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ABSTRACT 

The Arabic and Islamic manuscripts are the oldest elements of human heritage, which 

is still a testament to the value of human and Islamic civilization.  Where those 

manuscripts have maintained of science and cultures of preceded civilizations, so that 

the scientists took care of those manuscripts intensively, they made rules and 

conditions that should be provided by the investigator to allow him to investigate the 

manuscripts. The adjusting and commenting on the text have a great importance of 

the science of investigation of Arabic manuscripts. The intentional and unintentional 

error and misrepresentation, fraud, plagiarism and the fallout and natural factors of 

change such as humidity and type of paper and ink and the nature of the manuscript 

storage,  and other things that impacted negatively on the manuscript. Thus, these 

factors affect the value of the information of the manuscript. Sometimes   the 

investigator who does not have enough knowledge in the terms and rules of 

investigation spoil more than fit. Arab library has suffered a lot from the likes of 

these meager investigations that wasted time and effort. Some of these unscientific 

investigations have the great impact of the occurrence of a major calamity in various 

fields of knowledge. This study comprises two objectives. First, is to show the 

concept of error that is, the intentional and unintentional error. Second, is to find out 

the relationship between the error and the dogmatic risk and their impact on the 

manuscripts. As well as to clarify the nature of link between the error and dogmatic 

risk that reflected negatively upon manuscript. The study concluded that the error in 

the investigation of texts related to faith is not like any other error. This error has 

effects that be dangerous in the dogmatic side   therefore; investigator should be very 

aware and high precise, and trustworthy in the transferring and verifying the  

information prior to publication. The study also concluded with some 

recommendations to Jurisprudential academics, scientists, and postgraduate students 
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 that are necessary   to take care of scientific investigation that is disciplined with 

origins and conditions of an investigation. And showing the dangers of text  

manipulation or ignorance of scientific investigation and what is it impact especially 

on the manuscripts related to the Islamic faith. 

Keywords: Error , Investigation, Texts, Manuscripts, Doctrine  
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 ملخص ال

 
تعد املخطوطات العربي  اإلسالمي  من أقدم عناصر الرتاث اإلنساين، الذي ال يزال شاهداً عةلى قيم  احلضارة اإلسالمي  

حيث حافظت تةلك املخطوطات عةلى عةلوم وثقافات حضارات سبقتها، لذلك اعتىن العةلماء بتةلك واإلنساني ، 
 املخطوطات عناي  شديدة، فجعةلوا القواعد والشروط اليت ينبغي توفرها يف احملقق ليتسىن له حتقيق املخطوط، وحيتل ضبط

عمد والتصحيف اخلطأ املتعمد وغري املت النص والتعةليق عةليه أمهي  عظيم  يف عةلم حتقيق املخطوطات العربي ، ويعد
والتحريف والتزوير واالنتحال والسقط وعوامل التغيري الطبيعي ، كالرطوب  ونوع الورق واحلرب وطبيع  خزن املخطوط والنخر 

ري غ وغريها؛ من األمور اليت أثرت سةلباً عةلى املخطوط؛ وبالتايل أثرت عةلى قيم  املعةلومات اليت حيمةلها، وقد يقوم حمقق
عارف بشروط التحقيق وقواعده فيفسد أكثر مما يصةلح. وقد عانت املكتب  العربي  الكثري من أمثال هذه التحقيقات 
اهلزيةل  اليت أضاعت اجلهد والوقت، إذ كان لبعض هذه التحقيقات غري العةلمي  أثرها البالغ يف وقوع طامات كربى يف 

تعمد ةلى مطةلبني، أما األول: فهو لبيان مفهوم اخلطأ بشموليته اخلطأ املشىت صنوف املعرف ، وقد اشتمةلت هذه الدراس  ع
يح وجه الربط بني ، وتوضيف املخطوطاتوأثره العقدي  واخلطراخلطأ بني  وغري املتعمد وأما املطةلب الثاين فهو العالق 

ةلق  بالعقيدة ليس  لنصوص املتعاخلطأ واخلطر والعقدي املنعكس عةليها سةلباً، وخةلصت الدراس : إىل أن اخلطأ يف حتقيق ا
كأي خطأ آخر؛ إذ له من األثار ما يكون خطريًا يف اجلانب العقدي لذا ينبغي توخي اخلذر الشديد والدق  العالي  
واألمان  الكبرية يف نقل املعةلوم  والتحقق منها قبل نشرها، كما خةلصت الدراس  بتوصيات لةلمجامع الفقهي  والعةلماء 

عةليا بضرورة االهتمام بالتحقيق العةلمي املنضبط بأصوله وشروطه، وبيان خطورة التالعب بالنص أو وطةلب  الدراسات ال
 اجلهل بالتحقيق العةلمي وما هو أثره خاص  يف املخطوطات املتعةلق  بالعقيدة اإلسالمي . 

 الخطأ، التحقيق، النصوص، المخطوطات، العقيدة. الكةلمات املفتاحي : 
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 المقدمة 
 احلمد هلل الوهاب، والصالة عةلى سيدنا حممد األّواب، واآلل واألصحاب، وسةلم تسةليماً كثرياً. 

 أما بعد: 
املخطوطات هي األثر الذي يدلنا عةلى عةلم األولني، وقد حوت عةلماً مجاً، وفوائد ال حتصى، ومل حتظ تةلك املخطوطات 

العتناء ال كبري، وفقد الكثري منها، وسط إمهال إصحااها، وعدم ابالعناي  والرعاي  الكامةل  فقد تعرض الكثري منها إىل إمه
اها، لذا كان لزاماً عةلى العةلماء النهوض ببعث هذا الكنز الدفني واإلبريز العظيم، ونشره بني الناس وهذه املهم  العظيم  

 يكون لعمةله رمرة ط حىتينبغي أن يستشرف هلا أهةلها من العةلماء الذين تنطبق عةليهم شروط التحقيق العةلمي املنضب
ترجى، وال خيفى أن كثرياً من املخطوطات قد تعرض إىل أخطاء كثرية جعةلت من بعضها أحجي  عصي  عةلى الكثري من 
احملققني مما حدى ببعضهم أن جيتهد حسب عةلمه فيضيف كةلم  أو سطراً من عندياته فيكون قد أساء إىل املخطوط 

قد تضاف يف احلاشي  تعةليقات يضنها بعض احملققني من إضافات املؤلف وليست  زاعمًا أنه قد أسدى إليه معروفاً، و 
كذلك، وقد يكون هناك خرمًا يف نسخ  من نسخ املخطوط حيتاج إىل تكمةل  فال يتعب احملقق نفسه يف البحث عن 

قق ما يضنه صواباً نسخ  أخرى يسد اها اخلةلل فيرتك املخطوط عةلى عالته، أو يكون هناك حتريفاً أو تصحيفاً فيثبت احمل
واحلق يف غريه، كل هذا وغريه عةلى خطورته يف التحقيق إذا أضيف إىل خمطوطات العقيدة تكون املشكةل  أكرب، واملعضةل  
أشد؛ ألن اخلطأ يف العقيدة ليس خطأ عاديًا فقد يرتتب عةلى اخلطأ تقويل املؤلف مامل يقل، أو نسب  أمر يف العقيدة 

فقد قامت هذه الدراس  عةلى تسةليط الضوء عةلى اخلطأ بشموليته املتعمد وغري املتعمد، وكذلك  والدين منه براء، وهكذا
الرتكيز عةلى اخلطأ يف اجلانب العقدي مبنهج استقرائي حتةليةلي يشتمل عةلى توضيح مفهوم اخلطأ وتوضيح بعض األخطاء 

 اجلانب العقدي وأثره، اخلطأ وبني اخلطر يف اليت وقع اها بعض احملققني يف حتقيق كتب العقيدة، وبيان وجه الربط بني
 راجيا اهلل تعإىل التوفيق والسداد والقبول. 

 بيان مفهوم الخطأ بشموليته الخطأ المتعمد وغير المتعمد.
ليَس عةليكم ُجناٌح فيما َأْخطَْأُُت جاء يف القرآن الكرمي : ضد الصواب. بأنهابن منظور اخلطأ يف )لسان العرب( يعرف 

 .ْخطَأَ الطَّرِيَق: َعَدل عنه. وَأْخطَأَ الرَّاِمي الَغَرَض: مل ُيِصْبهوأَ به
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 (1192/ 2): القاهرة، دار املعارف، هاشم حممد الشاذيلو حممد أمحد حسب اهلل  وعبد اهلل عةلي الكبري : احملقق، ابن منظور، لسان العرب (1)
الطبع : ، لبنان–ت دار الكتب العةلمي  بريو ، ضبطه وصححه مجاع  من العةلماء بإشراف الناشر، عةلي بن حممد بن عةلي الزين الشريف اجلرجاين: التعريفات (2)

 .(99)ص: م1983-هـ 1403األوىل 
الطبع : ، بريوت – دار العةلم لةلماليني، عبد الغفور عطار قيق: أمحدحت، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، الصحاح تاج الةلغ  وصحاح العربي  (3)

 .(1461/ 4) :م 1987 - هـ 1407، الرابع 
 .7 :، ص1989، منشورات جممع الفاتح لةلمخطوطات، الدكتور الصادق عبد الرمحن الغرياين، حتقيق نصوص الرتاث يف القدمي واحلديث (4)

 
 نساناً إهو ضد الَعْمد، وهو َأن تـَْقُتَل  (قـَْتُل اخَلطَأ ِديـَُته كذا وكذا):واخَلطَأُ: ما مل يـُتَـَعمَّْد، واخِلْطء: ما تـُُعمَِّد؛ ويف احلديث

ةَله، أو ال تـَْقِصد ضْربه مبا قـَتَـةْلَته به.  (1)بفعةلك من غري َأْن تـَْقِصَد قـَتـْ
اخلطأ: هو ما ليس لإلنسان فيه قصد، وهو عذر صاحل لسقوط حق اهلل تعإىل إذا حصل عن اجتهاد، ويصري ومفهوم 

 وجب عةليه ضمان ق العباد حىتشبه  يف العقوب  حىت ال يؤمث اخلاطئ، وال يؤاخذ حبد وال قصاص، ومل جيعل عذرًا يف ح
العدوان، ووجبت به الدي ، كما إذا رمى شخًصا ظنه صيًدا أو حربًيا، فإذا هو مسةلم، أو غرًضا فأصاب آدمًيا، وما جرى 

 (2)جمراه، كنائم مث انقةلب عةلى رجل فقتةله.
 : التحقيق

 .والتحقيق أصةله يف الةلغ  من حق الشيء اذا ثبت صحيحاً 
إثبات الشيء وإحكامه، وتصحيحه، تقول: حققت األمر، وأحققته، اذا اثبته، وصرت منه عةلى  ويف االصطالح:

 .(3)يقني
املخطوطات: هو إخراجها لةلناس، وتيسريها لالستفادة منها، يف الصوة اليت أرادها هلا مؤلفوها، أو يف تحقيق مفهوم الو 

 (4)بعناء وصرب عةلى البحث والتمحيص. إالّ ذلك، وال يدرك ذلك  إىلأقرب ما تكون 
 أقسام الخطأ:

، غريها إىل عارف املت اهليئ  من الكةلم  حتويل: هو ومفهوم اخلطأ هنا يشمل التصحيف والتحريف أيضاً، فالتصحيف
 املنت، صحيفت وإىل السمع، تصحيف وإىل األكثر، وهو البصر تصحيف إىل ينقسم مهم، وهو أمر التصحيف ومعرف 
 من شيئا أتبعهو  رمضان صام مرفوعاً:)من أيوب أيب حديث اجلماع يف أمةلى الصويل بكر أبا أن قطين الدار ذكره ما مثاله

 وسةلم وأله عةليه هللا صةلى اهلل رسول معاوي :)لعن حديث يف وكيع وكقول ،حتت من املثناة والياء املعجم  بالشني شوال(
 املنصور امعجب وهو كذلك  صحف  شاهني ابن أن وروى ،املعجم  بضم هو وإمنا املهمةل  باحلاء اخلطب( يشفقون الذين
  ما عمري أبا ا)ي:حديث بعضهم وصحف حرفته من ذلك أن إىل يشري ماس  واحلاج  نعمل كيف  الفالحني بعض فقال
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 :املدين  املنورة -  السةلفي  املكتب، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، حممد بن إمساعيل األمري احلسين الصنعاين، توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار (5) 
(2 /421-422). 
 (53)ص: : ةلجرجاينلالتعريفات،  (6)
الطبع  ، مشقبريوت , د -دار الفكر املعاصر , دار الفكر  ،حتقيق: د. حممد رضوان الداي ، حممد عبد الرؤوف املناوي، التوقيف عةلى مهمات التعاريف (7)

 (.163)ص: : هـ1410األوىل، 
راجعه: الدكتور رمضان  ،حققه وعةلق عةليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي، صالح الدين خةليل بن أيبك الصفدي، تصحيح التصحيف وحترير التحريف (8)

 .(57)ص:  م 1987 -هـ  1407الطبع : األوىل، ، القاهرة –مكتب  اخلاجني ، عبد التواب

 
 فمعجم  بالنون هو اوإمن فمهمةل  ومبوحدة مصغر بضمها وهو املهمةل  بفتح عمري فروى ،البعري فعل ما إىل النغري( فعل
 (5)جداً وقد صنف فيه بعض العةلماء كتباً. واسع النوع وهذا

 أن مالكال وحتريف العةلم كتحريف  إمالته الشيء وحتريف، ، وهو اإلمال (6)املعىن دون الةلفظ وأما التحريف فهو: تغيري
 (7)الوجهني عةلى محةله ميكن االحتمال من حرف عةلى جتعةله

 وقد نُواس أيب قولُ  اهلالك من وجّنى نَفع الذي التحريف ما قاله الصفدي: "ومنومن طريف ما يذكر يف التحريف 
 :قال فإنه الرشيد، حظي  خالص  يهجو استطرد

 خاِلص هْ  على ح ْلي   ضاع   كما...  باِبُكمْ  على ِشْعري ضاع   لقد
 وما: فقال حبظييت، ضتعرِّ  الزاني  ابن يا: له وقال بإحضاره، فأمر الرشيد، إىل وشكته غضبتْ  ذلك بةلغها إهنا لـّما فيقال

 أقلْ  مل ملؤمننيا أمري يا: وقال نواس أبو الفارطُ  فاستدرك البيت،... شعري ضاع لقد: قولك: قال املؤمنني، أمري يا هو
 :قةلت وإمنا هذا
 خالص ه على ح لي   ضاء   كما...  باِبُكمْ  على ِشعري ضاء   لقد

 (8)ووصةله". الرشيد غضب فسكن
صور التحريف الذي غري املعىن من القدح إىل املدح، فكيف اذا تعةلق األمر مبسأل  من مسائل العقيدة،  فهذه صورة من

 فال يصح أن نصرف مسأل  عقدي  عن معناها الذي أراده املؤلف إىل معىن أخر بسبب التحريف.
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د  احملقق: ،أبو عبد الرمحن اخلةليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، كتاب العنيينظر:  ، الةلِّخاف واحدهتا خلََْفٌ ، وهي حجارٌة بيض دقاقٌ  (9)

 .(265/ 4) :دار ومكتب  اهلالل، مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي
َكَرِب، ملَْ الَعِسيب َجرِيُد النَّْخِل، ِإذا ُُنَِّي َعْنُه ُخوصه. والَعِسيُب ِمَن السََّعِف: فـَُوْيَق الو والعسيب من النخل: جريدة مستقيم  دقيق  يكشط خوصها.  (10)

 .(599/ 1ن العرب )لسا، (342/ 1العني )ينظر: يـَْنُبْت َعةَلْيِه اخلوُص؛ َوَما نـََبت َعةَلْيِه اخلُوُص، فـَُهَو السََّعُف. 
، لبنان –ار املعرف  بريوت د، احملقق: إبراهيم رمضان، أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل الشيعي املعروف بابن الندمي، لفهرستا (11)

 .(35)ص:  م. 1997 -هـ  1417الطبع : الثاني  
  (12)حتقيق النصوص ونشرها، عبد السالم هارون،، مكتب  اخلاجني، القاهرة، مصر، الطبع  7، 1998م، ص 17. 

 .(516/ 2)، 1987، الطبع  األوىل، دمشق –دار الفكر ، د.يوسف عةلي طويل: حتقيق، أمحد بن عةلي القةلقشندي، اإلنشاصبح األعشى يف صناع   (13)
 21: عبد السالم هارون، حتقيق النصوص ونشرها (14)
 . (324الفهرست )ص:  (15)
 (324الفهرست )ص:  (16)

 
، وأهنم بعد ذلك كتبوا يف (10)ل، وعسب النخ(9)ذكر ابن الندمي أن العرب كانت تكتب عةلى أكتاف اإلبل، والةلخافو 

 (11)اجلةلود املدبوغ .
فالعرب كانوا يكتبون يف كل من اجلةلود واألوراق يف عهد الدول  األموي ، وصدر من عهد الدول  العباسي ، وأن الورق مل 

 .(12)عندما أشار الفضل بن حيىي الربمكي بصناع  الكاغد إالّ يستعمل بكثرة ظاهرة 
ةلود وُنوها ألن اجل ؛فأمر أال يكتب الناس إال يف الكاغد ،ف  كان الورق قد أنتشر بني الناسوعندما ويل الرشيد اخلال

كتاب  يف فإنه مىت حمي فيه فسد، وإن كشط ظهر كشطه، وانتشرت ال ؛تقبل احملو واإلعادة فتقبل التزوير خبالف الورق
 . (13)سائر األقطار إىلالورق 

هنم مل يكونوا يف الغالب من العةلماء أو من أهل الرواي ، بل هم أهل صناع  وتكسب، أل ؛وكانت ثق  الناس بالوراقني نازل 
 .(14)وقد عرف الطعن فيهم قدميا

من النصارى  أنه كان ينسخ كتب التفسري والكالم مع أنه كان :وذكر ابن الندمي يف ترمج  حيىي بن عدي املنطقي النصراين
 .(15)مر عجبأاليعقوبي ، وهذا 

الندمي: "قال يل يوما يف الوراقني وقد عاتبته عةلى كثرة نسخه فقال من أي شيء تعجب يف هذا الوقت من يقول ابن 
صربي قد نسخت خبطي نسختني من التفسري لةلطربي ومحةلتهما إىل مةلوك األطراف وقد كتبت من كتب املتكةلمني ماال 

 .(16)حيصى ولعهدي بنفسي وأنا أكتب يف اليوم والةليةل  مائ  ورق "
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 .16 :ص بريوت، 1987، 7ط، صالح الدين املنجد، قواعد حتقيق املخطوطات (17)
 .167، عامل الكتب، حةلب، الدكتور حممد التوجني، املنهاج يف التأليف وحتقيق املخطوطات: ينظر (18)
 168ص ، املنهاج يف التأليف وحتقيق املخطوطات (19)
 .152ص : الطبع  االوىل، بريوت،1993، املكتب االسالمي، طبع الكتاب وتسويقه، زهري شاويش واتقان، هوامش دفرت املخطوطات (20)

 
طأ يف احلاشي ، ويثبت ن يصحح اخلأفيستطيع احملقق  ،وقد يسبق املؤلف قةلمه أو ختونه ذاكرته فيخطئ يف لفظ، أو اسم

النص كما ورد؛ ألن النص الذي يكتبه املصنف خبطه دليل عةلى ثقافته واطالعه وشخصيته العةلمي ، أو يستطيع إثبات 
 .(17)الصحيح يف النص واإلشارة إىل اخلطأ يف احلاشي 

ذ ال بد أن تصاب بأنواع عديدة من اخلةلل، يتسبب عنه تقص إونادراً ما توجد نسخ  من املخطوط خالي  من العيوب، 
 (18)شد ما يؤذي املخطوطات: اإلمهال والرطوب .أما، و 

م واجلودة ةلالنساخ مل يكونوا عةلى درج  واحدة من الفهم والعو  باملطابع اليوم، أشبهوقد كان النسخ مهن  يرتزق منها وهي 
ام من غري زيادة أو إقح وإخالصواألمان ، كحال أي مهن  أخرى، لذا فإن صف  الناسخ األمني هي نقل النص بكل دق  

، وقد يدخل أو سطرين ، كما قد يغفل سطراً وإمهاالً منه لةلتوضيح أو سهوًا  قصداً هذا كةله  إىلأو حتريف، فقد يعمد 
  (19)ك من املؤلف. منه أنه استدرا احلاشي  يف املنت ظناً 

وقد كان املؤلف يقدم كتابه بنسخ  معتمدة بذل فيها جهده، وما إن يرتك يف أيدي الناس حىت يتعرض لةلنسخ، ويعرتيه 
 التغيري والتبديل عن قصد أو عن غري قصد. واذا أعيد نسخ  لةلمرة الثاني  دخل فيه تبديل وتصحيف جديد... وهكذا. 

 بأصةله، أو األصول املنقول عنها مبقابةل  دقيق  جداً.ولذلك كان احلرص عةلى معارضته 
وملا جاء عهد الطباع ، وانتشرت نسخ الكتاب بني الناس أصبح التصحيف والتحريف يكاد يكون هو السائد عةلى تةلك 

مات ةلالكتب، الةلهم إال القةليل، ووضعت هذه الكتب بيد العامل املتقن فعرف الزلل واخلطأ واصةلح ما أمكنه منها إما يف ك
يكتبها عةلى احلواشي، وأحيانا كان يسقط أحد احلروف من األصل وكانت إعادة الصواب يتم أثناء الدروس عةلى املشايخ 
 وبتبادل الطالب مع الشيخ أو مع بعضهم البعض، حتديد ما هو اخلطأ وهذا أيضاً قابل خلطأ جديد؛ ألن الفهوم ختتةلف.

ح، يعرف الصواب من اخلطأ، ويقرأ، وأحياناً حيفظ من الكتاب غري الصحيولكن الكتب تقع بني اجلاهل واملبتدئ، فال 
  (20)ويدور عةلى األلسن  وتتسع الدائرة دواليك.
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 . 29: عبد السالم هارون، ونشرها النصوص حتقيق (21)
، م2001ألوىل، ابريوت الطبع :  –دار إحياء الرتاث العريب ، احملقق: حممد عوض مرعب، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، هتذيب الةلغ  (22)
(1 /14). 
حتقيق: عمر عبد  ،أبو احلسن عةلي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري، الكامل يف التاريخ (23)

 .(379/ 7): م1997هـ / 1417الطبع : األوىل، ، لبنان –دار الكتاب العريب، بريوت ، السالم تدمري

 
ابه، أن بعض الغافةلني من الناسخني قد ينقل عبارة املؤلف يف أخر كت :ومن األخطاء اليت قد يقع فيها بعض احملققني

وهي " وكتبه فالن" أي املؤلف، مث ال يعقب الناسخ عةلى ذلك مبا يشعر بنقةله عن نسخ  األصل، فيظن القارئ أهنا هي 
 (21)نسخ  املؤلف، وهذا مشكةل  حتتاج إىل فطن  احملقق وخربته باخلط والتاريخ والورق.

ار ال لكنها صارت من غري شك تؤدي إىل أخط ؛خطاء اليت قد يراها احملقق ألول وهةل  ليس باألمهي  الكبريةوبعض األ
 ح تام. ، وطريقها حيتاج إىل وضو اذا تعةلق األمر مسائل العقيدة واحلديث فيها دقيق جداً  ميكن جتاهةلها، خصوصاً 

ي فقد حصل يف كتاب النوادر املنسوب لألصمع ذلك ماومن أمثةله  وقد يزاد يف املخطوط شيء مل يكتبه املؤلف أصالً 
 َجْعَفر الغسايّن َعن يبأْمةلى بِبَـْغَداد كتابًا يف )النـََّواِدر( َفزِيد َعةَلْيِه َما لَْيَس من َكاَلمه. فََأْخربين أَبُو اْلفضل اْلُمْنِذرِّي َعن أ

 اأْلَْصَمِعي ُق أيب السمراء، ِبِكَتاب )النـََّواِدر( اْلَمْنُسوب إىلَسةلَم  قَاَل: َجاَء أَبُو ربيَع  َصاحب عبد اهلل بن ظَاهر صدي
ُتم َأن أْعةِلم عةلى بْ فـََوضعه َبني يََدْيِه، َفجعل اأْلَْصَمِعي ينظر ِفيِه، فـََقاَل: لَْيَس َهَذا َكاَلمي ُكةله، َوقد زِيد ِفيِه عةليَّ، فَِإن َأْحبَ 

نكر من وإاّل َفاَل تقرءوه. قَاَل َسةلَم  بن َعاِصم: فَأْعةلم اأْلَْصَمِعي عةلى َما أ َما أحفظه ِمْنُه وأضرب عةلى اْلَباِقي فعةلتُ 
 (22)اْلكتاب، َوُهَو أرجُح من الثُـّةُلث، مثَّ أمَرنا فنسخناه َلُه.

وكما حيدث التزييف يف التأليف حيدث أيضًا يف اخلط، ويروي التأريخ أن بعض احلذاق قد متكن من تقةليد اخلطوط 
قناَ، وقد ذكر ابن الندمي عن عةلي بن حممد األحدب املزور، أنه كان يكتب عةلى خط كل واحد فال يشك تقةليدا مت

املكتوب عنه أنه خطه، وكان عضد الدول  إذا أراد اإليقاع بني املةلوك أمره أن يكتب عةلى خط بعضهم إليه يف املوافق  
 (23)ه، فيفسد احلال.عةلى من يريد إفساد احلال بينهما، مث يتوصل ليصل املكتوب إلي

أن نةلتمس  اً، وكيفاً بقدر اإلمكان، فةليس معىن التحقيقكما وضعه مؤلفه كمّ   وحتقيق منت الكتاب بأن يؤدى أداًء صادقاً 
ذلك  إىلته قائل قد أخطأ املؤلف يف نسب إىلما هو األفضل واألنسب، أو تصحيح نسب  قول  إىلتغيري بعض الكةلمات 

 هو أمان  األداء،  وإمنا ال،ك،  ويصحح اخلطأ، فةليس حتقيق النصوص حتسينا أو تصحيحا لعبارةاالقائل فيبدل احملقق يف 
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 47ص : عبد السالم هارون، حتقيق النصوص ونشرها (24)
 . 6ص ، مطبع  اجملمع العةلمي العراقي،اسهام العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث، الدكتور حاُت الضامن (25)
دار ، سيد أمحد صقرقق: الاحمل، الفضلعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو اإلملاع إىل معرف  أصول الرواي  وتقييد السماع،  (26)

 .(159)ص:  م1970 -هـ 1379الطبع : األوىل، ، تونس، القاهرة -املكتب  العتيق  ، الرتاث

 
ذ أن منت الكتاب هو حكم عةلى املؤلف وحكم عةلى عصره وبيئته، وهي اعتبارات تارخيي  هلا حرمتها، كما أن ذلك إ

  (24)الضرب من التصرف عدوان عةلى حق املؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيري. 
لعبارة  حفظاً  ،يف أصل املنتوال يغري أو يبدل  ،ن يشري يف اهلامش إىل ما يراه هو صحيحاً أومن واجب احملقق األمني 

 واليت قد تكون هي األصح مما يدعيه احملقق. املؤلف،
وقد ذكر الدكتور حاُت الضامن أمهي  األمان  العةلمي  واحرتام النص فقال: " فقد وقفنا عةلى حتقيقات ألساتذة أفاضل 

 .(25)تصرفوا بالنص فقدموا وأخروا وأضافوا وحذفوا، وهذا ليس من التحقيق يف شيء"
 باألصل مبقابةلتها وثقو  حتقق نسخ أو  شيخه بأصل يقابل مل ما الرواي  التقي لةلمسةلم حيل يقول القاضي أبو عياض: "وال

 عةلى كةله  ذاذلك، وه حيقق حىت معه نظر مشكل حرف جاء فإذا فيه ينظر ما املأمون الثق  مع لذلك مقابةلته وتكون
 السماع، ندع إمساكه بني فرق ال إذ السماع؛ عند عةليه الشيخ أصل إمساك جييز من وعةلى السماع يف سامح من طريق
 يصح فال التحقيق أهل من ذلك منع من مذهب عةلى الشيخ. وأما كتاب  يف ملا الثق  هلذا تقةليد ألنه ؛النقل عندأو 

 ،السماع يف عنده لكذ يصح ال كما  واسط ، الشيخ كتاب  وبني بينه يكون وال سواه يقةلد وال ،نفسه غري أحد مع مقابةلته
 يف ينخدع وال له، ابقتهاومط به معارضتها من ويقني ثق  عةلى يكون حىت حرفاً، حرفاً  بنفسه األصل من نسخته فةليقابل

إن الفكر يذهب ف ؛نسخ نفسه بيده ما مل يقابل ويصححعةلى  وال، نعم، مقابةل  دون العارف الثق  نسخ عةلى االعتماد
 (26)". والقةلب يسهو والنظر يزيغ والقةلم يطغى

وقد ذكر ابن كثري اخلالف يف جواز إصالح اخلطأ يف املنت من عدمه وانه مسأل  خالفي  فقال: " وأما إذا حلن الشيخ، 
فالصواب أن يرويه السامع عةلى الصواب، وهو حمكي عن األوزاعي، وابن املبارك، واجلمهور. وحكى عن حممد ابن 

 ه كما مسعه من الشيخ مةلحوناً. قال ابن الصالح: وهذا غةلو يفسريين وأيب معمر عبد اهلل بن سخربة أهنما قاال: يروي
مذهب اتباع الةلفظ. وعن القاضي عياض: أن الذي استمر عةليه عمل أكثر األشياخ: أن ينقةلوا الرواي  كما وصةلت 

يء جي إليهم، وال يغريوها يف كتبهم، حىت يف أحرف من القرآن، استمرت الرواي  فيها عةلى خالف التالوة، ومن غري أن
 ذلك يف الشواذ، كما وقع يف الصحيحني واملوطأ، لكن أهل املعرف  منهم ينبهون عةلى ذلك عند السماع ويف احلواشي. 
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دار الكتب ، اكراحملقق: أمحد حممد ش، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، الباعث احلثيث إىل اختصار عةلوم احلديث (27)

 (145)ص: ، الطبع : الثاني ، لبنان –العةلمي ، بريوت 
 3.األنعام سورة( 28)
 (4)ص: ، د.ن: م 2010 -هـ  1431الطبع : الرابع ، مزيدة ومنقح ، ، مجع وإعداد: عةلي بن نايف الشحود، أَركاُن اإلميانِ  (29)

 
ومنهم من جسر عةلى تغيري الكتب وإصالحها، منهم أبو الوليد هشام بن أمحد الكناين الوقشي، لكثرة مطالعته وافتنانه. 

غريه ممن سةلك مسةلكه. قال: واألوىل سد باب التغيري واإلصالح، لئال جيسر قال: وقد غةلط يف أشياء من ذلك، وكذلك 
 .(27)عةلى ذلك من ال حيسن، وينبه عةلى ذلك عند السماع"

 فاملسأل  مبني  عةلى األمان ، وهي متحقق  يف املذهبني اذا ُت التنبيه هلا.
ؤلف، وال لتنقيب حىت يصل إىل مراد امللذا ينبغي لةلمحقق اإلحاط  والشمول بشروط العمل يف املخطوطات والبحث وا

تصل به اجلرأة أن حيرف مراد املؤلف بسوء فهمه، أو أن يفرض رأيه عةلى رأي املؤلف، زاعماً أن رايه هو الصواب، فقد 
يكون احلق والصواب يف قول املؤلف، وليس من حق احملقق التالعب بالنص، فةله من احلق ما جيعةله عصياً عةلى التالعب 

طأ وراد من املؤلف ومن احملقق أيضاً، ولذلك ينبغي التنبه جيداً إىل مواطن اخلةلل والتحريف والتصحيف واخلرم به، فاخل
واحلذف واإلضافات واهلوامش حىت نصل باملخطوط إىل أعةلى مراتب الكمال اإلنساين، ونكون بذلك أسدينا خدم  

املعرف  و عمل يتطةلب من احملقق الكثري من اجلهد والوقت و جةليةل  لةلمؤلف بنقل ما كتبه بكل دق  وأمان  إىل األجيال، وه
  واألمان .    

 في المخطوطات. وأثره العقدي  والخطرالخطأ بين  العالقة

 حبسب نساناإل أن ذلك،  عنها له غىن ال اليت اإلنسان ضروريات من ضرورة تعدُّ  -العقيدة هذه كانت  أيا -العقيدة إن
 وهذا. حوله من خةلوقاتامل وعةلى عةليه الكامةل  والسيطرةَ ، اخلارق  القوة فيها يعتقد عةليا قوة إىل الةلجوء إىل مييل فطرته،

 االعتقادُ  هو ذلك ققحي ما أوىل فإنَّ  كذلك  األمر كان  فإذا تةلك، نزعته ويشبع،  لةلتدين الفطري امليل له حيقق االعتقادُ 
 قال. إلسالمي ا العقيدة به جاءت ما وهذا الكون، يف ومكانته اإلنسان عقل وحيرتم،  الفطرة تةلك يوافق الذي الصحيح

 بناء اإلسالمي الدين كان  ، ملا(28){ مُّْهَتُدونَ  َوُهم اأَلْمنُ  هَلُمُ  أُْولَِئكَ  ِبظةُْلم   ِإميَانـَُهم يـَةْلِبُسواْ  وملَْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ : }تعإىل اهلل
 العقيدةُ  هو يهف األساسي العنصر أن جند لذا ومنسجماً، متناسقاً  البناء هذا يكون أن لزم وسةلوكاً، وعبادة اعتقاداً  متكامالً 

 فهماً  اإلسالمي لدينا لفهم مهما مركزا يكسبها مما تعإىل، هلل اخلالص التوحيد عقيدة وهي عةليها، يقوم اليت اإلسالمي ُ 
 .(29)صحيحاً 
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 .122سورة األنعام: ( 30)
الطبع : الثاني   ،مكتب  السوادي لةلتوزيع، تقدمي: الدكتور عبد اهلل بن عبد الكرمي العبادي، عثمان مجع  ضمريي د ، مدخل لدراس  العقيدة اإلسالمي  (31)

 .(37)ص:  :م1996-هـ1417
 (41مدخل لدراس  العقيدة اإلسالمي  )ص:  (32)

 
 تعإىل اهلل دين عن  البشري اُنرفت أن وبعد الرسل، من فرتة بعد -وسةلم عةليه اهلل صةلى- حممدا تعإىل اهلل فقد بعث
 واستعبدهْتا الدواب،و  والنجوم واحلجر، الشجر وعبدت الضياع، مرارة وجتّرعت والضالل، التيه بيداء يف فضربت ومنهجه،
 .تعإىلو  سبحانه هلل عبوديتها عةلى فيها متردت مرة كل  يف املأل، من الطغاة استعبدها كما  والشهوات، األهواء
 :عنهما لةلبشري  غىن ال ونورا، حياة -وسةلم عةليه اهلل صةلى- حممد بعث  فكانت

 َْناهُ  َمْيًتا َكانَ   أََوَمن َها خِبَارِج   لَْيسَ  لظُّةُلَماتِ ا يف  َمثـَةُلهُ  َكَمنْ   النَّاسِ  يف  بِهِ  مَيِْشي نُورًا َلهُ  َوَجَعةْلَنا َفَأْحيَـيـْ ِمنـْ
(30) 

 فيها حيدثه امةل ،ك  عاما عشر ثالث  -وسةلم عةليه اهلل صةلى- اهلل رسول عةلى يتنزل املكرم  مك  يف الكرمي القرآن وظل
 قضي ... الدين هذا يف األساسي  والقضي  الكربى، والقضي  األوىل، القضي  يعاجل كان  لقد... تتغري ال واحدة قضي  عن

 ق .عال من بينهما وما والعبودي ، األلوهي : األول وأّسها الرئيسي  قاعدهتا يف ممثةل  والتوحيد، العقيدة
 أجةلها، من سعىي اليت وغايته،  الكون هذا يف وجوده سر له تفسر ألهنا إنسان؛ كل  قضي  هي الكربى، القضي  وهذه

 (31).وهنايته مصريه له وحتدد نشأته، له وتفسر
 مجرة ويذكي بنفوسهم ويسم الكرمي القرآن يزل ومل عميق ، دقيق  تربي  يربِّيهم -وسةلم عةليه اهلل صةلى- الرسول يزل ومل

 يف وتفانيا وات،الشه عن وعزوفا،  الدين يف رسوخا تزيدهم -وسةلم عةليه اهلل صةلى- الرسول جمالس تزل ومل قةلواهم،
 واملكره، املنشط يف رسولال يطيعون لةلنفس، وحماسب  الدين، يف وفقها العةلم، عةلى وحرصا اجلن ، إىل وحنينا املرضاة، سبيل

 إتيانه، النفس عةلى يشق ما وبكل يتعودوه، ومل يألفوه مل مما بكثري اآليات ونزلت... وثقاال خفافا اهلل سبيل يف وينفرون
 .أمرها المتثال وخفوا فنشطوا
 جهاده -سةلمو  عةليه اهلل صةلى- الرسول وجاهدهم كةلها،  العقد فاُنةلت -والكفر الشرك عقدة- الكربى العقدة واُنةلت
 حةليفه النصر كانف األوىل، املعرك  يف اجلاهةلي  عةلى اإلسالم وانتصر. وهني أمر لكل مستأنف جهاد إىل حيتج فةلم األول،

 .(32)معرك  كل  يف
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 .42القةلم  سورة (33)
 التصنيف: العقيدة اإلسالمي ، 513293مركز الفتوى رقم الفتوى: ، موقع اسالم ويب (34)
 .74م. ص1977، 1ط، دار األنصار، حتقيق الدكتورة فوقي  حسني حممود، لإلمام األشعري، االبان  عن أصول الديان  (35)

 
واخلطأ يف العقيدة ليس كأي خطأ، إذ أن مسأل  االعتقاد هلا أمهيتها الكربى، خاص  اذا كانت املسأل  من أصول العقيدة، 
أما اذا كانت من فروع العقيدة أو املسائل املستحدث  اليت مل تبحث يف زمن التنزيل أو زمن الصحاب  الكرام؛ فهي وإن  

 ي . لفرق  بني املسةلمني وتفتح أبواب التأويل غري املنضبط يف املسائل العقدكانت ال تكفر صاحبها، إال أهنا تزرع ا
، أن مسائل العقيدة ليست كةلها مما ال بد فيه من اليقنيوليست مسائل العقيدة كةلها عةلى درج  واحدة يف احلكم، ف

جاذبني هذان الدليالن متألن اليقني أو الظن حسب جتاذب األدل  وجتاذب األدل  حسب فهم اإلنسان وعةلمه، قد يكون 
عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما جتاذب إطالقاً وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه، فمثل 
هذا األخري ليس عنده إشكال يف املسأل  بل عنده يقني، واألول يكون عنده إشكال، وإذا رّجح أحد الطرفني فإمنا 

 نقول: إن مجيع مسائل العقيدة مما يتعني فيه اجلزم، ومما ال خالف فيه، ألن الواقع يرجحه بغةلب  الظن. هلذا ال ميكن أن
خالف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خالف، ويف مسائل العقيدة ما ال يستطيع اإلنسان أن جيزم به، لكن يرتجح 

خيالف  عةلى إطالقها، ألن الواقع عنده، إًذا هذه الكةلم  اليت نسمعها بأن )مسائل العقيدة ال خالف فيها( هذه ليست
ذلك، كذلك مسأل  العقيدة حبسب اعتقاد اإلنسان ليس كل مسائل العقيدة مما جيزم فيه اإلنسان جزماً ال احتمال فيه 

يوم يُكشف عن ساق  يف بعض املسائل حديث أو آيات قد يشك اإلنسان فيها، فمثاًل: 
هذه من مسائل  (33)

 (34).العقيدة وقد اختةلف فيها السةلف: هل املراد ساقه عز وجل أو املراد الشدة ؟ وعةلى هذا فقس
وعةلى هذا القياس يتوجب اختاذ احليط  يف احلكم عةلى املسائل العقدي  خاص  ما يتعةلق منها بفروع العقيدة، ولذلك فإن 

 ذا القبيل. غالب األخطاء اليت وقع فيها بعض احملققني هي من ه
ولنضرب مثاال عةلى بعض األخطاء اليت قام اها بعض احملققني كانت سبباً يف تقويل املؤلف مامل يقل، وحتميةله من اآلراء 
ما هو بريء منها، ككتاب )اإلبان ( لإلمام األشعري فقد الحظ الشيخ حممد زاهد الكوثري أن النسخ  املطبوع  من  

األشعري مصحف  حمرف ، تالعبت اها األيدي األثيم ، فتجب إعادة طبعها من أصل كتاب ) اإلبان ( لإلمام أيب حسن 
 (35)وثيق.

 
 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=4
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=4
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 .79ص  د. فوقي : ، حتقيقلألشعري اإلبان : ينظر،. وبعض كبار األشعري (، كتابه)مشكةل  الصفات األهلي  عند األشعريو آلالرا يف  ، من أمثال مكاثي (36)
 . 79: ص بتحقيق الدكتور، اإلبان : ينظر (37)
 . 188اإلبان  بتحقيق الدكتور فوقي  ص  (38)
قرى يف املمةلك  العربي  من جامع  أم ال، رسال  دكتوراه، بن مقبل بن عبداهلل العصيمي صاحل، حتقيق ودراس ، اإلبان  يف أصول الديان  أليب احلسن األشعري (39)

 270-269. هـ1429، السعودي 

 
أن بعض فصول كتاب اإلبان  قد كتب يف وقت متأخر عن باقي فصول الكتاب،  (36)وقد ذكر بعض املستشرقني

ني أن يكون ؤالء املستشرقوخصوصاً فصل)إبان  قول أهل احلق والسن ( حني يعةلن االنتماء إىل ابن حنبل، وقد رجح ه
األشعري هو نفسه كاتب هذا الفصل ال غريه من متأخري األشاعرة، حيث كان اجلو العدائي سائدًا بني األشاعرة 

  (37)واحلنابةل . 
وقد ذكرت الدكتورة فوقي  حمقق  كتاب اإلبان  لإلمام األشعري أهنا اعتمدت نسخ  من خمطوطات اإلبان  اعتربهتا هي  

م؛ معةلةل  سبب ذلك بقوهلا: " ألهنا ختةلو من التقدمي والتأخري املخةلني باملعىن، وليس اها خروم ذات قيم ، النسخ  األ
خبالف النسخ األخرى؛ وألن ناسخها كان يضبط األلفاظ إىل حد كبري؛ غري أنه جيب أن يالحظ أن ما اها من زيادات 

  بارات مدسوس ، فقد ظهر رغم أن هذه الزيادات تؤكد بصفيف حاج  إىل املراجع  الدقيق ، الستبعاد ما عةلق به من ع
لتفسري االستواء من أنه )بالقهر والقدرة(  81عام  اجتاه السةلف، تصرحيا خيالف هذا االجتاه مثال ذلك ما ورد بصفح  

قيق  األمور، حبفهذا تصريح ال بد وأنه بيد أحد قراء املخطوط امليالني إىل االعتزال والذين هم يف نفس الوقت عةلى جهل 
نصها: " قف عةلى هذا الباب، فإن املؤلف تسامح يف إيراد هذه العبارات، فإهنا تدل  82ويؤكد هذا تعةليق  بصفح  

عةلى اجلهات صرحياً، وعةلى اجلسمي  ضمناً فتأمةله"، يدل الكالم هنا عةلى أن صاحبه يتجه إىل التنزيه املطةلق الذي يقول 
في الصفات... خاص  وأن االلتزام باجتاه السةلف يف هذه الزيادات واضح لكل فاحص به املعتزل ، والذي ترتب عةليه ن

كما أنه بدأ   –مدقق. ويالحظ أننا مل نقع عةلى تاريخ نسخ هذا الصل بسبب انتهاء امليكروفيةلم مباشرة بعد هناي  النص 
 .(38)ببدايته. وهي خبط معتاد وقد رمزت إليها حبرف)س("

 وقد رد عةليها صاحل العصيمي يف حتقيقه لإلبان  بقوله: 
 يضبط ناسخهاكون   وهل ؟لناسخوا يخرلتاا مجهول  نهاأ مع - لتحقيقا عند – ألصلا يه لنسخ ا ذهه تجعل كيف

 تقتضي لمدسوس ا داتلزياا دجووو ى،ألخرا لنسخا عيب مثل فعيبها آلخرا م ومخر يه ثم ؟لذلك مسًوغا ظأللفاا
 . (39) ثانوي  نسخ  جعةلها ألقلا عةلىو ،لمحققا لنصا في داتلزياا لخاإد ثم صاًلأ جعةلها ال هاعن لنظرا فصر
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 .270ص ، حتقيق العصيمي، اإلبان  (40)
 )احلةلول( : والصحيح (41)

 
 ألشعري ا يمتأخر حدأ نيكو ال لمو ،عةليه ليلد ال الالعتزا لىإ لميالينا حدأ بيد كتبت  داتلزياا ذهه نبأ للقووا
 لةلتجسيم.  مستةلزم  نهاأ عةلى ءبنا ليدينوا كالوجه  لخبري ا تلةلصفاو [ لجه ]ا لةلعةلو لنافينا
) وأن اهلل مستو عةلى عرشه كما : يةلي ما ثلثالا لنسخا في ورد لسن وا لحقا أهل لقو بان إ فصل في 21 ص فيو

 تعالى اهلل "وأن: اكذه رةلعباا ءتفجا الزيادات(صاحب   )س نسخ  في ماأ الرمحن عةلى العرش استوىقال تعإىل 
 س رلمماا لمطبوع ا ] في سلمماا عن اهً منز اءستوا ،هأراد يلذا بالمعنىو قاله يلذا لوجها عةلى شلعرا عةلى ىستوا
 في رونمقهوو ،تهرقد بةلطف نمحمولو شلعرا حمةل و ش،لعرا يحمةله ال ل،النتقاوا للحةلووا لتمكنوا ارالستقروا [

 فيعر وه بل ء،لسماوا شلعرا لىإ قرًبا تزيده ال فوقي  ى،لثرا متخو لىإ ءشي كل  قفوو ش،لعرا قفو وهو ،قبضته
 لعبدا لىإ بقرأ وهو د،موجو كل  من قريب لكذ مع وهو ى،لثرا عن تجارلدا فيعر نهأ كما  ش،لعرا عن تجارلدا

 .شهيد" ءشي كل  عةلى وهو ،يدرلوا حبل من
 اهً منز اءستو"ا: قوله له ؟لمحقق ا تدعي كما  لسةلفا بهمذ مع فق امتو دةلزياا ذهه وهل ،بينهما قلفرا لىإ فانظر

 اذه لء"، هلسماوا شلعرا لىإ قرًبا تزيده ال "فوقي : قولهو، " لالنتقاوا للحةلووا لتمكنوا ارالستقروا لمماس ا عن
. ألشعري ا يلمتأخر خالفاً  لسةلفا لبقو لقا نماإ لمسأل ا ذهه في يألشعروا ؟لعةلوا صف  من لسةلفا يثبته لما فقامو
 .(40)لةلغزايل بعينرألا كتاب  من فهوبحر لمنقو املقحم لنصا اذه إن ثم
 أكثر اءستواإل عن ملكالا ذكر يألشعرا أن خلنساا حدأ قبل من نهاوأ دةلزياا ذهه مقحاإ عةلى ىألخرا لدالئلا منو

 في(، و113( مث يف ص )105مث ذكرها يف ص ) حسين فوقي  .د طبع  من (21 مايف )ص لهاأو ،إلبان ا في ةمر من
  من ليست نهاأ لظنا عةلى يغةلب دةبزيا لنسخا من اهغير دون ي رإلسكندا، بةلدي  نسخ  دتنفر لثالث ا ضعالموا ذهه

: د(التحاوا ارستقرا لطو غير )من: لقا لثانيا لموضعا فيو ،مطول  دةلزياا ذكرت ولألا لموضعا ففي ي،ألشعرا كالم
عةلى  لنسخ ا ذهواالحتاد " وكل هذا يؤكد حرص كاتب ه (41)احلةلو  عن اهً منز اءستوا قال:" لثالثا لموضعا فيو
 . يةلي ولتأا نزعته مع تتماشى لتيا داتلزياا تةلك قلحاإ عةلى، اتبالذ لةلفظ ا ذهه مقحاإ
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 .320ص : حتقيق القصيمي، اإلبان  (42)
 .271ص ، حتقيق العصيمي، اإلبان  (43)
 .174 سورة البقرة اآلي  (44)
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ، اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب( 235/ 2تفسري القرطيب ) (45)

 م 1964 -هـ 1384الطبع : الثاني ، ، القاهرة –دار الكتب املصري  ، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، هـ(671القرطيب )املتوىف: 
 .77 اآلي :آل عمران:سورة  (46)

 
 يألشعرا نص انقةلو قد لمدققينا لمحققينا لعةلما أهل منكبرياً   ًداعد أن دةلزياا ذهه مقحاإ عةلى ل دألا ىقوأ من لعلو

 ليس لديهم متاح  كانت  لتيا ُلنسخا نبأ يقطع مما ،مطةلًقا لمقحم ا، دةلزياا تةلك فيه يذكروا لمو لموضعا اذه من
 (42)لمقحم.ا لنصا اذه فيها

يف طوبى] ةشجر سغر"و: يثدألحاا حدأ عةلى تعقيًبا يةلي ما ورد تعالى هلل ليدينا صف  تثباإ لحو 126 ص فيو
 ،لنسخا باقي دون ( سنسخ ) بها دتنفرا ح رلشاا رةلعباا فهذه سبحانه( تهرقد بيد أي) ، بيده [ طولى لمطبوع ا

 صبعد  فيما ناقشهو عةليه رد بل ي،ألشعرا لقو وه ليسوألشعري  ا يمتأخر لقو فقايو بما ليدا لصف  يلوتأ وهو
 (43)شك أن هذه الزيادة مدسوس .  الو 132 -130

كما يقع اخلطأ أو السهو يف إدراج كةلمات من آي  موضع آي  أخرى وذلك لةلتشابه بينهما كما وقع لةلقرطيب يف تفسري 
ًنا ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل الةلَُّه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن بِِه رمََ  عند الكالم عةلى قوله تعإىل من سورة البقرة  174اآلي  
يِهمْ قةَِلياًل  فقد قال  (44)َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيم  أُولَِئَك َما يَْأُكةُلوَن يف بُُطوهِنِْم ِإالَّ النَّاَر َواَل يَُكةلُِّمُهُم الةلَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِ  َواَل يـُزَكِّ

وليس  (45).تـََعإىل" الةلَّهُ  َشاءَ  ِإنْ "  ِعْمرَانَ  آلِ " يف  َيْأِت َوسَ . َعةَلْيِهمْ  يـَْعِطفُ  َواَل  يـَْرمَحُُهمْ  اَل " إِلَْيِهمْ  يـَْنظُرُ  اَل " القرطيب "َوَمْعىَن 
 . "إِلَْيِهمْ  يـَْنظُرُ  اَل " يف هذه اآلي  قوله تعإىل 

فهذا الكالم قد يوقع القارئ يف اخلةلط بأن هذا التفسري الذي ذكره القرطيب هنا هو لتفسري اآلي  املوجودة هنا وليس  
 لةلَّهِ ا بَِعْهدِ  َيْشتَـُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  كذلك بل هو تفسري يف غري حمةله اذ حمةله اآلي  اليت يف سورة آل عمران وهي قوله تعإىل: 

يِهمْ  َواَل  اْلِقَياَم ِ  يـَْومَ  ِإل ْيِهمْ  يـ ْنظُرُ  و ل   الةلَّهُ  يَُكةلُِّمُهمُ  َواَل  اآْلِخرَةِ  يف  هَلُمْ  َخاَلقَ  اَل  أُولَِئكَ  قةَِلياًل  ًنارمََ  َوأمَْيَاهِنِمْ   َعَذابٌ  َوهَلُمْ  يـُزَكِّ
 .  (46) أَلِيمٌ 

 فهذا لون من ألوان اخلطأ اليت قد يقع فيه القارئ من حيث ال يشعر.
ولتوضيح معىن الربط بني اخلطأ واخلطر العقدي وما ينعكس عةليه سةلباً، قد يقوم البعض بدس عبارات متعمدة من 

 العقائد الزائغ  واألقوال الباطةل  يف كتب بعض العةلماء؛ لغرض تشويه مسعته من باب إيقاع األذى والتشفي باآلخرين 
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، كتب  التوفيقي حتقيق: وائل أمحد عبد الرمحن، امل: لالمام عبد الوهاب الشعراين تنبيه املغرتين أواخر القرن العاشر عةلى ما خالفوا فيه سةلفهم الطاهر، (47)

 18ص  القاهرة،
 20ص : تنبيه املغرتين (48)
، 1بريوت، ط –صيدا ، اجلوهر، ابو احلسن عةلي بن احلسني املسعودي، اعتىن به وراجعه: كمال حسن مرعي، املكتب  العصري مروج الذهب ومعادن  (49)

 .4/325و  15/ 1: م،2005

 
ض العةلماء ومنهم اإلمام الشعراين رمحه اهلل حيث يقول يف مقدم   وهذا لون آخر من الوان اخلطأ املتعمد الذي وقع لبع

 كتابه تنبيه املغرتين: " وأعيذه بكةلمات اهلل التامات من شر كل عدو وحاسد يدس فيه ما ليس من كالمي مما خيالف 
ذلك يف   ع يلظاهر الكتاب والسن ، كل ذلك ألجل أن ينفر الناس من مطالعته، وحيرمهم مما فيه من الفوائد كما وق

كتايب املسمى بالبحر املورود يف املواثيق والعهود، ويف مقدم  كتايب املسمى بكشف الغم  عن مجيع األم ، وحصل بسبب 
ذلك فتن  عظيم  يف اجلامع األزهر وغريه، وظن غالب املتهورين أن ما دسوه من العقائد الزائغ  واملسائل اخلارق  إلمجاع 

دته وتدينت به، وما سةلم من الوقوع يف عرضي إاّل قةليل من الناس، مث مل ختمد تةلك الفتن  املسةلمني من مجةل  ما اعتق
 حىت أرسل النسختني الصحيحتني من العهود ومن كشف الغم  إىل العةلماء باجلامع األزهر.

ما، ففتشومها هوكنت حبمد اهلل تعإىل قد أطةلعت عةليهما مشايخ اإلسالم، ووضعوا خطوطهم عةليها وأجازوها ومدحوا تأليف
فةلم جيدوا فيهما شيئا مما دسه احلسدة وأشاعوه، فعند ذلك سبوا من فعل ذلك وبرءوا ساحيت من تةلك العقائد الزائغ  

 .(47)حبمد اهلل"
 بادروا الناس اوار  ملا أهنما الشخصني هذين يف احلسد داء حتريك سبب وكان: " يقول حيث مكيدة شخصان له دبر فقد
 واملعاصي بالفسق رمياين لو هنماأ لعةلمهما بالباطن املتعةلق  الزائغ  العقائد كتيب  يف ودسا احليةل  تةلك دبرا، مؤلفات كتاب   إىل

 (48)"كتيب  مطالع  عن الناس تنفري من قصداه ما هلما حيصل ومل الناس، لكذاهما الظاهرة
لدعاء وقد دعا املسعودي أشد ا وألجل هذا فقد شدد بعض العةلماء النكري عةلى من غري وبدل يف الكتب كيفما شاء،

 عةلى من فعل ذلك فقال يف مقدم  كتابه وخامتته ما نصه:
 غريه،و أ ترامجه، من شاهدة لبَّسَ أو  معامله، من واضح  طمسأو  مبناه، من ركناً  أزالأو  معناه، من شيئاً  َحرَّف "فمن

 بالياه وفوادح نقمه ع وسر  اهللّ  غضب من فوافاه سوانا، إىل أضافهأو  غرينا، إىل نسبهأو  اختصره،أو  بشأنه،أو  بَدَّله،أو 
ني،ل وآي  لةلمعتربين، وعربة لةلعاملني، ُمثْـةَل ً  الةّله وجعةله فكره، له وحَيَار صربه، عنه يـَْعَجزُ  ما  أعطاه، ما اهللّ  وسةلبه ةلُمَتومسِّ

 شيء كل  ةلىع إنه واآلراء، كان  املةلك أي من واألرض، السماوات ُمبدعُ  ونعم    قوة   من: عةليه به أنعم ما وبني بينه وحال
 .(49)قدير"
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 .181-180ص ،طبع الكتاب وتسويقه، زهري شاويش وإتقان، هوامش دفرت املخطوطات (50) 

 
وقد يكون اخلطر العقدي مبين عةلى جهل وتطرف يف اخلطأ إذ ينعكس ذلك األمر سةلباً يف اعتقاد الناس أن هذا األمر 
 مشروع وخاص  اذا قام به من يدعي العةلم،  وقد ذكر زهري الشاويش طرف  ولكن ال خيفى ما فيها من جهل كبري وتطرف 
يف مسأل  العقيدة حيث يقول:" منذ أن وقعت بني يدي بعض املخطوطات منذ مخسني سن ، وجدت يف بعضها األرض  
تفتك اها.. ووجدت أن يف بعضها كةلمات مكتوب  ال يعرف هلا معىن مثل )كاكم( وقد ظننتها أواًل أهنا اسم أعجمي 

ىن مفهوم، وأحيانا يكتب كل حرف عةلى حدة، حمرف عن )كاظم(. وبعدها وجدت كةلم  )كيكج( ومل ادرك هلا مع
 وبعد ذلك وجدت كةلم  أخرى. 

ولكثرة ورودها شغةلت بايل، إىل أن وجدت يف بعض الكتب أهنا تدخل ضمن مجةل  منها )يا كبيكج( احفظ هذا 
 الكتاب، وكةلمات بنفس املعىن. 

هنا بها )مالئك ( حتفظ الكتب! أو أوعندها عرفت أن هذا )الكبيكج( ومثةله )كاكم( و)عفروت( وغريها هي عند كات
 عفاريت وشياطني مسخرة هلذا الغرض.

ومن عجائب هذه الطرف  أن أغةلب هذه الرموز والكةلمات مكتوب  خبطوط عةلماء كبار، ومؤلفني بالعقائد أحياناً... وهم 
 حبال  غفةل  عما يف مثل هذه العقائد ما خيالف اإلميان باهلل واالعتماد عةليه جل شأنه. 

اً كتابا ذكرت فيه هذه الكةلمات إاّل واألرض  تعيث به فساد  -غالباً  –ن عجائبها أيضاً: فإنين ال اذكر أين وجدت وم
 (50)صعودا وهبوطاً وطوالً وعرضاً وعمقاً!!!

فهذا هو أثر سةليب كبري يف العقيدة سببه اجلهل وقةل  العةلم، إذ يستغاث حبفظ املخطوطات مبخةلوقات ال تعرف هل هي 
جن أم مالئك ، وأياً يكن فقد طُرَِق الباُب اخلطأ، فاالستعان  واالستغاث  ال تةليق إال باملوىل جل وعةلى وقد عةلمنا  إنس أم

 .  إياك نعبد، وإياك نستعنيالقرآن ذلك يف كل ركع  نركعها قال تعإىل: 
ولألمان  العةلمي  فقد يغفل بعض احملققني يف كتب العقيدة عن توضيح موطن اخلةلل يف النص املخطوط ويرتك النص 
غامضًا حيتاج إىل مزيد توضيح لينشغل بالتعةليق عةلى كثري من مواطن احلديث صح  وضعفاً، وينسى أو يتناسى عةلى 

 قد يرجع ذلك إىل قةل  اطالع احملقق. مواطن اخلةلل يف العقيدة وما حيتاج منها إىل مزيد تفصيل و 
ومن خالل ما تقدم تتبني األمهي  الكبرية املةلقاة عةلى عاتق احملقق أثناء عمةله يف التحقيق إذ جيب عةليه توخي احليط  
 احلذر يف توضيح عبارات املؤلف حبذافريها دون تالعب أو اجتهاد يف غري حمةله وخصوصا فيما يتعةلق باجلانب العقدي 
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قبل قةليل كيف أن بعض الناس قد اعتقد أن هناك جنًا أو مةلكًا حاميًا وحارسًا لةلمخطوطات حىت أصبح  وقد مرّ 

 يقاً. عن محايتها فأصبحت من أكثر املخطوطات إمهااًل ومتز  -حارسها-يستغيث اهم يف حفظ خمطوطاته واليت عجز 
 الخاتمة والتوصيات

 األنبياء، فاألنسان قد خيطئ وهذا اخلطأ قد يكون له اثره السةليبال خيةلو إنسان من خطأ، فةليست العصم  ألحد سوى 
الكبري خاص  إذا تعةلق األمر باملباحث العقدي ، واملخطوطات كنز دفني وحتقيقها هو عةلم وفن حيتاج إىل مهارة وسع  

هذا ضاعف و اطالع، وقد تعرضت املخطوطات إىل خطر كبري وإمهال عظيم، أثر عةلى قيم  املعةلومات اليت حتمةلها، 
ثقل األمان  املةلقاة عةلى عاتق العةلماء؛ فمن النوادر إجياد خمطوط خيةلو من عيب، أو خطأ، إذ أن الناسخ لةلمخطوط ليس 
معصوماً من اخلطأ، وكذا حمققه فهو كغريه عرض  لةلخطأ بكل أنواعه املتعمد وغري املتعمد، كالتصحيف والتحريف واخلرم 

نت ألمور اليت تستوجب األمان ، وسع  االطالع لبيان موطن اخلةلل وتوضيحه، فالتحقيق ملوالتةلفيق واالنتحال وغريها من ا
 الكتاب بأن يؤدى صادقاً كما وضعه مؤلفه كماً وكيفاً بقدر اإلمكان.

وقد احتوت املكتب  اإلسالمي  عةلى خمطوطات كثرية يف العقيدة، وليست هذه املخطوطات معصوم  من اخلطأ والتحريف 
فاخلطأ يف كةلم  واحدة قد يغري املعىن إىل الضد، كما قد يزاد يف املخطوط ما ليس منه أثناء نسخه وهنا يكون والتبديل 

اخلطر كبرياً فقد يدس البعض عبارات متعمدة من العقائد الزائغ  واألقوال الباطةل  يف كتب بعض العةلماء؛ لغرض تشويه 
ا يكون اخلطر العقدي مبين عةلى جهل وتطرف يف اخلطأ، وهذ مسعته من باب إيقاع األذى والتشفي باآلخرين أو قد

يؤثر سةلباً عةلى مفهوم العقيدة الصحيح  وتشويه مفاهيمها وخاص  اذا قام به من يدعي العةلم، هلذا كانت هذه الدراس  
لعقيدة. لذا التوضيح مفهوم اخلطأ بشموليته، وبيان وجه العالق  بينه وبني اخلطر العقدي يف حتقيق املخطوطات يف عةلم 

 وجب التنبيه إىل أمهي  بذل اجلهد والتأكد من كل كةلم  يف املخطوط؛ ألن واجب األمان  يقتضي من احملقق ذلك.
ط جملامع الفقهي  والعةلماء وطةلب  الدراسات العةليا بضرورة االهتمام بالتحقيق العةلمي املنضبويف اخلتام يوصي الباحث ا

اص  يف املخطوطات خالسةليب عب بالنص أو اجلهل بالتحقيق العةلمي وما هو أثره بأصوله وشروطه، وبيان خطورة التال
 املتعةلق  بالعقيدة اإلسالمي .

كما يوصي الباحث بإنشاء جممع عةلمي متخصص باملخطوطات مرتبط بكل املكتبات اخلاص  والعام  اليت تعىن 
النشر، حىت  ةلميًا يف تقييم حتقيق املخطوطات قبلباملخطوطات عن طريق املواقع اإللكرتوني  وأن يكون قوله ميزانًا ع

 يعتمد. 
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 وصةلى اهلل عةلى سيدنا حممد وعةلى وآله وصحب  وسةلم
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