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التعقيقمقدمة

آلرفجصالرتجصآلمحه

التعقيقمقدمة

الهوعلىالكريمرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهلحمدا

جمعين.اواصحابه

بنالرحمنعبدالعلامةالشيخرسائلمنالمجموعهذافانبعد،أما

التحقيق،أصولفيرسائلثلاثعلىيشتملاللهرحمهالمعلمييحيى

التوضيح"شواهدكتابفيالواردةالأحاديثتخريجفيهاورسالة

علىتعليقاتمع،مالكلابن"الصحيحلجامعالمشكلاتوالتصحيح

تصحيحاتفيهاورسالة،اللهرحمهالباقيعبدفؤادمحمدالاستاذطبعة

ني،الصنعاللأمير"المرامبلوغشرحالسلام"سبلكتابعلىوتعليقات

كتابمنالاولالمجلدفيوأوهامأخطاءعلىالتنبيهفيورسالتين

"معجممنالاوللجزءاوعلى،مباركزكيالدكتورتحقيقللمبرد""الكامل

قائمةالمجموعاخروفي.الرفاعيفريدأحمدالدكتورطبعةلياقوتالادباء"

المكيالحرممكتبةفيالمحفوظةالمخطوطاتنوادرلبعضالشيخأعدها

الشريف.

الحرممكتبةفيمحفوظةجميعاوهي،الشيخبخطكلهاالرسائلهذه

فقابلناهمنسوخاكانوبعضها-أصولهامننسخناهاوقد.الشريفالمكي

ليكموا.لازمةفهارسلهاوضعناثمعليها،وعفقناقرأناهاثم-أصلهعلى

منها:رسالةكلعننبذة
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العلميالتصحيحاصولفيرسائلثلاث-3(1)

الحقيقيبالمعنىالمحققينالعلماءمناللهرحمهالمعلميالشيخكان

،المحدثلاصطلاحيبمعناهاالمحققينمنالاولالطرازومن،للكلمة

والاستاذشاكراحمدوالشيخالميمنيالعزيزعبدالاستاذطبقةمنفهو

الله.رحمهمشاكرمحمود

دائرةفيسنةوعشرينخمسمنأكثرالصناعةهذهالشيخمارسوقد

لحجازالىإعودتهبعدعنهاينقطعولمبحيدراباد،العثمانيةالمعارف

السادسلجزءاحققهماواخر.الشريفالمكيلحرمامكتبةفيواستقراره

الانسابكتابمنأيضاالسادسلجزءواماكولا،لابنالاكمالكتابمن

الشيخسلخهاسنة14نحوفهذههـ.1386سنةوفاتهقبلوذلكللسمعاني،

الحديثكتبمنجليلةكتباخرجولتحقيق،والبحثفيالمعلمي

،البخاريللامامالكبير""التاريخ:منها،المجلداتذواتوالرجال

"و"الانسابماكولا،لابن"و"الاكمال،حاتمبيألابن"والتعديللجرحو"ا

معقودةفإنها،يكونماأصعبالكتبمنالصنفهذاوتحقيق.للسمعاني

،القياسفيهيدخللاممانسابهم،ووألقابهموكتاهمالرجالأسماءعلى

غزير،علمعنلهاتحقيقهفيالشيخبانوقد.السياقمعرفتهعلىيعينولا

بالغ.واتقان،فائقةوخبرة،ثاقبونظر

فيهبرزالذيالعلمولكنالسابقينكالعلماءمتفنناعالماالشيخوكان

علمفنونمنأصلاالتحقيقوفن.والرجالالحديثعلمهوخصوصا

ومارس.أركانهوشيدوقواعدهأسسواالذينهمفالمحدثون،لحديثا

ولها،الإسلامكتبأمهاتلنشرقامتعريقةمؤسسةفيالفنهذاالشيخ



التعقيقمقدملأ

هذاالشيخفجرب.المطبعيلتصحيحوالعلميالتصحيحفيمعينةطريقة

فيالخللومداخلالاصابةمواطنوعرفطويلا،زمناالمؤسسيالعمل

وقفثم،وغيرهمزملائهمنالمصححينأحوالوخبر،المختلفةمراحله

مصرفيالقديمةالكتبلنشرالمطابعأصحابيسلكهاكانالتيالطرقعلى

أسلموبيان،الصناعةهذهأصولفيجامعةرسالةتأليفعلىفعزموغيرها.

ريبولاأيضا.لناشريهاالماديوللربحالمطبوعاتلصحةالضامنةالطرق

أحقجعلتهقدشخصيتهفياجتمعتالتيوالعمليةالعلميةالصفاتهذهأن

عليه.قدرهموالموضوعهذافيبالتاليفالناس

والاخريان،مبيضةإحداهارسائلثلاثالشيخاثارقيوجدناوقد

مشتغلسنينبضعمنذني"فإ:بقولهالأولىمسودتهوافتتح.مسودتان

بعدليوتبينالعتمانية"المعارف"دائرةمطبعةفيالعلميةالكتببتصحيح

بهيتحققأنللمصححينبغيوما،والعمليةالعلميةالتصحيحقيمةالممارسة

وأذلكعنغفلةفيالناسغالبورأيتثانيا.بهيعملأنيلزمهماثمأولا،

يبخسوتصحيحهاومقابلتهاالعلميةالكتببقراءةيشتغللمفمن.بعضه

أكثركانولما.فيهصعوبةولا،لههميةلاهيناأمراويظنه،قيمتهالتصحيح

".بذلكالمصيبةعظمتالقبيلهذامنالمطابعأمورالمتولين

الكتببتصحيحزماناعنيتني"فإ:الثانيةمسودتهمقدمةفيوقال

غالبالممارسةبطولليفتبين،الطبعحالبتصحيحهاثم،للطبعوإعدادها

المصححين،منجماعةلأحووخبرت.الصناعةهذهفيإليهيحتاجما

ماوعرفتوغيرها،مصرفيتطبعالتيالكتبمنكثيراذلكمعوتصفحت

الصناعة،بهذهمتهاونونالناسأكثرأنذلكمعورأيتمصححوها.اعتمده
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نأفأحببت!العملمنواليسير،العلممناليسيربهاللقياميكفيأنهيرون

به".يتعلقمافيهاأشرح،التصحيحفيرسالةجمعا

الكتبلطبعالمتصدينعلىفيمارسالة"فهذهقائلا:مبيضتهواستهل

فيه،والأمانةالعلمخدمةمنعليهمماأدوافقدبهوفواإذامماالقديمة

يثقلانلحةصامطبوعاتهموتكون،اللائقالوجهعلىالسلفاثارواحياء

".العلمهلبها

لىإالشيخدعتالتيالاسبابعنتكشفالتيالثلاثالمقدماتهذه

تتعلقأيضاأخرىقضيةلىإتقودناالتحقيقفنفيمستقلةرسالةتأليف

.الموضوعهذافيالتأليفبتاريخ

بضعمنذ"فإني:الاولىمسودتهمقدمةفيالشيخقولولايستوقفنا

العثمانية،المعارفدائرةمطبعةفيالعلميةالكتببتصحيحمشتغلسنين

...".الممارسةبعدليوتبين

التسعة،لىإالثلاثةمنالعددعنللكنايةاللغةفيتستعمل"بضمع"كلمة

لمثلقليلةأربعأوسنواتوثلاث،للتصحيحممارستهلىإالشيخأشاروقد

ذلكفمعنى،سنواتسبع""بضمعبكلمةارادأنهفرضنافاذا،الممارسةهذه

يرادماأقمىالمقصودكانوانم(1)1352339سنةالرسالةهذهسودأنه

بالدائرةالتحقفانهمنها،قريباأو(م1)4135359سنةسودهافقدبها

الالمانيالمستشرقبأنخبيروأنت.5134سنةأوائلفيالعثمانية

كليةفي"الكتبونشرالنصوصنقد"أصولمحاضراتهألقىبرجشتراسر

فيكون.م9691سنةنشرتولكنهام،3191سنةالقاهرةبجامعةالاداب

برجشتراسر.محاضراتلزمنمقاربالرسالتهالشيختسويدزمن



التعقيقمقدمة

الانيدهتحتأنالشيخذكرالثانيةالمسودةفيتجدهفصلوفي

كتابالشيخحققوقد.حاتمبيألابن"والتعديللجرح"اكتابللتصحيح

(1371سنةشوال23فيمقدمته)وأرخوالتعديللجرحا"تقدمة

طبعتوكلها،الرابعالمجلدمنالاوللقسمووالثانيالأولوالمجلدين

تمقدتحقيقهاأنشكفلام(،-5391)5291-13711372سنتيفي

(.م1591-0591)0137-9136سنتيفيوربماذلك،قبل

:قالالتجاربوتصحيحالمقابلةمراحلالمبيضةفيالشيخذكرولما

علىيدلوهذا،العتمانيةالمعارفدائرةمطبعة:يعنيمطبعتنا"في"والعادة

سنةالمكرمةمكةلىإالشيخوصلوقدحيدراباد.فيوهوالرسالةبيضأنه

هارونالسلامعبدالاستاذكتاببأنأيضاخبيروأنتم(.5291)1371

.م4591سنةصدرونشرها"النصوصتحقيق"

باللغةكتبماأولمنهذهالشيخرسائلأنالتقصيلهذامنوتبين

كتاباأفردعالمأولاللهرحمهالمعلميالشيخنو،التحقيقفنفيالعربية

المسائلعالجتقدتمامهاعدممعالمبيضةورسالته.الفنهذاصولفي

ألحقناوقد.منظمةدقيقةعلميةلجةمعاوصميمهالموضوعلبمنهيالتي

فيتجدهالاوأمثلةوقوائدفصولعلىلاشتمالهماالمسودتينبها

التكرار.بعضلىإذلكأدىوان،المبيضة

الثانيةالمسودةأما،التصحبح""أصولالاولىمسودتهالشيخسمى

وقد."العلميالتصحيح"أصولفسميتهماعنوانا،لهمايضعفلموالمبيضة

المبيضة:فيفقال،""التحقيقمصطلحعلى"العلمي"التصحيحالشيخاثر

لهتمييزاتحقيقا""العلميالتصحيحتسميةعلىأخيراالمصريون"اصطلح
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إذا:يعني."ترىكما،بالصفةالتمييز:والاوضح،الطباعيالتصحيحعن

اكتفيتوالا،العلميأوبالطباعيوصفتهالتصحيحنوعيبينالتمييزأردت

علىرأىإذاأحدلىإيخيلفلنالمقصود،يبينوالسياق،التصحيجبكلمة

تجاربه!صححالمقصود:أن"فلان"صححه:الكتابغلاف

الهوانمنزماننافي""التحقيقكلمةبهابتليتماالمرءرأىواذا

تكنلمالتي"التصحيح"كلمةعلىالباحثوناستمزلوتمنىوالامتهان

أيديمنمصونةومشتقاتهاالتحقيقكلمةوظلتالمقصود،أداءعنقاصرة

المبطلين.العابثين

منترىبل("،"التصحيحالصناعةهذهيسمونيزالونلاالفارسيةوأهل

إتقائاوإتقانهالنصتحقيقفيوسعهاستفراغمعيقتصر-منمحققيهمكبار

و،باعتنائهأي"فلانباهتمام":الكتابغلافعلىيثبتأنعلى-بالغا

ومبلغاعتنائهبدرجةيشهدالذيهووالعمل.بسعيهأي"فلان"بكوشش

سعيه.

كتبهبعضعلىأئبتالذيباشازكيأحمدالعروبةلشيخاللهوغفر

لامنهموكثير،الناسبهااستهترثم.الاخرونفتبعه،""التحقيقكلمة

علىأحدهمفيثبتهاورنينها،لفظهايعنيهممابقدروحقيقتهامفهومهايعنيهم

الكتابفيعملهكانوانمرحا،الأرضفيويمشيبها،مزهواكتابهغلاف

فسادا.إلايزدهلم

أصولهاوصفمحالثلاثالرسائلمحتوياتالانولنستعرض

الخطية.
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)مبيضة(الأولىالرسالة*

وهو،4782برقمالمكيالحرممكتبةفيمحفوظالرسالةهذهصل

واحدوجهفيالشيخوكتبالهند،صنعمنمسطردفترمنورقةأربعينفي

سطرا.51صفحةكلوفي،صفحةأربعينفيإذنفالرسالة،الورقةمن

خلافاقليلا،إلاوالالحاقاتلتعديلاتفيهانجدلاواضحةمبيضةوهي

.جديدةمسوداتلىإأوراقبعدتتحولالتيالشيخمبيضاتمنلكثير

الفهرسة:عندفسفوهاانفا،سبقكمالرسالتهعنواناالشيخيضعلم

فاتحةفيجاءمماأخذا"القديمةالكتبلطبعالمتصدينعلىفيما"رسالة

وفواإذامماالقديمةالكتبلطبعالمتصدينعلىفيمارسالة"فهذه:الرسالة

علىالسلفاثاروإحياء،فيهوالامانةالعلمخدمةمنعليهمماأدوافقدبه

الاولىمسودتهسمىاللهرحمهالمؤلفأنتيوسيأ."...اللائقالوجه

بالتحقيق:الانيسمىماعلىأطلقالرسالةهذهفيثم"،التصحيح"أصول

".العلميالتصحيح"أصوللهاعنوانأنسبفرأينا"العلمي"التصحيح

فاتحتهافياللهرحمهالمؤلفوذكر،كاملةليستالاسفمعوالرسالة

"أبواب"،كلمةقبلبياضافترك."وخاتمةأبواب..و.مقدمةعلى"مرتبةأنها

أقلتكونلاأن""الابوابكلمةمقتضدولكن،نيتهفيكانباباكمندريولا

فقط.وبابينمقدمةعلىتشتملالراهنوضعهافيوالرسالة،ثلاثةمن

الرسالة.ثلثمنأكثرفهي،الاصلمنصفحة16فيطويلةالمقدمة

كانكيفالاسلامصدرفيالعلمحالعلىبالكلامهابدنفيسةمقدمةوهي

اتسعثم.يكتبكانمنومنهمالصدور،فيويحفظالعلماءأفواهمنيتلقى



النصوكلوتصععالتعقيقف!رسانلمجمولح21

يبالغونوكانوا،لحفظاعلىلحرصامعالكتابةعلىأناسوأطبق،العلم

كانواالتيالعلماءكتبوأحوالالتلقيوجوهذكرثم.كتبهمحفطفي

واشتهرت،المصنفاتكثرت"فلما:قال.أيديهمبخطعليهايعتمدون

نألىإالاجازةفيالناستوسع=الهمموضعفتالاسانيد،وطالتنسخها،

موثوقاالنسخةكونفيالامروانحصرفيها،روحلاصورةالروايةصارت

بها".

أصلعنبعدكلماالفرعوأن،بالنسخةالثقةدرجاتلىإأشارثم

به.الثقةضعفتالمصنف

فيهاهالقولوأفاض،الأصلعنالفرعاختلافأسبابعلىتكلمثم

كلمةأوباخرلحرفااشتباه:ومنها،التصحيفمنها:،أسبابتسعةوذكر

أمثلةوأورد،قرمطتهأورداءتهأوالخطلتعليقالاصولمنكثيرفيبأخرى

فيالناقلخطأ:ومنها.البخاريللامامالكبير""التاريخكتابمنلذلك

وتصرف،الذهنيوالتحريف،السمعيوالتحريف،المتنفيالحاشيةإقحام

خيانة.أوجهلاالقراءوتصرف،النساخ

المراحلوذكر،المطبوعالكتابلىإالمخطوطالكتابمنانتقلثم

دائرةفيالمتبعةالطريقةوذكر،المطابعفيعادةالكتاببهايمرالتي

صحتهدرجاتواختلافالكتابهذاحالووصف.العثمانيةالمعارف

علىالمقابلينحالثم،منهالمسودةناسخوحال،الاصلحالبحسب

والثقةالعلممنالعلميالمصحححالئماخر،أصلوعلىالاصل

مركبيحالثم؟الوقتمنلهفسحوماالمكافأةمنلهدفعوما،والأمانة

المطبوعيجيءأنعجبفلا.المسودةعلىالتجاربمقابلةثم،الحروف
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"وقد:الشيخيقول.لخطياالأصلمنغلطاوأكثرأردأالاحيانبعض

كثرةمنفيهمافهالني،المطبوعةالكتببعصلفينظرتهذا،جربت

هوفإذا،الكتابذلكعنهطبعالذيالخطيبالاصلظفرتثم،الأغلاط

أكثرها".من:أقللمإن،الأغلاطمنالمطبوعفيمماكثيرمنبريء

الكتبلتصحيحنظامايقترحأنلىإلشيخدعاالذيهوالوضعوهذا

منالسلامةالقديمةالكتبلطبعالمتصديأرادفاذا":فقالونشرها.القديمة

السمعةوحسنالعلمخدمةمنالمنشودةالغايةعلىوالحصولهذا،مثل

!(17)ص"اللهشاءإنالاتيالنطاميتبعأنإلاعليهفما،المطبوعاتورواج

الاول:بابانبعدهاوياتي.المستفيضةالنفيسةالمقدمةهذهتنتهيهنا

:أعمالستةتحتهوذكر."العلميالتصحيحقبلالتيالاعمال"في

للطبع.كتابانتخاب-1

وصفاتها.للنقلنسخةانتخاب2-

وصفاته.للمسودةناسخانتخاب3-

أمرا(.21وهيبها،الناسخيلزمالتي)والامورالمسودةنسخ-4

التيوالأمورالمقابلين)وصفاتالاصلعلىالمسودةمقابلة-5

أمرا(.11وهيبها،يلتزماأنيجب

فأكثر.آخرأصلعلىالمسودةمقابلة6-

الكتبلتصحيحمؤسسيعملعنهنايتحدثالشيخأنننسولا

المنقولةللنسخةومقابلان،المخطوطمنناسخفيهيشتركونشرها،القديمة

ثم،العلميوالمصحج،أخرىمخطوطاتوعلىعليهأوالمخطوطعلى
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الطباعي.المصحع

وكذلكالناسخعلىالتزامهايجبأنهالشيخذكرالتيالأمورولكن

أيضا.الفرديالعملفيبهايؤخذأنيجبوجدا،مهمةأمورالمقابلينعلى

والتفصيل.الدقةمنالوجههذاعلىالامورهذهذكرمنأرولم

الخطر،عظيمةفكرةاللهرحمهالمؤلفعرضالبابهذامستهلوفي

العلماءكبارمنعلميةهيئةلىإللطبعالكتبانتخابعندالرجوعوهي

العظمى،المهمةبهذهيقومبمصرالازهرأنلو"وحبذا:قال،المتفننين

وبيان،تطبعلمالتيالمهمةللكتبعامفهرسبجمعبالإيعازوذلك

علىيعرضثم؛النسخوصفمنتيسرمامعلمالعامكاتبمنموضعها

الطبع،تقديمواستحقاقالاهميةفيمراتبعلىلترتيبهاالعلماءكبارهيئة

نأالكتبطبعفيالراغبينلىإويتقدم،الترتيبذلكمرتباالفهرسينشرثم

الهيئةيراجعأنعليهكانكتابطبعأرادمنكلثم.ذلكحسبعلىيجروا

،الكتابطبعالترمقدغيرهانإبلاغهمثل،يلزمبماوتعرفهعندهااسمهلتقيد

،الفهرسفيماعلىزيادةأكثراونسخةعلىالهيئةاطلاععلىتنبيههاو

ومن،الانتخابفيالخطأمنالطبعفيالراغبونيأمنوبهذا.ذلكوغير

ذلكوفي.النسخمواضعويعرفون،يطبعلمالكتابأنظنفيالغلط

لىإالتعاوندائرةتوسيعويمكن.المطابعولاصحابوأهلهللعلممصلحة

.(1-189)صبعمد"حد

،بالقاهرةم4691سنة"العربيةالمخطوطاتإحياء"معهدأنشئوقد

الشيخيشرلم.العربيةالدولبجامعةالثقافيةاللجنةأقسامأحدوكان

هذهألفحينمايبدو-فيما-أمرهيشتهرلملانهالمعهدهذالىإالمعلمي
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المخطوطاتتصويروهو،الشيخاقتراحمنبجزءالمعهدقاموقد.الرسالة

أيضاالبابةهذهفياقتراحهكانوإن،للباحثينوإعدادهاوفهرستهاالعربية

الشامل"الفهرسصورةفيبعدفيماأيضامنهجزءوتحقق.ذلكمنأشمل

فيالبيتآلمؤسسةأصدرتهالذي"المخطوطالاسلاميالعربيللتراث

عندهاأسمائهملتقييدللناشرينمرجغايكونبأنحرياالمعهدوكان.عمان

فيالكتبترتيبولكن.مختلفةجهاتفينفسهاالكتبنشريتكررلاحتى

يقتضيكانالطبعفيتقديمهاستحقاق1والاهميةمنمراتبهاعلىفنكل

الصدد.بهذاالمخطوطاتمعهدتعاونفنكلمنالعلماءلكبارهيئةإنشاء

ونجتالنشر،أمورلانتظمت-الشيخوصفهاكما-الفكرةهذهتحققتولو

منوالامواللاوقاتولجهودامنكثيرإنقاذوأمكنوالتكرار،الفوضىمن

لجماعيةاوالاعمالالعلميةلمؤسساتاكانتوانمنثورا؛هباءتذهبأن

تغتالهامافسرعان،رسميةكانتإذاسيماولا،العربيةبلادنافيتفلحقلما

القتالة!الفتانةالسياسة

التصحيحأنأولهفيذكر."الكتاب"تصحيح:فعنوانهنيالثاالبابأما

وأالاصلفيمابنفيلكتابالعلميالتصحيح:الأول:عملينعلىيطلق

مابنفيالطبعتصحيح:لتانيو.صحيحةمسودةوترتيبالخطأمنالأصول

المسودةعلىالمطبوعوتطبيقالخطامنالطبعحروفتركيبفييقع

مباحث.وفيه،العلميللتصحيحمعقودالبابهذاإن:قالثم.الصحيحة

فيالاولالمبحثإلاالاصلفييوجدلمأنهالأسفعلىيبعبومما

فيعليهيتكلمنيريدكانماذاندريولا،العلميالتصحيحلىإالحاجة

.الاخرىالمباحث
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القديمةالكتبلطباعةطرقأواراءربعةأولاالمبحثهذافيذكر

ذكرمع،المطبوعةللكتبودراستهممارستهمنستظهرهاوتصحيحها

.عندهالمختارالرأيبثنثممنها،طريقةكلعيوب

نسخةمنهوجدتإذاالكتابإحياءفييكفيأنهمنها:الاولالرأي

لاأنهالرأيهذاعلىالشيخولاحطعليها.المطبوعيطبقأنجيدةقديمة

ومفاسدذلكأسبابوفصل،المخطوطالاصلعلىالمطبوعتطبيقيمكن

تفصيلا.الرأيهذا

أكثر،أونسختينعلىيحصلأنلىإكتابيطبعلاأن:الثانيوالراي

.الاخرىفروقعلىلحواشيافيوينبهأصلا،واحدةفتجعل

علىالتنبيهمعالمظانمنكثيربمراجعةيزيدنهإلاقبلهكالذيوالثالث

.لاختلافاتا

أنهالمطبوعاتمنكثيرتصفحمن"يطهر:الشيخيقولالرابعوفي

خالفواماعلىالتنبيهأغفلوامصححيهانإلاالعلميالتصحيحفيهااعتمد

ثم."الصوابرأوهماإثباتعلىواقتصروا،الاصولبعضأوالاصلفيه

.جهاتثلاثمنالطريقةهذهخللبين

الرأيعلىالشيختكلممفاسدها،وبيانالاربعةالطرقهذهبعد

ولصحةصحيخا،جعله:معناهالكتاب"تصحيح:فقالعندهالمختار

فاكثر.القلميالاصلفيلمامطابقته:الاول:اعتباراتثلاثةالمطبوع

نفس!فيللواقعفيهمامطابقة:الثالث.المؤلفعندلمافيهمامطابقة:الثاني

37(.)ص"الثلاثةالاوجهمراعاةحقهالعلميفالتصحيح..الامر.
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وذكره،الصحيحوهو،"معاويةبن"عرابيباسمالشيخمثلوقد

:البخاريتاريخمننسخةفيوقعفاذا)غرابي(.وراءمعجمةبغينالبخاري

بالنظرصحيحاكانالمتنفيكذلكأثبتفان،وزايمهملةبعين""عزابي

"عرابي"أثبتوإن.المؤلفعندمالىإبالنظرخطألكنه،الاصلقيمالىإ

ولماالاصلفيلمامخالفلكنهالامرنفسفيماإلىبالنظرصحيحاكان

ولكنه،المؤلفعندلمابالنظرصح""غرابيأثبتوإن.المؤلفعند

الثلاثةالاوجهأحدأثبتوإذاالأمر.نفسفيوخطأالأصلفيلمامخالف

وفيالمؤلفوعندالنسخةفيكذلكأنهالظاهركانخلافهعلىالتنبيهدون

الشيخ.قولحسبوجهينمنوكذباخطأذلكفيكونالأمر،نفس

...الثلاثةالاوجهمراعاةحقهالعلمي"فالتصحيح:الشيخيقول

لانو]لراء،المعجمةبالغينالمطبوعفييثبتانالمثالهذافيوالصواب

العلمهلو،بأمانتهكلامهنقلفيهوالمقصود،البخاريكتابالكتاب

فيسوق.".".:التاريخفيالبخاريقال:أحدهمفيقولالكتابعنينقلون

الوجهينعلىالحاشيةفيلينبهثم.المطبوعقييجدهاكماالعبارة

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

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

)38(.والراءالمهملةبالعين

لمأو،لمؤلفاعندمايعرفلمإذايعملأنينبغيماذاالشيخذكرثم

المؤلف،كتباختلافأو،الاصولاختلافوعندالأمر،نفسفيمايعرف

.اخرىوحالات

بالامرليس"فانه،تقدمبماللوفاءالضامنةالامورلشرحفصلاعقدثم
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امور:ثلاثةوذكر"،السهل

رسموعلموالادبالعربيةمنمتمكناالمصححيكونأن:الاول

علىالاطلاعواسع،الفنونسائرفيمشاركا،الكتابفنمنمتمكناً،الخط

.الاخرىالكتبمنبهيتعلقمابمظانعارفا،الفنكتب

البابفيذكرهماعلىجرىقدالمسودةفيالعمليكونأن:الثاني

أمامه.الاصولحضورمع،الاول

منها.يقربوماالفنكتبمنإحضارهمكنماعندهيحضرأن:الثالث

.الفنونجميعفيواسعةمكتبةبحضرتهتكونانينبغيبل

منالاولالمبحثفىزلناوما،الرسالةهذهمبيضةتنتهيالفصلوبهذا

العلمي.التصحبحعلىالمعقودالثانيالباب

الثانيةالرسالة*

المكيالحرمبمكتبةمحفوظمجموعفيوأصلها،مسودةالرسالةهذه

بالقلممكتوبةاخرهالىإ2(5/)قومن،ورقاتسبعفيوهي،3946برقم

مضروب(ب3/و)ق،كثيرةوإلحاقاتوتعديلاتشطبوفيها،الرصاص

بالقلمالموضوعهذافيشيئاكتبأيضاالاولىالورقةوفيكاملا.عليها

لحبر.اوبقلمبالبسملةالثانيةالورقةفيأصلاالرسالةبدأتولكن،الرصاص

في"باببعنوانالاول.وبابينالرسالةخطبةعلىتشتملوهي

ثبابوا،الغلط"نفي:منهالمقصودنأولافيهذكر"التصحيحمنالمقصود

التصحيحمدارأنذكرثم(".الصحيحةالهيئةعلىالكتابوإبراز،الصحيح

جهةمنإليهانظرالمصححيجبفانماالمعانيفأما،الالفاظصحةعلى
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لرأيو،تاعتبارثلاثةالالفاظتصحيحوفي.الالفاظحالعلىدلالتها

جميعا.الاعتباراتهذهمراعاةالسديد

خطيةنسخةعلىالمطبوعتطبيقفيالمطابعأهلأكثرطريقةوذكر

الطريقة.هذهفسادبينثمأصلا،إحداهاجعلواتعددتفان،واحدة

بينلخلافواالوفاقأوجهفيهذكر،عنواندون""بابياتيثم

بينالاختلافعندوكذلك،المصححيراعيهاوكيفالثلاثةالاعتبارات

آخركتابونسخةالكتابنسخةبينأو،الواحدةالنسخةمنموضعين

.لغيرهأوللمؤلف

وما،النسخةقيمابهايعرفالتيالوجوهعلىتكلمالبابهذاوفي

علىالكلامانبعدفيمالاحطأنهويبدوالامر.نفسفيوما،المؤلفعند

.فصولعدةفيفيهاالقولفأفاضأكثر،تفصيللىإبحاجةالوجوههذه

المبيضة،منهاتخلوكلهاالفصولوهذه

".وقوعهوأسبابالغلطأنواعفي"آخربابالمسودةهذهوقي

لى:!وقسمها

.بزيادةالغلط-1

.بنقصانالغلط-2

وتأخير.بتقديمالغلط3-

بتغيير.الغلط4-

.أخرىأقساملىإمنهاكلاقسمثم
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المبيضة.مقدمةفيالبابهذاأجزاءبعضوردوقد

منالأخيرالفصليشبهفصلا6047برقمالمجموعفيوجدتثم

.بالمسودةلحقتهفأ،جديدةفوائدهذافيولكن.المبيضة

الثالثةالرسالة*

،الموضوعهذافيالمؤلفسودهماأقدمالرسالةهذهأنالظاهر

"أصولوهو،بهسماهاالذيهووالمؤلفعنوانا،لهاأنوميزتها

".التصحيح

مكتبةفيمحفوظةللمؤلفجيب""مذكرةمنصفحة28فيأصلها

.0472برقمالمكيالحرم

المطاببع،أصحابعندالمعروفةالطرقالكتابخطبةبعدفيهاذكر

المطبعةصاحب"ينشئأنهيطريقةاقترحالأخيروفينقائصها.وبين

التصحيحويتولون،شهريةمرتباتيتقاضونمصححينفيهاويرتب،مكتبة

المقابلةوتكون؛والمطبعي،الحقيقيوالتصحيح،المقابلة:الثلاثةبأقسامه

منها".واحدةأووجدتإنعديدةقلميةنسخعلى

منبالسلامةوأولاهاالظرقأصوب"الشيخعندالطريقةوهذه

".وخبرةأهليةذويالمصححونيكونأنشرطعلى،النقائص

الشيخ،اقترجهاالتيالطريقةهذهعصرنافيالناشرينبعضتخذاوقد

.والرجالالحديثفنسيمالامختلفةفنونفيجليلةأمهابفأخرجوا

****



12التعقيقمقدمة

معمالكلابن"التوضيحشواهد"احاديثتخريج()4

الباقيعبدفؤادمحمدالأستاذطبعةعلىملاحظات

ألفه("الصحيحلجامعالمشكلاتوالتصحيحالتوضيح"شواهدكتاب

رواياتمنإعرابهأشكلمالتفسير-عنوانهمنواضحهوكما-مالكابن

فيمرةأولالكتابطبعوقد.اللهرحمهالبخاريللامامالصحيحالجامع

الدينمحييمحمدالشيخبتصحيحم(091هـ)91311سنةالهند

نألى)إسنةخمسينزهاءإليهايرجعونوالباحثونالعلماءوظل.لجعفريا

سنةبالقاهرةجديدثوبفيالباقيعبدفؤادمحمدالاستاذأخرجها

محالةغيرالكتابعليهاعقدالتيالمشكلةالنصوصكانتولمام(.5791

اللهرحمهالمعلميالشيخعنيوأبوابهاالصحيحكتبمنمواردهاعلى

الاحاديثعلى"التنبيهأولها:فيوكتبيبدو،فيمالنفسهتذكرةبتخريجها

صحيحمنمواضعهاوبيان،التوضيحشواهدفيمالكابنذكرهاالتي

."البخاري

:جداولثلاثةعلىالعملهذاورتب

:جدولانوتحتهلهند"،باالمطبوعالتوضيح"شواهد:الاوللجدولا

"سطر".و""صفحة

"."حديث:الثانيلجدولوا

"كتاب:جدولانوتحته،"البخاري"صحيح:الثالثلجدولوا

."بابو""ونحوه

الصفحة.مناليسرىلحاشيةافيعلقالتعليقلىإحاجةرأىواذا
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إذاأنهعلىاخرهافيونبه.صفحاتعشرالتخريجهذااستغرقوقد

ابنعندولفظهعليهأحالالذيالموضعفيالحديثلفظبينفرقارأى

"انظر".:أولهفيقالمالك

رقمكتابةيعيدفلا،واحدةصفحةفيأحاديثعدةتردماوكثيرا

)//(.بشرطتينالتكرارلىإيشيربل،الصفحة

لمثم،البخاريصحيحمنأنهامنهظنانصوضاأولاقيدالشيخولعل

فتركبها،استشهاداأخرىكتبمنأخذهامالكابنانوتبينفيهيجدها

بداثم.اليمنىالحواشيفيوخرجها،"البخاري"صحيحجدولفيبياضا

أربعةتحت(11)صفيفجمعهامستقلا،قسماالاحاديثلهذهيفردأنله

:جداول

1-ص

2-سطر

يثدحاا-3

.الاخرىالكتبمنمواضعها-4

فيهتكرروقدجميعا،الاحاديثهذهلمثلشاملاالقسمهذاليسلكن

أيضا.السابقالقسمفيالمذكورةالاحاديثبعض

الشواهدكتابمننشرتهالباقيعبدفؤادمحمدالاستاذأخرجلماثم

قابلوالاشعار،والأحاديثالاياتتخريجمع،لهنديةاالطبعةعلىمعتمدا

الصفحةرقمحديثكلقبلأولافأضاف،يجهتخرالمعلميالشيخعليها

()127الحديثبدايةمنولكن،1/4هكذا:الجديدةالطبعةمنوالسطر

السطر.دونالصفحةرقمذكرعلىاقتصر
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هذهمنفأضافهايجها،وتخرتقييدهافاتهقدأحاديثعدةأنرأىثم

منحدوموضعمنخرجهالشيخكانالاحاديثبعضوكذلك.الطبعة

السطر.فوقأضافهاأخرىإحالةلجديدةاالطبعةفيرأىفلما،الصحيح

تخريجالسطوربينفوقهثبتوهوتخريجهعلىضربالأحيانوبعض

الأحمر.بالقلمذلكوكل.لجديدةاالطبعة

عليهاماخذللشيخظهرتالطبعةهذهعلىنسختهمعارضةخلالوفي

الاحاديثبعضوكذلك،المتنفيللناشرتصرفأوتصحيفأوخطأمن

ثالثاقسمافعقدفيها،تخرجلمالصحيحغيرمنمالكابناوردهاالتي

الباقيعبدمحمدلفاضلالاستاذلتعليقاتوملاحظات"تتمات:بعنوان

:جداولاربعةعلىورتبها."مالكلابنالتوضيحشواهدعلى

صفحة-1

سطر-2

المطبوعفي3-

ملاحظات4-

:محققتانطبعتانبعدفيماللكتابصدرتوقد.ملاحظة54وهي

بعدأيم(1)5041859سنةمحسنطهالدكتوربتحقيقبغدادفيأولاهما

ناصيراللهعبدالأستاذبتحقيقوالأخرى،المصريةالطبعةصدورمنسنة28

وكلم(.1102)هـ4321سنةدمشقفيالمتحدةالكمالدارأخرجتها

فالظبعتان،صاحبهعليهااعتمدالتيغيرخطيةنسخأربععلىاعتمدمنهما

منهماالمتأخرةأنشكولا.خطيةنسخثمانيعنالجملةفيصادرتان

هذهعلىقائمةتزاللااللهرحمهالمعلميالشيخماخذبعضولكنأتقن،
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فقط:ملاحظتينواليكمأيضا.لجديدةاالطبعة

عنهما:اللهرضيعباسابنقولذلك.ويؤيد.:".مالكابنقال:الأولى

قليلةبطونهمشحمكثيرةوقرشيثقفيانأو،وثقفيقرشيانالبيتعنداجتمع

(".قلوبهمفقه

عنالصادرة86()صالمصريةالطبعةفي"عباسابن"قولوردكذا

لشاميةو(541)صالعراقيةالطبعتينوفي58(،)صالهنديةالطبعة

المصنف.أصلفيوقعكذاوأنه،النسخاتفاقعلىيدلوذلك(.136)ص

ابنقولأنه"المعروف:بقولهالموضعهذاعلىالمعلميالشيخعلق

قبلهالذيالحديثقيصريحاوردكما:يعني"الصحيحفيكمامسعود

الشاهد.فيهيكنلموإن)4816(،

لحديث،التخريجالبخاريصحيحلىإالثلاثةالمحققونرجعوقد

،()4817لحديثارقمعلىوالثالث،والبابالكتابعلىالأولانفأحال

لا-المعلميالشيخذكر-كمامسعودابنقولمنأنهجميعاعليهموذهب

.عباسابنقول

)4817(التفسيركتابإلىيرجعلممالكابنأنالوهمسببولعل

كانبل(،41)16قبلهالذيالحديثفيمسعودابنباسمالتصريحليجد

أبيعنمجاهد،عن..".:سندهوفي752(،1)التوحيدكتابمصدره

لوهمهيفطنواولم،الثلاثةالمحققونوصدقه،فوهم"،اللهعبدعنمعمر،

لا،ومحدثعالمالمعلميوالشيخالتفسير.كتابلىإرجوعهممع

الصحيحينأحاديثمنلحديثاهذامثلعليهفلايخفى،فقط"محقق"

الترمذيوجامع72(،0)5مسلمصحيحفيالشاهدبلفظوردوقد.والسنن
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مسعود".ابنعنمعمرأبيعنمجاهد"عن:تصريحفيهبسند32()48

النبيأقرأنيها:عنهاللهرضيمسعودابن"وقول:مالكابنقال:التانية

في"لىإفاه!ي!

(191)المصرية:الثلاثالطبعاتفيمسعود"ابن"قولوردكذا

فيوقعكذاأيضاأنهعلىدليلوهذا26(،0)والشامية2(4)6والعراقية

مالك.ابنأصل

صرحوقد.الدرداءبيأوقول:"الصواب:المعلميالشيخعليهوعلق

".الليلسورةتفسيرفيالبخاريبه

الشاهدموضعمنها،الصحيحفيمواضععدةفيلحديثاجاءوقد

مسعودبناللهعبدمناقبباب،!ك!يمالنبيأصحابفضائلكتابوهو:

نأوظنالنظر،ينعمفلم،العنوانلفظأوهمهمالكابنولعل3761(.)

مسعود.ابنالعبارةهذهقائل

فقلت:،ركعتينفصليت،الشامدخلت:علقمة"عن:لحديثاولفظ

دنافلماالدرداء[أبو]هومقبلاشيخافرأيتجليسا،لييسراللهم

الكوفة.أهلمن:قلت؟أنتأينمن:قال.اللهاستجابيكونأنأرجو:قلت

"؟"والليلعبدأمابنقركيف...؟النعلينصاحبفيكميكنأفلم:قال

لىإفاه!لنبي1أقرأنيها[:الدرداءأبو]قال"...يغشىإذاوالليل":فقرأت

".يردوننيكادواحتىهؤلاءزالفما،في

فلما،الشيخذلكقراءةعلىاعترضواالشامأهلأنفيواضحالسياق

فقرأ،الليللسورةمسعودابنقراءةعنسألهالكوفةأهلمنعلقمةنعلم
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..أقرأنيها.:الشيخفقال(الشيخبهاقرأالتي)وهيمسعودابنبقراءةعلقمة

الحديثهذاوردوقد.يردوننيكادواحتى(الشامأهل)يعنيهؤلاءزالفما

وفيأيضا،)6278(الاستئذانوكتاب(94،4494)43التفسيركتابفي

الدرداء.أبيباسمالتصريعجميعاالمواضعهذه

فيفقال،المواضعهذهأحدعلىمحسنطهالدكتوروقفوقد

لىإمنسوبا531/فيوروي5.35/البخاري"صحيح:للحديثيجهتخر

".عنهاللهرضيالدرداءأبي

الأولالموضعفيالحديثأنيرىطهالدكتورأنعلىيدلوهذا

يثيرأنالمتوقعمنوكان.غريبوهومسعود،ابنلىإمنسوب35()5/

ومراجعةكلامهمنالتحققلىإفيدفعه،الشاميةالطبعةمحققالتعليقهذا

يفعل.لمولكنه،البخاريصحيحفيالحديث

.أخرىدقيقةنظراتالشيختنبيهاتوفي،الملاحظتينبهاتينأكتفي

وهي4،294برقمالمكيالحرممكتبةفيمحفوظالرسالةهذهأصل

بالقلمالشيخرقمهاوقد،صفحة51منهاوالمكتوب،صفحة62في

.41تليهاوالتي،13بعدهاالتيفرقم،13الصفحةترقيمنسيولكنحمر،الا

الملاحظاتثمالأولينالقسمينفيالاحاديثرتبالشيخأنسبققد

رقمإثباتيعيدلاالصفحةتكراروعند.جداولعلىالثالثالقسمفي

منالصفحةرقمأضافلماولكن.مائلتينبشرطتينإليهيشيربل،الصفحة

أحدبقوساوضعأحاديثعدةواحدةصفحةفيوجاءتالمصريةالطبعة

فيالصفحةرقموكتب،الواحدةالصفحةفيالواردةالاحاديثبإزاءطويلا

.القوسوسط
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يلي:فيمايتلخصالرسالةهذهإخراجفيوعملي

القسمفيوالملاحظاتالأولينالقسمينفيالأحاديثرقمت-1

الثالث.

الاتي:الوجهعلىسردهالىإلجداولاعلىترتيبهاعنعدلت2-

الصفحةرقم،الهنديةالطبعةمنوالسطرالصفحةرقم،لحديثارقم

المنقولالنص،قوسينبينلباقي1عبدفؤادمحمدالاستاذطبعةمنوالسطر

الحديث،تخريجأثبتشرطةبعدالسطرأولمنثم.التوضيحشواهدمن

حاصرتين.بينالبخاريصحيحمنلحديثارقمزدتاخرهوفي

الشيخ.فاتتالتيالنصوصبعضخرجت3-

حرفبنصفوالسلامالصلاةلىإ-للاختصارطلبا-الشيخيرمز-4

الضادحرفونصفالراءبحرفالصحابةعنالترضيوالى)ص!(الصاد

كاملتين.فكتبتهما)رف(

النصوصمراجعةمنتمكنأفلم،لهنديةاالطبعةأجدلم-5

المصرية،الطبعةلىإذلكفيالرجوعيفيدولامنها،المنقولةوالاحالات

،النصوصفيتصرفقداللهرحمهالباقيعبدفؤادمحمدالأستاذفان

الشيخنقلهماأما.والشاميةالعراقيةالمحققتينبالطبعتيناستأنمستولكن

علىونبهتعليها،فعارضتهالثالثالقسمفيوبخاصةالمصريةالطبعةمن

قلم.سبقأوسهومنالشيخكلامفيوقعما
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نيالصنعاللامير"السلام"سبلعلىوتعليقاتتصحيحات()5

برقمالمكيالحرممكتبةفيمحفوظمجموعضمنالرسالةهذه

الورقة.منواحدوجهقيإلاالشيخيكتبولم،ورقة41فيوهي،4686

التصحبحاتهذهبهتتعلقالذيالكتابلىإإشارةالرسالةفينجدولم

لىإالموصلةالسلام"سبلكتابعنأنهاتهاقراءمنتبينوإنما،والتعليقات

الثلاثةوالابوابالكتابمقدمةتناولتنهاو،الصنعانيللأمير"المرامبلوغ

إزالةوباب،الانيةوباب،المياهباب:وهي،فقطالطهارةكتابمنالاول

صفحةآخرأنغير،لشيخطالعهاالتيالطبعةعلىأقفولم.وبيانهالنجاسة

55.صهيمنهعليهاعلق

الاتية:بالعناوينأقسامثلاثةعلىملاحظاتهالشيخقسم

-2(.1)الصفحتينفيوهيونحوها.تصحيحيةأخطاء-1

تفسيرهاأوإعرابهاأوالكلماتبعضبضبطتتعلقللشارحأوهام2-

)3-6(.الصفحاتفيوهي.ذلكنحوأو

-8()1مستقلاترقيماورقمها،صفحاتثمانيفيوهي،تعليقات3-

خطأ،سطر،،ص:جداولأربعةعلىالشيخفرتبه،الأولالقسمأما

كتابةإعادةمنبدلامائلتينشرطتينوضعالصفحةرقمتكرروإذا.صواب

.الاخرىالرسائلفيفعلكما،الرقم

تشمل-تصحيحا93بلغتوقد-القسمهذافيلتصحيحاتو

،الكتابمنالخطيةالنسخفيوقعيكونقدمماوغيرهاالطباعيةالاخطاء

الثاني.القسمفيموضعهالاخيرهذاأنمع،نفسهالشارحمنوبعضها
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:التصحيحاتهذهمننماذجثلاثةهناذكرو

"والنبي:الكتابمقدمةفيجاءماعلىفيهاملاحظةأولوهو:الأول

إليهتسكنبمااللهعنالمنبئأي،مفعلبمعنىفعيل،الرفعةوهي،النبوةمن

".الزاكيةالعقول

"مفعل"بمعنىجعلوهالذينفانسقطا،هناأن"يطهر:الشيخعليهفعلق

تسكنبمامنبئالكونه"والنبينبا:مادةفيالراغبقالأ(.ب)نمنجعلوه

."...الزكيةالنفوسإليه

مكتبةطبعةفيوكذاعليها.اعتمدالتيالطبعةمنالشيخنقلكذا

النبوةمن"والنبيوضع78(/1)حلاقطبعةوفي(.1/17)صالمعارف

منلنبي"و)ا(:النسخةفي":تعليقهفيوقال،حاصرتينبين"الرفعةوهي

)ب(".منلمثبت1والانبياء.

حرفه،ثم)ب(،النسخةفيهو)أ(النسخةلىإنسبهماأنالحقيقة

اللوحةصنعاءنسخةانظر:.الانباء"من"والنبي:قراءتهفيوالصواب

سعودالملكجامعةنسخةوفيالامير.كلاميستقيموبذلكب(/11)

طبعةفيالمطبوعفالنص..."مفعلبمعنىفعيل،النبوةمن"والنبيأ(:)2/

إصلاحهويمكن.شكبلاحللفيهوغيرهماحلاقوطبعةالمعارفمكتبة

"شرحوفي.الكتابمنجيدةنسخلىإالرجوعينبغيولكن،مختلفةبوجوه

هوالذيالانباءمنمشتقلنبي1"و:"السلام"سبلأصلهوالذي"المغربي

أ/4لا"الرفعةبمعنىالنبوةمنمأخوذاالنبييكونأنيجوزو..الاخبار.
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لاالماء"إن:ماجهابنلحديثحاتمابيتضعيففيجاءما:الثاني

سعد..بنرشدينروايةمنلانهالحديثضعف"وانما:قالشيء"ينجسه

"...دينهفيلحاصارجلارشدينكان:يوسفابوقال

38(.)1/المعارفومكتبة(18)1/الحلبيالبابيمصطفىطفيكذا

فيوقال،حاصرتينبين"يوسف"أبووضع(1/061)حلاقطوفي

".يونس"أبو)ا(:النسخةفي":لحاشيةا

الكمالتهذيبانظر:.المعلميالشيخنبهكما"يونس"ابن:والصواب

.(902)والتقريب(9/591)

رمزهاالتيصنعاءنسخةمتنفيجاءفقد.صحيحغيرحلاقذكرهوما

نقلحاشيتهاوفي."متروكوهوسعدبنرشدينروايةمن"لأنه)ب(:عنده

إشارةدون"لحديثافيفخلط..سعد.بن"رشدين":"التقريبكتابمن

واضحا."يونس"ابنالنقلهذافيوكتب.اللحقلىإ

الحاشية،فيالعبارةهذهوردتايضاسعودالملكجامعةنسخةوفي

".يونس"ابنوفيها

لاإتكونولا"،الراوية"وهي:قال""المزادةتفسيرفيجاءما:الثالث

".لتتسحبينهمابثالثتقامجلدينمن

ومكتبة33(/1)الحلبيالبابيطبعاتفي""تقامكلمةجاءتكذا

(1/051)وحلاق75(/1)لمعارفا

واالسرجافاممن،الشيخصححكما"،"تفام:صوابهتصحيفوهو

فيه.وزادوسعهونحوها:الدلو
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()ببحرفحلاقإليهارمزالتياليمنيةالنسخةأنبالذكرلجديروا

ب(./91اللحاشيةافيوفسرت،لحركاتبامضبوطة""تفأمفيهاوردت

المفتوحة.الهمزةمعبالقاف""تقأمسعود:الملكجامعةنسخةوفي

قيضبطتثميضا.هناموجوداليمنيةالنسخةحاشيةفيالمذكوروالتفسير

عننقلافسرتثم"فهمزةفوقيةففاءبالمثناةتفأم":لحروفباالحاشية

.القاموس

بضبطتتعلقللشارحأوهاملبيانالشيخفخصصه،نيالثاالقسمأما

سبعةعلىفيهونبه.ذلكنحوأوتفسيرهاوإعرابهاأوالكلماتبعض

يهودي"دعاه:أنسحديثفي""سنخةكلمةالشارحضبطمنها:.مواضع

المعجمةالنونوفتحالمهملةالسينبفتح"سنخةواهالةشعيرخبزعلى

كتبفيالمعروفأنعلىالشيخفنبه(.1/941)حلاقوطبعة4(4)ص

.النونبكسرنهاوغيرهاوالغريباللغة

ماعرباكانواسواءالباديةسكان"وهم:الاعرابعنالشارحقولومنها

.(1/231)حلاقوطبعة34()صعجما"

يلتحقأنهإلا،خاصةلعرببدوالاعرابأن"المعروف:الشيخقال

".وغيرهالعربلسان:راجع.مواليهممنمعهمكانمنبهم

"هو:هريرةبيأحديثفي"طهور"كلمةعلىدقيقطويلكلامومنها

الماءفيأحدكميبولن"لا:حديثفي"ثم"حرفوعلى".ماؤهالطهور

".فيهيغتسلثميجريلاالذيالدائم
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عشرينعلىالشيخفيهفعلق-الثالثالقسموهو-التعليقاتقسمأما

والاصوللفقهوبالعقيدةوتتعلق.الاصلمنصفحة55منموضعا

منهاجملةفيأطالوقد،قصيرةالتعليقاتومعظم.ذلكوغيروالحديث

وعلة،القلتينوحديث،والرسولالنبيبينالفرقعلىفيهاتكلمكالتي

يعني-المصنفاتهامهالاميرعلىوالرد،الدائمالماءفيالبولعنالنهي

المذهب.عنبالمحاماة-حجرابنالحافظ

الثلاثة.الابوابتتجاوزلمالشيخملاحظاتأنسبقوقد

نشرةلىإورجعتسبق،كماالشيخعليهاعلقالتيالطبعةعلىأقفلم

بدلاوأنه،معتمدةليمستأنهاليفظهر،حلاقحسنصبحيمحمدالاستاذ

فراجعت،أخرىطبعاتأو،الاصوللىإالرجوعمنالمواضعبعضفي

الاتية:لمصادرا

محمدبنحسينللقاضد"المرامبلوغشرحالتمام"البدر-1

لىإورجعتللأمير،"السلام"سبلأصلهوالشرحهذافإن،المغربي

.10425برقمالرباطنسخة

.حلاقنشرةفي()بورمزها"السلام"سبلمنصنعاءنسخة2-

وهو،القنوجيلحسنانورللشيخ"المرامبلوغلشرحالعلام"فتح3-

.السلامسبلمنمختصر

.4271،بالرياضالمعارفمكتبةطبعة"السلام"سبل-4

****
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للمبردالكاملعلىتنبيهات)6(

وأقدمهاهمهاأ،طبعاتعدةالمبردالعباسلابيالكاملكتابطبع

-1864)السنواتفيليبزجمدينةفيرايتوليمالالمانيالمستشرقطبعة

التيالرسالةمؤسسةطبعةحسنهاووآخرها،خطيةنسخسبععنم(1874

لي.الداأحمدمحمدالدكتوربتحقيق6041سنةصدرت

التي،الحلبيالبابيمصطفىطبعةبينهماصدرتالتيالطبعابومن

تمهاوأ،مباركزكيالدكتورمنهانيالثالجزءامنوطرفاالأوللجزءاحقق

الشيخفقرأه،1356سنةالاوللجزءاصدروقدشاكر.حمدأالشيخ

ذلكومع"...مقدمتها:فيوقال،صفحتينفيملاحظاتهوقيد،المعلمي

خلافعلىأنهامطالعتهعندليظهرمواضعالمذكورالمجلدفيبقي

فيهلوجدتالمظانمراجعةمعالبالغالنظرتكلفتلوأنيرىو.الصواب

لي".ظهرمابيانوهذا.أخرىمواضع

الشيخعليهانبهالتيوالاخطاء،ملاحظة67الملاحظاتعددبلغوقد

والتحريف،والتصحيفوالسقطالابياتوتقطيعالنصضبطفيهومامنها

الطبع.أخطاءمنوبعضها

أخيرا،عليهاعثرالشيخبخطورقاتأربعفيالملاحظاتهذهصلو

صفحاتستوهي.25/54331/فيوصورت،3294رقمعطيتو

الصفحةرقمتفقدمضطربا،ترقيماً-الشيخمنالترقيموليس-رقمت

رقمتثم،الاوراقترقمكماو)2((1)برقمالثالثةوالصفحةالاولى

الكاملعلى(.والملاحظات4و))3(برقموالسادسةالخامسةالصفحتان

3(.)صفيوانتهت4()صفيبدأتولكنها،الصفحتينهاتينفي
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منالأولالمجلدعلىتنبيهاتعلىتشتملالاخرىوالصفحات

فلعل،1356سنةأيضاصدروقد،الرفاعيطبعة-لياقوتالادباءمعجم

.متقاربزمنفيقيدتالكتابينعلىالتنبيهات

معجمفيالواقعةالمطبعية"الاخطاءعنوانللنسخةوضعواوقد

الاشارةلعدمأيضاوناقص،دقيقغيرعنوانوهو"،الحمويلياقوتالادباء

الكامل.علىالتنبيهاتلىإفيه

هكذا:جداولخمسةعلىالمقدمةبعدملاحظاتهالشيخرتبوقد

صفحة-1

سطر2-

المطبوعفي3-

الصواب4-

الدليللى!الاشارة-5

السطرفيسبقمماغيرهالسطرأورقمأوالصفحةرقمتكراروعند

جاءتواذا.سبقكمامائلتين،بشرطتينإليهيرمزبل،كتابتهيعيدلا،السابق

وأالحاشيةرقمذكرحذفها،يجبوخطأأنهايرىوهو،الكتابفيحاشية

علامةبكتابةالصوابجدولفيواكتفى،"المطبوعفي"جدولفيعبارتها

أنهويعني،الاستفهامعلامةالصوابجدولفييكتبوقد)*(5الحذف

لتعليلالخامسلجدولوا.اقتراحهيذكرثم،المطبوعفيوردفيماشاك

ذلك.لى!وما،المراجعوذكرصوابا،يراهماعلىوالتدليلالخطأ،

لجداولاهذهعلىمرتبةأيضاالادباءمعجمعلىالشيخوتنبيهات
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"،الدليللىإ"الإشارةالخامسلجدولافوقيكتبلمأنهغير،الخمسة

يدلوهذا.الكاملعلىالتنبيهاتمنالثانيةالصفحةفيذلكيكتبلمكما

الادباء.معجمعلىالتنبيهاتقبلقيدتالكاملعلىالتنبيهاتأنعلى

هذاعلىرتبناهابل،لجداولاصورةفيالتنبيهاتهذهنطبعلم

:النموذج

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

.الهمزةبترك

.الضرورةعندعليهاوعلقنا،الرسالةمؤسسةطبعةعلىوقابلناها

****

لياقوتالأدباءمعجمعلىتنبيهات)7(

علىمرجليوثالإنجليزيالمستشرقبعنايةالادباءمعجمصدرماأول

خلالفيبالقاهرةمجلداتسبعةفيوطبع،بلندنالتذكاريةجبلجنةنفقة

.(3191-1)239فيطباعتهاوأعيدت(6191-091)7السنوات

العزيزعبدالاستاذعليهانبهكثيرةأخطاءالنشرةهذهفيوقعتوفد

فيالادباء"معجمعلى"طرربعنوانالمنشورةمقالاتهسلسلةفيالميمني

المجلداتفيم(-6791)6591بدمشقالعربيالعلميالمجمعمجلة

(04-42).

والنشرالصحاقةإدارةمديرالرفاعيفريدحمدأالدكتوربالقاهرةنشرهثم

النشرةالحقيقةفيوهي(.1-1389)369السنواتفيالمصريةوالثقافة

علىوالقائمينلمستشرقاصاحبهاالرفاعيالدكتوراستأذننفسها،السابقة
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عشرينفيجديدةحلةفيخرجهاونشرها،عادةفيالتذكاريةجبلجنة

غلافها،علىكتبماحسب،المعارفوزارةقبلمنوروجعتمجلدا،

بالمراجعة"تفضلهمالوزارةلرجالاتفشكرمقدمتها،فيالرفاعيوصرح

عمرلخالقاعبدالشيخالثبتوالاستاذ،والتعقيبوالإصلاحوالتهذيب

".المأموندارومصححي،العلومبدارالاولالعربيةاللغةأستاذ

الكاملوالضبطالكبيرلحرفباامتازتقدالطبعةهذهأنلحقوا

طبعهاعيدووغيرها،العربيةالبلادفيالناسبهاوانتفع،الإخراجوحسن

خمسينمنأكثرللدارسينالمتيسرالمرجعهيوظلت،مرةغيربالتصوير

بعدبل،م3991سنةعباسإحسانالدكتورنشرةصدرتحتىعاما،

أيضا.صدورها

ودون،الطبعةهذهمنالاوللجزءااللهرحمهالمعلميالشيخقرأ

وهي.السابقةبالرسالةالتعريففيشرحتهاالتيالطريقةحسبملاحظاته

نهوخطا،أنهلهظهرماقيدانهعلىبدايتهافينبهوقد،ملاحظة012نحو

.كبيرةزيادةملاحظاتهلزادتاستقصىلوأنهشكولا.يستقصلم

يقتضيوذلككاملا،ضبطاضبطتأنهافيهاالاخطاءكثرةوسبب

الضبطعدفإذا.حركتهمعحرفلكلبل،كلمةلكلمضاعفةدقيقةمراجعة

التصحيحمنحقهيعطلمإذاعليهوبالايعودفإنه،لكتابميزةالكامل

متعلقامنهكثرأونصفهاتجدالشيخملاحظاتفيفانظر.والمراجعة

إحسانالدكتوروطبعة،مرجليوثطبعةمنهانجتثمومن.الطبعبأغلاط

البالغة.أهميتهعلىالاعلامبضبطعنايتهلقلةأيضاعباس
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الانفقدتربماالمعلميالشيختنبيهاتأنالناسبعضيطنوقد

تاريخيةقيمةلهاوأن،للكتابالمحققةالنشرةصدوربعدالعلميةقيمتها

ذكروأيضا.الطبعةهذهعلىصادقةتزاللامنهاجملةأنوالواقع.فقط

:ملاحظاتثلاثالمثالسبيلعلىمنها

هزمأنلىإ":7(/1)عباسإحسانالدكتورنشرةفيورد:الأولى

بالنصب(1/48)الرفاعيطبعةفي""اليأسكلمةضبطت."الطمعاليأس

إحسانوالدكتور.فاعلأنهعلىبالرفع""الطمعوكلمة،بهمفعولأنهعلى

يقتضيوالسياقو]حد.والمال،بالنصب(""اليأسبضبطاكتفىعباس

جامعكتابعلىالحصولفييطمعكانالمؤلفأنالمقصودفان،العكس

حتىويفتشيبحثوظل،ذلكفيالتأليفمؤونةليكفىالادباء،لتراجم

علىالشيخفعلقالمذكور.الطمععلىاليأسغلبةبمعنىلجملةفا.يئس

علىالمعنى(".الطمعاليأسهزمأنلى"إ:"الصواب:بقولهالضبطهذا

هذا".

فيوقعوكذا(".النسائيالرحمنعبد"وقال49(:/1)فيجاء:الثانية

أبو":الصوابفإنظاهر،خطأوهو،والرفاعيمرجليوثطبعتي

الشيخ.لاحظكما"النسائيالرحمنعبد

نأ74(/1)ليالصوإبراهيمترجمةفيياقوتذكر:الثالثة

الزريمكلمةوردتكذا.لهصديفاكان("المغنيالزريمبسخنزبن"الحارث

وقد.الاستفهامعلامةمع(""النديم:الشيخفكتب،الثلاثالطبعاتفي

قطبفيجاءماويؤكده.الشيخذكرهماتحريففالزريمالمحز،أصاب

بنمحمدرقعةعليهوردت"وقد(:574)صالنديمللرقيقالسرور
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".النديمبسخنزبنالحارث

سبقفقدنشرها،فيوطريقتناترتيبها،وطريقةالتنبيهاتهذهاصلأما

السابقة.الرسالةفيوصفها

الشريفلمكياالحرممكتبةمخطوطاتنوادرمن)8(

خمسفيالشيخقئد4658برقمدفترالمكيالحرممكتبةفي

وبياناتهاأرقامهامعالمكتبةمخطوطاتمنمختارةعناوينمنهصفحات

بعضها.علىوملاحظاتهالمهمة

التفسير،فيوعشرونوثلاثة،القراءاتفيمنهاستةعنوانا،61وهي

محصورةالشيخانتقاهاالتيفالمخطوطات.الحديثفيوثلاثونواثنان

العمل.هذاتمامإمنيتمكنلمأنهوالظاهر،الثلاثةالعلومهذهفي

نوادر"بعضالدفتر:علىالكنويعثمانمحمدالاستاذكتبوقد

سنةفياللهرحمهالمعلمييحيىبنالرحمنعبداستخرجهاالمخطوطات

والتفسيروالقراءاتالتجويدفيالمخطوطاتنوادرتشملوهي.1385

اسمهتحتهالكنويالاستاذكتبثم."ومصطلحهلحديثواالقرآنوعلوم

توقيعه.اسمهوتحت

يأ،1385وهو،العملهذاتاريخعلىدلالتهافيالعبارةهذهأهمية

الله.رحمهأعمالهآخرمنفهو،سنةبنحوالشيخوفاةقبل

القاضيشفاءشرحمنلنسخةذكرافيهأنالفهرسهذافوائدومن

الشرحهذاأنعلىالشيخونبه0،27برقمقبرصبنالحسنلأبيعياض
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عنهاوبحث،المطبوعالمكتبةفهرسفيالمذكورةالنسخةنجدلم.ناقص

عليها.يعثروافلمالمكتبةفيالموظفون

بلالخطيةللنسخالمعروفةالبياناتعلىيقتصرلماللهرحمهوالشيخ

نسخةعنمثلافيقول،النسخةأهميةمقدارعلىتدلفوائدإليهاأضاف

عنوكذلك".جليلةولكنهاعشر،الحاديالقرنفي"كتبت:الرازيتفسير

صحيحمننسخةعنونحوه."جيدةقديمة"نسخة:البغويتفسيرمننسخة

للنابلسي:المواريثذخائرمننسخةوعن."قديمةجيدة"نسخة:البخاري

".نفيسةولكنها،قديمةغير"نسخة

مننسخةعنمثلافيقول،النسخةكتابةلتاريختقديرهأحيائاويذكر

الحاديالقرنمكتوباتمن"لعله:البيضاويتفسيرعلىالعصامحاشية

منلعلهامصححةجيدة"نسخة:النسائيسننمننسخةعنويقول.عشر"

ولكنها،قديمةغير"نسخة:منهاخرىنسخةوعن،العاشر"القرنمكتوبات

".مصححة

للبغوي:السنةمصابيحنسخةعنمثلافقال،النسخحواشيلىإويشير

".كثيرةحواشوعليها738سنةأزختجيدة"نسخة

نسخةعنكقولهذلك،علىينبهخرمفيهاأوناقصةالنسخةكانتوإذا

تقريباالاولفالنصف،ملفقةناقصة"نسخة:القيملابنالمعاد"زاد"من

تمته:خافيكتبقديمةنسخةمنالاخيروالربع،9211أرختيمنيةنسخة

765".سنةوأرخ...الكتابتموبتمامهالكتابهذامنالثالثالمجلدآخر

****
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مكتبةفيالمسؤولينلىإالشكرخالصأقدم،المقدمةهذهختاموفي

فيها-المخطوطاتقسمفيالعاملينسيماولا-الشريفالمكيالحرم

ذخائرها،منالاستفادةعلىومساعدتهم،المكتبةبروادترحيبهمعلى

لجزاء.اخيراللهفجزاهم

وجهعلىالمجموعهذارسائلتقديمفيوفقتقدأكونأنوأرجو

محمدنبيناعلىاللهوصلى،التوفيقوليواللهمنها،الاستفايتوييسربهايليق

جمعين.أوصحبهآلهوعلى

الإصلاحيايوبجملأمحمد

21/9/1433الرياض
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