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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي األمين وبعد:

منهج تحقيق النصوص  ورقة إرشادية بأهم الكتب التي تناولت شرح ،فهذه
 (1))القسم النظري(...((منهج مقترح إلتقان علم التحقيق))يتها بـ:، سمونشرها
 :  -مستعينا باهلل تعالى -فأقول 

لما أنه أصبح عِ  ،بات من المعلوم لدي قطاع كبير من ُمريدي خوض ِغمار تحقيق النصوص
التي ال ، وله قواعده وضوابطه وأصوله  = من معان   ((لم  عِ ))ما تشمله كلمة  كامال بكل

ل بالمحقق أن جمُ يوكذلك أيضا به أمور ال  ،)محقق تراث( أن يهملها نى للمتصف بصفةيتس
 .غفلهاي  

  :يشتمل على شقين وتطبيقي فه وكأي علم  

 والذي يحوي القواعد والضوابط الكلية النظرية الشق التنظيري.  

 على وتطبيقها والذي يتمثل في إعمال القواعد النظرية المدروسة  العملي والشق
 ونشرها. لنصوص المراد تحقيقهاا

ن بمريد دخول هذا العلم االطالع عليها وهذا اقتراح بأهم الكتب والمراجع التي يحس  
بداية ....ثم توسط ....ثم : ومثل أي علم فمريد التعلم يتدرج في مراحل ثالث ، والنهل منها

  (2)تقدم
 كتب  ةرشح له ثالثأ  مر ففي بداية األ: 

 ((رهاتحقيق النصوص ونش)) رحمه هللا-د.عبد السالم هارون-  

 حفظه هللا-  د.بشار عواد ((ضبط النص والتعليق عليه)) ثم- 

  رحمه هللا-د.صالح الدين المنجد  ((قواعد تحقيق المخطوطات))ثم- 
  :فإذا أتقن هذه الثالث ...وهي سهلة ميسورة متوفرة فعليه بـ 

 ((ن القدامى والمْحد ثينيمناهج تحقيق التراث ب))  رحمه هللا-د. رمضان عبد التواب- 

 ((أدوات تحقيق النصوص ..المصادر العامة))   رحمه هللا-د. عصام الشنطي- 

 ((مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي))    رحمه هللا-د. محمود الطناحي- 

 تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج األمثل((  بكتاب ءناتعويعتني غاية اال((
  (3) بن عبد الرحيم العسيالنللدكتور عبد هللا

 وكتاب  ، -رحمه هللا-للعالمة عبد السالم هارون ))قطوف أدبية(( وكذلك كتاب
دراسات  ..في تحقيق النصوص ونقد الكتباألستاذ المدقق د.خالد فهمي ))

                                                 

بل كان محصورا في  العلمية فهو موضوع كبير متشعب ، (ثقافة المحققموضوع )ل لم يتعرض المقال 1

  .الطريق أمام الشادين المحبين للدخول في هذا العلم ءةإضا

 والعلم كثير والعمر قصير( ،)ولن أعبر بالنهاية فالعلم النهاية له فباألولى التعلم 2

، بعد نشر المقال في صورته األولى وحثني بهذا العلم أرشدني لهذا الكتاب الفخم أحد إخواني المهتمين  3

 بر الخبر .فله مني الدعاء .جزاه هللا خيرا وبشده على قراءته، فلما قرأته وافق الخ  

للدكتور حاتم الضامن رحمه هللا بحث مختصر موسوم بـ))المنهج األمثل في تحقيق المخطوطات((  و

 مهم جدا وفيه فوائد لطيفة. 



تعين الباحث على فهم كثير من قضايا  ،(( ففيهما بحوث ومقاالت مفيدةومراجعات
 ا النقد .هذا العلم خاصة قضاي

  : المرحلة التالية 
عد كالنماذج أستحسن له النظر في أعمال العلماء الشوامخ القامات التي تُ في هذه المرحلة، * 

بفضل ماقدموه ...): والذين يقول عنهم د. علي أبو المكارم  ،المضيئة في سماء علم التحقيق
 ،باختالف المشاركين فيهمن فن تتعدد اتجاهاته وتختلف من كنوز التراث؛ تحول التحقيق 

 ِعدة من األكابر منهم :  وذكر   إلى علم له قواعده المطردة وأصوله الثابته(
 -رحمه هللا-شاكر محمد أحمد الشيخ العالمة المحدث أبو األشبال 

 -رحمه هللا-عبد السالم هارونوالعالمة الدكتور واألستاذ 
 -رحمه هللا- شاكرمحمد محمود ستاذ العالمة اللغوي أبو فهر واأل
 . -رحمه هللا-(4)سيد أحمد صقرستاذ المحقق المدقق واأل

  : )األفذاذ من الرجال(-رحمه هللا-  (5)وهؤالء األربعة بالذات يقول عنهم الطناحي
أحمد سيد األستاذ ، وعمل ((رسالة الشافعيـ))أحمد شاكر لالشيخ لو نظر بعناية في إخراج ف

 ((،تفسير الطبري))محمود شاكر على أبي فهروعمل ابن قتيبة، إخراجه لتراثصقر على 
التضح له وبان كثير من ضوابط  = ( 6و كتابا الجرجاني)، ((طبقات فحول الشعراء))و

     .هذا الفن
على مجموعة من  *وأحب له كذلك االطالع على كتاب ))شوامخ المحققين(( الحتوائه

ن بعض الجوانب في منهج هؤالء األفذاذ في مجال المقاالت العلمة المتينة والتي أبانت ع
 تحقيق النصوص .

 ؛ في التطبيق العملي بعناية أحد العلماء أويمكن بالتزامن والتوازي مع المرحلة الثانية أن يبد
 المحقق الناشر . عمل ال، عمل المتدرب المتعلم

الكبار قاالت هؤالء ن دفتيها ميوأخيرا أنصح نفسي وإخواني بالعناية بالكتب التي جمعت ب
عالية في  مهارةو، والتي تكسُب المحقق ملكة  -في نظري-همها ومن أ العظام، األئمةو

 : ُحسن الصياغة والتعبير
 سيد أحمد صقر، مقاالت محمود الطناحي، مقاالت محمود شاكر(ومقدمات )مقاالت 

 وهللا الموفق للسداد الهادي للرشاد
 وآلهوصلى هللا وسلم على نبينا محمد 

                                                 

إبراهيم اإلبياري، ومحمد أبو الفضل إبراهيم،و مصطفى السقا، ومحمد )أيضا في مقاله : وممن ذكرهم  4

.. انظر (محيى الدين عبد الحميد،و شوقي ضيف، وعلى البجاوي، وعائشة عبد الرحمن ،وحسين نصار 

  89-61: ص ((شوامخ المحققينكتاب ))مقاله هذا بندوة العالمة عبد السالم هارون .

مخ المحققين في هذا الكتاب ممن لم يسبق ذكره في هذا المقال : )أحمد زكي باشا، أحمد والمقصود بشوا

 تيمور باشا،  محمد مصطفى زيادة، أنطوني بيفان، جمال الدين الشيال.(
 90مدخل إلى تاريخ نشر التراث ص:  5

 (471ت : الكتابان هما ..))دالئل اإلعجاز((، و))أسرار البالغة(( لعبد القاهر الجرجاني ) 6
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