بعض األخطاء الشائعة عند التوثيق من املكتبة الشاملة
الحؿد هلل والصالة والسالم طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه ومن وآه ،أما بعد:
فال يختؾف اثـان يف الخدمات الـافعة التي قدمتفا الؿؽتبة الشامؾة لؾباحثقن ،حقن قربت
البعقد ويس َرت العسقر-خاصة يف مقدان البحث والتػتقش طن الـصوص يف بطون الؽتب ،-إٓ
أكه قد تبقن بالتجربة أن آكتػاء بتوثقق الـصوص من الؿؽتبة الشامؾة – الؿوافؼة لؾؿطبوع -من
غقر الرجوع إلى الـص الؿطبوع غقر كاف ،ويوقع الباحث يف أخطاء العؾؿقة ،كؿا أن الؼص
والؾصق من الشامؾة يوقع الباحث يف أغالط مشقـة تتعؾق بـسبة إقوال إلى غقر أصحابفا ،أذكر
هـا خؿس ًة مـفا يؽثر وقوع الباحثقن فقفا.
 #التصحقف والتحريف يف الؽتب التي ققل فقفا -موافق لؾؿطبوع-
معؾوم أن الؽتب يف الؿؽتبة الشامؾة وإن ققل فقفا (موافق لؾؿطبوع) ،هي من إدخال بعض
الباحثقن ،وهم معرضون لؾخطل يف الـؼل ،وٓ كدري هل قوبؾت الـسخة طؾى الؿطبوع أما ٓ؟
لذلك تجد كثقرا من (التصحقػات والتحريػات) يف أسؿاء الرجال وطبارات الؿصـػقن ،فال بد
من الرجوع إلى الؿطبوع ،وقديؿا ققل (:الؽتاب إذا كسخ ولم يؼابل ثم كسخ ولم يؼابل خرج
أطجؿقا) .كؼؾه الخطقب البغدادي طن إخػش.
* مثال ذلك ما ذكره بعض الباحثقن من تصحقف ُم َغقرٍ لؾؿعـى يف كتاب (كشف
الؿخدرات) لعبد الرحؿن الخؾوتي (َ « :)282 /2أو ُم َؿ ّقزا َأو مؽْرها َأو ِقـا َأو ُأ ْك َثى َأو ُخـْ َثى»
ت من ( ُجـُبا) ،والصحقح « َأو ُم َؿ ّقزا َأو مؽْرها
وبالرجوع إلى الؿطبوع كجد كؾؿة (خـثى) َت َحر َف ْ

َأو ِقـَا َأو ُأ ْك َثى َأو ُجـُبا».

وغقر هذا كثقر يف كتب الحديث ورجاله.
ُ
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 #الخطل يف كسبة كالم (الؿحؼق) إلى (الؿملف) طـد الؼص والؾصق.
يخطئ بعض صؾبة العؾم حقن يبحثون يف كتاب معقن طن مسللة بواسطة (خاصقة البحث
طن صريق الؽؾؿة) ،فقلخذ الـتقجة مباشرة ويؼوم بعؿؾقة كسخ ولصق ويـسب الؽالم لصاحب
الؽتاب ،والواقع أن الؽالم ملخوذ من مؼدمة (تحؼقق الؿحؼق) أو (تعؾقؼات الؿخرج)
ٕحاديث الؽتاب ففو كالم لرجل متلخر ولقس كالم الؿصـف.
* مثال ذلك :كتاب شرح طؾل الترمذي ٓبن رجب تحؼقق (هؿام سعقد) فقه مؼدمة مفؿة
يف طؾم العؾل وقواطده لؾؿحؼق ،استغرقت مؼدمته أكثر من ( 333ص) من الؿجؾد إول ،فقلتي
باحث يريد البحث مثال طن (طبد اهلل بن لفقعة) فتخرج له الـتقجة إولى يف (:)132 /1
«وأما طبد اهلل بن لفقعة ،قاضي مصر ،ففو مؿن أجؿع العؾؿاء طؾى خػة ضبطه قبل موته
بسـقن ،وإكثر طؾى أن هذا راجع إلى احتراق كتبه»
فقـسخفا ويـسبفا لؾحافظ ابن رجب ،والصحقح أكفا من كالم الؿحؼق هؿام سعقد يف
الؿؼدمة ،ولقست من صؾب كتاب الحافظ ابن رجب لؽن الؿؽتبة الشامؾة توهم ذلك..
* وذكر الشقخ (أحؿد معبد طبد الؽريم) أن أحد الباحثقن ذكر أن (ابن أبي طاصم)
كص كػقس لو
صاحب كتاب السـة ،قرر أن تدلقس الولقد بن مسؾم يرتػع بؿتابعة غقره له ،وهذا ٌ
ثبت طن طالم متؼدم مثل ابن أبي طاصم(282هـ) .
فؾؿا رجع إلى الـص فنذا به كالم الشقخ إلباين يف كتاب (ضالل الجـة يف تخريج أحاديث
السـة) ٓبن أبي طاصم ( ،)161 /1قال« :والولقد بن مسؾم وإن كان يخشى من تدلقسه تدلقس
التسوية فؼد توبع كؿا يلتي َف َل ِمـا بذلك تدلقسه» .
والسبب يف ذلك وجود تخريجات الشقخ إلباين يف صؾب الؽتاب ولقس يف هامشه.
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 #الخطل يف كسبة الؽالم إلى (الؿصـف) بسبب طدم مراطاة السقاق الؽالم.
يخطئ بعض صؾبة العؾم يف الـؼل من كتاب يف الشامؾة ،بسبب (الؼص والؾصق) وطدم تتبع
سقاق الؽالم -خاصة يف الؽتب الؿطوٓت -فقـسب الؽالم لصاحب الؽتاب ،وبالرجوع إلى
الـص الؿطبوع كجد أكه كالم صويل كؼؾه الؿصـف طن غقره ،فوهم الؿعتؿد طؾى الشامؾة الذي
يظفر له موضع الشاهد فؼط.
* مثال ذلك :كؼل بعض الؿغردين طبارة رائؼة من كتاب (الؿعقار الؿعرب) لؾوكشريسي
ِ
رأي َ
واحػظ :الحديث َت ْؼ َو حجت َ
ك ،والخالف َيت ِس ْع
( ،)377 /3وهي« :
ُك ،وأثار يص ُؾ ُح ُ
صدر َك ،واطرف العربقة وإصولَ ،
وشػع الؿـؼول بالؿعؼول ،و الؿعؼول بالؿـؼول».
ُ
فـسب هذه العبارة لصاحب الؽتاب أبي العباس الوكشريسي ،والصحقح أكفا لغقره،
فالوكشريسي معروف بؽثرة كؼل أقوال وفتاوى العؾؿاء يف كتابه (الؿعقار الؿعرب) ،وبالرجوع
الؿ َؼري التؾؿساين
إلى موضع الشاهد من الؽتاب ،تبقن أن هذه الؽؾؿة الرائؼة ٕبي طبد اهلل َ
(758هـ).
فؼد قال الوكشريسي يف الصػحة التي قبؾفا (« :)326 /3قؾت :قال الؼاضي أبو طبد اهلل
الؿؼري -رحؿه اهلل -يف قواطده الػؼفقة.»...
ثم يف الصػحة التي بعدها (« )322 /3وقال أيضا يف بعض مؼقداته ما كصه .... :وبالجؿؾة
ِ
واحػظ :الحديث َت ْؼ َو حجت َ
ُك ،وأثار
إياك ومػفوم الؿخالػة يف غقر كالم صاحب الشرع...
رأي َ
ك».
يص ُؾ ُح ُ
الؿ َؼري ولقس ٕبي العباس الوكشريسي.
فتبقن أن الؽالم ٕبي طبد اهلل َ
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 #الخطل يف توثقق الـؼول من الؽتب ذات الجزء الواحد
يعتؿد بعض الباحثقن يف التوثقق من الشامؾة طؾى إرقام الؿوجود يف أسػل الصػحة ،لؽن
هـاك شيء قد ٓ يتػطن له الباحث ،وهو أن الؽتاب ذا (الجزء الواحد) قد يوثق يف الشامؾة
بوضع رقم (واحد) يف خاكة إجزاء ،ثم رقم الصحػة يف خاكة الصػحات ،وهذا يوهم أن
لؾؽتاب أكثر من جزء ولقس هو كذلك.
* مثال ذلك كالم اإلمام أحؿد يف كتاب الؿـتخب من طؾل الخالل ٓبن قدامة « :قال أبو
ِ
الؿعتؿد طؾى الشامؾة كؿا يجده
طبد اهلل :ما أرى طؿر بن طبد اهلل لؼي طبد اهلل بن طؿر» فؼد يوثؼه
أسػل الصػحة فقؼول :اكظر .)241 /1 (:مؿا يوحي أن لؾؽتاب أكثر من جزء ،وهذا خطل؛ ٕن
كتاب الؿـتخب من طؾل الخالل يؼع يف ( ٍ
جزء واحد) ،فالتوثقق الصحقح أن يؼول :اكظر:
(ص  .)241ولقس ( .)241 /1
وهذا يتؽرر كثقرا يف الؽتب ذات الجزء الواحد فؾقـتبه الباحث.
 #الخطل يف تسؿقة طـوان الؽتاب اطتؿا ًدا طؾى بطاقات الؿؽتبة الشامؾة.
فقعتؿد بعض الباحثقن يف إثبات طـوان الؽتاب -طـد الـؼل مـه -طؾى البطاقات الؿعرفة
بالؽتاب الؿوجودة يف بركامج الشامؾة ،ويف بعضفا خؾل -كؿا ٓ يخػى طؾى الؿجرب ،-فلما
أصحاب التخصص فؾؽثرة تعامؾفم مع كتب الػن يدركون تؾك إخطاء وأما غقر الؿتخصص
تروج طـده تؾك العـاوين الخاصئة.
مثال ذلك ما َكبه طؾقه الشقخ (محؿود الـحال) ،من خطل البعض يف تسؿقة كتاب ابن الؽقال
يف الؿختؾطقن ،فؼد جاء يف بطاقة الؽتاب يف الشامؾة تسؿقته( :الؽواكب الـقرات يف معرفة من
الرواة الثؼات) والصحقح أن اسؿه (الؽواكب الـقرات يف معرفة من اختؾط من الرواة الثؼات)،
فالؽتاب يف الؿختؾطقن ولقس يف الثؼات.
وكتبه  :الدكتور كبقل بن أحؿد َب ْؾ ِفي.
4

