
  تحقٌق المخطوطات

 اعداد 

   هدى عباس.االستاذة  د

                                            

                                                                       



 : الفصلمحتويات 
 .تعرٌف التحقٌق   :  اوالً      

 .  عناصر التحقٌق  :  ثانٌــاً      

 .خطوات التحقٌق  : ثالثــــاً     

 .عالمات الترقٌم والمختصرات : رابعـــاً     

 . مكمالت التحقٌق وضرورٌاته : خامساً     



تعريف 
 املخطوط

   تعرٌف التحقٌقاوالً 



 :تعرٌف التحقٌق " اوال
صار منه : حق األمر تحققه : ورد فً مختار الصحاح :  ٌعرف التحقٌق فً اللغة    

:  االحكام وقال ابن االعرابً  وتعنى التصحٌح و .صح : وتحقق عنده الخبر , على ٌقٌن

 .  اذا احكمته وصححته " أحققت االمر احقاقا

وشاع فً العصر الحدٌث , إثبات المسالة بالدلٌل):  وٌعرف التحقٌق فً االصطالح    

,  بتوثٌق نصوصها, استعمال هذا المصطلح فً نشر الكتب وتصحٌحها وخدمتها

 . (وتٌسٌر مادتها للقارئٌن,وضبط مشكلها,وتوضٌح غامضها

حتى  " دقٌقا" علمٌا" هو عملٌة احٌاء كتاب او نص قدٌم وعرضه عرضا والتحقٌق    

 .  ٌوكب عصر المحقق وٌسهل على الباحثٌن معرفة اسلوب المؤلف وعلمه وفكره 

 



وإحكام تحرٌرها , قراءتها قراءة صحٌحة:  فتحقٌق المخطوطة ٌعنً      

وإخراجها على الوجه الصحٌح الذي وضعه علٌها مؤلفها أو على , وضبطها

كل ذلك باالعتماد , اقرب وجه ٌطابق الوضع األصٌل الذي تم على ٌد مصنفه 

على منهج علمً ٌحكم سٌر عملٌة التحقٌق   والتحقٌق االجتهاد فً جعل 

" النصوص المحققة مطابقة لحقٌقتها فً النشر كما وضعها صاحبها لفظا

 .  ومعنى 

هو الذي صح عنوانه , واسم مؤلفه , ونسبة الكتاب إلٌه,  المحقق الكتابو    

وهو  .وكان متنه أقرب ما ٌكون إلى الصورة التً تركها مؤلفه دون شرحه

إخراج الكتاب على أسس صحٌحة محكمة من التحقٌق العلمً فً عنوانه , 

واسم مؤلفه , ونسبته إلٌه , وتحرٌره من التصحٌف والتحرٌف , والخطأ , 

بقراءته قراءة صحٌحة ٌكون فٌها متنه أقرب ما ٌكون إلى " والنقص والزٌادة 

 .الصورة التً تمت على ٌد مؤلفه 



 

    ثانٌاً عناصر التحقٌق



 : عناصر التحقٌق " ثانٌا
.   قبل التحقٌق وبعده  المحقق  والكتاب المخطوطتمثل عناصر التحقٌق      

هو الشخص الذي ٌقوم بتحقٌق الكتاب المخطوط وٌجب ان ٌكون لدٌه  فالمحقق

 :مؤهالت علمٌة تمكنه من تحقٌق الكتاب المخطوط والتً هً 

 أن ٌكون عارًفا بقواعد تحقٌق المخطوطات, وأصول نشر الكتب -1

 .معرفًة وافٌة -ألفاظها وأسالٌبها  -أن ٌكون عارًفا باللُّغة العربٌة  -2

 .أن ٌكون على ِعلم بأنواع الخطوط العربٌة, وأطوارها التارٌخٌة -3

, وفهارس (ببلٌوغرافٌا)أن ٌكون على دراٌة كافٌة بالمراجع والمصادر العربٌة  -4

 .الكتب العربٌة

 . أن ٌكون لدٌه استعداد للمناقشة والحوار وقبوِل رأي اآلخرٌن -5

أن ٌكون على علم بما صدر من كتب تتصل بمادته ؛ وذلك لٌفٌد منها فً  -6

 .تحقٌقاته



تمثل المخطوطة التً ٌقوم الباحث بدراستها وهو كل   الكتاب  المخطوطاما 

كتاب قدٌم كتبه مؤلفه بخط الٌد سواء بخط ٌده أو خط أٌدي تالمٌذه أو خط أحد 

 :النساخ من بعدهم و ٌتم  اختٌار الكتاب المخطوط  وفق  الضوابط االتٌة 

 .وجود اكثر من نسخة للكتاب المخطوط  -1

 .وٌكون ذات قٌمة من ناحٌة موضوعه" اختٌار المخطوط  غٌر محقق مسبقا-2

جمع نسخ المخطوط المعروفة والموجودة فً المكتبات والذي تشٌر الٌه  -3

 .فهارس المخطوطات 

واعتماد نسخة المؤلف فً التحقٌق او نسخة " ترتٌب نسخ المخطوط زمنٌا -4

 .واضحة وغٌر ناقصة اخذت عن المؤلف 

 .اعتماد النسخ االخرى ومقابلتها مع النسخة االصلٌة والمعتمدة فً التحقٌق -5

 .دراسة الورق لتحقٌق عمر المخطوط وعدد الورق -6

الوانه ودراسة الخط  المخطوطة  و دراسة المداد او الحبر التً كتبت بها-7

 .ونوعه  واسم الناسخ وتارٌخ  النسخ 



 .فحص الغالف والتجلٌد ومناسبته مع عمر الوثٌقة  -8

 فحص عنوان المخطوط  والتأكد منه بالرجوع الى كتب التراجم والتصنٌف  -9

 .تحقٌق اسم المؤلف واسلوبه ونسبة الكتاب الٌه  -10

 .تحقٌق متن الكتاب الموضوع وتطوره  -11

االطالع على ابواب المخطوط وفصوله والخاتمة لمعرفة الناسخ وتارٌخ  -12

 .النسخ  بالرجوع الى الكتب القدٌمة والحدٌثة التً تزودنا بمعلومات عنه 

 .االلمام باالختصارات الخاصة بكل مؤلف  -13

 

الذي ٌمثل الكتاب او النصوص المحققة من قبل المحقق . والمخطوط بعد تحقٌقه

 .او الباحث 



  ثالثاً خطوات التحقيق  ثالثاً خطوات التحقيق  ثالثاً خطوات التحقيق



التحقٌق علم قدٌم ٌمكن أن نرده إلى زمن الرسول صلى هللا علٌه وسلم حيٌن إن 

أشار علٌه أفضل الصالة والسالم عليى المسيلمٌن أال ٌكتبيوا عنيه شيٌواً سيوى 

 .القرآن كً ٌظل النص القرآنً ٌقٌناً , محكماً , ثابتاً , صحٌحاً 

  

وقد استطاع الخلٌفة أبو بكر رضً هللا عنه بعد رحٌل الرسول الكرٌم صلى هللا 

علٌييه وسييلم إلييى جييوار ربييه أن ٌعمييد إلييى جمييع القييرآن ميين صييدور الرجييال 

 . الحافظٌن له

  

ثم حسم األمر تثبتاً , وتحقٌقاً وإحكاماً بصنٌع عثمان رضً هللا عنه المتمثل فً 

جمع القرآن الكرٌم على مصحف واحد لٌوجه إلى األمصيار العربٌية صيورة 

 .ثابتة صحٌحة مكتوبة , محكمة منه 

 

 :خطوات التحقٌق" ثالثا
 :تشمل عملٌة التحقٌق  اإلجراءات المنهجٌة اآلتٌة 

 .نسخ المخطوط األصل  والنسخ االخرى للمخطوط  -1

 .قراءة المخطوطة عدة مرات لٌفهم الهدف والمضمون ولٌفك رموز المؤلف  -2

ٌبٌض المخطوط االم على الورق بخط واضح وٌترك مجال فً اسفل الورق  -3

عالمات الترقٌم والعناوٌن وتحدٌد اول الورقة تحدٌد ننسى  لكتابة الحواشً وال

 .ورقمها 

 .تحدٌد رمز المخطوطة االصلٌة والرموز للنسخ االخرى  -4

 .المقابلة وهً المقارنة بٌن النسخة األصلٌة المعتمدة والنسخ االخرى  -5



   -:وٌشمل التخرٌج ,  تخرٌج محتوى  المخطوطة -6

 .بذكر اسم السورة  و رقم اآلٌة فً الهامش :   اآلٌات القرآنٌــة -أ

 .إثبات الحدٌث بالرجوع الى كتب الحدٌث المعتمدة :  األحادٌث النبوٌة -ب

 .اثبات االشعار بالرجوع الى قاولها و الدواوٌن المطبوعة :األشعار -ج

 .بالرجوع إلى مصادرها : األمثال والحكم واألقوال -د

تشتمل على الخطب و الرساول و الوصاٌا :   النصوص األدبٌة المقتبسة -هـ 

 .بالرجوع الى مصدرها 

 .تقتصر الترجمة على األعالم غٌر المشهورٌن لدى القراء :  اسماء األعالم -و

 .بالرجوع الى كتب ومعاجم االعالم المعروفة وٌتم  : نالبلدان واألماك-ي



 

 عالمات الترقٌم والمختصرات: رابعـــاً 



 :عالمات الترقٌم والمختصرات " رابعا
كتابة  كبرى فًاهمٌة  ذاعد ٌان العناٌة بعالمات الترقٌم فً تحقٌق متن المخطوط      

 :البحوث والتً تمثل كل منها االتً 

 .االقواس الزهرٌة ٌحصران االٌات القرآنٌة        }  {   

 الفاصالت المزدوجة لحصر اسماء الكتب اذا وردت فً النص >>   <<   

 .تدل على الحلقة التً ٌختم بها الجملة او المقطع و               

 .المخطوط قد تم مراجعتها من قبل المؤلف او الناسخ  وتدل على ان               

 ٌتم رسمها فً نهاٌة المقطع بدال عن النقطة             هـ 

 ترسم بٌن شطري الشعر للفصل بٌن الشطرٌنو               

  داللة على الكلمات الساقطة ولكل كلمة ثالث نقاط  وإذا كان النقص سطر      ...       

 .االشارة فً الحاشٌة الى حجم النقص  بٌنفاكثر نقطوا السطر كله وٌ               

 عالمتا  التكملة حٌث ٌضاف بٌنهما ما استدرك من نسخة اخرى او كتاب     ]  [      

 . اسودٌٌن /   / اخر وقد ٌستعاض بٌنهما بخطٌن عمودٌٌن               

  (ب 15)القوسان داخل النص ٌحصران ظهر الورقة المخطوطة فٌكتب        )   ( 

 .عالمة انتهاء الورقة وبدء ورقة اخرى    /           



 :واستعمال المختصرات االتٌة 

 ن         نسخة                     

 هـ        هامش 

 ح        حاشٌة

 نا        الناسخ االول 

 نب      الناسخ الثانً

 نج       الناسخ الثالث

  الخ       الى اخره

 ص       صلى هللا علٌه وسلم

 تع        تعالى

 رحه      رحمه هللا

 رضه     رضً هللا عنه 

 تع         تعالى

 ك         حدثنا 

 اهـ        انتهى



 مكمالت التحقيق وضرورياته: خامساً 



 مكمالت التحقٌق وضرورٌاته: خامساً 
أن ٌقدم المحقق للكتاب مقـدمة تتضمن أهمٌة الكتاب واألسباب  :المقـدمة -1

 .التً دفعته إلى تحقٌقه ونشره

البد للمحقق أن ٌترجم للمصنف ترجمة وافٌة تعرف : ترجمة المصنف -2 

اسمه : فعلى سبٌل المثال ٌجب أن تذكر. القارئ به وبمصادر ترجمته

ثم مولده ومنشؤه وطلبه للعلم ورحالته . ونسبه, وكنٌته ولقبه ومذهبه

العلمٌة وشٌوخه وتالمٌذه والمدارس التً درس فٌها وأقوال العلماء فٌه 

 .ومؤلفاته ووفاته

 .ترجمة موجزة لناسخ الكتاب -3 

البد أن ٌبرز المحقق أهمٌة الكتاب الذي حققه ومدى : دراسة الكتاب -4 

االستفادة منه وأهم عناصره وأثره فٌما بعد بما فً ذلك شخصٌة المصنف 

 .ومقدرته العلمٌة



كأن ٌشٌر المحقق إلى رقم صفحة : اإلشارة إلى رقم صفحات المخطوطة -5

خط ماول ٌشٌر إلى بداٌة كل ] / [ المخطوطة المعتمدة فً التحقٌق وذلك بوضع 

أو ( أ)صفحة جدٌدة من المخطوطة, وٌكتب فً الهامش رقم الورقة وهل هً الوجه 

 . )ب)

من الضروري جدا المحافظة على تقسٌم المصنف للكتاب وعدم : تقسٌم الكتاب  -6

 .إحداث تقسٌم جدٌد ٌخالف تقسٌم المصنف

كثٌراً ما ٌتالعب المحققون بأصل المصنف : اإلضافات والزٌادات على النص -7

واألصح أن ال توضع هذه . فٌضعون عناوٌن للكتاب من عندهم وأشٌاء أخرى كثٌرة

الزٌادات فً صلب الكتاب إال للضرورة العلمٌة القصوى التً ٌتوقف علٌها معنى 

 . الكالم فتوضع إكماال للنقص

 
 



البد للمحقق الناجح أن ٌهتم بتعلٌقاته على الكتاب : التعلٌقات والتخرٌجات-8

من شرح كلمة غرٌبة أو معنى غامض أو كلمة تحتاج إلى توضٌح أو 

التعرٌف بمدٌنة أو بلدة أو ضبط علم أو كنٌة أو لقب أو نسبة أو تخرٌج 

حدٌث أو بٌت شعر أو رد اعتراض على المصنف, أو التعرٌف بعالم 

 وغٌر ذلك .ذكر فً الكتاب

ٌنبغً على المحقق أن ٌضع فهارس للكتاب على :  الفهارس العلمٌة-9

فهرس التراجم, األعالم , الجماعات والقباول واألمم : النحو االتٌة

والطواوف, األماكن, القوافً, مصادر الدراسة والتحقٌق, ملحقات 

 .وتصوٌبات, موضوعات, دورٌات

 



 

  

 شكراً 

لحسن االستماع 

   للمحاضرة

  


