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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع
 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 تمهيد:  •
بني    إمجاع    حمل    تكاد عبقرية اخلليل بن أمحد الفراهيدي تكون 

األولني واآلخرين، »ولم يزل انلاس يرضبون املثل باخلليل يف فهمه وفطنته  
باألولّ  هل  ويشهدون  ذلك  وعلمه«،  ىلع  اتفاقهم  وبقدر  شىت.  جماالت  يف  ة 

   أنظارهم جتاه نسبة كتاب )العني( إله. تعددت  
املتقدمني،   الكتاب شهرة كبرية عند  نال  ذلك  من  الرغم    بني وىلع 

مستدرك  له، وناقد لغلطه، و إ   زائدو  عليه،  ش  وحُمح   ومقتبس منه،سخ هل،  نا
ُ ُثح وكح لفائته،     رح ظح كها أو نح ل  مح تح   ن   بعضها بالنسبة إىل مح ة، وتمّي ه اخلطيّ خُ سح ت ن

 ِ مُّ األستاذ فالن.  فيها، فيقال: نسخة الشيخ فالن، وأصل العال
ُ
 م فالن، وأ

ال للنظرومن  تُ   الفت  اخلطية  أن  أصوهل  العصور    املتقدمةفقد  يف 
ُ ، ويلتمس الخريةاأل قبل األلف اهلجرية  ا خمطوطة هل  خ  سح ساعون إىل طبعه ن

  كثة الغلط يف أصوهلا ونظر؛ ل  نقد    دون جدوى! وذلك ما جعل طبعاته حمل  
 مع تقادم الزمن.    املتأخرة

  دُ يح   وهلالم تتنا   ،للعني  جمهولة  مانيةتستعرض هذه املقالة خمطوطة عُ 
وال ابل من  حث  تُ   قبل،راسة  وما  ومزيتها  نفاستها  إبراز  من  مُ قد  وحتاول  ه 

 جديد يف حقل الراسات الكثرية حول كتاب )العني(. 
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 مانية:  وصف النسخة العُ  •
النسخة املخطوطات    انلفيسة  هذه  دار  يف  حمفوظة  احلديث  حمل 

رقم   حتت  م2037العمانية  ويه  يف    بتورة،  ورقة   150الطرفني، 
ها ليس بالعتيق  يف اللغة جمهول. وخطُّ   ىلع أنها كتاٌب   ت  فح ص(، ُصن  300)=

 
ح
 أن يكون من خطوط القرن العارش اهلجري.  رُ هِ ظ  تح س  وال باحلديث، وأ
والرتتي  –وحمتواها   الوضع  حيث  من    أقرُب   –ب  من  املنشور  إىل 

وتستفتح بباب اثلاليث املعتل    ،1)كتاب العني( للخليل بن أمحد الفراهيدي
لكتاب،  تنتيه مع حرف امليم، ما يعين أنها من أواخر امن حرف السني، و

هنا    –ويه   سأعتمدها  اليت  الطبعة  اجلزأين  –حسب    األخريين:   تطابق 
واثلامن. ت  السابع  زيادات  ىلع  تشتمل  أنها  ضعف   ربوغري  .  املطبوع   ىلع 

ت شعرية عديدة من قول الشاعر  وأول ما يلفت انتباه املطالع هلا: مقطوع 
حممدمح العُ  مح   اين  ولُغح د  بن  عمان  علماء  أحد  اتلاسع  ي  وِ اد،  القرن  يف  يها 

 اهلجري.  
مح  ابن  زيادات  وح د  وليست  اقتىض  ما  يه  هلذه    فح ص  اد  انلفاسة 

د يف املنشور، وىلع النسخة، فيه مشتملة ىلع تفسري مفردات لغوية ال توجح 
ها  ، وأكثُ اخلليل  دح ع  ليٌل منها ما يعود زمنه إىل ما بح ، قشواهد نثية وشعرية

 
ح
ِ لح و  ينتيم إىل عصور اجلاهلية أو القرنني األ  من اهلجرة انلبوية.   ني 

 
احرتاز    : قولأ 1 املنشور،  إىل  بناء  أقرب  اجلزم،  من  ما    ا  النسخ  عىل  أن  من  املقالة  هذه  يف  إليه  انتهيُت 

 العني من املزيد عليه أو املنقوص منه. متييز أصل  املطبوعة من العني ليست َحَكًم  فيصال يف
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 خطوطة األوىلصفحة امل
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 املوازنة بي نص املطبوعة ونص املخطوطة:  •
الورقة  املانلص  أسوق هذا    وللتدلل واتلمثيل ىلع ما قلُت  نقول من 

 : 2ة ؛ مع موازنته باملطبوعمن املخطوطة 84

 
 

العني؛أعتمد هنا عىل طبعة:   2 املخزومي، وإبراهيم  ل  كتاب  الفراهيدي. حتقيق: مهدي  لخليل بن أمحد 

 .101ُقم/ إيران. ص -. منشورات دار اهلجرةم1989 /هـ1409: 2السامرائي. ط
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 نص املخطوطة  نص املطبوعة 
 دودى: دأدأ، 

يف  احلجارة  وقع  صوت  ُة: 
ح
أ دح

 
أ وال 
 املسيل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
واجلمع ممدود،  دحاء، 

 
أ آدِ  وال  ، ويه ئ ال 

وسبع  وست  مخس  لال:  ثالث 
 وعرشون. 

 
 

 دأدأ، دودى: 
يف  احلجارة  وقع  صوت  ُة: 

ح
أ دح

 
أ وال 
وقال   املسيل. ُو.  د  العح ئ داُء:  وال  ُة 

ح
أ دح

 
أ وال 

ة  * الكميت: 
ح
أ دح

 
أ ق  ودح

ل  ِ من ُحرُض  وح ني  فح نِص 
ُسخح  منها  ِفُل.  تكاد  تحن جح ّق  الز  اُم 

البس[ والزق:  اللني.  وقال: 3]السخام:   .
مُّ  

ُ
أ  * ُكُضه  تحر   ، الُعر ِِض  الُعلُطح  و رحِت  رح واع 

بح  والر  ئ داء  بال  وارِِس،  ]الئداء: عح الفح  . ة 
هو  الربعة[  ومثله  اإلبل.  عدو  اشتداد 
سبحا.  بقوائمها  تريم  أن  وهو  االرتباع، 

وا  اجلري.  شدة  خفة  والولق:  لولق: 
 الطعن. 

واجلمع ممدود،  دحاء، 
 
أ آدِ  وال  ، ويه ئ ال 

وسبع  وست  مخس  لال:  ثالث 
وقبلها   وعرشون.  حماق،  الشهر  وبايق 

آخرها  رح الُّ  لسواد  درع  سميت  ع، 
ربيعة:   أيب  بن  عمرو  قال  إن وظالمه. 

 
معكوفني    َيِردُ ما    ل  كُ  3 األيس يف  بني  من   العمود  املخطوط  نقلتُه  العًمنيةحوايش  يَ   وكل    . ة  بني    دُ رِ ما 

 استدركه املحققان عىل األصل من مصادر أخرى كالتهذيب ونحوه. من هو مما يمعكوفني يف العمود األ
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دحاء وللة
 
أ  : أشد الليايل ظلمة.دح

 
 
 
 
 
 
 
 

 
للصبيان،  أرجوحة  و دحاة:  ال 

وحاِدي، قال:  واجلمع  ال 
  دحو دحاة تقلبينكأنين فوق  

كنتح زائرنا ال تأت يف قمر * إين أخاف 
الرع  واحذر  الكميت:   .4العيون  وقال 

الآدي  أ من  غطى لبسته  حني   * لال   
 الجنة الجيورا. 

دحاء:  للة  يقال:و
 
أ الليايل   ويه  دح أشد 

تح   ظلمة. األعىش:  مُ   هُ كح ارح دح وقال    لِ ِص ن  يف 
غريح  * مىض  بعدما   دح   األل  

 
اكدح أ وقد   د اء  

يعطب(  يذهب األّل: )نسخة:  منصل   .
األسِ  واأللُّ ن  مسقط  رجب.  هو  وإنما  : ة. 

الواحاحل أل ة.  راب،  سالح د:  ميع  قال: 
بليد:  وقال  األّل.  ومجعه:  وأل ة.  اكمل 

وباإلقيام   باحلراب  ابليت ا  ومعىن  الل. 
أنه وصف   الشهر األول  أواخر  رجال يف 

 احلرام قبل دخول احلل. 
للصبيان، و أرجوحة  و دحاة:  ال 

وحاِدي،   واجلمع ىلع ال  يقول  من  ومنهم 
 :الشاعر  قال غري قياس: اليادي.  

 
له شفق    األزمنة واألمكنةكذا يف األصل، ووجدهتا يف كتاب   4 قالت  تأِت للمرزوقي:  قمر    ا ال  إن    يف   *  

الد    كنَت  واحذر  بليل  واألمكنة؛انظر:    َرعا.تأيت  احلسن    األزمنة  بن  حممد  بن  أمحد  عيل  أيب  تأليف: 

م. دار  1996هـ/  1417:  1ط  هـ(. ضبطه وخرج آياته: خليل املنصور.421املرزوقي األصفهاين )ت

 .  300بريوت/ لبنان. ص -الكتب العلمية
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اِدي.  ويقال ىلع غري قياس: ءح  ال 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ح
أ دح

 
أ  يشء   عن  مال   إذا  الرجل وتحدح
ت هُ  ، ويقال:فرتجح

ح
أ دح

 
أ ، ودح

ح
أ دح

 
أ  حركته  تحدح

 يدي:
حد  ، معروفة ال 

 
 
 
 
 

 . السابغة يه  انلعمة ويحدُ 
 
 

دحو دحاة  نينكأ فوق  أبو .  ينبُ ل  قح تُ     وقال 
أنه شي  قح الُّ  الصبيان؛  لعب  من  الوداة   :

أو   لوح  ىلع  أحدهم  يقعد  صخرة، اكن 
وقد ُربط فيه حبل، فيجره اآلخر جرا يف 
ومجعها:  األرض.  يف  أثره  فيبىق  األرض، 

دح ّي ادِ وح دح  وال  للكميت:  وأنشد   أذّل   اد  وح . 
لل ح وِ ـ * ـمنهن   وما سحبوا. ما جرروا    ةل 

ِ من وِ   وقال ابن مناذر: ودوادي ملعب   ه ل 
 * وأوادي وآال منتضد. 

 يشء   عن  مال  إذا  الرجل ادح اوتحدح 
  ، ويقال:فرتجح

ح
أ دح

 
أ ت هُ   .تحدح

ح
أ دح

 
أ  . حركته  ودح

 يدي:
حد  ، معروفة ال 

ي ة.  يُدح الد:  وتصغري   . أيد  ومجعها: 
أنىث.   لكح ألنها  مداد:  بن  حممد   قال 

يح  *ال  كح دُ عندي  ليست    ـ  ـبيضاء 
 
ح
أ ِمن ة   . ي ة  فح يهح نِ تح س  بح ل  بالُدح  * فاض لُ ض  ا  ها 

 . ه  علي  
يه و  ّي دِ ومجعها أيادي ويُ   انلعمة ويحدُ 

هل   السابغة. انلعمة   فإن  الشاعر:  قال 
 ي  دِ عندي يُ 

ح
 ما. عُ ن  ا وأ
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الد  إىل  انلقصان،  يحِدي   والنسبة  ىلع 
ألنهم   أبوي،  األب  يدان وإىل  يقولون: 

تظهر   أبوان  فال  ويقولون:  بإظهار الاء، 
 الواو، قال العجاج: 

  بالار إذ ثوب الصبا يحِدٌي 
ثوب  ويقال:  يحِديٌ  ويقال:  واسع،  أي 

رفعت  كأنما  اثلوب،  جدة  عند 
ي ِدي  عنه

ح ساعتئذ، ويقال: بل أراد أن  األ 
 األيدي تتعاوره. 

مقبضها، وحنوها  الفأس ويحدُ   :
 ها. ُت يح سِ :  القوس ويحدُ 

ويحدُ  دىم   ر:اله ويحدُ  : الريح زمانه، 
 ملكها، قال بليد: 

 إذ أصبحت بِيحِد الشمال زمامها 
ترصيف   الريح  ملكت  ملا  قال: 

حِد.  السحاب وصفت بملك  ال 
 
 
 
 

يف الضيعة  يف فالن يحدِ  وهذه  أي   ،

الد إىل  انلقصان،  يحِدي   والنسبة  ىلع 
يدان  يقولون:  ألنهم  أبوي،  األب  وإىل 

ت بإظهار فال  أبوان  ويقولون:  الاء،  ظهر 
 الواو، قال العجاج: 

 بالار إذ ثوب الصبا يحِديُّ 
فعت كأنما رُ   : ويقال عند جدة اثلوب 

ي ِدي  عنه
ح ساعتئذ، ويقال: بل أراد أن  األ 

تتعاوره. ثوب   األيدي  أي  يحِديٌ  ويقال: 
 . واسع

  ها. ُت يح : سِ القوس ويحدُ 
 نصابه، وحنو ذلك.  الفأس ويحدُ 
مح الهر ويحدُ  ويحدُ زمانه دُّ :  : الريح ، 

   ملكها، قال بليد:
ح
 هُ ت  فح ي  ضح وتح   هُ ارح وح ِص   ل  ضح أ

 الشمال.  دِ يح ها بِ أمرُ   ٌف وط* نُ 
لك  وضيف  ضيفته.  أخذت  تضيفته: 

ت ابليت  ومعىن  ناحيته.   نطف يشء 
ترصيف    .باملاء الريح  ملكت  ملا  قال: 

حِد.  السحاب وصفت بملك  ال 
و منه.  فضل  ما  اثلوب:  الد: ويد 

 امللك.
يف الضيعة  يف فالن يحدِ  وهذه  أي   ،
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يف  يقولون:  وال  ي ِدي  ملكه، 
ح
فالن،  أ

بني يقولون:  ي ولكن  يشء  يحدح للك 
اهلل:أمامك،   ِمْن  ) ]قال 

ي ِديِهم   (ب ْيِ 
ح
لِْفِهمْ  أ خ  ِمْن  وكقوهلم:  [  (و 

بني الرهج  ي   يثور  ويهيج  يحدح املطر، 
بني ي السباب  اهلل  يحدح وقال  القتال، 

ي   ب ْي  ) تعاىل: ِديدٍ  يحدح ذاٍب ش   .(ع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شلت،   يحِدهِ  من  فالن  يحِديح  ويقال: إذا 
ي ِديٌ  ورجل من  مح الد  مقطوع  أي 

 أصلها. 
 

ي ِدي   ملكه، وال يقولون: يف
ح
 . فالن أ

بنيو ي يقولون:  أمام، ؛  يحدح يشء  للك 
بني الرهج  يثور  ي   كقوهلم:  املطر،  يحدح

ي  ويهيج السباب بني  . القتال يحدح
إن   مداد:  بن  حممد  الشعر   قال  حبر 

يدي    حاضٌ *  ا  عذب   حر  ه  بني  فإذا  *   هُت ك  . 
* منه    الر    يُت ق. فانت ه  إل    جاش من املدّ 

علي   معدود  أيانح ه  غري  وهو  * فرايغ    . 
كح   عكٌف  لساناه  نحفي  عن  فيه  يل  إن   .  * 

ُصح  عن   ه  ي  دح صادرا 
ُ
أ لم  * ا  سباب    هُ د  و  عح . 

 
ُ
   خح  أل

ُ
أنفا *  . أتيق عن شتم عرِض  ه  ي  خح وأ

وعظا   حاولت  وإذا  سلفيه.  رمت *  عن 
 ه  ي  بح رح غ  منه زح 

ُ
ا صح والعح *   ه  ي  بح . ذاك من عهد أ

ه أظهرتُ *  ر قد  خ. بيد أن الفة  ي  صح العُ   منهُ 
إذ تأديت  * . وأنا املحسود فيه ه  ظهري  عن 

 
ُ
عذبا  ه  ي  دح أ الشعر  وادي  سال  حني *  . 

 . ه  ي  دح أنهرنا وُ 
 إذا شلت، ،يحِدهِ  من   فالن يحِديح  ويقال:

ي ِديٌ  ورجل من  مح الد  مقطوع  أي 
يكون:    .أصلها أن  ينبيغ  هذا  واكن 

زائد، ميدوي  الواو  مفعول  ألنه   ،
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ي ُت  اء: دي ]ويحدح ُدح ه أي ضبت يده، وال 
 وجع الد. 

ي ُت  ي دح
ح
 يحدا ، أي أنعمت عليه[  عنده وأ
 
ح
اهُ ي  وأ حد واملصدر  اهلل، دح ي د أو  ال 

ح   . األ 
 
 

ي ُت  وتقول: ي دح
ح
بيضاء:  أ يدا  فالن  عن 
 من انلعمة. 

مال  ذلو  فالنا  ي ِدي وإن  ويبوع  يح به 
 وباعه. أي يبسط به يديه  

 
 

القوم ي ِدي وذهب 
ح
   سبا، أ

ح
سبا،  يحاِديوأ

الريح  وكذلك  وجه،  متفرقني يف لك  أي 
 وغريه. 

واألشباح اإلنسان  يد  ي ِدي،  ومجع 
ح
أ

فلم   الاء  ىلع  الواو  يستقم فأدخلت 
ساكنة  الواء  ألن  ساكنني،  الجتماع 

خل الواو  فوالاء  فأدغمت  السكون،  تها 
مشددة،  ياء  فجعلت  فُشّددت  الاء  يف 

 واكنت الال مضمومة فقيل ميدي. 
ُت  ي    . ضبت يده  أنا إذاه  ويحدح
ي دح 

ح
واملصدر اهُ وأ حد   اهلل،  وقال: ُي.  ال 
يكن    فأي   بأيد    ُك يما   * منا  ما   فهو 

يح   نح ط  بح وح  وبط   ا.ينح دِ وال   ، نح ُعف  ضح  : نح بحط  وح
 يبط وبطا ووبوطا، والوابط: الضعيف. 

تصطنعه.  اإلحسان  والد: 
ي ُت  تقول: ي دح

ح
بيضاء: من   ىلع  أ يدا  فالن 
 فأنا مود  وهو مود ى إله.   انلعمة. 

مال  إن   يقال:و ذلو  ي ِدي فالنا  به  يح
وباعه. يده  به  يبسط  أي  قال   ويبوع 

لم يكن  الطرماح: كىف   إذ  للمرء  حزنا 
 ي به ويبوع. دِ ي  هل * من املال ما يح 

ي ِدي القوم  ذهب  :يقالو
ح
ا، بح سح  أ

يحاِدي
ح
وجه،  وأ لك  يف  متفرقني  أي  سبا، 

قال رؤبة: ورد    .ذلك  وكذلك الريح وغري 
إله   انلاس  أو بح سح ي  نح ترى  صادر  من   * ا 
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يحاد   ومجاع يد انلعمة
ح
 يحِدٌي، قال: و أ

 فإن هل عندي يحِديّا  وأنعما 
 

م سواه  من  ىلع  واحدة يحدٌ  وتقول: هم
وأعطيته ماال عن إذا اكن أمرهم واحدا، 

 وال   قرض  غري   تفضال  يعين يحد   ظهر
 . ماكفأة

هُ  وخلع فالن   من الطاعة. يحدح
حدِ  ويقال: ثوب قصري  يقرص  اكن   إذا  ال 

 به   يلتحف  أن  عن

جنوبا  مرا  أيضا:  وقال  سبا.  أيدي  وارد 
سبا   أيدي   * تندقم  أعصري وشماال  بعد 

 اليم. 
 سواهم  من   ىلع   واحدة  يحدٌ  وتقول: هم

، وأعطيته ماال عن واحدا  أمرهم اكن  إذا
 وال   قرض   غري  تفضال  يعين يحد   ظهر

 . ماكفأة
هُ  وخلع فالن   من الطاعة. يحدح

حدِ  ويقال: ثوب قصري   يقرص  اكن   إذا ال 
 به   يلتحف  أن  عن

 ملحوظات ىلع نص املخطوطة:   •
 السابق خنرج بما ييل: من املثال  

  نصُّ   عليه  ويتفوق  لكمة،  300  ىلع  املطبوع   انلص  يشتمل .1
  غري   من)  اتلكم  610  ىلع  فيشتمل  الضعف،  ىلع   يزيد  بما  املخطوطة

 .  (لكمة 111ت بلغ اليت مداد  بن حممد ياداتز

  مفردة   عرشين  من  أكث  تفسري  ىلع  املخطوطة  نص  يشتمل .2
  بلعض   وتوضيح  رشح    مزيدح   يتضمن  كما  املطبوع،  يف  توجد  ال  لغوية

 .  املطبوع  يف املوجودة األلفاظ

  مما   شعريا  شاهدا  14و  حن  ىلع  املخطوطة  نص  يشتمل .3
  يف   موجودة  غري  شواهد  ويه  اللغوي،  االحتجاج  روعص  من  به  يُستشهد
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  يستطرد   املخطوطة   نص  أن  ويُالحظ  .هامن  يسري  بزنر   اكتىف  اذلي  املطبوع
  حمل   اللغوية  املادة  باب  من   تكن  لم  ولو  حىت  ومفرداته،  الشعر  تفسري  يف

 . احلديث

  يف   يدخل  واحد،  نثي   شاهد  ىلع  خطوطةامل  نص  اشتمل .4
 أبو   وقال: »هذا  وهو.  بقوهلم  ُُيتج  اذلين  األعراب  عن  اللغوية  الرواية  باب

قحي ش   أو   لوح  ىلع  أحدهم  يقعد  اكن  أنه  الصبيان؛  لعب  من  الوداة:  الُّ
  يف   أثره  فيبىق  األرض،  يف   ا ر  جح   رُ اآلخح   فيجره  حبل،  فيه  ُربط  وقد  صخرة،
قيش  وأبو   «. دحوحاِديّ :  ومجعها.  األرض   اذلين   األعراب  فصحاء  أحد   هو  الُّ

  اللغوية،   ملروياته  مهما  ا مصدر    العني  كتاب  دُّ عح ويُ .  اللغة  علماء  منهم  سمع
 إىل  مُّ ضح تُ   هنا  نقلتُها  اليت   والرواية.  ا مبارش    نقال  هنع  نقل  اخلليل  ألن

 .5املطبوع العني كتاب عليها  اشتمل هل كثرية مرويات

  بن   حممد  للشيخ  شعريتني  مقطوعتني  املخطوطة  نصُّ   نح تضم   .5
د:  وهو   مداد،  اد  بن  حُمحم  د  د  بن  مح اد   بن  حُمحم  د  الحة  بن  مح اد  بن  فُضح د  نحد   بن  مح   سح

  ت  لح تكف    وقد  .6بُعمان   اهلجري  اتلاسع  رنالق   أهل  من  لغوي   أديب  انلاعيب؛
 

بقلم: عبد العزيز ياسني عبد اهلل )جامعة املوصل/    مرويات أيب الدقيش اللغوية يف كتاب العني.انظر:   5

كلية اآلداب(. بحث منشور يف جملة أبحاث كلية الرتبية األساسية. جامعة املوصل/ العراق. ديسمرب/  

 . 87م. املجلد األول، العدد الرابع. ص2005كانون األول 

تاريخ بعض علامء عامنانظر:   6 األعيان يف  بن محود  إحتاف  للشيخ سيف  هـ/  1425:  2البطايش. ط؛ 

ج2004 عًمن.  سلطنة  والتارخيية/  الدينية  للشؤون  السلطان  جلاللة  اخلاص  املستشار  مكتب  /  2م. 

 .51ص
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  أمحد   بن  حممد  السيد  مكتبة)  شعره  من  كثري  جبمع  نفيسة  خمطوطةٌ 
  يف   واإلشهاد  اإلعجاز:  بعنوان  هل   طبعةٌ   ت  رح دح وصح   ،(625  رقم  ابلوسعيدي؛

   ومما.  7مداد   ابن  أشعار
ح
  مقطوعت (  واملطبوع   املخطوط )  هديوانُ   به  ل  خح أ

  . العني  من  النسخة  هذه  منها  ،يطالعها  اليت  الكتب  بعض  نهاضمّ   هل  شعرية
  وقت   يف  مزيدة  النسخة  هذه  إىل  املضافة  مداد  بن  حممد  أشعار  أن  ريب  وال

  بن   حممد  قال:  بقوهل   اغبلا  تبتدئ  الكتاب،  منت  عن   متمية  ويه  متأخر،
 .  كتابلا إىل عٌ ج  رح : أو . هقلتُ  ما م  تح : قوهل  بنحو أحيانا وتنتيه....  مداد

 
ح
تقترص    ُت فِ ل  وأ ال  مداد  ابن  زيادات  أن  إىل  هنا  أشعاره،  انلظر  ىلع 

ها من باب انلقد اللغوي،  دُّ عح   نُ كِ م  يُ   من نظراته اللغوية اليت  ففيها يشءٌ 
)الورقة   مثال  »  38كقوهل  املخطوط(:  وقال:  من  بالسند.  نبيٌذ  واملسند: 

   ُت ن  كُ   د  نح س  من مُ   ورشاٌب 
ح
. قال حممد  يا هل من رشاِب   طريال   ةح وح س  و * حح سُ ح  أ

  دح نح س  المُ   ق  : الز  هُ انلظر يف هذا، فوجدتُ   قد أمعنُت   :-  عفا اهلل عنه  -  بن مداد
ُيع   . وهذه انلظرات ليست غريبة ىلع  «دِ ن  ل بالس  مح إىل يشء، وليس برشاب  

 مثل حممد بن مداد، فآثاره تدل ىلع علو شأنه يف العربية.
 

 
مهنا  اإلعجاز واإلشهاد يف أشعار ابن مداد 7 :  1بن خلفان بن عثًمن اخلرويص. ط. حققه وعلق عليه: 

اخلا م.  2005هـ/  1426 املستشار  للشؤومكتب  السلطان  جلاللة  سلطنة  ص  والتارخيية/  الدينية  ن 

 عًمن.
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 الصفحة األخرية من ديوان حممد بن مداد 

تقود السابقة  يمكن  وامللحوظات  أال  تساؤل:  إىل  تكون نا  أن 
أو لغويني متأخرين بعد زمان اخلليل؟   اخ  من نُس  الزيادات يف نسختنا هذه  

ال بد أن حنتكم إىل نسخة نطمنئ إلها من  ىلع جواب شاف     وليك نستقر  
 كتاب العني، نلعرف أصل الكتاب من زياداته. فنقول: 
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 طبعات العي:   •
   األب  لبح قِ   من  اكنت  العني  تلحقيق  حماولة  أقدم  .1

ح
ح أ   تاس س  ن

 ص144  يف   منه   فصلة  عح بح طح   إذ  م،1914  /ه1332  سنة  يل،مح ر  الكح   ماري 
  إتمام  ونح دُ   األوىل  العاملية  احلرب   قيامُ   حال  ثم  ببغداد،  األيتام   دار  مطبعةب

  يُعرف   ال  اتلحقيق   يف  الكرميل   اعتمدها  اليت  خسح والنُّ .  8الكتاب   بايق   طبع
 مصري   عرفيُ   ال  كما  احلاض،  الوقت  يف  –  هالك  يكن  لم  إن  –  بعضها  مصري

 .9طبع تُ  لم  اليت اتلحقيق اتدح و  سح مُ 

 
)سيأيت توثيقها َنَقَد هذه النرشة صديُق الكرميل: السيد حممود شكري اآللويس يف رسائل متبادلة بينهًم   8

 قريبا(.

املنشورة يف مقدمة  شكى األب أنستاس من ضياع كثري من مقتنياته أياَم احلرب. انظر: ترمجته بقلمه؛   9

بني) املتبادلة  واألالرسائل  باشا  زكي  أمحد  العروبة  شيخ  الكرميل  ب   ماري  وعلق    (؛ أنستاس  حققها 

رمحاين.   حكمت  املوردحواشيها:  اإلعالم  جملة  وزارة  تصدرها  فصلية،  تراثية  اجلمهورية    -)جملة 

ويف احلقيقة مل أقف عىل نرشته    .146م( ص1977هـ/  1397العراقية(؛ املجلد السادس، العدد الثاين )

لنوادر التي قل وجودها، وقد وقف الدكتور عبد اهلل درويش عىل نسخة منها حمفوظة يف  هذه، وهي من ا

املرصي،   اللغوي  »كتاب املجمع  الرصاص:  بالقلم  فيها  مكتوب  وريقة  وتتصدرها  غالف،  من  ختلو 

اآلداب سنة   مطبعة  يف  طبع  أمحد.  بن  اخلليل  تلميذ  بن سيار  لليث  إال  1913العني؛  منه  يصدر  ومل  م، 

بنرشه وص  144 وُعني  إمتامه،  ماري فحة، واحلرب ضاقت دون  أنستاس  عليه: األب  احلوايش  تعليق 

توقيع: األب   الليث  الكرميل.  إىل  العني  نسبة  أن  األول:  أمرين:  يؤكد  النص  الكرميل«. وهذا  أنستاس 

أو دراسة.  أن الفصلة املنشورة من العني مل تشتمل عىل مقدمة    هي التي مال إليها األب أنستاس. الثاين:

 أما وصف املخطوطات املعتمدة فأخذناه من مصادر أخرى للكرميل يأيت احلديُث عنها. 
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  الكتور   عح بح طح   قرن  نصف  من  بأكث  السابقة  املحاولة  بعد .2
  سنة   ببغداد  العاين  مطبعة  يف   العني   من  األول  اجلزء  درويش  اهلل   عبد

  ذح مآخِ   بسبب  األجزاء  بقية  طبع  عن  توقف  ثم  م،1967  /ه1347
 . الطبع بعد هل  ت  فح ش  كح تح 

  ياسني،   آل  حسن  حممد  الشيخ  الكتاب  تلحقيق  تصدى  ثم .3
  جملة   من  والعارش  اتلاسع  العددين  يف  م 1977  /ه1397  سنة  مقدمته  فنرش

  مهدي   األستاذين  العراقية  اإلعالم   وزارة  تكليف  بسبب  وتوقف .  ابلالغ
 . الكتاب بتحقيق السامرايئ وإبراهيم املخزويم
 أن  يمكن  –  نرشة  أول  ت  رح دح صح   بقليل  اتلاريخ  هذا  وبعد .4

 والكتور  املخزويم  مهدي  الكتور  بتحقيق  للعني  -  اكملة  بأنها   فح وصح تُ 
  بني   أجزاء،  ثمانية  يف  بغداد،  يف  للنرش  الرشيد  دار  عن  السامرايئ،  إبراهيم

  وزارة   منشورات  من  ويه  م،1985  -1980  /ه1405  -1400  سنيت
 . العراقية واإلعالم  اثلقافة

كثرٌي منها حول  نقدية عديدة ىلع هذه الطبعات، دار    ٌث وُكتبت أحبا
عن   لخمطوطات  الكشف  و جديدة    ة تئ افلا  ص وصنلا  نع  ب يق ن اتللعني، 

 ه. نم
سعيُت  املتفرق  وقد  اإلشارات  تتبع  يف  إىل  وفهارس  ة  املجالت 

احلصيلة  املخطوطات فاكنت  املخطوطة،  العني  كتاب  نسخ  يف    إىل  يأيت  ما 
   املبحث القادم.
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 خمطوطات العي:   •
الكرميل   (1 اعتمدها  كربالء،  يف  الجييل  اكظم  الشيخ  نسخة 

 .10سن العربية اكتبها ال ُُي  يف نرشته، ووصفها بأنها ناقصة ومغلوطة، وأن  

الاك (2 ا نسخة  »ينقصها  ظمية،  وقال:  أيضا،  الكرميل  عتمدها 
 ا عن أغالط نسخة كربالء«.  وفيها أغالط ال تقل عدد  ورقتان، 

انلقص   (3 يف  السابقات  كأخواتها  ويه  انلجف،  نسخة 
والغلط. قال الكرميل: »ولكها راجعة إىل نسخة أم يف أصفهان، ألن أغالط 

سخ اثلالث ال تعد وال  مجيعها واحدة، وانلقص فيها كثري، وأوهام هذه الن
 .11حتىص«

 
املخطوطة التي اعتمد عليها الكرميل يف نرشته اقتبسناه من بحث مطول له نرشه يف عدد  وصُف النسخ  10

سنة   )أغسطس(  جملته  1914آب  من  العرب(م  اآلن)لغة  النوادر  عداد  يف  صار  العدد  وهذا  ألن  ،  ، 

املجلة   توقفت  ثم  للمجلة،  الرابعة  السنة  من  أصدرمها  اللذين  العددين  أتلفت  آنذاك  القائمة  احلرب 

م جعل ذلك العدد بداية السنة الرابعة للمجلة،  1926وف احلرب، وملا عاود إصدارها يف متوز سنة  لظر

الرابعة، لك الثالث من السنة  نا أن نجعل هذا اجلزء اجلزء  ننا نعلم أن ما كان منهًم عند  قال: »وكان بود 

عندنا« منهًم  كان  ما  ُأتلف، وكذلك  العراقيني  الدكتور    . األدباء  اهلل درويش حني نقل وخريا فعل  عبد 

 خالصة بحث األب أنستاس عن كتاب العني وخمطوطاته يف مقدمة نرشته، ومنه اقتبست الوصف هنا. 

ولعل حداثتها وكوهنا ال تقدم   جملة لغة العرب،  هذه النسخة أغفل الكرميل ذكرها يف بحثه املنشور يف  11

اآللويس،   األديب: حممود شكري  إىل صاحبه  بعثها  رسالة  إليها يف  ذلك. وأشار  إىل  دفعه  نافعا  جديدا 

أدب الرسائل بني اآللويس والكرميل، وهي الرسائل املتبادلة بني م. انظر:  1914أيار    9مؤرخة يف بغداد  

؛ حتقيق: كوركيس عواد،  ب أنستاس ماري الكرميلد شكري اآللويس واألعالمتي العراق السيد حممو

ط عواد.  العريب1987هـ/  1407:  1وميخائيل  الرائد  دار  ص  -م.  لبنان.  وانظر  .  342بريوت/ 
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، 12رف باللغة« هكذا وصفها الكرميل ع  كتبها عرب  »نسخة   (4
يح  ولم  نرشته،  يف  عليه  اعتمد  أصال  عنها.  د  زِ وجعلها  أخرى  وقال    بيانات 

للعثور   اهلل  وفقين  »وقد  اآللويس:  صديقه  إىل  رسائله  بعض  يف  ىلع عنها 
هذ يف  وردت  اليت  األوهام  لك  عليها  أصحح  النسخ نسخة  وعليها  13ه   ،

كراسة   تصلين  ويه  الكتاب  املعتمد،  هذا  طبع  لاكن  يه  ولوال  فكراسة، 
املستحيالت« من  هذه  14اجلليل  ماكن  عن  شيئا  يفيدنا  ال  سبق  ما  ولك   .

 النسخة وزمانها. 

  ا فيما بعدُ هح مكتبة املتحف العرايق )انتقلت خمطوطاتُ نسخة   (5
صح  دار  للمخطوطاتد  إىل  ا  -ام  ملؤسسة  اجلمهورية  اتلابعة  بغداد/  آلثار( 

 29بن الشيخ طاهر السماوي؛ بتاريخ  ا. انلاسخ: حممد  509ية. رقم:  العراق
واضح   ةورقة. مكتوب   401جمدلان يف  ويه    ه.1355صفر   فاريس  . 15خبط 

   ويه إحدى ثالث نسخ اعتمد عليها عبد اهلل درويش يف نرشته.

 

مجهرة مقاالت وبحوث مؤرخ القدس العالمة املؤرخ األديب شكواه من رداءة النسخ اخلطية أيضا يف:  

ب. طها واعتنى هبا: حمم؛ مجعاآلثاري عبد اهلل خملص   . 535/ 1م. 2019هـ/ 1440: 1د خالد ُكالا

 يف بحثه املنشور بمجلة لغة العرب. 12

 يعني النسخ الثالث املتقدمة.  13

والكرميل 14 اآللويس  بني  الرسائل  عىل  .  343ص  أدب  عديدة  ملحوظات  بينهًم  املراسالت  يف  وانظر 

 .   353 -340نرشة الكرميل ص

خائر الرشقيَّةالانظر وصفها يف:   15 اد )تذَّ م هَلَا 1992هـ/  1412. تأليف: كوركيس عو  م(. مَجَعها وقدا

/  6مج.  لبنان  /بريوت  –م. دار الغرب اإلسالمي  1990هـ/  1420:  1وعلاق عليها: جليل العطي ة. ط
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  م(1935ه/  1354  سن الصدر )تمكتبة السيد حنسخة   (6
العراق.  -يةاكظمال  - إبراهيم األصفهاين.    دون رقم.  بغداد/  تاريخ  بانلاسخ: 

ويه من  .  16ورقة   432  يف  نسخة واضحة حسنة اخلطويه  ه.  1054سنة  
   معتمدات عبد اهلل درويش يف نرشته.

نسخة   (7 من  منقولة  ويه  أملانيا،  يف  ريرت  املسترشق  نسخة 
صفهاين الاكظيم، بأمر  السابقة، كتبها: حممد يلع بن عبد احلسني األالصدر 

هبة يلع  حممد  السيد  يف    من  منها  وفرغ  الشهرستاين،  مجادى   27الين 
العاملية  1346األوىل   احلرب  حىت  برلني  يف  حمفوظة  النسخة  اكنت  ه. 

اثلانية، ثم نقلت إىل مكتبة جامعة توبنجن. ويه ثالث النسخ اليت اعتمد  
 يها عبد اهلل درويش يف نرشته. عل

طهران/ إيران. انلاسخ:    -اإليراين  لس األمةمكتبة جمنسخة   (8
قيل   مرتىض  يوسف  حممد  احلجة    20اثلالثاء    : تاريخ ب  فشار.أابن  ذي 

 

. وذكر املفهرس أنه وضع وصفا مطوال للمخطوط ضمن الفهرس التفصييل ملخطوطات  65،  44ص

مهدي حتقيق:    ترتيب كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي.العراقي. وانظر كذلك:  مكتبة املتحف  

و الطيب. طاملخزومي،  أسعد  تصحيح:  السامرائي.  التحقيق  1994هـ/  1414:  1إبراهيم  مقدمة  م. 

 .37ص

يعةانظر وصفها يف:   16 ِريعة إىل تصانيف الشِّ م.  1988  هـ/1408:   3؛ ملؤلفه آغا بزرك الطهراين. طالذَّ

ًمعيليان  خائر الرشقيَّةو. عني مادة/ 15ج. اإليرانية اجلمهورية /قم –مؤسسة إس  .  140/ ص6. مجالذَّ

 .35مقدمة التحقيق ص ترتيب كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي.و
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مجيل  ةمكتوب  ورقة   250يف  ه.  1087 نسيخ  نسخ    .17خبط  إحدى  ويه 
نسخة الصدر  ثالث اعتمدها املخزويم والسامرايئ يف نرشتهما، زيادة ىلع  

 واملتحف العرايق. 

زاده  مكتبة كوپر  نسخة (9 تتوافر  1445رقم    تركية.  /ييل  . ال 
 عتمد يف يشء من النرشات السابقة. م تُ ول .18بياناتها 

تارخيها سنة   (10 ه،  1145نسخة املشهد الرشيف يف خراسان، 
 ويه من أوقاف نادر شاه. 

ه(،  1329)املتوىف  باقر التسرتي انلجيف  نسخة مكتبة املال   (11
م( وبيعت بعد  1965  /ه1385وقف عليها الشيخ حممد رضا الشبييب )ت

 وفاة صاحبها. وال تُعرف بياناتها. 

)برقم   (12 أكسفورد  يف  ابلودلان  مكتبة  ويه 290نسخة   )
 قطعة من العني، من حرف الاكف إىل آخر الكتاب.

يلع   (13 حممد  كتبها:  طهران،  يف  اتلجار  ملك  خزانة  نسخة 
 ه.1092يئ سنة القهبا

من (14 هل  مقال  يف  املنجد  الين  صالح  الكتور  شور وذكر 
اليت اكن يصدرها قاسم الرجب عن مكتبة املثىن ببغداد    (املكتبة)بمجلة  

 
 . 36مقدمة التحقيق ص ترتيب كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي.انظر وصفها يف:  17

صاحب 18 يعة  ذكرها  الشِّ تصانيف  إىل  ِريعة  جالذَّ عني. 15؛  مادة  ال  /  اجلسار  وأفادين  صالح    –دكتور 

له املذكور  أن    –  شكر اهلل  الرقم  املحفوظة حتت  السائر البن األثاملخطوطة  املثل  ، ريهي نسخة لكتاب 

 ا. صويبهاملعلومة عىل حاهلا أعاله لعلها تقودنا إىل خيط هنتدي به إىل ت وأبقيُت وليست للعني. 
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( أنه عث ىلع أقدم نسخة من  23م؛ ص1960)العدد اثلالث؛ الصادر سنة  
العني كُ كتاب  لم 380تبت سنة  ،  املعلومة  إيران. وهذه  بعض خزائن     ـهيف 

  ةٌ يح ن  ن فيها غُ غريه، وإال اك   املخطوطةيؤكدها أحٌد بعد املنجد، ولم يقف ىلع
 عن سواها. 

وقفُت  ما  حصيلة  إشارات    هذه  من  واملتأمل    عليه  العني،  خ  نُسح إىل 
ل ف يف القرن اثلاين تح   ن  فيها يعجب مِ 

ُ
خه املعروفة الوم  دح أق    ودُ عُ كتاب  أ ُم نُسح

وال   عرش!  احلادي  القرن  مح إىل  سنة  مئة  تسع  أن  خلطأ    ةٌ ن  ظِ ريب  كبرية 
 حتريفهم.  اخ وتصحيفهم وس  النُّ 

 ا تلك الوفرة الوافرة من خمطوطات العني يف الزمان املاِض؟  ن  وأين عح 

 خمطوطات العي املفقودة:   •
)العني(   كتاب  من  نسخ عديدة  إىل  إشارات  املتقدمني  يف مصنفات 

ح ومنها ما تملكه أحد أهل العلظا يف اخلزائن،  وما اكن حمف   منها   ه خح سح م أو ن
 :  ء من مصنفاتهأو رجع إله يف يش عليهأو علق 
  يف   اكنت  أنها  (الفهرست)  يف  انلديم  ذكر  متقدمة   نسخة .1

  ونصُّ .  ه248  سنة  ةرصبابل   بيعت  ثم  خبراسان، 19الطاهرية  خزائن  من  يشء

 
ة: إمارة شبه مستقلة قامت يف إقليم خراسان، تنسب إىل طاهر بن احلسني أحد قواد  يالدولة الطاهر   19

؛ تأليف:  خراسانهـ. انظر كتاب:  259املأمون اخلليفة العبايس، تعاقب عليها أبناؤه من بعده حتى سنة  

  بعدها.  فًم 38بريوت/ لبنان. ص -م. املكتب اإلسالمي1978هـ/ 1398: 1حممود شاكر. ط
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»الكمه   واكن  ،20الفرات   بين  صاحب  وي ح  انل    بن  الفتح  أيب  خبط  قرأُت : 
  سنة   العني  كتاب  بابلرصة  وقع:  ددري  بن  بكر  أبو  قال  :ا اث  حب    ا ر  ق  نح مُ   صدوقا

  وأربعني   ثمانية  يف   واكن  ،خراسان  من  اٌق ر  وح   به  مح دِ قح   ،ومئتني  ربعنيوأ  ثمان
  يف   خبراسان  نهأ  الكتاب  بهذا  عنسم  وكنا.  ا نار  يد  خبمسني  فباعه  ،اجزء  

  كتاب   لح مِ عح   اخلليل  إن  وقيل   .قالورا  هذا  به  قدم   حىت  الطاهرية،  خزائن
ِ العح    خزائن   من  العراق  إىل  به  هفوجّ   خبراسان،  الكتاب  وخلف  ،ج  وحح   ني 

 .21« الطاهرية

ه ِدي  بن  يلع  األصفهاين  احلسن  أيب  نسخة .2 وِي   مح ح  ت )  الِكْس 
  أبو   ذكر: »فقال  أخرى   حاكية  يف  أيضا  انلديم  ذكرها.  22( ه928  -283  بني

  يلع   احلسن  أبو  قال  :اإلسناد  بهذا  العني  كتاب  سمع  أنه  هي  وح تح س  رُ دُ   بن  حممد
  املحدث   بالزاج   املعروف   منصور  بن  حممد   حدثين  :الكْسوي  مهدي  بن

 
ُجخ )تأبو الف   20 هـ(، تلميذ ابن دريد، وأحد أشهر  358تح عبيد اهلل بن أمحد بن حممد املعروف بُجخ 

اخ يف زمانه. انظر ترمجته يف: طَّاهنا العلامء من غري أهلها    الن سا ثيها وذكر قح َدِّ تأريخ مدينة السالم وأخبار حمح

بن  وَواِردهِيا بن عيل  أمحد  بكر  أيب  تأليف:  البغدادي؛  اخلطيب  نصه  463)ت  ثابت  هـ(. حققه وضبط 

بشار عواد معروف. ط الغرب اإلسالمي2001هـ/  1422:  1وعلق عليه:  دار  لبنان.   -م.  بريوت/ 

12 /80  . 

النديم )ألفه سنة    الفهرست؛   21 هـ(. قابله عىل أصوله وعلق  377تأليف: أيب الفرج حممد بن إسحاق 

لندن/    -م. مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي2009هـ/  1430  :1عليه وقدم له: أيمن فؤاد سيد. ط

 . 114/ ص1اململكة املتحدة. مج

هـ(. حتقيق: إحسان عباس. 626تأليف: ياقوت احلموي الرومي )ت  معجم األدباء؛انظر ترمجته يف:     22

 .    1977/ 5بريوت/ لبنان.  -م. دار الغرب اإلسالمي1993: 1ط
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 بن   اخلليل  إىل  ريُ صأ  كنُت   : اري  سح   بن  نرص   بن  املظفر  بن  الليث  قال   :قال
 ألف    حروف  فح وأل    قصد  اإنسان    أن  لو  :ايوم    يل   فقال  عنه،  اهلل  رِض   دمحأ

   ما  ىلع  وثاء  وتاء  وباء
ُ
  هل   أتهي  و   ،العرب   الكم   مجيع  ذلك  يف  الستوعب  لهثّ مح أ

  : قال  ؟ذلك  يكون  وكيف  : هل  فقلت  :قال   .ة  ت  بح   منه  يشءٌ   عنه  خيرج  ال  أصٌل 
  للعرب  عرفيُ   ليس  وأنه  واخلمايس  والربايع  واثلاليث  اثلنايئ  ىلع  فهيؤلّ 

 ما   ىلع  أقف  وال  يل   ُف ِص ويح   ستفهمهأ  فجعلُت   :الليث  قال  .منه   أكث  الكم 
  زلُت   فما  ،ُت ج  جح وحح   اعتل    ثم  ،اأيام    املعىن  هذا  يف   لهإ   فاختلفُت   ،يصف
  . يل   يرشحه  اكن  ما   لطُ ب  فيح   ،علته  يف  يموت   أن  وخشيت  ،عليه  امشفق  

  يف  ما  ىلع  ا هح لُك    وفح رُ احلُ   فح أل    قد  هو  فإذا  ،إله  ُت ص و  احلج  من  فرجعُت 
  ل  سح   :يل  يقول  فيه  ك  شح   وما  ،ُيفظ  ما  يلع    ميليُ   فاكن   .الكتاب  هذا  صدر
   ح  صح   فإذا  ،عنه

ح
  فأخذت   :مهدي  بن  يلعُّ   قال  .الكتاب  عملُت   أن  إىل   .هُ ت  بِ ث  فأ

  بن   حممد  انتسخها  ،العني  ويه  ،الكتاب  هذا  نسخةح   منصور  بن  حممد  من
 .24« املظفر بن الليث 23ن ب منصور

  األنباري  بشار  بن  حممد   بن  القاسم  حممد  أيب  نسخة  .3
 .25( األدباء معجم) يف ياقوت   خربها ذكر ،(ه304ت)

 
مطبوعة     23 يف  وردت  واستشكلتُ الفهرست كذا  الفرقان.  مؤسسة  نرشة  )بن(  ؛  لفظة  أن  ورجحت  ها، 

)ورقة   العتيقة  شيسرتبيتي  خمطوطة  من  راجعتها  ثم  )من(.  عن  ظننتُها:  29مصحفة  كًم  فألفيتُها  و( 

 انتسخها حممد بن منصور من الليث بن املظفر«.  »

 .   115/ ص1الفهرست للنديم؛ مج  24

 .   2228/ 5؛ اءمعجم األدب  25
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  العوف (  حزم  بن  ثابت :  وقيل)  العزيز  عبد  بن  ثابت  نسخة .4
طي قحس    رجال   من  وهما  ،(ه302ت )  ثابت  بن  قاسم  وابنه(  ه313ت)  الْس  

  أدخل   من  أول  وهما  كثرية،  كتبا  ومجعا  رشقامل  إىل  رحال  باألندلس،  اللغة
 . 26لس باألند( العني كتاب)

  إسماعيل   بن  حممد  بن  أمحد  انلحاس  جعفر  أيب  نسخة .5
  حدثين : » قال   ، (الطبقات)  يف   الزبيدي   خربها   حىك  ، مرص  يف 27( ه337ت)

  فألفيته   جملسه،  يف  انلحاس  ابن  أتيُت :  قال   سعيد،  بن   منذر  القضاة  قاِض
 : يقول حيث  املجنون، معاذ  بن قيس شعر  الشعراء  أخبار يف  يميل

ِليحيل   ام   هل  خح ٌ   بالش   حزينةٌ   عحني 
 

ِعينُها   لحعحيل    َنح د    ىلعح   ُتبحيك   
ُ
 أ

ها  قحدح   لحمح ة    إال    ابلاُكونح   اس  حامح  محح
 

قحِرينُها   وبات  باتت   قحة   و   ُمطح
املوضع  ف  هذا  بلغ  ماذا!قلُت لما  يفعالن  باتا  اهلل:  أعز ك  ف!  يل:    قال. 

أنتح  تقول  فقلُت   وكيف  أندليس؟  قرينهيا  وبان  بانت  قال  .  تح كح فسح ا.  : 
)العني(،   منعين  بعدها حىت  يستثقلين  زال  فما  ىل  إ   ذهبت  وكنتالقاِض: 

نسخته من  بن  االنتساخ  العباس  أيب  من  أنت  أين  يل:  قيل  قطع يب  فلما   .
واأل العلم  رجال اكمل  فوجدت  فقصدته،  وسأ والد؟  املروءة،  تله  دب حسن 

 
واللغويني   26 النحويني  بن احلطبقات  بكر حممد  أيب  تأليف:  أبو  ؛  األندليس. حتقيق: حممد  بيدي  الز  سن 

 .  284القاهرة/ مرص. ص -م. دار املعارف1984: 2الفضل إبراهيم. ط

سنة   27 يف    وردت  يف  ا  طبقاتوفاته  ياقوت  ونقلها  وثالثمئة«.  سبع  »سنة  األدباءلزبيدي:  عن    معجم 

 طبقات الزبيدي بلفظ »سنة سبع وثالثني وثالثمئة«. وسيأيت توثيق مواضع النقل من هذين الكتابني. 
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أبو جعفر ابن انلحاس حني بلغه إباحة أيب   28الكتاب فأخرجه إيل. ثم تقدم
 . 29العباس كتابه إيل، وعد إىل ما كنت أعرفه منه« 

  الولد   بن   حممد  بن  أمحد  والد  ابن  العباس  أيب  نسخة .6
 سعيد  بن  منذر   القاِض   انتساخ  خرب  تقدم  وقد   بمرص،(  ه332ت)  اتلمييم 

 .  عنها  حديث   مزيدُ  يأيتوس  هلا،

7.  ُ   باملستنرص   امللقب  الرمحن،  عبد  بن   احلكم  خزانة  خُ سح ن
  له، وا   وفاة  بعد  ه 350  سنة   ويل  باألندلس،  األمويني  أمراء  أحد  وهو  باهلل،
»بقوهل  (املقتبس  جذوة)   صاحب  وصفه.  ه 366  سنة  وتوف  حسن   اكن: 

  أنواعها   يف  تبالك  من  ومجع  ألهلها،  مكرما  هلا،  حمبا  للعلوم،  جامعا  السرية،
  األقطار،   إىل  عنها  بإرساهل  وذلك  هنالك،  قبله  امللوك   من  أحدٌ   جيمعه  لم  مل

ُ   ويه.  30«األثمان  بأىلغ  هلا   واشرتائه   لراوي، ا  وصف  حسب  كثرية  خٌ سح ن
  ىلع   دلٌل   قصته  وف  ابللويط،  القاِض  نسخة  عن  احلديث  يف  خربها  وسيأيت

  من   علة  درجة  هاوبلوغ  باهلل،  املستنرص  خزانة  يف(  العني)  نسخ   وفرة
 . سقيمها من   النسخ صحيح تلميي ا مقياس    منها  جتعل الصحة

 
م.  معجم األدباءيف   28  : تند 

 . 468/ 1معجم األدباء و .221ص؛ طبقات النحويني واللغويني  29

األندلس؛ 30 تاريخ علامء  املقتبس يف  احلَُمي دي )ت  جذوة  اهلل  بن عبد  ُفتُوح  بن  هـ(. 488تأليف: حممد 

بشا  طحتقيق:  عواد.  بشار  وحممد  معروف،  عواد  دا2008هـ/  1429:  1ر  اإلسالمي/  م.  الغرب  ر 

 .  33تونس. ص



 31 

  األندليس   ابلحلُّويِط   سعيد  بن  نذرمُ   القاِض  نسخة .8
 ،31ه 308  سنة  احلج  رحلة  يف  والد  ابن  نم  بمرص  سمعها  اليت(  ه355ت)

  :قال   ؛الروايةح   هذه  خربها  ن  مِ   وروى   ،32( املقتبس  جذوة)   يف  احلميدي  ذكرها
  احلسن  أبو  أخربين:  قال  ،[حزم  ابن  يعين]   أمحد  بن   يلع  دحمم  أبو  أخربين»

 احلكم   أمرنا:  قال  أيب،  خبط  وجدت:  قال  احلسني،  أيب  بن  حممد  بن  يلع
  أيب   مع  أمحد  بن  للخليل  العني   كتاب  بمقابلة  -  اهلل  رمحه  -  باهلل  املستنرص

  بقرص   اليت  لكالمُ   دار  يف   دي  سح   ينح  واب    ابلغدادي،  القاسم   بن  إسماعيل  يلع
   ،قرطبة

ح
ح ح  وأ ُ   الكتاب  من  رضح   منذر   القاِض  نسخة  :مجلتها  يف  ،كثرية  اخ  سح ن

  الكتاب   من  رٌ وح ُص   نلا   ت ر  فمح   د،ال  وح   ابن  عن  بمرص  رواها  اليت  ، سعيد  بن
ح   األيام،  بعض  يف   مُ كح احلح   علينا  لح خح فدح   باملقابلة،  فقلنا  خ،سح النُّ   عن   افسأنلح

  وخطأ،   تصحيفا،  النسخ  أشد  يهف  خبطه  كتبها  اليت  القاِض  نسخة  أما:  حنن
ح   وتبديال،   وأسمعناه   مكسورة،  اات  أبي  فأنشدناه  ذلك،  من  هرُ كُ ذ  نح   عما  افسأنلح

  حنو  هل   فقال  يلع   أبا  وسأل  ذلك،  من   فعجب  بدلة،مُ   غات  ولُ   مصحفة،  األفاظ  
ُ خح   وصل  املجلس  حوار  أن  احلميدي  فيها  ذكر  بقية  وللقصة  «.ذلك  إىل  هربح

  فدعوه  معه،  باملقابلة  والقائمني  ابلغدادي  يلع  أبا  فهجا   ابللويط،  القاِض

 
نَ    31 الرحلة  الرطيب عليه:    صا تاريخ  األندلس  غصن  من  الطيب  ري نفح  املق  حممد  بن  أمحد  تأليف:  ؛ 

)ت ط1041التلمساين  عباس.  إحسان  حتقيق:  صادر1968هـ/  1388:  1هـ(.  دار  بريوت/   -م. 

 .  21/ 2لبنان.  
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 32 

  استُدركت   لكمة  لك  يف  وينظر  انتقدوه،  ما  حقيقة  ىلع  لقف  املناظرة  إىل
 .  يفعل فلم عليه،

9.  ُ   امللقب   إسماعيل،  بن  معد  بن  نزار  منصور  أيب  خزانة  خُ سح ن
  واله   وفاة  بعد  ه365  سنة  ويل  بمرص،  الفاطميني  خلفاء   أحد  باهلل،  بالعزيز
ب    قال: »فقال   خططه  يف  املقريزي   ذكرها.  ه386  سنة   وتوف  الُمِعّز،    ح الُمسح

  عند   وُذكر:  مئة  وثالث  وثمانني  ثالث  سنة  حوادث  يف 33الكبري   تارخيه  يف
رح   أمحد،  بن   للخليل  )العني(  كتاُب   باهلل   العزيز  انح   فأمح   فأخرجوا  دفاتره،  ُخز 

ا ي  نح   خزانته   من كتاب  و   ف  من  نسخة  خبط (لعنيا)ثالثني  نسخة  منها   ،
من   نسخة   رجٌل  إله  حلح  ومحح الطربي ) اخلليل.  دينار،    (تاريخ  بِِمئحة  اشرتاها 

ان، فأخرجوا من اخلزانة ما يح  رح العزيُز اخلُز  عن عرشين نسخة من    يُف نِ فأمح
الطربي ) كتاُب  (تاريخ  ه  عندح وُذِكرح  خبطه.  نسخة  منها  البن    (اجلمهرة)، 

  . 34« نسخة  منها مئةح   دريد، فأخرج من اخلزانة

 
)تب  َس املُ    33 املسبحي  أمحد  بن  اهلل  عبيد  بن  حممد  هو  خدمة  420حي:  يف  العاملني  األمراء  أحد  هـ( 

معظمه وال    دَ قِ الفاطميني بمرص، وكتابه املشار إليه حيمل عنوان: »أخبار مرص وفضائلها وعجائبها«، فُ 

يسري.   جزء  اآلن سوى  منه  اخلطانظر:  ُيعرف  ذكر  يف  واالعتبار  )املواعظ  وكتابه  واآلثار(؛ املقريزي   ط 

لندن/ اململكة    -ميم. مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسال 2013هـ/  1434:  1تأليف: أيمن فؤاد سيد. ط

 .  244صاملتحدة. 

واآلثار   34 اخِلطط  ذكر  يف  واالعتبار  ِريزي املواعظ  املَق  القادر  عبد  بن  عيل  بن  أمحد  الدين  تقي  تأليف:  ؛ 

وأعد845)ت بأصوله  قابله  فؤ  ه هـ(.  أيمن  سيد.  للنرش:  ط355/  2اد  م.  2013هـ/  1434:  1. 

اإلسالمي  للرتاث  الفرقان  املتحدة.    -مؤسسة  اململكة  يف  لندن/  املعز  أخبار  وراجع  .  132/  4وانظر 
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د ىلع ما تقدم ما ذكره مصنفو الطبقات والرتاجم عن مجاعة كثرية ز
إبراهيم بن عثمان ابن   من أهل العلم اكنوا ُيفظون كتاب )العني(، مثل: 

)ت القريواين  ل يحو يِس    ،35ه( 346الوزان  ابلحطح ي د  الس  بن  اهلل  وعبد 
 .36ه( 521)ت

 : انلصوص الفائتة •
بعُض   تبت  كُ  تناول  جدا،  كثرية  أحباث  العني  كتاب  مسألة حول  ها 

وح  عديدة  نصوص  واستُدركت  العني،  كتاب  من  عليها   فح قح الفائت 
تح  ولم  اللغة،  كتب  يف  والفائُت   د  رِ الارسون  املطبوعة.  النرشات  اذلي   يف 

 نعنيه هنا ليس الفائت اذلي اصطلح عليه األقدمون مم
ح
اخلليل يف    هُ لح فح غ  ا أ

 العني
ح
 به املطبوعة.   ت  ل  خح ، إنما هو ما أ

وأكتيف هنا بمثال واحد من انلصوص الفائتة: قال ابن هشام اللخيم  
»ويقولون لواء   :  ه( يف كتابه )املدخل إىل تقويم اللسان(577)املتوىف سنة  

دخيل   وهو  باهلمز.  ٌق،  شح
ح
أ والصواب:  ٌق(.  )وحشح العرب...  اكلصمغ:  الكم  يف 

ُج، وهو أكث استعماال. كذ ش 
ح
بيدي يف اختصاره  ويُقال هل أيضا: األ ا حىك الزُّ

م  عتيقة يه  
ُ
مُّ األستاذ أيب  لكتاب العني. ووقع يف كتاب العني الكبري، يف أ

ُ
أ

 

اد  تعليق   َعوا يف:  كوركيس  اخلرب  الرشقيةعىل  طالذخائر  العطية.  جليل  وتعليق:  وتقديم  مجع  :  1؛ 

 .  361/ ص5مج م.1999هـ/ 1419

   . 90/ 1 معجم األدباء  35

 . 1529/ 4 معجم األدباء  36
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ر اقه سعيد بن   عبد اهلل حممد بن يونس احِلجاري رمحه اهلل اليت يه خبط وح
ق   ش 

ح
ة: األ ح ري  ٌج، وهو دخيٌل ىلع العربية. كذا وقع يف األم املذكورة  خح ش 

ح
هو األ

 . 37ديد الشني فيهما« بتش
الضائعة من كتاب   خ  النُّسح الفائتة، وىلع  أنموذج ىلع انلصوص  وهذا 

 العني يف آن  واحد، فانلص املقتبس ال وجود هل يف النرشات املطبوعة. و 
ُ
مُّ  أ

القرن خ  نُسح من  معدودة  احِلجاري  عتيقة   األستاذ  فيه  اهلجري،  اخلامس 
اللخيم   هشام  ابن  عليها  وقف  وقد  قال،  وكتابُه  كما  السادس،  القرن  يف 

 هذا ُطبع من نسختني عتيقتني تعودان إىل القرن السابع. 
بني اختصار كتاب العني، وبني أصل العني اذلي   قح ر  كيف فح   ل  وتأم  

 سماه: )كتاب العني الكبري(. 

 اخلالصة:   •
سب ما  العني  من لك  لكتاب  املطبوعة  النرشات  إن  بالقول:  ق خنرج 

، ألن كتب  وانلاقص منه  الزيادات عليه من  ا يف معرفة أصله  م  كح ليست حح 
الطبعات  إن  ثم  املطبوعة،  يف  نراها  ال  نصوص  ىلع  تشتمل  القديمة  اللغة 

استندت   لكها  احلال؛  إ املنشورة  هذه  من  والعجب  متأخرة،  خمطوطات  ىل 
أن   اك  كيف  ُ كتابا  ن كثة  عن  األخبار  وتواتر  شهرته  يف  اخلح خِ سح لعني  ة  ي  ط  ه 

 مما نُسخ يف القرون العرشة األوىل!! لعتيقة ال يصلنا من أصوهل يشءٌ ا
 

حتقيق: حاتم صالح هـ(.  577)ت  ي  مِ خ  حممد بن أمحد بن هشام اللا  تأليف:   تقويم اللسان؛املدخل إىل    37

 . 407ص بريوت/ لبنان. -م. دار البشائر اإلسالمية2003هـ/ 1424: 1الضامن. ط
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   –األستاذ حممد بن مداد    وتظل نسخةُ 
ُ
  نسخة    –يها  أن أسمّ   بُّ حِ كما أ

النُّ  أقدم  ألنها  فيها،  بانلظر  يف   خِ سح جديرة  منسوخة  فيه  الوم،    املعروفة 
القرن العارش، ومنقولة من نسخة نظر فيها الشيخ حممد بن مداد يف القرن  
اتلاسع، ثم إنها حتوي نصوصا كثرية تدل ىلع أن الفائت من طبعات العني  

 ليس باهلني.  يشءٌ 
وهذا يفتح ابلاب واسعا للنظر يف نصوص الرتاث العماين املغفلة عن  

السا  املصن38بقة الراسات  اطالع ىلع  أدىن  فإن  العمانية  ،  شىت    –فات  يف 
اقتباسات كثرية من كتاب العني، ليس هلا أثر يف    –الفنون   يقف بنا ىلع 

أنه مؤرش   واسع وجهد جهيد، وال شك  استقراء  إىل  املطبوع، وهذا ُيتاج 
نُسح  انلقل    خ  ىلع وجود  اعتمدوا عليها يف  القدم  منذ  العمانيني  خطية لى 

 العني.  من كتاب
 

 

 
ال بد هنا من كلمة شكر معتربة يف حق الدكتور سعيد الزبيدي؛ العاكف من نحو ثالثة عقود عىل تتبع    38

الع كتاب  نصوص  من  أبحاثا  الفائت  أقام  وقد  املختلفة،  املصادر  يف  َص ني  متعددة،  فيها   َف نااستقرائية 

كتب إىل أربعة أصناف: نصوص متطابقة مع العني املطبوع، ونصوص  نصوص العني املتناثرة يف بطون ال

عبارة   بتغيري  قليال  تقديم    خمتلفة  خمتل  أو  ونصوص  العني  فوتأخري،  يف  ترد  مل  فائتة  ونصوص  كثريا،  ة 

وأَ  »  عَ دَ و  املطبوع.  كتاب  األول:  اآلن؛  إىل  صدرا  كتابني  يف  أبحاثه  العنيخالصة  صاحب  « اخلليل 

م(، وما زال يوجه طالبه  2012هـ/  1433« )نظرات يف كتاب العنيين: »م(، والثا 1998هـ/  1418)

 داومة طرق هذا الباب، وقد أرشف عىل بعض الرسائل األكاديمية املتعلقة به. شكر اهلل مسعاه.مإىل 
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 فحات من املخطوطة ص


