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ABSTRACT 

 

The hadith experts had the priority in putting the scientific methods for the source  

of fulfilling the manuscripts and they was the most Islamic  scholars caring for 

fulfilling , modulating and criticizing texts.  . They improvise, criticize and gather 

all the theories to produce an accurate manuscript to increase the production. They 

collect all the copies and differentiate the manuscripts to amend the error in it.  

Problematic Finding: It lies in the origination and extraction rules manuscripts 

when hadith experts in a comprehensive manner to take advantage of them, and 

these rules Widespread in their compositions and some of them in different doors. 

Study Approach: Descriptive assessment. 

The Research Aim: 1) To identify the origin of knowledge and scientific methods 

production for manuscripts among the hadith experts.  

2) To know the term the hadith experts used in the art of manuscript production. 

Type of Research: Library Theory. 

Keywords: Assessment, manuscripts, hadith experts, origination, position. 
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 امللخص

لقد كان للمحدثني السبق يف وضع القواعد العلمية ألصول حتقيق املخطوطات، وهم أكثر علماء اإلسالم عناية  
بتحقيق النصوص، وضبطها، ونقدها، ووضع النظرايت واملؤلفات؛ لتحريرها، وتصحيحها، واختيار أدق الطرق 

شيها، نسخها، ومقابلتها، واملفاضلة بينها، وإصالح خطئها، وصنع حواوأنسبها لكتابتها، والتحقق من نسبتها، ومجع 
ورموزها  اىل غري ذلك من املكمالت ألصول التحقيق حىت  بلغوا من ذلك الغاية مما يؤكد سبقهم وأصالة هذا العلم 

 لدى علماء اإلسالم.
لإلفاد   دثني بصور  شاملة: تكمن يف أتصيل و استخالص قواعد حتقيق املخطوطات عند احملإشكالية البحث  

 منها،وهذه القواعد مبثوثة يف مؤلفاهتم وبعضها يف أبواب متفرقة. 
 :  وصفية استقرائية . منهج الدراسة

_ 2أتصيل هذا العلم واستخالص القواعد العلمية ألصول حتقيق املخطوطات عند احملدثني.  -1: أهداف البحث 
 ق املخطوطات.التعريف ابصطالحات احملدثني يف فن حتقي

 نظرية مكتبة . نوع الدراسة :
 حتقيق ،املخطوطات ،احملدثون ،التأصيل، التقعيد.  الكلمات املفتاحية :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 4 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 املقدمة : 
احلمد هلل رب العاملني والصال  والسالم على سيدان حممد وعلى  آله وصحبه أمجعني وبعد: فإن املسلمني قد طبقوا أصول  

لكتابة وتدوين القرآن الكرمي، والسنة النبوية املشرفة،وقد يستغرب هذا البعض  حتقيق املخطوطات منذ عصر النيب 
ومن بعدهم من علماء املسلمني على صيانة وحفظ الوحي بقسميه  لكن يزول هذا بعد معرفتهم مبدى حرص الصحابة

القرآن والسنة من التغيري والتحريف، وهذا ما سيعاجله البحث يف أتصيل أصول علم حتقيق املخطوطات،لكن وجود 
ر حىت خطرق أخرى حلفظ القرآن والسنة والعلم من االعتماد على احلفظ يف الصدور، جعل تقعيد هذا العلم وتدوينه يتأ

ظهرت احلاجة امللحة إىل التصنيف؛التساع رقعة اإلسالم، وطول األسانيد فاعتمد احملدثون على الكتاب،وصار أحد 
أركان ضبط احلديث وحفظه، ووضع احملدثون القواعد لعلوم احلديث، وكان من بني تلك القواعد اليت استنها احملدثون 

به، ت،ومتثل ذلك يف التحقق من صحة خط الكتاب ونسبته إىل صاحقواعد حتقق الضبط الكامل للمخطوط يف املؤلفا
واملقابلة بني النسخ، واعتماد النسخة  األصل "األم"  أو املقابلة علي األصل وحنو ذلك مما حيقق الصحة عند اختالف 

غري ذلك و  النسخ،وكيفية إصالح النص وعالج اخلطأ،وضبط النصوص،وتقرير لقواعد الكتابة والرموز ،وصنع احلواشي
من القواعد اليت كانت أساسًا إلرساء أصول علم حتقيق املخطوطات مبا يثبت أن أصول علم حتقبق املخطوطات هو 

 من أتسيس احملدثني.
معرفة قواعد أصول التحقيق عند احملدثني من األمهية مبكان فهي تؤسس لقراء  صحيحة لرتاثنا  -1: أمهية  البحث 

بيان جهود احملدثني يف تقعيد وتطبيق علم حتقيق  -2يستغىن عنها من رام حتقيقها. املخطوط يف هذه العصور ال
 املخطوطات مبا يؤكد حفظ الرتاث اإلسالمي من التغيري والتحريف . 

أتصيل هذا العلم واستخالص القواعد العلمية املتفرقة ألصول حتقيق املخطوطات عند احملدثني.  -1:  أهداف البحث
 حات احملدثني ورموزهم يف حتقيق املخطوطات عامة، واحلديثية خاصة._التعريف ابصطال2

:ما حقيقة أتسيس احملدثني ألصول قواعد حتقيق املخطوطات، وماهية هذه القواعد، ومدى مشوليتها، تساؤالت البحث 
 أو قصورها، ومدى إمكانية أتصيل هذه القواعد ؟

نها، قيق املخطوطات عند احملدثني بصور  شاملة لإلفاد  متكمن يف أتصيل واستخالص قواعد حت إشكالية البحث: 
 وهذه القواعد مبثوثة يف مؤلفاهتم يف أبواب متفرقة، ومن كتب يف هذا مل يقصد اجلمع .
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 وصفي ، استقرائي .نوع الدراسة : نظرية مكتبية .  منهج البحث  :
فكر  املوضوع  :املقدمة فيها مباحث وخامتة، وستة، ومتهيد ،البحث ينقسم إىل مقدمة خطة البحث:

 ق،،التمهيد:فيه التعريف ابلتحقيتهخطو منهج البحث،و ،اتهإشكالي،و وأمهيته،وأهدافه،وتساؤالت البحث
 وأهم األبواب واملؤلفات احلديثية اليت جاءت فيها أصول التحقيق.واملخطوط،واألصول،والقاعد ،

ملقابلة بني النسخ احملدثني أتصيالً وتقعيداً.املبحث الثاين : ا إثبات صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه عند املبحث األول:
واختيار النسخة األفضل عند احملدثني.املبحث الثالث: إصالح النص عند احملدثني. املبحث الرابع: ضبط النص عند 

س:صناعة داحملدثني.املبحث اخلامس: قواعد الكتابة، واخلط، واالصطالحات، والرموز عند احملدثني.املبحث السا
 احلواشي عند احملدثني.اخلامتة فيها:أهم النتائج والتوصيات. 

 التمهيد :
 املطلب األول : التعريف ابلتحقيق واملخطوط واألصول والقاعدة :

 : التحقيق لغة واصطالحًا: أوالً 
 . 1التحقيق يف اللغة :يدور حول التيقن والتثبت من الشيء، والوصول إىل حقيقته، وصحته، وإحكامه 

ة، بذل عناية خاصة ابملخطوطات حىت ميكن التثبت من استيفائها لشرائط معين : " التحقيق يف االصطالح املعاصر
فالكتاب احملقق هو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصور  اليت 

 .2تركها مؤلفه "
 .3ح املندد :" هو تقدمي املخطوط صحيحاً  كما وضعه مؤلفه "وغاية التحقيق كما ذكر الدكتور صال

 .4: اسم مفعول من خط، ومجعه خمطوطات، واخلط: الكتب ابلقلم،أو غريه اثنياً: املخطوط يف اللغة
 
 

                                                           
، ابن منظور ، حممد 202ص1.بريوت لبنان: دار الكتب العلمية.ج1هـ.أساس البالغة. حتقيق: حممد ابسل عيون.ط 1111الزخمشري،حممود بن عمرو.  1

 . 17.ص  10.بريوت: دار صادر .ج2ه. لسان العرب.ط 1111بن مكرم . 
 .21.  مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع . ص2هـ . حتقيق النصوص ونشرها .ط1231حممد هارون. عبد السالم  2
 .11.بريوت .لبنان. دار الكتاب اجلديد. ص7م.  قواعد حتقيق املخطوطات .ط1137صالح الدين املندد .  3
 . 213. ص 11قيق: مجموعة من احملققني. دار ادهداية.جالزبيدي ، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق. اتج العروس من جواهر القاموس. حت 4
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 .وهو يف مقابلة املطبوع ابآلالت احلديثة.5: كل كتاب أو نّص مكتوب ابليد ملّا يُطبع بعد  واملراد به 
 . 6مجع أصل، و" َأْصُل ُكلِّّ َشْيٍء َما َيْسَتنُِّد ُوُجوُد َذلَِّك الشَّْيءِّ إلَْيهِّ"األصول يف اللغة: اثلثاً: 

 .7" عبار  عما يبىن عليه غريه، وال يبىن هو على غريه، واألصل: ما يثبت حكمه بنفسه "ويف الشرع: 
 .8: هي قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا رابعاً: القاعدة

 املطلب الثاين : أهم األبواب،واملؤلفات احلديثية اليت وردت فيها أصول قواعد التحقيق :
 :  أوالً : أهم األبواب اليت تؤسس ألصول التحقيق عند احملدثني هي

كتابة احلديث وضبطه:)املقابلة بني النسخ، اجلمع بني الرواايت املختلفة، ختريج الساقط، التصحيح،   -أ
صفة  -يض، الضبط والشكل، احلواشي، الكتابة واخلط،آداب الكتاب وقواعد الكتابة،الرموز (. بوالتضبيب،والتمر 

 رواية احلديث : ) الرواية من الكتب ، إصالح اللحن واخلطأ  (. 
 ج _ أقسام حتمل احلديث وروايته خاصة ) العرض ، الوجاد  (.

م احلديث تعترب علوم مساعد  ومكملة لتحقيق وينبغي اإلشار  إىل أن هناك مباحث كثري  أخرى مهمة يف علو 
املخطوطات من علم اجلرح والتعديل،والتخريج،وتراجم الروا ، واملصحف، واحملرف، وعلوم ضبط األمساء والنسب من 

وغري ذلك من علوم  ،ومعرفة غريب احلديثاملؤتلف واملختلف،واملتفق واملفرتق،واملتشابه وغريها،وعلوم الروا  عامة، 
 اليت ال يستغين عنها احملقق خاصة يف املخطوطات احلديثية. احلديث

 اثنياً :من أهم مؤلفات علوم احلديث اليت جاءت فيها أصول التحقيق :
 هـ(.260احملدث الفاصل بني الراوي والواعي: للرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن )املتوىف:  -1
 هـ(.162ادي،أمحد بن علي )املتوىف: اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:للخطيب البغد -2
 الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي،أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد . - 2
 هـ(.162جامع بيان العلم وفضله :البن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا بن حممد )املتوىف:  -1
 

                                                           
 . 661. ص 1. عامل الكتب.ج 1م .معدم اللغة العربية املعاصر  .ط 2003 -هـ  1121أمحد خمتار عبد احلميد .  5
 . 16أمحد بن حممد بن علي.  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري. بريوت : املكتبة العلمية .ص الفيومي ، 6
 . 23.بريوت : دار الكتب العلمية . ص 1هـ التعريفات. صححه مجاعة من العلماء . ط1102اجلرجاين، علي بن حممد.   7
 . 171ص اجلرجاين . التعريفات .  8
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 هـ(.111موسى بن عياض)ت اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن  -1
 هـ(.612معرفة أنواع علوم احلديث)مقدمة ابن الصالح(:البن الصالح،عثمان بن عبد الرمحن)ت  -6
 هـ(.702االقرتاح يف بيان االصطالح :البن دقيق العيد، حممد بن علي بن وهب )املتوىف:   -7
 هـ(.102الرمحن )املتوىف: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي: للسخاوي،حممد بن عبد  -3
 هـ(.111تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي::للسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، )املتوىف:  -1

 املبحث األول :أتصيل إثبات صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه وقاعدته عند احملدثني:
 : املطلب األول : أتصيل إثبات صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه عند احملدثني

التحقق من نسبة الكتاب إىل صاحبه يدخل أتصيله حتت ابب الوجاد ، وهي قسم من أقسام التحمل عند احملدثني،وذكر 
أي اخللق أعدب  »أنه قال: وقد ورد يف احلديث عن النيب  ابن كثري أصل  للعمل ابلكتب مبدرد الوجاد  دها  فقال:"

 يؤمنون وهم عند رهبم؟ وذكروا األنبياء، فقال: وكيف ال يؤمنون والوحي ينزلإليكم إمياانً؟ قالوا: املالئكة، قال وكيف ال 
عليهم؟ قالوا: فنحن، قال: وكيف ال تؤمنون وأان بني أظهركم؟ قالوا: فمن اي رسول هللا؟ قال: مث أيتون من بعدكم، 

.وقال البلقيين:" 10الوجاد  دها". فيؤخذ منه مدح من عمل ابلكتب املتقدمة مبدرد 9«جيدون صحفًا يؤمنون مبا فيها 
 .11أنه استنباط حسن"

 ويستفاد يف التحقق من نسبة الكتاب إىل صاحبه بباب اجلرح والتعديل عند احملدثني،وابب العلل،وهو 
ٌق   يدخل حتت أمر هللا تعاىل ابلتثبت يف قبول األخبار قال تعاىل:﴿ اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا إِّْن َجاءَُكْم فَاسِّ

ََهاَلٍة فـَُتْصبُِّحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم اَندِّمِّني﴾ يُبوا قـَْوًما ِبِّ  .12بِّنَـَبٍإ فـَتَـبَـيـَُّنوا َأْن ُتصِّ
 

                                                           
 .ح 11. ص1. دار الكتب العلمية.ج1.املستدرك على الصحيحني.حتقيق:مصطفى عبد القادر.ط1111احلاكم،حممد بن عبد هللا.  9
مع الزوائد مج(وصححه ووافقه الذهيب،وأورده ادهيثمي يف مجمع الزوائد وقال: رواه البزار وأحد إسنادي البزار املرفوع حسن.ادهيثمي، علي بن أيب بكر.6112) 

عرفة يف جزئه . قال السيوطي:" احلديث رواه احلسن بن 16610ح  66.ص 10ومنبع الفوائد.حتقيق: حسام الدين القدسي.القاهر  :مكتبة القدسي.ج
..« حني يؤمنون به بل قوم من بعدكم أيتيهم كتاب بني لو »من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثري  أوردهتا يف األمايل.ويف بعض ألفاظه 

قيق:نظر حممد تقريب النواوي .حت أخرجه أمحد والدارمي واحلاكم من حديث أيب مجعة األنصاري، السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر.تدريب الراوي يف شرح
 .111،112. ص 1الفاراييب. دار طيبة.ج

 .121، 123.بريوت. لبنان:دار الكتب العلمية.ص 2. إمساعيل بن عمر. اختصار علوم احلديث.حتقيق: أمحد حممد شاكر.طابن كثري 10
 . 111. ص1السيوطي .تدريب الراوي .ج 11
 . 6احلدرات آية . 12
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وقد بني علماء احلديث كيفية معرفة املوضوع واملختلق من انحية السند واملنت، وقد سئل ابن القيم َهْل مُيْكُِّن َمْعرَِّفُة 
ْن َغرْيِّ َأْن يـُْنَظَر يفِّ َسَندِّهِّ؟ فأجاب يف  كتابه املنار املنيف بذكر عالمات كثاحْلَدِّيثِّ اْلَمْوُضوعِّ بَِّضابٍِّط  ري  يف املنت يعرف مِّ

، وقد طبق ذلك احملدثون ،وال يفيد الكذابني الكذب والتزوير،ومن ذلك ما ذكره احلافظ الذهيب 13منها املكذوب واملزور
اجلزية عن أهل خيرب،وفيه شهاد  الصحابة,    ااًب إبسقاط النيبيف ترمجة اخلطيب البغدادي أن بعض إليهود أظهر كت

فعرضه الوزير على أيب بكر فقال: هذا مزّور,قيل: من أين قلت هذا؟ قال: فيه شهاد  معاوية، وهو أسلم عام الفتح 
 لكتاب..فالبد من االعتناء ابلتثبت من النصوص وا14بعد خيرب، وفيه شهاد  سعد بن معاذ ومات قبل خيرب بسنني

 املطلب الثاين : قاعدة إثبات صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه عند احملدثني :
 التأكد من صحة الكتاب ونسبته إىل صاحبه هو أول ما يعتين به احملقق واحملدث، وهو أساس ما يقوم 

 عليه املخطوط،وقد جعل احملدثون ذلك حتت طرق حتمل احلديث ومسوها الوجاد  قال احلافظ ابن حدر: 
 .  15" الوجاد  وهي: أن جيد خبط يعرف كاتبه "

ا " قد اعتمد أهل احلديث معرفة اخلطوط ىف هذا، وكذا فيم وقد اعتمد احملدثون اخلطوط املوثوق هبا قال السخاوي :"
 يعرفون خطه فيقولون: أخربان فالن كتابة، أو ىف كتابه، أو كتب إىل، واكتفوا ىف اعتماد الراوى ىفيكتب به إليهم من 

 .16الرواية على مساعه املثبت خبطه، أو خبط ثقة"
و قد اشرتطوا  يف الوجاد   حتقيق  نسبة الكتاب إىل صاحبه  سواء أكان خبطه،أو خبط غريه ابلتأكد من صحة النسخة 

 اء أكانت الوجاد  يف احلديث، أو يف كتب العلم األخرى  قال السخاوي :ابملقابلة، وسو 
 قسم الوجاد  اصطالحاً نوعان:حديث وغريه فاألول :أن جتد خبط بعض من عاصرت سواء لقيته أم" 
 
 

                                                           
املنار املنيف يف الصحيح والضعيف. حتقيق: عبد الفتاح أبو غد . حلب :مكتبة . م1170هـ/1210ن أيب بكر بن أيوب . حممد بابن القيم ،  13

 .110: 12.ص 1املطبوعات اإلسالمية، ط
 .221ص . بريوت لبنان:دار الكتب العلمية.1هـ. تذكر  احلفاظ. ط1111حممد بن أمحد بن عثمان. الذهيب، 14
. دمشق: مطبعة 2م.نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر حتقيق: نور الدين عرت. ط 2000هـ / 1121. أمحد بن عليابن حدر، 15

 .127الصباح.ص 
 106. مكتبة أوالد الشيخ للرتاث. ص 1م.الغاية يف شرح ادهداية يف علم الرواية.حتقيق: عبد املنعم إبراهيم.ط2001حممد بن عبد الرمحن .  السخاوي، 16
. 
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ال، أو خبط بعض من قبل ممن مل تعاصره ممن عهد وجوده فيما مضى يف تصنيف له أو لغريه وهو يرويه ...والنوع الثاين:  
ما جتد من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته أوال كما بني أوال بغري خطه أي: املصنف، مع الثقة بصحة النسخة أبن 

م،  ابل كما قرر يف حمله ، فقل: قال فالن كذا وحنوها من ألفاظ اجلز قابلها املصنف، أو ثقة غريه ابألصل أو بفرع مق
 كذكر فالن، أو خبط مصنفه مع الثقة أبنه خطه فقل

 .17"أيضا: وجدت خبط فالن. وحنوها 
 و مايوجد يف كتب العلم من احلواشي أتخذ نفس احلكم يف وجوب التوثق من النسخة واخلط.

حبواشي الكتب من الفوائد والتقييدات وحنو ذلك، فإن كان خبط معروف;  ويلتحق بذلك ما يوجد قال السخاوي: " 
 .18فال أبس بنقلها وعزوها إىل من هي له، وإال فال جيوز اعتمادها إال لعامل متقن" 

عمل الذي استمر عليه ال وقد جعل ابن الصالح الوجاد  القسم الثامن من أقسام التحمل وقال يف احلكم عليها :"  
 .19ديثاً، وهو من ابب املنقطع، واملرسل، غري أنه أخذ شوابً من االتصال"قدمياً، وح

وقد اهتم احملدثون بضبط الكتاب، وحتقيق اخلط ،وضمان عدم تغيريه قال عياض :" الذي ذهب إليه أهل التحقيق  
ده يف كتابه قي من مشايخ احلديث وأئمة األصوليني والنظار أنه ال جيب أن حيدث احملدث إال ما حفظه يف قلبه،أو

وصانه يف خزانته فيكون صونه فيه كصونه يف قلبه حىت ال يدخله ريب وال شك يف أنه كما مسعه،وكذلك أييت لو مسع  
كتااًب وغاب عنه مث وجده أو أعاره ورجع إليه وحقق أنه خبطه، أو الكتاب الذي مسع فيه بنفسه،ومل يرتب يف حرف 

 .20يرياً"منه، وال يف ضبط كلمة وال وجد فيه تغ
 
 
 
 

                                                           
 . 20، 22. ص 2ج  .مصر: مكتبة السنة 1م.فتح املغيث شرح ألفية احلديث. حتقيق علي حسني علي.ط2002السخاوي، حممد بن عبد الرمحن.  17
 .21. ص2املرجع السابق. ج 18
وراي : س.نور الدين عرت قيق:.حت معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الصالح م.1136 -هـ 1106، عثمان بن عبد الرمحن. ابن الصالح   19

 .173ص   .دار الفكر.بريوت دار الفكر املعاصر 
 م  .اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع .حتقيق: السيد أمحد صقر1170 -هـ 1271عياض بن موسى بن عياض.  20
 . 121القاهر  / تونس. ص  -.دار الرتاث / املكتبة العتيقة  1ط 
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 املبحث الثاين : املقابلة بني النسخ واختيار النسخة األفضل عند احملدثني  :
 املطلب األول : أتصيل املقابلة بني النسخ  عند احملدثني :

املقابلة هي أصل من أصول التحقيق وعليها مداره، وقد ذكر البلقيين أن يف املسألة حديثني مرفوعني، أحدمها: عن زيد 
 ذكره«  فإذا فرغت قال: "اقرأ"، فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه كنت أكتب الوحي عند النيب » بن اثبت قال: 
 . 21املرزابين يف كتابه

   كتب رجل عند النيب » "أدب اإلمالء من حديث عطاء بن يسار قال:  اثنيهما: ذكره السمعاين يف
 قال: وهذا أصرح«  فقال كتبت؟ قال: نعم قال: عرضت؟ قال: ال، قال: مل تكتب حىت تعرضه فيصح

 .23"  22يف املقصود إال أنه مرسل ألن عطاء بن يسار اتبعي 
القرآن على جربيل عليه السالم أخرج البخاري يف صحيحه بسنده من حديث َأيبِّ  عرض النيب الدليل الثالث :

ِّّ »ُهَريـْرََ ،قَاَل: .وهو منهج 24«الُقْرآَن ُكلَّ َعاٍم َمرًَّ ، فـََعَرَض َعَلْيهِّ َمرَّتـَنْيِّ يفِّ الَعامِّ الَّذِّي قُبَِّض فِّيهِّ  َكاَن يـَْعرُِّض َعَلى النَّيبِّ
 ان عليها االعتماد يف بيان ما استقر عليه الوحي. يف التحقيق فالعرضة األخري  ك

الدليل الرابع : عمل الصحابة يف مجع املصحف ونشره يف عصر سيدان عثمان رضي هللا عنه:وفيه أن سيدان عثمان ملا 
أراد مجع املصحف ونشره أرسل إىل حفصة أم املؤمنني رضي هللا عنها أن أرسلي إلينا ابلصحف ننسخها يف املصاحف، 

 استخرج الصحيفة اليت كان أبو بكر أمر زيداً ِبمعها، وهي ما ميكن أن نسميها ابلنسخة األم، فنسخ منها مصاحف ف
 

                                                           
. الطرباين، سليمان بن  1112.ح217. ص 2الطرباين، سليمان بن أمحد. املعدم األوسط. حتقيق: طارق بن عوض هللا.القاهر  :دار احلرمني .ج  21

ط، .قال ادهيثمي: رواه الطرباين يف األوس 1331ح 112.ص  1.القاهر  :مكتبة ابن تيمية.ج  2أمحد. املعدم الكبري.حتقيق: محدي بن عبد اجمليد .ط
( ،وذكره ادهيثمي يف موضع آخر وقال رواه الطرباين إبسنادين 631ح) 112ص 1ورجاله موثقون و هو وجاد . ادهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.ج 

،وأخرجه اخلطيب، أمحد بن علي.اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع.حتقيق: حممود الطحان. 12123ح  217.ص  3ورجال أحدمها ثقات.ج 
. أدب االمالء واالستمالء..حتقيق: ماكس 1101،وأخرجه السمعاين، عبد الكرمي بن حممد.1106ح  122.ص  2لرايض :مكتبة املعارف.ج ا

 .77. بريوت لبنان: دار الكتب العلمية.ص  1فايسفايلر. ط
 . 73السمعاين ، عبد الكرمي بن حممد بن منصور. أدب االمالء واالستمالء . ص  22
 ،البقاعي،276عمر بن رسالن.حماسن االصطالح مع مقدمة ابن الصالح.حتقيق: عائشة عبد الرمحن.دار املعارف.ص البلقيين،  23

 .111:   117.ص  2.مكتبة الرشد.ج  1هـ .النكت الوفية مبا يف شرح األلفية .حتقيق: ماهر ايسني. ط 1123إبراهيم بن عمر. 
املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري. هـ . اجلامع 1122البخاري ، حممد بن إمساعيل. 24

رْبِّيُل يـَْعرُِّض الُقْرآَن َعَلى النَّيبِِّّّ 1عبدهللا البخاري اجلعفي.حقيق: حممد زهري بن انصر الناصر .ط ، دار طوق الندا . صحيح البخاري. كتاب.  ابب َكاَن جِّ
 .1113ح  136.ص 6ْيهِّ َوَسلََّم.  جَصلَّى هللاُ َعلَ 
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، وهو ما يعرف يف فن التحقيق 25،وكانوا إذا اختلفوا يف الشيء أخروه قال ابن سريين: أظنه ليكتبوه على العرضة األخري  
 ابلنسخة األخري  .

لقيين أن أقدُم من يُنَقُل عنه  يف العرض واملقابلة  عروُ  ،وقد أسند كالَمه وكالَم حيىي بنِّ أيب  الدليل اخلامس : ذكر الب
:" َأَكتَـْبَت؟ قـُْلُت: نـََعْم 26كثري الرامهرمزيُّ يف كتابه )الفاصل( يف: ابب املعارضة .وَعْن هَِّشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَ  قَاَل: قَاَل يلِّ َأيبِّ

 . 27 قَاَلَ:ْم َتْكُتْب اَي بـُيَنَّ "قَاَل: قَابـَْلَت؟ قـُْلُت: اَل 
 املطلب الثاين : أتصيل االعتناء ابختيار النسخة :

فكلما قربت النسخة املخطوطة من مؤلفها، أو كتبها، أو قابلها، أو راجعها أحد  العلماء كانت أفضل النسخ، و 
ْسَنادِّ اْلَعايلِّ سُ  أتصيله عند احملدثني ميكن رده لباب طلب العلو يف اإلسناد، قال احلاكم: " يَحٌة"  واحتج طََلبِّ اإْلِّ نَّةٌ َصحِّ

 ؛ ليسمع منه  28يف ذلك خبرب أنس يف مجيء ضمام بن ثعلبة إىل النيب
 سؤاله عما أخرب به   مشافهة ما مسعه من رسوله إليه؛ إذ لو كان طلب العلو غري مستحب، ألنكر 

ٍر َيْسأَلُُه َعْن  .29رسوله عنه، وألمره ابالقتصار على خرب رسوله عنه  وقد رحل أَبُو أَيُّوَب إِّىَل ُعْقَبَة ْبنِّ َعامِّ
ْن َرُسولِّ اَّللَِّّ  ، قَاَل:  َحدِّيٍث مسَِّعُه مِّ مِّ َواللَّيَ »، وَعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسيِّّبِّ ريََ  اأْلَايَّ ايلِّ يفِّ احلَْدِّيثِّ إِّيّنِّ ُكْنُت أَلَُسافُِّر َمسِّ

دِّ  ٌر مِّْن َأْن يـََتَداَوَلُه الشُُّيوُخ ".وقال وكيع :"حَ 30«اْلَواحِّ  . 31دِّيٌث يـََتَداَولُُه اْلُفَقَهاُء َخيـْ
 
 
 
 

                                                           
.فتح الباري شرح صحيح البخاري.بريوت: دار املعرفة.رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:حممد فؤاد عبد الباقي قام 1271ابن حدر ،أمحد بن علي.  ينظر: 25

 . 11. ص 1إبخراجه وصححه: حمب الدين اخلطيب. ج
 .  276حماسن األصطالح . ص البلقيين .  26
.بريوت : دار الفكر . ص  2احملدث الفاصل بني الراوي والواعي .حتقيق: د. حممد عداج اخلطيب.ط.  1101مهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن. الرا27

 . 271. ص1،  اخلطيب البغدادي .اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع. ج 111
 عن أنس رضي هللا عنه. 62. ح  22ص  .1صحيح البخاري . كتاب العلم .ابب القرا  والعرض على احملدث . ج 28
 . 1.بريوت .دار الكتب العلمية. ص 2هـ .معرفة علوم احلديث . حتقيق: السيد معظم حسني. ط1217حممد بن عبد هللا . احلاكم ،  29
 .1:  7احلاكم . معرفة علوم احلديث . ص 30
 . 11املرجع السابق . ص  31
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 املطلب الثالث : قواعد املقابلة بني النسخ عند احملدثني :
: املقابلة يقال دها: املعارضة. تقول: قابلت ابلكتاب مقابلة. أي: صريت يف أحدمها كل الفرع األول: معىن املقابلة  

 .32اآلخر، وعارضت ابلكتاب الكتاب أي: جعلت ما يف أحدمها مثل ما يف اآلخرما يف 
 الفرع الثاين :  أمهية املقابلة بني النسخ وحكمها:

 .33مجع خمطوطات الكتاب الواحد، واملقابلة بينها، للوصول إىل النص الصحيح كما وضعه مؤلفه
 حملدثني تدخل يف القسم الثاين من أقسام، وهي عند اهو من أصول التحقيق وأساسياته قدمياً وحديثاً 

 رواية صحيحة، بال خالف إال ماوهي  التحمل: القراء  على الشيخ ويسميها أكثر احملدثني عرضاً، 
 .34حكي عن بعض من ال يعتد به 

: أهنا  واجبة ومتعينة يقول القاضي عياض :" وأما مقابلة النسخة أبصل السماع حكم املقابلة بني النسخ وعرضها 
ومعارضتها به فمتعينة ال بد منها، وال حيل للمسلم التقي الرواية ما مل يقابل أبصل شيخه، أو نسخة حتقق ووثق مبقابلتها 

 . 35ابألصل " 
 الفرع الثالث :كيفية املقابلة : 

 اليت حتصل هبا املقابلة :_ درجات النسخ و النسخة 3
 الغرض من املقابلة هو املطابقة بني الكتاب واألصل فكيفما متت حصلت املقابلة يقول السخاوي : 

"وحيصل العرض إما ابألصل الذي أخذه عن شيخه بسائر وجوه األخذ الصحيحة، ولو كان األخذ إجاز ، أو أبصل 
قوبل   ، أو بفرع مقابل ابألصل مقابلة معترب  موثوقًا هبا، أو بفرعأصل الشيخ الذي أخذ الطالب عنه املقابل به أصله

كذلك على فرع، ولو كثر العدد بينهما إذ الغرض املطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقاً ألصل مرويه وكتاب شيخه، 
 .36نه" م فسواء حصل بواسطة فأكثر أو بدوهنا، مث إن التقييد يف أصل األصل بكونه قد قوبل األصل عليه البد

 
                                                           

 . 76ص  2السخاوي .فتح املغيث .ينظر:  32
 .11: 12م.أصول نقد النصوص ونشر الكتب.أعدها حممد محدي بكري.القاهر :دار الكتب املصرية.ص1111جوهتلف برجسرتاسر.33
 . 121، 122. 1السيوطي . تدريب الراوي. ج  34
م.  1131 -هـ  1101حميي الدين حيىي بن شرف.  ،النووي،203ابن الصالح. مقدمة ابن الصالح. ص  ، ويراجع 113اإلملاع. ص عياض.  35

 . 72.بريوت : دار الكتاب العريب. ص 1التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير .حتقيق: حممد عثمان اخلشت.ط
 . 71. ص  2السخاوي . فتح املغيث . ج 36
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 كيفية ضبط اختالف الرواايت والنسخ  واعتماد  النسخة األم عند احملدثني :     -1
طريقة اجلمع بني الرواايت أو النسخ املختلفة : أن يبين الكتاب أوالً يف الكتابة، أو املقابلة  على رواية واحد ، أونسخة 

ن ب، وال جيعل الكتاب ملفقًا من روايتني ملا فيه مواحد  خاصة تتخذ أماً، أو أصاًل، ويثبت نصها يف أصل الكتا
اإللباس، وبعد هذا يعتين ابلرواايت األخرى، أو النسخ األخرى ويضبطها لئال ختتلط عليه، ويبني ما وقع التخالف فيه 

م سمن زايد ، أو نقص، أو إبدال لفظ بلفظ، أو حركة إلعراب أو حنوها، ويلحقه يف احلاشية ) ادهامش( مع كتابة ا
راويها معها، أو اإلشار  إليه ابلرمز إن كانت زايد ، وإن كان االختالف ابلنقص أعلم على الزائد أنه ليس يف رواية فالن 

 . 37ابمسه، أو الرمز إليه
يقول القاضي عياض :" وأوىل ذلك أن يكون األم على رواية خمتصة، مث ما كانت من زايد  األخرى أحلقت، أو من 

أو من خالف خرج يف احلواشي، وأعلم على ذلك كله بعالمة صاحبه من امسه أو حرف منه نقص أعلم عليها، 
 .38لالختصار ال سيما مع كثر  اخلالف والعالمات"

 وقد اعتىن احملدثون بضبط اختالف الرواايت والنسخ يقول السخاوي :" اعلم أن العناية ابختالف 
  39املقتضية المتياز )شرح البخاري( لشيخنا على سائر الشروح"الرواايت مع الطرق من املهمات، وهو أحد األسباب 

 املقابلة بنفسه أو بغريه : - 1
جوز ابن الصالح املقابلة من الغري إذا كان ثقة موثوقاً بضبطه، وأنه ال يشرتط أن يقابل بنفسه، واعترب اشرتاط ذلك من 

 .  40التشدد املرفوض
واشرتط القاضي عياض مقابلته بنفسه فقال :" وأما على مذهب من منع ذلك من أهل التحقيق فال يصح مقابلته مع 
 أحد غري نفسه وال يقلد سواه ... فليقابل نسخته من األصل بنفسه حرفاً حرفاً حىت يكون على ثقة ويقني من معارضتها 

 
 

                                                           
 .  106،  101.ص  2، فتح املغيث ج 213، 217العراقي .التقيد وااليضاح .صينظر :  37
 . 131عياض .اإلملاع . ص   38
 .  106. ص 2السخاوي . فتح املغيث . ج 39
. املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي. 1106، يراجع: ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم بن سعد.  112مقدمة ابن الصالح . ص ابن الصالح . 40

 . 11. دمشق: دار الفكر. ص 2حتقيق: د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان.ط
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 يقابل الثقة العارف دون مقابلة نعم وال على نسخ نفسه بيده ما مل به ومطابقتها له، وال ينخدع يف االعتماد على نسخ
 .41ويصحح، فإن الفكر يذهب، والقلب يسهو والنظر يزيغ، والقلم يطغى"

 ورجح السخاوي التفصيل الذي ذكره ابن دقيق العيد فقال:"  واحلق كما قال ابن دقيق العيد: أن ذلك 
  عدم السهو عند نظره فيهما، فهذا مقابلته بنفسه -وحفظه  يعين ملزيد يقظته -خيتلف، فرب من عادته 

 . 42السهو، فهذا مقابلته مع غريه أوىل " –يعين جلمود حركته وقلة حفظه  -أوىل، أو عادته 
واملستشرقون يرجحون مقابلة املعاينة بنفسه وهي: أن يقرأ الواحد القطعة من النسخة وحيفظها، مث يقرأها يف النسخة 

وقد أشار إيل هذه الطريقة احلافظ ابن حدر  مع استبعادها وتوهينها قال:" إن أراد أنه يقرأ سطرًا من األصل . 43الثانية
مث يقرأه بعينه، فهذا ال يفيد; ألن الشخص ال يتمكن من املقابلة بنفسه مع نفسه من نسختني، وإن أراد أنه يقرأ كلمة 

ذي يضيع فهذا يصح، إال أنه قل أن يتفق مع ما فيه من التطويل الأو كلمتني يف كتاب نفسه، مث يقرأ ذلك يف األصل، 
 .44به العمر"

 التعليم على النسخة املقابلة : -4
ع ُوُقوفه،  من وسائل التحقيق والضبط للنسخة املقابلة التعليم عليها  قال ابن مجاعة :"َوإِّذا قَابل كَِّتابه علم على َمَواضِّ

 . 45يفِّ اْلمْدلس األول أَو الثَّاينِّ إِّىَل آخرَها "َوإِّن َجاَء يفِّ السماع كتب بلغ 
 املبحث الثالث  : إصالح النص عند احملدثني :

 املطلب األول : أتصيل إصالح النص:
ُر أُويلِّ الضََّرر﴾ ]النساء:  [ 11قال السخاوي :" واألصل يف هذا الباب قول زيد بن اثبت يف نزول قوله تعاىل: ﴿ َغيـْ

 [ كما يف سنن أيب داود:11َتوِّي اْلَقاعُِّدوَن مَِّن اْلُمْؤمِّنِّني﴾ ]النساء: بعد نزول: ﴿ اَل َيسْ 
 
 

                                                           
 . 111اإلملاع. ص عياض .  41
 11.بريوت: دار الكتب العلمية.صيف بيان االصطالح ،ابن دقيق العيد، حممد بن علي.االقرتاح 31.ص2السخاوي .فتح املغيث.ج  42
 . 16أصول نقد النصوص ونشرها . ص برجسرتاسر. 43
 . 32. ص 2فتح املغيث . جالسخاوي .  44
 .   32. ص 2فتح املغيث . جينظر :السخاوي . ، 17ابن مجاعة حممد بن إبراهيم. املنهل الروي . ص 45
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ي بَِّيدِّهِّ َلَكَأيّنِّ أَْنظُُر إِّىَل ُمْلَحقَِّها عِّْنَد َصْدٍع يفِّ َكتٍِّف »   .47« 46فََأحْلَْقتـَُها، َوالَّذِّي نـَْفسِّ
 املطلب الثاين : قواعد إصالح النص عند احملدثني : 

 عالج النقص ) كيفية ختريج الساقط، اللحق (:الفرع األول : 
ْدرَاك  . 48اللََّحُق يف اللغة :كل َشْيء حلق َشْيئاً أَو أحلَِّق بِّهِّ واللََّحُق: الشَّْيء الزَّائِّد مشتق من اللَّحاُق: اإْلِّ

 . 49اللحق عند احملدثني:" ما سقط من أصل الكتاب فأحلق ابحلاشية أو بني  السطور"
موضع سقوطه من  أن خيط من ساقط يف احلواشي : قال احلافظ العراقي مبينًا كيفيته املختارة :كيفية ختريج ال 

السطر خطًا صاعداً إىل فوقه مث يعطفه بني السطرين عطفه يسري  إىل جهة احلاشية اليت يكتب فيها اللحق، ويبدأ يف 
قة إن اليمني، وإن كانت تلي وسط الور  احلاشية بكتبة اللحق مقاباًل للخط املنعطف، وليكن ذلك يف حاشية ذات

اتسعت له وليكتبه صاعداً إىل أعلى الورقة ال انزالً به إىل أسفل، فإذا كان اللحق سطرين أو سطوراً فال يبتدئ بسطوره 
من أسفل إىل أعلى بل يبتديء هبا من أعلى إىل أسفل حبيث يكون منتهاها إىل جهة ابطن الورقة إذا كان التخريج يف 

اليمني، وإذا كان يف جهة الشمال وقع منتهاها إىل جهة طرف الورقة، مث يكتب عند انتهاء اللحق صح، ومنهم جهة 
من يكتب مع صح رجع، ومنهم من يكتب يف آخر اللحق الكلمة املتصلة به داخل الكتاب يف موضع التخريج ليؤذن 

 توهم حقيقة فهذا التكرير يوقع بعض الناس يف ابتصال الكالم، وليس ذلك مبرضي إذ رب كلمة جتئ يف الكالم مكرر 
مثل ذلك يف بعضه، وإذا أتخر النقص إىل آخر السطر فال وجه حينئذ إال خترجيه إىل جهة الشمال؛ لقربه منها وإلنتفاء 

 العلة املذكور  من حيث إان ال خنشى ظهور نقص بعده،وإذا كان النقص يف أول السطر أتكد خترجيه إىل جهة  اليمني
 
 
 

                                                           
.دار الرسالة العاملية.سنن أيب داود.كتاب 1حَممَّد كامِّل قره بللي.ط -هـ.سنن أيب داود . حتقيق: شَعيب األرنؤوط  1120أبو داود،سليمان بن األشعث .46

صحيح،وهو بنحوه يف صحيح البخاري.كتاب اجلهاد. اَبُب .وقال حمققه: حديث 2107. ح 161. ص1اجلهاد.ابب الرخصةِّ يف القعود من الُعْذر.ج
نِّنَي َغيـُْر أُويلِّ الضََّررِّ.ج  ْؤمِّ

ُ
 .2322.ح 21.ص1قـَْولِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل:الَ َيْسَتوِّي الَقاعُِّدوَن مَِّن امل

 .37. ص2فتح املغيث . جالسخاوي .  47

 .11. ص2.بريوت: دار الكتب العلمية.ج1علي بن إمساعيل.احملكم واحمليط األعظم.حتقيق: عبد احلميد هنداوي.ط ابن سيده،48
.بريوت : 1ماهر ايسني فحل.ط -م .شرح )التبصر  والتذكر  = ألفية العراقي( حتقيق: عبد اللطيف ادهميم  2002عبد الرحيم بن احلسني . العراقي ،  49

 . 131. ص1دار الكتب العلمية. ج
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. وال ينبغي أن يكتب  النقص  بني السطور؛ ألنه يضايقها، ويعكس ما يقرأ خصوصًا إن  50ملا ذكرانه من القرب  
 .51كانت السطور ضيفة متالصقة 

 الفرع الثاين :  عالج الزايدة ب) الكشط أو احملو أو الضرب (:  
 يعاجلوهنا بطرق ثالث :  إذا وقع زايد  يف الكتاب، أو كتب فيه شيء على غري وجهه فإن احملدثني

سلخ القرطاس ابلسكني وحنوها. وقد يعرب عن الكشط ابلبشر اتر ،  -وهو ابلكاف والقاف  -األوىل :   الكشط 
 وابحلك أخرى، إشار  إىل الرفق ابلقرطاس.

 حال يف الثانية : احملو: وهو اإلزالة بدون سلخ حيث أمكن، أبن تكون الكتابة يف لوح، أو رق، أو ورق صقيل جدا
 طراو  املكتوب، وأمن نفوذ احلرب حبيث يسود القرطاس.

قال ابن الصالح: ويتنوع طرق احملو. يعين: فتار  يكون ابإلصبع، أو خبرقة قال: ومن أغرهبا مع أنه أسلمها ما روي عن 
 52سحنون أحد األئمة من فقهاء املالكية أنه كان رمبا كتب الشيء مث لعقه.

 عالمة بينة يف إلغاء املضروب عليه.و كيفية هذا الضرب  على مخسة أقوال:الثالثة : الضرب:وهو  
األول: قال األكثرون خيط فوق املضروب عليه خطاً بيناً داالً على إبطاله بكونه خمتلطاً به أي أبوائل كلماته، وال يطمسه 

تح املعدمة وهو بف -أهل املغرب  بل يكون ما حتته ممكن القراء  ، ويسمى هذا الضرب عند أهل املشرق و )الشق( عند
من الشق وهو الصدع، أو شق العصا، وهو التفريق كأنه فرق بني الزائد وما قبله وبعده من الثابت  -وتشديد القاف 

 ابلضرب.
الثاين : وقيل: ال خيلط أي الضرب ابملضروب عليه بل يكون فوقه منفصاًل عنه معطوفًا  طرفًا اخلط على أوله وآخره 

 ون كالنون املنقلبة.حبيث يك
 الثالث : حيوق على أوله نصف دائر ، وكذا على آخره بنصف دائر  أخرى مثاله هكذا )(كادهالل .

 

                                                           
. املكتبة 1م .التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح .حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان.ط1161هـ/1231العراقي ، عبد الرحيم بن احلسني . ينظر: 50

 .212،  212السلفية ابملدينة املنور . ص
لبنان:  -. بريوت 1ط. أبو عبد الرمحن بن عويضة حتقيق:األنظار .توضيح األفكار ملعاين تنقيح .ه1117. حممد بن إمساعيلاألمري الصنعاين،  ينظر: 51

 . 211. ص2جدار الكتب العلمية.
 . 201، ينظر : ابن الصالح .مقدمة ابن الصالح . ص 17، 16.ص  2فتح املغيث . جالسخاوي . 52
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و على هذا القول إذا كثر الكالم املضروب عليه، فقد يكتفى ابلتحويق أوله أو آخره فقط،وقد حيوق أول كل سطر 
 وآخره يف األثناء أيضا، وهو أوضح.

من اكتفى بدائر  صغري  منطبقة أول الزايد  وآخرها ومساها صفراً، إلشعارها خبلو ما بينهما من صحة، الرابع :ومنهم 
 ". 1ومثال ذلك هكذا " 

اخلامس :وقيل يكتب " ال " يف أوله أو "من" يف أوله وإىل يف آخره .قال ابن الصالح: ومثل هذا حيسن فيما سقط يف 
ولني أيضاً: إذا كثر املضروب عليه،إما يكتفى بعالمة اإلبطال أوله وآخره،أو رواية، وثبت يف رواية، وعلى هذين الق

 .53يكتب على أول كل سطر وآخره، وهو أوضح
:كره أهل العلم الكشط واحملو، وقالوا الضرب أفضل من الكشط واحملو  قال الرامهرمزي  حكم الكشط واحملو والضرب

ر، أو ث يرتدد الواقف عليه  أكان الكشط لكتابة شيء بدله مث مل يتيس:احلك هتمة. يعين: من االهتام مبعىن الظن، حي
ال.وكان الشيوخ يكرهون حضور السكني جمللس السماع، حىت ال يبشر شيء ; ألن ما يبشر منه رمبا يصح يف رواية 

ي ر أخرى، وقد يسمع الكتاب مر  أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحاً، و اختار ابن اجلز 
تفصياًل نشأ له عن هذا التعليل فقال: إن حتقق كونه غلطًا سبق إليه القلم فالكشط أوىل ; لئال يوهم ابلضرب أن له 

 .54أصاًل، وإال فال 
 الفرع الثالث : عالج املكرر الزائد : 

 إذا كان هناك مكرر زائد فقد اختلف يف كيفية عالجه :  
ور  ; ألنه كتب على صواب، فاخلطأ أوىل ابإلبطال، وقيل يبقي أحسنهما صفقيل: يضرب على الثاين مطلقا دون األول 

وأبينهما قراء ، ويضرب على اآلخر، هكذا حكى ابن خالد القولني من غري مراعا  ألوائل السطور وآخرها، وللفصل 
 بني املتضايفني وحنو ذلك.

ى  أثناء السطر، أما إن كاان أول سطر ضرب علوقال القاضي عياض: هذا إذا تساوت الكلمتان يف املنازل أبن كانتا يف
 الثاين أو آخره فعلى األول يضرب صوانً ألوائل السطور وأواخرها عن الطمس،أو الثانية أول  سطر،واألوىل آخر سطر 

 

                                                           
 .111ة ابن الصالح.ص ،ابن الصالح.مقدم100.ص2،السخاوي.فتح املغيث.ج113: 116. ص1تدريب الراوي.جينظر السيوطي.53
 .  170،  عياض .اإلملاع. ص  606،الرامهرمزي. احملدث الفاصل . ص 11،  13. ص2السخاوي .فتح املغيث. جينظر :  54
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آخر فعلى آخر السطر; ألن مراعا  أول السطر أوىل،فإن تكرر املضاف واملضاف إليه،أو املوصوف والصفة وحنوه روعي 
صادهما أبن ال يضرب على املتكرر بينهما، بل على األول يف املضاف واملوصوف،أو اآلخر يف املضاف إليه والصفة؛ألن ات

 ذلك مضطر إليه للفهم،
 55فمراعاته أوىل من مراعا  حتسني الصور  يف اخلط. 
 الفرع الرابع : إصالح اللحن واخلطأ : 

اخلطأ ابلتحريف، أو التصحيف يف الكتاب أو إبقائه كما هو  اختلف احملدثون يف إصالح اللحن يف اإلعراب، أو
وتصحيحه يف هامش الكتاب، ورجح  القاضي عياض نقاًل عن أكثر الشيوخ  إبقاءه كما هو وتصحيحه يف ادهامش 
 أخذاً  مما استقر عليه عملهم، فيكتب الراوي على احلاشية: كذا قال، والصواب كذا؛ لئال جيسر على ذلك من ال حيسن
ويتلسط من ال يعلم ،قال ابن الصالح:" وأما إصالح ذلك وتغيريه يف كتابه وأصله، فالصواب تركه، وتقرير ما وقع يف 
األصل على ما هو عليه، مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا يف احلاشية، فإن ذلك أمجع للمصلحة وأنفى 

 .56للمفسد "
 لتسويد عن الكتاب، وكثرياً ما نرى ما يتومهه كثري من أهلأي: ملا فيه من اجلمع بني األمرين، ونفي ا 
 صواابً ذا وجه صحيح، وإن خفي، واستغرب ال سيما فيما يعدونه خطأ  -ورمبا غريوه  -العلم خطأ  

. ولذلك كان من شأن احلذاق املتقنني إصالح النصوص 57من جهة العربية، وذلك لكثر  لغات العرب وتشعبها
 كما سيأيت بعد يف اصطالحات الكتابة .  58، والتمريضابلتصحيح، والتضبيب

 املبحث الرابع : ضبط النص عند احملدثني :
 اتفق احملدثون على أمهية االعتناء ابلنصوص و اخلطوط  والكتب ضبطاً واتقاانً وعبار   الرامهرمزي 
 . 59والقاض عياض تقتضي وجوب ضبط اخلط الذي يكتبونه أو حيصلونه خبط الغري 
 

                                                           
 .172، عياض. اإلملاع . ص  607. ص ،الرامهرمزي. احملدث الفاصل. ص 1ينظر: السيوطي. تدريب الرواي . ج 55
 .220، 112ابن الصالح .مقدمة ابن الصالح . ص 56
 .31. ص2. دار الكتب العلمية.ج1هـ.فتح الباقي بشرح ألفية العراقي حتقيق: ماهر الفحل.ط1122كراي بن حممداألنصاري .ينظر: ز  57
 . 212يراجع العراقي. التقييد واإليضاح . ص  58
 .12. ص 2.ج ،السخاوي. فتح املغيث12،ابن دقيق العيد . االقرتاح . ص  111اإلملاع . صيراجع : عياض .   59
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 لب االول: النقط والشكل :املط
يقول ابن الصالح :" إن على كتبة احلديث، وطلبته صرف ادهمة إىل ضبط ما يكتبونه، أو حيصلونه خبط الغري من  

مروايهتم على الوجه الذي رووه شكال، ونقطا يؤمن معهما االلتباس، وكثريا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه، وتيقظه، 
إلنسان معرض للنسيان، وأول انس أول الناس، وإعدام املكتوب مينع من استعدامه، وشكله وذلك وخيم العاقبة، فإن ا

 .  60مينع من إشكاله
قال السخاوي: "]فائد [ : ومما ينبه عليه شيئان: أحدمها أنه ينبغي التيقظ ملا يقع من الضبط نقطًا وشكاًل يف خط 

تثىن فإن ذلك مما خيفى، ورمبا ال مييزه احلذاق.. الثاين: قد اساألئمة بغري خطوطهم ولو كان صواابً ، فضال عن غريه ، 
ابن النفيس مما تقدم القرآن الكرمي وقال: إن األوىل جتريده عن اإلعدام واإلعراب ; ألن هذه مجيعها زوائد على املنت، 

 ومبا تقرر يف كون دقة اخلط قد تقتضي االلتباس كان 
   61إيضاحه مما يتم به الضبط" 

 الثاين :ضبط املشكل :املطلب 
ضبط املشكل خاصة هو من املهمات عند احملدثني وقد بني ابن الصالح ذلك، وكيفية رسم ضبط املشكل فقال : " 
ال ينبغي أن يتعىن بتقييد الواضح الذي ال يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: إمنا يشكل ما يشكل ... وحكى غريه 

ا ال يشكل، وذلك ألن املبتدئ، وغري املتبحر يف العلم ال مييز ما يشكل مما عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل، وم
 ال يشكل، وال صواب اإلعراب من خطئه.

من أمساء الناس  بضبط امللتبس -من بني ما يلتبس  -وهذا بيان أمور مفيد  يف ذلك:أحدها: ينبغي أن يكون اعتناؤه 
 ا مبا قبل، وما بعد.أكثر، فإهنا ال تستدرك ابملعىن، وال يستدل عليه

 الثاين: يستحب يف األلفاظ املشكلة أن يكرر ضبطها، أبن يضبطها يف منت الكتاب، مث يكتبها قبالة 
 
 
 

                                                           
 .132ص ابن الصالح .مقدمة ابن الصالح .  60
 .11، 13. ص  2فتح املغيث  السخاوي . 61
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ذلك يف احلاشية مفرد  مضبوطة، فإن ذلك أبلغ يف إابنتها، وأبعد من التباسها، وما ضبطه يف أثناء األسطر رمبا داخله 
ال سيما عند دقة اخلط، وضيق األسطر، وهبذا جرى رسم مجاعة من أهل الضبط نقط غريه وشكله، مما فوقه، وحتته، 

"62 . 
 املطلب الثالث :كيفية ضبط احلروف املهملة : 
كما تضبط احلروف املعدمة ابلنقط كذلك ضبط احملدثون احلروف املهمالت غري املعدمة بعالمة اإلمهال، لتدل على   

 ذلك طرق :عدم إعدامها) يعين عدم نقطها( ودهم يف 
قلب النقط، فتدعل النقط اليت فوق املعدمات حتت ما يشاكلها من املهمالت، فينقط حتت الراء، والصاد،   -1

والطاء، والعني، وحنوها من املهمالت وذكر بعضهم أن النقط اليت حتت السني املهملة تكون مبسوطة صفاً، واليت فوق 
 الشني املعدمة تكون كاألاثيف.

 اإلمهال فوق احلروف املهملة كقالمة الظفر، مضدعة على قفاها.جعل عالمة  -2
جعل حتت احلاء املهملة حاء مفرد  صغري ، وكذا حتت الدال، والطاء، والصاد، والسني، والعني، وسائر احلروف  -2

 املهملة امللتبسة مثل ذلك.
رف ثريون، كعالمة من جيعل فوق احلوهناك من العالمات ما هو موجود يف كثري من الكتب القدمية، وال يفطن له ك

 .63املهمل خطاً صغرياً، وكعالمة من جيعل حتت احلرف املهمل مثل ادهمز  
وقال ابن دقيق العيد :" ورأيت بعض إذا تكررت كلمات أو كلمة يكتب عددها يف احلاشية حبروف اجلمل، ورمبا كتبوا 

 .64ما يدل على الضبط أبلفاظه كاملة دالة عليه" 
 
 
 
 
 

                                                           
 .131، 132ينظر :ابن الصالح . مقدمة ابن الصالح . ص  62
 . 136،  131ينظر :املرجع السابق . ص  63
 .12ابن دقيق العيد. االقرتاح . ص  64
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 بحث اخلامس : قواعد الكتابة واخلط واالصطالحات والرموز عند احملدثني :امل
 املطلب األول : قواعد الكتابة واخلط : 

اعتىن  احملدثون بقواعد الكتابة واخلط، وقد نقل الزركشي عن املاوردي فصاًل مهمًا عن الكتابة، ومن ذلك أنه جيب 
تبه ا: تقومي احلروف على أشكادها املوضوعة دها،والثاين: ضبط ما اشعلى املشتغل ابلعلم واخلط أمرين رئيسني: أحدمه

 .65منها ابلنقط واألشكال املميز  دها
 وذكر احملدثون قواعد أخرى ينبغي مراعاهتا أثناء الكتابة غري ما سبق منها: 

 ولة صحتقيق اخلط وحتسينه وهو: أن مييز كل حرف بصورته املميز  له حبيث ال تشتبه العني املو  - 1 
 ابلفاء أو القاف، واملفصولة ابحلاء أو اخلاء.

 جتنب اخلط الدقيق من غري عذر يقتضيه. -2
جتنب التعليق وهو :خلط احلروف اليت ينبغي تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي  -2

 إظهار بياضه.
 مع بعثر  احلروف وعدم إقامة األسنان.وهو:خفة اليد -بفتح أوله وإسكان اثنيه -جتنب املشق -1
الكتابة ابحلرب أوىل من املداد; ألنه أثبت، ويكون احلرب براقاً جارايً،وال يكون القلم صلباً جداً، وال رخواً جداً وغري  -1

 .66ذلك من تفصيالت عن أدوات النسخ والكتابة بينها اخلطيب البغدادي يف جامعه
اقي سوله،  فيكره له يف مثل )عبد هللا بن فالن( أن يكتب )عبد( يف آخر سطر، والبيكره فصل مضاف أمساء هللا ور  -6

يف أول السطر اآلخر، وهكذا يكره أن يكتب )قال رسول( يف آخر سطر، ويكتب يف أول السطر الذي يليه )هللا صلى 
 .67هللا تعاىل عليه وسلم(، وما أشبه ذلك 

 احملدثني واالختصارات والرموز :املطلب الثاين: اصطالحات الكتابة عند 
 وهو مما يتوقف عليه حسن االنتفاع ابلكتب احلديثية املخطوطة وسالمة األخذ منها:

 

                                                           
. 1م .النكت على مقدمة ابن الصالح. حتقيق:د. زين العابدين بن حممد.ط1113 -هـ 1111هبادر . حممد بن عبد هللا بن الزركشي، ينظر :   65

 . 161. ص 2الرايض: أضواء السلف. ج
 .262: 212. ص 1، اخلطيب البغدادي.اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع.ج11: 11. ص : 2ينظر:السخاوي.فتح املغيث. ج66
 . 71: 12.ص  2.يراحع: السخاوي.فتح املغيث. ففيه تفصيل وأتصيل:ج 110: 132الصالح : ص مقدمة ابن ابن الصالح. ينظر: 67
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 الفرع األول : حكم االصطالح والرمز عند احملدثني  :  
يف كتابه بني  عأواًل: قالوا :ال ينبغي أن يصطلح مع نفسه يف كتابه مبا ال يفهمه غريه، فيوقعه يف حري ، كفعل من جيم 

يف أول كتابه،  -رواايت خمتلفة، ويرمز إىل رواية كل راو حبرف واحد من امسه، أو حرفني، وما أشبه ذلك. اثنياً: إن بني 
 مراده بتلك العالمات والرموز، فال أبس، ومع ذلك فاألوىل أن -أو آخره 

 .68 يقتصر على العالمة ببعضه يتدنب الرمز، ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله خمتصراً، وال 
 . 69اثلثاً:  جيتنب أن يرمز للصال  على النيب صلى هللا عليه وسلم ب) ص( أو ) صلعم(

 الفرع الثاين :من أهم اصطالحات احملدثني ورموزهم :
ستحب . وا 70الدارات : مجع دار  وهي حلقة منفرجة أو مطبقة للفصل هبا بني احلديثني ومتييز أحدمها عن اآلخر – 1

اخلطيب أن تكون الدارات غفاًل، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط يف الدار  اليت تليه نقطة، أو خيط يف 
 وسطها خطاً. قال: وقد كان بعض أهل العلم ال يعتد من مساعه إال 

 .  71مبا كان  كذلك، أو يف معناه
 ا لعله يكون آبخره من إيضاح لغريبقال السخاوي :" ومقتضاه استحباهبا أيضاً بني احلديث وبني م

وشرح ملعىن وحنو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب اإلدراج من ابب أوىل... ومنهم من ال يقتصر 
 . 72عليها بل يرتك بقية السطر بياضاً، وكذا يفعل يف الرتاجم ورءوس املسائل، وما أنفع ذلك"

 ، سناد : غلب على كتبة احلديث االقتصار يف اخلط على الرمز يف حدثنا وأخربانالرمز لأللفاظ اليت تتكرر يف اإل -2
لتكررها وشاع ذلك حبيث ال  يلتبس)فيكتبون من حدثنا الثاء والنون واأللف) ثنا( وحيذفون احلاء والدال، وقد حتذف 

 بل النون وإنال حتسن زايد  الباء قالثاء أيضا ويقتصر على الضمري)ان(.و يكتبون من أخربان )أان( أي ادهمز  والضمري و 
 
 

                                                           
 . 136ينظر : ابن الصالح . مقدمة ابن الصالح .  68
 .72. ص2السخاوي .فتح املغيث . ج 69
 . 62. ص 2ينظر: املرجع السابق  .ج  70
 .227.  ص 1اخلطيب البغدادي . اجلامع ألخالق الراوي . جينظر:   71
 .  62. ص2السخاوي .فتح املغيث . ج72
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فعله البيهقي وغريه، لئال تلتبس برمز حدثنا، وقد تزاد راء بعد األلف قبل النون أو خاء كما وجد يف خط املغاربة و  
 .73قد تزاد دال أول رمز حدثنا) دثنا ( وحيذف احلاء فقط 

 وضع " ح " بني األسانيد : يف كل من احلديث أو الكتاب أو حنومها مما يرومون اجلمع بني إسناديه  -2
أو أسانيده، عند انتقال من سند لغريه " ح " ابلقصر مهملة مفرد ، وهي يف كتب املتأخرين أكثر، ويف صحيح مسلم 

 .74ا، وميرأكثر منها يف البخاري، واملختار أنه يقول عند الوصول إليها: ح
 اصطالحات احملدثني يف إصالح اخلطأ أو التنبيه على عدمه :

التصحيح : هو كتابة "صح" على الكالم، أو عنده، وذلك إذا كان الكالم صحيحًا رواية ومعىن غري أنه عرضة  -1
 للشك أو اخلالف، فيكتب عليه "صح" ليعرف أنه مل يغفل عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه.

تضبيب: ويسمى أيضا التمريض، وجيعل على الكالم الذي صح وروده كذلك من جهة النقل غري أنه فاسد لفظاً ال -1
أو معىن، أو ضعيف، أو انقص، مثل أن يكون غري جائز من حيث العربيةأو يكون شاذاً وما أشبه ذلك. فيمد على 

التنبه  ا كيال يظن ضرابً وصورته هكذا صـ. وينبغيمثل هذا الكالم خط أوله مثل الصاد، وال يلزق ابلكلمة املعلم عليه
إىل أن بعض النسخ استعمل فيها عالمة التصحيح خمتصر  على احلرف األول،وقد يشتبه ابلضبة، فال بد يف ذلك من 

 .75التيقظ،والفطنة من خري ما أوتيه اإلنسان
 . 76البحثالتخريج واللحق، والضرب،وضبط احلروف املهملة: سبق ذكره يف - 3،  7،  6

 املبحث السادس:  صناعة احلواشي عند احملدثني :
 املطلب األول : املقصود ابحلاشية وما ينبغي فيها : 

 املقصود ابحلاشية :جانيب الصفحة ال أسفلها، واحلواشي يف الكتب احلديثية تقوم مقام ادهوامش يف فن
 
 

                                                           
 .211، 213العراقي . التقييد وااليضاح. ص  ،111. ص 1ينظر:السيوطي. تدريب الراوي . ج 73
 .  121. ص 1، السيوطي. تدريب الراوي . ج111. ص  2ينظر: السخاوي. فتح املغيث . ج 74
،يراجع السخاوي .فتح 227، 126. دمشق .سورية :دار الفكر. ص 2احلديث. طم .منهج النقد يف علوم 1117-هـ 1113نور الدين حممد عرت.  75

 .16: 12. ص 2املغيث . ج
 من  البحث .  04،  00،  01ينظر ص  76
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التحقيق املعاصر،واحملدثون يقتصرون يف احلواشي على الفوائد املهمة اليت الغىن عنها، وال يثقلونه بنقل املسائل غري  
 .77املهمة، وهو مقصود فن التحقيق اجليد

 زقال العلموي :" وال ينبغي أن يكتب إال الفوائد املهمة املتعلقة بذلك الكتاب واحملل مثل تنبيه على إشكال أو احرتا
 .78أو رمز أو خطأ وحنو ذلك، وال يسوده بنقل املسائل والفروع الغريبة، وال يكثر احلواشي كثر  يظلم منها الكتاب"

: أهنا  أتخذ حكم وجاد  الكتاب، قال السخاوي :"  ويلتحق بذلك ما  املطلب الثاين :حكم النقل من احلواشي
ي فإن كان خبط معروف ; فال أبس بنقلها وعزوها إىل من هيوجد حبواشي الكتب من الفوائد والتقييدات وحنو ذلك، 

له، وإال فال جيوز اعتمادها إال لعامل متقن، ورمبا تكون تلك احلواشي خبط شخص وليست له، أو بعضها له وبعضها 
 .79لغريه فيشتبه ذلك على انقله "

 املطلب الثالث : طرق احملدثني يف احلواشي : 
ج على احلواشي  أجوده أن خيرج من موضعه حىت يلحق به طرف احلرف املبتدأ به من قال الرامهرمزي :"التخري  -1

 .80الكلمة الساقطة يف احلاشية، ويكتب يف الطرف الثاين حرف واحد مما يتصل به يف الدفرت، ليدل أن الكالم قد انتظم"
حنو أو اختالف رواية، أو نسخة، و إذا كان ما خيرج يف احلاشية مما ليس من األصل من شرح، أو تنبيه على غلط،  -2

ذلك، فذهب القاضي عياض  إىل أنه ال خيرج لذلك خط ختريج، لئال يدخل اللبس، وحيسب من األصل، وأنه ال خيرج 
إال ملا هو من نفس األصل إمنا جيعل على احلرف املقصود بذلك التخريج عالمة كالضبة، أو التصحيح إيذاانً به.واختار 

ج خط يقع على نفس الكلمة اليت من أجلها خرج املخرج يف احلاشية،وختريج اللحق يقع بني ابن الصالح أن خير 
 .81الكلمتني اللتني بينهما سقط الساقط

 كثري من العلماء جيعلون للتعليق يف احلاشية عالمة على هيئة احلاء اليت يف أول الكلمة متصال خبط-2
 
 

                                                           
 . 1،6م. ضبط النص والتعليق عليه.مؤسسة الرسالة.ص1132،بشار عواد. 21، 11صالح الدين املندد.قواعد حتقيق املخطوطات.ص77
م .العقد التليد يف اختصار الدر النضيد = املعيد يف أدب املفيد واملستفيد. بن إمساعيل 2001ه/1121ط بن موسى بن حممد . العلموي ، عبد الباس 78

 .266، 261. مكتبة الثقافة الدينية . ص 1.حتقيق: الدكتور/ مروان العطية. ط
 .21ص   2السخاوي . فتح املغيث .ج 79
 . 606احملدث الفاصل . صالرامهرمزي . 80
 . 116ينظر: ابن الصالج .مقدمة ابن الصالح. ص   81
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  82عليه نقط كالشني هكذا حشـ. 
قيق املخطوطات عند احملدثني نسخة اإلمام شرف الدين اليونيين  لصحيح اإلمام البخاري منوذجاً تطبيق قواعد حت

: 
 ه(من 216ه(  للدامع الصحيح" صحيح البخاري " املتوىف ) 701تعد نسخة احلافظ اليونيين  املتوىف)

الح النسخ واملقابالت وضبط، وإص أفضل النسخ وأدقها وأكثرها حتقيقاً ومقابلة فهي تعد منوذجاً حيتذى به يف حتقيق،
بينها، ودهي من أكرب األدلة على معرفة وتطبيق، وحتري علماء احلديث لقواعد حتقيق املخطوطات قبل سبعة قرون ويزيد، 

رمحه هللا تعاىل بضبط رواية اجلامع الصحيح،  83فقد اعتىن احلافظ شرف الدين علّي بن حممد بن أيب احلسني اليونيين
املوقوف أبصل مسموع على احلافظ أيب ذر ادهروي، وأبصل مسموع على األصيلي، وأبصل احلافظ أيب وقابل أصله 

القاسم بن عساكر، وأبصل مسموع على أيب الوقت حبضر  اإلمام مجال الدين بن مالك بدمشق سنة ست وسبعني 
اإلشار  إىل  ستعان ابلرموز يفوستمائة، وقد ابلغ يف ضبط ألفاظ الصحيح جامعًا فيه الرواايت اليت ذكرت، وقد ا

اختالف النسخ، ووضع بعض حروف ادهداء كعالمات على خالف الروا  املختلفني، وبذلك ضبط رواايهتم مجتمعة 
أبخصر طريق، وحرر ألفاظ الكتاب على حنو ما هو اثبت عند أصحاب األصول األربعة اليت قابل عليها أصله، ولقد 

 مع ملزيد اعتنائه وضبصه، ومقابلته على األصول املذكور  وكثر  ممارسته له، حىت أنعّول الناس عليه يف رواايت اجلا
احلافظ مشس الدين الذهيب حكى عنه أنه قابله يف سنة واحد  إحدى عشر  مر ،و كان ابن مالك ملا حضر عند املقابلة 

فإن أجاب أبنه  يونيين هل الرواية فيه كذلك،املذكور  إذا مّر من األلفاظ يرتاءى أنه خمالف لقوانني العربية قال للشرف ال
 .84منها شرع ابن مالك يف توجيهها حسب إمكانه، ومن مث وضع كتابه املسمى بشواهد التوضيح

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وبعد : اخلامتة :
حدِّثني قد أصلوا ووضعوا

ُ
 القواعد فقد كشف لنا البحث بعد التطواف مع الكتب احلدِّيثية أن امل

 
 

                                                           
 . 226نور الدين عرت . منهج النقد . ص  82
،الذهيب ، حممد بن أمحد بن عثمان. 120.بريوت:دار الكتب العلمية .ص  1.طبقات احلفاظ.ط 1102يراجع :السيوطي ، عبد الرمحن بن أيب بكر.  83

 . 161.الطائف : مكتبة الصديق. ص 1حممد احلبيب.طه. املعدم املختص ابحملدثني .حتقيق: د.  1103
 .10.ص 11.مصر: املطبعة الكربى األمريية.ج 7.إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .ط1222ينظر: القسطالين،أمحد بن حممد.  84
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األساسية ألصول حتقيق  املخطوطات، وكثري من مكمالته مبعناه املعاصر،وأن دهم السبق يف أتسيس أصول وقواعد علم  
املخطوطات، وأن معرفة هذه القواعد ودراستها عندهم اليستغىن عنه ملن رام حتقيق الرتاث اإلسالمي خاصة املخطوطات 

 وصل إليها البحث:  احلديثية منه، ومن أهم النتائج اليت
وصحابته عند كتابتهم وتدوينهم للقرآن  إن أصول حتقيق املخطوطات قد طبقها  املسلمون منذ عصر النيب  -1

 الكرمي والسنة النبوية .
تدوين وتقعيد أصول حتقيق املخطوطات مت مع تصنيف احملدثني لعلوم احلديث يف القرن الرابع ادهدري، وهو جزء  -2

 من مباحث علوم احلديث املتنوعة . 
أصول حتقيق املخطوطات اليت قام احملدثون بتقعيدها هي: التحقق من صحة خط الكتاب ونسبته إىل صاحبه،  -2

تماد النسخة األم عند اختالف النسخ، واملقابلة بنفسه أو مع غريه ،إصالح النص الناقص،وعالج املقابلة بني النسخ، واع
 اخلطأ ، وضبط النص،وتقرير قواعد للكتابة والرموز وكيفية احلواشي . 

اعتىن  احملدثون اعتناء كبريًا ابلتحقق من صحة خط الكتاب، ونسبته إىل صاحبه، وجعلوا ذلك شرطًا لصحة  -1 
اية ابلوجاد ، كما أوجبوا التوثق من ذلك عند النقل من كتب العلم واحلواشي،كما أوجبوا على احملدث ضبط كتابه، الرو 

 وصيانته من التغيري، والتأكد من اخلط .
احملدثون يوجبون املقابلة بني النسخ وعرضها، وال يعتدون بنسخة مل تقابل أبصلها، أو فرع مقابل أبصله، وهذا نظري -1

 النسخ، وحتديد النسخة اليت حتصل هبا املقابلة . درجات
احملدثون يقررون اعتماد النسخة األم عند اختالف النسخ، مث يعتىن بضبط النسخ األخرى، وبيان ما وقع التخالف  -6

 فيه من زايد  أونقص أو إبدال أو حنوه يف احلاشية، مع كتابة اسم صاحبها أو الرمز له.   
  كيفية املقابلة بنفسه، أو بغريه املوثوق بضبطه،ورجح بعضهم التفصيل.اختلف احملدثون يف  -7
 نص احملدثون على طرق إصالح النص يف حاالت النقص ، أوالزايد  ،أو التكرار، أو اخلطأ . -3
 أكد احملدثون على أمهية ضبط النص واخلط الذي يكتبون به، أو حيصلونه من الغري،خاصة املشكل،   -1

 املهملة ودهم يف ذلك طرق معروفة .واحلروف 
 اعتىن احملدثون بقواعد الكتابة، وقرروا جتنب االختصار والرمز إال مع البيان. -10
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عرف احملدثون صناعة احلواشي، وهي تقوم مقام ادهوامش يف فن التحقيق املعاصر،واحملدثون يقتصرون يف احلواشي  – 11
 على الفوائد املهمة اليت الغىن عنها .

 من أهم التوصيات :و 
حث من يتصدى لتحقيق املخطوطات من غري املتخصصني يف علم احلديث على دراسة قواعد احملدثني،  -1

 واصطالحاهتم، ورموزهم قبل عملهم يف فن التحقيق خاصة إذا كان املخطوط حديثياً .
غلني بتحقيق ية خاصة املشتأن  تشكل جلنة من املتخصصني يف علم احلديث وغريهم من أهل التخصصات الشرع  -2

الرتاث؛ لوضع منهج موحد لتحقيق كتب الرتاث اإلسالمي، وعمل معدم شامل ملصطالحات ورموز العلوم الشرعية، 
 واالستفاد  من قواعد احملدثني يف فن حتقيق املخطوط . 

 املراجع واملصادر :
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