المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية ببرمنجهام
قسم الدراسات العليا

دراسة وتحقيق شرح الشب رخيتي (ت0011ه) على مقدمة مختصر خليل (ت771ه)
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله
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إهداء

* إىل والدي الكرميني اللذين بذال كل غال ونفيس يف سبيل تعليمي وتنشئيت تنشئة صاحلة
* إىل أخيت الغالية آسيا اليت فارقتنا وهي بعد يف ريعان شباهبا فرتكت يف قلوبنا جرحا ال يندمل
*إىل كل أساتذيت ومشاخيي الذين علموين وأدبوين وحببوين يف العلم الشرعي ووجهوين حنو طلبه وخوض غمار
البحث فيه
* إىل كل من مد إيل يد املساعدة وكان عونا يل يف إمتام هذا العمل وساهم يف تذليل صعابه وجتاوز عقباته

أهدي هذا البحث املتواضع اعرتافا بالفضل واجلميل

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
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شكر وتقدير

أتوجه بالشكر والعرفان للدكتور حممد بالعو؛ القرتاحه علي دراسة وحتقيق مقدمة هذا املخطوط أوال ،ولتفضله
مشكورا بتزويدي بصورة من مقدمة املخطوط ثانيا ،وإلشرافه على هذا البحث ،ومده يد املساعدة إيل يف خمتلف
مراحل إجنازه ثالثا ،فجزاه اهلل تعاىل عن خ ر اجلزا!
مث الشكر بعد ذلك موصول إلدارة املعهد األوروب للعلوم اإلنسانية بربمنجهام ،اليت كان هلا قصب السبق والريادة
يف فتح جمال الدراسات العليا يف العلوم اإلسالمية باللغة العربية وبنظام االنتظام أمام طالب العلم يف اململكة
املتحدة ،فلهم من اهلل تعاىل جزيل األجر والثواب.
وال أنسى زيادة على من تقدم جلنة املناقشة واملكونة من أصحاب الفضيلة:
الدكتور عبد اهلل الشماحي مناقشا
الدكتور طاهر األركاين مناقشا
الدكتور حممد بالعو مشرفا ومقررا
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القسم األول :القسم الدراسي
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مقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،خلق ورزق ،وعلم وأهلم ،وهدى
لليت هي أقوم ،وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ،أدى األمانة ،ونصح األمة ،وتركنا
على احملجة البيضا! ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ،فصلوات رب وسالمه عليه وعلى آله وصحبه والتابعني
هلم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:
فإن اهلل عز وجل مل خيلق اخللق عبثا ،وال تركهم سدى ال يؤمرون وال ينهون ،وتصديق هذا جتده يف قوله تعاىل:
1
ََيسب ِْ
اإلنْ َسان أَ ْن ي ْت َرَك س ًدى﴾،2
أ
﴿
تعاىل:
له
و
وق
،
﴿أَفَ َح ِسْبت ْم أَمَّنَا َخلَ ْقنَاك ْم َعبَثًا َوأَنمك ْم إِلَْي نَا َال ت ْر َجعو َن﴾
َ
ْ
َ
﴿وَما َخلَ ْقت
وإَّنا خلقهم لغاية عظيمة ومهمة جليلة؛ أال وهي حتقيق عبوديته على وجه األرض ،قال تعاىلَ :
ِْ
اإلنْس إِمال لِي عبد ِ
ون﴾.3
اجل من َو ِْ َ َ ْ
وألجل أن يعرفوا هذا املقصد الذي له خلقوا وبسببه أ ِ
وجدوا؛ كرمهم وشرفهم بأن جعلهم أهال خلطابه ومناطا
لتكليفه؛ فأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ،كلهم يدعو بلسان واحد قائال( :أن اعبدوا اهلل مالكم من إاله
غ ره) ،وجعلهم واسطة بينه وبينهم ،يبلغوهنم أوامره ونواهيه ،ويدلوهنم على الطريق املوصلة إليه وإىل رضوانه.
مث إن اهلل عز وجل ختم هذه القافلة املباركة من األنبيا! والرسل بأفضلهم وأكملهم نبينا حممد  ،فجعله اللمبِنَةَ

4
ومثل األنبيا! من قبلي ،كمثل
اليت ت هبا البنا! وكمل ،فعن أب هريرة  قال :قال رسول اهلل (( :إن مثلي َ
رجل بىن بيتا فأحسنه وأَ ْجَلَه إال َم ْو ِض َع لَبِنَة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به ،ويعجبون له ،ويقولونَ :ه مال

)( )1سورة املؤمنون :اآلية .)111
)( )2سورة القيامة :اآلية .)63

)( )3سورة الذاريات :اآلية .)13

) )4هو :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ال مد ْو ِسي ،الْيَ َم ِاين ،صاحب رسول اهلل َ ،راِويَة اإلسالم ،وسيد احلفاظ
األثبات ،الفقيه اجملتهد ،أسلم عام "فتح خيرب" ،والزم رسول اهلل  مالزمة تامة ،فأخذ عنه علما كث را  ،وهو أكثر
الصحابة رواية للحديث بال منازع؛ بربكة دعا! النيب  ،تويف سنة (15ه).
الذهيب :الس ر ()362-175/2؛ ابن حجر :اإلصابة ( ،)632-645/7رقم الرتجة (.)11351
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ِ
ت هذه اللمبِنَة؟ قال :فأنا اللمبِنَة ،وأنا َخ َات النبيني)) ،1وجعل شريعته هي املهيمنة على ما قبلها من الشرائع
وض َع ْ
ِ
واحلاكمة عليها ،قال تعاىل﴿ :وأَنْزلْنَا إِلَي َ ِ
ني ي َديِْه ِمن الْ ِكتَ ِ
اب َوم َهْي ِمنًا َعلَْي ِه﴾،2
اب بِ ْ
َ َ ْ
احلَ ِّق م َ
ك الْكتَ َ
ص ِّدقًا ل َما بَ ْ َ َ
َ
وخصها بالدوام واخللود فليس ألحد أن يغ ر فيها بزيادة أو نقص أو ادعا! نسخ أو إبطال ،قال تعاىل﴿ :الْيَ ْوَم
أَ ْك َم ْلت لَك ْم ِدينَك ْم َوأَْمتَ ْمت َعلَْيك ْم نِ ْع َم ِيت َوَر ِضيت لَكم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا﴾.3
ومما الشك فيه أن من مقتضيات العبودية وحقوقها ولوازمها أن تكون أقوال وأفعال املكلف خاضعة للشرع،
حمكومة بنصوصه من كتاب وسنة وما يلحق هبما من أدلة إجالية اكتسبت مشروعيتها منهما ،واحلجج على هذا
األصل كث رة معلومة مشهورة ،منها قوله تعاىل﴿ :أ َْم َهل ْم شَرَكا! َشَرعوا َهل ْم ِم َن الدِّي ِن َما َملْ يَأْذَ ْن بِِه اللمه﴾ ،4وقوله
5
تعاىل﴿ :فَ َال وربِّك َال ي ؤِمنو َن ح مَّت َي ِّكم َ ِ
﴿وَما َكا َن لِم ْؤِمن َوَال م ْؤِمنَة إِذَا
ََ َ ْ
َٰ َ
يما َش َجَر بَْي نَ ه ْم﴾  ،وقوله تعاىلَ :
وك ف َ
اخلِيَ َرة ِم ْن أ َْم ِرِه ْم﴾.6
ضى اللمه َوَرسوله أ َْمًرا أَ ْن يَكو َن َهلم ْ
قَ َ
بل إن مما تقرر عند أهل العلم أن كل من أطاع غ ر اهلل تعاىل يف حتليل ما حرم أو حترمي ما أحل؛ فقد اختذ هذا
املطاع ربا وإالها من دون اهلل تعاىل ،فالتشريع حتليال وحترميا حق خالص هلل تعاىل ،ال ينبغي أن يشرك معه فيه
7
احلكْم إِمال لِلم ِه ۚ أ ََم َر أمَال تَ ْعب دوا إِمال
غ ره  ،وهبذا نطقت نصوص الكتاب والسنة ،وأصرحها قوله تعاىل﴿ :إِ ِن ْ

) )1البخاري :الصحيح (كتاب املناقب /باب خات النبيني  ،)116/2( )رقم احلديث ()2253؛ مسلم :الصحيح
(كتاب الفضائل /باب ذكر كونه  خات النبيني) (ص ،)1151رقم احلديث (.)2253

)( )2سورة املائدة :اآلية .)45
)( )3سورة املائدة :اآلية .)6

)( )4سورة الشورى :اآلية .)21
)( )5سورة النسا! :اآلية .)31

)( )6سورة األحزاب :اآلية .)63

) )7انظر تفصيل هذين األصلني يف :تفس ر القرآن العظيم البن كث ر ()115/6؛ وعمدة التفس ر ألمحد شاكر
()357-353/1( ،)375-377/1؛ وحتكيم القوانني حملمد بن إبراهيم مع شرحه لسفر احلوايل ()52-23؛ وأضوا!
البيان حملمد األمني الشنقيطي (.)111-117/4
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﴿اختَذوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا ِمن د ِ
إِيماه﴾ ،1وقوله تعاىل :م
ون اللم ِه﴾ ،2وتفس رها يتبني اما رواه الرتمذي 3يف
ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ً ْ
سننه من حديث عدي بن حات  4قال(( :أتيت النيب  ويف عنقي صليب من ذهب ،فقال :يا عدي ،اطرح
هذا الوثن من عنقك ،فطرحته ،فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة برا!ة ،فقرأ هذه اآلية :م
َحبَ َاره ْم َورْهبَانَه ْم
﴿اختَذوا أ ْ
أَربابا ِمن د ِ
ون اللم ِه﴾ 5حَّت فرغ منها ،فقلت :إنا لسنا نعبدهم ،فقال :أليس َيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه،
َْ ً ْ
وَيلون ما حرم اهلل فتستحلونه؟ قلت :بلى ،قال :فتلك عبادهتم)).6

وموضوع علم الفقه امعناه اخلاص ال خيرج عما ذكرته هاهنا؛ إذ جماله أقوال وأفعال املكلفني من حيث مطالبتهم
هبا فعال أو تركا ،وإَّنا قلت :امعناه اخلاص؛ ألن الفقه عند املتقدمني كان يطلق ويراد به جيع األحكام اليت جا!
هبا اإلسالم ،سوا! كانت هذه األحكام اعتقادية ،أو تعبدية ،أو أخالقية ،مث طرأ تغ ر على مفهومه ،فصار إذا
أطلق انصرف إىل اجلانب العملي من رسالة اإلسالم.7
والفقه هبذا املعىن اخلاص مر بأدوار ومراحل متعددة ،وهذه األدوار وإن كان الدارسون لتارخيه قد اختلفوا يف عدها
إال أهنم يكادون ْي ِمعون على أن الفرتة اليت تبدأ من سقوط "بغداد" سنة (313ه) وما أعقبها كانت نقطة َحتَول
)( )1سورة يوسف :اآلية .)41
)( )2سورة التوبة :اآلية .)61

) )3هو :أبو عيسى حممد بن عيسى بن َس ْوَرَة بن موسى بن الضحاك التِّ ْرِم ِذي ،أحد أئمة احلديث وحفاظه ،كان يضرب
به املثل يف احلفظ والزهد والورع ،وجامعه قاض له بإمامته وفقهه ،من مصنفاته" :اجلامع" ،و"العلل الكب ر" ،و"العلل
الصغ ر" ،تويف سنة (275ه).
الذهيب :الس ر ()277-271/16؛ ابن العماد احلنبلي :شذرات الذهب (.)625-627/6
) )4هو :أبو طريف عدي بن حات الطمائِي ،الذي يضرب به املثل يف اجلود والكرم ،أسلم سنة تسع من اهلجرة وكان
نصرانيا ،وثبت على إسالمه يف الردة ،وأحضر صدقات قومه إىل أب بكر  ،تويف سنة (35ه) ،وله من العمر
( )121سنة.
الذهيب :الس ر ()131-132/6؛ ابن حجر :اإلصابة ( ،)651-655/4رقم الرتجة (.)1451
)( )5سورة التوبة :اآلية .)61

) )6الرتمذي :السنن (أبواب تفس ر القرآن /ومن سورة التوبة) ( ،)627/1رقم احلديث ( ،)6612وقال( :هذا حديث
غريب ال نعرفه إال من حديث عبد السالم بن حرب ،وغطَْيف بن أَ ْعني ليس امعروف يف احلديث) .قال األلباين يف
السلسلة الصحيحة ( )531/7مبينا درجة احلديث( :فهو امجموع طرقه حسن إن شا! اهلل تعاىل).

) )7انظر :تاريخ الفقه اإلسالمي لعمر سليمان األشقر ()17-11؛ املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي
زيدان ()36-32؛ الفقه اإلسالمي ومدارسه ملصطفى أمحد الزرقا (.)16-5
8

كربى يف مس رة الفقه ،فقد شهد فيها تقهقرا وانكماشا وتراجعا عن َس ِْ رِه األول ،ومما ذكروه من خصائص
ومميزات هذا الطور من أطوار الفقه جلو! الفقها! فيه إىل تأليف املتون الفقهية؛ َيذوهم إىل ذلك تسهيله على
الناس وتقريبه لطالبيه ،عندما رأوا ضعف عزائمهم وفتور مهمهم عن االنكباب على َج ْرِد الكتب املطوالت اليت
تركها املتقدمون.1
وقد اختلف الناس يف هذا النمط من التأليف بني مادح وقادح ،ولست هنا يف وارد االنتصار لواحد من
الفريقني ،2وال التأريخ لنشأة الفقه وتطوره ،وإَّنا الغرض وضع القارئ يف صورة املنت وشرحه ،وذلك باإلشارة إىل
الطور الفقهي الذي ألَِّفا فيه.
وعودا على بد! أقول :فكان لكل مذهب من املذاهب األربعة متونه املعتمدة اليت عليها مداره ،أما املالكية
فيجمع فقهاؤهم على أن "خمتصر خليل" هو قطب َر َحى املذهب وعمدته ،وليس املقام مقام تفصيل وتدليل على
ذلك؛ فإنه سيتضح جليا عند الكالم على قيمة املختصر اخلَلِيلِي وثنا! العلما! عليه يف املبحث الثالث من الفصل
الثالث هلذه األطروحة.
وملا كانت مسة هذه املتون الفقهية االختصار؛ إذ الغاية األساسية منها أن حتفظ ،فقد بالغ أصحاهبا يف كث ر من
األحيان يف إيازها؛ حَّت أضحت أشبه ما تكون باأللغاز اليت حتتاج إىل من يفك طالمسها ،ويَلِّي غامضها،
ضح مبهمها.
وي َو ِّ
أقول :ملا كانت هذه املتون هبذه املثابة -ومل يكن "منت خليل" بِ ْد ًعا منها -فقد اجتهت عناية املالكية مبكرا إىل
ِِ
ورَة هذه الشروح شروح تالميذ
وضع شروح عليه تكشف خمَ مد َراته ،وجتَلِّي معانيه ،وتستخرج درره ،فكانت بَاك َ
خليل نفسه عليه ،مث تتابع فقها! املالكية على شرحه كل اما فتح اهلل تعاىل عليه ،وهم يف ذلك ما بني مقتصد

) )1ملعرفة األسباب اليت أدت إىل هذا الركود والرتاجع ،واالطالع على خصائص ومميزات هذا الدور من أدوار الفقه،
انظر ما كتبه :حممد علي السايس يف تاريخ الفقه اإلسالمي ()165-164؛ وعبد الكرمي زيدان يف املدخل لدراسة
الشريعة اإلسالمية ()145-143؛ ومصطفى أمحد الزرقا يف املدخل الفقهي العام (.)217-211
) )2مسألة املتون الفقهية ما هلا وما عليها ،وأدلة املنافحني عنها واملعارضني هلا استوىف الكالم عليها أمحد بن عبد الكرمي

جنيب يف مقدمة حتقيقه لشفا! الغليل يف حل مقفل خليل ()62-13/1؛ وحممد العاجي يف املختصر اخلليلي وأثره يف
الدراسات املعاصرة ( ،)15-46وقبلهما تعرض للكالم عن ظاهرة املتون واختصار العلوم ابن خلدون يف مقدمة تارخيه
( ،)643/2واصطف إىل جانب املناوئني هلا ،ومل يعرج على بيان وجهة نظر املخالفني له يف الرأي.
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وسابق باخل رات ،ولسان الواحد منهم يقول( :كم ترك السابق لالحق ،وكم أبقى املتقدم للمتأخر) ،وكثرت هذه
الع ِّد.1
الشروح إىل احلد الذي استعصت فيه على َ
ومن هؤال! العلما! الذين أبوا إال أن ي ْنظَموا يف ِس ْل ِ
ك ِع ْق ِد شراحه ،وي ْدلوا بدلوهم مع من أدىل منهم؛ َعلمه يظفر
اما مل يظفر به غ ره من كنوزه اإلمام ال مشْب َرِخ ِييت (ت1113ه) ،الذي وضع عليه شرحا ومسه ب"م ِْربي َس َقام العليل
على منت الشيخ خليل" ،هذا الشرح الذي َشرفْت بدراسة وحتقيق مقدمته.
وأسباب اختيار هذا املوضوع ودوافعه قسمان:
 -1أصلية ،و -2تبعية.
أما الدافع األصلي :فهو اقرتاح الدكتور حممد بالعو علي بأن يكون موضوع خترجي هو حتقيق جز! من هذا
املخطوط النفيس ،والدكتور ممن أثق جبودة اختياراته.
وأما الدوافع التبعية ،واليت تَشد من أزر هذا الدافع األصلي وتقويه ،وال تقل أمهية عنه ،فأجلها فيما يلي:
 -١مصادفة هذا االقرتاح رغبة يف النفس قدمية بدراسة املذهب املالكي؛ فلعل حتقيق مقدمة هذا الشرح يكون
دافعا وحمفزا يل على وضع هذه الرغبة موضع التنفيذ.
 -٢تعلق الشرح بفقه إمام دار اهلجرة ،الذي شهد له املوافق واملخالف بالتفرد يف استنباط األحكام واستخراجها
من مصادرها ،وكذا؛ لتعلقه امذهب فقهي إذا عدت املذاهب وذكرت فهو من أقواها أصوال وفروعا كما سيأيت
بيانه.
 -٣القيمة العلمية للمختصر املشروح –أعن :خمتصر خليل -فهو من أعظم املتون الفقهية عند املالكية إن مل
يكن أعظمها ،وسيأيت هلذه النقطة مزيد تفصيل عند الكالم على قيمة املختصر اخلَلِيلِي العلمية يف املبحث
الثالث من الفصل الثالث من هذا القسم الدراسي.
 -٤نفاسة الشرح نفسه ،وال أدل على ذلك من أن شراح املختصر بعد ال مشْب َرِخ ِييت قد نقلوا عنه واستفادوا منه،
كما سيأيت بيانه.

) )1هذه اجلزئية املتعلقة بشروح خليل وحواشيه :أوهلا وأمهها وعددها ...إخل ،سيأيت تفصيلها يف املبحث السادس من
الفصل الثالث من القسم الدراسي هلذه األطروحة ،فتنظر يف موضعها هناك.
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 -٥أن حتقيق كتب الرتاث اليت مل ختدم ومل تنشر بعد من أجل ما تبذل فيه اجلهود ،وتصرف فيه األوقات،
وتتوجه إليه اهلمم؛ ملا يف كالم السابقني من التحقيق والربكة ما ليس يف كالم غ رهم من املتأخرين.
 -٦رجا! أن ينالن شي! من دعوة الرجل الصاحل خليل؛ فإنه دعا باخل ر لكل من سعى يف شي! من خمتصره هذا
بنسخ ،أو اقتنا! ،أو قرا!ة...إخل.1
وأما خطة البحث اليت سأس ر عليها يف خدمة مقدمة هذا الشرح -واليت أقرهتا واعتمدهتا اللجنة العلمية باملعهد
األوروب للعلوم اإلنسانية -فتنقسم إىل قسمني رئيسيني :دراسي وحتقيقي.
القسم األول :القسم الدراسي
ويشتمل على :مقدمة ،وستة فصول ،وخامتة.
املقدمة:
وفيها حتدثت عن مفهوم الفقه ،والطور الفقهي الذي ألف فيه خليل خمتصره ،واألسباب والدوافع اليت دعتن إىل
اختيار هذا املوضوع ،واملنهج الذي سرت عليه يف إخراج هذا البحث.
الفصل األول :يف أمهية الفقه عموما واملالكي منه خصوصا.
يتألف هذا الفصل من مبحثني اثنني مها:
املبحث األول :أمهية الفقه عموما.
املبحث الثاين :أمهية الفقه املالكي خصوصا.
الفصل الثاين :ترجة صاحب املختصر خليل بن إسحاق.
وفيه متهيد وأحد عشر مبحثا كالتايل:
املبحث األول :عصره.
ويف هذا املبحث متهيد ومطالب مخسة وهي:
) )1خمتصر خليل (ص.)12
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املطلب األول :األحوال السياسية.
املطلب الثاين :األحوال االجتماعية.
املطلب الثالث :األحوال االقتصادية.
املطلب الرابع :األحوال العلمية.
املطلب اخلامس :احلركة اجلهادية.
املبحث الثاين :امسه وكنيته ونسبه.
املبحث الثالث :مولده ونشأته.
املبحث الرابع :طلبه للعلم ورحالته.
املبحث اخلامس :ورعه وزهده.
املبحث السادس :حالته االجتماعية.
املبحث السابع :حياته العملية.
املبحث الثامن :مكانته العلمية وثنا! العلما! عليه.
املبحث التاسع :شيوخه وتالميذه.
املبحث العاشر :مؤلفاته.
املبحث احلادي عشر :وفاته.
الفصل الثالث :التعريف امختصره يف الفقه.
ويف هذا الفصل متهيد وستة مباحث:
املبحث األول :السبب احلامل له على تأليفه.
املبحث الثاين :مدة تأليفه وعنايته به.
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املبحث الثالث :قيمته العلمية.
املبحث الرابع :مصطلحاته فيه.
املبحث اخلامس :مصادره.
املبحث السادس :أهم شروحه وحواشيه.
الفصل الرابع :ترجة شارح املختصر إبراهيم بن مرعي ال مشْب َرِخ ِييت.
ويف هذا الفصل متهيد وأحد عشر مبحثا وهي:
املبحث األول :عصره.
ويف هذا املبحث متهيد ومطالب أربعة:
املطلب األول :األحوال السياسية.
املطلب الثاين :األحوال االجتماعية.
املطلب الثالث :األحوال االقتصادية.
املطلب الرابع :األحوال العلمية.
املبحث الثاين :امسه وكنيته ونسبه.
املبحث الثالث :مولده ونشأته.
املبحث الرابع :طلبه للعلم ورحالته.
املبحث اخلامس :ورعه وزهده.
املبحث السادس :حالته االجتماعية.
املبحث السابع :حياته العملية.
املبحث الثامن :مكانته العلمية وثنا! العلما! عليه.
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املبحث التاسع :شيوخه وتالميذه.
املبحث العاشر :مؤلفاته.
املبحث احلادي عشر :وفاته.
الفصل اخلامس :التعريف بشرحه على املختصر.
ويف هذا الفصل أربعة مباحث:
املبحث األول :السبب احلامل له على تأليفه.
املبحث الثاين :قيمته العلمية.
املبحث الثالث :مصطلحاته فيه.
املبحث الرابع :مصادره.
الفصل السادس :عملي يف حتقيق نص شرح مقدمة املختصر.
وهذا الفصل يتألف من ستة مباحث هي:
املبحث األول :التحقق من صحة نسبة املخطوط إىل ال مشْب َرِخ ِييت.
املبحث الثاين :عنوان املخطوط.
املبحث الثالث :أماكن وجود املخطوط.
املبحث الرابع :التحقيقات السابقة للمخطوط.
املبحث اخلامس :وصف النسخة املعتمدة يف التحقيق.
املبحث السادس :منهجي يف حتقيق نص شرح املقدمة.
املبحث السابع :الصعوبات اليت واجهتن يف حتقيقي لنص شرح املقدمة.
القسم الثاين :القسم التحقيقي.
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وفيه أثبت نص شرح ال مشْب َرِخ ِييت ملقدمة خمتصر خليل حمققا على َوفْ ِق املنهج الذي سيأيت بيانه وتفصيله.

15

16

