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التصعااصولا(

الرتيرلر!%لمحه

لاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو،فيهمباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

لآوعلىمحمدعلىصلاللهم.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريك

كمامحمدآلوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمآلعلىصليتكمامحمد

مجيد.حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركت

بعد:أما

بهوفواإذامماالقديمةالكتبلطبعالمتصدينعلىفيمارسالةفهذه

علىالسلفآثارواحياءفيه،لامانة1والعلمخدمةمنعليهمماأدوافقد

وهي.العلمأهلبهايثقلانلحةصامطبوعاتهموتكون،اللائقالوجه

وخاتمة.أبواب.)1(و..مقدمةعلىمرتبة

.الابوابلعددبياضاهناالمؤلفترك(1)



النصوصوتصععالتعقيقف!رسانلمجمولح

لمقدمةا

فيويحفظالعلماء،أفواهمنيتلقىالإسلامصدرفيالعلمكان

فلاحفظهبجودةيثقمنمنهم،الكتابةفيمختلفينالناسوكانالصدور.

منومنهم،الكتابيمحوثمليتحفطهيسمعمايكتبمنومنهمشيئا،يكتب

الحاجة.عنديراجعهحتىكتابهويحفظيكتب

الناسفأطبق،الكتببعضوصنفتالاسانيد،وطالت،العلماتسعثم

ويحفظونيكتبونوإنما،الحفظعلىيحرصونأكثرهموكان.الكتابةعلى

فإذا،يحفظلامنومنهم.الحاجةعنديراجعونهاثممنها،ليتحفظواكتبهم

كتابه.منروىعنهللأخذاحتيج

نأإلاكتابهمنأحداأحدهميمكنفلا،كتبهمحفظفييبالغونوكانوا

له.فيسمحبرجلوثوقهيشتدأو2[]ص،بحضرتهيكون

مكةمنيخرجأينمن:باب،الحجكتابفي"البخاري"صحيحوفي

لو:يقولسعيدبنيحمىسمعت:يقولمعينبنيحمى"سمعت]1576[:

واعنديكانتكتبيلياباوما،ذلكلاستحقفحدثتهبيتهفياتيتهمسدداان

مسود".عنلى

علىوذلك،ايديهمبخطعليهايعتمدونالتيالعلماءكتبوكانت

وجه:ا

ينقلهاو،نفسهالكتابذاكيحفظثميكتبوالطالب،الشيخيمليفد-

فيحفظه.اخركتابلىإ



التصععأصولا(

ثم،فيحفظالشيخإملاءفيحضر،حفظهبجودةالطالبيثقوقد-

حفظه.مافيكتببيتهلىإيرجح

نسخةمنينقلاومنه،فينقلبحضرتهبكتابهالشيخلهيسمجوقد-

كانفإن؟الشيخعلىكتبهمايقرأثم،الشيخعنصاحبهاكتبهاقدأخرى

إصلاحهلىإيحتاجماصلحو،الطالبكتبهماباستماعاكتفىحافظاالشيخ

يحفظالشيخيكنلموإن.عليهوأملاهالطالبكتابأخذاو،حفظهمن

أصلهمنالشيخيمليبانإما؟الطالبكتبهماله)1(فقابل،أصلهأخذ

أصله.فيينظروالشيخنقلهمنالطالبيقرأبانوإما،نقلهفيينظروالطالب

يكتبولمعليهالقراءةأوالشيخإملاءفحضر،بعضهمتسامحوربما-

ذلكبعدثم.ذلكقبلكتبأوالسماععنديكتبمنمعهكانولكنهو،

عنه.فينقل،صاحبهكتابعلىيكتبلمالذيذاكيعتمد

أصلمنالطالبينقلوانما،قراءةولاسماعهناكيكنلموربما-

فإذا؟الشيخعلىيعرضثم،عليهقرئاوالشيخقراهقدفرعمناو،الشيخ

لىإيحتاجماوأصلح3[]ص،النقلهذاتصفحلعلمهحافظاالشيخكان

عنه.بروايتهلهواذنالطالبناولهثم،الإصلاح

لهواذن،اصحابهلبعضفوهبه،كتبهبعضعنالشيخاستغنىوربما-

عنه.يرويهأن

عنه.يرويهانلهذنو،اصحابهلبعضبكتابهالشيخوصىوربما-

رواهمااخرطالبكتابمنالطالبينقلانهذامنمحاتساواشد-

"."عليهاو""بهوالمقصود:،الاصلفيكذا(1)
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فأرويهرو]يتك،منهذا:فيقولبكتابهالشيخلىإيجيءثمحي،شيخعن

مثلوكان.عليهقرئولا،يقرأهولم،الكتابيرلمأنهمع؛نعم:فيقولعنك؟

وثقفإذا،والثقةالعلمأهلمنكبيراالطالبكانإذمثلهيتفقوانمانادرا،هذا

أجازه.=ومعرفتهوإتقانهبعلمهالشيخووثق5،عندلثقتهصاحبهبكتاب

الاسانيدوطالتنسخها،واشتهرت،المصنفاتكثرتلمالكن

للطالبالشيخيجيز.الاجازةفيالناستوسمع=الهمموضعفت،وتعددت

نسخةرأىولا،سمعهولا،قرأهولا،منهنسخةعندهيكنلموانالكتاب

عنفبحثوعنه،الروايةلىإالناساحتاجالطالبهذاعمرطالإذاثم.منه

عنه.5وروو،عليهفقرأوا،الكتابذلكمنبهايوثقنسخة

نيالثاهذايجيزورجلا،يجيزفقد.منهبالاستجازةبعضهماكتفىوربما

يقروونهااوالناسعلىفيمليهاالكتابمنبنسخةالثالبهذافيظفرثالثا،

نأمعذلك؛وغيرمصنفاتهفيوالنقلوالفتوىالقضاءفيعليهاويعتمد،عليه

.الكتابمن4[]صنسخةولابل،النسخةتلكيريالمشيخهوشيخشيخه

لهيولدولمنوللرجلللأطفاليجيزونكانواحتىذلكفيوتوسعوا

ومروياته!مصنفاتهجميععصرهأهللجميعأحدهميجيزوبعد،

الامروانحصرلها،روجلاصورةالاخرفيالروايةصارتلجملةوبا

:درجاتعلىبالنسخةوالثقةبها.موثوفاالنسخةتكونانفي

علىهوقراهااو،عليهوقرئتالمصنفبخطتكونأناعلاها:-

فيها.النظركررأو،الناس

معثقةوقابله،المصنفأصلعنفرعاتكونأن:ذلكودون-

المصنف.
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أصلعلىثقةوقابله،المصنفأصلعنفرعْاتكوننهذا:ودون-

غيرالمصنف.اخرثقةمعالمصنف

المصنف.معثقةقابلهفرععلىثقتانقابلهقدفرعْاتكونان:ودونه-

بالنسبةبهالثقةضعفتالمصنفأصلعنالفرعبعدكلماهكذا،ثم

لاالاصلعلىقوبلوانالفرعأنمنالعادةبهقضتلماوذلك.قبلهمالىإ

منها:،اسبابولذلك.مواضعفيللأصلمخالفةعنيخلو

يميزوانمامنها،الحرفينصورةتتحدالحروفأكثرفان؛التصحيف

معوالراء،الذالمعوالداللحاء،امعوالخاءلجيماوذلك.النقطبينهما

معوالعينالظاء،معوالطاءالضاد،معوالصاد،الشينمعوالسين،الزاي

فيفاكثرالحرفانيتحدماومنها.السينمع""بثينتهاحرفمنوثلاثة،الغين

والفاءالخاء،مع5[]صلجيماوذلك.النقطبصورةالتمييزوإنما،الصورة

نإحتى؛الشينمعمنهاوثلاثة،الباقيمع"بثينته"أحرفمنوكل،القافمع

وجه.الافثلاثةمنأكثراحتملتتنقطلمإذا""بثينتهالكلمةهذه

أحديعينقدوالسياق،اللغةفيلهامعنىلاالوجوهتلكأكثر:قيلفان

معنى.لهاالتيالمحتملات

والسياق،غيرهوفيالمثالهذافيمعنىلهاالمحتملاتمنكثير:قلت

فييكونانيامنلامتحرياكانإذاوالناظركثر.أووجهينيحتملماكثيرا

إحاطتهلعدمهوجهلهوإن،السياقيناسبمعنىلهماالمحتملةالوجوه

وأشجرةاسمالكلمةتلكأنيقتصدإنماالسياقكانإذاولاسيما؛باللغة

الشجرأسماءلكثرةشيئا،يغنيلاالسياقهذافان،إنسانعلمأوموضععلم

منها.الغريبوكثرة،والناسوالاماكن
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العلم"كل(:9()1)صوالشعراء""الشعركتابفيقتيبةابنقال

لىإحوجهو(،الضابطينالعلماءأفواهمنالتلقي)يعنيالسماعلىإمحتاج

المختلفةللغاتوالغريبةالألفاظمنفيهلماالشعرثم،الدينعلمذلك

لافانك؛لمياهووالمواضعوالنباتالشجروأسماء،الوحشيوالكلام

وهماو"ساية"""شابةبين-تسمعهلمأنتإذا-الهذليينشعرفيتفصل

،الكراثوعروان)3(6[]ص)2(،نبايعحزمفيبمعرفتكتثقولا،موضعان

شماه]و)6(وتضارعودفاق)5(،ترحسدو،خلحةسدو)4(،عسقىو"
.-هـ.سسي

."...الغريبمشتقيلحقكماوالذكاءبالفطنةيلحقلالانههذا[؛

.الألفاظبعضفيالخطأفيهيقعمماأمثلةذكرثم

والمختلف""المؤتلفكتابهأولفيالمصريسعيدبنالغنيعبدوقال

إسحاقأباسمعت:قالالحنيفيعيسىبنموسىعمرانأبو"أنبأنا2(:)ص

لأنه،الناسأسماءبالضبظالاشياءلىأو:يقولالنجيرمياللهعبدبنإبراهيم

".عليهيدلشيءبعدهولاشيءقبلهولا،القياسيدخلهلاشيء

منها.لحاصرتينابينوما83(82-/1)شاكراحمدطبعة(1)

"."تبايعكانهعنهالمنقولفيووقع.وغيرهياقوتضبطه.النونبضم"نبايع"2()

[.لمؤلف]ا

[.]المؤلف.بفتحها:وقيل.العينبضم)3(

القافوضمالباءوفتحالعينبفتحالشعرفيجاءلكنجعفر.بوزنعبقرقالوا:4()

[.]المؤلف.البلدانمعجمفيذلكتوجيهانظرء.الروتشديد

[.]المؤلف.خطأ""دقاق:الاصلفي)5(

حبيب.ابنعنياقوتنقلهضفها،لتانيلوجهوالراء.بكسرالاصلفيضبطكذا)6(
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مشاهدهوكما،ينقطأنحقهمانقطيتركونماكثيراالقدماءوكانهذا،

علىواتكالا،الكتابةلسرعةإيثارايدعونهوانما؛القديمةالنسخمنكثيرفي

الاسماءفيحفظونالعلماء،أفواهمنبالسماعالكتبيأخذونالعلمأهلأن

العلملطالبيلجاءإالنقطتركيتعمدكانالعلماءبعضيكونوقدبضبطها.

منمنقوطاكانوما.الصحفعلىيتكلواكيلاالعلماء،أفواهمنالسماعلىإ

والنقطتان،بالنقطتينالنقطةفتشتبه،النقطفيهيشتبهماكثيراالقديمةالنسخ

أنهفيظن،لههو7[]صالذيالحرفعنبعيداالنقطمنكثيرويقع.بالثلاث

وأ،الاعلىالسطرفيفوقهأو،يسارهأو،الحرفذلكيمينعناخرلحرف

الاسفل.فيتحته

يتركوقد.فيخطئ،برأيهالاصلفيينقطلممابعضينقطقدوالناقل

حرفنقطيجعلوقد.بعدهمنلخطأسبباذلكفيكون،منقوطهومانقط

الاصلمنلهتراءىماعلىبناء،تحتهأوفوقهأويسارهأويمينهعنلغيره

له.هوالذيالحرفعنالنقطلبعد

وكلمةباخرحرففيهايشتبهالاصولمنكثيراان:نيالتاالسبب

وذلك.مختلفةالخطوضعأصلفيلحروفاصوركانتوإن،بأخرى

ماويفترق،الافتراقحقهمامنهفيلتصق،قرمطتهأو،رداءتهأو،الخطلتعليق

غيراو،الناقليعرفهلااصطلاحاالاصللكاتبلأنأو؛الالتصاقحقه

نسخفيالتحريففيهاوقعالتيالكلماتبعضهناأثبتهذاولبيان.ذلك

علىالتعاليقمنالتقطتها،عليهالتعليقفيعليهاونبهت،"البخاري"تاريخ

ماصورةأولاأذكر.المطبوع""التاريخمنالاولالمجلدمنالاولالقسم
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الثاالسطرفياكتبثمسطر،فيخطأالنسخفيوقع

فيها:الصواب

يمانيالحنفيالسجودعثمنالنمرهام

يماميالجعفيالسحورعمراليمنمسافر

عمرنشيطبنيزيدوائلفقالالذهلي

عمقسيطوابنيزيدليلىيقالالذهكي

العزييشفىالسكريستمعلىسمع

القنويتعاليشكريئنتينيعلىمع

محمدمثمالزببرأبوالسعيديصيح

عمروضيثمالزبيديابنالسعديصبيح

العامريمحمدأخبرناالحدسينأبيهجببر

المعافريعمرأباالمجذمينأمهحنين

الملكعبدبسامالرحمنعبدوثمانينمعتمرمعاذ

اللهعبدهامالرحيمعبدومأتينمعثرمعان

عقبةمسلممسلمةلمساقريمقرير

عصمةسلمةسلمةبسامقرينقرين

سعبةزيديعفوردليمالتميميلحضرةا

سيدزبريعقوبدليةالتيميلحكرةا

البصريينإسمعيلبشرسليمالمخزوميسليمن

المصرينإسحاقمثرسليمنالمخرميسلمى

بكيرأبوسيعدعنعكرمةالقطانكديرالمنهال

مكينأبووسعيرعكرمةالقصابكريزلموالا

القطيعيخثعماللهعبدلانباريامزيد

الغطيفيجعثململكاعبدويلابناابديل

هوماالكلمةتحتني

8[عقية]صطويع

عتبةطريح

(1)قدامةبنعلياليمامي

قدامةعنعلياليماني

نميرلهديرامحمد

شمرالهريرنجيح

جعفرسيدقيى

جعدةسفينعتيق

)2(-
سالهوقرانعقبه

لةرساوقرأعتبةمحمود

ثقةلعدوية

يعدالعذرية

شيبةمحمدوزيد

سمينةوزيربنمحمد

9[]صسويدالطفيل

شعوذالفضيل

عبدالرحيم

عبدالرحمن

عبدالحميدعنبسة

عبدالصمدعبسة

عكسه.وكذا"عن"،:لصوابو""بنوقوعمن[الاصلفي]كذاكثيرهذامثليتكرر(1)

[.]المولف

.الاولالسطرفيسبق)2(
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منهاكلصورة""بثينتهمنالاولالاحرفالخمسةان:الثالثالسبب

يكتفىماوكثيرا،تتركماوكثيرا،النبرةتخفىمافكثيرا،واحدةنبرةتراهكما

وبشرسيد،وأسدفيشتبهبعدها،والذيقبلهاالذي:الحرفينبينبمدةعنها

الله،وعبيداللهوعبدوسعيد،وسعد،وحسينوحسنوجبير،وجبروبشير،

ذلك.وغير

السطوربينأوالاصلبحاشيةيرىقدالناقلأن:الرابعالسبب[01]ص

يخطئوقدفيدعها.حاشيةيراهاأو،المتنفيفيدرجهالحقافيظنهاعبارة

لحق،أنهاظنهفييصيبوقد.عكسهأو،حاشيةوهيلحقايطنها:ظنهفي

موضعها.غيرفيفيضعها،المتنمنموضعهافييخطئولكن

ماوكثيرا،العباراتبعضيكررونماكثيراالنساخأن:لخامساالسبب

ينظرنظيرتها:لىإكلمةمنالنظرزيغعنذلكيكونأنوالغالب.يسقطون

الاصلعننظرهيصرفثم،عبارةفيأخذالاصلفيعليهلممليأوالناسخ

علىبصرهفيقع،الاصلعلىببصرهيكرثم؛النقلفيالعبارةتلكفتتكتب

بعدها.مافيأخذإياها،فيظنها،الكتابةفيإليهاانتهىالتيالكلمةمثلكلمة

يليهالذيالسطرفيوبازائهاسطر،فيكلمةكانتإنهذامثليتفقماوأكثر

ولكن،جملةينظربلبكلمةيكتفيفلا،النساخبعضيحتاطوقدنظيرتها.

مرارا.الواحدةلجملةاإعادةالأصولفييتفقماكثيرا

منالثالثالمجلدمنالاولالقسممنأوراقا-أحببتإن-تصفح

نبهالتيالمواضعوتأمل،المعارفبدائرةالمطبوعحاتمبيأابنكتاب

الاخصوعلى،تقدممالكيتضحالاصلينحدمنسقوطهاعلىالمصحح

26.و23و22و18و16و15و12و11و9صفحات
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علىقياسهيمكنكولكن،المصححعليهينبهفلمالتكرارفأما

واحد.سببهمالان؛الإسقاط

الاصلكانإذابماوذلك.السمعيالتحريف:السادسالسبب[أأ]ص

تتقاربالحروفمنكثيرافان؛يكتبلناسخو،الناسخعلىيمليرجلبيد

معكالهمزةالاعاجم،ولاسيماالناسبعضألسنةفيتتحدبلمخارجها

السينمعوالثاءوالطاء،الدالمعوالتاءالفاء،معوالباء،القافومعالعين

يمليفقد.ذلكوغيرالهاء،معلحاءوا،والكافالقافمعلجيمواوالصاد،

ذلك.علىوقس،أتانا""الناقلفيكتبها،"أطعنا"المملي

فيملي،والوصلبالفصلالتمييزوانما،بكلمتينكلمةلفطيتحدوقد

عكسه.أو،"إنجاز"الناسخفيكتبها،جاز""إنمثلاالمملي

سمعو""القول"سمعالفطفيتحد،الوصلفيتسقطالمدوحروف

ذلك.علىوقس؛"القومو"ادع"القومادعوا"وكذا،"القول

وأفيزيد،برأيهيتصرفقدعليهالمملىأوالناسخأن:السابعالسبب

يغير.اوينقص

"ذكره:هلالبنسالمعلىالكلامفي6()3/"الميزان"لسانفيوقع

رضيالصديقبكرأبيعنيرويالناجي:فيهوقال"الثقات"فيحبانابن

".القطانسعيدبنيحيىعنهروىعنه،لىتعاأ[2]صالله

ابيعنيروي،الناجيهلالبنسالم")1(:"الثقات"فيوالذي

الناجيالصديقوأبو."القطانسعتدبنيحيىعنهروى،الناجيالصديق

.(904)6/حيدرابادطبعة(1)
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عمرو.بنبكراسمهمشهورتابعي

عن"حدث:الجعابيعمربنمحمدترجمةفي")1("الميزانفيووقع

".القاضييوسفوأبيسماعةوابنلحسنابنومحمدحنيفةأبي

عنهاللهرضيحنيفةأبيعنحدث"322(:)5/"الميزان"لسانوفي

(".القاضييوسفوأبيسماعةبنالحسنبنمحمدو

بنالحسنبنومحمدخليفةأبيعن"حدثهو:إنماوالصواب

".القاضيويوسفسماعة

سماعةبنالحسنبنمحمد"سمع(:.13)3/"الحفاظ"تذكرةوفي

".الجمحيخليفةوأبا.و..القاضييعقوببنويوسف

الانسانفكرعلىكلمةتستوليقد.الذهنيالتحريف:الثامنالسبب

قلمه،أولسانهلىإهيسبقتيكتبأوغيرهايمليأنحاولفاذا،وتشغله

مرارا.هذامثلليجرىوقديشعر.لاوهويكتبها،أوبهافينطق

علىالفرعيقابللمفان.الغلطفيالناسختوقعوغيرهاالاسبابفهذه

باختلافتختلففالمقابلةقوبلوان،الفرعفيالاغلاطبقيتالاصل

كله،ذلكومع.والاحتياطوالتثبتوالمعرفةالعلمفيالمقابليندرجة

.أغلاطتبقىأنهافالغالب

كما،للمقابلتتفققدأنهاعلمتالمتقدمةالاسبابتدبرتأنتواذا

علىقوبلتالتيالقديمةالنسخنجدأنناذلكعلىوالبرهان.للناسختتفق

.(131)1325/3سعةالخانجيطبعة(1)
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منفيهانجدثم،الاصولتلكعلىقوبلتفروععلىاو،المصنفيناصول

لىإفاعمداليقينعينأردتواذا.المصنفمنليسأنهنعلمماالاغلاط

ثم،الاصلعلىبمقابلتهارجلينوكلف،نسخةمنهواستنسخ،قديمأصل

النتيجة!نظرو،التامبالتدقيقاخرىمرةالاصلعلىأنتقابلها

تناقلتهاقدتكونأنلابدومقابلتهانسخهابعدالقديمةوالنسخهذا،

بعضهميكونوقد،والمطالعينالقارئينأنظاروتعاورتها[13]صالايدي

وربمابل،ذلكفييخطئوقدوتصحيحا،إصلاحايراهبمافيهاتصرف

الاثباتبينليسانهترىلااو.الخونةاوالجهلةبعضفيهاغيرقديكون

ربمابل،ذلكيظهرولاحكهأوزيادتهيسهلوقدالنفيحرفإلاوالنفي

نقطة.اونبرةأوالفزيادةالمعنىقلب

بخزانةالمحفوظةالنسخةفيوقعماالجهلةلصرفمنرأيتوقد

فيوذلك(1[)]528الورقةفي]278[رقمتحتإستانبولفيكوبريلي

نأجاهلحاول،موضعينفيوذلك،اللهرحمهحنيفةبيأالامامترجمة

فيمابقيبلذلك،لهيتمفلم؛يخالفهمامحلهويكتب،الاصلفيمابطمس

عليهااطلعقدالاصولمنعدةراينافقد،قليلهذامثلولكنلائحا.الاصل

لماإنكارهفيهايطهرحاشيةعليهيكتبأنأمرهوغايةفيها،مابعصلينكرمن

سبحانهلوعدهمصداقاوجلعزاللهاياتمن-تدبرتإذا-وهذا.الاصلفي

ذلكمنويلزم،فبمعناهبلفظهيكنلمإنالسنةيتناولو"الذكر"الذكر،بحفظ

الحمد.ودلهوغيرها،كاللغةللشريعةحفطفيهماكلحفظه

النسخةلرقمبياضاالمؤلفتركوقد.حاتمبيالابن"والتعديللجرح"اكتابمن(1)

.(4/1/944،054)المؤلفبتحقيقالمطبوعوانظر.لورقةو
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يحتاطونالسلفكانالجهلةأوالخونةبعضتصرفلاحتمالوكأنه

"وقال:"التهذيبتهذيب"منالاوزاعيترجمةوفي.الكتبشأنفي

)يعنيكتبهاحترقت:صحيحهفيعوانةأبورواهفيمامسلمبنالوليد

مننقلتبنسخ)يعنيبنسخهارجلفأتى[14]صالرجفةزمن(الاوزاعي

هذهأن)يعنيبيدكإصلاحكهو(:للأوزاعي)يعنيلهوقال(الكتبتلك

فما(مخالفةمنفيهمافيهاصلحتو،انتوقابلتها،كتبكمننقلتالنسخ

مات".حتىمنهالشيءعرض

شيئا.منهاروىولا،النسخبتلكيعتدلماللهرحمهالاوزاعيأنيعني

فلم،بالثقةيعرفهلالعلهممنغيرهيدتحتمدةبقيتقدلانهاذلكوإنما

يطهر.لموانتغييرفيهاوقعيكونأنيامن

منينتسخانهوالعادة.الطبعدوريجيءثم،الخطيةالنسخحالهذا

وجدإنثمأصلها،علىتقابلثم،للطبعمسودةتكوننسخةالقلميالاصل

ينظرثم،أصلينمنأكثرعلىتقابلوقد،عليهالمسودةقوبلتاخرأصل

ثمانييومكلفيركبونالحروفمركبيلىإتدفعثم،المصححفيها

لىإالتجاربوترسل(.)بروفالتجاربعليهاويطبعونمثلا،صفحات

المركبين،لىإيكرانهاثمفيها،ويصلحانالمسودةعلىيقابلانهارجلين

.الحروفألواحفيفيصلحونه،التجاربفيالمصححأصلحهمافيتتبعون

لىإويرسلونها،اخرىتجاربالالواحتلكعلىيطبعونالإصلاحوبعد

التجاربفيصلحهماالمصححفيتتبع.الاولىالتجاربمعالمصحج

يصلحلمماالمواضعمنوجدفإن؟الثانيةفيأصلحأوينظرالاولى

إصلاحفيهاكانفإن.المركبينلى![1ه]صالثانيةالتجاربوأعاد،أصلحه
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لىإوأرسلوهاثالثةتجاربعليهاطبعواثم،لحروفاألواحفيأصلحوه

المصحح.

علىالثالثةهذهمقابلةالمصححونيعيدأن1(مطبعتنا)فيوالعادة

الثالثةالتجاربردواثمأصلحوه،الاصلاحلىإيحتاجمابقيفان،المسودة

ثم،الحروفالواحفيصلحوهإصلاحاف!اوجدوافان.المركبينلىإ

لىإالثالثةالتجاربمعبهابعثواثم،رابعةتجربةالالواحعلىطبعوا

فيهاأصلحتالتيالمواضعيتتبعالثالثةالتجاربفيفينظرالمصحج،

علىكتبكلهاأصلحتقدالمواضعتلكرأىفإن؛الرابعةفيوينظرها

الاخير.بالطبعفيحكمالمديرلىإفترسلتصحيحها،تمقدأنهالكراسةتلك

ناسخأنعلمتالخطيةالنسخحالفيتقدمماتدبرتإذانتو

كانإذاولاسيما،كثيرةمواضعفييخطئأنلابدالاصولأحدمنالمسودة

مقابلةأنايضاوتعلم.الخطرديءعنهالمنقولالاصلكانأوالعلمقليل

العلمفيالمقابلينحالباختلافتختلفأصلهاعلىالمسودةهذه

تدريولا،كذلكاخرأصلعلىالمقابلةوأن،والتثبتوالامانةوالمعرفة

فترحمه،المصححلىإالنظريتجهثم.النسخباختلافيصنعأنعسىماذ

لعلهاالتيالمسودةناسخغلاطوالنسخأغلاطمناجتمعقديكونلما

ناقصالمصحح16[]صيكونأنالكتابعلىتشفقثم.المقابلةبعدبقيت

لماو،الامانةضعيفاو،الدعوىعريضذلكمعكانإذاولاسيما،المعرفة

مالىإتلتفتثم.الكافيالوقتلهيفسحلمأو،الكافيةالمعاوضةلهيدفع

.المسودةعلىالتجاربمقابلةتكونوكيفالمركبونيصنعهانعسى

العثمانية.المعارفدائرةمطبعة:يعني(1)
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منبالثقةلىوأوأصحالمطبوعيجيءأنيرجىكماأنهلحاصلوا

أصلمنأغلاطاكثرأوأردايكونأنيخشىفانه،الخطيةالاصولجميع

فيهمافهالنيالمطبوعةالكتببعضفينظرتهذا.جربتوقدمنها.واحد

؛الكتابذاكعنهطبعالذيالخطيبالاصلظفرتثمالاغلاط،كثرةمن

أكثرها.منأقللمإن،الاغلاطمنالمطبوعفيمماكثيرمنبريءهوفإذا

هذا،مثلمنالسلامةالقديمةالكتبلطبعالمتصديأرادفإذا

ورواجالسمعةوحسنالعلمخدمةمن،المنشودةالغايةعلىلحصولوا

لى.تعااللهشاءإنالاتيالنظاميتبعأنإلاعليهفما-المطبوعات

!!!
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الأولالباب[17]ص

العلميالتصحيحقبلالتيالأعمالفي

دطبعكتابانبناب:الأولالغمل*

الربح،يؤثرفالتاجر:مختلفةالقديمةالكتبطبعفيالناسأغراض

ذاككتبيطبعأنهفمذهبهأهلاوقبيلتهاومؤلفذريةمنكانومن

ملكفيتكونوقدفنه،كتبيرخحالفنونمنبفنوالمغرمالمولف،

ومنغال؛بثمنالنسخةمنهلتشترىطبعهلىإفيدعوكتابمننسخةالرجل

فينبغي.مساعدتهعلىغيرهحملفييسعىالاغراضهذهمنغرضلهكان

العلماءكبارمنعلميةهيئةلىإالرجوعللطبعالكتبانتخابعند

المتفننين.

بالايعازوذلك،العظمىالمهمةبهذهيقومبمصرالازهرأنلووحبذا

مكاتبمنموضعهاوبيان،تطبعلمالتيالمهمةللكتبعامفهرسبجمع

العلماءكبارهيئةعلىيعرضثم؛النسخوصفمنتيسرمامعالعالم

الفهرسينشرثم،الطبعتقديمواستحقاقالاهميةفيمراتبعلىلترتيبها

علىيجرواأنالكتبطبعفيالراغبينلىإويتقدم،الترتيبذاكمرتبا

اسمهلتقيلمالهيئةيراجعأنعليهكانكتابطبعأرادمنكلثم.ذلكحسب

تنبيههأو،الكتابطبعالتزمقدغيرهأنإبلاغهمثل،يلزمبماوتعرفهعندها

ذلك.وغير،الفهرسفيماعلىزيادةكثرأونسخةعلىالهيئةاطلاععلى

فيالغلطومن،الانتخابفيالخطأمنالطبعفيالراغبونيأمنوبهذا

للعلممصلحةذلكوفي.النسخمواضعويعرفون،يطبعلمالكتابأنظن
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بعمد.حدلىإالتعاوندائرةتوسيعويمكن.المطابعولاصحابوأهله

امور:الانتخابفييراعىأنوينبغيهذا،

لنشرهيكونأنيرجى،الفائدةكثير،النفععظيمالكتابيكونأن-1

ونشرطبعقديكونلاأنذلكلازمومن.ونشرهالعلمإحياءفيعظيمأئر

عنه.يغنيكتاب

فالأهم.الاهميقدمأن2-

نسختانالقلميةالكتابنسخمنالطبعملتزممتناولفييكونأن3-

نسخةإلامنهاتوجدلاالتيالعزيزةالكتبإلااللهم،الاقلعلىجيدتان

العالم.فيواحدة

الواجبداءيقتضيهاالتيالنفقاتلبذلمستعداالملتزميكونأن-4

منالناسمنفإن.ذلكوغير،ينبغيكماوتصحيحه،النسخاستحضارفي

ذاتضيقبهيقعدثم،العملفيفيشرع،المهمةالكتببعضلطبعيتصدى

الكتابمنهايضجهيئةعلىالكتابفيطبعيجب،ماتوفيةعنالنفسأواليد

وأهله.والعلم

للنقلنسحةانتخاب:الثانيالعمل*

مسودةتكوننسخةالقلميةالاصولبعضمنتنتسخأنالعادة

لىإذلكفيؤدي،رديئةنسخةمنالمسودةتنتسخفقد.فالظبعللتصحيح

الاخرىالنسخعلىالمقابلةمنذلكبعدفيماوصعوبتهالعملكثرة

التيالنسخةتكونأنفينبغيضررا؛شدهومالىإيؤديوقد،والتصحيح

:المسودةمنهاتنتسخ
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الخط.واضحة-1

أمكن.ماوالبياضاتالخروممنسليمة2-

الصحة.جيدة3-

الطباعة.بأعمالخبيربالفنعارفلمعايتصفحهابأنبهذايوثقوإنما

للمسودةناسخانتخاب:الثالثالعمل[أ9]ص*

:يكونانينبغي

الخط.واضح-1

بأمانته.موثوقا2-

.الكتابفنفيالاخصوعلىالعلمفيمشاركا3-

الصحة.علىمنهينقلالذيالاصلقراءةعليهيسهل4-

والوقتالكافيةبالاجرةلهيسمحأنفينبغيمستأجراكانإذا-5

يحملالوقتوضيق،التهاونعلىيحملالاجرةقلةفإن،الكافي

.الإخلالمظنةوهوالاستعجالعلى

الموهنسخ:الراببعالعملول

أمور:الناسخيلزم

التخاريحيسعكافيابياضاالسطوروبينالحواشيفييدعأن-1

ذلك.مقدارفيالمصححيراجعأنوينبغيوغيرها،والالحاق

يشتبهفقد.الاشتباهفيهايومنمفصلةواضحةالكتابةتكونأن2-

ويقع؛بالنقطتينوالنقطة،بالعلامةوالنقطبغيرها،وعلامةباخر،حرف
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يتوقىأنفعليه-العلاماتأوالنقاطأوالحروفبعضموضعفيالاشتباه

ذلك.

ينقصه،ولا،باجتهادهشيئايزيدفلا.الوجهعلىالنقلهمهليكن3-

)صح(التصويبكلمةمثلوالعلاماتوالنقطالشكلحتىيغيرهولا

لجملة،اتماموعلامة،الاهمالوعلامة)ص(،الشكعلامةوهووالتضبيب

اختلافوعلاماتلى(،إ-الاالنفيوعلامةوالتاخير،التقديموعلامة

ذلك.وغيرالنسخ

الاصلفيكمايصورانلهتيسرإنبلمشتبها،يوضحلا02[]ص-4

بياضا.فليدعوالافليفعل

ولينبهفليثبتهاعليها،مضروباعبارةأوكلمةالاصلفيوجدإذا5-

واحكاراىإذاوكذلك.الاصلفيعليهامضروبأنهاعلىالحاشيةفي

جملةأوكلمةفيارتابإذاوكذلك.الحاشيةفيعليهنبهوتغييرامحوا

أيضا.عليهافلينبه،الاصلخطغيربخطتكونأنيخشى

بل،الاصلفييدرجهافلابالهامشأوالسطوربينزيادةوجدإذا6-

إلااللهم،الاصلفيكذلكأنهاعلىبالحاشيةوينبهموضعها،مثلفييثبتها

وبعدهاريببلاالاصلكاتببخطتكونكانصحيحلحقبانهايثقأن

واضحة.الاصلمنالالحاقموضعوعلامةنحوها،او"أصل"صح

وكتابةإنسانإملاءفإن.مباشرةالاصلمننقلهيكونانينبغي7-

السببفيالمقدمةفيبيانهتقدمالذيالسمعيالخطأمنهيخشىاخر

الخامس.العملفييأتيكماذلكغيرمنهويخشى،السادس
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فيالناظرعلىيخشىماالخامسالسببفيالمقدمةفيمر8-

للناظريكونأنفينبغيالخطأ،من-الممليأوالناسخكانسواء-الاصل

مسطرةاتخذلووحبذا.إرادتهبدونموضعهاعنتحولهامنيؤمنعلامة

معهاوتكون،الاصلورقةعرضبمقدارطولهايكون!اهكذا

تحتالصفيحةفتدخل.الطرففيبلولبإليهاتضئمبطولهاصفيحة

السطرمنأسفلالمسطرةفتكونفوقها،والمسطرةنقلها،يرادالتيالصفحة

إليهاينتهيالتيالكلمةعقبالمنتصبوطرفها،إليهينتهيالذي21[]ص

.نظرةكلبعدتحولوهكذا.ليكتبهالناسخيتحفظهفيما

فلاالاصلمنإليهانتهىالذيالموضعالناسخعلىاشتبهإن9-

كتبهمااخرهيالتيالاخيرةالكلمةمثلالاصلفييرىبانيكتفيانينبغي

بل،الكلاممنكثرأوموضعينفييقعقدذلكمثلفان،الجملةولابل

أكثر.أوسطرينأوسطربمقابلةيستظهر

الوقتفييعودثمالاصليطويأنوأرادالكتابةوقتانتهىإذا-01

موضعفيالاصلويحفظبحالها،المسطرةيدعأنفالأولى،للكتابةالثاني

الاصل،صفحةسطوريعدأوموضعها،عنالمسطرةتحولمنفيهيأمن

اليوموتاريخالصفحةرقممع،إليهانتهىالذيالسطرمذكرتهفيويقئد

فيهايكتبخاصةورقةوضعالصفحاتمرقمالاصليكنلمفان.والوقت

منفيهيأمنموضعفيالاصلووضع،والتاريخالسطرعددمنذكرما

تحويلها.أوسقوطهاأوالعلامةتلكضياع

تقديمالأوراقفييقعأو،أوراقالنسخمنتسقطماكثيرا-11

لىإصفحةمنينتقللاأنللناسخفينبغي؛بأخرىورقةتلتصقأووتاخير،
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فتصفحبدأالاتصالعدملهاتضحفانتليها.التيهيبانهايثقحتىأخرى

راجعوتأخيراتقديماالأوراقفينواضحابيانالهتبينفان،الكتابأوراق

ذلكويشرح22[]ص،بقولهويعملالعلمأهلمناخررجلاأوالمصحح

فإن.الطبعملتزمراجعسقطالاوراقبعضأنلهبانوان.النقلهامشفي

نأالنقلهامشمنالسقطموضعفيوبينبذلكعملالكتابةبمواصلةأمره

الاتصالفيوشكشيء،لهيتبينلموان.الاوراقلبعضسقطاهناك

العلم.أهلمناخررجلاأوالمصححراجع،وعدمه

بتصفحالعلمهلمنرجلأوالمصحجيبدأأنكلههذامنولىو

تقديمولافيهاسقطلا،الاوراقمتصلةوجدهافإن،النسخقبلالنسخة

.يلزممالىإالناسخأرشدوالا؛فذاكوتأخير،

التيالكلمة)وهو")1("التركبمطابقةالاتصاللمعرفةيكتفيولا

فيالتركيتفققدفانهتليها،التيالورقةلاول(الورقةاخرطرفعلىتكتب

الاوراقبعضسقطوربما.تليهاأنحقهاالتيغيرأخرىورقةأولمعورقة

علىفيكتببيعها،يريدالتيالنسخةمالكفيجيءوتاخير،تقديميقعأو

إماالنسخةتلكفيتليهاالتيالورقةأولفيالكلمةمثلالورقةاخرطرف

فيهاالغلطيقعقدفانهالارقامبتسلسليكتفيلاوكذلكغشا.واماجهلا

إماوالتاخيرالتقديماوالسقطوقوعبعدحديثةكتابتهاتكونوقد،والاشتباه

منقوىو،العبارةوتسلسلالكلاماتصالالقويالدليلبلغشا،واماجهلا

.أخرىنسخةمراجعةذلك

"فرهن!انظر."الركاب"ومثلهالهند،علماءمصطلحاتمنوهو.التعقيبةيعني)1(

.م5918سعةتاليفهتموقد6(1/01)"اصفيه
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23[]ص.الصفحاتمبادئالنقلفييبينأنللناسخينبغي-12

تعددتوانالمطبوعفيذلكبيانيلتزمونتبعهمومنوالمستشرقون

جيد.وهو،النسخ

الاصلعلىلمسودةامقابلة:الخامسالعمل*

فينبغي:،الهينبالامرفليسذلكومع،الرابعالعملتتميممنهوالمقصود

والتيقظ.والامانةالعلمأهلمنالمقابلينمنكليكونأن-1

واصطلاحاتهاالقديمةبالخطوطعارفاالاصلبيدهالذييكونأن2-

الاصل.خطولاسيما

المقدمةفيمرتوقد،الغلطلاسبابمتيقظينممارسينيكوناأن3-

4-)1(.ص

ولاالإصغاء،الاخرويحسن،القراءةويرتلصوتهالقارئليرفع-4

المقابلة.غيربشيءمنهماواحديشتغل

بل.كلمةكلمةالمقروءبهيقتص،نحوهأوعودمنهماكلبيدليكن5-

،02صالرابعالعملفيوصفهاالمارالمسطرةمنهماكلاستعمالالاحوط

.12صالرابعالعملفيمزمابنحوالوقفلموضعحتاطاوقفافان

اشتبهذاويستعيدهشيء،عليهخفيإذاصاحبهالسامعليستفهم6-

ذلك.استثقاللاحدهماولالهماينبغيولا؛إليهانتهىالذيالموضععليه

الاستفهاممناكثرأوالاحتياطفاهملمتشاغلاأومتكاسلاأحدهماكانفان

استمروقد.بعدهافماالرابعةالصفحة:ويععي،الصفحةرقمبعدشرطةوضعكذا(1)

لمقدمة.اآخرلى!ذكرها
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وليحذرا.العملوقفوجبصاحبهعلىالمشقةعظمتحتىوالاستعادة

عقوبةمنفإن،الصحةالنقلفيالغالبكاننوا،التساهلمنالحذركل

الغلط.مواضعتساهلهيوافقأن24[]صالمتساهل

حاجةدعتهفإن،الكتابفيمابغيرينطقأنمنمنهماكلليحذر7-

صاحبه.علىالامريشتبهانيمكنلاانهيستيقنبحيثالاحتياطكلاحتاط

واخراجوالالحاقالاصلاحفيالنقلبيدهالذييحتاطأنينبغي8-

بعد.فيماالاشتباهمنيؤمنبحيثذلكفيالواضحالبيانفيتحرىالزائد،

فرعفيالرابعالعملفيتقدمماالأصلبيدهيكونالذيليستحضر9-

91-)1(.ص6و5و4و3

الشكلحتىيغيرولاينقصولايزيدلاأنالناسخعلىأنتقدم

ولاذلكفيالناسخيخالفماوكثيرا.مشتبهإيضاحيحاولولا،والعلامات

.تقدممابقيةوكذلكويدققا،يتيقظالمإذاللمقابلينمخالفتهتنكشف

الاحتياطفييبالغلمإذاالمقابلةتكشفهلاقدالناسخزللأنوكما

فيقابليعودنإلاللمصححينكشفلابالتساهلالمقابلةزللفكذلكفيها،

.الاعمالمنعملكلفييحتاطأنالعمللاتقانفيجب؛أخرىمرة

وأنقطأوحرفأوكلمةفيمااشتباهاالنقلبيدهالذيرأىإذا-01

بعداشتباههمنيؤمنبحيثبيناإيضاحايوضحهأنفعليه،علامةأوشكل

يصلحه.أويلحقهماكلفيالبينالايضاجيتحرىوكذلك،ذلك

السابق.التعليقانظر(1)
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الأصلفيينقطلمماكنقطالاصلاحيبالتغييرللمقابلينالسماح-11و

صعوبةلىإيؤديذلكمنومنعهمافيه؛يخطئاأنمنهيخشى،النقطوحقه

يظهرلاتصرفاتصرفيكونقدالناسخأنوذلكفيها.التقصيرأوالمقابلة

صالحموضعفيشكلاونقالانقصأوزادكأنأحدهما،بقراءةللمقابلين

راجع.ذلكونحوعكسهأوالاصلفيموصولهومافصلأو،لذلك

المقدمة.فيالغلطأسباب

منيكوناأنبعدصوابهلهمايتبينبمالهماالسماح:فالاولى2[ه]ص

معوليحتاطاهما،خطاويندربحيثوالممارسةوالتحريلمعرفةوالعلم

التصحيح،وقتالعلميالمصححأمامالاصليكونثمجهدهما؛ذلك

.أخرىمرةعليهيقابلكأنهحتىمراجعتهمنوليكثر

تنبيه:

كانوانوهذا.نفسهمعواحدرجليقابلبأنالمقابلةمنيكتفىقد

إخلاللىإالمؤديوالتسامحالتساهلمظنةفانهلجهاتابعضمنأحوط

وقعتإذا،نعم.التسامحالنفسعلىيهونالتعبكثرةمنفيهمالانشديد،

فحسن.،التثبتلمزيدنفسهمعرجلقابلثم،رجلينبينالمقابلة

علىولكناثنينبينالمقابلةكانتأو،نفسهمعفقابلرجلابتدأواذا

بتحريهأوبعلمهيوثقلاممنكلاهماأوأحدهماكانكان،بهيوثقلاوجه

به.الموثوقالوجهعلىإعادتهاوجب=واحتياطه

فاكثراخراصلعلىلمسودةامقابلة:السادسالعمل*

لتكون،المسودةفيالنسخاختلافاتتقييدالعملهذامنالمقصود
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يقتضيهبماالمصححفيهايتصرفثم،النسختلكفيلماجامعةالمسودة

فيتقدمماعامةهنافيأتي،لىتعااللهشاءإنبابهفييأتيكما،التصحيح

السابق.العمل

والممارسةوالمعرفةالعلم26[]صأهلمنالمقابلانيكونأنولابد

المقدمة،فيمرتالتيالغلطأسبابيستحضراوأن،الكتابلفنولاسيما

علىمنبهةذلكفإن؛يجبكماالكتابعبارةفهمعلىمنهماكلويحرص

لاالذيالاختلافالنسخاختلافتبينعلىيستعانللغلطوبالتنبه.الغلط

و"احوال"،و"من""منوالمثلالنطقفيالصورتينلتماثلإمابالنطقيظهر

لاسراعوإما،الحروفمخارجلتقاربلاشتباههماواما؛"اللهو"ادعوا"الله

النظر.وتحقيقالاستماعتحقيقفيالناظرتسامحأو،القراءةفيالقارئ

وصدق،لممارسةاوطول،لمعرفةاجودةعلىلمدارفالجملةوبا

فيذلكمنشيءاختلفإذالمقصود.باالوفاءعلىوالحرص،التثبت

لىفالاو،الشروطتوفرتواذا.بالمقابلةيوثقلمحدهماأوالمقابلين

التنبيهفيفائدةلاأنهجدالهمايتضجالتيالاختلافاتباطراحلهماالسماج

فيالسوادوكثرلعمل،1بطأو،المشقةزادتإثباتهاكلفالوإذعليها،

جهدهما.ذلكقيوليحتاطاعنها،الطبحفيعسر؛المسودة

!!!
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نيالثاالباب27[]ص

الكتابتصحيح

عملين:علىالتصحيحيطلق

وأالاصلفيمابنفيالعلميالتصحيحالكتابتصحيح:الأول

صحيحة.مسودةوترتيبالخطأ،منالاصول

الخطأمنالطبعحروفتركيبفييقعمابنفيالطبعتصحيح:الثاني

المصححة.المسودةعلىالمطبوعوتطبيق،المسودةفيلماالمخالف

بل،مصححةمسودةهناكتكونلابانالعملانهذانيخلطوقد

تصحيححالالعلميبالتصحيحيقوماأنالطبعبتصحيحالقائمانيحاول

:لوجوهيصلحلاتهويشوهذا،الطبع

العملفمقدار،والمراجعةالتثبتيستدعيالعلميالتصحيحأنمنها:

حدة،وصفحةإلااليومفييصححأنالمصححيمكنلافقد،معينغير

بثمانيالعملتقديرمنالطبعوقتلابدلانهالطبعوقتيتاتىلاهذاومثل

عمل.بغيرالمطبعةعماليبقىلملاكثر،أواليومفيصفحات

يهتديلاأولهيتنبهولابالخطأالمصححيمرماكثيراأنهومنها:

لىإيرشدهماذلكبعديراجعهفيماأونفسهالكتابفيعليهيردثم،لصوابه

تركه.مافأصلحعادهذامثللهوفعذاالمسودةفيفالمصحح؟الصواب

الخطأفيهاتقدمالتيالكراسةلان،الطبعوفتالتصحيحفيهذايمكنولا

منها.وفرغطبعتفدتكون
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الحواشيوتعليقوالاصلاحالتغييرالتصحيحلاجليكثرنهومنها:

28[]صوقئاواستدعىالحروفمركبيعلىشقالطبعوقتتجددإذاوهذا

يشتغلوربما.للطبعالمقررالمقدارتوفيةبهالوفاءمعيمكنفلازائدا،

كراسةمنفرغفكلما؛بالطبعالطابعونويشتغل،بالتصحيحالمصحح

فيهلانبجيد،ليسولكنهقبلهالذيمنأقربوهذا.للطبعإليهمسلمها

الذيالمقداريومكليصححأنيلزمهإذ؛المصححعلىالوقتتضييق

التصحيح،بحقالوفاءمعلهيتأتىلاوهذامثلا.الثانياليومفيللطبعيكفي

.واحدةصفحةتصحيحإلااليومفييتقنأنيمكنهلاقدإذ

علىأو،تصحيحهيتمحتىالكتابطبعفييشرعلاأنفالصواب

منيفرغونلاالطابعينأنالظنعلىيغلبمنه،كبيرةقطعةتصحيحالاقل

علىمنهكبيرةأخرىقطعةأوالكتاببقيةمنالمصححيفرغحتىطبعها

الاقل.

العلميالتصحبحتسميةعلىأخيزاالمصريوناصطلحوقدهذا،

كمابالصفةالتمييز:والأوضح،الطباعيالتصحعنلهتمييزاتحقيفا""

مباحث:وفيه،علمتكماالعلميللتصحيحمعقودالبابوهذا.ترى

اليهالحاجةفي:الأوللمبحثا*

اراء:هاهنا

وجدتإذاتطبعلمالتيالقديمةالكتبأنالناسبعضيرى:الأول

92[]صانونشرهالكتابإحياءفيكفىالجملةفيجيدةقديمةنسخةمنها

فإذا،الكتابذاكتداركهوإنماالمهملانالنسخةتلكعلىالمطبوعيطبق
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منحصلقدفكأنه،نسخةألفمنهطبعثم،النسخةتلكعلىالمطبوعطبق

كانهالمطبوعمننسخةلهوقعمنوكل،نسخةالفالنسخةتلكامثال

نفسها.القلميةالنسخةتلكلهوقعت

،ونشروهبالزنكوغراف"نيالسمعاأنساب"المستشرقونطبعوقد

الاغلاطمنفيهمامعثمنهاغلاءعلىنسخهوراجتبه،الناسفانتفع

يرغبمماوذلك،للنفقاتوتوفيرللعملتقليلالصنيعهذاوفي.الكثيرة

المطبوعاتقيمتخفوبذلك.القديمةالمؤلفابطبعفيالطبعملتزمي

كمابالامانةالوفاءمعالراغبينعلىاقتناوهافيسهلطبعها،فيالغرامةلقلة

مننسخةلهتقععالمفكل،اغلاطالاصلفيهناككانفان.ينبغي

لنفسه.يصححالمطبوع

"،السمعاني"أنسابطبعكما،بالزنكوغرافالطبعكانإذااما:أقول

علىالباعثأنوهي،مفسدةالصنيعهذافيلكن؛وصفكماالامرفإن

فيلرغبةوإما،الغالبوهوالربحطلبإما:أمرينأحدالقديمةالكتبطبع

طبعفإذا؛ذلكغيرأومؤلفهلفضلإظهاراأوللعلمخدمةالكتابذالبنشر

.أخرىمربهطبعهفيالرغبةضعفتمرةالكتاب

نأيرىلانه،أخرىمرةالطبعفيربخايرجولافإنهالربجطالبأما

فيالراغبماو.لىالاوبالطبعةاستغنواقدالكتاباقتناءفيالراغبينأكثر

منالكتابفطبع.الاولىبالطبعةانتشرقدأنهيرىفإنهالكتابنشر03[]ص

الاقل،علىطويلأمدلىإالصحيحةنسخهبقيةالعلمأهليحرمأنشأنه

فيموجودةالقلميةنسخهفإن؛"السمعانيأنساب"فيالشأنهوكما

مع،الانلىإالطبعةتلكبعدطبعهلىإالرغباتتتجهولمالعالممكاتب
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النقصمنالطبعةتلكفييجدونهلماذلك،لىإالعلمأهلمنكثيرحاجة

والخلل.

والصحة،لجودةابغايةعنهاالمطبوعالقلميةالنسخةكانتإذانعم،

وعنعنهاالطبعمنأولىهوبلبالمقصود،وافبالزنكوغرافعنهافالطبع

النساختصرفمنيخلولالحروفباالطبعلان؛لحروفباغيرها

القلميللأصلبمطابقتهالوئوقكليوثقفلاوالمركبين،والمصححين

بالزنكوغراف.المطبوعبمطابقةيوثقكما،بهالموثوق

المذكورةالمفسدةمعففيه،الرأيهذاعلىبالحروفالطبعكانإذاأما

القلميالاصلعلىالمطبوعتطبيقفيهيمكنلاأنهوهيأكبر،مفسدة

:لوجوه

!ركما،النقطبينهايميزوانماصورها،تتحدماالحروفمنأنمنها:

يمكنولا،النقطفيهايهملماكثيراالقلميةوالأصول.المقدمةفيتفصيله

بلا"مفيد"كلمةالاصلفيوقعتإذاكما،بالحروفالطبعفيذلكتطبيق

وا"مقيد"او"مقتد"ومفتد""أو"مفند"أو"مفيد"يكونأنواحتملت،نقط

تطبع؟فكيف،ذلكغير

النقط،موضعفيالنسخة31[]صفيالاشتباهيقعقدأنهومنها:

فيالحرفهذاتحتأو،يليهالذيأو،الحرفهذاعلىيكونأنفيحتمل

يتاتىلاوهذا.الاسفلالسطرفييوازيهالذيتحتأو،الاعلىالسطر

.بالحروفالطبعفيتصويره

وانقطةتكونأنفيحتمل،النقطصورةالنسخةفيتشتبهقدأنهومنها:
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ثت)بمنكلوتشتبه،الكسرةأوبالفتحةالنقطتانتشتبهقدكما،اثنتين

والغين،بالعينالابتداءفيميميليهوأحدها،بالميمالابتداءفي(ين

،بالنونالزايوتشتبه،والقافبالفاءوالغينالعينوكذاالاثناء،فيوأحدها

الأخيرفيأومفردتينوالقافالفاءوتشتبه،والزايبالراءوالذالوالدال

.لحروفباالطبعفيالتطبيقيتأتىفلاجدا؛يكثرمما،ذلكغيرلىإ،بالنون

كمايطبعأو،بياضالاشتباهمواضعفيالمطبوعفييترك:قيلفان

وقعتالتيالصورةبالعبارةفيهويشرحالواقععلىلحاشيةافيوينبهاتفق

،الاشتباهالنسخةفييكثرقدأنهفيدفعه؛مشاهدةكأنهاحتىالأصلفي

المشتبهةالكلماتبعضأنعلى؛الطبعنفقاتوتزيد،الحواشيهذهفتكثر

لاوجهعلىالاشتباهيقعوقدأسطر،لىإبالعبارةصورتهاشرحفيتحتاج

.بالعبارةبيانهيمكن

فيوتثبت،الصوابعنفيهافيبحث،المواضعهذهأما:قيلوان

نألغالبو.العلميالتصحيحلىإرجعتمفقد؛الصوابعلىالمطبوع

إنماالاصلعلىالتطبيقبمجردالكتابطبععلىعزمالذيالطبعملتزم

للتصحيح32[]صأهلايكونلاأنهوالغالب،أجرتهتقلمنإلىالعمليكل

يكلفلافلماذا،للتصحيحأهلاكانفإنعشواء.خبطفيخبطالعلمي

العلم؟بحقويوفى،المطبعةسمعةوتحسن،الفائدةفتتم،الكاملالتصحيح

فالعالم،لجملةافيالتصحيحالمظبوعاتعادةمنأنالمفاسد:ومن

النسخفيكذلكولا؛عليهفاعتمد،مصححأنهظنالمطبوعرأىذا

القلمية.

اقتصرإنماأنهعلىالمطبوعلوحفيينبهأنهذادفعفييكفي:قيلفإن
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وتزهيدا،المطبوعلقيمةحطابهذاكفى:قلت.النسخةعلىالتطبيقعلىفيه

بتصحيحهاعتنىأنهطابعهويدعيإلامطبوعاتجدلاولهذا.فيهللناس

منالاولىالطبعةوهذه.بالاغلاطمشحونمنهاكثيراأنعنرغما،وبالغ

أجزائهامنكلطرةفيمثبتبمصرالميمنيةبمطبعةجريرابنتفسير

فيالطاقةبذلنا"وقد:نسختينعنطبعالكتابأنذكربعدالثلاثين

بترجيحهاالموثوقمظانهمنالمراجعةإلىيحتاجماومراجعةتصحيحها

آخرفيأسماؤهمتذكربالتصحيحمصرعلماءأفاضلمنجمععنايةمع

".الكتاب

محمدمصححه...".إلاالعلماءمنأحداسمالكتابآخرفيأرولم

نفسهوهو.".بذلنا."قد:القائلهوالرجلهذافكأن".الغمراويالزهري

فيأثرلهيطهريكادلاالمظانمراجعةمنزعمهومامصر!علماءمنلجمعا

مشحونالمطبوعفإن؛نسختينعلىالمقابلةوكذلك،طولهعلىالكتاب

يمكنجدامنهاوكثير،أصلانعليهيتفقنيبعدجدامنهاوكثير،بالاغلاط

المطبوعاتفيإنبل.المستعانوالله،للمظانمراجعةبأدنىتصحيحه

هذا.يقاربمابمصرالحديثة

الواضحة.الاغلاطالقلميةالاصولفييكثرأنالمفاسد:ومن33[]ص

ويسيء،المطبوععنالناسيرغبمماذلككان،كذلكيطبع:قيلفان

جدا.المطبعةسمعة

كانإنثم.التصحيحلىإرجعتمفقد،فيصححهذاأما:قيلوان

وان؟الكاملالتصحيحيكلفلافلماذا،للتصحيحأهلاذلكإليهالموكول

منكثيرايحسبالقاصرفإن،أعظممفسدةذلنبفيكانأهلايكنلم
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هذامعالعلمأهلمنبالتصحيحابتليمنيعرفهكماواضحا،خطأالصواب

فييضافأننتيجتهواضحاخطأيراهمابتصحيحللقاصرفالاذن.الضرب

فيه.أنهاإيهاممعالقلميالاصلأغلاطأكثرلىإكثيرةأغلاطالمطبوع

طابعيهاأنالمطبوعةالكتبمنكثيرتصفحمنيظهر:نيالثاالرأي

تحصلحتىكتابطبععلىيقدمونلاأنهمإلا،الأولالرأيمنقريبايرون

مخالفاتعلىالحواشيفيوينبهصلا،واحدةفتجعلفأكثر،نسختانلهم

النسختانكانتإذافسادهيخفأنهإلاالأولمعنىفيالرأيوهذا.الاخرى

لكنأصلا؛الاجودوجعلتالصخة،جيدةالخطواضحةكلهالنسخأو

قدالاختلاففعندذلكومع.عزيزةالقلميةالنسخفيبهاالموثوقلجودةا

ينبغي.ماخلافوهو،الحاشيةفيوالصوابالمتنفيالخطأيثبتأنيتفق

قدالطبعوملتزممنه،كثيرافيغفلالاختلافكثرةمنالمصحجيسأموقد

لىإيوكلأنوالغالب.النفقاتلتخفلحواشياتقليلعلى34[ص1يحض

أهلايكنلمفان،المهمةالاختلافاتإثباتعلىيقتصرأنالمصحح

الاغلاطالمطبوعفييثبتمافكثيراعشواء؛خبطخبطالعلميللتصحيح

أنهلتوهمهأغفلهولكنه،القلميةالنسخبعضفيالصوابويكون،الفاحشة

هوالخطأ.

منكثيربمراجعةيزيدأنهإلاقبلهكالذيالثالثالرأي:الثالثالراي

كالذيهذافيوالحال.الاختلافاتعلىوينبه،الاخرىالكتبمنالمظان

قبله.

فيهااعتمدأنهالمطبوعاتمنكثيرتصفحمنيطهر:الرابعالرأي

الأصلفيهخالفواماعلىالتنبيهأغفلوامصححيهاأنإلا،العلميالتصحيح
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منخللهذاوفي.الصوابرأوهماإثباتعلىواقتصروا،الاصولبعضأو

:جهات

علىدليلعندهميكنلمالكتبتلكمصححيأننقطعأننا:الأولى

كذلكلانهكثيراأثبتوايكونواأنلابدبل،المطبوعفيأثبتوهماجميعصحة

لاهذافعلى.خطائهعلىدليلعندهميقمولمفأكثر،الاصلينأوالاصلفي

خلافهفيهاالثابتكانمماالأصولفيثابتاكانماالمطبوعفيللناظريتميز

الثقةضعفتذاكمنذايتميزلمواذاخطأ.بأنهعليهقصدالمصحجولكن

بدليلنظفرولممثلاكلمةفيالقلميةالكتباختلفتإذافإنهابالمطبوع،

هذامطبوعمنالعالمعندأرجحالقلميةوالنسخةالاكثر.فيماالراجحكان

المصححينشأنومن،الاصولاتباعالنساخشأنمنلان35[]صالطبع

يوثقلموالتثبتوالضبطالعلمبسعةالمصححيشتهرلمواذا،التصرف

غيرفيهيجدالعالمأنضعفاالطبعهذاطبعماعلىالاعتمادويزيد.برأيه

فييطهرلقدبل،عليهالنسختوارديبعدمماوبعضها،الاغلاطمنقليل

ليسالمصححأنعلىيدلوهذا؛قديمقلميأصلفييكنلمنهبعضها

عليه.يعتمدأنتسوغالتيبالصفة

فيمتنعاختلفتواذا،النسختختلفلاأنعادةيمتنعأنه:الثانيةالجهة

لهيسوغضحاوبياناالمواضعجميعفيللمصححالصوابيتبينأنعادة

ويترجح،مواضعفييترددأنلابدبل،الخلافعلىالتنبيهمعهيهملأن

هذينوفيضعيفا،رجحائاالمواضعبعضفيالاوجهأوالوجهينأحدلدبه

فأكثرأصلينعنالمطبوعبهامشيوجدلمفإذا.الخلافعلىالتنبيهيجب

مصححيهأنظهرجداقليلاوجدأوالنسخاختلافعلىالتنبيهمنشيء
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الواجب.هذاأهملوا

لان،القلميةنسخهلاكثرإتلافاونشرهالكتابطبعفيأن:التالثةالجهة

الاعتناءفيضعفجدا،الفلميةالنسخقيمةفتنزل،بالمطبوعيستغنونالناس

فيأهملتالتيالفوائدمنكثيرمعهاويتلف،التلفليهافيسرعبحفظها،

جمععلىيحرصأنكتابطبعيتعاطىمنعلىالحقفمن.المطبوع

أكثرذلكومن،فائدةلهيكونانيحتملممافيهاماواستيفاء،الجيدةنسخه

بينها.الاختلافات

!!!
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لمختاراالراي36[]ص

93

ثلاثةالمطبوعولصحةصحيحا،جعله:معناهالكتابتصحيح

:اعتبارات

فاكثر.القلميالاصلفيلمامطابقته:الاول

المؤلف.عندلمافيهمامطابقة:الثاني

الامر.نفسفيللواقعفيهمامطابقة:الثالث

نووراء،بعينانهصححوا.معاويةبن""عرابياسم:ذلكمثال

"تاريخمنقلمياصلفيوقعفإذاوراء.معجمةبغينذكرهالبخاري

يقالانساغكذلكالمطبوعفيأثبتفإن،وزايمهملةبعينمثلا"البخاري

عندمالىإبالنظرخطالكنهالقلميللأصلمطابقتهلىإبالنظرصحيحانه

كانوراءمهملةبعينأثبتوإنالامر.نفسفيمالىإوبالنظر،المؤلف

عندولما،الاصلفيلمامخالفلكنهالامرنفسفيمالىإبالنظرصحيحا

لمابالنظرصحيحإنهيقالانصحوراء،معجمةبغيناثبتوإن.المؤلف

ثبتوإذاالامر.نفسفيوخطا،الاصلفيلمامخالفلكنهالمؤلفعند

الظاهركانذلكخلافعلىينبهولمالثلاثةالاوجهاحدعلىالمطبوعفي

نفسىفيهووكذلك،المؤلفعندهووكذلك،القلميالاصلفيكذلكأنه

وجهين.منوكذباخطاذلكفيكونالامر،

فيالاسميثبتبان،الثلاثةالاوجهمراعاةحقهالعلميفالتصحيح

الاخيرين.الوجهينعلىالحاشيةفيوينبه،الاوجهأحدعلىالاصل
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والراءالمعجمةبالغمنالمطبوعفيالاسميثبتأنالمثالهذافيوالصواب

وأهل،بأمانتهكلامهنقل37[]صفيهوالمقصود،البخاريكتابالكتابلان

"....":التاريخفيالبخاريقال:أحدهمفيقولالكتابعنينقلونالعلم

الوجهينعلىالحاشيةفيلينبهثم.المطبوعفييجدهاكماالعبارةفيسوق

الاصلفيووقع،.".".بدليلالبخارييقوله"هكذا:يقولكأن،الاخيرين

"عرابي"أنهمنالعلمأهلصححهمافيذكر.".".فلانوقال،""عزابي

والراء.المهملةبالعين

الامر،نفسفيلماموافقأنهفالظاهرالمولفعندمايعرفلمفإذا

لموإذاالمولف،عندلماموافقأنهفالظاهرالامرنفسفيمايعرفلمواذا

لهما؛موافقالقلميالاصلفيماأنفالظاهرالبحثبعدذاكولاذايعرف

فإن.والتنقيبالبحثعنالظاهربهذايستغنيأنللمصححليسلكن

الاخرالوجهعلىوينبه،والقياسلجودةوابالكثرةرجحالاصولاختلفت

ظاهرا.يكنلمإنالترجيحوجهبيانمع،الحاشيةفي

علىالكتاباصلفيالكلمةتقعأنالاصولاختلافمنوقريب

فييثبتأنهذافيالاولىلكن.خلافهعلىفأكثراخركتابوقي،وجه

إلااللهم،الحاشيةفيخالفهماعلىوينبه،الكتابأصلفيماالمطبوعمتن

يثبتفحينئذ؛النساخخطأمنالاصلفيماأنبينارجحاناعندهيترجحأن

فيوقعماعلىالحاشيةفيوينبه،الصوابأنهلهتبينماالمطبوعمتنفي

ظاهرا.يكنلمنضعفهوجهبيانمعالاصل

خلافه،علىفأكثراخركتابوفيوجه،علىالاصلفيوقعوحيث

ولا،الاصلفيمايتبعفانه؛الاصل38[]صفيماالمصححعندوترجح
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اللهمبتصحيحها؛مكلفغيرلانه،الاخرىالكتبفيماعلىالتنبيهيلزمه

بمامتعقبيتعقبهانويخشىخفيا،الاصلفيماصحةوجهيكونأنإلا

،الاخرىالكتبفيماعلىينبهأنهذامثلفيفينبغي،الاخرىالكتبفي

الاصل.فيماصحةعلىالدليلبيانمع

ناإلااللهم،حالكلعلىعليهالتنبيهمنفلابد،الاصولاختلاففاما

فيكفيهتفصيلا؛عليهاالتنبيهفيشق،الاغلاطكثيررديءأصلمنهايكون

أغلاطهوكثرةالرديءالاصلذاكيذكربأنالطبعمقدمةفيليالاجماالتنبيه

تفصيلا.عليهاالتنبيهيلتزملموأنه

فيكالاختلاف،الصوريةالاختلافاتعلىالتنبيهيلزمهلاوكذلك

لىإوالمرد.ذلكونحوالنقطوإهمالوبدونها،بألفإبراهيممثلالرسم

فلا.لاوما،عليهنئهفائدةعليهللتنبيهأنرأىفما،اجتهاده

تنبيه:

عنهالمحكىعندمارعايةمنفلابدكلاماغيرهعنالمؤلفحكىإذ

الرجلذاككلامحكىالمؤلفأنالظاهرلان،المؤلفعندماخالفوإن

يتعلقكلاماالبخاريعنكتابهفيمثلاحاتمابيابنحكىفإذا.بامانته

بالغينالكلامذاكفييكونعرابياسمأنفالظاهر،معاويةبنبعرابي

فيإثباتهوجببالمهملةحاتمبيأابنكتابأصلفيوفان.المعجمة

93[]صالأصلفيوقعماعلىالحاشيةفيوالتنبيهبالمعجمة،المطبوعمتن

أبيابنيكونأنقويااحتمالااحتملإذالكن.مخالفتهعلىلحاملاوعلى

ففيفيها،مابعضفغيرعبارتهفيتصرفأو،البخاريعندماجهلحاتم
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عندماعلىالحاشيةفيوينبه،الاصلفيكماالمطبوعمتنفييثبتهذا

.البخاري

فصل

الضامنةالامورنشرحأنفينبغي،السهلبالامرليستقدمبماالوفاء

به:للوفاء

رسموعلموالادبالعربيةمنمتمكناالمصحجيكونأنينبغي-1

علىالاطلاعواسع،الفنونسائرفيمشاركا،الكتابفنمنمتمكنا،الخط

منأنيعرفكأن،الاخرىالكتبمنبهيتعلقمابمظانعارفا،الفنكتب

("و"القاموس"العربلسان":الغريبةوالانسابالاسماءضبطمظان

لىإبابكلتقسمفانها"الاصابة":التابعينتراجممظانمننو،"و"شرحه

فيغالبهاالاخرىوالثلاثة،صحبتهمالثابتةالصحابةالاول:أقسامأربعة

التابعين.

البابفيتقدمماعلىجرىفدالمسودةفيالعمليكونأنينبغي2-

عنذلكيغنيهلاثم؛المصححأمامماثلةالنسخاختلافاتلتكون،الأول

لحاجة.اعندليراجعهاأمامهالاصولحضور

يقربوماالفنكتبمنإحضارهأمكنماعندهيحضرأنينبغي3-

الحديثكتبحضورلىإاحتيجالرجالفنفيالكتابكانفإذامنها.

المرتبةولاسيما-والتواريخوالسيرجرير("ابن!"تفسيرالمسندوالتفسير

"القاموسشرحو""العربو"لسان"الاغانيو"4[0]ص-التراجمعلى

والبخلاءوالاشرافوالامراءوالقضاةوالنحاةوالادباءالشعراءومعاجم
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ابن"و"معارفالمبرد"و"كامللجاحطاككتبالادبكتبومن،وغيرهم

".ليالقاليو"أمالهالاخبار"و"عيونقتيبة

،الفنونجميعفيواسعةمكتبةبحضرتهتكونأنينبغيلجملةوبا

ماحسبعلىمنهالقربفيويرتبهامنها،الكتببمواضععارفاويكون

ماثم،إليهلحاجةاتكثرماإليهأقربهافيكونإليها،الحاجةمقدارمنيعرف

درجاته.علىذلكيلي
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الرفيرالر!صالمحها[2/]

47

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو.ويرضىيحبكماللهالحمد

المصطفى،عبدهمحمداأنشهدو.أعطىلمامانعولامنع،لمامعطيلا

المجتبى.ورسوله

إبراهيم.العلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم

حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوبارك

مجيد.

ثم،للطبعوإعدادهاالكتببتصحيحزماناعنيتفإننيبعد:أما

فيإليهيحتاجماغالبالممارسةبطولليفتبين،الطبعحالبتصحيحها

ذلكمعوتصفحت،المصححينمنجماعةأحوالوخبرت.الصناعةهذه

مصححوها.اعتمدهماوعرفتوغيرها،مصرفيتطبعالتيالكتبمنكثيرا

يكفيأنهيرون:الصناعةبهذه(1)متهاونونالناسأكثرأنذلكمعورأيت

فيرسالةجمعأأنفأحببت!العملمنواليسير،العلممناليسيربهاللقيام

والتوفيق.المعونةأستمدلىتعااللهومن.بهيتعلقمافيهاأشرح،التصحيح

"."منهاوتون:الاصلفي(1)
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التصحيحمنالمقصودفيباب

الغلط،نفي:منهالمقصود-لفظهعليهيدلكما-التصحيحأنيخفىلا

الصحيحة.الهيئةعلىالكتابوابراز،الصحيحوإثبات

ني.المعاوصحة،الالفاظصحة:اعتبارانوللصحة

نظريجبفإنماالمعانيفأما،الالفاظصحةعلىالتصحيحومدار

الكتبفينجدقدفاننا؛الالفاظحالعلىدلالتهاجهةمنإليهاالمصحح

فياختلالوقعأنهمنهنعلمظاهرا،اختلالاالمعنىفيهايختلمواضع

الدين:قالأنهلمج!والنبيروى"فقد:العبارةهذهيقعكأن.الالفاظ

نحوأو"؛النصيحةالدين...عنروي"فقد:الصوابأنفنرى"،النصيحة

،السياقعليهيدلماخلافالعبارةمنالحاصلالمعنىيكونوكأن.ذلك

التصحيح،منليسعليهوالتعليقفيهفالنظرذلك،عدامافأما.ذلكغيرلىإ

لهينبغيفإنماوإلا،فذاكالشرحالمصححالنزمفان.الشرحمنهووانما

"التاريخعلىتعليقيفيجريتوقد.المهمةالمواضعفيالشرحيالتعليق

هذا.فيرأيبمطالعتهيعرفماعلىللبخاريالكبير"

:اعتبارات)1(ففيه،الالفاظتصحيحماو

الاصلللنسخةمطابقةالمطبوعةأوالمنقولةالنسخةتكونأن:الاول

عنها.المطبوعأومنها،المنقول

المولف.أصلعليهكانلمامطابقةتكونأن:الثاني

دونها.السياقيستقيملاولكن،الرصاصبالقلمعليهامضروب"ففيه...التزم"فان(1)
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الأمر.نفسفيالصحيحةالهيئةعلىتكونأن:الثالث

منالقلميةالنسخفييقعمالكثرةتتعارضماكثيراالاعتباراتوهذه

الخطأ.مننفسهللمؤلفيقعولما،الاغلاط

الكتابفيفتجد،النعامةمنزلةنفسهأحدهميترلالمصححينوغالب

فيكانهكذا:قال،لهقيلفإذا،الاغلاطمنكثيرااحدهميصححهالذي

:قال،لهقيلفاذ،الاصلفيهاخالفقدكثيرةمواضعفيهتجدو.الاصل

فأصلحته.،غلطارأيتها

تداركهوالعلميةالكتبطبعمنالمقصود:الناسبعضويقول

التصحيحفيفيكفي،تتلفأنقبلالكتابمنالباقيةالنسخأوالنسخة

منهاواحدةجعلتالنسختعددتفان.القلميةالنسخةعلىالمطبوعتطبيق

.الاخرىالنسخأوالنسخةمخالفاتعلىلحواشيافيونبهأصلا،

فيهواهملموافقتهالرأيهذالىإيذهبونالمطابعأهلأكثروكأن

فأكثر،رجلانالعملبهذايقومأنيصلحأنهيرونلانهم،النفقاتتقليل

علىعنهايطبعالتيالاوراقبتطبيقويقومان،فحسبالقراءةيحسنان

بأجرةويقنعان،يسيرةمدةفيعليهاالمطبوعبتظبيقثمالاصلالنسخة

.زهيدة

إهمالفيهوانما،مفسدةفيهليسالعملهذانللناظريتراءىوقد

الرأيهذاويؤيد.المؤلفوخطأ،الاصلالنسخةخطأعلىالتنبيهمصلحة

تلكلهحصلكأنهكانرجلبيدالمطبوعذلكمننسخةحصلتإذابأنه
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فأكثر.لنسختان،و،القلميةالنسخة

:وجوهمنكبيرافساداالعملهذافيأربوالحق

المطبوعتطبيقيمكنلاالقلميةالنسخغالبأن:الأولالوجهب[21/

تماما.عليها

والنونوالثاءوالتاءالباءفتشتبه،النقطفيهيهملمنهاكثيرالانأولا:

مهملة،الاصلالنسخةفيالحرفصورةفتقع،والقافالفاءوكذاوالياء،

النقط.منلابدبل،كذلكتطبعأنيمكنولا

منلابدكانفاذا.منهفررتممالىإرجعتم،فيصخجهذاأما:قلتمفان

كاملا.تصحيحافليكن،التصحيح

منحاولتموهمامخالفةمع،الخيانةهيفهذهجزافا،تنقط:قلتموإن

التطبيق.

منقوطة.غيركانتأنهاالحاشيةفيوينبهجزافا،تنقط:قلتمفان

النفقة.عليكموتتضاعفجدا،هذايكثرقلنا:

لجيماصورةكانتالنقطفيهاأهملإذاالقلميةالنسخةلانثانيا:

السينوصورة،والزايالراءوصورة،والذالالدالوصورةلخاء،والحاءوا

العينوصورةوالظاء،الطاءوصورةوالضاد،الصادوصورة،والشين

.واحدة=والغين

وأ،حمرة:يكونانفيمكن"حمرة"الاسمهذاالاصلفيوقعفاذا

ذلان.غيرلىإ،جمرةأو،حمزة
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شانمنأنوعلم،الاسمهذاورأى،القلميالاصللهوقعلولملعاو

فيبحث،الوجوهلجميعمحتملالاسمأنيرى=النقطإهمالالنسخةتلك

منلان،الصوابأنهتوهم""حمرةالمطبوعفيلهوقعوإذا.الصحيحعن

التصحيح.الطابعينعادةومن،النقطالمطبوععادة

يتجشملمأنهعلىتمتهخاأوالكتابمقدمةفيالطابعينبه:قلتمفان

النسخة.بتطبيقاكتفىوإنما،التصحيح

عنه.العلمأهلورغب،الكتابقيمةمنيضعهذاقلنا:

يمكنولا،بالنقطتينالنقطةفيهاتشتبهالقلميةالنسخمنكثيرالانثالثا:

السين.همالإبعلامةالشيننقطتشتبهوكذلك.كذلكالمطبوعفيإثباته

الكلمةأولفيالعينفتشتبه،ببعضالحروفبعضفيهاتشتبهوكذلك

بالراءالواووتشتبه،لقافوبالفاءالوسطفيلغينوالعتنوتشتبه،بالميم

ذلك.غيرلىإوالنونوالزاي

ذلكوغير،بشقيقوسفين،بضمرةوحمزةبسعيد،سعدنحووتشتبه

.ذكرهبطولمما

ماويعود،القلميةالنسخةفيكماالمطبوعفيذلكإثباتيمكنولا

.الاولالوجهفيقلناه

ثمكذا،الكلمةأنالقلميةالنسخةفيوالناظرالقارئيرىماوكثيرا

النسخةتلكراجعفإذا،أخرىكلمةبدلهاالصوابأنخارجأمرمنيعلم

منالظاهرأنيرىربمابل،الصوابعلىتقرألانلحةصافيهاالكلمةوجد
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إنناحتىهذا،مثللناجرىمرةكمأحصيولا.للصوابالموافقهوشكلها

!الصوابخلافعلىأولاقرأناهاكيفالتبينبعدنتعجب

يكادلاماالقلميةالنسخفيتقعالتيالاغلاطمنان:الثانيالوجه

أحد.علىيخفى

فوقبنقطة"لله"الحمدالخطبةأولفيالكلمةهذهتقعأن:ذلكمثال

منهايسقطأوراء،الدالبدلتكونأو،الدالفوقاوتحتها،اولحاء،ا

لحاء.اعلىلميماتقدمأو،أخرىميمتزاداو،الميم

التيالشناعةمنفيهمايخفىفلا،الاصلفيكمايطبعها:قلتمفان

.الكتابفيالنالستزهد

إصلاحه.فينبغيهذامثلأما:قلتموان

قليلالمصححكانفإنذلكومع.التطبيقتركتمفقد:لكمقيل

العملعلىالكلامفيقدمناكماعشواء)1(،خبطيخبطانبدفلا،المعرفة

منرايعا"فقد:للفائدةهناونعقله،عليهضربثمكلاما،بعدهالمؤلفكتب(1)

اصلحها:صحيحفيههوموضعفي""عياشاسمرأىإذامنبالعلمالمشهورين

وهكذا."ني"الشيبايصلحها:ني""السينااو"ني"السيباكلمةفيوهكذا.،عباس"

لككانواذا.ذلكوغيرحماد"؛":يصلحهنحوهمااو"حعان"اوحمار"!اسمفي

.الضربهذاكثرةعلمتورجالهيثلحلمابكتبلمامإ

كان"["الذين:الاصلفي]الذيالاعيانبعضإنحتى،يحمىلامامنهرأيناوقد

نهعليعاخفيلعلهماليصلحلطبع،تجاربفيالعظرفييتعقبناأنإليهموكولا

فاصلحها:،صحيحةفيههيموضعفي""المروذيكلمةمرةوجد،غلط

نسب=فيوكذلك.""الشيباني:أصلحها""السيبانيوكذلك.""المروزي
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خرى.أغلاطاالنسخةأغلاطلىإفيضيف1(.)الثالث

ثان،وبانوجيد،وحيدووأحمر،جمدوأحمدالاسماء:فيفان

ويسيروبشيرونشر،ونسرويسروبسروبشروندر،وبدروآلش،وانس

وذوذة.وذوبةوبويهوبوذةوبوبةنربةوذسير،

التساهلبسببتحصلالاغلاطمنكثيراأن:الثالثالوجمهأ[]3/

يفيفلا،العلملقليلغالبالازمةصفةوهذه،المبالاةوعدموالتهاون

فيه.ممكنهوفيمابالتطبيق

علىأو،الربحيراعونالكتبيطبعونالذينغالبأن:الرابعالوجه

طبعهمنالناسامتنعمرةالكتابطبعفاذاخفتها؛أو،الخسارةعدمالاقل

بلاطبعهممنالخسارةمنخوفا،لىالأوالنسختنفدأنقبل،أخرىمرة

)1(

الاصفر"إمروانوكذلك."سابور"اصلحها:شابور"بنشعيببنمحمد"

"بأخرةنغير":قولهممن""بأخرةكلمةوكذلك.الاصغر""مروان:أصلحها

.أخرىأشياءفي،""بآخره:اصلحها

تنبهت،ذلكمناشياءنفسيليووقعالعصر.لمشاهيرذلكمناشياءوفعتوقد

امثلةتييافيماأذكرولعلي.بعدلهاأتنبهلماشياءبقيتأنهااشكولابعد.فيمالها

الغلط.فيالوقوعاسبابفيالافاضةعندذلك

ماكثيراالظنعلىالاعتمادكانوإذا.الظنعلىالاعتمادهوذلكفيسببوأعظم

بالخبرةوجدناانناعلى!منهمليسبمنبالكفما،الغلطفيالمعرفةأهليوقع

لمعقوليقتضيهعمارغماالعالممنظنهعلىاعتماداكثرالعلمقليلأنوالممارسة

".بعالمليسمنظنوخطاالعالمظنصوابالغالبأنمن

فيالمصححينغالبعنقولهمنسبقمايقصدولعله،"ثالث"عملذكريتقدملم

.الباباول
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يطبعهلملولعلهإذ،واهلهالعلموعلىالكتابذلكعلىجنىفقد.تصحيح

عليه.الاعتماديصحمصححاطبعايطبعهمنلهلقيض)1(

فيالاقتصارانوتبينالمذكور،الرايفسادتوضحأوجهاربعةهذه

فسادهيقتصرلانهو،ممكنغيرالنسخةعلىالمطبوعتطبيقعلىالتصحيح

نألابدبلالاغلاط،منالقلميةالنسخةفيكانماالمطبوعفييبقىانعلى

مضاعفة.أضعافذلكلىإتضاف

منالضربهذاصخح%نماانهمطبوعكتابفيالعالمعرفوإذا

وأ،الجاهلالمصححتصرفلاحتمالفيه،بماالوثوقيمكنهلمالتصحيح

وأالاسماءبعضتصحيحأرادإذااحتياجهمعهذا،.ذلكغيرأو،غفلته

.المظانمراجعةفييبذلهمجهودلىإالكلمات

لىإمنهاخمسونتقعفقد،نسخةالفالكتابمنطبعانهفرضفاذا

لهيتيسرلالعله،مستقلمجهودلىإمنهمكلفيحتاج،محتاطينعلماء

بذلكقامواالمطبعةأربابأنولومراجعتها.لىإيحتاجالتيالكتبلفقده

مجهودا.خمسينعنحدومجهودلاغنى

ماالفسادمنذلكوفيعليها،يعتمدمنلىإتقعفانها،النسخبقيةفأما

الخطأ،كثرةفيهايطهرلاوغيرهابمصرالمطبوعةالكتبمنوكثير

نأيرونمصححيهاانذلكمنفيظهر،الحواشيفيالتنبيهوجودويعز

الامر.نفسفيالصحةمراعاةهوإنماالواجب

بالظاء.الأصلفيرسمها(1)
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النسخإحدىأوفيالاصلالنسخةفيوقعإنبأنهالرأيهذايؤيّدوقد

لىإضرورةوأي،المؤلفمنيكونأنلبعد،النساخمنأنهفالغالبخطا،

،حالكلعلىخطأفهو،المؤلفمنأنهفرضوعلى؟النساخخطأبيان

لىإبهحاجةفأي،بالصوابالمطالعظفرواذا.الصوابهوإنماوالمقصود

خطأ؟هناكللمؤلفوقعأنهيعرفأن

منالمصححونيكونأنبشرطالفساد،فيقبلهمادونالرأيوهذا

والتثبت.والاحتياطوالمعرفةالعلماهل

وقعماعلىالحواشيفيتنبيههملكثركذلككانوالو:يقالقدأنهعلى

إهمالعنتحلولاالقلميةالنسخلان،النسخإحدىأوالأصلالنسخةفي

العالمنظرفيهيترددذلكمنوكثير،والاختلافوالخطأوالاشتباهالنقط

المتثبت.

كيف،،الكتابجميعفيبالصوابالقطعيحصلأنعادبهالمحالومن

غلطهوماعلىطبعتمواضععدةمنالمذكورةالكتبمنكتابيخلوولا

المؤلف؟وعندالامر،نفسفي

النسخة،فيما:الثلاثةالوجوهالتصحيحفييراعىأنالسديد:فالرأي

إيضاحه.ياتيماعلىالامر،نفسفيوما،المؤلفعندوما

!!!
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]4/أ[)1(باب

أمرين:أحد:لمراعاةبالمرادا

.المطبوعاصلفيالإثباتإما-

الحاشية.فيلتنبيهوإما-

فواضح.الامر؛نفسفيوما،المؤلفعندوما،النسخفيمااتفقفاذا

الحاشية.فيالباقيعلىوونمهالاحق،هوماالمطبوعأصلفيأثبتوإلا

الخطأمنالنسخإحدىاوالاصلالنسخةفيوقعمايكوننإلااللهم

عليه.للتنبيهحاجةفلا-لله""الحمدفيمر-كماأحدعلىيخفىلاالذي

وإن،المؤلفعنعرفماالمطبوعأصلفييثبتأنوالاولىهذا،

لكلامحكايةالكتابفانالامر؛نفسفيوماالنسخأوالنسخةفيماخالف

عنه.صدركمايحكىأنفالواجب،المؤلف

النسخةفيلمامخالفاوكان،المؤلفعندماعرفوإنإنه:قيلفإن

لما)2(موافقآخرقوللهيكونأنالمواضعبعضفيلجائزافمن،الاصل

الموضع.ذلكفيسهايكوننأو،النسخةفي

علىالحاشيةفيالتنبيهمراعاتهفيويكفيبعد،فيهالاحتمالهذا:قلت

النسخة.فيوقعما

ذلكعندبمافالعبرةآخر،رجلعنحكايةالكتابفيكانإذاولذلك

عليها.مضروب(ب)3/الصفحة(1)

"موافقا".يحتمل2()
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المؤلف.حكملهويكون،الرجل

أقوالهأوقوليهمنالمطبوعأصلفيأثبتالمؤلفعندمااختلففان

لاصلموافقالاصلأنالظاهرلان،النسخإحدىأوالنسخةيوافقما

عنهيطبعالذيالاصلكانإذاولهذا.خطائهعلىدليليقمولم،المؤلف

لاالذيالخطأفيإلااللهم،حالكلعلىمراعاتهفالواجب،المؤلفبخط

لله"."الحمدفيتقدمكماقلم،زلةبأنهويقطعأحد،علىيخفى

أثبت،المؤلفلقولموافقمنهماوكلمثلا--()1نسختاناختلففان

نفسىقيمااختلففانالامر.نفسقيمايوافقمامنهماالمطبوعأصلفي

استوتفإن،النسخبكثرةرجحترجيحيكنلمفإن.فالمرجحالامر،

المصحح.تخيراستوتوإنفبجودتها،

الغالبلانالامر،نفسفيلماموافقاعدالمؤلفعندمايعلملمفاذا

الامرنفسقيماكانإذاحتىالامر؛نفسفيالصوابمعرفةحقهفي

كذلك.المؤلفعندماعد،ترجيحولا،قيهمختلفا

ذكر.لماالمؤلفعندلماموافقاعدالأمرنفسفيمايعلملمفاذا

المطبوعفيأثبت،المؤلفعندماولاالامر،نفسقيمايعلملمفاذا

اختلفتفإن.خطائهعلىدليليقمولم،صحتهالظاهرفان؛النسخةفيكما

تخيراستوتفإن،لجودةفباالعدداستوىفإن،بالكثرةرجحالنسخ

المصحح.

يعلمولم،نحوهأوخرم،ولاشتباهالاصلالنسخةقيمايعلملمفاذا

قبلها.الفعلتانيثوني"،"نسختانبهااستبدلثم"،اصلان"أو،:كتب(1)
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.بياضتركالامر=نفسفيماولا،المؤلفعندما

فصل)1(ب[]5/

نسخةبينأو،النسخةمنموضعينبينيقعقدالاختلافأنواعلم

أوجه:علىوهذا.لغيرهأو،للمؤلفاخركتابونسخةالكتابذلك

وعندالامرنفسفيصوابالوجهينكلاأنللمصححيتبينأن:الأول

منيطنأنيخشىنإلا؛الخلافعلىللتنبيهحاجةفلايطهر،فيماالمؤلف

ينثهأنفيحسنخطأ،الوجهينأحدأنالخلافعلىويطلعالكتابيطالع

ذلك.فيالحجةلىإويشير،صوابالوجهينكلاأنوعلىالخلافعلى

فيصوابالنسخةمنالموضعذلكفيوماأنلهيتبينأن:الثاني

الاخرالكتابأوالاخرالموضعفيوقعوما،المؤلفوعندالامرنفس

نأيخشىأنإلا[]عليهللتنبيهحاجةلاأيضافهذاخطأ=لغيرهأو،للمؤلف

الخطأ.هوالموضعذلكفيوقعماأنالمطالعينمنكثيريتوهم

وعندالامرنفسفيخطاالموضعذلكفيوقعمايكونأن:الثالث

فيالنسخةفيوقعماعلىوالتنبيه،الصوابإثباتهذافيفعليه،المؤلف

وعندالامرنفسفيأثبتهماصوابعلىالحجةويذكر،الموضعذلك

الكتابفيأوالاخرالموضعفيوقعماذكرإلىهنافيحتاج=المؤلف

به.تقوملحجةاأنيرىمايكفيهبلكلهاالمظاناستيعابيلزمهولاالاخر،

ولايهتدي،الصوابالوجهينأيفيشكالأمر،عليهيشتبهأن:الرابع

هذاتقديمأرادفلعله"،صفحاتثلاث"بعدا(:)4/منالاتيالكلامقبلكتب(1)

عليه.الفصل
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.الخلافعلىالتنبيهلهينبغيهذاففي،بيانهلىإ

نفسفيللصوابمخالفاالمؤلفعندالصوابيكونحيث)1(فأما

الموفق.والله.حالكلعلىالبيانمنبدفلاالامر،

الغلط،إصلاحفيخلافاالعلمأهلبينأنواعلمهذا،أ[4/إلى]رجع

يترجحماحاصلهناذكرتوقد،الحديثمصطلحفيفيهالقولبسطوقد

ذلك.في

وأن،الامانةمقتضىخلافأنهحجتهالمنعلىإمالمنان:وبيانه

يقعانذلكعلىيترتبوقدغلطا.بغلطليسمافيظنيخطىء،قدالناظر

المصلح،يخطىءولكنغلطا،الاصلفيمايكونوقد.الغلطفيهو

اخر.بغلطفيصلحه

أهلأ،كانلمنهوإنماالإصلاحفيالإذنأن:ذلكعنلجوابوا

كما،البتةبهمقطوعاكانفيماإلا،الاصلفيكانمايبينأنذلكمعويلزمه

يبقفلم،حجتهيذكرأنذلكمعللمصححوينبغي".لله"الحمدفيمر

لحمد.اوللهمحذور.

]4/ب[فصل

يكونأنوينبغي.فبالمشاهدة،النسخأوالقلميةالنسحةفيمامعرفةأما

النظر،يعاودوأنتها،لقراءوممارسة،القلميةبالنسخخبرةذاالمصحح

يقعوبما،الخطباصطلاحعارفاكذلكويكون.بالمتيقنالمحتملويقيس

المشهور.الاصطلاحمخالفةمنالقديمةالقلميةالنسخفي

الاصل.فيتكررت(1)
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المصححعندحاضرةالقلميةالنسخأوالنسخةتكونأنوينبغي

وأالناسخيكونأنلاحتمال،التصحيحوقتفيهيشكفيماليراجعها

النظر.يحققلمالمقابل

فيالتصحيحعندلنايقعثم،المقابلةعلىنعتملمأنمرارالناوقعوقد

فينفتشفنذهب،كذلكالقلميةالنسخةفيوقعونظنه،غلطأنهموضع

ماعلىفيهاهوفإذا،القلميةالنسخةنراجعأنلنايبدوثم،فنتعبالمظان

.صوابأنهلناوقع

أمور:باحدفيعرف،المولفعندمامعرفةوأما

.الحروفعلىالمرتبةكتبهبعضفيوجودهمنها:

.بالعبارةإياهضبطه:منها

المجود.بخطهوجوده:ومنها

ذلك.غيرلىإموضحا،العلمأهلبعضعنهينقلهأن:ومنها

المحققين.العلماءفبنقلالأمر،نفسفيمامعرفةوأما

لاولكنالامر،نفسفيماعلىيدلالواحدالعالمنصأنواعلم

بموضعأوواحد،بكتابأوواحد،لمبعاالاكتفاءقبلهوالذيهذافيينبغي

تكونوقد،اجتهادهيتغيروقديسهو،وقد،يخطئقدلمالعافإنواحد؟

فيذلكمنطائفةعلىنبهتوقدكثيرا،هذامنوجدنافقد؛تحرفتعبارته

اللهشاءإنمزيدلهذاوسيأتي.للبخاريالكبير"التاريخ"علىالتعاليق

لى.تعا
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وقوعهواسباب،الغلطأنواعفيباب

61

بتغيير.واماوتأخير،بتقديمواما،بنقصانأو،بزيادةإما:الغلط

واخريمليرجلكانإذ]الممليأوالناسخمنتكونفقد:الزيادةفأما

منحديثالاصلفييكون-كأنزعمهفي-البيانبقصدعمداإما،يكتب

أنهالامرنفسوفي."اللهعبد"بنجابر:بعدفيزيد،صجم!النبيعنجابرطريق

التابعين.أصاغرمنالجعفييزيدبنجابرأواخر،صحابيسمرةبنجابر

عنيحكىوكما."عنهالله"رضيجابر:بعلميزيدكانالادببقصداو

احدالبتيعثمان:بهوالمراد""البتيعنكلامعندهكتابفيوقعانهبعضهم

.(1)"ء!ييه"وزاد:،كذلكفصحفها،"النبي"فصارت،عليهفتصحفتالفقهاء،

منحديثالاصلفييقع-كانزعمهفي-غلطإصلاحبقصداو

روايتهعامةوأن،تابعينافعاأنفيعلم،صجمنيالنبيعننافععنمالكطريق

وأ؛يبينولافيزيدهاعمر"،ابن"عنالاصلمنسقطأنهفيظنعمر،ابنعن

ذلك.لغير

ابنعنيروينافعاانالاخيرالمثالفيعرفلمحديكونكانسهوا،واما

روية.بدونعمر"ابن"عن:بقولهقلمهفجرىعمر،

وأكتبهاالتيالكلمةنظيرلىإبرجوعهيكونماكثروغلطا.واما

واكلمةكتابةبعلمالناسخيتنبهماوكثيراالتكرار.ذلكمنفينشاشبيهتها،

والتحريفالتصحيففيهيقعماوشرح)29(التصحيفحدوبعلىالتنبيهانظر:(1)

492(.)صللطناحيالعربيالتراثنشرتاريخلىإومدخل(.09)
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.زادهماعلىيضربأنوينسى،الصوابلىإفيرجع(،1)لخطائهأكثر

ويضع،موضعلىإيكتبأويمليكانالعلامةبتحولالتكرارينشاوقد

ويكثرموضعها.لىإفيرجع،قبلمالىإالعلامةفتتحول،علامةعليه

الذيالسطرمنالموضعذلكيحاذيمالىإسطرمنموضعمنتحولها

قبله.

الناسخأنظنا،الناسخوكتبهسابقاأملاهقدماالممليباعادةيكونوقد

الاولى.المرةفييكتبهلم

أنهاالناسخفيظن،للناسختوضيحالجملةاأوالكلمةالمملييكرروقد

الاصل.فيمكررة

ذلك،نحوأوصاحبهبهيخاطببكلامالاملاءعندالمملييتكلموقد

الاملاء.جملةمنأنهالكاتبفيتوهم،لذلكمتنبهالكاتبأنويظن

للكاتبرجلباسمفمز،يمليبعضناكان،ذلكمنشيءلناوقعوقد

الكاتب!فكتبها،""صاحبك:قالثم،اسمهالممليفذكر،علاقةبه

الحاضرين.بعضبهاتكلمجملةأوكلمةفأدرج،الكاتبسهاربمابل

لذهنه.شاغلةكانتجملةأوكلمةفأدرجسها،وربما

أنهتوهمعلى،المتنفيالحاشيةقيمابادراجالغلطيكونماوكثيرا

بينأوالهامشفيفألحق،الاصلمنالاولالناسخعلىسقطأنهأي.لحق

وأتفسير،أو،نسخةأنهعلىالناظرينبعضتحشيةمنأنهوالواقعالسطور،

"."كخطائه:الاصلفي(1)
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ذلك.غير

لتوهمعمداإما،الناسخومنالممليمنيكونفقد،النقصانوأماأ[]5/

تكرار،الثانيةأنفيظن،خالد"عنخالد"عن:سندهفييقعكأنتكرار،

شيخه.هوبل،الأولغيرنيالثاوخالدتكرار،لاأنهوالواقع.فيحذفها

عنعباسبنالفضلعنهريرة"أبو:الاصلفييكونكأنسهوا،واما

"عباسبنالفضل"عنبإسقاطقلمهفيجرييكتبها،أنفيريد،ص!يمؤ"النبي

الغالب.علىجريا

فينظيرهيجيءبالزيادةالغلطأسبابفيتقدمماوعامةغلطا.وإما

فتدبر!،بالنقصانالغلط

كأنعمداإما،الناسخومنالممليمنيكونفقدوالتأخير،التقديموأما

"الداريتميمعني!جمؤالنبيرواهالذيالجساسة"حديث:الأصلفييقع

فيقلبه.،غلطهذاأنفيرى

بن"رؤبةالصوابأنفيرى،"رؤبةبن"العجاج:الكتابفييقعوكأن

".العجاج

الاصل،فيكما"رؤبةبنالعجاج"يكتبأنيريدكأنسهوا،واما

".العجاجبن"رؤبة:قلمهفيجري

ثممتاخر،موضعلىإالعلامةتتحولأوالنظر،ينتقلكأنغلطا،واما

علامةعليهويعلمفات،مايكتبولكن،عليهيضربفلا،لذلكيتنبه

واضحة.تكونلاأو،العلامةكتابةعنيغفلوقدوالتأخير.التقديم

بالهامش،أوالسطوربينألحققدسقطالاصلمتنفييكونوكأن
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فيؤخره.متأخر،موضعمنالناظرفيظنه

الاصل،منانقطعتتكونبأن،كاملةبورقةوالتأخيرالتقديميقعوقد

ذلك.غيرإلىموضعها؛غيرفيفجعلت

بعضبزيادةالتغييرويشمل.بغيرهالشئإبدالبهفالمرادالتغيير،وأما

تي.يأكماتأخيرها،أووبتقديمهانقصانها،أولحروفا

مثلبالشكلتفترقانإنماوأنهما،الكلمتينحروفتماثل:أسبابهفمن

اللاموتشديدالسينبفتح"مسلم"واللاموكسرالسينبسكون""مسلم

بفتح.فتشديدففتحبضم"معفر"وففتحفسكونبفتح"معمر"و،مفتوحة

يظهرلميشكللمفاذا،الشكلعندالصورةفيالغلطعليهيترتبإنماوهذا

باللفظ.يطهروانما،الغلط

اخرغلطاعليهيبنيماكثيراذلكمنشيءفيغلطإذاالمصححولكن

مامجالد:يسألكانأنهمعينبنيحيى"عن:كتابفييقعكأن،صورةله

للفاعل،مبنياالياءبفتح(""يسألكلمةالمصححفيظن.صالح:فيقول،حاله

لىإحاجةلاالذيالواضحالغلطمنهذاوأن،مجالدا"":الصوابأنفيرى

ماعلى"يسأل("فشكلزاد،وربما.كذلكالمطبوعفيفيثبته،عليهالتنبيه

شنيع.معنويغلطفيفيقعظنه،

الرجليطنقدفإنهومعمر،معمرنحوفيالاسماءفيهذانحوويقع

.ذاكعلىبهحكمبماهذاعلىويحكماخر،

احمدمثل،النقطإلابينهايفرقلابانالكلمتينحروفتشابهومنها:

وزيادة،القلميةالنسخفيالنقطلقلةبهالبلاءويشتدجدا.كثيروهوجمد،وأ
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المعلقة.الخطوطفيمحلهعنبعيداولوضعهبعضها،فيالنقط

جدكثيروهذاحمر.وأحمد:مثللحرفاصورةفيالتقاربومنها:

كثيراأنهرأينافقد.معلقاأورديئا،الخطكانإذاسيماولا،القلميةالنسخفي

وعكسه.ب"عمر"،و"جعفر"بل،وعكسه،ب"جعفر"""حفصيبدلما

لحروفابعضفإن،الاتصالبسببلحرفااشتباهيكونوقد

"أنت"فتقرأ،الخطلتعليقأو،للتقارببعدهابمايتصلقدالمفصولة

ذلك.وغير"الاه""أراه"و"لنت"

بدونكتبإذا""سفيانفيشتبه،الاحرفبعضبحذفهذايتاكدوقد

ب"شقيق".ألف

نطقهفييفرقلامنالناسمنفإن.الحروفمخارجتقاربومنها:

الحاءبينولا،والسينالثاءبينولاوالطاء،التاءبينولا،والعينالهمزةبين

السينبينولا،والزايالذالبينولاوالضاد،الدالبينلاووالهاء،

يكادولااخر،ويكتبرجل،يمليبأنيقعوهذا.ذلكغيرلىإوالصاد،

بالمقابلة.يتبين

وال"."منو""منوالمثل،وعكسه،الوصلحقهمافصلمنهوقريب

التيلحروفافيهذايقعماوأكثر.و]لنقصالزيادةومنها:ب[]ه/

بدلحدهما:اللهوعبيداللهعبديقعماوكثيرا.فقطنبرةصورتهاتكون

وعتبة،وحصينوحصنوسعيد،وسعد،وحسينحسنوهكذاالاخر.

وعنبة.وعبسة،ونجيويحيى،وعتيبة



النصوصوتممععالتحقيقفيرسانلمجمولح66

]فصل[

المؤلف[عندمابهايعرفالتي]الأمور

فإنمامثلا--"الثوريسفيان"جامعنطبعأنأردناإذاأننايخفىلاا[]6/

كلتكونأنفينبغيأكثر،ولاأقللا،الثوريجمعهالذيالكتابنطبع

بخطلناوقعفلو.الثوريوضعهكماحرفوكلكلمةوكلفيهجملة

الكتابةاصطلاحمنكانماإلاهو،كمانطبعهانوجبنفسهالثوري

مااوكثير،ألفبلاهكذا""سفينيكتبونالمتقدمينفانفيها.والتسامح

الأصلفيوقعفإذا،الصغيرةالحروفأشكالتظهرلاوقد،النقطيهملون

منقوطا،واضحايطبعفانه،""لسفيانبانهالقطعمع،نقطبلا"سفن"هكذا

يكثر.ذلكلان،الاصلفيوقعماعلىللتنبيهحاجةولا

عليهالتنبيهحسنالخطعلماءيذكرهلمغريباصطلاحاتفقإن،نعم

المواضع.بعضفي

القديمة،الكتبفيعزيزالمولفبخطالتيالنسخةوجودلكن

بامور:عندهمافيعرفالاجتهاد.علىإذافالمدار

عتيبةبنالحكمبأنكالعلموحديثا،قديماالفنأهلبينالتواتر:الأول

الفنأهلمنالمولفكانفإذاهكذا.عيينةابنمولىواصلاوانهكذا،

مثلا.ذكرماعكسالاسمينمنعنده[]يقعأنيمتنع

:(1)""الموتلففيالمصريالغنيعبدضبطكما،الصريحنصه:الثاني

121(.)09،الهندطمعة)1(



76(مسودة)لتممعا1صولأ(2

".يونسبن"عباس:الاخرىكتبهبعضفييقعثمهكذا.("مؤنسبن"عياش

فيالبخاريذكركما،وترتيبهتبويبهبقضيةيعرفأن:الثالث

المواضعبعضفييوجدقدثم،عياشبابفيالرجلهذا(")1("تاريخه

"."عباسهكذا:كتابهمنالاخرى

فييقعقدثمبكر)2(،اسممنالخاءبابفيخنيسبنبكرذكروكما

(".حبيشبن"بكر:كتبهمنالاخرىالمواضعبعض

ثم،الرجاللتراجمكتابهفيتصدىحاتمأبيابنأن:القبيلهذاومن

كانوإن،رجلانعندهنهماعلىذلكفدلو"شميسة")4(،"دقرة")3(ذكر

.امرأتانأنهماالتحقيق

وقالوا:(")5(،"التاريخفي(""زجلةذكرهالبخاريعلىأنكرو]هناومن

أبيابنذكرهاوقدترجمتها.علىالتعليقفيعنهأجبتوقدرجلا،ظنهاإنه

.البخاريعلىليعترضكأنهولكن)6(،حاتم

يكونبانالنسبمختلفةجيدةفاكثرنسخثلاثعليهتتفقأن:الرابع

)1(/4(.)1/47

)2(/1(.)2/98

.(444)3/والتعديللجرحا)3(

193(.)4/لتعديلولجرحا4()

)5(/2(1/.)452

62(45)3/لتعديل"ولجرح"افي)6(
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نأهذامنوقريب(.1[)]الأخريينإسناديغيرالمولفلىإمنهاكلإسناد

]تسميع[)3(واحدكل]في[)2(للمؤلفكتبثلاثةمننسخثلاثتتفق

مختلفة.وأنسابها

نقلهأو،المصححعليهوقفسواءمحققا،بخطهيوجدأن:الخامس

به.يوثقمن

الضعف؛بعضهذاوفي،العلامأهلبعضعنهيحكيهأن:السادس

بعضفيوجدهماالعالمعنأحدهمفيحكيهذا،فييتسامحونقدلأنهم

له.وقعتالتيالنسخةبحسب،كتبه

]6/ب[فصل

كأن،غيرهماوقطعا.المتعئنهوفالاول)4(الخمسةهذهاختلفتواذا

موضعفيوتبويبهترتيبهاقتضىثم،موضعفيشيءعلىالمولفنص

أعني،موضعهغيرفيالثانيمنأرجحوالأول.الترجيحمنبدفلا،خلافه

رتبالذيالموضعففي،خلافهعلىرتبأوبوبثمشيء،علىنصإذاأنه

المواضعبقيةوفي،والتبويبالترتيبيقتضيهماالراجحيكونبوبأو

عليه.نصماالراجح

.الصورةفيتتضحلم(1)

لما.بينو"لمامن"تحتمل(2)

تخمينية.قراءة)3(

زادثم،خمسةاولاكانتالسابقالفصلفيالمذكررةالامورلان،الاصلفيكذا(4)

فيها.



96(مسؤدة)التصعااصول(2

علىاخروفيشيء،علىموضعفيينصكأنمنهماواحداختلفوان

كانفإن،العلمأهلمنغيرهعندمافلينظريترجحلمفإن.فالترجيح،خلافه

الراجح.فهو،قوليهلاحدموافقاعندهمالذي

النسخبكثرةرجح،يترجحولمقوليهكاختلافعندهممااختلففان

المصحح.تخيرشيءيترجحلمفانوجودتها.

فان.الهامشفيالاخرعلىونبه،الأصلفيأثبتهشيءترجحومتى

بعضهاأوالنسخفيماعلىينبهفكذلكبعضها،أوالنسخخالفتهولكنتعين

الهامش.في

فصل

عندمافلينظر،المتقدمةالوجوهمنبوجهالمؤلفعندمايعلملمفان

وأ؛المتعينفهوللنسخموافقاواحداقولاكانفإن،الفنأئمةمنغيره

معرفتهبحسبالمصححاجتهد،جيدانصلانالكتابنسخوفيمخالفا،

الفن.أئمةعندمااشتهارولمقدار،النسختينصحةلمقدار

النسختين،فيكماالمؤلفعندمايكونأناحتمالعندهترجحفإن

الفن.أئمةعندماعلىالهامشفيونبه،الاصلفيفيهماماأثبت

الرواةتصرفمنالأصلينفيوقعماأناحتمالعندهترجحوان

فالعكس.،والنساخ

لبعضها،مخالفا،النسخلبعضموافقاواحداقولاعندهمماكانوان

.الاخرىالنسخأو،النسخةقيماعلىبالهامشوينبه،المتعينفهو
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كان،المؤلفقوليكونأنلىإفاقربهما،قولانالعلملاهلكانوان

فأرجحهما،يتبينلمفإنجودها.أوأكثرهافيأو،النسخفيكذلكيكون

تخير.يترجحلمفان

فصر

أنهتقدمالتيالأمورمنفأكثربواحدتكونالعلمأهلعندمامعرفة

المؤلف.عندمابهايعرف

فيماالمصححوبحث،الفنأئمةمنإمامعندمابذلكعرفومتى

قولهمذلكأنفالظاهرذلك،خلافعلىيطلعفلم،الكتبمنعنده

بالخطأ.عليهفحكموا،بعضهمشذيكونأنإلاجميغا،

مننسخةكل،جيدةنسخثلاثباتفاقأيضاعندهمماويعرفأ[]7/

وأخرى"،البخاريتاريخ"منجيدةكنسخة،الفنعلماءمنلملعاكتاب

".حبانابن"ثقاتمنكذلكوثالثة،"حاتمأبيابن"كتابمنكذلك

،لجودةابتلكليستثلاثأو،كتابينمننسختانإلايكنلمفإن

يطبع.الذيالكتابنسخوبينبينهافالترجيح

فصل

امور:فييتثبتانالمصححعلىيجب

أنهعلىالدليلقامالذيهوتصحيحهيريدالذيالاسمهذاأن:الأول

الكتابفيرأىمنزلةذامصححارأيتفقدكذا.غيرهعندأوالمؤلفعند

ولم."حثمةأبيبنبكرأبو":زعمفيمافصححه"،خيثمةأبيبنبكر"أبو



17(مسودة)1التممعمحأصول(2

"أبو:زعمفيمافصححه،"الضبعيخيرة"أبورأىوكذا.ذاكغيرهذاأنيدر

.أخرىأشياءفيذافيغيروهذا،"الضبعيجمرة

محمداللهعبدأبامولانارأيتبل،ورجالهالحديثفيجدايكثروهذا

موضع:فيفرأى""الكفايةكتابصححقدوكان،اللهرحمهتي)1(السور

عديبنأحمدأبو":يرىفيمافأصلحه"الحاقظعديبننعيم"أبو

نأمع؛بشيء"ولمس،نعيمأبو:"الاصل:لهاصشباوكتب،"لحاقظا

الحافظعديبننعيم"أبوو،"نعيمأبو":الموضعذلكفيالصواب

اشتهرالثانيولكن،الجرجانيالحاقظعديبنأحمدأبيغيرالجرجاني

علىوالاخر،والتعديللجرحاكتبفيذكرهفكثر،"الكامل"كتابهبشهرة

وجودلاأنهوظن،اللهعبدأبويستحضرهفلم،الشهرةتلكيشتهرلمجلالته

المركبينولكن(،511)ص""الكفايةبهاصشذلكعلىنبهتوقد.له

التيالصفحةاوللىإالحاشيةبهتتعلقالذيالسطرالاخيرالطبعفيأخروا

تليها.

)2(."هميتهوأالرجال"علممقالتيفيأخرىأمثلةذكرتوقد

وتثبت،واسعاطلاعذا،بالفنعارفاإلاالمصححيكونأنيحلفلا

بالغ.

الشعرمنالمحفوظكثرةفيوقرينه،الدرسفيوزميلهلميمني،1الاستاذبلدقي)1(

فيترجمتهنظر.1361سعةتوفي.والرجاللحديثواالعربيةعلومفيبرز.واللغة

.(428)8/طر1الخونزهة

المماركة.الموسوعةهذهمن2(44)ص"الحديثيةالرسائلمجموع"انظر:)2(
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قدوكذلككثيرا،خطأفيهفان،""الخلاصةبضبطيثقلا:الثانيالأمر

]لضبطفأما،بالعبارةالضبطفيوهذا.""التقريبضبطفيالخطأيتفق

يحمى.لافخطؤهبالقلم

وأالقاموسبضبطأو،ا!شتبهكتبمنبكتابيكتفلا:الثالثالأمر

نأوذلك،أبلغكانالمراجعةكثرتوكلما.غيرهايراجعحتى،شرحه

الذيغيرضبطهالذييكوناو،اختلافهناكيكونأو،يخطئقدبعضهم

الضبط.عبارةفيخطأأو،سقطهناكيكونأو]7/ب[،المصححعنهيبحث

الكلمتينأنوذلك"؛"بضم:والصواب"،"بفتح:موضعفيرأيتفقد

.بالاخرىإحداهماالناسخفصحف،الواضحةغيرالخطوطفيتشتبهان

وأ،يتركقدالاولىفيالنقطأنوذلكو"راء"،""زايفييقعوكذلك

هذا.علىوقس.بالهمزةتشتبه"و"ى،يخفى

!!!



73(ةمسؤد)لعلميلتصعا1صولا(2

7[)1(فصل]ل

،الذاكرةقوي،العملعلىصبورافطناأميناثقةالمصححيكونأنلابد

جيدةومعرفةالفنونفيحسنةمشاركةلهالاطلاعواسع،العربيةمنمتمكنا

عويصه،حلفييدلهوصارت،أهلهاصطلاحعرفقد،الكتاببفن

ذلكتشاركالتيالكتبمنكثيرعلىواطلاع،مسائلهمنلكثيرستحضارو

فيها،عنهالكشفيرادعماوالكشفمراجعتهافيودربة،فنهفيالكتاب

ذلك.فيمنهقريبامساعدهيكوننو

إذاليراجعهاعندهحاضرةالعلميةالكتابأصولتكونأنوينبغي

المصححفيحتاج،والمقابلةالنسخعندالاشتباهأوالغفلةتقعفربما،احتاج

بعضفيالأمرعلييشكلمرارا،ذلكليجرىوقد.الاصلمراجعةلىإ

ثم،المظانمراجعةفيتعبو،للمسودةموافقالاصلأنلظنيالمواضع

.الاشكالوينحلالامر،بهينجليوجهعلىفأجدهالاصلأراجع

للمراجعة،إليهايحتاجالتيلكتبأولاالمصححيستحضرأنيجبو

ولابعضعنببعضهايستغنيولا،لىأوفهومنهايجمعأناستطاعماوكل

عندهيكونأنفينبغي؛طبعتينطبعمنهاالكتابكانإذابلصغير،عنبكبير

.واحدةطبعةكلمن:نسختانمنه

بيألابن("والتعديللجرح"اكتابللتصحيحالانيديتحت6[]ل

وكتب،الرجالوكتب،الصحابةكتبلىإمحتاجافأجدني)2(،حاتم

.[047]6رقمالمجموعمن(1)

".حاتمابيابن"لكتاب:الاصلفي)2(
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،والسيرة،لحديثاوكتب،الالقابوكتب،الانسابوكتب،المشتبه

الاسماء(1تفسير)يتوخيانفإنهمابشرحه"القاموس"ولاسيما،واللغة

لمراجعةاحتجتوربما.بهيتعلقمماوطرفالمسمىنسبوذكرالغريبة

ليوأماالمبرد،وكامل،"نيالاغا!"الادبوكتب،والتواريخالتفاسير،

.للبغدادي"الادبو"خزانة،ليالقا

!هرده!

من"."تفسير:الاصلفي(1)



الثالثةالرسالة

التمهعيحأصول

()مسودة





()مسؤدةالتصعمحاصول2(

4[الحمدلله]ص

77

التميععأصول

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلامللهالحمد

بعد:أما

دائرة"مطبعةفيالعلميةالكتببتصحيحمشتغلسنينبضعمنذفإني

العلميةالتصحيحقيمةالممارسةبعدليوتبين،"العثمانيةالمعارف

بهيعملأنيلزمهماثمأولا،بهيتحققانللمصححينبغيوما،والعملية

ثانيا.

لمفمن.بعضهأوذلكعنغفلةفيالناسغالبورأيت5[]ص

قيمته،التصحيحيبخسوتصحيحهاومقابلتهاالعلميةالكتببقراءةيشتغل

فيه.صعوبةولاله،هميةلاهيناأمراويطنه

المصيبةعظمتالقبيلهذامنالمطابعأمورالمتولينأكثركانولما

:طرقولهم.بذلك

الأولى:الطريقة

للنسخةموافقاالمطبوعجعل:أعني،المطبعيبالتصحبحيكتفيمن

.واحدةنسخةتكونفتارة.القلمية

واطلاععلميةمعرفةعندهكانمنعندالوضوحبغايةهذاوخطا6[]ص

وتصحيفخطاعنقلميةنسخةتكادتخلولافانها،القلميةالنسخعلى

غلطا.فيقرأالقارئعلىيشتبهأنذلكقلو،وتحريف
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نأمعكثيرا،النسخفييغلطالنساخبعضنرىكثيرا.هذامنيناروقد

سقيماالاصلخطلكونإما7[]ص؛القراءةقيأخطأولكنهصحيحالاصل

حروفهبعضيشتبهأو؟العتيقةالكتبفيكثيروهذا،منقوطغيرأومغلقاأو

الخطأ،مننفسهالاصلفييكونعمافصلاهذاجذا.كثيروهذا،ببعض

الغلط.عنمبرأواحداقلمياكتاباتجدتكادلافانك

بكتابفعلواكماالتصوير،بطريقالكتابيطبعوانأوربافيويقع

هي،ماعلىالاصلفيالتيالأغلاطتركهذاوفي.للسمعاني""الانساب

.الصغيرةلحروفاوبعضالنقاطتخفىماكثيرا)1(العكسعندانهوزيادة

ء21(-
إحداهايجعلأنالمصححويكلف،قلميةنسخعدةتكونولاره/

منهذاوفي8[]ص.الهامشعلىالاخرىالنسخمخالفاتويثبتأما

النقائص:

الخطأ.علىنسخعدةتجتمعماكثيراانه(1

للورقتسويدفإثباتهاقطعئا،خطأمخالفتهاتكونقدالنسخبعض2(

يريدبمنذلكفيضر،الماليةالكتابقيمةارتفاعلىإيؤدي،للعملوتكثير

يصدهمالكتباقتناءفيالراغبينمنكثيرالانأيضا؛وبالمطبعة،اقتناءه

بنفقةالكتابفطبعت،أخرىمطبعةعارضتهاوربمااشترائها.عنغلاؤها

تلك.وتركوا،هذهعلىالناسفأقبل،أرخصبثمنفباعته،أقل

وللمطبعة؛المطبوعةالنسخةلقيمةإسقاطلىإيؤديالعملهذاأن3(

لفارسية.ولارديةبا،الشصيالتصوير:يععي(1)

عليها.ضربثم،"الثانية"الطريقةقبلها:المؤلفكتب)2(
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المطبعةأمانةالواضحةالاغلاطإثباتمنيفهمأنبدلالعارفلان

نأيعلمالعلماهلمنأحدفيهمليسأنهيفهم،تحريهموشدةومصححها

واضج.غلطذلك

ففيوالخطأ،الصواببينيميزونلاالمطالعينمنكثيراأن(94[]ص

بعضهموإيقاع،الفائدةبعضمنهؤلاءحرمانالمذكورةالطريقةعلىالطبع

.الكتابمنبشيءيستشهدواأنأرادواإذاالمشقةوتكليفهم،الغلطفي

بعضبهاندفعوانوهذاخطأ،بأنهالخطأعلىينبهالمصححينوبعض

نأيلزمهالغلطعلىالتنبيهأن:وهوآخر،نقصازادفقد،المذكورةالنقائص

مابيناوقد،الكتابحجمفيعظم،التغليطفي01[]صمستندهالمصححيبين

الغلطيصححقدفإنهأشد،فالامرماهر،غيرالمصححكانإذافأما

الناظرلان،والماليةالعلميةالمطبوعقيمةينقصوهذا.الصوابويخطئ

لغيرإيقاعذلكففيوأيضاماهر،عارفيصححهلمالكتابأنيرىفيه

الغلط.فيالعارفين

الطريقةهذهعلىقطكتابيطبعلمأنهنقطعفإننا،تقدمماومع1[1]ص

هذهعلىطبعتالتيالكتبنسخمنفان،الاختلافاتجميعاستيفاءمع

الطريقةبهذهالمصححوفىفلو.قليلنقطهأوالبتةفيهنقطلاماالطريقة

تصحيفها.يمكنمنقوطةكلمةكلمعثابتةالحواسدلكانت

لمولكن1(،)الرابعةالطريقةلىإفزعالمصححأننعلمهناومن

"."الرابعة:وكتبعليهاضربثم"،"الثالثةاولا:كتب(1)
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أمروليفان،عظيمةمفسدةهذاوفي.وخبطخلطبلمطلقا،يعتمدها

يرىلالانهالثانية[12]صالطريقةبالتزامالمصححيأمرإنماالمطبعة

ثقةعارفغيرلىإالتصحيحإحالةعلىذلكفيحمله،معرفتهعلىالاعتماد

فيه.ماهذاوقي،بالنسخمقيداالطبعكانإذللمعرفةحاجةلابأنه

:(1)الثانيةالطريقة[13]ص

صاحبيقاولأنوغيرها،مصرفيالمطابعبعضفيالرائجةوهي

طبعه،يريدالذيالكتابتصحيحعلىوالمعرفةالعلمأهلبعضالمطبعة

بالاصل.مقابلتهبعدغالباوذلك،عليهالطبعيرادالذيالنقلإليهويدفع

العلمية،الكتبمنالمظانوبمراجعة،ونظرهبمعرفتهالعالمهذافيصحح

فيبهويكتفي،المطبعةصاحبيأخذهثم.النقلعلىتصحيحاتهويكتب

تصحيخايصححبمنالطبععندويكتفي[،41]صالحقيقيالتصحيح

النقل.ذلكعلىالمطبوعيطبقالذي:أعنيمطبعيا،

التصحيح:تناوبأيدثلاث)2(الطريقهذهففي

الاصل.علىبالمقابلةالتصحيح:الاولى

الحقيقي.التصحيح:الثانية

المطبعي.التصحيح:الثالثة

نقائص:وفيها

أهل.غيرلىإيوكلماكثيرابالمقابلةالتصحيحأن:الأولى

أصلحها.ثم"،"الثالثة:اولاكتب(1)

ويؤنث.يذكر"و"الطريق.""الطريقةمنبدلاالاصلفيكذا2()
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ممارسعالمعلىإلافيهيعتمدلاأنينبغيبالمقابلةالتصحيحفان

للتصحيح.

فلأمور:عالما،كونهأما[15]ص

ردياخطهاويكون،منقوطةغيرتكونماكثيراالقلميةالنسخأن:الأول

عندهيكنلمإذافالمقابل؛ببعضلحروفابعضفيهيشتبهأومغلقا،أو

ويتبعه.الناسخيقلدفإنه،تامةأهلية

وغير،والتضبيبالضربفيهايكونماكثيراالقلميةالنسخأن:الثاني

ذلك.يفهملاقدالماهر

وغير،والحواشيالإلحاقفيهايكونماكثيراالقلميةالنسخأن:الثالث

عليهاشتبهوربما[61]ص،موضعهغيرفيالإلحاقوضعربماالماهر

.بكثرةموجودوهذا،وعكسهلحافا،إلحواشيافيجعل،لحواشيبالحاقالا

بمعرفته،يتصرفمافكثيرا،عارفشبهكانإذاالناسخأن:الرابع

()الاعتصامكتابنسخةفيوقعكماويغير؛ويبدل،ويصحففيحرف

غيرالمقابلكانفاذارضا.رشيدمحمدالسيدمصححهعليهونبهللشاطبي،

الناسخ.قلدأهل

سدةعلىيحملهماغالباعندهيكونلاالمتأهلغيرأن:الخامس

.التحري

شخصيمسكبالإملاء،يكونماكثيراالنساخةأن:السادس17[]ص

تتشابهماوكثيرا،يسمعمابحسبهذافينسخ،الناسخعلىويمليالاصل

ينطقمنعندوحازروحاذر،وعلىعلا:مثلخطا،وتختلفلفظاالكلمات
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ريبووقريب،وخالوقالوسائر،وثائروهامد،حامد:ونحوه.زايابالذال

.كثيرةذلكشباهو[18]ص،وغريب

يتنبهلمأهلا،المقابليكنلمفإذاأيضا،اثنينبينتكونوالمقابلة

ذلك.غيرلىذكر.عماالناشئةالاغلاطلتصحيح

صبرعندهيكونلاالممارسغيرفلأن،للتصحيحممارساكونهوأما

الغلط.بمظانومعرفتهوتثبتهوتانيهالممارس

المصحح.شروطفي-لىتعااللهشاءن-هذاإيضاجوسيأتي

التانية:النقيصة

لاقد[91]ص،والمعرفةالعلمبغايةكانوان،الاوسطالمصححأن

حيثمنمحتملالنقلفيوقعماأنويرىلهيتبينأو،الغلطلهيتبئن

وإن.الكتابحجمتكبيرذلكوفي،الحاشيةفيعليهينبهأوفيدعهالمعنى

هوماعلىاعتمادهمالحاشيةفيالتصحيحعلىيعتمدونلاالعلامأهل

منهالمنقولالاصلانيرونالعلماهلانذلكمنهئمو.الاصلفيثابت

معتمد.ولاصحيحغير

السيدالعلامةفإن،للشاطبي()الاعتصامكتابهذاعلىوالشاهد

النسخةمنينسخكاننقلعلىمعتمداصخحه2[.]صرضارشيدمحمد

مافمنها،كثيرةالنقلفياغلاطايجدوكان،الخديويةالمكتبةفيالتي

الاصل،فيالخللأنيظنوكان.تركهماومنها،عليهنبهماومنها،أصلحه

فيهوإنماالخللمعظمنو،الجملةفيصحيحالاصلأنبعدلهتبينثم

برأيه.ويغيريبدلالناسخكانذ؛النقل
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جامعةمكتبةالغالبفيعندهيكونلاالاوسطالمصححهذاأنوثانيا:

مراجعتها.للمصححينبغيالتيالكتبفيهاتتوفر

فيوسيأتي.التصحيحيمارسلمممنغالبايكونأنهوثالثا:21[]ص

أهمها.منالممارسةأنالمصححشرائط

المعرفة.فيمنهقريباأومثلهمعاونلهيكونلاالغالبفيأنهورابعا:

أهميةلهأهليةذويمصححيناجتماعأنالمصححشرائطفيتيوسيأ

عظيمة.

متخذولاالكتبلتصحيحمنتصبغيرالاكثرفييكونأنهوخامسا:

.غيرهمنالإتقانعلىأحرصحرفةلذلكالمتخذأنشكولا،حرفةلذلك

المصححهذايعطونلاالمطابعذويأنالغالبوسادسا:22[]ص

وبقدر.بهسمحوامامنهمفيأخذيساومونهبل،ترضيهالتيالاجرةالاوسط

فيكما،العملإتقانفيالمشقاتاحتمالعنهمتهتضعفنقصوه،ما

الصنائع.سائر

الثالثة:النقيصة23[]ص

المطبعيالتصحيحيكلبأنالطريقةهذهفييكتفيالمطبعةصاحبأن

علىليسانهيرىلانه،كافيةممارسةولا،تامةأهليةعندهليسمنإلى

الذيالنقلعلىالمطبوعتطبيق:اعني،المطبعيلتصحيحإلاهؤلاء

المصحح.صححه

المصحح،النقلشخم!يمسكبأنالمقابلةمعناهالتصحيحهذاولكن

فييقعوربماغالبا؛الاوراقممسكفيقرأ،المطبوعةالاوراقواخر
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لهايتنبهفلالفظا،الأصلمعتشتبهأغلاط24[]صالمطبوعةالاوراق

ماللتصحيحالممارسةمنهذينعنديكونلاوربما،الاصلممسك

كلمة.كلمةوالمقابلةوالتانيالتثبتعلىيحملهما

علمينبين""ابنكلمةمثلوتغيرتبدلالطبععنديعرضفقدوأيضا

أولالطبعفيتكونثمالألففتسقط،الاولالسطرفيالنقلفيتكون

الالفإثباتالصوابأنمعأيضاألفبلاهذانفيدعها25[]صسطر

فيقع،"الغفلةأهلمناللهعبد"وكانمثلا:الكتابفييقعوقدحينئذ.

سطرفي)عبد(المطبوعفيويقعسطر،فيالمصحعالنقلفي(الله)عبد

نظائر.ولهذا،مكروههذاومثلاخر،سطرفيلجلالةاوكلمة

2(:)الرابعةالطريقة(271[)]ص

فيهويرتب،للتصحيحمحلانفقتهاعلىالمطبعةأمروليينشئأن

فيتصحيحهعلىالعلمأهلبعضيقاولكتابطبعيريدعندماثم،مكتبة

تقريبا.قبلهاكالتيوهذه.المطبعةمكتبة

)3(:الخامسةالطريقة28[]ص

يتقاضونمصححينفيهاويرتبمكتبةالمطبعةصاحبينشئأن

والتصحيح،لمقابلةا:الثلاثةبأقسامهالتصحيحويتولون،شهريةمرتبات

رغة.فا62ص(1)

هيالسابقةالطريقةانمع"،"الرابعة:وكتبعليهاضربثم"،"الثالثةاولا:كتب2()

الرابعة.هيبعدهاوالتيالثالثةفهذه.المولفإصلاحبعد""الثانية

السابقة.الحاشيةوانظر.لاصلفيكذا)3(
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وأوجدتإنعديدةقلميةنسخعلىالمقابلةوتكونوالمطبعي؛،الحقيقي

فقط.واحدة

نأشرطعلى،النقائصمنبالسلامةوأولاهاالطرقأصوبوهذه

.وخبرةأهليةذويالمصححونيكون

!!





الرابعةالرسالة

مالكلابق"التوضعينمواهد"كتابحاديقاتضريح

الباقيعبدفؤادمعمدالأستاذطبمةعلىط!حظاقمع
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آلرفيرآلرصآلمحه
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]ا[

التوضيح"شواهد"فيمالكابنذكرهاالتيالأحاديثعلىالتنبيه

"البخاريصحيح"منمواضعهاوبيان

)1

)2

)3

)4

إلخ...ليتنييا:نوفلبنورقةقول()2(:1/4))1(01س2ص

]3[)3(.الوحيبدءباب،الصحيحأوائل-

ليلة.أبيتنهلشعريليتألا2(:)00/7.)4(

[.[]9188باب،المدينة]فضائل-

ذا.أناها:الصلاةأوقاتعنالسائلقول(:4)7/..0

...حديثهفيمشتغلوهوعلماسئلمنباب،العلم]كتاب-

].]95[

؟والداكأحي:(41/5)01س8ص

الهندية.الطبعةمن(1)

المؤلفاضافهوقد،الباقيعبدفؤادمحمدالاستاذطبعةمنوالسطرالصفحةرقم)2(

الاحمر.بالقلمبعدفيما

مني.زيادةلحديثارقم)3(

تكنولم،المصريةالطبعةمنالمؤلفاستدركهماقدالاتيلحديثوالحديثاهذا4()

منها.لسطر1والصفحةرقميقيدفلميديهبينالهنديةالطبعة
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)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

النصوكلوتصععالتعقيقلهلأرسانلمجمولح

3[.400]الأبوينبإذنلجهادابابلجهاد،ا-

القدر.ليلةيقممن(:111/)134س8ص

]35[.الإيمانمنالقدرليلةقيامباب،الإيمانانظر:-

.رقمقامكيقممتى:عائشةقول(:41/21)41س8ص

]3384[.إلخ(يوسففي>لقدكان:لىتعااللهقولبابالانبياء،-

)1(:لصفوان-اللهلعنه-جهلأبيقول(:91/)1517س11ص

.يراكمتى

593[.0]ببدريقتلمن!ر)2(النبيذكرباب،المغازي-

مضاجعكما.تماأخذإذا(:1/11)178س11ص

037[.]5عنه)3(اللهرضيعليمناقبباب،الصحابةفضائل-

متى..بكر.أباإنعنها:اللهرضيعائشةقول(:1/1)29س12ص

...يقوم

[]713بالإمامياتمالربرلباب،لجماعةا-

يغشانا.فلا...اكلمن(:0/211)4س13ص

85[.4]الثومفيجاءماباببابواب(،لجمعةا)قبلالصلاة-

يبكي.مقامكيقمإن...:عائشةقول6(:1/2)9س13ص

[.]المؤلفصفوانلابي:صوابه(1)

فقط.الصادحرفالاتيةالمواضعوفيهعالاصلفي)2(

"."رض:الاصلفي)3(
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71[.]2الامامتكبيرالناسأسمعمنباب،لجماعةا-

.بالناسفليصلي8(:1/2)11س13ص(21

1/912خلجماعةايشهدأنالمريضحدباب،لجماعةا-

[466].

)13

)14

)15

)16

)17

.إياهفاعطاهسعد:بنسهلقول1(:7()4/2)6س51ص

إلخالماءصدقةرأىمنباب(،المزارعة)عقبالشرب-

[1.]235

إلخ.قتالكمكانكيف:هرقلوقول(:4/29)7س51ص

]7[.الوحيبدءباب،الصحيحأول-

وقولإلخنسجتنيإ:المرأةقول(:11-4/201)8س51ص

.القوم

.[0581]لشملةولحبرواالبرودباب،اللباس-

يكنه.إن2(:)7/28س17ص

.[4135]الصبيأسلمإذابابالجنائز،-

إلخ.الناسمنما(:213/)119س18ص

الجنائزوانظر:[.12]48ولدلهماتمنفضلبابالجنائز،-

.[1381]المسلمينأولادفيقيلمابابأيضا،

ففصلعاه.،711-4/2بإزائها:كتب2(4)صفيبعدهومالحديثاهذا(1)
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)91

)02

)21

)22

)23

النصوم!وتممعمحالتعقيقفيرسانلمجمولح

إنيموسىيا)1(:السلامعليهالخضرقول8(:03/)7س91ص

إلخ.

تفسيرالتفسير،وانظر:[.221]للعالميستحبماباب،العلم-

.[472]5الكهفسورة

إلخ)2(.إياهمملككماللهفإن(:0/321)11س91ص

إلخ.لمناللهانتدب(:3113/)7س02ص

]36[.الايمانمنلجهاداباب،الايمان-

إلخ.كانإنما:عائشةقول7(:34/)17س02ص

.[]1765المحصبباب،الحج-

الحجة.ذواليس(:51)2/35س23ص

.[1174]منىأيامالخطبةباب،الحج-

بالنبي.شبيهبأبي:عنهاللهرضيبكرأبيقول(:1)3/36س23ص

عنهمااللهرضيلحسينوالحسنامناقبباب،الصحابةفضائل-

[04.]35

فقط.العينحرفالاصلفي(1)

فيليسوالحديث.لحاشيةيكتبلمولكن،الاصلفيالحاشيةرقمالشيخأثبت)2(

مالكابنوكتب2(291/)"الاحياء"فيالااللفظبهذاأجدهولم،الصحيح

المسالك"و"أوضح(1/531)"التسهيل"شرحمثلا:انظرععها.الصادرةوالكتب

(1/.)79



39مالدلابق"التوفممح"يئمواهدكتابأحاديثتخر!4(

أربع.:قال؟!سييهالنبياعتمركم1(:سئل)(:17)11/37س42ص2(4

.[]1778!ي!؟النبياعتمركمباب،العمرة-

2(.يوما)أربعين(:4)6/93س52ص(52

2[]ص

.يحرملم...اللهعبدقول6(:1/4)15-41س26ص26(

...المحرميشيرلابابالصيد،وجزاءالمحصرأبواب،الحج-

4[182].

إلامعافىأمتيكل7(:1/4)61س26ص27(

6[.0]96نفسهعلىالمؤمنسترباب،الأدب-

)3(.سلاجمنللشياطينما(:18)203/42س28ص28(

الله.إلاتموتأرضبأينفستدريولا(:5/)7843-س28ص92(

]9737[.إلخعدائغئي<>:لىتعااللهقولبابالتوحيد،-

اللهرضيالصحابةبعض)4(كقول(:4/401)34-س92ص3(0

يصلي.رجلإذا:عنهم

فقط.""ل:الاصلفي(1)

[.]المؤلف181ص4حمد"ج"مسندفيية1الروهذه)2(

[.]المؤلف(5631/)حمد!أ"مسند)3(

"."لقول:الاصلفي(4)
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.[1121](1)الدابةانفلتتإذاباب،الصلاةفيالعملانطر:-

النار.علىوبرمة...عائشةوكقول(:44/21)5-4س92ص

5[.0]79العبدتحتالحرةباب،النكاح-

ممدود.وحبلفدخل:ومثله(:41/)65-5س92ص

"ودخل:لفظهلكن[.0511]التشديدمنيكرهمابابالتهجد،-

منأمرباب،الصلاةفيولمسلم.ممدود"حبلفإذاع!مو،النبي

وحبلالمسجد،عقييهاللهرسولدخل":إلخصلاتهفينعسى

78[.4]ممدود"

معغزوت:عنهالنهرضيبرزةأبيقول7(:/)2147س03ص

مجفيه.النبي

.[11121الدابةانفلتتإذاباب،الصلاةفيالعمل-

عليكم.حرماللهإن(:401/)899-س32ص

2[.8104المالإضاعةعن)2(ينهىمابابالاستقراض،-

فرغنا.كناإنبسر:بناللهعبدقول5()3(:0/5)16س32ص

689[.أقبلللعيدالتبكيرباب،العيدينكتاب-

خليقا.كانلقلماللهوايم6(:0/5)61س32ص

[.]المولفتابعيوهو،قيسبنالازرققولمنهناكالكلمةلكن(1)

"."من:الاصلفي)2(

."-0/55":أولهاهذاأحاديثاربعةبإزاءالاصلفي)3(
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.[0524]لحارئةابنزيدغزوة،المغازي-

منكانإن:عنهاللهرضيمعاويةقول8(:0/5)2-1س33ص37(

.أصدق

736[.1]الكتابأهلتسالوالا:جميمالنبيقولباب،الاعتصام-

عنهاللهرضيعمرابنكان:نافجوقول(:0/501)23-س33ص38(

إلخ.يعطي

.[1151]المملوكعلىالفطرصدقةباب،الزكاة-

واليهود.مثلكمإنما(:4)4/53س35ص93(

.[22]96العصرصلاةلىإالاجارةباب،الاجارة-

.قدمفلما:عنهاللهرضيهريرةأبيقول(:41)41/57س38ص(04

922[.1]والديونالقرضفيالكفالةباب،الكفالةانظر:-

.اياتالعشرفقرأ:(4/)458س93ص(14

.[11]89باليدالاستعانةباب،الصلاةفيالعملانظر:-

إلخنأمرناعنها:اللهرضيعطيةأمقول6(:0/6)21س04ص(42

35[.1]الثيابفيالصلاةوجوبباب،الصلاة-

.(1إلخ)أذنيهومسج:الراويقول(:0/611)17-61س04ص(43

بيا"سعنعلىالإحالة[]المؤلف.داود"بيا"سانن93(،)ص"الدارقطني"سنن(1)

.(1)23برقمفيهالحديثوا.المصريةالطبعةمنامشفادهالانهالاحمربالقلمداود!
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.(1)ساقيهأنصافلىإالمؤمنإزرة(:1/65)67-س14ص(44

الفرى.أفرىمن3(:62/)11س14ص(45

07[.]43حلمهفيكذبمنبابالتعبير،-

عليكماللهوسعإذا:عنهاللهرضيعمرقول8(:)41/62س14ص(46

إلخ.

]365[.والسراويلالقمتصفيالصلاةباب،الصلاة-

إلخ)2(.دينارهمنامروتصدق(:01)8/63س24ص(47

إلخ.أرسلثمزبيريااسق(:13)01/63س24ص(48

]9235،الماء)3(سقيفضلباب(،المزارعة)عقبالشرب-

0.]236

قومك.لولاعائشةيا7(:)7/65س43ص(94

.[]126الاختياربعضتركمنباب،العلمانظر:-

إلخ.ذاكرنيإ...الرحمنعبدقول(:11)9/66س44ص5(0

.[26191جنبايصبحالصائمباب،الصوم-

.هرةفيامرأةعذبت(:11)5/67س54ص5(1

.[6311]ثوبهالرجلإسبالفيجاءماباب،اللباسبأبوفيالموطا(1)

.[01]17تمرةبثقولوالصدقةعلىلحثاباب،الزكاةكتاب،مسلمصحيح)2(

الانهار.سكرباب:والصواب،الاصلفيكذا)3(
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]2365[.(1الانهار)سكرباب(،المزارعة)عقبالشربانظر:-

.ليعذباننهماإ:(6)21/68س54ص(25

2[.]18يستترلاأنالكبائرمنبابالوضوء،-

إلخ.يحولان)2(أحبما3(:)2/96س64ص53(

.[]2388الديونأداءباب،الاستقراضانظر:-

الخ.أحدمثلليكانلو6(:070/)2س47ص54(

.[]9238الديونأداءباب،الاستقراض-

)3(.بعملهمجزيلمرءا:(1/713)1س48ص55(

إلخ.رايتعنهما:اللهرضيعمرابنقول(:41)51/72س48ص56(

.[151]4(>يارك:تعالىاللهقولباب،الحجانظر:-

ولمن.لهنهن(:16)01/73س94ص57(

.[1]526)4(الشامأهلمهلباب،الحجانظر:-

.ترىماوكتبعليهضربثم-الصوابوهو-الماء"سقيفضل"باباولا:كتب(1)

"."أنهالشواهد:منالمصريةوالطبعةالصحيحوفي.الأصلفيكذا)2(

لهبيض."إلخبأعمالهممجزيونالناس9:النحويةالكتبمنعددوفي.أجدهلم)3(

منلجزاءا"رسمفيالسخاويذكره[.]المؤلفالحسنةالمقاصدفيالسخاوي

موقوفا".عباسابنعنتفسيرهفيجريرابن"أخرجه:وقاللعمل"جنس

.(1/561)شاكر"طبعة-جريرابن"تفسيرنظر:1و2(.)80"المقاصد"

فيلفظهلان[5241]"والعمرةللحجمكةأهلمهل"بابعلىيحالأنالاولى4()

."..."فهنالاخر:الباب
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.(1إلخ)السماواترباللهم2(:)01/75س05ص

تليت.ولادريتلا6(:)13/75س05ص

.[]1374القبرعذابفيذكرمابابالجنائز،-

حدث)2(.وماقدمماأحله6(:)13/75س05ص

ثقب.لىإفانطلقنا(:01)51/75س05ص

.[]1386المشركينأولادفيقيلمابابعقب""بابالجنائز،-

المهجر.مثل6(:3)77/س52ص

]929[.الخطبةلىالاستماعباب،الجمعة-

كلماجاء.فجعل8)77/13(:س52ص

.[]1386المشركينأولادفيقيلمابابعقب""بابالجنائز،-

إلخ.الرجلفجعل:الصاحبوقول(:1)9/78س52ص

الافرلين<عشيرتكوأنذر>بابالشعراء،سورة-التفسير-

10477].

إلخ.يشيرجعلفما:أنسوقول3(:)01/78س52ص

.[1]330المطرفيتمطرمنبابالاستسقاء،-

[.المؤلف1قريةرأىإذايقولماباب(،671)صالسعيلابنلليلةواليومعمل(1)

فيالسلامردباب،لصلاةداود"،أبيو"سننث(د)حالاثير"ابن"نهايةانطر.)2(

[.]المؤلفحدب"وماقدمما"فاخذني:بلفظمسعودبنعن2519[الصلاة
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إلخ.يلتفتيكادلابكرابوكان(:4)11/78س52ص66(

.[0962].(أوله)الصلح-

إلخ.الاعرابفعلقت6(:)13/78س52ص67(

ماباب،والخمس282[.1]الحربفيالشجاعةبابالجهاد،-

31[.]48المولفةيعطي!يمالنبيكان

إلخ.هجرتهكانتومن(:0/801)3س45ص68(

(.الصحيح)أول-

إلخ.واللهولا،:ذوبياقول:(811/)4س45ص(96

.[041]8بكنزفليسزكاتهديماباب،الزكاة-

.الإسلامخوةولكن3(:82/)17ص45ص7(0

.[]466المسجدفيوالممرالخوخةبابالمساجد،-

إلخ.لجنازةباسرعواأ:3(84/)3س56ص7(1

.[131]5لجنازةباالسرعةبابلجنائز،ا-

جناحيه.إحدىفيفان:11)11/84س56ص72(

كتابفيوكذا332[.0]الذبابوقعإذاباب(،)اخرهالخلقبدء-

.[2578](خره)االطب

..1(.)عباسابنقول(:21)1/86س58ص73(

صريحاوردكمايعني[.]المؤلفالصحيحفيكمامسعود،ابنقولانهالمعروف(1)

يتنبه=ولم932(.)7/"القسطلاني"شرحنظر:1و[.]4816قملهالذيالحديثفي
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ظتكو،()1(>ذِل!فيباب،السجدةحم-التفسيرانظر:-

4817[].

إلخ.لحسيناأوالحسنأن3(:)01/87س58ص

.[1]485النخلصرامعندالتمرصدقةأخذباب،الزكاةكتاب-

يز.بايا2(:)15/98س95ص

3[.0]لجاهليةاامرمنالمعاصيباب،الايمانانظر:-

ني.فبشرجبريلنيأتا(:5)61/98س95ص

]7487[.جبريلمعلىتعاالربكلامبابالتوحيد،-

وجلا.أنعباسابن(:9)1/98س06ص

.[1]539صوموعليهماتمنباب،الصوم-

نهرا.أنلو(:41)34/98-س06ص

.[]528كفاوةالخمسالصلواتباب،الصلاة-

ادخل.ثم:حمرانوقول(:0/91)5س6.ص

.[1951ثلاثاثلاثاالوضوءبابالوضوء،انظر:-

4[]ص

إلخ.يصبثمعنها:اللهوضيعائشةوقول3(:0/9)6س06ص

طهنترهانظر.بعدهالكتابمحققاولاالماقيعبددفومحمدالاستاذذلكعلى

.()136ناصيراللهعبدونشرة(41)5محسن

ظئكم2<".وذلكم>"باب:يدفيبينالتيالصحبحطبعةوفي.الاصلفيكذا(1)
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2[.]48الغسلقبلالوضوءباب،الغسل-

بنترأس]جعلن:عطيةامقول1(:9[)0/9]13س06ص81(

[.قرونثلاثة!راللهرسول

226[.0]الشعرنقضبابالجنائز،-

.تقولونالبر:(29/13)01س62ص82(

2[.]340المسجدفيالاخبيةباب،الاعتكاف-

بهن.ترونالبر(:41)12/29-11س62ص83(

2[.]330النساءاعبكافباب،الاعتكاف-

خرج:عنهاللهرضيجحيفةأبيقول3(:)41/39-13س62ص84(

إلخ.

ه[4]99العنزةلىإالصلاةباب،المصليسترةابواب-

إلخ.عندهكانمن(:51)67/39-ص63ص85(

6[.0]2منه()2(الاخير)البابالصلاةمواقيت-

لجماعة.افيالرجلصلاة7(:)16/49س63ص86(

]647[.لجماعةاصلاةفضلباب،الجماعة-

لليهود.فغدا(:4/951)6-5س46ص87(

ماقولوكذلك،المصريةالطبعةمنوالسطرالصفحةرقمهانايقيدأنلمؤلفافات(1)

السطرين.بينبعدفيمااضافهلانه،عطية

الضيف.معالسمربابوهو)2(
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]698[.يشهدلممنعلىهلباب،الجمعة-

عنها:اللهرضيعائشةقول(:41)16/59-51س64ص88(

شبهتمونا.

.[415]شيءالصلاةيقطعلا:قالمنباب،المصليسترةأبواب-

إلخ.وفرقنا:الصحابةبعضقول)79()1(:01-9س65ص98(

6[.0]2)2(الضيفمعالسمرباب،الصلاةمواقيتانظر:-

3581[.]الاسلامفيالنبوةعلاماتبابالانبياء،

جهل.أباأنتمسعود:ابنقول)79(:51-41س65ص9(0

]6393[.جهلأبيقتلباب،المغازي-

أنا.بينا:رومانأمقول(:)1779-61س65ص(19

]3388[.(يوسففي>تقدكان:تعالىاللهقولبابالأنبياء،-

أصليأنكدتما:عنهاللهرضيعمرقول9(:)6/89س66ص29(

العصر.

.[2114]الخندقغزوةباب،المغازي:انظر-

نصل.نكدنافما:أنسوقول(:11)7/89س66ص39(

رقمبذكرواكتفىطويلاواحداقوسابعدهلحديثينوالحديثاهذاقبلوضع(1)

المصرية.الطبعةمنلصفحة

،الصلاةمواقيتعلىالإحالةفوقهاضافثم،فقطالانبياءكتابعلىاولاأحال2()

انظر.:هماإزاءوكتب
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.[101]5المنبرعلىالاستسقاءبابالاستسقاء،-

فيالاثابينوالبرمة:الصحابةبعضقول(:1)8/99س66ص9(4

إلخ.

.[1014]الخندقغزوةباب،المغازي-

يطير.أنقلبيكاد:مطعمبنجبيرقول2(:)9/99سآآص59(

.[4485]الطورسورةتفسيرالتفسير،-

إلخ.تفتنونأنكمليإأوحيآ(:/201)1سآ8ص(69

.[01]53الرجالمعالنساءصلاةباب،الكسوف-

ابندخولحديثفي..قريبا.أومثل(:1./1)30-12س96ص79(

1(.عمر)

إلخ.كاسيةربيا3(:/4.1)4س96ص(89

.[211]آالليلقيامعلىع!م!مالنبيتحريضبابالتهجد،-

اللقحة.المنيحةنعم3(:/1)470س71ص99(

]9262[.المنيحةفصلباب،الهبة-

لخ.عمروبناللهعبدامرأةوقول(:1/4)570س71ص(001

.[5205]القرآنيقرأكمفيباب،القرآنفضائل-

السواريبينالصلاةبابعقب"باب"المساجد،كتاب"،البخاري"صحبحفي(1)

الحج،فيوكذلكاو"."مثللفظفيهليس"،رعاذثلاثمن"قريبا:وفيه[.6105

[.]المؤلف[.]9915الكعبةفيالصلاةباب
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جاء.المجيءونعم:الملكوقول5(:/1)7870-س71ص(

ذكرباب،الخلقبدء]3887[.المعراجباب،المبعث-

32[.0]7(1)الملائكة

عنهم.اللهرضيالصحابةبعضقول(:011/11)6س73ص(

81[.]4وشدهاالثيابعقدباب،الصلاةصفة-

المزادتين.صاحبةوقول(:011/13)8س73ص(

34[.]4الطيبالصعيدباب،التيمم-

سله.:لمسروقفقلنا7(:/211)11س47ص(

.[]5918كفارةالصومباب،الصوم-

.الموبقاتاجتنبوا:(211/11)13س47ص(

5764[.]الموبقاتمنوالسحرالشركباب،الطب-

إلخ.وعمربكربووكنت(:113/)1512س74ص(

حليلامتخذاكنتلولمجو:النبيقولباب،الصحابةفضائل-

.]3677[

ليوجاركنت:عنهاللهرضيعمرقول(:116/)1612س74ص(

إلخ.

2[.]468الغرفةباب،المطالم-

مناستفادهاأنهوالظاهرالسطر،فوقالاحمربالقلمزادهاالخلقبدءعلىلاحالة

المصرية.لطبعة
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إلخ.عليكفمااسكن(:1/1)1713س74ص(801

]9936[.عنهاللهرضيعثمانمناقبباب،الصحابةفضائلانظر:-

5[]ص

ماكلعنهما:اللهرضيعباسابنقول3(:/1)113س75ص(901

شئت.

)أوله(.اللباس-

إلخ.أيامفيالعملما8(:/11)176س76ص(011

]969[.التشريقأيامفيالعملفصلباب،العيدينانظر:-

ني.صادقوأنتمفهل6(:/1)518س78ص(111

]5777[.ع!ي!)1(النبيسمفييذكرماباب،الطب-

إلخ)2(.أخوفنيالدجالغير(:11/4)519س78ص(211

فتح.لما..عمر.ابنقول(:111/)291س97ص(131

.[5311]العراقلاهلعرقذاتباب،لحجا-

.أذنايسمعت:شريحأبيقول8(:/021)13س97ص(411

العلمليبلغباب(1)،والمغازي)3(لحجوا2()العلم(1)انظر-

النبيمنزلبابعقب)3(،الحرمشجريعضدلاباب)2(إلخ،

كاملا.والسلامالصلاةالمؤلفكتبهنا(1)

[.]المؤلف.[2]369وصفتهالدجالذكرباب،الفتنكتاب"،مسلم"صحيح2()
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[)1(.401،1832.5924]الفتحيوم!ك!ير

عنهم:اللهرضيالصحابةبعضقول(:1/1218)45-س81ص(151

لخ.جاءجبريل

2993[.]بدراالملائكةشهودباب،المغازي-

ولم:عنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمرقول3(:)1/123س82ص(161

إلخ.يختص

]قبل.للامامالخمسأنعلىالدليلومنباب،الخمسأبواب-

04.]31

يصليكانعنها:اللهرضيعائشةقول6(:/21)55س83ص(171

جالسا.

.[111]9إلخصحثمقاعداصلىإذاباب،الصلاةتقصيرابواب-

وئلاثين.ئلائامنهنيكونحتى3(:/1)2128س84ص(181

]843[.الصلاةبعدالذكرباب،الصلاةصفة-

يزيدن.ولاتناجشواولا(:1/13)528س85ص(911

]2723[،النكاجفىعالشروطمنيجوزلاماباب،الشروط-

يقيم.أن!ع!راللهرسولنهى(:21/1)679-س85ص(012

.[0627]تفسحوالكمقيلإذاباب،الاستئذان-

بيعتين.عنخمع!داللهرسولنهى3(:)78/912-س85ص(112

6[.10]9جارهيؤذفلاالاخرواليومبالتهيؤمنكانمنباب،الادبكتابوانظر:(1)
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]368[.العورةمنيسترماباب،الصلاة-

الزاني.يزنيلا5(:/21)019س85ص(122

ذنبغيرالنهيباب،المظالم]6772[.()أولهلحدوداانظر:-

2[.]475)1(صاحبه

اليهود.ومثلمثلكم9(:/21)139-12س85ص(123

34[.]95إسرائيلبنيعنذكرمابابالانبياء،-

.هذهليلتكمأرأيتكم7(:/131)5س87ص(421

.[1]16العلمفيالسمرباب،العلم-

ءلمجي!.اللهرسولفجلس:عائشةقول9(:/131)6-5س87ص(125

2[)2(.166]بعضابعضهنالنساءتعديلباب،الشهاداتانظر:-

أحب.أزلفلم:عنهاللهرضيأنسقول(:131/11)7س87ص(126

وأناولمنباب[.]9537القصعةليحواتتبعمنباب،الاطعمة-

.[5]943صاحبهلىإقدم

عنهم:اللهرضيالصحابةبعضقول(:131/12)8س87ص(127

فمطرنا.

يليهوالذيإلخلجمعةابصلاةاكتفىمنبابالاستسقاء،انظر:-

الطبعةمن[12]6برقمالاتيلحديثوالحديثالهذاالثانيةالاحالةاستفاد(1)

الاحمر.بالقلمفزادها،المصرية

)36(.الثالثالقسموانظر:)2(
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.]1601،1701[

ورثتك.تركتإنإنك(:1())3133س88ص(281

.[21]59خولةبنسعدع!يمالنبيرثاءبابلجنائز،اانظر:-

إلخ.صاحبهاجاءفان(:)4133س88ص(921

2[.]437تضيعيدعهاولااللقطةياخذهلباب،اللقطة-

إلخ.حدوالاالبينة(:)5133س88ص(013

.[474]7لايةا<اتعذابعنهاوفيروأ>بابالنور،سورةتفسير-

رأيت.:سلمةأبيبنعمركقول(:)9135س98ص(131

]356[.به)2(ملتحفاالواحدالثوبفيالصلاة،الصلاة-

.رجالبالمابعد،أما(:)9136س09ص(132

2[.1]68تحللاشروطا)3(البيعفياشترطإذاباب،البيوع-

ني.كأموسىأما(:)11136س09ص(133

.[551]5الواديفيانحدرإذاالتلبيةباب،لحجا-

]لذين.وأما:عائشةقول(:)21137س09ص(413

.[1]638القارنطوافباب،لحجا-

ماوانظرالمصريةالطبعةمنالصفحةرقمبذكراكتفىلجزءاهذاآخرلىإهنامن(1)

)98(.الحديثعلىلتعليقمنسبق

الاحمر.بالقلمالمؤلفأضافهيجهوتخرلحديثاهذا)2(

".البيعفيشروطااشترط.".."."الصحيحفيولفظه.الاصلفيكذا)3(
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إلخ.اللهرسولأما...البراءوقول(:)41137-13س09ص(135

03[.]42فلانابنناوخذها:قالمنبابالجهاد،-

6[]ص

901

إلخ.يضربكفارابعديترجعوالا(:)8138س19ص(136

.[121]للعلماءالانصاتباب،العلم-

إلخ.الموتأحدكميتمنلا(:)9138س19ص(137

]7235[.التمنيمنيكرهماباب،التمنيانظر:-

إلخ.أثقلصلاةليس(:)11138س19ص(138

]657[.لجماعةافيالعشاءصلاةفضلباب،الصلاة-

اريد.هذاليس:عنهاللهرضيعمرقول:12-11س19ص(913

.[552]كفارةالصلاةباب،الصلاةمواقيت-

إلخ.المسلمونكانعنهما:اللهرضيعمرابنقول:21س19ص(041

6[.40]الاذانبدءباب،الاذان-

إلخ.الصاعكان:عنهاللهرضييزيدبنالسائب(:)41913س19ص(141

733[.0]إلخوحض!ي!النبيذكرماباب،الاعتصام-

المسلم.مالخيريكونأنيوشك(:1)142س49ص(421

.[1]9الفتنمنالفرارالدينمنباب،الايمان-

إلخ.أنعسيتموما...بكربيأقول(:241)2-1ص49ص(431

.[1424](اخره)قبيلخيبرغزوةباب،المغازي-
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إلخ.يلتفتيكادلابكرأبوكان(:1)342س49ص(1

.[0962](أوله)الصلح-

يشير.جعلفما:عنهاللهرضيأنسقول(:1)442س49ص(1

.[1]330المطر)1(فيتمطرمنبابالاستسقاء،-

فعلقت:مطعمبنجبيرحديثفي(:1)5643-س49ص(1

إلخ.الاعراب

282[.1]الحربفيالشجاعةبابالجهاد،-

لمجي!)2(.اللهرسولمعرايتنالقد:عائشةقول(:1)743س49ص(1

أنارأيتني:عنهاللهرضيحذيفةقول(:1)8943-س49ص(1

)3(.اللهورسول

متكئا)4(.الرجليوشك(:41)14س59ص(1

.مكتوبعينيهبينوإن:17-61س69ص(1

713[.1]الدجالذكرباب،الفتن-

الجمعة،"علىبإحالتهستبدلهاوالمصريةالطبعةمنلمولفستفادهاالاحالةهذه

".لجمعةايومالخطبةفيالاستسقاءباب

فيمنهامواضعفيفيهالحديثواصل".البخاريأصحيعفياللفظبهذااجدهلم

]المؤلف[.عنهماللهرضيوأصحابهجم!النبيعيشكانكيفباب،الرقاقكتاب

!يه!م!روالنبياناأرايتني:حذيفةقولفيهوجدتوانما"،البخاريأصحيحفيأجدهلى

[.]المؤلف2[.2]5صاحبهعندالبولباب،الطهارةكتاب.إلخنتماشى

[.]المؤلف[.]12!يه!م!ردئهرسولحديثتعظيمباب،أوائلهفيماجهبنسنن
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1(.عنها)يخففأنلعله(:1)147س79ص(115

)2(."عنهما":وفيه2[.]16يستترلاأنالكبائرمنبابالوضوء،-

صلى.إذاأحدكمفإن(:1)247س79ص(521

2[.1]2النوممنالوضوءبابالوضوء،-

لمجيماللهرسولرأيت:عنهاللهرضيالبراءقول(:1)347س79ص(531

الخ.

.[]4317(حنتن>ويوم:لىتعاقولهباب،المغازيانظر:-

كنت.إنيعنها:اللهرضيحبيبةأمقول(:1)547-4س79ص(154

.[0281]زوجهاغيرعلىالمرأةإحدادبابلجنائز،ا-

حق.لنفسكإن(:1)0148س79ص(551

الليلقيامتركمنيكرهمابابعقب""بابالتهجد،انظر:-

53[11].

إلخ)3(.عذاباالناسأشدمنإن(:1)1148س79ص(156

فيوهو.ععهما"يخففان"لعله:فيهوجدتوانما"،البخاري"صحيحفياجدهلم(1)

[.]المؤلف.بولهمنيتترلاأنالكبائرمنباب،الطهارةفيمنها،مواضع

أيضا.المتنفيالاحالةهذهاضافالسابقةلحاشيةاكتبمابعدالمؤلفأنالظاهر2()

[012]9بيتاالملائكةتدخللاباب،اللباسكتاب"،مسلم"صحيحفيالروايةهذه)3(

"سننفيالمذكورةالرواية[.المؤلف]إلخالنار"أهلاشدمن"انبلفظلكن

.[4536]"العسائي
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.عرقنزعهالعل(:1)1348س79ص(157

.[5053](1الولد)بنفيعرضإذاباب،الطلاق-

سمعتنإلاهوفما:عنهاللهرضيعمرقول(:315)0س99ص158(

إلخ.

.[4544]ووفاتهع!يمالنبيمرضباب،المغازي:انظر-

إلخ.صدقةلهاهو(:1)2152س001ص(915

.[41]39غ!م!م)2(للنبيالصدقةفييذكرماباب،الزكاة-

صدقة.تركناما(:521)13س001ص(061

3[.0]39()أؤلهالخمسفرض-

.الاخروننحن:(1)1353س001ص(161

]3486[.المناقبباب)قبيل(الانبياء،-

اللهرسولبعث:عنهاللهرضيهريرةابيقول(:1)5153س001ص(621

إلخ.ع!ي!

.[4]238خيبرغزوةباب،المغازي-

".ثريانمكانفي"(:1)6153س001ص(163

بتنهما<تجمعبلغافلما>6[:1]قولهباب،الكهفسورةتفسير-

4726[].

المصرية.الطبعةمنالاحمربالقلمالمؤلفزادهيجهوتخرلحديثاهذا(1)

!رو.النبيجازوليمواعلىالصدقةبابوهو،بعدهالذيالبابفيبل2()
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"ءيوسفكسبعسبعا"اللهم(:1)1753س001ص(164

.[01]70)1(اجعل:غ!يمالنبيدعاءبابالاستسقاء،-

7[]ص

.تمراتبسبعاصطيحمن(:)1153س101ص(165

.[]5768بالعجوةالدواءباب،الطب:انظر-

.حربمسعرويلمه(:1)253س101ص(661

2732[.273-1]إلخلجهادافيالشروطباب،الشروط:انظر-

)2(.الاخروننحن(:451)41ص101ص(671

876[.])3(أوله،لجمعةا-

إلخ.بادلهتؤمنلامرأةيحللا(:1)1156س201ص(681

.[0281]زوجهاغيرعلىالمرأةإحدادبابلجنائز،ا-

إلخ.تسأللامرأةيحللا(:1)2156س201ص(916

5[.]152النكاحفيتحللاالتيالشروطبابالتكاح،-

أربعا.الصبح:(1)1158س401ص(071

]663[.صلاةفلا،الصلاةأقيمتإذاباب،الصلاة-

.".."اجعلها.":"الصحيحوقي.الاصلفيكذا(1)

الاحمر.لخطبابعدفيمااضافهيجهوتخرلحديثاهذا2()

امثاله.فيسبقلماخلافا،قوسيندونالاصلفيكذا)3(
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رسولياالصلاة:الصحابةبعضقول(:1)1258-11س401ص(171

الله.

.[1]966وجمجعرفةبينالنزولباب،الحج-

إلخ.ونعمإياي:عنهاللهرضيعمرقول(:1)2158س401ص(172

3[.0]95الحربدارفيقومأسلمإذابابالجهاد،-

إلخ.عمربناللهلعبدالنومفيالملكقول(:)13158س401ص(173

]3738[.عمربناللهعبدمناقبباب،الاصحابفضائلانظر:-

أهللت.بما(:1)5158-41س401ص(174

.[51]58إلخكاهلالمج!يوالنبيزمنفيأهلمنباب،الحج-

.زمانالناسعلىليأتين(:1)5195س401ص(175

تأ!لولاامنو5آلذفييهأيها>:لىتعااللهقولباب،البيوع-

.[02]83(الربرا

لاعرف.إنيسعد...بنسهلقول(:1)1795-61س401ص(176

]179[.المنبرعلىالخطبةباب،الجمعةانظر:-

الارنب)2(.أحدكميحذفوأنإياي(:1[)1]0195س501ص(177

بكم.فلأصلقوموا،[:061]21س501ص(178

المصرية.لطبعةمنالصفحةذكرنسييليهالذيالحديثوفيهنا(1)

وبهذاعمر،قولمنوهو.يخرجولم،اليمنىالحاشيةوفيهعالرقموضعكذا)2(

2(.44/0)"دمشق"تاريخفيعنهباسنادهعساكرابنأخرجهاللفظ
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038[.]الحصيرعلىالصلاةباب،الصلاة-

الدائم.الماءفيأحدكميبولنلا(:)1162س701ص(917

]923[.الدائمالماءفيالبولباب،الطهارة-

قبلكم.منكانقد(:)2162س701ص(018

]3852[.!مواصحابهالنبيلقيماباب،المبعثانظر:-

إلخ.أقوامعليليرد(:621)3س701ص(181

.7[7150-050](أوله)الفتن-

.وددتبيدهنفسيوالذي(:1)563-4س701ص(182

7[.22]7(أوله)التمني-

.غيرهإلهلاوالذيمسعود:ابنقول(:1)6763-س701ص(183

.[]1747الواديبطنمنالجماررميباب،الحج-

والله،اللهرسوليا:عنهاللهرضىبكرأبيقول(:)8163س701ص(184

إلخ.كنتأنا

كنت"لو!:النبيقولبابضمن"باب"،الصحابةفضائل-

3661[.]خليلا"متخذا

صاحبي.ليتاركوأنتمفهل(:1)963س701ص(185

كنتلو"خم:النبىقولبابضمن""باب،الصحابةفضائل-

]3661[.خليلا"متخذا

إذا.اللهلاهابكر:بيأقول(:1)90163-س701ص(186
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31[.]42الاسلابيخمسلممنباب،الخمسفرض-

إلخ.)1(يعطيهلاواللهكلا،:وقوله(:1)1163س701ص(

،[]4322<حنين>ويؤم:لىتعااللهقولباب،المغازيانظر:-

7[)2(.017]لحاكماعندتكونالشهادةباب،والاحكام

عنه:اللهرضيزيدبنسعيدقول(:)13164-12س701ص(

لسمعت.أشهد

31[.]89ارضينسبعفيجاءماباب()3()اوائلهالخلقبدء-

واللهلفي:قيسبنالاشعثقول(:1)5164-41س701ص(

نزلت.

2[.15]6والمرتهنالراهناختلفإذاباب،الرهن-

ليهلكن.وقيصر(:1)1165س801ص(

3[.0]27خدعةالحرببابلجهاد،ا-

إلخ.نمرةإلايتركفلم:خبابقول(:1)1396س111ص(

.[04]82أحديومالمسلمينمنقتلمنباب،المغازي-

الموضعين:في""الصحيحوفي".نعطيه"لا:الكتابطبعاتوفي.الاصلفيكذا

".يعطهلا"كلأ،

خانةفيكذلكالمابينثم2(.1)برقمالكتابخانةفيالكتابينذكرالاصلفي

.لجدولاعلىمرتب-المقدمةفيسبق-كماالاصلفإن،الباب

بينماعدلالمصريةالطبعةفينطرلماثمصفة(باب)اولالقوسينبيناولاكتب

.البابعنوانواضافلقوسين
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خيرا)1(.عليهافأثنيبجنازةمر(:1)4196س111ص(291

.[]1368المي!علىالناسثناءبابالجنائز،-

8[ص1

...عنهاللهرضيعامربنعقبةقول(:017)41-13س121ص(391

تبعثنا.إنك

2[.164]المظلومقصاصباب،المظالم-

إلخ.والمسورعباسابنقول(:171)51س211ص(491

.[1]233بيدهفاشار،يصليوهوكلمإذاباب،الصلاة)أواخر(-

فيوهي[،0437]القيسعبدوفدباب،المغازيوفي

ول!ئر:،الصحيحرموزببعضنسخةالموضعين

)2(.تصلينهما""

إلخ.لم:لعائشةمسروققول(:171)17س211ص(591

.[414]6الإفكحديثباب،المغازي-

أصنع.ماترى...حارثةأمقول(:174)67-س411ص(691

655[.0]والنارلجنةاصفةباب،الرقاق-

تبايعوا.فلالا،فاما(:174)8س411ص(791

الشاهد.عنذلكيخرجهولاصاحبهاإ،"على":البخاري"صحيحفي(1)

فياليونينيةمتنوفي.الموضعينفيللأكثروهي"تصليهما"،:مالكابنكتابفي)2(

"تصليها".:ننالثاالمرضعوفيتصلينهما"9:الاولالمرضع
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2[.1]39صلاجهايبدوأنقبلالثماربيعباب،البيوع-

إلخ.للهالحمدلمجو:للنبيجبريلقول(:)78178-س161ص(891

.[5]576(أوله)شربةلأوا[047]9(1سراء)الإتفسيرالتفسير،-

فاح:عنهماللهرضيالصحابةبعضقول(:)89178-س161ص(991

يحبسها.الله

.[1201]المطركثرإذاالدعاءبابالاستسقاء،-

رأسهرفحإذا:عنهاللهرضيالبراءقول(:)01178-9س611ص2(00

إلخ.

]747[.الاماملىالبصررفعباب،الصلاةصفة-

خشيتإنيعنهما:اللهرضيعباسابنقول(:)01178س161ص2(10

إلخ.

المطرفيلجمعةيحضرالمإنالرخصةباب،الجمعةانظر:-

[10.]9

إلخ.هذهأهلاصطلحلقدسعد:قول(:)12178-11س611ص2(20

أوتوالدرمن>ولدتمئمعررباب،عمرانالتفسيرانظر:-

.[4]566<الكتف

إلخ.يك!م!راللهلرسولرجلقول[:]17917س161ص2(30

المصرية.الطبعةمنالسطرفوقالاحالةهذهاضاف(1)



لكمالابق"التوفمعلفمواهد"كتابأحاديثتخربح(4

.(1[)]1388البغتةالفجاءةموتبابالجنائز،انظر:-

911

وجدتهما)2(.فإذاالغار:حديثوقي(:181)01-9س181ص2(40

إحدانا.كانتعنها:اللهرضيعائشةقول(:)21182س181ص2(50

3[.0]2الحائضمباشرةباب،الحيض-

والرمل.لناوما:عنهاللهرضيعمرقول(:)41182س181ص2(60

.[016]5الحجفيالرملباب،الحج-

إلخ.عثمانأنالرحمنعبدأبيحديثفي(:)61182س181ص2(70

.[]2778بئراأوأرضاوقفإذاباب،الوقف-

إلخ.رأيتهالذي!:للنبيالملكينقول(:184)41س021ص2(80

معكونواللهاتقواءامنوأالذيتياأيها>:لىتعاقولهباب،الادب-

.[6906](الضندقب

لكم.فلأصلقوموا(:)5186س221ص2(90

لوصاياكتابعلىهناكوأحال(،136)صفيخرىمرةالحديثهذاسياتي(1)

.]10276

"كنزانظر:ولكن،اللفظهذافيهأجدولم"،البخاري"صحيحفيالغارحديث)2(

يسشيقظا"."حتى:وفيه421احمد""مسمدفيلحديث1و322.ص7"جالعمال

فيفماإذن".يستيقظانحتى":المكيالحرمبمكتبةالمخطوطةالنسخةوفي

منيعني(1)42:المؤلفقول[.المؤلف1المصححينتغييرمنالمطبوعإالمسند"

لمسند""في""يستيقظاننسخةلىإاشارةلاأنهالغريبومن."المسند"من3ج

.(1/438)9الرسالةمؤسسةطبعة



النصوكلوتصعمحالتعقيقفيرسانلمجمولح021

038[.]الحصيرعلىالصلاةباب،الصلاة-

صلىعنها:اللهرضيعائشةوقول(:)67186-س221ص2(01

إلخ.!يماللهرسول

]378[.بهليؤتمالامامجعلإنماباب،الصلاة-

إلخ.يشهدنالمؤمناتنساءكن(:091)61-51س231ص2(11

.[]578الفجروقتباب،الصلاة-

!يمهالنبيبناصلى:وهببنحارثةقول(:091)17س231ص2(21

.[1]830بمنىالصلاةباب،الحج-

.يقدمعمرابنكان:سالمقول(:091)2-1س412ص2(13

.[]1676أهلهضعفةقدممنباب،الحج-

ممنأناعنهما:اللهرضيعباسابنقول(:091)23-س421ص2(41

.قدم

.[]1678أهلهضعفةقدممنباب،الحج-

جبريل.إنأما:عروةقول(:091)4س421ص2(51

322[.1]الملائكةذكرباب،الخلقبدءانظر:-

أقرأنيها.عنه)1(:اللهرضيمسعودابنقول(:091)5س421ص2(61

376[.1]مسعودبناللهعبدمناقبباب،الفضائلانظر:-

يعني[.]المؤلفالليلسورةتفسيرفيبهصزحوقدالدرداء".بيا"قول:صوابه(1)

.[4494]لحديثا



121مالكلابقالتوفممح"لف!واهد"كتابحاديثأتغريح4(

صدقة.عليهسلامىكل(:191)67-س124ص217(

لجهاد،وا]7027[)1(؛الناسبينالاصلاحفصلباب،الصلح-

1928[.]صاحبهمتاعحملمنفضلباب

.أطوفنائمأنابينما(:191)78-س421ص2(18

باب،والفتن2إ؛3[)144](مريملكتبا>وابمرفىبابالأنبياء،-

7[.21]8الدجالذكر

نبييا:جعشمبنمالك[)3!بن]سراقةقول(191)9س412ص2(91

إلخ.الله

93[.11]!ي!دالنبيهجرةباب،المبعث-

9[ص1

إلخ.فيكميتعاقبون(:291)4س521ص22(0

]555[.ا!رصلاةفضلباب،الصلاةمواقيت-

14.)المؤمناتنساءوكن(:291)4س521ص22(1

.[]578الفجروقتباب،الصلاةمواقيت-

يحثثننيأمهاتيكن:عنهاللهرضيأنسقول(:)5291س125ص222(

إلخ.

المصرية.الطبعةمنالسطرفوقأضاقهاالإحالةهذه(1)

لمصريةهامناضاقهاايضاالاحالةهذه(2)

لحاصرتين.ابينالمؤلففاضافه،مالكابنكتابمنساقط)3(

.112برقمسبقوقد.المصريةمنالمؤلفأضافهلحديثاهذا4()
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.[15]66حق)1(الوليمةباب،النكاحانظر:-

يصليجمي!النبيكان:عنهاللهرضيأنسقول(:)9591س127ص223(

إلخ)2(.

]386[.النعالفيالصلاةباب،الثيابفيالصلاةانظر:-

إلخ.يامرشريحكان:الراويقول(:1)0159س271ص22(!ا

.[462]قبلأسلمإذاالاغتسالبابالمساجد،-

.الطرقوصرفتالآخر:قول(:1)1159س271ص22(5

.[522]7(أوله)الشفعة-

صومعتكنبني:جريجحديثوقي(:1)2159-11س271ص226(

إلخ.

2[.]482مثلهفليبنحائطاهدمإذاباب،المظالم-

إلخ.ع!م!هالنبيمر:عنهاللهرضيأنسقول(:1)1359س271ص227(

2[.0]55الشبهاتمنيتنزهماباب،البيوع-

كنائسهمندخللا:عنهاللهرضيعمرقول(:)41691س127ص228(

إلخ.

باب،الاشربةكتاب،مسلمصحيحفيلكن"،يواظبننيامهاتي"كن:هاناكلفظه(1)

كتبوقد[.لمولف]دايحثثننيتيأمهاكن[:19202إلخالماءإدارةاستحباب

.()43الثالثالقسمفيياتيماوانطر.البتةمهملةالاصلفيالكلمةهذهالمؤلف

.()45الثالثالقسمفيياتيماانطر)2(



321مالكلابق"التوفممحشواهد"كتابحاديثاتضريح(4

،[434]قبلالبيعةفيالصلاةبابالمساجد،-

فيرجلصلى:عنهاللهرضيعمرقول(:)78891-س912ص922(

إلخ.إزار

]365[.والسراويلالقميصفيالصلاةباب،الثيابفيالصلاة-

مرعنهما:اللهرضيعباسابنقول(:1)1189-01س912.ص23(0

إلخ.مح!ي!اللهرسول

2[.1]6بولهمنيستترلاأنالكبائرمنبابالوضوء،-

والكفين.الوجهيكفيك(:1)1389س921ص231(

34[.1]والكفينللوجهالتيممباب،التيمم-

اللؤلؤ.حبائلفيهافاذا(:1)4199س912ص232(

3[.94](أوله)الصلاة-

عطيةلامعنهااللهرضيحفصةقول()15991-41س912ص233(

إلخ.أسمعتعنها:اللهرضي

32[.4]العيدينلحائضاثهودباب،الحيض-

(1أمرنا):عنهاللهرضيعمرقول(:1)1799-61س921ص234(

إلخ.المسجدببنيان

.[644]قبلالمسجدبنيانبابالمساجد،-

عنهاللهرضيعمرقول:والصواب،الهنديةالطبعةفيجاءلماتبعاالاصلفيكذا(1)

271(.)البشائردارطبعةانظر:.إلخ...المسجد:ببعيانآمرا
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النصوكلوتصععالتعقيقفيرسانلمجمولح1

.(1مضاجعكما)تماأخذإذا:[002]31س031ص(2

31[.]13إلخالخمسأنعلىالدليلباب،الخمس-

.أعددت:اللهيقول2(:)1130س132ص2(

.[]9477السجدةالرسورةتفسيرالتفسير،-

بالقوارير.وسوقكرويدك:(402)41س132ص(2

6[.41]9والرجزالشعرمنيجوزماباب،الادب-

وها.هاإلابالذهبالذهبولا2(:0)514س132ص2(

2[.]174بالشعيرالشعيربيعباب،البيوعانظر:-

دخلعنها:اللهرضيعائشةوقول2(:40)61-51س132ص2(

ع!ي!)2(.النبي

]9257[.الهديةقبولباب،الهبة-

ماذا.أقولوقولها)3(:(:402)17س132ص(2

(مجبونالذينإن>:قولهبابالنور،سورة-التفسير4(:انظر)-

المصرية.الطبعةمنزيادةيجهوتخرلحديثاهذا

مابهبعثتشيءإلا"لا،والشاهد:.عطيةامقولوهذاهمالكبنكتابفيكذا

عطية.أمروتهالذيلحديثاهذاقيعائشةقولوهو"،عطية

عنها.اللهرضيعائشةلدةورومانأمقولمنعليهالمحاللموضعقيلكلمة

[.المؤلف1

المؤلف:قولفلعل.عليهالمحالالموضعقيوبينههناالحديثلفظبينفرقلا

قلم.سبق"انظر"



لكمالابق"التوفمعشواهد"كتاباحاديثتضر!(4

[7574].

125

أتينا:عنهاللهرضيموسىأبي1([)]وقول2(:40)1س133ص2(14

لمجي!.النبي

.[]4385الاشعريينقدومباب،المغازي-

لو.أرىإني:عنهاللهرضيعمرقول2(:0)25س133ص2(42

.[0102](ولهأ)ويحالترا-

افتلتتأميإن:غ!يبمللنبيرجلقول2(:.)018-9س136ص2(43

إلخ.

276[)2(.0]فجاءةتوفيلمنيستحبمابابالوصايا،-

إلخ.نيفاأقم...اللهعبدقول2(:0)218-11س136ص2(44

.[1]396الطريقمنالهدياشترىمنباب،الحج-

ثيبا؟أمبكرا)3(تزوجتهل2(:.)69س137ص2(45

]6792[.الامامالرجلاستئذانبابلجهاد،ا-

إلخ)4(.فهواللهسبيلفيقتلمن2(:.)79س137ص246(

سهؤا.لاصلمنساقط)1(

لجنائز،كتابعلىهناكواحال2()30برقم161صفيالحديثهذاسبققد)2(

.[]1388البغتةالفجأةموتباب

"بكر".:الاصلفي)3(

=كتابفيلاول:"مسلم"صحيحفيولكانهما"،البخاري"صحيحفيهذينأجدلم()4



النصوصوتصعيحالتعقيقهارسانلمجمو!621

.(1إلخ)انأحدكميكفيإنما2(:0)99س137ص2(47

[01]ص

إلخ!الذئبفقال2(:01)5س138ص2(48

الغار""حديثعقب""باب،إسرائيلبنيعنذكرمابابالانبياء:-

[.]3471

لك.عجباو:عنهاللهرضيعمرقول2(:01)6س138ص2(94

.[1915]ابنتهالرجلموعظةباب،النكاح-

إلخ.يتململمن:عنهاللهرضيحذيفةقول2(:01)7س138ص25(0

97[.1]الركوعيتملمإذاباب،الصلاةصفة-

مه.:للرحم...2(:41)5س141ص25(1

0483[.]<أرحامكم>وتقطعو(بابمحمد،سورةتفسير-

مهيم.:السلامعليهإبراهيمقول2(:1)54س141ص252(

إئرهيمظيلأ(المحه>واتخذ:لىتعااللهقولباب،الانبياء-

.]3358[

أفضل.أحداإن:أقولولا2(:1)65س141ص253(

34[.1]5يونس!(وإن>:لىتعااللهقولبابالانبياء،-

بالسكونالامربابلصلاة،كتابفيوالثاني[،15191الشهداءفيباب،الإمارة=

لمولف[.11[.143]إلخالصلاةفي

السابقة.لحاشيةانظر)1(



721لكمالابق"التوفمعيف!واهد"كتاباحاديثخ!(!ا

بينفقسمها:عنهاللهرضيسعيدأبيقول)215(:7س141ص254(

أربعة.

إلخعنهمااللهرضيوخالدطالببيأبنعليبعثباب،المغازي-

[1435].

تنبيه:

اللفظبينأنلىإ"انظر"،:التحويلاتبعضأوائلفيبقوليأشرت

يخللايسيرااختلافا"التوضيح"شواهدكتابفيالذياللفظوبينهناك

نسخبعضفيوقعمالكابنذكرالذياللفظيكونوقد.مالكابنبمقصود

اعلم.والله.الصحيح

المعلمييحتىبنالرحمنعبد
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]2[

مواضعها[وبيانالبخاريصحيحغيرمن]أحاديث

11[]ص

)2(.سلاحمنللشياطينما[)1(:]2342-س28ص

كانإنعنها:اللهرضيعائشةقول5[:1]16-51س33ص

ع!ي!.اللهرسول

86)3(.ص1جالبيهقيسنن-

اللهرسولكانإن:ربيعةبنعامرقول[:15]17-61س33ص

.!!

بهذاغيرهفيأجدهولم،"الحديثغريب"لىإمالكابننسبه-

"."كانبلفظ)5(""الفائقفيالزمخشريوذكرهاللفط)4(.

إلخ.لخيلاخير7(:)8/58س93ص

التاليين.لحديثينوفيهناالمصريةالطبعةمنالصفحةرقميذكرأنالمؤلففات(1)

الحاشية،في)28(الأولالقسمفيخرجهوقد.تخريجدونهناوردكذا2()

.(631)5/احمد""مسندمن()4الاتيالقسمفياخرىمرةوسيخزجه

)268(.""الصحيحفيمسلمأخرجه)3(

"غريبفياللفظبهذاوالحديث."التوضيح"شواهدكتابغيرفييجدهلميعني)4(

يعلىوابو382()5""مسندهفيالبزارواخرجه362(2/)بيللخطا"لحديثا

99(.)71

)7936(.نيللطبرا""الاوسطفيللفظوبهذ(.2491/))5(



921مالدلابقالتوفمع""يفسواهدكتابحاديثأتخر!،(

لىإونسبه،"ئلاث"المحجل:وفيه،الصغير"لجامع"افيذكره-

وقد."ماجهو"ابن"و"الترمذي"و"المستدركحمد"أ"مسند

اللفظ.هذافيهليسلكنفيها،الحديثفوجدتكلها،راجعتها

3(:00)5/المطبوع"المسند"لفظفإن،غيروهالنساخفلعل

:لحرمامكتبةمخطوطةالمسند""وفي"،الثلاثمحجل"

.(1)"ثلاث"المحجل

.بالسواكالصلاةفصل(:1)51/95س93ص(ه

.[06342]272ص6حمدجأمسند-

بابا.منكقربهما7(:64/)1س64ص6(

2[.5،25156]391423و175ص6أحمدجمسند-

.الصلاةفضل(:4/601)2س46ص7(

قريبا()2(.)تقدم-

.الكعبتانوهاتانإياكم(:1)2/89س66ص8(

شاكر.طبعة()4263الحديث[،1/464]حمدأمسند-

.وهذانوإياكنيإ3(:)3/89س66ص9(

عليه.لتعليق1و)297(لحديثا[،1/101]أحمدمسندانظر:-

القدر.يغلبالحسدكاد[)3(:101]7س67ص(01

2(.53)37/الرسالةمؤسسةطبعة"المسند"فيوكذا(1)

)5(.برقمالسابقالحديثيعني)2(

لي.التاالحديثوفيهعاالمصريةالطبعةمنالصفحةرقمتقييدالمؤلففات)3(
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لنصوص1وتصعالتعقيقفمارسانلمجمولح

علىولكن،المتنهذا")1(الحسنة"المقاصدفيالسخاويذكر-

)2(.مالكابنبهاستشهدماغير

إلخ.متكئاالرجليوشك[:441]1س59ص

.[1]2ع!يماللهرسولحديثتعظيمباب(،)أوائلهماجهابنسنن-

)3(.إلخحتىتدخلوالا(:)61173س131ص

يدخللاأنهبيانباب،الإيمانكتاب"،مسلم"صحيحانظر:-

[)4(.45]المومنونإلالجنةا

الصبح،لىإ!يماللهرسوللمرك)6(فوالله[)5(:]6916س111ص

فانا!)7(.

)368(.الخشتطبعة)1(

فيهالاولىلفقرةأنغير)56(للكلاباذيالفوائد""بحرفيالثاهدبلفظورد)2(

.بأنمسبوقاالفقرتينفيكادخبرجاءالمصادرمعظموفي.موخرة

2(.58/)12السنةشرحانظر:.البغويلىإمالكابنعزاه)3(

ابنوبلفط."انظر":المولفقالولذلك.،...تدخلونلا"":مسلم"صحيحفي(4)

،0251)"و"الترمذي)3951(داود"ابيو"سنن(0431)أحمد!"مسندفيمالك

2936(.)68،"ماجهو"ابن2688(

الاصل.فيالصفحةرقميقيدلم)5(

"."نزلتحريفوهو،المصريةوالطبعةالاصلفيكذا)6(

لجوزيالابنالمسانيد""جامعلىإمالكابنوعزاه.المؤلفيخرجهلم)7(

وفي)27136(."المسند"فيأحمدالامامأخرجهالشاهدوبلفظ[.424]8/

."...يزللم"فوالله)313(:داود!أبي"سنن
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صبحوا.و:القيسعبدوفدقول(:)1173س411ص(41

.[5551]4329ص3حمدجأمسند-

إلخ.فاعنيلا،إما1(:())3177س611ص(51

.[76061]005ص3حمدجأمسند-

!!!

سهو.)773(،:الاصلفي(1)

131
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النصوكلوتصعمحالتعقيقثيرسانلمجمولح

12[

12[]ص

الفاضلالأستاذلتعليقاتوملاحظاتتتمات

مالكلابن"التوضبحشواهد"علىالباقيعبد]فؤاد[محمد

4)1(:في.س91ص

."من":صوابه-

]712[.الناسأسمعمنباب-79)3(ت)2(:4س12ص

]664[)5(.لخالمريضحد4)4(-باب0:الاولى-

الحديث.هذاعلىأقفلم:ت5الاخيرس93ص

.[1762]41819/أحمد"الامام"مسندفيهو-

المسانيد.جامع...:ت3الاخيرس42ص

2[.0541]5631/احمد""مسندفيهو-

"وفيمكان"...تشبيه"ومنوالمقصود:،1:الصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

."...تشبيه

التعليق.:يعني2()

المصرية.الطبعةفيكما67:لصواب1و.النقلفيسهووهو،الاصلفيكذا)3(

93.:لصوابو،الاصلفيكذ)4(

فينفسهلمؤلفو.عليهالإحالةتصحفلافيه،شاهدلاالبابهذافيالحديثلفط)5(

التعليق.منالثانيلسطر1يقصدفلعله]712[،علىاحالالاوللقسم



133لكمالابق"التوفمعيف!واهد"كتا!حاديثأتخر!4(

الصحابة.بعضكقول:01-9س44ص(ه

هذا.عقيبيأتيماانظر-

.الصلاةفيالدابة....:تالاخيرقبل44ص6(

1(.)تابعيوهوقيس،بنالازرققولمنهناكهو-

ممدود.حبلفاذا:1س45ص7(

اللفظوبهذا.ممدود""وحبل6:س92صالهندطبعةفيالذي-

صلاتهفينعسمنأمرباب،الصلاةكتاب،"مسلم"صحيحفي

.)2(]784[

)8

)9

)01

)11

إلخ.البخارياخرجه:ت2-1س54ص

فيه.مامروقد.ممدود"حبل"فاذا:وفيه-

...البخاريأخرجه:ت9س94ص

فيمالكابنبلفظوهووتأخير.بتقديمالموضعذاكفيفيه-

2[.4]80المالإضاعةعنينهىمابابالاستقراض،كتاب

.كانإن:6س05ص

كان"."لقداخرها:32صالهندمطبوعةفي-كمامالكابنلفط-

ء[0542]حارثةبنزيدغزوة،المغازيفياللفظبهذاوهو

إلخ.البخاريأخرجه:ت3س05ص

الحاشية.03()الاولالقسمفيسبقماانظر(1)

)32(.الاولالقسمانظر:2()



134

)12

)13

لنصوم!1وتصععلتعقيق1فمارسانلمجمو!

فيه.مامروقد."كان"إن:وفيه-

المسانيد"."جامعفي...:61س15ص

منمواضعفيووجدته86)1(.1/"البيهقي"سننفيهو-

"."إنكلمةبدون"المسند("

فاتى.أسلفه،كانالذيقدمثم:41س57ص

قدم"فلما1-:384/الهندمطبوعةفي-كمامالكابنلفط-

فيعليهاحالحيثالحديثللفطتبعاالمحققوغيره،"جاءه

التخريج.

)14

)15

بحجل.8:س58ص

.بعدهوماقبلهماعلمهيدلكما،"محجل":صوابه-

المسانيد".جامع":ت3س58ص

وكتب"المسند"إلىاللفطبهذاالصغير""الجامعصاحبنسبه-

"المحجل:فيهوليسكلها،فيهاالحديثووجدت.أخرى

ويظهر"،الثلاثمحجل"03(:0)5/"المسند"فيونعم."ثلاث

مكتب!مخطوطة"المسند"فيفانمصححه،تصرفمنهذاان

)3(.181صياتيماوانظر")2(.ثلاث"المحجل:المكيالحرم

)2(.الشانيالقسمانظر)268(0"مسلم"صحيحفيوهو(1)

"المسند".منالمحققةالطبعةفيوكذا)2(

ناونسيهكذا،لخصهاثم)4(الثانيالقسمفيسبقماتشبهطولعبارةاو،كتب)3(

إنما-المطبوع"المسند"فيفما،"إذن:بقولهختمهاالتيالأولىالعبارةعلىيضرب



531لكمالابقلاالتوفمعيف!واهد"كتاباحاديثتخديح4(

المسانيد"."جامعمن:ت1س95ص(16

2634[.0]6272/أحمد""مسندفيهو-

".حنبلبنحمدمسند"منسالاخير:61ص(17

،اللباس،"الموطأ"وفي(،1[)1011.]35/المسند""فيهو-

.[6311]ثوبهالرجلإسبالفيجاءماباب

".مسلمصحيح":التعليقمنالاولس63ص(18

بشقولوالصدقةعلىالحثباب،الزكاة،"مسلم"صحيحفيهو-

]8923[.تمرة

الاسفل.قبل:التعليقمنالثالثس63ص(91

]9235-الانهارسكرباب،الشرب،البخاريفيلفظهبتمامهو-

0.]236

5:قلنا)2(.س71ص02(

)3(.فلنا"":الطاهر-

فيماعلىيعبهونولايغئرون:اكثرهمعادةعلىبرايهالمصححتغييرمنهو

."الاصول

ولفظ"،الساقين"أنصاف:هناكلحديثالفظفان(،011)28برقم6()3/:لىالاو(1)

هناهكما"ساقيه"أنصاف:مالكابن

.(1)16الاسلاميةالبشائردارطبعةفيوكذا2()

.()127العراقيةالطبعةفيكما)3(



136

)21

)22

)23

)24

)25

النصوكلوتصععالتعقيقفيرسانلمجمولح

)1(]1 3.ص

".الترمذي"سننمن:التعليقأول75،ص

باب،671صالسنيلابنوالليلةاليومعملففي،اللفطبهذاأما-

قرية.راىإذايقولما

".حنبلبنأحمد"مسندمن:ثالثه75،ص

قولمن،الصلاةفيالسلامردباب،الصلاةداود،أبيعندوهو-

".حدثوماقدمما"فاخذنيمسعود:ابن

...البخاريأخرجه:ت1س82ص

بابالمساجد،فيذكرتوانماالاصيلي،روايةهناكتذكرلم-

.[]466المسجدفيوالممرالخوخة

.عباسابنقول:12س86ص

)2(.مسعود"ابن"قول:صوابه-

سرق"وانزنىوان:قالسرق؟وإنزنى"وإن6:8-س98ص

.سرقوإنزنىإنأو!كفير:اللهرسولأراد

المواضعفي"وزنىسرق"واناخرها:95صالهندمطبوعةفي-

لىتعاالربكلامبابالتوحيد،،البخاريفيهووكذلك.الثلاثة

]7487[.جبريلمع

الصفحة.هذهترقيمالمؤلفنسي(1)

.()136والشامية(1)45العراقية:لطبعتينمحققالذلكيفطنلم)2(



137مالكلابق"التوفممحيث!واهد"كتابحاديثاتخر!4(

!يم.اللهرسولأراد8:س98ص26(

إنمامالكابنوكان.المستفهمهولانه،ذر"أبو"أراد:الصواب-

هو،:ارادفاعلأنالنساخبعضفتوهم،"إنأو:أراد":كتب

)1(.فوهم،بهفصرحع!يم،النبيضمير

...البخاريأخرجه:ت2)2(س49ص27(

"مسندفي-الشاهدوفيه-مالكابنبلفظوهوفيه،شاهدلا-

25615(.]591،25423)3(و6175/احمد"

المسانيد"."جامعمن:ت5س49ص28(

2634[.0]6272/"المسند"فيهو-

المسانيد".جامع"من:تعليقأول89ص92(

4263)4(.الحديث[،1464/]حمدمسند-

المسانيد"."جامعمن:ثانيه89،ص3(0

العصرمحققتعليقمع297الحديثأحمد"،"مسندانظر:-

شاكر.محمدأحمدالعلامة

هنا.لمامخالفولفظه.الصغير""الجامع:ت1س،101ص31(

منفلعله-المحققينصنيعمنيظهر-كماالكتابنسخجميعفيوردكذالكن(1)

مالك.ابنسهو

3.س:والصواب،الاصلفيكذا)2(

)6(.المانيالقسمفيسبقكما،391:لصواب1و،الاصلفيكذا)3(

)8(.الثانيالقسمفيسبقكماشاكراحمدطبعةمنيعني)4(



ث
)32

)33

)34

)35

)36

)37

)38

)93

النصومدوتصعمحالتعقيقفيريمسانلمجمولح

.البخاريأخرجه:تعليق5س301ص

)1(.أو"مثل"لفطبدون-

الصحابة.قول:11س11.ص

.736/الهندمطبوعةفيكما("الصحابةبعض"فول:صوابه-

...البخاريأخرجه:ت1س21.ص

!يم".النبيتكلمحينعينايوأبصرتأذناي"سمعتبلفظ-

مالك.ابنلفطفيهاأجدلم""الصحيحمنمواضعفيلحديثو

.يشربحينالخمر:6س921ص

يشربها"."حين:الخمر""بعدالهندمطبوعةفي-

بعضا.بعضهن:تعليق3س131ص

(".عندييجلسولم،"فجلس:هناكولفظه-

من.يبلىعيثر8:س132ص

".يبلىمن"عيثر:صوابه-

.ولدك:4س133ص

منالمحققواصلحه(".ورثتك"الهند:مطبوعةفيالذي-

سهل.والخطب،لحديثا

أسد.:تعليق9س137ص

.()79الاولالقسم:انظر(1)



931لكمالابق"التوفمعيثسواهد"كتابيثأحادتخر!(4

.("سيدأ":بهاصو-

.لستوناو:1س851ص(04

."لخمسوناو":بهاصو-

أينفمن.!.مواضعفيالبخاريأخرجه:تعليق751-س581ص(14

؟؟"ترع"لنالمؤلفروايةجاءت

روايةفيأنوالثالبالاولالموضعشرحفي"الباري"فتحفي-

منلكثيرذلكوقعأنهالرابعشرحوفي،"ترع"لن:القابسي

سهل.لخطبوتكرارها؛يذكرلمولكنه،الرواة

لكم"."فلأصل2:س016ص42(

الحصير!علىالصلاةباب،الصلاةفيالبخاريأخرجه-

ليمشط.:21س621ص(43

سياقوظاهر.ليمشطن""80/1:7و70/13الهندمطبوعةفي-

لمروايةفيذلكلهوقعأنهفالظاهر.ذلكعلىبنىأنهمالكابن

بها.نظفر

41(]1)
]ص

فبالهامش.:تعليق3س171ص44(

إلخيصليوهوكلمإذاباب،الصلاةضرأوفيوكذلك-

السابقة.الصفحةترقيمنسيلانه،13:الاصلفيرقمها(1)



014

)45

)46

)47

)48

)94

النصوصوتصععالتعقيقفمارسانلمجمولح

.)1(]1233[

المسانيد"."جامعفي:تعليق5س173ص

.[1]34329555/حمد"أ"مسندفيهو-

فبالهامش.:تعليق3س174ص

655[.0]والنارالجنةصفةباب،الرقاقكتابفيالمتنفيهي-

المسانيد"."جامعمن:تعليق1س177ص

.[61]3005760/أحمد""مسندفيهو-

استيقظا.متىاستيقظا()حتى:التعليقاخر،181ص

مخطوطةفيفإن،المطبوع"المسند"مصححتغييرمنذلكارى-

"العمال"كنز:وراجع."يستيقظان"حتى:المكيالحرممكتبة

58)2(.صعلىتقدمماوراجع7،322/

مسعود.ابنوقول:1س191ص

تفسيرفيالبخاريبهصرحوقدالدرداء".ابي"وقول:الصواب-

[)3(.4494]الليلسورة

فيعلقتماوانظر."تصلينهما":النونبثبوتالفعلجاءإذشاهد.هنا،لاولكن(1)

.(1)39الاولالقسم

)15(.القسموهذا)303(،الاوللقسمفيسبقماانظر)2(

أنهفتوهمالعراقيةالطبعةمحققاما.الإسلاميةالبشاثردارطبعةمحققلهيفطنلم)3(

!(4494)فيالدرداءبيالىإونسبه3661()فيمسعودابنقول



141مالدلابق"التوفممحيف!واهد"كتا!احاديثتخريح4(

)1(.جعشمبنسراقةوقول:1س191ص5(0

فييأتيماوانظر.جعشمبنمالك[بن]سراقة"وقول:الصواب-

.591صعلىالتعليق

يواظبنني)2(.:4س291ص5(1

مسلم،"صحيحوفي."تحثينني":1255/الهندمطبوعةفي-

.الصوابفهو"،يحثثنني":الماءإدارةاستحباب،الاشربة

جعشم.بنمالك:1س591ص52(

الإصابةفيهوهكذا.جعشمبنمالكبن[سراقة]:صوابه-

9)3(.1صعلىمرماوراجع.وغيرها

نعم.:قال...مسلمةبيأقولومنها:4س591ص53(

رضيانسقول"ومنها:89-27/1الهندمطبوعةفي)4(الذي-

".نعليهفييصلي!كفي!النبيكان:عنهالله

للمسجد.الخدمباب:تعليق7س591ص54(

افادكما-الكتابنسخفيوردوإنما،المصححمنتغيير"جعشمبنسراقة"(1)

الموضعفيوتركههنافغيره(،91ه)صوفيهنا"جعشمبن"مالك-:المحققان

الاتي.

".مسلمصحيح"فيجاءكمامالكابنولفظ،تغييرالمصححمنايضاهذا)2(

ثم،الاولالموضعفيالمصححتغييرمنإليهشرتماذلكبعدالمؤلفكتب)3(

عليه.ضرب

عليها.يضربأنالمؤلفنسيوقد"كما"،:بعدهاالاصلفي(4)



142

)55

)56

)57

)58

)95

)06

النصوم!وتصعيحالتعقيقفيرسانلمجمولح

.[624]قبلإلخأسلمإذاالاغتسال:صوابه-

أهلها.من:تعليق11س591ص

2[.]482إلخحائطاهدمإذاباب،المظالموفي-

وقباء....عمرقول:6-5س891ص

فيالصلاةباب،الثيابفيالصلاةأبوابفيالبخاريذ!ه-

36[.5]والسراويلالقميص

لها.وقو:5س402ص

أفها.قولمنحكتهوانما،عائشةقولمنليس-

.(1نعم):قال...رجلقولومنه:34-س802ص

توفيلمنيستحبمابابالوصايا،كتابفيالبخاريأخرجه-

276[.0]فجأة

165.:حديثتعليق3س902ص

.[]1591الشهداءفيبابفي-

.012حديث:تعليق4س902ص

.[431]بالسكونالامربابفي-

1)2(]
]صه

الجنائز،كتابعلىكالمؤلفهناكالمصححواحال(917)صفيالحديثسبق(1)

.الأولالموضعلىإهناتكررلماثيرأنوفاته.الفجاةموتباب

.913صفيالسابقةالصفحةرقمعلىعلقتماانظر410ةالاصلفي)2(



مالكلابقالتوفمع"شواهد"كتابأحاديث!(!ا

.1611يثحد:تعليق3س012ص(16

الغار.حديثعقب-

76.حديث:تعليق5س012ص62(

5[.191]ابنتهالرجلموعظةباب،النكاحوقي-

ح!

143





لخامسةاالرسالة

السلا!ر"ل!يم"علىولعلمما!لصعيعاد

الصلعانيللؤمو





)5

1(

2(

3(

الصنعانىلللأميرالسلاور"سبل"علىوتعليقاتتصعيعاق

1[)1(]ص

ونحوهاتصحيحيةأخطاء

147

ص

9

12

13

14

15

سطر

18

13

91

13

2

خذسا

(1)مفعلبمعنىفعيل،الرفعة

الشرح

اغص

خلقه

سمرقند(")3(بقرية"

وسياق

وجاز

سعيدمن

سراب

الشرع

اغص

حلفه

منوهيخرتندبقرية

سمرقندقرى

وساقه

وحاز

سعيدبنقتيبةمن

قالأ(.ب)نمنجعلوهالذينهممفعلبمعنىجعلوهالذينفإنسقطا،هناأنيطهر(

."...الزكثةالنفوسإليهتسكنبمامنبئالكونهوالنبي")نبا(:مادةفيالراغب

التحقيق.مقدمةفيالملاحظةهذهعنسبقماانطر[.]المولف

نفسها.لسابقةالصفحةلىإللاشارةالشيخرمزهكذا(

سمرقند"بقرب":تحريفولعله86(.)صحلاقوط(12الصنعاءنسخةفيكذا(

الذيالمغربيشرحوفي."السلام"سبلمنالمختصر5()صداالعلام"فتحفيكما

...بخرتنكلىتعااللهرحمهوتوفي"(:الرباطنسخةأ-)6/"السلام"سبلأصلهو

بقوله:لاميراختصرهالذيوهذا."أيامئلاثة:وقيلسمرقند،منفرسخينعلىوهي

سمرقندلا."بقرب



48

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النصوكلوتصععالتعقيقفيرسانلمجمولح

ص

16

17

22

23

24

32

سطر

8

3

17

7

9

11

16

خطأ

(1)وغيرهم

(2)ءنسا

)4(السنةائمة

أخرجافاذهما

لحديثامنيخرج

خلاف

قلتينمنبلغ

احدهماعلى

أنهلىإ

)5(يوسفأبوقال

وهو:

فتادة

صواب

هماوغير

نسا)3(

الستةالائمة

اخرجاإذافانهما

لحديثايخرج

خلافا

قلتينبلغ

نألىإ

يونسابنقال

:هو

قتادة

على"وغيرهما"(:12الصنعاءنسخةفيانمع98()صحلاقطفيوكذا

.الصواب

98(.)صحلاقطفيوكذا

السينوفتحالنونبفتح":"السلامسبل"فيجاءلماتبعابالهمزالأصلفيكذا

مقصور.أنهوالصواب78(،/1)حلكانابنلفضوهذا."همزةوبعدها،المهملة

بهوسميت75(/21)نيللسمعا"الانسابو"281(،)5/"البلدان"معجمانظهـ:

.وفارسخراسانفيمدنعدة

لستة"."أئمة98(:)صحلاقطفي

التحقيق.مقدمةفيعنهسبقماوانطر(.601)صحلاقطفيوكذا
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ص

34

92

2[ص

38

93

42

45

طر

8

13

18

22

16

3

3

16

خطأ

(1الملان)

يجنبلا

ككرم

سر

الصفحة

نحريمبعد

عليههو

طر)2(

...وروىمسلمخرجو

تحقيق

والاهابالقاموس

الخشني

ورفقائهم

)3(

صواب

لملأىا

يجنبلا

ككرم

سر

الصحفة

نحريمبعدم

عليه

طره

نيق

والنهايةالقاموس

الخشني

وفقهائهم

914

.(17الصنعاءونسخة(412)صحلاقطفيوكذا(

لحاشيةافيذكرثم،حاصرتينبينالمتنفيأثبتهوقد(138)صحلاقطفيوكذا(

التيصنعاءنسخةفيالصوابعلىوهكذا:قلت."طهوره")أ(:لنسخةفيأن

ومخيره.352()1أحمد""مسندفيالحديثلفظوهو)ب(.:عندهرمزها

منعماسابنحديثساقوإنماكلها،مسلميخرجهالمهناالمسوقةالاحاديث(

".أحاديثمععاهفيوروي،متعددةطرقمنمسلم"وأخرجه:لصوابفلعل،طرق

[.]المؤلف
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ص

46

47

48

53

لر

18

12

6

21

خلسا

تقام)1(

سلسلة

)3(إيصال

حلفي

فيالذي

ولرش

يفيدذكرهما

صواب

تفام

(2)سلسلة

تصالا

خر

فيقالالذي

ولرش

يفيدلاذكرما

!!!

.(91الصنعاءنسخةفيمضبوطامحزراكونهمع(015)صحلاقطفيوكذا

التحقيق.مقدمةفيسبقماانظر

.154صفيبيانهوسياتيالسينين،بكسريعني

(ا)22/المغربيشرحوفي2(.0الصنعاءونسخة(1/521)حلاقطفيكذاو

الثاني.القسمفيياتيماوانظر."اتصال":اللغةكتب"



الصنعازللؤميرلسلاكل"1لم!بل"عكوتعليقاتتصعيعات(ه

3[)2(]ص

إعرابهااوالكلماتبعضبضبطتتعلقللشارحأوهام

ذلكنحواوتفسيرهااو

151

عقيبيقولحيثبالسبعة"فالمراد:قال2223-سطر12ص*

العددلفظمنبالإبدالبينهمالذينهم"السبعة"أخرجه:لحديثا

."..."أحمد"

تكون."..والبخاريأحمدبالسبعة"فالمراد:المتنقولفيأنهيعني

إنماظاهر،وهموهذا.""السبعةلفظمنبدلاعليهاعطفوما"أحمد"كلمة

"فالمراد".:لقولهخبرهي

هو)1(الطاءبفتحالطهور(")هو:قال51-13سطر18ص*

المصدر".فاعلهو()ماؤه..المطهر.علىيطلقالشرعوفي..المصدر.

أنهعلىسيبويهعنحكيإنمامصدرايجيءقد"طهور"بانالقول

بمعنىمصدرأنهعلىمبنيالشارحوكلام)2(."التطهر"بمعنىمصدر

علىالشرعفي"يطلقاللفظهذابانقولهمعاختارهلأنهأولا:"التطهير"؛

الشرعيالمعنىغيرالحديثمعنىفييختارلاأنهالواضحومنالمطهر"

المصدراستعمالعلىبنىالشرعأنأيواحد،المؤدىأنرأىولكنه

لانهثانيا:.ذلنبوغيررضا"عدل"رجل:قولهمفيكماالفاعلاسمبمعنى

فاعلفأماللتطهير،فاعلاالماءيكونوانماالمصدر"فاعلهو")ماوه(:قال

.الأخرىوالطبعاتصنعاء،نسخةفيثبوتهامع59(/1)حلاقطمنساقط"هو"(1)

.(471)3/الاثيرلابن""النهاية2()
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يخفى.لاكماالإنسانفهوالتطهر

النصوصوتصععالتعقيقنررسانلمجمولح

لى:تعاقولهيحملهذاوعلىالطهر.بالغ:بمعنىمبالغةوصفوياتي

وبذلك2[.1:]ا!نسان<طهورا>شرابم:وقوله[،48:]الفرقان<طهورا>ماص

يصحفلاالاولالوجهعلىفاماالمتبادر.الظاهرهوكمانعتأكونهصح

وصف.لااسملانهبهالنعت

فاعلا(""ماؤهيكونانيصحوبذلك.لحديثاهذاايضايحملوعليه

الاتي.الحديثفيجداالمناسبةواضحالوجهوهداالطاهر.هوكما

باناجيبفقد4[]صالتفاوتتقبللاالطهارةأنمنقيلمافأما

.الاخرىالمائعاتبخلافمطفرطهارتهمعالماءانجهةمنثابتالتفاوت

فعقل،اقوىطهارتهانعلىتدلدونهاللتطهيرصلاحيتهبانهذايقرروقد

ذلكفدلبخلافها،الملاقاةبمجردينجسلابانهايضايوجهوقد.التفاوت

.أقوىطهارتهانعلى

تفيد""ثملان...العربيةقواعدتقتضيه"والذي:قال61سطر26ص*

...".واهمونلجميعفا...للجمعانهافيالعاطفةالواوتفيدهما

"ثم"تكونالرفعروايةعلىإنهيقولوالمفإنهم،غيرهمالواهمبل:اقول

لكانقائلقالهولو(".يبولنلا":قولهفي"يبول"على""يغتسل:لقولهعاطفة

إلاستئنافية،كالواوالستنافية""ثمانعلىبنواوإنما.يخفىلاكمامخطئا

تقتضيلاالاستئنافواوانعلموقد(.1)وحواشيه"هشامابن"مغنيراجع

هذاالقرطبينظروقد("."ثمفكذلك،الحكمفيقبلهالمابعدهامامشاركة

.(1/174)"المغعيعلىالدسوقي"حاشيةانطر:(1)



0315الصنعاللأميرالسلاس"سبل"علىوتعليقاقتصعيعات(ه

.(1)يضاجعها"ثمالأمةضربامرأتهأحدكميضربنلا":بحديث

عنهالمنهيالفعلعلىلا،عاطفةالحديثينفي""ثمأنلييظهروالذي

كأنهقبلها،ماعليهدلمحذوفعلىبل،ذلكيأبىبعدهامارفعفإن

نأشأنهمنأنيعني،يغتسلثمفيهيبول:فقالالاخباروجهعلىاستئناف

ثمفيهأيبول:قالكأنه،الاستفهامتقديرعلىإنه:يقالوقد.منههذايقع

فيه؟يغتسل

سواءالباديةسكانوهم،الاعرابلىإ"نسبة:قال1سطر34ص*

عجما".أمعرباكانوا

كانمنبهميلتحقنهإلاخاصة]لعرببدوالاعرابأنالمعروف

)2(.وغيره"العرب"لسانراجع.مواليهممنمعهم

في(بهيمةمنقطع")ما:قال222-1سطر37ص*[صه1

يميزهلاحيئكلو)3(الماء،فيولوقوائمأربعذاتكلالبهيمة":"القاموس

الاخير".هناالمرادولعلوالمعز.الضأنأولاد:والبهيمة

ذاتبالبهيمةاريدانهعلىدالالحديث"وسبب38:صقالثم

ذكرهالذيالاخيرالمعنىلا،فيهالإبللذكرهالاولالمعنىوهو،الاربع

."لقاموسا

)16224(.أحمد""مسعدفياللفطبهذوالحديث(.ه42)1/""المفهمانظر:)1(

.(494)2البخاريأخرجهوقد

33(45)3/"لتاجو"75(،2/)بولاقطداالعرب"لسان:انظر2()

"التاج"انظر."او"":"القاموسوفي(.1/132)حلاقطوانظر:.الاصلفيكذا)3(

(/3170.)3



النصوم!وتصعمحلتعقيق1فيرسانلمجمولح451

شارحه:بنىوعليهسياقهعليهويدلالقاموسنسخفيالذي:أقول

غيرهويوافقه."الضانأولاد(:فميمساكنةفهاءمفتوحة)بموحدة"والبهمة

"،"والبهيمةفيها:فوقعالشارحنسخةفيالكلمةفتحرفت.اللغةكتبمن

عليها.الشارحفبنى

وفتحالسينبفتحمنها(فاكلسنخة)واهالة":قال12سطر44ص*

."...النون

1(.)النونبكسرأنهوغيرهاوالغريباللغةكتبفيالمعروف

بفتحسلسلة:القاموسفيفضة(من")سلسلة:قال11سطر46ص*

بالشيء.الشيء()؟انصالإيصالمنها:الثانيةالسينوفتحاللاموسكونأوله

فيقرأالاولالمرادأنوالظاهر.ونحوهحديدمندائر:أولهبكسرسلسلةأو

".أولهبفتح

منالمعتمدةالنسخفيضبطكماالسينينبكسرالرواية:أ!ول

منبخيوطالشقوقسدكأنه":قال"الباري"فتحفيإليهوأشارء""الصحيح

".السلسلةمثلفصار)2(فضة

****

.(1/844)لمزهرا:نظرا(1)

"."فصارت(:01/001)"الفتج"وفي.الاصلفيكذا2()
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1[)1()3(]ص

تعليقات
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.(2)"...ءقتدلاوا":لقا61سطر3ص*

فيقوتهابحسبرتبهاالشارحلكنسابقيهعلىهذاتقديمالأولىكان

أمر"كل:وحديث،بوجوبهيشعرماالاثارمنفانبالثناء،الافتتاجعلىالبعث

مستحب.ادببالقرانهذامثلفيوالاقتداء.تركهكراهيةيقتضي"...بالذي

بالاعتماد".لىأو":قوله61سطر8ص*

نعمةتعدواوإن>ظاهر:هوكماعامةالايةفي"نعمة"كلمةأنالتحقيق

هووإنما،ذلكفيينالاالاثارهذهفيذكروما[.18:]حر(تخصموهالاالله

جلائلها.علىتنبيه

فيه".الروجنفخحين"من:قوله91سطر8ص*

مافمنهاالنفعأسبابفأما.بالنفعإحساسهجهةمنهوإنمابهذاالتقييد

ذلك.علىيتقدم

القولفيوقوله.".الغير.لىإبتبليغهاأمر"فإذا:قوله1.2سطر9صمح!

".مجددة"بشريعةالاخر:

لمالذينوهم-الانبياءأكثرأنيقتضيالاولفإننظر،هذينكلافي

وابنائهمكازواجهمالادنينأهليهمبتبليغمامورينيكونوالم-رسلايكونوا

.الصفحاتترقيمالشيخاستانفهانامن(1)

"واقتداء".:"السلام"سبلمقدمةفيفالواردسهو،وهو،الأصلفيكذا2()



النصوكلوتصععالتعقيقفيرسائلمجمولح651

لقومهبالدعوةأمرإذاالنبيأنيقتضينيوالثا.ترىكماوهذا،ونحوهم

شريعةعلىكاناإذ،وإسحاقكاسماعيلقبلهمنشريعةعلىوكان،ونحوهم

.رسولانواسحاقإسماعيلفانباطلوهذارسولا.يكونلا=إبراهيم

له،يتيسرومنأهلهبارشادإلايؤمرلم(1)إذاالنبيأنيظهرفالذي

فهو،ومناظرتهموملاحقتهمقوملدعوةبالتجردأمروإن.برسولفليس

لمادملان،الرسلأولأنه)2(نوجفيثبت-أعلموالله-ولهذا.رسول

بالمعنىرسولايكنلموانالنبيأنعرفوبهذا.وبنوهزوجهإلامعهيكن

له.يتيسرومنأهلهبتبليغمامورلانهلجملةافيمرسلفهو2[]صالمذكور

إلانقولارسولمنقبلكمنأرسلنا>وما52()3(:)22/لىتعاقالوقد

لاية.ا(000قمغاذا

البشر".منغيرهيحمدمما"أكثر:قال3سطر1.ص*

محمودمعناهفانمامحمد""اسمفاما!يخيم.النبيحقفيالواقعهوهذا

كثيرا.

."...لهيإوضعالدين":قال01ص*

والدينبامتثالها.المتعبدالشريعةفيواشتهر،الطاعة:الاصلفيالدين

فبعدبامتثالها.بالتعبدالامروجلعزاللهعنيثبتالتيالشريعةهوالحق

.الاسلامفيالحقالدينانحصرع!ي!ممحمدبعثة

الاصل.في"اذا"تكررت(1)

قلم.سبق"نحو":الأصلفي)2(

.(25)الاية-لحجاسورةوهي-2(2)السورةاي)3(



0751الصنعاطرميرالسلا!ر"سبل"علىوتعليقاتتصعيعات(ه

به")1(.يحتجماإلافيهيدخللم":قال8سطر13ص*

ومنها،نفسهأحمدبهايعمللمأحاديثفيهفإن،معروفةمبالغةهذافي

نعم،حمد.يقرهاالتيبالدلائلضعفهيعلمماومنها،ضعفهعلىهونصما

أعلم.والله.والحسنالصحيحمنفيهمالىإبالنسبةقليلذلك

")2(.بمكة"ألفه:قال.61سطر13ص*

الحافطووفق.يخالفهماعنهوجاءهذا،منهيطهرماالبخاريعنجاء

اخرها)3(.قبيل"الفتح"مقدمةفيتراهبماذلكبينحجرابن

."...الدخول"شبه:قال.21سطر17ص*

لماأسماء-كذا""بابومنها:-الكتبتراجمأنالاصطلاحفيالمقرر

للكلاماسم("المياه"باب:فقولههذاوعلى.الكلاممنالترجمةتحتيساق

شبهيقالأنلىفالاوهذا،وعلى."الانية"باببعد:فيماقولهوبينبينهالذي

.المطلوبلىإمنهيوصلمنهماكلاأنبجامعمثلاالدارببابالكلامهذا

يوصلالكلاموهذاالدار.فيالحصوللىإفيهبالعبوريوصلالدارفباب

للمشبه.بهالمشبهاسماستعيرثم،المياهأحكاممعرفةلىإوتدبرهبتفهمه

ذى".أوفيه"أروي:قال.12سطر17ص3[*]ص

ثانيهوكسرأولهوبضممخففا،وثانيهأولهبفتح"روينا":المتعارف

مشددا.

.مسندهفيأحمدالاماميعني(1)

دا.الصحبحلجامع"اكتابهالبخاريتاليفيعني2()

.()948"الساري"هدى)3(
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علىذنوبصبأنيدلالبولعلىماءمنذنوببصبالأمرحديث

ملءيكونأنبالنزامعنهيجابوقديطهرها.البولعليهاوقعالتيالأرض

الصغيرتينعلىفصدقأطلقهماالقلتينحديثأنعلىبناءكثيرا،الذنوب

لتذهبهوإنماعليهاالماءفصبلجفافباتطهرالأرضبأنأومنهما؟

الأرضتطهرثم،الأرضفيالماءبهافيغوصالبولأجزاءوتتخللالرائحة

.لجفافبا

عليهالقليلالماءبصبالمتنجستطهيرعلىكئيرةأدلةهناكلكن

الغسلفيهيشترطولم"...الكلبفيهولغإذااحدكماناء"طهور:كحديث

لحقماغسلوحديث،الصبيبولعلىالماءنضحوكحديثكثير.بماء

.جماعإوهو؟ذلكوغيروكالاستنجاء،الحيضدممنالثوب

إنماالشارعوأنحق،كلهذلكبأنيجيبونالقلتينبحديثفالقائلون

لوفإنه،للمشقةدفعاالنجاسةلتطهيراستعمالهعندالماءحكمفيخفف

أمكنلماالنجاسةملاقاةبمجردالقلتيندونمابتنجسذلكفيحكم

فخففجدا.شديدةمشقةهذاوفيكثير،ماءفيبغسلهإلامتنجستطهير

قصدبدونالماءفيفيهالنجاسةتقعفيماالحكموأبقىهذا،فيالشارع

بوقوعبتنخسهالحكموفي.ذاكفيماالمشقةمنهذافيليسإذالتطهير،

ويقذرهيوسخهماالماءتجنيبووالنظافةالطهارةتحريعلىحملالنجاسة

شاربه.ويضر

إذا:قالبلللورود،يتعرضولمأطلقمنذكربماالقائلينومنهذا،



0951الصنعاللؤمير"السلامسبل"علىوتعليقاتتصعيعات(ه

الماء.يتنجسلمقليلماءفيلتطهيرهفغمستطهيرهفاريدثوبتنجس

النهيعليهيدلكماأقربلهموفو،الشعارحذكركمابالوروداخرونوفرق

أوردإذافيمابالتخفيفتندفعالمشقةأنويؤيده.يدهالمستيقظغمسعن

منالشارحقالهماويساعده.الناسعادةغالبوبأنهالمتنجس،علىالماء

لأنهفلا،الشارعمنتخفيفبدونتاقاجواباذكرهمايكونأنفأما،عنده

فيكون،بملالمحاتهتنجسالمتنجسعلىصتبإذاالماءلكانالتخفيفلولا

أبدا!بالسابقاللاحقيتنجسثم،الثوبتنجس!فيزدادنجسا،نفسهالماء

مقدارأنترىألا.كثيرهاوالنجاسةقليلبين[4]صرالشارعيفرقولم

ماوأن؟ينجسلميغىهـهولمالنجالسةمنشطلفيهوضعلوالماءمنقلتين

لوبحيثهـنجسا،صتالنجالسةمنقيراطفيهوضعلو-بقليلولو-دونهما

منغرفلوثم،لجفلصارقلتمندوناخرماءفيفألقيتغرفةمنهغرفت

جرا.وهلمنجسا،لصارقلتيندونثالثماءفيقألقيتغرفةالثانيالماءهذا

)1(.الغسالةحكمفيالنظرويبقى

."...الاعتذاروسبق":قال22سطر2هص*

بهواحتج.وغيرهمالمتنفيذكرواالذينصححهالقلتينحديث

ويطهر،الحنفيةمنمناظريهأحدبثبوتهواعترف،واسحاقحمدوأالشافعى

.الطحاويبصحتهواعترف،الحسنبنمحمدأنه

يردأوالنجاسةعليهتردأنبينالقليلفيالفرقمنتقدممامعوبه

الادلة.بينيجمععليها-

الغسالة.علىللكلاملعلهبياضابعدهالمؤلفترك(1)
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علىرديفيذلكبينتوقد.قادحاضطرابمتنهولاسندهفيوليس

قلتيندونهوماعليهيخفىلافإنه،باطلمجملأنهوزعم)1(!الكوثري

مفهومفيداخلدونهفماالاولأنفعلمقطعا.منهماأكثرهووماقطعا،

فالائمةبينهما،ماويبقى.منطوقهفيداخلفوقهفماالثانينو،الحديث

بالاحوط.خذاو،القلةالأصلإذدونهما،بمالحقوهأ

أصغرمنقلتينفوقماطهارةعلىالحديثدلالةلىإحزمابنوذهب

بحجة.عندهليسلانهبالمفهومياخذلمأنهإلا،بالاطلاقأخذاالقلال

والمثقالكالدرهمفيهاالاختلافوقعبمعاييرمقدرةأحكامثبتتوقد

بذلك.أحدفيهايقدحولم؛والصاع

أعلم.والله.الحكمةمنالحكمهذافيمابعضتقدموقد

...".الشرحفي"قال:قال.5سطر27ص5[]ص*

"يجريلاالذيالدائمالماء":قولهنو،للتحريمالنهيانيخفىلا

-الظاهرةدلالتهعنالنصصرفيجوزولا.الوصفبهذاماءكليعم

بحجة.إلا-هناوالعمومكالتحريم

الظاهرذاكعلىتعودبلالنصظاهرتساوقلمإذاالمستنبطةوالعلة

ظاهرتساوقأخرىبعلةالتعليلأمكنإذاولاسيمانظر،قبولهافي-بالهدم

التنجيسإلىبالتأديةيعللفقد.لهمساوقةأكثرتكونالأقلعلىأو،النص

مرارا،الانسانفيهلبالالدائمالماءفيالبوليحرململوإذالتقذير،إلىأو

ننسلمولامطلقا.فيهالبولتحريمإلاذلكيحسمولافيه،البائلونوكثر

.بعدها(وما2/6)"الفقهيات-التعكيل"راجع(1)
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منمانعولا.بهمواضراراللآخرينإيذاءفيهفان،للتحريميكفيلاالتقذير

قدماءفيبالفاذامرضبالانسانيكونقدأنهالاطباءيقولهمالىإهناالنظر

ونحو،المرضبذاكالماءذلكيستعملممنغيرهلاصابةسبباذلكيكون

الشرعي.النصعلىمحافظةهناإليهننظر؛كلامهممنذلك

بالاجماعفخارج،معناهقيأوجاريايعدلمفان،ونحوهالبحرفأما

اعلم.للهو

...".للنجاسةكانلو"لانه:قال13سطر03ص*

وقولهم:."00.أحدكماناء"طهور:لحديثافيلقولهمصادمهذا

تطهيرهاوتقديربالنجاسةوالحكم.تحكم"العذرةعلىتزيدلا"نجاسته

.الشارعلىإ

(".المذهبعلى)1(محاماةذلك"كل:قوله13سطر32ص

خلافللدليلتبعايختارماكثيراأنهعنهعرففقدالنوويأما

أنهلكيتبين")2("الفتحفيكلامهفراجعحجرابنالحافظماو.المذهب

المذهب.عنيحاملم

فيهريرةأبيحديثالبابفيالاحاديثأثبتأنيخفىولا

مرات"سبع:عنهالرواياتأثبتأنعلمتوقدوغيرهما.")3("الصحيحين

المذهب""عن:والوجهصنعاء،ونسخة(1/012)حلاقطوفيالاصلفيكذا(1)

الثيخ.كلامفيسياتيكما

)2((/1-275.)278

)927(.مسلم)677(،البخاري)3(
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فاغسلوه":ولفظهالدارقطنيعندرافعبيأحديثووافقه.("بالتراباولاهن

فيوقعفما")1(.صحيح"هذا:الدارقطنيقال"بالترابأولاهنمراتسبع

وعفروهمراتسبع"فاغسلوه:وغيره)2(مسلمعندمغفلبناللهعبدحديث

سبعيغسلأنهظاهرهعلى6[]ص)3(حملهإنالحديثفهذا"بالترابالثامنة

محضة؛زيادةالثامنةزيادةيكنلم،بالترابثامنةمرةيغسلثممرات

يكونبل.ذلكنحواوسماعهاعنغفليذكرهالمالذييكونانيحتمل

هريرةبياوحديث،رافعبيوأهريرةبيألحديثيمخالفالحديثاهذ!

ذكرهالذيوالتأويل،تعينلجمعاأمكنفإذا.رافعبيأحديثووافقه،أثبت

الجمع.بهيحصل)4(النووي

علىحيفالنوويقالهفيمافليس.""وعفروهكلمةالجمعذاكويقرب

"فيه:والقائل."المذهبعنمحاماة"عليهيطلقأنيسوعالحديث

أولهفيالتعفيروقعلو"لكن:فقالعادقد-العيددقيقابنوهو-"استكراه

ثمانيا)5(،(التطهيرات)يعنيالغسلاتكافتالسبعالغسلاتورودقبل

مجازا".التتريبعلىالغسلةإطلاقويكون

أخذوانما،غسلةتسميتهاالتتريبتطهيرةفيالحديثفيوليس:أقول

.التطهيراتمنالثامنةالمرة:مرادهإنما:يقالفقد.""الثامنة:قولهمنذلك

فيطالدارقطنيتصحيحيردولم65(./1)يمانيهاشماللهعبدطبعة:انظر(1)

.(1/601)الرسالةمؤسسة

028(.)برقم2()

".حمل":يقراقد)3(

")3/188(.مسلمصحبح"شرحفي)4(

"ثمانية"."الفتح")1/278(:في)5(
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باحدهاماخروجلىإيحوجمماالادلةبينلجمعفاحال،كلوعلى

هويكونالمجموعإلىفبالنظربهإلاالجمعيتملمإذالانه،ظاهرهعن

أعلم.واللهالظاهر.

"...الاخيروهذا":قال.41سطر33ص*

منو]لمتجدد،ولعابهرطوبتهتنجستوبذلكبالنجاسةتنجسفاهاأنفيه

هو؟فماذلكغيرالشرععنثبتفإنبالماء،يطهرحتىبالمتقدميتنجسذلك

".سلف"كما:قوله51سطر38ص7[أص*

فيه.ماومر،المياهباباولأي

الثابتهوإذ...إليهذهبمالحق"وا:قوله.13سطر93ص*

الاكلبتحريموردفانه،بغيرهالنبوياللفظ1()تبدلشؤممنوهذا...بالنص

العبارة]وهجرواالالستعماللىإعبارتهعنفعدلوا،فقطوالشرب

."...أنفسهمتلقاءمنعامبلفظوجاووا[)2(،النبوية

حذيفةحديثمن")3(البخاري"صحيحمناللباسكتابفي:اقول

فيولكمالدنيافيلهمهي:والديباجوالحريروالفضةالذهب":مرفوعا

."الأخرة

حذيفة:عنالصحةفيغايةبسند4(0.ص5)جأحمد""مسندوفي

136(/1)حلاقطفيكما"تبديل":لصواب1وسهو.ولعله،الاصلفينقلكذا(1)

.(1/41)"العلامو"فتح65(،/1)المعارفمكتبةوط

".السلامسبل"منزيادة2()

.(5831)برقم)3(



النصوصوتصععالتعقيقفيرسانلمجمولح461

والفضة،الذهبوانيةوالحريرالديباجلبسعننهانا!اللهرسول"أن

".الاخرةفيلناوهوالدنيا،فيلهمهو:وقال

النبي"أمرناالبراء:حديثمنالجنائزئلأو")1(البخاريصحيح"وفي

)2(وأخرجه."...الفضةآنيةعنونهانا...أمرنا:سبععنونهانابسبع!!

خواتيمعن"ونهانا:وفيه،الوليمةإجابةفيالنكاحفياخروجهمنأيضا

باب-اللباسفياخروجهمنأيضا)3(وأخرجه."الفضةآنيةوعن،الذهب

".الفضةوانية...الذهبخاتمعن"نهانا:وفيه،الذهبخواتيم

البراء،عنياتروعدةبعدهافما284(ص4)جاحمد""مسندوفي

وفي.992صونحوه".الفضةانيةعن"ونهانا:فيه284صفحةففي

(".والفضةالذهبانيةعننهانا"فيها:اخرينموضعين

نعم،.الاستعمالاتجميعفيهايدخل،ترىكماعامةالاحاديثفهذه

لأكل،والشربأوالشرببذكرالحديثينلهذينأخرىرواياتجاءت

8[]صإذاولاسيما،العامةالرواياتبهذهالاحتجاجيمنعلاذلكولكن

.للهوىذلكمخالفةمعبهاالأخذعلى-شذمنإلا-الأمةأطبقت

لي"جعلتمرفوعا:وفمه،هناكحذيفةحديثالتيممأوائلفيوسيأتي

فذكر."طهوراتربتهاوجعلت":روايةفيووطهورا"،مسجدالارضا

ذكرأنهنافيلزمه.فانظره،المطلقةالروايةتقيدلاالروايةهذهأنالشارح

الرواياتيقيدلاالمذكورينالحديثينطرقبعضفيوالشربالاكل

)9123(.برقم)1(

)5175(.برقم)2(

)5863(.برقم)3(
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يستحضرفلم،الرواياتلتتبعينشطلمالشارحوكأنسقناها.التيالمطلقة

.المستعانوالله.سقناهاالتيالروايات

."...جرهم:واسمه":قال4سطر44ص*

(1)""التهذيبفيترجمتهراجعكثير.اختلافونسبهثعلبةأبياسمفي

2(.)"لاصابةاو"

."...جيبأو":لهقو01سطر84ص*

شرحفي)3(""الفتحوراجع.الجوابينهذينمنكلفيمايخفىلا

."...هماسواممااليهأحبورسولهاللهيكونأن...":حديث

."...الضرورةعندمنهاالاكلعلىحمل،صح"وان:قوله94ص*

")4(.القريةجوالأجلمنحرمتها"فانما:فيهقولهمعهذاكيف

)5( عمومهاخصتالايةبأن"وأجيب:قال9سطر94ص[ص

)1(.)12/94(

49(./1)2التركيطبعة)2(

)3((01/463).

(ب2/)2المغربيالشارحكلاممن."..الاكلعلىحملصحوان":قوله(4)

ذلكابيحانهالاعتذاروأما:قلت":فقال،نفسهالاميراوردهعليهالشيخواعتراض

إلخ.."..القريةجوالىاجلمنحرمتها"إنما:بقولهالتعليليطابقلافإنه،للضرورة

.(1/581)حلاقطانظر:

الشارحباوهامالمتعلقنيالثاالقسمآخرفيمفردةصفحةفيالفقرةهذهوجدت)5(

قبلالترتيبفيوموضعها.هناإثباتهاالانسبانفرايت،الكلماتبضبطالمتعلقة

السابقة.الفقرة
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.("ديثحالأا

وعملبزمانذلكقبلنزلتوالايةخيبر،بيومارختالأحاديثأنفيه

العمللىإالحاجةوقتعنالخاصيتأخرلاأنالتخصيصوشرطبها.

يكنلمتأخرقإن،بهالخطابوقتعنيتأخرلاأن:قيلبل.بالعام

")1(:"الفتحوفي.العاممنالحصةلتلكناسخايكونقدلكنمخصصا،

."...جدامتأخرالتحريموخبرمكيةأنهاالانعامآيةعنلجواب"وا

!لا!ه!

.)9/656()1(



السادسةالرسالة

للمبرد"الكامل"علىتنبيهاق

مباركزكينشرة
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علماءبعضوشرحهومصر،باستانبولمراراالمبردكاملطبعأ[]4/

بتصحيحواعتنى،1356سنةبمصرأخيراطبعثممصر.فيويدرسمصر،

مقدمتهفييقولكماذلكفيصرف،مباركزكيالدكتورمنهالاولالمجلد

المجلدفيبقيذلكومعطوالا".شهوراتصحيحهفيقضى"إنهح(:)ص

انيرىو.الصوابخلافعلىأنهامطالعتهعندليظهرمواضعالمذكور

وهذا.أخرىمواضعفيهلوجدتالمظانمراجعةمعالبالغالنظرتكلفتلو

)1(:ليظهرمابيان

الشعروزنيستقيمإنما."كصدا":الصواب."كصداء":11س01ص-

.الهمزةبترك

"."مرعى:الصواب.""مرعى:21س//)2(ص

وضزائن"رزقه:الصواب."رحمته،وخزائن"رزقه7:8-س51ص

".رحمته

بسكونالوزنيستقيمإنما."فهي":الصواب.""فهي:6س61ص

لهاء.ا

".الرهنغلق:"قولهم:الصواب."الرهن:غلققولهم"3:س17ص

معنىيستقيمإنما.""موعدكم:الصواب.""موعدكم:61س18ص

المتدبر.علىيخفىلاكمابهذا،البيت

،المطبوعفيسطر،،صفحةهكذا:جداولخمسةصورةفيتنبيهاتهالشيخرتب(1)

.ترىكماالطباعةلتسهيلترتيبهغئرناوقد.الدليللىإالاشارة،ب1الصو

نفسها.01الصفحةيعني)2(
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الشطريتم.("باقوام":الصواب."مباقوا":51س91ص

يخفى.لاكما،القافمحلىالاول

الاية.هكذا(ينشؤأومن>:الصوابيتسأ<.من>أو:01س26ص-

عاطفة.والواوللاستفهامالهمزة

."يمزج":الصواب0(1")يمزج":1س04ص

بمعنىلجزعا."الجزع"نظم:الصواب."الجزع"نظم:1س47ص-

دريدابننسبه،غريبوالكسر.الجيمبفتحأنهالصحيح،اليمانيالخرز

)2(.للعامة

.2-1س15صانظر."واحد":الصواب.واجد"":6س84ص

بنمحمدهو.قطربا""يعني:الصوابقطريّا"."يعني:12س05ص

"الخزانة"فيكمالهينسبالبيتفإنقطربا،الملقبالمستنير

المصنوعالشعرفإن،"صنعة":حاتمأبيقولويوضحه343[)3(.4/]

.الاسديالطخماءابيبنطخيمقولفييعني(1)

عتيقالبروقتينمنشرابماءهايمزجالبطحاءاردولم

:الوراقمحمودقولونحوه58(./1)الداليطبعةفيضبطوكذا

بينبينأمرفكننوصالهنالصدودمزج

"لحيوانا"فييتهورو.غلبه:يعني.فمزجه،مازجهمنولعله.(11)9""ديوانهانظر

ماءها"أمزج2(:)23للامدي"والمختلف"الموتلفقيوممه(581)5/للجاحظ

بخمر".

.(1/964)"اللغةجمهرة"2()

361(./01)هارونطبعةنظرهعا.ـوبياضاتركقدالمؤلفكان)3(
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بنوقطري.حجةهومنلىإوشسبه،بحجةليسمنيقولهماهو

.خلافبلاحجةالفجاءة

)1(.ك!:الصواب(".الفجاءةبن"قطري:حاشية02س//ص

5-س57صانظر".قدام"من:الصواب".قذاممن":41س55ص

،6

منهذا."يقالالشيء"بعد:الصواب."الشاليقد"بعئ:13س68ص

ظريف!ولكنه،الطبعحروفتركيباختلاط

."مثل":لصوابا20(")مثل":5س27ص

.حبر"":الصواب0")3(خبر"3:س73ص

.المذكورةلحاشيةاحذفيعني(1)

الشاعر:قولفي)2(

لساريبهايسريالتيالنجوممثلشدهملاقيتتقلمنهمتلقمن

النصبوتوجيه.بالرفع"مثل"ضبطمنأرولم،كثيرةمصادرفيالميتوردوقد

قريب.يسير

قوله:في)3(

وأسوارخلخالذاتعلىيبكيشبيبتهالمفنيلراكبأيهابل

وأخطاروأنفالفضولأولوفإنهمعمروبنيثناءخئر

شعلانط"نيالمعانإديووفي،"ثنائي"خئر)358(:"الشجريةلحماسة"افي

مخطوطاتجميعفيأنالحاشيةوفيكرنكو،لنشرةتبعافناء"اختر")68(:

وهو،الكاملنسخبعضفيوردحبر"":المؤلفاقترحهوماثناء"."اختر:الكتاب

.الكلاموبلاغةالسياقمقتفى
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النصوم!وتصعئالتعقيقفيرسانلمجمولح

.وغيرهاللسانراجع."أذمار":الصواب."أدمار"7:س//ص

."مثل":الصواب."مثل":9س//ص

."يقبل":الصواب."يقبل":2س83ص

."تعذيرا":لصوابا."تعزيرا"://س//ص

بدونضمهاأوالشينبفتح""تشمه:الصواب.""تشمه:9س59ص

تشديد.

شديد(".مفلق"القوم:الصوابشديد(")1(0مفلق"القوم:18س//ص

.تدبرهمعالبيتتفسيرفيياتيممايعلمهكذا

2(.)//////0أزومها("":الصواب.أزومها"":س//ص//

تييأهكذا"تلف...تلفني":الصواب0)3("تلق...تلقني":2س69ص

4(.()1/221)للجاحظ(""البيانفيوهكذا.9س89صتفسيرهفي

.(""مفلق:الصواب."مفلق"3:س69ص

.شديد("":الصواب.شديد("":8س//ص

."زومهاأ":لصوابا."ومهاأز":11سص//

فيهاننابنروايةوانظر.تعليقهوانظرشديد"مفلق"القوم(:041)ليالدانشرةفي

)قرن(.اللسانفيومنه29()9/"اللغةتهذيب"

"إلخ....ياتيممايعلم"هكذا:قولهوهينفسها،السابقةالملحوظةيعني

.(141،541)ليالد]نشرةفيوكذا

)قرن(.""اللسانفيومنه"اللغةتهذيب"فيوكذا



173مباردزنشرة،للمبرد""الكاملعلىتنبيهات6(

."تقلع":لصوابا."تقلع":3س89ص

."هرلدا":لصوابا0(1)"لزهدا":7س701ص

."دكا"؟:ابالصو."نكا":2س011ص

".الطعان"طلق؟:الصواب".الطعان"طلق:5س221ص-

.البلدانمعجم.""الشريف:الصواب.""الشريف:1س041صأ[]3/

والشعراء"الشعر".2(الشعر")":الصواب.الفخر"":01س//ص

:الفرزدققولفي(1)

يعارمايأخذالزهدرأيتولكنشبعافارقتهاوما

البيتوانظر.ليبزجمطبوعةزياداتمنالحاشيةفي(1)58ليالداطبعةفيوكذا

الشعراء"فحولطبقاتو"492(/1)"الفرزدق"ديوانفيالثيخصححهماعلى

بسنده(2802/)الانباريلابنو"الزاهر")377(نيللجرجا"و"الوساطة3()18

تفسيرها.فيوتكلف،الزهد""روايةشاكرمحمودالاستاذرتجحوقد.الفرزدقعن

الشاعر:قولفي"لشعر":صوابه"لفخر"أنالمقصودسهو.وهو،الاصلفيكذا2()

مسؤومغيرلفخرللرجالياأولهمكانمذبهايفاخرون

يشرولم2(21)ليالدانشرة""الكاملفيالفخر(والاولى.يتان1روانهماالظاهر

)236(ء"والشعرو"الشعر(4)53الشعراء"و"معجم،النسخبينخلافلىإ

قرأأنه2()276الادباء""معجمفيياقوتوذكر.(021)5/"لحمدونيةاو"التذكرة

."...فيلسيراسعيدأبوالقاضي"أنشدني:المحسنعليأبيبخط

:(94//11)"ني"الاغافيالاخرىوالرواية

مسؤومغيرلشعرللرجالياأولهمكانمذبدايروونها

بها"."يفاخرونروايةمع)933(دريدلابن""الاشتقاقفيوكذا
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.(1/915)"لخزانةاو"(9/671)"نيلأغااو"(1)ص

."لموازيا":بالصو."لموازيا":21س641ص

تردى"حتى:الصواب."الغرفاصطرفتردى"حتى:81س961ص

)2(."العرفاصطرف

السفر".في":الصوابالسفر".في":18س017ص

"ما:يقولون:الصواب".اسمكوبااسمكما"يقولون:13س171ص-

327.ص"للرضيالشافية"شرح)3("اسبكوبااسمك

".أخوفلموتأبا":الصواب."أخوفالموتأبا":17س771ص

)1(

)2(

)3(

كانتلتيالطبعةفي"لشعر"روايةقرااكانادريولا.الصفحةرقمالشيخيذكرلم

فيفالرواية."الادبخزانة"علىاعتماداعليهاحالأموالشعراء""الشعرمنعنده

سبق.كما"لفخر"شاكر:احمدطبعة

(001)6/"إالمخصصوفي.بالرفع""طرفضبطايضا2()56ليالدانشرةفي

عقب":ايضاالمبردعن313()2/"المحكم"وفي.الشيخنبهكمابالنصب

."العرفاص

الرضي:قال"سمكمااياسبكما":"الشافية"شرحفيلذيو.الاصلفيكذا

الصناعة""سرفيجنيابننقلهماخلافوهذا...".لاصمعيعنعليابو"حكى

الغنويسوارابوكان":قالالاصمعيلىإبإسنادهعليابواخمرنا:قال(11)9

".اسمكما:يريد."اسمك"با:يقول

عن(52)2/"ليالقاليو"اما7(0)السكيتلابن"للإبد"كتابفيوكذا

اسمك""بافيالميموكسر،صحيح""الكاملفيوردفما.لغنويعنالاصمعي

مطبعي.خطأمباركزكيطبعةفي



)6

1(

2(

3(

4(

175مباردزكىنشرة،للمبرد"الكامل"علىتنبيهات

نجومتحت":الصوابالسماء".تخومتحت":01س185ص

السماء".

".لحفاظا"ربيع:الصواب."لحفاظا"ربيع:21س491ص

بنمحمد"بن:الصوابالاشعث".محمد"بن3:س591ص

".الاشعث

."رهط":ابلصوا0(1)"رهطا":01س791ص

بن"وعمر:الصوابمعمر".بناللهعبيدبن"وعمرو:51س602ص

معمر".بناللهعبيد

)3(.ك!:الصواب")2(.الناسجماعاتفي"أي)2(:حاشية217ص

ونحوها.الفاكهةعليهاتجعل،المعروفةالانية:بالاطباقالمرادبل

أبيبن"الحسن:الصواب."الحسنبن"الحسن:حاشية231ص

.وغيره"التهذيب"فيكمايسار،أبيهاسم."لحسنا

يعمر.بنيحى:الصواب.يعمر"بن"يحتى)4(:41.17س024ص

يحيى.ويعيش:الاصلفي"يعمر"ومعنى.وغيره""التقريب

رهط.كلمةخفضت:يعني3(،00)ليالدانشرةفيوكذا(

الاطباق:"وقيلبعضها:فيوزيد.لكاملنسخبعضهامشفيجاءالتفسيرهذا(

علىطررهفيالسيدابنف!رلجماعاتوبا33(.0)"ليالدا"نشرةانظر"السجون

.33(5)القرط:انظر.لكامل

.المذكورةلحاشيةاحذفيعني(

معي.الدمج(
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.السياقمنيعلم("."ايات:بالصو.""ايات:11س472ص-

نظائرها.فيصنعكما"""إنأنها":الصواب."إن"أنها:16س482ص-

بناتردي"والخيل:الصواب.معا"بناتردى"والخيل:9س267ص

المعاجم.معا(".

بنيزيدبن"خالد:الصواب.مزيد"بنيزيدبن"خالد:21س926ص-

مزيد(".

"المرءإما(1؟):الصواب.("اصطناعهاللئيم"المرء:51س926ص

بالتدبر.يعلمكما)3(،"اصطناعهالكريمالمرء"وإما("،اصطناعه2()الكريم

".بقيةخير":الصواب."بقيةخير"3:س127ص

."حبيذو":الصواب.("حييذو":41س472ص

لىإإشارة.الاخبار""يبلو:الصوابالاخيار(")4(0"يبلو3:س603ص

31[.محمد:]سورة<أخباكم>ونبلوا:لىتعاقوله

وفسرهلمااصطناعهاللئيم":والصواب.اقتراحهذكرثمالاستفهامعلامةكتبكذا(1)

بانطررهفيالوقشيوقسره.لاجلهمفعولقهو"،"لاصطناعه:المعنىبانالمبرد

.بالمفعولالتشبيهعلىنصبهويجوز،باللئيممرفوعفهو،اصطناعهلؤم:المعنى

.(437)23/"نيو"الاغا36()5"القرط":انظر

".اللئيم"لمقصود:وقلم،سبقأنهوالظاهربعد،وفيماهنا""الكريمكذا)2(

.لازم)اسلع(الفعللانالوجههذايصحلا)3(

أبيواستشهاد"الأخبار":النسخأكثرفيأنوذكر(454)ليالداطبعةفيكذا(4)

سورةفيقولهدون7[]هود:<عملأأحسنأتكئم!ليئر!م:تعالىبقولهالعباس

"الأخيار".روىأنهيوهممحمد



الكامل!"علىتنبيهات(6

61س803ص

9:س032ص

.لمعروفا

61س823ص

:3س923ص

:3س433ص

.العنزيرميض

8:س335ص

3:س343ص

المعروفوهو

:6س348ص

6:س356ص

8:س358ص

:2س388ص-

177مباركزنشرةللملإ،

.////:الصواب.الاخيار"ليبلو":

هوهذا."لمليكا"؟:الصواب0(1)"الفضيل"

."يوماأ":بالصوا."يوماا":

.963لبكريالالئ."حباوقد":الصواب."خباوقد"

بنرشيد:الصواب."العنبريرميضبن"رويشد

753.و972صالسمطحواشيراجع

.11سطرفيكما،""نهية:الصواب.""أتهية

يليه،الذيالسطرفيكما،""ينمة:الصواب.""يثمة

المعاجم.في

(".يحيىرب"سليه:الصواب".يحيىربسليه"

".نيأ"ثم:الصواب."إنيثم"

".نفسك"بخويصة:الصواب."نفسكبخويصه"

لرد"."لشؤلوب:اب")2(0
ء.في...الصوبرد"بسؤبوب

.(044)ليالدانشرةانظر.""الكاملمننسختينفيوردكذا(1)

برد.ذوأيو"برد".الشيخذكرهماوالصواب)557(ليالدانشرةفيضبطوكذا)2(

ابيات:منعتمةبنتهندقولومنهمثل،وكانه

بردبشوبوبتعلوكملحربوا

29(.)2/"هشامابن"سيرةانظر:
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.صوابوهوك!.:الصوابالمبرد".منخطا"هذا:حاشية893ص

بضميرفذكروا،القوملىإموجهاكانالخطابأنالمبردمراد

مرتبةفصارت!ك!ي!،النبيلىإالقصدفيالخطابوجهثم،المخاطبين

الغائبين.بضميرفذكروا،الغيبةالقوم
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تلبيهات
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ئم،مرجليوثالمستشرقأولابطبعهقاملياقوتالادباءمعجم]1/ا[

فريدحمدأالدكتوروتنقيحهبتصحيحهوقامهـبمصر،1355سنةأخيراطبع

وزارةوراجعته،المصريةوالثقافةوالنشرالصحافةادارةمديررفاعي

وتصحيحطبعهأثناءفينماذجهبمراجعةتعهدتو"،العموميةالمعارف

ظهرماوقيدت،منهالاوللجزءاطالعتجزءا،عشرينفيوهو."مسوادته

1(:ذلك)بيانوهذا.أستقصولمخطا،أنهلي

.)3("القدوة":الصواب."القدرة":2(]3[)س54ص

نألىإ":الصواب)4(0"الطمعاليأسهزمأنلىإ":11-1.س48ص

هذا.علىالمعانى."الطمعالياسهزم

."لاخبارفيوا":الصواب."لاخبارفيوا":51س84ص

."تهوفا":لصوابا."تهوفا":11س15ص

."لمتقدمينا":لصوابا."لمتقدينا":6س25ص

."لجيدفا":لصوابا."دلجيفا":9س55ص

."لمفندا":لصوابا."لمفندا":01سص//

الكامل.علىالتنبيهاتأولفيعلقتماالاتيةالملحوظاتترتيبفيانظر(1)

هنا.بياض[لاصلفي)2(

القدرة"ذي:المطبوعفيلخطأاأنوالظاهر.الدالبعدبالواوالأصلفيكذا)3(

كيفأدريلاولكنالمقصود،هوهذا".القاهرةالقدر"ذي:والصواب"،القاهرة

السهو.وقع

أيضا!7(/1)عباساحسانطبعةفيبالنصب""اليأسضبطوكذا)4(
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لنصوم!1وتصععلتعقيق1فيرسانلمجمولح1

صنيعقضية.""المقرئ؟:الصواب.""المقري:13س95ص

)1(.المشتبهأصحاب

"أبو:الصواب."السجستانييحيىبنسهلحاتم"أو:1س71ص

وكتابه،"الوعاةبغيةو"("،"التهذيب.السجستانيمحمدبنسهلحاتم

يحمى.لاوما""المعمرين

)2(".السختياني"أيوب:الصواب."نيالسجستا"أيوب7:س97ص

مشهور.،السختيانيتميمةأبيبنأيوبهو

ك!)3(.:الصواب.بلد"،سحبستانلىإ"نسبة(:5)حاشيةص//

."فقومه":الصواب."فقومه":01سص//

المعنى."المحقق"معاوية:الصواب."المحقق"معاوية8:س08ص

هذا.على

4(.؟):الصواب.يتمما"أن"قبل:01س18ص

."للحب...مغطىأ":الصواب."بالسحب...أمغط":8س28ص

وغيرهما.(2161/)الاخبار""عيون(،1/135)للجاحط""البيان

عليه.والمعنى

"التهذيب"".قتيبةبن"سلم:بالصو."قتيبةبن"سلمة:14س83ص

".التقريبو"

المقركئى.هنا:الصوابيكونانالمشتبهكتبمصنفيصنيعمقتضى:يعني

السين.بكسرالاصلفيالشيخضبطهكذا

.المذكورةالحاشيةحذفالصوابانيعني

2(.1/4)عباسإحساننشرةفيكما،التمقممن"يتتمما":الصواب



183لرثا1ثريداحمدطبعلأالأدباءمعجرمقالأولالجزءعلىتنبيهات7(

"اللسان"."قفاهفيجؤوا)1(":الصواب."قفاهفيجئوا"3:س88ص-

.وغيره

//)2(.//:الصواب."قفاهقيوجئو..."(:1)حاشيةص//

أقرأ".أنمن":الصواب.اقرأ"من":8س98ص

الاسعار".علينا"تغلى:الصواب.الاشعار"عليناتغلى":5س001ص

ابنإكمال"".الجريري":الصواب."الجريري"3:س701ص

.وغيره"لاماكو

التهذيب""."روقبيو":الصواب."روقوابن":9س801ص

.وغيره

:الصواب.محمد"اللهعبدوأبوالمثنىبن...":34-س901ص

.مكررةالعبارةهذه*)3(.

تاريخ".الزاهد"عمرأبا":الصواب.الزاهد"عمرأبا":11سص//

لاوما"،البلدانمعجمو"،"الميزانلسانو"،"الوعاةبغيةو"بغداد"،

يحمى.

عمر"بيأكتابمن":الصوابعمرو".بيأكتابمن":1س011ص

//.)4(//

.النمرةعلىلاوالواو،لجيمابينالهمزةبكتابةالشيخرسمها(1)

السابقة.الملحوظةفيسبقماالصو[ب:يعني)2(

لتكرارها.المذكورةالعبارةحذفالصوابأن:يعني)3(

السابق.التنبيهفيالمذكورةالمراجعانظر:يعني(4)
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عمر".بيأترجمةفي":الصوابعمرو".أبيترجمةفي":2سص//-

//(//1).

الفضلنعيم"أبا:الصواب(".دكينبنالفضلنعيمأبا":11س121ص

وغيرهما.،"التقريبو"،""التهذيب."دكينابن

مخلد".بنمحمد":الصواب.مخلد"بنمحمد":4س131ص

")2(."المشتبه

تروحت"ولا:الصواب!"زوجتولاتزوجت"ولا:5س511ص

للمتدبر.يطهركما،المروحةيستعمللميريد:."روحتولا

ك!.:الصواب."الاولىزوجتهغيريريدلعله"2(:)حاشيةص//

إضاقة"أضقت:الصواب."شديدةضاقة"أضقت:701،س//ص

.وغيره"اللسان".شديدة

//.//."افتقرت،"احتجت:الصواب."ضيقبه"نزل)3(:حاشيةص//

:الصواب.مناجذ"يدهاوفيلمجيوالنبيامرأة"أتت:34-س121ص

د(.ج)نالاثير"ابن"نهاية.مناجد"يدهاوفيع!يرالنبيامرأةأتت"

منجد.:واحدها."...ذهبمن"مناجد:قال

ك!.:الصواب."لفظهمنلهواحدلاجمع"مناجذ:)2(:حاشيةص//

لهمعنىولا،لفظهمنلهواحدلاعمي،فئران:بالمعجمةالمناجذ

هاهنا.

السابق.التنبيهفيالمذكورةالمراجعانظر:يعني(1)

)957(.للذهبي2()
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".النبيعنفسفروا،،البيتبهذاأمرتلو..."6:7-سص//-

بغداد""تاريخ".النبيوعنفسفر.البيتبهذاأمرتلو":الصواب

".اللسانو"ر(ف)س"النهاية":وراجع.36()6/

؟)1(:الصواب".دقعتنشبعتنواذاخجلتنجعتنإذا"7:8-سص//-

(.و)دقع(لج)خ"النهاية"."دقعتنجعتنواذاخجلتنشبعتنإذا"

.المطبوعفيكمابغداد"تاريخ"فيولكن.وغيره"اللسان"وكذا

الاخرلما)2(.قولولا"؟:الصواب."الأخرققول"ولا:6س221ص

38(.)6/بغداد"تارلخ"

بندار".بنثابت":الصواب.بندار"بن"ثابت:21س251ص-

.وغيره"القاموس"

التقريب""."نعيمأبيعن":الصواب.لمانعيمبياعن":51س621ص

هما.وغير"لمشتبهاو"

؟:الصواب")3(0هبيرةبنجبلةمسند"3:س921ص-

.وغيره"البلدانمعجم""الصراة":الصواب."الصراة":4س132ص

تاريخمن":الصواب."إبراهيملخطيباتاريخمن":1س137ص

اخر.موضعمنطائشةإبراهيم""كلمة."الخطيب

خجلتن".شبعتنواذادقعتن،جعتن"إذا(:1/46)عباسإحساننشرةفي(1)

.(1/64)عباسإحساننشرةفيالصوابعلىوكذا2()

ولم.ياقوتعن323()5/"في"الواوفي5(1/0)عباسإحساننشرةفيوكذا)3(

".هبيرةبن"جعدةتحريفولعله.النديمفهرستفييذكر
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"البلدان"معجم."الخلدي":الصواب.""الخلدي:21سص//

)الخلد(.

:الصواب.النسا"عرق:يقالولاالنسا،عرق"وهو:11س913ص-

.وغيره""اللسان.النسا"عرق:يقالولاالنسا،"وهو

"وقد:الصواب.("وافردت...اتيت"وقد:21-11س041ص

."تفردوأ...تيتا

"لناجا"و"للسانا"."لمطوعةا":بلصواا."لمطوعةا":9س141ص

(.وع)ط

".فيقال":الصواب."فقال":9س841ص

".الفرق"كتاب:الصواب."الفرق"كتاب:6س151ص

."العنزي":الصواب."العنزي":21سص//

.//////3:س251ص

؟)1(.:الصواب(".جمالفي":9س152ص-

2(.؟):الصواب.العير("":01سص//

؟)3(.:الصواب."الجبائيلحسن"أبو2:س531ص-

.أمير"":الصواب.أمير"":7س451ص

65(./1)عباسإحسانطبعةفيكماحمار"في":الصواب(1)

سبق.مالاشكالأشكلوقد،صوابالمطبوعةفيما)2(

([هنياللحيالحسنا"أبو64(:/1)عباسإحساننشرةفيصوابه)3(



187الرثاثديدأحمدطبعلأالأدباءممجصمقلأول1لجزه1علىتنبيهاق7(

."فسمطعني":لصوابا.("فتقطعني":9سص//

".الحوزيالكرمأبا":الصواب."لجوزياالكرمأبا":1س551ص-

.وغيره("المشتبهو"لحوز()ا"البلدانمعجم"

.("وجدت":الصواب."وحدث":01سص//

.("نعيمأبا":الصواب."نعتمأبا":4س651ص

قريبا.مر.("لحوزيا":الصواب.("لجوزيا":(1)35،6،س751ص

وهو(".الميزان"لسان(".حيان":الصواب(")2(0"حبان8:س161ص-

("."المشتبهقيماقضية

ابن"أنساب(")3(.نهمفي":الصواب."لهمفي":13سص//-

.وغيره("القاموسو"("نيالسمعا

؟)4(.:الصواب."ودكامنتلو":2س117ص

".يلقوهأن":الصواب.("تلقوهإن":8س731ص

مني.الثلاثةالأسطرإدماج(1)

الطوسي""معجمعنالحاشيةفيونقل68(،/1)المتنفيعباسإحسانأثبتكذا)2(

الطوسيكتابحاشيةفيالمطبوع"الإيضاح"نضدصاحبانوفاته.""حيان(:)13

".النونثملتحتية1وتثديد"بالمهملةأنهعلىنفسهاالصفحةفينض

،النونبضمعباسإحسانوضبطه.جمةالترأولفينسبهسياقفيضبطكما)3(

الشيخ.ذكرهماوالصواب

.(01/58)"نيو"الأغا)73(عباسإحساننشرة:انظر."ودكأمنت"لو:الصواب(4)
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في"نيلاغاا"فيهكذا.(1)بشخير"":الصواب.بشتخير"":س//ص//

.كثيرةمواضع

."النديم"؟:الصواب20()"الزريم":س//ص//

."أصب":لصوابا."صبا":3س671ص

"موسلقاا"و"بنسالاا"."جرمي":ابلصوا0"جرمي":4س871ص

.وغيره

[أ/2]

"تبصير.المدبر""ابن:الصواب.المدبر""ابن5)3(:3،س917ص

مرتين.(51/711)"نيالاغا"وراجع."المنتبه

هكذا."تقبلله"وقال:الصواب(")4(0تقبلكيفله"وقال:41سص//

المعنى.يستقيموبه28()9/"الاغاني"منيعلم

قريبا.مر.المدبر""ابن:الصواب.المدبر""ابن:9س184ص

:الاخرىلمواضعو(21/48و)(01/54)الكتبدارطبعة(نيالاغا"في(1)

"بسخنر".

"قطبانظر:،الشيخاقترحهماوالصوابأيضا.74(/1)عباسإحساننشرةفيكذ)2(

.(574)النديمللرقيقالسرور"

الاتي.الموضعوفيهنامميالإدماج)3(

علىالإحالةمع،فيهلمايفطنولم77(/1)عباسإحساننشرةفيوكذا4()

."نيلاغاا"



981الرثافريداحمدطبعلأالأدبا"معجومقالأوللجز"1علىتنبيهات7(

ابنتاريخ")2(."اللئاماباء":الصواب(10)"الكرامآباء":2س391ص

المعنى.يستقيموبه2(1/5)"خلكان

قريبا.مرِ.المدئر""ابن:الصواب.المدبر"ابن":1،5س591ص

////////5:س691ص-

.////:الصواب.مدبرلماابن":21س791ص

.3()؟:ابلصوا0لماينأد":9س002ص

."امعور":بالصوا0"معوزا":1س102ص

.نللوز"مقترا":بالصوا0"مقترا":2س102ص

كماالمصيصةاو."المصيصة":الصواب.المصيصة:6س902ص

".البلداندامعجمفي

عمرولما.بنمعاوية":الصواب.عمرو"بنمعوية":2س012ص

.وغيره"التهذيب"

عليها،أحالالتيالمصادرمنيستفدولم84(/1)عباسإحساننشرةفيوكذا(1)

ليو"اما98(/1)بتحقيقه"خلكانابن"وفيات:وهي".اللثام"اباءجميعا:وفيها

.(1)62!الادبيةو"الطرائف(1/487)المرتض!"

فيكمابالرفع"اباء!ضبطفيلا"،"الكرامكلمةفيالخطاأنالشيخصنيعمقتضى)2(

الميمنيضبطهكما"اللثام"اباء:والصو]ب."المرتضىليو"أما"خلكانابن"وفيات

المعنى.يستقيموبه"الطراثف"،في

نظر1و.88(/1)عباسإحساننشرةفيكما،المعجمةبالذال""أذين:الصواب)3(

.(121)4/[لرو[ة""انباهفياذينابنترجمة
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".التيمي"سليمان:الصواب")1(0البتي"سليمان:5سص//-

.وغيره"التهذيب"

أبو"وقال:الصواب(")2(0النسائىالرحمنعبد"وقال:1س112ص-

.وغيره(""التهذيب."النسائيالرحمنعبد

بن"الفضيل:الصواب."عياضبنالفضل":11-01سص//-

.وغيره("التهذيب"."عياض

قريبا.مر."المصيصة":الصواب.("لمصيصةا":21سص//

.("بيما":الصواب.("ليما":س//ص//

قريبا.مر."لمصيصةبا":الصواب."لمصيصةبا":51سص//

ابنإسحاقأبو":الصواب."عونبنإسحاقأبو":6س212ص

.وغيره("التهذيب".("عون

معجم".3()"ريباالرِوذ":لصوابا."ريالرِوزبا":9س312ص

.غيرهو("نالبلدا

".البلدانمعجم"."طرسوس":الصواب."طرسوس":51سص//

الشعر".ضرورةفيإلاالراءسكونيجوز"ولا:قال

ابن"تاريخفيانعلىالحاشيةفيالتنبيهمع49(/1)عباسإحسانأثبتهوكذا(1)

".التيمي"سليمان:عساكر"

49(!/1)عباسإحسانطبعةفيوكذا2()

.الذالبسكونالصوابأنلظاهر1و.لذالبفتحالاصلفيكذا)3(
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".الحسينبن"مخلد:الصواب."الحسينبنمخلد":4س412ص-

.وغيره"لمشتبها"

بنإبراهيم":الصواب".سعدانمحمدبنإبراهيم":12س512ص-

الترجمةهمنيعلمهكذا."سعدانبنمحمد

بالتدبر.يعلم."حاكمية":الصواب(10)"تميةحا":13س182ص

.وغيره("اللسان"."منقع":الصواب20(")منقع":61سص//

."ليله".لصوابا."ليلة":11س912ص

."صبحت":لصوابا30()"صبحت":3س222ص

."لقطرا":لصوابا."لقصرا":51س422ص

.وغيره"نللساا"."سبل":بالصوا."سبل":61سص//

."محسا":ابلصوا."محسالا:8س622ص

القيرواني:الرقيققولفيالكلمةوجاءت99(./1لا)عباسإحسانطبعةفيوكذا(1)

موضعللظهيرةيومااختيرإذاخلافةظهيرباديسمثلوما

مطمعتفاقمأوخطبنابإذاتميةحادولةمنلهانصير

زيريبنباديسالدولةنصيرمنبهديةمصرقدمحينالرقيققالهاقصيدةمنوهما

"يعلم:الشيخقولمعنىوهذا.لحاكمادولةالدولةمنوالمقصود،الحاكملىإ

.بالتدبر"

99(!/1)عباسإحسانطبعةفيالقافبكسرضبطوكذا)2(

!(1/001)عباسإحسانطبعةفيوكذا)3(
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.917صمر.المدبر""ابن:الصوابالمدبر"."ابن:9س226ص-

[ب]2/

"."وقتله:الصواب.""وقبله:5س282ص-

.917صمر.المدبر""ابن:الصواب.المدبر""ابن:6سص//-

////////:4س922ص-

//://1سص.23-

//6،9)1(://س231ص-

//

//

//

//

(ري)غ""التاج."غيرة"بن:الصواب")2(.غبرة"بن8:س232ص

.وغيرهماكولا"ابنإكمالو"

.خيارا""؟:الصواب0)3(جبارا"":31سص//

"البلدان"معجم.""بشلمغان:الصواب.""بشلغمان:5س235ص

.وغيره

."شلمغان":ابلصوا."شلغمان":(1)شيةحاص//

."لكيمياءا":لصوابا."الكمياء":2س632ص

مني.الادماج(1)

!(1/401)عباساحسانطبعةفيوكذا)2(

فى""الوافىكما"اخباريا[:الصوابولعل(1/501)عباسإحسانطبعةفيوكذا)3(

الادباء"."معجمعن(121)6/
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.(1؟):الصواب.مستغر"":01س382ص

."يروق":الصواب0(2)"يرمق":11س142ص

".لحقإنهيدعي":الصواب."لحقألهيدعي":11س432ص

."والسعي":الصواب."والسعي":8س532ص

."نفطويه":لصوابا."نفطويه":2س552ص

."حيويه":ابلصوا."حيوية":4س652ص

فيماالصوابك!)3(0:الصواب."البهاريلعله"(:1)حاشية//ص-

."البربهاري":الأصل

منيظهر)4(."السلقعوق":الصواب."السلقعوق":6س265ص-

.نحوهأولاالنعل"بمعنىعاميةكلمةهنا"السلق"أنالسياق

ك!.:الصواب."الذنب:السلق":(2)حاشية//ص

."فقال":الصواب."لوقا":21س662ص

استغر:من"مستغر":والصوابالاستغراء،منفاعلاسمأنهعلىالمطبوعفيضبط(1)

غتز.1

عباسإحسانطبعةوفي."الظنونعنهفيصرف،العيونظاهره"يرمق:سياقه2()

الشيخ.ذكرهماوالصواب.."..فتنصرف..."ترمق(:1/901)

لحاشية.اتحذفأنيعني)3(

:(1/181)عباسإحسانطبعةوفي"عوق".فيلمشذدة1الواوالشيخيضبطلم4()

تاريخ"تكملةفيوردبماالنصوليقارن.تعليقأوتفسيردون"السلق"عوق

2(.1/21)"الرواةو"إنباه2(09)"الطبري
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".السريبنإبراهيم":الصواب."السريإبراهيم":01س962ص

."دل":الصواب."ذاك":6س072ص

!لاصرصه!
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22الصفحةفي2()28أوراقه)3(:العماديعلي[بنعمرو
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العاشر.القرنمكتوباتمنلعله:"الزاهرة"البدور

كتب:الجعبريعمر)5(بنلابراهيم"الرائيةشرح"

)897()6(.سنة

القراءاتفي"(:1121/)المكيالحرممكتبةلمخطوطاتالمختصرالفهرسفي(1)

438(.)تالمالكيمحمدبنالحسنومؤلفه،الشيخذكرهمالصواب1و".السبع

.المعدلالحسمينبنلموسىاخركتاب"السبع[لقراءاتفيو"الروضة

.6411:الفهرسفي2()
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تفسير

73

19

117

911

902

135
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(09)0نحوفييقعواحد،مجلدفيكتب:"الرازيتفسير"

مذهب.،جميل،دقيقبخظورقة

وعليها،جليلةولكنهاعشر،الحاديالقرنفيكتبت)1(نسخة

)2(ا"

حواسي.

كثير".ابنتفسير"

للسيواسي.التقاسير"عيون"

عشر،الحاديالقرنمكتوباتمنلعله:"البيضاويتفسير"

.كثيرةوتعليقات)3(،حواشيعليها،مخدومةلنسخةو

مكتوباتمنلعله:"البيضاويتقسيرعلىالعصامحاشية"

عشر.الحاديالقرن

بسورةتبتدئ:"البيضاويتفسير"على"سنانحاشية"

لملك.بسورةوتنتهيالاعراف

ببلدة107سنةكتب)4(لعله،الاولالربع:"الكشاف"

.لجنديالحاقظاالعلاءبخظ"خوارزم"

للخفاجي:)5("الكشافتفسير"علىحاشية"الراضيعناية"

لرازي.تفسيرمنيعني

فيحدةونسخةإلا97()1/لفهرسفيتذكرولمالياء.بإثباتلاصملفيكذ

تفسير.722(1،72)برقمورقة064فيمنهماكل،جزئين

الأصل.فيكذا

الأصل.فيمحررةغير

"عناية-:الخفاجيحاشيةوعنوان"،لبيضاوي"تفسير:بلصوو.الاصلفيكذا
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017
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902

215

991الشديفاالعررمكتبةق

عشر.الثانيالقرنفيكتبت

سنةكتبت:"زادهد"خطيب(1(")الكشاف"علىحاشية

عشر)2(.الحاديالقرنمكتوباتمنلعلها619(،)

جميلة.نسخةواحد،مجلدفي:"البيضاويتفسير"

سنةالأولكتب:للبقاعيالدرر"نظم"تفسيرمنجزءان

يظهر.فيما883سنة)3(نيوالثا865،

كاملةحاشيةوعليهواحد،مجلدفي(":البيضاويتفسير"

1012.سنة،كتبتجميلةو]لنسخة

سنةكتبت:"البيضاوي"علىلمابادشاهأميرأمينمحمد"حاشية

()4(.تامللىإتحتاج)،0201

فيهاسئلرسالةوباخرها،جيدةنسخة:"الكشاف"

.وأجاب،والقرآنباللغةتتعلقمسائلعنالزمخشري

بنلخضر"والكشافالقاضيأبياتشرح،الاسعاف"

خرما(.النسخةفي)ولعل،مجلدينفي:اللهعطاء

قديمة.نسخة:لمالكياعرفةبنمحمدتفسيرمنالأولالثلث

856.سنةكتبت:""الكشافعلىالشريفحاشية

الراضي"وكفايةالقاضي

المختصر""الفهرسانظر.الكشافتفسيرعلىالشريفالسيدحاشيةعلىحاشيةهي

(1/56).

الاصل.فيكذا

الاصل.فيتكرر""والثاني
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.1041،بيروت،الثقافةدارطبعة،الفرجلانينيالاغا

هبيروت،العربيالكتابدارتصوير،لمصريةاالكتبدارطبعة،ليالقاليأما

،القاهرة،العربيالفكردار،إبراهيملفضل1ابومحمدتحقيق،المرتضىليأما

.م8991

،القاهرة،العربيالفكردار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيقللقفطي،الرواةانباه

6041.

.4041،القاهرة،البوشيأكرمتحقيقعشر،الثانيلجزءاللسمعاني،الانساب

المكتبةلحميد،اعبدالدينمحييمحمدنشرة،هشاملابنالمسالكأوضج

.بيروت،[لعصرية

الرباطنسخة،المغربيمحمدبنحسينللقاضيالمرامبلوغشرحالتمامالبدر

.10425برقم

الكويت.طبعة،للزبيديالعروستاج
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،بيروتالفكر،دار،العمرويغرامةبنعمرتحقيقعساكر،لابندمشقتاريخ

5141-1421.

حيدراباد.،العثمانيةلمعارفدائرة،للبخاريالكبيرالتاريخ

السنة،مكتبة،لخامسةاالطبعة،هارونالسلامعبدونشرها،النصوصتحقيق

.0141،لقاهرةا

.م6991،بيروتصادر،دار،عباسإحسانتحقيق،لحمدونيةاالتذكرة

هالقاهرة،لمعارفادارشاكر،محمودتحقيقجرير،ابنتفسير

،المعارفدار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،للهمذانيالطبريتاريختكملة

.م8291،القاهرة

طلس!،أسعدمحمدتحقيق،الأصفهانيلحمزةالتصحيفحدوثعلىالتنبيه

.1388،بدمشقالعربيةاللغةمجمع

،الرياض،المعارفمكتبة،للمؤلف،الاباطيلمنالكوثريتأنيبفيبماالتنكيل

4261.

حيدراباد.،العثمانيةلمعارفادائرةطبعةحجر،لابنالتهذيبتهذيب

المصريةالدار،وزملائههارونالسلامعبدتحقيق،للأزهري،اللغةتهذيب

هالقاهرةوالنشر،جمةلتروللتأليف

حيدراباد.،العثمانيةلمعارفادائرةطبعة،حبانلابنالثقات

،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،وغيرهشاكرحمدأتحقيق،الترمذيجامع

.م8991

هالرياضالرشد،مكتبة،البوابحسينعليتحقيق،لجوزيالابنالمسانيدجامع

حيدراباد.،العثمانيةالمعارفدائرةطبعة،حاتمأبيلابنلتعديل1ولجرحا

،بيروت،للملايينالعلمدار،بعلبكيرمزيتحقيقدريد،لابناللغةجمهرة

.م8791

.1013،القاهرة،المغنيعلىالدسوقيحاشية
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الثقافة،وزارةلحممي،اوأسماءالملوحيالمعينعبدتحقيق،الشجريةلحماسةا

.م0791،دمشق

الخانجي.طبعة،هارونالسلامعبدتحقيق،البغداديالادبخزانة

.بيروتصادر،دار،الفرزدقديوان

.م1002،بيروتصادر،دار،قصابوليدتحقيق،الوراقمحمودديوان

مؤسسة،شعلانالواحدعبدالنبويتحقيق،العسكريهلاللابي،نيالمعاديوان

.9241،القاهرةالعلياء،

.بيروت،الكتبلمعاكونكو،نشرة،نيالمعاديوان

.4241،دمشقالبشائر،دار،الضامنصالححاتمتحقيق،الأنباريلابنالزاهر

.9137،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفى،للصنعانيالسلامسبل

.4271،الرياض،المعارفمكتبةللصنعاني،السلامسبل

،لجوزياابندار،حلاقحسنصبحيمحمدتحقيق،للصنعانيالسلامسبل

.1241،الدمام

صنعاء.نسخةللصنعاني،السلامسبل-

سعود.الملكجامعةنسخةللصنعاني،السلامسبل-

.5041،دمشق،القلمدار،هنداويحسنتحقيق،حنيلابنالصناعةسر

العصرية،المكتبةلحميد،اعبدالدينمحييمحمدتحقيقداود،أبيسنن

.بيروت

.1386،القاهرة،يمانيهاشمدثه1عبدتحقيق،الدارقطنيسنن

،بيروت،الرسالةمؤسسة،واصحابهالارنوؤوطشعيبتحقيق،الدارقطنيسنن

4241.

لى.لاواالطبعة،الرياض،المعارفمكتبة،النسائيسنن

.بيروت،القرآنعلوممؤسسة،وزميليهالسقامصطفىنشرة،هشامابنسيرة
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،المختونبدويومحمدالسيدالرحمنعبدتحقيق،مالكلابنالتسهيلهشرح

.0141،القاهرةوالنشر،للطباعةهجر

.7041،الرياض،المعارفمكتبة،للنوويمسلمصحيحشرح

.1323،بولاقطبعة،البخاريلصحيحالقسطلانيشرح

أحمدالعزيزعبدتحقيق،للعسكريوالتحريفالتصحيففيهيقعماشرح

.1383،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفى

.8291،القاهرة،لمعارفادارشاكر،حمدأتحقيق،قتيبةلابنوالشعراءالشعر

تحقيق،مالكلابن،الصحيحلجامعالمشكلاتوالتصحيحالتوضيحشواهد

هم5791،القاهرة،العروبةدارمكتبة،لباقيعبدفؤادمحمد

.5041بغداد،،محسنطهتحقيق،مالكلابنالتوضيحشواهد

الاسلامية،البشائردارالناصير،اللهعبدتحقيق،مالكلابنالتوضيحشواهد

.4321،بدمشقلمتحدةاالكمالودار،بيروت

.1741،الرياض،والتوزيعللنشرالسلامدار،البخاريصحيح

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمدنشرة،مسلمصحبح

،القاهرة،المدنيمطبعةشاكر،محمودتحقيق،سلاملابنالشعراءفحولطبقات

4913.

والنشر،جمةوالترالتلهليفلجانة،الميمنيالعزيزعبدتحقيق،الأدبيةالطرائف

.م3791،القاهرة

المجلدات،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلة،للميمنيالأدباء،معجمعلىطرر

(0442-).

مكة،القرىأمجامعة،العزباويالكريمعبدتحقيق،للخطابيلحديثاغريب

.2041،لمكرمةا

.بيروتالفكر،دارحجر،لابنالباريفتح

.بيروتصادردارمصورة،القنوجيلحسنالنورالمرامبلوغشرحالعلامفتح
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.م8991،دهلي،[لدهلويأحمدللسيداصفيهفرهن!

الوطنية،فهدالملكمكتبة،المكيلحرمامكتبةلمخطوطاتالمختصرالفهرس-

.7241،الرياض

.2711،كلكتةطبعة،الطوسيفهرس

الاسلامي،للتراثالفرقانمؤسسةسيد،فؤادأيمنتحقيقللنديم،الفهرست

.0431،لندن

،البنجابجامعةأظهر،أحمدظهورتحقيق]لخير،سعدلابنالكاملعلىالقرط

.1041لاهور،

سارةتحقيقني،1القيروللرقيقلخمور1والانبذةأوصاففيالسرورقطب

.م0102،بيروت،لجملامنشور[ت،البربوشي

.6041،بيروت،الرسالةمؤسسةلي،الداحمدأمحمدتحقيقللمبرد،الكامل

.4311،الكويتيةالنوادردارتصوير،بولاقطبعةمنظور،لابنالعربلسان

،لمخطوطات1معهد،فراجالستارعبدتحقيق،الثانيلجزءا،سيدهلابنالمحكم

1377.

.القاهرة،الإسلاميالكتابدارتصوير،بولاقطبعة،سيدهلابنالمخصص

.5041،القاهرة،الخانجي،للطناحيالعربيالتراثنشرتاريخلىامدخل

،التراثدارخرين،1والمولىجادأحمدمحمدتحقيق،للسيوطيالمزهر

.القاهرة

.القاهرة،لمعارفادارشاكر،حمدأوشرحتحقيقحمد،أمسند

،بيروت،الرسالةمؤسسة،صحابهوالارنؤوطشعيبتحقيقحمد،مسند

0241.

لحكم،واالعلوممكتبة،واخريناللهزينالرحمنمحفوظتحقيقالبزار،مسند

.المنورةالمدينة

.4041،دمشق،للتراثالمأموندارأسد،سليمحسينتحقيق،يعلىبيأمسند



النصوكلوتصعمحلتعقيق1ف!رسانلمجمولح262

الحلبي،البابيعيسى،البجاويمحمدعليتحقيق،للذهبيالمشتبه

.م2691،القاهرة

.م291-23915،هنديةمطبعة،مرحلبيوثنشرة،لياقوتالادباءمعجم

-3691،القاهرة،الحلبيالبابيعيسى،الرفاعيفريداحمدنشرةالادباء،معجم

.م3891

.م3991،بيروت،الاسلاميالغربدار،عباسإحسانتحقيقالادباء،معجم

،القاهرة،لحرمينادار،اللهعوضبنطارقتحقيق،نيللطبراالأوسطالمعجم

5141.

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،لياقوتالبلدانمعجم

الحلبي،البابيعيسى،فراجالستارعبدتحقيق،نيللمرزباالشعراءمعجم

.م0691،القاهرة

الطوسي.فهرس=الطوسيمعجم

كثير،ابندار،القرطبيالعباسلأبي،مسلمكتابتلخيصمناشكللماالمفهم

.1741،دمشق

.بيروت،العربيالكتابدار،للسخاويلحسنةاالمقاصد

العربية،الكتبإحياءدار،فراجالستارعبدتحقيق،للامديوالمختلفالموتلف

.م1691،القاهرة

العربي،التراثإحياءدارالتاقي،عبدفؤادمحمدتحقيق،مالكللامامالموطا

.6041،بيروت

.5132،القاهرة،السعادةمطبعة،الخانجي،للذهبيالاعتدالميزان

كلكتة،،الطوسيفهرسذيلفي،محسنمحمدبنالهدىلعلمالايضاجنضد

1271.

العلمية،المكتبة،والطناحيالزاويتحقيقالأثير،لابنلحديثاغريبفيالنهاية

.بيروت
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،بيروت،الشرقيةللأبحاثنيالالماالمعهدطبعة،للصفديبالوفياتفيالوا

9241.

الفضلأبومحمدتحقيق،لجرجانياللقاضيوخصومهالمتنبيبينالوساطة-

.2741،بيروت،العصريةالمكتبة،البجاويوعليإبراهيم

.بيروت،الثقافةدار،عباسإحسانتحقيق،حلكانلابنالاعيانوفيات

!!!
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تعددتفان

لاسبابما

0042

74-

0047

55-

0048

0048

0048

0048

0094

0094

0005
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علىيخفىيكادلاماالقلميةالنسخفيتقعالتيالاغلاطمنأن:الثاني

لازمةصفةوهذه،التساهلبسببتحصلالاغلاطمنكثيراأن:الثالث

.......................................................العلملقليليغالبا

مرةالكتابطبعفاذاالربحيراعونالكتابيطبعونالذيغالب:الرابع

.........................الاولىالنسختنفدأنقبلطبعهمنالناسامتنع

..........000000000000وخطرهالامر،نفسفيالصحةمراعاةوهوآخر،رأي

وما،النسخةفيما:الثلاثةالوجوهالتصحيحفييراعىأنالسديد:الرأي

........................................الامرنفسفيوما،المؤلفعند

يراعيهاوكيف،الثلائةالوجوهبينلخلافاأوالوفاقوجه1باب*

000000000000،0000000000000000000000000000000000000000000065[المصحح

نسخةبينأو،النسخةمنموضعينبينالخلافوقوععندالعملفصل:*

.............................لغيرهأوللمؤلفآخركتابونسخةالكتاب

المؤلف،عندوما،القلميةالنسخةفيمابهايعرفالتيالوجوهفصل7!ما

......................................................الامرنفسفيوما

00000000000000000000000000000000016وقوعهواسبابالغلطأنواعفيباب*

.................................................................الزيادة-1

...............................................................النقصان-2

.......................................................والتاخيرالتقديم3-

........تأخيرهاأووبتقديمها،نقصانهاأولحروفابعضبزيادةالتغيير-4

.........................................................التغيير:أسبابمن

...ومسلممسلممثلبالشكلتفترقانإنمانهماوالكلمتينحروفتماثل-
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06-

0058

0095

65-

0061

0063

0063

0064

0064
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...جمد.وأاحمدمثلالنقطالابينهايفرقلابانالكلمتينحروفتشابه-

00000000000000000000005...هحمروأحمدمثلالحرفصورةفيالتقارب-

الهمزةبينالنطقفييفرقلاالناسبعضفإن،الحروفمخارجتقارب-

...................................ونحوهاوالضادالدالوبين،والعين

......00000000000000000000لماوالمنو"""منوالمثلالوصلحقهمافصل-

............نبرةصورتهاالتيلحروفافييقعماكثرولنقصوالزيادة-

...........................المولفعندمابهايعرفالتيالامورفي:فصل

.................................وحديثاقديماالفنأهلبينالتواتر:الاول

......................................................الصريحنصه:نيالثا

.............000000000000000000000005وترتيبهتبويبهبقضيةيعرفأن:الثالث

................النسبمختلفةجيدةفاكثرنسخثلاثعليهتتفقان:الرابع

..........................................محققابخطهيوجدأن:الخامس

..................................العلمأهلبعضعنهيحكيهأن:السادس

.....................؟الستةالأموراختلافعندالمصححعلىماذا:فصل

...؟المتقدمةالوجوهمنبوجهالمولفعندمايعلملمإذاعليهماذا:فصل

.....................................؟العلمأهلعندمايعرفكيف:فصل

.........فيها............يتثبتأنالمصححعلىيجبالتيالامور:فصل

المولفعندأنهعلىالدليلقامالذيهوتصحيحهالمرادالاسمأن:الاول

.......................................................كذاغيرهعندأو

فيالخطأيتفقوقدكثيراخطأفيهفانلما"الخلاصةبضبطيثقلا:نيالثا

.........................................................التقريبضبط

شرحهأوالقاموسبضبطاوالمشتبهكتبمنبكتابيكتفلا:الثالث

.....................................................غيرهايراجعحتى
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65

65

65

65

66

66

66

67

67

68

68

68

96

07

07

07

71
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000000000000037لمراجع1والخطيةالاصولواستحضارالمصححصفات:فصل

758-00000.000.0.0000000005.()مسودةالتصحبحأصولرسالة4لفةالظا!سالأ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000077.لمؤلفامقدمة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000077لمطابعاأصحابطرق

موافقاالمطبوعجعلأي،المطبعيبالتصحيحالاكتفاء:الأولىالطريقة*

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000077.القلميةللنسخة

000000000000000000000000077....واحدةقلميةنسخةكانتإذاالطريقةهذهنقائص

صلاإحداهايجعلأنالمصححوكلفنسخعدةكانتإذانقائصها

00000000000000000000000000000000000000087الهامشعلىالاخرىفروقويثبت

إليهويدفع،الكتابتصحيحعلىالعلمأهلبعضمقاولة:الثانيةالطريقة*

تصحيحاتهويكتبالمصادروبمراجعةبمعرفةلمالعافيصحح،النقل

000000000008..المطبعيبالتصحيحويكتفىالمطبعةلىإيؤخذثم،النقلعلى

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008الطريقةهذهنقائص

للتصحيحمحلاالمطبعةصاحبينشئان)كذا(:الرابعةالطريقة*

هذهفيالكتابتصحيحعلىالعلمأهلبعضويقاولمكتبةفيهويرتب

48....................................................."..0000000000.المكتبة

علىمصححينفيهاويرتبمكتبةينشئأن)كذا(:الخامسةالطريقة*

والتصحيح،المقابلة:الثلاثةباقسامهالتصحيحويتولون،شهريةرواتب

منبالسلامةوأولاهاالطرقاصوبوهي.لمطبعيواالحقيقي

00000000000048.وخبرةأهليةذويالمصححونيكونأنشرطعلى،النقائص

مالكلابنالتوضيحشواهدكتابأحاديثتخريج:ا!اسةا!ساطيه

87143-0000000.0000الباقيعبدفوادمحمدالأستاذطبعةعلىملاحظاتمع
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شواهدفيمالكابنذكرهاالتيالاحاديثعلىالتنبيه:الاولالقسم

...................5055البخاريصحيحمنمواضعهاوبيانالتوضيح

.........مواضعهاوبيانالبخاريصحيحغيرمنأحاديث:نيالثاالقسم

فوادمحمدالفاضلالاستاذلتعليقاتوملاحظاتتتمات:الثالثالقسم

.....000555...ـ.000000.005مالكلابنالتوضيحشواهدعلىالباقيعبد

للأميرالسلامسبلعلىوتعليقاتتصحيحات:الخاسةالرسالة

000000000000000000000000000000000500000000000000000000054نيالصنعا

.................................ونحوهاتصحيحيةأخطاء:الاولالقسم

تفسيرهاأوبهاإعراأوالكلماتبضبطتتعلقللشارحأوهام:نيالثاالقسم

...........................0005505000000000000000000000005ذلكغيراو

......0000000000000000000000000000000000000000055تعليقات:الثالثالقسم

0076.ـ.ـ0مباركزكينشرةللمبرد،الكاملعلىتنبيهات:السادسةالرسالة

طبعةالأدباء،معجممنالأولالجزءعلىتنبيهات4السابمةالرسالة

00000000000000000000000000005000000000000000097.الرفاعيفريدأحمد

لمكياالحرممكتبةمخطوطاتنوادرمن4الرساولآلفامنة

9ر0000000000000000000000000000005..000.000000000000000000000لشريفا

0000098

0000128

0000132

1-166

0000147

0000151

0000155

1-178

1-491

1-302

632-000000000000000502..000000000000.0......0....0000000000000الكقابفهارس

022-0000000.000000000502...0000000000000000.000000000000000اللفظيةالفهارس

000500000000000000000000000005000000000000000000000000902الأعلامفهرس-1

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000216الكتبفهرس2-

0000000000000000000000000000000000000000500000000000122لمراجعوادرلمصاالب!

000000000000000000000000000000000000000000500050000000922لموضوعاتافهرس
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