مع كتاب "الفرج بعد الشدة" للتنوخي
للدكتور إبراهيم السامرّائي

مصنف الكتاب هو التنوخي أبو علي الحسن بن علي القاضي ،المتوفى سنة

481هـ صاحب "نشوار المحاضرة" .وكتاب "الفرج بعد الشدة" نشر غير مرة نشرات

لم تنل شيئا من الضبط والعناية ،شأنه شأن "النشوار".

غير أن األستاذ عبود الشالجي المحامي قد اضطلع بنشر "النشـوار" بـادذ ذ

بــد  ،ــم أعقبــه بنشــر "الفــرج بعــد الشــدة" .وليســت بــي حاجــة إلــى بيــان فضــل هــذه

النشـ ـرة المحقق ــة ،فق ــد أغناه ــا األس ــتاذ الش ــالجي بفوائ ــد س ــنية ،وأخ ــرج الكت ــاب ب ي ــأة
حظيت باإلحسان التام والعناية الفائقة.

وكتــاب "الفــرج بعــد الشــدة" مــن كتــب األدب العامــة لمــا في ــا مــن أدب ك يــر
فقد اشتملت على طائفة من الشعر ،وم ل ا من عيون الن ر ،والملَـ والنـوادر .ـم

إ ن الكت ــاب مم ــا

يس ــترني عن ــه الم ــقرص لعمق ــة األخب ــار والقصـ ـ

الم ــذكورة

بأحداث تاريخية معروفة مش ورة .وهـذا الضـرب مـن التصـنيف ك يـر فـي المكتبـة
العربية التي تتصل بالتراث المشترك بـين األدب والتـاري  .ولعـل هـذا الـنمط غيـر

بعيد مما عرفناه في كتابه (نشوار المحاضرة) من حيث الجمع بين فوائد عدة.
وقص

إن موضوع "الفرج بعد الشدة" معروف من اسمه ،ف ـو عـرأل ألحـداث وأخبـار

عرضت في ا الشدة والكرب لجماعة من الناس ،م هيأ الله ل م فرجا قريبا

فقرت نفوس م.
َخفّف عن م الكرب ّ
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قل ـ ــت إن األس ـ ــتاذ الش ـ ــالجي المحق ـ ـ ـ ق ـ ــد أع ـ ــان الدارسـ ـ ــين ف ي ـ ــأ ل ـ ــم كتبـ ـ ــا

في ــا ج ــد كبيـ ــر وفوائ ــد ســـنية .ولكن ــي وددت أن أق ــف عل ــى أش ــيا يس ــيرة فـ ــأقول
في ا ما أقول
الجز األول
 -4جا في الصفحة  88قول المصنف
"علِ َم أن البشرى األ ََّولَة تمنع من ذب إسحا ".
َ

َعلّ األستاذ المحق على قول المصنف "األ ََّولَة" فقال

"تعبي ــر بر ــداد بمعن ــى األول ــى ،أم ــا التعبي ــر البر ــداد ا ن ف ــو "األولي ــة أو

األو نية".
أقــول لقــد وجــدت األســتاذ المحق ـ يفــزع ك ي ـ ار إلــى وصــف طائفــة مــن الم ـواد

اللروية بقوله "تعبير برداد " و أدر كيف استطاع أن يتو

من عامية بردادية

في القرن الرابع ال جر  ،وأين لنا من المظان التي نعرف في ـا هـذه الشـوارد العاميـة

التي وصفت بـ "التعابير البردادية"؟

أق ـ ـ ــول ك ـ ـ ــأن دلي ـ ـ ــل األس ـ ـ ــتاذ م ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـره م ـ ـ ــن التعبي ـ ـ ــر البر ـ ـ ــداد المعاص ـ ـ ــر
"األولي ـ ــة أو األو ني ـ ــة" و أرى أن ف ـ ــي ذل ـ ــك م ـ ــا يع ـ ــين عل ـ ــى معرف ـ ــة لس ـ ــان دارج

قـــديم ،ف ـ ـ ن لـــم يكـ ــن هـــذا فمـ ــا الحاجـ ــة إلـ ــى اإلك ـ ــار مـ ــن أل ـ ـوان العاميـ ــة البرداديـ ــة
المعاصـ ـ ـرة ف ـ ــي ه ـ ــذا الكت ـ ــاب أيك ـ ــون ذل ـ ــك م ـ ــن ب ـ ــاب الموازن ـ ــة أم يك ـ ــون للفائ ـ ــدة

التاريخية؟
وقد وجدت أن ك ي ار مما وصفه األستاذ المحق بقوله "تعبير برداد " هو من

الكلم العام الشائع الذ نجده في مصنفات شامية أو مصرية أو غيرها كما سنرى.
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أقــول لــيس مــن الصــحي أن نفـزع إلــى القــول بالعاميــة قبــل أن نتو ـ ممــا فــي

عربيتنا الفصيحة .جا في ترجمة "وأل" في "لسان العرب"

األولة وا خرة .ـم
وحكى علب هن األ ََّو ت دخو وا خرات خروجا واحدت ا َّ

قال ليس هذا أصل الباب ،وانما أصل الباب األول واألولى كاألطول والطولى.
"ص َم ْح َم " في "لسان العرب"
وجا في ترجمة َ

"صـ ـ َـم ْح َم " ازئـ ــدة ،وذلـ ــك أن ـ ــا فاصـ ــلة
قـ ــال ابـ ــن جنـ ــي الحـ ــا األولـ ــى مـ ــن َ
ب ـ ــين العين ـ ــين والعين ـ ــان مت ـ ــى اجتمعت ـ ــا ف ـ ــي كلم ـ ــة واح ـ ــدة مفص ـ ــو بين م ـ ــا ،ف ـ ــم
ِ
وحفَ ْيفَـ ــد.
وعقَ ْن َقـ ــل وسـ ــملم َ
يكـ ــون الحـ ــرف الفاصـ ــل بين مـ ــا إ ازئـ ــدا نحـ ــو َع َ ْوَـ ــل َ
وقـ ــد بـ ــت أن العـ ــين األولـ ــى هـ ــي ال ازئـ ــدة ،ف بـ ــت أن المـ ــيم والحـ ــا األوليتـ ــين فـ ــي
"صـ ـ َـم ْح َم " همـ ــا ال ازئ ـ ــدتان ،والمـ ــيم والح ـ ــا األخي ـ ـرتين هم ـ ــا األصـ ــليتان ف ـ ــاعرف
َ
ذلك.
"األولَة" لرة فصيحة وليس تعبي ار برداديا.
أقول وهذا يعني أن َّ
 -2وجا في الصفحة  88من قول المصنف ذكر "بختنصر" فعل المحق بقوله

صـ ــر  . 184 -881م ،ملـ ــك بابـ ــل ،أغـ ــار علـ ــى
صـ ــر أو نبوخـ ــذ َن َّ
بخـ ــت َن َّ

مصر ،وفت أورشليم ( ... ...انظر المنجد).

َّ
العلَــم التــاريخي ،وهــو مش ـ ور فــي
أقــول لــيس مــن األصــالة العلميــة أن ي َو ـ َ
مظانه المو قة ،بكتاب "المنجد"!
 -4وجا في الصفحة نفس ا قول المصنف
"وجا بدانيال" ،فعل األستاذ المحق بقوله
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"جا" أصل ا "جا " ،فحذفت ال مزة على طريقة البرداديين في حذف ال مزة في

آخر الكلمة ،قال الشاعر

َع ِشَّيةَ جا أهل الع ار كأن م

سحاب خريف صفَّفَتْه الجنائب

أق ـ ــول ألــ ــم يكــ ــن مــ ــن األجــ ــود واألول ـ ــى أن تع ـ ــاد ال م ـ ـ ـزة إل ـ ــى الفعـ ـ ــل "ج ـ ــا"
فيكـ ــون "جـ ــا " وذلـ ــك لعلمنـ ــا األكيـ ــد أن جم ـ ـرة النسـ ــاص فـ ــي المخطوطـ ــات كل ـ ــا

و"األلبـ ــا"
تتخف ــف مـ ــن رسـ ــم ال م ـ ـزة فـ ــي أواخ ــر الكلمـ ــات .رأينـ ــاهم يكتبـ ــون "األدبـ ــا"
ّ

و"الس ـ ــما" و"الببر ـ ــا" وك يـ ـ ـ ار غي ـ ــر ه ـ ــذا بح ـ ــذف ال مـ ـ ـزة .وم ـ ــن المع ـ ــروف أن ه ـ ــذه

ومـ ـ ـ ّـدها أك ـ ـ ــر مـ ـ ــن قصـ ـ ــرها ،وان كـ ـ ــان القصـ ـ ــر جـ ـ ــائ از
مـ ـ ــن األسـ ـ ــما الممـ ـ ــدودةَ ،
وواردا و سـ ـ ــيما فـ ـ ــي الشـ ـ ــعر ،فأعيـ ـ ــدت ال م ـ ـ ـزة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه الكلمـ ـ ــات عنـ ـ ــد نشـ ـ ــر
الكتب.
ـم إن حـذف ال مـزة األخيـرة غيـر خــا

بالبرـداديين ،ف ـو أمــر شـائع فـي بــمد

العرب عامة ،في العربيـة الفصـيحة واأللسـن الدارجـة قـديما وحـدي ا وكتـب القـ ار ات
وكتب األدب خير شاهد على هذا.
م إن استش اد األستاذ المحق بالبيت دليل ضعيف ذلـك أن الشـاعر ممـتحن
بالوزن ،وحذف ال مزة يفي بالوزن وابقاقها ي ِخ ّل به .و أدر كيف جاز للمحقـ أن

َيع ّد قول "الشاعر" على طريقة البرداديين وهو مج ول؟ ألـيس مـن الجـائز أن يكـون
شاميا؟
أندلسيا أو مصرّيا أو ّ
ّ
 -4وجا في الصفحة  84قول األستاذ المحق في التعلي على كلمة "الفرث"
"الفرث السرجين ما دام في داخل الكرش".
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أقول توخى األستاذ المحق أن يكون عمله مفيدا غنيا بمـا يحتـاج إليـه القـارذ

ومــا قــد يكــون فيــه غنــى عنــه .ومــا أظــن أن هــذه الفائــدة تــدخل فــي جملــة إضــافاته
الممتعة.
 -1وجا في الصفحة  84حاشية طويلة است لكت صـفحة وشـيئا مـن صـفحة عـن
"أبي سفيان".
أق ـ ــول "األص ـ ــل ف ـ ــي التعليـ ـ ـ والحواش ـ ــي أن تك ـ ــون مم ـ ــا يفي ـ ــد ،ك ـ ــأن يك ـ ــون

التعريـ ـ ــف برجـ ـ ــل غيـ ـ ــر معـ ـ ــروف لـ ـ ــدى جم ـ ـ ـرة الق ـ ـ ـ ار  ،أو أن اسـ ـ ــمه مـ ـ ــن بـ ـ ــاب
المشـ ــتبه ،أو أنـ ــه عـ ــرأل لـ ــه تصـ ــحيف فأفسـ ــده وفـ ــي هـ ــذه األح ـ ـوال يكـ ــون عمـ ــل

بعلَ ــم م ــن المش ــاهير ،ك ــأبي
المحقـ ـ م ــن األعم ــال الجليل ــة .أم ــا أن يك ــون تعريف ــا َ

ســ ــفيان ،فلـ ـ ــيس هــ ــذا ممــ ــا يفتقـ ـ ــر إلي ـ ـ ـه الــ ــدارس الطال ـ ــب للفوائ ـ ــد .واذا ك ـ ــان مـ ـ ــن

تعريـ ـ ــف ل ـ ـ ــذا المش ـ ـ ـ ور ،أفـ ـ ــم كـ ـ ــان مـ ـ ــن الح ـ ـ ـ أن يكتَفَـ ـ ــى بالقليـ ـ ــل ،مـ ـ ــع ذكـ ـ ــر
المص ـ ــادر الض ـ ــرورية المتقدم ـ ــة المت ـ ــأخرة؟ ـ ــم إن األس ـ ــتاذ المحقـ ـ ـ بع ـ ــد ه ـ ــذه
البسطة الطويلة عن "أبي سفيان" ترك المادة غفم من المصادر.
 -1وج ــا ف ــي الص ــفحة  81حاش ــية للمحقـ ـ ع ــن كلم ــة "المن ــاف " ذك ــر في ــا
عمقة ا سم بالنافقا  ،وهي جحر اليربوع ... ...
م اعتمد في قوله هذا على "المنجد" ألم يكـن مـن المفيـد أن يرجـع إلـى "لسـان

الع ــرب" فيج ــد في ــه "اليرب ــوع" و"نافق ــا ه" ،ــم يج ــد في ــه معن ــى "المن ــاف " ف ــي القـ ـرآن
والحديث ،كما يجد فيه أنه من المصطل اإلسـممي؟ وفـي مجمـوع هـذا فوائـد لرويـة
وتاريخية.

 -8وجا في الصفحة  92في تعلي المحق على "اليقطين" قوله

498

اليقطين واحدته يقطينة وهو كل ما

سا له من النبات كالق ّا ... ...

أقــول ألــيس مــن العلــم أن يرجــع إلــى "المنجــد" فــي مــادة قديمــة هــي "اليقطــين".
ومن فوائد المحق في هذه الكلمة إشـارته إلـى أن القـرع المسـتطيل يسـمى فـي برـداد
ا ن "الشجر" ،وفي لبنان نوعان هما الكوسة والقرع.

أقـ ــول وفاتـ ــه أن يشـ ــير إلـ ــى أن "اليقطـ ــين" ب ـ ــذا اللفـ ــظ مـ ــا زال معروفـ ــا لـ ــدى
القرويين في جنوب الع ار  ،و يعرفون غيره من األسما .
 -1وجا في الصفحة  94قول المصنف
"ك يأة الفرص الممعوط الذ ليس له ريش".
فعل المحق بقوله
أوغ َـل فـي الشـر والحيلـة
الممعوط الذ سـقط شـعره وعامـة برـداد يكنـون عمـن َ
بقول م "ذيب أمعط".
أقــول

أرى مناســبة كبيـرة تســتدعي أن يشــار إلــى قولــة البرــداديين ،وان كــان

غير البرداديين من العراقيين وغيرهم يعرف "األمعط".
 -8وجا في الصفحة  98قول المصنف
طلِ ِه بِ ِر ار ...
ولكن أ ْ
وعل األستاذ المحق على كلمة "الررا" فقال مادة صقة ما زال هذا اسم ا

في برداد.
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أقــول إن "الرـرا" أو "الرـ ار " معــروف ،وا ســم نفســه فــي ك يــر مــن بــمد العـرب

في عصرنا هذا.

 -9وجا في الصفحة  99قول المصنف
قال حد نا أبو عبدالله أحمد بن أبي دقاد ....
أقــول لــيس فــي العربيــة مــادة "دأد" وعلــى هــذا لــيس في ــا "دقاد" ،بــال مز ،مــن

األعمم ،والصواب "دواد" بالواو .وعرأل هذا الوهم لك ير من المحققين والناشرين.
ج ــا ف ــي "ا ش ــتقا " ب ــن دري ــد

الشاعر

 488قول ــه ف ــي الك ــمم عل ــى أب ــي دواد

واشتقا "دواد" من الدود والدوادة والدودة واحد.
أقول ولم يرد هذا ا شتقا في "اللسان" فقد جا فيه في ترجمة "دود"
صـف الــذ يخـرج مــن
قـال ابــن األع اربـي الــدواد مـأخوذ مــن الـدواد ،وهــو َ
الخ ْ
اإلنسان ،وبه كني أبو دواد ا ياد .

ولـ ــيس شـ ــيئا اخـ ــتمف ا شـ ــتقا بـ ــين مـ ــا ورد فـ ــي كتـ ــاب ا شـ ــتقا

بـ ــن

دريـ ــد ،وبـ ــين مـ ــا ورد فـ ــي "اللسـ ــان" ،ذلـ ــك أن الـ ــذ ي منـ ــا هـ ــو األصـ ــل ال ـ ـواو ّ
الم موز.
 -48وجا في الصفحة  488قول المصنف
"إن قوم ــا ركبـ ـوا البح ــر  ... ...فق ــام رج ــل م ــن أه ــل المرك ــب" .فعلّـ ـ المحقـ ـ

الفاضل على كلمة "المركب" فقال
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المركب واحد المراكب البحرية والبرية .وفي برداد تعني الكلمة المركب البحر

أ السفينة.

أقــول والــذ وعيتــه مــن أيــام الصــبا أن "المركــب" فــي الع ـ ار للســفينة الن ريــة
ك ي ار ،كما هي للسفينة البحرية.
 -44وجا في الصفحة  484قول المصنف
فجعلت بين يد َنفَّاطة ...
فعل األستاذ المحق على "النفاطة" فقال
النفط دهن معدني سريع ا حت ار توقد به النار ويتَداوى به ..
أقول ما أغنانا عن هذه الحاشية المستقاة من "المنجد" الذ ما أظنه "منجدا"
في هذه الكلمة.
م تحدث األستاذ المحق عن التـداو بـالنفط ،وكيـف تطلَـى بـه ِ
اإلبِـل الج ْـرب،

مستفيدا ذلك من "لسان العرب" .ولم يكتـف ب ـذا بـل رجـع إلـى "قـانون" ابـن سـينا ،و
"مفردات" ابن البيطار في هذا الموضوع.
وما أظـن أن األمـر محتـاج إلـى هـذا،
الن

سـيما إذا عرفنـا أن "الـنفط" لـم يـرد فـي

"النفّاطة" وهي سراج يستضا به.
 ،بل وردت َ
أقـ ـ ــول كـ ـ ــان علـ ـ ــى األسـ ـ ــتاذ المحق ـ ـ ـ أن يشـ ـ ــر "النفاطـ ـ ــة" ويشـ ـ ــير كعادتـ ـ ــه

إلـ ـ ـ ــى "النفطيـ ـ ـ ــة" ،وهـ ـ ـ ــي ا سـ ـ ـ ــم المتـ ـ ـ ــداول فـ ـ ـ ــي عص ـ ـ ـ ـرنا ببرـ ـ ـ ــداد وغيرهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن
الحواضر.
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للنفَّاطــة وهــي مــن أدوات الحــرب
ولــم يكتــف األســتاذ المحق ـ ب ــذا بــل عــرأل َ

وأشــار إلــى اســتعمال الرشــيد للنفاطــة فــي حربــه مــع الــروم .وزاد فــذكر أن "النفاطــة"
الموضع الذ ي ْستَ ْخ َرج منه النفط.
أقول لقد أشرت في "المقدمة" إلى ج د المحق ب غنا الكتاب بالفوائد الك يرة.
 -42وجا في الصفحة  481قول المصنف
" م انتب ت ف ذا أنا بمشعل قد أقبل من بعيد".
فعل األستاذ المحق تعليقا طويم علـى كلمـة "المشـعل" ،واسـتعمال البرـداديين
للمشاعل ،وهيأته وما يوضع فيه من المواد لمشتعال في رقوسه.
أقـ ــول ومـ ــا أظـ ــن هـ ــذا الوصـ ــف مفيـ ــدا لريـ ــر الع ارقـ ــي و أخ ـ ـ
وحـ ــده وذلـ ــك ألنـ ــه

"البرـ ــداد "

يعرفـ ــه و يسـ ــتطيع تصـ ــوره .والمشـ ــاعل أعمـ ــدة يمتـ ــد علـ ــى

أحـ ــد أرسـ ــي ا أعمـ ــدة أخـ ــرى ب يـ ــأة عموديـ ــة ،في ـ ــا رقوس تحشـ ــى بـ ــالخيش وتشـ ــعل
بع ـ ـ ــد غطسـ ـ ـ ـ ا ب ـ ـ ــالنفط ،وتس ـ ـ ــتعمل ف ـ ـ ــي مواك ـ ـ ــب الت ـ ـ ــأبين ب ـ ـ ــذكرى مقت ـ ـ ــل اإلم ـ ـ ــام

الحسين ،عليه السمم ،في أيام المحرم العشرة األولى.
وأفاد األستاذ المحق أن "المشعل" من أعمم الـذكور ويصـفون الجميـل الوجـه
بأنه "مشعل".
وقد أفـاأل فـي هـذا التعليـ فـذكر زجـم عاميـا فيـه كلمـة المشـاعل .وهـذا ك يـر

لَ َعلَّـه يفتقـر إلـى المناســبة وقيمت ـا .وفـي الزجـل كلمــة "الـم ت" ،وهـي عاميـة عراقيــة
لنوع من المصابي شرح ا المحق شرحا تاما.
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 -44وج ــا ف ــي الص ــفحة ِ 444ذك ــر أب ــي الحج ــاج مجاه ــد ب ــن جب ــر فعلـ ـ

األستاذ المحق بقوله

ترجم له صاحب "الخمصة"

 ،441وصاحب ميزان ا عتدال .149/4

أقول وكان من المفيد أن يشار إلى المصادر األخرى أما كان من المفيـد أن
يســتأنس بالمصــادر التــي أ بت ــا الزركلــي فــي "األعــمم" ،وفي ــا ِسـ َـير "أعــمم النــبم "
و"غاية الن اية" و"ا رشاد" وغيرها؟
 -41وجــا فــي الصـفحة  448تعليـ للمحقـ علــى أبــي األحــو

عــوف بــن

مالك بن نضلة الجشمي ،قال فيه
رجم له صاحب الخمصة وقال إنه قتِل أيام الحجاج.
تَ َ
أقول وفي تاري برداد  298/42ترجمة مفيدة ألبي األحو

هذا.

 -41وجا في الصفحة  489تعلي طويل على "عبدالله بن الزبير" مـن دون

ذكر أ مصدر.

أقول و أريد هذا وحده ،ولكني أقول إننا في غنـى عـن التعليـ علـى األعـمم

المشـ ـ ورة ك ــابن الزبي ــر ه ــذا ،وم ــل ه ــذا م ــا ورد م ــن ترجم ــة مع ــز الدول ــة ب ــن بوي ــه
صاحب الع ار  ،في الصفحة  ،91وم ل هـذه التـراجم لالعـمم المشـ ورة قـدر عظـيم

في "الفرج بعد الشدة".

 -48وجا في الصـفحة  418تعليـ األسـتاذ المحقـ علـى قولـه تعـالى "فـ ن

مع العسر يس ار".

قال األستاذ المحق

اليسر اللين وا نقياد واستش د بقول الشاعر
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شوسوا َج َّد الشماس ب م
قوم إذا َّ

ذات العناد وان ياسرت م َيسروا

م قال
والعسر الضي والشدة قال الشاعر
...

...

...

...

أقول ما أظن أن اليسر والعسـر مـن الكلـم اللرـو الـذ

بلــه الخــا

يعرفـه القـارذ العـام

 .إن ا يــة الكريمــة مــن ا يــات التــي يستش ـ د ب ــا ،وقــد تــرد فــي كــمم

العامة ،ف ي مما يعرفون ويرددون.

"الب َـرد" وشـرحه فـي
 -41وم ل هذا الشر للكلم المعروف تعليـ المحقـ علـى َ
الصفحة  488وهو مما يعرفه عامة الق ار .
"البـ َـرد" أراد أن يقــول لنــا إن "البرــداديين
أقــول كــأن األســتاذ المحقـ حــين شــر َ
يسمونه الحالوب" ،ف ذا أصيب الزرع بالبرد قالوا تحولب ف و محولب.
وه ــذه إض ــافة مفي ــدة ل ــو تخصيصـ ـ ا بالبر ــداديين ،وذل ــك ألن عام ــة العـ ـراقيين
يعرفون هذا.
 -48وعل المحق في الصفحة  484على "الجبل" فقال
اسم شامل إلقليم ع ار العجم ( ... ...المشترك صقعا لياقوت

.)91

وأضــاف أدركــت النــاس ببرــداد وهــم إذا ذكــروا الجبــل ف ــم يريــدون جبــل بشــت

كوه في بمد إيران ... ...
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أقول وليس من صلة بين إقليم الجبل في كتب البلدان القديمة وبين المتعارف

في الع ار عن "الجبل" إ من باب "الشي بالشي يذكر"!

 -49وجــا فــي الصــفحة  498كــمم علــى الحجــاج مــن زيــادات األســتاذ المحق ـ

استوفت مث صفحات ،وقد ض َّمت إلى مادة الكتـاب دون اإلشـارة إلـى أن ـا
تعلي المحق .

أقــول ولــيس هــذا مقبــو والصــحي أن يشــار إلــى أن هــذا مــن كــمم األســتاذ

المحق  ،وهو حاشية وتعلي ،

ض ّم إلى مادة الكتاب.
أن ي َ

ــم إن ــمث الصــفحات ك يــر فــي حاشــية أو تعليـ  ،وهــي تشــتمل علــى أخبــار

الحجاج وظلمه بدأها بقوله

وبلغ من شنيع سمعة الحجاج وش رته بالظلم ... ...
أقــول وســتأتي ح ـواش أخــرى تعليقــا علــى الحجــاج ،يقلــف مجموع ــا صــفحات

قحم على ن
عدة ،وكل ا م َ

الكتاب من غير إشارة إلى أن ا تعليقات.

 -28وجا في الصفحة  284قول المصنف
مت ِ
السحر؟"
"أتعلّ َ
ف ار األسـتاذ المحقـ يتحـدث عـن "السـحر" فـي "لسـان العـرب" وفـي آ القـرآن

الكـ ـريم ،وم ــا ورد ف ــي "الف رس ــت" ب ــن الن ــديم ف ــي المقال ــة ال امن ــة ع ــن المع ــزمين
والمشعبذين والسحرة  ... ...م قال انظر دائرة المعارف اإلسممية.

أقول ما أظن أن كمم المصنف محتاج إلى هذا العرأل الوافي عن "السحر".
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الكتـ ــاب عل ـ ــى

قحـ ــم علـ ــى نـ ـ ـ
 -24وجـ ــا فـ ــي الص ـ ــفحة  281كـ ــمم طوي ـ ــل م َ
"عبــدالملك بــن مــروان" دون إشــارة إلــى أن ذلــك تعلي ـ  .ــم إن عبــدالملك بــن
مروان من المشاهير الكبار ف ل من حاجة إلى هذا التعلي الطويل؟
 -22وجا في الصفحة  281قول المصنف
ش ذلك على خاتمه ... ...
وقد رأيته َنقَ َ
فعلـ المحقـ فقــال الخــتم فــي اللرــة الســد واإلغــم  ،وقولــه تعــالى "خــتم اللــه

على قلوب م".

م صرفت إلى ن اية الشي  ،وكقولنا خاتم النبيين.
ـ ـ ــم تكلـ ـ ــم المحق ـ ـ ـ علـ ـ ــى الطـ ـ ــين الـ ـ ــذ ي َسـ ـ ـ ّـد بـ ـ ــه المـ ـ ــزود أو الكتـ ـ ــاب عنـ ـ ــد
ا نت ـ ــا من ـ ــه ،ـ ــم صـ ـ ـرفت إل ـ ــى الطبع ـ ــة  ....ـ ــم إل ـ ــى ال ـ ــن ال ـ ــذ يطب ـ ــع ب ـ ــه
الطين ،م  ...م ...
لن

أقول إن هذه من الفوائد ،وفي ا لون حضار
من النصو

.

ولكن هذا كلـه يتجـاوز التحقيـ

 -24وجا في الصـفحة  248تعليـ المحقـ علـى "بنـت وردان" فـذكر أن ـا دويبـة
كري ة الرائحة ... ...

م قال تسمى ا ن ببرداد "مردانة" وجمع ا "مردان" ،م استش د ببيت شعر.
أقول وليس هذا كله من َه ّم المحق ف و معروف.
 -21وجا في الصفحة  244قول المصنف
"ورجوت أن نعاونه بأموالنا وجاهنا لي َم ّشي أ َْم َره".
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أق ــول ومـ ــن المفي ــد أن نعل ـ ـ علـ ــى ق ــول المصـ ــنف "يم ّشـ ــي أمـ ـره" ،وهـ ــو مـ ــن

األساليب العامية التي ما زلنا نتـداول ا فـي لرتنـا الدارجـة فـي العـ ار فـي األقـل .ولـم
يش ــر المحقـ ـ الفاض ــل إل ــى ذل ــك عل ــى ش ــدة اهتمام ــه ب ــالكلم الع ــامي ال ــذ وص ــفه

بـ"البرداد ".

 -21وجا في الصفحة نفس ا قول المصنف
خطي بالمال على نجومه".
"وأخذ
ّ
وقد عل األستاذ المحق بقوله "نجم الدين أداه نجوما أ أقساطا في أوقـات

معينة".

أقول ومن المفيد أن يشار إلى أن هذا من المولَّدات العباسية في األقـل وفـي

ذلك فائدة تاريخية.

 -28وجا في الصفحة  241قول المصنف
"ورد كتاب عامل مصر".
وعل المحق بقوله "العامل الموظف المالي الذ يناط به جمـع ا رتفاعـات

وما يقتضي صرفه.".

أقــول ولــيس فــي الــن

مــا يــدعو إلــى أن يكــون "العامــل" ب ــذه الحــدود وهــذا

ا ستعمال ،وذلك ألن "العامل" بمعنـاه المشـ ور كمـا يبـدو لـي هـو الـوالي أو الحـاكم
أو األمير القائم في البلد.
 -21وجا في الصفحة  241قول المصنف
"ورد كتاب عامل مصر بمبلـغ مـال مصـر ل ـذه السـنة مجمـم فـي مبلـغ الحمـل
والنفقات".
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وقد عل األستاذ المحق بقوله
أ المال الذ يحمله العامل إلى الحضرة خالصا بعد سداد النفقات.
أقول وهذا من فوائد األستاذ المحق السنية في عمله المفيد.
 -28وجا في الصفحة نفس ا قول المصنف
"فوقِّع إلى ديواني ب خراج العبرة لمصر".
قـ ــال المحق ـ ـ

ِ
العبـ ـ ـرة بـ ــت ارتفاع ـ ــات الكـ ــورة "أ الـ ـ ـواردات" .وعب ـ ـرة س ـ ــائر

ا رتفاعات المعدل الوسط بين أعلى ا رتفاعات وأدناها.

أقول وهذا من الفوائد الكبيرة في شر هذه الكلمـات ا صـطمحية مـن األلفـاظ
العباســية الخاصــة .ولكنــي أتســا ل لِـ َـم لَـ ْـم يوّـ األســتاذ المحقـ هــذه الفوائــد بعــأل
التو ي ؟
 -29وجا في الصفحة  241تعلي المصنف على "المتوكل" الخليفة العباسي.
أقول و"المتوكل" غني عن التعلي  ،شأنه شأن المشاهير واذا كان من تعلي
ف ــو ش ــي م ــوجز ك ــل اإليج ــاز،

ــمث ص ــفحات كامل ــة م ــن غي ــر مص ــدر ــم

تضــاف إلــى مــادة الكتــاب و يشــعر القــارذ أن الكــمم مقحــم علــى الــن

 ،وهــو مــن

إضافات المحق .
 -48وج ــا ف ــي الص ــفحة  228حاش ــية المحقـ ـ عل ــى كلم ــة "ال ــديوان" ،وأن ــه ف ــي
األصل جريدة الحساب ،م ...

والكمم مقتبس من "المنجد" وزاد عليه بما يقرب من صفحتين.
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قلـ ــت غيـ ــر م ـ ـرة إن هـ ــذه اإلضـ ــافة غيـ ــر ذات قيمـ ــة كبي ـ ـرة لتجاوزهـ ــا المظـ ــان

المعتمدة.

 -44وجا في الصفحة  229تعلي على كلمة "الدهليز" فقال
الممر الذ بين باب الدار ووسط ا ،ويسمى ببرداد ا ن المجاز.
أقول كأن األستاذ المحق أراد أن يعرف بالكلمة العراقية المعاصرة.
 -42وجــا فــي الصــفحة  211تعليـ طويــل علــى "الحـ ّـر" و"الحـ ّـرة" ،ود لــة الحريــة
وشــر األ ََمــة وال جــين ونحوهمــا .وهــذا التعلي ـ مضــاف إلــى مــادة الكتــاب مــن
غير إشارة إلى أنه من إضافات المحق .

 -44وجا في الصفحة  212شر لكلمة "الطريان" بأنه اإلسراف في الظلم.
أقول وهل من حاجة إلى هذا الشر ؟
 -41وجا في الصفحة  289حاشية اسـتررقت صـفحة كاملـة عـن "زيـاد بـن أبيـه"،
وقــد أضــيفت إلــى مــادة الكتــاب مــن غيــر إشــارة إلــى أن ــا مــن صــنيع المحق ـ

واضافاته.

 -41وجا في الصفحة  288قول المصنف
"محمد بن القاسم ظلمني".
وقد عل األستاذ المحق على ذلك بكمم على "الظلم" استوفى صـفحة كاملـة،

وأضيف إلى مادة الكتاب من غير إشعار بأنه من كمم المحق .

أقول كـأن المحقـ الفاضـل يتصـيَّد أقـل صـلة ليـتكلم فـي مسـائل ك يـرة تتجـاوز

العمقة أو المناسبة ،فيذهب بعيدا كل البعد عن الموضوع.
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 -48وجا في الصفحة  284قول المصنف

"لما خرج طاهر بن الحسين إلى محاربة علي عيسى بن ماهان ،جعـل ذات
يــوم فــي ك ّمــه د ارهــم" .فعلـ المحقـ الفاضــل علــى "الكـ ّـم" تعليقــا طــويم ذكــر فيــه
ـب ،مــن العاميــة العراقيــة" ،كمــا ذكــر ترنيمــة يتَـ َـرَّنم
القمــي وال ــوب والجيــب و"العـ ّ
ب ا لالطفال لتنويم م من الشعر العامي من جملة أبيات ا
ـاب ْـه
شايِـل تمـر بأعب َ

بابـ ْه
َهسَّـه يِجينـا َ

"هسَّه" العاميـة ،وشـر كلمـة "شـايِل"
وينصرف األستاذ المحق إلى شر كلمة َ
فأين هذا من الن  ،وما عمقة "الك ّم" بكل هذا؟
 -41وجا في الصفحة  299حواش لشر كلمات هي البرذون ،والسر  ،واللجام،
والطيلسان ،والقمي

 ،والشاشية.

أقــول ولــيس فــي هــذه الم ـواد مــا يــدعو إلــى الشــر والتعلي ـ  ،فأمرهــا معــروف

للخاصة والعامة.

 -48وجا في الصفحة  482تعلي األستاذ المحق على "صاحب البريد" استوفى
صــفحتين ،ضـ َّـمتا إلــى الــن

المحق

المصنف.

دون أن يكــون في مــا مــا يشــعر بأن مــا مــن كــمم

أقــول وهــذا الــنمط مــن التعليقــات يتجــاوز حــد التحقيـ

ولــو رغــب المحقـ فــي

أن يــأتي ب ــذه الفوائــد التــي أدرك ــا فــي ق ار اتــه لكــان أولــى لــه أن يفــرد ل ــا مصـ َّـنفا

خاصــا َيضـ ّـم فيــه هــذه النمــاذج الحضــارية والتاريخيــة واللرويــة .وان شــيئا من ــا ،مــن
غي ــر ش ــك ،ألصـ ـ بم ــادة "الكناي ــات الش ــعبية" الت ــي أف ــرد ل ــا المحقـ ـ كتاب ــا و ِس ــم
بـ"الكنايات البردادية".
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 -49وجــا فــي الصــفحة  481تعلي ـ المحق ـ علــى كلمــة "المــال" التــي وردت فــي
كمم للمصنف.

لقــد أتــى المحقـ بمــا ورد فــي "لســان العــرب" عــن "المــال" ،ومــا جــا فــي كتــاب

"التلخي

الماشية.

" ألبي همل العسكر عـن المـال ،ود لتـه علـى اإلبـل والرـنم وغيرهـا مـن

غير أن المحق لم يكتف ب ذا فقال
أمـا فـي برــداد ومـا يجاورهــا فـ ن كلمــة "المـال" تقــوم مقـام كلمــة "ال ـن" أ أن ــا

كنايــة عــن عضــو التناســل سـوا عنــد الم ـرأة والرجــل أو الحيـوان .ــم ذكــر قــول أحــد

الشع ار العراقيين وزاد قول أحد شع ار الحلّة.

ـي حاج ــة أن أذك ــر ق ــول أح ــد الش ــع ار العـ ـراقيين و الش ــاعر
أق ــول و أرى ف ـ َّ
الحلي فأسي إلي ما ،ولكني أقول إن ما كنيـا عـن "المتـاع" بشـي آخـر هـو "مـال"،
وليس "المال" ،اجتنابا لذكر السوأة.

قلــت "مــال" ولــيس "المــال" وأريــد بــذلك أن "مــال" هــذه بريــر األلــف والــمم هــي

شي ينطو فيـه قولنـا "مالـه" و"مالنـا" و"مـالكم" و"مـال ن" إلـى آخـره ـم اجت ِـزذَ مـن
ذلك بلفظ "مال" على طريقة الضم أو النحت والخرم للضمير ،فكانت الكلمة "مـال"
وه ــي غي ــر "الم ــال" المعرف ــة الت ــي تعن ــي م ــا تعني ــه م ــن الد ل ــة عل ــى اإلب ــل والر ــنم

وسواهما.
 -18وجا في الصفحة  418قول المصنف
"أخبرنا أبو الفرج األصب اني عن المدائني".
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ور َحــل يــتكلم علــى
فعل ـ المحق ـ علــى "المــدائني" فقــال نســبة إلــى "المــدائن" َ
المـدائن وفي ـا إيـوان كسـرى ،وقــرب اإليـوان قبـر ســلمان الفارسـي الملقــب بــ"ﭘ ـاك" أ
الط ــاهر ،وم ــن ذل ــك "ﭘ ـ ـاكستان" ال ــبمد المعروف ــة ــم ذك ــر كي ــف يجتم ــع العراقي ــون
البرداديون في المدائن للنزهة.

أقول أليس هذا كله من التجاوز على عمل المحق !
 -14وجا في  484تعريف بالجاحظ َذ َك َره المحق ؟
أقــول إن أبــا ع مــان أش ـ ر مــن أن يعـ َّـرف بــه فــي حاشــية مــن حواش ـي كتــاب

"الفرج بعد الشدة".

 -12وجا في الصفحة  488كمم طويل أضيف إلى الن

دون أية إشارة ،علـى

جعفــر البرمكــي .وهــذا علــى شــاكلة مــا صــنع المحق ـ فــي جملــة أعــمم وم ـواد

أخرى.

 -14ونختتم الجز األول فنرى فـي الصـفحة  188تعليقـا طـويم فـي قسـوة الحجـاج
وظلمه ض َّم إلى مادة الكتاب.
 -11وجا في الصفحة  21قول المصنف
"فأ ِ
ت للضرب".
ت وشلِّ ِح ْ
حض َر ْ
فعل األستاذ المحق على "التشلي " وقال إنـه التعريـة ـم أتـى كعادتـه فأشـار

إلــى د لــة التشــلي عنــد البرــداديين ،وهــو "انشــكاف العــورة" (كــذا) والتعريــة عنــدهم
"التصلي " ،وهو مصلَّ أ عار.
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أقول و أرى من داع إلى هذا اإلس اب في هذا الضرب من األدب العامي.
 -11وجا في الصفحة نفس ا قول المصنف
"ف ن كانت الرفيعة صحيحة فليس يفوتك عقابه".
فعل المحق بقوله "الرفيعة ما ي ْرفَع على اإلنسان من الت م".
أقول وهذه فائدة جليلة تدخل في باب الم ْح َد ات العباسية في اللرة.
 -18وجا في الصفحة  28قول المصنف
"وجدت المستَ َّحم ضيقا غير نظيف".
أق ــول لق ــد أش ــار المحقـ ـ إل ــى أن المـ ـراد بـ ــ"المستحم" المرح ــاأل ،وه ــذا نظي ــر

قول م بيت األدب ،وبيت الراحة ،والمست ار  ،كناية عن بيت "المرحاأل".
 -11وجا في الصفحة  18قول المصنف
"وألبسني جبة صوف قد ن ِق َعت بما األكارع".

أقــول وقــد عل ـ األســتاذ المحق ـ فــي الصــفحة  18تعليقــا طــويم علــى "مــا
األكــارع" ،وأضــيف التعلي ـ إلــى الــن

كأنــه جــز منــه ،ذكــر فيــه شــيئا عــن "الكــرع"

وجمعــه ك ـوارع علــى لرــة المص ـريين ،وتســمى "األكلــة" فــي الشــام (كــذا) وفــي لبنــان

(كذا) وفي برداد (كذا) وما يتصل بذلك في برداد المعاصرة.
أقول وفي هذا بعأل الفائدة وان تجاوز حد التحقي .
 -18وجا في الصفحة  11قول المصنف
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كتبـ ــت إلـ ــى بعـ ــأل عمـ ــال المشـ ــر بمطالبتـ ــه بأموالـ ــه وودائعـ ــه ،فكتـ ــب إلـ ــي

بالطاطة ،فكتبت إليه بأن ي َر ّل ...

أقول ولم يعل المحق على قوله بالطاطة .و ِ
اإللطاط الستر وا خفا  ،فكأنـه

أراد أن يقول إنه أنكر األموال والودائع.

 -19وجا في الصفحة  18قول المصنف
َخِذ شعر ".
"ولم يبر حتى أمروا بأخذ حديد وادخالي الحمام وأ ْ
أق ــول أردت أن أنب ــه عل ــى قول ــه "أخ ــذ ش ــعر " وه ــذا م ــن مع ــاني األخ ــذ الت ــي

َج َّدت ،والمراد به ق

الشعر.

 -18وجا في الصفحة " 14دار مقنس" ،وهـو مـقنس المظفـر ،مـن القـواد األتـراك
في الدولة العباسية.
لقـ ـ ــد عل ـ ـ ـ األسـ ـ ــتاذ المحق ـ ـ ـ علـ ـ ــى "دار مـ ـ ــقنس" تعليقـ ـ ــا اس ـ ــتوفى صـ ـ ــفحتين
الكتـ ــاب مـ ــن غيـ ــر إشـ ــارة إلـ ــى صـ ــنيعه هـ ــذا .كمـ ــا أشـ ــار إلـ ــى

ضـ ــم ما إلـ ــى ن ـ ـ

موض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدار الم ـ ـ ـ ــذكورة وأي ـ ـ ـ ــن مكان ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي بر ـ ـ ـ ــداد الحدي ـ ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـ ــو

"اليمنجي ــة" .ــم تكل ــم عل ــى م ــا يس ــمى ف ــي العـ ـ ار ا ن "يمن ــي" ،وه ــو ض ــرب م ــن

األحذيـ ــة خـ ــا

لونـ ــه أحمـ ــر ولـ ــه مقـ ــدم متجـ ــه إلـ ــى األعلـ ــى و أدر لـ ــم سـ ــمي

"يمن ـ ــي" ،ذل ـ ــك أنن ـ ــا

اليمن!

نع ـ ــرف أن ـ ــه مس ـ ــتورد م ـ ــن ال ـ ــيمن مـ ـ ـ م ،أو أن ِجْل ـ ـ َـده م ـ ــن

أقول أ ترى معي ،أي ا القارذ ،أن المحق قـد ابتعـد فـي هـذا ا سـتطراد عـن

مادته؟
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 -14وجا في الصفحة  81قول المصنف
"فمن أين أنف األموال وأقيم األنزال".
أقــول األَنـزال جمــع َ"نـ َـزل" بفتحتــين وهــو األر از واألعطيــة .وهــذا مــن مولَّــدات
العصر العباسي.
 -12وجا في الصفحة  88قول المصنف
"وخرج وصرف التوكيل عني".
لقـ ــد أشـ ــار األسـ ــتاذ المحق ـ ـ إلـ ــى التوكيـ ــل وأفـ ــاد أنـ ــه مصـ ــطل عباسـ ــي ي ـ ـراد
بـ ــه حجـ ــز الحريـ ــة فيقـ ــال َّ
وكـ ــل بـ ــه إذا نصـ ــب عليـ ــه حارسـ ــا يحـ ــول بينـ ــه وبـ ــين

الفرار.

 -14وجا في الصفحة  84قول المصنف
" ....إلى أن أزي علة قائد يصحبك إلى الرملة".
وقد عل األستاذ المحق على "إزاحة العلة" قائم إنـه مصـطل عباسـي يعنـي
ـز َ العلّـة"
القيام بجميع ما يحتاج إليـه مـن يـراد إ ازحـة علتـه ،فـالجيش مـ م يعتبـر "م َا
إذا كان أفراده قد أعطوا أرزاق م وسدت نفقات م ... ...
أقــول وهــذا مــن المـواد المفيــدة ،ذلــك أن ــا تكشــف عــن العربيــة الخاصــة وكيــف
جد في ا من مقتضيات العصر ما أضاف إلي ا َكلِما فنيا.
ّ
 -11وجا في الصفحة نفس ا قول المصنف
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"وقد حططت من ا رتفاع وزدت في النفقات".
قرى مــن مــادة الكتــاب هــو "الـوارد" فــي لرتنــا المعاصـرة وقــد
"ا رتفــاع" كمــا يســتَ َ
أشار األستاذ المحق إلى ذلك.
 -11وجا في الصفحة  84تعلي طويل على "الفـرش" ،ذكـر فيـه األسـتاذ المحقـ
أنواع المفروشات قديما وحدي ا ،كالطنـافس والز اربـي ومـا هـو معـروف منـه فـي
الع ار في عصرنا بأسمائه المحلية الدارجة.

 -18وجا في الصفحة  88قول األستاذ المحق على كلمة "ايش" فقال
هي "أ شي " اختصرها البرداديون إلى "ايش".
أقــول إن "ايــش" بمعنــى "أ شــي " قديمــة ،وقــد وردت فــي تــاري الطبــر فــي
أخبــار قديمــة تســب تمصــير برــداد .وقــد أشــار الحريــر فــي "درة الرـوا
عامي ــة وك ــذلك فع ــل الخف ــاجي ف ــي "ش ــفا الرلي ــل" ،ول ــم يخصـ ـ

بردادية.

" إلــى أن ــا

أ من م ــا أن ــا

 -11وجا في الصفحة  88قول المصنف
فد َّ الباب ف َكلَّ َمه من َخوخة".
"َ ...
وقد عل األستاذ المحق على كلمة "خوخة" فقال
الخوخة الباب الصرير يفت في الباب الكبير.
أقول قد تكون "الخوخة" ب ذا المعنى وان كان الدليل غيـر واضـ مـن الـن
ولكني أعرف الخوخة في كتب اللرة إن ا كوة في البيت تقد إليه الضو .
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 -18وجا في الصفحة  98قول المصنف
" ...فأرمي إليه من َرْوَزَنة لي ."...
وقـ ــد عل ـ ـ األسـ ــتاذ المحق ـ ـ علـ ــى كلمـ ــة "روزنـ ــة" فقـ ــال هـ ــي الرازونـ ــة عنـ ــد

البرداديين ،وهي روشن  ...يريدون به تجويفا غير نافذ توضع فيه الحاجيات.

أقول والصواب توضع فيه الحاجات وليس فـي العربيـة الفصـيحة "حاجيـات"،

على شيوع ا في اللرة المعاصرة.

 -19وجا في الصفحة  99قول المصنف
" ...وينشوان في دولتك ."...
وقــد عل ـ األســتاذ المحق ـ علــى الفعــل "ينش ـوان" فقــال إن ــا لرــة برداديــة ،وقــد
درج البرداديون منذ القديم وما زالوا إلـى ا ن علـى حـذف ال مـزة إذا كانـت فـي آخـر

الكلمة ،وابدال ا واوا أو يا إذا كانت في وسط ا ...

وقد م ل لذلك فجا بـ رياسة ،وجيسة وصايم  ...وحسن النشوة.
أقــول لقــد قلــت فــي حــذف ال م ـزة األخي ـرة وجوازهــا لرــة وضــرورة فــي العربيــة

الفصيحة ،كما قلت في تسهيل الهمزة إلى الواو والياء واأللف.

ولكني أقول ا ن وأضيف إنه ربما كانت الكلمة "ينشوان" في ن

الكتاب

عامية بردادية أو غير بردادية ،ألن ذلك أمر شائع ،بل أقول إن في العربية

الفصيحة "ينشوان" أيضا.
جا في كتب اللرة
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محول من "نشأت".
نشوت في بني فمن ربيت ،نادر وهو َّ
وقال قطرب نشا ينشو لرة في نشأ ينشأ ،وليس عنده على التحويل.
 -88وجا في  482تعلي طويل استوفى صـفحتين أضـيف إلـى مـادة الكتـاب مـن
غير إشارة ،على عبيدالله بن زياد.

 -84وجا في الصفحة  418كمم طويـل علـى سياسـة الحجـاج المخربـة ،اسـتوفى
مث صفحات َوض َّم إلى الكتاب.

 -82وجا في الصفحة  419قول المصنف
" ...حد ني أبو علي الوكيل على أبواب القضاة ببرداد".
أشار المحق إلى أن الوكيل هو المحامي في مصطل هذا العصر.
 -84وجا في الصفحة  488قول المصنف
" ...وقعت على سترة الحجاج ."...
وقــد علـ األســتاذ المحقـ علــى كلمــة "ســترة" وأفــاد أن ــا مــا اســتمر مــن الجــدار
الخارجي إلى فو سط الدار ،وهو ما يسـمى ا ن "سـتارة" فـي برـداد وأشـار إلـى
حاد ــة معاصـ ـرة اس ــت ِ
عمل في ــا ط ــابو الس ــتار ف ــي خص ــومة ب ــين طـ ـرفين ،س ــمحا
يتراشقون به.
 -81وجا في الصفحة  488قول المصنف
 ...وشاع في اليمن ."...
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وانطل

طويم.

األستاذ المحق

يتكلم على اليمن والشآم واليمين والشمال كمما

 -81وجــا فــي الصــفحة  484ذكــر "الكــوز" ،ف ـ ار األســتاذ المحق ـ يشــر الكــوز
ـتجد م ــن ص ــناعت ا ،وق ــد أض ــيف كلّ ــه إل ــى م ــادة
والكيـ ـزان وأنواع ــا ،وم ــا اس ـ ّ
الكتاب.

وم ـ ــل ه ـ ــذه التعليق ـ ــات الطويل ـ ــة تعليـ ـ ـ عل ـ ــى السـ ـ ـ ْكر ،وآخ ـ ــر عل ـ ــى النبي ـ ــذ،

وآخر عن يزيد بن معاوية.

 -88وجـ ــا فـ ــي الص ـ ــفحة  424ذكـ ــر "المس ـ ــبحة" ،فأطـ ــال األس ـ ــتاذ المحق ـ ـ ف ـ ــي
الك ـ ـ ـ ــمم علي ـ ـ ـ ــا ،وأن ف ـ ـ ـ ــي مدين ـ ـ ـ ــة الحل ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـ ـ ار تص ـ ـ ـ ــنع "مس ـ ـ ـ ــبحة
الب ــاقم " ،ول ــيس ه ــذا إ م ــن ب ــاب م ــا يتن ــدر ب ــه عل ــى أه ــل الحل ــة لش ــرف م
بالباقم زراعة وأَكم ل ا.

الجز ال الث
 -81وجا في الصفحة  481تعلي على "الحمـار" اسـتوفى عشـر صـفحات .كمـا
ورد تعلي طويل على البرامكة.

 -88وج ـ ــا ف ـ ــي الص ـ ــفحة  481تعليـ ـ ـ عل ـ ــى م ـ ــادة الع ـ ــذاب اس ـ ــتوفى أرب ـ ــع
صفحات.

كلمة ختام
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لقد أشرت إلـى هـذه المسـائل ،ولكنـي أعتـرف أن إخـراج الكتـاب وتحقيقـه حظـي

بالعناية الكبيرة ،فجا مصد ار ي ْعتَمد عليه في ضبط الن
ِّ
وشي ب ا.

واحكامه مع الفوائـد التـي

الدكتور إبراهيم السامرائي
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