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بسم هللا الرحمه الرحيم 

، فمسنا نجد بيف مواد المغة (التراث)نحف في حاجة التراث لنحقؽ كممة 
، وليس في معاجمنا العربية مف المواد المبدوءة بالتاء (تراث)العربية مادة 

: والمختومة بالثاء إال ثبلث مواد، ال تزيد وال تنقص

ثـ ليقضوا ): ، ومما ورد فييا ما جاء في القرآف الكريـ(تفث)األولى مادة 
وقضاء التفث اذىاب الشعث والدرف، وىو ما يتحمؿ بو المحـر في الحج  (تفثيـ

. مف قص الشعر وقمـ األظافر ونحو ذلؾ

التميث، بوزف فعيؿ، وىو ضرب مف النجيؿ : ، وفييا(تمث)والثانية مادة 
. الذي يثبت في السباخ

وىو لغة ضعيفة في التوث،  (التوث)، وقد ورد فييا (توث)والثالثة مادة 
. تمؾ الثمرة المعروفة

وىنا يتدخؿ التراث الصرفي الذي يقضي بأف بعض الكممات المبدوءة 
بالتاء تكوف تاؤىا مبدلة مف واو، كالتخمة، وىي األزمة الناشئة عف ثقؿ 

، (وىـ)، وكذلؾ التيمة في (وخـ)، فيي في مادة (وخمة)اصميا : الطعاـ، قالوا
. ومدلوليا أف المرء يتوىـ أف أخاه قد أساء أو تجاوز حدًا مف الحدود

 (تترى)وكذلؾ . ونحوىما التكبلف، أصميا الوكبلف، أي االعتماد عمى وكيؿ
. ىي الوقى، مأخوذة مف الوقاية (التقى)مف التواتر، و (وترى)أصميا 

وال يسكت الصرفيوف عف عرض ىذه النماذج، بؿ يذكروف العمة في ىذا 
إف ىذه التاء التي وضعيا العرب في أوائؿ تمؾ الكممات أجمد، مف : بقوليـ

الجبلدة، أي أقوى مف الواو، التي ىي دائمًا في ميب الريح، ال تستقر عمى 
. فبدؤا تمؾ الكممات بما ىو أقوى وأشد تحمبًل لمصدمات. حاؿ
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، ولعؿ (ورث)وعمى ىذا استطاعوا في حذؽ أف يضعوا التراث في مادة 
: أقدـ النصوص التي ظفرنا بيا في مجاؿ ىذه الكممة ىو النص القرآني الكريـ

، إذ نعى عمى أىؿ الجاىمية (في سورة الفجر)، (وتأكموف التراث أكبًل لما)
منعيـ تورث النساء وصغار األوالد، وأكميـ ألنصبائيـ، وكانوا يقولوف في 

وكانوا يمموف جميع . ال يأكؿ الميراث إأل مف يقاتؿ ويحمي حوزة القوـ:"جاىميتيـ
". ما تركو الميت مف حبلؿ أو حراـ، ويسرفوف في إنفاقو

ومما ورد في الشعر القديـ قوؿ سعد بف ناشب، وىوشاعر إسبلمي كاف 
:  ببلؿ أبي بردة قد ىدـ داره، ألنو أصاب دمًا في قوـ

فإف تيدموا بالغدر داري فإنيا 

                                  تراث كريـ ال يبالي العواقبا 

في كثير  (الميراث)التراث محدودة المعنى، تنوب عف أخييا "وظمت كممة 
مف األمر، أف دخمنا في ىذا العصر الحديث، فالفينا ىذه الكممة تشيع بشيوع 

ماضي التاريخ، وماضي الحضارة والفنوف : البحث والتنبيش عف الماضي
. واآلداب، والعمـ، والقصص وكؿ ما يمت القديـ

في عرؼ األدباء والمثقفيف، إبراز نصوص  (إحياء التراث)ويقصد بعبارة 
المخطوطات ونشرىا عمى نطاؽ واسع في ثوب قشيب ومعالجة خاصة، 
. وتوضيح وتبييف، يتطمبو بعد المسافة الثقافية والمغوية بيننا وبيف أسبلفنا

وليس إحياء التراث أمرًا حديثًا، بؿ ىو عمؿ طبيعي قامت بو األجياؿ 
القديمة عمى امتداد الدىر، وعمى صور شتى، مف نشر لمكتيب عمى نطاؽ 

واسع أيضًا يتواله الوراقوف، أو تمخيص لتمؾ المؤلفات، أو نقد أو تعميؽ عمييا، 
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يتواله المؤلفوف والباحثوف، فكـ قد رأينا مف كتب قديمة خمفيا أصحابيا فقاـ 
ذاعتيا بطريقتيـ الخاصة . النساخوف والوراقوف بإحيائيا وا 

، يذكر أنو كاف في خزانة العزيز (255-253 :2)فالمقريزي في الخطط 
باهلل الفاطمي ثبلثوف نسخة مف كتاب العيف، ومئة نسخة مف جميرة ابف دريد، 
وأنو كاف في خزانة كتب الفاطمييف ألؼ ومئتا نسخة مف تاريخ الطبري، ذلؾ 

. التاريخ الضخـ الفخـ

عند ترجمتو ليحيى بف عدى  (369)ويروي ابف النديـ في الفيرست 
. المنطقي النصراني، أنو كاف ينسخ كتب التفسير والكبلـ

ويروى عنو أنو قاؿ نسخت بخطي نسختيف مف التفسير لمطبري، وحممتيما 
وقد كتبت مف كتب المتكمميف -.  أي أطراؼ الدولة العباسية–مموؾ األطراؼ 

ولعيدي بنفسي وأنا أكتب في : ويقوؿ. ما ال يحصى- وىـ المسمموف أيضاً –
حيائو . اليـو والميمة مئة ورقة أو أقؿ أليس في ىذا صورة مشرقة لنشر التراث وا 

! والعناية بو؟

ومف طريؼ ما يروى عف أحد النحاة، وىو يحى بف محمد األرزني، ما 
ذكره ياقوت في شأنو، أنو كاف يخرج في وقت العصر سوؽ الكتب ببغداد، فبل 
يقوـ مف مجمسو حتى يكتب الفصيح لثعمب ويبيعو بنصؼ دينار، ويشتري نبيذًا 

. ولحمًا وفاكية، وال يبيت حتى ينفؽ ما معو جميعاً 

. ىذا جانب مف جوانب إحياء التراث قديمًا، يتمثؿ في صناعة الوراقيف

أما الجانب اآلخر فيتمثؿ في شرح ذلؾ التراث وتفسيره والتعميؽ عميو، 
، تناوليا بالشرح أكثر مف 231ونحف نجد أف حماسة أبي تماـ، المتوفى سنة 

فشرحيا أبو بكر الصولي، والمرزوقي، وابف جني، واآلمدي، : عالـ وأديب
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والتبريزي، والبطميوسي، وابو ىبلؿ العسكري، وابف سيده، والشنتمري وغيرىـ، 
ممف أحصى عددىـ صاحب كشؼ الظنوف فارتفع العدد إلى واحد وعشريف 
شارحًا، وذكروا أف أوؿ شارح ليا ىو أبو رياش بف إبراىيـ الشيباني، المتوفى 

. 339سنة 

 عالمًا، منيـ 55ىػ، شرحو أكثر مف 180وكتاب سيبويو، المتوفى سنة 
. السيرافي، والرماني، والزمخشري، وابف الحاجب، والشموبيف وابف الباذش

ىػ، تولى شرحيا كثيروف، منيـ 516ومقامات الحريري، المتوفى سنة 
الخوارزمي، والمطرزي، والعكبري، والشريشي الذي صنع ليا وحده ثبلثة شروح 

. كبير، وأوسط، وصغير: 

، عمى ضخامتو 505وكتاب أحياء عمـو الديف لمغزالي، المتوفى سنة 
واتساعو، شرحو الزبيدي صاحب تاج العروس، وطبع ذلؾ الشرح بفاس سنة 

. ىػ في عشرة أجزاء1311ىػ، في ثبلثة أجزاء، ثـ في الميمنة سنة 130

ويتمثؿ الجانب الثالث مف إحياء التراث في التمخيص والتيذيب فكتاب 
اإلحياء السالؼ الذكر، قاـ باختصاره أمير بف محمد الغزالي، شقيؽ اإلماـ أبي 

حامد محمد بف محمد الغزالي، كما اختصره اختصاريف اثنيف أبو العباس 
وآخر . واختصره أيضًا األماـ السيوطي.  ىػ622الموصمي، المتوفى سنة 

 (تيذيب احياء عمـو الديف)اختصار لو اليوـ ما نشره عبدالسبلـ ىاروف باسـ 
. في مجمديف

أما إحياء التراث في ىذه العيود الحديثة فقد لبس ثوبًا جديدًا، يمتاز 
بالنشاط السريع الناجـ مف إنتاج المطابع الحديثة، فيي ببل ريب كانت عامبًل 
فعااًل في نشر التراث الفكري عمى نطاؽ واسع، وعمى صور شتى ودرجات 
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مختمفة، مف الصحة والتوثيؽ، وعمى مراحؿ متدرجة مف الدقة والعناية حتى 
وكاف لمعمماء المستشرقيف جيد . وصمت ما يداني القمة في عصرنا الحاضر

بارع في ىذه الزاوية، وَسْبؽ ال يمكف إنكاره، وفيـ كانوا أساتذة الجيؿ الحاضر 
في الطريقة العممية التي جروا عمييا، مستضيئيف ببل مرية بجيود أسبلفنا 

األقدميف في رواية كتب الحديث والمغة والشعر واألدب والتاريخ، في دقة وأمانة 
. ونظاـ بارع

ولقد نبغ مف بيف ىؤالء المستشرقيف عمماء أمناء، قاموا بنشر عيوف ثمينة 
مف التراث العربي في أمانة عممية اقتبسوىا مف أسبلفنا مقرونة بعناية خاصة 

وىذا أيضًا كاف مف شأف جميور أسبلفنا، فكتب . في صنع الفيارس الغنية
الرجاؿ عندنا تناؿ ترتيبًا فيرسيًا ممتازًا مقرونًا باألحاديث واالشارات الذكية، كما 

أف الدقة في مقابمة المخطوطات ومقارنتيا، ميزة عربية سّباقة، عرفيا آباؤنا 
. األولوف

ولقد كانت فكرة إحياء التراث الثقافي العربي والنشاط فيو، فكرة قومية قبؿ 
أف تكوف فكرة عممية، فإف طغياف الثقافة األوروبية والنفوذ التركي وضغطو، 
كاف أف يأخذ بمخنؽ العرب في ببلدىـ، فأرادوا لذلؾ أف يخرجوا متنفسًا نقيًا 
يحسوف فيو بكيانيـ المستمد مف كياف أسبلفيـ، في الوقت الذي ألفوا فيو 

. الغرباء مف األوروبيف يتسابقوف ينبشوف كنوز الثقافة العربية

فانطمؽ العربي في مصر والشاـ وسائر الببلد العربية، بدافع مف ىذه 
. القومية، يسارعوف استخراج تمؾ الكنوز الغالية، واستنباط تمؾ العيوف الدافقة

مف ىذا المنطمؽ القومي، وجدتني في سف مبكرة حقًا، أسعى وأرحب 
وأوؿ كتاب اقحمت . بالدخوؿ في ىذا الميداف الفسيح، مع تييب وحذر شديديف
أمير  (متف أبي شجاع)نفسي فيو إقحامًا، وبدأتو بشيء مف التحقيؽ، ىو كتاب 



 -108 -

ىػ، في فقو الشافعية، وكاف مقررًا 593ابف الحسيف األصفياني، المتوفى سنة 
ـ، وقد مررت في ىذا الكتاب 1925عمى طبلب المعاىد الدينية في سنة 

. بتجربة الدقة في ضبط النصوص، وىي أعمى ما يطمب مف إحياء التراث

وخضت بعد ذلؾ تجربة أخرى قدميا العالـ الكبير المغفور لو محب الديف 
الخطيب، فقد كنت أكثر الترداد عمى مكتبتو التي ال تزاؿ قائمة اآلف باسـ 

المكتبة السمفية، وألتقي حنيئذ بالعبلمتيف الكبيريف أحمد تيمور باشا وأحمد زكي 
باشا، وقد آنس محب الديف الخطيب مني ومف أخي محمود شاكر بعض 
الكفاية، وكنا في بدء الدراسة الثانوية، فعيد إلينا باالشتراؾ معو في تحقيؽ 

البف قتيبة، الذي نيضت فيو بالعبء األكبر، فكاف ذلؾ تجربة  (أدب الكاتب)
. ىػ1346وكاف ذلؾ في سنة . مشجعة لي عمى االندماج في ذلؾ التيار
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ثـ كانت المدرسة األولى في جدية التحقيؽ مني، أف يكؿ إلي محب الديف 
الخطيب تنسيؽ التحقيؽ لخزانة األدب لمبغدادي، في طبعتيا األولى، حينما 
كنت طالبًا بتجييزية دار العموـ، فمـ أكد أتـ الدراسة في دار العموـ العميا إال 

وقد أتممت تحقيؽ أربعة أجزاء مف الخزانة، بالمشاركة مع العبلمة أحمد تيمور 
باشا، الذي كاف لو بعض تحقيقات عابرة ممتازة، ومع العبلمة عبدالعزيز 

الميمني الذي كانت تحقيقاتو تمتاز بتخريج األمثاؿ الواردة في الخزانة، وبينيا 
نظرات معدودة أيضًا في التحقيؽ، وقد عقد ىذا العمؿ صمة بيني وبيف 

. المخطوطات، ودراستيا وتعرؼ خطوطيا، والخصاص الكتابية ليا

أما المدرسة الجامعة لي فكانت في نطاؽ كتاب الحيواف، لمجاحظ، الذي 
بذلت فيو أقصى جيدي في فترة الشباب، وفتحت فيو النوافد لتأمؿ مبلبسات 
التحقيؽ وتجاربو المثيرة، التي جعمتني أستطيع أف أرسـ بعض زواياه، وأف 

فدفعني ذلؾ كمو أف أبني كتابي المتواضع . أصور أعماقو التي خضت فييا
 أف صح ىذا –، وىو ال يزاؿ بحمداهلل نبراسًا (تحقيؽ النصوص ونشرىا)

لكؿ مف أراد أف يدخؿ في غمار ىذا الفف الشريؼ، لـ يزاحمو كتاب - التعبير
. وىو اآلف في طبعتو الخامسة. آخر

فأوؿ ما اىتديت إليو في ىذا المجاؿ قضية تعدد المخطوطات لمكتاب 
الواحد، وبأييا يأخذ المحقؽ؟ وكيؼ يرتب منازليا ؟ وكيؼ يستخدميا عندما 

. تتعدد

وقد اقتضاني وجود سبع مخطوطات لكتاب الحيواف أف أعقد المقارنة 
بينيا، نسخة بعد نسخة، فكنت أقيد عمى جوانب األصؿ الذي سيقدـ المطبعة 

. ما تقتضيو ىذه المقارنة مف خبلؼ بالزيادة أو بالنقص أو باختبلؼ الوجوه
وظفرت مف ذلؾ كمو أني استطعت أف أعيد النظر في ىذا الكتاب قبؿ طبعو 
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وعممت تماـ العمـ أف . سبع مرات، فكانني حفظت الكتاب حفظًا ووعيتو وعياً 
مف يريد، تحقيؽ نص مف النصوص، ال يجد مندوحة مف أف يعاود قراءتو مرة 

تمو مرة، حتى يكوف عمى إلماـ كامؿ بجوانبو المختمفة، وعمى إلؼ خاص 
. بأسموبو ومرماه

ووجدت أف ىذا الكتاب، كما يقاؿ بتعبير عصرنا، موسوعة متعددة 
. الجوانب في الثقافة العربية

. وفي الحؽ أف دار العموـ القديمة كانت تزودنا بكثير مف وجوه ىذه الثقافة
فعمى ىذا األساس كنت أدفع نفسي االستزادة مف تمؾ الوجوه، حينما أجد النص 
الذي أمامي يحتاج مزيدًا مف الدراسة في ىذه الوجوه مف المغة والنحو والشعر، 
والنقد والقرآف والحديث، والتفسير والفقو، والطب القديـ، والبمدانيات والتاريخ، 

. والفمؾ، بؿ والطبيخ

وقد لجأت، فيما لجأت إليو، كتاب في الطبيخ، لمؤلؼ بغدادي قديـ اسمو 
وعندي منو . ىػ623محمد بف الحسف بف محمد بف الكريـ الكاتب، ألفو سنة 

نسخة بتحقيؽ الدكتور داود الحمبي، أوصيت بإيداعيا دار الكتب المصرية، 
. حيث ال يوجد في القاىرة غيرىا

وأيقنت كذلؾ أف المتصدي إلحياء كتب التراث ال بد لو أف يكوف عمى 
صمة وثيقة ممتدة بيذه األصوؿ وغيرىا، وىذه ىي العدة األولى لممجاىديف في 

وىذا كمو محكوـ بأمريف أساسييف ال بد منيما، وىما األمانة . إحياء التراث
الصادقة، والصبر الصادؽ الذي قد يتقضي مف المحقؽ الساعات واألياـ 

. واألسابيع، بمو الشيور، لتوثيؽ كممة واحدة، أو عمـ واحد مف األعبلـ
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وشيء آخر ظفرت بو وتعممتو مف تحقيؽ كتاب الحيواف، ىو أف 
المخطوطات قد يقحـ في أثناء سطورىا ما ىو دخيؿ عمييا، فيحتاج المحقؽ 

. شيء مف الفطنة ليخمص المخطوطة مف ىذا الزيؼ الذي خالطيا

فمف عجب أني وجدت في نسختيف مف أصوؿ الحيواف ىذه العبارة، عند 
كنت بعجت بطف عقرب إذ كنت بمصر، فوجدت ): الكبلـ عمى العقرب، وىي

فيو أكثر مف سبعيف عقارب صغار، كؿ واحدة نحو أرزه، حرره أبو بكر 
. (السروكني

ومف الواضح الجمي أف ىذا األسموب الميميؿ ليس لمجاحظ، والجاحظ 
، ىذا (حرره أبو بكر السروكني)أيضًا لـ يدخؿ مصر وال اقتحـ أبوابيا، وعبارة 

الرجؿ المجيوؿ، شاىد بأف العبارة مقحمة عمى الكتاب، وأف ىاتيف النسختيف 
. مف الحيواف ترجعاف إلى أـ زائفة

أمر آخر وصارخ لفت نظري في تحقيؽ كتاب الحيواف، وىو ما ُمِنَيت بو 
فكثيرًا ما ال يحفؿ . كتب التراث مف بعض التحريفات في نصوص القرآف الكريـ

الناظر في كتب التراث بالشؾ في تمؾ النصوص فيرى في دخيمة نفسو أف 
لذلؾ كاف . ىؤالء العمماء األعبلـ ال يثبتوف ىذه النصوص إال بعد حفظ وتثبت

مف المؤسؼ أف أعثر عمى تحريفات مزعجة في ىذا الكتاب لـ أممؾ إال أف 
. أردىا نصابيا الصحيح

فمما أتوا ): 7وجدت في الجزء الرابع مف الحيواف، في جميع النسخ ص
(. حتى إذا أتوا: )، وىي(عمى وادي النمؿ

عمى أف ال أقوؿ عمى اهلل إال الحؽ فأرسؿ معي بني : "159وفي ص 
". إال الحؽ قد جئتكـ ببينة مف ربكـ فأرسؿ معي بني اسرائيؿ"وىي " إسرائيؿ
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" َولَّى ُمْدبرًا ولـ يعقب: " في جميع النسخ ، عقب قولو تعالى160وفي ص
يا : "وىي" يا موسى أقبؿ وال تخؼ أنؾ مف اآلمنيف: "10مف سورة النمؿ اآلية 

، والتكممة الخاطئة ىي مف سورة "موسى ال تخؼ أني ال يخاؼ لدّي المرسموف
. ، اختمطت ىذه بتمؾ31القصص في اآلية 

، وىي أف اهلل مبتميكـ "اني مبتميكـ بنير: "32في الجزء الخامس ص 
". بنير

، والوجو إسقاط "ىو الذي جعؿ لكـ مف الشجر األخضر ناراً : "93وفي ص
. (ىو)

فييا أنيار مف ): وصوابيا" وأنيار مف ماء غيري آسف): 137وفي ص 
. (ماء غير آسف

نما ىي  (ثـ اسمكي سبؿ ربؾ َذَلبلً ): 554وفي ص  فاسمكي سبؿ ربؾ )وا 
. (َذَلبلً 

، وفي (فمما جاء أمرنا وفار التنور):  في بعض النسخ547وفي ص 
نما ىي  (ولما جاء أمرنا): بعضيا اآلخر فإذا : "وكبلىما تحريؼ في تحريؼ، وا 

إلى كثير غير ذلؾ مف التحريفات التي ىي كالشعرة في العجيف،  ("جاء أمرنا
يحتاج المحقؽ استبلليا في حذر بعد مراجعة القرآف الكريـ، وبعد النظر 

. الصادؽ في مختمؼ كتب القراءات والتفسير

لذلؾ آمنت بضرورة تخريج آيات القرآف الكريـ ودعوت ذلؾ في حتمية 
صادقة، كما دعوت ضرورة االىتماـ بوضع الفيارس لآليات القرآنية الكريمة، 

وكاف مف نتيجة اليقظة . وقمت بإشاعة ذلؾ في جميور كتبي التي أخرجتيا
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ليذه الظاىرة الخطير والتجربة المثيرة، أف ُأجرَي عمؿ تنقية لمختمؼ كتب 
. التراث التي نفضتيا

: ، لمجاحظ، في مجموعة راماد(الجواري)ومف ذلؾ ما وجدت في كتاب 
كاف فاحشة وساء )وال تقربوا الزنى أنو كاف فاحشة ومقتًا وساء سبيبل، وىي "

. فقط (سبيبلً 

ما لكـ مف : "(وقى)وجاء في جميع مخطوطات كتاب تيذيب المغة مادة 
. كما ورد في المساف( ماليـ مف اهلل مف واؽ: "، وىي(اهلل مف واؽ

نما ىي(إال صيحة ماليـ مف فواؽ)ما ينظروف : "(فوؽ)وفي مادة  : ، وا 
. ، تحريفاف في آية واحدة"وما ينظر ىؤالء إال صيحة واحدة ماليا مف فواؽ"

وفي مخطوطات كتاب سيبويو العشرة، ونسخو المطبوعة ثبلث طبعات 
والذاكريف اهلل كثيرًا والذاكرات : "بباريس واليند وبوالؽ، ىذه اآلية المحرفة

عبرت اآلية جميع ىذه األجياؿ المتطاولة عمى " والحافظيف فروجيـ والحافظات
والحافظيف فروجيـ : "وقد رددتيا بحمد اهلل صوابيا بالنص المنزؿ. ىذا الخطأ

". والحافظات، والذاكريف اهلل كثيرًا والذاكرات

نما "وىـ عمى الصراط ناكبوف: "(نكب) وفي أصؿ مقاييس المغة مادة  ، وا 
ف الذيف ال يؤمنوف باآلخرة عف الصراط لناكبوف: "ىي ". وا 

 في نسختيو المطبوعة ببوالؽ والمخطوطة الشنقيطية، 20: 2وفي خزانة 
" ما ليـ بو مف عمـ : " إنما ىي" وما ليـ مف عمـ إال اتباع الظف، "ىذا النص، 
 مف سورة النساء، وأما اآلية التي فييا الواو فيي في سورة 157وىي اآلية 

". وما ليـ بو مف عمـ إف يتبعوف إال الظف: "28النجـ 
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نما ىي" فامسحوا برؤوسكـ وأرجمكـ: " في النسختيف605: 3وفييا  : وا 
". وامسحوا

أف اضرب بعصاؾ الحجر ): وفي توضيح ابف ىشاـ في بعض النسخ 
نما ىي  (فانفجرت :  مف األعراؼ، وأوليا160، وىي اآلية (فانبجست)وا 

فيي اآلية  (افنجرت)، وأما آية (وأوحينا موسى إذ استسقاه قومو أف اضرب)
واذ استسقى موسى لقومو فقمنا اضرب بعصاؾ ):  مف سورة البقرة ونصيا60

كثير مف تمؾ التحريفات التي ال يفطف ليا إال حافظ .  (الحجر فانفجرت
. حريص عمى نصوص الكتاب

وقد كشفت في أثناء دراستي لكتب الحديث أنو قد وقع مثؿ ىذا التحريؼ 
البف كثير  (اختصار عمـو الحديث)وعثرت عمى ىذا النص في كتاب . قديماً 

وعف القاضي عياض أف الذي استمر عميو عمؿ ): وىو. 162الدمشقي ص
أكثر األشياخ أف ينقموا الرواية كماوصمت إلييـ وال يغيروىا في كتبيـ، حتى في 
أحرؼ مف القرآف استمرت الرواية فييا عمى خبلؼ التبلوة، ومف غير أف يجيء 

ذلؾ في الشواذ، كما وقع في الصحيحيف والموطأ، ولكف أىؿ المعرفة منيـ 
. (ينبيوف عمى ذلؾ عند السماع وفي والحواشي

ولعؿ ثمرة ما ذكر مف دقة التحقيؽ القرآني، ىي أعظـ الثمرات التي تنبو 
. المحقؽ تجنب أضخـ مزلؽ مف مزالؽ الخطأ في إحياء التراث

وشبية أخرى اعترتني في النصوص القرآنية أف كثيرًا مف المؤلفيف القدماء، 
كانوا يستشيدوف بالنص القرآني تاركيف بعض الحروؼ أو الكممات المتصدرة 
: لمنص، كالواو والفاء أو أف أو قؿ، أو ما أشبو ذلؾ مف الحروؼ والكمـ، نحو

وقد أوقعني . (جاء الحؽ)أو  (قؿ جاء الحؽ)وقؿ جاء الحؽ فيقتصر عمى )
ذلؾ في حيرة شديدة، ىؿ مف األمانة أف أزيد الواو أو الكممة التي قد يخيؿ 
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لمباحث أنيا سقطت مف صدر اآلية؟ وبعد ألي وجدت الفتوى عند اإلماـ 
 975، 974، 643الشافعي، الذي أجاز حذؼ ذلؾ إجازة عممية في الفقرات 

. مف تحقيؽ المغفوؿ لو الشيخ أحمد شاكر

، (باألشباه والنظائر)ووجدت تمؾ اإلجازة أيضًا في تفسير مقاتؿ المسمى 
في أكثر مف اثنى عشر موضعًا، وقد نبيت  (مخطوطة مكتبة أحمد الثالث)

تميمذي الدكتور عبداهلل شحاتة عند مناقشتي لرسالتو التي صنعيا تحقيقًا ليذا 
التفسير، عمى خطأ تصرفو في ىذا الوجو مف االقتباس، بتغييره ألصؿ مقاتؿ 

ومع ىذا التحذير الشديد ألفيتو بعد، صفحي ليذا الكتاب، بعد . بالزيادة فييا
قيامو عمى طبعو، قد غير النص األصيؿ، وبذلؾ وقعت في الكتاب تمؾ 
... التشوييات، كثير مما قاـ بو مف إضافات بعض اآليات في صمب النص

وفف التحقيؽ وضميره َيُعّد مثؿ ىذا العمؿ عدوانًا عمى الكتاب وعمى مؤلؼ 
. الكتاب

انتقؿ بعد ذلؾ القوؿ في بعض مزالؽ التحقيؽ، وىو السرعة أو التسرع في 
. الحكـ عمى صحة النص، أو توجيو النص

أما الحكـ بصحة النص فكثيرًا ما يكوف تابعًا لئللؼ، وكثرة مروره في ذىف 
المحقؽ عمى صورة ال تختمؼ، فكمما ورد نظير لما انطبع في الذىف سكت 
المحقؽ، ولـ يرسؿ عامؿ الشؾ ليستيقيف مف صحتو، فيتركو كما ىو مع ما 

. يحمؿ مف خطأ، وىذا أمر كثير الوقوع

ولكف الممارسة الطويمة عممتني أف أشؾ في كثير مما أعتقد أنو بدييي، 
حتى أزداد يقينًا اليقيف، وقد يألؼ المحقؽ صورة معينة لعمـ مف األعبلـ، أو 

لقب مف األلقاب، فيخيؿ إليو أف ما خالؼ الصورة الراسخة في ذىنو ىو صواب 
. النص، فيسرع التغيير والتبديؿ ليثبت ما خالو الصواب
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ومف أمثمة ذلؾ ما كدت أف أقع فيو في مقدمة معجـ تيذيب المغة، 
لؤلزىري، التي يذكر فييا أف أبا عمرو الشيباني اسمو إسحاؽ بف مراد 

الشيباني، مع أف اجماع مؤلفي كتب التراجـ منعقد عمى أنو إسحؽ بف مرار 
وبراء ثانية في آخره، فحدثتني نفسي أف أصححو بمرار، وكدت  (بكسر الميـ)

ولـ أفعؿ، ألف عيدي بنسخة األصؿ أنيا دقيقة حد كبير وتوقفت ريثما ازداد 
-225 :1يقينًا، فرجعت مرة أخرى ترجمة أبي عمرو في إنباه الرواة، لمقفطي

وأما أبو منصور : " أتتبعيا كممة كممة ولفظًا لفظًا، حتى وجدتو يقوؿ226
األزىري اليروي، رحمو اهلل، فإنو ذكر في مقدمة كتابو في المغة، الذي سماه 

التيذيب، أسماء جماعة مف عمماء العربية، منيـ أبو عمرو الشيباني، عفا اهلل 
، وىو خطأ كبير مف "مراد : " عنو، فأخطأ في اسـ أبيو وأورده مصحفًا فقاؿ

. مثمو، ورئي ذلؾ بخطو في مقدمة الكتاب

شاىدت : أخبرني ياقوت، واسمو ياقوت الرومي مولى عسكر الحموي، قاؿ
، وكتب "مراد "بمرو نسخة مف الكتاب بخط األزىري عند بني السمعاني، وفييا 

. ىذا المذكور مف ىذه النسخة نسخة وأحضرىا في صحبتو مف خراساف

اني لـ أممؾ إال أف أثبت النص عمى خطئو، كما ورد : أقوؿ بعد ىذا كمو
بخط األزىري، ولـ أستحؿ تغييره وتبديمو، ألف ىذا النص ممؾ لممؤلؼ، وليس 

. لي منحؽ عميو إال أف أنبو عمى الصواب في التعميؽ

، ( جوتنجف229)وأخرى، وقاني اهلل سرىا إذ وجدت ابف اسحاؽ في السيرة 
ذات "بمقب أسماء بنت أبي بكر بذات النطاؽ، وعيدي وعيد الناس بيا أنيا 

فيممت كذلؾ بتغييرىا في أثناء تأليفي لكتابي تيذيب سيرة ابف ". النطاقيف
: ولـ أفعؿ ذلؾ ألني لـ ألبث أف وجدت ابف ىشاـ يعقبو عمى ذلؾ بقولو. ىشاـ

وتفسيره أنيا لما أرادت " ذات النطاقيف: "وسمعت غير واحد مف أىؿ العمـ يقوؿ"
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فمـ . أف تعمؽ السفرة شقت نطاقيا باثنيف، فعمقت السفرة بواحد وانتطقت باآلخر
يبدؿ ابف ىشاـ ذات النطاقيف، أمانة منو وحفاظًا عمى النص، مع شيرة المقب 

". أبدلؾ اهلل بنطاقؾ ىذا نطاقيف في الجنة: "الثاني وورود الحديث المشيور

وزاوية أخرى مقابمة ليذه الزاوية، وىي الحيرة العمياء أماـ النصوص 
ومف ذلؾ ما أثبتو الصباف . المحرفة، مع سيوة التأدي معرفة الصواب ويسره

:  عند تعميقو عمى قوؿ ذي الرمة192: 4في حاشيتو عمي األشموني 

ويسقط بينيا المرئي لغوًا  ما ألغيت في الدية الحوارا 

ليس بنظـ، وانظر ما َضْبُطو وما معناه : وقاؿ البعض: "إذ يقوؿ الصباف
 ىػ، لكف وجد في بعض النسخ عمى وجو كونو نظمًا مف 1" فإني لـ أقؼ عميو
: بحر الوافر، ولفظو

ويسقط منيما المرئي لقوا  كماء العْنب في الرَبة الحواء 

بضمير التثنية في منيما، وضبط لقوا : "ويقيد الصباف ضبط ىذا بقولو
ولو صرؼ ىذا ". كغزو، وسكوف نوف العنب، وتخفيؼ باء الربة وواو الحواء

الجيد الذي بذلو في تقييد ىذا التحريؼ، في الرجوع ديواف ذي الرمة، لوجد 
. البيت مستقيمًا واضحًا مفسراً 

. فيذا نموذج صارخ لضعؼ التصرؼ أماـ النصوص
: عوامل التصحيف والتحريف

ووجدت في رحتمي ىذه الطويمة أف ىناؾ عوامؿ خفية تعمؿ في إحداث 
التصحيؼ والتحريؼ لكثير مف الكممات أستطيع أف أجمميا في ما يمي مف 

: النماذج
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: العامؿ األوؿ ىو نقط الحروؼ، وعدد النقط، ومواضع النقط مثاؿ ذلؾ

. احتزاو المودة= احتراز المودة .1

. سقط منيا نقطة الجيـ، وزادت نقطة الزاي

. النمور والبيور= التمور والبيور .2

. زيدت نقطة النوف مف أعمى، كما زيدت نقطة الباء مف أسفؿ

. دانية= ذانية مف بطف الدماغ .3

. وضعت نقطة عمى الداؿ وأخرى عمى النوف

. أسناف حروؼ الكممات: العامؿ الثاني

: مثاؿ ذلؾ

. شبيو بو= تنبيو بو  .1

. نقصت سف مف الشيف فصارت ما ترى

. طرؼ الثماـ= ظرؼ الشماـ .2

 .زيدت نقطة عمى الطاء، وزيد سّناف عمى سف الثاء

حموشة الساؽ، أي ضمرىا،  = جموسة النياؽ .3

زيدت نقطة في أسفؿ الحاء ونقصت سف مف أسناف السيف، وأضيفت نقطة 
عموية إلى السف األولى مف الكممة الثانية، ونقطتاف سفمياف عمى السف 

. الثانية

: التصاؽ الحروؼ وانفصاليا: العامؿ الثالث

: مثاؿ ذلؾ
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. حاؽ الحرص، أي شدتو= خمؽ الحرص    .1

 .ماؿ كالدبا، أي صغار الجراد= مالكالدبا   .2

 يجيمو خاطري، أي يديره= يجب لو خاطري  .3

. التباس الراء بالواو، والعكس، وىي ظاىرة واسعة النطاؽ: والعامؿ الرابع

التعريد واإلحجاـ = التعويد واإلحجاـ : مثاليا

النجـو والرجوـ، بالراء، ألنيا  =    التجـو والوجـو 

.      التي تناسب النجوـ

األرض الجدباء، صحفت بالموت   =  المرت   

.  وكذا الموت صحفت بالمرت

: التباس البلـ بالكاؼ أو الداؿ، والعكس: والعامؿ الخامس

. شوؾ القتاد= سوؿ القناؿ  

. لـ يتحرؾ= لـ يتحوؿ  

: التباس الكاؼ بالعيف والعكس: والعامؿ السادس

الكبلب كؿ "الكبلب عمى البقر، وجدتيا محرفة : جاء في المثؿ المشيور
وكانت ىذه الظواىر أو القواعد التي أستنبطتيا في تجاربي معينًة ". البقر

وقد أودعتيا كتابي . لي عمى حؿ ألغاز كثير مف التحريفات والتصحيفات
. (تحقيؽ النصوص)المتواضع 

: قراءة المخطوطات
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تراثنا الثقافي العربي، وىو أضخـ أنواع التراث اإلنساني وأعظميا، وصؿ 
إلينا مصورًا في نماذج شتى مف الخطوط، ولكؿ صورة مف تمؾ الصور 
فروع وفروع لمفروع في شكميا وفي رسميا، وىو ما نسميو اليـو بالقاعدة 

ومعنى ىذا أف القارئ والدارس في كتب التراث محتاج خبرة . اإلمبلئية
. واسعة في تمؾ الخطوط والضبوط، لكي يصؿ صواب القراءة

وتحتفظ خزائف الكتب ببعض صور الخط الكوفي القديـ في بدء تطوره، 
. كما تحتفظ بالخط المشرقي الجميؿ الواضح

والخط األندلسي المشتؽ مف الخط المشرقي والخط األوروبي معًا، يمتاز 
طالة أواخر  بشيوع االستدارات والتقميؿ مف الزوايا، وبتداخؿ الكممات وا 

. الحروؼ

والخط المغربي مشتؽ مف الخط الكوفي، ويشترؾ مع الخط األندلسي في 
. قاعدة نقط الفاء والقاؼ، إذ يكتفي كؿ منيما بوضع نقطة واحدة فوؽ القاؼ

. أما الفاء فنقطتيا في كؿ منيما مرسومة تحت الفاء مف أسفؿ 

فالمغاربة يرتبوف : وحروؼ اليجاء يختمؼ ترتيبيا بيف المشارقة والمغاربة
أ ب ت ج ح د ذ : الحروؼ بطريقة مخالفة لطريقة المشارقة عمى ىذا الوضع

ر ز، ىذا ىو بدء الترتيب عند المشارقة، ثـ يختمؼ الترتيب فنجد بعض ذلؾ 
، وىو (ص ض ع غ ؼ ؽ س ش ىػ و ال ي)، ثـ (ط ظ ؾ ؿ ـ): عندىـ

معجـ ما )، في (ىػ487)الترتيب الذي سار عميو أبو عبيد البكري األندلسي 
، في (ىػ544)، وسار عميو أيضا القاضي عياض السبتي المغربي(استعجـ
، وىو في تفسير غريب الحديث في "مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار"كتابو 

ترتيب المدارؾ، وتقريب "الموطأ والبخاري ومسمـ، وكذا كتابو : الصحاح الثبلثة
. وغير ذلؾ" المسالؾ في معرفة أعبلـ مذىب اإلماـ مالؾ
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وقد َوَجدُت في تطوافي أف قراءة الخطوط المغربية واألندلسية تحتاج كثير 
مف التمرس واالعتياد، إذ ضؿ كثير مف المحققيف المعاصريف، سبيؿ القراءة 

. الصحيحة مف الخطوط

: الضبط

وجدت الُكتّاب األقدميف مختمفيف في وضع بعض العبلمات الدالة عمى 
إىماؿ الحروؼ، فبعضيـ يدؿ عمى السيف الميممة بنقط ثبلث مف أسفميا، ِإما 
ّما صّفيف، وبعضيـ يكتب سينًا صغيرة تحت السيف، ومنيـ مف  صّفًا واحدًا وا 

. يضع فوؽ الحرؼ الميمؿ رسمًا أفقيًا كاليبلؿ

والشدة، وىي رأس الشيف، نجدىا في الكتابة القديمة حينًا فوؽ الحرؼ، وآنًا 
تحتو كذلؾ، إذا كانت مقرونة بالكسرة، والفتحة مع الشدة تكتب أحيانًا فوؽ 

الشدة وأحيانًا تحتيا فوؽ الحرؼ أيضًا، خبلفًا لمألوفنا اليوـ مف تمييز المشدد 
المكسور بكسرة تحت الشدة فوؽ الحرؼ، فيخيؿ لقارئ الكتب القديمة أنيا 

كسرة مع الشدة، مع أف وضع الكسرة تحت الشدة وفوؽ الحرؼ أمر ال يكاد 
نما يكتبوف كسرة الشدة تحت الحرؼ نفسو ال  يوجد في المخطوطات القديمة، وا 

. تحت الشدة

شديدة التقويس،  (7)والشدة في المغربية القديمة تكتب أحيانًا كالعدد 
لمداللة عمى الشدة  (8)لمداللة عمى الشدة والفتحة، عمى حيف يكتبونيا كالعدد 

. أيضًا لكف تحت الحرؼ (8)والضمة، وأما الشدة والكسرة فيعبر عنيا بالرسـ 

بيذه الخبرة الكاممة وعمى ضوئيا يستطيع المحقؽ أف يميز ضبط 
المخطوطات المغربية واألندليسية، وبنقص ىذه الخبرة يقع في مزالؽ جمة 
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تبعده عف الصواب، وتجنح بو تشويو النصوص البريئة، وتميد لو سبيؿ 
. العدواف عمييا

: األبناء األدعياء

إف تعييف المراجع التي تعيف في تحقيؽ النصوص أمر حتمي ال بد منو 
ولست بحاجة الخوض في تعييف ىذه المراجع، فقد أصبحت المناىج العممية 

كما أف لكؿ باحث طريقتو الخاصة في تعييف ىذه المراجع . الحديثة كفيمة بذلؾ
ىو مختمؼ : واالعتماد عمييا، والقاسـ المشترؾ األعظـ فييا، كما يقولوف

. ضروب المعاجـ المغوية، وكتب رسائؿ الضبط النحوي واالمبلئي

لكني أريد أف أنوه بما كشفتو مف بعض الموسوعات القديمة، التي تضـ 
في أحشائيا كتبًا كاممة أو قريبة مف الكاممة، وىي ببل ريب نوع مف أصوؿ 

" تحقيؽ النصوص"وقد أطمقت عمى تمؾ األصوؿ في كتاب . النصوص خطير
، وما ىي إال أصوؿ قديمة منقولة في أثناء أصوؿ (األبناء واألدعياء)لقب 

. أخرى، فتنتمي بالبنوة إلى أمياتيا

 وىي اليوـ في طبعتيا –وحنيما نشرت وقعة صفيف، لنصر بف مزاحـ 
ىػ 1301 لـ أجد مف أصوليا إال النسخة المطبوعة في إيراف سنة –الثالثة 

وكنت في قراءتي لشرح نيج الببلغة البف أبي . التي فقد أصميا المخطوط
الحديد، ألمح بيف الفينة واألخرى نصوصًا طويمة مقتبسة مف كتاب وقعة 

صفيف، فاىتدى تفكيري أف أتعقب تمؾ النصوص في مختمؼ صفحات الكتاب 
وأجزائو العشريف، وأمكنني في قرابة شير كامؿ، وبعوف مف اهلل، وبصمابرة 

شديدة، أف استخرج نسخة كاممة مف ىذا الكتاب، ال ينقصيا إال نحو عشريف 
وقد بينت ىذه المقارنة باألرقاـ الواضحة في .  صفحة350صفحة مف نحو 
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كما عثرت فيو كذلؾ عمى جميور كبير مف كتاب . مقدمتي لوقعة صفيف
. ، تبمغ نحو ثبلثئمة صفحة"المغازي، لمواقدي"

ومف يتعقب خزانة األدب، لمبغدادي، أو عيوف األخبار، البف قتيبة، يجد 
. مثيبًل ليذا الضرب مف األبناء األدعياء

: تصحيح نسبة الكتب إلى مؤلفيها

لمامًا صادقاً  وقد كاف . إف تحقيؽ نسبة الكتاب مؤلؼ يقتضي حذرًا شديدًا وا 
في دار الكتب " مجالس العمماء "مف المعروؼ المتداوؿ أف مؤلؼ كتاب 

المصرية، ىو أبو مسمـ كاتب بف خزابة وسجؿ اسـ المؤلؼ في الفيرس أنو 
. فيذا ىذا" كاتب بف خزابة"

أما أبو مسمـ فيو محمد بف أحمد بف عمي الكاتب، وأما ابف خزابة فيو أبو 
الفضؿ جعفر بف الفضؿ بف جعفر، وزير بني األخشيد بمصر مدة إمارة 

. كافور، وكبلىما معروؼ

لكني وجدت أف اسـ ىذا المؤلؼ، وقد كتب عمى الصفحات األولى مف 
الكتاب، وبخط حديث مخالؼ لخط األصؿ، مجمبة لمشبية والشؾ، ومدعاة إلى 

. التحقيؽ

وبسمسمة مف التحقيقات في نصوص الكتاب ومجالسو، وفي إسناده 
المماثمة تمامًا إلسناد أمالي الزجاجي، التي كنت قد حققتيا مف قبؿ، وبأدلة 
سبعة أخرى ال يحتمؿ واحد منيا خطأ، قطعت باليقيف أف مؤلؼ ىذا الكتاب 
ىو أبو القاسـ عبدالرحمف بف إسحاؽ الزجاجي صاحب األمالي، وأف كاتب 

ابف خزابة ىذا ما ىو إال أحد نساخ الكتاب، وقد أوضحت ىذا األمر بأسانيده 
. في مقدمة ىذه المجالس
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ومرت بي تجربة أخرى في كتاب ظننت أنو مف كتب الجاحظ، وىو برقـ 
، أدب، بدار الكتب المصرية، وقد كنت في أحد لقاءاتي بالمغفور لو 2345

أحمد زكي باشا قد بشرني بأنو قد استحضر لدار الكتب المصرية مف تركيا 
، لمجاحظ، وقد عمقت تمؾ "تنبيو المموؾ والمكايد"صيدًا ثمينًا، ىو كتاب 

حيائيا، وحينما صار  البشرى بذىني قبؿ أف أفكر في نشر مكتبة الجاحظ وا 
األمر جدًا، ونظرت نظرة الفاحص فيو، وجدت ىذه النسبة زيفًا مف الزيوؼ، 

باب نكت مف مكايد " وباطبًل مف األباطيؿ، وبحسبؾ أف تجد في أحد عناوينو
، فماذا عدا مما بدأ؟ "باب مكيدة توزوف بالمتقى باهلل"، و"كافور األخشيدي

والمتقى باهلل كاف كذلؾ ، ىػ375 و 392كافور األخشيدي كاف يحيا بيف سنتي 
وىذا كمو تاريخ يجاوز وفاة الجاحظ بعشرات . ىػ357 و 297يحيا بيف سنتي 

وأعجب مف ذلؾ أسموب ىذا .  ىػ255مف السنيف، إذ كانت وفاة الجاحظ سنة 
: الجاحظ المفتعؿ، إذ جاء في صدر مقدمة الكتاب

الحمد هلل الذي افتتح بالحمد كتابًا، وفتح لمعبد إذا وافى اليو بابًا، قسـ بيف "
خميفتو فُطوِّروا أطوارًا وتحزبوا أحزابًا، وأنفذ فييـ سيمو، أمضى فييـ حكمو، 

وجعؿ لكؿ شيء أسبابًا، فيـ دائروف في دائرة إرادتو ال يستطيعوف عنيا 
رادتو، يعز مف يشاء ويذؿ مف  انقبلبًا، داىشوف في بدائع حكمتو، ومشيئتو وا 

". يشاء

وليس ىذا األسموب بحاجة التعميؽ، كما أف الكتاب ليس بحاجة أف أسيب 
. في نسبتو أبي عثماف الجاحظ

: صنع الفهارس

وىذا، في عقيدتي أىـ العناصر في نشر المخطوطات وأحيائيا، وكاف مف 
أوؿ مف لفت أنظار األدباء في جيمنا القديـ فيرس كتاب األغاني، الذي صنعو 
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، وترجمو إلى العربية محمد بف (اغناطيوس جويدي)المستشرؽ اإليطالي 
. مسعود، المحرر بجريدة المؤيد المصرية

وظيرت مف بعده فيارس الكتب التي حققيا أحمد زكي باشا، ومنيا كتاب 
األصناـ البف الكمبي، وكتاب أنساب الخيؿ كذلؾ، كتاب التاج المنسوب 

. لمجاحظ

وقد تنوعت بعد ذلؾ ضروب الفيارس لكتب التراث، وكاف لي فييا نصيب 
وافر، واستحداث أنواع كثيرة منيا، اقتضاىا اختبلؼ ضروب الكتب التي قمت 

. ببعثيا

جميرة أنساب )ولعؿ أصعب تجربة مررت بيا ىي تجربة صنع فيارس 
، وىو أوسع كتاب ُأّلؼ في عمـ األنساب(العرب وقد ىالني ما . ، البف حـز

فيو ال يكاد يفوتو ذكر . رأيت مف كثرة األعبلـ التي سردىا ابف حـز في كتابو
وحينما يتعرض لذكر خميفة أموي أو عباسي . بطف مف بطوف العرب وفصائميا

وقد يكوف لمخيفة الواحد في . أو أندلسي، يقوـ بسرد أبناء ذلؾ الخميفة فردًا فرداً 
وفي ىذا . الفيرس أربعوف سطرًا أو خمسوف أو ستوف بحسب عدد أوالده

. إسراؼ كبير في غير طائؿ

 

وقد وفقني اهلل بعد طوؿ التفكير أف أشير الموضع الذي سرد ابف حـز فيو 
شارة أسماء األوالد، فإذا انفرد . ىذه األعبلـ بوضعو بيف قوسيف تمييزًا لو وا 

أحدىـ فيما بعد بخير أو حادثة، خصصتو في الذكر بإثبات رقـ الصفحة التي 
ذكر فييا الخبر أو الحادثة، وأما موضع السرد فيو وأخوتو في ذلؾ سواء، 

وبذلؾ اختصرت . يشار إليو بوضعو بيف القوسيف المتيف تجمعاف األخوة جميعاً 
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فيرس األعبلـ نحو الربع، وصارت نسبة الفيارس كميا صمب الكتاب مع ذلؾ 
%. 36معا يعادؿ 

. تقريباً % 36 = 183   183=695-512

            512 

ومعنى ىذا كمو أف صنع الفيارس يحتاج دقة ودراسة تتناسب مع موضوع 
. الكتاب وحجمو، في غير ما إسراؼ أو تقصير

: مقدمة التحقيق

وىي تقتضي عرض دراسة خاصة بمؤلؼ الكتاب وعصره، وبالكتاب 
. وموضوعو، وعبلقتو بغيره مف الكتب التي َتُمّت إليو بسبب مف األسباب

كما تقتضي عرض دراسة فاحصة لمخطوطات الكتاب، مقرونة بالتحقيؽ 
العممي الذي يؤدي صحة نسبة الكتاب واالطمئناف إلى متنو، مع وصؼ النسخ 

التي كاف التعويؿ عمييا في التحقيؽ وصفًا دقيقًا، يتناوؿ خطيا، ورقميا، 
وحجميا، ومدادىا، وتاريخيا، وما تحممو مف إجازات وتمميكات، وكذلؾ كؿ ما 

. يمقي الضوء عمى قيمتيا التاريخية، مع عرض بعض النماذج المصورة

وقد دلت التجربة العممية عمى .  وىذا كمو أصبح أمرًا مقررًا بيف المحققيف
أف تقديـ ىذه الدراسات لممطبعة إنما يأتي بعد الفراغ مف معالجة تجارب الكتاب 

جميعو، واستقرار أرقاـ الصفحات، لكي تتيسر اإلشارة إلى المواضع التي 
. يقرأ أواًل ويكتب آخراً : فمقدمة التحقيؽ كعنواف الرسالة. تستدعي الدراسة إبرازىا

عبدالسالم هارون 


