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وتقديرشكئ 

كانعتوأنه اولاد الدممورت الفاصل أّي كرم من 
مؤنسةق نشرها ض والعمل الة، النّهذه إحراج وراء 

قنتاإحراجها مهمة تول ؤأئه يقاس، المشهربسلتة منشورات 
التقديروالامتنان.خالص مى فله الوادها؛ والتنسيق 





ممدمه

بالقلمم وأقبالقلم، الكتابة يتعلم أن اذ الإئهدى الذي نله الحمد 
فانهللمثيعلم، لم ما عقل، من وهبه وما بواسهلته، ؤعنمه به، يكتب وما 

ضؤعويه الزمن' مغالبة عل قوئه صاؤت أن إل الكتابة ْع الإنسان ؤحلمه 
منهافاتحذ ؤهواه؛ فكر0 عن التعبير ق الؤحؤد ض ومتنمسه الحياة، معاناة 
والصلاةوءواءإفه. بمشامْ والبؤح حبرته' ونقل تحربته لضبط ؤسيله 

علحث ومن د الذين عل لنذلهزْ الحي ودين بالهدى حاء من عل والئلأم 
حكيملئن من كان تعليمه لأل فيه؛ فضيله الكتابة تحتكن ولم العلم' طلب 
خمرالبشرية المعرفة تتهiزربهاآفاق فضيله حلقه ق تعال انثه ؤجعلها عليم، 

الدين*يوم إل باحان تبعهم ومن الْلاهرين' ؤأصحابه آله ؤض تين، المز 
وبعد؛

القالكتابةا<؛ وأدوات التلاعة موازين ي العدزاء، ارالئساله ش فهده 
ببيانالعربتة للكتابة التنظير تاسيس ق أسهت الآئار١لق أوائل مجن كانت، 

لها.واستعداد مجنرإعداد ذلك ومايمتلزمه عن؛،1^1، والكشف حقيقتها، 
يالعربتة للدولة والثقامة والاجتماعية الاقتصادية التحزلأت وليدة فاتت 

المموولياتوئعددت الدواوين تشعبت عندما الثالث؛ الهجري القرن 
الاهتمامات.وتنئعت 



انمزرا،^^^^^———— ————^———^^-)٠(—الرسالة 

وشجالمؤسسة، داخل الك١تب مهمه لنحيي الرس\لة هذه جاءت 
عندماالاشتغال ادؤات إله وتقدم ومضء«.ودا، مكلا تعكوينه ملامح 

مؤسسةق الكتابة وخليفة لأداء الضرورية بالتؤحيهات وئزلإْ الكتابة، 
ثمامهمسم نقدي؛ بلا"ئ أدي، حضاؤي، طابع ذات يمالة فهذه الدولة. 

العربتة.الكتابة ق امنل ص ومرر-نماص الكاتب، 

•؛بعرابالكتابة ^: ٣٣٥)الصوق جتكر أبو يمول الكتابة مك١نة ؤعن 
ؤسيمت١لحقوال، ؤأئبتت *^، ١١ووكدت و١لآثار، ١لألس ؤحففلث، ^^،، ٥١١

الشهادات،ومدت الئسيان، من الإذساوا وأمي الثكولئ، ونمت التواوبح، 
}ر القرآن<، ق أطول1ة وش الدين؛ ذللث،آيه ق انلة وأئرل 

تسيئرق والمشانكة الدولة، جهاز ي الأول ال-ور للكتاب وأصح 
ا٠يتقلدونفهم الخلفاء. بعد الؤئب أشمف لم ؤعاد وتؤجيهه، الحعكم دواليب 
ؤأمور١لعالين١١الدين، أؤد يقام وبهم ••* الللئ، ؤمياسة التدبثر 

الكتاب؛إل ^ ١٣٢)الحميد عبد رسالة الزنصي حمالي واعتر 
١^^١^،،،مهنائهم بها اتضحت فقد الإسلامتة؛ للاداره الزاوية حجر  ٠٠

}١لعامةاا١ المهنتة وآدابهم السياسية، ؤادواؤهم 

والدراهم،الدنانير عل بمتكتب ما بالئكؤك اطلراد لعل - ص•؛؟ أبوبمكرالمول: ١ل٤تابت أدب )١( 
الكتابةفضل عن وينفلر ~ صك[ زاللسان؛ معنب فاثي ؤهوالكتاب، فادردهاصك أماالصكؤك 

.٣٦٨- الكتاب: همدة الصناعات؛ ائر سؤ 
(:٥٣٢٨)ربه همد ابن الفريد: العقد )٢( 
صء١لزنعكرىا: خمادي ؤحياته: الكاتّ_،،أثاره الخميي. همد )٣( 



انمذرا،الرسالة 

رريعكمبقوله؛ يسالته ق الكتاب بجاطب الحميد عبد ونحي 
للخلقالله يصلح وبنصامحقم أمونها، ودستميئإ محاسنها، للخلافة ثنتظم 

إلأكاف يرجن ولا سقم، النك مض لا بلدانهم. وبمن سلطانهم، 
ؤأيصايهميسمعون، بها الق أسماعهم مؤغ الملؤك من فموسمحكم متمحكم. 

تبطشون((بها الق ؤأيديهم يطمون، بها الق ثتهم ؤاليبصرون، بها الي 
علالعباد أرزاق أجرى ه اش فان الكثاب، ررأكرموا يقول: ؤكان 

.٢٢١أيديهم(( 
الكتابئيغاء فان الإسلام؛ حضارة مرتعكزات من الكتابه ولماكانت 

القالناصب أعل وئسنموا العربتة، المجتمعات ق مميزه طبقات أصحوأ 
إلبجتاج مما الكتابة صناعة أصحت هنا ومن الوزارات؛ عق بهم أشرفت 
ماوإتقان عناصرها، -يد وتحدبآدابها، العناية فجاءت ؤإعداد؛ استعداد 

محالاتها•ق يتفوق، أن أراد من بجتاجه 

إليناؤصل ما بعض هنا أذكر والكعاب، بالكتابة العناية مفناهر ومن 
أصحابها(:وفيات حسب )مرتبة الكتابة صناعة تراث من 

المعروفمجي بن الحميد عبد الكتاب: إل الحميد عيد رسالة ١- 
م(.رتمآْوا عل محمدكرد البلغاء: رسائل صمن ه( ١٣٢ربالكاتب 

رْْ؟ه(مجر عمروبن عثمان أبو الحاحظ، الكتاب: أحلاق ذم ٢- 

■صس ص: مد محي حمعها: الغاء، مسائل صمن: الكتاب إل الحميد عبد رسالة )\ا 
•٨.ص (: ٣٣١)ت الجهشيارى وادنحاب: الوزراء )٢( 



العذراء—^^—^^^——)٧(^—^—^—— الرسالة 

بيرؤت،لدارالخيل، ١ ط — هارون السلام عبد تحقيق؛ الخاحظ، ؤمايل صمن 
(.٢٠٩- _UAN )الخرء - [ ٢١٩٩١

عبدالقاسم لأي وتصريفهما؛ والقلم الدواة ؤصفة الكتاب كتاب ٣— 
اشد)■محلة نا"؛ي هلال تحقيق؛ ا"ه؟ه(، ربعد اتجدادي العزيز عبد بن الله 

(.٧٨- هزمآل ، ٢١٩٧٣بغداد ٢، عدد محلدأ، العرامة، 

د.تحقيق؛ ه(، ٢٧٦رمسلم بن الله عبد قتيبة، ابن ا3كاتبث أدب ا- 
إلأيضا ينسب ومما [. ٢١٩٨٢بيرؤت، المسالة، ]مؤسسة ندا - الدال محمد 

]مؤسسةط؟ — الضامن صالح حاتم د. والقلم)تحقيق؛ الخثل رسأالة قتيبة؛ ابن 
^٤١،، ١٩محلي العرامة، المورد محلة ناي، هلال وحمقها؛ - ( ٢١٩٨٩الرسالة، 

الكتابة.ؤصناعة - الكتاب آلة كتاب أيضا؛ قتيبة ابن إل وينسب ~  ٢١٩٩٠
بنمحمد بن لإبراهيم خطا بت يالق العدراء؛ المسالة ٠" 

بنلإبراهيم أنها الأصلنة محطوطتها ص الائللاع بعد وايضح ه(، ١٢٧٩لدبر)
سرى.كما (، ٥٢٩٨الشيبائ)محمد 

عبدتحقيق؛ )ا"امه(، الثري بن محمد الزاج، ابن الحظ؛ كتابة - ٦ 
.٢١٩٧٦ه،عم، محلي العراتة، المورد محلة الفتل، محمد السنن 

بنس بن محتد مقلة، لابن والكتاب؛ الري ي الكتاب عدة ٧- 
العرئالنط مؤسؤعة كتتابه؛ ضمن دثر0 نامي، هلال تحقيق؛ ه(، ٣٢٨)حسن 
.٢٢٠٠٢القاهرة، التقافتة، للأستثمارات الدارالدولية العرئ، النط تراث 

تحقيق؛(، ٥٣٣٠)بجي بن أبويطرمحي الصول، الكتاب؛ أدب - ٨ 







العذراءالمسالة 

سلامةبو ]دار ط؟ — ;، ۶٠٠٧هلال، تحقيق• ®tA^-(، " ٧٦٩)يؤسف بن الرحمن 

[•٢١٩٨٥توص، والتوزيع، والششر للطيائ 

الرفتاوي،الكتابة: وآلات الخهلؤط معرفة ق الإصابة منهاج -  ١٩
بغداداه ، ١٥٢االورد، )محلمة ناحم، هلال تحقيق: )ا"*حه(، أخمد بن محي 

١٨٥: ٢١٩٨٦-iA.)؟

نةحمربعد حن بن محمد الهلثي، الكثايسآ: كتابة محاسن جام^ — ٢٠
بقرون،الحديد، الكتاب ]دار حزا - اكجد الدين صلاح تحقيق: ح.وه(، 
أولوننهة المحاب كتابة محاسن جامع كتاب بعنوان: وظهر - [ ٢١٩٦٢

د:أ. بالألوان: الخرائنتة محلوطاته ونشر ؤحمقه له قدم والألباب: البصائر 
•اّأااه/ّاا'؟م[ سعؤد، الملك ]جامعة ط١ - المانع ناصح عبدالعزيزبن 

علبن أحمد القلمقشندي، الإفثا: صناعة ق الأعشى صح - ٢١
محمدتحميق: - [ ٢١٩١٨-  ١٩١٣القاهرة الأميرية، ]الطبعة ط١ - >( ٨٢١)

•[ ٢١٩٨١^بيرؤيت، العلممة، ]دارالكتبمب، ط١ — الدين سى حين 

بنمرمى محمد الربيدي، الأفاق: كتاب إل الإشراق حكمة - ٢٢
]دارط\ - نوادرالمخطوطات هارون، السلام عبد تحقيق رته*؟اه(، محمد 

]دارط\ بلال، طلحة محشو محقيق: ، ١١٣- ؟/OU [: ١٩٦٦بيروت، الحيل، 

[.٢١٩٩٠حدة، الميل، 
يتمشريفة صناعة صاؤت الإسلام؛ حهنمارة ق الكتابة ولأهمية 

الفكرفيه ماكد أجل من فإنها طلبها؛ العمرق بعض وإنفاق عليها، رءالإقبال 



العذراء- الرسالة 

ا.ر الأيامء به وئتلعت 
ظاهرتثن:إل هنا الإشارة ؤمحكى 

قتيبة:لابن الكاتب نائب شروح ظهرمن ما الأول: 
الكتاب:حهلبة يمرح غي فشر ١- 

بعنوان:)7ّاّآه(، إسحاق بن الؤحمن عبد القاسم أبو لؤحاثئ، ا~ 
ل٠عهدحزا ~ السيدسلم عيدالفتاح د* نحقيق: الكتاب، أدب تشيرؤالة 
أبو- )•٩٣^ محمد بن الجاي عيد - [ ٢١٩٩٣=ا>ااه العربتة، الخلوطات 

محمدبن أحمد أبياته وشرح ~ )••ْه( الحوي الفاخر بن المبارك المكارم 
)٨ا٣ه(.ستة المتوق الخارزمحئ 

الكتاب:وشرخ - ٢ 
عبدالثظلتؤمي، الثيد ابن — ^ ٣٥٠الفاراو)إبراهيم بن سحاق إ- 

تحقيق:الكتاب، أدب شرح ق الاقتضاب بعنوان: )ا؟هه( محمد بن الله 
القاهرة،للكتاب، العامة زالهيثة حوا - الجيد عبد ؤحامد التئا مصهإش 

٢١٩٨١.]

شرحبعنوان: )•1هه(، أحمد بن موهوب أبومنصور، ١^١^،، بن ا- 
الكتاب]دار محل د. -  ٢١٩٣١^الراقي صادق مصطض له: قد.م الكاتب، أدب 

•ت[ د. العرئ، 

(.٥٥٧٦)البهللحمي محمي. بن الحسن الحزم بو إ- 

ص٦٢٠اكول؛ بطر أم امحاب: ب )١( 







المذرا،اليالة 

هكذا:الئالة عنوان الأول صفحتها ي نحد والي م الحزائري 
بنإبراهيم بها كتب الكتابة، ؤأدوات اللاغة موازين ق العذراء رر١لرسالة 

منالأول الصفحة وكثس برار. المد بن محمد بن إبراهيم إل الشيبائ محمد 
لموإن القديم ق هدا بعنوانها -عرفت المسالة أف الأول حقيقي: المختلوؤلة 

محمدبن هوإبراهيم المسالة أن ١لثاديةت الحقيقة ذلك• إل أحد تثر 
يشمهاان مند ؤداع ساع كما المدبر، بن محمد بن إبراهيم وليس الميبائ 

الصفوطيلة ، ٣١٩٣١سنة مبارك رؤ د. وحققها  ٣١٩١٣نة س كرد محي 
بةنتصحيح الثانية؛ الحقيقة هده من واتضح العشرين؛ القرن من الثاق 
هدهإل قي الزمن مجن قرن نحو وبعد \-فيوآ. مؤلفها إل المسالة هده 

سةرى.كما الساحقين، من محمؤكة الحقيقة 

هده،الأصلمتة محهلوطتها صؤء ق السابقة، فقراتها النلري إعادة — ٢ 
فنيمحمد يؤممف د. تحقيق ضحء وق محققة، مصادر من ظهر ما صؤء وق 

المسالةفيه سب تحقيق أول ؤكان ْ**؟م، سنة لها ظهر الذي الؤهاب عبد 
منتلاه وما عله، وقفت، فسما الشيياق، محمر بن إبراهم الير اي إل 

٩''٢م•ظهرسنة الذي المختارالعييدي محمد للدكتور لها وتقديم تحقيق 

العصرق والأدب اللاغة أهل وحاجة والفنتة الأدبية قيمتها ٣" 
الأدب.محالات ق الفئ للأداء نموذجا اتحادها إل الحديث 

إذالعربتة؛ القافة تاريخ ق للكتابة اكتثلير ق العلمنة قيمتها ا~ 

رمحاميع ٨٠رنم تحمل وأصبحت ألصرية، دارالكتب ي التيموره ألكتبة إل المجمؤعة هذه ألت )١( 
بورا-



العذراء( ١٥)ّ ^ ١١٠٧^

إنالفتنة؛ والآيابة الإشاء بمناعة الأشغال لأهل الهامة ايممادر من ظلت 
لميدًكنسم•

قالمخهلوط ازآكتاب لتاريخ الاصهللاحتة قيمتها عن الكشف ٠— 
خاصواحد فهارُس: ثلاثة ؤضع إل ي حدا منا العربية؛ الئقافة 

رناليفه،بالكتاب تتعلق بممطلحات والهاق ؤأدواتها، الكتابة بمصطلخات 
والنقد.الَلاغة بمتطلحات والثالث 

محا١^؛--، الشيبائ لمؤلفه ترحمة بتقديم إخراجها إعادة إل الخاجه — ٦ 
ومراجعةقبل، من به العناية تتم لم ؤهوما التاربجتة، حقيقته إل محكون 

الاعتمادنتيجة السابقة؛ نشراته ^٠، ٣١الذي الخلل بعض عنه تلغ للنص 
عقدهق ربه عبد ابن ور؛عها المسالة عن نقول وؤحؤد واحدة، ءئهلو؛ءلة 

العامالققاق سياقها ق الؤسالة ؤبمع جانب إل لها. عنض الق للقضايا ئثعآ 
فيآداب١لأرنل.

اللازمة.والقهانس والئعاليق بالقرؤح الئسالة ترويد ٧" 

إلابنيين شوق أحمد د. يؤتكن ولم ^،؛ ٧١٨١بالفضل ئشهد أن وينبض 
أفضاله^١ ١٤'وإن ثنى؛ لا ومواقف ئعد، لا س أفضال لصداقته لكنت ممن 

اشحياه لما ؤغربا؛ شرقا العلم، أهل عامة لتشمل الصداقات؛ م تتجاوز 
دكأنلكنوا؛ أينما طلابه خدمة ق نفس نكرم العلم، خدمة ق تفان محن تعال 

المسالةلمخهلوطة والؤحيدة الأصلة الخهلوظة عل حصول ق الفضل له 
عبدفتآي خمد ، يؤسفد. ت بتحقيق العن.راء للمسالة صورة وكد.ا العذراء؛ 



الذياء(^—^———— ١٦——^——^^)الرسالة 

وعمله**؟م(. القاهرة، والتوزيع، للنشر الساش مكنية )ط١، الوهاب 
كمابمراكيش• ؤانا إئ وارس-الهما القاهرة، من استقدامهما عل مسكورأ 

الختارالعبيدي،محمد د. وتقديم تحقيق مجن بنسخة — الله حفثله — أمدق 
سنةي بد والتراث للثقافة الماجد  AjuSTجرؤ صدرعن الذي 

للأستعارةتعريف ؤحود فهو الؤسالة؛ بهده ربطى الذي السبب أما 
فيماا ١لتعريفلذلك أصل عن ؤبحثت أؤسحلو، إل الة اليمحصاحب قسه فيها، 

الثمانينتاتاواسمط ق دللمي كان أعترعله• نسعلوفلم ١ كتب محن عليه وقفت 
التتاثيرممالة ١٠عن البهمث ق منهمكأ كنت حنما العشرين، القرن من 

القرنحدؤد إل العربتة الثقافة ق العرسن والبلاغة القد ق الأنسعلي 
١لآن■إل اكاريخ ذلك مند المسالة تلك رافقني وقد الئامزا،، الهجري 

غارلكفية.الذواش أن أرى فكنت أحرحها، أن نفى حدئتى وهلالا 
هدهفئرق لعل قلت، السابقة؛ ؤفشراتها الأصلة، محلوحلتها خمر وقضت، ولما 

القارئ.إل مضافة قيمة اعتبار0 يمحكن مما يميرأ شيئا تحمل 

قحالفي قد توفيقه من ثيء ييتكون أن القدير العل من الجو 
الحقيق؛يبتغيهاأهل الق بالصورة تحقيقا لها أدش ولا المسالة، هده إحراج 

أنآخرمنذ حطي نص لها يعمنا لم فقط؛ واحدة نخة عل معتمدي لكن إذ 
إليهسعست، ما فم م(. ١٩٢)تا•الخرائري حناهر كتب بين مرة أول عترعليها 

أستصشؤأن الصحة، إل تحنكون ما أقرب الخهلوحلة هده إحراج أعيد أن 
الرائدالجهؤد ؤخاصة بينها، فيما بالقارنة السابقة؛ النشراض، ق ما أحسن 



العذراء(' ١٧^—^^^—)الرالة 

أصعؤأن الؤهاب، عبد يؤسف - ئ تحقيق به أءادفي وما ُبايك' زئا للدكتور 
بعضومن له، المناسب التقديم من حهله ينل لم نصا القارئ يدي بين 

إليها.نجتاج الق الخاصة والقهارس والتصويبات التعاليق 

يعكونؤأن هدا، عمل ق الفائدة بعض الكريم، القارئ بجد أن وأمل 
السجيل.قصد وعلميه المعتمد، انله ؤعل ه، الله لؤحه حالصا به قت ما 

١رحيلةأخمد عباس 
٢٢٠١٨مراكش، — الغر>ب 



العلياء( ١٨)َ الئالة 

الحتويات

الكتابمقدمة 

الؤسالةتحقيق مقدمة الأول: القسم 

العذراءالئسالة موثق اليسرالخييائ: أي مع 
الثاف:الفصل 

المدبربن إبراهم اليالة: إليه محت من ْع 
الثالث:القمل 

مضوئهاوقيمتهاالعذراء: انسالة مع 
الرابع:القمل 

فيهاؤعمل الئسالة توثيق 

الرسالةش الخاي: القسم 

الفريد(رالعقد كتاب من ملاحق الثالث: القسم 
الفنيةالقهارس الرابع؛ القسم 



انمذرا،( ١٩)الرسالة 

الأولالقسم 

الئساص'محقمق مشيمة 



الذراء— —— ——).٢(الرسالة

الدراسةإل المدخل 

سنةلمانين من نحو بعد مؤلمها دسازح نسالة 
بالمثالةالمهتمين لدى البلمغاع نسائل ق وند ما سؤع ~ ١ 

عن( ٢١٩٠٣-  ١٨٧٦عل)كرد محمد قاله ما ؤ أن البداية ي يلاحظ 
الكتابة،وأدوات البلاغة محوازبن ق العذراء »الرسالة هوك١لآفي: المسالة هدْ 

منرمقولة الهامس: وق المدبرار. بن خمد بن أبوالينرإبرام بها كتب 
ولمالأصل، ٣، حلتئناها وقد حناهرالحما^^، الشيخ كتب من قديم خمؤع 

ك١نالق المقتص؛ بعجلة مستقلة وقد لها(. ثانية بنسخة نظفر 
بللأي١ عربتا ارمنبرأ منها جعل وقد ه/  ١٣٢٧عام القاهرة، ق يصدنها 
وإعلاءترقيتها، إل ساعيا العربتة، عن منافحا السليمة؛ والأذواق الرفيعة، 
الصغيرةالمسائل من صالحة محموعة لنشر محلته صفحات وفتح شانها... 

فصعص ؤ، الأسلامتة سة الع الثقافة وأعلام الأيد آ ال-لأغة لأئمة 

تارخكتابه ق ( ٢١٩٠٦)بروكل٠ان كارل الألمائ تشرق الممويمول 

شهريةأدبتة •محلة الأدي(، الوقف الث؛رايكوش، الوبر: لابن ت وليللثسائ العذراء اليسالة 
أصدركرد- : ٣١٩٧٧الأول نشرين -  ٧٨العدد - بدمشق العرب يصدرهاامحادالكتاب 

امستورالضافيإعلان بعد دعثق نقلهاإل نم نة الماهرة ق المقتص محنة عل 
وضرالرسالةاسا،. رسائل الأتارالأدنة: من مها ضر ما حصيلة Jك١نت ^ه/A•٩^م. ٣٢٧نة 

المجلة.من الراح المجلد ق العذراء 



العذرا،(————^—^ —^——^—^)١٢ارالة 

أيضا)ويمحتكى الهرأبوإسحاق صناعة ق صنف من 'اوأول العرئ؛ الأدب 
المرصناعة عالج وقد الدبر، بن اثد4 عسي بن محمد بن إبراهأم المسرا أبا 
دونعل، كرد محمد ذشرْ ما خمر اعتمادأ هدا قال رو العدراء(< سالمه رق 

المخهلوط.الأصلر إل إثارة 

الخطوطالأصل ض الوقوف قبل - يدهبون عامة الماحتون ؤكان 
(،٢١٩٥٢)مبارك رل ود. (، ٢١٩٥٣)ص كرد محمد إله ذهب ما إل - للرسالة 

إبراهيماليسر أي تالف من الئسالة أن من، - ؤغيرهم ( ٢١٩٠٦)وبرؤكلمان 

صاحبهاإل الؤسالة يسبة صيح منر أول المكؤش المشير ِ ٢ 
رائدةعينة مقالة كتب اصررأا، الموذؤ،اس اسراجم 

تاوليللشيباق العذ.راء ارالؤمالة عنوانها النصقن، الييؤر المحقيؤر ال حمي 
والسعين،المامن عددها ي الأدلإ الموقف بمجلمة ومرها الدبر«، لابنر 

مر٣ا١٩٧٧٠الأولتشرين 

إلالكتاب ونقل حجازي، فهص همود الرحمن: عل أشرف برؤكلمان، العرلإ: الأدب تاريخ )١( 
._٢U'Ti: - ١ القسم: التواب، عبد رمضان - يعقوب السيد - الجار الحليم عبد العرست: 

العلمية:أعماله من بتوتس، الأمة محلص بمكتية وئائق حافظ ا"أبمام، سنة الطرية مواليد مجن )٢( 
[،٢١٩٨٤-الإسلأكّر، دار ]بيرؤت، حوا - تحقيق القيروان، علماء طبقات ق المفؤس رياض 

المنيةالدار - بالاشتراك تحقيق القثروان، شعراء ي الزمان أنمؤذج -  ٢١٩٩٠ط؟، 
الإسلأى،الغرب دار ]بيرؤت، ط١ ~ تحقيق الحقيرة، شعراء ق الحطيرة الدرة - [ ٢١٩٨٦للنشر، 
٢١٩٩٤.]

نملبنوني الباحتتن أحد بمراسلة اللآكية، الخزانة مدير بنبين شوق احمد د• احمر تفصل )٣( 
حيرالخزاء-عيي الله نجزاْ عليه- الحصول تعدرعل أن بعد القال؛ هدا عل الحصول 



سراء(—^————— ^———^—^-)٢٢الرسالة 

ماالحمقا، مؤلفها إل انسالة شسة ق ئراليكؤمحس البمجنعللق ^١)^ 
فقداللغاء؛ ؤسائل من الثالة الطبعة ق تعليقات من س كيد محي أضافه 

محفوظةأحرى محطوطة ؤعل الأصل، ش عاؤضها أنه )١( رقم التعليق ق جاء 
بجنستؤضيحا به ألحق ثم ' تيمور( محامح "٨، ررقم المصرية ارالكتب دق 

بنإبراهيم اليسر أبو بها كتب )الئيمورية( وق ؤهوقوله: انسالة مؤلف 
البشيرذهب هدا من وانطلاقا المدبر. بن محمد بن إبراُيم إل الشيبائ محمد 

المويوقة،١ربالتصوصرا ١لحسلإا لمؤلفها اليسالة هده يسبة ل-عم البكؤش 
يل:كما وأوربها المركزهءا، والاشتاحات المعتمدة، والأصول 

كشبتهوإنما اليسر، أبا ينكى لا المدبر ابن محمد بن إبراهيم أف أولا؛ 
إسحاق.أبو 

النسخةي وائدة ش إذ المؤلف؛ اسم ض الدالة العبارة تصحيح ثانيا: 
التيمورية.

يالراع اّينء ي ثانية رؤاية أويل عقيم ي ربه عجي ابن أن ثالثا: 
كتابارمش ؤعنوانه: ؤأحبارأصحابها، ؤأدواتها للكتابة عقده الذي الفصل 

ولاحظ} ر وأ"ماراصاباا الكتابة وأدوات والصدور والفصول التوقيعات 
وؤصعالسايجاني، إل هامة ^ ٥٢٥^ثلاثة دسس_ا ربه عبد ابن ان البأكؤثس 

منمصري، مؤرخ باحث، بالأدب، عالم (، ٢١٩٣■~  ١٨١٢١باشا)محلتيمور بن إسماعيل بن أحد )١( 
دارإل رغاته بعد نقلت وقد الخاصة، المكتبات اهم من مكتبته ١لعرثc، ١لعلتى الجمع أعضاء 
\ا"\.الزر؛و؛ أعلام محلل؛ ألف  ١٨محووش الممرنة، الكتب 

.١١٩ص سكور: مقال الضرالبكوش، المدبر: لابن ت وليللمشيبائ العن.راء الِسالة )٢( 



العذرا،(——^—^— ٢٣—^^——^—)الرسالة 

جيوش:اس 

الرابعالحزء ق حاء بما العذراء الئسالة ق ويد ما بمقابلة حضه الأول 
الّلغاء.ؤسايل من الرابعة الهلبعة وق المريد، العقد من 

الهلعةق يقابله بما ؤأق عزو، بدون العقد ق وند ما فيه نتع وال؛اف 
مياؤك.رى د. وطيعة البلغاء، نسائل من الرابعة 

إلانسالة ذسية وتقؤي تدغم القول هذه أن اليكؤش ولاحفل 
وقال:عقيم، ق بعكاملها امسالة عل ياق كاد رنه عبد ابن واذ الشيباق، 

فهارسمن عليه امحللمعت فيما الطويل البحث بعد لدي تأكد اروقد 
محفوظةة بحيي محطوطة غير للمسالة ليس أنه الشامتة الديار ق المخهلوطات 

وك١ذتتيمور(، محاميع *٨، )رقم باشا تيمور أحمد العلامة المغمورله كتبة مق 
إلذللثا بعد التا نم ١لحرائرى، طاهر الشيح اطليحوم ملك ق الخهلوطة هذه 

٠سمورباسالإ احمد مكتبة 

العذراءللمسالة ق اعتمد أنه إل عل كؤد محمد أشار وقد 
بنتااعتمدئه الذي ه نفوهوالأصل الخرائري. طاهر الشيخ أستاذه ذسخة 

القارحابن ;؟-١^ جعلها ذ ( ٢١٩٩٨-  ١٩١٣)الرحمن عبد عائشة الشاطئ، 
،٨٠)رقم المذكور المختلؤط أن ؤأصافت، للمعزى. الغفران لئسالة تقدمه 
ؤصفهاق ؤقالت، وتملكه. طاهرالخز١ئري الشيخ توقع عليه تيمور( محامح 

٨٢١- ١٢ص.الأبق: الرجع )١( 



العذراء(^^^——^— ٢٤—^—^^——^.—)الرسالة 

قزرتهوما . وأناقة،ا بعناية مكتؤب حميل ففانمي الخط ارأما للمخطؤط؛ 
الأصلذلك إل ينتميان إذ العذراء؛ المسالة عل أيضا ينطبق الئاض بشن 

١.٢ التيمورية محطوط الؤحيد: 

مؤلفهإل الكتاب ية ننيرق من حدث مجا البشيرالمكؤش ؤعنل 
كمدبعكون ذلك؛ تثت المسالة محقلوطة من الأول الورقة أف ْع ١^؛^؛، 

دونحالت الكثيرة العلمنة مشاغله ؤأن العلمنة، حياته بداية ق ك١ن عل 
إلبها ينأن احتار ويبدوأنه شرها. الق الثسائل ق الدقيق التثلر إعادة 
رؤعذر ما ولخقن مغمور أديب إل بتها نبدل مشهور ؤميامي أديب 
اللغاتمدنسة ي العليا الدراسات شهادة ليل عله يقدم وغُو مجالك 

(١٩٥٦—  ١٨١ر٢مممسسه الكبيرولم المستشرق وباشراف بباريس، الشرقية 
William Margais  إبراهيمبتهاإل نضخ ))رنما بالقول: ويضئ رم

رالعنه(( ثيء معرفة إل يتؤصل لم هذا الثيباق ولضن الشيباق. محمد بن 
الذيالأصل ؤحؤد إل يتنبه أن فاته مبارك رل أن البكؤش ولاحثل 

•ابنتالؤهمن حمد عائشة د. ويمح: نحميق آ؛اه(، -  ٣٦٣)المعري العلاء لأي الغفران ئسالة )١( 
ص٦١.ت[: د. بمصر، العارف دار ]القاهر؛، حل؛ - ١لثا٠لئا١ 

مذكور:مقال البش؛رايكوش، المدبر: لابن وليست للشيبائ العذراء الئسالة )٢( 
مديراللمدمّةعين المغربثة، العربية واللهجة الأمازيغة خصؤصاباللغة اهتم فرمي مستشرق )٣( 

بالوربون،العلياالملحقة الدراسات مدمسة ق عض حيث بارقس إل انتقل نم ابرائر، العلياق 
مؤسوعةالعرئ: الهرالأدي، أصول مزآنارْ: الخميلة، و١لآدابv النقؤش أكاديمية ق مصارعضوا 

٥٠٣٨٠^بدوي■ الرحمن عبد د■ تشرقتن؛ ال
مذكور:مقال البشيرايكو،ش، الدبر: لابن وليت، للشيبان العذراء الهمسالة را( 



العذراء— (— ٢٠—)الرسالة 

ؤهوباشا، تيمور أخمد \.رحو؟ مكتبة إل ال الذي ؤهو الئسالة؛ عنه ضؤت 
إبالقاهرة وبصره سمعه تحت مؤجؤد 

منتحريده إل يدفعنا ما مجولف بأخبار جهلنا هل ترى ٠١وتساءل 
فاتكيف أيضا وتعجب مشهور؟(،. معرؤف آخر شخص إل ونسبمتها مؤلفاته 

ؤدقهالمغرئ، بالأدب ائصال ؤشدة سعةَاةللأع، هو: اُوهومن مجرسيه(، )وليم 
التحقيق،يغتفره لا الذي العلن الخطأ هد-ا إل تلميده ينبه أن لحث؛ اق 

اسة<ا.الدقة نمله ولا 

قدالؤخاب عيد حي حن الّؤحوم أن البكؤش البشير ولاحظ 
معلولة،تؤجمة الشيباق محمد بن إبراهيم اليسر لأي الورقات كتابه ق تمحم 

كتبه.صمن يؤيدها ولم ولوبكلمة، العن.راء للمسالة يمض ولم 
شالعذراء الئمالة أن الواضح بالدليل البشيرالبكؤش بين وهكذا 

قراوب-ْ أملأ حقق وبذ.لك الشيبائ، محتد بن إبراهيم المر أي تاليف محن 
ؤحقاواجبا يؤدي وأن ، قرن،، هرابة جليلا إفريقيا مؤلفا لحق صيما ١١يرفع أن 

تعّيرهحد عل لتؤنسه، ١ نحوالثقافة 

صاحبهاإل العذراء انسالة نية ونصحح مٌ عل محمؤد ~ ٣ 
للمسالة،الأصل المخهلوط إل ؤجع إنه قوله ص وقفئ، من أول ؤكان 

بمجلةله ممالة ق }ت'؟ا'؟م( الله يخمه مى محمؤدعل سبتهاهود. ؤصحح 
ويةالمنالعن.راء المسالة مؤلفا تحقيق ارحول بعنوان؛ العيي المجمع 

.نفه:)١( 



انمورا،(———————— ٢٦——^——)ارّالة 

أعدأنه ؤدكر خ'أاه/خحوام والستون الغال الحنء ~ المدبرا؛ بن لإبراهيم 
هوهذا مقاله ق بهمه الذي إن وقال للنشر• ؤهياها للمسالة جديدأ تحقيقا 

بنالينرايراُيم لأي أنها المخهلوط أصلها ق جاء إذ انسالة؛ بة نتصحيح 
ولالبس بغير به ونواسمه ب،ءكنيته مذكور فالمولف الشيبائ؛ محمد 

الئسالةهذه ممية الباحثين من أحد يهلرح لم أنه كيف واستعنث ؛، التواءر 
شسةفيها صحح الي البكؤش البشير مقالة عل يهللع أن وفاته للمناقشة. 

الزمن.من عقد بتحوأكرمن قبله الحقيى مؤلمها إل الؤسالة 

النسالةهذه يية سان ق الباحثين أل مؤغ عل محمؤد د• لاحثل ومما 
لمما اربةرجيح نثعوا قد الأجلاء، العلماء من ؤهم الحقيمّر، مؤلمها إل 

المدبرابن منيص من أحد يزعم لم إذ حجة؛ عليه تقم ولم نص إل قستند 
محاولةش وإنما سيبان؛ إل بمي لكن أنه ولا اليسر، بانج، يكى لكن أنه 

أصرواما لهم يستقيم حق ظنونهم إل بدر لما الحقيمن المؤلف اسم لتطويع 
٣المدر(( ابن إل ارسالة بمة من عليه 

نا"؛يوهلال صيف سوق د. عند التصحيح ظهورذللث، ~ ا 
كتابه:من عشرة الثانية الهلبعة ق )تْ"؟م( صيف، شوق ذكرد• أ~ 

مجنالسابقة الطبعايت، ق أنه الثاق(( العبامي العصر العرئ، الأدب ١اتاريح 
ذلك؛فعل إنه وقال الدر، ابن إبراهيم الكاسب، إل السالة هذه مست، كتابه 

العددالعلي، ايبمع محلة الدبر، بن إبراهيم إل النوبة العذراء الؤسالة مؤلف محقيق حول )١( 
اقثس.حففله العلؤى، الحسس مولاي هداالقالد• من بصورة أملق ~  ١٩٣ماالذكور* 

)؟(مه:صااا.



العذراءالرسالة 

ونسمهاالبلغاء« اريسائل كتابه ي نشرها الذي -ص كرد محمد للأستاذ ارمتامه 
اليسرأي صع من المسالة ؤأن محطئة، إليه نسبتها أن احيؤأ ل وتبثن إليه• 

■الأعشىا؛ ممح ق القلقشمدى اقتبمسها منها نصؤصن يسهادة السيبائ، 
المسالةنسبة تصحيح فيهما وند اللذين السابمقن ا،لقالين إل - يمر-ه ولم 
اليسرالشيبائ•أي إل 

العذراءالمسالة نسبة يصحح محلوط فلهوركتاب - ب 
ؤصفةءالكتاب لvكتاب: تحقيقه ق م(  ٢٠١١)^،^١■؛^؛، هلال ذهب 

الهجري)القرن العزيرالبغدادي عبد القاسم لأي وتصرمهما® والقلم الدواة 
يجبلما صاحبه حصصه إلينا؛ ؤصل نص أقدم الكتاب هدا أن إل الثالث(؛ 

الثانيةالعلمنة ررالحقيقة وقال: دورْ. أهمية وبيان الكاتب ئمافة ق يتحمق أن 
إلوندها العذراء المسالة نسبة تصحيح ش المختلؤط هدا كشفها الق 

إلنسيها المدكورة النسالة من محصئفها اقتبسها الق فاكصؤصر صاحبها؛ 

ماصراحة ذكمت قد العذراء المسالة محهلوءلات بعض أن ومعلوم الشيبال. 
لدلكالدبر؛ ابن إبراهيم إل الشيبائ محمد بن إبماهيم به كتب مما نصه: 

المدبر؛ابن لا الشيبال إل المسالة ية معرزألنمحتلوهلتنا ي ومد ما يهتكون 
ر؟ا.العدراء« للمسالة نشرتنهما ي ض وئمد مبارك  Sjإليه ذهب لما حلافا 

١(.الهامش )ينظر: - صف: شوق د• ١^^ الماس العصر العرئ، الأدب تاريخ )١( 
والقلمالدواة ؤصغة الكتاب كتاب لصاحب ترحمة أفدم - ص1أ ايدكور: ١لخد اشد، محلة )٢( 

بنالله هوعبد وفيها: انميان، نمضتا ق الهتيان 0ءش<0 ق الصفدي عند نحدها وتصريفهما، 
للمهتدىمؤدبا كان بغداد• أهل من محؤبى، بأي االعروف الضريرافحؤى؛ أبوالقاسم العزيز، عبد 

=جعفرالديتؤظا، بن أحمد عن بها ؤحدث مصر، سعكن هه؟-1ه؟ه(، الواثق: هارون بن )محمد 



العذراء٠ ( ٢٨)— الرسالة 

مر-جعآحر؛أي ق -نحدها لا الق الأصيلة الئصؤص عن حديثه وأثناء 
انسيالةصاحب للشيبائ قصيرأ نصا أوني العدائي القاسم أبا إن يقول 

آرائهمن بمجمؤعة عقبه ثم آلة، من الكاتب ق يبمتكون أن ينحب عما العدراء؛ 
احر.كتاب ق نحدها لا المؤصؤع حول الأصيلة 

ناثي؛هلال كلام ق جاء ما عل ملاحفلتان وهناك 

يعنفلم إذ إثبات؛ إل :بحتاج بالحع، للؤسالة محلوءلات قوله: أولا: 
طاهركتب بثن عليها عهر ان متد واحدة محعلؤطة من اكر انسالة لهذه 

ي١لبشقر١يكوش أثبته ما وهدا العشرين، القرن مطلع منذ أي الخزايؤي؛ 
الشيبائ.إل المسالة مئة صحح من أول به كان والذي إليه، المشار مقاله 

محمدعليه اعتمد الذي الأصل المخهلؤط إل ناجي يشرهلأل لم ثانيا: 
محمدبن إبراهيم به كتب نصه: مجا يكرفيه والذي المسالة، إحراج ق عل كمد 

المدبر•بن إبراهيم إل الشيبائ 

كتاببثن مسآتوكة مؤتتثبمؤعات هناك ان إل الإشارة من بد ولا 
والمسالةالبغدادي القاسم لأي وتصريفهما( والقلم الدواة ؤصفة )المحاب 
الدواة،الكتابة: مزآلة ١لكاتب إليه نجتاج ما باب ق حاء ما ذلك من العدراءٍ 

التاريخ،العنوان، الخاتم، باب الئحاة، باب الكتاب، باب القرطاس، القلم، 
اكلاغة.

حرزاذيوسف بن يعقوب عنه وروى الكلي، ابن عن الراوي صموان بن مهلهل بن جعفر و- 
والمحاب.الكتابة وكتاب المزق، ي كتاب وله الجيمري. 



انمذراءالرسالة 

إليؤسف بن أحمد ،روكتب القاسم: أي كتاب المدبرق ابن عن ؤحاء 
عنديالمدبر: ابن إبراهيم زاره وقد ^ ٢٣٥-  ١٥٥]المؤصق إبراهيم بن إسحاق 

رمواللام(( واك، إعلاننا إليك وجنا عشره، نا أض 
الحقيقغيرمؤلمها إل ١^٢١^ نسبة استمثت كيف ٥— 

وقالمدبر، ابن إبراهيم إل المسالة هده عل كؤد محمد فب كيف 
محمدبن إبراُيم إل بها كثب الشيبائ محمد بن إبراهيم أن الأول صفحتها 

؟الأصل(( عل ااءلثمه١ إنه يقول ؤهو المدبر، ابن 

لمعل كمد الأستاذ الأمرأن ق ااو١لغريب مي: عل محمؤد د. يقول 
هداالشيبائ محمد بن إبراهيم اليسر أبو كان إذا عما بالبحث نفسه يس 

يعفهلم الصادر ولعكن نمته عى ولعله زائفة، أو حقيقته ثخصية 
إلأي الحقيق؛ المؤلف حلته من إل بغيرمدد انمالة ينسب به فإذا ألنداك؛ 

عاشالذي المدبر بابن المعروف الله عبيد بن محمد بن إبر١هيم إسحاق أي 
رم(( ٢٨٩٢-  ٢١١ني بين 

إلالشيبال حقيقة لتحديد عل كؤد إهمال مي عل محمؤد د. ؤأؤتح 
ؤحدأنه الئاق والسبب انداك. ئسعفه لم الصسادر إن قوله إل أولهما مبين: 

الكتاببعكبار ما نحو عل متصلا محرفا كاتبا المدبر ابن خص شق 
بنإبراهيم يؤجل أن بباله بجهلر رءفلمم الثالث؛ القرن أواسئل ق اليغدادتين 

.٦٣- مذكور: عود ا،لورد' محلة )١( 
محلة-  ١۶ق محول د. ١^^; بن لإم_امم وية المنانمذرا،، ءارّالة تحقيق.زلف حول )٢( 

ه-؛سا/ا'ام:نون: والالثال الخز، العربية، اللغة محع العلي، ايبمع 



العذراء)•٣( — ^الرسالة 

المدبرار.ابن آخرغجر محمد 

العدراء.للرّالة الحقيمح( المؤلف اعتبرء من إل عل كرد مال وهكذا 
لمسةمبزرأ العين التوثيق الصادري غياب بمتتكون أن لا كل، ؤعل 
بمتنكنعش زمانه ق نبحث أن يصخ ولا ا-لحملإ. غجرمؤلمه إل كتاب أي 
محله•بجل أن 

الألمائتفرق والماؤك، رل د. من كل تابعه كيف ولاحظ 
إلبة النهده ق صفؤيت نثإ اخمد ؤالأستاذ ١^^١"^^، فريد ؤأخمد برويمJمان، 

شبةمحؤضؤع أويطرحوا الأصق، المخهلوط عند يتوقفوا أن دون المدبر، ابن 
للماقشة؟الرسالة 

صمنالخطوط بجقق وهو مبارك رل د. من ذلك حدث وكيفا 
كلمه،كلمة متفرق مع المسالة هده  ١٨كان إنه ويقول حامعتة، أطرؤحة 

أن\1شرف قبل وكيم، عل؟ كرد محمد أورده ما خمر بناء الئسالة حمقا وكيف 
قيوفق لم إنه قوله إل لا كان وإذا الخطؤحل؟ غياب ق التحقيق يتم 

أنهمجباؤك ؤى للدكتور :بحس، مما فانه الشيبائ؛ هو لن ترحمة عل العثور 
محنصاحبها يعكون قد قائلات الدبر؛ ابن إل المسالة بة يق سلمثا ساينه 

الشيبائمحمد بن إبراهيم اسمه؛ 

مسائل ١١ق حاء ما عل يعتمد أن لتضمه الألمائ الستشرق سمح ، كيف

المختارانميدق:محي د. وتقديم: ومراجعة - هره؟ مباؤك: رق د. تحقيق: العدزء، الئسالة تتفلر: )١( 



العذرا،— (———^^^^^— ^^^-—^^———)١٣رسالة 

قالباحشتن لدى هوالعمدة كان الأدب تاريخ ٠١وكتابه الّلغاءاا، 
برؤكلمانؤحد انه مؤ محمؤد د. ولاحظ العالم؟ ق المخهلوطات ض التمف 
الؤهو اليسر، ^^؛؛، أيضا بمًكى كان المدبر ابن إن يقول تلمفيقية بطريقة 
إإسحاق أل بغير يمف 

بجلفيجده ^؛^،^، ١١؛ ٠٢١٠٧راحمهرة ي صفؤت، زئا أحمألا الأستاذ أما 
سيبانإل يشي ~ المدبر ابن أي ~ أنه ااوالظاهر قائلا؛ قلم يجرة المسالة 
ا.سيبان<ار إل بشي كان أنه ولا اليسر، باي يكى كان أنه يثبت ولم بالولاء• 

المسالةبنيته مرة أول ص كمد محمد فيه ؤغ الذي الخطأ أن ؤأؤى 
صنعاحمب ولا  ١١العبمدى المختار محمد د• قول يبرر لا المدبر، ابن إل 

منجهل وقد لأنه السهوأوالغفلة؛ باب من ك١ن عل كؤد محمد العلامة 
للمسالةطيعة اول ق امحه إسماظ ثعمد يبائ؛ الإبراهيم يمحكون اه ع

غير٣؛ العنوان ؤائبت علها، يشمف كان الق المقتبمس بمجلمة العدياء 

رالصحيح،، ؤحهه 
إبراهيمكنية إلصاق س محمدكرد هوئعئد الحجاب رروالعجب وقوله؛ 

ؤهواليسر ابا عنه؛ فغدا الدبر؛ ابن إبراهيم باسم الير ؤهوأبو اليباف؛ 
٢.ر القديمة،، الصادر حمح ق إسحاق باي ١لعرف 

.١٩صاالمدبرت بن إبراهيم إل النوبة ١لعذر١ءاا ءاليسالة مؤلف نحقيق حول )١( 
.١١ص'ا- اكحقيق: مشرمة الختارالعسدي، ص د. لها: حققهاوملم العذراء: المسالة )٢( 
.ص١١نفسه: )■٢( 



العذراءذ ( -)٢٣الرسالة 

يتعثدِص كؤد محمد مستوى ق عالم هناك يعكون أن أستبعد إق 
يتعمدبجعله ميرر وأي لخطوط؟ الخميفي المؤلف اسم إسقاط مرر بدون 
عل-محمدكيد من العدرلماوقع يقدم البشيرالكؤش فيماقدمه ولعل ذلك؟ 

ربهعثد ابن به لانسالة هده ق وند ما جل أن بجدرملاحظته ومما 
بنوإبراهيم تارة، الشيباق إبراهيم أسماه من إل الفريد العقد ق )تح؟ّآه( 

يويتو؛ع عقده- ق توزيعها ق يمممف ؤكان أحرى، تارة الشيبائ محمد 
تلكنقوله م ق يؤد ولم محتنؤعة. أحبارأوطرام، عنه كمانقل أحيانا، النقل 

الدثر،ولأإللقبأبيالإنر.ذكزلأبن 

ومعتمداالعربية، الثقافة ي متداولا انسالة هده محتتؤى ظل وقد 
العرئ.الراث ق الأنتاء صناعة تارخ امتداد خمر التهرالفئ صناعة صمن 

كتابه:ق - ق'مه - البغدادي أبوالقاسم منها فقره نقل أن مند ذلك كان 
قربه عيد ابن أكرها ونقل وتصريفها، والقلم الدواة ؤصفات الكتاب 

ه ٥٢١التثلليؤبمى الئيد ابن نقل كما الرابع، الهجري القرن مطالع ق عقده 
أدببه شرح الذي ١^١^ أدب ثرح ي ررالاقتضاب كتابه فقراتهاق بعض 

كتابهي ( ٥٦٠٨)البلمني الأتار ابن منها فقرة وذكر قتيبة، لابن الكاتب 
القلقشنديثم الأؤب،،، ررنهاية أطرافامنهاصاحب نقل نم الكتاب،'، ااإعتاب 

كما١لثيي١تي، إل والقول النقتبسات أغلب وشت الأعشى(،، صبح ١١ق
نفلرالباحثينرمحط المسالة ؤأصحت ١لرسالة. توسق عن الحديث أئناء سمي 

شوقد. ويرى العربية. البلاغة ي اكاليف وبواكقر الفئ، الر شاة في 



العذراء— —)٣٣( الرالة 

القرارصناعة بدقة تناوك نسالة اءاول أنها صيف 

القديمق الؤسالة هده إل أشار من أجد لم أق ملاحظته، نحدر ومما 
المدبرابن مؤضؤعهاإل ق ؤسالة تنسب ولم قدمها، من باليغم العنؤإن؛ بهيا 
الّلغاء.ظهورلأ،ائل قبل 

الحقييمؤلمها إل ومنسوبه محممة المسالة ظهور ~ ٦ 
محمدبن إبراهيم المر أنجإ إل منسوبة العذراء الئسالة ظهمت لم 

بنمحمد بن إبراهيم إسحاق أي إل خطأ منسوبة كانت بعدما - الشيبائ 
الأدبأستاذ الئمحاب، عيد فنيي محمد يؤسف د. ؤدراسة; بتحقيق — المدبر 
والربيةالأداب وكاية الأنهر حامعة الربتة اللغة لكثة ق الساعد والقد 
المسالةي الخطأ أن الجاحث ؤحد ولما ليبيا• ~ طرق الكرى، المسيرة جامعة 

الحريفانظهوركثيرمن إل ية النوإنمانحاوزتلمك نسبتها، يقتصرعل لم 
مؤلفها؛إل منسوبه مرة لأول المساله أ-مح المسالة؛ مهن ق والثصحيفات 

٠المحهلؤحل الأصل صدر ق اسمه ؤجد الد«ى الشيبال؛ محمد بن إبراهم 
سنةالخييدي، المختار محمد د. وتقديم بتحقيق ثانية المسالة و>ظهرت 

مماالؤهاب؛ عبد ضي محمد يؤسف د• تحقيق عل يقف لم ويبدوأنه بم'*؟م، 
تفصلالدي الصحيح عل كاملة سنة تلانون اليوم مضى قد اءها يقول؛ جعله 
أنالغرئ بالأدب يعنون مس لأحد يتهيأ ولم البشيرالكؤش، الباحث بنثب 

صا؟ْ•صيف؛ شوق ئ- ركال؛ العصرالعاس انعري، الأدب تاريخ )١( 
•صء المهاب؛ عبد محيفتآي يمسف د. محقيق: الشيباق، محي بن إبراهيم العذراء: المسالة )٢( 



العذراء— ^ )!٣( — — الرسالة

غداإذا عمن اللثام مميطا حقه؛ حق ذي لكل معطيا اليسالة؛ هذه نشر يعيد 
ؤعزوخماالنسالة فشرهده خمر وتوفيقه الثه بعون فعزمت المنستقن. داد عق 

الخقيلإ؛«.صاحبها الشيبائ إل 

ارأوليعكون أن صاحبه مراد كان إذا صحيحا القول هذا يعكون قد 
منمانعا يعكون لا هدا غيرأن ١لقثرو١ئاا، العرئ بالأدب للمعناة نهتا من 

إلسيق أنه إل ؤإلاشارة الوه\ب، عيد كي محمد يؤسفآ د> تحقيق إل العؤده 
كيفاادؤى ول  ٠٢٢٠٠٥نة صاحبها إل لمسها وتصاح،اح انسمالة، قثبمر 
الماحي،جمعة سركر الثقافتة والعلأقادتا ؤالنشر الغ،رااسادتتا قسم عن 'عاب، 

تحقيققيل أي ؛ ٢٢٠٠٥سنة اليمالة ُذ.ه حبرتحقيق مثل بحري، والهرايث، للمئقافة 
؟سنوات، بارع العيسد>ى د- 

أوالؤسالة ^٠ درس من كل لمتابعة ضرورة لا أنا بالدكر، والخدير 
أجيالق الخطأ هذا أ> شاع إذا ايوثر؛ ابن إل إتاها ناسبا عتها؛ تحدث 

النسبة.بتصحيح ذللئ( ق ويعكض الباحقين، من متوالية 

استفادقإل الإشارة مع التحقيقين، هذين مع وقفة ل ؤستكون 
الاقتضاء.عند متهما، 

ابنإل انسالة بهذه كتب الذي الشيبائ هذا يعكون من ولعكن 

؟إليه والمرسل النؤسل بين أي بيتهما؛ ك١نما الق الصلة وما المدبر؟ 







































العذراءالرسالة 

صوؤالحري أحبار و تحقيقه ق ففتحها الأشر صالح د. أما ٥^، )ق 
بعدالمرج محققكتاب: ذلك كمافعل الأبار)حها"ه(، لابن الكتاب وإعتاب 

نثرتهق الدال فشكلها الرفاش فريد أحمد أمحا ، ١٨)؟/الشدة: 
العذراء.للرسالة 

ؤسجنه:إبراهيم وظائف - ٢ 

الواثقهم: العباس بي خلفاء من ثمانية المدبر ابن إبراهيم عاصر 
)7ا؟-إ/1؟ه(المتؤغل بن الممر 7ااه(، - ١٣٢)المتؤكل ر7؟ا-؟م>ه(، 

المتؤكلبن محمد بن باض العهن را/ا؟-؟ْ؟ه(، المعتصّم بن أحمد تمن، ال
باشالمعتمد و7؟ه(، - ٢٥٦)المعتمد )هْ؟-أْ؟ه(، المهتدي )؟0؟-ْه؟ه(، 

(٥٢٨٩-٢٧٩.)

العلقمحاب وجوْ من ؤكان التؤيمو، أتام الخالياة الولايات تول وقد 
ووزره(،  ٢٥٦-  ٢٥٥)باض للممهتدي فلسطين خراج وتول ومتقدميهم 

^٢٦٩سنة للمعتمد 

أ-فيعهدالتوكل:
ا،ل ويفضلمه ويوتره يشرمه كان المتؤيمل أن الأغال كتاب صاحب ذكر 

فيؤدعهالتؤيمو عليه ينتفض أن ض حسائه عمل التفضيل هن١١ بب وي
التؤكو•عهد خلال مرة أكرمن سجن أنه أخباره خلال ويبمدومن الجن. 

حيلةيجد ولم منة حبسه طال لما أنه الشدة بعد الفرج كتاب ق حاء 

ا(للأغابي:؟؟/لأه\.



انمذراء— (—ot—)———الرالة

الطنبوريالحسن عل أي دؤد الإل ؤانفدها أبياتا عمل لخلاص؛ اق 
سالفإذا التوغل، بها ويغى لهنا فيها يعمل أن ؤساله (، منخر مد سدؤد م) 

لمدكفقال: المتؤغل، ؤساله ذلك، المسدود ففعل له• أنها عزفه قائلها، عن 
زر وأمرباطلأفّ فيكرم المدبر، ابن إبراهيم 

كتببعتش وتناقلته الأغال، صاحبمب عنه ، ■نحيلالدى السجن ولعل 
وزير)ّآ1؟ه(، خاقان بن بجي بن الله عبيد بسبب كان الدي هو الآراحم، 
أثرهبجمي ارفلم الدبر؛ ابن أحمد إبراهيم أحو الأخير لهدا ول فقي- التؤغل؛ 

عنمنحرفا انثه عبيد ؤكان فهؤب أحمد ذلك وببغ ينكبه، أن ض ؤعمل فيه، 
أخيه،خبر ؤعرفه به، فاغرام علميه، التوغل مأي عليه الئفاسة شديد إبراهيم 
عليهصدنه ؤاؤعر أخيه، إبراهيم عند أنه ؤذكر جليلا، مالأ عليه وادش 

١؟ه« حبق له أذن حق 
فيهؤكتسا ه، حبيتنال مجي، بن الله عبيد قبضة ق وغ ؤهكدا 

بنبمحمد استغاث حق فيه كان مما بجلصه أحا-ا يجد ولم قصائده. أحسن 
انئه،عبيد إل يلتفت ولم نفؤذه، بقوة فدخل ومدحه، طاهر، بن الله عيد 

التؤغلفاعفاه منه، يطلب مال تعويض بعكل لإنقاذه استعداده عن ؤأبان 
لهوؤهيه منه 

؟/iMالشدة: بعد الفرج )١( 
ينهولم به حني بالثيء• عليه ئفس محن الخسد. شديد عليه؛ القفاسة ؤشديد ، ١٦١٨٢الأغاق؛ ر؟( 

نتاهلمه.

ه:نف)٣( 



العذراء"ّ)ْه(ّ الئساله 

اشض المعتمد عهر ي - ب 
(،٥٢٧٩-  ١٢٥٦^^ بن أحمد الماس )أبو اش ض انمي عهد وق 

أيامق كله الأمر ؤكان بالأهواز. والضياع الخراج المدبر ابن ابراهم تول 
ظهرتولذاته، لهو0 ق مئهمكأ المعتمد كان وبينما الموفق. أحيه إل المعتمد 
أهلها.ؤسوا معالمها، ؤخربوا فاحرمها ، ٥٢٥٦سنة بالبصرة الزج حركة 

الأهوازلحلوا الزج صاحب أصحاب أن تاربجه ي الطري ؤذكر 
الأسر،ق فوغ غلمانه؛ ح المدبر ابن إبراهيم ويبت منهم، الناس قهرب 
قزإبراهيم، ٥٢٥٧سنة وق ورقيق• ؤأئاث مال من يمللث، كان محا مر منه ؤأحلم■ 

.ر معهما محبؤسا كان هاشم بي من وؤجل له أخ هووابن السجن من 
قالولذلك مات، أن إل أئئها بى صربه ؤحهه ق صرب قد إبراهيم }؟0 

مطنمها:الكامل س قصيرة من له أسنالزنج ويذكر ؤهويمدحه راح؟ه(، البحري 
^؛(١٤٢- رقا ١١٥- ؤكي يعتاد ي يغري مرة '؛ليملثا كال قلم. 
قال؛أن إل 

١٢ منجاب أواحرمتلل يزحم، والوش المدبر( رابن ب محري من 

السرقلؤب اسمال الزج صاحب أن بن؛^١^١ ص بن محي ؤذكر ~ ^ ٧٣/٩اممرى: تاريخ )١( 
هزمهومد ايختارة. •اها مدينة فبق كثير؛ حلق منهم إليه غاحتح ونواحيها، بالمر؛ الزج من 

أناليوُلي وذكر -  ٢٤٦الفخري: - ١^^٠ بن أحمد اش، خمر الناصرأحوالمعتد طلحة الموفق 
المغيبات،ض وانه الخلمؤر، إل أيبل انه ادش قد ؤكان ، ٠٢٥٧سنة قل، الزج رأس )بهبؤذ(، 

.٣١٤الخلفاء: اريخ ت- 
الغبار١لسظر،: -  ١٥٩-  ١٥٨مر امحاب: إعتاب الخرق: -  ١٧٧؟/الأغاف: - ا/اا'؟ الديوان: )٢( 

أظهر.ثهز: النقاتنر. النازل: ننقثع. منجاب: الساءلح. 
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