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ABSTRACT
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and the best of
prayers and peace be upon our master Muhammad, the faithful
prophet of mercy, and upon his pure and virtuous family, and his
brightened companions, may Allah be pleased with all of them all,
and those who follow them in goodness until the Day of Judgment.
As for after....
Talking about the lexical industry and the construction of the
hadith text is one of the most important tasks and stresses the duties
of those who want to revive the Arabic drawings after they are
studied and to show their features and beauties after their
obliteration. However, the considered introduction to any lexical
treatment and editing must be preceded by making an effort to
rescue the texts and verbal contexts from the clutches of idleness
and forgetfulness, and the claws of correction, distortion and
alteration as possible, because the realization of attention and ideas
in analyzing texts and comparing each other does not work; If the
confidence in those texts is non-existent, as if the editor or
researcher did not verify the correctness of the words and their
proof from their users in the way he reached; Because the meanings
are shades of words, and it was said in the past: When does the
shadow straighten and the stick is crooked.
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التصحيف عند المحدثين وأثره في بناء النص الحديثي – دراسة تطبيقية –
أ.م.د .ميند عبدالستار جميل

قسم الحديث وعمومو  ,كمية العموم اإلسالمية  ,جامعة تكريت ,صالح الدين ,العراق.

الخالصة:

الحمد هلل رب العالميف  ،كافضؿ الصالة كاتـ التسميـ عمى سيدنا محمد نبي الرحمة االميف  ،كعمى آلو

الطيبيف الطاىريف كأصحابو الغر المحجميف رضكاف اهلل عمييـ اجمعيف  ،كمف تبعيـ بإحساف الى يكـ الديف .

أما بعد ....

فإف الحديث عف الصناعة المعجمية كبناء النص الحديثي  ،مف أىـ الميمات كآكد الكاجبات عمى مف
بعد ً
ً
انطماسيا  ،كيقيـ االسانيد المتينة لالحاديث
يريد إحياء رسكـ العربية بعد إندراسيا كاظيار معالميا
كمحاسنًيا ى

النبكية الشريفة كمتكنيا كاالحكاـ العممية المستنبطة منيا كمعالجتيا ؛ إال أف ِّ
المقد ىمة المعتبرة ألم معالجة كتحرير
معجمي يجب أف تيسبؽ ببذؿ الجيد في استًنقاذ ُّ
النصكصً كالسياقات المفظية مف براثف الخمكؿ كالنسياف،
كمخالب التصحيؼ كالتحريؼ كالتغيير كالتبديؿ بحسب اإلمكاف،

ألف إعماؿ األنظار كاألفكار في تحميؿ

النصكص كمقارنة بعضيا ببعض ال ييجدم نفعا؛ إف كانت الثقة بتمؾ ُّ
ككأف المحرر أك
النصكص معدكمة ،
ٌ
الباحث لـ يتكثؽ مف صحة األلفاظ كثبكتيا عف مستعممييا عمى الكجو الذم كص ىؿ إليو؛ ألف المعاني ظالؿ
ِّ ُّ
العكد أعك يج .
لأللفاظ كقد قيؿ قديما :متى ىيستقيـ الظؿ ك ي

الكممات الدالة :التصحيؼ ،المحدثيف ،األثر ،بناء النص ،الكتب كالمصنفات .
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المقدمة
الحمد هلل رب العالميف  ،كافضؿ الصالة كاتـ التسميـ عمى سيدنا محمد نبي الرحمة االميف

 ،كعمى آلو الطيبيف الطاىريف كأصحابو الغر المحجميف رضكاف اهلل عمييـ اجمعيف  ،كمف تبعيـ
بإحساف الى يكـ الديف .

أما بعد ....

اىمية البحث :إف الحديث عف الصناعة المعجمية كبناء النص الحديثي  ،مف أىـ الميمات
ً
كآكد الكاجبات عمى مف يريد إحياء رسكـ العربية بعد إندر ً
بعد
اسيا كاظيار معالميا
كمحاسنًيا ى
ً
انطماسيا  ،كيقيـ االسانيد المتينة لالحاديث النبكية الشريفة كمتكنيا كاالحكاـ العممية المستنبطة
ِّ
المقد ىمة المعتبرة ألم معالجة كتحرير معجمي يجب أف تيسبؽ ببذؿ
منيا كمعالجتيا ؛ إال أف
الجيد في استًنقاذ ُّ
النصكصً كالسياقات المفظية مف براثف الخمكؿ كالنسياف ،كمخالب التصحيؼ
كالتحريؼ كالتغيير كالتبديؿ بحسب اإلمكاف ،ألف إعماؿ األنظار كاألفكار في تحميؿ النصكص

كمقارنة بعضيا ببعض ال ييجدم نفعا؛ إف كانت الثقة بتمؾ ُّ
ككأف المحرر أك
النصكص معدكمة ٌ ،
كصؿ إليو؛ ألف
الباحث لـ يتكثؽ مف صحة األلفاظ كثبكتيا عف مستعممييا عمى الكجو الذم
ى
ِّ ُّ
العكد أعك يج؟! .
المعاني ظالؿ لأللفاظ كقد قيؿ قديما :متى ىيستقيـ الظؿ ك ي
مشكمة البحث :ظف بعض المحققيف أف ظاىرة التصحيؼ كالتحريؼ خاصة بالمخطكطات،
كالمؤلفات القديمة ،كىذا ظف غير صحيح ،فيذه الظاىرة تشيع بيف المحققيف  ،كالكتاب في

العصر الحديث ايضان ،ك كاف جيؿ القائميف عمى الطباعة بالمغة العربية كقكاعدىا كراء انتشارىا،
باإلضافة إلى إىماليـ مراجعة البركفات النيائية لمطباعة ،كبعضيـ ينيب عنو مف يقكـ بيذه

المراجعة ممف ال خبرة ليـ بالمغة كاألسمكب ،كصكر التصحيؼ كالتحريؼ في المؤلفات الحديثة

كثيرة ال تحصى كال تعد  ،كتحتاج إلى بحكث كليس إلى بحث كاحد  ،كىذه االسباب اعطت
جدية لممكضكع.

خطة البحث  :جاء ىذا البحث بتعريؼ التصحيؼ في المغة ك االصطالح عند المحدثيف  ،كبياف
كجو العالقة بيف التصحيؼ كالتحريؼ كاشكاليتو  ،كالكقكؼ عمى اسبابو كانكاعو الخطية كفكائدىا

االشتقاقية  ،كما فيو مف اقساـ  :كتصحيؼ اإلسناد ،ك تصحيؼ اٍل ىمتٍف  ،ك تصحيؼ البصر ،ك
تصحيؼ السمع  ،ك تصحيؼ المفظ  ،ك تصحيؼ المعنى دكف المفظ  ،كتحميؿ أثرىا في فيـ
النص كاستنباط االحكاـ  ،ثـ ذكرت اقكاؿ العمماء في حكـ التصحيؼ  ،كطرؽ مكافحتو
كاصالحو  ،كاشرت الى اثر ىذه الظاىرة في تطكر حركة التصنيؼ كالتأليؼ في ىذا النكع عند

المحدثيف  ،الختـ رحمتي البحثية بأىـ النتائج التي تكصمت الييا كافدتيا.
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المبحث األول :تعريف التصحيف لغة و اصطالحا
أوال  :تعريف التصحيف لغة

جاء في معاجـ المغة بياف لمعنى كداللة االشتقاؽ لمتصحيؼ مف جذر الكممة (صحؼ) كىي:

المصحؼ؛ كىك الذم يركم الخطأ عف قراءة الصحؼ بأشباه
قال الفراىيدي " :الصحفي:
ٌ
الحركؼ(ُ).
وقال الراغب األصفياني " :التصحيؼ :قراءة المصحؼ كركايتو عمى غير ما ىك؛ الشتباه

حركفو(ِ).

حؼ ،
ص ه
كص يح ه
ص ي
ؼ ك ي
حائؼ ي
وقال ابن منظور ":الصحيفة :التي ييكتب فييا ،كالجمع ى
ً
الحركؼ ،يم ىكلَّدة.
الخطأ عف قراءة الصحؼ بأىشباه
َّح ُّ
في :الذم ىيركم ى
صحِّؼ كالص ى
الم ى
كي
ً
الصحيفة(ّ).
الخطأ في
ك
التصحيؼ :ى
ي

وقال الفيومي " :الصحيفة :قطعة جمد أك قرطاس يكتب فيو ،كًاذا ينسب إلييا قيؿ :رجؿ
التصحيؼ :تغيير المفظ حتٌى
ص ىحفي _ بفتحتيف  ،كمعناه :يأخذ العمـ منيا دكف المشايخ ...ك
ي
ى

فتغير حتٌى
صحفو
يتغير المعنى المراد مف المكضع ،كأصمو ى
غيره ٌ
فتصحؼ؛ أم ٌ
ٌ
الخطأ ،يقاؿٌ :
ٌ
(ْ)
التبس".
ثانيا  :تعريف التصحيف إصطالحا

التصحيؼ كالتحريؼ مف األمكر الطارئة الَّتً ٍي تقع في الحديث سندان أك متنان ًع ٍن ىد بعض الركاة،
كىك مف األمكر المؤدية إلى االختالؼ في الحديث  ،فيحصؿ لبعض الركاة أكىاـ تقع في السند
 ،أىك في اٍل ىمتٍف بتغيير النقط أك الشكؿ أك الحركؼ خطأن  ،كىذا النكع مف الخطأ يسمى ًع ٍن ىد
المحدثيف بػ (التصحيؼ كالتحريؼ) .
والتصحيف  :قاؿ العسكرم  " :تغيير في نقط الحركؼ أك حركاتيا مع بقاء صكرة الخط " (ٓ).
كحرؼ الكالـ تحريفان عدؿ بً ًو عف جيتو ،كقد
اما التحريف :فيك " :العدكؿ بالشيء عف جيتوَّ ،

يككف بالزيادة فيو ،أك النقص منو ،كقد يككف بتبديؿ بعض كمماتو ،كقد يككف بجعمو عمى ىغ ٍير

المراد منو ؛ فالتحريؼ أعـ مف التصحيؼ" (ٔ).

(ُ) كتاب العيف لمفراىيدم 021/3 :مادة (صحؼ) .
(ِ) مفردات ألفاظ القرآف لألصفياني 474/0 :مادة (صحؼ) .
(ّ) لساف العرب البف منظكر ُٖٕ/ٗ :مادة (صحؼ).
(ْ) المصباح المنير لمفيكمي ّّْ /ُ:مادة (صحؼ) .
(ٓ) تصحيفات المحدثيف لمعسكرم . .ّٗ/ُ :
(ٔ) ينظر :المصدر نفسو.
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كالبد مف اإلشارة إلى أف المتقدميف كانكا يطمقكف المصحؼ كالمحرؼ جميعان عمى شيء كاحد،

كلكف الحافظ ابف حجر خالؼ بينيما ،فقاؿ " :إف كانت المخالفة بتغيير حرؼ أك حركؼ مع

اف بالنسبة إلى
اف ذلؾ بالنسبة إلى النقط فالمصحؼ ،كاف ىك ى
بقاء صكرة الخط في السياؽ فإف ىك ى
فالمحرؼ" (ُ).
الشكؿ
ٌ
كعمى ىى ىذا فالتصحيؼ ىك الذم يككف في النقط؛ أم في الحركؼ المتشابية الَّتً ٍي تختمؼ في
قراءتيا مثؿ :الباء كالتاء كالثاء ،كالجيـ كالحاء الميممة كالخاء المعجمة ،كالداؿ الميممة كالذاؿ
المعجمة ،كالراء كالزام.

كمعرفة ىى ىذا الفف مف فنكف عمـ الحديث لىوي أىمية كبيرة ؛ كذلؾ لما فيو مف تنقية األحاديث
ً
اف في متكنيا أـ في رجاؿ أسانيدىا .كعندما كثر
النبكية م َّما شابيا في بعض األلفاظ سكاء ىك ى

التصحيؼ كالتحريؼ ىب ٍي ىف الناس شرع الحفاظ مف أىؿ الحديث بتصنيؼ كتب " :التصحيؼ
كالتحريؼ"  ،ككتب " المؤتمؼ كالمختمؼ"(ِ) ،كىذا الفف فف جميؿ لما يحتاج إًلى ٍي ًو مف الدقة كالفيـ
كاليقظة ،ىكلى ٍـ ينيض بً ًو إال الحفاظ الحاذقكف قاؿ ابف الصالح " :ىى ىذا فف جميؿ إنما ينيض
بأعبائو الحذاؽ مف الحفاظ " (ّ) .
ا ْل ُم ْؤتَمِف لغة " :اسـ فاعؿ مف االئتالؼ بمعنى االجتماع كالتالقي ،كىك ضد النفرة ،قاؿ ابف
فارس :اليمزة كالالـ كالفاء أصؿ كاحد يدؿ عمى انضماـ الشيء إلى الشيء ،كاألشياء الكثيرة
(ْ)

أ ٍىيضان ".
والمختمف لغة " :اسـ فاعؿ مف االختالؼ ،كىك ضد االتفاؽ ،يقاؿ :تخالؼ األمراف ،كاختمفا إذا
يتساك فقد تخالؼ كاختمؼ" (ٓ).
لى ٍـ يتفقا ،ككؿ ما لى ٍـ
ى
والمؤتمف والمختمف في اصطالح المحدثين " :ىك ما يتفؽ في الخط دكف المفظ "
ميـ لمغاية ،كفيو عدة مؤلفات (ٕ).

(ٔ) .كىك فف

(ُ) ينظػ ػ ػػر :ينزىػ ػ ػػة النظػ ػ ػػر البػ ػ ػػف حجػ ػ ػػر ،ُُٖ/ُ :كانظػ ػ ػػر :تػ ػ ػػدريب ال ػ ػ ػراكم لمسػ ػ ػػيكطي  ،ْٖٔ/ِ :كتكضػ ػ ػػيح
األفكار. َِْ/ِ :

(ِ) ينظر  :تدريب الراكم .ُٔٓ/ِ :

(ّ) معرفة انكاع عمـ الحديث . ِٕٗ/ُ :
(ْ) ينظػ ػ ػ ػ ػػر  :مقػ ػ ػ ػ ػػاييس المغػ ػ ػ ػ ػػة البػ ػ ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػ ػػارس( ُُّ/ُ :ألػ ػ ػ ػ ػػؼ)  ،كانظػ ػ ػ ػ ػػر :شػ ػ ػ ػ ػػرح عمػ ػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػ ػػارم ىعمىػ ػ ػ ػ ػػى
النخبة ،ٔٗٗ/ُ:كتيسر مصطمح ا ٍل ىح ًد ٍيث لمطحاف.ِْٓ/ُ :
(ٓ) ينظر  :لساف العرب( ُٗ/ٗ :خمؼ)  ،كانظر :شرح النخبة لمال عمي القارم .ٔٗٗ/ُ :
(ٔ) فتح المغيث لمسخاكم . ِِٔ/ْ:

(ٕ) ينظ ػ ػػر :تكثي ػ ػػؽ النص ػ ػػكص كض ػ ػػبطيا عن ػ ػػد المح ػ ػػدثيف  :ال ػ ػػدكتكر مكف ػ ػػؽ عب ػ ػػد اهلل عب ػ ػػد الق ػ ػػادر-ُّٖ /ُ:
ُْٗفبمغ بًيىا ستيف مؤلفان.
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كقد عرؼ العمماء التصحيؼ كالتحريؼ بتعريفات شتى ،فبعضيـ جعميما مترادفيف ،كبعضيـ فرؽ
بينيما في الداللة ،فالتصحيؼ عندىـ :أنو يككف مف كجكه مف التخفيؼ كمف التثقيؿ ،كمف ًقبؿ

اإلعراب أيضا كمف تشابو صكر الحركؼ(ُ).

ثالثا  :وجو العالقة بين التصحيف والتحريف:
اف العالقة بيف التصحيؼ كالتحريؼ تأتي مف مدلكؿ كبناء المفظ ؛ فالتٌصحيؼ في االصطالح
النقط أك ال ٌشكؿ أك
اختمؼ فيو عمى قكليف :قيؿ :ىك ك ٌؿ تغيير في الكممة سكاء بسبب اختالؼ ٌ
المحدثيف قبؿ ابف
بتبديؿ حرؼ بحرؼ أك كممة بكممة ،كىذا الٌذم جرل عميو اصطالح أغمب
ٌ
ككم في التٌقريب ،كابف
حجر ،منيـ الخطيب في الكفاية ،كالحاكـ في معرفة عمكـ الحديث ،ك ٌ
الن ٌ
أف التٌحريؼ أشمؿ ،إذ يدخؿ فيو
الصالح كغيرىـ ،كىك بيذا المعنى قريب مف التٌحريؼ ،إالٌ ٌ
ٌ

تغيير المعنى مع بقاء المٌفظ عمى حالو ؛ فيككف التٌصحيؼ ىك التٌحريؼ في نقط الكممة أك شكميا
النكع مف التٌحريؼ تصحيفان
سمي ىذا ٌ
أك حركفيا ،كما سكل ذلؾ فيك التٌحريؼ في المعنى ،كاٌنما ٌ

الصحيفة قد ال يمكنو التٌفريؽ بيف الكممة المرادة  ،كالكممة الٌتي تمتبس بيا
؛ ٌ
ألف اآلخذ عف ٌ
الصكرة ،بخالؼ اآلخذ مف أفكاه أىؿ العمـ .ككاف ىذا االلتباس كثي انر قبؿ اختراع
لمشابيتيا في ٌ
النقط قد
ألف ٌ
ٌ
م ،كق ٌؿ بعده ،إالٌ ٌأنو لـ ينعدـ حتٌى عند مف يمتزـ بوٌ ،
النقط في القرف الثٌاني اليجر ٌ
تسقط ،كقد تنتقؿ عف مكانيا ،فيحصؿ االلتباس.

(ِ)
خاص بتبديؿ الكممة بكممة أخرل
أف التٌصحيؼ
أما ابف حجر كمف تابعو  ،فقد ذىبكا إلى ٌ
ٌ
ٌ
م في كتابو " شرح التٌصحيؼ
تشابييا في الخطٌ كتخالفيا في ٌ
النقط ،كىك اصطالح العسكر ٌ

كالتٌحريؼ " استعمؿ التصحيؼ عند الخطأ في النقط كالرسـ أك فييما معا ،أك الخطأ في الرسـ
كالشكؿ معا ،كاستعمؿ مصطمح التحريؼ لمداللة عمى الخطأ في بناء الكممة أك شكميا ،كاستعمؿ
مصطمح التغيير كالتبديؿ كبديؿ لمتحريؼ ،كاستعمؿ مصطمحات أخرل كثيرة كالقمب كالغمط
(ّ)

كالكىـ إلى آخر تمؾ المصطمحات التي كردت عنو

.

كقد عرؼ العمماء التصحيؼ كالتحريؼ بتعريفات شتى ،فبعضيـ جعميما مترادفيف ،كبعضيـ فرؽ

بينيما في الداللة ،عرؼ الجاحظ التصحيؼ بأنو يككف مف كجكه مف التخفيؼ كمف التثقيؿ ،كمف
ًقبؿ اإلعراب أيضا كمف تشابو صكر الحركؼ.

(ُ) ينظر  :المصدر نفسو .
(ِ) ينظػ ػ ػػر :

ينزىػ ػ ػػة النظػ ػ ػػر ،ُُٖ/ُ :كانظػ ػ ػػر :تػ ػ ػػدريب ال ػ ػ ػراكم ِ ،ْٖٔ/كألفيػ ػ ػػة السػ ػ ػػيكطي،َُُ/ُ :

كتكضيح األفكار.َِْ/ِ :

(ّ) ينظر :تصحيفات المحدثيف. ّٗ/ُ :
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المبحث الثاني :أسباب التصحيف وأقسامو وأنواعو الخطية
المطمب األول :أسباب التصحيف

لقد كاف انتشار ىذه الظاىرة ،كاىتماـ العمماء بيا ،ككثرة التصنيفات العممية فييا مدعاة لمبحث

عف أسبابيا ،كالكقكؼ عمى دكافعيا ،كالمعني األكؿ في ىذا المقاـ الباحث المحقؽ  ،ليحاكؿ أف
يستفيد بيا في تحقيؽ ما لديو ،فإف لكؿ نص ظركفو كمالبساتو ،كما أف الحديث عف تمؾ

ا ألسباب يعد خطكة ضمف خطكات العالج؛ ألف تشخيص الداء جزء مف الدكاء ،فمف ىذه
األسباب:

السبب األول :تشابو كثير مف الحركؼ العربية في الرسـ كالباء كالتاء كالثاء ،كالفاء كالقاؼ،
كالطاء كالظاء ،كالصاد كالضاد ،كالسيف كالشيف مع إىماؿ النقط كالشكؿ في الكتابة العربية لفترة
طكيمة ،مما جعؿ العيف تتشبث بنطؽ معيف ال تجد منو مفرا ،بؿ يحاكؿ القارئ أك الكاتب أف

يجد لما ق أر  ،أك كتب كجيا ،كمف ذلؾ ما ركاه الحاكـ كالسيكطي أف بعضيـ صحؼ حديث " :
زر غبا تزدد حبا "  ،فقاؿ :زريعنا تردد ًحِّنا ،ثـ فسره بأف قكما كانكا ال يؤدكف زكاة زركعيـ،
فصارت كميا حناء ،طبعا ىذا تصحيؼ كاضح سببو ىك تشابو الحركؼ كعدـ التشكيؿ (ُ).

السبب الثاني :مف أسباب الكقكع في ىذه الظاىرة :اختالؼ الخط العربي بيف المشارقة كالمغاربة
اختالفا بينا ،فأحيانا ينسخ ناسخ شرقي كتابا بخط مغربي ،كىك يجيؿ رسكـ ذلؾ الخط المغربي،
فيقع في التصحيؼ ،فإف المغاربة يضعكف فكؽ القاؼ نقطة كاحدة ،فإذا كجد الناسخ كممة سقر
مثال نسخيا إلى سفر ،فيقع التصحيؼ ،كمف ثـ أكصى عمماء التحقيؽ كالمخطكطات بالحذر

الشديد كالتنبو لمثؿ ىذا عند تحقيؽ المخطكطات األندلسية المكتكبة بخط مشرقي (ِ) .السبب

الثالث :عدـ الخبرة بمغات القبائؿ ،فقبيمة تميـ مثال تقمب اليمزة عينا ،فيقكلكف في أني :عني ،
كتسمى  :العنعنة  ،كمثميا الكشكشة كالفخفخة ،كغير ذلؾ مف لغات العرب ،فقد يجيؿ الناسخ أك
القارئ أك الراكم ىذه المغة ،كيثبت ما ىك مألكؼ لديو في لغتو ،فيقع التصحيؼ ،كلعؿ بعضا مف

ركايات الشعر إنما ىي تصحيفات مف ىذا القبيؿ ،كالتمس ليا الشراح كجيا مف العربية (ّ).

السبب الرابع :مف أسباب التصحيؼ كالتحريؼ ىك :إىماؿ عالمات الترقيـ أك استخداميا

استخداما خاطئا ،أك عدـ ترؾ مسافة كافية بيف الكممات مما يؤدم إلى تقارب الحركؼ ،فتصير

الكممتاف كالكممة الكاحدة ،كمف ذلؾ ما ذكره أبك أحمد العسكرم عف أحمد بف مكسى بف إسحاؽ
(ُ) ينظ ػ ػ ػ ػػر  :معرف ػ ػ ػ ػػة انػ ػ ػ ػ ػكاع عم ػ ػ ػ ػػـ الح ػ ػ ػ ػػديث ،ِٕٗ/ُ :كانظ ػ ػ ػ ػػر :ت ػ ػ ػ ػػدريب الػ ػ ػ ػ ػراكم ِ ، ْٖٔ/تص ػ ػ ػ ػػحيفات
المحدثيف.ّٗ/ُ :

(ِ) ينظر :أصكؿ البحث األدبي كمصادره  ،جامعة المدينة :ص ّْْ.
(ّ) ينظر  :مناؿ الطالب  :ص ٔٗ.
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األنصارم أنو قاؿ" :حدثني فالف عف ىنداف المعتكه" ،تصحيؼ لقكلو :عف ىند أف المغيرة،

فحدث تداخؿ بيف الكممات فنتج عف ذلؾ تصحيؼ كاضح ال محالة  ،كمثؿ ىذا التصحيؼ كثير
كيخفى صكابو عمى النساخ ،فميحذر المحقؽ مثمو كليقمب المعنى عمى جميع كجكىو حتى تستقيـ

لو العبارة (ُ) .السبب الخامس :ىناؾ نكع مف التصحيؼ يسمى التصحيؼ السمعي ،نسبة إلى
السبب الذم أدل لكقكعو ،كأكثر ما يأتي ىذا النكع مف طريؽ اإلمالء خاصة في كتب األمالي،
حيث التفاكت الكاضح بيف التالميذ في قكاعد اإلمالء مف ناحية ،كالتنبو لما يممى عمييـ قكة

كضعفا مف ناحية ثانية ،فقد يكتب بعضيـ شيئا عمى غير كجيو نتيجة لخداع السمع حيف يخمط

الميمكس بالمجيكر ،ك يندرج تحت ىذا السبب أيضا عدـ قدرة المممي عمى اإلبانة ،فال يراعي
مخارج الحركؼ كال يفصميا تفصيال ،فينخدع السمع لدل الكاتب ،كيقع التصحيؼ فيما كتب ال

محالة  .كىذا خطأ في السماع كاإللقاء معا ،فعمى المحقؽ المنتبو أف يدرؾ ذلؾ جيدا ،كليدرس
أحكاؿ الرجاؿ نساخا كمؤلفيف كقراء ،فمربما كاف أحدىـ يتصؼ بصفة مما ذكرنا ،فيككف ذلؾ

مدعاة لكقكع التصحيؼ  ،نحك اسناد حديث لػ " :عاصـ األحكؿ "  ،ركاه بعضيـ فقاؿ " :عف
كاصؿ األحدب "  ،كقد ذكر االماـ الدارقطني  :أنو مف تصحيؼ السمع ال مف تصحيؼ البصر

ث الكتابة ،كانما أخطأ فيو
 ،قاؿ ابف الصالح  " :كأنو ذىب إلى أف ذلؾ مما ال يشتبو مف ىح ٍي ي
سمع مف ركاه " (ِ) .السبب السادس  :خفاء في معنى الكممة عند الناسخ أك القارئ ،فيعدؿ
عنيا إلى كممة مأنكسة مألكفة لديو تؤدم المعنى ،كتتفؽ مع السياؽ مف كجية نظره ،فيقع
التصحيؼ حينئذ ،كمثاؿ ذلؾ ما جاء في حديث استسقاء عمر بف الخطاب  -رضي اهلل عنو -

لمعباس بف عبد المطمب قاؿ عمر  " :الميـ إنا نتقرب إليؾ بعـ نبيؾ ،كقفية آبائو" ،أم  :تىٍم يك يىـ
كتابعيـ ،كقد كرد ىذا القكؿ في بعض الكتب مصحفا فقيؿ :كبقية آبائو ،كال معنى لو ،كال شؾ
(ّ)

.

إخالال باألمانة العممية
في أف ىذا التدخؿ حدث مف الناسخ ،أك القارئ كىك يعد
ن
السبب السابع  :كىك جيؿ النساخ أك القراء أك المحققيف أيضا بغريب كالـ العرب ،كىذا السبب
يختمؼ عف سابقو ،ففي السبب السابؽ لما خفي عمييـ المعنى كضعكا كممة مكاف أخرل ،مع
تيقنيـ أف المؤلؼ استخدـ الكممة المحذكفة ،أما ىنا فإنيـ يحرفكف الكممة األصمية ظنا منيـ أنيا

خاطئة ،كىذا باب كاسع في التصحيؼ كالتحريؼ كأمثمتو كثيرة جدا؛ منيا عبارة تتردد كثي ار في

الترجمة لألعالـ كىي :أنو احتضر سنة كذا في سياؽ الحديث عف مكت المترجـ لو ،كىك في
اختيدر سنة كذا ،يقاؿ :اختدر الشاب أم :مات فىتًيِّا كأنو أ ً
يخ ىذ
سف الشباب ،كىي خطأ كالصكاب ٍ
(ُ) ينظر :تصحيفات المحدثيف.ّٗ/ُ:
(ِ) ينظر :معرفة انكاع عمـ الحديث.ِٕٗ/ُ :

(ّ) ينظ ػ ػػر غري ػ ػػب الح ػ ػػديث الب ػ ػػف قتيب ػ ػػة  ،ُِٖ/ِ :ك غري ػ ػػب الح ػ ػػديث لمخط ػ ػػابي  ،ِّْ/ِ :كمن ػ ػػاؿ الطال ػ ػػب
:ص ّّْ .
411

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 133-161

طريا غضا ،كيدخؿ تحت ىذا السبب الجيؿ بأنماط التعبير عند القدماء ،الجيؿ بسياؽ الكالـ،

كىك مدعاة لمتصحيح ،كليتجنب المحقؽ مثؿ ىذا حتى ال يككف حالو كحاليـ .السبب

الثامن :الجيؿ بمصطمحات العمكـ كالفنكف  ،قد يككف ناسخ ينسخ كتابا ،كىك ال فكرة عنده بيذا
العمـ ،كال يدرم معنى مصطمحات ىذا العمـ فيسجؿ أشياء خاطئة ،كمثاؿ ذلؾ :عبارات تتردد

كثي ار في مجاؿ الترجمة لألعالـ ،كصارت كالمصطمح ىي  ( :فىقىد يسمعتو في بمد كذا)  ،العبارة
ىس ًم ىعتىو) أم :سماعاتو كمركياتو التي حصميا
بيذا الضبط فييا تصحيؼ ،كالصكاب فييا ( فىقد أ ٍ
مف شيكخو في ذلؾ البمد ،كاألسمعة جمع سماع (ُ) .السبب التاسع  :كىك سبب آخر مف أسباب
الكقكع في التصحيؼ كالتحريؼ  :ىك الجيؿ بأسماء البمداف ،نضرب مثال لذلؾ بعبارة كردت في

بعض الكتب تقكؿ ىذه العبارة  " :كعمي بف عثماف بف محمد بف الشمس لؤلؤ ،كأختو زينب

بقراءتي عمييما ببيت ليا مف يغكطىة دمشؽ" ،فقكلو  ( :ببيت ليا) ،تصحيؼ كاضح كالصكاب :
(ببيت لً ٍييا)  ،كبيت لييا  :قرية مشيكرة بغكطة دمشؽ .كثي ار ما يقع المحققكف في مثؿ ىذه
التصحيفات نتيجة جيميـ بأسماء البمداف (ِ) ،كيطكؿ الكالـ في ذكر االسباب المؤدية الى تفشي
ظاىرة التصحيؼ في الكتب كالمؤلفات كالنصكص المنقكلة كلكني اكتفيت بيذا القدر مف ذكرىا

ىنا .

المطمب الثاني  :اقسام التصحيف

لمتصحيؼ بحسب كجكده كتفرعو أقساـ كالتي ينقسـ إًلى ٍييىا ىكًى ىي ستة أنكاع:
القسم األول :تصحيف اإلسناد :كىك ما يحصؿ مف تصحيؼ في االسناد مثالو :ىحًد ٍيث شعبة،
عف العكاـ بف مراجـ (ّ)  ،عف أبي عثماف النيدم (ْ)  ،عف عثماف بف عفاف ،قاؿ :قاؿ ىر يس ٍكؿ

َّ
لتؤدف الحقكؽ إلى أىميا…الحديث " (ٓ)  ،ىكقى ٍد صحؼ فيو يحيى
اهلل  -صمى اهلل ليو كسمـ " :-
بف معيف ،فقاؿ " :ابف مزاحـ " ،بالزام كالحاء ،كصكابو " :ابف مراجـ"  ،بالراء الميممة
كالجيـ (ٔ) ،كمنو ما ركاه اإلماـ أحمد  ،مف طريؽ شعبة ،قاؿ :ىح َّدثىىنا مالؾ بف عرفطة  -قاؿ

(ٕ)

(ُ) ينظػ ػػر :الباعػ ػػث الحثيػ ػػث  :ص َُٖ  ،فػ ػػي معػ ػػرض كػ ػػالـ الحػ ػػافظ اب ػ ػػف كثي ػ ػػر ع ػ ػػف س ػ ػػف الس ػ ػػماع كاق ػ ػكاؿ
المحدثيف فيو.

(ِ) ينظر :مدخؿ الى تاريخ نشر التراث العربي  :ص َّٕ.
(ّ) ينظر :اإلكماؿ ٕ. .ُٖٔ/
(ْ) تقريب التيذيب )َُْٕ( ُّٓ/ُ :بفتح النكف كسككف الياء.
(ٓ) العمؿ لمدارقطني  ، ٔٓ-ْٔ/ّ :ك المؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني . .َِٕٗ-َِٕٖ/ْ:
(ٔ) معرفة انكاع عمـ الحديث. ِٕٗ/ُ :

(ٕ) مس ػ ػػند االم ػ ػػاـ احم ػ ػػد ب ػ ػػف حنب ػ ػػؿ :ح ( َِِٕٔ)  ،القائ ػ ػػؿ يى ػ ػ ىػك :عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػف اإلم ػ ػػاـ أحم ػ ػػد راكم المس ػ ػػند
عف أبيو .
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يحدث ،عف عائشة ،عف النَّبً ٌي  -صمى اهلل
ت ىع ٍبد خير ٌ
 :كانما ىك خالد بف عمقمة – قاؿ :ىس ًم ٍع ي
ليو كسمـ  " :-أنو نيى عف :الدباء (ُ) ،كالحنتـ (ِ)  ،كالمزفت (ّ) " .
كقد أخطأ اإلماـ شعبة بف الحجاج فصحؼ في ىذا االسـ فقاؿ ( :مالؾ بف عرفطة )  ،كصكابو:

( خالد بف عمقمة ) كقد نبو عمى ذلؾ اإلماـ أحمد -كما سبؽ-

(ْ)

 ،كقد ركاه أبك عكانة ،عف

شعبة ،فأخطأ فيو كذلؾ فيما أخرجو الخطيب (ٓ)  ،ثيَّـ رجع إلى الصكاب فيما اخرجو عنو
(ٔ)
الخطيب في " تاريخ بغداد " كقاؿ " :عف شعبة ،عف خالد بف عمقمة ،عف ىع ٍبد خير ،بً ًو ".
القسم الثاني :تصحيف ا ْل َمتْن :كىك تصحيؼ يحصؿ في المتف كالفاظو كمثالو حديث أنس
مرفكعان " :ثـ يخرج مف النار مف قاؿ :ال إلو إال اهلل ،ككاف في قمبو مف الخير ما يزف ذرة "

(ٕ)

.

( ٖ)

قاؿ ابف الصالح " :قاؿ فيو شعبة ( :يذ ىرةن )  -بالضـ كالتخفيؼ  -كنسب فيو إلى التصحيؼ"
 ،كمثؿ ابف الصالح لتصحيؼ اٍل ىمتٍف بمثاؿ آخر فقاؿ " :كفي ىحًد ٍيث أبي ذر " :تعيف الصانع"،
تصحيؼ ،كالصكاب ما ركاه الزىرم" :
قاؿ فيو ىشاـ بف عركة  -بالضاء المعجمة  -كىك
ه
الصانع"  -بالصاد الميممة

(ٗ)

؛ ضد األخرؽ (َُ) " (ُُ).

(ُ) الػػػدباء :الق ػػرع ،كاحػ ػػدىا يدب ػػاءة ،كػ ػػانكا ينتبػػػذكف ًف ٍييىػػػا فتسػ ػػرع الشػػػدة فػ ػػي الشػ ػراب ،كتحػ ػريـ االنتبػ ػػاذ فػػػي ىىػ ػ ًػذ ًه
ػاف فػ ػػي صػ ػػدر ً
اإل ٍس ػ ػالىـ ثيػ ػ َّػـ نسػ ػػخ ،ىك يىػ ػ ىػك المػ ػػذىب ،كذىػ ػػب اإلمػ ػػاـ مالػ ػػؾ كأحمػ ػػد إلػ ػػى بقػ ػػاء التح ػ ػريـ.
الظػ ػػركؼ ىكػ ػ ى
النياية ِ..ٗٔ/

(ِ) الحن ػػتـ :جػ ػرار مدىكن ػػة خض ػػر كان ػػت تحم ػػؿ الخم ػػر ًف ٍييى ػػا إل ػػى ا ٍل ىم ًد ٍيىن ػػة ،ثيػ َّػـ اتس ػػع ًف ٍييى ػػا فقي ػػؿ لمخ ػػزؼ كم ػػو
حن ػ ػػتـ ،كاح ػ ػػدىا حنتم ػ ػػة؛ كانم ػ ػػا ني ػ ػػي ع ػ ػػف االنتب ػ ػػاذ ًف ٍييىػ ػػا ألني ػ ػػا تس ػ ػػرع الش ػ ػػدة ًف ٍييىػ ػػا ألج ػ ػػؿ دىني ػ ػػا .ىكًقٍيػ ػ ػ ىؿ :ألني ػ ػػا

كان ػ ػػت تعم ػ ػػؿ م ػ ػػف ط ػ ػػيف يعج ػ ػػف بال ػ ػػدـ كالش ػ ػػعر فني ػ ػػي ىع ٍنيى ػ ػػا م ػ ػػف عممي ػ ػػا .كاألكؿ أكج ػ ػػو .النياي ػ ػػة ف ػ ػػي غري ػ ػػب
الحديث..ْْٖ/ُ :
َّ ً
م طم ػ ػػي بالزفػ ػ ػػت ،ىك يىػػ ػ ىػك نػ ػ ػػكع م ػ ػػف الق ػ ػػار ثيػ ػ ػ َّػـ انتب ػ ػػذ ًف ٍي ػ ػ ًػو .النيايػ ػ ػػة فػػ ػػي غريػ ػ ػػب
(ّ) المزف ػ ػػت :يى ػ ػ ىػك اإلنػ ػ ػػاء الػػ ػػذ ٍ
الحديث..َّْ/ِ :
(ْ) ينظر  :العمؿ لإلماـ احمد بركاية ابنو عبد اهلل  ّْ-ّّ/ِ :كقد نبو ىعمىى ىى ىذا الكىـ .
(ٓ) ينظر  :مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ لمخطيب.ُٔ/ِ :
(ٔ) ينظر  :تاريخ بغداد لمخطيب.ََْ/ٕ :
(ٕ) أخرج ػ ػػو االم ػ ػػاـ أحم ػ ػػد ف ػ ػػي المس ػ ػػند  ، ُُٔ/ّ :ك ص ػ ػػحيح البخ ػ ػػارم ، )ْْ( ُٕ/ُ :ك ص ػ ػػحيح مسػػ ػػمـ:
ُ ، )ُّٗ( ُِٓ/كسنف ابف ماجو ، )ُِّْ( :كسنف الترمذم. )ِّٓٗ( :

(ٖ) معرفة انكاع عمـ الحديث.ِّٓ :

ػؾ
(ٗ) شػ ػ ػػرح التبص ػ ػ ػرة لمحػ ػ ػػافظ الع ارقػ ػ ػػي  ، ِٗٔ/ِ:ك فػ ػ ػػي تػ ػ ػػدريب ال ػ ػ ػراكم ِ ،ُُْ/كانظػ ػ ػػر تفصػ ػ ػػيؿ ىذلًػ ػ ػ ى
في شرح يم ٍسمًـ لمنككم ُ ،ُِٕ/كفتح البارم ،ُْٗ/ٓ :كعمدة القارم.َٖ/ُّ :
َّ ً
م لػ ػ ػػيس بصػ ػ ػػانع كال يحسػ ػ ػػف العمػ ػ ػػؿ ،يقػ ػ ػػاؿ :رجػ ػ ػػؿ أخػ ػ ػػرؽ :ال صػ ػ ػػنعة لىػ ػ ػػوي ،كالجمػ ػ ػػع
(َُ) األخػ ػ ػػرؽ :يىػ ػ ػ ىػك الػ ػ ػػذ ٍ
 بضـ ثيَّـ سككف  -كامرأة خرقاء ،كذلؾ .انظر :فتح البارم.ُْٗ/ٓ :(ُُ) ينظر  :معرفة انكاع عمـ الحديث.ِْٓ :
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القسم الثالث :تصحيف البصر :كىك سكء القراءة بسبب تشابو الحركؼ كالكممات كىذا يحصؿ
في األعـ لمف يأخذ مف الصحؼ دكف تم و
ؽ  ،مثالو :ما ركاه ابف لييعة عف كتاب مكسى بف عقبة

اليو بإسناده عف زيد بف ثابت " :أف رسكؿ اهلل – صمى اهلل عميو كسمـ  -احتجـ في المسجد " ،
قاؿ ابف الصالح " :إنما ىك بالراء " :احتجر في المسجد بخص أك حصير حجرة يصمي
(ِ)

فصحفو ابف لييعة؛ لككنو أخذه مف كتاب بغير ىس ىماع "
فييا " (ُ)،
ٌ
فاحش خطؤىا في المتف كاإلسناد ،كابف لييعة المصحؼ في
ىذه ركاية فاسدة مف كؿ جية ،
ه
متنو ،المغفؿ في إسناده "

(ّ)

 ،كقاؿ اإلماـ مسمـ " :

 ،كقد كصؼ االماـ السخاكم تصحيؼ البصر بأنو األكثر (ْ).

القسم الرابع :تصحيف السمع :كيحدث بسبب تشابو مخارج الكممات في النطؽ فيختمط األمر
عمى السامع فيقع في التصحيؼ أ ٍىك التحريؼ ؛ نحك حديث لػ " :عاصـ األحكؿ "  ،ركاه بعضيـ
فقاؿ  " :عف كاصؿ األحدب " كقد ذكر االماـ الدارقطني انو مف تصحيؼ السمع ال مف
تصحيؼ البصر قاؿ ابف الصالح  " :كأنو ذىب  -كاهلل أعمـ  -إلى أف ذلؾ مما ال يشتبو مف

حيث الكتابة ،كانما أخطأ فيو سمع مف ركاه " (ٓ).

القسم الخامس :تصحيف المفظ :كمثالو ما كرد عف الدارقطني  :أف أبا بكر الصكلي

في الجامع حديث أبي أيكب " :مف صاـ رمضاف كأتبعو ستٌان مف شكاؿ "
"  -بالشيف كالياء ، )ٖ( -

(ٕ)

(ٔ)

أممى

 ،فقاؿ فيو  " :شيئان

(ُ) صحيح البخارم ، )ُُّٔ( ّْ/ٖ :كصحيح مسمـ )ُٕٖ( ُٖٖ/ِ :بمفظ " :اتخذ حجرة " .
(ِ) معرفة انكاع عمـ الحديث.ْْٗ :
(ّ) التمييز لإلماـ مسمـ.َُْ :
(ْ) ينظر  :فتح المغيث.ُٕ/ّ :
(ٓ) ينظر  :معرفة انكاع عمـ الحديث.ِٓٔ /ُ:

(ٔ) يىػ ػ ىػك محمػ ػػد بػ ػػف يحيػ ػػى بػ ػػف ىع ٍبػ ػػد اهلل بػ ػػف العبػ ػػاس بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف صػ ػػكؿ ،أبػ ػػك بكػ ػػر المعػ ػػركؼ بالصػ ػػكلي،
ػاف أح ػ ػػد العمم ػ ػػاء بفن ػ ػػكف اآلداب ،حسػ ػػف المعرف ػ ػػة بأخب ػ ػػار المم ػ ػػكؾ كأيػ ػػاـ الخمف ػ ػػاء ،كمػ ػ ػ ثر األشػ ػ ػراؼ ،كطبق ػ ػػات
ىكػ ػ ى
الشػ ػ ػ ػػعراء ،تػ ػ ػ ػػكفي سػ ػ ػ ػػنة خمػ ػ ػ ػػس كثالثػ ػ ػ ػػيف كثػ ػ ػ ػػالث مئػ ػ ػ ػػة ،انظػ ػ ػ ػػر :تػ ػ ػ ػػاريخ بغػ ػ ػ ػػداد ،ِْٕ/ّ :كمعجػ ػ ػ ػػـ األدبػ ػ ػ ػػاء:
ُٗ ،َُٗ/كالس ػ ػػير ، َُّ/ُٓ :كالص ػ ػػكلي :بض ػ ػػـ الصػ ػ ػػاد الميممػػ ػػة ،كف ػ ػػي آخرىػػ ػػا الػ ػ ػػالـ ،ى ػ ػػذه النسػػ ػػبة إلػ ػ ػػى
صكؿ ،كىـ اسـ لبعض أجداده .األنساب.ِٕٓ/ّ :

(ٕ) كتخريجػ ػ ػػو فػ ػ ػػي  :مسػ ػ ػػند ابػ ػ ػػي داكد الطيالسػ ػ ػػي ، )ْٓٗ( :كالمصػ ػ ػػنؼ لعبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرزاؽ الصػ ػ ػػنعاني )ُٕٖٗ( :
 ،ك مسػ ػ ػػند الحميػ ػ ػػدم )ُّٖ( :ك (ِّٖ)  ،كمصػ ػ ػػنؼ ابػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي شػ ػ ػػيبة ، )ِّٕٗ( :ك مسػ ػ ػػند أحمػ ػ ػػدُْٕ/ٓ :
 ،كسػ ػ ػ ػ ػػنف الػ ػ ػ ػ ػػدارمي ، )ُُٕٔ( :كسػ ػ ػ ػ ػػنف أب ػ ػ ػ ػ ػي داكد ، )ِّّْ( :كسػ ػ ػ ػ ػػنف ابػ ػ ػ ػ ػػف ماجػ ػ ػ ػ ػػو ، )ُُٕٔ( :كسػ ػ ػ ػ ػػنف
الترمػ ػ ػ ػ ػػذم ، )ٕٓٗ( :كشػ ػ ػ ػ ػػرح مشػ ػ ػ ػ ػػكؿ االثػ ػ ػ ػ ػػار لمطحػ ػ ػ ػ ػػاكم )ِّّٕ( :ك (ِّّٖ)  ،كصػ ػ ػ ػ ػػحيح ابػ ػ ػ ػ ػػف حبػ ػ ػ ػ ػػاف:

(ّّْٔ)  ،كالسنف الكبرل لمبييقي ،ِّٗ/ْ :كمصابيح السنة لمبغكم. )َُٕٖ( :
(ٖ) تاريخ بغداد ،ُّْ/ّ :كمعرفة أنكاع عمـ الحديث .ِٓٓ /ُ:
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قاؿ ابف الصالح " :تصحيؼ المفظ كىك األكثر"

(ُ)

.

القسم السادس :تصحيف المعنى دون المفظ :مثالو :قكؿ محمد بف المثنى
(ّ)

شرؼ ،نحف مف ىع ىنزة "
كسمـ  -صمى إلى عنزة "

(ِ)

 " :نحف قكـ لنا

 ،قاؿ ابف الصالح  " :يريد ما ركم " :أف النبي – صمى اهلل ليو

(ْ)  ،فتكىـ أنو صمى إلى قبيمتيـ ،كانما العنزة ىاىنا حربة نصبت ىب ٍي ىف
ىب ٍي ىف يديو فصمى إلييا " (ٓ)  ،ككصؼ السخاكم تصحيؼ المعنى بقكلو  " :كىك قميؿ " (ٔ) ،
فتصحيؼ المعنى يؤدم الى خطأ الفيـ  ،ك إلتباس المعنى .
المطمب الثالث  :انواع التصحيف الخطية

إف لمتصحيؼ و
مباف تحتمميا المفظة اك التركيب تبعا لحركؼ الكممة رسما كتمفظا كقراءةن ،
تتككف منيا بنية الكممة كتتشكؿ  ،لتصبح قالبا لمحتكل المعنى  ،كفي ىذا المطمب استشيد بأىؿ

الفف كاالتقاف كمنيـ :صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم ( ت ْٕٔىػ ) صاحب كتاب

( تصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ )

(ٕ)

الذم ساؽ جممة مف التراكيب المفظية المحتممة

التصحيؼ كالتحريؼ  ،حيث قاؿ  :ىذه الرسالة ،كىي جامعة لمتصحيؼ كالتحريؼ كقمب بعض

الحركؼ:

ً
َّ
َّ
ً
المحبِّر ىحديثان ،ىج َّد بًنا ىى ٍزليوَّ ،
أولياَّ :
ىزلو
الم ٍخب ير ي
المقيِّد ي
المفيد ي
الم ٍسن يد ي
المكفؽ ي
المكثؽ ي
خبرنا ىح ٍب يرنا ي
ث ،مر بًنا م ًرينا تىخكلىو ينحكليو يئً ُّف بيف ً
العين ً
أىمًو.
ؽ ،لً ىب ٌ
حدث ى
العبؽ ،ى
أىمٌة ٍ
قمكبنا فمى ٍكينا لً ٍي ى
ث ى
ى
ت ي
حد ه ٌ
ي
ٌ
كيصحَّؼ مف الكممات الثنائية فما فكقيا الى العشرات :
ركبت أنا مما َّ
ثـ قاؿ  :كقد ٍ
يحرؼ ي
كده جكدهً ،ز ىينةي رتىبًو ،يغيب ً
كع يد
االثنتان :جابر حائر ،جاء ىبهر جابرَّ ،
بٍ ،
كيعت ي
ى ي ى
فسره ى
ي
فس َّره يج ي ٌ
اجً ٌ ،
اح
اح ر و
ٍ
فخ ٌ
كغود ،ىج ٌ
ؼ ى
ؼ ،ىنصيب ييصيبٍ ،برقيو تىَّرفو ،ىرٍي ه
تمنى بم ىنى ،نكبة تكبة ،ر ى
ب ،ر ي
ب يرتِّ ى

(ُ) معرفة انكاع عمـ الحديث.ِٓٔ /ُ:

العن ػػزم -بف ػػتح الن ػػكف كالػ ػزام -أب ػػك مكس ػػى البص ػػرم المع ػػركؼ بػػػالزمف:
(ِ) يى ػ ىػك يم ىح َّم ػػد ب ػػف المثن ػػى ب ػػف عبي ػػد ى
بػ ػ ػ ػػالزمف :ثقػ ػ ػ ػػة ثبػ ػ ػ ػػت تػ ػ ػ ػػكفي (ِِٓىػ ػ ػ ػ ػ)  ،ترجمتػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػػي تيػ ػ ػ ػػذيب الكمػ ػ ػ ػػاؿ ، )َُٕٔ( ّْٗ/ٓ :كالكاشػ ػ ػ ػػؼ :
ِ ، )ُّْٓ( ُِْ/كالتقريب. )ِْٔٔ( :
(ّ) بفتح العيف الميممة كالنكف .انظر :األنساب ،ُِِ/ْ :كتاج العركس لمزبيدم..ِْٖ/ُٓ :

(ْ) اشػ ػ ػػارة الػ ػ ػػى حػ ػ ػػديث كرد عػ ػ ػػف مجمكعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الصػ ػ ػػحابة  ،ينظػ ػ ػػر مػ ػ ػػثالن :مسػ ػ ػػند اإلمػ ػ ػػاـ أحمػ ػ ػػد،َّٖ/ْ :
كص ػ ػ ػ ػ ػػحيح البخ ػ ػ ػ ػ ػػارم ، )ّٕٗ( ِٓ/ِ :كصػػ ػ ػ ػ ػػحيح يم ٍس ػ ػ ػ ػ ػػمًـ ، )ِْٔ( )َُٓ( ٓٓ/ِ :كسػػ ػ ػ ػ ػػنف ابػػ ػ ػ ػ ػػف ماجػػ ػ ػ ػ ػػو:
(َُّْ)
(ٓ) ينظ ػ ػػر :معرف ػ ػػة انػ ػ ػكاع عم ػ ػػـ الح ػ ػػديث ،ِٓٓ-ِْٓ :كينظ ػ ػػر ف ػ ػػي معن ػ ػػى العنػ ػ ػزة :الص ػ ػػحاح ّ ،ٖٖٕ/كت ػ ػػاج
كتاج العركس ُٓ. .ِْٕ/

(ٔ) فتح المغيث .ُٕ /ّ :
(ٕ) تصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ لمصفدم ( ت ْٕٔىػ )  :ص ِّ. ِٗ-
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و
ضاؼً ،جيد ىجيِّد ،جمرة خمرة ،خبايا حنايا ،ركايا
ركؽ ،يعباب ًعتابً ،ظ هؿ
اح ،ر و
اج ،يب ه
ركؽ تى ي
ره
اج ر ى
زكايا ،أ ً
كج هؿ.
يبادر أبا ىذٍّرٍ ،
كح هؿ ى
ً
ثً ،ج ٌدةي ىخ ِّده ىح َّده ،ربَّتيو ريبة يرتىبًو ،ىسفىوي ىشفى وة شفٌوي،
كيعب ي
الثالث :ين ىم هير ٌ
ب ى
غيب كيعت ي
تميز بً ىم ٍير ،ىي ي
ً
ً
يؤـ نكـ و
يكـ ،ين ىزىح يب ٍريج ىتروج ،عؽ َّ
غب ىر ،منصكر
رتٍ ،
رب عقرب عقى ٍ
عنز عثيىر ٌ
ٍبرق ٌي ىترقٌى ب يرقى ٍ ُّ ،ي
ً
ند ًمو ىي يذ ٌمو،
كأنو يخ ٍرج ،يبمبؿ بًمىٍيؿ ىب ىمبؿً ،بذ ٌمة ى
خرج ٌ
م ٍف ي
ضكهر ،نجكـ تخكـ تىحكـ ،يجرح ى
صكر متى ٌ
ًً
اف س ٌم و
أس ُّد
دات ىب
ه
تعب ه
اف ًس ه
مافٌ ،
حارىبتٍو ،يس ٌم ي
أس هد ى
عيدات بً ىع ٍيذاب ،ى
ت ٍربي ترٌبى ٍيزني ،جاريتيو حار ٌثية ى
ً
ش ما ً
أشدً ،
حير.
يد ير ٌ
ٌ
يد ىيز ي
كرٌد ،يفر ي
يفتر يس بقيٍبرس ،ى
يفتر ي
تد ،خبر حتٍر ٌ
كرد ٍ
كرد ى
ب قمىب قٍم َّ
ت بيت ثىٌيبُّ ،
فنو فيو قيٌبة ًفيو،
األربع :قٍم ه
ثبت ٍبي ي
تحمؿ ،ى
تجمؿ ٍ
ى
نج يمؾ بحمؿ ٌ
ب يقمبٌ ،
ً
و
ب ىس و
بيثرب ً
شرب،
رب
يب ٍخمو يي ًحمٌو يي ًخمٌو كما يي ًجمٌو ،عمى ٍ
ى
تفر بقيِّر ،س ٍر ي
ب غمىث غمى ى
ت يعمى ي
ب ،بقىير ينقى ور ٌ
ً
عنى كعثٌى،
نـ ،ىخياؿ ىخباؿ ًحياؿ جباؿ،
خمىؼ ه
غني ٌ
خمؼ خٍمؼ خٍمؼ ،فضميؾ ه
ثـ ٌ
تـ ٌ
يـ ٌ
غبي ه
ه
ينذكر تدكر بًدكر يبدكر ،قيتًؿ ٍقبؿ فيؾ فيؿ ..
حاريبو تى ً
خرب ،تي ً
جاربو بًجارية يبخارٌية
حر ى
جر ه
جبر خير ٍ
حبر ٌ
حر ى
حر ى
خبر ى
الخمس :ه
ب ٍ
ب ٍ
ث ٌ
ب ٌ
حبر ،ى
تيجاريو..

بس ٍير ىيسير نسير ،بً ٍشهر ن ىش ىر ن ٍش ىر و
يس ُّر.
بشر ٍّ
بسر ي
الست :بشير تيستىر ييشير ى
ثكر يبكر ىن ٍكر .
كر ٌ
السبع :تىٍبنيو بثىثٍتيو تي ٌثبتيو يبثى ىينة ىببي ىِّنة ىيثٍيب ي
ت بًو تبييُّنو ،ين ه
تكز يبكز ٍثكر ٌ
ب َّ
ث .
تحنث يي ٍجتى ي
بح ٍي ي
ب ىن ٍ
ث يي ٍ
الثماني :نجيؼ ينجيب تى ٌ
حي ى
جي ي
ب ى
حب ى

المبحث الثالث :حكم التصحيف و طرق مكافحتو واصالحو

المطمب األول :حكم التصحيف

كضع المحدثكف حديث " :مف كذب عمى يمتى ىعمدا فميتبكأ ىم ٍق ىعده مف َّ
النار"
الركاية كعند األداء ،كيتخكفكف مف أم زلة أك خطأ في الحديث ما استطاعكا إلى ذلؾ سبيال،
(ُ)

نصب أعينيـ عند

كيحذركف تالميذىـ مف ذلؾ " ،ك كاف عفاف بف مسمـ يحض أصحاب الحديث عمى الضبط
كالتغيير ليصححكا ما أخذكا عنو مف الحديث" (ِ).

فاشتراط المحدثيف الضبط في ركاية الراكم العدؿ ،كعدـ االكتفاء بعدالتو إنما مف أجؿ التأكد مف
سالمة الحديث مما يط أر أك يشكب بعض األلفاظ مف إفساد المعنى ،سكاء في السند أك في المتف

أك فييما معا ،فاشتراط الضبط في الركاية ىك الذل يكجب أف يككف الراكم يقظا كاعيا لما يسمع

كيكتب ،كأف يؤدم مركياتو بالدقة كالحذر.

(ُ) صحيح االماـ البخارم َُُ :
(ِ) ينظر  :الجامع ألخالؽ الراكم.ِٕٕ/ُ :
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كقد عبر اإلماـ مالؾ عف ىذا المبدأ قائال " :لقد أدركت سبعيف ممف يقكؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

اهلل عميو كسمـ عند ىذه األساطيف – يعني مسجد النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -فما أخذت عنيـ
شيئا ،كاف أحدىـ لك ائتمف عمى بيت ماؿ لكاف بو أمينا؛ ألنيـ لـ يككنكا مف أىؿ ىذا الشأف،
كقدـ عمينا ابف شياب فكنا نزدحـ عند بابو "

(ُ)

كتأمؿ ىذه المقكلة كيؼ ال يمتفتكف إلى عدالة

الراكم حتى يككف ضابطا متقنا كما ىك حاؿ الزىرم .يقكؿ حماد بف سممة ألصحاب الحديث" :
كيحكـ غيركا " يعني  :قيدكا كاضبطكا (ِ).

كتكلد مف عممية التصحيؼ آثا ار لدل الناقؿ لمنص أثرت تأثي انر مباش انر عمى الحكـ كفيـ المنقكؿ
كبالتالي عمى االستنباط كاالجتياد اعتمادا عمى المعنى مف ظاىر المبنى النصي لمحديث  ،كمف

ىذه االثار :

أوال  :أثر اختالل الضبط في األفيام :مما ينتج عف اختالؿ الضبط أنكاع عديدة مف الفيكـ

الخاطئة ،سكاء كاف في األسانيد أك المتكف كمنيا التصحيؼ ،كقاؿ عمي بف المدينيُّ " :
أشد
(ّ)

التصحيؼ في األسماء"

إلى الضبط .

كقسـ العمماء التصحيؼ إلى أقساـ متعددة كفؽ أسبابيا ككميا يرجع

كمف أقساـ التصحيؼ :تصحيؼ المعنى ،كىك الذم ينشأ عف الفيـ الخاطئ المتحصؿ لدل

الراكم المؤدل إلى تغيير المعنى غير المقصكد مف المفظ المركل ،كلو أمثمة كثيرة ،كمف ذلؾ:

ُ -قكؿ محمد بف المثنى " :نحف قكـ لنا شرؼ ،نحف مف عنزة ،قد صمى النبي صمى اهلل عميو
كسمـ إلينا ،لما ركم " أف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -صمى إلى عنزة " ،تكىـ أنو صمى إلى

قبيمتيـ ،كانما العنزة التي صمى إلييا النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىي حربة كانت تحمؿ بيف يديو
فتنصب فيصمي إلييا" (.)4

كقاؿ السيكطي :كأعجب مف ذلؾ ما ذكره الحاكـ عف أعرابي أنو زعـ أنو صمى اهلل عميو كسمـ
(ٓ)

صمى إلى شاة ،صحفيا عنزة ،بسككف النكف ،ثـ ركاه بالمعنى عمى كىمو فأخطأ مف كجييف
ع ىغ ٍي ًرًه " المنع مف سقي بساتيف
ىف ىي ٍس ًق ىي َّ
اءهي ىزٍر ى
ِ -فيـ آخر مف حديث " :ىنيىى أ ٍ
الريج يؿ ىم ى
سرحناهي إلى جيراننا
الجيراف ،فقاؿ جماعة ممف حضركا :قد كنا إذ فضؿ عنا ماء في بساتيننا ٌ
كطء الحبالى مف السبايا.
كنحف نستغفر اهلل ،فما فيـ القارئ كال السامع كال شعركا أف المراد ى

(ُ) ينظر  :تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر.ّٗ/ُ :
(ِ) ينظر  :الجامع ألخالؽ الراكم.ِٕٕ/ُ :
(ّ) ينظر  :أخبار المصحفيف  :ص ِّ _ ّّ.
(ْ) ينظر  :الجامع ألخالؽ الراكم. ِٗٓ/ُ :
(ٓ) تدريب الراكم. َٔٓ/ِ :
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ّ -فقد صمى أحدىـ الكتر بعد االستنجاء مف غير إحداث كضكء ،كاستدؿ عمى ىذا العمؿ بقكلو
استى ٍج ىم ىر ىفٍمييكتً ٍر" فيـ منو صالة الكتر ،مع أف المراد منو إيتار
صمى اهلل عميو كسمـ  " :ىم ٍف ٍ
الجمار عند االستنقاء.

ْ -كظؿ أحدىـ ال يحمؽ رأسو قبؿ صالة الجمعة أربعيف سنة عمى ما فيـ مف حديث نيي
ؽ قبؿ الصالة يكـ الجمعة ،مع أنو ً
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف ً
الحمى ً
الحمىؽ بفتح الالـ،
كالمراد منو النيي عف عقد الحمقات المؤدم الى مضايقة الناس يكـ الجمعة في المسجد

كىذه األمثمة تكضح مدل اآلثار السيئة الكليدة جراء اختالؿ الفيـ في الضبط .

(ُ)

،

ثانيا  :أثر الضبط في اختالف األحكام :رأل بعض المحدثيف أف تنقيط الحديث كتشكيمو إنما
يككف متعينا فيما يشكؿ كيشتبو ،كقاؿ بعضيـ :إنما يي ٍش ىك يؿ ىما يي ٍش ًك يؿ ،كأما النقط فال بد منو ،بينما
ذىب بعضيـ إلى كجكب شكؿ ما أشكؿ كما ال يشكؿ ،كىذا ىك الصكاب كما قاؿ القاضي
عياض " :ال سيما لممبتدمء كغير المتبحر في العمـ فإنو ال يميز ما أشكؿ مما ال يشكؿ كال
صكاب كجو اإلعراب لمكممة مف خطئو "

(ِ)

 ،ككـ مف مسائؿ خالفية في الفقو كغيره مردىا إلى

ضبط األلفاظ كاإلعراب ،كمف أشيرىا -ُ :حديث " :ذكاةي الجنيف ذكاةى أمو " ،فضبط الجميكر
(ذكاة أمو) بالرفع ،كضبطيا أبك حنيفة بالنصب ،كتغير الحكـ الشرعي بسبب الضبطيف ،فمف

خبر لممبتدأ الذم ىك ذكاة الجنيف فتككف ذكاة األـ ىي ذكاة الجنيف فال يحتاج إلى
رفعو جعمو نا
ذبح مستأنؼ (ّ)  ،كىذا ما عميو أكثر أىؿ العمـ.

قاؿ الحافظ المنذرم " :كالمحفكظ عف أئمة ىذا الشأف في تفسير ىذا الحديث الرفع فييما " (ْ) ،
كمف نصب كاف التقدير  " :ذكاة الجنيف كذكاة أمو " أم :لو تذكية تخصو لكحده(ٓ) ،فقد قاؿ أبك

حنيفة بتحريـ الجنيف إذا خرج ميتا ،كانيا ال تغني تذكية األـ عف تذكيتو(ٔ).

ِ -كمما أشار إليو القاضي عياض أيضا في ىذا الباب حديث ( ال نكرث ،ما تركنا صدقة)
فالجماعة يرككنو برفع صدقة عمى الخبرية؛ ألف األنبياء ال يكرثكف ،كاإلمامية يرككنو بالنصب
عمى التمييز ،كالمعنى أنو ال يكرث ما ترككه صدقة دكف غيره .كلك كاف كما قالكا لـ يكف فرؽ

بينيـ كبيف غيرىـ كلـ يكف لتخصيص األنبياء عمييـ السالـ فائدة (ٕ).
(ُ) ينظر :كتاب السنة كمكانتيا لمسباعي :ص َْٔ.
(ِ) اإللماع :ص َُٓ .
(ّ) ينظر  :عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم لمسيكطي.ِٓٔ /ُ :
(ْ) تحفة األحكذم.ّْ/ ٓ :
(ٓ) ينظر  :عقكد الزبرجد في إعراب الحديث النبكم لمسيكطي.ِٓٔ /ُ :
(ٔ) تحفة األحكذم.ُْ /ٓ :

(ٕ) ينظر :اإللماع  :ص َُٓ  ،كفتح المغيث.ْٔ/ّ :
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ّ -كحديث " :زادؾ اهلل حرصا كال تعد "  ،كرد االختالؼ في المراد بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ :
" كال تعد" كضبطو عمى المشيكر(ُ) " ،ىكالى تى يع ٍد " بفتح أكلو كضـ العيف مف العكد أم :ال تفعمو
مثؿ ما فعمتو ثانيا ،كركم " ىكال تى ٍع يد " بسككف العيف كضـ الداؿ مف العدك ،أم :ال تسرع في
المشي إلى الصالة ،كاصبر حتى تصؿ إلى الصؼ ،ثـ اشرع في الصالة ،كقيؿ :بضـ التاء
(ِ)

ككسر العيف مف اإلعادة ،أم :ال تعد الصالة التي صميتيا

.

كانتقد ما ركم في ضبطو غير المشيكر ؛ كأنو لـ يأت بو ركاية ،كانما يحمميـ عمى ذلؾ في

أمثالو مف تحريفيـ ألفاظ النبكة كتغييرىا؛ ككنيـ لـ يحفظكىا أك ما كصمت إلييـ بالركاية،

فيذكركف ما يحتممو الخط لعدـ معرفتيـ بالمفظ المركم (ّ).

ومن أمثمة ضبط األلفاظ :حديث " :إذا سمعتـ اإلقامة فامشكا كعميكـ السكينة ،فما أدركتـ

فصمكا ،كما فاتكـ فأتمكا "  ،كضبطو بعضيـ بمفظ  " :فاقضكا" كعمى ىذيف الضبطيف اختمؼ
الفقياء في معنى الحديث ،كمف ضبطو بمفظ ( فأتمكا) يرل فيو دليال أف الذم أدركو المسبكؽ مف

صالة إمامو ىك أكؿ صالتو .كأما مف ضبطو بمفظ " فاقضكا" يرل :أف القضاء ال يككف إال
لفائت ،كمعمكـ أف الفائت مف صالة المأمكـ ما سبقو بو إمامو

أكثر الركايات كردت بمفظ ":فأتمكا"  ،كأقميا بمفظ ":فاقضكا"(ٓ).

(ْ)

كذىب الحافظ إلى :

أف
ٌ

كجماع القكؿ مف ىذا كمو ،أنو يجب أخذ العمـ عند أىمو المتخصصيف كال ينبغي التعمـ المباشر

مف بطكف الكتب دكف الرجكع إلييـ ،كلذا قاؿ سعيد بف عبد العزيز التنكخي  " :ال تحممكا العمـ

عف صحفي ،كال تأخذكا القرآف مف مصحفي" (ٔ) .كال بد مف ضبط السنة النبكية بكاسطة الشيخ

المتقف المحرر نظ ار لمكانتيا كعمؽ عمميا ،قاؿ االماـ السخاكم " :كالحاصؿ أنو يبالغ في

ضبط المتكف ألف تغييرىا يؤدم إلى أف يقاؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ما لـ يقؿ أك يثبت

حكـ شرعي بغير طريقو " (ٕ) .

(ُ) ينظر :فتح البارم.ِٔٗ/ِ :
(ِ) ينظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.ٖٕٓ/ّ :
(ّ) ينظر :المصدر السابؽ.
(ْ) ينظر :معالـ السنف ، ُّٔ/ُ :ك شرح صحيح البخارم البف بطاؿ.ِِٔ/ِ :
(ٓ) فتح البارم.ُُٗ /ِ :

(ٔ) ينظر  :شرح نخبة الفكر لمقارم :ص ٖٕ.
(ٕ) فتح المغيث.ْٕ/ّ :
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المطمب الثاني  :طرق مكافحتو واصالحو
كمف كقؼ عمى جيكد المحدثيف في ىذا الباب عف كثب تبيف لو مدل تفانييـ في تنقية ألفاظ

السنة النبكية كتخميصيا مف الشكائب كالخمؿ الناشئ عف سكء الفيـ جراء اختالؿ الضبط ،
ككانت جيكدىـ في مكافحة ذلؾ متمثمة في أبكاب عديدة مف مباحث عمـ الحديث ،كمف ذلؾ:

ُ -كيفية الرواية وطرق التحمل :أشبع أىؿ العمـ بالحديث ىذا المبحث بحثا طكيال كألفكا فيو

مؤلفات عديدة نظ ار ألىميتو ،بينكا فيو شدة حاجة الراكم إلى العمـ بطرؽ التحمؿ الثمانية (ُ) ،
كصيغيا عند الركاية عف الشيخ ،كمعرفة صيغ األداء كشركطيا كصكرىا كضكابطيا كغير ذلؾ

مما يتعيف عمى الراكم معرفتو -ِ .عدم جواز الرواية بالمعنى إال مف عالـ متقف في المغة
العربية ،كعالـ بما يحيؿ المعاني ،كعدـ جكازه مطمقا في األلفاظ التكقيفية كاألسماء كالصفات
كاألذكار كنحكىما .

ّ -كتابة الحديث وضبطو  :يقرر المحدثكف في ىذا المطمب ضركرة عناية الراكم بضبط
الحديث شكال كنقطا كأف يككف خطو كاضحا عمى قكاعد عمماء الخط بما يؤمف مف أم إلتباس
األلفاظ كاألسماء ،كأنو يجب عميو بعد انتيائو مف الكتابة أف يقابؿ كتابو بكتاب شيخو الذل نقمو

منو ليتأكد مف صحة النقؿ -ْ.صيانة الكتاب  :أم كجكب حماية كتابو مف التغيير كالعبث
كاالىماؿ  -منذ سمعو فيو كصححو إلى أف يؤدم منو  -مف غير أف يعيره ،حيث ال أمف مف
تغيير المستعير فال يضر كضعو أمانة عند غيره

(ِ)

 -ٓ .التصحيف والتحريف  :بمعنى

حدكث التغيير في الكممة أك المفظ أك المعنى بسبب الخمؿ في الضبط أك عدـ أخذ العمـ مف أفكاه

العمماء ،كيسمى ىذا المبحث بػالمصحؼ كالمحرؼ "،كمعرفة ىذا النكع أمر ميـ أكقع العمماء في
االىتماـ بو "

(ّ)،

كال ينيض بأعبائو إال الحذاؽ مف الحفاظ كما قاؿ ابف الصالح(ْ)  ،كألىميتو

أفردكه بمؤلفات كثيرة كمف أقدميا كأشيرىا كأنفسيا " شرح ما يقع فيو التصحيؼ كالتحريؼ "

لمعسكرم كلمدارقطنى أيضا مؤلؼ فيو.

والخالصة :أف الضبط أصؿ أصيؿ في الركاية ،كمتى تطرؽ إليو خمؿ فإنو يؤدم إلى عدـ
االحتجاج بالمركية المختمة أك الراكم إذا غمب عميو ذلؾ ،كلذا كاف منيج المحدثيف عمى الدقة

في نقد ضبط الركاة ،سكاء ضبط الصدر أك ضبط الكتاب.

كقد تنبو العمماء في القديـ إلى خطكرة ظاىرة التصحيؼ كالتحريؼ ،انطالقا مف دقتيـ كأمانتيـ

في الحفاظ عمى النص يقكؿ الزمخشرم " :التصحيؼ قفؿ ضؿ مفتاحو "  ،كمف أجؿ ذلؾ
(ُ) كىي :السماع  ،كالقراءة  ،كاإلجازة  ،كالمناكلة  ،كالمكاتبة  ،كاإلعالـ  ،كالكصية  ،كالكجادة .
(ِ) ينظر  :تكضيح األفكار.ٖٕ/ِ :

(ّ) ينظر  :شرح نخبة الفكر لمقارم :ص ِْٗ.
(ْ) ينظر :مقدمة ابف الصالح :ص ِٕٗ.
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اصطنعكا كسائؿ شتى لصكف الكالـ منو كالتغمب عميو  ،كمف ىذه الكسائؿ التي لجأ إلييا العمماء
القدماء لحفظ الكالـ كصكنو مف التصحيؼ؛ ضركرة التقييد كالضبط كاإلعجاـ ،كاإلعجاـ ىك

إزالة إبياـ الكتابة بالنقط كالتشكيؿ ،يقكؿ األكزاعي " :نكر الكتاب إعجامو"  ،كليـ في الضبط

طريقتاف:

الطريقة األولى :حيث كانكا يضبطكف حركؼ الكممة بأف تكضع الفتحة أك الضمة أك الكسرة
عمى الحرؼ نفسو ،كأمعف بعضيـ في الدقة فرسـ تحت الحاء حاء صغيرة ،كتحت الداؿ نقطة،

كتحت السيف الميممة ثالث نقاط  ،كفكؽ الحرؼ المخفؼ كممة خؼ ،كغير ذلؾ مف مصطمحات

استخدمكىا في مخطكطاتيـ .

الطريقة الثانية :مف طرؽ الضبط :الضبط بالحرؼ؛ بأف يصؼ الكاتب حركؼ الكممة التي ىي
مظنة التصحيؼ ،بما يزيؿ أك يبعد عنيا شبية التصحيؼ في ضبط كممة العتب يكتب الكممة،

ثـ يقكؿ :بالعيف الميممة كالتاء الفكقية كالباء المكحدة ،كبذلؾ ال يمحؽ الكممة تصحيؼ عمى

اإلطالؽ  ،كمف تمؾ الكسائؿ الكقائية التي لجأ إلييا ىؤالء العمماء لتجنب التصحيؼ كالتحريؼ:
أنيـ كانكا يشرحكف الكممة الكاضحة الظاىرة ال لخفاء معناىا ،كلكف ألنيا مظنة تصحيؼ(ُ).

المبحث الرابع  :الكتب والمصنفات في التصحيف

كألىمية ىذا الفف مف فنكف عمـ الحديث فقد صنؼ فيو العمماء عدة كتب منيا (ِ):

ُ -تصحيؼ العمماء :ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (ت ِٕٔ ىػ) -ِ.

التنبيو عمى حدكث التصحيؼ :لحمزة بف الحسف األصفياني (ت َّٔ ىػ)  ،كىك مطبكع.

ّ -التنبييات عمى أغاليط الركاة :ألبي نعيـ عمي بف حمزة البصرم (ت ّٕٓ ىػ)  -ْ .شرح
ما يقع فيو التصحيؼ كالتحريؼ :ألبي أحمد الحسف بف ىع ٍبد اهلل العسكرم (ت ِّٖ ىػ) .
ٓ -تصحيفات المحدثيف :ألبي أحمد الحسف بف ىع ٍبد اهلل العسكرم ،كىك مطبكع -ٔ .تصحيفات
المحدثيف :لإلماـ الحافظ أبي الحسف عمي بف عمر الدارقطني (ت ّٖٓ ىػ)  -ٕ.إصالح خطأ

المحدثيف :ألبي سميماف حمد بف محمد الخطابي (ت ّٖٖ ىػ)  -ٖ.الرد عمى حمزة في حدكث

التصحيؼ :إلسحاؽ بف أحمد بف شبيب (ت َْٓ ىػ)  -ٗ.متفؽ التصحيؼ :ألبي عمي الحسف
بف رشيؽ القيركاني (ت ْٔٓ ىػ)  -َُ.تمخيص المتشابو في الرسـ : ،لمخطيب(ت ّْٔ ىػ) .
ُُ -تالي التمخيص :ألبي بكر أحمد بف عمي اٍل ىخ ًط ٍيب (ت ّْٔ ىػ)  -ُِ.مشارؽ األنكار
عمى صحيح اآلثار :ألبي الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي (ت ْْٓ ىػ)  -ُّ.ما يؤمف فيو

(ُ) ينظر :أصكؿ البحث األدبي كمصادره . ُّْ/ُ :

(ِ) ينظ ػ ػػر :تكثي ػ ػػؽ النص ػ ػػكص كض ػ ػػبطيا عن ػ ػػد المح ػ ػػدثيف  :ال ػ ػػدكتكر مكف ػ ػػؽ عب ػ ػػد اهلل عب ػ ػػد الق ػ ػػادر-ُْٕ /ُ:
ُٖٕ.
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التصحيؼ مف رجاؿ األندلس :ألبي الكليد ،المعركؼ بابف الدباغ (ت ْٔٓ ىػ)  -ُْ.مطالع

األنكار :ألبي إسحاؽ ابراىيـ بف يكسؼ بف ابراىيـ المعركؼ بابف قرقكؿ (ت ٗٔٓ ىػ)

ُٓ -التصحيؼ كالتحريؼ :ألبي الفتح عثماف بف عيسى المكصمي (ت ََٔ ىػ) -ُٔ.
تصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ :لخميؿ بف أيبؾ الصفدم (ت ْٕٔ ىػ)  -ُٕ.تحبير

المكشيف فيما يقاؿ لو بالسيف كالشيف :لمفيركزآبادم (ت ُٕٖ ىػ)  -ُٖ.التطريؼ في التصحيؼ
ألبي الفضؿ السيكطي (ت ُُٗ ىػ)  -ُٗ.التنبيو عمى غمط الجاىؿ كالتنبيو :البف كماؿ باشا

(ت َْٗ ىػ) .

كمف خالؿ ىذا العرض السريع لتمؾ المصنفات نستطيع القكؿ :إنيـ حاصركا ىذه الظاىرة،

كقاكمكا ىذه اآلفة العممية بما يقضي عمييا أك يخفؼ مف حدتيا ،كلـ يقفكا عند حد التصحيؼ

الكارد في النص ،كانما لجئكا إلى تأليؼ الكتب التي تبحث في المؤتمؼ كالمختمؼ ،منيا ما ىك
في أسماء الرجاؿ ،كألؼ في ذلؾ الدارقطني ،كأحمد بف عمي الخطيب البغدادم ،كابف ماككال،

كابف نقطة الحنبمي ،كالذىبي كغيرىـ كثير.

الخاتمة :توصمت الى نتائج ميمة في موضوع الدراسة الخصيا بذكر أىميا

ُ -اف التصحيؼ ظاىرة خطيرة يجب التنبو ليا كاالحتياط منيا ،فظاىرة التصحيؼ كالتحريؼ
انتشرت بيف المحققيف كالكتاب في العصر الحديث  ،كربما كاف جيؿ القائميف عمى الطباعة
بالمغة العربية كقكاعدىا كراء انتشار ىذه الظاىرة.

ِ -التصحيؼ آفة خطيرة تؤثر في بناء النص الحديثي كبالتالي تؤثر سمبا في فيمو كاالستنباط
منو عند التعامؿ معو.

ّ -اىتـ عمماء الحديث بسند الحديث كمتنو كضبطيما عمى اكمؿ كجو  ،كقد اعتمدكا في ذلؾ
عمى كسائؿ نقدية متعددة؛ لتالفي الكقكع في التصحيؼ في االحاديث مف خالؿ ،ضبط ،

كتحرير اسماء الركاة في االسناد كالفاظ المتف كذلؾ عمى حد سكاء .

ْ -تبيف لي اف لمتصحيؼ ستة اقساـ  ،كبعضيـ جعميا اربع  ،كالميـ عندم في تخصصي ىك
تصحيؼ االسناد ،كتصحيؼ المتف كاثرىما في بناء النص الحديثي ،كقد كصؼ السخاكم

تصحيؼ البصر بأنو األكثر

ٓ -لقد اكجد العمماء حمكال كعالجات ليذه الظاىرة مف خالؿ طرؽ تحرير النص  ،كضبطو ،

كتنقيطو اضافة عمى تشكيمو ؛ لكقايتو مف التبديؿ  ،كالتغيير  ،كالتحريؼ المتعمد  ،كغير المتعمد

.

ٔ -اىتماـ العمماء بالنص كحذرىـ مف تصحيفو اك تحريفو كلد لنا حركة فكرية كنتاجان ىائالن مف
المصنفات كالمؤلفات في ىذيف النكعيف" التصحيؼ كالتحريؼ " زادت عف ثمانيف مؤلفان.
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المصادر والمراجع
 -1أخبار المصحفيف  :المؤلؼ  :ابك أحمد الحسف بف عبد اهلل بف سعيد بف إسماعيؿ العسكرم (المتكفى:
ِّٖىػ) تحقيؽ :صبحي البدرم السامرائي نشر :عالـ الكتب  -بيركت الطبعة :األكلى َُْٔ ،ىػ.

ِ -أصكؿ البحث األدبي كمصادره  :المؤلؼ :جامعة المدينة العالمية  ،نشر :جامعة المدينة العالمية.

ّ -اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب :المؤلؼ :سعد الممؾ ،أبك
نصر عمي بف ىبة اهلل بف جعفر بف ماككال (المتكفىْٕٓ :ىػ)  ،نشر :دار الكتب العممية -بيركت-لبناف ،
الطبعة :الطبعة األكلى ُُُْق َُٗٗ -ـ .
ْ -ألفية السيكطي في عمـ الحديث  :المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (المتكفى:
ُُٗىػ)  ،صححو كشرحو :األستاذ أحمد محمد شاكر  ،نشر :المكتبة العممية .د .ت .ط.

ٓ -اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع :المؤلؼ :عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف
اليحصبي السبتي ،أبك الفضؿ (المتكفىْْٓ :ىػ) تحقيؽ :السيد أحمد صقر نشر :دار التراث  /المكتبة العتيقة -
القاىرة  /تكنس الطبعة :األكلىُّٕٗ ،ىػ َُٕٗ -ـ.
ٔ -األنساب :المؤلؼ :عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم ،أبك سعد (المتكفى:

ِٔٓىػ) تحقيؽ :عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره  ،نشر :مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر
آباد الطبعة :األكلى ُِّٖ ،ىػ  ُِٗٔ -ـ.
ٕ -الباعث الحثيث اختصار عمكـ الحديث  :المؤلؼ :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم
ثـ الدمشقي (المتكفىْٕٕ :ىػ) تحقيؽ :أحمد محمد شاكر نشر :دار الكتب العممية ،بيركت  -لبناف ط.،ِ/د.ت.
الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض ،الممقٌب
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
ٖ -تاج العركس مف جكاىر القامكس :المؤلؼٌ :
بمرتضىَّ ،
الزبيدم (المتكفىَُِٓ :ىػ) تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف نشر :دار اليداية د.ت.ط.
ٗ -تاريخ بغداد :المؤلؼ  :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم (المتكفى:
ّْٔىػ)  ،تحقيؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ  ،نشر :دار الغرب اإلسالمي – بيركت  ،الطبعة :األكلى،
ُِِْىػ  ََِِ -ـ.

َُ -تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم :المؤلؼ :أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل
(المتكفىُّّٓ :ىػ) نشر :دار الكتب العممية – بيركت .د.ط.ت
ُُ -تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم  :المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي
(المتكفىُُٗ :ىػ)  ،حققو :أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي  ،نشر :دار طيبة .د.ط.ت

ُِ -تصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ :تأليؼ :صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم ( ت ْٕٔىػ ) تحقيؽ
 :السيد الشرقاكم ،نشر :مكتبة الخانجي – القاىرة  ،الطبعة /األكلى َُْٕ ،ىػ  ُٖٕٗ -ـ .
ُّ -تصحيفات المحدثيف  :المؤلؼ :أبك أحمد الحسف بف عبد اهلل بف سعيد بف إسماعيؿ العسكرم (المتكفى:
ِّٖىػ) تحقيؽ :محمكد أحمد ميرة  ،نشر :المطبعة العربية الحديثة – القاىرة  ،الطبعة :األكلىَُِْ ،ق.
ُْ -تقريب التيذيب  :المؤلؼ :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى:
ِٖٓىػ)  ،تحقيؽ :محمد عكامة  ،نشر :دار الرشيد – سكريا  ،الطبعة :األكلىُٖٗٔ – َُْٔ ،ـ.

ُٓ -التمييز :المؤلؼ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (المتكفىُِٔ :ىػ) تحقيؽ :د .محمد
مصطفى األعظمي نشر :مكتبة الككثر  -المربع  -السعكدية الطبعة :الثالثةَُُْ ،ق.
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ُٔ -تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :لجماؿ الديف يكسؼ بف عبد الرحمف المزم (تِْٕىػ) ،حققو كضبط
نصو كعمؽ عميو بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط األكلىُِِْ ،ىػََِِ -ـ.
ُٕ -تكثيؽ النصكص كضبطيا عند المحدثيف :المؤلؼ :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر ،نشر :المكتبة المكية
 -المكتبة البغدادية  ،الطبعة :االكلى  ،سنة ُّٗٗ – ُُْْ :ـ.

ُٖ -تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر :لمشيخ طاىر الجزائرم الدمشقي (تُّّٖىػ) ،اعتنى بو عبد الفتاح أبك
غدة ،دار البشائر ،بيركت ،ط الثانيةَُّْ ،ىػََِٗ -ـ.
ُٗ -تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار :المؤلؼ :محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني،
الكحالني ثـ الصنعاني (المتكفىُُِٖ :ىػ)  ،تحقيؽ :أبك عبد الرحمف صالح بف محمد بف عكيضة  ،دار

الكتب العممية ،بيركت -لبناف  ،الطبعة :األكلى ُُْٕ،ىػُٕٗٗ -ـ.
َِ -تيسير مصطمح الحديث :المؤلؼ :أبك حفص محمكد بف أحمد بف محمكد طحاف النعيمي  ،الناشر :مكتبة
المعارؼ لمنشر كالتكزيع  ،الطبعة :الطبعة العاشرة ُِْٓىػََِْ-ـ.

ُِ -الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع :ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم (تّْٔىػ)،
تحقيؽ د .محمكد الطحاف ،مكتبة المعارؼ ،الرياضَُّْ ،ىػ.
ِِ -السنة كمكانتيا في التشريع اإلسالمي :المؤلؼ :مصطفى بف حسني السباعي (المتكفىُّْٖ :ىػ) نشر:
المكتب اإلسالمي  -دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع .الطبعة :األكلى ،سنة َََِ ـ.
ِّ -سنف ابف ماجو  :المؤلؼ :ابف ماجو أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني (المتكفىِّٕ :ىػ) تحقيؽ :محمد
فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ عيسى البابي الحمبي.د.ت.

ِْ -سنف الترمذم :الجامع الكبير ،ألبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم (تِٕٗىػ) ،حققو كخرج أحاديثو
كعمؽ عميو د .بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،ط الثانيةُٖٗٗ ،ـ.
ِٓ -سنف الدارمي  :المعركؼ بػ (مسند الدارمي) المؤلؼ :أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف
ىبيراـ بف عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندم (المتكفىِٓٓ :ىػ) تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني  ،دار
المغني لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية الطبعة :األكلى ُُِْ ،ىػ  َََِ -ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر البييقي
ِٔ -السنف الكبرل  :المؤلؼ :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
(المتكفىْٖٓ :ىػ) تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا نشر :دار الكتب العممية ،بيركت  -لبنات الطبعة :الثالثة،
ُِْْ ىػ . ََِّ -

ِٕ -السنف :ألبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني (تِٕٓىػ) ،إعداد كتعميؽ عزت عبيد الدعاس كعادؿ
السيد ،دار ابف حزـ ،بيركت ،ط األكلىُُْٖ ،ىػُٕٗٗ -ـ.
ِٖ -شرح التبصرة كالتذكرة  :المؤلؼ :عبد الرحيـ الحسيف العراقي زيف الديف أبك الفضؿ  ،تحقيؽ :عبد المطيؼ
اليميـ  -ماىر ياسيف الفحؿ  ،نشر :دار الكتاب العممية ،لسنة ََِِ – ُِّْ :ـ.

ِٗ -سير أعالـ النبالء  :المؤلؼ  :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي
(المتكفى ْٕٖ :ىػ) تحقيؽ  :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط نشر  :مؤسسة الرسالة
الطبعة  :الثالثة  َُْٓ ،ىػ  ُٖٗٓ /ـ.
َّ -شرح صحيح البخارم  :المؤلؼ :ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ (المتكفىْْٗ :ىػ)
تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،نشر :مكتبة الرشد  -السعكدية ،الرياض ،طُِّْ ،ِ/ىػ ََِّ -ـ.
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ُّ -شرح صحيح مسمـ بف الحجاج  :المسمى (:المنياج) المؤلؼ :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم (المتكفىٕٔٔ :ىػ) الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيركت الطبعة :الثانية.ُِّٗ ،
ِّ -شرح مشكؿ اآلثار  :المؤلؼ :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم

المصرم المعركؼ بالطحاكم (المتكفىُِّ :ىػ) تحقيؽ :شعيب األرنؤكط الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة:

األكلى  ُُْٓ -ىػ ُْْٗ ،ـ
ّّ -شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر  :المؤلؼ :عمي بف (سمطاف) محمد ،أبك الحسف نكر الديف
المال اليركم القارم (المتكفىَُُْ :ىػ)  ،قدـ لو :الشيخ عبد الفتح أبك غدة ،حققو كعمؽ عميو :محمد نزار

تميـ كىيثـ نزار تميـ  ،نشر :دار األرقـ  -لبناف  /بيركت .دت.ط.

ّْ -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  :المؤلؼ :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفى:
ّّٗىػ) تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار نشر :دار العمـ لممالييف  -بيركت ط َُْٕ( ْ/ىػ )ُٖٕٗ -
ّٓ -صحيح ابف حباف ( :اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف) المؤلؼ :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف
البستي (المتكفىّْٓ :ىػ) ترتيب :األمير عالء الديف عمي بف
بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارمي ،ي
بمباف الفارسي (المتكفى ّٕٗ :ىػ) حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :شعيب األرنؤكط نشر :مؤسسة الرسالة،

بيركت الطبعة :األكلى َُْٖ ،ىػ  ُٖٖٗ -ـ.
ّٔ -صحيح البخارم  :المؤلؼ :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر
الناصر نشر :دار طكؽ النجاة ،الطبعة :األكلىُِِْ ،ىػ.

ّٕ -الصحيح :لمسمـ بف الحجاج (تُِٔىػ) ،المطبكع مع شرح النككم ،حققو كخرج أحاديثو عمى الكتب الستة
خميؿ مأمكف شيحا ،دار المعرفة ،بيركت ،ط الخامسة عشرةُِْٗ ،ىػََِٖ -ـ.
ّٖ-عقكد الزبرجد عمى مسند اإلماـ أحمد في إعراب الحديث  :المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف
السيكطي (المتكفىُُٗ :ىػ) تحقيؽ :حسف مكسى الشاعر نشر :مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة.

ّٗ -العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية  :المؤلؼ :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف
النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ)  ،تحقيؽ كتخريج :محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي ،
نشر :دار طيبة – الرياض  ،الطبعة :األكلى َُْٓ ىػ  ُٖٗٓ -ـ.
َْ -العمؿ كمعرفة الرجاؿ  :المؤلؼ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني (المتكفى:
ُِْىػ) تحقيؽ :كصي اهلل بف محمد عباس نشر :دار الخاني ،الرياض ط :الثانية ُِِْ ،ىػ  ََُِ -ـ.

ُْ -عمدة القارم شرح صحيح البخارم  :المؤلؼ :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف
الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى (المتكفىٖٓٓ :ىػ) نشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت .د.ت.ط.
ِْ -العيف  :تأليؼ  :أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم (المتكفىَُٕ :ىػ)
 ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي ،د .إبراىيـ السامرائي  ،نشر  ،دار كمكتبة اليالؿ ،د.ت.ط

ّْ -غريب الحديث  :تاليؼ :أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي
(المتكفى ّٖٖ :ىػ) تحقيؽ :عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم خرج أحاديثو :عبد القيكـ عبد رب النبي نشر :دار الفكر
 دمشؽ لسنة َُِْ :ىػ  ُِٖٗ -ـْْ -غريب الحديث  :تاليؼ :أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (المتكفىِٕٔ :ىػ) تحقيؽ :د.
عبد اهلل الجبكرم نشر :مطبعة العاني  -بغداد الطبعة :األكلى ُّٕٗ،ق.
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ْٓ -فتح البارم شرح صحيح البخارم  :المؤلؼ :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي
(المتكفىِٖٓ :ىػ) رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو:
محب الديف الخطيب .نشر :دار المعرفة  -بيركتُّٕٗ ،ق.

ْٔ -فتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقي :المؤلؼ :شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد
بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم (المتكفىَِٗ :ىػ) ،تحقيؽ :عمي حسيف عمي  ،نشر :مكتبة السنة –
مصر  ،الطبعة :األكلىُِْْ ،ىػ ََِّ /ـ.
ْٕ -الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة  :المؤلؼ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف
عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ) تحقيؽ :محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب نشر :دار القبمة
لمثقافة اإلسالمية  -مؤسسة عمكـ القرآف ،جدة الطبعة :األكلى ُُّْ ،ىػ  ُِٗٗ -ـ.

ْٖ -لساف العرب  :المؤلؼ :محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى
اإلفريقى (المتكفىُُٕ :ىػ)  ،نشر :دار صادر – بيركت  ،الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ.

ْٗ -مدخؿ إلى تاريخ نشر التراث العربي :مع محاضرة عف التصحيؼ كالتحريؼ  ،المؤلؼ:
محمكد الطناحي،

محمد

نشر :مكتبة الخانجي  ،لسنة ُْٖٗ :ـ.

َٓ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  :المؤلؼ :عمي بف (سمطاف) محمد ،أبك الحسف نكر الديف المال
اليركم القارم (المتكفىَُُْ :ىػ) نشر :دار الفكر ،بيركت  -لبناف الطبعة :األكلىُِِْ ،ىػ ََِِ -ـ.
ُٓ -مسند أبي داكد الطيالسي :المؤلؼ :أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل (المتكفى:
َِْىػ)  ،تحقيؽ :الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي  ،نشر :دار ىجر – مصر  ،الطبعة :األكلىُُْٗ ،

ىػ  ُٗٗٗ -ـ.
ِٓ -مسند إسحاؽ بف راىكيو  :المؤلؼ :أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي المركزم
المعركؼ بػ ابف راىكيو (المتكفىِّٖ :ىػ)  ،تحقيؽ :د .عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي  ،نشر :مكتبة اإليماف

 -المدينة المنكرة  ،الطبعة :األكلىُُٗٗ – ُُِْ ،ـ.

ّٓ -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  :المؤلؼ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني
(المتكفىُِْ :ىػ)  ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف  ،إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي  ،نشر :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األكلى ُُِْ ،ىػ  ََُِ -ـ.
ْٓ -مسند الحميدم  :المؤلؼ :أبك بكر عبد اهلل بف الزبير بف عيسى بف عبيد اهلل القرشي األسدم الحميدم

المكي (المتكفىُِٗ :ىػ) حقؽ نصكصو كخرج أحاديثو :حسف سميـ أسد َّ
ني نشر :دار السقا ،دمشؽ -
الد ىا
ار ٌ
سكريا الطبعة :األكلى ُٗٗٔ ،ـ.

ٓٓ -مصابيح السنة  :المؤلؼ :محيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي
(المتكفى ُٓٔ :ىػ) تحقيؽ :الدكتكر يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ،محمد سميـ إبراىيـ سمارة ،جماؿ حمدم
الذىبي نشر :دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت  -لبناف الطبعة :األكلى َُْٕ ،ىػ  ُٖٕٗ -ـ

ٔٓ-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :المؤلؼ :أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ،أبك العباس
(المتكفى :نحك َٕٕىػ) ،نشر :المكتبة العممية – بيركت.د.ت.
ٕٓ -المصنؼ  :المؤلؼ :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني (المتكفىُُِ :ىػ)
تحقيؽ :حبيب الرحمف األعظمي نشر :المجمس العممي -اليند  :المكتب اإلسالمي  -بيركت ط َُّْ ،ِ/ق.
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ٖٓ -المصنؼ في األحاديث كاآلثار :المؤلؼ :أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف
بف العبسي (المتكفىِّٓ :ىػ) تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت نشر :مكتبة الرشد – الرياض طَُْٗ ،ُ/ق.
ٗٓ -معالـ السنف ،كىك شرح سنف أبي داكد  :المؤلؼ :أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب
البستي المعركؼ بالخطابي (المتكفىّٖٖ :ىػ) نشر :المطبعة العممية – حمب ،ط ُُّٓ ،ُ/ىػ  ُِّٗ -ـ.

َٔ -معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب :المؤلؼ :شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل
الركمي الحمكم (المتكفىِٔٔ :ىػ) تحقيؽ :إحساف عباس نشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيركت الطبعة :األكلى،
ُُْْ ىػ  ُّٗٗ -ـ. .

ُٔ -معجـ مقاييس المغة  :المؤلؼ :أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (المتكفىّٗٓ :ىػ)،
تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف  ،نشر :دار الفكر  ،سنة النشرُّٗٗ :ىػ ُٕٗٗ -ـ.
كيعرؼ ب(مقدمة ابف الصالح)  ،المؤلؼ :عثماف بف عبد الرحمف ،أبكعمرك،
ِٔ -معرفة أنكاع عمكـ الحديث :ي
تقي الديف المعركؼ بابف الصالح (المتكفىّْٔ :ىػ)  ،تحقيؽ :نكر الديف عتر  ،نشر :دار الفكر -سكريا ،دار
الفكر المعاصر – بيركت  ،لسنة َُْٔ :ىػ ُٖٗٔ -ـ.

ّٔ -المفردات في غريب القرآف :تأليؼ :أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى (المتكفى:
َِٓىػ)  ،تحقيؽ  :صفكاف عدناف الداكدم  ،نشر :دار القمـ ،الدار الشامية  -دمشؽ بيركت  ،الطبعة :األكلى
 ُُِْ ىػ.ْٔ -مناؿ الطالب في شرح طكاؿ الغرائب :المؤلؼ :ابف األثير؛ المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد
الكريـ الشيباني الجزرم ،أبك السعادات ،مجد الديف  ،تحقيؽ :الطناحي ،محمكد محمد  ،نشر :مكتبة الخانجي ،

الطبعة ،ِ :لسنة ُٕٗٗ – ُُْٕ :ـ.
ٓٔ -المؤتىمًؼ كالمختىمًؼ :المؤلؼ :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار
البغدادم الدارقطني (المتكفىّٖٓ :ىػ)  ،تحقيؽ :مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر  ،نشر :دار الغرب اإلسالمي

– بيركت  ،الطبعة :األكلىَُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ.

ٔٔ -مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ  :المؤلؼ :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب
البغدادم (المتكفىّْٔ :ىػ)  ،تحقيؽ :د .عبد المعطي أميف قمعجي  ،نشر :دار المعرفة – بيركت  ،الطبعة:
األكلىَُْٕ ،ق.
ٕٔ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر :المؤلؼ :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد

بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفىِٖٓ :ىػ)  ،تحقيؽ :عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي  ،نشر :مطبعة سفير

بالرياض  ،الطبعة :األكلىُِِْ ،ىػ.
ٖٔ -النياية في غريب الحديث كاألثر  :المؤلؼ :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف
محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير (المتكفىَٔٔ :ىػ)  ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم  -محمكد
محمد الطناحي ،نشر :المكتبة العممية  -بيركتُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ .
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Al-Khanji Library - Cairo, first edition, 1407 AH - 1987 AD.
13. Corrections of the Muhaddiths: Author: Abu Ahmed Al-Hasan bin Abdullah bin
Saeed bin Ismail Al-Askari (died: 382 AH) Verified: Mahmoud Ahmed Mira,
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14. Taqreeb Al-Tahdheeb: Author: Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin
Ahmed bin Hajar Al-Asqalani (died: 852 AH), Verified: Muhammad Awamah,
published: Dar Al-Rasheed - Syria, Edition: First, 1406 - 1986 AD.
15. Distinction: Author: Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisaburi
(died: 261 AH) Verified: Dr. Muhammad Mustafa Al-Adhamy Published: AlKawthar Library - Al-Murabba' - Saudi Arabia Third Edition, 1410 A.H.
16. Refinement of Perfection in the Names of Men: by Jamal Al-Din Youssef bin
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by: Bashar Awwad Maarouf, Foundation of the Resala, Beirut, First Edition, 1422 AH
- 2002 AD.
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Abdullah bin Abdul Qadir, Published: The Maktaba Al-Makkiah - Al-Baghdadi
Library, Edition: First, Year: 1414-1993 AD.
18. Directing Consideration to the Origins of the Impact: by Sheikh Taher Al-Jazaery
Al-Dimashqi (d. 1338 AH), Taken Care of by Abdel Fattah Abu Ghuddah, Dar AlBashaer, Beirut, Second Edition, 1430 AH - 2009AD.
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Muhammad ibn Ismail ibn Salah ibn Muhammad Al-Hasani, Al-Kahlani and then AlSan’ani (died: 1182 AH), Verified: Abu Abd Al-Rahman Salah ibn Muhammad ibn
Uwaidah, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, the first edition: 1417 AH 1997 AD.
20. Facilitating the Term Hadith: Author: Abu Hafs Mahmoud bin Ahmed bin
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Distribution, Edition: Tenth Edition 1425 AH - 2004 AD.
21. The Collector of the Ethics of the Narrator and the Etiquette of the Listener: by
Abu Bakr Ahmed bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi (d. 463 AH), achieved
by Dr. Mahmoud Al-Tahhan, Al-Maaref Library, Riyadh, 1403 AH.
22. The Sunnah and its Place in Islamic Legislation: Author: Mustafa Bin Hosni AlSibai (deceased: 1384 AH) Published by: The Islamic Office - Dar Al-Warraq for
Publishing and Distribution. Edition: First, year 2000 AD.
23. Sunan Ibn Majah: Author: Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid AlQazwini (died: 273 AH) Verified: Muhammad Fouad Abd Al-Baqi Publisher: House
of Revival of Arabic Books - Faisal Issa Al-Babi Al-Halabi.
24. Sunan Al-Tirmidhi: The Great Collector, by Abu Issa Muhammad bin Issa AlTirmidhi (d. 279 AH), verified edited, his hadiths and Commented on it by. Bashar
Awad Maarouf, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, second edition, 1998 AD.
25. Sunan Al-Darmi: Known as (Musnad Al-Darami) Author: Abu Muhammad
Abdullah bin Abdul Rahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdul Samad Al-Darmi,
Al-Tamimi Al-Samarqandi (died: 255 AH) Verified: Hussain Salim Asad Al-Darani,
Dar Al-Mughni for Publishing and Distribution, Kingdom of Saudi Arabia Saudi
Arabia Edition: First, 1412 AH - 2000 AD.
26. Al-Sunan Al-Kubra: Author: Ahmad Bin Al-Hussein Bin Ali Bin Musa AlKhosroujerdi Al-Khorasani, Abu Bakr Al-Bayhaqi (died: 458 AH) Investigated by:
Muhammad Abdel-Qader Atta, Published: Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut - Banat
Edition: Third, 1424 AH - 2003.
27. Al-Sunan: by Abu Dawood Suleiman bin Al-Ash’ath Al-Sijistani (d. 275 AH),
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28. Explanation of the Insight and the Memo: Author: Abd Al-Rahim Al-Husayn AlIraqi Zain Al-Din Abu Al-Fadl, Verified by: Abd Al-Lat In Al-Hamim - Maher
Yassin Al-Fahl, published: Dar Al-Kitab Al-Ilmia, for the year: 1423 - 2002 AD.
29. Biographies of the Flags of Nobles: Author: Shams Al-Din Abu Abdullah
Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaymaz Al-Dhahabi (died: 748 AH)
Verified: A group of Investigators under the supervision of Sheikh Shuaib
AlArnaout Published: Al-Resala Foundation i: the third, 1405 AH / 1985 AD.
30. Explanation of Sahih Al-Bukhari: Author: Ibn Battal Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf
bin Abdul Malik (deceased: 449 AH) Verified: Abu Tamim Yasser bin Ibrahim,
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411

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 133-161

31.

Explanation of Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj: Title: (Al-Minhaj) Author: Abu
Zakaria Mohi Al-Din Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi (deceased: 676 AH) Publisher:
Arab Heritage Revival House - Beirut Edition: Second, 1392.
32. Explanation of the Problem of Antiquities: the Author: Abu Jaafar Ahmed bin
Muhammad bin Salama bin Abd Al-Malik bin Salama Al-Azdi Al-Masri, known as
Al-Tahawi (died: 321 AH) Verified: Shuaib Al-Arnaout Published: Foundation of the
Resala Edition: First - 1415 AH, 1494AD
33. Explanation of the Elite of Thought in the Terminology of the People of Influence:
the Author: Ali Bin (Sultan) Muhammad, Abu Al-Hassan Nour Al-Din Al-Mulla AlHarawi Al-Qari (died: 1014 AH), presented to him by: Sheikh Abdul-Fath Abu
Ghaddah, verified and commented on by: Muhammad Nizar Tamim and Haitham
Nizar Tamim, published by: Dar Al-Arqam - Lebanon / Beirut.
34. Al-Sihah is the Crown of the Language and the Arabic Corrector: Author: Abu
Nasr Ismail bin Hammad Al-Jawhari Al-Farabi (died: 393 AH) Verified: Ahmed
Abdel-Ghafour Attar, Published: Dar Al-Ilm for Millions - Beirut, 4th edition (1407
AH - 1987)
35. Sahih Ibn Hibban: (Al-Ihsan fi Taqreeb Sahih Ibn Hibban) Author: Muhammad
Ibn Habban Ibn Ahmad Ibn Habban Ibn Muadh Ibn Ma’bad, Al-Tamimi, Abu Hatim,
Al-Darimi, Al-Busti (died: 354 AH) Arranged by: Prince Alaa Al-Din Ali Ibn Balban
Al-Farsi (Died: 739 A.H.) Verified, edited his Hadieths and Commented on by: AlResala Foundation, Beirut Edition: First, 1408 A.H. - 1988 A.D.
36. Sahih Al-Bukhari: Author: Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari AlJaafi Verified: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser Published: Dar Touq AlNajat, Edition: First, 1422 AH.
37. Al-Sahih: by Muslim bin Al-Hajjaj (d. 261 AH), printed with Sharh Al-Nawawi,
verified and narrated by Khalil Mamoun Shiha, the Six Books, Dar Al-Maarifa,
Beirut, fifteenth ed, 1429 AH - 2008 AD.
38. Peridot Contracts on the Musnad of Imam Ahmad in the Syntax of Hadith: Author:
Abd Al-Rahman ibn Abi Bakr, Jalal Al-Din Al-Suyuti (died: 911 AH) Verified:
Hassan Musa Al-Shaer Published: Journal of the Islamic University in Medina.
39. The Ills Mentioned in the Hadiths of the Prophet: Author: Abu Al-Hasan Ali Bin
Omar Bin Ahmed Bin Mahdi Bin Masoud Bin Al-Numan Bin Dinar Al-Baghdadi AlDaraqutni (died: 385 AH), edited and extracted by: Mahfouz Al-Rahman Zain Allah
Al-Salafi, published: Dar Taiba - Riyadh, Edition First: 1405 AH - 1985 AD.
40. The ills and Knowledge of Men: the Author: Abu Abdullah Ahmed bin
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Shaibani (deceased: 241 AH) Verified:
Wasi Allah bin Muhammad Abbas Published: Dar Al-Khani, Riyadh, i: Second, 1422
AH - 2001 AD.
41. Umdat Al-Qari, Explanation of Sahih Al-Bukhari: Author: Abu Muhammad
Mahmoud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed bin Hussein Al-Ghitabi Al-Hanafi, Badr
Al-Din Al-Aini (died: 855 AH) Published: Arab Heritage Revival House - Beirut.
D.T.T.
42. Al-Ain: Written by: Abu Abd Al-Rahman Al-Khalil ibn Ahmad ibn Amr ibn
Tamim Al-Farahidi Al-Basri (died: 170 AH), Verified: Dr. Mahdi Makhzoumi, Dr.
Ibrahim Al-Samarrai, published, Al-Hilal House and Library, D.T
43. Gharib Hadith: Written by: Abu Suleiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin
Al-Khattab Al-Basti, known as Al-Khattabi (deceased: 388 AH) Verified: Abdul
Karim Ibrahim Al-Gharbawi Graduated: Abdul Qayyum Abd Rab Al-Nabi Published:
Dar Al-Fikr - Damascus: 1402 AH - 1982 AD
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Gharib Hadith: Written by: Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaiba AlDinori (died: 276 AH) Verified: Dr. Abdullah Al-Jubouri Published: Al-Ani Press Baghdad Edition: First, 1397 AH.
45. Fateh Al-Bari Explanation of Sahih Al-Bukhari: Author: Ahmed bin Ali bin Hajar
Abu Al-Fadl Al-Asqalani Al-Shafi’i (died: 852 AH) Give Numbers to his books,
chapters and hadiths: Muhammad Fouad Abdul Baqi. Published: House of
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Shams Al-Din Abu Al-Khair Muhammad ibn Abd Al-Rahman ibn Muhammad ibn
Abi Bakr ibn Othman ibn Muhammad Al-Sakhawi (died: 902 AH), Verified: Ali
Hussein Ali, Published: Library of the Year - Egypt, Edition: The first, 1424 AH /
2003 AD.
47. Al-Kashef fi Knowing who has a Novel in the Six Books: Author: Shams Al-Din
Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaymaz Al-Dhahabi (died:
748 AH) Verified: Muhammad Awamah Ahmad Muhammad Nimr Al-Khatib
Published: Dar Al-Qibla for Islamic Culture - Foundation for Quran Sciences Jeddah,
first edition, 1413 AH - 1992 AD.
48. Lisan Al-Arab: Author: Muhammad bin Makram bin Ali, Abu Al-Fadl, Jamal AlDin Ibn Manzur Al-Ansari Al-Ruwafa’i Al-Afriqi (died: 711 AH), published: Dar
Sader - Beirut, Edition: Third - 1414 AH.
49. An Introduction to the History of Publishing the Arab Heritage: With a Lecture on
Distortion and Distortion, Author: Muhammad Mahmoud Al-Tanahi, published: AlKhanji Library, for the year: 1984 AD.
50. Mirqat Al-Maftahat, Explanation of the Lantern of Lamps: Author: Ali bin (Sultan)
Muhammad, Abul-Hassan Nour Al-Din Al-Mulla Al-Harawi Al-Qari (died: 1014
AH) Published: Dar Al-Fikr, Beirut - Lebanon Edition: First, 1422 AH - 2002 AD.
51. Musnad Abi Dawood Al-Tayalisi: Author: Abu Dawood Suleiman bin Dawood bin
Al-Jarod Al-Tayalisi Al-Basri (died: 204 AH), Verified: Dr. Muhammad bin Abdul
Mohsen Al-Turki, published: Dar Hajar - Egypt, Edition: First, 1419 AH - 1999 AD.
52. Musnad of Ishaq bin Rahwayh: Author: Abu Yaqoub Ishaq bin Ibrahim bin
Makhlad bin Ibrahim Al-Handhali Al-Marwazi, known as Ibn Rahwayh (died: 238
AH), Verified: Dr. Abdul Ghafoor bin Abdul Haq Al Balushi, Published: Al-Iman
Library - Al-Madeen Al-Munawwarah, Edition: First, 1412 - 1991 AD.
53. Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal: Author: Abu Abdullah Ahmad bin
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Shaibani (died: 241 AH), Verified:
Shuaib Al-Arnaout - Adel Murshid, and others, supervision: Dr. Abdullah bin Abdul
Mohsen Al-Turki, published Al-Risala Foundation, the first edition, 1421 A.H. - 2001
A.D.
54. Musnad Al-Humaidi: The author: Abu Bakr Abdullah bin Al-Zubayr bin Isa bin
Obaid Allah Al-Qurashi Al-Asadi Al-Hamidi Al-Makki (died: 219 AH) achieved his
texts and narrated his hadiths: Hassan Salim Asad Al-Darani Published: Dar Al-Saqa,
Damascus - Syria Edition: First, 1996 AD .
55. Lamps of the Sunnah: Author: Muhyi Al-Sunnah, Abu Muhammad Al-Husayn ibn
Masoud ibn Muhammad ibn Al-Fara Al-Baghawi Al-Shafi’i (died: 516 AH) Verified:
Dr. Youssef Abdul Rahman Al-Mara’ashli, Muhammad Salim Ibrahim Samara, Jamal
Hamdi Al-Dhahabi Published by: Dar Al-Maarifa for printing, publishing and
distribution Beirut - Lebanon Edition: First, 1407 A.H. - 1987 A.D
56. Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Sharh Al-Kabeer: Author: Ahmed bin
Muhammad bin Ali Al-Fayoumi, then Al-Hamawi, Abu Al-Abbas (died: about 770
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Al-Yamani Al-San’ani (died: 211 AH) Verified: Habib Al-Rahman Al-Azami
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AH - 1993 AD. .
61. Dictionary of Language Scales: Author: Ahmad bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini
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Mahdi bin Masoud bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni (died: 385 AH), Verified:
Muwaffaq bin Abdullah bin Abdul Qadir, Published by: Dar Al-Gharb Al-Islami Beirut, Edition: The first, 1406 AH - 1986 AD.
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bin Ali bin Thabit bin Ahmed bin Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi (died: 463 AH),
Verified: Dr. Abdul Muti Amin Kalaji, Published: Dar Al-Maarifa - Beirut, Edition:
First, 1407 AH.
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