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، ب  وقدر صاحبه يف الدرس النحوي والصريف ،قيمة كتاب سيبويه بيانإنه من نافلة القول 
  وألمهية. املتخصصنيب مناهيكيف الدرس اللغوي عامة؛ فهذا غري خاٍف على غري املتخصصني، 

العربية؛  علوم ىتش إثراء يف وأساس ها األول، وقيمته النحوية النظرية أص    واعتباره سيبويه، كتاب
 جند نكاد ال حىت ق،والتعلي والشرح والتمحيص بالنظر له وانربوا ،العصور خمتلف يف العلماء تلقفه
 
م
 فيه وضرب ،بالكتا يف بدلوه أدىل قد إال سيبويه عصر تلت اليت األوىل العصور علماء من اعامل

 ؛وحتقيقما راسةم د بالنحو اشتغاهلم وحمور ،عنايتهم وموضع ،الباحثني ِقبلة الكتاب زال وما. بسهم
 .(1)النطاق واسعة تأليف حركة حوله وقامت ،املؤلفات بشأنه وتنوعت ،الدراسات حوله فتعددت

، د كاظم البكاءمومن تلك اجلهود احلديثة يف العناية بالكتاب، حتقيق األستاذ الدكتور حم
 بالكتاب عنايةال يف عمره    ج   أفىن جلي  عامل وهو ،بالعراق الكوفة جبامعة والصرف النحو أستاذ
صادرة عن  الهي الطبعة األوىل ،ة التحقيق اليت سيكون يل معها هذه الوقفةطبعو  .وحتقيقما دراسةم 

احملقق  قسم، جملدات ةستيف  تجاءم، وقد 2015ببريوت عام  (منشورات زين احلقوقية واألدبية)
مدون يف  كما هو  -وفق )تصنيف منهجي وشرح وحتقيق علمي(  قسمني اجمللدات اخلمسة األوىل
يقع  و فجع  القسم األول ألبواب النحو، وهو يشتم  على أربعة أجزاء،  -صدر صفحة الغالف 

الثة وهو يشتم  على ثالصرف واألصوات، وجع  القسم الثاين ألبواب ك  جزء منها يف جملد، 
 .، مث جع  احملقق اجمللد السادس للفهارس العامة والتفصيليةيف جملد واحد أجزاء

 ،السياق: ه  هناك ما يسوغ إعادة حتقيق الكتابأول ما يتبادر إىل الذهن يف هذا ولع  
 ويغري الباحثني واملتخصصني بقبوله واالحتفاء به؟

كتاب القيق حتإعادة اليت تسوغ للباحثني واملتخصصني قبول الوجيهة  األسبابأهم إن 
تح ألحد  ت  هو ظهور نسخ أخرى نفيسة مل –احملققة قب   الرتاثية أو غريه من الكتب  – واالحتفاء به

أو يكون التحقيق السابق رديئما غري مستوٍف لشروط صنعة ، (2)من الذين نشروا الكتاب من قب 

                                                           
يبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خالل اثين عشر قرنما، لكوركيس عواد، وكتاب سيبويه وشروحه، خلدجية احلديثي، ينظر: س 1

 وكتاب سيبويه قدميما وحديثما: ببليوجرافيا وحتلي ، جلودة مربوك حممد.
م(، وطبعة األستاذ 1900 – 1898م(، مرورما بطبعة بوالق )1889، 1881) ابتداءم بطبعة املستشرق الفرنسي ه رتويغ ِدرنرب غ 2

 م(.2009م(، وانتهاءم بطبعة الدكتور إمي  يعقوب )1966عبد السالم هارون )
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عمالم  رأوها بعض طبعات الكتاب اليتورمبا يؤكد ذلك جتاه  الباحثني لعلميًّا ومنهجيًّا، التحقيق 
 !أخرىحتقيقات عن  غري علمي مشوهما

ومن أهم هذه ، (1)قد ذكر الدكتور البكاء مجلة أسباب دفعته إلعادة حتقيق الكتابو 
التصنيف املنهجي ألبواب الكتاب وفق ما ظهر له يف رسالته للدكتوراه اليت كانت  :عندهاألسباب 

طبيقما عمليًّا ملا خلص ت؛ حيث يأيت حتقيقه للكتاب بعنوان )منهج كتاب سيبويه يف التقومي النحوي(
ليها ععلى نسخة كاملة نفيسة مل يطلع ه اعتماد :أيضما هذه األسباب. ومن إليه يف هذه الدراسة

وقد  ،(1351) برقم بغداد يف األوقاف مكتبة خمطوطة وهي، من قب  أحد من الذين نشروا الكتاب
 هـ.1132عام  ن سخت

رك هذه تلكنه  إضافات مهمة وخمالفة لغريها، يف هذه النسخةوذكر الدكتور البكاء أن 
مة مل يقف يف دراسته اليت قدم هبا التحقيق وقفة متأنية مع اإلضافات املهالدعوى بال برهان؛ حيث 

قد كان حريًّا و واملخالفة لغريها اليت قال إن النسخة اليت اعتمدها أصالم يف التحقيق اشتملت عليها، 
فروق النسخ  يرتكها تائهة هكذا بني، وال يف الدرس النحوي والصريف يعرض هلا ويبني أثرهابه أن 

 األخرى اليت اعتمد عليها يف التحقيق!

 سج  برقم ملوص ا يف العامة األوقاف مكتبة خطوطةاستعان الدكتور البكاء يف حتقيقه مبقد و 
الدكتور البكاء أخرى قدمية وجدها  خمطوطةمثة و  .(صائغ 14/11) علمي ورقم ،(6184) عام
 اآلن حىت ع رفت خمطوطة نسخة أقدم وذكر أهنا ،(1764) برقم صنعاء يف الكبري اجلامع كتبةمب

 أقدمهما بتارخي نيِ  ويفك  خبط مكتوب نيِ  للكتاب والثامن الرابع اجلزأين على وحتتوي سيبويه، لكتاب
هذه  اقتصرت يف مراجعة»، وقد قال الدكتور البكاء يف أثناء وصفه لتلك النسخة: (2)(هـ304)

؛ ألين أجنزت ام فيما يتطلب توضيح نسخ اليت لدي  كاختالف الاملخطوطة واإلفادة منها على ما يلزم  
العم  قب  عثوري عليها، مث إهنا غري كاملة. وسأتدبر قراءهتا يف طبعات الكتاب الالحقة إن شاء اهلل 

 .(3)«تعاىل

                                                           
 .اآلن حىت للكتاب عليه وقفت حتقيق آخر يعدوحتقيق الدكتور البكاء  .12 – 9ينظر: الكتاب، البكاء، صـ 1
 .33 – 30، 10ـالكتاب، البكاء، صينظر:  2
 .34الكتاب، البكاء، صـ 3
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 -ونسخة مكتبة األوقاف العامة باملوص   ،نسخة مكتبة األوقاف ببغدادوالالفت هنا أن 
يقه للكتاب؛ واللتني كانتا من أهم أسباب إعادة حتق ،عليهما الدكتور البكاء يف حتقيقهاعتمد  تنيلال

مع  اإلسناد يفمتفقتان هاتان النسختان  - حيث مل يطلع عليهما أحد من ناشري الكتاب من قب 
رقم ة دار الكتب املصري، وهي نسخة عبد السالم هارونالنسخة األص  اليت اعتمد عليها األستاذ 

عبد  يب، وهو طريق أمعتمدة على طريق واحد يف سند رواياهتامجيعما فهذه النسخ  ؛(1)حنو( 141)
 .(هـ353)املتوىف عام  ،احيب  الر  املعروف ب ،األزدي األندلسياهلل حممد بن حيىي 

يف تتفق كاد تة األص  اليت اعتمد عليها الدكتور البكاء يف حتقيقه النسخوالالفت أيضما أن 
ين عشر يف القرن الثا اسختن  ؛ حيث مع النسخة اليت جعلها األستاذ هارون أصالم تاريخ النسخ 

، ب  إن نسخة الدكتور البكاء أسبق تأرخيما من نسخة األستاذ هارون بسبع سنني فقط؛ فقد اهلجري
 هـ!1139سخت الثانية عام هـ، ون  1132ن سخت األوىل عام 

والنسخ  ،يف أثناء عرضه للنسخ اليت اعتمد عليها يف حتقيق الكتاب الدكتور البكاءقد قال و 
ذا مل يبق  من نسخ وهبمبقابلة أصح النسخ وأقدمها، حققت الكتاب وهذا يعين أين »: هبا هااليت قابل

أكاد أجزم أن هذه ، و حتقيق الكتاب إال القلي  الكتاب املخطوطة القدمية الكاملة اليت مل تعتمد يف
هذا يرد و  ،(2)«لضبط نص الكتاب على ما أراده صاحبه له ام عليها كافية جد  النسخ اليت اعتمدت 

طية معروفة أن للكتاب سبعما وسبعني نسخة خ ،مبرياملستشرقة الفرنسية جنفييف أ   هذكرتاحلكم ما 
إلمتام الدراسة اليت أعكف عليها اآلن على  -فقد كان لزامما علي  ؛ ولذا (3)حاليًّا منتشرة حول العامل
أن أبذل ما يف وسعي ألحص  على أكرب عدد من نسخ الكتاب احملفوظة  - (4)النحو الذي أصبو إليه

باملكتبات واملتاحف املختلفة حول العامل، وقد وفقين اهلل عز وج  يف احلصول على عدد غري قلي  

                                                           
حنو م( أصالم إىل حنو ثلثي اجلزء  65نسخة دار الكتب املصرية رقم )أنه جع  ذكر األستاذ عبد السالم هارون يف مقدمة حتقيقه  1

وقد  .57صـ حنو( بعد أن اتضح له أهنا أصح، ينظر: الكتاب، هارون، 141األول من التحقيق، مث عدل عنها إىل النسخة رقم )
( يف 41، 40، 39 - 37صـ، األستاذ هارون بذلك، خاصة أنه يتناىف مع ما قرره يف كتابه )حتقيق النصوص ونشرهاعلى ِعيب  

 ما يتعلق مبنازل النسخ وفحصها.
 .11، 10الكتاب، البكاء، صـ 2
 .135لرابع اهلجريني، صـحواشي بعض خمطوطات كتاب سيبويه املنسوخة يف بغداد بني القرنني الثالث واينظر:  3
هي دراسة لني  درجة الدكتوراه بعنوان )اخلل  يف روايات كتاب سيبويه: مظاهره وآثاره(، مسجلة بقسم النحو والصرف والعروض  4

 جامعة القاهرة، إشراف: أ.د/ حممد عبد الفتاح العمراوي، أستاذ النحو والصرف والعروض بالكلية. –بكلية دار العلوم 
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خ خمتلفة ن فيهم الدكتور البكاء، وهي نسمب   ، مل ت تح ألحد من ناشري الكتابمن نسخ الكتاب اليت
ولع  ذلك  ،من حيث التأريخ واإلسنادالسابقة مد عليها يف طبعات الكتاب عت  يت اعن النسخ ال

 ،متقدمة تأرخيماة نفيسأخرى نسخ اعتمادما على  ،إعادة حتقيق الكتاب حتقيقما علميًّا رصينمايوجب 
 .وخمتلفة روايةم 

وال احلكم على ، (1)املختلفةات الكتاب طبعهنا بصدد املوازنة بني  لستعلى أية حال، 
ا مستقالًّ ولعلي أفرد لذلك مبحثم ات من حيث القيمة واألمهية، اليت اعت مدت يف هذه الطبعالنسخ 

ا وقع يف بعض م؛ فكما أن للنساخ يدما يف ، ب  سيكون لزامما علي  فع  ذلكيف دراسيت للدكتوراه
ا  -نسخ الكتاب من خل   ا فإن حملققي الكتاب  -سهوما أو عمدم عض بأيضما يف ما أصاب يدم

 هي من ذلك براء!، و أوهم أن مثة خلالم يف النسخ اليت اعتمدوها يف حتقيقاهتماضطراب ات من الطبع

تاب يف حتقيق الدكتور البكاء لكوقفت حيث  ؛ولع  ما أعرض له هنا يؤكد ذلك وجيليه
اليت خ وأومهت أن مثة خلالم يف النس ،ات اليت شوهت التحقيقن  اهل  املآخذ و على عدد من سيبويه 
كثرية   اتن  ه  مآخذ و وهي النسخ األخرى اليت قاب  األص  هبا، أو  ،سواء النسخة األص  ،اعتمدها

، روضيةمآخذ ع  و ، وإمالئية حنوية وصرفيةومآخذ ، مآخذ منهجية يف صنعة التحقيقما بني متنوعة و 
يالم ال حصرما أسردها متثليس بقدر كثرهتا، وسهذه املآخذ وإن كان تنوع ومآخذ يف اإلخراج الطباعي، 

 :(2)على النحو اآليت

                                                           
حظات على طبعة خمطوطات كتاب سيبويه يف العامل مع مالو يفيد يف ذلك: جتربيت مع كتاب سيبويه، حملمد عبد اخلالق عضيمة،  1

 ،وكتاب سيبويه بتحقيق عبد السالم هارون: ملحوظات ومآخذ، لفوزي حسن الشايبالكتاب األخرية، لصالح الدين املنجد، 
ويه بني لرتاث العريب: كتاب سيبويه منوذجما، خلالد بن عبد الكرمي بسندي، وكتاب سيبوجهود عبد السالم هارون يف حتقيق كتب ا

 حمققيه عبد السالم هارون وحممد كاظم البكاء، لعبد الفتاح حممد حبيب.
-متنوعة و جتدر اإلشارة إىل أنين مث لت هلذه املآخذ مبا وقفت عليه يف اجلزء األول من التحقيق فقط، وهي مناذج ألخطاء كثرية  2

 امتدت لتشم  التحقيق كله، لكين مل أرد تضخيم العم  وتكثري صفحاته مبا يغين بعضه عن كله. -كما ذكرت يف املنت 
وأنبه ابتداءم إىل أنين سألتزم هنا بنق  تنوين االسم املنصوب كما أراده احملقق )على األلف وليس على احلرف الذي قب  األلف(؛ 

 رسم تنوين االسم املنصوب غري املنتهي بتاء التأنيث املربوطة، أو مهزة مفتوح ما قبلها حنو )خطأم حيث إن هناك مذاهب شىت يف
وخمبأم(، أو مهزة قبلها ألف حنو )جزاءم ونداءم(، وك ٌّ له ح جته، وإن كنت أختار مذهب اخللي  وأصحابه يف رسم تنوين االسم 

، ومعجم األغالط 64 – 60ظر يف ذلك: احملكم يف نقط املصاحف، صـاملنصوب، وهو رمسه على احلرف الذي قب  األلف، ين
 .502 - 499اللغوية املعاصرة، صـ
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 مآخذ منهجية:

   من االستشهاد سيبويه  أكثر. وقد (1)ف؛ ألهنا س نةالقراءة القرآنية عند سيبويه ال ختال
ف أو استقر ر وإن مل يكن هذا املصطلح قد ع   –متواترها وشاذها  املختلفةالقرآنية بالقراءات 
أصالم  من آية قرآنية يتخذها سيبويهحىت إنه ال يكاد خيلو باب من أبواب الكتاب  –آنذاك 

و يستدل هبا ، أعلى وجه من وجوه اإلعراب املختلفةلتقعيد قاعدة حنوية، أو يستشهد هبا 
واستعمال حروف اجلر، وغريها من املوضوعات اليت حيويها لغة ومعاين األلفاظ على ال
 .(2)الكتاب

واهد القرآنية ، جيد أن فهرس الشات الكتاب اليت تشتم  على فهارسطبعوالناظر يف فهارس 
على ة هارون مثالم امتد فهرس الشواهد القرآني ة األستاذطبعففي  ؛قد امتد لصفحات كثرية

آية يف الصفحة ( 19) توسطمب - 28إىل صـ 7من صـ -مدار اثنتني وعشرين صفحة 
 القسم يففهرس الشواهد القرآنية  ة الدكتور البكاء استحوذطبعويف  .دون املكررمن  الواحدة

ويف القسم الثاين  – 59إىل صـ 41من صـ –عشرة صفحة  تسععلى األول من التحقيق 
آية يف ( 14.2)مبتوسط  - 145إىل صـ 139من صـ –استحوذ على سبع صفحات 

 الصفحة الواحدة.
ع  ك  اآليات فج ؛مل يراِع القراءات القرآنية ومل ينتبه إليهاالدكتور البكاء ومع ذلك، فإن 

راءة األخرى دون أن يتنبه للق ،وهي رواية حفص عن عاصم ،ته برواية واحدةطبعالقرآنية يف 
على الرغم من أن سيبويه كان يف مواضع كثرية ينص قب  اآلية حم  ، اليت هي موضع الشاهد

 حفص! روايةخمتلفة عن  ما يقطع بأهنا قراءةاالستشهاد أو بعدها على 

إذ صارت تقع على مؤنث،  (ومث  قوهلم: )ما جاءْت حاجت ك»قول سيبويه: ومن ذلك 
، فأورد (3)«لتقطه بعض السيارة(يهم إال أن قالوا(، و)قراءة بعض القراء: )مث مل تكن فتنت  

املقصود رواية نصب ا إمن، و لتقطه(يوتذكري ) ،احملقق اآليتني على رواية حفص برفع )فتنتهم(

                                                           
 .219الكتاب، البكاء، صـينظر:  1
 .49، 37، وسيبويه والقراءات القرآنية، صـ115كتاب سيبويه وشروحه، صـينظر:   2
 .112الكتاب، البكاء، صـ 3
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آلية األوىل: أي مل اقال يف . والعجيب أنه يف احلاشية وتأنيث الفع  )تلتقطه( ،)فتنتهم(
 !(1)هم، وقال يف الثانية: بتاء التأنيث قراءة احلسن وجماهدهم إال مقالت  تكن فتنت  

، (3)«(، وهي قليلةمناصٍ  حني   )والت  (2): ووزعموا أن بعضهم قرأ»ومن ذلك قول سيبويه: 
رواية حفص، فأوهم أن املقصود قراءة النصب على فأورد احملقق اآلية بنصب )حني( 

:  .، واملقصود هو قراءة الرفعاملشهورة حملقق عبد ذكر ا»وقد علق احملقق يف احلاشية قائالم
ىل إ، وهذا يعين أن احملقق مل ينتبه (4)«السالم حممد هارون أهنا بضم التاء قراءة أيب السمال

و  فالشاهد ليس يف فتح تاء )الت( أو ضمها أ كذلك إىل موضع الشاهد!ومل ينتبه   ،القراءة
حملقق ن اولو أ ضمها.كسرها كما يف بعض القراءات، وإمنا الشاهد يف فتح نون )حني( و 

قد ف؛ ل  وما ز  نتبه ال ؛جيتزئهكله ومل   وأفاد من خترجيه لآلية ونقلهاألستاذ هارون  دقق يف كالم
قراءة اجلمهور »ها: جير مث قال يف ختأثبت األستاذ هارون رواية رفع )حني( املقصودة يف املنت، 

)والت حني( بفتح التاء ونصب النون، وأيب السمال بضم التاء ورفع النون، وعيسى بن 
عمر بكسر التاء وجر النون، ور وي عنه مع ذلك برفع النون وفتح )مناص( بعده، وبكسر 

 .(5)«384: 7. تفسري أيب حيان النون التاء ونصب
ٌر ِعنٌي( ومث  هذا: )وحو »قول سيبويه يف سياق حديثه عن إضمار الفع :  ومن ذلك أيضما

، فأورد احملقق اآلية بالرفع، واملقصود رواية النصب على تقدير (6)«يف قراءة أ يبِّ بن كعب
إن جاز هذا  -جها سيبويه خر  حذف فع . وال أدري كيف مل يلتفت احملقق إىل القراءة وقد 

يف هو نفسه ورد أب  كيف مل يلتفت احملقق إىل القراءة وقد  !على أهنا قراءة ص  ون   -التعبري 
(؛ ألن ام  عينام على إضمار: )ويعطون حور »القراءة؛ حيث قال:  احلاشية تعليق السريايف على

انٌ  ع ل ْيِهمْ  ي ط وف  قوله: ) أهنم قد أعطوا ذلك،  (، دلي  علىو أ ب ارِيق   بِأ ْكو ابٍ . خم  ل د ون   ِوْلد 
  ؟!(7)«(عنيٌ  ( على معىن )ويعطون(. ومن رفع أراد: )وهلم حورٌ ِعنيٌ  و ح ورٌ )فنصب أ يب: 

                                                           
 (.56، 55)احلاشيتان:  112الكتاب، البكاء، صـينظر:  1
 كذا يف التحقيق، وهي زائدة.  2
 .121الكتاب، البكاء، صـ 3
 (.17)احلاشية:  121الكتاب، البكاء، صـ 4
 (.1)احلاشية:  58الكتاب، هارون، صـ 5
 .166الكتاب، البكاء، صـ 6
 (.49)احلاشية:  166الكتاب، البكاء، صـ 7
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باريس )يف الطبعات الثالث على القراءة املرادة وردت والعجيب أن اآليات األربع املذكورة 
أي بنصب  ؛(1)اليت قال احملقق إنه قاب  هبا النسخة اليت اعتمدها أصالم  (وبوالق وهارون

 .(5)، ونصب )حورما عينما((4)، ورفع )حني((3))تلتقطه(الفع  وتأنيث  ،(2))فتنتهم(
 ،124): أرقام الصفحاتيف  ةرداو اآليات ال -إىل ما سبق  إضافةم  - ومن ذلك

 .(450 ،403 ،371 ،247 ،226 ،219 ،214 ،149 ،136 ،85: احلاشية/130
ستشهاد سيبويه تأصي  ال عليها يف عو  ال ي  التحقيق هذه ة طبعوميكنين أن أقول مطمئنما إن 

 ليتا وهذا احلكم ال ينسحب بالضرورة على النسخة .موقفه منهابيان و  ،بالقراءات القرآنية
، احملقق اعتمدها  أورده امم ألحتقق ؛يدي بنيتلك النسخة  تكون أن أرجو كنتوقد   أصالم
 لكين ذلك، نبغيي وكان املرادة، بالقراءة يتعلق ما وخاصة املواضع، بعض يف عنها نقالم احملقق 
ا حاولت  ويؤكد نا،ه به قطعت ما يف يقدح ال قطعما وهذا. أفلح ومل عليها احلصول جاهدم
 يثبت أن إال ىبأ احملقق لكن ،يف غري موضع القراءة على سيبويه وتنبيه ،الكالم سياق ذلك

 !فقط حفص رواية على مجيعما القرآنية اآليات
ما سيأيت كباإلضافة إىل عدم تدقيقه يف مقابلة النسخ   -ورمبا أوقع الدكتور البكاء يف ذلك 

حرصه على إيراد اآليات القرآنية من املصحف اإللكرتوين املكتوب برواية حفص كما هو  -
وليس  ،إعداد الكتاب للطبع على يد الناشر معلوم، وغالب الظن أن ذلك جرى يف مرحلة

ا الدكتور البكاء وانتبه إليه؛ فسياق  يف املراح  األوىل من التحقيق، وإال ألدرك ذلك حتمم
 ، لكن ذلك ال يعفي الدكتور البكاء من مسئوليته عنهذاللشك يف  جماالم الكتاب ال يرتك 

 بع.اءة متأنية قب  األمر بالطالكتاب يف مجيع مراحله، فكان عليه أن يقرأ الكتاب قر 

  مل يدقق احملقق يف أمساء بعض العلماء والشعراء، ومل يقف وقفة نقدية متأنية مع املثبت يف
قرأ »بعض الروايات؛ فقد ذكر احملقق يف ترمجته أليب إسحق إبراهيم بن سفيان الزِّيادي أنه 

                                                           
 .35، 31، 30الكتاب، البكاء، صـينظر:  1
 .51، وهارون، صـ25، وبوالق، صـ19ظر: الكتاب، باريس، صـين 2
 .51، وهارون، صـ25، وبوالق، صـ19ينظر: الكتاب، باريس، صـ 3
 .58هارون، صـ، و 28بوالق، صـو ، 22ينظر: الكتاب، باريس، صـ 4
 .95، وهارون، صـ49، وبوالق، صـ38ينظر: الكتاب، باريس، صـ 5
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، وقد وثق ذلك من (1)«هـ249على سيبويه كتابه ومل يتمه، شرح نكت سيبويه. مات سنة 
)معجم األدباء( لياقوت احلموي، و)بغية الوعاة( للسيوطي الذي نق  الرتمجة عن ياقوت. 

والثابت  ،ويتبادر إىل الذهن هنا سؤاالن: كيف قرأ أبو إسحق الزِّيادي على سيبويه كتابه
ومل  ،على أحد هواملستقر يف تاريخ النحو ويف تراجم اللغويني والنحاة أن سيبويه مل يقرأ كتاب

وقد مات  -على فرض ذلك  -يقرأه عليه أحد؟! ومىت قرأ أبو إسحق الزِّيادي على سيبويه 
سيبويه والزِّيادي يبلغ من العمر حنو سبعني سنة؟! صحيح أن املرجعني اللذين رجع إليهما 
 ةاحملقق يف ترمجته للزِّيادي ذكرا ذلك، لكن كان عليه أن يقف مع هذا النص وقفة نقدي

متأنية، وخاصة أن ياقوت احلموي نفسه قد قال عند ترمجته لألخفش سعيد بن مسعدة: 
 سيبويه يقرأه ملو  أحد، سيبويه على الكتاب يقرأ مل فإنه سيبويه، كتاب  إىل الطريق وهو»

 .(2)«سيبويه موت بعد األخفش على قرئ وإمنا أحد، على

والعجيب أن احملقق مل ينتبه إىل ما جاء يف السطر نفسه الذي ذ كر فيه الزِّيادي يف إسناد 
؛ حيث يقول الراوي، وهو أبو عبد اهلل حممد بن حيىي رواية النسخة اليت اعتمدها أصالم 

وحدثنا أبو القاسم بن والد عن أبيه قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثين الزِّيادي »احي: ب  الر  
أبو إسحق قال: صرت إىل أيب عمر اجلرمي أقرأ عليه كتاب سيبويه، ووافيت املازين يقرأ عليه 
يف اجلزاء: )هذا باب ما يرتفع بني اجلزمني(، فكنا نعجب من ِحذقه وجودة ذهنه، وكان قد 

 «!بلغ من أول الكتاب إىل هذا املوضع

... وزعم أبو عمرو أن ما بعد »نق  احملقق زيادة يف )األص ، م( جاء فيها:  (139صـ)ويف 
الدارة ليست عن سيبويه وأنه خطأ، يعين قوله: وإن شئت جعلته، وقال هذا كالم 

و أبو وه -وكثريما ما جاء هذا االسم حمرفما  -، وال شك أنه حتريف لـ)أبو عمر( «األخفش
و س )أبهـ(؛ فهو الذي يصلح زمنيًّا أن يعلق على هذا، ولي225عمر اجلرمي املتوىف سنة )

 هـ(.154عمرو( الذي غالبما ما يكون املقصود به أبو عمرو بن العالء املتوىف سنة )
، وإن كان «وقال عمرو بن أيب ربيعة»مل ينتبه احملقق إىل ما جاء يف املنت:  (195صـ)ويف 

 «.ديوان عمر بن أيب ربيعة»قد ذكر عند ختريج الشاهد يف احلاشية: 

                                                           
 (.35 )احلاشية: 51الكتاب، البكاء، صـ 1
 .3/1374معجم األدباء، لياقوت احلموي،  2
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 ها ات فروق النسخ؛ فقد نسب لطبعة األستاذ هارون ما ليس فيمل يكن احملقق دقيقما يف إثب
ذ إنه أثبت إ اليت اعتمدها أصالم ما ليس فيها! زيادةم ونقصانما، ب  نسب احملقق للنسخة

فع )ابن ، برواية ر «إذا ابن  أيب موسى بالٌل ب لغِته...»هكذا: يف املنت ( 69الشاهد رقم )
، وإذا كان ذلك  «بالالم بلغته( (1)األص ، م )............يف »وبالل(، مث قال يف احلاشية: 

كذلك؛ كان على احملقق أن يثبت يف فروق النسخ أن )ابن( يف )األص ، م( منصوبة؛ ألن 
) ! ومن (2)عدم إثباته ذلك يوحي أن رواية البيت فيهما هكذا: )إذا ابن  أيب موسى بالالم

ه عند احلديث ، ما ذكرت  أيضما  اعتمدها أصالم عدم تدقيق احملقق يف إثبات فروق النسخة اليت
 .كما سيأيت  عن عبارة )ذهب الشام(
ب، ه )فلما »( قال: 94/صـ9لطبعة هارون أنه يف احلاشية رقم ) ومما نسبه احملقق خطأم 

(: )... ومث  ذلك(. 38، وصواب العبارة كما يف )ه/صـ«حذفوا حرف اجلر ...، ومن ذلك
ت ، ومل يثب«كما تقول: إذا مل نضرهبم فمن ذا يضرهبم؟»( جاءت عبارة: 105ويف )صـ

. ويف احلاشية (3)كما اعتاد أن يقول  ( ساقطة46احملقق أن كلمة )ذا( يف طبعة هارون )صـ
، وصواب العبارة كما يف «ب، ه زيادة: وقال جرير...»( قال احملقق: 114/صـ62رقم )
 (: )وقال الشاعر جرير(.53)ه/صـ

ذكر احملقق عبد السالم حممد »/ بلباهنا( قال: 26ويف أثناء تعليق احملقق على الشاهد رقم )
لغواة...(، وهذا يوحي أن األستاذ هارون ذكر البيت الذي هارون قبله: دِع اخلمر تشرهبا ا

وهذا غري صحيح،  ،)فإْن ال ي ك نها ... بلباهنا( أوله )دِع اخلمر( قب  البيت املذكور يف املنت
. وقبله دِع 2/426اللسان )لنب( واخلزانة »لبيت: لولكن األستاذ هارون قال عند خترجيه 

                                                           
هكذا استخدم احملقق اثنيت عشرة نقطة جانبية للداللة على أن مثة كالمما حمذوفما، بدالم من النقاط الثالث املستخدمة يف مث  هذه  1

 املواضع!
تعسف  م يؤكد ما ذكرت ه، وإال كان هناكالنسختان )األص ، م( اللتان اعتمد عليهما احملقق ليستا يف حوزيت، لكن سياق الكال 2

( على ما يوحي به صنيع احملقق!  وتكلف يف توجيه رواية رفع )ابن( ونصب )بالالم
ضبطما فهي توحي أن املقابلة متت بني نسخة أص  نفيسة ِقدمما و  ؛كلمة )ساقطة( يف مث  هذه املواضعلدي  حتفظ على استخدام   3

ن الناحية الفنية وتكاد تتساوى يف النفاسة م ،منزلة األوىل، وإمنا املقابلة هنا بني نسخ كلها أصولومتامما، وأخرى ثانوية ليست يف 
والزمنية. وتوحي كلمة )ساقطة( أيضما أن الوارد يف النسخة اليت اعتمدها احملقق أصالم وقاب  هبا النسخ األخرى، هو ما أراده سيبويه 

 -من وجهة نظري  -ري مقطوع به إىل اليوم، ومن مث فإن األدق واألوفق يف هذا السياق وأثبته يف خمطوطة الكتاب األوىل، وهذا غ
 بدالم من )ساقطة من/يف... (. ،أن يقال )ليست يف...(
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 يفهمه ومل ،، لكن احملقق اجتزأ كالم األستاذ هارون(دبخزانة األ)؛ أي قبله يف «اخلمر...
 فكان الوهم! ؛على وجهه

 ،أراد احملقق يف بعض املواضع أن يثبت يف احلاشية شيئما من فروق النسخ خمتلفما عما يف املنت 
، 90/صـ18، 17ومن ذلك ما جاء يف احلواشي أرقام: ) !ورد ما يف املنت نفسه يف احلاشيةفأ

(، وما جاء يف الشاهد 398/صـ8، 304/صـ1، 224/صـ15، 134/صـ16، 91/صـ26
(؛ حيث إن فرق النسخة )ب( الذي أثبته احملقق يف احلاشية هو هو ما جاء يف 284رقم )

 رواية الشاهد يف املنت.

نصًّا أو ضبطما  -يف احلاشية خالف ما يف املنت ؛ فيورد احملقق أحيانما كان حيدث العكسقد  و 
من ذلك و  اب، أو عند حديثه عن موضع الشاهد!عند تعليقه على بعض عبارات الكت -

(، وما جاء عند حديث احملقق عن 379/صـ11، 373/صـ12: )تنيما جاء يف احلاشي
حملقق (. والعجيب أن ا300، 185، 184، 175، 99موضع الشاهد يف الشواهد أرقام: )

وال  ،ومها متواليان مباشرة –( 185، 184عند حديثه عن موضع الشاهد يف الشاهدين: )
، (1)«با(الشاهد فيه: قوله )الشعرى الرقا»قال يف األول:  –يفرق بينهما سوى سطرين فقط 
(. 184انظر: الشاهد )»)الشُّعرى رِقابا(، وقال يف الثاين:  :مع أن رواية الشاهد يف املنت

، مع أن رواية الشاهد (2)«رواية أخرى يف البيت السابق... الشاهد فيه: قوله )الشعرى الرقابا(
 )الشُّعر الرِّقابا(! :يف املنت

   مل يفرد احملقق لبعض فروق النسخ حواشي مستقلة، ب  اكتفى بدجمها مع حواٍش أخرى وإن
املرادة بعد احلاشية املذكورة! ومن ذلك ما صنعه احملقق يف عبارة: أو العبارة انت الكلمة ك
؛ حيث أحال احملقق (3)«وكذلك ينبغي أن يكون إذا صار فيما هو أبعد، حنو: ذهب الشام»

عند كلمة )إذا(، وذكر فرقما من فروق النسخ فيها، مث ذكر يف احلاشية نفسها فرقما من فروق 
ذهب )، ب (إذ صار)م، ب، ه » )ذهب الشام(، فجاءت احلاشية هكذا: النسخ يف

والعجيب أن احملقق مل ينتبه إىل أن عبارة )ذهب الشام( واحدة يف املنت واحلاشية! «! (الشام

                                                           
 .273الكتاب، البكاء، صـ 1
 .274الكتاب، البكاء، صـ 2
 .91الكتاب، البكاء، صـ 3
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  فوجدت العبارة )ذهب الشام( كما أثبتها احملقق يف احلاشية، ولعله ؛وقد راجعت طبعة بوالق
 بناء على ما يف النسختني )األص ، م( اللتنيكان يريد إثبات )ذهبت الشام( يف املنت 

 ها.س  اعتمدمها يف التحقيق، لكنه 

 ومن فروق النسخ اليت مل يفرد هلا احملقق حواشي مستقلة، ب  اكتفى بدجمها مع حواٍش أخرى
، 26املرادة بعد احلاشية املذكورة، ما جاء يف احلواشي أرقام: )أو العبارة وإن كانت الكلمة 

، 472/صـ12، 386/صـ34 ،334/صـ28، 27، 193/صـ15، 108/صـ27
 (.473/صـ19

  جاءت أرقام بعض احلواشي غري دقيقة يف مواضعها؛ إذ يأيت رقم احلاشية بعد الكلمة املرادة
، 150/صـ25ومن ذلك ما جاء يف احلواشي أرقام: ) !مما ال فرق للنسخ فيه بكلمة أو أكثر

(. وقد يأيت رقم 455/صـ54، 412/صـ63، 300/صـ27، 196/صـ40، 127/صـ64
ومن ذلك ما جاء يف احلواشي أرقام:  !احلاشية قب  الكلمة املرادة بكلمة أو أكثر

 (. 438/صـ48، 437/صـ39، 418/صـ44، 416/صـ1)

 قق يف احلواشي حيي  إىل صفحات أو شواهد سابقة أو الحقة، وكثري من هذه كان احمل
أما قول سيبويه : »(249صـ)اإلحاالت مل يكن دقيقما، ومن ذلك قوله يف إحدى احلواشي 

(، وال أدري كيف تستقيم تلك اإلحالة مع 250، وصواب اإلحالة )(...«244فيما بعد )
 مع قوله )فيما بعد(! ومن ذلك أيضما قوله يف إحدىو  ،النظر يف رقم الصفحة الواردة فيها

وقد  – 218انظر:  –وقد وجدنا نظري ذلك يف موضع سابق من الكتاب »احلواشي: 
 (.226، وصواب اإلحالة )(1)«وردت...

ومن عجيب اإلحاالت ما جاء يف تعليق احملقق على عنوان أحد األبواب؛ حيث ترجم 
هذا باب ما ينتصب من الصفات  »بقوله: من التحقيق  (508صـ)سيبويه لباب يقع يف 

ال  أي: الباب الذي فيه )األمساء اليت»، فقال احملقق: «كانتصاب األمساء يف الباب األول
(، وال أدري كيف 499، وصواب اإلحالة )«518انظر:  –ينفرد منها شيء دون ما بعده( 

ليت يقف عندها! حة تالية للصفحة ايقول سيبويه )يف الباب األول(، مث حيي  احملقق إىل صف

                                                           
 .275الكتاب، البكاء، صـ 1
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، (517صـ)أن اجلزء حم  النظر هذا ينتهي كالم سيبويه فيه عند  حني نعلمويزداد العجب 
 مث يبدأ اجلزء الثاين من التحقيق برتقيم جديد!

، 97/صـ16ومن تلك اإلحاالت اليت حتتاج إىل إعادة نظر ما جاء يف احلواشي أرقام: )
، 358/صـ225، 356/صـ11، 350/صـ101، 243/صـ139، 119/صـ31
، 446/صـ23، 19، 414/صـ16، 377/صـ65، 376/صـ49، 370/صـ43
، 493/صـ44، 5/489، 484/صـ6، 469/صـ12، 460/صـ9، 455/صـ52
 (.511/صـ28

 ( بسوادِ  /123قال احملقق عند ختريج الشاهد رقم« :)ومن عادته أنه «مل يعثر على قائله ،
بيات اخلمسني( للدكتور رمضان عبد التواب، لكنه هنا مل يفع . يوثق ذلك من )أسطورة األ

اشية ، وقد صنع احملقق لذلك ح«كما قال»والعجيب أنه جاء يف منت الكتاب قب  البيت: 
تبه لذلك ، لكنه مل ين«(األعشى)ب زيادة »أثبت فيها ما جاء يف طبعة بوالق؛ حيث قال: 

ذا البيت إىل تأكيد أو نفي نسبة ههداه لرمبا  ؛نعند ختريج البيت! ولو أنه رجع إىل الديوا
! ب  لو (1)الذي قي  إنه مل ي عرف له قائ ؛ حيث إن البيت يف ديوان األعشى )مما ي نشد له(

جبما لوجد الدكتور رمضان عبد التواب يقول متع ؛عاد احملقق إىل )أسطورة األبيات اخلمسني(
 :  وأصبحت عبارة مث : )وهو من أبيات سيبويه»من تلك العبارة اليت ت طلق دون حترٍّ

اخلمسني اليت مل ي عرف هلا قائ (، ترتدد يف كتبهم عند احلديث عن البيت أو ذاك، مما مل 
يعثروا له على نسبة إىل قائ  معني، كالبغدادي الذي ذكر هذه العبارة يف خزانته مع اثنني 

( 1/80 املطبوعة من الكتاب )وثالثني بيتام، ومن العجب أن أحد هذه األبيات ن سب يف
 .(3)، وهو يقصد هذا البيت يف طبعة بوالق(2)«إىل األعشى!

الشاهد  احملقق عند ختريجفقد قال ؛ لو كان الدكتور رمضان عبد التواب حيًّا لزاد عجبهو 
 همع أن، («241مل يعرف قائله. )انظر: أسطورة األبيات اخلمسني، »/ والعم  (: 21رقم )

                                                           
حمقق   ،. والغريب أن احملقق مل ينتبه لتخريج الشاهد عند الدكتور زهري غازي زاهد240أيب بصري، صـينظر: الصبح املنري يف شعر  1

لألعشى، انظر  الشاهد»كتاب )شرح أبيات سيبويه أليب جعفر النحاس( الذي كثريما ما نق  عنه الدكتور البكاء؛ حيث قال: 
 .78جعفر النحاس، صـ أليب ،ينظر: شرح أبيات سيبويه«! ]مما ينشد له[ 240ديوانه 

 .207، 206أسطورة األبيات اخلمسني، صـ 2
 .80ينظر: الكتاب، بوالق، صـ 3



13 
 

وهي  - النسخة )م(أثبت يف احلاشية السابقة مباشرة عند ذكره فروق النسخ ما جاء يف 
قيق ، إحدى النسختني اللتني اعتمد عليهما يف التحاملوص  يف العامة األوقاف مكتبةنسخة 

 ما جاء يف )أسطورة األبيات احملقق! فلماذا أقر «ن سب إىل عمران بن حطان»لشاهد أن ا -
ع قول الدكتور رمضان عبد التواب نفسه قب  املوضاحملقق ؟! أمل يقرأ دون حترٍّ  اخلمسني(

ذكر وسن»الذي ذكر فيه هذا الشاهد بصفحات ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة: 
الشواهد هنا كاملة لع  القارئ ينظر فيها، ويتذكر أنه رأى بعضها هنا أو هناك منسوبما 

؟! أليس ما جاء يف (1)«ما ع رفت نسبته من شواهد الكتاب لشاعر أو آلخر، فيضيفها إىل
 ابقون؟!وظفرما مبا مل يدركه الس ،إضافة جديدة بوصفهالنسخة )م( حريًّا بأن حيتفى به 

  اعتمد احملقق اعتمادما شبه تام على األستاذ هارون يف ختريج الشواهد الشعرية وبعض
، وهذا باٍد يف ك  (2)مقدمة التحقيق التعليقات األخرى، ومل يفد منه فقط كما ذكر يف

الشواهد الشعرية اليت خر جها األستاذ هارون من دواوين شعرائها؛ حيث نق  الدكتور البكاء 
التخريج كما هو يف هارون دون أن يذكر! أما الشواهد اليت مل يستطع األستاذ هارون خترجيها 

 املوجودنتمري شمن دواوينها، فقد اكتفى الدكتور البكاء بنق  معاين كثري منها عن شرح ال
أصالم يف حواشي طبعة بوالق، ومل يرجع احملقق إىل دواوين الشعراء اجملاهي  لكثري من الباحثني 
أو اجملموعات اليت ضمت شعرهم لتخريج الشواهد املنسوبة إليهم، وكان حريًّا به أن يفع ؛ 

 مقدمة يفول حيث يق ؛إكماالم جلهود املتقدمني، ومتييزما لعمله بالزيادة على ما عندهم
عملنا يف نشر الكتاب يأيت إكماالم جلهود املتقدمني ؛ ولذلك سيتمي ز بفضيلة ما »: التحقيق

، وخاصة أن هؤالء املتقدمني مل يتوفر هلم ما هو متوفر اآلن من (3)«لديهم والزيادة فيه
 تقنيات حبثية حديثة، وظهور بعض املصادر املعرفية اليت مل تكن متاحة وقتذاك.

فات التحقيق فوائد عظيمة جراء نق  احملقق ختريج الشواهد الشعرية من طبعة هارون وقد 
بقوله:  (الكس  -مشمع   /146)ختريج احملقق للشاهد دون رجوع إىل مصادره، ومن ذلك 

 البيت إن يقول حمققه فوجدت الشماخ ديوان إىل رجعت وقد ،«109 الش م اخ ديوان»

                                                           

 .236أسطورة األبيات اخلمسني، صـ 1
 .9ينظر: الكتاب، البكاء، صـ 2
 .30الكتاب، البكاء، صـ 3
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 -وضية ر يف املآخذ الع  ن كما سيأيت ريشطالذي جعله احملقق أحد  –( الكس ...  طباخ)
 لس ليم ى مٍّ ع ابنِ  ر ب  ) :البيت بعد مزيد هو وإمنا إليها، رجع اليت الديوان نسخ يف ليس

 للغةا يف الكام )و ،(اللغة مجهرة)و ،(األدب خزانة): منها املصادر من عدد يف( م ْشم ِع ْ 
 عموض حول العلماء خالف عرض ب  بذلك، الشماخ ديوان حمقق يكتفِ  ومل. (واألدب
 .(1)خم  غري لطيف بإجياز فيهووجه االستشهاد  الشاهد

 يثح البكاء؛ الدكتور إليه رجع الذي الديوان هذا حمقق ألي وال ،طبعة أي يف أدري وال
 خمطوط بني كتابما  مخسني عنده يتجاوز مل الذي واملراجع املصادر فهرس ضمن يدرجه مل إنه

 القراءاتو  التفسري وكتب الشعرية، واجملموعات الدواوين»: بقوله اكتفى ب  ومطبوع،
! (2)«النحوي تقوميال يف سيبويه كتاب  منهج: كتابنا  ومصادر األمثال، وكتب العربية واملعاجم

 هو عند كما  الشاهد ختريج بنق  اكتفى البكاء الدكتور أن علمنا إذا االستغراب يزول ورمبا
 !دون أن يذكر هارون األستاذ
اجل زاره( عن األستاذ هارون  -/ باحلجاره 151أيضما نق  احملقق ختريج الشاهد )ذلك  ومن

، ولو اطلع احملقق على (3)«116 – 115ديوان األعشى، »دون أن يذكر؛ حيث قال: 
 مقدمما الثاين بيتال جاء حيث والرواية؛ الرتتيب الديوان لذكر أن البيتني يف الديوان خمتلفا

 من بدالم  (سابح)و ،(وال) من بدالم ( لسنا: )الديوان ورواية ،أبيات أربعة وبينهما األول على
 للربيء براءة   وال»: فيه يقول املذكور غريآخر  بيت من يستثين الديوان يف والشاعر .(قارح)

. والعجيب أن احملقق مل ينتبه إىل ما قاله األستاذ هارون عند (4)«خ فاره وال ِعطاء وال)م( 
 !(5)خترجيه للشاهد من وجود خالف يف ترتيب البيتني بالديوان

 

                                                           
رجع إليها األستاذ هارون؛ حيث . وهي طبعة أخرى للديوان غري اليت 391 – 389ينظر: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين، صـ 1

 ه.1327إنه رجع إىل ديوان الشماخ بن ضرار، بشرح أمحد بن األمني الشنقيطي، مطبعة السعادة، 
 .6/303الكتاب، البكاء،  2
 .252الكتاب، البكاء، صـ 3
 .115، 114ينظر: الصبح املنري يف شعر أيب بصري، صـ 4
 .179ينظر: الكتاب، هارون، صـ 5
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 :وإمالئية مآخذ نحوية وصرفية

 يه لكاد احملقق يضبط الكتاب كله ضبط بنية، فألزم نفسه مبا ال يلزم، وخالف ما جرت ع
فوقع يف أخطاء يف الضبط كثرية، بعضها ناتج عن عدم  العادة من ضبط ما ي شِك  فقط؛

التدقيق يف وضع احلركة اإلعرابية على احلرف املراد ضبطه، فاحنرفت احلركات عن مواضعها، 
ومن ذلك: تنوين  احلركة من حرف إىل آخر مع األسف! ومعظمها مل يكن مرده انتقال

ن  عبِد وقال أبو طالٍب ب: »يف عبارة كمااألعالم املوصوفة بكلمة )بن( مضافما إليها ع لم،  
. (3)«قول عامٍر بِن الطُّف ي ِ »عبارة: ، و (2)«وأما قول ع ِديٍّ بن زيد»عبارة: ، و (1)«املطلبِ 

 على به صالم مت بـ)بن( موصوفما كان  إذا يسقط لفظما املنصرف االسم ومن املعروف أن تنوين
 .(4))ابن( ألف حذف يفتفصيالم اليت ذكرها العلماء  الشروط

ة اليت وردت ، مع أن العبار تنوينه )غ دوة(ومن األخطاء النحوية اليت وقع فيها احملقق أيضما: 
جره )ذات( و  !(5)(وةم دْ غ   نْ د  يف قوهلم: )ل   (نْ د  فيها تنص على أن )غ دوة( ال تنون إال مع )ل  

! (6))ذاِت مرٍة(، مع أن الفقرات اليت وردت فيها تتحدث عن أنه ال جيوز فيها إال النصب :يف
ْع منه هذا اللفظ  » :ومنها نصب ما مل يسم  فاعله يف . ومنها تنوين املضاف (7)«وإن مل ي سم 

يف حاٍل »، و(10)«يف حاٍل ذكرك  إياه»، و(9)«فك ٌّ هذا»، و(8)«وك ٌّ امرئٍ » :يف
كما كان »، و(12)«...كما ج ِع   )احلذر (»ومنها رفع )احلذر( يف:  .(11)«إضافةٍ 

                                                           
 .185الكتاب، البكاء، صـ 1
 .211الكتاب، البكاء، صـ 2
 .235الكتاب، البكاء، صـ 3
، واملطالع النصرية للمطابع املصرية يف 246، ودرة الغواص يف أوهام اخلواص، صـ190 – 2/182ينظر: سر صناعة اإلعراب،  4

 وما بعدها. 342، 318، 280األصول اخلطية، صـ
 .122، 111صـالكتاب، البكاء، ينظر:  5
 .301، 300الكتاب، البكاء، صـينظر:  6
 .349الكتاب، البكاء، صـ 7
 .388الكتاب، البكاء، صـ 8
 .409الكتاب، البكاء، صـ 9

 .428الكتاب، البكاء، صـ 10
 .440الكتاب، البكاء، صـ 11
 .395الكتاب، البكاء، صـ 12
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) ْر(»قول سيبويه: ، مع أن العبارتني مذيلتان ب(1)«...)احلذر  الصواب أن ف «!بدالم من )احذ 
رب( يف: ومنها نصب ) وال يعربه حسب موقعه يف اجلملة. ،ةجيعله منصوبما على احلكاي

ن ومن العرب م»، مع أن العبارة تبدأ بقول سيبويه: (2)«س بُّوٌح ق دُّوٌس رب  املالئكِة والروحِ »
 بذلك ألن  الكالم  »ومنها رفع )اللفظ( املعطوف على اسم )أن ( يف: «! يرفع فيقول...
. ومنها رفع املضارع (4)«ايف حاِل تعل مٍ ». ومنها نصب املضاف إليه يف: (3)«واللفظ  به قبيحٌ 

 .(5)«وإْن مل يـ ت ك ل م  به»اجملزوم يف: 
وال جيانبين الصواب إذا قلت إنه ال تكاد ختلو صفحة من صفحات الكتاب من خل  يف 

وال شك أن مراجعة الضبط  .(6)الضبط، ولن يعدم القارئ اليقظ إدراك ذلك دون حترٍّ 
هو حيتاج ف ظيم ال جييده ك  الناس؛شيء ع -الصنعة  أه كما هو معروف لدى   -وتدقيقه 

إىل تأنٍّ وتؤدة. ويعظم أمر الضبط إذا ما كان اخلل  يف ضبط الشواهد الشعرية؛ خشية أن 
، وختتلط نسبة الشواهد إىل حبورها. وحىت ال تبقى هذه دعوى بال برهان ،ينكسر وزن البيت

 أعرض هنا بعض ما وقع فيه اخلل  يف ضبط الشواهد الشعرية:

 الصواب الخطأ رقم الشاهد
 و ِطْرت   و ْطِرت   3
 بـ ْعده   بـ ع ده   12
 بث هالن   بِثهالن   33

 عديٍّ  عديِّ  114صـ 62احلاشية 
 يـ ْلقين كم يـ ْلقين كم 115صـ 67احلاشية 

 حي ا حيا   39
 ف أ ْصب ح وا ف أ ص ب ح وا 41

                                                           
 .423الكتاب، البكاء، صـ 1
 .411الكتاب، البكاء، صـ 2
 .418صـالكتاب، البكاء،  3
 .457، ينظر: الكتاب، البكاء، صـا(تعل مٍ ) هكذا وردت كلمة 4
 .476الكتاب، البكاء، صـ 5
6   ، مل أرد إطالة البحث وتكثري صفحاته بسرد أخطاء الضبط اليت وقع فيها احملقق، فلن يعدم القارئ اليقظ إدراك ذلك دون حترٍّ

 كما ذكرت يف املنت.
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 أظفار ه مْ  أظفار ه مْ  135صـ 54احلاشية 
 ِمنْ  م نْ  62
تـ ن خِّ    تـ ن خِّ  65

(1) 
امة   74  (2)هِتامة   هت 
 ع ْينيهِ  ع ي نيهِ  83
 ِحني –احلقاِئِب  ِحني   –احلقائ ِب  94
 ِبض ْربٍ  ب ض ْربٍ  96
 عامٍ  عامِ  102
 (3)حِمْم رٍ  –أيف ك ِّ  حم ِْمرٍ  –أيف ك    103
م   107 مْ  فتاهت   فتاهت 
 ع ينِّ  –فك الًّ  ع ينِّ  –فكُّالم  109
ها غري ها 111  غري 
 الب ولِ  الب ولِ  117
 فم ا فم ا 118
 و ْطِبهِ  و ْطِبه   133
 س ِّ  س    137
ِعْ   الك س  ْ  –م شِمع     146  (4)الك ِس ْ  –م شم 

                                                           
احملقق أورد  ؛ أي إنه مبين ملا مل يسم فاعله. والعجيب أن«ومعىن تنخ  : اختري»... تمري قوله: نق  احملقق يف احلاشية عن الشن 1

 الفع  صحيح الضبط عند حديثه عن موضع الشاهد!
 !ها( بكسر 258، ويف الشاهد رقم )ها( بفتح248، ويف الشاهد رقم )التاء كسر( ب104ها احملقق يف الشاهد رقم )ضبط 2
دون  –ضبط احملقق كلمة )حممر( بضم امليم األوىل وكسر الثانية، وقال يف احلاشية إهنا يف بوالق وهارون )حِمِْمر( بكسر امليم  3

:  -يقصد حتديد أي امليمني  انه يف حبث وغريها من احلواشي كما سيأيت بي -وفوق كون هذه احلاشية  !«وهو سهو»مث علق قائالم
عة بوالق تؤكد عدم دقة احملقق يف إثبات فروق النسخ، فإن تعليقه على ما نسبه لطب -ق يف احلواشي يتناول تعليقات احملقآخر 

وهارون جانبه الصواب؛ إذ إن املثبت يف طبعة بوالق وهارون )حِمْم ر( بكسر امليم األوىل وفتح الثانية، ينظر: الكتاب، بوالق، 
قه  واحملمر، كمنرب: الفرس اهلجني، أخال»يف تعليقه على الشاهد فقال: . وقد أكد ذلك األستاذ هارون 129، وهارون، صـ65صـ

ويؤيد ما جاء يف طبعة بوالق وهارون ضبطما ومعىنم ما جاء يف ديوان الشاعر واملعاجم اللغوية، ينظر: شعر «. كأخالق احلمري
 )محر(. ، ولسان العرب، والقاموس احمليط، مادة67زيد اخلي  الطائي: مجع ودراسة وحتقيق، صـ

يف هذا الشاهد )طباخ ساعات الكرى زاد الكس ( خالف كبري بني النحاة يف حتديد وجه االستشهاد فيه؛ فسياق الكالم حيتم   4
ا على ما وضع سيبويه عليه الباب،  ا على الفص  بني املتضايفني بالظرف، وحيتم  أن يكون شاهدم أن يكون سيبويه أورده شاهدم
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 ِمْن ورائنا م ْن ورائنا 161
نابِ  بِذنابِ  176  بذ 
ْمل تها 179  خِب ْمل تها بِخ  
 أ ِمْن  أ ْمْن  182
 اجتالب ا اجتال با 204
 اضط ر ك اضط ر ك 213
 ِفيِهم ِفيْهم 218
 فاْكِذبـ ْنها فاْكِذبـْن ها 221
 ر بع رب ع 230
 ت ذ ك رتْ  ت ذ ك رت   235
 احلي ات   احل يات   237
 والتـ ل دد   والتـ ل دد   258
ب ها  261 بُّها  قـ ْلت   –حتِ   قـ ْلت   –حتِ 
 أذ و أْذو 271

 ي ْدع ى ي د ْعى   403صـ 270احلاشية 
 أ ع ْبدام  أ ع ْبدام  289
 و منـْه   و منـ ْه  312
 يـ ْنزِلوا يـ ن زِلوا 317

 

 والوص  قطعما،  ،فجع  مهزة القطع وصالم  رسم اهلمزة يف بعض الكلمات؛يف حملقق مل يدقق ا
وجع  ما حقها الكتابة مفردة على الياء، وما حقها الكتابة على الياء مفردة، وجع  ما 

ومن الكلمات اليت ر مست اهلمزة فيها  وما حقها الفتح مكسورة! ،سر مفتوحةحقها الك

                                                           

عولني يف اللفظ ال يف املعىن كما يف: )يا سارق  الليلِة أه   الدار(، و)هذا معطي زيٍد درمهما(، وهو تعدي اسم الفاع  وحنوه إىل مف
(. واملتمرس بأسلوب سيبويه يدرك أن ربط الشاهد بالكالم الذي يسبقه مباشرة ليس مطردما عنده، ورمبا  و)صائد  اليوِم الوحش 

، 90صـ -هو ما جع  احملقق خيطِّئ ما جاء يف طبعة بوالق وهارون  -ربط الشاهد بالكالم الذي يسبقه مباشرة  -يكون ذلك 
قق يف وسوف أفرد لتعليقات احمل من إضافة )طباخ( إىل ساعات ونصب )زاد( على أنه معمول )طباخ(! -على الرتتيب  177

 إن شاء اهلل.آخر  احبثم احلواشي 
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، 23احلاشية  - 122اإلبتداء/صـ، 1احلاشية  - 70فيجئ/صـ، 57ء/صـي جتوملخطأم: )
، 108اليِّ/ الشاهد ، 129/صـك  بأتيتِ ، (1)49/ الشاهد ئٍ رِ مْ ، أ  44م نسىء/ الشاهد 
، 266، امرىٍء/ الشاهد 167، إخا/ الشاهد 143، أم ا/ الشاهد 133آست/ الشاهد 

 -، أمرأة 146، جيئ/صـ58احلاشية  - 141، أمرئ/صـ319إال يال ْي  / الشاهد 
، 207ِمْله/صـ، فاع96احلاشية  - 189، إتساعا/صـ84احلاشية  - 184أهتاج /صـ
، 366، وأِت أمرام/صـ15احلاشية  - 336، األضمار/صـ320ء/صـي، مل جت212انسان/صـ

( يف غري وقد جاءت مهزة )ألن   (،425، اْجتِلبـ ه ن /صـ241اشية احل - 370شواطىء/صـ
 .(2)، أو جاءت مهزهتا وصالم وليس قطعما(موضع مكسورة هكذا: )إلن  

 روضية:مآخذ ع  

  التنوين من األحرف اليت ال ي عتدُّ هبا رويًّا كما هو مستقر يف كتب العروض والقافية، واملقصود
، والتنوين الغايل . أما التنوين الذي ي قصد به (3)بالتنوين الذي ال ي عتدُّ به رويًّا هو تنوين الرتُّنُّ

 االسم اجملرد من )أل( التعريف آخر -نطقما ال خطًّا  –النون الساكنة الزائدة اليت تلحق 
؛ ألن القوايف غري ذي موضوع يف القافية»واإلضافة رفعما ونصبما وجرًّا، فهو أصالم هبذا املعىن 

من مواطن الوقف، والتنوين عند الوقف حيذف يف حاليت الرفع واجلر، ويقلب ألفما عند 
يت هي ِعوض عن . وهذه األلف ال(4)«النصب، أو حيذف أيضما كما يف بعض اللهجات

، وال تصلح أن تكون رويًّا، وكذا الواو والياء  تنوين النصب تسمى عند الع روضيني وصالم
 .(5)الناجتتني عن إشباع حركة الروي

                                                           
 !احملقق هنا يف رسم اهلمزة ويف ضبطها أيضماخطأ أ 1
 .115، 108، 107، 97الكتاب، البكاء، صـينظر:  2
، 138، وعلم العروض والقافية، صـ99، ودراسات يف العروض والقافية، صـ308اخللي  يف العروض والقافية، صـينظر: شرح حتفة  3

 .189، 188، والبناء العروضي للقصيدة العربية، صـ141
، 141، وعلم العروض والقافية، صـ99، وينظر: دراسات يف العروض والقافية، صـ308شرح حتفة اخللي  يف العروض والقافية، صـ 4

 .188، 187والبناء العروضي للقصيدة العربية، صـ
 .196، 189، والبناء العروضي للقصيدة العربية، صـ308شرح حتفة اخللي  يف العروض والقافية، صـينظر:  5
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تنوين قوايف بعض الشواهد الشعرية، ومن ذلك قوايف بمل يراِع ذلك؛ حيث أخطأ احملقق و 
، 262، 260، 243، 219، (1)213، 137، 93، 78، 52، 39، 4الشواهد أرقام: )

ائرام، قـ ز ٍم، غدام، غ، ام ي  ذِ لْ ج  فقد جاءت القوايف منونة هكذا على الرتتيب: )فضٍ ،  (؛304
 ومرحٌب، هْبرام، ميسٌر، ازدهاٍف(!م ت عيٍِّس، سالٍح، أنيٌس، 

  اصة لشواهد اليت جاءت على هذا البحر، وخعند نسبة امل مييز احملقق بني صور حبر الرجز
 التحقيقة ما ألزم نفسه به يف مقدممن ناحيٍة الرجز املشطور، وكان حريًّا به أن يفع ؛ ليؤكد 

، ومن ناحية (2)والزيادة فيهاملتقدمني  أن عمله يف نشر الكتاب سيتميز بفضيلة ما لدى
ة، بأن أشطره م قف اة بقافية واحد أخرى لرياعي كتابة شواهد الرجز املشطور الذي تكون ك 

ر بيتما قائمما بذاته؛ أي تكون ع روضه ضربه، لكنه مل يراِع ذلك يف شواهد و شطميكون ك  
تارا 53الرجز املشطور اليت جاءت على بيتني، ومن ذلك الشواهد أرقام: ) ِحذارا،  -/خم 

وونه 102مل أصنِع،  –/تد عي 70 /ت باِيعا 120أنسائها،  –/مائها 117وت نتجونه،  –/حت 
ِبكار ها،  –/أبصار ها 300ش جينا،  –/س بينا 191الكس ،  –/مشمع  146، (3)طائعا –

أبرارا(. أما الشواهد اليت جاءت على ثالثة أبيات، فقد كتب احملقق البيتني  –/نِزارا 316
لك ذوجع  الثالث أسفلهما متوسطما بينهما، ومن  ،األول والثاين على هيئة الشطرين

 (.310، 302، 296، 241، 237، 171الشواهد أرقام: )

وقد خطر يل أن أعود إىل فهرس الشواهد الشعرية ألتبني ما إذا كان احملقق التزم منهجما معينما 
يف هذا الشأن، كأن يكون نسب الشاهد إىل حبره مطلقما دون متييز لصورته يف التحقيق، مث 

 ظر عما يرتتب على ذلك مما أنا بصدد عرضه هنا؛ز صور البحر يف الفهرس، بغض النمي  
البحور،  ز بني صور بعضفوجدت منهجه مضطربما؛ إذ إنه يف فهرس الشواهد الشعرية مي  

فنسب الشاهد إىل صورة حبره وليس إىل حبره مطلقما، فقال: جمزوء الرم ، وجمزوء الكام ، 
فوجدته  ،وقد عدت إىل مواضع ذلك يف التحقيق !(4)جمزوء الرجزب  قال:  ،وجمزوء الوافر

                                                           
خريما فع  احملقق برتقيمه للشواهد الشعرية، لكنه مع األسف مل يدقق يف هذا الرتقيم؛ فتكرر ترقيم هذا الشاهد مع الشاهد الذي  1

 !يف التحقيق يسبقه
 .30الكتاب، البكاء، صـينظر:  2
 نسب احملقق هذا الشاهد إىل حبر الوافر، والصحيح أنه من الرجز املشطور.  3
 .106، 97، 84، 79، 73، 6/68بكاء، ينظر: الكتاب، ال 4
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، ومل يكن التمييز يف الفهرس فقط، (1)مييز يف بعضها بني صور البحور على النحو السابق
رته وهو األوىل بتمييز صو  -وخاصة ما كان منه على بيتني  - فِلم  شذ الرجز املشطور
 لتنضبط هيئة كتابته؟!

 عيالت د الشعرية؛ فهناك شواهد شعرية غري متساوية تفمل يدقق احملقق يف أوزان بعض الشواه
اين بكلمة شطر الثالشطرين؛ حيث ينتهي الشطر األول بكلمة من الشطر الثاين، أو يبدأ ال

وهذا  (،249، 213، 186، 169، 26ومن ذلك الشواهد أرقام: ) من الشطر األول!
ت )الصدر البي شطري خبالف التدوير الذي يعين عند الع روضيني اشرتاك -بال شك  -

. (2)الثاين الشطر يف وبعضها األول الشطر يف بعضها يكون بأن ،واحدة كلمة  والعجز( يف
 -كما ذكر يف مقدمة التحقيق   - (3)ولو أحسن احملقق املقابلة على طبعة األستاذ هارون

.  لتدارك ذلك ومل ي زِل 

 مآخذ في اإلخراج الطباعي:

   أخطر ما  وهي من، احملققنيكثري من لدى  التصحيف والتحريف والسقط من مواطن الزل
ا اآلثار تلك اآلفة اليت م نيت هبب  ال يكاد خيلو كتاب من يتعرض له حتقيق النصوص، 

 ،اخلالف الدائر حول تعريف التصحيف والتحريف اجرتارولن أسهب هنا يف  .(4)العلمية
 .فذلك يدرك يف مظانه لك  منهما معىنم خمتلفما؛، أو أن وه  مها مرتادفان

مل يسلم من الوقوع يف هذا الزل ؛ فثمة مواضع غري قليلة ميكن إدراجها حتت هنا احملقق و 
، وصواهبا 149فأم أأا/صـوصواهبا )احلسبان(، ، 97ااحلسبان/صـهذا الباب، ومن ذلك: 

، وصواهبا )أحواله(، 247، وصواهبا )سبيٌ (، أحو/صـ204سيبٌ /صـا(، )فأم  
، 88احلاشية  - 348، وصواهبا )معقوفني(، سهورام/صـ10احلاشية  - 317معكوفني/صـ

                                                           
 .2/143، و4/22ينظر: الكتاب، البكاء،  1
 .174، 173، واملعجم املفص  يف علم العروض والقافية وفنون الشعر، صـ112قضايا الشعر املعاصر، صـينظر:  2
 .300، 256، 202، 190، 46ينظر: الكتاب، هارون، صـ 3
 .65ينظر: حتقيق النصوص ونشرها، صـ 4
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، وصواهبا 233احلاشية  - 366، وصواهبا )تفع (، عيه/صـ360وصواهبا )سهوام(، ع /صـ
 .(1)، وصواهبا )تقول(41احلاشية  – 497، تق /صـ، وصواهبا )سامل(368)عليه(، ساام/صـ

؛ حيث سقطت «مما حيذفون الكلمِ »: (70صـ)ومن األسقاط الواردة يف التحقيق ما جاء يف 
ع على واحده يف الكالم»: (75ـص)ومنها ما جاء يف  )من( قب  )الكلِم(. ، «شبهوه مبا مج 

احملقق  اليت ذكروالصواب )على غري واحده(، وهو كذلك يف طبعة باريس وبوالق وهارون 
 !(2)األص النسخة أنه قاب  هبا  ابتداءم 

(، وكذا سقوط ترقيم املثال 93ومن السقط كذلك سقوط تعليق احملقق على الشاهد رقم )
 ( يف الصفحة التالية!18، مع أن احملقق أحال إليه يف احلاشية رقم )(356صـ/2)رقم 

  مل يوفق احملقق يف استخدام عالمات الرتقيم يف كثري من املواضع، ولن يعدم القارئ اليقظ
ومن ذلك قول العرب: ض ْعه  رويدام: أي، »إدراك ذلك، ومن ذلك مثالم ما جاء يف عبارة: 

، مل جيزْ »ومنه ما جاء يف عبارة:  .(3)«وضعام رويدام  ، والر عي  لك  ، الس قي  لك   .(4)«لو قـ ْلت 
: له  عاملٌِ »]ومنه أيضما ما جاء يف عبارة:   .(5)«و[ كأن ه مل يستكمْ  أْن يـ ق ال 

، 59ما جاء يف الصفحات أرقام: ) كذلكومن عدم التوفيق يف استخدام عالمات الرتقيم  
103 ،108 ،110 ،164 ،246 ،263 ،295 ،300 ،325 ،326 ،331 ،357 ،
ر بني عالميت ترقيم ال تتجاوران عند (؛ حيث إن احملقق جاو 456، 431، 373، 362

أه  الصنعة، كتجاور شرطة االعرتاض والنقطة أو النقطتني الفوقيتني أو الفاصلة أو الفاصلة 
 املنقوطة، وجتاور عالمة االستفهام والنقطة أو الفاصلة أو الفاصلة املنقوطة.

 خر يف فقرة!وبعضها اآلها يف فقرة فيجع  بعض الكتاب، كان احملقق أحيانما يقطع عبارة 
ه، إال يف رأيت   دٌ ه؟ فأجبته، قلت: زيهم رأيت  ه؟، وأيُّ ن رأيت  فإن قال: م  »قول سيبويه: ومن ذلك 

فأهنى احملقق ، (6)«؟هم منطلقٌ ه يف االبتداء؛ ألن هذا مبنزلة قولك: أيُّ قول من قال: زيدام رأيت  

                                                           
 جاء هذا التحريف منسوبما إىل طبعة بوالق، وهو من صنيع احملقق! 1

 .28، وهارون، صـ10، وبوالق، صـ8ينظر: الكتاب، باريس، صـ 2
 .319الكتاب، البكاء، صـ 3
 .414الكتاب، البكاء، صـ 4
 .457البكاء، صـ الكتاب، 5
 ويف هذه العبارة بعض ما عرضت له يف الفقرة السابقة، وهو جتاور عالمة االستفهام والفاصلة. .164الكتاب، البكاء، صـ 6
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ن وم  »ي: السابقة، وهعبارة الفقرة جديدة جاء فيها تتمة  مث بدأ ،العبارة عند هذا املوضع
، (1)«اتفاق )الرفع والنصب( يف هذا البابهذا وجه »ومن ذلك:  .«؟ فتقول فالنٌ رسولٌ 

و)اختيار » جاء فيها تتمة العبارة السابقة، وهي:فأهنى احملقق العبارة هنا، مث بدأ فقرة جديدة 
( Bامق )غ، وقد كتب احملقق هذا اجلزء املتمم للعبارة مبداد «:النصب(، و)اختيار الرفع(

ا مومن ذلك أيضما  .من منت الكتاب احملقق كما ذكر يف مقدمته، وهو يوهم أنه من عم 
 (.502، 474، 345الصفحات أرقام: ) يفجاء 

 أول السطر جميء عالمات الرتقيم يف :، منهاللتحقيقاإلخراج الفين يف ثالب بعض امل هناك  ،
 ،(486 ،472 ،386 ،384 ،370 ،308 ،266 ،113): أرقام الصفحاتكما يف 

 ،324 ،239): أرقام الصفحات، كما يف وجميء الفاء والواو العاطفتني يف هناية السطر
عالمات الرتقيم بالكالم الالحق هلا  إلصاقو  ،(479 ،441 ،409 ،391 ،380 ،371

 كر  ،113صـ/ق تنا تع ر  ): ذلك من، و كلمتني  وقطع الكلمة الواحدة وجعلها ،(2)دون مسافة
ودمج الكلمتني وجعلهما كلمة واحدة  ،(345صـ/حتجت ال ،345صـ/ك  ْ   أ وْ  ،185صـ/ميٌ 

 ،321صـ/النت هم ،154صـ/عليالركبتني ،30صـ/مالديهم): ذلك من، و دون مسافة بينهما
 ،443صـ/أخالكا ،427صـ/أبالك   ،425صـ/الِعي   ،398صـ/الفا ،390صـ/فمالك

 ،(492صـ/يال ْي    ،476صـ/التدخله   ،(20 حاشية) 473صـ/ماال ،468صـ/الت صاب  
 من، و الشعر على هيئة مراعاة كتابتهاوعدم وكتابة بعض الشواهد الشعرية كأهنا كالم نثري 

حىت إن  ،(318 ،244 ،235 ،181 ،141 ،136 ،96 ،9: )أرقام الشواهد ذلك
لكالم متداخلة مع ا ،جاءت منفصلة عنه يف الصفحة التالية أشنعا( /28قافية الشاهد رقم )

 فحاتالص، كما يف أرقام بعض احلواشي سلس عدم ضبط تمن املثالب أيضما و بعدها! 
وال أدري كيف خيت   ،(486 ،485 ،456 ،367 ،129 ،128 ،66 ،65): أرقام

عن أن الم فض ،مع أن الذي يليها يأيت تسلسلها مضبوطمااحلواشي بعض أرقام  تسلس 
 آليًّا! درجاملعروف لدى أه  الصنعة أن احلواشي ت  

                                                           
 .226الكتاب، البكاء، صـ 1
 لن يعدم الناظر يف أي صفحة من صفحات الكتاب إدراك ذلك. 2
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ال انتقاصما و  ،التحقيققيمة تقليالم من  -علم اهلل  -بذلك وبعد، فإنين ما أردت 
لي  يتعلق بالكتاب هو عندي جفك  عم  علمي  ؛قدر صاحبه، وما ينبغي يل أن أفع من 

ده صاحبه نة إىل هذا الصرح الذي شيبِ ما دام يبتغي به صاحبه إضافة ل   ،القدر عظيم املنزلة
احثون وما زال الب -دون أن جيمله ويوقفنا على ما به من أسرار وألغاز حاول العلماء قدميما 

 -أما األعمال اليت ال هدف من ورائها إال الربح املادي ، فك أحاجيها وطالمسها –حديثما 
ع الناس ميكث وما ينف ،فاءد يذهب ج  ب  مث  الز  عندي عليها، فمثلها  للقائمني -أو املعنوي 
 !يف األرض

يعم  على  كي  املآخذلفت نظر الدكتور البكاء إىل هذه أالعرض املوجز ذا ولعلي هب
دمة أغراين بذلك قول الدكتور البكاء نفسه يف مققد و يف طبعة الكتاب الالحقة، تالفيها 
، وال أحسبين من (1)إنه سيظ  حباجة إىل ملحوظات العلماء واحملققني لإلفادة منهاحتقيقه 

وىل يف فما زلت أخطو خطوايت األ ؛ن يوجه هلم الدكتور البكاء كالمهالعلماء واحملققني الذي
حم  ن ويكو  ،احلسبانجدير بأن يؤخذ يف هنا ه ذكرت  لمي، لكين أزعم أن ما البحث الع

 العناية واالهتمام.
على  هتاولع  اهلل ييسر يل وقفة أخرى مع تعليقات احملقق يف احلواشي، سواء تعليق

وضحما لغامض مالكتاب عبارات على بعض تعليقاته ، أو فروق إحدى النسخ اليت رجع إليها
 .أو شارحما ملبهم

 ، واحلمد هلل رب العاملني.املوفق واملستعانواهلل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11الكتاب، البكاء، صـينظر:  1
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