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Abstract 

 

The transcriptionist in that period was a profession practiced by 

many copyists, and in that profession they had a methodology 

based on control, mastery, correction and brevity, as well as how 

to address the errors that occurred to them during the 

transcription process, and within this approach followed the 

approach of the coding process; The scribe put a lot of symbols, 

some of which were related to the abundance of words used in 

the transcription process, while others were shortened to the 

names of scholars, and this first part of coding, while the other 

part of coding was concerned with the method of adjusting, 
correcting and correcting the transcription process that the 

copyist adopts regarding If there is a mistake or omission in 

their view, or if there is an introduction and a delay, or if some 

words are similar to them. 

In our research we tried to explain these symbols and how the 

scribes dealt with them, while enriching the research with 

pictures and models for the types of symbols covered in this 

research, and from God the success. 
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 التخميد عشج الشداخ وكيفية التعامل معو

 

 3 الكبيدي محسػد
 4 الجدائخي  باسيجي

 

 ممخز
 

اخ، وكان ليع في تمظ السيشة مشيٌج  كانت الشداخة في تمظ الفتخة عبارة عغ ميشة يستيشيا الكثيخ مغ الّشدَّ
متبٌع يقػم عمى الزبط واإلتقان والترػيب واالخترار فزاًل عغ كيفية معالجة األخصاء التي تقع عشجىع 
أثشاء عسمية الشداخة، ومغ ضسغ ىحا السشيج الستبع مشيج عسمية التخميد؛ فقج وضع الشّداخ الكثيخ مغ 

بكثخة الكمسات الستجاولة في عسمية الشدخ، في حيغ اختّز بعزيا اآلخخ  الخمػز التي كان بعزيا يختز  
اخترارًا ألسساء العمساء، وىحا القدع األّول مغ التخميد، أّما القدع اآلخخ مغ التخميد فقج كان مختّرًا 
بسشيج الزبط والترحيح والترػيب لعسمية الشداخة التي يعتسجىا الشاسخ فيسا إذا وقع عشجىع خصأ أو 

 .سيػًا أو حرل تقجيسًا وتأخيخًا أو أشبيت عمييع بعس الكمسات
حاولشا في بحثشا ىحا بيان ىحه الخمػز وكيف تعامل الشّداخ معيا مع إثخاء البحث برػر ونساذج ألنػاع 

 .الخمػز الستشاولة في بحثشا ىحا، ومغ هللا التػفيق
 

 .شاتالتخميد، مشيج الشّداخ، تحقيق السخصػ  الكمسات السفتاحية:
 

 السقجمة
ما يديل فيسيا  -زيادة عمى العمع  -إّن التجاول لمسخصػشات مغ زمغ إلى زمغ جعميا تحسل بيغ صفحاتيا 

والتعامل معيا، فالشداخة وبدبب الطخوف االقترادية والدمانية عسج العاممػن فييا والسؤلفػن إلى استعسال 
 .التخميد لتدييل العسل وتيديخه

شكل وضع لمجاللة عمى مقرػد كالم ال يجب إىسالو، فدمشيع ليذ كسثل زمانشا، وال فالخمد ىػ اخترار أو 
الشداخة عشجىع كسثل ما ىي عشجنا اليػم، فعشج التعامل مع السخصػط تجرك الفخق بيغ الشّداخ قجيسا والستسّثل 

عمى تشػعيا واختالف في العسل البذخي وأدواتو البديصة، والشدخ في زمانشا ىحا، والستسّثل في آالت الصباعة 
سخعتيا، وأنت تقخأ في السخصػط عادة ما يمفت نطخك إن كشت فزػليًا أو مبتجًأ في البحث أشياء ال تدتصيع 
فيسيا تدتػجب التػّقف عشجىا لفيسيا إن لع يفرح لظ الشاسخ بالمدان الكامل فتخجع أدراجظ باحثًا عغ 

نت آت بالعجب العجاب في تعاممظ مع مالع تحدغ فيسو معاني ىحه الخمػز وما تيجف إليو، وإال ال محالة أ

                                                           
 ، العخاق.الجامعة العخاقية، اآلدابكميَّة ، محسػد فػزي عبج هللا الكبيديالجكتػر:  3
 : باسيجي عبجالكخيع بغ أحسج الجدائخي، مؤسدة التعميع االبتجائي عقبة بغ نافع، الجدائخ.أ. 4
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مغ الخمػز، وحيغ البحث عشيا قج ال تيتجي بجاية األمخ إلى محلٍل لرعابيا، ففي حج عمسي لع يكغ ىشاك 
كتاب  متخرز قجيع يفخد ىحا العسل بالتأليف ويرّػر الخمػز، نعع ىحا العسل قام قجيسًا مع كتابة 

ل خاص عشج عمساء الحجيث، وتػالت الدشػن حتى أصبحت الطػاىخ التي وتبمػر بذك السرحف الذخيف
مع أّن ىشاك كتبًا في الباب  - مػزه وخصػشو ويحمل ألغازه ...إلختجرس السخصػط عمع قائع بحاتو، يجرس ر 

ومغ بيغ تمظ الطػاىخ التي تثيخ االنتباه،  -تذخح العسل وال ترػره، مثل اإللساع لمقاضي عياض رحسو هللا 
اىخة استعسال الخمػز عشج الشّداخ، فسا ىي الخمػز وكيف يجب التعامل معيا حيغ التحقيق، ففي ىحا ض

البحث نحاول اإلجابة قجر اإلمكان عغ ىحا التداؤل مدتعيشيغ باهلل تعالى، مػّضحيغ ذلظ بشساذج لرػر 
األزىخي فمو الفزل ولو  مغ مخصػشات مختمفة، ىحا وإّنا في ىحا السقام نتقجم بالذكخ الجديل لمذيخ صالح

اليج الصػلى في تعميسشا عمع السخصػط، ىحا وإّنا ال نجعي العرسة وال الكسال فيسا بحثشاه وما تػصمشا إليو، 
 .ولعل ىحا العسل يكػن درة مغ الجرر التي تزاف إلى العقج حتى يريخ في غاية الكسال والجسال

 
 ولالسبحث ال 

 :بالقخان والدشةعشاية السدمسيغ السصمب الول: 
إّن القخان الكخيع ىػ أول كتاب لقي العشاية عشج السدمسيغ ففي بادئ األمخ كان السرحف مجخدًا، وبعج أن 
اتدعت رقعة اإلسالم ودخػل األعاجع تصّخق المحغ إلى الكتاب العديد، فيبػا لمعشاية بو بجايًة مغ أبي 

وتمسيحه سميسان ابغ نجاح ومغ جاء األسػد الجؤلي والخميل بغ أحسج الفخاىيجي، وختامًا باإلمام الجاني 
بعجىسا، والسشطػمات التعميسية التي اعتشت بالخسع والزبط خاصة مشطػمة مػرد الطسآن وذيميا في فشي 
الزبط والخسع، لمعالمة سيجي دمحم بغ دمحم الذخيذي الفاسي الذييخ بالخخاز، وكتاب السقشع لإلمام الجاني 

الخترار ألبي داود سميسان بغ نجاح بغ أبي القاسع رحسيع هللا وكتاب أصػل الزبط وكيفيتو عمى جية ا
)التػندي،  ،جسيعًا، واألخيخيغ ىسا كتابيغ في الباب، وفي ذلظ قال الخخاز رحسو هللا تعالى

 :(41- 40م ص:2019ىـ=1440
 لفعميع وتخك اإلبتجاع     ومالظ حع عمى اإلتباع

 نقط ما قج أحجثا في االميات     ذ مشع الدائل مغ أن يحجثاإ   
 في الرحف واللػاح لمبيان     وإنسا رآه لمربيان           

 فسشع الشقط لاللتباس     والميات ممجأ لمشاس
 كل يبيغ عشو كيف كتبا     ووضع الشاس عميو كتبا
 فقج أتى فيو بشز مقشع     أجميا فاعمع كتاب السقشع
 يجارسسا بتشديل لو مد      وذكخ الذيخ أبػ داودا

(: )دليل 338(، صفحة 41- 40م ص:2019ىـ=1440وقال في الحيل رحسو هللا تعالى )التػندي، 
 :(338الحيخان عمى مػرد الطسآن ص: 

 وىا أنا أتبعو بالزبط    ىحا تسام نطع رسع الخط
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 عمى الحي ألفيتو معيػدا      كي ما يكػن جامعا مفيجا    
 في أىل ىحا الجيلمذتيخا      مدتشبصا  مغ زمغ الخميل    

قال أبػ داوود سميسان بغ نجاح: اعمع أّن نقط السراحف ىػ أقجم مغ الذكل وإن كان ذلظ معًا مدتشبصًا 
مرصمحًا عميو، إال أّن الشقط كان قبل، وكثيخ مغ الرحابة حي، وىػ الحي يدتحب في السراحف خاصًة، 

لذكل في الكتب ىػ السعخوف أيزا مغ زمغ وىػ السعخوف قجيسًا مغ التابعيغ إلى ىمع جخًا، كسا أّن ا
)أصػل الزبط وكيفيتو عمى جية  الخميل بغ أحسج السختخع لو أواًل إلى ىمع جخًا. )شخشال، ال تػجج(

االخترار لإلمام أبي داود سميسان بغ نجاح دراسة وتحقيق د. دمحم شخشال دار إبغ الحفري لمشذخ والتػزيع 
 .(200بجون تاريخ ورقع الصبعة ص: 

الزبط الخجمة والعشاية كانت أصاًل لكتاب هللا تعالى ثع جخ ذلظ عمى العخبية عسػمًا، وأقرج بحلظ رمػز 
 لمكمسة السفخدة وكيف تقخأ،

 :مثال  قال أبػ داوود سميسان بغ نجاح: واعمع أّن التذجيج يشقط عمى وجييغ
أن تجعل عالمتو أبجا شيشًا مقصػعة فػق الحخف في حال الفتح والشرب والكدخ والجخ، والزع  أحجىسا:

)أصػل الزبط ص  (242والخفع وتعخب بالحخكات الثالث الالتي تمحقو. )شخشال، ال تػجج، صفحة 
242 ) 

 :مثال آخخ: قال الخخا ز رحسو هللا تعالى
 حخف الذيغ أعاله والتذجيج     فجارة عالمة الدكػن       

 وضع يعخفمبصػحة صغخى      ففتحة أعاله وىي ألف    
 وتحتو الكدخة ياء تمقى     واوا  كحا أمامو أو فػق 

 .لعخبية حفطت بحفظ القخآن الكخيعفيحا الزبط الحي اعتشي بو مغ أجل حفظ القخان الكخيع، وأّن ا
شَّة فكانت البجاية مغ تجويشيا وجسعيا واعتشى بيا السحجثػن عشاية تامة مغ أجل صيانتيا  أّما العشاية بالد 

 .ونطخوا ليحا العمع رواية ودرايةوالحود عشيا، فقعجوا 
إّن الخمػز االصصالحية عشج الّشّداخ نذأتيا عشج عمساء الحجيث ونداخو، مغ أجل العشاية بالحجيث الذخيف 

 :سػذج مسا كتبو العخاقي في ألفيتوًا وسساعًا روايًة ودرايًة، وإليظ نترشيف
 م( 2005ىـ 1425)العخاقّي،  فقال رحسو هللا تعالى:

 وشكل ما يذكل ال ما يفيع     ويشبغي إعجام ما يدتعجع
 (103 )الفية العخاقي ص (103 م، ص2005ىـ 1425)العخاقّي،  ل:وقا

 أو كتب ذاك الحخف تحت مثال       ويشقط السيسل ال الحا أسفال 
 والبعس نقط الديغ صفا  قالػا     أو فػقو قالمة أقػال         

 وبعزيع كاليسد تحت يجعل     وبعزيع يخط فػق السيسل
 مخاده واختيخ أن ال يخمدا     وإن أتى بخمد راو ميدا 

 (107،108 )الفية العخاقي ص (108-107 م، ص2005ىـ 1425)العخاقّي،  وقال:
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 مشعصفا  لو وقيل صل بخط     وخخجغ لمدقط مغ حيث سقط
 أو كخر الكمسة لع تدقط معا     وبعجه اكتب صح أو زد رجعا   

 خخج بػسط كمسة السحل     وفيو لبذ ولغيخ الصل    
 أو صححغ لخػف لبذ وأبي     ولعياض ال تخخج ضبب         

 (118 )الفية العخاقي ص (118م، ص 2005ىـ 1425ل: )العخاقّي، وقا
 فقيل يخوى كيف جاء غمصا     وإن أتى في الصل لحغ أو خصا

 يقخأ الرػاب وىػ الرجحو      ومحىب السحرميغ يرمح     
 وصػبػا اإلبقاء مع تزبيبو     في المحغ ال يختمف السعشى بو 

 عغ أكثخ الذيػخ نقال  أخحا     ويحكخ الرػاب جانبا  كحا      
 :خاصة )اصصمح عمييا مؤلفػن في كتبيع(رمػز 

 :يمجأ السؤلف إلى وضع رمػز خاصة في مرشفو لييدخ عمى القارئ التعامل مع الكتاب، مغ ذلظ
استعسل االمام في كتابو الجامع الرغيخ رمػز أشار بيا إلى مجسػعة مغ  رمػز اإلمام الديػشي: .1

 :البمبيدي فقال رحسو هللا تعالى أصحاب السرشفات، وقج نطع ىحه الخمػز الذيخ يػسف فخخ
 لو ومغ تالآدمحم و      حسجا لخبي مرميا عمى

 في الجامع الرغيخ فادر يا فتى     وبعج ذا نطع لخمد قج أتى          
 قاف إلى اإلثشيغ كاف حاكع     خاء بخاري وميع مدمع        

 جاللشا وغيخه بيشو     إن كان في مدتجرك أشمقو        
 ىاء ابغ ماجة ثع تاء تخمحي     دال أبػ داود نػن ندائي      

 ليؤالء الربع اليسة     ورمده بأربع ىشجية    
 والشدائي فافيع السقرػدا     اعشي ابغ ماجة تخمحي داوودا    

 أيزا ليع كحا خال ابغ ماجة     ورمده يا صاح بالثالثة       
 عع أتى ليع كحا خال ابغ ماجة     حع لحسج في مدشجه           

 تخ لو لكغ لتاريخ انتدب     خج أتى إلى البخاري في الدب    
 لو عمى الجوام في صحيحو     وإلبغ حبان حبَّ في رمده    

 شذَّ لو في أوسط شزَّ صغيخ     شب أتى لمصبخاني في الكبيخ     
 في سشغ لو بيا يخاد     وإلبغ مشرػر سعيج صاد         

 لعبج رزاق عب في الجامع     وابغ أبي شيبة شيغ فاسسع
 قط أتى لمجارقصشي فانتبو     عيغ أبػ يعمى لو في مدشجه      
 أو غيخىا لو الجالل يبغ     فسصمقا  إن كان ذا في الدشغ      

 الفخدوس ياىحا اعمع في مدشج     فخ أتى في رمده لمجيمسي         
 أبي نعيع في كتاب الحمية     الدشةكل أتى إلى إمام       
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 في شعب اإليسان ىق في الدشغ     ىب أتى لمبييقي فأعمسغ           
 كتابو السذيػر فافيع ياُفل       عجَّ أتى إلبغ عجي في الكامل 

 خط إلى الخصيب ياذا الخائي     عق عقيمي جا في الزعفاء   
 غيخه أبانو بحكخهأو      فسصمقا  أن كان في تاريخو        

 ناضسو فخخ الفقيخ يػسف     قج تع ما بو الخواة تعخف   
 مغ ربو عشجه في الخخة     ذو العجد والتقريخ يخجػ السغفخة 

 عمى الشبي السرصفى الكخيع     وأفزل الرالة والتدميع     
 م(2005ىـ=1426في حخز االماني )الذاشبية( )األمام الذاشبي،  :رمد االمام الذاشبي .2

 :قال رحسو هللا تعالى
 يصػع بيا نصع القػافي مديال       وىا أنا ذا أسعى لعل حخوفيع   

 دليال  عمى السشطػم أول أوال       جعمت أبا جاد عمى كل قارئ   
 متى تشقزي آتيظ بالػاو فيرال    ومغ بعج ذكخ الحخف اسسي رجالو

 (5 ( )الذاشبية ص5 م، ص2005ىـ=1426الذاشبي، مام رحسو هللا تعالى )األ ثع قال:
 وستتيع بالخاء ليذ بأغفال     ومشيغ لمكػفي ثاء مثمث
 وكػف وشام ذاليع ليذ مغفال     عشيت اللى أثبتيع بعج نافع
 وكػف وبرخ غيشيع ليذ ميسال       وكػف مع السكي بالطاء معجسا  
 شعبة صحبة تالوقل فييسا مع      وذو الشقط شيغ لمكدائي وحسدة

 وشام سسا في نافع وفتى العال     صحاب ىسا مع حفريع عع نافع        
 وقل فييسا واليحربي نفخ حال     ومظ وحق فيو وابغ العالء قل  

 وحرغ عغ الكػفي ونافعيع عال     وحخمي السكي فيو ونافع     
)شيبة الشذخ في  م(1994ىـ=1414في شيبة الشذخ )اإلمام ابغ الجدري،  :رمد اإلمام إبغ الجدري  .3

سشة  02السشػرة طالقخاءات العذخ لإلمام ابغ الجدري ضبصو دمحم تسيع الدعبي مكتبة دار اليجى السجيشة 
 33 م ص1994ىـ=1414

4. 
 مغ نافع كحا إلى يعقػب     جعمت رمدىع عمى التختيب

 رست ثخح ضغر عمى ىحا الشدق     أبج دىد حصي كمع نرع فزق    
 :السصمب الثاني: الحاجة إلى الزبط واإلعجام

سبق أن الحاجة إلى الزبط واإلعجام كانت مغ أجل دفع العجسة التي دخمت عمى السدمسيغ وتسثل الخػف 
مشيا مغ تحخيف القخءان الكخيع وقرة زياد مع أبي األسػد الجؤلي حيغ قال لغالمو: إذا مخ بظ فاقخأ شيئًا 

شخح عقيمة أتخاب القرائج في عمع ) (م2011ىـ=1432ففعل ذلظ. )القاصح،  مغ القخآن وتعسج المحغ فيو
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الخسع القخآني ألبي البقاء عمي بغ عثسان بغ دمحم بغ القاصح تحقيق الذيخ دمحم الجسػقي أميغ كحيمة دار 
 (.7م ص 2011ىـ=1432: 01الدالم لمصباعة والشذخ ط

 .ظ بالكتاب وتدييل قخاءتو عمى الشاسوضبط القخآن مغ ناحية إعجامو وتذكيمو يجخل ضسغ حف
 

 السبحث الثاني
 :السصمب الول: أنػاع الخمػز

شخيقة تقديع الخمػز مغ شخف الباحثيغ والسشطخيغ إلى أنػاع تختمف كل عمى حدب اجتياده ورؤيتو 
 .وحاجتو، وحدب اجتيادنا الخاص قدسشا الخمػز إلى قدسيغ أساسييغ، وتحت كل قدع أنػاع

 .الخمػز التي مغ خالليا يعخف حجع الكتاب وعجد كخاريدو أو ممدماتو، وىل ىػ ناقز أو تام القدع الول:
الخمػز التي تعيغ عمى فيع الشز السكتػب وقخاءتو قخاءة سميسة وتحت ىحا القدع الػفخة  القدع الثاني:

 .اليائمة مغ الخمػز إذ ىي الباب في السػضػع وسشتشاوليا في السصمب الثاني
 (:خصػط )أجداؤه ومكػناتورمػز الس .1

السخصػط ىػ ما كتب بخط اليج وقج جسع في كخاريذ أو صفحات عمى شكل كتاب أو غيخه، وفيسا كتب 
يزع الشاسخ رمػزًا لمجاللة عمى أجداء الكتاب حتى يزسغ أّن الكتاب لع يدقط أو يدخق مشو شيء، وىػ تام 

 :العج والرفحات، ومغ جسمة ىاتو الخمػز ما يمي
 :تخميدات -
رمد لكتاب، خاصة في الكتب الكبيخة الحجع ألن السرشَّف يتكػن مغ كتب والكتاب مغ ابػاب          ك: . أ

 .إلى كخاسة وتخمد أيزا، مغ فرػلواألبػاب 
 .تخمد إلى الفيخس فيـ: . ب
 .تخمد إلى فيخس الذيػخ فير: . ت

 :السصمب الثاني: الخمػز السعيشة عمى فيع الشز
 :رمػز اإلعجام واإلىسال .1

الحخوف العخبية تػصف بأوصاف عجة، حدب السقام الحي تجرس فيو كالػصف باألبججية واليجائية 
 .واألصمية والفخعية ...وغيخىا وعشج الشداخ تػصف باإلعجام واإلىسال

 :اإلعجام واإلىسال
جاء في القامػس السحيط أعجع فالن الكالم: ذىب بو إلى العجسة، والكتاب: نقصو )الفيخوزآبادي، 

 (م2005-ىـ1426
القامػس السحيط مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخوز آبادي تحقيق: مكتب تحقيق التخاث في )

 –مؤسدة الخسالة بإشخاف: دمحم نعيع العخقُدػسي الشاشخ: مؤسدة الخسالة لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت 
 (.٦٦١٣م ص ٤٠٠٣-ىـ  ٦٢٤٤: سشة 08الصبعة ، لبشان
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أعجست الكتاب إعجامًا إذا نقصتو، وىػ معجع وأنالو معجع أي: مشقػط لتدتبيغ عجستو  اإلمام الجاني:قال 
)السحكع في نقط السراحف ألبي عسخو الجاني تحقيق د عدة حدغ وزارة  م(1960ىـ = 1379)الجاني، 

م 1960ىـ = 1379دمذق حياء التخاث القجيع الثقافة واالرشاد القػمي في اإلقميع الدػري مصبػعات مجيخية إ
 (.22 ص

فاإلعجام في الحخف السشقػط ليذ عمى إشالقو وال اإلىسال كحلظ، قال اليػريشي في السصالع: ليذ كل 
مشقػط يػصف بمفظ السعجع، وال كل متخوك الشقط يػصف بالسيسل أو السغفل وإنسا الػصف بأحج الػصفيغ 

خاء والحاء والجال والحال والديغ والذيغ... إلخ. يكػن في الحخفيغ السذتخكيغ في الرػرة الخصية، كال
)السصالع الشرخية لمسصابع السرخية في األصػل الخصية ألبي الػفاء  م(2005ىـ=1426)اليػريشي، سشة 

سشة  01نرخ بغ نرخ يػنذ الػفائي اليػريشي، تحقيق د. شو عبج السقرػد مكتبة الدشة القاىخة: ط
 (.411 صم 2005ىـ=1426

 :السعجع والسيسلشخيقة ضبط 
قال ابغ الرالح رحسو هللا: وسبيل الشاس في ضبصيا مختمف، فسشيع مغ يقمب الشقط فيجعل الحي فػق 
السعجسات تحت ما يذاكميا مغ السيسالت، فيشقط تحت الخاء والراد والصاء والعيغ ونحػىا مغ السيسالت، 

ة صفًا، والتي فػق الذيغ السعجسة تكػن وذكخ بعس ىؤالء أن الشقط التي تحت الديغ السيسمة تكػن مبدػش
م( )معخفة أنػاع عمع الحجيث 2002ىـ 1423كاألثافي، وتحت السيسمة مبدػشة صفًا )إبغ الرالح، سشة 

ىـ 1423سشة  1ماىخ ياسيغ فحل دار الكتب العمسية ط اليسيع والذيخإلبغ الرالح حققو د عبج المصيف 
 (.297 ص 2002

 تخميد: 
 .بة تػضع فػق الحخف لمجاللة عمى اإلىسالقالمة الطفخ السقمػ  . أ

 .رسع الحخف صغيخًا تحت مثيمو ليجل عمى أنو السقرػد . ب
 .نقط الحخوف السذابية لمسعجسة مغ أسفميا . ت
 .نقط الحخف مغ فػقو ومغ أعاله لمجاللة عمى أّن الػجييغ صحيحا القخاءة . ث

 :رمػز المحق واالشارة
الكتاب وما يكػن عمى الجانبيغ يدسى ىامر أو حاشية، ما يكتبو الشاسخ في ميشاء الرفحة يدسى متغ 

فالسحذي إن كان الكتاب أصاًل حاشية فال يحتاج إلى التخميد لحاشيتو إنسا يدتعسل دائسًا قػلو )كحا( إشارة 
الى السكان السخاد مغ الستغ، أما إذا كان الشاسخ يحذي أحيانا لمزخورة فقط فيذيخ إلى ذلظ بخمد مغ 

 .مة في البابالخمػز السدتعس
 تخميدات: 
 شسااًل ويدسىأو  عصفة أو زاوية قائسة أو خط مائل إلى الجية التي وضع الشاسخ فييا الحاشية يسيشاً  . أ

 (.1) نسػذج لحق،
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لتفتير عغ مكان وأحيانا فػقو نقصة، وكمسا يجب عمى الباحث اV  الالتيشيرمد عمى شكل الحخف  . ب
 (.2) نسػذج ،الخمد في الحاشية

 .مشحي إلى إحجى جيتي الحاشيةخط متقصع  . ت
 :رمػز السقابمة والترحيح

مقابمة الشدخة عمى األصل السشقػلة مشو يعشي ضبصيا وترحيح أخصائيا، وىي تعج مغ واجبات الشداخة 
فالشدخة الغيخ مقابمة ولػ كان ناسخيا حاذقًا ماىخًا ثقة فيي غيخ مأمػنة الجانب، وأصل السقابمة التحخي في 

 .ألخبار السكتػبةنقل العمػم وا
: )روي عغ ملسو هيلع هللا ىلصوأصل السقابمة التي ىي التحخي والزبط في نقل السكتػب حجيث رسػل هللا  قال في اإلنساء:

وكان إذا أندل عميو أخحتو بخحاء  ملسو هيلع هللا ىلصزيج عغ زيج بغ ثابت أنو قال: كشت أكتب الػحي عشج رسػل هللا 
بقصعة القتب أو كدخة، فأكتب وىػ يسمي  شجيجة، وعخق عخقًا مثل الجسان، ثع سخي عشو، فكشت أدخل عميو

عمي فسا أبخح حتى أكاد تشكدخ رجمي مغ ثقل القخآن وحتى أقػل ال أمذي عمى رجمي أبجًا، فإذا فخغت قال 
رواه الفدػي في السعخفة ىـ( )1410و إلى الشاس. )الشحػي، اقخأه فأقخأه، فإن كان فيو سقط أقامو، ثع أخخج ب

لجار بالسجيشة السشػرة الشحػي حققو د أكخم ضياء العسخي مكتبة ا درستػيوبغ جعفخ بغ والتاريخ رواية عبج هللا 
 (.1/377 ىـ1410 1ط

ومسا يجّل عمى أن السقابمة ليا شأن عطيع وىي مغ األىسية بسكان، ما أخخجو القاضي عياض في اإللساع 
 .. ال قال: لع تكتب يابشي عغ ىذام بغ عخوة قال: قال لي أبي: أكتبت؟ قمت نعع: قال: قابمت قمت:

 اإللساع
وحيغ السقابمة يحتاج الشاسخ إلى ترحيح الخصأ وعميو فديدتعسل رمػزًا تبيغ ذلظ، والػاجب عمى الباحث 

 .إثبات الرػاب وأن ال يذيخ إلى الخصأ الحي وقع فيو الشاسخ
 تخميدات: 
 (.05تخمد إلى ما بمغت إليو السقابمة أو الدساع مغ األصل السشقػل عشو. )نسػذج  بمغت: . أ

 .إخترار كمسة بمغت ب: . ب
 .اخترار لكمسة قابل قا: . ت
 .الجائخة السغمقة بجاخميا خط أو نقصة تخمد إلى السقابمة وعجد الشقط فييا بعجد مخات السقابمة   -    .  . ث
 (.2)نسػذج  فػق الكمسة أو الحخف أو الجسمة تخمد لرحة ما وضعت عميو. صح أو ص: . ج
كتابة الكمسة السخاد ترحيحيا بخط سسيظ أو بحخوف مفخقة فػق الكمسة نفديا في اليامر أو بيغ     . ح

 .األسصخ
 .رمدان لمجاللة عمى ما أبيع في الستغ ب: أو بيان: . خ
 .صػاب ص: . د

 :التيسير والتحذية رمػز
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 (.حاشيات وحػاشي )الحاشية مغ كل شيء جانبو وشخفوالحاشية جسع 
شي أجػده : الخاميخمدي: التخخيج عمى الحػاالحاشية ىي ما يكتب عمى جانبي الرفحة قال االصصالح: وفي

ان يخخج مغ مػضعو حتى يمحق بو شخف الحخف السبتجئ بو مغ الكمسة الداقصة في الحاشية والحاشية 
عمى شخح  الجسػقيىي التعميق عمى الذخح وقج غجت شخيقة مذيػرة بيغ الذخاح والسؤلفيغ مثل: حاشية 
الجػامع لإلمام ابغ  الجرديخ عمى مخترخ خميل، وحاشية البشاني عمى شخح الجاللي السحمي عمى جسع

 .الدبكي
 تخميدات: 
 .تخمد إلى الحاشية :حر أو ح أو حـ . أ

 (.4)نسػذج ، تخمد إلى ىامر ه: . ب
 :رمػز التأريخ

التأريخ لمحجث تقييجه بالدمان والسكان فالشداخ والسؤلفػن يؤرخػن لسا يخونو ججيخًا بحلظ كالذخوع والشياية في 
والدًة ووفاًة أو تأريخ ألشياء مغ خػارج الشز تخد عمى الشاسخ تأليف كتاب أو ندخو وتػاريخ األعالم 

 .فيدجميا
ومسا درج عميو الشداخ استعسال حداب الجسل في التأريخ ولو شخيقتان شخيقة السذارقة وشخيقة السغاربة 

 :مثال عمى ذلظ قػل ابغ غازي مقيجًا وفات ابغ مالظ رحسو هللا
 عو كحا حكى مغ قج وعىوىػ ابغ      خبع ابغ مالظ في خبعا قج

واأللف إلشالق القافية، وعو  الثانية رمد لػقت وفاتو، فالخاء بدتسائة، والباء باثشتيغ، والعيغ بدبعيغ، خبع
( 2014بكدخ العيغ وىاؤه لمدكت، بسعشى احفطو لسجة عسخه، فالعيغ بدبعيغ والياء بخسدة )حسجون، 

دار الكتب العمسية بيخوت  ثسانالظ تحقيق دمحم الديج ع)حاشية ابغ حسجون عمى شخح السكػدي أللفية ابغ م
 (.1/63) 01ط  2014سشة 

 :أّما التأريخ باألعجاد فتارة بالمدان وتارة باألرقام وتارة بالكدخ مثال: قال ابغ بخي في الجرر المػامع
 عمي السعخوف بابغ بخي      مبتغيا  لألجخ نطستو      

 مغ بعج ستسأة قج انقزت     سبع بعج تدعيغ مزت سشة
مقخأ اإلمام  )الشجػم الصػالع عمى الجرر المػامع في أصل (175 م، ص 2004ىـ= 1424سارغشي، سشة ال)

 (.175ص  دون رقع شبعة 2004ىـ= 1424خ سشة سيجي إبخاىيع السارغشي دار الفك نافع لمعالمة الذيخ
 تخميدات: 

. والسذارقة درجػا عمى استعسال 4.3.2.1القبيل: األرقام التي درج عمييا الشداخ السغاربة ىي مغ ىحا 
 :وأحيانًا يدتعسمػن رمػزًا أخخى يذيخون بيا إلى األرقام مثل 4،3،2،1األرقام مغ ىحا القبيل 

 (.7)نسػذج  نساذج:
 :الزخب والذصب رمػز
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الخصأ وارد عمى كل إندان حتى عمى الححاق مغ كل فغ، فحيشسا يقع الشاسخ في الخصأ يقػم بعجة إجخاءات 
ليرحح ويبيغ خصأ ما وقع فيو، وأقبحيا ىػ الكذط بالدكيغ أو بآلة حادة ألنو مطشة التبجيل والتغييخ 

شيخشا أبا بحخ سفيان  تسسعوأسيميا المعق بالمدان لمخصأ حتى يختفي قال القاضي عياض في اإللساع: 
بغ العاصي األسجي يحكي عغ بعس شيػخو أنو كان يقػل: كان الذيػخ يكخىػن حزػر الدكيغ مجمذ 
الدساع حتى ال يبذخ شيء، ألن ما يبذخ مشو قج يرح مغ رواية أخخى، وقج يدسع الكتاب مخة أخخى عمى 

فيحتاج إلى إلحاقو بعج أن بذخه،  خخ،شيخ آخخ يكػن ما بذخ وحظ مغ رواية ىحا صحيحًا في رواية اآل
م( )اإللساع إلى معخفة أصػل الخواية وتقييج الدساع لمقاضي عياض بغ 1970ىـ = 1389)اليحربي، 

م دار التخاث القاىخة والسكتبة 1970ىـ = 1389سشة  01مػسى اليحربي تحقيق الديج أحسج صقخ ط
ق بالمدان: قال القاضي عياض: حجثشا ( وأغخب شيء استعسمو الشداخ ىػ المع246العتيقة تػنذ ص 

جخيخ عغ مشرػر قال: كان إبخاىيع الشخعي يقػل: مغ السخوءة أن يخى في ثػب  الخجل وشفتيو مجاد. قال: 
وفي مثل ىحا دليل عمى جػاز لعق الكتاب بمدانو، وكان سحشػن ربسا كتب الذيء ثع لعقو )اليحربي، 

 (.173 ص)اإللساع  (173 م، ص1970ىـ = 1389
ويتشػع شخق السحػ يعشي: فتارة يكػن باألصبع أو بخخقة، قال مغ أغخبيا مع أنو أسمسيا  قال ابغ الرالح:

ما روي عغ سحشػن أحج األئسة مغ فقياء السالكية أنو كان ربسا كتب الذيء ثع لعقو. )الدخاوي، 
محسػد يذ أحسج دار  م( )فتح السغيث بذخح ألفية الحجيث لإلمام الدخاوي تحقيق د. دمحم2016ىـ=1473

( كسا أن الشاسخ قج يمجأ إلى الزخب عمى الكالم 2/956 م2016ىـ=1473سشة  01زي القاىخة طابغ الجػ 
 .أو التزبيب عميو فسا ىي الزبة

 :الزبة
ىي اداة تدتعسل إلغالق الباب، وعميو فإن الكالم السزبب عميو مغمق يحتاج إلى بحث ونطخ وتجقيق حتى 

شاسخ ناقاًل لكالم لع يفيسو فشقمو صػرة وضبب عميو، أو يكػن ىشاك خصأ وارد تأكج مشو ثع يفتح، فقج يكػن ال
تأكج مسا ضببو  إذاالرحة حتى  غنقمو وضبب عميو، مثل السعمػمة السغمػشة أو خصأ نحػي ولو وجو م

 .صحح عميو
 تخميدات: 
 .ونيايتو إلى، أو مغ إلىالزخب بػضع خط عمى الكالم مختمط بو أو غيخ مختمط بو، بجايتو ال  . أ

 .الذصب بالصسذ . ب
 .تحػيق بقػسيغ األول في البجاية الكالم والثاني في نيايتو . ت
 .التحػيق بعارضة رأسيا األول في البجاية والثاني في الشياية . ث
 .التحػيق بحيد مغمق عمى الكالم الخاشئ . ج
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 (172 ، صم1970ىـ = 1389)اليحربي،  الزخب عمى الحخف الثاني إذا تكخر الحخف خصأً  . ح
وقال: وأرى أنا إن كان الحخف تكخر في أول سصخ مختيغ أن يزخب عمى الثاني لئال  172)اإللساع 

 (.يصسذ أول الدصخ ويدخع... إلخ يقرج رحسو هللا سالمة اوائل الدصػر
 .اخترار كمسة خصأ خ: . خ
 .تخمد إلى الزبة أي: الكالم الحي لع يتبيغ لو فيو وجو صػاب أو شظ فيو ض: . د

 :اخترار الكمسات رمػز
في الغالب الخمػز ىي عبارة عغ اخترارات لكمسات وفي األعع تأخح الحخف األول أو الحخفيغ األوليغ أو 

االخترار كثخة الجور وقمة مػاد الكتابة مغ حبخ  وأبخز دواعيالحخف األخيخ مغ الكمسة السخاد اخترارىا، 
 .وورق 

 تخميدات: 
 .ىجخية ه: . أ

 .تخمدان إلى انتيى اىـ: -ه  . ب
 .حيشئح ح: . ت
 .ـطاىخ ظ: . ث
 .مخصػط مخ: . ج
 .ناسخ نا: . ح
 .مجمج. أو مؤلف أو مقجمة أو مكخر م: . خ
 .فال ندمع فالنع: . د
 .كقػلو كقو: . ذ
 .الباشل البط: . ر
 .تعالى تع: . ز

 .باشل بط: . س
 .رضي هللا عشو رض: . ش

 .إن شاء هللا إنر: . ص
 :رمػز مختمفة البػاب

: تخمد لمجاللة عمى أن الحخف ال يقخأُ  .1  .مذجداً  خفَّ
 .دائخة مغمقة تخمد لمجاللة عمى الفرل بيغ الكالم كالفاصمة:      .2
 .خط متقصع لمجاللة عمى وجػد بياض....:  .3
 .بياض:      .4
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 :كيفية التعامل مع الخمػز :السصمب الثالث
والتسّعغ بل يجب التػقف عشجىا مّسا ال شظ فيو أّن الباحث ال يجب عميو أن يتغافل الخمػز ويقفد عمييا، 

سا تخمد إليو، وعمى كٍل فسغ خالل البحث تبّيغ لشا أّن مغ الخمػز ما يجب التعامل معو تعامل الػاجب، في
 :ق تجاىمو؛ ألّنو ىػ مخاد السؤلففال يجب بأي ح

 .خمد ومجلػلو أثبتو كسا ىػإذا لع تفيع ال .1
كان خصأ فقج كفاك  وانرمػز الترحيح والزخب ال تثبت بل يثبت ما رمدت إليو إذا كان صػاب  .2

 .الشاسخ ىسو
 .السغخبي أو السذخقي تثبت كسا ىي رمػز التخقيع بالحداب .3
والرحابة  ملسو هيلع هللا ىلص ى لفظ الجاللة والرالة عمى الشبيرمػز االخترارات تثبت كسا ىي باستثشاء اإلشارة إل .4

 .الكخام
 .تحجيث ورمػز األعالم تثبت كسا ىيرمػز ال .5
 .يجب التعامل معو بتحقيق ما ضبب عميو الشاسخ التزبيب .6
 
 :جئـــاــــتـشـال
الخمػز في الغالب ىي اخترار لكمسة كثيخة الجور في الكتاب أو اخترار لجسمة تأخح حخوف رمدىا  .1

 .مغ حخوف بجاية أو نياية الكمسة
التعامل الباحث مع الخمػز يجب أن يكػن بقجر عال مغ االعتشاء واالحتخافية، فقج يكػن حل  الخمد  .2

 .ومعشاه في أبدط األشياء، وقج يدتمدم الخجػع إلى أرباب الرشعة وأىل االختراص في ذلظ
ى، وقج الخمػز مشيا ما ىػ متفق عميو، ومشيا ما ىػ مختمف فيو، واالتفاق قج يكػن في الخسع والسعش .3

 .يختمف في إحجاىسا
 

 :الــتـــــػصــــيـــــات
نقتخح أن يكػن ىشاك لجشة أو مػقع ومخكد تحت إشخاف أساتحة وشيػخ متخّرريغ في السخصػشات  .1

والتحقيق متفخغيغ لمعسل، تتابع أعسال السحققيغ السذاركيغ وتخشجىع، وتحلل ليع الرعاب، وفي األخيخ 
 .كثيخ مغ الخسائل السحّققة وغيخىاالخفػف مثل اليصبع العسل حتى ال يبقى حبيذ 

 .متكاماًل مع السخكد الدالف الحكخاإلشخاف عمى التحقيق في الجامعة يكػن  .2
 .ػمات تديل عسل الباحث في السخصػطوضع أفالم وأشخشة تحتػي عمى مجسػعة مغ السعم .3
ػز تجسع مغ خالل وضع بشظ معمػماتي داخل السػقع الدالف الحكخ، بو مجسػعة كبيخة مغ الخم .4

مذاركات الباحثيغ مشطسة في شكل بصاقات أو ججاول تديياًل عمى الباحثيغ في حيغ االحتياج إلى فظ 
 .معمػمة في مجال التحقيق والسخصػطرمد لع يفيسو أو أي 
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 شبع كتاب مرػر بو كل رمػز السخصػط أو غالبيا في جسيع العمػم .5
 

 صػر الشساذج السذار إلييا في الستغ
 :الفية العخاقيشخح 

 
 (1) رقع نسػذج

 :اول سػرة البخوجاءان الكخيع اخخ سػرة االنذقاق و لػحة مغ القخ 

 
 (1) رقع نسػذج

 :13المػحة  ح زبجة االسخار شخخ مخترخ السشاررمد ص
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 (2) رقع نسػذج

 :13زبجة االسخار شخح مخترخ السشار المػحة 

 
 (2) رقع نسػذج

 

 
 (2) رقع نسػذج

 :نزار الحىب

 
 (3) رقع نسػذج

 :46زبجة االسخار المػحة 

 
 (4) رقع نسػذج
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 :46زبجة االسخار المػحة 

 
 (4) رقع نسػذج

 :شخح الفية العخاقي

 
 (5) رقع نسػذج

 :شخح مثمث قصخب لمفيخوزبادي
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 (5نسػذج رقع )

 :الكاشف رمد السقابمة

 
 (5نسػذج رقع )

 :مخترخ في اصػل الفقو

 
 (6) رقع نسػذج

 :بغ وىبان في الفقو الحشفيمشطػمة 
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 (6) رقع نسػذج

 :الكاشف في معخفة مغ لو رواية في الكتب الدتة لإلمام الحىبي الخقع اربعة وىػ يذبو حخف العيغرمد الى 

 
 (7) رقع نسػذج

 :Bيذبو حخف  5: الخقع رمػز االرقام

 
 (7) رقع نسػذج

 :نسػذج
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 نسػذج

 
 :الــســــــــخاجــــــعالسرادر و 

م(. معخفة أنػاع عمع الحجيث حققو د عبج المصيف اليسيع والذيخ ماىخ 2002ىـ 1423إبغ الرالح. )سشة  .1
 .(. بيخوت: دار الكتب العمسية01ياسيغ فحل )السجمج 

(. حاشية ابغ حسجون عمى شخح السكػدي أللفية ابغ مالظ تحقيق دمحم الديج عثسان )السجمج 2014ابغ حسجون. ) .2
 .لكتب العمسية(. بيخوت: دار ا01

م(. السصالع الشرخية لمسصابع 2005ىـ=1426أبي الػفاء نرخ بغ نرخ يػنذ الػفائي اليػريشي. )سشة  .3
 .(. القاىخة: مكتبة الدشة01السرخية في األصػل الخصية تحقيق د. شو عبج السقرػد )السجمج 

دمحم تسيع الدعبي )السجمج  م(. )شيبة الشذخ في القخاءات العذخ ضبصو1994ىـ=1414اإلمام ابغ الجدري. ) .4
 .(. السجيشة السشػرة: مكتبة دار اليجى02

اإلمام أبي داود سميسان بغ نجاح دراسة وتحقيق د. دمحم شخشال. )ال تػجج(. أصػل الزبط وكيفيتو عمى جية  .5
 .ع( )السجمج التػجج(. الجدائخ: دار إبغ الحفري لمشذخ والتػزي200اإلخترار بجون تاريخ ورقع الصبعة ص: 

م(. )السحكع في نقط السراحف تحقيق د عدة حدغ وزارة الثقافة 1960ىـ = 1379االمام أبي عسخو الجاني. ) .6
 .دمذق: مصبػعات مجيخية إحياء التخاث القجيع الدػري.واالرشاد القػمي في اإلقميع 

)ألفية العخاقي في عمع م(. 2005ىـ 1425)اإلمام الحافظ أبػ الفزل زيغ الجيغ عبجالخحيع بغ الحديغ العخاقّي.  .7
 .مالظ ودار االمامدار السدتقبل  والجدائخ:. مرخ (01الحجيث )السجمج ط

م(. )فتح السغيث بذخح ألفية الحجيث تحقيق د. دمحم محسػد يذ أحسج 2016ىـ=1473اإلمام الدخاوي. ) .8
 .(. القاىخة: دار ابغ الجػزي 01)السجمج 

اني ووجو التياني ضبصو وصححو دمحم تسيع الدعبي )السجمج م(. حخز األم2005ىـ=1426)األمام الذاشبي.  .9
 .اليجى(. السجيشة السشػرة: دار 4

(. )دليل الحيخان عمى مػرد 41- 40م ص:2019ىـ=1440)الذيخ إبخاىيع بغ أحسج السارغشي التػندي.  .10
 .الخباط(. تػنذ، تػنذ: دار األمان 01، السجمج ط41-40الطسآن في فشي الخسع والزبط )اإلصجار 
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م(. )الشجػم الصػالع عمى الجرر المػامع في  2004ىـ= 1424العالمة الذيخ سيجي إبخاىيع السارغشي. )سشة  .11
 .الفكخ. بيخوت: دار (175أصل مقخأ اإلمام نافع دون رقع شبعة ص: 

 م(. اإللساع إلى معخفة أصػل الخواية وتقييج الدساع1970ىـ = 1389القاضي عياض بغ مػسى اليحربي. ) .12
 .والسكتبة العتيقةدار التخاث  وتػنذ:(. القاىخة 01: )السجمج 01تحقيق الديج أحسج صقخ ط

ىـ(. رواه الفدػي في السعخفة والتاريخ رواية حققو د أكخم ضياء 1410عبج هللا بغ جعفخ بغ درستػيو الشحػي. ) .13
 .(. بالسجيشة السشػرة: مكتبة الجار01، السجمج 1/377العسخي )اإلصجار 

عقيمة أتخاب القرائج في عمع الخسع  )شخح. م(2011ىـ=1432البقاء عمي بغ عثسان بغ دمحم بغ القاصح. )ألبي  .14
 .(. القاىخة: دار الدالم لمصباعة والشذخ01)السجمج  كحيمة:القخآني تحقيق الذيخ دمحم الجسػقي أميغ 

ػس السحيط تحقيق: مكتب م(. )القام2005-ىـ1426مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب الفيخوزآبادي. ) .15
: مؤسدة الخسالة لبشان-(. بيخوت 08تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة بإشخاف: دمحم نعيع العخقُدػسي )السجمج 

 .لمصباعة والشذخ والتػزيع


