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الملّخص

إبراهيـم بـن معضـاد بـن شـداد الجعبـرّي )ت687ه( مـن شـعراء الصوفيَّة، صـدر لُه 

ديـواٌن سـنة 2008م، بتحقيـق األسـتاذ هـلل ناجي والدكتـور زهير زاهد ، وقـد رجعا في 

ذلـَك إلـى مخطوطتيـن، وبـذال فـي ذلك جهـًدا كبيـرًا، ولكْن بـدْت في عملهمـا توّهمات 

فـي قـراءة األبيـات، أو ضبطها، وقضايا نقديّة أَُخر، أوردناها فـي مقالنا النقدّي هذا، وقد 

فاتهمـا ثـلث مخطوطـات أُخـر؛ األُولى فـي مكتبة الملـك عبدالعزيز العامة فـي الرياض، 

والثانيـة فـي دار الكتـب القطريّـة، والثالثة في دار الكتـب المصريّة .

وتأكَّـد لنـا أنَّ هـذا الديـوان الـذي احتفـل بـه المحّققـان كان قـد طُبع في مصر سـنة 

1324ه منسـوبًا إلـى إبراهيـم الجعبـرّي)ت732ه( ، وهـذا أمـٌر خطيـٌر لـم يبحثـا فيـه ! 

ـا أخـلَّ بـه الديـواُن المحقَّق . وأثبتنـا مسـتدَركًا مهمًّ
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Abstract

Ibrahim ibn Ma'adhad ibn Shaddad al-Ja'abari, died in ) 687 AH( 
one of the Sufi poets, issued a collection of poems in 2008, annotated 
by Hilal Naji and Dr. Zuhair Zahid, depending on two manuscripts. 
They made a great effort, but their work seemed to have errors in 
reading the poems or setting , and other critical issues, we mentioned 
in this critical article. They missed two other manuscripts the first in 
the Qatari Book House, and the other in the Egyptian Book House.

It was confirmed that this collection of poems , which was celebrated 
by the annotators, was printed in Egypt in 1324 AH, attributed to 
Ibrahim Al-Ja'abari died in ) 732 AH(, and this is a serious thing not 
discussed in it! And we have proved an important review disagreed by 
the annotated collection of poems. 
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المقدمة
إبراهيـم الجعبـريُّ شـاعر صوفـّي كبيـر، صـدَر ديوانُـُه بتحقيـق األسـتاذ هـلل ناجـي 

والدكتـور زهيـر غـازي زاهد، عن مركـز البابطين لتحقيـق المخطوطات الشـعريّة، وطُبع 

بـدار الوفـاء لدنيـا الطباعة والنشـر فـي اإلسـكندريّة، 2008م، ووقـَع فـي 156 صفحة)1(.

قاُه الكريمان إلى مخطوطتين:  وقد رجع ُمحقِّ

الجزائريّـة المنسـوخة سـنة 1114ه، وتقـع فـي 153 صحيفـًة، أصلهـا محفـوظ عنـد 

َقين  الدكتـور عبداللـه الركيمـّي رئيـس اتحـاد أدبـاء وكتّـاب الجزائـر وأهـدى ألحـد المحقِّ

نسـخة مصـّورة عنهـا، وجعلهـا األّم فـي التحقيـق، ورمـزا لهـا بـ)ج(.

واألخـرى فـي دار الكتـب المصريّـة برقـم 9044، ومصّورتهـا في معهـد المخطوطات 

العربيّـة برقـم 1391، وتقـع فـي 77 ورقـًة، وهـي متأّخـرة عن األولـى، ورمزا لهـا بـ)د(. 

وحيـن اطَّلعنـا على الديوان اسـتوقفتنا جملة ملحظ؛ في نسـبة الديوان إلى صاحبِه، 

أو الخطـأ فـي قـراءة األبيـات علـى الصـواب، وقـد ظفرنـا بثـلِث نَُسـٍخ خطِّيَّـٍة جديـَدٍة 

يـواِن، مـع مسـتدرك علـى الديـوان، وغيـر ذلـك، فكانت هـذه الصفحات. للدِّ

مقّدمة الديوان: 

ـُق األوَُّل ص 6: »وأشـار عدد مـن مترجميه إلى  جـاء فـي المقّدمـة التـي كتبهـا المحقِّ

شـاعريّته، ووردت نمـاذج قليلـة منـه في: الوافـي بالوفيـات 247/6-248، وتذكـرة النبيه 

116/1-117، ومـرآة الجنـان 206/4، وفـوات الوفيـات 50/1، والنجـوم الزاهـرة 374/7-

375، وغيرهـا«.

)1( فاتني إثبات هذا الديوان – سهًوا – في كتابي )معجم الدواوين والمجاميع الشعريّة(، وقد أودعتُُه 

في مقاٍل استدراكيٍّ ذاتّي على كتابي، ضمَّ عدًدا من الدواوين التي لم ترد فيِه، فضًل عن إضافات 

وتصحيحات وملحظ أَُخر، وسيُنشر في مجلّة )الِخزانة( الزاهرة. 
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ثـّم قـال فـي الصفحـة التاليـة: »لعـّل مـن أغـرب األمور التـي تـدّل على إغفـال كتاب 

)موسـوعات تاريـخ األدب العربـّي( عـدًدا من كبار شـعراء العصور المختلفـة مّمن خلّفوا 
أشـعارهم فـي دواويـن لـم تُطبع، فقد أغفل شـوقي ضيف وعمر فـروخ )كارل بروكلمان( 

ذكـر هـذا الشـاعر رغم وجود نسـخٍة مخطوطـة من ديوانه فـي دار الكتـب المصريّة«.

قلت: 

ذكـَر أوَّاًل الكتـب الخمسـة غير مرتّبـة زََمِنيًّا، وأشـار إلى ورود <نمـاذج قليلة> من . 1

شـعر الشـاعر فيهـا، وهو أمـٌر ال بـدَّ أْن يسـترعي انتباههما، فهي ليسـت »نماذج 

قليلـة« بـل هـي ثلث قطـع فقط ! وجـاءت الثالثة )الهائيّـة( بصـورٍة ُمقتَطََعٍة في 

تلـك المصادر .

وهنـاك مصـادر ترجمـْت للشـاعر ولـْم تُـورْد أيَّ بيـٍت لـه مثـل: تاريـخ اإلسـلم . 2

589/15، والمختـار مـن تاريـخ ابـن الجـزرّي 326-327، فلماذا لـم يأخذ أصحابها 

مـن )ديوانـه( ؟ 

عبـارة »أغفـل شـوقي ضيف وعمر فـروخ )كارل بروكلمان( ذكر هذا الشـاعر <غير . 3

واضحـة، لعـّل صوابهـا: <أغفـل د. شـوقي ضيف ود. عمـر فـروخ وكارل بروكلمان 

ِذكَْر هذا الشـاعر«.

نأتـي إلـى األمـور »الغريبة« التي رآها األسـتاذ هـلل عند هـؤالء المؤرّخين الثلثة . 4

ه  الكبـار وانتقدهـم؛ لعـدم معرفتهـم بوجود )ديوان( للشـاعر، فهذا النقـد الموجَّ

ِه، فُهـم مثـُل المؤرّخين القدمـاء أصحـاب »النمـاذج القليلة«  لهـم ليـس فـي محلِـّ

الذيـَن لـم يروا للشـاعر )ديوانًـا( كي يذكـروُه أصًل ! 

وقـد خرجنـا بنتيجٍة خطيرة ال لبَس فيهـا وال تأويل، وهي أنَّ هذا الديوان -المطبوع في 

اإلسـكندريّة 2008م- ليـس للشـاعر إبراهيم بـن معضاد بن شـداد الجعبرّي)ت687هـ(، بل 

ا سـبَق:  لَِشـِبيِهِه في االْسـِم واللَقِب: إبراهيم بن عمر الجعبرّي)ت732هـ(، ودليلنا فضًل عمَّ

أ- ورد لقـب »برهـان الديـن« في سلسـلة نسـبه في مقّدمة الديـوان ص 3، وهو لقب 

الجعبرّي الثاني المتوفّى سـنة 732هـ. 



379 ّللولليللاا  رحلمرنحلع  .ا عأ

ب- إنَّ أقـدم مخطوطـة للديوان - وهي المخطوطـُة الجزائريُّة التي تمَّ االعتماد عليها 

لِِقَدِمَهـا -خاليـٌة ِمـن اسـِم الشـاِعِر، أّمـا المخطوطـة األحـدث فلـم يـرد فيها اسـم 

الشـاعر، ولكـْن ُوِضـَع علـى طُرَّتِها نقًل عن )طبقات( الشـعرانّي أنّهـا إلبراهيم بن 

أبـي بكـر الجعبـرّي المتوفّـى سـنة 687هـ، وهـذا الكلم غيـر صحيح، وقـد كُِتَب 

هـذا بخـطٍّ حديـث يختلُف عن سـائر صفحـات الديوان. 

قـان إلـى هـذا الكتـاب)1( لتوثيـق ترجمتـه منـه، ولـو فعل هذا  ولـم يرجـع المحقِّ

السـتدَركَا بَيتيـن لـه لم يـردا فـي مخطوطتَيِه!

ج- لـم يُِشـر القدمـاُء إلـى أنَّ البن معضـاد )ديوانًا(، ولم يفعل ذلـَك المعاصرون مثل 

د. شـوقي ضيـف ود. عمـر فـروخ وكارل بروكلمـان، بـل لم يترجم لـه الزركلّي في 

. )األعلم( 

د- أّمـا إشـارة كحالـة فـي معجـم المؤلّفين 115/1 إلـى أنَّ )له ديوان شـعر كبير( فهو 

وْهـٌم منـه، إْذ يَقِصـد ِبذلـَك ابَن عمر الجعبـريَّ ال غير !

هـ- الديواُن مطبوع في مصر، المطبعة الحميديّة، 1324هـ .

ُة القديمـُة الصادرة سـنة 1324هـ لـم يرجع إليهـا المحّققان،  وهـذه الطبعـُة المصريَـّ

وال ذَكَراَهـا، وهـذا أمٌر مثيٌر للسـتغراِب .

فطبعُة 2008م، بدأْت بقصيدٍة تائيّة مكوَّنة من ستَة َعَشَر بيتًا، مطلعها : 

يا َمـْن مماتي في هـواُه حياتيأضَحى ُمِحبَُّك سـاكَب الَعَبراِت

كِْر، وإْن َورََدت »ساكب« خطأً . هي نفُسها بداية الطبعة المصريّة آنفة الذِّ

5- من المصادر التي فاتتهما عن الشاعر ما يأتي: 

المقتفـي 131/2-132، اإلشـارة إلـى وفيـات األعيـان 376، اإلعلم بوفيـات األعلم 

)1( الطبقات الكبَرى )لواقح األنوار في طبقات األخيار(: الشعرانّي: 248-247/1. 
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287، دول اإلسـلم 2/ 143، درّة األسـلك 46/1 ب، عيـون التواريـخ 21/ 420، 

طبقـات األوليـاء 412- 414، بدائع الزهور 1-1/ 357، الطبقات الكبرى للشـعرانّي 

1/ 247، قـلدة النحـر في وفيات أعيان الدهر 418/5-419، 524، تاريخ الخميس 

380/2، ديـوان اإلسـلم 2/ 78، جامـع كرامـات األولياء 1/ 240، ُسـلّم الوصول إلى 

طبقـات الفحول 316/4. 

لغة الشاعر: 
لـم يتجـاوز الحديـث عـن لَُغـِة ِشـعِر الجعبـريِّ نصـف صفحـة، وهـي منقولـة مـن 

هوامـش، وبعضهـا مـن لغـة عصـر الشـاعر.

فعلى سبيل المثال ورد في الصحيفتين 9 و 46 قولُُه : 

فتِــاُف ُروِحــي ِفي َهــواُه َقلِيُلدْعنِــي َأمــوُت ِمَن الَغــراِم بُحبِّه

وقـال أحدهمـا: »كـذا فـي األصليـن والمسـتعمل)تلف( مـن الثلثـي و)إتـلف( مـن 

الرباعـي«.

قلت: 

كان مـن الضـروري االطّـلع على اسـتعمال شـعراء عصـره للكلمة، فهو كقول يوسـف 

بن لؤلـؤ الذهبّي)ت680هـ()1(: 

َيْهَوى َتَاِفي، َكَما َأْهَوى َتًا فِْيِهَفَمـا احتَِيالـي بَِظْبـٍي َنافِـٍر َأَبًدا

ِد بِن َعربّي)ت656هـ()2(:  يِن محمَّ وكقوِل سعِد الدِّ

َنى، َفَتاَف فِيَك تاِفيَمولَي قد َأصَبحُت فِيَك ُمكابًِدا ُبَرَح الضَّ

وهذا دليل ضعف االستقراء، واالطّلع على شعر هذا العصر.

)1( ديوان يوسف بن لؤلؤ الذهبّي: عبّاس هاني الجرّاخ: 237. 

)2( جلوة المذاكرة: الصفدّي: 153. 
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ويُلحُظ أنَّ بعض هذا الشعر ضعيف، ويهبط كثيرًا ليميل إلى النثريّة .

وقد يلجأ إلى لغة أكلوني البراغيث في قوله: 

وَقاُلوا َقد َسـلوَت، ولسُت َأسُلوولُمونِـي الَعـواِذُل فِـي َهواُكم

وإِنَّ قـراءًة سـريعًة لهـذا الشـعر تُبيِّـُن بوضوٍح لُُجوَء الشـاِعِر إلى التكـرار في المعاني 

بصـورٍة كبيـرٍة، وولعـه بالجناس بأنواعـه، وخاّصة التام.

ـا مـن حيـث البحـور، فقـد أكثـر مـن النظْـِم علـى البحـر الكامـل، ويليـه الطويل،  أمَّ

فالبسـيط ومخلَّعـه. 

مخطوطاُت ديواِنِه: 
َقيْـِن اعتمـدا على نسـختين في تحقيق الديوان، همـا الجزائريّة )ج(،  ذكرنـا أنَّ الُمحقِّ

ودار الكتـب المصريّـة )د(، وقد فاتتهما ثـلث مخطوطات، هي : 

مخطوطـة مكتبـة الملـك عبـد العزيـز العامـة بالريـاض، الرقـم 449، وتقـع 	 

فـي 63 ورقـة، فـي كلِّ ورقـٍة 17 سـطرًا، وليـس فيها اسـم الناسـخ وال تاريخ 

. النسخ 

سـنة 	  جبريـل صصـي،  ميخائيـل  الناسـخ  المصريّـة،  الكتـب  دار  مخطوطـة 

1160هــ. تقـع فـي 53 ورقًة، في كّل ورقٍة 20 سـطرًا، ومنهـا صورة في مكتبة 

جامعـة الريـاض، بالرقـم 889.

مخطوطـة دار الكتـب القطريّـة ، بالرقـم 518، فـي ضمـن مجمـوع، أوَّلـه 	 

)ديـوان ابـن الفـارض(، وينتهـي بالورقـة 112، أّما ديـوان الجعبـرّي فيبدأ من 

الورقـة 113.

وأوَّلها: <قال الشيخ إبراهيم الجعبرّي نفعنا الله به آمين: 

فَشـَفى ُفؤاِدي ِمن َحاَوةِ ِذْكِره>أهـَدى لِقْلِبي مِـن َلطائِـَف بّرِه

في سبعِة أبياٍت، وهي ثاني قصائد الديوان الُمحقَّق ص 17 في الترتيب. 
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وينتهي نصُّ الديوان بانتهاء المخطوط في الورقة 182، عند البيت: 

َحا ِذكُرَها ِفي َمسَمِعي وَخاِطِريَوِفي الَمشَعِر الَمذُكورِ ِفي َنّص ِذكِرها

وهو البيت )12( من القصيدة، وبعدها أحد عشر بيتًا في الديوان ص120.

والناسخ ضعيٌف في رسمه الحروف، فهو يكتب »بل انفصال«: »بلى انفصالي« !

ويُلحظ أنَّ القصيدة الحائيّة ص 55 التي مطلعها: 

َيبَرح ل  ُمهَجِتي  ِفي  ساكًنا  مان بِطيِب َوصِلَك َيسَمُحَيا  أُترى الزَّ

ساقطة من النسخة )د(، وموجودة في القطريّة 137.

والحظـُت أنَّ ناسـخ القطريّـة ال يُكمـل نَْسـَخ بعـِض القصائد، بـل يترك فراًغـا بمقدار 

حجـم األبيـات غيـر المنسـوخة، ويبدأ بصفحـٍة جديـدٍة ذاكراً قصيـدًة أخرى. 

مـن ذلـَك فـي الورقـة 116 أ، إذ أورَد بيتين من قصيدٍة حائيّة، ثم نسـخ صدر الثالث، 

وأبقـى فراًغا لبقيّة الصفحة.

ومن األمور التي بدْت لنا في المخطوطات الخمس: 

ـق ص 17 : ».. نفعنـا الله تعالـى ببركاته وبركات . 1 جـاء فـي ديباجـة الديوان المحقَّ

علومـه في الدنيـا واآلخرة« .

وقد سـقطت منها كلمة »ومدده« الواردة بعد )علومه(، وهي مثبّتة في نسـخة )د( 

عندهمـا، وواضحـة فـي الصورة الواردة في ص 12 من الديوان، وفي نسـختَي مكتبة 

الملـك عبـد العزيز العامة ودار الكتـب المصريّة )مصّورة الرياض( التي رجعنا إليهما.

إنَّ المخطوطتيـن اللتَيـن رَجـع إليهما الُمحّققان تختلفان فـي ترتيب القصائد، مع . 2

تَبَايُِنِهَمـا مـن حيث كمال األبيات أو نقصها، وهـذا ما َوَجدتُُه أيًضا في مخطوطتَي 

القطريّة، ومصـّورة الرياض اللتَيِن رَجعُت إليهما. 

جاءْت في ص 56-57 قصيدٌة رائيٌّة في 15 بيتًا، مطلعها : . 3

موِع َمحاِجِري مَحْت بإرَساِل الدُّ ـا َتَزاَيَد ِفي الّتَجنِّـي َهاِجِريسََ لمَّ
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وقد َورََدْت في نسخة دار الكتب المصريّة األبيات الثلثة األخيرة فقط.

قلـت: ورد منهـا فـي مخطوطـة دار الكتـب المصريّـة )مصـّورة الريـاض( 14 بيتًا، 

واألبيـات الثلثـة األخيـرة تَـمَّ فَْصلهـا بعبارة: »وقـال رضي اللـه عنه«.

نظـنُّ أنَّ نسـخة مكتبـة الملك عبد العزيز أقدم مخطوطات الشـاعر، وهي تطابق . 4

المخطوطتيـن اللتيـن رجـع إليهمـا المحّققـان الفاضلن فـي ترتيـب القطع، وفي 

َر قـد اعتمد عليها في  ضـوء تتبّعنـا لألبيـات ألفينا أنَّ ناسـخ المخطوطة )د( المتأَخِّ

لِعملِِه. نَْسِخِه 

مستدرك الزيادات: 
زاَد المحّققـان الفاضـلن ثـلث قطـع البـن معضاد لم ترد فـي المخطوطتيـن، فصنعا 

مسـتدركًا صغيرًا .

ويُلحظ عليِه: 

القطعة األولى ثلثة أبياٍت على قافية الباء، تمَّ تخريجها على: مرآة الزمان 206/4.

قلت: )مرآة الزمان(! لسـبط ابِن الَجوِزّي)ت654هـ( أي قبل وفاة الشـاعر! والصواب: 

الجنان. مرآة 

وأضيُف إليِه مصدًرا آخر، هو: قلدة النحر في وفيات أعيان الدهر 419-418.

القطعـة الثانيـة البائيّـة فـي أربعـٍة أبيـات، رجعـا فـي تخريجها إلـى: عقـد الجمان و 

تاريـخ ابـن الفـرات فقط.

ويضاف إليهما: زبدة الفكرة 264، المقفى الكبير 321/1.

القطعـة الثالثـة األخيـرة، وهـي قصيـدة هائيّـة، رجعـا فـي تخريجهـا إلـى: الوافـي 

الوفيـات. وفـوات  بالوفيـات 

ُويضاف إليهما: ذيل مرآة الزمان 17/5، عيون التواريخ 159/21.



للنتاعبلنعي أبلسموجياايا384 ي فعزلع  ن اسأ

وعّدا األبيات الثلثة األخيرة في: عقود الجمان 18 أ.

واألربعة األولى في: تذكرة النبيه 116/1-117، درة األسلك 46 ب.

والثلثـة األولـى فـي: طبقات الشـافعية الكبـرى 124/8، والثاني والثالـث في: المنهل 

الصافـي 187/1، والنجـوم الزاهرة 374/7.

نظرات نقديَّة: 
- ص 41: 

وأصَبحُت ل ُأْصِغي لقول الَعواِذلَأل يا ُسليَمى قد جَفى النوُم ُمقَلِتي

والصواب: »جفا«. ويُلحظ إهمال تشكيل معظم البيت !

- ص 31: 

ــي هواكــم ــح القلــب ف يهيــم مــن كثــرة الظنــونوأصب

وعلََّقـا علـى كلمـة القافيـة: »فـي األصـل و)د( غيـر واضحـة )العنـوان(، فأثبتنـا مـا 

الصـواب«. اعتقدنـاه 

قلـت: وهـي أيًضا غيـُر واضحة في مخطوطة دار الكتـب المصريّة )مصورة الرياض(، 

القطريّـة:  والمخطوطـة  أ،   9 بالريـاض  العزيـز  عبـد  الملـك  مكتبـة  مخطوطـة   وفـي 

»الغبون«.

 ولكن في ديوان الجعبرّي المطبوع في مصر ورد العجز بروايٍة أخرى لها وجٌه: 

َيِهيُم ِمن َكسَرةِ الُجُفوِن
- ص 51: 

وعلى الغصون بحسـن قّد مايليا من يفوق على الماح بحسنه

كذا وردِت القافية بتسهيل الهمز، والصواب »مائِِل«.
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وتكـّرر تسـهيُل َهمـِز الكلمـة نفسـها فـي البيـت الثاني مـن القصيدة الثانيـة ص 71، 

وكلمـة »مايـس« وحّقهـا »مائس« في صدر البيـت الثاني من القصيـدة الرائيّة في ص 59.

- ص 82: 

األسـد واعجبـا من الظباِء تصيد اأَلسـدَ بالمقِلقلبـي يصيـد 

وعلََّقا في الهامش: »في صدر البيت خلل عروضّي«.

قلُت: 

ليَس َعُروِضيًّا فقط، بل هناك خلٌل في المعنى، فما علقة القلب بالظباء ؟ 

ِحيـُح أنَّ كلَمـَة »قلبـي« محرَّفٌة عن »ظبي« التي تُجمع على ظباء، وهو ما يُناسـب  الصَّ

المعنـى في العجز، وسـقطت كلمٌة بعدها فـي الصدر، لذا فالصواُب: 

بِالُمَقِلَظْبٌي َكِحيٌل َيِصيُد اأُلْسَد، َوا َعَجًبا اأُلْسَد  َتِصيُد  َباِء  الظِّ ِمَن 

كما في مخطوطة ديوانِه 40 ب.

- وجاء في القصيدة نفسها بعد ثلثة أبيات: 

ــقني ــا أعش ــاه وم ــا أحي ــام ــدا منزكش ــا أن ب ــه لم في

وعلَّقـا فـي الهامـش علـى كلمة »منزكشـا« بمـا يأتي: »كذا فـي األصـل و)د( وليس لها 

أصـل فـي المعجـم، ولعلّهـا كلمـة محليّة تعني أنّـه بدا بالحريـر والذهب«.

قلت: 

هذا خطأٌ في قراءة الكلمة، ومعرفَة معناها، فصواُب القافية »مزركشا«. 

َق)1(. زركش بمعنى: نسَج أو زيََّن ونمَّ

أحمد مختار  المعاصرة:  العربيّة  اللغة  رينهات دوزي: 315/5، معجم  العربيّة:  المعاجم  )1( تكملة 

عمر: 983/3. 
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ولكن العجز ورد في النسخة القطريّة 153 ب: 

ا َأْن َبَدا َوْسَط الَحَشا فيِه لمَّ
- ص 82: 

ذو عــذار وعلــى الخــد انتشــاســاحر الطــرف غــزال أهيــف

وعلَّقـا فـي الهامـش: »كـذا في األصل، وفـي )د(: »ذو عذار فـي الحدود ثّم انتشـا«..« 

ثـّم أثبتـا العجز على مـا ظَنَّا أنّـه الصواب.

قلت: 

ما ورد في )د( عندهما َورََد أَيًضا في النسـخة القطريّة 153 ب، والصواُب ما ورد في 

ـكِل:  مخطوطة دار الكتب المصريّة )مصّورة الرياض( 28 أ، مع الضبِط ِبالشَّ

ــْرِف َغــَزاٌل َأهَيــُف ُذو ِعــَذاٍر فــي الُخــدوِد انَتَشــاَســاِحُر الطَّ

- ص 88: 

مهفهــف مـــن  و]شـــــــــ[أفديـــه  بمهجتــــــي 

وعلَّقا في الهامش على كلمة القافية: »في الموضع كلمة غير مقروءة«.

قلت هي: »والبصر«، فيكون البيت: 

ُمَهفَهــٍف مِــن  َوالَبَصـــــِرَأفِديــــِه  بُِمهَجتــــــي 

النسخة القطريّة 157 ب، ولم يرد البيت في )مصورة الرياض(.

- ص 128: 

أضحــى القلــب  المكــيكـــأن  بالـــــروم  لــه 

وعلَّقا في الهامش: »كذا عجز البيت في األصلين«.

كِل:  والصواُب ما ورد في )مصّورة الرياض( 39 أ، مع الضبِط ِبالشَّ

َأضَحــى الَقلــَب  ُمْلِكــيكـــَأنَّ  وِم  بِالـــــرُّ لــُه 
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- ص 130، ورد هذا الشطر هكذا: 

فبفاقتي لغناكُم أتقرب

بِط:  وفي )مصّورة الرياض( 49 ب، مع الضَّ

َفبَِفاَقِتي لِِغَناُكُم َأَتَرقَُّب
- ص 110: 

لو أن قلبي بنيـران الغرام صليواهلل ل حلـت عـن حبي له أبدا

وعلَّقـا فـي الهامـش علـى كلمـة القافيـة: »فـي النسـختين: <سـلي>، وهـو تحريـف، 

فاجتهدنـا«.

قلُت: 

ال يوجـد تحريـٌف أصـًل، فالكلمـُة صحيحٌة وهي »سـلي«، ومضبوطة فـي المخطوطة 

بضـّم الِسـين، ولـْم يَـرِد البَيـُت فـي المخطوطِة القطريّـة، وذَكَرََها الشـاعر أَيًضا فـي َعْجِز 

البَيـِت الوارد فـي الصحيفِة 27: 

لو ُسلي القلب باللظى ما ساكلســت أصغــي لمن أراد ســلوا

قائمة المصادر: 
وردْت قائمـُة المصـادِر ص 144-145، وتـمَّ ترقيمهـا بأرقـاٍم تنتَِهـي إلـى 21، ويُلَحظ 

َمـا يَأتِي)1(: 

1- تـمَّ وضـع أرقـام األجزاء والصفحـات مع هذه المصادر، باسـتثناء الكتـب 4 و12 و 

16، واألخيـران معجمـان لغويّـان يعتمـدان على المـاّدة في الغالب.

ِغ ِذكُْر أَجزاء الكتاب ورقم الصفحة في قائمة المصادر. قلُت: ِمن َغيِر الُمَسوِّ

َقيِن أيًضا، الصادر عن الداِر نفسها،  )1( تكرَّر هذا المنهُج في )ديوان ابن الخيمّي، ت 685هـ( للمحقِّ

من  أكثر  عليِه ضمَّ  مع مستدرٍك  يوان،  الدِّ ذاَك  ِبَشاِْن  نقديًّا  مقااًل  كتبنا  وقد  عينها،  السنِة  وفي 

خمسيَن بيتًا، وأرسلناُه إلى )مجلة معهد المخطوطات العربيّة( في القاهرة.
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2- قد يرُد اسم المحقِّق بعَد اسم الكتاب، وأحيانًا قبل سنة الطبع، أو مكانه !

3- ورد الكتاُب رقم 2 هكذا: »تاريخ ابن الفرات: الجزء الثامن، ص 72«، فقط.

ف وَسـنة َوفَاتـه، واسـم المحقِّـق، ومـكان  قلـت: وكاَن األَولَـى إثبـاَت اسـم المؤلِـّ

وسـنته. الطَّبع، 

فالصحيُح أْن يرد هكذا: 

<تاريـخ ابـن الفـرات: محّمـد بـن عبـد الرحيـم بـن علـّي بـن الفرات)ت807هـ(، 
ـُه قسـطنطين زريـق و نجـلء عـّز الديـن، الجامعـة األمريكيَّة،  قـُه وضبـَط نصَّ حقَّ

بيـروت، 1942م>.

4- فـي ص 20 تـمَّ الرجـوع إلـى )المعجـم الوسـيط(، ولـم يـرد فـي قائمـة المصـادر 

والمراجـع هنـا .

األخطاء المطبعّية

الصوابالخطأالسطرالصفحة

الكتبيالكعبي310

تذكرة النبيهتذكر النبيه613

818
في نشـرنا هـذه لوحات 

مصور

في نشـرتنا هذه لوحات 

مصوَّرة

استعمالاستعال99

للُمحَدثِيَنللمتحدثينهامش 264

ِزينًة وحليًّازينة وخليًاهامش 394

حل ليحلليالبيت 4112 

فعذلكمفغذلكم529
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متيّماالبيت األخير64
ُمتَيََّما

أَعَدىأعدي7019

الخّدالحذاهامش 822

وصلتمواوصلتمو921

ِبَجاِهِهبجاهة1168

الجزائريةالجزئاريةهامش 1181

يجوزيحوز4/ البيت 1272

ابن الفراتابن الفارتهامش 1422

الطناحيالطناجي4 من أسفل144

اليعلويالبعلوي14513

ديدرينغدير رينغ4 من أسفل145



للنتاعبلنعي أبلسموجياايا390 ي فعزلع  ن اسأ

الُمستدرُك: 

]([

في ص 34: 

ا ــذل وعذولــي قــد رام منــي ســلوًّ ــمع ع ــذول أس ل ول للع

قلت: الصواب أنّه بيتان، هكذا: 

ا َكيَف َأسـُلو َهَواَك، َحاشا وَكاَّوَعُذولـي َقـد َراَم مِنِّـي ُسـُلوًّ

ا ــْذَلَلْســُت ُأصِغــي لَِمْن َأراَد ُســُلوًّ ــَمُع َع وِل َأس ــذَ ل ول للع

التخريج: 
المخطوطة القطريّة: 123 أ.

]	[

في القصيدة التائيَّة ص 120، َورََد هذا البيت: 

وبشــٌر بهنــٍد مات منها بِحســَرِةفقيس بليلى ُجّن من عظم وجده

والصحيح أنّها ثلثة أبياٍت؛ فهناك بيتان جديدان يُستدركان، مع الضبط بالشكِل: 

بُِقبَلِةَفَقيٌس بِليلى ُجنَّ ِمن عظِم َوجِدِه لَيلى  َوْصِل  ولْم َيحَظ ِمن 

وويح، وكم قاَسـى َجميٌل َمَسبَِّةوُعرَوُة فـي َعفٍو، ولبنى بها َفِني

وبِْشـٌر بِِهنـٍد َماَت مِنَها بَِحْسـَرِةوغيـاُن في َمـيٍّ َتَزاَيـَد َوجُدُه

التخريج: 
المخطوطة القطريّة: 179 ب.
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]	[
ص 120: 

وأخمـدت النيران مـن بعد قوةونـوح مـن الطوفان نجـاه ربه

قلت: 

ال علقـة للنيـران بالنَِّبـيِّ نـوح؛ وذلـك ألنَّ العجـَز يخصُّ َشـطَْر بَيٍت َورََد فيِه اسـُم 

النَِّبـيِّ إبراهيـم، مع َشـطٍر آخر.

لذا فالصواب أنّهما بيتان، هكذا: 

ــاُه َربُُّه وَفــاِن َنجَّ بَِدعَوتِــِه مــن ُكلِّ َهــوٍل وُكربِةوُنــوٌح ِمَن الطُّ

ا أْن دعــا ربَُّه ِةونجــا إبراهيــم لمَّ وُأخِمـَدِت النِّيَراُن مِـن َبعِد ُقوَّ

التخريج: 
المخطوطة القطريّة: 181 أ.

]	[
قال: 

ُأمِـَرْت بِـِه فـي سـائِر األزماِنإْن كانِت األعضاُء خالفِت الذي

واإليمـاِنفسلوا الفؤاَد على الذي أوَدعُتُم التوحيـِد  مـن  منـُه 

ـا َجَنـْت أركانِيتجدوُه قد أدَّى األمانَة، فاصفُحوا بَِجميِلُكـْم عمَّ

التخريج: 
عقود الجمان: 18 أ.

والقطعة لعلم الدين سنجر الشجاعّي في : الوافي بالوفيات: 477/15؛ ورواية الثالث فيه: 

ــاألركاِنتجــدوه قــد أدى األمانــة فيهما  ــازل ب ــه من ــوا ل فهب
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]	[

جاء هذا التخميس ص 130، والبيت الثاني بياض، هكذا: 

ووردت مــورد ســادتي بصفائِِهقلبــي ألجلــَك ل يبــوح بدائه

[]  

وعلَّقـا علـى البيـت الثانـي الذي لـم يظهر: »موضع البيـت بياض في )ج( والمخمّسـة 

سـاقطة من )د(«.

قلُت: 

كل:  أصُل البيتين، مع ضبِطِهما بالشَّ

و لُِعْظِم ُمَصابِِهَقلبـي ألَِجلِـَك ل َيُبـوُح بَِدائِِه  بُّ ل َيشـكُ َفالصَّ

وَوردُت َمــوِرَد َســادتي بَِصَفائِِهحتَّــى َيُفــوَز مِــَن اللَقــا بِِوَصالِِه

التخريج: 
ديوان الجعبرّي: )ط. مصر(.

]6[

يُضاف هذا البيت إلى القصيدة، ويكوُن سادًسا: 

بَِلفــٍظ مــن ذكــرت بــِه وصالطلبـُت الوصَل منُه فـا ُيجبِني

التخريج: 
تحفة العاشقين ونزهة الُمِحبِّين: 237.

]7[

- ص 143 َورََدْت قَِصيـدٌة فـي "مسـتدرك الزيـادات" عـن كتابَـي )الوافـي بالوفيـات( 
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و)فـوات الوفيـات( ، جـاء فيهـا هـذا البيت:

إذ باليتيــم لــه تمثــل طــهكتمثُّــِل الــروح األميــن بوحيه

حابـيُّ ِدْحيَُة بن خليفة  قُلـُت: "بوحيـه" تحريٌف واضـٌح، والصواب: "ِبدحية"، وهو الصَّ

الكلبـّي)1( الـذي كان جبرئيـل يأتي فـي َهيْأَتِِه، والغريـُب أنَّ الكلمـَة َورََدْت َصَوابًا في 

المصدريـن المذكُوَريـِن، فَضًل َعن أَنَّ رَْسـَم القافيِة لـْم يكْن دقيًقا .

لَِذا يَُكوُن َصواُب البيِت كامًل مع َضبِْطِه:

ــِن بِِدْحَيٍة ــاَكَتَمثُّــِل الــرُّوِح اأَلمِْي ــَل َطاَه ــُه َتَمثَّ ــِم َل إِْذ بِالَيتِْي

قين  وفي الختام أَهدي ُجهدي هذا إلى المحقِّ

الكريمين إلخراجهما هذا الديوان.

والحمد لله ربِّ العالمين.

)1( األعلم : الزركلّي 337/2 .
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399 ّللولليللاا  رحلمرنحلع  .ا عأ

بداية نسخة دار الكتب المصرّية )مصوَّرة الرياض(
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الصفحة األخيرة من نسخة دار الكتب المصرّية )مصوَّرة الرياض(



401 ّللولليللاا  رحلمرنحلع  .ا عأ

بداية نسخة دار الكتب القطرّية



للنتاعبلنعي أبلسموجياايا402 ي فعزلع  ن اسأ

مخطوطة مكتبة الملك عبد العزيز العاّمة بالرياض
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بداية مخطوطة مكتبة الملك عبد العزيز العاّمة بالرياض



للنتاعبلنعي أبلسموجياايا404 ي فعزلع  ن اسأ

الصفحة األخيرة من مخطوطة مكتبة الملك عبد العزيز العاّمة بالرياض



405 ّللولليللاا  رحلمرنحلع  .ا عأ

غالف الديوان المطبوع بمصر



للنتاعبلنعي أبلسموجياايا406 ي فعزلع  ن اسأ

أول الديوان المطبوع بمصر



407 ّللولليللاا  رحلمرنحلع  .ا عأ

ص	7 من الديوان المطبوع بمصر



للنتاعبلنعي أبلسموجياايا408 ي فعزلع  ن اسأ

الصفحة األخيرة من الديوان المطبوع بمصر



409 ّللولليللاا  رحلمرنحلع  .ا عأ

غالف الديوان طبعة دار الوفاء في االسكندرّية
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