


															 	 	 		  

 

 

اهليئة االستشارية

أ.د. أمحد شوقي بنبني )املغرب(

ار عواد معروف )العراق( أ.د. بشَّ

أ.د. عبد الستار احللوجي )مرص(

أ.د. عمر بن عبد اهلل املقبل )السعودية(

أ. د. فيصل احلفيان )سوريا(

أ.د. نظام اليعقويب )البحرين(

رئيس التحرير

أ.د.  نجم عبد الرمحن خلف

مدير التحرير

د. أرشف عبد املقصود

مساعد مدير التحرير

ين احلميدي د. نور الدِّ

التدقيق اللغوي

أ. حممد املعرصاين

م   ورجب   1439هـ ُمَحـرَّ
نَة األُولى ـ المجلد األول أكتوبر 2017م ـ مارس 2018مالسَّ



 



نَِّة وُعُلوُمها ُنُصوُص السُّ
طبيعُة المعرفِة وتقاليُدها وُخُصوِصيَُّة العمِل وَطرائُقه

د. فيصل الحفيان

¢
ُيَعدُّ التحقيق ِعلًما إجرائيًّا يتعامل مع النصوص بغضِّ النظر عن موضوعاهتا، أو 
المعارف والعلوم التي تختزهنا، وبعيًدا - أيًضا - عن التقاليد المعرفية التي تحيط هبا، 
التعامل  النصوص ذاهتا، لكنها ذات قيمة عالية يف  بنية  ا يف  تقاليد ال تدخل حقًّ وهي 

المنهجي معها.

إلى  تنتمي  نصوص  تحقيق  عن  ث  نتحدَّ أن  يصحُّ  فهل  كذلك،  األمر  كان  وإذا 
نَّة، على وجه التحديد؟ معرفة، أيَّة معرفة، على وجه اإلطالق، وعن تحقيق علوم السُّ

نَّة وعلومها تخضع لقواعد التحقيق العامة بوصفها نصوًصا، على  ال شك أن السُّ
أن ذلك ال ينفي المقولة التي يتبنَّاها هذا البحث، وخالصُتها أن هذا المجال المعريفَّ 
عي، وقد  نا يف افرتاض مشروعيٍَّة ما لهذا الذي ندَّ ة، مما يؤيِّد حقَّ ذو طبيعٍة وتقاليَد خاصَّ
، لكنها يف اآلن  ال تصل بنا هذه المشروعية إلى حدِّ القول بوجوِد منهِج تحقيٍق خاصٍّ

نفِسه ال تتحرج من القول بخصوصية هذه النصوص من جهة إجراءاهتا التحقيقية.

من تقاليد هذه النصوص شيوع ظاهرة ما ُيعرف من وجهة نظر علم المخطوطات 
بـ»خوارج النَّص« ومن وجهة نظر المحدثين ما يسمى بـ»الطباق« أو القيود المختلفة 
أو  »النسخ«  عند  سيتوقف  البحث  فإن  ولذلك  وإجــازات.  وقــراءات  سماعات  من 

»المخطوطات التي حملت هذه النصوص«.
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نَّة نَّة، وعلوم السُّ السُّ

نَّة هي المأثور من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفعله وصفته وُربَّما سيرته. وعلى الرغم من  السُّ
نَّة والحديث، فيجعلهما مرتادفين، ُمزيًحا جانًبا مسألَة المعنى  ي بين السُّ أن بعضهم ُيَسوِّ
اللُّغويَّ المباشر للفظ »الحديث« المرتبط باللسان أو ما يصدر عنه، ومسألة اتساع إهاب 
نَّة« الذي يمكن أن يستوعب الحديث وغيره من فعل وصفة وسيرة،  المعنى اللفظ »السُّ
فإن بعضهم اآلخر يستند إلى هذه المستندات اللغوية، فُيفرق بينهما تفرقة، لكن تفرقته 
عنده  فالحديث  اللغوي،  باألساس  كامالً  التزاًما  تلتزم  ولم  أيًضا  االصطالح  دخلها 
يتجاوز الكالم إلى الفعل والصفة حركًة كانت أو َسْكنًة، وال يخفى أن الفعل والصفة 
نَّة فنظًرا التساع إهاهبا اللغوي فقد جعلها شاملة  ليسا حديًثا من الوجهة اللغوية، أما السُّ

للحديث بالمعنى العام السالف، إضافة إلى السيرة، أو ما جرى له ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته جميًعا.

من  لتفرقٍة  د  لنُمهِّ والحديث،  نَّة  السُّ بين  التفرقة  مسألة  المسألة،  هذه  عند  وقفنا 
نَّة أو الحديث على الخالف  نوع آخر وثيقة الصلة هبذا البحث، وهي التفرقة بين السُّ

نَّة أو الحديث. السابق، وعلوم السُّ

المتون، متون األحاديث  النبي ملسو هيلع هللا ىلص نفسه، وبعبارة أخرى هي  نَّة هي مأثور  فالسُّ
ما نرى - فصلها عن  ُيمكن - يف  المتون ال  أن هذه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص على  التي رويت عن 
أسانيدها، أي ُطرق الروايات التي وصلت إلينا من خاللها، ذلك أهنا )أي األسانيد( 
داخلة يف نسيج المتون، ُيحكم على المتون بالصحة والحسن والضعف وغيرها من 
تبًعا  متقابلين،  بحكمين  الواحد  المتن  على  حكم  ولربما  عليها.  اعتماًدا  األحكام 

نَّة«. . ولذلك جعلنا من المتن والسند مًعا »السُّ الختالف سند كلٍّ

يه: المتن  نَّة فهي الحركة العلمية التي قامت حول هذا المأثور بِشقَّ ا علوم السُّ أمَّ
والسند.
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نَّة وعلومها طبيعة نصوص السُّ

إلينا عرب نصوص، وهذه   - السابقة  التفرقة  نَّة، وعلومها - بحسب  السُّ وصلت 
النصوص جميًعا تحتاج إلى »تحقيق« بالمفهوم المصطلحي للفظ كما نعرف اليوم، 
فالنوعان سواء يف احتياجهما وقابليتهما للتحقيق، لكننا ال نستطيع أن ُنسوي بينهما من 
جهة درجة التحقيق أو مستواه الذي ينبغي أن ُيبَذل فيه، فالدرجة أو المستوى مرتبطة 

بطبيعة النَّص ووظيفته.

النَّص بالمعنى العام يف جوهره صورة لغوية ُتسمع باألذن أو ُترى بالعين، ومن 
درجة  يف  وأعالها  وأولها  أهمها  لعل  عديدة،  ألسباب  »ثابتة«  تكون  أن  المفرتض 
وكلماته  بحروفه  س  مقدَّ نصٌّ  الديني  النَّص  ألن  لماذا؟  دينيًّا،  ا  نصًّ كونه  الثبات 

وتراكيبه، يتعبَّد به الناُس.

النصوَص  أو  النَّصَّ  وليس   ، المحوريُّ ُل  األوَّ النَّصُّ   : الدينيِّ بالنَّص  والمقصوُد 
التي قامت عليه، فالنَّص الديني األول يف المجال اإلسالمي هو »القرآن الكريم« ذاُته، 
المجال  يف  الديني  والنَّص  القرآن«،  »علوم  ى  ُتسمَّ التي  العلوم  وال  مثاًل،  تفاسيره  ال 
ر له،  ٌل للنَّص األول وُمفسِّ اإلسالمي - أيًضا - هو الحديث النبوي عينُه، إذ هو ُمكمِّ

وليس النَّصَّ البشري الذي قام على النَّصين السابقين وداَر يف فلكهما.

اللغوية:  أيًضا قيمُته يف صورته  ، فهذا  النَّصُّ اإلبداعيُّ الدينيِّ  النَّصِّ  ويقُرب من 
االقرتاب  أو  تغييُره  يجوز  ال  »ثابًتا«  ا  نصًّ يجعله  مما  والرتاكيب،  واأللفاظ  الحروف 
منه؛ ألن أي تغيير مهما كان بسيًطا يجرح أو يخدش عملية اإلبداع ذاهتا ويطعن فيها.

هذا الثبات الذي تتمتع به مثُل هذه النصوص ال يعني نفي قيمة »الثبات« كلية عن 
النصوص األخرى، فالنَّص - كما سلف - من حيث هو نصٌّ يستلزم مبدئيًّا الثبات. 
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التجلِّي  أنه  مثل  من  واإلبداعية،  الدينية  للقيمة  مغايرة  أخرى  ألسباب  فيه،  درجة  أو 
الخاص لفكر صاحبه من جهة، وألن الفصل بين النَّص )اللغة( والنَّص )الفكر( ليس 
ممكنًا، إذ العالقة جدلية بينهما من جهة ثانية، وألن المساءلة، مساءلة صاحب النَّص 

ال بد أن تمرَّ عرب النَّص )اللغوي( من جهة ثالثة.

الرياضية  النصوص  نوع  من  نصوص  يف  الثبات  يف  التقارب  مسألة  وتنكشف 
أعلى  وفحواها،  ودالالهتا  بمقوالهتا  ارتباطها  فإن  ونحوها،  والطبية  والكيميائية 
َبيِّن ال يحتاج إلى  التي تمثَّلْت فيها، وهذا  درجة - بال شك - من القوالب اللغوية 

االستدالل له.

ُمغايرة،  جهٍة  من  وعلومها  نَّة  السُّ عن  تحدثوا  الحديث  علماء  أو  نَّة  السُّ علماء 
ودائرة  الرواية،  دائرة  رئيستين:  دائرتين  يف  ك  تتحرَّ عندهم  الحديث  أو  نَّة  السُّ فعلوم 
الدراية. األولى )الرواية( التي نعتناها بالنَّص األساس أو النَّص األول تقوم على نقل 
ما أضيف إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص قواًل أو فعاًل أو تقريًرا أو صفًة حتى الحركات والسكنات. 
والثانية )الدراية( التي قامت على النَّص األساس أو األول، موضوعها حال الراوي 
والمروي من حيث القبول والرد؛ حال الراوي هو موضوع علم الرجال الذين نقلوا 

نَّة )علم الجرح والتعديل( وحال المروي موضوع علم مصطلح الحديث. السُّ

نَّة باعتبار  وهذا الذي قالوه ال ُيغيِّر من األمر الذي قلنا من الجمع بين نصوص السُّ
ُجزأيها: المتن والسند، فهم فصلوا السند من جهة درسه، ونحن جمعنا السند من جهة 

ا، ُيتعامل معه من جهة التحقيق. المتن من جهة أخرى، هي جهة كونه نصًّ

وال شك أن الدائرة األولى، دائرة الرواية، هي األخطر، سواء يف ذاهتا، أو يف درجة 
التحقيق الذي تحتاجه إذ هي النَّص الديني الخالص، ومن ثم فإن التعامل معها من 
جهة تحقيقها ينبغي أن يكون أكثر دقة وانضباًطا لضمان أداء النَّص كما أراده النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ا الدائرة الثانية فخطرها يأيت من جهٍة أخرى تتضح الحًقا. . أمَّ
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نَّة يف ذاهتا )متنًا وسنًدا(. هذا عن خصوصية نصوص السُّ

نَّة فإنها تتجلَّى من طريق آخر، أو طرق أخرى يمكن  أما عن خصوصية علوم السُّ
تركيُزها إجمااًل يف نقطتين:

أوالهما: أن علم التحقيق الذي نقوم عرب منهجه وأدواته بسرب النصوص جميًعا 
نَّة، سواء يف ذلك علم السند،  ونقِدها أيًّا كان موضوُعها، إنما ولد من رحم علوم السُّ
وعلم المتن، فإلى هذه العلوم يرجع الفضُل يف نشأته، وهذا يعني أصالَته فيها، إذ هو 
أداٌة  فهو  معها،  وانسجاَمه  فيها،  ُرسوَخه  تعنياِن  أصالٌة وشرعيٌة  له، وهي  ابٌن شرعيٌّ 

لتحقيقها من داخلها.

وجهة  من  نسميها  خاصة،  معرفية  تقاليد  بخاصة  نَّة  السُّ لعلوم  أن  وثانيتهما: 
بـ»الطباق«  الحديث  علم  نظر  وجهة  ومن  النَّص«  بـ»خوارج  المخطوطات  علم  نظر 
التقاليد  هذه  أن  صحيح  وغيرها.  والسماعات  واإلجازات  والتملُّكات  الوقفيات  أو 
درجتها  تكون يف  ما  أعلى  بأهنا  ُيماري  أحًدا ال  لكنَّ  نَّة،  السُّ قصًرا على علوم  ليست 

وكثافتها يف هذه العلوم.
***
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التقاليد المعرفية

نَّة، بأن األوعية، أعني المخطوطات،  نَّة، ونصوص علوم السُّ تشرتك نصوص السُّ
أو  الطباق  أو  النَّص  خــوارج  ظاهرة  ملحوًظا  شيوًعا  فيها  شاعت  قد  احتوهتا  التي 
وضبطها  وتوثيقها  وتسلسلها  وقيدها  العلم  حركة  إثبات  إلى  هتدف  التي  القيود، 
وذلك انسجاًما مع تقاليد هذا المجال المعريف الذي يقوم أساًسا على اللقاء والتلقي 
الظاهرة موجودة يف  الرغم من أن هذه  بالنَّص، وعلى  للثقة  واالحتياط من كل وجه 
حيث  وعلومها،  نَّة  السُّ نصوص  يف  وانتشاًرا  حضوًرا  أكثر  فإهنا  األخرى،  النصوص 
الحرص أشد ما يكون على التلقي المباشر قراءًة وسماًعا وإمالًء واستمالًء وإجازًة 
ومعارضًة ومقابلًة. وترتب على ذلك خصوصية أوضح للنَُّسخ )المخطوطات( التي 
حملت هذه النصوص ونقلتها إلينا، وهذا ما يسوغ لنا أن نقف عند قصة النَُّسخ، وقد 
اخرتنا أن نصوغها يف ثنائيات متقابلة لتكون أكثر مباشرة وُقرًبا من الراغب يف معرفة 

قيمة هذه النَُّسخ ومنازلها.

كما  للنَّص  التي  الُمثلى  الصورة  هي  إذ  أعلى،  المبيضة  والُمَبيََّضة:  َدة  الُمَسوَّ ټ 
أراده صاحبه، يستدرك فيه على المسودة استدراكات يف اتجاهات متعددة: الرتتيب، 
دة إلى درجة مخالفتها  والتصحيح، والزيادة، ولربما اتسعت المسافة بينها وبين المسوَّ

حتى َلتكاُد تنَسُخها نسًخا كاماًل.

ټ اإلبرازة األولى وما بعدها: الفارق بين هذا النوع من النَُّسخ وسابقه أن اإلبرازة 
دة، ثم يطرأ عليه بعد ذلك  األولى تكون بعد اكتمال رضا صاحبها عليها، خالًفا للمسوَّ
ح أو يزيد أو ُيضيف أو ُيلحق، إما بيده، وإما بلسانه إذا ما كان ُمملًيا، ويف هذه  أن ُيصحِّ
الحال األخيرة )حال اللسان( قد يكون التغيير أيًّا كانت طبيعته عن استحضار كامل 
أداء  مثاًل  بإرادته  وذلك  قصد،  غير  عن  يكون  وقد  تعديلها،  وقصد  األولى  لإلبرازة 
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المعنى نفسه، لكن اللفظ اختلف.

ولربما انبتَّت الصلة بين اإلبرازة األولى أو اإلبرازات الجديدة وصاحب النَّص 
هذا  صورة  كانت  أيًّا  فيها،  ل  وتدخَّ غيُره،  عليها  قام  ما  إذا  يكون  إنما  وذلك  نفِسه، 
ق، وعليه أن يلجأ إلى مختلِف  التدخل، ويف هذه الحالة فإن األمر يصعب على المحقِّ
الطرق المنهجية التي تجعله ُيميِّز بين النَّص الذي كتبه المؤلِّف األول صاحب اإلبرازة 

األولى، والنَّص كما تجلَّى يف اإلبرازة الجديدة.

بعضها يف  وإدخال  اإلبرازات  بين  التلفيق  إلى  يلجأ  أن  أبًدا  ق  للمحقِّ يجوز  وال 
ا جديًدا مِن اخرتاعه، فيخالف األمانة التي هي ُأولى صفات  بعض حتى ال ُيحِدث نصًّ

ق، ويخرج عن الوظيفة المسندة إليه. المحقِّ

دة ال يعني عدم إمكان الحديث عن المفاضلة بين  واختالُف اإلبرازة من المسوَّ
إذا  الثانية  اإلبرازة  فإن  بالقطع،  دة  المسوَّ على  مة  مقدَّ المبيََّضة  أن  وكما  اإلبــرازات، 
مة على األولى، ويختلف األمر إذا كانت الثانية من غير  كانت من المؤلِّف نفِسه مقدَّ

المؤلِّف، ولم ُيِجْزها صراحًة، إذ يكون التقديُم من حقِّ األولى.

وثمة مزايا أخرى يمكن على أساسها المفاضلة بين اإلبرازات، منها اإلسهاب، 
م على االختصار، إذ هو مظنَّة االكتمال، والتصحيح، إذ هو َأْولى من نقيضه،  فهو مقدَّ

أعني الخطأ والخلل، ومنها توفر النَُّسخ، أو قَِدُمها، أو غير ذلك.

وقد تتعادُل مزايا إبرازتين، ويصعب الربُط بينهما بإشارات يف حواش أو درس، 
عندها يكون من األفضل نشرهما، كالًّ على حدة ليكونا أمام أعين الباحثين.

فالطلبة  تراثنا،  يف  المعروفة  اإلمالء  ظاهرة  اإلبــرازات  د  تعدُّ أسباب  أهم  ولعل 
ُينبِّهوا،  كانوا يكتبون عن أستاذهم، ولربما زادوا من عندهم أو من عند غيرهم ولم 

ق. وكل ذلك مما ُيلقي عبًئا ثقياًل على المحقِّ
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من  االحــرتاز  مع  بداهًة،  الحديثة  على  لة  مفضَّ القديمة  والحديثة:  القديمة  ټ 
جديدة  َنْسخ  عملية  كل  ألن  لماذا؟  منه،  المنقول  األصل  اتحد  إذا  خاصة  التعميم، 
هي فرصٌة لخطأ جديد. أما إذا اختلف األصُل فإن حظًّا من نصيب المفاضلة سيرجع 

ة. حَّ بالتأكيد إلى هذا األصل ودرجته وما توفر فيه من شروط الضبط والصِّ

ټ المكتوبة بقلِم عالٍِم، أو طالِب ِعلٍم ثقٍة من جهة، والمكتوبة بقلِم ناسٍخ: هنا 
ألنه  مة  مقدَّ العالِم  كتابة  أن  ومفاُده  أعلم،  ما  يف  المصادُر  له  تعِرْض  لم  ربَّما  تفضيٌل 
ل  ف مع احرتاز أالَّ يكون ُعِرف بالتدخُّ ف أو ُيحرِّ م فيقرأ خطًأ فُيصحِّ أبعُد من أن يتَوهَّ
يملك  الذي  المحرتُِف  فالناسُخ  فإْن كان كذلك  النَّص: تصحيًحا وزيادًة ونقًصا،  يف 
م، وهنا أيًضا احرتاز أالَّ يكون ناسًخا جاهاًل  القدرَة على أن ينقل األصَل كما هو ُمقدَّ
ر وُيسِقط. ك الضبط من مكانه، وينتقل نظُره فُيكرِّ يقرأ الحروف على غير وجِهها، ويحرِّ

مة إال إذا كانت الناقصة أعلى منها من وجه أو أكثر،  ټ التامة والناقصة: التامة مقدَّ
م عليها. وهذا إذا لم تكن الناقصة هي أصل التامة، أعني إذا ما كانت الناقصة  فإهنا ُتقدَّ
قطًعا،  الناقصة  م  ُنقدِّ الحالة  هذه  يف  التامة،  منها  نقلت  أن  بعد  النقص  عليها  طرأ  قد 
التامة  تكون  بأالَّ  احرتاز   - أيًضا   - وهنا  النَّص،  لنكمل  التامة  من  بقي  بما  ونستعين 

)المستنسخة من الناقصة( قد ُعوِرَضْت أو ُقوبَِلْت على نسخٍة أخرى ذاِت قيمة.

نَّة وعلومها،  ټ وأخيًرا النسخة المَوثَّقة وما دونها: وهنا بيت القصيد لنصوص السُّ
والضابط هو أنه كلما زادت القيود على النسخة ارتقْت منزلُتها؛ ألن ذلك يدل داللة 

أكيدة على تداولها بين أهل العلم واالحتفاء هبا، مما يدعو إلى الثقة هبا.

إن الحديث عن النَُّسخ أوسُع من أن يستوعبه هذا البحث؛ لذا سأكتفي باإلشارات 
السريعة السابقة، ألنتقل إلى الجزئية األخيرة المتعلقة بطرائق العمل.

***
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نَّة وعلومها خصوصية تحقيق السُّ

نَّة وعلومها طبيعة خاصة فإن لتحقيق هذا المجال المعريف  إذا كان لنصوص السُّ
والعلمي خصوصية بالضرورة. وهذه بعُض إشاراٍت:

نَّة نفُسها )سنًدا أو متنًا( تحتاج إلى درجة عالية من التحقيق من جهتين:  ټ السُّ
المتن بحروفه وألفاظه وتراكيبه؛ صورة )لغوية( ونقًطا، وضبًطا،  جهة ضبط   ۞
الكلية  األفكار  تنضبط  بحيث  فقرات(  يف  النَّص  )جعل  تفقير  من  بذلك  يلحق  وما 

والجزئية مع صورها اللغوية وتتساوق معها.

دة يف  ثون أيَّما عناية، وكانت لهم طرائُقهم المتعدِّ وذلك كله مما ُعني به الُمَحدِّ
اَلح )المقدمة 0	( -  ة يف األلفاظ المشكلة، فقد كانوا - كما قال ابن الصَّ ذلك، خاصَّ
يضبطوهنا يف المتن، ثم يكتبوهنا قبالتها يف الحاشية مفردة مضبوطة، وعلل ابن الصالح 
ربما  األسطر  أثناء  يف  ضبطه  وما  التباسها،  من  وأبعد  إبانتها  يف  أبلغ  »ذلك  بأن  ذلك 
األسطر«  وضيق  الخط  دقة  عند  ِسيَّما  ال  وتحته،  فوقه  مما  وشكله  غيره  نقط  داخله 
وربما ضبطوا بالحروف كتابًة، وكما ضبطوا المعجم بالنقط، ضبطوا المهمل بعالمة 

اإلهمال داللًة على عدم اإلعجام، ولهم يف ذلك اصطالحاٌت.

۞ وِجهة التدقيق يف مفردات السند )األسماء( وهو باب واسع فيه مزالق كثيرة، 
َأْولى األلفاظ  أن  المعلوم  الشكل، ومن  النقط، وضبط  بالضبط؛ ضبط  ما يتصل  منه 
بالسياق. وأخطر هذه  القياس، وغير محكومة  إهنا خارجة عن  إذ  بالضبط األسماء؛ 
األلفاظ تلك التي ُعرفت يف الرتاث الحديثي بأفراد األسماء والُكنى واأللقاب. ومنه 
ما يتصل بالتباس األسماء وتداخلها واختالط بعضها ببعض، ولذلك مسارب كثيرة، 
منها ذكر الرجل مرة بكنيته ومرة باسمه، أو ذكره هبما مًعا، فيتوهم َمن ال يدري أهنما 
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رجالن، وهما واحد، ومنها االشرتاك؛ اشرتاك أكثر من رجل، أو حتى رجل وامرأة يف 
اسم واحد، مما يستلزم التمييَز بينهما، ومنها رواية اآلباء عن األبناء، فيظن أن يف السند 
بحرف  األداء  صيغة  استبدال  معه  فيتوهم  بعضهم،  عن  األقران  رواية  ومنها  انقالًبا، 

العطف؛ ألن األصل رواية التلميذ عن شيخه ال عن قرينه...إلخ.

نَّة فإن لها خصوصيتها يف التحقيق بسبب اصطالحاتها الخاصة،  ټ  أما علوم السُّ
وهي اصطالحات دخلت يف بنية علم التحقيق نفسه. وهي منثورة يف كتب هذه العلوم، 
الفهم،  نَّة من معرفتها حتى ال يغفل، أو يسيء  السُّ وال بد لمن يحقق نصوص علوم 

فيقع يف الخطأ. وأضرب على ذلك أمثلة:

۞  تفرقة حروف الكلمة يف الحاشية، وضبطها حرًفا حرًفا.
۞  ضبط الُمهمل بعالمة اإلهمال:

- إما بقلب النقط، أي بجعل نقط الحروف المعجمة تحت الحروف المهملة.

- وإما ببسط النقط تحت السين بدل أن تكون كاألثايف مثل الشين .

- وإما برسم قالمة ظفر فوق الحرف الُمهمل.

ر مماثل للحرف الُمهمل تحته. - وإما برسم حرف مصغَّ

***



135 توثيق وختريج : خصوصيات النَّص احلديثي

خـاتـمـة

ه إلى حالته  ۞ »التحقيق« عملية منهجية تتوجه إلى »النَّص« لتقوم أول ما تقوم بردِّ
األولى التي كان عليها عندما صدر عن صاحبه، لكن هذه العملية ليست على سوية 
واحدة، فهي تعلو يف درجة علميتها ومنهجيتها كما علت درجة النَّص من جهة الثبات 
ْلنا القوَل فيه الذي ال يخلو كما سلف من أن يكون من جهة قدسيته، أو من  التي فصَّ
جهة داللته على اإلبداع اللغوي تحديًدا، وهو ما يجعلنا نؤكد أن العالقة بين درجة 
بالضرورة  النَّصِّ هي عالقٌة طرديٌة تجعُل كلَّ طَرٍف يستلزُم  التحقيق وَثبات  منهجية 

َف اآلخر. الطرَّ

۞ وإن علوَّ درجة منهجية التحقيق يعني علوَّ درجة الجهد الذي ينبغي أن ُيبذل 
حتى يتحقق الغرُض األساُس المتمثُل يف ربط النَّص بصاحبه.

، لكن  النَّصُّ أيًّا كان هذا  النَّص،  التحقيق قواعد عامة حاكمة للتعامل مع  ۞ إن 
النَّص بخصوصية  التعامل مع هذا  النَّصِّ تفرض إجراءاٍت إضافية، تطبع  خصوصية 

تساوق خصوصية النَّص ذاته.

۞ هتدف قواعد التحقيق إلى تأصيل النَّص وتوثيقه وتحريره من عوامل التعرية 
بلى  من  والمكان  الزمان  وآثار  اخ  النُّسَّ أيدي  األيــدي،  يف  ُص  تتلخَّ التي  المختلفة، 
التي كان عليها  ِسيرته األولى  إلى  به  العودة  ورطوبة وأَرَضة وغيِرها، وذلك بفرض 

يوم صدر عن صاحبه.

۞ ثم إنه لما كان النَّصُّ الحديثيُّ له خصوصيُته التي وقفنا عندها كان ال بد من 
طريقة خاصة تتناسب معه يف التوثيق والتحرير والتعليق واإلضاءة والخدمة والكشف.






