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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
   ول اهلل، رس  احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
 :  تمهيد  •

العثور ىلع   السعدي خب   بن يلع العزيز فهد  ابلاحث   إل   ف  عندما ز  
كتاب    عمانية  نسخة  من  القرآن(  ابليان)عتيقة  آي  عدِّ  عمرو    يف  أليب 

سعيد   بن    –الرأي  بادي     –  كنت  ؛  1( ـه444)ت  األندليس  ان ال  عثمان 
ق    ةي  ز  الم  أحسب   يف  فب  د  هلا  فحسب،  قرنان    ا هن  ي  مها  املؤلف  وفاة  وبني 

م   ال    ةٌ ي  ز  ونيف، وـهذه  أن  معتبة  فيها، غري  انلظر يف    –جدال  إمعان  بعد 
  2بع منها الكتاباليت ط    خ  س  أن الن    اكتشفت    –حمتواـها وموازنته باملطبوع  

أسانيده،    بكثرير   ت  ل  أخ   منهامن  بل   بعض    وسقطت  املؤلف،  عبارات 
فصوٌل  الكتاب  اكملة  سقطت  ىلعزياد،  من  ووقة  العبارات  اختالف  وع   
 أللفاظ. اخلطأ يف بعض ا

وما   العتيقة،  النسخة  مزايا  من  بيشء  اإلملام  املقالة  ـهذه  وحتاول 
 بالنسخ األخرى.  يف قراءة انلص موازنة    ه من جديدر م  دِّ ق  ت  

 
 م. 2020هـ/ ديسمرب 1442بيع اآلخر يف ركان ذلك  1

ال  2 إىل  هنا  للكتاب؛  اإلشارة  األوىل  ططبعة  احلمد.  قدوري  غانم  الدكتور  بتحقيق  :  1الصادرة 

 صفحة.  372 م. منشورات مركز املخطوطات والرتاث والوثائق/ الكويت.1994هـ/ 1414
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 غالف الطبعة األوىل للكتاب 
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 مصدر املخطوطة:   •
املخطوطة   اخلزانة  العتيقة  ـهذه  بها  ح   ر العام  حتتفظ  للشيخ  بن  ة  د 

اهلل  ع  بنود  ع  س   واك1399)ت  اخلنجري بد  بم  ـه(،  األحناف  مفيت  ح،  ر  ط  ن 
اعة  ة املحفوظة بع مان، واكن رجال ج   ن  وخزانته من أنفس خزائن أـهل الس  

جيل،   خط  صاحب  وانلفائس،  اذلخائر  ذللك  يقتين  تشهد  اتلقييد،  كثري 
 دفاتر  

 
 فيها خمتاراته واقتباساته.   ع  د  و  ه الكثرية اليت أ

 وطة: وصف املخط  •
يف   الع  نقرأ  اتلال:  نسختنا  انلص  العنوان  صفحة  يف  كتاب  »مانية 

عَ يَ ابلَ  يف  ِ   دِ دَ ان  وَك القرآن  وحُ مِ آي  وُخ ه  وعُ روفه  ومكي  وسه    هِ شوره 
أيب عمرو  ه ي  نِ دَ ومَ  احلافظ  اللغوي  انلحوي  املقرئ  العالمة  اإلمام  تأيلف  ؛ 

 الان عثمان بن سعيد بن عثمان. توىل اهلل ماكفأته. 
يج عفوه ومغفرته: عيىس  اهلل سبحانه، الرا  ه العبد الفقري إىلمالك  

بن حيىي بن يلع بن أسعد بن حممد احلداد؛ عفا اهلل عنه ]....[ خاتمة اخلري،  
 حبق حممد وآهل صىل اهلل عليه وعليهم أجعني.  

سنة ثالث ومخسني  فرغ ناسخه من نساخته يف شهر ربيع األول من  
 . «د وىلع آهل وسلم حمم. وصىل اهلل ىلعوستمئة

  ة بهذا اتلقييد، فإن أوراق املخطوط  ةاملخطوط   ع مالك  ن  ا ما ص  وخري  
ف   وف  ت  د  ق  األخرية  الن  ،  بيانات  معها  ن  س  قدت  اذلي  اتلقييد  ـهذا  لوال    ص  خ 
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سنة   النسخة، وعالم   ـه.  653ىلع  ـهذه  مأخذ  وال  انلاسخ،  اسم  نعرف  وال 
 فيها سمااعت أو ال.ـهل ع رضت من األصول اليت قبلها، و

 ح النسخة بهذه املقدمة: تتتف 
 بسم اهلل الرحن الرحيم»

 [ وصىل اهلل ىلع حممد ]..... 
قال أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان املقرىء ريض اهلل عنه:  
احلمد هلل اذلي خشعت هل األصوات، وقرصت عنه الصفات، وخضعت هل  

حده  العظمة والكبياء، أ ء، و واآلالالرقاب، وذلت هل الصعاب، ذي القدرة  
توات  نعمه، وترادف آالئه ومننه، وصىل اهلل ىلع حممد   3جبميع حمامده ىلع 

املنتخبني   وأصحابه  األبرار،  عرتته  وىلع  خلقه،  من  وخريته  رسله  خاتم 
 األخيار، وسلم تسليما. 

ـهذا كتاب عدد آي القرآن ولكمه وحروفه ومعرفة مخوسه وعشوره 
احلجاز والعراق والشام من    اختلف فيه أئمة أـهلان ما  يه وبيومكيه ومدن

عن 4د العد آالي  عدد  يف  السنن  من  جاء  وما  منه،  عليه  اتفقوا  وما   ،
 

ثقب   3 املخطوط  األصل  إىل    يف  منها  )توايت(  إىل  أقرب  الكلمة  قراءة  أن  غري  الرمة،  أثر  من  هنا  صغري 

املطبوع  اتر()تو يف  ولعلها املثبتة  مراد    ،  وفق  عىل  جتيء  تعاىل  نعمه  أن  بمعنى  املوافقة،  أي  املواتاة  من 

من   أو  ساقه.عباده،  بمعنى:  اليْشَء  إليه  الن    آتى  توايت  فيكون  القاموس.  يف  يف كرتاد  م  عَ قاله  اآلالء  ف 

املحيط)انظر:    املعنى. تالقاموس  للفريوزآبادي  ط817؛  مؤسسة  1994  /هـ1415:  4هـ.  م. 

 (.  ، مادة: أتى1624لبنان. صبريوت/  -الرسالة

 : من العدد والشام. 19يف املطبوع ص 4
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سائر  إىل  املاضني،  عن  باألصابع  العقد  يف  اآلثار  من  وورد  ما   5السالفني، 
ينتظم بذلك من األبواب ويطابقه، ويتصل به من األنواع ويشالكه، مما قد  

ذكره  أـه وأعرض املتقدمومل  اتل 6ن،  علعن  غري  نبيه  من  املصنفون،  يه 
استغراق وال إطناب، وال تكلف وال إسهاب، يلعم نفعه الطابلني، وخيف  

أستعني  وجل  عز  وباهلل  امللتمسني،  أسرتشد   7مأخذه ىلع  وإياه  األمل،  ىلع 
إال  من القول والعمل، وـهو حسبنا وإيله ننيب، وال حول وال قوة   8الصواب 

 .  «لعيل العظيمباهلل ا
يف باب )سرية    وينتيه بانلص اتلال   –كما أسلفت    –  بتورٌ وآخرـها م

يبي 
 
عنه(  كعببن    أ اهلل  داود  حدثين»:  ريض  بن  نا عبد حدث  :قال  ،سلمون 

  : قال   ،نا إسماعيل بن إسحاق القايضحدث  :قال  ،العزيز بن حممد ابلغدادي
عن    ،عن أيوب   ،نا حاد بن زيدحدث  :قاال  ،م زبن حرب واع   ننا سليماحدث

يعين    .إنا نلقرؤه يف ثمان  :قال  ،عن أيب بن كعب  ،عن أيب املهلب   ،أيب قالبة
بن زـهري، القرآن أحد  قال: حدثنا  قاسم،  قال: حدثنا  عفان،  ابن  . حدثين 

 قال: حدثنا يلع بن اجلعد...«.  
  ، (334  -324صفحات يف املطبوع )ص  وبعد ـهذا انلص حنو عش  

ي     133نه  موع املوجود مثالث ورقات. وم ر بنحو  قدي فاملفقود من نسختنا 
 

 يف املطبوع: وسائر. 5

 يف املطبوع: فأرَضَب. 6

 يف املطبوع: نستعني.  7

 رتشد للصواب.يف املطبوع: نس 8
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ىلع تسلسلها وتماسكها،    قديم، وقد حافظت    ورقة، حمفوظة بني دفيت جلر 
الرمي  ثقوب  وأتت  فأحدثت  عليها  من  ة  شيئا  وأكلت  ثناياـها،  يف  كثرية  ا 

 أطرافها.  
جلة   ق  ويف  األوىل  بن   كر تمل    د  ي  املخطوطة  حبيب  الشيخ  باسم 
الفاريس   ا1329)تيوسف  املدرسة  شيخ  وأحد  ـه(،  بمسقط،  لشافعية 

ان م  بع  املتأخرين  ن ة  الس  أـهل  من أعالم  عدد  يف  كثرية  تآيلف  وصاحب   ،
 . 9الفنون

 واملخطوطة:  10موازنة بني املطبوعة  •
 عنوان الكتاب:  -

الكتاب:   عنوان  العتيقة:  نسختنا  يف  استوقفتين  ملحوظة  أول 
ِ آي القرآن    دِ دَ ان يف عَ يَ كتاب ابلَ »   هِ شوره ومكي  وعُ وسه  روفه وُخ ه وحُ مِ وَك

املخطوط   وتكاد   ، «هي  نِ دَ ومَ  لفظ:  اعمة  تتفق ىلع  األخرى  آي  » ات  عدي  يف 
   . القرآن«، وـهو خالف ليس بالكبري

 اختصار األسانيد:  -
أو ش    ـهممن  اليت  املحقق ت  د  امللحوظات  ابليان  انتباه  :  لكتاب 
يف  منالرواة    بعض  سقوُط  ادلان  الكتابأسانيد  ـهذا  مثاال    نأخذ  عليها  ، 

 
؛ حلبيب بن يوسف الشافعيةالفتاوى املعتمدة من خالصة فقه  مقدمة املحقق لكتاب:    راجع ترمجته يف 9

املعيني. ط1329)ت  الفاريس بن عيل  إبراهيم  بن  به: عيل  اعتنى  مكتبة 2018هـ/  1439:  2هـ(.  م. 

 دمشق/ سورية. جزءان.   -دار الفجر

 . وسيأيت حديث  مستقل عن طبعته الثانية. طبعة األوىل للكتابال هنا عنزال احلديث ما  10
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»  من  22)ص خالاملطبوع(:  بن  الرحن  عبد  بن    :قال  ،أخبنا  أحد  أنا 
نزلت ـهذه اآلية   :قال  ،عن ابن عباس  ،أنا عبد اهلل بن أحد  :قال   ،حدان

اهلل وسل  ورسول  عليه  اهلل  ﴿بمكة  وارر ت  م    مصىل  وال  :  بصالتك  جتهر  وال 
 [«. 110]اإلرساء/  ﴾ختافت بها 

نقرأـها عينها  الرواية  املخطوطة  وـهذه  انلحو    ظ(2)الورقة    يف  ىلع 
حدثين أحد بن   :قال   ،حدثين عبد الرحن عن عبد اهلل الفرائيضاتلال: » 
حنبل  : قال  ،حدان بن  أحد  بن  اهلل  عبد  أيب  : قال  ، حدثنا    : قال   ،حدثنا 

أبو بشري  :قال  ،حدثنا ـهشيم ابن عباس  ،عن سعيد بن جبري،  حدثنا    ، عن 
بمكة: ﴿وال    ارر اهلل صىل اهلل عليه وسلم متو: نزلت ـهذه اآلية ورسول  الق

 . «﴾جتهر بصالتك وال ختافت بها
)ص آخر  مثال  املطبوع(:    29ويف  احلافظ»من  عبد    :قال  أخبنا 

صىل  سئل رسول اهلل    :قال  ،أنا أنس بن مالك  :قال  ،الرحن بن عثمان الزاـهد
الليلاهلل عليه وسلم   ي    :فقال ،  عن قيام  من  ب  كتمن قرأ خبمسني آية لم 

 ....« إىل آخر الرواية. الغافلني
)الورقة    ونص   » 5الرواية يف املخطوطة  الرحن بن  ظ(:  حدثين عبد 

بن  الصمد  عبد  قال: حدثنا  بن عيىس،  حدثنا حممد  قال:  الزاـهد،  عثمان 
بكر،   أيب  بن  اهلل  عبد  حدثنا  قال:  عيينة،  ابن  حدثنا  قال:  الرحن،  عبد 

عن  صىل اهلل عليه وسلم  ل رسول اهلل  ئسحدثنا أنس بن مالك، قال:  قال:  
 غ الرواية.  ي   اختصارـها وتغيري ص  ـهنا يف األسانيد واضحٌ  ...«. وخلل  قيام الليل
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)ص الكتاب  آخر  يف  ورد  ما  أيضا:  ذلك  املطبوع(:    299ومن  من 
احلافظ   تعاىل    -»قال  اهلل  حممد -رحه  بن  إبراـهيم  بن  خلف  حدثنا   :

د امليك، قال: أنا يلع بن عبد العزيز، قال: أنا  رىء، قال: أنا أحد بن حمماملق
أنا مروان   قال:  بن سالم،  بن عبد  القاسم  الفزاري، عن حممد  معاوية  بن 

الرحن السدويس، عن ابن عمران بن حطان، قال: سمعت أم الرداء تقول:  
ل ه   ف ض  ما  القرآن  قرأ  ممن  اجلنة  دخل  ن   م  عن  اعئشة  لم  سألت  ن   م  ىلع 

د  د ر ج اجلنة بعدد آي القرآن، فمن دخل اجلنة ممن  جيمعه؟ فقالت   د  ل: ع 
 أحد.  قرأ القرآن فليس فوقه

( كما ييل: »باٌب: حدثين خلف و118الورقة  واللفظ يف املخطوطة )
بن إبراـهيم بن حممد املقرىء، قال: حدثنا أحد بن حممد امليك، قال: حدثنا  

العزيز،   بن عبد  بن سالم يلع  القاسم  بن  قال: حدثنا  مروان  قال: حدثنا   ،
مقعس  عن  السدويس،  الرحن  عبد  بن  حممد  عن  الفزاري،  بن   11معاوية 

اهلل   اعئشة ريض  سألت  تقول:  الرداء  أم  سمعت  قال:  بن حطان،  عمران 
ن  دخل اجلنة ممن قرأ القرآن.....«  . عنها عن م 

حمم أخبنا  احلافظ:  »قال  يليه:  اذلي  انلص  خليفة  ومثله  بن  د 
أنا شجاع بن خمل،  اإلمام، قال: أ نا أحد بن احلسني بن عبد اجلبار، قال: 

 
ابن عمران بن حطان،   11 الرتاجم يف ضبط اسم  وأثبته    بني: معبس، ومعفس، ومقعس.اختلفت كتب 

للكتاب اجلديدة  الطبعة  يف  قدوري  غانم  )ص  :بلفظ  الدكتور  يف 582معفس  منقوط  غري  واالسم   .)

 وهو ما يرجح قراءة: مقعس.     أخري العني:نه واضح الرسم يف تنسختنا العامنية، غري أ
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، قال: أنا سفيان، عن اعصم، عن زر، عن عبد اهلل  بن دكني  قال: أنا الفضل 
يوم    القرآن  لصاحب  ي قال  قال:  وسلم  عليه  اهلل  انليب صىل  عن  عمر،  بن 

تِّل  كما كنت تر ، ور  عند آخر  تل يف النيا، فإن مزنتلك  القيامة: اقرأ، وار ق 
 آية تقرؤـها«. 

بن   »حدثين حممد  اتلال:  انلحو  املخطوطة ىلع  يف  خليفة  واإلسناد 
اإلمام، قال: حدثنا حممد بن احلسني، قال: حدثنا أحد بن احلسني بن عبد  
قال:   دكني،  بن  الفضل  حدثنا  قال:  خمل،  بن  شجاع  حدثنا  قال:  اجلبار، 

 صم....«.حدثنا سفيان، عن اع 
اإلخال أن  ىلعواحلاصل  باألسانيد  ت ن    ل  ما  األصول    د  ق  رأس  به 

الكتا اعت مدت يف طبع  اليت  إسنادٌ باخلطية  يسلم  منها    ، وال يكاد  واحد 
 . من االختصار

 اخلطأ يف األلفاظ:  -
حممد  يلع بن  :  اخلطأ يف األلفاظمانية من  ومما تستدركه النسخة الع  

الشاوب )ص أيب  املطبوع   29بن  املخطوط:  من  بن  ( وـهو يف  بن  يلع  حممد 
ال )الورقة  أيب  )صو(.  6شوارب  ابلاب  عنوان  يف  املطبوع(:    43وجاء  من 

اتلابعني وـهم   من  أربعة وعشون رجال«. وـهو يف  »ذكر من جاء ذلك عنه 
)الورقة   رجال«.  و14املخطوط  وعشون  مخسة  »وـهم  »مرفواع (:  ولفظ: 

(: »موقوفا  ظ28  وطة )الورقةمن املطبوع( وـهو يف املخط  67عليهما« )ص
 ه هل املحقق فصححه. ب  ن  عليهما« وقد ت  



 13 

 ابلياض والسقط:   -
( ونصه: »وأما نافع 44ما ورد )ص  ابلياض يف املطبوع:ومن أمثلة  

بن جبري فحدثنا...« قال املحقق: »بياض يف جيع النسخ اخلطية، ولم أعرث  
يف اآلي  يعقد  اكن  أنه  نافع  عن  حتيك  اليت  الرواية  والرواية  ىلع  الصالة«.   

 (.  ظ14املخطوطة )الورقة مذكورة بإسنادـها يف 
أمثلة   اكملة  السقط:ومن  صفحة  املخ   وردت  سقوط    ة طوط يف 

وماكنها يف املطبوع يف آخر باب: ذكر السنن واآلثار اليت فيها  (  ظ7  )الورقة
عنوانه: ذكر السنن    (. وبعد ـهذا ابلاب يف املخطوطة باٌب 32ذكر اآلي )ص

)ا واآلثا اخلموس  ذكر  فيها  اليت  س  و8لورقةر  املطبوع    ط  ق  (  من  بتمامه 
و  ،(33)ص يف  استدركه  األزـهرية  النسخة  ناسخ  أن  أحلقها    رقةر ويبدو 

بالكتاب لكنها سقطت منه، فقد قال املحقق يف ـهذا املوضع: »ويف ـهامش  
األصل: )يتلوه يف الورقة الصغرية املفردة باب ذكر السنن واآلثار اليت فيها  

 (. 33ذكر اخلموس(. ولم نعرث ىلع الورقة املذكورة« )ص
آخر   وردت  املخطوط  من  صفحات  ثالث  حنو  أيضا:  السقط  ومن 

  ن اكن يعد اآلي من أئمة القراءة ويعلمه وحيث عليه )الورقة باب: ذكر م
 (.   49( سقطت بتمامها من املطبوع )صظ17

 فائدٌة يف ضبط لكمة:  -
ذكر جلة عدد لكم    باب:  يف آخر   فومما ورد يف املطبوع: قول املصن

السلف عن  اآليات  واختالف  وحروفه  قال(78ص)  القرآن  »فإن  فما    :: 
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واحلر  اللكمة  بني  الصورة الفرق  يه  اللكمة  أن  بينهما  الفرق  قلت:  ف؟ 
وحدـها، وقد  الشبهة  ، واحلرف ـهو  الشبهات  القائمة جبميع ما خيتلط بها من

ىلع لكمة  احلرف  ويسىم  حرفا  اللكمة  املجازتسىم  طريق  ويف      واالتساع، 
الفرق   من  قلناه  ما  ديلٌل ىلع  )ألم(  يف  ابن مسعود  عن  ذكرناه  اذلي  اخلب 

 تلوفيق«.بينهما. وباهلل ا 
يف   الواردتني  والشبهة(  )الشبهات،  لكميت  املحقق  استشلك  وقد 
ـهكذا   والشبهة(  )الشبهات،  »قوهل:  بقوهل:  عليهما  وعلق  املتقدم،  انلص 

  –أعين املفرد واجلمع    –جاءت اللكمتان  خلطية، وكذلك  وردت يف النسخ ا
)ورقة   الكتاب  من  آخر  موضع  وجٌه 40ظ،  39و،  39يف  ل  يتضح  ولم  و( 

 بط ـهاتني اللكمتني، ولم أجد يف املصادر املتيرسة لي  ما يوضحهما«. لض
ذكر ابليان  :  اذلي أشار إيله املحقق ـهو يف آخر باب  اآلخر  واملوضع

قال:   (128  -127ص)لكمة واحلرف  والفاصلة وال  عن معىن السورة واآلية
فهو   اللكمة، وذلك معىن ما حاكه    الشبهة »وأما احلرف  القائمة وحدـها من 

اذلي  أـهل   اخلب  يف  مسعود  ابن  وقول   املعجم.  حروف  من  املقطوع  اللغة 
ب نيِّ  ذلك   قدمناه عنه يف )ألم( أني األلف حرف والالم حرف وامليم حرف؛ ي 

لكم احلرف  يسىم  وقد  من  وحيققه،  بييناه  ما  ىلع  حرفا  اللكمة  وتسىم  ة 
 االتساع واملجاز.  

يف   اهلجاء  من حروف  ما اكن  يسىم  فكيف  قيل:  الفواتح ىلع  فإن 
حرفر واحد حنو )ص، وق، ون( حرفا أم لكمة؟ قلت: لكمة  ال حرف ا، وذلك  
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ـهو   اذلي  احلرف  أن  ق ب ل  ن   ينفرد    الشبهةم  وال  عليه،  ي سكت  ال  وحدـها 
ة وال ينفصل مما خيتلط به، وـهذه احلروف مسكوت عليها  وحده يف الصور

سميت فذللك  وانفصاهلن،  اللكم  اكنفراد  منفصلة  ال    منفردة  لكماتر 
 .«حروف ا

الع    وراجعت   اللكمة    فألفيت    ظ(36)الورقة    مانيةنسختنا  قراءة 
أثب    أقرب   اذلي  الوجه  والشبهات(،  ه  ت  إىل  )الشبهة،  املصنف    املحقق  ولعل 

ع اثلان جاء  ض غري أن انلص يف املو   أول من اصطلح عليها يف ـهذا ابلاب، 
ك معىن ما حاكه أـهل اللغة  ، إذ قال: »وذلو(52ورقة  )ال  أوضح يف املخطوط 

املثالأ ت    نه  العبارة  ـهذه  ولعل  املعجم«.  حروف  من  ضبط  رِّ ق  املقطوع  ب 
ث ل  ك ة(، والشبهة يه الم  ب ه   .12عليه القاموس ا نص  ماللكمة ىلع أنها )الش 

 
 
فأ اللغويني  عبارة  نص    وقفت    ن  م    م  د  ق  أما  ممن  ابن    عليه    عليها: 

ملثال املقطوع من  قال: »واحلرف يقع ىلع اآن(  يف )تأويل مشلك القرقتيبة  
الواحدة...«  اللكمة  وىلع  املعجم،  يف  13حروف  ابلاقالن  وقال  نتصار  اال). 

يف  (للقرآن أيضا  ]احلرف[  »ويستعمل  املعجم  :  حروف  من  املقطوع  املثال 
اتلامة   اللكمة  أيضا يف  فيها األلف وابلاء واتلاء وغري ذلك، وتستعمل  اليت 

 
 .، مادة: شبه1610ص القاموس املحيط 12

هـ(. رشحه ونرشه: السيد أمحد صقر. د. ت. املكتبة العلمية. 276البن قتيبة )ت  تأويل مشكل القرآن 13

 .35ص
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حروٌف  يه  وذل   اليت  متمعة،  يف  ظاـهر    ككثرية  معروف  بينهم 
 .  14االستعمال...«

استدر   السابقة  امللحوظات  نباـهة  ه  ت  ك  ومعظم  الفاضل    ا  املحقق 
 15يف طبعة الكتاب األوىل، وزاد الطبعة اثلانية   قدوري احلمد  الكتور اغنم

نستعرضها يف  تنقيحا وتصحيحا بعد وقوفه ىلع خمطوطات أخرى للكتاب،  
 آلت. املبحث ا
 بعة اثلانية للكتاب:  الط  •

ابعد   اشتغال  من  عقود  ثالثة  احلمد  لقرابة  قدوري  اغنم  كتور 
، متداراك ما حصل يف الطبعة  بالكتاب حتقيقا ودراسة؛ أاعد انلظر يف نشه

جديدة للكتاب    خر س  ستدراك الزيادات اليت وردت يف ن  األوىل من أخطاء، وم
س الكتاب،  بـ »ما يساوي مخ    رـهاد  ق    ياداٌت  ز، ويهعليها بعد الطبع  ف  ق  و  

يف   واألخبار  األحاديث  من  عدد  وزيادة  اكملة،  أبواب  زيادة  بني  ترتاوح 
 .16ل ىلع نص الكتاب« عدد من أبواب الكتاب، أو زيادة لكمات وج   

 واكن اعتماد املحقق يف طبعة الكتاب األوىل ىلع ثالث نسخ خطية: 
 

للق 14 )ت رآناالنتصار  الباقالين  الطيب  بن  حممد  بكر  أيب  تصنيف:  عصام 403؛  حممد  حتقيق:  هـ(. 

ن/ األردن. دا -م. دار الفتح للنرش والتوزيع2001هـ/ 1422: 1القضاة. ط بريوت/  -ر ابن حزمَعاما

صلبن ا  .373ان.  هذه  عىل  تعليقا  قدوري  غانم  الدكتور  املحقق  الثانية وزاد  الكتاب  طبعة  يف  ملفردة 

 .  340، 285ص

 صفحة.   776 م.2018هـ/ 1439الصادرة عن دار الغوثاين للدراسات القرآنية.  15

  .7)الطبعة الثانية( ص البيان يف عد آي القرآن 16
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راءات( مؤرخة  ق  22279/  272  مخة مكتبة األزـهر )برقنس   األوىل:
  ـهبالقاـهرة.  847سنة 

هل بدار الكتب املرصية )برقم  اثلانية: قراءات(    48  نسخة مكتبة ق و 
 ويه غري مؤرخة.  

)برقم    اثلاثلة: صنعاء  يف  الكبري  اجلامع  مكتبة  جتويد    21نسخة 
  ـهبالقاـهرة.  876سنة وقراءات(، مؤرخة  

احلرس  ي  وت   هل  أ  خطية  نسخ  مخس  ىلع  اجل صول  للطبعة  ،  ديدةخرى 
 ا ىلع ما تقدم: ا ترتيبها عطف  وـهذ

  نسخة مكتبة خالص أفندي، ضمن جامعة إستانبول )برقم   الرابعة:
A2085) ـه.  1147، مؤرخة سنة 

نسخة مكتبة إبراـهيم أفندي، ضمن املكتبة السليمانية يف    اخلامسة:
 ـه.1154ة سنة مموع(، مؤرخ 14إستانبول )برقم 
ليك يف الرباط )برقم يف القرص امل  كتبة احلسنية،نسخة امل   السادسة:

 ـه. 1159، مؤرخة سنة (11336
متوافٌق  السابقة  النسخ  انلص  وجيع  املحقق  حسب    –  يف    –الكم 

 انلص اذلي أثبته يف الطبعة األوىل.  وـهو 
ت   السابعة: مدينة  يف  للمخطوطات  األحقاف  مكتبة  يف  نسخة  ريم 

 ـه. 927مموع(، مؤرخة سنة  19ايلمن )برقم 
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ايلمن،نسخة    :اثلامنة يف  خاصة  مكتبة  من  مؤرخة،   مصورة    غري 
 ـه. 978ن سخت أغلب مواده سنة تقع ضمن مموع ضخم، و

بزيادات  والنسختان األخريتان ختتلفان عن النسخ الست السابقة  
دافع  عنها  احلديث    م  تقد    كثرية اكنت  ال،  نش  إاعدة  إىل  للمحقق  كتاب،  ا 

ال   ح  ج  ر  وت   تلك  أن  ايلقني  يشبه  »بما  املؤلف، ويه  زياعنده  من  دات اكنت 
  .17ثابة إبرازة ثانية للكتاب«مب

ازة:  و ب ر  ي  اإل  املصنفني،  عند  به  ن  ع  مصطلح  ةون  ر  أو    الم  ر   ه  ي ظ  اليت 
أيضا   )اتلجربة(  هلا  )الطبعة( يف زماننا. ويقال  وت طابق  الكتاب.  فيها  ز   ي ب  

قديمة    .18و)اإلخراج(  ظاـهرة  اقتضوـهذه  اإلساليم،  الرتاث  معاودت  يف    ة  ها 
بزيادةر   انلظر    املؤلف   كتابه  حترير  و ضبطر أ  يف  اثلانية  ،  أو  النسخة  فتصري 
النسخة األوىل وختتيف اثلانية،    يع  ش  حني ت    األمر    لك   ش  د ي  قلألوىل، و  ناسخة  

 .19النسختني متقدم وأيهما متأخر عرف أيي ي  أو حني ال 

 
املخطوطانظر:   17 باء  العامنيةألف  طات  الشيباين.  محد  بن  مبارك  بن  سلطان  بقلم:  هـ/  1439:  1؛ 

   .  10مسقط/ سلطنة عامن. ص -م. ذاكرة عامن2018

  .41)الطبعة الثانية( ص البيان يف عد آي القرآن 18

راجع:  اإلبرا  مفهوم  حول 19 وتعّدد  زة  السامعات،  وأمهية  الروايات،  اختالف  بني  النصوص  حتقيق 

معروفب  : إعداد؛  اإلبرازات عواد  للرتاث  2019هـ/  1440:  1ط.  شار  الفرقان  مؤسسة  م. 

ا  -اإلسالمي املتحدة.لندن/  املتعددة للكتاببرااإلو:    ململكة  هوم اإلبراز وتعدده،  دراسة يف مف)  زات 

هـ/  1442  :1تأليف: حاتم باي. طوتأسيس ملنهج احلكم عىل الكتاب بتعدد اإلبراز وطريقة حتقيقه(؛  

 الكويت.   /أسفار لنرش نفيس الكتب والرسائل العلمية م.2020
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 مانية: ة النسخة العيَّ زِ مَ  •
متوافقة   العمانية  النسخة  تبدو  األويلة  املطالعة  النسختني    من  مع 

خ اإلبرازة اثلانية للكتاب، غري أن  س  واحدة من ن    ايلمنيتني األخريتني، فيه
 يف أمور:   قق هلا املزية ىلع غريـهاانلظر فيها بتمعن حي 

ـه، 653ت سنة بت م تارخيها، فيه أبكر النسخ إىل اآلن، ك  د  : ق  األول
 ثمانية قرون. وتوشك أن تكمل 

ايلمنيتني    الحظت    اثلان: النسختني  يف  يف  االختصار  استخدام 
اخ يف  سي ل: حدثنا( وـهذا من عمل الن  : نا؛ بد)مثل كتابة  كتابة صيغ األداء

إثب  ،الغالب العمانية  للنسخة  سب  د  وحي  يه  كما  األداء  ألفاظ  ون ات 
 اختصار أو ترمزي. 

اخلطية  بعض    د  س    اثلالث: األصول  عليه  اتفقت  اذلي  اخللل 
»وم  359ما ورد يف املطبوعة )صللكتاب، مثال ذلك   يف طه ﴿إذ   د  ع    ن  (: 

م   ضلوا﴾  ح   ع  ف    ن  رأيتهم  وما  يلزمك،  ما  وم  ل  ل  تتبعين.  أال  ي    ن  ك    ه  د  ع  لم 
ا واحدا متصال، أي: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا من ترك  ه الكم  د  ع  ره وما ب  د  ق  

ط لكمة أو أكرث من انلص،  و املحقق تعليقا عليه: »يرتجح سق قال    اتبايع«.
(، ولعل أصل انلص: قدره ما منعك من د  ع    ن  لقوهل: )وم    جواٌب   م  فليس ث  

 فعل ما يلزمك...«.  
العقلت   وردت  سليمة  :  ـهكذا  بارة  العمانية  النسخة  رقة  )الو  يف 

رأيتهم ضلوا﴾    د  ع    ن  »وم  :  و(58 ﴿إذ  قوهل    ر  قد  يف طه  من  بعده  وما  ذلك 
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ل ما  ع  ف    ن  م  أال تتبعين﴾ الكمني منفصلني؛ أي: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا  ﴿ 
ح     ؟ يلزمك وم  ل  ما  تتبعين.  أال  ي    ن  ك  ب  د  ق    ه  د  ع  لم  وما  واحدا  ه الكم  د  ع  ره  ا 

 من ترك اتبايع«. متصال، أي: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 

 اخلالصة:   •
عثمان بن سعيد  أليب عمرو    يف عدِّ آي القرآن(  ابليان)كتاب  يعد  

ع  ؛(ـه444)ت  األندليس  انال   مؤلفات  أـهم  ومن د  الع    لممن  القرآن،  د 
مبكي أوسعها وقت  من  احلمد  قدوري  اغنم  الكتور  إيله  اتلفت  وقد  ،  ر، 

اعتماد  1988ـه/  1408سنة  حققه  ف نسم  ثالث  ىلع  وصدرت ا  خطية،  خ 
سنة   األوىل  والرتاث    عن  م 1994ـه/  1414طبعته  املخطوطات  مركز 

 . صفحة 372، يف الكويتب والوثائق
ب أخرى  ثم  خطية  أصول  ىلع  املحقق  وقف  عقود  ثالثة  حنو  عد 

ىلعللكتاب تشتمل  زيادات  ،  واألخبار    واألحاديث  واألسانيد  األلفاظ  يف 
وت  واألبواب بعد    ني   ب  ،  إبرازتنيلكتل  أني   عهاتتب  هل  املنشور   انلص    ل  ثِّ م  ي  :  اب 

وث  إبرازت   األوىل،  الن  م  ه  و  س  ة نسختان من  اليت  ت  عليها الحق    ف  ق  خ  الن ثِّ م  ا 
اثلانية،  إبرازت   للكتاب، صدرت  ه  فاعتمد عليهما يف إخراج طبعة جديدة 
يف  2018ـه/  1439سنة   القرآنية،  للراسات  الغوثان  دار  عن   776م 

 صفحة.  
الع    دي ع  وت   استالنسخة  اليت  املقالة  ه  ت  عرض  مانية  ـهذه  نسخ    ا  إحدى 

اثلان ااإلبرازة  نفائس خزانة  من  للكتاب، ويه  س  لشيخ ح   ية  بن  بن  ود  ع  د 
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م  اخلنجري عبد اهلل   األ  ة  ي  ز  ، ويزيدـها  أنها  إىل اآلن، ىلع غريـها  تارخيا   قدم 
خ  س  فيه الن    بعض اخللل اذلي وقعت    ها يسدي ونص  ـه،  653فقد ن سخت سنة  

جديدة  األخرى، طبعة  يف  اعتمادـها  أن  شك  العمل  سي    وال  حماسن  كمل 
ا به  اشتغل  عقودر حقق  مل اذلي  طوال  الزمن  الفاضل  سعيه،  من  اهلل  ؛ شكر 

 . ونفع بعلمه
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