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 دةِقراءة َجدي  
 سَماِعي ل ِبن َيَسارإوان في ِدي  

 تحقيق الدكتور ُيوسف حسين بكار

 يسَحُمودي الَقي   يور للدَّكتور نُ 
 دادجامعة َبغ   -ة اآلدابد كلي  َعمي                                                 

 

أقف مع أخيي اليدكتور يوسيف الموقيف ا خيوي اليتي وجيدم نمسيي مل ميا  
عر لعيييل  فرجييية جدييييدة تتيييال لييي  تعيييادة الناييير فيييي تحقييييق  يييعر  يييتا ال يييا بييي 

ضاءة خميمية توسيع ميدل الر يية مستقبال  فتكون  ته المحاولة إ غناء لمحاولت  وا 
 التي أضاء بها حياة  تا ال اعر وأبدأ أوال  باستدراك ا بيام.

 اعتمد ا خ الدكتور يوسف كتاب جمهرة نسب قريش وأخبار ا لل بير بن -1
بكار ) رل وتحقيق ا ستات محمود محميد  ياكرو وخير ن مني  القرعية رقي  

التي تكر ا جياحب جمهيرة النسيب و وفاتت  القرعة الثامنة 17و ورق  )4)
 فل  يخرجها من  ولي عليها المالحاام اآلتية:

قال الدكتور يوسف: قال يرثي أخاه محمد بن يسار والقجيدة كميا  -أ
ثني : حيييدثنا ال بيييير قيييال: وحيييدييييتكر ا جييياحب جمهيييرة النسيييب قيييال

سيماعيل بين يسيار الن سياء يرثيي أبيا مجعب بن عثميان قيال: قيال إ
ي رثاء أخي  بكر بن حم ة بن عبدالل  بن ال بير. فالمرثية ليسم ف

 كما تكرم في المجموع.
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ولو تأمل أخي الدكتور يوسف البيم ا ول مين القجييدة وال ياعر -ب
 يقول: لما نعى الناعي أبا بكر..

 غير أخي .. الكنية.  درك أن المرثي ُيعرف أخو ال اعر بهته ول 

فيييي ا بييييام السيييبعة التيييي أورد يييا جييياحب جمهيييرة نسيييب قيييريش   -ن
 :... فرواية ا ول تجحيح لما ورد في رواية ا غاني

 غلب الع اء ورواية المجموع عيل الع اء
غمالهييا لجييحتها أخييرل فيي رواييية ا بيييام ال يمكين إ و نياك اختالفييام

وثوق روايتها أو قد  مجدر ا والمرق كبير بين ال بير بن بكار وأبي و 
 المرن.

هيرة النسيب بقولي : و يي بعيد روايية ا بييام السيبعة يعقيب جياحب جم -د
 ييارة يمكيين االنتميياع منهييا  نهييا تقييد  دليييال  علييى فقييدان رويليية و ييي إ

وأمييور أخييرل تغنييي   يياعر ورييول نمسيي  و ييدة جييلت  بييالمرثي ييعر ال
 في  تا المجرلح حين يتكر.تور يوسف لو تأمل دراسة الدك

: و يقول: قال56في الجمحة نمسها التي تكر ا جاحب جمهرة النسب ) -7
ار الن ساء يرثي أبا بكر بين سماعيل بن يسوأن دني مجعب بن عثمان ت

 :حم ة

ي يييييييييييي  أحييييييييييييين بلغييييييييييييم مييييييييييييا كنييييييييييييا ُنَرج 
 

 وكنييييييييييييييييم علييييييييييييييييى أنييييييييييييييييوف الكا ييييييييييييييييحينا
 

 أبييييييييييييا بكيييييييييييير ثويييييييييييييم ر ييييييييييييين رميييييييييييي 
 

 نايك المتعجلييييييييييييييييييييييييييييو يخييييييييييييييييييييييييييييب  بنعيييييييييييييييييييييييييييي
 

 .ويقول و ي رويلة: وقد أخل  بها المجموع ال عري

قجيدة قوامها سبعة  721-722وفي جمهرة نسب قريش وفي الجمحة  -3
يرثيييي فيهيييا ال ييياعر يحييييى بييين عيييروة بييين ال بيييير وقيييد أن يييد ا بيتيييا  ع ييير 

 مجعب بن عثمان و ي:

ر ُن فيييييييييييييانهِمرِي بَغييييييييييييي   ي   َأال ييييييييييييييا َعييييييييييييي
 

يييييييييييييرِ  يييييييييييييرة  مييييييييييييين َغي  رِ  وِفيضيييييييييييييي َعب   َنييييييييييييي  
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َ اء  َبعييييييييييييييد يحيييييييييييييييىَ  ِدي َعيييييييييييييي  وال َتِعيييييييييييييي
 

ب ري  فقيييييييييييد ُغِليييييييييييَب الَعييييييييييي اُء وعييييييييييييَل َجييييييييييي
 

رِ َئييييييييييييييةم كييييييييييييييأنَّ الجييييييييييييييوَف ُمنهييييييييييييييا  َوم 

رِ    يييييييييييييي رَّ َجم  َعُر َحيييييييييييييي يييييييييييييي د النَّييييييييييييييوِ  ُيس  يييييييييييييي  ُبَعي 

   
ييييييييييى يييييييييييى  وأي  فتييييييييييى  كيحي   عليييييييييى َيح 

 لعيييييييييييييييييييييييانم عائِيييييييييييييييييييييييلم َغِليييييييييييييييييييييييقم بيييييييييييييييييييييييِوُترِ   

   
 تا َدعيييييييييييييييييييانيإوللَخجيييييييييييييييييييِ  اِ ليييييييييييييييييييد  

 قَّ َمق هُيييييييييييييييييييييوِر بَقسيييييييييييييييييييييرِ ليأخيييييييييييييييييييييَت َحييييييييييييييييييييي   

   
ياف إن َررقُيييييييييييييييييوا ُ يييييييييييييييييُدو ا   ييييييييييييييييي  ولألض 

ُمرِ    لر الُمِكيييييييييييييييييييييلر وُكيييييييييييييييييييييل  َسييييييييييييييييييييي  وللَكييييييييييييييييييييي

   
اد   َنة  َجَميييييييييييييييي  إتا ن لَيييييييييييييييم  بهيييييييييييييييي  َسيييييييييييييييي

ييييييييييييييييرِ    ُع بُغب  َسيييييييييييييييي بِييييييييييييييييي  الييييييييييييييييدَّرر ليييييييييييييييي  ُيتك   َأ

   
 ُ َنالييييييييك كييييييييان غييييييييييَ  َحيييييييييا  َتالقَيييييييييم  

رِ    يييييييييييييييي  َييييييييييييييييَداُه فيييييييييييييييي َجَنيييييييييييييييابم غيييييييييييييييير َوع 

   
يييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييين ُمَخبَّييييييييييييييييييَأةم   َحَييييييييييييييييييياء   وَأح 

يييييييييييييييرِ    ل ِ َ ب  ب   وَأجيييييييييييييييرُأ مييييييييييييييين َأبيييييييييييييييى ِ ييييييييييييييي

   
ا د ق ريبيييييييييييييالم إتا َمييييييييييييي ييييييييييييي  َ رييييييييييييييِم ال ر

رِ    يييييييييييييييي َوتيييييييييييييييي  ب ج  َ  َعد  يييييييييييييييي  عييييييييييييييييَدا ليييييييييييييييي  ُتن 

   
ا  تَيييييييييييييييِديُن الجاِتيييييييييييييييياُم لييييييييييييييي  إتا َمييييييييييييييي

رِ    يييييييييييييييي  سيييييييييييييييمعَن  َئيييييييييييييييييرُه فيييييييييييييييي ُكييييييييييييييييل  َفج 

   
ريحم  َد م َضييييييييي ييييييييي  فيييييييييي َجييييييييي ا ُيم  ييييييييي  فإم 

 بُمَغبيييييييييييييييييييييييييييييرم مييييييييييييييييييييييييييييين ا روال قم يييييييييييييييييييييييييييييرِ   

   
يييييييييي فقييييييييييد يع َجوجييييييييييُب ا اُدون َمن   لَجيييييييييي

رِ    يييييييييييييييييي ِد ا عييييييييييييييييييراِق َغم   بييييييييييييييييييَأَرَوَع ماِجيييييييييييييييييي

   
لَّ علييييييييييى َتراهُ  يُف َحيييييييييي يييييييييي  إتا مييييييييييا الضَّ

رِ    يييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييي م غييييييييييييييييييييييييير َبس   تلَّقيييييييييييييييييييييييياُه بَوج 

   
 نيييييييييدلَّ جيييييييييافم َيبيييييييييييُن الِعت يييييييييُق فييييييييييي 

رِ    يييييييييييييييييييييي َل َمق َدعييييييييييييييييييييييةم وُنك  يييييييييييييييييييييي َبيييييييييييييييييييييييرن  ُقب   ُي

   
 ُتمَييييييييييييييرَُّن بالنَّييييييييييييييدل ا بييييييييييييييواُب عنيييييييييييييي ُ 

ت رِ    َتُن ُدوَنهُيييييييييييييييييييييييييييييييُ  بِسييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييي  وال يك 

   
َسيييييييييييم    َدَ ييييييييييياني الحادثييييييييييياُم بيييييييييييِ  فأم 

ري ي  َعلَييييييييييييييييي    ييييييييييييييييي ُدو وَتس  ييييييييييييييييي  ُ ُموُمهيييييييييييييييييا َتغ 

   
 .وقد أخل  بها المجموع ال عري

والسيي ال بعييد  ييتا  ييو كيييف يتسيينى  خييي الييدكتور يوسييف أن يعتمييد علييى 
 .كتاب جمهرة النسب في مقروعتين وتموت  المقرعام ا خرل

 في القرعة الثانية ع رة:
 .721-722تور يوسف على جمهرة نسب قريش وأخبار ا اعتمد أخي الدك

 .11  2  4  7  1كتاب نسب قريش التي وردم في  ا بيام 
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 .15-13  11  2  4  7  1والتعا ي والمراثي حي  وردم في  ا بيام 
ن أكمييل نييك مييتكور فييي جمهييرة نسييب قييريش. ولكيين عنييدما و ييتا يعنييي أ

نمييييا  ثبييييم اليييينك ليييي  يعتمييييد وضييييعم ا بيييييام واختيييييرم جمهييييرة نسييييب قييييريش وا 
ن رواية البيم الثاني في جمهرة نسب أ والدليل على تلك  النجوك دون قاعدة

 قريش وردم على الوج  التالي:
 نها  الكي مع المال... عمم ا
  عمم أنها مالكي... المحقق الكري : وثبم 

 ورواية الجمهرة أدق وأوفق.
لممييروأ أن تثبييم وكييان ا 11  2  2  5  6وكييتلك ا ميير فييي ا بيييام 

ا ول قيد    رواية الجمهرة وتثبم االختالفام بالنسيبة لبقيية المجيادر العتبيارين
ن معايييييي  أ  و مييييييا سييييييببان موجبيييييان كييييييتلك و مكيييييتمال   هوالثيييييياني: وجييييييود  الييييينك

االختالفييام التييي تثبييم فييي بقييية المجييادر )عييدا الجمهييرةو كانييم أضييعف وأبعييد 
 عن الدقة.

 التخريج
بيييام وتك ييف لهيي  قواعييد تعييينه  علييى متابعيية ا  جملييةيلتيي   المحققييون ب

وك وتسييياعد   عليييى تخيييري  يريف اليييتي يعتيييري النجييييف والتحييييعييين التجحيييي
بعيييأ الوجيييوه فيييي التمسيييير وأميييور أخيييرل تعريييي الييينك حقييي  وتيييوفر لييي  مييين 

ال  ييته المتابعيية فقييد يأكثيير وضييوحا . وميين أجييل استكميي المسييتل مام مييا تجعليي 
ا تييدل بعييأ المحققييين إلييى وضييع ضييوابر نافعيية يمكيين اعتماد ييا فييي أجييول 

فكان ا ولى أن يعتمد النك الكامل اليتي ييرد   تثبيم النك ورريقة التخري 
في المجادر أجال   ن  تا الينك بجيورت  الكاملية يضييء الجوانيب ا خيرل 

الييييرغ  ميييين تييييأخر  ييييتا ك علييييى يللمجييييادر التييييي تسييييتعين بييييبعأ أبيييييام النيييي
جت أ فالنك الكامل التي يتكره جاحب الخ انة يعتمد قبل النك الم  المجدر

راء علييى الييرغ  ميين تييأخر ا ول وتقييد  الثيياني  ن يالييتي يييرد فييي ال ييعر وال عيي
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فيييي مجيييادره.  جييياحب الخ انييية يعتميييد عليييى دييييوان كيييان بيييين يديييي  كميييا ييييتكر
 ييته القاعييدة أساسييا  فييي  جييبحم.. و كييتا أ فروايتيي  أوثييق ونجيي  أوفييى وأكمييل

التثبييم. ثي  بييدأ باعتمياد المجيادر ا خييرل التيي تتيوالى علييى تكير بقيتي  علييى 
دة تثبيييم يوفيييي ضيييوء  يييته القاعييي  ل رقميييي معيييروف عنيييد المحققيييينيوفيييق تسلسييي

  ويوضيييح يمجيييادر التخيييري  عليييى وفيييق تسلسيييل  منيييي يعريييي العجييير أ ميتييي
ف يداخل النك. وقد أجبحم  يته اليبدأ االختاالختالف ويحدد التاريخ التي 

ل فيييي  يييتا ينمسييي  للعمييي القواعيييد أجيييوال  عنيييد رلبييية الدراسيييام العلييييا ومييين ور ييين
دا  من  ته المسالك يالميدان التراثي. ول  أجد أخي الدكتور يوسف قد سلك واح

وك وتخريجيياتها كميا تيأتي وقيد أد ل  يتا االختييالر إليى عييد  و و يترك النج
 في تسلسل ترتيب المجادر. وجيود قاعيدة معتمدة

 استدراك مصادر التخريج
حاولم أن أ ير إلى مجدر واحد فقر و و أقرب إلى كل المجادر لما 
يمكن أن يحتنج  من أبيام  يعرية و يو كتياب المنيا ل واليديار فقيد وردم فيي  

. وفييييي رواييييية 36و فيييي الجييييمحة 7ميييين القرعيييية ) 11  2  3  7  1ا بييييام 
أن يجييحح ميا ورد فييي ا بييام المعتمييدة  ولعيل رواييية ا بييام اخييتالف يمكين 

البييييم التاسيييع وحيييده تكميييي لهيييتا التجيييحيح. فقيييد وردم روايييية  يييتا البييييم فيييي 
 :الديوان
 رد  في الضرع ما قرل في العالب راعيال أبجرم أو سمعم بيج

 و ي أجوب. .......... رد  في الضرع ما مرل  ورواية المنا ل:
سيماعيل ثماني قرعام نسبم سم منها إلى إ  أورد البحتري في حماست
سماعيل بن ب ار الكنياني واعتميد المحقيق عليى ابن ب ار واثنتان منهما إلى إ

ب القريع يتجحيف ليسيار فنسي ن ب ارا  تهاد ا ب لوي   يخو التي اعتقد أاج
المقرعتين اللتين وردتا  دة أل َحقَ يعلى  ته القاع ار  وجريا  يسماعيل بن يسإلى إ
سييماعيل بيين إسييماعيل بيين ب ييار الكنيياني إلييى إلحماسيية والمنسييوبتين إلييى فييي ا
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أخييي الييدكتور أن ي كييد ا أو  يسييار. وفييي  ييته النسييبة خرييورة كبيييرة ليي  يحيياول
ليهيييا فيييي الدراسييية أو يهتيييدي إليييى بييييم واحيييد ورد فيييي  يييته المقرعيييام ي يييير إ
سيييماعيل بييين يسيييار. وكنيييم خميييل أن يقيييف أخيييي فيييي أي مجيييدر إليييى إ منسيييوبا  

ممرداتهيا  رنيةكتور يوسف عند ا وقمة المتأميل لدراسيتها دراسية تحليليية ومقاالد
 وجياغتها وداللة معانيها وتراكييب جملهيا لعلي  يهتيدي إليى ميا يجيد فيي  وجهيا  

واحدا  على ا قل بين أيدينا لنقتنع بهته النسيبة التيي  يي  للمقارنة ليضع دليال  
 أقرب إلى الحد  منها إلى الحقيقة.

تا تجا الكري  حاول أن يجمع بيتين وردا  و م  ته المسألة فإن المحققوا 
حييد ما فييي البيياب الثييامن والثالثيين )فيمييا قيييل فييي كرا يية ود  الملييولو متميرقين أ

واآلخيير ورد فييي البيياب الخييام  والثالثييين والمائيية )فيمييا قيييل فييي الرخيياء بعييد 
البحتييري  فييي مقرعيية واحييدة. وقييال كييان البيتييان متمييرقين فييي حماسيية  ال ييدةو

ن قواعد التحقييق ال تبييح مثيل  يتا   والمعروف أ776واآلخر ك 2ا ول ك
نمييا يمكيين إ الجميع عرا  مييا أرقامييا  متتالييية. وي ييار لعييد  وجود مييا فييي نييك وا 

فييييي الهييييامش إلييييى أن البيتييييين وردا متمييييرقين ويبييييدو أنهمييييا ميييين قجيييييدة واحييييدة 
ثبتا على  ته الهيئة  نهمالبحر والغرأ والسياق  وي كد على ألت ابههما في ا

 .الت اما  با مانة العلمية
نهيا متمرقية فيي عة الرابعة ع رة وتكير فيي الهيامش أوكتلك جنع في القر

نهييا كانييم متمرقيية ة الثامنيية ع ييرة  وتكيير فييي الهييامش أحماسيية البحتييري والقرعيي
 .. وما يقال في القرعة ا ولى يقال في  ته القرع.. فجمعها

ر يوسيييف ال يييك فيييي النسيييب فقيييال فيييي القرعييية وربميييا سييياور أخيييي اليييدكتو 
سماعيل وفي الرابعة ع رة قال في في ترك المراد وفي التاسعة قال إ ا ولى قال
ن ا بيييام التييي وردم تحييم  ييتا   الخييير ويريييد لييك ال يير. والواقييع أميين يريييد ليي

والمائيية  البيياب  ييي ثالثيية وا بيييام الع ييرة وردم فييي البيياب الحييادي والخمسييين
فييي النداميية علييى  ييت  الع يييرة ومجا اتهييا بالسييوء وتييرك العمييو عنهيياو  )فيمييا قيييل

.. وليو فجيل بينهميا وأ يار إليى رأيي  بأنهميا مين قرعية  والمرق بين البابين كبير
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واحييدة كييان أكثيير أمانيية وأوثييق رواييية وأحكيي  ميين حييي  أجييول التحقيييق. وكييتلك 
إال أن أخييي  القرعيية الثامنيية ع ييرة التييي جمعييم بييين قرعتييين وردتييا تحييم بييابين

الييدكتور يوسييف قييال: قييال فييي تقلييب الييد ر  والواقييع ان إحييدل القرعتييين وردم 
 نجا  الوعد وترك المرلو.الرابع والثمانين )فيما قيل في إ تحم الباب

إن  ته المالحاام التيي خثيرم تقيديمها إليى أخيي اليدكتور يوسيف بكيار 
بمييا يقييد  علييي  فييي ا دب واعتيي ا ي حملنييي عليهييا تقييديري لجهييوده فييي ميييادين 

 التحقيق وجمع ال عر..ميادين 

 والسيال .


