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  تعقيب على حبث 
  »املستدرك على ديوان ابن الرومي«

  للدكتور عباس هاين اجلراخ

  
  )∗(حممود احلسن. د

  
   :مقدمة

، ومع )اإلنترنت(بعد التطور الكبري الذي حصل يف جمال احلاسوب والشابكة 
تقدم إمكانات البحث اآليل يف الدواوين والكتب واملصادر األدبية واللغوية، اجته كثري 

  .لباحثني لعمل املستدركات على الدواوين واموعات الشعريةمن ا

واملستدرك يضم عادة األشعار اليت تنسب إىل شاعر معين، أو إىل جمموع شعري 
حمدد، يف بعض كتب األدب واللغة والتراجم، وال يتضمنها ديوان الشاعر، أو اموع 

  .الشعري املوجود بني أيدي الناس والباحثني

استدراك : وقد نشرت جملة جممع اللغة العربية عددا من هذه املستدركات، منها
 املستدرك على ديوان حممد بنو ،)١(على األصمعيات لألستاذ ناصر توفيق اجلباعي

                                                           
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو اهلية الفنية يف  )∗(
  .٨٥٣ و٥٤٥، ص ٨٤جملة امع، الد ) ١(
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ومها لألستاذ شاكر  ،)٣(»عمارة بن عقيل«املستدرك على ديوان و ،)٢(حازم الباهلي
 ،)٤( لألستاذ عباس هاين اجلراخكقراءة ومستدر :ديوان جمري الدين بن متيمعاشور، و

ملفيت يف وا ،)٥( للدكتور حممد علي دقة ديوانه واملستدرك عليه:عبيد بن األبرصو
  .)٦( لألستاذ هالل ناجياملستدرك على ديوان البسيت

للدكتور عباس  »املستدرك على ديوان ابن الرومي« :ومن هذه املستدركات
 الصفحات السابقة، ولنا عليه مالحظات كثرية، استمعت هاين اجلراخ، الذي نشر يف

إليها جلنة الة، فقررت املوافقة على نشر املستدرك احتراما آلراء الباحث الفاضل 
وجهوده يف التحقيق والتأليف، كما قررت نشر املالحظات يف هذا التعقيب، خدمةً 

  .أصحااللمنهج العلمي يف حتقيق النصوص وإثبات نسبتها إىل 

  :خالصة املستدَرك

 . قطعة، ولكل قطعة رقم٨٤ بيتا من الشعر، موزعةً على ١٨٨يضم املستدرك 
، مع )ه٢٨٣ت(ويقرر الباحث أن هذه األبيات للشاعر العباسي املشهور ابن الرومي 

  .أن ديوانه احملقَّق مل يتضمنها

، ١٩١٧ف سليم عام حممد شري: ويذكر أن ديوان ابن الرومي حقَّقه كلٌّ من
  . يف القاهرة، وعلي عبد األمري مهنا يف بريوت١٩٢٤وكامل الكيالين عام 

الدكتور حسني نصار، : والتحقيق العلمي الذي يعتمد عليه الباحثون هو حتقيق
                                                           

  .٨٧١، ص ٨٢جملة امع، الد ) ٢(
  .٨٨١، ص ٧٩جملة امع، الد ) ٣(
  .٤٢٣، ص ٧٨الد جملة امع، ) ٤(
  .٥٢٧، ص ٧٢جملة امع، الد ) ٥(
  .١١١، ص ٧٠جملة امع، الد ) ٦(
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، وأُعيد ١٩٨١الذي نشرته اهليئة املصرية للكتاب يف ستة أجزاء، صدر آخرها عام 
  .٢٠٠٣نشره يف القاهرة عام 

  :حظات حول مضمون املستدركمال

عرض املستدرك على جلنة الة للنشر، وفيه أخطاء مطبعية ونقص يف الضبط 
اللغوي، فوافقت اللجنة على نشره، وكلَّفتين وضع مقدمة خمتصرة للتعريف بالشاعر، 

  .وضبط األبيات اليت تضمنها املستدرك

أن كثريا منها أثبته الباحث ولدى العودة إىل مصادر هذه األشعار لضبطها تبين 
البن الرومي معتمدا على مصدر واحد فقط، مع وجود مصادر أخرى مل يذكرها، 

  . إىل ابن الروميالًيضاف إىل ذلك أن كثريا منها ال تصح نسبته أص

 تضم األشعار اليت جزم األوىل: وقد قسم الباحث مستدركه إىل جمموعتني
 تضم األشعار اليت رأى أهنا تنسب إىل ابن الثانيةي، والباحث بنسبتها إىل ابن الروم

  .الرومي وإىل غريه

وفيما يلي عرض لنماذج من األشعار اليت وردت يف املستدرك، مع ما حييط 
بنسبتها إىل ابن الرومي من مالحظات، علما أهنا مالحظات عامة ال أدعي أهنا ترقى 

  .إىل درجة التحقيق

  :ملنسوبة إىل ابن الرومي أشعار املستدَرك ا-الًأو

 »املنتخل« ابن الرومي، معتمدا على كتاب نسبها الباحث إىل): ٣( القطعة -
 يف كتاب) ه٣٥٢ت(، مع أهنا منسوبة إىل الوزير املهليب )ه٤٣٦ت(للميكايل 

وامليكايل والثعاليب متعاصران، فال تصح نسبة ). ه٤٢٩ت( للثعاليب »املنتحل«
اعتمادا على أحدمها مع معارضة اآلخر، بل ال بد من وجود إىل ابن الرومي  القطعة

  .مصدر ثالث للترجيح
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واملصدر الثالث يرجح النسبة إىل الوزير املهليب، ألن القطعة موجودة يف شعره 
  .١٩٧٣الذي مجعه وحققه جابر عبد احلميد اخلاقاين، ونشره يف جملة املورد عام 

قطعة وزنه غري مستقيم، وروايته وهنا يشار إىل أن البيت األول من ال
  :الصحيحة

ــصقْـ ــود أيب ال ــدوا ع  وج
  

ــليبا   ــزِ ص ــى الغم ــرِ عل  ـ
  

طرائف « ابن الرومي، معتمدا على كتاب       نسبها الباحث إىل  : )٤( القطعة   -
، مع أهنا منسوبة إىل األمري خسره فريوز بـن          )ه٥٢٤ت( للبارع اهلروي    »الطرف

يب قبل البارع اهلروي بقرن،     يمة الدهر للثعاليب، والثعال   يت: ركن الدولة يف كتابني مها    
وبة للخوارزمي  ، ومنس )ه٧٦٤ت  ( لصالح الدين الصفدي     »الوايف بالوفيات «ويف  

  ).ه٣٩٥ت ( أليب هالل العسكري »ديوان املعاين«دون تعريف به يف 

 احث الفالراجح أهنا لألمري خسره فريوز، ورواية البيت األول اليت أثبتها الب
والرواية يف ديوان . يقولون يل:  بعد قول الشاعر»قد«يستقيم وزهنا إال بإضافة 

  :املعاين واليتيمة والوايف بالوفيات

 با والص هوِ اللَّ قدةن ر م ق أف :وقالوا
  

  فقد الح ص   يف د بحجاك جِ عيب 
  

  ابن الرومي، معتمدا علىوهي بيت واحد نسبه الباحث إىل: )٥( القطعة -
، كما يف كتاب )ه٢٩٦ت(ن املعتز وهو منسوب الب.  للميكايل»املنتخل«كتاب 

 للراغب األصفهاين »حماضرات األدباء« للثعاليب، و»من غاب عنه املُطرب«
  .فاألرجح أنه البن املعتز). ه٥٠٢ت(

 الذي حققه الدكتور حيىي »املنتخل«وهنا جتدر اإلشارة إىل أن كتاب 
مل تثبت   يف دار الغرب اإلسالمي،٢٠٠٠يكايل، ونشر عام اجلبوري، ونسبه إىل امل

وقد أجرى الدكتور عبد الرزاق حويزي حتقيقًا علميا نشره يف . للميكايل نسبته
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، وليس للميكايل،  للثعاليب»املنتخل«قافة والتراث، انتهى فيه إىل أن جملة آفاق الث
  )٧(. املشهور للثعاليب»املنتحل«وهو غري كتاب 

ستقر لدى الباحثني ما انتهى إليه الدكتور حويزي فهذا يعين أن البيت فإذا ا
من غاب عنه « وإىل ابن املعتز يف »املنتخل«كور هنا نسب إىل ابن الرومي يف املذ

واملرجح هنا هو كتاب . من مرجح والكتابان ملؤلِّف واحد، فال بد »املُطرب
 البن املعتز، على األقل حىت تظهر لدى  فيحكَم على البيت بأنه»باءحماضرات األد«

  .الباحثني املختصني قرائن ومرجحات أخرى
 أحاسن«  ابن الرومي، معتمدا على كتابنسبها الباحث إىل ):٦( القطعة -
 للثعاليب، وهي للحسني بن الضحاك، وهو خليع كان يف عصر املأمون، »احملاسن
عجاز واإلجياز للثعاليب، وحماضرات ، واإل)ه٣٥٦ت (األغاين أليب الفرج : كما يف

  .األدباء للراغب األصفهاين

. إنَّ عطف: والباحث أثبتها... أين عطف : والرواية الصحيحة للبيت األول هي
  .واملعىن ال يستقيم معها

 الكشف« ابن الرومي، معتمدا على كتاب  نسبها الباحث إىل):٧( القطعة -
  . لصالح الدين الصفدي فقط»والتنبيه

 للرافعي »التدوين يف أخبار قزوين«وهي منسوبة أليب بكر الدريدي يف 
  ).ه٦٢٣ت(

 )ه٣٦٦ت ( للسري الرفاء »احملب واحملبوب«يف ) ه٣٢١ت(ومنسوبة البن دريد 
  . للراغب األصفهاين»حماضرات األدباء«ويف 

ربيع األبرار : ومنسوبة حملمد بن عبد اهللا بن طاهر وزير املتوكل يف كل من
                                                           

  .٧٠، ص٢٠٠٨، لعام ٦٣جملة آفاق الثقافة والتراث، العدد ) ٧(
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 البن »فوات الوفيات« للصفدي، و»الوايف بالوفيات«، و)ه٥٣٨ت (خمشري للز
  ).ه٧٦٤ت (شاكر الكتيب 

واملصدر الذي . فالراجح أن القطعة حملمد بن عبد اهللا بن طاهر وزير املتوكل
اعتمد عليه الباحث إلثبات نسبة القطعة إىل ابن الرومي ال يصح األخذ به، ألن 

  .»الوايف بالوفيات« بن طاهر يف كتابه نسبه إىل حممدصاحبه الصفدي 

منازل « ابن الرومي، معتمدا على كتاب نسبها الباحث إىل): ١٠( القطعة -
، وهي منسوبة إىل أيب العباس الناشئ )ه٧٢٥ت( لشهاب الدين احلليب »األحباب

، والقريواين سبق )ه٤٥٣ت( للحصري القريواين »زهر اآلداب«يف ) ه٢٩٣ت(
  .فاألوىل أن تكون القطعة أليب العباس الناشئ. الثة قرونالشهاب احلليب بث

 سرور« ابن الرومي، معتمدا على كتاب نسبها الباحث إىل): ١٨( القطعة -
صاحب كتاب ) ه٤٦٤ت(، وهي منسوبة للباخرزي )ه٦٥١ت( للتيفاشي »النفس

، ووفيات األعيان )ه٦٢٦ت( كما يف معجم األدباء لياقوت احلموي »دمية القصر«
 »هناية األرب«وبة البن حكينا البغدادي كما يف ، ومنس)ه٦٨١ت (بن خلكان ال

فاألوىل أن تنسب القطعة للباخرزي، حبسب معجم األدباء، ألنه ). ه٧٣٣ت(للنويري 
  .األقدم بني هذه املراجع، وصاحبه عامل حمقِّق متخصص بالسير واألعالم

 ابن الرومي، معتمدا على ىلوهي بيت واحد نسبه الباحث إ ):٢٢( القطعة -
، كما يف )ه١٨٢ت (مروان بن أيب حفصة إىل   منسوب، وهو»املنتخل«كتاب 
ت ( البن اجلوزي »املنتظم يف التاريخ«طبوع يف دار املعارف، ويف كتاب ديوانه امل
  : مع بيت آخر قبله هو»املنتحل« وقد أورده الثعاليب يف ).ه٥٩٧

وهل يحمالت دقصريي أو حسنالو ىن     وممأم ـثليوم ورثلُكـ آمر  
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فاألرجح أن يكون ملروان . يف موضعني، مرة بدون عزو، ومرة منسوبا إىل البحتري
  .بن أيب حفصة

الرومي، معتمدا على  وهي بيت واحد نسبه الباحث إىل ابن ):٢٣( القطعة -
 »يتيمة الدهر« يف كما) ه٣٩٨ت (، وهو أليب الفرج الببغاء »املنتخل«كتاب 
  .للثعاليب

أحاسن « ابن الرومي، معتمدا على كتاب نسبها الباحث إىل: )٢٧( القطعة -
). ٢٢٤ت( إىل جحظلة »نثر النظم وحل العقد«، وهي منسوبة يف كتاب »احملاسن

  .والكتابان للثعاليب

 ابن الرومي، معتمدا على كتاب  نسبها الباحث إىل:)٣٥( القطعة -
  ).ه٥٤٢ت ( البن الصرييف »األفضليات«

 البن محدون »التذكرة احلمدونية«:  منسوبة إىل ابن دريد يف كل منوهي
  .، ومعجم األدباء، وهناية األرب)ه٥٦٢ت (

 للوطواط »صائصغرر اخل«يف ) ه٢٠٨ت (ومنسوبة إىل مسلم بن الوليد 
  ).ه٧١٨ت(

 العمدة البن رشيق ، يف»األفضليات«سوبة إىل ابن الرومي، إضافة إىل ومن
  ).ه٤٦٣ت(

فهذه القطعة حتتاج إىل مزيد من التحقيق يف نسبتها، للوصول إىل رأي قاطع، 
  .وال ميكن التسليم بنسبتها إىل ابن الرومي

معتمدا على كتاب نسبها الباحث إىل ابن الرومي، ): ٣٧( القطعة -
 »املساوئاحملاسن و«: وهي موجودة بال عزو يف كل من، »أحاسن احملاسن«
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، )ه٣٦٦ت ( للسري الرفاء »احملب واحملبوب«و ،)ه٣٢٠ت(إلبراهيم البيهقي 
  .لذلك حيتاج إثباا إىل ابن الرومي إىل مزيد من البحث والتحقيق

معتمدا على كتاب  نسبها الباحث إىل ابن الرومي، ):٤٢( القطعة -
  ).ه٤٣٠ت ( لرحيان بن عبد الواحد اخلوارزمي »املناقب واملثالب«

: رومي، ألهنا موجودة بال عزو يفوهذه القطعة ال تصح نسبتها إىل ابن ال
عيون «، ويف )ه٢٥٥ت( للجاحظ »احملاسن واألضداد« و»البيان والتبيني«

واجلاحظ تويف قبل ابن الرومي بثالثني سنة، ). ه٢٧٦ت( البن قتيبة »األخبار
. ل ابن الرومي بسبع سننيوابن قتيبة تويف قب. وليس البن الرومي ذكر يف مؤلفاته
  .فاألرجح أال تكون البن الرومي

 ابن الرومي، معتمدا على كتاب نسبها الباحث إىل: )٤٣( القطعة -
فقط، وهي منسوبة إىل األخيطل ) ه٧٦٤ت ( للصفدي »الكشف والتنبيه«

احملب «، و)ه٣٢٢ت (التشبيهات البن أيب عون : األهوازي يف الكتب التالية
 أليب »ديوان املعاين«، و)ه٣٨٤ت ( للمرزباين »معجم الشعراء«، و»واحملبوب

هناية «، و)ه٥٣٨ت( للزخمشري »ربيع األبرار«، و)ه٣٩٥ت(هالل العسكري 
فالقطعة لألخيطل األهوازي وال تصح نسبتها إىل ). ه٧٣٣ت( للنويري »األرب

  .ابن الرومي

 كتاب  ابن الرومي، معتمدا على نسبها الباحث إىل):٤٦( القطعة -
د  البن داو»الزهرة«هي منسوبة إىل ذي الرمة يف كتاب ، و»املنتخل«
معجم األدباء لياقوت، واملثل : ، ومنسوبة إىل العباس بن األحنف يف)ه٢٩٧ت(

، ومنسوبة إىل )ه١٠٣١ت(السائر البن األثري، والكشكول لبهاء الدين العاملي 
  .ليم بنسبتها إىل ابن الروميفال ميكن التس.  للثعاليب»املنتحل«ابن الرومي يف 
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 ابن الرومي، معتمدا على كتاب نسبها الباحث إىل: )٤٧( القطعة -
والكتابان . »يتيمة الدهر«وبة إىل أيب احلسن بن املنجم يف ، وهي منس»املنتخل«

: والبيت الثاين ورد فيه. للثعاليب فال تصح نسبتها إىل ابن الرومي دون وجود مرجح
  .عاديت: بعادين، والصوا

الكشف «: حث إىل ابن الرومي معتمدا علىنسبها البا): ٤٩( القطعة -
، وهي منسوبة إىل )ه٦١٣ت ( للصفدي، وغرائب التنبيهات لألزدي »والتنبيه

 ،)ه٥٠٢ت ( للراغب األصفهاين »حماضرات األدباء«يف ) ه٣٨٥ت (الوأواء الدمشقي 
  .وهو أقدم من املرجعني املعتمدين لدى الكاتب

التذكرة «احث إىل ابن الرومي معتمدا على  نسبها الب):٦١( القطعة -
: أهنا منسوبة إىل ابن الرومي يف، ومل يذكر )ه٦٩٢ت ( لبهاء الدين اإلربلي »الفخرية

). ه٥٦٢ت( البن محدون »التذكرة احلمدونية« للثعاليب، و»التمثيل واحملاضرة«
  .وكالمها أقدم من املصدر املعتمد

اهلوامل والشوامل أليب حيان التوحيدي : طعة موجودة بال عزو يفوهذه الق
، واملنتحل للثعاليب، وحماضرات األدباء للراغب األصفهاين، وأعيان )ه٤٠٠ت(

، ونفح الطيب للمقري )ه٨٥٢ت (العصر للصفدي، واملستطرف لألبشيهي 
  ).ه١٠٤١ت (التلمساين 

 إثباا إىل مزيد من البحث فالقطعة حتتمل أن تكون البن الرومي، ولكن حيتاج
  .حذرت: أخذت، والصواب: وفيها أورد الباحث. والتحقيق

  : أشعار املستدَرك املنسوبة إىل ابن الرومي وإىل غريه- ثانًيا

الرومي بناء على ما ورد يف كتاب نسبها الكاتب إىل ابن : )٣( القطعة -
. انه أيضال حبسب ديو، وإىل بشار حبسب ديوانه، وإىل دعب»ناقب واملثالبامل«



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٢

العقد « البن قتيبة، ولبشار العقيلي يف »الشعر والشعراء«وهي منسوبة لدعبل يف 
مجع اجلواهر : ، وملخلّد بن بكار املوصلي يف)ه٣٢٨( البن عبد ربه »الفريد

، ووفيات األعيان، وخالصة األثر للمحيب )ه٤٥٣ت (للحصري القريواين 
  ).ه١١١١ت(

ومن املستبعد أن تكون البن . حيتاج إىل مزيد من التحقيقفإثبات نسبة القطعة 
  .الرومي

 ابن الرومي، من هذه اموعة من األشعار نسبها الباحث إىل: )٥( القطعة -
. ، وإىل البسيت حبسب ديوانه)ه٧٧٦ت( للعنايب »نزهة األبصار«معتمدا على كتاب 

، وزهر لثعاليب، ومجع اجلواهرمة الدهر ليتي: والصواب أهنا أليب الفتح البسيت حبسب
اآلداب للحصري القريواين ، وغرر اخلصائص للوطواط، واملراح يف املزاح لبدر الدين 

ه، ، ويؤيد نسبتها إىل البسيت أن صاحب اليتيمة ذكر أنه التقى ب)ه٩٨٤ت(الغزي 
  . للحديث عنه»يتيمة الدهر«وخصص صفحات كثرية من كتابه 

 ابن الرومي، األشعار السابقة نسبها الباحث إىلمن جمموعة : )٩( القطعة -
، والبن املعتز حبسب )ه٨٨٧ت( لألزهري »مستوىف الدواوين«معتمدا على كتاب 

مثار القلوب، وخاص : ديوانه، ويف: والصواب أهنا البن املعتز كما جاء يف. ديوانه
ن،  بأربعة قرو»مستوىف الدواوين«لثعاليب وهو قبل صاحب اخلاص، وكالمها ل

  .أيضا) ه٧٦٤ت( للكتيب »فوات الوفيات«وكما جاء يف 

 ابن الرومي، من جمموعة األشعار السابقة نسبها الباحث إىل: )١٣( القطعة -
 إىل أمحد بن أيب فنن حبسب كتاب ، ونسبها»االقتباس«معتمدا على كتاب 

: فنن حبسب، والكتابان للثعاليب، لذلك يرجح أهنا البن أيب »التمثيل واحملاضرة«



  حممود احلسن.  د- »املستدرك على ديوان ابن الرومي«تعقيب على حبث 
  

٤٢٣

، وربيع األبرار للزخمشري، والتذكرة احلمدونية، )ه٤٦٣(العمدة البن رشيق 
  .والوايف بالوفيات، واملستطرف

الكشف «باحث إىل ابن الرومي، حبسب كتاب  نسبها ال):١٤( القطعة -
  . وهناية األرب، وإىل امليكايل حبسب ديوانه»والتنبيه

 للثعاليب الذي خصص بابا من » الدهريتيمة«والصواب أهنا للميكايل، كما يف 
كتابه للحديث عن حماسن شعر امليكايل ونثره، وأورد فيه القطعة املذكورة، وكذلك 

 ،)ه٤٥٣ت (زهر اآلداب للحصري القريواين : وردت نسبتها إىل امليكايل يف
، )ه٦١٣ت(والوايف بالوفيات للصفدي، وغرائب التنبيهات البن ظافر األزدي 

  ).ه٩٦٣ت (تنصيص لعبد الرحيم العباسي ومعاهد ال
 »االقتباس«لباحث إىل ابن الرومي حبسب كتاب  نسبها ا):١٥( القطعة -

 »ء بصريون من القرن الثالث اهلجريشعرا«ثعاليب، وإىل احلمدوي حبسب كتاب لل
  .للدكتور حممد جبار املعيبد

، )ه٣٢٢ت ( البن أيب عون »التشبيهات«بة إىل ابن الرومي يف وهي منسو
مثار القلوب للثعاليب يف ثالثة مواضع، ويف احلماسة : ومنسوبة إىل احلمدوي يف

ومل ). ه٦٨١ت(، ويف وفيات األعيان البن خلكان )ه٦٠٩ت(املغربية للجروي 
  .يقف الباحث على هذه الكتب

طبقات الشعراء : وهي منسوبة إىل إمساعيل بن إبراهيم بن محدويه احلمدوين يف
، واإلعجاز واإلجياز وخاص اخلاص ولباب اآلداب )ه٢٩٦ت (البن املعتز 

للثعاليب، وزهر اآلداب للحصري القريواين، والوايف بالوفيات للصفدي، وفوات 
  .الوفيات



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٤

فالقطعة له، وال تصح نسبتها إىل . وأعتقد أن احلمدوين هو احلمدوي نفسه
  .ابن الرومي

تدرك، يضاف إىل ذلك أن هذه حال كثري من املقطوعات اليت ضمها هذا املس
بعض املقطوعات اليت يرجح أهنا البن الرومي اكتفى الكاتب يف الغالب مبرجع 

أقدم من املرجع املعتمد بعضها واحد فقط إلثبات نسبتها، مع وجود مراجع أخرى 
١٧(و) ١٥(و) ١٤(و) ١٣(و) ١١(و) ٩(و) ٢(القطعة : ومن أمثلة ذلك .اأحيان (
  ).٥١(و) ٤٤(و) ٢٩(و

 املنهج العلمي يف م، ومل يراع فيهواخلالصة أن البحث مبين على استقراء غري تا
قواعد إثبات نسبة األشعار إىل قائليها، يضاف إىل ذلك أن أشعار ابن الرومي تزيد 

ألف بيت، ومعظمها ال ينال استحسان العلماء ونقّاد الشعر، ومن ) ٣٠(على 
ن  لكثرا، بأشعار بعضٍ من معاصريه، أو ممالطبيعي أن ختتلط بعض أشعاره، نظرا

  . فال فائدة علمية ترجتى من مثل هذا املستدرك،الًتأخروا عنه قليأو ا عليه، تقدمو

وحبذا لو صرف أصحاب مثل هذه املستدركات جهودهم إىل الشعر يف 
ثها اجلاهلية، وصدر اإلسالم، ألنه ميثل مرحلة ضاع معظم آثارها األدبية وأحدا

  .التارخيية، كما ميثل اللغة العربية يف صورا النقية

وال بد أخريا من اإلشارة إىل أنَّ ما قدمته هنا ال أدعي أنه يرقى إىل مستوى 
البحث العلمي والتحقيق، بل هي جمموعة مالحظات أهديها للباحث الفاضل، 

سهوأرجو أن يتسع هلا صدره، وأقدمها للقربعض علىم يف التنبيه اء األعزاء لعلها ت 
  .األصول العلمية يف حتقيق النصوص وإثبات نسبتها إىل أصحاا


