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آلرفجمصالر!إلمحه

الهوعلىمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.اوصحبه

الهند،فيقديماالمعلميالعلامةصنعهالشعريةللشواهدمعجمفهذاوبعد،

الشريف،المكيالحرممكتبةفيالمفهرسةغيروالاوراقالدفاترضمنوجدناه

ورتبها،الكتبمنمجموعةمنالشواهداستخراجلىإفيهالمؤلفعمدوقد

لىإاولهمنعليهسارمنهجالذلكواتخذوالبحور،فيالقواعلىدقيقاترتيبا

اخره.

شروجكتبمنالاستفادةتيسيرالكتبهذهمثلتأليفمنالغرضكانوقد

الاهتداءالباحثينعلىيصعبفكان،مرتبةولامفهرسةغيركانتالتيالشواهد

المصادرهذهفهرسةلىإهممهماتجهتولذافيها،بهيتعلقومامعينشاهدلىإ

:اتجاهانفيهالهموكان،خاصةفيهاالشعريةبالشواهدوالاعتناءوغيرها

ملحقاأومفردكتابقيإما،معينمصدرفيوغيرهالشعرفهرسة:الاول

:ظهورهحسبمرتبايليماالمفردةالفهارسأهمومن.المحققبالكتاب

صنعهاوغيرها(،والامكنةوالاعلامفيوالقوااللشعراءنيالأغافهارس(1

محمدالعربيةإلىنقلها،م0091-5918ليدن.ط،جويديالمستشرق

.م2331/5091القاهرة.طمسعود،

.م2191ليدن.ط،بيفانالمستشرقصنعها،النقائضكتابفهارس2(

لحقاأحمدموسىأبوصنعها،الدهر""يتيمةجداولفيالعصرفريدة3(



)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

.م5191سنةبالهندكلكتافيونشرتالعمماني،الامويالقرشي

تيمورأحمدصنعه(،الأدبلخزانةفهرسا21على)يشتملالخزانةمفتاج

الكتبدارفيورقة472فيالمؤلفبخطنسخةمنهينشر.لمباشا،

تيمور[.نحو1]8لمصريةا

العزيزلعبد(،الادبخزانةفيالواردةالكتب)فهرسالخزانةإقليد

.م7291لاهور.ط،الميمني

-3591كلكتا.ط،شفيعمحمدالاستاذصنعهاالفريد،العقدفهارس

مجلدين.فيم،3791

العزيزلعبدوالامثال(،لتراجمووالشعراللشعراءلياللاسمطفهارس

.م3791القاهرة.ط،الميمني

صنعها(،الابياتنصافووالقوافيالشعراء)أسماء"العرب"لسانفهارس

وسنة،مجلدينفيم3891سنةلاهورفيوطبعت،القيومعبدالاستاذ

.مجلداتأربعةفيم7002

الكويت.ط،هارونمحمدالسلامعبدصنعها،المخصصفهارس

.م1991بيروت.2ط،م9691

بيروت.ط،النفاخراتبحمدأصنعة،سيبويهشواهدفهرس

.م9138/0791

القاهرة.ط،عضيمةالخالقعبدمحمدصنعة،سيبويهكتابفهارس

.م5913/7591

.م7691القاهرة.ط،هارونمحمدالسلامعبدتاليف،اللغةتهذيبفهارس
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.ط،الطناحيمحمدمحمودصنعة،السراجلابنالاصولكتابفهارس(13

.م6041/8691القاهرة

بيروت.ط،عمايرةحمداخليلصنعة،العربلسانفهارس(41

.مجلدات7في،م7041/8791

دمشق.طالبيطار،بهجةعاصمصنعة،يعيشلابنالمفصلشرحفهارس(15

.م1141/0991

/1141بيروت.طالاسعد،عمرتاليف،"البلدان"معجماشعارمجمع(61

.م1991

/4141الخبرهطالمؤيد،عمرفائزةإعدادللفراء،"القران"معانيفهارس(17

.م3991

.ط،سليمالسيدالفتاحعبدصنعةجني،ابنلخصائصالمفصلةالفهارس(18

.م1841/7991القاهرة،العربيةالمخطوطاتمعهد

الالهعبدصنعة،للسيوطيالنحوفيوالنطائرللأشباهالمفصلةالفهارس(91

.م9141/8991القاهرة،العربيةالمخطوطاتمعهد.ط،نبهان

كتبمننشرماوجل،كثيرةفهيالمحققةبالكتبالملحقةالفهارساما

متنوعة،فهارسعلىيحتويالمحققينكباربتحقيقوغيرهاوالنحوواللغةالأدب

الباحثين.لدىمعروفةفانهالذكرها،داعيفلا

وجمعهاالمصادر،منمحموعةفيالمتناثرةالشعريةالشواهدفهرسة:الثاني

لىإالوصوللهمويتيسر،الباحثونمنهليستفيد،كتابفيمعينةبطريقةوترتيبها

صنعفقد،الاتجاهلهذارائداالمعلميالعلامةوكان.وقتاسرعفيبغيتهم
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غيرهمثلمنشورغيربقيولكنهتقريبا،عاماسبعينقبلأيدينابينالذيالفهرس

،الباحثونيعرفهفلم،الموسوعةهذهفيننشرهاالتيالمخطوطةورسائلهكتبهمن

للشواهدفهارسعدةالفترةهذهفيوصدرت.منهالاستفادةمنيتمكنواولم

لمانيا،افي34!.ت!(وللما1)طءأوبرونلشأع.ول(ص!طء3)3فيشر:لاساتذةامنكلصنعها

بديعوإميل،الاردنفيحدادجميلوحنامصر،فيهارونمحمدالسلاموعبد

نإقريباالفهرسهذاوبينبينهاوالمقارنةعنهاالحديثوسيأتي.لبنانفييعقوب

الله.شاء

غيرهوبينبينهوالمقارنة،فيهالمؤلفومنهج،المعجمبهذاتعريفيليوفيما

عندوالباحثينللقراءمفيدايكونأنعسى،التحقيقفيوعملي،الفهارسمن

إليه.الرجوع

تاليفه:تارلخثة

واشتغلم،13715291/إلى13452691/سنةمنالهندفيالشيخبقي

المعارفدائرةفيالمخطوطاتعلىومقابلتهاوتصحيحهاالكتببتحقيق

"تنقيح:تحقيقهافيشاركالتيالكتبأوائلمنوكانبحيدراباد،العثمانية

فيطبعالذي72(0)تالفارسيالدينلكمالوالبصائر"الابصارلذويالمناظر

لرجالوالحديثكتببتحقيقذلكبعدواشتغل.م2891،9291سنةمجلدين

الشجرية"لي"الامامثل،واللغةالادبكتببعضتحقيقفيشارككما،والتاريخ

"اليزيديليأماو"،م9134/0391سنةطبعالذي5(24)تالشجريلابن

الكرنكويسالمالاستاذقدمولما.م1367/4891سنةطبعالذي31(0)ت

أمرأوكلللنشرالمعارفدائرةلىإ276()تقتيبةلابنالكبير""المعانيكتاب

بتعليقاته،وزينه،مدةالكتابعلىفعكف،المعلميالشيخلىإفيهوالنظرمراجعته



الكتابطبعوقد،اخرهفيلشعراءوالشعربفهرسةوقام،علميةبمقدمةلهوقدم

مجلدين.فيم94910591-1368/9136-سنة

الشعرعلىيحتوي)الذيالكبير""المعانيمثلكتابمراجعةأنيخفىولا

فيالشعرهذامظانعلىواسعااطلاعايتطلبعليهوالتعليق(وشرحهالغريب

إلامنهاوالاستفادةإليهاالرجوعيمكنولاالشواهد،وشروجوالادباللغةكتب

منعدتهلذلكأعداللهرحمهالمعلميكانوقدفيها.المتناثرالشعرفهرسبصنع

"اليزيديلي"أمامراجعةفيكثيرامنهواستفاد،المعجمهذالنفسهفصنع،قبل

وكتاب"الادب"خزانةلىإواحالاتهتعليقاتهمنيظهركماالكبير"نيو"المعا

/4136-1357السنواتخلالالفهرسهذاعملانهوأرجحوغيرهما.العيني

"العرب"لسانشواهدفهرسعنوتوقف،مختلفةفتراتفيم3891-5491

.م3891سنةلاهورفيالقيومعبدللأستاذاللسانفهارسبطهورعلملما

المؤتلفمنكتبسبعةلموادالشيخعملهاخرفهرسالفهرسهذاونظير

الذي(487)تماكولالابن""الاكمالكتابتحقيقعلىالاقدامقبلوالمختلف

المكيلحرمامكتبةفيالفهرسهذاويوجد،م6291سنةمنهالأولالمجلدطبع

.(ورقة18)[7194]برقم

فيه:لمؤلفامنهج-:

النحوكتبأهمفيالموجودالشعريفهرسأنالمعجمهذافيالمؤلفأراد

القادرلعبد("الادب"خزانة:وهي،كتبستةأولافاختارالشواهد،وشروحواللغة

الالفية"شروحشواهدشرحفيالنحويةو"المقاصد(،3901)تالبغدادي

ابنليو"أما9(،11)تللسيوطي"المغنيشواهدو"شرح855(،)تللعيني

.(018)ت"سيبويهو"كتاب،للسيوطيوالنظائر"و"الاشباه(،245)ت"الشجري



الشنقيطيالأمينبنلأحمد"الهوامعهمععلىاللوامع"الدرر:إليهاأضافثم

لياقوت"البلدانو"معجم76(،1)تهشاملابن"اللبيبو"مغني(،1331)ت

نأقصدهوكان71(.1)تمنظورلابن"العربو"لسان62(،6)تالحموي

"الأشباهمنيستخرجلمأنهإلاالشعر،منفيهاوردمالجميعموحدافهرسايصنع

و"لسان"البلدان"معجمفهرسةيتمولم،لهيفرغلمولعلهشيئا،والنظائر"

("العرب"لسانوفي)بسيان(رسمعند"البلدان"معجمفيتوقففقد،"العرب

للشعرفهرسظهور""اللسانفهرسةعنانصرافهفيالسببولعل)فيأ(.مادةعند

.م3891سنةبلاهوربنجاببجامعةالقيومعبدالاستاذصنعمنفيهوالشعراء

بجردلىالاوالمرحلةفيقام،مرحلتينعلىالفهرسهذاالشيخصنعوقد

وفيوالمصدر.والقائلالبحرذكرمعالقوافيمنفيهماواستخراجمصدركل

ذكرمع،المناسبمكانهافيووضعهاالقوافيجميعبدمجقامالثانيةالمرحلة

في[1894و194]6برقمدفترانإليناوصلوقدالمصادر.جميعلىإالإحالات

(6-)1فالاوراق.الأولىالمرحلةفيمنهجهبهمانعرف،المكيالحرممكتبة

فيأولاذكرفقد"،الادب"خزانةفهرسةفيالشيخطريقةتبينالثانيالدفترمن

الصفحةيمينفيثمهـي(،)نلىإج()1(ث)تالقافيةحروفصفحةكلرأس

منهاكلامامويذكر)ج(،)ج()ج(يذكرثماسطر،فراغيتركثم)ج(مثلايذكر

بهذهفهوأكبر،برقمالمجلدلىإالاشارةمعالاربعةبمجلداته(""الخزانةصفحات

أرادولما،الصفحاتتقييدمع(""الخزانةفيالواردةفيالقواجميعقسمالطريقة

فيووضعهاقافيةكلمراجعةعليهسهلالثانيةالمرحلةفيالمعجملىإنقلها

،القوستشبهبعلامةالدفترهذافيالصفحاتأرقامعلىالشيخعلموقدمكانها.

ضائعة.ب()اقافيتيعلىتحتويكانتالتيالاولىالصفحات(1)
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المعجم.منمكانهالىإنقلتأنهالىإإشارةولعلها

المصادر،بقيةأبياتالشيخاستخراجكيفية[94]16رقملدفترويفيدنا

وقسمها،معينةلقافيةصفحةكلخصصوقد،صفحة163فيالدفترهذاويقع

"لسانقوافياليسهـرىلجهةافييكتبوسطها،فيعموديخطبوضعقسمين

"كتابمنكلقوافياليمنىلجهةاوفي،والمادةوالقائلالبحرذكرمع("العرب

كذلكلياقوت"البلدانو"معجم"اللوامعو"الدرر"الشجريابنليأماو""سيبويه

ثالث.دفترفيكانتولعلها،العينيكتابلىإالاحالاتفيهاأجدولمبالرموز،

شدءيضيعلئلاالدفتر،علىالتقييدفياعتمدبل،البطاقاتالشيخيستخدمولم

.البطاقاتبضياعالشعرمن

دفترااتخذالقوافيمناستخرجماجميعدمجعندالثانيةالمرحلةوفي

خطوطبوضعأعمدةأوجداولعشرةمنهصفحةكلفيوجعلمسطرا،صغيرا

أعلاها:فيمنهصفحةأولفيوكتببينها،فاصلة

العينيالخزانةيفماعربعرقاثيلأ)1(
شواهلى

المغني

ابقأمالي

الشجرل!

لأيث!باها

لنظائروا

سيبويهكتاب

أنهمع،دقةبكلوالصفحةلجزءباالمصدرلىإواحالةمعلومةكلذكروقد

يكررهاولمالدفتر،منالاولىالصفحةفيإلالجداولاهذهعناوينلىإيشرلم

المصادر.لىإبالرجوععليهنبهتوقد،ذلكفييخطئماونادرا.صفحةكلفي

الياء،لىإالالفمنلحروفابعددالقوافيعلىالمعجمهذاالمؤلفرتب

المضمومة،ثمالمكسورةثمالمفتوحةثمبالسكونالمقيدةلىإقافيةكلوقسم

.الرويحرفلذكرالعمودهذاخصصوقدشيئا،هنايكتبلم(1)
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،للها،له،لا،ال،مثلا:اللامحرفففيبالهاء،وصلمامنهاقسمبكللحقو

لها(.له،ل،لها،له،

إذاويبين)1(المتقاربلىإالطويلمنالبحورعلىحرفكلفيقواقسمكما

بحرفيفيذكر،الزحافمننوعأيدحلهأومنهوكا،أومشطوراأومجزوءاكان

منالقوافييجعلثممجزوء...،كاملمضمر،أحذكامل،كاملمثلا:الكامل

والمتكاوس،المتداركالمتواتر،:القافيةنظامحسبمجموعاتفيمعئنبحر

يفعل،،)البقل:متلياء،وبواوالمردوفة،بألفالمردوفة،المؤئسمة،المتراكب

(.وجميليطول،وأمثالخيال،يحاول،سبل

بينللتمييزقبلهاكثرأوكلمتينأوكلمةيكتبماكثيراالبيتقافيةذكروعند

حدةوقصيدةمنقوافعدةويذكر.المعروفةالابياتلتذكرأوالمتشابهةالقوافي

بينها،التمييزدونالإحالةعندمصادرهابينيجمعوواحد،موضعفيللشاعر

قوافذكرعلىيقتصرالمشهورةوالقصائدالمعلقاتابياتلىإالإشارةوعند

ثمبأبياتها،الاستشهادكثرةعلىللدلالة.(..).نقطابعدهاويضعمنها،قليلة

جمالا.إالمصادرفيالابياتهذهجميعورودمواضعيحمي

المكانفيأدحلهاالمصادر،بقيةفيواحدةقصيدةمنقوافيوجدوإذا

يسارهالىإالصفحةيمينمنممتدافاصلاخطاووضعصغير،بخطالمناسب

والمعلوماتإليهاالاحالاتتختلطولئلاومصادرها،فيالقوابينللتمييز

لىإالهوامشفيفيالقوبعضيذكرحياناو.والقائلالبحرذكرمنبهاالمتعلقة

الخليل،يذكرهلمولذا،القديمالشعرفيوجودهلعدمالمتداركالبحرمنشيءيوجدلا(1)

،القران"احكامفيالعربيابنبكرابولقاضيبذلكصرحكماالزجاجواستدركه

.المتداركذكرفيهوليسكتابهطبعفقدالاخفش،استدركه:قالمنووهم(.4/0611)
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هذهنقلتوقدأعلاهاهأوالصفحةأسفلفيكتبهاالمكانضاقواذا،اليمين

المؤلف.لمنهجاتباعاالمنالسبمكانهالىإالقوافي

علامةفيالقوابعضقبلوضعلشاعر،قصيدةمنقوافعدةهناككانواذا

عندماالعلامةيضعولاغيرها،دون"سيبويه"كتابشواهدمنانهاعلىللدلالةك!

للتمييز.هناكداعيفلا،سيبويهشواهدمنفيالقواجميعأوالقافيةتكون

ثمأولها،فيقوسبوضعاخرمكانلىإمكانمنقافيةنقللىإيشيروقد

.المطلوبالمكانلىإبخطإيصالها

جميعبفهرسةقامبل،فقطالنحويةالشواهدذكرعلىالشيخيقتصرولم

الاولالبيتقافيةإلايذكرلمولكنه،المختارةالمصادرفيالواردةالأبيات

لىإيشيروأحيانا.أيضاغيرهمايذكروقدغالبا،القصيدةأوالمقطوعةمنوالأخير

أبياتبذكرعنهااستغناءقوافيهايثبتولا،القصيدةمنالأبياتبعضفيهمصدر

"البلدانمعجم"بأبياتذلكيفعلماوغالباالشواهد،شروحكتبفيمنها

".العربو"لسان

الذيليالأوالفهرسعلىبالاعتمادأولا""الخزانةأبياتبذكربدأأنهويبدو

اللأبيات""المغنيمع"المغنيو"شواهدالعينيكتاباستعرضثم،إليهأشرت

("،سيبويهو"كتاب"الشجريابنليو"أما(شواهدهشرحفيتوجدلاالتي

إليهاأضافثم،جديدةقوافمنوجدماالمذكورةفيالقواأثناءفيوأضاف

الذيالدفترمننقلا"و"اللسان("البلدانو"معجم"اللوامع"الدررأبياتفيقوا

خصصهالذيلجدولافي(""اللسانموادلىإأشاروقد.تهاأبيافيهاستخرج

("اللوامع"الدررلىإأحالكما(،شواهدهيستخرجلم)الذيوالنظائرللأشباه

هذهلىإللاحالاتوسعفقدللعيني،خصصهالذيلجدولافي"البلدانو"معجم
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المكانوضاق،معينمصدرلىإالإحالابكثرتوإذا.الثلاثةالمصادر

:وقال،التعليقفيالصفحةأسفلفيبعضهاذكرجميعا،إليهاللاشارةالمخصص

نظر..."."و

اختلافهناككانوإذا،اسمهفيهذكرفقدالشاعربذكرالخاصلجدولاأما

بينالشاعراسميضعحياناو.بذلكصرحشاعرمنأكثرلىإالبيتنسبةفي

المصادربقيةأنلىإإشارة،التعليقفيأوبجوارهالمصدرويذكر(،)القوسين

اسممكانالقوسينبين5(0)رقموضعكثيرةمواضمعوفي.القائلاسمتذكرلم

لمالتي("سيبويه"كتاب)فيالخمسينالابياتمنأنهاعلىللدلالةالشاعر،

ألففيهفاذا،سيبويهكتابفينظرت:الجرميعننقلكما،قائللهايعرف

فلمالخمسونماوفأثبتها،قائليهاأسماءعرفتفقدالالففأمابيتا،وخمسون

.(1أيضا)المازنيعثمانبيلاالكلامهذارويوقد.قائليهاأسماءأعرف

34منهاموضعا،342تبلغسيبويهكتابفيالمنسوبغيرجملةأنوالواقع

الشنتمريالاعلمونسب،اسمهعلىينصولمالشاعرقبيلةفيهاسميتموضعا

فماموضعا.57..."الذهبعينتحصيل"المسمىالكتابلشواهدشرحهفي

رمضانالاستاذمنهانسبموضعا،242منسوبغيرذلكبعديبقى

"شرحفيالسيرافيابنمنهاكثيرنسبةلىإوسبقهموضعا،671)2(التوابعبد

عندالنسبةوصححموضعا،921فيالشاعرمعرفةلىإتوصلإذ،"سيبويهأبيات

النحويينو"طبقات(621)2/للعيني"النحويةو"المقاصد8(/1)"الادب"خزانةانظر(1)

.7(5)صللزبيدي"واللغويين

اللغةمجمعمجلةفيالمنشور"سيبويهكتابفيالخمسينالابيات"اسطورةبحثهفي)2(

بعدها.وما61صم(7491)94:2المجلد،بدمشقلعربية
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ابنكتابمحقق)سلطانيعليمحمدالاستاذونسبموضعا.31فيسيبويه

كتابفيالمنسوبغيرأنالقولوخلاصة1(.منها)موضعا54ليحوا(السيرافي

والمازنيللجرمينسبلماصحةفلاموضعا،خمسينمنأكثرالانحتىسيبويه

شراحعندسائداكانماعلىجرىاللهرحمهالمعلميوالشيخالصدد.بهذا

التثبتفيجبالانأما.اللهشاءإنذلكفيمعذوروهو،عليهوتابعهمالشواهد،

قائله.لىإنسبتهويحقق،الخمسينالابياتمنإنهيقالماكلفي

للفهرسة:الكتبمنمجموعةاختيارهسبب*

النحوية،الشواهدجميععلىتحتويأنهاالسابقةللكتباختيارهسببكان

هذهمنهاالتيوالمقطوعابوالقصائدالمناسبةوذكرشرحمنبهايتعلقوما

وذكرقائليهالىإنسبتهاوتحقيقبها،الاستشهادوجهوبيانوإعرابهاالشواهد،

لىإومدخلاالقديمالعربيللشعرموسوعةتعتبرالكتبفهذهفيها.الخلاف

دراسته.

شاهدألفمنأكثروفيه،النحويةللشواهدالاصلهو"سيبويهو"كتاب

عنايتهمكانتثم.بهاعتنائهممثلالنحوفياخربكتابالعلماءيعتنولم،شعري

377(،)تالفارسيعليبيلأ"و"الايضاح34(0)تللزجاجي"لجمل"ابكتاب

فيوشاهدا،161("لجملا"فيويوجد.(538)تللزمخشري"لمفصلاو"

العلماءألفوقدشعريا.شاهدا534""المفصلوفيشاهدا،034""الايضاح

الخوضاريدلا،خاصةشواهدهاوشرحالاربعةالكتبهذهشرحفيكثيرةكتبا

المقصود.عنبنايخرجلانهتفصيلها،في

882.ص94:4المجلد،المجمعمجلةفيمقالهانظر1()
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مالكابنونظم،""الكافية(646)تلحاجباابنألفالسابمالقرنفيو

العينيوشرح.والغربالشرقبلادفيإليهماالناسفانصرف،""الألفية(672)ت

(974)تقاسمأمبنو686()تالناظملابن،الالفيةشروجمنشروجأربعةشواهد

كتابهفيذكرهمنلىإبيتكلونسب976(،)تعقيلوابن76(1)تهشاموابن

،هشامابنهـ=،قاسمأمابن=ق،الناظمابن=ظوهو:،منهمواحدلكلاختارهبرفي

شاهدا.4921العينيكتابفيالشواهدوعدد.عقيلابنع=

كتابهفي"الكافيةعلىالرضي"شرحشواهدالبغداديالقادرعبدوشرح

كتبأوسعوهو.شاهدا579وفيه،"العربلسانلبابولبالادب"خزانة

والشعراء،بالشعرالمتعلقةللمباحثاستيعاباكثرهاووأهمها،لشواهدشروج

وغيرهاوأنسابها،العربخبارووالأدباء،الشعراءوتراجم،واللغةالنحوومسائل

وادابها.العربيةاللغةعلومفيباحثعنهيستغنيلا،العامةالمعارفمن

و"الايضاج""لجمل"اشواهدجميعيستوعبانلبغداديوالعينيوكتابا

هشامابنألفلماثم.القليلإلاسيبويهشواهدمنيفتهماولم،"و"المفصل

شواهدهوشرح،وشرحوهبالقبولالعلماءتلقاه("الاعاريبكتبعناللبيب"مغني

)مع3021المغنيشواهدوعدد.البغداديالقادروعبدالسيوطيمنكل

وأسقطشاهدا،987السيوطيمنهاشرحتكرار،بدونشاهدا649والتكرار(

لداعيةأومثلا،كالمتنبيعصرهلتأخربهيحتجلاممنصاحبهالانالبقية

بل،السيوطيعندوالتحليلبالشرحيحظلمالمغنيشواهدمنوكثيرالاختصار.

فلا"اللبيبمغنيأبيات"شرحفيالبغداديأما.تعليقأوبشرحيتبعهلاسرداكان

ابناوردهمماأوبهيحتجمماكانسواء،""المغنيفيوردممابيتايغفليكاد

.للاستئناسهشام
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جمعشرحالهوامعهمع"هوشواهدهبشرحالعلماءاهتمنحويكتابواخر

الشواهدهذهشرحوقد(.1شاهدا)1182علىيحتويالذي،للسيوطي"لجوامعا

همععلىاللوامع"الدرركتابهفي(1331)تالشنقيطيالامينبنأحمدالعلامة

."لهوامعا

القرن)منالشريفباقرلمحمدالشواهد""جامعكتابعلىأخيراواطلعت

انهمقدمتهفيالمؤلفذكر.2751سنةإيرانفيمرةلاولطبعالذيعشر(الثالث

علومفيكتاباستينشواهدعلىيحتويكانالذي"الكبرى"الشواهدكتابهأولالف

وبيانشعرائهاسماءوقصائدهاتماموذكرشرجهامع،والبلاغةوالصرفالنحو

المتداولة،الدراسيةالكتبمنكتاباعشرخمسةشواهدمنهاختارثمفيها.الشاهد

وشرحا،"النظامشرحو""،و"الشافية،"التصريفشرحو"،"الامثلةشرح":وهي

شرحو""،الكافيةو"،"لهدايةاو""،الانموذجشرحو"،القطر"شرحو""،العوامل"

"البهجةالمسمىالالفيةعلىشرحهبهالمقصودالعلوالسيوطي،"الجامي

علىنيالتفتازاشرحا("المطولو"و"المختصر"،"لمغنياو"(،"المرضية

شاروقوافيها،دونالابياتوائلعلىالشواهدهذهالمؤلفرتبوقد.""التلخيص

الفلاني،البيتفيأوالفلانيالبيتبعدمراجعتهالىإوأعجازهاالابياتأنصاففي

إمدادتأليفهمنالغرضلان،بهالاستشهادوجهوكذابالفارسيةالبيتمعنىوشرح

المتداولة.الدراسيةالمقرراتفيبهمتمرالتيالابياتبشرحالفرسالطلاب

و"الدرروالسيوطيلعينيو")"الخزانةأنالسابقةالكتبباستعراضلنابطهر

المعلمياختياروقعولذاتقريبا،النحويةالشواهدجميعاستوعبتقد("اللوامع

شاهدوخمسمئةالفعلىيحتويالكتابان"اللوامع"الدررتمةخافيالشنقيطيذكر(1)

دقيق.غيرعددوهو.المكرراتغيرونيف
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هو""الكتابلان"،الشجريابنليو"اما"سيبويه"كتابإليهاواضافعليها،

وغيرهللمتنبيمشكلةأبيات"لي"الاماوفي،عديدةبشواهدوينفرد،الاصل

أقوالوجمعبها،المتعلقةالمسائلذكرفيوأفاضعليها،وتكلمالمؤلفشرجها

.(1مجلسا)84فيأملاهاوقدوالادباء،واللغويينالنحاةمنكثير

السيوطي،يشرجهالمالتيالابياتمنهواستخرج""المغنيالمؤلفوراجع

تمولويتمها.لمولكنه"العربو"لسان"البلدان"معجمأشعاربفهرسةبدأكما

لىإالباحثينيرشدالراهنالوضعفيوهو.الفهارسمنغيرهعنمغنيالكان

المهمة.الأخرىوالمصادرالشواهدشروحكتبفيعليهلكلاموالشعرمظان

الشواهد:فهارسمنغيرهوبينبينهلمقارنةا*

يليوفمما،المعجمهذاالمعلميصنعبعدماللشواهدفهارسعدةصدرت

بينهاومقارنةهميتها،وأقيمتهاعلىليجماإوكلاموبمناهجها،بهاموجزتعريف

استيعابهاحيثمنبعضها،فيوالقصورالخللوجوهمعرفةلىإللتوصل

المصادر.لىإوعزوهاأصحابهالىإونسبتهاوترتيبهاللشواهد

الذي3(4*4"حاط14ول41)ثهسححالشواهدفهرسظهوراالفهارسهذهوأول(1

قصدهماكان.وبرونلشفيشرالمستشرقانوصنعه،م5491سنةألمانيافيطبع

والنحو،اللغةكتبوبعضالشواهدشروحكتبفيالمتفرقةالشواهدجمع

ثم(،الافرنجيةلحروفامن)بحرفالبحرثمأولا،القافيةيذكراأنفيهومنهجهما

ليالامامنينشرلم"ماالضامنصالححاتمونشر،فقطمجلسا78حيدرابادطبعةتضم(1)

،م5041/8591سنةبيروتفيثم(،7491)-12ع3مجالموردمجلةفيداالشجرية

/1341سنةالقاهرةفيونشرهجديد،منبتمامهالكتابالطناحيمحمدمحمودوحقق

اللازمة.الفهارسمعمجلداتثلاثةفيم2991
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علىالقوافيقسماوقدالمصادر.ثم،النسبةاختلافلىإالاشارةمعالشاعر

فالساكنة،فالمفتوحةفالمكسورةالمضمومةفيالقواعلىحرفوكل،لحروفا

كلماتأوائلعلىرتباهابلالبحور،علىفيالقواترتيبيراعيالمولكنهما

في.القوا

تعريبها:بعدمنهالنماذجبعضوهذه

لينبيتا(،1)42315/الخزانة:الغنويحنظلةبنسهم،بسيطأدبا،-

3032/-2جهوويل،075

،2/623،723يهسيبو:[1/03،61نهايود]جرير،فراو،باصاأ(لقدا

ابنشرح،806رقمللزمخشريالمفصل289،299،2/الشنتمري

9)1/19العيني،76485،595،906،0281،،1/92يعيش

،461(،ابيات)1/346الخزانة58،2المغنيشواهدشرح(،أبيات

الكشافشواهدشرح(،4)2645(،4)52الشواهدجامع،4/455

لاقشهريا3،قطة،2لجرجاويا،2301،412،236/الشنقيطي36،

3107،4/158/-2جهوويل،64

لىإأيضارجعابل،المعروقةالنحوشواهدكتبعلىالمؤلفانيقتصرلم

السيدالابن"و"الاقتضاب(،أفنديالدينالمحب"الكشافشواهدشرح"

أهله"غيرعلىبهالمضنونو"شرحاللعباسي("التنصيصو"معاهد(،البطليوسي

مثل،المتأخرةالشواهدكتببعضعلىأيضااعتمداكما(.الكافيعبدالابن

لجامي"واالكافيةأبياتو"شرح(،الشريفباقرالمحمدالشواهد""جامع

القطةشواهدهوشرحاللجرجاوي(،"عقيلابنشواهدشرحو"(،اللاقشهري

توسعاقدبل.وغيرها(اللفيومي"الذهبشذورشواهدشرحو"(،العدوي
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"القاموس"مدسماهالذيلينمعجمفيالموجودةالابياتفاستخرجا،ذلكفي

العربيةاللغةقواعدفيهوويلوكتاب(،ولول-حأكا!!ول1!ولل!أ3طأ*!لأ)ولهح

المتداولةالكتبمنوهما.ول(534كلةيي!طأمهس!33ء11ءحأأكا!!ول5)ح!ءول!ولءلأ

و"تاج"العرب"لسانشواهدمنكثيرعلىيحتويوالاول،المستشرقينعند

النحو.كتبشواهدمنكثيرعلىيحتوينيوالثا،"العروس

كتبوبعضالعربيةالمعاجممنوغيره""اللسانعلىالاعتمادالاولىوكان

جرياعليهما،اعتمداالمؤلفينولكن،وهوويللينبيكتامنبدلا،القديمةالنحو

نادرةكانتوان،للكتبتهموطبعاتهمدراسالىإالاحالةفيالمستشرقينعادةعلى

كتابمنباريسطبعةاعتمدالمثالاسبيلعلىفهما،ناقصةأوورديئةالوجود

لىإللاحالةإليهااضطراولكن،وأدقمنهاأصجهيالتيبولاقطبعةدونسيبويه

!بولاقطبعةبهامشإلايوجدلاسيبويهشواهدشرجفيفكتابه،الشنتمري

فيأللفتالتيالكتبدونالاصيلةالشواهدكتبعلىالاقتصارينبغيكانوقد

ولكنهما.السابقةالكتبلىإإضافةيفيهافليسعشر،والرابععشرالثالثالقرنين

الشواهد!شروحكتبمنلانهاالمتاخرةالكتبهذهعلىالاعتمادمناكثرا

عليهوعلقا،الفهرسهذابصنعالمستشرقانقامفقدأمرمنيكنومهما

رواياتها،واختلافالابياتنسبةوحققا313(،2-59)صمفيدةتعليقات

عددلىإاشارانهالفهرسهذايميزمماو.الادبيةوالمجاميعالدواوينلىإوأحالا

طبعاتللمصدركانإذاطبعاتعدةلىإحالومصدر،كلفيالموجودةالابيات

وردالذينللشعراءفهرساالمؤلفانعملوقدخطاء.وأوهامعلىونبه،متعددة

معرفةيريدلمنمفيدفهرسوهو34(،329-1)صفيالقوافهرسفيذكرهم

معين.شاعرشعر
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وعلماءالعربيعرفهلمذلكومع،م5491سنةالفهرسهذاصدروقد

سزكينقالكما،الغربفيالمتخصصينعندبهاللائقالتقديريجدولم،المشرق

1(.م)8291سنةألمانيافيطبعهوأعيد(.1/11:)2العربيالتراثتاريخفي

الذي"العربيةشواهد"معجمهارونمحمدالسلامعبدالاستاذألفثم2(

المعلميمنهجيشبهفيهومنهجه)2(.جزئينفيم39137391/القاهرةفيطبع

الاشعار:قسمينفيالمعجمجعلأنهإلا،القوافيترتيبحيثمنمعجمهفي

القافية.أنواعمننوعكلفيلحروفاعلىالشعراءأسماءورتبوالأرجاز،

كثيراينسبولم،سيبويهكتابمنحتىكثيرةأبياتفاتهأنهعليهيلاحظومما

فيالمواضعجميعذكريستقصولم،السيرافيابنعندالمنسوبةالابياتمن

منهاتخلوتكادلاالاحالاتفيكثيرةأخطاءوعندهفهرسها.التيالمصادر

فبلغعندهالفهرسحجمزادوقد.واحدةصفحةفيالأخطاءتتعددوربما،صفحة

)مثلالمشهورةالقصائدمنبيتبيتلكلتخريجهبسببصفحةستمئةمنأكثر

ووضعمنهاقليلةأبياتذكرعلىاقتصرفقدالمعلميأماوغيرها(.المعلقات

جميعورودمواضعوذكربأبياتها،الاستشهادكثرةعلىللدلالةنقطابعدها

وأالقصيدةلىإالاشارة:التخريجمنفالمقصودجمالا.إالمصادرفيالأبيات

فيالاشارةلامنها،موقعهاأوموقعهليعرفالأبياتأوالبيتمنهاالتيالمقطوعة

إلامنهفائدةولا،لهداعيلافهذاالمصادر،فيورودهأماكنلىإبيتبيتكل

ونماذجبالالمانيةالكتابمنجزءعلىالحصولفيلسعيهنصارنبيلالاخصديقيأشكر(1)

خيرا.اللهفجزاه،بواسطتهوصلنيممامأخوذالوصفوهذا.الفهرسمن

14فبلغتبفهرستهاقامالتيالمصادربعضفيهازاد،القاهرةفيلانيةطبعةلهصدرت)2(

.در
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وديوانلحماسةواالمعلقاتأبياتمثلالمشهورةالأبياتفإنالمصادر،تكثير

وكتب،البلدانومعاجم،والادباللغةكتبأغلبفيتوجدوغيرهاالمتنبي

معجمه،فيهارونالسلامعبدالاستاذفمنهجولذاوغيرها.لأنسابوالتاريخ

الذيالسليمالعلميالمنهجعنبعيدتحقيقاتهفيالتوابعبدرمضانوالاستاذ

.وغيرهالميمنيأمثالالمحققينكبارعليهمشى

وفقهوالصرفالنحوكتبمنكتاباثلاثينللفهرسةهارونالاستاذاختاروقد

منأوسعفهو("0العربيةشواهد"معجمكتابهوسمى،والعروضوالبلاغةاللغة

وشواهدهالنحوكتبمنفقطكتبتسعةفهرسةعلىاقتصرالذيالمعلميمعجم

فيالمذكورةالأبياتجميعفهرس(المعلمي)أيولكن،والبلدانواللغة

اقتصرالذيهارونالسلامعبدعكسعلى،المغنيوشواهدلعينيو(""الخزانة

بينة،زيادةالمعلميعندالابياتفزادت،فقطمنهاالنحويةالشواهدفهرسةعلى

فيلباحثونعنهايستغنيولاعرضا،فيهاوردتالتيالابياتمئاتعلىواحتوت

تهم.دراسا

صالتهاوالعلميةقيمتهاعلىبناءكانالمهمةللمصادرالمعلمياختيارإنثم

منلكلينبغيوهكذاوالنحو،الشعردراسةفيعليهاواعتمادهمالعلماءوثقة

واللغة،النحوفيالكتبأمهاتعلىيقتصرأنوالشواهدالشعربفهرسةيقوم

التيوالحواشيالكتبذكرفيالتوسمعدونالاستشهاد،فيالاعتمادعليهاوالتي

ينبغيفهذه،المتأخرينعندإلاالدراسةفيعليهاوالاعتمادتداولهايكثرلم

وأوجلهاوقيمتها،أهميتهافييزيدلافيهاالشواهدوجودفانعنها،النظرصرف

("الذهب"شذورمنالشواهدفاستخراج.السابقةالكتبفيموجودكلها

و"حاشية،"الصبانو"حاشية"الأشمونيشرحو"،الازهريلخالد("و"التصريح
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-وغيره(1)هارونالاستاذفعلكما-المتأخرةالكتبمن.وغيرها.".العليمييس

ولم،الحديثالعصرفيوطبعتحققتالتيالكتبوكذلكنفعا.يجديلامما

كان،والمؤلفينالشراحقبلمنبهاوالاهتمامقديماالعلماءبينتداولهايكثر

"،و"المنصف"،لخصائصو"ا"،"المقتضب:مثل،أحسنعنهاالاستغناء

فيهاالموجودةهدفالشووغيرها،..."و"المقرب("و"الإنصاف،"و"المحتسب

قليلة.أبياتإلا"محنهايشذولاالشواهد،شروحكتبعامةفيموجودة

فهرسةفيمشكوراجهداهـارونالسلامعبدالاستاذبذلفقدكلوعلى

النحولكتبالمحققينوعامة0عاماأربعينخلالالباحثونمنهستفاد1والشواهد،

.الإحالاتفيالاخطاءلىإالتنبهدونكليا،اعتماداعليهيعتمدون

والباحثونالعلماءمنهايستفيدعلميةفهارسالسابقةالفهارسكانت3(

وعلى.منهاوالاستفادةمراجعتهاعليهمويسهل،فيوالقواالعروضيعرفونالذين

قامواالتيالكتبأواخرفيالشعرفهرسةفيالمحققينأعلامجرىالمنهجهذا

الاقتصاردونبتمامهابذكرهاالشواهدبفهرسةفقاموابعضهمجاءثمبتحقيقها.

"معجمحدادجميلحناالأستاذفصنعالبحور.علىترتيبهاودونقوافيها،على

جمع.م4041/8491سنةالرياضفيالعلومبداروطبع"الشعريةالنحوشواهد

الأشموني""شرحلىإ"سيبويه"كتابمنبدءاالنحوكتبمننحويشاهد0038فيه

نصافوالرجزوشواهدالشعرشواهد:أقسامثلاثةوقسمها،929سنةلمتوفىا

ثم2(253-5)صأولاالشواهدجميعوسردمسلسلا،ترقيماورقمها،الأبيات

غيرهمنجمعاهووماقدرا،اعلىهوما"المصادرمناختارإنهمقدمتهفيقالانهمع(1)

".الفائدةفيوأجزللفنفياصلهووما،واشمل
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الشواهد،موضوعاتفهرسعملثم782(،-572)صالشواهدتخريج

والمراجع.المصادروفهرسوالرجاز،الشعراءوفهرس

الدواوينلىإفأحالالشعراء،لىإالابيابنسبةبتحقيقالمؤلفاهتموقد

الشاهدكانإذاوبئنوغيرها،والبلدانللغةوالادبوكتبالشعريةوالمجاميع

المصادرفيالشاهدروايةباختلافيهتمولم.منسوبغيرأوالمصدرفيمنسوبا

فالمكسورةفالمفتوحةالمضمومةفيالقواعلىالشواهدورتبهالمختلفة

أوائلعلى،القافيةمنالاخيرةالكلماتلىإبالنظرمنهانوعكلرتبثم،فالساكنة

.الكلماتهذهحروف

بسبب،وشكلهالشعرضبطفيالاخطاءشيوعالمعجمهذاعلىيوخذومما

فليس،المؤلفذكركماالنحوشواهدعلىمقصوروهو.الكاملالشكلالنزامه

أبياتففيهما،هارونالسلاموعبدالمعلميمعجميبخلافغيرها،أبياتفيه

التناولسهلفيهالموجودالشعرقلةمعولكنه،النحويةالشواهدغيركثيرة

الشواهدنسبةلتحقيقومفيدالشعر،وبحورالعروضيعرفلالمنوالاستفادة

واللغة.الادبمصادرلىإالاحالةمعفيهاالاختلافومعرفةالشعراءلىإ

الشعرية"النحوشواهدفيالمفصل"المعجمبعنواناخرمعجموصدر(4

سنةبيروتالعلميةالكتبدارمن،يعقوببديعإميلالاستاذإعداد

والفرق،السابقالمعجممثلبتمامهالشاهديوردأيضاوهو.م1341/2991

:وجوهمنبينهما

المفتوحةثمأولا،الساكنةالقوافيعلىالشواهدرتبتالمعجمهذافي-1

القوافي،منالاخيرةللكلماتأيضاهناوالعبرة،المكسورةثمالمضمومةثم
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لاخرهانظرارتبهاالمعجمفهذا،الاولالمعجمترتيبعكسعلىترتيبهاولكن

لها.اودون

المراجعة.فيأسهلوهوحد،وموضعفيالتخريجمعالشاهدذكر2-

شاهد.لكلالبحرببيانتميز3-

بيت.كلعقبالاستشهادوجهذكر-4كا

بالنسبةقليلةوهي،السابقالمعجمفاتتالتيالشواهدبعهزفيهاستدرلنبوقد

فهيمصادرهالىإوالاحالةنسبتهاوتحقيقعليهاالكلامأماالشواهد.لعامة

تهاهطبعاواختلافالمصادربعهزتغييرمعتقريبا،المعجمينفيواحدةبطريقة

عينيه.بينماثلةذلكشواهديجدبينهماويقارنالمعجمينلىإيرجعمنوكل

عليهوزاد،الأولالمعجمعلىأغارالمعجمهذاصاحبإن:يقولأنلهيجوزو

لىإونسبهثانيا،إخراجاخرجهو،ذكرتالتيالاموربعضولاحظالابياتبعض

بالسرائر.أعلموالله!نفسه

الأصل:وصف*

،[194]5برقمالمكيالحرممكتبةفيالمعجملهذاالاصلنسخةإليناوصلت

بحجمبالهندتصنعالتيالدفاترمنمسطر،صغيردفترفيالمعلميبخطوهي

الشيخ،رقمهاكماصفحة016فيمنهاالمعجميقع،صفحة168فيسم،ك!0216

بيضاء.وبعضها،والاحالاتالابياتبعضفيهاكتبصفحاتوبعدها

ذكرعلىقتصر1وانما،مقدمةولاعنواناالمعجملهذاالشيخيجعلولم

لىإصفحةكلوقسمالدفتر،أولفيشواهدهابفهرسةقامالتيالكتب

حروفلىإللاشارةالاول:فاصلةبخطوطبينهاميزأعمدةأوجداولعشرة



والثالث،البيتاخرمنقطعةأوللقافيةوالثاني.(،..بهبببأ!)أالقوافي

الاساسيةالمصادرلذكرالعاشرلىإوالخامسالشاعر،اسملذكروالرابعللبحر،

.أخرىمصادرمنأحياناإليهاضافوما

منهاالأولىوالورقة،الصفحاتبعضفيالبللأوالاهتراءأصابهاوقد

الأبياتنقللانه،المؤلفعليهاشطبالاولىوالصفحة،أسفلمنثلثهامخروم

الدفترمنصفحةكلفيالاسطرعددأنومعاخر.مكانلىإفيهاالمذكورة

أكثر،أوسطرا35الدقيقبخطهأحيانايكتبالشيخنإلاسطرا،18المسطر

فيويضطراليسار.لىإاليمينمنبينهمايمدهبخطوإحالاتهماقافيتينبينويميز

وأعلاهافيأوالصفحةهوامشفيوقوافأبياتزيادةلىإالاحيانمنكثير

أسفلها.

علىدقيقاترتيبامرتبااخره،لىإأولهمنتاماالمعجمهذاإليناوصلوقد

وقع)التيالاساسيةالمصادرفيالموجودللشعرمستوعبا،سبقكمافيالقوا

إلاعليهيعثرلم،الباحثينلدىمجهولابقيذلكومعتقريبا.عليها(الاختيار

بنعمتهالذياللهفالحمد.المكتبةفيتفهرسلمالتيوالدفاترالاوراقضمنأخيرا

.لحاتالصاتتم

التحقيق:فيعمليلمجبما

لان،الشيخإليهاأشارالتيالمصادرمراجعةمعالاصلمنبالنسخقمت

الكتابوجعلت.منهكثيرةمواضعفيالقوافيفيالكلماتتظهرلادقيقخطه

لجداولابجعلوذلك،والإخراجالطباعةلسهولةعشرةمنبدلاجداولأربعةفي

اختارهالذيبالرمزمصدركلباسمفيهصرحتواحدا،جدولاللمصادرالستة

المؤلفوضعه)الذيالاوللجدولاعنواستغنيت،الكتابأولفيالمؤلف



)التيفيالقواووضعتالسطر،وسطفيحرفكلبدايةبوضع(فيالقوالحروف

حسبالمناسبةأماكنهافي(المكانلضيقسفلهاأوالصفحةأعلىفيكتبت

لىإمناسبةغيرقواففيخطأذكرتالتيالابياتبعضونقلت.المؤلفمنهج

عليها.التنبيهمع،الصحيحةقوافيها

لىإالاحالاتوصححتالمصادر،بمراجعةقمتالنسخمنالانتهاءبعد

بينوزدت،الهامشفيأحياناعليهالتنبيهمعخطأ،فيهاوقعإذاوالصفحةلجزءا

قامالتيالمصادرفيذكرهاالمؤلففاتالتيوالاحالاتالابياتتلكمعكوفتين

بينثبتهوالمصادرفيعنهبحثتمذكوراالقائليكنلمواذابفهرستها.

جعلوقد.ذلكعلىنبههـتالبحرذكرفيسهوحصلإذاوكذلك.معكوفتين

مستفعلنمستفعلن:وزنعلىكانإذالمشطورالسريعمنالرجزأكثرالمؤلف

المطولة.العروضكتبحولهالكلاملتفصيليراجع،قديمفيهوالخلاف.مفعولن

ومنهجالمعجمبهذاتعرفالتيالمقدمةهذهكتبتتحقيقهمنالانتهاءوبعد

منمجهولاجانباوتبرز،البابهذافيالتاليفلىإسبقهوتبينفيه،المؤلف

العلمية.حياتهجوانب

منبهقامماعلىلجزاءاأحسنالمؤلفيجزيأناللهعوادالختاموفي

الاستفادةلهموييسر،المعجمبهذالطلابوالباحثينوينفع،وأهلهللعلمخدمة

مجيب.سميعإنه،بواسطتهواللغةالادبكتبأمهاتومراجعة،منه

كتبه

شمسعزيرمحمد
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لمختصراتواالرموز

.9921بولاق.ط،البغداديالقادرلعبد،الأدبخزانة=لخزانةا

.6131بولاق.ط،سيبويهكتاب=سيبويه

كتاببهامشطبعالشنتمري،للأعلم،الذهبعينتحصيل=

سيبويه.

.9413حيدراباد.ط،الشجريلابن،الشجريةليالاما-الشجريابن

.2132القاهرة.ط،للسيوطي،المغنيشواهدشرح=المغنيشواهد

للعيني.،الالفيةشروحشواهدشرحفيالنحويةالمقاصد=العيني

الخزانة.بهامشطبع

.م0187-1866ليبزيج.ط،لياقوت،البلدانمعجم=

.7013-0013بولاق.طمنظور،لابن،العربلسان=

حياءدار.ط،هشاملابناللبيبمغنيعلىالاميرحاشية=

تاريخ.بدونالقاهرة،العربيةالكتب

الامينبنلاحمد،الهوامعهمععلىاللوامعالدرر=مع

.8321القاهرة.ط،الشنقيطي

حرب
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ء2لا!!صصحص----كا"37كا*كا3عكا-!-لأءلمء*-ء"7ءلإيرص36-،!ث!ءع*اصصحاص!

،،31!!4*كر*.،ي!"ع-"جمه،*،/-6

كللمأ!3ءص-*كالاح

-ى-كاكا-دكا!رمم!مصرهم-!صثليم!4!ته!كاصع!ء3 74"صكاجص،؟!،!،4-!ععور/،صء-
كاء!سرو!!!!هبسرر*"ص

كا33لملم-"*3،ركا-لمعكا"ىء!،جحف!ء*ء!-*عءكا،.ممد4ىكا-3

!"!-"كا3؟كا!-ءكاعرر*3!حكل"--صصر!صكسهيمء،?لمور!*صصكا،كاص!،ل!ء"3-*ء"كا

ير!ترىكا"ص3/"ىلأ!ءوكاكا3كاص2"؟ه.صء84*لميمبئ!،لمكو،جصريرقي"كاء"ء/كا"1ءص؟ء !!!ءض/!-ء!!عبيم"!/ى3"!ى!كاكاءكا/يمصه!3لم41لورء4"

يرجكا3ص"كا،ء"كالأ-لأ.كا*صس.ء?،؟?!رو*?ى!"رر،كاص*كالأ*كاء"؟كا*ييك!/ص/1لأء/3،،/ء

:"!تن%""؟تر"ين"3"ئنتنى3ج"ضص/ص/ع*.ء.---د------لم.خ!ك!رو

لآ!زر/3كالم؟،كاكاءكايرء!لملمث!ث!مق4!?*3تن"

-----3!س؟لا-ير،(كا"عكا،ع!"؟صج،/?ء"*-

!ء/"ع!كاصء؟!كاكا.8؟ء،/ج!؟ص!

-!"صكا"،ء/صءكأكا"كاصلأءسكاكاصص-*!.---.-!!،ممونا!-!لا،!،اء

!،ل!صيرءكاكاء"ص*"3---------ءكاءص"سقء!!خ!"1"ير،ررىآءين-!ض3؟،9-

"،كا!!"كاكا!"!كاج/!،آ48؟إكلجم!ييععكاء3"!بم!كا!أ

"!3يرركااكا/3"ءيرصصصكا!؟ء

ءكا؟!!خهولممهه!ى!"و*1!ع*كاكاءعءلمهسم!7-برءص--.كا---3-لم*!كا/!صصى/كأصكا!،"ءىص"!31!كاس3*ص3!!صء!3""ص?كا*ىرركا!؟ررسء-

"كا/كايرش؟"3جضج%"!يرتنئر"ضلأءيرى

ير"،كا!عض؟-""ء"،+وىءكا!:ءج"!"أيركا*ءكالمكا*عءكاكاكا-ح!م!ث!ش!كا3ء!6،لمروكك!ثهءا?يرث!ىءص،،!

19!يرص-لأ"-،-"!*كا-!،ء،!كا،!رركصه!هورءكا،،ير-خ!ه!*"ء!س!!-،!3!ءكاعء.ء،لمءر"!4،صع!

!روكل،ضعى!و؟3قيقي3-أ-كارص3

كا/"كاكاجكا--ء--حسه!/ح*!"سمبمء*ر*برء

لأ!*3?!ونمكل!ك!ص.ع303ع!3ءء3؟صكاكاء3:كابن-*4ء-لا،7!ص،أ،.ءج-3ء!!1

-ء3لا3!*،3!قيص-3لا3!337صءىص

ء؟!!؟!يميوسصلم!3كا-5!!ءص3ل!*ءلأاكا!؟3!ص-3لآكا/"،ى!"ى-"

!!كا!**كا!ر!ص!!*!"/،كاكاكاكاصسبر،33ء-لا/-كا3،ص""صءرر

333-!؟!يى3"صقي!؟!بربم!"صءى"ع1*ع!تن؟ء،!د!!ر!3لأ3ء،كاى-،3!



كا7صءررتةءساكاتمحاكاكاىكملاءكاصا--ا!جموصك!شكللملأ3بم!رج،"ر!ئشلأ؟/ثر

ى،"لممصي،ج!صئصىثط!لملم!يمب!تم!رسثز!ءا!لار

!4ير5رعء!حمعرسد3سحععءء

ممهـعهصصملمبوم!صبزكرمم!!*ءمي4سهت!::أ

ل!"كا--كالمءيرلما؟!ه!شلأ!بم!،/!س!؟لمك!كم!!!3،مضكلثنتىصء.آأصأ!ؤت!نجل!ور،،\-لا*-!،

3س؟؟..3.03س-ص:علالىس-مممرهى

!لألم"لمء4لآ؟كاورك!عركا9!ئئ!ث!*ك!ئمو8ئر-3برصتجكا!ع%صرجميم

-2صير4!،أيرا3\*"كا!"حيلملأكاءأخمص(عوكا!،!!خ*ص/كا!،/ا!ير!-أس-!لا؟

،إ؟!لمالم"ع،ل!؟ءلملمقي!ءلأكا،4،!ص"كاصكا.ثر!-3-3-غ!:صبي!4ىء3،

سهىلا،ء-!-سرع/صء
الممكيمءلأ

""4،،كاكااء

ك!4لأ،!لا/!تت،454"ك!صكا-عسء!

-"كرىكا/7!3كاكاصك!-4لتس!ص!!يء!عحر!روءلا!/!ور؟س!ءاكب9كاسلأ،ءررولهـ؟كاء*!-3لا-!خهـئزكص



9ق!كا!!1كاكا*ير-لاكاءيزبن"-كا?7-،/ءلاكاسص!لآلأ!ير!ا!?ص،!""خلا!3"،!36"ءصكا،ى/!ء:لمد؟ض+لأيم!قؤ-كاكا

-كاصبر?+لأءبربرء4(ءقيلم؟حيقهكل!!ا!3!

،ىكا؟؟ء!،يرير!وقيسف!بر،كا"*يركل

كا*رء؟ا!؟صير44لاث!برص"23لإ،ءكؤهك!يزج!ىكىكاءيريمبريصركوكى*ل!

يميههثيهم!ش!تغت!!يرىكتبنلمض3عكالأشثر*سثنير"لإثم--بر=رزعرز"3،عكا3*3لا-ىتهس!!صش-ش!ءكاكالأ!
ك!ء3ءكاصكاس!ء3!ع؟!،س؟ع-"كالا؟كا"-كا-ض:-4

!ءأص.ءصكالاصلم:3عءا/لمكاش*ء2ك!لمتز"ضثد!!!يهـبر!ر!هفىصكاكأ

---حنن-سكثىلأصعكالم!33--كاءعكا-"3!-رزسخسكا"ص"ءسهس"سكا!*صلأسككلؤش*ء

ي!كا!/لأى!صص8---*

"-*--ءص-*"حالحكهسممم!بهسيههكهض-صك!لمهسسل!-عحم!صر!-ح!عحىكاص"كاكا!كلمم!!رليآ!برءسممكل،صى،*.

ة-ل!ء-رليير-ير---!
صء--3-----كا-ص"-ء.-؟عبر!تص4صإأ!بر-!!مح!مم!ك!ءجم!3كميلملم*،أءأجموكيممص+"صءص"ءى(

ك!سس!---رر؟كا133-3-ء33؟-!!!ير؟س

*.!،!"-حهيء،-3!م-؟سكوأحصر،-كخ(4004لمءص/كل--ى،كا?ء+-ء.3.

2+!لاس"أبر!كو؟-ء".3!*ئمرر!-ة-!

سه!"،صكا،-،!بهحرعلأعكاكاء-ع!-سبر------*-!كص!+،ى،ءمميكا-!سيهكو!ؤ!يم!و!مم!ضجممعلم؟!تيلاا"إمحوصقيع!ي؟بر-كا!فيل!!43عكليروو

"-----?ص3ص3-ء-صء-!سكاصس*"/صكاسكا!-ع-كاكاشع-ءلأ-كارر*3كا!*لمتيص!3-ص-*س*ىصء!*ه!صرى!!ى!يئلميكا!"!كا

-"--!--صس+كائكمص"/!كالا"!ع-عكاء---كا!،!ءعلا"لم!-كا،،ئج!/*كا"ص!-صكاعء،صل!ي!لأكا"3تنكأبههئي!يز3ير-ء-كاضير*3كمكل?؟كا"ثق!وا،كاكأل!كا

عهتمصصصب!-!4ء"ص-"زوكاكا!بم!اير،،3ءىص!وبهب!"ص!ص!-!ضكاءغ3!

أ-،لا3ى!?%ص/لاء-%4!م/ءا*دكأ:-.جم!كا33--ثبرشئ!؟كا-ء،

--ء-عه--جه!!ح!هلا----ء--*3لم!ص.-3ء-صكربء،حؤق!لمصمم!3--كأ-؟د+-...صكاةس?"-كا3ص؟

بر[ء ل!!ءصيهم!صء-يه!-*يراو!

---ء-07ش-3ءبرصو7لاكا3!-3صلا-ء-ىكاكا!لم--!كاعكا/!جم!كأكاكا!ئسرصكرصءرر"؟-كاعلى7خزر!-؟حكا+ءسىص!؟ل!تر3/

؟3*رلملمءىآع"لحلمير!ثم!4-بربرصصص!ءكا،?كا"كا"يربر،!زو

حمى
ء!برصتركا

ر"ءص3كاكا-3كاص!-ىممص"صع*-كاعلأ؟،"!ءصكا!?المححكل!ص!)-"لا!تهثو!ص"و*سوحكه!كمسصكل!ء!كا*ى!ء -"---3-3صء!ء!،*"ور!*ررء//-!!ووء!!"*!كا!،ء*ص*صبرءص""ر

/3::3"كا-ءبربرلم؟،عص3قى!ه!!لم4ضآ-!سيهحصعبممملم3،أأ!؟ككممئ!"!3لأرو"ص!!،3،لم؟"كا!

ررءس!بحه!صصرر؟!!2"ئنسء!-عع*كاص3سع/لا-،،كاكا!33------------37-"--كا*-3ء-لمصمم!-برءكثرصلم!عو3تخثى"*

3ص?-صكاءصكا،قىاإأ11لم،كاييح!ص*!!بركاصصء؟!جمبر"

ص:3--سصه!ص!3!س4-ص-تن،ء-!سكابسص33ءكاكا!كاس--"!ص--+----!--!----كا3لأ!؟-كاء"+برصكا!-!------.-

ءأ!ص-!.اعم!?ةلم!ورع.صبرك!!رمر

ير؟*2-ص11*؟يركا!كاكاكاكالا-*

ء-لاص-،ع!ص"!"كا!لا،ء3!!ص!؟لا*"س!كلكس3ء"كا3كا37!سى"كالأكاءكا------حي--"-ءرر3،+-"ءلم!*ءسءكاكائتن1كا!!!يرلا*ص-،ءش"صتنك!لمكاكص"!

كاءكا!كا!33!--دص-3(3لاكا!.لأبرممر!كاع!ر!3ىكا--دكأء!!،ء

؟!،لم33س"كا.عيكا"كهش"/-تن6!ء"ع!كايىد"*لأ!/!"ص!":ى!!بر؟،*

ررحكل3!كاكاكا?الملمك!!ممع!3كالا-كا-لا؟ءكاكا""!/ص-ص!،!"03صى!لا-3كا،3"رر3،حهي!"ءسهض!ءكا،"!?كا،-ا"

3*-:كث!-*ع*يرى-!*علأكا"!،ورى.-!،لم*مرءاكلم!كم!لمور4ك!بر!ح!مميجمر!هكلمم!يه!لما!ءير/ص"""كاصتر

؟*في،ررص:3?كاكا-،!ءهمحمع!صكاكا*ص*!طوو"لم.سصعك!هر/!كا"صكل؟ء

--حمج!ص-ء!صء!-أ-ص*!"!!،كاكا/!!-/-سرر!كا3ء3لاكا5لأ!كا*-ص*،-لأءكاصليبم!س!سص2س---

3ءكا!*34يرج،آكاح!كأص!؟ابرلا3؟3كص3

صهي!س!*3!كا-كاكاءكا"-كا3يرصصء3-كاكاى!

!5ء!ص!ء!!كاص3رزكالاص،ع--،*صصلمركاير
صكا!لمكا-3//ع!3ءو،لم!!ء--لا!--لم-4--كالمكا3"3كاعصكا"ءح!"3ور-!

كا"كا"كاقي؟خصءص"33،كا?*3ءالميهر*4-كاقيء-كش.!؟زر،ض،ممؤير"ص3ص؟كاصيركا-

صترلإ!-كا!7كأء*تن؟كعءخ-!!/يرء*؟:ءزرص1/زر3-ع4كاكاكاكا؟-*"صء،ر!ر-3ص!ء

(رر،"؟؟كأتربنكأض!!ررضتربر-*+ءصءيز-كاكاكا-؟ء3"كاءكاكاكاكاصيرس!،-ء،،صضبرزلم33-3ءوص--!،!لأ"ءع!"!*"!ثهتههتب!ههجه!لشين"حسمسححزكاكاءصءكأكاء؟!كابص!3،،جزر!؟ا!-?"صص

في?ى،صخروء!لمصبررر1كأ"ر،بر!صكا"لأص+3-صصلا4لمثيكا؟كيربرر""!دكرءىلالأ/ءقيصكاير،كاكاكا"ء!
"!ء""ؤ"!دخ،*كاصسحبرصكس،"و

كا،صلاىكأكا3زرى-!+الايركاحؤير!،يزررصعء!!!!!،،كا33لا"ءير3ع*/"3!3!؟"!"ل!

3كارلا3"!3؟"-!"وورز!ء"ص/!ك!ك!وكاكاير(
كئن!ص*زو"ص??!ي!صقي/صيرلمجتم!س!يز/"4لمعح!3كاكا"ر3ء3"ىح!ير!ضغ3عىء،-رىص"رص،عكاكا،في

كاكا"شكاررعوص?!ء*زركا"عىكاصشص3"دء!صى،! كايءص3ءصصء!ثهلا!كأ3"!ى+عىء3"ص-عكا3لأ3ءجميير"كاءيمي!يرك!تح!!جمىيردكا"ء

يهورء!سءكأرزخررء31عص*!؟برررج!3كأ،-كا3،ءسكا-!73كاكا-ص!ل!!ءر3ص-،38؟--وكا!

!ءسكا*ء!ىكا،"!كا!؟برلا!صكاكا-3"صكا،ء3صص?!-،-ء،3!ص"3سء!"1"ء!"

3*!سبرحس،رررر*33ءسررعشروخيض!مرزكالاكا%إ!كاقي2ء2!قى"كاصصكاس!مونرلممم!قئخ!!صكالأ!3
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