
 يف منهج حتقيق املخطوط القاضي عياض ونظراته
  

 ) مقالة ُمهداة إىل د. أمحد شوقي بيننب(
  
  

 عباس أرحيلة                        
  

 متهيد:
  

"اقررررأ  رررر؛ ربرررد"ٌّ علرررة تررردءة علرررل أا القرررراةة  أ  ال  اعررر  مررر  حر رررة                   
 حقارررق إكا يرررا لنعرررهُ؛ مررر  مرررنهج   الررر   الوجرررودٌّ ك ت ررروا إكا  رررر؛ الربوبيرررة  وك ت

ارتضاه خللقهٌّ من هنا جتد الباحث عن املعرفة يف الثقافة اإلرالمية   اا ك لنشد غري 
 احلق  وك لنخدع هبوًى  وك لعرتشد ب ضوء.

وجعرر  اإلرررالب الررم العلرر؛ فرلضررة  فان شرررر املعرفررة يف أرجرراة العررا  اإلرررالمي. ومرر   
ر   يف األرض  وضرررررورة العلرررر؛ يف تطررررور ال ررررا ن البشررررر  علررررل حمرررراوكر إا رررراة نررررو 

األرض  وأمهيررة الرررم العلرر؛ يف حيررراة البشررررٌّ الداد اإلقبرراء علرررل الررم ال  رررم  لي ررراً 
رريانًة للوررة الرروحي  وإإلبرراةً للهولررة اإلرررالميةٌّ   ونعررخاً وتررداوكً يف حضررارة اإلرررالب. ولل

عرررل؛ أحرررر ض النررراس علرررل ضرررب  املررر
ُ
ُ امل ادة املعرفيرررة يف حقوارررا املخ ل رررة. وك  ررراا العرررا ل

لشرررد  حررررث يف الرررررتاع اإلرررررالمي العرررررن أا علشرررراة احلرررردلث النبررررو  الشرررررل   يف 
 حتدلده؛ أللوء ه ا العل؛ٌّ أررضْوا قواعدض ضْب ل النصو  وتوإليقها وحتقيقها.

ويف ه ا املقاء رريهد القرارن نظررار يف حتقيرق النصرو   أوردهرا القاضري عليراض       
    ابه" اإلملاع إىل معرفة ألوء الروالة وتقييد العشاع".يف

  
 أوك: عياض و  ابه اإلملاع
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هررر(  مررن  544 – 476عليرراض بررن مورررل بررن عيرراض  العررب   أبررو ال ضرر  )        
م رارر الوررا اإلررالمي  حرل قيرر : لروك عيراض مرا رُ لررر املوررا. ار  املقرر  أربرراره 

 بار القاضي عياض". تويف عياض يرا ش معشوما. يف   اا"ألهار الرايض يف أر
 ت ولُنه يف احلدلث النبو  أحلاه احمل ا األوء يف ال قه املال ي يف املورا.       
ْعللر؛ يف        

ُ
وقرد ألار  يف شررحل احلردلث إلالإلرة   رم  هري: مشرار، األنروار  وإ شراء امل

احلررردلث   رررا ً  شررررحل لرررحي، معرررل؛  وشررررحل حررردلث أب لرع  وألاررر  يف مصرررطل، علررر؛
واحداٌّ هو   اا "اإلملاع إىل معرفة ألوء الروالة وتقييد العرشاع  ب حقرق العريد أمحرد 

 .1970لقر رنة 
وقررررد كحررررن عيرررراض أا ال  ُرررررم يف عصررررره حللقهررررا ال ويرررررري وال عرررراد  وشرررراع فيهرررررا       

ال حرلرر  وراع ال صررحي ٌّ ف رراا موضرروع "مشررار، األنرروار: حتقيررق نصررو  "املوارر " 
يحني"  وموضروع "إ شراء املعلر؛" شررحل لصرحي، معرل؛ٌّ ال شر  عرن أررراره و"الصح

وبيراا غامضره وُمشر له  وتقييرد ُمبهشره وُمهشلره  وال نبيره علرل مرا وقر  فيره مرن اررر الء 
لرربعر رواترره يف أرررانيد م ونرره. و لرررغ؛ هررا ب لرره يف هرر لن ال  ررابنْي هررا لُ يررد يف حتقيررق 

 أ   ررري هنرررا  لوقررروب عنرررد   ابررره"اإلملاع" املخطوارررار وأرررراليم ال عامررر  معهررراٌّ فررر ي
ال   أل ه يف علروب احلردلث  ومرا ورد فيره مرن ألروء تُ يرد يف ضرب  النصرو  وحتقيرق 

 املخطواار.
  

 اثنيا: ألوء عل؛ احلدلث قب  عياض
  

إرا  اا القرعا قرد ت  لرع عنالرة   ه ظره ولريان هٌّ فر ا   تعراىل هيار  جهرود          
ّكة العلشررراة" حرررراروا القواعرررد الررر  علشررراة احلررردلث  حل رررن العرررنة النبولرررة ولررريان ها. وهررر

وضررررعوها لقبرررروء احلرررردلث  وهرررري قواعررررد هرررر ا ال ررررن  وحقاقوهررررا  قصررررل مررررا يف الُوررررر  
اإلنعايٌّ اح ياااً لدلنه؛. ف انرع قواعرده؛ الر  رراروا عليهرا ألر،ا القواعرد ل إلبرار 

يا وأعالهررا وأدقاهرررا )...( وقلارردضه؛  العلشررراة يف أ ثررر ال نررروا النقليررة  وإا أعررررض ال رراّر
  ثرٌي من الناس  وحتامضْوها بوري عل؛ وك برضيالنة.  –يف ه ه العصور امل  ررة  –عنها 
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وقلاررررده؛ فيهررررا العلشرررراة يف أ ثررررر ال نرررروا النقليررررة  فقلاررررده؛ علشرررراة اللوررررة  وعلشرررراة        
العلر؛ عنرد إرادة ال وإليرق مرن  األدا  وعلشاة ال ارلخ  وغريه؛. )...(واباقوا قواعد هر ا

لرررحة النقررر  يف أ  شرررية لُرجررر  فيررره إىل النقررر   فهررر ا العلررر؛ يف احلقيقرررة أرررراٌس ل ررر  
 (.2العلوب النقلية")

 وأه؛ من لنا  يف قواعد ال حدلث وألوله قب  عياض:      
هر( لراحم   اا"احملردع ال الر  برني  360الرامهرمز ) احلعن بن عبد الرمحن – 1

 اعي"  ولُعد أوء من لن  يف ه ا ال ن.الرو  والو 
هر(  وقد لرنا    ابنْي"معرفرة علروب  405احلا ؛ النيعابور  ) حمشد بن عبد    – 2

 احلدلث"و"  اا احلل ".
هرر(  وقرد عشر  علرل   راا احلرا ؛  430أبو نعْي؛ األل هاي) أمحرد برن عبرد    – 3

 ُمع خرجاً.
هررر(  لررن    ررا  يف ألرروء احلرردلث  463اخلطيررم البوررداد  ) أمحررد بررن علرري  – 4

مساه"ال  الررررة يف علرررر؛ الروالررررة"  وعرررررر يف عداا الروالررررة مساه"ا ررررام  ألرررررال، الررررراو  
 وعداا العام ".

وجرراة عيرراض ليضرر    رراا "اإلملرراع"  بعررد أا اُلررم منرره أا لصرررب عنال رره "إىل         
 أنواعهرررا عنرررد أهررر  ختلررريص فصررروء يف معرفرررة الضرررب   وتقييرررد العرررشاع والروالرررة وتبيني

ال حصرررري  والدرالررررة". فصرررررب عيرررراض عنال رررره لل رررر لي  يف هرررر ا املوضرررروع ألوء مرررررة يف 
املورا. وقاء خماابا را لضه:"و  لضعنتل أحٌد  ل ص  الر   رغب ضره  شرا  رم  وك وق رُع 
فيه علل تصرني   رد فيره الراغرم مرا رغلرم  ف جب ُرد إىل بيراا مرا رغبرعض مرن فصروله  

 [.43لد ن  اً غرلبة من مقدمار عل؛ األإلر وألوله" ] واعُع يف ر
ّل رار املشرارقة         وكحن حمقق "اإلملاع" العيد أمحد لقر أنه ا  مواد   ابره مرن م

وك ررررريشا مررررن   اا"احملرررردع ال الرررر  للرامهرمررررز   ومعرفررررة علرررروب احلرررردلث للحررررا ؛  
اا العررش "  وغريمهرررا مرررن  و"ال  الررة يف قررروانني الروالررة" و"ا ام  ألررررال، الرررراو  وعد

  رم اخلطيرم البورداد . وقرد ر رر القالري عيراض يف   ابه"الُونيرة" ) وقرد تررج؛ فيرره 
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ملا ررة شررريخ هرررن أررر  عرررنه؛ روالرررة أو إجررالة( أنررره روى تلرررد ال  ررم وغريهرررا مرررن   رررم 
 [. 22املشارقة يف علوب احلدلث ] 

النراس خرر وا العلر؛ مرن  ومن املعرروب أنره مرن مطرال  القررا الرابر  ااهرر   بردأ        
  وأحررررلا علشرررراة احلرررردلث -بعررررد أا  ررررانوا خر ونرررره مررررن أفررررواه الرجرررراء  –الصررررُح  

بضرورة وض  قواعد تعاعد علل قراةة تلد الصرح  وضربطها  وحماولرة الوقروب علرل 
ّل وها.   الوجوه ال  لرتضيها اا م

األوىلٌّ فقرد تقرررر   وإرا  اا اخلالب يف ش ا   ابة احلدلث قا شرا ررالء العهرود       
  ابة احلدلث  إلاراع. وب عر  ال حروكر الثقافيرة العامرة وجرد االرم العلر؛ ن عره يف 
مطرررال  القررررا الرابررر   لواجررره املخطوارررار  لُعررراي مرررن املقابلرررة برررني نعرررخها  وروااي رررا 
وختررررلج نصولرررها  وحتدلرررد حم واي رررا. وهررر ا اذهرررود لضررر  قرررارن هررر ه املخطوارررار يف 

لل،ض عليه ب حقيرق النصرو    شرا أرررل ألرواا علشراة احلردلث  وتقرررر قلم ما الطُ 
 اليوب يف أعشاء املع شرقني واملع عربني علل العواة.

والقاضرري عيرراض ب  لي رره ل  ابرره"اإلملاع إىل معرفررة ألرروء الروالررة وتقييررد العررشاع"         
برره تُ يررد يف أررره؛ يف تقرلررم املخطواررار مررن أفهرراب القررراة  ووضرر  عرردة أبررواا يف   ا

 قراةة املخطواار وضبطها وتصحيحها.
  

 اثلثا: الوقوب علل ر  الراو  فق  :
  

حدد القاضي عياض وجوه أر  احلدلث النبرو  يف اانيرة أنرواعٌّ هبرا ت حقرق ارر،        
 حتش  املعرفة  لعنة.

 أواا: العشاع من ل ن الشيخ  حني ُُيلي  أو ُُيدع من ح ظه أو لضقرأ من   ابه.
 اثنيها: القراةة علل الشيخ  أو اكر شاع إليه  وقد ت وا القراةة من   اا أو ح ن.

ناولررة ورلررد حررني ل نرراوء الطالررم ُنعررخًة مصررحاحة  رر  الشرريخ  أو ُ ُ تبررع 
ُ
اثلثهررا: امل

عنها ف قرضراها  أو ختيه الطالم بنعخة لرحيحة مرن روالرة الشريخ  أو مرزة مرن حردلث 
 [. 79قق ايعضه وُ يزه له ]  فيق  عليه الشيُخ ولعرفه وُيُ 
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إلضه.  رابعها: ال  ابة  رلد أا الشيخ إرا   م شيئا من حدلثه للطالم فقد حضدا
 رامعها: اإلجالة  وهي اإلرا للطالم  ملشافهة أو ال  ابة  أا ل وىلا روالة احلدلث.

 رادرها: اإلعالب للطالم أا ه ا احلدلث من روالة الشيخ.
 ب  به عند موته أو ر ره لرج . رابعها: ولية الشيخ

اثمنهررا: اخلرر   وهررو الوقرروب علررل   رراا  رر  حُمرردع مشررهور لُعرررب رط رره وُلصررححه  
ررر ض منررره  أو لضقليضرررُه  ول رررن   لعرررش  منررره   ابضررره فيقررراء: وجررردُر  ررر   وإا   لرضْلقضرررُه وك مسضل

 [. 117 – 116فالا  و  بُع يف   اا فالا  طه ]  
ّلرر   أ مصررطل، ولجررادضة )  –بعررد عيراض  -الرق عليرره علشرراة احلردلث فشرا ُوجررد  ر  امل

رر ض مررن لررحي ةٌّ أ  مررا ُعثلررر  رردض(. والولجررادُة مررا ُأرل ب عررر الررواو  مصرردر مولررد ل عرر  وضجض
عليرره مررن غررري مسرراع وك إجررالة وك مناولررةٌّ أ  الوقرروب علررل ررر  الررراو  فقرر   علررل 

 حد تعبري عياض.
  

ّرضُ  ما   فيها  أب ك؟فه  تُع ضشضُد الولجادُة  وُل
  

لقررروء عيررراض:"ار ل  ا شرررة احلررردلث وال قررره واأللررروء يف العشررر  يرررا ُوجرررد مرررن          
ُحضقارق إلمرراب  أو ألرر ل مرن ألرروء إللقضرةل   مرر  ات رراقه؛ علرل منرر  النقرر  

احلردلث  خلرر  امل
والروالررة برره: فشعظرر؛ احملرردإلني وال قهرراة مررن املال يررة وغررريه؛ ك لررروا العشرر  برره  وُح رريض 

 [. 120شافعي جواُل العش  به  وقالع به اا  ة من نُظاار ألحابه"]  عن ال
وإرا  رراا تقييررد احلرردلث قررد أقرترره أحادلررث نبولررة  ثرررية  ووقرر  عليرره اإلارراع مررن        

ّررررُ  مرررن  ايررر  أ شرررة العلررر؛  وإرا  انرررع  ررراكر الثقافرررة اإلررررالمية العربيرررة ألررربحع ُت
جرررادارٌّ ورلرررد الص رررُح  أ  املخطوارررارٌّ ف نررره  ررراا مرررن ال ررردض الول ل ضررررور  أا تُع ضشض

ل ع  ر شروط الروالة  شا  انع مقرررة يف العرابق. و ير  لن شرر العلر؛  ول داولره النراس 
يف لمن عياض دو أا لع ندوا إىل ال  ابرة؟ واحلراء يف لمانره  شرا لقوء:"داعيرة لل  ابرة 

[. وه رر ا 149كن شررار الطررُر، وارروء األرررانيد  وقلررة احل ررن  و ررالء األفهرراب"]  
أماب تشعم األرانيد واواا  وضع  ال ا رة والقرُية  واتعاع  اكر املعرفةٌّ ألب، 
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االم العل؛ ٌمطالضباً ب حقيق النصو   وختر هرا وضربطها علرل وجره لُرقضرالهُبرا مرن األلر  
 ال   ُ  بْع به أوء مرة. 

  
 رابعا: حتقيق النص واملقابلة بني نعها:

  
وهر  مرررن ال حقيرررق العلشررري للشخطررروط اليررروب هرررو أا نُقررردب قرررراةة إا ااررردب ا ررر        

 لحيحة لهٌّ تُراعي فيه الدقة والضب   م  وض  ال هارس ال نية له.
فشرارا تقرررر قبرر  عيرراض عنررد"أه  ال حقيررق مررن مشررالخ احلرردلث وأ شررة األلرروليني        

 والن ظار"؟
  

ُحدالع إك ير        
ا ح لظره مرن قلبره  أو قيارده يف   ابره  تقرر" أنه ك  م أا ُُيدالع امل

ولانه يف رزان هٌّ في وا لْونُه  صْونه يف قلبره  حرل ك لدرلُره رلْرم وك شرد يف أنره  
  شا مسلعه".

   
          

رررر ض إىل   رررراا  ُلشرررررتط أك لرررررةا يف حرررررب منرررره  وك يف ضررررب   لشررررة. وإا    وإرا رضجض
ُرررز لررره اكع شررراُد علرررل رلرررد شررردا يف أمانرررة لررراحبه  أو أحرررلا ب ويرررري يف  عباراترررهٌّ    ض

ال  ررررراا "إر ال ررررر   شعررررروا أا ك ُيررررردع إكا يرررررا حضقارررررقا  وإرا ارةا يف شرررررية فقرررررد 
اض  شررل أا ل رروا ُموررريال حررداعا يررا لررن ُُيقالررْق أنرره مررن قرروء النررم لررلل   عليرره ورررل؛  وُّ

أ رررر ا  فيررردر  يف وعيرررد مرررن حررررداع عنررره  ل ررر ا  ولرررار حدلثرررره  لظرررن  والظرررن
 [. 135احلدلث"]  

وجنرد اإلمراب مالرد ك خرر  احلردلث هرن حترداع مرن الُ  ُرم  وك ُيض رن حدلثاره          
 [. 136ولقوء: أراب أا لُزادض يف   به  للي ] 
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املبررردأ األوء يف حتقيرررق الرررنص هرررو احلرررر  علرررل توإليقررره وال شررردد يف تصرررحيحه           
يررق ال قييرد والضررب  والعررشاع ومضررن رررها ض يف رلررد وار ه الوالررة عقررد عيرراض   "يف حتق

 ["  [. 141وشداد"  وأ اد فيه أا"ال حقيق اكا ُُيدالعض العا  أحداً إك يا حقاقض
وأوء رطوة يف ال حقيرق قردُياً وحردلثاً هري ار  األلروء املخطوارة واملقابلرة بينهرا.       

ررد املخطرروط إكا"إرا لررحاْع املع ارضررة  أللرروء واملقابلررة ب  رراا وعنررد عيرراض ك لُع شض
 [.  141الشيخ"] 

فقد ُرو ض عن للد برن اثبرع أنره قاء:" نرُع أ  رُم الروحيض عنرد ررروء   لرلل         
ررقضٌ     عليرره ورررل؛  وهررو ُُيلرري علرريا  فرر را فرغررُع قرراء: اقرررْأه  فرر ضقْررضأُُه  فرر را  رراا فيرره رض

 [. 161أقامضه"] 
  منرا ُلرلع   –أا الصرحابة  رانوا لرتاجعروا احلردلث بيرنه؛  وُرو ض عن أنل بن مالرد      

 [. 142أ  أهن؛  انوا ل عارضونه ُمشافهًة ]  –يف قلوهب؛ 
؟          ؟ قلرُع: نعر؛. قراء: قابْلرعض وُرو ض عن هشاب بن ُعروة  قاء: قراء   أن أ ض رضْبرعض

ُم وك لُعررارُض قلررع: ك. قرراء:   ت  ُررْم. ونُقرر  عررن األولاعرري قولرره: مثضررُ  الرر   ل  ُرر
 [. 160مث  ال   لدر  إىل اخلالة وك لع نهي"] 

ررررررخض ال  ررررراُا و  لُعرررررارضْض    ُنعررررررخ و  لُعرررررارضضٌّ رررررررر ض         وقررررراء األر رررررش:"إرا ُنعل
(. وعلرل أ ال  فاملقابلرة ضررورة علشيرةٌّ إر ك برد مرن الوقروب علرل ارر الب 3أعهشيااً)

 الروااير هعم تعدد النعخ وار الفها.
واحملقالرق اليروب  شررا  راا  ألمرل  شرر  نعرخ املخطوارة ولُرتبهررا مرن حيرث أمهيُ هررا.        

ُ  بينها عند املقابلة  ومرن البداهرة أا ل روا أرراس امل اضرلة مبرٌ  مرن ابيع هرا    لُ اضل
 وأمهي ها  لقياس إىل غريها.

و ومقابلرررررة النعرررررخ  أللررررر  هررررري مرت رررررز ال حقيرررررق عنرررررد القاضررررري عيررررراض  فهررررر         
لقوء:"وأما مقابلة النعخة  ل  العشاع ومعارضر ه برهٌّ فُش رضعضيرانضرٌة ك بردا منهرا. وك ُير  
قاررررقض ووضإللررررقض ض يقابل هررررا  للشعررررل؛ الناقلرررريال الروالررررة مررررا   لُقابررررْ   لرررر  شرررريخه أو نعررررخةل حتض
 ألل   وت وا مقبل ه ل لد م  الثقة امل موا مرا لُنظرر فيرهٌّ فر را جرار حرْرٌب ُمشر ٌ  

 [. 159 – 158ظر معه حل ُُيقالق رلد"]  ن
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واملقابلة بنعخة الشيخ إما أا ت وا يحضره  أو م  شرخص عررر  أو أك ت روا        
 املقابلة م  أحد غري ن عه  علل حد تعبري عياض.

وظرررروب املقابلرررة خت لررر   رررر الب األلمررراا واألشرررخا   وك شرررد أا مرحلرررة          
ورررو    ررراحل العرررا  اإلررررالميٌّ مرررن القررررا العرررادس  واحلرررروا ال

ُ
صرررليبية قا شرررة  واملرررد امل

العوامرر  الرر  ررر حوء دوا احلصرروء علررل النعررخ  وررريهد الباحررث ن عرره لُقابرر  بوررري 
األل ٌّ إر   ل ش ن منه. ومر  مررور الوقرع الداد اكاشئنراا إىل املعارضرة مر  الرن ل. 

 فشارا علل الباحث أا ل ع ؟ 
 ض نعخ ضه من األل  بن عره حرفراً حرفراً حرل ل روا علرل إلقرة لقوء عياض:"فلُيقاب       

ولقررررني مررررن معارضرررر ها برررره ومطابق هررررا لرررره  وك لنخرررردع يف اكع شرررراد علررررل نضْعررررخ الثقررررة 
،ٌّ فرر ا  ه ن عرره بيررده  مررا   لُقابرر  وُلصررحال العررارب دوا املقابلررة  نعرر؛ وك علررل نضررْل ض

 [. 160 – 159ل"] ال  ر ل هُم  والقلم لعهو  والنظر لضزلُغ  والقل؛ لطو
وهنا ُُيردد عيراض ارلقرة املقابلرة حرفرا حرفرا  ولردعو إىل اكع شراد علرل الرن ل            

 ليرررا  وال عرررل،  لشرررد فررريشن لثرررق بررره   شرررا لشررردا فيشرررا رطرررع لرررداهٌّ ألا اإلنعررراا 
 تعرتله عوارض النعياا والعهو وروة النظر وعفة ال صحي .

  
 رامعا: حتدلد النعخة األب:

  
إرا  انع املقابلة تق ضري الوقروب عنرد ارر الب الررواايرٌّ فر ا عياضرا عقرد            

لررر"ضب  اررر الب الررروااير والعشرر  يف رلررد"  وأ ررد فيرره ضرررورة إتقرراا رلررد الضررب   
ومعرف ه ومتييزه  وإك ار لطع الروااير  ووق  اكضرطراا يف النعرخ  واالرم القاضري 

ار وار الفررار الرروااير تقييررُد رلرد يف أوء دفرررته الباحرثض أكا"لُرْو ضرر  عنرد  ثرررة العالمر
أو علرل ظهررر جز ره أو عرررره  وال عرلرر  ب ر  عالمررة ملرن هرر هٌّ لررئال لضنعرل وضرر  تلررد 
العالمار م  اوء الزمن و لَبض العن وار الء ال  رٌّ ف خ ل  عليه روال ه  وُ ُ ش ل  

 [. 192عليه ضبطُه"] 
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ررُ  نعرررخًة ف مرراب تعرردد النعرررخ لنبورري أا لرر ؛            ترتيُبهرررا  وخُت ررار واحرردة منهررراٌّ تُر اخض
ألررررلية وُعشرررردة  وقررررد الررررطل، علررررل تعررررشي ها  لنعررررخة األب  ولعرررر  عيرررراض أوء مررررن 

 ار عش  ه ا املصطل،.
فحرررني ختررر ل  الررررروااير  لنبوررري للباحررررث أا ل خررر  نعرررخة ألررررال لطشرررئن إليرررره          

األب علل روالة خم صرة      ولُطلضق علل ه ا األل  مصطل، األب. قاء:وأوىل"أا ل وا
ما  انع من لايدة األررى ُأحلقْع  أو من نقص أُعل؛ عليها  أو من ررالب ُرررال  يف 
احلواشرري  وأُْعلضرر؛ض علررل رلررد  لارره بعالمررة لرراحبه مررن امسرره أو حرررب منرره لالر صررار ك 

ُلحضقضرُة  
ر علرل أا ت روا الروالرة امل حلشررةٌّ ريشا م   ثرة اخلالب والعالمار  وإا اقُ صل

 [. 189فقد عش  ب لد  ثرٌي من األشياه وأه  الضب "]  
ّلر . وبعرد أا تُع ضشضردض ألرال          واألل  يف النعخة األب أا ت روا أقررا إىل روحل امل

ُّضررررراُ  يف احلاشرررية قصررررد ال وإليرررق وال صررررحي،  يف ال حقيرررقٌّ مرررا للررررد عليهرررا  ومررررا نقرررص 
 وتوض  رموٌل كر صار النعخ  وهو ما لُعرب اليوب هبوامش ال حقيق.

  
 رادرا: تصحي، اخلط  وليانة النص:

  
عندما  د احملقق رط  يف نعرخ ه  ك لنبوري لره أا لُبرادر إىل تصرحيحه قبر  أا          

قرررد كحررن القاضررري عيررراض أا أ ثررر األشرررياه ُيرتمررروا ل بررنيا لررره وجررره الصررواا فيررره. و 
النص  ولنقلوا الروالرة" شا ولرلع إلريه؛ ومسعوهرا  وك لُوريوهنرا يف   ربه؛)...(  ل رن 
أهررر  املعرفرررة مرررنه؛ لُنباهررروا علرررل رطئهرررا عنرررد العرررشاع والقرررراةة ويف حواشررري ال  رررم  

 – 185"] ولقرررةوا يف األلرروء علررل مررا بلوهرر؛. ومررنه؛ مررن ْ ُعررُر علررل اإللررالحل
186 .] 
رررروا علرررل اإللرررالحل  ثررررياً  القاضررريض ض أ  الوليرررد هشرررابض          ارررن جضعض

ووجرررد عيررراض  هل
الوْقشرررريا "ف نه ل ثرررررة مطالعاترررره وت نانرررره   رررراا يف األدا واللوررررة وأربررررار النرررراس وأمسرررراة 
رررض علررل اإللررالحل  ثررريا  وريررا نبارره  الرجرراء وأنعرراهب؛  وإلقرروا فهشرره  وحرردة رهنررهٌّ جضعض

ل وجه الصواا  ل نه ريا وهل؛ وغضلل  يف أشرياة مرن رلرد  وحتضض ار؛ض فيهرا يرا ظضهضررض لره عل
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أو يررا رعه يف حرردلث عررررر  وريررا  ررراا الرر   ألررلحه لررروا ً  وريررا غاللررر  فيرره وألرررل، 
 [.  186الصوااض  خلط "] 

ص هررررر ه ا ضعرررررارة علرررررل اإللرررررالحل  لررررردعو إىل"محالرررررة  ا          وعيررررراض حرررررني لُرررررررال
لرررررررالحل)...( لرررررررئال  ُعرررررررر علرررررررل رلرررررررد مرررررررن ك ُُيعرررررررن  ول عرررررررلا  عليررررررره مرررررررن ك اإل

 [. 186لضعل؛"] 
فرالل ن قرد ُُيرراب في وررري معنراه  وقرد ُلصراا  ل صررحي  في ورريا بعربم الررنراْق            

رر   برره القررارن  وأمرراب أمثرراء  وقررد لرردر  يف الررنص مررا لرريل منرره  وقررد لررنقص منرره مررا لضل
دوا ال حضق رررق مرررن الررنص دعرررا القاضررري عيرراض أهررر  العلررر؛ إىل هرر ه العوا رررق الررر  حترروء 

ضررورة ال نبيره علرل اخلطر  عنرد العرشاع والقرراةة يف حواشري ال  رم  ورلرد حرلرا منره 
علل رالمة النص وليان ه. وقد حداد عياض الطرلقة العليشة لألشياه يف ال صحي،  

 ورمسها يف اخلطوار اآلتية:
 ر الل ن عند العشاع  شا وق  " لُ                        -
 ولُنباه عليه.                      -
ولُر  ر وجرره لروابه إمررا مرن جهررة العربيرة أو النقرر  أو وروده  ر لد يف حرردلث          -

 عرر.
 أو لقرأه علل الصواا.                       -
ا  ررر ا  وهرررو   لقوء:وقررر  عنرررد شررريخنا أو يف روال نرررا  ررر ا  أو مرررن ارلرررق فرررال        -

 أوىل...
ُورياضُة لوا ً يف أحادلث أرررى )...(  رالب إرا  راا إمنرا         -

أْا ترد تلد الل ظُة امل
 [.187 – 186أللحها ه ؛ علشه  ومق ضل  الب العرا"] 

  
 رابعا: نْقٌ  احلرب وش ُله :

  
  ي  لقرأ احملقق الل ن علل الصواا؟          
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[. وقررد 149والشرر   فهررو م عررنيا فيشررا ُلْشرر ل  ولضشرر به"] لقرروء عياض:"وأمررا الررنق  
هررررر( إىل أا"الررررنق  كبررررد منرررره  وك حاجررررة إىل الشرررر   مرررر  360رهررررم الرامهرمررررز )

 (.4وقاء عرروا: األوىل أا ُلش ض  ا شي " )  اإلش اء 
رررر يف          ورأى عيرراض مررن الناحيرررة الرتبولررة أا ُلْشرر ض ض ا شيررر   فاملب رردن وغررري امل بحال

العلر؛  ك ُُييالررُز مرا ُأُ ْشرر ل ض هررا ك ُلشر ل   وقررد لقرر  النرزاع علررل ل ظررة برني الرررواة فيبقررل 
 [. 150م حريا ] 

فالل ظة ختر  إىل النور عندما تُنقضُ  وُتش ضُ   وقد را، عياض أمثلرة يف اخلرالب         
 [. 150بني العلشاة  اا رببها ار الفه؛ يف اإلعراا] 

نررا إىل ضرررورة ضررب  األعررالب  وقرراء:"أوىل األشررياة  لضررب  أمسرراة النرراسٌّ ونباررهض ه         
ألنرررررررره ك لدرلرررررررره القيرررررررراس  وك قبلرررررررره شررررررررية لرررررررردء عليرررررررره  وك بعررررررررده شررررررررية لرررررررردء 

[. وُُيثررر  لررر لد  ن احلررروراة )  حلررراة والرررراة(  وأن ا رررولاة) )  ررري؛ 154عليررره"] 
 [. 156ن عبد   الرابعي] والزا (ٌّ فاألوء هو ربيعة بن شيباا  والثاي هو أوس ب

  
ْش للة؟

ُ
 اثمنا: ف ي  ُتضبضُ  ه ه احلروب امل

  
ررُة  لررنق   لردعو عيرراض إىل ضرب  احلررروب املهشلررة             ُعهضشض

 شرا تُعرررضُب احلرروب امل
 لبياا إمهااا.  ي  رلد؟

شرر   ُم رررداً يف حاشررية ال  رراا           
ُ
،"أا لرُررر؛ رلررد احلررربض امل قُبالررةض علررل املصررحال

احلرب إبمهاله أو نقطه أو ضبطهٌّ ليضعر ننبض أمررضه  ولرت لر ض اإلشر اءض عنره  هرا لعلره لومهره 
ما لُقابله من األرطار فوقه أو حت ه من نق  غريه أو ش له  ك ريشا مر  دقرة ال  راا 
وضرريق األرررطار  فريت رر  إبفررراده اإلشرر اء. و شررا  مررره بررنق  مررا لُررنق  للبيرراا   رر لد 

هشرر  معرر  عالمررة اإلمهرراء حت رره  فيهعرر  حتررع احلرراة حرراًة لرروريًة )...(  مررره ب 
ُ
بيررني امل

 [. 157وهو عش  أه  املشر، واألندلل"] 
اً ل ررر  مشررر ال ا             ولالحرررن أا تررررقي؛ احلواشررري يف العصرررر احلررردلث وضررر  حررردا

فرررر را  انررررع امللحقررررار ملررررا رررررق  يف األلرررروء توضرررر  يف احلواشرررري علررررل الصررررورة الرررر  
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ر، جانبراً مرن جوانرم الرنصٌّ  ر ا حدده ُحقرق إا أراد أا لوضال
ا عياض  فشارا ل ع  امل
 لشرحل  لشًة أو لُنباه علل رط ؟

لقرروء عياض:"وأمررا مررا ُل  ضررُم يف الط رررضرل واحلواشرري مررن تنبيرره  أو ت عررري  أو اررر الب  
ُّضرا ض إليه  ف اا رلرد لُردر  الر اُ ْبل  وُُي ضعضرٌم مرن األ لر   وك ضب   فال  م أا 

راُ  إك ملا هو من ن ل األل "]  ُّ164 .] 
فهو ك لُرلد يف ه ه األحواء أا لوضض ض ر   خترلج  حل ك ُُيعضمض من األلر           

 وإمنا لوض  ر   ال خرلج ملا هو من األل  ن عه.
ولعرررر  هرررر ا مررررا حرررردا  حملققررررني يف العصررررر احلرررردلث أا لضررررعوا هامشررررنْي أحرررردمها         

ررر، الرررنص. وك شرررد أا وضرررر  لل رررق  والثررراي ل ررر  مرررا مرررن شررر نه أا لُوضال شقابلرررة واللاحض
 ااوامش يف األر   قد أعطل للباحث ال ح ؛ يف معاحة امل  وا.

 ه ا إرا حدضعض نقٌص يف املنت  ف ي  إرا وقعْع فيه لايدٌة؟
  

ْحُو:
ض
 ةرعا: الضاْرُا واحلاد  والشاق  وامل

  
نارررُخ ولاد يف   اب رره شرريئا  فرر ا الزا ررد ك ُُيحررل وك ُلْضرررضُا عليرره  وك إرا غللرر ض ال       

رررُ   لعررر اني. وشررريوه احلررردلث  رررُل  أو ُلْ شض لض رهررروا " – شرررا لقررروء عيررراض   –لُْطشض
ررُر منرره قررد لصرر،   رررض شرريةٌّ ألا مررا لُبشض حضرورض العرر ني يف  لررل العررشاع  حررل ك لُبشض

ررض وُحردا  من روالة أررى. وقد ُلعشُ  ال  اُا مرة أررى علرل شريخ عررر ل روا مرا ُبشل
 [. 170من روالة ه ا لحيحاً يف روالة اآلررٌّ فُيح اُ  إىل إحلاقه بعد أا بضشضرضه"] 

فاإلبقرراة علررل الررنص مقرررروةاً لُعطرري للررنص قيش ضرره عنرررد املقابلررة. وعقررد القاضررري   "يف  
 منها:ال صحي، وال شرلر وال ضبيم"ٌّ وض  فيه  شوعة قواعد ال صحي، 

أا ل  رررم القارن"لررر،" علرررل احلررررب لُيعررررضب أنررره لرررحي، معرررً                        -
 وروالًة.

"فرررر ا  رررراا الل ررررن غررررري لررررحي، يف اللعرررراا: إمررررا يف إعرابرررره أو بيانلرررره  أو فيرررره          -
ض مرن  ار الء من تصحي  أو تويرري  أو نرضقضصضرْع  لشرة مرن ا شلرة أرلارع يعر   أو بُررتل
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ك لضرر ل؛  إك بره: إمررا ل قصرري يف ح رن راولرره  أو لالر صرار )...( أو ب قررد  احلردلث مرا 
 [. 166أو  رري قرضلضمض م هومضه  ونرضثرضرض منظومضه"] 

يف مثرر  هرر ه احلرراكر لوضضررُ  علررل الل ررن  أو م رراا البرررْت أو اخللضرر   ررر  أوء         -
و  هنرررا لررراد ال صرررحي، مثررر  الصررراد  ُلعرررشيه أهررر  ال قييد"ضررربة"  وُلعرررشونه "مترلضرررا"  

ُ  لبْع يد ا  وُحرالفْع حاُؤها لُي رض، بينها وبني ما ل،ا ل ظاً ومعً )...(  وُ  م عليره 
 [. 167 – 166ه ا عالمًة علل مرضه  ولئال لُرةا يف لحة روال ه ] 

    
وضرررررررر ض  إا   

حل لعر عيد لرحاةض  "الضبة" تنبيه علل اخلل  الواق  يف ال عبري  وأمانة يف نق  النص من مرضه
 ل ظه ومعناه.

وجند عياضا لدعو مرة أررى أك ل هارر أحٌد علرل إلرالحل املخطروط بورري علر؛         
فقررد لصررب، عررني اخلطرر  مرررا ألررلحه. ولُ هرر؛ هررا رررربق لوجررم احرررتاب روالررة املخطررروط  
ولُلرزب أهر  ال حقيرق  ل صررحي،  وال ضربيم وال شررلر حرل ُُيررافن الرنص علرل ألررال ه 

 ىل.األو 
 ل ن  ي  ُنصلُ، املخطواة إرا وق  فيها بضرْتٌ أو نرضقضصض منها ريٌة؟ 
  

 عاشرا: ال خرلج واإلحلا، للنقص ) احلواشي(:
   

عقرررررد      
القاضرري    هبرر ا العنررواا  حرردد فيهررا الطرلقررة امل بعررة يف املورررا واألنرردلل  يف خترررلج 

رررقض ض مرررن األلررروء. فقرررد جررررى العشررر  علل" لحقرررار ملرررا رض
ُ
  ابرررة رررر  يوقررر  الرررنص  امل

لاعدا إىل حتع العطر ال   فوقره    لنعطر  إىل جهرة ال خررلج يف احلاشرية انعطافرا 
ُلشري إليره    لبردأ يف احلاشرية  للاحضرقٌّ مقرابال للخر  املنعطر  برني العرطرلن  ول روا  
   اهبا لاعداً إىل أعلل الورقة  حرل لن هري اللاحضرق يف ررطر هنرا  أو ررطرْلن أو أ ثرر

This file was downloaded from QuranicThought.com



علل مقداره  ول  م عرره )ل،(  وبعضه؛ ل  م ) بعدض ال صحي، ُرجل ض(  وبعضه؛ 
 [. 162ل  م ان هل اللاحضق"] 

  
واملررررررررررررررررررراد  

 للاحضق خترلج العاق  يف احلواشي. ولرلد القاضي  للحضق ما  ية بعرد شرية لعربقه  
ررررق أو امللحررررقٌّ أا لُوضررر  يف ااررررا مش  مررررا ُُي ررررن والقاعررردة امل بعررررة اليرررروب يف وضررر  اللحض

ررق  ل  رراا بعررد ال ررراي منرره  ورأى عيرراض" أا ت هرره  إحلاقُره  إرا  رراا ُي شلرره  وأك لُلحض
ال  ابة يف احلاشية مرن أرر   الورقرة إىل أعالهراٌّ لرئال  رد بعرده نقصراً وإررقااا عررر  
فررررر ْا  نرررررا   بنرررررا األوء ملك إىل أرررررر   وجررررردم احلاشرررررية بررررره مرررررألى  فلررررر؛ جنرررررد حيرررررث 

  [.163خنرجه"] 
  

ورأى      
أا ل ررروا ال خررررلج أبرررردا إىل جهرررة اليشنيٌّألنرررد إا رراجررررعض إىل جهرررة الشرررشاء  ريررررا 

 [. 163وجدرض يف العطر ن عه ختر اً عرر  فال ُُي ن إرراجه أمامه]  
ووجررد عيرراض أا الرامهرمررول   ومررن وافقرره مررن أهرر  املشررر،   ررانوا ل  برروا "يف          

من األب ليدء علل ان ظراب ال رالب"  فررفر عيراض هر ا عرر اللحق ال لشة امل صلة به 
اكر يرار روفررا مررن وقرروع إشرر اء جدلرد  ورأى أا الصررواا هررو أا ل حقررق ال صررحي، 

 [. 163 - 162عند عرر متاب اللاحضق]  
  

 احلاد  عشر: ف ي  لق  ال نبيه علل الزايدة دوا اشل للش  وا؟
  

ل لشرررررررررة املضرررررررررروا عليهرررررررررا  أ ثرررررررررر الضرررررررررابطني أا لوضررررررررر  رررررررررر  ّررررررررر ل           -
 فيحدع"الضرا والشق".

ومنه؛ من ك ّل  اخل   ل لشة ولُرْثبل ه فوقها  ل نه لعط  اررب اخلر  علرل         -
ُْبطض  وعرره ليشيزه من غريه.

 أوء امل
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ومررررنه؛ مررررن ُُيضرررروالُ، علررررل ال ررررالب املضررررروا عليرررره بنصرررر  دا رررررة                        -
 و  لد يف عرره.

يض بوض  دا رة لورية علل أوء ال الب وعرره  و  هنا ترمرز إىل الصر ر         -
وريا اْ ُ  ل

 خللو  موض  ال الب منها.
إرا  ررراا الزا رررد ال ثرررري  ُ  رررم عليررره"ك" يف أولررره و"إىل" يف عررررره. وقرررد ُل   رررل         -

 يث  ه ا بعالمة من إلُب ع له فق   أو إبإلبار"ك" و"إىل" فق .
ررُه أوىل. وإرا ت ررار احلرررب  وأمرا        - مرا هررو رطر  حمررٌر فرال حولق ال رراب عليره أو حض  

وأُرلرد الضرررُا علرل أحرردمها  وجرد القاضرري مرن لُبقرري علرل األوء  ولُبطرر  الثراي  ومررن 
 لُبقي علل أجودمها لورًة  ل نه ار ار أا لنظر إىل موق  احلرب يف العطر.

 ُلضرررا علررل الثرراي لررئال لُطشررل أوء فرر ا ت رررر احلرررب يف أوء العررطر مرررتنْي         -
 العطر.

وإا ت ررار يف عرررر رررطر وأوء الر   بعررده  ُلضرررُا علرل األوء الرر   يف عرررر         -
 العطر.

وإا وقعرررا ايعرررا يف عررررر العرررطر  ُلضررررا علرررل األوء ألضررراٌّ ألا رلرررد مرررن          -
 [.172 – 171رالمة أوا   العطور ]  

  
 ال  رار يف  لش ني؟ اثي عشر:   مارا لو وق 

  
ررْبُه هرر ا             إرا ت رررر املضرراب أو املضرراب إليرره  و رر لد الصرر ة مرر  املولرروب وشل

فينبورري أك لُ صرر  لنهشررا يف اخلرر   وُلضرررا بعررد علررل امل  رررر مررن رلرردٌّ  رراا أوك أو 
عررا  فشراعاة ه ا مضطر لل ه؛ وريا أدر  ال ص  لنهشا  لضرا واكتصاء إشر اك 

. فشراعررراة املعرراي واكح يررراط ارررا أوىل مررن مراعررراة حتعررني الصرررورة يف اخلررر  ]  وتوق ررا
172 .] 
واملالحرن أا القاضري بقردر مرا ُيرر  علررل نقراة املخطروط ووضروحه  نرراه ُيررر          

   لد علل مراعاة املعاي  وما لضشن للقارن حعن ال ه؛.
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 اخلامتة:
  

عيرراض يف  دلررة الررنص القررد  دقررًة وتوإليقرراٌّ إر أظررن أنررم قرردمع إْلشاعررًة مررن إملرراع        
قرررردب هرررر ا العررررا  ألرررروك تُ يررررد يف حتقيررررق النصررررو  بشرررر   أد،  و شرررر  عررررن جترب رررره 

 الشخصية يف تعامله م  املخطواار.
و رر  مررن حرراوء ال رر رلخ للشعرفررة ب حقيررق النصررو   ررريقوء مرر  د. رمضرراا عبررد        

اكه ررررداة للقواعرررد الرررر  لُقررررابلوا هبررررا بررررني  ال واا:"لقرررد ررررربق العرررررُا علشرررراةض أور   إىل
النصو  املخ ل ة ل حقيرق الروالرة  والولروء ب لرد النصرو  إىل الدرجرة القصروى مرن 

 (.  5الصحة")
إرا  اا لُراد  ل حقيرق العلشري للرنص أا لُقردب لرحيحا موإلقرا واضرحا مضربواا          

لررررد حمقررررق اإلملرررراع يف فررر ا عياضررررا  انررررع تلررررد مقالررررده يف اإلملررراع  وقررررد أشررررار إىل ر
املقدمرة  فعضرردا مررا جرراة يف أبرواا ال  رراا  المرراً جيررداً لصرل، أا ل رروا أرارررا للنشررر. 
ومررا ررراقه د. رمضرراا عبررد ال ررواا مررن جهررود علشرراة العربيررة يف ال حقيررق   رراا   رراا 
اإلملاع حاضرا ُُيث  جهود رجاء احلدلث  يف تدولن قواعد حتقيق النصرو   ورلرد يف  

 حتقيق الرتاع بني القدامل واحملدإلني".  ابه"مناهج 
وإرا أردم البحث عرن ألرالة لراحم "اإلملراع"  فنهرد أنره قرد أفراد مرن جهرود           

املشارقة  ورالة من الرامهرمول  واخلطيم البوداد ٌّ إك أا جهود الورا اإلررالمي  
حرردع العررا   انررع حاضرررة

ُ
يف أبررواا   انررع ماإللررة يف اإلملرراع   شررا أا جتربررة عيرراض امل

 ال  اا  وهي جتربة وارعة وعشيقة  ومن تلد ال هربة جند أقواله:
" أما خترلج امللحقار ملا رضقض ض من األلروء  ف حعرُن وجوههرا مرا ارر شر عليره         -

 – 162العش  عندم )...( وار ار أه  الصنعة من أه  أفقنا... وليل عنرد "] 
163 .] 

" وقرررررررررررررررررررررررررررد                                                                              -
حرردإلم بعرررر مرررن لقي ررره هرررن لع ررم هبررر ا الشررر ا  أا   رررم احل ررر؛ املع نصرررر     إىل 

 [. 165أه "بيع املقابلة والنعخ" بقصره برروب منها بعر ما ر رمه"] 
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عررع لوررريه؛  ولقرروء عررن ضررب  اررر الب الروااير:"وألهرر  األنرردلل فيرره لررد لي         
و رراا إمرراب وق نررا يف هرر ا الشرر ا"احلافن أبررو علرري ا يرراي  شرريخنا رمحرره    مررن أتقررن 
الناس  ل  رم  وأضربطه؛ ارا  وأقرومه؛ حلروفهرا  وأعانره علرل رلرد مرا  راا عنرده مرن 
األدا وإتقانرره  وأفرُرررُه؛ ببيرراا ُمْشرر ل  أرررانيدها وم وهنررا  وأعانضرره علررل رلررد مررا  رراا 

)...(  ولحب ه للحافن أن عشرر برن عبرد الرَبٌّ عررر أ شرة األنردلل  عنده من األدا
 [. 193 – 192يف احلدلث  وأر ه عنه  وتقييده عليه و ثرة مطالع ه"] 

 وأقوء يف األرريٌّ          
هرر(  قرد لرارر عشردة يف علر؛ مصرطل،  644إرا  انع مقدمة ابن الصالحل )         

لهررررر؛ األوء كبرررررن الصرررررالحل. وإا احلررررردلث إىل لومنرررررا هررررر اٌّ فررررر ا إملررررراع عيررررر
ُ
اض ظررررر  امل

ّ د هرق قولره  املقابالر ال  أإلب ها احملقق ال بري العيد أمحد لقر يف هوامش اإلملاع  ت
إا   اا اإلملاع  اا معينا كبن الصالحل  ومرن دار يف فل ره مقدم ره يف علر؛ مصرطل، 

 احلدلث.
  

 هوامش:          
  
لرررة وتقييرررد العرررشاع: القاضررري عيررراض  حتقيرررق: العررريد ( اإلملررراع إىل معرفرررة ألررروء الروا1)

] مالحظررررة: األرقرررراب  14 – 10] القرررراهرة  دار الرررررتاع [    1ط –أمحررررد لررررقر 
الرررواردة يف املقالرررة برررني معقررروفنْي ه ررر ا ]     [  تشرررري إىل أرقررراب الصررر حار مرررن هررر ه 

 الطبعة لل  اا[.
هرر(  حتقيرق: أمحررد  774( الباعرث احلثيرث شررحل ار صررار علروب احلردلث: ابرن  ثررري)2)

د.ط ] برريور  ابعررة دار ال  رم العلشيررة   –(.  6حمشرد شررا ر ) مقدمرة احملقررق   
 د.ر[.

 131( ن عه   3)
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 360( احملرردع ال الرر  بررني الررراو  والررواعي: الرامهرمررز  ) احلعررن بررن عبررد الرررمحن 4)
هررررر   1391] بررررريور  دار ال  ررررر 1ط –هررررر(  حتقيررررق: د. حمشررررد عهررررا  اخلطيررررم 

 608  ب[ 1971
] القرراهرة  م  بررة اخلرراجني   1ط –( منرراهج حتقيررق الرررتاع: د.رمضرراا عبررد ال ررواا 5) 

  13ب[   1986
  
  
  

شرررعباا  –  رجرررم 1  ع16] ُنشررررر هررر ه املقالرررة أوء مررررة يف  لرررة عرررا  ال  رررم مج
 [. 26 - 19ب   1995فَبالر  –هر لنالر  1415
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