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الـبــاِرق
يف قطــع الســاِرق
لإلمـام جــالل الدين السيوطي
( 911 - 849هـ)
( أثر نفيس يف محاية امللكية الفكرية )

حققه وعلق عليه وقدم له
د .عبـد احلكيم األنيــس
كبري باحثني أول بإدارة البحوث
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افـتـتــاحــيـة

افتتـاحـيـة
والســام عىل ســيدنا حممد وعىل آله
احلمــد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدب��ي  -إدارة البحوث » أن تقدِّ م
إصدارهــا اجلديــد « البارق يف قطع الســارق » إىل مجهور القــراء من املفتني
َ
والفقهاء العاملني ،والسادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

مهم جد ًا وممتِ ٌع جد ًا ،إذ تناول فيه مؤ ِّل ُفه ّ
العلمة املتفنن اإلمام
وهو
ٌ
كتاب ٌّ

َ
سمى
جالل الدين السيوطي
حقوق املؤ ّلفني ورضورة احلفاظ عليها ،وهو ما ُي ّ

وس َاق
س َاق احلديثّ ُ ،
يف عرصنــا حقوق امللكيــة الفكرية ،وقد تناول فيــه ُ ّ
وس َاق ّ
الشعر بألفاظه ومعانيه.
التصانيفّ ُ ،

ِ
ــن لطائف الكتاب أن املؤ ّلف عزّ ز كالمــه بإيراد مقامتني تص ّبان يف
وم ْ

املوضوع نفســه ،ومها « ُظالمة اخلالدي» البن القيرساين ،و«تعلق الشص يف
حلق اللص» لسعد الدين سعد اهلل.
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وقد قام الدكتور عبد احلكيم األنيس كبري باحثني أول يف إدارة البحوث،

بتحقيق هذا الكتاب الق ّيم عىل ثالث نسخ خطية من املدينة املنورة والقاهرة،

يقرب فوائده ،ويتمم مقاصده(((.
وقدّ َم له وع ّل َق عليه بام ِّ

وإذ تقو ُم اإلدارة بنرش هذا الكتاب ألول مرة فإهنا ترجو أن يكون إضافة

حقيقية للثقافة اإلســامية املعارصة ،وإســهام ًا تراثي ًا معارص ًا يف جمال محاية
حقوق امللكية الفكرية.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم

حفظها اهلل تعاىل التــي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبة

بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يشــيد

جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،

وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

األمي اخلاتم
َّبي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
ِّ
وص َّل اهلل عىل الن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

إدارة البحــوث
((( وقد قابله يف هذه الطبعة الثانية عىل نسختني خطيتني أخريني ،عثر عليهام يف إسطنبول.
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أضـــــــــــواء

أضــــواء
الم َ
ثوب زور ».
 قال رسول اهلل ﷺُ « :تش ِّب ُع بام مل ُيعط كالبس َ ْ

أخرجه مسلم (.)2129

حق َم ْن يقبسك عل ًام َأ ْن ترويه عنه ».
 -وقال األصمعيِ « :من ِّ

زاد الرفاق (.)351/1

إن ِم ْن بركة العلم َأ ْن تضيف اليشء
 -وقــال ابن عبد الربُ « :يقالَّ :

إىل قائله ».

جامع بيان العلم (.)922/2

 -وقال النووي « :ومن النصيحة َأ ْن تُضاف الفائدة التي تُستغرب

إىل قائلهاَ ،ف َم ْن َف َع َل ذلك ُب ِ
ور َك له يف علمه وحاله .» ...

بستان العارفني ص .47

 وقال حممد بن عبد امللك الفارقي (ت 564 :هـ):ٍ
َ
بفـائـدة
إنســــان
أفــادك
إذا
ٌ
فالن جزاه اهللُ صاحلــــ ًة
و ُق ْلٌ :

مــن العلو ِم َفأ ْد ِم ْن ُشــك َْر ُه أبدا

َ ِ ِ
ب واحلســدا
أفادنيها وألق الك ْ َ

طبقات الشافعية الكربى ()137/6

مقـدمـة الطبعـة الـثــانيـة

9

احلمد هلل محد الشــاكرين ،وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل مع ِّلم النّاس

اخلري نب ّينا اهلادي األمني ،وعىل آله وأصحابه أمجعني.

وبعـــد :فيسعدين أن أكتب هذه الكلامت بني يدي الطبعة الثانية من هذا

الكتاب (البارق يف قطع السارق) الذي أكرمني اهلل بتحقيقه وطبعه ألول مرة،

سنة 1434هـ 2012 -م.

وكانت تلك الطبعة عن ثالث نسخ :نسخة كاملة من مكتبة اخلتني ضمن

مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة ،ونســخة خمترصة من مكتبة املســجد
النبوي الرشيف ،وجزء يمثل آخر الكتاب من مكتبة األزهر.

وبعــد طبعه اكتشــفت نســختني أخريــن يف جمموعة أســعد أفندي،

وجمموعة الفاتح يف املكتبة الســليامنية بإســطنبول ،وقد صورهتام  -وكالمها

وأثبت الفروق كلها  -ومعظمها
ضمن جمموع  ،-وقابلتهام بالطبعــة األوىل،
ُّ
أخطاء نســاخ وليست بِ ِ
فأثبت ما رأي ُت ُه مفيد ًا يف إقامة
عدت
فروق نسخ  ،-ثم
ُّ
ُ
النص وضبطه.
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وقد حظي الكتاب باهتامم العلامء والباحثني لسبقه إىل تناول هذا املوضوع،

يف ٍ
عرص أصبح فيه للملكية الفكرية قانون حيمي حقوقها ،وينصف أهلها.
ومن هذا االهتامم قيام ٍ
ِ
عدد من العلامء الباحثني بالكتابة عنه ،وهم:
ْ
ُ

 -األستاذ بشري بركات مدير قســم األبحاث يف دار إسعاف النشاشيبي

للثقافة والفنون واآلداب يف القدس(((.

 -األســتاذ حممود عبد القادر األرناؤوط ،ونرش مقاله يف جريدة (احلياة)

يف 2015/11/14م.

 -الدكتــور فيصل احلفيان مدير معهد املخطوطــات العربية يف القاهرة،

ونرش مقاله يف جريدة (احلياة) يف 2015/12/11م.

 -وتــم التعريف به أيض ًا يف نرشة (أخبار املركز) الصادرة عن مركز مجعة

املاجد للثقافة والرتاث ،العدد ( ،)55السنة ( ،)11مجادى األوىل 1434هـ -

مارس 2013م.

وبعد :فهذا هو (البارق) يف طبعته الثانيــة مزيد ًا من التحقيق والتدقيق،

وأرجو أن يكون أصبح أقرب إىل الصحة ،واهلل من وراء القصد.
						

عبد احلكيم األنيس

						

2016/5/22م

						

 15من شعبان 1437هـ

((( أرسل ّإيل نسخة من املقال ،وال أدري هل تم نرشه أو ال.

مـقـــدمــة الـتـحـقــيـــق
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َ
وبارك عىل رســوله ومصطفــاه ،وعىل آله
وســ ّلم
احلمد هللَ ،
وص ّل اهلل َ

وصحبه و َم ْن وااله.

الســارق» لإلمــام جالل الدين
وبعـــــد :فهذا كتاب «البارق يف قطع ّ

كتاب جديد مل ُيطبع من قبل ،ينــدرج يف كتب محاية امللكية
الســيوطي ،وهو ٌ
الفكرية -كام ُيقال يف هذا العرص  ،-وقد كان للسيوطي فضل السبق إىل إفراد

هذا املوضوع بالتأليف قبل « »532ســنة ،إذ أ ّلفه يف شوال سنة  901هـ ،وقد

وساق التّصانيف،
ساق احلديــثّ ُ ،
الساق ثالثة أقســام ،وهمّ ُ :
قســم فيه ُّ ّ

وساق ّ
الشــعر ،وتك ّلم عىل ك ُِّل قسم بام يناسب ،وال أعلم أحد ًا سبقه إىل هذا
ُّ
التقســيم والتأصيل .نعم هناك َم ْن أ ّلف يف رسقة الشعر ،ويف رسقة احلديث،
ولكن ال نعلم َم ْن مجع بني هذه األقسام وب ّينها هكذا.

ٍ
تعرضت هلا أربعة من مصنفات
رسقة
وقد كان تأليف هذا الكتــاب بعد
ْ

بعض العلامء،
املؤلف كام ذكر فيه ،وقد أهبم هو اســم هذا الســارق ،وذكره ُ
وهو معروف ،وليس من هدفنا الكشــف عنه هنا ،فحســ ُبنا التأصيل العلمي
هلذا املوضوع.
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ثابت النسبة إىل السيوطي فقد ذكره يف «فن األدب والنوادر
وهذا الكتاب ُ

واإلنشــاء والشعر» ضمن رســالته «فهرســت مؤلفايت» ،التي ساقها تلميذه

ّ
الشــاذيل يف كتابه « هبجــة العابدين برتمجة حافظ العرص جــال الدين »(((،

وذكره ّ
الشــاذيل يف موضعني آخرين :مرة باسم« :البارق يف قطع السارق»(((،

وقفت عىل
ومرة باسم« :البارق يف قطع يد السارق»((( بإضافة لفظ «يد» ،وقد
ُ
نسختني منه ،وليس فيهام هذه الزيادة(((.

وبدوهنا كذلك ذكره احلاج خليفة وقال« :رسالة كتبها ((( ملا رسق بعض

املعارصين له كتاب ًا (((،ونسبه لنفسه ومل يكن عنده غريه ،فأ ّلفه لتبني((( ذلك »(((.
وقوله« :ومل يكن عنده غريه» أخذه  -فيام يبدو  -من الشــعراين((( ،وهو

غريب ،والكتب التي أخذها السارق أو أخذ منها معروف ٌة موجود ٌة عند مؤلفها
ٌ

اإلمام الســيوطي وتالميذه ،وقد نعى السيوطي عىل ذلك الرجل عدم ال َع ْزو
ال أنه أخذها وغ ّلها.

((( ص (.)250

((( «هبجة العابدين» ص (.)278
((( السابق ص (.)122

((( وكذلك ليست هذه الزيادة يف النسختني اجلديدتني.
َّـر الضمري .
((( كذا قال ثم ذك َ
((( بل كتب ًا .
((( كذا .

((( «كشف الظنون» (.)217/1

((( انظر ترمجة السيوطي يف «الطبقات الصغرى» ص (.)27
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ومل يذكر هــذا الكتاب يف قائمة مؤلفات الســيوطي يف كتابيه «التحدث

بنعمة اهلل» و«حســن املحارضة» ألنه أ ّلفه ســنة  901هـــ ،وتلكام القائمتان
متقدمتان عىل هذا التاريخ.

وقبل االنتقال إىل الفقرة اآلتية ال بد من اإلشــارة إىل َّ
أن بعض الباحثني

ســمى الكتاب «بــارق يف قطع يد الســارق»(((  -متابع ًا ما جاء يف كشــف
ّ

سمه «حدة اللبن البارق يف قطع
الظنون  ،-وال بد من إضافة «ال» ،وبعضهم ّ
يد السارق»((( .وهذان كتابان ،وصواب عنوان األول «زبدة اللبن».
 مصادره:اســتقى الســيوطي مادة كتابه ِم ْن مصادر كثرية ،وقد أحصيتُها ،ورتّبتُها

حسب وفيات املؤلفني هكذا:

القرن الثالث
 مسند الشافعي (ت 204 :هـ). خمترص ا ُملزين (ت 264 :هـ). الزهرة ملحمد بن داود األصبهاين (ت 297 :هـ).((( انظر :آثار السيوطي هلالل ناجي ص (.)78

((( انظر« :اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالمية» ص (.)343
وكان املؤلف قد ذكره عىل الصواب ص (.)325
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القرن الرابع
 أمايل ابن دريد (ت 321 :هـ). الضعفاء لل ُعقييل (ت 322 :هـ). -أخبار أيب متّام ملحمد بن حييى الصويل (ت 335 :هـ) .و َن َق َل عن الصويل

يسم مصدر ًا ،ولعل النقل من «الوايف بالوفيات».
يف موض ٍع ومل ِّ
 -الضعفاء البن حبان (ت 354 :هـ).

ف« :املعجم الكبري».
 الطرباين (ت 360 :هـ) ،ويريد املؤ ِّل ُ الكامل البن َعدي (ت 365 :هـ). طبقات النحويني للزبيدي (ت 379 :هـ). الوساطة لعيل بن عبد العزيز اجلرجاين (ت 392 :هـ).القرن اخلامس
 -األنموذج للحســن بن رشيق القريواين (ت 463 :هـ) ،وربام َن َق َل عنه

بواسطة« :الوايف بالوفيات».

جلويني (ت 478 :هـ).
 -كتب إمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل ا ُ
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القرن السادس
 املقامات للحريري (ت 516 :هـ). ُظالمة اخلالدي ملحمد بن نرص القيرساين (ت 548 :هـ).السلفي (ت 576 :هـ).
 أبو طاهر ِّ الضعفاء البن اجلوزي (ت 597 :هـ).القرن السابع
 كتب الرافعي (ت 623 :هـ). معجم األدباء لياقوت احلموي (ت 626 :هـ). ا ُملطرب ِم ْن أشعار أهل املغرب البن دحية (ت 633 :هـ). رسائل ابن األثري (ت 637 :هـ). فهرست أيب احلسن الشآري (ت 649 :هـ). البسملة أليب شامة املقديس (ت 665 :هـ). -التذكرة ليوسف بن أمحد األسدي الدمشقي اليغموري (ت673 :هـ)،

ست جملدات ،ثالث ًا بمكة ،وثالث ًا بالقاهرة بخطه ،كام
وقد رأى السيوطي منه َ

يف مقدمة كتابه« :بغية الوعاة» (.)5/1
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 كتب النووي (ت 676 :هـ) ،ومنها «هتذيب األسامء واللغات». تاريخ ابن خلكان (ت 681 :هـ) ،ويريد« :وفيات األعيان». -احلســن بن شــاور الكناين (ت 687 :هـ) ،وله «ديوان» ،ولعله نقل

منه مبارشة.

 تعلق ِّلص ،مقامة من إنشاء ســعد الدين سعد اهلل
ــص يف حلق ا ّل ّ
الش ِّ

(لعله الفارقي املتوىف سنة  691هـ بدمشق).

القرن الثامن
 الذيل والتكملة البن عبد امللك (ت 703 :هـ). ميزان االعتدال للذهبي (ت 748 :هـ). -رشح الشواهد البن هشام األنصاري (ت 761 :هـ) ،ويريد «ختليص

الشواهد».

 تاريخ الصفدي (ت 764 :هـ) ،ويريد« :الوايف بالوفيات». أعيان العرص للصفدي. رشح المية العجم للصفدي ،ويريد« :الغيث املسجم». -طبقات الفقهاء لتاج الدين الســبكي (ت 771 :هـ) .ويريد« :طبقات

الشافعية الكربى».

 -األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي أيض ًا.
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القرن التاسع
 حياة احليوان للدمريي (ت 808 :هـ). كتب ابن حجر العسقالين (ت 852 :هـ) ،ومنها :انتقاض االعرتاض. -الشهاب املنصوري :أمحد بن حممد السلمي ( 798أو  887- 799هـ).

والنقل من «ديوانه».

وله مصادر شفوية:

 ِفم ْن ذلك قوله« :أخــرين بعض الفضالء» ،و َذك ََر خرب ًا عن ابن حجر

وأحد تالميذه.

كشفت عدد ًا منها ،وبقي عد ٌد آخر.
مصادرها ،وقد
نصوص مل َي ْذك ُْر
وثم َت
ُ
ٌ
َ
َّ
 نسخ الكتاب:وقفت له عىل مخس نسخ:
ُ
 -األوىل :ضمن جمموع كله للسيوطي يف مكتبة اخلتني ضمن مكتبة امللك

عبد العزيز يف املدينة املنورة برقم ( ،((()36وقيل :إنه بخط تلميذه الشيخ حممد

ابن عيل الداودي املالكي ،وال يصح هــذاْ ،
وإن جاء ذلك يف آخره ،وقد جاء
َب
يف آخر إحدى رســائل املجموع ،وهي «ضوء البدر» (الورقة « :)109و َكت َ

ُّ
واخلط واحدٌ ،
ذلك بيده الفانية عيسى بن أمحد ابن هشام األنصاري احلنبيل»،
((( تفضل األخ الكريم الشيخ محد الصايغ بتصوير هذا املجموع ،فله الشكر والدعاء.
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مما ُّ
يدل عىل أن هذا هو الناســخ ،وأنّه َن َق َل من خط الداودي ،وت ََر َك ما قاله كام
يفس كثرة األخطاء والتحريفات التي ال يمكن أن تقع من الداودي.
هو .وهذا ِّ ُ
ٍ
ونسخة من «تنوير
وقد رأ ْي ُت خط الداودي يف كتابه «طبقات املفرسين»،

احلوالك عىل موطأ مالك» لشــيخه الســيوطي ،و«لب اللباب يف األنســاب»
للسيوطي أيض ًا ،ورأيتُه عىل حوايش نسخة من «جممع الزوائد» للهيثمي ،وهو
خيتلف عن اخلط هنا.

وتقع هذه النسخة يف « »17ورقة (من  ،)101-85ويف آخرها ن ٌ
ُقول عن

ابن حجر العسقالين (من .)202-101

ورمزها ( خ ) إشارة إىل وجودها يف مكتبة اخلتني.
 -الثانيــة :ضمن جممــوع أيض ًا يف مكتبة املســجد النبــوي الرشيف ،برقم

 ،)36( 80/148وهو منسوخ ســنة  1275هـ بخط مغريب .وتقع هذه النسخة

نص يف أوائلها ،واملقامتان:
عم قبلها كثري ًا .ومن ذلك ٌّ
يف ( )10ورقــات ،وتنقص ّ

«ظالمة اخلالدي» ،و«تعلق الشص» ،وخامتة الكتاب .وكان تلميذ املؤلف الشيخ
عبد القادر الشــاذيل قد استأذن شيخه يف اختصار بعض مؤلفاته فأذن له((( ،ولعل

((( قال يف «هبجة العابدين» ص (« :)280قلت له يوم ًا :يا ســيدي ،هذه املؤلفات حاوية
لعلوم كثــرة ،وجامعة لفنون غزيرة ،والعمر يقرص عــن حتصيل بعضها فض ً
ال عن
حتصيل كلها ،وخصوص ًا مع ترادف اهلموم ،وكثرة الشواغل ،وقلة املال املساعد عىل
حتصيل ما أراده اإلنسان منها باالكتساب ،فهل تأذنون للعبد أن ينتقي لنفسه من كل
ٍ
مؤلــف منها ما أح ّبه واختاره ،ويعزوه لكم ولذلــك املؤلف؟ فأذن للعبد وتفضل،
وقال يل  -رمحه اهلل ْ :-
افعل».
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هذه النسخة من اختصاره .وهي مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب.
ورمزها ( م ) إشارة إىل أهنا املخترصة.
 الثالثة :جزء من هذا الكتاب حيتوي عىل مقامة «تعلق الشــص يف حلقِ
وخامتة الكتاب ،وقد نُســبت هذه «املقامة» إىل الســيوطي خطأ (((،
اللص»

ِ
ِ
ِ
وأسلوبا
ومضمونا
ســياقها
والصواب أنه ناقل هلا ال منشــئ كام يظهر ِم ْن
ِ
ســاه «الرشيف سعد الدين
وتعليق الســيوطي عليها .وقد نسبها هو إىل َم ْن ّ

ســعد اهلل » ،والذي حيمل هذا االســم من العلامء الصدر الرئيس سعد الدين

ســعد اهلل بن مروان الفارقي الشافعي الكاتب باملدرســة النارصية بدمشق،
املتوىف سنة  691هـ ،فلعله هو املقصود.

وهذا اجلــزء يف مكتبة األزهر ضمن جمموع برقــم ( ،)92545ويقع يف

« »4ورقات .ورمزه ( ز ).

 -النســخة الرابعة :ضمن جممو ٍع أغلبه «مقامات» للسيوطي ،خمطوط يف

جمموعة «أسعد أفندي» يف املكتبة السليامنية بإسطنبول ،برقم ( ،)3663وهي

ُ
الناسخ  -ومل أعرفه  -يف
تقع يف ( )16ورقة (من  ،)223-207ولكن قد وقع
خطأين ،ثانيهام أشد من األول:

الكتاب «مقامة» ،وهذا غري صحيح(((.
سمى
َ
األول :أنه ّ
((( واغرت بذلك البغــدادي يف «هدية العارفني» ( ،)97/2وآخرون .وســأبني ذلك يف
موضع آخر إن شاء اهلل تعاىل.

((( وتابعه عىل هذه التسمية مؤلفا «دليل خمطوطات السيوطي» ص (.)80
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ٍ
مقامة بعنوان
الثاين :أنه َف َص َل اجلزء األخري من الكتاب ،وهو يشتمل عىل
ِ
وتعليق
«تعلق الشص يف حلق اللص» إنشــاء الرشيف سعد الدين سعد اهلل،

ِ
ِ
وتاريخ تأليفه.
وخامتة الكتاب،
السيوطي بعدها،

أقول :قد َف َص َل هذا كله ،وجعل ذلك مقامة أخرى منسوبة إىل السيوطي،

بعنوان «تعلق الشص» ،وما هي للســيوطي ،ومل ينتبه إىل أن هذا هو جزء من

ب إىل السيوطي ما ليس له،
وج َع َل ُه كتابني ،ون ََس َ
ت الكتابَ ،
«البارق» ،وهكذا َب َ َ
ِ
ــخ هذا اجلزء املبتورِ ،
وقد ن ُِس َ
نسخه نسخ ُة مكتبة األزهر السابقة الذكر.
وم ْن
حصلت عىل هذه النســخة الرابعة بعد طبع الكتاب الطبعة األوىل ،وهي
وقد
ُ

 بشــقيها املنفصلني  -مت ِّث ُل الكتاب كامالً ،وتتفق مع النســخة األوىل يف متامالنص ،ولكن ليس يف النسخة األوىل هذا البرت.

وفيهــا أخطأ كثرية وأســقاط ،ومل أذكر يف احلــوايش إال طرف ًا من ذلك،

اكتفاء هبذا التنبيه هنا.

ورمز هذه النسخة ( س ).
ِ
ب إليه
النســخة اخلامســة :ضمن جمموع كله للســيوطي  -إال كتاب ًا نُس َ

خطأ  -يف جمموعة كتب «الفاتح» يف الســليامنية أيض ًا ،برقم ( ،)5294وهي

تقع يف ( )16ورقة (من .)164-148

ُ
الناسخ يف
وقد وقع الذي َف ْه َر َس هذا املجموع بنفس اخلطأ الذي ارتكبه

النسخة الرابعة ،وهو أنه ظ َّن مقامة «تعلق الشص» رسالة أخرى منفصلة عن

البارق ،وأهنا للســيوطي ،فقال بعد أن َذك ََر «البارق»« :رسالة تعلق الشص يف
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حلق اللص» .هكذا جاء يف الفهــرس أول املجموع املذكور ،وأما يف الداخل

يظهر هذا الفصل كام ظهر جلي ًا يف النسخة الرابعة.
فلم ْ

وهذه النسخة تشبه النسخة األوىل ،وأرجح أهنا منقولة منها.
ورمزها ( ف ).
تـنـبـيــه:
قد ُذ ِك َر لـ «البارق» نسخة يف أكاديمية ليدن (جمموعة بريل/برقم (،)369

وبي األستاذ قاسم السامرائي أهنا نسخة من «الفارق بني املصنف والسارق»
ّ
ال «البارق» ،وقد ُذ ِك َر أهنا بخط الداودي ،واســتبعد الســامرائي ذلك لكثرة
األخطاء فيها ،ولنوع الورق واخلط ،كام قال يف مقدمة نرشه هلا (((.

ولعل الناســخ هلذه النســخة من «الفارق» هو نفس الناسخ الذي كتب

«البارق»  -أعني النســخة األوىل  ،-واجلدير بالذكر أن جمموعة بريل أصلها
من املدينة املنورة ،فكلتا النسختني مدنية الدار.
 خطة التحقيق:كنت يف الطبعة األوىل قد اختذت النســخة األوىل أصــاً ،لتاممها وألين
ُ

وقابلت النســختني األخريــن هبا ،وبعد وقويف
ظننتها بخط الداودي أوالً،
ُ
((( انظر :جملة عامل الكتب ،املجلد الثاين ،العــدد الرابع ،ربيع اآلخر  1402هـ -يناير/
فرباير 1982م ،ص (.)743-742
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أثبت
ملت إىل النص املختار ،وقد ُّ
عىل النسختني األخريني :الرابعة واخلامسة ُ
وجتاوزت أخطاء النساخ اخلمسة إال قليالً ،وذلك بعد مراجعة
الفروق املهمة،
ُ

قت عليه،
النقول ومقابلتها بمصادرها والتح ُّقق منها ،وقد
ضبطت النص وع ّل ُ
ُ

فــت ببعض األعالم ،وحاولت تفتيح النص ،ومل ُأكثِ ْر من التعليق حرص ًا
وعر ُ
ّ
عىل عدم اإلثقالَ ،
وش ْغ ِل القارئ عن األصل.
النص بمقالني:
وصدرت َّ
األول :بعنوان :بيان حممد بن إســحاق النديم للرسقات العلمية واألدبية

يف كتابه «الفهرست».
والثاين :بعنوان :عزو النقول واالعرتاف بالفضل عند علامء املســلمني.

ليكونا مدخ ً
ال له ،ولـ ُيـبـ ّيـنـا عناي َة العلامء املبكِّرة هبذا املوضوع املهم.

وكان الداودي قد أحلــق فوائد يف ذات املوضوع مــن كالم احلافظ ابن
نساخ(((،
حجر ،وقد نقلها من خطه ،وخط تلميذه الســخاوي ،ونقلها ثالثة ّ
فأثبتُّها هنا أيض ًا لقيمتها العلمية ،وإثرائها املوضوع.

((( نساخ خ ،ف ،س.
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بيان حممد بن إسحاق النديم
للسرقات العلمية واألدبية
من املعلوم َّ
أن كتاب «الفهرســت» ملحمد بن إسحاق النديم هو كام قال
يف مقدمته « :فهرســت كتب مجي ِع األمم من العــرب والعجم ،املوجود منها
بلغة العــرب وقلمها يف أصناف العلوم ،وأخبار مصنّفيها ،وطبقات مؤ ّلفيها،
وأنســاهبم ،وتأريخ مواليدهــم ،ومبلغ أعامرهم ،وأوقــات وفاهتم ،وأماكن
بلداهنــم ،ومناقبهم ،ومثالبهم ،منذ ابتداء كل علم ُ ِ
اخت َع إىل عرصنا هذا وهو

سنة سبع وسبعني وثالث مئة للهجرة »(((.
مــروع كبري أراد منه النديــم ْ
أن يؤرخ للثقافة العربية يف ســائر
وهذا
ٌ
مناحيهــا ،يف واقعها وماضيها ،وأصوهلا ومصادرهــا ،العريب منها واملرتجم،
القريب منها والبعيد.
نظــرت يف الكتاب فرأيتُه اهتــم كثري ًا بموضوع نســبة الكتب إىل
وقد
ُ
واستخرجت هذا يف بطاقات،
وبي املنحول ،واملجهول ،واملرسوق،
ُ
مصنِّفيهاَ َّ ،

و ُأورد هنا ما يتعلق بالرسقــات العلمية واألدبية ،ثم أرسد الكتب التي تولت

بيان الرسقات:
((( «الفهرست» (.)3/1
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 )1السرقات العلمية
النديــم يف كالمــه عــى الرسقــات عــدة ألفــاظ وهــي:
اســتعمل
ُ

«انتحلــه» و«ادعاه» و«ســلخه» ،وقد قــال هذا بحق مخســة مؤلفني ،وهم
 -مرتبني عىل حسب وفياهتم :-

 -1أبو معرش البلخي (ت 272 :هـ وقد جاوز املئة):
النديم حكاية تتعلق بســند بن عيل (ت بعــد  218هـ) من خط
نقــل
ُ

«قرأت يف كتاب بخط ابــن اجلهم ما هذه حكايتُه :كتاب
ابن املكتفي قال:
ُ

«املدخل» لســند بن عيل ،وهبه أليب معرش فانتحله أبو معرشّ ،
ألن أبا معرش

تع ّلم النجوم عىل كرب ،ومل يبلغ عقل أيب معرش صنعة هذا الكتاب ،وال التسع
املقاالت يف املواليد ،وال الكتاب يف القرانات املنسوب إىل ابن البازيار ،هذا

كله لسند بن عيل»(((.

 -2أبو العنبس حممد بن إسحاق الكويف الصيمري (ت 275 :هـ):
قال يف ترمجة أيب معرش :جعفر بــن حممد البلخي« :وله من الكتب.... :

كتاب «األصول» وا ّدعاه أبو العنبس»(((.

 -3حممد بن زكريا الرازي (ت 313 :هـ):
قــال يف ترمجته « :وكان يقول  :إنّه قرأ الفلســفة عىل البلخي .وهذا كان

من أهل بلخ ،يطوف البالد ،وجيول األرض ،حسن املعرفة بالفلسفة والعلوم
القديمة ،وقد ُيقالّ :
إن الرازي ادعى كتبه يف ذلك.

((( «الفهرست» (.)239-238/2
((( «الفهرست» (.)243/2
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ورأيت َ
بخ ِّطه شيئ ًا كثري ًا يف علوم كثرية ،مسودات ودساتري مل خيرج منها
ُ

كتاب تا ٌّم .وقيلّ :
إن بخراســان كتبه موجــودة ،وكان يف زمان
إىل النــاس
ٌ

الرازي»(((.

 -4حممد بن حييى الصويل (ت330 :هـ):
النديم أوالً يف ترمجة أمحد بن برش ا َمل ْرثدي الكبري (ت284 :هـ):
قال
ُ

عو َل الصويل يف «األوراق»
«وله من الكتب :كتاب «أشعار قريش» ،وعليه ّ

وله انتحل ،ورأيت الدستور بخط املرثدي»(((.

ثم قال يف ترمجــة الصويل « :وله من الكتب :كتــاب «األوراق يف أخبار

عول يف تأليفه عىل كتاب املرثدي
يتمه ...وهذا الكتاب َّ
اخللفاء والشعراء» ومل َّ

يف «الشــعر والشــعراء»((( ،بل نقله ً
رأيت دستور الرجل
نقال وانتحله .وقد ُ
خرج من خزانة الصويل ،فافتضح به»(((.

 -5أمحد بن حممد بن الفقيه اهلمذاين (كان حي ًا سنة ((( 367هـ):
قال يف ترمجته« :له مــن الكتب :كتاب «البلدان» ،نحو ألف ورقة ،أخذه

كتاب اجليهاين»(((.
من كتب الناس ،وسلخ َ
((( «الفهرست» (.)307/2
((( «الفهرست» (.)401/1

سماه يف ترمجة املرثدي« :أشعار قريش».
((( ّ
((( «الفهرست» (.)465/1

((( قال هذا ابن الساعي يف «الدر الثمني» ص (.)282

((( «الفهرست» (.)474/1
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واجليهاين هو أمحد بن حممد بن نرص الكاتب وزير نرص بن أمحد الساماين،

وله من الكتب :كتاب «املسالك واملاملك»(((.

وقد يســتعمل النديم لفظ «أخذه» بمفــرده ،وهذا لفظ حمتمل ألكثر من

وجـه  :قال يف ترمجة النرض بن شميل (ت 204:هـ) صاحب كتاب «الصفات»:

« ومنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سالم كتا َبه «غريب املصنّف»(((.

ذكر شيئ ًا من ذلك يف ترمجة أيب عبيد ،وقد أثنى عليه ثناء مجي ً
ال فقال:
ومل َي ْ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومذهب حسن»(((.
وسرت
ودين
فضل
«كان ذا

ثم َن َق َل عن محاد بن إســحاق بــن إبراهيم أنّه قال :قــال يل أبو عبيد:

قلت :نعم ،وقال يل :فيه
عرضت كتايب يف «الغريب املصنّف» عىل أبيــك؟ ُ
َ

تصحيف
كتاب مثل هذا يكون فيه
تصحيف مئتي حرف .فقال أبو عبيــد:
ُ
ٌ
مئتي حرف ٌ
قليل»(((.

عيل بن حممد بن وهب أحد أصحاب أيب عبيد ،ونَقل عنه
و َذك ََر بعد قليل َّ

أحب إ ّيل من عرشة آالف دينار.
أنّه قال:
ُ
«سمعت أبا عبيد يقول :هذا الكتاب ُّ

أحب إ ّيل مــن عرشة آالف دينار
قال :فاســتفهمتُه ثالث مــرات ،فقال :نعم ُّ
((( انظر «الفهرست» (.)428/1
((( «الفهرست» (.)145/1
((( «الفهرست» (.)215/1
((( «الفهرست» (.)216/1
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 -يعني « الغريب املصنــف »  ،-وعدد أبوابه -عىل ما ذكر -ألف باب ،ومن

شواهد الشعر ألف ومئتا بيت » (((.

عول يف الكتاب عىل غريه ،ففي قول النديم «أخذه»
وليس هذا بكالم َم ْن ّ

ّ
ولعــل األدق ما قالــه ابن درســتويه (ت 347 :هـ) عن
حاجــة إىل البيان،
أيب عبيد « :قد ُســبِق إىل مجيع مصنفاته ،فمــن ذلك «الغريب املصنف» ،وهو

أجل كتبه يف اللغة ،فإنه احتذى فيه كتاب النرض بن شميل املازين الذي يسميه:
كتاب «الصفات»  ...وهو أكرب من كتاب أيب عبيد وأجود »(((.

 )2السرقات األدبية
النديم يف ذكر الشعراء ْ
أن يشري إىل َم ْن عرف بالرسقة ،رسقة املعاين
اعتنى
ُ

أو األلفاظ ،أو كليهام مع ًا ،وقال هذا بحق مخســة شعراءُ ،أوردهم مرتبني عىل
حسب وفياهتم:

 -1سعيد بن ُحيد (ت نحو250 :هـ):
شــاعر مرتسل ،عذب األلفاظ ،مقدَّ م يف صناعته ،ج ّيد
كاتب
قال عنه« :
ٌ
ٌ

التناول للرسقة ،كثري اإلغارة « ،لو قيل لكالم سعيد وشعره :ارجع إىل أهلك

ملا بقي معه منه يشء» ،هـذا لفظ أمحد بن أيب طاهر »(((.
((( «الفهرست» (.)217/1

((( «تاريخ بغداد» ( ،)404/12ط مرص.

((( «الفهرست» (.)384/1
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 -2أمحد بن أيب طاهر (ت280:هـ):
النديم عن جعفر بن محدان أنه قال يف كتابه «الباهر» عنه « :كان من
نقــل
ُ

أرسق الناس لنصف بيت وثلث بيت .قال :وكذا قال يل البحرتي فيه »(((.
 -3الرسي بن أمحد الكندي الرفاء (ت362:هـ):
مطبوع ،كثري الرسقة »(((.
شاعر
قال عنه « :من أهل املوصل،
ٌ
ٌ

وقال يف ترمجة الشــاعر أيب منصور بن أيب ّبراك « :هذا أســتا ُذ الرسي بن

جمود .و ُيقالَّ :
إن الرسي رسق شعره وانتحله »(((.
أمحد الكندي،
شاعر ّ
ٌ

 -5 ،4اخلالديان املوصليان :أبو بكر حممد (ت نحو 380هـ) وأبو عثامن

سعيد (ت391 :هـ) ابنا هاشم:

النديم « :كانا شــاعرين أديبني حافظني رسيعي البدهية .قال يل أبو بكر
قال
ُ

ُ
ألف
تعجبت من كثرة حفظه ورسعة بدهيته ومذاكرته ّ :-إن
منهما - :وقد
أحفظ َ
ُ
سمر ،كل سمر يف نحو مئة ورقة .وكانا مع ذلك إذا استحسنا شيئ ًا غصباه صاح َبه،
َ
حي ًا كان أو ميت ًا ،ال عجز ًا منهام عن قول الشعر ،ولكن كذا كانت طباعهام »(((.

هذا ما قاله النديم عن الرسقات العلمية واألدبية ،وال يعني هذا التسليم

بكل ما قاله ،بل إنه يفتح الباب للدراسة والفحص واالنتباه.
((( «الفهرست» (.)451/1
((( «الفهرست» (.)546/1
((( «الفهرست» (.)543/1

((( «الفهرست» (.)545/1
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 )3املؤلفات يف السرقات
السقات
ذكر
النديم كتب ًا كثرية أ ّلفها العلام ُء واألدبا ُء والشعرا ُء لبيان ّ
ُ

فبلغت أربعة عرش كتابــ ًا ألحد عرش مؤ ِّلف ًا،
وكشــف أصحاهبا ،وقد تتبعتُها
ْ

الســابق من الالحق يف
وهذه هي مرتبة عىل حســب وفيات مؤ ِّلفيها ،لنعرف
َ

العناية بالتأليف يف هذا اجلانب املهم:

 -1رسقات الكُميــت من القرآن وغريه البن كناســة :عبد اهلل بن حييى

الكويف (ت207 :هـ)(((.

 -2االستعداء عىل الشعراء أليب احلسن املدائني (ت ،215 :أو  225هـ)(((.
 -3رسقات الشعراء وما اتفقوا فيه البن السكِّيت (ت246 :هـ)(((.
كثي عىل الشعراء للزبري بن بكار (ت256 :هـ)(((.
 -4إغارة ِّ
 -5رسقات الشعراء ألمحد بن أيب طاهر طيفور (ت280:هـ).
 -6رسقات البحرتي من أيب متّام ،له أيض ًا(((.
 -7الرسقات البن املعتز (ت296:هـ)(((.
((( «الفهرست» (.)213/1
((( «الفهرست» (.)321/1
((( «الفهرست» (.)220/1

((( «الفهرست» (.)342/1
((( «الفهرست» (.)452/1
((( «الفهرست» (.)359/1
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 -8رســالة يف مســاوئ أيب نــواس ورسقاتــه البــن عــار الثقفــي

(ت314 :هـ)(((.

 -9الرسقات جلعفر بن حممد بن محدان املوصيل الفقيه (ت323 :هـ).
الناس عن كل كتاب يف معناه ».
يتمه ولو أمتَّه الستغنى ُ
قال النديم « :ومل َّ

 -10الباهر يف االختيار من أشعار ا ُمل ْحدَ ثني وبعض القدماء والرسقات،

له أيض ًا (((.

 -11رسقــات البحــري من أيب متّــام أليب ضياء برش بــن حييى القتبي

النصيبيني(((.

 -12كتاب الرسقات الكبري ،له أيض ًا .ومل يتمه(((.
 -13األشــعار املختــارة والصحيحة منها واملعارة ملحمد بن إســحاق

الرساج النيسابوري (ت362 :هـ)(((.

خواطرمها للحسن بن برش اآلمدي
أن الشــاعرين ال تتفق
 -14كتاب يف َّ
ُ

البرصي (ت371 :هـ)(((.

((( «الفهرست» ( .)505/1وكان قد ذكر يف ترمجته (« :)459/1مثالب أيب نواس».
((( «الفهرست» (.)460/1

((( مل يذكــر النديم تاريخ وفاته ،ونقل عنه ياقوت يف «معجــم األدباء» ( ،)746/2ومل
يذكر له تاريخ وفاة .ولكن النديم ذكره بعد جعفر بن حممد بن محدان فتابعته.

((( «الفهرست» (.)460/1
((( «الفهرست» (.)478/1
((( «الفهرست» (.)479/1
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عزو النقول واالعرتاف بالفضل
عند علماء املسلمني
ِ
ٌ
َّ
ومنبع ٌث عنه ،وهلــذا كان متح ِّلي ًا
مرتبط بالدِّ ين،
إن العلم يف اإلســام

كذلك بأخالق اإلسالم من الصدق واإلخالص ،وقد أكدَ العلام ُء هذا املنهج

الرفيعَّ ،
ولعل من املستحسن إيراد يشء مما قالوه ونقلوه وفعلوه يف هذا املجال:
* قال ابن مجاعــة:
« صح عن سفيان الثوري [ت161 :هـ] رمحه اهلل أنّه قالّ :
إن نسبة الفائدة

إىل مفيدها من الصدق يف العلم وشكره ،وإن السكوت عن ذلك من الكذب

يف العلم وكفره » (((.

مي :
* وجاء يف فوائد الن ََّج ْ َي ّ
للضبي [ت168 :هـ] :ما أحس َن اختيارك لألشعار
قال العباس بن بكّار
ّ

فلو زدتنا من اختيارك!

فقال  :واهلل ما هذا االختيار يل ،ولكن إبراهيم بن عبد اهلل استرت عندي،

خروج
فكنــت أطوف وأعود إليه باألخبار فيأنــس وحيدثني ،ثم عرض يل
ٌ

إىل ضيعتــي أيام ًا فقــال يل  :اجعل كتبك عندي ألســريح إىل النظر فيها،

عدت وجدتُه قد ع َّلم عىل
فرتكت عنده قمطرين فيهام أشــعار وأخبار ،فلام
ُ
ُ
((( «هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك» (.)3/1
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َ
الناس:
أحفظ الناس للشعر ،فجمعتُه ،وأخرجتُه فقال
هذه األشعار ،وكان
ُ
املفضل»(((.
اختيار ّ

* وقال اإلمام الذهبي يف ترمجة اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت170 :هـ):
« قال أيوب بن املتوكل:
كان اخلليل إذا أفاد إنسان ًا شيئ ًا مل ُي ِر ِه بأنه أفاده ،وإن استفا َد ِم ْن أحد شيئ ًا

أراه بأنه استفاد منه »(((.

حق َم ْن يقبســك عل ًام أن ترويه
* وقال األصمعي (ت216 :هـ)ِ « :من ِّ

عنه »(((.

* وروى البيهقي يف «املدخــل»((( من طريق العباس بن حممد الدّ وري،

سمعت أبا عبيد القاســم بن سالم [ت224 :هـ] يقولَّ :
إن من شكر
قال« :
ُ

العلم ْ
أن تقعدَ مع قوم فيذكرون شــيئ ًا ال حتسنه ،فتتعلمه منهم ،ثم تقعد بعد

ذلــك يف موضع آخر ،فيذكرون ذلك اليشء الذي تعلمتَه فتقول :واهلل ما كان

فعلت؛ فقد
ســمعت فالن ًا يقول كذا وكذا فتعلمته ،فإذا
عندي فيه يشء حتى
َ
ُ

شكرت العلم ».
َ

((( «املزهر» ( .)319/2وقد نقل السيوطي من خط النجريمي.
((( «سري أعالم النبالء» (.)431/7

((( «زاد الرفاق» ( ،)351/1و«معجم األدباء» (.)24/1

((( ص ( ،)396ونقله السخاوي يف «اخلصال» ص (.)61-60
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«ســننه» من طريق إبراهيم بن حممود قال « :ســأل
* وروى البيهقي يف ُ

ٌ
أقروا
إنسان يونس بن عبد األعىل [ت 264 :هـ] عن معنى قول النبي ﷺُّ « :

الطري عىل َمكناهتا ».
َ

حيب احلقَّ ،
فقــالَّ « :
إن ّ
الشــافعي رمحه اهلل كان صاحب ذا،
إن اهلل تعاىل ُّ

سمعتُه يقول يف تفســره :كان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد احلاجة أتى الطري يف
أخذ ذات اليمني مىض حلاجتهْ ،
فإن َ
وكره فن َّفره ْ
ذات الشــال رجع،
وإن أخذ َ

النبي ﷺ عن ذلك .
فنهى ُّ

نسيج َو ْح ِده يف هذه املعاين »(((.
الشافعي رمحه اهلل
قال :كان
َ
ّ

* وقال ابن عبد الرب (ت 463 :هـ) « :يقال :إن ِمن بركة العلم أن تضيف

اليشء إىل قائله »(((.

* وقــال اب ُن رجــب يف ترمجة الوزير العــامل ابن هبرية الــدوري (ت:

 560هـ):

« قال ابن اجلوزي :وكان الوزير إذا اســتفاد شي ًئا قال :أفادنيه ٌ
فالن حتى

ٌ
حزب من الليل فصاله قبل الزوال
ــن فاته
إنّه عرض له يو ًما
ٌ
حديث وهو « َم ْ

كان كأنّه صىل بالليل » فقال :ما أدري ما معنى هذا ؟
ظاهر يف اللغة والفقه:
فقلت له :هذا
ُ
ٌ

((( «سنن البيهقي الكربى» ( ،)311/9و«اخلصال» ص (.)64-61
((( «جامع بيان العلم» (.)922/2
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أ ّما اللغةَّ :
كنت الليلة ،إىل وقت الزوال.
فإن العرب تقول :كيف َ
فإن أبا حنيفــة يصحح الصوم ٍ
وأ ّمــا الفقهّ :
بنية قبل الــزوال ،فقد جعل ذلك
ِّ

كنت
الوقــت يف حكم الليل .فأعجبه هذا القول ،وكان يقــول بني اجلمع الكثري :ما ُ
أدري معنى هذا احلديث حتى َع َّرفنيه اب ُن اجلوزي،
فكنت أستحيي من اجلامعة »(((.
ُ
* وقال الشيخ الزاهد حممد بن عبد امللك الفارقي (ت 564 :هـ):
(((

ٍ
َ
بفـائـدة
إنســــان
أفــادك
إذا
ٌ

فالن جزاه اهلل صاحلــــ ًة
وقلٌ :

مــن العلوم فأدمن شــكره أبدا
أفادنيها ِ
وألق الكِ ْب َر واحلسدا

()2

* وقال ياقوت احلموي (ت626 :هـ):
« وأبــو بكر حممد بن موســى احلازمي له كتاب «مــا ائتلف واختلف من

أسامئها»  -أي البلدان ،-ثم وقفني صدي ُقنا احلافظ اإلمام أبو عبد اهلل حممد ابن

ٍ
خمترص اخترصه احلافظ أبو موســى حممد
حممــود بن النجار جزاه اهلل خري ًا عىل

ابن عمر األصفهاين من ٍ
كتاب ألفه أبو الفتح نرص بن عبد الرمحن اإلســكندري
ٍ
تأليف ٍ
ضابط قد
رجل
النحوي فيام ائتلف واختلف من أســاء البقاع ،فوجدتُه
َ
ووجدت احلازمي رمحه اهلل قد
أنفد يف حتصيله عمر ًا ،وأحســن فيه عين ًا وأثــر ًا،
ُ
كنت عند وقويف عىل كتابه أرفع
اختلسه وا ّدعاه ،واستجهل الروا َة فرواه ،ولقد ُ

((( «الذيل عىل طبقات احلنابلة» (.)125-124/2

((( «طبقات الشافعية الكربى» (.)137/6
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قدره من علمه ،وأرى َّ
أن مرماه يقرص عن سهمه ،إىل أن كشف اهللُ عن خبيئته،
املحض عن زبدته ،فأ ّما أنا فكل ما نقلتُه من كتاب نرص فقد نسبتُه إليه،
ومتحض
ُ
محــه »(((.
نص َبه ،وال أمخلت ذكره وت َع َبه ،واهلل يثي ُبه وير ُ
وأحلتُه عليه ،ومل أضع َ
* وقال اإلمام النووي (ت 676 :هـ) رمحه اهلل يف «بستان العارفني»(((:
فم ْن فعل
« ومن النصيحة :أن تُضاف الفائدة التي تُســتغرب إىل قائلهاَ ،

ذلك ُبورك له يف علمه وحالــه ،و َم ْن أوهم ذلك فيام يأخذه من كالم غريه أنّه

أن ال ينتفع بعلمه ،وال ُيبارك له يف حالــه ،ومل يزل ُ
جديــر ْ
أهل العلم
لــه فهو
ٌ
والفضل عىل إضافة الفوائد إىل قائلها ،نسأل اهلل تعاىل التوفيق لذلك دائ ًام ».
* وقال اإلما ُم القرطبي (ت 681 :هـ) يف مقدمة «تفسريه»(((:

« ورشطــي يف هذا الكتاب إضافــة األقوال إىل قائليهــا ،واألحاديث إىل

مصنِّفيها ،فإنّه ُيقال :من بركة العلــم ْ
أن ُيضاف القول إىل قائله .وكثري ًا ما جيئ
ِ
ُ
اليعــرف َم ْن أخرجه إال َمن اطلع عىل
احلديث يف كتب الفقه والتفســر مبه ًام،

كتب احلديث ،فيبقى َم ْن الخربة له بذلك حائر ًا ،اليعرف الصحيح من السقيم،

علم جســيم ،فال ُيقبل منه االحتجاج به ،وال االســتدالل حتى
ومعرف ُة ذلك ٌ

خرجه من األئمة األعالم ،والثقات املشاهري من علامء اإلسالم.
يضيفه إىل َم ْن َّ
ونحن نشري إىل مجل من ذلك يف هذا الكتاب ،واهلل املوفق للصواب».
((( «معجم البلدان» (.)11/1
((( ص (.)48-47
((( (.)3/1
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ُ
شــيخنا  -ابن حجر [ت852 :هـ] -
* وقال الســخاوي « :وقد كتب

لبعض َم ْن أخذ كالمه ومل ينسبه إليه يف كال ٍم طويل متمثالً:
ومل تــزل قلــ ُة اإلنصــاف قاطع ًة

بني الرجال ولو كانوا ذوي ِ
رح ِم »(((.

وكال ُم الســخاوي هذا يقصد به بعض تالمــذة احلافظ ابن حجر  ،وهو
ِ
قطب الدين
اخليضي ،وقد قال يف ترمجته يف «الضوء الالمع»(((:
ُ
«وقد استعار من شيخنا نســخته بـ « الطبقات الوسطى » البن السبكي

تراجم مستقلة وزيادات يف أثناء الرتاجم
فجرد ما هبا من احلوايش املشتملة عىل
َ
ّ
ٍ
مما جردتُه أيض ًا يف جملد -ثمخلص فيه
ضــم ذلك لتصنيف له عىل احلروف َ
َّ
حصلها باملطالعة ِم ْن ٍ
كتب أمدَّ ه ُ
شيخنا هبا
«طبقات» ابن الســبكي مع زوائد ّ

كاملوجود من «تاريخ مــر» للقطب احللبي ،و«تاريخ نيســابور» للحاكم،
و«الذيــل عليه» لعبد الغافر ،و«تاريخ بخــارى» لغنجار ،و«أصبهان» ،وغري

الوصف ،وسامه« :اللمع األملعية ألعيان الشافعية».
ذلك مما يفوق
َ

جرد ما لشيخنا من املناقشات مع ابن اجلوزي يف «املوضوعات» مما
وكذا ّ

ضم ذلك لتلخيصه األصل ،وسامه« :الربق
هو هبوامش نســخته وغريها ،ثم َّ
اللموع لكشف احلديث املوضوع ».

((( «اخلصال» ص (.)67
((( (.)120-119/9
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ّ
ضمه لذلك ما عند
ولخص أيض ًا «األنساب» أليب سعد بن السمعاين مع ِّ

ابن األثري والرشــاطي وغريها من الزيادات ونحوها وســاه« :االكتساب يف
تلخيص األنساب».

حرر واحد ًا منها ،واشتد حريص عىل الوقوف عليها فام أمكن،
وما علمتُه َّ

نعم رأيت َ
وانتقدت عليه إذ ذاك هبامشه شيئ ًا ،وشافهتُه
أولا يف حياة شــيخنا،
ُ
ُبعيد التسعني  -وثامين مئة  -بطلبها قائ ً
تركت توجهي جلمع الشافعية
ال له :إنام
ُ

هنضت إليه أعم ُله يف زمن يســر
مراعاة لكم ،وإال فغري خاف عنكم أنني إذا
ُ
جد ًا ،فأجاب بأنه اســتعار كتب ًا ليســتمدَّ منها يف حتريرها كـــ «تاريخ بغداد»

فتعجبــت يف نفيس من طلب
للخطيــب ،و«تاريخ غرناطــة» البن اخلطيب،
ُ

أنتفع هبام
وتأملت لكون هذين الكتابني كانا عندي
تراجم الشافعية من ثانيهام،
ُ
ُ
من أوقاف «ســعيد الســعداء» فاحتال حتى وصال إليه مع عدم انتفاعه هبام،
وقد فهرسه شــيخنا بخطه لكونه كان يرى ذلك أسهل من التقريض ،وبلغني
ٍ
ورقة سأله
وو ِجدَ ذلك بخطه بظاهر
أنه عتبه يف عدم عزو ما استفاده منه إليهُ ،

تضمن املنع من إجابته مع
ُ
صاحب الرتمجة فيها اإلذن له باإلفتــاء والتدريس َّ
عتب ٍ
ٍ
إظهار ٍ
وتأثر شديد س ّيام حني رآه ينقل عن املقريزي أشياء إنام عمدة
زائد
املقريزي فيها عىل شيخنا وقال:

ومل تــزل قلــ ُة اإلنصــاف قاطع ًة

بني الرجال ولو كانوا ذوي ِ
رح ِم ».

َ
املؤر َخ حممد
بعض املحدِّ ثني من الدمشــقيني اإلما َم
* وقد سأل ُ
احلافظ ِّ

ُ
السخاوي (ت 902 :هـ) ْ
احلافظ اب ُن حجر
جيرد ما أودعه
أن ِّ
ابن عبد الرمحن ّ
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يف «أماليــه املطلقة» من اخلصال املوجبة للظاللْ ،
وأن ُيضيف إليه ما زاده هو،

فاستجاب لذلك ،وأ َّلف كتابه «اخلصال املوجبة للظالل» وقال يف مقدمته(((:

« فأجبته لذلك رغب ًة يف الثواب ،وحمب ًة لنرش العلم بني الطالب ،مع العلم

بعدم االنحصار فيها ،واألَ ْم ِن ممَّن يأخذها فينسبها لنفسه ويدَّ عيها ،غاف ً
ال عن

شكره املقتيض للزيادة والظهورَّ ،
وأن املتش ِّبع بام مل ُي ْع َط
كون عزو العلم لقائله َ
كتم العلم عن
كالبــس ثويب زور  ...إذ عَدَ ُم األمن من هذه الطامــة ،ال ُيبيح َ

الشــافعي ،املضاهي ِّ
اخلاصة والعامة ،ســ ّيام وقد جاء عن اإلمام ّ
ببث ما عنده
ضاف منه يش ٌء إ ّيل.
وددت لو ُأ ِخذ هذا العلم عنّي ،وال ُي
حاتم طي :
ُ
ُ
َ
وال أشــك َّ
أن هذا الفعل َيندرج بيقني يف عقوق األستاذين ،وذلك يف قول

ُ
عقوق
أيب سهل حممد بن سليامن الصعلوكي األستاذ املعترب غري مغتفر ،وعبارتُه :
وعقوق األستاذين ال يمحوه يش ٌء َ
ُ
والنهار .
الليل
الوالدين يمحوه االستغفار،
َ

غريه مــن أهل العقل :وربام كان ســبب ًا الختالل العقــل ،كام اتفق
زاد ُ

بعض تالمذته وهو ٌ
داخل ملجتمع هــو فيه وعليه ثياب
لبعضهم ،وقــد رأى َ
ب الذي مــع هذا الصبي ،وبلغ
نفيســة غري حمتفل بأحد ،فقال :ما هذا ال ُع ْج ُ
َ
التلميذ ذلك ،فتم َّثل بقول املتنبي:

ٍ
عجيب
ب
ْ
إن أكن معجبــ ًا ف ُع ْج ُ

مل جيــد فــوق نفســه ِمــن ِ
مزيد
ْ

صححت ما وقع يف النص من أخطاء.
((( ص ( .)68-59وقد
ُ
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ثم قال :وكيف ال أعجب وأنا اب ُن عرشين عل ًام (((ال أجد َم ْن يناظرين يف
واحد منها ؟! فنُقل ذلك إىل الشــيخ فقال :شغله اهللُ بنفسه .فامت ِ
ُحن باجلنون،

وهو ابن مخس وعرشين سنة.

ْ
تنقيصه كان أزيدَ يف القبح ،س ّيام وقد قال احلليمي يف قوله
وإن انضم هلذا
ُ

يك فإنه يدعو إىل الصالة »ٌ :
دليل عىل َّ
ﷺ « :ال تسبوا الدِّ َ
أن كل من استفيد منه
خري ال ينبغي ْ
ويان ،بل حقه أن يشكر ويكرم و ُيتلقى باإلحسان ...
أن ُي َّ
سب ُ
ٌ
محانا اهللُ من الزلل ،وختم لنا بالسعادة عند انتهاء األجل».
الســيوطي (ت 911 :هـ) يف «املزهر» َ
قول أيب عبيد السابق
* وقد أورد
ُّ

يف شكر العلم ،ثم قال:

قلت  :وهلذا ال تراين أذكر يف يشء ِم ْن تصانيفي حرف ًا ّإل معزو ًا إىل قائله
« ُ

من العلامء مب ّين ًا كتابه الذي ذكر فيه ».

* وقال السيوطي كذلك يف كتابه «عقود الزبرجد عىل مسند اإلمام أمحد»:
معزو ًا إليه ،لي ُعرف قدر ما زدتُه عليه،
أوردت مجيــع كالم أيب البقاء
« قد
ُ
ّ

وتتبعت ما ذكره أئم ُة النحو يف كتبهم املبســوطة مــن األعاريب لألحاديث،
ُ

َّ
معزوة إىل قائلهاَّ ،
وألن
ألن بركة العلم عزو األقوال إىل قائلها،
بنصها
فأوردتا
ُ
ّ
ّ
((( كذا يف األصل املطبوع واملخطوط ،والذي قال هذا أبو عبد اهلل ابن احلطاب املتوىف
ســنة (665هـ) كام يف ترمجته يف «العقود اللؤلؤية» ( ،)165-162/1ويف سياق
السخاوي ترصف.
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ذلك من أداء األمانة ،وجتنُّب اخليانة ،ومن أكرب أســباب االنتفاع بالتصنيف،

ال كالســارق الذي خرج يف هذه األيام فأغار عىل عدة كتــب ِمن تصانيفي،
وهــي« :املعجزات الكربى»  ،و«اخلصائص الصغرى» ،و«مســالك احلنفا»،

ب
وكتاب «الطيلسان» وغري ذلك،
وضم إليها أشياء من كتب العرصيني ،ون ََس َ
ّ
ذلك لنفســه من غري ٍ
تنبيه عىل هذه الكتب التي اســتمدَّ منها ،فدخل يف زمرة

الســارقني ،وانطوى حتت ربقة املارقني ،فنســأل اهللَ تعاىل حسن اإلخالص
واخلالص ،والنجاة يوم ُيقال للمعتدين :الت حني مناص »(((.
* وقال الذهبي يف ترمجة اإلمام أيب حممد التميمي البغدادي رئيس احلنابلة
يف عرصه (ت 488 :هـ):
« قال أبو عيل الصديف :ســمعته يقول :يقبح بكم أن تســتفيدوا منا ،ثم
تذكرونا ،فال ترتمحوا علينا»(((.
فكيف إذا ت ُِر َك ذكرهم أص ً
ال ؟!
رحم اهلل علامء اإلسالم ،ورفع درجاهتم عنده.

((( «عقود الزبرجد» (.)12-11/1
((( «سري أعالم النبالء» (.)613/8
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صفحة الغالف من ( خ )
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الورقة األوىل من ( خ )
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الورقة األخرية من ( خ )
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الورقة األوىل من ( م )
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الورقة األخرية من ( م )
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الصفحة األوىل من ( ز )
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الورقة الثالثة من ( ز )
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الورقة األخرية من ( ز )
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الورقة األوىل من ( س )
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الورقة األخرية من ( س )
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الورقة األوىل من ( ف )
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الورقة األخرية من ( ف )

الـبــاِرق
يف قطــع الســاِرق
لإلمـام جــالل الدين السيوطي
( 911 - 849هـ)

النص احملقق
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احلمد هلل ،وسال ٌم عىل عباده الذين اصطفى(((.
السارقون يف العلم ثالث ُة أقسام:
ّ
ساق احلديث ،وهم جمروحون((( بذلك بإمجاع أهل احلديث،
 -األولَّ ُ :

ُ
احلفاظ يف كتبهم املصنَّفة يف الضعفاء
وطبقتُهم تيل طبقة الوضاعني ،وقد أورد

واملجروحــن واملرتوكني خلق ًا ممَّــن كان يرسق احلديــث ،وهم موجودون

بكثرة يف كتاب «الضعفــاء» البن ح ّبان((( ،وكتاب «الضعفــاء» لل ُعقييل(((،

وكتاب «الكامل» البن عدي((( ،وكتاب «الضعفاء» البن اجلوزي((( ،وكتاب

«امليزان» للذهبي((( ،وسائر كتب املحدِّ ثني.
((( مل ترد اجلملتان يف م .

((( يف خ ،ف ،س :جمرحون.

((( انظر «املجروحني» ( )238 ،163 ،156/1وغري ذلك.
((( انظر «الضعفاء» (.)413 ،58/4( ،)113/1

((( انظر «الكامل» ( ،)302 ،259 ،257/1وغري ذلك.

((( انظر «الضعفاء واملرتوكني» ( ،)38 ،27 ،22/1وغري ذلك.

((( انظر «ميزان االعتدال» ( ،)90 ،87 ،46 ،40 ،24 ،18/1وغري ذلك.
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رأس املؤمتنني إما ُمنا اإلما ُم َّ
الشافعي ريض اهلل عنه فروى
وقد أ َّدى األمان َة ُ

يف «مســنده»((( حديث ًا من حديث «مالك» مل يســمعه منه ،عن شيخ عن شيخ

ٍ
ٍ
ٌ
«مالك»
رجال بينه وبينــه ،هذا و
«مالك» ،بوســاطة((( ثالثة
عن شــيخ عن

ٍ
واســطة َم ْن كان يناز ُعه أو
شــيخه ،وعنه أخذ ُج َّل حديثه ،فلو رواه عنه بال

ِ
ِ
ِ
ّحرز
يداف ُعه ؟ لكنّه  -ريض اهلل عنه َ -ف َع َل
َ
الالئق بمقامه من أداء األمانة ،والت ُّ
عن الرسقة واخليانة ،فلهذا َن َفع اهللُ ِ
األرض رشق ًا وغرب ًا (((.
بعلم ِه ،وط َّب َق
َ
َ

((( انظر «مسند الشافعي» ترتيب السندي ( )111/2احلديث (.)376
((( يف م :بواسطة .

ــراق
((( وهناك للحافظ ابن نارص الدين الدمشــقي (ت 842 :هـ) ٌ
«الس ّ
كتاب بعنوانُّ :
والمتكلم فيهم من الرواة وذكر طبقاهتم وترامجهم» ،ومنه نســخة خط ّية فريدة بخط
ُ
احلي الكتاين.
املؤلف يف مكتبة الشيخ عبد ّ

وللدكتــور موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،األســتاذ يف جامعــة أم القرى« :البيان
والتعريف برسقة احلديــث النبوي الرشيف» ،طبعته دار التوحيد يف الرياض ســنة

يقف
( 1428هـــ2007-م) ،وقد ذكر الدكتور موفق
كتــاب ابن نارص الدين ،ومل ْ
َ
الكتاب «البارق».
يذكر هذا
َ
عليه ،ومل ْ
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س ُاق التصانيــف ،وهم مذمومون أيض ًا ،ومــا زالت العلام ُء
 -الثــاينَّ ُ :

ُين ِّبهــون عليهم يف تصانيفهــم ،ويذكرون َّ
أن ذلك من أســباب عدم االنتفاع
َ
احلديث الذي أخرجه الطرباين
بذلك املصنَّف املــروق ،ويروون يف ذلك

(((

ُ
رســول اهلل ﷺ « :تناصحوا يف العلم،
عن ابن ع ّباس ريض اهلل عنهام قال :قال
فإن خيان َة أحدكم يف علمه((( أشدُّ ِمن خيانته يف ماله »(((.
َّ
ســمعت أبا احلســن الصــريف يقول :ســمعت أبا
الســلفي« :
ُ
وقال ِّ

لما وصل كتايب هذا
عبد اهلل ُّ
الصوري يقول :قال يل عبد الغني بن ســعيدّ :

(((

إىل أيب عبد اهلل احلاكم أجابني بالشــكر عليه  ،و َذك ََر أنّـــه أماله عىل النّاس ،
االعرتاف بالفائدة  ،وأنه ال يذكرها إال عنِّي ّ ،
وأن أبا الع ّباس
وضمن كتابه إ َّيل
َ
ّ

حممد بن يعقوب األصم َحدَّ َثهم قــالَ :حدَّ َثنا الع ّباس بن حممد الدُّ روي قال:
ســمعت أبا عبيد((( يقولِ :م ْن شكر العلم ْ
أن تســتفيد اليش َء  ،فإذا ُذ ِك َر لك
ُ
((( يف «املعجم الكبري» ( )270/11برقم (.)11701
((( يف خ ،ف :العلم.

((( وتتمة احلديث « :وإن اهلل عز وجل سائلكم يوم القيامة ».

وقد قــال اهليثمي عنه يف «جممع الزوائــد» (« :)141/1فيه أبو ســعد البق ّال :قال

أبو زرعة :لني احلديث مدلس ،قيــل :هو صدوق؟ قال :نعم ،كان ال يكذب ،وقال

أبو هشــام الرفاعي :حدثنا أبو أسامة قال :حدثنا أبو سعد البقال وكان ثقة .وض ّعفه

شعبة لتدليسه ،والبخاري ،وحييى بن معني ،وبقية رجاله موثقون ».

((( يريد كتابه الذي ب ّين فيــه أغالط كتاب «املدخل إىل معرفة الصحيح» للحاكم .انظر:
«اإلملاع» ص (. )229

((( هو اإلمام الكبري أبو عبيد القاسم بن ّ
سلم .
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ِ
عيل كذا وكذا  ،ومل يكن يل به ِع ْل ٌم حتى أفادين ٌ
فالن فيه كذا وكذا.
َ
قلتَ :خف َي َّ

فهذا شكر العلم »(((.

الم َزنــي يف أول « خمترصه »((( « :كتاب الطهارة ،قال ّ
ــافعي:
الش
وقال ُ
ُّ

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾(((.

الشافعي :قال اهلل تعاىل» ليعلم النّاس ّ
أن
األصحاب :إنام قال« :قال
قال
ُ
ُّ

املفتتِح هبذه اآلية هو ّ
الشافعي ال هو .

قــال املرزباين يف ترمجة حممد بن حبيب البغــدادي « :كان ُيغري عىل كتب

النّاس فينقل منها ((( ،و ُيسقط أسامءهم».

أورده ياقوت يف «معجم األدباء» ،والصالح الصفدي يف «تارخيه» (((.
وقال ياقــوت احلموي يف «معجــم األدباء» يف ترمجة حييــى بن أيب طي

َ
الســبيل ،يأخذ كتاب ًا قد
احللبــي(((« :أكثر تصانيفه َق َط َع فيها الطريق وأخاف
خواطرهم ،ويقدِّ م فيه أو ِّ
يؤخر ،ويزيد قلي ً
ال أو خيترص».
أتعب العلام ُء فيه
َ
َ

((( وانظر« :املدخل إىل السنن الكربى» ص ( ،)396و «اجلامع ألخالق الراوي وآداب
السامع» ( ،)154/2و«تاريخ دمشق» (.)78/49

((( انظر املخترص ص (.)1

((( من سورة الفرقان ،اآلية . 48

((( يف مصدري النقل « :فيدّ عيها » .ويف هذا التغيري نظر.

((( انظر« :معجم األدباء» ( ،)2481/6و «الوايف بالوفيات» (.)326/2

((( مل ترد ترمجته يف املطبوع من «معجــم األدباء» .ونقل عنه الكتبي يف «فوات الوفيات»
(.)269/4
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ذلك ،فقال يل :هــذه التصانيف إنما أعتمدها َ
قال « :وك َّلم ُت ُه يف َ
آلكل

هبا خبز ًا »(((.

الح الصفدي يف «تارخيه»(((.
الص ُ
وقد أورد كال َم ياقوت هذا ّ

(((
«حكي عن ُســليم((( َّ
أن
وقال ابن الســبكي يف «طبقات الفقهــاء» ُ :

املحامــي((( ّملا صنَّف كتبــه املقنع واملجــرد وغريمها من تعليق أســتاذه أيب
(((
فنفذت فيه دعو ُة أيب
عمره(((.
ْ
ر اهللُ َ
ت كتبي َبــ َ َ
حامد  ،ووقف عليها قالَ :ب َ َ

حامد ،وما عاش إال يسري ًا »(((.

وقال اإلمام احلافظ أبو شامة يف أول كتاب «البسملة الكبري» ((( تأليفه:

« فكم فيه من فوائد وفرائد هي خري ِ
(((1
ظهور
ملبتدرها ِمن البِدَ ر ،ظاهر ٌة
َ
ٌ

الشمس والقمرْ ،
بعض اخلطباء قد أغار عىل بعض ما فيه من اإلبريز،
وإن كان ُ
ُ
أنسخ كتاب ًا عىل وجهه قط ،وإنام آخـــذه وأغـ ِّيـر صورته ،وأجعله
((( وتتمة كالمه« :فام
تصنيف ًا يل».

َّ
وكأن السيوطي ينقل كالم ياقوت منه ،ومل ينقله
((( ينظر« :الوايف بالوفيات» (.)99/28
من «معجم األدباء» مبارشة.

((( «طبقات الشافعية الكربى» (.)49/4

((( هو سليم بن أيوب الرازي.

((( هو أمحد بن حممد أبو احلسن الضبي املعروف بابن املحاميل ( 415-368هـ).
((( اإلسفرايني .

((( ومثل هذه الدعوة« :جدع كتايب جدع اهلل أنفه» .انظر« :كشف الظنون» (.)1273/2

((( ما بعد هذا إىل آخر النقل من «طبقات النحويني» للزبيدي مل يرد يف نسخة م .
((( كتاب البسملة ص (. )91

( ((1يف النسخ الثالث :ظاهر.
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ٍ
ج َع فيه أربعني حديث ًا لرســول الديوان العزيز ،فلم حيظ
فنقله بعينه يف
كتاب َ َ

َ
القول إىل القائل ،ومل((( خيف عىل سامعيه ،ما أودعه ذلك
بطائل ،إ ْذ مل ينســب
اخلطيب منــه فيه ،وك ُُّل ٍ
ٍ
يشء بقضــاء وقدرُّ ،
ُ
ورش،
وكل ما
حيــدث من خري ٍّ

واحلمد هلل عىل ذلك ،وعىل كل منة ((( ».

وقال الشيخ تاج الدّ ين السبكي يف خطبة كتابه «األشباه والنظائر»(((:
ُ
وخترج
وتدخل
«وال آم ُن طائف ًة تطوف عىل حماســنه فتأخذها وتدَّ عيها،
ُ
وليــت هلا أذن ًا((( واعية فتعيها ،وترسق من ِحرزه نصاب ًا ال شــبه َة هلا فيه ولن
َ
كبار الدرر ،وتــرح يف روضه فتجني عىل
يكفيها،
ُ
وتســبح يف بحره فتنهب َ
زهر ،وترسق ثمره وتقول :ال َق ْط َع يف ٍ
كل ٍ
مصنِّفه وجتني َّ
ثمر وال َك َثر».
وقال الصالح الصفدي يف «تارخيـه»:
«قال اإلمام العالمة عفيف الدين أبو احلســن عــي بن عدالن املوصيل
(((
بعض العلامء َ
املعمى:
َب إ َّيل ُ
النحوي َ :كت َ
قول احلسني بن عبد السالم يف َّ

((( يف خ ،ف :وال.

((( يف املصدر املنقول منه :فالكل منه.

((( (.)9/1

((( يف خ ،ف ،ومصدر النقل :أذن.

((( ولد سنة  ،583وتويف سنة  666هـ .انظر ترمجته يف «الوايف بالوفيات» (-308/21
.)314
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ٌ
رجــال
عالــج القــوايف
ربمــا
َ

وتلــن
يف القــوايف فتلتــوي
ُ

وعني
وعــن
عــن
ــم
ٌ
ٌ
ٌ
طاوعت ُْه ْ

ونــون
ونــون
نــون
وعصت ُْهــم
ُ
ٌ
ٌ

فحللتهام يف مقدار ساعتني ،ولقد محله احلسدُ عىل أنه َذك ََر ذلك يف مؤ َّلف

له ومل ينقله عنِّي ،فســبحان اهلل ما هذه إال طباع دغلة ،وبواطن سيئة ،ما الذي

كان ينقصه لو ذك ََر ذلك ،بل كان واهلل
ب إىل اإلنصاف» انتهى(((.
يرتفع و ُين َْس ُ
ُ

(((
وإن ألرى أشــياء
وقــال أبو بكر ُّ
الصويل يف كتاب «أخبار أيب متام» ِّ « :

أمليتُها قدي ًام من املعاين التي جتاذهبا الشــعرا ُء ،ومحلهــا((( النّاس ومل يعرفوها

خترمها قو ٌم وأوردوها متفرق ًة يف أماليهم،
مصنّفــ ًة مبين ًة إال بعد إيرادي هلا ،قد َّ

وأنت
وامتازت من تصنيفهم،
فبانت من علومهم،
َ
مكانا بالغربة فيهمَ ،
ْ
ْ
ونطق ُ

أعزك اهلل  -تشــهد يل من بني النّاس َّ
أن أبا موســى احلامض((( كان يثلبني
 ّوحِ َل ْت
عندك وتنهاه ،ويكثر من عيبي والطعن عىل ســائر ما
ُ
فلم تويف ُ
أمليتّ ،
(((
كت ُبــه إليك
أمليت من كتاب «الشــامل يف علم القرآن»،
أكثر مــا
ُ
َ
وجدت َ

((( النقل باختصار شديد فانظر «الوايف» ( )309/21لرتى ما ُحذف.

((( ص ( ،)12-10والنقل باختصار وترصف .وهو خياطب مزاحم بن فاتك .
((( يف خ ،ف :وجهلها.

((( العامل النحوي ســليامن بن حممد البغدادي (ت 305 :هـــ) .انظر ترمجته يف «وفيات
األعيان» (.)406/2

((( يف النسخ :الناس!
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ً
أصوال له ينفق منه
وكتاب «البســتان((( والنوادر» ،قد كتبه ك َّله بخ ِّطه ،واختذه

فأكربت ذلــك ،و َك ُث َر منه عج ُبك،
ويطلب فائد َت ُه،
تفاريق عىل َمــ ْن يقصده،
َ
ُ
تقدمت فيه ،وأجهلهم
أعزك اهلل  -بأشدِّ النّاس حاج ًة إىل ما أؤلفه ممّا
ُ
وكأن َّ -
ِّ

نسب ذلك إ َّيل،
به ،قد ا ّدعاه بعد إمالئي له ،وأجاب فيه بعد رشحي معانيه ،ال َي ُ
عرتف به يل ،ولست أبايل ذلك يف رضاك ،وال ُ
أحفل به مع بلوغي مرادك،
وال َي
ُ
عم كلفتنيه » .انتهى.
وعلمك بعجز املدَّ عني ّ

والرافعــي والنووي وغريهم
و َم ْن
طالــع َ
َ
كتب األئمة كإمــام احلرمني ّ

ٍ
كتاب مت َقدِّ ٍم إال إذا وقفوا عليه منه،
رأى كيف صنيعهم ،فإهنم ال يعــزون إىل

ويقولون يف غري ذلك :ويف كتاب ٍ
فالن عن فالن .وحيكون تلك املقالة.

وقد نقل النووي((( عن الشيخ عز الدين ابن عبد السالم َّ
أن البدعة تنقسم
وس َد عبارته يف «القواعد»((( ،ومل يذكر((( ذلك من غري عزوه
إىل مخسة أقسامَ َ .

إليه  -وإن كان مأخوذ ًا من قواعد املذهب  -حرص ًا عىل أداء األمانة.

وهذا شيخ اإلســام وحافظ العرص أبو الفضل ابن َح َجر الذي ما كان

يف َق ْرنه أحفظ منه ُي ِ
ٍ
رأيت شــيخنا
ور ُد احلديث م ْن
أصل مل يقف عليه فيقولُ :
((( يف «أخبار أيب متام» :الشبان.

((( يف كتابه «هتذيب األسامء واللغات» ( )22/3يف مادة بدع.

((( «القواعد الكربى» املوسوم بـ «قواعد األحكام يف إصالح األنام» (.)339-337/2

((( يف س :ومل ير ذكر.
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غري ُه عزاه يف كتابه الفالين إىل ختريج فالن .وال يســتجيز ْ
أن يقول:
العراقي أو َ
أخرجه فالن من غري ذكر الكتاب الذي َن َق َل منه.

يذكر ذلك ُث َّم يعقبــه بقولهُ :ث َّم رأيتُه بعــد ذلك يف الكتاب
ويف أشــياء ُ

املذكور.

وبلغه َّ
أن قايض القضاة بدر الدين العيني ينقل أشيا َء من «رشح البخاري»

مجيع ما أخذه
له يف «رشحه» هو ،فأ َّلف كتاب ًا يف جملد سامه «االنتقاض» أور َد فيه َ
العيني ِم ْن رشحه ويقولِ :م ْن هنا إىل هنا رسقه ِم ْن رشحي وأغار عليه(((.

بعــض الفضالء َّ
وأخربين
أن بعض تالمذته((( اســتعار نســخته((( من
ُ

ٍ
حواش بخطه استدركها من التواريخ،
«الطبقات الوسطى» للسبكي ،وعليها
فأخذ هذا
املستعري يؤ ِّلف «طبقات»((( وأدخل فيها احلوايش املذكورة ،وعزاها
ُ

ُ
شــيخ
إىل التواريخ املنقــول منها ،ومل ين ِّب ْه عىل أنه نقلها من خطه ،فكتب إليه

اإلســام اب ُن حجر ورق ًة فيها :و َم ْن أباح لك ْ
أن تغري عىل ما تتبع ُت ُه وزد ُت ُه من

((( مثــال ذلك ما جاء يف «االنتقاض» ( )281/1مــن قوله عنه« :أخذ هذا الفصل (ع)
فادعاه إىل نفسه ومل ينسب ملن نسبه إليه حرف ًا» .وع :رمز للعيني .
ِ
الخيضري ( 894-821هـ) .انظر« :الضوء الالمع»
((( هو قطب الدين حممد بن حممد
ٍ
وألمر ما أهبم السيوطي احلاكي واملحكي عنه.
(.)120-119/9

((( يف خ ،ف :نسخة.

رأيت نســخة املؤلف يف دار
((( املقصــود كتابه «اللمع األملعية ألعيان الشــافع ّية» .وقد ُ
املخطوطات ببغداد ،ورقمها « »8642ولكنها ناقصة ،تبدأ بحرف العني.
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الفوائد وتورده يف تأليفك من غري ٍ
تنبيه عىل أنك نقل َت ُه من خطي وأنا املتت ِّبع له؟

سمعت قول العلامء « :بركة العلم عزوه لقائله »((( ،ويكفيك أنك ُح ِر ْم َت
أما
َ
بذلك الربكة والنفع.

ولقد
وقفت((( عىل «فهرست» أيب احلسن الشآري((( فرأيتُه نقل فيه أشياء
ُ

ظننت ّ
أن ابن الصالح أخذ منه،
من «خمترص» ابن الصالح ومل يعزها له ،حتى
ُ

(((
كتاب
ُث َّم رأيته((( قال يف أواخر الكتاب :واتصل بنا يف أوائل املئة السادســة
ٌ
لرجل من املشــارقة يعرف بابــن الصالح ال غنى ملحدِّ ٍ
ٍ
ث
مفيدٌ يف هذا الباب
ُ

ُ
نصه :قد اعرتف بوصول
عنه .فكتب
احلافظ اب ُن حجر بخطه عىل احلاشــية ما ُّ
كتــاب ابن الصالح إليهم ،وقد أغار منه عىل مواضع كثرية جد ًا ،ومل ينســبها

إليه ،وكان ينبغي له أن يعرتف هبا إليه((( .انتهى.

قال أبوبكــر الزبيدي يف «طبقــات النحويني»(((« :قال ابن أيب ســعد:

حدّ ثنــي عبد الرحيم((( بن نوح قال :ملا صنع إســحاق بــن إبراهيم كتابه يف

((( قال ابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» (ُ « :)922/2يقالّ :
إن من بركة العلم
أن تضيف اليشء إىل قائله ».
((( الواقف هو السيوطي املؤ ِّلف .

((( هو املحدِّ ث عيل بن حممد األندليس املتوىف سنة  649هـ  .انظر« :األعالم» (.)333/4
أن َ
((( يف خ ،ف« :ثم قال رأيته» ،والظاهر ّ
لفظ «قال» من سهو الناسخ.
((( بل املئة السابعة .
((( يف س :له.

((( «طبقات النحويني» (ص .)50-49
((( فيه :عبد الرمحن .
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أحســنت يا
«النّغــم واللحــون» َع َر َض ُه عىل إبراهيم بــن املهدي فقال :لقد
َ

َ
ُ
السبيل
اخلليل ألنه جعل
أبا حممد وكثري ًا ما ُتســن .فقال إسحاق :بل أحسن

إىل اإلحسان .فقال إبراهيم :ما أحســن هذا الكالم ِ
فم َّمن أخذ َت ُه؟ فقالِ :من
َ

(((
حيب فقال:
ابن مقبل إذ سمع محام ًة فاهتاج ملن ُّ

بكيت صبـابـ ًة
فلو قبـل مبكاهـا
ُ

شــفيت النَّ ْف َس قبــل التندُّ ِم
بليىل
ُ

بكت قبلـي فه ّيج يل البكـا
ولكن ْ

ُ
الفضل للمتقدِّ م ِ»
فقلت
ُبكاهـا
ُ

(((

وأثبت ما يف املصدر املنقول منه.
((( يف النسخ :فارتاح.
ُّ
مت.
((( إىل هنا ليس يف م كام قدَّ ُ

وانظر خرب ًا مجي ً
ال قريب ًا من هذا حكاه األبيوردي عن أيب متام وعن نفسه يف كتابه «زاد

الرفاق» (.)516-514/1
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ساق الشــعر ،وأكثرهــم يــرق املعاين التي ُســبق إليها
_ الثالــثَّ ُ :

الناس
ويصوغها يف نظ ٍم له ،وقليل منهم َم ْن يرسق الشــعر بلفظه ،وما زالت ُ

قدي ًام وحديث ًا ين ِّبهون عىل ذلك ،ويصنِّفون فيه ،وعقد ُ
أهل البيان يف كتبهم باب ًا

للرسقات الشعرية.

الصالح الصفــدي :مل َأر َ
بســام يف بيان
قال ّ
مثل كتاب «الذخرية» البن َّ

الرسقات((( فإنه إذا ترجم شاعر ًا قد أورد شعره ب َّين رسقاته ،ومّن رسقها.

وأ َّلف أبو الفضل أمحد بن طيفور املروروذي((( كتاب ًا يف رسقات الشعراء

عىل العموم.

تمام.
وأ َّلف كتاب ًا يف رسقات البحرتي من أيب ّ
وأ َّلف اب ُن عباد احلامتي((( رسال ًة يف رسقات املتن ّبي.
وأ َّلف احلس ُن بن وكيع الضبي((( كتاب «املنصف((( يف رسقات املتنبي».
((( قال الصفدي يف ترمجة عيل بن بسام (ت 542 :هـ) يف «الوايف» ( ،)450/20وقد ذكر
ِ
واألمثال
«الذخرية»« :وال أعرف يف األدب كتاب ًا مثله يف بابه يف االســتطراد بالنظائر
ِ
ِ
وذكر الرسقات» ،فهل يقصد السيوطي قوله هذا يف هذا املوضع أم نقل من
واألشباه
موضع آخر ؟ ينظر .

((( ولد سنة  ،204وتويف سنة  280هـ« .األعالم» (.)141/1

((( هــو حممــد بن احلســن ،تويف ســنة  388هـــ « .األعــام» ( .)82/6ورســالته
«املوضحة» مطبوعة.

((( تويف سنة  393هـ « .وفيات األعيان» ( .)106/2وكتابه مطبوع.
((( يف خ ،ف :املصنف .وسقط هذا بسقوط سطر من س.
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وأ َّلف أبو احلسن عيل بن حممد املدائني((( كتاب «االستعداء عىل الشعراء»

يف الرسقات.

وأ َّلف ِمن املتأخرين النواجي((( كتاب ُ
«احل ّجة يف رسقات ابن حجة».
هذا ك ُّله يف القسم األول ،وهم الذين رسقوا املعاين دون األلفاظ.
ِ
كذب
برمته وادعوه ألنفسهم فهذا ٌ
وأ ّما القسم الثاين الذين أخذوا النظم ّ

حمض ،ون َّبهوا عليهم أيض ًا.

ِ
فم ْن أخبار السارقني من القسم األول:
يف «تذكرة» اليغموري « :أتى((( أبو العتاهية بشار بن برد ،فقال له بشار:

استحدثت بعدي؟ فقال:
ما الذي
َ

ٍ
صديــق يل ُأســــا
كــم ِمــن

ِ
احلـيـــاء
البكـــاء مـــن
ِر ُقـــ ُه
َ

فـــــإذا رآنـــــي راعـــنــــي

ِ
ُ
بكـــاء
فأقول مـــا بـــي ِمـــن

ذهـبـــت ألرتــــدي
لـكـــن
ُ
ْ

ِ
بالـــرداء
فـطــرفـــت عينــي
ُ

((( ولد سنة  ،135وتويف سنة  225هـ « .األعالم» (.)323/4

((( هو حممد بن حسن ( 859-788هـ) .انظر ترمجته يف «نظم العقيان» ص (.)148-144

((( يف م ،س ،ف :لقي .
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قـالـــوا فـكـلـتــــا مـقـلـتـيــ

ِ
الــرداء!
طــرف
ـــك أصاهبــا
ُ

أشعر َك لوال أنك رسقتني.
فقال له بشار :ما
َ
قال :حني ُ
تقول ماذا؟
قال :حني أقول:

فقلتَّ :
كـل
بكيت
وقالـــوا :قد
ُ
َ
ِ
وهل يبكــي ِم َن
الطــرب اجلليدُ

أصــاب ســوا َد عينــي
ولكنــي
َ

قـــذى له
طرف حديدُ
ٌ
ُعـــويدُ
ً

فقالوا :مـــا لدمعـــهام ســــواء

َ
أصـــاب عـــو ُد!
مقلتيك
أكلتا
َ

رسقت عمر بن أيب ربيعة
وأنت فام أشعرك لوال أنك
َ
فقال أبو العتاهية َ :

ُ
حيث يقول:

ِ
َّ
الرداء صبابـــ ًة
اهنل دمعــي يف

فســر ُت ُه
بالــرد عن أصحابـــي
ُْ
ٍ
عربة منهلـــة
سوابـــق
فـــرأى
َ
ِ
اخلطاب
عمرو((( فقال :بكى أبو
ٌ

وقلــت :أصابني
فمريت نظرت ُه
ُ
ُ

الدمـــع للتسكاب
َر َمـــدٌ فهاج
َ

((( يف خ ،ف ،س :عمر.
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س َق احلطيئة يف قوله:
فقال بشار :وما أشعر عمر لوال أنه َ َ
العــن َ
الدمــع منها
فاض
إذا ما
ُ
ُ

ُ
البــكاء
قــذى وهو
أقول هبا
ً
ُ

(((

وبيت احلطيئة
مما((( تقدَّ م لسبقه إىل((( املعنى واخرتاعه إياه »(((.
ُ
أشعر ّ
ُ
وقال الصالح الصفدي يف «تارخيه»(((:
« قال العامد الكاتب :حكى يل ُ
كامل الدين [ابن]((( الشــهرزوريَّ ،
أن أبا

ٍ
لشاعر أو
احلســن بن مســهر املوصيل كان دأبه الرسقة فكان إذا أعجبه معنى
بيتَ ،ع ِم َل عليه قصيد ًة وا ّدعاه لنفسه ».
ٌ
وقــال الصــاح الصفــدي يف كتابــه «أعيــان العــر»((( يف ترمجة

ابن الوردي(((:

وقفت عىل كتابه «الكالم عىل مئة غالم» عند القايض هباء الدين بن
لما
ُ
« ّ

فقلت له:
وجدت غالبه من نظمي يف «احلســن الرصيح يف مئة مليح»،
ريان،
ُ
ُ
((( «ديوان» احلطيئة ص (.)91

((( يف خ ،ف ،س :كام.

((( يف خ ،ف ،س :يف.

((( ُروي هذا اخلرب عىل أنحاء متعددة ،وليس هنا موضع تفصيل ذلك.

((( «الوايف بالوفيات» ( )133/21يف ترمجة ابن مسهر املوصيل :عيل بن سعد بن عيل (ت 543 :هـ).

((( من «الوايف».

((( «أعيان العرص وأعوان النرص» (.)693/3

((( عمر بن مظفر بن حممد (ت سنة 749 :هـ بحلب).
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َب إليه
اكتب إليه وقل له :قد وقــع
صاحب العملة هبا وعرفها .ف َكت َ
ُ
يا موالنا ْ

فغي فيها ((( أشيا َء ،فلهذا تُرى نسختني .
وعرفه املقصودَّ ،
َّ

فكتبت إليه
وقفت له عىل أشياء يف غري ما نو ٍع قد اغتصبها واختلسها،
ُث َّم
ُ
ُ

هذه األبيات:

أغرت عىل أبــكار فكري ومل َأ َغ ْر
َ

عليهــا فال
جتــزع فام أنــا واجدُ
ْ

حجابا
اســتباح
ولو غري موالي
َ
َ

ِ
أتتــه من
العتــب األليــم قصائدُ

درع اعتذارها
قواطــع ال حتميــه ُ
ُ

ِ
مبــار ُد
وألســنُها عنــد اخلصا ِم
ُ

فــر َق بينــي وبينــه
ولكنــه ال ْ

ِ
بــن ألنّــا يف
احلقيقــة واحــدُ
َي ُ

فكتب هو اجلواب إ َّيل:

ُ
أردت مــن املعــاين
وأرسق مــا
ُ

ــري
فقت
فإن ُ
ْ
القديم َ َ
حدْ ُت َس ْ
َ

وإن ســاوي ُت ُه نظمــ ًا فحســبي
ْ

مســاوا ُة القـــدي ِم وذا لخَ ْيــري

أتــم معنــى
القديــم
وإن كان
ْ
َّ
ُ

ومطــار طــري
فهــذا مبلغــي
ُ

((( كذا يف «أعيان العرص» مع أن الضمري يعود عىل مذكّر ،ولعله يريد :غ َّي َر يف النسخة.
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املرضوب باســمي
الدرهم
فــإن
َّ
َ
َ
أحــب ِ
ِ
دينــار غريي ».
ــن
إيل م ْ
ُّ َّ

ِ
السارقني:
وم ْن أخبار ّ

(((
ظلام ظاهر ًا
قال ابن رشــيق يف «األنموذج»  « :قد ظلمنــي اب ُن مرشق ً

حيث قال:

لمــا أن رمــى كبــدي
ُ
قلــت ّ
ــــو ِر
بسهـــا ِم الغــــنجِ
والح َ
َ
ٍ
ٍّ
ـــــة
حــــل ويف َس َع
أنــت يف
َ
ِ
ِ
القمــر
ــن دمــي يــا طل َعــ َة
م ْ

ألين أنشدتُه غري مرة:

ٍ
ٍّ
ـــــة
حــــل ويف َس َع
أنــت يف
َ
ِ
ــن َت َق َّلــدَ ُه ».
ــن دمــي يــا َم ْ
م ْ

(((
الصالح الصفدي((( :واب ُن رشــيق ظلم البستي
قال
ظلام ظاهر ًا ألنّه
ُ
ً

قال هذه األبيات:

أمــت وجـــــد ًا فيل َقــــدَ ٌم
إن
ْ
ْ
ِ
ِ
سعت
حــــتف اهلــــوى
يب إىل

((( انظر « :أنموذج الزمان يف شــعراء القريوان » مجعه وحققــه حممد العرويس املطوي
وبشري العكوش ص (.)380-379

((( يف «الوايف بالوفيات» ( )47/3يف ترمجة حممد بن خلوف بن مرشق السلمي ،والظاهر
ّ
أن السيوطي نقل منه ومل ينقل من «األنموذج».

((( إن كان يقصد أبا الفتح البستي فإنِّي مل أجد هذين البيتني يف ديوانه.
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أو ت ِ
ُ
اللحــــاظ دمي
ُــر ْق تلــك

ِ
ٍّ
سعــــة ».
حـــل ويف
فهــي يف

ِ
وم ْن أخبار القسم الثاين:
قال الصويل(((:
عملت بحرضة بعض الوزراء بيتني(((:
ُ

يشــبه ُه
أحببت ِم ْن أجله َم ْن كان
ُ
ُ
وكل ٍ
ُّ
ُ
معشوق
يشء من املعشــوق

حكيت بجســمي ما بمقلته
حتى
ُ
ُ
مرسوق
ســقمي ِم ْن جفنيه
كأن
َّ
َ

فاستحســ َن ذلك ووصلني ،ثم ّ
إن رج ً
ال من الكتّاب يعرف بالرحوين

(((

فقلت :أخاف أن ت ُْمتَح َن
ا ّدعى هذين البيتني لنفسه فعاتبتُه فقال :هبهام يل(((،
ُ
بقول مثلهام فال حتسن ،فقالْ :
فعملت بحرضته:
أنت،
ُ
اعمل َ

((( ل َع َّل الســيوطي ينقل من ترمجته يف «الوايف بالوفيــات» ( ،)191/5وأصل اخلرب يف
«تاريخ مدينة السالم» (.)679/4

((( النص يف «الوايف»« :أنشدين بعض الوزراء بيت ًا للبحرتي وجعل يردده ويستحسنه ،وهو:
وكأن يف جسمي الذي

وعملت يف حرضته »...
فجذبت الدواة
ُ

يف ناظريك من السقم

((( يف خ ،ف كتب الناســخ« :بالر» وترك فراغ ًا .ويف م« :املرحوين» .واللفظ يف «تاريخ بغداد»
ي حم ِّق ُق «تاريخ مدينة الســام» أنه يف نسخة :الرحوين .وهو ما
و«الوايف»« :الرحويف» .و َب َّ َ
جاء يف س.

((( يف خ ،ف ترك الناسخ فراغ ًا ،وكُتب يف احلاشية :ط :إنام مها يل !
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شــكوت هواه َ
قال :ما صدقا
إذا
ُ

خدي قد نطقا
وشــاهدُ الدمع يف
َّ

قلبي يف األحشــاء مذهبة
ونار َ
ُ

(((

لوال تشــا ُغلها بالدمــع الحرتقا

لقيت
يا راقدَ العني ال يــدري بام
ْ

الدمــع واألرقا
عني تكابِــدُ فيه
ٌ
َ

جسمي خيفي يف ضنى جسدي
يكاد
َ
كأ َّن سقمي ِم ْن عينيك قد ُ ِ
سقا »(((.
ِ
وم ْن ذلك ّ
أن األديب مهذب الدين((( حممد بن عبد املنعم املعروف بابن

ِ
اخل َيمي الشاعر املشهور َن َظ َم هذه القصيدة(((:

ِ
أرب
يــا مطلبــ ًا ليــس يل يف غــره ُ

َ
الطلب
التقــي وانتهــى
إليــك َآل
ُ
ّ

ملــرأى أو ملســتم ٍع
طمحــت
ومــا
ُ
ً

َ
ينتســب
عليــاك
ملعنــى إىل
إال
ُ
ً

((( الكلمــة يف خمطوط «الوايف» :مذهبة ،ولكن املحقق غريها إىل :ملهبة متابع ًة ملا جاء يف
«تاريخ مدينة السالم».

((( يف تاريخ بغداد زيادة« :فحلف أنه ال يدّ عي البيتني أبد ًا ».

((( الصواب :شهاب الدين كام جاء يف مصادر ترمجته ،ومنها« :الوايف» (.)50/4

((( نصوص القصائــد هنا أقرب ما تكون إىل ما جاء يف «هناية األرب» (.)142-136/31
وانظر قصيديت ابن اخليمي يف «ديوانه» ص (.)32-28
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ومــا أراين أهــ ً
ا َأ ْن تواصلنــي

َ
مكتئب
فيــك
علــو ًا بــأين
حســبي
ُ
ّ

ِ
ينــاز ُع شــوقي تــار ًة أديب
لكــن
ْ

َ
ُ
األدب
يضعف
الوصل ّملــا
فأطلــب
ُ
ُ
ٍ
قلــق
أبــرح يف احلالــن ذا
ولســت
ُ
ٍ
هلب
نــا ٍم
وشــوق لــه يف أضلعــي ُ

ٍ
كفكفــت أدمعــه
وناظــر ك ّلــا
ُ

صونــ ًا حل ّب َ
وينســكب
ــك يعصيني
ُ

ويدّ عــي يف اهلوى دمعي مقاســمتي

خمتضب
ــو
ُ
وه َ
وحزين وجيري ْ
وجــدي ُ

كال َّط ِ
يزعم توحيــدَ احلبيب وال
رف
ُ
ِ
ُ
رتقــب
ليلــه للنجــ ِم َي
يــزال يف
ُ

عدمت املســعدين فسا
يا صاحبي قد
ُ

وصبي ال َم َّس َ
ب
الو َص ُ
ــك َ
عدين عىل َ

جئــت كُثبانــ ًا بذي َســ َل ٍم
إن
َ
بــاهللِ ْ

ْ
ْ
الكثب
وقــل يل :هذه
قــف يب عليها
ُ

ليقــي اخلــدُّ يف أجراعهــا وطــر ًا
َ
ِ
ــن ِ
َ
جيب
تربا ويــؤ ِّدي
بعــض ما ُ
م ْ

ٍ
ِ
َو ِم ْ
كاظمة
البــان ِم ْن رشقــي
ــل إىل
ِ
طرب
ــن رشق ِّيهــا
ُ
فــي إىل البان م ْ
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وخ ْ
ــذ يمينــ ًا ملغنــى هيتدي بشــذا
ُ

النجب
نســيمه الصبح((( إن َض َّل ْت بك
ُ

ُ
يروضها
حيث
اهلضاب وبطحاهــا ِّ
ُ

والســحب
األنداء
دمع املحبــن ال
ُ
ُ
ُ

ِ
أكــر ْم بــه منــزالً حتميــه هيبتُــ ُه

والقضب
الســمر
وأنــوار ُه ال
عنِّي
ُ
ُ
ُ

دعنــي أع ِّل ُ
ــل نفســ ًا َعــ َّز مطل ُبها

فيــه وقلبــ ًا ل ُع ْ
ينقلــب
ــذ ٍر ليــس
ُ

عاهدت قدمــ ًا ُح َّب َم ْن َح ُســن َْت
ففيه
ُ

(((

الرتب
ّت بــه
بــه املالحــ ُة واعتــز ْ
ُ

ٍ
دان وأدنــى وعــ ُّز احلســن حيجبــه

(((
ُ
ب
وذيل ال
والر َه ُ
اإلجــال َّ
عنّي َ
أحيــا إذا ُّ ِ
ــن شــوقي لرؤيته
مت م ْ

منتســب
ألننــي هلــواه اليــو َم
ُ
ولســت أعجب يف ((( حبــي وصحتِ ِه
ُ

العجب
ِم ْن صحتي إنام ســقمي هو
ُ

((( يف «الديوان» و«هناية األرب» :الرطب  .ويف «تاريخ اإلسالم» ( :)555/15الركب .

((( كتب كاتب يف حاشية خ :نسخة :رشفت .

((( كذا يف النسخ األربع ،ومل يرد البيت يف «الديوان» .ويف «الوايف» :و.

((( يف النسخ األربع :من! وأثبت ما يف «الديوان» .والبيت يف «الوايف» وغريه:
ِ
أعجب ِم ْن جسمي
ولست
العـجـب
وصحته يف ح ِّبـه إنام سـقـمـي هو
ُ
ُ
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يــا َ
نفــي لــو ُيــدي تله ُفها
هلف
َ

الح َر ُب
غوثــ ًا ووا حربا لــو
ينفــع َ
ُ

الزمــان وأهوائي((( مضاعف ٌة
يميض
ُ

ِ
ٌ
ســبب
وصل وال
للرجــال وال
يــا
ُ
ٌ ِ
ديارهــم
ــن
ــت لنــا
ه َّب ْ
نســات م ْ
ُ

الطرب
ــن ال هزَّه
ُ
مل يبق يف الركب َم ْ
ِ
ِ
ــن تذكُّرهم
كدْ نــا نطــر رسور ًا م ْ
ْ ِ
(((
ب
حتى لقد
رقصت م ْن حتتنا الن ُُّج ُ

يــا بارقــ ًا بأعــايل الرقمتــن بــدا

حكيــت ولكن فاتك َّ
َب
لقد
َ
الشــن ُ

ٍ
ُ
ســبب
خفــوق فؤادي فهو عن
ّأما

السبب؟
وعن خفوقك قل يل :ما هو
ُ
ٍ
كاظمة
ويــا نســي ًام رسى ِم ْن نحــو

(((

بــاهللِ ُق ْ
والعذب
البــان
ــل َيل :كيف
ُ
ُ

احلــي هل حفظوا
وكيف جري ُة ذاك
ِّ

إن شــ ُّطوا وإن قربوا؟
عهــد ًا أراعيه ْ

((( كتب كاتب يف حاشية خ :نسخة :وأشواقي .وهو ما جاء يف «الديوان» و«هناية األرب»
و«الوايف».

((( هذان البيتان مل يردا يف «الديوان».
((( مل يرد هذا البيت يف «الديوان».
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َ
ذكر ُه ُم
أم ضيعــوا ومــرادي
منــك ُ
هــم األحبــ ُة إِ ْن أعطوا وإِ ْن ســلبوا
ُث ّم ّ
فوصلت إىل نجم
وقعت من ابن اخليمــي
إن مســودة هذه القصيدة
ْ
ْ

الدين بن إرسائيل.

ٍ
وقيل :بل كان ابن اخليمي ســاكن ًا يف
خلوة بـ «الكاملية»((( فرتك املسودة

فيها ،وســافر إىل الشــام ،وســكن اب ُن إرسائيل بعده ،فرآها فا ّدعاها لنفسه،
فلم قدم اب ُن اخليمي وبلغه قــال :واهلل هذه القصيدة نظمي،
أمرهاّ ،
واشــتهر ُ

وحتاكم يف ذلك هو واب ُن إرسائيل إىل الشــيخ العــارف رشف الدين عمر ابن

الفارض ،فقال :لينظم ٌّ
كل منكام قصيد ًة عىل هذا الوزن والروي ُيستدل هبا.
فنظم اب ُن اخليمي:

ِ
ــب
هلل قــو ٌم بجرعــاء احلمــى ُغ ُي ُ

عــي و ّملــا أن جنــوا عتبــوا
َــوا
َجن ْ
ّ
يا قوم هم أخذوا قلبي فلِ ْم ســخطوا
ِ
ــم غضبوا؟
وإهنــم غصبــوا ل ّبي فل ْ
ٍ
عرفته ُم
بنجــد مــذ
هــم ال ُعريــب
ُ
مل يبــق يل معهــم ٌ
ــب
مــال وال ن ََش ُ
شــاكون للحرب لكن ِمن ُقدُ ِ
ود ُه ُم
ْ
والقضب
ــم ُر
ُ
الس ْ
وفاترات اللحاظ ُّ

((( مدرسة معروفة يف القاهرة ،تقع بقاياها اآلن يف شارع املعز لدين اهلل.
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ألــم هبــم
بحــي أو
ألمــوا
َّ
ٍّ
فــا ّ

ِ
األبيــات وانتهبوا
إال أغــاروا عــى

عهدت يف زمن((( البطحاء عهدَ هوى
ُ

حقــب
ومتــادت بيننــا
إليهــم
ْ
ُ
ُ

قديــم العهد بل حفظوا
فام أضاعوا
َ

لغــري ذاك العهد قد نســبوا
لكن
َ

ٍ
ِ (((
َم ْن ُمنصفــي م ْن
لطيف فيهم َغنِجٍ

َ
ينتســب
إلرسائيــل
َلــدْ ِن القــوا ِم
ُ

مبــدل القــول ظلــ ًا ال يفــي بموا

ِ
ِ
والغضب
الذنب
الوصــال ومنه
عيد
ُ
ُ

ُ
صدق نســبته
يف لثغــة الــراء((( منه

ِ
والكذب
الوعــد
واملــن منه بــزور
ُ
ُّ

موحــدٌ فــرى((( َّ
كل الوجــود له
ِّ

النسب
ملك ًا ويبطل((( ما يقيض به
ُ

((( يف خ ،ف :زمن .ويف س و«الديوان» :دمن .ويف م :حق!

(((

((( سقطت من خ ،ف .وكتب كاتب يف حاشية خ :نسخة :من رشيق .
((( يف النسخ األربع :الزاي .وأثبت ما يف «الديوان».
((( يف ف ،س ،م :فرتى!

((( يف خ ،ف ،س :ويقيض!

((( مل يرد هذا البيت يف «الديوان».
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فعــن عجائبــه َحــدِّ ْ
حــرج
ث وال
ٌ

ِ
العجب
املطلــق
ما ينتهــي يف املليحِ
ُ

الح إذ هــو بالـ
بــدر
ولكن هــاالً َ
ْ
ٌ

ِ
ِ
ينتقب
شــفق اخلدَّ يــن
ــن
ُ
وردي م ْ
ِّ
يف((( كأس مبســمه ِم ْن حسن((( ريقته

ــب
ودر ثنـــاياه هبــا َح َب ُ
مخــرُّ ،
ٌ

ســكران يســمعنا
فلفظــه أبــد ًا
ُ
ِ
األدب
معرب اللحن ما ُينســى به
ِم ْن
ُ

جتنــي لواح ُظــ ُه فينــا ومنط ُقــ ُه
ِ
الرضب
مرهــا
ُ
جنايــ ًة ُيتنى م ْ
ــن ّ

الســحر يف أجفانه ســق ًام
قــد أظهر
ُ

والعطب
الــرء منــه إذا مــا شــاء
ُ
ُ
ِ
ِ
ســاحرها
واأللفاظ
األحاديث
حلو
ُ
ُ
والكتب
األلــواح
ــق
تُلقــى إذا َن َط َ
ُ
ُ

مل ُي ْب ِ
ــق منط ُقــه قــوالً
ُ
يــروق لنــا

(((
ب
ظلم ُه
لقد
ْ
األشعار واخل َط ُ
ُ
شكت َ

((( يف خ ،ف :من.

((( يف حاشية خ :نسخة :من حلو .

((( يف خ ،ف :فقد.
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فداؤُ ُه مــا جرى يف الدمــع ِم ْن مهجٍ

حمتســب
احلب
ُ
وما جرى يف ســبيل ِّ
َ ِ
ــن إض ٍم
ويــح املت ِّيم شــا َم
الربق م ْ
َ

احلــرب
فهــزَّه كاهتــزاز البــارق
ُ
وجد ومن ٍ
وأســكن الربق ِمن ٍ
كلف
ْ
ِ
ِ
هلــب
أحشــائه
ــو يف
ُ
يف قلبــه َف ْه َ

ٌ
بعثــت
بــارق
الح منــه
ْ
فكلــا َ
ِ
ِ
ســحب
أجفانه
ــن
ُ
قطــر املدامع م ْ
َ
ُســيامت الغُويــر له
أعــادت ن
ومــا
ُ
ْ

الطرب
أخبار ذي األ ْث ِل إال هــزَّه
ُ
َ

(((

ونظم ابن إرسائيل:

ِ
يقض ِم ْن حبكم َ
جيب
لم
بعض الذي ُ

جيب
قلب متى ما جرى
تذكاركم ُ
ٌ
ُ

(((

مزاركــم
أحبابنــا واملنــى تــدين
ُ
ِ
األرب
ــن دون املنــى
ُ
وربــا حال م ْ
((( استدرك بعده يف حاشية خ هذا البيت بخط آخر:

القرب
أجدت وسائ ُله احلسنى وال
األحبـاب عنه وما
أعرض
واه ًا له
ْ
َ
ُ
ُ
((( استدرك بعده يف حاشية خ هذا البيت بخط آخر:
وفـي لـرسـم الـدار بـعــدكم
ويل
ّ

وضنَّت كتبها مستدر ُك ُه :صبت.

السحب
دمع متى جاد ضنَّت باحليا
ُ
ٌ
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عدكم
مــا رابكم ِمــن حيايت بعــد ُب
ُ

أرب
وليــس يل يف حيــايت بعدكــم ُ
َ

قاطعتمــوين فأحــزاين مواصلــ ٌة

التعب
وحلتــم((( فحــا يل فيكــم
ُ

ِ
احلــزن الح لنــا
يــا بارقــ ًا بــراق

النقب؟
أقامرهــا
أأنت أم
ْ
َ
ُ
أســلمت َ

ويا نســي ًام رسى والقطــر((( يصحبه

العرب؟
أجزت((( حني مشني الخُ َّر ُد
ُ

أقســمت بالقســات الزُّهر حيجبها
ُ

القضب
ســمر العــوايل واهلنديــ ُة
ُ
ُ

لكدت تشــهد((( برقــ ًا من ثغورهم
َ

يا در ((( دمعي لوال الدمع ((( َّ
ــنب
والش ُ
ٍ
ٍ
معتدل
كــم
وجــرة
جــار فينــا ُح ُ
َ

منهــم ومل يعتبــوا لكنّهــم عتبــوا

وأثبت ما يف س و«هناية األرب» و«الوايف» وهو األنسب.
((( يف خ ،ف :وخنتم .ويف م :بياض.
ُّ

((( كذا يف النسخ األربع ،ويف «الديوان» وغريه :العطر.
((( يف خ ،ف ،س :أحرت!

((( كذا يف النسخ األربع ،ويف «الوايف» وغريه :تشبه.

((( يف خ ،ف :ما در .ويف م ،س :ما رد .ويف «الوايف» وغريه :يا در.
((( كذا يف النسخ األربع ،ويف «الوايف» وغريه :الظلم.
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ِ
ــن حم ّبتهــم
قربونــا م ْ
مــا حيلتــي ّ

َ
ّقريــب واحلقب
دوهنم الت
وحال
ُ
ُ

(((

فلم سمع ابن الفارض القصيدتني قال خماطب ًا البن إرسائيل:
ّ
ولكن فاتك َّ
ــنب
حكيــت
لقد
َ
الش ُ
ْ
قويت حج ُة ابــن اخليمي قال اب ُن
فلم
ْ
َ
وحك ََم بالقصيــدة البن اخليميّ .
إرسائيل :تكون ِم ْن وقع احلافر عىل احلافر.
وقع احلافر عىل احلافر من األول إىل اآلخر ؟!
فقال له اب ُن الفارضُ :

(((

وقال احلريري يف «املقامات»(((:
َ
جيــل يف ُط َرفِ ِه َط ْريف ،فإذا
وض طِ ْريف ،و ُأ
ألر َ
« ْ
فربز ُت يومــ ًا إىل احلري ِم ُ

سان ،قصري ال ّطي َل ِ
طويل ال ّل ِ
ُ
ٌ
َ
َ
ٌ
ٌ
سان ،قد
وشيخ
نثالون،
ورجال ُم
تتالون،
رسان ُم
ُف
ُ

ب فتًى خ َل َق ِ
فركضت عىل ِ
الش ِ
اجل ْل ِ
باب ،قويم ّ
أثر النّ ّظ َارة ،حتى وا َف ْينا
باب،
ُ
َل ّب َ
ِِ
ِ
ِ
بس ْمتِ ِه.
باب
ب المعونَة مرت ِّبع ًا يف َد ْسته ،و ُم ِّ
اإلمارة ،وهناك صاح ُ
َ
روع ًا َ
َ

((( يف م كأهنا :اجلنب.

((( يلحظ أن قصيدة ابن اخليمي األوىل ( )29بيت ًا ،والثانية ( )25بيت ًا ،بينام جاءت قصيدة
ابن إرسائيل يف ( )11بيت ًا !
((( هي املقامة الثالثة والعرشون وهي الشــعرية ،تتضمن كون أيب زيد مدّ عي ًا عىل ابنه أنه
رسق شــعره .انظر« :املقامات» ضمن رشح الرشييش (.)103/3( )79-76/3
ويف النقل اختالف يسري .
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َ
ُ
وجعل ك ْع َب ُه العايل ،إين ك َف ْل ُت هذا ال ُغال َم
أعز اهللُ الوايل،
فقال له
الشيخَّ :
سيف العدْ ِ
وان َ
وش َه َر،
جر َد
َ ُ
فلم َ
وب َرّ ،
مه َر َ َ
ثم مل آ ُل ُه تعلي ًامّ ،
َفطي ًام ،ور ّبي ُت ُه َيتي ًامّ ،
ومل َ
حني يرتَوي مني وي ْلت َِق ُح.
عيل ويت ِّق ُحَ ،
أخ ْل ُه ي ْلتَوي ّ

ِ
فواهللِ ما
تنش هذا اخل ْز َي عني؟ َ
فقال له الفتى :عال َم ع َث ْر َت منــي ،حتى ُ َ
ِ
ســر ُت وجه بِر َك ،وال ه َتك ُ ِ
س َك ،وال شــ َق ْق ُت عصا ِ
أمر َك ،وال
ْت ح َ
َ ّ
َْ
جاب ِّ
أل َغ ْي ُت تالو َة ُشك ِْر َك.

وأي َع ْي ٍ
ب ْ
ُ
أخزى من عيبِ َك ،وهل ريب أفحش
فقال له
الشــيخ :وي َل َكُّ ،
ِ
من ريبِ َك((( ،وقد اد َ ِ
تق َت ُه؟
ــحري واس َت ْل َحق َت ُه،
َ
عيت س ْ
ّ
ْ َْ
وانتح ْل َت ش ْعري واس َ َ
ِ
ِ
الش ِ
ــعر عندَ ّ
واســر ُاق ّ
والص ْفراء،
الشــعراء ،أف َظ ُع((( من
اســراق ال َب ْيضاء ّ

األفكار ،كغري ِتم عىل الب ِ
و َغري ُتم عىل ب ِ
ِ
ِ
األبكار...
نات
نات
َ
َ
َ ُ
َ

مار ٍق ،وتِ ٍ
لميذ ِ
لك م ْن ِخ ّريجٍ ِ
فالت َف َت الوايل اىل ال ُغال ِم وقال له :ت ّب ًا َ
سارق».

وقال القايض أبو احلسن عيل بن عبد العزيز اجلرجاين يف كتاب «الوساطة
بني أيب الط ّيب املتنبي وبني كل َم ْن ر َّد عليه شيئ ًا ِم ْن شعره» « :السَّ ق داء قديم،

السق فقال:
ٌ
وعيب عتيق ،وقد ا ّدعى جرير عىل الفرزدق َّ َ
يكــون أبــوه فينا
مــن
ُ
ســيعلم ْ
ُ

ــت قصائــد ُه اجتالبا
ومــن ُع ِر َف ْ

((( يف «املقامات» :وأي ريب أخزى من ريبك ،وهل عيب أفحش من عيبك .
وأثبت ما يف «املقامات».
((( يف النسخ األربع :أقطع.
ُّ
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وا ّدعاه الفرزدق عىل جرير فقال:

جريــر قصائدي
إن اســرا َقك يا
ّ
ُ

َ
أبيــك تن ُّق ُل
مثــل ا ّدعاك ســوى

س َق جرير قول ُسويد بن كراع ال ُعكيل:
وقد َ َ
ِ
نــن لنا دم ًا
ومــا بات قــو ٌم ضام َ

دمــاء شــوافِ ُع
فنوفيهــا إال
ٌ

ٍ
قصيدة له ،فلام أنشدها ن ّبه عليه عمر بن لجاء التيمي،
البيت اىل
َن َق َل هذا
َ

(((
الرش بينهام (((.
فكان أحد األسباب التي هاجت
َّ

ورسق أبو ن َ
للعجاج((( أوهلا:
ُخيلة أرجوزة
ّ

رسم خال
يا صاحِ ما شــا َقك من ْ
ٍ
ودمنــة تعر ُفهــا وأطـــــال

فلما َس ِم َع أوهلا أصاخ،
وقدم عىل مسلمة بن عبد امللك فأنشده إ ّياها قالّ :

ْ
أصبت
أمسك فنحن أروى هلــذا منك ،ومقتَني ،فام
أشبهت((( فيها قال:
فلام
ُ
ُ
منه خري ًا (((.

((( يف النسخ األربع :هاج!

((( «الوساطة» ص (.)193
((( يف خ ،ف ،س :العجاج.

((( يف «الوساطة» :أسهبت.

((( «الوساطة» ص ( .)194وانظر خرب ًا عن رسقة أيب نخيلة من رؤبة يف «زاد الرفاق» (.)562/1
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وا ّدعى البحرتي عىل أمحد بن أيب طاهر الرسق(((.
وا ّدعــى دعبل عىل أيب متام الرسق يف كلمته التي رثى فيها حممد بن محيد،
وأنه رسق أكثرها من أيب ِم ْكنَف املزين(((.
س َق شعره هذه األبيات:
وقال أبو متام َ
فيم ْن َ َ
ٍ
الح َب ِ
اب
ــن َبنو
بحدل َمن ابــن ُ
َم ْ

َم ْن بنــو تغلب َغــدا َة الك ِ
ُالب؟

ور أبو األشـــ
إِنَّــا َّ
يغم َاهل ُص ُ
الض ُ

ـــبل رئبال ك ُِّل خيس((( و َغ ِ
اب
سح((( ِش ْعري
َم ْن عدَ ْت خي ُله عىل َ ْ
ِ
ِ (((
ــن راتع يف كتــاب
وهــو للح ْ
ــون املعاين
َغــارة
ْ
أســخنت ُع ُي َ

ِ
اآلداب
واســتح َّلت حمــارم
ِ
صت ُّن من بعـ
يا َعذارى الــكال ِم ْ
ِ (((
ــدي سبايا تُبعن يف األعراب »

انتهى ما أورده اجلرجاين.
((( «الوساطة» ص (.)215
((( «الوساطة» ص (.)193

((( يف خ :حيس .و ف :جيش .و ب :خيش!

((( يف خ ،ف ،ب :رسج.

((( يف النسخ األربع :كتاب.

((( «الوساطة» ص (.)178
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رصف عن
وقال الصــويل يف كتاب «أخبار أيب متام»((( « :ولــو جاز أن ُي
َ

ٍ
رصف ذلك عــن أيب متام ،لكثرة بديعه
أحد من الشــعراء رسق ٌة ،لوجب أن ُي
َ

ِ
واتكائه عىل نفسه ،ولك َّن ُحك َْم النقاد للشعر ،والعلامء به ،قد مىض
واخرتاعه

َّ
معنى أو لفظ ًا أو مجعامهاَ ،أ ْن جيعل السبق ألقدمهام
بأن الشــاعرين إذا تعاورا ً

سن ًا ،وأوهلام موت ًا((( ،و ُينسب األخذ إىل املتأخر منهامَّ ،
ألن األكثر كذا يقع.
وإن كانا يف ٍ
ْ
عرص ُأحلق بأشبههام به كالم ًا.
َ
ْ
أشكل ذلك تركوه هلام ».
فإن

وقد عقد حممدُ بن داود األصبهاين -الــذي والدُ ُه إمام أهل الظاهر -يف

كتاب «الزهرة» باب ًا للســارقني من الشــعراء قال فيه ((( « :قد جاء يف شــعر
اجلاهلية واإلســام ما يوافق بعضها بعض ًا((( فمنها مــا يتفق يف مجيع املعنى،

ومنها ما يتفق يف املعنى دون اللفظ ،ومنها ما يتفق يف املعنى واللفظِ ،
فم ْن ذلك

العلم يقع َّ
بأن املتأخر قد رسقه من املتقدِّ م مثل
أسباب التهمة فيكاد
ما تقوى به
ُ
ُ

ما وقع يف شعر امرئ القيس من شعر أيب دؤاد األيادي فتقع التهمة قوية بامرئ
القيس ألنه راوي ُة أيب دؤاد.
((( «أخبار أيب متام» ص ( )101-100باختالف يسري .
((( يف خ ،ف ،س :صوت ًا!
((( «الزهرة» ( .)807/2ويف النقل اختالف يسري .
((( «بعض ًا» ليس يف خ ،ف ،س.
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وكذلك تقع التهم ُة بزهري يف ما وقع من شــعره ُم ْشبِه ًا شعر((( أوس بن

حجر ألنه راويته.

َّهم األعشى يف املس َّيب بن علس((( ألنه راويته.
وكذلك ُيت ُ
الحطيئة بزهري أل َّن ُه راويته (((.
َّهم ُ
و ُيت ُ
تقع التهمة عىل الرجل إذا كان راوي ًة لرجل فوجدنا
واإلسالميون كذلك ُ

يف شعره ما يشبِ ُه شعره ك ُك ِّثري عزة ومجيل و َم ْن جرى جمرامها.

ٍ
قال((( :وقد اتصل بنا ّ
بجميل وهو ُينشد:
مر
أن الفرزدق َّ
يسريون خلفنا
ّاس ما رسنا
َ
ترى الن َ

نحن أومأنا إىل النّاس و َّقفوا
ْ
وإن ُ

فقــال له الفرزدق :أنت ال حتتاج إىل هذا البيت وأنا حمتاج إليه ألين أهجو
َ
الرجال وأمدحهم فاتركه يل .فرتكه له.
استوهب هذا
قال :وهذا ِم ْن أحســن أفعال الفرزدق املحكية عنه ،ألنه
َ

البيت ومل يغصب عليه ومل يرسقه ،واهلب ُة يف كل حال خري من الرسقة.
((( يف خ ،ف ،س :بشعر.

((( يف س :املسيب بن عيسى ،ويف م :املسهب بن عيسى ! وانظر« :املوشح» ص (.)67
((( قوله عن األعشى واحلطيئة مل أجده يف « الزهرة » .وهذا يؤكد أنه ناقص.
((( أي :حممد بن داود يف «الزهرة» (.)810/2
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قال :وبلغني عن ابن سالم عن كرد ِ
بن البرصي((( أن عريفهم عوف(((بن

َ
قــول صاحبنا األعلم العبدي
رسقت
عدو اهلل
َ
ثعلبة علــق الفرزدق فقال :يا َّ
حني يقول:

اغب ُ
آفاق السامء وهتكت .األبيات.
إذا َّ
وبلغني ((( عن األصمعي أنه قال :ســمع ٌ
رجل من بني ســعد بن ليث

كُث ِّير ًا ينشد(((:

أودكــــم خري ًا وت َّط ِر ُحـــونَني

أكعب بن عمرو الختالف((( الطبائ ِع

أنتفع
ُثي :إن كان شعرك فلم
ْ
فقال الرجل :هذا واهلل شــعري .فقال له ك ِّ

منه بيشء.

وبلغني أن أبا نواس حرض جملس حممد بن زهري بن املسيب وفيه خيار بن
عيل الكاتب فقال حممد بن زهري خليار :أنشــدين ِم ْن شعرك .فأنشد شعر ًا أليب
نواس ،أوله:

((( يف خ ،ف :كردي البرصي.

وأثبت ما يف «الزهرة».
((( يف النسخ األربع :عون.
ُّ

((( مــن قوله هذا «وبلغني» إىل آخر النقل من «الزهــرة» مل أجده يف املطبوع .وهذا يؤكِّد
أنّه ناقص .

((( ينظر ديوانه ص ( ،)123واحلامسة البرصية ص (.)472

((( يف م :الخالل .
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ِ
القفار
صــاحِ مــايل وللرســوم

ِ
ِ
واألكــوار
ولـنـعـــت املـطـــي

فوثــب أبو نــواس إىل ٍ
خيار وجذبه وأجلســه بني يــدي حممد بن زهري
وأنشأ يقول:

أع ِ
ــدين يــا حممــدُ بــن زهيـــر
ْ

ِ (((

ِ
اللصــوص والدُ ّعار
ياعذاب
َ

ُ
يــرق الســارقون ليــ ً
ا وهذا

ِ
ُ
بالنهار
النــاس جهــر ًة
يــرق
َ

ً (((
ٍ
صــار شــعري قطيعــة
خليار

ِ
ِ
األشــعار
ــم ؟ ملــاذا ؟ لقلــة
ل ْ

وذكر أبو هفان َّ
أن عيل بن اجلهم كان يأخذ أشعاره ويدِّ عيها ،وأنه عاتبه

(((

عىل ذلك فقال فيه:
أنـشـــدت قـــال الـنـــــا
إذا
َ
أحـسنــــت ويـعـنــــوين
ُس
َ
((( يف النسخ األربع :الذعار!
((( يف خ ،ف ،س :قطيفة!
((( يف م :عابه.
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وقد رسق أبو هفان هذا املعنى فقال فيه:

ـــم
إذا أنــشــــدكـــم َســ ْل ٌ
ْ
بـشـــــار
أحـســــن
فـقـــل
َ
ُ

وأليب هفان أيض ًا يف هذا املعنى:

أبــو الـفـضـــل هــو العيـنـــا

ِ
والـــــــراس
لـإلخـــــوان
ن
ُ

ســرقــــات الشــعــ
فـلـــوال
ُ

بــــاس
كـــان بــه
ــــر مــا
َ
ُ

فــإن أنـشـدكـــم شــعـــــر ًا
ْ

ّــــاس»
أحســن الـن
فقـولـــوا
ُ
َ

هذا آخر ما نقل ُت ُه ِم ْن كتاب « الزهرة ».

ويف كتاب « الذيل والتكملة » ((( البن عبد امللك:
« أمحد بن عيل بن حممد اإلشبييل ُيعرف بال ّلص ،لكثرة رسقته أشعار الناس.
ِ
وم ْن أعجب ما وقع له يف الرسقة َّ
أدباؤها ملدحه.
أن والي ًا قدم إشبيلية فانتدب ُ

ٍ
فنظرت يف
يسمح،
بيشء فلم
فطمعت تلك الليلة َأ ْن يسمح خاطري
قال:
ُ
ُ
ْ

فأدغمت فيه
مع ّلقايت فإذا قصيد أليب العباس األعمى مكتوب عليه :مل ُينشدْ ،
ُ
شخص
أنشدت تلك القصيدة ،فقام
ّاس
ُ
ٌ
اسم الوايل ،فلام أصبحنا وأنشــدَ الن ُ
َ

((( «الذيل والتكملة» ( ،)318-316/1/1والنقل باختصار وترصف.
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ِ
صنعت ،ووقع له ما وقع
صنع فيها ما
ُ
وأخرج القصيد َة بنفســها م ْن ك ُِّمه وقد َ
ِ
التوارد عىل الرسقة » .انتهى.
العجب من
يل .فضحك الوايل من ذلك ،وكثر
ُ
الم ْطرب من أشــعار أهل املغرب » ((( وقال « :كان
وذكره اب ُن دحية يف « ُ
يلقب باللص((( ،وكان ال ِ
ينكر هذا اللقب مع جاهه عند سلطان زمانه ».
ُ
قال « :وقد أنشــدين بيتني قاهلام يف الوزير أيب احلســن ابن فندلة يف إ ّبان

شبابه وعنفوانه:

ٍ
بـطــــرف
خـلبـــت قـلـبـــي
َ

ِ
خـــلـــوب
أبــا الـحـســـن

ٍ
بـلــــص
فـكــيـــف ُأدعـــى

ِ
القــلـــوب! ».
لــص
وأنــت
َ
ُّ

وقال الشيخ مجال الدين بن هشام يف « رشح الشواهد »(((:
« َط َرفة أول َم ْن ذ َّم رسق َة الشعر فقال:

أغــر عىل األشــعار أرس ُقها
وال
ُ

ورش الن ِ
ّاس َم ْن رسقا
عنها
ُ
غنيت ُّ

((( ص (.)201-200

((( جاء يف «املطرب» هنا « :يلقب باللص لدماثته وسكونه ،وتردده خفية يف مجيع شؤونه،
وكان ال ينكر ،» ...ولعل ابن دحية يشــر إىل رسقة الشــعر من طرف خفي ،وكأن
السيوطي فهم هذا فنقل قوله مقترص ًا عىل اجلملة األوىل.

((( «تلخيص الشواهد وختليص الفوائد» ص (.)127-126
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وقال األعشى:
فكيــف أنــا وانتحــايل القــوايف

بعد املشــيب كفى ذاك عــارا» انتهى

وقال الصالح الصفدي يف « رشح المية العجم» (((:
الناس يستحسنون َ
تمام:
« ُ
قول أيب ّ

ُ
أخذت
يقول يف قومس ٍصحبي وقد
ْ

هريــة ال ُق ِ
ِ
ود
الــرى وخطــا ا ُمل
منا
ُّ

تروح بنا؟
أن
أمطلع الشــمس تبغي ْ
َ

ِ
اجلود
مطلــع
ولكــن
فقلــت :كال
ْ
َ
ْ

ويعدونه من النادر اجل ِّيد أليب متّام ،وقد أخذه بلفظه من ُم ْسلم بن الوليد،

واجرتأ عليه اجرتا َء السادة عىل العبيدَّ ،
ألن ُم ْسل ًام هو البادي ،وأبا متام العادي،

قال مسلم:

ٍ
عجل
يقول صحبي وقــد جدّ وا عىل

تســتن بالركبــان يف ال ُّل ُج ِم
واخليل
ُّ

أن تــؤ َّم بنا؟
أمطلع الشــمس تبغي ْ

فقلــتَّ :
مطلــع الكرمِ».
ولكن
كل
َ
ْ

((( «الغيث املسجم» (.)191/1
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ِ
الزبري األســواين
ب الرشــيدَ ب َن ُّ
وقال حممود بن قادوس الشــاعر خياط ُ

 -وكان أسود:((( -

ٍ
حكمــة
لقــان بــا
يــا شــب َه
َ

وخــارس ًا يف العلــ ِم ال راســخا

أشــعار الــورى ك َّلها
ســلخت
َ
َ

فرصت تُدْ عى األســو َد الســاخلا
َ

وقال أبو بكر ابن الكبري((( خياطب عنرتة((( التونيس((( الشاعر :
الرخم
أنــت مــا بــن
أغــراب
َ
ٌ
ْ

أنت مــا بــن ال َغن َْم؟
أم عتــو ٌد َ
ٍ
هـيـئـــة
حبشـــي أســــو ٌد ذو
ِ
ُ
ــن كل األُمم ْ
ســارق األلفاظ م ْ

وقال عالء الدين الوداعي((( :

ــاب فيهم
َّــاب
واحلس َ
أرى ال ُكت َ
ّ

النــاس ُط ّرا
لصوص يرسقــون
َ
ٌ

((( البيتان يف «وفيات األعيان» ( ،)163-162/1و«الوايف بالوفيات» (.)223/7

((( يف س ،م :البكري .
((( يف م :عنربة!

((( يف خ ،ف :التونفيس .

((( هو عيل بن املظفر الكندي اإلســكندراين ثم الدمشــقي املعروف بالوداعي ألنه كان كاتب ًا
البن وداعة ( 640تقريب ًا 716 -هـ ) « .الوايف» ( . ) 213 -199/22والبيتان يف ترمجته
يف «الوايف» ( )208-207 /22نقلهام الصفدي من ديوانه  -وقد ملكه بخطه . -
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فقــو ٌم يرسقــون اللفــظ جهر ًا
َ
رسا
وقــو ٌم يرسقــون
املــال ّ

ُ
وقال
الكامل الدمريي يف « حياة احليوان »((( :

« قد
تنازع مجال الدين حييى ب ُن مطروح((( وأبو الفضل جعفر بن شمس
َ
اخلالفة((( يف ٍ
بيت ٌّ
كل منهام ا َّدعاه لنفسه  ،وهو :
ُ
وأقــول يا أخت َ الغــزال مالح ًة

ُ
ُ
الغزال وال بقي ».
فتقول ال عاش

رأيت اب َن خلكان
والصالح الصفدي ذكــرا ذلك يف «تارخيهام» (((،
ــم ُ
َ
ُث َّ

وحلف َّ
وأن ابن مطروح عمل حمرض ًا شــهد فيه مجاعة َّ
َّ
أن البيت
بأن البيت له َ ،
له ،وكان ِ
عم ليس له  .انتهى .
عر ْ
ف بالدعوى ّ
حمرتز ًا يف أقواله ومل ُي َ
وقال جماهد بن سليامن التميمي((( :

أبـــا الـحــســـيـــن تـــأ ّد ْب

ِ
فخــر
بالشــعر
الـفـخـــر
مــا
ُ
ُ

((( «حياة احليوان» ( .)295/3

((( هو حييى بن عيسى بن إبراهيم (  649-592هـ)« .وفيات األعيان» ( .)266 ،258/6
((( انظر ترمجته يف «وفيات األعيان» (.)362/1
((( انظر «وفيات األعيان» ( . )261/6

((( هــو املرصي اخلياط ويعرف بابن أيب الربيع  ،تويف ســنة 672هـ  ،ترجم له الصفدي

يف «الوايف» (  ) 138-135/25وقال « :كان من كبار أدباء العوام  ،لكنه قرأ النحو
وفهم ،وكان قد ســلطه اهلل عىل أيب احلسني اجلزار شــاعر الديار املرصية » وأورد له
هذه األبيات .
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ـلــــت مــنْـــــ ُه
ومــــا تـبـ َّل
َ
ٍ
بـحـــــر
بـقـطــــرة وهــــو
ُ
ٍ
بــبــيـــــت
أتــيـــــت
وإن
َ
ْ
َ
لـبـيـتـــــك َقـــــدْ ُر
ومـــــا
ِ
تــــأت بالـبــيـــت إالّ
لــم
ِ
ْـــر
عـلـيـــه لـلـن
ّــــاس حـك ُ

وقال ابن األثري يف بعض «رسائله»(((:
أن سارق بيوت املعاين كسارق بيوت املال  ،غري ّ
« وقد ُعلم َّ
أن [سارق]

(((

قطع األوصال ».
جيب فيه ُ
قطع األعراض  ،واآلخر ُ
جيب فيه ُ
أحدمها ُ
وقال اب ُن دريد يف « أماليه » (((:

((( انظر «رسائل ابن األثري» ص ( )129وقد ُقدِّ م هلذه الرسالة املنقول منها هبذه املقدمة:
« ِمن كتاب كتبه إىل بعض اإلخوان باملوصل جواب ًا عن كتابه  ،وكان ذكر أن شــاعر ًا

ويرجه يف أقبح خمرج  ،وأنَّه أ َّلف يف
تمام ُ
باملوصل قد جعل وكده أن يرسق شعر أيب ّ
وج َع َل مبناه عىل أنّه رأى أبا متّام يف املنام وهو يشكو
تمام َ ،
ذلك كتاب ًا عىل لســان أيب ّ

إليه من رسقات ذلك الشــاعر » .وهذا غري ما ســيأيت من رسالة ابن القيرساين وهو

أسبق إذ تويف سنة 548هـ  .والتشابه بينهام مستغرب!!

((( من «الرسائل».

((( مل أجد هذا النص يف املطبوع من «األمايل» وهو:

تعليق من أمايل ابن دريد ،بتحقيق الســيد مصطفى الســنويس .وال يف امللحق الذي
أضافه املحقق.

ورجعــت كذلك إىل «الفوائد واألخبار» البن دريد بتحقيق إبراهيم صالح فلم أجد
هذا اخلرب .
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« أخــرين أيب عن أبيه عن ابن الكلبي قال  :كان عنرتة بن شــداد العبيس

قد قال:

ِ
بالشــهب
عفون
الديــار
لمــن
َ
ُ

اخل ْط ِ
نيت عــى َخ ْطب مــن َ
ب
ُب ْ

ثم َأ َ
جبل  -أي
انقطع  -فأنشد احلارث بن الطفيل األزدي(((:
َ
الديار عفون بالشــهب
لِ َمــن
ُ

(((

ِ
اخلطب
نيت عــى َخ ْطب مــن
ُب ْ

إذ ال تـــرى إال مـقـــاتـلـــ ًة
ِ
ِ (((
ــن كالركــب
وعجائــز ًا ُي ْرق ْل َ
ِ
ومـدجـجـــ ًا يسعى ِ
َّـتـــه
بشـك
َّ

ِ
كالكـــلب
حمـمـــر ًة عـيـنـــا ُه
َّ

ومعــارش ًا صــدأ احلديــد هبــم
عبــق ِ
ــر ِ
اهلنــاء خماطِــم ُ
ب
اجل ْ
عيت
لما
ســمعت نــزال قــد ُد ْ
ُ

ِ
كـعـــب
أهنــم بنـــو
أيقنــت
ُ
ُ

((( األبيــات يف « األغاين» (  ) 250- 249 /13و«الوايف» يف ترمجة احلارث بن الطفيل
( . )259-258/11من غري ذكر خرب النــزاع فيها  .وثم اختالفات أذكر بعضها.
ومل أجد األبيات يف «ديوان عنرتة» ط دار صادر .

((( الصدر يف «األغاين» و«الوايف» :يا دار من ماوي بالسهب .
((( فيهام :وعجانس ًا يرقلن بالركب .
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كعب بن عمرو ال لكعب بني الـ

(((
ِ
للنســب
ـعـنـقـــاء ذا التبيان
ِ (((
كبشــهم بقرحتــه
فرميــت
ُ
ُ

ِ
لعــب
فمىض وراشــوه بذي

(((

شــكّوا يديــه بالرمــاحِ كــا

(((
ِ
الشعب
شك الصديع((( ترافد

َّ
ظــل ُمنْغَمســ ًا
فــكأن ُم ْهــري
َّ
ِ
ْــر ُة اجلــأب ِ
بِ َشــبا األســنّة َمغ َ

رفعــت ومر
بــل ُر َّب موضو ٍع
ُ

ِ
بمنــزل ال َّل ْص ِ
ب
وضعت
فو ٍع
ُ

(((

فقال عنرتة  :أنا واهللِ قائلها .
فقال احلارث :بل أنا واهللِ قائلها .
((( يف س :ذا البنيان .ويف م :والبيتان!

فرميت كبش القوم معتمد ًا .
((( الصدر فيهام :
ُ
((( يف م :لغب.

((( يف م :الرصيع ،والبيت يف «األغاين» و«الوايف»:
شكُّوا بحقويه القداح كام

ويف «الوايف» :بخصويه .

((( يف س :براقد.

املعرض أقدُ َح ال ُق ْض ِ
ب.
ناط ِّ

((( يف خ ،ف  :كصب .ويف س :نصب .ويف م :الصب !
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فتباهــا َأ ْن يقتــل اهللُ الكاذب قبل أن يــأيت ُ
مثل ذلك اليــوم من العام

ريح
وتفرقا  ،ف ُقتل عنرتة بعد أشــهر  ،وقيل  :بل أصابتــه بالطريق ٌ
القابــلّ .
فهرأته فامت ».

املنجم(((:
وقال حييى ب ُن عيل بن [حييى] ّ
إذا خــاض يف الشــعر نقــا ُد ُه
املعــدن
ســـره
فعنــدي ِمــن
ُ
َ
ِّ
ِ
ــــن تـألـيـ َفــ ُه
وإنـــي ألُحـس ُ
ُ
وأسهـــل فيـــه إذا أحـزنـــوا

يشــح
فأبقــي((( إذا قلتُــ ُه مــا
ُّ
ِ
ــن
عــى مثلِــه
الشــاعر ا ُملحس ُ
ُ

وأسقـــط أجـــو َد ممّــا أرى
وقال أيض ًا (((:

(((

دونـــوا
رواة القـــريض وقــد َّ

ٍ
شــعر نقدتُــ ُه مثــل مــا ينـ
ُر َّب

رأس الصيــارف الدينارا
ـقـــدُ ُ

((( كام يف « معجم الشعراء» للمرزباين ص ( ،)436-435والزيادة منه .
((( يف «املعجم» :فألقي.
((( يف «املعجم» :لدي .

((( كام يف « معجم الشعراء» أيض ًا ص (.)436
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(((
ِ
الشــعر ما أســـ
لو تأتّى لقالة

ـــقطت((( منه حلوا بـه األشعارا

ثم أرسل ُت ُه لكانت((( معـــانيــــ

ـــه وألفـــا ُظ ُه معــ ًا أبــكارا

ُّ
يستعـــر النــ
أجــل الكال ِم ما
و
ُ

يكن ُمستعـــارا
ـــاس منــه ومل ْ
ُ

وقال الصالح الصفدي(((:

َ
بعــض املعاين
رسقــات األديب
ُ

جوزوها يف مذهب الشــعر رشعا

ُ
اللفــظ ال يـجـــو ُز وهذا
لكــن
قول قو ٍم ِم ْن ِ
ُ
قبل ذا العرص رصعى
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عثامن الغزي(((:
قلت :رضور ًة
هجرت
قالوا:
الشعر ُ
َ
َ

ِ
والبواعــث ُم ْغ َل ُق
بــاب الدواعــي
ُ

((( يف خ ،ف :أتاين لعالة .

((( يف خ و«املعجم» :ما أسقط .

((( يف خ ،ف ،م :وكانت .ويف س :فكانت .واملثبت من «املعجم».

((( البيتان يف كتابيه« :جنان اجلناس» ص( ،)66و«الروض الباســم والعرف الناســم»
ص ( ،)244ولعلهام يف ديوانه ،وقد وصل خمطوط ًا ،ومل يطبع بعد ،انظر« :الصفدي
وآثاره يف األدب والنقد» ص (.)142

((( «ديوان الغزي» ص ( ،)423و«الوايف بالوفيات» ( .) 54 -51/ 2
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ِ
كريــم ُيرجتى
الديــار فال
خلــت
ٌ
ُ

(((

ُ
عشــق
مليــح ُي
النــوال وال
منــه
ُ
ٌ

ِ
ــن الرز ّيــة أنَّــ ُه ال ُيشــرى
وم َ
ِ
ِ
الكســاد و ُي ْس ُق
فيــه مــع
ــان
ُ
وي ُ
الم ْرسي (((:
وقال أبو جعفر أمحد بن إبراهيم َّ
الغزال ُ
ِ
بالعجب
جــاء يف دعــواه
يا ســارق ًا
َ

ســاحم ُت ُه يف قريــض فا ّدعى نســبي

ِ
ــر ِ
العربــاء مدّ عي ًا
ب
ُينمــى إىل ال َع َ

ِ
واألدب
كــذاك دعـــوتُه للشــعر

ِ
للبحــر لؤلؤه
ــر ُج((( دع
الم ْ
يــا أهيا َ

ِ
للبحــر ذي((( األمواج واحلدب ِ
فالدر

شعرك شعري حني ترسقـُــ ُه
َه ْ
ب َأ َّن َ

أنــت أو أن ّٰى أبــوك أيب ؟
ّــى أنــا
َ
أن ٰ

((( يف خ ،ف  :ترجتي .
((( تويف يف مرســية ســنة 631هـ  ،وترمجته يف «الوايف بالوفيــات» (،) 216-215 /2
وهذه األبيات فيها  ،والصفدي ينقل عن ابن األبار فانظر «حتفة القادم» ص (-218
 ،)219واألبيات قاهلا خياطب هبا ابن مرج الكحل .

((( يف خ ،ف ،س :املوج.

((( يف النسخ األربع :يف  .واملثبت من «الوايف» و«حتفة القادم».
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ِ
(((
مضمن ًا :
الشهاب املنصوري
صاح ُبنا
وقال
ُ
ِّ
لعلــوم النّاس م ِ
يا من غدا ِ
نتح ً
ال
َ ْ
ُ
ِ
سؤال العلم بالشيم ِ
وحيتمي عن
( أســتغفر اهللُ ِم ْن ٍ
ٍ
عمل
قول بال
ُ

نسبت به نس ً
ال لذي ُع ُق ِم )
لقد
ُ

(((

وقال نارص الدِّ ين بن النقيب(((:

ُ
ســــارق ِّ
الـشـعـــر عــى الـــ
ِ
ٍ
ِ
عـــــاد
أي
أبـيــــات عـــــاد ُّ

((( هو أمحد بن حممد الســلمي (  798أو  887 - 799هــ ) ترجم له الســيوطي يف «نظم
العقيــان» ص ( ،)90- 77و«املنجم يف املعجــم» ص ( ،)80-68وقال فيهام  « :مجع
ديوانــه يف جملد ضخم » ،وذكر له شــعر ًا كثري ًا يف الرتمجة ويف غريهــا  ،وهذان البيتان

ذكرمها يف «نظم العقيان» ص ( .)89وهو شيخ السيوطي وأكرب منه بخمسني سنة ففي
قوله« :صاحبنا» نظر.

((( البيت للبوصريي من قصيدته املعروفة «الربدة».

((( هو احلســن بن شــاور الكناين املعروف بابــن ال ُف َقييس ،املتوىف ســنة  687هـ ،قال
ســاه «منازل األحباب ومنازه األلباب» ذكر فيه املجاراة التي
الصفدي « :له ٌ
كتاب ّ

انتخبت منه
دارت بينه وبني أهل عرصه من البداءات واملراجعات ،وهو يف جملدين،
ُ
أشــياء فيام علقته يف «التذكرة» ،ووقفت عــى مقاطيعه بخ ِّطه ،وهي يف جملد ضخم،
ونقلت منها جانب ًا جيد ًا.
ُ

منســجم ،فيه التورية الرائقة الالئقة املتمكنة ،وهو أحد فرسان
عذب
وشــعره جيد
ٌ
ٌُ

تلك احللبة ،الذين كانوا يف شــعراء مرص يف ذلك العرص ،ومقاطيعه جيدة إىل الغاية،

خــاف قصائده» .انظر ترمجته يف «الوايف بالوفيــات» ( ،)53-44/12وليس فيها
هذه األبيات.
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ِ
ـــن
لـــص
فـهـــو
آمــــن م ْ
ٌ
ٌّ

ِ
ٍّ
فـســـــاد
كــــف يف
قـطــــ ِع

ِ
يــديـــــه
قــطــــع
إنـّـمـــا
ُ

قطـ ُعـــك ُْم عنـــه األيـــادي

((( هنا تنتهي النسخة م .

(((
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[ ُظـالمة اخلـالدي ]

(((

وقد أنشــأ مهذب الدين حممد بن نرص القيرساين((( رسالة سامها « ُظالمة

ٍ
واعظ َس َـر َق أشعار أيب متام  ،وال بأس َبأ ْن نسوقها
اخلالدي»((( صورة منام يف
بفصها ،قال:
بنصها ،ونوردها ِّ
هنا ِّ

إين خمربكــم عن رسى رسيتُهــا ،ورؤيا رأيتُها ،ومنــا ٍم حرضته ،وكال ٍم

الليل عــن جتانُف ِق َ ِ
حفظته فيه فحرصته ،طال به ُ
ُ
القول((( عن
صه ،ومال به

فبــت يف ِغامره عائ ًام ،وقد تعرتي األحالم من كان نائ ًامِ ،
وم ْن
مواقف َح َصه،
ُّ
َ ْ
حق تأويله ْ
رأيت وخري ًا يكون.
أن ُيقال :خري ًا َ

حبيب ب َن أوس الطائي،
رأيت يف ما يراه الحالم الرائي ،أبا متّام
وهــو أين ُ
َ

كاس من الفضل ٍ
عار من اجلهــل ،العربي ُة ِ
ٍ
ٍ
تعر ُب عن
رجل كهــل،
يف صورة

شامئله ،واألملعي ُة تلمع ِم ْن خمايله ،فجعل يرمقني يف اعرتاض ،ويستنطقني ِم ْن
فعرفني بنفسه ،بعد َأ ْن عرفني
عيلّ ،
غري إعراضُ ،ث َّم سعى إ ّيل ،بأقدا ِم اإلقدا ِم ّ
بثاقب حدْ ِ
سه.
َ

((( العنوان زيادة منّي .وقد تم حتقيقها عىل ثالث نسخ :خ وف وس.
((( يف خ ،ف :القريواين!

((( أورد هذه الرســالة الصفدي يف ترمجة ابن القيرساين يف «الوايف» (.)121-112/5
وبني النصني خالف أشري إىل بعضه.

((( يف خ ،ف :القوي .واملثبت من س.
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وأرقني
ُ
فقمت للــز َّْور مرتاعــ ًا ّ

شخص ُه أم عادين ُح ُل ُم؟
حق ًا أرى
َ

ألست اب َن نرص،
حاورت منه كريم املحيا ،فقال:
عيل وح ّيا،
َ
ُ
ّ
فلما ســ َّل َم ّ

شاعر العرص؟
َ

فقلت :نعم.
ُ
عيل الغضب.
فغار ما ُء وجهه ونضب ،وأثار كام َن حقده َّ
مهلت بينكم احلقوق،
وقال :يا
معرش األدباء ،والفضالء األلبــاء ،متى ُأ ْ
َ

وحدَ َ
السلفَ ،
ف فيكم
ث((( فيكم هذا العقوق ،و ُأ
وخ َل َ
ْ
َ
ضيعت عندكم حرم ُة َّ

ألســت ّأو َل َم ْن رشع
هنب وتغضون ،و ُيغار عيل وترتضون(((،
ُ
هذا اخللف ،أ ُأ ُ

َ
عيون التقسيم والرتصيع ،وع ّلمكم ش َّن الغارات ،عىل
لكم البديع ،وأنبع لكم

غرائب أنواع اجلناس،
ما َس َّن من عجائب االستعارات ،وأراكم دون النّاس،
َ

ٍ
شــاعر بعدي((( ْ
فك ُُّل
أبكار أفكاره فأعرب ،فال  ُبدَّ له من
وإن أغرب ،وز َّين
َ
حق يل عىل َم ْن بعدي،
االعرتاف بأساليبي ،واالغرتاف من منابع قليبي ،وهذا ٌّ

ال يسقطه مويت وال ُب ْعدي.

((( يف النسخ الثالث :وجدت!
((( يف ف :وترضون.

((( يف النسخ الثالث :عندي!
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ِ
احلزامة لــو((( تكون حزامة
ومن

ــن به تتقــدّ ُم
أن ال ِّ
ْ
تؤخــر َم ْ

(((

قلت :أهيا الشيخ
ــورة دعواه ،وحركتني َف ْورة شــكواهُ ،
فلام ملكتني َس ْ

لبست اخلجل ،فام ذاك ،و َم ْن آذاك؟
األجل،
سلبت املهل ،و َأ َ
َ

كنت بحرضة القدس ،ومســتقر األُنْــس ،إذ جاءين عبدان ،مل يكن
قالُ :

مقر اخللفاء ،ووقفاين((( بــن يدي األئمة األكفاء،
يل هبام يــدان ،فأزلفاين إىل ِّ
وإذا لدهيم مجاع ُة الوزراء والقضاة ،و َم ْن كنت أمتدحهم أيام احلياة ،فأومأوا

(((

عيل شديدَ االتقاد ،سديدَ سهام األحقاد،
عيل إىل ابن أيب دؤاد ،وكان َّ
بالدعوى َّ
ِ
قول ّ
فقلت َ
املدل
وصاليت،
ُ
عيل بر ِّد صاليت ،والفدية بجميع صومــي َ
فحكــم َّ

الواثق ،عائذ ًا باملأمون واملعتصم والواثق :يا أمراء((( املؤمنني ما هذه املؤاخذة
الرىض ،وقد مىض يل ِم ْن خدمتكم ما مىض؟
بعد ِّ
وص َم َت الباقون :يا ابــن أوس إنّك مدحتنا [والنّاس]
فقال املأمونَ ،
ٍ
بأشــعار منحولــة ،وقصائدَ مقولة منقولــة ،وكال ٍم خمتلق ،رسقتَــ ُه ِم ْن قائله

(((

((( يف النسخ الثالث :ال!

((( البيت أليب متام يف «ديوانه».

((( يف النسخ الثالث :ووقفا يل!

((( يف خ ،ف :فأومآ .واملثبت من س.

((( يف النسخ الثالث :يا أمري .واملثبت من «الوايف».
((( من «الوايف».
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ــق زما ُن ُه ،اســر َّد ودائ َعــه منك ،وهو غري
قبل َأ ْن ُيلق ،فلام آن أوا ُن ُه ،وات َّس َ
ٍ
راض عنك.

فقلــت :و َم ْن ذا الــذي أعدمني بعــد الوجود ،وأعاضنــي((( املعدوم

أحق به منِّي؟
عيل فنّي ،وأصبح َّ
باملوجود ،و َم َل َك َّ

الواعظ املوصيل ِ
َ
الوالد ،احلوصيل البالد ،الغريب
تعرف
فقال :كأنَّك ال
ُ

ِ
الع َّمة ،القريب املهمة((( ،ال َب ْع َبعي اإليراد ،الودعي اإلنشاد.
ِ
خـياشيمــــه
كأنمــــا بــن

ِ
ــــل
يــرب بالط ّب
ِّــر
ُ
مفك ٌ

الذي انتزعك مدائحه ،وارجتعك منائحه ،واســتلبك قالئده ،واختلبك

تغي أسام َءهاِّ ،
يتقر ُب
قصائده ،بعدما َ
وحتل بغري نجومها سام َءها ،فأصبح َّ
كنت ّ
كنت تدَّ عيه ،ويعي منه ما مل تكن تعيه ،نازع ًا عن وجوهها
إىل ملــوك عرصه بام َ

ســواتر النَّقب[ ،واضع ًا هنا َءها
مواضــع النَّ ْقب]((( ،قد جعــل إليه َع ْقدها
َ
أحق هبا وأه َلها.
وح َّلها ،وكان َّ

الســاعون ،وإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون ،قد كان عهدي هبذا
ُ
فقلت :خاب َّ

الرجل فارض ًا ،فمتى صار قارض ًا ،وأعرفه يتســر باحلشوية ،فمتى ارتبك بني
((( يف خ ،ف :أعامني.

((( يف س و«الوايف» :اهلمــة.

((( من «الوايف».
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التعرض لنظــم القوايف ،وقد كان
البدهية والرويــة ،وكان ذا طب ٍع جايف ،عن ّ
ِ
بتهات ال ُق ّصاص ،ن َْصب ًا
ُأ ْخ ِر َج من املوصل ،وليس معه قرآن يوصل ،فاشتغل ُ َّ
عىل ذوات األعني من وراء اخلصاص:

َ
نثر اإلفــك وعظ ًا
وعاش
ُّ
يظــن َ

وينثر حتت مــا نظر الشــباكا

(((

وأين منابذة الو ّعاظ ،من جهابذة األلفاظ ،بل أين لشــاعر((( الكرايس،

من قويل:

ِ
ــن ِ
باس
مــا يف وقوفــك ســاع ًة م ْ

...........................

والعبد يســأل اإلقرا َء عنه ،ليتلطــف يف ارجتاع ما أخــذ((( منه ،فقال:

بوادر الظنون ،وتأود يف النرصة
اذهــب((( وائتني بيقني ،أدفع [به]((( عنك
ْ
َ

(((

((( للمتنبي بلفظ:

ب جــود ًا
حل ِّ
نثر ا َ
و َم ْن ي َّظـ ُّن َ

وينصب حتت ما َن َث َر الشباكا
ُ

والبيت يف ديوانه ،ضمن رشحه «العرف الط ّيب» ( ،)146/4من قصيدته:
فِـدى لك من ي َقص عن مـداكا فــال م ِ
ــل ٌك ْ
إذن إال فـــداكــا
ً
َ
ُ ِّ ُ
((( يف س :لشعار .ويف «الوايف» :أشعار.
((( يف س :نزع .ويف «الوايف» :انتزع.

((( يف خ ،ف :ارجع.
((( من «الوايف».

((( يف خ ،ف :وثاوو يف النرضه! ويف «الوايف» :شاور.
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واستعن ِ
ِ
بقوم َك ِ
ِ
وانتص ْح،
وص ْح(((:
ْ
أعيذها ((( نظــرات منك صادق ًة

شحم ُه َو َر ُم
الشحم فيمن
أن حتسب
ْ
ُ
َ
ِ
بناظر ِه
انتفــاع أخي الدُّ نيــا
وما
ُ
والظلم
األنوار
استوت عنده
إذا
ْ
ُ
ُ

(((

تمامَّ ،
جملس جعله موســم ًا
ُ
إن ســ َّيدنا الرئيس قد أصبح له ٌ
فقلت :يا أبا ّ

ألعالق الثناء ،ومتس ًام بأعناق السناء((( ،وسوق ًا ِّ
لكل شاكر حامد ،حمفوف ًا ببيع
((( جاء يف «الوايف» هنا هذا املقطع:

أشفار عينك ٌ
ذابل ومهنَّدُ

« يا آل جلهمة بدارك إنَّام

بالسالح ،جادين يف إحلاق اجللنبك،
وقد
ُ
بدأت من قومي ببني جراح ،فآتيهم شاكني ّ
بصاحب الشوبك ،وقد بدأوا ِم ْن قتله ،بكرس ِر ْجله:
غزوتم
وكنت إذا قومي غزوين
ُ
ُ

فهل أنا يف ذا آل مهدان ظامل ُ ؟

واخلصم أعرس،
اخلطب أيرس،
قلت :خ ِّف ْض عليك مــن الكالم ،يرمحك اهللُ أبا متّام،
ُ
ُ
ُ
ِ
وأرحب
ظهر ُه إىل أمن ِع َم ْعقل ،وأحصن موئل،
أما
َ
علمت أن هذا الرجل ،قد أســند َ
ِ
ِ
ِ
وأحرز حرم ،وأعــز ذمم ،وأنه قد
وأثقب نــار ،وأعىل منار،
وأحــوط جدار،
دار،
ِ
َح َّط رحله من املكان األمنع ،وأثبت رجله بالعنان األرفع ،م ْن جملس ســيدنا الوزير
الرئيس و ّيل الدِّ ين معني الدولة كريم امللك ثقة احلرضة ذي الرئاستني أيب الفضل».

((( السياق غري متصل وال منسجم .وهـــذا املقطـع إىل قوله « :فقر امرئ لضنني » مل يرد
يف «الوايف».

((( البيتان للمتنبي يف ديوانه ضمن رشحه «العرف الط ّيب» ( ،)429/4من قصيدته:
شبم
وا َح َّر قلباه ممّن قلبه ُ
((( يف س :الثنا!.

ومن بحايل وجسمي عنده َس َق ُم
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نفائس األفهام ،جملو ًا عليه عرائس األقالم،
املناقب فيه واملحامــد ،جملوب ًا إليه
ُ

(((
وليس هبذا املجلس وال فيه ،إال ملن
أوجب الشكر لصاحبه عىل فيه ،فك ُّلهم
َ

ُ
واملوزون
ولما كان املنظو ُم أنبه ذكر ًا،
قد أغناه عن الدهر،
وأفقر ُه إىل الشــكرّ ،
َ
كل ٍ
أنبل شكر ًا ،وما ُّ
النظم سبي َله ،وما علمناه ِّ
الش ْعر وما ينبغي له،
أحد يسلكه
ُ
ِ
عدل ِ
ور َج َع إل ْي َك يف النّفقة ،وما
املق ُّل إىل املكثر،
ّ
وعــول املحتاج عىل املوسَ ،
ص ٌ
مال من صدقة.
َن َق َ

ٍ
بمنطق
ــن عنِّي
َّ
وإن امــرء ًا َقدْ َض َّ

ٍ
لضنني
امــرئ
فقــر
َي ُســدُّ به
ُ
َ

(((

فقال :اســمع ما ال ُيدفع ،إذا كان األمر عىل ما ذكرت ،ووقع اعرتايف بام

الذنب عىل بختي ،وكيف مل يستلن مالبس ختتي ،ومل
أنكرت((( ،فلم وقع هذا
ُ

خصني بإزالة((( مصوين ،وحصني بتحيف((( غصوين ،وهال تصدّ ى بالنهب،

ملدائح ابني وهب ،ومهــا غامما الزمن الجديبُ ،
وهامــا اليوم العصيب(((،

ِ
واالنقضاض عىل قصائدي،
لنــارض نبايت،
وما هذا االنفرا ُد ببنايت ،واحلصا ُد
ُ
واالقتناص من حبائل مصايدي؟

((( يف س :من.

((( البيت لدعبل اخلزاعي ،أو ألبيه .انظر« :ديوان دعبل» ص (.)22

((( يف خ ،ف :نكرت.

((( يف «الوايف» :بإذالة.

((( يف خ ،ف :بتخفيف .واملثبت من س و«الوايف».

((( يف النسخ الثالث :الزمن اجلديد ...اليوم العصيد! واملثبت من «الوايف».
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رسقــات منِّــي خصوصــ ًا فهال
ٌ
ِ
ِ (((
ٍ
صاحــب أو جار
عدو أو
م ْن ّ
ولم ال عدل عن ُشومي ،إىل شعر ابن الرومي؟
وهال كان جيرتي ،بمثل هذا عىل البحرتي؟
وكيف آثر ُقريب ،عىل ال ُقرب من املتنبي؟

ورض ،بشعر الرشيف ِ
وليته قنع ِ
الرض.
أو يستدرك ما فاته ،من ديوان ابن نباته.
أو انتحل االختيار ،من أشعار مهيار.

إىل مثل هؤالء الفضالء.

عيل الزكا َة وليس يف الشــعر نِصاب ،ويقرب عيل أمر الزكاة
ُ
أيوجب ّ

(((

وليس عىل فكري اعتصاب؟

وإن أتصــدَّ ْق بـــــه حســب ًة

ِ (((

فــإن املســــاكني َأ ْوىل بِــــه
َّ

ٍ
قصيدة مطلعها:
((( البيت للبحرتي يف ديوانه ( ،)55/1من
أبكاء يف الدار بعد ِ
الدار
ً

وفيه « :فإال» بدل :فهال .

بزينب عن ِ
ٍ
نوار
وسلو ًا

((( كذا يف النسخ الثالث ،ولعل الصواب :الرتكات.
((( البيت للبحرتي أيض ًا يف «ديوانه» ( ،)170/2من قصيدة مطلعها:
ٍ
جعفر ليس ُ
فضل الفتى
أبا

إذا راح يف فرط إعجابــه
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فقلتَّ :
إن هذا الرجل مل يكن للقريض بلص ،ولكنه قريب عهد بحمص،
ُ

طامح السنان ،لو أضاف قالد َة اجلوزاء إليه ،مل
جامح العنان،
وكان قد أقام هبا
َ
َ
جيد َم ْن ُين ِْك ُر عليه ،فهو يقول ما شاِ ،م ْن غري َأ ْن يتحاشى:
َ
عقول هلم
ألهنــم أهل محــص ال

ِ
قالــب النّاس
هبائم ُأفرغوا يف
ٌ

ِ (((

ومل يزل كذلــك حتى انتدب له من رساة جندها َمــ ْن بحث عنه ون َّقب،

فلما َو َر َد دمشق ،رمى يف أغراضها بذلك الرشق:
فخرج منها خائف ًا يرت َّقبَّ ،
محص وج َّلق
وما يستوي املرصان ٌ

ُ
والقنيحك
حصن جريون هبا
وال
ُ

(((

فكانت عاد ُة محص ختد ُعه ،وســاد ُة دمشــق ترد ُعه((( ،حتى ك ِ
ُوشــف،
ورجع به القهقرى ،و ُدفــع يف صدره ِمــ ْن ورا((( ،وقيل له :أين
وقوشــفُ ،

(((
قدر ُه،
ُي ْذ َه ُ
ب بك ،وما هذه الشقشــقة يف غببك  ،إىل جملــس هذا الرشيف ُ

ذكر ُه ،الغايل
املنيف
شــكر ُه ،تبهــرج((( لبائس األنام((( ،وتربز
ُ
صدر ُه ،العايل ُ
ُ

((( مل أعرف قائله ،وهو مردود عليه أ ّي ًا كان.

((( يف خ ،ف :والسمك .ويف س :والسحك .واملثبت من «الوايف».
((( يف س :تروعه.

((( يف خ وف :مزورا .

((( يف خ ،ف :عتبك .ويف س :غيبتك .واملثبت من «الوايف».
((( يف «الوايف» :تشمرج.
((( يف «الوايف» :األيام.
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(((
ور ّ
ث ،وتوري عنها((( ما أهنكه
عرائس الكالم ،وتطري من القوايف ما خلق َ

العث ،ومل يــزل يضطره كثرة التوبيخ ،وقل ُة النارص والرصيخ ،إىل َأ ْن أشــهدَ

عىل نفسه منذ ليايل ،بالرباءة من أناشيده اخلوايل والتوايل ،وأذع َن باإلقرار ،بام
دافعت((( عنه يدُ اإلنكار:

ومذهــب مــا َ
زال ُمســتق َبح ًا
ٌ

يف احلــرب أن ُيقتل ُمستســلِ ُم

(((

وأزيــدُ ك فيام أفيدُ ك َّ
أن هــذا الرجل من االنحراف عن((( شــعرك عىل
شــفا ،وكأنّك((( بــه عنك قد انكفــا ،لعلمه أنّــه أخلق منه ما جــدّ د ،وإىل
متــى((( هذا الكعك املردد ،وقد كان طالبني منذ أيام بإعارة شــعر ابن املعتز،
رشه وضريه((( ،والســعيد َم ْن
مضطر إليه ملتز ،وقد
مطالبــة
َ
ٍّ
اســرحت من ِّ
كُفي بغريه:

((( يف «الوايف» :عوانس.

((( يف «الوايف» :منها .وليست يف س.
((( يف خ ،ف :وقعت.

((( البيــت البن اخلياط (ت 517 :هـ) كــا يف «ديوانه» ص ( ،)140وترمجته يف «تاريخ
دمشق» (.)420/5

((( يف النسخ الثالث :من .واملثبت من «الوايف».

((( يف خ ،ف :وكأنه .

((( سقطت من خ ،ف.

((( يف خ ،ف :خريه.
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َ
أتــاك ال حتمــدُ الف ّعـ
ُر َّب أمــر

ـــال فيه وحتمــدُ األفعــاال

(((

فقالْ :
ونصحت ،ولكن
أرشت بالرأي
رشحت ،فقد
األمر عىل ما
َ
َ
َ
إن كان ُ

متى إنجاز هذا الوعد ،واخللف َمنوط ُ
بخ ُلــق هذا الوغد ،فإ َّن ُه يقول وحيول،
تعــرف ما تيل ﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾((( ،ولو أمكن إقام ُة هذا األمر
وأنت
ُ
َ

وعدت من
لربئت عند اجلمهور ســاحتي،
املنــآد((( ،بحرضة ابــن أيب دؤاد،
ُ
ْ
مســتقر باحتي ،ولكن دون الوصــول((( إىل احلاكم عقب ٌة كؤود،
رمحة اهلل إىل
ِّ
وأمنت
ضمنت،
ضمنت عنه ما
وال حاج َة لنا إىل اإلرضار بالشــهود ،وإذ قد
َ
َ
َ

أشق عليك ،وهو أن َ
تعدل
أمنت((( ،فيل حاج ٌة إليك ،وما أريد َأ ْن َّ
عيل منه ما َ
َّ

َ
عيل ،وتُســدهيا يد ًا إ ّيل ،وتسفر يل يف
بنا يف القضية ،إىل احلال املرض َّية،
وتفضل ّ

ٍ
ِ
مدحت هبا هذا الرئيس قلتُها خدم ًة له وقرب ًة إليه ،لعلمي بنَفاق
أبيات
إنشــاد
ُ
وانثالت عليك من الرب أياديه
هز احلســام،
ْ
األدب عنده وعليه ،فإذا هززتَه هبا ّ

خروج األمر العايل
اقرتح عليه ،أحســ َن اهللُ إليهَ ،أ ْن تكون اجلائز ُة
اجلســام،
َ
ْ
((( البيت للمتنبي يف ديوانه ضمن رشحه «العرف الط ِّيب» ( ،)275/4من قصيدته:
ذي املعايل فليعلون َم ْن تعاىل

((( من سورة النساء ،اآلية . 59
((( املنآد :املعوج .

هـكذا هــكذا وإال فــال ال

((( يف خ ،ف :الوصول املتعب .واملتعب هنا غريبة ،ومل تذكر يف س و«الوايف».
((( يف س :وأمنت عليه ما أمنت.
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بإحضار اخلصــم ،إىل جملس احلكم ،وأن يوكَّل به من أجالد املســاخرةَ ،م ْن
ِ
شهدت
بإقراره يل عند قايض القضاة ،بام
يســر ُه معي إىل الدار اآلخرة ،ألبرأ
ْ
ِّ ُ
وليسلم عند اخللفاء الراشدين ِع ْريض ،وحيسن عىل اهلل تعاىل
به هذه املقاضاة،
َ
َعريض﴿ ،ومن عــاد ِ
فضمنت له عن
عزيز ذو انتقام﴾(((،
ُ
فينتق ْم اهللُ منه واهلل ٌ
َ ْ
ْ
س ِّي ِدنا ما اشتهى ،وانت ََه ْي ُت من اقرتاحه إىل ُ
حيث انتهى(((.

((( من سورة املائدة ،اآلية . 95

((( انظر التتمة يف «الوايف» (.)121-120/5

هذا وقد جاء يف س هنا« :واهلل أعلم .متت املقامة بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه».

ُ
الناسخ فيه بخط أكرب باللون األمحر« :هذه املقامة تسمى تعلق
َب
وبعد ذلك فراغ َكت َ
خدعت كلم ُة (انتهى) النُّساخِ ،
وم ْن هنا ُظ َّن ما بعدها
الشص يف حلق اللص» .وقد
ْ
رسالة جديدة.
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مقامة تسمى تعلق ِّ
الش ِّ
ص يف حلق اللص

(((

إنشاء الشريف سعد الدين سعد اهلل

(((

حدَّ ث الناقدُ بن رص ٍ
اف قال:
ُ ّ
وأستعني عليها بحسن اإلمجال
أستخرج خبايا األدب،
نشأت
زلت منذ
ُ
ما ُ
ُ
ُ
ِ
تربح
يف الطلب ،عامل ًا َّأنا مواط ُن العــر ،وا ُملوقفة منها عىل العني واألثر ،فال ُ

ب عىل غريي من
تتحفني باملآرب ،وتُوقفني عىل العجائب ،وتسهل يل ما َص ُع َ

سمعت يف بعض احلكايات الغريبة ،واألمثال املصيبة،
وكنت
إدراك املطالب،
ُ
ُ
ِ
ببالد املغربُ ،يؤتى مــن أحاديثه باملعجب
لــص
أنــه كان يف بعض األحيان ٌّ
ِ
يفتح األقفال،
خبري بالنقد والتعليق ،والرقي والتســليق ،يكاد بنظره ُ
املغربٌ ،

((( حققت نصها عىل خ ،ف ،س ،ونسخة مفردة يف مكتبة األزهر ،ورمزها :زِّ .
والشص:
حديدة عقفاء يصاد هبا السمك كام يف «القاموس» ص(.)802

هذا ،وقد كتب ناســخ س هنا« :بسم اهلل الرمحن الرحيم» ،وهذا ترصف منه؛ إذ ظن

أهنا مقامة جديدة من إنشاء السيوطي .وهو ظن خاطئ ،والسيوطي يرصح كام ترى

أهنا إنشاء الرشيف سعد الدين سعد اهلل.

((( لعله يقصد الصدر الرئيس سعد الدين سعد اهلل بن مروان بن عبد اهلل الفارقي الشافعي
الكاتب ،ترجم له العيني يف «عقد اجلامن يف تاريخ أهل الزمان» يف وفيات سنة 691
( )141-140/3وقال« :مات بدمشــق ،ودفن بسفح قاسيون ،وكان منشئ ًا بليغ ًا،
شاعر ًا حمســن ًا» .اهـ مصحح ًاُ ،ث َّم ذكر شيئ ًا من شــعره  .وقد رجعت إىل ترمجته يف:

«تاريخ اإلسالم» ( ،)727/15و«الوايف بالوفيات» ( ،)187/15و«تذكرة النبيه»
( ،)157/1وغريها ،فام رأيت ما يفيد شيئ ًا بخصوص هذه املقامة.

واحلديث عن دخول اللص دار بعض الصدور يف دمشــق قد يومئ إىل أن املنشــئ

دمشقي ،أو كان يعيش يف دمشق.

116

الـبــاِرق يف قطــع الســاِرق

اللصوص يف هذا الفن قدوة ،ووجدوا ذهنه
ويفكِّك منها األوصال ،قد اختذه
ُ

فيها نار ًا ٌّ
قلت(((:
فكل [منهم] ((( َيقتبس منها جذوة ،فهو كام ُ
بحس ِ
ُ
يدخل يف
ــن الرأي
ٌّ
لص يطيق ُ

ِ
مساكن اجلن أو يف ســـدِّ يأجـوجِ

يرى((( البـيـــوت أحاديثـــ ًا مضعفة

فيهـا
القـوي فيستثنـي بتخريـجِ
ُّ
ٍ
بينـا تـرى املـرء ذا ٍ
ومقـدرة
مـال
َ

تـرا ُه قد صار فيها((( يف املحاويجِ

س أن يكون هلــم غري قليل املباالة،
قد َك ُث َر وقو ُعــ ُه يف أيدي الوالة ،و َع ُ َ
ِ
حبس ُه،
حتكم بأن ُيطال لعد ِم
فال يزال العقاب له ُي َّنو ُع جن ُْس ُه ،والسياسة
اإلقرار ُ
ُ

القدر املقدورْ ،
دار
حتى أتاح له
دار بعض الصدور ،فوجدها َ
أن دخل بدمشق َ
ُ
ِ
رجل قد امتُحن بالعلوم قل ُب ُه ،وألفاها بحر ًا ال حيس ُن أن يكون ِم ْن ِ
ٍ
جواهره
غري

كس ُب ُه[ ،فهو كام] ((( قلت(((:

ٍ
بأرضب
فتــن اهللُ العبــا َد
فتــى
َ
ً

فلــم ُ
اختبار ُه
يــك إال بالعلــوم
ُ

((( من ز .

((( يف س :قال.

((( يف ز :تروى.

((( يف س :منها .ويف ز :منه .

((( من س ،ز.

((( يف خ ،ف :فقلت  .ويف س :قال!
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ٍ
شـــيء َأ َّن مـا كان فتنة
وأعجب
ُ

واختيار ُه
لــه كان فـــيه و ُّد ُه
ُ

(((

ِ
بســوء املنقلب ،قالَّ :
إن يف أمثالنا
كتائب الكتب ،وأيق َن منها
فحني هال ْت ُه
ُ

السائرة ،ومثاالتنا الباهرة:

َم ْن ترك صعب ًا ،فقد ضعف قلب ًا.
ُ
حتصيل النفيس.
و بِتذليل النفوس،
وجدير باملقتُ ،
تارك ما ال َي ُ
صل يف الوقت.
ٌ
وهذه عملة ال ينفع قلي ُلها ،وال يرفــع جلي ُلها ،فلم يبق إال َأن أتزيا بزي

ٍ
ومشــتغل مواظب .ومل يزل كذلك حتــى أنس بصاحب الدار،
فقيه طالب،

وأكثر مالحظ َة ما لديه حالــ َة اإليراد واإلصدارُ ،م ْعم ً
فكره يف بلوغ الوطر،
ال َ

مهمــ ً
الفكر إال نقصــ ًا يف احليلة،
ا للعلــوم((( ما عدا علم النظر ،فلــم يزده
ُ

(((
وكدّ ًا(((يف املخيلة ،وذلك َّ
يسري
ألن السارق املاهر ال
خياطر بغري خطري ،وال ُ
ُ
فإن ِ
لتحصيل يسريَّ ،
خاطرت بك ِّفك ،فال تأخذ
[م ْن] ((( أمثال اللصوص :إِذا
َ

((( سقط هذا البيت من ز.
((( يف خ ،ف :بالعلوم.

((( يف النسخ األربع :كذا.
((( يف س ،ز :لغري.
((( من س ،ز.
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ِ
كنت حقيق ًا ْ
اللصْ :
أن
إن
خرجت من هذه الــدار خائب ًاُ ،
ُ
ما مل يكفــك ،فقال ُّ
ِ
(((
ألفاظ الكتب ومعانيها ،وأن
فأمجع رأ َي ُه عىل [رسقة]
ال ُأرى إال زاري ًا عائب ًا،
َ
ال يكــون تارك ًا ملا أمكن من الصناعة التي مل يــزل ُيعانيها ،فإذا قىض من تلك
قلت:
الدار مأرب ًا ،اختذ إىل غريها مرسب ًا  ،فكان كام ُ

ِ
اللصــوص فلو نا
الزم ًا صنعــ َة
ِ
ــن ســواها خيــاال
َم ملــا رام م ْ
ِ
احلــر لو رأى برش ًا ((( الـ
ولدى
يلــص النعاال
ـــحايف وافا ُه كي
َّ

ثري غــر َة األدب بتحريك
غري عــى بادي املعــاين وكامنها ،و ُي ُ
فام زال ُي ُ

ساكنها ،ويبدِّ ل صحيح األلفاظ بر ِّثها ،وســمينها بغ ِّثها ،حتى َخ َّي َل له اجلهل

َّ
أن مــرا َده حصل ،وأنه اتصل بام طلب فانفصل ،فعند ذلك َع َز َم عىل َأ ْن ُيفارق
مفارق َة معيب ،و ُيبدي مقالة مريب ،ومل ِ
َ
يدر َّ
أعذر من سارق
أن
ســارق املالُ ،
املقالَّ ،
[صاحب]
أحس
أمنع حمالً،
ُ
فلما َّ
ُ
ألن حرز املعاين ُ
وأمتع عقد ًا وحالًّ ،

(((

عول عليهَّ ،
ول((( هارب ًا
الدار بام َق َصدَ
اللص إليــه ،وصحب معول الفقد عام ّ
ُّ

(((
تسور دار ًا
بام رسق ،واستصحب  -حرس ًة عىل ما فاته  -احلرق ،فام لبث َأ ْن َّ

((( من س ،ز.

((( يف ف ،ز :برش.
((( من س ،ز.

اللص .
((( أي ّ

((( كتبها ناسخ ز :لبس!
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ِ
معجب َة اإلحكام ،نافذة باملكها ســهام األحــكام ،فدخلها لي ً
ال طمع ًا يف املال،
ال عام ْير ِجع إليه من سوء املآل ،مع علمه َّ
غاف ً
بأن ِمن أمثال اللصوص:
هتور يف املالم.
تسور يف الظالمَّ ،
َم ْن َّ
دخل طامع ًا مواط َن اهليبةَّ ،
و َم ْن َ
قل ْ
يرجع إال باخليبة.
أن
َ
فأفىض به
خوض((( بحر الظلمة إىل الغرق ،يف يم ال َف َرق ،فعثر ِم ْن َد َه ِش ِه
ُ
ِ
ِ
بئر واســعة ِ
إىل ٍ
يرســب فيه ويعوم،
بعيدة املاء ،فلم يزل
حمكمة البناء،
الفناء،
ُ
ِ
بعض الغلامن
أسفر((( الصبح عن
ويبك ُ
وجهه املنري ،جاء ُ
نفس ُه ويلوم ،فلام َ
ِّت َ

ً (((

صــو َت طلبا
إىل البــر ،فحني أدىل الدلو مل يقل يــا برشاي هذا غالم ،بل
َّ
ٍ
ِ
خالف خالفا،
اللص أوثق كتافا ،ومل َيروا يف َأ ْن ُيقطع ِم ْن
لإلعالم ،وملا ُأ ْمس َك ُّ
ِ
ِ
أرس.
فأقر،
َ
ألنم قرروه َّ
وذلك َّ
وأظهر بعد طول اإلضامر ما َّ
رصاف:
قال الناقدُ ب ُن ّ
(((
ً
قلــت :لو كانت
ســمعت هذه احلكاية
فحني
بــدال من األثر،
العني
ُ
ُ
ُ

النتقلــت بيقني اخلُرب عن ظن((( َ
ــع ما يكون هلذه احلكاية
ُ
ب ،ومل أزل أتو َّق ُ
اخل َ
((( يف خ ،ف :غوص.

((( يف خ ،ف :أصبح.
((( يف خ ،ف :طالب ًا.

((( يف خ ،ف ،س :كان.
((( سقطت من ز.
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وجدت مثل ذلك اللص فرع ًا
قرينــ ًا[ ،و] ((( عىل تثنية مفردها معينــ ًا ،إىل أن
ُ
ِ
وأصالً،
ب إىل الطيور لرسعة اختطافه ،وكان
وقســيم ُه قوالً وفعالً ،سارق ًا نُس َ
َ

س َق الربادع ومحلها عىل أكتافه:
نس َ
أوىل َأ ْن ُي َ
ب إىل احلمري ألنَّه َ َ
ســارق ًا مل يكن((( إىل الطري ُيعزى

ِ
ِ
اختطــاف املعاين
رسعة
لســوى

ِ
كـــون ذاك وحـيـد ًا
ـــم اهللُ
َ
َعل َ

ِ
ـن ذا بـثـان
يف املخـازي فجاء م ْ

ِ
يعـــودان إذ مقـــ
وإىل فرقـــة

ِ (((

ِ (((

أربـع وذاك اثنـتـان
ـطـوع ذا
ٌ
ُ

ِ
ِ
َّ
ُ
واإلرصار
اإلنكار
أفحــش يف الرسقة وأقبح ،وأجر ُأ عىل
ألن هذا اللص

ذرة ،ألنه كام ُيقال :قحبة ويف يدها ِد ّرة،
وأوقح ،ال ُ
ينقص عن قحاب اخلانات ّ

بعض اإلخوان فيه:
فهو
ٌ
حقيق بام أنشدنيهُ ،

ٍ
فقلت له:
كـــرر الدعوى
وجاهـل
ُ
َّ

الـــر إعـالنـا
بي لنـــا ليعـــو َد
ِّ ْ
ُّ

((( من س ،ز.

((( يف خ ،ف ،س :سارق ًا سارق ًا.

((( يف خ ،ف :بسايل .ويف س :يثاين .ويف ز :بثايل!
((( يف ز :بثاين.

121

الـبــاِرق يف قطــع الســاِرق

البعر قـال :عىل الـ
فقال:
أنظـم ُ
قلتَ :
ُ

قلت لهِ :من ذقن موالنا
ـعروض ُ

قلت له:
فقــال :ذ َّم
عقيب السمـــ ِع ُ
َ

ســمع ًا فأنشــدَ مــا لــو زا َد أردانا

شعري حممـــو ٌد فقلت له:
وقـــال:
َ

َ
علــــيك اآلن خـرانا
حمـمـــوده إِ ْذ

ٍ
قحتُه أو توازن ،وهو يرسق مــن املعاين الصالحية
وأي قحــة توازي َ

(((

كنت ِم ْن مازن ،وينكر َّبره الــذي مل يزل واص ً
ال إليه،
ما يزيد شــهر ًة عىل :لو ُ

(((
(((
أبواب
َــح يف وجهه
ّ
َ
وحنوه الذي مــا برح ينزل بالكتــب عليه ،فإنه َفت َ

وش َح بقواطع
األدب بعــد إِغالقهاَ ،
وج َع َل يف يديه حمكم مفاحتها وأغالقهاَ َ ،
(((
الرباهني
وص ْل َب ُه ،فنَ َق َل بقبيح
صدر ُه وقل َب ُه ،وأثقل بمني تلك الكتب عات َق ُه ُ
َ

وج َع َل يديــه يف األغالق لكون أخالقه
إنكاره
َ
جمــاز ذلك الباب إىل احلقيقةَ ،

صدر ُه وقل َب ُه بقواط ِع الســيوف ال الرباهني ،و َأ ْث َق َل بمنن
وش َح
َ
بذلك خليقةَ َ ،

ِ
ِ
خلودها َ
العاتق املهني.
ذلك
جلودها ال بمنن
َ
((( ينظر يف هذه النسبة .
((( يف خ ،ف :حفوه.

((( يف خ ،ف ،س :الكتب.

((( قد تقرأ يف ز :عني! واملعنى يف احلالني غري واضح.
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ِ
ٍ
محـلـه ِمنـنـ ًا
عـــذر لـه يف
وأي

يشتهر
أضحى بإنكارها يف الناس
ُ
ِ
ِ
برتبته؟
للكلب :هل ترىض
لو قيل
لقال :مــا لِلذي َيرىض هبــا ُع ُذ ُر

أنا الذي َ
اإلحســان منزله
أنزل
َ
ِ
األثـر
حيسن
املـــودة منـي
ففـي
ُ
ُ
(((

ألفـــت أناســ ًا لم ِ
أر ْد أبد ًا
إذا
ُ

مسنـي َّ
الض ُر
فرا َقهـــم َ
ولو انـي َّ

ُ
واحلفاظ هلم
أعني صحبي
تـنـا ُم ُ

ــهر
عيل ْ
الس ُ
بأن ال ينقيض َّ
يقيض َّ
ٍ
طعامهم
يشء مــن
أرىض بأيرس
ُ

الجز ُُر
مت يل
رضاي لو ُقدِّ ْ
منهـم ُ
َ
ُ

ِِ
ُأبدي
ـــم و ّد ًا موافقـــ ًة
إلخوان ْ
ِ
غتفـر
هلـــم
ُ
وذنب عداهـم ليس ُي ُ
ْ
املغريب وال الـ
فلست أرىض بحال
ِّ

البقر
ـحمري ترىض به يومـ ًا وال ُ
ُ

(((

((( يف س ،ز :منزلة.

حق هذا الرجل الذي دعاه باملغريب ،وإذا كان ُ
ناقل الكفر
أقذع صاحب هذه املقامة يف ِّ
((( َ
ليس بكافر ،فكذلك ُ
ناقل هذا اهلجاء ا ُمل ْق ِذع ال يتحمل شــيئ ًا من مســؤوليته ،ولوال
موقف آخر .وقد قــال تعاىل ﴿ :ﯘ  ﯙ  ﯚ =
أمانــة النقل لكان ثمة
ٌ
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حلول ِ
َ
آدمي تنكر معرف َت ُه الكالب ،وتــرى َّ
فالعجــب ِم ْن ٍ
أعظم
حمله
أن
ُ
ُ
ِ
ب من مســاوئ األخالق
أقبح جلباب ،و ُعوق َ
ب من العار َ
مصاب ،فلقد جت ْل َب َ

بأشد عقاب ،فهو جدير َبأ ْن ُيقال له(((:

ِ
الكـذ
أغربت((( يف
املغربـــي
أهيا
َ
ُّ

ِ
ِ
باهلجاء
وأغريت((( أ ْل ُسـنـــ ًا
ب
َ

ِ
للســخافة يف القـــو
ضت
وتعر َ
ّ

ِ
للـــبالء
فأصبحــت ُع ْرضــ ًة
ِل
َ

(((
سخـاء
مغربـي
ما رأيـنـــا ِم ْن
ٍّ
ً

ِ
وبِ
ٍ
عرض((( َ
الســخاء
نراك بادي

=   ﯛ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  

ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  

ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﴾.

((( يف ز :فيه.

((( يف س ،ز :أغريت !
((( يف ز :أغريب !

((( ربــا كان يقصد أهل األندلس ،انظر ما قاله الصفدي يف ترمجة اإلمام ابن مالك (ت:
 662هـــ) يف «الوايف» ( ،)360/3وما قاله يف ترمجة اإلمام أيب حيان األندليس (ت:
 745هـ) يف «أعيان العرص» (.)334/5

وعىل أية حال فإن هــذا يدخل يف باب نقائض البلدان ،وهــو باب أقرب إىل اهلزل

عم َم فقد ظلم.
واملزاح منه إىل اجلد ،و َمن َّ
ِ
ــرض هنا :جانــب الرجل الذي يصونه من نفســه وحســبه أن ُينتقص و ُيثلب.
((( الع ْ
«القاموس» ص (.)833
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ُـــر َر ْت مقاالت َ
ُـــك ال ُعـ ْقـ
فإذا ك ِّ

ِ
اهلجاء
حــروف
ـــم فقد ك ُِّر َر ْت
ُ
ُ

َ
هجــاك إذ أنت صفـ
ــن
ال تلم َم ْ

ِ
ِ
ـــح ((( وهو ٍ
الدالء
لدلوه يف
ملق
ٌ

وبأن ُي َ
السفر عىل اإلقامة  :-ال كتب اهللُ له((( سالمة.
اختار
قال له  -إذا
َ
َ

((( يف ز :صفع.

((( يف س ،ز :عليه.
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قلت(((:
ُ
ســميتُها «الفــارق بني
وقــد
وعملــت مقامــ ًة
اقتديــت هبــؤالء(((،
ُ
ُ
َّ

ٍ
رجل اســتعار ِم ْن تالمذيت أربعــ َة كتب ِم ْن
املصنف والســارق»((( بســبب
مصنَّفايت وهي:

كتاب «املعجزات واخلصائص» الكبري.
وكتاب ُ
«أنموذج اللبيب يف خصائص احلبيب».
وكتاب «مسالك ُ
احلنفا يف والِدي املصطفى».

وكتاب «طي اللسان عن((( ذ ِّم الطيلسان».
مت
مجيع ما فيها
مج َع ُه ،ونسب التت ُّب َع لنفسه ،وأنا أ َق ُ
وضمنها كتاب ًا َ
فس َق َ
َّ
ََ
رس َقــ ُه ِم ْن كتاب «اخلصائص»
يف تتبعها عرشين ســنةَ ،
وض َّم إىل ذلك جانب ًا َ
ِ
اخليضي((( ،وجانب ًا َرس َق ُه ِم ْن كتب شــيخه((( شــمس
للقايض قطب الدين
ٍ
واحد منهما حرف ًا،
يعز إىل
الدين الســخاوي كـ «املقاصد احلسنة» وغريه ،ومل ُ
((( القائل اإلمام السيوطي ،وهذا يثبت أن املقامة السابقة «تعلق الشص» ليست له.
((( يقصد :احلريري ،وابن القيرساين ،وسعد الدين سعد اهلل.

وقفت عىل نســخة من «الفارق»
((( يفيد هذا أن «الفارق» متقدمة عىل «البارق» ،لكنِّي
ُ
ذكر فيها كتابه هذا «البارق» ! فاهلل أعلم أهيام األسبق.

((( يف خ ،ف :يف.

((( انظر« :املواهب اللدنية» ( )598/2لزام ًا .
((( يف س ،ز :شيخه احلافظ.
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ال طوي ً
و َن َق َل من «املقاصد احلسنة» لشــيخه فص ً
س َد
ال يف فضل فصاحته ﷺ َ َ

املخرج
الكلم واألمثال التي ابتكر ﷺ
فيــه
َ
النطق هبــا ،وذكر ختر َ
جيها عىل أنه ِّ
َ

ختريج الســخاوي ،ومل ينسب إىل السخاوي منه شيئ ًا إال قو َله
امل َّط ِلع ،وإنام هو
ُ

«كنت نبيــ ًا وال آدم وال ماء وال طني»((( ،وهذا ك ُّله ليس من أدب
يف حديث:
ُ
والناس عاقب َة ذلك.
العلم ،وسريى هو
ُ

مجيع ما يف كتايب من «املعجزات واخلصائص» الكربى
والعجــب أنَّه َن َق َل َ
ُ

والصغــرى بأدلتها باحلــرفِ ،
ــت له الرشيع ُة
«وجِ َع ْ
وم ْن مجلة ذلــك قويلُ :

واحلقيقــ ُة» إىل آخره .ثم بعد ٍ
فهم هلم وال اطالع يف
اعرتض
حني
َ
عــي قو ٌم ال َ
َّ
ِ
ذكر هذه اخلصيصة ،وأجبتُهم عنها بام س َّطر ُت ُه يف أربعة مصنّفات((( ،فلام ُو ّجه

ٍ
ِ
ِ
(((
رأيت عالم ًا
عيل وقالُ :
ُ
االعــراض عليه يف ذكر هذه يف كتابِــه َّ
ور َك حينئذ َّ

أســم شيخك هلم لئال ُيوجهوا
فذكرتا ،وقال لبعض طلبتي :مل
ســبقني إليها
ُ
ِّ

وح ْس َن النية وأدا َء
فحملني بذلك مانة ،نسأل اهللَ
عليه
َ
اإلخالص ُ
َ
االعرتاضَّ .
األمانة ،إِنَّه عىل ما يشاء قدير.

الـس ُ
ـارق منـــي كُـتُـب ًا
ـــر َق ّ
َس َ

وا ّدعـاهـا وهـــو يف ذاك ضـري

((( انظر« :املقاصد احلسنة» ص ( ،)377و«املواهب اللدنية» (.)59/1
((( هي« :الباهر» ،و«شعلة نار» ،و«طرح السقط» ،و«التسميط».
((( أي اعتمد.
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وعىل ُكت ِ
ْب الســخاوي قد جنى

وكتاب ال ُق ْط ِ
ِ
ــب أعني اخليرضي

يف مـزايـــا ســـ ِّي ِد اخلـلق ُعــال

ٍ
ِ
مبعوث أتـــى ِم ْن مضـر
خري

ِ (((

ُ
شــيخنا((( خامت ُة احلفاظ واملجتهدين جالل الدين أبو الفضل
قال مؤ ِّلفه
عبد الرمحن ب ُن اإلمام العامل األوحد كامل الدين الســيوطي الشافعي ريض اهللُ
عنه وعنَّا به :فرغ ُت ُه يو َم اجلمعة ثاين عرش شوال سنة إحدى وتسع مئة.

ِِ
وكتب((( ذلك ُّ
الفقري حممد بن عيل الداودي املالكي الشاذيل(((.
أقل تالمذته ُ
رأيت((( ِّ
بخط شــيخ شيوخنا شيخ اإلسالم اإلمام احلافظ الكبري شهاب
ُ
الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين رمحه اهلل تعاىل ما نصه(((:
((( هنا تنتهي نسخة ز ،وكتب الناســخ بعده :قال املصنف :فرغته يوم اجلمعة ثاين عرش
شوال سنة إحدى وتسعمئة.

((( حذفها ناسخ س.

((( حذف ناسخ س هذا السطر .وكتب ناسخ ف يف احلاشية :كاتب األصل.
((( انظر ما كتبته عن ذلك يف املقدمة .
((( جعلها ناسخ سُ :و ِجدَ .

((( وأورد هذا الفصل احلافظ السخاوي يف كتابه «اجلواهر والدرر» (.)391-390/1
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« ٌ
فيم ْن َأ َخ َذ تصنيف غريه مطالعة((( فا ّدعاه لنفسه ،وزاد فيه ً
قليال
فصل َ

ص منه ،ولكن أكثره مذكور بلفظ األصل:
و َن َق َ

 «البحر» للروياين ،أخذه من «احلاوي» للاموردي. -كذلك «األحكام السلطانية» أليب يعىل ،أخذه من كتاب املاوردي لكن

بنا ُه عىل مذهب أمحد.

« -رشح البخاري» ملحمد بن إســاعيل التيمي ،من «رشح» أيب احلسن

ابن بطال.

« -رشح الســنة» للبغوي ،مســتمد من «رشح» اخلطايب عىل خ ،ومن

«رشحه» عىل د(((.

 -الكالم عىل تراجــم البخاري للبدر بن مجاعة ،أخذه من «رشح» خ

(((

املني باختصار.
البن ِّ

النصــف األول من عدة
ج َع
َ
« -رشح البخاري» لشــيخنا ابــن املل ِّقنَ َ ،

رشوح ،وأ ّما النصف الثاين فلم يتجــاوز فيه النقل من «رشحي»((( ابن بطال
وابن التني.

((( هذه اللفظة ليست يف «اجلواهر والدرر».

((( يقصد البخاري وأبا داود كام جاء مرصح ًا هبام يف «اجلواهر والدرر».
((( كذا يف خ ،ف .ويف «اجلواهر والدرر»« :أخذه من تراجم البخاري».

((( يف خ ،ف :رشحني .ويف «اجلواهر والدرر» :شيخي!.
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« -علــوم احلديث» البن أيب الــدم ،أخذه من «علــوم احلديث» البن

الصالح بحروفه ،وزاد فيه كثري ًا ،ولكنه مع ذلك يسوق ألفاظه بحروفها(((.
« -حماسن االصطالح وتضمني كتاب ابن الصالح» [لشيخنا البلقيني]

(((

ُّ
كل ما زاده عىل ابن الصالح مستمد((( من «إصالح ابن الصالح» ملغلطاي.
« -رشح البخــاري» لبدر الدين العيني ،أخــذه من «فتح الباري» البن

ص منه وزاد فيه قليالً ،ولكن أكثره يسوقه بحروفه الورقة والورقتني
حجر و َن َق َ
وأكثر وأقل ،ويعرتض عليه أحيان ًا اعرتاضات واهية(((.

حممدُ بن
انتهى ما رأي ُت ُه بخط احلافظ ابن حجر ،و َن َق َل ُه كام شاهده بحروفهَّ :

عيل بن أمحد الداودي املالكي(((.

ومن خط((( احلافظ شــمس الدين الســخاوي تلميذ احلافظ ابن حجر

ما مثا ُله(((:

((( قوله« :ولكنه »...مل يرد يف «اجلواهر والدرر».

((( من «اجلواهر والدرر».
((( يف خ ،ف :مستمد ًا.

((( هذه الفقرة أوردها السخاوي يف «اجلواهر والدرر»( )394/1منفصلة عن «الفصل»
املتقدِّ م.

((( حذف ناسخ س هذين السطرين.
ووجد بخط.
((( يف سُ :

((( انظر« :اجلواهر والدرر» (.)394-393/1
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ٍ
وجدت ِّ
نســخة مــن «رشح العمــدة» للربماوي ما
بخط شــيخنا عىل
ُ

عيل الشــافعيَّ :
ُ
الشيخ
إن هذا الكتاب مشــى فيه
ُّ
نصه :يقول الفقري أمحد بن ّ
شــمس الدين عفا اهللُ تعاىل عنه عىل رشح شــيخنا الشــيخ رساج الدين ابن
املل ِّقن من أوله إىل آخره،
وحيص ُل مقاصدَ ُه ،ور َّبام مل يز ْد فيه
ينتخب فوائــدَ ُه،
ُ
ِّ

كر ٍ
ٌ
اس
إال اليشء اليســر بحيث لو تصدَّ ى
حاذق إِىل انتزاع ما زاده مل يزد عىل َّ

كراســن ،ولو تصــدَّ ى لتت ُّب ِع ما َح َذ َف ُه من رشح شــيخنا من الفوائد التي
أو َّ

تضاهــي ما انتخبه لكان قدر ما كتبه ،ولــو كان جترد لعمل ُنك ٍ
َت عىل كتاب
َّ َ
شيخنا حترير ًا واستدراك ًا ونحو ذلك لكان أظهر لبيان فضيلته وقوة تفنُّنه ،مع

الســامة من اإلغارة عىل كالم شيخه من غري أن ينسبه إليه ،وليس ذلك من
ّ
شكر العلم ،واهلل املستعان((( .انتهى.

((( قال ناســخ س« :واحلمد هلل وحده .انتهت املقامة بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه».
وهو خطأ ،فليس الكتاب مقامة ،وهو قــد انتهى [كام يف ص  ،]127وهذه زيادات
زادها أوالً تلميذ املؤلف احلافظ حممد بن عيل الداودي.
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أ) كتب السيوطي وما يتعلق به:
 آثار السيوطي املطبوعة واملخطوطة واملفقودة هلالل ناجي (ت 1432 :هـ)،ملحق بـ «الفارق بني املصنِّف والسارق» للسيوطي ،بتحقيقه ،عامل الكتب ،بريوت،
ط1419( 1هـ1998-م).
 اإلمام احلافظ جالل الدين الســيوطي معلمة العلوم اإلسالمية إلياد خالدالطباع ،دار القلم ،دمشق ،ط1417( 1هـ1996 -م).
ُ -بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة للســيوطي ،حتقيق :حممد

أبو الفضــل إبراهيم (ت1401 :هـــ) ،دار الفكر  ،بــروت ،ط 1399( 2هـ -
1979م).
 هبجة العابدين برتمجة حافظ العرص جالل الدين لعبد القادر الشــاذيل (كانحي ًا ســنة 946هـ) ،حتقيق :عبد اإلله نبهان ،طبع جممع اللغة العربية ،دمشق ،ط1
(1419هـ1998 -م).
 التحدُّ ث بنعمة اهلل للسيوطي ،حتقيق :إليزابث ماري سارتني ،مطبعة جامعةكمربدج (1972م).

ُ -حســن املحــارضة يف تاريخ مــر والقاهــرة للســيوطي ،حتقيق :حممد

أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب ،القاهرة (1415هـ1995 -م).
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 -عقــود الزبرجــد عــى مســند اإلمام أمحــد للســيوطي ،حتقيــق :أمحد

عبد الفتاح متام وسمري حســن حلبي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1407( 1

هـ1987-م).

 املزهر للسيوطي ،دار الفكر ،بريوت. -مكتبة جالل الدين السيوطي ألمحد الرشقاوي إقبال (ت1423 :هـ) ،دار

الغرب ،الرباط (1397هـ1977 -م).

 -املنجم يف املعجم للســيوطي ،حتقيق :إبراهيم باجــس عبد املجيد ،دار ابن

حزم ،بريوت ،ط1415( 1هـ1995 -م).

 نظم ِالع ْقيان يف أعيان األعيان للسيوطي ،حرره فيليب حتي (ت1399 :هـ)،

تصوير املكتبة العلمية ،بريوت.
ب) الكتب األخرى:

 -أخبار أيب متّام أليب بكر حممد بن حييى الصويل (ت335 :هـ) ،حتقيق :خليل

حممود عساكر وحممد عبده عزام ونظري اإلسالم اهلندي ،املكتب التجاري ،بريوت.
 -األشــباه والنظائر لتاج الدين الســبكي (ت 771 :هـ) ،حتقيق :عادل أمحد

عبد املوجود ،وعيل حممــد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411( 1هـ-

1991م).

 -األعالم للــزركيل (ت1396 :هـ) ،دار العلم للماليــن ،بريوت ،ط10

(1992م).
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 -أعيان العــر وأعوان النرص للصفدي (ت764 :هـ) ،حتقيق :عيل أبو زيد

وآخرين ،دار الفكر ،دمشق ،ط1418( 1هـ1998 -م).

 -األغاين أليب الفرج األصبهاين (ت بعد  356هـ) ،حتقيق :ســمري جابر ،دار

الفكر ،بريوت ،ط. 2

 -اإلملــاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد الســاع لعيــاض (ت 544 :هـ)،

حتقيق :السيد أمحد صقر (ت 1410 :هـ) ،دار الرتاث ،القاهرة ،ط. 2

 -انتقاض االعرتاض البن حجر العسقالين (ت852 :هـ) ،حتقيق :محدي بن

عبد املجيد السلفي (ت 1433 :هـ) ،وصبحي بن جاسم السامرائي ،مكتبة الرشد،

الرياض ،ط1413( 1هـ1993 -م).

ُ -أنموذج الزمان يف شعراء القريوان حلسن بن رشيق القريواين (ت 463 :هـ)،

مجعه وحققه حممد العرويس املطوي (ت2005 :م) وبشري العكوش ،الدار التونسية
للنرش -تونس واملؤسسة الوطنية للكتاب -اجلزائر (1406هـ1986 -م).

 -بســتان العارفني للنووي (ت676 :هـ) ،طبعة حممد احلجار ،دار البشــائر

اإلسالمية ،بريوت ،ط1427( 6هـ2006-م).

 -البيــان والتعريــف برسقــة احلديــث النبــوي ملوفــق بــن عبــد اهلل بن

عبد القادر ،دار التوحيد للنرش ،الرياض ،ط1428( 1هـ2007-م).

 -تاريخ اإلســام للذهبي (ت 748 :هـ) ،حتقيق :بشــار عواد معروف ،دار

الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1424( 1هـ2003-م).
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 -تاريخ مدينة دمشــق البن عســاكر (ت 571 :هـ) ،حتقيق :عمر بن غرامة

العمروي ،دار الفكر ،بريوت (1415هـ1995-م).

 -تاريخ مدينة السالم للخطيب البغدادي (ت463 :هـ) ،حتقيق :بشار عواد

معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1422( 1هـ2001 -م).

 -حتفة القادم البن األ ّبار (ت658 :هـ) ،أعاد بناءه وعلق عليه :إحسان عباس

(ت1424 :هـ) ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1406( 1هـ1986 -م).

 -ختليص الشــواهد وتلخيص الفوائد البن هشام األنصاري (ت761 :هـ)،

حتقيق :عباس مصطفى الصاحلي ،دار الكتاب العريب ،ط1406( 1هـ1986 -م).
 -تذكرة النبيه يف أ ّيام املنصور وبنيه البن حبيب احللبي (ت 779 :هـ) ،حتقيق:

حممد حممد أمني ،مطبعة دار الكتب ،القاهرة ،ط1976( 1م).

 -ترتيب مســند اإلمام املع َّظم واملجتهد املقدّ م أيب عبد اهلل حممد بن إدريس

ّ
الشــافعي (ت204 :هـ) ،رتبه :حممد عابد السندي (ت1257 :هـ) ،صححه:

يوسف الزواوي احلسني وعزت العطار احلســيني ،تصوير دار الكتب العلمية،

بريوت.

 -تعليق من أمايل ابن دريد (ت321 :هـ) ،حتقيق :السيد مصطفى السنويس،

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ط1404( 1هـ1984 -م).

 -هتذيب األسامء واللغات للنووي (ت 676 :هـ) ،تصوير دار الكتب العلمية

عن طبعة املنريية.
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 جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب (ت 463 :هـ) ،حتقيق :أيب األشبالالزهريي ،دار ابن اجلوزي ،الدّ مام ،ط 1422( 5هـ).
 اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (ت 681 :هـ) ،الطبعة املرصية األوىل. اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (ت 463 :هـ)،حتقيق :حممود طحان ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط1403( 1هـ1983-م).
 جنــان اجلناس للصفدي (ت 764 :هـ) ،مطبعة اجلوائب ،القســطنطينية،(1299هـ).
 اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي (ت902 :هـ)،حتقيــق :إبراهيم باجــس عبد املجيــد ،دار ابن حزم ،بــروت ،ط1419( 1هـ-
1999م).
 احلامسة البرصية للبحرتي (ت248 :هـ) ،حتقيق :حممد إبراهيم حور و أمحدحممد عبيد ،هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث ،املجمع الثقايف (1428هـ 2007 -م).
 حياة احليوان الكربى ملحمد بن موســى الدمــري (ت808:هـ) ،حتقيق:إبراهيم صالح ،دار البشائر ،دمشق ،ط1426( 1هـ2005 -م).
 اخلصال املوجبة للظالل للسخاوي (ت902 :هـ) ،حتقيق :عامر حسن بنســهيل حســن عبد الغفار ،نرش مجعية دار الرب ،ديب ،ط1432( 1هـ2011-م).
وثالث نسخ خطية مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب.
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 الدر الثمني يف أســاء املصنِّفني البن الساعي (ت 674 :هـ) ،حتقيق :أمحدشوقي بنبني وحممد ســعيد حنيش ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس ،ط 1430( 1هـ
 2009م). ديوان أيب الفتح البستي (ت400 :هـ)  -النسخة الكاملة ، -حققه وصنع ذيلهوعلق الفوائد عليه :شاكر العاشور ،دار الينابيع ،دمشق ،ط2006( 1م).
 ديوان ابن اخلياط :أمحد بن حممد التغلبي الدمشــقي (ت 517 :هـ) ،روايةتلميذه حممد بن نــر اخلالدي القيرساين (ت 548 :هـ) ،حتقيق :خليل مردم بك،
طبع املجمع العلمي العريب ،دمشق ،ط1377( 1هـ1958-م).
 ديوان ابن اخليمي (ت685 :هـ) ،حتقيق :هالل ناجي و زهري غازي زاهد،مركز البابطــن لتحقيق املخطوطات الشــعرية ،دار الوفاء لدنيــا الطباعة والنرش
(2008م).
 ديوان البحرتي (ت284 :هـ) ،دار صادر ،بريوت. ديوان احلطيئة (ت نحو45:هـ) ،برواية ورشح ابن السكيت (ت246 :هـ)،حتقيق :نعامن حممد أمني طه ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط1407( 1هـ1987-م).
 ديــوان دعبل بــن عيل اخلزاعــي (ت246 :هـــ) ،مجعه وقدم لــه وحققه:عبد الصاحب عمران الدجييل ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط1972( 2م).
 -ديوان عنرتة بن شداد (ت :نحو  22ق هـ) ،دار صادر ،بريوت.

قـائمة املصـادر

137

 -ديــوان الغزي :أيب إســحاق إبراهيم بن عثامن بن حممد الكلبي األشــبهي

(ت523 :هـ) ،حتقيق ودراســة :عبد الرزاق حســن .إصــدار مركز مجعة املاجد
للثقافة والرتاث ،ديب ،ط1429( 1هـ2008 -م).

 -ديوان املتنبي (ت 354 :هـ) ،ضمن رشحه «العرف الط ِّيب» لليازجي ،دار

ِ
العراق للطباعة والنرش ،بريوت (1955م).

 -الذيــل عىل طبقات احلنابلة البن رجب (ت 795 :هـ) ،حتقيق :عبدالرمحن

العثيمني ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط1425( 1هـ2005-م).

 -الذيــل والتكملة لكتــايب املوصول والصلة ملحمد بــن حممد بن عبد امللك

األنصاري األويس املراكيش (ت 703 :هـ) ،الســفر األول ،القسم األول ،حتقيق:
حممد بن رشيفة ،دار الثقافة ،بريوت.

 -رســائل ابن األثري :ضياء الدين حممد بن حممد بن عبد الكريم اجلزري (ت:

637هـ) ،دراســة وحتقيق :نوري محودي القييس وهالل ناجي ،مطابع مديرية دار

الكتب ،جامعة املوصل.

 -الروض الباسم والعرف الناسم للصفدي (ت 764 :هـ) ،حتقيق :حممد عبد

املجيد الشني ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط1425( 1هـ2005-م)

 -زاد الرفــاق لألبيوردي (ت 507 :هـ) ،حتقيق :عمر األســعد ،نرش مركز

مجعة املاجد للثقافة والرتاث ،ديب ،ط1433( 1هـ2012-م).

 -الزهــرة ملحمــد بــن داود األصبهــاين (ت297 :هـ) ،حتقيــق :إبراهيم

السامرائي(ت2001 :م) ،مكتبة املنار ،الزرقاء ،ط1406( 2هـ1985 -م).
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 السنن الكربى للبيهقي (ت 458 :هـ) ،تصوير دار املعرفة ،بريوت. ســر أعالم النبالء للذهبي (ت 748 :هـ) ،حتقيق :جمموعة من املحققني،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 الصفدي وآثــاره يف األدب والنقد ملحمد عبد املجيد الشــن ،دار اآلفاقالعربية ،القاهرة ،ط 1425( 1هـ2005-م).
 الضعفــاء الكبري للعقييل (ت 322 :هـ) ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1404( 1هـ1984-م).
 الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي (ت597 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل القايض،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1406( 1هـ1986-م).
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي (ت902 :هـ) ،تصوير مكتبةاحلياة ،بريوت.
 طبقات الشــافعية الكربى للسبكي (ت771 :هـ) ،حتقيق :حممود الطناحي(ت1419 :هـ) وعبد الفتاح احللو (ت1414 :هـ) ،هجر للطباعة (1413هـ).
 الطبقات الصغرى للشــعراين (ت973 :هـ) ،حتقيق :عبد القادر أمحد عطا،مكتبة القاهرة (1410هـ1990 -م).
 طبقات النحويــن واللغويني للزبيدي (ت 379 :هـــ) ،حتقيق :حممد أبوالفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط.2
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 -عقــد اجلامن يف تاريخ أهل الزمان للعيني (ت 855 :هـ) ،عرصســاطني املامليك،

حتقيق :حممد حممد أمني ،اهليئة املرصية العامة للكتاب1409( ،هـ1989 -م).

 -العقــود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرســولية للخزرجــي (ت 812 :هـ)،

تصحيح حممد بسيوين عسل ،مطبعة اهلالل ،القاهرة (1329هـ1911-م).

 -الغيث املســجم يف رشح المية العجم للصفدي (ت764 :هـ) ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط1395( 1هـ1975 -م).

 -الفهرست للنديم (ت 380 :هـ) ،حتقيق :أيمن فؤاد سيد ،مؤسسة الفرقان

للرتاث اإلسالمي ،لندن ،ط 1430( 1هـ2009-م).

 -الفوائد واألخبار البن دريد (ت321 :هـ) ،ضمن (نوادر الرســائل) ،حتقيق:

إبراهيم صالح ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1407( 2هـ1986 -م).

 -فوات الوفيات ملحمد بن شــاكر الكتبي (ت764 :هـ) ،حتقيق :إحســان

عباس ،دار صادر ،بريوت.

 -القاموس املحيط للفريوزآبادي (ت817 :هـ) ،مؤسســة الرسالة ،بريوت،

ط1416( 5هـ1996 -م).

 -القواعد الكربى املوســوم بـ :قواعد األحــكام يف إصالح األنام لعز الدين

عبــد العزيز بن عبد الســام (ت 660 :هـ) ،حتقيق :نزيه كــال محاد وعثامن مجعة
ضمريية ،دار القلم ،دمشق ،ط1421( 1هـ2000-م).

 -الكامــل البن عدي (ت 365 :هـ) ،حتقيق :حييى خمتار غزاوي ،دار الفكر،

بريوت ،ط  1409( 3هـ1988-م).
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 -كتاب البسملة أليب شــامة املقديس (ت 665 :هـ) ،حتقيق :عدنان بن عبد

الرزاق احلموي العلبي (رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة أم درمان اإلسالمية سنة

 1422هـ2001-م).

 -كشــف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة (ت1067 :هـ)،

تصوير مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت.

ِ
اخليــري (ت 894 :هـ)،
 -اللمع األملعية ألعيان الشــافعية لقطب الدين

خمطوط يف دار املخطوطات يف بغداد ،برقم (.)8642

 -املجروحــن البن حبان (ت 354 :هـ) ،حتقيق :حممــود إبراهيم زايد ،دار

الوعي ،حلب ،ط1396( 1هـ1976-م).

 -جممع الزوائد ومنبــع الفوائد للهيثمي (ت 807 :هـــ) ،دار الكتاب العريب،

بريوت ،ط1402( 3هـ1982-م) ،وكُتب يف الداخل« :دار الكتب العلمية»!
 -خمترص املزين (ت264 :هـ) ،دار املعرفة ،بريوت.

 -املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (ت 458 :هـ) ،حتقيق :حممد ضياء الرمحن

األعظمي ،دار اخللفاء ،الكويت (1404هـ).

 مسند الشافعي (ت204 :هـ) ،انظر :ترتيب مسند اإلمام الشافعي. -املطرب من أشــعار أهل املغرب البن دحيــة (ت633 :هـ) ،حتقيق :إبراهيم

األبياري وآخرين ،مصور عن طبعة املطبعة األمريية يف القاهرة (1993م).

 -معجم األدباء لياقوت احلموي (ت 626 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار

الغرب اإلسالمي ،ط1993( 1م).
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 معجم البلدان لياقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت (1397هـ1977-م). معجم الشعراء للمرزباين (ت384 :هـ) ،صححه وع ّلق عليه كرنكو (ت:1372هـ) ،دار اجليل ،بريوت ،ط1411( 1هـ1991 -م).
 املعجم الكبري للطرباين (ت 360 :هـ) ،حتقيق :محدي السلفي ،مكتبة العلومواحلكم ،املوصل ،ط1404( 2هـ1983-م).
 املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة للسخاوي(ت 902 :هـ) ،صححه :عبد اهلل الغامري (ت1413 :هـ) ،طبع مركز أهل السنة،
كجرات اهلند ،ط2004-1425( 1م).
 مقامات احلريــري (ت516 :هـ) ،ضمن رشح أمحد بن عبد املؤمن القييسالرشييش (ت619 :هـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،املؤسسة العربية احلديثة،
مطبعة املدين ،القاهرة.
 -املواهب اللدنية باملنح املحمد ّية للقســطالين (ت  923هـ) ،حتقيق :صالح

أمحد الشامي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1412( 1هـ1991-م).

 املوشــح للمرزباين (ت 384 :هـ) ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار هنضةمرص ،القاهرة (1965م).
 ميزان االعتدال للذهبي (ت 748 :هـــ) ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،داراملعرفة ،بريوت.
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 هناية األرب يف فنون األدب للنويري (ت733 :هـ) ،حتقيق :الباز العريني،اهليئة املرصية للكتاب ،القاهرة (1412هـ.)1992 -
 هداية الســالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك البن مجاعة (ت767 :هـ)،حتقيق :نور الدين عرت ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1414( 1هـ1994-م).
 هدية العارفني للبغدادي (ت1339 :هـ) ،تصوير مؤسسة التاريخ العريب،بريوت.
 الــوايف بالوفيات للصفدي (ت764 :هـ) ،حتقيــق :جمموعة من املحققني العربواملسترشقني ،دار النرش فرانز شتايز -شتوتغارت ،ط1412( 3هـ1992 -م).
 الوساطة بني املتنبي وخصومه للجرجاين (ت 392 :هـ) ،حتقيق :حممد أبوالفضل إبراهيم وعيل حممد البجاوي ،تصوير املكتبة العرصية ،بريوت.
 وفيــات األعيان البن خلكان (ت681 :هـ) ،حتقيق :إحســان عباس ،دارصادر ،بريوت.
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ِّ
للمحقـق عن
صدر
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1النبــي ﷺ يف رمضــان .ط1428(2هـــ2007-م) ،ط1430( 3هـ-
2009م) ،ط1433( 4هـ 2012 -م).
وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلســن الثقافية اإلسالمية .أ ّما

الطبعة األوىل فكانت سنة (2003م) عن دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القــرآن .ط1429(1هـ2008-م) .ط1435( 2هـ -
2013م).
 -3أدب املتعلم جتاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ2008 -م).
 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ2008 -م).
 -5توضيح قطر الندى للعالمة األســتاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي
 :عناية وتقديم .ط1429( 1هـ2008 -م) ،ط1433( 2هـ2012 -م)،
ط1437( 3هـ2015-م).
 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).
 -7موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب (من خطب النبي ﷺ واخللفاء الراشدين)
عيل القاري (ت1014 :هـ) :دراســة وحتقيق .ط1430(1هـ-
للعالمــة ّ
2009م).
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 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ 2009 -م).
 -9قادة األمــة يف رمضان .ط1431( 1هـــ2010 -م) ،ط1434( 2هـ-
.)2013
 -10رعايــة األرسة املســلمة لألبنــاء :شــواهد تطبيقية مــن تاريخ األمة.
ط1431(1هـ 2010 -م).
* عرش رســائل يف التفســر وعلوم القــرآن لإلمام جالل الدين الســيوطي
(ت911 :هـ) :دراسة وحتقيق ،وهي:
 -11رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح.
 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة.
 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.
 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.
 -17الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.
 -18املحرر يف قوله تعاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
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 -20اإلشارات يف شواذ القراءات.
وهذه الرســائل العرش صــدرت يف جملدين ،ط1431(1هـــ 2010-م)،
ط1432(2هـ2011-م).
 -21األخبار املروية يف ســبب وضع العربية للسيوطي :تقديم وحتقيق .ط1
(1432هـ2011-م).
 -22الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة للسيوطي :دراسة وحتقيق .ط1
( 1432هـ 2011 -م).
 -23وداع رمضــان لإلمام أيب الفــرج ابن اجلــوزي (ت597:هـ) :حتقيق
وتقديم .ط 1432( 1هـ 2011 -م) ،ط1437( 2هـ2016-م).
 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشــور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن
أمحد الديريني(688-612هـ) :حتقيق وتعليق.ط1432(1هـ2011 -م).
 -25نداء إىل اآلباء واألمهات (مطوية) .ط1432( 1هـ 2011 -م).
 -26دليلك إىل العمل اليســر واألجر الكبــر (مطوية) .ط 1433( 1هـ -
2012م).
 -27البارق يف قطع السارق للســيوطي :حتقيق ودراسة .ط1434( 1هـ -
2012م) .ط1437( 2هـ 2016 -م).
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 -28الضابطية للشــاطبية الالمية لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق .ط1
(1434هـ 2013 -م).
 -29املسألة يف البسملة لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق .ط1434( 1هـ
 2013م). -30أربعون حديث ًا من جوامع الكلم لعــي القاري (ت1014:هـ) ،عناية.
ط1434( 1هـ2013-م)( .نرش يف جملة الضياء).
 -31أفكار حول رمضان ( مطوية ) .ط1434( 1هـ2013-م).
 -32تعظيــم الفتيا لإلمام أيب الفرج ابن اجلــوزي البغدادي (ت597:هـ)،
حتقيق .ط1434( 1هـ2013-م).
 -33رحــم اهلل رج ً
ال (األعامل التــي دعا النبي ﷺ لعاملهــا بالرمحة) .ط1
(1434هـ 2013 -م).
 -34جناح اللؤلؤ (كلامت يف مكانة األم) .ط1434( ،1هـ 2013 -م).
 -35رســالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة للعالمة الشيخ عبد الكريم
الدَّ َبان :تقديم وعناية .ط1435( 2هـ2013-م) ،أما الطبعة األوىل فكانت
عن دار البحوث بديب1424( ،هـ2003-م).
 -36عمر بن اخلطاب والقرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
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 -37الوزير ابن هبرية وخواطره يف القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -38القرآن دليلنا .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -39التفسري يف جمالس التذكري .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -40أحباب اهلل يف القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -41قادة األمة يف رحاب القرآن .ط1435( 2هـ .)2013 -
 -42الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشئة األجيال .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -43الرتبية القرآنية وأثرها يف التنمية البرشية .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -44الوقف عىل القرآن .ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -45تكوين مكتبة لألبناء .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -46الكتاب بني اإلعارة واالستعارة .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -47الرتاث وإشكالية النضج واالحرتاق .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -48رســالة يف علم الرصف لألستاذ الشــيخ عبد الكريم الدَّ بان التكريتي.
عناية .ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -49تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع .ط1436( 1هـ 2014 -م).
 -50وظائف العقل يف القرآن .ط1435( 1هـ 2014 -م).
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 -51اإلمام الزركــي وكتابه الآللئ املنثورة يف األحاديث املشــهورة .ط1
(1436هـ 2015 -م).
 -52قيمة العمر :خمتارات شعرية ،مجع واختيار .ط1436( 1هـ2015-م).
 -53ثقافة الرجوع عن اخلطأ .ط1436( 1هـ2015-م).
 -54منجزات علمية يف رمضان .ط1436( 1هـ2015-م).
 -55أوحد النحــاة العالمة أمحد بن حممد احلنــاوي (848-736هـ) .ط1
(1436هـ2015-م).
حاج (من وحي حج 1435هـ) .ط1436( 1هـ2015-م).
 -56خواطر ّ
 -57املجموعة النفيسة للعالمة األستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ بان التكريتي.
عناية .ط1437( 1هـ2015-م).
•

•

•

