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الملّخص

فديِّ )ت764هـ( كتاب )المجاراة  لألَديِب الموسـوعيِّ صالح الدين خليل بن أيبك الصَّ

والمجـازاة(، لـم يصـل إلينـا، ولكنَّ معاصرَُه شـرف الديـن محمد الزرعـّي )ت779هـ( قاَم 

بـ)انتقائِـِه(، ووصلنـا هذا )المنتقى( عن مخطوٍط فريٍد، وقد قُمَنا ِبتَحِقيقِه سـنة 2016م، 

وَصـَدَر ببغداد في أوائل سـنة 2018م.

ان، عـن مركز تحقيق التراث في  وقـد صـدرْت نشـرٌة أُخَرى بتحقيق محمد رفيق الطَّحَّ

دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2018م، عن المخطوٍط نفِسـِه .

ومـا أِن اطَّلعنـا علـى عملِه حتَّى بدِت األَخطـاُء واألوهاُم والفواُت َجلِيَّـًة فيِه، لذا رأينا 

تحبيـَر مقـاٍل نقـديٍّ في نَقِد تلك النَّشـرَِة وبيان ما اشـتَملَْت عليِه من الخطـأ في القراءة، 

والنقـص فـي المخطـوط، والخلـل فـي األوزاِن، وعـدُم الرجـوع إلـى روايـات المصـادر، 

والخطـأ فـي الضبـط، وفـي التراجم، وإهمـال تخريج نُُصوِصـِه، أو األَوهام فيـِه، وغيرها.

والحمُد للِه ربِّ العالميَن .
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Abstract

Salah Al-Din Khalil ibn Aybak Al-Safadi )d. 764 AH( authored 

the book )Al-Majarat Wa Al-Majazat(, which did not reach us. 

However his contemporary Sharaf Al-Din Muhammad al-Zar’i )d. 

779 AH( made a selection from the book, which was published in 

Baghdad in early 2018. Another publication with the examination 

of Muhammad Rafiq Al-Tahan was issued in 2018 by the Egyptian 

National Library and Archives in Cairo on the same manuscript. 

As soon as we looked at the work, errors, illusions, and omissions 

became evident in it. Hence, we saw writing a critical review on that 

publication very vital. In this study we look at the reading errors in 

it, the shortage in the manuscript, the defect in the poems rhythms, 

the errors in references, etc.
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المقدمة

عـن مركـز تحقيـق التـراث فـي دار الكتـب والوثائـق القوميـة صـدر كتـاب )المنتَقى 

مـن المجـاراة والمجـازاة( لصـالح الديـن خليـل بـن أيبـك الصفـدّي )ت 764هــ(، انتقاء 

شـرف الديـن محمـد الزرعّي )ت 779هــ(، القاهـرة، 2018م، قاَم بتحقيِقـِه محمد رفيق 

ـار، ووقـع َمـَع فََهارِِسـِه فـي 192 صحيفة. ـان، ومراجعـة د. حسـين نصَّ الطَّحَّ

َم شـكرَُه إلـى بعـِض َمـن َسـاعَدُه في إخـراِج العمـل، بدًءا مـن أسـتاذه المرحوم  وقـدَّ

د.نصـار، ومنُهـم َمـن أعانَُه فـي الُمقابلة على األصـِل المخطوط، وآخر أبـَدى »ملحوظات 

قيِّمـة على بروفـة الكتاب« ! 

فـديِّ كتابين من قبل، األوَّل فـي البالغِة هو )فـّض الختاِم َعِن  قـُت للصَّ وكُنـُت قـد حقَّ

التَّوِريَـِة واالسـتخدام(، صـدَر في بيـروت 2013م، وأَتبَعتُـُه بآخر في المختارات الشـعريَّة 

ـنة نَفِسـَها،  هـو )جلـوة المذاكـرة فـي خلـوِة الُمَحاَضـرِة( صـدَر باإلسـكندرية فـي السَّ

وَخَدمتُُهَمـا وَخرَّجـُت نصوَصهمـا الكثيـرة، وأََشـرُت إلـى َمَناِجِمِهَما. 

وكاَن ِمـن بيَـِن أَعمالِـِه التـي لـْم تَخـرج إلى النَّـاس كتاُب )المجـاراة والمجـازاة(، وقد 

أتـْت عـوادي الزَّمـن عليِه، فلْم تصل إلينا نسـخٌة كاملٌة من المخطوط، بـل وصَل ُمختََصٌر 

متُه دار الشـؤون الثقافية العامة  قتُه وقدَّ ، فََحقَّ َصغيـٌر ِمنـُه، َصنَعـُه ُمعاصٌر لُه هو الزَّرعـيُّ

ببغـداد عـام 2016م، بطلـٍب من مديرة الدار، َوأَنجزُت تصحيـَح تَجربَِتِه األخيرَِة في أيلول 

2017م، وحمل رقَم إيداٍع في دار الكتب والوثائق هو )2853( في السـنِة نفِسـها، ولكن 

ـرْت إصـداره - تبًعـا للميزانية الجديدة – إلى مطلع العـام التالي 2018م. الـدار أخَّ

ـاِن، إْذ سـبَق أْن أصـدَر تحقيقـه )جلـوة  َوهـذا ُهـَو الَعَمـُل التَّحقيقـيُّ الثَّانـي للطَّحَّ

المذاكـرة( عـام 2016م، فـكاَن أَْن حبَّـرُت مقـااًل نقديًـا طوياًل فـي نَقِد تلك النشـرة وبيان 



ّليدفدصنّمدّةصيرة382 بيون لنحن

أخطائهـا وأَوهامهـا )1( .

ان، وهي تُشـِبُه –  وهـذه نظـراٌت نقديـٌة - ِبَشـأِْن هـذا »التحقيـق« الذي قام بـه الطحَّ

إلـى حـدٍّ كبيـٍر – عملَُه السـابق من حيـُث األوهـام المختلفة التـي ابتُلِيَتَا بِه، وقـد رتَّبتُها 

علـى هذه الِفَقر المتسلسـلة: 

أوًَّل: الخطأ في القراءة: 
من ذلَك: 

-ص 33: »أما بعَد حمِد اللِه على نعمِه«.

الصواب: »أّما بعُد، حمًدا للِه على نعمِه«.

وفي السطر التالي: »الذي أجار وأحاز«

والصواب: »الذي أجار وأجاز«، وهذا مشتق من اسم الكتاب .

- ص 34: »كان أُعجب بهما للطيف العتِب« .

والصواب: »كأنه أُعجَب ِبهما لِلُطِْف العتِب«.

-ص37: »منَع نفَعه، وسنَح ِبضيرِِه« .

والصواب: »وَمَنَح َضيرَُه«.

وفي الصفحة نفسها: 

َراَحٍة  ُمَقبِّـــــُل  ُمشـــــَتاٌق  الثَّغـــــُر 
ُتَنــاُط بِالَمكُرَمــاِت  َتــَزْل  لــْم  ـَك  لـَ

والصواب: 

َراَحًة  ُيَقبِّـــــُل  ُمشـــــَتاٌق  الثَّغـــــُر 

)1( ينظر مالحظاتنا بشأنها في: مجلة معهد المخطوطات العربية، مج 61، ج 2، 2017م، ص 263-202.
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- ص 39: 

َيْلـ مِـــــْن  َل  َتَحصَّ بَِمـــــا  ْع  وَتَبضَّ
الِبَضاَعــْه وَتــدِري  لــُه  َشــيًبا  ـــِبَس 

والصواب: 

بْلـ مِـــــْن  َل  َتَحصَّ بَِمـــــا  ْع  وَتَبضَّ
ـــبِْيَس َشــيًئا لــُه، وَتــدِري الِبَضاَعــْه

و)بلبيس( مدينة بينها وبين فُسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام)1(. 

- ص 40: 

َوأْعُنًبا ُنُهـــــوٍد  َمع  ُخـــــُدوًدا  َبَعثُت 
ديــُق َصِديَقــا وال َغــْرَو َأْن َيجــِزي الصَّ

والصواب: »وأعيًُنا« .

وفي الصفحة نفسها: »نُقبُِّل األرَض، ونسأُل«.

والصواب: »يُقبُِّل األَرَض، ويَسأَُل«.

وفي األسفل: »واللُه يأخذ بيد الكريم« .

والصواب » واللُه آخذ بيد الكريم« . 

- ص 41: 

َتَضرََّجْت الُخـــــُدوِد  بَأمَثاِل  وَجـــــاَء 
َخُلوَقــا الَعاِشــقِيَن  ُنُفــوِس  ـَذْوِب  بـَ

وصواب العجز: 

َخُلوَقــا الَعاِشــقِيَن  ُنُفــوُس  َتــُذْوُب 

)1( معجم البلدان: ياقوت الحموّي: 479/1.
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وفي الصفحة عينها: »نُقبُِّل األرَض، ونُنهي«.

واُب: »يَُقبُِّل األرَض، َويُنهي«. والصَّ

- ص 48: 

َغَدا وقد  الُحَســـــيِن،  ابِن  ُنوُر  النُّوُر  أنا 
ُشــَعاُع َســَناُه  َمــْن  َيــا  بَِنــا  َيُقــوُد 

واِب؛ َوقد أخلَّْت بالمعَنى المراِد وشوَّهتُْه، وصوابه:  قلُت: ِقرَاَءُة العجِز ُمجانبٌة للصَّ

ُشــَعاُع َســَناُه  مِــن  نَِياًقــا  َيُقــوُد 

مـع العلـم أنَّ القطعـة – وفيهـا هـذا البيـت – أوردها محّقق شـعر السـراج الـورَّاق – 

الـذي ادَّعـى الطحـان عدم عثـوره عليها - وقام ِبإسـقاِط كلمِة »نياقًا«، ووضـع بدلها كلمة 

»فأمَسـى«، برغـم وضوحها فـي المخطوط.

وبيـن يَـَدي الطَّحـان مفتـاٌح للمعنى لـْم ينتبـِه إِليِه، وهـو أنَّ هذا البيـت متأثر ببيت 

المتنبـي الـذي جـاء بعدُه مباشـرًة، وجـاءِت الكلمـُة الَمعِنيَُّة قَافيـًة لُه، وهو: 

وبَيـــــَن الَفـــــرِع َوالَقَدَميـــــِن ُنوٌر
َيُقــــــوُد بِـــا َأِزمَّتِهـــا النَِّياَقــــــا

- ص 49: 

َزائًِرا َجـــــاَء  إِْذ  اللَّيِل  َســـــَواُد  فأيَن 
ُمَشــاُع والَحِديــُث  َشــفِيًعا،  وُكنــَت 

والصواب: »فأَنَت َسَواُد« .

- الصفحة نفسها: 

ُكنَيٌة ؟ َيْوًما: هْل لـــــذاَك  أو قِيـــــَل 
ــا> ــْن »ُكَن ــُل َذاك ِم ــْم َيخ ــم: ل ــل َلُه فُق
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وعلق في الهامش على )أو( في بداية الصدر بقوله: »اللمع: إن« .

قلت » رواية المخطوط: »إن« وليَس »أو«، وكان عليه أَْن يَتََقيََّد بها .

- ص 50: 

َذا َوَبعَد  ُكلُّـــــُه،  لَِســـــاٌن  َوْهـــــَو 
»اْلُكَنـــا« الـــَكاِم:  ِعنـــَد  َتنُظـــُرُه 

وذكَر في الهامش أنَّ كلمَة القافيِة هي بَتٌر لكلمة »الكنافة«.

ا. قلت: وهذا سوء فهم منه، بل هي »أَلَكَنا«، من اللكن في الكالم، على ما هو واضٌح جدًّ

- ص 55: 

ْهُر ِمْن َعينِـــــي َوَدائَِعُه َيْســـــَترِجُع الدَّ
ــْه ــاداِت - ُمرَتَجَع ــي الع ــَع – ف إِنَّ الَوداِئ

والصواب: »استَرَجَع«.

- ص 56: 

َقابٌِل اللَّْفـــــَظ  َمْجَمَج  َقَلُبـــــوُه  إذا 
َأعَجــُم ُهــَو  َأو  كاَن،  َفِصيًحــا  َســَواٌء 

والصواب: »قائٌل«.

- ص 59: »وتميد لطًفا«.

والصواب: »وتميُل لُطًفا«.

- ص 60: 

َشـــــيُخُه َمْن  على  َأعَيْت  َمـــــا  اهللِ  بِا 
اِر الَجـــزَّ َأِديبَِنـــا  مِثـــُل  َذاَك  فـــي 
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والصواب: »تَاللِه«.

- ص 61: 

َفجـــــاَءْت َكِمثلِـــــَك فـــــي َطيَِّها 
واحتَقــاِر  قِلَّــٍة  فــي  ومِثلِــَي 

والصواب: »ِطيِْبَها«.

- ص 65: »ورد في حديث مسند« .

والصواب: »مسلسل« .

- ص 67: 

ـــــفِيُق الشَّ الَبْجـــــُل  َأيَُّهـــــا 
؟ ِريــُق  الطَّ َأخَطــاَك  َكيــَف 

ُق ال داعي لُه. والصواب: »النَّجُل«،والهامش الطويل الذي كتبُه المحقِّ

اج  - ص 68: » َوفَـَد فانـوُس الّسـُحور، فاقتـرح بعـُض الحضـور علـى األديِب ابـن الحجَّ

يوسـَف بـِن علـيِّ بن الرفـات المنبـوز بالنعجة أن يضـع قطعة« .

في هذه الفقرة جملة أوهام: 

»وفد«، صوابُها: »َوقََد« .	 
»ابن الحجاج«، صوابها: »أبي الحجاج«.	 
»الرفات«، صوابها: »الرقاب«.	 
»أن يضع«، صوابها: »أن يصَنَع«.	 
ثم ورد بيتان، وبعدهما: »فابتدأُت«، وصوابها: »فانتدبُت«.	 

وفي السطر األخير »فأشرف الجماعُة بعد ذلك في تقريعِه«.

والصواب: »فأسرََف«.
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- ص 69: 

بِِه ُيســـــَتَضاُء  ســـــُحوٍر  لَِواُء  هذا 
اُر ــرَّ ــاِء َج لَم ــي الظَّ ــْيِب ِف ــَكُر الشَّ َوَعْس

ْهِب« . والصواب: »الشُّ

- ص 72: 

َعْت ُقمِّ َقـــــد  َســـــبَّاَبٌة  ــــُه  َوكأنَـّ
َجــى َتَتَشــهَُّد َذَهًبــا، وَقاَمــْت فــي الدُّ

والصواب: »فكأنَُّه شبَّابة« .

- ص 77: »وألقوا إلى تفضيله« .

والصواب: » وأَلَقوا إِليَّ ِبتَفِضيلِِه«.

- ص 80: »فقال: ولم قلَت«.

الصـواب: »فقـاَل: ولِـَم ؟ قلـُت » ؛ ألنَّ هنـاك حـواًرا بيـَن العمـاد السلماسـيِّ وبرهـان 

الدين.

- ص 81: »وأنشده«.

والصواب: »فَأَنَشَدُه«. 

- ص 83: »تعلم أحسَن الُخلُِق« .

والصواب: »ُحْسَن«.

- ص 83: 

اللـ وُجنُح   ، ُأِحـــــبُّ َمْن  َزاَر  إِذ  ُقلُت 
َبَهــاَرا النُُّجــوَم  َأبــَدى  َروٌض  ـــيِل 
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َوَعلََّق على كلمة القافية: »نبت جعد له فقاحة صفراء أيام الربيع، يقال له العرارة«.

قلـُت: هـذا الهامـش – فـي تفسـير نبـت »البهـار«- ال قيمـة لـه علـى اإلِطـالق، بل ال 

معنـى لوجـود هـذا النبـت فـي البيت، فالشـاعُر يتحـدث عن ظهـور النجوم في السـماء 

كالنهـار، لـذا فصـواُب القافيـِة: »نهارا«. 

- ص 85: »شاعرة جميلة مشهورة بالحسب والمال«.

والصواب: »مشهورة، تتكسب بالمال«.

- ص 99: 

َفلَيهنِِه َأْســـــَلَف  َمـــــا  َعَفـــــْوُت 
ــُدوْد الصُّ ـاِر  نـَ َبعــَد  َوْصــٍل  َجنَّــُة 

والصواب: »َغَفرُْت َما أَْسلََف فَليَهِنِه« .

- ص 104: »اتهَم بعض الُمرد في محلِّه بسرقِة بعض كتبه«.

قلت: »محلِّه« خطأ، وصوابها: »مجلِسِه«.

- ص 112: 

ــــا َدائًِبا َأبِغي الوَصـــــاَل، َفِإْن َأَتْت َأنـَ
َفَســـَأجَهُد َعاَداتَِهـــا  علـــى  مِنـــُه 

والصواب: »فِإْن أَبَْت« .

- ص 113: »أبي المظفر بن المثنى«.

الصواب: »المطرف«.

- ص 114: »وكأنّه حرَّكني«.

والصواب: »فََكأَنَُّه َحرَّكَِني«.
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وفي الصفحة نفسها: 

َتْنَثني اأَلَراَكـــــِة  َفـــــوَق  َأَحَماَمًة 
؟ َأبــَكاِك  َمــا  َأبــَكاِك  َمــْن  بَِحَيــاةِ 

والصواب: 

بَيِّني اأَلَراَكـــــِة  َفـــــوَق  َحَماَمًة  َأ 

- ص 120: »حضـر أبـو عبـد اللـه محمـد بـن حبيـب المهـدوي الشـاعر ليلـة، فجلس 

تميـُم ابـُن المعز«.

. » وصواب العبارة األخيرة: »َمجلَِس تميِم ابِن الُمعزِّ

- ص 122: 

َيـــــا بـــــَن َداوَد، َيا َفقِيـــــَه الِعَراِق
اأَلحـــَداِق َفواتِـــِك  فـــي  َأفتَِنـــا 

والصواب: »قواتل« .

- ص 135: »هاتف يهتف على الجبل الغربي – هما فيه – ».

والصواب: » هاتٌف يَهتُف على الَجبَِل الذي ُهما فيِه«.

.» - ص 136: »وكان بينهما سرٌّ

.» والصواب: »شرٌّ

- ص 138: »وذا حكايٌة فيها طوُل« .

الصواب: »وهذِه حكايٌة« .

ثانًيا: الكلمات غير المقروءة: 
بَـَدْت فـي عملِِه كلماٌت لم يسـتطع قراءتها، على الرغِم مـن وضوحها في المخطوط، 
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ومنها: 

- ص 33: »على ِمَننِه التي ... وال تُواَزى« .

الكلمة هي: »تواَرى«.

- ص 91: 

ـــــن رَيـــــاَق مـِ ولَْيْشـــــــَرِب الدِّ
ــِنِب ــــــــــــ ــذا الشَّ ...... هـــــــ

وعلق: »كلمة غير واضحة في النسخة، ورواية البدائع: رضاب ثغري« .

ا من روايـة )بدائع البدائـه(، وكان  قلـت: فـي المخطـوط: »رطاب«، وهـي قريبٌة ِجـدًّ

بإمكانـه أن يثبـت »رضـاب« فـي المتـن عن ذاَك الكتاب، بـداًل من أن يضع نقاطًـا، ويُورُد 

فـي الهامش روايـة المخطوط .

وكذلـك الحـال مـع الكلمة غيـر الواضحة عنده في ص 127، فهي فـي: )يتيمة الدهر( 

الـذي رجع إليه، وأضيـف: قرى الضيف 343/1.

- ص 106: 

ِريـــــِقَأَراَك َخلَّيــــــــــِت ....... َفَســـــدَّ ذاَك الطَّ

وصواب الشطر: 

َأَراِك َخلَّيـــــِت فأًســـــا

- ص 126: 

مقــــــــــــــدر أعَجـــــز النـــــاس ...... ......... 

قلت: صواب البيت كاماًل، قراءًة وضبطًا: 

ٍد ُمَقــــــدَّ يقِشــــــــُرْه بُِصُمــــــــلِّ  ْأِس  الرَّ َأعَجِر 



391 دّيّمّيّ يّفوم ّاملدّيوخ ييأ

وهو موجود في ديوان أبي نواس89/1، الذي زََعَم الطّحان أنه رجع إليِه!

ثالًثا: النقص في المخطوط
فضـاًل عـن الكلمـات التـي لـم يسـتطع المحّقق – وَمـْن سـاعده – قراءتهـا، فقد بقي 

هنـاك نقٌص فـي عمله: 

1- أسـقَط كلمـة »كتـاب« الـواردة في العنـوان األصلّي فـي المخطـوط »المنتقى من 

.»... كتاب 

2- أسقط أيًضا كلمة »جمع« الواردة في العنوان نفسه . 

3- عـدم إثباتـه عنوانـات وردْت صراحًة فـي المخطوط وهي »مجاراتـه مع النصير«، 

ومكانهـا في ص 42 مـن المطبوع .

4- فـي بدايـة الورقـة ]3 و[ / ص 35 مـن المطبـوع، ورد بيتـان مـن السـريع، 

ق المحّقـق: »هنـا سـقط . وهـذا الشـاهد لـم أجـده فيمـا بيـن يـدي مـن  وعلّـَ

مصادر«.

قلـُت: واضـح مـن الكالم الذي بعـده أنَّ هناك مجاراة بيـن الجزّار والسـراج الوّراق، 

وهـذان البيتـان تسـبقهما أبيـات، وهـي مـن قصيـدة للـوّراق، ووجدتهـا في: شـعر 

السـراج الـوّراق 52، لـذا كان مـن المستحسـِن أْن يـورد األبيـات التـي لـم تظهر في 

الورقـة السـاقطة داخـل عضادتَيـن، على النحـو اآلتي: 

ُه ـــــيِخ بَِما َسرَّ اهـِر َأو لـْم ُيِنْب] َدَعوُت للشَّ اَب في الظَّ َأنـَ

ـــــيُخ على َتوَبٍة ُمنقِلْبال ُيثِبُت الشَّ َنجِمِه  َمـــــْع  وُبرُجَها 

على الليالي  ُطـــــوَل  بِالُمنَتصْب[ ُمرَتِفٌع  َيعُلـــوُه  ُمنَخِفٍض 

5- سـقط آخـر فـي آخـر الورقـة ]14 ظ[ / ص 59 مـن المطبوع، وهـي: »كتب ناصر 

الديـن حسـن بـن النقيـب إلـى ناصـر الديـن الحمامـّي ملغـزا فـي ياسـمين: ...«، 

وهّمـش المحّقـق: »هنا سـقط«.



ّليدفدصنّمدّةصيرة392 بيون لنحن

أقول: 

ُق ُعنَواَن الُمَجاَراِة هذِه، وهي »مجاراته مع النصير« . أ- أَسَقَط الُمَحقِّ

ب- ناصـر الديـن الحمامـّي، خطـأ واضح، لـم يعلّق عليـه المحّقـق أو يصّححه، فهو 

»نصيـر« ال »ناصر«.

ـُه، ويضَعـُه داخـل عضادتين،  ج- كان يمكـن للمحّقـق أن يتالفـى هـذا السـقط ويرمَّ

ويشـير إلـى مصـادره، علـى النحـو اآلتـّي، وأنا أوردتـه هكذا في نَشـرتي: 

ُمَجاَراُتُه َمَع النَِّصيِر: 

اِمـيِّ ُملِغـزًا فـي  يـِن)1( الَحمَّ يـِن حَسـُن بـُن النَّقيـِب إِلـى نَِصيـر الدِّ كَتَـَب نَاصـُر الدِّ

 :)2( )يَاَسـِمين( 

                            ]السريع[

ســـــاَعٍة ِفي  اللُّْغَز  َيحـــــلُّ  َمْن  َيا   [
الَعْيـــِن َطرَفـــِة  مِـــْن  َكَلمَحـــٍة 

ِه َعدِّ مِـــــْن  اْنَقْصَت  إَذا  اْســـــٌم  َما 
؟ اســَمْيِن  َصــاَر  َحرًفــا  الَخــطِّ  فِــي 

فَأََجاَب النصيُر: 

َوَأنَفاِســـــِه َموالَنا  َميِنلِِعرِض  بِا  َحقًّا  لِـــــي  َألَغزَت 

به لطيٌف  ُسداســـــيٌّ  لِلَعيِناسم  َنَحاَفـــــٌة َتظَهـــــُر 

إِذا َســـــِميًنا  َيغُدو  [لكنَُّه  َحرَفيِن  َأوالُه  ِمْن  َأسَقطَت 

)1( في األصل: »ناصر الدين«.

)2( حلبة الكميت: النواجي: 245-246، روض اآلداب: الشهاب الحجازّي: 407، سفينة نفيسة: العامرّي: 

99، حسن المحاضرة: السيوطّي: 422/2، كوكب الروضة: السيوطّي: 442 .
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رابًعا: الخلُل في األوزان: 

ومنها: 

- ص 39: 

تِْسـ في  َســـــبِعيَن  َذاَت  مِنُه  َفاضِرَبْن 
َســاَعْه َثــمَّ  َوَخلَِّهــا  مِنِّــي  ـــِعيَن 

ٍر، وعليه تكون »تسعين« في العجز فقط . قلُت: البيُت غيُر ُمدوَّ

- ص 38: 

اللـ وُجنُح   ، ُأِحـــــبُّ َمْن  َزاَر  إِذ  ُقلُت 
َبَهــاَرا النُُّجــوَم  َأبــَدى  َروٌض  ـــيِل 

والصحيح أْن »ال« فقط في الصدر .

وفي القافية خطأ أشرنا إليِه في فقرٍة أُخَرى.

- ص 67: 

ِإالَّ مِْنُه  لِــــــــي  َيِصحَّ  َمقَتــٌة مِْنــــــَك و ُمـــْوُقلم 

وعلق في الهامش: »النسخة: لم يضح، مقه . وهو تصحيف« .

ُق يَخلُّ بالـوزِن، والكلمُة الثانيُة  قلـُت: الفعـل في المخطوط »يفح«، ومـا أثبتَُه المحقِّ

دِر:  فـي المخطوط هـي »مقتة«، ال كما ذكر، وصـواُب الصَّ

ــــْم َيُفْح لِـــــي مِْنُه ِإالَّ لـَ

- ص 73: 

إِنَسـاِن ُمقَلتَِها النَّجاِء َواْسـَتَهَباوالَح كوَكُب َفاُنوِس النُُّحوِر على
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والصواب: 

على ـــــُحوِر  السَّ َفاُنوِس  كوَكُب  والَح 
َواْشــَتَهَبا النَّجــاِء  ُمقَلتَِهــا  إِنَســاِن 

وهامش المحقق – بخصوص كلمة القافية - ال طائل منه.

ين عليُّ بُن ظَاِفر: » لو أّن سـامَع هذا الشـعِر يسـمُع ما أقوُل  - ص 99: فََقاَل َجَماُل الدِّ

أَْوَسـَع َمْن قد قالَُه َصْفًعا« .

قلـُت: هـذا الـذي أثبته الطّحان على أنه نثٌر هو في حقيقته بيُت ِشـعٍر ِمَن البَسـيط، 

وجـاء مجـازاًة لقصيدة الرضّي ابن أبي حصينـة قبله، ويُكتُب هكذا: 

ـــــعر َيْسَمُع َما لو أنَّ َســـــاِمَع هَذا الشِّ
ـُه َصْفَعــا َأُقــوُل َأْوَســَع َمــْن َقــد َقالـَ

وهـو أمـٌر فاتـُه، ولعـلَّ عدم وجـوده في )بدائـع البدائه( الـذي رَوى الخبـَر – وانفراد 

الصفـدي بذكـره - سـبٌب آَخُر إلثباتـه بهذه الطريقـة النثرية!

- ص 125 – 126 ثالث قطع من الرجز، جاء مطلع األولى: 

إِنَّ حـــــرِّي َحَزنَْبٌل َحَزا بَِيْه

ِق ينكسـُر بِه الـوزن، ويُخالف المعنى،  وَضبْـُط »حـرِّي« بتشـديد الراء خطأٌ من الُمَحقِّ

والصـواُب بكسـر الـراء فقـط، وقـد تكـرر الخطـأ نفسـه فـي القطعتيـن الواردتيـن فـي 

ه ليس مـن أغـالط الطباعة. ـا يؤكِّـُد أنّـَ الصحيفـة التاليـة، ممَّ

خامًسا: عدُم الرجوع إلى روايات المصادر: 
منها: 

- ص 69: 

َمًعـا َوبَِصـوٍم  بِِفطـٍر  َفَقـد َحـَوى َوصـَف الِهاليـِن َيقِضـي 
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وفي )بدائع البدائه( الذي اعتمد عليه: »بصوٍم وبفطٍر«، ولْم يُِشر إلى هذا .

- ص 72: 

يا َحبَّـــــَذا ُرؤَيُة الفاُنوِس في َشـــــرٍف
ـُد َيتَّقـِ َوْهــَو  َســُحوًرا  ُيِريــُد  لَِمــْن 

قلت: في المصدر نفسِه: »أراد« بدل »يريد«، ولم يذكْر هذا. 

- ص 89: 

َراَعيِن َســـــابًِحا الذِّ َمدَّ  َكِذي َغـــــَرٍق 
ــُن ــَس ُيْمِك ــبُحُه لي ــًرا َس ــوِّ َبح ــَن الَج ِم

ورجـع إلـى )غرائب التنبيهـات( و)الوافي بالوفيات( و)معاهـد التنصيص(، وفي هذه 

المصـادر مجتمعة وردت »عومه« بدل »سـبحه«.

- ص 122: 

َرقِيبَِها وَطـــــْرُف  هـــــذا،  َمَتى  فإلى 
َيَتــردُد؟ َخَيالَِهــا  وَطيــُف  ُمْغــٍض، 

وقـد رجـع المحّقـق إلـى )بدائـع البدائـه(، لكنـه لـم يُِشـر إلـى أّن روايـة القافية فيه 

»متـردد« .

وقد يرجع إلى المصادر ولكن يشير إلى رواية غير صحيحة لم ترد فيها .

ففي ص 13، ورد بيتان، جاء األول: 

ِعيَســـــُهم َأَناُخوا  َقد  َرْكـــــٍب  ُربَّ 
َبَســْق ِحيــَن  َمجِدِهــُم  ُذَرى  فِــي 

َق علـى كلمـة  وقـد رجـع إلـى كتابيـن همـا الذخيـرة 3: 59، و المعجـب 217، وعلّـَ
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»عيسـهم« أنهـا فـي الذخيـرة: »عيشـهم«.

قلت: الصواب أنها »عيسهم« كما ورد في المتن، وال وجود لروايٍة أُخَرى.

وأضيـف أّن البيتيـن فـي: الحلـة السـيراء 64/2، نفـح الطيـب 259/4، وهمـا مـن 

مصـادرِِه، لكنـه لـْم يفـد منهمـا! 

سادًسا: إهماُل الّرجوع ِإلى المصادر، أو الدواوين: 
منها: 

- ص 87: » َحَكى ابُن سعيد في كتاب )الغراميَّات( لُه>.

ـان علـى كتـاب ابـن سـعيد بشـيء، علـى الرغـم مـن أنَّ هـذا  ق الطحَّ قلـُت: لـْم يُعلّـِ

مـن لـوازم التحقيـق، وهـذا الكتـاُب لْم يصـْل إلينـا، ولكنَّ النَّـصَّ نفَسـُه ذَكَرَُه فـي كتابَيِه 

اآلَخَريـن: رايـات المبرزيـن 162-163، والمرقصـات والمطربـات 344 .

ووارٌد أيًضـا فـي: مسـالك األبصـار 138/17-139، نزهـة الجلسـاء 40، نفـح الطيـب 

.  177/4  ،218/3

- ص 122-124 وردت أبيـات ألبـي نـواس مـع عنـان الجارية، فرجَع فـي تخريج النَّصِّ 

إلـى )اإلمـاء الشـواعر( و)بدائع البدائـه( و)معاهد التنصيص(، وذكر روايـات هذه الكتب 

ة. فـي إطالة فجَّ

وفـي ص 125-126، وردت مشـاطير مـن الرجـز ألربـع نسـوة مـع أبي نـواس، وعلّق 

المحّقـق طويـاًل فـي هامشـه بأنـه رجـع إلـى )العيـن( و)تهذيـب اللغـة( و)التعريـب 

والمعـرب( البـن بـري فوجد شـطرين فقط، ثم أضـاف: »ولم أجد بقية الشـواهد في غير 

الكتاب«. هـذا 

قلـت: مـا كان أغنـاُه عن الرجـوع إلى كتب اللغة هـذه واإلطالة فيهـا وإثقال الهامش 

هنـا وفـي غيـِر هـذا المـكان، وإتخـام قائمة المصـادر، إذ كاَن عليـه أْن يهـرَع إلى ديوان 

أَبـي نـواس 89/1، ولـو فعـل هذا لحلَّ اإلشـكاَل فـي بعض العبـارات التي قرأهـا خطأً، أو 
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َوَضـَع مكانَها نقاطًا. 

بـل أفصـح أنـه رجع إِلى )اإلماء الشـواعر( و)بدائـع البدائه( و)معاهـد التنصيص( في 

تخريـج قطعتـه مع الجاريـة عنان، وليس إلـى ديوانه .

لـذا فـإنَّ إيـراَدُه الديـوان بتحقيـق إيفالد فاغنـر وزميله في قائمة مصـادره – ص 188 

– فيه إشـكاٌل كبيٌر. 

- رجـع إلـى شـعر سـراج الدين الوّراق في مواضـع مختلفة من تحقيقـه الكتاب، لكن 

أهمـل الرجـوع إليه في مواضع سنشـير إليها هنا: 

ففي ص 52 وردت قطعتان لُه، األولَى بائيَّة، والثانية دالية.

وقـد ورَدِت األُولَـى فـي شـعره 35-36، نقـاًل عـن مخطـوط )المنتقى( هـذا، وجاَءْت 

الثانيـة فيـه ص 288.

وفـي ص 53 َورََدْت قطعـٌة رائيَّـٌة، هي واردٌة في شـعر السـراج الـوّراق 167، نقاًل عن 

مخطـوط )المنتقى( أيًضا .

والقطعة الضادية ص 54 واردة في شعره ص 142-141.

والقطعة ص 55 جاءت في شعره ص 154.

وهكذا، وال أريد اإلطالة في بيان عدم رجوعه إلى ديوانه المحّقق.

ـق هـذا ضـمَّ أشـعاًرا لِعـدٍد مـن زُمالئِـِه الشـعراء، فعلـى سـبيل  بـل إّن ديوانَـه المحقَّ

المثـال القطعـة العينيـة للنصيـر الـواردة فـي المنتقـى ص 48، التـي قـال عنهـا الطّحان: 

»لـم أجـده فيمـا بين يدي من مصادر« واردة في شـعر السـراج الـوّراق ص 305، نقاًل عن 
... مخطـوط )المنتقى( 

ولم يرجع كذلك إلى عدد آخر من الدواوين المهّمة .

ففـي ص 113-114 جـرت مجـاراة بيـن يوسـف بـن هـارون الرمـادّي و ابـن هذيـل 
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األندلسـّي، لكـن المحّقق لم يرجـع إلى ديوانيهما المطبوعين . فقطعـة ابن هذيل واردة 

فـي: شـعره )مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق(، ج 3، 2002م، ص 474 .

ونتفة الرمادّي هي في شعره 83.

ولـم يرجـع إلـى ديوان ابـن النقيب الفقيسـّي، بتحقيقنـا، لتخريج القطـع الواردة في 

الكتـاب عليـه، ومنهـا النتفة الداليـة ص 52، التي َورََدت فـي ِديوانِِه 240.

والقطعة الرائية ص 53 واردة في ديوانه 144.

والقطعة الضادية ص 54 هي في ديوانه 155، والعينيَّة ص 55 في ديوانه 162.

والقطعة السينية ص 58 واردة في ديوانه 151.

والقطعة النونية ص 64 هي في ديوانه 238.

والنتفة الرائية البن سعيد المغربّي ص 55 واردٌة في: شعره 118.

وفـي ص 66 و 67 وردت نتفـة ثـم قصيـدة للصاحـب شـرف الديـن األنصـارّي، فلـم 

يرجـع إلـى ديوانـه المطبـوع، وهـي فيـِه ص 448-579.

وفـي ص 97، وردْت قطعتـان البـن النبيـه، فأهمـل الرجـوَع إلـى ديوانـه الـذي أخـلَّ 

بهمـا مًعا .

وفي ص 104-105 َورََد بيٌت للصاحب بن عبّاد، من دون الرجوع إلى ديوانه 193.

وفـي ص 107 وردْت نتفـٌة عينيـٌة للمعتمـد بـن عبّـاد، فَرََجَع في تخريجهـا إلى كتابَي 

)الخريـدة( و)المعجـب(، وأهمـل ديوانه، وهـي واردة فيه ص 31.

وفـي ص 120 وردت قطعـة البـن مـرج الكحـل، ولـم يرجع إلـى شـعرِه المجموع في 

مجلـة )المـورد(، 1989م، وهـي فيِه 175.

ُق ِبتخريجها على كتاب  ، قَاَم الُمَحقِّ وفـي ص 128 وردت قصيـدة ألبي بكـر الخوارزميِّ

)نثـار األزهار(، وأهمل ديوانه، وهي فيه ص 405-404.

وفـي ص 137-138 وردت أبيـات لدعبـل الخزاعـّي، خرَّجهـا علـى )األغانـي( و)بدائع 

البدائـه(، وترك شـعره 285-284.
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فـي ص 88 وردْت قطعـٌة بائيَّـٌة البـن حمديـس، ثُـمَّ أُخـَرى همزيـة، فذكـر أَنَّ األُولَى 

حيـح أَنََّهـا فيـه ص 533-534، وقـال: إنَّ الثانية ليسـت لُه بل  »ليسـت فـي ديوانـه«، َوالصَّ
للبُسـتّي، فـي حيـن أَنََّها فـي ديوان ابن حمديس ص 534، وهو فـي كلِّ األَحواِل لْم يرجع 

أَيًضـا إلى ديوان البُسـتيِّ !

وفـي ص 89، ادََّعـى أنَّ القطعَة النُّونيََّة البن َحمديس »ليسـت في ديوانه«، والصحيح 

أنهـا فيه ص 560 .

َفَحـاِت 87، 102، 109،  وتَـرََك تخريـَج قطعِ ابِن رشـيق القيروانيِّ علـى ديوانِِه في الصَّ

110، وهـي فـي الديوان علـى التَّوالي: 213، 40 . 

وكذلـك أهمـَل الرُُّجـوَع إلـى ديوان النَّاشـىِء األصغر، واألسـعد بن مماتـي، وعلي بن 

ظافـر األزدّي، وأبـي الحسـين الجـزَّار، وأبـي جعفـر بـن سـعيد، وأميـة بـن أبـي الصلت، 

وأيدمـر المحيـوّي، و ... .

َوأَكتفي بهذا خشية اإلطالة واإلمالل .

وقـد تبيَّـن لنـا أنَّ بضاَعَة الطّحان ُمزَجاٌة في تخريجِه األشـعار علـى دواوين أصحابها، 

إذ رجـَع إلـى )10( دواوين فقط، على الرغم من وجود )35( شـاعرًا لهم دواوين مطبوعة 

ومتداولـة، وبعضهـا مطبـوٌع فـي مصر، بداًل مـن أْن يطيل في االعتماد علـى مصادر أَُخر، 

فيثقـل الهوامـش بها وبرواياتهـا المختلفة، ومن ثمَّ تزداد الكتـُب رقًما في قائمة المصادر 

على حسـاب المنهج والتحقيق السليم! 

سابًعا: الخطأ في الضبط: 

من ذلك: 

- ص 118: 

َســـــْقِمي ُبْرُء  َعْيَنْيك  كالَخمِر َتْشـــــِفي ِمَن الِخَماِرَفُبْرُء 

قلـُت: »الِخمـار« بكسـر الخاء هو: النَِّصيُف. وِقيل: كُلُّ ما َسـتََر َشـيْئًا فَْهـو ِخَمارُه ومنه 
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ي بـه َرأَْسـها، وهـذا المعنـى ال يتـالءم مع البيـت، بل صـواب الكلمة  ِخَمـاُر الَمـْرأَِة تَُغطّـِ

ـْكِر، وهو المعنـى المراد . بضـمِّ الخـاء، ذلـَك أنَّ الُخَمـار: بَِقيَُّة السُّ

ورغبـة فـي االختصـار نورد في هذا الجـدول األخطاء في الضبط الـواردة في النصوص 

الشعرية والنثرية، وهي: 

وابالخطأالسطرالصفحة الصَّ

طَبَّةِطبَّة2، الهامش 421

وتَرَاَخىوتُرَاِخي3، هامش 421

ِخطامُخطام424

ادةالبيت األخير52 ادةِسجَّ َسجَّ

تَكرارتِكرار534

الطِّرسالطُّرس5915

حور684-3 حورالسُّ السَّ

بَخودبُخود2 من األسفل70

َسُحوًراُسُحوًرا725

حور728 حورللسُّ للسَّ

وأَُسرَّوأَُسرُّاألخير101

َمحِفلَمحَفل1043

اللوَناللوُن11510

ثامًنا: التراجم: 
الترجمة لألعالم تكون ِبِذكر اسـمه ونسـبه باختصار، ثم سـنة والدته، وما الذي اشـتهر 

بـه، وإْن كان مؤلًِّفـا يُذكـُر كتـاٌب واحـٌد لـُه، ويتبـُع ذلـَك بسـنة وفاته، وتختتـم بمصادره 

أوردتُه. التي 

وإْن كان في سنتَي والدته أو وفاته خالف تُذكر السنة الراجحة .
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وكلُّ هذا في بضَعِة أَسطٍُر .

ولكـن نالحـظ اإلطالـَة واضحًة في عمل الطّحـان، وهي تكاد تنحصُر فـي التركيز على 

الخـالف فـي سـنتي الوالدة والوفـاة، وهو أمٌر ال يفيد القارىء، أّما ما اشـتهر بـِه الُمترَجُم 

لـُه، أو مؤلفاتُـُه فليَس ِمـن َمنهِجِه أَصاًل !

ففـي ص 55 ترجـم لنـور الديـن علّي بن موسـى بن سـعيد المغربّي، وأطـال في ِذكِْر 

سـنِة وفاته !

وفي ص 74 – 75 ترجم للعماد السلماسـّي في صفحة ونصف، وكان بإمكانه اختصار 

ذلك بأسطٍر .

ِه، وتاريخين لوالدته، ثم تاريخين  وفـي ص 122 تَرَجَم ألبي نواس، فذكر اسـَميِن لَجـدِّ

لوفاتـه ! وفي هذا إِسـهاب في غير َمحلِِه . 

- ذكـَر أنَّ سـنَة وفـاة أيدمـر المحيوّي هـي 648هــ/1250م، وهي روايـة كتاب )صلة 

التكملـة( الـذي اعتمده.

وتوجد رواية أخرى هي: 674هـ/1275م. األعالم 34/2.

- ص 60، وردت قصيـدة للجـزَّار، جـاء فـي البيـت األوَّل منهـا »أبـو العينـاء«، بإهمال 

الهمـزة، فلـم يترجـم لـه، كمـا فعل مع غيـره، ولعله لـم يعرف المـراَد بِه.

قلـت: هـو محمـد بن القاسـم بن خالد بن ياسـر الهاشـمّي، بالوالء . ُولِد سـنة 191هـ 

ـل. تُوفَِّي في  . أديـب ظريـف . اشـتهر بنـوادره، وقـد كُـفَّ بصـرُُه فـي األربعين . ولـه ترسُّ

البصـرة سـنة 283هـ. ترجمته في: معجم الشـعراء 481/1-482، الوافـي بالوفيات 341/4 

-344، نكـت الهميـان 265-270، األعالم 333/6. 

- ص 117، ورد: » أَبـو الَقاِسـم ِهبَـُة اللـِه بـُن َحسـن بـن رفاعـة«، فَترجَم لـُه باختصار 

برجوِعـِه إِلـى )خريـدة القصـر( للعمـاد األصبهانيِّ و)النجـوم الزاهرة( البن سـعيد .

قلـُت: يُضـاُف إلـى ترجمته ومصادرها: أنَُّه كان يتولَّى ديـوان المكاتبات لخلفاء مصر . 
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ولُه رسـائل في عشـر مجلَّدات . المختار من ذيل الخريدة 74-75، المغرب 266، الوافي 

بالوفيات 298-295/16 .

ـُق إلـى أنَّ اسـَم الُمترَجـِم لُه جاَء فـي المتن »هبه اللـه«، ولكن أورَد  ولـم يُِشـِر الُمحقِّ

فـي الهامـش أنـه »عبد الرحمـن بن هبة اللـه«، وهذا أمـٌر كان بإمكانه أْن يُثير اسـتغرابه 

ويناقشـه، كمـا فعـَل مع حـاالٍت أقّل أهميٍَّة بكثيـٍر، أهم من ذكر الخالف في سـنة الوفاة 

واليوم والشـهر !

والَحِقيقـُة أنَّ بَعـَض َمْن ذكُروُه أسـقطوا اسـَمُه، واكتَفوا ِبإثباِت اْسـِم َوالـِدِه، كما فََعَل 

َفـِديُّ – أو الزَّرِعـيُّ – هنـا، أو الـذي قَاَم ِبُصنع مختـار العماد اإلصفهانيِّ . الصَّ

- ص 132: أَبو المطرف ابن أَبي بكر بِن سفيان الَمخزُوِمّي.

فعلَّق: »لم أجده فيما بين يدي من مصادر«.

قلـُت: هـو: أحمـد بـُن عبـد الله بن محمد بن الحسـين بـن عميرة. ُولَِد سـنة 582هـ، 

اب . لـُه )التنبيه علـى المغالطة والتنويـه( . تُُوفَِّي  وانتقـَل إلـى غرناطـة . مـن فُحـوِل الُكتّـَ

سـنة 658هــ . ترجمتُه في: اإلحاطة: 62/1-66، بغيـة الوعاة: 399/1 . وهما من مصادره.

- ص 108: »فاضـل بـن راجـي الله«، وعلَّق في الهامش: »لم أجد له إاّل ترجمة يسـيرة 

ا فـي: قالئد الجمـان: 5/ 338، وخبرًا في: تاريخ إربل: 1/ 166« . جـدًّ

قلـُت: بـل لـه ترجمـة مهمـة فـي كتابيـن، األوَّل: النجـوم الزاهـرة فـي ُحلـى حضـرة 

القاهـرة 324 – الـذي رجـع إليـه أكثـر من مـرّة ! – وفيه أنه شـاعٌر . صنَّـَف لصالح الدين 

األيُّوبّي كتاب )الشـعراء العصرية بالديار المصرية(، واآلخر: البدر السـافر 321/1 )باسـم: 

راجـي بـن عبـد اللـه المصـرّي(، وقد نقل مـن تاريخ ابن سـعيد، وفيه أنَّ وفاتـه 602هـ .

- ص 72، »أبو القاسم ابن نفطويه«.

وأطـال المحّقـق فـي الترجمـة، بين إبراهيـم بن محمد بـن عرفه وبين علـّي بن عبد 

ـح الثانـي، وأنَُّه تُُوفَِّي سـنة 582هــ، وقال »ولم أجد لـه فيما بين  الرحمـن المصـرّي، ورجَّ



403 دّيّمّيّ يّفوم ّاملدّيوخ ييأ

يـدي مـن مصـادر ترجمة خاصـة«، ثم أثبته بهذه النسـبة في فهـرس األعالم.

قلـت: بـل هـو أبـو القاسـم عبـد الرحمن بـن علـّي الملّقـب بنفطويـه. ترجمتـُه في: 

النجـوم الزاهـرة فـي حلـى حضـرة القاهـرة 326، وهـو مـن مصـادرِه !

- ص 87، ورد »أبـو الفضـل جعفـر بـن المقتـرح الكاتب«، فترجم له علـى أنه: جعفر 

بـن محّمـد بـن أبي سـعيد بن شـرف القيروانـّي . المتوفّى سـنة 534هـ . وذكـَر مصدَرين 

فقـط: الصلـة فـي تاريخ أئمة األندلـس 1:187، بغية الملتمـس 1: 313 .

قلـت: ال عالقـة لهـذه الترجمـة بالمذكـور فـي المتـن، وقد رجعـت أيًضا إلـى: الوافي 

بالوفيـات 149/11، وفيـه أخبار ابن شـرف نفسـه.

- ص 96، ترجـم المحّقـُق للقطرسـّي، وقال في الهامش: »وصـّرح ]ابن خلّكان[ بالنقل 

مـن العمـاد اإلصفهاني إاّل أنّي لـم أجده في الخريدة«.

قلـُت: نعـم! لكـنَّ ابـن خلّـكان عـاد وقـال: »وذكـره العمـاد أيًضا فـي كتاب السـيل«، 

وترجمتـه موجـودة مرّتيـن فـي: المختـار مـن ذيـل الخريـدة وسـيل الجريـدة 99و 126.

- فـي هوامـش التحقيـق أورد المصـادر فـي تراجـم األعـالم وتخريـج النصـوص علـى 

أسـاس أسـمائها، ولكنـه خالف ذلك في قائمـة المصادر والمراجـع، إذ أوردها مرتبة على 

!! مصنفيها 

م كتـاَب )بغيـة الطلب( البـن العديم )ت 660هـ( علـى )معجم األدباء(  - ص 83، قـدَّ

للحموّي )ت 626هـ(.

وفـي ص 92 و 93 قـّدم )التكملة لوفيات النقلة( للحسـينّي )ت 695هـ( على )وفيات 

األعيـان( البن خلّكان )ت 681هـ(.

- فـي بعـض األحيـان يضيـف اسـَم المؤلّـف بعد اسـم كتابه، وهـذا ال داعي لـه، كما 

فـي ص 65 »طبقات الشـافعية الكبرى للسـبكّي«، وفـي ص 69 و 81 »مجمع اآلداب البن 

الُفَوطـّي«، وفـي ص 83 »معجـم األدبـاء للحموّي«، وفي ص 113 »الصلة البن بشـكوال«، 
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و«تاريـخ علماء األندلس البـن الفرضّي«.
نعم! يُمِكُنُه أَْن يُورَد اسـَم المؤلِِّف أو لقبَه احترازًا عندما يشـتِبُه اسـُم كتاٍب مَع كتاٍب 

آَخـر لُِمَؤلِّفيـِن اثنين، ولكن في الحـاالت التي أوردناها ال يصحُّ ذلك .

تاسًعا: أوهام التخريج: 

من ذلك: 

يذكُر الديواَن ويتبُعُه بمصدر آخر: 

ففـي ص 82 خـرَّج نتفـًة للقاضـي الفاضـل علـى ديوانـه، لكنَّـُه أَتبََعـُه بكتـاِب )جلوة 

يواُن يكفـي للتخريِج عليـِه، لكن لو  المذاكـرة(، ومـا فعلَـُه ال يَصـحُّ فـي أيِّ مقيـاٍس، فالدِّ

شـاء الزيـادة لَِمـاذا اختـار هذا الكتـاب فقط ولَْم يرجـع إلى كُتٍُب أَُخَر أَسـبَق ِمنـُه زمًنا – 

ُه »بتحقيقه«! مثـل: وفيـات األعيـان 160/3- الجـواب ألنّـَ

وفـي ص 88-89 وردت نتفـة البـن حمديـس، رجـع فيهـا إلـى ديوانـه، ثـم )معاهـد 

التنصيـص(، وهـو كتـاب متأخـر، وتـرك كتبًا )أندلسـية( كثار! علـى الرغم مـن أن الديوان 

وحـده يغني عـن ذلَك. 

- ص 80-81، وردت نتفة أولها: 

بها َكَلٍف  ــــْن  مـِ الَبدُر  َفَهذا  ْت  َتَبـــــدَّ
ــُر ــِل َحاِئ ــى اللَّي ــي ُدَج ــي ف ــَك مِثل َوَحقِّ

وقـد خـرَّج هـذه النتفة على النحو اآلتـي: »للقوصّي في:إنباه الرواة علـى أنباه النحاة 

1: 20، الوافـي بالوفيـات 18: 307، ولعلـّي بن إسـحاق الزاهي في: حيـاة الحيوان الكبرى 

.»319 :1

قلت: 

1-النتفـة فـي )إنبـاه الرواة( ليسـت للقوصّي، بـل للقفطّي – صاحـب الكتاب - وهي 
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واردة فـي مقّدمتـِه التـي دبَّجهـا محّققـُه محّمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، وليـس فـي النصِّ 

! المحقَّق 

وتخريج النصوص على مقّدمات المحّققين أمٌر ال يجوز، وخالف أّي منهج علميِّ .

ِق – وهي فيـه ص 282 - بداًل  2- إذا كانـت للزَّاهـيِّ فلِـَم لـْم يرجـع إلى شـعره المحقَّ

مـن اعتمـاده علـى )حياة الحيوان الكبرى( فـي طبعته القديمة، وليسـت الطبعة العلمية 

الصادرة في دمشـق، 750/1 .

3- النتفـُة للوزيـر جمـال الديـن علـّي بـن يوسـف القفطـيِّ )ت 646هـ( فـي: الطالع 

السـعيد 437، الوافـي بالوفيـات 340/22 .

وللقوصيِّ في: فوات الوفيات 305/2.

وهذه المصادر رجع إليها مراًرا، لكنه لْم يفد منها هنا !

- ص 59، وردْت أربعة أبيات، أوَّلها: 

َروَضٍة  َأَزاِهـــــُر  انَتَثرْت  كَمـــــا  نَثٌر 
اأَلســَحاِر  لــَدى  بَِهــا  النَِّســيُم  ِغــبَّ 

وعلََّق: »يتضح من خالل سياق المقطّعات أّن هذه األبيات ألبي الحسين الجزّار«.

، والدليُل  قلـت: بـل يتضـح من سـياق المقطّعـات أّن األبيـات البِن النقيـب الُفَقيسـيِّ

أنَّهـا َورَدْت بعـد خبـر ابـن النقيـب مع النصيـر، ثم سـقطْت ورقة من المخطـوط، وبقي 

نثـر، وتلتـه هـذه األبيـات، ويبـدو جليًّـا أنَّ فـي ضمـن الورقة السـاقطة خبَر اجتمـاع ابن 

النقيـب مـع الجـزّار والـورَّاق، ثم بقاء هـذه األبيـات األربعة .

ومّمـا يؤكـد أنهـا البن النقيب َمـا َورََد في الصفحة التي تتلوها، وهـو أنَّ الجزّار »كتب 

جـواب األبيـات الرائيـة«، مّما يقطع أنَّ تلَك األبيات ليسـْت للجزّار علـى اإلطالق، ولم ترد 

في ديوانه بنشـراته الثالث، بل البن النقيب الفقيسـّي. 
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عاشًرا: مالحظات منهجية عامة: 
ُق في هامش واحٍد ترجمَة الَعلَم مع تخريج الشعر ! - َجَمَع المحقِّ

والصحيـح: إفـراد الترجمـة بهامـش خـاص، أّمـا تخريـج األشـعار – علـى الدواويـن أو 

المصـادر األُخـر - فتكـون فـي هامـش آخـر منفرد .

اُه، ولكنَُّه ال يَضمُّ أعالًما وردوا في الهامش، منهم:  - )فهرس األعالم(، هكذا سمَّ

ابن الحجاج النيلّي	 

علّي بن إسحاق الزاهي	 

عمر بن أبي ربيعة 	 

الفرزدق	 

فـكاَن عليـِه أن يذكـر أنَّ هـذا الفهـرس ال يضـّم األعـالَم الواردين فـي الهوامش، ولكن 

ـروريِّ إِثباتهم، كَمـا ال يَخَفى . ِمـَن الضَّ

رَها أوَّل ُوُروِدها في ص 59 .  ر كلمَة »ِغب«، وكان عليه أن يفسِّ - في ص 78 فسَّ

. - ص 120، ذكر في الهامش أنَّ مؤلَِّف )خريدة القصر( هو القالنسيُّ

والصواب: العماد اإلصفهاني .

ق فـي  ـطِر األوَِّل َوَضـَع نقاطًـا للداللـة علـى كلمـٍة محذوفـٍة، وعلّـَ -ص 124، فـي السَّ

الهامـش: »كلمة مسـتقبحة«. 

قلـت: هـذه الكلمـة التـي حذفهـا المحّقق – اسـتقباًحا - وردت في الصفحة السـابقة 

مـرًَّة فـي المتـن وأربـع مرَّات فـي الهامش، بـل وردت في بداية الكتـاب ص 35، وفي ص 

115، ثـم فـي ص 126، و 137، فلمـاذا لـم يحذفهـا ؟ ليس لـه منهج محدد! 

- ص 45: 

بِه ماُن  الزَّ َمَشـــــى  اعتَِداٌل  لْم َتْحِكـــــِه ُذُبٌل وال ُقُضُبلُه 
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بل« في الهامش بما يأتي: »َذبُل الفرس، أي ضمر«. َر الطّحاُن كلمة »الذُّ فَسَّ

والصحيح أنها: الرماح .

راِج الورَّاِق، جاء البيت األخير منها:  - ص 53: قطعة للسِّ

َلُه ـــــِريُّ  السَّ َألَقاَك  َق  َتَمـــــزَّ إِذا 
ــَعاِر ــْوٍك أَلش ــي َح ــاٍل َوِف ــِو َب ــي َرف ِف

َق فـي الهامـش: »سـرى عني الثوب سـريًا: كشـفه. تـاج العـروس »س ر ي> . ولها  فََعلّـَ

يته: إذا نضوتـه . تهذيب اللغـة »س ر ي«. لغتـان؛ َسـَرْوُت الثـوب عنه، وسـريته، وسـرَّ

ـاِعُر، بـل فيـه توجيـه للشـاعر العباسـّي  قلـُت: هـذا كالٌم ال عالقـة لـه لِمـا يريـدُه الشَّ

اء( = السـرّي بـن أحمـد الكنـدّي )ت نحـو 362هــ(. )السـرّي الرفّـَ

د فـي الرجـوع إلـى المعاجـم اللغويـة لتفسـير المفردات،  - ليـَس لديـِه منهـج محـدَّ

فعلـى سـبيل المثال:

ـر »القسـطار« بالرجـوع إلـى كتـاب )تصحيح التصحيف وتحريـر التحريف(  ص 77، فسَّ

للصفـدّي، وأدخلـه فـي قائمـة المصـادر، وأهمـل معاجـم قبلـه كان قـد رجع إليهـا، وفيها 

المادة عينها والتفسـير نفسـه، ومنها: )المخّصص( البن سـيده )ت 458هـ( و)لسان العرب( 

البـن منظـور )ت 711هــ(، أو معاجـم بعدُه، مثل )تاج العـروس( للزَّبيـديِّ )ت 1205هـ(.

- ص 73، فـي الهامـش األول أورد كلمتين بالرجوع إلى معجمين ُهما )لسـان العرب( 

و)الصحـاح(، وهاتـان الكلمتـان واردتان بنصهمـا فيهما، فلَِم لَْم يكتـِف بأحدهما ؟ ثُمَّ لَِم 

اإلكثـار من المصـادر وتضخيم الكتاب ؟

ـَر كلمتيـن، رََجَع فـي األولى إلى ُمعجـِم )العين(،  وفـي ص 102، الهامـش الثانـي فَسَّ

واعتَمـَد فـي األَخيـرَِة علـى ُمعجِم )تـاج العـُروس(، وكاَن األَولَـى االكتفاَء ِبُمعَجـٍم َواِحٍد ؛ 

ألنَّ تَفسـيَر الكلمتيـِن مًعـا يَـرُد فـي المعجم األخير، وبصورٍة أوسـع وأشـمل.
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حادي َعَشر: المصادر والمراجع: 
َب المصـادر علـى أسـاس اسـم المؤلـف، وفـي سـطٍر جديـد يـرُد اسـم الكتـاب .  رتّـَ

ويالحـظ: 

1- الخطأ في سنة الوفاة: 

- ص 165، ذكـر أّن سـنة وفـاة ابـن األثيـر، صاحـب )الكامـل فـي التاريـخ( هـي 

699هــ/1299م.

والصواب 630هـ/1233م.

- ص 183، ذكر أن سنة وفاة ابن الفوطي هي 726هـ/1325م.

والصواب: 723هـ/1323م.

2- الرجوع إلى طبعات غير علميَّة: 

- ص 166، رجـع إلـى )محاضـرات األدبـاء( طبعة مكتبـة الحياة ببيـروت، وتَرََك 

تَحِقيـَق د. ريـاض عبـد الحميـد مراد، دار صـادر، بيروت، 1425هــ/ 2004م .

- ص 179، اعتمـد علـى طبعـة القاهـرة 1316هــ مـن كتـاب )بدائـع البدائـه( البن 

ظافـر األزدّي )ت 613هــ( ؛ لكونهـا موجـودة علـى )المكتبـة الشـاملة(، وأهمـل 

الطبعـة التـي حّققهـا محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، وصـدرْت عـن مكتبـة األنجلو 

ة فـي الَقاِهـرَة، 1970م. المصريّـَ

- ص 189 رجـع إلـى نشـرة أغناطيـوس كراتشقوفسـكي لديـوان الوأواء الدمشـقّي، 

ـل تحقيـق د. سـامي الدهـان، دمشـق، 1950م، وقـد أعـادت داُر  1913م، ويُفضَّ

ًرا في بيـروت، 1993م. صـادر طبَعـُه ُمَصـوَّ

3- عدم ذكر سنة الطبع: 

- وضع )د. ت( داللة على عدم وجود سنة طبع عدد من الكتب .

فقد أورد هذا ص 175 )المغرب في حلى المغرب(، وهي 1993م.

وفي الصفحِة نفِسَها مع كتاب )طبقات فحول الشعراء(، والصحيح أنها سنة 1974م.
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وفـي ص 185 مـع )ديـوان المتنبـي( بتحقيـق عبـد الوهـاب عـزام، والصحيـح: 

1363هــ/1944م.

4- عدم إدراج ثالثة كتب في قائمة المصادِر، وهي على النحو اآلتي: 

أ- ص 10، )إنباه الرواة على أنباه النحاة(، وهذه بياناته: 

- إنبـاُه الـرُّواة علـى أنبـاه النحـاة: علـيُّ بن يوسـف القفطـّي )ت 646هــ(، تَحِقيق 

ـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار الكتـب المصريّـة، الَقاِهـرَة، 1950م . ُمحمَّ

ب - ص 87-88، َورََد كتـاٌب بصيغـة )إنبـاه األمـراء( ثـالث مـرات، و)إنبـاء األمراء( 

مرتيـن، وصوابـه هـو المذكـور في المـرة الثانيـة، وهو البـن طولون، وهـذه بياناته: 

- إنبـاُء األُمـراء بأنبـاِء الـوزراء: محمد بن علـّي بن طولون )ت 953هــ(، تحقيق مهنا 

حمد المهنا، دار البشـائر اإلسـالميَّة، 1418هـ/1998م .

ـد بـن أبـي  ج - ص 134 )المسـتجاد(، وهـو ألبـي علـّي المحسـن بـن علـّي بـن محمَّ

الفهـم داود التَُّنوخـّي البصـرّي )ت 384هــ(، ولـم يذكـْر أيََّة طَبعـٍة يقصُد ؛ ألنـه لم يُورد 

الصفحـَة التـي رجـع إليهـا فـي تخريـج األبيـات، ومـن ثـمَّ لـْم يُثبـت أيًضـا هـذا المصدُر 

ـد كرد علـّي، مجمع  فـي قائمـة المصـادر، والـذي نعرفُـُه أَنَّ الكتـاَب طُِبـَع بتحقيـق محمَّ

قُه أحمـد فريد المزيـدّي، دار الكتب  اللغـة العربيـة، دمشـق، 1366هــ/1946م، ثـم حقَّ

العلميـة، بيروت، 1426هــ/2005م. 

5- الخطأُ في اْسِم المحقِّق: 

- ص 174، الُسـبكّي، طبقـات الشـافعية الكبـرى، تحقيق عبد الفتـاح الحلو، محمد 

الطناحـي، بيروت، دار إحيـاء الكتب العربية.

قلت: 

أ/ الصواُب: د. محمود محمد الطناحّي.

ب/ الكتاُب لْم يُطبَع في بيروت، بل في القاهرة.

- ص 186: ابن المعتز، الديوان، تحقيق محمد بديع شرف.
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الصواب: محمد بديع شريف .

ة:  أوهام عامَّ

- ص 166: الباجي، محمد بن عبد الله بن محمد المسعودّي، ت 1297هـ/1879م.

والصـواب: أبـو عبـد الله محمـد الباجي بن محمـد البوبكري المعروف بالمسـعودّي، 

ووفاتـه بالميالدي 1880 .

أّمـا كتابـه )الخالصة النقية فـي أمراء أفريقية( فقد رجع إلـى طبعته القديمة الصادرة 

سـنة 1323هــ، فـي حيـَن َصَدرَْت طَبعـٌة بتحقيِق د. محمـد زينهم محمد عـزب، عن دار 

اآلفاق العربيـة، القاهرة، 2012م .

- ص 167: َورََد اسُم كتاب الغزولّي: )مطالع البدور ومنازل السرور(.

قلـُت: االسـم الدقيق للكتاب هـو )مطالع البدور في منازل السـرور(، وحرف العطف 

)الـواو( موجود في الوسـط، وليس )في( .

- ص 186، المرزبانـّي، معجـم الشـعراء، تهذيـب المستشـرق الكرنكـوي، بيـروت: 

مطبعـة القدسـّيء.

أقوُل: لم يكن عمل )ف . كرنكو( – وهذا اسمه الُمثَبَُّت على غالف الكتاب – تهذيبًا، 

بل هو »تصحيح وتعليق«، ثم ال توجد »مطبعة القدسّي«، بل »مكتبة الُقدسّي«! 

- في ص 190: الهيئة العامة المصرية .

والصواب: الهيئة المصرية العامة.

ثاني َعَشر: األخطاء الطباعية: 
اُن بتصحيحها فَأَثَّرَْت ِسلبًا ِفيِه، وِمنَها:  في الكتاِب أخطاٌء طباعيٌة لْم يَُقِم الطحَّ

وابالخطأالسطرالصفحة الصَّ

يَلتَزُّيَلتُُز225

يعرُِفيعرَُف428
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تاريخ اإلسالمتاريخ السالمالهامش65

التكملةالتكلمةهامش 711

األدفوياإلدفويهامش 967

الشاعرااللشاعرهامش 981

البروجردياليروجردي3/ األخير154/104

ِبِمْصرَاِعبْمَصراِع11411

ا1211 اَصمَّ َضمَّ

الواحداواحدهامش 1224

الغارالعار1359

المرزبانيالمرزبارنيهامش 1361

العطيةعطية1665

فرانز شتاينر،فراتز شتاينر1668

عنانغنان1711

ُعِنَي ِبَنشرِِهعن بنشره3 من األسفل173

الشيالالشياك1894

األدباآلداب1905

  
ويضـاف إلـى هـذا أنـه فـي ص 86 وردت أرقـام الهوامـش فـي المتن خطـأ، إذ بدأت 

برقـم )4( و)5( و)6( و)7( و)8( بـداًل مـن )1( إلـى )5(، ولكن الترتيـب جاء في الهوامش 

 . صحيًحا

ِة ِبَنشـرَِة محمـد رفيق الطحان  عة الخاصَّ وبعـد، فهـذه بعـُض المالحظ النقديـة المتنوِّ

لكتـاب )المنتقـى مـن كتـاب المجـاراة والمجـازاة(، وقـد رَأينـا إِذاعتََها وبيان مـا فيها من 

أوهـام وخـروج علـى قواعد التحقيـق ومناهجه .

والحمُد للِه ربِّ العالميَن . 
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المصادر والمراجع

أوًل:المخطوطة 
)ت . 1 العامرّي  الغزّي  محمد  بن  محمد  بن  محمد  المكارم  أبي  الدين  نجم  حفيد  نفيسة:  سفينٌة 

1061هـ(، مكتبة جامعة اليبزك، رقم 684 .

رقم . 2 المنوَّرة،  بالمدينة  اإلسالميَّة  الجامعة  1039هـ(،  )ت  رضائّي  د  محمَّ بن  علّي  باب:  الشَّ عوُد 
. 6277/1

عقود الجمان ؛ تذييل وفيات األعيان: محمد بن بهادر الزركشّي )ت 794هـ(، مخطوطة مكتبة . 3
الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنوَّرة، رقم 459.

لُمع السراج: اختيار الصفدّي )ت 764هـ(، كتبخانة مجلس شوراي ملي، رقم 87367 .. 4

ثانيًا:المطبوعة 
اإلحاطة في أخبار غرناطة: محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطّي األندلسّي الشهير بلسان الدين . 5

ابن الخطيب )ت 776هـ(، تحقيق: د. يوسف علّي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ.

األعالم: خير الدين الزِّرِكلّي )ت 1396هـ(، دار الِعلم للماليين، ط4، بيروت، 1979م.. 6

أعياُن العصر وأعوان النصر: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدّي )ت 764هـ(، تحقيق: د. علّي أبو . 7
زيد وآخرون، دار الفكر، دمشق، 1418هـ/ 1998م.

األغاني: أبو الفرج علّي بن الحسين اإلصفهانّي )ت 356هـ(، تَحِقيق: د. إحسان َعبَّاس وآخرون، دار . 8
صادر، بيروت، 1425هـ/2004م .

األفضلياُت: أبو القاسم علّي بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفّي )ت 542هـ(، تحقيق: . 9
اب، و د. عبد العزيز المانع، مجمع اللغة العربية بدمشق، 1402هـ/1982م. د. وليد قصَّ

اإلماء الشواعر: أبو الفرج علي بن الحسين األصفهانّي )ت 356هـ(، تَحِقيق: د. جليل العطيَّة، دار . 10
النضال، بيروت، 1404هـ/1984م.

أميَّة بن أبي الصلت حياته وشعره: دراسة وتحقيق د. بهجة عبد الغفور الحديثّي، وزارة الثقافة . 11
واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العاّمة، بغداد، 1991م .

الفضل . 12 أبو  د  تَحِقيق: ُمحمَّ القفطّي )ت 646هـ(،  النحاة: عليُّ بن يوسف  أنباه  الرُّواة على  إنباُه 
إبراهيم، دار الكتب المصريّة، الَقاِهرَة، 1950م .

أَنوار الربيع في أنواع البديع: ابن معصوم المدنّي )ت 1120هـ(، تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة . 13
النعمان، النجف األشرف، 1968م -1969م.
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