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 َمع التَّاريخ المْنُصوري
 تلخْيص "الكشف َوالبَيان في َحوِادث الزَّمان"

 تأليف أبي الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحموي

 تحقيق: الدكتور أبو العيد دودو                       

 ومراجعة الدكتور عدنان درويش                       

 د. إبراهيم السامرائي       

 جامعة صنعاء -آلدابكلية ا   
هللللل و 285تتصللللد مللللاد  الكتللللار بحيبللللأ الثصللللر انيللللوبي و حللللدا  ا بللللين  للللنتي 

 م "حيلا  ، هل. ليد اشتملت "ميدمأ" المحيق على "تم يد" موجز في الكتار ومادته136
التلللاريخ المنصلللوري". كملللا المؤللللف"  لللم ل لللار المؤللللف وهلللي  ك لللأ،  ال  لللا هلللو كتابللله "

ومن لا الكتلار المشلار ، هتمام الم تشرقين بابن نظيف" ول ارهالميدمأ" على "ااشتملت "
 إليه  م "وصف المخطوطأ" وقد جاء في لخر ككم المحيق على هذا الي م قوله:

"وال بد لي من اإلشار  هنا إلى  ني تركت الي م انود من "المنصلوري" ننله بلدا 
، و  ماء الوفيلات، حداثفابن نظيف ال ييدم  ك ر من قائمأ بأهم ان، لي قليد انهميأ

وللذل  ،  بق  ن ذكرها غيلره ملن الملؤرخين وتحلدث عن لا بصلور   وفلى و ك لر ت صليكا 
  هملته ولم  ح د به".

، مللن الثلللم ،الكتللار"فللي طللرء جللزء مللن "،  قللود: مللا  ظللن  ن عمللد المحيللق هللذا
ذا كنلا نبليأل نن  لنا هلذا، ذل   ن الحجأ غير  لديد  هلو  ن "الكتلار"إفكيلف نيلود: ، وا 

"التلللاريخ المنصلللوري". وانمانلللأ الثلميلللأ تيىلللي  ن يلللنص عللللى هلللذا فيشلللار إللللى ا لللم 
 الكتار بصيغأ  خرى تشثر  نه جزء كبير من انصد.
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ن الحجللأ غيللر  للديد   وذللل  نننللا نجللد ك يللراا مللن المصللادر اليديمللأ قللد إقلللت: 
بيوهلا فلي ولكلن الناشلرين  ،  عادت  جزاء كبير   خذها  صحاب ا كاملأ من كتلر  خلرى

وللو جلاز هلذا الثملد اللذي  قلدم ، مواىث ا ولم يصنثوا صنيع ال يد المحيق  بو الثيلد
عليلله المحيللق لمللا  حجللم عنلله ناشللرو كتللار "الكامللد فللي التللاريخ" لثللز الللدين بللن ان يللر 
الذي  عاد ما جلاء فلي تلاريخ الطبلري منلذ بدايلأ الخللق إللى ال لنوات انوللى ملن المئلأ 

 ان ير غير واحد من المؤرخين اليدامى.وم د ابن ، الرابثأ

الميدمللأ" بنبللذ  عللن "مصللادر المنصللوري و  للره"  للم خللتم " للم تكلللم المحيللق علللى 
 "طرييأ النشر".

ف للي فللي صلللر "الميدمللأ" ، وقللد ا للتوق ني فللي هللذه "الميدمللأ" اخللتكف "انرقللام"
 يىلللاا وهلللي ، "انرقلللام ال نديلللأ" ى...( وهلللي التلللي تلللدع3، 5، 6أ نحلللو  عربيلللأ مشلللرقي

التلي تلدعى "انرقلام الثربيلأ" للدى الغلربيين. وال  ريلد  ن  1 ,2 ,3" رقام مغربيأ" نحلو: 
 دخد في هذه الم ألأ التي نالت من الدرس والبحلث الشليء الك يلر ملن للدن المشلارقأ 

نللي نت للاءد كيللف وقللع هللذا "التللردد" بللين شللكلين مللن الر للم إوالم تشللرقين. ، والمغاربللأ
وطرييلأ المجملع ، " واحد  لكتار  صدره مجمع اللغلأ الثربيلأ بدمشلقلألرقام في "ميدمأ
 لمه ا ملا شلئتثم  لم يلأتي ، فلأ وهلي االلتلزام بأرقامنلا الثربيلأ المشلرقيأو في انرقام مثر 

 نص الكتار فتثود انرقام عربيأ مشرقيأ.

 للم يللأتي نللص الكتللار "الميدمللأ" وقللد بللدا لللي  ن  قللف وق للات بثللد قراءتللي ل للذا 
لم يللد فللأقود: الكتللار م يللد ننلله ييللدم فوائللد تاريخيللأ ال نجللدها فللي المصللادر الكتللار ا
والمؤلف في "كتابه" هذا ال يشلير إللى شليء ملن هلذا. وقلد  شلار المحيلق فلي ، انخرى

 "ميدمته" إلى هذا انمر.

ن لغلأ  ذلل  ، نه و ييلأ م يلد  تكشلف علن تلاريخ الثربيلأ والكتار م يد  يىاا في 
 قللرر إلللى الثاميللأ ال للائر  الدارجللأ فللي النصللف انود مللن اليللرن الكتللار فللي جملت للا 

من ا إللى ال صليحأ المثروفلأ. وقلد يكلون فلي طلوقي  ن  حملد ملا فلي ، ال ابع ال جري
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هذا الكتار في فصيحته المثروفأ. وقد يكون في طوقي  ن  حملد ملا فلي هلذا الكتلار 
، لصلأ إللى اللنمط اللدار وفلي عاميتله الخا، في فصيحته الملحونأ المثدولأ عن وج  لا

 .( 6 أا على الثاميأ جمل

والكتللار م يللد  يىللاا الشللتماله علللى قللدر مللن الكلللم الخللاص المولللد والللدخيد ممللا 
 يمكن  ن يثد من المصطلأل ال ّني.

 انزلي اليديم.، الولي الحكيم، بدئ الكتار بثبار  الب ملأ  م الحمد لله الثظيم

الكتللار فللي الكللكم علللى صلل ات الللله   للم جللاء بثللد هللذا جملللأ فواصللد فللي فاتحللأ
 وقد جثل ا المؤلف على حرف ال اء فياد:، وقدرته

... ودحللا انر   الللداد علللى  زليتلله حللدوث الحللوادث .. خلللق ال للموات بغيللر عمللد -6
وبللاين بين للا فللي ال لل د والثللكء والحللزون والرمائللث  كللذا(. وال بللد مللن ، علللى المللاء

وقد ، م يأ"، ولكننا ال نثرف الرمي أ في الثربيأالوقوف على "الرمائث" إن ا جميع "ر 
فثيللأ وفثاللأ نحلو حلدائق  :يجيء في م ردها "لثل ا جمع "رما أ" نن "فثائد :تيود

كللأن  :الرما للأ".  قللودع  للحابأ. ولكننللا  يىللاا ال نثللرف "و للحائر جملل، جمللع حدييللأ
الحم  وهو ىرر من الشجر ك، الرمث" راد ب ا انر  التي ينبت في ا "المؤلف 

  و الغىى.

 ( قود المؤلف:3وجاء في الص حأ   -5

 إللى الملل  انفىلد يطللر ع لكراا  ذَ  َّل( كان الملل  الثلادد قلد نَ 285نأ وفي ا   ي  
 " بمثنى  ر د في طلر  مر انمور. َّذَ ...  قود: قوله:"نَ 

 ( قوله:4وجاء في الص حأ   -3
                                                 

أ الدارجللأ واىللحأ فللي الكتللار، ولللم ي طللن المحيللق إلللى هللذا اللللون، فمىللى ي صللأل مللن نللص ( قلللت:  ن الثاميلل 6 
الكتار كلما وقع على خطأ يتصد باالعرار، و نيف عللى. نملاذ  ك يلر  ملن هلذا، و لنجتزئ من لا بأم للأ ي لير ، 

ويشللير إلللى  وذللل  لك رت للا،  قللود: كللان علللى المحيللق  ال يللذهر فللي هللذا ال للبيد ويتللر  الكتللار علللى مللا جللاء فيلله
 الخطأ في ال امش، وذل  ليتر  الكتار مصدراا لل ائد  التي تكشف عن تاريخ الثربيأ.
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لمللل  الثزيللز( إلللى دمشللق وفي للا   ي  للنأ ا نتللين وت للثين وخمللس مئللأ( جللاء   ي ا
وحاصللللرها و خللللذها منلللله   ي  خيلللله المللللل  انفىللللد( ِبَثْملللللأ  مللللن  والد  بللللي غالللللر 

"َعْمللأ"  ي بوقيثلأ  و منازللأ  :وقوله :نن م فتحو بار شرقي  كذا(  قود، الحمصي
 و نحو هذا. و"الَثْملأ" ب ذا المثنى من الككم الدار  وهي ما زالت ب ذا المثنى في 

 الثراقيأ.الثاميأ 

ومللن ذللل  ، ومللن ل للار الثاميللأ التللي تغلللر علللى هللذا الكتللار إهمللاد اإلعللرار  حيانللاا 
 فتحوا بار شرقي. :قوله

 ( قوله:2وجاء في  حداث ال نأ ن   ا في الص حأ   -4

وفي ا نزد ال رنج على تبنين وجرى علي لا ملن الزحلف واليتلاد و خلذ النيلور ملا ال 
انظلر يلاقوت ، د بني عامر بين دمشلق وصلور"وتبنين" موقع بجبا :يوصف  قود

6/311. 

جملع ، و خذ "النيور" بمثنى اال تيكء على ال غرات التي توصد إللى هلذا الموقلع
وال بد من اال تيكء علي ا من "النيور" في ، "نير". وكأن "تبنين" قلثأ  و حصن

 ان وار.

 :252( قوله في  حداث  نأ 2وجاء في الص حأ   -2

..( فلي  و قاموه   ي المل  الظافر بثد موت المل  الثزيز، نمراء... فاجتمع ا
ب للا  اللبكد  لللطاناا إلللى حللين وصللد  خللوه المللل  انفىللد مللن صللرخد ننلله  قللام

ن جملللللأ هللللذا الكللللكم ال يؤلللللف عربيللللأ إ :قللللودوبأهللللله وعيللللاد صللللكء الللللدين.  
، دار "عياد صكء الدين" من الككم ال ن قوله:إ م ، ا توفت   بار ال صاحأ

وهذا هو المثنلى اللدار  فلي جمللأ ملن انل لن ، نن "الثياد" هنا بمثنى ان ر 
 الدراجأ. وداللأ "الثياد" ال صيحأ "الثالأ"  و "الَثيلأ" وهي ال ير.

 ( قوله:8وجاء في الص حأ   -1
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.. . .... فما طار لج اركر ذل  وخشي من َعْمَلأ  عليله ملع المماليل  ان لديأ
وقلللد علللدت ، وقلللد وردت  انيلللأ بمثنلللى المثركلللأ والمنازللللأ، " هنلللا قلللود: و"الثمللللأ

 لم نجتلزئ ب ملا ، إلي ا ملر   انيلأ نؤكلد المثنلى اللذي ب لطته فلي الملر  انوللى
  خرى ترد في الكتار.عن كد مر  

 وجاء في ا  يىاا قوله: -2
بوا واحللداا بثلد واحللد إللى الشللام.  قللو   :د... وهلذا  للبر ت رقلأ الصللكحيأ  والا وت لحَّ

 مثنى "ان حبوا" وهو مما لم نألف من صيغ هذا ال ثد.ب"ت حبوا"  :قوله

 وجاء في ا  يىاا قوله: -8

... وقلد  .. وكان  هد ماردين قد ا تنجدوا بأتاب  نور الدين صلاحر الموصلد
كللان عليلله  ن  :"وكللانوا".  قللود :انصللد :علللق المحيللق علللى ال ثللد "كللان" فيللاد

ري فللي اللغللأ ال للائر  الثاميللأ يومئللذ كمللا ورد فللي ي بللت ال ثللد "كللانوا" علللى الجللا
لللى الصللوار فللي ال للامش "كللان". وللليس عليلله  ن ي صللأل إ للم يشللير ، المخطللوط

ما كلان قلد جلاء عللى عاميتله. و لنورد جمللأ ملن هلذا مملا صلنثه المحيلق فلي 
" تابلل " ال  ن يشللرح ا فللي  ىكللان عليلله هنللا  ن يشللرء مثنللو تصللحيأل الثللامي. 

 ب  في الص حتين لير لصاحر الموصد نور الدين.وانتا، (35الص حأ  

و ود مللللن تليللللر بللللذل  نظللللام المللللل  ملكشللللاه ، و"انتابلللل " مثنللللاه الولللللد انميللللر
والل ظأ مركبأ من ، والمراد  بو انمراء، ال لجوقي وقيد " تاب " مثناه  مير  ر

 .4/68شندي يانظر اليل مثنى انمير ..ب"  تا" ... بمثنى انر و"ب " 

عكملات علدم الثنايللأ بلغلأ الكتلار إهمالله إ بللات  دوات الثطلف كملا فللي  وملن -5
 (:61الص حأ  

 .... ... فلللات ق ر ي ملللا عللللى الرحيلللد ... ووصللد الجنلللراد إللللى الملللل  انفىلللد
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وفلللاء فلللي ، ات لللق ملللن دون واو فلللي انود، وصلللد :ن انصلللدإذكلللر المحيلللق: 
 ال اني.

 ( قوله:66وجاء في الص حأ  

والملللللل  الثلللللادد ييلللللوي ن  للللله ويخبلللللز ،   ي دمشلللللق ( وكلللللان الحصلللللار علي لللللا
ن يشللللللللرء "الَبْيَ للللللللماط" وهللللللللو  وكللللللللان علللللللللى المحيللللللللق  : قللللللللود .... البي للللللللماط

وكللللللأن " َبْيَصللللللم" فللللللي الثللللللراق فللللللي ، وهللللللو دخيللللللد تركللللللي، لخبللللللزاىللللللرر مللللللن 
 عصرنا شيء من "البي ماط".

 ( قوله:65وجاء في الص حأ   -66

، نصلور ... والملل  الثلادد  تابكلأن المل  الم ( تيرر 251في ا    ي ال نأ 
فحلللف للله المللل  الثللادد علللى ذللل  و لللطنه وحملللت الغاشلليأ للله كمللا جللرت 

 ... الثاد 

ال لللطان" ومنلله  خللذوا ال ثللد ذا ذكللر للر للوم المتبثللأ فلي بيثللأ "وفللي هلل : قلود
 " لطن"  ي جثله  لطاناا بثد  داء اليمين  الحلف(. 

الللذي فللوق ظ للر  س للي غطللاء مللزركتللي جللرت ب للا الثللاد  فو مللا "الغاشلليأ" ال
وكان تحمد بين يدي ال لطان عند الركور في  يام انعياد وغيرها. ، ال رس

 .4/2انظر اليليشندي 

 ( قوله:64وجاء في الص حأ   -65

النيلللد فلللي طلوعللله إللللى الغايلللأ فغللللت الَغلّلللأ  ر( قّصللل252وفي لللا   ي ال لللنأ 
"قصللر النيللد  :د: قوللله قللو  .ردّر اليمللأل بخم للأ دنللانيرإلللى  ن  بيللع إبمصللر 

لللم تبلللغ ، وهللو "الطلللو  "، فللي طلوعلله إلللى الغايللأ" مثنللاه  ن زيللاد  ميللاه النيللد
 ل  غلللت   للثار الحبللور  الغلللأ( حتللى بيللع إردر اليمللألذوبلل، حللدها انقصللى
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فأملللا " بلللا " فللللي الثربيلللأ ال صللليحأ فمثنللللاه ، " بيلللع" بمثنلللى "بيللللع" وقولللله: ..
 عر  الشيء للبيع.

لغأ الثاميأ في الكتار جثد ما يجر  ن يكون ىمير ت نيلأ ومن عكمات ال -63
 (:62ىمير جمع نحو قوله في الص حأ  

لللى المللل  الظللاهر و"ح للوهم" علللى الحركللأر ... و لليَّ   وا إلللى المللل  انفىللد وا 
"وخرجلللللللوا" ملللللللن حللللللللر بالث لللللللاكر و"وصللللللللوا" إللللللللى حملللللللا ،  ...  لللللللم جلللللللاء:
 وما "حصلوا" على طائد.، رمىان و"قاتلوها" قتاالا عظيماا  يو"حاصروها" ف

، وح وهملللا :وللللم يكلللن ملللن المحيلللق إال تصلللحيأل هلللذه انفثلللاد فأ بلللت : قلللود
وحصك. وهو يظن هذا التصحيأل هو ، وحاصراها وقاتكها، ووصك، وخرجا
 الوجه.

كت لي بله علن ك يلر مملا ورد  للى صلنيع المحيلق هلذا و نلا إوقلد  شلرت  : قود
 أل".في الكتار من هذا "التصحيأل"  و "الت صي

 ( قوله:62وجاء في الص حأ   -64

.. . و"محللى" الملل  انفىلد مللا قالله الظللاهر، ..  لم شلا  ذللل  فلي المماليل 
محلا.  :وصواب ا، وقد علق المحيق على ال ثد "محى" فياد: كذا في انصد

وتثليللللق المحيللللق هللللذا جللللاء خكفللللاا لصللللنثته التللللي در  علي للللا فللللي رد  : قلللود
 ا ورد عامياا مخال اا لل صيأل.أل مصّ فكان ي َ ، الثامي فصيحاا 

 وجاء في ا  يىاا قوله: -62

 ... ولم يبق إال هجم ا، .. وخر من بار ال راديس

"ولللللم يبللللق إال هجم للللا" مللللا يشللللثر  ن فللللي الجملللللأ كلمللللأ  وفللللي قوللللله: : قللللود
 و للم تبلق ، ولم يبلق دار إال هجم لا :لثل ا كلمأ دار" فيكون الككم،  يطت
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 دار.

ل اقط كلملأ "دار" الىلمير المؤنلث فلي ال ثلد "هجم لا". والدليد على تيدير ا
وهْجم الدار بمثنى هدم ا ونيى ا. و"ال جلم" ب لذا المثنلى ملن الكللم الثلامي 

 في عصرنا.

 ( قوله:65وجاء في الص حأ   -61

لللف دينلار وزيللاد  ملن اليمللاش وكلان الملل  الظللاهر قلد  خللذ ملن التجللار مئلأ  
 ... " وي توفونه من حلرهويكتر ل م "خط، على الث كر هقوفرّ 

"واليمللاش" قللد يكللون ن لليجاا وقللد يكللون مللا يحتللاجون إليلله مللن اندوات   قللود:
 غير الغاليأ.

"ويكتر ل م خطه" يدد "الخط" على ما ندعوه في عصرنا "حوالأ"  :وفي قوله
 ماليأ.

 وجاء في ا  يىاا قوله: -62

مالل  قللود وال  " نلت غلدار :... وعلاد ملن عنلدهم بثلد  ن قلاد للمللل  الظلاهر
 ي ق ب   حد  بداا".

ال يو للللق  :قللللود" مللللن الكللللكم الثللللامي الللللدار  ومثنللللاه  "ماللللل :وقوللللله : قللللود
 بككم .

 ( قوله:55وجاء في الص حأ   -68

 ... .... فمْغَلَطه عن ا إلى وقت  م وفى له ب ا

، وال ثلد ملن الثاميلأ الدارجلأ، مثنلى ماطلله وخدعلهب"فمْغَلَطله"   قود: وقولله:
"  للم زيللدت الملليم كمللا فللي "م للخر" وانصللد َ للَخَر غلللطُبنللي مللن كلمللأ "وقللد 
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 وم د هذا ك ير في الثاميأ.

 ( قوله:52وجاء في الص حأ   -65

وانحطلللت ، وزر  اللللزر ، ( طللللع النيلللد دون ك ايلللأ اللللبكد258في لللا   ي ال لللنأ 
وصار يزيد ال ثر وينيص إلى مئأ ت ع وت ثين وخمس مئأ. طلع النيد ، ان ثار

 ... ذا( ورويت البكد ك

وقلد ملر بنلا "الطللو " ب لذا ، "طللع النيلد"  ي ارت ثلت مياهله زيلاد  وقوله: : قود
المثنى في "وق أ"  ابيأ. على  ن النص كله ال ي صأل عن للون فصليأل. وقلد  ليط 

 و اال تثاىلأ ،  م طلع النيد ورويلت اللبكد :فلو قاد، منه ما يربط بين  وله ولخره
 لتم للككم وجه من ربط بثىه ببث .، " بال اء معن "

 وجاء في ا  يىاا قوله: -51

( حللف الملل  الظلاهر للملل  الثلادد  ن ال ي لتخدم ابلن 252وفي ا   ي ال نأ 
"وقطع الخبز" يثني تجريد الرجلد مملا يتمتلع بله ملن   قود: .وَقَطَع خبزه، المشطور

 والككم من الثاميأ الدارجأ.، مرفق في الثيش

 ( قوله:31الص حأ   وجاء في -56

وتج لللللز ، فبطّلللللد الشلللللرار، وهلللللو عللللللى شلللللرابه، ... فبللللللغ ذلللللل  الملللللل  المثلللللزّ 
والمثنلللللللى: ، "بطلللللللد الشلللللللرار" ملللللللن الكلللللللكم اللللللللدار  ...  قلللللللود: وقولللللللله: فلللللللي ليلتللللللله

 فكف عن الشرار.

 ( قوله:36وجاء في الص حأ   -55

و ليف  ... وهم كبار انكراد م د شمس الدين الدقيق، ... وتشاوروا على قتله
 ... الدين نجد  مير لخور

وييلوم بلأمر ،  لطبد ال للطانإ" مير لخور"  ي ملن يشلرف عللى   قود: وقوله:
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انظلللر ، خلللور" المثللللفلومثنلللى "، ملللا فيللله ملللن الخيلللد والبغلللاد والجملللاد وغيلللر ذلللل 
 .416 -2/411اليليشندي 

 ( قوله:35وجاء في الص حأ   -53

صلناديق وعمللوا في لا "اللوالل "  فأحىروا خم لأ  حملاد، ... ونّ ذ بطلر الماد
 ... الميطثأ والخ اف والجلود الميطثأ

 ... المثاجم وقد علق المحيق على "اللوال " فياد: لم نث ر على هذه الكلمأ في

 قللود: نثللم لي للت "اللواللل " فللي "المثللاجم"  نن للا كلمللأ دخيلللأ مولللد  عبا لليأ متللأخر  
ذكره  دي شير في كتار "انل لاظ ، وهي جمع "اللكأ" لىرر من النثاد  و انحذيأ

 ال ار يأ المثّربأ".

 ( قوله:34وجاء في الص حأ   -54

..  وهلللو ملللن غ لللراء البحلللر فأىلللاف م، .. فنزللللوا عنلللد رجلللد ييلللاد لللله: عللللي الكنلللاني
 قللود: و"غ للراء" البحللر مللن الكللكم الللدار  بمثنللى "خ للراء" جمللع خ يللر. وكللأن اليرابللأ 

والمصلللريون فلللي عصلللرنا ييوللللون ، الللللون الثلللاميبلللين الخلللاء والغلللين  دت إللللى هلللذا 
 "الغ ير" للخ ير.

 وجاء في ا قوله: -52

ونبيذ  :...  قود الَ ْىأل فشربوا منه :وهو يياد له، ... فأحىر ل م نبيذ النخد
 النخد هو ال ىيخ بالخاء.

 وجاء في ا  يىاا: -51

"ُمِىللي  م"  ...  قللود: والصللوار ... فيللام ُمَىللّي  م علللى الكنللاني و خللذ خيللول م
 وال ثد  ىاف كما في النص ال ابق.
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 ( قوله:32وجاء في الص حأ   -52

 ... فبييت البكد بك صاحر إال الخواتين ال غير.

وهلي كلملأ تركيلأ تثنلي ال ليد  و ك لر ملا تطللق ، قود: والخلواتين جملع خلاتون 
 على  زوا  عليأ اليوم.

 

 وجاء في ا قوله: -58

 :د الثزيللزي مللن عنللد  ّم المللل  الناصللر ... و"الم تللار".... فنللزد الم تللار َكللْدكَ 
لير يطلق على كبير كد طائ أ من غلمان البيوت م د م تار الشرار خانلاه وغيلر 

 .2/421ذل . انظر اليليشندي 

 ( قوله:38وجاء في الص حأ   -55

...  إللللى البيكلللار عنلللده ط للايإللللى الملللل  انفىللد ُيحىلللره ملللن  م ر.... و لليّ 
... انظللر م للتدر  دوزي  يأ ييصللد ب للا الحللرر عامللأ للكللار" كلمللأ فار  قللود: و"البي

 على المثاجم الثربيأ.

 ( قوله:44وجاء في الص حأ   -31
 كان شاطراا شجاعاا.، (   روا ال ييه الش ار بن البكغي116وفي ا   ي ال نأ 

 . قود: و"الشاطر" هو كما في اللغأ الدارجأ في عصرنا اليدير النبيه

 ( قوله:41الص حأ   وجاء في -36

 لى دمشق.إ... و ار  والا فأوالا ووصد 
 " والا فأوالا" يثني مرحلأ بثد مرحلأ  و كما نيود: شيئاا فشيئاا. :وقوله : قود
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 ( قوله:48وجاء في الص حأ   -35
 ... كد واحد  وجنيبه، ... فجمع "الَخَطا" وركبوا في  ربثين  لف فارس جرائد

وقد    و دولت م في ، تر  ُ ّموا با م بكد متاخمأ للصينمن ال مو"الَخَطا" قو 
نظللر صللبأل االيللرن ال للادس ال جللري. وكللان بيللن م وبللين الم لللمين حللرور طويلللأ. 

 .4/483انعشى 

عللى  ن لا ، و"الجرائد" جمع جريد  وهي فرقأ من الث كر الخيالأ ال رجالأ في لا
 .6/611الميريزي  ت تثمد ويراد ب ا  ير ال لطان على وجه ال رعأ. انظر

انظلللر ، ومثنلللاه ال لللرس  يىلللاا ، و"الجنيلللر" ملللا ييلللاد خللللف ال للللطان ملللن خيلللد
 م تدر  دوزي على المثجمات الثربيأ.

 ( قوله:45وجاء في الص حأ   -33

 تثطيني رجاالا ود توراا نليى من ع كرهم".." :.... فياد  مير من  مرائه

ث للاكر. انظللر م للتدر  دوزي  قللود: و"الد للتور" بمثنللى اإلجللاز  التللي تمللنأل لل
 على المثجمات الثربيأ.

 وجاء في ا  يىاا قوله: -44

 ... ... فجاء الخطا وطلبوا من ال لطان مصافاا 

  قود: و"المصاف" بمثنى المنازلأ في الحرر.

 ( قوله:21وجاء في الص حأ   -42

 ...  و خذ ال لطان منه، ... وقصدوا محاصر  الرباط

 الذي يرابط فيه الجيش. و"الرباط" هنا "ال غر"
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 وجاء في ا  يىاا قوله: -41

 ... ... فأشار علي م ال لطان ع مان بأّن ما هذا مصلحأ

 والككم عامي دار .، "ما هذا مصلحأ" ي يد: ليس هذا نافثاا   قود: وقوله:

 ( قوله:26وجاء في الص حأ   -42

 خرجلت مصلارينه... فيتلله و  ... فأخذ  حدهما  كينأ صغير  وق ز على ال لطان
 وقته. في

  قود: وال صيأل في "ال كينأ" ال كين بغير هاء.

ن "المصران" جمع  و"المصارين" في الككم الدار  كأن ا جمع "مصران" في حين 
 وم ردها "مصير".، ال م رد

 وجاء في ا  يىاا قوله: -48

 ... .. إن ن اء  مرقند إذا ركر يدعون له وييلن

 .. د "ييلن" فياد: انصد: وييولونوقد علق المحيق على ال ث

 قللود: كللان علللى المحيللق  ن ي بللت انصللد وال يغيللره ح اظللاا علللى صللور  الكتللار 
 .ولغته

 ( قوله:21وجاء في الص حأ   -45

 ... فما انيىى شغل م، ... فأقام ب م مد  وخلع علي م وش ع في م

 "فما انيىى شغل م" من الككم الدار  الثامي.  قود: وقوله:

 ( قوله:25ي الص حأ  وجاء ف -21

 ... خدمتهفي .. وفرق على الملو  الذين كانوا 
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  قود: والمثنى  نه وز  علي م من عطائه.

وقد علق المحيق على "اللذين" فيلاد: فلي انصلد: اللذي. ولكنله غيرهلا إللى اللذين 
م لللتثملأ  فلللرادلللأ اإلعلللى ملللن ج المحيللق فلللي التصللحيأل. ومجللليء "الللذي" فلللي حا

 " ك ير  في ان الير الثاميأ.للداللأ على "الذين

 وجاء في ا قوله: -26

 ىوفلللي ر س عللللين َحلللَرَد وزيللللر الثللللادد ابلللن شللللكر المثللللروف صللل ي الللللدين عللللل
فتتبثه الملل  ، ف رر صنثأ، فما  ََبَت له، ال لطان إلنكار  نكره ال لطان عليه

 ... المنصور صاحر حما 

وهلو ملن ، ىلر قود: بينما نجد في هلذا اللنص ال ثلد "َحلَرد" بمثنلى  لخط وغ
د قللادرين"، نجللد قللود "وغللدوا علللى َحللرَ  الكلللم ال صلليأل النللادر كمللا ورد فللي ا يللأ:

ولليس هلذا ، "هلرر خ يلأ" :"هرر صلنثأ" وكأنله  راد :المؤلف في الثبار  ن   ا
 من ال صيأل.

 ( بثد الثبار  ال ابيأ بيوله:11وجاء في الص حأ   -25

 .... بن شكر فتبثه المنصور صاحر حما ( وكان عانياا  كذا( با

 قود: كأن المثنلى:  ن الملل  المنصلور كلان يخشلى اللوزير ابلن شلكر، ولكنلي 
 "عانيلاا" فلثل لا مصلح أ علن كلملأ  خلرى للم  هتلد إلي لا،  توقف في قبلود قولله:

 ولم ُيشر المحيق إلى هذه الم ألأ.

 ( قوله:16وجاء في الص حأ   -23

ر جمللاد الللدين بللن شلليخ112وفي للا   ي ال للنأ  ، ال للكميأ للمللل  انشللرف ( ُوزه
 اا جداا.ي نه كان عامّ  الّ إكان مموالا 

لللللر وزيلللللراا  ر"  ي ُنصه و"التلللللوزير" ب لللللذا المثنلللللى فلللللي الثربيلللللأ ،  قلللللود: قولللللله "ُوزه
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المثاصر  قد جاء من هذا وكأن ص أ وفور الملاد للدى جملاد اللدين هلي التلي 
 قرَّبته من الوزار  على عامّيته وج له.

 ( قوله:13أ  وجاء في الص ح -24

ف لار ، ( تجدَّد لل لطان المل  الثادد الطلو  إلى مصلر112وفي ا   ي ال نأ 
واجتملع ، للى حلورانإبلغ المل  الكامد ذلل  فوصلد إليله وبيي في الكر   ياماا ف

 ... وكان قد رّتر له اإلقامات الثظيمأ في  ائر الطرقات، به ب ا

ثنللي  قللام للله مللا يشللير إلللى ح للن "رتّللر للله اإلقامللات الثظيمللأ" ي  قللود: وقوللله:
 اال تيباد من عكمأ ال رور واالبت ا .

 ( قوله:12وجاء في الص حأ   -22

 وفي ا   ي ال نأ ن   ا( ُك َّت يد الوزير ابن شكر عن الثمد.

طللع فللي انمللر ي قللود: و"كللف اليللد" يثنللي الصللرف المؤقللت عللن الثمللد ري مللا ي
ار  "كلللف اليلللد" ملللا زاللللت وعبللل، ويصلللدر الحكلللم. وم لللد هلللذا جلللار فلللي عصلللرنا

 م تثملأ.

 ( قوله:12وجاء في الص حأ   -21

. وقللد علّللق .... ( بلللغ المللل  الثللادد  ن مراكللر واصلللأ118وفي للا   ي ال للنأ 
 المحيق فياد: في انصد "مراكباا".

 وجاء في ا  يىاا: -22

 ... .... فبلغ المل  المثظم ذل  فركر خل ه وا تركر الناس

وال ثلد جديلد ، "ا لتركر النلاس"  نله طللر ملن م  ن يركبلوا ه: قود: والمراد بيول
 موّلد.
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 وجاء في ا: -28

 .... ونزد ييىي شغك، ... فخر  من  ر  الداروم

علللن نملللط مللللن الثاميلللأ فلللي ذللللل   "نللللزد ييىلللي شلللغكا" يكشللللف قولللله:و قلللود:  
 .الثصر

 ( قوله:25وجاء في الص حأ   -25

 .... ... ما  علم من ُيَويمات  خباره

 

بالتصلغير والجملع فلي  وكلأن الملراد يوم. تصغير َوْيمو"الُيَويمات" جمع يُ  :قود 
 الكلمأ الداللأ على الثدد اليليد من انيام دون الثشر .

 ( قوله:22وجاء في الص حأ   -11

 .... وقد َغَرم عليه من انمواد ما تجاوز الحّد.

فلي عربيلأ عصلرنا: َخِ لَر ر عنله "َغَرم عليه"  ي  ن ق  و ملا ُيثبَّل  قود: وقوله:
 عليه.

 ( قوله:21وجاء في الص حأ   -16

 لللابع ، ....  و عيلللدت إللللى الم للللمين( فلللي رجلللر ملللن  لللنأ  ملللان عشلللر  و لللتمائأ
 .... عشرين لر

" لابع عشلرين لر" َجلَرى عللى الملألوف ملن كتابلأ الثلدد فلي اليلرون   قود: وقولله:
 لر، بحذف النون. وُربما جاء  ك ر منه قول م:  ابع عشري، المتأخر 

 ( قوله:22وجاء في الص حأ   -15
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 ... .... فوصد إلى الشام بأربثأ  ن ار ال غير

ولليس ،  قود: و"انن ار" جمع َنَ ر. وقلد جلّد فلي الثصلور المتلأخر   ن "الَن لر" واحلد
 ومن  جد ذل  جمع على " ن ار".، وهذا هو المألوف في عصرنا، ا م جمع

 قوله: (28وجاء في الص حأ   -13

 .... .... ودفع بجشار حلر ون به

 45ص 6ق للللللم 6و"الجشلللللار" انر  المللللللرى للللللللدواّر عامللللللأ. انظللللللر الميريللللللزي  
 الحاشيأ.

 

 وجاء في ا  يىاا: -14

 ... ر ابن المشطورجَّ ( تح161وفي ا   ي ال نأ 

 "تحجَّر" بمثنى صار حاجباا.  قود: وقوله:

 ( قوله:81وجاء في الص حأ   -12

على  مرقند ميطوعأ من مد   ت وخمس عشر  ال يج لر  حلد  .... وكاشغر
 ... يركب ا

وقولله ملن مللد  ، "ميطوعلأ"  ي الطريلق فيولله:،  قلود: والكلكم كلله علامي دار 
يثنللي  لللت عشللر   و  وللليس واو الثطلللف( خمللس عشلللر  ،  للت وخمللس عشلللر 

 "وخم أ عشر ". الثدد وانصد هو: أوقد صحأل المحيق كتاب،  نأ

وللليس فيلله ، وللليس فللي الكتللار ىللبط للثللدد بالن للبأ إلللى المثللدود تللذكيراا وتأني للاا 
ىبط لتمييلز الثلدد ملن حيلث اإلعلرار فكلّله خطلأ كملا هلي الحلاد فلي الثاميلأ 

 في تل  اليرون المتأخر .
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"ال يج ر  حد يركب ا" ككم دار  ي يد  ن ليس في طوق  حلد  ن ييطلع  وقوله:
 الطريق.

 ( قوله:85و 86تين  وجاء في الص ح -11

فلل.... فأعلافت م و لليَّر إلللى ال لللطان عَ  وعللّدت م  ك للأ ر للد وصللبحت م ، خبللرهم هرَّ
 ... تّجار لواجّيأ

ل"التّجار اللواجيأ" إنه للم بل  قود: كان على المحيق  ن يتوقف قليكا فيثرَّف اليارئ
فلحلق  ،ولكني ل ت على ييين من هلذه الكلملأ  هلي التجلار الجّواللون، ي ثد ذل 

 لى "ال " نظير ما في الثاميأ المثاصر ثمإكلمأ قلر فتحّود ال ثد من "جاد" ال

 ( قوله:85وجاء في الص حأ   -12

... فتج لللزهم وت لللّيرهم يلللومين  ك لللأ فلللي الطريلللق وُت للليهر إللللي م ملللن يأخلللذهم 
 ... وييتل م

  قود: وقوله: "يومين  ك أ" من ان لور الثامي الذي ما زاد مثروفاا.

 وجاء في ا  يىاا: -18

.... واللذي كلان ملع الر لد والتجلار صلحبت م ملا ينلاهز مئلأ وخم لين محّمللد 
 .... علي ا نير  ال ىأ

و"النير "  بيكأ ملن ال ىلأ والنحلاس انحملر بن لبأ  ل لين فىلأ و للث نحلاس 
 .3/411صبأل انعشى ،  حمر

 ( قوله:28وجاء في الص حأ   -15

 .... . و جل ه موىثه وتوّدد هو إلى اليز ... و لَبَس مملوكاا له  يابه 

 قود: جاء في "م تدر  دوزي على المثاجم الثربيلأ": اليلز   و اليزكيلأ كلملأ 
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 فار يأ ييصد ب ا طكئع الجيش.

 وجاء في ا  يىاا: -21

 ... ... فلما  صبحوا وال لطان على ر  ه الجتر وهو في الموكر

هلللي عبلللار  علللن قبلللأ ملللن الحريلللر  قلللود: الجتلللر كلملللأ فار للليأ تثنلللي المظللللأ. و 
مطليللللأ بالللللذهر يحمل للللا ، انصلللل ر المللللزركش فللللي  عكهللللا طللللائر مللللن فىللللأ

 وهي من شثار ال لطنأ.، ال لطان على ر  ه في الثيدين

 .2الحاشيأ  24جكد الدين ص  ير ، انظر الن وي

وملللا زاد ، وهلللو صلللوت  عجملللي، و"الجتلللر" فلللي ال ار للليأ بلللالجيم نظيلللر الشلللين
ولكن الثراقيين يىي ون اليلاء ، ه ال ار ي في الثاميأ الثراقيأ"الجتر" على نطي

ويثملد ، في ا خر فييولون "جتلري" وهلو ىلرر ملن اليملاش  خلين ي لتظد بله
ق  حيانلللاا عللللى "الممطلللر" اللللذي وقلللد توّ لللثوا فلللي داللتللله فلللأطلِ ، منللله ال لللرادقات

 يرتديه الرجد فيتيي به المطر.

 وجاء فيه  يىاا: -26

 .... قدر يييم ب ا لثدم الث كر ب ا .... فتبثوه فما

وفللي عصللرنا  ال تللربط بللين ،  قللود: ومللن خصللائص الثاميللأ فللي تللل  الثصللور
 .... إذ التيدير: فما قدر " ن" يييم ب ا، ال ثلين بل" ن" الناصبأ

 ( قوله:53وجاء في الص حأ   -23

 هِ ير الصلأل في ش ر رجلر تا لع َعْشلرِ .... ورحيل م عن ا   ي دمياط( بثد تير 
 من  نأ  مان عشر  و تمائأ.

" ال للاء ىللمير يثللود علللى رجللر. وكتابللأ الثللدد  قللود: وفللي قوللله: "تا للع عشللرهِ 
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المركللر وغيللره كمللا  شللرت قللد جللرى فيلله المتللأخرون علللى نحللو خللاص يخللالف 
 ال صيأل المأ ور.

 ( قوله:51وجاء في الص حأ   -23

 .... ..... فُبَنيت عد  لُدر

بمثنللى عللد  "دور" ف للي جمللع "دار". والجمللع لللل"دار"  قللود: وقوللله: عللد  "لُدر" 
، وكللللأّن "لُدور" ميلللللور " دوُر" نحللللو "لرس" جمللللع ر س، "ديللللار" و" دور" و"دور"

 وانصد " رُؤس" بناء " فُثد".

 

 ( قوله:52وجاء في الص حأ   -24

.... و لب ه خلثأ المل  الكامد وَرَفع " نجياا" منه  يىاا وحمد له الغاشليأ ... 
وقللد توّ للع فيلله فصللار يللدد . لرايللأ فللي عاميللأ  هللد الثللراق للنجق" بمثنللى او"ال

 على البلد الذي ترفع فيه الرايأ.

و ما "الغاشيأ" ف ي الغطاء الملزركش اللذي يوىلع عللى ظ لر ال لرس وينصلر 
 وقد مّر بنا في هذا الكتار.، عليه ال ر 

 (:55وجاء في الص حأ   -22

 ... انلمانيأ في البحر من بلد ر... فلما دخد إليه اننبرو 

 و"اننبرور" تثرير "امبرور"  ي امبراطور.  قود:

 ( قوله:611وجاء في الص حأ   -21

 "تثودون إلى ان وار كما كنتم". ... فياد ل م:

وقللللد علللللق المحيللللق علللللى ال ثللللد  فياد: في انصد "تثودوا".
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تحللذف فلالنون ، وهلذا انصلد ي صلأل علن اللللون الثلامي فلي لغلأ الكتلار : قلود
 في انل ن الدارجأ في غير النصر والجزم.

 وجاء في ا  يىاا قوله: -22

 .... ... فانت ره وىربه برجله وفي ا الم ماز

 قللود: و"الم مللاز" للللأ مللن حديللد تكللون فللي رجللد ال للارس محللّدد  الللر س. انظللر 
 .5/655صبأل انعشى 

 وجاء في ا  يىاا قوله: -28

 .... بطنه ...  م بثد  ابع يوم َقَتَله وشقَّ 

"بثللد  للابع يللوم" ي صللأل عللن الطللابع الثللامي الللدار  الللذي غلللر   قللود: وقوللله:
 على لغأ الكتار.

 ( قوله:616وجاء في الص حأ   -25
.... ف للللليَّر اننبلللللرور  خلللللص النلللللاس عنلللللده و قلللللرب م إليللللله ميلللللّدر مئلللللأ وخم لللللأ 

 ... عشر ن راا 

ن بمثنى "مثلدَّد" فلي الثربيلأ .... ورّبما كا  قود: وقوله: "ميدر" ي يد "ما ُييدَّر"
 المثاصر .

 ( قوله:612وجاء في الص حأ   -81

( اشلللترى الملللل  انشلللرف ملللن تّجلللار حجلللر َبَلْخلللش وزنللله 156وفي لللا   ي  لللنأ 
 ...  تون درهماا 

،  قود: والَبَلخش جوهر  حمر شّ اف ُيىاهي فائق اليلاقوت فلي الللون والرونلق
يلللث يك لللر وجلللوده. انظلللر ابلللن واصلللد وقلللد ُ لللّمي هكلللذا ن لللبأ إللللى "َبَلْخشلللان" ح
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 (.5حاشيأ   3/556

 ( قوله:611و 612وجاء في الص حتين   -86

 ... م" وغيرهاخوته "التيادِ ا  ... وُقدهم لل لطان ونصحابه و 

 .وهو ل ظ موّلد، و"التيادم" جمع تيدمأ وهي ال ديأ

 ( قوله:612وجاء في الص حأ   -85

.... علن حجلر  ُم منلأ وقلدم ا . لنجر ... فنزد المل  المثظلم مثلز اللدين بلن 
 .... ... وكان هذا من  عظم المكارمات بيده

وال انيلللأ ، والملللراد فتنلللازد، فنلللزد :انوللللى قولللله : قلللود: وفلللي هلللذا  لللكث م لللائد
 :وال ال للللأ قوللللله، ذات قيمللللأ عاليللللأ، "ُم منللللأ" والمللللراد  ن للللا  مينللللأ غاليللللأ :قوللللله

 مثنى الكرم.ب"المكارمات" 

 ( قوله:615 حأ  وجاء في الص -83

 ... ... فحر  ا وكان الخلي أ لما علم بوصوله  يَّر ال دن إلى انر  ....

و"الِ للدان" هللو المحللراث، ولثللد ، واال للم مولللد جديللد،  قللود: وال ُللُدن جمللع ِفللدان
، وداللتللله عللللى الواحلللد، "ال لللدان" ملللأخوذ ملللن "فلللّدان" م نلللى "فلللّد" بتشلللديد "اللللداد"

لللأ" يجللره حيوانللان  ُّنللَي ا غللام. ولمللا كللان المحللراث "ْرد" بثللد فلل  اإلدومنلله " فَلل
صار "فلّدان"  لم َخ َّ له اال لتثماد فتحلود إللى "فلدان" بلالتخ يف ملع ك لر ال لاء 

وقلللد تحللّود "ال لللّدان" ، وهلللو كللذل  فلللي الثللراق وبلللكد  خللرى، للداللللأ عللللى ا لللأ
 بللال تأل والتشللديد إلللى قطثللأ انر  التللي تللزر  كمللا فللي مصللر وكللان ل للا عنللد

 المصريين قدر مثين من الم احأ.
 ال ذ" بالذاد لكد ما هو وحيد بص ته." بالداد كان "الَ ْرد" ىنثومن "ال ّد" بم
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 ( قوله:666وجاء في الص حأ   -84

 - رحمله اللله –....  جرى جميع ما كان والده  جراه للناس من صدقأ ور لوم 
ني  لجوق حمايلأ لله لى  كطين الروم بإته للىرور  في ال تمائأ  كذا( جوزي

 ... ممن ييصده

تله للىلرور  ج"وزي : قود: كان على المحيق  ن يتوقف قليكا على قود المؤللف
 في ال تمائأ" وذل  نن الثبار  غامىأ مب مأ م تير  إلى إيىاء.

 ( قوله:662وجاء في الص حأ   -82

بللدر  مللام الظللاهر فللي الثللزاء وال نللاء... وكللان ر للود المللل  انشللرف إلللى اإل..
 الدين ع مان.

 المراد بالثزاء وال ناء التثزيأ والت نئأ.

 ( قوله:668وجاء في الص حأ   -81
وصللللّوء بيللللت رّد كللللان ق ، .... حتللللى تزحللللزء عللللن شللللمس ال للللدى شلللل ق اإلشلللل اق

 ... الن اق

، غير مثروفلأ وال م  وملأ وصّوء بيت ..."" :والجملأ ال انيأ وهي قوله : قود 
 .... ولم يتوقف في ا المحيق

 ( قوله:653وجاء في الص حأ   -82

( قلللب  الملللل  الناصلللر عللللى قاىلللي بللللده ... و هانللله 123وفي لللا   ي ال لللنأ 
 .... وعصره كاللصوص بالمثاصير وهرر منه

 ر" و يلأ من و ائد التثذير يثصر ب ا المجرمونمي قود: لثد "المثاص

 ( قوله:658وجاء في الص حأ   -88
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... كلللللان شللللليثياا  لللللّباباا   بلللللو  لللللثيد الجثبلللللري( ملللللات 153وفي لللللا   ي ال لللللنأ 
 .... جّباهاا 

مكاشلل أ  فللي النللاس بمثنللى ال ي للتحيى وال يتللردد هُ "جّباهللاا"  ي َيْجَبلل  قللود: وقوللله:
 الناس.

 وجاء في ا  يىاا: -85
 ... وفي ا مات الخادم شبد الدولأ المثروف ب ت الشام  خت صكء الدين

و ت الشام لير  ي  يد  الشام وهلي بنلت  ، قود: وشبد الدولأ خادم ل ت الشام
 .63/84هل انظر ابن ك ير  161توفيت  نأ ،  يور

و يرته مش ور . و"الشحنأ" ، وفي ا مات المبارز المثتمد الذي كان شحنأ دمشق -51
تثني صاحر الشرطأ وربملا زادت فشلملت اختصاصلات  ملين الثاصلمأ فلي عصلرنا. 

 ذكرها دوزي في "م تدركه".

 ( قوله:634في الص حأ  وجاء  -56

نصر تاحر الموصد ر الأ من اإلمام الم ( وصد إلى ص154وفي ا   ي ال نأ 
 ... يطّير قلبه

 "يطّير قلبه" بمثنى يكرهمه وي ّره بككم طير.   قود: وقوله:

 (:632وجاء في الص حأ   -55

ي هللو والجرائحلل :...  قللود .... و لليَّر المللل  المجاهللد جرائحيللاا مللن عنللده لثكجلله
 الطبير الجراء.

 (:631وجاء في الص حأ   -53

ن بللل فملللن جمللللأ فثل لللم  ن لللم وقثلللوا عللللى الب لللاء، .... وصلللاروا يتخط لللون النلللاس
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 .... ... فأخذوا قماشه وَجرَّحوه ر كن

 ...  قود: اليماش ربما تجاوز المكبس إلى الحاجات التي كان يحمل ا مثه

 ( قوله:632وجاء في الص حأ   -54

 هلللا وكبَّرهلللايىلللاا قبلللد ذلللل  مترّجللللأ صلللغير  فثّك وقلللد كانلللت قلثلللأ حملللص  ..... 
ن ا  ... وحصَّ

  قود: ربما كان وص ه لليلثأ بأن ا "مترجلأ" ي يد  ن ا غير مرت ثأم

 وجاء في الص حأ ن   ا: -52
وانبلا  ، وفي ا عاد الحجا  ووص وا اللرخص وك لر  الميلاه ... ملا تجلاوز الوصلف

 في ال احد. الليمون انخىر برخصه

"انبا " من لغأ الثوام. وقد  شار المحيق إلى  ن كلمأ "الليمون" في   قود: وقوله:
 انصد المخطوط "الليمو".  قود: وهذا  يىاا من لغأ الثوام.

 ( قوله:641وجاء في الص حأ   -51

 ... ( عاد خصب  ابن صاحر تكريت من الثجم154وفي ا   ي ال نأ 

الرجللاد قللد بيللي شلليء منلله فللي الثللراق فأنللت تجللد منلله  قللود: وخصللَب  مللن  عللكم 
 "ُخْصبا  " بىم الخاء.

 ( قوله:646وجاء في الص حأ   -52

، وفي للا   ي ال للنأ ن  لل ا( وفللي الشلل ر   ي جمللادى ا خللر (  يىللاا غللارت الثللرر
و  خلذوا حتللى غلنم  هلد البللد فوقللع ، غيلرهم علللى بللد حملصو البطنلين  أوهلم غزيل

 ثوا الثربان ... الصوت وركر الث كر وتب

 ...  قود: وقوله: "وقع الصوت"  ي "نودي" في الناس ليخ وا للنجد 
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... كمللا جللاء فللي الصلل حأ     ( جمللاد الللدين إ للماعيد648وجللاء فللي الصلل حأ   -58
 ( ذكر مدينأ "عّكا".645 

وعّكلللا فلللي انصلللد ، إ لللمثيد :وقلللد  شلللار المحيلللق إللللى  ن إ لللماعيد فلللي انصلللد
 عّكى.

، لى هذا و شباهه من طرييأ الر م في الميدمأإالمحيق  ن يشير  قود: كان على 
 وال يثود إليه في ص حات الكتار في يد التثلييات ويطيد في ا.

 ( قوله:621وجاء في الص حأ   -55

ن م إ(  صلأل هذا الر ود بين االبرنس والديويأ واال لبتار فل154وفي ا   ي ال نأ 
 كانوا قد حرموه.

 انظلللللر كلللللاهن  لللللوريأ الشلللللماليأ، بلللللرنس الرابلللللع بإنطاكيلللللأوالبلللللرنس هلللللو ال : قلللللود
 .141ص

و ما "الدّيويأ" فلم يتوقف في ا المحيق وكان عليه  ن ي ثلد. واال لبتار هلم جمثيلأ 
و"اال لللبتاريأ" التلللي تلللرد فلللي الكتلللار تثنلللي جمثيلللأ ال  لللتباليين. ، فر لللان المثبلللد

 (.4الحاشيأ   6/18انظري الميريزي 

ير من انعلكم وانليلار انعجميلأ الثربيلأ التلي وردت وفي الكتار قدر كب : قود
 مثرَّبأ في المصادر الثربيأ. وهو ماد  جدير  بالدرس.

 ( قوله:626وجاء في الص حأ   -611

وهلذا عجيلر ، ( ات لق عيلد رمىلان وعيلد الي لود وعيلد النصلارى154وفي ا   نأ 
 ل لللن  والت لللميأ مملللا جلللرى عللللى، وعيلللد رمىلللان هلللو عيلللد ال طلللر :عجيلللر  قلللود

 الثواّم.

 ( قوله:621وجاء في الص حأ   -616
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 ... .... وذكر  نه كان على يده في جملت ا  ك أ   ارى

 ...  وذكر  ن كان على يده :وقد علق المحيق فياد: في انصد

ر ممللا ذهللر إليلله المحيللق نن " ْن" ال للاكنأ والنللون يلل قللود: والللذي فللي انصللد خ
 حاجأ إلى " نه". دا  الربط بين ال ثلين وليس من 

 ( قوله:623وجاء في الص حأ   -615

 ...  .... و اق علي م فك رهم و خذ  حمال م وكو ات م

 قود: والكو ات صلنوجات ملن نحلاس تشلبه التلرس الصلغير يلدق بأحلدهما عللى 
 .4/5انخر بإييا  مخصوص يصاحر ذل  طبود وشّبابأ. انظر اليليشندي 

 ( قوله:624وجاء في الص حأ   -613

 .... وكان بغدي في غايأ الوباد على الناس هربته  كذا(. 

 وكان هرر بغدي في غايأ الوباد على الناس. : قود: والمراد

 ( قوله:622وجاء في الص حأ   -614

 ( وصد ر ود اإلربلي ي تصلحه فانصلأل له.152وفي ا   ي ال نأ 

 " من الثاميأ.انصلأل" :وقوله : قود

 ( قوله:622وجاء في الص حأ   -612

...  للى الخلي لأإنشرف الركن  مير جانلداره ب ديلأ (  يَّر ا152وفي ا   ي ال نأ 
و" مير جاندار" ال لطان الذي ي تأذن على دخود انمراء للخدمأ ويدخد  ملام م 

 (.6حاشيأ   6/633إلى الديوان. انظر الميريزي 

 ممgens/dʼarmeلثد "جاندار" هو من ال رن يأ  : قود

 ( قوله:628في الص حأ   وجاء -611
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( هجم المل  الثزيز بن الثلادد بثلبل  طامثلاا بمخلامر  ملن 152وفي ا   ي ال نأ 
 ...  هل ا لكراهيت م في المل  انمجد صاحب م لظلمه

 والمثنى جديد موّلد.،  قود: و"المخامر " هنا بمثنى االنحياز والم اعد 

 ( قوله:611وجاء في الص حأ   -612

( وصلللد كتلللار الحاجلللر عللللي وفلللي عط للله ن لللخأ كتلللار 152 لللنأ وفي لللا   ي ال
 .... الخوارزمي

"وفللللي عط لللله" بمثنللللى: وفللللي طّيلللله التللللي ن للللتثمل ا فللللي الثربيللللأ   قللللود: وقوللللله:
المثاصر . على  ن كلمأ "طي" كانت م تثملأ في الثصور المتأخر  فيد جاء في 

 مللاري  للرّ وصللد كتللار الحاجللر علللي وطّيللأ كتللار صللاحر  :(611الصلل حأ  
 .... الواصد من الخوارزمي ووزيره مىمونأ ما ن خته:

 ( قوله:618وجاء في الص حأ   -618

( 342الن للوي ص ، ولللو  ن ال لللطان كللان ي مللد  مللر بليللان  عللزي الللدين بليللان
 ... ويتوجه إلى انرمن والشام لكان تن د طرقات الثراق وخرا ان

 لدارجأ.والككم كله من ف اد البناء يوحي بالثاميأ ا : قود

 ( قوله:615وجاء في الص حأ   -615

 .... بن ُ زين ظيونحن ما قاد ُقرَ 

 من شثراء الحما أ.، بالطاء الم ملأ ط قود: والصوار قري

( فللي ن للخأ كتللار الخللوارزمي الللوارد  إلللى صللاحر 623وجللاء فللي الصلل حأ   -661
 وهو بال ار يأ والثربيأ:،  ّر ماري

... اليمينلللي المنتصللل ي الث لللدتي الثلللّدتي  الي(...   علللكه اللللله هلللذا الم لللاد الثللل
 .... اليوامي النظامي الخالصتي
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، وجملللأ الكتللار مللن الثربيللأ الركيكللأ الثاميللأ ولللذل  جللاء في للا: الث للدتي : قللود
 وكله يشثر بالثاميأ والثجمأ.، الخالصتي، الثّدتي

 ( قوله:628وجاء في الص حأ   -666

 ... بير ..... وكتر خّطه بارت اع ا بزياد  ك

و"االرت للا " ، "كتللر خطلله" بمثنللى وافللق علللى  ن يكللون ارت اع للا  قللود: وقوللله:
 المبلغ من الماد الذي ي ر   ن يجيء من بلد من البلدان التابثأ للحاكم.

 ( قوله:681وجاء في الص حأ   -665

.... و"الغلّوار " هلم المغيلرون  ... ووصلت غّوارته إلى ج ر الثادد فن بوا وخّربوا
 ... ل ر ان في الغالر( الغزا  ا

 ( قوله:685وجاء في الص حأ   -663

.... ونللزد بن  لله إلللى ال لللطان الكامللد إلللى  للليمأ م ت لللماا جريللد  تليللاه  كللذا(. 
 كان على المحيق  ن يتوقف في الجزء انخير من الثبار  نن ا غامىأ. : قود

 وجاء في ا  يىاا: -644

وجميلع مالله ، ث مئأ  لف دينار تحملد للناصلر.... وتيرر الحلف بين م على  ك
 ... من خيد وعد  ورخت وزيت وصابون

 "رخت" يثني المتا  بال ار يأ انظر برهان قاطع.  قود: وقوله:

 ( قوله:684وجاء في الص حأ   -642

 گللوالخطمي وانشراس وجلود اللوا، ... وغيرها .... و كلوا لحم الككر والحمير
 ... ينيثون ا ويأكلون ا

وقللللد مللللرت بنللللا لىللللرر مللللن النثللللاد ، " جمللللع اللكللللأگلللللاللوا قللللود: والصللللوار: "
"ينيثون للا ويأكلون للا" وهمللا فللي انصللد علللى الثاميللأ مللن غيللر  وانحذيللأ. وقوللله:
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 نون.

 (:681وجاء في الص حأ   -641

 ... .... بيو ُيَوْيمات ف رغ ما عندهم

 : "بييوا" على الثاميأ.وكان انصد

 ( قوله:688 حأ  وجاء في الص -642

 ... .... ورجاد ون اء وغير ذل  و ت قرايا بجميع من كان في ا

  قود: وجمع اليريأ على "قرايا" من الثاميأ.

 ( قوله:654وجاء في الص حأ   -648

 .... .... من  هد مشائخ غلو

،  قللود: مللن غيللر شلل   ن فللي انصللد المخطللوط "مشللايخ" باليللاء وهللي الصللوار
ح   ا على ظنه فارتكر خطأا.ولكن المحيق فصَّ

 ( قوله:652وجاء في الص حأ   -645

 ... ... وما زلتم ماشين الحاد

  قود: والمثنى عامي مثروف ما زاد حّياا.

 ( قوله:658وجاء في الص حأ   -621

 ... بد صديي م ون ين م، ال والله، .... وال تظن  ني عدّوهم

  قود: الن ير بمثنى الص ر من الثاميأ الدارجأ.

 ( قوله:655وجاء في الص حأ   -626

.. و"الشللّبار "  لل ينأ حربيللأ .. .... و للّيروا فللي المللاء مللن الرّقللأ إلللى بغللداد "شللّبار "
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 (.4الحاشيأ   3/515عرفت في الثراق. انظر ابن واصد 

 ( قوله:511وجاء في الص حأ   -625

 ... ... وهو  ود من  ن اليندس الثري  والجامكيأ وجرايأ الخبز واللحم

ولثلللد الملللراد بللله فلللراء ،  قلللود: والينلللدس هلللو كللللر الملللاء كملللا فلللي م لللتدر  دوزي
 اليندسمم

 ي رواتر خّدام الدولأ كما في المرجع ن  ه. و ما الجامكيأ ف

( قولللله فلللي الكلللكم عللللى ملللا حملللله الخلللوارزمي ملللن 512وجلللاء فلللي الصللل حأ   -623
 ال دايا:

 ...  رهاوعد  خيود وُبيج من   وار ومراكير وغي....... 

ما زالت مثروفلأ ، وهي فار يأ،  قود: والُبَيج جمع "ُبيجأ" وهي الصر  من ال يار
 في الثراق. و ما المراكير ف ي انحذيأ م ردها "مركور".

 ( قوله:511وجاء في الص حأ   -624

 ... َفنا بطلب مليت كان المولى َعرَّ  :.... فشق عن انشرف ذل  وقاد

  . قود: والككم عامي دار 

 ( قوله:512وجاء في الص حأ   -622

 .... .... والرومّي هو الدَُّبْندار

  قود: والدَُّبْندار من يىرر على الطبد.

 ( قوله:515وجاء في الص حأ   -621

...  ... فوقللللللع الجاليشللللللن فظ للللللر  حجللللللار الخللللللوارزمي وشللللللالوا َمْي للللللر  الرومللللللي
 لم  طليللت ، ن الشلثرو"الجلاليش" فلي انصللد الرايلأ الثظيملأ فللي ر  ل ا خصللأ ملل
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 5/46اصللد و  و علللى الطليثللأ منلله. انظللر ابللن ، علللى ميّدمللأ اليلللر فللي الجلليش
 (.6حاشيأ  

 ( قوله:561وجاء في الص حأ   -622

وفي للللا الجللللواهر ، مال للللاأحيطلثللللون منلللله انجمللللاد وانبغللللاد ب ... وصللللار النللللاس
 .... والك اوي والذهر وانطلس

ي بمثنللى "ُيخرجللون". و ملللا انطلللس ف لللو  قللود: وقوللله: "يطلثلللون" ا للتثماد علللام
 ن يج من حرير.

 وجاء في ا  يىاا: -628

.... وبيلللللللللي فلللللللللي الطريلللللللللق ملللللللللن الثلللللللللدد وا الت وانقمشلللللللللأ ملللللللللا ال يوصلللللللللف. 
، وتككشلللله الخللللوارزمي ومث للللم   وابلللله جمداريللللأ وك للللر النللللاس وم لللل  الثريللللان

 ...... جميث ا مطّرز 

والكلملللأ مركبلللأ ملللن ، ميلللر  يابلللهو"الجملللدار" م متللله إلبلللاس ال للللطان  و ان : قلللود
 6ق لللللم  6"جلللللام" ومثناهلللللا ال لللللور و"دار" ومثناهلللللا مم للللل . انظلللللر الميريلللللزي  

 (.6حاشيأ   633ص

جمللع تلكلللش. انظلللر محللليط المحللليط ، و"الللتككش" كلملللأ فار للليأ مثناهلللا الحجلللار
 للب تاني.

 :( قوله563و 565وجاء في الص حتين   -625

ره خم للأ لالف قللدَّم علللي م نجللم الللدين ... و جللرد الرومللي مللع انشللرف مللن ع للك
 ... الجاشنكير

قبللد ال لللطان  و  قللود: والجاشللنكير هللو الللذي يطثللم المللأكود ويللذوق المشللرور 
 .2/411انظر اليليشندي ، ن يدس عليه فيه  مّ  انمير خوفاا من 
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 ( قوله:563وجاء في الص حأ   -611

 ... لي ا الزردخاناهوقد  عطاه جميع الثجد التي كان ع، .... و ار انشرف

والزردخانللاه هلللي  مكنللأ ال لللكء ،  قللود: والَثَجللد جملللع َعَجلللأ م للد َشلللَجر وَشللَجر 
 فكأّن "الثجد" اتخذت ل ذا الغر .

 ( قوله:562وجاء في الص حأ   -616

 ... يا ُخواند :.... تيود لألشراف

أ "لخنلذ" ذكرها دوزي. وهي في ال ار لي،  قود: و"الخواند كلمأ فار يأ تثني ال يد
 بمثنى ال يد.

 ( قوله:568وجاء في الص حأ   -615

 ...ما بيي في ا ككم..، ... هذا  رزن لي

  قود: والثبار  عاميأ م  ومأ.

 ( قوله:556وجاء في الص حأ   -613

 .... ... وعمد الينوات .... و جري المياه

 وقد علق المحيق فياد: في انصد: قناوات.

 ( قوله:555وجاء في الص حأ   -614

 ... .... هذا وكم له من اصطنا  وصدقأ ومثروف

  قود: و"االصطنا " بمثنى الصنيع الح ن  و اإلح ان والجود.

 وجاء في ا  يىاا: -612

 ... ... وكم له من واقثأ مع ال رنج صارت تواريخ
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  قود: والمثنى واىأل ولكنه عامي متداود.

 وجاء في ا  يىاا: -611

 .. له بّرانيأ من الطريق.... يت رَّ  عند وصو 

 وا تثماله من الثامي الدار . ه قود: والككم كله بل ظ

 ( قوله:553وجاء في الص حأ   -612

 ... .... فحىر و وقف بمثزد بمن مثه ور ى الثالم وك رته

 من الثاميأ.،  قود: وداللأ "الثالم" على الناس ليس غير

 ( قوله:552وجاء في الص حأ   -618

 ... له بثد ذل  راتباا مثتبراا من طثام وحكو  وشمع... ورّتر 

وقوللللله: "مثتبللللراا"  ي ذو قيمللللأ ،  قللللود: و"الراتللللر" هللللو مجموعللللأ المللللواد الثينيللللأ
 ميبولأ.

 ( قوله:538وجاء في الص حأ   -615

 ... .... فأجابه إلى ذل  و عطاه منديله

نعشللى      " عطللاه منديللله" اصللطكء ي يللد بثللث انمانللات. انظللر صللبأل ا وقوللله:
5/651. 

 ( قوله:536وجاء في الص حأ   -621

 ... ه بث  غلمانه وجمداريته و مير جانداره وفرس النوبأن.... وال منع م

 قود: وفرس النوبأ الذي يربط قرر قصر ال لطان ليركب ا حين يريلد الركلور. 
 (.6الحاشيأ   12انظر الن وي ص 
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 وجاء في ا  يىاا: -626

...  قلللود:  رتللله التلللي يحب لللا ورتلللر الجلللاووش ... والدوشلللا ... و نزلللله فلللي طيا
والجللاووش ل للظ تركللي بمثنللى ، و"الطيللار " ىللرر مللن ال لل ن الصللغير  ال للريثأ

 618يكلف بحمد الر ائد وتبليغ ا. انظر الن وي ص، جندي ذي رتبأ صغير 
 (.5حاشيأ  

تركللي و مللا الدوشللا  ف للو قائللد فرقللأ ع للكريأ انظللر اليللاموس الثربللي ال ار للي ال
 لزيبكر.

 ( قوله:542وجاء في الص حأ   -625

 .... گنلالخوا من الجماد بن الصكء شيخ الخوان ....  م

 نحوها. لزاويااوهي الربط و ، وم ردها خانيا قود: والخوان  هي الخوانق، 

 خاتمأ: 

 وبثد ف ذه جملأ الوق ات التي  فدت ا من قراء  هذا الكتار الممتع.


