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:تمهيد
فال يبل�غ �
	�ك�ه فك�ر هللا �,+ �نفر
 بالكما�� �ت%$ عن �!قص ��لنسيا� ���طإ ��لضال�� �ال �/مد

7 معد� �8ال� ��8ما�� �7 6يع �لصحب ��آل� .عقل �ال 	�< �ال خيا�� ��لصال> ��لسال;

 �بعد�

Cُ	7 هذ� ما حر Gصدير«بعد �طال�� د+ Lمد بن عبد �لسال; �لف�اK لسي»�بر�� �لضم� من ���
)C1214 ه(O ^[�ييط� ^ح�د منش�و	�C �[�	> �أل�ق�اZ ��لش�ؤ�� �إلس�المية لع�ا;ابوشت. 
	�سة �Qقيق

.;� فgنت هذ$ �لeماC متابعة نقدية للعمل �,+ صا	 �cو; بb ^يد+ �لقر^> ��لقر�2012a/ه 1433

�تابعة� ����  :

7 هذ h مطلع 
عت n�Q mريرها �نjها	^يت ^� ^سعف oو�عث �لq� تابعة ببعضs� $:

1.uطب�وs� ستجد منs� متابعة� C�aكتب �لقر� w 
ما� �!ظرy� تخصصةs� حو| �لقر�ئيةqهمم با��
.منها� خدمة للقر�� �^هله ��س��
> من علم �لقر�C�a �لقر�نية

2.� ما يتطلبه ت�ي�ر ��ق�ديم ���ص�دير ^همية مبحث ��الZ ضمن مباحث علم �لقر�C�a �لقر�نية�
s� wحا	ي�ب  w ��قع �sقرy �حقيق�ة ^
�ئ�ه 7 قو� �sد�	� �لقر�ئية �عملها� �للمبحث ^ثر قو+ uمن �طال
w كث� م�ن م�و�طن �لق�ر�a> ����ال�>�  �s� 7نابر� �عمُق �الطالu �سعة �qاu يدفعا� ��عصب ��ال�با�

 7 q� wا�� �� ��صيصة �sنهجية ��sوضوعية �لo تظهر sن قر^$��لكتا� موضوs� uتابعة .	^� ما ^لف

w متن�ا�� ��اص�ة)1(s� wكتباC ��اصة ��لرس�مية)Lققا(�نتشا	 ��أcف مطبو�.3 � فص�ا	 ب�ذلك
يُكشف �م ما للمد	سة �لقر�ئية �لر�ئد> �^ bمد بن عبد �لسال;«��لعامة� يطلعو� عليه �ملL«و�� من ^ق�

w حلته ��انية بعد �أل�� �لo �قف�ُت  h مو�طن ��الZ للقر�a �لسبعة� �يأ� هذ� �لعمل w ��	�a �مذ�هب
7 نسخة منها� Oلك ^� ��حقيق �� موضوu 	سالة علمية تقد; به�ا �sحق�ق !ي�ل 
بل�و;  عليها �حصلت

.��	�ساC �لعليا� �يأ� بيا� Oلك قريبا

موض�وu(�لكت�ا� بن عبد �لسال; �لفاK 	�ه �هللا �مؤلفاته� مذ ^� ��ذCُ �	تبا� �لوثيق بمحمد.4
w ��	�س�اC �إلس�المية م�ن �ي�ة �آل
�� ��لعل�و;)�sتابعة موضو� لرسالة تقدمت بها !يل 
بلو; �sاس��

.;�2010/2011إلنسانية مر�كش� جامعة �لقا� عيا�� برسم �sوسم �8ام� 

)1(sلشؤ�� �إلسالمية��� Z> �أل�قا	ابعة لو[��� Cكتبا.
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Q w u�jقبل �ل nصدير«قيق لزم�� 	بر�[ �لضم� من ^¢��«Kمد بن عبد �لس�ال; �لف�اL لصاحبه
7 ما سبقn من ^عما� �ص �sؤل¤ف ��sؤل£ف� ف�g ^� جعله �qاحث بوشتا ^[�ييط موضو� لرسالة  Zُلوقو�

ل)ه 1415/1416(نا� بها 
بلو; ��	�ساC �لعليا برسم �sوسم �8ام�  من �ي�ة);s� �)1995/1996و�فق
. �آل
�� ��لعلو; �إلنسانية �لربا¦� جامعة Lمد ��امس

¨§ !يل �sاس� بكلية �آل
�� ��لعلو; �إلنسانية مر�كش� جامعة �لقا� �قد تضمن شق ��قديم من
¨§ من ^عم�ا�2011عيا� �,+ قدمته للمناقشة ��sفاتشة شهر 
جن� سنة  )1(� ما يؤªد مطالعs oا سبق

Q wقيق �sخطو¦ �yنصافه� cنا� حقه �sستحق من �لعناية ��لر�ية �ما u�jطمئنا» لل�� oقناع 	ي�.

; �m ^� طبعته م�ؤخر� 8��1995دير با,كر ^� هذ� �لعمل من بوشتا ^[�ييط ب 	هb �لرفوZ منذ سنة
.;2012/ه �1433[�	> �أل�قاZ ��لشؤ�� �إلسالمية ضمن سلسة منشو	�تها لسنة

* �أل�قا' ��لشؤ�$ �إلسالمية���:  طبعة 

مطبو� منشو	� ^فض�ل ®�ا �جدتُ�ه ��قف�ُت»�بر�[ �لضم� من ^¢�	 ��صدير«^� تكو� حا� توقعُت
w °تي�ن �ثن��b �ق�د  w نسخة 	سالة نيل 
بلو; ��	�ساC �لعليا �لgئنة بمكتبة �ية �آل
�� بالربا¦ عليه

أcف من بالغ �ألهمية� �ما للعملs� bذكو	ين من كث� �ألخطاa �جليل �ألغ�ال¦� سبق ^� OكرCُ ما �ذ� ��
مn بم�ا يؤ�ªد$ م�ن»��حقيق«دين عن �sدلو� �/قي sصطلح7 �جه جعلهما بعي � �قد Oيلُت هذ� �لزعم

7)2(�لشو�هد ��ألمثلة w �نص�اZ �لكت�ا� ��³ حينم�ا �طلع�ت غ� ^� هذ� �لظن خا� ��ألمل �لعم�ل�
.نفسه مطبو�

w ثال| مائة �ست �سبعb صفحة :� جاa تفصيلها �آل�)صفحة 376(خر´ �لكتا�

.)صفحة 74(^	بع �سبعو� صفحة: �� ��	�سة

.)صفحة 90(تسعو� صفحة: �� �!ص �sحقق

.)صفحة 207(مائتا� �سبع صفحاC: �� �لفها	�

7 عمل للطالب �qاحث ياسL bمد مبشيش� �Qت يد+ نسخة من عمله� 	�; من خال� Qقيق �بر�[ �لضم�� غ��)1( �قفُت ^يضا
w تقديم 	سالo !يل �sاس� تفصيل ما فيه CكرO مرغو� ينا�� �قد h .^نه ليس

م)2( w 7 �لقناع�ة �لعلمي�ة نO Cjلك إل�
> Qقي�ق«لت· ^هل ��فس�� �ضمنت شق ��قديم من 	سالo !يل �sاس�� م�ا يبع�ث
.»�sخطو¦
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7 �!ص ��/�ا��)��
> ��حقيق(�حيث �� كنه �sتابعة �م�	 Zَهو �لوقو سلّمنا ^� �لكتا� حقق� ��
 �Z	ع�اs�� نهجي�ة ��ألس�لو�s� ح�و� Cسة من ملحوظا�	7 شق �� » رCُ ما ; بها �m �لقا	¼� ^خ£ قُد¤ oل�
w �لفص�ل �أل�� �m ^	بع�ة  �	حُت ^6ع ما يدخل Qت با� ��حد من �ألخط�اs� aتعلق�ة ب�اs½� فص�نفتها

:مباحث

.a ��صحيف ���حريف^خطا.1

.^خطاa �لضبط لأل	جو[>.2

.^خطاa ��عليق ���وثيق.3

.^خطاa �لفهرسة.4
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-�:�لفصل �أل

:^خطاa ��حريف ���صحيف: �sبحث �أل��

Oلك ^» 	جعُت �m �لنسخة �ألصل: ��يُت � m	ªن شديد �O ^سم �sنقو� با�طإ� �^عقبه باللفظ �لصو��
ب w)^(� �لo 	مز �ا s� wخط�و¦ �,+ ��ذت�ه ^ص�ال�«فصل ��	�سة ^نه يعتمد� �قر	 
7 �!ص كم�ا �	

Zه ¨رc� 1(»)^(�^ش�(:

w �!ص• �ّف رهم«:� �لصو��À77»�هللا�قرهم«^ثبت«)2(.

•»Kمد بن عبد �لسال; �لفاL )هللا به^لطف� («À77به«:� �لصو�� .»لطف �هللا

�s�«À80وحية�ألسبا�«:w �!ص ^ثبت• w �ألص�ل»�sوجب�ة«: بالص�و�� همش� +,�� �:
�وجبة«�«.

.»...�ستيعا�?ب�yنما«:� �لصو��)À83()3(»..�ستيعا�يy�aÁنما«•

.)D�«)4نبئكمببا�«:� �لصو��À89»^نبيكمخالÂq� Z+ ببا�«•

�Ã �ألصلÀ89»خالZ قالو� جاa ^جلهم«:»^نبيكم«ثم قا� بعد• �قنبل بب اF خال'«:� H�
w �لنسخة �ألصل� �هو قو� �sؤل�ف �سقطه� بل �� بb ��الفb خالفا �خر»جاJ �جلهم : �sحقق 	غم ثبوته

»L MNل��Ïþθ�خال' قالو$  �¡9$ Î/©ω#.]53/يوسف[»

•»ZخالÄ	��ö= Ÿ2 ö‘�#$ oΨyè tΒC من �sحقق� ل�م ت�أ �يا�*»�	Ä«� لفظة)À91()5(»ألصحابه
Zال��� Cي�ا��	 $�Âصل� كما ^� �لصو�� �,+ تن

ً
=ö�خ ال': بها �لنسخة �أل Ÿ2 ö‘�#$ oΨyè tΒ: ألص حابه

w �ظها	$ Ä	لو Zال خال� �
.قالو� ��لÆ+ �خال

ö−� ب   خالفه م«:� �لصو��À91»يعرZخالفهم«• Éùw لف�ظ»)6( <�jللع Zال خ�ال � ث�م �ن�ه
�ß∃t ÷è ãƒw ^خطاa ��عليق ���وثيقمن �ية سو	> �لر�ن .� �يأ� Oكر هذ� �لغلط

w �لصفحة)1( w ^حقية �لنسخة بصفة9كذ� عبا	ته aسة»�ألصل«� �ال مر��	فصل �� w .� �يأ� �لÈ; عنها بمزيد تنويه
)2(^ w ��امش�قد همش باللفظ �لصو��� �حقه ال ½s� خل�
Éُعل  �.
.w �لنسخ �ألخرÎ»يaÁ«لم يعلق بaÌ 	غم عد; �ستقامة �sع�Ë �ثبوCِ غ� لفظ)3(
.�يؤªد غلَط �sحقق تعليُقه �توثيُقه� �يأ� ضمن ^خطاa ��عليق ���وثيق قريبا)4(
.ال شك ^� نسبة ��الZ لو	Ä ثم نسبته ألصحابه مد�> �ال�با�)5(
.من سو	> �لشعر��63aآلية)6(
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.»باF مسU«:� �لصو��s�[«À91سÑ[ خالZ با�«•

•»Zطا�� �بابهخالaاc� C��O Zخال«À92عل لفظةÉ �^ قب�ل �لفص�ل� ث�م»�باب�ه«� �لصو��
 طا-� خال'«:يستأنف بعد �لفاصلة ÓالZ �خرJاX� Y��Z 'بابِه] خال�«.

�G��� wخال«• Z��
 �O�«À92/93مةeل aًحقق ياs� كذ� ^ثبت ��Æþí# ¤$!−t#Zه�ذ� خ�ال� �
w �لنسخة �ألصل �ه�و ق�و� �sؤل�ف ال يظهر sن ��ال�ÖZ ��لصو�� ^� يثبت ما �خالف ه«: �لرسم� ثم �نه«�

7 قالو� �
.عو

•»w ال�خالفه ب�À93»�� ^ن�ا w»ال ^ن�اC(:a(�)�(«: ��140 �هّم�ش � ف�ال �!�ص× �حت�وÎ م�ا

w �ألص�ل ق�و� �sؤل�ف. �لنسخة �ألصل �هو �لصو��� �ال ��هميش بباØ �لنسخ ^³| �^فا : ^ثبت �!اس�خ

�ال« L �نا �خالفه«.

•»Zهمز>خالw w �لوقفQقيق�هشا; خ ال' ` ز*«:� ��لصو��À94»�لطو� Oيل Oلك��مز>
b Lفيف �aمز* cهشا�«.

ت .»�لعلملطو� Oيل Oلك«[يا
> مهمة لم يذكرها �sحقق� �Ù قو� �sؤلف)ه(ثبت �لنسخة ثم

غ� قطع�لسكتة«• .)1(»بb �لسو	تb �لسكت«:� �لصو��À96»بb �لسو	تb من

ً«:� �لصو��À97»عْمر�ل [يد«• .»عْمر�

Û wمه«• غ� �لسابق w عمو; مفهو; ال سبيÀ99»�ال ما 
خل ��O� ؤلفs� 
7 مر� Zلوقو� m� ل
L عم وc مفه وc«: ب Ûمه كما جاa به �sحقق� بل Éب تميÜ عبا	ته عن منقوالت�ه »غ �« �ال م ا �خ ل

h Lمه .»�لسابق

•»w L �لkبj«: �لصو���À100»�لÝب�b^طو�م � lم مدaطو��«)2(.

w مفهو;«• به���sص....��لغ��ال w مفهو;«:� �لصو��À100»��كدر< ���Âs< ب�ه ...»غ �«�ال
.)n«)3كد

.كذ� ^صل �!ص �sنقو� من كتا� ��يس� يؤªد$)1(
w ^صل �sنقو� كتا� ��يس� Oكر لفظ)2( .�,+ ^سقطه �sحقق»مد�«كذ�
w باØ �لنسخ �هو �لصو��� �صنعُة»��كد«�لو �فُ�� ^� �لنسخة �ألصل تضمنت ما ^ثبته �sحقق)3( تُله�م� فإنه هّمش بما ��حقي�ق

.صاحبَها تطعيم �s½ حb �الستطعا;
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•»�^ 7 .»تع ويله«:� �لصو��À101»..7تطويلهما يد�

•»�C�
s� wفر ¤Þسفيا��م ß^�+هد�s��«À102بن سفيا$«:� �لصو����«.

w نف�س �لص�فحة.»ب ه«:� �لصو��À103»بهن�صدير ���»«• �»عل�يهن �قت�Â«�مث�ل Oل�ك
.»عليه«: �لصو��

w 	��ي��Âq� o+� عم�ال«• w هذ$ �إلمالة �بإطالقه�ا ;Û $ب�Q Ã� لظ�اهر �لصاحب �لنj فيه
7 ه�ذ� �لوج�ه �,+ ج�اa ب�ه �sحق�ق À105»^خذ به عندنا�نص �لشاطبية���يس� w �ألصل � نقُل ما

هو نقٌل يفي مايبتعد كث�� عن مقصو
 �sؤلف �مر�
$� بل �هللاد عكَس O áل�ك ^� ^	�
$ �بن عبد �لسال; 	�ه
�به»نص �لشاطبية«�»��يس�«بb �لو� يُستأنف �تفي د»ال«�نم ا ه و»�خ ذ«��لو�� قب ل� ليس للعطف] بل
uv�	صدs� �^ 7»عمال«� كما w ب�د� �ل�ال»��يس��«ظاهر يستدG حرq� Zاc aدخل ;� �ه�و �sثب�ت

w 	��ي��Âq� o+�لصاحب �لنش�«: �لنسخة �ألصل w هذ$ �إلمالة� �بإطالقها ;Û $ب�Q Ã� عم الر فيه
ال �خَذ به عندنا .»بظاهر ��يس�] �نصx �لشاطبية

.»غ�$«:� �لصو��À105»بالفتحغ��^قر^»«•

•»w .»�sوضح«:� �لصو��s�«)1(À106وضع �Oكر ���»

من«• O wلك �ه �م�ن طري�ق �لع�ر�قيbطريق �qغد�
ي�b �هو �ختيا	 س�يبويه� �باختال� �/رªة
�gغ�هم باإلس�«À106 ص لفظ!� w 7»�لعر�قيb«� ^ثبت �لم يهمش ب�aÌ فيُظن ^� �لن×سخ ^6ع�ت

 bخالف�ة ب�s� Ëألمر ليس كذلك� �ال يستقيم مع�� áهذ� �لغلط»bي
�O �أل�� م�ن:»�لع�ر�قيq�«�»bغ�د�
ث � �لنسخة �ألخ�� �م�ن«:� يتضمن �للفظ �لصحيح� �	جع�ٌة �m ن�ص ��يس�� تؤ�ªد Oل�ك)^(م �� �ألصل

w �لنسخة»�غ�هم باإلس�g�لرّقّيjطريق  �ال �J يدعو ��حقق �� �لتشويش بغلط فقط�ه� �yنما ��طأ
F�ألصل �للفظ �لصو� L $� �Z� لنسخ �ألخر��.

.»صاحِب ��يس� عليه القتصاُِصد	«:� �لصو��À107»هصاحب ��يس� علي�القتصا	صد	«•

� À107»حرZ جر��cها:7 ما ��O �نت �ستفهاما�تفر
 �لÆ+ بزيا
> هاa �لسكت عند �لوقف«•
bفس� ب�� o!قط 	ها«�»�ستفهاما«ال م�c��«ما«� �حق �مة«bنمنمت bعل بâ �^ :»ما«.

L هذ� �لسو*«:� �لصو��À108»�لصو*هذ$]w[ 6يع معا�بر�هيم باأللف«• .»�يع ما

.w �لفتح ��إلمالة� كما ^� �ألصل تضمن �للفظ �لصحيح» �sوضح«ليس لت�» مؤلف بهذ� �السم� �� كتا�)1(
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من«• م ن ���حقي�ق«:� �لص�و��À109.»[يا
�Cصد	 القتصا	 صاحب ��يس� عليه ���حقيق
Y��لزيا�«.

ألعن�تكم��لÆ+ من 	��ية ^ß 	بيعة عنه«•bاقو��ليq�� <حقيقها��مز�«À109لص�و��� �:
���اقو$ بتحقيقهابتليa� jمز*]««)1(.

يقت��ä:)ه(�)´(�)C(: �273 �هم�ش À109»...ي�تقتض�تقييد$ هذ$ �لقر�a> بر��ية ^ß 	بيعة«•
 w w �لنس�خة �ألص�ل لف�ظ ثال�ث»ي�تقتض« لفظ)^(فيُفهم ^� O� áألم�ر ل�يس ك�ذلك�� �½s� w �sثبت

^�»تق� «:�هو � ��ألمر ليس ك�ذلكá»ي�يقتض«7 لفظ)´(�)C(�لنسخة ��åفقت �لنسخت�b �ُيفهم
w �لنسخة O�)لفظ)ه»äه�و»تقت� � � فلز; �sحقق ^� يقا	� �لنسخ 6يعا cخل�ص ^� �ألنس�ب للفاع�ل

هو �ختيا	 لفظ � .»يقت�«��قييد

L �ألعر�'«:� �لصو��w«À111 �ألعر��Zبصطoيبصط«• �بصطة«)2(.

w �/ما	«• هو^ما �بابِ ه] �ه و عم ر�$«:� �لصو��s��...«À112حر��عمر���بابه L ��م ا �ما
F�حر���...«.

•»w bز> �تابعه�قا� قبل هذين �!ص� 
7 �مالةفصل تفر جاa �شا�a حيث �قعا� فز�
 �بن Oكو��
À113 7»...عن �ألخفش عنههذ$ 	��ية �بن �ألخر;:q� ��^ wقر> َغْقُل �sحقق �ذ� �!ص �لوج�ه �,+�

7 هذ� �لوجه ;Èلصحيح ^� يأ� �ل�� �
ُفَغ�¤ من �sعs� Ëر� Îتر :»w bقا� قبل هذين �!ص�»
فص�ل تف�ر
7 �مالةٱ�تابعه:»�ز> جاa�بن Oكو����aشا� � ه�ذ$)�9آلي�ة(q� ��^ wقر>فز�
هم� حيث �قعا�
�c.»بن �ألخر; عن �ألخفش عنهٱ	��ية .قا	ْ� بb �!قلbفلينظْر

w �لشاطبيةمع Qقيق�عد; �إل
خا�«• .»مع ��حقيق«:� �لصو��À115»[�ئد

•»w w ��يس� من طريق ^ß �/سن :� �لص�و��À115»موض�عه��جه �إل
خا� مع �لتسهيل مؤخر
.»L موضعيه«

.)3(»نو��«:� �لصو��À116»�نصله�نوcهحرÃ يو
$ �ثالثة حر�Z نوته منها«•

.»�لسبعة �أل�-«:� �لصو��À116»كما 	^يت�أل��سوÎ �لسبعة«•

.مو�فقًة للنسخة �ألصل �!ص ��يس�)1(
w �لنسخة �ألصل �منطوèِ �مرسوِ; �آلية من سو	> �ألعر)2( .�Zمو�فقة sا
.من سو	> �لنسا115aمو�فقًة للنسخة �ألصل �منطوèِ �مرسوِ; �آلية)3(
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�هثم«• q� wا� w طه قا�قا� À116 7»»...قالو�«:� �sا Oكر يأته ;Èحقَق ^� ينق�ل �ل�s� ;يلز �
�ه«:ثم قا�«: هذ� �لوجه Fا�� L«كرO ياته�� �لّماطه w)قالو�: قا�)�74آلية...«.

�ب«• غ�خففناتد¼ بهذ$ ��اC�a فإ� ْفَن«:� �لصو��À118»ال غ�ُخف� .»ال

w ��يس�قر^ سند�هو«• .)1(»قر�a> هشا; قد �سند�هو«: ��لصو��À119»..قر�a> هشا;

بن«• .»��سjبن«:� �لصو��À119»..�/سيnعن ^ß �لفتح عن عبد �هللا

بن«• é .»��لند��بن«:� �لصو��À122»�8لند+عن Lمد بن

w ��يس�صد	 لت�»«• L ��يس�«:� �لصو��À128»به .»صد �صدير ���� به

•»w C�
s� wفر s� wفر
�C«:� �لصو��À128»جابهت �به ^خذ�قو� .»L جانبه] �به nخُذ �قو�

•»êاجوQ^ ;عن هشا ZالÓ بتض�عيف �!�و�نافع ��بن �مر«À128اح�ث�� ه�ذ� �!ق�ل م�نq 
w ��يس� s� wخطو¦ �ما � �هو نقيض ما جاCa به �لر��ياO �Cلك ^� مذهب نافع ��ب�ن)2(بوشتا خالZ ما

.»بتخفيف �vو$«�مر ÓالZ عن هشا;

فبه�ديهم �قت�د$�Oك�و�� �ب ن:�نص�ه«:� �لص�و��À129»...فبه�ديهم �قت�د$Oك�و��«»�نصه«•
.)3(»بكë ��اa �صلتها)91/�ألنعا;(

.»مثل قيقب«:� �لصو��À131»قيضبس بفتح �qاa �همز> مفتوحة بعد �cاa مثل بيئ«•

»�!ق����اÄ ع����ن �ألخف����ش يق����ä بإثب����اC �إلمال����ة الب����ن Oك����و��«: فتخصيص����ه«•
w عمو; قو� ��qاقو� قلتÀ132.»عن غ�$ 7 ه�ذ�:� نُِق�ل Ûم�ه �O� ؤلفs� 
يستحيل معرفة مقصو
� فتخصيص�ه«: ماC �عالماC �ل�قيم� �ما ^شí معنا$ س�وaُ �ض�ع �!منمت��bلوجه� فلينظر ما ينقصه من

.»»��qاقو�«:w عمو; قو��تدخلي بإثباC �إلمالة البن Oكو�� عن غ�$��يقض»�vقاH عن �ألخفش«

.»�بن ^ß �لسد�
 Zكر�«:� �لصو��À133»بن ^ß �لسد�
Oكرها«•

w �لنسخة �ألصل �لo �عتمد� �لو �ف�� ^� بها هذ$ �لعبا	> لوجب ترªها �m م�ا)1( ال يستقيم �sعË بما ^ثبت �sحقق� �هو خالZ ما
.w �لنسخ �ألخرÎ �لo قابل بها �ألصل

w الîة مصا
	$ �مر�جعه	جعت �m نفس �لطبع)2( .ة لكتا� ��يس� �لO oكرها
w �لنسخة �ألصل ^� يثبت �sحّقق)3( .»�بن Oكو��«يُلز; Qقيُق �سم �لر��+ �نص× ��يس� �نقُل �!اسخ
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•»Äغلبت طريق �!قا«À133قلت غ� ض�بط /�رCð حر�ف�ه ي�وهم»غلبت« �� ترï فعل:� من
íألن�ه يش� íفحق× �لفعل ^� يش� �ñلقر�� Zحقيقة ��ال� èا يفرضه �لسياs لكO ببنائه للفاعل� �ال يصح :

.»ُغلِبت«

�ال �لم يذكر مÞ ��بن òيح عن�ه«:� �لصو��)À134()1(»�لم يذكر مÞ ��بن òيح عنه �إلمالة«•
.»�إلمالة

ال يصح �لفصل بÀ145 b»عليه�!قل �^كóسيما ,لكáفصد	«• بعالمة ت�وõ»سيما«�»,لك«�
w �لنسخة �ألصل .»عليه �vقلة�^كóال سيما«: بذكر ��عليل بعُد� بل �ألنسب �لفصل بفاصلة� ثم ��

��$ �Xا�«:� �لصو��c�«)2(À148ا��^�«•«.

•»w .)3(»ثةw ��ال«:� �لصو��À148»ثالثةبا�مز
»...ع����ن هش����ا; �لفص����لف����ذّكر� يع����n ���»«»:�^م����ا �ب����ن ^ß �لس����د�
� فق����ا�«•

À150قلت �:� 
بفاصلة� �ال م�	 لتشديد فعل �,ك�ر �جعل�ه»فقا�«ال موجب للفصل بb �بن ^ß �لسد�
ال �لف��������ا�a �عب��������ا	>   م��������ن ����������ذك�� ��لص��������حيح ^� يتقدم��������ه �ل��������و��

»«��� nيع«bب âُعل ها ^� �	ضت�b ^ما �لوجه �,+ جاCa عليه من �sحقق فمل�بس� فيك�و� �!ق�ل حق×
7 ه�������ذ� �لوج�������ه �Zََك       َر«»: ��م       ا �ب       ن �� �لس       د�� فق       ا-«: �لص�������حيح 

.»...  يع� ����  عن هشاc �لفصَل
w مثل هذ� �لسيا�è �ترï �لص�و�� �sثب�ت À154»...للÆ+�ماصد	«• كó �ختيا	 �sحقق للخطإ �
Øبا wلنسخة �ألصل� w 
s� w½ بد� ��طإ �لو�	 : �لنسخ� �لم ي j�cه تهميشا� بل ^همله� �حقه ^� يكو�

»MNما لل� [.»..ُصد] �ما صا� حفص«»..ُصد
•»
خال w 	��ية ب�اإل
³;��لعا
ياs�� (CرسالCفاsلقياO Cكر�� فاsغ��C صبحا�: �^قر^» ^بو �لفتح
w 	��ي�ة خ�ال
«: �� �لصو��� ثم À161)4(»...^يضا (�^ق�ر^» ^ب�و �لف�تح ف�اsغ��C(�)فاsلقي�اO Cك�ر�:

.)1(»باإل
s�� w;³رسال�C ��لعا
يا�C)صبحا

� هو هذ� من خط� ��حريف:قلت)1( w �لنسخة �ألصل � كما مؤ عكس á�O �لصو�� فُهم من نقل �sحقق� �به تشهد لفاCُ �إلم�ا; ما
.��لشيخ 	�هما �هللا

w كë همز> هذ� �خطر ��حريف:قلت)2( <jللع Zهللا� فال خال� ;Èألنه ل á»��«mمن قو� �هللا تعا :�¨βÎ)uρ}̈ $u‹ ø9Î)من �123آلية
C> �لصافا	سو.

w �لنسخة �ألصل �Ã كتا� ��يس�)3( .كذ�

7 مر�
 �sحقق بزيا
> �لقو�)4( 7 قسيمه �أل��»�sرسالC«بعد لم ^قف .»(«� �لم ^قف
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•»w nغ��$� يع� w L غ �«:� �لص�و��À162»��يس��غ��$ �به قطع ^كó �!قلة ���» يع �
.»��يس�

�يا �لكسا�أل� �أل��«:� �لصو��À163)2(»�لكسا�ñتفقو� عليه 	��ياأل� �أل��«•�.»�تفق عليه 

w �لوص����ل فق����طقن����بال �^ثب����ت«• 
:� �لص����و������Ó «À163الZ عن����ه ب����الو�
.)3(»...قنبل�^ثبت«

.^خطاa ضبط �أل	جو[>: �sبحث ��ا»


ها �!اظم öالفًة لقو�ع�د �للس�ا� �ل�	^ oتها �ل	جو[> عن صو	احث يبتعد باألq� جعلت aع�ر÷ ^خطا
:��للفظ �لقر�» �^حg; [حافاC �علل ¨ر �لرجز �لشعر+

•»£�^ َøَِصاحب ��يس�ف«À78.فل�ز; ^� يق�و� �Cمتتابع�ا Cðبع ح�ر	ال تستقيم ��فعيلة بأ� :
.»مستفعلن«بإس�g ��اy� aسقا¦ ��مز� فتكو� ��فعيلة بذلك»َفْ�َ �ّ$«

.À80.»فاعتمَد �لقد�ُ>«:� �لصو��.»....هذ+ �sعاَ»*w �إلقر�aفاعتمِد �لقد�َ>«•

•»÷	 � �!فُع*قُبوال فيه	جوC من بف�تح»قَب وال«�ألش�هر ��ألج�رÀ95.Î»بما úويه� �ألجر
7 �لعطف»��vفعَ ��ألجر«: �لقا�Z ��لصو�� . با!صب

�ش  باُ¡«و�� ��لص��.À99»� منح��ت �!عم��اك��ذ� ���	+* لعي��ý ق��دماٍ�ش��باuُِ مفض��و�«•
M....... مفصو-�. ليستقيم �لو[� �يصح �sعË»كذ� �

h �ألنا;«• Î� 	ُ يَُصد¤ «:� �لصو��À107»عنهُ .بناa للمفعو� تبعا للسياè»يَُصد£

•»�� w �الستفها; ُجر£Y«:� ��لصو��À107»َجر£�Cما .بناaً للمفعو�»�$

w �لنسخة �ألصل �لo �عتمد� �Ã ^صل �!ص من ��يس�� �معنا$)1( w س�و	>: كذ� w سو	> �sرسال�C ��/رZ �ألخ� �/رZ �أل��
:7 ه�ذ� �ل�وهم ��امش�ا� �لعا
يا�C غ� ^� �sحقق لم يد	O ïلك� فأ
	´ �آليتb �أل�bc من �لسو	تb ضمن ��ال�Z �يش�هد

597�598.
)2(Öلظاهر: كيف يكو� لفعل ��حد فاعال�� Ëثs� حدهما ضم� �8مع ��آلخر^.



�����������	 »
��
א��א�����	����
א��א����«

www.addani.ma 11

�À107»ال �فلِلÆَِْ با�ا مقدما«• .بال; ��حد> �تشديد �لز�+ �تنوينه»لNَِ¤«: لصو���

َما�«• با!ص�ب»تس هيلَه«:� ��لص�و��À109»تن�ل ه�دÎتسهيلُه ^عنتكم* أل�د �لÎ� +Æقَد¤
;«مفعوال لفعل �ألمر  ماً«:� �ُيضبط �لفعُل هكذ�»قد¤ �قَد�«.

كث�«:� �لصو��À114»صد	 �إلظها	��بُن كث�«• ��بن«.

عطف�ابا�þر»�بابِه �لقَ§«:� ��لصو��À116»بال تمويهَ�َبابُُه �لَقÂُْ* هشا; فيه نوته مصد	«•
 a7 ها»w«بنصب� �Âمفعوال السم �لفاعل�لق	 .مصد¤

َ�£ا^�د«• .^+ تشديد حرZ ��اa»َشد£ ��£ا«:� �لصو��À118»به مصد	�َشّد�

•»ûتيا�َقتَلُو�بيحس	بال �«À1191(»قُتِلُو�«: و��� �لص(.

ّبأ	بعماٍ�«• ّ َéَ�	صد«À121 َما-«� ��لصو��«� 
�� تنوين�»ّ ِ .بكë �لال;»َ̈

nِ قد; �� تالها..«• .َمْكِ�:� �لصو��À126»ِمِكّ

�ئِه ا«:� �لص�و��À126»�َ	�يَه�ا�� �نت" �لساكن م�ن*َ	�يَها�صالح قد; فتح«•َ م ن«�»ف تح
�ئِهاَ�«)2(.

•»�Zُْمعُجر 	يَْضَجعُ هاٍ +ِ	
ْ
ْ
^«À132َحْرُ'«:� �لصو������معهاَ�ْ�.)3(»يُْضَجع

�ال«• بز*ال ^قسم^
ِ	يكم �قل 16ن�ص �آلي�ة»��َيك م�ال«:� �لصو��À135»مر> يقد;بيو;
قو��من سو	> يونس� �ال �جه لكس �ُبزال ^قسم بيو;�«: ر> �لر�a ^بد�� ��لصو�� cَمد£ .»ُفَقد�

ْ�َ� �البن Oكو��«•
َ
�َ:� �لصو��É«À139زينبِأ

ُ
.� بضم ��مز> �مد# بعدهابِأ

.� بضم �لال;»�َ�تْلَُو$«:� �لصو��À139»َ��تْلََو�غيب مقد; فحقق«•

ِ لشعبة«:� �لصو��À141»�توê سبقفَقا�لشعبة«• .»سبققا- J�تو®� ب

•»wمريم aياKلسو� Îير«À142� .»يرÎ �لسوK بمريم»يا«w«: لصو���

Ù �آلية)1( Zل ��الL ��169آليةbب Zنما ��الy� �<jلع� aهذ� �لفعل للمجهو� للقر� aبنا w Zمن �� عمر��� �ال خال
.� ^ما بنا%$ للفاعل كما ^ثبت �sحقق فغ� ��	
 �qتة»ُقت¤لُو�«��لتشديد من �لرباG»و�قُِتلُ«��خفيف من �لفعل ��ال$ 

� �ال ^� يضبط �لeمتb كما بينُت)2( .�� ^� Éعل Lل ��مز> يا�a �ليس
ل)3( Ëفحق�ه ^� يب� uلو تأمل� �^ما فعل �إلض�جا Zبا�ال <
لمفع�و� كم�ا يف�ر� ^ما ^
	+ كما ^ثبت �sحقق �^حا� فليست مقصو

èلسيا�.
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	َ كسفا بر�; �شا;«• �...«:� �لص�و��À146»س�ينه �ال ���Q�س�gُ�*ُص�د¤ �س °َ$*َص د�
.»...سينه

.»...قُ ْف ٍل ��[�«:� �لصو��À148»...َفْعل��[�«•

.»فاحفْظ«:� �لصو��À149» تهتد+فاحفِظ فيه كذ� ���	+«•

.)1(»ُيْنِذَ«:� �لصو��À151»...ُ	ُينْذُ خطا�«•

�َمدn xنفا«:� �لصو��À151»ا كذ�O ïكر��ُمّد �نف�«•«.

•»
.بكë �لطاaمصيِطر�$: �لصو��. À154»مصيُطر��صا

•»Cنشئاs� bش ëª� 
ُ
.)2(»يُبَْتَد�«� �لصو�� À155»َفبَْد^

بِد�يطمث«• �ال�«:� �لصو��À156»جا��aلكëِ بثا�ِ بالضم* �لكساñبأْ�َال$
ُ
بضم ��مز> �مد»ب أ

ال بفتحها �سكو� بعدها� ثم  ال كëها� �^صلها»بَ َد�«بعدها aاq� لك³ُ «�تُسهُل للو[�� ث�م»بََد^«بفتح��«
هو �سم �لفاعل .»ثاٍ$«^+ ��Cٍ �ال يفوC �لقا	َ¼ تنوين»جاa«بالرفع �بتد�aً �خ�$

��«�� �لصو�À157»�ن)�شيnَِ �ضم«•µشيَ�ِ �ن«.

ال يكو�«• �لٌة«��لصو��. À158»��بتهالَ
ْ�لًة(�ُ«)3(.

َكر�$«��لصو��. À159»يومنو� قدمو�يَْذُكُر��«• .)4(»يَذ£

.»الِْظَهاَ«:� �لصو��À161»مع تاs� aغ��C �علماالَْظَهاَ	* خال
هم بملقياC قدما«•

.»صا
$ �قبل �شماcَ مصيطر«: �لصو���À162»صا
$ �قبلِ�شماُ; مصيطٍر«•

قل«• w �لفجر 
خ��»مق دcٌ«:� �لص�و��w«À163 �لوق�ف عن�د قنب�لمقّدٍ;ٍ* �ثباC ياa �لو�
u1(مرفو(.

w سو	> �ألحقاZ �آلية)1( ‘u�:11با!صب� مضا	u ^نذ	� قو� �هللا É‹ΖãF Ïj9tÏ%! $−t#(#θ ßϑn= sß3“11 ô±ç0 uρt$ ÏΖÅ¡ós ßϑø= Ï9.
قو»يبد^«�� �لرجز يستقيم با�Âيع� �ما ^ثبت �sحقق úو� 
�� Oلكá أل� همز>)2( w ���� Zد بعد حرs� حا�«� �لر�جزال تناسب

�
� لفظ»�أل � عند من تأمل .»يبتد�«:� كما ^� �ألصل �sعتمد �	
 فيه
)3(
w �آلية Lل ��الs� Zقصو 
لآلية� �يلز; ضبطها بالرفع �س�ما»َ
ْ�لة«:� فقو�)j/�/7(كذ� �	 بفتح ���� �سكو� �لو�� Qريف

��ال»يكو�«� 7w ما قر^ به هشا; �جها ��حد�� �yنما Z»يكو�«:aاcبا� �	صدs� هو� � aبا�ا � .قرئت
)4(
w �آلية Lل ��الs� Zقصو 
w ضم�$ بb ��طا� ��لغيب)42/�/اقة(بالتشديد �جها ��حد� للعj> كما �	 Zنما ��الy� �.
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7 نص �أل	ج�و[> �^بياته�ا 
�� �لش� uالطال� 
ر<� خاص�ة �ق�د �ن�ت م�ن��ال +" ^� �لقا	¼ يو
�cت �sحقق �O 	جع �خر ¨ثه cثبت ^بياC �أل	جو[> °تمع�ًة مرتب�ًة�)L)2فوظاC �لطلبة ��لشيو, باsغر�

w �ألصل 
�� تصحيف �ال Qريف� فقد �شتمل  7 نقل ما Àحر >jًة من �لcج�و[>«خا	م½ �أل«+,� �
Cصفحا jع w ضبط �ال ترقيم لألبي اYمن)3(نقله ال ^عرZ �ا سببا �ال غ� oل� a7 كث� من �ألخطا �

7 �لنسخة �ألصل �ليس فيها ما ترÎ^ص :الá أل» �قفت

��º«:� �لصو��»للرسو�^��	+ثم«•�«.

.»�أل��«:� �لصو��»�أل
Îحا�«•

.»�علما«:� �لصو��»^علم7 �ختيا	$«•

.)4(بهمز> �لوصل»فالزc«:� �لصو��»فألز;من كتبه«•

•»w .»L نظ��«:� �لصو��»تلوúانظر$�عّم

.»عن �إلماc«:� �لصو��»�إلمامةعن«•

��قتِد«:� �لصو��»$��قتدفاتبع ��د�> فيها«•«.

•»Îت�ª5(»¼� تر«ت«:� �لصو��»تر(.

.»بما ½ويه«:� �لصو��»sا úويه��ألجر ��!فع«•

•»bت	لسو� bبالسكت ب�	لصو��»مصد� �:»�.»صد

.»سكت«:� �لصو��»بعكس �لعÂسكتة«•

•»+	��� ïلصو��»منحت �!عماكذ�� �:»M�.»كذ� �

� بئ����ا��لش����ك����ذ� �����ال
* �sنفص����لص����د	� لس����كت�ل����ف«• aلص����و��»ي� �:
�-* ¿لف صدْ بسكت ��نفصل« F � JÀب �كذ� ¿ال«.

موض�ع� 121موضعا��110ع�موض108موضعا��103موضعا���96لصفحة: ب من مثل هذ$ ��حريفاC ���صحيفاC مو�ضع)1(
h صفحة� �140 �139 �136 132موضعا�� 129 w .موضع160موضع�153موضعا�� 144موضع

.علمُت Oلك ®ا ^كد$ �sقر¼ �sسند سيد+ �/سن غر�	� ��أل	جو[> من Lفوظاته)2(
.من �لكتا�178�m �لصفحة169من �لصفحة)3(
.169ينظر �لصفحة)4(
)5(À .170ينظر
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* �إلخفا�قد; ���	+ �جه«:� �لصو��»ال +"�
�ببا� يشعرªم*�إلخفا�aقد; ���	+ �جه«•
�Z�ببا� يشعرªم + .)1(»"ال

.»لNّ«] ^+ با�اa»باaا«:� �لصو��»ال �فللÆ+ مقدمايا�ا«•

.^+ يبد^»يبد�«:� �لصو��»�صا
 بصطةيبد«•

.»�ضجعا«:� �لصو��»^صجعافز�
 مع با� �/ما	«•

.بهمز> �لوصل»�سمعا«:� �لصو��»^سمعامقدما عن �بن Oكو��«•

.»�نكا�يعذ� من �ال)2(ببا«:� �لصو��»^نكر� يعذ� من �البيا«•

.»بأDنبئكم«:� �لصو��»أ%نبكمب«•

.)3(»هشا; فيهمصدٌ«:� �لصو��»هشا; فيهمصد	�نوته«•

•»ûحسcتيا�	بال � .»قتلو�بيحسÁ«� �لصو��»قتلو�

ال �م������7 م����ا ت����م�قف����ا�ق����ف«• Â«:� �لص����و��»ال; »الc«ث    م»م    ا«�قف    ا
»�Ãقف»ال �م�.»من غ� لفظ 

بل«:� �لصو��»^
غم بطاa طبعامبل�ال«• cال�«.

.� ^+ �أل
�a»فu �أل��«:� �لصو��»�أل
Îف-«•

.^+ بد^»بد�همزها بفتحشعبةقل«:� �لصو��»غد�همزهالفتحشعبةقد«•

�ئها«:� �لصو��»	^يها�صالح قد; فتح«•«.

.»�$ �نتÄ«:� �لصو��»...�لساكن^� �نت"«•

خف«: �لصو���»نو� يسبققف ��شا;«• cشاa�.من ��خفيف»

�هللا«• w �Å �Zقق«:� �لصو��»�
� Lققمن قبل«)4(.

)1(À .171ينظر
)2(aببا +^.
)3(À .172ينظر
)4(À .173ينظر
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.»بذ�Æ«:� �لصو��»عن شعبة بد�ï حقا يقر�«•

جال«• .»عن �بن Zكو�$«:� �لصو��»بكë ^�ال�بن Oكو��* نو� خبيثة �	�ة

.»كجيئل�بيئس«:� �لصو��»مقد;كجيل�بيئس«•

فال�cا��aبد^ بثبت«• .»بثبت �Xا«:� �لصو��»بكيد��

.»MZ �لعال«:� �لصو��»�لعال
+�صال ��قفا عن هشا;«•

مع«• .)1(»مع ���«:� �لصو��»يضجع^
	+�حرZ ها	

.»بأ� ?زين«:� �لصو��»Éزينبأ�.�البن Oكو��«•

.»بدJ�«:�لصو���»�ªن مستمعابد^لصالح«•

.�لوصل بهمز>»�علما«:و���لص�»^علما Oكو�� �بن عن �ثباته«•

:�لص����و���»��حق����ا �لقط����ع هم����ز> ب����إثر م����د*س����بقا �aت����وêفق����ا� لش����عبة«•
.»��حق �لقطع همز> بإثرمد*سبق�aتوê قا-� ب لشعبة«

•»waمريم ياÎير Kلصو���»�لسو�:»Lبمريميا«.

•»�Oaلصو���»خ�� قد مت ما بأ�:»cقد �Èخ«.

•»Îياناف� قدمام يرq�«يانافع«:�لصو���q�«.

.)2(»تهوال�ال«:�لصو���»تغوال �ال Oكو�� �بنعن«•

.»فحقْق كشفا«:� �لصو��»¨قق كسفايقد; �لفتح«•

.»ُقْفٍل ��[�«:� �لصو��»قدما لقنبلفعل ��[�«•

.� للجز;»تعتِل«:� �لصو��»تعت/ بالسوè ��ألعناè �سئل«•

•»a³; با
يتب�باa«:� �لصو��»لم يثب�صد	�� � لم«.
•»
�ال a«:� �لصو��»�ال[; �لكتببالفا�غ� همز>»بالفا ¿ال .من

)1(À .174ينظر
)2(À .175ينظر
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•»aاcبا Þs� لصو��»عل��0قف� �:»Â JاXبا«.

عال«:� �لصو��»عل0ينا
 ^�ال فخذ نقال«• .)1(»نقال

•»Cنشآs� bش ëª�Îيبتد�«:� �لصو��»يبتد«.

^2 حا�«• .� ^+ �أل
�a»حا- �أل��«:� �لصو��»�أل�Oبه لشعبة

ِشيَ�ِ«:� �لصو��»�ن)�� معا يرÎش�bضم«• xَضم�«.

.بهمز> �لوصل»�علمو�«� �لصو��'^علمو�عن �بن Oكو��«•

•»$
.)2(بهمز> �لوصل»صا�� �قبِل«:� �لصو��»^قبلمصيطر �شما; صا

•»w 
w �لوق����ف ع����ق����ل*�لفج����ر�ثب����اC ي����اa �ل����و� �»ن قنب����لمق����د;
ال من عجز��قل��لصو�� ^� تكو� : من صد ��يت

w �لفجر قِل« 
w �لوقف عن قنبِل* �ثباC ياa �لو� .»مقدٌ;

w �لgفر��«• a«�سكنا º�ياJَ«:� �لصو��»يا«.
•»
�ِْ�«:� �لصو��»بثالث �لوجو$ �د�^[ �.»..بثالث �

.»قصد� تكمل«:� �لصو��»صد�قتكمال من 
�� ��!ا�«•

.)3(»بال تنا�«:� �لصو��»بال ثنا$يصحب ختمه«•

w نص �أل	جو[> خاcة من �لj< ��لضبط w ثنايا �!ص �sحقق� ��ألخ� � �أل�� bوضعs� قبل هذين�
w ��169ل�قيم بد�ية من �لصفحة  Cحقق يستشهد ببعض �ألبياs� �� �»سة�	با� ��«� للت�ه� ��ð نقال

Cلصفحا� w .)موضعا�(�53�54�67)ثالثة مو�ضع(48�52: ^خطاa �قفت عليها

.^خطاa ��عليق ���وثيق: �sبحث ��الث

L شق �حقق� �قانة]»���سة«لم يقر���قابلة � L � �^نت تقر^ �!�ص� م�ا ل�يس منهجا بل �نك âد
� bمعقوف bعن �لنسخة �ألصل �قد جعله ب <
¢ تق�ديم ^ح�د«: تا	> ^خرÎ بb قوس�b �مث�ا� Oل�كبزيا

)1(À .176ينظر
)2(À .177ينظر
)3(À .178ينظر
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w Zال������������������������������������ øج�����������������������������������)a�
�À77»)�أل
w ��امش 	قم من:8قا� w باØ �لنسخ �ÓالZ م�ا)´(سقطت C
	� oل� C�	عل بعض �لعباÉ $دâ ثم �

ل w �إلحالة من �شا	> ^نها ww �ألصل بb قوسb ^يضا� فيُتوهم ^نها من �لزيا
�C لوال ما يست كذلك� �yنم�ا
 bفلم ^جد س�بيال مهم�ا تكلف�ت ��ب� �bيستعمل �لالمت Îكذ�� �^حيانا ^خر Ù Î> ^خر	نسخة كذ� عبا
sعرفة �لضو�بط �لo عليها ^قا; �sحقق �sقا	نة ��sقابلة� �لم يز
 تهميشه بما تتضمنه باØ �لنس�خ �!�ص �ال 

7 �لقا	¼� �^Oكر من Oلك تمث ال ح�Âتشويشا �تلبيسا :يال

من:�11 ��امشÀ78»..فإن�O(n(�بعد«• .)�(سقطت


	´ �لوجه �آلخر•^�}w{مهÛ ;عمو«À81سقطت منها«:�29 ��امش«!!. oما هذ$ �ل Zيُعر Ö �ال
ÖÖمنها �لسقط.

عن«• Àنصوs� إلما;{من جهة �نه�{...«À81به:�30 ��امش ُجعل�ت �م�ة:� قل�ت...يقصد ل�َم
bإلما; ب�ÖÖكرهاO 7 . �لالمت�b �قد ^6عت �لنسخ

jتلفÉ ألمرين jحد] �ستعمل �لالمت���Ê صفحة ��حد* �سطر  :

w �ألصل� ��ألخ� ,كر �لسقط)C(�أل�� ,كر öالفة �لنسخة 
«: sا	� oس�ائل �ل�s� بع�ض �^ nيع�
}Zفيها ��ال{�}aقد جا {a�
� �ق�ا� ع�ن»فيه�ا خ�الZ فيه�ا:)C(«:38قا� عن �أل�� با�امش»...^هل �أل

ال يف�رè ب�b �ظ�ائف �لقوس�s�� bعق�وفC(«b(س�قطت م�ن«:��39ا» با�امش � فأيقن�ت ^� �sحق�ق
:��لالمت�b �ال يرتب ترتيب �أل�لوية حاالCٍ ثالثة

w �لنسخة �ألصل.1 <
.�لزيا
> �لو�	

w باØ �لنسخ.2 <
7 �ألصل �لو�	 <
.�لزيا

.بb �لنسخ �ختالZ �أللفا3.5

w ^	جو[ته �لص�فحة• � ف�أين»س�أOكر:)´(:12«:� هم�ش �sحق�ق»ف�إنn س�أOكر«:78قا� �sؤلف
Öbلنسخت� bب Zالختال�.

w � 7 س�بيل ��مثي�ل � �®ا يؤªد ما Oهبت �cه من عد; تميs� Üحقق لوظ�ائف �لعالم�اC م�ا �âد$
�»)�(س�قطت م�ن:11«: بb قوسb �همش ق�ائال عل �أل��ج: من Oكر لسقطb �ثن�78bلصفحة نفسها 
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غ� Lد
 بش من13«: ي�a قا����ألخ� فال يتبb �لقا	¼ مقد�	 �لس�قط �ح�د�َ
$»)C(سقطت ^َس�قطِت:�
ÖÖمة �ألخ�> ^; �لشطر �هeل�.

•À w �بعض مسائله جاa تصدير �لوجه �sصد	 �م من جه�ة ^ن�ه �sنص�وÀ«:81عند قو� �sؤلف
�هللا«:30علق �sحقق برقم»;�إلماعن  يقصد �إلماc �لقاË �ح د ��لصو�� ^نه.»يقصد به �إلما; ���» 	�ه

.�لسبعة

•À �Ö«7ج�هر عليه لالقتصا	 علي�ه�هل �عيb هذ� �sقتص«:84عند قو� �sؤلف عل�ق �sحق�ق
هو ��الZ �8ائز ^+ خالZ ��خي�«:50برقم»�جه«لفظ  ما»...�لوجه 7 ��عري�ف �m �خر نق�ل �^ح�ا�

ال يقصد به �sدلو� �لقر�ñ كما»�جه« يظهر جليا من s� ;Ûؤلف ^� لفظلت�» بكال; طويل� ��,+  ههنا
ظن �qاحث� �yنما جاa �بن عبد �لسال; بلفظ �لوجه È���.فتأمل...�يريد ��وجب 


 فيهحb جاa �بن عبد �لسال; بنص من ��	 �!ث� البن ^ß �لسد�•:»w �جدC �/افظ قد نقل مثل�ه
w سو	> يوسف عليه �لسال; 7 ^ص�ل»...كتا� ��مهيد �تضح �جه �الستدال�� �يك�- �sحق�ق ^� úي�ل

w ��مهي�د ^يض�ا �� Oل�ك ^م�ر�  «��� ;Û 7 موطن w ��	 �!ث�� �لو ^حا� �لقا	َ¼ 
Û; �بن ^ß �لسد�
�O� لكO ثق فاضال� �ال يلزمه� �^ غ� ج�اa بك�ال; ل�م ^تب�b ^ص�له �ال معن�ا$� بوشتا.Zنص ��	 �!ث��

À«:��63امش�86لصفحة  w +ص ه�ذ� �لكت�ا� م�ا ي�/ w ما w كتب ��عريف لت�» aك�ر$«:58جاO
À w كتابه ��يس� �لو� بضم �لال; �حذZ هم�ز> �لوص�ل �هم�ز>:� فقا� عنه�205/افظ ^بو عمر� ���»

O wل�ك. �أل�� كوجه ^ß عمر�� ���الث �هو عند+�لو�� w �لعلة ^حسن �لوجو$ �^قيسها بمذهبهما sا بينته
w طبقاC �لقر�a �8زa �أل��� ص�فحة : �ق�ا� عن�ه.�7 �لس�طرw505 كتا� ��مهيد� كما Oكر$ �بن �8ز	+

.نقلت �!ص كما ^�	
$ �sحقق.»»°ت

w �لبسملة«:قا� �sؤلف• Zال��Ä	لو«À87$

�ئه�ا�Ö �ب�أ+:� �مر�^ w ^+× �لوجو$ ��الثة يق�د;
�جه يث�ÖË �^يّها يؤخرs Öن ^	�
 �الستيعا�� �Oلك بعد تقرير ^� �لبسملة لو	Ä ثا��ة �لوج�و$ بع�د �لس�كت 

� باsر�
 ��امش  ال صلة غ� ^� �sعلق جاa بنص من ��يس� w �لت«:قا� ���»«:��73لوصل� سمية �ختلفو�
w 6ي�ع �لق�ر�� م�ا خ�الwبb �لسو	� ف�g �بن كث� �قالو� ��صم ��لكساñ يبسملو�  bت	ألنف�ا� سو�

<aته� �لصو�� »»�بر�Q Cألصل كما سطر� w ما خ�ال«�»سو	تbبjيبسملو�«كذ� نقل �بنقله Qريف sا
*J�ألنفا- بر�«.
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�هللا• w هذ� �qا� من ^�ج�هa6�«À88خال� Z	Ä ببا«: قا� �sؤلف 	�ه Ä	ال +" ما لو� �
هو: ثالثة ما �� من ^لفا5 فيها ي�اa ^���� س�اكنة بع�دها هم�ز>� غ�� ^� قÂ �توسط �yشبا�u كما ^� بابه

w نفس �لصفحة با�امش  1/68:ق�ا� ص�احب �لكش�ف«:s�88حقق لم يتبq� bا� �ال ��الZ فيه� قا�
Zص هذ� ��ال+ 7 ��م�ز>�«:فيما w �لوقف Zال �ختال Ä	� <aف- قر� �a67 w �لوقف �قد �ختلفو�

.»»..�^ما قر�a> غ�$ فإنه +- ��مز>

�هللا• �»^%نب�ئكم«:� �لصو�� كما سبق بيانهÀ89»خالÂq� Z+ ببا� ^نبيكم«: قا� �sؤلف 	�ه
w«: ق���������ا� �sحق���������ق Cلق���������ر�� �لك���������ريم ثم���������ا» م���������ر�� w C
	�:

�m �خر ما �ثق به لفظا غ�� �للف�ظ �sقص�و
 م�ن»...� ��/ج�45 �يوسفs�� �60ائد>����15�49 عمر
+ر´ منه� ثم �� �sقصو
 ه�و ��qا� �ل�يس �للف�ظ�»^نبئ«��ال�Z حيث توهم ^� �ألمر يتعلق بلفظ  �ما

هو با� ��مزتs� bختلفتb فتحا فضما من �مة ��حد> Zبا� هذ� ��ال�.

•»Zيبخال	لوقف ببا� �«À89حقق با�امشs� �89 قا�:»bثن� w �مائت�ا� �	
C هذ$ �لعبا	>
w �ثن�b �م�ائo«:� ��لص�و�� ^� يق�و�»موضع«�جر»مائتا�«� كذ� عبا	ته برفع»من �لقر�� �لكريمموضع
�سيأ� Oكر هذ� ثم �� �sطلو� بيا� �qا� تعريفا �ما يدخل Qته من ^لفا�5 �ليس تتبع لفظ 	يب��»موضع

.ضمن �sلحوظاs� Cتعلقة بالفها	�

•� Z¤رL حقق �نقلُهs� 7 ما نقل � � ق�ا� �sحق�قÀ89»خالZ ق�الو� ج�اa ^جله�م«: قا� �sؤلف
w«:��98امش w �لقر�� C
�قنب ل«:� فا!قل �لصحيح لقو� �sؤلف»ثمانية �ستb موضعا�	 H�خال' 

� ينب9ل»بباF جاJ �جلهم w«لتعليق ^� يتضمن بيا� �qا�� �^ما قو� �sحقق بم�aÁ عب�ا	>� ج�اa ^جله�م
w»ثمانية �ستb موضعا ú:� لف�ظ �بعة مو�ضعفغريب جد�� �O لم تأC �ال غ� ^ن�ه Oه�ب �»aج�ا«Ù�

Zليست معنية با�ال.

c� C��O wاa«: قا� �sؤلف• Ä	� Zخال«À91حقق ���امشs� ب ¢�´ ق�ا� ص�اح«: �113 قا�
Zص هذ� ��ال+ c� C��O wا�a �ختلف �	Ä(: �136لقا	¼ �sبتد¼ فيما Ä	� ZخالØا�q� aمع �لق�ر�

نه نص úتا´ �m مزيد �لعناي�ة�� كذ� نقله �sحقق ��لعهد> عليه á�O)...يفتح �cاa^�»�خو;«w سو	> يوسف
gسy� إلضافة� aبا� فتح يا w غ� معn با�الO +,� Zكر$ �sؤلف� �هو ���صحيح� ثم �نه نص مند	´ نها�

w با� �لفتح ��إلمالة .خالZ يند	´
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À91w»خال� Z	þ Äبا	ين ��8ا	«حb قا� �بن عبد �لسال;• Ä	� Zهو خال 
� يتضح �� �sر�
فال �جه ,كر لفظ رف�وs�u»جاٌ	«جبا	ين ��8ا	 مكسو	 �لر�a بb �لفتح ���قليل� ���قليل مصد	� �بذلك


C هذ$ �للفظة«: w115 تعليق �sحقق با�امش 	�3Cلكم«� فعّد منها»مر� 	» جا�> �ألنفا�»	من سو.

w ^خطاa ��صحيف ���حري�ف� ^م�اÀ91»خالZ با� �sسÑ«: قا� �sؤلف• � �هذ� نقل مر معنا
úصw118 با� ��عليق ��امش ��sطلو� بيا� ��qا� �م�اw �لقر���»مسÑ«ي لفظ�� فإ� �sحقق طفق

Ñلفظ مس aحصا�ته من ^لفا�5 �ليس Q يدخل.

� جعله �sحققÀ91»)فرè(�ب«حيث حر£Z لفظ• �»Zيُعر«Îمة مر> ^خ�رeحق �ل w � فقد ^خطأ
w ��امش w س�و	> �ل�ر�ن �آلي�ة«:121حb قا� mقو� تع�ا w 
C هذ$ �للفظة مر> ��حد>	�41:Zيع�ر

قو�»...�sجرمو� w ال خالZ للعj> فيها»يعرZ«�لو ^نه يتأمل الستشعر ��طأ .á ألنه

s� 7حقق بيا� �qا� �ما ي�دخلÀ92» خالc� C��O Zاa من با� مص0«: قو� �sؤلف• � يفر�
غ� ^نه �كت" بأ� قا� ��امش w �لقر�� �لكريم«: Q125ته من ^لفاö 5تلفة� 
C مر> ��حد>	�...«.

.»با!م�ل:)´(�)�(«: �130 ق�ا� �sحق�ق ���امشÀ92»خالZ عند+ بالقص�ص«: �sؤلفقا�•
m� ال ^� يكو� حافظا لكتا� �هللا من ^هل �لر��ية ^� ^� يرجع�7 ح�ته �¨ثه عن �لصو���  فيظل �لقا	¼

w قو�  .»بالقصص«�sصحف ��sصا
	� cعلم ^� �لصو��

w �لصفحة• w«:93قا� w ���امش»هبالخالZ قالو� w �لق�ر��«: ق�ائال �148 ثم عل�ق C
	�
�O!من سو	> �sرسالs�� Cسد»�ب«� Oكر مو�طن»...مر��3Cلكريم  � �ه�ذ� م�ن ^غ�ر� �ل�وهم ���وثي�ق�

w سو	> مريم»ألهب«مقصو
 �sؤلف لفظ =|��لو�	
 مر> ��حد> yδ ΓÅωÅ7 s9Z$ϑ∏ äñZ$ h‹Å2 y—� ���الZ لق�الو�
�� bلنسخة ب� w � ��إلبد��� كما ^� �sحقق Oكر ^� � �هو �sصد	 يلهث�:)ه(حقيقa�Ìل�م يعل�ق ب�

.7 هذ� ��باين� �لو ^نه عمل باستد	��C �لنسخة �ألصل لرفع �للبس� �يأ� Oكر هذ� �ألمر

»w �إلبان����ة��لتس����ديد��لرش����د* �من����ه ج����ل ^س����أ� �إل�ن����ة«:ق����ا� �sؤل����ف•
À95حققs� امش� قا��� w162 :»)C(:قلت»�لتشديد 7 م�ن:� 7 �لقا	¼� �جب هذ� من �لتشويش

� ^� يقا	�� ف�جح �يصحح� �ُعرZْ ��حقيق يقä با	تفاs� èقا	نة للمقابلة  � �O يقابل 
 �ثباC مثل هذ��	^
w �ألصل ��طيa ما همش به .)1(�بتصويب ما

w �لصفحة)1( w �!ص���221امش104مثا� Oلك �:»+Âامش»للب�� Ã� �:»+بيا� ��طأ ��لصو��»للبص� ��
.� �ب �ألمر 
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+�" ^� ^ب�ا ش�عيب ��sذكو	 ه�وs� Z«À99د�غ�$ عن �لÜيد+ يق��Â حر^بو شعيب�«• ال �
غ� ^� �sحقق با�امش �Kبالسو 	شهوs� Zعر�s� +شعيب قائال �189لر�� ßهو ^بو شعيب ب�ن«: ترجم أل

nيفيÂيق� ^بو بكر �ل	يو� بن [^...«bل�ر��+: فأخطأ مرت� Kخ- علي�ه ^� ^ب�ا ش�عيب ه�و �لس�و bح
ß^ قا� عن bح� �Zعر�s� نه^ nيفيÂلصحيح ^نه شعيب»^بو شعيب«بكر �ل�� �.

w �لصفحة• �»�لف�ا	K^ق�ر^»«للفا	�K ح�b يق�و� ���» ��224امش �104مثل هذ� تر6تُه �
هو ^بو �لقاسم عبد �لعزيز بن خو�س�o ^ما قو� �sحقق ^نه K	س�ن ^��د ب�ن«:معلو; ^� شيخ ���» �لفا/�

فغلٌط بbّ بتا	يخ �ف�ا> ه�ذ� �لف�ا	 áK�O ل�م يتج�ا�[ ���»»377åتوÃ سنة ....ا	Kعبد �لغفا	� ^بوé �لف
Öفكيف يأخذ عنه �Cحينها ست سنو�.

بك«:نقل �بن عبد �لسال; نصا من ��يس�: �مثل Oلك ^يضا• يو
$ �cك�ر �^بو عمر� ��ز>^بو� �
w �آلية(ال يو
$ �cك� w �لص�فحة»....منه�ا نوته��)من �� عمر��Û74هما � 116�m �خ�ر Ûم�ه

� برقم هو شعبة� فأخطأ حb ترجم خ-s� 7حقق ^� ^با بكر هو ^بو عبد«:� قا��321لست ^
	+ كيف

»...�هللا بن مالك بن عبد �هللا بن يوسف بن سيف� كنيته ^بو بكر� ��جي> �Âs+ �!جا

•Ù �aٌعض �ألعال; ^خطاq تتخلل تر6ته� w � كق�و� � من �sحق�ق� ليس�ت م�ن �ألص�ل ال شك �
.»��$ عبد �qاØ ^بو عمر� ���»: قر^ عليه 6اعة منهم«: ��316امش �115لصفحة

بن«: �قو� عن �بن Oكو��• »...�ألخف�Ì^خ�ذ عن�ه ه�ا	�� ب�ن م�و=. �غ��$نسيم^خذ عن ^يو�
À90بن:� �لصو��!! �106�107 ��امش مو=� �هاتميم^يو� ثم �نه Oكر م�ن مص�ا
	. �ألخفش	�� بن

لعله يقصد �8زs��^ aجت �أل��� فينقص�ه ب�ذلك Oك�ر �لص�فحة �	ق�م:� قلت)³:1ية �!هاية(هذ$ �ل�6ة 
.�ل�6ة

w تر6ة ^ß �د��• � �لص�و�� ���225امش À104»�لس�و��Z	�Î �لقر�a> عنه �/س�ن«: �قو�
s� عتمدينs� ين	صدs� w w ³ية �!هاية Qت 	ق�م»�لصو�'«: ذكو	ين�,+ بالصا
� هذ� �قد Oكر ^� تر6ته

.�1489 ��لصو�� ^نها 1989

� ���239امش À106»قنب�لهو عم�ر� ب�ن عثم�ا� ب�ن«:�قو� عن سيبويه نقال من ³ية �!هاية•
.»قنÈ«: ��لصو��

^ß«: �قو� عن �إلما; نافع• �ب ن«:� �لص�و����102امشÀ90»نعيمةهو نافع بن عبد �لر�ا� بن
.»�� نعيم
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•À 
� �عب�ا	> �ألص�ل»ò< كتا� ��يس�� كتاب�ا حس�نا«:��51امش�85قو� عن �بن ^ß �لسد�
.»ò< كتا� ��يس� òحا حسنا«: ^�ضح

�Ìويxهم«:� ��لصو��»�<وهمقا	¼ ^هل �sدينة«:��75امش�87عن قالو� قا� �لصفحة•«.

w�7 تر6ة بعض �ألعال; قو� عن ��ز�G �من �هم �sحقق• 7 ^ن�ه �,+ ق�ر^ w سياè نص يد�
هو Lمد بن جعفر ب�ن عب�د �لك�ريم ب�ن ب�ديل«:�)ه C250(� �	�Î �/ر�Z عن �لÆ+)ه C291(قنبل

Gس�������������������������نة«�»���������������������������ز� Ãه 108ت�������������������������و«
À110 قبلهم�ا بأ[ي���275امش C? �بن كث� �ق�د م�ا��	د م�ن ق�ر�� فكيف ير�+ عن !!�ÖÂ ه ذ�

w كتب �ل��جم ^نه ماC بع�دهما بأ[ي�د �نقله غ� صحيحá �فÍ�Ã صحة ما نقل ��حقق  á�O �لصو�� �,+
cÎ.ه cÎ408 من قر� Êت و [Ï �� ��قصو� هو �سحق بن �`د بن �سحق] �بو Åمد �¿ز�� �ثم �$ �¿ز�

.ه 308

w �لص�فحة»���بن ها	«�Ã نفس �!ص �,+ يفيد 	��ية• � ترجم البن ها	�� فقا� +Æ110عن �ل 
سنة«�»هو عبد �لر�ن بن سعيد بن ها	��«:��276امش Êعم ن»ه 522تو $�] فكي ف ي ر�M �ب ن ه ا

ÐÐ$�.ماY قبله بثالثة قر

w �لصفحة• w �ل��جم قو� 	�Î«:ر صاحب �ألخف�ش�عن �بن �!ض ��289امش �112من غلطه
نص�لقر�a> عنه عرضا  �`د 	�Î �لقر�a> عنه عرضا«:� ��لصو��»ر �لشد��ñ^�د بن عبد �لعزيز بن نÝ بن

w ³ي�ة �!هاي�ة»��`د بن ن§ �لشذ��� بن عبد �لعزيز بن بدهن 7 	ق�م �ل��6ة )2/35(� ثم �ن�ه ^ح�ا�

.��3502لصحيح ^نها برقم

•À Îبن �8لند é بن«:��370امش 122قا� عن Lمد بن é � ^ب�و بك�ر�/س�bهو Lمد بن
بن«:� ��لصو��»...�8لند+ é � ث�م �ن�ه Oك�ر م�ن مص�ا
	 �ل��6ة»...��لند�� ^بو بكر ��سنLمد بن

À 7 �لصفحة من �لطبعة �لo �عتمد �لم ^جد فيها تر6ة من ���» �ذ� �لعلم��16يس� .� ��قفت

7 قنبل �هوال يثبتو�^هل مكة: قا� ���»«• � ���341امش À118»...�ما; ق�ر�s� <aكي�bقر�aته
�كيjقر�a> �لزين>7 قنبل� �هو اليثبتو$«: �لصو��� *J�قر L cما�«.

w �لصفحة• w ³ية �!هاية Qت 	قم 116تر6ة �/لو�» .�397 �لصحيح �697

w �لصفحة• 123wتر6ة ^ß عثما� سعيد �لÝير .�1347 �لصو�� ³347ية �!هاية Qت 	قم�
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�«:� �لصو����352امش À119»�6عهقر^ عليه فا	� بن ^�د«• .»�اعةفا	� بن ^�د

	�Î �لق��ر�C�a«:� �لص��و������43امشÀ84»���»ريف��لش���7	�Î �لق��ر�C�a باإلج��ا[>«•
� �لjيفعنباإلجا[> ���«.

•�ð� Îباإلج�ا[>«:®ا نقل�ترجم للجع�+ مر> ^خر C�aلق�ر�� Î�	7G��� يف�jل�«À122 
7 ص�ياغة �,ه�>»...عن	�Î �لقر�C�a باإلجا[>«� �لصو����373امش ^س�ند �لق�ر�c� �:»C�aته ^ب�·

.»ريف ^ß بد	 ����Gباإلجا[> عن �لش

w �لصفحة• ;
ú@ بن � �م�ر	�Î ح�ر�Z: �غ��$���Aقا� ^بو عمر�«:��400امش 127تر6ة
غ� تال�> عن ^ß بكرسما� قا� ^بو عمر�«:تصحيف �Ñريف�»...�سحق بن 	�هويه�لقر�a>^خذ عنه.من
.»�س�حق ب�ن 	�هوي�ه��ر�'^خذ عنه. عن �� بكر من غ� تال�*سما� Îصم	�Î حر�Z: �غ�$ ����

bخذ �لر��ية«�^هل �لفن يعلمو� ما ب^«�»Zمن»^خذ �/ر�èفر.

w �لصفحة• w معرف�ة»�سمع من�ه �/�ر��ú Z@ ب�ن �
;«: �401 ��امش 127تر6ة شعبة +,�� �
7 ما �قفت عليه aلقر�� :»;
ú@ بن � Zخذ عنه �/ر�^«C�aعند ^هل �لقر� èفر bت	لعبا� bب� �.

w �لص�����فحة• �س�����ماعيل : �������532امش 149تر�����6ة ^ß ������د�� �لطي�����ب ب�����ن
�حدÒ عن سفيا$ بن عيينة«:� �لصو��»� بن عيينة�حد| عنه سفيا««.

w �لصفحة• Ãمد �لكوL بن Ýق�ر^ س�ما�«:��550امش 152تر6ة مBل�q�� +Æع�ن �ل�...«�
»�bعن �بن مع Î�	Â '����ر Oبن °اهد ��لو�سطي ��بن شنبو�Âبن عمر� بن سهل عن شخص عن�ه�

�s»�^بو بكر بن مقسم سما� ZُÂمي�د��� ت w يُسمع ب�ه b6�s� ;Û w يفسد �/قائق �يأ� بما لم حقق
�� �لقر�J* سماÎ عن �ل MN«:� ��لصو��»قر^ سما�«�لقر��C�a كقو� »	�Î ع�ن �ب�ن مع�b«:� �ق�و�»...

L �لرجا- تعر' بقطعة مk «: يوهم بر��ية �لقر��C�a ��لصو�� �� عن ½Ó بن معj قطعة� ^م�ا 	��ي�ة»
7 �بن °اهد �m �خر ما جاa به� فالصحيح ^� �بن �8ز	+ قا� Zعنه �بو بك ر ب ن«:�/ر� '��� ��ر�

�¨ بن عمر� بن سهل Zبن شنبو��»...Õاهد ��`د بن عمر� �لو�سطي 

w �571 ���امش 156تر6ة ^ß �/ا	| �لليث بن خا� 	��ية �لكساñ �لص�فحة• � تs� Z�Âحق�ق
b6�s� ;Ûفيه uمن �لوقو 	بالغلط �,+ نبه عليه ���» �حذ aق�ر^. سمع من مالك بن ^نس �6اعة«: فجا

ق د غل ط �` د ب ن: قا- �بو عمر� ����«:� �^صل �لÈ;»�صم ��لكساñ �لصغ�ß^ 7 �/ا	| سلمة بن
L نسبته فقا- �Zلك جل nخر من �صحاF ��ديث: ن§ [M��] سمع م ن مال ك ب ن هو �لليث بن خا� ��ر
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ß^ 7 �/ا	| سلمة بن �صم«� ^ما عبا	>»�نس ��اعة] يكØ �با بكر 7»..قر^ � ق�ر^ فتوهم �� ���sجم
لو جاa بها �sحق�ق 
�� تص� �ال�سلمة بن �صم �sكË ^با �/ا	|� �عبا	> �ألصل ترفع �إليها; ��إلبها; Zر

.»قر^«�ب»تال«� ®ا بد� منها ^يضا فعل. تبديل

قر^ عليه يوسف ب�ن يعق�و� �لق�ا�«: ��575امش 157ريفيn �لصفحة�w تر6ة ^ß بكر �لص•
.»�لقافال�^بو بكر ^�د بن يوسف«:� �لصو��»�qاقال»�^بو بكر ^�د بن يوسف 

•
w«: قا� �sؤلف نقال ع�ن �ب�ن ^ß �لس�د� � ��لص�و�� كم�ا س�بق بيان�ه s�«106وض�ع�Oك�ر ���»
»sامش»وضح���� w w �لفتح ��إلمالة� �yضافة �m هذ� ��حريف م�ن �sحق�ق� ق�ا� «��� Cهو من مؤلفا�

w �لقر�C�a �لسبعة«: 137 .»هو كتا� جامع �qيا�

•w خالZ مقي�د ب�آيq� oق�ر> ��ألع�ر��Z �ال 
خ�ل»بصطة«�»يبصط«خالZ خال
 ��بن Oكو��
w سو	> �لرعد w ���امش..�82 ��لقصص�a30 ��إل¢�26لeمة يبسط غ� Oلك ®ا Oكر$ �sحقق m�178 

À110.

•Zخال w �À �ه�و �sق�د;� البن كث�� ب�b �إلظه�ا	يعذ� من يشاa�كذلك �لشأ� ;³
��إل
ُ��� فهو خالZ مقيد باآلية من سو	> �qقر>� �ال 
خل لeمة 114 �اليعذ¤ َ��بالرفع منيعذ¤ با!صب

غ� Oلك ®ا Oك�ر$ �sحق�ق با��امش ... �24,73 ��ألحز���21 ��لعنكبوC 129ر�� سو	> �� عم m�307 �
.��/رs� Zقصو
 قر¼ البن كث� با8ز;

�هللا �من �لشطط ��عيد•  قو� عند نظم �بن عبد �لسال; 	�ه
:> ^�ج�هفيه�ا ع�j«: 311با��امش w114 �لصفحة»مع ^aل هشا; ^
خال*بأ%نبئكُم ^aنزال«
ح�C ب�ه»...��ا» مثله مع �بد�� ��مز> ��ا�ة ي�اa. �لسكت مع ��حقيق ��مز> ��ا�ة: �أل�� �m �خ�ر م�ا

À 7 ��يس� .32هامش �لصفحة من �أل�جه �لعj>� �^حا�

لال;: قلت w نظمه �òحه� بل �� با� �لوقفقل�ال 
خل w ��الZ �,+ يقصد$ �بن عبد �لسال;
L باF حكم �aمزتj م ن ��مز> /مز> �هشا; ®ا ^خ/ من �بر�[ �لضم� �ه�7 �ن قر�� ����يت كما يبد

�نه] ��^كا
 ^جز; ^� �sنقو��ثم �» 	جعت �m ��يس� �مة ��حد* �ما يشمله من Ñقيق �تسهيل] ���خا- 
7 ��مز�ال يوجد فيه w كتابه �لشه�لعلD ^� ���» لم يتعر� qا� �لوقف 7 م�ا ص�يغ ب�ه»��يس��«>

o7 �لطبع�ة �ل� +تلف باختالZ �لطبعاO� �Cلك �حتما� بعي�د� فوقف�ت �!ص �sنقو�� فقلت لعل �ألمر
«��� m� د فيها ما نسبهâ مر�جعه� �ال� $	
w الîة مصا .Oكرها �sحقق
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ن .سبة �vص �� تيس� �� عمر� ����فا�عليق بنص بعيد عن مر�� ��ؤلف غريب] ��ألغرF منه

•Zخال À»^فئد>« �مثل هذ� ^يضا قو� عن w سو	 �ألنعا; �yبر�هيم ��!حل �138شا; C
� ^نها �	
7 �لقا	¼á فí ه�ذ$ ��sو�طن غ�� ��لسجد> ��ألحقاs�� Zلك ��لُهمز>� �هذ� ��با� من �sحقق �تلبيس

<
w معنية با�الZ �شا; بb �لقÂ �[يا �cاa بعد ��مز> س�وÎ م�وطن س�و	> �ب�ر�هيم� �ق�د قي�د$ ���»
.� �هو نص ^ثبته �بن عبد �لسال;»^فئد> من �!ا�«:��يس� بقو�

•Zخال w aðò«À+«�مثله ^يضا +Æ7 لفظ�ة 139لل w س�و	 �!ح�ل»ñðò«�^حا� �sحق�ق
s� Zو�طن با�الs� $هذ Ë> �!حل��لكهف ��لقصص �فصلت� �ال تع	سو Zحر Îسو 	ذكو.


	Î«�^ما«: قا� �sؤلف•^«...«À134 حققs� ظانا ^نه يقصد لفظة�� قا�»+ِ	
: 442با�امش�»^ْ
w سو	> �ألنبياa �آلية« C
�Ã سو	> �ألحقاZ �آلية�109 �111	 � ��sقصو
»�25آلية:�Ã سو	> �8ن�9

w �لفتح ��إلمالة»^
	يكم«��»^
	يك«غ� ما ظنه �sحقق� �هو لفظ Zها� ���الëال بك aبفتح �لر�.

لآلياC قو� عن لفظة قر�ني�ة ^نه�ا• ���امش»)ه(�)´(�)C(م�ن[ي�ا
>«�من ^�ضح ^خطاa ��وثيق
448 À135.

w خت�ا; بي�ا� �sص�د	 �موجب�ه• s� 7ظا� تقو+ �بن عب�د �لس�ال; �®ا úتا´ �m ��وثيق ��إلحالة
م ��ب ن Ùي حن ^حرZ ��الZ للعديد Ï بقو- م :À �s� wد �sنفص�ل � ���102الZ لق�الو� ����	+

À w با� �109خالZ �بر�هيم البن Oكو�� +	��� Zم«� �خالªيشعر«À106 w � �خ�الZ �ب�ن Oك�و��

	يكم«�»^
	يك«^«À134 aيا w Kلسو� Zكهيعص«� �خال «À143 Zالب�ن»^ئ�ذ� م�ا م�ت«� �خال

ن w À»مصيطر��«فس �لصفحة� �خالO Zكو�� 
.155/فص �خال

w �!�ص �sنق�و�• �من ^�جب ��وثيقاC آلياC �لقر�� �^يëها �ريُج �آلياC بذكر 	قمه�ا �بيانه�ا
�Ã ��وب�ة �/رف�ا�«: 108بالصفحة  �Ã �ألنعا; �/رZ �ألخ�� �Ã سو	> �لنساa ثالثة ^حرÙ� Z �ألخ�>�

�Ã �بر�هيم حر �Ã عس�ق �ألخ���� �Zح�ر Cلعنكب�و� Ã� �Zمريم ثالثة ^حر Ã� �Ã �!حل حرفا�� �Z
�s� Ãمتحن�ة �/�رZ �أل�� �Zديد حر/� Ã� �Zجم حر!� Ã� �Zحر Cيا	�,� Ã� �Zف�ذلك ثالث�ة. حر

� لم يبs� bحقق حرفا ��حد� منه�ا� �عب�ا	> ���» تس�تدG ��ريج �آلي�اC �بي�ا� �/�رZ»..�ثالثو� حرفا
w ��الZ من لفظ �تم Eال يدخل من»�بر�هيم«يÜ$ عن شبيهه�  258ما ليس بد�خل فيه� فهو�مش �sحقق
m�265 
w بيا� مكية �لسو	> ^�مدنيتها �Oكر عد � هو�مش Éد	 بها ^� تكو� فيما OكرCُ بد� ^� تكو�

.�ياتها
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•s 7 ^صيله �	�* صفته �أل�� توق�� w �ينب� sن 	�; �خر�´ �!ص بدعه� ^� يل�; بمنهج ��ح�د
w ��و�مش� ^�^� يضّمنهاتوثيق �آليا�C فله ^�  �ألستا�Z ^ما���أل�� ^فضل عند ^هل ��حقيق��É ½sعلها

7 بوشتا لآلياC با�و�مش من ^�� �لكتا�� فأحا� 7 �جه á�O خالف ما ^لفه �لقا	¼ من �ريج � فلم يثبت
� ��أل
+ من Oلك ع�د; جعل�ه لزيا
�ت�ه �sتعلق�ة w107 �لصفحة»�sحقق«ص �لسو	> �	قم �آلية ضمن �!

بتخريج �آلياC بb قوسb ^� معقوف�b فأثبت [يا
�ته ��وثيقية� �ظهرC كأنها من �!�ص� �Ù ليس�ت م�ن
 �«��� ;Û بن عبد �لسال; �ال من� ;Û»و ق�و� ع�ز �ج�ل" w �لال; aغم ^بو عمر� �لر�
^� :�ö Ï øó tƒ/ ä3 s9

É9÷�]4سو	> نو< �آلية[ ô¹#uρÈ/õ3ß⇔ Ï9y7În/ u‘.»�شبهه]48سو	> �لطو	 �آلية[

À140 7 �479من ��عليقاq� Cعيد> عن معË ��الs� Zقصو
 قوُ� �sحق�ق با��امش• تعليق�ا
�w �هو �لوجه �sقد;� ��الZ للسوK بb �إلمالة ^ش�ا	 �لش�اط  �O mل�ك«:باsوضع�b ق�ا�»نئا«��لفتح

ُمَال«: بقو� َهْمَزُ$ َمعاً ْر خ¤
َ
^ Îنَآ ِصْف Û w; �لشاط  Oكر �ال �شا	> �m ��الs� Zقص�و
�:� قلُت»َسَما ليس

ال يشمل ��الs� Zر�
 من نظم �ò< �بن عبد �لسال; َغَقل �sحقق نصا من غيث �!فع .ثم

w �لصفحة� شبيه هذ� ��لط� �ختالZ مقصو
 �sؤ• O áلك 491با�امش 142لف عن s� >òحقق
w حb عل�ق �sحق�ق ب�نص م�ن»كهيعص«^� نظم �s� >òؤلف �� حو� �لفتح ��إلمالة للياa من ³ي�ة�

w ��امش� ��لصو����!فع يتحد| عن �لقÂ ���وسط ��sد للحر�Z ��مس�ة� �ó�ª>� �!فعغيثكذ�
ق w كث� من �sو�طنهذ� ��لط من �sحقق يؤªد $
.و� �� �لرجل لم يفهم مقصو
 �sؤلف �لم يد	ï مر�

•Z7»ضعف«خال /فص بb فتح �لض�ا
 �ض�مه مقي�د بس�و	> �ل�ر�;� فم�ا ��� G�m �لتش�ويش
.À146Ö �516لقا	¼ بذكر موضع سو	> �ألنفا� با�امش 

•Cج�ر�/� Zمقي�د ¨�ر 
w �لف�اa ��ال aا�q� ;³
� w Zال���tΒ uρöΝ©9ó= çG tƒy7 Í×⊗√ 'ρπsù� �Oِك�ُر
7 �لقا	¼ Äلقر�� �ه يشو� w aلفا� w aاq� ;³
.À153 �554 ��امش. �sو�طن �لo تضمنت �

" بملقياC ق�دما �mخالطهممن بد�ية �qيت�': قا� w162 �لصفحة 602با�امش• ��ب�ن °اه�د:
^علم" ��ألهو�[+� فصد	 ,لك م. ��هللا Cسقط .ن

:قلت

.� 	جعت �s� m½ فوجدته جعل �خر �!ص �لساقط معقوفا� �لم ^جد قسيمه �أل�� بد�ية �!ص

.»خال�هم«:� ثم �� بنقله أل�� s� ;Ûؤلف Qريفا á�O �لصو��
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� �حق �!منمت�b»:من بد�ية �qيت«: ^� تكو� نقطتb»من بد�ية �qيت«� �حق �لفاصلة �لo بعد قو�
ÂQ �^ ��^ نقو� منs� ;Èل� " :Cهم بملقيا
^علم":�m �خر$..." خال ".��هللا

منقولة من خ�ط ي�د« ^هميتها �^حقيتها بصفة �ألصل 	غم)^(�� �qاحث بوشتة ^[�ييط لم يو� للنسخة
ما تستحقه من �لعناية �yمعا� نظر خال� �لرقن� �لو ^نه ^حس�ن نقله�ا ألغن�ا$ Oل�ك ع�ن مقابلته�ا»�sؤلف

7 �لعكس من Oلك� �ههنا �شا	> �m نسخ Oكره�ا بغ �ها� �Ù مقابلة لم تز
 �!ص تنقيحا �ال تصحيحا� بل
s� wقابلة� ^قصد �لنسختw)1(b شق ��قديم 7 نس�خة)2()[(�)
(�ال âد ^ثر� �ا $
� كما ^نه Oك�ر �عتم�ا

ع ò wيط�b توجد باsكتبة �لوطنية بالربا¦� ��,+ ^علمه حسب م�ا �قف�ُت bتيها �الثنت�	لي�ه م�ن ص�و
 ��q� �^ كتب�ةsلقيم با� » öتلفb ^� بها ب�� كب��� �ال يتوفر منها �ال �لصفحتا� �أل�� ��ألخ�>� �قد ^كد

.w �ألصل

7 �جه ��ص�وÀ ^� به�ا �ي ا�تj �ثنت j �من حقوè �نصاZ �بر�[ �لضم� �yنصاZ �لنسخة �ألصل
:�a عن سبب �غفا�ما من طرZ من �عتمدها ^صال� ^تسابالغÚ �ألهمية

Ù«: �أل�� قو� �sؤلف.1 � �m �خ�ر م�ا»...لم يقع �يعا� مو�ض�ع ���الZ ألن�ه ب� منه�ا مو�ض�ع�
.)3(�ستد	ªه

w تصدير قا� �ئْتوê من ��a7 aÁsتوê لشعبة.2 يقو� جامع هذ$ �أل�	�L èمد بن عبد«: ��انية قو�
w قر�a> شعبة �aتوê فألفيت: �لسال; لطف �هللا به 7 هذ� �qيت )4(»....تأملت ما كتبت

L عمل ��احث بوش�هذ� � ال �ثر .���ييطتاÛا

.�لفها	�: �sبحث �لر�بع

من»�sحقق«عن �لفها	� �لo ^خَذ�Cَ من �لكتا� ^كó من نصف صفحاته� �^[يد من ضعف ما للنص
�C(صفحا�	�207لفها � :� ^قو�)صفحة 376لكتا� صفحة من ^صل

À :179قا� �qاحث

w �لصفحة)1( s� wخطو¦ �,+ ��ذته ^صال� �^ش� ��cه«:9قا� 
7 �!ص كما �	 ^ما فيما يرجع �حقيق �sخطو¦� فكنت ^عتمد
 Zر¨)^(Îلنسخ �ألخر� Øنته ببا	مقا� �:)�(�)´(�)
(�)C(�)](�)ه(«.�^� �
w �ألص�ل كم�ا �	 �قد تبb ^نه ل�م ي�أC بم�ا

bنة بالنسخت	قاsلك�O 7 ال âد تذييال ��حد� يد� w عمله� فإنك ال ^ثر �ا +�]� ��
 .
w طبعة �أل�قاZ ترمÜ$ للنسخة)2( 7 قو� �نه �عتمد نسخة)[(لم يذكر � ^ب· �)
. للمقابلة)
Fسة عj سطر�)3( w 	سالo للماس� .^خذ هذ� �الستد	�ï من �لصفحة
Fسة ^سطر)4( w.
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»Äرتبة �أللفا5 حسب �لفرs� لقر�نية� Cفهر� �آليا«.

»فهر� �آلياC �لقر�نية ��أللفاs� 5بوبة فيها«

.�لم ^تبb معË عبا	�ته 	غم تكل- ,لك

�طلوF بيا$ باwF �لقر�� �ه�»	يب«بع �qاحث لفظتَتَ•��م»	يب«  ا يدخل مع�ه با�عريف �بذكر
� ال م�	 Cا من �لصفحا Gمª� غ� مطلو� .من ^لفا�5 فأخذ منه هذ� جهد�

w لفظ• �^خذ منه Oلك ثما» صفحا�C 	غم ^� �sقصو
 بيا� �qا� �ªش�ف ح�د$»a6«كذ� صنع
.6عا �منعا

w �لقر��«:�sجر�	� ��ð يغنيه ^� يقو�»�!ا�«تتبع لفظ• �عجب�ُت�»لفظ �!ا� °ر�	� حيث �قع
w ��الZ»��نا�«كيف ^�	
 لفظ  .À293.� �ليس 
�خال

$Z��ال �جه ,كر• mƒr&$ ¨Β(#θ ãã ô‰ s?7 w �لوقف Zمع ��ال �a�¢> �إل	ما��من سوñللكسا.

w سو	> �ألحقاZ»ينذ	«تتبع لفظ• .w �لقر�� �ه� 	غم ^� �sقصو
 من ��الZ حرZ ��حد

�إل¢��a �ال ي�دخل ه�ذ��/61م�ن �آلي�ة»�سجد��«� �لفظw/33 �/جر �لو�	
»^سجد«Oكر لفظ•
Oُِكر شاهد  w �مة ��حد>� �yنما bتفقتs� bمزت�� Zخال w للتمثي�ل بم�ا»^^سجد �sن خلق�ت«�لشاهد��

q� wا�  .يدخل

•Zكر حرO»لإليما� +
غ� مقصو
 با�الZ»ينا .من �� عمر��� �هو

•w 
	+«�»^Qاجوننا«�»	Q«�»�aسû«�»يعذ�«�»يبسط«�»يامرªم«�مثل هذ�^«... 
w ^غلبها �Ã تعليقاته �لo ^خطأ ½s� w <
لآلياC �^جز�a �آلياC �لو�	 . فظهر ^� �qاحث �ضع فهرسا

a6 م�ن»سوa«�لفظ»جاa«تتبع لفظ• w ال ي�دخل �للفظ�ا� w �لقر�� �ه� �^ي�م �هللا bبضم �لس
� � بل Zال�� 
�»جاa ^جلهم«sر� �ال«�بابه� aلسو�«.

�فهر� �ألعال; �فهر� �ألماكن ��لقبائ�ل ��لطو�ئ�ف� فل�م ^تب�s�«bصطلحاC �لفنية«�عن فهر�
 Z7 ^ح�ر h فهر� á�O لم ير�u ترتيب ت%� �أللف�ا5 
�خ�ل �لكت�ا�� �ال ترتيبه�ا معيا	 ترتيبه sضمو�

.�sعجم �لعر÷
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م w)�348 347(ساحة صفحتb �^خذ منه فهرُ� �ألشعا	 Caج�ا oلش�اطبية �ل�� C7 ^بيا � �شتمل
� �هما Kلفا� m� نسبهما b7 بيت� �Zمن ��ال 
�تعليقاته �qعيد ^غلبها عن �sقصو � �نما هم�ا م�ن ليسا

+Â/� nبن عبد �لغ é q�19�20Àيتا�(. �لقصيد> �/Âية ألß �/سن  Qقي�ق93من �لقص�يد>�
.)توفيق �لعبقر+

w م½ �أل	جو[>«:ثم قا� <
� �Oكر سبعة �ع�jين فجعل �لقرn$ �لعظيم تاسعها� À349» �لكتب �لو�	
غ� ترتيب لم تتضمن �أل	جو[> عنو�نا ��حد� من Oلك �ه .عنو�نا من

� سما$ غ� سابق معيا	 لل�تيب � ��لصحيح ^� يسÑ جر
� من w فهر� �لكتب �لو�«ثم �ضع فهرسا <
	
>jل�«À350 :عنو�نا� ^��ا bص دير«تضمن نيفا �ست�� � ��ش�تمل ه�ذ� ��8ر
»�بر�� �لضم� م ن ���

ò w< �أل	جو[> O 7كر$ C7 ما لم يؤ .)1(^يضا

"و �sحقق 7 حا� تز( ما Oكرته من aفجا �Cوضو�s� قيمة �^بلغها ^ثر� فهو فهر� �	ما ^هم �لفها^�
s� 7باح�ث ��قيق�ة لعل�م"و� بعيد� �Ã صياغة ترسم ح�د�
 �ط�الs� uحق�ق عما ^	�
$ �sؤلف �قصد$�

w �لصفحة  :�373لقر��C�a قا�

•»Ä	لبسملة لو� w Zمن»��ال هو�77يبد^ ��� عم ر�� �yنما HÂ �لوص ل ل و تصدير �لسكت
.�77ليس96^ من �لصفحة� �ليس لو	Ä فقط كما توهم عبا	> �sفهرِ�� ثم �نه يبد��بن Îمر

•»bت	لسو� bلسكت ب� w Zبالصفحة96بالصفحة»��ال 	�98 ��لصو�� ^نه مذكو.

w ��مز ^�� �مة �حرs� Zد �خرها«• Zال��«�ëم�ا ^ي� �
ال تفيد �sعs� Ëر� Zصياغُة هذ� ��ال �
لو ^نه قا� Zبيا� ��ال :M����.خال' ��د ��نفصل لقالو$ 

7 ��م�ز«متجا�[�»خالZ �إل
³;«قل بعد هذ� �m ثم �نت• w �لس�كت 
خ�الZ«�»خ�الZ خ�ال
w �مة bتفقتs� bبا� ��مزت w w �لص�فحة»هشا; w �ض�جاu �!�ا� I�103هما +�Âq� Zخ�ال� �

w �لصفحة s�104جر�	 بالصفحة w با� يشعرªم� +	��� Z�106 �خال .

� L�cÜ �لر�J �لساكنة مع �لالc:; مطلق� فاألنسب ^� يقو��»خالZ �إل
³;«�قو� �.خال' �� عمر

w تليb ��مز«� كذ� قو� Zألعنتكم«: �; مطلق� ��ألنسب ^� يقو�»��ال L MNخال' �ل«.

�ق)1( Àهذ� � �ع�ن �ب�ن ��8ز	+»6اq� uيا�«:351د �	
C ^سماa مؤلفاC �مؤلفb بغ� �للفظ �لصحيح� كقو� عن جامع �qيا�
À353:»بن �8ز��«À Z�355 �عن �ألقر�¦ ��لشنو:»Zإلفر�¦ ��لشنو�«À O w; ��نك�يس 
;«:�357 �عن ��	 �!فيس w

À»��نكيس .»��>^نبا$ �لر«:�360 �عن �نبا$ �لر��>
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w �إلمالة�«: �مثل هذ� قو� Zال���C�aا�� Zخا� ���حقيق ��لتسهيل� ��ال
w �إل Zال��...«

^ 
��«عجب صيا³ته للخالZ ق�و� ع�ن� من ;³
� w w»)[ين�ا(w [�+)ق�د(خ�الZ �ب�ن Oك�و��
. w«......158 �ظها	 
�� لقد ظلمك«: �375لصفحة

�سة«�خطاJ: �لفصل �Ýا��� Fبا«.

m� تأمل�ةs� C�aتأني�ة ��لق�ر�s� تابعةs� نتقيتها بعد� Cسة من ملحوظا�	7 فصل �� » م�ا: صنفُت ما
Z	عاsما يتعلق باألسلو� ���عب�� �ما يتعلق با� �aناq�� نهجيةsيتعلق با.

.�sنهجية ��qناs� :aبحث �أل��

w �لصفحة ��اسعة Û;»تصميم �qحث«عر� �qاحث 7 هذ� �لعر� �� �:

:قا� �qاحث

 ��	�سة: �qا� �أل��«•

:تمهيد �فصلb: �يتكو� من

لفحو� عs� Âؤ: تمهيد

w ��عريف باsؤلف �فيه مباحث: �لفصل �أل��

 ��عريف باأل	جو[> ��لj<: �لفصل ��ا»

 تمهيد.

 ��عريف بإبر�[ �لضم� من ^¢�	 ��صدير: �sبحث �أل��.

w ��حقيق: �sبحث ��ا». .�نتq� ;Û Jاحث»�صف �لنسخ �sعتمد>

ل 7 ^� ^نقل عر� �qاحث ¨ث«�حرصُت 7 �لوج�ه ��لعب�ا	> نفس�ها»هتصميم �sتعلق ببا� ��	�سة
w �لكتا� �sطبوu �لصفحة C
h عب�ا	> م�ن9 كما �	 
�� �ض�افة عالم�اC �ل�ق�يم �ال تع�ديل موق�ع �

:صفحة �لكتا�� cتبb للقا	¼ مغزÎ ��عليقاC �لo صغتها قائال

عص«: Oكر �qاحث موضوu ��مهيد �أل�� حيث قا�• فيم�ا»تمهي�د«��كت" بعب�ا	>�»ر �sؤلف�حو�
غ� عنو��: �Éمل �ختيا	 ^مر ��حد.+ص تمهيد �لفصل ��ا» .عنونة ��مهيدين ^� ترªهما معا من
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•wح�د منه�ا� ��ك�ت��� h uها �موض�و
ل ما يشتمل عليه �لفصل ��ا» من مباحث بذكر عد فص£
h ��ح�د»مباحث�فيهw ��عريف باsؤلف: �لفصل �أل��«:سابقه بأ� قا� uها �ال موض�و
� فلم يذكر عد

.منها

•w»ؤلفs� Âص:13بد�ية من �لصفحة»تمهيد حو� عQ ر �لف�> �ل�o �ش�ها �ب�ن�لم ^جد عبا	>
�O Ãلك فو�ئد ^همها عد; �
خا� ما ليس من عÂ$ فيه� �قد حصل بع�د; ح�Â [م�ن حي�ا>: عبد �لسال;�

.ك �ألمثلة ��لشو�هد�sؤلف كث� من �لغلط كما تشهد بذل

7 ^كó م�ن ص�عيد«:�Ã هذ� ��مهيد ^يضا قا� �sحقق• C�	غر� °موعة من ��طوs� Zك�ر»عرO �
:�qاحث

.�13لصعيد �لسياK �لصفحة.1

7 �لسالطb �لصفحة.2 .14 �تآمر �لعبيد

.�14لصعيد �لعل) �لصفحة.3

.�17لصعيد ��يn �لصفحة.3

w عرZ عÂ �لشيخ Lمد بن عبد �لس�«• Kال; �لف�ا�jا» ���ال�ث ع��� bلق�رن�bج�ري��..«
À147 7 ه�ذ� �ألم�ر ف�إ� ^غل�ب �sؤلف�ا�s� Cذكو	> �س�تدالال aلرجل� �بنا �Âال يكو� قرنا� ع �

ال يدخل ضمن عs� Âؤلف .�لنشا¦ �لعل) �sكثف

^¢ بما يثبت نسبة�� صنعة ��حقيق تفر� ^� يأ� �sحقق �	 ��ص�دير الب�ن عب�د �بر�[ �لضم� م�ن
 �Kبما ½قق عنو�نه�لسال; �لفا� oمبحث مستقل ض�من مباح�ث �^لفاظه �ل w 	ªب منها� �يكو� Oلك

خال با� ��	�سة من  ��لفصل �sتعلق با�عريف باأل	جو[> ��لj<� كما����� Fتبع�ث بيا$ �ألسبا oل��
w �لص 7 قو� Q 7قيق �sخطو¦� �حb تقف �هذ� ما جعلn ^قو; بد	�سة �Qقي�ق ه�ذ�«:7فحة�qاحث

�a م�ن ����q�� Gو�ع�ث �sوض�وعية»...�لكتا�� بالقد	 �sستطاQ �uت ^ستاOنا w �لس�ابق ال يظهر لك
.��لعامة ���اصة

Zك ر: �ينب� للمحقق �هو يعرفنا باsؤل¤ف ^� ي�ذكر �sس�� �,+ س�ا	$ ص�احب ���أcف� �م�ن Oل�ك
Yال�لرحال� � ما للرحلة�عند �لقدماa خاصة� من �ل�Ý	> ��إللز�; ��لZj ���نويه� �للشيخ �بن عب�د�
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7 ^سبابها �تو�	ها �ما �ل�ت ��cه Zعد>� توجب 6عها �ترتيبها ��لوقو Cحال	ه �هللا �	 Kلسال; �لفا�
 w .بوشتة ^[�ييط»
	�سة«h ��حد> منها� �ال ^جد شيئا من Oلك

q� لم يتعر�� w �m �لعالقة بb �بر�[ �لضم� من ^¢�	 ��صدير �مثيله ®�ا ^ل�ف»با� ��	�سة«احث
�wm فن ��صديرá �ليس ألحد ^� يد£s �^ Gحمد بن عبد �لسال; سبق �الخ��u ��إلبد�u في�ه� ب�ل  ُس�بق

w ��ال��Z!ظم ��لش �Lر< ُعل�م فيه�ا با!ق�ل ��للق�ن ^نه�ا Zر��/ a�
�Ã ط�رè �أل ��gف� �
ل ��ع�د
7 �ج�ه w �قتص�ا	$ w ��قديم ���أخ�� ��ð للمقتÂ �قتفاa ��تباu للشيو� ال úيد عنه للمستوعب نهج

7 �خر .��ختيا	$

ب كث� من �sباحث �لo ينب� qا� ��	�سة ^� يتضمنها� تتعلق با!ص �sحقق منهجي�ة: �6yاال ^قو�
� . تعريفا�موضو�� �باsؤل¤ف تر6ة

.�ألسلو� ���عب�: �sبحث ��ا»

Îستوs� من خال� تعليقاته بعض مالمح Cقد ظهر�:

•»bسلمs� 
Qظ بها ^مة سو�همتد�ين علم �لقر�a> ^فا �w �ثمر> هذ� �الهتما; ��8هدفائد> لم تمث�ل
.À5»�� �لقر�a تjبو� مز�يا �للغة �لعربية �قو�عدها �
قائقها

•»� bمن ب �ð� بة �,ين ساهمو�	غاsC�aف علو; �لقر�cتصنيف تأ wلقر�نية�...«À6.
مع«• � بر��ياتها �sختلفةعبا	> عن ^	جو[> من نظمه .w«À6 مسائل �جو$ ��الòZحها
w علو; �لقر��«• .À6»ال يستها� بها�� مؤلفاC كث�>
ö wتل«• 7 شيو� ^جالa عظا; �� �م �qاu �لطويل جعله�لaÌ �,+ف �لعلو; ��لفنو�� �تتلمذ

w علو; �لقر�C�a �لقر�نية .À6»يؤلف كتابه هذ�
•»�uستطاs� 	قيق هذ� �لكتا�� بالقدQ� سة�	قو; بد^ nناهذ� ما جعلOت ^ستاQ	كتو��«À7.
•»Cóلقالئلك�Cالضطر�با��«À13.

•»�b7 �لسالط مع�تآمر �لعبيد .s�«À14و� عبد �هللاكما فعلو�

•»w عشعرZ عÂ �لشيخ Lمد بن عبد �لسال; wر��لقرنb ��ا» ���الث نش�اطا علمي�ا مكثف�ا
À14.»��آcف�تكاثرC من خال�ا 6يع �لفنو�� 
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�Lاض�ن�ن�ت عب�ا	> م�د�	��الجتماعية �تعلمت� ألنهاتربت �ل�jئح�من خال� هذ$ �لز��يا«•
.À.17.»لل�بية ���عليم

»7 ح�د تعب�� �ب�ن ��طي�بمن ^عظم بيوتاC �الندلس علما �مر�a> ��جاهة �	ياسة� �قد �نو�«•
À18.

:Kد�من ^فر�
 ^¢ته�«•

.À19»�بنه Lمد عنهسوÎ قا�Lمد عبد �لسال;� لم نظفر بaÌ عنه� ���$ ^بو

^"اq� aال
 ��sا من �لصدÎ ��,يوuيتضح !ا ^� �لشيخ قد خلف مد	سة«• .À27»غربي�ةw 6يع
.ما�O �اÖ: قلت

•»�a�
w �أل Ù �لطريقة �sث0 bنت طريقة �للمطي� �Oy� ل�كO حتم�ل ج�د� ^� يك�و�s� ف�إ� م�ن
�جع)1(C�aا� �لقر�° w م�ن�ال �� �جا´ بن [ل�و �للمط�ي� �ه�و. �m �� هذ$ �لقبيلة �ا باu تا	يB عريق

w �لق�ر� ���امس قبيلة sطة� �� قد ^سس مد	سة من ^قد; مد�	�  �لقر�C�a �لقر�نية� �Ù مد	سة ^كل�و
.� �ال ^عرZ �ذ� �لÈ; سياقا يناسبهÀ27/28.»��جر+

�هللا«• نسب^ضف �O mلك.)�ð�)À()2 مهتما بمعرفة �ألنسا� �لقديمة �خصوصا منها نسب 	سو�
.À38»..^¢ته ��ئلته �لفاسية

. �sعا	s�� Zعلوماs� :Cبحث ��الث

w ص�حتها� �م�ا ص�ح منه�ا كث 
 صياغتها �qاحث� Qتا´ �m ��ثبت ��!ظ�ر�^ oل� Cعطياs� Ù <�
ال يفسد معناها w قالب Nيصا �^ m� ´تاú:

�«: قا� عن �بر�[ �لضم� من ^¢�	 ��صدير• w �جو$بر��ياتها �sختلفة^	جو[> من نظمه مع òحها
�Zال���aلقر�� bقية ��جو$ ��صدير بjغربية �� �لs� منها aسو�«À6$م�ه م�ا ل�م يتخ�ذÛ يفه�م م�ن �

الZ �أل�ج�ه�� الZ ب�b �لق�ر��a ب�لموضو� �بر�[ �لضم� من ^¢�	 ��صدير á�O لم يتعر� �sؤلف للخ
.^� للر��+ �لو�حدللقا	¼ �لو�حد 

ل)1( .»يكو�«�كذ� كتب �sحقق بالرفع� ��لصو�� ^� ينصبه خ��
�عظم] ��عز ��كرc: قلُت)2( 'Ù�.صÞ �هللا عليه �سلم] 
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w كث� من �sجاالC �لعلمي�ة �sختلف�ة �Oل�ك«• � ��لس��> ��لفق�ه ��فس�باإلضافة �m مشا	ªته
��
À7/8w»�غ� Oلك من �لفنو�...��/سا� ��لفلك ��/ديث ��آل � لم يأC بم�ا يثب�ت ه�ذ$ �sش�ا	ªة

� ^� �ثا	 �بن عب�د �لس�ال;� �sت�وفر منه�ا ¨§ �جهد+ �sقل nا ^�صل® � �sجاالs� Cذكو	>� ��,+ ^علمه
w علو; �لقر�C�a �لقر�نية �� Cð	مشا �
�Oفا� �ال ^علم ^حد� قا� بس�هم �ب�ن ��sفقو "و� sباحث �للغوية

w ��فس� ��/ديث ��لس�>  ...عبد �لسال;
•w ò w< �8ز	ي�ة«:^�À30»مؤلفاته: �sبحث ��امس«Oكر م�ن مؤلفات�ه»�لفو�ئد �لس�نهو	ية

s� wسألة Qقيقا للنسب �� �مة ة �لصحيحة لع�/ ب�ن �/س�ن 	�ه �هللا� ��/ق ^نه ليس البن عبد �لسال;�
.)ه C913(�لسنهو	+

تنوير �/و�لك من ^	جاa المية �بن مال�ك«: حيث قا� �sحققw35 �لصفحة�96شبيه هذ� �إلحالة•
Kحمد بن عبد �لسال; �لفاs..«� � �لم يذكر هذ� �لعنو�� ضمن الîة مؤلفاC �بن عبد �لسال;� فهل يكو�

.مؤلفا ��حد�Ö ^; هما تأcفا� �ثنا�Ö» مالك �	شا
 �لسالك �m المية �بن«

7 معتقد �sؤل¤ف ��سم ¢�ئر$� �yنا• ;gألح� èطال�للباحث �لعل) ��ثبت� ^بلغ ��ثبت� قبل  �ينب
 7 ال يقبل �/مل Kد سبيال �m �/كم بأشعرية 	جل ^� �ع��� �ما �O mلك �ال ^� يÂ< بذلك تúÂا ال

úُك�م بأش�عرية عد> معا�� ^�^� تن 7 �خر� ^م�ا ^� طق بذلك مؤلفاته من خال� 
فا�ته ��نتصا	$ sذهب
ال يقو; 
cال تطم P�cه قناعة �qاحث �موضوعيته �ال ^	úي�ة)1(	جل لكو� شيوخه �نو� ^شاعر> � فهذ� ®ا

Cهن �الستدالال�^� Cشيوخه من ^بعد �الستنتاجا Zجل �صو	 Z¼� كذ� �لقو� بتصو	ت�ا´�)2(�لقاú ب�ل
 nنب�c أم�ل ��!ظ�ر �لس�ديد��� my� ش�يد	س�بيل  ïسلو my� ن شديدª	 m� aإليو�� m� بيا �علميا
�ألمر ^

7 ^شد �لسند í7 ^م½ �لعمد �يت ï7 �لعقيد> �7 �لسلو .)3(�/كم

w با� ��	�سة �لصفحة• ò wحه تأثر$ بمصنفاC مرموقة«:49يقو� �qاحث �مش�هو	> كما يتج0
:w ميد�� �أل
� ��للغة من مثل

�Kمدين بن ^�د �لفا ß^ حمدs يب �نزهة �للبيب�	فة �ألQ.

.L«À41�42مد بن عبد �لسال; �لفاK �مذهب �ألشاعر>« ينظر ما كتبه �qاحث Qت عنو��)1(
)2(O À44:»wابوشت.قا� ^� �لش�يخ �� متص�وفا ب�ال ^سماa �! ص0 �هللا عليه �سلم ��ألحز�� Oلك ��/ق ^� �لفاK سند مهم

.»شك ¨جة ^� ^شياخه �نو� يوصفو� ب%عة صوفية
w �لصفحة)3( w هذ$ �/قبة من �لزما�^6عظل �sغا	بة«:41تأمل قو� ��لفاK ظل كسائر �sغا	ب�ة«: �قو�»7 �لعقيد> �ألشعرية

.»,لك هو �عتناa شيوخه �تالميذ$ باألشعرية^شعريا� ��sؤيد 
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ò w< �ألجر�مية� البن عجيبة ��طو�»� .�لفتوحاC �لقد�سية

ò w< خطبة �لقامو�� أل�د بن عبد �لعزيز ��ال«� .»فتح �لقد��

�ذ: قلت w �!ظم �òحه ال ^جد فرصة تس�مح بوشتا ���ييط$ �sؤلفاC �لO oكرال ^جد ^ثر� ��حد� � بل
q� wيت ���الZ م�ع Oك�ر 7 �إلÉا[� حيث ينظم ^Kز ò w< �بن عبد �لسال; �,+ Cؤلفاs� $بذكر هذ

ال ينZÂ 	�ه �هللا عن هذ� �!هج قد	 ^نملة w �لj< بذكر موجب Oلك� .صاحبه ��sصد	 منه� �يعقبه

ب ال�� �,+ ^جز; � �هو تصّوٌ	 ^ّصله �بن عبد �لس�ال; يفرè بb نوعb من ^حرZ ��الZه ^� �qاحث
� مؤلفا �خر مستقال� �هو ما سميته 
�فع عنه �فّعله á�O ^خ0 �بر�[ �لضم� من ^حد �لصنفc �bجعل�»cتما�


�	 �لنش»�بر�� �لضم� m� رجا �^ bفcحق�� �حق ��أsحريا با �gةر تبا�� ف�ª��s� و�طن�s� ق ^� ي�ذكر
áبن عب�د �لس�ال; نفس�ه� ;Û 
��لo خصها �بن عبد �لسال; بتأcف مستقل� �ال سبيل �O mلك �ال باعتما
�هو مضمو� ^حد �الستد	�كb �لثين تثبتهما نسخة مؤسسة عال� �لفاK �ل�م ينتب�ه �cهم�ا عم�ل بوش�تا 

w ب�ا� ��	�س�ة sجموع�ة م�ن ^[�ييط� �شاهُد ما Oهبت �cه من �ختال¦ �ألمر q� 7احث ���	� Oك�ر$
w س�ياè يفه�م من�ه ^نه�ا م�ن حر�Z ��الZ �لo ليست موضو� لكتا� �بر�[ �لضم�� ف�ذكرها �qاح�ث
w ��لة �لo 6عها �بن عبد �لسال; �Oكر ^نها ®ا ^خ0  �sو�ضع �لo تعر� �ا� �Ù ليست كذلك� بل 
�خلة

:تأcفه منه
� w �لصفحة قا� :q53احث

»Ù� w م�يم: ثم �علم �� هذ$ �sو�ضع ^حد �^	بع�و� w �لبس�ملة ل�و	�Ä ����الZ لق�الو� Zال���
w �بر�[ �لض�م�� �نم�ا Oكره�ا �ب�ن عب�د»....�8مع� �m �خر ما Oكر من حر�Z ��الZ �لo ليست موضو�

.بيا� موجب Oلك� �قد خصص �ا تأcفا �خر�لسال; 
�� تفصيل ��الZ فيها �ال بيا� �sصد	 منها �ال 
L تسعةثم �� -ßb صدير�� ��� � موجباC لم يتبينها �qاحث� �لم يفقه معانيها �sختلف�ة� �yال ��

غ� ما موطن ��حد تنبئ عن عد; كشفه �ذ$ �أل¢�	� ب�ل �ع�ن  w ^� يضمنها شق ��	�سة� كما ^� عبا	ته
w �ألبي��اs��Cوجب�ة للتق�ديم متع�د
>� �م�ا ^يس�ع�د; �ستش�عا	$ ^� �ألس�با�  ر �ألم�ر ل�و ^ط�ا� ��أم�ل

b79�80بالصفحتbمه بالصفحتÛ ل�ق�يم �تفق��$�80�81 �لو ^نه ^حسن نسخ� Cفإ� �ضعه لعالما �
7 عد; فهمه للمقصو
� فتأمل �
:لs� ;Èؤلف 

.�بعضها«
��O...«À81< ���» فيه بالوجه �sصد	 �م ب�الÈ;»بعضها«,+ عليه مقصو
 �sؤلف يوجب 	بط�

.بعدها
:�تأمل ^يضا
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.�بعض مسائله«

w �لوجه �sصد	 �م منه قلتÀ81�82»�به �خذ: قا� ���» كيف ينتبه �m ^¢�	 ��صدير من ل�م:�
.úسن قر�Û <a; �بن عبد �لسال;

w بضع صفحاC عن �ألسبا� �sوجبة 7 �خ�ر� بم�ا Éع�ل �لق�ا	¼ هذ� �قد حر	C �مة �قديم �ج�ه
.مقتنعا بأ
�ئه �باختيا	$
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Yخالصا:
ما� قُد; s� ;Ûؤلف ^بعد �^ �gلم تن�ل �لنسخة �ألصل ما تستحقه من جليل �لعناية �6يل �!قل� ف

.يكو� عن مر�
$� �عما ظهر عليه يو; ^بدعه �قدمه sن سأ� من �لطلبة

�bا� �بq� bاحث بq� èم�نال يفر Cلص�فحا� C��jل�ك ع�ن عO $ألغن�ا èللفظ بعينه� �لو فّر� 
Cآليا� �	فها.

7 �لعالقة بb تأcف �خر البن عبد� w مو�طن ��الZ لم يقف �sحقق �بb �بر�[ �لض�م� �لسال;
.من ^¢�	 ��صدير

�
7 	ف�وZ �ي�ة �آل ïلعليا ^� ي��� Cسا�	بلو; ��
�� بالرب�ا¦ ما �� لعمل �qاحث �,+ نا� به 

�� ^� يعيد �!ظر فيه صاحبه� cأخذ باالعتبا	 كث�� من �sلحوظاC م�ن ش�بيه م�ا  Cسنو� jأل[يد من ع

7 �/ا� �لo �ّصفت aيد+ �لقر�^ bب jنتc jين �^ � 7 طبعه� �حيث طبع ما �� .OكرC قبل �لعز;

ما� هو حقيق به Qقيقا �yخر�جاO áلك ^ن�ه ل�م �� �بر�[ �لضم� من ^¢�	 ��صدير لم يعر Z�c� mو;
.يقد; �m �لقا	¼ بما يستحقه من �لعناية ��لر�ية� �7 ما يأمله ^هل �لر��ية ���	�ية

w ما OكرC �لغنية عما سو�$ من �sلحوظاC �لo تدخل Qت �sباحث �ل�o س�بقت� �ل�م ^تع�ر� لعل
w ما بينت �لكفا 
> Qقيق �ب�ر�[ �لض�م� م�ع ,كرها لطو� �sقا� فيها� �لعل�� <	�Ýية �حصيل �لقناعة ب

7 ما ^	�
$ �sؤل¤ف ^�هو ^قر� غ� ^نn 	مُت �خر�´ نص �sؤل£ف �قد ح�ر	�C)1(�ل��a> من �لكما� ���ما;
7 بص�> �لعل�م م�ع  �Ã ��قديم qح§ �ماC ضمنتها بيا� �sهيع ��لسبيل �لo �نتهجتها w توصيف عم/


7 ^طاي�ب � ما� مطالعة كتب �لقر�s� C�aطبوعة ��sخطوطة� بصحبة ^فيد توجيه� يد� �لطال�َب �qاح�ث
�لفو�ئد� �من �لزلل ينجيه� �Qت �Z�ò يZj به� ^قصد توجيه سيد+ توفيق بن ^�د �لعبق�ر+ ��òyف�ه� 

ß �تjيفه .�حسن ظنه

. ��هللا �sوفق ���ا
+ �m سو�a �لسبيل

من)1( 7 نسخة غ� �لo �عتمدها سابقه �� Oلك مد�> إل�
> ��حقيق� خاصة ��O �نت نسخًة �ا � �/صو� ëتي �O� احثq� ��
7 نسخ: �sو�صفاs�� CمC�Ü ما Éعلها حقيقة باالعتبا	� �ªذلك �نت �/ا� � �O يë �هللا �/صو� �m)�(ة 	مزCُ �ا �ش�ا	>

.)جامعة �sلك سعو
(مصد	ها 
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