
ر الكتاب ) جمع النسخ وترتيبها ومقارنتها( ة الرابعة: تحقيق مت    المحاضر

   أ.د. خليل محمد سعيد مخلف()                                              

 تحقيق متن الكتاب  -رابعًا :

 ح يح  دددد حاددددتحا لدددد حبعددددتحقق مندددد حلدددد حقسددددلحققو دددد إحيقسددددلحل قحدددد حي  دددد   ح ق دددد حي  دددد حقددددلح مندددد
ةح خدددددربحأحا دددددت حققفمنددددد حتف ددددد حوددددد حيمنمددددد حلددددد  حققو ددددد إحي  ددددد حأحي ع فدددددتحرحق مق نددددد حلدددددح جددددد ح

حيمق ن حقف  حققو  إحت ىح لورح:.ح

حجفعحققن خحح -1
حيريمبحققن خحح -2
حلن ر  حققن خح -3
حيوثم حققنصح -4
حقق ع م حت ىحققنصح -5
حختل حققنصح -6

 وسنتكلم على كل أمر منها بشيء من اإليجاز  

 جمع النسخ  -1

ثحتدددددد ح  ددددددخح خددددددربحقفلىوت دددددد حقق دددددد ح عفدددددد حت ددددددىحيمق ن دددددد حأحالبددددددتحق فمندددددد حلدددددد حقق مدددددد
حيمنمددددد حققو ددددد إحت دددددىح  دددددل حيقحدددددتةح   ددددد اح ددددد ا  حح–ق  ددددد حخددددد ح  دددددل حققف قددددد حح–يذقددددد ححقي

يت دددددمرق حي ظدددددوقحلونددددد حق لىدددددسحيققدددددننصحيقفعروددددد حققن دددددخحقحخدددددربحق فلىدددددو ح فظددددد حققرجدددددو حققدددددىح
ح-ققفلىوت تحيخ حكثمرةحجتق حلن  ح:و  رسحققفظ   تحقق  حيمويح

قح دددددرسحققلددددد ل حق  دددددرق حققعروددددد حقفسدددددمل حققفلىدددددو حأحيخدددددوحو دددددرسح دددددللحجفدددددعح  ددددد حق - 
ل قحدددددورحو ددددد رسحققفلىوتددددد تحوددددد حققعددددد قلحأحيخدددددوحلددددد ح  دددددتقرحققف فدددددعحققف وددددد حق مدددددو ح

حققمض رةحقفسمل  حأحل س  حآلحقق م حتفي قح.ح
حي ر خحقحدإحققعرو ح/ك رلحبريك ف قحح -إ
حكم حزحو قدحس/ي ر خحقق رق حققعرو ححح -ت



حو  رسحلظ   تحقس    ولححح - 
حو  رسحلظ   تحبرقم ححح -ج
حو  رسحلظ   حققف م حقق ر ى   ححح -ح
حو رسحلظ   حرقل ورحب ق نتححح -خ
حو رسحققفظ   حققوتن  حو حب ر سححح -د
حو  رسحلظ   حقفسظور  لحبفتر تحو حقس     حححح -ذ
حو رسحققفظ   حقحزخر  حبف رححح -ر
حو  رسحدقرحققو بحققف ر  ححح -ز

حققو خر  حبتلل ححو  رسحققفظ   حح -س
حو  رسحلظ   حقحيا فحققع ل حو حبغتقدححح -ش

حو  رسحلظ   حقحيا فحققع ل حو حققفو  ححح -ص
حو  رسحلظ   حققف م حققعرقا ححح -ض

حو  رسحلظ   حققف فعحققع ف حققعرقا ححح - 
حو  رسحلظ   حت رفححظف حب قفتان حح -ظ
حو  رسحققفظ   حققن در  حو حبغتقدحح - 
حب نع ءحو حقق ف ح...حيغمرخ حكثمرح.حو  رسحلظ   حقق  لعحققو مرح -غ
 ترتيب النسخ -2

وددددتذقحيددددوورتحتنددددتحققفمندددد ح  ددددخحخى دددد حكثمددددرةحق فلىددددو حققدددد يح عفدددد حت ددددىحيمق ندددد حأحادددد  ح
حح.بترقس   حييريم   حل ححمثحقحخف  

ودددددمحبددددددتحق فمنددددد حودددددد حيمق ندددددد حق و ددددد إحلدددددد ح قح ع فدددددتح  ددددددم حلوثوادددددد  حيىفددددد  ح ق دددددد حققددددددنحسح
يخددددددوحققف ددددددفىحب قن ددددددل حقح حأحيذقدددددد ححقحققفلىوتدددددد تحي حدددددد يتح  فدددددد حبمن دددددد حلدددددد ححمددددددثحدا  دددددد ح
ققع ف دددد حيارو دددد حلدددد حققف قدددد حيجددددودةح  ددددل  حيالح دددد حودددد ح قح يثدددد حققن ددددخحخدددد حي دددد حقق دددد حك  دددد ح

 حققف قددددد حأحثدددددلحيدددددسي حبعدددددتخ حققن دددددخحقق ددددد حت م ددددد ح ج زي ددددد حلظ ووددددد حبلدددددتحل قح ددددد حيي دددددفىحبن دددددل



كددددددسقحيوددددددوقحلنددددددريءةحت  دددددد ح يحار خدددددد حققف قدددددد حبنح دددددد ح يح لمخدددددد حثددددددلح  ددددددل  حيملمدددددد رح...حيخظدددددد قح
وو فدددد حك  ددددد حققن ددددخحار  ددددد حلدددد حققف قددددد حيت دددددررح يحك   دددد حت فددددد ءحللدددد وريقحب قضددددد تحيقق وثمددددد ح

يقحددددتةحق  دددد حخدددد ح  ددددل حققف قدددد حوددددتقحيقفيندددد قحكدددد قح ح دددد حوددددتقحقددددلحي ددددوورحق و دددد إح اليح  ددددل ح
حققعف ح   اح  ا  حت مرق حي ظوقحلون حق لىسحيققننصح.ح

 مقارنة النسخ )مقابلة النسخ (-3

حققغدددددرضحلددددد حقق منمددددد حخدددددوحيث مددددد حققدددددنصحكفددددد حك  ددددد حل قحددددد حديقحز ددددد دة يالح ن ددددد قحأحح قي
ديقحيغممددددرحح دددددىحلدددد حمددددرصحققفمندددد حت دددددىح قحاث دددد ح ددددصحققف قددددد ح يلدددد ح جدددد حخدددد قحققغدددددرضح

حقحذقددددد ح عىددددد ححظفددددد  حت دددددىحل قحددددد حأحي ن ددددد حققفمنددددد حح؛  ددددد حخىدددددسح يحسددددد وح يحقمددددد ح قحيقدددددوحكددددد
ت ددددىحذقدددد حودددد حققم  دددد  حو دددد قحخددددوححظددددلحلدددد حيردحبمدددد حققف قدددد حيكدددد ق حلدددد حكدددد قحودددد ححظفدددد حلثدددد ح

 حت  دددددد ح يح  ددددددل حتدددددد قلحلع  ددددددرحق ف قدددددد حث دددددد ححر دددددد حييمر دددددد حي   خ دددددد حئددددددرحققن ددددددل حقق دددددد حا ح
تددددد ح  ددددد حادددددت لحجدددددتق حيذقددددد حقح ددددد حلنندددددولححيدا ددددد ح يح  دددددل حلننوقددددد حتددددد ح  دددددل حققف قددددد ح ي

حيخظ قح.حح.ت ح  ل حققف ق ح..

وتقحقلحيو حققن ل حيقحتةحلف حينت حذكررحوممن قكحا فظ حققفمن حل ح قحا مربحو حيث م حققنصح
ي    تحي ل  رحققنصحقق يحينو حقحدق حت ىح   حخوحققفرقدحأحييع فتحقفج دةحو حلن ب  حققن خح

 ري حبف دةحققفلىو حقق يح عف حت ىحيمق ن حخثن و حققفمن حيقتمت حيحح ىحلنتقري وقإحققعف حت
أحومث  حل حارجم حي نو حققتقم حت ىح   حخوحققفرقدحي لمرح قىحقخ مفحققن خحو حقق  لشحأحلعح
ذكرحقق  بحقق يحدوع حققىحيرج احذق حققوج حأحونتح ظوقحخن كحيج حآخرحقنرقءةحققنصحغمرحل ح

صحو حققن ل حقح حيك   حخن كحز  دقتحو حققن خحقحخربحالح   ق لحذكررحققفمن حأوتقحر بح ن
 يلن    حت ىحذق حو حقق  لشح.ح[  ]ققوم حبتي   حث    حو حققف  حح  رق حق  حبساوقسحققز  دةحخظ قح


