُم َم����������الٍ َم�����لَ����� ْك����� ُت����� ُه ال������ َك������ َر ُم

الالمع.1250/2 ،
«�س َقا َ
ين» َّ
الذم �أنني رجل .لوحة (/199ب).
وال�صوابَ :
و�أ�سق ��ط املحق ��ق الفتح ��ة عل ��ى ي ��اء «كف ��اين» ،وال�ص ��واب� :سق ��ا َ
ين .لوحة
(/199ب).
وانظ ��ر :املو�ضح ،118/5 ،والف�س ��ر ،488/3 ،وال�صف ��وة ،202/1 ،والتبيان
يف �ش ��رح الديوان ،60/4 ،و�شرح دي ��وان املتنبي ،امل�سمى معج ��ز �أحمد (من�سوب
للمعري) ،327/1 ،والرواية فيها (كفا َ
ين الذم).
 -251قال ال�شاعر:
َو َك ْم َم ْوطِ ٍن َل ْواليَ طِ ْحتَ َك َما َه َوى

ِب���أَ ْج��رامِ �� ِه مِ ��نْ ُق�� ّلَ�� ِة ال�� ِّن��ي��قِ ُم�� ْن�� َه��وِي

الالمع.1256/2 ،
وال�صواب« :ب�أجرامه من قلة النيق ُم ْن َه ِو» .لوحة (�/201أ).
�« -252إالّ �أَنَّ َه ْم ��زَ َة الأ�سكندر مفتوح� � ٌة وهمز ُة �إحرجنم مك�سور ٌة» .الالمع،
.1266/2
وال�صواب�ِ « :إ َال �أَنَّ همز َة الأ�سكندر مفتوح ٌة وهمز َة �إحرجنم مك�سور ٌة» .لوحة
رقم (/202ب).
َ « -253ي ْع ِن ��يِ :ب ُز ْو َر ْي ِه � ْ�مَ :ت ْث ِن َي� � َة « ُز ْورٍ»َ ،وه� � َو َ�ش � ْ�ي ٌء َكا َن � ِ�ت ال َع� � َر ُب َت ْف َع ُل ُه فيِ
[ما ُي َع ِّظ ُمو َنهُ]َ ،ي ُقو ُلونَ  :ال
ال�ص َن ِم ا َّل ِذي َي ْع ُبدُو َن ُه �أَ ْو َ�ش � ْ�يءٍ مِ َّ
الجْ َ ِاه ِل َّي� � ِةَ ،ي ِجي ُئونَ ِب َّ
َن ِف ُّر َحتَّى َي ِف َّر َ
وب» .الالمع.1270/2 ،
هذا ا َمل ْن ُ�ص ُ
وال�صوابَ « :ف َي ُقو ُلونَ  :ال َن ِف ُّر َحتَّى َي ِف َّر َ
وب» .لوحة (/203ب).
هذا ا َمل ْن ُ�ص ُ
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 -254قال ال�شاعر:

َك���� َف����انيِ عِ ����ر َف ُ
����ان ال���� َك���� َرى َو َك��� َف��� ْي��� ُت��� ُه

��ا���س ُي َعا ِن ُق ْه
ُك�� ُل��و ُء ال�� ّن ُ��ج��وم وال�� ُّن��ع ُ

الالمع1274/2 ،
عا�س ُي َعا ِن ُقهْ» .لوحة (�/204أ).
وال�صوابُ « :ك ُلو َء ال ُّن ُج ِوم َوال ُّن ُ
َ « -255و َق َر�أَ َب ْع ُ�ض ُه ْمَ ( :و َي َذ َر َك) .الالمع.1285/ 2 ،
وال�صوابَ ( :و َي � َ�ذ ُّر َك)  .لوحة (�/206أ)� .سورة الأعراف� :آية  ،127وانظر:
الكالم يف هذه القراءة كتاب :املحت�سب.256/1 ،
ُ « -256ي َق � ُ
�ال :ام� � ُر�ؤُ َفت َُ�ض ُّم ال� � َّرا ُء فيِ ال َّر ْف� � ِعَ ،و َر�أَ ْي ُت ْام ��ر�أً َف ُت ْفت َُح» .الالمع،
.1292/2
وال�ص ��وابُ « :ي َق ُال :ام ُر�ؤُ َفت َُ�ض ُّم ال� � َّرا ُء فيِ ال َّر ْف ِعَ ،و َر�أَ ْي ُت ْامر ًءا َف ُت ْفت َُح» .لوحة
(�/207أ).
طيطة» .الالمع.1309/2 ،
« -257ر�أت رائحاتُ
ال�شيب فوق َخ ِ
ِ
حات ال�شيب فوق خطيطة .لوحة (�/209أ).
وال�صواب :ر� ْأت را ِئ ِ
فال ُي ْب ِع ُد ُ
اهلل َ
اب .الالمع1309/2 ،
ذاك ال ُغ َر َ
وال�صواب« :فال ُي ْب ِع ِد ُ
اهلل َ
اب» .لوحة (�/209أ).
ذاك ال ُغ َر َ
« -259و َي ُجو ُز �أَنْ َي ُكونَ ا َمل ْح ُذ ُ
وف الوا ُو وال َه ْمز ُة باقي ٌة» .الالمع.1312/2 ،
ُ
املحذوف الوا َو والهمز ُة باقي ٌة ،لأنهم قد جمعوا
وال�صواب« :ويجوز �أن يك ��ون
َف ْعال على ُف ْع ٍل» .لوحة (/209ب).
« -260و�إمن ��ا ُيحم � ُ�ل البي � ُ�ت املتقدِّ م َع َل ��ى �أَ َّن� � ُه �أَ َرا َد� :أَ ْن � َ�ت �أَ ْ�س� � َودُ» .الالمع،
.1319/2
البيت املتقدِّ ُم َع َلى �أَ َّن� � ُه �أَ َرا َد :لأَ ْن َت �أَ ْ�س َودُ» .لوحة
وال�ص ��واب« :و�إمنا ُيح َم ُل ُ
(/210ب).
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 -261قال ال�شاعر:
�����ص�� ِل��تٍ َم���ا َزا َل ُم�� ْن�� َت��ظِ ��رِي
ِب��� ُك��� ِّل ُم�� ْن َ

َح َّتى �أَ ْد َل����تْ َل�� ُه مِ ��نْ ُد ْو َل��� ِة ا َ
خل�� َد ِم

الالمع.1325/2 ،

«حتَّى �أَ َد ْل ُت َل ُه ِمنْ َد ْو َل ِة ا َ
خل َد ِم» .لوحة (/211ب).
وال�صوابَ :
َ « -262و َفا ِر�س �أج ٌّم ال رمح معه ،ال رمح معه» .الالمع.1326/ 2 ،
وال�صواب« :وفار�س �أج ُّم ال رمح معه»/212( .ب).
َ « -263و َي ُج ��و ُز �أَنْ َي ُك ��ونَ ِقي � َ�ل َل َها َح ْو َب ��ا ُء؛ ِ َ أل َّنه ��ا َت ْكتَ�سي َ
احل� � ْو َب» .الالمع،
.1327/2
وال�صواب« :لأنها تكت�سي ا ُ
وب» .لوحة (�/212أ).
حل َ
َ « -264ف ْه َو ُيريدَُ :يا َح ْو َبا ُءَ ،و َ
ذلك ِع ْن َد ال َّن ْحوي َني َ�ض ُرو َر ٌة» .الالمع.1327/2 ،
وال�صوابَ « :ف ُه َو ُيريدَُ :يا َح ْو َبا ُءَ ،فذ ِل َك ِع ْن َد ال َّن ْحوي َني َ�ض ُرو َر ٌة»�/212( .أ).
َ « -265و َي ْحت َِم ُل �أَنْ َي ْع ِن َي ِبال َّن َدى الأُ ْع ِط َي ِةَ ،و�أَ َ�ض َ
وب
اف ِ �إ َل ْي َها ال َها َء ،لأَ َّن َها َم ْح ُ�س ٌ
ِمنَ ال َع َطاءِ» .الالمع.1327/2 ،
وال�صوابَ « :و َي ْحت َِم ُل �أَنْ َي ْع ِن َي ِبال َّن َدى الأَ ْع ِط َي َة»( .لوحة �/212أ).
ال�ش ِاع ُر َن ْف َ�س ُه ِب�أَ َّن ُه فيِ ز ِِّي ُم ْح � ِ�ر ٍمَ ،ف َد َّل َ
َ « -266و َو َ�ص � َ�ف َّ
ذلك َع َلى َ�أ َّن ُه ُم ْف َت ِق ٌر
ا�س» .الالمع .1330/2 ،لوحة (/212ب).
ِ�إ َلى ال َّن ِ
با�س».
�وابُ :م ْف َت ِق ٌر �إلى ال ِّل ِ
ال�ص � َ
َع َّل ��قَ املُ َح ِّققُ ِب َقو ِل ِه« :ه َك � َ�ذا فيِ الأَ ْ�ص ِلَ ،و َل َع َّل َّ
الالمع.1330/2 ،
ا�س كما يف الأ�صل ،وهذا ما يق�صده ال�شاعر
وال�صواب عندي :مفتقر �إلى ال َّن ِ
 -267قال ال�شاعر:
َو َم���ا َم��� ْن���ز ُِل ال��� َّل��� َّذاتِ عِ �� ْن��دِ ي مِبَ�� ْن��زِلٍ
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«�أُ َب َّج ُل يف معنى �أُ َع َّظ ُم» .الالمع.1338/2 ،
وال�صواب�« :أُ َب َّج ْل يف معنى �أُ َع َّظ ْم» .لوحة (/213ب).
َ -268و َ
ما ُيفْترَ َُ�ش» .الالمع.1352/2 ،
احل َ�شا َياَ :ج ْم ُع َح ِ�ش َّي ٍةَ ،وه َو َما ُح ِ�ش َي مِ َّ
ما ُي ْف َر ُ�ش» .لوحة (�/216أ).
وال�صواب« :جمع ح�شية ،وه َو َما ُح ِ�ش َي مِ َّ
الذي ال َي ْق ِد ُر ا ِلإ ْن َ�س ��انُ َع َلى َد ْف ِع ِه» .الالمع،
َ -269ف� � َكانَ َم ْد ُح ُه ِم ��نَ ال َق َ�ضا ِء ِ
1374/2
الذي ال َي ْق ِد ُر الإ ْن َ�سانُ َع َلى َد ْف ِع ِه» .لوحة
وال�صوابَ « :ف َك َ�أنَّ َم ْد َح ُه ِمنَ ال َق َ�ضا ِء ِ
(�/219أ).
 -270قال ال�شاعر:
َو َم��ا ٍء َت َخ ُال ُّ
الط ْح ُل َب ا َ
جل�� ْو َن َف ْو َق ُه

�إِ َذا َم���ا �أَ َت������ا ُه َوا ِر ٌد َث��ائ�� َر ال��غِ��� ْ��س��لِ

الالمع1378/2 ،
وال�صواب�« :إِ َذا َما �أَتَا ُه َوا ِر ٌد َناي َر ال ِغ ْ�س ِل» .لوحة (/219ب).
وال َّنيرِّ بالك�سر :الق�صب واخليوط �إذا اجتمعت ،وال َّنري :الع َلم .الل�سان (نري).
 -271قال ال�شاعر:

َف����� ْل��ُي��رُِ َن�����ا ال����������� َو ْر ُد �إِ ْن � َ���ش��� َك���ا َي������� َد ُه

�أَ ْح���� َ���س َ
���ن مِ ����نْ ُج�����و ِد َك��� ِّف��� ِه � َ��س�� ِل�� َم��ا

« َي ُق ُ
ول ِل ْل َو ْر ِد َع َلى َم ْع َنى الأَ ْم ِر َلهُ�ِ :إنْ َ�ش َكا َي َد ُه َ�أ ْح َ�سنَ ِم ْنهَُ ،ن ْ�ص ٌب ِبـ( ُي ِر َنا)».
الالمع.1380/ 2 ،
وال�ص ��وابَ « :ي ُق ُ
ول للو ْر ِد َع َلى َم ْع َنى الأَ ْم ِر َلهُ�ِ « :إنْ َ�ش َكا َي َد ُه َ�أ ْح َ�سنُ ِم ْنهُ» َن َ�ص َب
بـ«يرنا» .لوحة (�/220أ).
 -272قال ال�شاعر:
و�أُ ْب����������دِ َل����������تْ غِ ������� َن�������ا َء ُه �أَ ِن�����ي����� َن����� ُه

َو� َ��ض��ـ��ـ�� ْي�� َغ ٍ��م �أَ ْولجَ َ ����هَ����ا عَ�� ِري�� َن�� ُه

الالمع.1390 /2 ،
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وال�ص ��وابَ « :و�أَ ْب َد َل � ْ�ت ِغ َن ��ا َء ُه �أَ ِني َنهُ»( .لوح ��ة �/222أ) .وال ��واو ِللعطف َعلى
�أَ ْذ َه َب ْت و�أَ ْكثرَ َ ْت.
ُ « -273يري� � ُد �أَ َّن� � ُه �أَ ْو َق َع ِب َ�ش� � ْر ِب ال َك�أْ� � ِ�س َف�أَ َ�صا َب ْت ُه ْم ِجرا ٌح َي ِئ ُّن ��ونَ ِم ْن َهاَ ،و َكانَ
�أَ ِني ُن ُهم َ ،ب َد َل ِغ َنا ِئ ِه ْم» .الالمع.1390/2 ،
وال�صوابَ « :ف َكانَ �أَ ِني ُن ُه ْم َب َد َل ِغ َنا ِئ ِه ْم» .لوحة (�/222أ).
 -274قال ال�شاعر:

�إِ َّن ال���ت���ي َت���� َب����لَ����تْ ُف�������������ؤاَد ََك ُخ َّ
���ط��� ٌة

َم ْف ُر َ
ا�س َيا ا ْب َن كِالبِ
و�ض ٌة فيِ ال َّن ِ

الالمع.1398/2 ،
وال�صواب«َ :م ْف ُر َ
الب» .لوحة (/223ب).
ا�س َيا ْبنَ ِك ِ
و�ض ٌة فيِ ال َّن ِ
 -275قال ال�شاعر:

َن َ��ظ�� ُروا ِ�إ َل���ى ُز َب��� ِر ا َ
حل��دي��دِ َك���أَ مَّ َ
ن��ا

َي ْ�ص َع ْد َن َبينْ َ َم َناكِبِ ال ِع ْق َبانِ

الم لمَ ْ َي ِت َّم ِ�إال ِب َق ْو ِل� � ِهَ « :ن ُظ ُروا� ....إلى �آخر
َق ْو ُل� �هَُ « :و َع َلى ال ُّد ُر ِ
وب» ،ا ْب ِت ��دا ُء َك ٍ
البيت» .الالمع.1398/2 ،
وال�صوابَ « :ن َظ ُروا � .....إلى �آخر البيت» .لوحة (/223ب).
 -276قال مزرد بن �ضرار:
ُي���� َق���� ِّن���� ُئ���� ُه َم�������ا ُء ال���ُي���رُ َ َّن��������أِ حَ ْ
ت���� َت���� ُه

َن�سِ ٌ
اف ال َّث َغا َم ِة َناحِ ُل
يل َك َ�أ ْط َر ِ

الالمع.1401/2 ،
اف ال َّث َغ َام ِة َن ِاح ُل» .لوحة (�/224أ).
وال�صواب« :ت َِ�س ُيل ِب�أَ ْط َر ِ
اتُ ،ي َق ُالَ :ر ُج ٌل َي ْل َم ِع � ٌّ�ي َو�أَلمْ َ ِع ٌّي�ِ ،إ َذا َكانَ َي ُظنَّ
َ « -277و َ�ص � َ�ف ا َلأ ْن ُف َ�س ِبال َي ْل َم ِع َّي ِ
َّ
ال�شي َء َف َي ِ�ص ُّح َظ ُّنهُ» .الالمع.1414/2 ،
اتُ ،ي َق � ُ
�الَ :ر ُج ٌل َي ْل َم ِع � ٌّ�ي َو َ�ألمْ َ ِع ٌّي�ِ ،إ َذا َكانَ
وال�ص ��وابَ :و َ�ص � َ�ف الأَ ْن ُف َ�س ِبال َي ْل َم ِع َّي ِ
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َي ُظنُّ َّ
ال�شي َء َف َي ِ�ص ُّح َظ ُّنهُ» .لوحة (�/226أ).
 -278قال عمر ابن �أبي ربيعة:

و�صي ِب��ال�� َع�� َرا ِء َو َر ْح ُلهَا
َب��ا َن��تْ َق ُل ِ

ل َِطارِقِ َل ْيلٍ �أَ ْو لمِ َنْ َجا َء ُم ْع ِو ُر

الالمع.1419/2 ،
وال�صواب:

و�صي ِبال َع َرا ِء َو َر ْح ُلهَا
َو َبا َنتْ َق ُل ِ

ل َِطارِقِ َل ْيلٍ �أَ ْو لمِ َنْ َجا َء ُم ْع ِو ُر

لوحة (/227ب) .والبيت على بحر الطويل.
الك» .الالمع.1438 /2 ،
ِيم َف ْه َو ا�س ٌم لمِ َ ْو ِ�ض ِع ال َه ِ
�« -279إَ َذا ُف ِت َح ِت امل ُ
الك» .لوحة (/230ب).
ا�س ٌم لمِ َ ْو ِ�ض ِع ال َه ِ
وال�صواب� :إِ َذا ُف ِت َح ِت امل ُ
ِيم َف ْه َي ْ
« -280قال ابن قمئ َة» .الالمع.1443/2 ،
وال�صواب« :قال ابن قميئ َة» .لوحة (�/232أ).
يوف َم ��نْ َع َ�صا ُهَ ،ف َي ْب ُل ُغ َم ��ا ُيري ُد ِم ْنهُ».
ال�س ِ
« -281يق ��ول :ه ��ذا ا َمل ِل ِك َي ْر ِقي ِب ُّ
الالمع.1475/2 ،
وف َمنْ َع َ�صا ُهَ ،ف َي ْب ُل ُغ َما ُيري ُد ِم ْنهُ» .لوحة
ال�س ُي ِ
وال�ص ��واب :هذا ا َمل ِل ُك َي ْر ِقي ِب ُّ
(/237ب).
 -282قال املتنبي:
َك�������ا َن ا ْب����� َن�����ا عَ��������� ُد ٍّو َك������ا َث������ َرا ُه

الالمع.1477/2 ،
وال�صواب:
و َك�������ا َن ا ْب���� َن����ا عَ������� ُد ٍّو َك�����ا َث����� َرا ُه

وف �أُ َن ْي�سِ َيانِ
َل ُه َي��اءَيْ ُح�� ُر ِ

وف �أُ َن ْي�سِ َيانِ
َل ُه َي��اءَيْ ُح�� ُر ِ

لوحة (�/238أ).

527

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

9 87

58

َ « -283ي ُق � ُ
الم َ�أ ْن َت ا َّلذي َق َام َم َق َام َجدِّ ِه َو َم َق َام �أَ ِبي ِه َو ِب َك َي ْف َخ ُر».
�ول :هذا ال ُغ ُ
الالمع.1478/2 ،
وال�ص ��وابَ « :ي ُق ُ
�ام �أَ ِبي ِه َو ِب َك
ول :ه ��ذا ال ُغ ُ
�ام َم َق َام َجدِّ ِه َو َم َق � َ
الم �أَ ْن َت ا َّلذي َق � َ
َن ْف َخ ُر» .لوحة (�/238أ).
 -284قال ال�شاعر:

ِيم
ِ�إ َذا َما ا َّت َ�ص ْلتَ ُق ْلتَ َيا �آ َل مَت ٍ

َو�أَ ْي َن مَ ْ
تي ٌم مِ نْ َم َح َّل ِة �أَهْ َودَا

الالمع.1485/2 ،
وال�صواب�« :إِ َذا َما ات ََّ�ص ْل َت ُق ْل َت َيا َل تمَ ِ ٍيم» .لوحة (�/239أ).
 -285قال ال�شاعر:

َف��لَ�� ْي�� َت��هَ��ا ال َت������� َز ُال �آ ِو َي������ ٌة

َو َل ْي َت ُه ال َي�� َز ُال َم ْ���أ َواهَ��ا

«ال َه ��ا ُء فيِ َق ْو ِل ِه «�آو ِي ٌة» َت ُعو ُد �إِ َلى ال َّن ِاظ ِرَ .ي ُق ُ
ولَ :ل ْي َت َها ال تَزَ ُال َ�آ ِو َي ًة فيِ َن ِاظ ِري».
الالمع.1487/2 ،
وال�صوابَ « :ف َل ْي َت َها ال تَزَ ُال �آ ِو َيهُ ،ال َها ُء فيِ َق ْو ِل ِه�« :آ ِو َيهُ» َت ُعو ُد ِ�إ َلى ال َّن ِاظ ِرَ ،ي ُق ُ
ول:
َل ْي َت َها ال تَزَ ُال �آ ِو َي ُه فيِ َن ِاظ ِري» .لوحة (/239ب).
«-286ا ُ
حل ُم ُ
ال�سا ِئ ُرونَ ؛ ِمنْ َق ْو ِل ِه ْمْ :اح َت َم ُلوا َع ِن ال َّدا ِر؛ �إِ َذا ا ْرتحَ َ ُلوا َع ْنهُ».
ولَّ :
الالمع.1488 /2 ،
وال�صواب« :ا ُ
حل ُم � ُ
ال�سا ِئ ُرونَ ؛ ِمنْ َق ْو ِل ِه ْمْ :اح َت َم ُلوا َع ِن ال َّدا ِر؛ ِ�إ َذا ا ْرتحَ َ ُلوا
�ولَّ :
َع ْنها» .لوحة (/239ب).
َ « -287و�إِنمَّ َ ا ِق َيل لمِ َنْ َي ْحدُوا ِبالإِ ِب ِلَ :ح ٍاد ِ ،ألَ َّن ُه َي ْت َب ُع َها» .الالمع.1497/2 ،
وال�صوابَ « :و ِ�إنمَّ َ ا ِق َيل لمِ َنْ َي ْحدُو ِبالإِ ِب ِلَ :ح ٍاد ِ ،ألَ َّن ُه َي ْت َب ُع َها» .لوحة (�/242أ).
« -288و�أ�ص � ُ�ل ال ِع ْر� � ِ�س وال َع ُرو� � ُ�س من قوله ��م :ع َّر�س بامل ��كان �إذا �أقام به».
الالمع.1501/2 ،
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و�س ِمنْ قولهم :ع َّر َ�س ِبا َمل َك ِان� ،إِ َذا �أَ َق َام ِب ِه».
وال�صوابَ « :و َ�أ ْ�ص ُل ال ِع ْر ِ�س وال َع ُر ِ
لوحة (/242ب).
 -289قال ال�شاعر:

َو�أَ� ْ�����س����� َم����� َر َخ ِّ
���ط��� ًّي���ا َك����������أَ َّن ُك��� ُع���و َب��� ُه

َن َوى ال َق ْ�سبِ َق ْد �أَ ْر َبى ِذ َرا ًعا َعلَى ع َْ�ش ِر

الالمع.1505/2 ،
وال�صواب:

َو�أَ� ْ�����س����� َم����� َر َخ ِّ
���ط��� ًّي���ا َك����������أَ َّن ُك��� ُع���و َب��� ُه

لوحة (/243ب).
َ -290ق َال َع ْنترَ َ ُة:

َو َل��� َق��� ْد َن��� َز ْل���تِ َف�لا َت ُ��ظ�� ِّن��ي َغ�ْي�رْ َ ُه

َن َوىال َق ْ�سبِ َق ْد�أَ ْر َبى ِذ َرا ًعا َعلَىال َع ْ�ش ِر

���ب املُ��� ْك��� َّر ِم
مِ ��� ِّن���ي مِبَ��� ْن��� ِز َل��� ِة امل ُ َ
���ح ِّ

الالمع.1506/2 ،
وال�صواب:

َو َل��� َق��� ْد َن��� َز ْل���تِ َف�لا َت ُ��ظ�� ِّن��ي َغ�ْي�رْ َ ُه

���ب املُ��� ْك��� َر ِم
مِ ��� ِّن���ي مِبَ��� ْن��� ِز َل��� ِة امل ُ َ
���ح ِّ

لوح ��ة (/243ب)� .ش َّدد الراء يف كلمة «املك ��رم» ،وال�صواب عدم ت�شديدها،
لأنها على وزن الكامل.
َ « -291و ُي َق � ُ
�ال�ِ :إنَّ َب ْع َ�ض �أَ ِع َّن ِة ا َ
خل ْي ِل َتت َِّخ ُذ َها ال َبا ِد َي ُة َم ْن ُثو َر ًةَ ،ك�أَ َّن َها َح ْب ٌل ِمنْ
�أَ َد ٍم» .الالمع.1510/2 ،
وال�ص ��وابَ « :و ُي َق ُال�ِ :إنَّ َب ْع� �َ�ض َ�أ ِع َّن ِة ا َ
خل ْي ِل َتت َِّخ ُذ َها ال َبا ِد َي� � ُة َم ْ�ض ُفو َر ًةَ ،ك َ�أ َّن َها
َح ْب ٌل ِمنْ �أَ َد ٍم» .لوحة (/244ب).
 -292قال املتنبي:
َي ُجو ُز َعلَ ْيهَا امل ُ ْح�سِ ِن َ
ني �إِ َلى الذِ ي

َن َرى عِ ْندَهُ ْم �إِ ْح َ�سا َن ُه َوالأَ َيا ِد َيا

الالمع.1511/2 ،
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وال�صواب:
تجَ ُ و ُز َعلَ ْيهَا امل ُ ْح�سِ ِن َ
ني ِ�إ َلى الذِ ي

َن َرى عِ ْندَهُ ْم ِ�إ ْح َ�سا َن ُه َوالأَ َيا ِد َيا

لوحة (�/245أ).
« -293وال َع َذا َرىَ :ج ْم ُع َع ْذ َرا َءَ ،والأَ ْكثرَ ُ َع َذا َرى ِبالأَ ِل ِف» .الالمع.1512/2 ،
وال�صواب« :وال َعذا َرىَ :ج ْم ُع َع ْذ َرا َءَ ،والأَ ْكثرَ ُ َع َذا َرا ِبالأَ ِل ِف» .لوحة (�/245أ).
َ « -294و َّ
�وب .»....الالم ��ع .1513 /2 ،ت ��رك مكان
ال�ش َن ِاخي � ُ�بَ :ج ْم� � ُع ُ�ش ْن ُخ � ٍ
الكلمة ً
فارغا.
وال�ص ��وابَ « :و َّ
اب» .كلمة �شنخاب التي ترك
وب َو ِ�ش ْن َخ ٍ
يبَ :ج ْم ُع ُ�ش ْن ُخ ٍ
ال�ش َن ِاخ ُ
مكانها ً
فارغا ميني اللوحة (�/245أ).
َ « -295و َي ْح ِتم � ُ�ل �أَنْ َي ُكونَ ْ
ا�ش ِت َق � َ
�اق ال َه ِاج َر ِة ِمنْ َق ْو ِل ِه ْمَ :ه َج� � ْرتُ ال َب ِع َري؛ �إِ َذا
َ�ش َددْتَ َحبال فيِ ِح ْق ِو ِه ِ�إ َلى َو ِظي َف ْي ِه» .الالمع.1514/2 ،
وال�ص ��وابَ « :و َي ْح ِتم � ُ�ل َ�أنْ َي ُكونَ ْ
ا�ش ِت َق ُاق ال َه ِاج َر ِة ِم ��نْ َق ْو ِل ِه ْمَ :ه َج ْرتُ ال َب ِع َري؛
ِ�إ َذا َ�ش َددْتَ َحبال فيِ ِح ْق ِو ِه ِ�إ َلى َو ِظي َف ْي ِه» .لوحة (/245ب).
َ « -296يترْ ُُك ا َملا َء َ�صا ِد ًيا» ،مبالغة مفرطة» .الالمع.1514/2 ،
وال�ص ��واب« :وقول ��ه :يرتك امل ��اء �صادي ��ا» .لوح ��ة (/245ب)� .أ�سقط كلمة:
وقوله.
 -297قال الفرزدق:

َف َ��ج��ا َء ِب ُ��ج�� ْل�� ُم��و ٍد َل��� ُه مِ �� ْث��لِ َر�أْ� ِ���س��� ِه

ال�صائ ِِم
ِل َي ْ�ش َر َب َبينْ َ ال َق ْو ِم َما َء َّ

الالمع.1514/2 ،
وال�صواب:

َف َ��ج��ا َء ِب ُ��ج�� ْل�� ُم��و ٍد َل��� ُه مِ �� ْث��لِ َر�أْ� ِ���س��� ِه

ال�صرائ ِِم
ِل َي ْ�ش َر َب َبينْ َ ال َق ْو ِم َما َء َّ

لوحة (/245ب).
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ا�ش ِت َق ُاق ( ُك ٍّل) ِم ��نْ َك َّل َل َّ
َ « -298و َي ُج ��و ُز �أَنْ َي ُك ��ونَ ْ
ال�شي ُء �إِ َذا َ�ص ��ا َر َل ُه �إِ ْك ِلي ٌل،
َو ُي ْح َت َم ُل �أَنْ َي ُكونَ ِمنْ َق ْو ِل ِه ْمَ .... :ع َل ْي ِه َك َّل ٌة� ،أَيِ :ث َق َل ٌة» .الالمع.1515/2 ،
ا�ش ِت َق ُاق» ُك ٍّل» ِمنْ َك َّل َل َّ
وال�ص ��وابَ :و َي ُجو ُز �أَنْ َي ُكونَ ْ
ال�ش ��ي ُء �إِ َذا َ�صا َر َل ُه �إِ ْك ِلي ٌل،
َو ُي ْح َت َم ُل �أَنْ َي ُكونَ ِمنْ َق ْو ِل ِه ْم� :ألقى َع َل ْي ِه َك َّلهُ� ،أَيِ :ث َق َلهُ .لوحة (/246ب).
�ان؛ َف َي ُج ��و ُز �أَنْ َي ْع ُن ��وا لمِ َ َك َة �أَ ْعاله ��ا َو�أَ ْ�س َف َل َه ��ا» .الالمع،
َ « -299قا ُل ��وا :ا َمل َّكت � ِ
.1516/2
�ان؛ َف َي ُجو ُز �أَنْ َي ْع ُن ��وا لمِ َ َك َة �أَ ْعاله ��ا َو�أَ ْ�س َف َل َها» .لوحة
وال�ص ��وابَ « :قا ُل ��وا :ا َمل َّكت � ِ
(�/246أ).
َ « -300ف�أَ َّما َق ْو ُل ُه ْم ِل ْل ِح َما ِر ال َو ْح ِ�ش ِّي ُك ُد ٌر َف ْه َو ُف ُع ٌل ِمنْ �أَ َّن ُه َك َّ
ال�شي ِء املُ ْن َك ِد ِر ِمنَ
ال ُع ُل ِّو� ،أَي�َ :س ِري ٌع» .الالمع.1518/2 ،
وال�ص ��وابَ « :ف�أَ َّم ��ا َق ْو ُل ُه ْم ِل ْل ِح َم ��ا ِر ال َو ْح ِ�ش ِّي ُك ُد ٌّر َف ْه� � َو ُف ُع ٌّل ِمنْ َ�أ َّن� � ُه َك َّ
ال�شي ِء
املُ ْن َك ِد ِر ِمنَ ال ُع ُل ِّو� ،أَي�َ :س ِري ٌع» .لوحة (/246ب).
« -301وقال عمرو بن َق ِم َئ َة» .الالمع.1519/2 ،
وال�صواب« :عمرو بن ُق َم ْي َئ َة» .لوحة (/246ب).
 -302قال املتنبي:
َف ِ����إ ْن ُكنْتُ ال َخ�ْيررْ ً َا �أ َف���د ُْت َف ِ�إ َّننِي

�أَ َفد ُْت ِبلَ ْح ِظ مِ ْ�ش َفر َ
ِيك املَالهِ َيا

الالمع.1524/2 ،
وال�صواب:

َف����إِ ْن ُكنْتُ ال َخ�ْيررْ ً َا �أ َف���د ُْت َف�إِ َّننِي

�أَ َفد ُْت ِبلَ ْحظِ ي مِ ْ�ش َفر َ
ِيك املَالهِ َيا

لوحة (�/247أ).
الط ُ
ال�س َب ِاع � ّ�يَ ،و ِ�إ َذا ُر ِو َيَ :و�أُ ّم ُه ُّ
رط َّب ِة
َ « -303و�أَ َّم ��ا املُ ْج َت ��ثُّ َف َجا َء ِفي ِه ِب َخ�ْب�ننِْ ُّ
ِب�س ُكون ال َّرا ِء َف ِفي ال َب ْي ِت ت َْ�ش ِعيثٌ » .الالمع.1532/2 ،
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الط ُ
ال�س َب ِاع ّيَ ،و�إِ َذا ُر ِو َيَ :و�أُ ّم ُه ُّ
رط َّب ْه
وال�صوابَ « :و َ�أ َّما املُ ْجتَثُّ َف َجا َء ِفي ِه ِب َخ نْ ِ
ب ُّ
ِب�س ُكون ال َّرا ِء َف ِفي ال َب ْي ِت ت َْ�ش ِعيثٌ » .لوحة (/249ب).
َ « -304و ِ�إنْ ُح ِّر َك ِت ال َّرا ُء فيِ ُّ
«الط ْر ُط َّبة» َفا ُ
جلزْ ُء َم ْخ ُبو ٌل َغيرْ ُ ُم َ�ش َّعثٌ » .الالمع،
.1532/2
وال�ص ��وابَ « :و�إِنْ ُح ِّر َك ِت ال َّرا ُء فيِ ُّ
«الط ْر ُط َّبهْ» َفا ُ
جل ��زْ ُء َم ْخ ُبو ٌن َغيرْ ُ ُم َ�ش َّع ٍث».
لوحة (/249ب).
 -305قال ال�شاعر:
َو َر ْد ُت َو َل�� ْي��ـ��ـ��ـ�� ُل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُه دَا ٍج

َو َق�������� ْد َغ���������ا َرتْ َك���� َواكِ���� ُب���� ْه

ي�سَ ،و َح َر َك ُة َما َق ْب َل َها َر� � ٌّ�سَ ،وال َك ُ
اف ال َّثا ِن َي ُة
«الأَل � ُ�ف فيِ َق ْو ِل ِهَ ( :ك َو ِاك ُب� �هُ) َت ْ�أ ِ�س ٌ
َد ِخي� � ٌلَ ،و َح َر َك ُت َه ��ا ِ�إ ْ�ش َباعٌَ ،وال َي ��ا ُء َر ِو ٌّيَ ،و َح َر َك ُت َها مجَ ْ َرىَ ،وال َه ��ا ُء َو ْ�ص ٌل» .الالمع،
.1534/2
ي�سَ ،و َح َر َك ُة َما َق ْب َل َها َر ٌّ�سَ ،وال َك ُ
وال�صواب« :الأَ ُ
اف
لف فيِ َق ْو ِل ِهَ ( :ك َو ِاك ُبهُ) َت�أْ ِ�س ٌ
ال َّثا ِن َي ُة َد ِخي ٌلَ ،و َح َر َك ُت َها ِ�إ ْ�ش َباعٌَ ،وال َبا ُء َر ِو ٌّيَ ،و َح َر َك ُت َها مجَ ْ َرىَ ،وال َها ُء َو ْ�ص ٌل» .لوحة
(�/249أ).
الثالث :تق�سيم الأبيات:
�أخط� ��أ محقق كتاب الالمع العزيزي يف تق�سي ��م الأبيات عرو�ض ًيا يف املوا�ضع
التالية:
 -1قال املتنبي:

�أَ َرى ُم�� ْرهَ�� ًف��ا ُمدْهِ َ
ال�ص ْي َقلَ ْي ـ
ـ�ش َّ

ـ���ـ ِ���ن َوب�����ا َب����� َة ُك������ ِّل ُغ���ل���ا ٍم عَ�� َت��ـ��ـ��ـ��ا

الالمع.217/1 ،
وال�صواب :البيت على بحر املتقارب ،وتق�سيمه:

�أَ َرى ُم ْر َه ًفا ُمدْهِ َ
ال�ص ْي َقلَينْ
ـ�ش َّ
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 -2قال ال�شاعر:

ـ�� َن��خ��ي��ـ��ـ��لِ َق��� ْومِ ���ي َو ُك��� ُّل���هُ��� ُم َ�أ ْل������ َو ُم

��ِت��ا ِء ال��ن��ـ
َي��� ُل���و ُم���و َن���ن���ي فيِ ا� ْ�����ش رِ

الالمع.225/1 ،
وال�صواب :البيت على بحر املتقارب ،وتق�سيمه:

ـ��������لِ َق�������� ْومِ ��������ي َو ُك������� ُّل�������هُ������� ُم �أَ ْل��������������� َو ُم

�ِت�ا ِء النـَّخِ يـ
َي�� ُل��و ُم��و َن��ن��ي فيِ ا� ْ���ش رِ

 -3قال ال�شاعر:

اب َر ْ�أ�سِ ي َو َما َع ِهد ُْت مَ�شِ ي َـب ال َّر�أْ
َ�ش َ

ِ����س �إِ ّال مِ ����نْ َف ْ
�����ض��لِ � َ��ش�� ْي��بِ ال���� ُف�����ؤَا ِد

الالمع.314/1 ،
وال�صواب :البيت من بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:

اب َر ْ�أ�سِ ي َو َما َع ِهد ُْت مَ�شِ ي َـب ال ْر
َ�ش َ

�����س �إِ ّال مِ ��نْ َف ْ�ضلِ َ�ش ْيبِ ال�� ُف َ���ؤا ِد
َر�أْ ِ

 -4قال ال�شاعر:
هلل ه ْ
َ������ل َت��� ْع���لَ���مِ َ
�ي�ن
َن����� َ����ش���� ْد ُت����كِ ِب�������ا ِ

�أَنيِّ َط��� ِوي���ـ���ـ���ـ���ـ ٌ���ل َو�أَنيِّ َح��ـ��ـ��ـ��� َ��س��ـ��ـ��نْ

الالمع.356/1 ،
وال�صواب :البيت من بحر املتقارب ،وتق�سيمه:
هلل ه ْ
َ�������ل َت��� ْع���لَ���مِ ���ي���ـ
����ك ِب��������ا ِ
َن����� َ����ش���� ْد ُت ِ

 -5قال ال�شاعر:

َف���ل��ا ُي����� ْب�����عِ�����دِ ُ
اهلل َذ َ
اك ال���� ُغ����را

������ن أ�َنيِّ َط������ ِوي ٌ
ـ َ
������ل َو أ�َنيِّ َح���� َ���س���نْ
َب َو ِ�إ ْن َك�������ا َن ال هُ ������ َو ِ�إ َّال ا ِّد َك���������ا َرا

الالمع.368/1 ،
وال�صواب :البيت من بحر املتقارب ،وتق�سيمه:

َف��ل�ا ُي��� ْب���عِ���دِ ُ
اهلل َذ َ
���راب
اك ال��� ُغ َ
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 -6قال ال�شاعر:
ال�ش ُف ُ
َزا َن�� ُه��نَّ ُّ
وف َوامل َ ْح ُ
�ض فيِ ال ـ

ـ�� َق�� ْي��� ِ��ض َوعَ��� ْي ٌ
�������ش ُم�� َف��ا ِن��ـ ٌ��ق َو َح���ري��� ُر

الالمع.390/1 ،
وال�صواب :البيت من بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:
ال�ش ُف ُ
َزا َن ُهنَّ ُّ
وف َوامل َ ْح ُ
�ض يف ال َق ْيـ

 -7قال ال�شاعر:

�ي�ر
�ي�ر ا ْب ِ���ن ِب�� ْن��تِ الأَمِ ِ
َف�� َم��نْ َك���الأَمِ ِ

������ظ َوعَ����� ْي ٌ
�����������ش ُم�����ف�����ا ِن ٌ
�����ق َو َح������ ِري������ ُر
ـ ِ
أ�َ ْم َم���������نْ َك��������آب�������ائِ������� ِه َوا ُ
جل����������������دُو ِد

الالمع407/1 ،
وال�صواب :البيت من بحر املتقارب ،وتق�سيمه:

����ن ِب��� ْن���تِ ا َلأمِ ���ي���ـ
َف��� َم���نْ َك����ا َلأمِ ِ
��ي�ر ا ْب ِ

 -8قال ال�شاعر:

َغ��ْي�رْ َ َ �أنيِّ َت��� َر ْك���تُ ُم�� ْق�� َت��� َ��ض َ��ب ْ
ال�شـ

ـ������ ِر �أَ ْم َم�������نْ َك������آب�����ائِ����� ِه َوا ُ
جل������������دُو ِد
���ش��ع�� ِر ِ ألَ ْم�������� ٍر مِ ��� ْث��� ِل���ي ِب����� ِه َم���� ْع���� ُذو ُر

الالمع.546/1 ،
وال�صواب :البيت على بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:

َغ�ْي�رْ َ َ �أنيِّ َت�� َر ْك��تُ ُم ْق َت َ�ض َب ِّ
ال�شعـ

 -9قال ال�شاعر:

َ������ل �أَ ْب������ َ�����ص����� ْر َت ِب���ا َ
� َ����ص����ا ِح ه ْ
خل��� ْب��� َت���ي���ـ

ـ������ ِر ِ ألَ ْم�������������� ٍر مِ ���� ْث���� ِل����ي ِب�������� ِه َم������ ْع������ ُذو ُر
������������ن مِ ���������������نْ �أَ� ْ������������س������������ َم������������ا َء َن���������������ا َرا
ـ ِ

الالمع.559/1 ،
وال�صواب :البيت على بحر جمزوء الرمل ،وتق�سميه:

َ��������ل �أَ ْب�������� َ�������ص������� ْر َت ِب����ا َ
� َ������ص������ا ِح ه ْ
خل���� ْب����ـ
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 -10قال ال�شاعر:
َو� َ����س����ا ِب���� َغ���� ٍة مِ ������نْ جِ ����� َي�����ا ِد ال���������دُّ ُرو ِع

���ف فِ���ي���هَ���ا َ���ص�� ِل��ي�َل�
َت���� ْ���س��� َم��� ُع ِل���ل���� َّ���س��� ْي ِ

الالمع.568/1 ،
وال�صواب :البيت على بحر املتقارب ،وتق�سيمه:
َو� َ�����س�����ا ِب����� َغ����� ٍة مِ �������نْ جِ ������ َي������ا ِد ال���������دُّ ُرو

ِع َت���� ْ���س��� َم��� ُع لِ��ل َّ�����س�� ْي ِ��ف فِ��ي��هَ��ا � َ��ص�� ِل��ي�َل�

 -11قال ال�شاعر:
�������س ُك ُّ
������ل ال����� َّ����س���� َرا ِة ِب�����ال����� ُّرو َذب�����ا ِر
َل��� ْي َ

يِّ َوال ُك ُّ
���ي���ر ِب������ َب������ا ِز
���������ل َم�������ا َي�������طِ ُ

الالمع.573 /1 ،
وال�صواب :البيت على بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:
�����س ُك ُّ����ل ال���� َّ���س��� َرا ِة ِب���ال��� ُّرو َذب���ارِيْ
َل�� ْي َ

 -12قال ال�شاعر:

قا�ص
َف ُر ْم َنا الق َ
ِ�ص َ
ا�ص َو َك���ا َن ال َّت ُّ

ِي َوال ُك ُّ
���ي���ر ِب������ َب������ا ِز
���������ل َم�������ا َي�������طِ ُ
َف��� ْر� ً���ض���ا َو َح��� ْت��� ًم���ا عَ���لَ���ى امل ُ ْ�����س�� ِل��مِ ��ي�� َن��ا

الالمع.603/1 ،
وال�صواب :البيت على بحر املتقارب ،وتق�سيمه:

قا�صـ
َف�� ُر ْم�� َن��ا الق َ
ِ�ص َ
ا�ص َو َك���ا َن ال َّت ْ

 -13قال ال�شاعر:
عَ��� ِّرجِ ���ي َ���س��اعَ�� ًة َك�� َم��ا عَ���� َّرج ال ِّ��ظ ُّ��ل

ـ�ص َف�� ْر� ً��ض��ا َو َح�� ْت�� ًم��ا عَ��لَ��ى امل ُ ْ�سلِمِ ي َنا
ُ

َوقِ������ي������ ِل������ي ه��������ذا �أَ َو ُان املَ�����قِ�����ي�����لِ

الالمع.605/1 ،
وال�صواب :البيت على بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:
عَ���� ِّرجِ ����ي � َ���س���اعَ��� ًة َك��� َم���ا عَ����� َّرج ال ِّ��ظ��ل��ـ ْ
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 -14قال ال�شاعر:

عَ���لَ���ى �أَ ْط������ ِر َق������ا َب����الِ���� َي����اتِ اخلِ���� َي����ا ِم

ِ�إ َّال ال����� َّث����� َم�����ـ�����ا َم َو ِ�إ َّال ال���عِ���� ِ���ص���ـ���ي

الالمع.777/1 ،
وال�صواب :البيت على بحر املتقارب ،وتق�سيمه:

عَ����لَ����ى �أَ ْط������� ِر َق�������ا َب�����الِ����� َي�����اتِ اخلِ��� َي���ا

ِم ِ�إ َّال ال���� َّث���� َم����ـ����ا َم َو ِ�إ َّال ال���عِ���� ِ���ص���ـ���ي

 -15قال ال�شاعر:

������ن َ�أ ْر َوى عَ��لَ��ى
�������س ال ْب ِ
لمِ َ ِ
������ن ال��� َع��� ْي ُ

َظ��� ْه��� ِر املِ��������� َر ْو َرى ُح����دَا ُت���� ُه����نَّ عِ َ���ج ُ
���ال

الالمع.783 /1 ،
ال�صواب :البيت على بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:

لمِ َ ِ��ن ال َع ْي ُ�س ال ْب ِ��ن �أَ ْر َوى َعلَى َظ ْهـ

����ج ُ
����ال
ـ����� ِر املِ�������������� َر ْو َرى ُح�����دَا ُت����� ُه�����نَّ عِ َ

 -16قال ال�شاعر:
َم��ا ُت�� ِري�� ُد ال�� َّن�� َوى مِ َ��ن ا َ
حل�� َّي�� ِة ال�� ّذ َّوا

قِ َح�������� َّر ال����� َف��ل��ا َو َب������������� ْر َد ال ِّ
�����ظ��ل��الِ

الالمع.1056/2 ،
ال�صواب :البيت على بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:
َم��ا ُت�� ِري�� ُد ال�� َّن�� َوى مِ َ��ن ا َ
حل�� َّي�� ِة ال�� ّذ ْو

 -17قال ال�شاعر:
مِ نْ َب َناتِ ا َ
جلدِ يلِ مَ ْ
ت�شِ ي ِب َنا فيِ ا ْلـبيـ

َواقِ َح������ َّر ال���� َف��ل�ا َو َب���������� ْر َد ال ِّ
����ظ��ل�الِ
����ي الأَ َّي���������������ا ِم فيِ ال َآج�����������الِ
ـ������دِ َم����� ْ����ش َ

الالمع.1057/2 ،
وال�صواب :البيت من اخلفيف ،وتق�سيمه:
مِ نْ َب َناتِ ا َ
جلدِ يلِ مَ ْ
ت�شِ ي ِب َنا فيِ ا ْلـ
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���ي الأَ َّي�����������ا ِم فيِ ال َآج��������الِ
ـ��� ِب���ي���دِ َم���� ْ���ش َ
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 -18قال ال�شاعر:

َغ��ْي�رْ ََ �أ َّن ال�� ُّرب��ى ِ�إ َل����ى � ُ��س�� ُب��لِ الأَ ْن����� َوا

��������ظ َح ُّ
ِء �أَ ْد َن��������ى َوالحْ َ ُّ
�����ظ ال���� ِوهَ����ا ِد

الالمع.1147/2 ،
وال�صواب :البيت من اخلفيف ،وتق�سيمه:

َغ��ْي��رْ َ �أَ َّن ال��� ُّرب���ى �إِ َل�����ى ُ���س�� ُب��لِ الأَ ْن�����ـ

 -19قال ال�شاعر:

�������ي ال������ ِب���ل��ا َد
َح��������ـ�������� َّر َق َق����� ْي ٌ
�����������س عَ�������لَ َّ

��������ظ َح ُّ
وا ِء �أَ ْد َن��������ى َوالحْ َ ُّ
����ظ ال���� ِوهَ����ا ِد
َح���� َّت����ى ِ�إ َذا ا� ْ����س���� َت���� َع���� َرتْ �أَ ْج���ـ���ـ���ـ��� َذ َم���ا

الالمع.1148 /2 ،
وال�صواب :البيت من املتقارب وفيه َخ ْر ٌم �إذ �سقطت الواو من �أوله ،و�صوابه:

�������ي ال���� ِب��ل�ا
َح��������ـ�������� َّر َق َق����� ْي ٌ
�����������س عَ�������لَ َّ

َد َح��� َّت���ى �إِ َذا ا� ْ����س���� َت���� َع���� َرتْ �أَ ْج���ـ���ـ���ـ��� َذ َم���ا

 -20قال ال�شاعر:

فيِ ِن َ��ظ��ا ٍم َم��ا ُك�� ْن��تَ فِي ِه ْم َف�لا َي�� ْغ�� ُر ْر

َك � َ������ش������ي ٌء لِ������ ُك������ ِّل َح������ ْ�����س����� َن�����ا َء َذا ُم

الالمع.1281/2 ،
وال�صواب :البيت على بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:

فيِ ِن َ���ظ���ا ٍم َم���ا ُك�� ْن��تَ فِ��ي��هِ�� ْم َف�ل�ا َي�� ْغ��ـ

 -21قال ال�شاعر:

َو َك���أَ َّن��ا مَ ْ
ل َن ْر َ
�ض فِي َنـا ِب َريْبِ الدَّهْ ـ

ُر ْر َك � َ����ش����ي ٌء لِ���� ُك���� ِّل َح���� ْ���س��� َن���ا َء َذا ُم
ـ����ـ���� ِر َح����� َّت�����ى �أَعَ������ا َن������ـ������ ُه َم��������نْ �أَعَ������ا َن������ا

الالمع1456/2 ،
وال�صواب :البيت على بحر اخلفيف ،وتق�سيمه:

َو َك����أَ َّن���ا مَ ْ
ل َن�� ْر� َ��ض فِي َنـا ِب�� َر ْي��بِ ال�� ْد
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 -22قال ال�شاعر:

ت َّن ْي َتهَا لمَ َّا مَ َ
مَ َ
ت َّن ْيتَ �أَ ْن َت َرى َ�صدِ ي ًقا

َف������أَ ْع����� َي�����ا أ�َ ْو عَ����������� ُد َّوا ُم�����دَاجِ ����� َي�����ا

الالمع.1502/2 ،
وال�صواب :البيت على بحر الطويل ،وتق�سيمه:

ت��� َّن��� ْي��� َت��� َه���ا لمَ َّ�����ا مَ َ
مَ َ
ت��� َّن��� ْي���تَ �أَ ْن َت���� َرى

987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

َ�صدِ ي ًقا َف َ���أ ْع�� َي��ا �أَ ْو عَ��� ُد َّوا ُم��دَاجِ �� َي��ا
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ري ِة ُح َّك ِ
وس ِعيد
ا ُ
اربَة َو ُ
الب َ
ليع ْ
مل ِفيد ِفي ِس َ
ام اَ َ
(دراسة يف األحوال السياسية واالقتصادية)
عماد بن جا�سم البحراين

توطئة:
تتناول هذه الدرا�سة �سرية ُحكام ُعمان من �أئمة و�سالطني خالل عهدي دولة
اليعاربةالت ��ي حكمت ُعمان خ�ل�ال الفرتة (1162-1034ه� �ـ1749 -1624 /م)،
ودولة البو�سعيد التي ورثتها يف ُعمان منذ عام 1749م حتى يومنا احلا�ضر.
كما ت�ستعر�ض الدرا�سة �أبرز الأحداث التاريخية التي وقعت يف ُعمان يف عهد
ه�ؤالء احلكام منذ قيام دولة اليعاربة على يد الإمام نا�صر بن مر�شد اليعربي عام
1624م ،وحتى العهد احلايل بقيادة ال�سلطان هيثم بن طارق �آل �سعيد.
�أو ًالُ :حكام دولة اليعاربة(1162-1034هـ1749 -1624 /م)
ظهرت �أ�سرة اليعاربة( )1على م�سرح الأحداث يف ظل االحتالل الربتغايل الذي
اجتاح ُعمان ومنطقة اخللي ��ج العربي منذ عام 1507م ،حيث �سيطر الربتغاليون
بقيادة �ألفون�سو دي البوكريك على املدن ال�ساحلية العمانية( .)2ومنذ عام 1624م
وه ��و العام الذي �شهد قيام دولة اليعاربة حتى نهايتها يف عام 1749م ،تولى حكم
ُعمان عدد م ��ن �أئمة اليعاربة البارزين ،ممن �سجلوا �أ�سماءهم يف ذاكرة التاريخ
ال ُعماين والعربي يف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر امليالديني.
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الإمام نا�صر بن مر�شد اليعربي (1649-1624م)
ال حت ��دد امل�ص ��ادر تاري ��خ مول ��ده �أو ن�ش�أته العلمي ��ة ،لكنها تذك ��ر �أنه ولد يف
قرية ق�صرى بالر�ست ��اق( .)3وق ��د �أجم ��ع �أهل ال ��ر�أي على �ض ��رورة تن�صيب �إمام
جديد عق ��ب حالة الفو�ضى واالنق�سام التي �شهدتها ُعمان عقب الغزو الربتغايل،
وقي ��ام �إم ��ارات متفرق ��ة على يد زعم ��اء القبائل ،فوق ��ع االختيار عل ��ى نا�صر بن
مر�ش ��د بن مالك اليعربي( ،)4حي ��ث بايعه ُثلة من العلم ��اء يف مدينة الر�ستاق بلغ
عدده ��م �أربعني عاملًا �أو يزي ��دون( ،)5وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ الفقيه خمي�س بن �سعيد
ال�شق�صي ،وال�شيخ م�سعود بن رم�ضان النبهاين ،وال�شيخ �صالح بن �سعيد الزاملي
املع ��ويل ،وذلك يف نوفمرب1624م( .)6وهكذا ت�أ�س�ست دولة اليعاربة على يد الإمام
نا�صر بن مر�شد.
�سع ��ى الإم ��ام نا�صر يف بداية حكم ��ه �إلى توحيد البالد ،وبع ��د �أن توطدت له
الأم ��ور الأمنية وال�سيا�سي ��ة بد�أ ُي ِعد الع ��دة ملواجهة الربتغالي�ي�ن ،فحا�صرهم يف
�صحار( ،)7وطال احل�صار حتى متكن من �إخ�ضاعها يف �سنة 1643م(.)8
ثم بعث الإم ��ام ً
جي�شا بقيادة ال�شيخ م�سعود ب ��ن رم�ضان النبهاين ال�سرتداد
م�سقط ومط ��رح ،فو�ص ��ل اجلي� ��ش �إلى مطرح وفر�ض ح�صا ًرا عليه ��ا ،وانته ��ى
احل�ص ��ار بعق ��د هدنة بني الطرفني عرف ��ت مبعاهدة ري ��ام 1648م .كما حتررت
� ً
أي�ض ��ا كل من �ص ��ور وقريات ،ومل يتب ��قَ للربتغاليني عند وفاة الإم ��ام نا�صر عام
1649م �سوى م�سقط ومطرح وح�صن يف �صحار(.)9
لق ��د حقق الإمام نا�صر بن مر�شد خالل �إمامته ل ُعمان �إجنازين مهمني هما:
توحيد البالد و�إنهاء النزاعات الداخلية ،والثاين طرد الربتغاليني من �أغلب املدن
ال�ساحلية يف ُعمان.
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الإمام �سلطان بن �سيف الأول (1679 – 1649م)
بع ��د وف ��اة نا�صر بن مر�شد بوي ��ع ابن عمه �سلطان بن �سي ��ف بالإمامة يف 22
�أبري ��ل 1649م( ،)10وبا�شر الإمام اجلديد فور انتخابه َ
العمل على ت�صفية الوجود
الربتغ ��ايل من ُعم ��ان ،ف�ض ��رب ح�ص ��ا ًرا على مطرح( )11وم�سق ��ط( ،)12وجنحت
الق ��وات ال ُعمانية يف دخ ��ول م�سقط عند نهاية �شهر دي�سم�ب�ر �سنة 1649م ب�سبب
ان�شغال الربتغاليني باحتفاالت ر�أ�س ال�سنة امليالدية ،فحا�صرت قوات الإمام قلعة
اجلاليل؛ مما ا�ضطر قائد القلعة الربتغايل فران�س�سكو دي افوتا� إلى اال�ست�سالم،
فتحررت ُعمان يف �شهر يناير 1650م من االحتالل الربتغايل الذي ا�ستمر حوايل
عاما(.)13
ً 143
يكتف الإمام �سلطان بن �سيف بطرد الربتغاليني من ُعمان ،بل تتبعهم يف
ومل ِ
املحي ��ط الهندي و�شرق �أفريقيا ،حيث هاجم الأ�سطول ال ُعماين املواقع الربتغالية
يف مومباي ودي ��و وبا�سي�ي�ن بالهند ،كم ��ا هاجم احلامي ��ات الربتغالية يف زجنبار
وممبا�سا( ،)14وقد ا�ستثمر الإمام الأموال التي غنمها من معركة ديو يف بناء قلعة
عاما.
نزوى التي ا�ستغرق بنا�ؤها حوايل اثني ع�شر ً
ويف عهد الإمام �سلطان بن �سيف الأول -كما يقول ابن رزيق -انتع�شت ُعمان
وازده ��رت ،وارت ��اح �أهلها ،وانخف�ضت الأ�سع ��ار ،و�أ�صبحت الط ��رق �آمن ًة ،و�أرباح
التجار كبري ًة ،والغالل وفرية(.)15
و�أ�صبح ميناء م�سقط محور التج ��ارة عرب ال�ساحل الغربي للمحيط الهندي،
كم ��ا بلغ الإنتاج الزراعي املحلي م�ستوي ��ات كبرية ب�سبب اهتمام �سلطان بن �سيف
الأول ب�إ�ص�ل�اح �أنظمة الري التقليدية (الأف�ل�اج) ،و�إليه يعود الف�ضل يف �شق فلج
الربك ��ة بني نزوى( )16و�أزكي(.)17ويف  19دي�سم�ب�ر 1679م تويف الإمام �سلطان بن
�سيف الأول ودفن يف نزوى.
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الإمام بلعرب بن �سلطان اليعربي (1692 – 1679م)
ن�ش� ��أ وترع ��رع يف كنف والده الإم ��ام �سلطان بن �سيف ،ف ��كان لذلك �أثر على
مالزمت ��ه له ،فتعلم منه العل ��وم ال�شرعية �إلى جانب ال�ش� ��ؤون الإدارية ،وقد عينه
وال ��ده وال ًي ��ا على م�سقط بع ��د حتريرها م ��ن الربتغاليني �سن ��ة 1650م ،ثم وال ًيا
عل ��ى الر�ستاق يف �سنة 1675م ،وقد متت مبايعته بالإمامة بعد وفاة والده يف عام
1679م(.)18
�شهد عهده هدو ًءا يف النزاع ال ُعماين الربتغايل؛ ب�سبب ميل الإمام بلعرب� إلى
ال�س�ل�ام واهتمامه بن�شر العلم والعمران يف البالد .حي ��ث �أبرم الإمام بلعرب بن
�سلط ��ان اتفا ًق ��ا مع الربتغاليني يف ع ��ام 1689م �سمح له ��م مبوجبة ب�إن�شاء وكالة
جتارية يف م�سقط ،وبناء ح�صن لهم يف خ�صب �إذا رغبوا يف ذلك ،كما منح رئي�س
الوكال ��ة يف م�سق ��ط رات ًبا من قبل الإم ��ام ،وذلك مقابل ال�سم ��اح لل�سفن ال ُعمانية
بزيارة املواين الربتغالية يف الهن ��د ،والتزام الربتغاليني بدفع الر�سوم اجلمركية
يف م�سقط(.)19
وعلى ال�صعي ��د الداخل ��ي فقد رك ��ز الإمام بلعرب على النهو� ��ض ب ُعمان من
الناحيت�ي�ن االقت�صادي ��ة والعلمية ،ف�أن�ش�أ �سو ًقا يف منح ،وط ��ور �سوق م�سقط ،كما
اهتم بالإعمار والبناء،حيث عمر بلدة جربين ،وع ّمق فلجها وا�ست�صلح �أرا�ضيها،
مقاما له ،و�أن�ش�أ فيه مدر�سة(.)20
وبنى ح�صن جربين ،و�أخذ ً
الإمام �سيف بن �سلطان الأول (1711 – 1692م)
تولى �سيف بن �سلطان بن �سيف الإمامة بعد وفاة �أخيه بلعرب يف عام 1692م،
وكان �سي ��ف قد ث ��ار على بلعرب ،وطالبه باعتزال احلكم ،ب�سب ��ب مهادنة الإمام
بلعرب للربتغاليني .حي ��ث متكن �سيف بن �سلطان من اال�ستيالء على م�سقط ،ثم
حا�صر �أخاه يف ح�صن جربين ،و�أثناء احل�صار تويف الإمام بلعرب ،ف�آلت ال�سلطة
�إلى �أخيه �سيف(.)21
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ُعرف �سيف بن �سلطان بقي ��د الأر�ض؛ لأنه متكن من �ضبط الأمور واحلفاظ
على الدول ��ة و�أمالكها يف الداخل واخلارج ،ون�شر الع ��دل واال�ستقرار والرخاء يف
ربوع ُعمان(.)22
ارتكزت �سيا�س ��ة �سيف بن �سلطان الأول اخلارجية على جتديد ال�صراع �ضد
الربتغالي�ي�ن يف الهند و�شرق �أفريقيا ،ففي ع ��ام 1693م �أر�سل الإمام �سيف الأول
�أ�سطوله ملهاجمة جزيرة �سالي�ست قرب بومب ��اي ومدينتي بال�سلور ومنجلور ،ويف
هجوما عل ��ى جزيرة �سالي�ست ،ثم على
فرباي ��ر 1700م �ش ��ن الأ�سطول ال ُعم ��اين ً
دامان يف 1704م(.)23
ويف �ش ��رق �أفريقيا �أر�سل الإم ��ام � اً
أ�سطول مكو ًنا من �سب ��ع �سفن كبرية حتمل
 3000مقات ��ل �إلى ممبا�س ��ا عام 1696م( ،)24وا�ستمر ح�ص ��ار ممبا�سا مدة ثالثة
وثالث�ي�ن �شه� � ًرا ،ومتكن ال ُعمانيون م ��ن ال�سيطرة على قلع ��ة ممبا�سا (ي�سوع) يف
دي�سمرب 1698م(.)25
وق ��د بلغ ��ت البحري ��ة ال ُعمانية درجة كبرية م ��ن التطور يف عه ��ده ،وبلغ عدد
الأ�سطول ما يزيد عن مائة �سفينة �أهمها :امللك والفلك وكعب ر�أ�س(.)26
كم ��ا اعتنى الإمام �سيف بن �سلطان الأول بالن�شاط الزراعي يف ُعمان ،حيث
تو�سع يف زراعة املحا�صيل كالقمح وال�شعري وق�صب ال�سكر ،و�أدخل �أ�صنا ًفا جديدة
من النباتات كالزعفران والقهوة والور�س(.)27
فلجا كفلج اخلطمني يف
وق ��ام بحفر �أفالج جديدة تزي ��د على خم�س ��ة ع�شر ً
بركة امل ��وز ،وفلج البزيلي يف الظاه ��رة ،وفلج احل ��زم بالر�ستاق ،و�أفالج جعالن
بني بوح�سن(.)28
الإمام �سلطان بن �سيف الثاين (1719-1711م)
عق ��دت ل ��ه الإمامة عقب وف ��اة والده �سيف ب ��ن �سلط ��ان الأول يف � 16أكتوبر
1711م( ،)29ق ��ام �سلط ��ان ب ��ن �سي ��ف الث ��اين ببناء ح�ص ��ن احل ��زم يف الر�ستاق
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وجعله مق ًرا ر�سم ًيا له ،ومن �أهم �أعماله :حترير البحرين من �سيطرة الفر�س ،حيث
جهز ً
جي�شا بقيادة ال�شيخ حمري بن �سيف اليعربي،الذي زحف بقواته �إلى البحرين،
وجن ��ح يف هزمية الفر�س وطردهم من البحرين ،مم ��ا �أدى �إلى تقلي�ص نفوذهم
يف اخللي ��ج العربي ،وبنى فيه ��ا قلعة عراد بهدف تدعيم نف ��وذه يف البحرين(،)30
كما �سيطر الإمام �سلطان بن �سيف الثاين على جزر الرك وق�شم وهرمز( .)31وقد
تويف �سلطان بن �سيف الثاين يف �أبريل 1719م(.)32
بعد وفاة الإمام �سلطان بن �سيف الثاين يف عام 1719م دخلت ُعمان مرحلة
ع�صيب ��ة؛ �إذ ر�أى اليعارب ��ة وعام ��ة النا� ��س �أحقية ابن ��ه �سيف بن �سلط ��ان الثاين
بالإمامة رغم �صغر �سنه ،يف حني ر�أى العلماء و�أهل احلل والعقد ب�أن تعقد الإمامة
ملهنا بن �سلطان بن ماجد(.)33
الإمام املُهنا بن �سلطان (1721 – 1719م)
عق ��دت له الإمامة يف عام 1719م ،بع ��د �أن ر�أى العلماء �أنه الأجدر مبن�صب
إماما على
الإم ��ام ،حيث جا�ؤوا به و�أدخلوه �إلى ح�صن احلزم بالر�ستاق ونادوا به � ً
ُعمان(.)34
وق ��د اهت ��م الإم ��ام املُهنا ب ��ن �سلط ��ان بالتجارة ،وجع ��ل من مين ��اء م�سقط
مينا ًء ُح ًرا� ،إذ �أعفى ال�سفن القادمة واملغادرة مليناء م�سقط من الر�سوم املفرو�ضة
عليه ��ا ،فن�شط ��ت حرك ��ة التب ��ادل التج ��اري ،وكان �سب ًب ��ا يف ازده ��ار االقت�صاد
ال ُعم ��اين( ،)35غ�ي�ر �أنه بعد ح ��وايل �سنة من عق ��د الإمامة له ثار علي ��ه يعرب بن
بلع ��رب ،وا�ستولى على م�سق ��ط ،ثم قام يعرب ب�سجن مهنا عقب خروجه من قلعة
الر�ستاق ،وقد ُقتل املُهنا يف عام 1721م وبذلك انتهت �إمامته(.)36
الإمام يعرب بن بلعرب (1722 – 1721م)
إماما على ُعمان عام 1721م،بعد
مت ��ت مبايعة يعرب بن بلعرب بن �سلط ��ان � ً

987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

544

�أن مث ��ل يع ��رب �أمام القا�ضي عدي ب ��ن �سليمان الذهلي ال ��ذي ا�ستتابه من جميع
�أفعال ��ه ،حيث دافع يعرب ع ��ن نف�سه وبني للقا�ضي الذهلي �أن خروجه على الإمام
املُهنا كان اعتقادًا منه ب�أحقية �سيف بن �سلطان ال�صبي بالإمامة(.)37
غ�ي�ر �أن �أهل الر�ستاق مل يقبلوا ب�إمامته ،و�أخ ��ذوا يرا�سلون بلعرب بن نا�صر
(خ ��ال �سيف ب ��ن �سلطان الث ��اين) ،فتمكن بلعرب ب ��ن نا�صر من خل ��ع يعرب بن
بلع ��رب ،و�إجب ��ار كاف ��ة القبائ ��ل ال ُعمانية على طاعة اب ��ن �أخته الإم ��ام �سيف بن
�سلطان الثاين(.)38
وق ��د �أدى ه ��ذا الن ��زاع بني يعرب ب ��ن بلعرب وبلع ��رب بن نا�صر �إل ��ى ت�شتت
ال ُعماني�ي�ن ،وانق�سامهم �إلى فرقت�ي�ن :هناوية وغافرية �ضمت كل منهما عددًا من
القبائ ��ل ال ُعمانية( .)39وخالل املعارك الدائرة ب�ي�ن الفريقني مات يعرب يف نزوى
�سنة 1722م(.)40
الإمام �سيف بن �سلطان الثاين (1733 – 1728م 1741- 1738 /م)
بع ��د انق�سام ال ُعمانيني  -كم ��ا �أ�شرنا� -إلى هناويةوغافري ��ة ،بويع محمد بن
نا�ص ��ر الغافري زعيم القبائل الغافري ��ة بالإمامة يف عام 1723م؛ وبذلك خرجت
الإمامة م�ؤقتًا من �أ�سرة اليعاربة بعد حوايل مائة �سنة من ت�أ�سي�سها(.)41
�إال �أن الغاف ��ري قت ��ل يف املعركة التي وقعت بينه وب�ي�ن غرميه التقليدي خلف
اب ��ن مب ��ارك الهنائي يف �صحار �سن ��ة 1728م( ،)42فاجته االختي ��ار نحو �سيف بن
�سلطان الثاين لكونه ابن الإمام الراحل رغم �أنه مل يكن ميتلك القدرة على �إعادة
اال�ستق ��رار �إلى الب�ل�اد ،كما توترت العالق ��ة بينه وبني العلماء؛ مم ��ا دفعهم �إلى
إماما على
عزل ��ه عن من�صب ��ه يف  7دي�سم�ب�ر 1733م ،ومبايعة بلعرب بن حم�ي�ر � ً
ُعمان(.)43
وق ��د ا�ستنجد �سيف ب ��ن �سلطان الثاين بعد عزله ببلو� ��ش مكران( )44ملحاربة
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بلعرب بن حمري �إال �أنهم هزموا ،فطلب النجدة من احلكومة الفار�سية؛ �إذ �أر�سل
�إل ��ى ن ��ادر �شاه طال ًب ��ا م�ساعدت ��ه ال�ستعادة �سلطت ��ه ،فوافق نادر �ش ��اه ولبى طلب
�سي ��ف( ،)45ف�أبح ��رت القوات الفار�سي ��ة باجتاه عمان ع ��ام 1737م بقيادة لطيف
خ ��ان ،غ�ي�ر �أن زعماء القبائل العماني ��ة تدخلوا يف ال�صلح ب�ي�ن �سيف بن �سلطان
الث ��اين وبلع ��رب بن حمري عل ��ى �أن يتنازل بلعرب عن الإمام ��ة ل�صالح �سيف ،من
�أج ��ل حقن الدماء وجتنيب ُعمان الغزو الفار�سي ،وبذلك �أ�صبح �سيف بن �سلطان
إماما على ُعمان للمرة الثانية(.)46
الثاين � ً
لكن ��ه ما لبث �أن عاد �إلى �سلوكه غري املقبول ،مما �أدى �إلى عزله مرة �أخرى،
إماما جدي ��دً ا على ُعمان يف فرباير 1742م،
ومبايع ��ة �سلطان بن مر�شد اليعربي � ً
فك ��رر �سي ��ف بن �سلط ��ان الثاين طل ��ب امل�ساعدة م ��ن الفر�س للم ��رة الثانية لكي
ي�سرتجع حكمه(.)47
فق ��ام نادر �شاه ب�إر�سال قواته �إل ��ى ُعمان بقيادة محمد تقي خان ،فيما توجه
الإم ��ام �سلطان بن مر�شد �إل ��ى �صحار مل�ساعدة واليها �أحمد بن �سعيد البو�سعيدي
يف الت�ص ��دي للق ��وات الفار�سية ،و�أثناء تلك املواجهات �أ�صي ��ب الإمام �سلطان بن
مر�ش ��د وتويف يف �صحار ،كما تويف بعده بوقت ق�ص�ي�ر �سيف بن �سلطان الثاين يف
ح�صن احلزم بالر�ستاق يف عام 1743م(.)48
الإمام �سلطان بن مر�شد (1743 – 1742م)
بع ��د ع ��زل �سيف ب ��ن �سلط ��ان الثاين للم ��رة الثاني ��ة يف مطلع ع ��ام 1742م
كم ��ا ذكرن ��ا �أعاله -بايع العلماء وعل ��ى ر�أ�سهم ال�شيخ العالم ��ة حبيب بن �ساملالأمبو�سعيدي �سلطان بن مر�شد بن عدي اليعربي بالإمامة ،حيث عقدت له البيعة
يف جام ��ع نخل( ،)49وقد خ�ضعت له ن ��زوى وبهال()50و�إزك ��ي( )51ونخل( )52وح�صن
�سمائل وح�صون ال�شرقية(.)53
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�إال �أن �سي ��ف ب ��ن �سلطان الثاين ث ��ار عليه ،ف�أر�سل الإم ��ام �سلطان بن مر�شد
�أخ ��اه لأمه �سيف بن مهنا بن �سلط ��ان اليعربي ملالحقته ،ووقعت بينهما معركة يف
بركاء� ،أ�سفرت عن هزمية�سيف بن �سلطان الثاين وهروبه �إلى م�سقط(.)54
ثم قام الإمام بنف�سه بجمع قواته و�سار بهم �إلى م�سقط لقتال �سيف يف يناير
1743م ،فتمك ��ن من االنت�صار عليه واال�ستيالء على م�سقط� ،أما �سيف فقد هرب
ع ��ن طريق البحر ،وطلب م�ساع ��دة احلكومة الفار�سية ملواجهة الإمام �سلطان بن
مر�شد ،والعودة �إلى كر�سي احلكم يف عمان(.)55
وق ��د �أدت هذه الأحداث �إل ��ى وفاة �سلطان بن مر�ش ��د يف �صحار خالل قتاله
مع الفر�س ،حيث �أ�صيب بر�صا�صة يف �صدره وهو راكب على ح�صانه ف�سقط على
الأر� ��ض ،وحمله �أتباعه �إلى قلعة �صحار ،غري �أن ��ه تويف نتيجة هذه اجلراح يف 20
يونيو1743م(.)56
الإمام بلعرب بن حمري (1738 – 1733م1748-1744 /م)
بوي ��ع بالإمام ��ة �سن ��ة 1733م يف ن ��زوى بعد ع ��زل �سيف بن �سلط ��ان الثاين.
فانق�سم ��ت البالد �إلى فرقتني فرقة موالية ل�سيف ،وفرقة �ساندت بلعرب باعتباره
الإم ��ام املنتخ ��ب ،متكن بلعرب م ��ن �إخ�ضاع ن ��زوى وبهال و�إزك ��ي و�سمائل ونخل
وح�ص ��ون الظاهرة و�سائر بلدان املنطقة ال�شرقية ،يف حني احتفظ �سيف مب�سقط
والباطنة والر�ستاق(.)57
وعندم ��ا ر�أى �سيف بن �سلطان ف�شل ��ه باملواجهة مع بلعرب بن حمري ا�ستنجد
ببلو� ��ش مك ��ران ،لكن الإمام بلعرب متك ��ن من االنت�صار عليه بع ��د معارك دامية
ب�ي�ن الطرف�ي�ن( ،)58ثم عاد �سيف وطل ��ب النجدة من الفر�س ،وق ��د دخلت القوات
الفار�سي ��ة ُعم ��ان ع ��ام 1737م واحتل ��ت �أغلب مناطقه ��ا ،وهزمت ق ��وات الإمام
بلعرب ،ورج ��ع بعدها الإمام �إلى نزوى ،ثم و�صل الفر�س �إليها مما ا�ضطر الإمام
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�إلى تركها واللجوء الى وادي بني غافر ،ونتيجة لهذه الأو�ضاع قام زعماء القبائل
ع ��ام 1738م بال�صلح بني الإم ��ام بلعرب و�سيف بن �سلطان على �أن يتنازل بلعرب
ل�سيف عن الإمامة حق ًنا للدماء(.)59
وعندما ُقتل �سلطان بن مر�شد عام 1743م اجتمع �أعيان مدينة نزوى وقرروا
مبايع ��ة بلعرب بن حم�ي�ر مرة �أخرى يف الثاين من يونيو 1744م ،ف�أعلنت ح�صون
نزوى و�إزكي وبهال و�سمائل وال�شرقية والءها للإمام بلعرب(.)60
لك ��ن مل مي� ِ��ض وقت طوي ��ل عل ��ى مبايعته حتى توت ��رت عالقته م ��ع العلماء،
فق ��ام ب�سجن جناد بن �س ��امل بن جناد الغافري يف قلعة ن ��زوى ،وحبيب بن �سامل
�أمبو�سعيدي ،كما �صدرت منه بع�ض االنتهاكات �ضد رعاياه ،لذا اتفق العلماء على
خلعه يف � 22أغ�سط�س 1748م(.)61
ويف العا�ش ��ر من يونيو 1749م اجتمع كبار العلماء يف الر�ستاق ويف مقدمتهم
ال�شي ��خ محمد ب ��ن عامر املعويل ،وال�شي ��خ حبيب بن �س ��امل �أمبو�سعيدي ،وعقدوا
البيعة لأحمد بن �سعيد البو�سعيدي( ،)62وبذلك انتهت دولة اليعاربة بعد ما حكمت
عاما ،وقامت على �أنقا�ضها الدولة البو�سعيدية.
عمان مدة ً 120
ثان ًياُ :حكام دولة البو�سعيد (1162هـ1749/م )...-
تع ��د الأ�س ��رة البو�سعيدية التي حتك ��م �سلطنة ُعمان حال ًيا ،م ��ن �أقدم الأ�سر
احلاكم ��ة يف الوطن العرب ��ي ،فقد ت�أ�س�ست دولة البو�سعيد على يد �أحمد بن �سعيد
البو�سعي ��دي( )63ال ��ذي بوي ��ع بالإمام ��ة يف ع ��ام 1749م ،وذلك عق ��ب نهاية دولة
اليعاربة التي حكمت ُعمان منذ عام 1624م.
الإمام �أحمد بن �سعيد (1783-1749م)
ول ��د يف حي اجلامع بوالي ��ة �آدم( )64يف  20مار� ��س 1694م ،وا�شتغل يف بداية
حيات ��ه بالتجارة .بد�أ العم ��ل ال�سيا�س ��ي بان�ضمامه �إلى الإمام �سي ��ف بن �سلطان
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الث ��اين اليعربي (1732 – 1727م1741- 1737 /م)الذي عينه الحق ًا وال ًيا على
�صحار ،وا�ستبقى عليه الإمام �سلطان بن مر�شد اليعربي ،الذي بويع بالإمامة بعد
عزل �سلفه �سيف بن �سلطان الثاين(.)65
ويف تلك الأثناء تعر�ضت �صحار لغزو الدولة الأف�شارية يف بالد فار�س مرتني،
الأول ��ى ع ��ام 1737م ،والثانية ع ��ام 1741م ،وقد ُقـت ��ل �سلطان ب ��ن مر�شد �أثناء
دفاعه عن املدينة ،وت�صدى لهم �أحمد بن �سعيد و�أرغمهم على عقد ال�صلح وفك
إماما على ُعمان
احل�ص ��ار عن �صحار( .)66وكان لهذا احل ��دث دور رئي�س ملبايعته � ً
يف عام 1749م( ،)67وبالتايل ن�ش�أة الدولة البو�سعيدية.
وتعد جن ��دة الب�صرة عام 1775م من �أهم الأحداث الواقعة يف عهده ،حيث
ا�ستط ��اع الأ�سطول ال ُعماين فك ح�صار الب�ص ��رة الذي فر�ضته الدولة الزندية يف
فار� ��س عليها ،وعلى �أثره خ�ص�ص ال�سلطان العثم ��اين عبد احلميد الأول (1725
1789م) مكاف� ��أة �سنوية ل ُعمان على هذه اخلدمة الت ��ي قدمتها لها( .)68ويف 14دي�سم�ب�ر 1783م ت ��ويف الإمام �أحمد بن �سعيد ،ودفن يف محلة بيت القرن القريبة
من قلعة الر�ستاق(.)69
الإمام �سعيد بن �أحمد (1810-1783م)
مت ��ت مبايعت ��ه بالإمامة بع ��د وفاة والده �أحم ��د بن �سعيد ع ��ام 1783م .وقد
اتخ ��ذ من الر�ستاق عا�صمة له .كان وال ًيا على نزوى ،ثم بركاء( )70يف عهد والده،
وبن ��ى ح�صن املن�ص ��ور بالر�ستاق عام 1805م( .)71كان ل ��ه العديد من املعار�ضني
م ��ن �أهمه ��م �أخواه �سلطان و�سيف ،ونظ� � ًرا لل�صراع الذي ن�ش�أ ب�ي�ن �سعيد و�أخويه
فق ��د �أ�ش ��رك ابنه حمد يف �إدارة الدولة منذ عام 1784م ،واتخذ حمد من م�سقط
إمام ��ا حتى وفاته عام 1810م،
عا�صم ��ة ل ��ه ،فيما بقي �سعيد بن �أحمد بالر�ستاق � ً
وقد حكم حوايل � 27سنة(.)72
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وكان الإمام �سعيد بن �أحمد �شاع ًرا ،ومما ين�سب �إليه من ال�شعر(:)73
َ
َ
و�صالك د ّلني
كيف ال�سبي ُل �إلى
هني
�أرعى النجو َم و�أنتَ يف نو ٍم ْ

ي����ا م����ن ه�������واه �أع��������زه و�أذل����ن����ي
وت��رك��تَ��ن��ي ح��ي�رانَ ���ص�� ًب��ا هائ ًما

ال�سيد حمد بن �سعيد (1792-1784م)
حك ��م م�سقط يف عه ��د والده الإمام �سعيد بن �أحم ��د ،وا�ستطاع �أن يجعل من
م�سقط عا�صمة ثانية ل ُعمان ،بالإ�ضافة �إلى الر�ستاق التي كان والده يحكمها ،وقد
عم ��ل حمد بن �سعي ��د على حت�صني م�سقط ،وبن ��ى قلعة بيت الفل ��ج يف روي ،كما
متك ��ن من مواجهة العديد من املناف�سات من قب ��ل �أعمامه الطامحني يف احلكم.
وقد تويف مب�سقط يف  2مار�س 1792م بعد �إ�صابته مبر�ض اجلدري(.)74
ال�سيد �سلطان بن �أحمد (1804 – 1792م)
ول ��د يف الر�ست ��اق ع ��ام 1755م ،ويعترب �سلط ��ان بن �أحمد م ��ن �أهم احلكام
الذين �أحدثوا نقلة نوعية يف حكم البو�سعيد ،فقد ا�ستطاع بدهائه وقوة �شخ�صيته
ال�سيطرة على احلكم يف ُعمان وتدعيم �سلطته يف البالد ،حيث ا�ستغل فر�صة وفاة
ابن �أخيه ال�سيد حمد بن �سعيد عام 1792م ،ف�أخ�ضع م�سقط لنفوذه؛ مما �أدخله
يف العدي ��د من النزاعات مع �أخويه �سعيد وقي�س ،والتي انتهت مب�صاحلة �إخوانه،
ومت االتف ��اق بني الثالثة على �أن تكون م�سقط ل�سلطان ،والر�ستاق ل�سعيد ،و�صحار
لقي�س(.)75
وقد عمل ال�سيد �سلطان على توزيع م�س�ؤوليات الإدارة مب�سقط ،فعني لها وال ًيا
وم�س� �� اًؤول عن اجلي� ��ش ،وو�ضع نظام ال�شرطة،وجب ��اة ال�ضرائب والزكاة ،وح�صن
م�سقط حت�صي ًنا كاملاً  ،وبنى بيت العلم ليكون مقره اخلا�ص(.)76
ا�ستط ��اع �سلط ��ان بن �أحم ��د �أن يو�سع رقعة الدول ��ة ال ُعمانية �آن ��ذاك ،فامتد
نفوذه �إل ��ى البحرين وال�سواحل الفار�سية (ق�شم� ،شهب ��ار ،بندر عبا�س) ،وكذلك
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ج ��وادر يف الهند (تتبع باك�ستان حال ًيا) .كما وقع معاهدة جتارية مع �شركة الهند
ال�شرقي ��ة الربيطانية عام 1798م ،تبعها توقيع معاهدة �أخرى عام 1800م �أمنت
امل�صالح الإجنليزية يف م�سقط(.)77
ويف  20نوفمرب 1804م ُقتل ال�سيد �سلطان بن �أحمد على ظهر �سفينته البدري
بعد مناو�شة بحرية بينه وبني القوا�سم بالقرب من لنجة(.)78
ال�سيد �سعيد بن �سلطان (1856 – 1806م)
ول ��د يف �سمائل( )79ع ��ام 1791م ،يعد من �أعظم �سالط�ي�ن البو�سعيد قاطبة؛
لطول فرتة حكمه وللإجنازات الكبرية التي قام بها ،ا�ستلم احلكم يف البالد بعد
مقتل �أبيه ،وكان ال يزال حتت و�صاية خال �أبيه محمد بن نا�صر اجلربي(.)80
ا�ستط ��اع ال�سي ��د �سعيد ب ��ن �سلطان خالل ف�ت�رة حكمه �أن ميد نف ��وذ الدولة
ال ُعماني ��ة �إل ��ى بع�ض الأرا�ض ��ي ال�شرقية م ��ن �سواحل اخلليج مث ��ل( :بندر عبا�س
وق�ش ��م) ،وال�ساح ��ل ال�شرقي لإفريقي ��ا يف املنطقة الواقعة ب�ي�ن ر�أ�س جوردافو يف
ال�صوم ��ال �إلى ر�أ�س دجلادو يف موزمبيق ،كم ��ا امتد النفوذ ال ُعماين داخل القارة
الأفريقية حتى و�صلت �إلى مملكة بوغندا و�أعايل الكونغو(.)81
وق ��د ازدهرت يف عهده التج ��ارة واملالحة والتبادل التج ��اري مع العديد من
دول الع ��امل ،ويف مقدمته ��ا ال ��دول الغربية كربيطانيا وفرن�س ��ا والواليات املتحدة
الأمريكية،عن طريق عقد املعاهدات واالتفاقيات معها(.)82
ت ��ويف ال�سيد �سعيد بن �سلط ��ان يف � 19أكتوبر 1856م يف عر� ��ض البحر �أثناء
رجوع ��ه م ��ن م�سقط ،ودفن يف زجنب ��ار ،وقد ُق ِّ�سمت دولته عق ��ب وفاته بني ابنيه
ماج ��د وثويني بع ��د حتكيم كانن ��ج عام 1861م ،حي ��ث تولى ماج ��د حكم اجلزء
(عمان)(.)83
الأفريقي (زجنبار) وثويني اجلزء الآ�سيوي ُ
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ال�سلطان ثويني بن �سعيد (1866-1856م)
ولد يف م�سقط عام 1819م ،تولى ثويني بن �سعيد بن �سلطان احلكم يف ُعمان
بع ��د وفاة والده عام 1856م ،حي ��ث كان نائ ًبا عنه على ُعم ��ان �أثناء وجود ال�سيد
�سعيد يف زجنبار(.)84
�شهد عهده العديد من النزاعات اخلارجية والداخلية ،ومنها نزاعه مع �أخيه
ماج ��د يف �أحقي ��ة كل منهما على احلك ��م ،مما �أدى يف نهاية املط ��اف �إلى حتكيم
كاننج �سنة 1861م ،والذي ق�سّ م الإمرباطورية ال ُعمانية �إلى �شطرين ،جزء �آ�سيوي
يحكم ��ه ثويني ،وجزء �إفريقي يحكمه ماجد(� ،)85أما نزاعاته الداخلية فتمثلت يف
نزاع ��ه مع �أخيه تركي بن �سعيد ،ومع قي�س بن ع ��زان وقبائل البوعلي و�آل وهيبة.
وقد تويف ثويني يف �صحار بعد قتله على يد ابنه �سامل يف  13فرباير 1866م(.)86
ال�سلطان �سامل بن ثويني (1868-1866م)
ال يع ��رف تاريخ مول ��ده ،وقد ا�ستلم احلك ��م بعد قيامه بقتل وال ��ده ال�سلطان
ثويني بن �سعيد �أثناء نومه يف قلعة �صحار ،وخا�ض نزاعات كثرية �أهمها نزاعه مع
عمه ال�سيد تركي بن �سعيد ،الذي �أوقفته احلكومة الربيطانية ،و�أخذت منه عهدً ا
بع ��دم التعر�ض لل�سيد �س ��امل ،ثم ثار عليه عزان بن قي�س وال�شيخ �سعيد بن خلفان
اخلليل ��ي بعد م�ساندة القبائل ال ُعمانية ل ��ه ،وا�ستطاع عزان انتزاع م�سقط منه يف
1868م؛ مما حدا به �إلى اللجوء �إلى فار�س ،ثم �إلى جند للح�صول على امل�ساعدة
م ��ن ال�سعوديني ،لكن دون فائ ��دة ترجى من ذلك؛ لذا اقتنع ال�سيد �سامل ب�ضرورة
تخليه عن �آماله و�أحالمه يف ُعمان ،وغادر �إلى املنفى يف الهند(.)87
�شهد عهده ت�أجري بندر عبا�س مل�سقط له ولأتباعه من بعده ملدة ثمان �سنوات،
وذل ��ك مبوج ��ب االتفاقي ��ة املعقودة بين ��ه وبني الدول ��ة القاجاري ��ة يف فار�س يف 4
�أغ�سط�س 1868م .وقد تويف يف الهند عام 1873م(.)88
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الإمام عزان بن قي�س (1871-1868م)
إماما م ��ن ِقبل جمموعة من م�شايخ ُعمان وعل ��ى ر�أ�سهم :ال�شيخ
مت انتخاب ��ه � ً
�سعي ��د بن خلف ��ان اخلليلي ،وال�شيخ �صال ��ح بن علي احلارث ��ي ،وال�شيخ محمد بن
�س ّلي ��م الغارب ��ي ،وذلك يف � 10أكتوب ��ر 1868م ،بعد �أن متكن م ��ن الإطاحة بحكم
ال�سلطان �سامل بن ثويني(.)89
وجنح ��ت �إمامته �إل ��ى درجة �أنها ا�ستطاعت ال�سيط ��رة على م�سقط ومطرح،
ال�سيما بعد الفو�ضى ال�سيا�سية التي كانت بني عهد ثويني بن �سعيد وابنه �سامل� ،إال
مدعوما من الإجنليز �أدى �إلى تقهقر الإمامة،
�أن عودة تركي بن �سعيد من الهند
ً
و�إعادة ب�سط نفوذ ال�سالطني على �سواحل م�سقط وعلى �أغلب مناطق ُعمان(.)90
مل ت�ستم ��ر �إمامة ع ��زان بن قي�س �س ��وى �سنتني ون�صف ال�سن ��ة ،حيث انتهت
مبقتل ��ه يف  30يناير 1871م خالل املعارك الت ��ي دارت بينه وبني ال�سيد تركي بن
�سعيد يف منطقة جربوه مبطرح(.)91
نف ��ذ الإمام عزان بن قي�س خالل توليه احلكم العديد من الأحكام مثل� :أخذ
القر� ��ض لبيت املال اً
بدل من الرعية لأجل الدفاع عن الوطن ،وا�ستبدل علم ُعمان
الأحمر بعلم �أبي�ض ،ومنع التدخني وحظر �شتى �أنواع املو�سيقى والغناء(.)92
ال�سلطان تركي بن �سعيد (1888-1871م)
ول ��د يف ع ��ام 1832م ،وعا�ش بزجنب ��ار حتى عام 1851م ،حي ��ث عينه والده
ال�سي ��د �سعي ��د بن �سلطان وال ًيا على �صحار ،وا�ستم ��ر يف من�صبه بداية عهد �أخيه
طموح ��ا مح ًبا لل�سيا�سة واحلكم،
�شخ�صا ً
ثوين ��ي بن �سعي ��د( ،)93كان ال�سيد تركي ً
فق ��ام مبحاوالت ع ��دة لال�ستحواذ على احلك ��م؛ مما �أدى �إلى نفي ��ه للهند يف 11
�سبتم�ب�ر 1867م(� ،)94إال �أن طموح ��ه مل يق ��ل ،فع ��اد �إل ��ى ُعم ��ان يف عه ��د الإمام
عزان بن قي� ��س (1871-1868م) للق�ضاء على �إمامته ،وجنح يف ذلك مب�ساعدة
الإجنليز يف مطلع عام 1871م(.)95
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ا�ستطاع ال�سلطان تركي ب�سط نفوذه على ُعمان بعد جملة من احلركات التي
قام ��ت �ضده ،منها حركة �إبراهيم بن قي� ��س ،وحركة �أخيه عبد العزيز بن �سعيد،
و�ضم �إقليم ظفار( )96ل�سلطته عام 1879م ،وعني عليه �سليمان بن �سويلم .كما وقع
معاه ��دة مع بريطانيا تق�ض ��ي مبنع جتارة الرقيق يف ُعمان وتوابعها ،وذلك يف 15
�أبريل 1873م .وقد تويف ال�سلطان تركـي بن �سعيد مب�سقط يف  3يونيو 1888م(.)97
اجلدي ��ر بالذكر �أن النظام الأ�سا�سي للدولة يف �سلطنة ُعمان ين�ص يف مادته
اخلام�س ��ة عل ��ى �أن نظـام احلكم يف ُعم ��ان �سـلطاين وراثي يف الذكـ ��ور من ذريـة
ال�سلطان تركـي بن �سعيد(.)98
ال�سلطان في�صل بن تركي (1913-1888م)
ول ��د يف م�سق ��ط عام 1864م ،وتول ��ى ال�سلطان في�صل ب ��ن تركي احلكم بعد
وفاة والده عام 1888م ،على الرغم من �أنه ثاين �أبنائه؛ وذلك ل�شخ�صيته القوية
وللخربات التي اكت�سبها �أثناء واليته لنزوى و�سمائل يف عهد والده(.)99
واجه ال�سلطان في�صل العديد من العقبات على امل�ستوى الداخلي واخلارجي،
ومنه ��ا نزاعاته مع �أبناء عمومت ��ه من بيت قي�س بن ع ��زان ،ونزاعاته مع القبائل
ال ُعمانية الأخرى،التي انتهت بالهجوم على م�سقط عام 1895م()100؛ مما �أدى �إلى
زعزعة الثقة بينه وبني بريطانيا؛ لعدم م�ساعدتها له �أثناء الهجوم على عا�صمته
ومطالبتها له بدفع تعوي�ضات لرعاياها يف م�سقط ،وباملقابل �أدى هذا احلدث �إلى
تق ��رب احلكومة الفرن�سية من ال�سلطان في�ص ��ل ،فحدثت يف عهده م�س�ألة محطة
الفح ��م الفرن�سية يف ب ��ر اجل�صة،وم�س�ألة الأعالم الفرن�سية يف �صور التي جنحت
بريطانيا يف ت�سويتها مع ال�سلطان في�صل والفرن�سيني(.)101
يف نهاي ��ة عه ��ده مت توقيع معاهدة منع جت ��ارة الأ�سلحة م ��ع بريطانيا ،وعلى
إماما على ُعمان يف بلدة
�إثره ��ا قام العلماء بانتخاب �سامل بن را�شد اخلرو�ص ��ي � ً
تنوف( )102ع ��ام 1913م()103؛ ب�سبب غ�ضب ال ُعمانيني م ��ن هذه املعاهدة .وقد
تويف ال�سلطان في�صل بن تركي يف � 4أكتوبر 1913م ،ودفن مب�سقط(.)104
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ال�سلطان تيمور بن في�صل (1932-1913م)
ولد يف م�سقط عام 1885م ،ودر�س يف كلية مايو مبدينة �أجمري الهندية(،)105
وق ��د تول ��ى احلكم يف الب�ل�اد بعد وفاة وال ��ده يف الرابع من �أكتوب ��ر �سنة 1913م،
واج ��ه ال�سلطان تيمور �إمامة �سامل بن را�شد اخلرو�صي و�إمامة محمد بن عبداهلل
اخلليلي من بعده ،ح ��اول التعامل مع الإمامة بطريقة دبلوما�سية ،فقام با�ستمالة
القبائل ال ُعمانية جلانبه(.)106
وم ��ن �أهم الأحداث احلا�صلة يف عهده ما ُع ��رف با�سم «اتفاقية ال�سيب(»)107
املعقودة بينه وبني القبائل ال ُعمانية يف الداخلفي عام 1920م ،والتي �أنهت االقتتال
الداخل ��ي يف ُعم ��ان ،و�سه ّل ��ت العديد م ��ن اجلوان ��ب املتعلقة بالتج ��ارة والزراعة
وغريها(.)108
�شكل ال�سلطان تيمور �أول جمل�س وزراء يف تاريخ ُعمان ،وذلك يف �شهر �أكتوبر
1920م ،وعه ��د برئا�سته �إلى �أخيه ال�سيد نادر ب ��ن في�صل ،و�ضم يف ع�ضويته ًاّ
كل
م ��ن محمد بن �أحمد الغ�ش ��ام البو�سعيدي ،ورا�شد بن عزي ��ز اخل�صيبي ،والزبري
رئي�سا ملجل�س الوزراء عام
اب ��ن عل ��ي �آل جمعة( .)109ثم عني ال�سلطان ولده �سعي ��د ً
1929م(.)110
تغ ّي ��ب ال�سلط ��ان تيمور ع ��ن ُعمان لظروف ��ه ال�صحية ،فمك ��ث يف اخلارج –
ال�سيم ��ا الهند-على فرتات متقطعة ،وفكر حينها يف التخلي عن احلكم مرا ًرا� ،إال
�أن الإجنلي ��ز كانوا يثنوه عن هذا القرار با�ستم ��رار �إلى عام 1932م ،حيث تنازل
عن احلك ��م لولده �سعيد بن تيمور .وقد تويف ال�سلطان تيمور بن في�صل يف مومبي
بالهند يف عام 1965م(.)111
ال�سلطان �سعيد بن تيمور (1970-1932م)
ول ��د مب�سق ��ط يف � 13أغ�سط�س 1910م ،وتلقى تعليم ��ه بكلية مايو بالهند عام
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1922م ،ث ��م در� ��س اللغة العربية يف بغداد ع ��ام 1927م ،وبعد عودت ��ه �إلى ُعمان
يف منت�ص ��ف عام  1928كلفه وال ��ده بح�ضور اجتماعات جمل� ��س الوزراء ليتدرب
على �ش� ��ؤون احلك ��م وال�سيا�س ��ة( ،)112ويف �أغ�سط�س 1929م ُع�ي�ن مبن�صب رئي�س
وزراء م�سق ��ط .ثم ت�سلم مقاليد احلكم يف البالد بع ��د تنازل والده يف  10فرباير
1932م(.)113
يعد ال�سلطان �سعيد بن تيمور �أول حاكم عربي يزور الواليات املتحدة الأمريكية
ع ��ام 1938م بدعوة من رئي�سها فرانكلني روزفلت� ،ضمن جولة �شملت العديد من
بلدان الع ��امل كالهند و�سنغافورة وهونغ كونغ والياب ��ان وبريطانيا وفرن�سا ،وذلك
خالل الفرتة ( 9نوفمرب 1937م �إلى  13يوليو 1938م)(.)114
وم ��ن �أب ��رز الأحداث يف عه ��ده متكنه م ��ن �إنه ��اء ال�سيط ��رة ال�سعودية على
الربميي بتاريخ � 26أكتوبر 1955م ،وحرب اجلبل الأخ�ضر (1959-1957م) بينه
وبني حركة الإمامة ،حيث متكن مب�ساعدة بريطانيا من �إخ�ضاع داخلية ُعمان �إلى
حكمه ،وبذلك جنح يف توحيد ُعمان لأول مرة منذ عام 1920م(.)115
ويف  9يونيو 1965م قامت ثورة �ضد حكمه يف ظفار جنوب ُعمان ،وقد واجهها
ع�سكر ًيا حتى نهاية عهده� ،إال �إنه مل يتمكن من الق�ضاء عليها(.)116
كم ��ا �شهد عهده بدء ت�صدير النفط ال ُعم ��اين يف عام 1967م ،وتزامن ذلك
م ��ع التخطي ��ط لعدة م�شاريع خدمي ��ة وتنموية يف م�سقط ومط ��رح ،و�إ�صدار عملة
الريال ال�سعيدي يف �شهر مايو 1970م لتكون العملة الر�سمية يف البالد(.)117
ويف  23يولي ��و 1970م تنح ��ى ال�سلط ��ان �سعي ��د بن تيمور ع ��ن احلكم ،وتويف
باململكة املتحدة يف � 19أكتوبر 1972م(.)118
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور (2020-1970م)
ول ��د يف مدينة �صاللة( )119يف  18نوفم�ب�ر 1940م ،ت ّلقى تعليمه االبتدائي يف
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�صالل ��ة ،ثم �سافر �إلى اململكة املتحدة يف ع ��ام 1958م حيث �أكمل درا�سته هناك
مب�ؤ�س�س ��ة تعليمية خا�صة ،التحق بعدها ب�أكادميية �ساندهري�ست الع�سكرية امللكية
ً
مر�شحا(.)120
�ضابطا
يف عام 1960م
ً
وق ��د تخرج من «�ساندهري�س ��ت» برتبة مالزم ثان يف ع ��ام 1962م ،ومن ثم
التح ��ق بدورات تخ�ص�صية يف �ش�ؤون الإدارة وتنظيم الدولة ونظم احلكم املحلي،
ث ��م قام بجولة ثقافية حول الع ��امل ملدة ثالثة �أ�شهر ،عاد بعدها �إلى ُعمان يف عام
1964م(.)121
وبع ��د تولي ��ه حكم ُعم ��ان يف  23يوليو 1970م� ،شهدت الب�ل�اد يف عهد نه�ضة
وا�سع ��ة يف جميع املج ��االت ،حيث ا�ستخ ��دم عائدات البالد م ��ن النفط يف تنمية
ال�سلطنة وتطويرها .وعمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف ُعمان ،فقام بتغيري ا�سم
وعمان �إل ��ى �سلطنة ُعمان يف � 9أغ�سط�س 1970م(،)122
الب�ل�اد من �سلطنة م�سقط ُ
كما جنح يف �إنهاء ثورة ظفار يف  11دي�سمرب 1975م(.)123
ويف عه ��ده ان�ضمت �سلطنة ُعم ��ان �إلى جامعة ال ��دول العربية يف � 29سبتمرب
1971م ،كما ان�ضمت �إلى هيئة الأمم املتحدة يف � 7أكتوبر من نف�س العام(.)124
وق ��د و�ضع ال�سلط ��ان قابو�س بن �سعي ��د �أ�س�س ال�سيا�سة اخلارجي ��ة ال ُعمانية
القائم ��ة على مب ��د�أ احلياد الإيجابي ،والتعاي�ش ال�سلم ��ي بني مختلف دول العامل،
وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري(.)125
ويف نوفم�ب�ر 1996م �أ�ص ��در ال�سلطان قابو�س النظ ��ام الأ�سا�سي للدولة الذي
ميث ��ل «د�ستور ُعمان» ،ويوف ��ر الإطار القان ��وين لتطوير وتنفيذ كاف ��ة الت�شريعات
وال�سيا�سات احلكومية.
وبع ��د �أن حك ��م مدة قارب ��ت ن�صف قرن ،انتق ��ل ال�سلطان قابو� ��س بن �سعيد
طي ��ب اهلل ث ��راه� -إل ��ى جوار رب ��ه يف العا�شر م ��ن يناير �سن ��ة 2020م ،ودفن يفالعا�صمة م�سقط.
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ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور ()... -2020
ولد يف م�سقط يف � 11أكتوبر 1955م ،تلقى تعليمه االبتدائي باملدر�سة ال�سعيدية
مب�سقط يف �ستينيات القرن املا�ضي ،ثم التحق مبدر�سة برمانا العالية يف لبنان بني
عام ��ي (1972-1970م) ،وا�صل بعد ذل ��ك درا�سته الثانوية يف بريطانيا ،ثم تابع
درا�ست ��ه اجلامعي ��ة يف جامعة �أك�سفورد يف ق�سم العل ��وم ال�سيا�سية ،ومن ثم �أكمل
درا�سته العليا يف كلية بيمربوك يف �أك�سفورد ،وتخرج منها يف عام 1979م(.)126
التح ��ق بعدها للعمل ب ��وزارة اخلارجية يف �أغ�سط� ��س 1979م ،حيث ت ّدرج يف
املنا�صب ،ف�شغل من�صب مدير الدائرة ال�سيا�سية الثالثة باخلارجية يف  25مار�س
رئي�سا للدائرة الأوروبي ��ة والأمريكيتني يف � 20إبريل من العام نف�سه.
1982م ،ث ��م ً
ويف � ٢٣أغ�سط� ��س ١٩٨٢م ُر ّقي ملرتبة وزير مفو�ض بوزارة اخلارجية( ،)127ثم ُر ّقي
لدرجة �سف�ي�ريف � ١٨سبتمرب ١٩٨٤مُ ،عني بعدها وكيلاً لوزارة اخلارجية لل�ش�ؤون
عاما لوزارة
ال�سيا�سي ��ة يف ٢يناي ��ر 1986م( ،)128ثم ُمنح مرتبة وزير ُ
وع�ي�ن �أمي ًنا ً
اخلارجية يف  1نوفمرب 1994م(.)129
ويف 14فرباي ��ر 2002م مت تعيينه وزي ًرا للرتاث والثقافة( ،)130وا�ستمر يف هذا
املن�ص ��ب حتى تولى حك ��م البالد يف  11يناير 2020م بعد وف ��اة ال�سلطان قابو�س
ابن �سعيد بن تيمور ،بنا ًء على الر�سالة املوجهة من ال�سلطان قابو�س �إلى جمل�سي
العائل ��ة املالك ��ة والدفاع ،والتي �أ�شار فيها �إلى تر�شيح ��ه البن عمه هيثم بن طارق
ابن تيمور ليتولى احلكم م ��ن بعده ،مبوجب املادة ال�ساد�سة من النظام الأ�سا�سي
للدولة يف �سلطنة ُعمان ال�صادر يف عام 1996م(.)131
ويف احل ��ادي ع�ش ��ر من يناير �سن ��ة 2021م �أ�صدر ال�سلط ��ان هيثم بن طارق
مر�سوم ��ا �سلطان ًيا رق ��م ٢٠٢١ / ٦م ق�ضى ب�إ�صدار نظ ��ام �أ�سا�سي جديد للدولة،
ً
ب ��د ًال م ��ن النظام الأ�سا�س ��ي للدول ��ة ال�سابق الذي �أر�س ��اه ال�سلط ��ان قابو�س عام
1996م وتبعه بتعديالت عام 2011م.
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وم ��ن �أهم ما جاء فيه حتديد �آلية م�ستقرة النتقال احلكم وتعيني ويل للعهد،
حي ��ث ن�صت املادة اخلام�سة م ��ن النظام الأ�سا�سي للدولة على انتقال والية العهد
م ��ن ال�سلط ��ان �إلى �أكرب �أبنائ ��ه �س ًّنا ،ثم �أكرب �أبناء هذا االب ��ن ،وهكذا طبقة بعد
طبق ��ة ،ف� ��إذا تويف االبن الأكرب قب ��ل �أن تنتقل �إليه والية احلك ��م انتقلت �إلى �أكرب
�أبنائه ،ولو كان للمتوفى �إخوة ،و�إذا مل يكن ملن له والية احلكم �أبناء فتنتقل الوالية
�إل ��ى �أكرب �إخوته ،ف�إذا مل يكن له �إخوة تنتق ��ل �إلى �أكرب �أبناء �أكرب �إخوته ،و�إذا مل
يكن لأكرب �إخوته ابن ف�إلى �أكرب �أبناء �إخوته الآخرين ،بح�سب ترتيب �سن الإخوة،
و�إذا مل يكن ملن له والية احلكم �إخوة �أو �أبناء �إخوة تنتقل والية احلكم �إلى الأعمام
و�أبنائهم على الرتتيب املعني يف البند (الثاين) من هذه املادة(.)132
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الهوامش:
()1م ��ن القبائ ��ل العمانية الهناوي ��ة ،وهي من �أ�صول �أزدي ��ة ،حيث يعود ن�سبهم �إل ��ى يعرب بن قحطان.
وكانت قبيلة عادية بني قبائل عمان قبل ظهور نا�صر بن مر�شد اليعربي م�ؤ�س�س دولة اليعاربة.
()2املو�سوعة العمانية ،مج ،10وزارة الرتاث والثقافة ،م�سقط2013 ،م� ،ص.3849
()3الر�ست ��اق� :إح ��دى والي ��ات محافظة جنوب الباطنة .تق ��ع يف منت�صف اجلانب ال�شم ��ايل من �سل�سلة
جب ��ال احلجر الغربي عل ��ى �سفح اجلبل الأخ�ضر م ��ن اجلهة ال�شمالية .حتدها م ��ن ال�شمال والية
امل�صنع ��ة ،ومن اجلنوب رواليتا نزوى واحلمراء ،ومن ال�ش ��رق واليتا العوابي ونخل� ،أما من الغرب
فتحدها والية عربي .تقع الر�ستاق على ارتفاع ي�صل �إلى حوايل 244م عن �سطح البحر ،وتبعد عن
العا�صم ��ة م�سقط ح ��وايل  160كم .وتعترب والية الر�ستاق املرك ��ز الإقليمي جلنوب الباطنة .انظر:
املو�سوعة العمانية ،مرجع �سابق� ،ص.1530
()4املو�سوعة العمانية ،مج  ،10مرجع �سابق� ،ص.3599
()5ال�ساملي ،عبد اهلل بن حميد .حتفة الأعيان ب�سرية �أهل عمان ،ج ،2مكتبة الإمام نور الدين ال�ساملي،
ال�سي ��ب2000 ،م�� � ،ص47؛ ف ��وزي ،ف ��اروق عمر .الإمام ��ة اليعربية م ��ن خالل امل�ص ��ادر التاريخة
العمانية� ،أعمال امللتق ��ى العلمي الثاين حول م�صادر التاريخ العماين ،من�شورات جامعة �آل البيت،
املفرق ،الأردن2003 ،م� ،ص.223
(� )6سرح ��ان ب ��ن �سعي ��د الأزكوي ،ك�ش ��ف الغمة اجلام ��ع لأخبار الأم ��ة ،حتقيق وتق ��دمي :محمد حبيب
�صال ��ح ،محمود مب ��ارك ال�سليم ��ي ،وزارة الرتاث والثقاف ��ة ،م�سقط2012 ،م�� � ،ص57؛ امل�سكري،
�سي ��ف بن عدي .الإمامة وال�صراع على ال�سلطة يف عمان �أواخر دولة اليعاربة (1131هـ1719/م-
1162هـ1749/م) ،بيت الغ�شام للن�شر والرتجمة ،م�سقط2015 ،م� ،ص.50
(�)7صح ��ار� :إح ��دى واليات محافظة �شم ��ال الباطنة .حتدها من اجلهة ال�شمالي ��ة والية لوى ،ومن جهة
اجلن ��وب والي ��ة �صحم ،وتطل م ��ن جهة ال�شرق عل ��ى بحر عم ��ان ،وحتدها من جه ��ة الغرب والية
الربمي ��ي .تبعد عن العا�صمة م�سقط حوايل 230كم ،وهي املركز الإداري ملحافظة �شمال الباطنة.
انظر :املو�سوعة العمانية ،مرجع �سابق� ،ص.2109
()8املو�سوعة العمانية ،مرجع �سابق� ،ص.3600
()9املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
()10املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1823
()11مط ��رح :تعد من �أهم الواليات ال�ست ملحافظة م�سق ��ط ،بحكم مكانتها التاريخية واحل�ضارية ،كما
تع ��د مركز التجارة والأعمال بالعا�صمة م�سقط؛ نظ ًرا لوجود امليناء واحلي التجاري بها ،ويقال �إن
ا�س ��م مط ��رح يدل على وجود مر�سى ال�سفن ،حيث يقال طرحت ال�سفينة �أجنرها مبعنى �أنها ر�ست
ووقفت ،وهناك من يقول ب�أن مطرح داللة على طرح الب�ضائع .انظر :م�سرية اخلري :م�سقط ،وزارة
الإعالم ،م�سقط1995 ،م� ،ص.76
()12م�سق ��ط :تط ��ل والية م�سقط على بحر عمان عرب �سل�سلة جبلية طويلة متتد من بندر ناجي املتاخمة
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لوالية مطرح من اجلهة ال�شمالية الغربية والواقعة بني قريتي مطرح وريام ،كما متتد قرى م�سقط
وجباله ��ا حتى قرية ال�سيفة عند م�شارف والية قري ��ات يف اجلنوب ال�شرقي .انظر :م�سرية اخلري:
م�سقط وزارة الإعالم ،م�سقط1995 ،م� ،ص.57
()13املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1823
()14فوزي ،مرجع �سابق� ،ص226؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1824
()15اب ��ن رزيق ،حميد بن محمد .الفتح املبني يف �سرية ال�سادة البو�سعيديني ،حتقيق :عبداملنعم عامر،
محمد مر�سي عبداهلل ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،ط ،5م�سقط2001 ،م� ،ص.255
()16ن ��زوى� :إح ��دى واليات محافظ ��ة الداخلية .تعد �أكرب م ��دن الداخلية ومركزه ��ا الإداري ،تبعد عن
العا�صمة م�سقط حوايل  170كم غرب ًا ،وهي ت�شتمل على عدد كبري من القرى املحيطة بها� ،إ�ضافة
�إلى �إقليم اجلبل الأخ�ضر .وتنق�سم �إداري ًا �إلى ثالث مناطق ،املقر الرئي�س للوالية وهي مدينة نزوى
ونيابتا بركة املوز واجلبل الأخ�ضر .يحدها �شرق ًا والية �إزكي ،وغرب ًا والية بهالء وجنوب ًا والية �أدم،
و�شما ًال �إقليم اجلبل الأخ�ضر والباطنة .انظر :املو�سوعة العمانية ،مرجع �سابق� ،ص.3647
()17ال�ساملي ،م�صدر �سابق� ،ص49؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1825
()18املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.552
()19املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1948
()20املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.552
()21املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1948
()22ال�ساملي ،م�صدر �سابق� ،ص.105
()23املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1948
()24غبا� ��ش ،ح�س�ي�ن عبيد غامنُ .عم ��ان الدميقراطية الإ�سالمي ��ة :تقاليد الإمامة والتاري ��خ ال�سيا�سي
احلديث ( ،)1970-1500ترجمة� :أنطوان حم�صي ،من�شورات دار اجلديد ،ط ،1بريوت1997 ،م،
�ص.115
()25املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص1948؛ فوزي ،مرجع �سابق� ،ص.226
()26فوزي ،مرجع �سابق� ،ص227؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1949
()27املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1949
()28املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3851
()29املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1949
()30املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1823
()31غبا�ش ،مرجع �سابق� ،ص.117
()32املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1823
()33فوزي ،مرجع �سابق� ،ص227؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3851
()34املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3852
()35املو�سوعة العمانية ،مج � ،9ص.3517

561

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

9 87

58

()36املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3852
()37املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3853
()38املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3853
()39املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3852
()40غبا�ش ،مرجع �سابق� ،ص120؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3853
()41امل�سكري ،مرجع �سابق� ،ص 100؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3852
()42امل�سكري ،مرجع �سابق� ،ص 102؛ غبا�ش ،مرجع �سابق� ،ص.122
()43املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3852
()44مك ��ران :تق ��ع مكران يف �أق�صى جنوب �إقليم بلو�ش�ستان يف �شبه القارة الآ�سيوية ،وي�شمل �أجزاء من
غ ��رب باك�ستان و�شرق �إيران وجن ��وب غرب �أفغان�ستان .ومكران عبارة ع ��ن �شريط �ساحلي يجاور
بحر العرب ،ويتميز باجلبال وال�سهول ال�صحراوية القاحلة .واملدينة الرئي�سية مبنطقة مكران هي
جوادر ،وقد كانت مقاطعة تابعة ل�سلطنة م�سقط بني عامي  ١٧٨٤و١٩٥٨م .للمزيد انظر :نبذة عن
بلو�ش�ستان ومكران الربيطانية ،مكتبة قطر الرقمية  >>/https://www.qdl.qaمت الو�صول
�إليها يف  ١٨مايو٢٠٢٢م.
()45فوزي ،مرجع �سابق� ،ص.227
()46املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3852
()47املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3852
()48املو�سوعة العمانية ،مج � ،10ص.3852
()49امل�سكري ،مرجع �سابق� ،ص.139
()50به�ل�ا� :إحدى واليات محافظة الداخلية .تعد من �أه ��م املواطن الأثرية يف �سلطنة عمان .وتقع على
بع ��د  200ك ��م من العا�صم ��ة العمانية م�سق ��ط .جتاورها والية ع�ب�ري التابعة ملحافظ ��ة الظاهرة،
ووالي ��ات نزوى واحلمراء ومنح التابع ��ة ملحافظة الداخلية .انظر:م�سرية اخل�ي�ر :الداخلية ،وزارة
الإعالم ،م�سقط1995 ،م� ،ص.48
(�)51إزك ��ي� :إح ��دى واليات محافظ ��ة الداخلية .يحدها اجلب ��ل الأخ�ضر من جهة الغ ��رب ،ومن الغرب
واجلن ��وب والي ��ة من ��ح ووالية ن ��زوى ،وحتدها والي ��ة �سمائل من جه ��ة ال�شمال ،وم ��ن ال�شرق والية
امل�ضيب ��ي مبحافظة �شمال ال�شرقية .م�ساحته ��ا حوايل 2500كم ،2انظر :م�سرية اخلري :الداخلية،
وزارة الإعالم ،م�سقط1995 ،م� ،ص.72
()52نخ ��ل :م ��ن والي ��ات محافظة جنوب الباطن ��ة ،تقع يف احلج ��ر الغربي على �سفح اجلب ��ل الأخ�ضر،
حتدها من ال�شمال واليتا وادي املعاول وبركاء ،ومن اجلنوب والية نزوى ،ومن ال�شرق واليتا ال�سيب
و�سمائ ��ل ،ومن الغ ��رب والية العواب ��ي .انظر :م�سرية اخل�ي�ر :الداخلية ،وزارة الإع�ل�ام ،م�سقط،
1995م� ،ص.76
()53املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص .1827-1826
()54املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1827
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()55املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1827
()56املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1827
()57املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.550
()58املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.550
()59املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.551-550
()60املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.551
()61املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.551
()62امل�سكري ،مرجع �سابق� ،ص.162
()63ه ��و �أحمد ب ��ن �سعيد بن �أحمد بن محمد بن خل ��ف بن مبارك البو�سعيدي ،يع ��ود ن�سبه �إلى القائد
العماين �أبي �سعيد املهلب بن �أبي �صفرة ،انظر :قراءات يف فكر الإمام �أحمد بن �سعيد البو�سعيدي،
املنتدى الأدبي ،م�سقط2011 ،م� ،ص.13
(�)64آدم� :إحدى واليات محافظة الداخلية .تقع يف اجلانب اجلنوبي من محافظة الداخلية ،حتدها من
ال�شمال واليتا منح وبهالء ،ومن اجلنوب واليتا محوت وهيما مبحافظة الو�سطى ،ومن ال�شرق والية
امل�ضيبي مبحافظة �شمال ال�شرقية ،ومن الغرب والية عربي مبحافظة الظاهرة .تبعد عن محافظة
م�سقط حوايل 223كم  .انظر :م�سرية اخلري :الداخلية ،وزارة الإعالم ،م�سقط1995 ،م� ،ص.54
()65املو�سوعة العمانية ،مج � ،1ص.93
()66املو�سوعة العمانية ،مج � ،1ص.93
()67اختل ��ف امل�ؤرخون يف تاريخ قي ��ام الدولة البو�سعيدية ،فنجد ابن رزيق يق ��ول� :إن بداية حكم �أحمد
ابن �سعيد كانت يف عام 1741م .وهناك من يذكر �أن البيعة بالإمامة لأحمد بن �سعيد متت يف عام
1749م عق ��ب تغلب ��ه على مناف�سه الإمام بلعرب بن حمري اليعربي ،يف حني ي�ؤكد لورمير وغريه من
امل�ؤرخني �أن �أحمد بن �سعيد تولى الإمامة يف 1744م ،بعد �أن طرد يف هذا العام �آخر جندي فار�سي
م ��ن بالده مب ��ا فيها م�سقط ،وال ��ر�أي الأقرب لل�صواب ه ��و �أن حكم الإمام �أحم ��د يف عام 1744م
كان بوج ��ود �إم ��ام مناف� ��س له من بقاي ��ا اليعاربة هو بلعرب ب ��ن حمري ،ثم جددت بيع ��ة الإمام يف
ع ��ام 1749م .انظ ��ر :القحطاين ،عبد القادر بن حمود .درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي ،املجل�س
الوطن ��ي للثقافة والفنون والرتاث ،الدوح ��ة2008 ،م� ،ص188؛ اخلرو�صي� ،صالح بن عامرُ .عمان
يف عهدي الإمام �سعيد وال�سيد �سلطان بن �أحمد البو�سعيدي (1804-1783م) ،بيت الغ�شام للن�شر
والرتجمة ،م�سقط2015 ،م� ،ص.54
()68املو�سوعة العمانية ،مج � ،1ص96؛ غبا�ش ،مرجع �سابق� ،ص.132
()69املو�سوعة العمانية ،مج � ،1ص.98
()70ب ��ركاء :تقع على ال�ش�ؤي ��ط ال�ساحلي ل�سهل الباطنة� ،شمالها والي ��ة امل�صنعة ،وجنوبها والية ال�سيب
التابع ��ة ملحافظ ��ة م�سقط ،و�شرقها بحر عم ��ان ،وغربها واليتا نخل ووادي املع ��اول .انظر :م�سرية
اخلري :الباطنة ،وزارة الإعالم ،م�سقط1995 ،م� ،ص.100
()71املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1765
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()72املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1765
()73املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1765
()74املو�سوعة العمانية ،مج � ،3ص.1149-1148
()75املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1820-1819
()76املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1820
()77املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1821-1820
()78املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1821
(�)79سمائ ��ل� :إحدى والي ��ات محافظة الداخلية .تبعد ع ��ن العا�صمة م�سقط ح ��وايل 85كم .يحد والية
�سمائ ��ل من ال�شمال والية بدبد ،ومن اجلنوب والية �إزكي وم ��ن ال�شرق والية امل�ضيبي ،ومن الغرب
والية نخل .انظر :م�سرية اخلري :الداخلية ،وزارة الإعالم ،م�سقط1995 ،م� ،ص.42
()80املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1776
()81املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص1785-1784؛ �أئمة و�سالطني الأ�سرة البو�سعيدية:

https://www.omaninfo.om/module.php?m=pagesshowpage&CatID=16
1&ID=780.

()82عقد ال�سيد �سعيد بن �سلطان معاهدات �صداقة وجتارة مع كل من الواليات املتحدة يف � 21سبتمرب
1833م ،وبريطاني ��ا يف  31ماي ��و 1839م ،ث ��م مع فرن�س ��ا يف  17نوفم�ب�ر 1844م .انظر :املو�سوعة
العمانية ،مج � ،5ص.1784-1782
()83املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1784
()84املو�سوعة العمانية ،مج � ،3ص.855
()85غبا�ش ،مرجع �سابق� ،ص.205-204
()86املو�سوعة العمانية ،مج � ،3ص.856
()87املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1691-1690
()88املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1690
()89املو�سوعة العمانية ،مج � ،7ص.2451
()90غبا�ش ،مرجع �سابق� ،ص231؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،7ص.2452
()91املو�سوعة العمانية ،مج � ،7ص.2452
()92املو�سوعة العمانية ،مج � ،7ص.2452
()93املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.693
()94املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.694
()95املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.695
()96ظف ��ار :تق ��ع محافظة ظفار عل ��ى م�سافة �أربعمائ ��ة و�ستني مي�ل ً�ا بحر ًيا �إلى الغرب م ��ن العا�صمة
م�سقط� �ـ ،وتت�ص ��ل من الغرب بحدود ال�سلطن ��ة مع اجلمهورية اليمينة ،وم ��ن ال�شمال بحدودها مع
اململك ��ة العربية ال�سعودية عرب �صحراء الربع اخلايل .انظر :م�سرية اخلري :ظفار ،وزارة الإعالم،
م�سقط1995 ،م� ،ص.12
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()97املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.697-695
()98مر�س ��وم �سلطاين رق ��م ( )96 /101ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة ،اجلري ��دة الر�سمية ،العدد
( 16 ،)587نوفمرب 1996م.
()99املو�سوعة العمانية ،مج � ،8ص.2776
()100غبا�ش ،مرجع �سابق� ،ص.244
()101املو�سوعة العمانية ،مج � ،8ص.2779-2777
()102تن ��وف� :إحدى الق ��رى التابعة لوالية ن ��زوى مبحافظة الداخلية .انظر:م�س�ي�رة اخلري :الداخلية،
وزارة الإعالم ،م�سقط1995 ،م� ،ص.27
()103غبا�ش ،مرجع �سابق� ،ص.277
()104املو�سوعة العمانية ،مج � ،8ص.2780-2779
()105النبه ��اين� ،س ��امل ب ��ن حمد .عمان يف عه ��د ال�سلطان تيم ��ور بن في�ص ��ل (1932-1920م) ،بيت
الغ�شام للن�شر والرتجمة ،م�سقط2015 ،م� ،ص.14
()106املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.802-801
()107ال�سي ��ب� :إحدى واليات محافظة م�سقط .تقع والية ال�سيب �إلى الغرب من والية بو�شر ،وتطل على
خلي ��ج عم ��ان ب�ساحل طولة  50كيل ��و مرت ،وتتكون من 24قري ��ة وبلدة .قدمي ًا كان ��وا ي�سمونها (دما
وال�سيب) ن�سبة �إلى �سيب املياه وتدفقها .انظر :املو�سوعة العمانية ،مرجع �سابق� ،ص.1929
()108النبهاين ،مرجع �سابق� ،ص59-58؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،1ص.73
()109النبهاين ،مرجع �سابق� ،ص.75-74
()110املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص803؛ النبهاين ،مرجع �سابق� ،ص.75
()111النبهاين ،مرجع �سابق36 ،؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،2ص.804
()112العتيق ��ي ،نا�ص ��ر �سعيد مب ��ارك .الأو�ضاع ال�سيا�سي ��ة العمانية يف عهد ال�سلط ��ان �سعيد بن تيمور
(1954-1932م) ،دار الفرقد ،دم�شق2015 ،م� ،ص.56
()113املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص .1768
()114العتيقي ،مرجع �سابق� ،ص96؛ املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص .1770
()115املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1769-1768
()116ا�ستم ��رت الثورة يف ظفار حتى منت�صف ال�سبعيني ��ات من القرن الع�شرين امليالدي ،حينما متكن
ال�سلط ��ان قابو�س بن �سعيد (2020 -1970م) من �إخمادها ،واالنت�صار على الثوار يف  11دي�سمرب
1975م .انظر :املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1769
()117املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1770-1769
()118املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص.1771
(�)119صالل ��ة :تق ��ع والية �صاللة على بح ��ر العرب ،وتبعد ع ��ن م�سقط حوايل �ألف و�أربع�ي�ن كيلو مرتًا
بر ًي ��ا ،وتعد العا�صمة الإدارية ملحافظة ظفار ،تت�صل من ال�شمال بوالية ثمريت ،ومن الغرب بوالية
رخي ��وت ،ومن ال�شرق بوالية طاقة .انظر :م�سرية اخل�ي�ر :ظفار ،وزارة الإعالم ،م�سقط1995 ،م،
�ص.44
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()120بليخانوف� ،سرجي .م�صلح على العر�ش قابو�س بن �سعيد �سلطان ُعمان ،ترجمة :خريي ال�ضامن،
دار الكتب والوثائق القومية ،ط ،1القاهرة2004 ،م� ،ص160؛ �أئمة و�سالطني الأ�سرة البو�سعيدية:
https://www.omaninfo.om/module.php?m=pagesshowpage&CatID=16
1&ID=780

()121البح ��راين ،عماد بن جا�سم .موحد عمان ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،الدار العربية للمو�سوعات،
ط ،1بريوت2011 ،م� ،ص58؛ بليخانوف ،مرجع �سابق� ،ص.181
()122البحراين ،مرجع �سابق� ،ص.63
()123املو�سوعة العمانية ،مج � ،5ص1769؛ �أئمة و�سالطني الأ�سرة البو�سعيدية:

https://www.omaninfo.om/module.php?m=pagesshowpage&CatID=161&ID
=780

()124البحراين ،مرجع �سابق� ،ص.67-66
(�)125أعلن ال�سلطان قابو�س عن مبادئ ال�سيا�سة اخلارجية ل�سلطنة عمان يف خطاب له مبنا�سبة العيد
الوطني الثاين لل�سلطنة يف  18نوفمرب 1972م .انظر :البحراين ،مرجع �سابق� ،ص.72
وال�صدوق»� ،صحيفة الر�أي
()126ب�صم ��اتٌ لبنانية يف �سرية ال�سلط ��ان «ال�شاطر ...الريا�ضي واملتف� � ّوق َ
الكويتي ��ة 16 ،يناي ��ر 2020م؛ ال�سرية الذاتي ��ة جلاللة ال�سلطان املعظم ،البواب ��ة الإعالمية ،وزارة
الإعالم� ،سلطنة عمانhttps://www.omaninfo.om :
()127مر�س ��وم �سلط ��اين رقم ( )82 /58برتقية ال�سيد هيثم بن طارق �آل �سعيد �إلى درجة وزير مفو�ض
بوزارة اخلارجية ،اجلريدة الر�سمية ،العدد (� 1 ،)247سبتمرب 1982م.
()128مر�س ��وم �سلط ��اين رق ��م ( )86 /2بتعي�ي�ن وكيلني ل ��وزارة اخلارجية ،اجلري ��دة الر�سمية ،العدد
( 15 ،)327يناير 1986م.
()129مر�س ��وم �سلطاين رقم ( )94 /110بتعيني �أمني عام لوزارة اخلارجية ،اجلريدة الر�سمية ،العدد
( 15 ،)539نوفمرب 1994م.
()130مر�س ��وم �سلطاين رق ��م ( )2002 /11بتعيني وزير لل�ت�راث والثقافة ،اجلري ��دة الر�سمية ،العدد
( 16 ،)713فرباير 2002م.
()131مر�س ��وم �سلطاين رقم ( )96 /101ب�إ�صدار النظ ��ام الأ�سا�سي للدولة ،اجلريدة الر�سمية ،العدد
( 16 ،)587نوفمرب 1996م.
( )132مر�س ��وم �سلطاين رق ��م ( )2021 /6ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة ،اجلريدة الر�سمية ،العدد
( 11 ،)1374يناير 2021م.
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حول كشاف الدواوين الشعرية األندلسية
نقد وتعقيب واستدراك ()1

�أ.د .محمد عويد محمد ال�ساير
تقدمي:

رب العامل�ي�ن ،وال�صالة وال�س�ل�ام على �سيد املر�سل�ي�ن ،وعلى �آله
احلم ��د هلل ّ
املتقني و�صحبه الغ ّر املنتجبني ،وبعد:
اطلع ��ت ب�آخرة «قريبة» ج ًّدا عل ��ى بحث �شيخ من �شي ��وخ الأدب الأندل�سي يف
ع�صرن ��ا الراه ��ن� ،أال وهو الأ�ستاذ الدكت ��ور �أحمد عبد الق ��ادر �صالحية� ،أ�ستاذ
الأدب الأندل�س ��ي يف جامعة حل ��ب يف البلد ال�سوري ال�شقيق ،وه ��و �أ�ستاذ كبري يف
عامل البح ��ث والت�أليف والتحقيق خ ��دم اللغة العربية ،وال�سيم ��ا الأدب الأندل�سي
ال ��ذي ع�شقه وكتب فيه �أك�ث�ر من ثالثني م�ؤل ًفا وجهدً ا حتقيق ًي ��ا منذ نيله الدرجة
العلمي ��ة فيه و�إلى كتاب ��ة هذه ال�سطور ،وفقه اهلل و�أط ��ال يف عمره ،ونفع امل�سلمني
وطلبة العلم مبا يكتب وي�ؤ ّلف وين�شر.
وه ��و من جمل ��ة �أ�ساتيذ كبار كان من ح�سن ظني ،ومحب ��ة اهلل يل �أن �أتعرف
عليهم ،و�أن �أكون يف دائرة اهتمامهم ومحط �أنظارهم ،من مثل :الأ�ستاذ املحقق
الثبت الكبري عبدالعزيز ال�ساوري الذي زودين وغمرين بكرمه وكتبه وكتب الإخوة
الأفا�ضل يف كل مكان مما ُتعنى بالأدب الأندل�سي ،وال�سيما مع الن�صو�ص املحققة
اجلدي ��دة ،ومنها البحث والعم ��ل مو�ضوع الكتابة والتعقي ��ب واال�ستدراك يف هذه
ال�سطور -حفظه اهلل ورعاه -ومن مث ��ل :الأ�ستاذ الدكتور �صالح جرار ،والأ�ستاذ
الدكت ��ور منجد م�صطف ��ى بهجت ،والأ�ست ��اذ الدكتور الب�شري الته ��ايل ،والأ�ستاذ
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الدكتور �أمين محمد ميدان ،والأ�ستاذ الدكتور �أحمد امل�صباحي ،والأ�ستاذ الدكتور
ر�شي ��د كناين ،وغريهم من �أبن ��اء الوطن العربي الكبري ف� ً
ضال ع ��ن الث ّلة العلمية
الطيب ��ة والكبرية من �أبناء وطننا العراقي العزي ��ز يف كل مكان وناحية فيه ،وهم
واحلم ��د هلل كرث ويكرثون ،وال �أريد ذكر الأ�سماء مخاف ��ة الن�سيان وال�سهو ،حفظ
اهلل اجلميع ووفقهم لرعاية العلم وخدمة �أهله املخل�صني يف كل مكان وزمان.
تعريف ونقد ملنهجية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد ال�صالحية:
كت ��ب الأ�ست ��اذ الدكت ��ور ال�صالحي ��ة بح ًثا مه ًّما ع ��ن ك�شاف دواوي ��ن ال�شعر
الأندل�س ��ي ،و ُن�ش ��ر هذا البحث يف جملة الرتاث العرب ��ي – دم�شق ،املر ّقم عددها
ب� �ـ ( ،)162واملن�ش ��ور بتاريخ ن�شرها �صيف 2021م ،عل ��ى ال�صفحات .140-113
ولق ��د بذل فيه امل�ؤل ��ف والباحث واملحق ��ق الدكتور �أحمد جه ��دً ا طي ًبا محمودًا يف
اجلم ��ع والرتتي ��ب والفهر�سة ،وهي �أعم ��ال �صعبة وجليلة اجله ��د ،كبرية على �أن
يق ��وم بها �شخ�ص واح ��د –مهما كان �أو كرب -ولكنه ا�ستط ��اع �أن ي�صل �إلى درجة
جيدة ومحرتمة يف �آليات العمل والتوثيق وا�ستق�صاء الدواوين الأندل�سية املحققة
وامل�صنوع ��ة ،ولكن -لكل عمل من �أعمال بني الب�ش ��ر ،وال�سيما الفكرية والبحثية
والثقافي ��ة ،وال�سيم ��ا م ��ع الفهار� ��س والك�شاف ��ات واملعاج ��م املخ�ص�ص ��ة للت�أليف
والت�صني ��ف والفهر�س ��ة والتحقيق والتوثيق -يبقى بحاجة �إل ��ى الزيادة والتعقيب
واال�ستق�ص ��اء والإ�ضافة والزي ��ادة ،طب ًعا مبا يخدم اجلميع م ��ن �أ�ساتيذ وباحثني
ودار�س�ي�ن وطلبة علم يف املو�ضوع �أو يف العلم الذي ي�أتي به �إلى باحث يف الفهر�سة
والتوثي ��ق و�صن ��ع الفهار�س والك�شاف ��ات .وهو الأمر الذي كان م ��ع ك�شاف دواوين
ال�شع ��ر الأندل�سي الذي دبج �صفحاته العطرة الأ�ستاذ �أحمد عبدالقادر �صالحية،
فبع ��د الق ��راءة الكبرية واملتتالي ��ة لعمله مرة وثانية وثالثة ب ��دت يل هذه املالحظ
النقدي ��ة عل ��ى عمل ��ه ،ومن ث � َّ�م امل�ستدرك على م ��ا جاء به م ��ن �أ�سم ��اء ال�شعراء
الأندل�سي�ي�ن ودواوينهم وجمموعاتهم ال�شعرية ،ف�أرجو �أن يت�سع �صدره ملا �س�أكتب،
و�أن ي�أخ ��ذ مبا د ّونت �إن �شاء يف قابل �أعماله ،وال�سيما يف عمله هذا �إن �أراد �إعادة
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ن�ش ��ره يف كتاب م�ستقل� ،أو يف بحث علمي جدي ��د يحلو له �أن ي�ضيف ما ا�ستدركته
عل ��ى عمله وك�شافه ،وهو مفيد �-إن �شاء اهلل تعالى -للإخوة الباحثني والدار�سني
يف الأدب الأندل�س ��ي يف كل مكان ،ويف عموم ع�صور �أدبنا العربي احلديث ،و�أظنُّ
جازم ��ا �أن الباحث واملحقق ال�صالحية يعرف ه ��ذه الأهمية جيدً ا ،و� اّإل ملا ذكرها
ً
يف مقدم ��ة عمله ،وع ��اب على طلب ��ة الدرا�س ��ات العلي ��ا يف الأدب الأندل�سي وهم
ال يذكرون مثل هاته الدواوين واملجموعات ال�شعرية الأندل�سية املحققة وامل�صنوعة،
وهي كثرية ومن�شورة ومتداولة ...بال م�سوغ يف درا�ساتهم و�أبحاثهم اجلامعية؟!
قل � ُ�ت ومن اهلل التوفيق وال�س ��داد� :إن العرثات التي جاء بها الدكتور �صالحية
فيه ��ا الكثري من الت�أم ��ل البحثي والتفكري العلم ��ي؛ �إذ �إن عن ��وان بحثه( :ك�شاف
الدواوي ��ن ال�شعري ��ة الأندل�س ّي ��ة) ال ميثل اجله ��د الذي ُب ��ذل يف �صفحات البحث
�أب ��د ًا ،وال �أري ��د التطرق �إلى معنى الك�شاف وداللته اللغوي ��ة� ،إذ يوحي بالكثري من
امل�ضم ��ون والفهر�سة الت ��ي جاءت للدواوين ال�شعرية يف عم ��ل الدكتور ال�صالحية
وبحثه املفهر�س لتلكم الدواوين يف ال�شعر الأندل�سي.
كلم ��ة الدواوي ��ن قد ال تطلق على املجموع ال�شع ��ري امل�صنوع الذي جاء ب�شكل
كبري يف عمل الدكتور �صالحية ،ويف �أعمالنا من قبله .كلمة الديوان ال�شعري غال ًبا
ما تكون للدي ��وان ذي املخطوط الأ�صل ،وحتقيق هذا الديوان يكون على وفق هذه
املخط ��وط �أو على جمع من الن�س ��خ اخلطية ،و�إلى ما هنالك من خطوات التحقيق
املعتم ��دة املعروفة يف املدار�س العلمية التي ُتعنى به ��ذا العلم؛ العراقية وامل�صرية
وال�شامية ..وكما يعرف ذلك اجلميع ،ومنهم املحقق الدكتور ال�صالحية.
كان بودي �أن يكون العنوان ((ك�شاف الدواوين ال�شعرية املحققة واملجموعات
ال�شعرية امل�صنوعة بالأندل�س)) ..ومن اهلل ال�سداد.
� ً
مفتوحا ووا�س ًعا للآخرين حني
أي�ضا ترك الأ�ستاذ الدكتور ال�صالحية الباب
ً
مل ي�ض ��ع عنوا ًنا جزئ ًّيا يبينّ فيه ما يري ��ده من هذا الك�شاف ،الفهر�سة ..اجلمع..
التوثي ��ق� ..إلى عمل ��ه قي ًما ومنج ��زً ا وفك ًرا ،ف ��كان الأهم �أن يقال بع ��د الك�شاف:
569

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

9 87

58

درا�سة يف الت�صنيف مع فهر�سة الدواوين �أو ت�صنيف ومعجم� ،أو ت�صنيف وفهر�سة
وتقدمي ...كانت جميلة ورائعة ،يتكامل بها العمل لو فعلها –غفر اهلل له -ونتمنى
�أن يفعلها يف قابل �أعماله وك�شافاته هذه ،ليزداد العمل تكام ًال ،ويقرب �إلى التمام
ال ��ذي ن�سعى للو�صول �إلى �أعلى درجات ��ه –بف�ضل اهلل وم ّنه– ولن يكون التمام � اّإل
بالن�صح والإِر�شاد ،وت�ضافر اجلهود جمي ًعا.
ه ��ذا فيما يخ�ص عنوان بحث الأ�ستاذ الدكت ��ور ال�صالحية� ،أما فيما يخ�ص
املقدم ��ة الت ��ي دبجها لعمله هذا ،فه ��ي ال تخلو من الق�صر ال�شدي ��د �أو ًال ،ومن ّثم
ن�سي ��ان اجله ��ود املبذولة من قب ��ل عمله هذا وال�ص ��دود عنه ��ا( ...؟!) ،ومن ّثم
املبالغة غري املربرة يف الق�سم منها.
�أما الق�صر ال�شديد ،فال تكاد تزيد املقدمة على �صحائف معدودة ومخت�صرة
بائ�سا �أحيا ًنا ،وهو ال ��ذي يقول فيها على ال�صحيفة ذات الرقم
اخت�ص ��ا ًرا �شديدً ا ً
(( :)116لذل ��ك �أتق ّدم جلميع دار�س ��ي الأدب الأندل�سي ومحبي ��ه بفهر�سة ثانية
للدواوي ��ن الأندل�سية ا�ستغرقت مني �سنوات طوا ًال يف البحث والتق�صي ،)...ف�أين
الفهر�س ��ة الأولى �سيدي اجللي ��ل؟! �أو ملن؟! هذه املقدم ��ة ذات ال�صفحات القليلة
هي جملة ال�سنوات الطوال من البحث والتق�صي؟! و�أين جهد من �س َب َقك؟! وملاذا
جتاو ُزهم �أو ن�سيان ف�ضلهم وعملهم؟! و�أنت املحقق امل�ؤلف الثبت؟!
ويف املقدم ��ة من املبالغات الت ��ي ال م�سوغ لها ،التي يدح�ضه ��ا الدليل العلمي
البحثي ،وما ُين�شر يف الأدب الأندل�سي من م�صادر ومظان �أغنت الأدب الأندل�سي
كثري ًا ،وجعلت �شخ�صيته �أ�صلية قوية تفوق �أحيان ًا ال�شعر يف امل�شرق وتتغلب عليه،
�أم ��ا ما ذكره الأ�ستاذ ال�صالحية يف مقدمت ��ه الق�صرية هذه على ال�صحيفة ذات
الرق ��م (( :)114وثمة �أم ��ر بالغ اخلطورة يف �ش�أن امل�ص ��ادر الأندل�سية ذاتها هو
قلت عنه:
�إتالف ق�سم كبري م ��ن �أ�صولها املخطوط ،وحرق الكثري منها .)...فقد ُ
تخرج يف كل يوم بل ويف �ساعة ع�شرات املخطوطات الأندل�سية يف الأدب والفل�سفة
والتاريخ واملنطق واجلغرافيا والطب والفلك ،وحتى يف اخلطوط العربية ،وال�صور
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الت�شكيلي ��ة ،ما ي�سعد به كل عربي وكل طال ��ب يف �إ�سبانيا وتركيا وم�صر والعراق،
ينج ��زون املخطوط بعد املخطوط ،وي�شهرون وين�ش ��رون العمل بعد العمل بحر�ص
ودقة ومتابعة ومالحقة للمظنة الواحدة ،وملا تزل املخطوطات ،وال�سيما يف الأدب
الأندل�س ��ي ،ت ��زداد ظهور ًا يوم� � ًا بعد يوم ،وه ��ي مق�صد طلبة العل ��م يف درا�ستهم
و�أبحاثه ��م ور�سائله ��م و�أطاريحه ��م ،ف�ل�ا م�ب�رر من �صاح ��ب ك�ش ��اف الدواوين
الأندل�سية ملثل هذه ال�سطور ،وال تتواجد هذه اخلطورة باملبالغة التي ذكرها �أبد ًا،
مي�س الأندل�س
كما �أن عوادي الزمن وعواقب اهلل للب�شر بذنوبهم وقب�ضه العلم ال ُّ
فق ��ط ،و�إمن ��ا كانت يف ال�شرق وال�سيما مع الأماكن املح ��ررة التي فتحها امل�سلمون
م ��ن غري البل ��دان العربية يف كل زمن ،ف�أرج ��و من �أ�ستاذن ��ا ال�صالحية مراجعة
عباراته هذه والتخفيف من غل ّوها غري امل�ستحق.
و�أم ��ا �آث ��ار ال�سابق�ي�ن يف عم ��ل الفهار� ��س وك�شاف ��ات الدواوي ��ن ال�شعرية يف
الأندل� ��س ويف باقي ع�ص ��ور الأدب العربي منذ الع�صر اجلاهل ��ي �إلى يومنا هذا،
فهي كثرية وجليلة ُي�ستحق �أن ُي�شار �إليها بكل بنان ورفعة و�سمو ،واجبة االحرتام.
موجب ��ة الف�ضل والإ�ش ��ادة لعلماء ف�ضالء �أج�ل�اء ،خدموا العل ��م والأدب على مر
الع�ص ��ور والدهور م ��ن كل بلد وم�صر .وهي على حد علم ��ي املتوا�ضع الب�سيط يف
وك ��د الأ�ستاذ الدكتور ال�صالحي ��ة ويف جمال اهتمامه ومعرفته ،ف ِل َم لمَ ْ ُي�شر �إليها
يف مقدمت ��ه الب�سيطة الق�صرية ه ��ذه؟! وهي من �صلب عمل الباح ��ث ومن �آلياته
املنهجي ��ة العلمي ��ة التي يع ّد الأ�ستاذ ال�صالحي ��ة خب ًريا علم ًّيا متقن� � ًا لها؟! ُمع ِّلم ًا
لأجي ��ال و�أجي ��ال بتلكم الآليات واملنهجي ��ة؟! ومن تلك الأعم ��ال التي �سبقت عمل
الأ�ست ��اذ الدكت ��ور ال�صالحية يف ك�شافه لدواوين ال�شع ��ر الأندل�سي ،والتي اعتنت
وب ّين ��ت جهود الباحث�ي�ن واملحققني الع ��رب وامل�شرقيني يف حتقي ��ق ال�شعر العربي
ون�شره و�إ�شهاره ف� ً
ضال عنه ال�شعر الأندل�سي ،ما ي�أتي:
1 .1معج ��م الدواوي ��ن الأندل�سي ��ة ب�ي�ن التحقيق العلم ��ي والن�ش ��ر التجاري:
�أ .د .جمع ��ة �شيخة ،وهو من �أوائل الأعمال البحثية التوثيقية التي ُعنيت
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بال�شع ��ر الأندل�سي توثيق ًا وفهر�س ًا �إلى زمن حتري ��ره ،وهو عام 1996م،
ون�شره الأ�ستاذ الفا�ضل �شيخة يف جملة درا�سات �أندل�سية بعددها .16
ومم ��ا زاد ه ��ذا العمل �أهمي ��ة و�شهرة ما ُكت ��ب عنه وعلي ��ه من املالحظ
املنهجي ��ة والفهر�سية والتعقيب والإ�ضافة التي طال ��ت فهر�سه ،وهي للباحث
محم ��د ب ��ن عويد ال�ساير ،ون�شر ه ��ذه املالحظ يف املجل ��ة نف�سها بعددها 32
و�سنتها 1425هـ – 2004م� ،ص .50 -43
2 .2معجم ال�شع ��راء الأندل�سي�ي�ن واملغاربة :د .عفي ��ف عبدالرحمن -رحمه
اهلل -املن�شور يف املجمع الثقايف� -أبو ظبي ،ط2003 ،1م.
وه ��و جه ��د قيم كبري ُيعنى برتاج ��م ال�شعراء يف الأندل� ��س واملغرب ،ومن
ثم ذك ��ر دواوينهم املحقق ��ة وجمموعاته ��م ال�شعرية امل�صنوع ��ة مع م�صادر
الرتجمة الأ�سا�سية مف�صلة.
3 .3معج ��م الرتاث ال�شعري املطبوع :د� .سامي مك ��ي العاينُ ،ن�شر عن مركز
البحوث والدرا�س ��ات الإ�سالمية –الوقف ال�سني العراقي� ،سل�سلة �إحياء
ال�ت�راث  ،78ط1426 ،1ه� �ـ – 2006م .وكتب عنه وع ��ن دواوين ال�شعر
الأندل�س ��ي فيه محمد بن عوي ��د ال�ساير بحث ًا طوي�ل ً�ا يف الإ�ضافة والنقد
والتعقي ��ب واال�ستدراك ،رحم اهلل تعالى �شيخ ��ي العاين وطيب اهلل ثراه
الذي علمني هذا العلم وكيفية الكتابة فيه مبا ُي�ستحقُ و ُيثنى.
4 .4فهار� ��س دواوين ال�شع ��راء يف املجاميع والدوري ��ات واملجالت  :د .محمد
عبداجلب ��ار املعيبدُ ،ن�شر ع ��ن معهد املخطوطات العربي ��ة يف القاهرة،
ط1998 ،1م .وكتب عنه وعن دواوين ال�شعر الأَندل�سي التي ُفهر�ست فيه
محم ��د بن عويد ال�ساير بحث ًا يف الإ�ضافة والتعقيب والنقد واال�ستدراك،
�أف ��اد منها يف جم ��ع بع�ض الأ�شع ��ار الأندل�سية اجلدي ��دة� ،أو اال�ستدراك
من الأ�شعار الأندل�سي ��ة املحققة وامل�صنوعة ُن�شر العمل يف كتابه :زمردة
الأندل� ��س (درا�س ��ات وببلوغرافيا) ،دار غي ��داء – عمان ،ط2012 ،1م،
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�ص .109-79رحم اهلل �أ�ستاذن ��ا املحقق الكبري املعيبد ،ووفق وغفر اهلل
ملن كتب عنه مبا ُي�ستحق و ُيثنى.
5 .5ن�شر ال�شعر وحتقيقه يف العراق حتى نهاية القرن ال�سابع ع�شر الهجري:
د .عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر ود .عبا�س هاين اجل ��راخُ ،ن�شر الكت ��اب يف دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة – بغداد ،ط2000 ،1م.
اعتن ��ى املحقق ��ان العاملان الفا�ض�ل�ان بال�شعر الأندل�س ��ي حتقيق ًا وجمع ًا
وتوثيق� � ًا وا�ست ��دراك ًا مع جمل ��ة دواوين ال�شع ��ر العربي يف الع�ص ��ور الأخرى،
وذك ��را كل �ش ��يءٍ فيه مهما �صغ ��ر ،وذلك داللة على اجله ��د الطيب املبارك،
والدق ��ة املتناهية املعروفة من قبلهما يف العمل البحث ��ي العلمي ،وال�سيما مع
�صنع الفهار�س والك�شافات والببلوغرافيا.
6 .6مو�سوعة �شعراء الع�صر الأندل�سي :محمد العري�سُ ،ن�شر عن دار اليو�سف
– بريوت ،ط2005 ،1م.
في ��ه من اخلطل وبع�ض الت�س ��رع يف املعلومات عن ال�شع ��راء الأندل�سيني،
ولي� ��س فيه مظان كما مل يع� � ّرف الباحث الكرمي َمبن لدي ��ه ديوان �أو جمموع
�شع ��ري محقق �أو م�صنوع من ال�شعراء الواردة �أ�سما�ؤهم يف املجموعة ،ولكنه
عمل يجب �أن ُي�شار �إليه ،و�أن حترتم حقوق م�ؤ ّلفه مهما كانت وبلغت.
7 .7ببلوغرافيا الرتاث ال�شعري العربي من الع�صر اجلاهلي حتى �سنة 1000
للهج ��رة :د .محم ��د �أحمد �شه ��ابُ ،ن�شر عن دار نين ��وى – دم�شق ،ط،1
2011م.
كت ��ب عنه الأخ والزمي ��ل الأ�ستاذ الدكتور محمود �شاك ��ر �ساجت (�أ�ستاذ
الأدب الأندل�س ��ي يف كلية الرتبي ��ة للعلوم الإن�سانية يف جامع ��ة الأنبار) بحث ًا
طوي�ل ً�ا بينّ مدى نق�ص املعلومات فيه فيما يخ� ��ص ال�شعر الأندل�سي وحتقيق
دواوين ��ه و�صن ��ع جمموعاته ،ومن ّثم ا�ست ��درك عليه م ��ن الدواوين ال�شعرية
الأندل�سية املحققة وامل�صنوعة ،مما مل يذكرها الدكتور محمد ،وخ�صّ ذلك
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يف بحثه الذي كان من بني بحوث كتابه( :مع ال�شعر وال�شعراء يف الأندل�س)،
دار غيداء-عمان ،ط1434 ،1هـ2013 -م� ،ص.295-243
8 .8ر�سال ��ة الباحث ��ة �سرى طه يا�س�ي�ن املو�سومة بـ ( :م�ص ��ادر درا�سة الأدب
الأندل�س ��ي من ع�صر املرابطني حتى نهاي ��ة احلكم العربي يف الأندل�س)
م ��ن اجلامعة امل�ستن�صري ��ة – كلية الرتبية ،ب�إ�ش ��راف :الأ�ستاذ الدكتور
هدى �شوكة بهنام2005 ،م.
وفيه ��ا ف�صل عن الدواوين ال�شعرية الأندل�سية املحققة وامل�صنوعة ف� ً
ضال
ع ��ن امل�ستدركات التي ُعملت على �أي ديوان �أو جمموع ،وهي جهد كبري ورائع
وفقت �إليه الباحثة الكرمية بتعبها و َن�صبها الطويل ،ف� ً
ضال عن جهد م�شرفتها
الكبرية معها ،وفقهما اهلل –�سبحانه وتعالى -لكل خري وبركة.
9 .9معجم الدواوين الأندل�سية املحققة وامل�صنوعة :محمد بن عويد ال�ساير،
ُن�ش ��ر �أو ًال يف جمل ��ة ُ�س َّر م ��ن ر�أى يف العراق ،بالع ��دد ،33 :مج 26ال�سنة
الثالث ��ة2010 ،م .ومن َّثم كتابه� :أبح ��اث ودرا�سات يف ال�شعر الأندل�سي،
دار الكتب العلمية– بريوت ،ط1435 ،1هـ2014 -م� ،ص.227 -203
وكتب عنه الأ�ستاذ الدكتور محمود �شاكر �ساجت اجلنابي من املالحظات
والتقيي ��دات عليه ،ف� ً
ضال عن م�ستدرك لطيف ومهم بدقة وعناية وج ّدة ،فله
مني وعن الباحثني والدار�سني واملحققني يف ال�شعر الأندل�سي ويف عموم �أدبنا
العربي الكبري كل ال�شكر والو ّد واالحرتام.
1010معج ��م الدواوي ��ن املحققة يف العراق :د .عبا�س ه ��اين اجلراخ ،ن�شر يف
الكفيل – كربالء ،ط2017 ،1م.
وه ��و جهد كبري ومميز لباحث ومحقق وم�صنف �أنفق على �أعماله الكثري
من اجلهد والوقت واملال ،فكانت تلكم الأعمال مما �أ�سعدتنا و�أ�سعفتنا بالكثري
م ��ن املعلومات القيم ��ة حني الرجوع �إليه ��ا .وهو ي�شم ��ل يف فهار�سه وعناوين
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دواوي ��ن �شعرائ ��ه ،و�أ�سم ��اء محققيه ��ا الكث َري م ��ن دواوين الأندل� ��س قدمي ًا،
وب�صنع ��ة املحدث�ي�ن من العلم ��اء واملحقق�ي�ن العراقيني يف الكت ��ب واملجالت
والرواي ��ات ،ف� ً
ضال عن امل�ستدركات والتعقيب ��ات .و�سيوا�صل الدكتور اجلراخ
عمله القيم املهم هذا بطبعة ثانية ي�ضيف �إلى طبعته الأولى ما فاتها ،ويزيد
يف اال�ست ��دراك عليه ��ا وهو املع ��روف بذل ��ك ،وامل�شهور في ��ه يف �أعماله ك ّلها،
حفظه اهلل ورعاه ووفقه للعلم وحت�صيله ون�شره.
1111مو�سوعة �شعراء الأندل� ��س :محمد مو�سى الو�شح� ،صدر عن دار دجلة يف
ع ّم ��ان ،بطبعته الأَولى ،للعام 2008م ،ب�أكرث من � 300صحيفة من القطع
الكبري ،وفيه تراجم لل�شعراء الأندل� ��س وبياناتهم ال�شخ�صية والثقافية،
ومظ ��ان الرتجمة بح�سب الرتاجم الأبتثي ��ة ،وفيه َجهد قيم ومحمود �إلى
�سنة ِ�إخراج الكتاب وطبعه.
ورمب ��ا تك ��ون هناك فهار� ��س �أُخرى لل�شع ��ر الأندل�س ��ي� ،أو لل�شعر العربي
ودواوين ��ه وجمموعاته ال�شعرية� ،أو ك�شافات ملا ُن�شر من دواوينه وجمموعاته،
مل ��ا ن�سمع به ��ا �أو نراها �أو نقر�أ عنها ،وهذا من اهتم ��ام الباحثني والدار�سني
اليوم يف كل مكان ،ع�سى �أن نراها قريب ًا يف املكتبة الأدبية الرتاثية ،وت�ضيف
�إلى �أعمالنا وك�شافاتن ��ا وفهار�سنا مزيد ًا من املعلومات والبيانات عن �أ�شعار
الأندل�سيني وحياتهم وما ُحقق من دواوينهم.
ومن مالحظاتي على مقدم ��ة عمل الأ�ستاذ الدكتور �صالحية ك�شاف دواوين
ال�شعر الأندل�سي ذك ُره للطبعة الف�ضلى للديوان ال�شعري الأندل�سي املحقق �أو
املجموع ال�شعري امل�صنوع (ومل يف ّرق بينهما يف عمله).
وذك ��ر �أن الطبع ��ة الف�ضلى املعتمدة ما ُو�ضع له ��ا (*) ،كما ذكر يف كتبه
عل ��ى ال�صحيفة ذات الرقم ( .)116قل � ُ�ت :لي�س ذلك بر�شيد عند �أهل العلم
وخ�ب�راء البحث العلم ��ي ،فالأ�ص ��ح والأف�ضل م ��ن الباحث وامل�ؤل ��ف الدكتور
ال�صالحي ��ة �أن يذك ��ر �أرقام ًا يف املنت ،وتكون هناك �إح ��االت يف الهام�ش ملثل
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هذه الطبعات ،ف�ضال عن �أنه مل يذكر �أ�سباب تف�ضيل هذه الطبعة على تلك،
وتق ��دمي هذه الن�ش ��رة على غريها؟! ور�أيت �أَن مثل ه ��ذه الأمور مهمة للبحث
العلمي يف �صنع الفهار�س والك�شافات والببلوغرافيا وال�سيما مع عمل الدكتور
ال�صالحية هذا ،الذي قال عنه �إنه جهد �سنني طوال من البحث والتق�صي...
ف�أين هذا اجلهد يف مقدمته؟!
ث ��م بع ��د املقدمة التي و�ضعها الدكت ��ور ال�صالحية لعمل ��ه البحثي هذا ،وهي
كم ��ا قلت �آنف ًا امنازت بالق�ص ��ر والب�ساطة� ،أنتقل �إلى طريق ��ة ت�صنيف الدواوين
ال�شعري ��ة الأندل�سي ��ة املحققة ،واملجموعات ال�شعري ��ة امل�صنوعة يف عمل الك�شاف
عن ��د الدكت ��ور ال�صالحية ،الذي قال عنه ��ا يف بحثه على ال�صحيف ��ة ذات الرقم
(� )116إن ��ه اتبع املنهج التاريخي لوفي ��ات ال�شعراء يف ذكر دواوينهم وجمموعات
�أ�شعاره ��م ،ومن ّثم بياناتها وال�سيم ��ا يف الق�سم الأول� .أما يف الق�سم الثاين فقال
عن ��ه( :والق�س ��م الثاين :جماميع ال�شع ��ر الأندل�سية املن�ش ��ورة يف جمالت �صغرية
وغري مكتملة غالب ًا .)...وال �أعرف ملاذا َف َ�صل هذا الق�سم عن الق�سم الأول؟! علم ًا
�إن يف الق�س ��م الأول املجاميع التي ُحققت و ُن�ش ��رت يف الدوريات العلمية املحكمة،
وملن يراجع الق�سم الأول �سريى ذلك جلي ًا ،مما �أوقع الدكتور ال�صالحية يف خطل
التق�سيم وتكرار املجموع ال�شعري �أكرث من مرة واحدة ،وهو خلل يف املنهج العلمي
البحث ��ي مم ��ا ال ير�ضاه له اجلميع .ولنربهن على �صحة م ��ا ندعي ونزعم ،وحتى
ال يرمين ��ا الأ�ستاذ الدكتور ال�صالحية بالتجني والتهج ��م عليه وعلى عمله؛ �إليك
الأدلة الآتية يف اخللط بني الق�سمني يف عمل املحقق واملفهر�س ال�صالحية:
•عل ��ى ال�صحيف ��ة ذات الرق ��م ( )117م ��ن بحث ��ه جاء ب�شع ��ر ابن �سالم
الأندل�س ��ي (ق 3هـ) ،الذي جمع ��ه د .رعد نا�صر ماي ��ود الوائلي ،ون�شره
يف جمل ��ة كلية الرتبية –بابل2001 ،م .وكان حقه �أن يكون من الفهر�سة
والت�صني ��ف يف الق�س ��م الث ��اين .وقال ع ��ن م ��كان ن�شره :جامع ��ة بابل،
وقعت فيه عندما عملت (معجم الدواوين الأندل�سية
بغ ��داد ...وهو خط�أ ُ
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املحقق ��ة وامل�صنوعة) ،ونبهني عليه د .محم ��ود �شاكر �ساجت حني كتب
مالحظ ��ة علمية نقدية على عملي ،هل يا ترى وقع حافر ال�صالحية على
نحو ما حوى بحثي؟! �أم يا ترى ُ�سلخ التدوين؟! و ُن�سخت املعلومات  -واهلل
تعالى �أعلم -؟!.
•عل ��ى ال�صحيف ��ة ذات الرق ��م ( )121م ��ن بحث ��ه جاء ب�شع ��ر محمد بن
عبدالواح ��د �أب ��ي الف�ضل البغ ��دادي (ت 455ه� �ـ) الذي جمع ��ه وحققه
ون�ش ��ره د .حلم ��ي �إبراهي ��م الكيالين ،يف جملة م�ؤت ��ة – الأردن ،مج،27
ع1992 ،1م .وكان ح ��ق ه ��ذا العمل م ��ن الفهر�سة والت�صني ��ف �أن يكون
يف الق�س ��م الثاين م ��ن العمل؛ لأنه ُن�شر يف دورية علمي ��ة ،كما �أراد لعمله
الدكت ��ور �صالحية �أن يك ��ون يف ق�سمني مختلف�ي�ن ..وال �أدري لمِ َ لمَ ْ يفعل
ذل ��ك؟! وحت ��ى ال �أغادر بيان ��ات ال�شع ��ر يف الفقرة الثاني ��ة يف الفهر�سة
الثانية ،الديوان املجموع املحقق على وفق الرواية الثانية لأ�شعار ال�شاعر
العربي يف الأندل�س؛ ذكر الدكتور �صالحية َ
عمل ال�سيد �سامر محمد ديب
يف جم ��ع �أ�شعار البغ ��دادي وتوثيقها ودرا�ستها و�صنعته ��ا على �أنه ر�سالة
ماج�ستري � ِأجيزت من جامعة دم�شق  .2007ولكن مل يذكر الكلية ،وحتى
ا�س ��م امل�شرف على الر�سالة العلمية القيم ��ة هذه ،وهو �إخالل يف املنهج،
ف�ض�ل ً�ا عن ذل ��ك والأهم �أن هذه الر�سالة ُطبع ��ت يف كتاب م�ستقل �صدر
عن الهيئة العام ��ة للثقافة والرتاث يف �أبو ظبي ،للعام 2020م .ومن هنا
جت ��در الإ�شارة �إلى �أن الكتاب �أولى و�أبهى ،وه ��ي تزيد من عمل الدكتور
ال�صالحي ��ة يف ك�شافه ه ��ذا ر�صانة و�إحكام ًا ،وال�سيما �أن ��ه �أنفق �سنوات
طوا ًال يف اجلهد والبحث والتق�صي!!!
مخت�صا ب�شعر الأمري
•على ال�صحيفة ذات الرقم ( )121من بحثه ما جاء
ًّ
املعت�ض ��د (ت 461هـ) .ذكر املفهر�س ال�صالحي ��ة عمل املحقق املرحوم
الدكت ��ور محمد جمي ��د ال�سعيد يف ن�شرت ��ه الأولى جملة امل ��ورد العراقية
577

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

9 87

58

الرتاثي ��ة ،بعددها الثاين ،وجملدها اخلام�س يف ع ��ام 1976م .وهو �أم ٌر
فهر�س ��ي يج ��ب �أن ينقل �إلى الق�سم الثاين من عم ��ل الدكتور ال�صالحية
وك�شافه هذا.
•عل ��ى ال�صحيفة ذات الرقم ( )123من بحث الدكتور ال�صالحية ،وفيما
يخ�� �صّ �شعر ابن وهبون املُر�س ��ي (ت 483هـ) ،وعم ��ل وحتقيق الأ�ستاذ
مبارك اخل�ضراوي يف هذا اجلمع والتحقيق �أ�شار املفهر�س الفا�ضل �إلى
أعداد
�أن ن�ش ��رة الأ�ستاذ اخل�ضراوي يف جملة درا�سات �أندل�سية منجمة ب� ٍ
كثرية ول�سن ��وات 1997-1993م ،وكان الأ�صح �أن ينقل هذه الفهر�سة يف
�شعر ال�شاعر ابن وهبون املر�سي �إلى الق�سم الثاين من ك�شافه هذا.
•يف ال�صحيف ��ة ذات الرقم ( )124من بحث الدكت ��ور ال�صالحية واملادة
ال�شعري ��ة التي تخ�صّ ال�شاعر عبداهلل بن محم ��د بن ال�سيد البطليو�سي
(ت 521هـ) ،ذكر حتقيق الأ�ستاذ الدكتور �صاحب جعفر �أبو جناح لهذا
ال�شع ��ر ،الذي ن�شره يف جملة امل ��ورد العراقية بعدده ��ا الأول ،وجملدها
ال�ساد� ��س ،للعام 1977م .وكان ��ت حتت عنوان (ابن ال�سي ��د البطليو�سي
حيات ��ه� ،آرا�ؤه يف اللغ ��ة والنحو� ،شع ��ره) .وكان حقه �أن يك ��ون يف الق�سم
الثاين من ك�شاف الدكتور ال�صالحية.
وحت ��ى ال �أغ ��ادر بيانات التحقيق واجلم ��ع ل�شعر هذا ال�شاع ��ر اللغوي الكبري
قلت:
ُ
�إن الأ�ست ��اذ الدكتور �صاحب جعفر �أبو جناح �أعاد ن�شر هذا املجموع جمدد ًا،
و�ص ��در املجم ��وع ال�شعري اجلدي ��د عن جمهوري ��ة العراق ،ديوان الوق ��ف ال�سني،
مرك ��ز البح ��وث والدرا�س ��ات الإ�سالمية ،املو�سوع ��ة الإ�سالمي ��ة ( ،)8يف طبعته
الأولى1428 ،هـ 2007 -م ،حتت عنوان (ابن ال�سيد البطليو�سي اللغوي الأديب).
والإ�شارة �إلى هذه الطبعة �أع ُّز و�أتقى.
•على ال�صحيفة ذات الرقم ( ،)125من عمل الدكتور ال�صالحية وبحثه
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وك�شاف ��ه ،وهي امل ��ادة التي تخ�ص ال�شاعر الأندل�س ��ي الكبري ابن عبدون
اليابري (ت 527هـ)� ،أي�ض ًا جاء الدكتور ال�صالحية يف الق�سم الأول مبا
ي�ستحق �أن يكون يف الق�سم الثاين من عمله ،كما ق�سم عمله بنف�سه ،ومن
ذل ��ك ما ذكره من جمع و�صنعة للدكتور �إنقاذ عطا اهلل العاين ل�شعر ابن
عبدون اليابري ،وهو املجموع امل�صنوع املن�شور يف جملة جامعة الأنبار يف
العراق ،بعددها الأول ،وجملدها الثالث ،للعام 1999م.
وكذل ��ك عمل املرحومة الدكتورة نزهة جعفر ح�س ��ن و�صنعتها ل�شعر ال�شاعر
ابن عبدون ودرا�ست ��ه ون�شره يف جملة الرتبية والعلوم (نق�صت العلوم من ك�شاف
د .ال�صالحي ��ة) ،بعدده ��ا الث ��اين ،وجملده ��ا التا�س ��ع ،للع ��ام 2002مَّ ،
ولعل د.
ال�صالحية �أعلم بذلك مني!
ومل يذك ��ر جم ��ع ودرا�س ��ة الأ�ست ��اذ عبد الك ��رمي بن حميدة ،بح ��ث يف نطاق
احل�صول على �شهادة الكفاءة للبحث العلمي بكلية الآداب – تون�س1985 ،م.
•على ال�صحيفة ذات الرقم ( )١٢٨التي تخ�ص بيانات ن�شر �شعر �أبي بحر
�صفون ب ��ن �إدري�س املر�سي (ت ٥٩٨هـ) ،العلاّ م ��ة الأديب �صاحب كتاب
(زاد امل�سافر ُ
وغ ّره محيا الأدب ال�سافر)� ،أي�ض ًا �أرى الدكتور ال�صالحية
ق ��د وق ��ع يف خطل التق�سي ��م؛ �إذ �أ�شار �إل ��ى عمل الأ�ست ��اذ الدكتور �أحمد
حاج ��م الربيعي يف التحقي ��ق وال�صفحة والدرا�سة لأ�شع ��ار هذا ال�شاعر
الأندل�س ��ي الكبري ،ون�شر يف جملة كلي ��ة الرتبية يف اجلامعة امل�ستن�صرية
بالع ��راق ،بعدديها  ،٢-١للعام ٢٠٠١م .قل � ُ�ت� :أو ًالُ ،حق هذا املجموع �أن
يك ��ون يف الق�س ��م الثاين م ��ن ك�شاف الدكت ��ور ال�صالحي ��ة؛ لأنه جمموع
�شع ��ري م�صنوع من�شور يف الدوريات كما ذكر ذلك لنا الدكتور املفهر�س
يف هذه البينات البحثية .ثاني ًا� :إن الأ�ستاذ الدكتور �أحمد حاجم الربيعي
كتاب م�ستقل ُن�شر عن دار
كان ق ��د �أعاد الن�شر لعمله يف �شعر املر�سي يف ٍ
غيداء -عمان ،ط١٤٤١ ،١هـ .٢٠٢٠ -ب�أكرث من � ٢٦٠صحيفة من القطع
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الكبري.
•عل ��ى ال�صحيف ��ة ذات الرق ��م ( )١٣٠من عم ��ل الدكت ��ور ال�صالحية يف
ك�شاف ��ه ه ��ذا ،ويف امل ��ادة البيانية املفه َر�س ��ة التي تخ�ص �شع ��ر ال�شاعر
الأندل�سي الو�صاف محمد بن �إدري�س بن مرج الكحل (ت ٦٣٤هـ)� ،أي�ض ًا
ذك ��ر املحقق واملفهر� ��س الفا�ضل يف الق�سم الأول ما ُح ��قّ له �أن يكون يف
الق�سم الثاين؛ �إذ �أ�شار �إلى عمل الدكتور جنم عبد علي يف جملة املورد،
بعددها الأول ،وجملدها  ،١٨للعام ١٩٨٩م ،وهو ن�شر قدمي متوا�ضع جد ًا
ال يكاد يذكر ،وربمّ ا وال �أجزم بذلك �أن الدكتور ال�صالحية نقله عن �أحد
الفهار� ��س م ��ن قبله (من عملي مث ًال؟!)� ،أو غ�ي�ره وال جتد الإ�شارة �إليه
�أبد ًا؟!
و�أ�ش ��ار كذل ��ك �إلى عم ��ل الأ�ستاذ م�صطف ��ى الغديري املن�ش ��ور يف جملة
درا�س ��ات �أندل�سية -تون�س ،العددان  ٩و ،10للعام ١٩٩٣م .و�أوحى لنا بنجمة
احلي ��اة واملعرف ��ة على �أن ه ��ذا العمل ه ��و الأف�ضل واملعتمد ب�ي�ن التحقيقات
قلت :ولي�س ذلك ب�سديد
واملجامي ��ع الأخرى ل�شعر ال�شاعر ابن م ��رج الكحلُ .
يف املنه ��ج العلم ��ي البحث ��ي؛ �إذ �إن العم ��ل املعتم ��د الأف�ضل هو عم ��ل و�صنعة
وحتقيق الفا�ضل�ي�ن الأ�ستاذين الكبريين الدكتور الب�ش�ي�ر التهايل ،والدكتور
ر�شي ��د كناين� ،إذ �أ�ضافا ما يق ��ارب  ١٩٠بيت ًا �شعري ًا جديد ًا �إلى �آخر الأعمال
ال�سابق ��ة والكث�ي�رة ل�شعر هذا ال�شاع ��ر الأندل�سي الو�ص ��اف .وبهذه الإ�ضافة
يك ��ون �شعر ابن مرج الكحل يف م�صاف ال�شعراء الأوائل من ع�صر املوحدين
يف الأندل� ��س بكمي ��ة ال�شعر وبقيمت ��ه الفنية والأ�سلوبي ��ة والداللية ،جزى اهلل
املحقق�ي�ن الفا�ضلني ب�ش�ي�ر التهايل ور�شي ��د كناين عنا وع ��ن العلم كل خري
ورحمة ومنفعة.
•عل ��ى ال�صحيفة ذات الرقم ( )١٣٣من ك�ش ��اف الدكتور ال�صالحية ويف
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امل ��ادة ال�شعري ��ة التي تخ�ص الرندي �شاعر رثاء �أه ��ل الأندل�س� ،أ�شار يف
الق�سم الأول �إلى �صنعة الدكتور �إنقاذ عطا اهلل العاين املن�شورة يف جملة
الأ�ستاذ  -كلية الرتبية ابن ر�شد للعلوم الإن�سانية ،جامعة بغداد ،العراق،
بعدده ��ا  ،٢٥العام ٢٠01م .وكان حق ه ��ذه الفهر�سة �أن تكون يف الق�سم
الثاين من الك�شاف املذكور لل�سيد ال�صالحية!
•عل ��ى ال�صحيف ��ة ذات الرق ��م ( )١٣٥ويف امل ��ادة ال�شعري ��ة التي تخ�ص
ال�شاع ��ر محمد بن �أحمد ال�شريف الغرناطي ال�سبتي (ت ٧٦٠هـ)� ،أ�شار
الدكتور ال�صالحية �إلى �صنعة وحتقيق الأ�ستاذ هيثم محمد غ َّرة ،املن�شور
يف جملة الرتاث العرب ��ي -دم�شق ،بعددها  ،٩٧للعام ٢٠٠٥م .وكان حق
هذه الن�شرة من الفهر�سة والتوثيق �أن تكون يف الق�سم الثاين من ك�شافه.
و�إلى هنا وقد ّمت الق ��ول تعقيب ًا ونقد ًا وملحوظة يف مقدمة الك�شاف للدواوين
ال�شعري ��ة الأندل�سي ��ة للأ�ستاذ الدكت ��ور �أحمد عبدالق ��ادر ال�صالحية ،نفعنا اهلل
بالعل ��م .وم ��ن هنا �سن�أتي عل ��ى ذكر املالحظ النقدي ��ة التعقيبي ��ة التدوينية على
فهر� ��س الدواوين ال�شعري ��ة الأندل�سية يف ك�شاف الدكت ��ور ال�صالحية يف ق�سميه،
فنق ��ول وم ��ن اهلل التوفيق وال�سداد دائم ًا و�أبد ًا .وقبل الول ��وج �إلى النقد والتعقيب
واملالحظة يف مرتكزات ومحاور عامة �أغفلها الدكتور ال�صالحية يف عمله نهائي ًا،
وال �أدري ما ال�سبب يف ذلك ،وهذه املحاور هي:
�1 .1إغف ��ال الأ�ستاذ الدكتور ال�صالحي ��ة ذكر امل�ست ��دركات ال�شعرية وفوات
الدواوي ��ن ال�شعرية الأندل�سية املحقق ��ة �أو امل�صنوعة بال �سبب! وهي من
الأهمية مبكان ،كما �إنها �أ�ضافت �إلى التحقيق الأول ال�شيء الكثري واملهم،
كم ��ا �إنها ع ّرفت ببع� ��ض الدواوين ال�شعرية الأندل�سي ��ة املحققة وال�سيما
املن�شورة م�ؤخر ًا .وكانت مدعاة لإعادة التحقيق واجلمع لبع�ض الدواوين
الأندل�سية املحققة �أو املجموعات ال�شعرية الأندل�سية امل�صنوعة .و�س�أ�شري
�إليه ��ا مع كل ديوان �شعري �أندل�سي ُذكر يف ك�شاف الدكتور ال�صالحية �أو
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مع َمن �س�أذكره يف م�ستدركي على ك�شافه.
2 .2جتاف ��ى جفو ًا ُم� � ّر ًا الأ�ست ��اذ الدكت ��ور �أحم ��د عبدالق ��ادر �صالحية عن
املجموع ��ات ال�شعري ��ة الأندل�سية املحققة ،من جمموع ��ات ُعنيت بجن�س
ب�ش ��ري يف ا َ
خلليق ��ة ك�شع ��ر امل ��ر�أة الأندل�سي ��ة� ،أو عنيت بعائل ��ة �أو ن�سب
ك�أ�شع ��ار �أبناء حزم �أو �أ�شعار بني �أُمية يف الأندل�س �أو �أ�شعار بني مروان
يف الأندل�س� ،أو �أ�شعار ابناء القبطرنة� ،أو ُعنيت بالدين والأ�صل العبادي
ك�أ�شع ��ار �أهل الذمة يف الأندل� ��س� ،أو ُعنيت بالطبقة احلاكمة واملالكة يف
الأندل� ��س ك�أ�شع ��ار اخللفاء والأح ��رار يف الأندل�س� ،س�أذك ��ر ذلك ك ّله يف
ملحق من مالحق عملي هذا ،ع�سى �أن ي�أتي باخلري والفالح للجميع.
3 .3مل يذك ��ر الأ�ست ��اذ الدكتور �أحم ��د عبدالقادر ال�صالحي ��ة درا�سات نقد
التحقيق التي طالت الدواوي ��ن ال�شعرية الأندل�سية التي جاءت يف عمله،
�أو الت ��ي مل يذكره ��ا �أ� ً
صال ،وجاءت يف م�ستدركي ه ��ذا .وهي �أمور مهمة
تخ ��دم ال�شاعر ومحقق �شع ��ره �أو �صانعه �أو جامعه يف كل مكان ،كما �إنها
حتتوي يف �أغلبها على م�ستدرك جديد ومظان جديدة يفيد منها املحقق
يف ن�شرات ديوانه املحقق �أو �صنعته لأي ديوان �أو جمموع �شعري �أندل�سي.
4 .4و ّزع الأ�ستاذ الدكتور �أحمد عبدالق ��ادر ال�صالحية ك�شافه امل�صنوع هذا
على ع�ص ��ور الأدب الأندل�سي من الفتح حتى نهاية احلكم العربي ،ووقع
يف بع� ��ض الهن ��ات ومنها ما خ�ص�صه بالفهر� ��س والتوثيق يف �شعر ع�صر
املرابط�ي�ن� ،إذ �إن ً
بع�ض ��ا م ��ن ه� ��ؤالء ال�شعراء هم م ��ن املخ�ضرمني بني
ع�ص ��ري الطوائف واملرابطني .وكذلك حينم ��ا حت ّدث عن �شعراء ع�صر
املوحدي ��ن� ،إذ �إن بع�ض ًا من �شعراء ه ��ذا الع�صر هم من املخ�ضرمني مع
�شع ��راء ع�صر املرابطني ...وقل يف ال ��كالم نف�سه عن �شعر بني الأحمر.
فق�ضية اخل�ضرم ��ة يف ال�شعر الأندل�سي تختلف كثري ًا يف ال�شعر امل�شرقي
�ّيا الظروف عل ��ى ال�شاعر والع�ص ��ر ،ف� ً
ضال
ب�سب ��ب تب� � ّدل الأو�ضاع وتغ رّ
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عن الهج ��رة بني املغرب والأندل� ��س ومعي�شة ال�شاع ��ر الأندل�سي يف �أكرث
م ��ن مكان واحد ،وحتت ظ� � ّل �أكرث من حاكم واحد .ف�أرج ��و من الأ�ستاذ
ال�صالحي ��ة و�ضع الفهار�س بح�سب القرون التي ق�ضاها العرب امل�سلمون
يف الأندل� ��س من ٩٢هـ �إلى 897هـ ،ي�سلم من كل نقد وتعقيب فيما يخ�صّ
وفي ��ات ال�شعراء وفهر�س دواوينهم بح�س ��ب �سنوات كل قرن �أف�ضل و�أنفع
من ذكر الع�صر ال�سيا�سي وتاريخ �سنواته ...واهلل �أعلم.
�إذا ما و ّليت وجهي �شطر فهر�س الدواوين ال�شعرية الأندل�سية املحققة ،وتلكم
امل�صنوعة من املجاميع ال�شعرية الأندل�سية يف ك�شاف الدكتور ال�صالحية لدواوين
ال�شع ��ر الأندل�سي ،وبح�سب ما ق�سمه -كما �أو�ضح ��ت� -إليك �أيها القارئ واملتلقي
واملح ��ب لل�شعر الأندل�س ��ي وللفردو�س املوعود هذه املالح ��ظ التحقيقية التوثيقية
على الق�سم الأول الذي عنونه الدكتور ال�صالحية:
�أو ًال :دواوي���ن ال�شع���ر الأندل�س���ي املطبوع���ة واملخطوط���ة (نق���د وتعري���ف
و�إ�ضافة):
و�س�أجمل املالحظ ب�أنواعها و�آلياتها على ديوان كل �شاعر �أَندل�سي �أَو ما ُجمع
لل�شاع ��ر الأندل�سي من ديوان م�صنوع كم ��ا ورد يف ديوان ال�شاعر وتاريخ وفاته يف
ك�شاف الدكتور ال�صالحية� ،أقول ومن اهلل التوفيق (وفوق كل ذي علم عليم).
•فيم ��ا يخ�صّ �شعر ال�شاعر عبداهلل بن ال�شمر (ت ٢٣٦هـ) �أ�شار الدكتور
قلت :ال�صحيح
ال�صالحي ��ة �إلى جمم ��وع �شعره بتحقيقه و�صنعته فق ��طُ .
�أن ال�شاع ��ر ت ��ويف بعد ٢٣٥هـ ،و�أن هن ��اك جمع ًا وحتقيق� � ًا و�صنعة ل�شعر
ال�شاع ��ر قبل �صنعة الدكت ��ور ال�صالحية للدكتورة حي ��اة قارة ن�شرته يف
جملة الذخائر  -بريوت ،العدد  ،٥العام ٢٠٠١م.
• فيم ��ا يخ�ص �شعر ال�شاعر يحيى بن حك ��م الغزال (ت ٢٥٠هـ) ،الطبعة
املعتم ��دة املحقق ��ة ب�ي�ن الباحث�ي�ن والدار�س�ي�ن الي ��وم ه ��ي م ��ن حتقيق
و�صنعة ودرا�س ��ة الدكتور علي الغريب ال�شن ��اوي ،من�شورات كلية الآداب
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املن�صورة ،ط٢٠٠٤ ،١م.• فيم ��ا يخ�� �صّ �شعر ال�شاع ��ر الأندل�س ��ي املخرتع عبا�س ب ��ن فرنا�س (ت
٢٧٤هـ) ،هناك جمع وحتقيق و�صنعة الأ�ستاذ الدكتور �صالح ج ّرارُ ،ن�شر
يف جملة جممع اللغة العربية الأردين -ع ّمان ،ع ١٩٩٠ ،٣٩م ،و�سنة وفاة
ال�شاعر هي ٢٧٤هـ ،ولي�س ٢٨٤هـ كما ذكر الدكتور ال�صالحية.
• فيم ��ا يخ�� �صّ �شعر اب ��ن هُ ذي ��ل القرطب ��ي (ت ٣٨٩هـ) ،ذك ��ر الدكتور
ال�صالحي ��ة جمعه و�صنعت ��ه ودرا�سته ل�شعر هذا ال�شاع ��ر فقط! وهناك
مح ��اوالت جليلة وكب�ي�رة يف جمع �شعر ه ��ذا ال�شاعر و�صنعت ��ه ودرا�سته
و�إ�شه ��اره ،ف ِل � َ�م تغاف ��ل عنها و�أ�ش ��ار �إلى عمل ��ه �أنه املعتم ��د واملف�ضل بل
والوحيد بح�سب ك�شافه لدواوين ال�شعراء الأندل�سيني هذا؟!
قلت :ومن التحقيقات الأخرى ل�شعر هذا ال�شاعر الأندل�سي الو�صّ اف:
ُ
•اب ��ن هذي ��ل القرطب ��ي (حيات ��ه و�شع ��ره) :د .محمد عل ��ي �شوابكة،
من�شورات جامعة م�ؤتة -الأردن ،ط١٩٩٦ ،١م.
•اب ��ن هذي ��ل القرطبي (حياته و�شع ��ره) :د� .أحمد حاج ��م الربيعي،
جمل ��ة املورد -بغداد ،م ��ج ،٢٦ع١٩٩٨ ،١م ،وقد �أع ��اد ن�شره يف دار
غي ��داء للطباع ��ة والن�شر والتوزي ��ع – عم ��ان – الأردن (ديوان ابن
هذيل القرطبي جمع وحتقيق) ،ط2020 ،1م.
•ابن هذيل القرطبي (حياته و�شعره) :د .فوزي �سعد عي�سى�( ،شعراء
�أندل�سيون من�سيون) ،دار الوف ��اء –الإ�سكندرية ،ط2009 ،1م� ،ص
.82-11
•اب ��ن هذيل القرطبي (حيات ��ه و�شعره) :د .محم ��د حمدي من�صور،
ع ّمان ،ط٢٠١٠ ،١م.
•فيم ��ا يخ�صّ �شعر ال�شاعر �أبي مروان عبدامللك بن �إدري�س اجلزيري (ت
٣٩٤ه� �ـ) ،كان الأ�ستاذ املحقق املرحوم ه�ل�ال ناجي ،قد حقق ق�صيدته
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الطويل ��ة يف الآداب وال�س ّنة حتقيق ًا علمي� � ًا ُمتقن ًا ،مع درا�سة وافية حلياة
ال�شاعر وع�صره ،ون�شر ذلك يف عامل الكتب -بريوت ،ط١٩٩٤ ،١م.
ف�ضال عن جمع الدكتور �صالحية ،هناك جمع �آخر غري جمعه مل ي�شر �إليه:
•خ ��امت بلغاء كتَّاب الأندل� ��س الوزير الكاتب ال�شاع ��ر �أبو مروان عبد
املل ��ك اجلزي ��ري املتوف ��ى �سن ��ة (394ه1004 -م) حيات ��ه و�شع ��ره
و�سجن ��ه ،جمعه و�ضبطه و�شرحه وعل ��ق عليه وقدم له :يا�سر �سالمة
�أبو طعمه ،دار اجلنان للن�شر والتوزيع – عمان ،ط2009 ،1م.
•فيم ��ا يخ�ص �شعر ال�شاعر مروان بن عبد الرحمن ال�شريف الطليق ذكر
�أن ��ه جمع �ضمن كتاب (مع �شع ��راء الأندل�س واملتنب ��ي �سري ودرا�سات)
فقط ،وقد ُجمع � ً
أي�ضا �ضمن (ديوان بني مروان يف الأندل�س) ،ديوان بني
م ��روان يف الأندل�س ،جمع ��ه وحققه الدكتور غالب عب ��د العزيز الزامل،
هيئ ��ة �أبو ظبي للثقافة والرتاث – دار الكتب الوطنية2009 ،م� ،ص 447
– .467
•فيم ��ا يخ�ص �شعر ال�شاعر �صاعد البغدادي ذكر الدكتور �صالحية جمعه
ل�شعره فقط ،مع �أن هناك جم ًعا مه ًّما �آخر ل�شعره مع درا�سة وافية:
•املتبقي م ��ن �شعر �صاعد البغدادي جمع وتوثي ��ق ودرا�سة ،د .محمد
رم�ض ��ان �أحمد اجلوه ��ري ،جامعة الأزهر – كلي ��ة اللغة العربية –
�إتاي البارود( ،د-ت).
•فيم ��ا يخ�صّ �شع ��ر ال�شاعر ع ّب ��ادة بن م ��اء ال�سماء وتو�شيح ��ه (ت نحو
٤٢٢ه� �ـ) ،ف�ضل الأ�ست ��اذ الدكتور �أحم ��د عبدالق ��ادر ال�صالحية جمعه
وحتقيقه و�صنعته ل�شعر هذا ال�شاعر والو�شاح الأندل�سي ال�شهري ،وهناك
وعملي ج� � ًّدا مع درا�سة وترجمة ملو�شحات ال�شاعر عبادة
جمع مهم �آخر
ٌّ
عن الإ�سبانية ،قام بها الأ�ستاذ الدكتور عدنان محمد �آل طعمة والأ�ستاذ
الدكتور محمد ح�سني املهداوي ،ن�شرا هذا التحقيق املتقن يف جملة �أهل
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البيت (عليهم ال�سالم)  -كربالء ،العراق ،ع ٢٠١١ ،١٣م� ،ص.٥٧-٢٠
وهن ��اك ن�شرة الدكت ��ور �آزاد محمد كرمي ،جمع وتوثي ��ق ودرا�سة ،جملة �آفاق
الثقافة والرتاث – مركز جمعة املاجد ،دبي ،مج2018 ،102م� ،ص .92-62
وهن ��اك جمع د .فوزي �سع ��د عي�سى يف كتابه (�شع ��راء �أندل�سيون من�سيون)،
جمع وحتقيق ودرا�سة ،دار الوفاء  -الإ�سكندرية ،ط2009 ،1م� .ص .139-97
•فيم ��ا يخ�صّ �شعر �إدري�س ب ��ن اليمان الياب�سي (ت نحو ٤٤٠هـ) كما ذكر
الدكت ��ور ال�صالحية ،والراجح �أن ��ه تويف يف �سنة ٤٧٠ه� �ـ� ،أ�شار الدكتور
ال�صالحية �إلى عمل ��ه فقط ،وتغافل عن جمعي وحتقيقي و�صنعتي ل�شعر
ال�شاعر؟! علم ًا �أنه حني ذكرين يف جمع �شعر ابن ع�سكر املالقي وحتقيق
�أدب ��ه و�آثاره الأدبي ��ة (ال�شعر والنرث) �أوفى احلديث �إيف ��ا ًء مقنع ًا بذكره
اجلم ��ع وال�صنعة يف الن�ش ��رة الأولى يف جملة املورد ،وم ��ن ّثم يف كتابي:
(ثالث ��ة �شع ��راء �أندل�سي ��ون) ،وكتابي�( :شع ��راء �أندل�سي ��ون من�سيون)،
وكذل ��ك يف �شعر �سعي ��د بن حكم -حاك ��م منورقة -ذك ��ر املعلومات عن
جمع ��ي و�صنعت ��ي ل�شعر ال�شاع ��ر ذكر ًا �شافي� � ًا وافي� � ًا يف الكتابني �أعاله،
و�شعر �إدري�س بن اليمان الياب�سي مع هذين الكتابني! وهو يزيد جمع الأخ
و�سلاَ عنه بال مربر؟!
ال�صالحية ال �أدري لمِ َ لمَ ْ يذكرهَ ،
•فيما يخ�ص �شعر ال�شاعر الأندل�سي ابن وهبون املر�سي (ت ٤٨٣هـ)� ،أو ًال:
قي ��ل �إنّ �سنة وفات ��ه (٤٨٤هـ) وعليه اعتمدت يف عمل ��ي ملعجم الدواوين
الأندل�سي ��ة املحققة وامل�صنوعة ،واعتم ��د عليها باحثون ودار�سون كرث يف
الع ��راق وخارجه ،كانت درا�ستهم و�أبحاثهم يف الأدب الأندل�سي وال�سيما
يف ع�صري الطوائف واملرابطني.
قل � ُ�ت :يف جمع �شعره وحتقيقه و�صنعته �سال الدكتور ال�صالحية عن جمع
وحتقي ��ق ودرا�سة الأ�ستاذ الدكت ��ور محمود محمد العام ��ودي ،ون�شرها يف كتابه:
�شعراء �أندل�سيون ،مطبعة مقداد -غزة ،ط١٤٣١ ،١هـ٢٠١٠ -م� ،ص.٩٥-٤٥
987

58

اول 1444
ﺮم -رﺑﻴﻊ ّ
اول /أﻏﺴﻄﺲ-أﻛﺘﻮﺑﺮ2022م
آب-ﺗﺸﺮﻳﻦ ّ

586

•فيم ��ا يخ�ص �شعر ابن �ص ��ارة ال�شنرتين ��ي الأندل�س ��ي (ت ٥١٧هـ) ذكر
الدكت ��ور ال�صالحية يف ك�شاف ��ه عمل املرحوم الدكت ��ور م�صطفى عو�ض
الك ��رمي ،وعمل املرح ��وم الدكتور ح�س ��ن الوراكلي .قل ��ت :عمل املرحوم
الدكتور الوراكلي مل يكن جمع� � ًا ،و�إمنا درا�سة مو�ضوعية تاريخية فقط،
وه ��ي يف كتاب ��ه ياقوتة الأندل�س ال ��ذي مل ي� ِأت عنوان الكت ��اب يف ك�شاف
الدكتور ال�صالحية يف فهر�سته لهذا ال�شاعر.
واجلدي ��د الأ�ص ��ح الأ ّمت �-إن �شاء اهلل تعالى -يف �شع ��ر ابن �صارة ال�شنرتيني
جمع� � ًا وحتقيق� � ًا و�صنعة ودرا�سة عم ��ل محمد بن عوي ��د ال�ساير وزميل ��ه الأ�ستاذ
واف ل�شعر ال�شاعر ابن �صارة على وفق
الدكت ��ور محمود �شاكر �ساجت ،فيه جم ��ع ٍ
مرتك ��زات التحقي ��ق العلمية املعا�صرة يف جمع ال�شعر و�صنعت ��ه وتوثيقه و�إ�شهاره،
كم ��ا �إن هذا اجلمع مطلع لآخ ��ر مظان الأدب الأندل�سي ال�صادرة حديث ًا يف الأدب
والرتاج ��م واجلغرافيا والتاري ��خ� .صدر هذا اجلمع ع ��ن دار غيداء-ع ّمان ،ط،١
٢٠١٦م ،وم ��ن ّثم ع ��ن دار الكتب العلمي ��ة -ب�ي�روت ،ط٢٠٢٠ ،١م ،بحلة جديدة
و�أنيقة جد ًا.
•فيم ��ا يخ�ص �شع ��ر امل�ش ّرف محم ��د بن �أحمد ب ��ن ُرحي ��م (ت 5٢٠هـ)،
قل � ُ�ت :هناك جمع وحتقيق و�صنعة الأ�ستاذ الدكتور محمود �شاكر �ساجت
اجلناب ��ي ن�ش ��ره �أو ًال يف جملة درا�سات الأدي ��ان يف بيت احلكمة -بغداد،
ع 26الع ��ام 1434ه� �ـ – 2013م .وم ��ن ث ��م �أع ��اده يف كتابه :م ��ع ال�شعر
وال�شع ��راء يف الأندل�س ،دار غيداء ،ع ّمان ،ط1434 ،١هـ – 2013م� ،ص
.184-101
كما �أغفل جمع د .عارف عبد الكرمي مطرود( :من �أعالم بني رحيم �أبو بكر
محمد بن �أحمد بن رحيم ذو الوزارتني الأندل�سي (ت  520هـ) :حياته و �شعره)،
جملة درا�سات الكوفة ،ع 2017 ،45م� ،ص.231-207 .
•فيم ��ا يخ� ��ص �شعر اب ��ن ال�س ِّي ��د البطليو�س ��ي (ت521ه)� ،أع ��اد حتقيقه
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د� .صاح ��ب جعف ��ر �أبو جن ��اح( ،ابن ال�سي ��د البطليو�سي اللغ ��وي الأديب
(521-444ه) حيات ��ه -منهجه يف اللغة والنحو� -شعره) ،مركز البحوث
والدرا�سات – ديوان الوقف ال�سني1428 ،هـ2007 -م.
•فيما يخ�� �صّ �شعر ال�شاعر الكبري ابن خفاج ��ة الأندل�سي ج ّنان الأندل�س
(ت ٥٣٣هـ) ،غفل الدكتور ال�صالحية عن:
•جمع ��ه و�شرحه و�صنعته للدكتور حم ��دان حجاجي ،حتت عنوان ابن
خفاجة الأندل�سي حياته و�آثاره الأدبية ،اجلزائر١٩٧٦ ،م.
•درا�س ��ة وحتقي ��ق :د .عب ��داهلل �سن ��ده ،دار املعرفة -ب�ي�روت ،ط،١
١٤٢٧هـ٢٠٠٦ -م.
•فيما يخ�ص �شعر ابن بقي القرطبي (ت ٥٤٠هـ) ،غفل الدكتور ال�صالحية
ع ��ن ذكر الديوان جمع� � ًا ودرا�سة لل�سيدة انت�صار خ�ض ��ر الدنان ،و�إليك
بيانات الن�شر والتوثيق عزيزي القارئ:
•دي ��وان ابن بق ��ي الأندل�س ��ي (٤٦٣هـ٥٤٠-ه� �ـ١١٤٥-١٠٧٠ /م) ،جمع ًا
ودرا�س ��ة :انت�ص ��ار خ�ض ��ر الدن ��ان ،دار الكت ��ب العلمية -ب�ي�روت ،ط،١
٢٠١٢م.
كم ��ا �أغفل الدكتور �صالحية جمع د .عدنان محمد �آل طعمة ملو�شحاته �ضمن
كتاب ��ه( :مو�شحات ابن بقي الطليطلي وخ�صائ�صها الفنية درا�سة ون�ص) ،وزارة
الثقافة والفنون – بغداد1979 ،م� ،ص .210-162
•فيما يخ�� �صّ �شعر ال�شاعر الر�صايف البلن�سي (ت ٥٧٢هـ) ،غفل الدكتور
ال�صالحية عن عمل الدكتور �أحمد بن عي�ضة ال َّثقفي ،وهو� :شعر الر�صايف
البلن�سي (جمع وحتقيق ودرا�سة) ،دار النابغة-القاهرة ،ط٢٠١٩ ،١م.
•فيم ��ا يخ�ص �شعر ال�شاعرة الأندل�سية حف�ص ��ة بنت احلاج الركونية (ت
٥٨٠ه� �ـ)� ،أغفل الفا�ض ��ل ال�صالح ال�صالحية عم ��ل الدكتور فوزي �سعد
عي�سى جلمع �أ�شعار هذه ال�شاعرة مع �شاعرات الأندل�س الأخريات ،وهو:
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�أي جم ��ع و�صنعة الدكتور فوزي يف كتابه�( :شع ��راء �أندل�سيون من�سيون)
دار الوفاء للطباعة والن�شر -الإ�سكندرية ،ط٢٠٠٩ ،١م� ،ص .٤٧٤-٤٥٦
كذلك عمل الباحثة الدكتور واقد يو�سف كرمي يف جمع وحتقيق و�صنعة �أ�شعار
ال�شعراء الأندل�سيات يف ر�سالتها للماج�ستريُ ،طبعت يف كتاب يف �سامراء ،و�صنعت
�أ�شع ��ار ًا ل�شواعر الأندل� ��س ك ّلهن� ،سي�أتي بيان تف�صيله ��ن وذكرهن يف امللحق من
هذا البحث �-إن �شاء اهلل تعالى.
•فيما يخ�ص �شعر ال�شاعر �أبي عمران املِر ِت ِلي (ت604هـ)� ،أغفل الدكتور
�صالحية جمع عبد اهلل بن �سليم الر�شيد�( :شعر �أبي عمران الزاهد (ت
 ،))604عب ��د اهلل بن �سليم الر�شيد ،عامل الكتب-ال�سعودية ،مج  ،3ع،2
1429هـ – 2008م� ،ص .238-227
•فيم ��ا يخ�ص �شعر ال�شاع ��ر الأندل�سي اب ��ن ُج َبري (ت613ه� �ـ) كما ذكر
الدكتور �صالحية ،والأ�ص ��ح �أن �سنة وفاته (614هـ) ،وقد �أغفل الدكتور
�صالحي ��ة جم ��ع الدكتور �إح�س ��ان عبا�س (درا�س ��ة يف الرحالة ابن جبري
الأندل�س ��ي البلن�س ��ي الكن ��اين و�آث ��اره ال�شعري ��ة والنرثي ��ة ،دار الغ ��رب
الإ�سالمي – بريوت ،ط2001 ،1م).
كم ��ا �أنه ذكر جمع ودرا�سة وحتقيق �أحم ��د �إ�سماعيل الفروح ل�شعر ابن جبري
يف ر�سالت ��ه للماج�ستري ،وقد ن�شرها الفروح يف كتاب عن دار املقتب�س�( :شعر ابن
جبري الأندل�سي جمع وحتقي ��ق ودرا�سة (ت614هـ)� ،أحمد �إ�سماعيل الفروح ،دار
املقتب�س – دم�شق ،ط1،1440هـ – 2019م).
•فيما يخ�ص �شعر ال�شاعر ابن ع�سكر املالقي (ت 636هـ)� ،أغفل الدكتور
�صالحي ��ة جم ��ع الدكتور ع ��ارف عبد الك ��رمي مطرود( ،م ��ن �إعالم رية
محم ��د ب ��ن علي بن خ�ض ��ر بن ه ��ارون الغ�س ��اين املالقي �أخب ��اره وجمع
�آث ��اره) ،جملة مرك ��ز درا�سات الكوف ��ة ،ع2010 ،17م�� � ،ص ،110– 79
وعم ��ل الدكتور ال�ساير يف جمع �شعره �أف�ضل من ناحية الإخراج والزيادة
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يف عدد الأبيات.
•فيما يخ�ص �شعر ال�شاعر الأندل�سي ابن �سهل الأندل�سي (ت ٦٥٩هـ) ،قيل
وفاته (٦٤٩ه� �ـ) ،ولي�س كما ذكر املفهر�س الفا�ضل الدكتور ال�صالحية.
والتحقي ��ق الأخري ل�شعر هذا ال�شاعر والو�شاح الأندل�سي الكبري ،بتحقيق
و�شرح :علياء �أبو م�صطفى -القاهرة ،ط١٤٣٣ ،١هـ٢٠١٢-م.
•فيم ��ا يخ�ص �شع ��ر الرئي�س �سعيد بن حكم القر�ش ��ي (ت٦٨٠هـ) ،هناك
حتقي ��ق ودرا�س ��ة وجمع الدكت ��ور عبدالرزاق ح�سني �أي�ض� � ًا ،ن�شره يف دار
الوف ��اء -الإ�سكندري ��ة ،م�ؤ�س�س ��ة البابطني-الكويت� ،سل�سل ��ة من تراثنا
�شعر عن ن�شرة �سابقة كانت يف
ال�شع ��ري ( ،)٢١ط٢٠١٨ ،١م ،وهو جمع ٍ
جملة العقي ��ق ال�سعودية ،مج ،٢ع١٩٩٣ ،٤-٣م� 98 ،صحيفة .وهي ن�شرة
عل ��ى وفق املظان الأدبية وغريها املعروف ��ة التي روت �أ�شعار ال�شاعر منذ
القدم� ،أي  :ال �إ�ضافة وال زيادة يف جديد �أ�شعار ال�شاعر احلاكم و�أخباره!
كذل ��ك �شعره �صنعة ودرا�سة الدكت ��ور �أحمد امل�صباحي ،كان قد ن�شر عن دار
الأندل�س-الرباط ،ط٢٠٠٩ ،١م.
كم ��ا ذكر الدكتور ال�صالحية ون�سي بيانات ن�ش ��ر الديوان املجموع يف ك�شافه
عن ال�شاعر.
و�أعمل اليوم �أنا وزميلي الأ�ستاذ الدكتور �أحمد امل�صباحي على ن�شرة جديدة
ل�شعر ال�شاعر احلاكم �أبي عثمان �سعيد بن حكم مع درا�سة جديدة �-إن �شاء اهلل-
تكون وافية ل�شعره و�سريته الأمريية والعلمية والأدبية العطرة.
•فيم ��ا يخ�� �صّ �شع ��ر ال�شاع ��ر �إبراهيم بن عب ��داهلل بن احل ��اج النمريي
الغرناط ��ي (ت ٧٩٣ه� �ـ) ،ذك ��ر مخطوط ��ة الدي ��وان الأ�ست ��اذ الدكت ��ور
ال�صالحي ��ة يف ك�شاف ��ه ع ��ن ال�شاع ��ر ،قل ��ت :حق ��ق الديوان عل ��ى هذا
املخط ��وط الأ�ستاذ الدكتور املحق ��ق عبداحلميد عبداهلل اله ّرامة ،ون�شر
الديوان املحقق يف املجمع الثقايف� -أبو ظبي ،ط٢٠٠٣ ،١م.
وكان ��ت هذه �أيها القارئ العزيز واملحب لرتاثك يف الأدب الأندل�سي و�شعرائه
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املالحظ التي ع ّنت يل يف الق�سم الأول من عمل الأ�ستاذ الدكتور �أحمد عبدالقادر
ِ
املالحظ
�صالحية لك�شافه عن دواوين ال�شعر الأندل�سي ،ومن اهلل التوفيق .و�إليك ِ
النقدية التحقيقية التوثيقية لعمله يف الق�سم الثاين الذي عنونه بـ:
ثاني���اً :جمامي���ع ال�شع���ر الأندل�س���ي يف املج�ل�ات والدوري���ات العربية (نقد
وتعريف و�إ�ضافة):
م ��ع ا�ستغرابي له ��ذا الق�سم والتدافع ال ��ذي ورد يف بياناته م ��ع الق�سم الأول
و�أ�سلفت القول فيها؛ � اّإل �إنني �س�أذكر املالحظ التقوميية العلمية البحثية على هذا
الق�سم مف� ً
صال -ب�إذن اهلل تعالى -و�إليك ذلك:
•فيما يخ� ��ص ال�شاعر �أحمد بن فرج اجلي ��اين (ت ٣٦٦هـ) ذكر الدكتور
وقلت يف ذلك:
ال�صالحي ��ة عمل و�صنعة املرحومة د .نزهة جعفر ح�سنُ ،
هن ��اك عمل �أ�ستاذ الأدب الأندل�س ��ي الأول يف الت�أليف والتحقيق والن�شر
�أ�ستاذن ��ا الكبري الدكتور محم ��د ر�ضوان الداية يف �صنع ��ة وحتقيق �شعر
هذا ال�شاعر مع �أقرانه يف جزيرة ج ّيان ،ن�شره يف كتابه املمتع( :احلدائق
واجلن ��ان من �أ�شعار �أهل الأندل�س وديوان بني فرج �شعراء جيان) ،نادي
تراث الإمارات -الإمارات ،ط٢٠٠٣ ،١م .الف�صل الأول� :أحمد بن فرج،
�سريت ��ه� ،شع ��ره ،كتابه (احلدائق)�� � :ص ،٢٦-٩الف�صل الث ��اين :ال�شعر
املجم ��وع له ��ذا ال�شاعر� :ص .٥٤-٢٩كما �س�أذكره م ��ع �شعر املجاميع من
هذا البحث.
•فيما يخ�ص �شعر ال�سمي�سر الألبريي (ت ٤٨٨هـ)� ،سال الأ�ستاذ الدكتور
املحقق ال�صالحية عن:
•جمع ��ه وحتقيقه و�صنعته ودرا�ست ��ه للدكتور فوزي �سع ��د عي�سى ،يف
كتابه �(:شعراء �أندل�سيون من�سيون) ،دار الوفاء -الإ�سكندرية ،ط،١
٢٠٠٩م� ،ص.٢٩١-٢٣١
•جمع ��ه وحتقيقه و�صنعته ودرا�سته للأ�ست ��اذ الدكتور محمود محمد
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العام ��ودي ،يف كتاب ��ه�( :شع ��راء �أندل�سي ��ون) ،دار مق ��داد -غ� �زّة،
ط١،1431هـ2010-م� ،ص.١٢٩ -٩٦
•فيم ��ا يخ�ص �شع ��ر ال�شاعر اللغوي اب ��ن القطاع ال�صقل ��ي (ت ٥١٥هـ)،
�أ�ش ��ار الدكت ��ور ال�صالحية �إلى املجلة التي ن�شر فيه ��ا الدكتور الأ�سداوي
وقلت يف ذلك:
هذا اجلمع وال�صنعة لل�شاعر ال�صقليُ ،
•�أع ��اد الأ�ستاذ الدكتور عبداملجيد الأ�س ��داوي عمله يف كتاب م�ستقل
ُن�ش ��ر ع ��ن دار غيداء يف ع ّم ��ان ،ط٢٠١٩ ،١م ،حتت عن ��وان( :ابن
القطاع ال�صقلي امل�صري ٥١٥-٥١٤هـ �صفحات من �سريته و�شعره).
•فيما يخ�ص �شعر �أبي جعفر بن �سعيد (ت ٥٥٩هـ) ،الذي جمعه الدكتور
�أحمد حاجم الربيعي �أ�شار الأ�ستاذ الدكتور �أحمد عبدالقادر ال�صالحية
�إلى ن�شرته الأولى يف جملة املورد العراقية الرتاثية ،وقلت يف ذلك:
•�أع ��اد الأ�ستاذ الدكت ��ور �أحمد حاجم الربيعي جه ��ده يف �صنعة �شعر
�أب ��ي جعفر ب ��ن �سعيد وحتقيق ��ه ودرا�سته من�ش ��ور ًا يف كتاب م�ستقل
�صدر عن دار غيداء -ع ّمان ،ط٢٠١٣ ،١م.
•كذل ��ك هناك ن�شرة علمية �أخرى لتحقيق و�صنعة �شعر �أبي جعفر بن
�سعي ��د الأندل�سي قام بها املحقق الثب ��ت الدكتور فوزي �سعد عي�سى،
يف كتاب ��ه�( :شعراء �أندل�سيون من�سي ��ون) ،دار الوفاء -الإ�سكندرية،
ط٢٠٠٩ ،١م� ،ص.٤٢7-٣٦5
•وا�ستغربت جد ًا قيام باحث عراقي هو املدر�س الدكتور عدنان كاظم
مه ��دي بن�شر �شعر ال�شاعر و�صناعت ��ه ودرا�سته من جديد ون�شره يف
جملة اجلامعة الإ�سالمية -النجف ،ع  ،٣٤ال�سنة � ،٩شوال ١٤٣٣ه-
وحقق من قبل �أكرث من مرة واحدة!
وجمع ُ
٢٠١٥مُ ،
•فيما يخ�ص �شع ��ر ابن امللح ال�شلبي (ت٥٠٠هـ)� ،أع ��اد الأ�ستاذ الدكتور
محمود محمد العامودي ن�شر �شعره بعد تنقيح وتثقيف يف كتابه (�شعراء
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�أندل�سيون) ،دار مقداد -غزّة ،ط1431 ،١هـ٢٠١٠ -م� ،ص.١٦٠-١٣٠
•وهن ��اك جمع الأ�ستاذ الدكتور عبد املنعم عزيز ن�صر ل�شعر ال�شاعر
م ��ع درا�سة حليات ��ه وال�شعر امل�صن ��وع ،ن�شره يف جمل ��ة كلية الرتبية
الأ�سا�سي ��ة  /اجلامعة امل�ستن�صري ��ة ،العراق ،ع2006 ،47م� ،ص 51
– .76
•فيم ��ا يخ�ص �شعر ابن القوطية (ت ق ٥هـ)� ،صنعة د .هدى �شوكة بهنام
قلت:
�أ�ش ��ار �إلى اجلم ��ع وال�صنعة املن�شورين يف جملة امل ��ورد( ...كذا)ُ ،
�أعادت املحققة اجلم ��ع وال�صنعة والدرا�سة ل�شعر هذا ال�شعر يف كتابها:
(دواوين �شعري ��ة ل�شعراء �أندل�سيني) ،دار غيداء -ع ّمان ،ط٢٠١٢ ،١م،
�ص.١٥٢-١١٥
•فيما يخ� ��ص �شعر ال�شاع ��ر الأندل�سي الطبيب ابن طفي ��ل (ت ٥٨١هـ)،
�أ�ش ��ار الدكتور ال�صالحية �إل ��ى عمل املرحوم الفيل�س ��وف الأ�ستاذ مدين
�صالح املن�شور يف جملة املورد ،وقلت يف ذلك:
•�أع ��اد الأ�ستاذ م ��دين �صالح جمعه ل�شعر ابن طفي ��ل يف كتابه( :ابن
طفيل ق�ضايا ومواقف) دار الر�شيد -بغداد١٩٨١ ،م� ،ص.١٣٢-٨٣
قلت:
وللفائدة يف �أ�شعار ال�شاعر الطبية وحتقيقهاُ ،
•حق ��ق �أرجوزته يف �أمرا� ��ض العني الدكتور محمود احل ��اج قا�سم محمد،
ون�شرها يف جملة املورد ،مج  ،١٤ع ١٩٨٥ ،٤م.
•فيما يخ�ص �شعر �أبي جعفر �أحمد بن يو�سف الرعيني الغرناطي (779ه)
�أ�ش ��ار الدكتور �صالحية �إلى عمل فرا�س عبد الرحمن النجار املن�شور يف
جملة جامعة الأنبار وجملة �آفاق الثقافة والرتاث .وقلت يف ذلك:
•هناك جم ��ع �آخر ل�شع ��ر الرعينيي (�شع ��ر �أبي جعف ��ر الغرناطي)،
للدكت ��ور �أحمد فوزي الهيب ،جملة معهد املخطوطات ،مج  ،54ع ،1
1432هـ – 2010م ،ال�صفحات.77 – 35 :
•وجمع ��ه �أي�ضا الأ�ستاذ الدكتور عبد الرازق حويزي (�شعر �أبي جعفر
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الرعين ��ي الغرناط ��ي ت 779 .ه� �ـ :جم ��ع و�ش ��رح وتق ��دمي �أ.د .عبد
ال ��رازق عبد احلميد حويزي ،دار اليمامة للبحث والن�شر والتوزيع-
ال�سعودية ،ال�سنة1440 ،54هـ2018 -م ،ج : 6-5ال�صفحات -325 :
 ،342وج  :8– 7ال�صفح ��ات ،)588-569( :و ج  :10-9ال�صفحات
.652-629
وقد �أعاد الدكتور حويزي ن�شره يف كتاب يف مطبعة الإميان�( :شعر �أبي جعفر
الرعين ��ي الغرناط ��ي ت 779هـ :جمع و�ش ��رح وتقدمي� ،أ.د .عبد ال ��رازق حويزي،
مطبعة الإميان – الغربية – م�صر ،ط2019 ،1م� 80 ،ص.
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