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 مقدمة:

 رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:احلمد هلل  

العلم وليد البحث، والبحث تنقيب مستمر عن املعرفة بطريقة علمية، وهو من أهم دعامات العلم، ومن أركان فإن  
العلمية، فالبحث هو شعار احلياة    اليت تصنع احلضارة والرفاهية اإلنسانية.املتجددة،  بناء احلضارة 

احلياة، ولكن مع هناي مؤثرا  يف  دورا   العلمي  للبحث  يكن  مل  املاضي  ة القرن التاسع عشر، وازدايد أعداد البشر،                                                              يف 
للبحث أتثريا  ابلغا  يف مواجهة املشاكل وحلها، لتحقيق النجاح يف شىت ميادين احلياة وإسعاد البشر، فأولت                                                                                                    أصبح 

للتقدم، وأجزلت العطاء يف سبيل تطويره للبحث العلمي، ابعتباره الركيزة األساسية   .1الدول املتقدمة رعاية فائقة 

 الكتب  من  العشرات  الفن  هذا  يف  كتبت وقد  ،بذاتهقائم    علم  تقنياته  على  والتمرس  العلمي  البحث  نهجمو 
 الغرب  سبقوا  قد  املسلمني  أن  والواقع  الغرب،  من  جاءان  العلم  هذا  أن  يظنون  الباحثني  وأغلب  ،واألحباث  والرسائل

   .والفكري  العلمي  االزدهار فرتة يف  سيما وال البحث  يف علمية  طرق  انتهاج إىل

 فاجتذب  العلوم،  يف  الفتوحات  من  الكثري  قدموا  املسلمني  إن":  احلضارة  يف  العرب  مآثر"  كتابه  يف  (الندو  رام)  قال
 لنقل  مؤسسات  وأنشئوا  األصقاع،  مجيع  من  واألدب  الفن  ورجال  والنظر  البحث  وأهل  واحلكماء  العلماء  ذلك
 .2"الكبري  واجلامع العلم، دار  احلكمة، دار  احلكمة، بيت"  الشعوب  علوم

 

  م: املقدمة 1992انظر: البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، حممد الصاوي حممد مبارك، الطبعة األوىل، املكتبة األكادميية    -1
 ز.  صفحة:

-الفكر دار-لبنان-بريوت-املعاصر الفكر دويدري، دار وحيد العملية، رجاء  وممارسته  النظرية  أساسياته  العلمي  البحث  - 2
 .1/39م:2000  -هـ  1421  األوىل:  دمشق، الطبعة
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 هو؛  العليا  والدراسات  ،(ليسانس)  اإلجازة  اجلامعية  املراحل  لطالب  املادة  هذه  تدريس  من  اهلدف   أصبح  وقد
 الصحيح  التوجيه  وتوجيههم  ،منهجيني  وابحثني  أساتذة  ليصبحوا  يؤهلهم         علميا           تربواي            إعدادا    الطالب  إعداد

 أو  املدرسني  ختريج  هو  ليس  اجلامعي  للتعليم  األساسي  اهلدف   ألن  ؛األكادميية  العلمية  والدراسات  للبحوث  ليتفرغوا
 من يقدمونه مبا اإلنسانية، املعرفة إلثراء  العلمية  الوسائل  ميتلكون  أكادمييني  ابحثني  ختريج  هو  وإمنا  وحسب،  املهنيني

: مثل  امليدان  هذا  يف  الباحث  عدة  هي  اليت  السامية  ابألخالق  ويتحلون  ختصصهم،  جماالت  يف  جادة  مشاركات
 .وحده العلم  لطلب  واإلخالص  والصدق،  واألمانة،  واملثابرة،  الصرب،

 :البحث  أمهية

 العلمية  اجلودة  من  عالية  درجة  إىل  للوصول  الباحث  يتعبها  علمية  وخطوات  حمددات  عن  عبارة  العلمي  البحث
 أن  إىل  اإلشارة  وجتدر           منهجيا ،  خطأ  متثل  علمي  بشكل  بتطبيقها  الباحث  يقوم  ال  خطوة  وأي  أطروحته،  أو  لبحثه
 .جوهرية  منهجية  وأخطاء  صغرية  منهجية  أخطاء  هناك

 تنفيذ  يف  عليها  ويعتمدون  سابقة  ودراسات  حبوث  إىل  دراستهم  أو  حبوثهم  تنفيذ  عند  يرجعون  الباحثني  فبعض
 خاطئ، بعمل يقومون فهم  وبذا  العلمية،  صحتها  من  التأكد  دون  سابقة  منهجية  على  يعتمدون  أهنم  أي  هتم،ادراس

 .العلمي  البحث  أبخطاء  يعرف  ما  أوجد العلمية  والدراسات  البحوث  من كثري  يف ذلك  وتكرار

 على        تؤث  ر ال وحىت  والزلل،  اخللل  من  الباحث  جينب  كونه  العلمي  البحث  يف  األخطاء  هذه  معرفة  أمهية  أتيتمن هنا  
 .األخطاء  هذه  على  األضواء  إلقاء  من     بد  ال  كان  النتائج؛  صدق

 اجلهود السابقة:

ذكر  مل أجد من أفردلكن ، مقال  كتابةسواء بتأليف كتاب أو  البحث العلمي،  ميدان  عن    كتبكثري من الباحثني  

ذكر  ، و مستقل  بتأليف األخطاء   منهم من  الباحثني من مزالق  األخطاءقلة  بعض  فيه  يقع  ، موجز  مقال  ضمن  وما 

 هذه اجلهود:من  
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              أوال : الكتب:

الطبعة  -1 للرتاث،  األزهرية  املكتبة  الطويل،  رزق  السيد  الرتاث،  وحتقيق  العلمي  البحث  أصول  يف  مقدمة 

 الثانية )د.ت(.

رجاء وحيد   -2 العملية،  النظرية وممارسته  أساسياته  العلمي  املعاصرالبحث  الفكر  دار  -بريوت-دويدري، 

 م.2000 -هـ 1421دمشق، الطبعة: األوىل -دار الفكر-لبنان

األكادميية  -3 املكتبة  األوىل،  الطبعة  مبارك،  حممد  الصاوي  حممد  وطريقة كتابته،  أسسه  العلمي  البحث 

 م.1992

 اخلطيب، مؤسسة حملات يف املكتبة والبحث واملصادر، حممد عجاج بن حممد متيم بن صاحل بن عبد هللا -4

 م.2001 -هـ  1422الرسالة، الطبعة التاسعة عشر 

الطبعة األوىل الفضلي  اهلادي عبد. د الرتاث،  حتقيق -5  هـ.1402-م 1982، مكتبة العلم، جدة، 

القاهرة،    العريبحتقيق الرتاث  -6  .م1993منهجه وتطوره، دكتور عبد اجمليد دايب، دار املعارف، 

دراسات   -7 أدبية  نقدية يف يف الرتاث العريب حول حتقيق الرتاث، عبد السالم حممد هارون، مكتبة قطوف 

 م.1988هـ  1409السنة ابلقاهرة، الطبعة األوىل  

                اثنيا : املقاالت:

 .خضر إبراهيم  أمحد.  د البحثية،  خططهم  إعداد  عند  الباحثون فيها  يقع       خطأ   عشرون -8

 .الضحيان  ضحيان بن  سعود  األخطاء،  منهجية أم  املنهجية  األخطاء -9

 .األصقة عبدهللا  موضي. د  الباحثني، عند  شائعة  أخطاء  -10

 .الرؤوف  عبد حممد.  د  العليا،  الدراسات  ابحثوا  فيها يقع  شائعة  أخطاء -11
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املقاالت هذه  أن  )اإلنرتنت(  إال  على  تفي ابلغرض يف هذا اجملال، ورغم ذلك فإينو   ،           موجزة جدا    املنشورة   ال 

 البحث.  هذا يثمر  مل  جهود السابقني  ولوال  ،      مجيعا   هذه اجلهود  من  استفدت

 خطة البحث:

آدم خط  كل  وملا كان   أحببت              ابن  املخطوطات،  العلمي وحتقيق  البحث  أن أكتب هذا البحث                                                      اء، حىت يف كتابة 

العلمي وحتقللمؤمتر   البحث  أخطاء  على  "أضواء   العلمية  البحوث  يف  األخطاء  هذه  ألن  ،يق املخطوطات"بعنوان: 

املخطوطات    يف  شرعت  لذا  طاقة،  من  بوسعهم  ما  يبذلون  أهنم  رغم  الباحثني  جهود  قيمة  من  ل     تقل    ما  عادةوحتقيق 

هذه  البحث  فجاء  ،  ثغرة  به     د      أس    أن  عسى  تعاىل،  هللا  على         متوكال    البحث  هذا  اجناز الشكل   املقدمةبعد  على 

 التايل:

 وفيه مبحثان:  الفصل األول:

األول: )املفردات  تعريف   املبحث                 لغة واصطالحا .  (العلمي البحث  أخطاء: 

 أضواء على أخطاء البحث العلمي.  الثاين:  املبحث

 وفيه مبحثان:  الفصل الثاين:

األول:  .         واصطالحا   لغة(  املخطوطات  حتقيق)  فرداتم  تعريف   املبحث 

الثاين:  .املخطوطات  حتقيق  أخطاء  على  أضواء  املبحث 

 .والتوصيات  النتائج أهم وتشمل  اخلامتة

أسأل التوفيق والسداد.  وهللا تعاىل 

 د. حممد حممود كالو

أدايمان    تركيا -جامعة 
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 الفصل األول

 وفيه مبحثان:

األول:   لغةأخطاء البحث العلمي)  املفردات: تعريفاملبحث   ): 

خ ط أ، واخل ط أ    :أخطاءكلمة   -         لغوي ،         كتايب ،          إمالئي ،  وخطأ  الصواب،  عكس         تعم د،  بغري  ذنب  ارتكاب:                     مجع 

 .      تعم د غري عن  قتل قصد،  فيه  لإلنسان ليس  ما:  اخلطأ  القتل، و           اخل  ط أ "          أ م يت         ع ن           "ر ف ع    ويف احلديث:          مطبعي ،

أ(  قال ابن منظور يف لسان العرب           و ل ي س  }: التنزيل ويف أخطأ، وقد. الصواب ضد:   واخلطاء  اخلطأ  : "مادة )خ ط 

 وقرئ  اخلطأ،  ميد  وقد...  غلطتم  أو  عثرت  معىن  يف  ألنه  ابلباء؛  اه    عد [  5]األحزاب:  {     ب ه               أ خ ط أ ت           ف يم ا          ج ن اح               ع ل ي ك م  

 وبعضهم  أخطيت،  تقل  وال  مبعىن،  وختطأ  وأخطأ.  [92]النساء:    {       خ ط أ              م ؤ م ن ا          قـ ت ل          و م ن  }:  تعاىل  قوله  هبما

 ."يقوله

")ب ح ث(  منظور  ابن  يقول  كما  اللغة  يف:  البحثكلمة  و    -  أن  والبحث  الرتاب  يف  الشيء  طلبك  البحث: 

 النسبة  إثبات  هو:           واصطالحا    والتفتيش،  التفحص  هو:  لغة  البحث"  :اجلرجاين  وعند  ،"وتستخرب  شيء  عن  تسأل

ومنه قول هللا التقصي،  و هي مصدر مبعىن الطلب  فالبحث    ،1"االستدالل  بطريق  الشيئني  بني  سلبيةال  أو  جيابيةاإل

 .[31املائدة:  ]  ُّجكمق حق  مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظٱ ُّٱتعاىل:  

اجلهد ونتيجته"هو  والبحث هذا  به، ومثرة  تتصل  اليت  املسائل  ومجع  ما،  موضوع  يف  اجلهد  "بذل  أي:2:   تتبع  ، 

تعين: القانون أو ، و ما  غاية  إىل  الوصول  بغية  سربها  مث  معلوماته  ومجع  مظانه،  يف  ما  موضوع البحث  منهج  كلمة 

 .املبدأ أو القاعدة اليت حتكم أي حماولة للدراسة العلمية ويف أي جمال

 

لبنان، – بريوت العلمية الكتب هـ(، دار816: املتوىف) اجلرجاين  الشريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  التعريفات، علي  كتاب  -1
 .42م:1983-  هـ1403  الطبعة األوىل

 الدعوة، مادة: ب ح ث. دار  وغريه(،  مصطفى  ابلقاهرة، )إبراهيم  العربية  اللغة  الوسيط، جممع  املعجم  -2
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العلم, وهالعلميأما كلمة  - إىل  منسوبة  فهي كلمة  املعرفة, والدراية،   1"للواقع  املطابق  اجلازم  االعتقاد"  و::  مبعىن 

 .[112الشعراء:  ]  ُّ  حم جم يل  ىل مل خل ٱ ُّٱومنه قوله تعاىل:    ،وإدراك احلقائق

 .سيتصل هبا, بقصد إذاعتها بني الناوالعلم يعين اإلحاطة واإلملام ابألشياء، واملعرفة بكل ما   

 البحث العلمي يف االصطالح:

املادة   البحث العلمي ابختالف  الكاتب والباحث، منها:ختتلف تعاريف   املراد حبثها أو ابختالف 

عر   -1 العلمي كما  اإلجنليزي )بيكون( أبنه: " فن التنظيم الصحيح لسلسة من األفكار                      البحث  العامل  فه 

أالعديدة، إما من أجل الكشف عن احلقيقة  .2جل الربهنة عليها"، حني نكون جاهلني هبا، وإما من 

عر   -2 أبنه:           أو كما  دالني(  )فان  تؤرق   فه  اليت  للمشكالت  إىل حلول  للتوصل  الناقدة  الدقيقة  "احملاولة 

 .3              اإلنسان وحتري ه"

أبنه   -3 القول:   إىل  الناجتة  املعلومات  إضافة  أجل  من  موضوع  أي  ملادة  املنظم  والتقصي  الفحص"وميكن 

 .4"اإلنسانية  املعرفة

البحوث وجماالهتا  أنواع  خيتلف ابختالف  العلمي  البحث  القول أبن  ميكن  التعاريف  هذه  على  وبناء 

التأكيد  وأهدافها ووسائلها   الباحث  فعلى  هدف على نوعية البحث اجليد وخصائصه، ألن  وأدواهتا، 

والفائدة، ومن نتيجة البحث خير ج التعريف.  هو  البحث                                                               احلصول على املعلومات 

 

 

 العلماء من مجاعة وصححه هـ(، ضبطه816:  املتوىف)  اجلرجاين  الشريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  التعريفات، علي  كتاب  -1
 .155م:  1983-  هـ1403  األوىل:  لبنان، الطبعة  –  بريوت  العلمية  الكتب  دار  إبشراف

 .32م:  1974وسائل وأساليب االتصال يف اجملاالت االجتماعية، زيدان عبد الباقي، األجنلو املصرية،    -2
 .9املصرية:    مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، ديوبولد. ب. فان دالني، القاهرة، مكتبة األجنلو  -3
 الرسالة، الطبعة  اخلطيب، مؤسسة  هللا  عبد  بن  صاحل  بن  متيم  حممد  بن  عجاج  حممد  واملصادر،  والبحث  املكتبة  يف  حملات  -4

 .100م:  2001  - هـ  1422  عشر  التاسعة
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الثاين:    :العلمي  البحث  أخطاء  على أضواءاملبحث 

واخلطة: -1 املنهج  بني  كما يف   واملنهاج  الواضح،  املستقيم  الطريق  :لغةوهو    النهج  من  املنهج  التفريق 
)ن ه ج(:" الوسيط   "،سبله  أيسر  يف  احلق  إىل  البني  الطريق  هو  واملنهج  املرسومة،  اخلطة  هواملعجم 

ر ع ة             م ن ك م              ج ع ل ن ا          ل ك ل   }  الكرمي  القرآن  يف  وردت  وقد ]              و م نـ ه اج ا           ش  طريق فاملنهج    [48:املائدة{  هو 
أما   املناسبة،  املادة  اختيار  العلمية، وكيفية  املادة  هذه  معاجلة  العلمية، وكيفية  املادة  مع   خطةتعامله 

 الصورة،  تلك  جوانب  من         جانبا    يكمل  فيها  عنصر  كل  عنه،  متكاملة  وصورة  هيكلة  هي"ف  :البحث
على عنوان البحث واملقدمة حتتوي    أن  من  بد  فال  اخلطط  اختلفت  ومهما  1"عامة  خطة  حبث  ولكل

 له، كاملة  خلطة  ومنطلقا  للبحث،  أولية  خطة  ذاهتا  حبد  العناصر  هذه  تشكلومنت البحث واملصادر،  
 البحث،  قيمة  من  يزيد  وتبديل  لتغيري  تتعرض  ما         وكثريا    البدء،  منذ  وافية  كافية  اخلطة  تكون  ال  وقد

، ومن اخلطأ "اعتقاد بعض الباحثني أن النهائية  واخلطة  األولية  اخلطة  بني  منيز  هلذا  أمهيته،  ويضاعف 
سابقة"    .2                                                      اخلطة ال تتطلب كما  من املعرفة العلمية، أو دراسات 

واملراجع: -2 املصادر  بني  الكتب القدمية، أو الكتب األساسية يف   التفريق  على  تطلق  عادة  فاملصادر 
على و   فنها وابهبا، العلوم  علم من  يبحث يف  "هو كل كتاب  الشمول والتعمقأو  حبيث يصبح   جه 

مثل   عنه،  االستغناء  العلم  ذلك  يف  لباحث  ميكن  ال  للبخاري                                                  أصال   الصحيح  صحيح اجلامع  أو 
 .3مسلم"

وكتاب  متام  أيب  فديوان  الشعراء،  هؤالء  حياة  يدرس  ملن  مصادر  هي  وآاثرهم  الشعراء  ودواوين 
أيب   متام.احلماسة أليب متام هي مصادر ملن يدرس حياة 

مؤلفيها. يدرس حياة                                                                     وآاثر املؤلف ككتب الفقه وأصوله هي أيضا  مصادر ملن 
مصدر اثنوي أو كتاب يساعد يف إكمال معلومات الباحث والتثبت من بعض النقاط، أما املراجع ف 

اجلدلوامل تقبل  حيتويها  اليت  و علومات  ال ،  مرجع  فهو  األصول  احلديثة، كجامع  الكتب  على  تطلق 

 

 .407دويدري:   وحيد  العملية، رجاء  وممارسته  النظرية  أساسياته  العلمي  البحث  - 1
األخطاء، أ.د. سعود بن ضحيان الضحيان، ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى العلمي األول، األخطاء املنهجية أم منهجية    - 2

 .3م:  2011هـ    1332جامعة انيف العربية للعلوم األمنية  
 املصادر واملراجع، الدكتور حممد هشام النعسان، حبث منشور يف موقع أرض احلضارات على الرابط التايل:  - 3

http://www.landcivi.com/new_page_45.htm 

http://www.landcivi.com/new_page_45.htm
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ألنه ومتنوعة  مصدر  متعددة  مصادر  من  الصحاح   امهوغري ومسلم  البخاري  ك  مأخوذ  من كتب 
وتفسريه،  يف كتاب،  وحمموعة وتوضيحه  النص  فهم  على  يساعد   من  أخص  املصدرإذن    فاملرجع 

إحالةولذلك    ،املرجع جيوز  فال ينبغي يف   توفر  مع  احلديثة  الكتب  على  الرتاجم  ال  القدمية،  املصادر 
للزركلي مع وجود اإلصابة يف  الصحابة  متييز                                                                       ترمجة الصحايب مثال  أن حتيل القارئ على كتاب األعالم 

 .  العسقالين  البن حجر
غري كتابه -3 من  املؤلف  عن  بعض  النقل  بني الباحثني  :  متوفر  النص  نصا  من مرجع ومصدر                                        ينقل 

للجاحظ  يديه نصا   ينقل  نقله                          ، كمن  قد  معاصر  ، فعلى      مثال  (  والتبيني  البيان)  كتاب  منمن كتاب 
ال يكتفي بنقل النص من كت أن  قد يكون اب اثنوي غري كتاب اجلاحظ نفسه، ألن النص  الباحث 

نسبته للجاحظ.                                           حمرفا  أو ملخصا  أو غري صحيح 
)األنرتنت(: -4 العنكبوتية  الشبكة  إىل  جيوز    العزو  مصورا  ال  الكتاب  إذا كان  إال  النت  إىل                                         العزو 

    ط                  هناك أحياان  سق  وأمثاله حيتاج إىل تدقيق وحتقيق، وقد يكون   (الوورد)، فربانمج       مثال     pdfبصيغة  
إذا مل جيد أما  إليه  (النت)إال    الباحث  لبعض صفحات الكتاب،  ؛ فعليه أن يعزو إىل                    مرجعا  واطمأن 

كمو   ينبغيلكن  و ،  املوقع املوثقة،  املواقع  خيتار  املعروفنيأن  والعلماء  اجلامعات  من اقع  فكثريا    ،            
بكثافة،   النت  على  منشورة  وهي  موثوقة،  غري  مثال   الطبية  ذلك وال   يتقيفالباحث  أما                                                               املعلومات 

ليل.  يكون كحاطب 
املوثقة:  -5 برامج غري  موثقة تدرج اآلايت    التحذير من  غري  برامج  فيقع   ؛القرآنية دون تشكيلهناك 

غري املضبوط، وهذا ابب واسع لتحريف القرآن الكرمي، فينبغي على املؤسسات قبل  اللفظ  اخلطأ يف 
النيب صلى هللا عليه ، و والتدقيق عرضه على املختصني للضبطدار أي شيء عن القرآن الكرمي أن تإص

( يقول:  ، وكذلك األمر ينسحب على 1(            يـ ت ق ن ه         أ ن           ع م ال               أ ح د ك م           ع م ل          إ ذ ا        حي  ب            تـ ع اىل       اَلل          إ ن  وسلم 
النبوية، والعبار  ي  األحاديث  اليت  القارئ دون ضبط أوتشكيل، فكلمة )    لت            ات  على            ( مثال  من الرببس 

ضمها إىل  إىل كسرها  الباء  فتح  من  املعىن  ويتغري  املتشاهبة،  حتتاج،  2الكلمات  ضبط   وهي  إىل 
 لتوضيح املعىن.وتشكيل  

 

 .891األوسط برقم: يف  الطرباىن  رواه  - 1
. خالف:                   الب ح ر ، والرب                            القمح، والبـ ر   : خالف:          البـ ر     - 2           الع قوق 
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املصادر: -6 يتحر    موثوقية  أن  الباحث  ينقل من مرجع                     على  فال  العلمي  البحث  الدقيقة يف  املعايري  ى 
لذا  غري   مثال   موثوق،  جيوز  علمية  يتحقال            ال   منتخبو نزهة اجملالس  "إىل كتاب             استنادا  ق يف مسألة 

ألن  الصفوري  الرمحن  عبدل  "النفائس  ال  اليت  واألحاديث  اإلسرائيلية  ابلقصص  مليء  الكتاب  هذا، 
 .منهجه يتبع أن وال عليه  يعتمد أن  ميكن ال فإنه  وهلذا تثبت،

 من  فما  وإال  ،قدوة  قائله  يكون       قول    ينقل  وإمنا  ،الكالم  لتأييد  حجة  به  ويستشهد  ينقل  قول  كل  فما
 األقوال  تلك  أن  يرى  ؛النظر  دقق  إذا  الباحث  أن  حىت،  احلكماء  من  كثري  قال  كما  قيل  وقد  إال  قول

 ":  قوله  يف  اجلاحظ  طريقة  يسلك  أن  ابحث  لكل  أمكن  ولو  ؛هبم        يعتد    ممن  قولني  أو  قول  إىل  ترجع
 عما       وغىن    غريه،  على  داللة  فيه  ألن  أحالمهم،  وذوي  اقهم    حذ    قول  لة   ن    كل  من  لك  أحكي  وإمنا
 .األقوم          السبيل    ج   ه      نـ    لكان  1"سواه

شكل   -7 على  والفصول  الرسالةاحملافظة  األبواب   األبواب  حجم  بني  اإلمكان  بقدر  التوازن  :يف 
البحث اآلخر  على  أحدمها  يطغى  ال  حبيث  واملباحث  والفصول منهجي يف  التوازن خطأ  فانعدام   ،

أنقص من فصل                                من كتاب طوال  فاحشا ، وال فصال    أطول        كتااب    جيعلأن    للباحث  العلمي، ال ينبغي
 النقاط فيه يوضح متهيد وفصل ابب  لكل  يكونالتوازن يف شكل الرسالة ضروري، و                  نقصا  كبريا ، ألن  

 تغطى يف النهاية. حبيث وحتلل  وتناقش  تعرض  سوف  اليت  األساسية
                                               ال ينبغي للمشرف أن يضيق ذرعا  برأي الطالب وخاصة   :الفوعدم إقصاء الفكر املخ  املوضوعية -8

دليل واضح،   له  قرآين،  والدليل  الربهانفإذا كان                                  ق ل  ه ات وا بـ ر ه ان ك م  إ ن }:  جل  و  عز  هللا  قال  مبدأ 
ص اد ق ني   و 64:النمل]  {                  ك نت م   التطو [،  إىل  ويدعو  إبداعي،  وتنوع  ثقايف،  ثراء  ر ياالختالف 

للطالب أبوالتحديث،   املشرف  يوعز  أل                            فأحياان   فكرة كاملة  حيذف  نه مل يقتنع هبا، وهذا خطأ يف ن 
العلمي،   الفنا  من  إكراه  عدمفينبغي  البحث   الباحث  جهد  يكون  أنفاملوضوعية "،  العلمي  الرأي          خي 

 ما أيخذ أن وميكن  املوضوع،  هذا  يف  حبثوا  عمن  النظر  بصرف   فيه  يبحث  الذي  املوضوع  على         منصب ا
،  رآه  ما       يرد    وأن  اهتامات،  من  الرأي  هذا  صاحب  يف  قيل  مهما  حق  أنه  له  تبني  كان  ولو        ابطال 

 يف        حسنا         رأاي         أرد    فال،  وجدها      أىن    ينشدها  املؤمن  ضالة  فاحلكمة,  الناس  عيون  يف         معظم ا  صاحبه
 أطلب بل، اخلوارج من ألنه  األزرق؛  بن  لنافع         وجيها         رأاي    وال  معتزيل،  ألنه  -     مثال  -  للزخمشري  القضية

 

 هـ(، حتقيق255: املتوىف) ابجلاحظ الشهري عثمان، أبو الليثي، ابلوالء، الكناين حمبوب بن حبر بن عمرو اجلاحظ،  رسائل  - 1
 .4/317م:    1964 -  هـ  1384  القاهرة، عام  اخلاجني،  هارون، مكتبة حممد  السالم  عبد: وشرح
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 الصحيحة،  والسنة  هللا،  لكتاب  املوافقة  مقدمتها  يف  معروفة  مقاييس  وللحق  وجد،  حيث  احلق
قال،  1احملس"  والواقع  الصريح،  والعقل جل  وقد        أ ال          ع ل ى          قـ و م             ش ن آ ن                  جي  ر م ن ك م         و ال  }:   جالله  هللا 
ألن الطالب يف و   [،8:]املائدة  {             تـ ع م ل ون         مب  ا         خ ب ري         اَلل          إ ن         اَلل                و اتـ ق وا              ل لتـ ق و ى            أ قـ ر ب         ه و              اع د ل وا              تـ ع د ل وا

نفسه،   ميثل   غريه،  رأي  من  ن     يهو    أن  الباحث  حق  من  فليس  مطلوب،  اآلخرين  رأي  احرتامو فكره 
   .اهتام وال,  جتريح  غري  يف والربهان  ابلدليل  ينقده أن له ولكن

املنقولة: -9 ابملادة  يكتب    اإلخالل  من  الباحثني  تصرف املعلومة  من  أو  ابملادة   ؛ابختصار  فيخل 
أراد الباحث أن يكتب بتصرف مثال ؛ فليكتب الفكرة من إنشائه مث                  وهذا خطأ أيضا ،  املنقولة،                                                                  فإذا 

إىل كتاب كذا بتصرف( أي )انظر   املنقول  بني  ليفرق"أن الفكرة مستمدة من هذا الكتاب،    يقول: 
 والصفحة  الكتاب  اسم  ويذكر  قوسني  بني  يقيد         حرفي ا  نقله  كان فما  ...  واملختصر،         حرفي ا       نقال  

 يسبق  وإمنا  قوسني؛  بني  يقيد  فال  أبسلوبك  ودونته  بعبارتك  صغته  وإمنا  غريك  عن  كان  وما  ،واجلزء
 ".انظر"  بكلمة  املصدر

 الناقل  أن  على  تدل"...."    نقاط  عدة  مكاهنا  فيضع  نقلها  يهمه  ال  عبارات  النص  انقل  تعرتض  وقد
إذا كان النص   تستخدمكلمة )انظر(  ينبغي التنبيه إىل أن  لذا    .2"األصل  من  الكلمات  بعض  أسقط

                                                                        منقوال  بتصرف، أما املنقول حرفيا  فينبغي أن يوضع بني قوسني صغريين هكذا " ".
مما ال ينبغي،                                                         بعض الباحثني ينقلون نقوال  طويلة قد تبلغ عدة صفحات، وهذا    النقول الطويلة:نبذ   -10

اللهم إال إذا كان الكتاب    إذ تضمني كتاب يف كتاب،  فائدة من  غري متوفر بني الناس،         صغريا  و ال 
 .الكتابمعلومات  نشر  وكان اهلدف من ذلك

األحاديث من غري مظانه -11 الباحثني خيرج احلديث الذي رواه البخاري مثال  من كتاب   :ختريج                                                       بعض 
الصاحلني(   ط)رايض  العلمي  البحث  مقبول يف  غري  ما للنووي، وهذا  فكثريا   متوفر،  املصدر  أن                                املا 

اللفظ يف  واألخرى  الرواية  بني  اختالفا   غري    ؛                                     جند  املطلوب         ورمبا  املعىن  إىل   ،  الرجوع  عدم  والسبب 
 .املصدر األساسي

مظاهنا، كو  غري  من  الشعرية  األبيات  ختريج  مثال  بيت  كذلك  للمتنيب  الباحث يف كتاب   ،                شعر  يراه 
ابن الشجري وغريهأديب   البحرتي، ومحاسة  متام، ومحاسة  أيب  مثل محاسة  أو كاحلماسات  ، معاصر، 

 

 .17الثانية )د.ت(:   الطبعةللرتاث،    األزهرية  املكتبة الطويل،  رزق  السيد  الرتاث،  وحتقيق  العلمي  البحث أصول يف  مقدمة  - 1
 .109:اخلطيب عجاج واملصادر، حممد  والبحث  املكتبة  يف  حملات  - 2
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شاعر                                                                        احلماسات شعر كثري ولشعراء خمتلفني، فال ينبغي الرجوع للحماسات مثال  وديوان ال  هذه  ففي
 موجود.

النصوص:ب  مواضعه  عن  الكلم  حتريف -12                                                وهذه كارثة يف البحث العلمي، إذ أييت الباحث أحياان    برت 
ينقل فكرة أو نصا   فقد  النص،  يتحقق من كامل  أن  دون  املؤلفني  أحد  ذكرها  فكرة  أو  نصا                                                                                       ويبرت 

الفكرة ذكر  حجر  ابن  أن  يتبني  مث  مثال ،  الباري  فتح  من كتاب  بل                                                               مبتورا   ليثبتها  عليها،        لريد    ال 
رد  يكون    والباحث أغفل  حجر،                قد  خمالفة      ا  كثري فابن  وأفكارا   وآراء  أقواال   يذكرون  العلماء                                                من 

ليثبتوها،   ال  للمؤلف مامل يقله،  لريدوها  تقويل  وقد قرأت ألحدهم مرة:   كارثية،  املصيبة  فتكونوهذا 
واحلسن  والشام،  واملوصل  واحللة  البصرة  مثل:  هي  وإمنا  بغلط،  ليس  الدجلة:  على  )الـ(  "إدخال 

والعباس املصدر والكاظم  واحلسني  ذكر  مث  ابلتعريف"،  معرفة وحمالة  أمساء  وكلها  والنيل،  والفرات   ،
حممد هارون،  السالم  لعبد  الرتاث،  حتقيق  العريب حول  الرتاث  نقدية يف يف  دراسات  أدبية  "قطوف 

  .461صفحة  
الكالم  العودةوحني   هذا  ذكر  هارون  السالم  عبد  احملقق  أن  وجدت   لألب:                                                       للمرجع،  مقال  يف 

الكرملي، ماري  هارون يف كتاب    أنستاس  السالم  عبد  حتقيق  على  عام                                       ردا   الثقافة  جملة  نشرت يف 
ال ليثبتها، فلكن عبد السالم هارون  و م، 1940  :487في صفحة                                    ذكر املقالة لريد  عليها 

ايقوت يف معجم البلدان: )دجلة هنر  قولر صاحل مروي ... أو شع" مل ترد )الدجلة( يف خرب معتمد  
)تقول عربت دجلة بغري   -ورواه اجلوهري يف الصحاح  –بغداد ال تدخله األلف والالم( وقول ثعلب  

ابلبصرة واحللة واملوصل والشام، والفرات والنيل، فليست )ألـ( فيهن   ألف والم( االستشهاد  أما   ...
ع يعرب  ما  هي  بل  األب،  حضرة  يرى  زايدة للتعريف، كما  الزائدة  )الـ(  أبهنا  النحاة  عرف  يف  نها 

قارن وضعه وضعها، كاجليم  منها،  ابلعلمية، وأل جزء  بل  ال أبل،  معرفات،  الكلمات  الزمة، وهذه 
جعفر،   أمحدواهلممن  من  فهذا ابب   زة  والكاظم،  والعباس  واحلسني  ابحلسن  استشهادك  وأما   ...

 .1"األصل( ال تفيد التعريف آخر، وأل فيها هي اليت تسمى )أل اليت للمح 
 رين بقول أيب نواس:           وهذا يذك   ينبغي التنبيه عليه والتدقيق فيه، فهذا برت للكالم  

 ليسقينا  مخار  حول بنا  وطف **    تسكنها  للــعباد  املساجد دع
 

أدبية دراسات نقدية يف يف الرتاث العريب حول حتقيق الرتاث، عبد السالم حممد هارون، مكتبة السنة   - 1 قطوف 
 .488-487م:  1988هـ 1409ابلقاهرة، الطبعة األوىل 
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 !(ويل للمصاينا)  :بل قال ربك  قال ربك ويل لألوىل سكروا **  ما
املعىن كليا ،   يغري   برتا   يبرته  جبزء من حديث  فيستشهد  األحاديث،  برت  أيضا   ذلك  هللا   قالوقد                                                                            ومن 

 [.46  :النساء{ ]             و ع ص يـ ن ا           مس  ع ن ا               و يـ ق ول ون                م و اض ع ه        ع ن              ال ك ل م               حي  ر  ف ون            ه اد وا          ال ذ ين         م ن    : }وتعاىل  تبارك
املصادر  تكرا -13 معلومات  بيان  والدار   واملراجع:ر  والعام  )الطبعة  ذكر  يكرر  الباحثني  بعض  نرى 

ذلك كل يكرر  الكتاب(  فيه  طبع  الذي  الكتابوالبلد  ذكر  مر   إىل                   ما  يؤدي  إذ  ينبغي  ال  ، وهذا 
، فقط  األفضل أن يذكر تفاصيل معلومات الكتاب أول مرةوإثقال للحواشي، ف  التطويل دون فائدة،

يقول:   سابق)مث  ال  (مصدر  احملك ،  للمجالت  يكتب  حينما  مذكورة                             سيما  املعلومات  أن  إذ  مة، 
 ابلتفصيل يف هناية البحث مع املصادر واملراجع.

القواميس -14 إىل  والطبعة  نيالباحثبعض    :العزو  والصفحة  اجمللد  زايدة  للقواميس  بذكر  وهذه  أراها ، 
فائدة   فقط  للحواشي  وتطويلدون  املادة  ذكر  فاألفضل  ألهنا جامعة وتويف   ،ح  ،)بمثل:  ،  ث( 

 .عند كل ابحث  ابلغرض، فلرمبا ال تتوفر الطبعة املطلوبة
زماننا -15 تناسب  ال  املوازين  يف  سواء    مصطلحات  أو  وغريهاألمكنة  املقاييس  بعض   :اأو  يقوم 

االعتماد على الكتب القدمية ألن    ؛ال جيوزوهذا  ،       مثال  على معجم البلدان  فقط  ابالعتماد  الباحثني  
البلدان تعريف  البلد،  فقط يف  حبقيقة  يعر ف  أكثر وال  يبهم  ت،      تغري  قد  األمساء             كثريا  من  أن  إذ                                     قد 

القلزم األمحر(هو    فبحر  الري    ،)البحر  طهران(هي  ومدينة  اليمامة    ،)مدينة  )مدينة هي  ومدينة 
اليومو   ،الرايض( أحد  يعرفها  احلديثة  ال  ابألمساء  فإال  تفي ،  ال  فقط  القدمية  املعاجم  إىل  اإلشارة 

احل املعاجم  إىل  الرجوع  من  بد  وال  ذكر  ابلغرض،  فابن خلدون  العلماء، ديثة واملعاصرة،  أحد  ترمجة 
الزخمشري،   الطييب من شراح كشاف  اإلمام   لبعض  أتليف   العصور  هذه  يف  إلينا  وصل"  قال:فوهو 

 الزخمشري  كتاب  فيها  شرح  العجم،  عراق  من  (توريز)  أهل  من  الطييب  الدين  شرف   وهو  العراقيني،
للبلدة    1         تزي فها"  أبدلة  االعتزال  يف  ملذاهبه  وتعرض  ألفاظه،  وتتبع  هذا، عند األرمن فبلدة )توريز( اسم 

 .إيران       م دن أكرب اثلث  هي: و والصواب: تربيز،  2القدماء

 

 خلدون  ابن  حممد،  بن حممد  بن الرمحن  عبد  ،األكرب  الشأن  ذوي  من عاصرهم  ومن  والرببر  العرب اتريخ   يف  واخلرب  املبتدأ  ديوان  -1
 .1/556:  م  1988  - هـ  1408  الثانية،  الطبعة، بريوت  الفكر،  دار، شحادة  خليل:  قيق( حتهـ808:  املتوىف)

2-  E.J Brill's first encyclopedia of Islam 1913-1938: Tabriz. p: 584 
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استخدام   والقفيز والفرسخ والقرياط واألوقية والدانق املكاييل واألوزان كالصاع واملد  املقاييس و كذلك 
وا األوزان  يذكر  أن  الباحث  على  ذلك،  العصر وغري  يف  ذلك  يوازي  الذي  وما  احلديثة،  ملقاييس 

 ما يعادل هذه املقاييس يف العصر احلاضر.  1احلاضر، وقد ذكر كثري من العلماء
عنهمارضي           ع م ر          اب ن       ن  ع           ال م اء         ع ن             ي س أ ل           و ه و             و س ل م             ع ل ي ه         اَلل           ص ل ى       اَلل             ر س ول            مس  ع ت  :        ق ال    هللا 

ة       يف            ي ك ون   ب اع         م ن               يـ ن وب ه          و م ا           األ  ر ض         م ن              ال ف ال  ،             الس             ع ل ي ه         اَلل           ص ل ى       اَلل             ر س ول             فـ ق ال  :        ق ال                  و الد و اب  
 .2"         اخل  ب ث           حي  م ل       مل                 قـ ل تـ ني             ال م اء         ك ان          إ ذ ا: "         و س ل م  

القلتني؟ف مقدار  السرخسيما  قال             مج  ل ت ه               فـ ي ك ون          م ن ا           مخ  س ون             ق ر ب ة         ك ل          ق ر ب          مخ  س                   ف ال ق ل ت ان    ":  ! 
ني                  م ائـ تـ ني  ، ألننا  3"      م ن ا            و مخ  س  غموضا   األمر  ازداد  املكاييل و                           ،  هذه  نستخدم  زماننا  ال نعرف مقدار يف 

املن، ل         م ن               قـ ل ت ان             ه اه ن ا       هب  ا               و ال م ر اد  "  :قدامة  ابن  يقول  حىت  القلة وال  ،        مخ  س           و مه  ا          ه ج ر ،         ق ال        ك ل            ق ر ب 
ل ع ر اق ي  ،         ر ط ل            م ائ ة             ق ر ب ة   ل ع ر اق ي           ر ط ل                 مخ  س م ائ ة                 ال ق ل ت ان               فـ ت ك ون                    اب  تقرب  4"               اب  ال  املقادير  املعلومة ، وهذه 

مبا هو مستخدم اليوم. أبدا ، على الباحث أن يبني مقدار هذه املكاييل                                                                         للقارئ 
اإلمالئية -16 الكتاابت  بعض  )مائة( هكذا، و   :عدم ختطئة  يكتب  خي ط  ئ من  الدارسني  قد أجاز                                           بعض 

للفرق بني   ،(مئة  أو  -مائة)الوجهني:    اللغوياجملمع   تلفظ، وإمنا زيدت األلف  فتكتب ابأللف وال 
نقط،   عليها  احلروف  تكن  مل  إذ            وك ت ب ت  ،"مئة  ومخس"       مثال    التاريخ  يف  قلت  إذا  ألنك)مئة ومنه( 

 "منه ومخس" :مبقوهل" مئة  ومخس"  :مقوهل  اخلط  يف  يلتبس  فكان  ،(منه)  لفظ        ت شبه  كانت  ألف،  بغري
املذكورة   ،ابلواو  (عمرو)و(  عمر)  بني         فر قوا  كما ابأللف،  بينهما          ففر قوا العلة  زالت  ولو  اليوم  أما 

الطباعة احلديثة، فال ينبغي أن خنط  ئ من قبلنا    من العلماء.                                                  بظهور 

 

الدكتور  -1  جدول:  عشر  احلادي  املطلب: )141/  1:وأدلته  اإلسالمي  الفقه:  كتابه  يف  تعاىل  هللا  رمحه  الزحيلي  وهبة  منهم 
 (.املقاييس

 .62رواه الرتمذي يف أبواب الطهارة برقم:    -2
حممد  -3  -  هـ1414بريوت،    –  املعرفة  هـ(، دار483:  املتوىف)  السرخسي  األئمة  مشس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  املبسوط، 

 .1/71م:  1993
:  املتوىف )  املقدسي   قدامة اببن  الشهري  احلنبلي، قدامة  بن  حممد بن  أمحد بن  هللا  عبد الدين  موفق حممد  قدامة، أبو  البن  املغين  -4

 .1/19م:  1968  -  هـ1388القاهرة،    هـ(، مكتبة620
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العصر: -17 بلغة  الكتابة كقوهل  الكتابة  يف  القدمية  األساليب  يستخدم  أن  الباحث  على  ينبغي  : مال 
أو ج  " هللا وإايك،  الفتنة وأبعد     ب     نـ                          اعلم وفقين  هللا  ومنه السجع املكلف،   ،وغري ذلك  (ة         عنك احلري                      ك 

لغة العصر وأساليبه يف اخلطاب.ألن اإلنسان ابن بيئته فع  ليه أن يلتزم 
تراث اآلخرين: -18  والفقرية  املتأخرة  الدول  يف  لكنها  اجملتمعات،  كل  يف  توجد  ظاهرة  هيو   السطو على 

وقد حصلت عدة حوادث   اخلاصة،  احلقوق  حتمي  اليت  والقوانني  األنظمة  ختتفي  حيث           انتشارا    أكثر
هذا،   حيثيف  العربية  اجلوائز  أكرب  يف   ائزةجب  الفائز  كتابه يف  بعلي  حفناوي  الدكتور  ساقتب  حىت 

زايد  الغذامي  عبدهللا  الدكتور  كتاب  من  ،«2009-2008»  الرابعة  ابلدورة  اآلداب،  فرع،  الشيخ 
دعا    نفسه،  إىل  نسبهاو             اقتباسا ،  ثالثني  نو  «الثقايف  النقد»  أن  ،للكتاب  زايد  الشيخ  جائزةمما 
 م.2010عام    «املقارن  الثقايف النقد  نظرية يف  مدخل»  كتاب  من  اجلائزة لقب  سحبت

 يف  ه    ثل     م    وجود  مع         صينيا         مثال    يكتب  الباحثني  بعض  جند         أحياان    :الرتاث  ونبذ  املعاصرة  يف  اإلغراق -19
          الساقية  : )بعضهم  فقول  ينبغي،  ال  مما  وهذا  ذاته،  واملعىن  بل  نفسه  الغرض  ويؤدي  اإلسالمي،  الرتاث

 هللا  رضي  اثبت  بن  حسان  قول  يف  املعىن  عنياإلسالمي    الرتاث  ويف  صيين،  مثل(         البحر    ر      تكد     ال
 :عنه

         ال دالء                ت ك د  ر ه    ال           و حب  ر ي**        فيه        عيب   ال        صارم    لساين
 .تراثنا  يف مثله  جند مل  إذا إال  لألمثال األجنبية  ابلرتمجة  أنيت وال  تراثنا، نيي أن  فعلينا

 وبيان  هلا  شرح  دون  الغريبة  الكلمات  يغفل  أن  للباحث  ينبغي  ال  :األلفاظ  من  الغريب  شرح  عدم -20
 يف يشرحها أن  الباحث  على  جيب  ،غريبة  ومفردات  كلمات  على  حيتوي  القدمي  الشعر  فأكثر  ملعناها،
 .القارئ  على الفهم        يسه ل  حىت  ،احلاشية

الناس -21 على  أن    :قاتل     م     س    التعايل  الباحث  من صفات  الغرور و ليس  الناس يف  يصيبه  على  يتعاىل 
اليوم  كما ،بهوأساليكالمه    عبارة  ذهفه  ،(كاهلوام  فهم  العوام  وأما):  يقولوهو    اب      الكت    بعضل  نقرأ 

وهتكم، الوصف   يليق  ال  استهزاء  هبذا  العوام  قمة   دونية  نظرة  إليهم  النظرو   مهب  االزدراءف  ،وصف 
 نظرأن نذلك    من       بدال  بل ينبغي    ،علمه  بركة  هللا  أذهب  إال  علم  طالب  الغرور  أصاب  ماو   ،غرورال

العوام ،       حمب ته          وج ب ت    كلمته،        الن ت    منف  ،وتعليمهم  نصحهم  على  واحلرص  والشفقة،  الرمحة  بعني  إىل 
 الغنم،  كقطيع  الناس  أن  يقصد  ،(القطيع  مع  أمشي  ال  أان):  يقول  من  أييت       أيضا     العصر  هذا  ويف

{       آد م         ب ين              ك ر م ن ا          و ل ق د  }  :تعاىلهللا    قال  وقد  الباحث،  فيه  خيوض  أن  ينبغي  ال  استحقار  وهذا
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 أو  غرابن  أو       مثال          جراد    عنده  الناسهل  ف  (السرب  خارج  د     أغر  ):  يقولالذي  أما  و   [،70]اإلسراء:
 !وعي؟  بال       معا   يسريون  محام  حىت

 البحث  من  ليس  فالظن  هكذا،  األمر  أن  وأظن:  يقول  أن  للباحث  ينبغي  ال  :الظن  اتباع  عدم -22
]           خي  ر ص ون         إ ال         ه م           و إ ن           الظ ن         إ ال                 يـ ت ب ع ون         إ ن  :}  تعاىل  هللا  قال  شيء،  يف  العلمي  ،[116:  األنعام{ 

 هللا  قال  كما  واتباعه،  الظن  عن  تتحدث  واآلية  الظن،  غلبة  وبني  الظن  اتباع  بني        فرقا    هناك  أن        علما  
}تعاىل  عند  الصاوي  قال  ،[28:النجم{]         ش يـ ئ ا          احل  ق          م ن            يـ غ ين       ال           الظ ن           و إ ن           الظ ن         إ ال                 يـ ت ب ع ون         إ ن  : 

 ال به أتوا  وما  الرسل  ومعرفة  -تعاىل-  هللا  كمعرفة  االعتقادية  األمور  أن:  فتحصل"  هذه اآلية:  تفسري
 الدين  كفروع  العملية  األمور  وأما  الظن،  فيها  يكفي  وال  دليل،  عن  للحق  املطابق  اجلزم  من  فيها  بد

 .الظن  على ال  الظن غلبة  على مبنية الشريعة  أحكام وأكثر، 1"الظن  غلبة فيها  فيكفي
 على         قر أها  أو           كتـ ب ها:  الكلمة       صح ف :  الوسيط  املعجمقال يف  ،  2"الصحيفة  يف  اخلطأ"  :التصحيف -23

 من           التصحيف  و ،  "    خ طأ  إىل        تغري ت:  الصحيفة  أو          الكلمة           تصح فت،  احلروف           الشتباه             ص ح تها؛  غري
املخطوطات  النصوص  يعرتي  ما        أخطر    أحواله،       بعض    يف        املعىن    وتبديل  تغيري  إىل         يؤد  ي  إذ  ؛وخاصة 

     إن  :  قيل       وقد  : "تعاىل  هللا  رمحه  السيوطي       حك ى  كما،       ح ري ة  يف         قارئ ه          في وق ع           ابلكلي ة،  املعىن         يعط  ل  أو
          و ل دت ك            ن بـ ي  ي       أنت  : )         ل ع يس ى             اإل  جن  يل       يف         اَلل           ق ال    ،            و ش ك ل ه ا               إ ع ج ام ه ا     يف               أ خ ط أ وا             ب ل ف ظ ة             ك ف ر وا             الن ص ار ى

)وقالوا            فصح ف وها  ،(          البـ ت ول       م ن   "الزخمشري  يقول،  3"         خم  ف ف ا  -(         و ل دت ك             بـ نـ ي  ي  أنت:   قفل  التصحيف : 
 ."عليه  والتغلب منه  الكالم  لصون  شىت  وسائل  اصطنعوا  ذلك أجل  ومن  مفتاحه،  ضل

للتحريف، لكن ابن حجر فرق بينهما فقال: "   مرادفا   التصحيف  العلماء من جعل   كانت  فإن                                                                            ومن 
 للنقط  ابلنسبة  ذلك  كان فإن  السياق،  يف  اخلط  صورة  بقاء  مع  حروف   أو  حرف   بتغيري  املخالفة
 .4"ف       فاحملر    الشكل إىل ابلنسبة كان  وإن  ف،       فاملصح  

 

 .110 /4:(هـ  1241  -  1175) املالكي،  ابلصاوي  الشهري  اخللويت، حممد  بن أمحد،  تفسري اجلاللني  على  الصاوي  حاشية  -1
 لسان العرب، ابن منظور، مادة )ص ح ف(.  -2
بو : هـ( حتقيق 911:  املتوىف)  السيوطي الدين  جالل  بكر، أيب  بن الرمحن  النواوي، عبد  تقريب  شرح يف  الراوي  تدريب  -3 بة   أ ي ت   ق

 .1/496طيبة:  الفاراييب، دار حممد  نظر
:  هـ(، الشرح 852:  املتوىف) علي  بن أمحد  الفضل  أبو  العسقالين،  حجر  األثر، األصل البن أهل  مصطلح  يف  الفكر  خنبة شرح  -4

 .8/20اخلضري:  محد بن  الرمحن  عبد بن  هللا  عبد بن  الكرمي  لعبد
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      أ ن  »  -عنه  هللا  رضي-  عمر  حديث  من(  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية)  يف  جاء  ما  ذلك  مثال
رجني ،             اب ل ك س ر         ه و    : "األثري  ابن  قال  «          الز  ب ل            بـ ي ت       يف            فحب سها            ز و ج ه ا        ع ل ى         ن ش زت            ام ر أ ة   ل ف ت ح               الس                 و اب 

             ب غ ري  ه ا؛         ت صح ف          ل ئ ال             ظ ه ورها       م ع               الل ف ظ ة           ه ذ ه          ذكر ان           و إ من  ا.           ابلز  ب ل              أص ل ح ت ها        إ ذ ا           األ  ر ض              ز بـ ل ت          مصدر  
ش ت ب اه         م ن             مب  ك ان               ف إ نـ ه ا  .1"             اال 

 يف  السبكي  ابن  ذكر  كما  ،الكلمة  عن  التصحيف   ينفي  بتقييد  به   ق     ع    أو  الكالم  أثناء  لون      يتدخ    انوافو 
"قال  حيث  السمرقندي  بن  القاسم  أيب  ترمجة م        أ ب و  البسطامي  عمر         ش ج اع        أ ب و        ق ال    :            إ س ن اد            ال ق اس 

"قولهف  ،2"       م س نده          يـ ع ين          بن ون            و إس ن اد  ،          و ال عراق       ك له            خ ر اس ان  مظنة  أن  منه  واضح  ،"بنون  وإسناد: 
 ".     نون     ب  : "وقال الصحيحة  الكلمة اعرتاض  عالميت بني  فوضع ،(أستاذ) هي (إسناد)  تصحيف 

"مثل         كتب ا،  فيه  وصنفوا  العلماء  به  اهتم  التصحيف   ولكثرة  حلمزة"  التصحيف   حدوث  على  التنبيه: 
 هـ،382  العسكري  سعيد  بن  هللا  عبد  بن  للحسن"  التصحيف "و  هـ،360  األصفهاين  احلسن  بن
 .هـ600  اليلطي  سعيد  بن لعثمان"  والتحريف   التصحيف "و
 احملققني  بني  تشيعبل    القدمية،  واملؤلفات  ابملخطوطات،  خاصةليست    والتحريف   التصحيف   ظاهرةو 

              احلديث أيضا . العصر  يف  والكتاب
 انظر: )     مثال   فيقول          أحياان ،  األمر  عليه  فيلتبس  خطأ،  املراجع  إىل  يعزو  الباحثني  بعض  العزو اخلاطئ: -24

الكامل:    الصحاح  أن  واحلقيقة(!  للجوهري  الصحاح  خمتار  وصحاح  اللغة  اتج  الصحاحوامسه 
 .الرازي بكر  أيب بن  محمدالصحاح فل  تارخم أما  ،اجلوهري  محاد  بن  مساعيلإل ،العربية

للجامعات   بد  وال  العلمية،  للرسائل  العناوين  تكرار  ينبغي  ال  :العلمية  الرسائل  يف  التكرار -25
العلمية وا  .سدى الطالب  جهد يذهب ال  حىتهبذا الشأن   التواصل  من  لعلماءواملؤسسات 

 

 

 

هـ(، 606: املتوىف) األثري ابن اجلزري حممد الشيباين بن املبارك السعادات أبو الدين واألثر، جمد احلديث غريب  يف  النهاية  -1
 .2/294م:  1979 -  هـ1399  بريوت،  -العلمية    الطناحي، املكتبة حممد  حممود  -  الزاوي  أمحد  طاهر:  حتقيق

  الطناحي حممد  حممود. د:  هـ(، حتقيق771:  املتوىف)  السبكي الدين  تقي بن  الوهاب  عبد الدين الكربى، اتج  الشافعية  طبقات  -2
 .7/46هـ:  1413  الثانية،  والتوزيع، الطبعة  والنشر  للطباعة وغريه، هجر
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 الفصل الثاين

 وفيه مبحثان

األول:   لغة واصطالحا  حتقيق املخطوطات)  تعريف مفرداتاملبحث   )               : 

 يف جاء  حقق،  للفعل  مصدر  فهيالزيف،    عن  البعدالتوثيق و و   والثبات  الصحة  حول  يدور(  التحقيق)  لفظ -
"منظور  البن(  العرب  لسان) : أي  وأحقه  وحقه         وثبت ،        ح قا    صار  أي            وح ق وقا          ح ق ا         وحي  ق         حي ق           األم ر         ح ق  : 

 فيه".  يشك ال       حقا   عنده  وصار أثبته

 يتناول         علميا         عمال  "  :تعين  هي  إذ  املعاصر،  االصطالحي  معناها  عن  خيتلف   معىن  هلا  تراثنا  يف  (التحقيق)  لمةكف
 عما  ويبعد  الصواب  من  يقرب  املسألة  يف  برأي  وخيرج  النزاع،  حمل  وحيدد  اخلالف،  وجوه  ويتحرى  ابلبحث  املسألة

 .1"أوهام  من املتناقضة  اآلراء  يف

 النصوص، حتقيق: فيقال الرتاث؛ أو املخطوطات، أو"  النصوص"  بلفظ  إما  مقرونة(  التحقيق)كلمة    تذكروعادة ما  
 .الرتاث  حتقيق أو  املخطوطات،  حتقيق أو

ف -  لسان» إىل  رجعنا فإذا ،(خمطوطة)  مادة  من القدمية  اللغوية  املعجمات  تخلوأما لفظ )املخطوطات( 
( م1790-هـ1205ت)          للز بيدي «العروس  اتج»  وإىل  ،(م1311-هـ711ت)  منظور البن  «العرب

 .تعريفها عن      فضال    املادة،  هذه  ذكر  من  خاليني  دمهاجن

 جند  األوىل،  طبعته  يف  م،1960  سنة  ابلقاهرة،  العربية  اللغة  جممع  أخرجه  الذي  «الوسيط  املعجم»  إىل  عدان  إذاو 
(      خ ط  )        ج ذ ر  يف  جاء  فقد  املطبوع،  الكتاب  وبني  بينها          تفريق ا  املتأخرة،  املعجمات  يف  تدخل  بدأت  قد  املادة  هذه
»املذكور  املعجم  من  املكتوبة  النسخة:  واملخطوطة  خمطوطات،  مجعه  ابملطبعة،  ال  ابخلط،  املكتوب:  املخطوط: 

 .«ابليد

  الرقوق أو الربدي  أوراق  على يكتب  ما هذا  كان  سواء اليد  خبط يكتب      عم ا  عبارة :هي  (املخطوطاتو)
 .ذلك  بعد فيما  الورق  على كتب  ما أو القدمية،  األزمنة  يف  احلال  كانت  كما

 الكثرية  واجلهود مثنه،  ارتفاع برغم  املخطوط أن وذلك اإلسالمية،  احلضارة ظواهر أبرز  منواملخطوطات  
 

  . 191: الثانية الطبعة للرتاث،  األزهرية  املكتبة  الطويل، رزق   السيد الرتاث، وحتقيق العلمي البحث أصول يف مقدمة   - 1
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        نسخ ا منه جتد  الواحد  الكتاب إن  حىت الشأن، وذوي  األمراء  خزاانت  يف         متوفر ا  جتده  نسخه يف  املبذولة
 .وأمريكا  أورواب  يف  املخطوط  للكتاب  مثله يتوفر ال األمر  وهذا كثرية،

  أهنا  الظن  على  يغلب  اليت  الصورة  إىل  املخطوط  ابلنص  للوصول  معينة  وسائل  اتباع  يعين:"املخطوطات  تحقيقف
 .1"النص  هذا  إليه نسب الذي  املؤلف  كالم

عرف و   تقومي  عملية  مبعىن"  الضبط"  عرفوا  فهم،  منه  قريبة  صورة  على  أو  املعاصر  مبعناه  التحقيق  األوائل  أسالفنا  لقد 
 العناصر  من  الكتاب  حترير  وهو  الضبط؛  للفظ  مرادف   وهو"  التحرير"  وعرفوا،  صحته  من  والتأكد  الكتاب  نص

, بعض  على  بعضها  املختلفة  الكتاب  نسخ  مقابلة  فهي  "املقابلة"  وأما،  الزمن  مبرور  حشرت  اليت  والدخيلة  الزائفة
بل  وتصحيحه  النص  ضبط  أجل  من  النصف   يف  ذلك  كانو   وتدوينه،  حتقيقه  ت  كتاب  أول  الكرمي  القرآن  يعد، 

 األول  القرن  من  الثاين  النصف   يف  حتقيقه  بعد  اجلاهلي  الشعر  ن     دو     ذلك  بعد  مث  اهلجري،  األول  القرن  من  األول
فعل  ك،  اهلجري قاموا  اجلمحي  سالم  وابن  واألصمعي  الضيب  املفضلما   وتصفيته  ومتحيصه  الشعر  بفحص، حيث 

 من  واألخبار  السري  رواة  محله  ما  رفضوا  كما الشعر،  فن  أجادوا  ممن  الوضاعني  الرواة  رواية  ورفضوا  ،شوائبه  من
 .غثة  أشعار

 ،هللا  رمحه،  ابهلل  املستنصر      كم      احل    أمران":  املقتبس  جذوة  يف  جاءما  أسالفنا    عرفها  التحقيق  عملية  أن  على  يدل  ومما
                             وابين   سي د، يف دار امللك الذي   البغدادي،  القاسم  بن  إمساعيل  علي  أيب  مع  ،أمحد  بن  للخليل  "العني"  كتاب  مبقابلة

 ابن عن مبصر  رواها  اليت  ،سعيد  بن  منذر  القاضي  نسخة  مجلتها  يف  كثرية        نسخا    تاب     الك    من  وأحضر  بقصر قرطبة،
                                                               ، فدخل علينا احلكم يف بعض األايم، فسأل نا عن الن سخ، فقلنا نن: أما ابملقابلة  الكتاب  من  صور  لنا  تفمر   والد،

أشد  النسخ تصحيفا  وخطأ وتبديال ، فسأل نا عما نذكره من ذلك، فأنشدانه  فهي  خبطه  اليت كتبها  القاضي                                                                                                   نسخة 
ألفاظا  مصح فة، ولغات مبد لة، فعجب من ذلك، وسأل أاب علي، فقال له نو ذلك أبي  .2"                                                                                           اات  مكسورة، وأمسعناه 

 النصوص، بضبط ملحوظة  عناية  للقدماء  كان":  النحاة  إمام  سيبويه  كتابه  يف  انصف   النجدي  علي  األستاذ  ويقول
 يصنعون  كانوا  ما  نو  على  أصحاهبا  إىل  يرفعوها  حىت  ابلسند  أخبارها  يروون  وكانوا  صحتها،  على  واحملافظة

 

 .191: الطويل  رزق  السيد  الرتاث،  وحتقيق  العلمي  البحث أصول  يف  مقدمة  -1
حتقيق بشار عواد معروف، دار  ،هـ(488) احلميدي هللا عبد بن فتوح بن حممد األندلس،  علماء  اتريخ   املقتبس يف  جذوة  -2

 .78:  م2008هـ    1429الغرب اإلسالمي بتونس الطبعة األوىل  
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 اليت  أوائلها  هبا  يبلغوا  حىت  أصل  إىل        فرعا    يكتبوهنا  اليت  بالكت  نسخ  ينسبون  وكانوا  ،عليه السالم  الرسول  أبحاديث
 .1عنها"  ينقلون اليت  األصول  على  معارضة  يقرءوهنا وكانوا  منها،  حتدرت

 يف يدرس  علم  عندهم  يكن  مل  لكنه  مديد،  بزمن  األوروبيني  قبل  التحقيق  عرفوا  املسلمني  أن  تعين  األحداث  هذه  إن
 .ثو البح ومراكز  املدارس

وزادوا   املعاصرون  احملققون  جاء   والفهارس  اجليد،  والتبويب  الرتقيم،  عالمات:  مثل  سبقوهم  ممن  عرفوها  خرباتمث 
 .البحث تيسر اليت  املتعددة

العام   "املؤمتر  عقد وحبث  الذي  مؤمتره  يف  املخطوطات،  معهد  شؤون  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 
عام   التعليم 1971ابلقاهرة  مرحلة  يف  الدراسي  املنهج  ضمن  العلمي  التحقيق  إدخال  بشأن  توصية  واختذ  م، 

وكانت سو  العربية،  الدول  إىل  التوصية  هذه  املعهد  وأبلغ  البكالوريوس،  لدرجة  هذه اجلامعي،  تنفذ  دولة  أول  رية 
 .2التوصية، ألهنا فكرة قيمة، وترتبط بفكرة احلفاظ على الرتاث القدمي"

االستعداد، كي  بذور  ميلكون  الذين  الطالب  متييز  من  واألساتذة  اخلربة  أهل  متكن  اجلامعية  الدراسة  ألن  وذلك 
 يكونوا علماء حمققني.

الثاين:    :املخطوطات  حتقيق  أخطاء  على أضواءاملبحث 

أو أي سبب   األوىل،  الورقة  لضياع  يرجع  وذلك  عنوان،  بال  املخطوط  أييت  قد  اخلطأ يف عنوان املخطوط: -1
عنوان فيتغري   أو  جتارية،  أو  شخصية،  ألهداف   العنوان  تزييف   أو  بعنوانه،  للجهل  إما  املخطوط  آخر، 

 بعد ينشر سوف  الكتاب ألن ذاته؛ النص  حتقيق  عن  أمهية  يقل  ال  العنوان  فتحقيق،  خاطئ  اجتهاد  بسبب
و   إىل  ينسبو   حتقيقه،  إىل  ونسبته  وتوثيقه،  حتقيقه  يف  الدقة  حتري  من  البد  مث  ومن  به،  يشتهراملؤلف 
 هناك طريقتني:  للكتاب  الصحيح  العنوان على  لتعرف ول  ،صاحبه
ب  قراءة -أ ومتعنالكتاب  فرمبا  :تؤدة  الكتاب،  مقدمة   سياق  يف  العنوان  إىل  املؤلف   أشار  وخاصة 

 هذا  لذكر  عرض  قد  يكون  ، ورمباكذا  عن  وألفته  كذا بعنوان  مؤلف   هذا:       مثال    يقول  حديثه،
 كذا.  بعنوان  مؤلفنا انظر:            يقول مثال    كتبه  إحدى  يف  املؤلف 

 

 .155-  154:م1979هـ  1399، عامل الكتب يف القاهرة، الطبعة الثانية  انصف  النجدي  النحاة، علي  إمام  سيبويه  -1
القاهرة،    العريبحتقيق الرتاث  -2 دكتور عبد اجمليد دايب، دار املعارف،   .209-208م: 1993منهجه وتطوره، 
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 مؤلف   أو  الكتاب،  موضوع  بذكر  وذلك  العنوان:  على  للوقوف  الكتب  فهارس  قراءة -ب
مثلالكتاب  اليت  الكتب  من  حلاجي خليفة، وغريمها(  الظنون  كشف )و  الندمي،  ابن(  فهرست)  ، 

 .ومؤلفيها  وعناوينها الكتب  هلذه  جامعة  فهارس  تعد
 خمطوط  والكتاب  األنصاري،  هشام  البن  منسوب  ،(العربية  علوم  شواهد  يف  الندية  الروضة)"  كتابف

 .6752 برقم برلني مكتبة  يف وحمفوظ
 اللمع  كتاب  مقدمة  يف  فارس  فايز  ومنهم  هشام،  ابن  مؤلفات  بني  املؤلف   هذا  ذكروا  الباحثني  من  وكثري
 الدين حميي  حممد  الشيخ        أيض ا  ذلك  ذكر  كما  ،"اللمع"  لشواهد  شرح  الكتاب  أن  أساس  على  جين،  البن
  مقدمة  يف  مكرم  سامل  العال  عبد.  د        أيض ا  ذلك  قال  كما  ،"املسالك  أوضح"  كتاب  مقدمة  يف  احلميد  عبد

 يف  ذلك  إىل  أشار  اهلرميل  حممود  أمحد  والدكتور  ،362ص    "والشام  مصر  يف  النحوية  املدرسة":  كتابه
 ."هشام البن الصغري  اجلامع"  كتاب  مقدمة

                                   ، إال أن متالعبا  عمد إىل إبدال ورقته للسيوطي  (النحو  أصول  يف  االقرتاحالكتاب يف حقيقته هو كتاب )و 
)كتاب   وجهها:  على  أبخرى كتب  ابن األوىل  العالمة  أتليف  العربية  علوم  شواهد  يف  األدبية  الروضة 

وكتب على ظهرها فاحتة للكتاب ختتلف يف أسلوهبا عن أسلوب ابن هشام، ويف خطها عن خط   ،هشام(
األصلية  وطابقها  برلني،  مكتبة  من  الكتاب  صورة  أحضر  من  وأثبته،  التالعب  هذا  كشف   وقد  ،النسخة 

 .1"النتيجة له  أتكدتو االقرتاح  كتاب  مع
 التارخيية  األخبار  ألن  اجلاحظ؛  إىل  اخلطأ  سبيل  على  نسب  الذي(  واملكايد  امللوك  تنبيه)  كتاب ذلكوك

 أبوابه  من  تجدف!  له؟  الكتاب  ينسب  فكيف   ،هـ(255)للجاحظ  التايل  العصر  يف  وقعت  فيه  وردت  اليت
 بني  حييا  كان  اإلخشيدي  وكافور  "هلل  ابملتقي  توزون  مكيدة"و"  اإلخشيدي  كافور  مكايد  من  نكت"  ابب
 اجلاحظ  وفاة  بعد  اتريخ  كله  فهذا  ،هـ(357و  297)  سنيت  حييا  كان  هلل  واملتقي  هـ(357و  292)  سنيت

 .شك دون  مزيفة نسبة  إهنا .السنني  من  بعشرات
املؤلف: -2 اسم  يف   أمحد  بن  اخلليل  -مثال-  فهناك"  األمساء،  بني  التشابه  نتيجة  اخلطأ  يقع  فقد  اخلطأ 

 نسب  هنا  ومن  هـ،279  سنة  املتوىف  هللا  عبد  أبو  أمحد  بن  اخلليل  وهناك"  هـ175"  األزدي  الفراهيدي
 رمضان  الدكتور  جاء  مث  م،1969  سنة  "احلروف   معاين"  كتاب األول  إىل  التواب  عبد  رمضان  الدكتور

 

، 142-141 :هـ1402-م 1982الفضلي، مكتبة العلم، جدة، الطبعة األوىل    اهلادي  عبد.  د  الرتاث،  حتقيق:  انظر  - 1
 .207-206الطويل:   رزق  السيد  الرتاث،  وحتقيق  العلمي  البحث أصول  يف  ومقدمة
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 الكتاب  هذا  أن  على  ونص  ،459/  1  "تركيا  مكتبات  يف  العربية  املخطوطات  نوادر"  كتابه يف  ششن
 .1"هـ379"  للثاين  "اإلعراب  مجل"  كتاب  وكذلك

من هنا  ومن  ابملؤتلف   عنيت  اليت  والكتب  والرتاجم،  الفهارس،  كتب إىل  يرجع  أن  احملقق  واجب  كان 
 .ذلك ونو,  واملتشابه  واملختلف،

يف -3       خال    نشر  جمرد  بعضها  جهات،  عدة  نشرته         واحد ا         خمطوط ا  جند  فقد  الرتاث:  نشر  جمال  االزدواجية 
ومن         حتقيق ا  حمقق  وبعضها  العلمي،  التحقيق  أصول  من  واملال  الضائع،  اجلهد  على  أنسى  هنا              واحد ا، 

إىل  املهدر؛ احلاجة  أننا أبمس   إن  بل  ،2املكتبات  رفوف   على  حبيس  خمطوط  إلحياء  اجلهد  هذا  وخاصة 
إلخراجه، وحيز يف   املال  ويعوزها,  ومعدة  حمققة  خمطوطات  عندها  األمر  هذا  على  القائمة  اجلهات  بعض

اجلامعية،   الرسائل  جمال  اإلزدواجية  هذه  تطال  أن   الباحث  قام  هـ1431  عام  يف  املثال  سبيل  فعلىالنفس 
للماجستري    حسني  صاحل  ابسم رسالته   بن  أمحد  للشيخ  املضية  الدرة  شرح  البهية  الغرة: )كتاب  بتحقيقيف 
فقط  مث  ابلعراق،  تكريت  جامعة  يف(  العرائي  اجلواد  عبد ثالث سنوات   حممد  بن  أمحد  الباحث  قام  بعد 

أيضا ،  الشنقيطي  حسن  األمني للماجستري  رسالته  يف   اجلامعة  يف  هـ1434  عام  ذاته  الكتاب  فحقق                            ، 
ب؟!  3املنورة  ابملدينة  اإلسالمية العمل  هذا  يعترب   والتعاون  التنسيق  فأين؟  للوقت          ومضيعة    للجهود،        عثرة  أال 

 ؟واملراكز العلمية  اجلامعات بني  العلمي
ذلك    البلدان:  أبمساء  اجلهل -4  بن  حممد  بن  عثمان  بن  وعلي":  تقول  الكتب  بعض  يف  وردت  عبارةمثال 

 . "دمشق        غ وط ة  من  هلا ببيت  عليهما  بقراءيت  زينب  وأخته  لؤلؤ،  الشمس
 ،دمشق  بغوطة  مشهورة  قرية:  هليا  وبيت  ،(      هل  يا  ببيت):  والصواب  واضح  تصحيف   ،(هلا  ببيت):  فقوله"
 .4"البلدان  أبمساء  جهلهم نتيجة  التصحيفات  هذه  مثل  يف  احملققون  يقع  ما       كثريا  ف

 : 5أمحر  ابن قول ذلك  ومن

 

 .207: الطويل  رزق  السيد  الرتاث،  وحتقيق  العلمي  البحث أصول يف  مقدمة  - 1
 .230املصدر السابق:    - 2
ملتقى أهل التفسري على الشبكة العنكبوتية )األنرتنت(:  انظر:    - 3

http://vb.tafsir.net/tafsir34383/#.VkYSw3bhDIU 
 .347:العاملية وطباعتها  املدينة  جامعة  مناهج اجستري،  امل رحلةومصادره، مل  األديب  البحث أصول  - 4
، الطبسان: أدىن خراسان،  55بوعات جممع اللغة االعربية بدمشق:حسني عطوان، مط:  حتقيق:           الباهلي    أمحر  بن  عمرو  شعر  - 5

 بربعيص: من محص، أاللة: بلد الشام، جنان األسود: معظم الناس.
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 األسود  اجلنان  مع             بـ ر ب ع يص  أو ** لةابآل أو             ابلط ب س ني   كنت  لو
 واضح  تصحيف   هذا  أن  واحلقيقة  ،1"هنا  إال        ذكرا    هلا  أجد  مل  موضع  اسم  اآللة":        قائال    احملققني  أحد  علق
لة):  والصواب  البلدان  أبمساء  احملقق  عدم معرفة  عن  انتج :         ح ث الة بوزن  األاللة:  نصر  قال         ع اللة،"    بوزن  (       أ ال 

 .2(البلدان  معجم)  يف  احلموي  ايقوت ذكره  ابلشام"  موضع
للوقوع يف اخلطأ والتحريف، مثال ذلك  التاريخ:عدم التدقيق يف   -5 ( التماثيل فصول) كتاب"  :سبب وجيه 

 ابب):  بعنوان  طويل  نص  النسخة  هذه  يف  ورد"  كوبنهاجن"  يف  خمطوطة  نسخة  الكتاب  هذا  ،املعتز  البن
أي3(السرور  قطب)  صاحب  قال  (الشراب  أمساء  يف  قيل  ما  قطب)  من كتاب    ا   نص  ينقل  املعتز  ابن  ..! 

 ".كوبنهاجن"  نسخة غري"  برلني"  يف  موجودة  أخرى نسخة  يف نفسه  الشيء  وهذا ،(السرور
 ابن  ينقله  أن  ميكن  ال  النص  هذا  أن  ندركيف التاريخ؛    الواعي  والتأمل  العلمي  والتحقيق  الدقيق  وابلفحص

حيا    كان وقد  القريواين،  الرقيق  ألفه(  السرور  قطب)  كتاب ألن  مؤلفه؛  يف  املعتز  ثالث  سنة               القريواين 
 ماتفقد  (  السرور  تباشري  يف  التماثيل  فصول)  كتاب  مؤلف   املعتز  ابنأما    اهلجرة،  من  وأربعمائة  وعشرين

 من  قرن  من  أبكثر  وفاته  بعد  صاحبه  فه    أل    كتاب  عن  املعتز  ابن  ينقل  فكيف   ومائتني،  وتسعني  ست  سنة
 .التواريخيف   عدم التدقيق، والسبب 4"حتريف  أنه  شك ال  هذاف! الزمان؟

أدعيائه: -6 قبل  التحقيق من  بتصحيفاته وأخطائه، ورمبا   اجلناية على  النص  خيرج  التحقيق  يدعي  كثري ممن 
فسر الكلمة الواضحة وترك الغامضة، وضبط الكلمات البينة وترك املشتبهة، فهذا عبث ال حتقيق، وجناية 

 الصحيح،  الدرب  احملقق  التزم  مىت  مشكور  وجهد  جميد،  عمل  العلمي  التحقيقعلى الكتاب ومؤلفه، " إن  
, نقوله  وثقت            مستقيم ا،         صحيح ا  النص  إخراج  أجل  من  اجلهد  وبذل  ابلقواعد،  والتزم  األصول،  وراعى

ف5"الغريب  وضبط  واألحاديث،  اآلايت  فيه  وخرجت  بغداد  يف  املنعقدة  الرتاث  حتقيق  جلنة  توصيات  من، 
 : العربية  املخطوطات  معهد  إبشراف م( 1980,  هـ1400عام )

 

 .347:العاملية  املدينة  جامعة  اجستري، مناهج امل رحلةومصادره، مل  األديب  البحث أصول  - 1
عة ،  بريوت  صادر،  دار(،  هـ626:  املتوىف)  احلموي  الرومي هللا  عبد  بن ايقوت هللا  عبد  أبو  الدين  شهاب،  البلدان  معجم  - 2   الطب

 .1/243م:1995  الثانية،
:  املتوىف )  الندمي  ابلرقيق  املعروف  القاسم  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  القريواين،  قطب السرور يف أوصاف اخلمور، اسم كتاب للرقيق  - 3

 .(هـ425  نو
 .340-339العاملية وطباعتها:    املدينة  جامعة  ماجستري، مناهج : ومصادره، املرحلة  األديب  البحث أصول  - 4
 .231: الطويل  رزق  السيد  الرتاث،  وحتقيق  العلمي  البحث أصول يف  مقدمة  - 5
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 اللغوية  أدواته  تكتمل  مل  من  فيه  نفسه  يقحم  فال  عليه،  قادرة  أمينة  أيد  يف  الرتاث  حتقيق  يكون  أن  -
 .والفنية  والعلمية

 يف  التبعة  املراجع  األستاذ  يتحمل  أن  على,  واملراجعة  للتدقيق  ابلتحقيق  العهد  حديثي  أعمال  ختضع  أن  -
 .1كاملة  ذلك

النسخ   -7 األم            أجل   املؤلف و   :النسخة  اليت كتبها  عليها توقيعه  بيده  هي  وعليها االعتماد يف التحقيق،   ،أو 
العلماء  وقد  حيان  أيب  قول  ذلك  ويؤكد  املصنفني،  والعلماء  املؤلفني  خطوط  بني  بدقة  وميزوا  قيمتها  عرف 
"2«اجلاحظ  تقريظ  كتاب»  يف  النصوص  بعض  اجلاحظ  عن  نقل  وقد  فيه  أراتب  ال  الذي  خطه  ومن: 

 خبط كتابتها  عدم حالة يف أما األم، النسخة  على  اطالعه  يكون  أن  على  حيرص  كان  العامل  كأنو   ،3"نقلت
يكون وقد  ،  األصلية  النسخة  على  معارضة  أو  مقابلة  املخطوطة  تكون  أن  على        كثريا    شددوا  فقد  املؤلف،

فقط،   جملدان  إال  منه  يوجد  وال  مثال ،  جملدات  ثالث  ذلك فينبغي                                                    الكتاب  على  ينبه  أن  احملقق  على 
، وال يهجر (     مثال   املعارضة على األصول  النسخة األم إىل ابب كذا، وسأكمل من النسخة الثانية)ويقول:  

اجمللد لعدم وجود  األم  بني  النسخة  الفروق  إىل  فقط، ويشري  النسختنيالثالث  على   املعارضة  فالنسخة   ،
األم" النسخة  من  جدا   قريبة   ،      وفضال          علما    مؤلفها  عن  يقل  ال  عارضها  الذي  كان  إذا  وخاصة                                  األصول 

       ي روى  ما"    ذلك  ويؤكد  النسخة،  هذه  مثل  قيمة  العلماء  أدرك  وقد  هبا،  الثقة  يف  األم  النسخة  تلحق  فإهنا
 امللك  عبد  بن  حممد  زايرة  إىل  البصرة  من         اخلروج          أراد    ملا  أنه(    م869/هـ255  ت)               ال م عتزيل    اجلاحظ  عن

 فلما  ،«سيبويه  كتاب»    يهديه      أن         فك ر  العباسي،  املعتصم  اخلليفة  وزير(    م848/هـ  233  ت)    الزايت
 ابن له فقال الفراء، مرياث من  اشرتيته  وقد  الكتاب،  هذا  مثل  لك  أهديه        شيئا    أجد  مل  :له  قال  إليه،  وصل

          الفر اء،       خبط     ولكنها  ذلك،        ظننت    ما:  اجلاحظ  فقال  الكتاب؟  هذا  من  خالية  خزائننا  أن           أو ظننت  :  الزايت
       توجد          ن سخة         أجل    هذه:  الزايت       ابن    فقال  [          نـ ف س ه    يعين]  اجلاحظ  حبر  بن  عمرو  وهتذيب  الكسائي،           وم قابلة
ا،       فس ر    إليه،          فأحضر ها  ا،وأغرهب  .4 موقع  أمجل منه  ووقعت       هب 

 

 .232:  السابق  املصدر  - 1
 .حيان مفقود مل يصلنا أيب  كتب  من  الكتاب  هذا  - 2
: املتوىف) احلموي الرومي هللا عبد بن ايقوت هللا عبد أبو الدين األديب(، شهاب معرفة إىل  األريب  )إرشاد  األدابء  معجم  - 3

 .1/258م:    1993  - هـ  1414  بريوت، الطبعة األوىل،  اإلسالمي،  الغرب  عباس، دار إحسان:  هـ(، حتقيق626
، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،  لقفطيلوزير مجال الدين أيب احلسن علي بن يوسف ال  النحاة،  أنباه  على  الرواة  إنباهانظر:    - 4

 .2/351:  م1986هـ  1406دار الفكر العريب ابلقاهرة، الطبعة األوىل  



25 
 

على احملقق أن ال يصحح أخطاء املؤلفني يف املنت، ألن هذا ليس من حقه، بل   تصحيح أخطاء املؤلفني: -8
م   املؤلف، واهلامش من حق احملقق، فعليه أن يبني ذلك اخلطأ ويصححه يف اهلا          املنت من  مش فقط وال لك 

املنت       يغري   يف  ف         ك م ا               الر  و اي ة            نـ ق ل                األ  ش ي اخ             أ ك ث ر           ع م ل             ع ل ي ه              اس ت م ر           ال ذ ي  "  أن  عياض  القاضي  عن        شيئا ، 
    يف                 الر  و اي ة                اس ت م ر ت               ال ق ر آن         م ن              ك ل م ات       يف           ذ ل ك               أ ط ر د وا       ح ىت               ك ت ب ه م         م ن                     يـ غ ري   ونـ ه ا       و ال                و مس  ع وه ا             إ ل ي ه م             و ص ل ت  
ف               ع ل يـ ه ا            ال ك ت ب   و ة            خب  ال  يح ني                 ال م و ط أ       يف           ذ ل ك         م ن            الش اذ       يف    جيىء      و مل             ع ل يـ ه ا              ال م ج م ع                الت  ال              و غ ري  ه ا                 و الص ح 

           ال ك ت ب             ح و اش ي  وىف                 و ال ق ر اء ة              الس م اع           ع ن د              خ ط ئ ه ا        ع ل ى                 يـ نـ ب  ه ون              م نـ ه م                  ال م ع ر ف ة           أ ه ل           ل ك ن    ،          ل ل ب اب             مح  اي ة  
إال  1"              بـ ل غ ه م        م ا        ع ل ى            األ  ص ول       يف        م ا                 و يـ ق ر ء ون   األمانة،  مردها  فاملسألة  أرى  ،   القرآين  النص  إبقاء  أنأنين 

 نفظ  أن  أو  ،      خمطئا    فيه  جنامل  أن  عن  جتل  الكرمي  القرآن  مكانة  ألن  يليق؛  ال  هو  كما  الصلب  يف  ف      احملر  
 يف  ونشري إىل ذلك  القرآين،  اخلطأ  ح     نصل    أن  فالبد           املؤل  ف،  هذا  كان  مهما  الدقة  يلتزم  مل  ف       مؤل     حق  فيه

 .       معينا         رمسا   أو  معينة  قراءة رد   ي   مل  ف       املؤل   أن  من  التأكد  بعد إال هح    صل  ن ال  لكنو   احلاشية،

 وتشمل أهم النتائج:اخلامتة  

بعض  وبعد تكشف  أضواء  النصوصو   الشوائب  فهذه  العلمي وحتقيق  البحث   يكون  أن  رجوأ  ،األخطاء يف 

نور    من  مستمدة  األضواء املسلطة على األخطاء  هذه      جل  يتنفع به، إذ  ل  اهتمامه  يثري  ما  فيه  وجد  قد  القارئ

 حتري  الباحث  علىف  الصحيح،  والعقل  احملسوس،  والواقع  وسلم،  عليه  هللا  صلى  رسوله  وسنة  تعاىل  هللا  كتاب

 .احلق  إحقاق إال ذلك  من  يبتغي ال له         متقنا  و  عمله،  يف       خملصا   ليصبح الدقة

 

 

هي: اليت توصل إليه الباحث   أهم النتائج 

 .         ومنهاجا           ومضموان         شكال   البحث  نقد  على  القارئ تساعد  أضواء على األخطاء  من  إليه أشري  ما أن -1

 

 أمحد السيد: هـ(، حتقيق544: املتوىف)السبيت  اليحصيب موسى بن السماع، عياض وتقييد الرواية أصول معرفة  إىل  اإلملاع  - 1
 .186-1/185م:1970  -  هـ1379  األوىل،  تونس، الطبعة/    القاهرة  -  العتيقة  املكتبة/   الرتاث  صقر، دار
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بدون   -2 له  قيمة  ال  العلمي  البحث   اإلشارةو   األفكار،  واقتباس  اآلراء  عزو  يف  تبدو  اليت  العلمية  األمانةأن 

 .اهلامش  يفومراجعها    األصلية  مصادرها إىل

مالحظ -3 متد أن  األضواء  هذه  ب                   ة   التفسري  يف  والرباعة  ،التحليل  يف  والدقة  العرض  على  قدرةالباحث 

 .والبيان  والتوضيح

االعتماد على املصادر القدمية فقط   -4 لتغيري أمساء كثري من البلدان،  تناسب  الأن   وتبديل  العصر، وذلك 

احلديثةيف  ، فال بد وغريها  املقاييسواملكاييل و   املوازينوحدات    .      أيضا    بياهنا من العودة إىل املراجع 

البحث العلمي يعين جودته و أن اإلدراك السليم  -5  نتائجه.صدق  ملنهج 

يعين   -6 املخطوطات  حتقيق   على  يغلب  اليت  الصورة  إىل  املخطوط  ابلنص  للوصول  معينة  وسائل  اتباعأن 

 .املؤلف   كالم  أهنا  الظن

أجل   -7 األم وتليها            أن  النسخة  هي  املخطوطات  يف    إذا  وخاصة  ،األصول  على  املعارضة  النسخةالنسخ 

 .      وفضال          علما    مؤلفها  عن       يقل   ال  عارضها الذي  كان

يتم  املخطوطات  حتقيقأن   -8 أن   والعلمية  اللغوية  أدواته  ت لديهكتملحيث ا   عليه،  قادرة  أمينة  يدأب  ينبغي 

 .والفنية

 التوصيات:

الباحث          وأخريا : اجلا  يوصي  بني  الدقيق  العلميةابلتنسيق  واملؤسسات  الدولية  ت ؛معات  تجنب كي 

اجلامعية    العناوين املتكررة  جهود الباحثني دون جدوى.  وذلك لعدم بعثرة  ،               حتقيقا  وأتليفا  للرسائل 

العناية  الباحث  وصي  يكما   من  ملزيد  املخطوطات  حتقيق  أعمال  ختضع   والتوثيق؛  ابلتحقيقأن 
 .واملراجعة للتدقيق

اخلتام:و  اجلزيل    يف  الدولية، وكلأتقدم ابلشكر  أريس  الدويل، وجامعة  اجلامعات  أو   الحتاد  جامعة 
 املميز.  احلضاري يف هذا املؤمتر  علمية أو ابحث شارك وأسهم  مؤسسة



27 
 

 .[2الفاحتة:  ]  ُّ  يم ىم  مم خم حم  ٱ ُّٱ:  وآخر دعواان أن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واملراجع:  املصادر 
بن ضحيان الضحيان، ورقة عمل مقدمة إىل  -1 أ.د. سعود  األخطاء،  منهجية  أم  املنهجية  األخطاء 

 م.2011هـ    1332العلمي األول، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية  امللتقى  
املدينة العاملية وطباعتها. -2 مناهج جامعة   أصول البحث األديب ومصادره، املرحلة: ماجستري، 
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)املتوىف:  -3 السبيت  اليحصيب  موسى  بن  عياض  السماع،  وتقييد  الرواية  أصول  معرفة  إىل  اإلملاع 
أمحد544 السيد  حتقيق:  العتيقة    هـ(،  املكتبة   / الرتاث  دار  الطبعة   -صقر،  تونس،   / القاهرة 

 م.1970 -هـ 1379األوىل، 
حتقيق:  -4 القفطي،  يوسف  بن  علي  احلسن  أيب  الدين  مجال  للوزير  النحاة،  أنباه  على  الرواة  إنباه 

 م.1986هـ 1406حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب ابلقاهرة، الطبعة األوىل 
ا -5 املكتبة البحث  األوىل،  الطبعة  مبارك،  حممد  الصاوي  حممد  كتابته،  وطريقة  أسسه  لعلمي 

 م.1992األكادميية 
املعاصر -6 الفكر  دار  دويدري،  وحيد  رجاء  العملية،  وممارسته  النظرية  أساسياته  العلمي  -البحث 

 م.2000 -هـ 1421دمشق، الطبعة: األوىل -دار الفكر-لبنان-بريوت
امللك عبد العزيز، السعودية.حتقيق الرتاث د. عبد اهل -7 الفضلي، كلية اآلداب، جامعة   ادي 
الراوي يف شرح تقريب النواوي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  -8 تدريب 

دار طيبة.911  هـ( حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب، 
الشريف   -9 الزين  علي  بن  حممد  بن  علي  )املتوىف:  التعريفات،  هـ(، ضبطه وصححه 816اجلرجاين 

بريوت   العلمية  الكتب  دار  إبشراف  العلماء  من  األوىل    –مجاعة  الطبعة:  -هـ  1403لبنان، 
 م.1983

10- ( احلميدي  هللا  عبد  بن  فتوح  بن  حممد  األندلس،  علماء  اتريخ  يف  املقتبس  هـ(، 488جذوة 
 م.2008هـ   1429الطبعة األوىل  حتقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي بتونس  

املالكي،  -11 ابلصاوي  الشهري  اخللويت،  حممد  بن  أمحد  اجلاللني،  تفسري  على  الصاوي  حاشية 
 هـ(.  1241 - 1175)

عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، عبد الرمحن  -12 العرب والرببر ومن  املبتدأ واخلرب يف اتريخ  ديوان 
)املتوىف:   خلدون  ابن  حممد،  بن  حممد  بريوت،   هـ(808بن  الفكر،  دار  حتقيق: خليل شحادة، 

 م.  1988  -هـ   1408الطبعة الثانية، 
أبو عثمان، الشهري ابجلاحظ  -13 رسائل اجلاحظ، عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ابلوالء، الليثي، 

 1384هـ(، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، عام 255)املتوىف:  
 م. 1964 -هـ 

الثانية   -14 الطبعة  القاهرة،  الكتب يف  عامل  انصف،  النجدي  علي  النحاة،  إمام  هـ 1399سيبويه 
 م.1979

أبو الفضل أمحد بن  -15 العسقالين،  البن حجر  األصل  األثر،  أهل  الفكر يف مصطلح  خنبة  شرح 
لعبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن محد اخلضري.852علي )املتوىف:   هـ(، الشرح: 
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                                                                         مرو بن أمحر الباهلي : حتقيق: حسني عطوان، مطبوعات جممع اللغة االعربية بدمشق.شعر ع -16
الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف:   -17 عبد  الدين  الكربى، اتج  الشافعية  هـ(، 771طبقات 

الطبعة الثانية،   هـ.1413حتقيق: د. حممود حممد الطناحي وغريه، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 
أدبي -18 حممد قطوف  السالم  عبد  الرتاث،  حتقيق  حول  العريب  الرتاث  يف  يف  نقدية  دراسات  ة 

 م.1988هـ  1409هارون، مكتبة السنة ابلقاهرة، الطبعة األوىل 
عل -19 بن  بن مكرم  حممد  العرب،   –دار صادر  ،  هـ(711بن منظور )املتوىف:  املشهور اب،  يلسان 

 .هـ 1414 -الثالثة    الطبعة،  بريوت
والبحث واملصادر، حممد عجاج بن حممد متيم بن صاحل بن عبد هللا اخلطيب،   حملات يف املكتبة -20

 م.2001 -هـ  1422مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة عشر 
 –هـ(، دار املعرفة 483املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )املتوىف:  -21

 م.1993 -هـ 1414بريوت،  
)إرشاد   -22 األدابء  هللا ايقوت بن عبد معجم  عبد  أبو  الدين  األديب(، شهاب  معرفة  إىل  األريب 

)املتوىف:   احلموي  الرومي  بريوت، 626هللا  اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  حتقيق:  هـ(، 
 م.  1993 -هـ    1414الطبعة األوىل، 

: املتوىف)  احلموي  الرومي  هللا  عبد  بن  ايقوت  هللا  عبد  أبو  الدين  شهاب  البلدان،  معجم -23
 .م1995 الثانية،  الطبعة  بريوت، صادر، دار ،(هـ626

الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى وغريه(، دار الدعوة. -24  املعجم 
أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي، الشهري  -25 البن قدامة،  املغين 

 م.1968 -هـ 1388هـ(، مكتبة القاهرة،  620اببن قدامة املقدسي )املتوىف:  
الطويل، املكتبة األزهرية للرتاث،  -26 رزق  السيد  الرتاث،  العلمي وحتقيق  البحث  أصول  مقدمة يف 

 الطبعة الثانية )د.ت(.
األجنلو  -27 مكتبة  القاهرة،  دالني،  فان  ب.  ديوبولد.  النفس،  وعلم  الرتبية  يف  البحث  مناهج 

 املصرية.
غريب   -28 يف  اجلزري النهاية  الشيباين  حممد  بن  املبارك  السعادات  أبو  الدين  جمد  واألثر،  احلديث 

حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية   -هـ(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي  606ابن األثري )املتوىف:  
 م.1979 -هـ 1399بريوت،   -

األجنل -29 الباقي،  عبد  زيدان  االجتماعية،  اجملاالت  يف  االتصال  وأساليب  املصرية، وسائل  و 
 م.1974

 )األنرتنت(:   الشبكة العنكبوتية
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على  -30 احلضارات  أرض  موقع  منشور يف  حبث  النعسان،  هشام  حممد  الدكتور  واملراجع،  املصادر 
 الرابط التايل:

http://www.landcivi.com/new_page_45.htm 
31- E.J Brill's first encyclopedia of Islam 1913-1938: Tabriz. p: 

584 
  ى الشبكة العنكبوتية )األنرتنت(:ملتقى أهل التفسري عل -32

http://vb.tafsir.net/tafsir34383/#.VkYSw3bhDIU 
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