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متان احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم الأ     

   خري الربية من خلقه.  الكمالن على نبينا حممد 
 َأمَّـــــا بـَْعــــــُد؛      
وحتقيق  هذا الكلمات ليست دراسة ملناِهج البحثف    

، وصفات الباِحث، أو غريها مما أفاض فيه الرتاث
  .عأشرات الكُتب والرسائلفيه  ُمعاِصرون، وأُلِّفأت  ـال
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 عن شروط البحث املنهجيَّة،ن هذه حملات سريعة ولك    

  وحتقيق الثراث.
وحملة أخرى عن صفات الباحث؛ لتكون ُمقدِّمة بني     

، وليست  هذه البحث العلمّي بشكل عاميدي ضوابط 
الشروط، أو تلك الصفات، مقصورًة على الباحث يف جمال 

مأجاالت، وُُيكن ـامَّة يف مجيع البحوث وال؛ بل هي عبعينه
ما ال   الكتب املتصصِّصة، ولك ي ُأمجلمراجعتها بتوسُّع يف
  بدَّ من اإلشارة إليه.

 وحملة أخرى عن حتقيق نصوص الرتاث العريب واإلسالمي.   
املصطوطات العربية واإلسالمية ثروة فكرية  وذلك لن

وثقافية نفيسة، وتُراث بديع، والعناية هبا هو السبيل الوحيد 
للحفاظ على الرتاث العريب واإلسالمي، وخري وسيلة 



 

                                          

     
 6 

لالستفادة من هذه الثروة العلمية الضصمة هو االهتمام هبا  
 عن طريق دراستها وحتقيقها.

 على فصول:  ذلك وقد رتبت    
 .أمهية البحث العلمّي وضوابطه األول:    

 .معامل حتقيق نصوص الرُتاث العريب واإلسالمي الثاني:    
  نسأل اهلل تعاىل أن يتقبله بقبول حسن.    

 

  هذا وصل اللهم وسلم على نبينا حممد 
 املبعوث رمحة للعاملني

 .واحلمد هلل أواًل وآخًرا ظاهًرا وباطًنا
 

 

                                      
                                       



                                                                       

 
 

 الفصل األول
 مفهوم البحث العلمي   

      لوصول إىل املعرفة. االبحث العلمّي هو طريق
فمصطلح البحث العلمّي يتكّون من كلمتني مها: "البحث" 

"العلمي". وكلمة البحث: هي مصدر الفعل الثالثي و
" أي مبعىن: سأل، وحتّرى، وحاول، وطلب، وفّتش،  "َبححثح

 . (1)وتتّبع، وتقّصى، وكشف
                              

(، 1/204(، ومعجم مقاييس اللغة )1/273انظر: الصحاح ) (1)    
(، وتاج العروس 164(، والقاموس احمليط )ص: 2/114ولسان العرب )

 (. 40(، واملعجم الوسيط )ص: 5/163)
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      وهبذا يكون معىن كلمة البحث: هو السؤال أو

التقّصي عن حقيقة معّينة أو أمر معنّي، كما أنّه ال يعتمد 
ا على ، وإّّنا يعتمد أيض  فقط على السؤال والطلب والتقّصي

الباحث  يحصلالتفكري، والتأّمل، والتخّيل، والتنقيب حّّت 
 إىل هدفه أو مبتغاه.

      إىل العلم، والعلم هو الدراية  نسبة" كلمة "العلميّ و
 . والتفكري واملعرفة واإلدراك

      هو أسلوب منّظم يستخدم يف  :البحث العلمي  و
مجع املعلومات بدّقة كبرية، وتدوين املالحظات الصغرية، مثّ 
حتليل ومراجعة البيانات واملعلومات اليت مّت مجعها، وذلك 

أو إلضافة معلومات  للتأّكد من صّحتها والتعديل عليها
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جديدة عليها، مّث الوصول إىل قوانني وفرضّيات ونظريّات  
جديدة تساعد وتساهم يف حّل املشكالت اليت قد نتعّرض 

 هلا يف جمتمعاتنا وحياتنا.
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 أهمية البحث العلمي  

     يف حياة الباحث  كبري  دوربالبحث العلمّي  قومي
االطالع على حقائق ومناهج جديدة مل  لهفهو يسمح 

فتساعده يف اختيار األفضل  ،يكن على علم ودراية هبا
تيح له الفرصة يف االعتماد على نفسه يف مجع ي  منها، كما 

عل من الباحث خخصية جديدة جيو  ،املعلومات حتصيلو 
، مث  باهلل تزرع يف داخله الثقة  ويعطيه  ه،نفسبأوال 

 .القدرة على التفكري والتأمل واكتساب السلوك اجليد
      وي عّد البحث العلمّي أهّم أداٍة متبعٍة يف معرفة

  وما خ لق إلجله. حقائق ونظم الكون واحلياة واإلنسان
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       ويساعد البحث العلمّي يف حّل املشكالت اليت قد
شكلة، مّث يواجهها اجملتمع من خالل التعمق يف هذه امل

 إجياد احللول هلا.
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 أساسيات البحث العلمي  

      :يعتمد البحث العلمي  على األمور اآلتية 
 عنوان البحث.    
 أمهية البحث.    
 مشكلة البحث.    
 فرضية البحث.     
 خطة البحث.    
 حدود البحث.    

 عينة البحث.    
 جمتمع البحث.    
 سبب القيام هبذا البحث.    
 املتغرّيات.    
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 النتائج املتوّقع حتقيقها من هذا البحث.      
 اهلدف من هذا البحث.    
 حتليل البيانات واملعلومات اليت مت مجعها.     
 النتائج املتوقع حتقيقها من هذا البحث.    
 خامتة البحث.    
در واملراجع اليت مّت االعتماد عليها يف تقدمي هذا املصا    

 البحث.
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 مراحل البحث العلمي  

محراِجع اليت سي عتمحد عليها يف ـمجع املصادر وال ـــ 1    
البحث، وحماولة االستقصاء ما أمكن؛ فقد يوجد يف 

ملراجع الكت ب أو الرسائل الصغرية ما ال يوجد يف ا
 واألمَّهات.

القراءة الواسعة املتأنية يف املوضوع؛ لتصوُّر املوضوع  ـــ 2    
تصور ا عامًّا، وتكوين فكرة عامَّة عنه، دون تكوين رأي 

 حمدَّد منذ البداية.
البدء بتدوين املادة الِعلميَّة يف أوراق أو بطاقات  ـــ 3    

ها، مع تنظيم خاصة، ت سهِّل االستفادة منها، والرجوع إلي
هذه البطاقات وترتيبها، ووضع عناوين كبرية يف أعالها تدلُّ 
على حمتواها، ومن الضروري تحسجيل معلومات وافية عن 



 

                                                                       

     
 16 

مصدر هذه املعلومات، ومؤلِّفه،  تشتمل على، الكتاب 
ورقم اجمللد واجلزء والصفحة، والباب أو املوضوع، ومكان 

ت أخرى مهمَّة؛  معلوما أيإضافة وكذلك الطبع وتارخيه، 
 .كرقم املسألة مثال  

البدء بوضع م سحوَّدات املوضوع، جبمع املعلومات  ـــ 4    
ة، وِمن مثحَّ التمحيص  املتعلِّقة بكل مسألة على ِحدح
والدراسة، واملقارنة والرتجيح، من خالل دراسة األدلة 

 م تعاِرضة يف املسألة؛ من حيث ثبوهتا وداللتها.ـال
ة املوضوع الكتابة األخرية، بعد م راجحعة كتاب  ـــ 5    

 املسوَّدات، واالطمئنان إليها.
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       ىراعويَنبغي خالل مرحلة الكتابة النهائية أن ي  

 ما يَلي:
سالمة األسلوب ووضوحه، ودقته يف التعبري عن  ـــ 1    

الغرض املقصود، وب عده عن الصعوبة، أو التعقيد، أو 
 الركاكة واالبتذال.

 ْسن التقسيم والتبويب.جودة العرض والرتتيب، وح   ـــ 2    
ه، والتزامه مبا تقتضيه األمانة دقة النقل وضحبط ـــ 3    

 الِعلمية من نسبة األقوال ألصحاهبا.
املنقول، من مصدره، أيًّا كان  صدقَّة التوثيق للنَّ  ـــ 4    

 ص.هذا النَّ 
يف البحث،  حتقيق األحاديث واآلثار الواردة ـــ 5    

وال  ـــإن احتاج األمر إىل ذلك  ــودراسة أسانيدها ورجاهلا 
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يكفي جمرد التخريج والعزو؛ بل ال بدَّ ِمن الكحشِف عن  
 درجة احلديث؛ لالعتماد عليها يف ترجيح اآلراء.

االعتماد على املصادر األصلية يف النقل، وعدم  ـــ 6    
لية، إال عند تعذُّر النقل عن مصادر ناقلة عن املصادر األص

احلصول على املصدر األصلي؛ كما إذا كان مفقود ا، أو 
 نادر الوجود، أو خمطوط ا ال يحسه ل االطِّالع عليه.

العناية بقوة البحث، وجاذبيته، وتأثريه، ومالءمته  ـــ 7    
 لنوعيَّة الق راء.
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 الصفات العامة للباحث

ب على الباحث  ـــ 1      إخالص النيَّة يف الطلب هللجيح
النية الصاحلة هي اخلطوة األوىل والكربى يف طريق ــ : ف

الرمحن بن مهدي:  عبد قال .التوفيق، والوصول إىل احلق
ا مثل محاد بن سلمة، ومالك بن أنس، كانا  "مل أرح أحد 

تسبان يف احلديث"  .(1)َيح
بالشرع، والعمل بالعلم، فمحن مل  االلتزام العمحليِّ  ـــ 2    

وال خري يف ِعلم ال يعمل بعلمه، كان علم ه ح جَّة  عليه، 
 .يورِّث عمحال  

رص على مالزمة تقوى اهلل  ـــ 3     ، وخشيته يف أن َيح
 السر والعلن؛ فإن ذلك رأس األمر كله. 

                              

  (.3/23للبخاري )انظر: التاريخ الكبري،  (1)    
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القدرة على البحث، وعمق التفكري، واجلحلحد على  ـــ 4     
لة.البحث، و   األناة وعدم العجح

سحعة االطِّالع، واإلحاطة بقدٍر كاٍف من العلوم  ـــ 5    
 ، أو علوم اآللة.لتخصصهم كمِّلة ـاألساسية، أو ال

 

     :فمن العلوم األساسية  
      علم أصول الفقه، وأمهيته يف كونه يبححث يف األدلة

هتا، اليت ت ستفاد منها األحكام التفصيلية؛ ِمن حيث ثبو 
      وح جيتها، وتقسيماهتا، وأنواع داللتها، وغري ذلك، 

محصاِدر ـومن خالل دراسة هذه األدلة تتجلى سحعة ال
يف اإلسالم، ومرونتها وخصوبتها، وصالحيتها  التشريعية

 ويتعلَّق بذلك دراسة القواعد األصولية  لكلِّ عصر وأمَّة.
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تاج إليها يف فحهِم األحكام ِمن ن ص وصها، ويف اليت َي 

 االجتهاد فيما ال نصَّ فيه.
      االطِّالع على "القواعد الفقهية" اليت قرَّرها العلماء

ا للباحث قبل  يف كل مذهب، وهذه القواعد مفيدة جدًّ
اخلوض يف التفاصيل أو جزئيات الفروع، كما أهنا تساعد 

على كيفيَّة التقعيد  فهم وجوه اخلالف، ومترِّن الذهن على
 ، وإدخال عدد كبري من املسائل حتت أصل واحد.الدقيق

      وتفسري آيات  ـــعامَّة ـــ االطِّالع على كتب التفسري
األحكام على وجه اخلصوص؛ لتفهم دالالهتا، وإدراك 

 معانيها وأغراضها.
     فهي مادة  ـــعموم ا  ـــعلى كتب احلديث  االطِّالع

هبذه األمة  ، ضخمة لألحكام الشرعية، وِمن رمحة اهلل
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أن حفظ هلا هذه الثروة الغالية، وقيَّض هلا ِمن جحهابذة  
العلماء ونـ قَّادهم وف حوهلم، محن سحهروا عليها، وبذلوا حياهتم 
يف حفظها وتدوينها وضحبِطها، والقضاء على كل التباس يحرِد  

 عليها.
      َّارسهاأن ي   ثللباحوِمن العلوم اليت ال بد: 
     اجلحرِح والتعديل، ومقاييس النقد يف علم  علم

ا ومتن ا.   احلديث سند 
      علم التخريج والتحقيق، وكيفية التوصُّل إىل احلكم

على اإلسناد بالصحة، أو الضعف، أو االتصال، أو 
االنقطاع، أو اإلرسال، وِمن مثحَّ احلكم على املنت الذي ورحد 

  هبذا اإلسناد.
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     م ضطحر ـئل التـ عحدُّ يف حكم الوسا ومن العلوم اليت

علم العربية، والنحو، والصرف؛ فإن  .إليها يف الشرع عامة
القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني، وكذلك جاءت السنَّة، 
فمن مل يكن له علم بالعربية وسعة أساليبها، وفنون القول 
فيها، فهو أبعد الناس عن فحهِم القرآن والسنَّة، ومن أراد 

قه يف الدين، فال بدَّ له ِمن دراسة علم العربية دراسة الف
  واعية تطبيقية.

      علم "األدب": وهو ضروريٌّ  ــبعد النحو  ــويأيت
للتمكُّن يف حسن الصياغة، وجودة األسلوب؛ فقد أصبح 

 العبارات اجلاِمدة، واألساليب اجلافَّة، والالناس ال يألفون 
برخحات من مجال  ،ةبدَّ ِمن خلط الدراسة اجلادَّ 

 متناوحل اجلحميع. يف مما جيعل ذلكاألسلوب، ورخاقة العبارة؛ 
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       بصورة  ـــإن اطالع الباحث على سائر العلوم
دم ال ـــإمجالية  م همَّة اليت وضحعح نفسه هلا، وليس خباٍف ما ـخيح

ي كن أن يستفيده الباحث من علم التاريخ، أو احلساب، 
 غريها. أو االجتماع، أو

      ال ي غين عن جمالس العلماء، وطول  ذ كروكل ما
اإلنصات بني أيديهم، وكثرة م ساءلتهم، واالنتفاع هبم؛ فإن 
صيل العلم، وضبطه وبقائه،  لذلك من الربكة والتأثري يف حتح

.   ما ال ي كن لإلنسان حتصيله جب هِده الشخصيِّ
       نطوي على كما أن االعتماد على الكت ب وحدها يح

سلبيات م تعدِّدة، تتالخى بالتتلمذ على يدي خيخ ممَّن 
اخلل ق، وفنَّ  م والعمل؛ ليتلقى منه املرء ح سنع رفوا بالعل
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التطبيق، قبل أن يتلقى العلم النظري، وقدي ا قيل: "محن كان 

 .خيخه كتابحه، غلب خطؤه صوابحه!"
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 الختيار البحثالخاصة  الشروط 
     ال بد ِمن توفُّرها عند اختيار  هناك خروط خاصة

 :َبث بعينه، في مكن إمجال أمهها فيما يلي
الرغبة يف املوضوع، ووجود الدافع الصحيح  ـــ 1    

 لدراسته.
إدراك أمهية املوضوع، والفائدة ِمن وراء دراسته،  ـــ 2    

 راسة.والثغرة اليت تسدُّها هذه الد
القدرة اخلاصة على َبث املوضوع، مبعىن أن يكون  ـــ 3    

ا لقدرة الباحث الشخصية، املوضوع فهناك  م الئم 
 موضوعات ال يتسىنَّ لكل باِحث أن يحطرقها.

توفُّر املراِجع اليت ت عني الباحث على استيفاء  ـــ 4    
بل  هي الكت ب، ـــبالضرورة  ـــمحراجع ـاملوضوع، وليست ال
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أعين بذلك ما هو أمشل وأوسحع، فقد يتطلَّب البحث 

أو علماء  ـــ مثال  ـــ اإلدالء بآراء اختصاصيني كاألطباء 
االقتصاد أو النْفس، أو غري ذلك، وقد يتطلب دراسات 

 ميدانيَّة معيَّنة... إخل.
لكتابة، وأال يكون البال الصفاء الذِّهين عند ا ـــ 5    

عن البحث؛ ِمن التعلقات املستقرَّة، أو مبا يحصرفه  محشغوال  
 . اخلواطر العاِرضة

      تلك إن الكاتب يف هذه املوضوعات ال بدَّ أن يح
ا امليزان إّنا ي كتحسب ميزان ا دقيق ا، ال يحزِل، وال يحطيش، وهذ

ا ي بنيِّ معه ثبوهتا باخِلربة ، وعحْرك النتائج اليت يتوصَّل إليها عرك 
، أو  اهتزازها، مع االستعداد التامِّ لقحبول احلق، على احملكِّ
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مع الرَّوية ذلك والرجوع عما سواه، مهما كلَّف األمر، و  
  واألناة وطول الباِل.

        كتسب من معرفة أخطاء اآلخحرين، ومحعرِفة كما ي
 أسباهبا، ليتجنَّبها الباحث، فال يقع فيها ابتداء وال م تابحعة.

     هلا تعلُّق بشخصية الباحث ِمن ومثَّة ضوابط كثرية ،
ِجهة، وهلا تعلُّق بطريقة تناول املوضوع من جهة ثانية، 
أمجلت  منها أمهها يف العناصر التالية؛ لعلها أن تكون نافعة 

 محنهِجه يف البحث.ـللدارس، موجِّهة ل

   

 بين التيسير والتشديد: ـــ 1    
اإلسالم ي ْسٌر  ِمن مزايا الشريعة اإلسالمية: التيسري، و     

معاذ أبو موسى األخعري، و   نيبكله؛ لذلك أوصى ال
ا ـــ بن جبلا  ،حني بعثهما إىل اليمن ـــ رحِضيح اللَّه  عحنـْه مح



 

 

 29 
يحسِّرحا وحالح تـ عحسِّرحا، وحبحشِّرحا وحالح تـ نـحفِّرحا، وحتحطحاوحعحا وحالح »فقال: 

  .(1)«َتحْتحِلفحا
     ري مسألة نسبيَّة؛ ولذلك ومما ال خكَّ فيه أن التيس

  انقسم الناس فيه:
فمنهم محن يصل به زعم التيسري إىل التساه ل،  ـــ أ    

وتغليب جانب اإلباحة على جانب احلْظر، فيتسرَّع يف 
بغري علم وال ه د ى وال  ، الف تيا بتحليل ما حرَّم اهلل 

 ِكتاب منري.
التغليظ ومنهم محن يحغِلب على طبعه التشديد و  ـــ ب    

 خاصَّة  فيما  ـــمحنع، فيميل إىل جانب احلظر والتحرمي ـوال
دُّ يف حياة الناس      حّت ي ضيِّق على الناس الوسيع،  ـــجيِح

                              

 (. 7/1733(، ومسلم )3038أخرجه البخاري )برقم  (1)    
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؛ من باب الزهد والورحع محقبوال  وإذا كان هذا املسلك  
واالحتياط، فإنه غري مقبول يف باب الفقه والف تيا، وِمن 

ل  الناس عليه.  الصعِب محح
 

      وإن ِمن ِسمة الباحث، أن يكون جامًعا بين
  خصلتين:

 االعتدال والتوسُّط بني التشديد والتساهل. أ والهما:    
أن يكون خديد االلتزام بالنص، وِمن هنا  :والثانية    

يكون اعتداله؛ فالنصوص هي يف حقيقتها التيسري، ولو  
ب عق ــ قال اهلل  ذاكان ظاهرها خبالف ذلك؛ وهل

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ   ﴿ األمر باجلهاد فيه حق اجلهاد: 

ِمن  ـــ ، فمهما كلَّفنا اهلل [78]احلج:  ﴾ ۓۓ ے   ے  
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وال  اواجبات وفرائض، فهي يف حقيقتها يْسٌر ال حرحج فيه

  تشديد.
      وال خكَّ أن التيسري واالعتدال هو دأب العلماء

 اب رسول اهلل م حقِّقني، وأكمل الناس فيه هم أصحـال
األخعري،  يب موسىألالسابقة  الذين ربَّاهم مبثل وصيته 

ا ـــ ومعاذ بن جبل رْي ْبن وهلذا قال  ـــ رحِضيح اللَّه  عحنـْه مح ع مح
أحْكثـحر   لحمحْن أحْدرحْكت  ِمْن أحْصححاِب رحس وِل اللَِّه » :ِإْسححاق

بـحقحيِن ِمنـْه ْم، فحمحا رحأحْيت  قـحْوم   ا أحْيسحرح ِسريحة ، وحالح أحقحلَّ ممَّْن سح
ا ِمنـْه مْ     .(1)«تحْشِديد 

                              

 (.  128صحيح، أخرجه الدارمي يف سننه )برقم  (1)    
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      :ومن الصور الواقعية العمليَّة للتيسير ما يلي 
عليهم  التوِسعحة على املسلمني فيما وسَّع اهلل  ـــ أ    

ملهم بقوله وال بفعله على ما فيه مشقَّة عليهم،  به، فال َيح
  إال أن يكون فرض ا حمتم ا.

      وال خكَّ أن املشقة على املسلمني إذا مل يكن
رَّمة؛ ولذلك  وراءها جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فهي حم 

ا  ـــفتغليب جانب املنع  باعتباره من باب االحتياط،  ـــدائم 
دة أو باعتباره خروج ا من اخلالف، أو ما خاهبه، ليس قاع

يلجأ إليها ، وإّنا هو ضرورة م طَّردة؛ بل وليس قاعدة أصال  
 م فيت عند تعذر الرتجيح العلمي اجملرَّد.ـالباحث أو ال

التخفيف على محن وقع يف املنهيات، وقارف  ـــ ب    
بعض الكبائر أو املوبقات، مث ندمح، وخ شي عليه من خدة 
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وسحعة فضله،  الضِّيق أو اليأس، في ذحكَّر بعميم رمحة اهلل 

ملا خلطأ والزلل ِجبلَّة بشحرية؛ وقد ي ذكَّر بأن ا ،وثواب التائبني
: قحالح رحس ول  اهلِل  عحْن أحيب ه رحيـْرحةح جاء  وحالَِّذي : »، قحالح

نـحْفِسي بِيحِدِه لحْو ملْح ت ْذنِب وا لحذحهحبح اهلل  ِبك ْم، وحجلححاءح ِبقحْوٍم 
 .(1)«ي ْذنِب ونح، فـحيحْستـحْغِفر ونح اهللح فـحيـحْغِفر  هلح مْ 

     تاجها املفيت والداعية وهذه الص ورة صورة عملية، َيح
أكثرح مما َيتاجها الباحث الذي يتعامل مع   إىل اهلل

 القضايا الِعلميَّة اجملرَّدة.
وليست  ـــوِمن ذلك محعرفة الضرورات احلقيقية  ـــ جــ    

اليت قد تـ ْلِجئ بعض املسلمني إىل ترك السنَّة، أو  ـــالومهية 
قد تلجئهم إىل ترك الواجب، أو فعل  محكروه؛ بلـفعل ال

                              

 (.11/2749أخرجه مسلم )برقم  (1)    
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ر هذه الضرورات بقدرها حسبما تحقتضيه قدمححظور، وت  ـال 
نصوص الشريعة، والقواعد اليت قعَّدها العلماء؛ فال ت لغى 
هذه الضرورات فيشتدَّ األمر على الناس، فيكون ذلك 
ا، وال تـ تَّخذ وسيلة إلمهال الواجبات، أو انتهاك  تحشديد 

اعتبار ذلك من باب الضرورة؛ بل ي توسَّط فيها، احملرَّمات ب
، فقهااما و ط وخروط حمدَّدة، يعمل بالضرورة وت ضبحط بضواب

نع ما عداها.  وي 
تسهيل عحرِض املعلومات وبسطها، والبعد عن  ــ د    

 ـــ عحِن اْبِن عحبَّاسٍ فتعقيدها، مما ي عني على القحبـول والفهم، 
ا : قحالح رحس ول  اللَِّه  ـــ رحِضيح اللَّه  عحنـْه مح عحلِّم وا : »قحالح

  .(1)«وحيحسِّر وا وحالح تـ عحسِّر وا، وحِإذحا غحِضبح أحححد ك ْم فـحْليحْسك تْ 
                              

 (. 245صحيح، أخرجه البخاري يف األدب املفرد )برقم  (1)    
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ترك التعمُّق والتنطُّع، وتشقيق المسائل الوهمية،  ـــ 2    

 أو البعيدة:
     م غاالةـالتعمُّق والتنطُّع هو ال.  
     قوله  قال ابن األثري يف" : ه م  ": هحلحك اْلم تـحنحطِّع ونح

ِم، املتكلِّمون بأْقصحى ـم تعحمِّقون الـال م غالون يف اْلكحالح
ح لوقهم. محْأخ وٌذ ِمنح النِّطحِع، وحه وح الغار  األْعلى ِمنح الفحم، مث َّ 

  .(1)استـ ْعِمل يف ك لِّ تـحعحمُّق، قـحْوال  وحِفْعال  
 

      عنه يأخذ صورًا شتى؛ منها:والتنطُّع المنهي 
اليت ِمن حقِّها أال يتعرَّض هلا  :الصور املستبعحدة ـــ 1    

عاقل، ولرمبا امتألت بعض كتب املتأخِّرين بسقطات 
                              

واحلديث أخرجه مسلم . (5/74انظر: النهاية يف غريب احلديث ) (1)    
 . ( عن ابن مسعود 2670)برقم 
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وهفوات ِمن هذا القحبيل، تظهر فيها املبالغة يف الفرض  
م غِرضني، أو ـم ستحيل، وهذا ي تيح لبعض الـالبعيد أو ال
؛ َب جَّة أن يف هذه الكتب، مجلة وتفصيال  لطعن اجلاِهلني؛ ا

 ما فيها هو ِمن هذا القحبيل.
     يف التنقيب عن  قتحامعدم اال لباحثفِمن الالزم ل

نع العرف والعادة وقو  عها، وإن كان الصور الناِدرة، اليت يح
عحِن ف، ، وهذه كانت طريقة سلف األمةوقوعها جائز ا عقال  
: قحالح  ِإنَّك ْم لحتحْسأحل ونحا : »ــ أي ابن حممد اْلقحاِسم   اْبِن عحْوٍن قحالح

عحْن أحْخيحاءح محا ك نَّا نحْسأحل  عحنـْهحا، وحتـ نـحقِّر ونح عحْن أحْخيحاءح محا ك نَّا 
، وحلحْو  نـ نـحقِّر  عحنـْهحا، وحتحْسأحل ونح عحْن أحْخيحاءح محا أحْدرِي محا ِهيح

اعحِلْمنحاهحا محا ححلَّ لحنحا أحْن نحْكت    .(1)«محك م وهح
                              

 (. 120صحيح، أخرجه الدارمي يف سننه )برقم  (1)    
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م قلِّدين ألئمتهم بأقوال يف مسائل ـإلزامات بعض ال ـــ 2    

د ث يف عحصرِهم، أو مل ي نقحل عنهم فيها قول؛ وإّنا عن  مل حتح
طريق القياس على آرائهم، أو الِبناء على ما ي ظنُّ أنه من 
ة من بعض أقواهلم، مث  قواعدهم، أو استنباط نتيجة م تومهَّ

 ه النتيجة باعتبارها مثرة  لقوهلم.إلزامهم هبذ
السؤال عما مل يكْن، وطرح ه ومناقشته، دون أن  ـــ 3    

يكون حدوثه متوقَـّع ا يف القريب، ودون أن يرتتَّب على 
املسلم يشغحل  الباحثــ معرفة احلكم فيه فائدة عملية؛ ف

ة قضايا عحصرِه، مطمئن ا إىل أن اهلل  ي قيِّض  نفسه مب عاجلح
فظه على الناس، ويحهديهم به  هلذا العلم من كل عصر من َيح

 بإذن رهبم. ـــ
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       وقد كان كثري ِمن السلف يحكرهون التوسُّع يف
: قحالح فاحلديث، أو السؤال عما مل يقحع،  عحْن طحاو ٍس، قحالح
ج ٍل أ ححرِّج  بِاللَِّه عحلحى رح »ع محر  ِرْضو ان  اللَِّه عحلحْيِه، عحلحى اْلِمْنربحِ: 

اِئنٌ  ح محا ه وح كح  .(1)«سحأحلح عحمَّا ملْح يحك ْن، فحِإنَّ اللَّهح قحْد بـحنيَّ
: يحزِيد اْلِمنـْقحرِيّ  وحعنْ      جحاءح رحج ٌل يـحْوم ا ِإىلح اْبِن ع محرح »، قحالح

، فـحقحالح  رحِضيح اللَّه  عحنـْه محا، فحسحأحلحه  عحْن خحْيٍء الح أحْدرِي محا ه وح
ْعت  ع محرح ْبنح لحه : اْبن  ع   : الح تحْسأحْل عحمَّا ملْح يحك ْن، فحِإِّنِّ َسِح محرح

 .(2)«اخلْحطَّاِب ِرْضوحان  اللَِّه عحلحْيِه يـحْلعحن  محْن سحأحلح عحمَّا ملْح يحك نْ 
       صى واآلثار يف ذلك عن الصحابة فمحن بحعدهم ال حت 

 كثرة .
                              

 (. 126صحيح، أخرجه الدارمي يف سننه )برقم  (1)    
 (. 123صحيح، أخرجه الدارمي يف سننه )برقم  (2)    
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      يرجع إلى  ـــ واهلل أعلم ـــوالسرُّ في هذا التشديد

 م فيد اإلشارة إلى بعضها:ـأمور لعلَّ ِمن ال
 ـــيف األصل  ــفمنها أن الف تيا فيها غري الزمة  ـــ 1    

فليست أمر ا واقع ا ال ي كن اإلعراض عنه، وخاصة إذا مل 
يكن مثَّة نصٌّ بنيِّ لدى املسؤول، وحيث كان خيار هذه 

ذروهنا؛ كان  األمة يحتدافحعون الف تيا ويتحرَّجون منها وَيح
إعراض هم عن االفرتاضات العقليَّة يتُّ بأقوى سبب إىل 

ة.. ذلك تاج معاجلح  فاألمر إذ ا َيح
      وِمن مثحَّ كره مجاعة من : رحمِححه  اللَّه   ـــابن حجر قال

السلف السؤال عما مل يقع؛ ملا يتضمَّن من التكلف يف 
 اهـ.  .(1)، ِمن غري ضرورة، والرجم بالظنِّ الدِّين، والتنطُّع

                              

 (.  11/307انظر: فتح الباري ) (1)    
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       ـــوذلك أن املسألة الواقعة تكون الف تيا فيها واجبة 
َبسب اختالف األحوال، فيحجتهد  ـــوجوب ا عينيًّا أو كفائيًّا 

بعد   ـــوسعه االجتهاد، مث هو  فيها محن وجبحت عليه الف تيا ما
 مأجوٌر أصاب أو أخطأ. ـــ

     إىل الوقوع بسبيل، وال يرتتَّب  أما ما مل يقحع، وليس
على الكالم فيه نتائج عملية؛ فاحلزم اإلعراض عنه، خاصَّة 

 دليل، أو كانت األدلة فيه ظاِهر ها التعار ض، إذا مل يكن مثح 
   لدى الباحث.واِضح ا وال م رجِّح 

أنه نوع ِمن استعجال البالء قبل ن زوله،  :ومنها ـــ 2    
عن زِنا الزوجة، وما تال  اهلل وقصة سؤال الرجل رسول 

عحِن اْبِن ِخهحاٍب، أحنَّ سحْهلح ْبنح سحْعٍد فذلك برهان يف ذلك، 
السَّاِعِديَّ، أحْخبـحرحه : أحنَّ ع وحيِْر ا العحْجالحِّنَّ جحاءح ِإىلح عحاِصِم ْبِن 
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محعح  عحِديٍّ األحْنصحارِيِّ، فـحقحالح لحه : يحا عحاِصم ، أحرحأحْيتح رحج ال  وحجحدح 

، أحيـحْقتـ ل ه  فـحتـحْقتـ ل ونحه ، أحْم كحْيفح يـحْفعحل ؟ سحْل ِل يحا  اْمرحأحتِِه رحج ال 
، فحسحأحلح عحاِصٌم عحْن ذحِلكح عحاِصم  عحْن ذحِلكح رحس ولح اللَِّه 

محسحاِئلح وحعحابـحهحا، ححّتَّ  ـال ، فحكحرِهح رحس ول  اللَِّه رحس ولح اللَِّه 
عح ِمْن رحس وِل اللَِّه  بـ رح عحلحى عحاِصٍم محا َسِح ، فـحلحمَّا رحجحعح كح

: يحا عحاِصم ، محاذحا قحالح لحكح  عحاِصٌم ِإىلح أحْهِلِه، جحاءح ع وحيٌِْر فـحقحالح
س ول  ؟ فـحقحالح عحاِصٌم: ملْح تحْأِتيِن خِبحرْيٍ، قحْد كحرِهح رح رحس ول  اللَِّه 

محْسأحلحةح الَّيِت سحأحْلت ه  عحنـْهحا، قحالح ع وحيٌِْر: وحاللَِّه الح ـال اللَِّه 
أحنـْتحِهي ححّتَّ أحْسأحلحه  عحنـْهحا، فحأحقْـبحلح ع وحيٌِْر ححّتَّ أحتحى رحس ولح اللَِّه 

  يحا رحس ولح اللَِّه أحرحأحْيتح رحج ال  وحجحدح محعح :  وحْسطح النَّاِس، فـحقحالح
، أحيـحْقتـ ل ه  فـحتـحْقتـ ل ونحه ، أحْم كحْيفح يـحْفعحل ؟ فـحقحالح رحس ول   اْمرحأحتِِه رحج ال 

، فحاْذهحْب فحْأِت : »اللَِّه  قحْد أحنـْزحلح اللَّه  ِفيكح وحيف صحاِحبحِتكح
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، قحالح سحْهٌل: فـحتحالحعحنحا وحأحنحا محعح النَّاِس ِعْندح رحس وِل اللَِّه « هِبحا 
ا يحا رحس ولح اللَِّه ِإْن فـحلحمَّ  ا فـحرحغحا، قحالح ع وحيٌِْر: كحذحْبت  عحلحيـْهح

ا ثحالحث ا، قـحْبلح أحْن يحْأم رحه  رحس ول  اللَِّه  قحالح  .أحْمسحْكتـ هحا، فحطحلَّقحهح
انحْت تِْلكح س نَّةح ال»اْبن  ِخهحاٍب:    .(1)«م تحالحِعنـحنْيِ ـفحكح

     بحٍل  اذ ْبنم عح  وهذا ما يومئ إليه قول ، أحنَّه  جح
ا النَّاس   : يحا أحيُـّهح ِء قـحْبلح نـ ز وِلِه، فـحي ْذهحب  »قحالح الح تـحْعجحل وا بِاْلبحالح

ِء قـحْبلح نـ ز وِلِه،  ل وا بِاْلبحالح اه نحا، فحِإنَّك ْم ِإْن ملْح تـحْعجح اه نحا وحهح ِبك ْم هح
محْن ِإذحا س ِئلح، س دِّدح، ملْح يـحنـْفحكَّ اْلم ْسِلم ونح أحْن يحك ونح ِفيِهْم 

، و فِّقح   .(2)«وحِإذحا قحالح

                              

 (. 1/1492(، ومسلم )برقم 5259)برقم أخرجه البخاري  (1)    
 (. 155صحيح، أخرجه الدارمي يف سننه )برقم  (2)    
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    فقه الصحابة والتابعني على رباهني الِمن أعظم  ذاوه
  وتسديد اهلل هلم بإياهنم وصدقهم وصالحهم؛ فإن

القضية إذا وقعحت اختلفْت يف كثري من جوانبها عن القضية 
ا ي عدِّ ـاملتخيَّلة ال  ل  الفرضيات.م فرتحضة، والواقع دائم 

      ر ج عن طوق البشر مهما أوتوا ِمن  ـــولعلَّه مما خيح
 ـــم قدِّمات ـاليقحظة والبصرية، ومهما رصحدوا من األسباب وال

أن يحتصوَّروا القضايا اليت يحفرتضوهنا كما هي يف واقع احلال 
 دون أن يطرأ عليها زيادة أو نْقص أو اختالف!

      تهد يف مسألة واقعة يكون م درِك ا هلا واملرء حني جيح
إدراك ا متعلِّق ا بالواقع، حميط ا جبميع جوانبها وأبعادها 

م البساهتا ووسائل اخلالص منها، فهو ـوتفاصيلها، عارف ا ل
يف هذه احلال واقف على أرض صلبة، يحعرف مداِخلها 
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ارجها؛ ولذلك يقول األصوليون: "احلكم على الشيء   وخمح
 ".فرع عن تصوُّره

      واهلل للبحث  يوفِّق وي عني محن يحتصدى
لك القدرة على ذلك، م خلِّ ـال ص يف مسألة قائمة، ممن يح

بحٍل  ْبن م عحاذذلك قول ويؤيد  فحِإنَّك ْم ِإْن ملْح تـحْعجحل وا »: جح
ِء قـحْبلح نـ ز وِلِه، ملْح يـحنـْفحكَّ اْلم ْسِلم ونح أحْن يحك ونح ِفيِهْم محنْ   بِاْلبحالح

، و فِّقح   «ِإذحا س ِئلح، س دِّدح، وحِإذحا قحالح
     ا ـــ والبن عباس مقالة يف خأن من  ـــ رحِضيح اللَّه  عحنـْه مح

عحْن عحْمرِو ْبِن محْيم وٍن، فأدركه رمضانان، تدلُّ على مثل هذا، 
ا، ــ  ْن أحبِيِه، عحِن اْبِن عحبَّاسٍ عح  ْن سحأحْلت ه  عح  ــرحِضيح اللَّه  عحنـْه مح

: ملْح  ـــرحج ٍل أحْدرحكحه  رحمحضحانحاِن  : أحكحانح أحْو ملْح يحك ْن؟ قحالح فـحقحالح
 : لَّْسنحا لحه  «ْك بحِليَّتحه  ححّتَّ تـحْنزِلح اتْـر  »يحك ْن بـحْعد ، قحالح : فحدح ، قحالح
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ا  : ي ْطِعم  عحِن اأْلحوَِّل ِمنـْه مح : قحْد كحانح، فـحقحالح ، فـحقحالح رحج ال 

ِثنيح   .(1)«ِمْسِكين ا، ِلك لِّ يـحْوٍم ِمْسِكنيٌ  ثحالح
      ولكن مما ينبغي أن ي علم؛ أن هذه الكراهة املأثورة

عن السلف ليسْت على إطالقها؛ بل هي فيما ال فائدة 
تاج إليه؛ بل رمبا كان سبب ا للتفرُّق واالختالف،  فيه، وال َي 

 .فسادوضياع األعمار، وإهدار العقول، ورمبا جرَّ إىل ضرر و 
      تعليق ا على حديث  ـــ رحمِححه  اللَّه    ـــاإلمام النووي قال

مر يف يف سؤال عاصم بن عديٍّ الذي   سهل بن سعد
تاج الـم تحالحِعنـحنْيِ حديث  : "املراد كراهة املسائل اليت ال َي 

إليها، ال سيما ما كان فيه هْتك سرت مسلم، أو مسلمة، أو 
على مسلم أو مسلمة؛ قال  إخاعة فاحشة، أو خناعة

                              

 (. 156صحيح، أخرجه الدارمي يف سننه )برقم  (1)    
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تاج إليه يف أمور الدين،   العلماء: أما إذا كانت املسائل مما َي 
وقد وقع؛ فال كراهة فيها، وليس هو املراد يف احلديث، وقد  

عن األحكام الواقعة،  كان املسلمون يسألون رسول اهلل 
في جيبهم وال يحكرهها، وإّنا كان سؤال عاصم يف هذا 

تحْج إليها، وفيها خناعة  احلديث عن قصَّة مل تقحع بعد، ومل َي 
على املسلمني واملسلمات، وتحسليط اليهود واملنافقني 
وحنوهم على الكالم يف أعراض املسلمني، ويف اإلسالم؛ 
وألن ِمن املسائل ما يحقتضي جوابه تحضييق ا، ويف احلديث 

َيحْر ْم فحح رِّمح ِمْن  محْن سحأحلح عحمَّا ملحْ  ج ْرم ا أحْعظحم  النَّاسِ »اآلخحر: 
 . (1)اهـ «أحْجِل محْسأحلحِتهِ 

                              

( عن 123/2358(، ومسلم )برقم 7289أخرجه البخاري )برقم  (1)    
 (. 121ـــ  10/120سعد بن أيب وقاص، وانظر: خرح النووي على مسلم )
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      واخلالصة أن ما دعحت احلاجة لدراسته، من األمور

تاج إىل معرفة حكمه قبل وقوعه  الواقعة، أو املتوقَّعة، مما َي 
استعداد ا له، أو من األمور االختيارية اليت يفعلها الفرد أو 

ن يفعلوها أو ال يفعلوها أو اجلماعة بإرادهتم، وبإمكاهنم أ
ما خابه ذلك؛ فهذا كله مما تدعو الضرورة إىل َبثه، ومعرفة 

 ما ظهحر ِمن حكم اإلسالم فيه، واهلل أعلم.
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 الفصل الثاني  
 معالم تحقيق نصوص التراث العربي واإلسالمي

 

      اث العريب واإلسالمي ي راعى يف حتقيق كتب الرت    
 ما يلي: 

 

 أواًل: اختيار الكتب
 التالية:يراعى في اختيار الكتب األمور     
القيمة العلمية للكتاب، اليت يستفيد منها العامل  ـــ 1    

اإلسالمي، وذلك من الناحيه الثقافية والدينية، أو النواحي 
 العلمية املختلفة. 
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شمل مجيع نواحي يث تح نوع املوضوعات، َبتح  ـــ 2    

صالثقافة العربية واإلسالمية اليت  اجملتمع اإلسالمي  َتح
 املعاصر. 

ستأنس يف االختيار مبا اقرتحته اجلهات العلمية يف ي   ـــ 3    
أحناء العامل اإلسالمي. مثل: ما تضمنته قائمة دار الكتب 
والوثائق القومية يف مشروع إحياء الرتاث العريب واإلسالمي. 
ومعهد إحياء املخطوطات باجلامعة العربية. وبرنامج دائرة 
املعارف العثمانية يف حيدر آباد باهلند. وما كتبه كارل 
بروكلمان يف كتابه ــ تاريخ األدب العريب ــ، وفؤاد سزكني يف  

وما يقدمه العلماء كتابه ــ تاريخ الرتاث العريب ــ 
 واملتخصصون يف هذا الشأن. 
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األولوية يف النشر للمخطوطات اليت مل  تكون ـــ 4     
ي سبق نشرها، مث الكتب اليت طبعت طبعات غري علمية ــ كـ 
كثرة السقط والتحريف والتصحيف ــ، مث الكتب اليت 

 نفدت طبعاهتا، أو نشرت يف نطاق حمدود. 
عند توفر كتب متعددة يف موضوع واحد، تكون  ـــ 5    

أو اجلامعة ألغلب  األفضلية للكتب األصلية يف الفن
 مسائله. 
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 ثانًيا: جمع األصول

 التالية:يراعى في جمع األصول األمور     
تستوىف مجيع األصول املخطوطة واملطبوعة، اليت  أنـــ  1    

ت عد أصال  للكتاب املراد نشره بقدر اإلمكان، ويستعان 
ملخطوطات. كــ فهارس دار على ذلك بالبحث يف فهارس ا

الكتب والوثائق القومية. وفهارس معهد املخطوطات 
العربية. وفهارس املكتبة الظاهرية، وفهارس جماميع العمرية 

 باملكتبة الظاهرية. وفهارس اجلامعة اإلسالمية، وغري ذلك. 
تار من خمطوطات الكتاب الن سخ ذات األصالة، ـــ  2     خي 

رتب حسب درجتها يف لتحقيق، وت  لالعتماد عليها يف ا
األصالة، ويوضع لكل منها رمز مناسب للداللة عليها، 
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سن أن يكون هذا الرمز مأخوذ من اسم املكتبة اليت وَيح  
 توجد هبا املخطوطة. 

: إذا كانت النسخة من حمفوظات دار الكتب      فمثال 
بة رمز هلا بـــ )م(، وإن كانت من حمفوظات املكتاملصرية، فــ ي  

رمز هلا بــ )ظ(، وإن كانت من جماميع العمرية، الظاهرية، فــ ي  
  رمز هلا بــ )ع(، وهكذا.   فــ ي  

عد إحدى ن سخ الكتاب أصال  ي عتمد عليه يف ت  ـــ  3    
رجحات على الرتتيب م  ـالتحقيق، إذا توفرت فيها إحدى ال

  التاِل: 
      .أن تكون خبط املؤلف     
      ن املؤلف أمالها على تلميذه.أن يكو 
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      تب عليها خبـط يده أن يكون قرأها املؤلف بنفسه وكح

 ما ي ثبت قراءته هلا.
      أن تكون مقروءة على املؤلف، وأحثبت خبط يده

  َساعه هلا.  
     .أن تكون منقولة عن نسخته 
     أن تكون مقابلة على نسخة املؤلف. 
     حياته.أن تكون مكتوبة يف  
     .أن تكون قريبة عهد من املؤلف وعليها َساعات 
      .أن تكون عليها تعليقات ذات قيمة علمية  
رجحات يف النسخ اخلطية م  ـوإذا مل يتوفر أحد هذه ال    

فوض احملقق باختيار األصل الذي يعتمد عليه للكتاب، ي  
  يف التحقيق.  
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على احملقق أن يبحث فمراجعة األصول اخلطية، ـــ  4     
عن مصادر الكتاب، للرجوع إليها واالنتفاع هبا فيما يناوله 
الكتاب من موضوعات. كما ينبغي عليه مراجعة الكتاب 
على املؤلفات املماثلة له يف موضوعه، واإلفادة من النقول 

 عنه، واحلواخي والشروح اليت عليه.  
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 لثًا: تحقيق النَّصثا

 التالية:يراعى في تحقيق النَّص األمور     
أن ي ثبت احملقق النَّص الذي ي رجح صحته يف ـــ  1    

ص لب النَّص، وي نبه يف احلاخية على اختالف النُّصوص، 
 وأسباب الرتجيح. 

ضاف إىل النَّص الزيادات اليت تكون يف غري ي  ـــ  2    
[، إذا    هكذا: ]  ،بني معقوفني األصل املعتمد، موضوعة

جح لدى احملقق أهنا من أصل الكتاب، مع اإلخارة إىل ر 
ذلك يف موضعه، وفيما عدا ذلك ــ أي إذا مل يرتجح 
للمحق أهنا من أصل الكتاب ــ ت وضع الزيادة يف احلواخي، 

 وي نبه عليها. 
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إذا وِجدت يف أحد مصادر الكتاب ومراجعه زيادة ـــ  3     
لدى احملقق أهنا م كملة للنَّص، ت وضع يف مكاهنا بني  رحجح

معقوفني، مع اإلخارة إىل ذلك يف احلاخية. وفيما عدا ذلك 
 ت ثبت يف احلواخي وي شار إليها.

إذا اتفقت مجيع األصول اخلطية واملصادر يف سقط ـــ  4    
للمحقق إضافته بوضعه بني ــ يتوقف سياق النَّص عليه، ف

 اإلخارة إىل ذلك.  معقوفني، مع 
إذا انفردت إحدى النُّسخ بسقط ال يتوقف فهم ـــ  5    

  النَّص عليه، يكتفى باإلخارة إليه يف احلاخية. 
إذا وجد خرم يف أصول الكتاب، توضع ثالث ـــ  6    

 هكذا: ... وي شار إليه يف احلواخي. ، نقاط مكانه
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ا، مع َيرص احملقق على إخراج النَّص سليم  ـــ  7    

تصحيح ما قد يوجد من خطأ، أو حتريف، أو تصحيف، 
 مع التنبيه على ذلك يف حواخي الكتاب. 
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 رابًعا: التعليق على الكتاب 
 يراعى في التعليق على الكتاب األمور التالية:    
إىل ي شار يف احلواخي ــ ال يف ص لب الكتاب ــ ـــ  1    

 أَساء السور، وأرقام اآليات، وفق املصحف العثماِّن.
إىل مصادر األحاديث أو يف احلاخية ي شار ـــ  2    

ا، فيقال مراجعها،  فإن كان مصدر احلديث كتاب ا مسند 
: أخرجه البخاري، ومسلم، وإن مل يكن الكتاب  مثال 

: أورده اهليثمي يف جممع الزوائد. والزيل ا. يقال مثال  عي مسند 
مع بيان أرقامها إذا كانت مرقومة يف نصب الراية، وهكذا. 

فيه، وإن مل تكن مرقومة في كتفى بذكر اجلزء والصفحة. 
(. وال ي شار إىل 1/22) :هكذا ،مفصولني بشرطة مائلة
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الطبعات يف هذه احلواخي، اكتفاء بقائمة املراجع واملصادر 

 يف آخر الكتاب.
بية من ِخعر ونثر وأمثال، وحنو َت ّرج الشواهد األد ـــ 3    

ذلك، بالرجوع إىل مصادرها األصلية، مع عزوها إىل 
 قائليها، وإثبات اختالف الروايات إذا اقتضى األمر ذلك.     

ت فسر األلفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية ـــ  4    
 واحلضارية بإجياز. مع عزوها إىل مصادرها إن أمكن ذلك. 

من التعليق على األعالم واألماكن، مبا ي كتفى ـــ  5    
ل، مع اإلخارة  ي عني على فهم النص، وذلك بإجياز غري خم 

  إىل مراجع التعليق.
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على احملقق أن يتجنب االستطراد والنقول الكثرية ـــ  6     
عن املراجع، وأال يسرف يف التعليق مبا ي ثقل حجم الكتاب 

  دون حاجة، إال إذا اقتضى املقام لذلك.
إذا وجد يف حواخي أحد األصول تعليق أو تعقيب ـــ  7    

 ي فيد التحقيق، يثبته يف احلواخي مع التنبيه عليه. 
يعتمد احملقق فيما يثبت يف احلواخي، على املراجع ـــ  8    

 األصلية، مع ذكر اسم الكتاب، ورقم اجلزء والصفحة. 
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 سم الكتابخامًسا: ر 

 يراعى في رسم الكتاب األمور التالية:    
ي راعى يف الرسم قواعد اإلمالء احلديثة، مع التنبيه ـــ  1    

الف ذلك يف األصول اخلطية، عند وصف  على ما خي 
 املخطوطات يف مقدمة الكتاب. 

وذلك مثل: اهلمزة يف الصائغ، فإهنا تكتب الصايغ، يف     
ن رسم اهلمزة، فتصوب يف الرسم أغلب املخطوطات ــ دو 

هكذا: الصائغ، وهكذا يف بقية الكلمات  ،على ل غة قريش
 املشابة. 

األلفاظ اليت تحرد خمتصرة يف بعض األصول، تكتب  ـــ  2    
صحلَّى اهلل  عحلحْيِه (، صلعم )تـحعحاىلح كاملة، وذلك مثل: تع )
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ثـحنحا(، ثنا )رحمِححه  اللَّه  (، رحه )وحسحلَّمح   ثحيِن (، ثين )ححدَّ (، نا ححدَّ
 (، وهكذا. أحنـْبحأحنحا(، أنبأ )أحْخبـحرحِّن (، ِّن )أحْخبـحرحنحا)

ستثىن من ذلك ما ورد يف كتب احلديث والرجال من وي      
الرموز إىل كتب الصحاح واملسانيد؛ مثل: خ )البخاري(، م 
)مسلم(، ت )الرتمذي(، د )أبو داود(، وهكذا؛ فإهنا 

 تكتب كما هي. 
، على رسم ـــ  3     ت ضبط اآليات القرآنية ضبط ا كامال 

املصحف العثماِّن، حّت وإن كان هناك سقط أو حتريف أو 
 تصحيف هبا يف األصول اخلطية للكتاب.

راعى يف ضبط اآليات أصول قراءة مصِنف ي  ـــ  4    
ته هلا، كــ قراءة ورش عن نافع، وسائر القراءات وكتاب الكتاب

   كتب بقراءة املصِنف هلا.األخرى. فإهنا ت
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ضبط األلفاظ اليت حتمل أكثر من معىن بالشكل، ت   ـــ 5    

حّت ي علم املراد منها وذلك على حسب السياق الواردة فيه، 
وكذلك كل ما َيتاج إىل ضبطه يف احلديث والشعر 

   واألمثال، وغري ذلك من نص الكتاب.
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 ادًسا: ترقيم الكتابس 
راعي قواعد الرقيم احلديث من النقط، والفواصل، ت      

واألقواس، وعالمات التنصيص، واالستفهام، والتعجب، مع 
 :مراعاة ما يلي

القوسان املزهران َيصران اآليات القرآنية، هكذا:    ـــ 1    
﴿    ﴾ 
صـــــــد النصـــعــ ـــ 2     وص املنقـــــــــــولة المــــــات التنصيص حتح

 . ((    ))يف الكــــــــتاب، هكذا: 
 النقطة املفردة توضع يف هناية اجلملة، هكذا:   . ـــ 3    
الفاصلة تكون لتمييز بعض أجزاء الكالم عن  ـــ 4    

 بعض، هكذا:  ،
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الفاصلة املنقوطة توضع قبل اجلملة املعللة جلملة  ـــ 5    

 ؛    سابقة، هكذا:
القوسان املعقوفان َيصران الزيادات عن النَّص،  ـــ 6    

 هكذا:   ]    [
قبل بدء كل هكذا:  /   ،يوضع اخلط املائل ـــ 7    

صفحة من األصل املعتمد يف التحقيق، مع إثبات رقم 
الورقة يف املكان املقابل لكل منهما، مع ذكر الوجه والظهر 

 أ/  . 10ا:  يف اهلامش على أحد جانيب الصفحة، هكذ
وقد يوضع يف ص لب الكتاب، فإذا انتهى من نسخ     

اللوحة األوىل من األصل املخطوط، يكتب بعد أخر كلمه 
، فإذا انتهى من الـم قابِلة هلا /أ[1]هكذا:  ،فيها رقم اللوحة
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، وهكذا يف باقي صفحات املخطوط حّت [ب/1]يكتب  
  وىل.واألوىل يف ذلك هي الطريقة األ ي تم الكتاب.

عالمة االستفهام توضع يف هناية اجلملة املستفهم  ـــ 8    
 هبا عن خيء، هكذا:   ؟

عالمة التأثر توضع يف هناية اجلملة اليت ي عرب هبا عن  ـــ 9    
فرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة أو دعاء وحنو ذلك، 

 هكذا:   !
ة، الشرطتان األفقيتان حتصران اجلمل االعرتاضي ـــ 10    

 هكذا:   ــــ    ــــ 
   ول، ــــــــــــد القـــــعان بعــــيتان توضـــــطتان الرأســـــــالنق ـــ 11    

  هكذا: قال:  
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 سابًعا: إخراج الكتاب

 يراعى في إخراج الكتاب األمور التالية:    
 أواًل: التجزئة والعناوين.    
راعى جتزئة املؤلف األصلية، يف إخراج الكتاب، ي  ـ ــ 1    

 وذلك إذا كانت مناسبة مع األحجام املعتادة يف الطبع.
زء ا يف األصل، أو كانت ـــ  2     إذا مل يكن الكتاب جم 

زأ جتزئة مناسبة.  جتزئته غري مسايرة لألحجام املعتادة، جي 
يث احملافظة على تقسيم مصِنف الكتاب، من حـــ  3    

  األبواب والفصول والعناوين اليت وضعها.
، ومل  إذا مل يضع املؤلف للكتاب أبواب ا أوـــ  4     فصوال 

رد عناوين مفصلة، فــ للمحقق أن يضع من العناوين ما تح 



 

                                                                       

     
 68 

ي عني على متييز موضوعات الكتاب، وي راعى يف ذلك  
  حصرها بني األقواس املعقوفة.

 

 ثانًيا: تقديم الكتاب.    
    على احملقق أن يضع مقدمة للكتاب، تشتمل على     

 ما يلي:  
ي رتجم له ترمجة بأن التعريف مبصِنف الكتاب، ـــ  1    

وافية. من اَسه، ونسبه ونسبته، ومولده، وطلبه للعلم، 
وخيوخه، وتالميذه، وطرف ا من سريته، والبلدان اليت رحل 

وال العلماء إليها إن كان من أهل الرحلة يف الطلب، وأق
تاج إليه يف ترمجته. فيه، ومؤلفاته، ووفاته.    وذكر ما َي 

التعريف مبنزلة الكتاب العلمية، ومقارنته بالكتب ـــ  2    
  املؤلحفة يف بابه، ووصف معاجلته للموضوع.
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 أسباب تأليف الكتاب، إن أمكن ذكر ذلك.ـــ  3    
لف فيه من التعريف مبوضوع الكتاب، وبيان ما أ  ـــ  4    

 الكتب اهلامة. 
 

 ثالثًا: الفهارس العامة.    
ضع حمقق الكتاب الفهارس الفنية املختلفة، اليت ت عني يح     

الباحث على الوصول إىل ما يريده من الكتاب بسهولة 
األمور أن تشتمل على ويسر. ويراعى يف عمل الفهارس 

 التالية:  
           فهرس اآليات القرآنية.ـــ  1    
 فهرس األحاديث النبوية.ـــ  2    

                   فهرس اآلثار.ـــ  3    
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                   فهرس األخعار.ـــ  4     
       فهرس األماكن والبلدان.ـــ  5    

 فهرس األعالم.ـــ  6    
                 فهرس الكىن.ـــ  7    
  فهرس اجملاهيل.ـــ  8    
  فهرس احملتويات.ـ ــ 9    

 

 
 

املبعوث رمحة  هذا وصل اللهم وسلم على نبينا حممد 
 .وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، للعاملني
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