
 اإلغفال كتاب

  
المصَلَحة  من كتاب ) معاني القرآن وإعرابه ( ألبي  المسائل   وهو

اج   إسحاق الزَّجَّ
 هـ 311سنة  المتوفَّى 

  
 العالَّمة  تأليف

ار الفارسيِ  النَّحويِ   علي    أبي  الحسِن بِن أحمَد بِن عبد الغفَّ
 هـ 377 سنة المتوفَّى

 تحقيق

 راهيمإبعمر الحاج   بن. عبد هللا د
 جامعة الملك فهد  منالدراسات اإلسالمية والعربية  بقسم  مساعد أستاذ

 الظهران - والمعادن للبترول
  
  
  
  

 البحث ملخص
النصوص اللغوية التراثية ، قائم حول مواضع  منالعمل هو تحقيق لنص  هذا

 علي فيه مؤلفه أبو عمدإسحاق الزجاج .   ألبي” معاني القرآن وإعرابه “ من كتاب 
 من أخطاء لغوية .” القرآن  معاني “ الفارسي إلى إصالح ما وقع في كتاب

فيها باختصار التعريف بصاحب الكتاب ) أبي  تناولتالنص مقدمة موجزة  سبقت
 جاهدا  حاولت  وقدالكتاب ، ونسخه الخطية .   هذاعلي الفارسي ( ، وأهم المالمح في 

بالشكل ،  فضبطتهأرجو أن يكون مقبوال   إظهار نص الكتاب واضحا  سليما  إلى حد 
وتقتضيه عملية تحقيق النصوص من  الحاجةوعلقت عليه بحسب ما تدعو إليه 

تدعو الحاجة  بمالألقوال والمسائل والشواهد ، والتعريف  وتخريجإيضاح ، وتفصيل  
 الفن . هذاإلى تعريفه ، وكذلك مقابلة مسائله وإرجاعها إلى المصادر األصلية في 

أن أكون قد وفقت إلى إظهار نص تراثي مهم بعيدا   هذابعملي المتواضع  وأرجو
على الرغم مما عانيته من  -طويلة من الزمن  فترةعن أيدي الباحثين والمختصين 

لإلخوة األفاضل عما قد يكون فيه من  ومعتذرا   -ذلك وصرفت فيه من وقت وجهد 
 هلل أوال  وآخرا  . والحمدقصور .  
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 : أوَّاًل

 مقدمة التحقيق . ـ
 ترجمة المؤلف . ـ
 منهجه أهميته . موضوعهكتاب )اإلغفال(  ـ
 تأليفه . وزمناســـــم الكتاب ،  ـ
 . التحقيقنسخ الكتاب ، ومنهج  ـ

  
 التحقيق مقدمة

اكرين  العالمينهلِل ربِ   الحمد   ، أحمد ه  على عظيم ِمَنِنِه ، وساِبِغ ِنَعِمِه ، حْمَد الشَّ
هللا ،  عبدِ المزيَد من فضله . وأ َصلِ ي وأ َسلِ م  على أشرف َخْلِقه محمَِّد بِن  سأل ه  وأ، 

لهم بإحسان   والتَّابعينصلوات  ربِ ي وسالم ه  عليه ، وعلى آله وصحابته الكرام البررة ، 
ين .  إلى يوم الدِ 

ني أْن  وبعد رُّ مَ ، فَيس  اق لغته الغالية ، هذا إلى َسَدَنة كتاب هللا العظيم ، وع   أ َقدِ  شَّ
الح رضوان  هللا ورحمات ه  عليهم أجمعين ، هؤالء  النَّفيَس األثَر  من آثار َسَلِفَنا الصَّ
قاد،  األفذاذ هذه  لصون الذين بذلوا الغالَي والنَّفيَس ، فضربوا األكباد، وهجروا لذيَذ الرُّ

النَّتاج  آثارا   فكاندثار واألفول ، الُّلغة العظيمة ، لغة القرآن الكريم ، وحمايتها من االن
م وِ   . فرِحَم هللا هؤالء األعالم ،  ِهمَّة  نفيسة  ، تدلُّ على رسوِخ َقَدم  ، وع ل وِ  كعب  ، وس 

 وأعلى مقامهم في الخالدين .
األثر  هو كتاب )اإلغفال( وهو ، )المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن  هذا

اج( .  وإعرابه للز جَّ
ٌز من هؤالء األشياخ الذين قلَّ أن  علي   مؤلِ ف ه  )أبو  مَّاأ ( فهو َعَلٌم مبرِ  الفارسيُّ

اني .  طالب  يجَهَلهم  علم  ، ِلَما لهم من أياد  بيضاَء سابغة  ، شهد لهم بها القاصي والدَّ
َوَصَل  مَّاعقيََّض هللا ألبي علي   باِحِثيَن وأساتذة  أِجالََّء قاموا بنفض غبار الزَّمن  وقد

َلَها   العربيَّة بَقبول  حَسن  . أهل  إلينا من مؤلفاته ؛ إذ قد ط ِبَع إلى اليوم أكثر َها ، وتقبَّ
كتِب أبي علي   ال تزال  رهينَة أرفف المكتبات ، ورأيت  كثيرا   بعَض أنَّني رأيت   إالَّ 

 وله مستوجبة . عن تحقيقها وإخراجها ، وهي بذلك جديرٌة ، ي حِجمون من أهل العربية 
ِرَب  فيَصحَّت عزيمتي  وَلمَّا إخراج بعض تلك الك ت ِب التي غ ِمَطْت أقدار ها ، وض 

هت   نحو ك ت ِب أبي علي   )رحمه هللا( لعلِ ي أكون  أحَد َخَدَمِتَها ،  شطري عنها صفحا ، وجَّ
 ينتظرانَر بعد ، وهما كتاَبين جليَلين ، لهما ن َسٌخ متوافرٌة َلمَّا َيَرَيا النو  منهافرأيت  

 العناية واالهتمام:
 (( ، وهو موضوع تحقيقنا . اإلغفال: كتاب  )) أولهما

يرازيَّات (( . وهذا الكتاب قد قيََّض هللا له أستاَذَنا  المسائل: كتاب ))  وثانيهما الشِ 
كتورالفاضَل  اعر ؛ حيث ندب نفسه إلخراجه ، فسح هللا في  الدُّ حسن بن موسى الشَّ
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لَ ته، مدَّ   أمره إلتمامه . وسهَّ
هرة  الذَّائعة  بين أهل العربيَّة، وكان كثيٌر  علي   كانت ألبي  وَلمَّا رحمه هللا تلك الشُّ

والباحثين قد أفاضوا في الحديث عنه ، وعن حياته العلميَّة ، ومؤلَّفاته ،  األساتذةمن 
ور عبد الفتَّاح إسماعيل جوانب حياته ، وعلى رأسهم أستاذَي الفاضل  الدُّكت وسائرِ 
إذ كان وافيا  شافيا . أِضف إليه  ؛في ِسْفره النفيس )) أبو علي   الفارسي ((   شلبي

مات  قينمقدِ  ثوا في صدر تحقيقاتهم عنه  المحقِ  األفاضل الذين قاموا بنشر كتبه ، وتحدَّ
 ؛ لهذا سوف أقتضب الحديث عن أبي علي   وسيرته فأعطي منها صورة   بإسهاب  

 على طرف الثُّمام . أرادهامقتضبة  لمن 
على توفيقه لي في الشروع في تحقيق هذا الكتاب،  سبحانهإذ أحمد  هللا  وإني

َضا والَقب وِل لدى أهل العربيَّة الخالدة . وقد بذلت   موقعكلِ ي أمٌل أن يقع عملي هذا  الرِ 
أصبت  فيما  فإنشورة  ، ولم أضنَّ عليه بوقت  أو بحث  أو م جهد  فيه ما وسعني من 

لوجهه الكريم ، وم دَّخرا   خالصا  أسَلْفت  فمن هللا سبحانه ، وأسأل ه  أن يجَعَل عملي هذا 
، وإْن كنت  أخطأت  أو أسأت   األكبرلي في صالح العمل ، أزدلف  به إليه يوم الحشر 

ر  في عملي ، فأستغفر  هللا العظيم منه ،   من ذلك بقول كلَّ َمن يقف  على شيء   وأ ذكِ 
َعَثَر منه على حرف  أو معن ى يجب   َمن( )رحمه هللا( : )) وكلُّ i[1]اإلمام الخطابي)

حقِ  النَّصيحة فيه ، فإنَّ اإلنساَن ضعيٌف ال  وأداءِ تغيير ه  فنحن  نناشد ه  هللا في إصالحه 
لك ، وَنْرَغب  إليه في هللا بتوفيقه، ونحن  نسأل  هللا ذ يعِصَمه  َيْسَلم  من الخطأ إالَّ أْن 

ني  َجَوادٌ َدَرِكِه ، إنَّه  ى إلى كلِ  َمن يقف  على خطأ  فيه في رشد  كر  مزج  َوه وٌب (( . والشُّ
 أن، وَرِحَم هللا امرأ  أهدى إليَّ عيوبي . والرجاء موصوٌل لكلِ  َمن ينظ ر  فيه  إليه

ني بدعوة  صالحة  بظهر الغيب.  يخصَّ
ربِ  العالمين ، وصلَّى هللا على سيِ دنا محمِ د وعلى آله  هللمد دعوانا أن الح وآِخر  

 كثيرا  . تسليما  وصحبه وَسلََّم 
•     •     • 

 الفارسيُّ : عليٍّ أبو
 أبو عبِد الغفَّار بِن سليماَن الفارسيُّ الَفَسويُّ النَّحويُّ ، بنِ الحسن  بن  أحمَد  هو

في  زمانهتصنيف ه  ورسم ه  ، أوحد   المعروف    اسم ه  (، المشهور  في العالم ii[2])علي   
لهعلم العربيَّة . من أكابر أئمَّة النَّحويين . َعَلْت منزلت ه  بينهم حتى  قوٌم من  فضَّ

د . قال فيه أبو طالب  العبديُّ : ما كان بين  وأبي علي    سيبويهتالمذته على المبرِ 
 أفضل  منه.

لد لهـ( ، 288( سنة )iii[3]مدن بالد فارس)أبو علي   بـمدينة )فسا( من  و   وتجوَّ
 سنةهـ(، ورحل إلى الموصل  307في كثير من البلدان ، فقدم بغداد واستوطنها سنة )

هـ( ، وأقام بها مدة 341هـ(، وفيها لقيه ابن جني ، ثم رحل إلى حلب سنـــة ) 337)
قدم عنده ، سيف الدولة ، ثم عاد إلى فارس وصحب عضد الدولة البويهي ، وت عند

فيه : أنا غالم أبي علي   النحوي  قالأخذ عضد  الدولة النحو حتى  وعنه  منزلتهوعلت 
)) اإليضاح (( في النحو ، فلما حمله  كتابالَفَســوي في النحو . وله صنَّف أبو عليِ  
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يصل ح   وإنماعلى ما أعرف  شيئا    زدتَ إليه استقصره عضد الدولة ، وقال له : ما 
ب ، فمضى أبو علي   وصنف كتاب )) التكملة (( وحملها إليه ، فلما وقف  يانللصِ 

يخ  ، وجاء بما ال نفهمه نحن وال هو . ثم رحل  عضد  عليها  الدولة قال : غضب الشَّ
هـ( ، وقد جاوز 377بغداد واستقرَّ فيها إلى أن وافته منيَّت ه  سنـــة ) إلىأبو علي   
 رحمة  واسعة .عمره . رحمه هللا  منالتسعين 
 ( :iv[4]من علماء زمانه ، أشهرهم) جلَّة  أبو علي   عن  أخذ
اج )ت  أبو هـ( ، وأبو الحسن علي بن سليمان األخفش  311إسحاق الزجَّ

هـ( ، وأبو بكر  316بن السراج )ت السري هـ( ، وأبو بكـر محمد بن  315األصغر )ت 
هـ( ، وأبو بكر  321ن دريد )تب الحسنهـ( ، وأبو بكر محمد بن  320بن الخياط )ت 
 هـ( .325هـ( ، وأبو بكر مبرمان )ت 324بن مجاهد )ت 

 أشهر ه م : أجالَّء  له تالمذٌة  وبرع
هـ( ، وأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  392الفح عثمان بن جني )ت  أبو

هـ( ، وأبو عبد هللا محمد بن عثمان بن  406هـ( ، وأبو طالب العبدي )ت  393)ت
هـ( ، وأبو الحسن علي  415)ت السمسميهـ ( ، وعلي بن عبد هللا  410بل ) ت بل

أبو  أختههـ( ، وابن    421)ت المرزوقيهـ( ، وأبو علي  420بن عيسى الربعي ) ت 
هـ( ،  421محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي النحوي )ت  الحسين
 ( .v[5])وغيرهم

 لماء ، كان من أبرزهم :من الع ثلَّةٌ عاصر أبا علي    وقد
هـ( ، وابن  368هـ( ، وأبو سعيد السيرافي ) ت 337القاسم الزجاجي )ت  أبو

هـ(. رحمهم هللا 384عيسى الرماني )ت بنهـ( ، وأبو الحسن علي 370خالويه )ت
 جميعا  .
نيا تاركا  لنا ميراثا   رحلَ عن آثاره فقد  أمَّا  أبو علي   الفارسيُّ )رحمه هللا( عن الدُّ

، ومصنَّفات  عجيبة  حسنة  لم ي ْسَبْق إلى مثلها ، نشير إلى أهمِ ها فيما  غزيرا  عزيزا  
 (:vi[6])يلي

بعةـ الحجة للقراء  1  ( .vii[7])السَّ
ـ اإلغفال أو )المسائل المصلحة من كتاب إبي إسحاق الزجاج( . وهو موضوع  2

 تحقيقنا .
 ( .viii[8])اإليضاحـ  3
 ( .ix[9])التكملةـ  4
 ( .x[10])العسكرياتالمسائل  ـ 5
 ( .xi[11])البغداديـاتـ المسائل  6
 ( .xii[12])العضديـاتـ المسائل  7
 ( .xiii[13])الحلبـيـاتـ المسائل  8
 ( .xiv[14])المنـثـورةـ المسائل  9
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 ( .xv[15])البصرياتـ المسائل  10
 ـ المسائل الدمشقية . 11
 ـ المسائل الكرمانية . 12
 . ياتالشيراز ـ المسائل  13
 ـ المسائل المجلسيات . 14
 ـ المسائل الذهبيات . 15
 ـ المسائل القصرية . 16
 ـ الهيثيات . 17
 ـ األهوازيات . 18
 ـ العوامل المائة . 19
 ـ المقصور والممدود . 20
 ـ أبيات المعاني . 21
ه على اإلغفال الذي قيل :  رد  ـ نقض الهاذور ) وهو  22 على ابن خالويه في ردِ 

 ه سماه بالهاذور ( .إن
 ( .xvi[16]األبيات المشكلة اإلعراب() شرحـ إيضاح الشعر )أو  23
 ( .xvii[17])الكتابـ التعليقة على  24
 في مجلدات( . وغيرها . كبيرـ التذكرة ، )وهو  25
جني ) رحمه هللا(  ن  فيروي لنا تلميذ ه  اب للشــعرعن قرض الفارسيِ   أمَّا

شعرا  قطُّ، إلى أن دخل إليه في بعض  علي   مع ألبي ( : )) لم أسxviii[18]قائال )
عراء، فجرى ِذْكر   عراأليام رجٌل من الشُّ ، فقال أبو علي   : إنِ ي ألغبط ك م على قوِل  الشِ 

عر ، فإنَّ خاطري ال  قي للعلوم التي هي من موارده .  يواتينيالشِ  على قوِلِه، مع تحقُّ
طُّ شيئا  منه البتََّة ؟ فقال : ما أعهد لي شعرا  إال ثالثة فقال له ذلك الرَّج ل  : فما قلَت ق

يب ، وهي قولي : قلت هاأبيات    في الشَّ
ـْيَب َلمَّا َكاَن  َخَضْبت                ْيِب  َوَخْضب            َعْيبا  الشَّ َأْن  َأوَلىالشَّ

 ي عـَابـَا
 َواَل ِعَتاَبا َخشـِـْيـــت  َعيـْبــا   َوالَ          ِخل   َأْخِضْب َمَخـاَفَة َهْجِر  َوَلمْ             

 َله  ِعَقاَبا الِخـَضـابَ  َفَصـيَّـــْرت          َذِمـيـْمـا  المِشْيــَب َبَدا  َوَلِكــنَّ         
 عنه (( . وَكَتْبَناها فاْسَتْحَسنَّاها

  
 (:أهميته)موضوعه ، منهجه ،   اإلغفال كتاب

(( صورة  واضحة  لذلك اللَّون من النَّشاط النَّحوي الذي شاع  لاإلغفاكتاب ))  ي َعدُّ 
الهجري والمتمثِ ل في تعقُّب النُّحاة وتتبُّع بعضهم بعضا ، كما ي عدُّ  الرَّابعفي القرن 

ره ، ومن َثمَّ رأينا  الكتاب   نه العلمي وتبحُّ  ابنَ صورة  صادقة  لضالعة أبي علي   وتمكُّ
 ( .xix[19])نفيٌس يصف  كتاَب )) اإلغفال (( بأنَّه كتاٌب  قاضي شهبة ) رحمه هللا(
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حول مسائل أخذها أبو علي   على شيخه أبي إسحاق  الكتابيدور موضوع هذا  ـ
اج في كتابه )) معاني  ها ، وأبدى موضع المؤاَخَذِة  القرآنالزَّجَّ وإعرابه (( ، فذَكَر نصَّ

دِ  واإلصال بالتَّفنيدمنها ، ثم عرض لها  ح ،كما أشار في بداية الكتاب حيث قال : والرَّ
اج في إعراب القرآن ، َذَكْرَناها ِلَما اقتَضْت  من)) هذه مسائل   كتاب أبي إسحاق الزَّجَّ

اإلصالح لإلغفال الواقع فيها ، ونحن  ننقل  كالَمه  في كل مسألة  من هذه  منعندنا 
منه فيها ، ثم ن تِبع ه  بما ، وعلى جهته من النُّسخة التي سمعناها  بلفظهالمسائل 

 وباهلل التَّوفيق  (( . ،عندنا فيه 
ما يزيد على مائِة مسألة  . وهي في مجملها قضايا  الكتابتناول أبو علي   في  ـ

رح والتَّحليل . وقد أطنب في بعضها  وصوتيَّةٌ نحويٌَّة وصرفيٌَّة  تناولها أبو علي   بالشَّ
زيد ، وفي بعضها كان يقتضب  القول اقتضابا  بما يترك زيادة  لمست لمكثيرا  بحيث 

ح  موضَع  ب   اإلغفاليوضِ  من كالم الزجاج ، وفي بعضها اآلخر نراه يسك ت  فال ي عقِ 
 موضع اإلغفال ، ولعله اكتفى بكالمه عنه في مكان  آَخَر . ِذْكرِ بشيء بعد 

ِ أبي إسحاَق، في )) اإلغفال (( أنَّه يبتدئ  بِذكْ  علي   كان من منهج أبي  ـ ِر نص 
َر فيها كالم  أبي إسحاق  أخرى وقد يشير إلى مواضَع  من ) معاني القرآن وإعرابه ( تكرَّ

ذ  بتفنيد  أبو، ثمَّ ي ْتِبع    رأيعلي   ذلك بكالمه مبَتِدئا  بقوله : )) قال أبو علي   ((، ثمَّ يأخ 
ان قوَله بالغلط أبي إسحاق ، ودحضه باألدلة والبراهين ، ويصف في بعض األحي

 ، وأحيانا  بالفساد والب ْعِد عن قول سيبويه . والنِ سيان
عن نزعِة التَّقدير التي َوَقَرت في صدر أبي علي    يصد ر  كتاب  )) اإلغفال ((  ـ

اج ، وساَلَم َمن َساَلَم كأبي زيد   هاجملسيبويه ، ومن أجل ذلك  د والزَّجَّ َمن هاَجَم كالمبرِ 
ِه وهجومه ومسالمته ما يرى أنَّه الحقُّ أوَّال    برا  معتوق ْطر ب ،  يبدو من  ومافي ردِ 

 ( .xx[20])ثانيا  موقِف المهاجم أو المسالم 
م أبي علي   لكتاب  يدلُّ كتاب )) اإلغفال ((  ـ داللة  واضحة  وصادقة  على تفهُّ

ضمِ ن  كالَمه في دراسته ، لذا فقد كان أبو علي   ي وتعمُّقهسيبويه ، وعكوفه عليه ، 
وأمثلِتِه ، حتَّى إنََّك لتراه يجري على لسانه كأنَّه يحفظ ه  عن  سيبويهكثيرا  من عبارات 

 ( . xxi[21]إن عباراته تداخلت مع نص الكتاب في بعض نسخه) حتىظهر قلب ، 
سيبويه ، ويمثِ ل بأمثلته دونما إشارة، فإذا عدَت إلى الكتاب  بكالمما يتكلَّم   وكثيرا  

. وَلمَّا كان لسيبويه )رحمه هللا( المكانة األولى بين النحاة ، فال  لسيبويهيت الكالم رأ
أن يجري أبو علي   في فلكه . ويرى األستاذ الدكتور عبد الفتاح شلبي أنَّ  فيغرابة 
خاصة أخرى جعلت أبا علي   يقف  هذا الموقف من إمام النُّحاة ؛ فكالهما  أسبابا  هناك 
 قرابةإن قبر سيبويه موجود بشيراز تلك المدينة التي بقي فيها أبو علي    ، بل فارسي  

عشرين سنة أيام صباه ، ثم عاد إليها بعد رحلته إلى بغداد واتصاله بعضد الدولة 
فيها عشرين سنة أخرى ، فهذه أربعون عاما  قضاها  بجوار ذلك اإلمام ، ولعلَّ  ليقيم

لب مدافعا  عن إمام النحاة )سيبويه( ذلك داِفٌع ألْن يِقَف أبو ع كلَّ  لي   ذلك الموقف الصُّ
افع  األهمُّ في  يكون  (. وأقول  : بل ربما xxii[22]ضدَّ معارضيه )رحمهم هللا جميعا () الدَّ
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بين أبي إسحاق  المذهبيهذه الحملة التي قادها أبو علي ضدَّ شيخه هو الخالف 
 السني ، وأبي علي   المعتزلي .

و علي   )رحمه هللا( كتاب سيبويه قراءة  فاحصة  واعية  ، ووازن )) لقد قرأ أب
َح مذهبه ، واحتجَّ  ي َتوهَّم  نسخه بعضها ببعض ، وردَّ ما  في الكتاب من التَّدافع ، وصحَّ

على أنَّ القوَل قول  سيبويه ، وبنى على ما يرويه ، وقاس  ونصَّ به ، واحتجَّ له ، 
علي   ي تِعب  َمن يتصدَّى إلى تحقيق  أبان َثمَّ فإنَّ ( ، ومxxiii[23]يحكيه (( ) ماعلى  

إلى )) الكتاب (( ، لذا فقد تعبت  في  سيبويهمؤلفاته ، في إرجاع اقتباساته من كالم 
 إلى بعضها ممَّا حكاه عن سيبويه . الوصولتتبُّع مسائله في الكتاب ، وأخفقت  في 

صدق قول أبي حيَّان التوحيدي في (( يدلُّ بوضوح  على  اإلغفالهــذا في ))  كلُّ 
دا  بالكتاب  فأشدُّ (: )) وأما أبو علي   xxiv[24](( حيث قال) الكتابأبي علي   و))   تفرُّ

الكوفيين ، وما تجاوز في  علم  ، وأشدُّ إكبابا  عليه، وأبعد  من كلِ  ما عداه مما هو 
يِظ على أبي سعيد، وبالحسد له، بالغ متِ قدٌ اللُّغة كتَب أبي زيد  ، وأطرافا  مما لغيره، وهو 

ِلهِ كيف تمَّ له تفسير  كتاب سيبويه من  إلى آِخرِِه بغريبه، وأمثاله، وشواهده، وأبياته  أوَّ
. )) 

يدافع عن سـيبويه ، وعن آراء سيبويه، ضد المعترضين  علي   َثمَّ رأينا أبا  ومن
د  الذي  ة  المبرِ  ه المسمى بـ) الَغَلط ( ، على سيبويه وخطَّأه في كتاب اعترضوبخاصَّ

ب ه  في كتابه )) معاني  الفارسيَّ ولعلَّ هذا ما جعل  اج تلميذ المبرد فيتعقَّ يعمد إلى الزَّجَّ
(( وَير دَّ عليه في هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه، ولعل ذلك أيضا   وإعرابهالقرآن 
ب( خصم على مسالمته في األعم األغلب ألحمد بن يحيى )ثعل الحاملكان 

(. على أنَّ أبا حيَّان )رحمه هللا( أرَجَع ذلك إلى أنَّ أبا علي   كان مـحبًّا xxv[25]المبرد)
اج  دِ  على الزَّجَّ  ( .xxvi[26]قال : )) ألنَّه كان موَلعا  بذلك (() وتخطئته،للرَّ

(( شرحا  لكثير من نصوص كتاب سيبويه ، وتطبيقا   اإلغفالجاء كتاب ))  لقد
حريصا  بشكل كبير على شرح كالم سيبويه أينما مرَّ به ،  رأيت ه  فيه ، فقد  للقواعد التي

ألنَّ لها ارتباطا  بكالم  المسائلبسط القوِل في  إلىمن األحيان ـ   كثيروكان يعمد  ـ في 
 مسائل( : ))  ... وإنمَّا شـَـَرْحَنا هـذا ألنََّها من xxvii[27]سيبويه ، فنراه يقول)

: }  قول ه  سيبويه، قال : وممَّا جاء من هذا الباب في القرآن وغيرِه  الكتاب ، وهذا لفظ  
لُّك ْم َعَلى ِتَجاَرة  ت ْنِجْيك ْم ِمْن َعَذاب  َأِلْيم   ْوَن في َسِبْيِل  ت ْؤِمن ْونَ َهْل َأد  ْوِلِه َوت َجاِهد  ِباهلِل َوَرس 

ْم { ، فلما انقضت اآلية ق ِبَأْمَواِلك مْ هللِا   ال: } َيْغِفْر َلك ْم { (( .َوَأْنف ِسك 
ه  له في كتبه األخرى، وال في تعليقته  نصا  يشرح  أبو علي    وقد لسيبويه ال نجد 

ةالتي وضعها على الكتاب ،  إذا كان ي ورد  أكـثَر من رواية لنص سيبويه كما  وخاصَّ
، ومن ذلك ما فعله مع نص سيبويه الذي قال  المواطنهي عادته في كثير من 

ْعِر: ِإْن xxviii[28]فيه) َيْأِتَك يكْن كذا ، إنمَّا ارَتَفَع  َزيدٌ (:  )) اعَلْم أنَّ قوَلهم في الشِ 
قوِلَك : ِإْن َزْيدا  َرأيت ه  يك ْن ذلك ؛ ألنَّه ال ي ْبَتَدأ  فيعلى ِفْعل  هذا تفسير ه  ،كما كان ذلك 

 ي ْبَنى عليها (( . ث مَّ بعدها األسماء  
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ْل ذاَك ، جاز على قوِل َمْن  فإنْ )أي: سيبويه(: ))  قال قلَت : ِإْن َتأِتِني َزيٌد َيق 
، وهذا موضع  ابتداء  ـ وفي نسخة  أخرى : وليس هذا موضع  ابتداء   َضَرْبت ه  قاَل : َزيدا  

. وإْن لم  َحَسنا  ترى أنََّك لو ِجْئَت بالفاء فقلَت : ِإْن َتْأِتِني َفأَنا خيٌر لَك ، كان  أالـ ، 
ْعِر كقوله :َتحمِ  ِفَع ، وجاز في الشِ   ْله  على ذلك ر 

 * َيْشـــك ر َها... ... َّللاَّ   *             
ِل قول   ومثل    : اْلم رِ ي ِ  ِهَشام  األوَّ

ـا  َوَمنْ ن ْؤِمْنه  َيِبْت َوْهو  آِمٌن        َنْحن   َفَمنْ  اَل ن ِجـْره  ي ْمِس ِمـنَّ
 ((م َفزََّعا 

ِ )في كلتا روايتيه( بإسهاب  ، وبيَّن مقصوده  هذا على تكلم الفارسيُّ  فقد النص 
 فيه .

عجيب  على دقائق كالم سيبويه ، ونراه )رحمه هللا( ينبِ ه   باقتدار  أبا علي   يقف   إنَّ 
كتاب سيبويه يوحي بالتَّناقض بين موضع  وآَخَر ، وأنَّه يجب  فيعلى وجود كالم  

دَ التنبُّه إلى ذلك  وي َمحََّص فال يحمل على التناقض ، استمع إليه  في َتَفقَّ
َد فال ي حَمَل على ما يتناَقض  .  يجب(: )) كثيٌر من الكتاب xxix[29]يقول ) أن ي َتَفقَّ

 وهو غير قليل  (( .
وتفرده بالكتاب أنه قد يجمع لنا ما يخص المسألة  واهتمامهمظاهر عنايته  ومن

( : )) ... فقد xxx[30]ير إلى ذلك فيقول)، ويش كتابهمن كالم سيبويه المتفرق في 
ه   كمانصَّ  ( قد وقع موقع )َأفَعل ( في غير الجزاء ، فإنمَّا غرض   فيترى على أنَّ )َفَعْلت 

َم حكايتنا له . وهذه المواضع التي  ، ما تقدَّ وقوع هذه األمثلة بعِضها مكان بعض 
قٌة في )) الكتاب (( غير  فيما أرْدَناه من االتِ ساع في هذه األمثلة متف جمعناها رِ 
 فِقْف عليها (( . مجتمعة ،
في الموضوع الــــذي يتحدَّث  فيه الفارسيُّ َنصَّ على  نص  لم يكن لسيبويه  وإذا

 ( .xxxi[31]فيه نص  (( ) لسيبويهذلك فقال: )) وليس 
َد رأَي سيبويه عليه ،كما في المسألة السادسَة عشَرَة حيث أيَّ  غيرِ قوَّى رأَي  ور بمَّا

ن  بالرَّج ل مثلك  األِلفَ األخفش في أنَّ  والالََّم في )) الرجل (( من قولهم : )) ما يحس 
 ( .xxxii[32]فقال : )) ومذهب ه  عندي أقوى (( ) زائدةٌ (( 

رفيَّة،  كتابهعَرَض أبو علي   في  ـ هذا كثيرا  من المسائل النَّْحويَّة واللُّغويَّة والصَّ
اج  على كالم للخليل وسيبويه ، إالَّ في أغ المسائل  وهذه  لبها مسائل  اعتمد فيها الزَّجَّ

العامُّ  الطَّاَبع  َفِهَمه  على غير الوجه الذي َفِهَمه  عليه الفارسيُّ ، ومن هنا كان  أنَـّه
ب ه   من جهة التَّفسير ،  عليهلهذه المسائل طابعا  نحويا  صرفيا  ، وفي القليل كان تعقُّ

( تقريبا  فال تراه 100) صفحةدليل على ذلك هو أنََّك تمضي في الكتاب إلى ولعلَّ أكبر 
ي في و(  وتصريفهيتناول إال ثالَث مسائَل هي : )لفظ الجاللة  )إيَّا( ، و)حروف التَّهجِ 

السور( . وقد اقتضب أبو علي   الحديث في بعضها، وأطال في بعضها اآلخر  أوائل
األحيان بأقوال سيبويه ، واألئمة من  غالبيقول في  على كل ما مستشهدا    واستطَردَ 
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 على ما يقول بأشعار العرب وأمثالهم . ومستدال  اللغويين أمثال أبي زيد  وقطر ب  ، 
غاية الوضوح في )) اإلغفال (( ، فتراه يصحِ ح   واضحةٌ شخصيَّة  أبي علي    ـ

اآلراء إليه فيقول  :  منإلى األحبِ   يختار  مشيرا   وتراهيراه   ماويقوِ ي ، ويخطِ ئ ويوهِ ن  
: )) وال أستحسن  هذا ((  فيقول)) واألول أعجب  إلينا (( ، أو يستبعد  ما اليراه قويا  

(xxxiii[33]. ) 
ر  العلماَء الثِ قات ، بل إنَـّه يرى و ج وَب اعتباِر ما هللاكان أبو علي   )رحمه  ـ ( ي َقدِ 

ائع ، فتراه يقول  عن ق ْطر ب  في روايته لـ )) إسوار (( مخالفا  للعام الشَّ  جاءَرَووه وإْن 
ْرب  من  أنَّهما حكاه ق ْطر ٌب من  فأمَّا: ))   بالكسر ي قال  فيه:)) ِإْسَواٌر (( فهذا الضَّ

ا ، إالَّ  . ..اإِلْعَصار  الثِ َقَة إذا َحَكى شيئا  َلِزَم َقـب ول ه . ونظير ه  قول ه م :  أنَّ األسماء قليٌل جد 
.)) 

ة  لغويَّة  ما ،  كثير  يعَمد  أبو علي   في  ـ من األحيان إلى استقصاء المعنى في مادَّ
( وغيرها xxxv[35]( و)آن()xxxiv[34]منها ،كما في )شور() المَصرَّفةوِذْكِر الَكِلِم 

. 
َيشيع  في )) اإلغفال (( النَّزعة  المنطقيَّة  الجدليَّة  التي اتََّسَم بها أسلوب  أبي  ـ
فإنََّك واجٌد عباراته : )فإن قال قائٌل ... قيل له( و)فإن قيل : ... قيل(  َثمَّ ، ومن علي   

 )فإن قلَت ... فالجواب( مبثوثة  في كل مسألة .و، 
عن موضوع المسألة المعَتَرِض عليها فأمر واضٌح أيضا  ،  والخروجاالستطراد   أمَّا

 قد عرض في المسألة ثمَّ عدنا إليها غير مكان : )) وهذا شيءٌ  فيولذلك رأيناه يقول  
( ))xxxvi[36].) 

المسائل مع بعضها لمناسبة بينها ، ومن َثمَّ فإن بعض  بعَض يجَمع  أبو علي    ـ
م ذكرها عن  الحقيقي في سورتها ، وال يعيد أبو علي ذكرها في  مكانهااآليات يتقدَّ
ي اآلية: }َوَلَنْبل َونَّك ْم على ما تقدم فيها ،كما حدث ف ويحيلمكانها ، أو أنه يذكرها 

ْوِع {، وهي اآلية ) اْلَخْوفِ ِبَشيء  ِمَن  ( من سورة البقرة، فقد أوردها الفارسيُّ 155َواْلج 
( في المسألة الثامنة ، في حين أن هناك آيات أخرى 38حديثه عن اآلية ) حين

نَّ جاءت بعدها ، كما َذَكَر في هذا المكان أيضا  قوَله تع عليهامتقدمة   فيالى : } َلت ْبَلو 
ْم { وهي اآلية ) هللا  َلَيْبل َونَّك م  ( من سورة آل عمران ، وقوَله : } 186َأْمَواِلك ْم َوَأْنف ِسك 

ْيِد { وهي اآلية ) ، وقد صنعت فهرسا   وهكذا( من سورة األنعام 94ِبَشيء  ِمَن الصَّ
 أي آية . مكانل إلى عام ا  لآليات الواردة في الكتاب يمكن من خالله الوصو

في كتاب )) اإلغفال (( إلى بعض كتبه األخرى وخاصة   كثيرا  ي حيل  الفارسيُّ  ـ
ر  اإلشارة   المشكلةكتاب : )) المسائل  (( المعروف بـ )) البغداديات (( ، على أنه تجد 

)) مهم   وهو أنَّ الفارسيَّ )رحمه هللا( قد أحال أيضا  في كتابه  شيءأيضا  هنا إلى 
(( المعروف بـ )) البغداديَّات (( إلى كتاب )) اإلغفال (( ، وذلك قد  المْشِكَلةالمسائل 

بعَض الباحثين في حيرة  من أمرهم، هل كتاب )) المسائل المْشِكَلة (( غير  كتاب  أوقع
 في كل ِ  اإلحالة  )) البغداديَّات (( ؟ أم أنَـّهما كتاٌب واحٌد ؟ وإذا كان كذلك ، فكيف وقعت 
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 كتاب  منهما على اآلَخِر ؟
كتور  عبد  ذهب  شلبي في استنتاجه إلى أنَـّهما كتابان :  الفتَّاحالدُّ

لهما  (( . المْشِكَلة)) المسائل  أوَّ
 (( . البغداديَـّات))  وثانيهما

ترتيب  تأليفهما مع  )) اإلغفال (( على النحو التَّالي : )) المسائل  ويكون   
  ، ثمَّ )) اإلغفال (( ، ثمَّ (( أوَّال   المْشِكلة

 (.xxxvii[37])) المسائل البغداديَّات (()
َق ))  على المْشِكَلة (( المعروفة بـ )) البغداديَّات (( ذهب إلى أنَّ  المسائلأنَّ محقِ 

ه  كتاب ))  (( ، فهما كتاٌب واحٌد ،  البغداديَّاتكتاب  )) المسائل المْشِكَلة (( هو نفس 
ر اإلحالة من مت  بأنَّ كلِ  كتاب  على اآلخر  وفسَّ كتاب )) المسائل المشكلة (( قد تقدَّ

منه إليها ، وتأخَّرت بعض  مسائله عن  فأحالبعض  مسائله على كتاب )) اإلغفال (( 
تأليف )) المسائل المشكلة (( أطوَل زمنا   فترة)) اإلغفال (( فأحال منها إليه، فتكون 

 ( .xxxviii[38]من )) اإلغفال (( )
فتكمن في : تعلقه بكتاب هللا تبارك وتعالى ، فقد أقامه على  الكتابَـّا أهميَّة أم ـ

أبي إسحاق الزجاج في كتابه )) معاني القرآن وإعرابه (( ،  شيخهمواضع من كالم 
 فيه . واإلغفالحيث أصلح مواطن الخطأ 

ا إالَّ لنصوص  من كتب  مفقودة  لم يصل إلينا منه ِذْكر ه  ومن أهميته أيضا  :  ـ
(( وكتاب )) المسائل المشروحة من كتاب سيبويه ((  الغلطأسماؤها ، ككتـاب )) 

(xxxix[39] كالهما ألبي العبَّاس )د ِه عليها  المبرِ  ه  لهذه النصوص وردُّ ، وشرح 
ه  لبعض المسائل المشهورة عن  د ، ومن ذلك النَّصُّ الذي  أبيوإصالح  العبَّاس المبرِ 

نداء )الذي( إذا  جواز( الذي نصَّ فيه على xl[40](( ) الغلط جاء عنه في كتاب ))  
د ) َي به حيث قال فيه المبرِ  مِ  من أْن تقوَل  فَخَرجَ (: ))... وقد صار اسما  xli[41]س 

: يا أهلل اغِفْر لي (( . ويعقِ ب   تـقـول  فيه: يا أيَُّها ، ولكن تقول  : يا الذي رأيتـ ه  ،كما 
ِ الفارسيُّ على هــذا ال العبَّاِس لم يقَطْع بهذا  أبا(: )) وَأظ نُّ أنَّ xlii[42])بقولهنَّص 

َمن أَخَذ عنه َحَكى عنه في هذه  بعَض الذي قاَله في كتابه المترَجم بـ)الَغَلط( ؛ ألنَّ 
ــكُّ ؛ ألنِ ي قرأت  على أبي بكر بن  الالمسألة أنَّه قال : يجب  أن ي نَظَر فيه ، بل  أش 

ــرَّاج في ك بـ)المسائل المشروحة من كتاب سيبويه( ما  المترَجمتاِب أبي العبَّاس السَّ
َي َرج ال  )الرَّج ل   فأمَّايخالف  هذا ، وهذا لفظ  ما قال :  ــمِ  قول  ســـيبويِه : إنَــّه  إْن س 

ل  منَطِلٌق ، فهو كما قال ؛ ألنَّ هذا ابتداٌء وخبٌر  ناداهمنطِلٌق(  ج   َسمَّىفقال : يا الرَّ
لالسم كلِ ِه ،  َثمَّ بهما َرج ال ، ليس أحد هما االسَم دون اآلَخِر ، واأللف  والالَّم  بهما 

 وليَسَتا لـ)الرَّجل( دون )منَطِلٌق ( (( .
كتاب )) التهذيب (( الذي كتبه إمالء  من شيخه  أيضا  ومن الكتب التي ذكرها  ـ

رَّاج ، ولم   على حقيقته . أقفأبي بكر بن السَّ
عن ابن السراج أظنها من شرحه على  نقلهان بعض النصوص التي أ كما
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 (، وهو مفقود .xliii[43]الكتاب)
 العباس(: )) وفي كتابي عن أبي xliv[44]كثيرا  بقوله) كررهذكر لنفسه كتابا   ـ

 . أعلمفي تفسير هذه اآلية ... (( ولم أقف على هذا الكتاب ، أو المقصود به ، وهللا 
 ( .xlv[45]عن المازني معترضا  على سيبويه) درةالناذكر بعض النصوص  ـ
المواضع إلى نسخ أخرى من كتاب سيبويه فيها بعض  بعضأشار أبو علي   في  ـ

المصادر التي عاد إليها ككتاب )الغلط(  بعضزيادات عن غيرها . كما نصَّ على 
 للمبرد ، و)النَّوادر( ألبي زيد  وغيرهما .

 ، وزمن تأليفه :  الكتاب اسم
(( كما هو واضح على مخطوطة الكتاب التركية ،  اإلغفالالكتاب هو ))  ماس

ألبي علي   الفارسي ، وأفادت من الكتاب  ترجمتوكما تواترت عليه المصادر التي 
المصلحة من كتاب أبي إسحاق  المسائلونقلت عنه . وللكتاب اسم آخر هو : )) 

، وكما ذكره الفارسي نفسه  ريةالمصالزجاج (( ، كما هو واضح من نسخة دار الكتب 
إصالح  مسائلباسم ))   آخر( ،كما ذكره في مكان xlvi[46]في بعض كتبه األخرى)

أنَّ وهما  وقع عند بعض المترجمين،  إال(. واألول هو األشهر . xlvii[47]اإلغفال (()
عاد وذكر له كتابا  باسم ))  للفارسيفياقوت الحموي بعد أن ذكر الكتاب باسَميه 

 للفارسي(، ومعنى ذلك أن xlviii[48]المصلحة من كتاب ابن السراج (( ) المسائل
كتابان في المسائل المصلحة أحدهما على الزجاج ، وثانيهما على ابن السراج ، 

أن المسائل التي أصلحها الفارسي هي على شـيخه الزجاج ، وهو المسـمى  والمعروف
 (( . اإلغفالبـ )) 

اإلغفال فيما أغفله  كتابم الكتاب : )) ( جاء اسxlix[49])الرواةإنباه  وفي
 الزجاجي من المعاني (( ، ولعله من وهم النساخ 

أو )اإلغفال( بالكسر ؟ فهذا ما لم تحدده المصادر، إالَّ  بالفتحهو )األغفال(  وهل
)شهيد علي( التركية هو بالكسر ، وسوف أعتمد ما  مخطوطةأن الضبط الواضح على 

ةب ، ورد فيها، ولعلَّه األقر  ره كثيرا  في ثنايا الكتاب ،  وبخاصَّ أن أبا علي   نفَسه  قد كرَّ
اِج في إعراب  إسحاقَ مسائل  من كتاب أبي  هذه: ))    الكتابفقال في مفتتح  الزَّجَّ

لإلغفال الواقع فيها ، ونحن  منهاالقرآن ، َذَكْرناها ِلَما اقتضت عندنا من اإلصالح 
ل  كالَمه في كلِ  مسألة   ، وعلى جهته ، من النُّسخة التي  بلفظهمن هذه المسائِل  ننق 

فيه ، وباهلل التَّوِفيق  (( ، ونراه يكرر ذلك كثيرا   عندناسِمْعناها منه فيها ، ث مَّ ن ْتِبع ه  بما 
في المســائل فيقول : )) وهذا موضع اإلغفال منها (( ، ويقول : )) موضع اإلغفال 

(: )) ... ثبت موضع li[51]( ويقول)l[50](( ) من هذه المسألة أنه حكى ...
 من المسألة (( . اإلغفال

لب . أما )األغفال( فهو جمع  اإلعجامأنه من باب  ووجهه ، فتكون الهمزة للسَّ
 )غ ْفل(، وهللا أعلم .

(( فقد كان مبكرا  ، وهو من كتب أبي علي   األولى ،  اإلغفالزمن تأليف ))  أما
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(( في عدة  الحلبيَّاتحلب حيث أحال عليه في مسائله  ))  إلىوكان ذلك قبل ارتحاله 
 ( .lii[52]أماكن)

أبا علي   بإصالح مسائل اإلغفال في هذا الوقت المبكر  فإنَّ يكن من أمر   ومهما
ِبِه  يوخ في  شيِخهِ من حياته ، وبتعقُّ اج ـ وهو َمن هو في مكانته بين العلماء والشُّ الزَّجَّ

هرة  سبَقْته  إلى حلب حيث بالط  سيف الدولة، وإلى شيراَز حيث ش لنفسهعصره ـ جَعَل 
ولة   ( .liii[53]استدعاه فيما بعد ) الذيعضد  الدَّ

 الكتاب ومنهج التحقيق : في عملي
بالنُّسِخة األخرى ، وإثباِت أهمِ  الفروق بين  ومعارضتهقمت  بنْسِخ الكتاب ،  ـ

َدت ، وجعلتها بين معقوفين مع اإلشارة فيهما إن و جِ  الحاصلةالنُّسختين ، واألسقاط 
ِ الكتاب   أحيانا  إلى ذلك أحيانا  وتركه  هت  أكبر عنايتي لنص   وإخراِجهِ أخرى . وقد وجَّ

بضبط أغلب ألفاِظِه ونصوِصِه . وقد عانيت  ـ  وق ْمت  صحيحا  سليما  قدَر المستطاع ، 
 ِ أرجو األجَر والمثوَبَة ، وأكثر  ما كثيرا  ، ومن هللا  الكتابيعلم  هللا ـ في قراءة نص 

اقط  من النُّسخة )ص( ، واعتمادي على النُّسخة )ش( ،  الِقْسم  أتعبني فيه هو  السَّ
األوهام واألغالط كما سيأتي شرحه ، فاجتهدت  قدَر اإلمكان من  كثيرةوهذه النُّسخة  

ِ ، على أنَّني أقول :  الوجهأجل الوصول إلى  واب في النَّص  إنَّ هناك بعَض الصَّ
 قابلة  للنَّظر . تزال  المواضع التي ما 

علي   إلى مقابله من كالم سيبويه ، وإلى مواضعه من  أبيأْرَجْعت  غالَب كالم  ـ
 ك ت ِب أبي علي   األخرى .

ْجت  أقواَل  ـ والنُّصوَص المنقولَة عنهم من مصادرها المعَتَمَدة ، وأشير   العلماءخرَّ
( على أكثَر من تحقيق   ت  اعتمدإلى أنَّني  في بعض المصادر كـ)كتاب الشعر ألبي علي  

إلى أحد التحقيقين ، وتركت  اإلشارَة إلى اآلَخِر عالمة  عليه ،  الحواشي، وأشرت  في 
 لذلك . فلي َتَنبَّهْ 
واهَد  ـ ْجت  الشَّ ، وَذَكْرت  ِنْسَبَة ما ترك أبو علي   نسَبَته  منها وهو  واألمثالَ خرَّ

 ألغلب فيها .ا
التي أشار إليها أبو علي   وأحْلت َها إلى مصادرها من  القرآنيَّةَ تتبَّْعت  القراءاِت  ـ

بعيَّةِ كتب القراءات  اذة   السَّ بعيَّة فقد كنت  أ حيل  القاِرَئ  بالقراءاتيتعلَّق   وفيماوالشَّ السَّ
ة للقرَّاء السَّ  كتابهفيها غالبا  إلى ما قاله هو في  ما يتَّفق  كالم ه  هنا  وكثيرا  بعة(  )الحجَّ

 وهناك مع زيادة تفصيل  في أحدهما .
جال  ـ الذين وَرَد لهم ِذْكٌر في الكتاب بما يكشف عن واقعهم  المغمورينترجمت  للرِ 

 ، وي بيِ ن  حالهم .
 الباحثين على اإلفادة من الكتاب . تعين  صنعت  فهارَس متنوعة   ـ

 المخطوطة : الكتاب نسخ
َرَتين  وقفت    عتيقَتين من هذا الكتاب : لنسخَتينعلى مصوَّ

( تفسير ، وهي نسخٌة 52بدار الكتب المصرية برقم ) محفوطةٌ : نسخٌة  أوالهما
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)على وجه التقريب( ، وتقع في ثالث وعشرين  الهجري كتبت في القرن السادس 
لتَّصحيف ، ومن َثمَّ ، قليلة  التَّحريف وا الغالبومائة ورقة ، وهي نسخٌة صحيحٌة في 

، إالَّ أنَّ َخْرما  وقع في أولها ذهب بلوحة العنوان  الثَّانيةكان اعتمادي عليها أكثَر من 
ر ه  /70وَخْرما  آخَر وقع في وسطها في آخر اللوحة ) ،( 3، وباللوحة رقم ) أ( ، أقدِ 

في هذا  ما يقرب من خمس عشرة مسألة  ، وكان اعتمادي فيهابـعشر لوحات  ، ذهب 
عانيت  في قراءته ما عانيت  كما أشرت  سابقا  في  وقدالجزء على النسخة األخرى ، 

 منهج التحقيق .
( سطرا  ، في كل سطر 26المخطوطة على ) هذهكل ورقة من أوراق  تحتوي 

 )ص( . بالحرف( كلمة  تقريبا  . وقد رمزت  لها 18)
ليمان محفوطةٌ : نسخٌة  وثانيتهما يَّة باستانبول )مكتبة شهيد علي( بالمكتبة السُّ

ها  مخطوطات( ، وهي من 298برقم : ) ابع الهجري ، حيث انتهى ناسخ  القرن السَّ
 هـ( . 654منها سنة )

( ورقة ، في الجزء األول 425، عدد أوراقهما ) جزأينهذه النُّسخة  في  تقع  
، في كل سطر ( سطرا  13، في كل ورقة ) ورقة( 229(، وفي الجزء الثَّاني )196)
من الجزأين : )) في نوبة الفقير إبراهيم  العنوان( كلمات  تقريبا  . وكتب في لوحة 10)

الثاني كتب أيضا  بخط حديث : )) ملكه  الجزءبن إيبك بيك (( . وفي لوحة عنوان 
إبراهيم البلبيسي وما قبله بثمانية  الشيخالفقير عيسى المغربي لطف هللا به من 

 قروش (( .
نسخي جميل  جدا  ، سالمة  من الخروم ، غير أنَّها  بخط   مكتوبة  نَّسخة  وال

، ولذلك فقد أغفلت  منها قدرا  جما  لم أَر في ذكره  والتَّصحيفاتمشحونٌة باألغالط 
، ولم أنبِ ه إالَّ على ما رأيت  في اإلشارة إليه فائدة . وقد رمزت   فائدة  والتَّنبيه عليه 

 رف )ش( .بالح النُّسخةلهذه 
على النُّسختين كلتيهما في إثبات النص مع االتكاء بشكل  اعتمْدت  َثمَّ فإني  ومن

أكبر على النسخة )ص( ، وإثبات بعض الفوارق التي تؤثِ ر  في المعنى فيما بين 
 النُّسخَتين .

 على التَّقسيم الوارد في النسخة )ش( . الجزَأيناعتمدت  في تقسيم  ـ
الكتب المصريَّة حديثتان منقولتان عن نسخة دار  بداران نسختان أخَريَ  وهناك

مليئتان باألخطاء واألسقاط ، ومن ثمَّ لم ألتفت  وهماالكتب المصرية آنفة الذكر ، 
 رب العالمين . هللإليهما لوجود أصلهما ، والحمد 

  
  

•     •     • 
  

 من مخطوطتي الكتاب مصورة نماذج
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