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والنصوص قواعد حتقيق ادلخطوطات  

األسس وادلكمالتبني    

–زلاولة لتوحيد منهج التحقيق يف اجلامعة اجلزائرية  -  

Rules for achieving manuscripts and texts 

between bases and complements 

 د/ عبد الغين عيساوي

 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة.

 

ابللغة العربية:  ملخص  

هتدؼ الورقة ادلقدمة إىل بياف قواعد ربقيق ادلخطوطات كنشر النصوص، بعد تقسيمها إىل    
يف كل قسم منها  ، كمكمالت ال يستغٍت عنها احملقق يف ىذا العلم، كما أكردتي الزمةأسس 

على ضركرة التفريق بُت  التنويوزلاكال  مناذج كسبثيالت لكثَت من ادلخطوطات كادلطبوعات،
أف زبرج كل األعماؿ األكادديية اليت نصبو بُت ك  كمثالبها يف عملية التحقيق، األعماؿ احلرة

ادلخطوطات من عباءهتا، كىي زلاكلة مٍت جلمع الشتات احلاصل يف عملية التحقيق، كإظهاره  
 كمشركع يقدـ للجامعة اجلزائرية يف زلاكلة لتوحيد منهج التحقيق فيها.

 الجامعة الجزائرية. : ربقيق، ادلخطوطات، األسس، ادلكمالت، الكلمات ادلفتاحية

summary 

The presented paper aims to explain the rules for verifying manuscripts and publishing texts, after 

dividing them into necessary foundations, and complements that the investigator cannot do without in 

this science, as I mentioned in each section of them models and representations of many manuscripts 

and publications, trying to point out the need to differentiate between free work and its shortcomings in 

the process The investigation, and among the academic works that we aspire to get all manuscripts out of 



2 
 

their cloak, is an attempt by me to collect the diaspora that occurred in the investigation process, and to 

show it as a project presented to the Algerian University in an attempt to unify the investigation method 

in it. 

Keywords: investigation, manuscripts, foundations, supplements, the Algerian university. 

 

 ادلقدمة:

يف  يف منتصف القرف العشرين للميالد، ارتيسمت مالمح مدرسة عربية إسالمية خالصة       
علم ربقيق النصوص كنشرىا، قاـ عليها كعلى أتسيسها ثلة من ركاد التحقيق كادلشتغلُت 

مسًتشدين يف ذلك دبحاكالت األستاذ أمحد زكي ابشا ، ابلًتاث العريب اإلسالمي
كصارت ذات تقعيدات كأتصيالت خاصة مقابلة لقواعد  ،كجهوده يف ذلك ـ(1934)ت:

نقد » واليت ظهرت على يد ادلستشرؽ برجيسًتاسر يف كتاب ،االستشراقيةالتحقيق عند ادلدرسة 
، كالذم كاف عبارة عن رلموعة زلاضرات كمداخالت ألقيت على «النصوص كنشر الكتب

سنة:  كتابيف  بعد ذلك ، كمت طبعها ـ1931/1932يف العاـ الدراسي:طلبة جامعة القاىرة 
 ـ.1969

شر الزعم أبف الت العربية للتقعيد كالتأصيل يف ىذا الفن، انتى كلتارخيها ادلتقدـ على احملاك      
دلخطوطات كالنصوص، ربقيق اادلدرسة االستشراقية ىي أكؿ من كضع القواعد كاألسس لعلم 
ادلستشرقوف على تلك القواعد  كأف صنعة احملدًٌثُت يف احلاضرة اإلسالمية مل تنص كما نص  

ابلقاىرة كاألستاذ  العربية ساتذتنا يف معهد ادلخطوطاتكاف ديليو علينا أ كتعيينها، كىو ما
 فضال أف يدحضو. ،كاف مسلما ال نقاش يتناكلواألمر  عصاـ الشنطي كغَته، إذ 

، كأف ما زعم خاطئ ينبغي تصحيحوكالناظر يف أمهات الكتب احلديثية يلحظ كجبالء أنو       
إىل صاحبو، كبعض قضااي  يثار من عناكين جديدة كقسم الدراسة كصحة نسبة الكتاب

ثُت قدديا مع اختالؼ يف العبارات التحقيق ادلعاصرة، قد كجد ذلا نظائر يف كتب احملدًٌ 
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 اابدلصطلح ادلعاصر بفصولو العشر إال قسم «ىدية السارم»كادلصطلحات فقط، كما كتاب 
 ابمتياز. ادراسي

نثرية فقط، انظر يف ذلك  عيد كالتأصيل كالتنصيص عليها مورس من طرفهم بعبارةقكالت     
اإلدلاع إىل معرفة »ق(، ك643لشهرزكرم)ت:ادلشهور بػػػػمقدمة ابن الصالح ا «علـو احلديث»

للخطيب البغدادم  «الكفاية يف علم الركاية»ق(، ك544للقاضي عياض)ت: «أصوؿ الركاية
 ق(.463)ت:

الرايض يف شرح شفاء نسيم » مصنفوق( يف 1056اخلفاجي ادلصرم )ت:الفقيو كصنيع       
، سلرجا على أصوؿ التحقيق ال ديكن اعتباره إال ربقيقا نفيسا منذ تلك احلقبة «القاضي عياض
استخدـ فيو احلاشية كاذلامش لعملية ربقيقية أقل كصفها أهنا مسبكة  ذمالك  ،ادلعاصرة زماننا

 . أعماؿ احملققُتمن عميقة على نسيج ما نراه اآلف 

ثل بشدة ادلستشرقُت يف ربريهم إلخراج النص صحيحا كما كتبو صاحبو : كلضرب ادلقلت     
، كأنو يًتؾ كما "صحححىت اخلطأ يف النص القرآين ال يي "سرد لنا كالمهم من أنو أك انسخو، يي 

ىو كيصححو احملقق يف اذلامش، كىذا األصل مذىب قدمي عند أىل الصنعة احلديثية، حينما 
نص القرآين، كأنو يرسم كما ىو إثباات دلا جاء، كعند النطق بو منع بعضهم إصالح اخلطأ يف ال

يصحح تلفظا، كيشار يف احلاشية إىل النص الصحيح، حىت ال يتساىل يف إصالح كتب 
 2."للباب محايةه  "يف ذلك: عياض ، كعبارة القاضي1، كما أكرد ذلك السخاكمالناس

                                                           
 

 ،مكتبة السنة، : علي حسُت عليم، ربقيقدمحم بن عبد الرمحن السخاك  ،تح ادلغيث بشرح الفية احلديث للعراقي: ف1
 .173، ص: 03ـ، ج:2003، ت: 01، ط: مصر

دار الًتاث/  : اإلدلاع إىل معرفة أصوؿ الركاية كتقييد السماع، عياض بن موسى القاضي، ربقيق: السيد أمحد صقر، 2
 . 186ـ، ص:1970، ت: 01ادلكتبة العتيقة، القاىرة / تونس، ط:
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بُت  َتتي خي ) حديث:، كما يف بتمامو  أيضا كاف األمر منسحبا نص احلديث النبويكيف      
ُت؟ ال، أتركهنا للمتق ،الشفاعة ألهنا أعم كأكفى أميت يف اجلنة، فاخًتت أك نصفً  الشفاعةً 

ككاف  ،1ثناد  ثنا فحى دًٌ كلكن ىكذا حي  ،قاؿ الراكم: أما إهنا حلن (،كلكنها للمتلوثُت اخلطاؤكف
من نية كصنعة  ،اللفظ كبذاؾ التربير، كىي نية أبلغ كصنعة أضبط هبذااحلديث يساؽ 

 لػػػػ ككتابتو نسخوسخ فيكفي صنيع اإلماـ اليونيٍت يف أما عن الفركؽ بُت الن   ،ادلستشرقُت
 ،يف رلالسو ادلشتهرة حبضرة العلماء، كإحضاره ألىل الصنعة اللغوية النحوية «صحيح البخارم»

 .حىت ادلستشرقوفكىي زايدة مل ينتبو ذلا 

يف مبحث فركؽ  سخكنصيحة ادلعاصرين بعدـ التغريب كاإلهباـ يف استخداـ الرموز للن       
، بل إف حديثو  معاصرو  كغَته، فليست بتقعيدو  2«إلدلاعا»القاضي عياض يف  و لو، قد نب  الن سخ

 عرضا مقتضبا. ىم ذلا كافادلعاصرين مل يولوا ذلذه القضية أمهية كما يف كتاابهتم، كذكري 

زلاكلة لبياف األسس كادلكمالت لقواعد ربقيق ادلخطوطات كالنصوص،  3كيف ىاتو الورقة     
كاليت أرـك هبا كمن خالذلا زلاكلة توحيد منهج التحقيق يف اجلامعات اجلزائرية، كإلزاـ األساتذة 

كاالجتهادات الفردية غَت ادلضبوطة يف  اليت نراىا كالطلبة كادلشرفُت هبا، تضييقا لدائرة التوسع
 ىذا الفن.

قواعد ألسس الزمة كمكمالت ىامة، ال يعٍت تقسيما التقسيم  ىل أفىذا، كينبغي التنبيو إ     
اإلتياف ابجلميع ىو الواجب يف إف العكس، بل  فضال عنوغ ترؾ ادلكمالت ألجل األسس سي

 لبياف األمهية كما جيب مراعاتو ابتداءا يف ىذا الفن كالعلم.حق احملقق، كالتقسيم مساؽ 

                                                           

عبد هللا السورقي، إبراىيم محدم  التحقيق: أبو ،لكفاية يف علم الركاية، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادم: ا1
 .185ادلدين، ادلكتبة العلمية، ادلدينة ادلنورة، دط،دت، ص: 

  .189ص: اإلدلاع إىل معرفة أصوؿ الركاية كتقييد السماع، عياض بن موسى القاضي، : 2

أصل ىذه الورقة شرح كتعليقات على بعض ادلباحث من كتاب: ربقيق نصوص الًتاث يف القدمي كاحلديث، الصادؽ : 3
، بَتكت، الطبعة األكىل،  كتاب من أنفس كأضبط كأمجع ما   كىوـ.2006بن عبد الرمحن الغرايين، نسخة دار ابن حـز

  ألًٌف يف اببو.
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 األسس الالزمة: ،والنصوص قواعد حتقيق ادلخطوطاتاحملور األول: 

 يف أمرين اثنُت: كظهورىا ابعتبارىا أوال: الرغبة:

 الركح احملبة اليت ربل فيو، كتلك ،احملقق يتملككىو ذلك الشغف الذم  :: الرغبة عند احملقق1
معريف موافق للقدرات العلمية كالثقافية استعداد كجداين، مث ىو  ىيئة كمعطى نفسيابعتبارىا 

للداخل يف ىذا ادلسلك، مستحضرا اذليكلة العامة ذلذا الفن بصعوابتو كمشقاتو ككثرة تفريعاتو ك 
 كرؤية أمهية طوؿ النفس فيو.

خاصة بذات ادلخطوط الذم : كىي رغبة ذات ادلخطوط والعمل عليوحتقيق : الرغبة يف 2
مراتب لوقوع عملية انتقائو كفق ك  ىو زلل اإلنتاج ادلعريف الذم تود االستثمار فيو كربقيقو،

 :ثالث

، تضاؼ لرصيد ادلنتوج األكادديي ابعتباره إضافة علمية معرفية جديدة ،نفاسة ادلخطوط أ:
ادلفسرين مثال، يعترب العثور طبقات مبحث ففي  ،سخة"الن   م  د  "ق   اأكؿ ركائزى ىنا كالنفاسة

إضافة  «أنوار التنزيل»صاحب  لإلماـ البيضاكم «سلتصر طبقات ادلفسرين» على سلطوط
-ذلذا الفن، لتصحيح الوىم الواقع يف أف أك ؿ من أل ف فيو كاف اإلماـ السيوطي  نفيسةعلمية 

 يو كالداكدم.كمن بىعده من األدنو  «طبقات ادلفسرين»ق( دبصنفو: 911)ت: -رمحو هللا

، تدللك : نفاستها يف كوهنا حوت نصوصا كفصوصا كفصوال سابقة دلخطوطات مفقودةب
التوضيح لشرح اجلامع »كتاب على كجودىا ابتداءا مث تزكدان ببعض نصوصها اثنيا، ك

، كالذم أمحد معبد عبد الكرمي الدكتور:إشراؼ الذم حيقق ربت  البن ادللقن، «الصحيح
من عناكين سلطوطة مفقودة مل يعثر عليها حلد اللحظة، كىي إضافة حول عشرات النصوص 
 علمية جديرة ابالىتماـ.

سلطوطات كنصوص مواضيعها مطركقة كذلا نظائر يف فنها، كلكنها سبيزت حبسن عرض أك  :ت
 «الكماؿ»فكتاب  ،تلخيص أك شرح أك زايدة أك غَتىا من دكاعي التأليف عند العرب قدديا
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يف مصنفو م ػًمزًٌ احلافظ ال ىذ بو ،رجاؿ الكتب الستة فيو مجعادلقدسي الذم الغٍت  للحافظ عبد
جاء اإلماـ الذىيب مث  ،فأكىف على الغاية كبلغ النهاية حبيث ألغى األصل «هتذيب الكماؿ»

يف كل  ة، كىي صنائع معركفة يف احلاضرة العربية اإلسالمي«ؿتذىيب هتذيب الكمػػا»بو يف فهذ  
 التخصصات، يراعي احملقق أجودىا كأفضلها كأنفعها.الفنوف ك 

، كاتسمت طبعتها ة كعريقة لكتب مت طبعها سابقا على نسخ اثنوية: ظهور نسخ نفيسث
أليب  «تتمة يتيمة الدىر يف زلاسن أىل العصر»، كما ىو الشأف يف كتاب ابلسقط ككثرتو

 ـ بدار الكتب العلمية ابلقاىرة،1983ادلطبوع سنة: ،ق(429)ت:منصور الثعاليب النيسابورم
ادلكتبة  حصلت عليها من فيها سبليكات كإجازات لنسخة عريقة لوحات نشرتي  ذمكال

ادلشارقة طمعا يف احلصوؿ على إخواننا العثمانية بطولقة كالية بسكرة، كاتصل يب الكثَتكف من 
  نسخة.الكتاب اعتمادا على ىاتو ال نسختها بغية إعادة نشر

 اثنيا: مجع النسخ:

حسن انتقاء ادلخطوط كتثبت احملقق الباحث من مرحلة  ىي اخلطوة الثانية بعد تيقنك      
ؿ ما يبدأ بو أف جيمع نسخو ادلنتشرة يف مكتبات العامل، كمن زكااي كمساجد كتعيينو، كأك  

، كال يسًتشد يف ذلك كال يكوف دليلو إال داخل كطنو كخارجو كمكتبات خاصة كعامة
 العامة كاخلاصة كىي أنواع:  الفهارس

  فهارس عريقة مشتهرة:: 1

كىو أكرب كأكسع فهرس  ـ(:1956لكارؿ برككلماف )ت: «اتريخ األدب العريب» األول:
كيقـو منهج الكتاب على التقسيم الزماين كادلكاين كيف  ببليوغرايف ترامجي صينًٌف حىت الساعة،

فيبدأ بتعريف العلم مث ينتقل إىل من   ،كل زلطة يتحدث عن العلـو ادلوجودة يف تلك ادلرحلة
كيذكر أماكن كجود ادلخطوطات اليت  مستقصيا إايىا كاملة، كتب كأٌلف يف ىذا العلم كأعمالو

  كمكاف كزماف طباعتها. استند إليها كأمساء ادلؤلفات ادلطبوعة
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عصر الًتاث العريب من اجلاىلية مركران ابإلسالـ كحىت هناية  برككلماف يف كتابو ىذا كيتناكؿ    
كيتناكؿ الًتاث اإلسالمي زمن الدكلة العباسية إىل سقوط بغداد كقياـ الدكلة  ،العصر األموم

مالحق، كال يستغٌت عن  03، كالكتاب يف مخسة أجزاء أصالف ك1940العثمانية حىت عاـ 
 مجيعها، كىو مًتجم متوفر.

األستاذ جبامعة فرانكفورت أبدلانيا، كالذم  :لفؤاد سزكُت الًتكي «اتريخ الًتاث العريب»الثاين:
على عمل برككلماف، مث دلا رأل كرب حجمو عدؿ عن االستدراؾ  تاستدراكاكاف يف األصل 

 برككلماف هأضاؼ على ما أكردك  رتبو حبسب العلـو كاتريخ كفاة األعالـ، كجعلو تصنيفا خاصا،
كعدد اللوحات كبعض ادلالحظات اليت تفيد كتظهر  نسخالاتريخ  من معلومات ادلخطوطات،

 كزاد يف توضيح مواطن تواجدىا. تصفحو للمخطوطات اليت يقيد،

كقد فهرس يف كتابو دلكتبات ق، 430كالكتاب ديسح فًتة زمنية طويلة توقفت حىت سنة:     
 دكلة. 45منتشرة يف 

اجلامعية كادلراكز كادلعاىد البحثية: كىي فهارس خاصة دبكتبات  دلكتباتاخلاصة ابفهارس : ال2
كفهرس   اجلامعات العادلية كادلراكز كادلعاىد العلمية البحثية يف شىت الدكؿ العربية كاألجنبية،

 جامعة ادلدينة ادلنورة، كفهرس مركز مجعة ادلاجد فهرسدبكة ادلكرمة، ك  جامعة أـ القرل
  كغَتىا.  ابلقاىرة ، كفهارس معهد ادلخطوطات العربيةابإلمارات

كفهرس مكتبة الشيخ التهامي بباتنة   :كالوطنية : فهارس ادلساجد كالزكااي كادلكتبات اخلاصة3
ة جبربة بتونس، كفهرس الباركنيكتبة ادلفهرس سلطوطات الذم أعده الدكتور عبد الكرمي عويف، ك 

سلطوطات الزاكية الناصرية بتامكركت ابدلغرب األقصى، كفهرس سلطوطات ادلسجد النبوم، كذا 
، كفهرس ادلكتبة الوطنية بباريس إيرلندابدبلن  تشسًتبييتفهارس ادلكتبات األجنبية كمكتبة 

 كغَتىا كثَت. نسية كادلغربيةكالتو  ،«فهرس فانياف»، كفهرس ادلكتبة الوطنية اجلزائرية فرنسا
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عشرات الفهارس، كتكوف عملية  ومىل الربامج  اإللكًتكنية احلديثة اليت ربإكذبدر اإلشارة     
البحث فيها سريعة كغَت مرىقة، كالفهرس اإللكًتكين"خزانة الًتاث"، كذا الفهارس اإللكًتكنية 

إنو ألمر مفرح معُت للمحقق يف اليت صارت اجلامعات كادلراكز كادلعاىد تقـو إبنشائها، ك 
  اكتساب كقتو كجهده كحىت مالو.

ادلراد  النسخ للمخطوطمن عدد مجع أكرب  ىذا اجلهد،أف الغاية من  كل ذلك يف إشارة إىل    
ال  ةواحد ةسلطوطنسخة انفراد النسخة وأهنا ذات كل الفهارس إىل   أسلمتنا فإف ،ربقيقو

راءهتا كسلمت من البًت كاألرضة ق، إف أمكن والعمل عليها، فإن الواجب حتقيقها اذل ةاثني
 كعوامل احلفظ. الرطوبة بسببأك  تصويرطمسا بسبب الكالطمس أكاف 

ق(، فإهنا نسخة 1076الشاكم)ت:حيي أليب زكراي  «تعليقو على آية التنزيو»كنسخة       
كرة، كقد سلمت من أم دلكتبة العثمانية بطولقة كالية بسعليها ضمن سلطوطات ا فريدة عثرتي 

  طمس أك تشويو أك بًت، كخطها مغريب جيد يف غاية الوضوح.

فتصنف النسخ كعكس األمر إف أسفر البحث عن عشرات النسخ للمخطوط الواحد،      
يكوف احملقق مستعينا ابلقرائن الدالة على أف ىذه اجملموعة ترجع إىل أصل  إىل رلموعات،

أك  ،االتفاؽ يف الزايدات"" ، أك"إسقاط نفس الكلمات"، أكطأ""تكرار نفس اخلكػػػػكاحد،
يف طرة الكتاب كعلى احلواشي، أك أبف تنص على أصوذلا  "نفس ادلالحظات كالتعليقات"

كغَت ذلك، كىي عملية توفَتية للجهد أبف تقللو،  اخلطية من أف النسخة أصلها نسخة فالف،
  ىو مكرر ال فائدة منو.كللماؿ أبف ربفظو، فال يهدر جهدؾ كمالك فيما 

 ها:ت  ــأمهي من حيث   1سخاثلثا: ترتيب الن  

 
                                                           

 1976 :ت، 05ينظر لالستزادة: قواعد ربقيق ادلخطوطات، صالح الدين ادلنجد، دار الكتاب اجلديد، بَتكت، ط: :1
  .12ـ، ص: 
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ًتتيب كىي اخلطوة الثالثة يف سلم القواعد األساس اليت يقـو هبا الباحث احملقق، أبف يقـو ب     
  أساسية ىي: 04النسخ ادلخطوطة اجملمعة كفق مراتب 

ف يف كرقة الكولوفوف إىل أنو ىو ادلؤلًٌ كىي أعلى كأنفس النسخ، أبف يشَت نسخة ادلؤلف:  :1
ساخ أف ينقلوا نص اخلاسبة كما ىي إذا كاف انقال ذر من توىم ذلك إذ صنيع الن  ، كحيي انسخها

ف أك غَتىا من النسخ اليت فيها أف انسخها ىو مؤلفها، خاصة يف اجملاميع أك من نسخة ادلؤلًٌ 
  كم.احل ىذافينبغي التنبو كالًتكم يف مثل  ،"اجملموع"

ف ، فقد يكتب ادلؤلًٌ اإلبرازة األخرية للمخطوطمث إف احملقق الفطن جيب أف يتأكد من      
، كصنيع اإلماـ أك ديلي على طلبتو فوائد كنكت جديدة ،النسخة مث يعيد كتابتها إببرازة جديدة

ركم ، فقد «ايقوتة الصراط يف تفسَت غريب القرآف» يف كتابو  ق(345أيب عمرك الزاىد )ت:
  إبرازات. 10 وأنو كاف يكتب كيضيف إليو  ففاقت إبرازات

صنيع خ أك من ا الن س أكاف من صنيع، ةدة وادلبي ضادلسو   احملقق للن سخكما جيب أف ينتبو      
قد حلاجي خليفة  «عن أسامي الكتب كالفنوف كشف الظنوف  » كتابف ادلؤلفُت أنفسهم،
 ، لذا نبهوا على ما فيو من زايدات كاختالقات. مات قبل تبيضو

منو على ما حوتو،  ألهنا يف حكم األكىل موافقةن  : نسخة قرأىا ادلؤلف أو قرئت عليو:2
كمنها نسخة قوبلت على نسخة ادلؤلف ، أك إجازة بذلك وخاصة إف كانت فيها موافقة خبط

نسخة ادلؤلف، فلها نفس ادلرتبة مع  أك نقلت عنها ككجد ذلك مدكان عليها، كعورضت عليها
 كأمثلتها يف كتب احلديث ال ربصر.

أبف جيد احملقق أف النسخة اليت بُت يديو قد كتبت زمن  النسخة ادلكتوبة يف حياة ادلؤلف:: 3
لتوقايت لإلماـ ا «ضياء القلوب شرح جالء القلوب»كمثاذلا نسخة حياة ادلؤلف كقبل كفاتو، 

، كىو ما جاء سنواتمس زمن حياة التوقايت كقبل كفاتو خب تاليت كتب، ق(1100)ت: احلنفي
  يف كرقة الكولوفوف مثبتا حبساب اجلمل.
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 :ابلقوؿ ادلؤلًٌف كقد يظهر ذلك من ألفاظ البداايت أك النهاية عند ذكر صاحب الكتاب     
على أن نسخة  الشيخ أمحد شاكركشلا استدؿ بو  ،نفع هللا بعلمو ،حفظو هللا ،أطاؿ هللا عمره

لإلمام الشافعي كتبت خبط تلميذه الربيع يف حياة اإلمام الشافعي، أنو مل يذكره  «الرسالة»
 ابلرتحم وال مرة عند ذكر شيخو.

النسخة  كانتف، ككلما  ألف القدـ يعٍت قرب العهد من ادلؤلًٌ  :-غالبا-: النسخة األقدم 4
ف أل ،غالبا يل:ألصل أشبو، كقو ابفيها النقص أك الزايدة ككانت  من زمن مؤلفها كلما قل  قريبة 

، كتفقد قيمتها كإف كانت قددية ،بعض النسخ اليت يقع فيها الطمس كثَتا ال ديكن ربقيقها
يزيد من  النسخة األحدث يف يد عاملف كقوع أفتحل األحدث مكاهنا لوضوحها، كما 
  اليت خيطها يف طرة كحاشية ادلخطوط،  إلضافاتنفاستها ابلتعليقات كالتنبيهات كالفوائد كا

لباغاين لإلماـ أيب العباس أمحد ا «سلتصر آايت األحكاـ»لػػػ   -فيما أعلم-الوحيدة  نسخةالك
 . ق(401)ت: اجلزائرم

 رابعا: حتقيق عنوان ادلخطوط:

كىي عملية دقيقة كمهمة تدخل ضمن مبحث التوثيق، كىو شلا ينبغي على احملقق        
اخلارجية، فإف الوىم كاخلطأ كإرادة  ال يكتفي دبا جيده مدكان يف صفحة ادلخطوطاالعتناء بو، ك 

التشهَت ابدلخطوطات كاقع متكرر يف الًتاث ادلخطوطي، فتجد زلتول ادلخطوط يف مسلك 
 كعنوانو اخلارجي يف مسلك مغاير.

 حث احملقق إال أبمرين:باية التوثيق كالتثبت من صحة عنواف ادلخطوط للكال تتم عمل     

بداايتو خاصة  ،كتقليب النظر يف لوحاتو كتصفحو مضموف ادلخطوط، كالقياـ بدراستو: األول
دلخطوط، مضبوطة يف بداية ا مصنفاهتم كاملةادلقدمة منو، فإف غالب ادلؤلفُت يذكركف عناكين ك 

يف منافع القرآف  اللوامع كاألسرار»كينظر يف ذلك مثال مقدمة  ابلقوؿ: كمسيتو كذا ككذا،
 .ق(860)كاف حيا:لإلماـ عيسى بن سالمة البسكرم «كاألخبار
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و يف فً للمؤلف، فقد يذكر اسم مصن   األخرل ادلصنفاتغفل احملقق أمهية ال ينبغي أف يي  كما       
حينما  «تفسَت سورة القدر» سلطوطو يف الغليزاين السنباكم ادلازكين اإلماـف آخر، كصنيع مصن  

 . «شرح البسملة»مصنفو  و إىلاللوحة األخَتة من يفأشار 

  قدديا كحديثا: اللجوء لكتب الفهارس كالببليوغرافيا ادلشتهرة اليت اعتنت هبذا ادلبحث الثاين
 كصلنا، ببليوغرايف مصن ف قدمأالذم يعترب  «الفهرست» ق(388)ت: ككتاب ابن الندمي

فنا، فخرج الكتاب  33مقالة  مقاالت، كجعل ربت كل 10مو صاحبو إىل كالذم قس  
، كىو مطبوع متداكؿ. مصنفا كعنواان 6400فنا، كحول بذلك أكثر من  330مشتمال على 

حلاجي خليفة، الذم يعترب  «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»كالكتاب الثاين 
ف آالؼ مصن   10أكثر من  اشتمل علىوغرايف كتب ابللغة العربية، حيث يكتاب ببل  عسأو 

دة، كأمت العمل عليو إمساعيل ابشا البغدادم يف مسو   وكقد مات عنو صاحبو كترك، ككتاب
 .«إيضاح ادلكنوف»ك «ىدية العارفُت»

 :وضبطو خامسا: حتقيق اسم ادلؤلف

ال ديكن اعتبار العملية عكسية سباما مع اليت قبل، ابلقوؿ أف ما يرشدؾ السم ادلخطوط      
يلقب يف احلاضرة العربية بػػػػػػػ"  ادلخطوطاتيرشدؾ السم مؤلفو أصالة، النتشار ًصنف من 

كذبد بعض الفهارس يف ادلكتبات العامة كاخلاصة كحىت اجلامعية  ،"فاجملهولة ادلؤل    ادلخطوطات
 هبكذا عنونة.

ف حاؿ عثوره على نسخة غَت منسوبة دلؤلًٌ  كربقيق اسم ادلؤلف كضبطو حيتاجو احملقق     
 ال يعلم صاحبوفمعُت، ألم سبب كاف كضياع بداايت ادلخطوط أك كصولو رلهوال منذ القدـ 

،  ؤلفُت كثر يف كاجهة ادلخطوط أك غَتىاموجود أمساء لك أ، هوؿكيكتب على كاجهتو أنو جمل
و، فهو مبحث مهم يفيد كما حيتاج ىذا ادلبحث حاؿ عدـ ضبط اسم ادلؤلف ككركد الشك في

 الباحث إجيادا أك ربقيقا.
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 :-زماننا-كيلجأ احملقق حينها ألىم مصنػ فىُت كيتبا يف علم الًتاجم 

، لرضا كحالة «معجم ادلؤلفُت»خلَت الدين الزركلي، كالثاين كتاب  «األعالـ»األكؿ: كتاب  
 ألفا. 20ألف ترمجة موجزة مسبوكة، كالثاين أكثر من  12كقد حول األكؿ أكثر من 

كليس التدليل على الكتابُت من ابب احلصر، بل اإلشارة إليهم كوهنم مراجع حوت كثَتا       
كنبحث عنها، فيستفاد من تلك الكتب ال من ترامجهم كال  من مصادر الًتمجة اليت نركمها

إمنا من مصادر ترامجهم اليت يضعوهنا يف خاسبة كل  -كإف كاف متحققا بعض الشيء-ضبطهم 
، كما ىو يف ترمجة اإلماـ البليدم، الذم أكرد الزركلي ترمجة موجزة لو، مث يف اخلاسبة أكرد ترمجة

رفعا أك نصبا أك تسكينا، مث رجح النصب، كأكرد اخلالؼ يف ضبط حرؼ الباء من امسو 
  رلموعة من ادلصادر اليت يعتمد عليها كيستفاد.

 سادسا: حتقيق نسبة الكتاب إىل مؤلفو:

(، كيف عالقة اسم ادلؤلًٌف 4ك 5كىو مبحث ينظر يف تالـز ادلبحث السابق ابلذم قبلو)       
ثق اسم يو  يضبط ك ف كما ثق احملقق اسم ادلؤلًٌ يو  ك  يىضبطألنو قد ابدلؤل ف أك ادلصنًٌف ابدلصن ف، 

 : ألسباب كثَتة منها الكتاب كيكوان صحيحُت، غَت أف النسبة بينهما غَت صحيحة كال شلكنة،

شرح ديواف »يف  الشأف اخلطأ من الن ساخ ككقوع تتابع نقل اخلطأ يف النًٌسبة، كما ىو: 1
رمحو -جواد  ىالدكتور مصطف فيوالقوؿ  صى الذم زل  ادلنسوب أليب البقاء العكربم، ك  «ادلتنيب

، كساؽ يف ذلك أدلة كثَتة مسهبة قاطعة،ػ تنظر يف مقالو عدالف ادلوصلي بننو الأ ظهركأ -هللا
ـ، كادلؤسف أنو حلد اللحظة يطبع ابسم أيب البقاء 1977من رللة "ادلورد" العدد األكؿ لسنة:

 .العكربم

يف   أبف تؤل ف ادلصن فات مث تنسب إليهم، كما ىو الشأف قدديا،كاألمراء لتزلف للسالطُت ا :2
للمعز بن ابديس الصنهاجي  الذم يطبع منسواب «عمدة الكتاب كعدة ذكم األلباب»كتاب 
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كالدكتور عبد الستار - ، كقد شكك الكثَتكفق( مؤسس الدكلة الصنهاجية بتونس454)ت:
على أنو قطعا ليس للمعز  ة كثَتة مستفيضةبصحة نسبة الكتاب كأكردكا أدل -احللوجي كغَته

 كاختلفوا بُت كونو جملهوؿ أك كونو أليب القاسم الزجاج.

النسخة الشهرة هبذه النسبة، كما ىو  كإلكساب إبيهاـ الن فاسة كاجًلد ة،دلتاجرة قصد ا: 3
ادلنسوب إىل اجلاحظ، كالذم منو نسخة مصورة يف  «تنبيو ادللوؾ كادلكائد»يف كتاب الشأف 

 .لألسف يف تراثناىذا الصنيع كثَت أدب، ك  2345دار الكتب ادلصرية برقم: 

كعملو يف ادلبحث الرابع   غرافياو ييف ىذا ادلبحث لكتب الفهارس كالببلأ احملقق جيلك       
 نوقشت ثبت خطأ النسبة إىل ، كيوليو أمهية قصول، فكثَت من الرسائل األكادديية اليتكاخلامس

 سببا يف ضركرة ادلطالبة إبعادة ربقيقها كنشرىا. اخلطأمؤلفها، ككاف ىذا 

 سابعا: ادلقابلة بني النسخ:

عند مبحث مجع النسخ قد أفرد نسخة ك  سخ،قبل الدخوؿ يف ادلقابلة بُت الن   يكوف احملقق     
رلموعة من النسخ  أفرد كما يكوف قد،  و أصالأ انسخة أم كجعلها ادلذكورة آنفاضوابط ابل

 ة.الثانوية للفركؽ كادلقابل

غَت مبهمة، كأف خيتار احلرؼ األكؿ من اسم  كاضحة ابلًتميز لكل نسخة برموز بعدىايقـو     
أف جيعلها مرقمة ألفبائيا، كيشَت دلنهجيتو يف ذلك يف  أكادلكتبة اليت اقتٌت منها ادلخطوط 

أف النسخة األـ ىي برمز "ج" كأهنا من ادلكتبة الوطنية اجلزائرية، كأف النسخة  يذكر، أبف ادلقدمة
 ةالثانية اليت ىي للفركؽ كادلقابلة ىي برمز "ت" كأهنا من ادلكتبة الوطنية بتونس، كأف النسخ

 الثالثة اليت يف الفركؽ أيضا ىي برمز "ش" كأهنا من مكتبة تشسًتبييت بدبلن إيرلندا، كىكذا.

احنصرت  قدادلشهور، ف Wordكالعمل على نظاـ  بعد انتشار احلواسيب عمليا: طريقتو
األـ أك األصل النسخة  يثبت كذلك أبف، بعد أف كانت متعددة طريقة العمل يف طريقة كاحدة
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يف اذلامش من النسخ اليت يطالع منها كاليت بُت يديو  فركؽيثبت ال، ك Wordصفحة يف 
 .مصورة

الفركؽ  وفكيثبت ،صفحةالاألـ يف منتصف  النسخة ينسخوف كقد كانوا إىل زمن غَت بعيد     
 وفيكتب، كآخركف احلاسوب إىل العملكل   وفل، مث ينقي هاواشينفس الصفحة كحعلى طرة 

ما بصفحة فارغة خالية للفركؽ كالتخرجيات كالتعليقات ككل  وهناألـ يف صفحة كيقابللنسخة اا
 كالطريقة احلديثة أنفع كأيسر، رحبا للوقت كاجلهد.يتعلق هبا، 

  الفروق اجلديرة ابإلثبات:األصل يف أ: 

دبنهج ضيق يف مبحث الفركؽ اجلديرة ابإلثبات، حيث  ادلدرسة االستشراقية اختصت      
صغَتا كاف أك   فرؽ يف رسم الكلمة ككل، جيب إثباتو كل خالؼ كاقع يف رسم أم كلمة  جعلت

ال طائل من كرائو، دلا كتكثَت  ،كللحواشي مسوًٌد للكتاب ىو صنيعه ، ك اذلامشف يف فيدك   كبَتا
اليت جعلت من  للمدرسة العربيةخالفا ، مرىق للقارئ معطل لوىو أمر بل منو،  كال فائدة

، حبيث يًتتب كما ليس لو قيمة بُت ما لو قيمة يف قراءة النصالتفريق  ،منهجها يف رسم الفركؽ
 رسم الكلمة اختالؼ معناىا. اختالؼعلى 

ذلك أف  غَت ادلعٌت،تأف  ايشًتط ذل ادلثبتة ؽك يف كوف الفر  إطالقوكليس األمر على  قلت:     
كىو اندر -اللغة العربية مليئة ابدلًتادفات، كادلًتادؼ نوعاف: كامل كانقص، ففي الكامل مثال 

ص كاللتاف ذلما نفس ادلعٌت الذم ىو الغسل، كما يف لفظة الش وص كادلو  -ع يف حبرىاالوقو 
ادلرادؼ الكامل  اىذ شبيو(، ك  كاف إذا قاـ للتهجد يشوص فاه ابلسواؾأف النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) حديث

 يثبت يف الفركؽ كال يقاؿ أنو متفق ادلعٌت. 

اسخ فال تثبت عندىم، كعلى منو فإف األخطاء اإلمالئية اليت ييعلم بداىة أهنا من صنيع النك     
 .إف كجد األمر فاشيااحملقق أف يشَت ذلا يف ادلقدمة 

 :العملية وطريقتو ،ب: ما يثبت يف منت الكتاب عند ادلقارنة
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عل حاؿ كجودىا، لذا فإهنا ذبي  ادلصنًٌفلنسخة  األصل أف عملية ربقيق ادلخطوط ىي نشره       
سخة فللمحقق أف خيتار كيف غياب تلك الن  ، النسخا كأصال، كبقية النسخ لعملية فركؽ أم  

 :نصح ابألوىل وال ينصح ابلثانيةي  و طريقتني، إحدل 

حبسب االعتبارات اليت تطرقنا  ها وأضبطهاسخ وأصح  أىم الن  احملقق أف خيتار  الطريقة األوىل:
سخ كبقية الن  ،نت، ادليف  اذلا سابقا يف مبحث مجع النسخ كاختيارىا، فيجعلها أصال كيثبته

سخ، كىي طريقة ادلستشرقُت يف أعماذلم كنشراهتم لًتاثنا، كما أنو ستخدـ دلبحث فركؽ الن  تي 
، كقد ثُت الذين كانوا يركف عدـ جواز التلفيق بُت الركاايت، كيًتكوف الركاية كما ىيصنيع احملدًٌ 

 ،الشافعياإلماـ ة يف ربقيقو لرسال -رمحو هللا- صنيع الشيخ أمحد شاكرأشرتي لذلك كأنو 
 حيث اعتمد نسخة تلميذه الربيع كأـ كجعل البقية لفركؽ النسخ. 

سخ كعدـ إليها حاؿ تساكم الن   ألجكىي طريقة يي طريقة النص ادلختار، الطريقة الثانية: 
،نت، كما كجده ادلسخ ادلتوفرة يف ما اتفقت عليو كل الن   احملقق تفاكهتا يف األمهية، كذلك أبف جيعل

و على نسختها يف سلالفا يف نسخة ما ككاف أنسبا للسياؽ يثبتو يف ادل،نت بُت معكوفتُت، كينبًٌ 
محد زكي ابشا، أكىي الطريقة اليت اعتمدىا الشيخ ، " مثالج" منما أثبتو  :اذلامش، ابلقوؿ

 البن سينا اليت كاف طو حسُت مشرفا عليها. «الشفا»ككذا رلموعة العمل على كتاب 

األصل  نصًٌ  لضياع كاليت ىي بريده  سخنصح هبا سدا لباب التلفيق بُت الن  يقة ال يي كىي طر     
 .سخ اذلامة كبياف مراتبها، كاالستهانة يف البحث عن الن  فادلؤلًٌ  كمراد
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 ادلكمالت اذلامة:والنصوص،  قواعد حتقيق ادلخطوطاتاحملور الثاين: 

ألسس الزمة كمكمالت ىامة، ال يعٍت تقسيما قواعد التقسيم  سبقت اإلشارة إىل أف       
اإلتياف ابجلميع ىو الواجب يف إف العكس، بل  فضال عنغ ترؾ ادلكمالت ألجل األسس وًٌ سيي 

كأف لبياف األمهية كما جيب مراعاتو ابتداءا يف ىذا الفن كالعلم، حق احملقق، كالتقسيم مساؽ 
كمكمالت التحقيق هما بوجو أخص، غالب ادلكمالت زبدـ موضوع اذلامش كاحلاشية كما في

 اذلامة اليت جيب على الباحث احملقق مراعاهتا كاالىتماـ هبا ىي:

 ،كل ابألحرؼكل ابحلركات، أك ابلش  ضبط حركؼ األلفاظ كالكلمات ابلش   :ط  ــــــبأوال: الض  
 :1كال يكوف ذلك إال يف

لضبطها ابحلركات أك  ادلعاجم كالقواميسة ادلبهمة اليت ربتاج الرجوع إىل يب: الكلمات الغر 1
 احملقق ال يعفيو من ضركرة ضبطها. ككوهنا معلومة عند ،ألحرؼاب

، فقولك: عىلىمه بفتح لف معانيها ابختالؼ شكل حركتهات: الكلمات اليت تتفق صورهتا كزب2
ال ربصر يف ىذا األكؿ كالثاين، كًعٍلمه بكسر األكؿ كسكوف الثاين، جيعلها معاف سلتلفة، كاألمثلة 

  الباب.

 كاألكبئة. : أمساء النبااتت كالعقاقَت كاألدكية كاألمراض3

: ضبط كسط الفعل يف ادلاضي كادلضارع من الثالثي، ألف أكثره معتمد على السماع، فًشل 4
 ... كغَتىا.لماألمر، صًعد الس  

ػػٌزًم كالبٌزم كقنبل كشعثل الػم: أعالـ األشخاص كألقاهبم، خاصة الغريبة منها كغَت ادلتداكلة ك5
 كغَتىم كثَت.

  ن كالقبائل كالبلداف، خاصة تلك اليت ال يًتدد ذكرىا كثَتا.: أمساء األماك6

                                                           

ـ.1982: ينظر للفائدة كتاب: ضبط النص كالتعليق عليو، بشار عواد معركؼ، مؤسسة الرسالة، بَتكت، دط، ت:  1  
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يراه احملقق جديرا ما ، ككل : اآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية كاألمثاؿ كأبيات الشعر7
 ابلضبط، كأنو زلل تشكك كإهباـ للقارئ.

: الكلمات األعجمية، أكانت فارسية أك أكردية أك غَتىا، فإف بعض ادلخطوطات يف الًتاث 8
 العريب اعتمدت بعض ادلصطلحات األعجمة، كاليت على احملقق ضبطها نطقا.

 ريج:ــــــــــــــاثنيا: التخ

زبريج النصوص اليت  ،من أىم األعماؿ اليت يبذذلا احملقق يف سبيل خدمة النص كتوثيقو       
 يستشهد هبا ادلؤلف، كالنصوص اليت حيتاج إىل زبرجيها ىي:

أبف يوضع يف اذلامش السورة كرقم اآلية القرآنية، كإف كاف كضعها : اآلايت القرآنية الكرمية: 1
كنيتهم يف ، من ركاد التحقيق عليو الكثَتكفدرج  مستحسنا علميايف ادل،نت بعد هناية اآلية أمرا 

 .لقارئاذلوامش كعدـ تشتيت اتخفيف على لذلك ا

يف كتابتها كإحالتها،   القرآين استخداـ الربانمج -زماننا- كجدير ابلذكر ىنا أف للمحقق      
 ، كغَتىا من الربامج القرآنية ادلتنوعة بتنوع الركاايت.مصحف ادلدينة بركاية حفصربانمج ك

ة ابعتبارىا ادلصدر الثاين للشريعة خليقفإهنا ابلتخريج : األحاديث النبوية الشريفة: 2
 يف هاكزبرجيها ينبغي أف يعٌت بو احملقق اعتناءا كبَتا، كأف ال تقتصر عملية زبرجي، 1اإلسالمية

أصحاهبا ابلنص  األحاديث كاستشهد أكردتربقيق الكتب احلديثية فقط، بل كل الكتب اليت 
ج أحاديثها بطريقة علمية مسبوكة، كيشَت احملقق دلنهجية زبرجيو يف ادلقدمة ليكوف النبوم فتخر  

يذكر أنو من الصحيحُت أك ادلوطأ أك الكتب األربعة، مث الكتاب ك القارئ على علم بذلك، 
 أىل الصنعة كالشيخ األلباين كغَته.فالباب، فاسم الصحايب فرقم احلديث، مث درجتو عند 

ابلصحيحُت مث الكتب األربعة، مث ادلسانيد مث  ءالكتب التخريج ادلشتهرة بدكيلجأ يف ذلك     
 .ادلوضوعات مث الغرائب كىكذا ادلصنفات مث ادلعاجم مث

                                                           

.25، ص: ضبط النص كالتعليق عليو، بشار عواد معركؼ:  1  
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 واحلكم:  ل: ختريج الشعر واألمثا3

كذلك بنسبة البيت الشعرم لقائلو إف كرد دكف نسبة، مث بياف حبره من األكزاف، مث زبرجيو       
اجملاميع الشعرية اليت مجعت للشعراء  فإف مل يكن لصاحبو ديواف ينظر يف كتب ،ومن ديواف مؤلف

أليب سباـ حبيب بن أكس  «احلماسة»ق(، ك216لألصمعي )ت: «األصمعيات»مثل 
 ق( كغَتىا.231)ت:

 « مجهرة األمثاؿ»ج منسوبة ألصحاهبا كينظر يف ذلك فتخر   ،األمثاؿ كاحلكم األمر يف كذا    
 ق( كغَتىا.518للميداين )ت:  «رلمع األمثاؿ» ق( ك395أليب ىالؿ العسكرم )

لصحابة لؼ ؼ إال دبن كاف غَت مشتهر، فال يًتجم كيعر  عر  كال يي  : التعريف ابألعالم:4
كالتابعُت كأعالـ األمة من ادلذاىب كالطوائف، ألهنا زايدات كاستطرادات ال طائل منها، بل 

 القارئ أقرب.ىن ذىي لتشتيت 

 ،ريخ ادليالد إف كجد مث مكانوكما يالحظ يف الًتاجم الًتكيز على االسم الكامل كات       
 فمشاخيو ابقتضاب، مث كفاتو فبعض أعمالو، كيذكر ادلصدر أك ادلرجع.

زبر ج ر فت يف العلـو اليت ينتسبوف إليها، فادلفسًٌ اليت صن   ينبغي ترمجة األعالـ من الكتبك      
كىلم جرا، فإف طبقات احملدثُت، كاألدابء  من كتبث طبقات ادلفسرين، كاحملدًٌ  رمجتو من كتبت

  ،ىل مصادر الًتمجةعامة اليت قد تكوف كسيلة للوصوؿ إيف كتب الًتاجم ال مل جيد نظر
 .لكحالة «معجم ادلؤلفُت»للزركلي ك «األعالـ»ػػػػػك

 ف ونصوصو ادلقتبسة:ــادلؤل    : نقوالت5

فو، كضركرة ىذا ف يف نسج مصن  أبف يقـو احملقق بتخريج ادلصادر اليت اعتمدىا ادلؤلًٌ        
، كوهنا تزيد القارئ كحىت احملقق اطمئناان إىل صحة النص الذم يعمل عليوجاءت من   الصنيع

جبعل النصوص ادلقتبسة بُت حاضنتُت، مث يشَت يف اذلامش إىل اسم  فتكوف وعن طريقتو
 الصفحة.اجلزء ك  ذكر مع أك ادلرجع ادلصدر كمؤلفو كبقية معلومات ادلصدر
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 اقتباساتوال يلتـز االقتباس ابلنص كاحلرؼ، كيورد  فو كقد يصطدـ احملقق بصنيع مؤلًٌ      
مقدمتو إىل صنيعو ذاؾ، كما لو أف يورد النص   ابدلعٌت، كىنا عليو التأكد من ذلك، مث يشَت يف

ف يف ادل،نت، إف مل يكن مكثرا من كامال صحيحا يف اذلامش ليقارف بينو كبُت ما أكرده ادلؤلًٌ 
 .ف دكف إطالةف النص قد تصرؼ فيو ادلؤلًٌ أذلك، فإف كاف مكثرا فيشَت إىل 

 : من الكلمات وادلصطلحات اثلثا: شرح الغريب

على القارئ مبحث غاية يف اليت تستغلق  كادلصطلحات ادلبهمة الكلمات الغريبة شرح     
ككوف تلك الكلمات كادلصطلحات  ،ابلش كل بنوعيوضبطها  مت أفبعد كيتم ذلك  ،األمهية
 فعل ذلك.مشركحة يف ذىنو ال يعفيو من  احملقق عند معلومة

أك للفَتكز أابدم   «احمليط القاموس»ػػ كيشرح منو،   اكيتخَت احملقق معجما لغواي كاحد      
القضية  تكال يكثر من النقوؿ كادلصادر لكي ال يشتت القارئ، فليس ،للجوىرم «الصحاح»

 .استعراضية بقدر كوهنا بيانية توضيحية

، ذكر ادلصدر مع ذكر اجلزء كالصفحةيىل ادلادة اللغوية مث ذلك، يشَت احملقق إ ويف طريقة      
علي بن دمحم للشريف  «تعريفاتال» كتاب  ىلجلأ إ اصطالحية الفاظادلشركح أ كإف كاف اللفظ

ككشاؼ » ق(،1094) الكفوم أيوب قاءيب البأل «كلياتال»ك ق(،861)ت:رجايناجل
 كغَتىا. ق( 1148)ت:لتهانوممد احمل «اصطالحات الفنوف

 :احلاشيةو  اذلامشرابعا: 

كتصحيحات  زايداتق على الكتاب من ما يعل   ادلصن ف ابلتعريف ىواذلامش أك حاشية     
سفل الصفحة، كاحلاشية ما كاف أكتب يف ؽ أبف جعل اذلامش دلا يي كمنهم من يفرًٌ ، كإيضاحات

 و.يمن طرة الكتاب كجانب

 :بطرؽ ثالث ادلدرسة االستشراقيةاشتهرت ك      
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كاليت خر جت العشرات من أمهات الكتب العربية  الفرنسية"مجعية غيـو بوده"،طريقة ال: األوىل 
جعلت اذلامش لفركؽ النسخ فقط، كمنعت التعليق كالتخريج، كمن أراد ذلك  حيثاإلسالمية، 

 عمل ملحقا.

، كاليت قسمت اذلامش متمثلة يف أسلوب"مجعية ادلستشرقُت األدلاف" األدلانيةالطريقة : الثانية 
كقسم للتخرجيات، كقسم للتعليق، كىي طريقة اعتمدىا  لثالثة أقساـ، قسم لفركؽ النسخ،

 ،للمقريزم «اخلطط كاآلاثر ادلواعظ كاالعتبار يف ذكر»األستاذ أدين فؤاد سيد يف ربقيقو لكتاب 
 .ـ1995سنة: ؤسسة الفرقاف للًتاث اإلسالميكالذم طبع أكؿ أمره يف لندف دب

اذلامش يف ادل،نت أصالة، كجعلت لفركؽ : طريقة بعض ادلستشرقُت، كاليت منعت كضع الثالثة
النسخ ملحقا، كذا التعليقات دلن أراد التعليق، كىي طريقة من يرل التفريق بُت دكر النشر 

 كدكر التحقيق.

ذلامش كاشًتطت يف ا مكمالت التحقيق اذلامةكل   يف قواعدىا ادلدرسة العربيةكمجعت     
 اإلجياز كاالختصار، كمل تر تلك التقسيمات من ادلدرسة االستشراقية.

 كينصح يف هناية ىذا ادلطلب الرابع دبا يلي:

كيف طريقة كتابتها يف اذلامش،  معلومات ادلصادر كادلراجع إيرادااللتزاـ بطريقة كاحدة يف : 1
 الطالب.كاعتماد ادلنهج ادلقرر يف اجلامعة اليت ينتسب ذلا 

اليت جيدىا احملقق على طرة  : إثبات التعليقات كالشركح كذا اإلجازات كالسماعات كغَتىا2
 يف ادلخطوط كجهتو. اللوحة ىل رقمالنسخة يف ىامش الكتاب، مع اإلشارة إ

 سمح هبا للمحقق:خامسا: التغيريات اليت ي  

 ادلعتمدة، حيدثها داخل م،نت النسخةسمح بو للمحقق من تغيَتات ما يي  كأعٍت هبذا ادلبحث     
 :أمور مخسةكىي 
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ساخ يف أبف يعمد احملقق للكتابة احلديثة ادلعاصرة يف رسم ما درج عليو الن   :الرسم اإلمالئي: 1
 ،ملك ،برىيمإالقدـ أبسلوهبم كطريقتهم، كحذفهم أللف كسط الكلمة من قوذلم:سليمن، 

، كمنها أيضا خلو اإلعجاـ مع الرسم اإلمالئي احلديث اىركف، ككلها جيب إثبات ألفها سباشي
من بعض احلركؼ، كالفاء كالقاؼ كالنوف كالباء كغَتىا، فإهنا ترسم على ما ىو مشتهر اآلف،  
كذا األلف ادلقصورة اليت درجوا على كتابتها ألفا شلدكدة، كرما كسعا كالنها، كغَتىا شلا جيب  

 كتابتو ابأللف ادلقصورة.

ساخ، كًتميزىم لرمحو هللا بػػػ: كمل احملقق ما اختصره الن  أبف يي  االختصارات والرموز:تكميل : 2
كيف تعاىل بػػ: تع، كيف هنع هللا يضر بػػػ:  حدثنا بػػػػ ثنا، كيف انتهى بػػػػ: اه، إىلرح، كإىل آخره بػػػػ: إخل، ك 

. كغَت ذلك شلا ىوكيف مسلم بػػػػ: ـ،  كيف البخارم بػػػػػ: خ، رضو،  مشتهر معلـو

فإف الكتابة القددية مل تكن تراعي الفقرات كالنصوص ككضع العناكين يف  وضع العناوين:: 3
لمحقق أف يضيء نصو تسهيال لغالبها، بل إف صفة السرد كالنثر ىي الغالبة فيها، لذا فإف 

على القارئ بوضع عناكين كلما اقتضت احلاجة لذلك، شريطة كضعها بُت معكوفتُت، مشَتا 
 1و يف ادلقدمة، "فإف كجدت يف ادلخطوط فتثبت حبرؼ أكرب معمق".يتيف اذلامش مبينا منهج

 اكن كاألعالـكىي حبسب ادلواضيع ادلتناكلة، كالًتاجم كاألحاديث كاألم ترقيم ادلسائل:: 4
 كالعناصر كغَتىا.

عالمات اإلضاءة ة ذلا، كىي تعٍت دياؿ تسمية عربية قدكالدك   :أو الدو ال عالمات الرتقيم: 5
اليت يستخدما احملقق أثناء كتابة ادل،نت احملقق، كىي مبتكرة حديثة زادت أمهيتها مع  كالتوضيح

 االستفهاـ كعالمةكالنقطتاف  كالنقطةادلنقوطة  ةكالفاصلالفاصلة : ظهور الطباعة، كادلراد هبا
كقد أل ف  كعالمة االقتباس، كالقوساف ادلعكوفاف، كالشرطة كعالمة احلذؼ، كالتأثر كالتعجب

 فيها أىل اللغة مصنفات تنظر يف زللها.

                                                           

.22قواعد ربقيق ادلخطوطات، صالح الدين ادلنجد، :  1  
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  :سادسا: صناعة الفهارس والكشافات

جاءت ابدلوازاة مع غزارة اإلنتاج التأليفي كادلعريف  تعترب الفهرسة صنعة علمية قددية جدا،     
البن الندمي  «الفهرست»كتاب زمن   انتشر ادلصطلح كعرؼللحضارة العربية كاإلسالمية، كقد 

 .متقدمةق( كىي حقبة 388)ت:

للكتاب كدليلو الذم أيخذ بيد القارئ كيرشده إىل حاجتو منو، كبدكنو  كالفهرس مفتاحه      
، لذا كجب االىتماـ هبذا ادلبحث كإعطائو العناية اخلاصة كاجلهد يقل نفعو كيتعسر استعمالو

رمحو -للدكتور أبو القاسم سعد هللا  «اتريخ اجلزائر الثقايف»مثل كتاب  عريق فكتاب الكبَت،
منو كىو بذلك التوسع كالتطرؽ للتفاصيل لوال اجمللد العاشر منو الذم  لن تتم الفائدة -هللا

 جعلو صاحبو للفهارس كالكشافات.

زبتلف ابختالؼ مادة الكتاب كعنوانو، كقد اتفقوا على فهارس مشًتكة  عة الفهارسكصنا     
 ىي: ،يف مجيع التصانيف كالتآليف

حفي، أبف تذكر اآلية كفق كركدىا من كتفهرس حبسب ترتيبها ادلص فهرس اآلايت القرآنية:
السورة من ادلصحف، مث صفحتها يف ادل،نت، كال ينصح بفهرسة اآلايت القرآنية حبسب ادلواد 

اآلايت اشتملت على الكثَت من األفعاؿ، كما أف الباحث  بعضاللغوية ألفعاؿ اآلية، فإف 
 سيحار يف ضبطها كتتبعها.

، كحيسن ذكر ابئيا حبسب حركؼ أكؿ كلمة من متنوكتفهرس ألف  ة:فهرس األحاديث النبوي
 الراكم أمامو أك يف خانة سلصصة لذلك مث صفحتو من الكتاب.

ابؿ  ادهاعتد منيف ذكر األعالـ يف ادلقدمة،  وجيب ابتداءا أف يشَت دلنهج فهرس األعالم:
مساء األعالـ يف الكٌت كاأللقاب، مث يرتب أ أـ ... كغَتىا ،بلفظ: أبو، ابنالتعريف أـ ال، ك 

يورد األلقاب حبسب موردىا من احلركؼ، حبسب أمسائهم ال ألقاهبم ادلشتهرة ترتيبا ألف ابئيا، ك 
، مثالو: السيوطي: فإف القارئ سيجده مرتبا يف يشَت المسو احلقيقي كإحالة للقارئ عليو مث
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كإحالة على ، عبد الرمحن بن كماؿ الدين أيب بكرحرؼ السُت، كسيجد أمامو امسو احلقيقي: 
 ، مث صفحتو من الكتاب.رقم ترمجتو يف حرؼ العُت

كىي فهرسة ألمساء ادلصادر كادلراجع اليت اعتمدىا ادلؤلف يف نسج   فهرس مصادر ادلؤل  ف:
كتابو كمصنفو، كيرتبها احملقق ألف ابئيا، حبسب أمسائها ال أمساء مؤلفيها، ألف صنيع بعضهم 

 فيها ذكر العنواف دكف ادلؤلًٌف.

، ادلصادر كادلراجع اليت اعتمدىا احملقق يف عملو قائمةكنعٍت بو : راجعادلصادر و ادلفهرس 
ىذا رتب كيي  ،أكانت كتبا اعتمدىا ادلؤلًٌف كرجع احملقق إليها، أك اليت اعتمدىا احملقق أثناء عملو

أكثر شلا ىو يف  ادلؤلًٌفُتكارد يف  األمساء ألف تشابو هرس حبسب أمساء الكتب ال ادلؤلفُت،الف
ادلخطوطات كما لو ىنا أيضا أف يعقد فهرسا ألمساء ،ايىا ألف ابئياإ، كجيعل ترتيبو ادلؤل فات
 يف دراستو. ادلعتمدة

العناكين  احملقق ، يذكر"فهرس احملتوايت" أيضا الذم يطلق عليوك : فهرس ادلوضوعات
 ا، موردكعناكين جزئية كخاسبة كفهارس أبواب كفصوؿ كمباحث كمطالبمقدمة ك األساسية من 

، كصنيع بعضهم أف يكتب صفحة البداية كصفحة النهاية، كبعضهم يكتفي لصفحتها من ادل،نت
 ببياف صفحة البداية فقط.

أنفع كأخص من عملية الفهرسة، إذ عملو تسهيل  يى يتال التكشيفكىناؾ عملية  :قلت    
كصوؿ القارئ ألم موضع أراد، كالزلت أزعم أنو ال بد من تطبيقو يف الدراسات األكادديية 

كليس ادلراد ابلتكشيف تلك الصنعة ادلعمقة يف زبصص علم  ادلعاصرة بدؿ الفهارس العامة،
أضبط كأنفع، أبف تذكر مجيع ادلادة  ادلكتبات، بقدر ما ىو عملية مشاهبة للفهرسة غَت أهنا

ادلبحوث عنها أكانت عنواان أك عىلما أك مكاان أك غَتىا يف كل الرسالة صفحة صفحة، 
     تسهيال على القارئ أك الباحث.
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 مة: ــــــــاخلات

 لمخطوطات كالنصوصل حاكلت الورقة اإلدلاـ أبىم قواعد كأصوؿ كأسس التحقيق العلمي     
، كىي فرصة أنتهزىا ةو ست، كمكمالت ىامة بعو سأساسية  قواعداألكادديية، بيف الدراسات 

يف اجلزائر عموما  التحقيق ساحة تٍ عرف أفغاية يف األمهية، أسوقو بعد  دلطلب كاإلرشادللتنويو 
، قواعد يف اجلامعات اجلزائريةىذه التوحيد  كىو مطلبكيف جامعاهتا خصوصا ركاجا كانتشارا، 

فإف مل يكن دبستطاع فتوحيدىا على مستول كل جامعة، قاصدين بذلك تدارؾ التوسع يف ىذا 
، خاصة كالربح االذبارالفن الفيت يف دايران كيف بداايتو، ككف أيدم أقواـ جعلوا الغاية منو 

، كليس بذاؾ احملمود أصحاب دكر النشر كالطبع، كما صنائع ادلشارقة يف ىذا األمر عنا ببعيدة
كربقيق أطماعو  لرحبو ادلايلبريدا  كىويتها ادلعرفية ىا الفكرمءف جيعل ادلرء تراث األمة ككعاأ

 .، كالتعبد هلل تعاىل بذلكن كل ما خيدشو كيذىب مجالو كركنقوعصل صونو األإذ  ،الشخصية

هود كجدير ابجملالس العلمية يف اجلامعات اجلزائرية أف تقـو بتكليف ثلة من األساتذة ادلش     
يتم لذلم ابلكفاءة يف الباب ليقوموا بضبط قواعد أساسية مث يقركهنا بعد دراستها كمدارستها، 

تعميمها كجعل العمل يف ربقيق ادلخطوط يف الدراسات األكادديية ال دير إال كفق تلك القواعد 
ة يف كىي خطوة ذبعل من مناقشات اللجنة العلمي ،ادلتبناة من طرؼ اجمللس العلمي اخلاص هبا

قضااي  دلناقشةالعلمي الرصُت، كيسوقها  ابلطابع تتسم كتتميز لرسالة الطالب جلسة ادلناقشة
 .استثمار الطالب يف سلطوطو كمدل استفادتو منو، كما اجلديد الذم يقدمو هبذا التحقيق

كما أنوه لضركرة اىتماـ أبنائنا الطلبة ابدلخطوط اجلزائرم، كادلسامهة يف نشر أعماؿ مشاخينا      
كأعالمنا الذين تركوا بصمات علمية مشرفة يف احلضارة اإلنسانية عموما كاإلسالمية العربية 

 يف نرددخصوصا، كنسعى بكل فخر كاعتزاز إىل نشر أعماذلم كتراثهم، كحنن نتمتم يف صمت ك 
 نبين كما كانت أوائلنا *** تبين ونفعل فوق ما فعلوا:          نعل
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