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ABSTRACT 

 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the master 

of the messengers and those who followed him with charity to the Day of 

Judgment. 

  Research entitled: The role of King Abdul Aziz University in the preservation 

and investigation of manuscripts with a model for investigation, "opened the 

expert explain the key interpretation of the mark Mohammed Mahfouz Tirmisi, 

died in 1338 e" investigation and study. 

The research aims to demonstrate the effective role played by King Abdul Aziz 

University in preserving and achieving heritage. The research depends on 

descriptive and objective approach. 

Research Plan: The first topic: Definition of the achievement of the manuscript 

language and terminology. 

The second topic: The importance of Islamic manuscripts: The science of the 

nation is written in it! There is no doubt that we are still in dire need of it, but the 

more years we have, the more our need and the need of the nation in general. 

The importance of institutional work and research teams in the study and 

achievement of manuscripts: The achievement of manuscripts with its importance 

in reviving heritage and publishing it at the same time is very serious if carried out 

by the not honest or who is not good at the investigation must be conducted by the 

competent investigation and according to the methodological rules For this art to 
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get out manuscripts as the authors put it without an increase in the text and not 

decrease. 

The fourth topic: The role of King Abdul Aziz University in the achievement of 

Islamic manuscripts with the model of the achievement of the manuscript 

  Manuscripts represent an important and vital role in reviving and documenting 

the Arab-Islamic heritage. In this respect, King Abdul Aziz University has taken 

care of this aspect and established the Manuscript Unit which contains 3215 

manuscripts and all these manuscripts are indexed on the mechanical system of the 

Deanship. 

A model for investigation through the research teams: This is a plan for a master 

research project entitled: Opening the expert by explaining the key to 

interpretation of the mark Mohammed Mahfouz bin Abdullah al-Tirmisi, who died 

in 1338 AH. 
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 الملخص
 

حيتء رتوثيق الرتاث العريب االسالمي ، من هذا املنولق حرصت جتمعة إيف  رحيويت   هتمت   طخووات  دراا  متثل امل  
( خموواة 3215امللك عبد العزيز على االهتمتم هبذا اجلتنب رأنشأ  رحدة املطخووات  راليت حتتوي  , على )

 تلك املطخووات  مفهرسة على النظتمرمجيع  ، صلية رالبتقي صوا منسوخة على راقأخموواة  2407راقية منهت 
   .بتإلضتفة اىل فهتاس املطخووات  الواقية املوبوعة راملتوفرة بتلقسم رالبتلغ عددهت ثالثة عشر كشتفت  ،   يل للعمتدةاآل

يهدف البحث إىل بيتن الدرا الفعتل الذي تقوم به جتمعة امللك عبد العزيز يف حفظ رحتقيق الرتاث ، كمت يهدف ر 
إىل فرق حبثية   ت يف اجلتمعة من خالل تقسيم املطخووارالدااست  اإلسالمية  دل اخلربا  مع  قسم الشريعة إىل تبت

لولبة املتجستري رالدكتوااه للحصول على الداجة العلمية رإحيتء الرتاث اإلسالمي , ريعتمد البحث على املنهج 
 . مليدانية يف اجلتمعةة النظرية رارالدااسة تعتمد على الدااس، الوصفي راملوضوعي 

 خوة البحث :

 املبحث األرل : : تعريف حتقيق املطخووط لغة راصوالحت .  

رال شك أننت مت زلنت حىت اليوم يف حتجة  !علم األمة مدرن فيهت،إن : املبحث الثتين : أمهية املطخووات  اإلسالمية : 
 . جة األمة عتمةمتسة إليهت، بل إنه كلمت تقدمت بنت السنني ازداد  حتجتنت، رحت

أمهية العمل املؤسسي رالفرق البحثية يف دااسة، رحتقيق املطخووات  : إن حتقيق املطخووات  مع  املبحث الثتلث: 
أمهيته يف إحيتء الرتاث رنشره فإنه يف الوقت ذاته خوري جدا إذا قتم به من ليس أمينت عليه أر من ال جييد التحقيق 

وهت ن له ررفق القواعد املنهجية هلذا الفن لتطخرج املطخووات  بذلك كمت رضعهت مؤلففالبد أن يتوىل التحقيق املؤهلو 
 بدرن زيتدة يف النص رال نقصتن.

 املبحث الرابع  : درا جتمعة امللك عبد العزيز يف حفظ رحتقيق  املطخووات  رحيتوي على مولبني : 

   املولب األرل : درا جتمعة امللك عبد العزيز يف حفظ املطخووات : 
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متثل املطخووات  دراا هتمت رحيويت يف احيتء رتوثيق الرتاث العريب االسالمي ، من هذا املنولق حرصت جتمعة   
( خموواة 3215امللك عبد العزيز على االهتمتم هبذا اجلتنب رأنشأ  رحدة املطخووات  راليت حتتوي  , على )

فرة إلضتفة اىل فهتاس املطخووات  الواقية املوبوعة راملتو بت. تلك املطخووات  مفهرسة على النظتم االيل  رمجيع 
   .بتلقسم رالبتلغ عددهت ثالثة عشر كشتفت  

املولب الثتين : درا جتمعة امللك عبد العزيز يف حتقيق املطخووات  من خالل قسم الشريعة رالدااست  اإلسالمية 
 هـ 1338 سنة مة حممد حمفوظ الرتمسي املتوىفللعال ( منوذج حتقيق )خمووط فتح اخلبري بشرح مفتتح التفسريمع 

إن إحيتء حضتاة األمة  رجمدهت رتتاخيهت يكون بتلعودة إىل إحيتء  املطخووات  اليت كتبت يف اخلتمتة رالتوصيت  : 
عصر النهضة العلمي اإلسالمي  لنتواكب مع احلضتاة املتدية املهيمنة على راقع األمم رمستقبلهت فتشرق على األمة 

المية مبت مييزهت عن ستئر األمم فتكون على منهج اهلل عزرجل الذي أااده رهو إحيتء الدين رالدنيت كمت قتل يف  اإلس
نـَْيت  كتتبه الكرمي  اَا اآْلِخرََة َرال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  .77القصص:َرابـَْتِغ ِفيَمت آتَتَك اللَُّه الدَّ
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 :لغة واصطالحاً  المخطوطتحقيق حث األول : تعريف المب

 :(1)التحقيق يف اللغة

 .حقيقته رقفت علىأي رحققت اخلرب فأنت أحقه:  ، قتل الزخمشري : حققت األمر رأحققته: كنت على يقني منه

 . قتئله رقتل ابن األعرايب : أحققت األمر إحقتق ت: إذا أحكمته، رصححته . َرقَتَل اْبُن ُدَاْيٍد: صدَّق

 رمعرفة حقيقته على رجه اليقني . رتصديق قتئله فتلتحقيق هو إحكتم الشيء رتصحيحه  

بتملعىن  رمجيع هذه املعتين هلت ااتبتط اإلحكتم  راليقني رالتصحيح رالتصديقبني التحقيق معىن  يدرارعليه 
  .االصوالحي للتحقيق 

 :التحقيق يف املعىن االصوالحي

ُِِب: أ َ  ُوافـََقة قَتَل الرا
وتبقُة رامل

ُ
: امل  .(2)صُل احَلقِّ

 فتلتحقيق  هو االجتهتد يف جعل النصوص احملققة موتبقة حلقيقتهت يف النشر كمت رضعهت صتحبهت لفظت  رمعىن .

 املطخووط يف اللغة:

  .(4)رهو كتتب أر رثيقة أر نّص مكتوب بتليد ملّت يوبع بعد، (3املطخووط من اخَلّط: َخٌط خُيطُّ َخوت   )

جتء يف املعجم الوسيط : املطخووط هو اْلَمْكُتوب بتخلط اَل بتملوبعة رمجعه خمووات  ، راملطخوواة هي النُّْسطَخة 
 (.5اْلَمْكُتوبَة بِتْلَيِد)

                                                           

 (259/ 1املطخصص )،  (216جممل اللغة البن فتاس )ص: ،  (243/ 3هتذيب اللغة )،  (203/ 1أستس البالِة ) 1
 (246املفردا  يف ِريب القرآن )ص:  2
 (6/ 4املطخصص ) 3

 (665/ 1معجم اللغة العربية املعتصرة ) 4

 (244/ 1املعجم الوسيط ) 5
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رأرل من عرف املطخووط البستتين يف قتموسه حميط احمليط حيث خلت مجيع القواميس من تعريفه أر ذكره مثل لستن 
ريهم العرب البن منصوا رال . مع .صحتح للجوهري رالقتموس النحيط للفريرز آبتدي رتتج العررس للزبيدي ِر

 (.6)مالحظة أن املطخووط العريب نسبته إىل اللغة العربية رليس إىل بالد العرب 
قي خبط مؤلفه ب يقع إخراجه حيث   ر مل ، قدميةإىل أزمنة  تأليفه  يعودهو كتتب : ياالصوالحاملعىن املطخووط يف 

 (.7خمتلفة) مواضيع، ر هي كتب ألفت يف  القدميشكله  علىر 
 ريقتصر املطخووط على الكتتب املكتوب خبط اليد ال يتجترزه إىل ِريه من األشكتل املطخوواة.

 له عن الكتتب املوبوع، رقد ظهر هذا املصولح متأخر ا. ريسمى املطخووط متييزا  

ر الذي يقصد به بذل عنتية ختصة بتملطخووات  حىت ميكن هذا هو االصوالح املعتصقتل عبد السالم هتارن : "
تن فتلكتتب احملقق هو الذي صح عنوانه، راسم مؤلفه، رنسبة الكتتب إليه، رك، التثبت من استيفتئهت لشرائط معينة

 (.8")متنه أقرب مت يكون إىل الصواة اليت تركهت مؤلفه

مشق( لذي رضعته اللجنة املشرفة على نشر كتتب )تأايخ درميكن تعريف التحقيق اعتمتدا  على مت جتء يف املنهج ا
بأنه: تقدمي نص صحيح، رال بد أْن يُعىن بتختالف الررايت  فيثبت مت صح منهت، رأْن يتضمن بعض التعليق املوجز 

النقوة  حيف اهلوامش لكيال يثقل النص بتعليقت  اوال، رأْن تضبط األعالم رتـَُفّسر األلفتظ الغتمضة، رتـُبَـنيَّ رتـَُوضّ 
رالنقوتتن رالفتصلة رعالمت  االستفهتم رالتعجب؛ ألهنت تستعد على فهم رتوضيح النص، رتُثبت اآليت  القرآنية 

 (.9) بني قوسني، رُيشتا إىل سواهت رأاقتم آيتهتت يف السوا كمت ترقم سووا النص

صحيحة مستوفية لنص  إلخراج املطخووط على أسس رقواعد أقصى اجلهد َبْذل هو فتحقيق املطخووات  : 
من التحقيق العلمي لعنوان املطخووط راسم مؤلفه رصحة نسبته إليه ر رحتريره من اخلوأ رالنقص رالزيتدة املطخووط 

                                                           

 (6-5/ 1) يف املطخووات  العربية  6
 (  46ص :)، حممد دبتغ  دااست  يف الرتاث ، 7
 (39حتقيق النصوص رنشرهت )ص:  8

( 30، 29عددان )لد. جمبل الزم املتلكي: دااسة حتليلية بعنوان: )حتقيق املطخووات  اليمنية رنشرهت( جملة اإلكليل الفصلية الصتداة عن رزااة الثقتفة، ا 9
،  :  أسس رقواعد حتقيق املطخووات  ، حممد قتسم املتوكل انظر .م1952م؛ نقال  عن اجملمع العلمي العريب، تأايخ دمشق 2006متاس -ينتير

http://yemenscholars.com 
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 االهتمتمع م ، متوخيت األمتنة العلمية يف إثبت  الصحيح منهت ، رمقتانتهت، رالتحريف من خالل موتبقة النسخ 
 ألن اهلدف املنشود من التحقيق هو إخراج الكتتب كمت أااده ،لمية املنضبوة خبدمة النص حسب قواعد التحقيق الع

 احملقق .  كمت يريد املؤلف رليس  

ة للمطخووات  لكترحسب مت تشري اإلحصتءا  حتتل اململكة العربية السعودية املركز اخلتمس يف تصنيف الدرل امل
 (.10يف العتمل اإلسالمي  )

جتمعة امللك ر ،  2049املسجد النبوي ر ،  3775احلرم املكي ر ،   3381 على  ميةاجلتمعة اإلسالفمثال  حتتوي  
داا االفتتء ر ،   7747جتمعة االمتم حممد بن سعود  مكتبةر  ، 1631مكتبة امللك عبد العزيز ر ،  5585سعود 

 خمووات  . 1500دااة امللك عبد العزيز ،  981السعودية 

ماليني خمووط،  3ة يف مكتبت  العتمل، راليت يبلغ عددهت رفقت  لتقدير العلمتء العربية املوزعريصل عدد املطخووات  ) 
رفقت  ملت ن أبرزهت مبينهت نسخ مكراة رأخرى حديثة، يف حني تقّدا النسخ القيمة رالنتداة حبوايل نصف مليون خمووط، 

 تركيت يف لعربيةا املطخووات  عدد يقدا. ”لكتتب العريب املطخووط رعلم املطخووات ا“يذكره أمين فؤاد سيد يف كتتبه 
 أن ”لعتملا يف اإلسالمية املطخووات “إيران، يذكر عبد الستتا احللوجي، يف كتتبه  ريف ،   خمووط، ألف 250بـ

يقدا عدد املطخووات  العربية راإلسالمية اليت حتتفظ هبت ر    خمووط، ألف 200 حبوايل يقّدا فيهت املطخووات  عدد
ألف خمووط، رالقسم األكرب منهت مفهرس يعرفه  40خلتصة رالعتمة األملتنية بأكثر من املكتبت  راجملموعت  ا

 .البتحثون رالعلمتء املهتمون بدااسة الرتاث رحتقيقه

ألف خمووط عريب، رتعد هذه اجملموعة األشهر يف أراربت رأمريكت الشمتلية،  15تقتين املكتبة الربيوتنية رحدهت قرابة ر 
ري نظرا  حملتويتهتت ر  رافيت رالسري راملوسيقى ِر هت تنوعهت، إذ تغوي علوم القرآن رالتفسري راحلديث رعلم الكالم رالووبِو

 .من الفنون رالعلوم

                                                           

 ، علي الشرحيي .  املدينة –جهود حلفظ تراث مهدد بتلتلف رالقرصنة السوداء ،  خمووات  اململكة 10

http://www.al-madina.com/article/47467/ 
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اث يف العتمل رقدا بعض حمققي الرت يعود اهتمتم الفرنسيني بتملطخووات  العربية إىل القرن الستدس عشر امليالدي، ر  
خمووط، لكن املكتبة الوانية يف بتايس، رهي صتحبة أكرب جتمع  8500وايل العريب املطخووات  العربية يف فرنست حب

 خمووط.  7200للمطخووات  العربية يف فرنست، متلك حنو 

خموواة عربية كمت  2000حتتفظ املكتبة الوانية مبدايد حبوايل ، ر  آالف 5ر 4إسبتنيت، يرارح عددهت بني  ريف 
، رتقدا املطخووات  العربية يف دير ”ملطخووط رعلم املطخووات الكتتب العريب ا“يذكر أمين فؤاد سيد يف 

ريف  ،  خموواة عربية 1700كي فتضم حوايل أمت مكتبة الكوجنرس األمري ر  األسكولاير مت بني ألفي رثالثة آالف،
 (.11)( ألف كتتب رخموواة من املكتبت  الفلسوينية يف بيو  القدس 30أكثر من  ) فلسوني احملتلة ( إسرائيل

 : : أهمية تحقيق المخطوطات  مبحث الثاني ال

تعترب املطخووات  مبت حتمله من قيمة علمية هي الوعتء الفكري الذي جيمع معتمل رتراث األمم  عرب األجبتل ر 
ملطخووات  الضطخمة اهذه متلك احلضتاة االسالمية كنوزا  علمية كبرية تتمثل يف محتيتهت من التزييف رالتشويه  ، ر 

مل حتظ أي أمة نه حيث أتال  رالفنون لتكون عقدا  فريدا  تتبتهى به األمة اإلسالمية على بتقي األمم . املتنوعة اجمل
 االسالمية .  أمتنت من األمم برتاث خمووط من حيث الكثرة رسعة العلم ر التنوع مثل مت حظيت به 

ني جلميع األحداث التتاخيية كمت أن هذه املطخووات  هي دليل على شطخصية األمة الثقتفية رهي السجل األم
 فتملطخووط حلقة توصل متضي األمة حبتضرهت . 

ا، فعلم األمة مدرن فيهت، رمدرن فيهت الوحي   رتفسريه؛  (.12)يقول الراجحي :  أمهية املطخووات  كبرية جد 
ري ذ ك، رأمة بغري لأحتديث النيب صلى اهلل عليه رسلم رشررحهت، رفقه األمة، رعلم األئمة، رتتاخيهت، رلغتهت، ِر

                                                           

 11 املطخووات  العربية النتداة تغزر مكتبت  العتمل

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx?p=8446 

املصتحف النتداة يف القررن اخلمسة األرىل اهلجرية ، رمنهت مت هو كتمل ، رمنهت مت فقد بعض أرااقه ، رحيتل العراق اأس من هذه املطخووات  ،  12
مصتحف ، ر  8) تونس ر الواليت  املتحدة ربريوتنيت ( كل درلة  رمن مث كل من 14رمصر  16نسطخة نتداة ر يليه تركيت  18القتئمة ، حيث يوجد فيه 

ريوجد نسطخة نتداة راحدة يف كل من السعودية ر فلسوني ر املغرب ربتكستتن راليمن ر  ، نسخ لكل منهمت  4رارسيت راهلند  5رافغتنستتن  6ايران 
 . https://wadod.org/vb/showthread.php?t=6026 . نسطخة 98الفتتيكتن .. ليصبح جمموع املصتحف النتداة كمطخووات  قدمية 
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شك أننت مت زلنت حىت اليوم يف حتجة متسة إليهت، بل إنه كلمت تقدمت بنت السنني ازداد   رال  !ذلك ليست أمة
 (.13حتجتنت، رحتجة األمة عتمة، إليه )

 رنربز أمهية املطخووات  من خالل النقتط التتلية : 

هت يف عإ-1 هي "من ر اليت ِري  مستا اإلنستنية هد النبوة ن هذه املطخووات  متثل احلضتاة اإلسالمية منذ بزِر
أاول احلضتاا  عمرا ، رأعظمهت أثرا  يف احلضتاة العتملية، من خصتئصهت أهنت إنستنية النزعة راهلدف، عتملية األفق 

( ،رهذه اخلصتئص مثبتة يف خمووات  العلمتء الذين قضوا أعمتاهم يف الكتتبة رالتأليف رالشرح 14رالرستلة")
فكتن لزامت  االعتنتء هبت ردااستهت ختصة مع عصرنت الذي سيور  عليه احلضتاة املتدية ل خلصتئص األمة رالتفصي

 املفراة اليوم . 

توحد  جهودهم يف خدمة الشريعة اإلسالمية   من مجيع األمم رالشعوب، ممنهذه املطخووات   مؤلفون إ -2
، سيبويهر  اخلليل، ر دأمحـر  الشتفعير  متلكر  أبو حنيفة فـ اختلفت أصوهلم رتبتينت أراتهنم،"ر 
يستحق  ( 15)" السليم اإلنستينإىل اإلنستنية أارع نتتج الفكر  قدموا عبتقرة ،  ابن اشدرالفتاايب ر  الغزايلر  الكندير 

 احلنيف .  للدين كل االهتمتم ليكون رسيلة دعوية 

وعية تء الذا  يف احلتضر راملستقبل إذ ال ميكن أن تتم البحوث املوضلبن ضررايت   إن حتقيق الرتاث يعترب شرات   -3
األخرى إال مبنية يف جزء كبري منهت على النصوص الرتاثية رهذه النصوص إن مل ختدم رحتقق فكيف ميكن االعتمتد 

ااسني حبزم دعليهت لذلك يقول اخلرباء:" إن قضية النصوص هي القضية األستس اليت جيب أن تواجه من قبل مجيع ال

                                                           

بتختصتا، من حواا مع الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي ائيس قسم املطخووات  رالنوادا، مركز امللك فيصل للبحوث رالدااست  اإلسالمية  13
 .بتلريتض، جملة الدعوة

 http://www.alukah.net/library/0/22790/#ixzz5BbzJ3vSE13 :اابط املوضوع
 https://uqu.edu.sa/ahsharif/4516، مقتل منشوا  فضل اهلل ممتتز،  احلضتاة اإلسالمية ر خصتئصهتمكتنة   14
 /https://islamstory.com/ar/artical/24758بتصرف : ارائع احلضتاة اإلسالمية ، د مصوفى السبتعي ،    15

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://islamstory.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://islamstory.com/ar/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.alukah.net/library/0/22790/#ixzz5BbzJ3vSE
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رإال ظلت البحوث كسيحة، رالدااست  نتقصة، رالصوا رالرؤى مضوربة، راألحكتم العلمية العتمة ِري ممكنة" 
(16 .) 

إن حتقيق الرتاث يعترب شرات  ضررايت  لبنتء الذا  يف احلتضر راملستقبل إذ ال ميكن أن تتم البحوث املوضوعية  -4
لى النصوص الرتاثية رهذه النصوص إن مل ختدم رحتقق فكيف ميكن االعتمتد األخرى إال مبنية يف جزء كبري منهت ع

عليهت لذلك يقول اخلرباء:" إن قضية النصوص هي القضية األستس اليت جيب أن تواجه من قبل مجيع الدااسني حبزم 
" ري ممكنةرإال ظلت البحوث كسيحة، رالدااست  نتقصة، رالصوا رالرؤى مضوربة، راألحكتم العلمية العتمة ِ

(17). 

علوَم التفسري رالقراءا ، رعلم احلديث رالفقه، رعلم  :فقسَّم العلمتء العلوَم إىل نقليَّة تتَِّصل بتلقرآن الكرمي، رتشمل
الكالم، رعلوم اللغة: كتلنحو رالصرف رالشعر رالبيتن، رالنوع الثتين من العلوم ُيسمَّى العلوم العقليَّة، ريشمل الفلسفة 

 .(18م النجوم رالكيميتء رالتتايخ راجلغرافيت راملوسيقت رالريتضيت )رالوب، رعل

ألقته يف املؤمتر العتملي األرل عن الوب اإلسالمي، الذي عقد يف درلة  -يقول خوسيه لويس بتاسلو يف حبث 
سالمية يف إن األمهية احلقيقية راحلتمسة للعلوم اإل :حتت عنوان )أثر العلوم اإلسالمية يف تووا الوب( -الكويت 

املتضي تكمن يف أثرهت يف تووا الوب يف املستقبل. فبفضل اإلسالم، رجد  القواعد احلتلية لعلوم الوب. رلقد حتن 
الوقت لنعرف مثل هذه احلقتئق، رأن حيتل العتمل اإلسالمي مكتنته الصحيحة يف حقل العلم إحقتقت للحق. ففي عتم 

ا من لدنه إىل قرابة، إىل ااهب يدعى جون الذي عتش مت يقرب ثالث م أاسل أرتو العظيم ملك األملتن سفري 953
سنوا  يف عتصمة اخلالفة األندلسية. رقد تعلم العربية بإتقتن. رعند عودته إىل موانه محل معه مئت  املطخووات  

                                                           

  ، نقال  من حبث أمهية حتقيق الرتاث الفقهي ، فضل اهلل ممتتز ،  142  ،ص أجبديت  البحث يف العلوم الشرعية  16
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6558 

 ي ، استلة متجستري .ِنية قتمس ر املعتصرة احلديثةاجلزائر يف الفرتة  تتايخدرا املطخووات  يف كتتبة  17
 اابط درا املسلمني يف التقدم العلمي ، د عصتم الدين عبد الرؤرف ،  18

 http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz5E08xs243 :املوضوع

http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz5E08xs243
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 ريعة رمدهشةسالوبية رالعلمية القيمة، راليت ستعد  على نشر جوهر علوم العرب العظيمة يف أراربت الغربية بصواة 
(19). 

إىل اللُّغة الفرنسيَّة، رمن أرائل هذه الكتب  الفقه املتلكي ترجَم أشهر ُكُتب مصر يف نتبليون "حىتَّ إذا كتن عهد
"كتتب خليل"، الذي كتن نواة القتنون املدين الَفَرنسي، رقد جتء ُمتشتهب ت إىل حدٍّ كبري مع أحكتم الفقه املتلكي، 

قُف نظرنت على اخُلُصوص؛ ملت لنت من الصِّال  بعرب يقول العالمة "سيديو": "راملذهب املتلكي هو الذي يستو 
 إفريقيَّة، رعهد  احُلُكومة الفرنسيَّة إىل الدكتوا بريرن يف أن يرتجم إىل الفرنسيَّة كتتب "املطختصر يف الفقه"، للطخليل

 (.20م" )1422بن إسحتق بن يعقوب املتوىف سنة 

اهلندية  ، كتليونتنية ر الررمتنية ر راث احلضتاا  األخرى للبشرية تعن اريق الرتمجة حفظت ن هذه املطخووات  إ-5
  .(21) ر الفتاسية ر هذا مت جعل حضتاتنت حضتاة إنستنية

رمثتل ذلك فقد أاسل اخلليفة املأمون بعثة  إىل القسونوينية إلحضتا كتب اليونتن رترمجتهت، رمن أبرز الرحَّتلة حنني 
د تعلُّم اليونتنية مث عتد إىل البصرة، راحل يف نواحي العراق رستفر إىل بن إسحتق الذي ذهب إىل بالد الررم، رأجت

  .(22الشتم راإلسكنداية جيمع الكتب النتداة)

رستهم بيت احلكمة يف العصر العبتسي يف ترمجة كتب يف علوم خمتلفة رلغت  متعددة، ركتن املرتجم مُيلي الكتتَب 
ت سُخ الكتتب الواحد، رجُتلَّد هذه الكتب رتُودَع ُنسخ منهت يف بيالذي ترمجه على عدد من النستخ حىت تتعدَّد ن

 . (23احلكمة حيث تتتح الفرصة للقراء لالاالع عليهت )

                                                           

العلوم الوبية عند املسلمني إىل أرابت رأثر ذلك يف تووا علم الوب عند األراربيني(، الدكتوا إبراهيم بن حممد احلمد جملة )التتايخ العريب(، )انتقتل   19
 . https://www.marefa.orgاملزيين
 /https://islamstory.com/ar/artical/24758ارائع احلضتاة اإلسالمية ، د مصوفى السبتعي ،  20

نتقتل العلوم الوبية عند املسلمني إىل أرابت رأثر ذلك يف تووا علم الوب عند األراربيني(، الدكتوا إبراهيم بن حممد احلمد جملة )التتايخ العريب(، )ا 21
 . https://www.marefa.orgاملزيين
 اابط درا املسلمني يف التقدم العلمي ، د عصتم الدين عبد الرؤرف ،  22

   http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz5E08xs243 :املوضوع

  املرجع الستبق  23

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz5E08xs243
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إن من أهم رأبرز املطخووات  راألرىل بتلتحقيق رالنشر مت يتعلق بتلتتايخ رالشريعة اإلسالمية لتستهم يف حتقيق -6
الف منهت بتنتظتا البتحثني راحملققني رذلك ألن هذه املطخووات  يف هنضة األمة بعد سبت  عميق حيث متزال اآل

 األعم
األِلب شتملة على موضوعت  كثرية رمتنوعة رحتتوي على العلوم اإلسالمية األصيلة قريبة العهد من منبعهت األصلي 

 ن األستسنيلى املصدايريرجع العلم هبت إىل كتب علم الرجتل رالوبقت  راملعتجم رمصتدا املصتدا كمت أهنت تعتمد ع
للعلوم الشرعية القرآن الكرمي رالسنة النبوية الشريفة ر حتتوي على أقوال السلف امحهم اهلل مجيعت   رعليه فإهنت تفتح 
لنت آفتق جديدة يف كيفية التعتمل مع احلكم الشرعي على مر العصوا من خالل اختالف أقوال العلمتء يف القضية 

 .الواحدة

مظتهر  رحتليله ردااسته رالتعريف به بررح علمية راعية، هو أحد ة الرتاثاجلهود الفردية راجلمتعية حلمتيبذل إن  -7
اإلميتن بتألمة رتتاخيهت رأجمتدهت، رالعمل على ترسيخ أقدامهت بني األمم. رإذا كتنت البشرية مت زالت حبتجة إىل ثرراتنت 

ر  أمتمه رالفكرية يف هذا العتمل املضورب الذي احندا  فيه القيم، رتعث املتدية، فإهنت أكثر حتجة إىل ثررتنت الثقتفية
السبل حنو إقتمة جمتمعت  تسود فيهت احملبة راإلختء راملستراة رالعدالة االجتمتعية، لذلك كله جند أنفسنت اليوم؛ 

 (.24)لسبلرأفضل ا حبتجة أكثر من أي رقت مضى لنشر هذه القيم راملثل العليت يف تراثنت عرب أحدث الوستئل،

 :  أهمية العمل المؤسسي والفرق البحثية في دراسة وتحقيق المخطوطات:  المبحث الثالث

تربز أمهية العمل املؤسسي سواء على مستوى اجلتمعت  أر املؤسست  اليت تعىن بوبتعة رنشر الرتاث اإلسالمي من 
 يلي :  خالل مت

                                                           

  https://darfikr.com ، مقتلة ، اابط املوضوع أ.د. عبد اللويف صويف،   الرتاث العريب املطخووط أمهيته، سبل محتيته، رالتعريف به 24

 

 

 

https://darfikr.com/fikrauthor/%D8%A3%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
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نت رتاث رنشره فإنه يف الوقت ذاته خوري جدا إذا قتم به من ليس أميإن حتقيق املطخووات  مع أمهيته يف إحيتء ال-1
عليه أر من ال جييد التحقيق حيث يعبث بتملطخووط ريشوه حمتواه ريصرفه إىل ِري رجهته، رهلذا البد أن يتوىل 

ن زيتدة يف ر التحقيق املؤهلون له ررفق القواعد املنهجية هلذا الفن لتطخرج املطخووات  بذلك كمت رضعهت مؤلفوهت بد
 (.25النص رال نقصتن)

التحقيق  ق قواعدرف ن الكثري من املطخووات  اليت ابعت رنشر  كتنت مليئة بتلتصحيف رالتحريف مل حتققإ-2
 الكتتب كمت أااده املؤلف .  خيرجالذي العلمي املولوب 

تفة إىل رين حمدردة ، بتإلضيقول الراجحي : أن أِلب املوبوعت  من املطخووات  اليوم هي ابعت  مكراة كثرية لعنت
 (.26أن بعضت منهت ابع ابعة كثرية التحريف رالتصحيف راألخوتء )

ن تكوين من الكثري من هذه املطخووات  تعترب ضطخمة نسبيت  رال يقدا على حتقيقهت شطخص راحد ربتلتتيل البد إ-3
 للمطخووط  تشرف عليه املؤسسة أر اجلتمعة . ج راحد فرق حبثية تعمل على منه

ن تبين اجلتمعت  فكرة إعوتء الداجة العلمية لولبة املتجستري أر الدكتوااه من خالل التحقيق رفق القواعد إ-4
 العلمية أتتح الفرصة لكثري من املطخووات  للظهوا راؤية النوا بعد أن كتنت يف الظالم احلتلك . 

دا يف بتلتتيل حتتفظ على اجلهود من أن هتن اجلتمعة أر املؤسسة تعمل على فهرسة مت مت حتقيقه من خمووات  ر إ -5
 إعتدة مت مت حتقيقه .  

ن اجلتمعة أر املؤسسة حترص على أن "يكون للمطخووط قيمة علمية يف اجملتل الذي ينتمي إليه, إذ إّن هنتك إ -6
فتئدته العلمية، ر  الكثري من املطخووات  اليت ال تستحّق أن تكون موضوعت  للتحقيق رالدااسة، إّمت لقلة أمهّية املطخووط

  .(27رإّمت القتبتس مضمون املطخووط راستهالكه، من قبل البتحثني املعررفني يف مصنفتهتم" )

                                                           

  //:fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6558http ، فضل اهلل ممتتز أمهية حتقيق الرتاث الفقهي 25
بتختصتا، من حواا مع الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي ائيس قسم املطخووات  رالنوادا، مركز امللك فيصل للبحوث رالدااست  اإلسالمية  26

 .بتلريتض، جملة الدعوة
 http://www.alukah.net/library/0/22790/#ixzz5BbzJ3vSE26 :اابط املوضوع

 ، اإلعداد االلكرترين ، شبكة املعتاف اإلسالمية  302ص  عداد: مركز نون للتأليف رالرتمجةالبحث العلمي قواعده رمنتهجه ، إ 27

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6558
http://www.alukah.net/library/0/22790/#ixzz5BbzJ3vSE
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إن اجلتمعة أر املؤسسة ال ينصب هدفهم حنو الربح املتدي ربتلتتيل تكون اجلودة من أهم صفت  التحقيق لديهم   -7
محققي دقيقت  كاحملقق إال إذا كتن عمله حتقيقت علميت   ينتبه إليه يف املطخووات  ال ةا مهمو رذلك ألن هنتك أم

نقل أقوال من ي ركذلك  أين ينتهي كالمه ، ممن سبقوه درن أن يبني يقتبس  "املؤلفمثال  فالرستئل اجلتمعية منهت 
 نرهنت درا احملقق ليحدد بدقة هنتية كل قول مقتبس مع بيتن حتل م( 28) "سبقوه درن أن مييز الثقت  عن ِريهم

 .  نقل عنهم

رير الكثرية ألعمتل احملققني رالكشف عن جرائم تز ن تويل اجلتمعة أر املؤسسة مهتم التحقيق مينع من السرقت  إ -8
التحقيقت  العلمية، رتعرية السرقت  الفكرية للمؤلفت  سواء أكتنت مسررقة من كتب بتللغة العربية أر بتللغت  

 .(29)األجنبية

ر املؤسسة احلصول على إفتدة من اجلهت  املعتربة كمركز امللك فيصل بتلريتض من خالل ن اشرتاط اجلتمعة أإ -9
املكتبة مبت  ِنتءإقتعدته املعلومتتية املوسعة بأن هذا املطخووط مل حيقق رعليه  توفر اجلهود من تكراا ابع املطخووات  ر 

  هو جديد منهت .

 : ن ويحتوي على مطلبيالمخطوطات  وتحقيق فظ ح: دور جامعة الملك عبد العزيز في  المبحث الرابع 

 : (30)املولب األرل : درا جتمعة امللك عبد العزيز يف حفظ املطخووات 

لى تراث فعملت على  احلفتظ  ع يف رقت مبكر  أداكت جتمعة امللك عبد العزيز دراهت الريتدي يف العلم رالتعليم 
ي رحدة تتبعة لقسم اجملموعت  اخلتصة بعمتدة شون ه ررحدة املطخووات  بتلعمتدة إنشتء األمة من خالل 

هـ يف شقة بعمتاة األمري منصوا 1385اختذ  املكتبة مقرا  مؤقتت  هلت عتم   ان  تداجييت بعد  املكتبت  راليت تشكلت
كزية هـ افتتحت املكتبة املر 4/7/1387بن عبدالعزيز يف هنتية شتاع قتبل املتقتاع مع شتاع امللك عبدالعزيز. مث يف 

 10228حيث كتنت حتتوي آنذاك على  2م50امسيت  يف املبىن األرل لكلية االقتصتد راإلدااة ، ركتنت مستحتهت 

                                                           

  48ي صبتصرف: منتهج البحث رحتقيق الرتاث ، د أكرم ضيتء العمر   28
 147بتصرف: املرجع الستبق ص  29
له منت ف مت التواصل مع عميد شؤرن املكتبت   سعتدة الدكتوا نبيل قمصتين رأفتدنت  بتقرير عن جهود جتمعة امللك عبد العزيز يف خدمة املطخووات   30

 جزيل الشكر رالثنتء رالعرفتن . 
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اآلف جملد تفضل بإهدائهت بعض أعيتن مدينة جدة للجتمعة مث يف شهر امضتن عتم  5.000جملدا  منهت حوايل 
هـ انتقلت 1391.يف عتم  2م370ربلغت مستحتهت  هـ نقلت املكتبة إىل مبىن اإلدااة الوبية ) فيمت بعد (1388

املكتبة إىل املبىن اجلديد للجتمعة رالذي ضم إدااة اجلتمعة ركلية اآلداب ، ركلية العلوم ، رمركز الوستئل التعليمية 
.مث مت افتتتح أرل مبىن مستقل للمكتبة يف شهر ذي القعدة 2م2500راحتلت املكتبة مستحة تقدا حبوايل 

هـ لتصبح املستحة اإلمجتلية 1407عتم  2م7000.مت إضتفة مستحة قداهت  2م8500ستحة قداهت هـ مب1397
هـ . اىل ان مت افتتتح املبىن اجلديد راحلتيل لعمتدة 1408رقد مت افتتتحهت يف أرائل عتم  2م15500للمكتبة حوايل 

 . هـ 1436شؤرن املكتبت  يف 
رالتحقيق   دة للبحثفتقت جديآحيتء رتوثيق الرتاث العريب االسالمي رتفتح إيف  رحيويت   هتمت   متثل املطخووات  دراا  ر  

لى عراقة رتقدم ع لوان رزختاف لتبقى شتهدا  أمهيتهت التتاخيية رالفنية رمت تتضمنه من صوا ر أالعلمي فضال عن 
ال تقدا بثمن ر نتتج أابعة  ةاالسالمية يف خمتلف فررع املعرفة البشرية ر تعترب املطخووات  ثررة ثقتفير احلضتاة العربية 

و مت كتب خبط راملطخووط ه  عشر قرن ت من الفكر رالثقتفة رلذلك فتن الواجب يفرض احملتفظة عليهت راالستفتدة منهت
 خموواة 2407( خموواة راقية منهت 3215ر جلد قبل عصر الوبتعة , رحيتوي القسم على )أاليد على راق 

ىل إإلضتفة بت  يل للعمتدةق رمجيع تلك املطخووات  مفهرسة على النظتم اآلصلية رالبتقي صوا منسوخة على را أ
   .فهتاس املطخووات  الواقية املوبوعة راملتوفرة بتلقسم رالبتلغ عددهت ثالثة عشر كشتفت  

 :  ندا املطخووات  بتلعمتدةأ
، حيىي  نوريلل (  ص الدعوا تلطخي يفخيتا ألبراا رشعتا األحلية ا)قدم خموواة متوفرة بتلعمتدة هي خموواة إن أ 

ن آمن خموواة كتملة للقر   صلهجري ، رنسطخة ابق األ 803وخة سنة بن شرف بن مرى بن حسن احلزامى راملنس
 .  هجري بتإلضتفة اىل بعض املصتحف املذهبة 391الكرمي البن البواب منسوخة سنة 

ء املبتشر عن اريق جلتن ختصة كتنت تشكل مت بتلشراإرقد مت احلصول على كل مقتنيت  العمتدة من املطخووات  
ر عن أصحتب اخلربة رالكفتءا  من داخل العمتدة رختاجهت لتقيم رتثمني تلك املطخووات  املعررضة للبيع , أ  من

 .  عيتناريق اإلهداء من بعض اآل
 :مواضيع املطخووات  املوجودة بتملكتبة املركزية

لقراءا  مثل ا  الكرمي  ات  بعمتدة شؤرن املكتبت  علوم القرانمن مواضيع املطخووات  املتوفرة بوحدة املطخوو 
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رعلم   صول احلديث رمصولحه(أرعلوم احلديث مثل علم دااية احلديث )   رالتجويد رالتفسري راسم املصحف
اراية احلديث رعلم اجلرح رالتعديل يف احلديث الشريف , رالسرية النبوية املشرفة, رالفقه االسالمي الذي 

رعلم اللغة   صول الفقه راملعتمال  رالفقه املقتان رالعقتئد راملذهب احلنفي راملتلكي رالشتفعي احلنبلي,أ  يشمل
العربية مثل االستعتاة راجملتز النحو رالصرف رالبالِة العررض رالقوايف , رالعلوم البحتة مثل الريتضيت  رالفلك 

رنوادا رمقتمت  ر  ادب العريب شعر  بية رالوبيعيت , ر األوعشتب ال,رالعلوم التوبيقية مثل الوب راألرالتوقيت 
 .التتايخ من تراجم رتتايخ الرحال 

 :  قواعد فهرسة املطخووات  املوجودة بتملكتبة املركزية

اضورانت   نوانإىل الع االهتداءأهنت يف املراجع ريف حتلة عدم العنوان : اعتمدنت يف تسمية املطخوواة مت راد بش-1
 .به ِري معررف العنوان بكلمة استلة ذكرنت ملحقت   سبقنته وان رأعناىل اختيتا 

متم العنوان مسبوقت بكلميت اقم املطخوواة ريف حتلة رجود خموواة ضمن أاقم املطخوواة : رقد رضعنت  -2
 2/2549جمموعة ذكرنت اقم املطخوواة الداخلي مفصل خبط عن اقم املطخوواة اخلتاجي مثل 

 معررفت   نذا كتإرامليالدي   مث سىن ميالده ررفتته بتهلجري االسممث بقية  رال  أالشهرة املؤلف : ذكرنت اسم  -3
 .موضوع املطخوواة كلمت دعت احلتجة  حمتويت  : رهو تعريف موجز عن -4
رل كالم أثبتنت أرل املطخوواة رحذفنت الكلمت  اجلتمعة راملمهدة ر أمن   سورأالبداية: رفيهت ذكرنت ثالثة  -5

 .الصيغة يفملة درن تعديل بعد البس
 .سور موجودة يف املطخوواةأثالثة   خرآرادنت فيهت أالنهتية :  -6
 :يتمثل يف اآليت للمطخووط الوصف املتدي -7

 .يتعذا علينت عدد صفحتهتت فكنت نذكر كلميت ِري مرقم مت كتنا عدد صفحتهتت رنتدا   -أ
 .ر ِري ذلكأنوع املتدة املوجودة عليهت املطخوواة هل هي راق  –ب 
 .رىلرمتوسط عدد سووا العشر صفحت  األ حجم املطخوواة من حيث الوول رالعرض –ج 

 .ن مل يذكرإر ِري معررف أن ذكر إنوع اخلط رصفته رتتايخ راسم النتسخ  -د
ر اسوم أاملالحظت  : رفيهت ذكر احلواشي التعليقت  على اهلوامش رلون املداد املستعمل رهل هبت زختاف -8

 ر ااوبة .. اخلأوب ثقاضة ار أالراهنة هل هبت   املطخووطرحتلة 
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 : خووا  الب احلصول على خموواة من الوحدة
 . البحث عن عنوان املطخوواة يف نظتم الفهرس اآليل للعمتدة  -1
 . احلصول على اقم املطخوواة من الفهرس اآليل إذا كتنت املطخوواة متوفرة بتلعمتدة -2
 ل رحدة املطخووات  رحسب قواعد تصوير املطخووات  بعمتدة شؤرن املكتبت الب املطخوواة من مسئو  -3
 . تعبئة منوذج الب تصوير خموواة -4
 . من املطخوواة للبتحث  تسليم نسطخة مصواة اقمية -5

 :  القواعد التنظيمية
 .للمطخووات   ال يسمح بتإلعتاة اخلتاجية

 . ووات  بعمتدة شؤرن املكتبت يسمح بتصوير نسطخة من املطخووط حسب قواعد تصوير املطخ
 :  قواعد تصوير املطخووات  بعمتدة شؤرن املكتبت 

  .متأل االستمتاة اخلتصة بولب تصوير املطخووات  لدااستهت من قبل قسم املطخووات  - 1
 حضتا خوتب امسي من املشرف علىإعليه العليت جبتمعة امللك عبدالعزيز  بتلنسبة لوتلب الدااست  -2

 .حتجته للمطخوواة رالغرض من تصويرهت تمدة من الكلية التتبع هلت حمددا  الرستلة رمع
ر هيئت  علمية سواء داخل اململكة ار ختاجهت, فعليه التقدم أبتلنسبة للبتحث الذي ينتمي اىل مؤسست   -3

حث ه حتجة البتفي بولب تصوير املطخوواة للجهة التتبع هلت راليت تقوم بدراهت بإاستل خوتب امسي مبينت  
 .عضتء هيئة التدايس جبتمعة امللك عبدالعزيزأللمطخوواة رالغرض من تصويرهت ريستثىن من ذلك 

واة للمطخو ثبت  هويته رخرباته العلمية رحتديد حتجتهإنه ينبغي على البتحث إخرى فبتلنسبة للفئت  األ -4
 .مر على عميد شؤرن املكتبت  الختتذ الالزمرالغرض من تصويرهت, ريعرض األ

ولب الثتين : درا جتمعة امللك عبد العزيز يف حتقيق املطخووات  من خالل قسم الشريعة رالدااست  اإلسالمية امل
 أمنوذجت   : 

تتجونه كل مت حي  يف رتقدمي يد العون  للبتحثنياملطخووات   خبدمةمن منولق اهتمتم جتمعة امللك عبد العزيز  
حتقيق متد بتعت  قسم الشريعة رالدااست  اإلسالمية أ اهتمتم بدللحصول عليهت  مبت تضمنته مكتبهت الكبرية  

  -143ي يف العتم الدااساملتجستري  ملرحلةالدااست  العليت  برنتمجمنذ افتتتح لنيل الداجة العلمية املطخووات  
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م ،  2012هـ ،  املوافق  1434  - 1433يف العتم الدااسي  الدكتوااهم رمرحلة  2009هـ  املوافق 1430
 رهي : عليهت  رمنح الداجة املولوبة علمية يف التحقيق ال الرستئللقبول ضع القسم ضوابط رر 

 .ر مكتنة املؤلف العلمية ،  ذا قيمة علمية يف اجملتل الذي ينتمي إليه أن يكون املطخووط (1

تن ِري كمل حيّقق من قبل حتقيقت  علميت ، رمل ينشر أر يُوبع ، أر ُنشر من قبل لكّن حتقيقه  أن املطخووط  (2
وافقة جملس مب مستوٍف لشررط التحقيق, فيمكن للبتحث حينهت إعتدة حتقيقه بتلشكل العلمي املولوب

 القسم . 

 .املراد احلصول عليهت العلمية أن يكون القدا املراد حتقيقه منتسبت  للداجة (3

 .  ثالث نسخإذا كتن للمطخووط نسخ كثرية فعلى الوتلب ان خيتتا أجودهت ر أكملهت على أال تقل عن  (4

أن تكون النسطخة اخلوية خبط املؤلف ار مقررء عليه املقتبلة على  املطخووط نسطخة الواحدة جيب كتنإذا   (5
نسطخة املؤلف رمقررءة على علمتء معررفني أر اشتملت على مميزا  كأن يوجد عليهت مستعت  كثرية أر 

 .ه النسطخة إىل املؤلفيوجد نقل نصي كثري عنهت... إخل ممت يغلب على الظن ثبو  نسبة هذ

 إحدى املرحلتني متجستري أر الدكتوااه رال جيمع بينهمت.أن يقتصر التحقيق على  (6
 أال يكون قد بدأ يف حتقيق املطخووط أر جزء منه يف جتمعة أخرى إال بعد التنسيق معهت. -5 

العتمة للتحقيق  اخلوة ريكون العمل هبت رفق) فرق حبثية ( املطخووات  الكبرية يتم تقسيمهت بني الوالب  (7
 منهج راحد معتمد لكل الوالب . مع 

ل على للتحقيق رهي "العممنهج التحقيق يعتمد على  قتعدة عتمة جيب أن حيتكم إليهت يف كل األعمتل  (8
حقق عن 

ُ
  ."منه ِرض مؤلفهإخراج النص سليمت  من التصحيف ر التحريف رأال خيرج احملقق الكتتب امل

 مت حتقيقهت رمتت منت قشتهت ، رمنهت متزال يف اوا الدااسة رالتحقيق:  منهت ووات هذه املطخبعض  رمن 

  هـ 693شرح الفصول يف النحو لشهتب الدين اخلويي املتوىف سنة 
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 هـ 829املتويف سنة املؤمن احلصين، شرح النهتية لإلمتم تقي الدين أيب بكر بن حممد بن عبد 

 هـ  619أمحد بن عمر البطختاي ،املتويف سنة  الفتترى الظهريية لظهري الدين حممد بن 

  هـ 1037فتح مستلك الرمز بشرح منتسك الكنز للشيخ عبدالرمحن بن عيسى بن مرشد العمري املتويف سنة 

 كتتب التوضيح لشرح اجلتمع الصحيح لسراج الدين أىب حفص عمر  بن على بن امللقن، املتويف سنة 
 هـ 804

 هـ741توىف سنة امل لعالء الدين علي بن حممد البغدادي الشهري بتخلتزن،  ل لبتب التأريل يف معتين التنزي. 

  هـ630هنتية البيتن يف تفسري القرآن لإلمتم مجتل الدين أيب حممد املعتىف بن امستعيل املوصلي ،املتويف سنة 

  هـ.   1335شرح املنظومة الزهية يف األصول الفقهية للشيخ حممد أمني السفرجالين ،املتويف سنة 

   هـ . 1102التفتيح ملغلقت  أبواب التنقيح لإلمتم عثمتن بن فتح اهلل الشمين الررمي ،املتويف سنة 

  هـ 578اهلتدي يف الفقه لإلمتم أيب املعتيل مسعود بن حممد النيستبواي ،املتويف سنة.  

 املتويف عمر العتتيب ، شرح اجلتمع الكبري حملمد بن احلسن الشيبتين لإلمتم أيب نصر أمحد بن حممد بن
 هـ.   586سنة

  هـ.  840كتتب املنية راألمل يف شرح كتتب امللل رالنحل لإلمتم أمحد بن املرتضى الزيدي ،املتويف سنة 

  أحسن مت تنظر إليه األبصتا رتصغي إليه األمستع يف نقد مت اشتمل عليه ممتع األمستع يف ذكر اجلزريل ر
 هـ .    1385لرمحن النتيفي اجلعفري ،املتويف سنة أصحتبه رالتبتع أليب زيد عبد ا

  دين اهلل الغتلب على كل منكر مبتدع كتذب ، لإلمتم فطخر الدين أيب سعيد اجلليلي ،املتويف
 .هـ 1245 ) سنة 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 3, 2018 

 
 98 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 املعررف  يلعالمة إبراهيم بن إبراهيم  اجلنتجالكنز اجلليل على مدااك التنزيل رحقتئق التأريل للنسفي ل
للعتم القتدم إن  / ختصص الكتتب رالسنة  هـ ) هذا  املطخووط مشررع القسم1352وىف سنة ببصيلة املت

 فقد بدأ توزيعه على الوالب رالوتلبت  خبوة رمنهج موحد .  شتء اهلل

/ عدد األسور : متوسط األسور يف كل  2039/ عدد األلواح :  6) عدد اجمللدا  :  : رصف املطخووط العتم  
 . كلمة (  17إىل  10سور / عدد الكلمت  يف السور : من  25إىل  22لوح من 

 أمنوذج للتحقيق من خالل الفرق البحثية : 

 هـ .1338ملتوىف سنة "فتح اخلبري بشرح مفتتح التفسري " للعالمة حممد حمفوظ بن عبد اهلل الرتمسي ا

هذه خوة ملشررع حبث متجستري بعنوان :فتح اخلبري بشرح مفتتح التفسري  للعالمة حممد حمفوظ بن عبد اهلل الرتمسي 
 .حتقيق ردااسة. ـه1338 املتوىف سنة

 أمهية املوضوع  :

 ، دينتمع لكل علوم الاجلاملصدا األرل للتشريع ، ب العتملني بكالم ا  تلتعلقه؛ شرف علوم القرآن الكرمي  /1
 اهلتدي إىل الوريق املستقيم .ر ، احلتري للمعجزا  

 ى أسس راضحةعل هأن هذا العلم يشمل األدرا  راألسس اليت تعني املفسر على فهم كتتب اهلل رشرحه رتفسري / 2
  رقواعد ااسطخة . ،

وم القرآن ة يف علفَ من الكتب املؤلَّ  ت لكثريٍ على ِتلب مستئل هذا العلم , رقد جتء جتمع   املطخووطاحتوى هذا / 3
العصر  حىتر نشأة تدرين هذا العلم  منذ بدءلمتء رآاائهم يف مستئل هذا العلم ا من أقوال العت بذلك كثري  مستوفي  

 امتيتز عبتااته بتلسهولة رالوضوح رحسن األسلوب .مع  ، املؤلف الذي عتش فيه

رالذي  ؛دي سري " ؛ إذ أنه شرح ملنظومة مفتتح التفسري للعالمة ابن فو " فتح اخلبري بشرح مفتتح التف خمووط/ أمهية 4
ظهت أن نظم العلوم رشرحهت ممت يسهل حف اهلل ، ر معلومٌ  ت اإلتقتن رالنقتية لإلمتم السيواي امحهمنظم فيه كتتيَب 

 رفهمهت ، ر من حفظ املتون حتز الفنون .
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المية بتلنتفع يف إثراء املكتبة اإلس بتازٌ  متء املتأخرين الذين كتن هلم دراٌ إذ أنه من العل؛ : مكتنة املؤلف العلمية  ثتني ت
ومه رقراءاته ,  حىت برز يف احلديث رعلومه ريف القرآن رعلرة نتتجه العلمي رتنوعه رإتقتنه رف بكثقد عُ هو املفيد , ف

تلتحقيق  ب اتتهخموو  الكثري من تمعت تنترلت اجلامحه اهلل  فهألَّ رألمهية مت يف الفقه رأصوله , أيض ت راشتهر كمت 
 . كرستئل متجستري ردكتوااه

 وبع.قق من قبل رمل يُ : أن املطخووط مل حيُ  ثتلث ت

 : أن املطخووط كتن يف ملك املؤلف امحه اهلل ، رقد صححه يف السنة اليت تويف فيهت . اابع ت

حهت من متسة إىل خدمته بتطخرجيهت رمتييز صحيستدس ت : حيوي املطخووط بعض ت من األحتديث راآلثتا ممت جيعل احلتجة 
 به الفتئدة . ت فتحصلحمقق   سقيمهت ؛ حىت خيرج املطخووط

 رصف املطخووط رتقسيمه :

 ( : 148عدد األلواح )   تلوح . 

 ( :  صفحة بدرن الفهرس ، ربه 296عدد الصفحت ) ( صفحة .302)يبلغ املطخووط 

  ( سور   27عدد األسور يف كل صفحة )ا . 

 ر يذكر شرح األبيت  يف املنت .أر األيسر ملؤلف فيه األبيت  على اهلتمش األمين يذكر ا ، 

  عفت املؤلف  صححهقد ) : عبتاة  من الصفحة اليمىناألمين  اهلتمشاملؤلف على  ألواح يكتب كل عشرهنتية  يف
 . سري (ح التففتت مب ، ) فتح اخلبري: عبتاة  من الصفحة اليسرى ( ر يف اهلتمش األيسر اهلل عنه آمني

 ابن فودي صاحب منظومة المفتاح للتفسير اإلمامترجمة أوالً : 

عبد اهلل بن حممد بن عثمتن بن صتحل بن هتارن بن جب بن حممد ثـَْنُب بن أيوب بن متسران بن بُوَب بَتبَت بن موسى 
 . ُجُكلُّ ، ريلقب بتبن ُفودي
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الكرمي على  حفظ القرآننشأ يف بيت علم رصالح  ر ة ؛ إذ كتن لوالده رأخيه أثُر كبرٌي يف نشأة شطخصيته العلمي
 آخره التوحيد رالفقه رتفسري القرآن من أرله إىلرهو يف سن الثتلثة عشرة يدي رالده ، رداس على يدي أخيه عثمتن 

، رمل يكتف بذلك بل عمل مع أخيه على إمختد الفتنة عدة مرا  ، رعلم احلديث رمصولحه رصحيح البطختاي 
 .(31) اعظت  رمرشدا  إىل الوريق السليم راملنهج الصحيحكتن ء السنة ، ر رإحيت

 كمت رداس على عدد من املشتيخ الذين ال ميكن حصرهم ، فقد قتل عن نفسه :
إن الشيوخ الذين أخذ  عنهم العلم ال أحصيهم اآلن ... مث قتل : ركم من عتمل أر اتلب علم أتتنت من الشرق » 

  .«نه مت ال أحصيهصيه ، ركم عتمل أر اتلب علم أتتنت من الغرب فتستفد  مفتستفد  منه مت ال أح
 هـ رله من العمر مخس رستون سنة .1245يف أرل سنة  -امحه اهلل-تويف 

 مؤلفتته :
مت يزيد على متئة رسبعني كتتب ت عدا الرستئل راخلوتبت  رذلك يف شىت ميتدين املعرفة ، فله يف  -امحه اهلل-ألف 

رعلوم القرآن ، ريف التوحيد رالفقه رأصوله ، ريف السيتسة الشرعية راإلدااة رنظتم احلكم ، ريف احلديث رأصوله التفسري 
 ، ريف اللغة رالتصريف رالعررض . رفيمت يلي ذكر ألهم مؤلفتته :

 ري .سنيل السول من تفتسري الرسول ، ريتضمن أقوال الرسول صلى اهلل عليه رآله رسلم يف التف -1التفسري :
ريهت . -2  ضيتء التأريل يف معتين التنزيل ، ريتضمن بيتن رجوه القراءا  رأقوال أئمة الفقه ررجوه اللغة رالبالِة ِر
 كفتية ضعفتء السودان يف بيتن تفسري القرآن ، رهو اختصتا لضيتء التأريل .  -3

لم يف علوم القرآن " ر" النقتية يف عاملفتتح للتفسري ، رهو نظم لكتتيب السيواي " اإلتقتن  -1علوم القرآن : 
 التفسري" ، رهو مت شرحه العالمة الرتمسي يف كتتبه فتح اخلبري الذي سنشرع يف حتقيقه بإذن اهلل .

 ساللة املفتتح ، رهو تلطخيص ملنظومة املفتتح للتفسري . -2
 ليلة".اجلميلة يف اآليت  اجل الفرائد اجلليلة رستئط الفوائد اجلميلة ، رهو نظم لكتتب الشوشتري "الفوائد -3

 سراج القتاي ، رهي منظومة يف تراجم اجتل البطختاي . -1احلديث :
 مصبتح الراري . -2

 مفتتح األصول . -1التوحيد : 

                                                           

 .6-4بو السعود ر عثمتن الويب ، ص : أمحد أمحد أن حممد بن فودي ، حتقيقيف معتين التنزيل ، لعبداهلل بينظر: ضيتء التأريل  (31)
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 نظم العقيدة الوسوى للسنوسي رشرحهت . -2
 نظم النقتية للسيواي . -3

 ضيتء األنتم يف احلالل راحلرام . -1الفقه : 
 ت  رفتترى النوازل ممت هو يف فررع الدين من املستئل .ضيتء السيتس -2
 كفتية الوالب يف النكتح .  -3

 البحر احمليط . -1اللغة رعلومهت : 
 منظومة احلصن الرصني يف علم الصرف ، رهي يف ألف بيت . -2
 الفتح اللويف ، رهو يف علم العررض رالقوايف . -3

 فيمت هلم رعليهم من األحكتم . ضيتء احلكتم -1اإلدااة رالسيتسة الشرعية :
 ضيتء السيتست  . -2
 ضيتء أريل األمر راجملتهدين . -3
 .(32)ضيتء املقتدين بتخللفتء الراشدين  -4

 :  ر مكتنته امحه اهللاإلمتم الرتمسي  شتاح النظمترمجة ثتنيت  : 

رتمسي اجلتري مث املنتن ال هلل بن عبدا هو العالمة احملدث املسند الفقيه األصويل املقرئ الشيخ حممد حمفوظ بن عبد
 .املكي 

على مت أاخه أخوه  - ه1280مجتدى األرىل سنة  12يف جترا الوسوى يف قرية من قرى صولو رهي رلد برَتمس 
ريه من املرتمجنيعلى ذلك الشيخ ع ه ، نصَّ 1285أنه رلد سنة  : الشيخ أمحد دحالن ، راملشهوا   بداهلل دحالن ِر

ت القرآن الكرمي ، عنه مبكة ، فحفظ هبه رأخواله ، فقد كتن أبوه ِتئب ت لرتمسي بقرية ترمس يف حجر رالدتنشأ العالمة ا
 رتلقى مبتدئ الفقه عن شيخ مكتب القرية ، ركتن من أفتضل علمتء جترا ، رهو شتفعي املذهب .

                                                           

. ضيتء التأريل  يف معتين 13-10ينظر : منظومة مصبتح الراري يف علم احلديث ، للشيخ عبد اهلل بن فودي ، حتقيق : حممد املنصوا إبراهيم ، ص  (32)
.  6-4محد أبو السعود ر عثمتن الويب ، ص التنزيل ، لعبداهلل بن حممد بن فودي ، حتقيق : أمحد أ  
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ه ، فتستوان معه فيهت رقرأ عليه 1291املنتن إىل مكة ، فرحل إليه سنة  اهلل بن عبد مث استقدمه أبوه العالمة عبد
مجلة من الكتب منهت : شرح الغتية للغزي ، رفتح املعني ، رفتح الوهتب ، رشرح الشرقتري على احلكم ربعض تفسري 

 اجلاللني .

مر العالمة صتحل بن ع مث احل من جترا إىل مستاان رالزم مبكة بل اجع إىل جترا بصحبة أبيه ، رمل يقم اويال  
رقرأ عليه مجلة من الكتب منهت : شرح احلكم ، رتفسري اجلاللني ، رشرح ،  ، رمكث عنده يف الربتط السمتااين

 املتاديين ، ررسيلة الوالب .

االستقراا هبت ، رتلقى العلم عن كبتا علمتء جتمعة املسجد  تمكة رعمره ثالث رعشرين سنة نتري  مث احل ثتنية  إىل 
ريهم ري ، رالشيخ حسني احلبشيمثل السيد بكري شوت ، رالشيخ حممد املنشت احلرام يف شىت العلوم رالفنون ،   .ِر

ت قتنع  كفيه ركتن يأتيه من بلدته مت ي ، ال يتدخل فيمت ال يعنيه ،كتن حسن األخالق ، لويف املعشر رمن صفتته أنه  
 ِتية يف التواضع .ت متواع  

 الفقه رأصوله ، يف يف احلديث رعلومه ، راشتهر أيضت حىت برز ف عنه امحه اهلل اجلد راالجتهتد يف التحصيلرِ رلقد عُ 
لكثري من البة ابتلتدايس ، فتصدى لإلفتدة بتملسجد احلرام عند بتب الصفت راملررة ، رخترج على يده  مشتيخرأجتزه 

 . ) مكة املكرمة ( رأشرفهت عجتءرا من أقتصي البالد لينهلوا من علمه يف أاهر البقت الذين  العلم

 رمن أشهرهم :علوم على عدد من العلمتء األجالء ، لقى الشيخ الرتمسي الت

 أخذ عنه الفقه رالتفسري .رقد ،  (ه1314 ) املنتن الرتمسي  اهلل بن عبد رالده الشيخ عبد 
  ريهت من، أخذ عنه الفقه راحلديث رقد ،  (ه1310 ) أبو بكر بن حممد شوت املشهوا ببكريي  ِر

 رالدالال  األدبية .العلوم الشرعية      
 (ـه1314 )  تمع األزهرـــــــــــــاجلتلقى علومه يف املكرمة الذي تري املقرئ نزيل مكة ــــــــــــــــحممد املنش  ،

 –الرتمسي على يديه شيئ ت من التجويد ربعض شرح الشتابية ، كمت رقرأ عليه القرآن بقراءة عتصم  داس
 امحهم  اهلل مجيع ت.
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 للتدايس بتملسجــــــــــد يز ــــــــــــــأج لم عن شيوخ األزهر ، رــــأخذ العالذي مد العفيفي مصوفى بن حم
 ( ، رقد أخذ عنه األصول راللغة .هـ 1308)      احلــــــــــــــــرام

  أخذ عنه القراءا  رالتفسري .رقد ،  (هـ 1321 ) حممد شربيين الدميتاي املقرئ 
     رقد،  هـ 1330ويف سنة به إىل أن ت الذي قتمل رهو ممن أسند إليه منصب اإلفتتء بصي حممد بن سعيد بت

 أخذ عنه احلديث .
  أيض ت أخذ عنه احلديثر ،  (هـ 1330 ) حسني بن حممد احلبشي مفيت الشتفعية . 
ربة مق من ل شوتعت جنتزته يف حمفل عظيم ، ردفن حبواة آيِّ ، رقد شُ  هـ 1338مبكة أرل اجب سنة  امحه اهلل تويف

  (33)لكتتب اهلل يعرف بكيتهي حممد بن حممد حمفوظ . تا حتفظ  ا راحد  املعالة ، رمل ينجب إال رلد  

 لإلمتم الرتمسي امحه اهلل العديد من املؤلفت  يف شىت العلوم ، رهي : ر 
للتفسري ( للشيخ  حفتح اخلبري بشرح مفتتح التفسري ، رهو خمووط ، شرح فيه منظومة ) املفتت  :علوم القرآن 

 عبد اهلل بن فودي الذي نظم فيه كتتيب اإلتقتن ر النقتية للسيواي ، رهو أمنوذج البحث  .
ِنية الولبة بشرح الويبة ، شرح فيه : ) ايبة النشر يف القراءا  العشر ( لإلمتم ابن اجلزاي ، -1 القراءا  :

 ملنواة.سليمتن اجلتا اهلل بتجلتمعة اإلسالمية بتملدينة ا رهي استلة دكتوااه قتم بتحقيقهت : عبد اهلل بن حممد بن
 هـ ، رهو ال يزال خمووات . 1324تعميم املنتفع يف قراءة اإلمتم نتفع ، رقد فرغ من تأليفه سنة -2
 البدا املنري يف قراءة اإلمتم ابن كثري ، رقد قتم بتحقيقه : عمر بن قتسم بن حممد النشتا األنصتاي املصري .-3
 نوير الصدا بقراءة اإلمتم أيب عمرر ، استلة متجستري حققتهت : مرمي مسلم احلتزمي رآمنة مجعة قحتف .ت-4
 انشراح الفؤاد يف قراءة اإلمتم محزة برراييت خلف رخالد ، رهو خمووط .-5
هـ يف 1330 ابعت مبكة عتمالرستلة الرتمسية يف القراءا  العشرية ، تتضمن أستنيده يف القراءا  العشر ، -6

 هـ  1318صحتئف مثتن ، صداهت بإجتزة شيطخه الشيخ حممد الشربيين الدميتاي املكي به بتلقراءا  عتم 
 اخللعة الفكرية شرح املنحة اخلريية ، موبوع .-1 :احلديث 

                                                           

(33) ، كفتية املستفيد  2/19، األعالم ، خلري الدين الزاكلي  286ينظر: سري رتراجم بعض علمتئنت يف القرن الرابع عشر للهجرة ، لعمر عبداجلبتا ، ص  
،  804-2/803تتح بن السيد عجمي املرصفي الشتفعي ، ، هداية القتاي إىل جتويد كالم البتاي ، لعبدالف 43-41، حملمد حمفوظ الرتمسي ، ص 

. 21 – 1/11حتشية الرتمسي ، حملمد حمفوظ الرتمسي ،   



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 2, No: 3, 2018 

 
 104 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 املنحة اخلريية من كالم خري الربية ، موبوع .-2
 . منهج ذري النظر يف شرح ألفية األثر ، موبوع :مصولح احلديث 

 هتيئة الفكر بشرح ألفية السري ، خمووط . :السرية النبوية 
موهبة ذي الفضل حتشية على شرح مقدمة بت فضل )ابع منه أابع جملدا  ، رال يزال اخلتمس  -1:الفقه 

 خمووات(.
 السقتية املرضية يف أستمي كتب أصحتب الشتفعية ، موبوع .-2

لالمع نظم مجع اجلوامع ، رهي استلة دكتوااه قتم بتحقيقهت : إسعتف املوتلع بشرح البدا ا-1 : أصول الفقه
 عبد اهلل ابن علي املزم ، رعلي صتحل احملمتدي رعبد الوهتب بن عتيد األمحدي جبتمعة أم القرى مبكة املكرمة .

 نيل املأمول حتشية على ِتية الوصول إىل لب األصول ، خمووط .-2
 (34)ملت عال من األستنيد ، موبوع .كفتية املستفيد   :الرتاجم راألستنيد 

 من مقدمة رقسمني ، رختمتة رفهتاس .كون تاليت ت خوة التحقيقرقد مت اعتمتد 
 تتكون اخلوة من مقدمة رقسمني رختمتة رفهتاس . خوة البحث:

 املقدمة رتشتمل على :أمهية املوضوع , رأسبتب اختيتاه , رخوة البحث , رمنهجه , رالدااست  الستبقة .
 قسم األرل: مقدمة التحقيق ) قسم الدااسة ( , رفيه فصالن:ال

 الفصل األرل: دااسة عن اإلمتم عبد اهلل بن فودي امحه اهلل , رفيه مبحثتن:
 املبحث األرل: عصر اإلمتم عبد اهلل بن فودي امحه اهلل , رفيه ثالثة موتلب:

 .املولب األرل: احلتلة السيتسية
 .متعيةاملولب الثتين: احلتلة االجت

 .املولب الثتلث: احلتلة العلمية
 املبحث الثتين: ترمجة اإلمتم عبد اهلل بن فودي امحه اهلل , رفيه سبعة موتلب:

                                                           
( ينظر: هداية القتاي إىل جتويد كالم البتاي ، لعبدالفتتح بن السيد عجمي املرصفي الشتفعي ، 804/2-805 ، كفتية املستفيد ، حملمد حمفوظ (34

، حتشية الرتمسي ، حملمد حمفوظ  1/452اس راألثبت  رمعجم املعتجم راملسلسال  ، لعبداحلي بن عبدالكبري الكتتين ، ، فهرس الفهت 43الرتمسي ، ص 
. 21-1/20الرتمسي ،   
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 .املولب األرل: امسه رنسبه رمولده
 .املولب الثتين: نشأته رالبه للعلم
 .املولب الثتلث: شيوخه رتالميذه

 .املولب الرابع: مكتنته العلمية
 .عقيدته رمذهبه الفقهياملولب اخلتمس: 

 .املولب الستدس: مؤلفتته
 .املولب الستبع: رفتته

 الفصل الثتين: دااسة عن اإلمتم الرَتمسي امحه اهلل , رفيه مبحثتن:
 املبحث األرل: عصر اإلمتم الرَتمسي امحه اهلل , رفيه ثالثة موتلب:

 .املولب األرل: احلتلة السيتسية
 .عيةاملولب الثتين: احلتلة االجتمت
 .املولب الثتلث: احلتلة العلمية

 املبحث الثتين: ترمجة اإلمتم الرَتمسي امحه اهلل , رفيه سبعة موتلب:
 .املولب األرل: امسه رنسبه رمولده
 .املولب الثتين: نشأته رالبه للعلم
 .املولب الثتلث: شيوخه رتالميذه

 .املولب الرابع: مكتنته العلمية
 .هبه الفقهياملولب اخلتمس: عقيدته رمذ

 .املولب الستدس: مؤلفتته
 .املولب الستبع: رفتته

 القسم الثتين: فتح اخلبري بشرح مفتتح التفسري , رفيه فصالن :
 الفصل األرل: دااسة عن كتتب )فتح اخلبري بشرح مفتتح التفسري( , رفيه ثالثة مبتحث:

 .املبحث األرل: حتقيق اسم الكتتب رنسبته إىل مؤلفه
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 .ين: منهج املؤلف رمصتداه يف الكتتباملبحث الثت
 .املبحث الثتلث: رصف نسطخة املطخووط

  .الفصل الثتين: قسم التحقيق
 .: رفيهت أهم النتتئج رالتوصيت  اخلتمتة

 الفهتاس رالكشتفت  رتشتمل على:
 .فهرس اآليت  القرآنية

 .فهرس األحتديث النبوية
 .فهرس اآلثتا

 .فهرس األعالم املرتجم هلم
 .كلمت  الغريبة راملصولحت فهرس ال

 .فهرس املستئل العقدية
 .فهرس القراءا 

 .فهرس األمتكن رالبلدان
 .فهرس الوقتئع راأليتم

 .فهرس املصتدا راملراجع
 .فهرس املوضوعت 

م مت تقسيم خمووط )فتح اخلبري بشرح مفتتح التفسري( على مخس اتلبت  يف مرحلة املتجستري قس  الفريق البحثي :
 رالدااست  اإلسالمية يف جتمعة امللك عبد العزيز , رفيمت يلي بيتن موضوعت  كل قسم: الشريعة

هـ: ريشتمل على 1439/  4/  10القسم األرل : حتقيق الوتلبة عزة حممد القرين رمتت منتقشة الرستلة بتتايخ  
 املوضوعت  التتلية:

لنبويت  , السمعيت  , علم التفسري , األنواع مبحث البسملة راحلمدلة , مقدمة يف أصول الدين: اإلهليت  , ا
للتفسري: منهت مت يرجع إىل النزرل: املكي راملدين , ضوابط يعرف هبت املكي راملدين , احلضري رالسفري , النهتاي 
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رالليلي , الصيفي رالشتتئي , الفراشي رالنومي , علم أسبتب النزرل , أرل مت نزل رآخره , تذييل , تتمة , تذنيب , 
  سنتد , احلفتظ رالرراة , تذييل الصحيحة اإل مت يرجع إىل السند من األنواع: املتواتر راآلحتد رالشتذ , قراءا  النيب 

 القسم الثتين: حتقيق الوتلبة: بيتن حممد احلتزمي , ريشتمل على املوضوعت  التتلية:

  املد رالقصر , ختفيف اهلمزة ,   اإلدِتم , تتمة يفمت يرجع إىل األداء من األنواع: كيفية الوقف , اإلمتلة رالفتح , 
كيفية حتمله رآداب تالرته , مت يرجع إىل امسه من األنواع: قتعدة احلذف , قتعدة الزيتدة , قتعدة اهلمز , قتعدة 
تظ فالبدل , قتعدة الوصل رالفصل , قتعدة مت كتب على إحدى قراءتيه , ختمتة يف آداب الكتتبة , مت يرجع إىل األل

 من األنواع: الغريب , مت رقع فيه من اللغت  , مشرتكه رمرادفه , احلقيقة راجملتز , التشبيه .

هـ , ريشتمل على 15/3/1438القسم الثتلث: حتقيق الوتلبة: حنتن بلقتسم الشمراين رمتت منتقشة الرستلة بتتايخ 
 املوضوعت  التتلية:

دمه رمؤخره رمت يوهم االختالف فيه , مت يرجع إىل املعتين املتعلقة االستعتاة , الكنتية , التعريض , تتمة يف مق
بتألحكتم: العتم راخلتص , املبني راجململ , املنووق راملفهوم , املولق راملقيد , النتسخ  راملنسوخ , تنبيه , مت يرجع 

تأنيث , , قتعدة يف التذكري رال إىل القواعد: معتين األدرا  الاليت حيتتج املفسر إليهت , قواعد مهمة: قتعدة املضمر
قتعدة التنكري رالتعريف , قتعدة اإلفراد راجلمع , قتعدة مقتبلة اجلمع بتجلمع , قتعدة يف ألفتظ يظن هبت الرتادف 

رليس كذلك , قتعدة يف السؤال راجلواب , قتعدة يف اخلوتب بتالسم رالفعل , قتعدة املصدا , تنكيت يف معرفة 
,  تتمة , تذييل فيمت ال استثنتء فيه , تذنيب , مت يرجع إىل املعتين املتعلقة بتأللفتظ: اخلرب راإلنشتءالوجوه رالنظتئر , 

 رجوه املطختابت  , القصر , الوصل رالفصل .

هـ , ريشتمل 15/5/1439القسم الرابع: حتقيق الوتلبة: أفنتن عبد البتسط حمبوب رمتت منتقشة الرستلة بتتايخ   
 لتتلية:على املوضوعت  ا

اإلجيتز راإلانتب راملستراة , قواعد يف تقدير احملذرف , أقستم اإلانتب , بدائع القرآن , إعجتز  القرآن , فواصل 
آية رمجع آخر آية , منتسبة آيتته رسواه , فواتح سواه رخوامتهت , مثتل القرآن , إقستمه , جدله , مشتبهتته , حمكمه 

بوة , متال يتعلق بشيء ممت   تقدم , أمستء األنبيتء عليهم الصالة رالسالم , أمستء رمتشتهبه , تتمة يف العلوم املستن
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املالئكة رالصحتبة , أمستء ِري األنبيتء من مؤمين املتقدمني , أمستء الكفتا رأصنتمهم , أمستء القبتئل , أمستء البالد 
 ن , أجنتس الويوا .رالبقتع راجلبتل رالكواكب , األمتكن األخررية , املنسوب إىل األمتك

هـ , ريشتمل على 22/5/1439القسم اخلتمس: حتقيق الوتلبة: إسراء إبراهيم اهلتمشي رمتت منتقشة الرستلة بتتايخ 
 املوضوعت  التتلية:

الكىن راأللقتب , املبهمت  رهي قسمتن: مت يعرف فيه الكل , مت عرف بعضه من مبهمت  اجلمع , مفردا   
صه , إعرابه , تنبيه , مأخذ التفسري رشررط املفسر , ختمتة يف ابقت  املفسرين , ابقت  القرآن , فضتئله , خوا

 التتبعني , تتايخ انتهتء النظم , تتايخ إمتتم الشرح .  

 الخاتمة : 

ثتاه إىل يوم آاحلمد اهلل اب العتملني رالصالة رالسالم على املبعوث امحة للعتملني رعلى من اهتدى بسنته راقتفى ب
 ، ربعد : دين ال

لذي يتم رهي تراث األمة  اإن املطخووات  هي اإلاث التتاخيي راملوارث الثقتيف الذي ال تنفذ مضتمينه عرب الزمن 
توااثه من جيل إىل آخر لذا كتن لزامت   احلفتظ عليهت رصيتنتهت رمن مث إخراجهت للنوا لتضيء مستء املعرفة  رالعلم  يف 

 حتضرنت ، 
 : يلي مت من النتتئج املتعلقة هبذا الكتتب القيم الدااسة لت إليهخالصة مت توصرمن 

أمهية شرح الشيخ حممد الرتمسي )فتح اخلبري( رذلك لوضوح ألفتظه , رسهولة عبتااته , رقد جتء شرحه متوسو ت  -1
 ي امحه اهلل .د, ليس بتلوويل اململ , رال بتلقصري املطخل , رهو الشرح الوحيد ملنظومة )مفتتح التفسري( البن فو 

عظم مكتنة الشيخ العلمية ؛ فهو من العلمتء األجالء الذين شتاكوا يف مجلة من العلوم الشرعية ؛ فقد برع رتفنن  -2
 امحه اهلل راشتهر بتلتصنيف يف: علوم القرآن , رالقراءا  , راحلديث , رالفقه رأصوله . 

ت صلة ل دليل على سعة علمه رااالعه على العلوم األخرى اليت هلعنتية املؤلف امحه اهلل راهتمتمه هبذا العلم اجللي -3
رالتفسري  ةبعلوم القرآن ؛ فقد أثرى الشيخ شرحه بفوائد علمية من فنون خمتلفة ؛ فذكر مجلة من الفوائد يف اللغ

 .رالقراءا 
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قيين , رالربهتن للبل اعتمتد الشيخ يف شرحه على مجلة من الكتب اليت تعىن بعلوم القرآن مثل: مواقع العلوم -4
 للزاكشي , راإلتقتن للسيواي , فيه داللة على أنه إمتم حتذق, رعتمل حمقق يف هذا اجملتل .

كتن للشيخ عبد اهلل بن فودي امحه اهلل درا بتاز يف جنتح احلركة اإلسالمية اليت قتدهت أخوه الشيخ عثمتن بن   -5
 كتن الشيخ اكن ت من أاكتهنت رأمري ا على القسم الغريب من البالد .فودي امحه اهلل , ربعد قيتم اخلالفة اإلسالمية  

حرص قتدة احلركة اإلصالحية على الكتتبة رالتأليف ستهم يف ازدهتاهت بشكل راسع يف ِرب  إفريقيت ؛ ممت جعل  -6
 املنوقة تشهد أكرب هنضة علمية رفكرية يف ذلك الوقت .

اهلل يف احلفتظ على العلوم العربية راإلسالمية من خالل مصنفتته مستمهة الشيخ عبد اهلل بن فودي امحه  -7
 رمنظومتته العلمية اليت قدمهت ملستعدة االب املنوقة من أجل ضبط رإتقتن العلوم .

هلت يف  للجنة رالنتا جتء  على ثالثة أحوال كمت راد يف األحتديث الصحيحة , األرىل: اؤيته  اؤية النيب  -8
 ملعراج , الثتنية: اؤيته هلت يف املنتم , الثتلثة: صوا  رعرضت له .احلة اإلسراء را

اإلشكتل يف فهم اآليت  القرآنية أر األحتديث النبوية ليس ااجع ت إىل ذا  اآلية أر احلديث , رإمنت يرجع إىل  -9
 فهم القتائ للمعىن .

الل ة رشهدره من رقتئع التنزيل , أر من خيستدل على معرفة املكي راملدين من السوا راآليت  مبت اآه الصحتب -10
 مت اشتملت عليه األحتديث النبوية من القرائن رالشواهد .

 اختالف العلمتء يف كيفية نزرل القرآن من اللوح احملفوظ إىل السمتء الدنيت . -11
ذكٌر  يب ل عن النركبتا التتبعني , رمل يـُنـْقَ اضي اهلل عنهم  راد  أسبتب النزرل كلهت من اراية الصحتبة  -12

 لسبب نزرل آية أر سواة .
اختالف العلمتء يف جواز االحتجتج بتلقراءة الشتذة , رالراجح جواز االحتجتج هبت , إال إذا عتاضهت حديث  -13

 مرفوع ؛ فإنه يقدم عليهت .
 التوصيت  :

و , جتمعة تن بن فودي يف صكتالعنتية بتملطخووات  العلمية املوجودة يف اجلتمعت  النيجريية مثل: جتمعة عثم -1
 أمحدر بيلو يف زاايت , جتمعة نيجريت يف إبتدن , رجتمعة بتيرر يف كتنو .
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تكثيف اجلهود يف خدمة مؤلفت  الشيخ عبد اهلل بن فودي ختصة , رخدمة مؤلفت  علمتء نيجرييت عتمة ,  -2
 الء .رإقتمة املؤمترا  رالندرا  العلمية يف سري رجهود هؤالء العلمتء األج

إنشتء مراكز علمية جتمع األحبتث راملطخووات  من كتفة اجلتمعت  العربية راإلفريقية رالعتملية رإتتحتهت للبتحثني ,  -3
 رجعلهت يف مكتبت  يتم إنشتءهت بواسوة صندرق تستهم فيه مجيع اجلتمعت  .

مل على حتقيقهت رإخراجهت , رالعاالهتمتم بوبتعة مصنفت  الشيخ حممد حمفوظ الرتمسي اليت مت االنتهتء من  -4
 نشرهت ؛ رذلك بسبب صعوبة الوصول إىل كثري من الرستئل احملققة يف اجلتمعت  .

حث البتحثني راملهتمني برتاث الشيخ حممد حمفوظ الرتمسي على زيتاة معهد اإلمتم الرتمسي للقراءا  رعلومهت  -5
 . يشرف عليهت حفيده حرير بن حممد بن حمفوظ الرتمسيبتلوادي املبتاك يف إندرنيسيت , رزيتاة مكتبته اليت 

االهتمتم بتحقيق مؤلفت  الشيخ الرتمسي املطخوواة مثل: املنحة اخلريية يف أابعني حديث ت من أحتديث خري الربية -6
 , رشرحه اخللعة الفكرية .

فسري( , فمت كتن رح مفتتح التحتقيق كتتب )فتح اخلبري بشاإلشراف على رأخري ا , أسأل اهلل أن أكون قد رفقت يف 
ثوبة ، داعية اهلل األجر راملرحده , رمت كتن فيه من نقص رخلل فمين رالشيوتن , عز رجل فيه من صواب فمن اهلل 

 رآخر دعوانت أن احلمد هلل اب العتملني , رصلى اهلل رسلم على سيدنت حممد رعلى آله رصحبه أمجعني .
 البحث : توصيت  

تث أحبتث البة املتجستري رالدكتوااه رأحب يف التحقيق من خالل لديهت اليد الووىل أن تكون اجلتمعت  .1
 الرتقية . 

 أن تعمل اجلتمعت  على تبتدل اخلربا  فيمت بينهت يف منهجية التحقيق .  .2
 شؤرن املكتبت  رالدااست  العليت  يف اجلتمعت  ملعرفة مت مت حتقيقه يف مجيع  أن يتم الربط بني عمتدا  .3

 دان . البل
أن يتم إنشتء رحدة خمووات  إسالمية عربية عتملية تسهل احلصول على كل معرفة كل مت يتعلق  .4

 بتملطخووات  . 
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 والمراجع : المصادر 

 أجبديت  البحث يف العلوم الشرعية  ، نقال  من حبث أمهية حتقيق الرتاث الفقهي ، فضل اهلل ممتتز ، .1
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6558   

هـ( ، حتقيق: حممد 538أستس البالِة ، أبو القتسم حممود بن عمرر بن أمحد، الزخمشري جتا اهلل )املتوىف:  .2
 م 1998 -هـ  1419لبنتن ، الوبعة: األرىل،  –بتسل عيون السود، النتشر: داا الكتب العلمية، برير  

 http://yemenscholars.com،  لأسس رقواعد حتقيق املطخووات  ، حممد قتسم املتوك .3

النتشر: داا العلم للماليني ، الوبعة: اخلتمسة  ’هـ(1396األعالم ، خلري الدين الزاكلي الدمشقي )املتوىف:  .4
 م 2002عشر / متيو 

، اإلعداد االلكرترين ،  302البحث العلمي قواعده رمنتهجه ، إعداد: مركز نون للتأليف رالرتمجة ص  .5
 المية شبكة املعتاف اإلس

هـ( ، النتشر: مؤسسة احلليب رشركته 1408حتقيق النصوص رنشرهت ، عبد السالم حممد هتارن )املتوىف:  .6
 م1965هـ = 1385للنشر رالتوزيع ، الوبعة: الثتنية 

 ، مقتلة ، اابط املوضوع أ.د. عبد اللويف صويف،   الرتاث العريب املطخووط أمهيته، سبل محتيته، رالتعريف به .7
https://darfikr.com 

يل قمصتين عميد شؤرن تقرير عن جهود جتمعة امللك عبد العزيز يف خدمة املطخووات  ، الدكتوا نب .8
 املكتبت   

احملقق: حممد عوض ،  هـ(370حممد بن أمحد بن األزهري اهلرري، أبو منصوا )املتوىف: ،  هتذيب اللغة .9
 .م2001الوبعة: األرىل، ،  برير  –النتشر: داا إحيتء الرتاث العريب ،  مرعب

 حتشية الرتمسي ، حملمد حمفوظ الرتمسي  .10
 .دبتغ ،، داا الغرب للنشر ر التوزيعدااست  يف الرتاث ، حممد  .11
 درا املطخووات  يف كتتبة تتايخ اجلزائر يف الفرتة احلديثة ر املعتصرة ِنية قتمسي ، استلة متجستري . .12

https://darfikr.com/fikrauthor/%D8%A3%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
https://darfikr.com/
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درا املسلمني يف التقدم العلمي ، د عصتم الدين عبد الرؤرف ،  اابط  .13
  http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz5E08xs243 :املوضوع

اابط  .14
 http://www.alukah.net/library/0/22790/#ixzz5BbzJ3vSE1 :املوضوع

،  عيارائع احلضتاة اإلسالمية ، د مصوفى السبت .15
https://islamstory.com/ar/artical/24758/ 

 .سري رتراجم بعض علمتئنت يف القرن الرابع عشر للهجرة ، لعمر عبداجلبتا  .16
ضيتء التأريل  يف معتين التنزيل ، لعبداهلل بن حممد بن فودي ، حتقيق : أمحد أمحد أبو السعود ر  .17

 عثمتن الويب .
: راملسلسال  ، لعبداحلي بن عبدالكبري الكتتين ، )املتوىففهرس الفهتاس راألثبت  رمعجم املعتجم  .18

،  113/5787برير  ص. ب:  -هـ( ، احملقق: إحستن عبتس ، النتشر: داا الغرب اإلسالمي 1382
 1982، 2الوبعة: 

 م 1997يف املطخووات  العربية ، د . السيد السيد النشتا ، النتشر داا الثقتفة العلمية  .19
  .مد حمفوظ الرتمسي كفتية املستفيد ، حمل .20
م  ، د. 2006متاس -( ينتير30، 29جملة اإلكليل الفصلية الصتداة عن رزااة الثقتفة، العددان ) .21

جمبل الزم املتلكي: دااسة حتليلية بعنوان: )حتقيق املطخووات  اليمنية رنشرهت( ؛ نقال  عن اجملمع العلمي 
 م1952العريب، تأايخ دمشق 

يخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي ائيس قسم املطخووات  رالنوادا، مركز جملة الدعوة ، حواا مع الش .22
 .امللك فيصل للبحوث رالدااست  اإلسالمية بتلريتض

،  هـ(395أمحد بن فتاس بن زكريتء القزريين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: ،  جممل اللغة البن فتاس .23
 1406 -الوبعة الثتنية ،  برير  –ة الرستلة داا النشر: مؤسس،  دااسة رحتقيق: زهري عبد احملسن سلوتن

 م 1986 -هـ 

http://www.alukah.net/culture/0/68230/#ixzz5E08xs243
http://www.alukah.net/library/0/22790/#ixzz5BbzJ3vSE
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هـ( ، احملقق: 458املطخصص ، املؤلف: أبو احلسن علي بن إمستعيل بن سيده املرسي )املتوىف:  .24
 م1996هـ 1417برير  ، الوبعة: األرىل،  –خليل إبراهم جفتل ، النتشر: داا إحيتء الرتاث العريب 

هـ( مبستعدة فريق 1424، د أمحد خمتتا عبد احلميد عمر )املتوىف: معجم اللغة العربية املعتصرة  .25
 م 2008 -هـ  1429عمل ، النتشر: عتمل الكتب ، الوبعة: األرىل، 

املعجم الوسيط املؤلف: جممع اللغة العربية بتلقتهرة، )إبراهيم مصوفى / أمحد الزيت  / حتمد عبد  .26
 القتدا / حممد النجتا( ، النتشر: داا الدعوة. 

املفردا  يف ِريب القرآن، أبو القتسم احلسني بن حممد املعررف بتلراِب األصفهتىن )املتوىف:  .27
دمشق برير ، الوبعة:  -هـ( ، احملقق: صفوان عدنتن الداردي ، النتشر: داا القلم، الدااالشتمية 502
 هـ 1412 -األرىل 

 .منشوامكتنة احلضتاة اإلسالمية ر خصتئصهت ، فضل اهلل ممتتز ، مقتل  .28
https://uqu.edu.sa/ahsharif/4516 

منتهج البحث رحتقيق الرتاث ، د أكرم ضيتء العمري النتشر : مكتبة العلوم راحلكم ، املدينة املنواة  .29
 هـ . 1416، الوبعة األرىل 

منظومة مصبتح الراري يف علم احلديث ، للشيخ عبد اهلل بن فودي ، حتقيق : حممد املنصوا إبراهيم  .30
 م 2005-ه1426نيجرييت: داا العلم ,  -عة الثتنية , صكتوالوب، 

هداية القتاي إىل جتويد كالم البتاي ، لعبدالفتتح بن السيد عجمي املرصفي الشتفعي ، )املتوىف :  .31
 هـ( ، النتشر : مكتبة ايبة، املدينة املنواة، الوبعة : الثتنية. 1409
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