
 

  من مزالق احملققني

 للحافظ ابن عبد الربِّ  ®مهيد الت   ©يف مطبوعة ) نظرات 

اد معروف، ولفيف من الباحثني ( ار عو   حتقيق: د. بش 

 

 كتبها: 

 عبد املنعم بن عبد الكريم بن أمحد آل ذكراهلل

 
عىل كل قارئ للكتب القديمة أن ُيعاِون الن ارش بنرش ما يرتئيه من أخطاء،  جيب ©

وما يِعن له من مالحظات، فبمثل هذا التعاون العلمي املنشود ختلص الكتب العربية من 

شوائب التحريف والتصحيف الذي ُمنِْيت به عىل أيدي الناسخني قدياًم، والطابعني 

 .® حديثاً 

 السي د أمحد صقر.
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 ±  
 

م وقع يف النفوس، هذا العايف القرطبي  للحافظ ابن عبد البر  ®التمهيد  ©: كان لطباعة     

ة  ®التمهيد  © م ذروة جمدها التي تسنّ  املنزلة الرفيعة القلوب، ومردُّ ذلك إىليف عظيمة  وَمََسّ

  حر  ادحدث  وفقه. يف

لصاحبنا أيب عمر، ثوسف بن عبد البر ال  ®التمهيد  ©كتاب  ابن حزم: ادحافظ الفقي. قال     

دث  ملل. ألال،، فكيف أحسن من.أعلم يف الكالم عىل فق. ادح
(

1
)

  

: هذا الرش  الذي مل ثرش  أحٌد ملل.وقال شيخ اإلسالم ابن تيمّية     
(

2
)

  

عن وزارة الشؤون  الصادرةالطبعة  طبعات متعددة، ومن أشهرها: ®التمهيد  ©كتاب ول     

ُمرتبا، عىل أبواب  ثم ُأعيد طبع.  املررب، وهي أول طبعات الكتاب،اإلسالمية واألوقاف يف

سات العربية واإلسالمية، بإحراف فضيلة عن مركز هجر للبحوث والدرا املوطأ، ولدر

 عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي  الشيخ الدكتور:

يف سبعة عرش جملدا، مع الفهارس، ولدر عن  ®لتمهيد ا ©ُطبع هـ( 1439) ويف هذا العام     

فضيلة وهنض بالتعليق علي.: عبء حتقيق.، اضطلع بو مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،

  لفيف من الباحلني شارك. و بّشار عّواد معروف، :الدكتوراألستاذ 

وضبط النّص، ، الفروق، وإثبات ®التمهيد  © مقابلة نسخ عة أنهاتِِ. الطب وزاد من شأن     

  قيقات الكلرية، واملؤلفات الشهريةالدكتور بّشار عّواد، لاحب التح كان بمشاركة

                                                 
  ( 2/179) ®رسائل ابن حزم  ©(، 3/169) ®نفح الطيب  ©، (2/327) ®الّصلة  © (1)     

   (6/613) ® الفتاوى الكبى © (2)     
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وقد قام املشاركون معي يف حتقيق هذا  ©: يف خامتة مقدمت. الدكتور بّشار عّوادثقول       

ار وقمُت مع ولدي الدكتور: حممد بّش الكتاب بجهد حممود يف خترثج األحادث  واآلثار، 

، وادحكم عىل بمقابلة النسخ، وإثبات الفروق، والتعليل عند الرتجيح، وضبط النّص

1)®األحادث  وبيان عللها، ومراجعة التخرجيات بحي  خيرج الكتاب هبيئة ُمتناسقة 
)

  

 يف األمور التالية: هنج العمل الذي رسم. الدكتور بّشار عّوادوثمكن تلخيص      

، ممللة يف النسخة املحفوظة يف خزانة كتب ®التمهيد  ©ن األخرية م ـ اعتامد اإلبرازة1     

 كوبرثيل بإستنبول، وبعض املجلدات املحفوظة يف دار الكتب املرصثة 

وربام ُضبِط ما خيشى وقوع التصحيف  رة بتقييد النّص وضبط. بادحركات،ـ العناثة البال2     

 والتحرثف بادحروف يف اهلامش زثادة يف التحري 

ـ تتبع موارد ادحافظ ابن عبد الّب يف بناء كتاب.، واإلشارة إىل مواضع النقل منها، وبام 3     

 توفر منها، ومقابلة النص بنص املورد الذي اقتبس من.، وتلبيت االختالفات األساسية 

 أحادث  الكتاب مرفوعها وموقوفها، والكالم عليها تصحيحا، وتضعيفا، ـ خترثج مجيع 4     

 ـ تعقب ادحافظ ابن عبد الّب، واالنتصار لبعض ما ذهب إلي. وخالف. في. آخرون 5     

 املهمة للتمهيدـ عمل جمموعة من الكشافات 6    
(

2
)

  

وبتُّ ليلة ابتياع. ُأقّلب لفحات.، قد أهبجني لدور هذا الرش  النفيس يف ُحّلة جدثدة، ل     

وبعد ترّصم  ،في. مواضع تتسع لالنتقاد ُت وجدف وُأراجع ُمشكالت.، وأستعرض مهاّمت.،

اخلطية ُت عىل جمموعة من نسخ.األثام حتّصل
(

3
)

وأعدُت النظر يف هاتِ. املطبوعة مّرة بعد ، 

                                                 
 (، هذا ما ذكره الدكتور بّشار، وأما واقع األمر ففي املقالة يشء من خبه 1/134) ® التمهيد © مقدمة حتقيق (1)     

  (134ـ1/19) ® التمهيد © (2)     

 أسعدين بمجموعة من خمطوطات التمهيد: ُخيّل املوفق األستاذ: محدان بن محيد السهيل، شكر اهلل ل.   (3)     
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أن اخللل و تشيع فيها األغالط الواضحة،ما وقع يف نفيس، وال دار يف خلدي أن ومّرة، 

عىل  فيها نبهتُّ ، ِ. املقالةهاتِ  رسم، فرشعُت يف كنُت أعهدهفوق ما  اقع يف تضاعيفهاالو

وإمهال  عىل الطبعات السابقة، اعتامد  و النسخ اخلطية، ولفيف : من خلل الق املحققنيمز

، وما شئت بعد ذلك من أوضار التحرثف، من.إسقاط فقرات ، وتصحيح نصوص الكتاب

ط غالاألمن  عىل مجلةالتنبي.  تركُت ، والتصحيف شوائبما علرُت علي. من بعض  ذكرُت و

   والضجر السآمة الواقعة يف مطبوعة الفرقان خمافة

يف  وحي  قلُت  اد يف مقدمة التحقيق عزوت. إلي.،وما كان من كالم الدكتور بّشار عوّ      

( حمقق مطبوعة الفرقان(، أو: )القائمني عىل مطبوعة الفرقان ) )املحقق (، أو :مطاوي املقالة

قابلة النسخ، وإثبات مبن. الدكتور حممد، فهام من توىل وا: الدكتور بّشار عّواد، ب. فإين أقصد

هداثة ـداد، وبيده أزّمة الالتوفيق والّس اهلل وب، الفروق، والتعليل عند الرتجيح، وضبط النّص

  والّرشاد

 

 وكتب:

 آل ذكراهلل بن أمحد عبد املنعم بن عبد الكريم

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة  

ة ذي القعدة  هـ( ـ الرياض1439) سنة غر 
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 إعادة نشر ما ُطَبع ُمحققًا

 

 مطلقا،؛ فإن كلريا، من الكتب املطبوعة يس أمرا، مردودا، ل إعادة حتقيق ونرش ما ُطَبع حُمققا،      

فيها التصحيف والتحرثف، ثكلر التي تنترش بني أثدي الناس ثشيع فيها الّسقط والرلط، و

  كأهنا خُمَْدج سقيموقّل االنتفاع هبا، و

 نرش ما ُطبِع حُمققا،، هي:املحققني إىل إعادة والباحلني من  ا، ريوأهم األسباب التي حتفز كل     

 قد ُنرِش دون مراعاة ألول التحقيق، وقواعده املعروفة  ـ أن ثكون املخطوط1 )    

ـ أن ثكون الكتاب قد ُنرِش عىل خمطوطة سقيمة، مع وجود خمطوطات أخرى نفيسة 2     

 للكتاب، ولكنها أمهلت، ومل ُتوضع يف ادحسبان 

ـ أن ثكون الكتاب قد ُنرِش عىل خمطوطة واحدة حسب علم املحقق، ثم ظهرت للكتاب 3     

 تقوثم نصوص الكتاب نسخة أخرى موثقة، وفيها زثادات، وتصحيحات، وفروق تفيد يف 

ـ أن ثكون املحقق السابق قد وقع يف أوهام تؤدي إىل اخللط يف عنوان الكتاب ولحة 4     

نسبت. إىل مؤلف.، فيأيت الكتاب برري اسم. الذي وضع ل.، أو منسوبا، إىل غري مؤلف. مع 

ملحقق األوهام الكلرية يف التعليقات والتصحيحات مما ثؤدي إىل تشوث. النص، ثم ثأيت ا

 الالحق ليقّوم ذلك كل.، وثأيت ب. عىل الوج. الصحيح 

أن ثكون املحقق السابق ممن ثترّصف يف ألل الكتاب باإلضافة، أو النقص أو التريري  ـ5     

(  والتبدثل عىل غري أساس
(

1
)

  

                                                 
 ( بترصف 73)ص/ ®حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األملل  © (1)     
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مطبوعة الفرقان بحلا، عن األسباب التي سّوغت للقائمني عليها  يف رفوإذا رّسحت الطّ      

 ةجتد حدثلا، عن خمطوطات نفيسة تيَس للقائمني عىل مطبوع ال ® التمهيد ©إعادة نرش 

ال ثستقيم أمر و ،بعات الّسابقةلطأرّض با وال حدثلا، عن سقط  الفرقان الوقوف عليها، 

 البابة ، وال شيئا، من هذه الكتاب إال عىل وجوده

عىل  بية ـ وهي الطبعة السابقة ـ اعتمدواأن القائمني عىل الطبعة املغر ومثار العجب     

الفرقان ـ  يف وصف النسخ اخلطية عند القائمني عىل مطبوعة ليس هلا ذكر نفيسة خمطوطات

 :ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص، ـوهي الطبعة الالحقة 

نسخة القرويني ـ     
(

1
)

      :(3064)رقم:

 ومع كون النسخ اخلطية،انفردت هبا عن سائر  ل عىل زثاداتالنسخة تشتمهاتِِ. و     

 يف مقدمت. من شأن القطع املحفوظة يف خزائن الكتب املرربية قّلل الدكتور بّشار عّواد

مما انفردت  نصولا،  ، فإنا هو أفضل منها () فائدة لذكرها لتوفر مألال، ، ومل ثر (1/40)

 :، ومن تلك الفقراتمطبوعة الفرقان يف تضاعيف توقع ب. هذه النسخة

 هذه الفقرة: ذكر حمقق مطبوعة الفرقان (3/90يف )ـ 1     

حّدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حّدثنا قاسم، قال: حّدثنا أمحد بن ُزهري، قال: حّدثنا  ©     

هارون بن معروف، قال: حّدثنا َضْمرة، عن رجاء بن أيب سلمة، عن أيب َرِزثن، قال سمعُت 

 من منسوخ.  §الزهريَّ ثقول: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن ثعرفوا ناسخ حدث  رسول اهلل 

بو عالم النَّبيل ـ وهو الّضحاك بن خملد ـ عن ابن أيب ذئب، عن ابن شهاب، عن وروى أ     

عبدامللك بن أيب بكر، عن خارجة بن زثد بن ثابت، عن أبي. زثد بن ثابت، قال: قال رسول اهلل 

ت النَّارُ  :§ ئوا ممّا غريَّ   ® َتوضَّ

                                                 
 /هـ( الطبعة املرربية 3) ®التمهيد  ©يف مقدمة انظر ولف هاتِِ. النسخة  (1)     
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 قال ادحافظ ابن عبد الّب القرطبي: (3/95ـ ويف )2     

وقد ُروَي عن ابن عمر ترك الوضوء مما مّست النّار، ذكره أبو بكر بن أيب شيبة، عن  ©     

ُهشيم، عن ُحصني، عن جماهد، عن ابن عمر  وعن وكيع، عن ِمْسعر، عن َجبلة، عن ابن 

  ® عمر، ورواثة أهل املدثنة عن. ألحُّ 

 :نظر من وجهني لنيع املحّققيف أقول:      

 ،(2)ك بالرمز املشار إلي. (344)رقم: مل ترد يف جملد كوبرثيل،نصوص أن هذه ال ا:أحدمه     

يف جملد طوب ومل ترد  ،) ثتعنّي اعتامد اإلبرازة األخرية من. حسب (و ،وهو األلل املعتمد

 ترد يف جملد اخلزانة بالرباط، املشار إلي. بادحرف )ط(، ومل(، 327قايب رساي، )رقم:

(، املشار إلي. 129، ومل ترد يف جملد القادرثة )رقم:بادحرف: )خ(املشار إلي. (، 4186)رقم:

       بادحرف )ق(

التي وضعها يف ألل الكتاب، وأغفل  صدر هذه النصوصأن املحّقق مل ثذكر م :واآلخر     

وهذا هو التلفيق بني  طية عىل األلل املعتمد عنده،التنبي. عىل أهنا من زثادات النسخ اخل

 ! تور بّشار عّواد الطبعات السابقة للتمهيدالنسخ الذي عاب ب. الدك

 )حاشية/أ(نّب. القائمون عليها يف و (،3/332الطبعة املرربية ) وقعت يف ىلوالفقرة األو     

 هجرئمون عىل مطبوعة القا نقلها: عنهمو ،(3064عىل أهنا من نسخة القروثني )رقم:

يف موضعني: األول يف  كوبرثيل، وذلكنسخة مل ترد يف  أهناعىل (، ونّبهوا 445ـ2/544)

  (1، حاشية )رقم:(2/545، واللاين يف )(4(، حاشية )رقم:2/544)

، وسكت (3/91) يف مطبوعت.عة الفرقان، نقل الفقرة فلام بلرت النَّْوبة إىل حمّقق مطبو     

  النسخ التي توفرت ل.يست من ( ل3064وفات. أن نسخة القروثني)رقم:
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 )حاشية/أ(نّب. القائمون عليها يف و (،3/336الطبعة املرربية )وقعت يف  الفقرة اللانيةو     

يف  هجرائمون عىل مطبوعة الق(، وعنهم نقلها: 3064عىل أهنا من نسخة القروثني )رقم:

بأخرة ، ثم نقلها ( عىل أهنا مل ترد يف نسخة كوبرثيل2ونّبهوا يف حاشية )رقم: ،(2/448)

(3/95) يف مطبوعت. حمقق مطبوعة الفرقان
(

1
)

  

مته لك، إذاو      الدكتور  رأثت( 1/41) التحقيق مقدمة حأقبلت عىل تصف  و عرفَت ما قد 

 ®التمهيد  ©، وأن ادحافظ ابن عبد الّب لنّف: ®التمهيد  ©ث عن إبرازات ثتحد بّشار عّواد

يف املسّودة أوال، مسّودة، ثم أعاد تبييض الكتاب، وزاد في. زثادات كلرية، وحذف مما كتب 

بعض ما رآه غري مناسب، أو هو مما أشبع القول في. يف اإلبرازة األخرية، وأن هذه ادحقيقة مل 

  عنّي اعتامد اإلبرازة األخرية حسبثتنب. إليها مجيع َمْن نرش الكتاب سابقا،، وأن. ثت

ة يف خزانة كتب كوبرثيل النسخة املحفوظ أن( 1/19)وثرى الدكتور بّشار عّواد يف      

   اإلبرازة األخريةهي  وبعض املجلدات املحفوظة يف دار الكتب املرصثة بإستنبول،

مّرة  ® ديهالتم ©إىل إعادة نرش  الذي حفز الدكتور بّشار عّوادهذا هو السبب الرئيس و     

 ،للتمهيد التلفيق بني النسخ اخلطية م أن مطبوعة الفرقان وقع فيهاأن تعل، ولكن بقي أخرى

وليست  ،(3064نسخة القروثني )رقم: وقد مّر بك آنفا، خب كتاب،لط بني إبرازيت الواخل

وسأستقبل القول يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل من اإلبرازة األخرية عند الدكتور بّشار،
(

2
)

  

من )  فقال: ® التمهيد ©عن سبب آخر إلعادة نرش  الدكتور بّشار عّوادأبان ( 1/63)ويف      

بني األهداف الرئيسة التي دفعتنا إىل العناثة هبذا الكتاب رضورة خترثج أحادثل. والكالم 

                                                 
( ذكر الدكتور بّشار عّواد نسخة القروثني يف تضاعيف كالم. عىل إبرازات التمهيد، وأهنا تشتمل 54ـ1/53يف )و (1)     

عىل زثادات مل ترد يف نسخ اإلبرازتني، ُأدخلت يف الطبعة املرربية، وكل ما ذكره من زثادات انفردت هبا هاتِِ. النسخة؛ فهو 

 منقول عن الطبعة املرربية 
 ( 24)ص/ نظر( ا2)     
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ثون بالعزو إليها عند خترثج عليها تصحيحا، وتضعيفا،  ، فهو من الكتب التي ُثعنى امُلحدر

 سائل الفقهية ادحدث ، وُتبنى عليها امل

ولقد ثَّس اهلل لنا خترثج مجيع أحادث  الكتاب مرفوعها وموقوفها، وادحكم عليها بام رزق      

 اهلل سبحان. ( 

عليها  الواردة يف الكتاب، وادحكم ال رثب يف رضورة خترثج األحادث  واآلثار أقول:     

يف هاتِ.  أرثد مناقشة الدكتور وال، ثلقل كاهل القارئ بام ال ُثستطاع، وبام ال بقدر ادحاجة

ٌب يف ال ما وقع فيها من أوضار التحرثف وإغف واآلثار حادث خترثج األ ؛ ألنالقضية رَضْ

حدثد  بارد  
(

1
)

 بالتنبي. عىل أمرثن:يف هذا الّسياق أكتفي س، و

وقعت خمرجة، يف مطبوعة هجر  ®التمهيد  ©حادث  واآلثار الواردة يف أن األ دمها:أح     

   خترجيا، جممال،، وأفاد القائمون عىل مطبوعة الفرقان من هذا التخرثج

الفرقان من غري عزو، وهي كذلك يف  أن مجلة من اآلثار وقعت يف مطبوعةوالثاين:      

مطبوعة هجر
(

2
)

  

*  *  * 

      

 

 

 

                                                 
 ( 61، 39)ص/ انظر ملال ذلك يف (1)     
 ( 38)ص/ انظر ملال ذلك يف (2)     
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 اخللل يف وصف النسخ اخلطية

      

، وجُيال املقّدمة تشتمل علي. أهم مامن الكتاب، وإىل ، هي مفتا  الدخول مة التحقيققدّ مُ      

حمقق  وبحسب ما ثذكره ،قيمة كلٍّ منهاو ،التي توفرت للمحقق ةخلطيالنسخ ا= في. النظر 

  تزداد الشكوك اخللل فيهامن  ، وبقدر ما ثدخلاللقةب. تكون  معلومات دقيقة الكتاب من

عن النسخ اخلطية  فيها بمقّدمة حتّدث ® التمهيد ©كتور بّشار عّواد كتاب: الد لّدروقد      

حتى بلغ منها  يف كلري كبري للخ لنسخ املعتمدة يف التحقيق، دخل علي.، واالتي توفرت ل.

أمللة  وهذه ،يف مقدمة التحقيق طوطات املنشورةنامذج لور املخامتّد إىل النسخ املعتمدة، و

 :ا اتفق  ي النظر في.مم

 (:345كوبرييل رقم ) الرابع من نسخة/ املجلد 1     

 (:345رقم ) جملد كوبرثيل يف معرض ولف. الدكتور بّشار عّوادقال  (1/22ـ يف )     

وال عالقة ل. باملجلدات: األول، والسابع مل ُثقابل عىل األلل املنتسخ من.،  ) هذا املجلد     

إىل ادحادي عرش، ال من حي  الكاتب، وال من حي 
(

1
)

لكن. من النرشة األخرية اجلودة،  

 ( قطعا، 

، (مل ُثقابل عىل األلل املنتسخ من.هذا املجلد: )  كذا قال الدكتور بّشار عّواد أن أقول:     

وجود الّدارة املنقوطة التي تعني أن  آثة ذلك:، ووليس األمر كذلك، بل النسخة مقابلة

  النسخة ُعورضت وُروجعت، وقد ظهرت يف أول النسخة ووسطها وآخرها 

                                                 
  وقع يف مطبوعة الفرقان: ) حدث  (، وهو تصحيف (1)     
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، كام يف اوالتصحيح بخط الناسخ يف مواضع منه اللََّحق حوايش النسخةيف وظهر      

 /أ( 121/ب(، و)ق111/ب(، و)ق42/أ(، و)ق38/أ(، و)ق37)ق

رف: ح رت بعض الكلامت يف حوايش النسخة، وفوقهاظه /أ(111/أ(، و)ق89ويف )ق     

 نسخة أخرى  إشارة إىل) خ ( 

من النرشة األخرية ) املجلدهذا  بّشار القول بأنالدكتور أدري كيف استجاز  لسُت و     

 مل ثنعم النظر في.؟!  وهو (، قطعا، 

 (:344جملد كوبرييل رقم ) /2   

 :(344رقم ) د كوبرثيلجمل معرض ولف.يف  عّوادالدكتور بّشار قال  (27ـ1/26يف )وـ     

( سطرا،، 19( ورقة مسطرة، الورقة )214املجلد من منتسخات املئة السابعة، وثقع يف ))      

وال كان لكن. مل ُثقابل باأللل املنتسخ من.، كلمة، ُكتب بخط النسخ،  12ـ10يف كل سطر 

تأكد لنا أن. من لكن ثف والسقط، ناسخ. من أهل العلم، لذلك كلر في. التصحيف والتحر

وهو املجلد اللاين لذلك اعتمدناه يف القسم الذي مل ثصل إلينا من األلل، ، ةاإلبرازة األخري

 ، والذي ثبدأ بادحدث  الرابع دحميد بن قيس ( من.

، ( مل ُثقابل باأللل املنتسخ من. هذا املجلد: ) هكذا قال الدكتور بّشار عّواد إنأقول:      

فقد كتب  ، املجلدحوايشيف  يف غاثة الوضو  لد كوبرثيل ثرى بالغات املقابلةوَمْن ُثطالع جم

يف  عىل البالغاتنّص الناسخ  (، وكذلك بلغ مقابلة/أ(: ) 120الناسخ بخط واضح يف )ق

  /أ(150، و)ق/ب(137/أ(، و)ق80)ق/أ(، و50/أ(، و)ق 20)ق 

، كام يف .يف مواضع من الناسخ صحيح بخطق والتحَ اللَّ  املجلدحوايش ظهر يف و     

  /أ(72/ب(، و)ق58و)ق /أ(،4و)ق /ب(،2)ق
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ار توكذلك ظهر      املجلد  ىل أنعيف أول املجلد ووسط. وآخره، وهي تدل نقوطة ة املالدَّ

  قد ُروِجع وُعورض

 مل َثرَ هو (، و أن. من اإلبرازة األخرية تأكد : )كيف من الدكتور بّشارعجبي ال ثنقيض و     

  !؟املجلديف لفحات  املنترشة ، وال الّدارة املنقوطةالناسخ تصحيحوال ، بالغات املقابلة

 (: 345، 344)رقم: كوبرييل ـ تنبيه يتعلق بنسختي     

( 345رقم:كوبرثيل ) الورقة األخرية منلورة  رجعنا إىل أننا إذاوالعجب كل العجب      

 وجدناه ؛ها، وقرأنا آخر حدث  في(1/140) مقدمت. الدكتور بّشار عّواد يف تي نرشهاال

   ® َأَشدَّ َحَياء، ِمْن َعْذَراَء يِف ِخْدِرَها § َكاَن َرُسوُل اهلل ©هكذا:  ُكتَِب 

 ( التي نرشها الدكتور344إىل لورة الورقة األوىل من جملد كوبرثيل )رقم:إذا رجعنا و     

اِهدِ  § ©، السطر اللامن؛ وجدناه هكذا: (1/158)يف     ® َقََض بِاْلَيِمنِي َمَع الشَّ

      ُعِورض وُروجع املجلدأن تّدل عىل عند املحّدثني نقوطة من الداخل وهذه الّدارة امل، 

  !(مل ُثقابل عىل األلل املنتسخ من. )  :ولكن الدكتور حكم عىل كلٍّ من هذثن املجلدثن بأن.

مل ثتنب. هلذا األمر مع شّدة وضوح. يف لفحتني اختارمها من  بّشار ترى أن الدكتور فأنت     

املخطوطات إال بعد املراجعة لور  األلل املعتمد عنده، وأحسب أن املحقق ال خيتار نامذج

فام  ؛من األلل املعتمد يف لفحتني اختارمها ، وإذا كان هذا قد وقع للدكتوروُمعاودة النظر

 ( ؟! قليل الفائدةأن. جملد: ) ( أو ألوىلمن اإلبرازة ا: )التي ذكر أهنا املجلداتالظن بسائر 

 (:327جملد طوب قايب رساي رقم )/ 3     

 :(327رقم ) د طوب قايب رسايجمل ولفيف  الدكتور بّشار عّوادقال  (1/29يف )ـ      

) جملد خمروم األول واآلخر، ثبدأ يف أثناء ادحدث  اللاين دحميد بن قيس، وثنتهي يف أثناء      

 ادحدث  ادحادي والعرشثن لزثد بن أسلم، وقد رمزنا ل. بادحرف )ط( ( 
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  :(حديث 315دار الكتب املرصية )جملد / 4     

 حدث (:315جملد دار الكتب املرصثة ) يف ولف الدكتور بّشارقال ( 1/34)يف وـ      

جملد خمروم األول واآلخر، ثبدأ املوجود من. يف أثناء ادحدث  اللاين واألربعني لنافع عن )      

 ابن عمر، وثنتهي بادحدث  األول لصالح بن كيسان  

( سطرا،، وهي نسخة مقروءة 25( ورقة، مسطرهتا )135كتب املجلد بخط نسخي يف )     

قابلة، كام ثظهر يف حواشيها، عىل أهنا كلرية التصحيف والتحرثف، ومل ثكن ل. جيدة وم

 ( ( 4فائدة تذكر لتوفر نسخة األلل يف املادة التي تناوهلا، وقد رمزنا ل. )د

 (:326رقم )نة ـ كذا يف طبعة الفرقان ـ مديجملد / 5     

 (:326) جملد مدثنة رقم يف ولف الدكتور بّشارقال ( 1/40)يف ـ و     

جملد ثبدأ يف أثناء الكالم عىل ادحدث  اللاين لنافع عن ابن عمر، وثنتهي يف أثناء ادحدث  )      

 ( ورقة (  140األول لصالح بن كيسان، ثتكون من )

اد / جملدات مل يتيرس للدكتور بشار 6       الوصول إليها:عو 

 :الدكتور بّشارقال ( 1/40)يف ـ و     

) عىل أن بعض املجلدات مل ثتيَس الولول إليها، ومنها قطع يف املحمودثة باملدثنة املنورة      

 ( قيل  ي: إهنا مفقودة (  485( و )398حتمل الرقم )

دات املجل املخطوطات؛ فإن هاتِ.هذا توليف َمْن مل تسعد محاليق عيني. برؤثة أقول:      

، تعود إىل نسخة واحدة، تتكون من جملدات عدثدة التي ذكرها الدكتور بّشار عواد كلها

 !  جعلها مخسا، الدكتور بّشار عّواد و

 وإليك التوضيح والبيان:      
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 :) نسخة طوب قايب رساي (     

هذه النسخة ولل إلينا منها: جملدان حمفوظان يف متحف طوب قايب رساي بإستنبول،      

ا: الرابع، والسابع عرش من نسخة كانت قبل (، ومه327( و )326ورقمهام يف املتحف: ) 

( 398ذلك وقفا، عىل املدرسة املحمودثة يف املدثنة املنورة، ورقمهام يف املحمودثة: )

 (، كام ثدل عىل ذلك ختم وقفية املدرسة املحمودثة 485و)

( 327ورقة، واملجلد السابع عرش رقم ) 130( ثشتمل عىل 326املجلد الرابع رقم )     

سطرا،، وخطهام نسخي واضح، ولكن الناسخ مل  25ورقة، يف كل لفحة  131عىل  ثشتمل

ثكتب اسم.، وال تارثخ النسخ يف آخر املجلدثن، وكأن. ادخر ذلك للمجلد األخري الذي مل 

 نظفر ب.، والنسخة قوبلت عىل أللها، وعليها تصحيحات تنترش يف كل لفحة منها 

ب عىل طّرة العنوان من.: ) من حر  املوطأ البن عبد الّب، ُكت (:326واملجلد الرابع )رقم:     

نفع اهلل ب. آمني (، وبعده فهرس لألحادث  املرشوحة، ويف أعىل لفحة العنوان قيد متلك 

هـ( ونص.: ) يف ملك الفقري إىل اهلل 1242بخط الشيخ عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب )ت 

 فى اهلل عنهم ( تعاىل: عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب، ع

/ب(  ُكتب العنوان: ) التمهيد البن عبد الب (، وبجانب. رقم حفظ املجلد 1ويف أعىل )ق     

( مع معلومات عدد لفحات.، وبعده: ) الرابع من   (، ويف ادحاشية 398يف املحمودثة )

اليَسى مكتوب: ) قطعة من حر  املوطأ، من قول.: والعتق ليس بيمني، إىل قول.: واألنواع 

  ادحقيقة، املسّمى بالتمهيد (، وحتت. ختم وقفي. كتبخانة املدرسة املحمودثة ـ كذا ـ عىل

وهذا املجلد خمروم األول واآلخر، ثبدأ من قول ادحافظ ابن عبد الب ـ يف أثناء ادحدث       

اللاين واألربعني لنافع عن ابن عمر ـ: ) والعتق فليس بيمني عند أهل التحصيل (، وثنتهي 

الّب: ) واألنواء عىل  دث  األول لصالح بن كيسان عند قول ادحافظ ابن عبديف أثناء ادح

 ادحقيقة: النجوم التي هي منازل ( 
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(، وذكره 10/317(، وثنتهي يف )9/256من )ثبدأ يف مطبوعة الفرقان  وهذا املجلد     

إىل أن.  النسخ اخلطية التي توفرت ل. يف ثالثة مواضع، ومل ثتنب.يف الدكتور بّشار عّواد 

 ثتحدث عن جملد واحد! 

 حديث(:315جملد دار الكتب املرصية )، ) (1/34)يف  املوضع األول:     

وذكر أن املوجود من. ثبدأ ) يف أثناء ادحدث  اللاين واألربعني لنافع عن ابن عمر، وثنتهي      

 ( 4بادحدث  األول لصالح بن كيسان (، ورمز ل. )د

 (:326جملد مدينة رقم )، ) (1/40) يفواملوضع الثاين:      

ثبدأ يف أثناء الكالم عىل ادحدث  اللاين ـ كذا ـ لنافع عن ابن عمر، وثنتهي يف  ) وذكر أن.     

 أثناء ادحدث  األول لصالح بن كيسان (  

ومع وجود التشاب. الكبري بني هذثن املجلدثن، والتامثل بينهام مما ثؤكد أننا أمام جملد      

  أن الدكتور بّشار عّواد فّرق بينهام! واحد إال

لمجلد املحفوظ ل (1/176) مقدمت. يف الدكتور بّشار يف لورة  املخطوطة التي نرشهاو     

يف أعىل  (398ظهر واضحا، رقم املجلد يف املحمودثة )حدث ( 315رصثة )بدار الكتب امل

ة دار الكتب املرصثة التي ، ومل ثبق من رقم اللامنية إال جزء ثسري، وهو يف مصورالصفحة

( سطرا،، ومع هذا 25(، يف كل لفحة )130وقفُت عليها أوضح، وبجانب. عدد أوراق. )

 أن. مل ثتيَس ل. الولول إلي.!  (1/40)يف الدكتور كل. فقد ذكر 

، وقال: ) بعض املجلدات مل ثتيَس الولول إليها، (1/40) ذكره يف واملوضع الثالث:    

 ( قيل  ي: إهنا مفقودة ( 485( و )398املحمودثة باملدثنة املنورة حتمل الرقم )ومنها قطع يف 

/ب( بعد البسملة رقم حفظ 1ففي أعىل )ق (:327وأما املجلد السابع عرش )رقم:     

( مع معلومات عدد لفحات.، وبعده مكتوب: ) سابع عرش من 485املجلد يف املحمودثة )



من مزالق احملققنيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

16 

 

/أ( مكتوب: ) قطعة من حر  املوطأ، 2ادحاشية اليَسى )قالتمهيد البن عبد الّب (، ويف 

من قول.: عن ذلك، إىل قول.: فقالت: إذا أتيَت عىل ِذْكِر (، وحتت. ختم وقفي. املدرسة 

 املحمودثة يف املدثنة املنورة 

وهذا املجلد خمروم األول واآلخر، ثبدأ يف أثناء ادحدث  اللاين دحميد بن قيس، عن      

ول.: ) عن ذلك حتى انتهى إىل باب املسجد (، وثنتهي يف أثناء ادحدث  ادحادي جماهد، من ق

والعرشثن لزثد بن أسلم عند قول حفصة: ) إذا أَتْيَت عىل ِذْكِر (، ويف الطرف كتب الناسخ: 

 ) بلغ مقابلة ( 

(، وذكره 3/371(، وثنتهي يف )2/263من )فرقان الهذا املجلد ثبدأ يف مطبوعة و     

 ور بّشار عّواد يف ولف النسخ اخلطية يف موضعني الدكت

وولف. يف سطرثن !، (، 327جملد طوب قايب رساي رقم ))   (1/29) يف املوضع األول:     

 ورمز ل. بادحرف )ط( 

، وذكر: ) أن بعض املجلدات مل ثتيَس الولول إليها، ومنها (1/40) يف واملوضع الثاين:     

 ( ( 485( و )398املنورة حتمل الرقم ) قطع يف املحمودثة باملدثنة

(، هو املجلد املحفوظ يف طوب قايب رساي 485وتقّدم أن جملد املحمودثة )رقم:     

(، ومل 485ملحمودثة )(، وأن. وقع يف أعىل الصفحة األوىل من. رقم حفظ. يف ا327)رقم:

  ورة يف مقدمت.املخطوطات املنش لورة من جملد طوب قايب رساي يف نامذجالدكتور ثنرش 

 :( حديث322بدمشق رقم ) جملد املكتبة الظاهرية/ 7     

 د املكتبة الظاهرثة بدمشقجمل يف ولف الدكتور بّشار عّوادقال  (40ـ  1/39يف )وـ      

 :(322رقم )
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( 192املجلد اللال  من نسخة من اإلبرازة األوىل، ُكتِبت بخط نسخي دقيق يف ))      

ورقة
(

1
)

( كلمة، خمروم األول ثبدأ يف أثناء 16( سطرا،، يف كل سطر بحدود )29، مسطرهتا )

[  ®أبَك جنون فقال: ال ©: ] §ادحدث  العاحر من مراسيل ابن شهاب عند قول رسول اهلل 

، وثنتهي املجلد ®اذهبوا ب. فارمجوه  ©: §قال: نعم، قال رسول اهلل  ®فهل أحصنَْت؟©قال: 

 (  ظاس واخلمسني من أحادث  نافع، وقد رمزنا ل. بادحرف: بآخر ادحدث  الساد

كام يف فهرس  ®التمهيد  ©ليس يف دار الكتب الظاهرثة يف دمشق إال هذا املجلد من أقول:      

للشيخ العاّلمة األلباين،  ®املنتخب من خمطوطات ادحدث   ©خمطوطات دار الكتب الظاهرثة 

(322)رقم.:
 (

2
)

عن جملد آخر يف الظاهرثة، حيّدثنا  (1/19)يف لكن الدكتور بّشار عّواد ، و

فقال ـ يف معرض حدثل. عن إبرازات الكتاب ـ: )اإلبرازة األوىل ال متلل الكتاب الذي 

ارتضاه مؤلف. فيام بعد يف إبرازت. األخرية؛ فهي كلرية النقص واالختالف يف لياغة 

 (! ( ظا3394نسخة الظاهرية ) ادحرص:    العبارات، ومنها عىل سبيل امللال ال

  ® فَهْل أحصنَْت؟ ©عّلق عىل هذه الفقرة:   (7/477يف )وـ      

 ( )ظا(والتي رمزنا هلا بـ ( 3394من هنا تبدأ نسخة الظاهرية ) ) بقول.: (1حاشية )رقم:     

ل من هذا كل ه:      أن القائمني عىل مطبوعة الفرقان توفرت هلم نسختني من دار  فتحص 

 الكتب الظاهرثة:

، وهي التي ولفها الدكتور بّشار عّواد يف سطرثن!، وذكر أهنا (322)ذات الرقم  األوىل:     

فهل  ©: §تبدأ يف أثناء ادحدث  العاحر من مراسيل ابن شهاب عند قول رسول اهلل 

                                                 
 ( ورقة 193( ورقة، والصواب: )192كذا قال: ) (1)     

 الرشقاوي ـ وهب اهلل ل. السالمة ـ بع  إ ّي هذا املجلد من أرض الكنانة، الشيخ املفيد: عبد العاطي  (2)     
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وتنتهي بآخر ادحدث  السادس واخلمسني من أحادث  نافع ، (7/477) ®أحصنَْت؟

  ظا، ورمزها: (9/506)

فهل  ©: §من عند قول رسول اهلل ( 7/477)تبدأ يف  (3394)ذات الرقم  :واألخرى     

  ! ظا، ومل ثذكر الدكتور بّشار عّواد أثن تنتهي، ورمزها أثضا،: ®أحصنَْت؟

انتقل إىل  (3394)وهذه النسخة أمهل الدكتور بّشار عّواد ولفها للقّراء، ورقمها      

(، والعجب كل العجب أن القائمني عىل 1/170مطبوعة الفرقان بواسطة مطبوعة هجر )

قطعة مطبوعة هجر ذكروا هذه النسخة ضمن نسخ اجلامعة اإلسالمية باملدثنة املنورة، وأهنا 

(؛ فلام بلرت النّوبة 3394جلامعة اإلسالمية برقم )حمفوظة يف الظاهرثة مصورة عن املكتبة ا

(، وال وجود 3394نسب هذه النسخة إىل دار الكتب الظاهرثة برقم )الدكتور بّشار عّواد 

 هلا ألال، يف دار الكتب الظاهرثة!! 

ومن املفيد للقّراء نقل ولف هذه النسخة عن مطبوعة مركز هجر، ثم بيان ما وقع في.      

 من خلل، وأثر ذلك يف مطبوعة الفرقان 

 ( يف ولف النسخ اخلطية للتمهيد:1/169قال القائمون عىل مطبوعة هجر يف )     

 ثالثًا: نسخ اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة:)      

 (    الخ( 3006عن اخلزانة العامة بالرباط، حمفوظة برقم ) ة مصورةـ قطع     

 ( قال القائمون عىل مطبوعة هجر: 1/170وبعد ذلك يف )     

 ( 3394مصورة عن املكتبة الظاهرثة، حمفوظة برقم ) ـ قطعة أخرى )     

 تبدأ يف أثناء حدث  سادس لنافع، وتنتهي يف أثناء حدث  رابع عرش لنافع      

اللال  من  ©عىل الورقة األوىل منها ختم املكتبة الظاهرثة بدمشق، وعليها بخط حدث :      

  ®كتاب التمهيد 
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  ®قال: فهل أحصنَْت؟ قال: نعم  ©أولـها:      

وال حجة ملن جعل ذلك يف أول مرنم، أو نفاه عن أول مرنم إال التحكم،  ©آخرها:      

  ®وليس قول. يف ذلك 

سطرا،، ُكتبت بخط نسخي  28من القطع الكبري، مسطرهتا  ( ورقة17)ة تقع يف القطع     

 معتاد، وُأشري هلا بالرمز: ظ ( 

( ورقة ما هي إال قطعة مصورة عن نسخة دار الكتب 17هذه النسخة ذات ) أقول:     

 ( ورقة، اْعَتَورها خلل يف التصوثر مل ثتنب. ل. القائمون عىل193الظاهرثة الواقعة يف )

الصفحة األوىل منها يف مطبوعت. (، ونرش 3394نقل عنهم رقمها: ) مطبوعة هجر، وال َمنْ 

(1/189)  ! 

 تبدأ هذه النسخة يف أثناء ادحدث  العاحر من مراسيل ابن شهاب الزهري      

ـ ثم الصفحة  (7/477)يف مطبوعة الفرقان /ب( ـ و1)ق ®فهل أحصنَْت؟  ©أولـها:      

 التي تليها مكررة عن الصفحة األوىل 

/أ( آخر ادحدث  السادس لنافع، عن ابن عمر ـ ويف مطبوعة 82ثم تعقبها مباحرة )ق     

/ب( يف أثناء ادحدث  الرابع عرش 97ـ وتنتهي هذه املصورة عند )ق (8/406)الفرقان 

 ـ  (8/486)لنافع، عن ابن عمر ـ ويف مطبوعة الفرقان 

هش      ( يف مقدمت. يف 3394ذكر هذه النسخة ذات الرقم ) أن الدكتور بّشار :ومبعث الدَّ

، ويف الورقة األوىل منها لورة من نرش (1/189)، ويف (1/19)ولف النسخ اخلطية 

ظهر واضحا،: ختم ) اجلامعة اإلسالمية باملدثنة املنورة، عامدة  ادحاشية اليمنى من الصورة

] الورقة : حتت الصورة املنشورة وطات (، وكتب الدكتور بّشاراملخطشؤون املكتبات، قسم 

حاشية  حّدد بداثتها، وقال يف (7/477)، ويف األوىل من نسخة الظاهرية املرموز هلا )ظا( [



من مزالق احملققنيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

20 

 

بدأ بذكر ، و)ظا( [بـ ( والتي رمزنا هلا 3394من هنا تبدأ نسخة الظاهرية )] : (1)رقم:

كام  ، وهذه النسخة(9/477)مرورا، باملجلد اللامن بُرّمت. إىل  (7/477)فروقاهتا من 

 !! الفرقان أقل من مئة لفحةومقدراها يف مطبوعة  ( ورقة،17قّدمت لك تقع يف )

 :(991، )رقم:جملد خزانة القرويني بفاس /8     

قال الدكتور بّشار عّواد معروف يف ولف جملد خزانة القروثني بفاس،  (1/39يف )وـ      

 :(991)رقم:

( ورقة، 139وهو املجلد السابع من نسخة ثظهر أهنا عدثدة املجلدات، ثتكون من ))      

( سطرا،، ُكتب بخط مرريب    ثم يف ظهر الُطّرة بداثة املجلد، وهو حدث  ابن 20مسطرهتا )

بآخر ادحدث  السابع البن شهاب، عن  وثنتهي: لزبري بن العوام،وة بن اشهاب، عن عر

نجز السفر السابع من التمهيد بحمد اهلل ثتلوه  ©، وجاء يف آخره: عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة

 ( أول اللامن: ابن شهاب، عن عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة بن مسعود اهلذ ي إن شاء اهلل 

بآخر ادحدث   ثنتهي: ) أن جملد خزانة القروثني: الدكتور بّشار عّوادكذا قال أقول:      

من مطبوعة  (6/167) أي يف (، السابع البن شهاب، عن عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة

 الفرقان 

( يف ولف هذا 1/178ر )مطبوعة هج  عىلالقائمني وهذا خطأ مكرور، جتده أثضا، عند     

ن بحدث  سابع الب وثنتهيثبدأ بحدث  ابن شهاب، عن عروة، )  :املجلد، فإهنم قالوا

  (شهاب، عن عبيد اهلل بن عبداهلل

أن جملد خزانة القروثني ثنتهي بادحدث  اللاين البن شهاب، عن أيب بكر بن  والصواب:     

  (6/95)فرقان اليف مطبوعة هو و/أ(، 136كام يف النسخة اخلطية )ق عبد الرمحن، 
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 ( عىل الصواب يف الطبعة املرربية991لف جملد القروثني بفاس )رقم:قد جاء وو     

بخزانة القروثني ثبتدئ بأحادث  عروة، كان  جزء: ) الفال د الشيخ حمم (، فقال8/3)

بن عبد الرمحن، وهي نسخة قدثمة هبا بعض البرت، فقد  دث  اللاين أليب بكربادح وثنتهي

بالورقة األوىل منها بخط مراثر: السفر السابع من ، وُكتب أذهبت األرضة أطرافا، منها

 (  التمهيد

 :ـكذا يف مطبوعة الفرقان  ـ( 3008رقم: ) زانة العامة بالربا جملد اخل /9     

  يف ولف جملد اخلزانة العامة بالرباط: دقال الدكتور بّشار عّوا (1/38ـ ويف )     

( ورقة، مسطرهتا 167جملد ثتكون من ) :(3008)رقم ، جملد اخلزانة العامة بالربا )      

ثبدأ املوجود من. يف أثناء  حي  ( سطرا،، ُكتب بخط نسخي، خمروم األول واآلخر،23)

جاءين ، عن أبي.، قال: الكالم عىل حدث  ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص

يف أثناء ادحدث  األول البن شهاب، عن  وآخره، ثعودين عام حجة الوداع §رسول اهلل 

 أيب إدرثس اخلوالين 

ت عن اإلبرازة األخرية، وقد وهذا املجلد من اإلبرازة األوىل حي  تكلر في. االختالفا     

 (  (1ررمزنا ل. )

 ويف كالم. نظر من وجوه:، كذا قال الدكتور بّشار عّوادأقول:      

( منسوبا، إىل اخلزانة 1/168ذكره القائمون عىل مطبوعة هجر ) هذا املجلد أن :األول     

والصواب أن  الدكتور بّشار عّواد،عىل ذلك: (، وتابعهم 3008العامة بالرباط هبذا الرقم: )



من مزالق احملققنيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

22 

 

 يف اجلامعة اإلسالميةحمفوظ  مصورة عن اخلزانة العامة بالرباط،نسخة هذا املجلد ما هو إال 

(3008)باملدثنة املنورة هبذا الرقم 
(

1
)

  

رقم  قد ظهرق(، و59) هبذا الرقم: حمفوظ يف اخلزانة العامة بالرباط ألل هذه النسخةو     

هو يف كذلك ، ويف غاثة الوضو  ختم اخلزانة العامة بالرباط معالورقة األوىل  يف املخطوط

 ئمون عىل مطبوعة هجر يفالقا التي نرشهامصورة اجلامعة اإلسالمية األوىل من  ورقةال

 /هـ( 1، وكذلك ذكر هذه النسخة هبذا الرقم حمقق الطبعة املرربية يف )(1/225)

( أن نسخة اخلزانة العامة 1/168القائمني عىل مطبوعة هجر ذكروا يف ) أن والثاين:     

) ثبدأ املوجود منها بحدث  مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، وتنتهي يف  بالرباط:

 أثناء حدث  أول البن شهاب، عن أيب إدرثس اخلوالين 

 عىل الورقة األوىل منها خاتم اخلزانة العامة بالرباط      

  (أوهلا: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أيب وّقاص      

ثبدأ املوجود من. يف  : )جملد اخلزانة العامة بالرباط الدكتور بّشار عّواد، فذكر أن موتابعه     

جاءين أثناء الكالم عىل حدث  ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبي.، قال: 

  ( ثعودين عام حجة الوداع §رسول اهلل 

                                                 
( 169ـ  1/168أن القائمني عىل مطبوعة هجر ذكروا من النسخ املعتمدة يف حتقيق التمهيد ) ومن العجائب (1)     

(، وهذا خطأ، ونسخة ثاللة، وهي مصورة اجلامعة اإلسالمية 3008، 3007نسختني من اخلزانة العامة بالرباط، برقم: )

( عىل الصواب، فلام بلرت النوبة للدكتور بّشار عّواد معروف ذكر هذه النسخ 3006امة بالرباط، ورقمها: )عن اخلزانة الع

أن هذه والصواب: ( منسوبة  إىل اخلزانة العامة بالرباط!، 3008، 3007، 3006هبذه األرقام ) (38ـ  1/37)يف مقدمت. 

، 3007، 3006وظة يف اجلامعة اإلسالمية هبذه األرقام )النسخ ما هي إال مصورات عن اخلزانة العامة بالرباط حمف

3008    ) 
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أنا بالدار التي  ٌت أميّ  ©) أول.:  بالرباطاخلزانة العامة أن جملد  :كام يف املخطوطة والصواب     

، آخرونثنتفع بك و أقوام، بك َفُينْكأأرجو أن ثرفعك اهلل إين  :؟ قالهاجرا، منها مُ  خرجُت 

هاهنا عىل طرثق املدثنة، وأشار بيده  .نْ فِ ّي: إْن مات سعٌد بعدي فادْ حّدثنا عمرو القارِ 

  واهلل أعلم يينة، ابن عما قال  فهذا اإلسناد ثعضد، ®هكذا

اهلل ، عن عامر بن سعد بن أيب وّقاص، عن أبي.، قال: جاءين رسول مالك، عن ابن شهاب    

  ( …ثعودين عام حجة الوداع §

 افيه ، وظهر(1/225) يف الورقة األوىل أن حمقق مطبوعة هجر نرش لورة الررثب حقا، و     

حمقق مطبوعة  ، وتابعر بّشار عّوادالدكتو مل ثتنّب. هلذا كّل.بداثة املخطوط بخالف قول.، و

 ! يف غلط.هجر 

أن الدكتور بّشار عّواد ذكر أن آخر هذا املجلد: ) يف أثناء ادحدث  األول البن  والثالث:     

  شهاب، عن أيب إدرثس اخلوالين (

لحيح غري مدفوع، وبالتحدثد ثنتهي هذا املجلد عند قول ادحافظ ابن وهذا قول      

 يف السطر اللاين ب، عن أيب إدرثس اخلوالين (، وهومالك، عن ابن شها : )عبدالب

وقات هذه فرحمقق مطبوعة الفرقان استمر يف ذكر  أن الررثب يف األمر:، و(7/136)

  !(7/160) إىلالنسخة 

من املحال أن القارئ بعد بيان اخللل الواقع يف هذه النسخ اخلطية ثعتقد: أن  وأحسب     

 ، ولّعد فيها النظر ولّوب. ممن اطلع عىل هذه النسخ األغالط أن تقع هذهاملمتنع 

*  *  * 
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  ، واخللط بني إبرازتي الكتابالتلفيق بني النسخ اخلطية

  

أهنا متلل نرشتني  اخلطية للتمهيد سخأن. تبنّي ل. بعد دراسة النُّ ار عّواد بّش  الدكتور ثرى     

تاب، اإلبرازةللك
 (

1
)

دة، وأكلر النسخ منسوخة عنها، واإلبرازة اللانية، وهي املسوّ األوىل،  

وبعض املجلدات  ة يف خزانة كتب كوبرثيل بإستنبول،وهي األخرية، ممللة بالنسخة املحفوظ

 املحفوظة يف دار الكتب املرصثة 

ال متلل الكتاب الذي ارتضاه  اإلبرازة األوىل: : )أن (1/19)يف  الدكتور بّشاروذكر      

ات، لف. فيام بعد يف إبرازت. األخرية؛ فهي كلرية النقص واالختالف يف لياغة العبارمؤ

(، 1)ي ( والتي رمزنا هلا295ذات الرقم ) : نسخة فيض اهللال ادحرص سبيل امللال ومنها عىل

ببرداد  نسخة القادرثةمنها ، والتي رمزنا هلا )د( دار الكتب املرصثةمنها بعض املجلدات و

 امللحقة بدار الكتب املرصثة التي رمزنا هلا )ق(، والنسخة التيمورثة التي رمزنا هلا بادحرف

 و (3063)( و4517بفاس املحفوظة باألرقام ) النسخ املحفوظة يف القروثنيمنها )ت(، و

وغريها من النسخ ( )ظا( 3394نسخة الظاهرثة )منها ، و)ف(املرموز هلا بادحرف( 991)

  يأيت ولفها الحقا، ( التي س

قال: ) ومن الررثب أن القائمني عىل الطبعة املرربية ومجيع َمْن نرش الكتاب بعدهم مل      

، ومنها: عبارات أو فقرات التلفيق بني هذه النسخثنتبهوا إىل هذه ادحقيقة، فذهبوا إىل 

ىل دراسة النسخ القائم ع صنيع غري حممود يف التحقيقمكررة، أعاد املؤلف لياغتها، وهو 

 املعتمدة ( 

                                                 
معجم  ©اإلبرازة، هي: الـمّرة التي ثظهر أو ثبز فيها الكتاب، وتطابق اإلبرازة يف زماننا الطبعة  راجع:  (1)     

 ( 29)ص/ ® مصطلحات املخطوط العريب
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فاق واالختالف بني إبرازيت يف وجوه االت أرثد مناقشة الدكتور بّشار عّواد لستأقول:      

وبعض وال كيف لّح عنده القطع بأن اإلبرازة اللانية تتملل يف نسخة كوبرثيل،  ،التمهيد

  فقط املجلدات املحفوظة يف دار الكتب املرصثة

من اإلبرازة ( 3063)رقم:أن نسخة القروثني بفاس ب يف القولرثد مناقشة الدكتور وال أُ      

ضمن النسخ اخلطية التي توفّرت ل.، وال يف النسخ التي مل  هذه النسخة األوىل، وهو مل ثذكر

ثتيَس ل. الولول إليها 
(

1
)

   

(، وكيف 3394رة اجلامعة اإلسالمية )رقم:مصويف بّشار  أرثد مناقشة الدكتوروال      

   (3394) بالرقم نفس. الظاهرثةنسخة حمفوظة يف عنده استحالت 

يف  املنشورة من مصورة اجلامعة اإلسالميةالورقة األوىل  لورةعن  وسُأغمض عيني     

، مع ] الورقة األوىل من نسخة الظاهرية املرموز هلا )ظا( [:  ُكتَِب أسفلهااّم عو ،(1/189)

مرورا،  (7/477)من  فروقاهتابدأ  وعنيف ادحاشية اليمنى،  اإلسالميةظهور ختم اجلامعة 

  ( ورقة17تقع يف ) ةالنسخ، و(9/477)إىل  باملجلد اللامن بأكمل.

 :أمرثن ال مناص من ادحدث  عنهاميف  األغالط وغريها للقول طوي هذهسأ     

وبعض املجلدات املحفوظة  ،كوبرثيلنسخة ثرى أن عّواد أن الدكتور بّشار  األول:األمر      

  اململلة لإلبرازة األخرية للتمهيد ، هييف دار الكتب املرصثة

وأن  ،®التمهيد  ©كتاب مجيع ال تشمل  أشار إليهاالنسخ اخلطية التي ومن املعروف أن      

 ـ (1/20)خة كوبرثيل ثنقصها املجلد اخلامس ـ كام ذكر الدكتور بّشار يف مقدمة التحقيق نس

هذا املجلد، ومقتَض نصوص  عىل ملتكتب املرصثة ال تشملجلدات املحفوظة يف دار الا أنو

                                                 
(: )قد 16/4أعراب يف مقدمة حتقيقهام للتمهيد ـ الطبعة املرربية ـ )الدكتور عمر اجليدي، والشيخ سعيد أمحد قال  (1)     

 حاولنا غري مّرة ادحصول عىل هذه النسخة، وكاتبنا يف شأن تصورهيا، ولكن بدون جدوى ( 
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يف مطبوعة  (8/73)إىل  (6/402)من ثبدأ وهو السادس، ذلك أن ما بني املجلد الرابع، و

  !، وليس من اإلبرازة اللانية اإلبرازة األوىل من كان الفرقان

 عّواد ّشارب اإلبرازة اللانية التي حّدد معاملها الدكتورق فْ وَ  ® التمهيد ©نرش  وُعِرف هبذا أن     

 للنقص املوجود يف النسخ اخلطية فعل.، وال ثمكن حصول ملل.؛  ثستحيليشء 

سخ اخلطية، التلفيق بني النوقع منهم  ن القائمني عىل مطبوعة الفرقانأ األمر الثاين:     

يف نظر الدكتور  ن االعتامد علي.ثمكـ مع وجود ألل لحيح واخللط بني إبرازيت الكتاب 

  بّشار ـ

 أمللة، وهذه كلرية ال ختطئها العني طية يف مطبوعة الفرقانوشواهد التلفيق بني النسخ اخل     

 :من أول الكتاب ووسط. وآخره

 عّلق املحّقق عىل هذه الفقرة: (1/280يف )ـ 1     

بل بلَغ يف حال إحرام.، فإن جّدد إحراما، قوقال أبو حنيفة وألحاب.: إذا أحرم الصبيُّ ثم  ©     

ّدْد إحراما، مل جيزئ.  قالوا: وأما العبُد فال جيزئ. من حجة اإلسالم وإن وقوف. بعرفة أجزأه، وإْن مل جي

 جّدد إحراما، 

إنام أوجبوا الدم عىل العبد يف َتْرك. امليقات عىل مذهبهم؛ ألن. ال جيوز للعبد أن  قال أبو عمر:     

بيُّ وال النرصاينُّ كذلك؛  ثدخل ، وهو وادحرُّ يف ذلك سواء، وليس الصَّ ألهنام ال مكة برري إحرام 

 منهام؛ الصبيُّ لصرره، والكافر  ؛ثلزمهام اإلحرام لدخول مكة
لسقوط الفرض عىل كلر واحد 

 ترك لكفره، فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبيُّ بمكة، كان حكمهام حكم املكير وال يشَء عليهام يف

 امليقات 

. من فرض. وال دم علي.       : جيزئ. حجُّ  وقال مالٌك يف النرصاينر ُثْسلم عشيَة عرفة فيحرُم بادحجر

هذا عىل ألل. فيمن جاوز امليقات وهو ال ثرثد اإلحرام، ثم بدا ل. يف ادحجر  قال أبو عمر:     

 ومل حُيِرم من امليقات  فأحرم، أن. ال دم علي.، وإنام ثلزم. الدُم إذا أراد ادحجَّ 
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: النرصاينُّ ُثسلم بمكَة هو بمنزلة املولود بمكة  قال: وأما العبُد فيلزم. إن َعتَق أن       وقال اللوريُّ

  ® خيُرج إىل امليقات

ذه الفقرة والفقرات األربع التي بعدها مل ترد يف األلل، ) ه بقول.: (1حاشية )رقم:     

  (  الفقرة األوىل حي  مل ترد يف ق ، عدا1وهي ثابتة يف ق، ف

ها القائمون عىل مطبوعة هجر يف أثبت وقد ترد يف األلل، مل هذا الفقرات اخلمسأقول:      

القروثني  جملدنسبها إىل و حمقق مطبوعة الفرقان،و من نسخة القروثني بفاس، (12/47)

(، 129جملد القادرثة )رقم:(، وزاد نسبتها إىل 1بالرمز )ف املشار إلي.( 4517)رقم: بفاس،

 املشار إلي. بادحرف )ق( 

القائل  والقادرثة كالمها من اإلبرازة األوىل عند الدكتور بّشار عواد، وهو القروثنيوجملد      

امد اإلبرازة األخرية : ) عند وجود إبرازتني للكتاب الواحد   ثتعنّي اعت(1/41)يف مقدمت. 

 ؟!  االعتامد علي. تعنّي فلامذا زاد عىل ما ث من. حسُب (؛

بيُّ وال  ©ـ  الّب: قول ادحافظ ابن عبد وهنا استطراٌد حيسن التنبي. علي.، وهو أن      وليس الصَّ

ياقة إنام ورد يف جملد القادرثة  ® اإلحرام لدخول مكة ألهنام ال ثلزمهامالنرصاينُّ كذلك؛  ـ هبذه السر

 /ب( 16فقط )ق

، ووقعت اجلملة هبذه السياقة: (55بفاس )قمن جملد القروثني حرف النفي وسقط      

بيُّ وال النرصاينُّ كذلك؛ ©   ® اإلحرام لدخول مكة ألهنام ثلزمهاموليس الصَّ

(، وقالوا: ) يف ق ـ أي 4ادحاشية )رقم: يف القائمون عىل مطبوعة هجر عىل ذلكونّب.      

ألهنام ال  ©ثقتضي. الّسياق (، وأثبتوا النص هكذا: وامللبت ®  ألهنام ثلزمهام ©القروثني ـ: 

؛ فنسب اجلملة بالّسياقة األوىل إىل جملد ومل ثتنب. هلذا حمقق مطبوعة الفرقان، ®ثلزمهام 

 ، فأخطأ القروثني
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 :يف مسألة الوضوء مما مّست النّارقال ادحافظ ابن عبد الّب  (99ـ 3/98ويف )ـ 2     

لُقّوة االختالف يف هذه املسألة باملدثنة بني علامئها، أشبَع مالك رمح. اهلل يف موّطئ. هذا  ©     

من حدث  ابن عّباس، وُسوثد بن النُّعامن، ومها  §الباب وشّده وقّواه؛ فذكر في. عن النبير 

، وعبداهلل بن عّباس،  إسنادان لحيحان، وذكر في. عن أيب بكر، وُعمر، وعلامن، وعيلٍّ

، وجابر بن عبداهلل، وُأيبر بن كعب: وع أهّنم كانوا ال امر بن ربيعة، وأيب طلحة األنصارير

ِت النَّارثتوّضؤ   ون ممّا مسَّ

بالوضوء ممّا  §وما ذكره مالك يف موّطئ. عن أيب طلحة ثُدّل عىل أن املنسوخ أمُر النبير      

وكان ال ثتوّضأ؛  §عن النبير مّست النّار؛ ألن أبا طلحة روى األمر بالوضوء من ذلك 

  ® فدّل ذلك عىل أن. منسوٌخ عنده؛ ألّن. ثستحيل أن ثأخذ باملنسوخ، وثدع الناسخ وقد علَِم.

 املوضع خلل من وجهني:هذا يف لنيع املحقق يف  أقول:     

ِت النَّارؤكانوا ال ثتوضَّ  أهّنم : )جلملةهذه اأن  أحدمها:      مل ترد يف جملد (،  ون ممّا مسَّ

 د طوب قايب رسايمل ترد يف جملو وهو األلل املعتمد عنده، ،(344)رقم:كوبرثيل 

، ومع هذا وضعها املحقق يف ألل (129القادرثة )رقم:ومل ترد يف جملد  (،327)رقم:

قراء أهنا يف األلل املعتمد عنده، وليس األمر الكتاب من غري تنبي. وال إشارة؛ فأوهم ال

  كذلك 

ِت النَّارؤكانوا ال ثتوضَّ  أهّنم ة: )ملأن هذه اجل :اآلخرو      وقعت يف الطبعة  ( ون ممّا مسَّ

عىل نسخة خطية كعادهتم يف ملل هذه ( بني قوسني من غري إحالة 3/338املرربية )

الفرقان حمقق مطبوعة (، و2/552القائمون عىل طبعة هجر )عنهم: نقلها املواضع، و

مستقيم املعنى برري هذه  أن كالم ادحافظ ابن عبد البّ  غري إشارة إىل ذلك، عىل من (3/99)

 اجلملة 
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االعتامد عىل  من هل عرفت اآلن أن حمقق مطبوعة الفرقان أهدر كل ما ذكره يف مقدمت.     

 ؟!وجرى عىل نسخ ما رآه يف الطبعات السابقة؟!  اإلبرازة األخرية

 ّقق عىل هذه الفقرة: عّلق املح (4/90ـ ويف )3     

قال أبو عمر: مل ثُفْت حييى بن حييى يف املوطأ حدث  من أحادث  األحكام ممّا رواه غريه يف  ©     

املوطأ إال حدث  طلحة بن عبدامللك هذا، وسائر ما رواه غريه من األحادث  يف املوطأ إنام هي 

عن أحادث  من أحادث  اجلامع ونحوه، ليست يف أحكام، وأكلرها أو كلها معلولة، خُمتلف فيها 

مالك، وقد ُتوبِع حييى، تابع.: مجاعة من رواة املوطأ عىل سقوط كل ما أسقط من تلك األحادث  

من املوطأ إال حدث  طلحة هذا وحده، وما عداه فقد تابع. عىل سقوط. من املوطأ قوٌم، وخالف. 

عن آخرون، وقد ذكرنا ذلك يف آخر هذا الباب، وحييى آخرهم َعْرضا،، وما أسقط من رواثت. ف

  ® اختيار مالك ومتحيص.، واهلل أعلم

، وهي ثابتة يف ج، وقد أبقينا 1) هذه الفقرة بتاممها مل ترد يف ق، د ( بقول.:3حاشية )رقم:     

 ، واهلل أعلم ( فلعل. مما زاد بأخرة ®قال أبو عمر  ©لقول. يف أوهلا: عليها يف املتن؛ 

( إىل 1( معزّوة يف ادحاشية )رقم:6/10وقعت يف الطبعة املرربية )هذا الفقرة  أقول:     

جملد دار نسخة اجلالوي، وتابعهم حمقق مطبوعة الفرقان مع كون هذه الزثادة مل ترد يف 

 رية وهو من اإلبرازة األخ (،1(، املرموز ل. بـ )د315ثة )رقم:الكتب املرص

قال  ©أبقينا عليها يف املتن؛ لقول. يف أوهلا:  قول املحّقق: )قد وأعجب يشء يف هذا املوضع     

   (®أبو عمر 

 أهيا القارئ من حمقق مطبوعة الفرقان؟! ماذا فهمَت      

 !( ـ داللة عىل أن ما بعده من اإلبرازة األخرية؟ قال أبو عمريف هذا ادحرف ـ ) أ     
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 كُبْعِد األرضِ © ن الّصواب،إبرازيت الكتاب، بعيٌد ع هذا واهلل يشء طرثف يف التمييز بني     

 م
ِ
امء 1)® ن َجّو السَّ

)

    

 أهيا القائمون عىل مطبوعة الفرقان:     

( حاشية 9/193)عىل أنفسكم يف قولكم ( ـ  قال أبو عمرـ ) هاّل احتججتم هبذا ادحرف      

: هذا إمجاع من علامء املسلمني فارتفع في. القول ووجب قال أبو عمر ©: ) يف ظا: (2)رقم:

 ومل ترد يف األلل؛ فكأن املؤلف حذفها يف النرشة األخرية (!  ® التسليم 

   عّلق املحّقق عىل هذه الفقرة: ( 446ـ  9/445ـ ويف )4     

أخبنا عبدالوارث بن سفيان، وسعيد بن نرص، قاال: حّدثنا قاسم بن ألبغ، قال: حّدثنا  ©     

حممد بن وّضا ، قال: حّدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، قال: حّدثنا َشَبابة، عن مررية بن ُمسلم، عن أيب 

 نُها عن الـَجاّللة أن ُثؤكل دحُمها، أو ُثرشَب لب §الزبري، عن جابر، قال هنى رسول اهلل 

وأخبنا عبداهلل بن حممد، قال: حّدثنا حممد بن بكر، قال: حّدثنا أبو داود، قال: حّدثنا ابن      

امللنى، قال: حّدثني أبو عامر، قال: حّدثني هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس: أّن النبي 

 هنى عن لبن الـَجاّللة  §

ثنا قاسم بن ألبغ، قال: حّدثنا أمحد بن ثزثد، قال: وأخبنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدّ      

حّدثنا ثزثد بن حممد، قال: حّدثنا ثزثد بن ُزرثع، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن 

ـُحومها، وعن أكل الـُمجلَّمة  §عّباس، قال: هنى رسول اهلل   عن لبن الـَجاّللة، وعن ل

  ®ورواه شعبة، عن قتادة بإسناده ملل.      

                                                 
 ناء  (1)     

ِ
 شطٌر من بيت  لنُصيب بن ربا ، أول.: و ي َكَرٌم عن الفحشاء
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، وهو ثابت يف ظا، 3، ف4) مل ثرد يف األلل، د :بقول. (9/445(، )5حاشية )رقم:     

ولعل املؤلف حذف. فيام بعد، أو ثكون سقط من األلل والنسخ التي ُنسخت عن.؛ فأبقينا 

 علي. احتياطا، ( 

ومل  ،املعتمداأللل وهو  (،347)رقم:كوبرثيل جملد :مل ترد يفهذه الفقرة الطوثلة أقول:      

(، 326)رقم:قايب رسي جملد طوب  يف(، ومل ترد 3)ف بـ وز ل.واملرم، القروثنيجملد ترد يف 

  ( 4)د دار الكتب املرصثة املرموز ل.مصورت. جملد و

وأثبتها القائمون عىل الطبعة ، /أ(181)ق الظاهرثة جملد يف هذه الفقرة وقعتولكن      

( 15/183الفقرة )(، ونّبهوا عىل مصدر هذه 183ـ15/182) يف ألل الكتاب املرربية

(، وتابعهم حمقق  مطبوعة الفرقان مع كون جملد الظاهرثة عنده من اإلبرازة 1ادحاشية )رقم:

املؤلف حذف. فيام بعد، أو ثكون سقط من األلل والنسخ التي ُنسخت األوىل، قائال،: ) لعل 

  عن.؛ فأبقينا علي. احتياطا، ( 

 عىل هذه الفقرة: عّلق (9/433)يف  نهولك     

: ليس بصيد  فأقُتَلُ.  ©        ®وقال عطاء يف الـُجرذ الَوْحيشر

وهذا قول لحيح إال أن. تناقض  ©) زاد بعد هذا يف م من ظا:  ( بقول.:1حاشية )رقم:     

الَوحيّش ليس فقال يف الكلب الذي ليس بعقور: إْن َقَتل. َضِمنَ. بقيمت.، ومعلوم أن الـُجرذ 

مما ثعني إما أن ثكون املؤلف قال.، ثم  4د، 3مل ثرد يف األلل، وال يف ف  وهذا كل. ®بصيد

 حذف.، أو ثكون من قول أحد القراء، فاهلل أعلم ( 

وهذا قول لحيح إال أن. تناقض  ©وضع هذه اجلملة ـ  ترى أن حمقق مطبوعة الفرقانفأنت      

 ®بصيد بعقور: إْن َقَتل. َضِمنَ. بقيمت.، ومعلوم أن الـُجرذ الَوحيّش ليسفقال يف الكلب الذي ليس 
 ألهنا مل ترد إال يف جملد الظاهرثة )ظا(!  ـ يف ادحاشية، وأبى أن تكون يف ألل الكتاب؛



من مزالق احملققنيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

32 

 

هذا وتارة جيعل ما انفردت ب. نسخة الظاهرثة يف ألل الكتاب احتياطا،، وتارة ثستبعده،      

  فّرق بني املتامثالت من غري سببال ثُ  وعىل املحّقق أن .،تناقض ال خفاء في

    عّلق املحّقق عىل هذه الفقرة:( 16/43ويف )ـ 5     

فأما رواثة حييى َومْن تابع. ففي معنى رواثة القعنبي، وأّما رواثة ابن القاسم وَمْن تابع.،  ©

رواثة حييى أن الرجال حّدث عنهم فمخالفة؛ ألن الرجال ثكونون خُمبثن أليب ليىل مع سهل، ويف 

  ® سهل هذا ادحدث 

 ( 2) هذه الفقرة مل ترد يف األلل، وهي ثابتة يف ي ( بقول.:1حاشية )رقم:     

(، ونّبهوا يف ادحاشية 21/359القائمون عىل مطبوعة هجر ) هذه الفقرة زادهاأقول:      

  حمقق مطبوعة الفرقان عىل هذه الزثادة، وكذلك لنع (1)رقم:

 بـ (، املرموز هلا486رقم:نسخة فيض اهلل أفندي بإستنبول )وهذه الزثادة وردت يف      

هذه النسخة  /أ( بأن: )246رّص  ناسخها: ادحسن بن عيل ادحسيني يف آخرها )ق(، و2)ي

دة املؤلف أيب عمر بن عبد الرب  بخط يده كالم  اد(، ونقل الدكتور بّشار عوّ  ُنسخت من مسو 

  (1/28) مقدمت. الناسخ هذا يف

أن: ) هذا املجلد قليل الفائدة؛ ألن. كلري ذكر الدكتور بّشار عّواد  (1/29)يف و     

 التصحيف والتحرثف والسقط، فضال، عن أن. من اإلبرازة األوىل ( 

سخ اخلطية الن التلفيق بني) الفرقان وقع منهم ثر: أن القائمني عىل طبعة وُعِرف هبذا التقر     

هي طرثقة غري و ـ عند الدكتور بّشار عّواد ـ ثمكن االعتامد علي. مع وجود ألل لحيح

  عتامد اإلبرازة األخرية من. حسُب ة عند وجود إبرازتني للكتاب الواحد، إذ ثتعنّي احممود
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(ونسخة كوبرثيل هي اململلة لإلبرازة األخرية، وكذا بعض املجلدات املفردة      
(1)

!   

*  *  * 

  

                                                 
  للدكتور: بّشار عّواد (1/41) ® التمهيد © مقدمة حتقيق( 1)     
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 االعتماد على الطبعات السابقة 

 

ومن أشهرها: الطبعة الصادرة عن وزارة الشؤون اإلسالمية للتمهيد طبعات متعدّدة،      

سات العربية عن مركز هجر للبحوث والدراوالطبعة الصادرة يف املررب،  واألوقاف

مطبوعة أثر واضح عىل أ، وهلاتني الطبعتني ية، وهي ُمرتبة عىل أبواب املوطواإلسالم

عىل وزثاداهتا  ،اخلطية الكتاب، والتعليق علي.، وذكر فروقات النسخنصوص يف  الفرقان

مما ثطول ذكره وغري ذلك األلل املعتمد،
(

1
)

إال  لو قال قائل: إن مطبوعة الفرقان ما هيو ،

  قول. من الّصواب دبع ثمل ي: هجر واملرربيةطبوعتن مإبرازة ثانية م

 حمقق مطبوعة الفرقان فليقرأ تعليق ؛مرتاب توّجس من. أو هذا القول، أحدٌ  استنكروإن      

 :(3/228) يف هذه الفقرة عىل

، عن زثد بن أسلم، فقال في.: من طعام، كام قال مالك ©         ® ورواه اللوريُّ

و   1) بعد هذا اضطربت املطبوعة املغربية، واعتمدنا الن ص من د :قال (1حاشية )رقم:     

 مع حذف التكرار (.

 أوج.: خبط عجيب، وبيان ذلك من أربعة هذا أقول:     

 1الن ص من د اعتمدناو اضطربت املطبوعة املغربية، بعد هذا) : ثقول : أن املحّققأحدها     

يف نقد  ! وما عسى أن ثقول املرءاملرربية ؟ عةالطب اعتامدكم عىل كان قبل هذا هلو ! ( و  

زّثة؟!   هذه الرَّ

                                                 
( يف اخللل الذي دخل عىل الدكتور بّشار عّواد يف ولف.: نسخة دار الكتب الظاهرثة، 16ـ  12تقّدم القول )ص/ (1)     

ونسخة القروثني، ونسخة اخلزانة العامة بالرباط، وأن مرّد ذلك إىل اعتامد الدكتور عىل ما ذكره القائمون عىل مطبوعة هجر 

 سخ املذكورة؛ فأغنى عن إعادت. هنا يف ولف الن
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ْضف التي ال شوى لـها، فلقد جئتم بُمطْ أما واهلِل       عن توفر ) أكلر أثن حدثلكم فئة الرَّ

النسخ اخلطية املعروفة يف خزائن الكتب باخلافقني من التمهيد من البالد املرربية، واملرصثة، 

 ؟! وتركيا، وغريها ( والّشامية، والعراق،

  املطبوعات السابقة؟! سخ اخلطية إذا كان عمدتكمالنما فائدة و     

و   1بعد هذا اضطربت املطبوعة املغربية، واعتمدنا الن ص من د)  :قول املحّقق أن  ثانيها:    

 حمقق عن منقولمعاد  قولهو  وإنام وال من كرارثس.، ،من كيس.ليس  ( مع حذف التكرار

 يف عىل هذه الفقرة حمقق مطبوعة هجر عّلقفقد ، مع تريريات ثسرية هجر مطبوعة

(8/603) : 

، عن زثد بن أسلم، فقال في.: من طعام، كام قال مالك ©   ® ورواه اللوريُّ

 ،اب بالتقديم والتأخري يف النسخة املطبوعةاضطرمن هنا حدث )  :بقوله( 5حاشية )رقم:

 (. ، س4وما أثبتناه موافق لنسختي: ص 606ينتهي ص: 

النسخة ، فمع تريري رموز املخطوطات الكالم بترّصف فجاء حمقق مطبوعة الفرقان وساق     

( 1د( عند حمقق مطبوعة هجر، هي النسخة املشار إليها بالرمز: )4املشار إليها بالرمز: )ص

 ( 315رصثة )رقم:: جملد دار الكتب املعند حمقق مطبوعة الفرقان

النسخة املشار إليها هي ة هجر، النسخة املشار إليها بادحرف: )س( عند حمقق مطبوعو     

 ! (327: )ط( عند حمقق مطبوعة الفرقان: جملد طوب قايب رساي )رقم:بادحرف

ما دّب ودرج، وطار  عن حمقق مطبوعة هجر نقللفرقان فأنت ترى أن حمقق مطبوعة ا     

 ووقع!! 

( 5( حاشية )رقم:8/603ذكر يف ) هجر أن حمقق مطبوعة :ـ وهي ثالثة األثايِف ـ  ثالثها     

(، 3/228)(، وكذلك قال حمقق مطبوعة الفرقان يف ، س4موافق لنسختي: صأن ما أثبت. )
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(، ثم  و  1واعتمدنا الن ص من دبعد هذا اضطربت املطبوعة املرربية، )  :(1حاشية )رقم:

من كالم ادحافظ  قرةقّدم فخالف ما وقع يف النسختني السابقتني؛ فإن حمقق مطبوعة هجر 

  :هي قول.(، و8/605يف ) ابن عبدالبّ 

دخل حدث  بعضهم يف بعض، واملعنى سواء، ويف حدث  موسى بن معاوثة زثادة، قال أبو  ©     

  ® سعيد: فال أزال ُأخرج. كام كنُت أخرج. أبدا، ما ِعشُت 

، س بعد األثر 4جاءت هذه العبارة يف: ص) : بقول.( 3حاشية )رقم:يف  عليها وعّلق     

 ( اآليت 

كام وقع يف مطبوعة  (3/230)يف ابن عبدالّب الم ك وساقق مطبوعة الفرقان، فجاء حمق     

/أ( املشار 105)ق  نسخة دار الكتب املرصثة الفخوال كام وقع يف النسخ اخلطية، ، هجر

ومل ُثنّب.  )ط(،املشار إليها بادحرف:  /أ(24)ق  ونسخة طوب قايب رساي(، 1)د إليها بالرمز

 (! و  1اعتمدنا الن ص من د : )السابق قول.لنيع. هذا، ونقض عىل 

( عند حمقق 1)د ( املشار إليها بالرمز315)رقم: والعجب أن نسخة دار الكتب املرصثة     

  !عنده مطبوعة الفرقان من اإلبرازة األخرية التي ثتعنّي االعتامد عليها

) نسخة طوب قايب رساي:  :عىل فروقاتأغفل التنبي. أن حمقق مطبوعة الفرقان رابعها:      

 مطبوعة هجر، وذلك يف موضعني: إال ما نّب. علي. حمققط ( 

 الواقعة يف هذه الفقرة: ® من رضاع ©املحّقق عىل كلمة  عّلق (3/224)يف  األول:     

ذكرنا عبداهلل بن سعد بن أيب رَسْ  يف كتاب: الصحابة بام ُثرني عن ذكره هاهنا، وُتويِف  ©     

. من رضاع   ® ، وابن. عياض ثقة مأمونبفلسطني سنة ست وثالثني، وكان أخا علامن ألُمر

 ليس يف ط (   ®من رضاع  © ) بقول.: (5حاشية )رقم:     
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( تعليقا، عىل 3(، حاشية )رقم:8/600وكذلك نّب. حمقق مطبوعة هجر قبل. عىل هذا يف )     

  فقال: ) سقط من: س، م (  ®من رضاع  ©

 املحّقق عىل هذه الفقرة: عّلق( 3/236)اللاين: يف      

     ©  ، ، قال: حّدثنا سعيد بن علامن األعناقيُّ
وحّدثنا خلف بن أمحد، قال: حّدثنا أمحد بن مطّرف 

قال: حدثنا ثونس بن عبد األعىل، قال: حّدثنا عبداهلل بن ثوسف، قال: حّدثنا اللي ، عن 

ن يل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيّب، أن. قال: إقعبدالرمحن بن خالد الفهمّي، وعُ 

ثْ  §رسول اهلل    ® ن من حنطةفرَض زكاَة الِفْطر ُمدَّ

 قد سقط هذا ادحدث  مجلة من: ط، م (  و)  بعد خترثج ادحدث : بقول. (1حاشية )رقم:     

( فقال تعليقا، 4(، حاشية )رقم:8/609عىل هذا يف )قبل. حمقق مطبوعة هجر وكذلك نّب.      

 عىل ادحدث : ) سقط من: س، م ( 

عرش لزثد بن الرابع الواقعة يف ادحدث   )ط( بقية فروقات نسخة طوب قايب رساي:وأما      

 أن ، عىلكّل. يف ذلك حمقق مطبوعة هجر، وتابع. حمقق مطبوعة الفرقان أسلم فقد أمهلها

 ! إىل ثامين فروقات يف لفحة واحدة أحيانا،  تصلالفروقات املوجودة يف نسخة )ط( قد 

كلمة وقعت يف الطبعة  عىل تصحيف( 8/608يف )نّب. حمقق مطبوعة هجر  امحينو     

بقول.:  (3حاشية )رقم: ®ابن أيب ُلَعرْي   © الّب: ابن عبدادحافظ وقال معلقا، عىل قول  املرربية،

 كلمة،ال هذه عىلوعّلق  (3/233)يف  حمقق مطبوعة الفرقانسارع  ( = ®أيب سعيد © )يف م:

  !!خطأ ( ®سعيد  © ) يف م: :بقول. (4حاشية )رقم:

: يف تفحّ تصبالعني املهملة  ®ابن أيب ُلَعرْي    © :هذه الكلمة أن كل العجبوالعجب      

غفل حمقق بالرني املعجمة، فأ ® رْي  أيب ُلرَ  ابن © /ب( إىل:105نسخة طوب قايب رساي )ق 

  !!، وتابع. حمقق مطبوعة الفرقانمطبوعة هجر التنبي. عليها
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ل املحّقق التنبي. عىل تصحيف كلمة إذا فِ أن ُثرْ  للكتاب العلمي هل من ألول التصحيحف     

  عليها إذا وقعت يف طبعة سابقة ؟! ُثنّب.اعتمدها، و عت يف النسخة اخلطية التيوق

   ونا أهيا القّراء يف هذا الصنيع؟! أفت     

الفروقات بني  رفقرات، وذكم بعض التقدثيف مطبوعتي الفرقان وهجر بني  التوافق وهذا     

 رساي ما وقع يف نسخة طوب قايب النسخ، والتنبي. عىل ما وقع يف املطبوعة املرربية، وإغفال

ل هجر، وأغف اعتمد عىل مطبوعةأكب األدلة عىل أن حمقق مطبوعة الفرقان إنام  منهلو 

   الرجوع إىل النسخ اخلطية

كوكتعاورت. أِسنّة ال وأ، من رثب قي يف لدر القارئ ُسْدفةب وإن     ل.  ؛ فإين موردٌ فيام قرأ شُّ

 :مطبوعة الفرقان عىل الطبعات السابقة يأمللة متنوعة العتامد حمقق

عاءُ  © (7/133يف )ـ 1      أثضا،: ال    وقالوقال ابُن مسعود : لكلر يشء َثَمرٌة، وَثمرُة الّصالِة الدُّ

، وال الِعب  
 
ع، وال ُمراء  ثسمُع اهلل ُدعاَء ُمسمر

محة: وقال ثزثد الرّ       عاُء الـُمستجاُب: الذي ال خُترُجُ. األحزاُن، وِمفتاُ  الرَّ : الدُّ غُ قايشُّ   التَّفرُّ

 ثصلح وقد قالوا: إن اهلل حُيبُّ أن ُثسأل، ولذلك أمر عباده أن ثسألوه من فضل.، وقالوا: ال     

، إال عىل اهلل عز وجّل   اإلدحا  عىل أحد 

، فلم َثْقضها  ي، ومل أثأس منها      : دعوُت ريبر يف حاجة  عرشثن سنة، ٌق الِعجيلُّ   وقال ُمَورر

ّحاك، أهنام قاال ـ يف قول. تعاىل:       ، وعن الضَّ  حممد بن عيلٍّ
ٻ ٻ  }وُروي عن أيب جعفر 

كان بينهام أربعون سنة،  وقال ابن ُجرثج: ُثقال: إن فرعون َمَلك بعد  :[ 89] ثونس:  {ٻ 

  ®هذه اآلثة أربعني سنة 

، ال ادحدث  آخر وقعت يف كاملة لفحةهذه أقول:       لاين البن شهاب، عن أيب ُعبيد 

 :املوافقات ارنة بينهام نجد هذه، وباملق(224ـ  7/223هجر ) يف مطبوعة ثقابلها
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عاء ©ابن مسعود:  قولـ       ر ورد يف مطبوعة هج ® لكلر يشء َثَمرٌة، وَثمرُة الّصالِة الدُّ

 .(7/133) ، وكذلك يف مطبوعة الفرقان( ُغْفال، من التخرثج7/223)

، وال الِعب   ©قول ابن مسعود: أما وـ      
 
ع، وال ُمراء  فقد ورد خمرجا،  ،® ال ثسمُع اهلل ُدعاَء ُمسمر

 ( هكذا: 4حاشية )رقم: (7/223يف مطبوعة هجر )

(، والبيهقي يف 606، والبخاري يف األدب املفرد )159] أخرج. أمحد يف الزهد ص     

 ( [ 1137الشعب )

 هكذا: ( 1( حاشية )رقم:7/133)يف مطبوعة الفرقان خمرجا، وكذلك ورد      

(، والبيهقي 606األدب املفرد ) (، والبخاري يف865) 159] أخرج. أمحد يف الزهد ص     

 ( [ 1137) 2/51يف شعب اإلثامن 

التي ذكرها حمقق  املصادر ادحدثليةعىل حمقق مطبوعة الفرقان  أرأثَت كيف اقترص      

  ؟!مطبوعة هجر

، وأغفل. حمقق (29880) ® ُمصنّف. ©أثر ابن مسعود: أخرج. ابن أيب شيبة يف عىل أن      

 أوىل من ® مصنّف. ©يف  ابن أيب شيبةإىل  زوهع، وحمقق مطبوعة الفرقانمطبوعة هجر، وتابع. 

  ألمرثن: ® شعب اإلثامن ©يف  لبيهقياعزوه إىل 

 طبقة ، وتأخر®الـُمَصنَّف  ©هـ(، وشهرة كتاب. 235ابن أيب شيبة )ت طبقة تقّدمأحدمها:      

  عرشة سنة، وأقدم سامعا،  أسنُّ من. بسّت  البّ  هـ(، فادحافظ ابن عبد458البيهقي )ت

ال ثسمُع اهلل ُدعاَء  ©: البّ  ابن عبد اللفظ الذي ذكرهيب شيبة روى األثر بابن أواآلخر: أن      

، وال الِعب  
 
ع، وال ُمراء   ® ُمسمر

ع   ©وأما البيهقي فقد رواه هبذا اللفظ:       ، وال اله  إّن اهلل تعاىل ال ثقبل ِمْن ُمسمر
 
  ® ، وال ُمراء
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محة:  ©ـ قول.:       غُ ِمفتاُ  الرَّ (، وتابعهم: 10/301الطبعة املرربية ) يفوقعت كذا  ،® التَّفرُّ

  !(7/133) بأخرة مطبوعة الفرقان(، وحمقق 7/224بوعة هجر )القائمون عىل مط

غُ كيف ثكون  ولسُت أدري       مفتاحا، للّرمحة!  التَّفرُّ

  ® عَضُّ التَّ  ©: صوابهو، الظاهر تصحيفال هذاعىل وال كيف تتابع هؤالء      

، وهي عىل يف مطبوعة الفرقان تبعا، للطبعات السابقة فانظر كيف تصحفت هذه الكلمة     

 يف(، و1/أ(، املرموز ل. بـ )ر188زانة العامة بالرباط )ق: جملد خنسخ اخلطيةيف ال الصواب

 بادحرف )ض(  (، املشار إلي.204جملد الرثاض )ق/

نيا قولكذلك و      عىل الصواب  ، وهو(16) ® اهلم وادحزن © الّرقايش يف أخرج ابن أيب الدُّ

 يف مطبوعت. 

ٌق الِعجيلُّ  ©قول.:  ـ      ( حاشية 7/224عّلق حمقق مطبوعة هجر عىل هذا املوضع يف ) ،® ُمَورر

 :بقول. (1)رقم:

بن ا ، وثقال:مورق بن مشمرج وهو  ® العجيل مروق ©، ويف م: ®مرزوق العجيل  ©] يف ر      

كان ثقة عابدا،، تويف يف والثة عمر بن هبرية عىل  العجيل البرصي    أبو املعتمرعبد اهلل

 [  4/353أعالم النبالء  ، وسري29/16هتذثب الكامل العراق  

 :(2( حاشية )رقم:7/133)وكذلك عّلق حمقق مطبوعة الفرقان عىل هذا املوضع يف      

وكالمها حترثف  وهو أبو املعتمر مورق بن   ®مروق  ©، ويف م: ®مرزوق  ©: 1يف ر]      

، وهتذثب الكامل 7/232مشمرج بن عبد اهلل العجيل البرصي  انظر: اإلكامل البن ماكوال 

 [  8/304، وتوضيح املشتب. البن نارص 29/16

ل      يف جملد اخلزانة العامة بالرباط، نّب. حمقق مطبوعة هجر عىل ما وقع كيف  :أهيا القارئ تأم 

جملد اخلزانة  ولو راجعت ،حمقق مطبوعة الفرقانوتابع.  ما وقع يف الطبعة املرربية،عىل و
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،  ©: هبذه الّسياقة قول العجيل وقع /أ( رأثت188العامة )ق دعوُت ريبر يف حاجة  عرشثن سنة،

هذا، وتابع. حمقق مطبوعة ، ومل ثنّب. حمقق مطبوعة هجر عىل ® منها ثأسفلم َثْقضها  ي، ومل 

  الفرقان

 :التالية املواضعحمقق مطبوعة هجر التنبي. عىل أغفل كذلك و     

  ® وقال ابن مسعود ©: /ب(187)ق يف جملد اخلزانة العامةوقع  ،®وقال أثضا،  ©قول.:  ـ     

ّحاكُروي عن أيب جعفر  حممد بن  ©قول.:  ـ      ، وعن الضَّ يف جملد اخلزانة العامة قع و ،® عيلٍّ

ّحاك ©/أ(: 188)ق ، والضَّ  حممد بن عيلٍّ
  ® وُروي عن أيب جعفر 

/أ(: 188يف جملد اخلزانة العامة )ققع و ،® : إن فرعونوقال ابن ُجرثج: ُثقال ©قول.:  ـ     

  ® وقال ابن ُجرثج: ثقولون: إن فرعون©

فأنت ترى أن حمقق ؛ كلها مطبوعة الفرقان التنبي. عىل هذه املواضعأغفل حمقق كذلك و     

ومل ثزد  ،حمقق مطبوعة هجرمطبوعة الفرقان مل ُثنّب. عىل يشء يف هذه الصفحة إال ما نّب. علي. 

حاشية  أيب جعفر، حممد بن عيل يف خترثج أثر شيئا، إال قق مطبوعة الفرقان يف هذه الصفحةحم

  اك ُغْفال، من التخرثجول الّضحّ أن. ترك قب جَ ، والعَ (3)رقم:

 عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة:( 7/477ويف )ـ 2     

، فلاّم أْذَلَقتُ. ادحجارُة مَجََز حّتى  §فأمَر ب. رسوُل اهلل  ©      ؛ ُأْدِرَك بادحجارةِ أْن ُثْرجَم بالـُمصىلَّ

  ®فُقتَِل هبا رمجا، 

ة©) هكذا يف النسخ، ومجز: وثب، ويف مصادر التخرثج:  ( بقول.:3حاشية )رقم:       ( ®بادحرَّ

 ، وبيان ذلك من وجوه:اال نظري هل ق، ويف قول. أغالطكذا قال املحقّ  أقول:    
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ة©ويف مصادر التخرثج: ) هكذا يف النسخ،  قول.: أحدها:      ( إنام هو نقل عن حمقق  ®بادحرَّ

: ) يف النسخ: بادحجارة، وامللبت من حي  قال (4(، حاشية )رقم:20/71هجر ) مطبوعة

 مصادر التخرثج ( 

ة ©فأما حمقق مطبوعة هجر فأثبت ما وجد يف مصادر التخرثج:       حمقق  ، وأما® بادحرَّ

، والذي وقع يف النسخ ® ُأْدِرَك بادحجارةِ  ©مطبوعة الفرقان فأثبت ما زعم أن. يف النسخ: 

  اخلطية لفظان: 

ة ©أحدمها:       /ب(، ويف نسخة ابن ثوسف كام يف 1يف نسخة الظاهرثة )قكام  ® ُأْدِرَك بادحرَّ

 ( 9حاشية )رقم: (12/106الطبعة املرربية )

  املشار إليها بادحرف )ض( (356الرثاض )ق  يف نسخةكام  ® َأْدَرَكت. ادحجارة ©واآلخر:    

فإين مل أجده يف يشء من النسخ  ® جارةِ ُأْدِرَك بادح ©: وأما اللفظ الذي أثبت. حمقق الفرقان     

(، وهم قد اعتمدوا نسخة 12/106عة املرربية )اخلطية، وإنام ذكره القائمون عىل الطب

ترّصفوا في.، وتابعهم حمقق مطبوعة الفرقان فكأهنم يف املجلد اللاين عرش،  الرثاض ألال، 

   دت. يف متابعة املطبوعات السابقةكعا

ة ( أن هذه الكلمة:  :والثاين      لورة الورقة األوىل التي  يف غاثة الوضو  يف ظهرت) باحلرَّ

   (1/189) نرشها الدكتور بّشار عّواد يف مقّدمة التحقيق

( عىل أن 9( حاشية )رقم:12/106نّبهوا يف )  عىل الطبعة املرربيةأن القائمني :والثالث     

ة ( )وسف: يف جملد الظاهرثة، وجملد ابن ث الكلمة وردت ومل ثفطن هلذا كّل. حمقق  ،باحلرَّ

   ( ) هكذا يف النسخ (، ثم زعم أهنا ُأْدِرَك بادحجارةِ مطبوعة الفرقان، وأثبتها: ) 

اء:        ! ؟ُثدّقق يف املطبوعاتأهذا لنيع َمْن ُثراجع املخطوطات، وأهيا القر 

 عىل هذه الفقرة: عل ق حمقق مطبوعة الفرقان( 98ـ 3/97يف )وـ 3     
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وقد روى عّفان، عن مّهام، عن قتادة، قال: قال  ي سلامن بن هشام: إّن هذا ـ ثعني الزهرّي ـ  ©     

ِت النّاُر ـ فقلُت ل.: سألُت سعيد بن املسّيب  إن كان يشء ال َثدُعنا أَمرنا أْن نتوّضأ ـ ثعني مما مسَّ

 ء، فإذا خرج وجب عليك في. الوضوء فقال: إذا أَكلَت. فهو طّيٌب، ليس عليك في. وضو

، قال:حّدثنا َزّبان ، قال: حّدثنا حممد بنسعيد حّدثنا عبدالرمحن بن حييى، قال: حّدثنا أمحد بن     

: أن. بن َفضالة، عن عّياش بن عبّاس الِقْتباينّ  املفّضل زكرثا بن حييى كاتب الُعمرّي، قال: حّدثنا

كتب إىل حييى بن سعيد ثسأل.: هل ُثتوّضأ مما مّست. النّار؟ فكتب إلي.: هذا ممّا خُيتَلُف في.، وقد بلرنا 

  ®عن أيب بكر وعمر أهّنام أكال مما مّست النّار، ثم لّليا ومل ثتوّضآ 

، وهو تصحيف بنّي، فهو حممد بن ®زثان  ©: 2يف ك ) بقول.: (3/97، )(6حاشية )رقم:     

 (  7/330زبان املرصي، تارثخ اإلسالم 

، وهو حترثف، تارثخ ®الفضل  ©: 2يف ك ) بقول.: (3/98، )(1حاشية )رقم:ويف      

 (  4/982اإلسالم 

 : أوج. من ثالثةخلل يف هذا التعليق أقول:      

/ب(، وهو جملد 189هذه الفقرة مل ترد ألال، يف األلل املعتمد عنده )ق أن  أحدها:     

 جملد طوب قايب رساي )ق يف مل ترد، و(2)ك بالرمز املشار إلي.(، 344)رقم:كوبرثيل 

(، 135(، )ق4186املشار إلي. بادحرف )ط(، ومل ترد يف جملد اخلزانة بالرباط )رقم:/أ(، 77

 املشار إلي. بادحرف: )خ(، ومل ترد يف جملد القادرثة، املشار إلي. بادحرف )ق( 

عىل أن هذه الفقرة من نسخة  (، )حاشية/أ(3/338القائمون عىل الطبعة املرربية ) ونّب.     

ـ وهي ليست من النسخ التي توفرت للقائمني عىل مطبوعة  ،(3064القروثني )رقم:

يف  بأن هذه الفقرة مل ترد يف كوبرثيل، وذلك هجر ائمون عىل مطبوعةالقوذكر ـ  الفرقان

(، 1(، حاشية )رقم:2/551(، واللاين يف )3حاشية )رقم:( 2/550موضعني: األول يف )

 ( 344(، أي جملد كوبرثيل )رقم:1وقالوا يف كال املوضعني: ) سقط من ك
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ألل الكتاب من  الفقرة التي وضعها يف أن املحّقق أغفل التنبي. عىل أن هذهثانيها:      

  هو الطبعة املرربية، واعتمده، وأغفل مصدرها األلل الذيزثادات النسخ اخلطية عىل 

، ®حممد بن زثان  ©أن املحّقق زعم أن. وقع يف جملد كوبرثيل: : ـ َثايِف وهي ثالثة األَ ـ  ثالثها     

، ®الفضل بن فضالة  ©قال: ) وهو تصحيف بنّي (، ثم زعم ثانيا، أن. وقع يف جملد كوبرثيل: 

 وقال: ) وهو حترثف (! 

ال وجود هلا يف جملد كوبرثيل، ولكن املحّقق  برّمتها وهذا خطأ من القول؛ ألن هذه الفقرة     

  خطوطات، وال ُثّدقق يف املطبوعاتال ُثراجع امل

والسبب الذي أوقع املحّقق يف هذه الَوْرطة العظيمة = أن القائمني عىل الطبعة املرربية      

( ـ وهي ليست من 3064نسخة القرويني)رقم: ( من338ـ  3/337نقلوا هذه الفقرة )

 ـ ووقع فيها تصحيف يف أربعة مواضع: النسخ التي توفرت للقائمني عىل مطبوعة الفرقان

 .® إن كان يشء ©األول:      

 .® دمعبأمحد بن  ©واللاين:     

 .® َزّثانحممد بن  ©واللال :      

 .® بن َفضالة الفّضل ©والرابع:     

، ونّبهوا ( بام رأوه تصحيحا، وإلالحا، 2/550يف )هجر  ائمون عىل مطبوعةالق ثم أثبتها     

 املوضع: عىل

وامللبت من مصادر التخرثج (، وأثبتوا عوضا، . ® إن كان يشء ©األول: فقالوا: ) يف م      

 .® نأكل شيئًا إال ©عنها: 

(، وأثبتوا يف  16/104سري أعالم النبالء  وثنظر  ® معبد ©واللاين: فقالوا: ) يف م      

 .® سعيد أمحد بن ©الكتاب: 
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(، وأثبتوا يف 14/519وثنظر سري أعالم النبالء   ® زيان ©واللال : فقالوا: ) يف م      

 .® َزبَّان بن حممد ©الكتاب: 

(، وأثبتوا يف الكتاب: 8/317اجلر  والتعدثل  وثنظر  ® الفضل ©والرابع: فقالوا: ) يف م      

ل  ©  ونسبوا هذا كل. إىل الطبعة املرربية، املشار إليها بادحرف )م(  ،® فضالة بنالـُمفضَّ

يف  عن الطبعة املرربية حتى إذا أفضت النَّْوبة إىل حمّقق مطبوعة الفرقان، نقل الفقرة     

بُعَجره وُبَجره، وأللح اللاين من غري إشارة  وأثبت املوضع األول، (98ـ 3/97) مطبوعت.

، ونسب التصحيف والتحرثف إىل جملد للح اللال  والرابع، وتعّلر قلم.إىل ذلك، ثم أ

تها ال وجود هلا في. !، والف2كوبرثيل، املشار إلي. بادحرف: ك   قرة بُرمَّ

ْمَس َتْطُلُع  ©: يف حدث  زثد بن أسلمـ  البّ  قال ادحافظ ابن عبد( 3/114ـ ويف )4      إِنَّ الشَّ

ْيَطانِ   :ـ ® َوَمَعَها َقْرُن الشَّ

واخُتلف عن زثد بن أسلم يف ذلك من حدثل. هذا؛ فطائفة قالت عن. يف ذلك: عبداهلل  ©     

واثات عن.، وقالت طائفٌة أخرى: عن زثد بن أسلم، عن  ، كام قال مالٌك يف أكلر الرر نابحيُّ الصُّ

، وممن قال عطاء بن ثسار، عن أيب نابحير ، وَ ارذلك معمٌر، وهشام بن سعد، والدَّ  عبد اهلل الصُّ رديُّ

ف أبو غّسان، وغريهم   ® وحممد بن ُمطرر

كتب  (137(، )ق4186كية بالرباط )رقم:بعد هذه الفقرة يف جملد اخلزانة املل أقول:     

االضطراب جاء إال من زثد بن أسلم، وما أظنُّ هذا  © ق:الناسخ يف ادحاشية اليمنى هذا اللَّحَ 

  ، ولحح علي.ملنتسخ من.االكالم منقول من األلل إىل أن ، وأشار الناسخ ® واهلل أعلم

ط قَ َس  ـ ® وما أظنُّ هذا االضطراب جاء إال من زثد بن أسلم، واهلل أعلم ©وهذا ادحرف: ـ      

كام ترى، وهذا  (3/114)وسقط من مطبوعة الفرقان  ،(7/336) من مطبوعة هجر

  ة عىل اعتامد الالحق عىل السابقمن أكب األدل قطتوافق يف السَّ ال
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( إىل 7معزّوة يف ادحاشية )رقم: (4/2) الطبعة املرربيةأن هذه الزثادة وقعت يف والعجب      

  ثتنّب. لذلك حمقق مطبوعة الفرقان!رباط، ومل نسخة اخلزانة امللكية بال

( 1( حاشية )رقم:7/336نّبهوا يف ) أن القائمني عىل مطبوعة هجر من هذا كّل.وأعجب      

وما أظّن هذا االضطراب جاء إال  ©بعده يف م: ] عىل هذه الزثادة يف الطبعة املرربية بقوهلم: 

   [ ®من زثد بن أسلم، واهلل أعلم 

ـ نقل.  ® أعلموما أظنُّ هذا االضطراب جاء إال من زثد بن أسلم، واهلل  ©وهذا ادحرف : ـ      

، فقال بعد كالم ®التمهيد  ©ادحافظ ابن عبد الّب، ونسب. إىل عن هـ( 900دحافظ النّاجي )تا

وما  لكن قال ابن عبد الّب يف التمهيد بعد إشارت. إىل ما قّدمناه يف حدث  املوطأ: ©: ل. سابق

1)® أظنُّ هذا االضطراب جاء إال من زثد بن أسلم
)

  

   عن حمّمد بن إسحاق، عن ثعقوب بن ُعْتبة، عن عكرمَة، عن ابن  © (3/121)ـ ويف 5     

، أّن النَّبيَّ  ْلت يف بيتني من شعره، قال: §عّباس   لّدَق ُأميّة بن أيب الصَّ

 رُجــــٌل وَثــــْوٌر حتــــَت رجــــِل ثمينِــــ.

 

ـــَرى  ـــ  لأُلخ ـــٌ  مُ  والنََّْسُ ــــولي  دُ ـرَل

 : لَدق  قال:§ فقال النَّبيُّ       

ــــ  مُس تْطُلــــُع كــــلَّ آخــــِر ليلــــة  والشَّ

 

دُ   ـــــَورَّ ــــــُها ثَت ـــــبُِح لون ـــــراَء ُثْص  مح

ــــلِها  ــــا يف ِرْس ــــْع لن ــــام تْطُل ــــأَبى ف  ت

 

 

َبــــــــــــة، وإاّل ُتـــــــــــــْجَلُد     إاّل ُمَعذَّ

  ® : لَدق§ فقال النَّبيُّ       

( كتب 140(، )ق4186بعد هذه الفقرة يف جملد اخلزانة امللكية بالرباط )رقم: أقول:     

وذكر أسد بن موسى، قال: حّدثنا مّحاد بن سلمة،  ©ق: هذا اللَّحَ  الناسخ يف ادحاشية اليَسى

بري، قال: مَحَلُة العرش: أحدهم عىل لورة إنسان،  عن هشام بن عروة، عن أبي.: عروة بن الزُّ

                                                 
 ( 1/299) ®عجالة اإلمالء  © (1)     
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، والّرابع عىل لورة أَسد   ، واللال  عىل لورة َنَْس   ، ثم أشار® واللاين عىل لورة َثْور 

 الناسخ إىل أن الكالم منقول من األلل املنتسخ من.، ولحح علي. 

 (3/121)، وسقط من مطبوعة الفرقان (7/342سقط من مطبوعة هجر )وهذا األثر      

قط من أكب األدل   ة عىل اعتامد الالحق عىل السابقكام ترى، وهذا التوافق يف السَّ

يف ادحاشية  معزّوة (4/9يف )وقعت يف الطبعة املرربية هذه الزثادة والعجب أن      

 الرباط، ومل ثتنّب. لذلك حمقق مطبوعة الفرقان!  نسخة اخلزانة امللكية بإىل  (14ـ11)رقم:

ويف التمهيد  ©فقال:  وعزاه إىل التمهيد، هـ(808)ت الّدمرييُّ الفقي.  .وهذا األثر ساق     

ن محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبي.: عروة البن عبد الّب: عن أسد بن موسى، ع

، واللاين عىل  بن الزبري ـ ريض اهلل عنهام ـ قال: مَحَلُة العرش: أحُدهم عىل لورة إنسان 

، والّرابع عىل لورة أسد   ، واللال  عىل لورة َنَْس  1)® لورة َثْور 
)

  

 عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة: (4/23ـ ويف )6     

أفضُل من الصالة يف  §وقد زعم بعض املتأخرثن من ألحابنا أّن الصالة يف مسجد النَّبير  ©     

، واحتجَّ لذلك بام رواه سفيان بن عيينة، عن زثاد 
املسجد ادحرام بمئة لالة، ويف غريه بألف لالة 

بري ثقول: سمعُت بن سعد ، عن ابن عتيق، قال: سمعُت ا لالٌة يف عمر ثقول:  [ ] عبد اهلل بن الزُّ

  ® املسجد ادحرام خرٌي من مئة لالة  فيام سواه

، وأثبتناه من حر  النسخ مجيعها) ما بني ادحارصتني سقط من  بقول.: (2حاشية )رقم:     

 (  ®أفضل من مئة ألف  ©مشكل اآلثار، وفي. 

جملد دار  :، وهيالنسخ اخلطية هلذا احلديثيف مجيع زيادة وقعت  بعد هذه الفقرة أقول:     

رباط جملد اخلزانة امللكية بالو ،(1)دبـ رموز ل./أ(، امل141(، )ق315الكتب املرصثة )رقم:

                                                 
 ( 4/220) ®حياة ادحيوان الكبى  © (1)     



من مزالق احملققنيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

48 

 

 (129)رقم: القادرثة جملدو )خ(،بادحرف  (، املشار إلي.403(، )ق4186)رقم:

  :/أ(41نسخة كامنش )قو )ق(، بادحرف شار إلي.امل /ب(،330)ق

أثضا،  وقد تأول بعضهم هذا ادحدث  ©     
(

1
)

 §عن عمر عىل أن الصالة يف مسجد النَّبير  

لالة يف املسجد ادحرام، وهذا كّل. تأوثل ال ثعضده ألل، وال ثقوم علي.  مئة خرٌي من تسع

  ®دليل 

( 16اشية )رقم:ادحمعزّوة يف  (6/19) الطبعة املرربية يف وردت هذه الزثادةالعجب أن و     

 القادرثة،النسخة اجلالوي، ونسخة اخلزانة امللكية، و، وهي: ) نسخة إىل أربع نسخ خطية

 !!  ، ومل ثتنّب. لذلك حمقق مطبوعة الفرقاندار الكتب املرصثة(نسخة و

 خطية أربع نسخ منها، مخس نسخ خطيةهذه الزثادة وقعت يف أن  :ل من ذلكفتحّص     

 وهي: ،توفرت للقائمني عىل مطبوعة الفرقان

 /وجملد اخلزانة امللكية بالرباط )خ( 2                    (   1دار الكتب املرصثة )د / جملد1     

 / وجملد اجلالوي )ج( 4                        / وجملد القادرثة )ق(                 3     

 ( من النسخ املعتمدة عند القائمني عىل مطبوعة الفرقان،1دار الكتب املرصثة )دوجملد      

  (37ـ1/29) يف مقدمت. عّواد الدكتور بّشار ، كام قالللتمهيد من اإلبرازة األخرية ( فهو: )

اء:      )؟! ®َأال تعَجبون كام أعجُب  © أهيا القر 
2
)

   

، ويف لواقعة يف أربع نسخ خطيةثفطن هلذه الزثادة ا ملق مطبوعة الفرقان حمقومع كون      

بري منسقوط اسم عبداهلل نّب. لة، فإن. الطبعة املرربي ، واستدرك ذلك، ادحدث  إسناد بن الزُّ

 ! (، وأثبتناه من حر  مشكل اآلثار النسخ مجيعهاما بني ادحارصتني سقط من ): وقال

                                                 
 ( 1سقطت من نسخة دار الكتب املرصثة )د ®أثضا،  © (1)     

 شطٌر من بيت  للعّباس بن األحنف  (2)     
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؛ فإن هذه الزثادة وقع يف مطبوعة هجرأن حمقق مطبوعة الفرقان نسخ ما  األمر: يَّةوجلِ      

  !سقطت من مطبوعة الفرقان، كام ترىكذلك ، و(6/533مطبوعة هجر ) سقطت من

بري ثقول اسم  حمقق مطبوعة هجرعندما وضع و      بني معقوفتني يف ألل  [ ] عبد اهلل بن الزُّ

  :بقول. (2اشية )رقم:ادح (، وعّلق عىل ذلك يف6/533)الكتاب 

 اسم حمقق مطبوعة الفرقان وضع، (سقط من النسخ، وامللبت كام سيأيت يف األسانيد )      

بري   !( النسخ مجيعها)ما بني ادحارصتني سقط من : قال، وبني معقوفتني عبد اهلل بن الزُّ

إسناد  أول َمْن ذكر وجود سقط يف القائمني عىل الطبعة املرربية، هم أن وحقيقة األمر:     

(، وتابعهم: القائمون 1( حاشية )رقم:6/20النسخ اخلطية يف ) هذا ادحدث ، ونسبوه إىل

، مجيعهااخلطية إىل النسخ  السقطنسب أخرة، وفرقان بمطبوعة المطبوعة هجر، وحمقق  عىل

  وليس األمر كذلك!!

(، 4186جملد اخلزانة امللكية بالرباط )رقم:يف من غري سقط  جاء بتامم. ادحدث  وإسناد     

      :هكذا /أ(41بـ )خ(، ويف نسخة كامنش )ق . بادحرف(، املرموز ل403)ق

سمعُت ابن واحتجَّ لذلك بام رواه سفيان بن عيينة، عن زثاد بن سعد ، عن ابن عتيق، قال:  ©     

بري ثقول:   ® ثقول: لالٌة يف املسجد ادحرام خرٌي من مئة لالة  فيام سواه ¢ سمعُت عمر الزُّ

 عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة: (8/221ـ ويف )7     

، عن أيب وذكره الّدارقطنيُّ  ©      ، عن أيب لالح عن ابن لاعد  كاتِب اللي ، عن  عيلٍّ الـَجْرمير

جال حممد بن  ، عن أيب الرر ، عن مالك بن أنس  ، عن سعيد بن عبدالرمحن الـُجَمحير
اللي  بن سعد 

. َعْمرة بنت عبدالرمحن، عن عائشة: أنّ  هَنَى أن ُثمنََع  § رسول اهلل عبدالرمحن بن حارثة، عن ُأمر

 ْقُع بئر  نَ 
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، فقد رواه أبو ُقّرة موسى بن طاِرق، عن مالك  أثضا،       وهذا اإلسناد، وإن كان غرثبا، عن مالك 

  ® كذلك، إال أّن. يف الـُموطأ مرسٌل عند مجيع ُروات.، واهلل أعلم

حممد بن لاعد، أبو حممد    وهو حييى بن® عن أيب ©) يف م:  بقول.: (4حاشية )رقم:     

 (  14/501البردادي  انظر: سري أعالم النبالء 

التنبي.  املحقق لنسخة الظاهرثة وتركهذه الفقرة سقطت بُرّمتها من اثا للعجب أقول:      

   !يف الطبعة املرربية فرف تصحّ ، ولكن. نّب. عىل حعىل ذلك

عىل هذا رأثَت التعليق نفس.  (1م:( حاشية )رق18/399)إىل مطبوعة هجر  وإذا رجعت     

 يف النسخة الظاهرثة  من سقط التنبي. عىل ما وقع ، مع إغفال( ®عن أيب  ©: ) يف م: املوضع

ّما ِعتُق الّرجل عن غريه؛ فإن مالكا، وألحاب. إال أشهَب قالوا: فأ © (444ـ 2/443ـ ويف )8     

، فإن كان نرصانيا، فالوالء جلامعة  الوالُء للُمعَتق عن.، سواٌء أمر بذلك أو مل ثأمر، إذا كان مسلام،

 املسلمني  وكذلك قال اللي  بن سعد  يف ذلك كلر. 

  ® يوألحاب. واللوري: إن قال: أعتِْق عبدك عنر  وقال أبو حنيفة     

 /أ(،33(، )ق327طوب قايب رساي )رقم: يف نسخة الفقرة كذا وردت هذه أقول:     

حمقق مطبوعة الفرقان  م(، وتابعه15/25وهكذا أثبتها القائمون عىل مطبوعة هجر )

  (444ـ 2/443)

يف نسخة و ،/ب(109(، )ق344)رقم:جملد كوبرثيل يف  وردت هذه الفقرةلكن و     

ّما ِعتُق الّرجل عن غريه؛ فإن مالكا، وألحاب. إال أشهَب فأ ©هبذه السّياقة:  /أ(171القادرثة )ق

، فإن كان نرصانيا، فالوالء وقالوا: الوالُء للُمعَتق عن.،  سواٌء أمر بذلك أو مل ثأمر، إذا كان مسلام،

 سعد  يف ذلك كلر. جلامعة املسلمني  وكذلك قال اللي  بن 

 وقال أبو عبيد القاسم بن ساّلم: َمْن أعتق عن غريه؛ فالوالء للُمعَتق عن.، كقول مالك      
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  ®وقال أبو حنيفة وألحاب. واللوري: إن قال: أعتِْق عبدك عنري      

 ( 65ـ  3/64الطبعة املرربية )وهكذا أثبتها القائمون عىل      

، ، وهو األلل عندهفانظر كيف ترك حمقق مطبوعة الفرقان االعتامد عىل جملد كوبرثيل     

دة مطبوعة هجر، والعجب أن القائمني عىل مطبوعة هجر نّبهوا عىل هذه الزثاعىل  اعتمدو

 (، ومل ثتنّب. لذلك حمقق مطبوعة الفرقان! 3، 2( حاشية )رقم:15/25يف )

 املحق ق عىل هذه الفقرة: عل ق( 9/111ويف )ـ 9     

     ©  ، قال أبو عمر: كان القياس أن الّشاة إذا مل ثكن يف رضعها لبٌن، وجاَز بيُعها بالّلبن ثدا، بيد 

وإن كانت لبونا،، أن جيوز بيُعها بالّلبن إىل أجل، إذا مل ثكن يف رضعها لبٌن يف حني عقد التباثع، وإن 

انت الّلُبون ُثراعى أْخذها، وإن مل ثكن فيها لبٌن، وُثقام مقام الّلبن كانت الّلُبون كرري الّلُبون، فإن ك

، واهلل أعلم    ®أن ُتباع بالّلبن، وإن مل ثكن فيها لبٌن ثدا، بيد 

 ) هذه الفقرة مل ترد يف األلل (  ( بقول.:5حاشية )رقم:     

 :بأمورلنيع املحّقق يف هذا املوضع متعقب أقول:      

، وهذا لنيع وضعها يف ألل الكتاب أن املحّقق مل ثذكر مصدر هذه الفقرة التي أحدها:     

 غري حممود يف تصحيح النصوص 

/أ(، وهي من اإلبرازة األوىل 120نسخة الظاهرثة )ق الأن هذه الفقرة وقعت يف  ثانيها:     

ر ذلك الدكتور التي ) ال متلل الكتاب الذي ارتضاه مؤلف. بعد يف إبرازت. األخرية (، كام ذك

  (1/19) بّشار عّواد يف 

ف فيها يف ثالثة مواضع: ثالثها:       أن هذه الفقرة ُترصر

وإن ) هكذا يف املطبوعة، والذي يف نسخة الظاهرثة: /قول.: ) وإن كانت الّلُبون (1     

  كانت لبونا، (
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) وإن  خة الظاهرثة:هكذا يف املطبوعة، والذي يف نس قول.: ) فإن كانت الّلُبون ( /2     

  كانت الّلُبون (

  ) أن ُثباع ( هكذا يف املطبوعة، والذي يف نسخة الظاهرثة: قول.: ) أن ُتباع (/ 3     

ة املرربية ل القائمني عىل الطبع: أن هذه الفقرة وقع الترّصف فيها ِمْن ِقبَ رابعها          

املوضع األول منها، ثم انتقلت هذه ( بام رأوه تصحيحا، وإلالحا،، ونّبهوا عىل 14/214)

 الفقرة بُعَجرها وُبَجرها إىل مطبوعة الفرقان! 

وُثقام مقام الّلبن فرري  أن هذه الفقرة وقع يف آخرها كام يف خمطوطة الظاهرثة: ) خامسها:     

 (  فرري جائز من مطبوعة الفرقان هذه الكلمة: ) ت(، وسقطجائز 

( حاشية )ج( أن هذه الفقرة من 14/214املرربية نّب. يف )أن حمقق الطبعة  سادسها:     

الكتاب، وتابع. حمقق الفرقان،  سياق ثقتضيها؛ ولذا أثبتها يف أللنسخة الظاهرثة، وأن الال

من ) اإلبرازة األوىل التي ال مُتلل الكتاب  ثة عند الدكتور بّشار عّوادنسخة الظاهرالمع كون 

  إبرازت. األخرية ( . فيام بعد يفالذي ارتضاه مؤلف

 عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة:( 7/477ـ ويف )10     

  ® وبني أهل العلم يف هذا نزاٌع ثطول ذكُره ©     

 ( ®تنازع  ©: يف ط)  ( بقول.:1حاشية )رقم:     

يف جملد طوب قايب رساي  يف هذا املوضع خيبنا حمقق مطبوعة الفرقان أن. وقع أقول:     

، حاشية (5/411هجر ) مطبوعة جتده يف ،وهو كالم بائت مكرور ،®تنازع  ©: (327)رقم:

  (®تنازع  ©: ، م4يف ص) : (1)رقم:

ف )ط( ( املشار إلي. بادحر327)رقم: طوب قايب رسايحقيقة األمر أن ناسخ جملد و     

 ، ثم سبقت ثده فرسم بعد حرف اإلشارة/ب(130 )قيف  كتب حرف اإلشارة: ) هذا (
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يف غاثة ظهرت (، هكذا ضبطها بادحركات، ومع كوهنا  نَزاع  ألفا،، ثم رضب علي.، وكتب: ) 

الوضو  إال أن الناسخ خيش أن ثلتبس األمر عىل القراء؛ فاحتاط للكتاب، وكتب الكلمة 

 يف غاثة الظهور أثضا، (، وهي  نزاعمّرة ثانية يف ادحاشية اليَسى:  )

: وكتبوأخطأ يف قراءة الكلمة،  ،عند هذا املوضع مطبوعة هجرجاء حمقق كّل. وبعد هذا      

وأعاد القول نفس.، وغرّي رمز النسخة ، وتابع. حمقق مطبوعة الفرقان، (® تنازع ©: 4يف ص )

 (! ®تنازع  ©: يف ط) : ، وقالاخلطية

 عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة:( 494ـ  9/493ـ ويف )11     

يف ادحدث  املذكور يف هذا الباب، ما ثُدلُّ عىل أن ُحكم الـَحْلق باق   §وقد ُروي عن النَّبير  ©     

ثن  عىل الـُمحرَصثن، كام هو عىل من قد وَلَل إىل البيت َسواء، لدعائ. للُمحلرقني ثالثا،، وللُمقرصر

، وهو ادحجة القاطعة   واحدة،

  ® وإىل هذا ذهب مالك وألحاب.     

 (  ®والنظر الصحيح  ©) زاد هنا يف م:  بقول.: (1اشية )رقم:ح     

، املشار إليها عىل ما وقع يف الطبعة املرربيةيف هذا املوضع نّب. حمقق مطبوعة الفرقان أقول:      

( تعليقا، 1:( حاشية )رقم11/314مطبوعة هجر )وهو قول معاد، جتده يف  بادحرف )م(،

 (  ®والنظر الصحيح  ©) بعده يف م: : عىل هذا املوضع أثضا، 

 وقعت، /ب(190الزثادة الواقعة يف الطبعة املرربية إنام هي من النسخة الظاهرثة )قو     

 :الّسياقةهبذه 

يف ادحدث  املذكور يف هذا الباب، ما ثُدلُّ عىل أن ُحكم الـَحْلق باق   §وقد ُروي عن النَّبير  ©     

ثن عىل الـُمحرَصثن، كام هو  عىل من قد وَلَل إىل البيت َسواء، لدعائ. للُمحلرقني ثالثا،، وللُمقرصر

، وهو ادحجة القاطعة   ®وألحاب.  والنظر الصحيح يف هذه املسألة، وهو قول مالك، واحدة،
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فأنت ترى أن القائمني عىل مطبوعة هجر نّبهوا عىل ما وقع يف الطبعة املرربية، وأغفلوا التنبي.      

 تابعهم يف هذا كّل.  وقع يف النسخة الظاهرثة، ثم ترى حمقق مطبوعة الفرقانعىل ما 

 عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة:( 13/608ويف )ـ 12     

، ] عن عّم. سعيد بن ُخليم [ابن ابنة خالد  الّطّحان، قال: حّدثنا أمحد بن َرشِد بن ُخليم،  ©     

  ®، عن أنس بن مالك، فذكره عن مسلم الـُمالئير 

، وال ثصح أخلت هبا النسخ) ما بني ادحارصتني زثادة متعينة  بقول.: (2حاشية )رقم:     

 (  10/413  وُتنظر ترمجة سعيد بن خليم يف هتذثب الكامل اإلسناد إال هبا

القائمون عىل  كتب.ـام كذا قال حمقق مطبوعة الفرقان، وهو يف هذا ُمتابِع أمني لِ أقول:      

سقط من : ) تعليقا، عىل هذا املوضع فقد قالوا (8( حاشية )رقم:6/460مطبوعة هجر يف )

 (  10/413، وامللبت من مصدري التخرثج، وثنظر هتذثب الكامل النسخ

وكل هذا خطأ من القول؛ فقد وقع اإلسناد تاّما، من غري سقط يف جملد دار الكتب املرصثة      

حّدثنا  ): /أ(250ـ )ق (3ورمزه عند القائمني عىل مطبوعة الفرقان )د(، 716)رقم:ـ 

، عن أنس بن مالك، فذكره ( عّمي سعيد بن ُخليم  ، عن مسلم الـُمالئير

ة مطبوعة الفرقان       نَن، وبمثل هذه اوعام  صدر كتاب:  وهذا النَّسق، لطريقة،عىل هذا السَّ

 عىل تراثنا املهضوم. سالمسالمي؛ فعن مؤسسة الفرقان للرتاث اإل ®التمهيد ©

*  *  * 
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 حذف فقرات من كالم احلافظ ابن عبد الرّب

 

 عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة:( 8/341يف )ـ 1      

وهذا ألل عظيم من ألول الفق.، فصالة النهار موقوفة عىل دالئلها، فمن الدليل عىل أهنا  ©     

اَلُة َمْلنَى َمْلنَىأن. قال:  § مجيعا،: أن. قد ُروي عن النَّبير  ولالة الليل ملنى ملنى يِف  دٌ َتَشهُّ  ،الصَّ

  ® ، مل خُيصَّ ليال، من هنار® ُكلر َرْكَعَتنْيِ 

ال تقوم بإسناده حّجة، فإن  حدثل.وإن كان  ©) بعد هذا يف ظا:  :بقول. (6حاشية )رقم:     

 فكأهنا زثادة ألحد القراء ُأقحمت يف النّص ( ، ®النظر ثعضده، واأللول توافق. 

 خطأ من وجهني: ما ذكره املحّقق أقول:     

( ا/ب( املرموز ل. بادحرف )ظ69الظاهرثة )ق  يف جملد أن هذه الفقرة وردتأحدمها:      

فإن النظر ثعضده، واأللول ال تقوم بإسناده حّجة،  حديثاً وإن كان  ©هبذه السياقة: 

   ®توافق.

(، حاشية 13/245الطبعة املرربية ) عنما هو إال نقل حمض  ذكره املحّقق يف حاشيت.ما و     

  ومل يراجع النسخة الظاهرية كعادته يف النقل عنها بواسطة الطبعة املغربية(، 6م:)رق

ادحافظ  من قولق، بل هو كام توهم املحقّ زثادة من القراء هذا الكالم ليس أن  وثانيهام:     

، ونقل عن. زهاء ثالث لفحات وقعت يف نادحافظ ابن الـُملقّ  نسب. إلي.، ابن عبد البّ 

ال ثقوم بإسناده  اً حديثوإن كان : ) ووقع عنده هبذه السياقة ،(344ـ 8/341) ®التمهيد ©

دهعضفالنظر ث ،حجة
(1)

( واأللول توافق. ،
 (

2
)

  

                                                 
 ، وهو تصحيف  ®ثقصده  ©مطبوعة التوضيح:  وقع يف (1)     
 (8/162) ®التوضيح  © (2)     
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 املحق ق عىل هذه الفقرة: عل ق( 9/475ـ ويف )2     

وقالت طائفة من ألحاب مالك: إّن ل. أن ُثدِخل ادحّج عىل العمرة وإن كان قد طاف، ما مل  ©     

 ثركع ركعتي الطواف 

عي بني الّصفا واملروة        ® وقال بعضهم: ذلك ل. بعد الّطواف، ما مل ُثْكِمل السَّ

ومل ، ®وهذا كّل. شذوذ عند أهل العلم  ©ظا:  م من ) بعد هذا يف بقول.: (2حاشية )رقم:     

 (  ثرد يف النسخ األخرى

 :ق خلل من ثالثة أوج.يف لنيع املحقّ  أقول:     

 النقل عن النسخة الظاهرثة بواسطة الطبعة املرربية  :أحدها     

إىل  نيُّ العينسب.  الكالم الذي حذف. املحّقق لعدم وروده يف النسخ األخرى،أن  :والثاين     

1)® التمهيد ©ادحافظ ابن عبد الّب يف 
)

 ®التمهيد ©ونقل عن. زهاء أربع لفحات وقعت يف  ،

 ( 4/423) ®االستذكار ©يف  نفس. ابن عبد البّ  وكذلك ذكره  ،(478ـ 9/475)

مل ترد إال يف النسخة الظاهرثة،  (356ـ  9/355) أن املحّقق أثبت لفحتني يف :والثالث

وال ندري فيام إذا كان املؤلف قد  3، ف4(: ) مل ثرد يف األلل، د3حاشية )رقم:وقال يف 

وغريها؛  4حذف هذا كّل. يف نرشت. األخرية أم هو سقط يف نسخة األلل التي ُنقلت عنها د

  تامل (فأبقينا املادة املذكورة عىل االح

 ®وهذا كّل. شذوذ عند أهل العلم  ©، فهال  أبقيتم هذا احلرف: وهذا تناقض ال خفاء فيه     

 .عىل االحتامل؟!

*  *  * 

                                                 
 ( 9/247) ®نخب األفكار  © (1)     
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 نفي ما وقع يف النسخ اخلطية

 

  عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة: ( 2/174ـ يف )1      

: رأثُت مُحيدا، الطوثل، ومل ثكن بالطوثل، كان طوثل اليدثن  ©       وقال األلمعيُّ

، وواحد موقوف مل ُثسنده أحادث ؛ ستة منها مسندات ملالك عن. من مرفوعات املوطأ سبعةُ      

  ® بحفظ. ُق عن مالك خالة إال من ال ثوثَ 

 (  مل ثرد يف األلل، وال ُبّد من. ®ستة منها  ©قول.: )  :بقول. (1حاشية )رقم:     

ياقة التي أوردها يف ، والفقرة املحّقق كذا قالهأقول:       وقعت يف األلل برري السر

(، فقد وردت الفقرة يف األلل املعتمد، وهو 1وبام ال ثتوافق مع حاشيت. )رقم: مطبوعت.،

ياقة:13(، )ق344جملد كوبرثيل )رقم:  /أ( هبذه السر

: رأثُت مُحيدا، الطوثل، ومل ثكن بالطوثل،  ©       كان طوثل اليدثن  وإناموقال األلمعيُّ

مسندات، وواحد موقوف مل ُثسنده  منها ستةأحادث ؛  ملالك عن. من مرفوعات املوطأ سبعةُ      

  ®بحفظ.  ُق عن مالك خالة إال من ال ثوثَ 

غري لحيح، فقد  مل ثرد يف األلل (، ®ستة منها  ©) قول.: وُعِرف هبذا أن قول املحقق:      

  يف غاثة الوضو  والظهور كام ذكرُت لك، وهي األلل املعتمد يف اجلملة ردتو

 ( هكذا:2/168وقعت يف الطبعة املرربية ) بقي أن تعلم أن الفقرة     

: رأثُت مُحيدا، الطوثل، ومل ثكن بالطوثل، كان طوثل اليدثن  ©       وقال األلمعيُّ

مسندات، وواحد موقوف مل ُثسنده عن مالك  أحادث  ملالك عن. من مرفوعات املوطأ سبعةُ      

  ®بحفظ.  ُق خالة إال من ال ثوثَ 
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وهو الذي  (،1املشار إلي. بالرمز بـ )ف (،355القروثني بفاس )قكذلك يف جملد وهي      

ن أستبعد م(، و1ثتوافق مع ما أثبت. حمقق مطبوعة الفرقان يف مطبوعت.، وحاشيت. )رقم:

؛ ألن. مل ثستفد من. كلريا،، كام ذكر ذلك يف مقدمة التحقيق القروثني لدجم ةراجعماملحقق 

(1/38)  

  ®وهذا أشب. إن شاء اهلل  © ابن عبدالّب:عىل قول عّلق املحّقق ( 10/16يف )وـ 2      

قال أبو عمر: سياق اهلدي للُمَتمترع، ال  ©: 3جاء بعد هذا يف ف)  :بقول. (2حاشية )رقم:     

ثمنع. عند مالك والشافعي من اإلحالل إذا طاف وسعى، ما مل ثكن قارنا،، وَثْمنُع. من ذلك 

اهلل  عند أيب حنيفة وألحاب.، وقد ذكرنا ذلك واضحا، يف باب ابن شهاب، عن حممد بن عبد

، فكأن املصنف كتبها أوال، ثم 4دمل ثرد يف األلل، و ® بن ادحارث بن فوفل، وادحمد هلل

 ( حذفها بعد 

 هذه الفقرة د وردت(، وهذا غري لحيح، فق 4د مل ثرد يف   ) هكذا قال املحّقق: أقول:     

  يف غاثة الوضو هبذه الّسياقة (326املحفوظ برقم ) /أ(68يف جملد طوب قايب رساي )ق 

  (4)د التي أشار إلي. املحقق بالرمز والنصاعة، ومصورت. يف دار الكتب املرصثة

غري أن ( 11/296مطبوعة هجر ) ألل الكتاب يف بقي أن تعلم أن هذه الفقرة وقعت يف     

ذا طاف وسعى، ما مل ثكن قارنا، ( بني إوضعوا هذه اجلملة: )  القائمني عىل مطبوعة هجر

 ( 3القروثني بفاس، )فجملد من ( قالوا: ) سقط من: ق(، أي 3قوسني، ويف ادحاشية )رقم:

، تها من مطبوعة هجرمّ نسخ الفقرة برُ فلام بلرت النَّْوبة إىل حمّقق مطبوعة الفرقان،      

ياقة 3)ف معزّوة إىل نسخة القروثني (2( حاشية )رقم:10/16)ووضعها يف   ( هبذه السر

خة القروثني ذا طاف وسعى، ما مل ثكن قارنا، ( ال وجود لـها يف نسإوهذه اجلملة: )      

 ! /أ(68)ق  ، وإنام وردت يف نسخة طوب قايب رساي/ب(46)ق
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 عل ق املحق ق عىل هذه الفقرة:( 2/143ـ ويف )3      

ها إسنادا، وأحسنها حدث  ابن ويف اليمني مع الشاهد آثاٌر متواتر ©      ٌة حسان ثابتة متصلة؛ ألحُّ

خالف بني أهل املعرفة بادحدث  يف ثبوت. من عّباس، وهو حدث  ال مطعن ألحد  يف إسناده، وال 

  ® ، وأن رجال. ثقاتذلك الوج.

 (  مل ثرد يف األلل ® ثبوت. من ذلك الوج. ©) قول.:  :بقول. (3حاشية )رقم:     

مل ثرد يف األلل (، وهذا غري  ® ثبوت. من ذلك الوج. ©) قول.: هكذا قال املحّقق: أقول:      

، (344)رقم:، وهو جملد كوبرثيل /ب(2)قاأللل  يفهذه اجلملة لحيح، فقد وردت 

  يف غاثة الوضو  وهي

*  *  * 

 

 

 

 

  



من مزالق احملققنيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

60 

 

 الكتاب  نصوص إهمال تصحيح

 

َرَلط، ومحاثت. ليانت. من اخللل والِعاَمده: و ،وإلالح. تصحيح الكتاب: التحقيق ِقَوام     

َقط من اإلسقاط  التحرثف  شوائنشوائب التصحيف، ومن  ت.، وتنقيوالسَّ

قد كّدرت.  ®التمهيد  © كتاب رى أنث النسخ اخلطية، وُثراجع طبوعة الفرقانم وَمْن ُثطالع     

 وإين ُمورد بعض، رلطالسقط وال في. وظهر ،التحرثفالتصحيف و، وشاع في. األغالط

 :عىل ذلك األمللةو الشواهد

رواثت. حدث  حممد بن حرب، عن مالك،  قال ادحافظ ابن عبد الّب بعد (3/25يف ) ـ1     

 كان ثسري يف بعض أسفاره ـ: §أّن رسول اهلل  ¢عن زثد بن أسلم، عن أبي.، عن عمر 

مجيعا، أثضا، عن مالك  كرواثة  بادة، وحممد بن خالد بن َعْلَمة،دا، روُ  بن عُ وهكذا رواه ُمسنَ  ©     

  حممد بن حرب سواء

  ® عبد اهلل بن امُلبارك ن حممد بنذكره النسائي، ع     

 :ولنيع املحقق متعقب بأمرثنمطبوعة الفرقان،  يف وقعت هذه الفقرةهكذا  أقول:     

وفيها زيادات ، (97)ق أن هذه الفقرة وقعت يف جملد اخلزانة امللكية بالرباط ا:أحدمه     

(، ومطبوعة الفرقان 7/92(، ومطبوعة هجر )3/265الطبعة املرربية ) مهمة أخلت هبا:

 :هبذه الّسياقةوهي يف جملد اخلزانة امللكية ، (3/25)
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وُقَراد، عبدالرمحن بن غزوان  وهكذا رواه ُمسنَدا، روُ  بن ُعبادة، وحممد بن خالد بن َعْلَمة، ©

بنا
(

1
)

 مجيعا، أثضا، عن مالك  كرواثة حممد بن حرب سواء  نو  

البزار، عن ُقَراد، وذكره ذكره النسائي، عن حممد بن عبد اهلل بن امُلبارك     
 

عن حممد بن 

  ® امللنى، عن حممد بن خالد بن َعْلَمة

القادرثة يف جملد وردت بالسياقة التي ذكرها املحقق إنام الفقرة أن هذه  األمر الثاين:     

(، والقائمون عىل 3/265، وهكذا أثبتها القائمون عىل الطبعة املرربية )/أ(204)ق

 ( 7/92مطبوعة هجر )

مجيعا،  ©وسقط من جملد كوبرثيل، وهو األلل املعتمد عند حمقق مطبوعة الفرقان قول.:      

  ®اهلل بن امُلبارك أثضا، عن مالك  كرواثة حممد بن حرب سواء، ذكره النسائي، عن حممد بن عبد 

بعة املرربية يف )حاشية /ب( عىل ما وقع يف جملد كوبرثيل، وغلط ونّب. القائمون عىل الط     

 مل ترد يف جملد كوبرثيل  القول بأن الفقرة كلهاالقائمون عىل مطبوعة هجر يف 

أوهم و وسكت؛لفقرة بُرّمتها يف مطبوعت.، حمقق مطبوعة الفرقان وضع افلاّم بلرت النّوبة      

 القراء أن الفقرة بأكملها يف األلل املعتمد عنده، وليس األمر كذلك 

 : § اهلل قال: قال رسول ،¢أنس عن  (11/389يف )وـ 2     

: باملولوِد، ُثؤتى ثوم ا ©      يخ الـِهمر الفايِن، كلُّهم واملعُتوهِ لقيامة بأربعة  ، وبمن مات يف الَفرْتِة، وبالشَّ

بُّ تبارك وتعاىل ، فبُحّجتِ.ثتكّلم   كنُت أبعُ  إىل إيّن  وثقوُل هلم:، من جهنَّم: اْبُرِزي لَعني  يقوُل الرَّ

  ®أنفسهم، وإيّن رسوُل نفيس إليكم عبادي ُرُسال، من 

 :نظر من وجهني . لنيعيفهكذا أثبت املحّقق ادحدث ، وأقول:      

                                                 
 كذا يف النسخة اخلطية، والصواب: أيب نو   (1)     
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 وهكذا وقعت يف جملد دار الكتب املرصثة )ق، كذا أثبتها ،® واملعُتوهِ  © قول. أحدمها:     

 ( 2: )دي. بالرمزاملشار إل(، 315/أ(، )رقم:47

جملد (، ويف 348جملد كوبرثيل )رقم: /ب(95)ق  قعت الكلمة يف األلل املعتمدوو     

/أ(، 133ة فيض اهلل )ق ويف جملد مكتب ،(، املشار إلي. بادحرف )ت(5التيمورثة )ق 

  ®  وباملعُتوهِ  ©( هكذا: 1)ي ر إلي. بالرمز(، واملشا295)رقم:

؛ ألن املعطوف ®  وباملعُتوهِ  ©إعادة حرف اجلر مع العاطف  والوجهان جائزان يف العربية:     

  ® واملعُتوهِ  © :.جيوز عدم إعادتو، علي. اسم ظاهر

أللل للبوت. يف ا ؛صناعة التحقيقأرجح الوجهني يف  ـ ® وباملعُتوهِ  ©ـ  بالباءرسمها و     

 أكلر النسخ اخلطية  لوروده يف، واملعتمد

/ب( جملد 95)ق  وقعت يف األلل كذا أثبتها، وهكذا ،® لَعنين  © قول.: الثاينالوجه و     

   (348كوبرثيل )رقم:

أي: طائفة منها ® من جهنَّم لُِعنقن  © :صوابه، تصحيفوهو      
(

1
)

  

أي: خترج قطعة من النّار ،®خيرج عنق من النار  ©ويف ادحدث   وقال الزبيدي:     
(

2
)

  

/أ(، 47)ق  جملد دار الكتب املرصثة :النسخ اخلطيةجمموعة من  يفالصواب وهو عىل      

(، املشار إلي. بادحرف 5جملد التيمورثة )ق ويف  (،2: )داملشار إلي. بالرمزو(، 315)رقم:

  (1: )ي(، واملشار إلي. بالرمز295)رقم: /أ(،133)ق  فيض اهللمكتبة )ت(، ويف جملد 

( من اإلبرازة األخرية للكتاب عند الدكتور بّشار 315وجملد دار الكتب املرصثة )رقم:      

  (1/34)عّواد، كام يف مقدمة حتقيق. للتمهيد 

                                                 
 ( )مادة: عنق( 3/310) ®النهاثة  ©البن اجلوزي،  (1/131) ® غرثب ادحدث  ©( 1)     

 ( )مادة: عنق( 7/29) ®تاج العروس  ©( 2)     
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(، 18/128بعة املرربية )عىل الصواب يف الطبعات السابقة للتمهيد، ومنها: الطوقع و     

 ( 8/188هجر )مركز  ومطبوعة

( 11/389) يف مصادر التخرثج التي ذكرها املحّقق يفووقع عىل الصواب كذلك      

القضاء  ©(، و 2177)  ®كشف األستار  © و(، 4224) ® مسند أيب ثعىل ©: (4حاشية )رقم:

 ، ومل ثستفد املحقق منها شيئا،! ( للبيهقي646) ® والقدر

 ادحافظ ابن عبد الّب: قال (9/41ـ ويف )3     

؛ ألن ِعلَمهم كان كان من ويف هذا ادحدث  دليٌل عىل أنَّ َمْن مل ثتعاَهْد ِعلَمُ.، ذهَب عن.، أي: ©     

  ® ذلك الوقت القرآن ال غريُ 

القائمون  ، وتابعهم:(14/133املرربية ) يف الطبعةكذا  ،® كانمن أي:  ©قول.: أقول:      

  (9/41) مطبوعة الفرقان ، وحمقق(7/78عىل مطبوعة هجر )

  ® كانَفنٍّ أّي  © :وصوابه، ظاهر تصحيف وهذا     

 ويف جملد/أ(، 6/90)قكوبرثيل  جملد عند حمقق مطبوعة الفرقان، األلل املعتمد يفهو و     

  عىل الّصواب /ب(108الظاهرثة )ق

خلطية، ومنها ترى أن املحقق نسخ الفقرة من الطبعات السابقة، ومل ُثراجع النسخ ا فأنت     

  األلل املعتمد عنده

 :قال ادحافظ ابن عبد البّ  (9/334يف )ـ و4     

. وهب بن نافع،  ©      قد جاء يف هذا خٌب كفانا انتِحال الّتعليل والنَّظر، ذكره عبد الرزاق، عن عمر

عكرمة، عن ابن عّباس، أن. سمع. ثقول: الّطالق ادحالل، أن ُثطلرقها طاِهرا، من غري قال حّدثني 

، أو ُثطّلقها حاِمال، ُمْستبينا، محلها، وأما الطالق ادحرام، فإن ُثطّلقها حائضا،، أو ُثطّلقها حني  مجاع 

ِحم عىل ولد  أم ال؟  جُيامعها، فال ثدري أثشتمل الرَّ
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  ®الّطالق فقد قيل في. ما ذكرنا، وقيل: إّن الـُمطلرق يف ادحيض إنام ُأمر باملراجعة    وأّما     

/ب( ويف 2(، )ق3هذه الفقرة وردت يف جملد القروثني بفاس، املرموز ل. بـ )ف أقول:     

فقد قيل في. ما ذكرنا، وقيل: إّن الـُمطلرق يف  يف ادحيضوأّما الّطالق  ©آخرها زثادة، وهي: 

  ®ادحيض إنام ُأمر باملراجعة   

وهذه زثادة مهمة، مل ترد يف األلل املعتمد، وال يف الطبعة املرربية، وأغفلها حمقق مطبوعة      

 ( 15/277الفرقان، وذكرها القائمون عىل مطبوعة هجر )

 هذه الفقرة: املحّقق عىلعّلق  (13/603ـ ويف )5     

 ] حدثٌ  أّوٌل لرَشثك بن عبد اهلل بن أيب َنـِمر [     

) ما بني ادحارصتني منا؛ لقول املؤلف بعد هذا ادحدث : حدث   بقول.: (2حاشية )رقم:     

 ( ثان لرشثك بن أيب نمر 

وقع يف جملد دار الكتب  فقدكعادت.، للتمهيد ومل ُثراجع النسخ اخلطية  كذا قال، أقول:     

  ®الليلي  َنـِمرحدثٌ  أّول لرشثك بن عبد اهلل بن أيب  ©/أ(: 254)ق (3املرصثة )د

*  *  * 
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 خمالفة األصل املعتمد من غري تنبيه على ذلك

 

 عّلق املحّقق عىل هذه الفقرة: (12/494ـ يف )1     

ن ال جُيهل الّدابةبني الصالة عىل  قال أبو عمر: ©        ®، والصالة عىل الّراحلة فرٌق يف الّتمكُّ

 (  ® ادحامر © م :) يف ( بقول.:5حاشية )رقم:     

 :ثالثة أوج. لنيع املحّقق نظر من يفأقول:      

ا فأوهم القراء أهن ؛يف ألل الكتاب ® الّدابة © أن املحّقق أثبت هذه الكلمة: ا:أحده     

 ، وليس األمر كذلك عنده يف األلل املخطوط وقعت

 /ب(86)ق (ـ 349ـ وهو جملد كوبرثيل )رقم: دوقع يف األلل املعتمأن الذي والثاين:      

  ® الّدابة ©، وليس: ® ادحامر ©

أن الواجب عىل املحّقق أن ثلبت ما وجد يف األلل املعتمد، أو تصوثب. إن كان  :والثالث     

، ولكن املحّقق مل ثصنع هذا ثرى أن ما وقع يف األلل خطأ، وُثنّب. يف ادحاشية عىل لنيع.

رف: )م( عىل أن شيئا، من هذا كّل.، وإنام نّب. عىل ما وقع يف الطبعة املرربية املشار إليها بادح

تمده، فهل هذا لنيع َمْن املرربية موافق لأللل املخطوط الذي زعم أن. اع  الطبعةالواقع يف

 ! ُثراجع املخطوطات؟

 قال:  §، عن نبي اهلل ¢عن معاذ بن جبل  (11/390ـ ويف )2     

عقال،، وباهلالك يف الَفرْتة، وباهلالك لرريا،، فيقول املمسو   باملمسوخُثؤتى ثوم القيامة  ©     

  ®عقال،: ثا ربر لو آتيتني عقال،، ما كان من آتيت. عقال، أسعد بعقل. مني 

 : لنيع. نظر من ثالثة أوج.يفهكذا أثبت املحّقق ادحدث ، وأقول:      



من مزالق احملققنيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

66 

 

ياقة ا:أحده      فأوهم القراء أن ادحدث   ؛الكتابيف ألل  أن املحّقق أثبت ادحدث  هبذه السر

ياقة يف األلل املخطوط عنده، وليس األمر كذلك   هبذه السر

/أ(، 96(ـ )ق 348ـ وهو جملد كوبرثيل )رقم: وقع يف األللأن ادحدث  والثاين:      

ياقة:2: )د/أ(، املشار إلي. بالرمز47كتب املرصثة )ق وكذلك يف جملد دار ال  ( هبذه السر

عقال،، وباهلالك يف الَفرْتة، وباهلالك لرريا،،  باملمُسوخ أو املمُسو ُثؤتى ثوم القيامة  ©     

  ®فيقول املمسو  عقال،: ثا ربر لو آتيتني عقال،، ما كان من آتيت. عقال، أسعد بعقل. مني 

، (348)رقم:كوبرثيل املعتمد، وهو جملد أن املحّقق أمهل ما وقع يف األلل  والثالث:     

 (، وكالمها من اإلبرازة األخرية عنده! 315دار الكتب املرصثة )رقم:  وجملد

 :القرطبي قال ادحافظ ابن عبد البّ  (2/173يف )وـ 3     

، وهو: مُحيد بن أيب مُحيد موىل طلحة الطَّلحات، وهو:  ©      مُحيٌد الطَّوثل، أبو ُعبيدة، برصيٌّ

         ® تانْس ِسجِ  مُحيد من َسْبيطلحة بن عبداهلل اخلُزاعي، قيل: كان 

 :نظر من وجهنيهذه الفقرة، ويف لنيع.  املحّققهكذا أثبت أقول:      

فأوهم القراء أهنا  ؛يف ألل الكتاب ® ِسِجْستان © أن املحّقق أثبت هذه الكلمة: ا:أحدمه     

 وقعت يف األلل املخطوط عنده، وليس األمر كذلك 

 :/ب(12(ـ )ق 344وقع يف األلل املعتمد ـ وهو جملد كوبرثيل )رقم:أن الذي والثاين:      

  ® ِسِجْستان ©، وليس: ® الّشام ©

وللمحّقق نظائر كلرية يف تضاعيف الكتاب خالف فيها األلل الذي زعم أن. اعتمده من      

ومل ثذكر  ،لفحا،، وأسدل دون. ثوبا،  األللعن  ، بل أرضبوال إشارة  تنبي. عىل ذلكغري

يف حتقيق  غري سدثدوهذا لنيع  النسخ التي أثبت منها خالف ما وقع يف األلل املعتمد،

  النصوص
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 :يتعني  عىل املحق ق © :ـ يف غري هذا املوضع ـ عىل أّن. الدكتور بّشار عّوادوقد نّب.      

ضعيفا، يف اهلامش، ـ وتدوثن ما ثراه غلطا،، أو 2ـ إثبات ما ثراه لوابا، يف ألل النّص  1     

، أو إذا تأكد ل. من غري أدنى رثب أن هذا هو اختيار اللهم إال إذا كانت النسخة بخط املؤلف

املؤلف؛ فعلي. يف ملل هذه ادحالة أن ُثْلبت اختيار املؤلف يف ألل النّص وإن كان غلطا،، 

  وُثصحح يف اهلامش

، وبيان حّقق مطالب دائام، بتعليل الرتجيحواملهم يف كل هذه األحوال التي ذكرناها: أن امل     

األدلة التي دفعت. إىل هذا االختيار، حي  تصبح املقارنة برري هذا التعليل خالية من أثة 

 فائدة، وال تقدم أي توثيق، أو دعم لصحة النّص 

(1)® أما الرتجيح برري تعليل فإن. ُثوقع يف الوهم، وال ثقدم قراءة لحيحة للنّص     
  

عىل إثبات ما ثرون.  يف مواضع كلرية: الفرقان ئمون عىل مطبوعةقد جرى القا أقول:     

خ اخلطية، عىل ذلك، وال إشارة، وال مقارنة بني النس حيحا، يف ألل الكتب، من غري تنبي.ل

   ، واهلل املستعانبيان لألدلة التي دفعتهم إىل هذا االختيار ، والوال تعليل للراجح

*  *  * 

 

     

 

 

                                                 
(، والرتقيم وضعت. للتوضيح، وللدكتور بّشار عّواد كالم جّيد شبي. 11ـ  10)ص/ ® ضبط النص والتعليق علي. © (1)     

 ( 9)ص/ ®حتقيق النصوص  ©بام قرره هنا يف كتاب.: 
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 اخلامتة

  

® التمهيد  ©مطبوعة  يف مطاوي فكرةبعد إنعام النظر، وإجالة الويف هناثة هاتِِ. املقالة، و     

الصادرة عن مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، بتحقيق الدكتور بّشار عّواد، ولفيف من 

يف خزائن الكتب من الدثار  النسخ اخلطية للتمهيد املحفوظة، ومراجعة مجهرة من الباحلني

 املرربية، والشامية، واملرصثة، والرتكية، والعراقية، والسعودثة؛ فإين أمحد اهلل تعاىل عىل

؛ فألـهمنا شكرا،   لنوف اآلئ.، وأشكره عىل ترادف نعامئ.، اللهم كام ِزدتنا نَِعام،

 عن مجلة من النتائج أرسمها يف األمور التالية: أسفر البح وقد      

: الطبعة املرربية، والطبعة الصادرة عن مركز هجر، وهلاتني ® التمهيد ©ـ أشهر طبعات      

ـ يف نصوص الكتاب، والتعليق  ـ خالة اللانية الطبعتني أثر واضح عىل مطبوعة الفرقان

 علي.، وذكر فروقات النسخ اخلطية، وزثاداهتا عىل األلل املعتمد، وغري ذلك 

إن مطبوعة الفرقان ما هي إال إبرازة ثانية من مطبوعتي: هجر واملرربية مل ـ لو قال قائل:      

  ثبعد قول. من الّصواب 

مل ثتيَس  ® لتمهيدا © من نفيسة عىل خمطوطات الوقوف ةلقائمني عىل الطبعة املرربيتيَس لـ      

  (3064الوقوف عليها، ومنها: نسخة القروثني )رقم: لقائمني عىل مطبوعة الفرقانل

 عىل زثادات انفردت هبا عن سائر النسخ اخلطية،( 3064نسخة القروثني )رقم:تشتمل ـ      

   ع كون النسخة مل تعتمد عند حمقق مطبوعة الفرقانردت يف مطبوعة الفرقان مو

 حتى بلغ ،اخلطية النسخ كلري من لل كبري يف ولفخـ دخل عىل الدكتور بّشار عّواد      

 تّد إىل نامذج لور املخطوطات املنشورة يف مقدمة التحقيق وام النسخ املعتمدة،
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يف مطبوعة هجر خترجيا، جممال،،  وقعت خمرجة ®التمهيد  ©األحادث  واآلثار الواردة يف ـ      

 وأفاد القائمون عىل مطبوعة الفرقان من هذا التخرثج 

  ـ مجلة من اآلثار وقعت يف مطبوعة الفرقان من غري عزو، وهي كذلك يف مطبوعة هجر     

َوْفق اإلبرازة اللانية التي حّدد معاملها الدكتور بّشار عّواد  ®التمهيد  ©نرش االقتصار عىل ـ      

 يشء ثستحيل فعل.، وال ثمكن حصول ملل.؛ للنقص املوجود يف النسخ اخلطية 

مع  سخ اخلطية، واخللط بني إبرازيت الكتاببني الن التلفيقيف مطبوعة الفرقان  ـ وقع     

  ـ عّواد يف نظر الدكتور بّشار ثمكن االعتامد علي.ـ وجود ألل لحيح 

 ُأقحمت يف النّص،ة زثاد اوزعم أهن ®التمهيد  ©مطبوعة الفرقان فقرات من  ـ أسقط حمقق     

  يف كالم بعض ادحفاظ والعلامء لتمهيداإىل الظاهرثة، ووقوعها منسوبة  يف جملد مع ثبوهتا

 ، وشاع في. التصحيفقد كّدرت. األغالطيف مطبوعة الفرقان و ®التمهيد  ©كتاب ظهر ـ      

 الرلط والتحرثف، وظهر في. السقط و

من غري تنبي. عىل  يف مواضع كلرية اعتمده األلل الذي ـ خالف حمقق مطبوعة الفرقان     

 ها خالف ما وقع يف األلل املعتمد لنسخ التي أثبت منوال ذكر لذلك وال إشارة، 

 

*  *  * 

 

 

      

 


