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 مع كتاب "الفرج بعد الشدة" للتنوخي
 براهيم السامرّائيللدكتور إ

 

و علي الحسن بن علي القاضي، المتوفى سنة بمصنف الكتاب هو التنوخي أ
هـ صاحب "نشوار المحاضرة". وكتاب "الفرج بعد الشدة" نشر غير مرة نشرات 481

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

األستاذ عبود الشالجي المحامي قد اضطلع بنشر "النشـوار" بـادذ ذ  غير أن 
ه بيــان فضــل هــذإلــى  بــد ،  ــم أعقبــه بنشــر "الفــرج بعــد الشــدة". وليســت بــي حاجــة

ية، وأخـــرج الكتـــاب ب يـــأة ســـتاذ الشـــالجي بفوائـــد ســـنالنشـــرة المحققـــة، فقـــد أغناهـــا األ
 حسان التام والعناية الفائقة.حظيت باإل

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

ن الكتــــاب ممــــا   يســــترني عنــــه المــــقرص لعمقــــة األخبــــار والقصــــ  المــــذكورة إ
كتبـة بأحداث تاريخية معروفة مش ورة. وهـذا الضـرب مـن التصـنيف ك يـر فـي الم

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.

ن موضوع "الفرج بعد الشدة" معروف من اسمه، ف ـو عـرأل ألحـداث وأخبـار إ
 قريبا    م هيأ الله ل م فرجا   وقص  عرضت في ا الشدة والكرب لجماعة من الناس،

 َخّفف عن م الكرب فقّرت نفوس م.



 

491 

 ن األســــــتاذ الشــــــالجي المحقــــــ  قــــــد أعــــــان الدارســــــين ف يــــــأ ل ــــــم كتبــــــا  إقلــــــت  
في ــــا ج ــــد كبيــــر وفوائــــد ســــنية. ولكنــــي وددت أن أقــــف علــــى أشــــيا  يســــيرة فــــأقول 

 في ا ما أقول 

 الجز  األول 

 قول المصنف  88جا  في الصفحة  -4

َلة تمنع من ذب  إن الب  "َعِلَم أ  سحا ".شرى اأَلوَّ
َلة" فقال   َعّل  األستاذ المحق  على قول المصنف "اأَلوَّ

"تعبيـــر برـــداد  بمعنـــى األولـــى، أمـــا التعبيـــر البرـــداد  ا ن ف ـــو "األوليـــة أو 
 .األو نية"

وصـــف طائفـــة مـــن المـــواد إلـــى  أقـــول  لقـــد وجـــدت  األســـتاذ المحقـــ  يفـــزع ك يـــرا  
له  "تعبير برداد "  و  أدر  كيف استطاع أن يتو   من عامية بردادية اللروية بقو 

في القرن الرابع ال جر ، وأين لنا من المظان التي نعرف في ـا هـذه الشـوارد العاميـة 
 التي وصفت بـ "التعابير البردادية"؟

أقـــــــول  كـــــــأن دليـــــــل األســـــــتاذ مـــــــا ذكـــــــره مـــــــن التعبيـــــــر البرـــــــداد  المعاصـــــــر 
ـــــك مـــــا ي"األوليـــــة أو األو  ـــــة"  و  أرى أن فـــــي ذل ـــــة لســـــان دارج ني ـــــى معرف عـــــين عل

ك ــــار مــــن ألــــوان العاميــــة البرداديــــة اإلإلــــى  ن لــــم يكــــن هــــذا فمــــا الحاجــــةقــــديم، فــــ 
ـــــة أم يكـــــون للفائـــــدة  ـــــك مـــــن بـــــاب الموازن المعاصـــــرة فـــــي هـــــذا الكتـــــاب  أيكـــــون ذل

 التاريخية؟

برداد " هو من  "تعبير  مما وصفه األستاذ المحق  بقوله وقد وجدت أن ك يرا  
 الكلم العام الشائع الذ  نجده في مصنفات شامية أو مصرية أو غيرها كما سنرى.
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القــول بالعاميــة قبــل أن نتو ــ  ممــا فــي إلــى  عز أقــول  لــيس مــن الصــحي  أن نفــ
  عربيتنا الفصيحة. جا  في ترجمة "وأل" في "لسان العرب"

لة وا خرة.  ـم   خروجا   وحكى  علب  هن اأَلوَّ ت دخو   وا خرات واحدت ا األوَّ
 نما أصل الباب األول واألولى كاألطول والطولى.ا  قال  ليس هذا أصل الباب، و 

 وجا  في ترجمة "َصَمْحَم " في "لسان العرب" 

وذلـــــك أن ـــــا فاصـــــلة ، قـــــال ابـــــن جنـــــي  الحـــــا  األولـــــى مـــــن "َصـــــَمْحَم " زائـــــدة
بين مـــــا، فــــــم  مفصـــــو   بـــــين العينـــــين  والعينـــــان متــــــى اجتمعتـــــا فـــــي كلمـــــة واحــــــدة 

ــــدا  إيكــــون الحــــرف الفاصــــل بين مــــا  ــــد.   زائ ــــمِلم وَحَفْيَف ــــل وس  ــــل وَعَقْنَق   نحــــو َعَ ْوَ 
وقــــد  بــــت أن العـــــين األولــــى هــــي الزائـــــدة، ف بــــت أن المــــيم والحـــــا  األوليتــــين فـــــي 

عرف لحـــــا  األخيـــــرتين همـــــا األصـــــليتان  فـــــا"َصـــــَمْحَم " همـــــا الزائـــــدتان، والمـــــيم وا
 ذلك.

َلة" لرة فصيحة وليس تعبيرا  أقول    .برداديا   وهذا يعني أن "األوَّ

من قول المصنف ذكر "بختنصر" فعل  المحق  بقوله   88وجا  في الصفحة  -2
ــــر  ــــر أو نبوخــــذ َنصَّ ــــى   . 184 -881بخــــت َنصَّ ــــل، أغــــار عل ــــك باب م، مل

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

ــم التــاريخي، وهــو مشــ ور فــي أقــول  لــيس مــن األصــالة العلميــة أن  ي َو َّــ  الَعَل
 مظانه المو قة، بكتاب "المنجد"!

 وجا  في الصفحة نفس ا قول المصنف  -4

 "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 

 سحاب  خريف صفََّفْته الجنائب          العرا  كأن م َعِشيََّة جا أهل  

الفعــــــل "جــــــا" إلــــــى  أقــــــول  ألــــــم يكــــــن مــــــن األجــــــود واألولــــــى أن تعــــــاد ال مــــــزة
فيكـــــون "جـــــا "  وذلـــــك لعلمنـــــا األكيـــــد أن جم ـــــرة النســـــاص فـــــي المخطوطـــــات كل ـــــا 
ــــا"  تتخفــــف مــــن رســــم ال مــــزة فــــي أواخــــر الكلمــــات. رأينــــاهم يكتبــــون "األدبــــا" و"األلّب

غيــــــر هــــــذا بحــــــذف ال مــــــزة. ومــــــن المعــــــروف أن هــــــذه  رــــــا" وك يــــــرا  "الببلســـــما" وو"ا
ــــــر مــــــن قصــــــرها، وا  مــــــن األســــــما  الم ــــــّدها أك   ن كــــــان القصــــــر جــــــائزا  مــــــدودة، وَم

هــــــذه الكلمــــــات عنــــــد نشـــــــر إلــــــى  و  ســــــيما فــــــي الشــــــعر، فأعيــــــدت ال مـــــــزة وواردا  
 الكتب.

ائع فـي بــمد ن حـذف ال مــزة األخيـرة غيـر خــا  بالبرـداديين، ف ـو أمــر شـ ـم إ
  وكتـب القـرا ات وحـدي ا   العرب عامة، في العربيـة الفصـيحة واأللسـن الدارجـة قـديما  

 وكتب األدب خير شاهد على هذا.

ن استش اد األستاذ المحق  بالبيت دليل ضعيف  ذلـك أن الشـاعر ممـتحن إ م 
حقـ  أن ه. و  أدر  كيف جاز للمبقاقها ي ِخّل بالوزن، وحذف ال مزة يفي بالوزن وا  ب
"الشاعر" على طريقة البرداديين وهو مج ول؟ ألـيس مـن الجـائز أن يكـون  ولّد قَيع  

 أندلسّيا  أو مصرّيا  أو شامّيا ؟

 قول األستاذ المحق  في التعلي  على كلمة "الفرث"  84وجا  في الصفحة  -4

 "الفرث السرجين ما دام في داخل الكرش".
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ليـه القـارذ بمـا يحتـاج إ غنيا   عمله مفيدا  توخى األستاذ المحق  أن يكون   أقول
ضــافاته إومــا قــد يكــون فيــه غنــى عنــه. ومــا أظــن أن هــذه الفائــدة تــدخل فــي جملــة 

 الممتعة.

مـن صـفحة عـن  حاشية طويلة است لكت صـفحة وشـيئا   84وجا  في الصفحة  -1
 "أبي سفيان".

ـــــول "األصـــــل فـــــي التعليـــــ  والحواشـــــي أن تكـــــون ممـــــا يفيـــــد، كـــــأن يكـــــون   أق
ريـــــــف برجـــــــل غيـــــــر معـــــــروف لـــــــدى جم ـــــــرة القـــــــرا ، أو أن اســـــــمه مـــــــن بـــــــاب التع

ــــه تصــــحيف فأفســــده  وفــــي هــــذه األحــــوال يكــــون عمــــل  ــــه عــــرأل ل المشــــتبه، أو أن
بَعَلــــم مــــن المشــــاهير، كــــأبي  المحقــــ  مــــن األعمــــال الجليلــــة. أمــــا أن يكــــون تعريفــــا  

ذا كــــــان مــــــن ا  الــــــدارس الطالــــــب للفوائــــــد. و  هليــــــإســــــفيان، فلــــــيس هــــــذا ممــــــا يفتقــــــر 
ــــــل، مــــــع ذكــــــر ت ــــــى بالقلي ــــــف ل ــــــذا المشــــــ ور، أفــــــم كــــــان مــــــن الحــــــ  أن ي كَتَف عري

ن األســــــتاذ المحقــــــ  بعــــــد هــــــذه إالمصـــــادر الضــــــرورية المتقدمــــــة   المتــــــأخرة؟  ــــــم 
 من المصادر. البسطة الطويلة عن "أبي سفيان" ترك المادة غفم  

حاشـــية للمحقـــ  عـــن كلمـــة "المنـــاف " ذكـــر في ـــا  81وجـــا  فـــي الصـــفحة  -1
 ... ... حر اليربوعج سم بالنافقا ، وهي عمقة ا

"لسـان إلـى   م اعتمد في قوله هذا على "المنجد"  ألم يكـن مـن المفيـد أن يرجـع
العــــرب" فيجــــد فيــــه "اليربــــوع" و"نافقــــا ه"،  ــــم يجــــد فيــــه معنــــى "المنــــاف " فــــي القــــرآن 

 سـممي؟ وفـي مجمـوع هـذا فوائـد لرويـة، كما يجد فيه أنه من المصطل  اإلوالحديث
 وتاريخية.

 في تعلي  المحق  على "اليقطين" قوله  92وجا  في الصفحة  -8
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 ... ... اليقطين واحدته يقطينة وهو كل ما   سا  له من النبات كالق ّا 

"المنجــد" فــي مــادة قديمــة هــي "اليقطــين". إلــى  أقــول  ألــيس مــن العلــم أن يرجــع
مسـتطيل يسـمى فـي برـداد أن القـرع الإلـى  شـارتهإومن فوائد المحق  في هذه الكلمة 

 ا ن  "الشجر"، وفي لبنان نوعان هما الكوسة والقرع.

ــــه أن يشــــير ــــى  أقــــول  وفات ــــا  إل ــــظ مــــا زال معروف ــــدى  أن "اليقطــــين" ب ــــذا اللف ل
 القرويين في جنوب العرا ، و  يعرفون غيره من األسما .

 قول المصنف  94وجا  في الصفحة  -1

 ش"."ك يأة الفرص الممعوط الذ  ليس له ري

 فعل  المحق  بقوله 

الممعوط الذ  سـقط شـعره  وعامـة برـداد يكنـون عمـن أوَغـَل فـي الشـر والحيلـة 
 بقول م  "ذيب أمعط".

ن كــان قولــة البرــداديين، وا  إلــى  أقــول    أرى مناســبة كبيــرة تســتدعي أن يشــار
 غير البرداديين من العراقيين وغيرهم يعرف "األمعط".

 صنف قول الم 98وجا  في الصفحة  -8

 ... ولكن أْطِلِه ِبِررا

وعل  األستاذ المحق  على كلمة "الررا" فقال  مادة  صقة  ما زال هذا اسم ا 
 في برداد.
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رب عــن "الرــرا" أو "الرــرا " معــروف، وا ســم نفســه فــي ك يــر مــن بــمد الأقــول  إ
 في عصرنا هذا.

 قول المصنف  99وجا  في الصفحة  -9

 .... أبي دقادقال  حد نا أبو عبدالله أحمد بن 

أقــول  لــيس فــي العربيــة مــادة "دأد"  وعلــى هــذا لــيس في ــا "دقاد"، بــال مز، مــن 
 األعمم، والصواب  "د واد" بالواو. وعرأل هذا الوهم لك ير من المحققين والناشرين.

قولــــه فــــي الكــــمم علــــى أبــــي دواد  488"  بــــن دريــــد    جــــا  فــــي "ا شــــتقا
 الشاعر 

 والدوادة والدودة واحد. واشتقا  "دواد" من الدود 

 أقول  ولم يرد هذا ا شتقا  في "اللسان"  فقد جا  فيه في ترجمة "دود" 

اد، وهــو الَخْصـف الــذ  يخـرج مــن   مـأخوذ مــن الـدو دعرابـي  الــدواقـال ابــن األ
 و دواد ا ياد .بنسان، وبه كني أاإل

اخــــتمف ا شــــتقا  بــــين مــــا ورد فــــي كتــــاب ا شــــتقا   بــــن  ولــــيس شــــيئا  
ــــواوّ   ،ريــــدد ــــا هــــو األصــــل ال ــــذ  ي من ــــين مــــا ورد فــــي "اللســــان"، ذلــــك أن ال وب

   الم موز.

 قول المصنف  488وجا  في الصفحة  -48

ـــ  المحقـــ   ركبـــوا البحـــر ن قومـــا  إ" ... ... فقـــام رجـــل مـــن أهـــل المركـــب". فعّل
 الفاضل على كلمة "المركب" فقال 
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عني الكلمة المركب البحر  المركب واحد المراكب البحرية والبرية. وفي برداد ت
 أ  السفينة.

ــام الصــبا أن "المركــب" فــي العــرا  للســفينة الن ريــة  أقــول  والــذ  وعيتــه مــن أي
 ، كما هي للسفينة البحرية.ك يرا  

 قول المصنف  484وجا  في الصفحة  -44

 ... فجعلت بين يد  َنفَّاطة

 فعل  األستاذ المحق  على "النفاطة" فقال 

 .. يع ا حترا  توقد به النار وي َتداوى بهالنفط دهن معدني سر 

" أقول  ما أغنانا عن هذه الحاشية المستقاة من "المنجد" الذ  ما أظنه "منجدا  
 في هذه الكلمة.

ـْرب، داو  بـالنفط، وكيـف ت طلَـى بـه اإلِ  م تحدث األستاذ المحق  عن التـ بِـل الج 
"قـانون" ابـن سـينا، و إلـى  ذلك من "لسان العرب". ولم يكتـف ب ـذا بـل رجـع مستفيدا  

 "مفردات" ابن البيطار في هذا الموضوع.

ذا عرفنـا أن "الـنفط" لـم يـرد فـي هـذا،   سـيما إإلـى  وما أظـن أن األمـر محتـاج
 الن ، بل وردت "الَنّفاطة" وهي سراج يستضا  به.

 أقــــــول  كـــــــان علـــــــى األســـــــتاذ المحقــــــ  أن يشـــــــر  "النفاطـــــــة" ويشـــــــير كعادتـــــــه
ــــــــى  ــــــــة"، وهــــــــيإل ــــــــي عصــــــــرنا ببرــــــــداد وغي "النفطي ــــــــداول ف رهــــــــا مــــــــن ا ســــــــم المت

 الحواضر.
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ولــم يكتــف األســتاذ المحقــ  ب ــذا بــل عــرأل للَنفَّاطــة وهــي مــن أدوات الحــرب  
اســتعمال الرشــيد للنفاطــة فــي حربــه مــع الــروم. وزاد فــذكر أن "النفاطــة"  إلــى  وأشــار

 الموضع الذ  ي ْسَتْخَرج منه النفط.

 غنا  الكتاب بالفوائد الك يرة.ج د المحق  ب إلى  أقول  لقد أشرت في "المقدمة"

 قول المصنف  481وجا  في الصفحة  -42

 أنا بمشعل قد أقبل من بعيد".ف ذا  " م انتب ت

علـى كلمـة "المشـعل"، واسـتعمال البرـداديين  طويم   فعل  األستاذ المحق  تعليقا  
 وسه.وضع فيه من المواد لمشتعال في رق للمشاعل، وهيأته وما ي

لريــــر العراقــــي و  أخــــ  "البرـــــداد "  قــــول  ومــــا أظــــن هــــذا الوصــــف مفيــــدا  أ
ــــد علــــى  ــــه و  يســــتطيع تصــــوره. والمشــــاعل أعمــــدة يمت ــــه   يعرف ــــك ألن وحــــده  وذل

ــــأة عموديــــة، في ــــا رق أحــــد رأســــي ا  وس تحشــــى بــــالخيش وتشــــعل أعمــــدة أخــــرى ب ي
ـــــــل اإل ـــــــذكرى مقت ـــــــأبين ب ـــــــالنفط، وتســـــــتعمل فـــــــي مواكـــــــب الت مـــــــام بعـــــــد غطســـــــ ا ب

 حسين، عليه السمم، في أيام المحرم العشرة األولى.ال

وأفاد األستاذ المحق  أن "المشعل" من أعمم الـذكور  ويصـفون الجميـل الوجـه 
 بأنه "مشعل".

فيـه كلمـة المشـاعل. وهـذا ك يـر  عاميـا   وقد أفـاأل فـي هـذا التعليـ  فـذكر زجـم  
لـم ت"، وهـي عاميـة عراقيــة المناســبة وقيمت ـا. وفـي الزجـل كلمــة "اإلـى  َلَعلَّـه يفتقـر

 .تاما   لنوع من المصابي  شرح ا المحق  شرحا  
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بـــي الحجـــاج مجاهـــد بـــن جبـــر  فعلـــ  ِذكـــر  أ 444وجـــا  فـــي الصـــفحة  -44
 ستاذ المحق  بقوله األ

 .4/149، وصاحب ميزان ا عتدال 441ترجم له صاحب "الخمصة"  

أما كان من المفيـد أن المصادر األخرى  إلى  أقول  وكان من المفيد أن يشار
عــمم النــبم " أعــمم"، وفي ــا ِســَير "أ بت ــا الزركلــي فــي "األيســتأنس بالمصــادر التــي 

 و"غاية الن اية" و"ا رشاد" وغيرها؟

حــو  عــوف بــن تعليــ  للمحقــ  علــى أبــي األ 448فحة وجــا  فــي الصــ -41
 مالك بن نضلة الجشمي، قال فيه 

 ِتل أيام الحجاج.نه ق  َترَجم له صاحب الخمصة وقال  إ

 ترجمة مفيدة ألبي األحو  هذا. 42/298أقول  وفي تاري  برداد 

تعلي  طويل على "عبدالله بن الزبير" مـن دون  489وجا  في الصفحة  -41
 ذكر أ  مصدر.

عـمم ننا في غنـى عـن التعليـ  علـى األو  أريد هذا وحده، ولكني أقول إ أقول 
هـــذا مـــا ورد مـــن ترجمـــة معـــز الدولـــة بـــن بويـــه المشـــ ورة كـــابن الزبيـــر هـــذا، وم ـــل 

قـدر عظـيم  ة، وم ل هـذه التـراجم لالعـمم المشـ ور 91صاحب العرا ، في الصفحة 
 في "الفرج بعد الشدة".

ن  "فـ  تعليـ  األسـتاذ المحقـ  علـى قولـه تعـالى 418وجا  في الصـفحة  -48
 مع الع سر ي سرا ".

 د  واستش د بقول الشاعر قال األستاذ المحق   الي سر اللين وا نقيا
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ن ياذا شوَّسوا َجدَّ الشماس ب م        ذات العناد و قوم إ       سرت م َيسرواا 

  م قال 

 والعسر الضي  والشدة  قال الشاعر 

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

القـارذ العـام يعرفـه  أقول  ما أظن أن اليسر والعسـر مـن الكلـم اللرـو  الـذ   
ن ا يــة الكريمـــة مــن ا يـــات التــي يستشـــ د ب ــا، وقـــد تــرد فـــي كـــمم بلــه الخـــا . إ

 العامة، ف ي مما يعرفون ويرددون.

وم ل هذا الشر  للكلم المعروف تعليـ  المحقـ  علـى "الَبـَرد" وشـرحه فـي  -41
   وهو مما يعرفه عامة القرا .488الصفحة 

ن "البرــداديين "الَبــَرد" أراد أن يقــول لنــا إ شــر ن األســتاذ المحقــ  حــين أقــول  كــأ
 أصيب الزرع بالبرد قالوا  تحولب ف و محولب.ف ذا  ،يسمونه الحالوب"

ضـــافة مفيـــدة لـــو  تخصيصـــ ا بالبرـــداديين، وذلـــك ألن عامـــة العـــراقيين إوهـــذه 
 يعرفون هذا.

 على "الجبل" فقال  484وعل  المحق  في الصفحة  -48

 (.91... ... )المشترك صقعا لياقوت   لعجمقليم عرا  ااسم شامل إل

ذا ذكــروا الجبــل ف ــم يريــدون جبــل بشــت إوأضــاف  أدركــت النــاس ببرــداد وهــم 
 ... ... يرانإكوه في بمد 
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المتعارف  قليم الجبل في كتب البلدان القديمة وبينإأقول  وليس من صلة بين 
   من باب "الشي  بالشي  يذكر"!في العرا  عن "الجبل" إ

كـــمم علــى الحجـــاج مــن زيـــادات األســتاذ المحقـــ   498وجــا  فـــي الصــفحة  -49
مَّت أن ـا إلـى  شـارةمادة الكتـاب دون اإلإلى  استوفت  مث صفحات، وقد ض 

 تعلي  المحق .

أن هــذا مــن كــمم األســـتاذ إلــى    والصــحي  أن يشـــارأقــول  ولــيس هــذا مقبــو   
 دة الكتاب.ماإلى  المحق ، وهو حاشية وتعلي ،   أن ي َضمّ 

ن  ــمث الصــفحات ك يــر فــي حاشــية أو تعليــ ، وهــي تشــتمل علــى أخبــار إ ــم 
 الحجاج وظلمه بدأها بقوله 

 ... ... وبلغ من شنيع سمعة الحجاج وش رته بالظلم

يقلــف مجموع ــا صــفحات  ،علــى الحجــاج أقــول  وســتأتي حــواش  أخــرى تعليقــا  
 أن ا تعليقات.لى إ شارةإعدة، وكل ا م قَحم على ن  الكتاب من غير 

 قول المصنف  284وجا  في الصفحة  -28

 "أتعّلمَت الِسحر؟"

فرا  األسـتاذ المحقـ  يتحـدث عـن "السـحر" فـي "لسـان العـرب" وفـي آ  القـرآن 
الكــــريم، ومــــا ورد فــــي "الف رســــت"  بــــن النــــديم فــــي المقالــــة ال امنــــة عــــن المعــــزمين 

 سممية.المعارف اإلم قال  انظر دائرة ... ...   والمشعبذين والسحرة

 هذا العرأل الوافي عن "السحر".إلى  أقول  ما أظن أن كمم المصنف محتاج
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كـــــمم طويـــــل م قَحـــــم علـــــى نـــــ  الكتـــــاب علـــــى  281وجـــــا  فـــــي الصـــــفحة  -24
ن عبــدالملك بــن إأن ذلــك تعليــ .  ــم إلــى  شــارةإ"عبــدالملك بــن مــروان" دون 

 التعلي  الطويل؟هذا إلى  مروان من المشاهير الكبار  ف ل من حاجة

 قول المصنف  281وجا  في الصفحة  -22

 ... ... وقد رأيته َنَقَش ذلك على خاتمه

غــم ، وقولــه تعــالى  "خــتم اللــه فعلــ  المحقــ  فقــال  الخــتم فــي اللرــة الســد واإل
 .على قلوب م"

 ن اية الشي ، وكقولنا خاتم النبيين.إلى   م صرفت

ــــــدّ  ــــــى الطــــــين الــــــذ  ي َس ــــــ  عل ــــــم المحق ــــــم تكل ــــــاب عنــــــد    ــــــه المــــــزود أو الكت ب
ـــــم صـــــرفت ـــــه،   ـــــى  ا نت ـــــا  من ـــــمالطبعـــــة .إل ـــــى  ...   ـــــه إل ـــــع ب ـــــذ  يطب ـــــن  ال ال

 ... ...  م الطين،  م

ن هذه من الفوائد، وفي ا لون حضار   ولكن هذا كلـه يتجـاوز التحقيـ  إأقول  
 لن  من النصو .

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

  م استش د ببيت شعر. ، م قال  تسمى ا ن ببرداد "مردانة" وجمع ا "مردان"

 أقول  وليس هذا كله من َهّم المحق  ف و معروف.

 قول المصنف  244وجا  في الصفحة  -21

 بأموالنا وجاهنا لي َمّشي َأْمَره". "ورجوت أن نعاونه
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أقــــول  ومــــن المفيــــد أن نعلــــ  علــــى قــــول المصــــنف "يمّشــــي أمــــره"، وهــــو مــــن 
تنـا الدارجـة فـي العـرا  فـي األقـل. ولـم  ا فـي لراألساليب العامية التي ما زلنا نتـداول

ـــى شـــدة اهتمامـــه بـــالكلم العـــامي الـــذ  وصـــفه إلـــى  يشـــر المحقـــ  الفاضـــل ذلـــك عل
 البرداد ".ـ"ب

 وجا  في الصفحة نفس ا قول المصنف  -21

 "وأخذ خطّي بالمال على نجومه".

في أوقـات    أقساطا  أ وقد عل  األستاذ المحق  بقوله  "نجم الدين  أداه نجوما  
 معينة".

أن هذا من المولَّدات العباسية في األقـل  وفـي إلى  أقول  ومن المفيد أن يشار
 ذلك فائدة تاريخية.

 قول المصنف  241صفحة وجا  في ال -28

 "ورد كتاب عامل مصر".

 توعل  المحق  بقوله  "العامل  الموظف المالي الذ  يناط به جمـع ا رتفاعـا
 .وما يقتضي صرفه."

أن يكـــون "العامــل" ب ـــذه الحــدود وهـــذا إلــى  أقــول  ولـــيس فــي الـــن  مــا يـــدعو
والي أو الحـاكم ا ستعمال، وذلك ألن "العامل" بمعنـاه المشـ ور كمـا يبـدو لـي هـو الـ

 أو األمير القائم في البلد.

 قول المصنف  241وجا  في الصفحة  -21

فـي مبلـغ الحمـل  "ورد كتاب عامل مصر بمبلـغ مـال مصـر ل ـذه السـنة مجمـم  
 والنفقات".
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 وقد عل  األستاذ المحق  بقوله 

 اد النفقات.بعد سد الحضرة خالصا  إلى  أ  المال الذ  يحمله العامل

 من فوائد األستاذ المحق  السنية في عمله المفيد. أقول  وهذا

 وجا  في الصفحة نفس ا قول المصنف   -28

 خراج العبرة لمصر". ديواني بإلى  "فوقِّع

قـــــال المحقـــــ   الِعبـــــرة   بـــــت ارتفاعـــــات الكـــــورة "أ  الـــــواردات". وعبـــــرة ســـــائر 
 ا رتفاعات  المعدل الوسط بين أعلى ا رتفاعات وأدناها.

ا من الفوائد الكبيرة في شر  هذه الكلمـات ا صـطمحية مـن األلفـاظ أقول  وهذ
العباســية الخاصــة. ولكنــي أتســا ل  ِلــَم َلــْم يو ّــ  األســتاذ المحقــ  هــذه الفوائــد بعــأل 

 التو ي ؟

 تعلي  المصنف على "المتوكل" الخليفة العباسي. 241وجا  في الصفحة  -29

ذا كان من تعلي  ا  ن المشاهير  و أقول  و"المتوكل" غني عن التعلي ، شأنه شأ
ـــة مـــن غيـــر مصـــدر   ـــم ف ـــو شـــي  مـــوجز كـــل اإل يجـــاز،    ـــمث صـــفحات كامل

مــادة الكتــاب و  يشــعر القــارذ أن الكــمم مقحــم علــى الــن ، وهــو مــن إلــى  تضــاف
 ضافات المحق .إ

حاشــــية المحقــــ  علــــى كلمــــة "الــــديوان"، وأنــــه فــــي  228وجــــا  فــــي الصــــفحة  -48
 ... ب،  ماألصل جريدة الحسا

 والكمم مقتبس من "المنجد" وزاد عليه بما يقرب من صفحتين.
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ضـــــافة غيــــر ذات قيمـــــة كبيــــرة لتجاوزهـــــا المظـــــان ن هـــــذه اإلقلــــت غيـــــر مــــرة إ
 المعتمدة.

 تعلي  على كلمة "الدهليز" فقال  229وجا  في الصفحة  -44

 الممر الذ  بين باب الدار ووسط ا، ويسمى ببرداد ا ن المجاز.

 كأن األستاذ المحق  أراد أن يعرف بالكلمة العراقية المعاصرة. أقول 

ــّرة"، ود لــة الحريــة  211وجــا  فــي الصــفحة  -42 ــّر" و"الح  تعليــ  طويــل علــى "الح 
مــادة الكتــاب مــن إلــى  وشــر  اأَلَمــة وال جــين ونحوهمــا. وهــذا التعليــ  مضــاف

 ضافات المحق .إأنه من إلى  شارةإغير 

 سراف في الظلم.شر  لكلمة "الطريان" بأنه اإل 212وجا  في الصفحة  -44

 هذا الشر ؟إلى  أقول  وهل من حاجة

عـن "زيـاد بـن أبيـه"،  ةحاشية اسـتررقت صـفحة كاملـ 289وجا  في الصفحة  -41
أن ــا مــن صــنيع المحقــ  إلــى  شــارةمــادة الكتــاب مــن غيــر إإلــى  وقــد أضــيفت

 ضافاته.ا  و 

 قول المصنف  288وجا  في الصفحة  -41

 محمد بن القاسم ظلمني"." 

وقد عل  األستاذ المحق  على ذلك بكمم على "الظلم" استوفى صـفحة كاملـة، 
 شعار بأنه من كمم المحق .مادة الكتاب من غير إإلى  وأضيف

أقول  كـأن المحقـ  الفاضـل يتصـيَّد أقـل صـلة ليـتكلم فـي مسـائل ك يـرة تتجـاوز 
 عد عن الموضوع.كل الب العمقة أو المناسبة، فيذهب بعيدا  
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 قول المصنف  284وجا  في الصفحة  -48

محاربة علي عيسى بن ماهان، جعـل ذات إلى  "لما خرج طاهر بن الحسين
ــّم" تعليقــا   ذكــر فيــه  طــويم   يــوم فــي ك ّمــه دراهــم". فعلــ  المحقــ  الفاضــل علــى "الك 

ي َتــَرنَّم القمــي  وال ــوب والجيــب و"الع ــّب، مــن العاميــة العراقيــة"، كمــا ذكــر ترنيمــة 
 ب ا لالطفال لتنويم م من الشعر العامي من جملة أبيات ا 

 شايِـل تمـر بأعبـاَبـهْ            هْ نـا باَبـَهسَّـه ِيجي     

اِيل"  ة "َهسَّه" العاميـة، وشـر  كلمـة "شـشر  كلمإلى  وينصرف األستاذ المحق 
 فأين هذا من الن ، وما عمقة "الك ّم" بكل هذا؟

حواش لشر  كلمات هي  البرذون، والسر ، واللجام،  299في الصفحة  وجا  -41
 والطيلسان، والقمي ، والشاشية.

الشــر  والتعليــ ، فأمرهــا معـــروف إلــى  أقــول  ولــيس فــي هــذه المــواد مــا يــدعو
 للخاصة والعامة.

تعلي  األستاذ المحق  على "صاحب البريد" استوفى  482وجا  في الصفحة  -48
ــمَّت الــن  دون أن يكــون في مــا مــا يشــعر بأن مــا مــن كــمم إلــى  اصــفحتين، ض 

 المحق    المصنف.

أقــول  وهــذا الــنمط مــن التعليقــات يتجــاوز حــد التحقيــ   ولــو رغــب المحقــ  فــي 
 أن يــأتي ب ــذه الفوائــد التـــي أدرك ــا فــي قرا اتـــه لكــان أولــى لـــه أن يفــرد ل ــا مصـــنَّفا  

ــّم فيــه هــذه النمــاذج الحضــارية وال خاصــا   من ــا، مــن  ن شــيئا  ا  تاريخيــة واللرويــة. و َيض 
ِســــم  لصــــ  بمــــادة "الكنايــــات الشــــعبية" التــــي أفــــرد ل ــــا المحقــــ  كتابــــا  أغيــــر شــــك،  و 

 بـ"الكنايات البردادية".
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تعليــ  المحقــ  علــى كلمــة "المــال" التــي وردت فــي  481وجــا  فــي الصــفحة  -49
 كمم للمصنف.

لمــال"، ومــا جــا  فــي كتــاب لقــد أتــى المحقــ  بمــا ورد فــي "لســان العــرب" عــن "ا
بـل والرـنم وغيرهـا مـن لعسكر  عـن المـال، ود لتـه علـى اإل"التلخي " ألبي همل ا

 الماشية.

 قال فغير أن المحق  لم يكتف ب ذا 

ن كلمــة "المـال" تقــوم مقـام كلمــة "ال ـن"  أ  أن ــا  أمـا فـي برــداد ومـا يجاورهــا فـ
و الحيــوان.  ــم ذكــر قــول أحــد كنايــة عــن عضــو التناســل ســوا  عنــد المــرأة والرجــل أ

 الشعرا  العراقيين وزاد قول أحد شعرا  الحّلة.

أقـــول  و  أرى فــــيَّ حاجــــة أن أذكـــر قــــول أحــــد الشـــعرا  العــــراقيين و  الشــــاعر 
ن ما كنيـا عـن "المتـاع" بشـي  آخـر هـو "مـال"، إلي ما، ولكني أقول  إالحلي فأسي  

 لذكر السوأة. وليس "المال"، اجتنابا  

مــال" ولــيس "المــال" وأريــد بــذلك أن "مــال" هــذه بريــر األلــف والــمم هــي قلــت  "
آخـره  ـم اجتـ ِزَذ مـن إلـى  شي  ينطو  فيـه قولنـا  "مالـه" و"مالنـا" و"مـالكم" و"مـال ن"

ذلك بلفظ "مال" على طريقة الضم أو النحت والخرم للضمير، فكانت الكلمة "مـال"  
ـــة التـــي تعنـــي مـــا تعن ـــر "المـــال" المعرف ـــى اإلوهـــي غي ـــة عل ـــه مـــن الد ل ـــل والرـــنم ي ب

 وسواهما.

 قول المصنف  418وجا  في الصفحة  -18

 ائني".دبو الفرج األصب اني عن المأ"أخبرنا 
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وَرَحــل يــتكلم علــى "المــدائن"  إلــى  فعلــ  المحقــ  علــى "المــدائني" فقــال  نســبة
ك" أ  اـــپيـوان قبـر ســلمان الفارسـي الملقــب بــ"يــوان كسـرى، وقــرب اإلالمـدائن وفي ـا إ

ـــپالطـــاهر، ومـــن ذلـــك " اكستان" الـــبمد المعروفـــة   ـــم ذكـــر كيـــف يجتمـــع العراقيـــون ـ
 البرداديون في المدائن للنزهة.

 أقول  أليس هذا كله من التجاوز على عمل المحق !

 تعريف بالجاحظ َذَكَره المحق ؟ 484وجا  في  -14

ي كتــاب ن أبــا ع مــان أشــ ر مــن أن يعــرَّف بــه فــي حاشــية مــن حواشــأقــول  إ
 "الفرج بعد الشدة".

شارة، علـى الن  دون أية إإلى  كمم طويل أضيف 488وجا  في الصفحة  -12
ــة أعــمم ومــواد  جعفــر البرمكــي. وهــذا علــى شــاكلة مــا صــنع المحقــ  فــي جمل

 أخرى.

فـي قسـوة الحجـاج  طـويم   تعليقـا   188ونختتم الجز  األول فنرى فـي الصـفحة  -14
مَّ   كتاب.مادة الإلى  وظلمه ض 

 قول المصنف  21وجا  في الصفحة  -11

لِِّحْت للضرب".  "فأ حِضَرْت وش 

 نـه التعريـة   ـم أتـى كعادتـه فأشـارإ  فعل  األستاذ المحق  على "التشلي " وقال
د لــة التشــلي  عنــد البرــداديين، وهــو "انشــكاف العــورة" )كــذا(  والتعريــة عنــدهم إلــى 

. ،"التصلي "  وهو مصلَّ  أ  عار 
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 س اب في هذا الضرب من األدب العامي.هذا اإلإلى  و  أرى من داع أقول 

 وجا  في الصفحة نفس ا قول المصنف  -11

 صحيحة فليس يفوتك عقابه".الرفيعة ن كانت  "ف

 نسان من الت م".وله  "الرفيعة ما ي ْرَفع على اإلفعل  المحق  بق

 سية في اللرة.أقول  وهذه فائدة جليلة تدخل في باب الم ْحَد ات العبا

 قول المصنف  28وجا  في الصفحة  -18

 غير نظيف". ضيقا   م"وجدت المسَتحَّ 

وهـــذا نظيـــر  أن المـــراد بــــ"المستحم" المرحـــاأل،إلـــى  أقـــول  لقـــد أشـــار المحقـــ 
 ة عن بيت "المرحاأل".دب، وبيت الراحة، والمسترا ، كنايقول م  بيت األ

 قول المصنف  18وجا  في الصفحة  -11

 ي جبة صوف قد ن ِقَعت بما  األكارع"."وألبسن

علـــى "مـــا   طـــويم   تعليقـــا   18أقـــول  وقـــد علـــ  األســـتاذ المحقـــ  فـــي الصـــفحة 
عــن "الكــرع"  الــن  كأنــه جــز  منــه، ذكــر فيــه شــيئا  إلــى  األكــارع"، وأضــيف التعليــ 

ــة" فــي الشــام )كــذا( وفــي لبنــان  وجمعــه كــوارع علــى لرــة المصــريين، وتســمى "األكل
 داد )كذا( وما يتصل بذلك في برداد المعاصرة.)كذا( وفي بر

 ن تجاوز حد التحقي .ا  أقول  وفي هذا بعأل الفائدة و 

 قول المصنف  11وجا  في الصفحة  -18
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 إلـــــي بعـــــأل عمـــــال المشـــــر  بمطالبتـــــه بأموالـــــه وودائعـــــه، فكتـــــبإلـــــى  كتبـــــت
 ... ليه بأن ي َرلّ إبالطاطة، فكتبت 

وا خفا ، فكأنـه  لطاط الستراطة. واإلِ   المحق  على قوله  بالطأقول  ولم يعل
 نه أنكر األموال والودائع.أراد أن يقول  إ

 قول المصنف  18وجا  في الصفحة  -19

 دخالي الحمام وَأْخِذ شعر ".ا  "ولم يبر  حتى أمروا بأخذ حديد  و 

ـــه "أخـــذ شـــعر " وهـــذا مـــن معـــاني األخـــذ التـــي  أقـــول  أردت أن أنبـــه علـــى قول
 ق  الشعر.َجدَّت، والمراد به 

"دار مقنس"، وهـو مـقنس المظفـر، مـن القـواد األتـراك  14وجا  في الصفحة  -18
 في الدولة العباسية.

اســــــتوفى صــــــفحتين  لقــــــد علــــــ  األســــــتاذ المحقــــــ  علــــــى "دار مــــــقنس" تعليقــــــا  
ــــى  ضــــم ما ــــاب مــــن غيــــر إل ــــى  صــــنيعه هــــذا. كمــــا أشــــارإلــــى  شــــارةإنــــ  الكت إل

ـــــــــدار المـــــــــذكورة وأيـــــــــن مكان ـــــــــا فـــــــــي ب رـــــــــداد الحدي ـــــــــة، وهـــــــــو ســـــــــو  موضـــــــــع ال
وهــــو ضــــرب مــــن  ،"اليمنجيــــة".  ــــم تكلــــم علــــى مــــا يســــمى فــــي العــــرا  ا ن "يمنــــي"

األعلـــــى  و  أدر  لـــــم ســـــمي إلــــى  األحذيــــة خـــــا  لونـــــه أحمــــر ولـــــه مقـــــدم متجـــــه
، أو أن ِجْلــــــَده مــــــن "يمنـــــي"، ذلــــــك أننــــــا   نعـــــرف أنــــــه مســــــتورد مــــــن الـــــيمن مــــــ م  

 اليمن!

ن المحق  قـد ابتعـد فـي هـذا ا سـتطراد عـن أرذ، أقول  أ  ترى معي، أي ا القا
 مادته؟
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 قول المصنف  81وجا  في الصفحة  -14

 نزال".ال وأقيم األ"فمن أين أنف  األمو 

أقــول  اأَلنــزال جمــع "َنــَزل" بفتحتــين وهــو األرزا  واألعطيــة. وهــذا مــن مولَّــدات 
 العصر العباسي.

 قول المصنف  88وجا  في الصفحة  -12

 التوكيل عني"."وخرج وصرف 

ــــد أشــــار األســــتاذ المحقــــ  التوكيــــل وأفــــاد أنــــه مصــــطل  عباســــي يــــراد إلــــى  لق
ـــــل بـــــه  يحـــــول بينـــــه وبـــــين  ذا نصـــــب عليـــــه حارســـــا  إبـــــه حجـــــز الحريـــــة  فيقـــــال  وكَّ

 الفرار.

 قول المصنف  84وجا  في الصفحة  -14

 الرملة".إلى  أن أزي  علة قائد يصحبكإلى  "....

نـه مصـطل  عباسـي يعنـي إ  زاحة العلة" قائم  ى "إوقد عل  األستاذ المحق  عل
ـَزاَ  العلّـة"  زاحـة علتـه، فـالجيش مـ م  إليـه مـن يـراد إالقيام بجميع ما يحتاج  يعتبـر "م 

 ... ... ذا كان أفراده قد أ عط وا أرزاق م وس دت نفقات مإ

شــف عــن العربيــة الخاصــة وكيــف مــن المــواد المفيــدة، ذلــك أن ــا تك أقــول  وهــذا
 .لي ا َكِلما  فنيا  ي ا من مقتضيات العصر ما أضاف إف جدّ 

 وجا  في الصفحة نفس ا قول المصنف  -11
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 "وقد حططت من ا رتفاع وزدت في النفقات".

"ا رتفــاع" كمــا ي ســَتقَرى مــن مــادة الكتــاب هــو "الــوارد" فــي لرتنــا المعاصــرة  وقــد 
 ذلك.إلى  أشار األستاذ المحق 

ي  طويل على "الفـرش"، ذكـر فيـه األسـتاذ المحقـ  تعل 84وجا  في الصفحة  -11
، كالطنـافس والزرابـي ومـا هـو معـروف منـه فـي وحدي ا   أنواع المفروشات قديما  

 العرا  في عصرنا بأسمائه المحلية الدارجة.

 قول األستاذ المحق  على كلمة "ايش" فقال  88وجا  في الصفحة  -18

 "."ايشإلى  هي "أ  شي " اختصرها البرداديون

ن "ايــش" بمعنــى "أ  شــي " قديمــة، وقــد وردت فــي تــاري  الطبــر  فــي إأقــول  
أن ــا إلــى  أخبــار قديمــة تســب  تمصــير برــداد. وقــد أشــار الحريــر  فــي "درة الرــوا "

عاميـــة  وكـــذلك فعـــل الخفـــاجي فـــي "شـــفا  الرليـــل"، ولـــم يخصـــ  أ  من مـــا أن ـــا 
 بردادية.

 قول المصنف  88وجا  في الصفحة  -11

  َّ الباب فَكلََّمه من َخوخة"."... فدَ 

 وقد عل  األستاذ المحق  على كلمة "خوخة" فقال 

 الخوخة الباب الصرير يفت  في الباب الكبير.

ن كان الدليل غيـر واضـ  مـن الـن   ا  أقول  قد تكون "الخوخة" ب ذا المعنى و 
 ليه الضو .إن ا كوة في البيت تقد  لكني أعرف الخوخة في كتب اللرة  إو 
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 قول المصنف  98وجا  في الصفحة  -18

 ...". ليه من َرْوَزَنة ليإ"... فأرمي 

وقـــــد علـــــ  األســـــتاذ المحقـــــ  علـــــى كلمـــــة "روزنـــــة" فقـــــال  هـــــي الرازونـــــة عنـــــد 
 غير نافذ توضع فيه الحاجيات. ... يريدون به تجويفا   البرداديين، وهي روشن

حة "حاجيـات"، أقول  والصواب توضع فيه الحاجات  وليس فـي العربيـة الفصـي
 على شيوع ا في اللرة المعاصرة.

 قول المصنف  99وجا  في الصفحة  -19

 ...". وينشوان في دولتك "...

ن ــا لرــة برداديــة، وقــد إوقــد علــ  األســتاذ المحقــ  علــى الفعــل "ينشــوان" فقــال  
إذا كانـت فـي آخـر ا ن علـى حـذف ال مـزة إلـى  درج البرداديون منذ القديم وما زالوا

 ... ذا كانت في وسط اإأو يا   بدال ا واوا  ة، وا  الكلم

 .... وحسن النشوة وقد م ل لذلك فجا  بـ  رياسة، وجيسة وصايم

أقـــول  لقـــد قلـــت فـــي حـــذف ال مـــزة األخيـــرة وجوازهـــا لرـــة وضـــرورة فـــي العربيـــة 
 الواو والياء واأللف.إلى  ، كما قلت في تسهيل الهمزةالفصيحة

ربما كانت الكلمة "ينشوان" في ن  الكتاب نه ولكني أقول ا ن وأضيف  إ
ن في العربية ، ألن ذلك أمر شائع، بل أقول  إعامية بردادية أو غير بردادية

 .الفصيحة "ينشوان" أيضا  

 جا  في كتب اللرة 
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 .نشوت في بني فمن  ربيت، نادر  وهو محوَّل من "نشأت"

 لتحويل.وقال قطرب  نشا ينشو لرة في نشأ ينشأ، وليس عنده على ا

مـادة الكتـاب مـن إلـى  تعلي  طويل استوفى صـفحتين أضـيف 482وجا  في  -88
 شارة، على عبيدالله بن زياد.غير إ

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

 قول المصنف  419وجا  في الصفحة  -82

 الوكيل على أبواب القضاة ببرداد". "... حد ني أبو علي

 أن الوكيل هو المحامي في مصطل  هذا العصر.إلى  أشار المحق 

 قول المصنف  488وجا  في الصفحة  -84

 ...". "... وقعت على سترة الحجاج

وقــد علــ  األســتاذ المحقــ  علــى كلمــة "ســترة" وأفــاد أن ــا مــا اســتمر مــن الجــدار 
إلـى  و ما يسـمى ا ن "سـتارة" فـي برـداد  وأشـارفو  سط  الدار، وهإلى  الخارجي

 حاد ـــة معاصـــرة اســـت عِمل في ـــا طـــابو  الســـتار فـــي خصـــومة بـــين طـــرفين، ســـمحا  
 يتراشقون به.

 قول المصنف  488وجا  في الصفحة  -81

 ...". ... وشاع في اليمن
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 ن والشمال كمما  يوانطل  األستاذ المحق  يتكلم على اليمن والشآم واليم
 .طويم  

ذكـــر "الكـــوز"، فـــرا  األســـتاذ المحقـــ  يشـــر  الكـــوز  484وجـــا  فـــي الصـــفحة  -81
مــــادة إلــــى  والكيــــزان وأنواع ــــا، ومــــا اســــتجّد مــــن صــــناعت ا، وقــــد أضــــيف كلّــــه

 الكتاب.

ــــــْكر، وآخــــــر علــــــى النبيــــــذ،  وم ــــــل هــــــذه التعليقــــــات الطويلــــــة تعليــــــ  علــــــى الس 
 وآخر عن يزيد بن معاوية.

ســـــتاذ المحقـــــ  فـــــي "المســـــبحة"، فأطـــــال األ ذكـــــر 424وجـــــا  فـــــي الصـــــفحة  -88
ـــــــــي العـــــــــرا  تصـــــــــنع "مســـــــــبحة الكـــــــــمم علي ـــــــــا، وأ ـــــــــة ف ـــــــــي مدينـــــــــة الحل ن ف

  مــــن بــــاب مــــا يتنــــدر بــــه علــــى أهــــل الحلــــة لشــــرف م إالبــــاقم "، ولــــيس هــــذا 
 كم  ل ا.بالباقم  زراعة وأَ 

 الجز  ال الث 

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

ـــــع  481وجـــــا  فـــــي الصـــــفحة  -88 ـــــى مـــــادة العـــــذاب اســـــتوفى أرب تعليـــــ  عل
 صفحات.

 كلمة ختام 
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خـراج الكتـاب وتحقيقـه حظـي أعتـرف أن إهـذه المسـائل، ولكنـي إلـى  لقد أشرت
حكامه مع الفوائـد التـي ي ْعَتمد عليه في ضبط الن  وا بالعناية الكبيرة، فجا  مصدرا  

 وشِّي ب ا.

 براهيم السامرائيإالدكتور 

 


