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الملّخص
ـد بن عبد الوهـاب الحارثّي الشـهير بالبارع البغـدادّي )ت524هـ(  للُحسـين بـن محمَّ

رف( وهـو مـن كتـب االختيـارات، ضـمَّ ألف بيٍت فـي اثني  كتـاب وسـمه بـ)طرائـف الطُـّ

عشـَر بابًـا، صـدَر بتحقيق السـيّد هـالل ناجي في بيـروت سـنة 1418ه/1998م.

ـُق فـي تحقيقِه الكتـاب على ثـالث مخطوطات، وبعـد تصّفح هذا  لقـِد اعتمـَد المحقِّ

ـَق فاتَـه أْن يَرجـَع إِلـى ثـالث  العمـل خـرج الباحـث بجملـة مـن األمـور منهـا: أّن الُمَحقِّ

مخطوطـات جديـدة، األولـى: فـي كتابخانـه مجلس شـورى ايرانـي، والثانية: فـي مكتبة 

الملـك عبـد العزيـز العامـة بالريـاض، واألخيـرة: فـي مكتبة عـارف حكمت فـي المدينة 

المنـوَّرة، كمـا ظهـر في هذا الكتـاب ِمَن النَّقِص فـي األبيات واضطراب نسـبة بعضها إلى 

ـعراء، وإهمـال تَرجَمـة بعـض شـعرائِه، مـا يدعو  أصحابهـا، وتغييـر أسـماء عـدد مـن الشُّ

إلـى إعـادة تحقيقـه ثانيـًة فـي ضـوِء ما اسـتجدَّ مـن مخطوطـاٍت، ومالحـَظ اتَّدعـْت في 

صفحـات هـذا البحث.
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Abstract

Al-Hussein Bin Muhammad Bin Abed Al-Wahab Al-Harithi 
known as " Baree Al Boughdadi" )524 AH(, has a book entitled )Taraef 
Al Tarf(. It is one of the literary books. It includes thousand verses in 
twelve different sections, issued by the investigation of Mr. Hilal Naji 
in Beirut in 1418 AH / 1998AD.

The investigator has relied on three books to investigate the book,  
then, he set out the text and documented its verses . He also numbered 
the text serially and then detailed the comments and explanations on 
the text that was concluded at the end. The work included sixteen 
technical indexes created by Mr. Hassan Oreibi Khalidi.

After reviewing this work, the researcher came up with a number 
of things, The investigator went back to three new manuscripts: the 
first is in his book "an Iranian Shura Council"; the second is in the 
King Abdul Aziz Library in Riyadh and the last in the library of "Aref 
Hekmat" in Al Madinah. This book also shows the lack of verses and 
the disturbance of the ratio of some to the owners, the change the 
names of a number of poets, and the neglecting of the translation of 
some of his poets, so the text of it had to be reinvestigated according 
to the new manuscripts, and what was noted in the pages of this 
research.
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المقدمة
ـد بـن عبـد الوهـاب الحارثـّي الشـهير بالبـارع البغـداديِّ من  يعـدُّ الُحسـين بـن محمَّ

يوع، وكانـت ترجمته مبتسـرة في مصادر  ـهرة والذُّ األدبـاء الذيـَن لـم ينالـوا حظًّا مـن الشُّ

التـراث، فهـو أديـٌب ومقرئ وشـاعٌر)1( .

ـامرَّائّي مـا عثـَر عليـِه منـُه، وصـدَر فـي بغداد  ـا شـعرُُه فقـد جمـَع د. يونـس السَّ أمَّ

سـنة 1979م)2(، ولـْم تُعـرَْف من مصنَّفاتِه سـوى كتاٍب َوَسـَمُه بـ)طرائـف الطُّرف(، وهو 

ًعـا، صـدَر بتحقيـق  مـن كتـب االختيـارات، ويضـمُّ ألـف بيـٍت فـي اثنـي عشـَر بابًـا منوَّ

السـيّد هـالل ناجـي عـن دار عالم الكتـب في بيـروت سـنة 1418ه/1998م، ووقََع في 

284 صحيفـًة.

ـُق نفُسـُه ُصنـَع ديوانـِه ُمعتَمـًدا علـى مـا جمعـه  وبعـد عشـر سـنوات أعـاد المحقِّ

د.السـامرَّائيُّ مـن قبـل، ومصـادره ومراجعـه، وزاَد عليـِه ما َوَجـَدُه من ِشـعٍر في )طرائف 

الطـرف( فـي استشـهادِه بشـعرِه)3(.

وفـي مقدمتـِه ص13 -تحـَت عنـواٍن بـارٍز )من أخطـاء المعاصريـن(- انتقـَد ثالثًة من 

أعـالم المحّققيـن والباحثيـن، وهـم: الشـيخ محّمـد بهجة األثـري، ود. علي جـواد الطاهر 

، مسـتعماًل األفعـال: »َوَهـَم«، و<سـها«، و<غفـل«، و<ظـن«، وذلـَك  ود. يونـس السـامرائيِّ

َل َعملَُه قبَل نَشـرِه  عـن أشـياء بسـيطة آخذها عليهم، ال تسـتوجب هذا الغمـز)4(، ولو تأمَّ

)1( ترجمتـُه فـي: خريـدة القصر: العماد األصفهانـّي: 3-62/1، إنباه الرواة: القفطـّي: 328/1، المنتظم: 

ابـن الجـوزّي:17/10، وفيات األعيان: ابـن خلكان: 181/2، بغية الوعاة: السـيوطّي: 539/1.

)2( آل وهب من األسر األدبية: يونس أحمد السامرائّي: 409-398 .

)3( ضمن كتابه »ديوانا المريمّي والبارع البغدادّي- حياتهما وشعرهما>: 33- 80 .

ـا فـي 90 بيتًا، مـع مالحظات مهمة عـن المؤلِّف،  واسـتدرك عليـه د. عبـد الـرَّاِزق ُحويـزي 29 نصًّ

وذلـَك فـي مقالـه )فـي مكتبة التراث الشـعري: مراجعـات وإضافات(، المنشـور فـي مجلة )آفاق 

رَاث(، العدد 75/ 1432ه/ 2011م: 37 – 54 .  الثقافـة والتُـّ

)4( سـبق أن قاَل في ص9 عن إشـارة ياقوت الحمويِّ للكتاب: »... فخفيت على مترجميه وعلى أسـاتذة 

الجامعـة« كـذا، وهو يقصد الدكتورين الطاهر والسـامرائّي فقط، ولكـن عبارته جاءْت بالجمعِ !
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ا كَتَـَب عنهم! ألدرَك أنَّ مـا فاتَـُه فـي التحقيـق أكبـُر بكثير ممَّ

ل الَقـوَل فيها؛  ـُق فـي تحقيقِه الكتـاب على ثـالث مخطوطات، فصَّ لقـِد اعتمـَد المحقِّ

ة. اثنتيـن منهـا فـي مكتبة جسـتربتي ِبإيرلندا، واألخيرة مـن باريس، وجميعها ليسـت تامَّ

، وَخـرََّج ما  وقـاَم بوضـعِ صـوٍر لبعـِض صفحـات تلـَك المخطوطـات، ثُـمَّ َضبَـَط النَّـصَّ

عثـَر عليـِه مـن مقطَّعاتـِه التي رقَّمهـا بأرقام متسلسـلٍة، وارتـأى أْن يحذَف بعـض األلفاظ 

التـي ال يصـّح ذكرهـا)1(، وهـي قَليلـٌة، فـي الصحيفتيـن 97 -98، ثـمَّ أفـرَد التعليقـات 

والتخريجـات علـى النَّـصِّ المحقَّق في نهايته، وقامت دار النشـر ِبَوضعِ البحور الشـعرية.

ـُق« مـن ص29-119، أّمـا الفهـارس فتبـدأ مـن ص180 إلـى نهايـة  يبـدأ »النـصُّ المحقَّ

الكتـاِب، وقـد صنعهـا السـيِّد حسـن عريبـي الخالـدّي، وكانـت 16 فهرًسـا .

ويالحظ أّن الصور التي وضعها للمخطوطات لم تكن الصفحات األخيرة من بينها.

ُق أْن يَرجَع إِلى ثالث مخطوطات أَُخر)2(: قلُت: فاَت الُمَحقِّ

األوَّلى: في كتابخانه مجلس شورى ايراني، في 47 ورقة، ضمن مجموع من ص46 أ – 91أ.

الثانيـة: فـي مكتبـة الملـك عبـد العزيـز العامـة بالريـاض برقـم 4551، فـي 40 ورقة، 

وجـاَء فـي نهايتهـا: »تـمَّ المختصر الذي يسـمى بطرائـف الطرف في الثالث من شـهر ذي 

القعدة لسـنة اثنين وسـبعين وسـبعمائة«.

األخيـرة: فـي مكتبـة عـارف حكمـت بالمدينة المنـوَّرة، ومنها صـورة فلميَّة فـي مكتبة 

)1( لكنَّـُه فـي مـكاٍن آخـر قـاَل: »فليـس مـن العلـم في شـيء بتر النصـوص التراثيـة بحجـة مخالفتها 

لـلداب«. تُنظـر: مجلـة )الكتـاب(، العـدد الثالث/ السـنة التاسـعة/ 1975م: 37.

لـذا لـم يحـذف الكلمـة فـي شـعر أحمـد بـن أبـي طاهـر )ت 280ه( . ينظـر: )أربعـة شـعراء 

عباسـيون(نوري حمـودي القيسـّي وهـالل ناجـي: 321، القطعـة 100، وينظـر : تحقيـق النصوص 

األدبيـة واللغويـة ونقدهـا: د. عبـاس هانـي الجـراخ: 165

)2( فضـالً عـن مخطـوٍط آخر في مؤسسـة آيـة الله بروجردي، ضمن مجموع من 2 ب – 32 ب، منسـوخ 

سـنة 1269ه، فـي مركـز إحياء ميراث إسـالمي، قُم، رقم 4241، في 67 ورقـة، مخروم األوَّل.

يُنظـر: فهرسـتواره دسـت نـوش هـاي إيـران )دنـا(: مصطفـى درايتـي: 334/7، التـراث العربـي 

المخطـوط: السـيّد أحمـد الحسـينّي: 353/8.
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الجامعـة اإلسـالميَّة بالمدينـة المنـورة برقـم 10/5871، ويقـع فـي ثـالث أوراق، أي خمـس 

صفحات.

الخالف بين المطبوع و المخطوطات
ونذكـر هنـا أمثلـة قليلـة للخـالف بيـن المطبوع وبيـن المخطوطـات التي وقفنـا عليها 

فمـن ذلك:

جاء في المطبوع ص29:

»بسم الله الرحمن الرحيم
د  أّمـا بعـد حمـد اللـِه أولى ما أفتتـُح بِه كُلَّ مقـاٍل، والصالة على نبّيـه المصطَفى محمَّ

ي أردُت أْن أجمـع طرفـاً مـن الطرائـف مـن كُلِّ ُدرَّة التـاج وواسـطة  وآلـه خيـر آل، فإنِـّ

العقـِد، ومـا خلـص من مسـبك النقد، أكثرهـا ألهل العصـر والقريبي العهد، ممـن أدركت 

زمانـه، وقـرأت عليـه ديوانـه، وأودعتهـا مقدمـة األبواب فـي كل باب من أبواب من شـعر 

المتقدميـن بدائـع مـا حكتهـا األلسـن ...، إنه خير مأمـول ]وأكـرم نصير[«. 

وجاء في نسخة عارف حكمت:

»بسم الله الرحمن الرحيم
ْم بالخيِر ر وتمِّ ربِّ يسِّ

الة علـى نبيِّـِه المصطَفى  أّمـا بعـد حمـد اللـِه، خيـُر ما أفتتـُح بـِه كُلَّ مقـاٍل، والصَّ

ي أردُت أْن أجمـَع طرًفـا مـن الطـرف مـن كُلِّ درَّة التـاج  ـد وآلـه خيـر آل، فإنِـّ محمَّ

وواسـطة العقـِد، ومـا خلـَص مـن سـبك النقد، أكثرهـا ألهل العصـر والقريـب العهد، 

مـًة األبواب فـي كلِّ باٍب  ـْن أدركـُت زمانـُه، وقـرأُت عليـِه ديوانـُه، وأودعتهـا متقدِّ ممَّ

مين بدائع مـا جلتها األلسـن .....، إنه خيـر ظهير، وأكرم  مـن أبـواب مـن شـعر المتقدِّ

بصيـر، وحسـبنا اللـه ونعـم الوكيـل . نِعم المولـى ونعـم النصير«. 

وياُلَحُظ َما يَأتِي:

ْم بالخيِر«، لم ترد في المطبوع .ـ  ر وتمِّ عبارة: »ربِّ يسِّ
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المخطوط: »خير«.ـ  المطبوع »أولى« .  

المخطوط: »من الطرف من كُلِّ درَّة التاج«.ـ  المطبوع: »من الطرائف كُلِّ ُدرَّة التاج« . 

المخطوط: »جلتها« ـ  المطبوع: »حكتها« .  

مـع العلـم أنَّ الكلمـة األخيـرة واردة أيًضـا فـي مخطوط باريـس، وقد أثبـَت المحّقُق 

صـورة الورقـة ص25، وفيهـا الكلمـة، غيـر أنّه لـم يُثبتها !

والخالف في نهاية النّص كبيٌر بين المطبوع والمخطوط.

ولكـنَّ بدايـة المقدمـة لـم تـرد في مخطـوط كتابخانـة مجلس شـورى، وهـذا النقُص 

يتَفـُق مـع مخطـوط مكتبة جسـتربتي رقـم 3897 .

ـِت االختيارات الموسـومة بـ)طرائـف الطرف( بعون  أمـا العبـارة فـي نهايته فهَي: »تمَّ

ـد وآلـِه الطاهريـن  ى اللـُه علـى خاتـم النبييـن محمَّ اللـِه تعالـى وُحسـِن توفيقـِه، وصلَـّ

أجمعيـن« .

ومن االختالفات األخرى: 

جاء في مخطوط عارف حكمت:

: »وقال عليُّ بن الحسن الباخرزيُّ

ودفُنهــا ُيــروى مــن المكُرماْتالمــوُت أخفــى ُســترًة للبنــاْت

قد وضَع النَّعَش بِجنِب البنات؟>َأمـــا رأيـــَت الَل ســـبحاَنُه

وفي مخطوط كتابخانه مجلس شورى 68 وردت النتفة مسبوقًة بـ<الباخرزّي«. 

وفي مكتبة عبد العزيز 3 أ: »للشيخ علي بن الحسن الباخرزّي«.

قلُت:

، ولكن في المطبوع 35 ُسـِبَقْت  هـذه ثـالث مخطوطات تنسـب النتفة إلى الباخـرزيِّ

بـ<قـال«، عطًفا علـى نتفتين البن هندو.

والنتفة في: ديوان الباخرزي ص82، وليست في: شعر ابن هندو.
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وجاء في المطبوع 42 عنوان الباب الثاني: »في مكارم األخالق« .

الَّة على شرِف األعراِق«. وفي مخطوط كتابخانه مجلس شورى: »في محاسن األخالق الدَّ

الَّة ...« . وفي مخطوط مكتبة الملك: »في مكارم األخالق الدَّ

وفي ص68، ورد عنوان الباب الخامس: »في األوصاف والتشبيهات« .

وفي المخطوط: »في األوصاف البديعة المليحة، والتشبيهات الرائعة الصحيحة« .

كر« . وورد عنوان الباب السادس في المطبوع ص74: »في األثنيِة والشُّ

ـكر واالسـتماحة والمنائح، وما يتعلَّق بحال الممدوِح  وفي المخطوط: »في األثنيِة والشُّ

والمادح«.

والتعـازي  التهانـي  »فـي  المطبـوع:  فـي  العاشـر  البـاب  عنـوان  ورد  وفـي ص103 

. والواقعـات« 

وفي مخطوط كتابخانه مجلس شورى: »في التهاني األنيقة والتعازي الرقيقة« .

أّمـا البـاب الحـادي عشـر »فـي الشـيب والزهـد والمناجـاة« فقـد ورد فـي المطبـوع 

111-116 فـي 24 قطعـة، ولكـن فـي المخطـوط 26 قطعـة.

فالقطعة األولى وهي في أربعة أبيات ُسِبَقْت بالفعل »قال«، مطلعها:

وليَس لـي عنَك معلوٌم ومعُقوُلُكلِّـي بُِكلَِّك يا مولَي مشـغوُل

ولكنَّهـا فـي المخطـوط »أبو سـعيد الرسـتمّي«، وهي غيـر موجودة في مجموع شـعره 

المنشـور مرَّتين)1(.

ـاخ،  وقـد حـدَث اختـالف كبيـر فـي نسـبة القطـع إلـى غيـر أصحابهـا، باختـالف النسَّ

َب علـى هـذا أْن تـّم الُحْكـم علـى بعـض الدواويـن باإلخـالل بتلـك  واألمثلـة كثيـرة، ترتَـّ

األشـعار، فـي حيـن أَنَّهـا ليسـْت لهـم علـى الحقيقة!

)1( فـي كتـاب )الرسـتميات(، بتحقيق أبو محفـوظ الكريم المعصومي، باكسـتان، 1970م، وبتحقيق 

نادي حسن شـحاته، 2013م.
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فقد جاء في المطبوع ص111 مباشرًة:

»قال ابن الرُّومّي في المناجاِة: 

وهــا أَنــَذا الُمِقــرُّ بَِمــا َجَنيــُتإِلهي قد َأَسـأُت، وَقـد َعَصيُت 

ــُتَفــإْن َتْغِفــْر، َفَأنَت بِــَذاَك َأْهٌل  ــا َأَتي ــِني َفبَِم بَتـ وإْن َعذَّ

ولُه أيًضا: 

َبا  َيُقوُلــوَن لــي: قــد ِشــْخَت فارجْع عــن الصِّ
فقــد لَح ُصْبــٌح فــي القــذاِل َعِجيــُب

تِــي وَلذَّ َدُعـــونِي  أَلصَحابــي:  فقلــُت 
َبــاِح َيِطْيــُب« َفــِإنَّ الكــَرى ِعنــَد الصَّ

ُقُه عن النتفتين ص158: »المقطَّعة أخلَّ بها ديوان ابن الرومي«. وقال محقِّ

قلـُت: ُهَمـا ومـا بعدهمـا فـي مخطـوط مكتبـة مجلـس شـورى معطوفـان بعبـارة: 

»وقـال أيًضـا« علـى نتفـة »أبـي سـعيد الرسـتمّي« .

ولكنَّها البن الرومي في مخطوط مكتبة الملك عبد العزيز 36 .

ولتخريجها أقوُل إنَّها:

للملـك العزيـز ُخسـرو فيـروز بـن ركـن الدولـة البويهـّي، ويُـرَوى لغيـرِه فـي: يتيمـة 

الدهـر 112/5، وللملـِك نَفِسـِه فقـط في: الوافـي بالوفيـات 316/13، وهـذان المصدران 

مـن مصـادر تحقيقـه الكتاب.

وللخوارزمّي )ت 383ه( في: ديوانه 321 -322 .

ورواية البيت األوَّل في المصادر:

َبا فقد لَح ُصبٌح في ُدجاَك عجيُبوقالوا: أفْق من َسكرةِ اللهِو والصِّ

ئي>. ورواية صدر الثاني في المصادر: »فقلُت أخالَّ
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وجاَءْت في المطبوع ص112 قطعٌة معطوفٌة على أبيات ابن الرومي، أوَّلها:

باُب ُمعانِقي  حتَّى عقلــُت وشــابِت األفواُدقد كنُت أجهُل والشَّ

وهي في المخطوطَين: »المصباح الهروّي« .

فـي ص85، القطعـة 214 ثالثـة أبيـات قافيَّة، وفيهـا: »قال ]أبو نصيـر القريري[>، ـ 

مطلعها:

برهــًة  بنــي  ــتياِقيــا قادًمــا عذَّ ــِة والش ــدِّ والفرق بالصَّ

قلت: هي في المخطوط: »أبو نصر القشيرّي« .

وفي ص112، القطعة 324، وفيها: »قال الجرجانّي«، وهي ثالثة أبيات، مطلعها: 

هِر َصرعًة  تيقَّنُت أنِّي لسـتُ منها بمنتِعْشلقد صرعتني َخلفُة الدَّ

ـُق ص158: »والجرجانـّي المقصـود هـو – علـى األرجـح – علـّي بن عبد  َق المحقِّ وعلَـّ

العزيـز الجرجانّي« .

وفي المخطوط: »أبو عامر الجرجانّي«، وله ُمقطَّعتان في ص56، 75.

وفـي ص87، القطعـة لـ<مسـعود بـن سـعد بـن سـليمان«، وفـي المخطـوط »... بـن 

سلْمان«.

وفـي ص99، وردْت قطعـة فيهـا: »قـال ]أحمـد بـن زط[«، وفـي المخطـوط: »أحمـد بـن 

رجاء«.

وفـي الصفحـة عينهـا جائـت قطعـة رائيَّـة مـن أربعـة أبيـات، معطوفـة علـى نتفتين 

، وهـي فـي المخطـوط: »يحيَـى بـن صاعد«. للهـرويِّ

ص 49: »قـال ]لعلـي بـن الجهـم[«، وفـي مكتبـة مجلـس شـورى 55 أ، ومخطوط ـ 

مكتبـة الملـك 9 ب: »علـّي بـن الجهـم في كلـٍب َصِحبَـُه لبعـِض أصحاِبِه« .

وإذا تركنا المخطوطات إلى مصدر آخر مطبوع تكشف لنا خطأ نسبة أبيات أخر .
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ففي ص70 وردت القطعة )152(، خمسة أبيات، وفيها »قال يصف ليلة«، وأولها: 

برهــًة  بنــي  ــتياِقيــا قادًمــا عذَّ ــِة والش ــدِّ والفرق بالصَّ

وكذلك القطعة )153( التي تليها، وأوَّلها:

كما ُخِرَطْت كـؤوٌس من عقيِقَمـَررُت على رياٍض من شـقيٍق 

فالقطعتـان معطوفتـان علـى القطعـة )151( للقاضـي يحيـى بن صاعد يصف الشـمع، 

، وهـو )التذكرة الفخريـة( البن  وعثـرُت علـى مصـدٍر قديـٍم يؤكـُد أنَّ القطعتيـن للعاِصِمـيِّ

)1(، ويُعزُِّز هـذا أنَّ القطعة )151( 
ّي، ص80-81 الـذي صرَّح أنهما للعاصمـيِّ المنشـئ اإلربلِـّ

هـي وحدهـا البـن صاعـد، أّما مـا قبلها فللعاصمـّي، ولعلَّ الناسـخ جعلها البـن صاعد.

األسقاط:

سـقطَت مـن المطبـوع بعـَد القطعة رقـم 325 ص112-113 هـذه النتفـُة الواردُة – 1

فـي مخطوطَـْي كتابخانـه مجلـس شـورى، ومكتبة الملـك عبد العزيـز، وهي:

ــبُت ُثــمَّ اأَلَحُد  ــُدكــم يكــوُن السَّ ــذا َلَح ــى ُكلِّ ه ــمَّ ُعقَب ُث

ــُدلــو أطــاَل النَّــاُس فيــِه فكَرُهْم  ــِه َأَح ــلَء في ــْه ِم ــْم ُيقهِق ل

نعـم! أورد المحّقـق النتفـة ولكـن فـي مقدمة التحقيـق ص18 ال النـّص الُمحقَّق وذلك 

عنـد َحِديثـِه عـن مخطوط مكتبة جسـتربتي  فـي دبلن وليس فـي المتن وقـال أنها وردت 

<بخـط مختلـف عـن األصـل...>، وأردف فـي الصفحـة التاليـة: <وموضعُه في الحادي عشـر 
مـن األبـواب> ولكنـه لـم يوردهـا في ذاك الباب، أو يُِشـر إليهـا ولم ترد في فهـرس القوافي.

، أو يترجما لُه. قا )التذكرة الفخرية( بالعاصميَّ )1( لْم يعرّف محقِّ

أّما )خرطت( في النتفة الثانية فقد وردْت في )التذكرة( – خطأً -: »خطرْت« . 

و)خرطت( هي الصحيحة . يقاُل: خرط المعدَن: صقلُه وشّكلُه، والكؤوس من المعدن.

ة ُمتأنِّية ِبشـأِن هـذا الكتـاب، نََشـرنَاُه أوَّاًل في  ا ُمطـوَّاًل َضـمَّ نظـرات نقديَـّ وقـد حبِّرنـا مقـااًل نقديًـّ

ة )المـورد( 2006م، وأعدنـاُه- بَعـَد تَعِديلـِه- فـي كتابنـا )نظـرات نقديـة في كتـب التراث(:  مجلَـّ

131-171. ثـمَّ أعـادَ د. الضامـُن طبـَع الكتـاب بمفـردِه فـي دار البشـائر، بدمشـق، 1425ه/2004م.
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أخـلَّ المطبـوع بعـد القطعة رقـم 335 ص114-115 بهـِذه النتفِة األخـَرى، وانفرَد – 2

بـه مخطـوط كتبخانه مجلس شـورى:

وَعسـِعْس ليَلُه، َفَكـِم التََّصابِي؟َتَنفَّْس فــي ِعذاِرَك ُكلَّ شــيٍب

ــًدا  ــيطاًنا َمري ــباُبَك كاَن ش ــهاِبَش ــَم ِمْن َمِشــيِبَك بالشِّ َفُرجِّ

جاءِت النتفة رقم 336 مسبوقة بالفعل »قال«:– 3

ــُل  ــا طائ ــا له ــاةٍ م ــوُل حي َبغَّــَض عنــدي كلَّ مــا ُيْشــتهىط

في حين أنّها في بيٍت واحد، منسوبة »للغزِّي« في المخطوط .

القطعة رقم 339، ستة أبيات لصاحب الكتاب، ولكنها في مخطوطي كتبخانه مجلس – 4

شـورى والملك عبد العزيز سـبعة أبيات، بزيادة بيٍت بعَد البيت الثالث، وهو:

هــُر يخدُعنِــي بِبــرٍق ُخلَّــٍب وســراٍب آمــاٍل وَوعــِد خالِفالدَّ

ُق أيًضا في دمشق 2009م)1(. فالبيُت يُستدرُك أيًضا على ديوانه الذي جمعُه المحقِّ

ص 48 وردت سـتة أبيـات لطاهـر بـن الحسـين، أضـاَف المحّقـُق الثالـث مـن – 5

مخطـوط باريـس )س(، ولكـن مخطوط كتابخانه مجلس شـورى ص54 ب يُضيُف 

بيتًـا آخـر في نهايـة األبيـات، هو:

وكـم لِقناتي مـن قتيٍل وزاحِفإذا ما قرعُت البِيَض بالبِيِض لْم ُألْم 

في ص49 ورد بيُت يتيم هو:– 6

دى مثل قوله  رفعـُت له ناًرا لهـا َحَطٌب َجْزُلوُمسـتنبٍح قال الصَّ

ـُق ص129 أنـه زيـادة مـن مخطـوط باريـس، وخرَّجـُه مع ثـاٍن على  َق المحقِّ وعلَـّ

)أدب الخـواص(.

)1( ولـْم يـرد فـي هذا المسـتدرَك الـذي صنعُه د. عبـد الرازق حويزي المنشـور في مجلة )آفـاق الثقافة 

والتراث(.
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قلـُت: البيـت فـي مخطـوط مكتبـة الملـك 9 ب، وبعـدُه ثالثـة أبيـات جديـدة، 

معطوفـٌة علـى مقطَّعـة »أميـر المشـرقين طاهـر بـن الحسـين«، وهـي:

ــُه ــِه ُمســرًعا َفَغنِمُت َمَخاَفَة َقومـي َأْن َيُفوزوا بِه َقبُلوقمــُت إلي

بَِتعجيِل ما َضمَّ الَمزادَة والرَّحُلوأبرأُتُه ِمن ُسـوِء ما َفَعَل الطوى

دنِي الِقَرى َدنِي َحْمـًدا، وَزوَّ وَأْرِخْص بَِحمَد ]كاَن[ كاسَبُه األكُلَفَزوَّ

والقطعـة مشـهورة مـن غيـر عـزو فـي: شـرح حماسـة أبـي تمـام 130/4، )مـا عـدا 

الثالـث(، ديـوان الحماسـة بروايـة الجواليقـي 510-511، شـرح األعلـم الشـنتمري 982/2 

-983، ومـا بيـن العضادتيـن فـي عجـز األخيـر لـم يـرد فـي المخطـوط .

والمخطـوط -فضـاًل عـن كلِّ هـذا– فيـه روايـات كثيرة، وشـروح، مثبَّتة أسـفل الكلمة 

: المطلوبـة، أو فـي الحواشـي، وأكتفـي بمثـاٍل واحد، وهو بيـت الغزيِّ

ــا  ــروُق اأُلقُحــواِن تألًُّق وَسَقْت رِياَض الخدِّ ُسحُب النَّرجِسزادْت ُب

ففـي أسـفل الصـدر ورد هـذا التعليـُق: »أي زادْت بروق أسـنانهنَّ التي مثـل أُقحوان، 

وسـقْت ُسـحُب ُعيُونهـنَّ مثـل النرجس ِريـاَض ُخُدودهـنَّ التي هي مثـل الورد« .

«: الورد، وأسفل »سحب«: أي َسحاٍب. وفي العجز، ورد أسفل »الَخدِّ

مالحظ عامَّة على التحقيق:
منها:

ص 31: »ولست بمتجاوز فيه الحد، والضد يظهر حسنه الضد« .– 1

قلت:

ـعر، وتحديـًدا هـي َعجـٌز لمطلـع القصيـدة المشـهورة  العبـارة األخيـرة هـَي ِمـَن الشِّ

ٍم عْهـدُ >)1(، لـذا كان يحسـن وضعـهُ فـي سـطر جديـد: تـُه: »أو هـْل لهـا بتكلُـّ ِة، وتتمَّ عديَـّ بالدَّ

دُّ والضدُّ يظهُر ُحسنُه الضِّ

)1( ينظر: ديوان أبي الشيص الخزاعّي وأخبارُُه: عبدالله الجبورّي: 136. 
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ص 34: »قال أبو الفرج بن هندو:– 2

ذو األصل واستعلى لئيُم المحتِِدل ُتنكــري يــا عــزُّ إن ذلَّ الفتى

ــٌل ــهنَّ عواط ــزاَة ُرُؤوس والتــاُج معقوٌد بــرأِس الُهدهِد>إنَّ الُب

قلت: 

النتفة البن هندو، في: شعره )المنسوب( 92، وللباخرزي في: ديوانه 101 .

ص 68: »قال أبو الفرج الرومّي يصف ليلًة استطابها:– 3

بــاِح ِعناقــاَســَقى الل لَْياًل َطاَب إْذ َزار َطْيُفُه َفَأْفَنْيُتــُه َحّتــى الصَّ

فلــْو رقــَد المخموُر فيــِه أفاقا>بطيِب نسيٍم منُه ُيستجلُب الكرى

قلُت:

لم يخرِّج المحّقُق النتفَة، وهي للوأواء في ديوانه 164، برواية: »طاَل«.

ص 83، وردْت ثالثة أبيات لبدران بن صدقة، أوَّلها:– 4

وقــل لدبيــس، واألميــُر َعريُبأل قــل لمنصور وقل لمســيب

وذَكََر في التخريج ص144 أنَّ األول والثاني في: الخريدة 4/ م 1 ص173-172 .

قلـُت: همـا فـي: بغيـة الطلـب 3490/7، وفيـات األعيـان 264/2، عيـون التواريخ 

301/12، البابليـات 12/1 .

ص 43، الُمقطَّعة 51، للقاضي منصور الهروّي، مطلعها:– 5

ِوراثًة ُتحوى  اآلماُل  كانِت  ولو كانــِت األهواُء ل تتشــعَُّبفلو 

َق فـي ص126: »لـْم أجـد هـذه المقطَّعة ... فـي جميعِ مظان ترجمـة القاضي  علَـّ

منصـور بن محّمـد األزدّي الهروّي« .

قلُت:

هـذا ال يمنـُع مـن مراجعـة المصـادر األُخـرى لتخريجهـا، فهـَي لـُه في: اإلشـارات 
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والتنبيهـات فـي علـم البالغـة 288، أنـوار الربيـع 253/2 .

ص 60، ثالثة أبيات، مطلعها:– 6

ـــمولٌة ـــوٌة مشــ ـــي قهــ ــِملــ ــَل ُمتيَّـــ ــفي غليـــ تشـ

وجاء أنها من )الكامل(، والصحيح الدقيق )مجزوء الكامل( .

: »مـا أنـت إالَّ كاإلصبع الزائـدة، إْن قُِطعْت آذْت، وإن – 7 ص 88 َورََد قـوٌل للميمنـديِّ

تُركْت شـانْت« .

أقوُل:

ل )ت نحو 240ه( في: البصائر والذخائـر 33/5، التذكرة  القـوُل ألحمـد بن المعـذَّ

الحمدونيـة 125/5، تشـبيهات ابـن أبـي عـون 312، زهـر اآلداب 652. ومـن غيـر 

عزٍو فـي: محاضرات األدبـاء 685/1.

التراجم:
ـِق <هوامـَش المقطعات> مـن ص 120- ـُق أْن يَجَعـَل بَعـَد النَّـصِّ الُمحقَّ ارتـأى الُمحقِّ

162، ثـم <تراجـم أعـالم النـص> ص 163- 179، وفي هـذا إطالٌة، وكان بإمكانـه أْن يََضَعَها 

فـي الَهاِمـِش، ولـو فََعـَل هذا لََصغـَر حجـُم الِكتَاِب.

م فيها  ولـم تكـْن مصـادر الترجمـة دقيقـَة التَّرتيـِب علـى َوفـق وفيـات ُمؤلِّفيهـا، بـل تقـدَّ

ـُر علـى السـابِق القديـِم، فعلى سـبيل المثـال –ال الحصر– فـي ترجمة محّمد  حـُق والُمتأخِّ الالَّ

بـن الحسـن بـن دريـد األزدّي )ت 321ه( ص 174، كانـت المصـادر مرتبـة هكـذا: وفيـات 

األعيـان ونـور القبـس وإنباه الرواة وعبـر الذهبي والمحّمدون ومعجم الشـعراء وتاريخ بغداد.

والصحيح أْن تكون مرتَّبًة زمنيًّا على النحو اآلتي:

)معجـم الشـعراء( و)تاريخ بغداد( و)إنبـاه الرواة( و)المحّمدون من الشـعراء( و)نور 

القبس( و)وفيـات األعيان( و)العبر(.

وأكتفي بهذا .
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أما بخصوص األعالم وتراجمهم، فيالحظ ما يأتي:

ص 87: »مجد اإلسالم بن شاهفور«، ولم يترجم لُه .– 1

قلُت:

هـو أبـو المعالـي عبـد القاهـر بـن طاهر بن شـاهفور . إمـاُم بلـخ . ُولِـَد بنواحي 

أسـفرايين، لـُه ديـوان شـعٍر . ترجمتـُه فـي: طبقـات الشـافعية لألسـنوي 198/1، 

طبقـات الفقهـاء الشـافعيَّة 557/2 .

<علّي بن الهيصم>– 2

ـُق قـد رجـَع إلـى إحـدى مخطوطـات هـذا الكتـاب، وهـو يسـتدرك  كاَن الُمحقِّ

قطعـًة تائيـة فـي ثالثة أبيـات على )ديـوان عليِّ بن الجهـم()1(، إذ قـرأ <الهيصم>: 

<الجهـم>!، وهـو خطـأ .

ح »الجهـم« إلـى »الهيصم«، فصـار: »علّي  وحيـَن أقـدَم علـى تحقيـق الكتـاب صحَّ

بـن الهيصـم>، وعلـى الرغـم من ذلـَك لم يعرفـُه، أو يُترجـْم له. 

ُقلُت:

هو)2( علّي بن عبد الله بن محّمد بن الهيصم الهروّي، تُُوفَِّي سنة 544ه.

ص 51 )القطعـة 80( ورد »مجـد الملـك« فلـم يعـرِّف به، ووضَع المفهـرُس عالمَة – 3

اسـتفهاٍم بعـَدُه في فهرس األعـالم ص191 .

أقول:

هـو مجـد الملـك المسـتوفّي، أسـعد بـن موسـى، أحـد وزراء مؤيـد الملـك عبيد 

اللـه بـن نظـام الملـك، مدحـه الطغرائـّي بشـيء من شـعرِه)3(. 

)1( المسـتدرك علـى صنـاع الدواويـن: د. نـوري حمـودي القيسـي وهـالل ناجـي: 1/ 11، ويُنظـر: 

تحقيـق النصـوص األدبيـة واللغويـة ونقدهـا: عبـاس هانـي الجـراخ: 366.

)2( ترجمته في: معجم األدباء: الحموّي: 1782/4- 1784، وهو من مصادره، لكنَُّه لْم يُتَرِجم لُه . 

)3( ترجمته في: خريدة القصر )في ذكر فضالء أهل أصفهان(: 86/1 . 
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ص 178-188 ترجـم للعاصمـيِّ منصـور بـن محّمـد، وذَكَر كتاَب )لبـاب األلباب( – 4

للعوفـيِّ َمصـدًرا لترجمتـِه، وفيـه أنَّ كنيتَـُه »أبـو سـعيد«، وكان عليـه أْن يذكـَر 

كنيتَـُه التـي أوردَهـا تلميـُذُه عبـد الكريـم السـمعانّي )ت 562 ه(، وهـي »أبـو 

سـعد >)1( .

مـع مالحظـة أنّـه لـم يذكـر الصفحـة التـي وردت فيهـا ترجمتـه مـن الكتـاب، بل 

اكتفـى بإيـراد المعلومـات الببلوغرافيـة لـه، الطبعـة وسـنة الطبع وناشـره، وهذا 

مكانـه ليـس هنـا، بـل فـي فهـرس المصـادر كمـا هو معـروف .

وترجمتُُه وارَِدٌة في الكتاب 14/1، 291 .

الفهارس:

سقط من فهرس القوافي:ـ 

46 )النتفة 61( الكامل األمير العاصمّي الشجي

فهرس المصادر والمراجع:ـ 

وهذا الفهرس مرتب على وفق المؤلّفات، ويالحظ عليه:

ٌد فـي إيـراد سـنة طبـع بعـض الكتب، ومـن المعـروف أنّها ـ  ال يوجـد منهـج ُمحـدَّ

يجـب أن تكـون فـي نهايـة التوصيـف الخاص للكتـب، لكننـا نتفاجـأ بذكرها بعد 

ف مثل: المؤلِـّ

)البدايـة والنهايـة: أبـو الفـداء الحافـظ ابن كثيـر – الطبعة األولـى 1966 – مكتبة 

المعـارف ببيـروت ومكتبة النصـر بالرياض( .

ومع كتاب: الوزير المغربي للدكتور إحسان عباس.

وأحيانًـا ال يذكـر سـنة الطبـع، كمـا هـو الحـال مـع كتـاب: الشـعر العربـي فـي 

التحبيـر فـي  السـمعانّي: 1747/3 – 1749،  السـمعانّي:  المنتخـب مـن معجـم شـيوخ  )1( يُنظـر: 

المعجـم الكبيـر: السـمعانّي: 316/2 – 317، 308/1، وقـال بذلـَك ياقـوت الحمـوّي فـي: معجـم 

البلـدان: 508/1، والذهبـّي فـي: تاريـخ اإلسـالم: 11/ 327 .
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العـراق وبـالد العجم، ط 1، مطبعـة العاني 1958-1961م، ط 2، بيروت، 1986م، 

ولـم يـورد تتمـة العنـوان: »فـي العصـر السـلجوقي«. وغيـر ذلك .

قائمة المصادر:

سقط من قائمة المصادر: – 1

)أدب الخواص( الوارد ص129 .

)نور القبس( الوارد ص174.

)النبراس( الوارد ص11 .

قـال عـن كتـاب )معجم األدباء(: <طبعة إحسـان عباس في سـبعة أجـزاء- بيروت- – 2

دار الغرب اإلسـالمّي- 1993 )وهي تمثل قسـًما من الكتاب(> .

ُه، المتـن المحقَّق في سـتة  ل الكتـاَب كُلَـّ قلـُت: إنَّ طبعـة د. إحسـان عبَّـاس تمثِـّ

أجـزاء، وألحـَق بـِه تراجم سـبعة أعـالم، وختمُه بمبحـٍث مهمٍّ عنوانه <دراسـة في 

ف>، والجزء السـابع األخيـر للفهارس . الكتـاِب والمؤلِـّ

أّمـا إذا قََصـَد وجـوَد نَقـٍص فيـِه، بالتلميـِح إلى عمـل المرحـوِم د. مصطَفى جواد 

)الضائـع مـن معجـم األدبـاء(- الـذي ضـمَّ 46 ترجمـًة فـي لـم تـرد فـي طبعـِة 

د. س. مرغوليـوث- فليـَس هـذا محلّـه، فضـاًل عـن الَفـرِق بيـن وجـود <النقـص> 

وكونـه يمثـل <قسـًما>، ومـا كان )ضائًعا( في نشـرة مرغوليوث وارٌد في نشـرة د. 

عباس. إحسـان 

رجـع إلـى مخطـوط الجـزء الحادي عشـر مـن )الوافـي بالوفيـات(، وكان األولَى – 3

الرجـوع إليـه بتحقيـق د. شـكري فيصل، دار صـادر، بيـروت، 1411ه/1991م.

ى لتحقيـِق نـصٍّ مـا أْن تكـوَن عندُه نُسـخ  وبعـُد، فمـن الواجـب علـى أيِّ َمـْن يتصـدَّ

الكتـاِب الُمـراد تحقيقـه؛ كـي يكـوَن عملُـُه علميًّـا خاليًـا مـن الفـوات والهفـوات التي قد 

تلحـق بـه، مثـل مـا ظهـر فـي كتـاب )طرائـف الطـرف( هـذا ِمـَن النَّقـِص فـي األبيـات 
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ـعراء، وإهمال ترَجَمة  واضطـراب نسـبة بعضهـا إلى أصحابها، وتغيير أسـماء عدد من الشُّ

بعـض شـعرائِه، وهـذه دعوة إلعـادة تحقيقـِه ثانيًة في ضوِء ما اسـتجدَّ مـن مخطوطاٍت، 

فحاِت. ومالحـَظ اتَّدعـْت فـي هـذه الصَّ

ويبقى أمل في ظهور تحقيق علمّي جديد يعيُد للكتاب رونقه وبهاَءُه .

والحمد لله رّب العالمين.



ملحق بالبحث
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مخطوط مكتبة كتابخانه مجلس شوَرى
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خاتمة مخطوط مكتبة كتابخانه مجلس شوَرى
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بداية مخطوط مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض
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نهاية مخطوط مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض
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بداية مخطوط مكتبة عارف حكمت بالمدينة
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