


 العالمة الدكتور عبد الهادي احميتو
براىمي بن غبد اؤ اميادي بن غبد هللا بن  ىو غبد

بنوايح  2454ىـ / 2473هللا محيتو، من مواميد 

 امصويرة اؤحدى حوارض املغرب الأكىص.

ى دراس تو مبدرسة كرأأ املرءان مبسلط رأأسو، وثول 

 .ابن ًوسف مبراكش

مبراكش  ة انوغة امؼربيةحصل ػىل الؤجازة من لكي

 2484، وػىل دبووم ادلراسات امؼويا س نة 2483س نة 

اختالف املراءات وأأثره  " ببحث كدمو حتت غنوان

من دار احلدًث احلسنية  "يف اس تنباط الأحاكم

، امرايج اميامشياههتايم  ادلكتور ابمرابط حتت اؤرشاف

مث ػىل دكتوراه ادلوةل يف امؼووم الؤسالمية وامرشًؼة 

كراءة " ببحث غنواهو 2446س نة من دار احلدًث 

دراسة يف اترخييا وملوماهتا  " الؤمام انفع غند املغاربة

، امرابع اميجري اؤىل املرن امؼارش الأدائية من املرن

رشاف ، وكد جاءت بؼد ظبؼيا من امرايج ادلكتور ابؤ

 .الأوكاف املغربية يف س بؼة أأجزاء ظرف وزارة

ن هل ػدة حبوث ودراسات هممة جدا يف ػدد م

اجملالت وادلورايت احملوية وادلومية يف ػووم املراءات 

د وامفلو وغري ذكل .  وامتجًو

صدر هل مؤخرا كتاابن حول أأيب معرو ادلاين رمحو 

مؼجم ص يوخ أأيب معرو  "هللا : الأول كتاب

ة وافية حليلية حول خشصية وفيو دراس "ادلاين

 يب معرو ادلاين".أأ مؼجم مؤمفات  " ادلاين

تور حفظو هللا اؤضافات هوغية ك أأضاف ادل وكد 

، كام حصح كثريا  ادلراسات ام ي كدمت حول ادلايناؤىل

ػدد من امباحثني حول ىذه من الأخعاء ام ي وكع فهيا 

آن أأحد املراجع امليمة يف املغرب يف امضخصية . وىو ال

د ما ًتؼوق ابمفلو املاميك  . واملراءات وػمل امتجًو

ة حول الأذان والؤكامة ًنتظر أأن ثصدر هل منظوم

بيت أأورد فهيا لك ما ًتؼوق  2311بوؽ مجموع أأبياهتا 

، واملذاىب امفليية واملرائية فهيابأأحاكم الأذان والؤكامة 

كام ًنتظر أأن ًصدر هل كتاب حول موضوع امتصحيف 

د.  غند املؤمفني يف ػمل املراءات وامتجًو

ًؼكف ادلكتور حاميا ػىل حتليق بؼض الأجزاء 

مل حتلق بؼد من رحةل ابن رص يد امسب ي املؼروفة ام ي 

ب : "ملء امؼيبة مبا مجع بعول امغيبة يف اموهجة 

 .ىل احلرمني مكة وظيبة"اؤ اموجهية 

ب ادلكتور غبد اميادي امحيتو، ، صاغر أأدًب أأًر

، واكن  صيد بروغهتا امؼدًد من الأدابءهل كصائد مجيةل

ادلومية غضوا يف جلان حتكمي ػدد من املسابلات 

د املرءان امكرمي. ومن ابب امتذكري  واحملوية يف جتًو

ن أأ ل هللا أأن ميد معره و أأ فامض يخ لزال حيا يرزق وس

 .ن ًنفع بؼوموأأ ًبارك فيو و 
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 بشـه اهلل الرمحـً الرحيـه
 :تقديـــه

الخمض هلل خم خمضٍ، والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض ٖبضٍ وعؾىله 

ضً لى آله وصخبه، والخابٗحن له ولهم ٖلى ؾيخه َو مً  هومهُفاٍ مً زلله، ٖو

 بٗضٍ.

 وبٗض، فةهه ال ش يء ٖىض ألامت ؤقغف مً هخاب عبها وال ؤخم بإن جهغف في

ماعزضمخه والٗىاًت  ، وهخابخه ٖلى عؾمه الظي هخبه به به ووكٍغ هفاجـ ألٖا

الم ويبُه لىا اإلاخلضمىن في الهضع ألاٌو مً  -عيىان هللا ٖلحهم  -الصخابت ألٖا

هي الؿىت الغاقضًت التي صعحذ ٖلحها ألامت مىظ هخابت  ،فدٌى ٖلماء ؤلاؾالم

ثمان بً ٖفان ــ ٖ اإلاصخف الٗثماوي ؤلامام، بإمغ مً طي الىىعًٍ ؤمحر اإلاامىحن

عض ي هللا ٖىه وؤعياٍ ــ وحٗله في مهاخف ٖلى وفاق اإلاصخف ؤلامام، ويبُه 

ػوى وؤهف٘ ما بظٌ ؤبٗض طلً ٖلى ملخض ى ما جىاجغ مً اللغاءاث والغواًاث، وان مً 

في حٗمُمه ووكٍغ مً الخضماث، والٗمل ٖلى َبٗه مدغعا مدللا ٖلى الغواًاث، 

اٚبحن َى مجزلت ؤزغي مً اإلاىاٌػ الؿامُت في زضمت وجِؿحٍر لُىىن في مخىاٌو الغ 

وة ؤلاًمان بما فُه، واإلادبت له، وبظٌ ظألامت له كض ٖبرث مً زاللها ًٖ جىكض ح

 ، وجِؿحٍر ليل عاٚب.هاله بلى ول َالبًالىفـ والىفِـ في ب

صعؽ  في ؤلاكباٌ ٖلى جضاعؽ ٖلىمه، والؿعي بلى ججضًض ما وكل مثل طلً

ف ب ما اعجبِ به مً جغار مىخىب، وبٗث ما صزغ مً ألانٌى الخُُت مجها، والخٍٗغ

ف في اإلادفىّ مىه بلى الُىم في  التي ًمىً مً زاللها جدب٘ خُاة اإلاصخف الكٍغ

 الخؼاثً الٗامت والخانت.

بما ًلؼم مً اإلادافٓت ٖلى ما في اإلاصخف  توؤهثر مً طلً ؤَمُت جظهحر ألام

اإلاضوهت في ؤنىلها وكىاٖضَا، وصعاؾتها  مً الغؾىم، وبٖاصة وكغ مالفاث ألاثمت
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ؿها في اإلااؾؿاث واإلاٗاَض الجامُٗت، خفاْا ٖلحها مً حهت، وونال لخايغها  وجضَع

بمايِىا اإلاجُض مً حهت ؤزغي، الؾُما وؤن اإلاهاصع اإلاٛغبُت في عؾم اإلاصخف 

لىمه ألازغي هي وخضَا اإلاٗخمضة بلى ػمىىا في ول ما له نلت بخدلُم  ويبُه ٖو

غ عؾىم اإلاصخف الكٍغف ختى في البلضان اإلاكغكُت.وجد  ٍغ

ف  ىىا والخمض هلل في زضمت اإلاصخف الكٍغ حر زاف ٖلى ؤخض ما بظله َو ٚو

ض مً كغن مىظ ْهىع ؤٌو َبٗت مً اإلاصخف في  ض َباٖخه ووكٍغ مىض ؤٍػ وججٍى

اإلاٛغب، بلى ؤن جيلل طلً في وكخىا بةوكاء ماؾؿت زانت به هي "ماؾؿت مدمض 

ف" التي كام بخضقُجها ؤمحر اإلاامىحن مدمض الؿاصؽ الؿاصؽ ل يكغ اإلاصخف الكٍغ

وحٗل مجها بيُت جىُٓمُت  م وؤنضع ْهحٍر الكٍغف بظلً،2010ٖام  -ؤٍٖؼ هللا-

ٖلمُت حٗنى باإلقغاف ٖلى بٖضاص اإلاهاخف  ئتَُو  حكخمل ٖلى بصاعة ومجلـ بصاعي 

ابٗت اليكاٍ اإلاخٗلم ومخ ،للُب٘ واليكغ ومغاحٗت ما ًُب٘ مجها زاعج اإلااؾؿت

م٘ جغحماجه  باإلاصخف بىحه ٖام، وفي َظا الؿُاق وان َب٘ "اإلاصخف اإلادمضي"

ت ب٘ الخجؼثاث مً اإلاصخف  بلى اللٛخحن الفغوؿُت وؤلاهجلحًز في ٖضة ؤحجام، َو

وحسجُل اإلاصخف اإلادمضي اإلاغجل بإنىاث كغاء مٛاعبت بمٗضٌ كاعثحن  اإلادمضي،

اع الؼهُت لهظٍ اإلااؾؿت الفخُت التي ْل اإلاٛاعبت هي ؤولى الثم ،ازىحن ول ؾىت

ش بزغاحها مً  2010ؾىت  ًيخٓغون بهجاػ مكغوٖها مً بضاًت الاؾخلالٌ بلى جاٍع

 .مىالها ؤلامام خفٓه هللا ىغماثزباًا الخمىص همىغمت مً م

راٖت الخاهُت لفًُلت ألاؾخاط الضهخىع ٖبض الهاصي اخمُخى في حوما ؾُغجه ال

، ى  اإلاىيٕى ت في مجلؿها ؤلاصاعي، وهظا في الهُئت الٗلمُت َو ممً حكغف بالًٍٗى

ًجغي في َظا اإلاجغي هفؿه مً زضمت اإلاصخف، والخٍٗغف مما الخابٗت للماؾؿت 

اإلاصخف " والضفإ ًٖ عؾىمه، وبُان حاهب مً ؤَم الجىاهب التي ؤنبذ  بٗلىمه،

احض واإلاضاعؽ اإلادمضي" مغحٗا فحها، ؾىاء ٖلى الهُٗض الىَني في ؾاثغ اإلاؿ

لي الظي جخىانل مٗه اإلااؾؿت  واإلاٗاَض، ؤم ٖلى الهُٗض الضولي، وزانت ؤلافٍغ

فت جدلُلا  اعاث اإلالىُت، والىفىص التي جؼوع اإلاملىت الكٍغ مً زالٌ ٖضص مً الٍؼ
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ض مً الخىانل، وزضمت لىخاب هللا، وؾُٗا بلى حٗمُمه  وجىفحٍر ليل َالب  إلاٍؼ

 فت وزاعحها.وعاٚب في صازل اإلاملىت الكٍغ

غى هثحرا مً ألاكىاٌ  ،يوكض جىاٌو فُه الباخث حاهب الغؾم اإلاصخف ٖو

م، هما عهؼ ٖلى بُان ؤَمُت اإلادافٓت  حَر حن ٚو التي لألثمت مً فلهاء وكغاء وهدٍى

جلىم اللغاءة بال بها،  ا مً ؤعوان اللغاءة الثالزت التي ال ٖلى الغؾم، بىنفه عهى

ً باإلاىهج الاقتراقي ممً ًضٖىن بلى جسلُو مىاحهت ؤَغوخت بٌٗ اإلا وطلً في خإزٍغ

ى  الغؾم الٗثماوي" الظي احخمٗذ ألامت ٖلُه، "اإلاصخف مً ؤَم زهاثهه، َو

ض مً ؤعبٗت ٖكغ كغها في حمُ٘ اإلاهاخف  وؤحمٗذ ٖلى اٖخماصٍ َىاٌ ؤٍػ

لُه الخىالن. ت واإلاُبىٖت وهللا اإلاؿخٗان، ٖو    اإلاسَُى

 

 ط.خمُض خماوي

 مضًغ اإلااؾؿت
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 بشه اهلل الرمحً الرحيه

 البحث:مقدمة 

وؿتهضي، وبه وؿخٗحن والهالة والؿالم ٖلى  الخمض هلل عب الٗاإلاحن، وبًاٍ

لى آله وصخابخه والخابٗحن، ومً  ؾُض ألاهبُاء وبمام اإلاغؾلحن، ؾُضها مدمض ٖو

 جبٗهم بةخؿان بلى ًىم الضًً.

صخف الكٍغف، في بُان ؤَمُت الالتزام بغؾىم اإلاوبٗض فهظٍ وعكاث 

ووحىب اإلادافٓت ٖلحها هما هي ٖلُه صون حُٛحر ؤو جبضًل، هما جللُىاَا وعازت ًٖ 

ض آلاي،  ؾلفىا الهالح، وحٗلمىاَا م٘ ما ًخٗلم بها مً الًبِ، والىكف، ٖو

باألزظ ًٖ الثلاث مً مكاًسىا ٖلحهم ؤػوى  وألاحؼاء، ومىاي٘ السجضاث،

 الغخماث.

فماؾؿت م"وكض ازترث بضٖىة مً  ، "دمض الؿاصؽ ليكغ اإلاصخف الكٍغ

م ًٖ ؤَمُت عؾم اإلاصخف والخفاّ ٖلُه في جىخُض ألامت  لللاعت ؤن ؤجدضث  الىٍغ

ٖلى مصخف واخض َى اإلاصخف "ؤلامام" الظي حمٗها ٖلُه الخلُفت الغاقض طو 

لى الالتزام بما جًمىه مً  --الىىعٍحن ٖثمان بً ٖفان وؤحمٗذ ألامت ٖلُه ٖو

ل كغاءتهم وعواًاتهم مكُستؤثمت اللغاء و الغؾىم، واحخم٘  ٖلحها ال  ؤلاكغاء ٖلى ججًز

، فإعصث ؤن ؤحم٘ ما جإحى لي الىكىف ٖلُه مً ؤكىاٌ بها بضًال ، وال ًبٛىن ًخجاوػونها

حن اإلاىحهحن ً واللٍٛى للغؾىم،  ٖلماء َظا الكإن مً الفلهاء وؤثمت اللغاء واإلافؿٍغ

حهاث مما ًىىن عنُضا ػازغا ًبلىع كُام وما ًغجبِ بها مً لٛاث وما لها مً جىح

فؿغ بجالء إلااطا  خباع بغؾىم اإلاصخف في ول كغاءة صخُدت، ٍو ؤلاحمإ ٖلى الٖا

ا الٗلماء عهىا مً ؤعوان اللغاءة اإلالبىلت، واٖخبروا ما زالف عؾمها م ؾىما ى اٖخبَر

بالكظوط لخغوحه ًٖ ؤلاحمإ ومسالفت مغؾىم مصخف الجماٖت الظي ؤَلم 

 ." املصحف اإلمامم "ٖلُه اؾ
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خًمً ما في الٗغى  اإلاباخث الخالُت بٗض اإلالضمت: ٍو

 عؾم اللغآن في الٗهض الىبىي وكُ٘ الىحي اإلاىخىبت. (1

 ت ٌٗغفىن كىاٖض الغؾم؟بَل وان الصخا (2

 ؤكىاٌ ألاثمت في لؼوم  اجبإ عؾم اإلاصخف. (3

 اإلاسالفىن في وحىب الالتزام بغؾم اإلاصخف.  (4

 كىاٌ ؤثمت اللغاء في طلً.اللغآن وؤعهىُت الغؾم في  (5

 زاجمت البدث. (6
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 :املبحث األول
 رسه القرآٌ يف عَد اليبوة وقطع الوحي املكتوبة

م مً  َظا اإلابدث حضًغ باإلزاعة إلاا له مً ألاَمُت، وطلً ألن اللغآن الىٍغ

، ض  وان ًىزم بالىخابت ال زالف في طلً، وفي خضًث ؤٌو ما هٌؼ مىه بلى آزغ ما هٌؼ ٍػ

م ٖىض ؤمغ ؤبي بىغ الهضًم  -عض ي هللا ٖىه  - زابذبً  له  في حمٗه لللغآن الىٍغ

ض:  بظلً ٖلى بزغ مٗغهت الُمامت التي اؾدكهض فحها هثحر مً اللغاء، كاٌ ٍػ

ٌٗني ؤلىاح الدجاعة  -فخدبٗذ اللغآن ؤحمٗه مً الغكإ والٗؿب واللخاف »

 .1«ونضوع الغحاٌ -

ظا ًضٌ ٖلى ؤهه اٖخمض ً. َو  ٖلى اللُ٘ اإلاىخىبت في الخضٍو

خُث وان ًجٌز ٖلُه الص يء  وهي كُ٘ واهذ مىصٖت في بِذ عؾٌى هللا 

مً اللغآن، فُإمغ مً ٖىضٍ مً هخاب الىحي بىخابخه، ومجها ما وان ٖىض بٌٗ 

ضالصخابت مما هخبٍى ألهفؿهم في الٗهض الىبىي، فيان  مً حاءٍ بص يء مً اللغآن  ٍػ

ٗله في مىيٗه ٖلى جغجِب الخالوة بلى ؤن اهخهى مً الجم٘، مىه فج ٍمىخىبا ؤزظ

ظا َى الجم٘ الثاوي بٗض الجم٘ ألاٌو في الٗهض الىبىي الظي وان فُه اللغآن  َو

 مجمىٖا في مٗٓمه في البِذ الىبىي.

ٌٗىِىا مً َظا الجم٘، ؾىاء في نىعجه ألاولى، ؤم في نىعجه الثاهُت، والظي 

ً  .خىبتؤن ماصجه هي جلً اللُ٘ اإلاى اإلاصخف ٖلى اإلادفّى َى بزباث اٖخماص جضٍو

ٖلى وفم عؾىم وكىاٖض مُٗىت  واإلاىخىب مٗا، فةن طلً ًخًمً ؤن الىخابت واهذ

 بلحها ٖىض بها للياجب ؤن ًسِ ما هخبه بىُفُت جمىً مً كغاءتها والٗىصة جإحى
                                                           

1
 .15-14كتاب المصاحف البن أبي داود:  - 



 
10 

حىص فةن و  -هما َى الىاك٘ -الخاحت، وؾىاء وان الياجب واخضا ؤو وان مخٗضصا 

مٗغفت مكترهت بلىاٖض الىخابت بحن الياجب واللاعت مً قإنها ؤن حؿاٖض ٖلى بميان 

اللغاءة لللُ٘ اإلاىخىبت، والاهدؿار مجها، والٗىصة بلحها ٖىض الخاحت، ولىال وحىص 

ض وال لٛحرة ؤن ًلغؤ ما في جلً اللُ٘، وال ًىىن  َظٍ اإلاٗغفت اإلاكترهت إلاا جإحى لٍؼ

ً الغؾم جمىً مً هخابت ولماث اللغآن ٖلى وحهها، وطلً اإلاىخىب بال ٖلى نىع م

، وهُف  ٌٗني ؤن جىخب بالغؾم الظي ٌٗغف مىه اللاعت هُف ًلغئَا لىفؿه ؤو لٛحٍر

 ًلغئَا ٚحٍر ٖىض الغحٕى بلحها.

ل وما وافم لؿانها مً كباثل  م كض هٌؼ بلؿان كَغ وبطا وان اللغآن الىٍغ

 اإلاغخلت هخابخه ٖلى وفم ما ًلخًُه لؿانها في الٗغب اإلاجاوعًٍ إلاىت، وواهذ كغاءجه و 

ن وؿخيخج ؤاإلاىُت َىاٌ زالزت ٖكغ ٖاما مً بضاًت هؼوٌ اللغآن، وان لىا جبٗا لظلً 

ؤن عؾىم خغوف اللغآن في اللُ٘ اإلاىخىبت واهذ ميسجمت م٘ اإلالغوء واإلادفىّ، 

وافُت  ؤي: م٘ ما ًلخًُه لفٓه الظي ًخىفل الخِ اإلاىخىب بالترحمت ٖىه جغحمت

، ومٗنى َظا ؤن ما هخب بحن ًضي اإلاغؾىم صالا ٖلى اإلالغوء ومُابلا له بدُث ًىىن 

ل  ملخض ىغخلت اإلاىُت وان ًغؾم ٖلى اإلاالىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في  لؿان كَغ

الظي ؤهٌؼ ٖلُه اللغآن، ووان الغؾم الظي عؾمذ به اللُ٘ اإلاىخىبت مما ناع 

ض بً زابذمٗغوفا بحن الصخابت في الٗهض اإلاض ى ؤههاعي - وي، ومً زم فةن ٍػ َو

لم ًجض ٖىخا في كغاءة اللُ٘ اإلاىخىبت ؤوال ألهه ًدفٔ ما فحها مً اللغآن،  -مضوي

ؾىحن ٖضًضة، وطلً ما ؤَله وعشخه  وزاهُا ألهه واجب مخمغؽ هخب لغؾٌى هللا 

لغآن، إلٖاصة اللُام بهظٍ اإلاهمت مغة ؤزغي في زالفت ؤبي بىغ خحن اهخضبه لجم٘ ال

في ٖباعجه حمُ٘ الهفاث التي لم ججخم٘ في ٚحٍر خحن كاٌ  ؤبى بىغ  وكض حم٘ له

 له:
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 .»2بهً عحل، قاب، ٖاكل، ال هتهمً وكض هىذ جىخب الىحي لغؾٌى هللا »

ض: هىذ جىخب الىحي لغؾٌى هللا  فُه بلى حاهب الضاللت  فلٌى ؤبي بىغ لٍؼ

الث للُام ض مً اإلاَا بخالت مىه له ٖلى جلً اإلاٗغفت الؿابلت  ،بهظٍ اإلاهمت هٖلى مٍؼ

 بها في خُاجه ٖلُه الهالة والؿالم.والغؾىم التي ْل ًىخبه  بىخابت الىحي،

ىظا هغي ؤن ألانٌى اإلاىخىبت بحن ًضًه  هي الهىعة ألاولى لغؾم  َو

 جمثلاللغآن، بط ال جخهىع اللغاءة للمىخىب بال وفم عؾىم مُٗىت مخٗاعف ٖلحها 

 ال ؾُما م٘ حٗضص هخاب الىحي في مىت واإلاضًىت. ،نىعة اإلاىخىب

ى ؤٌو ما هٌؼ مً  ومثاٌ طلً ؤن لفٔ البؿملت في ؤٌو ؾىعة الٗلم َو

غخها مً  اللغآن، اقخمل ٖلى زالزت ؤخغف جىُم لىجهم انُلخىا ٖلى خظفها َو

وهي ؤلف )باؾم( التي بٗض الباء، وؤلف اإلاض في اؾم   الخِ في هخابت البؿملت

ؤلف الىنل  ؤزبخىاوؤلف اإلاض بٗض اإلاُم في )الغخمً( بِىما  ،ي بٗض الالمالجاللت الت

في ؤٌو )هللا الغخمً الغخُم( هما ؤزبخىا الُاء في )الغخُم( والىخابت ٖلى َظٍ 

الكاولت مً لضن هخاب الىحي جلخض ي ٖلما بإنٌى الىخابت وكىاٖض الخِ هما ؤن 

ٌ  هخب الياجب الظي  ﴾    ﴿ ما هٌؼ في كىله حٗالى: ؤو

 جلخض ي هخابخه لها ٖلى َظٍ الكاولت مثال:

 إلف.بًجب ؤن جغؾم  ﴾﴿ ؤن ٌٗغف ؤن َمؼة الىنل اإلابخضؤ بها في .1

وؤن ٌٗغف ؤن َمؼة اللُ٘ الؿاهىت في آزغ اليلمت بطا جلضمذ ٖلحها  .2

 تها مؿهلت.الفخدت جغؾم مً حيؿها ؤلفا ٖلى نىع 

                                                           
2
 .)المطبعة الميمنية( 196: 3صحيح البخاري/ - 
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باأللف  ﴾ ﴿وؤن ٌٗغف الياجب ما انُلح ٖلُه في هخابت  .3

 ؤلفها هما كضمىا. دظفبالثابخت بٗض الباء ٖلى زالفها في البؿملت 

انُلح ٖلى هخابتها بالم  ﴾﴿وؤن ًىىن الياجب ٖاعفا بإن ولمت  .4

 مىخىب بالمحن.الظي َى  ﴾﴿واخضة، ٖلى زالفها في اؾم الجاللت 

ظٍ اإلاٗغفت مً هخاب كُ٘ الىحي ال ًمىً ؤن جإحي مً فغاٙ، ؤو بهىعة  َو

ب.  الىخاب ٖلى واناٖخباَُت، وبهما وعاءَا نىاٖت   وعي بها وال ٍع

ولظلً فىُفما صاع الخاٌ، وهُفما ؤعصها جفؿحر َظٍ الخٓاَغة فةهىا ًيبغي ؤن 

ل مً ؤٌو ً ً للخجًز ىم، وؤن هخاب الىحي واهىا ٖاعفحن وٗترف بإن َظا الغؾم َى كٍغ

نلى هللا  -طلً وله وان ًخم بحن ًضي الىبي نبلىاٖضٍ، ولظلً هخبىا ٖلى وفاكها، وؤ

ٖلى  ما بةطن مىه فلِ وبكغاع، وبما بخٗلُم وجىكُف، زم اؾخمغ ألامغ  -ٖلُه وؾلم 

ً في مىت، ومً ألاههاع با إلاضًىت ما بضؤ به في ؾاثغ ما هخبه هخاب الىحي مً اإلاهاحٍغ

ت.  بٗض الهجغة الىبٍى

ولهظا جللخه ألامت باللبٌى صون مٗاعى، وؤحم٘ الٗلماء والفلهاء مً ؤَل 

 ألامهاع ٖلى وحىب الالتزام به وبما عؾم فُه، بط اٖخبروٍ مإزىطا بما:

ل ٖلُه الؿالم.  (1 م الخىكُف مً الىحي بخٗلُم مً حبًر  مً ٍَغ

م حٗلُم الىبي  (2  له ألصخابه. ؤو مً ٍَغ

ت ؤو ل (3 ٍغ مىىهه ؾىت جلٍغ  ٖلحها فإزظوا بها. ؤكَغ

 بٗضٍ.ؤو لىىهه حجت مً حهت بحمإ الصخابت وألامت ٖلُه  (4

 ؤو ألهه عهً مً ؤعوان اللغاءة ال جصح اللغاءة بال باجباٖه. (5
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ووان ٚغيهم » لفىىن اللغاءاث": قاعاثكاٌ ؤلامام اللؿُالوي في هخاب "ؤلا 

 .3«ٔال مً مجغص الخف  ؾٌى هللاؤن ال ًىخب بال مً ٖحن ما هخب بحن ًضي ع 

ض َى الظي جىلى الىخابت للمصخف ؤلامام الٗثماوي في الجم٘ الثالث  ووان ٍػ

ٖبض هللا بً الؼبحر  مؤفغاص اللجىت التي ٖهض بلحها ٖثمان مٗه: َو بمدًغ لللغآن 

م ٖىض  بض الغخمً بً الخاعر بً َكام م٘ الاؾخٗاهت بٛحَر وؾُٗض بً الٗام ٖو

 الخاحت.

غي: ؤن ٖثمانوفي  اؾدكاع  عواًت ًٖ مهٗب بً ؾٗض بً ؤبي وكام الَؼ

ض بً  مً ؤهخب الىاؽ؟ فلالىا: واجب عؾٌى هللا »الىاؽ في طلً زم كاٌ لهم:  ٍػ

زابذ، كاٌ: فإي الىاؽ ؤٖغب؟ وفي عواًت ؤفصح؟ كالىا: ؾُٗض بً الٗام، كاٌ: 

 .4«ضفلُمل ؾُٗض، ولُىخب ٍػ

م ؤزغي ًٖ ؾُٗض بً ٖ     ؼ الضمكلي ومً ٍَغ ؤن ٖغبُت اللغآن ؤكُمذ »بض الٍٗؼ

 .»5 ٖلى لؿان ؾُٗض بً الٗام بً ؤمُت، ألهه وان ؤقبههم لهجت بغؾٌى هللا

والقً ؤن في َظا الخبر بقاعة يمىُت بلى ؤن عؾم اللغآن حغي ٖلى لٛت     

ل ىظا وبىاء ٖلى ما كضمىا ٌؿهل ٖلُىا الجىاب ًٖ ؾااٌ:  ،كَغ  َو

 

  

                                                           
3
 .56: 1لطائف اإلشارات/ - 

4
 .62-61: 1لطائف اإلشارات/ - 

5
 .62: 1لطائف اإلشارات/ - 
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 :املبحث الثاىي
 ل كاٌ الصحابة يعرفوٌ قواعد الرسه؟ٍ

ى ؾااٌ بطا ٖغف حىابه، ووان الجىاب نىابا، اهدل الىثحر مً  َو

ان ٖلحهم اللٌى  ؤلاقياالث ، َو التي ٌَى بها بٌٗ مً زايىا في َظا اإلاىيٕى

بخجهُل الصخابت الظًً جىلىا هخابت الىحي اإلاجٌز ٖىض هؼوله، ؤو ٖىض حمٗه في 

م اإلاصخف مىُللحن مً صٖىي  ٚلبت البضاوة ٖلى الٗغب الظًً هٌؼ اللغءان الىٍغ

م، وكلت مً ًدؿً اللغاءة والىخابت مً  بُجهم، وكغب ٖهضَم بخٗلم َظٍ  بحن ؤْهَغ

الهىاٖت هما ٌؿمحها ابً زلضون، فبىىا ٖلى طلً ؤن الغؾىم التي في اإلاصخف لم 

٘ فُه مً وؤن ما وك جىً كاثمت ٖلى مٗغفت جامت بهىاٖت الخِ وكىاٖض الىخابت،

الغؾىم اإلاسالفت إلالخض ى اللُاؽ، بهما خضر بؿبب ٖضم عؾىر اإلاٗغفت بهظا 

الكإن بحن ؤولئً الىخاب، فىخب ول واجب مجهم هما اجفم له صون وحىص ؤٖغاف 

ً ختى وكغ في هفىؾهم  اٖخاصوا الالتزام بها، وقاٖذ َظٍ ألاكىاٌ في هخاباث اإلاخإزٍغ

م، بهما هي ن الضٖىة بلى الالتزام بخلً الغؾى ؤ م التي ال جًبُها اللىاٖض في هَٓغ

صٖىة بلى الجمىص والاوٛالق في مىاحهت الخُىع الظي ٖغفخه الىخابت ٖبر الٗهىع، 

بضزٌى َظا  مذختى ؤنبذ ٖلم الخِ ٖلما مؿخلال له ؤنىله وكىاٖضٍ، فلماطا ٌؿ

دغم اإلاصخف الكٍغف  الخُىع في الخٗامل م٘ ول ما هخب مً جغار الٗغبُت، ٍو

 نها ؤن جِؿغ هخابخه وجالوجه ٖلى ألاحُاٌ؟إخضٍ مً َظٍ اللىاٖض التي مً قو 

: بن الىاْغ في عؾىم اإلاصخف، وما طهٍغ ٖلماء  وحىابا ٖلى الؿااٌ هلٌى

ًضعن ؤن ؤكل ما جضٌ ٖلُه: ؤنها جلض ي بىحىص جلالُض  حههاالغؾم في حٗلُلها وجىح

اب الىحي ألاولىن مً مكترهت مخٗاعف ٖلحها في الىخابت والخِ، ؤزظ بها هخ

الصخابت زم صعج ٖلحها آلازظون ٖجهم مً نٛاع ؤبىاء ألاههاع واللغاء مجهم هإبي بً 

ت، ولىال وحىص َظٍ  هٗب وػٍض بً زابذ مً هخاب الىحي باإلاضًىت بٗض الهجغة الىبٍى
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بُجهم، إلاا جإحى لىخاب ما وان ًجٌز مً اللغءان بإمغ مً  الخلالُض الخُُت اإلاخٗاعفت

ًغؾم ولماث اللغءان  للياجب مٗه ؤن ؤو بطن مىه ٖلى الىحه الظي ًمىً  الىبي

خإحى لللاعت ؤن ًلغؤَا مً كُٗت ض ؤو لاللخاف ؤو الج ٖلى الهىعة التي جاصي بها ٍو

 وحىصَا والاجفاق ٖلحها. صون ؤلىاح ألاهخاف التي واهذ جىخب فحها، ؤن ًفٗلىا طلً 

: بن هخاب الىحي ض مً ؤلاًًاح هلٌى   ﴿  ألاولحن هخبىا ؾُغ وإلاٍؼ

 ﴾  في ؤٌو الؿىع وفي الفهل بُجها، وطلً ال ًخإحى للياجب بال بطا

كىاٖض  الغؾم، بط واهذ له مٗغفت ؤولُت بلىاٖض الخِ، ومٗغفت ؤزغي بلىاٖض

لت هما هاالخِ مثال جضٍٖى في هخابت البؿملت بلى ؤن ًىخب الباء ٖاصًت في ؤول ، ال ٍَى

ا في اإلاصخف، وجلخض ي كىاٖضٍ  ن ًدب٘ الخِ الىُم بالخغف، فةطا وان ؤهخبَى

مكب٘ الخغهت مثال والالم مً اؾم الجاللت، وحب ؤن جىخب ألالف بٗض الالم، ألنها 

والُاء بٗض الخاء في  ﴾﴿مىحىصة في اللفٔ، وهظلً ألالف بٗض اإلاُم في 

﴿﴾  حىصَا في اللفٔ، وهدً هجضَم كض هخبىا الُاء في لى﴿﴾  صون

ٖلى  ﴾﴿ وهي ألالف اإلاضًت، هما هخبىا ﴾﴿وفي  ﴾﴿ألالف في 

ى ٖضم وحىصَا في اللفٔ  اللفٔ بها، صون ؤلف ونل بٗض الباء، لؿبب ْاَغ، َو

اٖض الخِ لُخُابم اإلاىخىب م٘ بٗض الباء، فهظا في هٓغي ما واهذ جلخًُه كى 

لماء الغؾم هبهىا ٖلى ؤن الىخاب بهما َبلىا في البؿملت كىاٖض الغؾم  اإلالفىّ، ٖو

َىا  ﴾﴿وهي كىاٖض انُلخىا ٖلحها في هخابت الىحي، فمً طلً ؤنهم َىلىا باء 

لها ًٖ هخابت ؤلف الىنل، وحٗلىا طلً زانا  بملضاع ؤلف فاؾخٛىىا بخٍُى

، ؾىاء التي في ؤواثل الؿىع، ؤو التي في ؤزىاء ؾىعة الىمل، ؤو في حؼئها في بالبؿملت

﴿   ﴾  لل طلً ٖلماء الغؾم في ؾىعة َىص، ٖو



 
16 

بلىلهم: خظفىا ؤلف البؿملت لىثرة الضوع، وهظلً كالىا في خظف ؤلف اؾم 

م بحن ما جلحلىال مٗغفتهم وجمُو  ﴾﴿ الجاللت وؤلف ًُه كىاٖض الخِ خَز

حملتها  ؤزغي مً مً مُابلت الخِ للفٔ، وما جلخًُه نىاٖت الغؾم مً كىاٖض

الخظف لالزخهاع، ؤو لىثرة الضوع، ؤو للجم٘ بحن ؤهثر مً وحه في اللغاءة، إلاا هخبىا 

 ى الُىم.عؾىم اإلاصخف ٖلى ما هي ٖلُه في اإلاصخف ؤلامام وفي مهاخفىا بل

خجلى طلً ؤًًا في هخابت ؤٌو ؾىعة الٗلم وهي الخمـ آلاًاث ألاولى مجها،  ٍو

صون ؤلف بٗض الباء م٘ بَالت عؤؽ الباء،  ﴾ ﴿ وكبلها البؿملت، فةنهم هخبىا

ً ؤن  ﴾  ﴿وهخبىا  بباء ٖاصًت، وؤلف ونل بٗضَا، مؿدكٍٗغ

ػاثض ٖلى )اؾم( وخم )اؾم( ؤن جىخب بإلف الىنل لخاحت الابخضاء الباء خغف 

بلحها، بط ال جبخضت الٗغب في هالمها بؿاهً فاحخلبذ َمؼة الىنل لظلً، وزبدذ في 

ا باأللف في خحن  ﴾ ﴿هخاب اإلاصخف لللت صوع  الغؾم، ولىً عؾمَى

صوعَا هما ًضٌ ٖلى ؾابم مٗغفت  خظفىا ألالف مجها في البؿملت ازخهاعا، ؤو لىثرة

بإلف، م٘ ؤن اللفٔ بهما فُه َمؼة  ﴾﴿هخاب الىحي مً الصخابت هخابتهم 

لماء الخىحُه كالىا: بنها لى ؾهلذ بخسفُف َمؼتها ألبضلذ  ؾاهىت وكبلها فخدت، ٖو

َمؼتها ؤلف مض، فلظلً عؾمذ بإلف، وويٗذ الهمؼة ٖلُه اٖخباعا بإنها لى ؾهلذ 

 ؿت لأللف.ولخسفُف ألبضلذ مً  حيـ الخغهت التي كبلها وهي الفخدت اإلاجابا

فةنهم خظفىا ألالف بٗض الؿحن  ﴾ ﴿وهظلً فٗلىا في هخابت 

مىؿىعة في  ألنها جدذ ألالف ﴾﴿ازخهاعا، ؤو لىثرة الضوع، وحٗلىا َمؼة 

الضازلت ٖلحها للخٍٗغف ؤو الجيـ، ولىال مٗغفتهم بهظٍ  (ـٖخباع بـ )ؤلا ؤٌو اليلمت، وال 

 الضكاثم إلاا اَخضوا بلى الخمُحز بحن َظٍ الٓىاَغ في الغؾم.
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 :﴾ ﴿ الهىلي في خظف ؤلف عؤي ؤبي بىغ مدمض بً ًديى

: "﴾ ﴿ كاٌ في هخابه "ؤصب الىخاب" جدذ ٖىىان: "خظف ألالف مً

   ﴿ هخاب اإلاهاخف ٖلى خظف ألالف مًؤحم٘ اللغاء و »

﴾ لى هخبهم بًاَا في كىله: في فىاجذ الؿىع وال   ﴿ىخب، ٖو

 ﴾  جهل اللاعت مٗىاٍ، وهثرث ًال  مىكٗا مٗغوفاألنها وكٗذ

ٖغف اإلاٗنى، ولم ًىثر  ن الٗغب الخسفُف بطافاؾخدم َغخها، بط وان مً قإ

ألهه لم ًىثر  وؤقباٍ طلً ﴾   ﴿اؾخٗمالها في كىله: 

هثرة الاؾخٗماٌ ومٗغفت اإلاٗنى، ألهه ًلاٌ: بضؤث  وحل، فدملتهم هىثرجه م٘ هللا ٖؼ

 .6«ِبؿم هللا، فدظفذ بضؤث، زم خظفذ ألالف في الخ

بٛحر ؤلف لىثرة الاؾخٗماٌ: وؤن اإلاٗنى  ﴾﴿ وهخبىا»زم كاٌ الهىلي: 

 .7«خلال ًس

  

                                                           
6
 .35أدب الكتاب:  - 

7
 .36أدب الكتاب:  - 
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مم مٗغفتهم ؤلاكغاع بالفًل للصخابت  الىغام ٖو
 

الضاوي في هخاب "اإلادىم في هلِ اإلاهاخف" بٗض  و كاٌ الخافٔ ؤبى ٖمغ 

ضث بٌٗ ألاخغف في هجاثه:  طهٍغ إلاا ٍػ

لت َظٍ الخغوف ٚو» ا مً الخغوف اإلاغؾىمت ٖلى زالف ما ًجغي به ٖو حَر

عؾم الىخاب مً الهجاء في اإلاصخف، الاهخلاٌ مً وحه مٗغوف مؿخفٌُ بلى وحه 

 غ مٗنى وؤهثر اؾخٗماال ـآزغ مثله في الجىاػ والاؾخٗماٌ، وبن وان اإلاىخلل ٖىه ؤْه

-: عيىان -ِـ ش يء  مً الغؾم وال مً الىلِ انُلح ٖلُه الؿلف ول -بلى ؤن ًلٌى

لا مً  بال وكض خاولىا به وحها -هللا ٖلحهم مً الصخت والهىاب، وكهضوا فُه ٍَغ

اللٛت واللُاؽ، إلاىيٗهم مً الٗلم، وميانهم مً الفهاخت، ٖلم طلً مً ٖلمه، 

      ﴾ ،﴿  ﴿وحهله مً حهله، و

»﴾»8 
. 

 اللٛىي في خظف الصخابت في الغؾم كٌى ابً فاعؽ

اء اللؼوٍني في  وكاٌ الٗالمت اللٛىي ؤبى الخؿحن ؤخمض بً فاعؽ بً ػهٍغ

 هخابه "فله اللٛت":

ـ ؤٌو مً وي٘ الٗغبُت وؤن الخلُل ؤٌو مً  الضئليوما اقتهغ ؤن ؤبا ألاؾىص ــ »

، وبه :وي٘ الٗغوى، فال هىىٍغ  ما هلٌى

ا ألاًام، فلال في ؤًضي الىاؽ، زم مبن َظًً الٗلمحن واها كضًما، وؤجذ ٖلحه

 حضصَما َظان ؤلامامان كاٌ:

                                                           
8
 .196-146المحكم في نقط المصاحف:  - 
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ومً الضلُل ٖلى ٖغفان اللضماء طلً هخابتهم اإلاصخف ٖلى الظي هلله 

ىن في طواث  الىاو والُاء والهمؼ واإلاض واللهغ، فىخبىا طواث الُاء بالُاء الىدٍى

 ، ولم ًهىعوا الهمؼة بطا وان كبلها ؾاهً في مثلبالىاو وألالفوطواث الىاو 

﴿﴾ 9«ــ هما ؾُإحي طلً بن قاء هللا حٗالى ــ فهاع طلً وله حجت. 

ى مىافلت الخِ ز» كاٌ اللؿُالوي: م بن الغؾم ًىلؿم بلى كُاس ي، َو

ى  اصة، ؤو  مسالفخهللفٔ، وانُالحي َو ل ، ل، ؤو ونه، ؤو فخظفببضٌ ؤو ٍػ

هللضاللت ٖلى طاث الخغف ؤو ؤنله، ؤو   ، ؤو عف٘ لبـ، ؤو هدى طلً مً الخىم فٖغ

 واإلاىاؾباث، وؤٖٓم فىاثض طلً مى٘ ؤَل الىخاب ؤن ًلغئٍو ٖلى وحهه صون مىكف،

ظا مما ًضٌ ٖلى ؤن الٗغب واهىا ٚاًت في الظواء وخظق الىخابت، وبُل بظلً كٌى  َو

 .10«"ففي هجائهم يٗفلم جىً الٗغب ؤَل هخابت "مً كاٌ: 

في طلً  بماما ؤزظا مً كٌى ؾُضها ٖثمان  وؾمي اإلاصخف الظي هخبٍى

ازخالف الىاؽ في  سبر ٖىضما زُب الىاؽ خحن كضوم خظًفت بً الُمان ٖلُه ب

اللغاءة فلاٌ: ؤيها الىاؽ احخمٗىا فاهخبىا للىاؽ بماما، زم ؾمُذ اليسخ التي 

ؤنلها، وألن ول مصخف مجها  باٖخباع  اؾخيسخها مً اإلاصخف ؤلامام ؤثمت ؤًًا

 حٗله بماما للىاؽ في اإلاهغ الظي بٗث به بلُه.

ووكحر بلى ؤن ول مصخف مجها اهخضب مٗه كاعت مسخو ًخهضع في اإلاسجض 

الجام٘ لُلغت الىاؽ، بما فُه وال ًخجاوػٍ بلى ٚحٍر مما وان بإًضي بًٗهم مً 

 حمإ.اإلاهاخف الفغصًت والصخهُت التي لم ًخم ٖلحها ؤلا 

                                                           
9
 .281-280: 1لطائف اإلشارات للقسطالني/ - 

10
 .284: 1لطائف اإلشارات/ - 
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ض بً زابذ ؤن ًلغت ؤَل  وفي زبر ٖىض ؤلامام الجٗبري ؤن ٖثمان  ؤمغ ٍػ

اإلاضًىت بما في ؤلامام الظي زههم به وبٗث ألَل مىت مصخفهم م٘ الصخابي 

اإلاٛحرة بً  اللاعت ٖبض هللا بً الؿاثب اإلاسؼومي، وألَل الكام مصخفهم م٘ اللاعت 

وبٗث  ،ٖامغ بً ٖبض كِـ الٗىبري  عت ؤبي قهاب اإلاسؼومي، وألَل البهغة م٘ اللا

ألَل الىىفت مصخفهم م٘ الخابعي الىبحر ؤبي ٖبض الغخمً ٖبض هللا بً خبِب 

هم الؿلمي، فىنلذ َظٍ اإلاهاخف بلى ألامهاع، وؤكبل اللغاء ٖلى ٖغى كغاءات

غج ٖجها اٖخبروٍ ميؿىزا ؤو كغاءة ٖلى الخفؿحر زوما  ٖلحها، فما وافلها زبخىا ٖلُه

  ألاخغف الؿبٗت، ؤو لىىهه مإزىطا بغواًت آلاخاص مإطوها فُه خؿب عزهت مما وان

ىظا وك٘ الاحخمإ اإلاُلىب مً ول ؤَل مهغ ٖلى ما في مصخفهم،  ،ال بةحمإ- َو

وحغي الىاؽ ٖلى طلً بلى ؤن  ،وهخبىا ٖلى وفلها مهاخفهم ،وخفٓىا عؾىمه

ا ٖغف بٗلم اإلاهاخف ؤو مً ؤولها م انفي ٖلىم اللغآن، في ْهغث اإلاالفاث ألاولى

ى ٖلم ونف ما في اإلاهاخف ألاولى وعنض بٌٗ  ٖلم ازخالف اإلاهاخف، َو

ا ٖلى نىعجحن في اللغاءة  الجؼثُاث التي لم جمىً هخابتها في مصخف واخض لخىاجَغ

ا ٖلى اإلاهاخف ختى  ال حؿلِ اللغاءة بها م٘ ال ًدخملها الغؾم الىاخض، فىػَٖى

    ﴿ كىله حٗالى في ؾىعة الخىبت:وطلً مثل  ،-هُتهاازبىث كغء

   ﴾11  فلض هخبىا في اإلاصخف اإلايي﴿ ﴾ 

لثبىث الىحهحن في اللغاءة، ومثل  (صون )مً ﴾﴿وهخبىا في باقي اإلاهاخف 

ا       ﴾12﴿ الخضًض: ٗالى في ؾىعةكىله ح هخبَى

ما مً اإلايي والبهغي والىىفي بلفٔ  في اإلاصخفحن اإلاضوي والكامي َىظا، وفي ٚحَر
                                                           

11
 .90سورة التوبة:  - 

12
 .23سورة الحديد:  - 
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﴿    ﴾ ىظا بلٛذ اإلاىاي٘ الغواًخحن لثبىث  مٗا، َو

فحها ازخالف هدى ألاعبٗحن مىيٗا ازخلفذ فحها اإلاهاخف الخمؿت، ويبِ  التي

غفذ ؤؾبابه، وؤصزله اإلاالفىن في ٖلم اإلاهاخف في هخبهم جدذ  َظا الازخالف ٖو

 ٖىىان "باب طهغ ما ازخلفذ فُه اإلاهاخف".

، "فًاثل اللغآن"هما ججض طلً ٖىض ؤبي ٖبُض اللاؾم بً ؾالم في هخاب 

ىض ابً ؤبي ىض الخافٔ"اإلاهاخف"صاوص في هخاب  ٖو ؤبي ٖمغو الضاوي في هخاب  ، ٖو

 ."اإلالى٘ في عؾم مهاخف ؤَل ألامهاع"

وؤكضم مً ؤلف هخابا بٗىىان "ازخالف اإلاهاخف" َى ٖبض هللا بً ٖامغ 

اللغاء الؿبٗت وؤكضمهم وفاة، جىفي  خضالُدهبي بمام ؤَل الكام في اللغاءة، وؤ

 13 َــ. 118عخمه هللا ؾىت 

ومً ألازُاء الكاجٗت ٖلى ألالؿىت ٖضم الخمُحز بحن مضلٌى "اللغآن" 

ومضلٌى "اإلاصخف" فهما لِؿا ولمخحن متراصفخحن فبُجهما ٖمىم وزهىم، بط ول 

مصخف َى كغآن، ولِـ ول كغءان مصخفا، بط اإلاصخف اؾم للىٖاء الظي هخب 

، وكض جخٗضص وسخ ف، فُمىً فُجم٘ ٖلى مهاخ هفُه اللغآن مً ؤوله بلى آزٍغ

: ٖىضي  سبر ملل ، وال ًصح ؤن ًلٌى ٖىضي «ؤعبٗت مهاخف»ًٖ هفؿه ؤن ًلٌى

: اقتًرذ مصخ «ؤعب٘ كغءاهاث» ذوؤن ًلٌى : اقتًر :  فا وال ًلٌى لٌى كغؤ ؤكغءاها، ٍو

اللغءان مً اإلاصخف وال ٖىـ. وكض عوعي في حؿمُت اإلاصخف ؤهه مجمٕى 

 ؤو الىخاب ؤهه ملغوء صخاثف هخب فحها اللغآن، هما عوعي في اؾم اللغآن
ومىخىب، واإلاٗىُان مٗا ٌؿخفاصان مً آلاًاث مً ؾىعة الٗلم وهي ؤٌو ما هٌؼ مً 

        ﴿ اللغآن، وهي: كىله حٗالى:

                                                           
13

 الفهرسة البن النديم. - 
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    ﴾14. 

عوعي » ًلٌى الٗالمت الضهخىع مدمض ٖبض هللا صعاػ في هخابه "الىبة الُٗٓم":

في حؿمُخه كغءاها هىهه مخلىا باأللؿً، هما عوعي في حؿمُخه "هخابا" هىهه مضوها 

ًً ظ. وفي حؿمُخه بهٖلُه خا الدؿمُخحن مً حؿمُت الص يء باإلاٗنى الىاك٘باألكالم، وول

ال في مىي٘ واخض، ؤٖني  حنالاؾمحن بقاعة بلى ؤن مً خله الٗىاًت بدفٓه في مىيٗ

فخظهغ بخضاَما  ؤهه ًجب خفٓه في الهضوع والؿُىع حمُٗا، ؤن جًل بخضاَما

م٘ ٖلُه مً ألاصخاب، ألازغي فال زلت لىا بدفٔ خافٔ ختى ًىافم الغؾم اإلاج

اإلاىلٌى بلُىا حُال بٗض حُل ٖلى َُئخه التي وي٘ ٖلحها ؤٌو مغة، وال زلت لىا بىخابت 

واجب ختى ًىافم ما َى ٖىض الخفاّ باإلؾىاص الصخُذ اإلاخىاجغ، وبهظٍ الٗىاًت 

اإلاؼصوحت التي بٗثها هللا في هفىؽ ألامت اإلادمضًت اكخضاء بيبحها، بلي اللغءان 

: مدفىْا في ض هللا الظي جىفل بدفٓه خُث ًلٌى ؼ، بهجاػا لٖى  ﴿ خغػ خٍغ

     ﴾15
ولم ًهبه ما ؤناب الىخب  

 .16«اإلاايُت مً الخدٍغف والخبضًل واهلُإ الؿىض
اء وفلهاء وكغاء وجإؾِؿا ٖلى َظا الفهم مً ؾلفىا مً ألاثمت مً ٖلم

اإلاصخف  هجضَم َىاٌ الٗهىع ؤلاؾالمُت مُبلحن ٖلى وحىب الالتزام بغؾىم

ؤلامام في هخابت اللغآن في اإلاهاخف وألالىاح، وحٗل عؾىم اإلاصخف خغما آمىا ال 

 جمخض بلُه ًض بخهغف ؤو حُٛحر ؤو جبضًل.

                                                           
14

 .5-1 سورة العلق: - 
15

 .9سورة الحجر:  - 
16

 الكويت. –ط دار القلم  – 13-12النبأ العظيم:  - 



 
23 

غحُٗت بطا وان اإلاىهج الٗلمي ًلخض ي في ول فً ؤو نىاٖت ؤن جىىن اإلاو  ،َظا

َل الازخهام، ؤو بلى ؤَل الجهت هما ًلٌى الفلهاء، فةهىا هضٖى بلى الاخخيام ؤبلى 

بلى ٖلماء َظا الكإن مً الظًً ماعؾىا ٖلىم اإلاصخف، وحٗملىا نيُ٘ الصخابت 

خلضًً ىفحها، وؤصعهىا الىثحر مما ًبضو ٚحر ْاَغ ؤو ٚحر مإلىف ٖىض اإلاٗتريحن واإلا

بت في الخُٛحر، ؤو الظًً ًغؾلىن ألاخيام حؼاف ا مضفىٖحن في هثحر مً ألاخُان بالٚغ

ت بلى الخجضًض ومللضًً في ؤخُان ؤزغي للضٖىاث واإلاظاَب الاؾدكغاكُت التي  ،الجٖز

ب مً طلً حؿضص الؿهام اإلاؿمىمت لثىابذ ألامت بضٖىي  ْلذ إلاضي كغهحن ؤو كٍغ

غ للفىغ، والدصجُ٘ للبدث الٗلمي اإلاجغص، وهي مً وعاء ط لً حؿغ خؿىا في الخدٍغ

غاع الظًً ٌؿتهىيهم الدؿىع ٖلى  اعحٛاء لخىك٘ في ؤقغاهها وخباثلها َاثفت مً ألٚا

غؾلىن ألاخيام كبل اؾخىماٌ الضعاؾت ،وؤخُاها صون ججكم اإلاؿلماث  ٖىض ألامت، ٍو

البدث والخىلُب اكخىاٖا بما جإصي بلحهم مً اإلاٗلىماث اإلاضعؾُت الؿىكُت التي 

م ظومبخ ؤمؿذ مٗلىماث حاَؼة م، ويهىي في مهاويها فٍغ م بٍٛغ لت، ًخمؿً فحها ٍٚغ

ٖلحهم ؤن ًإزظوا الٗلم بهظا الكإن ًٖ ؤعبابه وؤَل الخبرة فُه،  ٍم؛ ووانفغ ٖلى بزغ 

في َظٍ  ومً ًمىً ؤن ًىىن ؤولى مً هباع الٗلماء وؤثمت اللغاء وؤخم بالفهل

ل الفً ؤزبر بفجهم هما وؤَ»اللًاًا، وؤحضع بإن حٗخمض ؤكىالهم في َظٍ ألاخيام 

  .17«كاٌ ؤبى قامت في هخابه

هجض الٗلماء واللغاء كض اَخمىا بغؾم اإلاهاخف اَخماما ػاثض، ووان  ،ولهظا

 ؤكضم ما ْهغ مً ٖلىم اللغآن إلاؿِـ الخاحت بلُه.  "ٖلم اإلاهاخف"

وكض ؤقاع بلى كضم الخإلُف في َظا الٗلم ؤخض الباخثحن اإلاسخهحن فُه في 

ى   -خفٓه هللا- الباخث الٗغاقي ألاؾخاط الضهخىع ٚاهم كضوعي الخمضٖهغها، َو

                                                           
17

 .139الوجيز:  - 
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وطلً في ملضمت جدلُله لىخاب " زِ اإلاصخف" لخاج اللغاء ؤبي اللاؾم مدمىص 

 خُث كاٌ: 18بً خمؼة الىغماوي

غح٘ ٖضص مجها بلى » ْهغث اإلاالفاث في ٖلم عؾم اإلاهاخف في وكذ مبىغ، ٍو

وؤلف فُه ٖضص مً اللغاء الؿبٗت، مجهم ٖبض اللغن الهجغي الثاوي، فلض اٖخنى به 

اثخبكاعت ؤَل الكام، وخمؼة بً  19هللا بً ٖامغ الخهبي ؤَل  كاعت  20ِب الٍؼ

لي بً خمؼة الىؿاجي 21الىىفت، وهاف٘ بً ؤبي وُٗم كاعت  22كاعت ؤَل اإلاضًىت، ٖو

ؤَل الىىفت ومضًىت الؿالم، وجخاب٘ الخإلُف في عؾم اإلاصخف في اللغون الالخلت 

لم ًبم مً جلً اإلاالفاث بال ما هخب بٗض اللغن الغاب٘ الهجغي، زانت ما هخب  لىً

بً  هجاء مهاخف ألامهاع" ألبي الٗباؽ ؤخمض" مجها في بالص ألاهضلـ مثل هخاب

و ألبي ٖمغ  "اإلالى٘ في مٗغفت مغؾىم مهاخف ؤَل ألامهاع"و 23ٖماع اإلاهضوي 

ل" ألبي صاوص ؾلُمان بً حن لهجاء الُسخهغ الخبمو" 24ٖثمان بً ؾُٗض الضاوي خجًز

 .25هجاح
وبهما باصع الٗلماء واللغاء بلى الخإلُف في مغؾىم اإلاهاخف جإهُضا ٖلى 

ٖلى وحىب ؤلالتزام بما عؾم فحها، وجىاجغث ؤكىاٌ ألاثمت ٖلى خياًت بحمإ ألامت 

 «.طلً
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24

 ه. 444ت  - 
25

 ه. 496ت  - 



 
25 

 املبحث الثالث: 
 املصحفرسه  لزوو اتباعأقوال األئنة يف ...

َظٍ الباكت مً ؤكىاٌ ؤَل الٗلم في صواعي الالتزام  ٍموبلى اللاعت الىغ  

وؤؾتهله  ،بغؾىم اإلاصخف ووحىب ألازظ بها والىكىف ٖىض ما خضٍ الؿلف لها

ً له واإلاىحهحن والباخثحن  هإلاؿاثل بإكىاٌ إلمام ؤثمت َظا الكإن وؤخض ؤهبر اإلاىٍٓغ

ض الضاوي الغاسخحن في مٗغفت كًاًاٍ ؤلامام الخافٔ ؤبي ٖمغو ٖثمان بً ؾُٗ

ٖلى وحه الٗمىم مظاَبه وازخُاعاجه في اللغاءاث  الظي ٌٗخمض اإلاٛاعبت 26ألاهضلس ي

لتزمىن ب لىمها، ٍو  ا كغعٍ في هخبه وخغعٍ مً مباخث في َظا الكإن.مٖو

 كٌى الخافٔ ؤبي ٖمغو الضاوي

اإلالى٘ في مٗغفت مغؾىم مهاخف ؤَل مهض لظلً الخافٔ في هخاب "

ىاٌ ؤثمت الفلهاء في وحىب التزام عؾىم اإلاصخف ألامهاع" فؿاق َغفا مً ؤك

 الٗثماوي ؤلامام، ومجها كىله:

َل ًىخب اإلاصخف ٖلى ما ؤخضزه الىاؽ مً  -عخمه هللا-وؾئل مالً »

 «.ال. بال ٖلى الىخبت ألاولى الهجاء؟ فلاٌ:

كاٌ ؤقهب: ؾئل مالً فلُل له: ؤعؤًذ مً اؾخىخب »ٌ بؿىضٍ: ازم ك

ىخب ٖلى ما ؤخضر الىاؽ مً الهجاء الُىم؟ فلاٌ: ال ؤعي الُىم، ؤجغي ؤن ً مصخفا

 «.طلً، ولىً ًىخب ٖلى الىخبت ألاولى
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 ه. 444ت  - 



 
26 

  27«.وال مسالف له في طلً مً ٖلماء ألامت وباهلل الخىفُم»كاٌ ؤبى ٖمغو: 

" ًٖ ؤقهب كاٌ: كاٌ اإلادىم في هلِ اإلاهاخف"وفي عواًت ؤزغي للضاوي في هخاب 

ال ؤعي ؤن ًىلِ، وال ًؼاص في اإلاهاخف ما لم ًىً مالً: ؤما ؤلامام مً اإلاهاخف ف

فحها، وؤما اإلاهاخف الهٛاع التي ًخٗلم فحها الهبُان وؤلىاخهم فال ؤعي بظلً 

 .28«بإؾا

ٗني ؤن ًًاف الىلِ والًبِ بلى مهاخف الهٛاع مً ؤحل الخٗلُم،  َو

 .29صون ؤن ًهل طلً بلى خض حُٛحر اإلاغؾىم

م، بط فُه بلاء الخاٌ ألاولى بلى ؤن والظي طَب بلُه مالً َى الخ»كاٌ: 

 .30«ُل بإولُتهمهٌٗلمها آلازغ، وفي زالف طلً جج

 َـ 224بي ٖبُض اللاؾم بً ؾالم ث: كٌى ؤ

وبهما هغي اللغاء ٖغيىا اللغاءة » كاٌ ؤبى ٖبُض في هخابه "فًاثل اللغءان":

ٛىا ٖما ب حن اللىخحن ٖلى ؤَل اإلاٗغفت بها، زم جمؿىىا بما ٖلمىا مجها مسافت ؤن ًَؼ

اصة ؤو هلو، ولهظا جغهىا ؾاثغ اللغاءاث التي جسالف الىخاب )الغؾم( ولم  بٍؼ

 ًلخفخىا بلى مظاَب الٗغبُت فحها بطا زالف طلً زِ اإلاصخف، وبن واهذ الٗغبُت

فحها ؤْهغ بُاها مً الخِ، وعؤوا جدب٘ خغوف اإلاصخف وخفٓها ٖىضَم والؿجن 

 .31«َااللاثمت التي ال ًجىػ ألخض ؤن ًخٗضا
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 لبكٌى ؤلامام ؤخمض بً خى
جدغم مسالفت زِ مصخف »عخمه هللا:  32وكاٌ ؤلامام ؤخمض بً خىبل

 .33«ٚحر طلً ؤو  في ًاء ؤو واو ؤو ؤلف ٖثمان 

 كٌى ؤلامام البحهلي

مت الخضًث في وكاٌ ؤلامام اإلادضر ؤبى بىغ البحهلي مً فلهاء الكافُٗت وؤث

فُيبغي ؤن ًدافٔ ٖلى الهجاء الظي ومً ًىخب مصخفا »هخابه "قٗب ؤلاًمان": 

هخبىا به جلً اإلاهاخف، وال ًسالفهم فحها، وال ٌٛحر مما  هخبٍى قِئا، فةنهم واهىا 

ؤهثر ٖلما، وؤنضق كلبا ولؿاها، وؤٖٓم ؤماهت مىا، فال ًيبغي لىا ؤن هًٓ بإهفؿىا 

 .34«اؾخضعاوا ٖلحهم

 كٌى الىِؿابىعي اإلافؿغ

جفؿحٍر "ٚغاثب اللغآن وعٚاثب الفغكان": وكاٌ هٓام الضًً الىِؿابىعي في 

ألاثمت: بن الىاحب ٖلى اللغاء والٗلماء وؤَل الىخابت ؤن ًدبٗىا  مً وكاٌ حماٖت»

ض بً زابذ، ووان ؤمحن عؾٌى هللا   َظا الغؾم في زِ اإلاصخف، فةهه عؾم ٍػ

لم مً َظا الٗلم بضٖىة الىبي  ، فما هخب  وواجب وخُه،  ٖو ما لم ٌٗلمه ٚحٍر

 .35«ا مً طلً بال لٗلت لُُفت، وخىمت بلُٛت وبن كهغ ٖجها عؤًىاقِئ
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 كٌى ؤلامام الُبري 
 ً غ الُبري في جفؿحٍر "حام٘  ؤبى وكاٌ بمام اإلافؿٍغ حٗفغ مدمض بً حٍغ

ل آي اللغآن في كىله حٗالى حٗلُلا ٖلى كغاءة  الىهب في كىله:  البُان ًٖ جإٍو

﴿     ﴾ ٌواللغاءة التي هي اللغاءة الغف٘ » :كا

ههبا  ت مهاخف اإلاؿلمحن، وبطا كغ  صون الىهب، ألهه لِـ ألخض زالف عؾىم

 .36«واهذ كغاءة مسالفت عؾم مهاخفهم

ً مً كىله حٗالى في ؾىعة البلغة:  وكاٌ الُبري في كغاءة جغن الخىٍى

﴿     ﴾ :«:ً   فإما اللغاءة فةنها باأللف والخىٍى

﴿ ﴾  ا، الحخمإ زٍُى وهي اللغاءة التي ال ًجىػ ٖىضي ٚحَر

مهاخف اإلاؿلمحن، واجفاق كغاءة اللغؤة ٖلى طلً، ولم ًلغؤ بترن الخىىًٍ فُه 

تراى به ٖلى الدجت فُما حاءث به مً اللغاءة  وبؾلاٍ ألالف بال مً ال ًجىػ الٖا

 .37«مؿخفًُا بُجها

  ﴿  وكاٌ في مىي٘ آزغ بٗض طهغ كغاءة ًٖ ؤبي بً هٗب 

﴾  :ٌحاثؼ  ر وطلً وبن وان في الٗغبُت حاثؼا، فٛح»بالىهب في )طا( : كا

 .38«اللغاءة به ٖىضها، إلاسالفخه زُىٍ مهاخف اإلاؿلمحن
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لغاءاث" وهلله ٖىه ميي بً ؤبي َالب في هخاب كاٌ الُبري في هخاب" ال

ألمخه مً  ٖىضها مً اللغاءاث ؤهه ٖلمه عؾٌى هللا  ول ما صح» "ؤلاباهت":

سُئ مً وان هؤن  لىاألاخغف الؿبٗت التي ؤطن هللا لهم ؤن ًلغؤوا بها اللغآن، فلِـ 

طلً به مىافلا لخِ اإلاصخف، فةن وان مسالفا لخِ اإلاصخف لم هلغؤ به، 

ً الىالم فُهووك  .39«فىا ٖىه ٖو

ه  كٌى ؾِبٍى

ه في ٖىض خضًثه ًٖ )ما( في باب ما  "الىخاب" وكاٌ بمام الىدىٍحن ؾِبٍى

  ﴿ ومثل طلً كىله ٖؼ وحل:»ؤحغي مجغي )لِـ( في بٌٗ اإلاىاي٘ كاٌ: 

﴾  في لٛت ؤَل الدجاػ كاٌ: وبىى جمُم ًغفٗىنها، بال مً صعي هُف هي في

 .40«صخفاإلا

 (ٌ 189 :ي )ثجعؤي ؤلامام الىؿا

وحاء ًٖ ؤلامام ؤبي الخؿً ٖلي بً خمؼة الىؿاجي بمام ؤَل الىىفت في 

البٛضاصي في هخاب "الؿبٗت في  اللغاءة والىدى، ما هلله ؤبى بىغ بً مجاَض 

الؿحن في الؿغاٍ »في ؾىعة الفاجدت: ﴾ ﴿ اللغاءاث" ٖىض طهغ عؾم لفٔ

 .41«ٗغب، ولىً ؤكغؤ بالهاص ؤجب٘ الىخاب )الغؾم( الىخاب بالهاصفي هالم ال
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 يَل الىىفت بٗض الىؿاجؤعؤي ؤلامام الفغاء بمام 

اص الكو  اء ًديى بً ٍػ "مٗاوي اللغءان" ٖىض طهغ  في هخاب 42غاءفاٌ ؤبى ػهٍغ

وبطا جغهذ الهمؼة مً )الغئٍا( كالىا: << -ٖلُه الؿالم  -)عءًـي( في ؾىعة ًىؾف 

ان" في )الغوٍ ل الهمؼة كالىا: ال جلهو ٍع ا( كلبا للهمؼة، وبن وان مً قإنهم جدٍى

  .43 «فإما في اللغآن فال ًجىػ، إلاسالفت الىخاب الىالم.

ان كٌى الٛغاء في مٗاوي اللغءان:ع وهلل ؤلامام الؼ  اجبإ » هص ي في البَر

اإلاصخف بطا وحضث بلُه وحها مً هالم الٗغب وكغاءة اللغاء، ؤخب بلي مً 

 .44«زالفه

 ٌ( 311: عؤي ؤلامام الؼحاج الىدىي )ث
وكاٌ ؤلامام ؤبى بسخاق ببغاَُم بً الؿغي الؼحاج البهغي في هخاب "مٗاوي 

وال ًجىػ ؤن ًل٘ ش يء في اللغءان مجم٘ ٖلُه فُسالف ألن اجبإ »اللغءان" له: 

 .45«اإلاصخف ؤنل اجبإ الؿىت

ه الىدىي   عؤي ابً صعؾخٍى

ان  -هوكاٌ ؤلامام ابً صعؾخٍى ووحضها هخاب »: فُما هلله الؼعهص ي في البَر

، وال ً -حل طهٍغ- هللا الف زُه، ولىً ًخللى باللبٌى ٖلى ما سال ًلاؽ هجاٍئ

 .46«ؤوصٕ في اإلاصخف
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 47كٌى ؤلامام ؤبي بىغ بً ألاهباعي  

وكاٌ ؤلامام ؤبى بىغ مدمض بً اللاؾم ألاهباعي في هخاب "بًًاح الىكف 

  ما ًىكف ٖلُه بالخاء والهاء": والابخضاء" في "باب طهغ 

اٖلم ؤن ول َاء صزلذ للخإهِث، فالىكف ٖلحها بالهاء والخاء حاثؼ، ؤال جغي »

ؤنهم هخبىا في اإلاصخف بًٗها بالخاء، وبًٗها بالهاء، وازخلف اللغاء في طلً، 

م ًلىلىن:  فيان ؤهثَر

ا الىكف ٖلى ما في اإلاصخف ال ًخٗضي، فما وان في اإلاصخف بالخاء وكفى

 . «ٖلُه بالخاء، وما وان بالهاء وكفىا ٖلُه بالهاء

ى مظَب الخسُحر وكاٌ: ظا اإلاظَب ال ٌعجبىا، » زم طهغ اإلاظَب الثاوي َو َو

ألهه لى حاػ زالف اإلاصخف في الىكف حاػ زالفه في الىنل، فلما احخم٘ اللغاء 

ٖلى جغن ول كغاءة جسالف اإلاصخف وان مً حٗمض زالف اإلاصخف في ونل ؤو 

 .48«اف مسُئوك

 ٌ( 500بٗض  :عؤي جاج اللغاء الىغماوي )ث

وكاٌ ؤلامام ؤبى اللاؾم مدمىص بً خمؼة الىغماوي في هخاب "زِ اإلاصخف" 

 ٖىض طهغ فاجدت الىخاب:

«﴿﴾  هخبذ بٛحر ؤلف، وال ًجىػ ؤن ًىخب بةزباتها، ألن بزباتها ًاصي

ىػ بىحه ما، ولهظا ؤو مثله وحب ومسالفت ؤلامام ال جج بلى مسالفت مً كغؤ بٛحر ؤلف،

 مغاٖاة خغوف ؤلامام، ألن في ول خغف مجها فاثضة جؼوٌ بخُٛحر طلً.
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)ًلٌ الخم( بٛحر ًاء، ولى هخب بالُاء بُلذ كغاءة مً كغؤ  ؤال جغي بلى كىله 

 بالهاص، 

وهظلً كىله )ُٚبذ الجب( بالخاء ٖلى الىخضة، ولى هخب بالهاء بُلذ كغاءة 

 .49«وطهغث َظٍ الخغوف جيبحها ٖلى ما ؾىاَامً كغؤ بالجم٘، 

 وكاٌ جاج اللغاء في ؾىعة الىمل:

«﴿ ﴾ ؤال ٌسجضوا( ألانل ؤال ًا  بٛحر هىن، وكغاءة الىؿاجي(

مً الخِ هما خظفا مً اللفٔ، وال ًجىػ حٗمض الىكف  ناسجضوا، فدظف ألالفا

مام، وال ؾبُل بلى مسالفخه بىحه مً ٖلى َظٍ اليلمت، إلاا ًاصي بلى مسالفت ؤلا 

ؿخىكفىن  ، وهغي ؤهثر اللغاء ًلفىن َو  .50«حهال مجهم الىحٍى

 كٌى ؤلامام البٛىي 
 

ٌ( في  516 :وكاٌ ؤلامام ؤبى مدمض الخؿحن بً مؿٗىص البٛىي الكافعي )ث     

م:  زم بن الىاؽ هما ؤنهم مخٗبضون باجبإ »ملضمت جفؿحٍر مخدضزا ًٖ اللغآن الىٍغ

اللغآن وخفٔ خضوصٍ، فهم مخٗبضون بخالوجه وخفٔ خغوفه ٖلى ؾجن زِ  يامؤخ

 .51«اإلاصخف ؤلامام الظي اجفلذ ٖلُه الصخابت

 ٌ  الؼمسكغي   ؤلامام كى

وكاٌ ؤلامام ؤبى اللاؾم الؼمسكغي مً ؤٖالم ٖلماء اإلاٗتزلت في هخابه 

ل":  ً ٖ توكض اجفلذ في زِ اإلاصخف ؤقُاء زاعح»"الىكاف ًٖ خلاثم الخجًز
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اللُاؾاث التي بني ٖلحها ٖلم الخِ والهجاء، زم ما ٖاص طلً بًحر وال هلهان، 

اللفٔ، وبلاء الخفٔ، ووان اجبإ زِ اإلاصخف ؾىت ال جسالف. كاٌ  تالؾخلام

ه في هخابه اإلاٗغوف بىخاب   في الخِ والهجاء:  "الىخاب اإلاخمم"ٖبض هللا بً صعؾخٍى

فُه ما  وزِ الٗغوى ألهه ًثبذ، ألهه ؾىت، زُان ال ًلاؾان: زِ اإلاصخف

ؿلِ ٖىه ما ؤؾلُه   .52«ؤزبخه اللفٔ، َو

:    ﴾53﴿ وكاٌ الؼمسكغي ٖىض كىله حٗالى:

وكٗذ الالم في اإلاصخف مفهىلت ًٖ )َظا( زاعحت ًٖ ؤويإ الخِ الٗغبي، »

 .54«وزِ اإلاصخف ؾىت ال حٛحر

  55س يكٌى  ميي بً ؤبي َالب اللِ

بت في هخاب  ل كَغ وكاٌ ؤبى مدمض ميي بً ؤبي َالب اللِس ي اللحرواوي هٍؼ

بن َظٍ اللغاءاث التي ًلغؤ بها الىاؽ الُىم، » :"ؤلاباهت ًٖ مٗاوي اللغاءاث"

وصخذ عواًتها ًٖ ألاثمت بهما هي حؼء مً ألاخغف الؿبٗت التي هٌؼ بها اللغآن، 

لظي ؤحم٘ الصخابت فمً ووافم اللفٔ بها زِ اإلاصخف: مصخف ٖثمان ا

بٗضَم ٖلُه، واَغح ما ؾىاٍ مما ًسالف زُه، فلغت بظلً إلاىافلت الخِ ال 

وبٗث بها بلى ألامهاع،  مجها ًٖ زِ اإلاهاخف التي وسخها ٖثمان  يءًسغج ش 

اء  وحم٘ اإلاؿلمحن ٖلحها، ومى٘ مً اللغاءة بما زالف زُها، وؾاٖضٍ ٖلى طلً َػ

ازني ٖكغ ؤلفا مً الصخابت والخابٗحن، واجبٗه ٖلى طلً حماٖت مً اإلاؿلمحن بٗضٍ، 
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ذ،  وناعث اللغاءة ٖىض حمُ٘ الٗلماء بما ًسالفه بضٖت وزُئا، وبن صخذ وعٍو

ل ٖلى خغف واخض، لُلل الازخالف بحن هخ ووان اإلاصخف كض ب ٖلى لٛت كَغ

ل لظلً...  .56 «اإلاؿلمحن في اللغآن، وال هلِ وال يبِ، فاخخمل الخإٍو

والظي في ؤًضًىا مً اللغآن ما وافم زِ طلً »زم كاٌ في مىي٘ آزغ: 

مإ ؤًًا وؾلِ الٗمل ث التي هٌؼ بها اللغآن فهى مً ؤلاحاإلاصخف مً اللغاءا

ي جسالف زِ اإلاصخف فىإنها ميؿىزت باإلحمإ ٖلى زِ باللغاءاث الت

 .57«اإلاصخف

  58كٌى ؤلامام ؤبي الٗباؽ اإلاهضوي 

ل ألاهضلـ في هخاب  وكاٌ ؤلامام ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖماع اإلاهضوي هٍؼ

إلاا »"هجاء اإلاهاخف" جدذ ٖىىان: "اللٌى في ٖلم زِ مهاخف ؤَل ألامهاع": 

ض احخمٗذ ٖلحها ألامت، جلؼم مىافلتها، وال واهذ اإلاهاخف التي هي ألاثمت، بط ك

مسالفتها، ووان هثحر مً الخِ اإلاثبذ فحها ًسغج ًٖ اإلاٗهىص ٖىض الىاؽ، م٘  ٙىحؿ

في الىكف ٖلى هثحر مىه  ججغي خاحتهم بلى مٗغفخه، لخىخب اإلاهاخف ٖلى عؾمه، و 

 ليل كاعت مً اللغاء ٖلى مظَبه وخىمه، واهذ الخاحت بلُه والخاحت بلى ؾاثغ 

 ٖلىم اللغآن بل ؤَم، ووحىب حٗلُمه ؤقمل وؤٖم، بط ال جصح مٗغفت بٌٗ ما
٘ ؤخضا اهخخاب مصخف ٖلى زالف ٌؿازخلف اللغاء فُه صون مٗغفخه، وال 

ا طلً في َظا اإلاىي٘ مسخهغا ٖلى ما عوٍىاٍ ًٖ ىوكض ؤزبد ،اإلاصخف ؤلامام وعجبخه
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ل، م٘ ما ؤمىً فُه مً ألاثمت خخجاج وحٗلُل، وهللا اإلاىفم ا اإلاٗىُحن بٗلىم الخإٍو

ى خؿبي، ووٗم الىهُلبللهىاب   .59«مىه، َو

 كٌى الضاوي في اإلاىبهت

وكاٌ الخافٔ ؤبى ٖمغو الضاوي ألاهضلس ي ناخب اإلالى٘ في عؾم مهاخف 

 في ؤعحىػجه اإلاىبهت ٖلى ؤؾماء اللغاء والغواة وؤنٌى اللغاءاث:  60ؤَل ألامهاع

ــــــف  ــفواجب٘ اإلاغؾىم في اإلاهاخــــــــــ ـــــ  ٖىض الىكىف ال جىً مسالـــ

ــفه  ي اللُــــــــــــــــاؽــــه وبن لم ًلى فــــــل ـــ ــــى ؤولـ ــــــــــاؽــــــى ٖىض هـ ـــــ ـــ  ل الىــ

ــــــــــت ــــتـــــَ  بط الىغام الؿاصة الصخابـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ  م الظًً خاولىا الىخابــ

ــــــلــــلظان فهى الخ ـــــ ــلـــم  م ٖىض الىـــ ـــ ـــ ـــــ  ً الىداة ومً ؤَل الىلــــ

ــــاءــــفيل خغف حاء ف ـــ ــــــــــاءـــــً ًــــً ؤلف ؤو واو ؤو مـــم  ي الهجــــــ ـــــ  ـ

ــــــاـــــُا مــمثبخا ؤو ؾاك ـــــ ـــ ــفالىكف فُه وله ه  ً طاهـ ــــــــــاظـ ـــ ـــــ ـــــ  اهـ

 ٌ ــــــــوطه  ومثله اإلالُٕى واإلاىنــــــــــــــــى ــــغ طا ممثـ ـــ ـــــ ٌ ـ  ال ًُـــــــــــــــــــــــــــى

ــــم ــــــم  وول َاء هخبذ في الغؾــــــــــ ـــ ـــــ  جاء ٖلى زالفها في الخىـــــ

ــ ــــــــاء ٖلى الظي عؾم في  ــــــــاءفالىكف في حمُٗها بالخــــــــ ـــــ  الهجـــ

 ي الضعاًــــــــــــــــــــــــتــــًٖ ألاثمت ؤول  ــتـَظا الظي صخذ به الغواً

جهم ف ــــــــوول  ه زــــــــــــــــــالفــــــــي بًٗـــــٖو ـــ ـــــ ــــــــــه بلحهـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ًــ ــــافم ً ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

ــــه  مً طان فاهلله هما جغوٍــــــــــــــــــــه  فما ؤحى ٖجهم زالف فُــــــــــــــ

ــــــاؽـــــــــبال  وال جلابل ما عواٍ الىـــــــــــــــــاؽ ـــــ ـــ ـــــ  غص بن يٗفه اللُـــ

م الىلل والؿم  فلِـ ش يء مثل الاجبـــــــــــــــــإ  61إــــفاؾلً ٍَغ
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 في طهغ الىكف ٖلى اإلاىىن والىىن الخفُفت: توكاٌ في اإلاىبه

ــــــــــت  والىىن بن عؤًتها زفُفــــــــــــت  ؤبضلتها لىىنها  يُٗفــــ

ـــــــــً  بإلف في الىكف والخىٍى
  بط لفٓه وخىمه والىــــــــــــىن 

 ـــــــــِـوعؾمه هغؾمها في الخــ
 ـــــــِـ  لظان ما وافلها في الىلــ

 هدى )ليؿفٗا( ومثل طلـــــــًـ
 ــــ)بطا( ألن عؾمه ـــــ ـًــ ـــ ـــ  ا هظلــــ

 َظا الظي حاء ًٖ اللـــــــــغاء
 في طان في الىلل وفـــي ألاصاء 

 ٘ اإلاىافلت للمغؾـــــــــــــــــىمــــــم
  ــــــىموما ؾىاٍ لِـ ـــــ  باإلاٗلـ

ىـــــــــــــــــاـــــــٖى  ض حمُ٘ اإلاخهضٍع
 ــــا ىض ؤَل الىلل ؤحمُٗىــ  62ٖو

 ٌ 590 ث: كٌى ؤلامام ؤبي اللاؾم الكاَبي

 كاٌ في باب الىكف ٖلى مغؾىم الخِ مً "خغػ ألاماوي":

ــــــــــــــــــــــــــــــــــم واإلااػهـــــــــــــــــــــوهىفحه ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــي وهافــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـالإ الخِ في وكف الابخـــــٖىىا باجب ـــــــ٘ــــ

ـــــــــــــــــــــــغ ًغجًــــــــــــً هثُــــــــــوالب ـــــ ــى وابً ٖامـ ـــ ـــ ــــــــغـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ  ــــــــــــالوما ازخلفىا فُه خغ ؤن ًفهـــ

ـــــــــــــــــــــاء َــــــــــــــذ بالخـــــــــــــــــــبطا هخب ـــ ـــ ــــاء ماهـ ـــــ ـــ ــــثـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــفبالهاء كف خلا عي ـ ـــــــــىالــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ا ومٗـ

 اث( َاصًه عجـــــــــــــــالـــ)والث( عيا )َحه اث( م٘ )طاث بهجت(وفي )الالث( م٘ )مغي

ــــ)وماٌ ـــ ـــف واليؿـ   63وؾاٌ ٖلى ما حج والخلف عجـــــــــال ــا( لـضي الفغكــــــان والىهــ
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 وكاٌ ؤبى الخؿً بً بغي في الضعع اللىام٘

 ؾجن ما ؤزبذ عؾما ؤو خــــــــــــظف  فهل وهً مخبٗا متى جلـــــــــــــف

 وما مً اإلاىنٌى لفٓا فهـــــــــــــال  ً الهاءاث جاء ؤبـــــــــــــــضالــــــــــــــوما م

ــــــــــمى  واؾلً ؾبُل ما عواٍ الىــــــــاؽ ــــه وبن يٗفـ ـــ ــــــــ ـــــ ــه اللُـــــ ـــ ـــــ   64ــاؽــ

 65كٌى الخاكاوي في كهُضجه 

 اكاهُت:خوكاٌ ؤبى مؼاخم الخاكاوي في اللهُضة ال

 إلاصخفىا اإلاخلى في البر والبدـــــــــــغ  وكف ٖىض بجمام الىالم مىافلـــــــا

 66كٌى ؤلامام الؿُىَي

وكاٌ ؤلامام حالٌ الضًً الؿُىَي في هخاب " ؤلاجلان في ٖلىم اللغآن" في 

ُفت الغؾم: ؤحمٗىا ٖلى اجبإ عؾم اإلاهاخف الٗثماهُت في الىكف » ؤلاقاعة بلى ْو

 .67« وبزباجا وخظفا وونال وكُٗاببضالا 
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في  68ؤبى الفًل ُٖاى بً مىس ى الُدهبي الؿبتياللاض ي كٌى 

 هخاب "الكفا بخٍٗغف خلىق اإلاهُفى"

وكض ؤحم٘ اإلاؿلمىن ؤن اللغآن اإلاخلى في حمُ٘ ؤكُاع ألاعى اإلاىخىب في »

   ﴿اإلاصخف بإًضي اإلاؿلمحن مما حمٗه الضفخان مً ؤٌو 

﴾  بلى آزغ﴿    ﴾  ؤهه هالم هللا ووخُه اإلاجٌز ٖلى

، وؤن حمُ٘ ما فُه خم، وؤن مً هلو مىه خغفا كانضا لظلً، ؤو هبُه مدمض 

ه بدغف آزغ مياهه، ؤو ػاص فُه خغفا مما لم ٌكخمل ٖلُه اإلاصخف الظي وك٘ لبض

 .69«ؤهه وافغ ؤهه لِـ مً اللغآن ٖامضا ليل َظا،ُه وؤحم٘ ٖلى ؤلاحمإ ٖل

 غاػخكٌى ؤبي ٖبض هللا ال

ل غاػ اخوكاٌ ؤلامام ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ببغاَُم ال ص ي ألاهضلس ي هٍؼ لكَغ

عص َـ في هٓمه الظي هٓمه في الغؾم كبل هٓمه لغحٍؼ "مى  718بها ؾىت  فاؽ اإلاخىفى

َٗغف ؤًًا باؾم "اإلاهظب اإلاسخهغ" وبــ "الخغاػ ٖمضة البُان" و الٓمأن" وؾماٍ "

 اللضًم" ؤًًا:

 فىاحب ٖلى طوي ألاطَــــــــــان
 ــــــــغآن ـــــ  ؤن ًدبٗىا اإلاغؾىم في اللــ

لخ ــــــــــبط حٗل  ضوا بمً عآٍ هٓـــــــــــــــــــــغاـــــــــــــــٍو ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــىٍ لألهـــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ  ــــــــــام وػعاــ

ــــإلا  ىػ الاكخــــــــــــــــضاءـــــــوهُف ال ًج ا ــ ــــــــــب ا ؤحى ههًّ ـــ ـــــ ــــه "الكفـــــ ــــاء"ـ ـــ  ــــ

ــــغا  ٌ ؤهه مً ُٚـــــــــــــــغاــــــبلى ُٖا ـــ ـــ ـــــ  خغفا مً اللغآن ٖمضا هفـ
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اص ــــال  ة ؤو هلها ؤو بن بـــــــــــــضالٍػ ـــ ـــــ  قِئا مً الغؾم الظي جإنــ

ـــــال  و مالً بً ؤوـ بط ؾئـــــــــــــال  في هخب ما ؤخضر م٘ ما ؤنـــ

ـــــضار  ؤحاب باإلاى٘ وجغن ؤلاخـــــــــضار  في ألامهاث ٚحر صخف ألاخـ

ــــــؤم  ــــــــغاءةى مسخلف اللـــــــــــــــوما ؤج ـــــ ــــغ باإلجبـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــتــــإ للصخابـــ ـــــــ ـــ  ــ

ــــــــا ـــــ ــــــــلفٗله  فُه وكاٌ: هً ؤخي مخبٗــ ــــــم وال جىــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٖــ ـــــً مبخض ـــــ ــاـ   70ـــ

في حم٘  مخدضزا ًٖ ٖمل ٖثمان  "ىعص الٓمأنم"وكاٌ الخغاػ ؤًًا في 

 ألامت ٖلى اإلاصخف ؤلامام:

 ي ألحل طا ؤن هلخفــــــــــــيــــــــــــــفُيبٛ
 مغؾىم ما ؤنله في اإلاصخــــــــف 

ــــفي حٗل  ا عؤيــــــــــضي بفٗله ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهلخ ـــ ــه إلاً ًســــ ـــــ ـــــ ـــ ــــاـ ـــ ـــــ  ِ ملجئـــ

 زم كاٌ:

 ٌ ٖلى ؤلاجبــــــــــــإــــــــــومالً خ
 ــــــلفٗله ـــ ـــــ ــــــم وجــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــضإـــ ـــــ ـــ  غن الابخـــ

 بط مى٘ الؿاثل مً ؤن ًدضزا
 ـــــــضزا ـــــ  في ألامهاث هلِ ما كض ؤخـــــ

 ــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــا عآٍ للهبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبهم
 ــــــــف ــــــانـ  ي الصخف وألالىاح للبُـــ

 ــــــاؽـــــــــــــإ للىـــــــــــــــــــــاث ملجــــــــــــوألامه
 ــــفمى ـــــ ـــ ــــــ٘ الىلـــ ـــــ ـــــِ لاللخبـــ ــــــــ ـــــ ــــــاؽـــ   71ــ
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 كٌى مدمض الٗاكب الكىلُُي

الكىلُُي في ؤعحىػجه "هكف الٗمى  ماًابىوكاٌ الكُش مدمض الٗاكب بً  

ً ًٖ هاْغي مصخف طي الىىعًٍ":  والٍغ

ــم اللغآن ؾىت مخبٗـــــــــــــــــــعؾ ــــتــــــــــــ ـــــ  ـــ
 ــــــتهما هدا ؤَل اإلاىاحي ألاعبٗــــ  ـــــ

ــــــــىــــــــغ اإلاهُفــــــــــــــــــــا بإمـــــــــــــألهه بم ـــ ـــــ  ــ
 ـــــــــا ـــ  ؤو باحخمإ الغاقضًً الخلفـــــ

ــــاــــــــه خغفـــــــــــــــــضٌ مىـــــــــً بــــوول م ـــــ ـــــ  ــ
 ــــب ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــاء بىـ ـــ ـــ ــــــاع ؤو ٖلحهــ ــىـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ا ؤقفـــــ

 ـــــــاؽــــــــــــــــــؼ للىــــــــــــوالخِ فُه معج
 ًــــــوخاثض ًٖ ملخ ــــاؽـــــ ـــ ـــــ ُــــ  ى الل

ٌ ـــــــــــــٍغ الفدـــــــــــــــــــــــــــــضي لؿــــال تهخ  ــى
  ــــــــخىلوال جدىم ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــه الٗلــــ ـــ ـــــ ٌ ــــ  ــــــى

ــتــــــً اإلاجزلـــــــــــض زهه هللا بخلـــــــــــك ـــ ـــ  ـــ
 ــــصون حمُ٘ الىخ ـــــــــ ـــــب اإلاجزلــــ ـــــ ـــــ ــــــتــ  ـــ

ــــــــىمـــــــــــــي اإلاغؾـــــــــاػ فــــــــلُٓهغ ؤلاعج  ـــ
 ٓــــمىه هما في لف ـــــ ٓــــــــ ــــــــه اإلاى ــــــىمــ ـــــ ـــ  ــ

ـــــــــــــــــــــــــــً نــــــــــــى مـــــــا ؤجــــــوم ــــــىع مٍؼ  ضةـــ
 ُــــــــــف ــــــه وخظف ؤخـــ ــــضةــــ ـــــ ـــ  غف ٖضًـــــ

ـــض(ــــضي )بإًُـــــــــــــض لـــاء بط ٍػــــــــــــــــــــوالُ ـــــ  ـ
 )ـــــضي  وخظفذ مً كىله ) طا ألاًـــ

ــ ـــ ـــــ ـــــ ض فـــــي لفٔ )ماثــ  ت(وألالف اإلاٍؼ
 )وفي )ؤكامىا( صون )حاءو( و)فئــــت 

 ىا(ٔ )ؾٗوألالف اإلاغؾىم في لف
 )ا وفي )ٖخــــــىا  في الدج صون ٚحَر

ـــــــــــــــــذ" بط عؾمــــــــــــــمو"وٗ ــــــذ بالخـ ــاءـــ ــــ  ــ
 َــــ ـــ ـــــ ــــــــــىعا َوـــ  ىعا عؾمذ بالهـــــــــــــــاءــــ

 ى اللــــــــاعت ــي ًهجــــــــــــغف الخــــــــــــــــوألاخ
 ــــــــبه ـــــ ـــــ ــــــــــا هجــ ـــ ــــــاع اء ؤلالضةـ ـــــ ـــ ـــــ ٛــــ  اله

 ــــــضعةــــــــــــت ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل طا لٗلــــــــــــــــــــــــفى
 ــــــوخىم ـــ ــت ٖــــ ـــ ـــ  ً الدجا مســـــــــــــــــــــضعةــ

ــــــــمـ ال جيؿـــــــــــــه للىفـــــــــــــــــــــــؤهفاؾ ـــ  ـــ
 ــــــــوؾ ـــ ــٍغ بُـــــ ـــــىعي مُلؿــــً الــ ـــــ ـــ ــمـ ــــ ـــــ   72ـــ

 
  

                                                           
72

 .97-80كشف العمى مع شرحه رشف العمى كالهما للمؤلف:  - 



 
41 

 املبحث الرابع: 
 املخالفوٌ يف وجوب االلتزاو برسه املصحف

اإلاٗغوف في الثلافت اإلاضعؾُت في ٖهغها وكبله ؤن َىان مً الٗلماء مً و 

ن ؤلامام ؤغؾم ؤلامالجي اإلاٗخاص، بل قإ هخابت اإلاصخف بال طَب بلى اللٌى بجىاػ 

كض كاٌ بىحىب هخابت اإلاصخف  73بً ٖبض الؿالم مً ؤثمت الكافُٗتاٖؼ الضًً 

بما ال ًلخبـ ٖلى الٗامت وطلً ما وؿبه بلُه ؤلامام بضع الضًً الؼعهص ي في 

ان" هخاب واهدكغ   ،وهلله ٖىه ٖامت مً جىاولىا َظا اإلاىيٕى "في ٖلىم اللغآن  البَر

لللؿُالوي  "ُاثف ؤلاقاعاث لفىىن اللغاءاثلـ "لً في بٌٗ هخب اللغاءاث هط

للكُش مدمض ٖبض  "ىاَل الٗغفانهم"وبٌٗ اإلاالفاث في مباخث ٖلىم اللغآن 

مباخث في ٖلىم "لهبحي الهالح و "مباخث في ٖلىم اللغآن"الُٗٓم الؼعكاوي و

مضتهم في للضهخىع ٚاه  "عؾم اإلاصخف"إلاىإ اللُان وهخاب  "اللغآن م كضوعي، ٖو

وؿبت َظا اللٌى بلى الٗؼ ابً ٖبض الؿالم ما وؿبه بلُه الؼعهص ي، وال ًىحض في 

 هخبه اإلاٗغوفت.

ان ؤهه بٗض ؤن ؾاق ؤكىاٌ الٗلماء في وحىب  وهو الٗباعة هما في البَر

الالتزام بغؾم اإلاصخف ؤلامام كاٌ مٗللا بٗباعاث فحها ايُغاب وجضاف٘ بحن ؤولها 

ا: وؤما آلان فلض ًسص ى  كلذ: ووان َظا في الهضع ألاٌو والٗلم حي ٌٚ،» وآزَغ

الؿالم: ال ًجىػ هخابت اإلاصخف آلان ٖلى  ؤلالباؽ ولهظا كاٌ ٖؼ الضًً بً ٖبض

 .74«الغؾىم ألاولى بانُالح ألاثمت لئال ًىك٘ في حُٛحر مً الجهاٌ
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له: َىظا هلل الؼعهص ي َظٍ الٗباعة بٗض ؤن مهض لها بما ًىاؾبها مً كى 

ٌٗني بظلً ؤن جلً الٓغوف كض حٛحرث  «ووان َظا في الهضع ألاٌو والٗلم حي ٌٚ»

لى ما وؿبه بلى الٗؼ  فخجب مغاٖاة الخاٌ اإلاخٛحرة، ٚحر ؤهه اؾخضعان ٖلى كىلخه ٖو

ولىً ال ًيبغي بحغاء َظا ٖلى بَالكه لئال ًاصي بلى صعوؽ الٗلم، وش يء »بلىله: 

جهل الجاَلحن، ولً جسلى ألاعى مً كاثم هلل لؤخىمخه اللضماء ال ًترن مغاٖاة 

 .«بالدجت

ظا الخٗلُم والاؾخضعان مً الؼعهص ي وبن وان مىاكًا للىله ،  كلذ: َو ألاٌو

ً ؤبىا  عى ابال ؤن ٌُٗىا لظلً الغؤي اإلاٗ فهى ًغص به ألامغ بلى ههابه، ولىً اإلاخإزٍغ

وػٖمىا  ،ٖبض الؿالمبً  إلاظَب حمهىع الٗلماء وػها هبحرا وؤن ًجٗلٍى مظَبا للٗؼ 

َظا م٘ ؤن الٗؼ بً ٖبض الؿالم ال ٖالكت له به، وبهما  ،مىافلت الؼعهص ي له ٖلُه

ال »مٗنى مٗاهؿا، وؤنل ٖباعجه:  ٖباعجه ألانلُت ٖلى الؼعهص ي فإُٖذ خفذجص

بانُالح ألاثمت لئال ًىك٘ في حُٛحر مً  لغؾىم ألاولىججىػ هخابت اإلاصخف بال ٖلى ا

« ال ججىػ هخابت اإلاصخف آلان ٖلى الغؾىم ألاولى»باعجه: فخصخفذ ٖ« الجهاٌ

اصة الىىن مً الىاسخ فهاع )بال( )آلان( فاوٗىـ اإلاٗنى ووؿب بلى َظا ؤلامام ما  ،بٍؼ

 .كُل ٖىه بؿبب َظا الخصخُف

وؤن  ،ولم ًلبث َظا الٛلِ ٖلى الٗؼ بً ٖبض الؿالم ؤن هفش  فُه مً هفش

ٌ  ؤخض "مىاَل الٗغفان"في ًجٗله اإلاخإزغون والكُش الؼعكاوي   زالزت مظاَب: ألاو
مظَب الجمهىع في وحىب التزام عؾم اإلاصخف، والثاوي مظَب الباكالوي والٗؼ بً 

ٖبض الؿالم، والثالث مظَب مً  جىؾِ فلاٌ بجىاػ طلً في اإلاهاخف التي ًخٗلم 

ؿىا لضٖىة الخُٛحر لِؿىا مً ؤَل مفحها الهٛاع، وكض وحضث ؤن ؤهثر مً جد

ً، ومٗٓمهاللغ  ى ًغوناءة و ال مً الٗلماء اإلاٗخبًر ؤن  م مً الىخاب والصخفُحن، َو

غا  ،في هخابت اإلاصخف بالغؾم ؤلامالجي الخضًث جِؿحرا ٖلى اللغاء في اإلاصخف وجٍُى

ٌ 1980وبٗضا ًٖ الجمىص والخللُض، وفي َظا الهضص نضع في اللاَغة ؾىت  ،للىخابت
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ت" وفي ؤوله ملاٌ في مجلت الهالٌ اإلاكهىعة ٖضص زام بٗ ىىان "اللغآن هٓغة ٖهٍغ

للمضٖى عحاء الىلاف بٗىىان "خغعوا اللغآن مً َظٍ اللُىص" زم قٕغ في الخمثُل 

غمي الظًً عؾمىا اإلاصخف بالجهل بالخِ وكىاٖضٍ،  إلاا ًجب ؤن ٌٛحر عؾمه ٍو

ضٖى بلى هخابت اإلاصخف بالخِ اإلاضعس ي الخضًث.  ٍو

ذ اإلاؿدكغكحن، فةن مً ؤزظوا بها إوبلُ٘ الىٓغ ًٖ نلت َظٍ الهجمت ب َاٍع

 ًٖ ٚحر بهحرة ًجهلىن ؤنها جاصي بلى بخضي هدُجخحن ال مفغ مجهما:

بلٛاء حمُ٘ اللغاءاث، وهخابت اإلاصخف ٖلى كغاءة واخضة، وبغواًت واخضة ال 

ظٍ صٖىة ال ؤخض ًغياَا، واللٌى بها ًاصي بلى بلٛاء ٖضص مً اللغاءاث  ٚحر، َو

ل ؤَلها ٖجها،  ،في ٖضص مً البلضان ؤلاؾالمُت والغواًاث اإلاىدكغة وال ًمىً جدٍى

هلغاءة هاف٘ بغواًت وعف في اإلاٛغب وألاكُاع اإلاجاوعة، وبغواًت كالىن في جىوـ 

ولُبُا، وهلغاءة ؤبي ٖمغو بً الٗالء البهغي مً عواًت ؤبي ٖمغ الضوعي في بالص 

إلاهاخف اإلاىافلت لها وكض َبٗذ ا ،الغواًاث واؾٗت الجمهىع  ٍالؿىصان، وول َظ

 مىظ ٖضة ٖلىص.

وبما ؤن جُب٘ اإلاهاخف اإلاظهىعة اإلاسالفت لغواًت خفو ًٖ ٖانم 

وطلً بدؿب الغؾم ؤلامالجي اإلاضعس ي، والىدُجت ؤن  ،الؿاثضة في البلضان اإلاكغكُت

جخٗضص اإلاهاخف والغؾىم بدؿب ول عواًت، ومٗنى طلً ؤن جهبذ لألمت مهاخف 

يا ًٖ مصخف واخض هما َى آلان، وال ًسفى ما ًجغ مسخلفت بغؾىم مسخلفت ٖى 

م وخضة ألامت التي خغم ٖثمان عض ي هللا ٖىه ٖلى صوامها  بلُه طلً مً جمٍؼ

 ٖلى مصخف واخض بغؾىم مىخضة جًبِ خؿب الغواًاث. بجمٗهم

والباٖث لىثحر مً الضاٖحن بلى هخابت اإلاهاخف بالخِ ؤلامالجي الخضًث َى 

بت في جِؿحر الخالوة ؤههاف اإلاخٗلمحن الظًً بٗضوا ًٖ اللغآن  في اإلاصخف ٖلى الٚغ

ولم ًخذ لهم ؤن ًإزظٍو ًٖ ؤَله مىخفحن بالخالوة في اإلاصخف اإلاُبٕى  ،وامال ابٗض

 ٖلى وفاق الغؾىم الٗثماهُت اإلاٗخمضة ٖىض ألامت في زِ اإلاصخف ٖبر اللغون. 
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م اإلاخضاٌو ب ظا الٖؼ ت في الؿهل ججاوػٍ ٖىض اللاع  حن الىخاب مًَو

امت  اإلاصخف، بط لِـ فُه ما ًضٖى بلى َظٍ الخملت، ألن نبُان  الىخاجِب ٖو

ًجضون نٗىبت جدٌى بُجهم وبحن الخالوة في اإلاصخف الىاؽ في اإلاؿاحض ال ًياصون 

ان ما ٌؿخإوـ اللاعت  بها وجهبذ ؾهلت ٖلُه،  اإلاكخمل ٖلى جلً الغؾىم، بط ؾٖغ

اللت "هللا" بإلف مضًت وال وحىص لها في مإلىفت ٖلى هدى ما ًإلف ؤن ًلغؤ اؾم الج

ىخب  الخِ، واٖخاص ؤن ًىخب "ؤولئً" بىاو بٗض ألالف وال وحىص لها في اللفٔ، ٍو

 ألالف في مثل "كالىا" و "واهىا" و"جىلىا" وال وحىص لها في اللفٔ.

ض ٖبض الغخمً بً اللاض ي قُش الجماٖت وكضًما ؾبم ؤلا  مام اإلالغت ؤبى ٍػ

صٖىي ؤن الغؾم الٗثماوي ًاصي بلى زُة الٗىام في اللغاءة بلى جفىُض  75بفاؽ

بخلً الغؾىم فلاٌ في هخابه "بُان الخالف والدكهحر والاؾخدؿان"  لهمبؿبب حه

 بٗض ؤن هلل بٌٗ ؤكىاٌ ألاثمت في وحىب الالتزام بغؾىم اإلاصخف ؤلامام، كاٌ:

لٗامت ال وال ًجىػ ٚحر طلً، وال ًلخفذ بلى اٖخالٌ مً زالفه بلىله: بن ا»

ضزل ٖلحهم الخلل في كغاءتهم في اإلاصخف بطا هخب ٖلى  حٗغف مغؾىم اإلاصخف، ٍو

مً ال ٌٗغف  فهى لِـ بص يء، ألن ،بلى آزغ ما ٖللىا به -ؤي الٗثماوي-اإلاغؾىم 

اإلاغؾىم مً ألامت ًجب ٖلُه ؤن ال ًلغؤ في اإلاصخف ختى ًخٗلم اللغاءة ٖلى وحهها، 

خٗلم مغؾىم  اإلاصخف، فةن فٗل زالف ما احخمٗذ ٖلُه ألامت، ٚحر طلً فلض  ٍو

إلاسالفت ؤلاحمإ  مٗلىم في الكٕغ الكٍغف، ومً ٖلل بص يء فهى مغصوص ٖلُه وخىمه

اإلافؿضة بلى زلم هثحر مً الىاؽ في َظا  الؼمان،  اإلاخلضم، وكض حٗضث َظٍ

 .76«فلُخدفٔ مً طلً في خم هفؿه وخم ٚحٍر
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ففي  »ى هلىال هثحرة وزخم بلىله: وكض هلل الكُش ٖلي الًبإ في َظا اإلاٗن

ول َظٍ الىلٌى صاللت حلُت ٖلى وحىب اجبإ الصخابت فُما فٗلٍى مً عؾم 

ال ًجىػ ؤن  ،اإلاصخف الكٍغف، وهما ال ججىػ مسالفت زِ اإلاهاخف في اللغآن

ًًُٗ في ش يء مما عؾمٍى فحها، ألهه ًَٗ في مجم٘ ٖلُه، وألن الًُٗ في الىخابت 

 .77«والًُٗ في الخالوة
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 املبحث اخلامص: 
 وأقوال أئنة القراء يف ذلك ركيية الرسه يف القراءات 

في  توال ًسفى ؤن كٌى الكُش ٖلي الًبإ قُش ٖمىم اإلالاعت بالضًاع اإلاهٍغ

ٌكحر بظلً بلى ؤن  «وألن الًُٗ في الىخابت والًُٗ في الخالوة» -عخمه هللا-ٖهٍغ 

بخضاَما بال م٘ ألازغي، ألن  ال جخهىع  ةواخض ملتٗلالىخابت والخالوة والىحهحن 

م، والخالوة هي الهىعة اإلاؿمىٖت والغؾم  ،الىخابت هي الهىعة اإلاغثُت لللغآن الىٍغ

ججؿُض إلالخض ى الخالوة خؿب الغواًت، ولهظا الخالخم بحن الغؾم والخالوة اٖخبر ؤثمت 

وفي  ،هذ قاطة ؤو باَلتاللغاء عؾم اإلاصخف ؤخض ألاعوان الثالزت لللغاءة، وبال وا

في ؤٌو ؤعحىػة "َُبت  -عخمه هللا-لٌى ابً الجؼعي ًعهىُت الغؾم بحن ؤعوان اللغاءة 

 :"اليكغ في اللغاءاث الٗكغ

 ه هدـــــــــــــــىـــــــــــــــوول ما وافم وح
   ووان للغؾم اخخماال ًدــــــــــىي 

 ــغآنى اللـــــــــــــــــــــــوصح بؾىاصا َ
 ــفه ـــــ ـــ ـــــ ــــــــظٍ الثالزـ ـــــ ـــ ــــــانـــت ألاعهـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـ

 وخُثما ًسخل قٍغ ؤزبـــــــــــــذ
 ٗــقظوطٍ  لى ؤهه ف ــي الؿب   78ـــــتـ

 عؤي ابً الجؼعي في هخاب اليكغ

 كاٌ في عهً مىافلت عؾم اإلاصخف مً ؤعوان اللغاءة:

ت ؤخض اإلاهاخف ما وان زابخا في بٌٗ صون بٌٗ، هلغاءة ووٗني بمىافل»

  ﴿ في البلغة بٛحر واو، و ﴾   ﴿ ابً ٖامغ:

﴾ .اصة الباء في الاؾمحن، وهدى طلً، فةن طلً زابذ في اإلاصخف الكامي  بٍؼ
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في اإلاىي٘ ألازحر   ﴾    ﴿ هثحروهلغاءة ابً 

اصة )مً( فةن طلً زابذ في اإلاصخف اإلايي.  مً ؾىعة بغاءة بٍؼ

 )َى(. في ؾىعة الخضًض بدظف ﴾    ﴿وهظلً 

بالخثيُت في  ﴾ ﴿ ىاو، وهظابدظف ال  ﴾﴿ وهظا

 ىعصثالىهف بلى ٚحر طلً مً مىاي٘ هثحرة في اللغآن ازخلفذ اإلاهاخف فحها، ف

اللغاءة ًٖ ؤثمت جلً ألامهاع ٖلى مىافلت مصخفهم، فلى لم ًىً طلً هظلً في 

ؾم اإلاجم٘ فتها الغ لش يء مً اإلاهاخف الٗثماهُت لياهذ اللغاءة بها قاطة، إلاسا

  .«ٖلُه

ى » وكىلىا بٗض طلً: )ولى اخخماال(: وٗني بها ما ًىافم الغؾم ولى جلضًغا، َو

ذ الغؾم في مىاي٘ بحماال، هدى كض اإلاىافلت اخخماال، فةهه  زىلف نٍغ

﴿﴾ و﴿﴾ و﴿﴾ و﴿﴾ و﴿﴾  والغبى

اإلاىيٗحن خُث هخب بىىن  في ﴾﴿و ﴾  ﴿ وهدى

 واخضة ) وحايء( بإلف بٗض الجُم في بٌٗ اإلاهاخف.

ىافله بًٗها  جلضًغا، هدى  وكض جىافم بٌٗ اللغاءاث الغؾم جدلُلا، ٍو

﴿  ﴾  ،فلغاءة الخظف فةهه هخب بٛحر ؤلف في حمُ٘ اإلاهاخف

 «.جدخمله جدلُلا، هما هخب )مالً اإلالً( فخىىن ألالف خظفذ ازخهاعا...

 ﴾ ﴿، هدى لاوكض ًىافم ازخالف اللغاءاث الغؾم جدلُ»

 ﴾ ﴿و  ﴾﴿و ﴾ ﴿و ﴾ ﴿و
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ُٖٓم  طلً، مما ًضٌ ججغصٍ ًٖ الىلِ والكيل وخظفه وبزباجه ٖلى فًلوهدى 

الهجاء زانت، وفهم زاكب في جدلُم ول ٖلم،  ٖلم للصخابت عض ي هللا ٖجهم في

 .79«فؿبدان مً ؤُٖاَم وفًلهم ٖلى ؾاثغ َظٍ ألامت

ُفت الغؾم ٖىض ؤلامام ابً الجؼعي  ْو

جؼعي في هخاب اليكغ: وكاٌ ؤلامام اإلادلم ؤبى الخحر قمـ الضًً ابً ال

وكض ؤحم٘ ؤَل ألاصاء وؤثمت ؤلاكغاء ٖلى لؼوم مغؾىم اإلاهاخف فُما جضٖى <<

الخاحت بلُه، ازخُاعا وازخباعا وايُغاعا، فُىكف ٖلى اليلمت اإلاىكىف ٖلحها ؤو 

ألاوازغ مً ؤلابضاٌ والخظف  وطلً باٖخباع  ٌ ٖجها ٖلى وفم عؾمها في الهجاء،اإلاؿاو 

فما هخب مً  ،اليلماث بًٗها مً بٌٗ، مً ونل وكُ٘وؤلازباث وجفىًُ 

ولمخحن مىنىلخحن لم ًىكف بال ٖلى الثاهُت مجهما، وما هخب مجهما مفهىال، ًجىػ 

ؤن ًىكف ٖلى ول واخضة مجهما، َظا َى الظي ٖلُه الٗمل  ٖىض ؤثمت ألامهاع في 

هاع.  ول ألٖا

انم وخمؼة  وؤصاءوكض وعص طلً هها  والىؿاجي وؤبي ًٖ هاف٘ وؤبي ٖمغو ٖو

حٍر ًٖ ابً ٖامغ، وعواٍ هظان ؤثمت  حٗفغ وزلف، وعواٍ هظلً هها ألاَىاػي ٚو

ىض مً جلضمىا للجمُ٘،  ى اإلاسخاع ٖىضها ٖو الٗغاكُحن ًٖ اللغاء بالىو وألاصاء، َو

ى الظي ال ًىحض هو   .80«، وبه هإزظ لجمُٗهم هما ؤزظ ٖلُىاهالفبسَو
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 في اللغاءاث فخىي الكُش الًبإ في عهىُت الغؾم

وكض طهغ الكُش الضهخىع ؤخمض ِٖس ى اإلاٗهغاوي قُش ٖمىم اإلالاعت 

غاثب عؾمه وخىمه" هو الؿااٌ اإلاىحه  ش اللغآن ٚو ت ؾابلا في هخابه "جاٍع اإلاهٍغ

ت ويهمىا مً طلً كىله:  بلى مكُست اإلالاعت اإلاهٍغ

فإحابىا ٖلُه قُش اللغاء َىان فًُلت ألاؾخاط اإلادلم الكُش ٖلي مدمض 

 الًبإ بلىله:

فحها َظا الغؾم،  ً ؤعوان اللغاءة، فيل كغاءة مغاعىعؾم اإلاصخف عهً م»

 ن ؤثمت اللغاءة بالىىفت وؤبا ٖمغو اإلااػوي إوكض وعصث ههىم ؤثمت ألاصاء ب

ٖخىىا بمخابٗت زِ اإلاصخف في الىكىف ا، وهاف٘ بً ؤبي وُٗم اإلاضوي -البهغي -

ت، للهض جىكُف اللاعت ٖلى خل ُلت عؾمها، واؾخدؿً طلً اإلادللىن الازخباٍع

 .81«اللغاء لؿاثغ 

وجإؾِؿا ٖلى عهىُت الغؾم في اللغاءة ٖني ٖلماء اللغاءة كضًما بىنف 

ٗكغة والغواة البلحها اللغاء  مغؾىم مهاخف ؤَل ألامهاع الخمؿت التي ًىدؿب

ه ٖلماء اللغاءة في كبٌى ، ألن اللغاء اإلاظهىعًٍ واٖجهم ن الكٍغ الظي اقتَر

ءاتهم واٖخماصَا "ؤن ال جسغج كغاءتهم ًٖ زِ اإلاصخف" ومً زم فلض اٖخىىا كغا

بغواًت الغؾم وكىاٖضٍ ومؿاثل الخالف فُه، وهي مضوهت ٖىض الؿلف الظًً 

اَلٗىا ٖلى ألانٌى ألاولى للمصخف الٗثماوي ؤلامام، وؤَم ما اقتهغ  مً طلً 

زغي، وهي اإلاصخف اإلايي مؿاثل الخالف بحن اإلاصخف اإلاضوي واإلاهاخف ألاعبٗت ألا 

واإلاصخف الكامي واإلاصخف البهغي واإلاصخف الىىفي، وولها مؿخيسخت في 
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مً اإلاصخف الظي زو به ٖثمان هفؿه واإلاصخف الظي هخبه  زالفت ٖثمان 

ض بً   ابذ بإمٍغ ألَل اإلاضًىت.زٍػ

وكض اَل٘ ول مً ؤلامام هاف٘ بً ؤبي وُٗم اإلاضوي وؤلامام ؤبي ٖبُض اللاؾم 

م ٖلى اإلاصخف ؤلامام، وونف ما عآٍ فُه مً الغؾىم، ووك٘ بُجهما ازخالف بً ؾال 

ما بمامان نضوكان مإمىهان ٖلى  في بٌٗ ما هلالٍ ًٖ اإلاصخف ؤلامام، َو

ما، فٛلبذ عواًت هاف٘ في  الغواًت، ولظلً كبل الٗلماء عواًتهما في طلً واٖخمضَو

غكُت، وكض ؤقاع ؤلامام اإلاهاخف اإلاٛغبُت وعواًت ؤبي ٖبُض في اإلاهاخف اإلاك

غاب اللهاثض في ؤؾنى اإلالانض" بلى جفي كهُضجه "ٖلُلت ؤ -عخمه هللا-الكاَبي 

 الخالف بحن هاف٘ وؤبي ٖبُض في مؿاثل الغؾم اإلاظهىعة فلاٌ:

ـــــي عؾمهم وؤبــــــــــم فـــــــوبحن هافٗه ـــ ـــــ ــــــــىـ ـــــ  ـ
 ـــــــغاٖبُض الخلف في بٌٗ الظي ؤزــــــ 

 وال حٗاعى م٘ خؿً الٓىىن فُب
 ــــــن  م نـــــــــــــــــضعاــــــــــضعا عخُبا ًٖ ولهــــ

وبىاء ٖلى خاحت اللاعت بل يغوعة مٗغفخه بالغؾم فلض حغي الٗمل وزانت 

ىاع ألاولى مً الخٗلُم بخٗلم كىاٖض  في اإلاضعؾت اإلاٛغبُت ٖلى ؤزظ اإلاخٗلمحن في ألَا

ٖىض خضًثه ًٖ ٖىاًت  "ملضمخه"ما ؤقاع بلى طلً الٗالمت ابً زلضون في الغؾم ه

م»ؤَل اإلاٛغب  بغؾم اإلاصخف فلاٌ:   .«فهم ٖلى عؾم اإلاصخف ؤكىم مً ٚحَر

للغاءتهم،  وهظلً ٖني ؤصخاب اللغاءاث بدفٔ عؾىم اللغاء اإلاىافلت

عحىػة ٖاقغ في ؤ وهٓم طلً ؤلامام  ابً ،وصوهىا ما ٌٗغف بالغؾمُت ليل كاعت 

ني الخىوس ي، الن بخىمُل مىعص الٓمأن" وقغخها الكُش ببغاَُم اإلااٚع لض "ؤلٖا  ٖو
ى  باب الىكف ٖلى "اإلاالفىن والىاْمىن لللغاءاث بابا زانا في مالفاتهم، َو

خغػ ألاماوي اإلاٗغوفت هله ؤلامام الكاَبي في  كهُضجه "مغؾىم الخِ" وكض اؾت

 باؾم "الكاَبُت" بلىله:

 ـــــ٘ـــــــي وهافــــــــــــــــــــــــــــــم واإلااػهـــــــــــــوهىفحه
 ٖىىا باجبإ الخِ في وكف الابخــال 

 والبً هثحر ًغجض ى وابً ٖامـــــــغ
 ــــــوما ازخلفىا فُه خ ـــ ـــــــالـــــ  غ ؤن ًفهـ
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ــبطا هخبذ بالخاء َاء ماهـــ  ـــــثـــــــــــــــ
 ــــــــفالبه ـــ ــــاء كف خلــ ـــــ  ا عيا ومٗــــــــــــىالــ

الضعع اللىام٘ في ؤنل ملغب "وكاٌ ؤبى الخؿً بً بغي الخاػي في ؤعحىػة 

 مكحرا بلى مظَب هاف٘ في الىكف ٖلى اإلاغؾىم. "ؤلامام هاف٘

ــــــفهل وهً مخبٗا متى جلــــــــ  ـفــــــــــ
 ــــظفؾجن ما ؤزبذ عؾما ؤو خـــــــــ 

 ـــــضالـــــــــــــــً الهاءاث جاء ؤبـــــــــــــــــوما م
 وما مً اإلاىنٌى لفٓا فهــــــــــــــال 

 اؽــــــواؾلً ؾبُل ما عواٍ الىــــ
 ــــــمى ـــــ ــــــــــه وبن يٗفـ ـــ ـــ ـــ ُــــ ــــــه الل ــــــاؽـــ ـــــ  ــ

الخٔ ؤن هال مً الكاَبي  ما عؾم مً  ٖلى وابً بغي ؤقاع بلى خىم الىكفٍو

 بًٗهم في كىله: هاالهاءاث جاء مبؿىَت مثل "عخمذ" في مىاي٘ وهٓم

ــغاف ىص والٖا  وعخمذ البىغ َو
 م والغوم مٗا في الؼزــــــــغف  مٍغ

وؤقاع ابً بغي بلى ما مً اإلاىنٌى لفٓا هخب مفهىال في الخِ مثل )فـــي 

وفي  ﴾  ﴿في كىله في اليؿاء  (يٗا، )وول مامــا( في ؤخض ٖكغ مى 

 ت هما كاٌ الىاْم:ومثل )وي ال( مفهىل ﴾   ﴿ اإلاامىىن 

 فهل ليي ال كُٗذ في الىدــــل
 ــــــغــــــــوؤٌو ألاخؼاب ز  م الخكـــــ

ما ؤلابضاٌ وكُ٘ اإلاىنٌى زُ اجان اإلاؿإلخان َو مً اإلاؿاثل الؿذ  َما اَو

التي ًغح٘ الغؾم وله بلحها، وهي التي هٓمها الكُش مدمض الٗاكب الكىلُُي في 

 ًٍ في كىله فحها:غ ى والٗمؤعحىػجه هكف ال

 الغؾم في ؾذ كىاٖض اؾخلــــــل
 ــــــخ ــــظف ٍػـــ ـــــ ـــــــ ـــــ مؼ وبـــ ــــخاصة َو ـــ  ضٌـ

ـــــل ا ؤحى بالفهل ؤو ــــــــــــــوم  بالىنـــ
 ـــخمىافل ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــا للفـــ ــلــ ـــــ  ٔ ؤو لألنـــــ

ـــــض قهـــــــــــــوطو كغاءجحن مما ك ـــ ــــغــــــــــ  ـــ
 ــفُه ٖلى بخضاَما كض اكخه ــــــغــ  ـ

ها مً وال ًدؿ٘ الىكذ للخمثُل  لهظٍ اللىاٖض الؿذ جمثُال وافُا في مىايٗ

ً ؤقحر في عجالت بلى اللاٖضة ألاولى، وهي الخظف، وؤهثٍر في ىعؾم اإلاصخف، ول

ل الباء، هما  ىى ٖىه بخٍُى ألالفاث مثل البؿملت فلض خظف فحها ؤلف )بؿم( ٖو
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خظف ؤلف اؾم الجاللت الظي بٗض الالم في حمُ٘ اللغآن م٘ وحىصٍ في اللفٔ صون 

للىا لظلً   ىعوص.ؤي ال ،ىثرة الضوع بالخِ، ٖو

هما خظفىا ألالف بٗض اإلاُم مً "الغخمً" في حمُ٘ اللغآن لىثرة الضوع 

ؤًًا، وخظفذ ؤلف "الهغاٍ" و"نغاٍ" في  حمُ٘ اللغآن إلاثل طلً، وخظف ؤلف 

"وما ًسضٖىن" حمٗا بحن اللغاءجحن في عؾم واخض، وجلخم ألالف نٛحرة بالخمغاء، 

 ؤو ججٗل ؤلفا نٛحرة بكم الللم بٗض الخاء.  

ا طهغهاٍ َىا ٚحر واف إلُٖاء نىعة وافُت ًٖ َظٍ اللىاٖض والخمثُل لها وم

وٗىص بلى طلً  -بٗىن هللا-ا  وحٗلُلها، ولٗلىا هحمُٗا وبُان ما كاله الٗلماء في جىححه

 في فغنت الخلت.
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 نةـــخات
ٖلى يغوعة الٗىاًت بغؾم اإلاصخف  وخفٓه  إهُضالخ وفي الخخام ًلؼم

اجه، بط َى مً جمام اللغاءة وصخت الغواًت ويبُها، وهماٌ ومٗغفت ؤخيامه وجىححه

الخظق في نىاٖت ؤلاكغاء، وكض وان مً ؤصعهىاَم مً الكُىر ال ٌٗخضون بدفٔ 

الُالب بال بٗض ما ٌؿمىهه بــ "جهفُت اللىخت" بمٗنى ؤن جهحر زالُت مً ؤزُاء 

ي عؾم ؤو الغؾم والًبِ بدُث ًسخم الخخمت واملت بغواًت وعف صون ؤن ًسُئ ف

يبِ ٌؿخضعهه ٖلُه قُسه ٖىض جصخُذ اللىح ول ًىم، وال ؾُما في "ؾلىت 

نهم لم ًىىهىا ٌؿمدىن ؤهما  ،الفهاٌ" التي هي بمثابت الخهٌى ٖلى بحاػة الكُش

ا واثىا مً وان ختى ًهبذ لىخه نافُا  للُالب ؤن ًخجاوػ عواًت وعف لُلغؤ بٛحَر

كهض له قُسه بخمام ألاَلُت لظلً خفٓا وعؾما ويبُا، وال قً ؤن جدلُم  َو

ٌى اإلاماعؾت وكبل  لى الهمت، َو ض مً الجهض والهبر ٖو َظا اإلاؿخىي ًدخاج بلى مٍؼ

له بال َى ٖلُه والاؾخٗاهت باهلل ٖؼ وحل، ال ب ،الىُت في الُلب طلً وبٗضٍ بلى نضق

 جىولذ وبلُه ؤهِب.

 

 

 

 

 

 



 
54 

 الثدت  اإلاهاصع اإلاٗخمضة في البدث
 

 ؾلُمان بً ألاقٗث السجؿخاوي وكغ  صاوص ٖبض هللا بً ؤبي ألبي بىغ  اإلاهاخف

 م(1985 -َـ  1405لبىان )ٍ. –بحروث  –صاع الىخب الٗلمُت 

 ؼ ألبي قامت جدلُم َُاع آلتي كىال ز فاإلاغقض الىحح ي ٖلىم جخٗلم بالىخاب الٍٗؼ

 َـ. 1395-م1975ج وكغ صاع ناصع ــ بحروث: 

  ام اللؿُالوي جدلُم الكُش ٖامغ لغاءاث لإلملُاثف ؤلاقاعاث لفىىن ال

 م.1972َـ ــ  1332الؿُض ٖثمان ــ الضهخىع ٖبض الهبىع قاَحن ــ اللاَغة : 

 ؤصب الىخاب ألبي بىغ مدمض بً ًديى الهىلي وكغ صاع الباػ للُباٖت واليكغ. 

 ٖثمان بً ؾُٗض الضاوي جدلُم مدمض  ٖمغو  اإلادىم في هلِ اإلاهاخف ألبي

 م.2002-َـ 1425الٗلمُت:  خؿً بؾماُٖل صاع الىخب

 ذ.  -وكغ صاع الللم اػ ع ص الىبإ الُٗٓم للضهخىع مدمض ٖبض هللا  الىٍى

  اإلالى٘ في مٗغفت مغؾىم مهاخف ؤَل ألامهاع ألبي ٖمغو الضاوي جدلُم هىعة

ت.  بيذ خؿً بً فهض الخمُض ــ َب٘ صاع الخضمٍغ

 دلُم لت ألبي الخؿً ٖلي بً مدمض السخاوي جُالىؾُلت بلى هكف الٗل

س ي  م 2003َــ/ 1424: 2وكغ مىخبت الغقض، ٍ  -مىالي مدمض الُاَغي ؤلاصَع

اى. -الؿٗىصًت  الٍغ

 ٖبض  اللغآن ألبي ٖبُض اللاؾم بً ؾالم البٛضاصي جدلُم ألاؾخاط لفًاث

 َـ.1415الىاخض الخُاَي وكغ وػاعة ألاوكاف والكاون ؤلاؾالمُت: 

 بىعي.ٚغاثب اللغآن وعٚاثب الفغكان لإلمام الىِؿا 

  ل آي اللغآن ألبي حٗفغ الُبري جدلُم مدمىص مدمض حام٘ البُان ًٖ جإٍو

 .2قاهغ وكغ صاع اإلاٗاعف بمهغ.ٍ.

 ه جدلُم مدمض ٖبض الؿالم َاعون  ٖالم الىخب. -الىخاب لؿِبٍى
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 ان الضًً ا  - لجٗبري حمُلت ؤعباب اإلاغانض في قغح ٖلُلت ؤجغاب اللهاثض لبَر

 .َـ 1431ؾىعٍا:  -الٛىزاوي  صاع  وكغ 

 س ي: جدلُم لِبي َالب الؤلاباهت ًٖ مٗاوي اللغاءاث ألبي مدمض ميي بً ؤ

 اللاَغة. –الضهخىع  ٖبض الفخاح بؾماُٖل قلبي وكغ صاع نهًت مهغ لليكغ 

  اص الفغاء جدلُم ؤخمض ًىؾف هجاحي اء ًديى بً ٍػ مٗاوي اللغآن ألبي ػهٍغ

 م.1980 -َـ 1400بحروث:  -وكغ ٖالم الىخب -وخمض ٖلي الىجاع

 لغاءاث ألبي بىغ ؤخمض بً مىس ى بً الٗباؽ بً مجاَض هخاب الؿبٗت في ال

: 2البٛضاصي جدلُم الضهخىع قىقي يُف وكغ صاع اإلاٗاعف ــ اللاَغة الُبٗت 

 م.1980َــ/ 1400

 ان في ٖلىم اللغآن لإلم  -ببغاَُم ام الؼعهص ي جدلُم مدمض ؤبى الفًلالبَر

 .َــ 1376اللاَغة:  -مىخبت الترار

  مٗاوي اللغءان ألبي بسخاق ببغاَُم بً الؿغي الؼحاج جدلُم الضهخىع ٖبض

 م.1988َـ/ 1408الجلُل قلبي وكغ ٖام الىخب ــ بحروث: 

  بًًاح الىكف والابخضاء ألبي بىغ مدمض بً اللاؾم ألاهباعي جدلُم الكُش

ىوي ــ صاع الخضًث : اللاَغة.  ٖبض الغخُم الَُغ

 جدلُم ي اللاؾم مدمىص بً خمؼة الىغماويزِ اإلاصخف لخاج اللغاء ؤب ،

ً: الظهخىع ٚاهم كضوعي الخمض  َب٘ حاثؼة ؾُض حىُض ٖالم الضولُت البدٍغ

 م.2012َـ/ 1433

 .جفؿحر ؤلامام ؤبي مدمض الخؿحن بً مؿٗىص البٛىي 

  عؾم اإلاصخف والاخخجاج به في اللغاءاث للضهخىع ٖبض الفخاح بؾماُٖل قلبي

 م.1960 -َـ 1380عجالت: وكغ مىخبت نهًت مهغ بال

  ًاليكغ في اللغاءاث الٗكغ ألبي الخحر مدمض بً الجؼعي جصخُذ الكُش ٖلي ب

ت -مدمض الًبإ   اللاَغة.  -اإلاىخبت الخجاٍع
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  ل ألبي اللاؾم مدمىص بً ٖمغ ل وبضاج٘ الخإٍو الىكاف ًٖ خلاثم الخجًز

 م.1968-َــ 1387الؼمسكغي مُبٗت مهُفى البابي الخلبي: 

  الضاوي  و ػة اإلاىبهت ٖلى ؤؾماء اللغاء والغواة وؤنٌى اللغاءاث ألبي ٖمغ ألاعحى

اى:   م.1999َــ/1420جدلُم مدمض مجلان الجؼاثغي وكغ صاع اإلاٛني بالٍغ

 ًُني: الكاَ فحٍر خغػ ألاماوي )متن الكاَبُت( ألبي اللاؾم ب بي بً ؤخمض الٖغ

بي اث الخضًثت: جدلُم الكُش مدمض جمُم الٖؼ اإلاضًىت اإلاىىعة:  صاع اإلاُبٖى

 م.1989-َــ 1409

  ًالضعع اللىام٘ في ؤنل ملغب ؤلامام هاف٘ ألبي الخؿً ٖلي بً مدمض بً ٖلي ب

بغي الخاػي، وكغ الضهخىع جىفُم بً ؤخمض الٗبلغي ــ وكغ مىخبت ؤوالص الكُش 

 مغاهل. -للترار

 ؤلاجلان في ٖلىم اللغآن لجالٌ الضًً ٖبض الغخمً بً ؤبي بىغ الؿُىَي( 

ف:  -جدلُم مغهؼ الضعاؾاث اللغآهُت مجم٘ اإلالً فهظ لُباٖت اإلاصخف الكٍغ

 َــ. 1426اإلاضًىت اإلاىىعة 

  ف خلىق اإلاهُفى لللاض ي ؤبي الفًل ُٖاى بً مىس ى الكفا بخٍٗغ

 1409اوي وكغ صاع الىخاب الٗغبي ببحروث : جٖلي الب الُدهبي جدلُم

 م.1984َـ/

  ًعواًت ؤبي ؾُٗض وعف جإلُف ط.ٖبض الهاصي كغاءة ؤلامام هاف٘ ٖىض اإلاٛاعبت م

 م.2003ث وػاعة ألاوكاف والكاون ؤلاؾالمُت: ىعاخمُخى ــ ميك

  ًمىعص الٓمأن في مغؾىم خغوف اللغآن ألبي ٖبض هللا مدمض بً مدمض ب

ص ي ا  غاػ )مسُىٍ(.لخببغاَُم الكَغ

 الكىلُُي  ًابى بً عقف اللمى ٖلى قغح هكف الٗمى للكُش مدمض الٗاكب

ىني جدلُم الضهخىع مدمض بً ؾُضي مدمض مىالي وكغ اإلاُبٗت الىَىُت الخ

 َــ.1416بىىاهكىٍ بمىعٍخاهُا: 
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  ٌعؾم اإلاصخف للضهخىع ٚاهم كضوعي ميكىعاث اللجىت الىَىُت لالخخفا

 م.1982-َــ 1402: بٛضاصباللغن الخامـ ٖكغ 

 م جإلُف ط.ٖبض الهاصي  في حهىص ألامت ؤلاؾالمُت خمُخى وكغ عؾم اللغآن الىٍغ

ً) الضوعة الخاؾٗت( م البدٍغ  حاثؼة ؾُض حىُض ٖالم الضولُت لللغآن الىٍغ

 )ت: )ٖضص زام ت: اللغآن: هٓغة ٖهٍغ  م.1980ًىاًغ  -مجلت الهالٌ اإلاهٍغ

 ض  ٖبض بُان الخالف والدكهحر والاؾخدؿان، وما ؤٚفله مىعص الٓمأن ألبي ٍػ

 الغخمً بً اللاض ي )مسٍُى زام(.

 الىخاب اإلابحن للكُش ٖلي بً مدمض الًبإ عؾم ويبِ  ؾمحر الُالبحن في

 وكغ مُبٗت اإلاكهض الخؿُني ــ الٗغاق.

  بي: وكغ صاع َُبت اليكغ في اللغاءاث الٗكغ جدلُم الضهخىع مدمض جمُم الٖؼ

اث الخضًثت  م.1999َــ/ 1409اإلاضًىت اإلاىىعة:  -اإلاُبٖى

 غاثب عؾمه وخىمه جإلُف الكُش مدمض َا ش اللغآن ٚو َغ بً ٖبض اللاصع جاٍع

 مملىت  -الىغصي اإلايي صعاؾت وجدلُم الضهخىع ؤخمض ِٖس ى اإلاٗهغاوي 

.ً  البدٍغ

 اإلالانض لإلمام الكاَبي يمً مجمٕى بجداف  ؾنىٖلُلت ؤجغاب اللهاثض في ؤ

 البرعة حم٘ وجصخُذ الكُش ٖلي مدمض الًبإ.

 لبىان. -بحروث -البً الىضًم وكغ صاع اإلاٗغفت ذالفهغؾ 

 ل ألبي صاوص ؾلُمان بً هجاح ألامىي ألاهضلس ي مسخهغ الخ بُحن لهجاء الخجًز

جدلُم الضهخىع ؤخمض قغقاٌ وكغ مجم٘ زاصم الخغمحن باإلاضًىت اإلاىىعة: 

 ـ.َ 1421

 لله ا وحججها ألبي مدمض ميي بً ؤبي الىكف ًٖ وحٍى اللغاءاث الؿب٘ ٖو

ؾالت ب اللِس ي جدلُم الضهخىع محي الضًً عمًان ــ وكغ ماؾؿت الغ َال

 ٌ. 1981َـ/ 1401: 2.10:
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  اإلاهظب اإلاسخهغ في عؾم اإلاصخف ألبي ٖبض هللا مدمض بً ببغاَُم الخغاػ

 )مسُىٍ زام(.

  اإلاصخف اإلادمضي جصخُذ ومغاحٗت الهُئت الٗلمُت إلااؾؿت مدمض الؿاصؽ

 م.2014َب٘ مُبٗت فًالت اإلادمضًت: الُبٗت الثالثت  -ليكغ اإلاصخف

 لٗباؽ ؤخمض بً ٖماع اإلاهضوي جدلُم محي هجاء مهاخف ألامهاع ألبي ا

 الضًً ٖبض الغخمً عمًان وكغ مىخبت اإلاٗاعف بالُاثف.
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اث فهغؽ  اإلادخٍى

 الهفدت اإلاىيٕى
 3 جلضًـــــــــــــــــــم 

 7 ملضمت البدث

: عؾم اللغآن في الٗهض الىبىة وكُ٘ الىحي اإلاىخىبت.  9 اإلابدث ألاٌو

 14 ابت ٌٗغفىن كىاٖض الغؾم؟اإلابدث الثاوي: َل وان الصخ

 17 عؤي ؤبي بىغ مدمض بً ًديى الهىلي في خظف ؤلف )بؿم هللا(.

مم مٗغفتهم.  18 ؤلاكغاع بالفًل للصخابت الىغام ٖو

 18 كٌى ابً فاعؽ اللٛىي في خظف الصخابت في الغؾم.

 25 اإلابدث الثالث: ؤكىاٌ ألاثمت في لؼوم اجبإ عؾم اإلاصخف.

 25 ٖمغو الضاوي كٌى الخافٔ ؤبي

 26 كٌى ؤبي ٖبُض اللاؾم بً ؾالم

 27 كٌى ؤلامام ؤخمض بً خىبل

 27 كٌى ؤلامام البحهلي

 27 كٌى الىِؿابىعي اإلافؿغ

 28 كٌى ؤلامام الُبري 

ه  29 كٌى ؾِبٍى

 29 يجعؤي ؤلامام الىؿا

 30 يجلفغاء بمام ؤَل الىىفت بٗض الىؿاعؤي ؤلامام ا

 30 ىدىي عؤي ؤلامام الؼحاج ال

ه الىدىي   30 عؤي ابً صعؾخٍى

 31 كٌى ؤلامام ؤبي بىغ بً ألاهباعي 

 31 عؤي جاج اللغاء الىغماوي



 
60 

 32 كٌى ؤلامام البٛىي 

 32 كٌى ؤلامام الؼمسكغي 

 33 كٌى ميي بً ؤبي َالب اللِس ي

 34 كٌى ؤلامام ؤبي الٗباؽ اإلاهضوي 

 35 كٌى الضاوي في اإلاىبهت

 36 م الكاَبيكٌى ؤلامام ؤبي اللاؾ

 37 كٌى ؤبي الخؿً بً بغي في الضعع اللىام٘

 37 كٌى الخاكاوي في اللهُضة الخاكاهُت

 37 كٌى ؤلامام الؿُىَي

كٌى اللاض ي ؤبى الفًل ُٖاى بً مىس ى الُدهبي الؿبتي 

 في هخاب "الكفا بخٍٗغف خلىق اإلاهُفى"

38 

 38 كٌى ؤبي ٖبض هللا الخغاػ

 40 ُيكٌى مدمض الٗاكب الكىلُ

 41 اإلابدث الغاب٘: اإلاسالفىن في وحىب الالتزام بغؾم اإلاصخف.

اإلابدث الخامـ: عهىُت الغؾم في اللغاءاث وؤكىاٌ ؤثمت اللغاء في 

 طلً.

46 

 46 عؤي ابً الجؼعي في هخاب اليكغ     

ُفت الغؾم ٖىض ؤلامام ابً الجؼعي  48 ْو

 49 فخىي الكُش الًبإ في عهىُت الغؾم في اللغاءاث

 53 زاجـــمـــــــــــــــــــــــت

 54 الثدت اإلاهاصع اإلاٗخمضة في البدث

ــــــــــــــــــــــــاث  59 فهغؽ اإلادخٍى
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