إفاداتٌ وتنبيهاتٌ
يف سبيل العناية باملخطوطات

إِ َفا َدة َّ
الش ْي ِخ

تقييد
عمر بن فهد بن عبد الهادي الغبيوي

﷽
ِ
تحقيق كتبَ ،أ َّولها كتاب (أربعة أوة يف يف
ع ِقدَ ت مجالس مفيدة يف
تحقيق دين الرس يف

الرحمن بن حسن
)َّ ،
للعَّلم عبد َّ

بة(المسجد

ِ
النَّب ي َّ
السادس
الشريف) َعقب وَّلة التَّراويح ،وكان َأ َّولها ليل َ األربعاء َّ
رمضان سن ثَّلث وثَّلثين وأربعمائ وألف ،بحضرة شيخنا َوالِ ِح ِ
َ
بن
من
َع ْب ِد اللِ ِ
بن َح َمد ا ْلع َص ْي ِمي وجم َل من اإلخ ة الفضةَّلء ،شةر المسةجد
بج ار باب الملك عبد العزيز

 ،وكان َّ
للشيخ فيهةا إفةادات وتنبيهةات

َق َّيدْ ت منها َخ ْمس ن ،هنا ُّ
محل إيرادها:
أحدها :مر ِ
ِ
ْ
المخط ط :
تحقيق
احل
َ
ِ
إثبات النَّص.
َأ َّو اًلَ :م ْر َح َل

ِ
ترتيب النَّص ،ب َت ْق ِسيم ج َملِه َون َْح ه.
ثانياَ :م ْر َح َل
ِ
عَّلمات التَّرقيم.
َثالِ اثا :إثبات

رابِعا :ال َّتعلِيق ِ
الع ْل ِم ُّي.
ْ
َ ا
المعتمدة:
ال َّثاين :شرطا النُّسخ
َ
َأ َّو اًل :أن تك ن النُّسخ كامل ا.

ِ
تيس َةرت ،-وغيرهةا يتَّخة
َثان ايا :أن تك ن النُّسةخ بخة المصةنف -إن َّ
لَّلعتضاد.
اعتماد نسةخ ِ المصةنف ك نهةا مبي َضة اَ ،ف ِ
ِ
َّ
اختةل
ةخن
ال َّثالث :شرط
َّ
َّ
اوت مع غيرها.
الشرط بك هنا مس َّ د اة َت َس ْ
فنض َط ُّر للتَّلفيق بين
الرابِع :إذا و ِجدَ ت مب َّيض ناقص بخ المصنف ْ
َّ
المخط طات.
ةرة األخطة ِ
الخةةامِس :يمكِ ةن معرف ة ك ة ن النُّسةةخ مس ة د اة بكثة ِ
َ
ةاء
َّ َ
ِ
المضروب عليها ،أو بق له يف آخرها :تم تس يدها ونح ه.
السادس :ال َغالب يف خط ط ن َّسةاِِ كتةب العلمةاء النَّجةديين ك هنةا
َّ
رديئ ا؛ وذلك ًلنشغالهم بالدَّ ع ة والجهاد.
اإلمَّلئي على الق اعد الحديث ِ .
الرسم
السابع :يث َبت َّ
َّ
ُّ
بالرسم اإلمَّلئي ًل ي َشار إليه باختَّلف النُّ ِ
سخ.
ال َّثامن :ما يتع َّلق َّ
التَّاسع :الزيادة على األول تج َعل بين َق سين ( ) .
ِ
الساق من األول يج َعل بين معق َفتين [ ] .
العاشرَّ :
عشر :الخ ُّ المعتمد يف كتاب ِ اآليات ه الخ ُّ العثماينُّ.
َ
الحادي َ

ال َّثاينَ َ
ِ
تخريج اآلي إثباته يف و ْلب الكتاب بعد اآلي
عش َر :األكمل يف
ِ
وتخفيةف ثِ َقةل
بخ ٍّ وةغير؛ لةدفع تة ُّه ِم ك نِةه مةن أوةل الكتةاب،
الح اشي.
ال َّثالث عشر :إذا كانت آيتان فيفصل بين رقميهما يف ال َّتخريج بعَّلم ِ
َ
فاول . ،
الرابِ َع َ
عش َر :إذا كانت آيات فيث َبت رقمان يف التَّخريج هما رقم اآلية
َّ
فصل بينهما بعَّلم َش ْرط . -
األولى ورقم اآلي األخيرة وي َ
َ
الخامِ َس َ
الصةغيرة يف م اضةع األلةف
عشر:
األكمل إثبات األلةف َّ
َ
الميت الكائِن يف ن َْح ِ  :ذلِ َ
ك ،بعد ال َّ ايف.
ادس َع َشر :إذا كَث َرت اآليات الم ك رة في ْست َْح َسن إبدايف أرقامِ َها
الس َ
َّ
ِ
ِ
ِ
درج يف التَّخريج.
المث َب َت أثنائَها بعَّلم َز ْه َرة * لت َْش ِ يش َها ،وم ْن َث َّم ت َ
وأوهةةال الن َُّّسةةاِِ ت َّطة َةرُ َ
ةابع َ
وًل يشةةار إليهةةا يف
عشةةر :أخطةةاء
َ
السة َ
َّ
الحاشي .
عش َر :التَّن ين َع َلى الت ِ
امن َ
َّحقيق يك ن على الحرف الة ي َي ْسةبِق
ال َّث َ
ف يف ن َْح ِ َ :ر ابا.
األلِ َ

الت ِ
َّاس َع َ
عشر :األول يف الج َمة ِل اًلعااضة َّي ِ كاألدعية ِ ك ن َهةا بةين
َش ْرطت ِ
َين -

.-

العشرون :بعض الجم ِل اًلعااضة َّي – كاألدعية  -يك َت َفةى ب ْضة ِع
رم ِزها المعروف ِ عن جعلِها بين َشةر َط َتي ِن؛ ِ
إذ المقصة د تمييزهةا وقةد
ْ ْ
َ ْ
زت ن َْح :
َتم َّي ْ
ادي و ِ
الح ِ
أكثةر مةن وجةه يف ضةبطها،
العشرون :ال َكلِم ا َّلتي تح َت ِمل
َ
َ
َ
يث َبت فيها وجه واحد يف جميع الكتاب َ
الضب .
دون اًلضطِراب يف َّ
ال َّثاين ِ
والع ْشرون :ي َقايف :يف النُّسخ (جة) ،وًل يقايف( :ج).
.

ال َّثالِث ِ
والع ْشرون :تكتَب الفاول المنق ط إذا كانت يف جمل ط يل .
الرابع ِ
والع ْشةرون :الطريقة المحمة دة يف تخةريج الحةديث هةي يف
َّ
األنم ذج التَّالي َ :أ ْخ َر َجه َأب َداو َد يف ( )19ك :ا ْل ِع ْل ِم )10( ،بَ :ف ْض ِل ن َْش ِ
ةر
ا ْل ِع ْل ِم ،رقم ( .)3659بِ َح َس ِ
ب َما ي َت َ َّفر.
الخامِس و ِ
َ
العشرون :أحجال الخط ط المختارة:
َ
-

خ ُّ األول.)18( :

-

خ ُّ الحاشي .)14( :

-

خ ُّ تخريج اآلي .)16( :

السادس و ِ
العشرون :الزيادة مِ َن المعتَني تك ن عند الحاج لل َّت ضةيح
َ
َّ
مع ذلك يف الح اشي الجانب َّي .
درج َ
أو التَّفهيم ،وت َ
ِ
ِ
السطر فت َضع
السابع وا ْلع ْشرون :إِ ْن كانت الجمل اًلعااض َّي يف آخر َّ
َّ
شرط واحدة يف َودْ ِر َها فق  ،نح َ - :ر ِح َمه َما الل.
ال َّثامن وا ْل ِع ْشرون :أو يف الت َّْشكِيل خمس :
-

المشدَّ د.

-

المن َّ ن.
المشكِل

-

المبني للمجه يف.
ُّ
ِ
الصرف.
الممن ع م َن َّ
التَّاسع وا ْل ِع ْشرون :إذا َ
طايف الكَّلل المتعلق ببعضه؛ فالجمل ال َّتابع له
ي ضع قبلها عَّلم المساواة =  ،وًل ت َضع فاول منق ط .
ضم وجمع.
ال َّثَّلث ن :التَّصنيف يك ن فيه َونْ َع  ،أ َّما التَّأليف فه
ٌّ
األتم.
الحادي وال َّثَّلث ن :يف إثبات اسم عن ان الكتاب ت كَر النُّسخ
َ
ُّ
(و َأ ْش َهد َّأًل إله) م هبان:
ال َّثاين وال َّثَّلث ن :يف ق لكَ :
-

ا ْل َ ْول َّ
(أًل).

-

وا ْل َق ْطع ( َأن ًَل).

َوأ َ
وًلهما َأ ْو ًَلهما.
(س َماوات) إثبات األلف بعد المةيم يف
ال َّثالث وال َّثَّلث ن:
ُّ
األوح يفَ :
الرسم القرآين.
غير َّ
صحح
الرابِع وال َّثَّلث َن :عند ال َّتصحيح يف النُّسخ ال َّتجريب َّي للمطب ع ت َّ
َّ
ثةم رسةم
األخطاء على النَّح التَّاليَ :وضع دائرة على م ضةع الخطةأ َّ -
ثةم اإلشةارة بعَّلمة × يف آخةره ،وهة ا مثالةه:
خ ٍّ إلى خارج الكلم َّ -
×
َ
الخامس وال َّثَّلث َن :ت َضع مساف قبل وبعد الجمل اًلعااض َّي  ،نحة :
 رحمهم الل تعالى .-السادس وال َّثَّلث َن :من ق اعد ال َّتصحيح:
َّ
-

ف القدرة البصر َّي .
لض َع ْ
ًل تصحح بالحاس بَ ،

-

اقرأ بص ت مسم ع أثنا َء التَّصحيح.
ِ
يقر ْأه أبدا ا ليصححه.
َأ ْع عملك َم َن ْلم َ

-

قايف بكر أب زيد
آي فق .

 :قرأ كتابي«اًلنتماء» مئ شخص ،وكان الخطأ يف

السابِع وال َّثَّلث َن :الم َتتَابِ َعات البعيدة َي ْحسن َش ْكل آخرها.
َّ
ال َّثامِن وال َّث ََّلث ن :عَّلم َّ
الشرط يف الجمل اًلعااضي ونح هةا هةي
المت سط الخفيف . -
الصةف
السطر ًل ت ْث َبت يف َّ
ال َّتاسع وال َّثَّلث ن :إثبات ألف (ابن) يف َّأويف َّ
األوليً ،لحتمايف تغ ُّير مكاهنا.
َّ
ووةالح،
محمد ،وش َع ْيبَ ،
األَ ْر َبع َن :أسماء أربع من األنبياء عرب َّي َّ :
ون ُ.
الصةفح يكتَةب تةار اة عنة ان الكِتةاب،
الحادي واألَ ْر َبع َن :يف رأس َّ
َ
وتار اة اسم الباب أو المبحث داخلها مناوب ا بينهما.
َ
الصفح .
ال َّثاين واألَ ْر َبع َن :اسم المصنف ًل يكتَب يف رأس َّ
ِ
ًلت ونح ِ هةا الة اردة يف
ال َّثالِث واألَ ْر َبعة َن :أسةماء الكتةب والنُّقة
الكتاب ت َق َّ س «

».

الرابِع واألَ ْر َبع َن :ت َضع النُّقط دو اما قبل كلم ِ (انتهى).
َّ
الخامِس واألَ ْر َبع َن :يراجع يف ضةب األسةماء الم ْشةكِل كتةاب ِ
َ
ابةن
َح َجر واسمه « َت ْب ِصير ا ْلمن َتبِه بِ َت ْح ِرير ْ
المش َتبِه».
السادس واألَ ْر َبع ن :يراجع يف ضب األفعايف الم ْشكِل كتاب ال َف ُّية مِي
َّ
واسمه « ِ
الم ْص َباُ المنِير».

السابع واألَربع ن :فهرس (مآب) بجامع آيف البي ِ
ت يف األردن ،فهرس
َْ
َْ
َ
َّ
أكثر من ألف فهرس للمكتبات.
مخط طات نافعَ ،ج َمع ا فيه َ
ال َّثامن واألَ ْر َبعة ن :بِةَّلد َ
الخة يف العةالم أربةع :تركيةا ،وباكسةتان،
والعرا  ،وس ريا.
الت ِ
اسع واألَ ْر َبع نَ :أن َْشدَ الكِ َسائِ ُّي:
إِ َّنمةةةا النَّ ْحةةة قِ َيةةةاس ي َّت َبةةة ْع

َوبِةة ِه فِةةي كةةل َأ ْمةةر ينْ َت َفةة ْع

ِ
َتمال َ ِ
محمةد وآلِةه
الخ ْمسينَ :وهنا تمةال التَّنبيهةات ووة َّلى الل علةى َّ
َ
وس َّل َم.
ووحبِ ِه
َ
ُ
ت ض َحى األحد 1433/ 9/17
َـم ْ
ت َّ
ـه ِ
بن َف ْه ِد ِ
بِ َي ِد ُع َم َر ِ
ادي ا ْل ُغ َب ْي ِوي
بن َع ْب ِد ا ْل َ

