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 »ّبحر العوام فيام أصاب فيه العوام«كتاب 
 بني طبعتني

 )∗(مازن املبارك. د

ً جممع اللغة العربية صنعا يف إعادة نرش كتب تراثية كان السلف لقد أحسن
 .ت نسخها منذ أزمانضائه األوائل حققوها ونرشوها ونفدالصالح من أع

ّتب عن دار البينة وصدرت الدفعة األوىل من هذه الطبعة اجلديدة هلذه الك
, وهو »ّبحر العوام فيام أصاب به العوام«م, وكان منها كتاب ٢٠١١بدمشق سنة 

ّكتاب كام يتضح من عنوانه غاص صاحبه يف لغة العامة واستخرج منها ما أصابوا يف 
ًاستعامله منها, وأراد أن يكون كتابه مشتمال عىل ما يعتقد اجلاهل أو النايس أنه من 

 .الناس وليس فيه يشء من الغلطّأغالط عوام 
م وطبعت ١٩٣٧وكانت الطبعة األوىل هلذا الكتاب صدرت عن املجمع سنة 

يف مطبعة ابن زيدون بدمشق, وهي بتحقيق أستاذنا عز الدين التنوخي عضو 
وأما الطبعة اجلديدة فقد أضاف املجمع إليها مراجعة . املجمع العلمي العريب وأمينه

                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )∗(
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 .)١(جلزائري عضو املجمع وأمينهالدكتور مكي احلسني ا
ّ من تأليف الشيخ اإلمام حممد إبراهيم املعروف بريض »ّبحر العوام«وكتاب 

, وهو عامل اشتهر بمؤلفاته يف اللغة ه٩٧١الدين ابن احلنبيل احللبي املتوىف سنة 
غاز وعلوم أخرى متعددة, وقد زادت مؤلفاته عىل لوالتاريخ واإلنشاء واأل

ّحمققه فأستاذنا عز الدين التنوخي, عضو املجمع وأمني رسه, وهو وأما . اخلمسني
ّعامل أديب, عاش متنقال بني الشام التي ولد فيها, وفلسطني حيث تعلم يف مدرسة  ً

, وفرنسا حيث درس الزراعة, ثم عاد »األزهر«ّ بيافا, ومرص حيث تعلم يف »الفرير«
ليم يف عهد امللك فيصل, والتحق إىل الشام وخدم يف اجليش العثامين, وعمل يف التع

                                                           

ضائه األوائل, َّأراد املجمع إعادة طبع عدد من الكتب التي ألفها أو حققها بعض أع )١(
, ألن فيها الكثري من بإعادة تنضيدهاولكن ليس بطريقة تصوير هذه الكتب, وإنام 

ُّ ما نضد للتيقن أنه مراجعةَّلذا كان ال بد من . العيوب الطباعية املتنوعة َّ  مطابقُِّ
, ال املراجعةبعبارة أخرى كان املطلوب . لألصل, مع استبعاد األخطاء الواضحة

ُفلم ينظر املراجع يف املصادر األصلية التي ذكرها ! رق كبري جدا بينهام, والفالتحقيق
 : كاتب هذا املقال, مثل

 . مقدمات رشوح املقدمة اجلزرية−
 . األعالم للزركيل−
 .ّ شذرات الذهب−
 .  أدب الكاتب, وغريها−

ِّولو كلفت التحقيق الختلفت طبيعة العمل  ].املراجع. [ُ
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َبخدمة احلكومة العربية بدمشق, ودرس يف العراق, ودرس ّ  نا علوم البالغة يف كليةّ
ًوحقق عددا. اآلداب بجامعة دمشق ً من كتب الرتاث اللغوي, ونظم الشعر وكثريا ّ

 .م١٩٦٦ما كان يرجتله, ومات يف دمشق سنة 
للكتاب مواضع وقفت عندها, وقد لفت نظري حني طالعت الطبعة الثانية 

ّوسجلت يف هامش الكتاب ما الحظته عليها, ثم عارضتها بام جاء يف الطبعة 
 .ًاألوىل, ورأيت أن أنرش بعضها تعميام للفائدة

 حور اخليام يف رواية خري األنام يف اليقظة واملنام : ٨ ص١ط −١
 .           يف رواية  :١٠ ص٢ط  
 .           يف رؤية  :والصواب  
ّالفوائد السمية يف رشح املقدمة اجلزرية: ٩ ص ١ ط−٢ ّ. 

 ....الفوائد السمية: ١٢ص   ٢ط  
كام جاء يف مقدمات . (ّ الفوائد الرسية يف رشح املقدمة اجلزرية:والصواب  

 .)ويف األعالم للزركيل. رشوح املقدمة اجلزرية
 .ّرشح املقلتني يف حكم القلتني: ١٣ س ٨ ص١ ط−٣

 ... رشح املقلتني:١٠ س ١١ ص ٢ط  
, .. رسح بالسني املهملة, أي ترسيح العينني وإطالق نظرمها:والصواب  
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 .٣٦٥/ ٨ًوقد ورد اسم الكتاب صحيحا يف شذرات الذهب 
 .ّال الدهشية: وجاء يف احلاشية. ُّالدهيشة: ١٥ ص ١ ط−٤

 .ال الدهشية: وجاء يف احلاشية. ُّالدهيشة: ١٥ ص ٢ط  
 .ال الدهيشة: احلاشيةويف . ّالدهشة :والصواب  
 .من يقولومن العرب : ٩ س ١٥ ص ١ ط−٥

 .ومن العرب يقول: ٢ س ١٧ ص ٢ط  
 .ما جاء يف الطبعة األوىل: والصواب  
 .لئن كنت ال تفعل هذا فافعل هذا:  يف احلاشية١٦ ص ١ ط−٦

 .فافعل هذا: ...................... يف احلاشية١٨ ص ٢ط  
 .)٢(قسم ال للرشطأن يكون اجلواب لل: والصواب  
 اًِرسمست: ٢٨ س ١ ط−٧

َّمسترس: ٢٧ س ٢ط    اِ
 ).كام يف الطبعة األوىل(ِ مسترسا :والصواب  
 .ّالطيب: ٣٥ ص ١ ط−٨

 .يبالط: ٣٢ ص ٢ط  
 ).كام يف الطبعة األوىل (ِّ الطيب:والصواب  

                                                           

ًأما عند غريهم فاجلواب للرشط يف كل احلاالت, سواء أكان متقدما . قطهذا عند البرصيني ف )٢(
 ).املجلة (٤٨٨ −٤٨٥/ ٤ لعباس حسن, »النحو الوايف«ينظر . ًعىل القسم أم متأخرا



 مازن املبارك.  د−» ّبحر العوام فيام أصاب فيه العوام«كتاب 
  

١١٣١

 .إذ قد سمع: ٤٦ ص ١ ط−٩
 .قد سمع: ٤٢ ص ٢ط  
 ). األوىلكام يف الطبعة( إذ قد سمع :والصواب  
 . قايلها أعراهبارشح أبيات العز: ٣ س ٥٢ ص ١ ط−١٠
 .رشح أبيات قايلها أعراهبا: ١٥ س ٤٦ ص ٢ط  
 .ويف العبارة غموضكذا يف األصل, : وجاء يف حاشية الطبعتني  

 .رشح أبيات ألغز قائلها يف إعراهبا: وصواب القراءة هو
صحيح, ومل تراجع يف وليس يف العبارة غموض ولكنها مل تقرأ عىل وجهها ال

 .م١٩٥٨يف دمشق سنة ُاألصل الذي نقلت منه والذي طبع 
ّوقد ذكر ابن احلنبيل مؤلف كتاب بحر العوام أن القول الذي يرويه حكاه أبو 

ه َّن العرب, قال يف كتابه الذي ضمننرص احلسن بن أسد الفارقي عن أيب احلسن ع
 ...غامض الصنعة صواهباٍرشح أبيات ألغز قائلها يف إعراهبا, ودفن يف 

بن أسد الفارقي هو صاحب كتاب نرشه أستاذنا سعيد األفغاين واحلسن 
توجيه إعراب أبيات «ًأوال باسم ) جامعة دمشق(وطبعته مطبعة اجلامعة السورية 

إصالح خطأ «ّ ونسبه للرماين, ثم نرش بعد أشهر صفحات عنواهنا »ملغزة اإلعراب 
رشح أبيات مشكلة اإلعراب, «:  تلك النرشة وجعل عنوان الكتاب يف»عنوان

توجيه إعراب أبيات ملغزة اإلعراب : , اله٤٨٧للحسن بن أسد الفارقي سنة 
 .»ه٣٨٤للرماين املتوىف سنة 
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ّوإننا نجد يف كتاب الفارقي كل ما ذكره ابن احلنبيل يف كتابه بحر العوام يف هذا  ّ
 ص ١ط: فمن ذلك ما جاء يف. ّاملوضع ويف غريه من املواضع, فقد نقل عنه غري مرة

 من ٥١وصوابه يف ص . َألهلكها واقتني الدجاجا:  وهو قوله٤٧ ص ٢ وط٥٢
َألهلكها وأقتني الد: كتاب الفارقي وهو ُ  .جاجاَ

. نلقى لديكم: هو قوله و٤٨ ص ٢ ويف ط٥٤ ص ١وكذلك ما جاء يف ط

 .ُيلغى لديكم: وصوابه يف كتاب الفارقي
 من ١٨٥ و١٨٤ من الطبعة الثانية نجده يف ص ١٦وما رواه ابن احلنبيل يف ص 

 من أنه يقال للديك دجاجة مذكور يف كتاب ٤٩وما رواه يف ص . كتاب الفارقي
 ..وهكذا ٢٦٠الفارقي يف ص 

 .وأنت تريد بذلك إبعاده: ١٢ س ٥٦ ص ١ ط−١١
 .وأنت تريد بذلك إبعاده: ٩ س ٥٠ ص ٢ط  
حو ما جاء يف  من الطبعة الثانية عىل ن)ذلك( حذف كلمة :والصواب  

 .الطبعة األوىل
 .)بحور(أدخل الباقي يف قوله : ٨١ ص١ط −١٢

 ).بحور(أدخل الباقي يف قوله : ١٤ س٦٩ ص٢ط
 ).بحور( أدخل الباء يف قوله :هووالصواب   
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 .كام هو منسوب إليه: ١٥ س ٩٦ ص ١ط −١٣
 .كام منسوب إليه: ١٦ س ٨٤ ص ٢ط  
 .)يف الطبعة األوىلكام جاء (, كام هووالصواب   
 .ّحكه دعاين إىل ١ س ٩٨ ص ١ ط−١٤
ٍحكة دعاين إىل ١١ س ٨٥ ص ٢ط   ّ. 
ِحكه (:والصواب    .كام جاء يف الطبعة األوىل) ّ
 .ّفابن قتيبة جييز الضم والكرس: ١ احلاشية ٩٧ ص ١ ط−١٥
 .والكرسّفابن قتيبة جييز الضم : ١ احلاشية ٨٥ ص ٢ط  
 .والفتحّلضم  فابن قتيبة جييز ا:والصواب  

ّوما جيوز يف حركة أوهلا, وقد قال ) الطالوة(والكالم يف هذه احلاشية عىل 
ًباب ما جاء مضموما ( صاحب أدب الكاتب ذكرها يف  إن)٣(املؤلف يف متن الكتاب

 »أدب الكاتب«ًوبذلك يكون ابن قتيبة قائال بضم أوهلا, ولو عدنا إىل ) ّوالعامة تفتحه
والثانية  ,)٤(ثالث مرات, األوىل يف الباب املذكور) الطالوة(ر لوجدنا ابن قتيبة يذك

َباب فعالة (, واملرة الثالثة يف )٥ ()َباب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهام(يف 
 ! للكرس ذكر يف كالم ابن قتيبة يف املواضع كلها وليس)٦()ُوفعالة

                                                           

 .٨٥ ص ٢ط. ّبحر العوام )٣(
 .٣٩٤الدايل . د. ط. أدب الكاتب )٤(
 .٤٢٤ص : أدب الكاتب )٥(
 .٥٥١ص : أدب الكاتب )٦(
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الفهارس «كلها هو ُ ومما يالحظ عىل الطبعتني أن العنوان يف الفهارس −١٦
انظر ذلك ! ( وليس أبجدياهجائي أو ألفبائي مع أن الرتتيب فيها ترتيب »األبجدية

 ). من الطبعة الثانية١١٣ و١٠٠ و٩٠يف ص 
 وهو فهرس األلفاظ ١٠٢ويلحق هبذه املالحظة أن ترتيب الفهرس يف ص 

ليه أن جاء بحسب ورودها يف فقرات الكتاب, وليس يف ذلك نفع للقارئ; ألن ع
ًيقرأ الفهرس كله بحثا عن لفظة يريدها ًولو رتب ترتيبا هجائيا !! ّ بحسب أوائل ّ

 .نفعاأللفاظ لكان أوىل وأ
ًوكذلك جاء فهرس القوايف مرتبا بحسب ورودها يف فقرات الكتاب, وكان 

 ).١١٣انظر ص (األوىل أن ترتب عىل حروفها ليسهل الرجوع إليها 
حممد القزويني, ( بعد ٩٨ فهرس األعالم ص يف) حممد بن عمر(وجاء اسم 

ًوحقه أن يكون قبلهم مجيعا) وحممد بن مالك, وحممد املعري ّ. 
ة كتب وضعها أصحاهبا إلصالح لغة لوبعد فكتاب ابن احلنبيل حلقة يف سلس

ُالعامة والتنبيه عىل ما يقبل منها, وهي سلسلة عرفت منذ بدأها الكسائي املتوىف سنة 
 تصدر إىل يومنا هذا عىل تفاوت بينها يف احلجم واملنهج  وما زالته١٨٩

واملضمون, وكتاب ابن احلنبيل واحد منها, فرحم اهللا مؤلفه, ورحم حمققه, وبارك 
 .ًيف حياة مراجعه وجزاه خريا


