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 مع تحقيق كُتُب التراث
 براهيم السامرائيإللدكتور                 

 

ر الكالم على التراث وضرورة العناية به،  ودهك كتهي اهم العوضهو  ن هر كث
اأااكوا  ولغط آخرون أخذوا بحعاسة عارعة ال تقوم  ت،عن أهل العلم أكركوا حقيق

طوطها  عشهاركة . ثم انبرى حشك إلى تحقيه  طاف هة عهن العخةعلى دواعك راسخ
عهن ههءالء لهم يهكركوا أن حالتحقيه خ للعخطهوط  حياء التراث. ولعل ن را  إام  معنه

 ضااا  القليل عنها ع يك.إقيقت،  وأعا عا زاك على هذا اهم يعنم بسط ح

ن التحقيههه  بسهههط الحقيقهههة وأعههها االضهههااا  التهههم ن هههكها اهههم حواشهههم إدلههه   
ن عههن أهههم عهها إي ضههري عههن ال افههكة. الكتههي العحققههة اههالكثير عنههها زيههاكة ال تقههكم أ

كة الكتهاي الههذي يضههطل  ينبغهم للعحقهه  أن يتبه  بهه، أن يكههون ذا كرايهة كاايههة بعهها
و ههك اههم نهها الكتههاي عبههارة  اعضههة أو  إذاذا تههم لهه، ذلههي اهههو يتودهه  إبتحقيقهه،  اهه

 ط  بين أوبال،.أاسك الكتاي ود ب، عن  هت، أو سقطا   ععكوال   نبا  

ال إت ههي ععراتهه، كههالتعري  بعلههم لههم يههذكر عنهه، وهههو عسههءول أن يعههر  بعهها 
   وأنشك أبوذا ورك عثال  إوالكنية تلي ععا ال ين رك بها واحك عن العشاهير  ا  الكنية

وليس أبا ععهرو الشهيبانم  عثال   "العالء "ابنععرو االعحق  عضطر أن يقط  أن، 
يهههة عهههن بهههول. ودهههك يكهههون بهههاحي الكنأو العكهههس  ويءيهههك ذلهههي بالهههكليل العلعهههم العق

عالم ولكن، لم يعر  بها ويشتهر  كعا اشتهر بلقب،  والعحق  ام هذا عضهطر األ
 ."ال احظ"الذي ورك ام النا هو  "أبا عثعان"أن يشير ام حواشي، أن 

والعحقهه  علههزم أن يبههل إلههى حقيقههة الههنا باالعتعههاك علههى النسهه  البههحيحة 
نسههخة العبههن  أو  نهههاأأو  العأعونههة  وتقههوم بههحتها علههى أسههاس عههن دههكعها عههثال  
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أخهههذوا عنههه، ولزعهههوا حلقهههة كرسههه،. ودهههك تكهههون نسهههخة د ر فههه  علهههى  نابنههه، أو أحهههك الهههذي
عهالم العشهاهير اهم علهم هها نسهخة أحهك األنالعبن  وواا  علهى عها  هاء ايهها  أو أ

عن العلوم. وكان األوافل حرابا  على أن يكون لهم شمء عن هذا الضبط اقك كدقوا 
يبتغون عن إ اكة العلم وضهبط عهواك   ووبلوا إلى عا كانواام نسخهم ودابلوا ودرأوا 

 ."التحقي "وهذا هو 

ثم أدبل على التحقي  ام أوافل هذا القرن وأواخر القرن العاضم  عاعهة عهن 
أهل العلم اقهكمعوا عهن النبهوا النااعهة عهواك كانه  عبهاكر للكارسهين  وبهين ههءالء 

حققههين عزعههرة بههالحة عههن ال ن ههر عههن  يههر العههري وهههم طاف ههة عههن العستشههردين عهه 
 العري.

 يههر أننهها ن ا ههأ اههم هههذا العبههر حههين ن ههك كتبهها  تتبههل بههالتراث لههم يتهيههأ لههها 
إلههى الضههبط البههحيد والتههكدي  العطلههوي. وال  أهلههها عههن حعلههة العلههم ا ههاء  ع تقههرة

  وههو "عحقه "نم القافم على نشهر  يقهال له، أن للكتاي أن يحعل ب ة التحقي   و يعك
عهههره لهههها الهههوهم والخطهههأ والغعهههوه بسهههبي عهههن عبهههث الناسههه   خطهههأ   يقهههكمم عهههاكة

ٍ  يعهرم  بهها للعشههور  وتبحي ا  وسقطا   والعحق   اال ععا بين يكي، عكت يا  بحهوا
 الذي عن الشهرة بعكان.

عويين أو العباسهيين أو ي عرم  بالخل اء الراشكين أو األ اهل عن حا ة إلى أن
ل اهههيعن عهههري  بهههأبم بكهههر وععهههر وعثعهههان وعلهههم عهههراء والقهههاكة والكتهههاي  عههها تقهههو األ

وععاوية وعبكالعلي والرشهيك والعتوكهل والععتبهم و يهر ههءالء عهن األعيهان الخل هاء  
 وعا تقول ايعن عري  بالح اج  وابن زياك  وزياك بن أبي، و يرهم 

 وعا تقول ايعن عري  بالخليل بن أحعك والكسافم وال رماء والعبرمك و يرهم 

ل اهههيعن عهههري  بأولفهههي األعهههالم العشهههاهير وأ  هههل تعريههه  ن هههر ال ثهههم عههها تقهههو 
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 خابة الخابة  يعراهم إالم 

هههو أخبههار أبههم القاسههم  خ1حوكههان أن نشههر اههم بغههكاك كتههاي اههم التههراث اللغههوي
الز هها م  وهههو نعههط عههن التبههني  ينههكرج اههم طاف ههة عههن الكتههي القكيعههة كالكاعههل 

 ،.ك وأعالم أبم علم  وأعالم الز ا م ن سللعبر 

ن  علههة بههالحة عههن أوكههان لههم أن دههرأ  دههراءة عسههت يك هههذا الكتههاي او ههك  
العحقهه  إلههى ذلههي اههم  أخبههار  وعههواك  ورك  اههم حأعههالمخ الز هها م ن سهه،  ودههك أشههار

سههاعك العحقهه  علههى ضههبط الههنا عنههك العقابلههة والعرا عههة. حواشههي،. ولعههل هههذا دههك 
لمخ وال و هوك له، اهم حاألعها دكرا   ير دليهل عهن عهاكة الكتهاي ي نشهر أول عهرةعلى أن 

كي. ولههم يتهيههأ للعحقهه  اههم هههذا ال ههزء عهها كنهه   واههم  يههر  عههن عبههاكر اللغههة واأل
أر ههو  عههن إحكههام الههنا وضههبط عاكتهه، وبسههطها واضههحة  للقههار . لقههك عههره لهههذا 
ال ههزء عهها بههر  عنهه، الحسههن عههن السههقط والتبههحي  والههوهم  وههها أنهها أعههره لهه، 

قهة التحقيه  وعها ههو عهن وا هي العحقه   وعها يخهرج ألتبيمن ذلي  ثم ألشهير إلهى طري
 عن وا ب، اأدول 

 البي   11 اء ام الب حة  -1

خ ععروا، ويح ظ،  نعا العر  بالربابا ا  و   حيريم

اقههال  عهها بههين  "يههريم "اعلمهه  العحقهه  تعليقههين علههى البيهه   األول علههى كلعههة 
 العضاكتين حيريك القوسينخ سادط عن األبل.

عن األبل اأين و ك   لم  لذي أشار إلي، العحق  سادطا    إذا كان هذا اأدول
خ كون  يهر   لههيس  ي شهر العحقه  إلهى ذلهي  ثههم ل هَم اعتقهَك أن السهادط هههو ال عهل حيهريم

                                                           

 . 1291أخبار أبم القاسم الز ا م  بتحقي  عبك الحسين عباري  بغكاك  خ 1ح 
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خ. شيفا    يوحم بالثقة  عل العحق  يختار ال عل حيريم

ذا كان حاألبلخ الهذي أشهار إليه، العحقه  اهم حاشهيت، نسهخة وحيهكة اكيه   وا 
 تيار تمم ل، هذا االخ

 وأعا التعلي  الثانم على هذا حالبي خ اكان دول العحق  ام حاشيت، 

 واللسان حعر خ  95لم نعثر على دافل، وام كيوان كهبل ال عحم  ا"

 "عا أحسن العر  ام العبيبا     دل البن ديس أخم الرديا  

 انتهى كالم العحق  

م النا الذي أشار يريك البي  ا "لم نعثر على دافل،"ن دول العحق   إدل   
إليهه، ع يههك  ذلههي أنهه، ا تهههك الههم ي ههك القافههل  لكههن عهها اافههكة دولهه،  واههم كيههوان كهبههل 

ن ا  بالبي  ام نا الكتهاي  و ... وعا عالدة بي  ال عحم  95احكذاخ ال عحم  
ن إل اظ ليس بشمء  وال يخولنا أن نقول  بيتين ام الوزن والقااية وبعه األات ا  ال

 القافل واحك  اأين هذا عن ذاي ن إهذا عن هذا  أو 

ن هههذ  الحواشههم ليسهه  ذا  ا  ن هههذا لههيس عههن التحقيهه  اههم شههمء  و إأدههول  
 ديعة. وكهبل ال عحم بواب، أبو كهبل.

 دول العبن   19و اء ام الب حة  -9

 أنشكنا األخ ٍ ام ععنى دول س يان 

م عههن هههذ  ال علههة اههم الكتههاي  وال ودهه  عليههها  ولههأدههول  لههم يسههت ك العحقهه  
 تكاع، إلى أن يتساءل  عا دول س يان  هل العراك البي  الذي أشرنا إلي، 
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 يري ععروا، ويح ظ،...

 ويعنم أن القافل يكعى حس يانخ وعن يكون هذا 

خ 2خ ههٍخ اههم حاشههية ح بتر عههة حاألأدههول  لههم ي عههن العحقهه  عههن كههل هههذا إالم 
إلههى حاألخههااٍخ ليقهول لنهها إنهه، سههعيك بههن عسههعكة. كأنه، حسههي أن القههار  يههذي اهعهه، 

عراهه، الشههكاة الههذين يواألبههغر و يرهعهها. وكههل هههذا ععههرو  اآلخههرين وعههنهم األكبههر 
ههو عهن بهاي  خ ٍ وأضهراب،ة القكيعهة. والتعريه  بهاألعرنوا على دهراءة الكتهي اللغويه

عههالم الهههذين ال أن ت هههوامر الحاشههية لغيههرهم عهههن األ نعههها ينبغههما  التعريهه  بالعشههاهير  و 
 .نرسييعراهم الكثير عن الكا

 و اء ام الب حة ن سها بعك دول األخ ٍ العتقكم البي   -9

 الخااه  العقيم  عا َشكي بعيس  َرْحال  وال َدَتبا

أدههههول  أراك الشههههاعر أنهههه، خههههااه عقههههيم يعههههيٍ اههههم كعههههة ويسههههر اههههال يتكلهههه  
 الرحيل.

يس  وههههم ا بهههل البههه يه وعههها أظهههن أن الشهههاعر يشهههكم "الرحهههل" و"القتهههي" بهههالع 
نعههها "يشهههكم الرحهههل والقتهههي" بهههالَعنس وههههم النادهههة ا  ء عهههن الشهههقرة  و خهههالط بياضهههها شهههم

البههازل البههلبة  اهههو يشههكم بالواحههكة "الَعههنس" بههالنون ال بههال ع  "العههيس" وهههم كلعههة 
 ن، لم يعثر على دافل،.أخرى. ودك عل  العحق  على البي   أ

ودك أعقي العبن  هذا البي  بكالم  ولهيس عهن بهلة بهين السهاب  والالحه  
 ل بعك البي  اقا

 و ير  يقول  الَشوَكل العيعنة والعيسرة عن العسكر...
أدول  لقك اطن العحق  إلى انقطا  الكالم ععا دبل، اقال  ولعل هنهاي نقبها  
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 ام العخطوط.

 دول العبن   95و اء ام الب حة  -9

 ... أخبرنا ابن كريك دال حكثنا عبكالرحعن عن األبععم دال 

أن يشههير إلههى "عبههكالرحعن" ايضههي  اههم حاشههيت، "ابههن أدههول  كههان علههى العحقهه  
 أخم األبععم".

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -9

بههن العبههاري أبههم الشههي ف يراعهه، إلههى عحعههك يحيههى أخبرنهها اليزيههكي عههن ععهه، 
 اليزيكي... ودك عل  العحق  على النا اقال 

 .9/999شبا  والنظافرخ النا بتعاع، ام حاأل
كعها أشهار العحقه  بشهمء دليهل عهن شهبا  والنظهافرخ ام حاألأدول   اء النا 

شهبا  ك اهم حاألي از  ولكن العحق  أ  ل ذكر "عن ععم، أبم الشي " التم ال تو ا 
ههه، أبهههو  والنظهههافرخ والتهههم لهههم يسهههتغربها العحقههه  وال ودههه  عليهههها. ولهههم يسهههأل َعهههْن "ععم

 الشي " هذافف

 دول العبن   99و اء ام الب حة  -9

 ل ارية عن األعراي خر   اتعريَه لها ر ل اقال  .. وأنشك .
 م ع سَحن ر  الحيهيسير ا          م راكيهها أببرنههيا أعمت

 َحْثيا  وأحعم حوزة الغافي  عا زل  أحثم الترَي ام و ه،

 اأ ابتها أعمها 
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 ي  التُّرَي على الراكي  يعن َحثْ   ذ دالهوا َتَأييْيت ههه،  إالحبن 

َحثْههوا  أو َحثَههى يحثههم َحْثيهها  بالعههكم  ال َحثَهها اههالن التههراي يحثههو م  يقههدههال الز هها
ذا تودم   وتحبيْس ". انتهى كهالم إلقبر والتشكيك حكذاخ دبك  وتععك   وتأييْي  با

 الز ا م.

 أدول  لم ي طن العحق  إلى أن الكالم ععكول عن  هت، وأن البواي 

نه، م َحْثيا  بالياء ولهيس حبالعهكخ ألَحْثوا  وحثى يحث يقال َحثَا االن التراي يحثو
 ال ععنى للعكم اال عل  ير ععكوك  وهل العكم لقي ام هذ  األاعال اليافية ف

 قول نالم الز ا م انقيع، على البواي اولنعك إلى بقية ك

 ذا تود   وتحبيس ".إعك  بالقبر والتشكيك  وتأييْي  "وتأييْي  دبك  وتع

 "العحقهه "ال يعنههم القبههك والتععههك كعهها  ههاء اههم الههنا ألنم الَحثْههَو أو الَحثْههَم 
 بل القبك والتععك هو الَتأيمم.

 اج هو   ر ز عشهور للع 92و اء ام الب حة  -1

  اءوا بَضيد هل رأي  الذفي دط       ذا َ ني الظالم واختلطإحتى 

ودك عل  العحق  تعليقا  ام ستة أسطر أكرج اي، أسعاء الكتي التم ورك ايهها 
 ز وكلها كتي نحو  وكان علي، أن يقول إن الر ز للع هاج اهم كيوانه، وههو عهن الر 

 النحو القكيم هذا الشاهك العشهور. شواهك النحو العشهورة  وهذا يعنم أن ام كتي

 بي  أبم النواس ام دبيكة يرثم بها األعين  95و اء ام الب حة  -9

 قابراقك ععمر  ععن أحيم الع  حب،أبعن ال كوٌر لفن ععمر  
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 عثل كَتَب  بالتخ ي  وال و ، للتشكيك. أدول والبواي  َعَعر ْ 

 دول العبن   99و اء ام الب حة  -2

كريههس بههن عبههكالكريم أبههو الحسههن الععههري إحههكثنا أخبرنهها ابههن األنبههاري دههال  
حهكثنا الزعخهم بهن خالهك عهن   حوا عحعك بن حيمان البغوي دالحكثنا أبو األ  دال

 "أتبنون بكل ري  آية تعبثون".  عزم و ل ابن  ريد عن دول الل،

عههالم التههم َعههَرَه لههها عهها َعههَرَه عههن ولههم يعلهه  العحقهه  بشههمء عههن هههذ  األ
 ع انبة البواي.

عههالم وأن يكههون القههار  أن يطعههفنم إلههى بههحة هههذ  األأدههول  كههان عههن حهه  
 على ثقة عن هءالء الذين يتركك ذكرهم ام علوم القرآن.

 ل العبن  دو  99و اء ام الب حة  -15

... عهن ابهن السهكمي  دهال عحعهك بهن عقيهل وبهالل ابهن  ريهر   أخبرنا الز هاج
 الري  ال بل...

 أدول  والبواي  دال ععارة بن عقيل بن بالل بن  رير 

  وتههاري  بغههكاك للخطيههي 195لبههاء لبنبههاري  اانظههر تر عتهه، اههم نزهههة األ
19/999. 

 دول العبن   91و اء ام الب حة  -11

 ديل للبن الخالا اهعي ان...... وعن، 

 أدول  والبواي  أ ْعه  ان وهو اللبن وكذا أ ْعه ج وعاهج  انظر اللسان حعهجخ.

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -19
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رباح  ال راك  والس 

 أدول  والبواي السرياح بالياء العثناة  انظر اللسان حسرحخ. 

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -19

 ي  نبل السهم العريه.والسح

 ل الطويل.اأدول  والبواي  أن السيْيَح  عن الر ال والسهام والنب

 دول العبن   92و اء ام الب حة  -19

 حبكسر ال يم عثل َعل ع خ... بل الحج القبك  يقول َح      االنا  أو 

 .أدول  والبواي  َحَ     عثل َكَتْب   

 دول العبن   99و اء ام الب حة  -19

... األبيهها  ودههك  ملخ ههٍ دههال أنشههكنا ثعلههي ععهها رآ  بخههط العوبههكنا األأنشهه
 عل  العحق  ام حاشيت، اقال 

فلهها اهم  عيه  العظهان خهل بهها كيوانه، كعها لهم نعثهر علهى نسهبتها إلهى داأععا 
 ليها.إالتم ر عنا 

هو للعوبلم   أدول  ليس ثابتا  أن الذي أنشك  ثعلي ععا رآ  بخط العوبلم
و شهاعر وع غهنم  وي هوز أن ا رسع، العوبلم بخط، أنه، له، اههيكون عوال يعكن أن 

 بيا  ععا اختارها للغناء وعختارات، كثيرة.تكون األ

ثههم إنم عهها يسههعى حكيههوان العوبههلمخ هههو شههعر  ععهه، أحههك الععابههرين وال يعكههن 
 شعار شاعر دكيم بأي و ، عن الو و .كون عا ي ع  ام عبرنا عستوايا  ألأن ي
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عهها يشههعر أن الههنا دههك تههكاخل بعضهه، بههبعه  91البهه حة و ههاء اههم  -19
ابار ال يت ، إلى بورة واضحة وذلي كعا ورك  ودك يكون دك عهره للهنا َخهْرم 

 دط  بين أوبال،  وهذا هو 

 ببهه    عرابههم دههال  يقههالحههكثنا ثعلههي عههن ابههن األ  خ ههٍ دههالأخبرنهها األ
عهر اقهال له، أبهو ل عهن دهريٍ ي رعهى بشهري الخأبو بكر بن عياٍ حكذاففخ وكان ر ه

ذن ال تهءعن به، حتهى إالخعر  اقال ل، القرشم   ا  يحلبكر بن عياٍ  زععوا أن نبيم 
 يبر  األكع، واألبرا.

نه، ال يت ه، أن الهنا  يهر عسهتقيم و أتهى نا الكتاي  ولم يشهعر العحقه  ان
 اي، شمء عن ععنى.

كهر أدول  وال بك أن يكون الكالم بعهك دوله،  " ببه " خبهر آخهر روا  أبهو ب
بهههن عيهههاٍ بعهههك سهههقوط األسهههانيك كعهههاكة بهههاحي الكتهههاي حهههين يبهههكأ الخبهههر ي بهههكمر  ا

 بقول،  أخبرنا...

خ ههٍ عههن ثعلههي عههن ابههن األ وععهها يءيههك هههذا أن الخبههر األول الههذي أخبههر بهه،
 األعرابم  اء كاعال  بعك أن انتهى عن دول أبم بكر بن عياٍ  اقك  اء 

ببهه   عرابههم دههال  يقههال ألحههكثنا ثعلههي عههن ابههن ا  أخبرنهها األخ ههٍ دههال
 بالطعام والشراي والري  والكالم وهو الغبا...

 دلهههههه   لههههههم يهتههههههك العحقهههههه  إلههههههى هههههههذا الخلههههههط الههههههذي أكمى التكههههههرار والسههههههقط. 
 بتعليقههههه، علهههههى أبهههههم بكهههههر بهههههن ع يهههههي أنههههه، لهههههم يكتهههههرث عهههههن كهههههل ذلهههههي إالم وعهههههن ال

 ن، َأْسكي كوام أحك الرواة عن عابم...أعياٍ اقك عرم  ب، ام الحاشية و 

 أين التحقي  وأين النا البحيد عن هذا الععل النادا 
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 دول العبن   92و اء ام الب حة  -11

 خاَلَلة وخالال عن العوكة.يقال َخاَلْل  الر ل ع  

وعهن  ك هام  يهر ابهيد ك ام وا هي واهيم ا خالية ألنم ا أدول  والبواي  ع  
 أ ل هذا عابوا على العتنبم دول، 

 ل ٌل.اح عر الذي هواال يبرم األ

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -19

   الر ل العحتل الحال...والخليل أيضا  

 أدول  والبواي العختل بالخاء العع عة ولعل، عا يحعل على خطأ العطبعة.

 دول العحق  ام حاشية ل،  و اء ام هذ  الب حة أيضا   -12

الحسهن بهن علهم "لم نعثر ل، على تر عة" والعقبوك بالتر عهة ههو أبهو سهعيك 
 بن بكر العكوي.ا

ذا عرانهها أن إتر عههة ولكههن عهها ععنههى هههذا التعليهه  بههحيد أنهه، لههم ي ههك   أدههول
عشههرا  عههن أعثههال هههذا العههكوي دههك ورك  اههم الكتههاي ولههم يعلهه  عليههها العحقهه  وال 

 لها تر عة. حاول أن ي ك

اا  ببلكة "سن ار"  91و اء ام الب حة  -95 دول العحق  ام حاشية ل، ععرم
 وهو دول، 

 بلكة ام شعال العرا  ام العنطقة ال بلية.

أدهههول  إني التعريههه  بالعهههكن والحواضهههر والعواضههه  التهههم تهههرك اهههم كتهههي التهههراث 
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يهههادو  القهههكيم ينبغهههم أن يسترشهههك اهههم التعريههه  بهههها بعبهههارة البلهههكانيين األدهههكعين وعهههنهم 
  وذلهي ألنم عاضهم ههذ  العواضه  والحواضهر  يهر حاضهرها  اههل كهان واثقها  أن عثال  

 .دليم آخر عثال    ألم تكن تابعة  "سن ار" ام زعن الععتضك العباسم عن العرا 

 الر ز اآلتم  99و اء ام الب حة  -91

َلب ،ْ   ل، عن اللءم كالء ي ذب ،ْ    عا زال عذ د رمَي عن،   

 بواي طالء ي ذب،.أدول   وال
 يراك  الر ز العذكور.إء  الحبل كعا شرح، الز ا م بعك والطال

 بي  عن عقطوعة عن عخل  البسيط هو  99و اء ام الب حة  -99

 تلي التهم ساك  ألوانهم   ذكمرنم عارضم بنها   
 اعها أراهها وال ترانهم   حبيبة لم ح ب  عنهها 

 .وانمأدول  ال بك أن يكون البواي ساك  الغ

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -99

 بععم...عن ثعلي عن أبم ن كة عن األ ،أخبرنا ن طوي

 "لبههاءنزهههة األ"حعههر النحههوي اههم بههاري األأدههول   ههاء اههم تر عههة علههم بههن الع
   وحكى ثعلي عن ابن ن كة..."الرواة  نبا"إو

 عن عقطوعة  99اء ام الب حة  و  -99

 عن الكهر أو سا  الحعام إلى القبر      عضى لفن اتبع  عينيي عا لععري
 ولو كن  تعريهن عن ثبهج البحر              لتستن ذن عهاء الشءون بأسرهها

 ن كن حبالكال العهعلةخ.تأدول  والبواي  لتس

 دول العبن   99و اء ام الب حة  -99
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 والببر  لغة ام الببر لهذا العرم حكذاخ.

بر" بالشكل اتكون  والَبهْبر حبسهكون البهاءخ أدول  كان ال بك عن ضبط "الب
 لغة ام "الَبب ر" بكسر الباء.

 البي   15و اء ام الب حة  -99

 أال َعْن لقي عون  بالنوافي...

 أدول  والبواي عوث  حبالثاء العثلثةخ.

 دول العبن   99و اء ام الب حة  -91

 حل ن برأسها.... ارأى  ارية كأنها عهرة عربية حولها َحوار  ي كمينها وي

سههلوي ابههيد دههكيم  أكثههر عهها ن ههك  اآلن اههم العاعيههة أأدههول  والحلهه  بههالرأس 
 العرادية.

 دول العبن   99و اء ام الب حة  -99

 أخبرنا ابن شقير أحعك بن الحسين دال أخبرنا ثعلي... 

بغيهة ن وهو أبو بكر بن شقير النحوي  انظر أدول  والبواي أحعك بن الحس
 .195الكعاة  ا

 البي   21 و اء ام الب حة -92

 ن ن ق  اأكسك عا تكونإا   وكعا أشياء نشريها بعال

 ...أدول  والبواي  اعا أشياء

ليههها العحقهه  اههم إ  والتههم ورك  اههم "اللسههان" وأشههار وهههم الروايههة البههحيحة
 حترام النا" كعا يقولون.الم يبحد األبل وليس هذا عن باي "حاشيت، ولكن، 
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 البيتان  29 و اء ام الب حة -95
 حتهى تعر حهالوة التعر   دالوا َتَعري الس  نافلهها 

 ارخ اللعوس بثاب  ال قر   ذاإلسنا عن العتأزمعين 

اهو ي هرح ببهعوبة الزعهان  ن الليعوس عن يلعس نسب، اي ك اي، ضع ا  إ دل  
 وير ي اينكد إلى عن هو أشر  عن،. كذا  اء ام شرح الز ا م  اأين "ارخ" 

 ك ي وز أن نحعلها على خطأ العطبعة.وبعك اق

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -91

 دتل عبعي بن الزبير نابئ بن ظبيان أحك بنم عايٍ بن عالي...

 أدول  والبواي  أحك بنم عافٍ...

 دول العبن   29و اء ام الب حة  -99
 ... ااست ار بسليعان بن سعيك بن البعر بن...

م العههري "البههعر" بالبههاك العهعلههة  وهههو عههن  يههر أدههول  ال يو ههك اههم أعههال
ن  عههة ألشههي "الغعههر" بههالغين العع عههة. وال يعكههن أن يكههون "الضههعر" بالضههاك العع

لهه  والم  أم أن يكههون "ضههعرة" بالتهاء عههن  يههر عههالشههور ايعهها أولهه، ضههاك عهن األالع
وعههن هههءالء ضههعرة بههن ضههعرة النهشههلم وهههو أحههك الشههعراء ال ههاهليين  انظههر سههعط 

 .999آللئ  اال

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -99
 ... العا أخبر ب تك، خشية حكذاخ وتذعيَم أن يقتل، عالنية.

 ل  والبواي  خشي، عثل َنسي،.أدو 

  و اء ام هذ  الب حة أيضا   -99
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... النهههوح  عهههه  نافحهههة  وهههههو عبههههكر ينهههيد حكههههذاخ للواحهههك واالثنههههين وال عهههه  
 والعذكر والعءنث.

 لبواي  وهو عبكر ناح ينوح...أدول  وا

و هاء اههم البهه حة ن سهها اههم الكههالم علههى العبهاكر التههم تههأتم وبهه ا   -99
 بل ظها للواحك واالثنين وال ع  وهم عثل "نوح" العتقكم دول العبن  

م وعكل.  ... كعا يقال  دوم رضم وعكل وبوم  ونسوة رضى وبوم

هههل "ر  عههه  أن الكهههالم  يهههر واضهههد للعحقههه  أنههه،أدهههول  الهههكليل علهههى  ههههو ى" و ض 
م" والبهواي  ع هام اليهاء  ثهم شهكمكإعبكر اعهال  وههو "رضهم" بكاللهة  الهواو اهم "بهوم

 " وهن َبْوٌم.ىض  ر  كل، عبكر اهن "

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -99

"والسليي  الالفم لبسن السالبة وهو السوك" وهذا اهم شهرح الكلعهة التهم ورك  
 ام بي  عن عقطوعة هو 

 علمي ع  ا بباح َنْوٌح ع سلمي    أو يرى لهم رهٌن بعشرين وك م

ن الكلعة ام البي  هم "عسهلمي" وال بهك أن تكهون ببهيغة اسهم ال اعهل إ  أدول
 ي" كعا ورك  عبح ة ام الشرح. وعلى هذا يكون الكالم ال "سلم 

هههههالبة بالتهههههاء بكاللهههههة  هههههالي وههههههو السهههههواك" ال الس  "والعسههههلمي  الالفهههههم لبسهههههن الس 
 ضعير حوهوخ.ال

ثههم  ههاء اههم الههنا عههن دههول الز هها م تكعلههة لشههرح "العسههلمي" العتقههكم  -91
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 ذكر  عا يأتم 

 اأخرج اعل، حأي العسلميخ على التوكيك حعال  على ل ظ "نوح"... 

أدهههول  ال ععنهههى لقولههه،  حعلهههى التوكيهههكخ الهههيس اهههم الكهههالم توكيهههك والبهههحيد  
ب ة للع هرك والعثنهى  عبكر ع ركا  حعلى ا اراكخ وهو عوضو  القضية ام ع مء ال

 وال ع  والعذكر والعءنث.

 دول العبن   22و اء ام الب حة  -99

كانهه  بثينههة تكنههى أمم عبههكالعلي  كههان شهههرة  عيههل بههها وبههبابتها بهه، وت ههادم 
 أعرهم تواَعَك  أهلها وتهكمكو ...

 لشهههرة  عيههلالعلي  وكههان أدههول  والو هه، أن يقههال  كانهه  بثينههة تكنههى أمم عبههك
 ... أن تواَعَك  أهلها وتهكمكو ... بها

االواو العاط ة ضرورية  والالم ال ارة اهم "شههرة" وزيهاكة "أْن" العبهكرية دبهل 
الم  ال عل "تواعك " كل، ععا كيه  يكهون اسهم "كهان"  ي ي أن يضها  إداعهة لل علهة  وا 

 العتأخر اعال  هو "تواعك "ف

 البي   155و اء ام الب حة  -92

ز ف   نعمم أم يكون لها ابطبار   أن أتاها أباكية ر 

ز ف  أدول  ال بك أن   ذا أتاها" وبذلي يتم الوزن.إيكون بكر البي   "أباكية ر 

 بل وياء العتكلم." ام أول الع ز بيافين ياء األيمم ثم ي ي أن يكون "نع

 دول العبن   159و اء ام الب حة  -95

 بن األحن .العباس ي   هاز " ام خبر عن عو  "ثم دضم حكذاخ اتولي 
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 أدول  والبواي  ثم َدَضى حعثل َرَعىخ...

دهههول العبهههن  اهههم الكهههالم علهههى حاألسهههعاءخ  159البههه حة  مو هههاء اههه -91
 العوبولةخ 

أسهعاء نادبهة اهم الخبهر ال   الهذي  وعهن  وعها  وأيمها  واألله  والهالم علم أنا
 عربة.أيما  وحكها اإنها ع ر ععراة إالم ي  ببلة  وعافك وعلى تتم إالم 

 أدول  وكان ينبغم أن يكون الكالم على النحو اآلتم 

ك ببههلة وعافهه ... ال تههتم إالم  علههم أن  الههذي  وعههن  وعهها  وأيمهها  واأللهه  والههالما
 نها ععربة.إ أيما وحكها احوهم  ير ععربةخ إالم 

عراي هذ  األكوا  العوبولة عا عكا أيما  وال و ، للتعري  كعها إاالكالم على 
 ة العحق .ورك ام دراء

 دول العبن   115و اء ام الب حة  -99

حهههههكثنا هشهههههام بههههن عحعهههههك الكلبهههههم عههههن أبيههههه، وعهههههن أبههههم عسهههههكين وعهههههن  دههههال
 عبكالرحعن بن الععرا أبم حسين زهير الكوسم...

أدههول  لعههل "الععهههرا" هههو "عغهههراء" بههالغين العع عههة ألنم عهههن أعالعهههم القكيعهههة 
عههالم عضههري  وال يعههر  اههم األعغههراء شههاعر عثههل حعههراء وعههنهم أوس بههن  "عغههراء"

"الععرا" بالعين العهعلهة. وكيه  يكهون "عبهكالرحعن بهن الععهرا  ههو أبهو حسهين زهيهر 
الكوسم  ال بك أن يكون دك عره للهنا ههذا عهن التبهحي  والهوهم عها أحاله، إلهى 

 هذ  الحال.

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -99

ههة يقههال لههها ... كههان حععههة بههن رااهه  الكوسههم عههن أ عههل العهه عم ري وكههان لهه،   
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ذا عضههى لههها إعتبههها حكههذاخ ايحههتقن ايههها العههاء اههالرطبههة  وكههان يغسههلها بالعههاء ثههم ت
 يوعان حلمها ثم نقضها حكذاخ اتعب حلساء حكذاخ عاء...

 أدول  ال بك أن يكون و ، الكالم 

ذا عضههى لههها يوعههان حلمههها ثههم ن ضههها إايههها العههاء اهه ... ثههم يعقبههها ايحههتقن
 ءخ اتعب...حبال ا

 وال أكري عا و ، ححلساءخ هذ ف

 دول العبن   111و اء ام الب حة  -99

 بكة َخَل ...... وأعا دول،   كا ام أ  

أدههول  إنم دههول العبههن  "وأعهها دولهه،" يشههير إلههى أن "األ بههكة" دههك ورك  اهههم 
دهههك سهههقط عهههن كهههالم  شهههعر أو نثهههر  وال و هههوك لشهههمء عهههن ههههذا. وههههذا يعنهههم أن شهههيفا  

 م ينبم، العحق  على هذا القط  والخرم.العبن  ول

 و اء ام الب حة ن سها ام الكالم على "األ بكة"  -99

ْكرة واألبرة حكذاخ والع  ول وال  قير والخيعل وال كعة حكذاخ...بهم الب 

أدهههههول  والو ههههه، أن يقهههههال  ههههههم البهههههكرة واأل بهههههكة حبالضهههههم والهههههكال العهعلهههههة 
كدة.... والقكعة حبالقا  العكسورة ال الراءخ  خ وكذا الع 

 البيتان  119و اء ام الب حة  -99

 م إلى عريي العأعونية لسحا  العوبإكتي 
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 أنم ب، سحراهى كه، حتهو يمبت       ى حكذاخ الل، ايعن دك تبل  اءاك  ههتق

 سألتي شيفا ليس يعرى لكم ظهرا       نعاإرعى الن ك حكذاخ ال أسع  بيوعي 

 نعا ينبغم أن يكون "كعم البخل"...ا  ن ك" و   وال ععنى لقول،  "رعى الأدول

لهم يعهر  أن ودك عل  العحق  على البيتين اقال  "ال تو ك ام كيوان،". كأنه، 
 "الكيوان" هو بنعة حكيثة اقك  ع  أشعار  أحك الععابرين.

 دول العبن   119و اء ام الب حة  -99

 م. عم تنوالن ععة بكسر النون اليك  والَنعمم حكذاخ ب تد االول ال

 اي  والنعيم...أدول   والبو 

 دول العبن   119و اء ام الب حة  -91

ودهك  ... يا بنمي إن، والل، عا دال أهل السنة حكذاخ ام لذاتهم بالسهنة حكهذاخ إالم 
 دال أهل العروءا  عثل، أو أكثر عن، بعروءاتهم...

 خ حبال اءخ وال و ، للسنةف،أدول  البواي  أهل حالس 

 دول العبن   111ب حة و اء ام ال -99

 ذا كعل حكذاخ بعض، على بعه... إوعا طل االن القول 

 ذا حعل بعض، على بعه.إأدول  والبواي  

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -92

 حكذاخ بعض، بعضافوتعاطل ال واك اذا رأي 
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أدههول  ولههيس عههن و هه، لل عههل "رأي" اههم هههذا العكههان  اهههم عههن عبههث الناسهه  
 ليها العع عا .إيكون البواي عاكة  ريبة لم تشر  وال بك أن

 و اء ام الب حة ن سها دول العبن   -95

 بل.والبعماط حكذاخ الذي يكرى ا 

 أدول  والبواي "الب ماط" بالضاء وال اء العع عتين.

 دول العبن   112و اء ام الب حة  -91

 اااتري بش تين تنباوين عن أسنان ضخعة كأنها سناسن َعْير...

أدهههول  ال بهههك أن يكهههون البهههواي  "بيضهههاوين" والشههه ة البيضهههاء عهههن بههه ا  
 السوكان عن الناس.

و هههاء اهههم البههه حة ن سهههها دهههول اعهههرأة حسهههناء تبههه  زو هههها األسهههوك  -99
 الكعيم اتقول 

 ن تراشي   ضي...ا  ن شاني  دطي و إ

 ن راشي   ضي.ا  طي و ن ساني  دإأدول  والبواي  

حسهههان الععاشههههرة ودهههك تكهههون العبههههانعة ا  ة و والعسهههاناة ههههم العراضههههاة والعهههكارا
 والعكا اة. أعا العراشاة اهم العحاباة. وال و ، للعشاناة والتراشمف

و اء ام الب حة ن سها عقطوعة عل  عليها العحق  بقوله،  "لهم نعثهر  -99
عنههها أو أحههك أبياتههها نثههرا   أول بيهه عليههها" يريههك علههى دافلههها.  يههر أن العحقهه   عههل 

 لنحو اآلتم اا اء النا على 
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... ابهههاح الر هههل  يههها للر هههال لبايكهههة حيريهههك اعرأتههه، التهههم شهههكت، إلهههى أعيهههر 
ا الحهاكم بهل سهافل سهراة العءعنين علم بن أبم طالي رضم الل، عنه،خ اقهال  يها أيهه

 نهم سيخبروني بال الم حكذاخ عن الخبر.إبنم  رم ا

ن بيهه  سههقط أدههول  والههذي أرا  أن دههول الر ههل  "يهها أيههها الحههاكم بههل"  ههزٌء عهه
أكثر  ولم ي طن العحق . أعا البقية اههم بيه  ينبغهم أن يضهم إلهى أبيها  العقطوعهة 

 وهو 
 سيخبروني بال افم عن الَخبر   سافْل َسراة بنم َحْرم اإنيهم

 و اء ام هذ  الب حة عن العقطوعة دول،  -99

 ان بالَخَبرغم ام ليلة تنب  الس  لل ار والضي  والععترم دك ععلوا

 وال ععنى لقول،  "ام ليلة تنب  السغمان" وال بك أن يكون الع ز  أدول 

 ام ليلة تلس  السغبان بالَخَبر

 دول العبن   191و اء ام الب حة  -99

عشههحونا  لحعهها  اهههل لكههم أن تههكعز  افطهها   نههم أرى بقههري هههذا ال بههل إيهها دههوم 
 حكذاخ اي، ببادم تطيمشنا...

ل" اي،...حكذاخ ام دول، و  أدول  وال و ، للكعز  البواي  اهل لكم أن "نو  

 دول العبن   199و اء ام الب حة  -99

 والحضيرة ال عهة حكذاخ دال أبو ذءيي 

 ذا اسعألم الت بي إورك القطا    لعيا  حضيرة ون يضةيرك ا
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 أدول  والبواي أن الحضيرة ال عاعة كعا يكل على ذلي دول أبم ذءيي.

   دول العبن 199و اء ام الب حة  -91

 وعود  َعَراة ام الحك حكذاخ ال ام الحرم.

 د  َعَراة ام الحلم ال ام الحرم.و أدول  والبواي  وع

  دول العبن  195و اء ام الب حة  -99

... عقال هكبة بن الخشوم حكذاخ ام "َعَسى" بغير "أن". أدهول   هاء ههذا اهم 
 الكالم على أاعال العقاربة وادتران ال عل بعكها به"أن".

 اي  هكبة بن خشرم وهو شاعر  اهلم.والبو 

 دول العبن   199و اء ام الب حة  -92

 علعنا.ا ااقالوا  سبحاني ال علم لنا إالم 

 99ا. وعا دالو  هو آية عقتبسة وهم اآلية نعا عليْعتَ  أدول  والبواي  ... إالم 
 عن سورة البقرة.

  195و اء ام الب حة  -95

 وام األثر  ظل ال نة س بد حكذاخ.

 أدول  والبواي  َسْ َسج.

 عن كالم ععاوية ام ععر بن الخطاي   199و اء ام الب حة  -91

 واره العطية وحيا حكذاخ ال مء وداتل العكو. ...

 أدول  والبواي  و با ال مء.
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 دول العبن   129و اء ام الب حة  -99

 أنشكنم بعه الع ربين ععن دكم بغكاك ااستوعلها حكذاخ. 

 استوبلها أي و كها وبيلة.أدول  البواي  ا

 دول العبن   129و اء ام الب حة  -99

 ... بالعكينة السالم. أخبرنا أبو الحارث بشر بن عروان

 أدول  والبواي  بعكينة السالم أي عكينة أبم  ع ر العنبور.

 ام خبر طويل ألحك األعراي  129و اء ام الب حة  -99

الهرأي و ههل الععراهة إلهى حها  ودك  ععتكم عخااة أن تقتاككم الع لة وسوء
 القعة و رك التباعك حكذاخ.

ولههم  951ودههك شههرح الز هها م هههذا الكههالم وعهها  ههاء ايهه، عههن الغريههي اههم البهه حة 
 ي طن العحق  إلى البواي ام شرح الز ا م الم يبحد عا ذكر  باك  ذي بكء.

وحام القعهة أي ذههاي الشهعر. و هرك التباعهك بهواب،  هرك السهاعك  والسهاعك 
 شيرة والقوم.الع

 دول،  121عرابم ام الب حة ذ  التبحي ا  ععا ورك ام كالم األوعن ه

 ودلا هاكي،  بذ ال ريرة.

 وهو   951و اء التبحيد ام شرح الز ا م ام الب حة 

 . بذ ال رير ،وعلا هاكي
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 يقول آلع، حتى انت   وورم  والعليوا  الليَوى ام ال و .

عة  وام الكتاي أشياء كثيرة أخهرى لهم ي طهن أدول ام ختام هذ  ال ولة السري
العحق  إلى بوابها وأنا إذ أكت م بهذا القكر أكعو العحق  أو  ير  أن يتولى إعاكة 

داعة الكتاي على و ه، البحيد.  التحقي  وا 

 

 


