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لولمجه

المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرفيَلئهالحمد

..الدينيومإلىبدعوتهدعاومن،وصحبهاَلهوعلىع!ير،محمدسيدنا

وبعد:

ولأعلامها،حقَهمإكالر-اتعرفالتيهيالواعيةالأممفإن

ولتنسج،لأأوفأبفضلهماعترا،ريخَهمتاوتخلّد،ثارهماَفتسجل،منزلتَهم

مبلغألمالجانبهذافيأمتنابلغتولقدئانيأ،منوالهمعلىالقادمةالأجيال

تاريختسجّلوهيتاريخنافجرفمنذ،عليهتزحمولم،إليهتُسبَق

جاءحتى،مشافهةالرواةويتناقله،ذاكرتهاذلكتعي،وابطالهاأعلامها

منتفننأ،فيهاوتفننت،والتراجمالسيرتدوينفيفبرعت،التدوينعصر

و)سيرة،الجوزفيلابن(الخطاببنعمر)سيرةمثل،بعينهملأفرادٍسيرة

الحكم،عبدلابنالعزيز(عبدبنعمرو)سيرةأيضأ،لهالعزيز(عبدبنعمر

محمدبناللهعبدولأبي،المغربيئَسعيدلابنطولونبنأحمدوسيرة

حنيفةابيمناقبفيالجمانو)عقودأيضأ،(طولونابن)سيرةالمديني

إلخ....وغيرهللبيهقي(الشافعيو)مناقب،للصالحي(النعمان

)طبقاتمثل،الفنونمنفنفيللأئمةتراجمأوسيرةومن

و)طبقات(،الحنفيةو)طبقات(،الحفاظو)طبقات(،المفسرين

الصوفية،وطبقات..الأطباء(طبقاتفيالأنباءو)عيون(،الشافعية

إلخ....الشعراء(و)طبقات،(والنحاةاللغويينو)طبقات



تراجمفي(الروضتينعلى)الذيلمثل،بعينهلقرنِتراجمكتبومن

(،الثامنةالمئةأعيالىْفيالكامنةو)الدرر،والسابعالسادسالقرنينرجال

المئةأعيانفيالسائرةو)الكواكب(التاسعالقرنلأهلاللامعو)الضوء

إلخ....عشر(الحاديالقرنأعيانفيالأثرو)خلاصة،(العاشرة

المصطفىداربأخبارالوفا)وفاءمثل،معينبلدلأهلتراجمومن

و)تاريخ،بغداد(و)تاريخ،(الأمينالبلدتاريخفيالثمينو)العقد،عنَي!(

.(شنقيطأدباءتراجمفيو)الوسيط،(دمشق

الذهب)شذراتمثلالسنينعلىترتبقدوهذه،عامةتراجمومن

.(لأعيانا)وفياتمثلالأسماءعلىترتبوقد.ذهب(منأخبارفي

وفنونها.بأنواعهاالأنسابكتبالبابهذاومن

تفئنأ.أعلامهاوتخليد،رجالهاتراجمفيأمتناتفئنتلفد،نعم

!ي!هي!يم

ضمنينشرفهو،البابهذافييقعأيدينابينالذيالكتابوهذا

محمدالكريمالأخلهانَهدَالتي(،معاصرونومفكرون)علماء:سلسلة

سلسلة:نشرفيفضلهإلىفضلاَبهاليضيف،القلمدارمؤسس،دولةعلي

.(المسلمين)أعلام

رقمالكتابتتمأنوأوشكت،سنواتمنذبدأهاالتيالسلسلةتلك

وأعانه.اللهوفقه(001)

"!هي

العلامةالكريمالأخسيرةنقدمهالذيالكتابهذاوموضوع



بهمسعدالذينالأفذاذأحدوهو،مضجعهاللهبزدالطناحيمحمودالدكتور

،حصادهوأوان،عطائهوقمة،نشاطهأوجفيوهوعنارحلوقد،عصرنا

-ثُلْمة،العربية-قلعةالفلعةوفي،حسرةالقلبوفي،لوعةالنفسفيفترك

محمدمحمودالشيخشيخناالعصرعلأمة،وفارسهاالعربيةشيخقبلهرحل

الخطبهذاظلمةفيالأنظارولكن،الأركانوزثزلت،الحمىفريع،شاكر

علموارثكانفقد،وعوضأخلفأ(الطناحي)محمودبتعلقت،المدلهم

له،ملازمةوأكثرهم،بهواخصهم،إليهتلاميذهوأقرب،شاكرالشيخ

.لمشاعرهراكأإدو،ئلهخاحساسأبدوإ،بمناهجهإحاطةو،بعلمهواعرفهم

حصن()الشاكريةالمدرسةامتدادفيوالأملالرجاءالطناحيكان

فخرهو،متكاملكاملأمةتراثعنالدفاعوقلعة،والأصالةالعربية

مستقبلها.وضوء،حاضرهاوسزُ،ماضيها

الفجيعةهولفكان،الطناحيعنارحلفقدنافذ،اللهقدرولكن

تعلقناكنافإذا،واقسىاشدكانتبل،شيخنافيالفجيعةلهولتجديداً

الطناحيمننجدلاالاننحنفهاوأملاً،عوضأشيخنابعدبالطناحي

.المستعانوحدهواللهوخلفأعوضأ

فجيعةكانتبل،فقطعامةفجيعةالطناحيفيالفجيعةتكنلم

مجردلقيهحتىاو،إليهاستمعأو،لهتتلمذأو،عرفهمنلكلشخصية

،بحلاوةعليهماللهانعمالذينالقلائلمنكانالرجلأنذلك،لقاء

ناإلايراهمنيملكلا،عبادهقلوبفيحئهاللهيقذف،وسماحة،وطلاوة

توفيفقد،عزائهومجلس،جنازتهفيكانماذلكواية،ويعشقه،يحئه

وزحامها،،بملايينهاالقاهرةَخبرُهل!حتىساعاتإلاهيوما،فُجاءة

عزائهسرادقفيوتضاعفت،الجموعوداعهفيفاحتشدت،وعجيجها



قوةتدفعهاولم،قاهرةإيالةتسُقهالم،الحبإلاجمعهاما،الجماهير

.قادرة

الصحف،فيلاتالمقاوتتابعت،ئيوالمراالتأبينحفلاتوتوالت

)جُمعتلحبالاإدفعهاما،بهحلعربيبلدكلفيبل،وحدهامصرفيلا

لطيفأ(.سِفْراًفكانت،المقالاتهذه

ب)غلامأحدهمتسفىأنبهوتأثرهملهتلاميذهحبمنوبلغ

السلف.مألوفعلىجريأالصغير()الطناحيباسمواَخر(الطناحي

خيراَ.فيهوعوضنا،مضجعهوبزَد،الطناحياللهرحم

!ه!ه!ه

الذيالنجيبوالتلميذ،الحبيبالابنفهو،الكتابهذامؤلفاما

صلتيتوثقتلذيا،لعلاونةاأحمدلأستاذا،بتلمذتهوأفاخر،بأبوتههيابا

لذةذاقالذي،الدؤوبالباحثفيهعرفت،سنواتعشرمنأكثرمنذبه

العاشق،المحبإقبالعليهوأقبل،نفسهوكل،وقتهكلفأعطاه،العلم

عنلهوابان،أكنافهمنلهووطا،ئمارهمنومنحه،العلمعليهفحنا

التفكيريطيلبل،متسرعولاعجلغيرمتئداَإليها،فدَلَف،دروبه

ويستقصي،بشبيههالشبيهويقيس،نظيرهإلىالنظيريجمع،والتأمل

ومن،اطرافهاجميعمن-حرفضبطكانتولو-صغرتمهماالمسألة

بهمجمعتهإذاإليهمويذهب،الأعلامالعلماءيُسائلمَظانِّها،جميع

منذلكلممبيلفييبذلالمَزار،بهمشطَإذاويهاتفهمويكاتبهم،الدار

وهو.وعيالهاهلهقوتعلىيحيفبل،مالهكلبل،ومالهوجهدهوقته

صارزمنفي.لقبأولاجاهأ،ولاربحأ،العلموراءمنيبغيلاذلكمع

هم.ماوقليل،ربكرحمم!لاإ،الشهرةأوالمالوراءيلهثفيهالكل



علىفدلّ(الأعلام)ذيلمنالأولالجزءقبلمنالعلاونةاصدرلقد

مع،والمراجعبالمصادرمعجبةوإحاطة،أصيلةعربيةثقافة،واسعةثقافة

مرهف،المؤرخالأديبالنحويصاحبهاعنتنبئ،أنيقةسليمةصياغة

زمانولأي،يكتبوكيف،يكتبولمنيكتبماذايعرفالذيالحس

يكتب.

القديمةالطريقةعلىإياهوطلبه،لهوتجزده،للعلمالعلاونةعِشْقإن

الأصيلة،المنابعإلىوالرجوع،الأدباءومدارسةالعلماء،بمشافهة

فيهاباق،لأمةاهذهفيمعقودالخيرأنلنايؤكدذلككل.الأقَهاتوالكتب

،زوالإلىفهو،طفامهماالزَبَدوأن،ربامهماالغثاءوأن،القيامةيومإلى

اصيلإلىبعروقهويمتد،امتناتراثإلىبجذورهيضربمننجدوسنظل

الغَمام،ويَنْقَشِع،الركامويزول،يومذاتمجدنالنايعودحتى،ثقافتنا

.،15:لإسراءا1"فَرِب!كلُتَأَنعَسَنهُوَقُلمَتَىلَيَلقُولُوتَ"

النصير.ونعمالمولىنعموهو،القصدوراءمندائمأوالله

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

.جمْ!ينىق!رلر!واء





ا!دّمَة

وصلى،كربةكلومفزج،بليّةكلودافع،نعمةكلّوليّدثهالحمد

وبعد:.تسليمأوسلم،مؤمنكلوأسوة،والرحمةالهدىنبيعلىالله

محمدمحمودالدكتورالعلاّمةعنللحديثمخصَصكتابفهذا

وهو،وتحقيقاتهمؤلفاتهعنوللحديث-مضجعهاللّهبرّد-الطناحي

وقد،لهومكمّلٌ،عليهودالٌّ،منهمُنْتزعٌ،الطناحيبكلامموصولتعريف

فصلين.فيجعلته

ونشأته،،مولدهعنفتحدئت،الطناحيحياةمنلمحات:الأول

منهم،توفيمناللّهرحم،شيوخهعنالحديثفيومضيت،وتعفُمهونسبه

عنللحديثانتقلتثم،وفياتهمبحسبرتبتهموقد،بقيمنعمرواطال

العلمي.نشاطه

ومفهرسأ،ومحققأوعَروضيأونحويألغويأعنهالحديثتابعتثم

بالنقد،واحتفائه،العلمبطالبوعنايته،واخلاقهاسلوبهعنوتكلمت

المُخْتَصِرفيورايه،الأتراكالعثمانيينفيرأيهعنللحديثوانبريت

.والمهذب

بوفاته.وختمته،اقوالهبعضواخترت

الكتابروحوهووتحقيقأ،تأليفأبماثارهالتعريف:الثانيوالفصل

المعجم.ترتيبحسبرتبتهاوقد،وقلبه

11



هذافيأحببتفقد،وميتينأحياءًلأساتذتهوفئأالطناحيكانوكما

حقه.بعضأوحقهفأوفيه،بوفاءوفاءًأبادلهأنالكتاب

عِفيين،فيدرجتهوارفع،نزلهواكرم،الطناحيمحمودارحماللهمَّ

العالمين.ربّدئهالحمدُأندعواناواَخر

هـا142شعبان28الجمعة()العقبةأيلةشاطى

م0002الثانيتشرين42الموافق

12
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وللم1اف!إ

له!كهصماشم





له!مماصاضلاف!إلم

ونحواًلغةناصِيتهامَلَكَ،العربيةاللغةأعلاماحدالطناحيمحمود

.الأثباتالمحفقينمنالعلياالطبفةمنوواحدوادبأ،وبلاغة

وامضى،واحثوهالنحويالتراثخدمواالذينالروادمنورائد

)محمودالشاكريةالمدرسةووارث،وتحفيقهأصولهتعليمفيعمرهسنيئ

ومريديهتلاميذهأجامنالطناحيكان،لوائهاوحاملشاكر(محمد

بمناهجه.وإحاطة،بعلمهومعرفة،لهملازمةوأكثرهم،إليه

ووصفأ،وفهرسأوانتقاء،ومعرفةقراءةالمخطوطاتعلمفيبرع

مدافعأ،التراثفضائلناشراًعمرهوأفنى،المخطوطاتتحقيقفيوجود

.ذكرهبذلكواطاب.والعلماءالعلمعن

فيشيخَيهوبينبينهالأقدارجمعتكيف!العظيماللهسبحان

يموتااناللهفشاء.سيدوفؤاد،المطلبعبدرشادمحمد:المخطوطات

الستيننحوفيوكانا،والقوةالنشاطشعلةفيوهما،قلبية-بإصابةلْجأة-

العمر.من

التحصيلفيدربهرفيقوموتموتهبينالاْقدارجمعتوكيف

،جوارهإلىالحلواللهفاختار،الحلوالفتاحعبدالدكتور:والتحقيق

واعتداء،وتهجيراًقتلاًوالهرسكبالبوسنةالمسلمينفييعمدونوالضرْب
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الصربكان،فأجابالطناحيدُعيوعندما،والأموالالأعراضعلى

بالبوسنةفعلوهمانحوعلىكوسوفوإقليمفيبالمسلمينينكلون

.القلوبفيوحسرة،الأسىفيزيادةموتهمافكان.والهرسك

فأنقلها،شخصيتهومفتاحالطناحيحياةفيالبارزةالملامحأما

لنذكرىالطناحيمحمودكتابفيالرحيمعبدأحمدالأستاذكتبهمما

يسير.بتصرف41-13ص،تغيب

علىحياتهتمركزتفقد،الأمةحياةفياللغةقيمةعلى-التاكيد1

وكونالحضارةوعاءهياللغةبأنإيمانهمنطلقمنوهذا...اللغةمحور

بنيانهاوأسّ،للأمةالحقيقيةالنهضةبداية-مجالكلفي-باللغةالاهتمام

وجودهاإنبل،بشخصيتهاوتمتاز،هويتهاللأمةتسلماللغةفبسلامة،كله

العربيةاللغةكونعنكودع،معهاأهلهاوحال،فيهااللغةبحالرهننفسه

ناجديرمعنىوهذا،العظيمنالقرآفيلأسمىالإلهياالكلامظهورمجلى

سبيلبكلوالعمل،الشريفةاللغةهذهمحبةعلىصادقمسلمكليحمل

ىيخيم.ورسولهاللهمحبةمنبابفهذا،ومراعاتهاصيانتهاعلى

العشق،حدإلىبهوصلتعفُقأالخالدالأمةبتراثالفقيدتعلّق-2

هذافيالجيلبأساتذةالعميقةصلاتُهشخصيتهمنالجانبهذارَفَدوقد

احمدوالسيد،هارونالسلاموعبد،شاكرمحمدمحمود:المضمار

المطلب،عبدرشادومحمدالحميد،عبدالدينمحيومحمد،صقر

سيد.وفؤاد

ابوابهافيالأصيلةالعلمكتبتدريسعلىالحرصشديدوكان

بأنجديرةهيالتي،متطاولةقرونأوكيانهاالأمةشخصيةحفظتالتي

انصاراً.العلمدورفيلهاتجدلوومستقبلاًالآنالدورهذاتؤد!
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صنعهمن()1()مذكرةتلامذتهعلىيقررأنرفضهبهذايتصلومما

بينللمقارنةوجهلاأنهمع،الأصيلالعلموجهعنبهايصرفهمانخشية

الجامعاتأروقةفيمفروضهوماوبينالعلميةوتدقيقاتهتحقيقاته

فرضأ.

لاسيما-العلمفسنّة،العلميةالطناحيحياةفي()المشافهةدور3-

بالركب،عليهوالمزاحمة،الشيوخ5أفوامنتلقّيه-الشريفامتناعلم

فيثمالارهر،في5اظفارنعومةلَدُنْمنالطناحيعليهحرصماوهذا

الجليلة،القيمةهذهعلىالتأكيدمنيمللاوكان،حياتهأدوارجميع

الخاصة،وجلساته،العامةلقاءاتهفيأسلافناسُننمنالشريفةوالسنّة

سبيلاً.ذلكإلىوجدمايكتبماكلوفي

الثقافة)مستقبلكتابفيجامعأجميلاًكلامألهوقرات:قلتُ

أتصلأنأيضأعليَّوإنعامهاللهفضلمنكانثم...":نصههذا(العربية

،هارونالسلاموعبد،شاكرمحمدمحمود:وناشريهالتراثبأعلام

الصيرفي،كاملوحسن،إبراهيمالفضلأبوومحمد،صقرأحمدوالسيد

الكتب،منفوائدعلىودئوني،النظرمنأبوابأليفتحواجميعأوهؤلاء

والروايةالعلمأهلمجالسةثمار5وهذ.وحديعليهالأقفكنتما

."الأيام5هذشبابمنهحُرِممماوهذا،عنهم

وتعفمه:ونشأتهمولده

.المصريالطَّناحيمحمدبنعليبنمحمدبنمحمودهو

يفرضهللمدرسكتابأكان.مذكرةتكنلمفإن.ذلكمنجامعةتخلوثكادولا)1(

البلايا.نستدفعوباللّه.تاجراًالمدرسفأصبح،الطلابعلى
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،م3591هـ/ا353عامالمنوفيةبمحافظةطبلوها()كَفْربفريةولد

نفسهبنىعصاميأفقيراًونشأ،عمرهمنالثامنةفيالقاهرةإلىوانتفل

أستاذاهنشأكما،وكرمهفضلهمنعليهاللهافاءحتىوتعبوجاهد،بنفسه

سيد.وفؤاد،المطلبعبدرشادمحمد

يعرفوكان،عمرهمنعشرةالثالثةفيالكريمالقراَنحفظأتم

وعيوبهم،مزاياهمويعرف،المقرئينإلىويستمع،وجوههاعلىقراءاته

ويُطرِبه،يَسمعُهبالغناءمولعأذلكإلىوكان،تاريخهممنالكثيرويعرف

بَديعُه.

،م5891عامالثانويةالشهادةنالحتىفيهودرس،بالأزهرالتحق

.القاهرةجامعة-العلومداربكليةالتحقثم

عامالإسلاميةوالشريعةالعربيةاللغةعلومفيالإجازةوأحرز

على؟7291عامنفسهاالكليةمنالماجستيربشهادةوظفر،ام629

.(الخمسونالفصولكتابهتحقيقمعالنحويةواَراؤهمعطي)ابنأطروحته

أطروحتهعلىم7891عامايضأالعلومداركليةمنالدكتوراهونال

)الأماليكتابهمنالأولالجزءتحقيقمع(النحويةواَراؤهالشجري)ابن

عنها.يغنيهماالعلممنحملبعدمانالهاوقد.(النحوية

العلماءومجالسة-القديمةالطريقةعلى-بالعلممنهومأوكان

الرجالوافواهالكتببطونمنفحقمل،عنهموالأخذ،لهموالتعظيم

ومعارفوشواهدأخباراًحافظتهووعت،غزيراًعلمأالعلماءومجالسة

جيله.أبناءمنغيرهعندتجدهاأنقل

أول-اللهحفظه-الديبالعظيمعبدالدكتوروأستاذناهوكان
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فييركضانمنها،الخارجينواَخر،المصريةالكتبدارإلىالداخلين

أهلويجالسان،ويفهرسان،ويقراَنينسخانركضأ،العلمتحصيل

يعالجان،ودأبصبرفيبطولهاليوميقضيان،ويتدارسانيتعلمان،العلم

لمشكلاتها،وحلأًوقراءةنسخأ،ونماذجهاالمخطوطةالتراثيةالنصوص

الأولىفيدئهوالحمد،ثِمارَهكقُهذلكاَتىوقدلغوامضها،واستجلاءً

والتحصيل.والجَدالكفاحسنواتوتلك،والاَخرة

شيوخه:

ذاكرهموأنا،عصرهعلماءمنجليلةلمشيخةالطناحيتتلمذ

وفياتهم.بحسَب

ولد،المصريةالكتببدارالمخطوطاتعالم:سعدفؤاد-1

الدراسةمنبقليلوالكتابةالقراءةتعقَم.م1691هـ/ا334عامبالقاهرة

فيالاْولىمزيتهوظهرتعصاميأ،فقيراًيتيمأونشأ،الممارسةمنوكثير

،المخطوطاتبعضوحقق،ارتجالاًالقديمةالخطوطقراءتهسرعة

.م6791هـ/ا387عامبالقاهرةفجاةوتوفي

ولد.عصرهفيالإسلاميةالشريعةعلماءاكبر:زهرةأبومحمد-2

،لأحمديالجامعباوتربى.م8981هـ/ا613عامالكبرىالمحلةبمدينة

كليةوفي،الثانويةالمدارسفيودزَس،الشرعيالقضاءبمدرسةوتعلم

عامتوفي.العلومودارالقاهرةبجامعةالحقوقوكلية،الديناصول

.كثيرةمؤلفاتوله.م7491هـ/ا493

واماكنبالمخطوطاتالعالم:المطلبعبدرشادمحمد-3

ولمعصاميأ،ونشا،ام179اهـ/335عامبالقاهرةولد،وجودها
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منالعربيةالمخطوطاتبمعهدوعمل،الابتدائيةالمرحلةتعليمهيتجاوز

وضععلىسيدفؤادمعوتعاون،المُتثدةنشاطهشعلةوكان،إنشائهبدء

لأمريكيةاالجامعاتفيمحاضراتوالقى،العامةالخزائنلبعضفهارس

هـ/ا493عامبالقاهرةقلبيةبإصابةفجأةوتوفي،والمصريةوالبريطانية

.ام759

العطيمالكتابوصاحب،المتمكنالنحوي:حسنعباس-4

وتعلم،ام009هـ/ا318عامالمنوفيةبمحافظةولد.(الوافي)النحو

النحوقسمفيهاورأس،العلومبدارمدرسأوعين،العلوموداربالأزهر

وتوفي.بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمععضوأواختير،والعروضوالصرف

.م7891هـ/ا893عام

عامبالإسماعيليةولد.عصرهفقهاءأحد:اللهحسبعلي-5

القضاءمدرسةفيوتخرج،بالأزهرودرس،ام598اهـ/313

القاهرةبجامعةالحقوقوكلية،العلومداربكليةمدرسأوعمل،الشرعي

.م7891هـ/ا893عاموتوفي

-)1326الأزهريالأصوليالفقيه:الخالقعبدالغنيعبد-6

واختير،فيهالتدريسوتولى،بالأزهرتعلم(م8391-8091هـ/ا304

بالأزهر.لإسلاميةاالبحوثومجمع،الفتوىبهيئةعضوأ

،المعروفوالمحقق،اللغويالنحوي:هارونالسلامعبد-7

،العلوموداربالأزهرودرس،ام909هـ/ا327عامبالإسكندريةولد

،والعروضوالصرفالنحوقسمفيهاوراس،العلومبدارمدرسأوعين

اهـ/804عامتوفي،بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمععضوأواختير

.كثيرةتحقيقاتوله،م8891
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القراءاتفيالمتمكن،المتقنالمقرى:عثمانالسيدعامر-8

،ام009اهـ/318عامبمصرالشرقيةبمحافظةولد.القراَنوعلوم

وعمل،وراجعهامصاحفوصخَح،فيهالتدريسوتولى،بالأزهرودرس

،المنورةبالمدينةالشريفالمصحفلطباعةفهدالملكلمجمعمستشارأ

بالبقيع.ودفن.م8891هـ/ا804عامفيهاتوفي

ولد،المجوّدالمحقق،لأدبواباللغةالعالم:صقرأحمد-السيد9

بالأزهر،ودرس،ام519هـ/ا333عامالغربيةبمحافظةتراببصفط

هـ/ا014عاموتوفي،والتعليمالتربيةمدارسوفيفيهالتدريسوتولى

.ام989

علىوالمشرف،واللغةبالنحوالعالم:درويشاللهعبد-01

،ام239اهـ/341عامبالدقهليةولد،للدكتوراهالطناحيأطروحة

التدريسوتولى،لندنجامعةمنالدكتوراهونال،العلومدارفيوتخرج

الجامعاتببعضودزس08،-77عاملهاعميداًوعين،العلومبدار

.م4991هـ/ا414عامنحووتوفي.العربية

فيوالتحقيقوالادباللغةأهلإمام:شاكرمحمدمحمود-11

نبوغأالطناحيفيرأىوالذي،كثيرونعلماءلهتتلمذالذي،عصره

عنهالطناحيوتلقّىكريمأ،محلاّنفسهمنواحلَّه،منهفقربهصالحأ،

اللغةمجمعيأعضاءمنوكان،ام799هـ/ا184عامتوفي.علمأكثيراً

ودمشق.بالقاهرةالعربية

الطناحيأطروحةعلىأشرفالذي)الدكتور(:حسانتمام-12

عامقنابمحافظةالكرنكبقريةولد،الأولىمراحلهافيللدكتوراه

منالدكتوراهونال،العلوموداربالأزهروتعفَم،ام189اهـ/336
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27عاملهاعميداَثم،العلومبدارمدزسأوعُيِّنَ،م9591عاملندنجامعة

اعضائه.إلىالعربيةاللغةمجمعوضمَه،م739-1

ولد.المحققوالمؤلفالنحوي:المختونبدويمحمد-13

عُئنثم،العلومدارفيودرس،م0291هـ/1338عامالجيزةبمحافظة

.القاهرةفيتوفيوتحقيقاتمؤلفاتله.فيهامدزسأ

العلمي:نشاطه

العلومداربكليةطالبأكانأنمنذالعربيةبالمخطوطاتاتصل

والمغربيةالمشرقيةالمخطوطاتمناَكثيرفنسخومفهرسأومحققأ،ناسخأ

اعانو،الوقتذلكفيمتوفرةالمخطوطاتتصويرآلاتتكنلمحين

.المخطوطاتبعضتحقيقاجلمنمصرنزلواالذينالمستشرقينبعض

منفاستفاد،سنواتثلاثالحلبيالبابيعيسىبمطبعةمصححأوعمل

جليلة.فوائدذلك

امتدادعلى،بالقاهرةالعربيةالمخطوطاتمعهدنشاطفيوشارك

.المخطوطاتوتصويرلدراسةبعئاتهفيعضواَوخرجعامأ،عشرثلاثة

مخطوطاتها:نوادروفهرسزارهاالتيالبلدانومن

.م0791عامتركية-

.م7591وعامم7291عاممرتين،الأقصى-المغرب

.م7391عامالسعودية-

.م7491عاماليمن-شمال

لمالتيالمجهولةالمخطوطاتبعضالبلدانهذهفياكتشفوقد
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الكتب.خزائنفهارسفيتدرجلموالتيشيئأ،عنهاالناسيعلميكن

التراثتحقيقوبمركز،بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمعخبيراًوعمل

التراثلخدمةالمشتركةبالهيئةعضواواختير،المصريةالكتببدار

المخطوطاتإحياء-معهدوالعلوموالثقافةللتربيةالعربية)المنطمةالعربي

.(العربية

الجيدةالعلميةالمقالاتعشراتوكتب،كثيرةندواتفيوشارك

.لنادرةا

له:أعما

العربيةالدراساتبمعهدمعيداًالعلومدارفيتخرجهعقبعمل

العربيةالمخطوطاتبمعهدخبيراًعينثم،65-63بالقاهرةالأميركية

أليسكو(-والعلوموالثقافةللتربيةالعربية)المنظمةالعربيةالدولةبجامعة

العلياالدراساتبقسمأستاذاًانتُدبَحيث،ام789عامأواخرحتى

)كلية-المكرمةبمكةالعزيزعبدالملكجامعة-الشريعةبكليةالعربية

وعوملكريمأ،منزلاَأنزلوهوفيها،(الانالقرىأمجامعة،العربيةاللغة

بشيءاللهأكرمهالذيالإنسانبهيعامل(نادرة)كفاءةيسمىبندتحتهناك

هذاظلوفي،العليا(الشهادة)حامللامعاملة()العالممعاملةالعلممن

الغزالي،ومحمد،الشعراويمتوليمحمد:الشيوخيعاملكانالبند

الأسماءوهذه،قطبومحمد،سابقوالسيد،صقراحمدوالسيد

.الكبيرةالطناحيمكانةعنتنبئكالكبارعصرنالعلماء

التراثوإحياءالعلميالبحثباحثأبمركزالقرىأمجامعةفيوعمل

.م9891هـ/ا904عاممنهااستقالأنإلىالإسلامي

23



-القاهرةبجامعةوالإسلاميةالعربيةالدراساتبكليةأستاذاَوعُئن

بكليةالعربيةاللغةلقسمورئيسأأستاذاَانتقلئم،69-19الفيومفرع

وفاته.حتىفيهاوبقي،-6979حلوانجامعةآداب

عامالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعةزائراَأستاذاًواختير

العربيةبالإماراتالعينوجامعة،ام499الكويتوجامعة،ام199

.7991عامالمتحدة

ونحوياً:لغوياًالطناحي-ا

ومفتاح،الثقافةبقاءوسزُ،الهويةودليل،الحضارةمظهرهياللغة

الأصيلمجدنامنبهيُحاطلاالذيالضخمالموروثعلىالحفاظباب

.الأول

التفريطاووإهمالها،الأممثقافاتفيالأولالبابهيواللغة

عجبفلا.الوجودمنلهاومَحو،الأمملتاريخهدمٌمنهاالسخريةاوفيها

لتثبيتهاالفياضةقريحتهوعطاءقلمهئمرةووهب،حياتهالطناحيوقفأن

ملابسة.وهىوأ،مناسبةلأدنىعليهاوالتنبيه،النفوسفي

يرادمصطلج(اللغةو)غريب،اللغةمنالغريباستحياءإلىودعا

فيغالبأوتأتي،الناسكلامفيالاستعمالالقليلةالغامضةالكلماتبه

،كثيرةمؤلفاتالعلمهذاعلىدارتوقد،الفصيجالعاليالكلام

الحديث.وغريب،القرآنغريبيُسفَىمابخاصة

إهمالاًهذازماننافيالناساهملهمما-الغريبعلم-العلموهذا

إذابعضهمإنبل،طويلاًهجراًالناسهجرهفقدتامأ،يكونأنيوشك

.الناسعلىيَسهُلممالهمرادفإلىغيّرهقديمنصفيمنهشيئأصادف
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موضعها،فيبحقدعوةهي،اللغةمنالغريباستحياءإلىوالدعوة

ليستعنهوالتجافيهجرهإلىوالدعوة،اللغةصميممنالغريبهذالأن

منها،كبيرِلشَطْرِوتحيّف،عليهاعدوانهيبل،الشريفةاللغةبهذهالبرِّمن

فقط،لأدبيةاالنصوصفيتوجدلازمانناأهلبعضينكرهاالتيفالألفاظ

والزراعة.والطبوالفلكوالجغرافيةوالتاريخالأنسابكتبفيتوجدبل

،لإعلاماووسائلالصحافةفيتُقرأكالتيدارجةلغةبتبنّياخذنانحنوإنْ

لرفيعة.الأدبيةااللغويةلأساليباونفقد،اللغةأغلبسنهدمننافإ

سببين:إلىالغريبلهذاالناسهجرالطناحيويُرجع

الغريب.هذامنبكثيرمعرفتهمعدم:أولهما

فهذا،البلاغةفيوالغريباللغةفيالغريببينخلطهم:واَخرهما

ودلالة.أصواتأالمستكرهالحوشيالكلامهوالأخير

وإلا،فقطالمصالحوقضاءللتفاهمليستاللغةأنالطناحيويرى

خمسمئةيعرفالذيولكانجداَ،محدوداَمنهالنااللازمالقدرلكان

باللغةعالمأوشوارعهالندنمتاجرفياحتياجاتهتلبيإنكليزيةكلمة

.(1)الإنكليزية

اللغةكتبتحقيقهفعند،وغريبهااللغةفيزائدٌاحتفالٌوللطناحي

باللغة.خاصفهرسصنعإلىيعمدكانوالأدبوالنحو

تستمدُّمنه،الأعلىوقانونهاالعربيةالعلومدِعامةُفهوالنحواما

تشريعها،وفروع،مسائلهاجليلفيإليهوترجع،القصدوتستلهم،العون

.3824-ص،العربيةالثقافةمستقبل(1)
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يسيراو،معونتهعنيستغنياو،النحوعنبنفسهيستقلعلمأمنهاتجدولن

.51وهدنُورهبغير

واداة،البلاغيوعماد،اللغويوسلاح،المستعربوسيلةوهو

.(جميعأ)1والإسلاميةالعربيةالعلومإلىوالمَدخل،والمجتهدالمشزع

علىويشجع،واثرهالنحوقيمةمبينأالطناحييقفانغروفلا

عنهم،ويدافع،واعلامهباثارهويعزف،حياضهعنويذود،دراسته

منواحدفهوخطأ،اوجورمنحقهمفيوقعوما،عنهمالتُهموينفي

فيوصلناالذيالطيبالحصادفيالنظراحسنواالذينالكريمالنفرهذا

ومستدركأ.ومضيفأ،وناقداًومتعقبأ،شارحأعليهوعكف،لنحوا

ويستخرجها،،النحاةاراءعنيفمْش،تحقيقاتهبعضفيونراه

تحقيقهفيونرى،النحوكتبامهاتفيومواضعهااصولهاإلىويردها

فيآراءاستخراجإلىعمدإذعجبأ،الشعر(و)كتاب(الشجريابن)أمالي

منوكانتأصحابهاإلىأقوالاًردأو،قبلمنتذكرلملمؤلفيهماالنحو

.أخرىبأقوالٍأقوالاًيرذُوقد،النسبمجهولةقبل

لابنرايأوستينأربعةالطناحيساق(الشجريابن)اماليففي

واللغةالنحوأعلامعننقولاًحفظتالتيأماليهمناستخرجهاالشجري

.المفقودةكتبهممنالمتفدمين

)أماليلكتابصنعهاالتيوالصرفالنحومسائلفهرسإلىوانظر

كيف(،الطالب)منالوكتابالشعر(،)كتابوكتاب(،الشجريابن

المعجم.ترتيبورتبهاجمعها

.2-1/1:فيلواالنحوا(1)
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عَروضيأ:الطناحي-2

السفيم،منالصحيحيعرفبهاومِعراضٌ،الشعرميزانالعَروض

والكسر.الأوَدمنيسلموبها،الشعرمداروعليها،السليممنوالعليل

المرحلةفيالمبتدئونيدرسهكماالعروضعلمالطناحيدرس

ومعنى،الصغرىبالنهايةالعاماَخرفيهونجج،الشريفالأزهرمنالثانوية

لعامالدراسةهذهوكانت،فيهبليداَتلميذاَكانانه-هو)1(يقول-كماهذا

إليه.حاجتهلعدمظهرهخلفطرحهثم،واحد

بمصريحفُونكانالذينالمستشرقينبعضمعيعملكانوعندما

هانسالألمانيالمستشرقهؤلاءمنوكان،التراثيةتحقيقاتهملإنجاز

البيت:هذاجاءللنصمعهالطناحيقراءةأثناءوفي،رويمرروبرت

بزّازيديفيالثوبيضعلديهالقريضمنشدملك

الطناحي-فأطرق،؟البيتهذابحرِايمن:المستشرقذلكفسأله

المستشرقلهفقال،بلاهةمنهاأشدّضحكةتبعتها،بلهاءإطراقة-يقولكما

،؟العروضيعرفلاالأزهرمنمتخرجالعلومبدارطالب:متعجبأمنكراَ

منهواستخرج،بيتهإلىفعاد،بالعروضيُعنَىلأنللطناحيدافعأهذافكان

الفتاحعبدللشيخ(والقافيةالعروضعِلمَيفيالوافية)المذكراتكتاب

يديريكادلا،عليهفانكب،الأزهرفيعليهمقرراَكانماوهو،شرافي

كانماكانثم،لهوطُوِّعتالبحورلهلانتحتى،مساءصباحعنهوجهه

حتى،العروضعلمأدواتهومن،النصوصتحقيقمعالطويلةرحلتهمن

فيه.المجفيالفارسكان

.435-66434/:بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةفي)1(
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وصرفهابنحوهااللغةعلىيغارلا-إليهاللهأحسن-والطناحي

الذينبعضعلىيردفهو،الشعربحورعلىيغاروإنما،فحسبوتركيبها

وقد،ومشقةعنتأفيهلأنالاستعمالقليلبحربأنهالمنسرحبحريصفون

الموسيقىجنسعن5موسيقالاختلافيُهجروكاد،عليهالنظمقلّ

،لأيامامستقبلفيالشعرمنسينقرضبأنهبعضهموتنبأ،الأوزانالشائعة

منهوينفر،الوزنهذاإلىيرتاحلامنكلاموهذا":راداَالطناحيفيقول

إرسالاً،يُرسَلكلامهوثمعامأ،حكمأالخاصذوقهمنفيجعل،بطبعه

الشعرفيشائعالنحوهذاعلىالنطمفإنإحصاء،أومراجعةدون

اللطيفعبدالشاعرلصديقناوإن،هذاالناسيومإلى5بعدوفيما،الجاهلي

كلهأدارهديوانأأنشأوقد،بهوولعأالبحربهذاأُنسأ(همام)أبوالحليمعبد

فييتعاهدهلايزالهوثم(المنسرحمقام)من:وسماه،البحرهذاعلى

والحين.الحينبين5شعر

العربيالشعربحورحتىيحرسالنصهذافيالطناحيترىفأنت

نائل،العربياللسانهذاباستمرارواستمرارهاأصالتهامنيسالأنمن

رأيهبذكرعليهالردفيلايكتفيوهو،نقدهفيالقصدصادقكانمهما

قديممنالعربيالشعرديوانمنحفظهمالذلكيحشدولكنه،الشخصي

فيهاشرحالتيمقالتهفيترىمانحوعلىوحديثهاواوسطهاالعصور

.(ع!يِد)1اللّهرسولمدحفيالمطلبعبدبنالعباسقصيدة

محققاَ:الطناحي3-

وله،وأدواتهومصطلحاتهوأعرافهقوانينهلهعلمالنصوصتحقيق

تغيب،لنذكرى،الطناحيمحمود؟-412138ص،العربيةالئقافةمستقبل(1)

.202ص
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يتصلمافهوالصنعةجانبفأما.العلموجانبالصنعةجانبجانبا)،:

واختياربينهاوالموازنة،تحقيقهالمرادللكتابالمخطوطةالنسخبجمع

واسم،المخطوطعنوانتوثيقمنذلكبعديكونماثم،الأمالنس!خة

شواهدهوتخريج،عليهوالتعليقونَسْخِه،إليهالمخطوطونسبة،المؤلة!

الصنعةجانبكلهفهذا،اللازمةالفنيةالفهارسوصنع،نقولهوتوثيؤ،

يكونبماإلافيهأحدأاحايفضليكادولاجميعأ،الناسفيهدستويالتي

فيها.التقصيرأوالنفاطبهذهفاءالومن

وراءهاليسالتيالغايةفهوالنصوصتحقيقفيالعلمجانبواما

فيهوتُبذل،الهممإليهتُصرَفأنينبغيالذيالكبيرالمطلبوهو،غاية

هذ5خلالالفكريةلمسيرتناوكشفأ،العريقالتراثلهذاولاالجهود،

المتطاولة.الأزمان

وحُسن،فنكلفيالعربيةالكتبمعرفةهيذلكفيالمحققوعدة

بتوثيقمُطَالَبٌيخطوهاخطوةكلفيلأنهمنها،والإفادةمعها،التعامل

مضنيأجهدأيبذلقدالجادالمحققإنبل،قضيةكلوتحرير،نق!كل

النصسلامةإلىالاطمئنانيريدحينوذلك،تعليقأوحاشيةفييظهـرلا

.(41)1واتسا

الموازنةتحقيقمقدمةفيصقرأحمدالسيديصفهكماوالتحقيق

المصاعب،جَئمُ،المزالقعظيم،المسالكخفيئ"فن:اهصللَامدءب

ومبهظات،فرةوالبالاومتاعب،ترةمتوافيهالفكروشواغل،يقالمضاكثير

فيالصوابحفظيَؤودها،قاصرة5مضمارفيالفردوجهود،اغامرةالعقل

.اه-41ص،العربيةالثقافةءمعتقبل(1)
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جميعأورجْعها،الأخطاءشواردضبطويعجزها،الكتابنصوصسائر

ويسهل،قصدهافيقصد،الجمامموفوروهوالناقدفيأتي،أصلهاإلى

قَنْصُها".عليه

لم،محيطةوقراءة،عاليةبثقافةالتراثتحقيقميدانالطناحيدخل

المختلفة-فنونهفيالعربيالكتابإلىوخلا،جيلهابناءمنلكثيرتتيسر

خلالمنالواصمعالغزيرعلمهوظهر-واحدكتابعندهالعربيةوالمكتبة

تحقيقها.فيوتفئنحققهاالتيالكتب

عجيبأ،امتزاجأبهاوامتزج،التراثنصوصفيالطناحيانغمس

وأطعمه،وسَدِمههَفَهالتراثوجعل،هوائهاغيريتنفسيكادلاإنهحتى

تكنلمحينولغيرهلهالمخطوطاتمنكثيراَونسخ،دمهوأسقاه،لحمه

حين،نافذوبَصَرِدقيقحِسّذاوكان،ميسورةالمخطوطاتتصويراَلات

.المخطوطاتمعيتعامل

المخطوطة،قراءةفأحسنكلها،تحقيقاتهفيالطناحيأبدعوقد

صنعفيوجوّد،عليهاالتعليقفيوأجاد،النسخمنغيرهامعوموازنتها

بذلك.تنطقكلهاوتحقيقاته.فهارسها

(،الحديثغريبفي)النهايةفيكماالتعليقاتفييوجزونراه

.(الطالبو)منال،(العروسو)تاج

الشعر(،)كتابفيكماوالحواشيالتعليقاتفييطيلونراه

.(الشجريابنو)امالي،(الأعيانو)اعمار

الشافعية)طبقاتفيتراهكالذي،التعليقاتفييتوشَطونراه

.(الكبرى

03



يقابو

كتب

مني

يعطي

وطوا

عليها

مفتا-

حديى

كتابه'

الأعكل

تحقية

فإنهاا

مستفا

الشعر

بقلمه،الكتابينسخكانففد،التحقيقفيوطريقتهمنهجهأما

فينُقُولهويتتئع،السابقينكتبفيمواردهيلتمسثم،نسخهبينل

لهبالمتاحومسائلهالكتابقضاياربطعلىيَحرَصوكان.الخالِفين

وكان،الأخرىالمتشابهةبالكتبالكتابقضاياويُوصل،مؤلفهنب

والترئثوالتأئيوالاجتهاد،والجدالعنايةمنمايحتاجهالكتابا

والتوثيق.والتثئتالبحث،

وراجع،العينرأيرآهماإلاالتحقيقمراجعمنيذكرلاوكان

لنص.

هيالتيالكاشفةالفهارسصناعةفيشرع،التحقيقمنفرغفإذا

أولئككلوسبق.منهوالاستفادةإليهالرجوعليي!ر،الكتابلح

ومصادر،وتلامذتهوشيوخهوارائهالمؤلفعنعَذْبمستفيضط

فيه.ومنهجها

تكراريبغضكانفقد،قبلمنتحققلمحققهاالتيالكتبومعظم

مننشرهأعادمااما،المحققينبجهودطَؤَحتالتيومضاربتهاال

(،العروس)تاجمن28و16والجزء(،الشجريابن!)أمالي،ت

والفهرسة.والتخريجالتحقيقمنحقَهاتُعطَحما

حديثهناككانإن،المؤلفترجمةفييتوسعلانجدهإننابل

كتابهتحقيقهعندالفارسيعليأبيترجمةفيتراهكالذي،عنهض

كاشفةترجمةصنعقد،شلبيإسماعيلالفتاحعبدالدكتورلأن،)1(

لناشر(ا).86ص،الشعر()كتابعنحديثهمعرضفيلمؤلفاسيذكرهمانظر(1)
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وشيوخأومماتأحياةً،عليأبيدقائقمندقيقةكلعلىفيهاأتى،عليلأبي

عوّلوقد،(رسيلفااعليبوأ)بهكتافيوذلك،ومصنفاتوعلمأ،وتلاميذ

50بعدعليئًأبيعنكتبمَنْكلالترجمة5هذعلى

تحقيقهبإعادةتكونإنمالتاريخناالحقيقيةالخدمةانيرىوكان

الفنية،العلميةالفهرسةفهرستهثم،الصحيحةالعلميةالأصولوَفْقَونشره

والقبائلالأعلامفهارسمثل،المألوفةالتقليديةالفهارستلكمجردوليس

العلومفهارس-ذلكجانبإلى-يريدإنماوالشواهد،والمواضع

بضم،المحقَّقالكتابثنايافيالمبثوثةالأياموحوادثالمختلفةوالفنون

الفنيةالفهارسهذهوستكون،الشبيهإلىالشبيهوقَرْن،النظيرإلىالنظير

النصعلىإلاتقوملاالتيوالبحوثللدراساتوعونأعُدّةالكاشفة

.المحزَرالموثق

وتروِّيهوتثبتّهواطلاعهعلمهسعةمعتحقيقاتهتكْثُرلملذلك

يتَّسعلاأُناسأفيهنرىالذيالوقتفي-نتمنىكنامانحو-علىوتجويده

المحققةالكتبيُصدِرون،صفحاتتحقيقعلىيساعدهمأووقتهم

نسخهم،أجْرَلهميدفعونبأُناسأو،وأبنائهمبتلاميذهممستعينينالكثيرة

الكثير.هؤلاءمنعرفتُوقد

علىتقاطرواالذينالواغلينكثرةرَاعَهقدالطناحيأنشكولا

إفساداً.السلفكتبفأفسدوا،التحقيقساحة

وسال،2991عامعمانشاكرمحمدمحمودالعلأمةزاروعندما

هومنسألتهبهاجتمعتوعندما-الطناحيمنرغبة-إليّليتعرفعني

الطناحي.محمودفأجاب،محققافضل
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جئنافقد،لنااللهوغفر":)1(بقولهعناهمفكانهالطناحياللهورحم

بهونطلب،المناصبإلىعليهونرتقي،الشهاداتبهلننالالتراثهأ+اإلى

ورحم.والاقتداءوالتأملالدرسمنحقهنُعْطِهلمثم،الناسعندالمَثمالة

الخليلفيالعطيمةقولتهقالحينيعنيناكانفكأنه،شُمَيْلبنالظَمخْرالله

مِربدفيأحمدبنالخليلعاشلقد:النضريقول،العربيةشيخأ-صدابن

."الأموالبعلمهيأكلونوأصحابه،يومهقوتيجدلا،البصرةبدمرامن

مفهرساً:الطناحي-4

كَنْزٌفهارسبلاالتراث)كتبأنالكلامومعادالقولمكرورمنبات

هذهفيلزومَهاوقتفيألزمالتراثكتبفهرسةتكنولم(مأشاحبلا

ووَهَنَت،الهمموضعفت،والحواجزالصَوَارففيهاكثرتالتيالائام

أولهمنكتابفييأخذأنعلمطالبعلىالعسيرمنوأصبحا،العزائم

أيسرمنومبتغاهوقضاياهالكتابمسائللهنبرزانإلايبقَفلم،اَ-رهإلى

سبيل.

السراجلابنالنحو(في)الأصولكتابفهارسفيالطناحيويقول

الفهرسةهذهدونالمرضيوجههاعلىالتراثدراسةلناتستقيملن":8ص

تستخرجلتيوا،لشبيهبالشبيهاوتُقْرِن،لنظيراإلىلنظيراتضملتيا،الكاشةة

،الأسبابمتداخلةالتراثكتبأنمنعلمتَهللذي،مَظَائهاغيرمناالقضا

الولوجدون،بعينهفنعلىمقتصراًكتابأمنهاتجدوقفَما،لأطرافامتشاب!ة

يؤديوهذا،والمناسبةالاستطرادلدواعي،الأخرىالفنونبعاع!إلى

فيمامثلاًلذلكضربتوقد،مواردهغيرفيالشيءتجدأنإلىمحالةلا

.94ص،المحققمقدمة،الطالب!نال(1)
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.النحو"كتبغيرفينجدهاالتيوقضاياهالنحوعلمبمسائلكتبتُ

التأليففيعَشْواءخَبْطمنأولىكاشفةفهارسبصنعوالاعتناء

وا،ببعضبعضهشبيهٌوجُفُه،حاجةلغيرالتأليفكثرفقد،نراهالذي

بعض.منبعضهمسروق

،بانشراحعليهالنفس!تُقبِللا،يابسجافعملٌالفهارسوعمل

إخراجهفيالطناحيأنغير،والكلالالملالإلىأفضىطالإذاوهو

الصمّئت.وتصزفالعالمبدقةفيهتدمنُإنكبل،جافأيكنلمللفهارس

)الأصوللكتابمستقلينفهرسينالطناحيصنعالبابهذاومن

)شواهدالعسكريهلاللأبي(المعانيو)ديوان،السراجلابنالنحو(في

حققها.التيللكتبمعجبةكاشفيةفهارسوصنعالشعر(

به:أسلو

غيرالمَعْسولالأسلوبأو،الفمْتَنِعالسهلأسلوبأسلوبهكان

وكانت،جفوةبهتلمَجُلا،متدفقٍواطرادٍآسربيانذاوكان،المغسول

بالقرآنمتأثّراًوكان،أصابحيثرُخاءًبهايَمضيسمحةيسيرةعبارته

أحيلأنويكفيعُسْر،بغيرالحصرعلىتت!بىكثيرةوالشواهد،الكريم

عليلأبي)الشعر(لكتابتحقيقهبهاافتتحالتيكلمتهفيمواضعستةإلى

وهي:()جو()بصفحةالفارسي

ثحشُرُهُتموَيَؤمَ":تعالىقولهمنوهذا.نهارمنساعةإلاهيوما-ا

ئؤمَ؟نَهُمْ":تعالىوقوله.،54:أيونساَلئهَارِ"مِنَسَاعَةإلَايَقبَثُوار؟ن

.5،3:لاحقافا1نَهَائِي"مِنلَؤلجثَو!إلَآسَاعَةَيُوعَدُوتَمَايَرَوْنَ

34



..."

لأ-اور

لَكَفَخنَا

:أنوح

!تقوله

!تقوله

صاحبٌ

لصدئت

الطناحبم

)1(س

تعالى:قولهمنوهذا.نعمتهشكريوزعنيأنربيوسألت-أ

(91:!النمل"...عَلَىًأنحَتتَأئَتىَنِعْمَتَكَأَشتكُرَأَنأَؤزتجغرَثقَالَ

.115:قاف

"إنَا:تعالىقولهمناقتباسهذاوفيمبينأ.فتحأعليئَوفتح-2

.(1:!الفتحقئمامُبينا"

وَقَازا"لِنَهِمَالَكؤُلَالَزجُونَ":تعالىقولهمنوهو.وقارأدثهيرجولا-ا

131.

منوهذا.عطفهئانيمزهوامختالاالناسبينيمشيوالمحقق-،

.91:لحج!ا"اَلئَهِسَبيلِعَنلِعضحلَّعِظفِهِءثَاقَ":الى

منوهذا.القديمالكتابصاحبباسميذهببرقهسنايكاد-

.،43:النور1"...بِألائ!نَرِدذْهَبُبَز!!سَنَايَ!دُ...":ألى

العربواقواللأمثالواوالشعربالأحاديثكتاباتهفييستشهد-كان

العلم:بطالبلنايته

انهعلىإليهينظروكان،كبيرةعنايةالعلمبطالبالطناحيكُني

الطالبولولا،بمتعلّمإلاعالمأيكونلاالعالملأن،ومشارِكا

يقول-كماالنابهوالطالب،أقلامهموتقصفت،شيوخهعقول،

وقد،ويُفاتِشُهيدارِسُهحينخبيئأعلمأأستاذهمنيستخرج-ب)1(

.028ص،العربيةالثفافةمتقبل
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ذلكمذاكرةلولا،دُونَهمُوصَدةكانتوالعلمالنظرمنابوابأعليهيفتح

صاحبأيُسمَىالنابهالتلميذكانالثقافيموروثناوفي.ومدارستهالطالب

حنيفة،أبيصاحباالشيبانيالحسنبنومحمد،يوسففأبو:لشيخه

لفارسي.اعليأبيصاحبجنِّيوابن،الشافعيصاحبسليمانبنوالربيع

ترىكما،لشيخهغلامأالَتلميذفيصيرالاصرةوتشتدُّالعلاقةتتوثققدبل

لشيوخهم.أصحابٌفالتلاميذ،ثعلبغلامالزاهدعمرأبيفي

بالنقد:عنايته

النقدأنبابمنالطناحيعندوافرنصيبوالتصحيحللنقدكان

الطبعةمقدمةفييقولفنراه،المنمادويُصلح،العِوَجويقيم،النقصيجبر

وتجيءأياموتروح"6(:)1/(الكبرىالشافعية)طبقاتلكتابالثانية

الأولىطبعتنافيفننظر،الكتابمنثانيةطبعةإلىالحاجةوتشتدّ،أيام

نأبعدنقرأهاثم،التصحيجمنشيئأحواشيهاعلىسجلناقدنحنفإذا

،الغَفَلاتيدُأَثْأَتْمماأشياءبعدأشياءُلنافتبدو،نعلمنكنلمماعَلِمْنا

وبما،المستفادةوالتجارب،المتجدّدةالقراءاتبهجاءتبمافنصلحها

الأولى،الطبعةأياممتاحةتكنلمومراجعأصولٍمنالمطابعبهجادت

الدينلشمسالنبلاء(أعلام)سير:خاصةالتراجمبابفيمنهانذكر

المنذريالدينلزكي(النقلةوفياتفيو)التكملة،المصن!شيخ،الذهبي

(بالوفيات)الوافيأجزاءمنظهروما،للإسنوي(الشافعيةو)طبقات

وحواشيهالنبلاء(أعلام)سيرمنعظيمةإفادتناكانتولقد،للصفدي

.(")1العلمأهلمنالقراءملاحظاتمنأيضأأفدناولقد.خاصبوجه

الديب.العظيمعبدوالدكتور،غُدَةأبوالفتاحعبدالشيخمنهم(1)
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-الذي

واصد)

هَناتٍ

بالعلم(

الجوزء

وليكتب

عيوبي0

تا)إلى

بتارلخ

كتابي)

زلشفلا

تشهعدد

ومغالب

وكنته

-اشباط

)1(مط

الأثيرلابنوالأثر(الحديثغريبفي)النهايةكتابعنويقول

،بيروتفِيالكتبمصوَروالطبعة5هذعلىسطاأوقد:حققه

منمنيفرَطمااستدراكفرصةعليّبذلكففوَتوا،طبعتينمنها!وا

اشتغاليأوائلمنالكتابهذافيعمليكانفلفد،وزَلاّت

ا)1(.

لابن(الأعيان)أعمارلكتابتحقيقهمقدمةخاتمةفيويقول

عليه،فلينبِّهنيزكَلٍأومنيخطأعلىوقف.ومن."24:صب

إليّامرءاًاهدىاللهورحم،اللّهشاءإنمأجوراًمشكوراًبهلي،

."والاَخرةالأولىفيالمحمودوربنا،هوماالنقصإلىاَدموابنا

)مدخلالممتعكتابهعلىمستدركأمصحّحأيومذاتإليهكتبت!قد

إفيوكتب،حَسَنبقَبولٍكلهذلكفتقبل(العربيالتراثنشر-يخ

حولملاحظاتمنبهتفضلتمالك"أشكر:ام25/9/299

الشعركتاببتحقيقيتصلماوكذلك،المزيدوارجو(،المدخل

.خير"لكلاهلاًزلتَولا،علمطالبطُ

الهلالمجلةفي(الأعلام)ذيلكتابيعنبالكتابةتفضل-عندما

الأعلام)ذيلمقالهعنوانوكان.م8991عاماكتوبر-الأولرين

)الهلال(تحريررئيسإلىبهبعثتبمقالعليهفرددت(الهوىة

عددفيبنشرهفوجئتُلكني،مغمورلأنيينشرلناْنهمنضأكداَ

الطناحي.منبسعيٍنشرمقاليانبعدُمنوعلمت،م9991نبراير

الدكتورورصيفهالطناحيوصِنْوأستاذنامنبعدُمن.علمت

.42-23ص،محققهمقدمةالأئير،لابنالطالبل
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فييدلهيكنلمالطناحيأن-بقاءهالنعمةفيالله-اطالالديبالعظيمعبد

)ذيل:مقالهعنوانبل،إالهلال)مجلةعملمنهووإنما،مقالهعنوان

161صفيهجُعلإذبمقاليفُعلكما:قلتُ.(وتعليقونقدعرض،لأعلاما

.(!واضج)عداءاضعهلمعنوان

الطناحيصدراتساععلىتدلأعدّدها-ولامنهااعدُّ-أمثلةفهذه

علمُه.زاكيأبه،نفسُهبذلكطيبةَ،ويحققهيكتبهمالنقد

:لأتراكاالعثمانيينفيرآيه

وفي،بأوروبةالإسلامنشرفيحميداَفضلاَللعثمانيينأنيرىكان

)تركي(كلمةأنوذكر،وصيانتهوحفظِهبِجَمْعهالإسلاميالتراثحفظ

الأوروبيينأذهانفي)مسلم(لكلمةمرادفةالأوقاتمنوقتفيكانت

الفاتحمحمدودخول،أوروبةقلبإلىالعثمانييناتجاهوأن،)1(الغربيين

الضربةبمثابةكلهذلككانام453هـ/857عاموفتحهاالقسطنطينية

زيادبنطارقعبرأنيومالأولىوكانت.اوروبةفيللمسلمينالثانية

.م017هـ/29عامطارقجبل

آخرنشاطٌوالفتوحالجهادفيعثمانالسلاطيننشاطَواكبوقد

يحرصكانأعظمصَدْرِأوسلطانكلأنذلكواَية،والكتبالعلمفي

وقد،بهوملحقتينلهتابعتينومكتبةمدرسةالمسجدبجواريبنيانعلى

ذلكوعلى،الإسلاموشيوخالوزراءذلكفيبالسلاطيناقتدى

السلاطين،:طوائفثلاثإلىتنسبتركيةفيالمخطوطاتمجموعات

والطائفة،القانونيسليمانالسلطانإلىنسبةالسليمانيةالمكتبةمثل

.لهندوساعندوكذلك(1)
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الثانية

مثلو

11ثلث

المخما

والنواا

النظر!

العاص

المخط

فالمض

وشماا

محصو

وحفظ!

أ-علم

الظنون

الذيد

حضار.

العثمافي

تشكيلا

:الإسلامشيوخ:الثالثةوالطائفة،باشاكوبريليمثلالوزراء:

.أفندياللهفيضكتبة

يأ،مخطوطةمليونبنحوتركيةفيالمخطوطاتالطناحيويقدر

منقدرأكبرتملكبذلكفهي،العالمفيالموجودةصخطوطات

النفائسمنقدربأكبرتحتفظكذلكوهي،العالمفيوطات

الطناحيويلفت،بسوءتُصَ!نَلممصانةمحفوظةزالتماوهي:ر،

وحدها-إستانبولفيموجودةليستالعربيةالمخطوطاتأنالى

فيالشأنهو-كماوالمخطوطاتالمماذنومدينة،لتركيةالقديمةمة

فقط،عواصمهافيتكونأن،الدولتقتنيهاالتيصطات

وغربأشرقأكلهاتركيةأنحاءمنإستانبولغيرفيكثيرةلهوطات

وجنوبأ.9

ليسالعربياللسانعلىالعثمانيينالأتراكفضلأنالطناحيورأى

جمعوهاالتيالعربيةالمخطوطاتمنالكبيرالقدرهذافيفقطراً

فيكتبماوأجمعأعظممنهمجاءنا:كثيرخيرمنهمجاءنابل،هِا

)كشفكتابوهو(العربية)الببليوغرافياالكتبئمقواأوالكتبوال

خليفة.لحاجي(والفنونالكتبأساميعن

الجميلالفنهذا(العربيأيضأ)الخطالعثمانيةتركيةمنوجاءنا

وخاصية،المسلمينعندالفنيالإبداعمعالممنبارزاًمعلمأمد

الأتراكالخطاطونارتقىوقد،الشعوبسائرعنبهاينفردونلة

وأبدعت،أقلامهموتأئقت،درجاتهأعلىإلىالفنبهذاسون

والمنتهى.الغايةهيت

وكان،الشريفالمصحفيكتبلمهؤلاءمنواحداًان-قل
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وقُرِى،إستانبولفيوكُتب،مكةفيالقراَناُنزل:مَقُولتهيكزرالطناحي

شِئْناالناسكراممنالعثمانيينالأتراكأنإلىالطناحيوخلص.مصرفي

اءبيْنا.ام

عصرهوالهجريعشرالحاديالقرنإن:تفولالتيالمقولةوردّ

اننافذكر.العثمانيينللأتراكفيهالغلبةكانتحيثمن،وانحدارانحطاط

المصنفاتصاحب،الخفاجيالدينشهابمنهمكباراً،علماءرأينا

فيماالغليلو)شفاء5،عصرأدباءتراجمفيالألبا()ريحانة:مئلالكبيرة

،للحريريالغوّاص(دزةو)شرح(،الدخيلمنالعربكلامفيورد

(.عياضالقاضيشفاءشرحفيالرياض(،و)نسيمالمجالسو)طراز

:المسفاةالبيضاويتفسيرعلىحاشيتهوابقاها:تصانيفهاعظمومن

.كبارمجلداتثمانيفي.(الراضيوكفايةالقاضي)عناية

وهي(الأدب)خزانةصاحب،البغداديالقادرعبدالعلاّمةومنهم

العربي.التأليفمفاخرمن

،الزَّبيديالمرتضىجاء،عشروالثالثعشرالثانيالقرنينوفي

السادة)إتحافوصاحب،عربيمعجماضخم(العروس)تاجصاحب

.(الدينعلومإحياءبشرحالمتقين

.(الأوطار()1و)نيلالقدير()فتجصاحب،والشوكاني

:والمُهذبالمُختَصِرفيرأيه

كتبإلىبالغةإساءةأساءوأكثرهم،والمهذبونالمختصِرونكَثُر

.72ص،لتراجمامراجعفيلموجزوا؟713ص،العربيةفةالثقامستقبل:نظرا(1)

04



السابقب

إلىض

لاقدمه

هو.ما

تهذةاو

مقاربة

"يعرف

لاوهو

دمشق(

الخضر

كلاهما

فكلما

الشعر(

11بعض

يعمدكان،الطبريلتفسيرأحدهماختصارَعينيبأمرايتوقد،ن

ثم،الأحمربالقلمعشوائيأ--حذفهايريدالتيالفقراتبعضب

بحذفالطابعففام،معدوداتأيامأإلاذلكمنهيستغرقولم،طبع

بقي.ماوإثبات،الأحمربالقلمضروب

العلوممنعلمفيكتاباختصاريحاولمنانالطناحيراىرزلك

درجةأو،الأصليالكتابصاحبعِلمفييكونانبذَلا،ببه

بصيراً،سميعأيكونحينئذٍالمهذبأوالمختصراوالمعيدلأن،له

.يدعوماذايأخذساذا

المُنْذري،للحافظ(مسلمصحيح)مختصرالعلمأهلقَبِل-لذلك

السمعاني)انساب(وتهذيب،الئجيبيصُماحلابن(الطبري!ر

تاريخو)مختصر،(الأغانيو)مختار،الأثيرلابن()اللبابمسفَى

.(العربالسانصاحبمنظورلابنكلاهما،عساكرلابن

محمدللشيخ(الأغاني)تهذيبقَبِلْناالحديثعصرنا-في

للجاحظ،(الحيوانو)تهذيب(،هشامابنسيرةو)تهذيب،ي

.هارونالسلاملعبد

العلمية:'مانته

وشواهد،واستقصاءبحثإلىتحتاجلاالعلميةالطناحي'مانة

كثر.أوقلّمهماقائلهإلىالكلامينسب،بهاحافلٌكتب

)كتابتحقيقمقدمةفيذكرهالهحاشية-كثيروهو-ذلكش

حواشيفيوجدتأننيإلىأيضأاشيرأنوأحب"،011ص

علىفأحلتُ،تخريجفَضْلوزملائيمشايخيحققهاالتي!كتب
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فأكون،إنائيفيفأجعلهفيهامااَخذانارضَولم،الحواشيهذه

."والعافيةالعفواللهنسأل،الزورثوبيلابسوهو،يُعْطَلمبماكالمتشئع

"قد:النحوفيقديمةارجوزةفييقولانالحياءيمنعهلاونراه

.!هيكمافرسمتهاالكلماتبعضفيالصوابعليخفي

:وفاؤه

مدخلخصوصأ،كتبهفيمشايخهعنكتبهفيمافيتمعلوفاؤهاما

محمدالشيخعنالحديثفيافاضحيث،العربيالتراثنشرتاريخإلى

،142ص،الخالقعبدالغنيوعبد07،صالحميد،عبدالدينمحمى

.301ص،شاكرمحمدومحمود،99ص،صقراحمدوالسيد

شيوخه.فيلاتمقامنافردهفيماويتمثل

القاهريةالمجلة)مجلةفقدناهالذيالعالم،سيدفؤاد:ذلكمننذكر

خلتالتيوالديار،المطلبعبدرشادومحمد(،م6891مارس-اَذار

)ملحقعثمانالسيدوعامر،(م7291يوليهتموز-القاهريةالثقافة)مجلة

هارونالسلاموعبدهـ(،911/8041/المنورةالمدينةبجريدةالتراث

ربيعشهريفيمنهأعدادئلائةفي،المنورةالمدينةبجريدةالتراث)ملحق

شاكرمحمدومحمودهـ(،1014عاممنالأولىوجمادىالاَخر

التيوالثغورالنجميوكمال،(الهلال)مجلةالتراثتحقيقفيومنهجه

.(الهلال)مجلةتتساقط

وحقق.ألففيمابخيريذكرهميفتالاوهو

عفا-"كان:العارفحسنالرحمنعبدالدكتورفيهقالكماوهو

عاقداَ،لأخبارهمجامعأ،بأحوالهمعالمأ،العلمبأهل-حفتأعنهالله
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لصدقا

فالدوا

والمناا

وتستط

الطنا-

وعشقا

لمنفي

.)1(

الود،وسعهما،لهمووفيأ،عنهممدافعأ،لودهمحافظأ،تهم

.")1(والوفاء(

أخلاقه:

المادياتعنمترفقأ،العلمأهلَمُوَفرأوفيأ،الخُلُقكريمكان

بحديثه،فتانسيحدثك،الناسمنكثيرعليهايتكالبالتيكمب

.ونوادرهفُكاهاتهيب

محمودفيإن:بقولهالديبالعظيمعبدالدكتوراساتذناووصفه

حبهفييقعولمراهمنكلبأنأجزمتجعلني،وحلاوةلرقةب

اللهيهبهاهبةوتلك،النفسسيئ،المِزاجمختل،الذوقفاسد،

.عبادهمنساء

كثيراً:يكررهاكانالتيأقوالهمن

هَقأ.طَلَبصَفوأالأياممنطَلَبَمن

.مفتاحبلاكَنزفهارسبلاالكتب

دفين.كَنزفهارسبلاكتب

واحد.كتابالعربيةالمكتبة

.كتابعنكتابيغنيلا

بعض.إلىبعضهايحتاجالعلوم

أبدأ.الجهلذلفيبقيساعةالتَّعَلُّمذُلَّيحتمللممن

.99ص،تغيبلنذكرى،الطناحيحمود
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.بالحركاتالحروفلضبطبالنسبةوذلك.يُشكِلُمايُشكَلُإنما

ته:وفا

عامالحجةذي6فيالواقعالثلاثاءيومصباحربهجوارإلىانتقل

مفاجئة.قلبيةإصابةإئر،م9991مارس-اَذار23هـالموافق9141

ئح!مج!؟6-
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ا!إلمافي

ر5ِِثَابآِ!زْ!ما

ؤَلحْقِيقآًتَاْفْيً





افص

آ

.لعلوما

مج!في

2لعرووا

6

معةبجا

الثقافة0

لىالق
مى،

ءوص"ء

!قًافيَنائاسناع!

ته:مؤلفا-

العربي.التراثنشرتاريخإلىمدخل-

وتعريفاتوالمصنفاتوالبلدانالتراجممراجعفيالموجز-

نشر،سلامبنالقاسمعبيدلأبيالحديثغريبكتابفهارس-؟

الإسلامي.والتراثالعلميالبحث4

.السراجلابنالنحوفيالأصولكتابفهارس-

التحليلمنوشيء،العسكريهلاللأبيالمعانيديوان-

بدمشق.العربيةاللغةمجمعمجلةنشر،والفهرسةس

المركزيةبالمكتبةالمخطوطاتنوادرلبعضالوصفيالفهرس-

الإسلامية.سعودبنمحمدالإمام

عشر.التاسعالقرنفيبمصرالمطبوعالكتابا-

العربية.الثقافةمستقبل-

التالية:المجلاتفينشرتوالمقالاتالأبحاثعشراتله

العربيةاللغةمجمع،بدمشقالعربيةاللغةمجمع،الهلالا
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الإسلامي،والتراثالعلميالبحث،المخطوطاتمعهد،بالقاهرة

الشعر.،العربيالكتاب،المجلة،الحقدعوة،العربي،الرسالة

ب-تحقيقاته:

خمسة،الأثيربنالدينلمجدوالأثرالحديثغريبفيالنهاية-1

والخامسوالرابعالزاويأحمدالطاهرمعبالاشتراكالأولىالثلاثة:أجزاء

.(1لانفراد)با

بالاشتراكأجزاءعشرة،السبكيلابن،الكبرىالشافعيةطبقات-2

الحلو.الفتاحعبدالدكتورمع

)الجزءالفاسيالدينلتقي،الأمينالبلدتاريخفيالثمينالعقد-3

.(الثامن

)الجزءالهرويعبيدلأبي-والحديثالقراَنغريبي،الغريبين-4

.(وللأا

معطي.لابن،النحوفيالخمسونالفصول-5

)الجزء،الزبيديللمرتضى،القاموسشرحالعروستاج-6

.(والعشرينوالثامنعشرالسادس

الأثير.بنالدينلمجد،الغرائبطِوالشرحفيالطالبمنال7-

الطناحىِقبلمنحُقَقكلهلكتاباإن:العارفونويقول،الغلافعلىكتبهكذا)1(

فينفسهيُفرِدكتبهمراجعفييذكرهعندماالطناحيأنذلكويؤيد،وحده

التحقيق.
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عليلأبي-الإعرابالمشكلةالأبياتشرحأو-الشعركتاب-الم

.()جزاَنبالفار

.أجزاءثلاثة.الشجريابنأمالي-ا"

الشلمي.لرحمناعبدلأبي،الصوفياتاتالمتعبدلنسوةا-ذكر01

.الجوزيلابن،الأعيانأعمار-11

دراساتضمن)نشرتلليشكري،النحوفيقديمةأرجوزة-12

بلوغهبمناسبة،شاكرمحمدمحمودفهرأبيإلىمهداة،.إسلاميةعربية

السبعير،(.

**بهم
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لليَشْكريالنحوفيقديمةارجوزة

الطناحيمحمدمحمودالدكتوروتحقيقدراسمة

فهرأبيالىمهداةواسلاميةعربيةدراسات

السبعينبلوغهبمناسبةشاكرمحمدمحمود

ام829اهـ/304القاهرة-المدنيمطبعة

سم(.2*92)058،0-56هص

بُحورهعلىوسجل،ماثرهبهفقيد،العربيلسانعلىالشعرخفَّ

بهيضبطون،والفنونالعلوممصنفوإليهلجأوقد،ومشاعرهخواطره

وعلومالقراءاتفيمنظوماتٍفراينا،الأحكامبهويقيدون،القواعد

والبلاغة()المواريثوالفرائض،الفقهواصولالدينواصول،الحديث

لإسلامية.االثقافةفروعسائرإلى،والطبوالمِيقات،والعروضوالمنطق

فيه،الئظْمفكثر،الأوْفَىالنصيبَالميدانهذافيللنحوكانوقد

فينَظَموبين،القوافيمتعددةارجوزةإلى،واحدةقافيةعلىقصيدةبين

ومسانله.ابوابهكُليستغرقنَظْ!إلى،مسائلهمنواحدةمسألة

الافثلائةفيهـ(037)تمنصوربنأحمد:اليشكريوارجوزة

أولها:القوافيمتعددة،قليلاًإلابيحف

وَالجَلالاالعِزةَوَاسْتَخْلَصَتَعَالَىاائَذيلئهِالحَمْدُ

لفاالأرجوزةهذهتأليفاعتمدتإني":خطبتهفياليشكرييقول

05

http://waqfeya.com/book.php?bid=299


وجدت

لمعنى0ا

طالل!وا

،عندي

هذهمن

)تذكرة

العامة

متتاولا

الصواب

النحو،

لأحمرا

اقصيدة

الق!هذه

الخليل!

بعيدبتطويلٍفيهامفصديعنقصّرمثلهاإلىسبقنيممنكثيراً

الإيجازبينالأمرينأوسطواخترت،المُجتَنَىنزْرِواختصارا

حُجةأقوىكانماإلىعدلتُلكن،بعينهمذهبأدأجرًولم4،

."للإيضاحطَلَبأفيهاختلفوامابعضوذكرت

الطناحينشرهوالذي،الأرجوزةلهذهكاملةنسخةبعدُتظهر.لم

نفيسمخطوطمنالثانيالجزءفيوجدها،بيتأ()185الأرجوزة

الخزانةفيموجودالكتابوهذا،التوحيديحيانلأبي(النحاة

منشقةليستالأرجوزةمناختارهاالتيوالأبيات،بالرباط

الطناحيعلىخفيوقدانتزاعأ،ابوابهامنانتزعهاوقد،بعة

هي.كمافرسَمَها،الكلماتبعضفيا

فينَظَمَمَنْأولإلىالتَّهدًيإلىهذهدراستهفيالطناحي.حاول

خلفإلىالمنسوبالنحو(في)مقدمةكتابفيإشارةفوجد

الفراهيدياحمدبنللخليلأنفذكرهـ،ا08سنةنحوالمتوفَّى

تكونهذافعلى...":ويقول،إليهنسبتهافيويشككالنحوي

كتبمنضاعماجملةمن-هينسبتهاصحتإن-النحويةسيدة

وصلفيما-النحوفينطممنأقدمفيكونهذاانتفى"وإذا:ويقول

."اليشكريمنصوربناحمدهو-علهبإلى

بحبم!ي،لم
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عيانلأاعمارأ

الجوزيلابن

الطناحيمحمدمحمودالدكتورتحقيق

ام499اهـ/414-القاهرةالخانجيمكتبة

المحقق،مقدمةعداسم24*17ص002

مقدمة+ص67الفهارس،ص131النص

ص.03المحقق

التراجم،فنفيالمؤرخينتفئنألوانمنلونأالكتابهذايمثلى

علىالمؤلففيذكرالعقود،علىالأعيانوفياتحوليدورفالكتاب

المشاهير:الأعيانهؤلاءمنفيهتوفيمنثناياهوفيالسنينمنالعَقْدراس

الخمسين،فيتوفواوهؤلاء،عمرهممنالأربعينفيتوفوافهؤلاء

ذِكْرُ:المنهجهذاعلىجراوهَلُئمَ،العقدينهذينبينتوفيثالثوفريق

المؤلفبدأوقد.السنينمنبينهماوماالعقودرؤوسعلىالناساعمار

فؤةمنبَلَغَهلما،فوقهافماسنينعشرولهالفُطَناء،الصغارمنماتبمن

فيالعُقُوديذكروإنما،المُعَمَّرينإلىذلكمنارتقىثم،دينأوعِلْ!

،قَصَدهفيماتؤئرلازيادتهاإذ،وأيامأشهرزيادةإلىيلتفتولا،السنين

.النفوسفيمُعَطمأالقَدْر،مشهورإلايذكرلاوهو

التراجم:فيالمنهجهذافوائدومن

يتصلفيماكتبنابعضفييشيعأنهذلك،التصحيفتصحيح-1
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بعقود

الكتاب

ءأمبلغ

ا،ةوفا

لعصرا

يكادلا

مصنفا.

إسلالا

.ختام

الأغلب

الكتاب

نَ!ولا

الطفي

)1(

)2(

هذافيالعقودفذكر(،و)التسعين()السبعينبينالخلطالأعداد

التصحيف.منأمانوسيلةا

فبذكروفاتهمسنةإلالهمالمترجمونيذكرلمالأعلامبعض-2

ميلادهم.سنةعرفناوفاتهمعند!ارهم

تاريخأومولدتاريخلهمالمترجمونيذكرلمالأعلامبعض-3

تحديدويمَرك،المصن!ذكرهالذيعمرهممبلغإلاعنهميبقَتلم

وتلاميذاَ.وشيوخأرواية،المُترجَمالعَلَملظروفوالزمن

بغداد،إلىالنظرمشدودوهو،والوفاةالمولدبغداديالجوزيابن

أشهروهو-()المنتظمكتابهفييبدوولذلك،عنهاوجههيدير

عراقيأبغداديأ"-:مصطفىشاكرالدكتوريقولكما-التاريخية4

فيذاكراَ،بالذاتبغدادتاريخعلىجهودهيركزلأنهعالمثأ،اميأ

فيبغداديونبدورهموهم،فيهاالرجالوفياتسنةكل!ثحوا

هذافي()أعيانهمعظميكونأنإذنعجب"فلا:الطناحيويقول

)الحنبلية(بعدالثانيالمعيارهي()البغداديةفكانَ،البغداديينمنا

مركوزهومماللمذهبوالعصبية،البلدحمتفإن-اللهشاءإن-سَةَ

)2(
"باع

الطناحي:عمل

بعمادةمحفوظةنفيسةمخطوطةعلىالكتابهذاالطناحينشر

.2801/:والمؤرخونالعربيتاريخ

16ص،لمقدمةا،لأعيانامممار
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وقد،بالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعةالمكتباتشؤون

السماعبصحةخطهوكَتَب،الجوزيابنعلىوقرئتهـ،295سنةكتبت

التوثيق.درجاتاعلىمنوهذا،عليه

،والتعليقاتالحواشعيفيتطويلاًالتحقيقفيالطناحيوسلك

بذكروالاختصارالوجازةعلىالقائمالكتابمنهجذلكعلىوحمله

المراجعفيالترجمةموضععلىودلَ،فقطالشهرةاوالنسباوالكنية

وراَه،كتبهخزانةفيكانماإلاالترجمةمراجعمنيذكرولم،والمصادر

بعضكتكرارالأوهامبعضعلىونبّه،الترجمةعليهوراجع،العينراي

فيالتصحيفاوالمُتَرجَمعمرمبلغفيوالخطأ،مختلفةعقودفيالتراجم

.الأسماءبعض

!!"
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الشجريابنامالي

الطناحي.محمدمحمودالدكتورتحقيق

اهـ/413القاهرة-الخانجيمكتبة

*17ص435:الأول:أجزاء3،ام299

الجزء،ص211المقدمةعداسم24

ص966:الثالثالجزء،ص617:الثاني

.-27966هص،الفهارسذلكفيبما

مذتاتلا

عليه3

وكذلك

ندرَفا

يُسَضُوز

اعلماء

وحولَهعالِئميقعدأنوهو(قياسغير)علىالإملاءجمعالأمالي

وتعالىسبحانهاللهفتحبماالعالمفيتكفم،والقراطيسبالمَحابر،

والأماليالإملاءويسمونهكتابأفيصير،التلامذةويكتبه،العلم!

علومهم،فيالعربيةواهلوالمحدئينالفقهاءمنالسلفكان،

الشافعيةوعلماءالمصير،اللهوإلىوالعلماءالعلملذهابتْ

ولعل،الفنونمختلففيالأماليكثرتوقد)1(0التعليقمثلها

التأليف.منالنوعبهذااهتمامأالناسأكثرهملحديث

أشهرها:فمن.العربيةعلومفيالمصنفةالأماليهنايعنيناوالذي

ثعلب،مجالس:باسمنشرتوقدهـ(،)192ثعلبأمالي-1

.هارونالسلامعبد،

.161ص،لظنوناكثفعننقلاًا1/87:لمحققامقدمة،الشجريبناأمالي(1)
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.هـ(013)اليزيدي-امالي2

.هارونالسلامعبدحققهاهـ(034)الزجاجي3-امالي

وذُيوعأ.شهرةالأماليكتبأكثروهي،هـ(3)56القالي-امالي4

القلائد،ودررالفوائدغرروتسمى،هـ()436المرتضىامالي-5

إبراهيم.الفضلابومحمدحققها

.هـ(245)الشجريابنأمالي-6

.هـ(6)46الحاجبابنأمالي7-

المجالس.طرازوتسمى،هـ(01)96الخفاجيالشهابامالي-8

وذلك،الشجريابنإلىهذه)أماليه(مقدمةفيالخفاجيأشاروفد

مما،عليكأمليتهامجلسوأمالي،إليكزففتهافكربناتفهذه":قوله

الشجريابنراَهالو،العربلسانبذوقهويتحلى،الأدبعينبهتقزُ

جملةمنيديهابينلقامالحاجبابنأو.الألبابئمراتهذه:لقال

.(وقلاهأملاهمالهجرالقاليأو،5أملاعضالراغَئعلباو،الحجاب

غلبةحيثمنومِنهاجأ،شِرْعةًبينهافيماالأماليهذهاختلفتوقد

اللغةغلبةمنترىكما،الأخرىالفنونمنسواهعلىالفنونمنفن

القالي.اماليعلىوالأدب

فقد،ومادةًحجمأالأماليهذهكلالشجريابناماليوتفوق

كبيراً،قدراًالصفحاتمناستغرقت،مجلسأوئمانينأربعةمجالسهابلغت

والعروضالبلاغةوالأدبواللغةوالصرفالنحولمسائلفيهاوعرض

ظلانهإلا،الفنونهذهبكلالشجريابنطوَفولئن.والأخباروالتاريخ
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دومشد

ليماا)

!محطه

وتوئيقه

انهمع

لمساذ

دارسي

أبعلى

.عنده

لأضوا

9ومشد

للغةبا

للفوا

ص!لأوا

لأخر.ا

الفول

0)1(

يضعالبغداديالعلآَمةجعلمما،والصرفالنحومسائلإلىأ

.النحو")1(علمفيمراجعهضمن(الشجريابن

يُؤتَلمالعربيةاصولمنأصْلٌ-الطناحييقول-كماالكتابوهذا

الشعرتخريجدائرةفيينحصرإليهالرجوعوكاد،والتأملالدرس!

النحويةلدراساتاميدانعنبعيدأالكتابهذايظلأنعجبومن.،

عرضإنهبل،وفروعهالنحوأصولمنصالحةجملةعلىاشتمل

صَرَفالذيولعل،المتداولةالنحوكتبفيتوجدتكادلامنهل

.للأدبخالصٌأنهمنعنوانُهبهيوحيماعنهالنحو

قصرهبمجلسختمهمجلسأ،وثمانينأربعةفيمؤلفهأملاهوقد

منوزاد،فيهاالشزَاحقالهماوذكر،عليهاتكلم،المتنبيشعربات

والتاريخوالعَروضوالبلاغةلأدبوااللغةمنلمسائلأماليهوأفسَح

ظلأنهإلاالفنونهذهبكلطَؤَفولئن،والبلدانوالجغرافيةار

فائقةعنايةوالصرفالنحوبعدوعُني،والصرفالنحومسائلإلى.أ

كالمشترك،كثيرةلغويةوظواهرلقضاياعرضثمواشتقاقأ،دلالة

القبائلولهجاتالعامةولغة،وتداخلهااللغاتوتركب،ب

.الألفاظدلالاتوتطؤر،الحروفومخارجوات

الأماليفيتُعْرَفلمبظاهرةالشجريابنأماليانفردتوقد

وتشعّبالأماليطولمعوهو،للمجالسالتأريخظاهرةوهي،!

يدذمما،قبلمنعالجهاالتيالموضوعاتلبعضمتنئهأيبدو،فيها

.-1/187918:الشجريابناماليتحقيققدمة
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يفرغئمالطلبةعلىيُمليهااَراءفليست،احتشاداًللامالياحتشدأنهعلى

منها.

اختلافعلى،النحاةأعلاممَعرِضألاَراءالشجويابنأماليوكانت

واللغةالنحوأعلامعنكثيراًالشجريابننقلوقد،واتجاهاتهممذاهبهم

ومما،المفقودةكتبهمعنحكاهفيماالنقولهذهأهميةوتظهر،المتقدمين

و)المقتضب(()الكتابمنالمطبوعفيليسمماوالمبردسيبويهعنحكاه

.(مللكاوا

بذكرمجلسهيستفتجانعلى)أماليه(فيالشجريابنجرىوقد

ئم،الشعرمنبيتأو،قراَنيةاَيةاوالصرفأوالنحومسائلمنمسألة

والتداعي0الاستطرادإليهايدعوأخرىمباحثإلىذلكمنيدلف

شعب:ثلاثذات()الأماليومسائل

نفسه.ذاتمنالشجريابنيلقيهامسائل:الأولى

تلامذته.بهايجيبأخرىمسائل:والثانية

كالموصلالبلدانمنعليهتردالتيالمسائلعلىبهيردما:والثالثة

وغيرها.

ئم،وأيسَرِهاالألفاظأخفِّإلىوالأحكامالقواعدسردفيوعمد

وكثرة،العبارةوتقليب،والشرحالبسطفيالمعلمينأسلوبعليهغَلَبَ

التنظير.

وهو،الإعراببظاهرةحَفَلنحويكتابأولالكتابهذاولعل

واتجاهاتهم.مذاهبهماختلافعلىالنحاةأعلاملاَراءمَعْرِض!
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:الكتابفيالطناحيعمل

:ابوابثلائةعلىأدارهاطويلةبدراسةللتحقيقالطناحيقدم

العالمين.فيوتَقَفُبِهالشجريابنحياةعنفيهتحدث:الأول

ابناراءعلىوَقَفَهفقد،وعَصَبُهاالدكتوراهرسالةلعثوهو:الئاني

اقتضتإذاإلاالأماليفيتسلسلهابحسبساقها،النحويةيالشبم

عندمدوهو.واحدمكانفيالواحدةبالمسالةيتصلمايجمعانالمنايىصة

بهيرتفعآو،موضعهغيرفييضعهآنيحاوللمالشجريابنآتاءيذكر

للشخصيةالطائشةالعصبيةالعلميالبحثآفاتمنف!ن،سبقوهمنعلى

حولهاقيلماوأوردذكرهارايأ،وستيناربعةلهجمعوقد،المدر،!سة

عندووقف،بعضهافيوناقشهموناقشه،نفداًاواستحسانأالنحاةارا:امن

منمجلسمنهمايخلويكدولم،الشجريابناماليعلىغلبتاظاهرقين

.الحذوفوظاهرةالإعرابظاهرة:وهما،مجا&4

الحديث،الكريمالقرآن:الشجريابنعندالشواهددرسثم

ابنعندالشعرشواهدعندطويلةوقفةوقفثم،الشعروالأثو،،الشري!ط

)الأمالي(تأليففيومواردهالشجريابنمصادرعنتحدثثم،الشجري

بحسَبوذكرهم،التَبْريؤيبالخطيبومنتهيأ،سيبويهالنحاةب!ماممبتدءاً

عنهم،لنقلامنالشجريبنااكثرمَنْلأعلاماهؤلاءمنذكروإنما.وَفَياتهـأ

ويبرز،النحويةشخصيتهيجلوبما،عليهموالاستدراك،لهموالانتصار

منذكرتُكما،شعبثلاثذوموقفوهو،الأوائلمصنفاتاصنموقفه

بذلكيصرَّحولم،عنهمالشجريابناخذمَنْهؤلاءبينمن،!كان،قبل

نفسه.عندمنكأنه!شلامهموساق
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أودعفقد،باستقراءالنحويينمصنفاتفيالشجريابنوتتبع

عنهبالأخذمصزَحينالمتاخرونمنهافاد،كثيراًعلمأ()اماليهالشجريبنا

العربيةكتبمنالكتابشواهدالطناحيتخريجوأفضى،مصزَحينوغير

بحسبوذكرهم،بهيصزَحوالمالكتبهذهاصحابمنخفيَّتأثرٍإلى

،الأنباريالبركاتبأبيفابتدأ،الشجريابنمصادرفيصنيعهوفياتهم

ابنمذهبعنأبانالبابهذاختاموفي.الزبِيديبالمُرْتَضَىوانتهى

خالص.بَصْريأنهإلىوانتهىالنحويالشجري

فتحدث()الأماليكتابعلىقَصَرهفقد:والأخيرالثالثالباباما

فيالمُصَنَّفَةماليالأوذكر،المجالسوبينبينهاوالفرق،الأماليمعنىعن

انفردتالأماليهذهانوبين،(الشجريابن)اماليقبلالعربيةعلوم

ئم،للمجالسالتاريخظاهرةوهي،الأخرىالأماليفيتعرفلمبظاهرة

فيالعربيةعلومعنتحدثثم،أماليهفيالشجريابنمنهجعنتكلم

وهيالمخطوطةالأمالينُسَخعنبالحديثالبابهذاوختم،الأمالي

نسخةوهيأصلاًاتخذهاالتيالنسخةعنكلمةافردئم،نسخةعشرةثلاث

.إستانبولفيباشاراغب

نتائجعشرةإلىوأماليهالشجريلابندراستهخلالمنوانتهى

منها:

القرآنية.الدراساتكتبمنلأمالياأن-1

فقد،الفارسيعليوأبيسيبويهشُزَاحمنالشجريابنيُعَدُّ-2

.المطبوعسيبويهكتابفيليستسيبويهعننصوصأوشواهدلناحفظ

.مفقودةكتبنصوصأمنالشجريابنلنا3-حفظ
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اللغويةالدراساتميدانفيطيبةمكانةالأماليكتابيحتل-ت!

واشتقاقأ.دلالة

كمايقِفْولم،النحومسائلفيبالشعوالاستشهاددائرة-وسَّع)(

.الأمويوالعصرهَرْمَةبنإبراهيمعندفيرهوقف

التيوالتحقيقالتوئيقمناهجوَفْقَفيهمضىفقدالكتابتحقيقأما

فيوشواهدهالكتابمسائلتتتععلىوحَرَص،الضَنْعَةشيوخارتضا!ا

المختلفة.ال!ربيةكتب

فيعلمهجُلأفرغقدالطناحيأنالكتابدراسةخلالمنلي،!اتضج

وتحقيقه.الكتاب!ذادراسة

!!!!
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العروستاج

الزبيديللفرتَضىالقاموسشرح

الطناحيمحمدمحمودتحقيق

وزارة-سم292*1ص61:095الجزء

،م7691هـ/ا693،لكويتا-لإعلاما

.م3991هـ/3141عإم82لجزءوا

المحيط()القاموسمؤلفهبهشرح،عربيمعجمأكبرهوالمعجمهذا

عليه،المستدركاتبعضوذكر،الكثيرةبالشواهدوطعّمه،آباديللفيروز

الأسبابمنالاصطلاحيةالرمزيةولغته،المحيطالقاموسكثافةولعل

شرحه.علىالزبيديالمُرتضىحملتالتي

ذكرففيه،جمهرةهوبل،فحسبلغويأكتابأليسالعروسوتاج

والطب.والأماكنوالأنسابللرجال

غيرطباعةًبمصرعاممئةنحومنكبارمجلداتعشرةفيطبعوقد

بعيداًشكلهحيثمنزالما،إليهالحاجةوشدةانتشارهمعوهو،محققة

سهولةمنالحديثةالبحثوسائلتتطلبهوماالعصو،مقتضياتعن

الكويتيةوالأنباءالإرشادوزارةحداالذيوهذامأخذ،وقربووضوح

منبنخبةالمهمةفأناطت،وطبعهتحقيقهإعادةإلى(الآن)الإعلام

وقد،مجلداًأربعينفييكونانويقدّر)1(،العربيالوطنفيالمحققين

،حجازيومصطفى،هارونالسلاموعبد،فزَاجالستارعبدأحمد:أبرزهم(1)

.العزباويالكريموعبد،الطحاويالعليموعبد
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لاصدر

ببطلكن

)امؤلف

1

بالتحقيؤ

2

ينسبوقد

فهوفي0

خراذإو

ولم

و!

،الكتاب

التحقيق

1

)اللسان

)1(انظ

تصدرالأجزاءزالتوما،م6591هـ/1385عامفيالأولجزء

علىملحوظات-بعضاللهرحمه-الجاسرحمدالشيخكتب

وهي)1(:تاج

كثيراًيُعنَولم،مقدمتهإبرازفيهحاولتعويلاَالجمععلىعول-

.كثيرةاخطاءفيفوقعغيرالمتقنمنهامخطوطاتعن-نقل

محرفأ،يوردهوقد،النصيبتركانفقد،دقيقغيرينقلفيما-كان

صحيح.غيرنصأينقلوقد،فيهليسكتابإلى4

صوابها،يتضحلمماالاَراءمنبهينفردماعلىالاعتماديصحلا-

(العروس)تاجكتابهمنهذايتضحكماالجمععلىيعتمدشلفاته

واعجَبَ.اغْرَبَبهينفردبرإيواتى،النقلعنبم

منزلته.ورفيعفضلهجليلمنيغفقُلاكله!لك

تحقيقه.صعوبةكانتهنامن

هذاتحقيقفيسبقهعفنبهاانفردللنشرخطةللطناحييكن3

رموزووُضِعت،قليلةحواشيووضع،مقدمةلهيكتبولم

وهي:الكتابمنجزءكلبدايةفيلىاشاراته

فيموجودةالمادةانعلىتنبيهفيه،المادةراسبجوار"وضع-

.(العربلسان

.017-961ص،الجاسرحمد:كتابيس
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تقيددونبالهامشوالعبابوالتكملةوالصحاحاللسانذِكْر-2

يشرحهاالتينفسهاالمادةفي،فيهاموجودعليهالمعفَقالنصانمعبمادة

.الزبيدي

.11هكذاالقوسانامامهوضعالاستدراك3-

فيغريبأامراًلاحظ،اللهرحمهالجاسرحمدالعلأمةشيخناانغير

شرحمخطوطةإلىيرجعوالمالمحققينأنوهوالكتابهذاتحقيق

:الزبيديفيهقالالذيالراموس()إضاءةللقاموسالزبيديشيخالفاسي

تلكصورةعلىالحصولسهولةمع(الفنهذهفيعمدتي)وهو

المخطوطة.

!!*
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كُأالتي

محددة

التيهي

غرإلى

خالصأ

كتابه)

اإوضم

مافَزق

هأكتب

المعانيديوان

العسكريهلاللأبي

والفهرسةوالعروضالتحليلمنوشيء

:66جبدمثقالعربيةاللغةمجمعمجلة

:96وج.()دراسة564-043و3-37ص

.524-467و034-028و155-9اص

(832)لمجموعوا.47-53ص:07وج

سم.42*71،صفحة

الأدبيةالمجموعاتأشهرمنالعسكريهلاللأبيالمعاني؟يوان

وموضوعاتمعانٍعلىتدورالتيوالمُفَطّعاتالأبياتبجمعيت

التالية:العنواناتلأدبيةاالمجموعاتمناللونهذاحملوقد،

المعاني.أبيات،الشعرمعاني،المعانيشتاب

وا،ظاهِرَهاباطِنُهايخالفالتيالأبياتتلكهيالمعانيتابيات

يرجعأمروهو،وَهْلَةأولمنتُفهمولا،عنهايُسألَانيُحتاج؟

كلهليسالعسكريهلالأبيكتاباْنعلى.ودقتهاالمعانيابة

هلالأبوفَسَحفقد،المعانيأبياتكتبمنالمعروفاللونلهذا

المعاني،كتبفيتعرفلمالتيوالصورالموضوعاتمنكثير

وهذا.المنثورروائعمنكثيراًالكتابهذافيالشعريةاختياراتهى

لأن،الأدباْهلرسمهالذيالحدعلىالمعانيكتبوبينبينه

الدقيقة.المعانيحولتدوراللون+ا
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وصدرالجاهليةاْدبمنوالمأثورالمنظوممنبفنونكتابهحَفَلوقد

المُحْدَثينبشعرفائقةعنايةمع،والعباسيةالأمويةوالدولتينالإسلام

طباطباكابنبعدهماومَنْإليهما،ومَنبردبنوبشارالوليدبنكمسلم

وغيرهم.الروميوابنوالبحتويتماموأبي

التذوّقمنكثيرةنقديةوقضايابماراءزاخِرالمعانيديوانوكتاب

الشعراءتأثرأو،الشعريةوالسرقات،والموازنات،الشعويةوالصور

البلاغة.وشواهد،ببعضبعضهم

اهـ352عامالقدسيالدينحسامالأستاذبعنايةالكتابطبعوقد

الانتفاعوتسفل،قارئهدربتنيرفهارسمنالكتابوخلا،مجلدينفي

فنهض،الطالبينإلىوتقريبها،نفائسهلاظهارفهرستهمنبُديكنفلم،به

بينوقدَّم،الشعرففهرس،وجهخيرعلىبالأمرالطناحيمحمودالدكتور

التيالنقدقضايامنجملةعنوكشفت،الكتابتناولتدراسةذلكيدي

العَروضعنالمُعْجَبالحديثتحدثثم،العسكريهلالأبوعرضها

البحث.مجالفيفوائدهاوبيان،الفهرسةضرورةإلىليخلُصلكتابافي

وبذلصُنْعها،فأحسن،الكتابلأشعارفهارسالطناحيصنع

ونسب،الشعراءدواوينإلىفرجع،الشعرمناضطر!مالتصحيجبذلما

الخلافوذكر،عنهسهامابعضنسبةواصلح،هلالأبوينسبهلممابعض

الفوائد،منحوتلماالدُّرَر،منأغلىبطُررفأتى،الأبياتنسبةفي

.()1الغلطمنأصلحماعنكدع،النوادرمنضفَتوما

!ول!!بم

.456-07:563دمشقمجمعمجلةفيالفحامشاكرالدكتور)1(



ميدانا

هوإنما

والتفف!

وماص

جاءت

يْئرَوَأو

لرجااا

لالجهاا

النفعو

للشُلَميالمموفياتالمتعبِّداتالنساءذكر

الطناحيمحمدمحمودالدكتورتحقيق

م3991هـ/ا134-القاهرةالخانجيمكتبة

ص،02:المقدمة،صمك!24ا7اص57

والمراجعالفهارس،512-27صالنص

.1-12757ص

فيالمسلمةالعربيةالمرأةلنايقدم-وَجَازتهعلى-الكتابهذا

والأحوالالتصوفعلمانلَيُظَنحتى،بهوانفردواالرجالبهستبذَ

العلائق،وقطع،والمصابرةالمجاهدةعلىقائملأنه،الرجالعلم

فِطْرَتهابطبيعةالمراةتطيقهلامماذلكوكلالدنيا،اسبابمن،

عليه.لمت

وتجلياتهمالقومأقوالمنطيبأقدرأالصوفيالموروثإلىريضيف

سمعْنهكلاممناو،أنفسهنكلامهنمنالعابداتهؤلاءلسانعلى

هؤلاءتراجمفيتجدهلامما،ومشايخهمالصوفيةرجالعنء

منالمبزَأالحقالتصوفعنتبنئوالطبقاتالتراجمكتبمن،

.والضلالاتت1

منكبيرقدرعلىجانبأيجلولأنهالرجالمشاهيرتاريخ-يكمل

حفيدته،وتلك،القومأئمةمنفلانبنتالعابدةفهذه:الفائدة
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فيمنهاكثيراًتجدتكادلاوانسابقرابات،زوجتهوالرابعةاختهوالثالثة

والتراجم.التاريخكتب

لاتحاداكدَرمنالخالصالنقيللتصوفالمشرقالوجهعنويكشف

هماإنما،القوموجوهفيالخصومُبهيُغئرماوسائر،والجَذْبوالحُلُول

.ويُورِدُونالقومعنهمايُصْدِر،والسنةالكتاب

والقصر.الطولبينتتراوحترجمةوثمانينأربعأالكتابضم

:الكتابتحقيقفيمنهاجه

حيثبعروقهاالقِدَمفيضاربةنسخةعلىالكتابهذاالطناحينشر

جامعةمحفوظاتمنوهي،للهجرة474سنةإلىنسخهاتاريخيرجع

وتأديتهاقراءتهافيوُفقوقد،بالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

فهارسها.وصنععليهاوالتعليق

**"
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الكبرىالشافعيةطبقات

للممئبْكي

الطناحيمحمدمحمودالدكتورتحقيق

هجر.الحلومحمدالفتاحعبدوالدكثور

القاهرة-والإعلانوالنشرللطباعة

ص4014أجزاءعشرة0م2991هـ/ا314

فيوهيالمحققينمقدمةعداسم24ك!ا7

.()1ص738للفهارسكبيروجزء،ص93

فنفيالعلوممصنفويضعه-المحققانيقول-كماالكتابهذا

ذإكلها،العربيةالمكتبةفيالصحيجالنطرويضعه،والطبقاتالترابمأ

يكادلافهوجميعأ،والأدبواللغةالشريعةعلومعلىأدارهقدمؤلفهكان

منمسائلإلىيخلُصَحتىالمعروفرسمهاعلىالرجلترجمةش5ينتهي

تكاد،كثيرةومداخلاتاستطراداتإلىبهتُفضي،وفقههجالالمعلم

فيهاابانانتيمقدمتهفيذلكويظهر،العربيةعلومجمهورصىتأتي

فهارسفيايضأذلكويظهر،المقدمةمن022-602ص:منهـجهعن

خلالالمؤلفنَثَرَهمماالمحفقانوجمعهاصنعهاالتيوالفنونالعلوم

.التراجرا

تحقيقدونالحسينيةالمطبعةفيمرةأول(الكبرىالافعية)طبقاتكتأبطج(1)

)الناشر(.مجلدات)6(في،
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يترجمطبقاتوسبعطويلةمقدمةعلىتشتملالكبرىوالطبقات

:702ص،المؤلفقالكمافكانوا،سنةمئةلأعلاممنهاطبقةكلفي

منهملكلوضربت،طبقاتفيعنهماللهرضيا!شافعية"فأنز!ت

طبقة،عاممئةكل،طبقاتسبعورتبتهم،سُرادقاتالمجموعهذافي

ورُجُولم،الدُجَىتجلوومصابيح،للهدىمعالِمُكلهاكواكبوجمعتهم

للمُسْتَرِقَة(.

،عدةمباحثفيهااستوفىفقدصفحة)345(وهيالمقدمةاما

لقضاياليعرضإنهبلوالنحو،الرجالونَقْدالحديثفيمسائلوناقش

ثم،منهجيوسردشاملاستقصاءفيالاَراءويبين،فيقدمهاالكلامعلم

التيالداميةالأحداثهزتهكما،الأمراَخرالأشاعرةورايلرايهينتصر

مختصرةحوادثهافذكر،المغوليالزحفإثانالإسلاميالعالمشهدها

حرصوقد،المتخقمصغيرويَنْشُدُه،الفقيهإليهيحتاجالذيالنحوعلى

وبطريقهمأخذ،عنهمالذينالرواةطبقاتالمقدمةفييذكرأنعلى

اسْنَدَ.

قويم،نهجعلىالطبقاترجالترجمةفيالسبكيابنجرىوقد

ووعيأجادها،التيبالفنونوإحاطةٍ،المُتَرجَمبتاريجْبَصَرٍعلىيدل

والمسائلًالعلمإلىأضافهالذيبالجديدوبصر،أثارهاالتيلأمورالدقائق

فنه.فيبهاتفزَدالتي

إلىذلكءيرجىكانربما،المؤلفيكملهالممباحثالكتابوفي

الرابعةفيماتحتىالأجلفيلهيُنَسَّألمولكنه،الوقتمنفُسحة

لأربعين.وا
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وبينأسطربينتتراوحترجمة()9141الكتابتراجمومجموع

.الصفحاتعشرا!،

بذكروبدأ،المعجمحروفعلىطبقةكلترتيبفيواعتمد

حروفعلىالمُتَرجَمينورتبوتبزُكأ،تَيَمُنأالمحمدينثم،الأحما.ين

حروفعلىتيببالترواكتفى،للطبقاتالزمنيالترتيبوأغفل،المعص!

وذكرهم،بطبفةهؤلاءأفردفقدمنهمالشافعيلقيمنعداماالمع!أ،

04)الأولىالطبقةوهمالمعجمحروفعلىمرتبينالكتابصدرفي

.018-2:5ج/1ترجمة

2-73(ج14من)التراجمالمئتينبعدتُوُفيفيمن:الثانيةالطبقةإا

.-18347صا

247

248

930

040

9:ج

-)

)1

و

صم

74-)تراجموالأربعمئةالثلائمئةبينتوفيفيمن:الثالثةاِلطبقة

3،:5948-.

)تراجموالخمسمئةالأربعمئةبينتوفيفيمن:الرابعة-الطبقة

.138-5ص:هوج404-صه:4ج.(625

-565)تراجمالخمسمئةبعدماتلْيمن:الخامسة-الطبقة

3-385.ص7:وج-412هص6:.ج

)تراجموالسبعمئةالستمئةبينتوفيفيمن:السادسة!الطبقة

.3-043ص8:.0912(.ج

(41-191291)تراجمالسبعمئةبعدتوفيفيمن:السابعةالطبقة0

.3044-ص:01وج3043-ط
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التحقيق:فيمنهجهما

بمعهدمخطوطةنسخةعلىالكتابنشرفيالمحققاناعتمد

الكتببدارنسخةوعلى،بالفدسالبديريمكتبةعنمصورةالمخطوطات

مضاعفةالكتابهذابتحقيقالعملعندنفسيهماعلىأخذاوقد،المصرية

نقولهوتوثيقوأعلامهنصوصهضبطفيالطاقةتحتملهماكلوبذلا،الجهد

وسهولةالنصسلامةعلىالحرصمع،تهوأبياأحاديثهوتخريج،وشواهده

فيتقعكاشفةفهارسبالكتابفألحقا،منهالاستفادةويَسرا،إليهالرجوع

وأمثاله،،ورجزه،وأبياته،وأماكنه،أعلامهعلىدلَّتصفحة)738(

ذكرهاالتيوالكتب،لمجي!الرسولواحاديث،الكريمالقرآنوآيات

المؤلف،بهااحتفلالتيوالفنونالعلومبمسائلكشّافأوأضافا،المؤلف

فيالواردةالأخطاءمنكثيراَصحّحاالطبعةهذهوفي،كتابهبهاوملأ

الصوابوعرفا،النظيرإلىالنظيرضمّعنهاكشفوالتيالأولىالطبعة

لممماكثيراَونسبامتناثراً،كانمادَمْجإلىوتهديا،قبلُفيهتوقفافيما

حرصأ،الاحتمالمظنةكانتمواطنعلىبالحكموجزمامنسوبأ،يكن

.القِطافداني،الثمارناضجيقدماهانعلى

وفتوّةالشبابعنفوانفيوهما،5حققاكتابأولهوالكتابوهذا

العربيةالكتبمنبكثيرمعرفةأعطاهما،وأعطياهفأعطاهما،الصبا

فسلكا،بعضإلىبعضها،الكتب5هذأسلمتهماوقد،وكبارهاصِغهـارِها

حضارتنا،فيالعلمأهلمناهجعلىووقفا،أمتناتاريخوعرفا،دروبها

عنهيُشْغَلاولم،لهفأخلصا،وجَلَدَهوصَبْرَهالشبابحماسةوأعطياه

ذلكإلىاستطاعاماوحسّنافجوّدا،السريعةالشهرةيحققمماآخربشيء

الزمانذلكفيحسنةظروفوافتهقدالكتابأنازرهمامنوشدّ،سبيلاَ
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متوافرونفالعلماء،(زمانوالزمان،ناسٌالناس)إذالهنيئالرضميئ

ودياره،مشهودةالعلمومجالس،زاخرةالكتبوخزائن،مستقم-ون

.العُمامطَرَفعلىالفُتياوأهل،4مأنودسَ

النفيسىالكتابلهذايسّرأنوإنعامهاللهفضلمنكانولقدهذا،

والصبر،والفقهالنظرمنحظهوأعطياه،عليهوقفا،جليلينعالمير،

ألبساهثم،عليهوالتعليقوتحقيقهتحريرهفيوالطاقةالوسعغايةوبذلا

الكاشفة.الفنيةوالفهارس،الأنيقالمعجبالإخراجبذلكالمصرحُفَة

!!ك!ك!
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الثمينالعقد

الأمينالبلدتارلئفي

الثامن()الجزءالفاسيالدينلتقي

القاهرة-المحمديةالسنةمطبعة

.ام969اهـ/388

واحَكَمَهاومَنْالمكرمةمكةتاريخفيموسوعةأكبرالكتابهذا

والشعراءوالحكماءوالفقهاءالعلماءمنسكنهااودخلهاأوفيهاعاش

الأنفس،ومطمح،الأفئدةمهوىالأمينالبلدومكة،وغيرهموالأدباء

نأفقل،الحجوهوالإسلاماركانمنركنبأداءالحرامارضهاارتبطت

قيمةتأتيهناومن،ومجاوراًحاجأوردهاإلالإسلاماعلماءمنعالمأتجد

فيعساكركابنالمؤرخينمنسبقهمَنْمؤلفهفيهحاكىالذيالكتابهذا

نُعَيموأبيبغداد(،)تاريخفيالبغداديوالخطيب(،دمشق)تاريخ

.مصر()تاريخفييوذسوابن،(أصفهان)أخبارفيالأصفهاني

يإه6
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والحديثالقراَن-غريبيالغريبين

هـ104/الهرويعبيدلأبي

للشؤونالأعلىالمجلس:الأولالجزء

.م0791هـ/ا093الفاهرة-لإسلاميةا

وغريبالكريمالقراَنغريبفيصنفكتاباولالكتابهذاأبُعَدُ

المعجم،حروفعلىورتبه،الغريبينذينكفيهجمع،الشريفالحديىط

وذكر،حروفهافيفأثبتها،اماكنهامنالغريبةاللغويةالكلماتواستضهـج

لغةالغريبةالكلمةمعرفةالكتابمنوالمقصدالغرضكانإذمعالْيها،

واسماءاْسانيدهاوطرقوالاَثارلأحاديثامتونمعرفةلا،ومعنًىوإعرابأا

فاشتهر،تعببغيرحرفهافيوجدهاغريبةكلمةالإنسانارادف!ذا((رواتها

لهويشكرون،اْثَرَهويهسبعون،هَدْيَهيقتفونبعدهالناسزالوما،االكتاب

الغريب.منفاتهماويستدركون،سَعْيَه

ويتحدث،بالفراءاتكثيرأيُعْنَىالقراَنلغريبشرحهفيوالمؤلف

الحروفعنيثلحدايطيلثم،لالاتوالدالمعانيوجوهمنيمىشتبعهاعما

الكريم.القراَنفيأالمفردأ

صاحبذكرعنأحيانأيسكتالحديثغريبشرحإلىيأتيوحين

بعضهم.يثحدوفي:اونصارلأابعضيثحدوفي:مثلاًفيقول،الحديىت

الجزءالحديثمنيأخذأنالحديثغريبشرحهفيوجرى
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منأكثرعلىالحديثاشتملفإن،فيفسرهالغريبةالكلمةعلىالمشتمل

هووهذا،مكانهافيكلمةكليفسرثمالمواد،علىفزقهغريبةكلمة

.()النهايةفيالأثيرابنومنهجمنهجه

:الكتابفيعمله

بدارمحفوظةنسخثلاثعلىالكتابتحقيقفيالطناحياعتمد

وشيوخهعبيدأبيعنفيهاتحدثطويلةمقدمةوكتب.المصريةالكتب

واختصاراًنقداًحولهكُتبوما.الكتابتأليففيومنهجهوتلاميذه

والتفسير.لأدبوااللغةأهلمنلكتابامناستفادوعفن،وتذييلاًوزيادة

التحقيقفيونهج،التحقيقفياعتمدهاالتيالنسخبوصفختمهاثم

بقولأخذاًوالشروحالتعليقاتمنيكثرلمأنهعلىوالتحقيقالتوئيقمناهج

كئيرٍمنخيرَصاحبَهيخزيلاولقليل"1:04اللغةتهذيبفيالأزهري

تعاليه.وعدمالطناحيتواضعمنوذلك،"يفضحه

!!!
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كليةمن

ال!عبد

وهوقسى

11

العربي،

ك!رهاء

11

لمشرأوا

الكاإلى

ناأنفي

اليشكر

الخمسونالفصول

مُعْطيلابن

القاهرة.الحلبيالبابيعيسىمطبعة

سم.1724*ص318ام769اهـ/693

-ص)914النص،اص93:المقدمة

.3(81-)927الفهارس(277

النحوعلمفيالماجستيردرجةالطناحيبهانالرسالةالكتابذا

الأستاذبإشرافم7291هـ/2913عامالقاهرةبجامعةالعلومدار

،نصارحسينوالدكتورحسانتمامالدكتوروعضوية،هارونلإم

:صان

النحوفيألفيةصنعمنأولمعطيابنعندراسة:الأولقسم

وقد،معطيلابنكاملةعربيةدراسةأولوهي،كاملةإلينا-صلت

.أبوابئلائةللى

المغربفيمعطيابنحياةعنفيهتحدث:الأولباب

خَلُصومصنفاتهاثارهعنحديثهوفي،وتلاميذهشيوخهوعن،ق

اجتهدوقد،بدايتهيحددأنمحاولأ،النحوفيالنظْمنشأةعن!م

منصوربناحمديدعلىالهجريالرابعالقرنفيبداالنحولم

معطيابنالفيةعلىعامةنظرةألقىثم037،سنةالمتوفىي
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ووازن،المسائلوسردالقواعدصياغةفيطرائقهيعرفأنمحاولاَ

إلىمنهاانتهى،مالكابنوألفيةمعطيابنالفيةبينكاشفةسريعةموازنة

.العامالمنهجفيمنهوأفاد،معطيبابنتأثرقدمالكابنأن

اَراءهوقسم،النحويةمعطيابنآراءلدراسةجعله:الثانيالباب

قسمين:إلى

وشروح،المطؤلةالنحوكتبفسْتَقْريأمعطيابنبهانفردما:الأول

،خاصنٌمذهبٌفيهالهكانرأيأ،عشرسبعةلهوجمعمعطيابنكتب

انتهىالاَراءهذهعرضهختاموفي.حولهاالاَراءمختلفوذكر،عرضها

.البصريالطايععليهيغلبمعطيابنانإلى

سممّاهماوهو،النحاةأئمةمنغيرهفيهاتابعالتيآراؤه:والثاني

.بالمتابعات

(الخمسون)الفصولدرسعلىوقفهفقد:والأخيرالثالثالباباما

سَلَكتعليميكتاب()الفصولأنوراى،معطيابنمنهجعنفيهتحدث

،ابوابإلىالمسائلرؤوسق!مإذ:استحدثهمَنْأوللعقهمَسْلكأفيه

.فصولعدةبابكلوتحت

معطيابناشتغالأنللفصولتحليلهخلالمنالطناحيوائبت

تقسيماته.وصحةعباراتهسهولةفيأثرٌلهوتصنيفأكاندرسأبالأدب

فيالطناحيشرع(الخمسون)الفصول:كتابنص:الثانيالقسم

إيازابنشرحيمنكثيراَواستفاد،والتحقيقالتوثيقمناهجوَفْقتحقيقه

ابنسبيلليستبينالتحقيقحواشيفيعنهماونقل،للفصولوالخوَس!

معطي،ابنوألفيةالفصولبينيربطأنالأحيانبعضفيحاولئم،معطي
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احتمالاَيرفعاوغامضأ،يجفيالذيبالقدرإلاالنحوكتبإلىير.جعولم

!!مبهة.ويزيل

فهرسةوالفصولللأبوابفهرسالنصتحقيقمنفرغحينإا

وبينالنحومسائلترتيبفيمعطيابنطريقةبينالفرقليظهر،تفصيلبة

إلىالنحوكتبفيشاعتالتي)ألفيته(فيمالكابنابتدعهاالتيالطريقة

عليها.المتعارفالفهارسسائرذلكاتبعثم،هذااسالنايوم

الأولى:مخطوطتيننسختينعلى()الفصولتحقيقفياعتمدقدا

الظاهريةالكتببدارمحفوظةوالأخرى،الأزهربمكتبةءمحفوظ

فيواثبت،منهانسختينللفصولوالخوئحبإيازابنشرحيوعذَ،بدمشق

معهماكانوالخوئحبإيازابناْنللطناحيظهرفقدفروقهما،بالحواف

.الفصولمننستيخعدة

!!!
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واللغةالشعرفهارس

سلأمبنالقاسمعبيدلأبيالحديثغريبلكتاب

الإسلامي-والتراثالعلميالبحثمجلة

لعامالرابعالعدد-القرىأمجامعة

فيتأليفأولهوسلاّمبنالقاسمعبيدلأبيالحديثغريبكتاب

"وكان:الحديثغريبكتابهمقدمةفيالخطابييقول.الحديثغريب

انتظمقدفانه،سلاّمبنالفاسمعبيدأبوعليهبعدهمَنودذإليهسبقمناول

وصار،الحديثغريبمشاهيرمنتفسيرهإلىيحتاجماعامةبتصنيفه

."يتحاكمونوإليه،يتذاكرونبه،الحديثلأهلإمامأكتابه

وصحةاللفظببيانالحديثغريبكتببينمنهذاكتابهويمتاز

دورانأالكتابهذاداروقد.الففهوكثرة،الاستنباطوجودة،المعنى

غريب.اولغةكتابعنهالنقلمنيخلوفقلما،المتاخرينكتبفيعطيمأ

الدكناَبادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةبمطبعةالكتابطبعوقد

نوعايلهيُصنعلمانهغير،أجزاءأربعةفيام649هـ/ا384سنةبالهند

مشروحةلفظةعلىالعثورفيفصار،اللغةفهرسخاصة،الفهارسمن

ليعئمونشرهاوالشعرللغةفهارسبصنعالطناحيفنهض،ومشقةعُسْزمنه

والكنوزالفهارسعنوكلمة،الكتابعنبدراسةلهاوقدمبها،النفع

ومنافعها.وضرورتهاالفهارسأهميةعنفيهاأبان،المخبوءة

جم!،بهد،يبم
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أخطر.

لمبر)وا

اهؤلاء

لرسالةا

فهارس

كنزبلا

لفهرس!ا

لتي-وا

اؤلأطرا

)ابعض

.انإلى

النحوفيالأصولكتابفهارس

السًرًاجبنبكرلأبي

الطناحيمحمدمحمودالدكتوروترتيبصنع

اهـ/604القاهرة-الخانجيمكتبة

صم.17*24ص77،ام869

ولعله،الفنكتبأمهاتمنالسراجلابنالنحوفيالأصولشتاب

بسيبويهبالغةعنايةفيهعُنيوقد،سيبويهكتاببعدنحوي!نف

نحويعرفأنأرادمَنْعلىلِزَامأصاربحيث،الأوسطوالأخفش،

مؤسسةطبعتهوقدهذا،السراجابنكتابإلىيرجعأنالأئمة

دونطبعلكنهاجزاء،ثلاثةفيام859اهـ/504عامببيروت

كاشفة.

فهارسبلاالتراثكتبانالكلامومعادالقولمكرورمن-بات

هذهدونالمرضيالوجهعلىالتراثدراسةلناتستقيمولن،مفتاح

بالشبيه،الشبيهوتُقْرِنالنظير،إلىالنظيرتضمّالتيالكاشفة،

متشابكةمتداخلةالتراثوكتبمَظَانها.غيرمنالقضاياستخرج

إلىالاستطراددونبعينهفنعلىمقتصراَفيهاكتابأتجدوقلما،ط

محالةلايؤدّيوهذا،والمناسبةالاستطرادلدواعيلأخرىافنون

.مواردهغيرفيالشيء!جد
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لهذاجامعةفهارسيصنعانالفائدةتماممنالطناحيوراى

بالتدريسانشغالهلكن،النحويةالمكتبةفيالقدرالعظيمالكتاب

،الكتاببحقالوفاءدونحالالعلميةالرسائلبعضعلىوالإشراف

النبويةوالأحاديث،الكريمةالقرآنيةللاَياتفهارسبصنعفاكتفى

والأشعارالنحويةوالنماذجوالتراكيبوالأمثال،والأثرالشريفة

.والأرجاز

!!!
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ماملإا

لمكتبا

لمخماا

انتقىة

المخما

خرهوآ

لانوع

وقياسا

الصفي

الوصفيالفهرس

المركزيةبالمكتبةالمخطوطاتنوادرلبعض

الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعة

الإسلامية-سعودبنمحمدالإمامجامعة

الرياض.المكتباتثؤونعمادة

سم.*1724ص85،م3991هـ/1413

جامعةمنكريمةدعوة-اللهرحمه-الطناحيهـتلقى0141عامفي

شؤونعمادةإليهعهدتوقد،لزيارتهاالإسلاميةسعودبنمحمد

نفائسمنبهاالمخطوطاتقسميضمهفيماينظرأنفيهاطت

الذيالكتابهذافكان.قائمةلذلكيُفْرِدَوأن،ونوادرهاوطات

الجامعة.بتلكالمخطوطاتنوادربعضمنمخطوطةثمانينيه

عنوان:الآتيةالمعلوماتذِكْرالفهرسهذاإعدادفينَهَجَوقد

المخطوطأولمنالأسطربعضاقتباس،كاملاًمؤلفهاسم،وط

وذكر،الكتابمحتوياتعناللازمةالمعلوماتالطناحيوأورد،

المخطوطرقمأثبتثم،ومكانهالنسخوتاريخالناسخواسمخط

ذكرهاامورعدةإلىالمخطوطاتعلمفيالندرةالطناحيوأرجع

منها:تمدمة
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وراءهاليسالتيالغايةوهي.المؤلفبخطالمخطوطيكونان-1

غاية.

خطَهعليههوواثبت،فكتبهتلاميذهأحدعلىأملاهيكونان-2

إجازته.أو،سماعهأو،عليهالقراءةبصحة

بالقراءةخطهعليهويثبت،المشهورينالعلماءاحديتمفَكَهان-3

التملك.او

النسخة.هذهإلامنهتوجدلا،وحيدأالمخطوطيكونان-4

فيالعامالمعيارهووهذا.النسخقديمالمخطوطيكونان-5

المؤلف.وفاةمنوالقُربالقِدَموهو:المخطوطتقديم

حصرهايمكنلاوالنفاسةللندرةأخرىاسبابأهناكانوذكر

بتاريخومعرفتهالمفهرسئقافةإلىموكولةذلكومعرفة،بهاوالإحاطة

،الكتابحُققخطيةأصولأيوعن.منهاالمطبوعوحالالكتب

العلم.لأهلومُدارسةومجالسةتفتيشوكثرةدُرْبةِبعدإلاهذايتأئىولا

!*!لا
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يألنحوا

وصلبه

لشريةا

ودلالةا

لمسألةا

وبرمن

)1(س

الشعركتاب

أو

الإعرابالمشكلةالأبياتشرح

الفارسيعليلأبي

الطناحيمحمدمحمودالدكتوروشرحتحقيق

م8891هـ/8041القاهرة-الخانجيمكتبة

مقدمةعدا.سم42ك!71ص907جزآن

.ص5()53النص.ص(021)المحقق

.(ص1)56الفهارس

القضايافيهتناول،الشعرعلىمؤلفهأدارهومعانٍنحوٍكتابمو

الكتابوعُظْمُ،الشعرخلالمنفيهالمعانيوقضايا.والصرفية،

والحديث،الكريمالكتاببشواهدالعنايةمعالشعرشواهدهو

اشتقاقأالشعربلغةوعُنيوأمثالها،حِكَمهافيالعربوكلامء

بابأ.وأربعينأربعةالكتابضم.كلهالكتابفي()1مُنداحوهوا

خلالهمنيعالجببيتالبابيبدأأنعلىالفارسيعليابوجرى

يثيرهماإليهايجزهأخرىمسائلإلىيستطردثم،البابلهاالمعقودا

والأعاريب.المعانيهـه

إلىعادالبيتمننَهْمَتَهقضىفإذا،شاهدمنبأكثرالبابيبداقدإ
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بالأولفعلكماوفَتشًه)1(فنفضه،البابأمهيالتيللمسالةآخربيت

نفسه.فيأقامهاالتيالبابشواهدمنيفرغأنإلىوهكذا

إليهاويؤدّيالبيتيطيقهاالتيالإعرابوجوهفيالتفَسَوأطال

بينيربطأنعلىوحرص،المعانيوتوجيهالكلامبسياقالبَصَرحُسْن

الإعرايللوجهاختيارهجاعلاَمحكماَ،ربطاَوالمعنىالإعرابيةالوجوه

واستقامته.المعنىلسلامةخاضعاَ

المؤلف،تغياهاتعليميةلغايةهوإنماالإعرابوجوهفيوالتوسع

.والتمَكل)2(التعَشُفمنشيءإلىهذاجزهوقد،والتدريبالتمرينوهي

ومِلاكُه.الكتابعمودهووالاستطراد

منانتزعهاشاهداَ،وثمانمئةعشرخمسةالكتابشواهدبلغت

ابياتاربعةإلا،الاحتجاجعصرنهايةإلىبعدهموماالجاهليةشعر

بهمعنيالذينالشعراءوابرز-الإعرابدونالمعانيفي-عصرهلشعراء

ينسبولماْصحابها،إلىالأبياتنسبةيهملوكان،الزُمَةوذاالفرزدق

شاهد.وثلاثمئةخمسينسوى

:الكتابفيالطناحيعمل

التحقيقفيالئفَسَأطالفقدوشرحأتحقيقأالطناحيعملكانلفا

مقدمتهفيوأفاض،الكاشفةالفنيةالفهارسصنعفيوجود،والشرح

ته،ومصنفا،الفارسيعليأبيحياةعنالحديثفي(صفحة021)الطويلة

وأبان،اسماءعشرةإلىأوصلها،اسمهفيلاختلافواالشعركتابوعن

)1(

)2(

.استقصاه

بحِذْقوالاحتيالالتكفف:والتمَحُلالتعسُف
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من!عن

ابرقِبَل

كثرأان

تقاإلى

المَلَ!

علمابي

الأكتبه

الكتاب

شوستة

االأدب

الكتاب

تحدئم

11الذين

.زوابي

ويقول

عااغار

سياقهه

)1(

كأ

و)

منالإعرابوجوهفيالتوسُّعيتخذانينبغيلاانهمبينأ،فيهيجه

إلىوانتهى،بهموالوقيعةالنحاةفيالطعنإلىذريعةوغيرهعلي،

استطرادمنذلكيستتبعوما،فيهاالنحاةوإفاضةالإعرابيةالوجوهأ

يصنعالذيهواولئككل،والنظائرالأشباهوذكر،المحذوفير0

وكتابة.قراءةالعربيةويثبت،النحوية4

إلىعادثم،هذازماننافيوالعربيةالنحوتعليممحنةفيواستطرد

وعن،عنهالنحاةحكاهعفاالكتابفياَرائهاختلافعلىوعزجب

فيوالمعانياللغةإلىوتطرق،ذلكمنبنماذجمستشهداَخرى

واورد،وعُسْراَإغماضأفيهأنفبينعليابياسلوبعلىاتىئم،

عنالنحاةبُعْدعنقيلعفاالحديثفيواستطرد،رايهتؤيداهد

شواهدعنالحديثإلى،وانتفلالبيانوجوهعنوتجافيهما

كتابه،فينبويةاحاديثبثمانيةعليأبياستشهادمَليأعندووقف،

وعَصَبُه.الكتابلع!وهوالشعرشواهدعنث

العلماءوذكر،كتابهفيعليابيمصادرعنللحديثانتقلم

الأوسطوالأخفشكسيبويهعنهمبالنفلصزحمنسواء،منهمتاد

الشكيت،وابنقتيبةكابنعنهمبالنقليصزحلمام،الأنصاري!د

فقد:العجبمنعجبأمنهعليئأبيموقفكان"ولقد:الطناحي

وتطابق،موضعمنكثرفيشرحهوسلخشاهد،منكثرفييه

اجدولست،()1واحدةمرةباسمهعليئابويصرحولمتامأ،تطابقأا

منقتيبةابنانتفعففد،تُقْضَىديونهي"وكأنما:الهامشفيالطناحيقول

الكاتب()أدبالشهيركتابهفي(المنطقو)إصلاح()الألفاطالسًكًيتابنابي

."سَنقهولافضلهيذكرم
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منمانعةالرجلينبينمعاصرةفلا،والصمتالإغفاللهذاظاهراًتفسيراً

فلم،النحويالمذهبفيخلافولا،وعامعاممئةفبينهما،الإنصاف

والمُعتَقَدِ،المذهبعصبيةإلايبقَفلمِ،النحوفيكبيرشانقتيبةلابنيكن

لسعيدوا،للساناوعاقِدَة،لعيناومُغْمِضةُ،الكَبِدوفارِيَة،لقلباآكِلَةُوهي

(1)س،

الله"عصمهمن

قتيبةابنعرفوقد،الشئةاهلمنقتيبةوابن،معتزليئعليفأبو

عجبفلا،برجالهموالإزراء،عليهموالتشنيع،المعتزلةعلىبهجومه

عليهايطويانلابُذَالتيالحَسِيكة)2(لهذه،عليابوذكرهعنيعرضأن

.صدره

يصرحيكادلافهو،قتيبةابنمعالمرتضىالشريففعلوكذلك

المرتضى-بأماليالمعروفالقلائد(ودررالفرائد)غرركتابهفي-باسمه

.)3(والتخطئةالنقدمعرضفيإلا

صرحواسواءونفلوامنهاستفادواالذينإلىبارعةالتفاتةوالتفت

والرضي،الموصليعدلانبنوعلي(،)الإيضاحشارحكالقيسي

لمأم،البغداديالقادروعبد،والشاطبي،النحاسوابن،الاسترباذيّ

.عصفوروابنالشجريكابنالكتابسياقمعسياقاتهمواتفقتيصرحوا

مخطوطةوهماالتحقيقفياعتمدهمااللتينالمخطوطتينوصفئم

.(46)65رقمبرلينومكتبة،3(018)رقمالقرىأمجامعة

)1(

)2(

)3(

.83ص،المحققمقدمة

.العداوة

.72ص،القرأنمشكلتأويلعننقلاَ،48ص،التحقيقمقدمة
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نشرا

مانشر

خلأب

الخالة

فقدف

معرفة

مطبوء

مواطز

تقتضي

حواف

يىضم

)1(

تاريخوعننشرها،تأخرالتيالنحوكتبأصولعنكلمةوكتب

نأإلىوخَلُص،وتقصيرقصورمناكتنفهوما،النحويلتراث

اَسرٍببيانٍاْولئككل.منهالموجودنصفيجاوزلاالنحوكتبمن

بينوقابل،بقلمهالكتابنسخفقد،التحقيقفيمنهجهعنأما

كتبفينُقُولَهوتتبَّع،السابقينكتبفيمَواردهالتمسثم،يه

العربية.كتبعلىشواهدهوعرض،ين

الكتابشواهدنصفمنأكثرنسبةعنغَفَلقدعليأبوكانولما

عنعَجَزشاهداًاربعيننحوإلا،عليأبوينسبهلمماالطناحيب

الثلمَة.وسدَّ،الصَّدْعرأبَوبذلك،قائليها

المؤلفكتبمنلهبالمُتاحومسائلهالكتابقضاياربطعلىوحرص

فيخاصةالنحو،بكتبالقضاياهذهوصلثمومخطوطها،لها

التيالمواضعفيثم،المؤلفبهاعُرفالتيوالغموضالإبهام،

وجاءت،معلومإلىمجهولردأو،فكرةتوضيحأوعبارةبسط،

.)1(المؤلفمتنمناضخم-الصفحاتكثرفي-به

مفتاحأللكتابصنعفقد،مِفتاحبلاكَنْزاًالتراثكتبكانتولض

وأمتع.فأجاد،فيهافصّلفهرسأعشرتة

!!طم

محمودللعلأمةكلمةا47ص(تغيبلنذكرىالطناحي)محمودكتابفيترأت

فكأنيلهالطناحيتحقيقبعدأما،مخطوطالشعراكتابقرأتالقد:شاكرمحمد

."قَبْلُقراتهما
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بمصرالمطبوعالكتاب

وتحليل()تارلئعشرالتاسعالقرنفي

)أغسطس(آب،485عالهلالكتاب

اسم.6اك!ااص6991،19

منها:شعىغاياتٍ-واختصارهوَجَازته-علىالكتابهذايمًغَئا

العربيالتراثنشرفيوالهيئاتالأفرادجهودعنالكشف-ا

الظاهرةتلكفيهورغبهالموضوعهذاإلىحركهالذيوكان،وإذاعته

الكتبتصويرظاهرةوهي،الأخيرةالثلاثةالعقودفيشاعتالتيالخطيرة

العظامالرجالهؤلاءتاريخاغتالتالظاهرةوهذه،بالأوفستالمطبوعة

.)1(ومصخحينمطابعواصحابومُنْفِقينناشرين

العارفون،للعلموالمحئونالطباعةبتاريخالعالمونكانلقا-2

هذالاستنقاذعملمنبدفلا،يومإثريومأيتناقصونالرجالبتاريخ

.الضياعوقرارةالنسيانبئرمنالتاريخ

مصرفيالكتبطبعخلفوقفتالتيالدوافعإبرازتحليل-3

،ورقويُبسط،حروفتُصَفَأنالمسألةفليست،عشرالتاسعبالقرن

.آلاتوتَدور

يحافظكانالذي،ببغدادالمثنىدارصاحبرجبقاسمالسيدهؤلاءمنيسشى(1)

شعر(لناا).كاملةلأصليالكتاباناتبياعلى
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الطبعحركةوراءعظيمةوأهداف،ضخمةغاياتهناككانتلقد

والمطابعبُولاقمطبوعاتتحليلفيالطناحيعنهاابان،الكتبونشر

الأهلب.

للبلد،العصبيةبابمنليسالزمانذلكفيمصرمكانةإبراز-4

اصحابها.إلىالحقوقردبابق3لكن

الناشرينمنالمواهباصحاباجتذابفيمصراثرإبراز-5

متكئأ.لهموأعتدت،استقبالهممصراحسنتفقد،والمَغاربةالشَوام

بينيضعوهو،محيطةمستوعبةجادةدراسةالكتابفهذا،وبعد

نشاتهعنفيهتحدثكما،متداولةغيرمصادرمنجمعهاشوارديديك

تحقيقفيالعملإلىالمطابعفيالتصحيحعمليةقادتهوكيف،العلمبة

.المخطوطات

!!كبم
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العربيالتراثنشرتاريخالىمدخلى

والتحريفالتصحيفعنمحاضرةمع

ما849هـ/ا504-القاهرةالخانجيمكتبة

سم.42*17،ص604

نشرتاريخإلىمدخل:هماهامينموضوعينالكتابهذايعالج

والتحريف.والتصحيف،العربيالتراث

فائدتين:-7صالطناحييقول-كماالأولالموضوعويفيد

لنا،الطريقمهَدواالذينوالرجالالعلماءتاريخمعرفة:الأولى

هذامداخلعلىواظهرونا،باهظأعَناءًواحتملوا،مُضْنيةدروبأوسلكوا

وإذاعته.نَشْرهعلىقامواحين،ومساربهالتراث

قدالتراثكتبمنكثيراًفإن،الطبعاتبينمافَرْقمعرفة:والثانية

وسفمأ.وصحة،ونقصألاًكماالطبعاتهذهوتوتتفا،طبعةمناكثرطُبع

،والمشرقأوروبةفيالعربيةالطباعةتاريخعنببحثللكتابقذَم

الكتابفصولأطولوهو،مصرفيالعربيالتراثنشرعنفصلاًعَقَدثم

المطبعةلوجود،مصرفيبدأتالعربيللكتابالحفيقيةالبدايةلأن

نشرمنفيهالتدريساقتضاهوما،فيهاالأزهرووجود،بِبُولاقالأميرية

وأصحابللعلماءجَذْبمنطقةكانتمصرولأن،وإذاعتهاالكتب

،وابدعوافأنتجوا،متكئأمصرلهماعتدتوقد،وعجمعربمنالمواهب
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بالذيأدرىالبيت)وصاحبمصريالطناحيولأن،منهمالشَوامخاصة

(.فيه

مراحل.بأربعةمزَمصرفيالتراثنشرتاريخانفأبان

المرحلةهذهوفي،الأهليةوالمطابعبولاقمطبعة:الأولىالمرحلة

وذكرمؤلفهوترجمةالكتابدراسةمنخاليةالترائيةالنصوعرنُشِرلتا

بالدقةاتسمقدالمرحلةهذهفيالنشركانوإن)1(،وفهرستهمخطوالاته

العلم،أهلمنفئةالتصحيحعلىيقومكانإذ،الكاملوالتحريرالمتنا!بة

.العدويقطةمحمدوالشيخ،الهورينينصرالثعيخمنهم

عُنيتالمرحلةوهذه،النابهينالناشرينمرحلة:الثانيةالمرحلة11

وبعضالمؤلفترجمةوذكر،للكتابالمخطوطةالنسخبجمعماحدإلى

ومحب،الخانجيأمين:الأسماءبتلكالمرحلةهذهوتعرفالفهارءر،

وكلهم.القدسيالدينوحسام،الدمشقيمنيرومحمد،اخطيباالدين

.الشامأهلامن

هذهوفي،المصريةالكتبدارمرحلةهي:الثالثةا*المرحلة

نسخجمعحيثمنوالكمالالنضجإلىيتجهالتراثنشراخذ4المرحل

ببعضالنصوعروإضاءة،العالممكتباتمنالمخطوطةالكتالبط

التحليلية.الفهارسوصنع،والشروحالتعليقات

المكتبةفيمكانهوبيان،للكتابالتقديممنكلهذلكيسبقما،

نشطواالذينالمستشرقينبمناهجماحدإلىالمنهجهذاتأثروقد01العربية

،للموضوعاتوفهرسبالمؤلفموجزتعريفبولاقمطبوعاتمنكثيرفي،)1(

لناشر()ا.الحواسيفيالنسخلفروقكروة

39



هذهراسعلىوقفوقد،عشرالثامنالقرنمنذوإذاعتهتراثنانشرفي

العروبة.شيخباشازكياحمدالمرحلة

مرحلةفهي)1(الرجالمنالأفذاذمرحلةوهي:الرابعةالمرحلة

والسيد،هارونالسلاموعبد،شاكرمحمدومحمود،شاكرمحمداحمد

بزادِمُزَؤدينوالنشرالتحقيقميدانالأعلامهؤلاءدخلوقد،صقراحمد

إسلاميةعربيةبروحومدفوعين،وتجاربهمالأوائلعلممنقوي

عنالكاشفةالتراثعَظَمَةعلىالذَالةالنصوصإذاعةاستهدفت،عارِمَة

فيه.والكمالالجلالنواحي

فيمصرخارجالعربيالتراثنشرعن-بايجاز-للكلامانتفلثم

والهند.،العربيةوالبلاد،تركية

،التراثنشرفيالمستشرقينجهودعنمطولاًفصلاًعقدثم

النصوصتحقيقفيمناهجهموعن،المستشرقينطلائععنفتحدث

كتب.منأخرجوهماأبرزوعن،عليهمومالهممامبينأ

لمستشرقيناهيرمشابذكرشرع،مناهجهمعنيثالحدطوىوعندما

مهدإيطاليةكانتإذ،بالإيطاليينبادئأ،بلدانهمحسبوترجمتهم

العربية0الطباعة

والتحريف.التصحيففهولكتابايعالجهلذياالاَخرالموضوعأما

صورةبقاءمعحركاتهااوالحروفنَقْطفيتغيير:والتصحيف

تعالى.اللهرحمهالميمنيالعزيزعبدالشيخالعلامةالإماممقدمتهمفيويأتي(1)

)الناثر(
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.والعدلوالعذل،والعتبوالعيب،ويخمْتُنَصَتمثل،الخط

فيبالزيادةيكونوفد،جهتهعنبالشيءالعدولهو:والتحريف

بحَمْلِهِيكونوقد،كلماتهبعضبتبديليكونوقد،منهالنقصاو،الكلام

والتحريف.التصحيفبينيفزقلاالقدماءوبعض،منهالمُرادفيوعلى

العربي،تراثنافيالقضايااخطرمنوالتحريفالتصحيفوقضية

إلىيرجعإنماوالتحريفالتصحيفمظاهرمنكثيراَانإلىإطناحياوعزا

وحدهما،العربيوالحرفالعربيةاللغةطبيعةإلىوليس،الجهلاوالغَفْلة

عفل،فيهاالقولجماعتمثلمنهاعشرةذكر،اسبابإلىالظصحيفاتورد

ذلك.علىكثيرةامثلةوذكرالظاهرةهذهثحدابها

دقيقةبمعرفةإلايكونلاالخطيرةالظاهرةهذهمعالجةانراىإا

المفرداتهذهوتصزُفوتراكيبها،مفرداتهاوخصائصاللغةبأسرار

العربيةالأمةهذهبتاريخكاشفإلمامِثم،العربكلامفيوالتراا!يب

بسبب.إليهايصثماوكل،علومهاومصطلحاتوكتبهارجالهاواحوا!(

المطبوع)الكتابوكتاب،الكتابهذافيالطناحيلناحفظاقد

إليه.اللهاحسن،الضياعمنتاريخأغاليأ،(عشرالتاسعالقرنذتيبمصر

ط!!!
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)1(العربيةالثقافةمستقبل

)أيار(مايو،581العدد،الهلالكتاب

سم.اا*16صفحة-368م9991

لاتبمقا(لالهلا)مجلةإتحافعلىمواظبأ-الله-رحمهالطناحينكا

تكرمأنالهلالداررأت،توفيوئما.مقالةاربعيننحوبلغتوقد،ممتعة

مقالة.عشرةثمانيفجمعت،كتابفيمقالاتهبعضنشرب!عادةالطناحي

:أبوابخمسةعلىتوزعت

:لاتمقاثلاثوفيه:الأولالباب

(التراثتحقيقفيومنهجه،شاكرمحمد)محمود:الأولىالمقالة

التراثنشرتاريخومراحل،النصوصتحقيقعنبالحديثلمقالتهمفد

وعلَمُهاالأفذاذ،مرحلةهيالرابعةالمرحلةانوابان،مصرفيالأربع

فيشاكرمحمدمحمودمنهاجعنالحديثوفضل،شاكرمحمدمحمود

فيه.وإبداعهالتراثتحقيق

عنايةعنفتكلم(،واللغةالشعراوي)الشيخ:الثانيةالمقالة

الشعراويأنإلىوانتهى،ودلالةونحواًوصرفأأصواتأ:باللغةالشعراوي

العامَةيأخذان-التلفازفيالكريمللقراَنتفسيرهخلالمن-استطاع

كُتُبا.يحوي()كالمجموعلأنهالكتاببهذاالتعريففيتوسعت(1)
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وساأو

كأعن

للغويئا

الل!من

وأدبأ،

العربي

الطنا3

نتهىوا

لمعانرا

لامصر

ثيقتوو

قيالنبي

أنهامع

شبههابر

الحديثفيومضى،والأدبوالبلاغةالتذوققضاياإلىالناسط

.القراَنوعلوماللغةبغريبالشعراويأية

المكانةعنفتحدثونحويأ(لغويأالجارم)علي:الثالثةالمقالة

الغريباستحياءإلىودعوته،عصرهعلماءعندالجارماقتَعَدَهاالتيا

وبلاغةنحواًبالمشاركةالمدرسيالكتابتأليففيالطاهروأثره،،

الأدبفيو)المجمل(الواضحةو)البلاغة(الواضح)النحو:مثل

.الشعريالجارمإبداععنحديثهوتابع،(

:لاتمقااربعوفيه،والإعجازالفصاحةفي:الثانيالباب

كتبهامقدمةوهي،القراَن(أعجميفيالقراَنإعجاز)من:الأولى

.القراَن(أعجميفيالقراَنإعجاز)منلكتابب

ذلك،فيالواردةلأقوالاأورد:(القراَنيملىكَمْ)فيالثانيةلمقالة

واستحضار،التدئرِعلىالكريمالقراَنتلاوةفيالأمرمدارأنإلى

.الدلالاتوتبتن،الإشاراتوتأمُل،!

قزاءعنفيهاالحديثاوجزبمصر(القراَن)إقراء:الثالثةلمقالة

.عثمانالسيدعامرالمُقرىشيخهعنالحديثأفاضثم،معاصرين

تحليلوفيها(النبويالمديحفينادرة)قصيدة:الرابعةلمقالة

مديحفيعنهاللهرضيالمطلبعبدبنالعباسلقصيدةوشرح

رواحة،وابنوكعبحسانقصائدبهحظيتبماتحظَلموهي،في

وشدة،الشعريةفخامتهامعبالإسناد،مذكورةمرويةقصيدة

ومطلعها:،الجاهليالشعر
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الورقيخصفحيثمستودعوفيالظلالفيطِبْتقبلهامن

:لابمقاأربعوحوى،البيانحسن.الثالثالباب

البيانعنفيهاتكلمالمهجور(والطريق)البيان:الأولىالمقالة

،البيانحسنومجافاة،الكتابةفيالتردي(وعنالمعانيتأديةفيلإحسان)ا

نكتب.فيمامِحْنتناأسبابعنوتحدث،لعبارةاجمالعنلإعراضوا

فتحدث(،التحريوضرورياللغوي)التصحيح:الثانيةالمقالة

نُهرعأنلناوليس،عسيرةمسألةالتصحيحإن:القولإلىوخَلص،عنهما

.شافٍواتٍاستقراءلنايكونأنقبلبالخطاالقولإلى

تكلم(،ينتهيلاالذيوالهجوماللغوية)المعاجم:الثالثةالمقالة

ناوالعدلالخيرمنانهإلىانتهىعليها،والهجومالمعاجمنقدعن

وتشويشالترتيبسوءعنونمسك،اللغويةمعاجمنافيالطعنعننتوقف

ونبرزنَقصهاونُكمل،ئِتَهافانستدرك:المعاجمهذهأمرفيننظرثم،المادة

ذلك.سبيلفيالمقترحاتبعضواقترح،سبيلهاونيسّر،فوائدها

سلطانفيهتناول(المُستباحوالحِمىالعربي)النحو:الرابعةالمقالة

علىبعضهمهجوموتناول،فيهالعلماءواهتمام،الكريمةلغتناعلىالنحو

النحوعلىتهجمالذيحجازيالمعطيعبدأحمدالشاعروناقش،النحو

.بالأهراملهمقالةٍفي

؟لاتمقاستوضم،البيانحسن:الرابعالباب

لكتابفيهاعرض(،الأدبمصادرفي)دراسة:الأولىالمقالة

.(الأدب)مصادرمكيإحمدالطاهرالدكتور
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الكتب

تبطتار

الكتاب

للأستا

ويتمثد

فراغه0

المطبو

،رىقا

وفضَل

الكتاب

كليات

مفروض

.أذواق

الحديى

عددها

)1(اذ

عندفاعوفيها(العربيةوالحضارةالصفراء)الكتب:الثانيةالمقالة

التي،طويلزمنمنذظهرتالتيعليها،الحطوإزالةالصفراء،

.()1الإخراجوكمالالتصحيجبجودةالكتبعارفيعندظ

نافيهاأبان،(الصحيحوالطريقالجامعي)الكتاب:الثالثةالمقالة

الثابتةالمائلةالصورةوهو،الطالبإلىالعلمحاملهوالجامعي،

معه،يستصحبهاالصورةهذهعلىيحرصأنفإمّا،الطالبأمامث

ساعةمنهاويتخلّصبها،يستهينانوإما،أيامهمستقبلفييا

إليها.حاجتهش

الكتابأنفيهاأوضح(العلميوالتواصل)الكتاب:الرابعةالمقالة

لكلمُتاحأيكونانفيهوالأصل،العلميالتواصلأساسهولح

العامة،الكتبدورفيبالإيداعوإمابالإهداء،وإمابالشراءإما

ذلك.فيالقول

لهذافيهاعرض(للجاحظوالتبيين)البيان:الخامسةالمقالة

فيالعربيةمدرّسيمنوطلب،فيهوتأثره،محاسنهعنوابان'،

نصيبأالكتابهذانصوصمنيجعلواانوهعاهدهاالجامعات

عليهوارتقت،السنةالكتاببهذااستقامتفقد،تلاميذهمعلىسأ

.مَلَكَاتبهواستوتا

فيهاوتحدث(،العربيةوالمخطوطات)تركية:السادسةالمقالة

يقدرالتيتركيةفيونفائسهاالعربيةالمخطوطاتعنالممتعط

مكتباتفيالمخطوطاتعددثلثأي-مخطوطةمليونبنحو

390صسلفماظر
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دولتهمرجالوكبارالعثمانيينالخلفاءعنايةعنوتحدث-،العالم

لحفظعبادهبعضَاللهتسخيرإلىكلهذلكوعزا،الكتبودوربالعلم

الكتب.وبقاءالعلم

الحديثفي(فأطنبالعربيةوالكتبالذاتية)السيرة:الخامسالباب

صدقمظاهرأولىأنوأوضح،النفسمعوالصدقالذاتيةالسيرةعن

لخطأبالاعترافبامنهايتصلما-كثيرة-وهيملبالتأوأحقهابالعنايةلنفسا

إلىيجزمماكانولو،الحكمفيوالإنصاف،الصوابإلىوالرجوع

،الذاتونقدالموضوعية:الانالناسيسميهماوهو،النفسمنالانتقاص

،الناسصراحةبينوفرّق،الكاشفةالصراحةعنوتحدثمضىثم

ونشر،الفادحةالعيوبكشفوبين،أنفسهمعنالإبانةفيوصدقهم

عنه.نُهيماوهوالعَوراتبابفيتدخلالتيالفاضحةالمساوئ

منثوراًوكلامأسلوكأ:منهبصوريتمثَّلكلهذلكفيوالطناحي

ومنظومأ.

جمئيبح!7
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فقدجر

بصلتاوا

لسيروا

الحديه

الوفود

،النبوّة

)1(

الطالبمنال

الغرائبطِوَالشرحفي

الأثيرابنالمباركالسعاداتأبيالدينلمجد

هـ)4456-06)

)1(

العلميالبحثمركز،الفرىأمجامعة

المكرمةمكة-الإسلاميالتراثلىاحياء

(05)المحققمقدمة،ام839هـ/ا304

الفهارس،صفحة(063)النص،صفحة

(163)768-.

،،الحديتغريبفيصئفوامنمناهجسميّأفيلهنعلملمالكتابهذا

والصحابةعي!اللّهرسولعنالمأثورةالطويلةلأحاديثالأثيراابند

السئةكتبمنالأحاديثهذهجرَّد.اجمعينعليهماللهرضوانين

قسمين.إلىالكتابقسموقد،الكتابهذالشرحهاوأفرد،ة

مِميقذكرأوكلامفيهلهمما!كتًيماللّهرسولاحاديثفي:الأول

أحاديثعلىيدورالقسمهذااحاديثومعظم،عليهبنيأو،لهث

ودلالْلوالبعثالمولدواحاديث،جمي!اللهرسولعلىوفدتالتي

جمي!.خصائصه

وهم:،لأثيرابابناشتهرواإخوةثلاثةأحدهولكتاباهذامزلفأنعلىهناجه

اللهنصر()الكاتبلأثيراوابن،هـ(063)تمحمدبنعلي()المؤرخالأثيرق

اًواحديظنهمسلنااوبعض(المحدث)لكتاباهذاومؤلف،هـ(637)تحمد
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ب!حسانلهمالتابعينوبعضالصحابةمنجماعةاثارفي:الآخر

اجمعين.عنهماللهرضي

مناخرهفييذكرثم،كاملاَالحديثيوردانعلىالأثيرابنجرى

جرحأالحديثفيقيلبماويعقب،والغريبالحديثعلماءمناخرجه

معانِمن،لغويةغايةالكتابهذاوضعمنتغياوقد،ورداَوقبولاَوتعديلاَ

الفاظها،لغريبلاالأحاديثبعضيشرحقدانهعلى.ودَلالاتواشتقاق

تبدوالتيالأحاديثبينتوفيقهأيضأومنهمعناها،فيلإشكالبل

متعارضة.

اكثركانماالالوالمناخترناونحن":الأثيرابنيقولذلكوفي

والتناجي،للحفظتوخيأ،قريبأاوبعيداَ،نكاحالَيْهايعلى،غريبأظهالفا

منها،لاستكثاروالأحاديثاجمعفينستقصِولم،والراجيللأملوبلاغأ

علىفاقتصرنا،والزلَلالخطأفيالوقوعمنوهربأ،والمللالضجرخوف

شرحواستفصينا،والغريبالحديثكتبفيالمشهورةوالآثارالأحاديث

عنها،التأويلوجوهمنشَذماإيضاحفيالقولوبسطنا،منهااخترناهما

شرحهافيالفضلاءمنوسَتقالعلماءمنتقدممَنْاقاويلبينوجمعنا

غُفِليكونأنعسىماإليهوأضفنا،وتقريرهامعانيهاوتبيين،وتفسيرها

.)1("..منهالغرضيُبْلغلماوعنه

موضوعه.فيالمؤلفاتامتعمنالكتابوهذا

فيانه،الأثيرلابنوكلاهما(الطالبو)منال()النهايةبينوالفرق

الجزءالحديثمنوانتزع،المعجمحروفعلىالغريبفيهرئبالأول

.4ص،المؤلفمقدمة(1)
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تامأحديثأفيهتجدتكاد"فلا:مؤلفهقالكماوحدهالغريبعلىالمشفرر

.لغويكتابفهو،"منتظمهاستقلوإنمتسِقأأئراَولا،كَلِمُهقلهـان

والأوساط،الطوالوالاَئارالأحاديثفيهجمعفقدالطالبمنالأما

التيالغايةكانتوإن،ولغةحديثكتابفهو،شرحهافيوأخذ،بتمامهـا

لغوية.الكتابوضعمنتغياها

ودراسته:الكتابتحقيقفيإلطناحيمنهاج

بهااحتفظت،نفيسةوحيدةنسخةعلىالتحفيقفيالطناحياعتمد

والوسط،القلةبينتتراوحبحواشٍعليهاوعفق.بالرباطالعامةالخزاتة

المؤلف.واوهامالناسخأخطاء/إلىوأشار

التأليفوبدايات،الغريبمعنىعنفيهاتحدثطويلةمقدمةوكتب

بينالفرقعنوأبان،الأئيرابنترجمةفيوافاض،الحديثغردبفي

ابنانواظهر،الكتابفيالشعريةللشواهدوتطزق،والمنالالنهاية

وابنعُبَيدابااْنمع()النهايةكتابهفيكمابالشعرالاستشهادمنءُقِلالأئير

استكئروا-قدالحديثغريبعلمفيالأوائلالرؤادوهم-والخطابيقتيبة

الشعر.شواهدمنكتب!3في

منافادالأئيرابنانفاوضح،الكتابفيالأثيرابنلمواردعرضإا

الحديث.غريبفيالتصنيفإلىسبقوهالذيناصعلماءاجهود

العلماء:منأربعةفُلكفييدوركانالأئيرابنانالطناحيا-راى

وقد،الأصبهانيالمَدينيموسىوابي،والزمخشري،والخطابي4بابن

بالغة،إفادةالحديثغريبفيالعلماءهؤلاءكتبمنالأثيرابز(افاد

كثيراَ.ءتليهموعول
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نأإلىفيهانتهى،والزمخشريالأثيرابنبينفيهوازنفصلاَوعقد

إفادة(الحديثغريبفي)الفائقالزمخشريكتابمنأفادالأثيرابن

انغير،عنهبالأخذمصزحأ(الطالبو)منال)النهاية(كتابيهفيكبيرة

الزمخشريكلاميسوقجداَكثيرةمواطنفيالأثيرابنراىقدالطناحي

)النهاية(فيمستفيضفاشِوهو،إليهوالعزو،منهبالنقليصزحاندون

.(الطالبو)منال

فهارسوصنع،التحقيقفياعتمدهاالتيالنسخةووصف

والأحاديثالقراَنيةوالاَيات،الموضوعاتوهي:(صفحة)138كاشفة

وحروفوالأدوات،اللغويةوالمواد،والأشعار،والأمثال،النبوية

واللغةوالبلاغةوالعروضوالصرفالنحو:العربيةومسائل،المعاني

والمراجع.والأياموالأماكنوالأعلاموالكتب

فيالأولىالجائزةعلىالكتابهذابتحقيقالطناحيحصلوقد

.بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمعالتراثتحقيق

!8بر*
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لموجزا

والبلدانالتراجممراجعفي

العلوموتعريفاتوالمصنفات

اهـ/604القاهرة-الخانجيمكتبة

سم.1724*،اص18،ام859

مراجعابرزإلىموجزدليل":7صمصنّفهيقولكماالكتابهذا

علىالعربيالتراثفنونمنفنكلفيوالمصنفينوالأدباءالعلماءتراجم

وكتبوالتقييدالضبْطكتبمنشيءذكرمع،المراجعهذهمناهجاختلاف

،(افيةالببليوجر)المراجعوالمصادرالكتبومراجع،()الجغرافيةالبلداذ(

القرونعبرمسارهومعرفة،العربيالتأليفحركةرصدعلىلين-التي

."ومصطلحاتهاالعلومتعريفاتوكتب،والأزءان

يؤودهمالذينالقرىامبجامعةالعلياالدراساتلطلبةوضعهوقد

منوالمصنفاتالكتبتوئيقإلىوالتهدّي،التاريخيةه،دتهمجَمْع

ومَظَانّها.هامصادر

طلبةتردّيعنفيهاتحدثصفحة(04)فيتقعطويلةبمقدمةبدأه

عنالممتعالحديثوتحدث،بهوجهلهم،تراثناعنوبعدهم،العلم

العلم.اهلوضعف،العربيةاللغةغُربةوعن،طَئمَالذيالأدبيا:الفسا

حقيقتين:إلىخَلُصالتراثكتبعنحديثهوفي
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كتاباتفيشاعفقد،كتابعنكتابلايُغنيأنه:الأولى

بينها،فيماتتشابهالواحدالموضوعذاتالتراثكتبانالمعاصرين

يوجدقدالعربيالتأليففيكبيراًحَئزاًتشغلالتيالمُخْتَصَراتأنوابان

.الأصولفييوجدلامافيها

نأبمعنىالواحد،الكتابمجازالتراثكتبمجازأن:الأخرى

المقتصرفالكتاب،الأسبابومتداخلة،الأطرافمتشابكةالكتبهذه

بدواعيالأخرىالفنونبعضإلىالولوجدونيعالجهالذيالفنعلى

غيرفيالشيءتجدأنإلىمحالةلايؤديوهذا،والمناسبةالاستطراد

والتراجم.التاريخكتبفيمثلاًالنحويوجدفقد،مَظَائه

النبوية،السيرةفيكتابأ2(ب)12احيانأوإفاضةب!يجاز-عرّفثم

والزُهاد،،والشَّيَعَة،والفقهاء،والمحدَّئين،والقزَاء،الصحابةوتراجم

،والقضاة،لأطباءوا،والشعراء،والأدباء،واللغويين،والمتصوَّفة

،القرونوعلىالبلدانعلىوالتراجم،والمؤرخين،والوزراء،والخلفاء

الهادية،والمراجع،والأندلسالمغرباهلوتراجم،العامةوالتراجم

قواثموعلم،والمواضعالبلدانومراجع،الأعلاموضَبْط،والأنساب

.العلوموتعريفابوالفنونالكتب

*!!
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الغامض

الحديه

علىب

انبعثت

شرح

مشكوا

!إعنه

)1(

والأثرالحديثغريبفيالنهاية

الأثيرابنالدينلمجد

(1)الطناحيمحمدومحمودالزاوياحمدالطاهرتحقيق

القاهرة-الحلبيالبابيعيسىمطبعة

:الأول،أجزاءخمسة.م6391هـ/1383

،ص625:لثانيوا،سم92*12ص724

،ص383:والرابع،ص864:لثالثوا

-703:لفهارسا-ص403:م!لخاوا

894

الألفاظمنالأحاديثمُتونفيوقعماهو:الحديثغريب

علومأنواعمننوعوهو،استعمالهالقلّة،الفهمعنالبعيدة،

متواضعةالحديثغريبشرحفيالعلماءجهودبدأتوقد.ث

حتىالكمالنحوتخطوأخذتئم،المثنىبنمَعْمرعبيدةأبيد

فيطتبحَصَادٌإليهانتهىالذي،الأثيرابنيدعلىوشمولبعمق

وداب،مُعجِزاستقصاءفيعليهواربىمنهأفاد،الحديثغريب

تنذَولم،الشريفالفنهذافي()النهايةبحقكتابهجاءبحيث،

)التذييلوفيالنثير()الدرفيالسيوطيذكرهايسيرةاحاديث1

فييذكرهعندماالطناحيأنذلكيعزز،وحدهالطناحيحففهالذيإننال

بالتحقيق.نفسهيُفرِدكتبهراجع
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شهرتهوغالَت،الناسعندوالقبولالحُظْوَةالنهايةورزقوالتذنيب(،

الحديث.غريبفيصئفكتابكلعلى

غريبي-)الغريبينكتاببينالجمععلى-الأمرأول-كتابهأداروقد

القراَنغريبفي)المغيثكتاب(وبينللهروي-والحديثالقراَن

فيوشرع،الأصفهانيالمدينيبكرأبيبنمحمدموسىلأبي(والحديث

كلوإضافة،القراَنغريبمنمجزدأالحديثغريبمنفيهماماجمع

الكثيرفاتهماقدأنهمافوجد،الطلبلكلفةتسهيلأبابهافيأختهاإلىكلمة

لوافر.ا

واستقصاها،واستقراها،اختلافهاعلىواللغةالسنةكتبفتتئع

وأمثالها.ونظائرهاحروفهافيالغرائبمنعليهعثرماإليهمافأضاف

تأليففيونَهَج،لإطلاقاعلىالأئيرابنكتبأشهر(لنهاية)اوكتاب

حروفعلىونشَقها،الغريبعلىالمُشْتَملةالأحاديثانتزاععلىكتابه

اجدىوهي،سبيلأوأيسرتناولأأقربالطريقةوهذه،شرحهاثم،المعجم

وتطؤرهدَوَرَانهومعرفةاللفظتتبعفيتفيدحيث،اللغويةالدراساتنفعأفي

تناوله،وقُرب،مأخذهلسهولةوالقبولالحظوةكتابهرزقوقد،الدلالي

لفطهاظاهرمعالحديثكلماتبعضيذكرأنالسهولةهذهاقتضتهوقد

الزوائد.منيُجزدَهااندون

إلا...":11صبقولهويعفلهكتابهمقدمةفيذلكإلىيشيرانهغير

بنيتقد،زائدةحروفأوائلهافيكثيرةكلماتالحديثفيوجدتأني

الأصليموضعهايُلْتبَسُوكان،نفسهامنكأنهاصارتحتىعليهاالكلمة

الأصليبينيفزقونيكادونلاالحديثطلبةوأكثرسيّمالا،طالبهاعلى

يكنلموإنأولهافيهوالذيالحرفبابفياثبتهاأنفرايت،والزائد
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أصليأ:

وضعت!

عليها!

غريبي

)المغب

مُهْملاً!

الحديى

بإحسار

الطالب

ايىوإن

لا/لاود

لرئيسةا

!اوهذ

يةلنهافا

11)منال

أنيفيظنبابهاغيرفيأحديراهالئلازيادتهعلىذكرهعندونئهت

الواقفعزَضتقدأكونولا،ذلكإلىأُنْسَبُفلابهاللجهلفيه،

."الظنوسوءلغيبة

)الغريبين،الهرويكتابمنكتابهفيماعلىالأثيرابنوجعل

المدينيموسىأبيكتابمنفيهماوعلى)هاء((والحديثالقراَن

غيرهمامنأضافهوما)سينأ(،(والحديثالفراَنغريبفيث

فيهما.ليسعمّافيهماماليتميّز،علامة!غير

قسمين:كتابهقسموقد

سيقذكراوكلامفيهلهممالمجماللهرسولاحاديثفي:الأول

عليه.بنياولهط

لهمالتابعينوبعض،بم!م!النبيأصحابمنجماعةاَثارفي:لاَخر

اجمعين.عنهماللّهرضي،

)منالكتابمقدمةفيويقول،كاملاًالحديثيذكريكنرلم

مُتَّسقأاْثراًولا،كَلِمُهقلّوإنتامأ،حديثأفيهتجدتكاد"فلا(:

مُنْتَظِمُه".شقل

واشتقاقأمعانٍاللغةفلكفييدور،لغةكتاب()النهايةوكتابمذا

الأصولاحدوهو،وغزُرَتاللغويةالمادةفيهكثرتوقد،ت

(،العربالسانالعظيممعجمهمنظورابنعليهاأدارالتيالأربعة

الأئير،لابنوكلاهما(الطالب)منالوبين()النهايةبينالفرقو

تعريففياْسلفتكما،ولغةحديثفكتابالمنالوأما،لغةكتاب

.(طالب
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فهو،النهايةكتابهفيالجوانبالمتعددةالأثيرابنثقافةظهرتوقد

51فنر،والأثرالحديثغريبشرحفياللغويةالمادةحدودعنديقفلم

الأحاديثبينالتوفيقويحاول،صَرْفئةقضاياويثير،فقهيةمسائليناقش

بليغ.وافٍإيجازفيأولئككل،الظاهرفيالمتعارضة

التحقيق:منهاج

العثمانيةالمطبعةطبعةعلىالتحقيقفيالمحققاناعتمد

فيوتقع،للكتابالثلاثالطبعاتأدقوهيهـ،1131عامالمطبوعة

النهاية،تلخيص،للسيوطيالنثير()الدرهامشهاوعلىأجزاءأربعة

.الطهطاويالأنصاريإسماعيلبنالعزيزعبدبتصحيحوهي

التيالنسخوفروقالتقييداتمنوأفادا،أصلاًالطبعةهذهوعذَا

دارمخطوطةإلىورجعا،مَعْزؤةوذكراها)1(،الطبعةبهامشذكرت

دار)نسخةللهروي)الغريبين(بكتابواستعانا،المصريةالكتب

(العروسو)تاج(العربوالسان،للزمخشري(و)الفائق(،الكتب

لهويفرد،الحديثبغريبيحفلالذيالأثيرلابن(الأصولو)جامع

كتبإلىرجعاالحديثمَتْنأشكلوحيث،كتابكلاَخرفيشرحأ

إلىبالاحتكاماللغويةالمادةضبطفيانحصراهتمامهماأنعلى،السنة

.وكبيرةصغيرةكلفيالمعاجم

.39صسلفماانظر(1)

ع!!!

011

)الناشر(



يةتعرو

واورد.

تاتراثه

المجا"

لأسماا

الفكا!

ئدالفربا

لخَماتصَة

الله،رحمهالطناحيحياةمنلمحاتالكتابهذافيقدمت

القارى،نفعتقداكونأنعسى،وتحقيقاتهبمؤلفاتهموجزاَأ

علىويُقبلبالطناحيمعرفةليزداد،فيهكدرلاصافيأعذبأماءًمه

تتحيفدنيافيفإنا،العاملوالعالمالنافعالعلمليرىوتحقيقأ،ليفأ

العاملين.وتتناسى،لدين

العلماءأقوالبعضاقتبست،زيادةالطناحيفيالناسارغبولكي

.(تغيبلنذكرى،الطناحي)محمودكتاب

لهتشنفالتيالمجالسزينةحلَاينماالطناحيمحمودكانلقد-

.واحتراموتقديروإعجاببحبالأبصارلهوتشخص،لح

21ص،القاضيعرفاتأحمدالدكتور

ور.وح،المرحةوالطبيعة،الخُلقوكرم،الطبعصفاءفيهعرفت-

وطلاوته.الحديثوحُسن،والظرف4

03ص،سيدفؤادأيمنالدكتور

مكتظأ،وادبِولغةٍوصرفٍنحوِسفينةكانالكريمالراحلان-

.والنوادروالفوائد.

94ص،الصغير""الطناحيالبحراويحامد
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علىوترئى،رحابهفينشا،للتراثعاشقأ،الدارسنِعْمَكان-

محمدومحمود،صقراحمدالسيد:الشيخينمثلرجالهمنخِيْرَةٍيدي

المجهولعنالكشفمتعةوعرف،فيهالعملحلاوةفذاق،شاكر

الترقيفياخذ،اساتذةلخيرتلميذخيرفكان،عنهوالساقطوالمُستغلَق

نماذجالعربيةللمكتبةوقدَم،والمرموقينالتراثاساتذةمنصارانإلى

السليمة.العلميةالأصولعلىالتحقيقمنحميدة

64ص،نصارحسينالدكتور

بينفيهاتجؤَل،غَنَّاءترائيةحديقة-اللهرحمه-الطناحيإن-

ورياضها،ومروجهاوثمارها،وازهارها،وورودهاالتراثيةالأوراق

منحديثهيخلوولا،فائدةمنلهمجلسيخلولاوانهارها،وعيونها

وسُقيت.مُنحتَبحبلكَليهإأدليتَنْوإ،وقادَكدلكبهاستدللتَإنْ،ئعةرا

74ص،العايدإبراهيمبنسليمانالدكتور

البحثوطرقالكتبمظانويعرف،أدواتهمنمتمكنأمحققأ-كان

فالتحقيقواستخراجها،الشواهدإلىالرجوعفيماهراًوكانفيها،

النصإقامةولكن،فقطالكتابإخراجمعناهليسالطناحيعندالعلمي

منالنصيفيدعلميأتعليفأعليهوالتعليقجوانبهوفهم،مؤئفهارادهكما

آخر.جانبمنوالقارىجانب

29ص،مظهرعاطف

وصفاء،القلبوطيبة،الخُلُقحُسن:الخلقيةسجاياهفمن-

لأهلوالتوقير،المودةوإخلاص،الناسوحب،السريرةونقاء،النفس

شاكرمحمودالعلأَمةأستاذهوبخاصة،أساتذتهجميعمعوذلك،العلم

وطلاقة،الجانبولينوالتواضعالنفسعزة:عنهوعُرِف،اللهرحمه
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لوجها

وجك

اختص

مامنه

قبل،

3رادو

نماإو

العلم،

أبوةو

طِيْبو

لتنقبوا

البلايا0

الدعابة،وروحالجدبينيجمع،باشةهاشَةمرحةروحذاوكان،

بدائرةتتصلعلميةبمسالةفاتحتهفإذا،الجانبينفيتُمللاضه

سمعتوالنكتةالطرفةأردتوإذا،نهمكيشبعبمافيهاأفاضاصه

والبهجة.السرورنفسكفييُدخِل

142ع،عسبلانالرحيمعبدبناللهعبدالدكتور

منالكثيرلهقراتُقدوكنتُ،بهاتقذَمالتيأعمالهفراءةبدأتُ-حين

الحقائق،فلبالذيهوالرسميةالعلميةالدرجاتإطارانايقنتُ

تواضع،عنذلكيكنولم..."الأستاذ"هووأنه"التلميذ"أننيت

كئير.بفضلِالرجللهذاادينانيقويأشعوراَاشعريأني

153ص،الراجحيعبدهالدكتور

شؤونفيجاداًاستاذاَكانمشزفأ،نموذجأالطناحيالدكتوركان-

الجِد،علىابنائهحملفييتوانىولا،رسومهفييترخصلا

متبصرةأناةِفيتقويمهيلزممامقوّمأ،التحصيلعلىالمثابرة(على

الروحخقةالعلمجلالإلىيجمعفاضلخُلُقذلكيزين،حانية

المعشر.

166ص،عيادالثبيتيالدكتور

البحثمنيمللاصبوراَ،مثابراًعالمأاللهرحمةعليهكان-

الزمن.يسابقكأئهععليهويحر،الوقتقيمةيعرف،ب

177ص،سالمعطافراجالدكتور

عنهايدفع،العربيةاللغةثغرفيمرابطوهوربهالطناحيلقيلفد-

ويكشف،المدَّعيحياضهاعنويذودالخطأ،لأهلهاويصححا
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ارتيادعنمنهمعجزاًفيهاليسبمايرمونهاالذين،العصريينزيف

الدلاليةوأسرارها،والصرفيةالنحويةنُظمهابحقائقجهلاًأودروبها،

والبلاغية.

802ص،العواسليممحمدالدكتور

الذينالصادقونالزُهادمنهموأقل،قليلونالعاملونالعلماء-

لأصدقائهمالوفاءويتخذونوساما،الخالصبالتواضعيتحفَون

أنفسهميرونوهو،العلميةالأعمالنفائسويقدمون،شعاراًوأساتذتهم

هؤلاءومن،عليهمطلابهمحقوقوفيعليهمالعلمحقفيمقضرين

الطناحي،محمودالدكتورالأستاذالحبيبأخوناكانالندرةالقلائل

له.وغفرالهرحمه

902ص،العواسليممحمدالدكتور

الجاد،العلميالتحقيقمجالفيبحقوعالمأوإماماشيخأ-كان

وآدابهاالعربيةاللغةبكليةالعلياالدراساتقسممجلسفينعدهوكئا

جديدأييفوتهلا،متنقلةتراثيةومكتبةً،معارفدائرةالقرىأمبجامعة

فيها.التحقيقوطرق،المخطوطاتبعلمتاماإلماماويلئم،الساحةفي

222ص،زينيحسنمحمودالدكتور

تضعهبتحقيقهاقامالتيالمصادرهذهفيالطناحيمحمودوجهود-

:امثالمنالجليلةالرسالةبهذهنهضواالذينالعلماءكبارمصاففي

اللهرحمهمشاكرومحمود،هارونالسلاموعبد،الميمنيالعزيزعبد

له،وخدمةًالفكريتراثهاعلىغيرتهممنلأفتهمقدَموهماعلىوأثابهم

ذاتهافيتُعَدُالكتبهذامننشرلمَّاالطناحييكتبهاكانالتيوالمقدمات

يضطلعمنبهيلتزمأنينبغيالذيالمنهجأصولتحددأصيلةًكتبأ
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بالت!

يهدمو

ويحكل

ولذلك

ويتلذا

)العقب

السا-

بفلسما

سماء

تهذكر

بأخي

ا!سنو

حهألا

ويا

كأز

بهمفإذا،بأهللهليسمنالميدانهذايتسورمنكثروما،نيق

.يبنونأنهمظئواحيثمنن

227-226ص،مكيعليمحمود.د

وينقيه،ويفهرسهيجمعه،مُتئمعِشقللتراثعاشقأأروىأبو-كان

،إعجابوعشقمبدأ،عشقلهعشقهكان،يصطفيمامنهق

يرافقهبدأانمنذ،تحقيقهأوالتراثهذاتحصيلفيطموحأكان،

مُسْتَغْلَقَه.منهوقارئأ،عَويصهوحالأً،نصهمحرراً:الرفقةبهذه1

13هص،الرشيدسعدبنناصرالدكتور

...

أيْلةمدينةشاطئعلىوأنا،الكتابهذامقدمةكتبتوقدهذا

الحجطريقوهي،الأحمرالبحرعلىالجميلةالأردنيةالمدينةؤ(

)إيلات(مدينةوأمامي،والإفريقيوالمغربيالمصريللحاجلمي

أحبالذيالطناحيبلد-مصر:جالسوأناقليلاًيسارهاوعلىين

بلدكلفيولي،السعوديةشماليوعلى-وهواءهاوارضهاها

.كرامأحباب

جمعنيالذيالمكانلهذاويا،بلادأربعةجمعالذيالمكانلهذايا

بعدبهالتقيتالذي()مأمونوصبايطفولتيورفيقوأبيأميمن

القائل:شوفيأحمداللهورحم،طوال،

أحبببأيامهوأحببالمكتبصحبة!ذا

صبيعليهمالحياةعناننيمرحوصبيةحئذا

الطئبريحانهاوأنفاسُةالحيابسماتهم
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فيوالثانيةالأولىبالعقبتيناسمهيذكرنيالذيالمكانلهذايا

الحج.فيالعقبةبجمرةويذكرني،لإسلاميةاالدعوةبداية

حزمأنبعد،وخنازيرقردةاليهودمسخفيهكانالذيالمكانلهذايا

يمسخأنتعالىاللهأسأل5،فخالفوالسبتيومالسمكصيدعليهمالله

.لاستطرادالهذاومعذرة.وعزّرهماَزرهممنويمسخ،اليهود

التي(معاصرونومفكرون)علماءلسلسلةالكتابهذاألفتوقد

علىبناء،بدمشقالقلمدارصاحبدولةعليمحمدالأستاذيخرجها

معه.تفاهم

محمودوعلىعليّبهأنعمتماعلىوالشكرالحمدلكرلث

وفضل.نعمةكلّوليئُأنت.الطناحي

قُلُونجَافِىتخعَلوَلَابِالايمَنِسَبَقُونَااَلذِدىوَلاصشَافًااَغْفِزرَئا"

."خيموفؤُإنكَرَتاءَامَنُواْلقَذِينَغِلآ

مِرنربَ!إأ
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ا!رس

الصفحةموعلموةا

00000000000000005الديبالعظيمعبدالدكتوربقلم،توطئة

000000000000000000000000000000011المؤلفمقدمة

الأولالفصل

حياتهمنلمحات

0..................................لى-لمهب

17..........................وتعفمهونشأتهمولده-

-شيو-خه

00000000000000000000000000000022-نشاءأ،العلمي

000000000000000000000000000000000032:اعماله-

0000000000000000000042ونحويألغويأالطناحي-ا

0000000000000000000000072عروضيأالطناحي-2

00000000000000000000000082محققأالطناحي3-

0000000000000000000000033مفهرسأالطناحي-4

0000000000000000000000000000000000043بهاسلو-

00000000000000000000000000053العلمبطالب4-عناقي
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