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 توقيعات البقاعي
 على نسخة من كتابه أسواق األشواق

 
 د.محـمـد حســان الـطـيـان
 الجامعة العربية المفتوحة بالكويت

 تمهيد لغوي:

جاء في اللسان:" والتوقيع في الكتاب: إلحاق شـيء فيـب بعـد الفـراه م ـب  
وقيــه  ــو مشــتق مــن التوقيــع الــ ا  ــو مألالفــة الألــا ي لــ وه. قــاه ا   ــرا: 

ع الكتــــاب المكتــــوب بن يحمــــه بــــين تدــــاجي  ســــطور  م ا ــــد الحاجــــة توقيــــ
ويح   الفدوه  و و مأألو  من توقيع الدََّبر ظهر البعير  فكـأن الموقـع فـي 

 .(1)الكتاب يؤألر في ا مر ال ا كتب الكتاب فيب ما يؤّكد  ويوجبب"

ودــرب ال بيــدا فــي تاجــب بعــل ا مأللــة للتوقيــع ف ــاه: " كمــا إ ا رفعــت 
لطان بو الــوالي شــكات فكتــب تحــت الكتــاب بو جلــا ظهــر : ي ظــر فــي إلــا الســ

بمــر  ــ ا  ويســتوفا لهــ ا ح ــب. ورفــع إلــا جعفــر بــن يحيــا كتــاب يشــتكا فيــب 
بعامه فكتب جلا ظهر : يا   ا  قد قهَّ شاكروك  وكألر شاكوك  فإما جدلت  
ال اجت لــت. ورفــع إلــا ال ــاحب بــن جبــاد كتــاب فيــب بن إ ســا ا   لــك  وتــرك  وا 

لليتــي   وق ــد الكاتــب إلــراء ال ــاحب بأألــ  ا   حيتيمــا   وبمــوال  جليلــة ال ت ــل
فوّقع ال احب فيب: الهالك رحمب اللب  واليتي  ب لحب اللب  والمـاه بألمـر  اللـب  

 .(5)والساجي لع ب اللب"

                                                 

 ( لسان العرب: )وقع(1)

  ( تاج العروس:)وقع(5)
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جلـا بن مــن بطــر  التوقيعــات التــي قربتهــا توقيعــا كتبــب الألليفــة العباســي 
كتبها إليب ألاد  لب اسمب ُيْمن يتعّتب    ب: "بمن   ـ( في ورقة 255ال ا ر)

 ( 3)يمنُّ ُيمن  ألمن ُيمن ألمن ألمن" 
ــن ُيمــن  وي ـاه إن الألــاد  بجــاد الجــواب وقــد كتــب فيــب:" يمــنُّ يمــن  ب مــن ألمَّ

 . (4)أُلمَن أُلمن"
وقد  ظ  بعده    ا في بيت جعلب برباب التعميـة) الشـفرت( مـن ا بيـات 

 ايات با للمعا ات واإلجهاد في طلب الحه:التي ُيَعمَّا بها للمع
 (5)ِبمْن َيُمنُّ ُيْمُن ِبَمْن            َثَمُن ُيْمٍن ُثْمُن ُثُمنْ 

 ـي المألطوطـات التـي وقّـع   ومن   ا جاء م طلح المألطوطات الموّقعة  إ
جليهــــا مؤلفو ــــا بإجــــا ات بو معاردــــات بو إدــــافات بو ســــماجات. جلــــا بن 

ــة الم ــطلح توســعت لت شــمه المألطوطــات التــي كتبهــا مؤلفو ــا بألطهــ   دالل
بولير  لك مما اشتملت جليب محاور مـؤتمر المألطوطـات الموقعـة الـ ا ج ـد 

 .5002إبريه  52 -52في مكتبة اإلسك درية 

وي د    ا البحث واحدت من المألطوطات الموقعة بالمفهو  ا وه لمع ا 
 التوقيع. 

                                                 

 2/312  والوافي بالوفيات 55/500( سير بجال  ال بالء 3)

 2/312( الوافي بالوفيات4 )

   552 5/522ألراج المعما ج د العرب(جل  التعمية واست2)
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 ترجمة البقاعي: - 1

و  جلـا توقيعـات الب ـاجي جلـا مألطوطـب  ـ ا مـن البد ل ا قبه الوقـ 
اإللمــا  بترجمــة الرجــه حتــا  تبــين مكا تــب وم  لتــب  فمــا ب ميــة توقيــع لمــن ال 

 ب مية لب ؟! ومامكا ة توقيع لمن ال مكا ة لب؟!

والحق بن المتتبع ل كر الرجه في كتب التواريخ والسـير والتـراج  يروجـب  
من مكا ـة. وحسـب ا بن   ـد    ـا  بـ ت ج ـب  ما تبوب من م  لة  وي  لب ما احتهّ 

مشفوجة بأمأللة من الف ون التي برع فيها  وطائفة من بقواه العلماء فيب  ل    
 جلا ح ي ة  لك كلب:

بـن  -بد  الراء وتألفي  البـاء  – و إبرا ي  بن جمر بن حسين الرُّباط 
 ـــر  جلـــي بـــن ببـــي بكـــر الب  ـــاجي  ببـــو الحســـن بر ـــان الـــدين: مـــؤر  بديـــب وم

   وسـكن دمشـق ورحـه إلـا 1402 ـ=208مفسر محدث  ولد في الب اع س ة
بيــت الم ــدس وال ــا رت  بألــ  العلــ  جــن طائفــة مــن جلمــاء ج ــر  بشــهر   ابــن 
حجــر العســ ال ي  ـــاحب فــتح البـــارا  وتألــرج بــب أللـــق كأليــر  ألـــ  جــاد إلـــا 

  .1420 ـ=222دمشق وتوفي فيها س ة 

 ن شتا تشهد بعلو كعبب وَمك َ ت ب .ألل  الب اجي جشرات المؤلفات في ف و 

فلـــب فــــي التــــاريخ: "إظهــــار الع ـــر  ســــرار ب ــــه الع ــــر "  و " ج ــــوان 
ال مان في تراج  الشيو  وا جيان "  و " مألت ر سيرت ال بي  لا اللب جليب 

 وسل  وألالألة من الأللفاء الراشدين ".

الفتح  ولب في التفسير: "  ظ  الدرر في ت اسب اآليات والسور " و "  
 ال دسي في آية الكرسي ".
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وفي ال راءات و التجويد:" دوابط اإلشارت إلا بج اء جل  ال راءت "          
 و" ال وه المفيد في ب وه التجويد لكتاب رب ا المجيد ".

وفي الحديث: "اإلجال  بسن الهجرت إلـا الشـا  " و "ال كـت الوفيـة بمـا 
 في شرح ا لفية ".

ق ا شــواق مــن م ــارع العشــاق " و"إشــعار الــواجي وفــي ا دب: " بســوا 
 بأشعار الب اجي".

وفي الحساب: " الباحة في جلمي الحساب والمسـاحة ". ولير ـا ولير ـا  
كأليــر. ف ــد بلؤــت مؤلفاتــب ألمســة وألمســين كتابــا  وفــق اإلح ــاء الــ ا  ــ عب 
 ا ســـتا  أليـــر اللـــب الشـــري  فـــي م الـــب ال ـــي  " اإلمـــا  الب ـــاجي ومؤلفاتـــب " ألـــ 
بو لها ا ستا  محمد مجيـر الألطيـب إلـا سـبعة وألمسـين فـي ت ديمـب لكتـاب 
اإلجــال  بســن الهجــرت إلــا بــالد الشــا . ألــ  بو ــلها بأليــرا د.جبــدالحكي  ا  ــيس 
إلا ستة وسـتين مؤلفـا   و كـر ب ـب طبـع م هـا األ ـا جشـر كتابـا . ولعـه مـن وراء 

 . (2) لك كلب كتبا ُبألرى ل  يبلؤ ا جلمها 

 

 
                                                 

  وم اه " اإلما  الب اجي ومؤلفاتب " ل سـتا  أليـر اللـب  1/22ا ظر ا جال  لل ركلي .  6
ـــــــــراث العـــــــــدد التاســـــــــع المحـــــــــر   ـــــــــاق الأل افـــــــــة والت  -1412الشـــــــــري  فـــــــــي مجلـــــــــة آف

-24  وكتاب اإلجال  بسن الهجرت إلا بالد الشا   22-22ص 1882يو يو)ح يران(
 . 44  والفتح ال دسي في آية الكرسي ص  20

ومن بمعن ال ظـر فـي الكتـاب المتـرج  لـب فـي التفسـير الـ ا جعلـب فـي الم اسـبة بـين 
ـــ كاء الجـــامعين بـــين جلمـــي  ـــ  المفـــرطين فـــي ال ـــ  ب ـــب مـــن بوجيـــة العل اآلا والســـور جل

 المع وه الم  وه.
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 اه العلماء فيب:بما بقو  

 ـــــ( فــــي  ظــــ  الع يــــان فــــي بجيــــان ا جيــــان  811في ــــوه ج ــــب الســــيوطي ) 
: "العالمـة المحـدث الحـافظ.....مهر وبـرع فـي الف ـون ودبب فـي الحــديث 54ص

 ورحه......ولب ت ا ي  حس ة" 
 ـــ( فــي تــ يين ا ســواق بتف ــيه بشــواق 1002وي ــوه فيــب داود ا  طــاكي )

 ورئيس بقرا ب  وواحد ج ر   و ادرت د ر ..".  : "وحيد  ما ب 8العشاق ص
 ـ( في ش رات ال  ب: "المحدث 1028وي وه ج ب ابن العماد الح بلي )

المفسر اإلمـا  العالمـة المـؤر  .. بـرع وتميـ  و ـاظر.. و ـ   ت ـا ي  جديـدت 
 من بجل ها الم اسبات ال رآ ية.. وبالجملة ف د كان من بجاجيب الد ر وحس اتب".

 ــــ( فـــي البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد ال ـــرن 1520لشـــوكا ي )وي ـــوه ا 
السابع: "اإلما  الكبير...برع في جميع العلو  وفاق ا قران" أل  يرد جلا معا ر  
السألاوا ال ا بساء إليب في وه: " به ت ا يفب شا دت بألال  مـا قالـب  وا  ـب مـن 

كـال  ا قـران فــي ا ئمـة المت  ـين المتبحــرين فـي جميـع المعــار   ولكـن  ـ ا مــن 
بعده  بعل بما يألال  اإل  ا   لمـا يجـرا بيـ ه  مـن الم افسـات تـارت جلـا 
العلــ  وتــارت جلــا الــد يا  وقــد كــان المتــرج  لــب م حرفــا  جــن الســألاوا والســألاوا 
م حرفــا  ج ــب  وجــرى بي همــا مــن الم اقدــة والمراســلة والمألالفــة مــا يوجــب جــد  

 .  (2)قبوه بحد ما جلا اآلألر

                                                 

  ـيس للب ـاجي فـي تح ي ـب لكتابـب ا ظر الترجمة الدافية التي كتبها  د. جبد الحكـي  ا.  2
وقـد بحسـن  كـه اإلحسـان حـين تتبـع حيـات  42ــ12"الفتح ال دسي في آية الكرسـي"  ص

 52الرجه مراجيا  التسلسه ال م ي  بر  بحداألها  وألتمها بم ادر ترجمتـب التـي بلؤـت 
 م درا .
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 طوط أسواق األشواق من مصارع العشاق:مخ - 2

  ا مألطوط  فيس من المألطوطات الموقعة  و و إلا  لك ي درج تحـت 
ــا العربــي اإلســالمي  ف اســألب  قائمــة مــا لــب  ســب جريــق مــن مألطوطــات تراأل 

جلــي بـن حســين بــن جلـي بــن بحمــد السـروا   ســألب مــن  ســألة   تلميـ  المؤلــ
  ــه ب ــراءت  ــاحبب و ــو ا  ــه فــي حيــات شــيألب  ألــ  جاردــب جلــا  ــ ا ا

المؤل   فسب  ل  يكت  ب لك وا  ما وأل ب بأن يوقع المؤل  بألطب في آألر كه 
 مجلس من مجالس تلك المعاردة بعبارت:

  "بلغ معارضة على أصله بقراءتي. كتبه مؤلفه إبراهيم البقاعي".
 أل  ألت      المجالس. بتوقيع جاء فيب:

لس آخرها حادي عشر شوال "بلغ معارضة على أصله بقراءتي في مجا
 سنة ثالث وسبعين وثماني مئة. وكتبه مؤلفه إبراهيم البقاعي".

وآألر ـا  223فإ ا جلم ا بن بوه     المجالس قد بّر  في رمدـان سـ ة  
تبـين ل ـا جلـا وجـب الي ـين بن  223قد بّر  فـي الحـادا جشـر مـن شـواه سـ ة 

ا   فسب ال ا وقع و و الع 223    المعاردة وقعت في  حو شهر من جا  
 فيب الفراه من  سخ المألطوط ف د جاء في قيد الفراه:

" وافق الفراغ من كتابته في سابع عشر من جمادى اآلخرة سنة ثالث 
وسبعين وثماني مئة على يد الفقير إلى الله تعالى علي بن حسين بن علي 

ين له ولوالديه ولكل المسلم هبن أحمد السروي األزهري الشافعي غفر الل
 أجمعين آمين آمين آمين"

بمــا ال ســب العريــق فــأج ي بــب ج ايــة مؤلفــب بــ كر ســ د  فــي روايتــب   ــه 
ال ــار      كتابــب  و ــو كتــاب م ــارع العشــاق  بــي محمــد الســراج جعفــر بــن بحمــد

مب ــي جلــا  لــك الكتــاب  –بســواق ا شــواق  – ـــ(  لــك بن كتابــب  ــ ا  200)
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ا  جلا  كر س د  إليب وفيما يـأتي ومستأللص م ب ومن أل  كان المؤل  حري 
   ب:

. وقبــه الشــروع فــي أسووواق األشووواق موون مصووارع العشوواق".. وســميتب 
فـــأقوه مســـتعي ا  باللـــب الجليـــه  سوووندي بهوووتا الكتوووا شـــيء مـــن ا بـــواب ب كـــر 

 دارجا  إليب في التوفيق و و حسبي و ع  الوكيه:
ات بألبر ــي بجميــع م ــارع العشــاق  بــي محمــد الســراج قادــي ال دــ

شيخ اإلسال  حافظ الع ر جالمـة الـد ر ببـو الفدـه شـهاب الـدين بحمـد بـن 
اإلمــا   ــور الــدين بــن محمــد بــن محمــد بــن جلــي بــن بحمــد بــن حجــر الك ــا ي 
العســـ ال ي ا  ـــه الم ـــرا الشـــافعي  والشـــيألة ال ـــالحة الكاتبـــة ا  ـــيلة 
ي جائشة ب ت قادي ال دات جالء الدين جلي بن محمـد بـن جبـد اللـب بـن جلـ

بــن ببــي الفــتح بــن  اشــ  بــن إســماجيه بــن إبــرا ي  الك ا يــة العســ ال ية ا  ــه 
 الم رية الح بلية إجا ت م هما.

بن بحمد بن المبارك الؤـ ا جـن  نقاه ا وه: ب بأ ا ببو الفرج جبد الرحم
ببــي ال ــور بــن يــو س بــن إبــرا ي  بــن جبــد ال ــوا الدبابيشــي  جــن العالمــة ببــي 

 ب بن سالمة المعرو  بابن ب ت الجمي ا.الحسن جلي بن  بة الل
وقالت الألا ية: بألبر ا جدا  مي ببو الح   فـتح الـدين محمـد بـن محمـد 

ابـن ببـي الحـ   ال ال سـي الح بلـي إجـا ت جـن الفألـر جلـي بـن بحمـد  ابن محمـد
بــن جبــد الواحــد الم دســي الح بلــي المعــرو  بــابن البألــارا جــن شــيخ اإلســال  

ــدين ببــي محمــد جبــ بــن بحمــد بــن محمــد ابــن قدامــة الم دســي   بد اللــموفــق ال
بإجا تهما من الجهة العالمة الكاتبة فألر ال ساء شهدت ب ت بحمد بن الفرج بن 
جمــر اإلبــرا قالــت: حــدأل ا الم ــ   ببــو محمــد جعفــر بــن بحمــد بــن الحســين 

 السراج من لفظب وكتابب س ة ألالث وتسعين وبربعمئة ف كر .
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ورقــة مــن الحجــ   522ألطــوط يتــأل  مــن ب ــي بن بشــير إلــا بن  ــ ا الم
  وقــد  ــور  معهــد 225المتوســط و ــو مــن محفوظــات مكتبــة بشــير آلــا رقــ  

بدب كمـــا  كـــر المرحـــو  فـــؤاد الســـيد فـــي فهـــرس  52المألطوطـــات تحـــت رقـــ  
 . (2)المألطوطات الم ورت

وقد ح لت جلا م ورت ج ب من ا ألوين الكريمين والباحألين الفادلين 
 مي وا ستا  وائه الرومي  فلهما شكرا وت ديرا. المه دس محمد ال ما

ج وا ب  األولوسأورد فيما يأتي ألالألة  ما ج من   ا المألطوط  يبدو في 
ســـ د  الثالوووثبدايتـــب) بو الورقـــة ا ولـــا م ـــب( وفـــي  الثوووانيواســـ  مؤلفـــب  وفـــي 

 المؤل  في روايتب   لب و و م ارع العشاق:

                                                 

 .   453 - 455/   1فهرس المألطوطات الم ورت .  2
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 على النسخة: مواضع توقيعات المؤلف - 3

تتبعت موادع التوقيعات التي وقعها المؤل  جلا  سألة المألطـوط  ـ   
بؤية إح ائها فوجدتها قـد بلؤـت سـتة جشـر توقيعـا  بعـدد المجـالس التـي تمـت 
فيهـا معاردــة المألطــوط بأ ـلب  وفيمــا يــأتي جــدوه يبـين برقــا  الورقــات التــي 

لـــا جا بهـــا رقـــ  حملـــت  ـــ   التوقيعـــات مرتبـــة وفـــق ورود ـــا فـــي المألطـــوط و  ا 
 المجلس ال ا يفترل بن التوقيع قد ت  فيب:

رقـــ  المجلــــس 
 المتسلسه

ــــــي  رقــــــ  الورقــــــة ف
 المألطوط

ــــس   رقــــ  المجل
 المتسلسه

رقـــــــــــ  الورقـــــــــــة فـــــــــــي 
 المألطوط

 /ب134 8 /ب8 1
 /ب120 10 /ب40 5
 /ب128 11 /ب24 3
 /ب550 15 /ب22 4
 /ب554 13 /ب22 2
 /ب542 14 /ب28 2
 /ب525 12 /ب110 2
 /ب522 12 /ب113 2
 

 وسأورد فيما يأتي ألالألة  ما ج من     التوقيعات:
/ب( و و يشتمه جلا تاريخ 8التوقيع ا وه في الورقة ) األوليبدو في  

 (.223بوه مجلس تمت فيب معاردة المألطوط ) رمدان س ة
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      توقيــع آألــر وقيــع فــي المجلــس التاســع جلــا الورقــة       الثووانيويبــدو فــي 
 /ب(.134)
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التوقيع ا أليـر الـ ا وقيـع فـي آألـر  ـ   المجـالس جلـا  الثالثويبدو في 

الورقـة ا أليــرت مــن المألطــوط إلـا جا ــب قيــد الفــراه  و ـو يشــتمه جلــا تــاريخ 
 (. 223شواه س ة 11  ا المجلس )
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 خط البقاعي: - 4

موا  تهــا  تســ ا لــي الوقــو  جلــا ألالألــة  مــا ج مــن ألــط الب ــاجي يمكــن
 بتوقيعاتب التي جرل لها   ا البحث.

بمــا بولهــا فهــو فــي  ســألة مــن مألطــوط تــاريخ الب ــاجي المســما "إظهــار  
الع ــر  ســرار ب ــه الع ــر" الــ ا براد   يــال  جلــا كتــاب شــيألب ابــن حجــر 

 "إ با  الؤمر بأب اء العمر".
فـــي وقـــد بشـــار العالمـــة الشـــيخ جبـــد الع يـــ  الميم ـــي فـــي م كراتـــب إلـــا بن  

 220 – 222مكتبة شيخ اإلسال  بالمدي ة مسودت " تاريخ الب اجي " بألطب س ة 
  وقد وقفت جلا م ورت جن     ال سألة فـي مكتبـة ا   الحبيـب الباحـث (8)

المح ق ا ديب الشيخ محمد بن  ا ـر العجمـي جـ ا  اللـب ج ـي أليـر الجـ اء  
هـــا التـــي ج و ـــت ورقـــة ت ريبـــا وفـــق مـــا جـــاء فـــي بطاقت 300بلـــد جـــدد بوراقهـــا 

بمعهد إحياء المألطوطات العربية  و ـو الـ ا يحـتفظ بأ ـلها.  وسـأألبت فيمـا 
 يأتي  مو جين م ها:

يمألـــه ا وه الورقـــة ا ولـــا مـــن المألطـــوط ويبـــدو الع ـــوان فيهـــا مســـتدركا 
 جلا الهامش .

                                                 

 . 22/ 1ا جال  . 8
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 ويمأله الألا ي الورقة ا أليرت  ويبدو فيها قيد الفراه و  ا   ب:
الوديوان سولس سونة سوبعين وثمواني مئوة علوى يود  "وافق الفراغ من هوتا

 منشئه إبراهيم بن عمر البقاعي..."
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فهو في قطعة من مألطوط كتابب  -با  ما ج ألط الب اجي  -وبما ألا يها
ليبيــات   22"ســر الــروح" تحــتفظ بأ ــلها الكامــه دار الكتــب الم ــرية بــرق  

جال . وفيما يـأتي  ـورت تيمور. وقد بألبتها ال ركلي في ترجمتب لمؤلفها في ا 
 ج ها:

 

 
 

وبما ألالألها فهو في قطعة بألرى بألبتها  احب ا جال  بيدا  و سبها إلا 
مألطوطة في مكتبة ا ستا  حسن حس ي جبد الو اب ال مادحي بتو س 

 وفيما يأتي  ورت ج ها:
 

 
 موضوع المخطوط ونماتج من طرائفه: – 5

وبشــعار    وقــد تــوألا  مودــوع المألطــوط  ــو بألبــار المحبــين والعشــاق
 بــــي بكــــر الســــراج           مصووووارع العشوووواقالب ــــاجي مــــن تأليفــــب بن يهــــ ب كتــــاب 

 ـ(  من جهة  وبن يجمع إلـا  لـك مـا تدـم ب كتـاب مؤلطـاا المسـما  200)
منوازل األحبوا  ومنواز  ". وكتـاب""الواضح المبين لمن استشهد من المحبوين
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. مـن جهـة بألـرى. وقـد ب ـا  جلـا " للشيخ شـهاب الـدين محمـود الحلبـياأللبا 
  وفيمــا يــأتي  ــص كالمــب الــ ا يودــح  لــك كلــب فــي (10)م دمــة وجشــرت ببــواب

 م دمتب:

"... ليــر بن الم ــ   ييع ــي الســراج  ــاحب الم ــارع  لــ  يتعــب فــي  
ترتيبــب ولــ  يبــالد فــي ته يبــب  فيــ كر فــي البــاب ليــر مبــوب جليــب ويألبــت مــن 

. وبتــا  فــي لدــو ب كأليــر مــن ا بيــات الحكايــات مــا يمــ  بو ال ي تشــون إليــب
الألاليــة مــن ال ــوادر والحكايــات. جلــا  بن فيهــا مــا لــيس برائــق ومــا يشــكه إال 
جلــا  ا فكــار والــدقائق  وفــرق بعــل الحكايــات فــي مودــعين إلــا  ليــر  لــك 
ممــا ســوا ...  فــأردت بن بدــع كــه شــيء م ــب فــي مكا ــب وبحــ   الؤــث مــن 

بار ولطائ  ا شـعار مـا تحلـو بـب ا سـمار ألاله سما ب و دتب من  وادر ا أل
وت بسـط ببهجتــب ا جمـار. وبدألــه فيـب جميــع كتـاب الحــافظ مؤلطـاا "الوادــح 
المبـــين فـــي  كـــر مــــن استشـــهد مـــن المحبـــين" و كــــر جميـــع حكايـــات "م ــــا ه 
ا حباب وم ا   ا لباب" لشيألب الشهاب وكتب بألرى  لير ا  فجاء في م دمـة 

 .(11)وجشرت ببواب"

                                                 

تــــ يين ا ســـــواق بتف ـــــيه بشــــواق العشـــــاق بحث ل ســـــتا ين محمــــد ال مـــــامي ووائـــــه  . 10
 الرومي.

ا ظــر البــاب ا وه مــن الم ــدر الســابق  و ــو بع ــوان : مــ ه  الب ــاجي فــي بســواق  . 11
 /ب. 5ا شواق وم ادر . وا ظر المألطوط  الورقة 
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د تأليـــرت فيمـــا يـــأتي   و ـــا مـــن  ـــ ا الكتـــاب تشـــتمه جلـــا  ــ ا وقـــ 
 طري  ا ألبار وبديع ا شعار لتكون َمْ َبَهة  جلا ما وراء ا:

 

 
 ب:22جاء في الورقة/ 

وقــاه الشــهاب محمــود : وقيــه  جرابــي ألــال بــامربت  يحبهــا: مــا كــان  
ا بي كمــا قــاه: بد ــا مــا حــر  اللــب وبق ــا مــا بحــه اللــب  ومــا  اه ال مــر يري يهــ

فلما لاب ال مر برت يب  ولئن كا ت ا يا  طالت بعد ا ل د كا ـت ق ـيرت بهـا  
 وال وجع بشد من ال  وب.

ــا  وقيــه لــبعل حكمــاء حميــر:من ب عــ  ال ــاس جيشــا ؟ قــاه: مــن تحّل
 بالعفا   وردي بالكفا   وتجاو  ما يألا  إلا ماال يألا .

  ب:102وجاء في الورقة/ 
 ب شد ا ببو جكرمة الدبي: 

 بن مـــا بـــي بالح ـــا فلـــق الح ــــافلـــو 
 

 وبـــــــــالريح لـــــــــ  يســـــــــمع لهـــــــــّن  بـــــــــوبُ 
 ُُ 

 ولـــــــــــو ب ـــــــــــ ي بســــــــــتؤفر اللــــــــــب كلـــــــــــما
 

ـــــــــب جلـــــــــي   ـــــــــوبُ  ـــــــــك لـــــــــ  تكت   كرت
 

 ولـــــــــو بن ب فاســـــــــي ب ـــــــــابت ب حــــــــــَري ا
 

 حديــــــــــــدا  إ ا  ظــــــــــــّه الحديــــــــــــد يــــــــــــ وبُ 
 

 /ب:102وجاء في الورقة         
 ومن شعر  الجيد ) با العباس بن ا أل  (:  

ر ــــــ َ  الب  كــــــاُء دمــــــوَع جي ــــــك فاســــــتع 
      ُْ 

 جـــــــــــــــي ا  لؤيــــــــــــــرك دمُعهــــــــــــــا مـــــــــــــــدرارُ 
 
ــــــــُب تبكــــــــي بـــــــــها  ــــــــُرك جيَ  ــــــــْن  ا يعي  َم

               
ـــــــــــــــــكاء ُتعــــــــــــــــارُ  ــــــــــــــــت جـــــــــــــــــي ا  للب  بربي

 

 وقاه ا  معي: دأللت جليب و و جلا فراشب مل ا و و ي وه:
ـــــــــــــدار جـــــــــــــن وط  ـــــــــــــبْ   يـــــــــــــا بعيـــــــــــــَد ال

       
 مفـــــــــــــــــردا  يبكـــــــــــــــــي جلـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــج  بْ 
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ــــــــــــــــــــــبكلمـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــ  ّد الح ـــــــــــــــــــــين ب
 

ــــــــــــــــــــــــ بْ  ـــــــــــــــــــــــي بد    ادت ا ســـــــــــــــــــــــ ا  ف
 

 أل  بلمي جليب فأفاق بتؤريد طائر جلا شجرت و و ي وه:
ــــــــــــــــــــــــــؤاد شــــــــــــــــــــــــــجا   ــــــــــــــــــــــــــد  اد الف  ول 

      
  ــــــــــــــــــات   يبكــــــــــــــــــي جلــــــــــــــــــا ف   ــــــــــــــــــبْ 

 
 شـــــــــــــــــــاقب مـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاق ي فبكـــــــــــــــــــا

        
 كل ـــــــــــــــــــا يبكـــــــــــــــــــي جلـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــك ب

 

 
    
   

 أل  بلمي جليب فظ  تها مأله ا ولا فحركتب فإ ا  و قد مات.
 ن جيد شعر :وم

 إ ا مـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــئت بن تب ــــــــــــــــــــــــــ
      

ـــــــــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــــــــرشيئا  يعجـــــــــــــــــــــــــــب ال   ـ
 
 ف ــــــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــو ا  

       
 و ــــــــــــــــــــــــــــــــوير ألـــــــــــــــــــــــــــــــ َّ جــــــــــــــــــــــــــــــــباسا

 
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــس بي همـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــبرا

         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ن  اد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ت  وا 

 
 فـــــــــــــــــــــــإن لـــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــدُ َوا حتـــــــــــــــــــــــا

        
ــــــــــــــــــــــــــــــرى ربســــــــــــــــــــــــــــــيهما راســــــــــــــــــــــــــــــا  ت

 
 فكــــــــــــــــــــــــــــــــ بها بمــــــــــــــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــــــــــــــت 

         
 وك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــب بمــــــــــــــــــــــــــــــــــا قاســــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
  ب :153وجاء في الورقة/ 

وجن ال بير بـن بكـار جـن ظبيـة بن حبابـة ل ـت ي يـد يومـا  فطـرب ألـ    
قاه لها:  ـه ربيـت قـط بطـرب م ـي. قالـت:  عـ  مـوالا الـ ا بـاج ي. فؤاظـب. 
 لــك فكتــب فــي حملــب م يــدا  فلمــا جــر  ألبــر  بمــر بإدألالــب فأدألــه يرســ  فــي 

 قيود  وبمر ا فؤ ت بؤ اء:
 اتشـــــــــــــــــــــــــّط لـــــــــــــــــــــــــدا  دار جيرا  ـــــــــــــــــــــــــ

 

 د لـــــــــــــــــــــد  ببعـــــــــــــــــــــدُ وَللـــــــــــــــــــــداُر بعـــــــــــــــــــــ
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فوألب حتا بل ا  فسب جلا الشمعة فـأحرق لحيتـب وجعـه ي ـيح: الحريـق 
  وبمـر سال  ا  فدحك ي يد وقاه لعمـرا إن  ـ ا  طـرب ال ـا دالحريق يا بوال

 بحه قيود   وو لب بأل  دي ار  قاه وو لتب حبابة ورد  إلا المدي ة.
 
 
 
 
 
 
  ب : 504وجاء في الورقة/ 

 ي كا ـت بالمدي ـة قي ـة وكا ـت مـن بجـود ال ـاس قـاه ببـو السـائب المـد
ل اء  فاشترا ا رجه من ب ـي  اشـ   وكا ـت تهـوى لالمـا  بسـود مـن ب ـه 

 المدي ة  ف اه لها موال ا يوما : ل ي ي  فأ شأت ت وه:
 إ ا شـــــــــاَب الؤـــــــــراُب  ســـــــــيُت ليلـــــــــا

             
 و يهـــــــــاَت المشـــــــــيُب مـــــــــن الؤـــــــــراب  

 
 بحـــــــــــبُّ لحبيهـــــــــــا الســـــــــــوداَن حــــــــــــتا 

              
 بحـــــــــــــبُّ لحبيهـــــــــــــا ســـــــــــــوَد الكـــــــــــــالب  

 

؟ قالت: فال ا   قاه: بتحبي ب؟  ف اه المولا: واللب ما ب ا بأسود فمن ج يت 
قالت:إا واللب  قاه: فال ج ر لي في حبسك ج ب  فهيئت بأحسن  يئة أل  

 بعألها إليب.
 

 الخاتمة:
حـــــاوه  ـــــ ا المبحـــــث بن يمـــــيط اللألـــــا  جـــــن مألطـــــوط لمـــــيس مـــــن  

ا العربية  جورل جلا ب لب ب راءت مؤلفب  وحظي بتوقيع المؤلـ  مألطوطات 
في كه مجلـس تمـت فيـب المعاردـة  حتـا بلؤـت توقيعاتـب سـتة جشـر توقيعـا  
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مـع تـأريخ بولهـا وم تها ـا  ألـ  جـرل المبحـث لألالألـة  مـا ج مـن ألـط المؤلــ  
 كيما تسهه الموا  ة بي ها وبين تلك التوقيعات  وألت  بتألّيـر بمأللـة مـن طريـ 
ا ألبار وبديع ا شعار التي اشتمه جليها   ا المألطوط ليشير إلا مدـمو ب 

 ويدله جلا ب ميتب.
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