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و  رحلة مهمة  هذه ا ضوء   سلط ا خطوطات، رقة  قيق ا راحل  من 

وأن   يوفيها حقها،  أن  قق  ب    ال  راسة  ا مقدمة  نهج  و  ا بع  ي
كتاب،  حقق أخطأ  ضبط عنوان ا رها، ألن بعض ا ر ادي   العل األ

قيق القول فيها.  راحل وعدم  اوزه هذه ا سبب  ؤلف،  كتاب  سبة ا   و
فتاحية:   ا مات  خطوطات  ا حقيق–قيق ا راسة  -  مقدمة ا ا -قسم 

حقيق.    راحل ا
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Summary  

This paper sheds light on an important stage of 
manuscript verification, which is the introduction to the 
study that every investigator must fulfill its right, and 
follow the academic scientific method in its editing, 
because some investigators made a mistake in adjusting 
the title of the book, and the book's attribution to an 
author, because of its overcoming these stages and not 
Achieve what it says
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 « وجغرافٌته، عهواملخطوط الجزائري موض: »الدولي تقىلملا
 ورادنة بعنوان:

 منهجية  كتابة مقدمات التحقيق األاكديمية

 –الدراسة بين يدي املخطوط  -

 د. نبيل بنهي

 حاوعة األوير عبر امقادر منعنوم اإلسالوية.

  



احلؿد هلل ربِّ اـعاملع، واـصالة واـسالم طىل كبقِّـا حمؿد، وطىل آـف وصحبف : املقروةة

ا بعد: ؽننَّ  حتؼقؼ املخطقصاات أماكاة أ أطـاال اـباا وع، وقاؾ  ؼقاؾ  طاىل أمجعع، أمَّ

ِـّ إذ اـقاجب ؿقاهؾ املحؼؼع،  قهاا، وٓ ػُ طؾقفؿ أن خيرجاقا اــصاقك ؿار أرادهاا مم

جقة اـعؾؿقة، اـتل مـ شلهنا أن تقصؾ مـ سار طؾقفا إغ تق قؼ يؽقن ذـؽ إٓ باتباع املـف

ا، مـ أجؾ هذا جاءت هذه املداخؾة ا  رصقـًا طؾؿقً ا، وكػه كًػ ا دؾقؼً تق قؼً  املـشقر اــصِّ 

مـفجقة   كتبةة  مؼةتمب  »بعـاقان:  شاملخطوط اجلزائري موضعه وجغرافقته»أ مؾتؼك: 

كقضح ؽقفا ـؾطؾبة واـبا وع أهاؿ  ش–ةني يتي املخطوط  التراس  - التحؼقق األكبديؿق 

ؼاط اـتل جيب دراستفا أ مؼدمة حتؼقؼ اـؽتاب، وبعض املفارات اـتل يـبغل اؿتساهبا اــِّ

 صِّ ـتػادي إخطاء اـشائعة  اـتل يؼع ؽقفا املحؼؼقن، بسبب اساتعجامؿ أ إخاراج اـاـَّ

 ة اـدراسة.ة أ مؼدماملحؼؼ،  وجتاوزهؿ املرا ؾ املفؿَّ 

 وسقؽقن ذـؽ وؽؼ اـعـاس اـتاـقة: 

 وؽقفا متفقد ـؾؿقضقع. :املؼتم 

 :  حتؼقؼ طـقان اـؽتاب.املبحث األول

 : حتؼقؼ اسؿ املمـػ وكسبة اـؽتاب إـقف.املبحث الثبين

 : بقان مـفج اـبا ث أ حتؼقؼ املخطقط .املبحث الثبلث

 : وصػ اــسخ املعتؿدة أ اـتحؼقؼ.املبحث الراةع

 : اــتائج واـتقصقات.اخلبمت 



وهال  ا،  مة اـتل يضعفا املحؼؼ بع يدي ؿتابف مفؿة جد  املؼدِّ  مـ املعؾقم  أن :تمهيةر

ما يسؿك أ اـعرف إؿاديؿل بؼسؿ اـدراساة، إذ يؼساؿ اـعؿاؾ إؿااديؿل أ حتؼقاؼ 

 املخطقط إغ ؾسؿع: 

 ؾسؿ اـدراسة -1

 املحؼؼ. اــص   -2

شاقاا مـفاا  ؿـ جتاوز، ؽهباوؾسؿ اـدراسة يتضؿـ مرا ؾ يـبغل طىل املحؼؼ املرور  

بإماكة اـعؾؿقاة، وتطعاـ أ مصاداؾقة  ختؾ   يؼع أ أخطاء طؾؿقة شـقعة، خيشك طؾقف أن

فـاك ؾقاطد وضقابط حتؽؿ هذه املؼدمة يـبغال ؽ  ا،هً قَّ َش مُ  َؼ اـعؿؾ، وخترج اـرتاث املحؼَّ 

ا بعؾرئـا اـؼدامك أ اـتصاـقػ، وأن يلخذ هبا أ ـاء  حتؼقؼف،  تلسقً ، ؿفاعؾَّ طىل املحؼؼ أن يت

 تاك  مضبقط أ اـتحؼقؼ، مل يػاتفؿ مـاف ؿان ٕسالؽـا مـفٌج  "يؼقل اـصادل اـغرياين: 

اـؽتاب ماـ بقاان وضع املؼدمات اـعؾؿقة، طىل اــحق املعروف أن أ مؼدمات حتؼقاؼ 

َـّ ؽتاب، وشققخف، واـرَّ يػ بصا ب اـخلطة اـعؿؾ، واـتعر مـ  ػاتف، وكبذٌ وايـ طـف،  ومم

ببقان مقضقطف، ومؽاكتف بع اـؽتب أ   قاتف اـعؾؿقة،   ؿ دراسة اـؽتاب دراسة شامؾة،

بف، اـتال تارد طاىل بعاض مساائؾف، إغ ؼام ذـاؽ ماـ املساائؾ اضع اـش  ف، وحترير مقؽـِّ

"ةاملفؿَّ 
(1)

. 

 واملؼدمة يـبغل أن تتضؿـ أمقرا  ال ة:"د: ويؼقل صالح اـديـ املـجِّ 

ِـّ  -1  .ػ ؽقف ؾبؾفمقضقع اـؽتاب وما أ

ِـّ  -2 ت أ مقضاقطف، وإشاقاء ايديادة َػااـؽتاب كػسف، وشلكف بع اـؽتب اـتل أ

 مفا ــا، وؾقؿة ممـػف وشلكف، وترمجتف مع ذؿر املصادر اـتل ترمجت ـف.اـتل يؼدِّ 

                                                   

(1)
 .40حتؼقؼ  كصقك اـرتاث أ اـؼديؿ واحلديث، اـغرياين:   



."اــػوصػ املخطقط اـذي اطتؿد طؾقف أ  -3
(2)

 

أمهقة   حيسـ بـا هـا أن كؼدم بؿؼدمات  قل  ،طىل هذه املرا ؾ ؾاملػصَّ  وؾبؾ اـؽالم

 .مب  التحؼققمؼت  

امطؾع  أ هل آخر ما يؽتب وأول ما يقضع  مؼدمة اـتحؼقؼ  أوال ، ؼاـؽتاب املحؼَّ

ووصاػف وتق قؼاف، وٓ يؽاقن ذـاؽ إٓ بعاد متاماف املؼدمة هل  ؽاية اـعؿؾ  وذـؽ أنَّ 

إذا ؽرغ املحؼاؼ  "يؼقل صالح اـديـ املـجد :ا ـؾؿحتقى ، ويليت مطابؼً  ـقؽؿؾ اـقصػ،

ف ؾاد يضاطر أن يشام أ مؼدمتاف إغ وضع مؼدماة اـؽتااب، ذـاؽ ٕكَّا مـ صبع اــصِّ 

."فإٓ إذا ؿان اـؽتاب صبع ؿؾ   صػحات اـؽتاب، وهذا ٓ يتؿ  
(3)

 

، تعطقف اإلصار اـعؾؿال اـصاحقحاملخطقط اـتل  هل واجفة مؼدمة اـتحؼقؼ   (ثبكقب

ة ػ،  وصاحَّ ، ؿصحة  اـعـقان، وكسابة اـؽتااب ـؾؿصاـِّؽقف  قث يتؿ تق قؼ أمقر مفؿة

ر اــصاقك اوكشاات ، طؾؿ حتؼقؼ املخطقص ها طـ اـتزوير، ؽننَّ دِ عْ وبُ  ،قةإصقل اخلطِّ 

قاؼ  قحتااج إغ مزياد تق ودخاؾ ؽقاف املتااجرون بااـرتاث، ؽ يعرتيف آكتحال واـتزويار،

 وطـاية.

اـدراساة اـتال تتصادر  ك بعض املحؼؼاع بجاكابـَعْ ٓ يُ  "طسقالن: طبد اهلل يؼقل 

، هنا تؾؼل اـضقء طىل طـقان اـؽتابٕ ،مـ إمهقة  ؿبمٍ  ، وهل طىل جاكٍب طؿؾ اـتحؼقؼ

ِـّ  ػف، ومـاؾشة ما ؾد يدور  قمر مـ خالف ـؾتلؿد مـ صحة اـعـقان ، وصحة كسبة ومم

 اـؽتاب إغ 
ِ
 ،طىل املمـػ باـرتمجة مع بقان مـفجف أ ؿتاباف ممـػف ، إغ جاكب إـؼاء اـضقء

،  اؿ اـبقاان اـقصاػل أ بابف وؽـافذـؽ حتؾقؾ املادة اـعؾؿقة ـؾؽتاب، وبقان أمهقتف  ويتبع

                                                   

(2)
 .29ؾقاطد حتؼقؼ املخطقصات، صالح اـديـ املـجد: ك  

(3)
 .29ؾقاطد حتؼقؼ املخطقصات، صالح اـديـ املـجد: ك  



." ، واملـفج اـذي سار طؾقف املحؼؼـؾؿخطقصات املعتؿدة أ اـتحؼقؼ 
(4)

 

اـتال كساتطقع ماـ خالماا ؾاراءة اـؽتااب  املػبتقحلوح   مؼدمة اـتحؼقؼ هل (ثبلثب

،  قث تعطقف تؾؽ املؼدمات مجقع املعطقات اـعؾؿقاة اـتال يؼارأ هباا ؼ ؾراءة سؾقؿةاملحؼَّ 

أ مؼدمات اـؽتب  طـد اـعؾرء  اـغرض مقجقد ومـشقد وهذا  اـعؿؾ ويػفؿف ؽفر جقدا،

ف احلاؽظ ابـ  جر ـصاحقح وأ اـتحؼقؼ اـذي طؿؾ"اـسابؼع، يؼقل اـصادل اـغرياين: 

مواال  شؽاتح اـبااري » ـؽتاباف اـؽبام ه هدي اـسااري، وجعؾاف مؼدماةً اـبخاري، وسرَّ 

ماـ اإلتؼاان، وآساتقعاب واملـفجقاة املبؾاغ  ـؾتحؼقؼ، ومؼدمة اـتحؼقؼ، اـتال بؾغاْت 

ؿ أ أول اـؽتاب طـ خطتف أ هذه اـدراسة اـتال شاؿؾت طػاة ؽصاقل اـعظقؿ، وتؽؾَّ 

".
(5)

 

باـرؼؿ مـ أمهقة  مؼدمة اـتحؼقؼ، إٓ ذـؽ ٓ يبقح اـتطقيؾ اـػا ش ؽقفاا،  :(براةع 

ضبط  إساـقب اإلكشائقة وإدبقة، اـتل ٓ ختدم ؼرال  أ ؿر ما ٓ داطل ـذؿره،  واإلبذ

وؾد ؾدر بعض اـبا وع ،وتق قؼف اــص
(6)

إغ  % 20أن مؼدمة اـتحؼقؼ ترتاوح ماا باع   

ـاقس ااآ ـاذؿر اـصاعقبات اـذاتقاة،  وٓ حلؽاياة  اـعؾؿقاة، ؽؿؼدمة اـتحؼقؼ  % 40

ىل سابقؾ آختصاار،  ٓ  طاىل سابقؾ اـتجارب اـشخصقة، ؽنن ذؿر رء مـ ذـاؽ ؽعا

 اإلصاـة  واإلستػسار.

  

                                                   

(4)
 .79حتؼقؼ املخطقصات بع اـقاؾع، واــفج إموؾ: طسقالن:  ك  

(5)
 .40رياين: حتؼقؼ  كصقك اـرتاث أ اـؼديؿ واحلديث، اـغ 

(6)
 .94ؾقاطد حتؼقؼ اــصقك، إبراهقؿ بـ حمؿد اـقحقك:  



 .املبحث األول:  تحقيق عنوان امكتاب

رة ملضؿقن اـؽتااب وذط املمـاػ ؽقاف، ـاذـؽ جياب ااـعـقان هق اـعبارة املختص

وحتديد طـقان اـؽتااب  اؼ   ، وكخاـػ رؼبتف،ك ٓ كظؾؿ املمـػا دؾقؼا،  تَّ حتؼقؼً حتؼقؼف 

قة اـقاـد بتسؿقة وـده؛ ٕن املمـػ هق اـذي طاكك مشؼة  ِـّػ، ؿل ؼِّ ، تصـقػفخاـٌص ـؾؿم

 طـ هذا املضؿقن بعبارة وترتقبف، وحتريره، ؽفق أطؾؿ اــاس بؿضؿقن ؿتابف،  ؿ هق يعّبِّ 

ؼ اـؽتااب أ ؾصمة هل طـقان ا ـؽتاب؛ ـذـؽ ؿان مـ إخطاء اـشـقعة أن يتقف حمؼِّ

اـعـقان بتغقم، أو تبديؾ، أو اختصار، ؽفاذا اطتاداٌء صاارٌخ فااـٌػ ٕصاقل اـتحؼقاؼ 

اـعؾؿل، وـألماكة اـعؾؿقة اـتل تؼتيض إخاراج اـؽتااب طاىل اـقجاف اـاذي ترؿاف طؾقاف 

وـاقس : قانـؼقؼ اـعحت "ـسالم هارون: ،  يؼقل طبد ابر أ ذـؽ طـقان اـؽتاب -املمـػ

إَِماا ـػؼاد اـقرؾاة إوغ   هذا بإمر امّع  ؽبعض املخطقصات يؽقن خاـًقا مـ اـعـاقان

وأ قاكا يـبت طؾی اــسخة طـقان واضح جؾی وـؽـف خياـػ  ، و اكطرس اـعـقانأ . مـفا

إـقف كسخة اردة ماـ وإما جفؾ ؾاریء ما وؾعت ،  بداع مـ دواطی اـتزيقػ ، إما اـقاؾع

." ما خاـف طـقاهنا طـقاهنا ؽل بت
(7)

 

ومـ أجؾ حتؼقؼ ذـؽ يـبغل اـتـبف ملسائؾ
(8)

 : 

ؽاإول هاق املـشاقد  واساؿ اـشافرةـتػريؼ بع آسؿ اـعؾؿل ـؾؽتاب يـبغل ا -1

 اـذي جيب طىل املحؼؼ اـسعل أ إ باتف باـؼرائـ.

 مـ مصادر وا اد ؿظااهر املخطاقط طـقان اـؽتابمـ اخلطل آؿتػاء بتق قؼ  -2

 .ؽفذا ؾصقر ؾد يقؾع أ أخطاء شـقعة.

بقـفاا  يـبغل مجع تسؿقات اـؽتااب ماـ اــساخ  وؿتاب اـػفاارس واـرتجاقح  -3

                                                   

(7)
 .43حتؼقؼ اــصقك، وكػها، طبد اـسالم هارون:   

(8)
 .13ؾقاطد حتؼقؼ اــصقك، طظ اـعؿران: ك   



 باـؼرائـ.

، ؿار يـبغل إ بات آسؿ اـعؾؿل اـراجح أ اـغالف ويؿـع تبدـقف أو اختصااره -4

ٕصظ أو طدم دٓـتف طىل املضؿقن، متذرطع، بغؿقض اـعـقان ا يػعؾ بعض املحؼقؼع

 أو اتباطا ـؾعـقان املشفقر.

  



 : مثبل عؿيل 

وهق ؿتاب مطبقع متداول مـذ  شمؼدمة ابـ اـصالح»مـ أشفر ؿتب طؾقم احلديث  

كتبب معرف  أكةوا  »قه باسؿف اـعؾؿل اـصحقح وهق سؿ  ـ، ـؽـ  بعض املحؼؼع، مل يزم

طؾاقم )، أو (ة اباـ اـصاالحمؼدما).  وـقس ؿر اشتفر طـد بعضافؿ أكاف شعؾم احلتيث

ؾ ماا جااء أ أسرء شفرة، ؽؼط، وآسؿ اـصحقح اـؽاما ـ اـصالح، ؽفذهٓب (احلديث

 : ؽؼال ذؿره اـتجقبل أ بركااف وسره املخطقصات اــػقسة، وما

 فروعةه وإيضةب   وقواعةت  أصةوله وةقةب  احلةتيث  عؾةم أكةوا معرف  »ؿتاب  "

 مصةطؾحب  وإةبكة  وفوائت   كؽته وإةراز   مشؽال  ورش  أرسار  وكشف وأحؽبمه 

اإلمام احلاؽظ املػتل  إمالء اـشقخ اـػؼقفش ومؼبصتهم ومعبملفم ورسومفم  احلتيث أهل

ري ار اــصااتؼل اـديـ أيب طؿرو طورن بـ طبد اـرقـ بـ طورن بـ ماقد باـ أيب كصا

."خاين املعروف بابـ اـصالح رقف اهلل تعاغاـشفرزوري  ؿ اـػ
(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صقرة ـعـقان ؿتاب  ابـ اـصالح بع املخطقط واملطبقع.♦

                                                   

(9)
 .140 – 139بركامج اـتجقبل: ك   



 ونسبة امكتاب إميه. ،املبحث امثاني: تحقيق اسه املؤمف
مـ املفرت أ مؼدمة حتؼقؼ املخطقط، اـرتمجة  ملمـػ اـؽتاب بتقسع، ـؾقؾقف طىل 

مـ تلـقػف، وأكف هق املؼصقد  ع كـسبف إـقف، و مماا ئؾ واـؼرائـ طىل أن هذا اـؽتاب اـدٓ

بسابب اـتؼصام أ  ؿان ذـاؽ اـؽتب اـتل كسبت إغ ؼم ممـػقفايمسػ ـف أن ؿوما مـ 

خطاقة  ؿاؾَّ  إنَّ "، يؼقل طباد اـساالم هاارون: اـدراسة، واـتلؿد مـ اسؿ املمـػمؼدمة 

 اـؽتااب طـاقان كجاد أن يؽػال ؽؾقس باحلذر، مصحقبةأن تؽقن  ؼ ٓ بدَّ خيطقها املحؼِّ 

 صاا ب ممـػاات ماـ املخطقصاة بالن ـتحؽؿ اــسخ أو اــسخة ضاهر أ ممـػف واسؿ

 كػساف اـؽتاب أن إغ اـبا ث معف يطؿاـ طؾؿل حتؼقؼ إجراء مـ بدَّ  ٓ بؾ املوبت، آسؿ

."ممـػف إغ اــسبة صادل
(10)

 

ويؼتيض طؿؾ اـتحؼقؼ ما ياظ: أوٓ: اـتحؼقاؼ  ماـ "ويؼقل صالح اـديـ املـجد:  

ِـّ  ."ػفصحة اـؽتاب واسؿف، وكسبتف إغ مم
(11)

 

مـ أجؾ هذا يـبغل أن يتبع املحؼؼ مجؾة  مـ اــصائح
(12)

: 

ِة املخطقصاة ماـ ذؿار ـعـاقان اـؽتااب وكسابتف   -1 أن ٓ يؽتػك بر يقجد طىل ُصرَّ

 .ـؾؿمـػ

 اركة بقـفا أ ذؿر اسؿ املمـػ ـؾتلؿد.اـرجقع إغ سائر كسخ املخطقصة واملؼ -2

 ػات إطالم.ذؿر مصـَّتػفارس، وإ بات، واـّبامج اـتك اـرجقع إغ ؿتب اـ -3

ف يشم اـرجقع إغ ترمجة املمـػ أ ؿتب اـرتاجؿ، أو  ؿتبف إخرى املطبقطة ـعؾَّ  -4

 إغ اـؽتاب املخطقط.

                                                   

(10)
 .44حتؼقؼ اــصقك، وكػها، طبد اـسالم هارون:   

(11)
 .29صالح اـديـ املـجد: ك ؾقاطد حتؼقؼ املخطقصات،  

(12)
 .14 -13ؾقاطد حتؼقؼ اــصقك، طظ اـعؿران: ك  



 : مثبل تطبقؼي 

اـبصائر أ معرؽة اـؽبائر( ـإلمام طبد اـرقـ باـ طاظ باـ كسبة ؿتاب )تذؿرة أويل 

ها(. ُصبَِع هذا اـؽتاب طىل كسخة ؽريادة 597ها/ 510طبد اهلل املعروف بابـ ايقزي )

َؼ مل جيعؾ ؾسًر ـدراسة املخطاقط أ  حمػقضة أ مؽتبة )اـؽقكغرس( ، واملال ظ أن املحؼِّ

ؾ اؿتػاك باـرتمجاة ٓباـ اياقزي، وذؿار أول اـؽتاب، ؿر هق متعارٌف طؾقف طؾؿقاًا، با

اؾ اـاذي  ة كسبة اـؽتاب ملصـِّػف، وهذا مـ اـتؼصام واـتعج  ممـػاتف، ومل يتؽؾؿ طـ صحَّ

ُؼ بر جاء أ اـؾق ة إوغ ماـ  ِؼع املعاسيـ،  قث اؿتػك املحؼِّ ُيَعاُب طىل بعض املحؼِّ

ة هاذه املخطقط، أن هذا اـؽتاب ٓبـ ايقزي، ومل يؽؾِّػ كػسف ط ـاء اـبحث طاـ صاحَّ

اد ماـ صاحة  َؼ اتَّبع اـؼقاطد اـعؾؿقة ـؾتحؼقؼ، وسؾؽ صارل اـتلؿ  اــسبة، وـق أنَّ املحؼِّ

.كسبة اـؽتاب ملصـػف اـتل ذؿركاها آكػا، ـتبع ـف يؼقـًا أكف ـقس مـ تلـقػ ابـ ايقزي
(13)

 

                                                   

(13)
 .153، كبقؾ بؾفل: ك أخطاء مـفجقة أ حتؼقؼ فطقصات طؾقم اـؼرآن واحلديثيـظر:  



اـبا اث يتلؿاد أكاف ومـ صاـع اـؽتاب جيتؿع طـده مـ اـدٓئؾ اـفء اـؽوم ، مما جيعاؾ 

ـقس مـ تلـقػ ابـ ايقزي، مـ ذـؽ أن أ اـؽتاب كؼؾ ـؽالم ابـ اياقزي كػساف ماع 

 اـرت ؿ طؾقف.

ُف: 147ؽػل )ك: : -رقاف اهلل-وؾال اـشقخ اإلمام أبق اـػرج بـ اياقزي "( ماكص 

ةُ اـطعؿ، وأن رحيفا ؿرياٌف .... ل أباق ؾاا "( ؾاال: 348. وأ ) ك: "بؾغـل أنَّ اخلؿر ُمرَّ

ؾد تزوج أول كسائف خدجية،  اؿ طائشاة،  : ؿان اــبل  -رقف اهلل-اـػرج ابـ ايقزي 

، ـ إدراج اــاسخ ؽاـساقال يالبك ذـاؽ. وٓ ُيؼال أنَّ هذا م" ؿ  ػصة،  ؿ أم سؾؿة....

 !!خاصة وأن املمـػ  كؼؾ طـ طؾرء وـدوا بعد مقت ابـ ايقزي بؼرون 



 . امباحث في تحقيق املذطوطاملبحث امثامث: بيان ونهج 

ا مصاادره ورمقزهاا، وصريؼاة ـًاتـصقص املحؼؼ طىل  مـفجاف أ اـتحؼقاؼ، مبقِّ  إنَّ 

ره، يقضاح املعاامل ، ويزياؾ اإلشاتباه، او دود تدخؾف أ إخراج هذا اــص  وكشطؿؾف، 

أن أساساقات مؼدماة اـدراساة،  خاصاة   ويدؽع اـتفؿة، ـذـؽ ؿاان هاذا املحاقر  ماـ

ة بحساب ؼة  ختتؾػ  بنختالف  ؽـقهنا، وحتؼقؼ  اـؽتب ـف مـاهج متـقطاحؼَّ اــصقك امل

وهؾة  يسؼط اـتبعاات،  ل ؽتبقع املـفج مـ أوَّ  أو يتبعفا املحؼؼ،  املدرسة اـتل يـتؿل إـقفا

ماـ ؾباؾ اـؾجاان   (كؼد اـتحؼقؼ )طىل  مر ؾة  املـشقر سقؿر   ة إذا طؾؿـا أن اــصَّ خاصَّ 

 ؿة ـؾعؿؾ.املحؽِّ 

ؼ مـ اإلؽصاح أ املؼدمة طاـ ـؾؿحؼِّ  دَّ ٓبُ  "طسقالن أ هذا اـصدد:  يؼقل  طبد اهلل

ء مـ اـتػصقؾ، ويشؿؾ ذـؽ اإلؽصاح طـ املـفج املـفج  اـذي سار طؾقف أ اـتحؼقؼ بٍف 

إغ ذـاؽ آختقاار، وإغ  ْت بعف أ اختقار اــساخ املعتؿادة، وإساباب اـتال أدَّ اـذي اتَّ 

 باات اـػارول، وأ اـتصاحقح واـتؼاقيؿ، وأ مـفجف أ املؼابؾاة وإ ب احلديث طـجاك

."ؼات واـتخريج،  وامقامش واـػفاراـتعؾق
(14)





، مراطقا مجؾة ماـ املـفجقة اـتل سار طؾقفا أ اـتحؼقؼأن يذؿرـذـؽ يـبغل ـؾؿحؼؼ 

 :ر أمهفاقإم

 -ت -ترمقزها )حذؿر اــسخة اـتل جعؾفا أصال، واــسخ اـتل ؾابؾ طؾقفا مع   -1

 ط(

ذؿر  رمقزه اخلاصة، واختصاره ـبعض املصاطؾحات إن وجادت،  مواؾ ) خ(  -2

 .وكحقها ـؾبخاري

                                                   

(14)
 .244حتؼقؼ املخطقصات بع اـقاؾع واــفج إموؾ، طبد اهلل طسقالن: ك  



ذؿاار صريؼتااف اـتاال اـتزمفااا أ ختااريج إ اديااث، وطاازو اــصااقك، وذح  -3

 اـغريب. 

ذؿر أي رء اـتزمف اـبا ث أ ضبط اـاـص واـتعؾقاؼ طؾقاف  تاك ٓ حياساب  -4

 طؾقف.

اختصار طؾقم احلديث »مـ مؼدمة  حتؼقؼ  اـدؿتقر ياسع اـػحؾ ـؽتاب ذا كؿقذج وه

 شؿومٓبـ 

 

 

  



 .املبحث امرابع: وصف امنسخ املعتمرة في امتحقيق

يعطال مصاداؾقة ـؾعؿاؾ،  مـ شلكف أن تق قؼ اــسخ املعتؿدة أ حتؼقؼ املخطقط إنَّ 

 أكاف يساجؾ ؽضااًل  بااـرجقع إغ املصاادر املخطقصاة، حتؽقؿافويؿؽـ املاراجعع ماـ 

اـبقبؾقؼراؽقة املفؿة اـتال ؾاد يػؼادها  بقاكاتفواملعؾقمات املفؿة ملؽان وجقد املخطقط ، 

 ترؿف.جدا  ٓ يـبغل  مفؿاـبا ث مع مرور اـقؾت، ؽتق قؼ  هذه إمقر  

وتؼااديؿ ": -أ بقااان واجبااات تؼدمااة اـااـص-يؼااقل طبااد اـسااالم هااارون  

 صاحة إغ ييامدِّ  اـاذي اـعؾؿال باـتحؼقؼ مؼروكة اـؽتاب، ملخطقصات ؽا صةدراسة 

معف بلن يصاػ ـاف  اـؼارئ يػك أن ؼباملحؼِّ  وجدير. متـف إغ وآصؿاـان اـؽتاب كسبة

ؾفاا، و جؿفاا، ومادادها، ل طؾقفا، وصاًػا دؾقًؼاا يتـااول خطفاا، وورَ اــسخ اـتل طقَّ 

ماا يؾؼال اـضاقء طاىل  وتارخيفا، وما حتؿؾف مـ إجازات ومتؾقؽات، ويتـاول ؿذـؽ ؿؾَّ 

مصقرة ما ؿاان ذـاؽ أجادر باف ؾقؿتفا اـتارخيقة، وهق إن ؾرن ذـؽ بتؼديؿ بعض كرذج 

وؾد جرت اـعادة أن يصقر أ ذـؽ وجاف اـؽتااب وبعاض صاػحاتف، وٓ ساقر ، وأوغ

".صػحتف إوغ وإخمة؛ ٕهنا أدل اـصػحات أ اـتعبم طـ تؼدير املخطقصات
(15)

 

 :يـبغل  ذؿره ما يظؾؾت:  مـ أهؿ ما 

ذؿاار مؽااان وجااقد اــسااخة  ورؾؿفااا أ اـػفااارس ) اـظاهريااة، آسااؽقريال،   -1

  .إزهرية(

، كقع ة مسطرهتا، كقع اخلط، طدد إسطراـقصػ املادي ـؾـسخة املخطقصة مـ جف -2

 اـقرل، وجقد اـتصقيبات مـ طدمفا.

سارطات اـعؾارء، أختاام  تااريخ اــساخ، ،ذؿر املعؾقمات املؽؿؾاة )اساؿ اــاساخ -3

 .(...اـتؿؾؽ

                                                   

(15)
 .85حتؼقؼ اــصقك، وكػها، طبد اـسالم هارون:   



اـقصػ اـدؾقؼ ـؾـسخة مـ جفة اـتصقيبات، وصريؼة اـؽتابة، وأي رء ممقز ؽقفاا،  -4

 .ظام اـتعؼقبة،  تغم خط اـؽتابة()اـتصحقحات، ك

 دَّ ؼ أ املؼدمة  أمر ٓ بُ وصػ اــسخ اـتل اطتؿد طؾقفا املحؼِّ "يؼقل طبد اهلل طسقالن: 

را واضح املعامل، واـؼسرت بصقرة جتعؾ مـف، طىل أن حيؿؾ هذا اـقصػ أ صقاتف، تصق  

اـؼارئ ؿلكف يتلمؾ املخطقصة طقاكا ومشاهدة،  وذـؽ أدطك إلجياد  اـوؼة باـعؿؾ املحؼؼ، 

".وآصؿاـان إـقف طـد صريؼ اإلدراك اـتام بإصقل املعتؿد طؾقفا أ اـتحؼقؼ
(16)



اــسخة املعتؿدة أ حتؼقؼل ملخطقط اـقرع ـعباد املؾاؽ  وهذا كؿقذج مـ وصػ♦

 (ها238)بـ  بقب إكدـز 

 

  

                                                   

(16)
 .242حتؼقؼ املخطقصات بع اـقاؾع واــفج إموؾ، طبد اهلل طسقالن: ك  



 امذاتمة: 
 واصال،  وطىل آـف ٓ وآخرا، واـصالة واـسالم طىل مـ جعؾف مقٓه باـّبِّ احلؿد هلل أوَّ 

وصحبف أمجعع، أما بعد: ؽبعد هذا اـعرض املقجز  قل أمهقاة مؼادمات اـدراساة باع 

يؿؽــا تؾخقص كتاائج  هاذا اـعارض  واـذي اختقت ؽقف بعض املفؿ، يدي املخطقط،

 ؽقر يظ:

ـٌ  -1 أساس أ حتؼقؼ اــصقك وكشارها، وجتااوز هاذه املر ؾاة  ؾسؿ اـدراسة رؿ

 حريػ، وإخراج اـرتاث  بصقرة مشقهة.ؼع أ اـتزوير واـتيقؾع املحؼِّ 

ضايا اـعؾؿقاة يـبغل ترك آستعجال أ كػ اــصقك ؾبؾ  اـتحؼقؼ اـدؾقؼ ـؾؼ -2

 عـقان اـؽتاب وكسبتف ملمـػف، ؽإماكة اـعؾؿقة تؼتيض اـتلين.املتعؾؼة باملخطقط ؿ

 بعاة يـبغال اـقؾاقف طؾقفاامؼدمات اـتحؼقؼ ما  مرا ؾ متسؾسؾة  وأطراف متَّ  -3

ؽا شة، وٓ تػصقؾ  ممؾ، ؽنن اـغرض هق اـتق قؼ، وـقس  ؽاية ؿؾ  ـؽـ مـ ؼم إصاـة

 مما ٓ خيدم طؿؾقة اـتق قؼ. ما يتعؾؼ باملخطقط 

اـؼقاطد واـضقابط واملرا ؾ اـتل سبؼ ذؿرها وتػصاقؾفا أ اـعارض، خيتؾاػ  -4

ِـّ  أمقر أخارى  اـذي يـتؿل إـقف املخطقط، ؽفـاك  تطبقؼفا باختالف  اــص  املحؼؼ، واـػ

ـظرف خاك أو  إشؽال خاك بذـؽ املخطقط،  ،ذؿرها أ مؼدمة اـتحؼقؼ بؾد يتقج

 مـفجقتف اخلاصة أ  كػه.  ص  كَ  ؽؾؽؾِّ 

 وصىل اهلل طىل كبقـا  حمؿد وطىل  آـف وصحبف أمجعع.

 
 د. نبٌل بلهي 
 البرًد املهني:

 n.belhi@univ-emir.dz 
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 : قائمة املصادر واملراحع

، د. كبقؾ بؾفل، اؾاة أخطاء مـفجقة أ حتؼقؼ فطقصات طؾقم اـؼرآن واحلديث -1

 م.2022، سـة 1، اـعدد 14اـبحقث اـعؾؿقة واـدراسات اإلسالمقة،  املجؾد 

، طظ اـتجقبل اـبؾـز اـسبتلد بـ اـؼاسؿ بـ يقسػ بـ حمؿ، بركامج اـتجقبل -2

 اـدار اـعربقة ـؾؽتاب، ـقبقا.

حتؼقؼ املخطقصات بع اـقاؾع واــفج إموؾ، أ.د. طباد اهلل باـ طباد اـار قؿ   -3

 ها 1415، 1اـعسقالن، ط

حتؼقؼ كصقك اـرتاث أ اـؼديؿ واحلديث، اـصادل بـ طبد اـارقـ اـغريااين،  -4

 ها.1427، دار ابـ  زم، بموت، 1ط

، مؽتبة اخلاكجل، اـؼاهرة، 7حتؼقؼ اــصقك  وكػها، طبد اـسالم  هارون، ط  -5

 ها. 1418

ممسساة اـرسااـة، باموت، ضبط اــص  واـتعؾقؼ طؾقف، بشار طقاد معاروف،  -6

 ها.1402

، دار اـؽتااب ايدياد، 7ؾقاطد حتؼقؼ املخطقصات، صاالح اـاديـ املـجاد، ط -7

 م. 1987ـبـان، 
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