املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

قزاءة يف كتاب (وثاقت وقم انىصّ انقزآين مه رسىل اهلل ﷺ إىل أمتً)

قزاءة يف كتاب

قراءة في كتاب
(وثاقة نقل النصّ القرآني من رسول اهلل ﷺ إلى أمته)
أتليف :الدكتور /أ.د .محمد حسن حسن جبل

يعةةدّ الرجةةقع إلةةك الـتةةاج العؾؿةةل السةةابؼ ودراسةةتف
دراسة جا ّدة ،خطقة لفا ركزيتفا وأهؿقتفةا يف الـفةقض
بالعؿةةؾ العؾؿةةل وتطةةقيره ،وآرتؼةةاء بةةف كحةةق فضةةاءات
الؿفؿة
أكثر ريادة وطؿ ًؼا :وذلؽ لؿا ُتتقحف هذه الخطقة
ّ
ـ إدراك لؿقاصـ الؼقة يف هذا الـتاج التل يجب تـؿقتفا
يتقجةةب
و تابعتفةةا ،و ؽةةا ـ الضةةعػ والؼصةةقر التةةل ّ
الخطق إلك تالفقفا :و ـ هـا ارتلى ققع تػسةقر إصةال

سؾسةةؾة ةةـ الؼةةراءات التؼقيؿقةةة لؾؿملػةةات يف ختؾةةػ
فروع الدراسات الؼر كقةةً ،ةال ةـ وراء ذلةؽ امسةفام
يف تسةةؾقط الضةةقء طؾةةك صبقعةةة واقةةع التةةللقػ يف حؼةةقل
الدراسةةات الؼر كقةةة ،وكشةةػ جقاكةةب الؼةةقة والضةةعػ
فقةةف ،وتحديةةد ةةقاصـ الـضةةج والؼصةةقر ،وكةةذلؽ فةةت
العديةةةد ةةةـ أفةةةا البحثقةةةة ،والؿجةةةآت الؿعرفقةةةة
لؾبةاحثقـ والدارسةقـ :طة

()1

بيانات الكتاب:
اسم ااكتام

ةـص الؼةةر
ا وثاقةةة كؼةةؾ الة ّ

ةةـ

رسقل اهلل ﷺ إلك أ تف .ا
اس ااملؤكف أ.د /حؿد حسـ حسـ جبؾ.

نوعااكتا

غقر أكاديؿل (لؾـشر العام).

عددااكصفح ت ( )256صػحة.
اكن شر دار الصحابة ،صـطا ،صر.
سنةااكنشر 2002م.
رق ااكطبعة إولك.

ةا ُتثقةره هةةذه الؼةراءات ةةـ

إشؽآت و ؾحقضات.

موقع تفسري

( )2فازت هذه الؼراءة بالؿركز الخا س يف سابؼة ققع تػسقر (قراءة يف كتاب) ،والتل أطؾـ طـفا
2440 /20 /22هة الؿقافؼ 2029 /6 /25م ( .ققع تػسقر).
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قزاءة يف كتاب (وثاقت وقم انىصّ انقزآين مه رسىل اهلل ﷺ إىل أمتً)

املؤنف يف سطىر:
هق إستاذ الدكتقر /حؿةد حسةـ حسةـ جبةؾ ،ولةد بؼريةة ( َت ْقةدة) حافظةة
كػر الشقخ ،بتاريخ 2932/3/20م ،وتقيف 2025/3/24م.
التحؼ بإزهر الشريػ حتك حصؾ طؾك طالقة الؾغة العربقة طام 2956م ،ثةؿ
الؿاجستقر يف (أصقل الؾغة) طام 2967م ،ثؿ الدكتقراه طام 2976م.
وبجاكب الدراسة إزهرية حصؾ طؾك لقسةاكس داب يف الػؾسةػة ةـ جا عةة
الؼاهرة 2957م ،ثؿ دبؾةقم طةام يف اليبقةة ةـ جا عةة طةقـ شةؿس 2957م ،ثةؿ
دبؾقم خاص يف اليبقة 2965م.
درسا لؾغة العربقة بقزارة اليبقةة والتعؾةقؿ ،وبعةد الةدكتقراه ُطة ِّقـ بؽؾقةة
ُط ِّقـ
ً
ةدرج يف الس ة ّؾؿ إكةةاديؿل وامداري حتةةك حصةةؾ
الؾغةةة العربقةةة بالؿـصةةقرة ،وتة ّ
ةقال ،فعؿقةةدً ا لؾؽؾقةةة ،واختقةةر طضة ًةقا ل ّؾجـةةة الداةؿةةة
طؾةةك إسةةتاذية ،و ُط ة ِّق َـ وكة ً
ليققات إساتذة يف أصقل الؾغة طام 2997م ،ثؿ اكتؼؾ إلك كؾقة الؼةر ن الؽةريؿ
لؾؼراءات وطؾق فا بطـطةا :لقؼضةل بةاقل طؿةره يف خد ةة الؼةر ن الؽةريؿ إلةك أن
اكتؼؾ إلك جقار ربف(.)1

( )2يـظر ترجؿتف بؼؾؿ ابـف :أ.د .طبد الؽريؿ جبؾ ،ؼد ة الؿعجؿ الؿمصؾ لؾؿملػ ،27-23 :ط :4ركز
الؿربل2440 ،هة.
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قزاءة يف كتاب (وثاقت وقم انىصّ انقزآين مه رسىل اهلل ﷺ إىل أمتً)

كتاجا بةالغ الـػاسةة ،قز ًطةا طؾةك خد ةة الؼةر ن الؽةريؿ ،ولغتةف العربقةة
خؾػ ً
التل كزل هبا ،كة(التؾؼل وإداء يف الؼةراءات الؼر كقةة) ،و(الةرد طؾةك جقلدتسةقفر
الؿمص ةؾ ٕلػةةاظ
يف طاطـةةف طؾةةك الؼةةراءات الؼر كقةةة) ،و(الؿعجةةؿ آشةةتؼاقل
ّ
الؼر ن الؽريؿ).
متهيد:
ٓ يخػك طؾك أحد دى طـاية طؾؿاء الؿسؾؿقـ بتقثقؼ وقةقع الـؼةؾ الصةحق
باشرا ودقق ًؼا.
كؼال
لؾـص الشريػ ـ رسقل ﷺ إلك إ ة ً
ّ
ً
والـاضر ال َػطِةـ يؾحةظ حضةقر هةذه الؼضةقة يف كثقةر ةـ الدراسةات الؼر كقةة:
كتةةاريخ الؿصةةحػ ،وطؾةةؿ الرسةةؿ الؿصةةحػل ،وتةةاريخ طؾةةؿ الؼةةراءات...إلخ:
وذلؽ ٕهؿقتفا وتشعبفا.
ِّ
ةابل
َب ْقةدَ أن هةةذه العـايةةة كاكةةت ـصةةبة طؾةةك بقةةان سةةبقؾ الـؼةةؾ الخطةل ،والؽتة ّ
لؾةـص الؽةةريؿ ،ولةةؿ يـتبةةف لسةةبقؾ الـؼةةؾ الشةةػفل وأهؿقةةة تقضقػةةف يف خد ةةة هةةذه
ّ
بعض ؿـ طرضقا لػؽرة الطبؼات :كابـ الجزري( ،)1والذهبل(.)2
امشؽالقة ّإٓ ٌ

( )2يف كتابف (غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء).
الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار).
( )2يف كتابف ( عرفة ّ
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قزاءة يف كتاب (وثاقت وقم انىصّ انقزآين مه رسىل اهلل ﷺ إىل أمتً)

وبةالرغؿ ةةـ هةةذا الحضةةقر الؽبقةةر ّإٓ أن الؿتل ةةؾ يف الؿؽتبةةة الؼر كقةةة يؾحةةظ
()1
الـص الؽةريؿ ،سةقؿا الـؼةؾ الشةػفل:
كدرة الظػر ببحث ي ز سبقؾل وثاقة كؼؾ ّ

ويػصؾ صقره ،ويق ّثؼ جزةقاتف ،ويب ّقـ دى أثره ،ويجؿع بقـ رافدي
فقمصؾ لف،
ّ
ّ
(الـؼؾ الؽتابل ،والـؼؾ الشػاهل) يف ٍن واحد.
وتليت أهؿقةة هةذا الؽتةاب بلكةف سةدّ هةذه الثغةرة :حقةث طةرض لػؽةرة الجؿةع
ص
قسعة ،و زجفا بجاكةب التةقاتر الخ ِّطةل :مثبةات اكتؼةال الةـ ّ
الشػفل بصقرة ّ
الؼر بقـ إجقال دون تحريػ أو تبديؾ.
و ِـ َث ّؿ فالؽتةاب حاولةة جديةدة ،وشةديدة الـةدرة يف إثبةات سةال ة وصةقل
الـص الؼر إلقـا ـ خالل فؽرة الـؼؾ الشػفل لؾؼر ن الؽةريؿ ،وهةق ةا يجعةؾ
ـ قراءتف والـظر يف صرحف أ ًرا لف وجاهتف وأهؿقتف.
والـاضر لؾؽتاب يةرى أكةف لةؿ يعةالج القثاقةة ةـ جاكةب الشةػاهة فؼةط ،وإكؿةا
تـاول التدويـ الؽتابل كذلؽَ ،ب ْقد ّ
أن هذه الؼراءة ستـشغؾ بإول دون الثا .
َ
ّ

كص الؼر ن الؽريؿ) ،أطدّ ه الشقخ /خالد طبد الرحؿـ العؽ ،الـاشر:
()2
ُ
اصؾعت طؾك كتاب (تاريخ تقثقؼ ّ
الةـص
دار الػؽر الؿعاصر ،سةقريا ،د شةؼ ،ط2978 :2م ،ط2986 :2م ،غقةر أكةف تعةرض لتةاريخ تةدويـ
ّ
الؼر  ،ولؿ يعرض لػؽرة التقثقؼ الشػفل.
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قزاءة يف كتاب (وثاقت وقم انىصّ انقزآين مه رسىل اهلل ﷺ إىل أمتً)

ةػ
فؿا أهؿ الـؼاط الشاةؽة التل حةاز قصةب السةبؼ يف عالجتفةاي وكقةػ وض َ
الؼةراء ،والةذيـ اسةتظفروا الؼةر ن يف حقاتةف ﷺ يف عالجةة هةذه الؼضةقة
صبؼةات ّ
الشديدة إهؿقةي وهؾ صبؼة ؼرةل العا ّ ة م ّثرة يف هذه الؼضقةي
وبقان ذلؽ ،والؽشػ طـف هق ا تصبق إلقف هذه الؼراءة.

6

قزاءة يف كتاب
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حمتىياث انكتاب:
احتقى الؽتاب طؾك ؼد ة ،وبابقـ ،وخاتؿة:
فل ّ ةةا المقدمةة فةةاحتقت طؾةةك هةةدا الؽتةةاب ،وإسةةباب الداطقةةة لتللقػةةف،
وإشؽالقتف ،و ـفج الؿعالجة.
وأ ّ ةةا البةة ا ال

واختصةةف بدراسةةة ُسةةبؾ الـؼةةؾ
فةةاحتقى طشةةرة فصةةقل،
ّ

الشػاهل لؾؼر ن الؽةريؿ :فتعةرض لتعريةػ التؾؼةل ،وامقةراء ،والعةرض ،وذكةر
أسؿاء العارضقـ طؾةك الـبةل ﷺ باشةرة ،والؿسةتدركقـ ةـفؿ ،ثةؿ ذكةر أسةؿاء
العارضقـ طؾك الذيـ طرضقا طؾك رسقل اهلل ﷺ باشرة ،والؿسةتدركقـ ةـفؿ،
ةاول أسةةؿاء الةةذيـ
ةـص الؼةةر شةةػاه غقا بغقةةر َط ة ْرض ،وتـة َ
وجؿةةع صةةقر تبؾقةةغ الة ّ
استظفروا الؼةر ن يف حقاتةف ﷺ ،ثةؿ ذكةر صبؼةة ؼرةةل العا ةة ،وتـةاول استػاضةة
الؼر ن يف إ ة ،وذكر إةؿةة العشةرة ،وأسةاكقدهؿ ،و عـةك كسةبة الؼةراءة إلةقفؿ،
وختؿ بتساؤٓت طـ ِس ّر تعدّ د الؼراءات ،و داه.
الـص الؼةر
واحتقى الب ا الث ين طؾك أربعة فصقل،
واختصف بدراسة وثاقة ّ
ّ
بالتدويـ الخطل يف طفد الـبل ﷺ :ثؿ جؿعف يف طفد أبل بؽر ﭬ ،ثةؿ اكتسةاخف
يف طفد طثؿان ﭬ ،وختؿ بؿساةؾ تعؾؼة بالؿصاحػ.
ِ
ةـص
أ ّ ةا الخ تمة  ،فةةذكر ةا أفةرزه البحةةث ةـ َسةبِق َؾ ْقـ طؾؿقة ْقـ لتةقاتر كؼةؾ الة ّ
الؽريؿ ـ الـبل ﷺ إلك أ تف.
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ٌدف انكتاب:
بحجةة طؾؿ ّقةة راسةخة
كص الؿملػ يف ؼد تف طؾك أن هدفةف «تزويةد الؿسةؾؿ ّ
ّ
ةـص الؽةةريؿ ةةـ رسةةقل اهلل ﷺ إلةةك إ ةةة كؼة ًةال
تقثةةؼ وقةةقع الـؼةةؾ الصةةحق لؾة ّ
باشرا ،ودقق ًؼا ،وتػصقؾ صقر هذا الـؼؾ ،وتقثقؼفا :...لقؽةقن الباحةث الؿسةؾِؿ
ً
سؾ ًحا بإدلة العؾؿقة يف قاجفة الذيـ يطعـقن يف الؼر ن ـ هذا الجاكب»(.)1
اإلشكاالث انزئيست نهكتاب:
الةـص الؼةر  ،ووصةقلف ةـ
تتؿحقر إشؽالقة الؽتاب حقل قضقة وثاقة كؼةؾ
ّ
رسقل اهلل ﷺ إلك أ ّ تف كؿا هق َب ِّق ٌـ ـ طـقاكف.
وامشؽالقة هبذه الصقرة جعؾتةف يتـةاول الدراسةة ةـ جةاكبقـ أساسةقـ ،هؿةا:
(الؽتابل).
الخطل
سبقؾ التقثقؼ الشػاهل ،والتقثقؼ
ّ
ّ
كثقر ـ الؿملػقـ ،أ ّ ا سةبقؾ الـؼةؾ الشةػفل ففةق
وسبقؾ الـؼؾ الخ ِّطل طالجف ٌ
الجديد الـادر الذي لؿ يتـاولف غقره بالؽقػقة التل تـاولفا.
وٓ شؽ أن هةذه امشةؽالقة تشة ِّعبة ،والقلةقج إلةك سةاحتفا يق ّلةد إشةؽآت
وتركقةزا شةديدً ا ،وهةذا ةا
ضةخؿا،
أخرى بـ ّقة طؾقفا ،وتحتاج يف ؼاربتفا جفدً ا
ً
ً
دفةةع الؿملةةػ إلةةك دراسةةة سةةبؾ الـؼةةؾ الشةةػفل بصةةقرة دققؼةةة ،وطؿقؼةةة :لتعزيةةز
لؾـص الشريػ.
تح ّؼؼ التقاتر الشػفل ّ
الـص الؼر
( )2وثاقة كؼؾ ّ
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فؽقػ تعا َصك الؿملػ ع هذه امشةؽالقةي وكقةػ قارهبةاي هةذا ةا ستعرضةف
السطقر أتقة.
انتهقِّي ،وانعزض ،واإلقزاء:
ّ
ةاةال يسةلل :ةا الةةذي دفةع الؿملةةػ
ولعةؾ سة ً
(التؾؼةل ،والعةرض ،وامقةةراء)،
لؿعالجة هذه الؿصطؾحات ،ويبدأ هباي
والقاض أن (التؾؼل ،والعرض ،وامقراء) ـ الؿصطؾحات الؿشفقرة ،التل
لفةةا حضةةقر تةةاريخل يف قضةةقة الشةةػاهة ،و ةةع ذلةةؽ لةةؿ تؾة َةؼ العـايةةة الالةؼةةة ةةـ
القققا طؾك اهقتفا ،وضبط الؿراد ـفا ،وتحريةر دٓلتفةا :و ِةـ َثةؿ كةان ٓ بةد
لؾؿملةػ ةـ ولةةقج هةذا إ ةر ً
يتقصةؾ
أوٓ ةةع حاولةة تةدققؼ الؿػةةاهقؿ حتةك ّ
الـص ـ خةالل الشةػاهة ،وهةق ةا جعةؾ الؿملةػ يبةدأ
لغرضف ـ دراسة وثاقة ّ
وو ْضةع
بتـاول هذه آصطالحات ويعؼد لفا الػصؾ إول :لؿحاولةة ؼاربتفةاَ ،
تعرية ٍ
ةػ يؿقةةز كةةؾ صةةطؾ طةةـ أخةةرٕ :لةةا الؿةةدخؾ لدراسةةة الـؼةةؾ الشةةػفل:
وفقؿا يؾل بقان ل ِ َس ْق ِره يف ؼاربة هذه الؿصطؾحات:
انتهقِّي:
قال « :عـاه :آستؿاع إلك َ ـ يتؾقه بصةقت ُي ْسة َؿع بقضةقح :بغقة َة اسةتظفاره
بؿثؾ ا ُيت َؾك ،فالتؾؼل هـا استؼبال بالسؿاع ،وقبقل ع حرص شةديد طؾةك وطةل
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الؿسؿقع ،كؿا يمخذ ـ صقغة (التػ ّعؾ)»( ،)1وبـَك تعريػف هةذا طؾةك آسةتعؿال
الؼر لة(التؾؼل) ،دون الرجقع إلك اسةتعؿال الؾغةة ،حقةث تت ّبةع الؿقاضةع التةل
تحدثت طـ تؾؼل رسقل اهلل ﷺ الؼر ن ،سقاء كاكت بؾػةظ (الةتالوة ،أو الؼةراءة،
أو التؾؼل) :ولذا ذكر كقػقات تؾؼل الرسقل ﷺ ـ ج يؾ ڠ.
انعزض:
ذكةةر أن عـةةاه يف الؾغةةة« :إبةةراز الشةةلء وإضفةةاره :ل ُقة َةرى»( ،)2ويف آصةةطالح:
«قراءتف طـ ضفر قؾب أ ةام ةـ يستعرضةف ،أو يحةقط بةف»( ،)3ثةؿ ح ّؾةؾ التعريةػ،
وكاقشف ،وخؾص إلك أ ّن الؿراد بف طـد طؾؿاء الؼراءات« :تةالوة الؼةر ن طةـ ضفةر
وفسةر
قؾب أ ام َ ـ يطؾب ذلؽ ،أو يحةقط بةالؼر ن ةع ضةبط طةا ّم ،أو
ّ
خةاص»ّ ،
و(الخاص) :بة(إداء) حسب الرواية التل يؼرؤها(.)4
(الضبط العا ّم) :بة(الؾغة).
ّ
وقةةد أحس ة َـ الؿملةةػ بة ِ
ةذكره لؼقةةد (طةةـ ضفةةر قؾةةب) :إذ بةةف فة ّةر بةةقـ تؾ ِّؼ ةل
الحةةديث الـبةةقي الشةةريػ وتؾ ِّؼ ةل الؼةةر ن الؽةةريؿ ،كؿةةا دفةةع إشةةؽالقة امجةةازة
الؿـتشرة الققم بقـ الـاس بدون حػظ ،ؿا ّ
يةدل طؾةك أن امجةازة ةـ غقةر حػةظ

الـص الؼر
( )2وثاقة كؼؾ ّ

ـ الرسقل إلك أ تف ،ص.22

( )2الؿرجع السابؼ ،ص.27
( )3الؿرجع السابؼ ،ص.28
( )4الؿرجع السابؼ ،ص.29 ،28
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أيضا ط ّؾؾ لؼ ّؾةة طةدد الةذيـ طرضةقا طؾةك الرسةقل ﷺ،
هل والعدم سقاء ،وهبذا ً
والذيـ بؾغ طددهؿ سبعة طـد الذهبل.
اإلقزاء:
ذكر أن الؿؼصقد بف« :أن ُي ِ
ُ
الرسقل ﷺ الصةحابل ةا أكزلةف اهلل طؾقةف ﷺ،
ؼرئ
أوٓ طؾك الصةحابل (أي :ي ِ
أي :جعؾف يؼرؤه ،وذلؽ بلن َيؼر َأ الـبل ﷺ ً
ؾؼةل طؾقةف
ُ
تالوة) ا أكزلف اهلل طؾقفَ :ف َق ِع َقف الصحابل ،ثؿ َيؼرأ الصةحابل ةا ُتؾِةل طؾقةف طاب ًؼةا
لؿا سؿعف»( ،)1وهذه هل الصقرة الؿث َؾك يف التؾؼل (امقراء والعرض).
والؿالحظ هـا أكف ذكةر الؿؼصةقد ةـ امقةراء باشةرة ةـ غقةر ذكةر التعريةػ
الؾغقي ،أو آصطالحل.
أي حال :فسعقف لؿؼاربة هذه التعريػات ،و حاولة إبراز الػةرو بقـفةا،
وطؾك ّ
لف حظف يف الـظر إلك ا بعد ذلؽ ةـ أسةؿاء العارضةقـ طؾةك الـبةل ﷺ باشةرة،
والعارضقـ طؾك الذيـ طرضقا طؾك رسقل اهلل ﷺ باشرة.

الـص الؼر
( )2وثاقة كؼؾ ّ
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الطبق ال لى( :الع رضون على النبي ﷺ مب شرة ،المستدركون منهم):
أسسةت لؿعالجةة إشةؽالقة الـؼةؾ
برع طؾؿاء الؿسؾؿقـ يف فؽرة الطبؼات التل ّ
لؾةةـص الؼةةر بةةقـ إجقةةال :و ِةةـ أشةةفر َ ةةـ كتةةب يف ذلةةؽ ام ةةام
الشةةػفل
ّ
الذهبل( ،)1حقث طقـ قراء الؼر ن الؽريؿ يف ّ
كؾ صبؼةة ةـ صبؼةات التؾؼةل ،وب َؾةغ
قراء تؾؽ الطبؼات أربعة وسبعؿاةة قارئ ،ع تعققـ َ ـ تؾؼك طـف كةؾ قةارئ
طد ُد ّ
طرضا ،قزطةة طؾةك ثؿةان طشةرة صبؼةة ،وبؾةغ طةدد الةذيـ أخةذوا الؼةر ن
قراءتف ً
باشرا طؾك رسقل اهلل ﷺ سةبعة( ،)2وضةابط اختقةاره لفةؿ حصةقر يف أن
طرضا
ً
ً
رأسةا يف سؾسةؾة أحةد
طةرض طؾةك الـبةل ﷺ باشةرة ،وأن يؽةقن ً
يؽقن أحةدهؿ َ
الؼراء الذيـ اطتؿدَ ت إُ ة قراءهتؿ.
الةـص شةػاه غقا ةـ
وقد أحس َـ الؿملػ إِ ْذ خصص الػصؾ الثا لبقةان اكتؼةال
ّ
الرسقل ﷺ إلك أصحاب هذه الطبؼةة باشةرة ،واسةتدرك طؾقةف تسةعة أسةؿاء(:)3
رجال ،وتق ّؼـ لديف ستة رجةال ةـفؿ اسةتقفقا الشةر َص ْقـ:
فلوصؾفؿ إلك ستة طشر ً
( )2يف كتابف ( عرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار لطبؼات الؼراء).
ُ
بل بـ كعب ،وطبد اهلل بـ سعقد ،وزيد بـ ثابت بـ
( )2وهؿ( :طثؿان بـ طػان ،وطؾل بـ أبل صالب ،وأ ّ
الضحاك ،وأبق قسك إشعري طبد اهلل بـ ققس ،وأبق الدرداء طقيؿر بـ زيد) .يـظر :عرفة الؼراء الؽبار
طؾك الطبؼات وإطصار ،ص.20-9
( )3هؿ( :أبق بؽر الصديؼ ،وطؿر بـ الخطاب ،وواثؾة بـ إسؼع ،و عاذ بـ جبؾ ،وفضالة بـ طبقد
إكصاري ،وطبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب ،وأكس بـ الؽ ،وطبادة بـ الصا ت ،وطؼبة بـ طا ر الجفـل).
يـظر :وثاقة كؼؾ الـص الؼر
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وثالثة استدركفؿ بـاء طؾك شرط العرض فؼط :حقث لؿ يجد لفةؿ ا تةدا ًدا قراة غقةا
فقؿـ بعدهؿ( ،)1فقصقر العةدد الؿتةق ّؼـ ثالثةة طشةر( ،)2واسةتـد يف اسةتدراكف طؾةك
بعض أثار والـ ُؼقل يف ضقء ضابط الذهبل الؿذكقر ك ًػا.
وهذا ـ حاسةـ الؽتةابٕ :ن حصةر الةذهبل قةاةؿ طؾةك «الةذيـ ب َؾ َغـةا ألةؿ
طرضا ،وطؾقفؿ دارت أساكقد قراءة
حػظقا الؼر ن يف حقاة الـبل ﷺ ،و ُأ ِخ َذ طـفؿ ً
(ِ )3
الؼراء العشرة دارت
إةؿة العشرة»  :و ـ َث ّؿ لؿ يقافؼ الؿملػ طؾك أن أساكقد ّ
طؾةةك هةةمٓء فؼةةط ،لؿةةاذاي ٕن بعةةض إسةةاكقد اتصةةؾت بصةةحابة لةةؿ يةةذكرهؿ
الذهبل.
فلساكقد (كافع( ،)4وابـ كثقر( ،)5وأبل طؿةرو( ))6ترجةع إلةك طؿةر بةـ الخطةاب
قرءا طؾك أيقب بـ تؿقؿ ،وهةق قةرأ
ﭬ ،وهق لؿ يذكره .و(هشام ،وابـ ذكقان) َ
طؾك يحقك الذ اري ،وهق قرأ طؾك ابـ طا ر ،وطؾك واثؾة بـ إسؼع(.)7
( )2هؿ( :أبق بؽر الصديؼ ،وطبادة بـ الصا ت ،وطؼبة بـ طا ر الجفـل) .يـظر :وثاقة كؼؾ الـص الؼر
ـ الرسقل ﷺ إلك أ تف ،ص.52-29
الـص الؼر
( )2يـظر :وثاقة كؼؾ ّ

ـ الرسقل ﷺ إلك أ تف ،ص.49

( )3عرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار ،ص.20
( )4الـشر يف الؼراءات العشر.)222/2( ،
( )5السابؼ.)220/2( ،
( )6السابؼ.)233/2( ،
( )7تاريخ د شؼ ٓبـ طساكر ،)206/64( ،وتاريخ امسالم ،)2007/3( ،وغاية الـفاية.)358/2( ،
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قزاءة يف كتاب

و ـ هـا استطاع الؿملػ أن ُي ْع ِؿ َةؾ فؽةرة آسةتدراك :مكسةاب تقثقةؼ الـؼةؾ
لـص الؼر ن الؽريؿ زيد رسقخ(.)1
الشػاهل ّ
الطبق الث ىو ( :الع رضون على الذين عرضوا على رسو اهلل ﷺ مب شرة،
المستدركون منهم):
ٍ
رجال يف هذه الطبؼة ،بـةا ًء طؾةك َطة ْر ِ
ض ِّ
واحةد ةـفؿ
كةؾ
طد الذهبل أحد طشر ً
الؼر َن طؾك واحد أو أكثر ـ أهؾ الطبؼة إولك ،وكقكةف لةف ِذكةر يف سةـد أو أكثةر
ـ أةؿة الؼراءات(.)2
وقد طؼد الؿملػ الػصؾ الثالةث لةذلؽ ،واسةتدرك أربعةة طشةر قارةًةا ،ةـفؿ
()3
ثارا و ُك ُؼ ً
قٓ َتدْ َط ُؿ استدراكف ،وقد أحسةـ
ا رأة  ،بـا ًء طؾك ضابط الذهبل ،وذكر ً

الـص ،ص.52
( )2يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
( )2هؿ( :أبق هريرة ،وطبد اهلل بـ طباس ،وطبد اهلل بـ الساةب ،والؿغقرة بـ أبل شفاب الؿخزو ل،
وحطان بـ طبد اهلل الدقاشل [الؿملػ ضبطف (الرقاشل) ،وهذا تصحقػ ،والصحق

ا أثبتف] ،وإسقد بـ

يزيد الـخعل ،وطؾؼؿة بـ ققس بـ طبد اهلل بـ الؽ أبق شبؾ الـخعل ،وأبق طبد الرحؿـ السؾؿل طبد اهلل بـ
حبقب بـ ربقعة ،وطبد اهلل بـ طقاش بـ ربقعة الؿخزو ل ،وأبق رجاء العطاردي طؿران بـ تقؿ البصري،
الـص الؼر  ،ص.59-52
وأبق إسقد الدؤلل) .يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
( )3وهؿ( :طبقد بـ كضؾة الخزاطل ،وطبقد بـ طؿرو السؾؿا  ،وزر بـ حبقش ،وسعد بـ إلقاس ،وزيد بـ
بـ وهب الجفـل ،طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك ،وطؿرو بـ شرحبقؾ الفؿدا  ،وطاصؿ بـ ضؿرة ،وطبقد بـ
ققس ال ؽالبل ،و حؿد بـ سؾؿ الزهري ،وطؽر ة بـ خالد الؿخزو ل ،و سروع بـ إجدع ،وطبد اهلل
الـص الؼر  ،ص.70-62
ابـ طا ر القحصبل ،وأم الدرداء الصغرى) .يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
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أحسـ ترتقب َط ْرضفؿ :إذ َط َرضفؿ حسب إدراكفؿ العصر الـبقي (الؿختؾةػ يف
صحبتفؿ ،ثؿ التابعقن الؽبار ،ثؿ ساةر التابعقـ).
صىر تبهيغ انىصّ انقزآين شفاٌيًّا بغري عزض:
حةةرص الـبةةل ﷺ طؾةةك تبؾقةةغ الؼةةر ن الؽةةريؿ لؾـةةاس بصة ٍ
ةقر شةةتك ،ووسةةاةؾ
الةـص الؼةر
تـقطة ،وقد اجتفد الؿملػ يف الػصؾ الرابع إذ حصر صقر تبؾقغ
ّ
إسؿا ًطا بال طرض ،ـ خالل ا ورد يف كتب السةـة ،وكتةب السةقرة ،وقةد بؾغةت
تؾؽ الصقر (أربع طشرة) صةقرة ،ـفةا( :تسةع) كةان التؾؼةل فقفةا طةـ الـبةل ﷺ
باشرة ،و(خؿس) كان التؾؼل فقفا بقاسطة صحابة بؾغقا طـ الـبل ﷺ بل ره.
وهذا الحصر لؿ يسبؼف فقف أحد ،ويعد إضافة طؾؿقة راةعة ،ويغؾب فقةف الطةابع
الجؿاطل يف ؼابؾ صبؼتل العرض الػردي.
هذا بو ىه :
جؾسف الؿعتاد ا كزل طؾقف ـ الؼر ن يف ذلؽ الؿجؾس.
 .1إسؿاطف ﷺ
َ
 .2قراءتف ﷺ الؼر ن طؾك َ ـ يدطقهؿ إلك امسالم.
 .3قراءتف ﷺ الؼر ن طؾك الـاس يف الؿسجد.
 .4قراءتف ﷺ الؼر ن طؾك جؿفقر الؿسؾؿقـ إذا كزل طؾقف الؼر ن أثـاء السػر.
 .5قراءتف ﷺ الؼر ن ،وإقراؤه بعض أصحابف الؼر ن بصقرة فردية.
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حضر ل ُق ْسؾِؿ.
 .6تعؾقؿف ﷺ الؼر ن لؿـ َ
 .7كان ﷺ َي ْغ َشك الـاس يف جالسفؿ يتؾق طؾقفؿ الؼر ن.
ِ
الـاس الؼر ن يف صالتف الجفرية.
 .8كان ﷺ ُي ْسؿ ُع َ
 .9كان ﷺ ُي ْس ِؿ ُع الـاس الؼر ن يف ُخ َطبف.
 .11إبالغةةف ﷺ تجؿعةةات الؿسةةؾؿقـ ةةا كةةزل ةةـ الؼةةر ن بقاسةةطة رسةةؾ ـةةف
إلقفؿ.
 .11تؽؾقػف ﷺ أصحابف ﭫ الحافظقـ أن ُي ْؼ ِرةقا حديثل امسالم.
بعضا يف حضقره.
 .12إقراء الصحابة ﭫ بعضفؿ ً
الـاس الؼر َن.
 .13بعثف ﷺ الرسؾ إلك الؼرى وإقالقؿ :لقع ِّؾ ُؿقا َ
 .14تؽؾقػةةةف ﷺ أ ةةةراء جققشةةةف أن يؼقؿةةةقا يف الةةةذيـ ُي ْسةةةؾِؿقن ،ويعؾؿةةةقهؿ
الؼر ن(.)1

الـص الؼر  ،ص.85-72
( )2يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
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انذيه استظهزوا انقزآن كهً يف حياتً ﷺ:
الػر بقـ الصحابة الذيـ استظفروا الؼر ن يف حقاة الـبةل ﷺ وبةقـ أصةحاب
رأسا يف سـد ةـ إسةاكقد :وتةليت أهؿقةة
الطبؼات ألؿ لؿ يشيط فقفؿ أن يؽقكقا ً
هةةذه الطبؼةةة باطتبارهةةا إحةةدى صبؼةةات التؾؼةةل السةةؿاطل :لؽقلةةا قبةةؾ كتابةةة
الؿصاحػ العثؿاكقة.
الةـص
وقد أحسـ الؿملةػ إذ جعؾفةا أحةد إدلةة طؾةك تقثقةؼ سةال ة اكتؼةال
ّ
الشريػ ،وحاول حصر أسؿاةفؿ ،عتؿدً ا طؾك صدريـ ،هؿةا :إحاديةث التةل
وردت بتسؿقة أشخاص بعقـفؿ جؿعقا الؼر ن ،وبحةقث قةام هبةا بعةض العؾؿةاء:
كالسةةققصل وغقةةره ،و ةةـ خةةالل هةةذيـ الؿصةةدريـ جؿةةع قاةؿةةة بلسةةؿاء ثالثةةة
وطشةةةريـ صةةةحاب غقا ،اختةةةار ةةةـفؿ واحةةةدً ا وطشةةةريـ( ،)1وتةةةرك اثـةةةقـ ،وهؿةةةا:
(طبد القاحد) لالختالا يف صحبتف ،و( جؿةع بةـ جاريةة) لعةدم إتؿا ةف ،حقةث
حػظ الؼر ن ك ّؾف ا طدا سقرتقـ ،أو ثال ًثا.

سفقا ،يف حقـ
( )2هؿ( :أبق بؽر الصديؼ ،أبق أيقب إكصاري ،أبق الدرداء ،أبق قسك إشعري [سؼط ً
أكف ذكره أثـاء طرضف لؾـؼقل] ،تؿقؿ الداري ،زيد بـ ثابت ،أبق زيد ققس بـ السؽـ ،سالؿ بـ عؼؾ قلك
أبل حذيػة ،سعد بـ طبقد إوسل ،سعقد بـ الؿـذر بـ أوس ،طبادة بـ الصا ت ،طبد اهلل بـ طؿرو بـ
العاص ،طبد اهلل بـ ققس ،طبد اهلل بـ سعقد ،طثؿان بـ طػان ،طؼبة بـ طا ر ،طؾك بـ أبل صالب ،طؿر بـ
الخطاب ،ققس بـ أبل صعصعة ،عاذ بـ جبؾ ،جؿع بـ جارية ،ورقة بـت طبد اهلل بـ الحارث،
الـص الؼر  ،ص.90
طبد القاحد) يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
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الةـص الؼةر بجؿؾتةف
الحجة طؾك اكتؼال
ٓ شؽ أن استظفار هذا العدد يؼقؿ
ّ
ّ
ةةـ تؾؼقةةف ﷺ إلةةك أ تةةف يف حقاتةةف بصةةقرة تضةةاا إلةةك اكتؼالةةف بصةةقرة العةةرض،
الةـص يف هةذا آكتؼةالٕ :ن كثةرة طةدد الؿسةتظفريـ يحةقل دون
ويمكد سةال ة
ّ
اجتؿاطفؿ طؾةك التحريةػ ،كؿةا أن هةذا العةدد يزيةد طةـ الحةدّ إدكةك يف العةدد
الذي يتحؼؼ بةف التةقاتر ،وهةذا بجاكةب أٓا الةذيـ حػةظ ّ
قةدرا ةـ
كةؾ ةـفؿ ً
الـص الؼر الشريػ يجتؿع ـف الؼر ن ،وهةذا يؿثةؾ سةتقى خةر ةـ التةقاتر،
ّ
الـص رقابة تبادلة( ،)1وهةذا لةف حظةف فقؿةا يةليت ةـ أثةر
و ـ الرقابة طؾك سال ة ّ
لـص الؼر  ،واكتشاره.
ؼرةل العا ة يف اكتؼال ا ّ

الـص الؼر  ،ص.90
( )2يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
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مقزِئى انعامت:
ذكر الؿملػ أن الؿؼصقد بؿؼرةل العا ة ،هؿ حةافظق الؼةر ن الةذيـ يتـصةبقن
ِ
ؼق ات خؿسة ،وهل:
مقراء َ ـ يلتقفؿ ـ جؿفقر الؿسؾؿقـ ،ولفؿ ّ
ٍ
ؽان ا يغؾةب طؾقةف أن يؽةقن يف الؿسةجد :لقؽةقن طا غ ةا و ظـةة
 .1يثبتقن يف
لقرود جؿفقر هذا آتجاه.
يتػرغقن –أو يؽادون -لإلقراء لقس لفؿ شغؾ غقره.
ّ .2
ؼصقرا طؾك َ ـ يؼصدون حػظ الؼر ن.
 .3جؿفقرهؿ طا ّم ،لقس
ً
 .4وٓ طؾةةك ةةـ يؼصةةدون أن يتحقلةةقا بعةةد ةةا يحصةةؾقكف ةةـ الؼةةر ن إلةةك
ؼرةقـ.
 .5وٓ طؾك ـ يريدون أن يحصؾقا طؾك إسـاد يف الؼراءة(.)1
وطؾةل ﭫ) غقةر أن القٓيةة
و ـ همٓء طؾك سبقؾ الؿثال( :طؿر ،وطثؿةان،
ّ

ُ
بل بـ كعب) ،و(أبق قسك إشعري) حقث أتاحةت لةف وٓيتةف
شغؾتفؿ ،وكذا (أ ّ
طؾك البصرة ـ قِبؾ (طؿر) ؿارسة هذا الـقع ـ امقراء.
وقد اجتفد الؿملػ يف ذكر بعضفؿ ،ور ّتةبفؿ حسةب تػةققفؿ يف هةذا الؿجةال
ـ إدكك إلك إطؾك طؾك الـحق أيت:

الـص الؼر  ،ص.92
( )2يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
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يتػةق طؾةقفؿ أبةق الةدرداء
زيد بـ ثابت،
ويتػق طؾقف طبد اهلل بـ سعقد ،ثةؿ ّ
ّ
الذي اكتصب لإلقراء يف د شؼ فؼرأ طؾقف أٓا ،ثةؿ أبةق طبةد الةرحؿـ السةؾؿل
ـ التابعقـ.
وٓ شةةؽ أن لفةةذا الـةةقع ةةـ امقةةراء العةةا ّم أهؿقةةة كبقةةرة يف استػاضةةة العؾةةؿ
ِ
شرط ِ
تقاترا أن يحػظ الؽةؾ الؽةؾ ،بةؾ الشةلء
كقن الؼر ِن
بالؼر ن :إِ ْذ لقس ـ
ً
تقاترا(.)1
وحصؾ
الؽثقر إذا روى كؾ جزء ـف ٌ
خؾؼ كثقر ُطؾِؿ ضرور ًة َ
ً
استفاضت انقزآن يف األُمت:
ـ امشؽآت الؿتعؾؼة بالـؼؾ الشػاهل ذيةقع الؼةر ن واكتشةاره ،وقةد كةاقش
الؿملػ ذلؽ :فبةقـ أن الرسةقل ﷺ لةؿ يـتؼةؾ إلةك الرفقةؼ إطؾةكّ ،إٓ والشةطر
إك

لفجةا بةالؼر ن العظةقؿ ،وزادت هةذه آستػاضةة
ـ الجزيرة العربقة يؾفج ً

بعد اكتؼالف ﷺ ،بسبب الػتقحات ،واكتشار امسالم شر ًقا وغر ًبا.
وقد أحسـ الؿملػ إذ و ّضػ ا لديف ـ إخبةار الؿرويةة ،وأثةار التاريخقةة
ثالّ -
أن اكزطاج حذيػة ةـ اخةتالا جـةقد
وض ً -
لؿعالجة هذه امشؽالقة :إذ ّ
الؿسؾؿقـ الؿشاركقـ يف فت أر قـقة وأذربقجان يف قراءة الؼةر ن يعـةل أن الؼةر ن
( )2يـظر :الؿرشد القجقز إلك طؾقم تتعؾؼ بالؽتاب العزيزٕ ،بل الؼاسؿ شفاب الديـ طبد الرحؿـ بـ
إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الؿؼدسل الد شؼل ،الؿعروا بة(أبل شا ة)( ،ت665 :هة) ،)40/2( ،ت  :صقار
لتل ققٓج ،دار صادر ،بقروت2395 ،هة = 2975م.

20

قزاءة يف كتاب

قزاءة يف كتاب (وثاقت وقم انىصّ انقزآين مه رسىل اهلل ﷺ إىل أمتً)

ـتشرا بؼراءتف بقـ أٓا ـ الؿسؾؿقـ ـ شتك إقطار امسةال قة ،وكةان
كان
ً
طظقؿةا
دطؿةا
ً
لفذا آكتشار وآستػاضة واقع ؾؿقس ،وحؼقؼة شةفقدة ،كاكةت ً
زر تؾةةؽ الطبؼةةات التةةل اتصةةؾت قراءهتةةا برسةةقل اهلل ﷺ ةةـ أطؾةةك ،وا تةةدت
ل ُت ِ
حؿؾةة أسةاكقدها الؿتصةؾة أولاةؽ الؼةراء العشةرة الةذيـ اطتؿةدت
خرج ـ بقـ َ
إ ةةة قةةراءهتؿ( ،)1وهةةذا لةةف حظةةف يف الـظةةر إلةةك ةةا بعةةد ذلةةؽ ةةـ أسةةؿاء الؼةةراء
العشرة.
األئمت انعشزة:
كسبت الؼراءات الؿتقاترة إلك إةؿة العشرة ورواهتؿ ،فؿا عـك هةذه الـسةبةي
سر اختصاصفؿ دون غقرهؿي
وا ّ
وقد أجاب بةلن كسةبة الؼةراءة إلةقفؿ( :كسةبة اختقةار أداء ،واختقةار حةروآ ،
كسةةبة ابتؽةةار قةةراءة ،أو حةةرا) ،وسة ّةر اختصاصةةفؿ دون غقةةرهؿ( :أن كة ّةؾ واحةةد
ـفؿ اجتؿعت فقف أربعة أ قر) ،هل:
 .1وثاقة سـده الؼراةل بؿا ٓ يخالػ الرسؿ العثؿا .
 .2إجادتف الؼراءة ع ٍ
فؼف فقفا.
ةذهب يف
 .3تجرده لإلقراء ع الز تف لؿا رواه ،و ا اختاره ،بحقث تؿقز لةف
ٌ
الؼراءة.

الـص الؼر  ،ص.200
( )2يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
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 .4تسؾقؿ أهؾ ِ ِ
صره بن ا تف ،واجتؿاطفؿ طؾك تؼديؿف ،والتؾؼل ـف(.)1
واستدل طؾك ذلؽ بلققال أهؾ العؾؿ  -ؿةـ طاصةروهؿ -التةل تػقةد إ ةا تفؿ
يف ذلؽ الؿجال( ،)2وبذكر سؾسةة إسةـاد كةؾ واحةد ةـفؿ ،بؿةا يػقةد اتصةال كؼةؾ
الؼر ن ،وتقاتره(.)3
سِزّ تعدُّد انقزاءاث ،ومداي:
تـاول الػصؾ العاشر إشؽالقة كاتجة طؿا ضك ـ إشؽالقات طالجفةا ،تتؿ ّثةؾ
يف تساؤٓت تطرح كػسفا :لؿاذا هذا التعةدّ د الؼراةةلي هةؾ كةان ضةرور غياي وهةؾ
الةـص
بقـ هذه الؼراءات فرو ي و ا دى سعتفاي ثؿ ةا ةدى تلثقرهةا يف وحةدة
ّ
الؼر الؽريؿي
وأجةةاب بةةلن التعةةدّ د لةةف (شةةطر ضةةروري) ،وهةةق آخةةتالا يف الـةةقع إداةةةل
(الؾفجةةل) كتحؼقةةؼ الفؿةةزة وتسةةفقؾفا ،وام الةةة...إلخ ،و(شةةطر ةةـ رحؿةةة اهلل
سبحاكف وتعةالك) اسةتجاب ًة لضةراطة الرسةقل ﷺ ،و ـةف كةزول الؼةر ن بةإحرا
السبعة ،وأجاب طـ باقل إساؾة ضؿـًا ،فذكر أن الػرو بقـ الؼراءات حةدودة
الـص الؼر (.)4
لؾغاية ـ حقث الؿعـك :وبالتالل فال تمثر طؾك وحدة ّ
الـص الؼر  ،ص.203-202
( )2يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
( )2يـظر :السابؼ ،ص.229-203
( )3يـظر :السابؼ ،ص.249-220
( )4يـظر :السابؼ ،ص.256-250
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وثاقت انىص انقزآين بانتدويه اخلطِّي:
بجؿ ِع أبل بؽةر ،ثةؿ
ُو ِّث َؼ الـص الؽريؿ بالتدويـ الخطل يف طفد الـبل ﷺ ،ثؿ ْ
باكتساخ طثؿان.
وقد ط َؼد الؿملةػ البةاب الثةا لةذلؽ ،وذكَةر بعةض امضةاءات  -ةـ خةالل
تصةةب يف خد ةةةة هةةذه امشةةؽالقة ،كـفةةةل
الروايةةات ،وأثةةار الؿرويةةةة -التةةل
ّ
لؾـص الؼر  ،والتؿقز الؿادي الـقطل
الـبل ﷺ أن ُيؽتب غقر الؼر ن :لالحتقاط ّ
لف :حتك ٓ تؽقن هـاك أ ّية فرصة ٓلتباسف بغقره(.)1
ةـص الؼةةر يف الؿةةرحؾتقـ الؿؽقةةة والؿدكقةةة
كؿةةا أكةةد طؾةةك فقريةةة تسةةجقؾ الة ّ
بثالثة أ قر:
َ .1ك َتابةةة الةةقحل ،يف حضةةقره ﷺ ،وققؿةةة هةةذه الػقريةةة تـحصةةر يف أن الةةذي
ُكتب هق طقـ ا ُأوحل إلقف.
 .2و( عارضة ر ضاكقة) رة كؾ طام ،و رتقـ طام وفاتةف :لؾتح ّؼةؼ ةـ صةحة
ةب طؾةةك رفةةع ةةا كسةةخ ةةـ الةةـص الؽةةريؿ،
ةةا ُكتةةب سةةـق غيا ،وهةةل عارضةةة تـصة ّ
وتثبقت ا شاء اهلل ـ حروفف.

الـص الؼر  ،ص.260 ،259
( )2يـظر :وثاقة كؼؾ ّ
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 .3و( عارضة بشرية) ـ الرسقل ﷺ ل ِ ُؽتابِف :لؾتحؼؼ ةـ طابؼةة الؿؽتةقب
ّ
واستدل الؿملةػ بـصةقص و ثةار وصة َؾت إلةك تحديةد قضةع
لؿا ُأ ْ ؾِ َل طؾقفؿ،
أية ـ بقـ يات السقرة.
وهذا الؿؽتقب بقـ يديف ﷺ هق طقـ ا ُس ِّجؾ يف َج ْؿةع الصةدّ يؼ ،ولؽةـ ِزيةد
تقثقؼف بالؿطابؼة بقـف وبقـ ا ُت ُؾ ِّؼل طـ الرسقل ﷺ شاففة ،أ ّ ا َك ْسخ طثؿةان فؾةؿ
ٍ
بةاختالا حةدود ِةـ كةقعَ ( :وصةك،
يغ ِّقر شق ًاا ،غقر أن تعدد الؿصةاحػ سةؿ
و َأ ْو َصك).
وختؿ الباب بذكر طدد الؿصاحػ العثؿاكقة ،وترتقةب السةقر فقفةا ،والحةرا
الذي ُكتِ َبت بف وققؿتف ،و عالؿ رسؿفا.
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أبزس مشايا انكتاب:
أ اًل :المزاي المنهجو :
 .1يعد الباب إول أبرز زايا الؽتابّ :
تعرض فقف ل ُطةر اكتؼةال
ٕن الؿملػ ّ
الـص الشػفل بطريؼة فريدة وكادرة.
ّ
ُ .2ط ْؿؼ تـاولف لؾؿساةؾ وتحريرها ،وضفقر شخصقة الؽاتب ،وض ذلةؽ يف
أكثةةر ةةـ ةةقصـ :كاسةةتدراكف طؾةةل الةةذهبل بعةةض إسةةؿاء يف الطبؼةةة إولةةك
والثاكقة.
 .3بعض امضافات العؾؿقة الؼقؿةة التةل لةؿ يسةبؼ إلقفةاِ :
كةذ ِ
كره صةقر تبؾقةغ
ِّ
ُ
الرسقل الؼر ن إسؿا ًطا بال طرض ،و حاولة حصر أسؿاء ؼرةل العا ةة وترتقبفةا
حسب التػق يف هذا الـقع ـ امقراء.
ث ى او  :المزاي الفن ّو :
 .1ـ حاسةـ اليتقةب تؼةديؿ ُسةبؾ الـؼةؾ الشةػاهل طؾةك الـؼةؾ الخ ِّطةل يف
الدراسة.
 .2اليكقز الشديد ،وال ُبعةد طةـ آسةتطراد ،وسةفقلة الؾغةة ،وحسةـ تقضقةػ
الـصقص ،وتسؾسؾ الػصقل ،حتك إن الؼارئ لقشعر أن الػصؾ يخرج ـ رحةؿ
الػصؾ الذي قبؾفّ ،
كؾ ذلؽ ساطد طؾك إيصال هدا الؽتاب إلك الؼارئ.
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أٌم املهحىظاث:
 .1طدم ا ّصةراد ـفجقةة التعريػةات :فؿةع صةطؾ (العةرض) ،ذكَةر التعريةػ
ةع الؾػظةةة قر ك غقةةا
الؾغةةقي وآصةةطالحل ،وحؾةؾ وكةةاقش .لؽـةةف ةةع (التؾؼةةل) تتبة َ
فؼط ،وكان إجدر أن يـطؾؼ ـ التعريػ الؾغقي ً
أوٓ .وطـد تعريةػ (امقةراء)
لؿ يذكر تعري ًػا لغق غيا ،أو اصطالح غقا ،إكؿا ذكر الؿراد ـفا.
 .2كؿةةا تجةةدر امشةةارة إلةةك خؾة ّةق الؽتةةاب ِ ةـ ِذكةةر قاةؿةةة بلسةةؿاء الؿراجةةع
طؾؿا بلن الؽتاب زاخر بؿصادر كثقرة و تـقطة.
والؿصادرً ،
خامتت:
أحسب أن الؽتاب حؼؼ هدفف ،وفت فا ًقةا جديةدة لؾقلةقج إلةك إطةادة دراسةة
صبؼات الؼراء ـ زوايا أخرى ،و ةـ هـةا أقةيح إطةداد دراسةة هتةدا إلةك حصةر
كؾ إ صار ،وترتقبفؿ وف ًؼا لتػققفؿ يف هذا الؿجةالِ ،
ؼرةل العا ة تشؿؾ ّ
وذكةر
صراةؼفؿ يف امقراء ،وهؾ تطقرت صراةؼفؿ وصارت درسةة قاةؿةة بةذاهتا أو ٓي
هؿةف تسةجقؾ وجةقد هةذا الـةقع
هؿف آستؼصاء ،إكؿةا كةان ّ
ٕن الؿملػ لؿ يؽـ ّ
ـ امقراء ،كؿا أقيح دراسة صبؼات الـسةاء الؾةقايت تؾؼةق َـ الؼةر ن ،ففةق ؿةا لةؿ
يـؾ حؼف ـ الدراسة.
│
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