
 في أصول التحقيق العلمي 
 وطبع النصوص

 

 طه محسن عبدالرحمن بقلم الدكتور
 

يسرنا ان . العلم وشروطه  ملتزم بقواعداالستاذ الدكتور طه محسن،محقق رصين، وعالم 
كان اول . نعيد نشر بحث قديم له ، ذي اهمية بالغة في اشكالية تحقيق النصوص الخطية 

ثم نشر في مجلة األلوكة ( م 21،2891مج )نشر للبحث في مجلة المورد في عددها االول

م ، وها نحن نعيد نشره نقال عنها وسوف 1002\21\18الثقافية األلكترونية بتاريخ 

التي استشرت في  عصرنا هذا بعد شكالية نوالي نشر مقاالت وبحوثا اخرى تعالج هذه اال
 .ثة عقود عل  نشر هذا البحث النقدي القيم مرور اكثر من ثال

 القسم األول
يتفق الباحثون يف أصول حتقيق املخطوطات على أن هناك قواعد ال معدى عنها للمحقق إذا أراد أن خيرج 
ن ابلكتاب بعد طبعه،  َّلا نّصاً صحيحًا، مطابقاً ملا كتبه مؤلِّّفه، أو قريباً من ذلك، من غري تزيُّد أو حذف خيخ

 .القواعد مدونة يف حبوث ومصنفات متوفرة، ميكن الرجوع إليهاوهذه 
وال شك أن احلَْيد عنها يف نشر الرتاث قد تكون له نتائج غري علمية، يف البحوث اليت يستند أصحاهبا إىل 
مطبوعات مل تتوفر هلا صفات التحقيق الصحيح، حينما يتخذوهنا مصارد، ويقتبسون منها نصوصاً لتقرير 

تعزيز رأي، أو مناقشة ما يتعلق أبسلوب املؤلف أو آرائه، على وقف ما جيدونه يف املطبوع، ظانِّّني حكم، أو 
الرجوع إىل األصل املخطوط أسلم يف النتائج من  -واحلال هذه  -به ومبحقِّقيه ظّناً حسناً؛ حبيث ابت 

 .اعتماد املطبوع
البن " التصحيح، ملشكَّلت اجلامع الصحيحشواهد التوضيح و "ويكفي دليًَّل على ما ذهبتخ إليه كتاب 

، الذي قام بتحقيقه املرحوم دمحم فؤاد عبدالباقي عن طبعته اهلندية (هـ276)مالك األندلسي، املتوىف سنة 
، بعدها خراج نصوص القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، وجمموعة من (م7597)األوىل، وأخرجه عام 

 .شواهد الشعر، وضبطها
مصنفات ابن مالك اليت تكشف عن أسلوبه يف النقاش، وتبنيِّّ سعة أفقه، وإحاطته بشواهد وهو من خرية 

اللغة والنحو، ويخعدُّ من األصول يف موضوع االحتجاج ابحلديث الشريف يف الدراسة النحوية، وال يستغين 
 .عن الرجوع إليه كل َمْن طرق هذا الباب من الباحثني

؛ أحسستخ وأان أنعم النظر يف عباراته "الستشهاد النحوي يف شواهد التوضيحا"وحينما كنتخ أكتبخ حبثاً عن 
أن نصوصاً انقصًة، وألفاظاً حمرافة، وتصحيفات شواهت آراء مؤلفة، وأوقعته يف مظناة ارتكاب اخلطأ، مما 
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ل ما دفعين إىل معارضة املطبوع على خمطوطتني صحيحتني، خلْصتخ بعدها إىل صحة ما رأيت؛ فرحتخ أسجِّّ 
 :وجدته خيدم الكتاب من التقومي واإلصَّلح، حىت جتماعت مَّلحظات أستطيع تلخيصها يف األمور اآلتية

 .سقوط ألفاظ وعبارات؛ بسبب انتقال النظر، أو رداءة األصل، أو عدم الدِّقة يف النقل :األمر األول
 .هت الناصوقوع أخطاء تتصل برسم احلروف وَشْكلها، وحتريف كلماٍت شوا  :والثاين

ورود شواهد على غري جهتها اليت هي مراد املؤلف يف االحتجاج، على الرغم مما بذله احملقِّق يف  :والثالث
 .خترجيها

إثبات احملقِّق زايدات يف املنت، من غري أن ينبِّّه عليها، وظهرت أكثرها يف عنواانت األحباث  :واألمر الرابع
وإمنا كان خيتار من  -كما دلات املخطوطتان   -منها يف كتابه  وتسلسلها؛ ألن ابن مالك مل يضع شيئاً 

، مث يعرِّج على توضيحها "ومنها: "حديثاً أو حديثني أو أكثر لكل حبث، ويصدِّرها بلفظ" صحيح البخاري"
 ".قلتخ : "وتوجيه إعراهبا، حديثاً حديثًا، مبتدائً بلفظ

 .إىل آخر حبث فيه" يحشواهد التوض"وهذه الطريقة هي اليت اطاردت من أول 
البحث "، و"البحث الثاين"، و"البحث األول"إال أن احملقِّق أضاف عند الطبع تسلسَّلً للبحوث، مثل 

 .، ووضع لكل حبث عنواانً استنبطه من كَّلم املؤلف"البحث احلادي والسبعون"وهكذا حىت " ... الثالث
حقيقة البحث، ومل حتدِّده بصورة جامعة؛ وألن بعضها مل وكانت العنواانت أحياانً غري دقيقة؛ ألهنا مل تنبئ عن 

وهي إىل ذلك تضمنت أخطاء علمية ولغوية، مع . يوضح املسائل اليت تشتمل عليها أحاديث البحث كلها
 .اضطراب ترتيبها أحيااًن، وعدم جرايهنا على َسَنٍن واحد من حيث الطول، ومن حيث املادة العلمية

، كانت الغاية [7]من وهم وحتريف يف مقاٍل يل" شواهد التوضيح"وقع يف مطبوعة  وقد نباهتخ على أكثر ما
منه خدمة الكتاب، وبيان حقيقة نشرته؛ ليكون الباحثون على بيِّّنة منها، فَّل يقعون يف أخطاء ليسوا عارفني 

فالنصُّ الصحيح واالستنباط اجليد متَّلزمان يف البحث .  ابن مالك ما ال يرتضيه من رأيهبا، وال ينسبون إىل
العلمي تَّلزم الروح واجلسد، ال يستغين أحدمها عن اآلخر، وكم من رأي ضعيف نخسب إىل عامل؛ بسبب 

 .االعتماد على كتاب مل تتوفر له اخلدمة عند التحقيق والطبع
ربع قرن على صدور الكتاب؛ فقد عكفتخ على حتقيقه جمداداً، بعدما توفرت  ولألسباب املتقدمة، وملخضيِّّ 

 .لدي خمطوطاته الصحيحة، وظهرت مراجع كثرية تسهِّّل عليا العمل فيه
وبينما أان أشرف على االنتهاء من التحقيق؛ إذ طلعت علينا األستاذة الدكتورة خدجية احلديثي بكتاهبا 

يف مصنفات ( احلديث)، الذي تضمان استقراًء لشواهد [6]"حلديث الشريفموقف النُّحاة من االحتجاج اب"
 .النُّحاة األقدمني، تتخلله أحكاٌم مجاٌة، واستنتاجاٌت، وموازانٌت بني آراء الباحثني يف املوضوع

حمور الدراسة " شواهد التوضيح"، كان [3]امه مثان وسبعون صفحةواختصا ابن مالك مببحث عريض، قو 
تقريباً يف هذه الصفحات، اليت امتازت ابلنقاش والتصحيح، والتنبيه على اآلراء املضطربة، وكان بعضها 
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ل يف كتابه املطبوعيخنسب إىل ابن مالك، استناداً إىل ما سخ   .جِّّ
ورأيتخ من خلل هذه التحقيقات ما كنت أتوقعه حني نشرتخ تنبيهايت، على الرغم من التأيّنِّ واحلذر اللذين 

 .أحاطا ابالستنتاجات واألحكام
يف كثري مما نباهت عليه،  [4]ولذا آثرت يف هذا املقال أبن أجيب عن تساؤالت األستاذة، وأصوِّب رأيها

ح ما نخسب يف   .سهواً إىل ابن مالك بسبب خلل التحقيق" موقف النخحاة"ابلدليل الذي توفر عندي، وأصحِّّ
 .ومهِّّي؛ إثبات ما يرتتب من نتائج على التزيُّد يف املخطوطات وحتريف العبارات

د يف املنت؛ جعلها حتسب العنواانت من وضع املصنف، وهذا واضٌح من إن عدم تنبيه احملقِّق على ما زا
 !نصوص نخسب فيها إىل ابن مالك ما مل يذكره

( يراك)إثبات ألف  يف -البحث الثاث : [9]فقال...  -ملسو هيلع هللا ىلص  -احتج حبديث رسول هللا : "من ذلك قوهلا
 .[2]( .."مىت الشرطية)بعد 

وعاد بعد هذه األحاديث اليت احتاج إىل توجيهها إىل الطريقة األوىل، وهي أن يذكر املوضوع الذي : "وقوهلا
يف ورود املاضي   -[7]71: ا عثر عليه فيه، وذلكيتحدث فيه، وحيتج خَّلله ابألحاديث الواردة فيه، مم

 .[1].."مبعىن األمر، وحذف العاطف لصحاة املعىن 
يف مكان واحد، وجاء بعدها ابألحاديث الشواهد بَّل ترتيب أيضاً؛ مث مجع عداة مواضع : "وقوهلا أيضاً 

 :[5]فقال
( رأى)، ويف جواز إجراء (حسب)مبعىن ( عسى)، ويف جميء (أن)بـ ( يوشك)، يف استعمال 29-22

 .[71] ..."القلبية ( رأى)الَبَصرياة جمرى 
معاً، وجاء ابألحاديث بعدها بَّل ترتيب، وجاء ابألخري بَّل ( 24)حىت ( 21)لقد مجع املواضع من : "وقوهلا

 .[77]..."عنوان 
 .ن املؤلف مل يضع عنواانً من أول الكتاب إىل آخره، لكي يخستدرك عليه تـَْركخ ذلكإ: أقولخ 

مث قالت ". حذف الفاعل بعد النفي وشبههه – 99: "وبسبب هذا التصور؛ وضعت األستاذة العنوان اآليت
ومن األمثلة  ويبدو من الشاهد فيها،! مل يضع ابن مالك هلذه األحاديث ابابً أو عنواانً جيمعها: "يف حاشيته

 .[76] "اليت بعدها، أن هذا العنوان هو املقصود فيها
؛ ترك عليه غربًة، قد يظهر أثرها يف "شواهد التوضيح"إن ضعف التحقيق، وإضافة العنواانت إىل منت 

 .هصفحاٍت من حبوث قيمة تستند إىل مطبوعت
ولوال هذا ما تعدادت التنبيهات على عدم مطابقة نصوص االحتجاج للعنواانت اليت تقدامت عليها، مما محال 

 !!ابن مالك تبعة مامل يذكره
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أنه يورد بعضها ": شواهد التوضيح"وقد الحظتخ على األحاديث اليت وردت يف : "تقول األستاذة احلديثي
 "!له بهوليس فيه موضع الشاهد الذي يقدِّم 

مفردًا، ومجلة امسية،  –وغريها من أفعال املقاربة  -( جعل)احتجاجخه على وقوع خرب : "وتضرب لذلك مثَّلً 
ابلنيب  وكان أبو بكر ال يكاد يلتفت يف الصَّلة، فالتفت، فإذا هو: "، ابحلديث[73]ومجلة من فعل ماض

 ".وراءه -ملسو هيلع هللا ىلص  -
، وهو فعل (يلتفت(: )يكاد)وارٌد على القياس؛ حيث جاء خرب ( ال يكاد يلتفت)والذي فيه : "قالت

مضارع على األصل والقياس، والكَّلم على غري املضارع من املفرد واجلملة االمسية واجلملة الفعلية 
 .[74] "املاضوية

وليس يف هذا احلديث شاهٌد للموضع؛ فاخلرب مضارٌع ال : "وقالت مرة أخرى وقد أثبتت احلديث نفسه
 .[79]"ماضٍ 
لنفي ( كاد)ويدخل انٍف على : تقدام، ولكنه قال عند ذكرهإن ابن مالك مل حيتّج ابحلديث لشيٍء مما : أقولخ 

ومنه . [72]{ال َيَكادخوَن يـَْفَقهخوَن قـَْوال}: ويدخل لنفي مشوله إيقاع الفعل، حنو.. خربها، ونفي مقاربته 
 .[77]"صَّلة فالتفتوكان أبو بكر ال يكاد يلتفت يف ال"

وال : "ويتكرر احلكم خبلوِّ شواهٍد من موطن االستشهاد، نتيجة النظر إىل عنوان البحث؛ كقول األستاذة
األعراب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعلِّقت برسول هللا : "؛ تعين قول جبري بن مطعم[71] "شاهد فيه؛ اخلرب مضارع

لـ ( َعلِّقَ )شاهٌد على موافقة ( فَعلِّقت األعراب يسألونه)ويف : "، الذي قال فيه ابن مالك[75]"يسألونه
 .[61]"معىًن وحكماً ( فقط)

. [67]يف استعمال مجع الكثرة مكان مجع القلاة يف أمساء العدد – 34: "ومثل الذي تقدم هذه العبارة
، ...(("لو أن هنراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مرات : ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -قول رسول هللا  -7: ومنه

 .[66]"(مرار"مجع قلاة؛ فَّل شاهد فيه، إال أن كانت الرواية ( مراات)و: "عقابته األستاذة بقوهلا
يغتسل فيه كل يوم مخس : ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -وأما قول النيب : "والصحيح أن ابن مالك ذكره للتمثيل؛ فقال

 .[63] ((فوارٌد على مقتضى القياس؛ ألن اجلمع ابأللف والتاء مجع قلاة(( مرات
تاذة وقد رأت اخللل يف بعض العنواانت، وعدم مطابقة األحاديث إايها، فتجاوزت التنبيه، وكأين ابألس

( 316 – 311)من معلومات مضطربة، كدارت صفو الصفحات " شواهد التوضيح"وأدرجت ما ورد يف 
 .من كتاهبا

 :وأنقل هذه العبارة لتوضيح ما ذكرتخ 
فاعل مستنداً إىل تثنية أو مجع، ويف جواز إضافة يف مطابقة الفعل للفاعل، إذا كان ال: 715 – 56"

، ويف (َأال)مبنزلة ( َأَما)يف اإلثبات، ويف كون ( قط)املوصوف إىل الصفة عند أمن اللاْبس، ويف جواز استعمال 
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املوصولة جمرى ( ما)، ويف إجراء ((كلُّ سَّلمي عليه صدقة: ))، ويف حتقيق"فاهخ إىل يفا : "حتقيق قول القائل
 ....((:فإذا رجل : ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -االستفهامية يف حذف ألفها، ويف زايدة الفاء يف قوله  (ما)
 .، حبذف الياء وثبوهتا، مفتوحة وساكنة((فألصّل لكم: ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -يف قول النيب  -أ

 .[64] "وهو شاكي -ملسو هيلع هللا ىلص  -[ صلى رسول هللا: "]-رضي هللا عنهما  -قول عائشة  -ب
 .[69]!ما عَّلقة هذين احلديثني ابلعنواانت اليت تقدمت عليهما؟: ولسائٍل أن يسأل

( أيمر)مبعىن ابء املصاحبة، ويف تعدية ( يف)ويف ورود : "لك الفقرة مباشرةوتواصل األستاذة االقتباس بعد ت
، ويف حذف اجملزوم بـ (صرفت الطرق)، ويف حتقيق معىن (مع)مبعىن ( إىل)بنفسه، أي بغري الباء، ويف ورود 

من أجل ": -هنع هللا يضر  -، ويف توجيه قول عمر (مسقطة)مبعىن ( مسقوطة)اليت للنهي، ويف استعمال ( ال)
 :، وذلك يف األحاديث اآلتية وغريها"التماثيل اليت فيها الصُّور

 ".صَّلة الفجر -ملسو هيلع هللا ىلص  -كنا نساء املؤمنات يشهدن مع رسول هللا : "[62]احلديث -أ
 ".وحنن أكثر ما كنا قطّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صلى بنا رسول هللا : "- هنع هللا يضر -قول حارثة بن وهب  -ب
 ".يقدم ضعفة أهله -هنع هللا يضر  -وكان عبدهللا بن عمر : "قول سامل -ج
 ".ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله -ملسو هيلع هللا ىلص  -أان ممن قدام النيب : "-هنع هللا يضر  -وقول ابن عباس  -د
 ".أما إن جربيل قد نزل فصلاى أمامه: "عروة وقول -هـ
ا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أقرأنيها النيب : "-هنع هللا يضر  -وقول ابن مسعود  -و  ".فَاهخ يفِّ
 ((.كلُّ سَّلمي من الناس عليه صدقٌة كلا يوم: ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -وقول النيب  -ز
أان انئٌم أطوف ابلكعبة، فإذا رجٌل آدمخ َسْبطخ الشاَعر، يـخَهاَدى بينما : ))-عليه الصَّلة السَّلم  -وقوله  -ح

 ((.بني رجلني
 .[67]"اي نيب هللا، مخْرينِّ مب شئتَ : "وقول سراقة بن َجْعَثم -ط

مة عليها، إال أن البحث اخلامس والستني ورد هبذه ال تطابق العنواانت املتقدِّ  -أيضاً  -وهذه األحاديث 
 .الصورة يف املصدر املعتَمد

وإذا تركنا جانب التزيُّد وأثره يف البحث العلمي، ونظران إىل حتريف العبارات، وجدان نتائجه ال تقلُّ عماا 
 :تقدام

جند أنا النصوص احملرافة ففي الوقت الذي يخفرتض أن تكون مهمة الباحث منصباة على املوضوع األساس، 
إىل التنبيه والتصحيح، وإبداء التمسُّك فيما يرد على غري الصواب؛ وفيضاعف  -أحياانً  -قد تضطرُّه 

 .ذلك يف اجلهد والوقت معاً 
، كقوهلا وهي تصف "شواهد التوضيح"وهذا ما جنده يف كتاب األستاذة احلديثي، وهي تستفيد من مطبوعة 

أنه يورد " شواهد التوضيح"وقد الحظتخ على األحاديث اليت وردت يف : "الحتجاجمنهج ابن مالك يف ا
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بعضها، وليس فيه موضع الشاهد الذي يقدِّم له به، ومن ذلك كَّلمه على استعمال خرب 
وامي هللا، إْن كان خلليقاً : ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -م الفارقة؛ حيث جاء بقوله املخففة املرتوكة عارايً من الَّل [61](إنْ )

املخفافة املهملة يف املوضَعنْي، وقد اتاصلت ( إنْ )، فجاء به وفيه ((لإلمارة، وإْن كان ملن أحبِّّ الناس إيلا 
 .[65] "شهد لهالَّلم خبربها يف املوضَعنْي أيضًا، فجاء الشاهد على العكس من املوضع املست

يف هذا احلديث، ( إنْ )وقد أثبتُّ الَّلم يف املوضَعنْي بعد : "وعقابت على احلديث نفسه مرة أخرى، تقول
 .[31]!"فأين الشاهد عن ابن مالك؟

وامي هللا، لقد كان خليقاً لإلمارة، وإن  : ))وما أشارت إليه صحيٌح؛ ألن املخطوطات أوردت احلديث بلفظ
، ولكن احملقِّق مل يتعراف هذا (9/775: صحيح البخاري)، وهو الثابت يف ((كان من أحبِّّ الناس إيلا 

 .الشاهد، فأبدله حبديث ليس هو مراد املصنِّّف
بعت التنبيهات على نصوص يف املطبوعة خالفت السياق، بسبب عدم االلتزام بنص املخطوط،  وتتا

صَّلة الرجل يف اجلماعة تضعاف على صَّلته يف : ))كالشاهد على بقاء اجلر ابحلرف احملذوف يف احلديث
ويبدو أن : "؛ إذ ورد يف املطبوعة ابلنصب، فقالت فيه األستاذة((بيته ويف سوقه مخساً وعشرين ضعفاً 

( مخساً )موضع االستشهاد قد جاء خطًأ؛ فالكَّلم على بقاء اجلر ابحلرف احملذوف، واحلديث مثبٌت بنصب 
 .[37]!"؛ فأين الشاهد وال جرا هنا؟(خبمس)واملقصود 

، (مخساً )رواية " صحيح البخاري"، ولكن احملقِّق وجد يف ابجلر( مخس)الذي يف املخطوطات هو : أقول
 .فأثبتها دون أن يتنباه أن ابن مالك يقصد غريها

والذي يبدو يل أن الوارد : "االحتجاج لوقوع ظرف الزمان خرب مبتدأ، ابحلديث الذي قالت فيه: ومن ذلك
، ((هود، وبعد غٍد للناصارىغداً للي))غري صحيح، وهو " شواهد التوضيح"يف النسخة املطبوعة من 

، بَّل الم جرٍّ، حىت يصح اإلخبار "غداً اليهود، وبعد غٍد الناصارى: ))والصحيح أن يكون احلديث
 .[36]"عنه

(: 6/6: صحيح البخاري) وهذا التصحيح بعينه هو الذي أوردته املخطوطات، وإن كانت الرواية يف
 .، وفيها شاهٌد على املوضوع"اليهود غداً، والناصارى بعد غدٍ ))

واألصل أال يخستعمل املنفصل إال عند تعذُّر املتاصل، كتعذُّره إلضمار الفاعل؛ : "وتنقل األستاذة هذه العبارة
يا فَاْرَهبخون}: حنو َك نـَْعبخدخ }: ، وعند التاقدمي؛ حنو[33]{َوإِّايا ، مث ترى أن ليس يف اآلية األوىل "[34]{إِّايا

ن تخْدرَج لو أن النصا ؛ فتضطر إىل إصَّلح النص يف احلاشية بعبارات ما كان هلا أ(إضمار الفاعل)دليٌل على 
 (!الفاعل)، ال (إلضمار العامل)طخبع طبقاً ملا يف املخطوط، وهو 
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ْدقخهخ فكذاابٌ : ))ويورد ابن مالك قول امللكني أن احلكم قد يستحق جبزء )شاهداً على (( الذي رأيَته يخَشقُّ شِّ

 ![39](جلرِّ العلة)، ولكن اللفظ يصري يف املطبوعة (العلة
: ، أي(جلري العلة: )وأظنُّها: "فتعمد األستاذة حني رأت غموض املعىن إىل تصحيح اللفظ بقوهلا

 .[32]"جلرايهنا
ياق؛ كما ثبت يف ا(جبزء: )والصواب هو  .ملخطوطات، وهو املوافق للسِّّ

ما كدتخ أن أصلِّّي العصر : "-هنع هللا يضر  -قول عمر ( 25ص)اليب حيان " منهج السالك"ونقلت أيضاً عن 
حىت  : "وقد مرا بنا أن ابن مالك احتجا به يف كتبه بلفظ: "مث قالت فيه". حىت كادت الشمس أن تغرب

 .[37]("أنْ )من غري ذكر لـ " كادت الشمس تغيب
كذلك منسوابً ( 617ص)، وذكرته يف "تغرب: "بلفظ( 55ص: شواهد التوضيح)ورد احلديث يف : قلتخ 

خَّلفاً للمخطوطات، وهبذا " تغيب"، بلفظ (717ص)إال أن احلديث تكرار يف املطبوع نفسه . إىل ابن مالك
، مث بنت حكمها ذاك عليه، والسبب هو غلط (371)و( 616ص)لفظ احملراف نلقته األستاذة يف ال

 .التحقيق
 ".أنْ "، جمرداً من "تغرب: "والصحيح أن ابن مالك مل يذكر احلديث يف كتبه إال بلفظ

ستدراكات ، وتبنيا يل أن بعض اال"شواهد التوضيح"واستوقفتين عباراٌت تستدرك هبا األستاذة نصوصاً يف 
حدث بسبب السهو يف النقل، ولعَّلقة األمر اببن مالك وكتابه موضوع البحث؛ فقد رأيت إيضاح حقيقة ما 

 :ذهبت إليه
قول [ وإمهاهلا(" ]إذا)بـ ( مىت)تشبيه  [31]ويف: "التنبيه على احلديث الوارد يف قول ابن مالك: فمن ذلك

إال : "... ؛ فقد قالت فيه(إن أاب بكر رجٌل أسيٌف، وإنه مىت يـَقخْم مقامك ال يسمع الناس: "-اهنع هللا يضر  -عائشة 
مرفوٌع؛ فهل كان حديثه عن ( ال يسمع)جمزوٌم، واجلواب ( يـَقخمْ )أن الشاهد الثاين ال يتمُّ له، ألن فعل الشرط 

ْر إليه، ورمبا مل ينتبه لهجواب الشرط فقط؟ هذا   .[35]"ما مل يصرِّح به، ومل يخشِّ
عند االقتباس هو ( يـَقخمْ )، وحتريف الفعل إىل ..."وإنه مىت يقوم : "إن نصا احلديث يف املطبوعة هو: أقولخ 

 !الذي ضياع مكان االحتجاج
؛ "ملسو هيلع هللا ىلص -إمنا كان منزل ينزله النيب : "ابب احملصب[ يف]ومنها قول عائشة اهنع هللا يضر : "ت أيضاً هذه العبارةوأورد
ويبدو من ذكر هذا احلديث أن ابن مالك جاء به لتوضيح املعىن : "مث أردفتها بقوهلا(". احملضاب: )تعين

ابلضاد املنقوطة، وال عَّلقة له مبوضوعات ( احملضاب)اللغوي للمحصب، ولتصحيح التصحيف فيه؛ ألنه 
 .[41]"النحو
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ابلضاد املنقوطة مل يرد يف حبث ابن مالك، ألنه خرج احلديث من الوجهة النحوية " احملضاب"إن لفظ : أقولخ 

ح هذه األوجه اإلعرابية وحيتجُّ ". ثَّلثة أوجه( منزل)يف رفع : قلتخ : "حسب؛ إذ قال يف أواله مث راح يوضِّّ
 .[47]هلا

ورب الشياطني وما ... اللهم رب السماوات وما أظللن : "كما قيل بعض األدعية  -أ" "وذكرت العبارة
 .[46] "، من الضَّلل(ما أضللن: )الصحيحو : "، مث قالت"أظللن
 .النقل ، والتعقيب جاء نتيجة الساهو يف[43]على الوجه الصحيح" وما أضللن"الثابت يف املطبوعة : قلت

، وذلك [44] ..."اتازر يتازر : "ابلتأء" افتعل"يف إبدال مهزة ( 51-11ص )ومن ذلك إيرادها هذه العبارة 
اتًء ( افتعل)ا قلب هلمزة وليس يف هذ: "، مث قالت بعد ذلك"أمرها أن تتازر: "... –اهنع هللا يضر  -يف قول عائشة 

 .[49]"اليت قخلبت اتءً ( ائتزر)كما يرى ابن مالك، وإمنا هي فاء الفعل األصلية 
ل رأيخ ابن مالك هو ما ذهبت إليه األستاذة كما سجله مفصًَّل، وقد جاء االعرتاض عليه من قِّبَ : قلتخ 

ابلتاء ( افتعل)يف إبدال مهزة فاء : "عند الناقل؛ ألن نصاه يف املطبوعة( فاء)العنوان الذي سقطت منه لفظة 
 .، مع مَّلحظة أن ابن مالك مل يضع عنواانً هلذا البحث وال لغريه[42]...."

لقدر من الكَّلم على النتائج اليت خيلِّّفها التحقيق غري املربم لكتب األقدمني؛ ألقرر أن وأقف عند هذا ا
األحباث اليت تستند إليها يف دراسة الرتاث ستؤول هي األخرى إىل مصادر للباحثني، ينقلون منها، 

 .مويستندون إىل ما تضمه من نصوص مقتبسة، والسيما إذا كانت أصوهلا بعيدة عن متناول أيديه
والبد أن يكون هلذه النصوص كلها حصانة من التحريف والزايدة والنقص؛ لكي تكون اآلراء على جانب 

 .اتم من الصحة، من غري َحْيف يصيب جهد الباحثني يف االستقراء والتاتبع
ومن مثَا أضحى التنبيه على ما يقع يف املطبوعات من هفوات من األمهية مبكان؛ حىت يخصار إىل حتقيق 

 .أهداف البحث، وأداء األمانة العلمية على وجهها الصحيح
وإذا كانت هذه األمانة تفرض رصد ما حيدث من خلل يف املصنفات، فإن أداءها يكون ألزم إزاء ما يصيب  

 .عربيةإذا عخدا شاهداً معتمداً يف لغتنا ال -مهنع هللا يضر  -أو حديثاً عن صحابته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كَّلماً للنيب 
، وهو "موقف النحاة"وهلذا أجد من املستحسن إيضاح ما أصاب نصوص احلديث الشريف يف كتاب 

 .اخلاص ابلقسم اآليت من هذا املقال
 القسم الثاين                                                  

بة مخس مئة حديث، قرا" موقف النحاة من االحتجاج ابحلديث الشريف"يضم كتاب األستاذة احلديثي 
البن مالك حوايل نصف هذا " شواهد التوضيح والتصحيح"تكرر بعضها أكثر من مرة، وكوانت نصوص 

 .[47]العدد
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وأقوال الصحابة والتابعني، مىت جاءت  - ملسو هيلع هللا ىلص -هنا، فإمنا يراد به كَّلم النيب " احلديث"وحني يطباق لفظ 

عن طريق احملدِّثني؛ ألهنا أتخذ حكم احلديث النبوي من جهة االحتجاج يف إثبات مادة لغوية، أو دعم 
 .[41]قاعدة حنوية أو صرفية

قدمون يف تصانيفهم النحوية واللغوية، حىت كان بعضهم يكتفي عند وهذا التفسري هو الذي سار عليه األ
وقد ! ، مث يثبت عبارًة يظهر بعد التحقيق أهنا من كَّلم صحايب أحياانً ..."ويف احلديث : "إيراد النص بقوله

 !!ملسو هيلع هللا ىلص -يتوهم من ينقل كَّلمه؛ فينسب القول إىل الرسول 
ا، وبيان مصادرها، والتأكد من ضبطها وعلى عاتق حمقِّقي املخطوطات ي قع أمر ختريج النصوص يف مظاهنِّّ

 .ومن أمساء قائليها، وإال حدث اضطراٌب يف نسبة أقواٍل إىل غري أصحاهبا، وإثبات عباراٍت على غري وجهها
رة قياساً إىل كث -، وهي على قلاتها "موقف النحاة"ويف مثل هذا الذي ذكرت وقعت شواهد مثبتة يف كتاب 

 .تستأهل اإليضاح -النصوص يف الكتاب 
ولذا؛ سيكون الكَّلم هنا خالصاً الصَّلح التحريف احلاصل يف ألفاظ احلديث الشريف أو ما يتعلق به، 

 .لكي أدفع عن كتاب األستاذة الظناة، وألزيل اللاْبس عمان يخسند إليه اخلطأ
ا تؤمن به من شرف احلديث، وقدسياة نصوصه، تنتدب إليه بنفسها؛ مل -لو مل أتصدا للتصحيح  -وأراها 

ولتمنع تداول اخلطأ عند االقتباس والنقل يف البحوث النحوية، إذا ما أخريد تقرير حكم، أو إثبات رأٍي يف 
 .تقومي اللسان والقلم

 :ومصدر التحريف ال خيرج عن واحد من أمرين
 .هيأ له حتقيق جيد أو طباعة سليمةورود اخلطأ نفسه يف املصدر املعتَمد، الذي مل يت :أوهلما
ورود النصِّّ صحيحاً يف املصدر املعتَمد، ولكن التحريف حدث عند الطبع يف الغالب، أو عند  :والثاين

 .االقتباس سهواً 
                                                    (7) 

النصوص الرتاثية احملرافة عند التحقيق يف فأما األمر األول؛ فهو الذي عقدتخ البحث من أجله؛ لبيان صدى 
ولذا؛ فإن التنبيه سيدور حول أغاليط ألفاظ احلديث الواردة يف مصادرها حمرافًة، مث . مؤلفات الَّلحقني

اعتمدهتا األستاذة احلديثي من غري أن تنبِّّه على التاحريف؛ ألنه ال يتعلق مبوطن االستشهاد، وال خيخِّلُّ بسياق 
 .اً الكَّلم غالب

، وهو خيالف املخطوطات ونصوص كتب احلديث؛ ألنه املصدر "شواهد التوضيح"وأبدأ مبا نخقل من مطبوعة 
 :الذي يتقدام على غريه يف كثرة الشواهد، ويف كثرة ما اقتخبس منه

http://www.alukah.net/culture/0/1729/#_ftn48


مىت يراك الناس قد ختلافت وأنت سيد هذا الوادي : "لصفوان –لعنه هللا  -قول أيب جهل  -647ص
"....[45]. 

 :فيه حتريفان
أليب (: "9/57: صحيح البخاري)، وهو الوارد يف املخطوطات أيضاً، وصوابه كما يف "لصفوان" :األول

 .، وهو أمية بن خلف"صفوان
 ".ح البخاريصحي"، كما صرحت به املخطوطات و"أهل: "صوابه". هذا"لفظ  :والثاين

ه؟: "قول هرقل -645ص ، وهو الوارد يف "كيف كان قتَّلكم إايه؟: "الصواب. [91]"كيف قتالكم إايا
 (.44، و4/64، و7/7)املخطوطات اتفاقاً مع لفظ البخاري 

 (".هنا هلنا، وملن أتى عليهنا من غري أهلهنا : )يف ابب املواقيت - ملسو هيلع هللا ىلص -قول رسول هللا " -674ص
 .، ويف خمطوطاته(73ص: شواهد التوضيح)ملسو هيلع هللا ىلص يف  -هكذا ورد منسوابً إىل النيب 

رضي  -عن ابن عباس (: 6/797)وهو صريح لفظ البخاري  -هنع هللا يضر  -والصواب أن القول البن عباس 
َفة، وألهل الشام اجلخْحَفة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقات رسول هللا : "قال -نهما هللا ع فهنا هلنا، .. ألهل املدينة ذا احلخَليـْ

 (.وملن أتى عليهنا من غري أهلهنا 
 .[97](("ولعلاه أن خيّفف عنهما: ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -يف توجيه قوله "جاء يف هذه الصفحة  -653ص

العبارة األوىل منقولة من عنوان البحث، وهي ليست البن مالك، والتعبري الثاين من كَّلمه، والنصُّ يفهم أن 
، 6/774، و7/26)ابن مالك ذكر الروايتني، يف حني أنه ذكر الثانية فقط، اتفاقاً مع لفظ البخاري يف 

 (.1/61و
 .[96]...((والذي نفسي بيده، وددتخ إين أقاتل يف سبيل هللا : ))حديث -652ص

، ولعل الوهم أتى عند التحقيق (5/716)ال كسرها، وهو صريح لفظ البخاري ( إين)فتح مهزة : والصواب
بكسر اهلمزة، وتعليق الفعل عن (( وددتخ إين ألقاتل يف سبيل هللا: )) ... ث، وهيمن الرواية الثانية للحدي

 .العمل بسبب الَّلم
 .[93]"إىل الصبح فأانخ -ملسو هيلع هللا ىلص  -فوهللا لرتك رسول هللا : "حديث -657ص

 ....".فوهللا لنزل : "على لفظ" واهد التوضيحش"اتفقت خمطوطات 
 .[94]((فألصّل لكم: ))حديث – 311ص

 (.7/717)؛ اتفاقاً مع لفظ البخاري ((قوموا، فألصّل لكم: ))يف املخطوطات
 .[99]"كنائسهم من أجل التماثيل اليت فيها الَصور  إان ال ندخل: "-هنع هللا يضر  -قول عمر  - 316ص

 (.7/776: صحيح البخاري)بضم الصاد ال فتحها، وهو يف " الصخور: "الصواب
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 .[92]"...أكن الناس يف املطر : "آمراً ببناء املسجد -هنع هللا يضر  -قول عمر  -316ص

 (.7/774: صحيح البخاري)كما يف املخطوطات و" من املطر: "الصواب
ال، إال شيء بعثـَْته أم : قالت(( أعندكم شيء؟: ))فقال -ملسو هيلع هللا ىلص  -فدخل : -اهنع هللا يضر  -قول عائشة  -313ص

 .[97]"أعطيته
 -دخل النيب : عن أم عطية قالت)، (3/753)الصواب أن القول ألم عطية، كما هو صريح لفظ البخاري 

 (.أم عطيةال، إال شيء بعثت به : قالت(( أعندكم شيء؟: ))فقال -اهنع هللا يضر  -على عائشة  -ملسو هيلع هللا ىلص 
 ".أقول ماذا؟: "-يعين عائشة  -وقوهلا  - 313ص

وخمطوطاته، والصواب أن الكَّلم ألمها؛ جاء ( 614ص: شواهد التوضيح)هكذا ورد منسوابً إىل عائشة يف 
أقولخ : "؛ فقالت"أجيبيه: فالتفتخ إىل أمي فقلتخ : "، أن عائشة قالت(2/739: صحيح البخاري)يف 

 ".ماذا؟
ده، مث يسلِّّم على أخيه من على ميينه أو ): )حديث -314ص  إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على َفخِّ
 .[91]((مشاله

 (.7/366: صحيح مسلم)كما يف املخطوطات و((. ميينه ومشاله: )) ... الصواب
 .[95]"يوم ال راع هلا غري! نقذهتا مين، فمن هلا يوم السبع؟هذا است: فقال الذئب: "حديث -314ص 

 (.4/676: صحيح البخاري)كما يف املخطوطات و". ال رعاي هلا غريي: "... الصواب
؛ فقد اشتملت عليه "قف النحاةمو "من مصادر كتاب " شواهد التوضيح"وأما التحريف احلادث يف غري 

 :املواطن اآلتية
 .[21]((ال تدخل اجلنة إال نفس مؤمنة مسلمة: ))حديث – 47ص 

وهي رواية . 716، و27، و41ص)، ابلياء املنقوطة من حتت، كما ذكر يف ...((ال يدخل : ))الصواب
 (.7/941: سنن ابن ماجه)، و(617، و7/712: صحيح مسلم)، و(3/637: )ويهسيب
 .[27]يف موهوبه: -عليه الصَّلة والسَّلم  -؛ يريد ...((الراجع يف هبته : ))حديث -741ص

 ..."!!ن كتب احلديث، ومل خيرِّجه احملقِّقون أو يعلقوا عليه ومل أجده فيما اطالعت عليه م: "قالت األستاذة
ليس لنا مثل : ))وهو بتمامه -هنع هللا يضر  -، عن ابن عباس (2/664: السنن)احلديث أورده الناسائي يف : قلتخ 

، (3/7647: مسلم)، و(3/752: صحيح البخاري)، وهو يف ((السوء، الراجع يف هبته كالكلب يف قيئه
 .، وفيه موطن االستشهاد...((العائد يف هبته كالكلب : ))، بلفظ(669 – 2/666: سائي أيضاً النا )و

إن : ))أنه قال -ملسو هيلع هللا ىلص  -احتج فيه مبا رواه أبو عبيدة، عن النيب : "جاء يف مبحث حذف اخلرب -725ص
: األمايل الشجرية)، ويف (759ص)، كما ورد يف "أبو عبيد: "، الصواب[26]...(("املهاجرين قالوا 
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 (.6/671: غريب احلديث)احلديث يف " أبو عبيد"، وأورد (42ص: أمايل السُّهيلي)، و(7/366
 .[23]((من أنزلت إليه نعميت فليكافئ هبا: ))حديث -717و 771ص 

من أزلت عليه نعمة فليكافئ : ))، بلفظ(6/677: غريب احلديث)رواه أبو عبيد يف : احلديث يف األصل
، مث أورده "لت إليه نعمة فليكافئ هبامن أز : ))، بلفظ(7/366: أماليه)، ونقله ابن الشجري يف [24]((هبا

 ".موقف النحاة"الدكتور عبداملنعم حمرافاً يف كتابه، ووقع التحريف نفسه يف كتاب 
 .[29]((فكأمنا خريت له الدنيا حبذافريها: ))حديث -669ص

: سنن ابن ماجه)، وهو أيضاً يف (7/643: )البن األثري" النهاية"؛ كما يف ..((.فكأمنا حيزت : ))الصواب
 ((.حبذافريها))من غري ( 4/9: صحيح الرتمذي)، و(6/7317

وقال ابن : "قول أيب حياان( ب714ص": )ارتشاف الضرب"نقلت األستاذة من خمطوطة  -641ص
غري الدجال أخوفين : ))ا روي يف احلديثواستدل مب". وقد تلحق أفعل التفضيل نون الوقاية: مالك
 ((".عليهم

، (775ص: شواهد التوضيح)، ويف (334، و612ص)؛ كما ورد يف ((أخوفين عليكم: ))الصواب
 (.4/6697: صحيح مسلم)و

، يف "صحيح البخاري"ووقع يف : "قول أيب حياان( 675ص: االرتشاف)من  -أيضاً  -ونقلت  -691ص
َرٌة  وخجخوهٌ }: -تعاىل  -قوله  َا اَنظَِّرةٌ * يـَْوَمئٍِّذ اَنضِّ فيذهب، فيعود ظهره طبقاً واحداً كيما : "[22]{إِّىَل َرهبِّّ
 ".كي يسجد: ؛ يريد.."

، "صحيح البخاري"يف  وال ندري أهو حديٌث أم خرٌب، وقد حبثتخ عنه: "وسبق هذه العبارة قوهلا يف احلديث
 ...".وقد احتج به أبو حيان . ومل أستطع العثور عليه

مغين )، وابن هشام يف (677ص: اجلين الداين)كَّلم أيب حيان املتقدِّم نقله كلٌّ من املرادي يف : أقول
. كيما يسجد: ؛ أي"فيذهب كيما، فيعود ظهره طبقاً واحداً : "، ولفظ احلديث عندمها(7/611: اللبيب

ويبقى من  : "... ، وفيه(727-5/791": )صحيح البخاري"هو من حديث طويل يف كتاب التوحيد من و 
 ".كان يسجد هلل رايًء ومسعًة؛ فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقاً واحداً 

على ( 77/611: فتح الباري)قد ثبت يف احلديث، إال أن ابن حجر عقاب يف " يسجد"ويَّلحظ أن لفظ 
أنه وقع يف هذا املوضع " املغين"ذكر العَّلمة مجال الدين بن هشام يف : "قال وهو يشرحهرواية احلذف، ف

وكأنه وقعت له نسخة سقطت منها هذه اللفظة، لكنها اثبتة " ... يسجد"جمردة، وليس بعدها لفظ " كيما"
كَّلم ابن ، و "ما"، حبذف "كي يسجد"يف مجيع النسخ اليت وقفتخ عليها، حىت إن ابن ابطل ذكرها بلفظ 

 ".هشام يوهم أن البخاري أورده يف التفسري، وليس كذلك
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 -هنع هللا يضر  -قول عروة بن الزبري (: 632ص: ارتشاف الضرب)ومما نقلته األستاذة من  - 321ص

 ".لقد ابتغيت ، لئن أتيت لقد عافيت، ولئن أخذت[27]ليمنك"
: غريب احلديث)ورواه أبو عبيد يف ". ليمنك، لئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت: "الصواب

شرح )، و(2/666: صحاح اجلوهري)والقول يف . يف املوضعني..." لئن كنت : "، بلفظ(4/419
وقال الزخمشري يف . (457ص: اجلين الداين، للمرادي)، و(ب خمطوط759الورقة : التسهيل، البن مالك

 !(.قال ذلك حني أصابته األكلة يف رجله، فقطعت رجله فلم يتحرك(: "3/631: الفائق)كتاب 
 - 321أعين ص -يف موضعني من هذه الصفحة ( ب635ص: االرتشاف)نقلت األستاذة من  -321ص

قاتل يف سبيل هللا، فنعطي غريه الها هللا ذا، ال يعمد إىل أسلة من أسلة هللا ي: "-هنع هللا يضر  -قول أيب بكر 
وأظنه ". إىل أسد من أسد هللا(: "723ص: شواهد التوضيح)ويف (: "ب675)، مث قالت يف احلاشية "سلبه

 ".هو الصحيح
وما . [21]"االرتشاف خمطوٌط، وفيه الكثري من التحريف والتصحيف: "لقد صراحت األستاذة أن: أقولخ 

دام كذلك؛ فإن إثبات احلديث مرتني بصورته احملرافة خيالف املنهج الذي أعرفه عنها يف تصويب النصوص 
 .عند التحقيق

، 4/773)، ورواه البخاري يف "723ص: شواهد التوضيح"صحيحاً من ( 652ص)واحلديث نقلْتهخ يف 
فيعطيك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ال يعمد إىل أسد من أسد هللا، يقاتل عن هللا ورسوله الها هللا إذاً : "، بلفظ(9/752و

 ".سلبه
واعجباً لك اي ابن : "-هنع هللا يضر  -، قول عمر (373ص": )االرتشاف"ومما نقلته من خمطوطة  -323ص

 ".العاص
، ورواه (671ص: توضيحشواهد ال)، نقًَّل من (314ص)، وقد ورد صحيحاً يف "اي ابن عباس: "الصواب

 (.7/32، و3/729: صحيحه)البخاري يف 
 .[25]"ليس شبيه بعلي -ملسو هيلع هللا ىلص  -أليب، شبيه ابلنيب : "ومنه -353ص

أبيب، شبيه ابلنيب، : "بلفظ( 32ص: د التوضيحشواه)احتجا به ابن مالك يف . هنع هللا يضر -هذا القول أليب بكر 
 (.9/33: صحيحه)، وهو املوافق لرواية البخاري يف "ليس شبيه بعلي

 
                                                        (6) 

بب وانتقل بعد هذا إىل بيان األحاديث اليت طرأ على ألفاظها التحريف عند االقتباس من املصادر، أو بس
عدم قيام األستاذة احلديثي بتصحيح املسوادات  -على ما أرى  -ومردُّ ذلك . الطباعة، وهو الغالب فيها
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، ولو اتبعت التصحيح ملا فاهتا مثل ما سأنبه عليه؛ (بريوت)بنفسها؛ لبعد الشقة بينها وبني مكان الطبع 
 :وفيما أييت البيان

 ((.هللالست بنيبء هللا، ولكنين نيب : ))حديث – 43ص
اشتقاق أمساء "، ويف كتاب (716ص)، ويف (75السطر )كما ورد يف الصفحة نفسها ( ولكين: )الصواب

 .، وعنه نخقل النص(912ص: )، للزجاجي"هللا احلسىن
: بلفظ( 713ص)، وتكرر يف "ال يرحم هللا هذا، هذا أذكرين آايت قد كنتخ أنسيتهن: "حديث – 17ص

ت معناه، والصحيح حذف "يرحم"قبل " ال: "قد زيد يف احلديثو ((. كنتخ قد أنسيتهن)) ...  ؛  "ال"؛ فغريا
، ((يرمحه هللا: ))، بلفظ(2/635: )واحلديث رواه البخاري(. 7/29: معاين القرآن، للفراء)كما ورد يف 

 .، مع اختَّلف يف بعض األلفاظ((رمحه هللا: ))، بلفظ(7/943: مسلم)و
وقد هودي الرجل يهادي مهاداًة، إذا  : "قول ابن جين( 7/57: احملتسب)نقلت األستاذة من  -746ص

، وتكرر احلديث يف "مرا بنا يهادي بني اثنني: كان حوله من ميسكه ويهديه الطريق، ومنه قوهلم يف احلديث
 (.712ص)

 .ابأللف يف آخره يف املوضعني، وهو موطن االستشهاد" يهادى: "الصواب
 ((.، يهادي بني رجلني[71]فإذا رجٌل آدم سبط الشعر: ))... (317ص)ومثل هذا التصحيف حدث يف 

، ومنه (757ص: شواهد التوضيح)، و(4/613: صحيح البخاري)ابأللف؛ كما يف (( يهادى))والصواب 
 .نخقل النص

 ".ونكحت سعد رجَّلً سرايً : "[77]حديث أم رزع -717و 721ص
، ويف املصادر اليت ذكرهتا (76ص: )للزخمشري" احملاجاة"كما ورد يف ..." ونكحت بعده "الصواب 

 .عند تصحيح احلديث( 311)األستاذة يف احلاشية 
 ".يء بدء؛ فإين أمحد هللاأما ابد: "حديث زيد بن اثبت -664، و711، و721ص

: البن يعيش" شرحه"، و(77ص: )، للزخمشري(املفصال"؛ كما يف [76]... "أما ابدئ : "الصواب
(4/766.) 

وضعني، والصواب يف امل(( يغانّ ))؛ ثبت بتضعيف نون ((إنه ليغاّن على قليب: ))حديث -712و 725ص
لسان "، و(7/373: األمايل الشجرية)، ويف (666ص": )ابن الشجري"ختفيفها؛ كما ورد يف كتاب 

 (.73/372(: )غني)، "العرب
 ".اي دنيا إين تعرضت، المان حينك: "-هنع هللا يضر  -قول علي  -711و 771ص

 (.7/679: األمايل الشجرية)، و(666ص": )ابن الشجري"؛ كما يف كتاب ..."اي دنيا إيلا : "الصواب
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 ".من مل يستطع منكم الباءة؛ فعليه ابلصوم: "حديث -775ص

، 771ص)وقد ذكر صحيحاً يف . حبذف الباء، وهو موطن االستشهاد(( فعليه الصوم: )) ... الصواب
 (.717و

 ".كاد الفقر أن يكون عيباً : "تكرر يف هذه الصفحة حديث -775ص
، (6/927: اإلنصاف)، و(616، و717، و774ص)، كما ورد يف ((أن يكون كفراً : ))الصواب

 (.717ص: شواهد التوضيح)و
 ".املؤمن َمْن أيكل يف مًِّعى واحدة: "حديث -714ص

، البن "املذكر واملؤنث"، ويف كتاب (771ص)كما جاء يف " من"، حبذف ...((املؤمن أيكل : ))الصواب
 (.317ص: )األنباري

 ".أياتكنا صاحبة اجلمل األديب، ختريج فتنجها كَّلب احلواب ليت شعري،: "حديث -719ص
يَده" املخصص"، ويف (737ص)، وهو الوارد يف "فتنبحها: "الصواب ورواه أمحد يف (. 7/27: )البن سِّ

 !".كيف إبحداكن تنبح عليها كَّلب احلواب؟: "، بلفظ(2/96: املسند)
 ".الثراثرون املتفيقهون: " ... حديث -671، و712ص

شرح )، و(6/755: املنصف)، ويف (624، و724، و741ص)، وهو الوارد يف "املتفيهقون: "الصواب
 (.3/7: املفصال

 ".تقله [73]رأيت الناس أخرب: "قول أيب الدرداء -711ص
 (.3/96: شرحه)، و(47ص: املفصال)، ويف (666، و727ص)كما ورد يف ...". وجدت "الصواب 

 ".أي رجل فيكم سَّلم؟: "حديث -752ص
 (.17ص: أمايل السهيلي)؛ كما ورد يف "ابن سَّلم: " ... الصواب

أمايل )؛ كما ورد يف ..."إن يل عشرة : "الصواب". إن يل عشٌر من الولد: "قول الرجل -755ص
 (.11ص: السهيلي

 ((.حبواً ألتومها لو : ))حديث – 617ص
 (.57ص: أمايل السهيلي)، ويف (611ص)بزايدة الواو؛ كما ورد يف (( ألتومها ولو حبواً ))الصواب 

 ".شنت الكفني: "-صلى هلل عليه وسلم  -جاء يف صفة النيب  -616ص
 (.6/25: أمايل القايل)، و(771ص: أمايل السهيلي)ابلثاء املثلثة، كما ورد يف .." شثن : "الصواب

 ...((.إن َيكخْنهخ فلن تسلخط عليه : ))-هنع هللا يضر  -عمر  قول -691ص
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: ، ومسلم(4/12، و6/776: )وهي رواية البخاري. ، بفتح الَّلم ال كسرها((تسلاط عليه: )) ... الصواب
 (.61ص: شواهد التوضيح"، و(4/6644)

 ...".فضل الصَّلة ابلسؤال، على الصَّلة بغري سؤال : "حديث -691ص
(. 917ص: شرح عمدة احلافظ"؛ كما يف "ل الصَّلة ابلسواك، على الصَّلة بغري سواكفض: "الصواب

 (.54ص: شواهد التوضيح)، نقًَّل عن "موقف النحاة"من ( 611ص)وجاء احلديث غري حمراف يف 
 ...".انتدب هللا ملن خرج يف سبيله، إال خيرجه إال إمياٌن يب : ))حديث -621ص

 (.7/77: صحيح البخاري)، و(37ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف ((مياٌن يبال خيرجه إال إ: )) .. الصواب
 ".وبرمة على النار -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودخول رسول هللا : "-اهنع هللا يضر  -قول عائشة  -625ص

 -، (671، ص7/77: صحيح البخاري)، و(64ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف ..."ودخل "الصواب 
 ".يعطي عن الكبري والصغري، حىت إن كان يعطي ملن بين -هنع هللا يضر  -فكان ابن عمر : "- هنع هللا يضر -قول انفع 
 (.6/799: صحيح البخاري)، و(91ص: شواهد التوضيح)، كما يف "يعطي عن بين"... الصواب 

 ((.ال وريت، وال تليت: ))ومنه -679ص
وهو من كَّلم امللكني يف حديث القرب، ، (79ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف ...((ال دريت : ))الصواب

 .ملسو هيلع هللا ىلص -، عن النيب (771، و6/711: )الذي أخرجه البخاري يف
 ".أخذه ما قدم وحدث: "ومنه -679ص

ولفظه يف . هنع هللا يضر -، وهو من كَّلم أيب موسى (77ص: شواهد التوضيح)، كما يف "وما حدث"... الصواب 
 ".فأخذين ما قدم وما حدث(: "4/414: مسند اإلمام أمحد)

 ".فجعل كلما جاء ليخرج رمي فيه حبجر: "حديث -672ص
، 6/761: صحيح البخاري)، و77ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف "رمي يف فيه حبجر"... الصواب 

 (.3/74و
 ".فما جعل يشري بيده إىل انحية من السماء إال انفرجت: "قول أنس -672ص

 (.6/35: صحيح البخاري)، و(71ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف "تإال تفراج: "... الصواب
شواهد )؛ كما يف "وهذان وهذا: " ... ، الصواب..."إين وإايك، هذان وهذا : "حديث -617ص

 (.51ص: التوضيح
 ".همعاقدي أخزخر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كانوا يصلون مع رسول هللا : "-مهنع هللا يضر  -الصحابة [ بعض]قول  - 614ص

، ومل يضبط (6/75، و7/752: صحيح البخاري)وهو يف . ابسكان الزاي ال ضمها" أخْزرهم: "... الصواب
 (.771ص: شواهد التوضيح)اللفظ يف 



 
 ...".كنت وأبو بكر عمر : يقول -ملسو هيلع هللا ىلص  -كنت أمسع رسول هللا : "-هنع هللا يضر  -قول على  -614ص

 (.9/76: صحيح البخاري)، و(776ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف "عمروأبو بكر و : " ... الصواب
 ".فهل أنتم اتركوين؟: "لليهود –ملسو هيلع هللا ىلص  -قول النيب  -619ص

: شواهد التوضيح)، ويف (السطر األخري)؛ كما ورد يف الصفحة نفسها، "صادقوين؟: " ... الصواب
 (.7/711: صحيح البخاري)، و(771ص
 ".ملا فتح هذين املصرين أبو عمراً : "-هنع هللا يضر  -ن عمر قول اب -612ص

" فختح"وجاء لفظ (. 6/791: صحيح البخاري)، و(775ص: شواهد التوضيح)كما يف " عمر: "الصواب
 (.ب45)، وهو حتريٌف نبهت عليه األستاذة يف احلاشية رقم "شواهد التوضيح"بصيغة املبين للمجهول يف 

 .بصيغته الصحيحة كما فعلت يف بعض املواطن من الكتابوكان األحسن أن تثبته 
 ".حني يتكلم -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسعت أذاني، وأبصرت عيناي رسول هللا : "قول أيب شريح اخلزاعي -612ص

(: 1/73: صحيح البخاري)، واللفظ يف (761ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف "حني تكلم".... الصواب 
 ".ملسو هيلع هللا ىلص -يناي حني تكلم النيب مسعت أذاني، وأبصرت ع"

 ...((.إنك إن تركت ولدك : ))حديث -615ص
 ...((.إنك إن تركت َوْلَدك : ))317ويف ص

: ، ومل يضبط اللفظ يف تركت ولدك(1/717: صحيح البخاري)ابلفتح، كما يف (( َوَلَدك))الصواب 
 (.733ص
 ".عنه نتوضاً يف إانء واحد -ملسو هيلع هللا ىلص  -ين أان ورسول هللا لقد رأيتخ : "-هنع هللا يضر  -قول حذيفة  -656ص

 (.743ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف "نتوضأ من إانء واحد -ملسو هيلع هللا ىلص  -لقد رأيتخين أان ورسول هللا : "الصواب
 ".سيع: "ويف نسخة أيب ذر - 654ص

 .و تصحيٌف واضحٌ ؛ وه(793ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف "سبع: "الصواب
 ".وإايي ونـَْعم ابن عوف: "-هنع هللا يضر  -قول عمر  -659ص

 (.4/17: البخاري)، و(791ص: شواهد التوضيح)بفتح العني؛ كما يف " ونـََعم: "الصواب
 ".إنك تبعثنا، فتنزل بقوم ال يقروان: "-هنع هللا يضر  -قول عقبة بن عامر  -651ص

 (.3/723: صحيح البخاري)، و(771ص: التوضيح شواهد)؛ كما يف "فننزل: "الصواب
 ".لو أخذت اخلمر غوث أمتك: ".... -عليه السَّلم  -قول جربيل  - 655ص

 .ابلتاء املثناة، وهو تصحيٌف ظاهرٌ " غوت: "... الصواب
 (.7/739، و2/714: البخاري)، و(771ص : شواهد التوضيح: )ينظر



 
 ". وهو شاكِّيملسو هيلع هللا ىلص: "-اهنع هللا يضر  -قول عائشة  -311ص

: ، ورواية البخاري(712ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف "وهو شاكِّي -ملسو هيلع هللا ىلص  -صلى رسول هللا : "الصواب
 ".يف بيته وهو شاكِّي -ملسو هيلع هللا ىلص  -صلى رسول هللا : "هي( 19، و6/92، و7/727)

 ...((.ة كل سَّلمي من الناس عليه صدق: ))حديث -317ص
: البخاري)، و(757ص: شواهد التوضيح)ابأللف يف آخره؛ كما يف ...(( كل سَّلمى : ))الصواب

 (.4/21، و3/636
 ".بثمرة مسقوطة -ملسو هيلع هللا ىلص  -مر النيب : "-هنع هللا يضر  -قول أنس  -316ص

 (.3/27: يالبخار )، و(759ص: شواهد التوضيح)ابلتاء املثناة؛ كما يف " بتمرة: "الصواب
 ".إين أرى لو مجعت هؤالء على قاريء واحد:"-هنع هللا يضر  -قول عمر  - 313ص

، وهو من أخطاء (9/675: صحيح البخاري)، و(614ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف "قارئ: "الصواب
 .الطبع، وتقدم التنبيه على مثله

 ...".ولو مت مت على : "ملن مل يختم الركوع والسجود -هنع هللا يضر  -قول عمر  -314ص
 (.7/751: البخاري)، و(671ص: شواهد التوضيح)كما يف   -هنع هللا يضر  -الصواب أنه من قول حذيفة 

 .[74] "مث مل يلبث أن مات: مث مه؟ قلت: قول احلجاج لليلى األخيلية: "319ص
 (.7/11: أمايل القايل)، و(679ص: شواهد التوضيح)؛ كما يف ..."مث مل : قالت... : "الصواب

 ((.لقد كان َمْن قبلكم ليمشط مبشاط من احلديد: ))احلديث -317ص
صحيح )، و(726ص: شواهد التوضيح)، كما يف ((من))، بدون ((مبشاط احلديد: ))... الصواب
 (.97 – 9/92: البخاري

 ".بينا أان مع عائشة جالستان": قول أم رومان -315ص
 (.4/713: صحيح البخاري)، و(57ص: يف شواهد التوضيح)كما " بينما: "الصواب

 ".أبيب مسعته: "-اهنع هللا يضر  -قول أم عطية  -376ص
 (.755ص: شواهد التوضيح)، و(99ص: أمايل السهيلي)إىل ( 717)أحالت األستاذة يف احلاشية رقم 

، اتفاقاً مع لفظ "أبيب نعم: "نت املصدر األول، وأما الرواية يف املصدر الثاين فهيليس يف م" مسعته"ولفظ 
 .، وهي الصحيحة(7/19)البخاري 

 .[79]((واشرتطي هلم الوالء، الذين أسلموا للذين هادوا: ))احلديث -363ص
 :اهدانالصواب أهنما ش
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؛ نقًَّل ((اشرتطي الوالء هلم: ))، بلفظ(772ص)ذكرته األستاذة يف ((. واشرتطي هلم الوالء: ))حديٌث هو
: ، بلفظ(3/631: صحيح البخاري)من مقدمة احملقِّق، وهو يف ( 7/13: )للنحاس" إعراب القرآن"من 
 ((.واشرتطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن اعتق))

َا النابِّيُّوَن الاذِّيَن َأْسَلمخوا لِّلاذِّيَن }: -ىل تعا -وآيٌة من قوله  إِّانا َأنـَْزْلَنا التـاْورَاَة فِّيَها هخًدى َونخوٌر حَيْكخمخ هبِّ
على الذين : أي". على"عىن الَّلم مب: وقيل(: "3/45: البحر احمليط)قال أبو حياان يف . [72]{َهادخوا
 ".هادوا

، كما ورد يف الصفحة نفسها ((واملعرت: ))الصواب((. وأطعم القانع واملعتد: ))...احلديث -361ص
 .السطر
 وبعـد،

موقف النحاة من االحتجاج ابحلديث "فهذه حواٍش على كتاب األستاذة الدكتورة خدجية احلديثي، املرتجم بـ 
ح حقيقة بعض النصوص اليت استفادت منها يف املناقشة وتصويب ، أردتخ من تسجيل"الشريف ها أن أوضِّّ

اآلراء، وهي نصوٌص منقولة من كتب مل يتهيأ لبعضها حتقيق علمي أو طباعة موفقة؛ فبدا أثر ذلك على 
 .بعض فقرات البحث

الكبري، فما أان  وليس بغريب أن يستدرك تلميٌذ على أستاذه، وأن جيلي ما قد غِّني على عباراٍت من كتابه
 .فيما ذهبتخ إليه إال مقتٍف خبطى األستاذة، وآخٌذ بتوجيهها

وأود أن أشري يف اخلتام إىل أن اجلهات اليت تتوىل إخراج الرتاث العريب اإلسَّلمي ونشره، هلي أوىل إببرام أمر 
اقي سليماً من اخلطأ، نصوصه، واالهتمام مبا يقدم الوسع لتَّليف أخطاء الطبع، حىت حنافظ على املطبوع العر 

 .وألجل أن يكون ابحثوان يف حرز من غمز من ال يعرف قدرهم من الناس

 :ادرــــصــــــامل                            
 .7579ابن الشجري ومنهجه يف النحو، الدكتور عبداملنعم أمحد التكرييت، بغداد  -
 .7574الدكتور عبداحلسني املبارك، النجف : اشتقاق أمساء هللا احلسىن، الزجاجي، حتقيق -
 .7577الدكتور زهري غازي زاهد، بغداد : إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، حتقيق -
 .7562األمايل، أبو على القايل، دار الكتب املصرية  -
 .7571دمحم إبراهيم البنا، مطبعة السعادة، : أمايل السهيلي، حتقيق -
 .هـ7345األمايل الشجرية، ابن الشجري، حيدر آابد الدكن  -
دمحم حميي الدين عبداحلميد، الطبعة : أو الربكات ابن األنباري، حتقيق... إلنصاف، يف مسائل اخلَّلف ا -

 .7527الرابعة، القاهرة 
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 .هـ7361البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، القاهرة  -
 .7572طه حمسن، املوصل : اجلين الداين، يف حروف املعاين، املرادي، حتقيق -
 .7596دمحم فؤاد عبدالباقي، القاهرة : قيقسنن ابن ماجه، حت -
 .املطبعة املصرية ابألزهر". بشرح السيوطي"سنن الناسائي  -
شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ابن مالك، خمطوطة مكتبة عاطف أفندي إبستانبول، رقم  -

6453. 
 :شواهد التوضيح والتصحيح، ملشكَّلت اجلامع الصحيح، ابن مالك -
 .7597دمحم فؤاد عبدالباقي، القاهرة  طبعة -أ

 (.742ص)، (127ف )خمطوطة مكتبة األوقاف العامة يف بغداد، رقم  -ب
 

 .7577عدانن الدوري، بغداد : شرح عمدة احلافظ، وعخداة الَّلفظ، ابن مالك، حتقيق -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أخذ طريقة إىل النشر يف جملة اجملمع العلمي العراقي، بعد موافقة جلنة اجمللة على نشره [7]
ء القرن اخلامس صنف بطلب من وزارة الثقافة واإلعَّلم مبناسبة احتفال قطران العراقي احلبيب ببد [6]

شواهد "، قبل صدور التنبيهات على األخطاء الواقعة يف 7517عشر اهلجري، وطبع يف بريوت عام 
 ":".التوضيح

شت ويضاف إليها صفحات أخرى ذكر فيها ابن مالك ونوق(. 377-635ص": )موقف النحاة" [3]
 .آراؤه

 .أحكم إليه ابلصواب: أي [4]
 (.777ص": )شواهد التوضيح"مقول القول هو عنوان من وضع حمقِّق  [9]
 (.647ص": )موقف النحاة" [2]
وضعت األستاذة تسلسَّلت عددايت للعنواانت، وسردت بعد كل عنوان ما يشتمل عليه من  [7]

 ...".أ ب ت "ء أحاديث، مرقِّّمة إايها حبروف اهلجا
 (.26ص":": )شواهد التوضيح"ويقابل بـ (. 676ص": )موقف النحاة" [1]
 (.746ص": )يحشواهد التوض"مقول القول عنوان زاده حمق  [5]
 (.656ص": )موقف النحاة" [71]
 (.731ص ": )شواهد التوضيح"ويقابل بـ (. 657ص": )موقف النحاة" [77]
 .وما بعدها( 767ص": )شواهد التوضيح"ويقابل بـ (. 9اهلامش )، (617ص": )موقف النحاة" [76]
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وهو ال جيمع املسائل اليت (. 77ص": )هد التوضيحشوا"إىل هنا ينتهي العنوان الذي زاده حمقق  [73]
 .أورد ابن مالك األحاديث من أجلها

 (.376ص": )موقف النحاة" [74]
 (.672ص": )لنحاةموقف ا" [79]
 .71/53: سورة الكهف [72]
 (.11-75ص": )شواهد التوضيح" [77]
 (.672ص": )موقف النحاة" [71]
، وهو "فَعلَِّقت األعراب يسألونه: )والذي يف املخطوطات(. 71ص": )شواهد التوضيح"مطبوعة  [75]

 .الصواب
 (.11ص": )شواهد التوضيح" [61]
 (.15ص": )شواهد التوضيح"هذا عنوان البحث الذي زاده حمقق  [67]
 (.671 – 677ص": )موقف النحاة" [66]
ولنعم (: "613ص)ويراجع أيضاً كَّلم األستاذة على قول امللك (. 51ص": )شواهد التوضيح" [63]

شواهد "، ويقابل بـ "ذين لهمل أت: "، و"بلغنا أنك تصليهما(: "651ص)وعلى قول الصحابة ". اجمليء جاء
 (.777)و ( 771ص": )التوضيح

 (.712ص": )شواهد التوضيح"، ويقابل بـ (311ص": )موقف النحاة" [64]
، فانتقل النظر إىل عنوان "شواهد التوضيح"احلديثان سقط عنواهنما، على حسب وضع حمقق  [69]

البحث الذي يليه، فجعل هلما، مث قدم الذي يليه فوضع مكانه، وهكذا حدث ارتباط يف عنواانت البحث 
عد ب( 759ص)، واخلامس والستني الذي سقط من (751ص)، والرابع والستني (712ص)الثالث والستني 

 .السطر الثالث، ولو تخرك املنت دون تزيُّد ملا حدث هذا االضطراب
 (.751ص": )شواهد التوضيح"وسقطت نسبته إليها من مطبوعة  -عائشة اهنع هللا يضر  -من كَّلم  [62]
 (.751ص": )شواهد التوضيح"، ويقابل بـ (317- 311ص": )موقف النحاة" [67]
يل ما بعدها، كما املخففة، وإمنا تلزم ات" إن"جواز؛ ألن الَّلم مل تدخل على خرب " خرب إن"يف قوهلا  [61]

 (.91ص)عرب ابن مالك 
 (.91": )شواهد التوضيح"، ويقابل بـ (376ص": )موقف النحاة" [65]
 .، وتكرر التنبيه على ذلك يف أسفل الصحفة(671ص)": موقف النحاة" [31]
 (.54ص": )شواهد التوضيح"، ويقابل بـ (611 – 675ص": )موقف النحاة" [37]
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شواهد "، ويقابل بـ (713)، اهلامش (377ص)، وتكرر التنبيه يف (611ص": )موقف النحاة" [36]
 (.54ص": )التوضيح

شواهد : "وينظر. حتريف" فإايي(: "645ص": )موقف النحاة"ويف كتاب . 6/41سورة البقرة  [33]
 (.69ص": )حالتوضي

 (.737)، احلاشية (645ص": )موقف النحاة: "وينظر. 7/9سورة الفاحتة  [34]
 (.714ص": )شواهد التوضيح" [39]
 (.73)، احلاشية (311ص": )موقف النحاة" [32]
 (.336 – 337ص": )موقف النحاة" [37]
. كما يف املخطوطات". ومن"، والصواب (75ص": )شواهد التوضيح"كذا وردت يف مطبوعة  [31]

 (.647ص": )موقف النحاة: "وينظر
 (.641ص ": )موقف النحاة" [35]
 (.621ص ": )موقف النحاة" [41]
 .وما بعدها( 34ص": )شواهد التوضيح" [47]
 (.679-674ص": )النحاة موقف" [46]
 (.79ص": )شواهد التوضيح" [43]
 (.655ص": )موقف النحاة" [44]
 (.311ص": )موقف النحاة" [49]
 (.716ص": )شواهد التوضيح" [42]
ن كتاب ابن مالك حيتوي على مئتني وسبعة وأربعني حديثًا، أ( 646ص)ذكرت األستاذة يف  [47]

 .واالستقراء أظهر أنه حيتوي على مئتني وواحد وستني حديثاً، ما عدا املكرر
 (.73ص": )موقف النحاة" [41]
 (.77ص": )شواهد التوضيح"عن  [45]
 (.64ص": )شواهد التوضيح"عن  [91]
 (.747ص": )يحشواهد التوض"عن  [97]
 (.726ص": )شواهد التوضيح"عن  [96]
 (.725ص": )شواهد التوضيح"عن  [93]
 (.712ص": )شواهد التوضيح"عن  [94]
 (.752ص": )شواهد التوضيح"عن  [99]
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 (.755ص": )شواهد التوضيح"عن  [92]
 ".بعثت به أم عطية: " ... ، وفيه(614ص": )شواهد التوضيح"عن  [97]
 (.615ص": )شواهد التوضيح"عن  [91]
 (.671ص": )شواهد التوضيح"عن  [95]
 (.99ص: )، للزجاج"ما ينصرف وما ال ينصرف"عن كتاب  [21]
 .البن جين( 7/346: احملتسب)، و(6/713: املنصف)عن  [27]
 (.666ص: )للدكتور عبداملنعم التكربيت" ابن الشجري ومنهجه يف النحو"عن كتاب  [26]
 .عن املصدر السابق [23]
 (.3/411": زلل"القاموس احمليط، . )أسداها: أزل النعمة [24]
 (.9/29: شرح املفصل، البن يعيش)عن  [29]
 .79/66سورة القيامة  [22]
، رمست "ال مينك: "، وأرى أن الكلمة هي"نكال يه"نبهت األستاذة على أن الرسم يف املخطوطة هو  [27]

 .مهزهتا وصل، فيجوز إثباهتا يف اخلط دون اللفظ" أمين"امليم كاهلاء، وإثبات األلف بعد الَّلم صحيح؛ ألن 
 (.326ص": )موقف النحاة" [21]
 (.97-91ص)حملمد خري احللواين، " أصول النحو العريب"من  [25]
عر"ضبط لفظ  [71]  .، والصواب فتحها"موقف النحاة"بكسر العني يف " الشِّّ
 .تصحيٌف واضح. أم رزع(: 721ص ": )موقف النحاة"يف  [77]
وهو من أخطاء ، "يء"اطرد رسم اهلمزة املتطرفة املكسور ما قبلها منفردة بعد الياء على شكل  [76]

 ".ئ"الطبع، والصواب أن ترسم على كرسي الياء اخلالية من النقط، على شكل 
 .ال قطعها" اخرب"الصواب وصل مهزة  [73]
؛ ألنه ورد يف كتاب "كَّلم العرب"، وأرى أن موضعه هو "احلديث الشريف"أدرجته األستاذة يف  [74]

 .األدب، ومل يروه احملدثون يف كتبهم، شأنه شأن أية عبارة أو مثل يستشهد به النحاة واللغويون
إهنا : وقال الكوفيون(: "649ص: ارتشاف الضرب)خوٌذ من كَّلم أيب حيان على معاين الَّلم يف مأ [79]

الذين اسلموا ". "واشرتطي هلم الوالء"ويف احلديث " ... خيرون لألذقان: "قال تعاىل". على"تكون مبعىن 
 ".للذين هادوا

 .9/64سورة املائدة  [72]
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