
 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  وأمهيرررة الرررم العلررر؛ يف حيررراة البشررررٌّ ا داد اإلقبررراء علرررل الرررم 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 حقولرررا املخ ل رررة. وك  ررراا العرررا ل

لشررررد  حررررث يف الرررررتار اإلرررررالمي العرررررب أا علررررراة احلرررردلث النبررررو  الشرررررل   يف 
 حتدلده؛ أللوء ه ا العل؛ٌّ أررضْوا قواعدض ضْب ل النصو  وتوإليقها وحتقيقها.

ويف ه ا املقاء ريهد القارئ نظررار يف حتقيرق النصرو   أوردهرا القاضري عليراض       
    ابه" اإلملاع إىل معرفة ألوء الروالة وتقييد العراع".يف

  
 أوك: عياض و  ابه اإلملاع
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هرررر(  مرررن  544 – 476عليررراض برررن موررررل برررن عيررراض  العرررب   أبرررو ال ضررر  )        
م اخر الورر  اإلررالمي  حري قير : لروك عيراض مرا ملُ لرر املورر . أر  املقرر  أخبراره 

 بار القاضي عياض". تويف عياض يرا ش معروما. يف   ا "أ هار الرايض يف أخ
 ت ولُنه يف احلدلث النبو  أحلاه احمل ا األوء يف ال قه املال ي يف املور .       
ْعللر؛ يف        

ُ
وقد ألا  يف شرر  احلردلث إلالإلرة   رم  هري: مشرارا األنروار  وإ رراء امل

احلررردلث   رررا ً  شرررر  لرررحي، معرررل؛  وشرررر  حررردلث أب  رع  وألاررر  يف مصرررطل، علررر؛
واحداٌّ هو   ا  "اإلملاع إىل معرفة ألوء الروالة وتقييد العراع  ب حقرق العريد أمحرد 

 .1970لقر رنة 
وقررررد كحررررن عيرررراض أا ال  ُررررم يف عصررررره حللقهررررا ال ويررررري وال عرررراد  وشرررراع فيهررررا       

ال حرلرر  وملاع ال صررحي ٌّ ف رراا موضرروع "مشررارا األنرروار: حتقيررق نصررو  "املوارر " 
يحني"  وموضروع "إ رراء املعلر؛" شرر  لصرحي، معرل؛ٌّ ال شر  عرن أررراره و"الصح

وبياا غامضه وُمشر له  وتقييرد ُمبهرره وُمهرلره  وال نبيره علرل مرا وقر  فيره مرن اخر 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  لوقررروه عنرررد   ابررره"اإلملاع" املخطوارررار وأرررراليم ال عامررر  معهررراٌّ فررر ي
ال   أل ه يف علوب احلردلث  ومرا ورد فيره مرن ألروء تُ يرد يف ضرب  النصرو  وحتقيرق 

 املخطواار.
  

 اثنيا: ألوء عل؛ احلدلث قب  عياض
  

إملا  اا القرعا قد ت  لت عنالة   حب ظره ولريان هٌّ فر ا   تعراىل هيار  جهرود          
ّكة العلرررراة" حرررراروا القواعرررد الررر  علرررراة 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 انت قواعرده؛ الر  رراروا عليهرا ألر،ا القواعرد ل إلبرار 

العلرررراة يف أ ثرررر ال نررروا النقليرررة  وإا أعررررض ال رررار يا وأعالهرررا وأدقاهرررا )...( وقلاررردضه؛ 
  ثرٌي من الناس  وحتامضْوها بوري عل؛ وك برضيالنة.  –يف ه ه العصور امل  خرة  –عنها 
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وقلاررررده؛ فيهررررا العلررررراة يف أ ثررررر ال نرررروا النقليررررة  فقلاررررده؛ علررررراة اللوررررة  وعلررررراة        
العلر؛ عنرد إرادة ال وإليرق مرن  األد   وعلراة 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:      
هرر( لراحم   ا "احملرردر ال الر  بررني  360الرامهرمري ) احلعرن بررن عبرد الرررمحن – 1

 اعي"  ولُعد أوء من لن  يف ه ا ال ن.الرو  والو 
هرر(  وقرد لرنا    ابنْي"معرفرة علروب  405احلا ؛ النيعرابور  ) حمررد برن عبرد    – 2

 احلدلث"و"  ا  احلل ".
هررر(  وقررد عررر  علررل   ررا  احلررا ؛  430أبررو نعررْي؛ األلرر هاي) أمحررد بررن عبررد    – 3

 ُمع خرجاً.
هرررر(  لرررن    رررا  يف ألررروء احلررردلث  463اخلطيرررم البورررداد  ) أمحرررد برررن علررري  – 4

مساه"ال  الررررة يف علرررر؛ الروالررررة"  وعخررررر يف عدا  الروالررررة مساه"ا ررررام  ألخررررالا الررررراو  
 وعدا  العام ".

وجرراة عيرراض ليضرر    ررا  "اإلملرراع"  بعررد أا اُلررم منرره أا لصررره عنال رره "إىل         
 أنواعهرررا عنرررد أهررر  ختلررريص فصررروء يف معرفرررة الضرررب   وتقييرررد العرررراع والروالرررة وتبيني

ال حصرررري  والدرالررررة". فصررررره عيرررراض عنال رررره لل رررر لي  يف هرررر ا املوضرررروع ألوء مرررررة يف 
املور . وقاء خماابا را لضه:"و  لضعنتل أحٌد  ل ص  ال   رغب ضره  ررا ،رم  وك وق رُت 
فيه علل تصرني  ،رد فيره الراغرم مرا رغلرم  ف جب ُرد إىل بيراا مرا رغبرتض مرن فصروله  

 [.43لد ن  اً غرلبة من مقدمار عل؛ األإلر وألوله" ] وأعُت يف مل
ّل رار املشرارقة         وكحن حمقق "اإلملاع" العيد أمحد لقر أنه أ  مواد   ابه من م

وك ررررريرا مررررن   ا "احملرررردر ال الرررر  للرامهرمرررري   ومعرفررررة علرررروب احلرررردلث للحررررا ؛  
ا  العرررر "  وغريمهرررا مرررن  و"ال  الرررة يف قررروانني الروالرررة" و"ا ام  ألخرررالا الرررراو  وعد

  رم اخلطيررم البورداد . وقررد مل رر القالرري عيراض يف   ابه"الوُنيررة" ) وقرد ترررج؛ فيرره 
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ملا ررة شرريخ هرررن أخرر  عرررنه؛ روالررة أو إجرررا ة( أنرره روى تلرررد ال  ررم وغريهرررا مررن   رررم 
 [. 22املشارقة يف علوب احلدلث ] 

النراس خخر وا العلر؛ مرن  ومن املعروه أنه مرن مطرال  القررا الرابر  الهرر   بردأ        
  وأحررررلا علررررراة احلرررردلث -بعررررد أا  ررررانوا خخ ونرررره مررررن أفررررواه الرجرررراء  –الصررررُح  

بضرورة وض  قواعد تعاعد علل قراةة تلد الصح  وضربطها  وحماولرة الوقروه علرل 
ّل وها.   الوجوه ال  لرتضيها لا م

األوىلٌّ فقرد تقرررر   وإملا  اا اخلاله يف ش ا   ابة احلدلث قا را خالء العهرود       
  ابة احلدلث  إلأراع. 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  قرررارئ هررر ه املخطوارررار يف 

لل،ض عليه ب حقيق النصو    ررا أرررل ألرولا علرراة احلردلث  وتقرررر قلم ما الطُ 
 اليوب يف أعراء املع شرقني واملع عربني علل العواة.

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

 قراةة املخطواار وضبطها وتصحيحها.
  

 اثلثا: الوقوه علل خ  الراو  فق  :
  

حدد القاضي عياض وجوه أخ  احلدلث النبو  يف مثانية أنواعٌّ هبرا ت حقرق اررا        
 حتر  املعرفة  لعنة.

 أولا: العراع من ل ن الشيخ  حني ُُيلي  أو ُُيدر من ح ظه أو لضقرأ من   ابه.
 اثنيها: القراةة علل الشيخ  أو اكر راع إليه  وقد ت وا القراةة من   ا  أو ح ن.

ناولررة ومللررد حررني ل نرراوء الطالررم ُنعررخًة مصررحاحة  رر  الشرريخ  أو ُ ُ تبررت 
ُ
اثلثهررا: امل

عنها ف قرضراها  أو ختيه الطالم بنعخة لحيحة مرن روالرة الشريخ  أو  رية مرن حردلث 
 [. 79قق أيعضه وُ،ييه له ]  فيق  عليه الشيُخ ولعرفه وُيُ 
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 رابعها: ال  ابة  مللد أا الشيخ إملا   م شيئا من حدلثه للطالم فقد حضداإلضه.
 خامعها: اإلجا ة  وهي اإلملا 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 الوقرروه علررل   ررا   رر  حُمرردر مشررهور لُعررره خط رره وُلصررححه  
ررر ض منررره  أو لضقليضرررُه  ول رررن   لعرررر  منررره   ابضررره فيقررراء: وجررردُر  ررر   وإا   لرضْلقضرررُه وك مسضل

 [. 117 – 116فالا  و  بُت يف   ا  فالا  طه ]  
ّلر   أ مصرطل، ولجرادضة )  –بعرد عيراض  -الرق عليره علرراة احلردلث فرا ُوجرد  ر  امل

رر ض مررن لررحي ةٌّ أ  مررا ُعثلررر  رردض(. والولجررادُة مررا ُأخل ب عررر الررواو  مصرردر مولررد ل عرر  وضجض
عليرره مررن غررري مسرراع وك إجررا ة وك مناولررةٌّ أ  الوقرروه علررل خرر  الررراو  فقرر   علررل 

 حد تعبري عياض.
  

ّخضُ  ما   فيها  أب ك؟فه  تُع ضرضُد الولجادُة  وُل
  

لقررروء عيررراض:"اخ ل  ا ررررة احلررردلث وال قررره واأللررروء يف العرررر  يرررا ُوجرررد مرررن          
ُحضقاررق إلمراب  أو ألرر و مرن ألرروء إللقضرةو   مرر  ات راقه؛ علررل منر  النقرر  

احلردلث  خلر  امل
والروالررة برره: فرعظرر؛ احملرردإلني وال قهرراة مررن املال يررة وغررريه؛ ك لررروا العررر  برره  وُح رريض 

 [. 120شافعي جواُ  العر  به  وقالت به اا  ة من نُظاار ألحابه"]  عن ال
وإملا  رراا تقييررد احلرردلث قررد أقرترره أحادلررث نبولررة  ثرررية  ووقرر  عليرره اإلأرراع مررن        

ّخرررُ  مرررن  أيررر  أ ررررة العلررر؛  وإملا  انرررت  ررراكر الثقافرررة اإلررررالمية العربيرررة ألررربحت ُت
جرررادارٌّ ومللرررد الص رررُح  أ  املخطوارررارٌّ ف نررره  ررراا مرررن ال ررردض الول ل ضررررور  أا تُع ضرض

ل ع  ر شروط الروالة  را  انت مقرررة يف العرابق. و ير  لن شرر العلر؛  ول داولره النراس 
يف  من عياض دو أا لع ندوا إىل ال  ابة؟ واحلراء يف  مانره  ررا لقوء:"داعيرة لل  ابرة 

[. وه ررر ا 149كن شررار الطرررُرا واررروء األررررانيد  وقلرررة احل رررن  و رررالء األفهررراب"]  
أماب تشعم األرانيد واولا  وضع  ال ا رة والقرُية  واتعاع  اكر املعرفةٌّ ألب، 
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االم العل؛ ٌمطالضباً ب حقيق النصو   وختر،ها وضربطها علرل وجره لُرقضرالهُبرا مرن األلر  
 ال   ُ  بْت به أوء مرة. 

  
 رابعا: حتقيق النص واملقابلة بني نعها:

  
وهر  مرررن ال حقيرررق العلرررري للرخطررروط اليررروب هرررو أا نُقررردب قرررراةة إا الرررده ا ررر        

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

 والن ظار"؟
  

ُحدالر إك ي        
ا ح لظره مرن قلبره  أو قيارده يف   ابره  تقرر" أنه ك ،م أا ُُيدالر امل

ولانه يف خيان هٌّ في وا لْونُه  صْونه يف قلبه  حري ك لدخلُره رلْرم وك شرد يف أنره 
  را مسلعه".

   
          

رررر ض إىل   ررررا   ُلشرررررتط أك لرررررة  يف حررررره منرررره  وك يف ضررررب   لرررررة. وإا    وإملا رضجض
ُررري لررره اكع رررراُد علرررل مللرررد شررردا يف أمانرررة لررراحبه  أو أحرررلا ب ويرررري يف  عباراترررهٌّ   ،ض

ال  رررررا  "إمل ال ررررر   رعررررروا أا ك ُيررررردر إكا يرررررا حضقارررررقا  وإملا ارة  يف شرررررية فقرررررد 
اض  حرردارا يررا لررن ُُيقالررْق أنرره مررن قرروء النررم لررلل   عليرره ورررل؛  وُ شررل أا ل رروا ُموررريال

أ ررر    فيررردخ  يف وعيرررد مرررن حررردار عنررره  ل ررر    ولرررار حدلثررره  لظرررن  والظرررن
 [. 135احلدلث"]  

وجند اإلماب مالد ك خخر  احلردلث هرن حتردار مرن الُ  ُرم  وك ُيض رن حدلثاره          
 [. 136ولقوء: أخاه أا لُيادض يف   به  للي ] 
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املبررردأ األوء يف حتقيرررق الرررنص هرررو احلرررر  علرررل توإليقررره وال شررردد يف تصرررحيحه           
يررق ال قييررد والضررب  والعررراع ومضررن رررها ض يف مللررد ولر ه الوالررة عقررد عيرراض   "يف حتق

 [. 141وشداد"  وأ اد فيه أا"ال حقيق اكا ُُيدالرض العا  أحداً إك يا حقاقض"] 
وأوء خطوة يف ال حقيق قدُياً وحدلثاً هري أر  األلروء املخطوارة واملقابلرة بينهرا.       

ررد املخطرروط إكا"إملا لررحاْت املع ارضررة  أللرروء واملقابلررة ب  ررا  وعنررد عيرراض ك لُع رض
 [.  141الشيخ"] 

فقد ُرو ض عن  لد بن اثبت أنره قاء:" نرُت أ  رُم الروحيض عنرد ررروء   لرلل         
ررقضٌ     عليرره ورررل؛  وهررو ُُيلرري علرريا  فرر ملا فرغررُت قرراء: اقرررْأه  فرر ضقرْرضأُُه  فرر ملا  رراا فيرره رض

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

 [. 142أ  أهن؛  انوا ل عارضونه ُمشافهًة ]  –يف قلوهب؛ 
؟          ؟ قلرُت: نعر؛. قراء: قابْلرتض وُرو ض عن هشاب بن ُعروة  قاء: قاء يل أب أ ض رضْبرتض

ُم وك لُعررارُض قلررت: ك. قرراء:   ت  ُررْم. ونُقرر  عررن األو اعرري قولرره: مثضررُ  الرر   ل  ُرر
 [. 160مث  ال   لدخ  إىل اخلالة وك لع نهي"] 

رررررخض ال  ررررراُ  و  لُعرررررارضْض    ُنعرررررخ و  لُعرررررارضضٌّ خرررررر ض         وقررررراء األخ رررررش:"إملا ُنعل
(. وعلرل أ او  فاملقابلرة ضررورة علريرةٌّ إمل ك برد مرن الوقروه علرل اخر اله 3أعهريااً)

 الروااير حبعم تعدد النعخ واخ الفها.
واحملقالق اليوب  ررا  راا  ألمرل ،رر  نعرخ املخطوارة ولُرتبهرا مرن حيرث أمهيُ هرا.        

ُ  بينها عند املقابلة  ومن البداهة أا ل روا أرراس امل اضرلة ٌبرٌ  مرن ابيع هرا    لُ اضل
 وأمهي ها  لقياس إىل غريها.

و ومقابلرررررة النعرررررخ  أللررررر  هررررري مرت ررررري ال حقيرررررق عنرررررد القاضررررري عيررررراض  فهررررر         
لقوء:"وأما مقابلة النعخة  ل  العراع ومعارض ه بهٌّ فُر رضعضيرانضرٌة ك بردا منهرا. وك ُير  
قاررررقض ووضإللررررقض ض يقابل هررررا  رررريال الروالررررة مررررا   لُقابررررْ   لرررر  شرررريخه أو نعررررخةو حتض

للرعررررل؛ الناقل
 ألل   وت وا مقبل ه ل لد م  الثقة امل موا ما لُنظرر فيرهٌّ فر ملا جرار حرْرٌه ُمشر ٌ  

 [. 159 – 158ظر معه حي ُُيقالق مللد"]  ن
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واملقابلة بنعخة الشيخ إما أا ت وا يحضره  أو م  شخص عخر  أو أك ت روا        
 املقابلة م  أحد غري ن عه  علل حد تعبري عياض.

وظرررروه املقابلرررة خت لررر   خررر اله األ مررراا واألشرررخا   وك شرررد أا مرحلرررة          
ورررويل ، رررا  العرررا  اإلررررالميٌّ مرررن القررررا العرررادس  واحلررررو  ال

ُ
صرررليبية قا ررررة  واملرررد امل

العوامرر  الرر  ررر حوء دوا احلصرروء علررل النعررخ  وررريهد الباحررث ن عرره لُقابرر  بوررري 
األل ٌّ إمل   ل ر ن منه. وم  مررور الوقرت ا داد اكارئنراا إىل املعارضرة مر  الرن ل. 

 فراملا علل الباحث أا ل ع ؟ 
 ض نعخ ضه من األل  بن عه حرفاً حرفراً حري ل روا علرل إلقرة لقوء عياض:"فلُيقاب       

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

 [. 160 – 159ل"] ال  ر ل هُم  والقلم لعهو  والنظر لضيلُغ  والقل؛ لطو
وهنا ُُيدد عياض ارلقرة املقابلرة حرفرا حرفرا  ولردعو إىل اكع رراد علرل الرن ل            

 ليرررا  وال عرررل،  لشرررد فررريرن لثرررق بررره   ررررا لشررردا فيررررا خطرررت لرررداهٌّ ألا اإلنعررراا 
 تعرتله عوارض النعياا والعهو وروة النظر وعفة ال صحي .

  
 خامعا: حتدلد النعخة األب:

  
إملا  انت املقابلة تق ضي الوقوه عنرد اخر اله الررواايرٌّ فر ا عياضرا عقرد            

لررر"ضب  اخرر اله الررروااير والعررر  يف مللررد"  وأ ررد فيرره ضرررورة إتقرراا مللررد الضررب   
ومعرف ه ومتيييه  وإك اخ لطت الروااير  ووق  اكضرطرا  يف النعرخ  واالرم القاضري 

ار واخ الفرار الررروااير تقييررُد مللررد يف أوء دفرررته الباحرثض أكا"لُرْو ضرر  عنررد  ثرررة العالمرر
أو علرل ظهرر جي رره أو عخرره  وال عرلرر  ب ر  عالمررة ملرن هرر هٌّ لرئال لضنعررل وضر  تلررد 
العالمار م  اوء اليمن و لَبض العن واخ الء ال  رٌّ ف خ ل  عليه روال ه  وُ ُ ش ل  

 [. 192عليه ضبطُه"] 
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ررُ  نعررخًة ف مرراب تعرردد النعررخ لنبورري أا لرر ؛            ترتيُبهررا  وخُت ررار واحرردة منهرراٌّ تُر اخض
ألررررلية وُعررررردة  وقررررد الررررطل، علررررل تعررررري ها  لنعررررخة األب  ولعرررر  عيرررراض أوء مررررن 

 ار عر  ه ا املصطل،.
فحرررني ختررر ل  الرررروااير  لنبوررري للباحرررث أا ل خررر  نعرررخة ألرررال لطررررئن إليررره          

األب علل روالة خم صرة      ولُطلضق علل ه ا األل  مصطل، األب. قاء:وأوىل"أا ل وا
ما  انت من  ايدة األخرى ُأحلقْت  أو من نقص أُعل؛ عليها  أو من خاله ُخرال  يف 
احلواشرري  وأُْعلضرر؛ض علررل مللررد  لارره بعالمررة لرراحبه مررن امسرره أو حررره منرره لالخ صررار ك 

ُلحضقضرُة  
ر علل أا ت روا الروالرة امل حلرررةٌّ ريرا م   ثرة اخلاله والعالمار  وإا اقُ صل

 [. 189فقد عر  ب لد  ثرٌي من األشياه وأه  الضب "]  
ردض ألرال          ّلر . وبعرد أا تُع ضرض واألل  يف النعخة األب أا ت وا أقر  إىل رو  امل

ومرررا نقرررص ُ ضرررراُ  يف احلاشررررية قصرررد ال وإليرررق وال صررررحي،  يف ال حقيرررقٌّ مرررا  لرررد عليهررررا 
 وتوض  رموٌ  كخ صار النعخ  وهو ما لُعره اليوب هبوامش ال حقيق.

  
 رادرا: تصحي، اخلط  وليانة النص:

  
عندما ،د احملقق خط  يف نعخ ه  ك لنبوي لره أا لُبرادر إىل تصرحيحه قبر  أا          

قرررد كحرررن القاضررري عيررراض أا أ ثرررر األشرررياه ُيرتمررروا ل برررنيا لررره وجررره الصررروا  فيررره. و 
النص  ولنقلوا الروالة" را ولرلت إلريه؛ ومسعوهرا  وك لُوريوهنرا يف   ربه؛)...(  ل رن 
أهررر  املعرفرررة مرررنه؛ لُنباهررروا علرررل خطئهرررا عنرررد العرررراع والقرررراةة ويف حواشررري ال  رررم  

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

ووجرررد عيررراض  هل
الوْقشرررريا "ف نه ل ثرررررة مطالعاترررره وت نانرررره   رررراا يف األد  واللوررررة وأخبررررار النرررراس وأمسرررراة 
رررض علررل اإللررال   ثررريا  وريررا نبارره  الرجرراء وأنعرراهب؛  وإلقررو  فهررره  وحرردة ملهنررهٌّ جضعض

ررض لره عل ل وجه الصوا   ل نه ريا وهل؛ وغضلل  يف أشياة مرن مللرد  وحتضض ار؛ض فيهرا يرا ظضهض
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أو يررا رعه يف حرردلث عخررر  وريررا  رراا الرر   ألررلحه لرروا ً  وريررا غاللرر  فيرره وألررل، 
 [.  186الصوا ض  خلط "] 

ص هرررر ه ا ضعرررررارة علررررل اإللررررال   لرررردعو إىل"محالرررررة             وعيرررراض حررررني لُرررررخال
لرررررررال )...( لرررررررئال ،ُعرررررررر علرررررررل مللرررررررد مرررررررن ك ُُيعرررررررن  ول عرررررررلا  عليررررررره مرررررررن ك اإل

 [. 186لضعل؛"] 
فالل ن قرد ُُيرراه في ورري معنراه  وقرد ُلصرا   ل صرحي  في ورريا بعربم الرنراْق            

رر   برره القررارئ  وأمرراب أمثرراء  وقررد لرردخ  يف الررنص مررا لرريل منرره  وقررد لررنقص منرره مررا لضل
دوا ال حضق رررق مرررن الرررنص دعرررا القاضررري عيررراض أهررر  العلررر؛ إىل هررر ه العوا رررق الررر  حتررروء 

ضرورة ال نبيه علرل اخلطر  عنرد العرراع والقرراةة يف حواشري ال  رم  ومللرد حرلرا منره 
علل رالمة النص وليان ه. وقد حداد عياض الطرلقة العليرة لألشياه يف ال صحي،  

 ورمسها يف اخلطوار اآلتية:
 ر الل ن عند العراع  را وق  " لُ                        -
 ولُنباه عليه.                      -
ولُ  ر وجه لروابه إمرا مرن جهرة العربيرة أو النقر  أو وروده  ر لد يف حردلث          -

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

 أوىل...
ُورياضُة لوا ً يف أحادلث أخرى )...(  اله إملا  راا إمنرا         -

أْا ترد تلد الل ظُة امل
 [.187 – 186أللحها حب ؛ علره  ومق ضل  الب العر "] 

  
 رابعا: نْقٌ  احلره وش ُله :

  
  ي  لقرأ احملقق الل ن علل الصوا ؟          

This file was downloaded from QuranicThought.com



[. وقرررد 149والشررر   فهرررو م عرررنيا فيررررا ُلْشررر ل  ولضشررر به"] لقررروء عياض:"وأمرررا الرررنق  
هرررررر( إىل أا"الرررررنق  كبرررررد منررررره  وك حاجرررررة إىل الشررررر   مررررر  360ملهرررررم الرامهرمررررري )

 (.4وقاء عخروا: األوىل أا ُلش ض  ا ري " )  اإلش اء 
ررر يف          ورأى عيرراض مررن الناحيررة الرتبولررة أا ُلْشرر ض ض ا ريرر   فاملب رردئ وغررري امل بحال

العلرر؛  ك ُُييالررُي مررا ُأُ ْشرر ل ض هررا ك ُلشرر ل   وقررد لقرر  النررياع علررل ل ظررة بررني الرررواة فيبقررل 
 [. 150م حريا ] 

فالل ظة ختر  إىل النور عندما تُنقضُ  وُتش ضُ   وقد راا عياض أمثلة يف اخلاله         
 [. 150بني العلراة  اا رببها اخ الفه؛ يف اإلعرا ] 

نرا إىل ضررورة ضررب  األعرالب  وقراء:"أوىل األشررياة  لضرب  أمسراة النرراسٌّ ونبارهض ه         
ألنرررررررره ك لدخلرررررررره القيرررررررراس  وك قبلرررررررره شررررررررية لرررررررردء عليرررررررره  وك بعررررررررده شررررررررية لرررررررردء 

[. وُُيثرررر  لرررر لد  ب احلرررروراة )  حلرررراة والررررراة(  وأب ا ررررو اة) )  رررري؛ 154عليرررره"] 
 [. 156ن عبد   الرابعي] واليا (ٌّ فاألوء هو ربيعة بن شيباا  والثاي هو أوس ب

  
ْش للة؟

ُ
 اثمنا: ف ي  ُتضبضُ  ه ه احلروه امل

  
رُة  لرنق   لردعو عيراض إىل ضرب  احلرروه املهرلرة             ُعهضرض

 را تُعرضُه احلرروه امل
 لبياا إمهالا.  ي  مللد؟

شرر   ُم رررداً يف حاشررية ال  ررا            
ُ
،"أا لرُررر؛ مللررد احلرررهض امل قُبالررةض علررل املصررحال

احلره إبمهاله أو نقطه أو ضبطهٌّ ليضع 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 ريرا م  دقرة ال  را  
وضرريق األرررطار  فريت رر  إبفررراده اإلشرر اء. و رررا  مررره بررنق  مررا لُررنق  للبيرراا   رر لد 

هررر   عرر  عالمررة اإلمهرراء حت رره  فيهعرر  حتررت احلرراة حرراًة لرروريًة )...(  مررره ب 
ُ
بيررني امل

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

فرررر ملا  انررررت امللحقررررار ملررررا رررررق  يف األلرررروء توضرررر  يف احلواشرررري علررررل الصررررورة الرررر  
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ر، جانبراً مرن جوانرم الرنصٌّ  ر ا حدده ُحقق إا أراد أا لوضال
ا عياض  فراملا ل ع  امل
 لشر   لرًة أو لُنباه علل خط ؟

لقرروء عياض:"وأمررا مررا ُل  ضررُم يف الط رررضرل واحلواشرري مررن تنبيرره  أو ت عررري  أو اخرر اله  
لر   وك ضب   فال ،م أا ُ ضرا ض إليه  ف اا مللرد لُردخ  الر اُ ْبل  وُُي ضعضرٌم مرن األ

 [. 164ُ راُ  إك ملا هو من ن ل األل "] 
فهو ك لُرلد يف ه ه األحواء أا لوضض ض خ   خترلج  حي ك ُُيعضمض من األل           

 وإمنا لوض  خ   ال خرلج ملا هو من األل  ن عه.
ولعررر  هرررر ا مررررا حرررردا  حملققررررني يف العصرررر احلرررردلث أا لضررررعوا هامشررررنْي أحرررردمها         

ررر، الرررنص. وك شرررد أا وضررر  لل رررق  والثررراي ل ررر  مرررا مرررن شررر نه أا لُوضال رقابلرررة واللاحض
 الوامش يف األر   قد أعطل للباحث ال ح ؛ يف معاحة امل  و .

 ه ا إملا حدضرض نقٌص يف املنت  ف ي  إملا وقعْت فيه  ايدٌة؟
  

ْحُو:
ض
 ةرعا: الضاْرُ  واحلاد  والشاق  وامل

  
نارررُخ و اد يف   اب رره شرريئا  فرر ا اليا ررد ك ُُيحررل وك ُلْضرررضُ  عليرره  وك إملا غللرر ض ال       

رررُ   لعررر اني. وشررريوه احلررردلث  رررُل  أو ُلْ شض " لض رهررروا – ررررا لقررروء عيررراض   –لُْطرض
ررُر منرره قررد لصرر،   رررض شرريةٌّ ألا مررا لُبشض حضررورض العرر ني يف  لررل العررراع  حرري ك لُبشض

ررض وُحردا  من روالة أخرى. وقد ُلعرُ  ال  اُ  مرة أخرى علل شريخ عخرر ل روا مرا ُبشل
 [. 170من روالة ه ا لحيحاً يف روالة اآلخرٌّ فُيح اُ  إىل إحلاقه بعد أا بضشضرضه"] 

فاإلبقرراة علررل الررنص مقررروةاً لُعطرري للررنص قير ضرره عنررد املقابلررة. وعقررد القاضرري   "يف  
 منها:ال صحي، وال ررلر وال ضبيم"ٌّ وض  فيه  روعة قواعد ال صحي، 

أا ل  ررم القارئ"لرر،" علررل احلررره لُيعرررضه أنرره لررحي، معررً                        -
 وروالًة.

"فرررر ا  رررراا الل ررررن غررررري لررررحي، يف اللعرررراا: إمررررا يف إعرابرررره أو بيانلرررره  أو فيرررره          -
ض مرن  اخ الء من تصحي  أو تويري  أو نرضقضصضرْت  لررة مرن ا رلرة أخلارت يعر   أو بُررتل
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ك لضر ل؛  إك بره: إمرا ل قصرري يف ح رن راولره  أو لالخ صرار )...( أو ب قررد  احلردلث مرا 
 [. 166أو  خري قرضلضمض م هومضه  ونرضثرضرض منظومضه"] 

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

ُ  لبْت يد ا  وُحرالفْت حاُؤها لُي رضا بينها وبني ما ل،ا ل ظاً ومعً )...(  وُ  م عليه 
 [. 167 – 166ه ا عالمًة علل مرضه  ولئال لُرة  يف لحة روال ه ] 

    
وضرررررررر ض  إا   

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

وجند عياضا لدعو مرة أخرى أك ل هارر أحٌد علل إلال  املخطروط بورري علر؛         
فقررد لصررب، عررني اخلطرر  مررا ألررلحه. ولُ هرر؛ هررا ررربق لوجررم احرررتاب روالررة املخطرروط  
ولُلريب أهرر  ال حقيررق  ل صررحي،  وال ضرربيم وال رررلر حرري ُُيررافن الررنص علررل ألررال ه 

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

 عاشرا: ال خرلج واإلحلاا للنقص ) احلواشي(:
   

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

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

لاعدا إىل حتت العطر ال   فوقره    لنعطر  إىل جهرة ال خررلج يف احلاشرية انعطافرا 
ُلشري إليه    لبردأ يف احلاشرية  للاحضرقٌّ مقرابال للخر  املنعطر  برني العرطرلن  ول روا 
   اهبا لاعداً إىل أعلل الورقة  حي لن هري اللاحضرق يف ررطر هنرا  أو ررطرْلن أو أ ثرر
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علل مقداره  ول  م عخره )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 بعد شرية لعربقه  
رررق أو امللحرررقٌّ أا لُوضررر  يف الرررا مش  مرررا ُُي رررن والقاعررردة امل بعرررة اليررروب يف وضررر  اللحض

ررق  ل  ررا  بعررد ال ررراا منرره  ورأى عيرراض" أا ت هرره  إحلاقُرره  إملا  رراا ُي رلرره  وأك لُلحض
ال  ابة يف احلاشية مرن أرر   الورقرة إىل أعالهراٌّ لرئال ،رد بعرده نقصراً وإررقااا عخرر  
فررررر ْا  نرررررا   بنرررررا األوء ٌ ك إىل أرررررر   وجررررردٌ احلاشرررررية بررررره مرررررألى  فلررررر؛ جنرررررد حيرررررث 

  [.163خنرجه"] 
  

ورأى      
أا ل ررروا ال خررررلج أبررردا إىل جهرررة اليرنيٌّألنرررد إا خراجرررتض إىل جهرررة الشرررراء  ريرررا 

 [. 163وجدرض يف العطر ن عه ختر،اً عخر  فال ُُي ن إخراجه أمامه]  
ووجررد عيرراض أا الرامهرمررو    ومررن وافقرره مررن أهرر  املشرررا   ررانوا ل  برروا "يف          

من األب ليدء علل ان ظراب ال رالب"  فررفر عيراض هر ا عخر اللحق ال لرة امل صلة به 
اكخ يرار خوفررا مررن وقروع إشرر اء جدلررد  ورأى أا الصروا  هررو أا ل حقررق ال صررحي، 

 [. 163 - 162عند عخر متاب اللاحضق]  
  

 احلاد  عشر: ف ي  لق  ال نبيه علل اليايدة دوا ارل للر  و ؟
  

ل لررررررررررة املضررررررررررو  عليهرررررررررا  أ ثرررررررررر الضرررررررررابطني أا لوضررررررررر  خررررررررر   ررررررررر ل           -
 فيحدر"الضر  والشق".

ومنه؛ من ك  ل  اخل   ل لرة ولُرْثبل ه فوقها  ل نه لعط  اره اخل  علرل         -
ُْبطض  وعخره ليرييه من غريه.

 أوء امل
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ومررررنه؛ مررررن ُُيضرررروالُا علررررل ال ررررالب املضرررررو  عليرررره بنصرررر  دا رررررة                        -
 و  لد يف عخره.

يض بوض  دا رة لورية علل أوء ال الب وعخره  و  هنا ترمي إىل الص ر         -
وريا اْ ُ  ل

 خللو  موض  ال الب منها.
إملا  ررراا اليا رررد ال ثرررري  ُ  رررم عليررره"ك" يف أولررره و"إىل" يف عخرررره. وقرررد ُل   رررل         -

 يث  ه ا بعالمة من إلبُ ت له فق   أو إبإلبار"ك" و"إىل" فق .
رُه أوىل. وإملا ت ررار احلرره  وأما        - مرا هرو خطر  حمرٌر فرال حولق ال راب عليره أو حض  

وأُرلرد الضررُ  علرل أحرردمها  وجرد القاضري مرن لُبقرري علرل األوء  ولُبطر  الثراي  ومررن 
 لُبقي علل أجودمها لورًة  ل نه اخ ار أا لنظر إىل موق  احلره يف العطر.

 ُلضررر  علررل الثرراي لررئال لُطرررل أوء فرر ا ت رررر احلررره يف أوء العررطر مرررتنْي         -
 العطر.

وإا ت ررار يف عخرر رررطر وأوء الر   بعرده  ُلضرررُ  علرل األوء الر   يف عخررر         -
 العطر.

وإا وقعرررا أيعرررا يف عخرررر العرررطر  ُلضرررر  علرررل األوء ألضررراٌّ ألا مللرررد مرررن          -
 [.172 – 171رالمة أوا   العطور ]  

  
 ال  رار يف  لر ني؟ اثي عشر:   ماملا لو وق 

  
ررْبُه هرر ا             إملا ت رررر املضرراه أو املضرراه إليرره  و رر لد الصرر ة مرر  املولرروه وشل

فينبورري أك لُ صرر  لنهرررا يف اخلرر   وُلضررر  بعررد علررل امل  رررر مررن مللرردٌّ  رراا أوك أو 
عخرا  فرراعاة ه ا مضطر لل ه؛ وريا أدخ  ال ص  لنهرا  لضر  واكتصاء إشر اك 

. فرراعرراة املعرراي واكح يرراط لررا أوىل مررن مراعرراة حتعررني الصررورة يف اخلررر  ]  وتوق ررا
172 .] 
واملالحن أا القاضي بقدر مرا ُيرر  علرل نقراة املخطروط ووضروحه  نرراه ُيرر          

   لد علل مراعاة املعاي  وما لضرن للقارئ حعن ال ه؛.
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اخلامتة:
  

عيرراض يف  دلررة الررنص القررد  دقررًة وتوإليقرراٌّ إمل أظررن أنررم قرردمت إْلراعررًة مررن إملرراع        
قرررردب هرررر ا العررررا  ألرررروك تُ يررررد يف حتقيررررق النصررررو  بشرررر   أدا  و شرررر  عررررن جترب رررره 

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

اكه ررررداة للقواعررررد الرررر  لُقررررابلوا هبررررا بررررني  ال وا :"لقررررد ررررربق العرررررُ  علررررراةض أور   إىل
النصو  املخ ل ة ل حقيرق الروالرة  والولروء ب لرد النصرو  إىل الدرجرة القصروى مرن 

 (.  5الصحة")
إملا  اا لُراد  ل حقيق العلري للرنص أا لُقردب لرحيحا موإلقرا واضرحا مضربواا          

لررررد حمقرررق اإلملرررراع يف فررر ا عياضرررا  انررررت تلرررد مقالررررده يف اإلملررراع  وقررررد أشرررار إىل مل
املقدمرة  فعضردا مررا جراة يف أبرروا  ال  را   المراً جيررداً لصرل، أا ل رروا أراررا للنشررر. 
ومررا ررراقه د. رمضرراا عبررد ال رروا  مررن جهررود علررراة العربيررة يف ال حقيررق   رراا   ررا  
اإلملاع حاضرا ُُيث  جهود رجاء احلدلث  يف تدولن قواعد حتقيق النصو   ومللرد يف  

 حتقيق الرتار بني القدامل واحملدإلني".  ابه"مناهج 
وإملا أردٌ البحث عن ألالة لراحم "اإلملراع"  فنهرد أنره قرد أفراد مرن جهرود           

املشارقة  وخالة من الرامهرمو   واخلطيم البوداد ٌّ إك أا جهود الور  اإلررالمي 
حرردر العررا   انررت حاضرررة

ُ
يف أبرروا    انررت ماإللررة يف اإلملرراع   رررا أا جتربررة عيرراض امل

 ال  ا   وهي جتربة وارعة وعريقة  ومن تلد ال هربة جند أقواله:
" أما خترلج امللحقار ملا رضقض ض من األلوء  ف حعُن وجوهها مرا ارر رر عليره         -

 – 162العر  عندٌ )...( واخ ار أه  الصرنعة مرن أهر  أفقنرا... ولريل عنرد "] 
163 .] 

" وقرررررررررررررررررد                                                                              -
حررردإلم بعرررر مرررن لقي ررره هرررن لع رررم هبررر ا الشررر ا  أا   رررم احل ررر؛ املع نصرررر     إىل 

ه"]   [. 165أه "بيت املقابلة والنعخ" بقصره برروب منها بعر ما مل ٌر
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عررت لوررريه؛  ولقرروء عررن ضررب  اخرر اله 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  م  وأضربطه؛ لرا  وأقرومه؛ حلروفهرا  وأعانره علرل مللرد مرا  راا عنرده مرن 
األد  وإتقانرره  وأفرُرررُه؛ ببيرراا ُمْشرر ل  أرررانيدها وم وهنررا  وأعانضرره علررل مللررد مررا  رراا 

)...(  ولحب ه للحافن أب عررر برن عبرد الرَبٌّ عخرر أ ررة األنردلل  عنده من األد 
 [. 193 – 192يف احلدلث  وأخ ه عنه  وتقييده عليه و ثرة مطالع ه"] 

 وأقوء يف األخريٌّ          
هرر(  قرد لرارر عرردة يف علر؛ مصرطل،  644إملا  انت مقدمرة ابرن الصرال  )         

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

ّ د حبق قولره  املقابالر ال  أإلب ها احملقق ال بري العيد أمحد لقر يف هوامش اإلملاع  ت
إا   ا  اإلملاع  اا معينا كبن الصال   ومن دار يف فل ره مقدم ره يف علر؛ مصرطل، 

 احلدلث.
  

 هوامش:          
  
لة وتقييد العراع: القاضي عياض  حتقيق: العيد أمحد ( اإلملاع إىل معرفة ألوء الروا1)

] مالحظررة: األرقرراب الررواردة يف  14 – 10] القرراهرة  دار الرررتار [    1ط –لررقر 
املقالررررة بررررني معقرررروفنْي ه رررر ا ]     [  تشررررري إىل أرقرررراب الصرررر حار مررررن هرررر ه الطبعررررة 

 لل  ا [.
هررر(  حتقيررق: أمحررد  774( الباعررث احلثيررث شررر  اخ صررار علرروب احلرردلث: ابررن  ثررري)2)

د.ط ] بررريور  ابعررة دار ال  ررم العلريررة   –(.  6حمرررد شررا ر ) مقدمررة احملقررق   
 د.ر[.

 131( ن عه   3)
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 360( احملرردر ال الرر  بررني الررراو  والررواعي: الرامهرمرري  ) احلعررن بررن عبررد الرررمحن 4)
هرررررر   1391] برررررريور  دار ال  رررررر 1ط –هرررررر(  حتقيرررررق: د. حمررررررد عهرررررا  اخلطيرررررم 

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

  13ب[   1986
  
  
  

شررررعباا  –  رجررررم 1  ع16] ُنشرررررر هرررر ه املقالررررة أوء مرررررة يف  لررررة عررررا  ال  ررررم مج
 [. 26 - 19ب   1995فَبالر  –هر لنالر  1415
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