
 

 

 وتنبيهاٌت إفاداٌت
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يِْخ  إَِفاَدة    الشَّ

 
 

 

 

 

 

 تقييد  

 ي   و  ي  ب  غ  بن عبد الهادي ال   بن فهد   ر  م  ع  



 

﷽ 

ِقدَ  ت ب   يف تحقيِق  الس  مفيدة  مج تع  ها  ،ك  ل  أربعة  أوة يف يف كتاب )َأوَّ

حمن بن حسن ،(تحقيق دين الرس يف   م  عبد الرَّ المسجد بة)للعَّلَّ

ريفب ي  النَّ  هاَعِقب وَّلة التَّراويح(  الشَّ ل  ادس  ، وكان َأوَّ ليلَ  األربعاء السَّ

 بنِ  ِح الِ َو بحضرة شيخنا  ،ثَّلث وثَّلثين وأربعمائ  وألفمن رمضاَن سن  

  دِ بْ عَ 
ِ
 مِ يْ َص ع  الْ  د  مَ َح  بنِ  الل

 
مَل   من اإلخ ة الف   ي شةر  المسةجد  ،ضةَّلءوج 

 وتنبيهةات   إفةادات   ايخ فيهة، وكان للشَّ ج ار باب الملك عبد العزيز ب

 هنا محلُّ إيرادها: ،َخْمس  نمنها  َقيَّْدت  

ها:  مَراِحل  تحقيِق المْخط  ط : أحد 

. : َمْرَحَل   إثباِت النَّص  ًلا  َأوَّ

َملِه َوَنْح ه. ، بَتْقِسيم ج   ثانيا: َمْرَحَل   ترتيِب النَّص 

 إثبات  عَّلماِت التَّرقيم. َثالِثاا:

.
ُّ
ا: التَّْعلِيق  الِعْلِمي  َرابِعا

 شرطا النُّسخ  المعتَمدة:  الثَّاين:

: أن تك ن النُّسخ   كامل ا. ًلا  َأوَّ



ةَرت-َثانِياا: أن تك ن النُّسةخ   بخة   المصةن ف  تَّخة    ،-إن تيسَّ هةا ي  وغير 

 لَّلعتضاد. 

: ، َفةخِن اختةلَّ  الثَّالث  شرط  اعتماِد نسةخِ  المصةن ف ك ن هةا مبيََّضة ا

دةا  رط بك هنا مس َّ  مع غيرها.َتَساوْت  الشَّ

: ابِع  ِجَدت مبيَّض   ناقص   بخ   المصن ف فنْضَطرُّ  الرَّ بين  للتَّلفيق إذا و 

 المخط طات.

األخطةةاِء  بكثةةرةِ  ةا دَ سةةخ  مسةة َّ معرفةة  كةة ن النُّ  ن  يمكِةة :الَخةةامِس  

 عليها، أو بق له يف آخرها: تم تس يدها ونح ه. المضروِب 

: ادس  ِِ كتةب الَغالب  يف خط ط  السَّ ةا العلمةاء النَّجةدي ين ك هنةا ن سَّ

ع ة والجهاد.  رديئ ا؛ وذلك ًلنشغالهم بالدَّ

: ابع    سم  الرَّ  ت  ثبَ ي   السَّ
ُّ
 . على الق اعد الحديث ِ  اإلمَّلئي

:  سم ق بالرَّ ما يتعلَّ  الثَّامن 
 
 .سِخ ار إليه باختَّلف النُّ َش ًل ي   اإلمَّلئي

: يادة  على األول ت جَعل  بين َق سين ) ( التَّاسع   .  الز 

: اق   من األول ي جَعل  بين معق  َفتين ] [ العاِشر   .  السَّ

ثماينُّ. الحادَي عشَر:  الخ ُّ المعتمد  يف كتابِ  اآليات ه  الخ ُّ الع 



لْ  الثَّايَن عَشَر:  ب الكتاب بعد اآلي  األكمل  يف تخريِج اآلي  إثبات ه يف و 

؛  ِم ك نِةه مةن أوةل الكتةاب، وتخفيةِف ِثَقةل بخ ٍّ وةغير  لةدفع تة هُّ

 الح اشي.

 خريج بعَّلم ِ ل بين رقميهما يف التَّ فَص إذا كانت آيتان في   الثَّالث عشر:

 .،  فاول 

ابَِع عَشَر: اآلية  َبت  رقمان يف التَّخريج هما رقم إذا كانت آيات  في ث الرَّ

 . - األولى ورقم اآلي  األخيرة وي فَصل بينهما بعَّلم  َشْرط 

ة إثبات   ل  األكمَ  الَخامَِس عَشر: غيرة يف م اضةع األلةف األلةف الصَّ

َِك،ذ  المي ت  الكاِئن   يف َنْحِ :  ايف. ل  بعد ال َّ

ادَس َعَشر: إذا َكث َرت اآليات  الم ك رة في ْسَتْحَسن  إبدايف  أرقامَِها  السَّ

 ومِْن َثمَّ ت دَرج  يف التَّخريج.، المثَبَتِ  أثناَئها بعَّلم  َزْهَرة  *  لَتْشِ يِشَها

ةةابَع عَشةةر: ُ  وًَل ي شةةار  إليهةةا يف  السَّ ِِ ت طَّةةَر ةةا أخطةةاء  وأوَهةةال  النُّسَّ

 الحاشي .

التَّن ين  َعَلى التَّحقيِق يك ن  على الحرف الة ي َيْسةبِق   الثَّامَن عَشَر:

 َرباا. األلَِف يف َنْحِ :



َمةِل اًلعااضةيَِّ  كاألدعيةِ  ك ن َهةا بةين  التَّاِسَع عَشر: األول يف الج 

 .-      -َشْرطَتيِن 

مِل اًلعااضةيَّ   العشرون: ي كَتَفةى ب ْضةِع  - كاألدعية  –بعض الج 

م ِزها المعروفِ  ع هةا وقةد  ؛ن َجْعلِها بين َشةْرَطَتْينِ ر  إِذ المقصة د  تمييز 

 .  َتميَّزْت َنْح :   

، يف ضةبطها مةن وجةه   ل أكثةَر مِ تي تحتَ الَّ  م   لِ الكَ  ون:شر  العِ ي وَ ادِ حَ ال

 ب .راب يف الضَّ اًلضطِ  يف جميع الكتاب دونَ  واحد   وجه  فيها  ت  ثبَ ي  

 قايف: )ج(.وًل ي   ،سخ  )جة(يف النُّ  :ايفقَ ي   ون:ر  ْش والعِ  اينالثَّ 

 .ط يل    إذا كانت يف جمل   الفاول  المنق ط    : ت كَتب  ونر  ْش والعِ  الثَّالِث

ابع  الطريقة  المحمة دة يف تخةريج الحةديث هةي يف  :ونر  ْشةوالعِ الرَّ

دَ َأْخَرَجه  :  األنم ذج التَّالي َفْضِل َنْشةِر ( ب: 10، )اْلِعْلمِ ( ك: 19يف ) َأب   َداو 

َتَ فَّر. .(3659، رقم )اْلِعْلمِ   بَِحَسِب َما ي 

 أحجال الخط ط المختارة: ون:شر  العِ وَ الَخامِس  

 .(18األول: ) خ ُّ  -

 .(14الحاشي : ) خ ُّ  -

 .(16تخريج اآلي : ) خ ُّ  -



ون ادس َوالِعشر  يادة مَِن المعَتني تك ن عند الحاج  للتَّ ضةيح  :السَّ الز 

 وت دَرج مَع ذلك  يف الح اشي الجانبيَّ . أو التَّفهيم،

ون:  ابع واْلِعْشر  طر فت  َضع  السَّ إِْن كانِت الجمل   اًلعااضيَّ  يف آخر السَّ

َما الل.-نح :  ، فق َوْدِرَها  شرط   واحدة  يف  َرِحَمه 

ون: الثَّامن    أ و  يف التَّْشكِيل خمس  :واْلِعْشر 

د. -  المشدَّ

ن. -  المن َّ

شكِل -  الم 

-  
ُّ
 للمجه يف. المبني

رف -  .الممن ع مَِن الصَّ

ون:التَّاسع  ابع  له إذا طايَف الكَّلل المتعل ق  ببعضه؛ فالجمل  التَّ  واْلِعْشر 

 المساواة  = ، وًل ت  َضع فاول   منق ط  . ي ضع قبلها عَّلم 

. التَّأليفا ، أمَّ    عَ نْ يك ن فيه َو  التَّصنيف الثََّّلث ن:  فه  ضمٌّ وجمع 

. الَحادي والثََّّلث ن:  يف إثبات اسم عن ان الكتاب ت  َكر النُّسخ  األتمُّ

 أًلَّ إله( م هبان: د  هَ ْش أَ يف ق لك: )وَ  الثَّاين والثََّّلث ن:

 .(اْلَ ْول  )أًلَّ   -

 .(ن ًَل واْلَقْطع  )أَ   -



 هما.ًَل وْ هما أَ وًَل أ  وَ  

إثبات  األلف بعد المةيم يف  )َسَماوات(األوحُّ يف:  :الثَّالث والثََّّلث ن

سم القرآين.  غير الرَّ

 

ابِع  والثََّّلث  َن: ح صحَّ ت  للمطب ع   جريبيَّ سخ  التَّ صحيح يف النُّ عند التَّ  الرَّ

 رسةم   ثةمَّ -على م ضةع الخطةأ  دائرةَوضع   على النَّح  التَّالي:  األخطاء

وهة ا مثالةه:                   يف آخةره،  ×بعَّلمة   اإلشةارة   ثةمَّ  -إلى خارج الكلم خ ٍّ 

 × 

 

 ، نحة : ًلعااضيَّ قبل وبعد الجمل  ا مساف    ع   َض ت  : والثََّّلث  نَ  الَخامس

 .-رحمهم الل تعالى  -

ادس والثََّّلث  نَ   صحيح:من ق اعد التَّ  :السَّ

ح بالحاس ب، لَضَعْف القدرة البصريَّ . -  ًل ت صح 

 اقرأ بص ت  مسم ع  أثناَء التَّصحيح. -

حه. - ا لي صح   َأْعِ  عملك َمَن ْلم يقَرْأه أبدا

مئ  شخص، وكان الخطأ يف  «اًلنتماء»: قرأ كتابيقايف بكر أب  زيد 

 فق . آي   



ابِع  والثََّّلث َن: ن  َشْكل  آخرها.عَ المَتَتابِ  السَّ  ات  البعيدة َيْحس 

هةي  رط  يف الجمل اًلعااضي  ونح هةاعَّلم  الشَّ  الثَّامِن  والثَََّّلث ن:

 .  -ط  الخفيف   المت س  

ةف  َّلث ن: اسع والثَّ التَّ  ْثَبت يف الصَّ طر ًل ت  يف السَّ إثبات ألف )ابن( يف أوَّ

لي، ًلحتمايف تغيُّر مكاهنا  .األوَّ

 من األنبياء عربيَّ    :األَْرَبع  نَ 
، الح  ، وَوةب  يْ عَ ، وش  د  محمَّ  :أسماء أربع  

ُ  ون    . 

ةيف  : نَ ع  بَ رْ ادي واألَ الحَ   ،تةابنة ان الكِ ع   تةارةا  بكَتةفح  ي  رأس الصَّ

 مناوب ا بينهما. اسم الباب أو المبحث داخلها ةا وتارَ 

فح . : نَ ع  بَ رْ واألَ  الثَّاين  اسم المصن ف ًل ي كَتب يف رأس الصَّ

ةبَ رْ واألَ  الثَّالِث تةب والنُّقة ًلِت ونحِ هةا الة اردة يف  : نَ ع  أسةماء  الك 

س     . «  »الكتاب ت َق َّ

ابِع  ا قبل كلمِ  )انتهى(.  : نَ ع  بَ رْ واألَ الرَّ  ت  َضع  النُّقط  دوما

 ل  كتةاب ابةنِ كِ ْشةاألسةماء الم   ضةب  راجع يفي   : نَ ع  بَ رْ واألَ الَخامِس 

 .«هبِ تَ ير المْش رِ حْ تَ ه بِ بِ منتَ الْ  ير  ِص بْ تَ »واسمه  ر  جَ َح 

 ل  كتاب كِ ْش الم   ضب  األفعايف راجع يفي    ن:ع  بَ رْ ادس واألَ السَّ 
 
 الَفيُّة مِي

ُ  »واسمه  نِ الِمْصَبا  .«ير  الم 



ابع  يف األردن، فهرس ِت يْ بجامع  آيف البَ  آب()مَ  فهرس  ن:ع  بَ رْ واألَ  السَّ

 نافع  
    ا فيه أكثَر من ألف فهرس  للمكتبات.ع  مَ ، َج مخط طات 

ةبَ رْ واألَ الثَّامن  : تركيةا، وباكسةتان،  ن:ع   بِةَّلد  الَخة   يف العةالم أربةع 

 والعرا ، وس ريا.

:  َأْنَشدَ  الت اِسع واألَْرَبع  ن:
ُّ
 الكَِساِئي

 عْ َبةةةتَّ ي   اس  َيةةةقِ     ْحةةةمةةةا النَّ نَّ إِ 

 

ةةفِةة هِ بِةةوَ    عْ َفةةتَ نْ ي   َأْمةةر   ل  ي ك 

نا تمةال التَّنبيهةاِت  ن:ِسيمْ الخَ َتَمال    ةد  وآلِةه َوه  ووةلَّى الل  علةى محمَّ

 .ووحبِِه وَسلَّمَ 
ْت ُضَح  ـمَّ  1433/ 17/9 ى األحدَت

ي   ُغَبْيِو ـَهاِدي اْل ِد اْل ِد بِن َعْب َفْه َر بِن  ِد ُعَم  بَِي


