
 من طرائف التصحيف
 في الجزء األّول من كتاب

 " الزهرة"
 الدكتور محمد خير البقاعي

 

هنن( من  692هنن( وو )692يعّد كتاب )الزهرة( لمحمد بن  داود اصفنانا ي المتنو)  )
نا  وّول الكتب التني عرتنل لمعال نو موتنوح الحنب  وعند تاح فنيتخ وهنار خبنر  ل م 

وادر  )أ نل ت ند )ينخ مختنارال من  ال نعر  مع مؤلاخ )يخ م  آداب ووتن  )ينخ من   ن
الرفنني  ال ننادر الننتر يعّبننر عننن  اصحننوال التنني اننيق لطدعلنننو عطينننا  لقنند هبننع هنننتا 

( بمانناعدة ال نناعر  يكننلالكتنناب عطنن  مراحننل ووعهننا العمننل الننتر عننا  بننخ اصاننتات )
الاطانننهي ي ابنننراهي  هوعنننا  )  نننرا معنننا  ال فنننه اصول مننن  كتننناب الزهنننرة )ننني عننننا  

و)ي اطاطو م  ورال ال امعو اصميركيو )ي بينرول وتلنع عن  مخهوهنو ( 2996)
 ( 2622دار الكتب المفريو تال الرع  )

بننراهي  الاننامرا ي رحمنمننا الطننخ  ثننّ  عننا  اصاننتاتا  النندكتورا   ننورر حمننودر القيانني واا
( )نننني اطاننننطو مهبوعننننال وزارة 2921بإفنننندار ال فننننه الثننننا ي منننن  الكتنننناب عننننا  )

لعراعينننو وتلنننع عننن  مخهنننوهتي المتحنننه العراعننني ومكتبنننو توري نننو الثقا)نننو وامعننن   ا
 اميهاليو 

 ( 2991هنننن 2242ثننّ  عننا  النندكتور ابننراهي  الانننامرا ي )ننأخًر الكتنناب كننام   عننا  )
 الزرعاء  –وفدر ع  مكتبو الم ار اصرد  

( منننن  المقدمننننوف وعنننند وعاننننل عطنننن  ال فننننه اصول 62و  نننند  يقننننول )نننني الفنننناحو )
ر   يكننل وهوعننا  )بنندا لنني وّ  عمننل ال ا ننري  معننوز  ووّ  )يننخ منن  المهبننوح الننتر   نن

اّ  اصوهنننا  التننني حانننل بننننا هنننتا … اصوهنننا  الكثينننرة منننا يحاز ننني عطننن  اعنننادة   نننر 
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ال فه اصول م  الكتاب تتفنل بمانا ل عندة م ننا وّ  اصعن   عند عنرن لننا من  
 التفحيه والخهأ ال يء الكثير 

ل نعر )قند حانل الكتناب بمختنارال كثينرة وعند عنرن وم  اصوها  منا يتفنل برواينو ا
التفحيه والخهأ لكثير م  ال عر  و)يخ ما ا تنر )ي روايتخ  وليس م  عتر )ي 

وك ل عد  معل هت  اصوها  وتم تنا مقالو   رل )ي م طو … ارتكاب الخهأ )يخ
 معند المخهوهال )ال زء الثا ي م  الم طد الثام  والع ري ( 

ه الثنننننا ي )يقنننننول الننننندكتور الانننننامرا ي )ننننني مقدمنننننو   نننننرتخ ومنننننا بخفنننننو  ال فننننن
(ف هننت    ننرة  دينندة لط ننزء الثننا ي منن  كتنناب )الزهننرة( را عننل )ينننا ال  ننرة 6/291)

اصولنن  )فننححتنا وبّروتنننا مّمننا عننرن لنننا منن  خهننأ )نني الهبننع ومننا ود  اليننخ انننو 
ي  مّمننا المفننححي  الننتي  عننند ا الننين  هننت  المنمننو العاننيرة ومننا )ات ننا  حنن  المحققنن

ي ننننب وّع  قننننع )يننننخ  ثنننن  وّ نننني تننننبهتنا بال ننننكل وزدل )نننني تعطيقاتنننننا لتكننننو  وو)نننن  
 …بالغرن التر ابتغي ا  )ي   رت ا اصول 

ولكّ  مرا ع الكتاب ي د وّ  هبعو الدكتور الاامرا ي ليال وحان  حناع  من  هبعنو 
( 2996) يكنننل وهوعنننا ( )ننني ال فنننه اصول  صّ  تقنننوي  كتننناب فننندر )ننني عنننا  )

( وعند هبعنل كثينر من  2991ختطه عن  تقنوي  الكتناب  اانخ ع ندما يفندر عنا  )ي
الكتب ودواوي  ال عر التي تااعد المحققي  )ي عمطن   وع وعول هتا د)عا  بالفندر 
واا َّمننا وعولننخ بعنند مقار ننو بنني  المهبننوعتي  وتتبننع دعيننق وخافننو لط فننه اصول وكننا  

مانننني  فنننناحو تقريبنننا   و)ينننننا منننن  ثمنننرة هننننتا التتبنننع مقالننننو هويطننننو تقنننع )نننني م نننو وخ
 التعطيقال الهرياو ال يء الكثير  وور و و  ت د هريقنا لط  ر عريبا  

وووّد و  وعننه )نني هننت  الع الننو ع نند بعننن مواتننع التفننحيه التنني )ينننا  ننيء منن  
الهرا)نننو  واا ل دلّنننل عطننن   نننيء )إ منننا تننندّل عطننن  وّ  النننوه  ي نننّل واننناس العمنننل )ننني 
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منننا ي اينننخ عهعنننا   لترامننني وهنننراه تنننرا  هنننت  اصمنننو النننتر  الكتنننب التراثينننو حتننن  يبنننرز
 ي بغي و   كو  لخ خدما  ليبوح ل ا بأارار   وحي  ت  فير عادري  عط  ت اوز  

 ( م  ال فه اصول )ه  الدكتور الاامرا ي(ف22 اء )ي الفاحو )

 وعال يزيد ب  اويد التبعيف

 بنننينو ووا نننست ي طلت ننناهت العبينننرت بننننا
نننلت الانننوال يل  ه  غيننندو ع ينننزالت لننننام 

 

ا ننننرت   كنننهَّ الانننواحا  ع ننننا اص نننست والخ 
رت  نننننننننننز   مننننننننننن  القطنننننننننننوب  اتا عع يل  ننننننننننننا   

 
(ف لن  وهتند الن  تر متنخ  ولن  و ند  بني  المانّمي  )يزيند( 9عال المحقنق )ني الحا نيو)

 م  ال عراء 

 ( م  ال فه  ااخف291و اء )ي الفاحو )

 ليزيد الغوا ي الع طيف وو  د ا وحمد ب  يحي  ع  اب  اصعرابي

نننر لل عنننرن  تر عنننارب الي نننا وبهل  نننخ  ا 
 وحاديننننننننن ت انننننننننّداها  نننننننننبيبو و ار هنننننننننا
نننننم عت عولتنننننخ نننننت بت الوا ننننني )يتال  وعننننند ي كل

 

 وحاديننننننننننن ت لطوا ننننننننننني بننننننننننننّ  دبينننننننننننبت 
ننننننم عل بننننننن   ننننننبيبت   واا ل كننننننا   لنننننن  ي ال
ننندتقت بعننننت القنننول  وهنننو كنننتوبت   وي فل

 
 )يزيد( هتا (ف ل  وهتد ال  26عال المحقق )ي الحا يو )

ووعولف هتا مكا  م  التفنحيه انبق الن  الوعنوح )ينخ المرحنو  عبند الان   هنارو  
)ي موتعي  م  كتبخ التي وخر نا  وولنماف )ي كتاب )ولقاب ال عراء ومن  يعنره 
منن ن  بأمننخ( صبنني  عاننر محمنند بنن  حبيننب وهننو م  ننور )نني ) ننوادر المخهوهننال( 

 ( 2929 – هن2999( والكتاب م  ور عا  )6/692-969)
 ( تحل ع وا  )ولقاب  عراء ربيعو ب   زار(ف921 اء )ي الفاحو )
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ومنن ن  )يزيننند الغنننوا ي( وهنننو يزيننند بننن  انننويد بننن  حهّنننا   وخنننو ب ننني تنننبيعو بننن  … 
 ربيعو  وهو القا لف

ت  ي نننننول ننننند ها ا ل د ع   ع تننننندعوّ ي ب عل
 

ع نننننني لطاننننننوارس    يزينننننند  الغننننننوا ي وادل
 

  ووعننولف هننو بنننت  299ا  ننر ومننالي الز ننا ي  (ف9عننال المحقننق )نني الحا ننيو رعنن  )
يلند  يلند( الن  )يزيند( وفنواب ا  ناد  )بتر  الروايو هويل مخرو  )ي فدر  وتفنحه )بتر 

 …( الغوا ي

تا عنند ا النن  ومننالي الز ننا ي )نني الفنناحو التنني و ننار الينننا و نند ا موتننع الننوه   واا
( 2992 –هنن 2242الثا ي  )قد  اء )ي ومالي الز ا ي )ه  بيرول  دار ال ينل  

و  ند ا وبنو موانن  الحنامن  عنالف و  نند ا وبنو العبناس وحمنند (ف …299-292) 
 ب  يحي  ع  وب  اصعرابي  ليزيد الغوا يف

نننر لل عننننرن  تر عنننارب الي ننننا وبهل  نننننخ  ا 
 وحادينننننننننن ت اننننننننننّداها  ننننننننننبيبو و ار هننننننننننا
ننننننم عت عولتنننننننخ ننننننت بت الوا ننننننني )يتال  وعنننننند ي كل

 

 وحاديننننننننننن ت لطوا ننننننننننني بننننننننننننّ  دبينننننننننننبت 
ننننننم عل بننننننن   ننننننبيبت واا ل كننننننا   لنننننن    ي ال

ننندتقت بعننننت القنننول  وهنننو كنننتوبت   وي فل
 

 ( ال   وادر المخهوهال و قل ما  اء )ينا 9ووحال )ي الحا يو رع  )

والحننننّق وّ  اصمك ننننو المننننتكورة تفننننحياا  ينننندّل عطيننننخ مننننا وورد  ا منننندر )نننني المؤتطننننه 
 (ف299هن(  )2912القاهرة   –والمختطه )ه  مكتبو القداي 

 )ي ووا ل اصاماء(ف)باب الياء 
 



 1 

وم ن  …عالف )ووّما بريد بالباء مع مو بواحدة م  واال… )م  يقال لخ يزيد وبريد(
برينند الغننوا ي بنن  اننويد بنن  حهّننا  وحنند ب نني بنثننو بنن  حننرب بنن  وهننب بنن   طّنني بنن  

 وحمس ب  تبيعو ب  ربيعو ب  وم ن  بريد ب   زار  اعر )فيح وهو القا لف
 عينننناع تنننندعوّ ي ا ل تكنننن  لنننني دا

 
نننننند الغننننننوا ي )ننننننادع ي لطاننننننوارس   يل  بتر 

 
 ولخ )ي كتاب ب ي تبيعو و عار حاا   ياد( 

 ( يقولف9وعد و دل ا مدر )ي مقدمو المؤتطه ) 

وودخطل التر ليس بم نور عطيخ مثل "ال عيل" بال و  ودخطتخ )ي باب "البعي " )…
يلد" بالباء متمومو ودخطتخ مع "يزيد" )ي باب الياء  …( ومثل "بتر 

 ( )ه  الكويل( )برد(ف2/269و اء )ي تاً العروس )

 …(وبريد ب  اويد ب  حّها    اعر  يقال لخ بريد الغوا ي)…

وّما  ابتخ ال  ب ي ع ل )الع طي( )أ ّ نا تفحيه )ال ّطّي( وهو اا   ّد   ا  رف 
  699-696 منرة و ااب العرب عب  حز  

يلد ال  )يزيد( )ي الحم (ف 624)و)يخ القهعنو ) 6/291ااو البفريو وعد تفحه بتر 
 …)وعال يزيد الغوا ي الع طي وهو اب  اويد ب  حّها  م  ب ي بنثو

 وو  د بيتي  م  اصبيال الث ثوف

 ا ننر لل عننرن  تر عننارب الي ننا )فننّدعل
 وحادينننننننننن ت اننننننننننّداها  ننننننننننبيبو و ار هننننننننننا

 

 وحاديننننننن ت لطوا ننننننني بننننننننّ  دبينننننننبت 
نننم عل بنننن   نننبيبت   واا ل كنننا   لننن  ي ال

 

لفواب و  ال اعر هو )بريد الغوا ي( ال طّني وهنو ابن  انويد بن  حهّنا  من  ب ني وا
يلنند( ولننيس  بنثننو( والطننخ وعطنن   وبننتلع يكننو  فننواب مننا  نناء )نني  ننّ  الزهننرة هننو )بتر 
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( منن  ال فننه اصول هنني اصبينننال التنني 291)يزينند( واصبيننال التنني  نناءل )نني  )
( من  ال فنه اصول )طن  و ندهما 22و  دها الز ا ي )ي وماليخ  وما بيتا الفاحو )

)نني مفنندر آخننر  وبا ت ننار و  تبننوح ل ننا كتننب التننرا  بمزينند منن  اصخبننار عنن  هننتا 
ال ننناعر النننتر وفننناخ ا مننندر )قنننالف ا نننخ  ننناعر )فنننيح ولنننخ و نننعار حانننا   يننناد  

 با ت ار تلع  تبق  المتابعو هي الابيل لت  ب مثل هت  التفحياال 

 ف226-222و اء )ي 

 س ل ااخفوعال اب  عبدو 

 عنننننننننننننننننننننننننند وتي نننننننننننننننننننننننننناع  واا ل ك ننننننننننننننننننننننننننن
 وتوخيل  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناع بالبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 كّطمنننننننننننننننننننننننننننا   ل  ننننننننننننننننننننننننننناع  عنننننننننننننننننننننننننننالوا
نننننننننننننننننننننننننننن يل  يل  ع و نننننننننننننننننننننننننننا   الطنننننننننننننننننننننننننننخ ع 

 

 نننننننننننننننننننل  ب ننننننننننننننننننا غيننننننننننننننننننر  حقيننننننننننننننننننق    
ننننننننننننننند  الهريننننننننننننننننق      ننننننننننننننننّر عطننننننننننننننن  بتعل
  ننننننننننننننننننننننننننننا  و غيننننننننننننننننننننننننننننرت مايننننننننننننننننننننننننننننق    
 ننننننننننننننننننننننع  واا ل ك نننننننننننننننننننننل  فنننننننننننننننننننننديقي  

 

لنن  يعطّننق المحقننق عطنن  اصبيننال ب ننيء وفننّحه اانن  ال نناعر وو تركننخ مفننحاا  ولننو 
 صبي عروس  264ج اصبيال لو دها م اوبو )ي ومالي الز ا يف حاول تخري

 عال محقق اصمالي اصاتات المرحو  عبدالا   هارو  )ي الحا يوف

ومع ننن   229)لننن  وعثنننر لنننخ عطننن  تر منننو  لكننن  )ننني هبقنننال ال نننعر عبننن  المعتنننز 
ومع ن   6/292م  يدع  محمد بن  عنروس  و)ني )نوال الو)ينال  999المرزبا ي 

 م  يتدلع   محمد ب  محمد ب  عروس(  994 ي المرزبا

عطلف ووبو عروس )ي ومالي الز ا ي تفحيه اب  عروس وعنند  انبل لنخ اصبينال 
 واما  الزمخ رر اب  عروس الكاتب  9/99)ي ربيع اصبرار 
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وعال محقق الكتاب )ني الحا نيوف )ا  المرزبنا ي )ني مع ن  ال نعراء والثالن  والرابنع 
 ب   ابو(  2/246ترال اصدباء م  اصبيال )ي محا

   عال المرزبا يف994-999وهما محمدا  )ي مع   المرزبا ي 

)محمد ب  عروس الكاتب ال يرازر( وو  د لخ وبياتا  )ي عتاب عبدالطخ ب  محمد ب  
 …يزداد رواها وبو هالب الكاتب

وبنني  عتننابو )محمنند بنن  محمنند بنن  عننروس وبننو عطنني الكاتننب(  وو  نند لننخ وبياتننا  )نني 
وحمد عبيدالطخ بن  عبدالطنخ بن  هناهر وال نعر صحندهما ولعنل فنواب الن   )وو  ند 

 …ب  عروس ل ااخ(

 وعال ال ويريوف 942و اء )ي  

 يفننّححت ووفننابي عطنن  ال ننأر والنننو 
نننننلل لطّركنننننب  ودمننننناءت حنننننّرةو  ت ر ت   ومنننننا اعل
 وعاتبننننننوب ع نننننندر لننننننننا عطننننننل و علفنننننننرر

 

ننبا منن   حوهننا حنني  ت نن لا حت   متنننيج  الفَّ
ننننا حت منننن ننننيل  اّع  طّننننل  العنننني ت ت ال    الع 

 )غيننننننرتع خيننننننرو م ننننننع  عننننننوع  وو فننننننحت 
 

عننال المحقننقف )ال ويريننو ب ننل الحننار  احنند  وزواً ال بنني " "  ا  ننر هبقننال ابنن  
(  وهنننتا ع ينننب  صّ  )ننني 6/62  وفننناو الفننناوة 2/621  وامفنننابو 9/99انننعد 

)عالننل( ولكّ ننخ لّمننا عننال   ننّ  الزهننرة اننقها   ولننو كننا  المؤلننه يع نني ال ويريننو لقننالف
)عنننال( عر) نننا و نننخ يع ننني  ننناعرا   والفنننواب و  ل يقنننالف اّ  ال ننناعر هنننو وبنننو ال ويرينننو 

هننو  ناعر ومننور …(( العبندر  ويكنو  فننواب  ن  الزهنرةف ))وعننال )وبنو( ال ويرينو
ننيَّو وحنند ب نني عننامر بنن  معاويننو يتفننل  اننبخ  ال ننعر ااننمخ عيانن  بنن  ووس بنن  عتف 

 لمرزبا ي )يخف ) اعر متمك  ومحا ( بربيعو ب   زار  عال ا
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وعننند )نننرر مننن  تر متنننخ وانننتات ا الننندكتور محمننند رتنننوا  الداينننو )ننني حا نننيو الحماانننو 
ورّ نننح و  ل تكنننو  و)اتننننخ تنننأخرل الننن  وواخننننر العقننند الثنننا ي وربمننننا  2/942المغربينننو 

 ت اوزتخ ال  العقد الثال  

ي تنناريا التننرا    و)نن2/942ا  ننر مفننادر تر متننخ )نني حا ننيو الحمااننو المغربيننو 
  ومنننا اصبينننال 29-29   9  منننج6العربننني لانننؤاد انننزكي  )التر منننو العربينننو( منننج

عفننيدة منن  ( 24) 2/99)أ ّ نننا واصبيننال التنني و  نندها فنناحب الحمااننو البفننريو 
   و)ينا تخريج 6/91واحدة  وا  ر حمااو الخالدي  

 ف وعال وحمد ب  وبي عي ف262و اء )ي ال زء اصول الفاحو 

 ا و ب ننلل عي ننار و  ل تاننترا النننو ولّمنن
ننننلت كنننني  ي كننننر  النننندمع  م كننننرو   تثاءبل
تتمنننننننننننا نننننننننننتتما ي لط ننننننننننند  و  م مل  و ع رَّتل

 

 وو  ل ت ق اننننننا )ننننننين  النننننندموح  الاننننننواكب  
 ولكنننننننن ل ع طينننننننننلو مننننننننا بقننننننننناءت التثننننننننناؤب  
 عطنننننيَّ لبنننننن س  الفنننننناحبا  لفنننننناحب  

 

ر بننتا اعان  صّ نخ عال المحققف )ل  وهتد ال  تر متخ( والفنواب و ّ نخ ع و نود ل ناع
مفحه  والفواب )وحمند بن  وبني )ن  ( وهنو  ناعر م ننور عبااني ال نعر  منع 

الدكتور يو س الانامرا ي   292-2/242 عر  و  ر  )ي كتاب ) عراء عباايو ( 
 2/24(  وا  ننر ومننالي القننالي 9منن  الكتنناب المننتكور بننرع  ) 2/229واصبيننال )نني 

 و)ي  عر  الم موح تخري ال وخر  

دل مثل هتا التفحيه )ني اان  ال ناعر )ني كتناب )وبنو تمنا  ووبنو الهينب )ني وو 
)طيفننننننننّحح )نننننننني  629  622ودب المغاربننننننننو( لطنننننننندكتور محمنننننننند بنننننننن   ننننننننريه   

 الموتعي  

هت  بعنن المواتنع من  التفنحيه الهرينه )ني كتناب )الزهنرة( النتر ع زال يمنًو 
 نود عطي نا المنتمنو  بأخهاء التفحيه والتحريه واصخهاء المهبعيو  و ر و و  ل ي
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قِّقل كثينر من  الكتنب اصدبينو وكتنب المختنارال التني تاناعد  بهبعو  ديدة بعد و  حت
 …المحققي  )ي عمطن 

 والطخ م  وراء القفد 
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 المصادر والمراجع

وبننننو تمننننا  ووبننننو الهيننننب )نننني ودب المغاربننننو  د  محمنننند بنننن   ننننرياو  دار الغننننرب  2
   2992اما مي  بيرول  الهبعو اصول   

   2992ومالي الز ا ي  تح عبدالا   هارو   ه  دار ال يل  بيرول  6

ومنننالي القنننالي  صبننني عطننني القنننالي  دار ا )ننناق ال ديننندة  بينننرول  مفنننورة عننن   9
 هبعو دار الكتب 

تاريا الترا  العربي  لانؤاد انزكي   )التر منو العربينو(  ه   امعننو اممنا  محمند  2
   2999 –هن 2249ب  اعود اما ميو  الريان  

(  دار المعننناره  مفنننر  6 مننننرة و اننناب العنننرب  عبننن  حنننز   تخنننا ر العنننرب ) 1
  2  ه 2922تحقيق عبدالا   هارو   

 الحمااو البفريو  لطبفرر  مفورة ع  هبعو الن د  عال  الكتب  ب  تاريا  2

  الثنننننا ي 2919حماانننننو الخالنننننديي  )اص نننننبا  وال  نننننا ر(  م طننننندا   اصول عنننننا   2
 التأليه والتر مو وال  ر  مفر    ه  ل  و2921

الحمااو المغربيو  صبي العباس ال راور  ه  دار الاكر المعافر  بينرول  دار  9
   2992الاكر  دم ق  بتحقيق الدكتور محمد رتوا  الدايو  

  عتنن ل  لطمهبوعننالربيننع اصبننرار  لطزمخ ننرر  تننح د  اننطي  ال عيمنني  دار الننتخا ر  9
 هن 2924ايرا   

د بنن  داود اصفننبنا ي  تننح د  ابننراهي  الاننامرا ي  ه  دار الم ننار  الزهننرة لمحمنن 24
   2991اصرد   الزرعاء  
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 نننعراء عباانننيو   د  ينننو س الانننامرا ي  م طننندا   عنننال  الكتنننب  بينننرول  بننن    22
 تاريا 

 هن 2219المؤتطه والمختطه لآلمدر  ه  مكتبو القداي  القاهرة   26

 (  بيرول 6-2اصفبنا ي ) محاترال اصدباء ومحاورال ال عراء لطراغب 29

 مع   تاً العروس م   واهر القاموس  لطمرتت  الزبيدر  ه  الكويل  22

 نننننوادر المخهوهنننننال  تنننننح عبدالاننننن   هنننننارو   ه  البنننننابي الحطبننننني  مفنننننر   21
2929  

 
 
 

 
 


