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الملخص 

     

 

 

 امللخص
سمرزت ومٙمرة شمٕمٚمٞمؾ فمقاهر رؾمؿ اعمّمحػ ذم ُم١مًمٗم٤مت اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري وُم٤م سمٕمده، 

: ُمذه٥م مجٝمقر قمٚمامء اًمرؾمؿ، ويستٜمد إمم قمٚمؾ ًمٖمقي٦م ٚمٞمؾ اًمرؾمقم،وفمٝمر ادم٤مه٤من ذم شمٕم

: ُمذه٥م سمٕمض اعمت٠مظمريـ، ويستٜمد إمم أن اًمرؾمقم إٟمام شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٓمؼ أو سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، 

اظمتٚمػ طم٤مهل٤م ذم اخلط سمحس٥م اظمتالف أطمقال ُمٕم٤مين يمٚمامهت٤م ذم اًمقضمقد، وهق ُمذه٥م أيب 

هـ(، وشم٠مصمر سمٛمذهبف قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ 127)ت اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمبٜم٤مء  ٌماًمٕمب٤مس اعمرايم

 وسمٕمض اًمب٤مطمثلم اعمٕم٤مسيـ.

ُ إصقل اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ُمٜمٝمام، ويٜم٤مىمش  ث اًمبح٨م قمـ اعمذهبلم، وُيَبلمن ويتحدَّ

وظم٤ممت٦م شمتْمٛمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمتٚمخص سمؽمضمٞمح  ،طمججٝمام، ُمـ ظمالل صمالصم٦م ُمب٤مطم٨م

 اًمتقضمٞمف اًمدٓزم.اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي ًمٔمقاهر اًمرؾمؿ قمغم 

 رؾمؿ اعمّمحػ - فمقاهر - : شمقضمٞمفاًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م 
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المقدمة 

 

 

 

 املقدمة

 :احلٛمُد هللِ، واًمّمالُة واًمسالُم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمٍد رؾمقِل اهللِ، وسَمْٕمدُ 

وم٢منَّ قمٚمَؿ رؾمِؿ اعمُّْمَحِػ ُيْٕمٜمَك سمقصػ رؾمؿ اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اعمّمحػ، وسمٞم٤مِن ُم٤م 

ـَ قمٚمامء ومٞمٝم٤م ُمـ زي٤مد ة طمرف أو طمذومف، أو إسمداًمف، أو وصؾ يمٚمٛم٦م سم٠مظمرى أو ومّمٚمٝم٤م، ومل ُيْٕم

اًمرؾمؿ إوائؾ سمتقضمٞمف شمٚمؽ اًمرؾمقم قمٜم٤ميتٝمؿ سمقصػ ـمري٘م٦م رؾمٛمٝم٤م، واًمت٠ميمٞمد قمغم وضمقب 

آًمتزام هب٤م ذم يمت٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ وم٘مدان اًمٜمسخ إصٚمٞم٦م ًمٙمت٥م اًمرؾمؿ إومم 

 َٚم٧ْم إًمٞمٜم٤م َٟمَ٘مَٚم٧ْم ُم٤م شمْمٛمٜمتف شمٚمؽ اًمٙمت٥م، وسَمٞمَّٜم٧َْم ُم٤م ومٞمٝم٤م.وم٢من اًمٙمت٥م اًمالطم٘م٦م اًمتل َوَص 

وىمد اقمتٜمك قمٚمامء اًمرؾمؿ سمٕمد اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري سمتقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ، وسمٞم٤من اًمٕمٚمؾ 

ْٟمَبٜم٧َْم قمٚمٞمٝم٤م، ومتخض ذًمؽ آهتامم قمـ شم٠مًمٞمػ قمدد ُمـ اًمٙمت٥م ذم شمٕمٚمٞمؾ اًمرؾمقم  اًمتل

يمت٥م اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم يد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م وشمقضمٞمٝمٝم٤م، وؿمٝمد اًم٘مرن اخل٤مُمس فمٝمقر أهؿ 

 اًم٘مٞمز، وأيب قمٛمرو اًمداين، وأيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ ٟمج٤مح إٟمدًمز، وهمػمهؿ.

ُٝمقا هب٤م فمقاهر اًمرؾمؿ إمم أؾمس ًمٖمقي٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٓمؼ واًم٘مراءة ُمـ  وشمستٜمد اًمٕمٚمؾ اًمتل َوضمَّ

ؾَمٓمََّرُه ضم٤مٟم٥م، واًمٙمت٤مسم٦م وشم٘م٤مًمٞمده٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر، وفمٚم٧م يمت٥م اًمرؾمؿ اًمالطم٘م٦م شمٜم٘مؾ ُم٤م 

ه١مٓء اًمٕمٚمامء ُمـ قمٚمؾ ذم شمقضمٞمف اًمرؾمقم، يمام ئمٝمر ذًمؽ ذم ذوح اًمٕم٘مٞمٚم٦م ًمٚمِم٤مـمبل وُمقرد 

 اًمٔمٛمآن ًمٚمخراز، ومل خيرضمقا قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي ذم اًمتٕمٚمٞمؾ.

ومل يتقىمػ شمٗمٙمػم سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ قمٜمد اًمٕمٚمؾ اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ذيمره٤م قمٚمامء اًمرؾمؿ ذم 

اًمرؾمؿ واعمٕمٜمك،  شمٗمسػم فمقاهر اًمرؾمؿ ي٘مقم قمغم اًمرسمط سملميمتبٝمؿ، وَمٜمََح٤م َُمٜمًْحك آظمر ذم

ويتّمدر هذا آدم٤مه ذم شمٗمسػم فمقاهر اًمرؾمؿ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ حمٛمد، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمبٜم٤مء 

، وشمتٚمخص ومٙمرشمف ذم أن رؾمؿ اًمٙمٚمامت ذم اعمّمحػ إٟمام اظمتٚمػ طم٤مهل٤م ذم هـ(127)ت ٌماعمرايم

 اًمقضمقد، وَأًمََّػ يمت٤مسمف )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ُمـ اخلط سمحس٥م اظمتالف أطمقال ُمٕم٤مين يمٚمامهت٤م ذم

ٜمَُف ٟمٔمريَتُف شمٚمؽ، وَٟمَ٘مَؾ أىمقاَل اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايم قَمَدٌد ُمـ  ٌمُمرؾمقم ظمط اًمتٜمزيؾ( وَوٛمَّ

ذم يمت٤مسمف هـ( 977)ت ذم يمت٤مسمف اًمؼمه٤من، واًمسٞمقـمل هـ(197)ت ٌماعمت٠مظمريـ، ُمٜمٝمؿ اًمزريم
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ٚم٦م اعمٙمل ــ٤مرات، واسمـ قم٘مٞمـؿمذم يمت٤مسمف ًمٓم٤مئػ اإلهـ( 929)تٓمالين ــاإلشم٘م٤من، واًم٘مس

 ٤من.ـــف اًمزي٤مدة واإلطمسـذم يمت٤مسم هـ(7711)ت

ويبدو أنَّ ُم٤م يمتبف قمٚمامء اًمسٚمػ ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ذم شمٕمٚمٞمؾ اًمرؾمقم مل ُيِْمبِْع شمٓمٚمع 

قمدد ُمـ اعمٝمتٛملم سم٤مًمرؾمؿ ذم قمٍمٟم٤م، ومل ُُي٥ِْم قمـ مجٞمع إؾمئٚم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمف، وُمـ صمؿ طم٤مول 

ذم اعمقوقع ُمـ ضمديد، وشم٘مديؿ شمٗمسػم ضمديد ًمٔمقاهر اًمرؾمؿ، ًمٙمـ أيمثر  قمدد ُمٜمٝمؿ اًمبح٨م

ذم شمٕمٚمٞمؾ اًمرؾمقم ذم اًمرسمط سملم  ٌماعمِمتٖمٚملم ذم هذا آدم٤مه يتبٜمقن ُمذه٥م اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايم

 اًمرؾمؿ واعمٕمٜمك، وإن شمٕمددت وضمٝم٤مت ٟمٔمرهؿ وـمرائ٘مٝمؿ ذم اًمتٕمٚمٞمؾ واًمتقضمٞمف.

ل وؾم٤مئؾ ُمتٕمددة، ُمٜمٝم٤م اعم٘مروء، وأصبح٧م أقمامل هذا اًمٗمريؼ ُمت٤مطم٦م ًمٚمٜم٤مس ُمـ ظمال

وُمٜمٝم٤م اعمرئل واعمسٛمقع، وفمٝمرت ذم يمت٥م ُمٓمبققم٦م، أو ُم٘م٤مٓت ُمٜمِمقرة قمغم اًمِمبٙم٦م اًمدوًمٞم٦م 

ومم٤م وىمٗم٧ُم قمٚمٞمف ُمـ شمٚمؽ  ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت وهمػمه٤م، ودم٤موب اًمٙمثػمون ُمٕمٝم٤م ؾمٚمب٤ًم أو إُي٤مسم٤ًم،

ٛمد ؿمٛمٚمقل، : )يمت٤مب إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن وإقمج٤مز اًمتالوة(، شم٠مًمٞمػ إؾمت٤مذ حمإقمامل

و)يمت٤مب اجلالل واجلامل ذم رؾمؿ اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(، شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل، 

خِمٞماًم اًم٘مرآين(، شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر محديو)يمت٤مب اإلقمج٤مز اًمبٞم٤مين ذم اًمرؾمؿ

ويمثػمًا ُم٤م ًَمَٗم٧َم ٟمٔمري هذا اًمٜمقع ُمـ اًمبحقث، وُم٤م يدور طمقًمف ُمـ ٟم٘م٤مش، وُم٤م يؽمشم٥م 

 ؾمٚمبل أطمٞم٤مٟم٤ًم قمغم أذه٤من اعمٝمتٛملم سمرؾمؿ اعمّمحػ، وهؿ ذةح٦م يمبػمة ُمـ قمغم ذًمؽ ُمـ شم٠مصمػم

اعمتخّمّملم سم٤مًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وُمـ همػمهؿ، ويبدو ذم أيمثره همػم ُمستٜمد إمم أدًم٦م قمٚمٛمٞم٦م أو 

طم٘م٤مئؼ شم٤مرخيٞم٦م، وهق ُم٤م ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ضمالل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٙم٤مٟمتف، واًمٕم٤مـمٗم٦م إذا يم٤مٟم٧م 

 شمرض أيمثر مم٤م شمٜمٗمع. همػم ُمستٜمدة إمم طم٘م٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م

 وؾمقف أشمٜم٤مول اعمقوقع ُمـ ظمالل اعمب٤مطم٨م أشمٞم٦م :

اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي ًمٚمرؾمقم، ُمّم٤مدره وأصقًمف. :

اًمتقضمٞمف اًمدٓزم ًمٚمرؾمقم، ُمّم٤مدره وأصقًمف. 

مل يتٞمن زم احلّمقل قمغم ٟمسخ٦م ُمٜمف ، وىم٧م يمت٤مسم٦م هذا اًمبح٨م. (7)
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ُمٜم٤مىمِم٦م اعمذهبلم واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝمام. 

َـّ قمكمَّ سم ٤مًمتقومٞمؼ عم٘م٤مرسم٦م اًمّمقاب ذم ُمقوقع يتٕمٚمؼ سمرؾمؿ وأؾم٠مُل اهلَل شمٕم٤ممم أن َيُٛم

اعمّمحػ اًمنميػ، اًمذي َوؿَّ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، ويتٚمقه ُماليلم اعمسٚمٛملم ذم يمؾ قمٍم وزُم٤من، 

وشمستقىمٗمٝمؿ فمقاهر اًمرؾمؿ، ويتٓمٚمٕمقن إمم اًمقىمقف قمغم إضم٤مسم٦م واوح٦م صحٞمح٦م قمام ومٞمف ُمـ 

 زي٤مدة أو طمذف، أو سمدل، أو وصؾ أو ومّمؾ.

 ًمتقومٞمؼواهلل شمٕم٤ممم وزم ا
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المبحث األول :
التعليل اللغوي للرسوم : مصادره و أصوله

     

 

 

 املبحث األول
 : مصادره وأصىلهالتعليل اللغىي للزسىو

ُز قمغم وصػ اًمٔمقاهر، وٟم٤مدرًا ُم٤م شُمْٕمٜمَك  يم٤مٟم٧م اعم١مًمٗم٤مت إومم ذم رؾمؿ اعمّمحػ شُمَريمن

ًمٙمـ قمٚمامء اًمرؾمؿ سمٕمد أن أطم٤مـمقا سم٤مًمرؾمقم وصٗم٤ًم وشم٘مٕمٞمدًا اؿمتٖمٚمقا سمبٞم٤من قمٚمؾ سمتٕمٚمٞمٚمٝم٤م، 

٤مءت خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٜمٓمؼ، سمزي٤مدة أو طمذف أو سمدل أو وصؾ أو ومّمؾ، ومَجََع يمثػم اًمرؾمقم اًمتل ضم

ُمٜمٝمؿ وصػ اًمٔمقاهر وشمٕمٚمٞمٚمٝم٤م ذم ُم١مًمػ واطمد، وأومرد سمٕمْمٝمؿ قمٚمؾ اًمرؾمقم سمٛم١مًمٗم٤مت 

ُمست٘مٚم٦م، وهمٚم٥م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمتل ذيمره٤م قمٚمامء اًم٘مرون اعمت٘مدُم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي، وؾمقف أشمتبع 

قمٜمدهؿ، صمؿ أقمرض أٟمقاع اًمٕمٚمؾ اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ذم هذا اعمبح٨م ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي 

 ذيمروه٤م.

ُيد اًمدارس قمددًا ُمـ ُم١مًمٗم٤مت اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري وُم٤م سمٕمده شُمْٕمٜمَك سم٤مًمبح٨م قمـ قمٚمؾ 

٤م، ومل يبؼ ُمٜمٝم٤م إٓ إؿم٤مرات وٟمّمقص ٝمَ خُ َس اًمرؾمقم، وًمٙمـ أيمثر شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت ىمد ذهب٧م ٟمُ 

 ذم اعمّم٤مدر اعمت٠مظمرة، وُمـ شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت : قمٜمٝم٤م ٘مقًم٦مُمٜم

 ، ، شم٠مًمٞمػ أيب قمٛمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمٓمََّٚمَٛمٜمِْٙملن

ى قَ تَ اعمُ  ، وىمٗم٧ُم قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٚمبٞم٥م ذم )اًمدرة هـ729 ؾمٜم٦م رمَّ

ٜمِْٙملُّ ذم يمت٤مب اًمرد ىم٤مل اًمٓمََّٚمٛمَ » :ح أسمٞم٤مت اًمٕم٘مٞمٚم٦م(، وذًمؽ طمٞم٨م ىم٤ملاًمّم٘مٞمٚم٦م ذم ذ

ـَ ُمـ اًمرؾمؿ ًمٙمثرهتـ...وآٟمتّم٤مر  »: ، وىم٤مل ذم ُمقوع آظمرش: اقمٚمؿ أن إًمٗم٤مت إٟمام طُمِذوْم

. وىم٤مل ذم ُمقوع ش وأطمسـ ُمـ هذه إىم٤مويؾ ىمقل اًمٓمٚمٛمٜمٙمل ذم يمت٤مب اًمرد وآٟمتّم٤مر ...

.شويمذًمؽ رأيتٝم٤م أيْم٤ًم ذم يمت٤مب اًمٓمٚمٛمٜمٙمل»صم٤مًم٨م : 

 .7/721 ، اسمـ اجلزري هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م، و2/199ًمذهبل ، ا: ُمٕمروم٦م اًم٘مراء( شمٜمٔمر شمرمجتف7)
 .229( اًمدرة اًمّم٘مٞمٚم٦م ص 2)
 .119( اًمدرة اًمّم٘مٞمٚم٦م ص 9)
 .911( اًمدرة اًمّم٘مٞمٚم٦م ص 7)

المطلب األول : مصادر التعليل اللغوي للرسوم
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ن زم اًمقىمــقف قمــغم اؾمــؿ اًمٙمتــ٤مب يمــ٤مُماًل ذم يمتــ٥م اًمــؽماضمؿ واًمٗمٝمــ٤مرس، وذيمــر ـيتٞمــ ومل

، ومل شمسٕمٗمٜمل اعمّم٤مدر رةـاًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وٛمـ ُم١مًمٗم٤مت اًمٓمََّٚمَٛمٜمِْٙملن يمت٤مب اًمرد قمغم اسمـ ُمس

.اًمتل اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمت٠ميمد ُمـ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٙمت٤مسملم

، ًمٙمٜمف ٟم٘مـؾ قمــ اًمٓمََّٚمَٛمٜمِْٙمـلن ذم لمٓ ذم ُمقوٕمومل يٍمح اًمٚمبٞم٥م سم٤مؾمؿ يمت٤مب اًمٓمََّٚمَٛمٜمِْٙملن إ

ةحٛمٚمٜم٤م قمغم آقمت٘م٤مد سمـ٠من اًمدرة اًمّم٘مٞمٚم٦م ٟمّمقص٤ًم يمثػمة، ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم شمٕمٚمٞمؾ رؾمؿ اعمّمحػ، مم٤م

.ذم شمٕمٚمٞمؾ هج٤مء اعمّم٤مطمػ، أو هق ذم رؾمؿ اعمّمحػ وشمٕمٚمٞمٚمف (اًمرد وآٟمتّم٤مر)يمت٤مب 

ل، )اعمتـقرم ؾمـٜم٦م ـ٤مًم٥م اًم٘مٞمسـ، شم٠مًمٞمػ أيب حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم

، وٓ شُمْٕمَرُف هلذا اًمٙمت٤مب ٟمسخ ظمٓمٞم٦م، ومل يٜم٘مؾ قمٜمـف أطمـد ُمــ اعمـ١مًمٗملم هـ ( ذم ضمزءيـ791

ذم رؾمؿ اعمّمحػ ُمـ اًمذيـ ضم٤مءوا سمٕمده، مم٤م اـمٚمٕم٧ُم قمٚمٞمف

اهلداي٦م إمم سمٚمقغ ) أن ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م يٕمتٜمل سمتقضمٞمف اًمرؾمقم ذم شمٗمسػمه وٓطمٔم٧ُم 

 .119/)( يٜمٔمر : شمرشمٞم٥م اعمدارك 7)
، أسمق احلزم اًمتٛمٞمٛمل إٟمدًمز اعمتقرم ؾمٜم٦م ًمقه٥م سمـ ُمنة 115 -71/115بالء ( شمرضمؿ اًمذهبل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜم2)

، ومم٤م ُٟمِ٘مَؾ قمٜمف أٟمف شقل سم٤مًم٘مدروىمد يم٤من ُمٜمف هٗمقة ذم اًم٘م: »سم٤محل٤مومظ ، وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ، وىم٤ملهـ ، ووصٗمف 975
ىَم٤مَل »، صمؿ ىم٤مل اًمذهبل: شٜم٦م ذم إرضًمٞمس٧م اجلٜم٦م اًمتل ُأظْمِرَج ُمٜمٝم٤م أسمقٟم٤م آدم سمجٜم٦م اخلٚمد ، سمؾ ضم: »يم٤من ي٘مقل

ه قَمغَم اًمَب٤مـمٜمٞم٦َّم: اسمْ  َٚمَٛمٜمْٙمِلُّ ذِم ردن ـْ قِمٜمْد اهلل. ىُمْٚم٧ُم اًمٓمَّ ُف ُِم ُف ؾَمِٛمَع اًمَٙماَلم، وَمَثب٧م ذِم َٟمْٗمِسِف َأٟمَّ ة، َوَزقَمَؿ َأٟمَّ ة ادَّقَمك اًمٜمُُّبقَّ ـُ َُمَنَّ
ة، سمَ  قَم٤مء اًمٜمُُّبقَّ ـْ ىمبٞمؾ ادن ـْ ىمبٞمؾ اًمَٖمَٚمط َواجلَْٝمؾ)اًمذهبل(: ًَمْٞمَس َهَذا ُِم  ش.ْؾ ُِم

سمـ يب٘مك اًم٘مرـمبل )ت  : حمٛمداًمذيـ ردوا قمغم اسمـ ُمنة ، ُمٜمٝمؿ امءوذيمر اًمذهبل ذم ُمقاوع أظمرى قمددًا ُمـ اًمٕمٚم        
: هـ( )يٜمٔمر919أسمق سمٙمر اًمزسمٞمدي )ت ، ( ، وُمٜمٝمؿ: حمٛمد سمـ احلسـ75/777 أقمالم اًمٜمبالء : ؾمػمرهـ( )يٜمٔم957

سمـ ظمٚمٙم٤من: وومٞم٤مت إقمٞم٤من : اي ؾمٛمك يمت٤مسمف )هتؽ ؾمتقر اعمٚمحديـ(، )يٜمٔمر( ، اًمذ75/775ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 
يمت٤مب )إصالح ُم٤م أهمٗمٚمف اسمـ ُمنة ذم ىمراءات ؿم٤مذة( عمٙمل سمـ أيب  9/975ر اًم٘مٗمٓمل ذم إٟمب٤مه اًمرواة ، وذيم(7/912

 ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز. 
، وسمٕمْمٝم٤م ذم اًمّم٘مٞمٚم٦م ذم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ ُمقوٕم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م ذم وصػ اًمرؾمقم( ذيمر أسمق سمٙمر اًمٚمبٞم٥م اًمٓمٚمٛمٜمٙملَّ ذم اًمدرة 9)

، 175، و719، و791و ،721، و992و ،975، و921، و251، و٤299م، وهل ذم اًمّمٗمح٤مت أشمٞم٦م: شمٕمٚمٞمٚمٝم
 .197، و111و

ُه ي٤مىمقت9/957 ، ًمٚم٘مٗمٓملإٟمب٤مه اًمرواةيٜمٔمر:  (7) ن ذم وومٞم٤مت ، واسمـ ظمٚمٙم٤م7/711احلٛمقي ذم ُمٕمجؿ إدسم٤مء  ، وؾَمامَّ

 : هج٤مء اعمّم٤مطمػ.سم٤مؾمؿ 1/215إقمٞم٤من 

 .797محد طمسـ ومرطم٤مت ص، ٕ: ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م وشمٗمسػم اًم٘مرآنيٜمٔمر (1)
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ُز ظمؼم شم٠مًمٞمػ ُمٙمل يمت٤مسم٤ًم ظم٤مص٤ًم سمٕمٚمؾ هج٤مء اعمّم٤مطمػاًمٜمٝم٤مي٦م(، وهق ُم  .(1)٤م ُيَٕمزن
ظمط اعمّم٤مطمػ ذم احلروف اًمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًم٘مراء، وسم٤مسمـ٤ًم  قمـوقم٘مد ُمٙمل ذم اهلداي٦م سم٤مسم٤ًم 

 .(2)َذيَمَر ومٞمف ؾمب٥م اظمتالف اًم٘مراء واظمتالف اعمّم٤مطمػ
إقمـراب  سمـف )ُمِمـٙمؾومم٤م ي١ميمـد أيْمـ٤ًم شمـ٠مًمٞمَػ َُمِٙمـلا يمت٤مسمـ٤ًم ذم شمٕمٚمٞمـؾ اًمرؾمـقم ىمقًمـف ذم يمت٤م

وهـذا » :[5] ذم ؾمقرة اًم٘مٚمؿ ﴾ڻ﴿ اًم٘مرآن( سمٕمد أن ذيمر شمٕمٚمٞمؾ زي٤مدة اًمٞم٤مء ذم رؾمؿ يمٚمٛم٦م

َج  اًمب٤مب يتسع، وهق يمثػم ذم اخلط، ظم٤مرج قمـ اعمتٕم٤مرف سملم اًمُٙمت٤َّمِب ذم اخلـط، ومـال سمـد أن خُيَـرَّ

  .(3)شًمذًمؽ َوضْمٌف يٚمٞمؼ سمف، وؾمٜمذيمره، إن ؿم٤مء اهلل، ُمست٘مًَم ُُمَٕمٚمَّاًل ذم همػم هذا
َػ اًمداين: شم٠مًمٞمػ أيب قمٛمرو اًمداين، كتاب علل ىجاء المصاحف .3 يمت٤مسم٤ًم يمبػمًا ذم  َأًمَّ

رؾمؿ اعمّمحػ أورد ومٞمف اًمٕمٚمؾ، ومٙمت٤مب )اعم٘مٜمع( يتْمٛمـ إؿم٤مرات خمتٍمة ًمتٚمؽ اًمٕمٚمؾ، وىمد 

ِح اعمٕم٤مين لم طم ىم٤مل، و(4)ٟمص اًمداين ذم ُم٘مدُم٦م اعم٘مٜمع قمغم أٟمف ؾمقف خُيِْٚمٞمِف ُمـ سمسط اًمٕمٚمؾ وَذْ

، ًمٙمـ هذا اًمٙمت٤مب (5)شوقِمَٚمُؾ ذًمؽ ُُمَبٞمَّٜم٦ٌَم ذم يمت٤مسمٜم٤م اًمٙمبػم»أطمس سم٤محل٤مضم٦م إمم ذيمر اًمٕمٚمؾ: 

 .(6)ُمٗم٘مقد قمغم ُم٤م يبدو، ومل شمّمؾ إًمٞمٜم٤م ُمٜمف ٟمّمقص شمقوح ـمري٘م٦م اًمداين ذم شمٕمٚمٞمؾ اًمرؾمقم ومٞمف
ٟمج٤مح شمٚمٛمٞمذ  : ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمـالتبيين لهجاء مصحف أمير المؤمنين عثمػاف .4

ٜمَُف قمٚمؾ اًمرؾمقم، , (7)هـ، وهق يمت٤مب يمبػم ذم اًمرؾمؿ وقمٚمقم اًم٘مرآن795تقرم ؾمٜم٦م اًمداين اعم َوٛمَّ
اود ٟمٗمسف، واًمـذي ىمـ٤مل ذم ُم٘مدُمتـف: ًمٙمـ هذا اًمٙمت٤مب مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م، وإٟمام وصؾ خمتٍمه ٕيب د

هلؿ ُمـ يمتـ٤ميب اعمسـٛمك سمـ٤مًمتبٞملم هلجـ٤مء ُمّمـحػ أُمـػم  دَ رن ضَم ؾم٠مًمٜمل ؾم٤مئٚمقن ُمـ سمالد ؿمتك أن أُ »
اعمجتٛمــع قمٚمٞمـف ... دون ؾمـ٤مئر ُمــ٤م شمْمـٛمٜمف اًمٙمتــ٤مب اعمـذيمقر ُمـــ  ثامن سمـــ قمٗمـ٤من اعمـ١مُمٜملم قمـ

                                       
 .72/1915، و2/7129، و7/592، و7/711، و7/92، 7/799: اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م يٜمٔمر (7)

 .9791 – 7/9179( اهلداي٦م 2)

 .2/959( ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن 9)

  .777( يٜمٔمر: اعم٘مٜمع ص7)

 .715( اعم٘مٜمع ص 1)

 .11ٕمبد اهل٤مدي محٞمتق صًم، : ُمٕمجؿ ُم١مًمٗم٤مت احل٤مومظ أيب قمٛمرو اًمداين( يٜمٔمر5)

 .2/9( يٜمٔمر: خمتٍم اًمتبٞملم 1)
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 . (1)شإصقل واًم٘مراءات ... واحلج٩م واًمتٕمٚمٞمؾ، ًمٞمخػ ٟمسخف قمغم ُمـ أراده
 ( يمـ٤من ةحٞمـؾ إمم يمت٤مسمـف اًمٙمبـػم،ر اًمتبٞمـلمـمم ذيمر اًمٕمٚمؾ ذم )خمتّمـوطملم اوٓمر أسمق داود إ 

وىمد ذيمرٟمـ٤م ذم »، وي٘مقل ذم ُمقوع آظمر: (2)ش٤م اًمٙمبػمويمؾ ذًمؽ ُمذيمقر ُُمَٕمٚمٌَّؾ ذم يمت٤مسمٜم»ومٞم٘مقل: 
 .  (3)شيمت٤مسمٜم٤م اًمٙمبػم شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ يمٚمف

وإذا يم٤من ىمد وم٤مشمٜمـ٤م يمثـػم ُمــ شمٕمٚمـٞمالت هـذيـ اًمٕمـ٤معملم اجلٚمٞمٚمـلم اًمتـل ذيمراهـ٤م ذم يمتـ٤مسمٞمٝمام 
اًمٙمبػميـ وم٢مهنام أوم٤مداٟم٤م سمذيمر قمٚمؾ يمثـػم ُمــ اًمرؾمـقم، ظم٤مصـ٦م ُمـ٤م يتٕمٚمـؼ سم٤محلـذف واًمزيـ٤مدة، ذم 

اًمْمبط، يمت٤مب )اعمحٙمؿ ذم ٟم٘مط اعمّم٤مطمػ( ًمٚمداين، ويمت٤مب )أصقل اًمْمـبط( ٕيب  يمت٤مسمٞمٝمام ذم
 داود ؾمٚمٞمامن سمـ ٟمج٤مح، إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م ذيمراه خمتٍمًا ذم اعم٘مٜمع، وذم خمتٍم اًمتبٞملم.

، ُمثؾ يمت٤مب )هج٤مء ّمحػ إظمرى ُمـ شمٕمٚمٞمؾ فمقاهر اًمرؾمؿوٓ ختٚمق يمت٥م رؾمؿ اعم
ذوح )اًمٕم٘مٞمٚم٦م(، وظم٤مص٦م ذح اجلٕمؼمي  ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر( ٕيب اًمٕمب٤مس اعمٝمدوي، يمام أن

اعمسٛمك )مجٞمٚم٦م أرسم٤مب اعمراصد ذم ذح قم٘مٞمٚم٦م أشمراب اًم٘مّم٤مئد(، وذوح  )ُمقرد اًمٔمٛمآن(، 
ُمثؾ )دًمٞمؾ احلػمان( ًمٚمامرهمٜمل، ىمد ٟم٘مٚم٧م يمثػمًا ُمـ اًمٕمٚمؾ واًمتٗمسػمات ًمٔمقاهر اًمرؾمؿ، ًمٙمـ 

 ومٕمؾ ُمٙمل واًمداين، قمٚمامء اًمرؾمؿ اعمت٠مظمريـ مل يٗمردوا ُم١مًمٗم٤مت ظم٤مص٦م هلذا اعمقوقع، يمام
 اًمرؾمؿ، يمام أهن٤م شمتسؿ سم٤مإلُي٤مز وآظمتّم٤مر.  ذيمر فمقاهرويم٤مٟم٧م شمٕمٚمٞمالهتؿ شمرد قمرو٤ًم قمٜمد 

 : أصوؿ التعليل اللغوي للرسـوالمطلب الثاني
ٓ ُيد اًمدارس أصقل اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي جمٛمققم٦م ذم ُمٙم٤من واطمد ذم ُمّمدر ُمـ اعمّم٤مدر، 

ة، ًمٙمـ سم٤مإلُمٙم٤من اًمت٘م٤مط شمٚمؽ إصقل ُمـ يمت٥م ٓ ؾمٞمام أن أهؿ يمت٥م اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي ُمٗم٘مقد
اًمرؾمؿ اعم١مًمٗم٦م ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس وُم٤م سمٕمده، مم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمؼ، وًمٞمس هٜم٤مك قمٚم٦م 
واطمدة شمٗمن مجٞمع فمقاهر اًمرؾمؿ، ومبٕمض اًمٕمٚمؾ يٗمن احلذف، وسمٕمْمٝم٤م يٗمن اًمزي٤مدة، 

قم اعمبٜمٞم٦م قمغم ٚمؾ اًمرؾموأظمرى شمٗمن اًمبدل، أو اًمٗمّمؾ واًمقصؾ، وهذا شمٚمخٞمص ٕهؿ قم
 : يمت٤مسمٞم٦م أو ٟمٓم٘مٞم٦م. أؾمس ًمٖمقي٦م

                                       
 .7-2/9( خمتٍم اًمتبٞملم 7)
 .2/917( خمتٍم اًمتبٞملم 2)
 .1/7922و 7/951 :، ويٜمٔمر7/7779خمتٍم اًمتبٞملم  (9)

المطلب الثاني : أصول التعليل اللغوي للرسوم
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 علل الحذؼ  : أوالا 
قمٜمد قمٚمامء  احلذفوشمتٚمخص قمٚمؾ أيمثر ُم٤م وىمع احلذف ذم طمروف اعمد واًمٚملم اًمثالصم٦م، 

وآيمتٗم٤مء سم٤محلريم٦م قمـ  ويمراه٦م اضمتامع صقرشملم ُمتٗم٘متلم ذم اخلط، ،اًمرؾمؿ: سم٘مّمد آظمتّم٤مر

  .احلرف، وسمٜم٤مء اًمرؾمؿ قمغم اًمقصؾ دون اًمقىمػ

: )سمـ٤مب ذيمـر ُمـ٤م ذف إًمٗم٤مت ذم قمٜمقان اًمب٤مب سم٘مقًمـف: خَلََّص اًمداين قمٚم٦م طماالختصار .1

 :وهق يتحدث قمـ طمذف إًمػ ُمــ اجلٛمـع، وىم٤مل أسمق داود (1)(طُمِذوَم٧ْم ُمـ إًمػ اظمتّم٤مراً 

، وىم٤مل ذم شمٕمٚمٞمؾ طمذف إًمػ ىمبؾ اهلٛمزة ُمــ يمٚمٛمـ٦م (2)شقمغم آظمتّم٤مر، وشم٘مٚمٞمؾ طمروف اعمد»

ٜمٝم٤م سمٗمتح٦م ُم٤م ىمبٚمٝمـ٤م، ًمب٘م٤مئٝمـ٤م ودًٓمتٝمـ٤م قمٚمٞمٝمـ٤م وٟمٞم٤مسمتٝمـ٤م قمٜمٝمـ٤م، اظمتّمـ٤مرًا اؾمتٖمٜم٤مء قم» :﴾ڭ ﴿

 .(4)، وأيمثر أسمق داود ُمـ ذيمر قمٚم٦م احلذف ًمالظمتّم٤مر(3)شوشم٘مٚمٞماًل حلروف اعمد
وُم٤م يمـ٤من ُمــ آؾمـتٗمٝم٤مم »ىم٤مل اًمداين:  :كراىة اجتماع صورتين متفقتين في الخط. 2

رء ُمـ اعمّم٤مطمػ سم٢مصمبـ٤مت أًمـػ واطمـدة،  ومٞمف أًمٗم٤من أو صمالث وم٢من اًمرؾمؿ ورد سمال اظمتالف ذم

 . (5)شايمتٗم٤مء هب٤م ًمٙمراهٞم٦م اضمتامع صقرشملم ُمتٗم٘متلم ومام ومقق ذًمؽ ذم اًمرؾمؿ
ويمـذا ٓ شُمْرؾَمـُؿ اعمٗمتقطمـ٦م ظمٓمـ٤ًم إذا وىمـع »اود وهق يتحدث قمـ رؾمؿ اهلٛمـزة: وىم٤مل أسمق د

ًمـئال ُيتٛمـع سمٕمده٤م أًمػ، وٓ اعمٙمسقرة إذا وىمع سمٕمده٤م ي٤مء، وٓ اعمْمٛمقُم٦م إذا وىمع سمٕمده٤م واو، 

 .(7). وشمٙمرر ذيمر هذه اًمٕمٚم٦م قمٜمد أيب داود يمثػماً (6)شذم اًمٙمت٤مسم٦م أًمٗم٤من، وي٤مءان، وواوان

                                       
 .721( اعم٘مٜمع ص 7)
 .2/99( خمتٍم اًمتبٞملم 2)
 .7/999( خمتٍم اًمتبٞملم 9)
، 591، و192، و117، و9/779، و995، و977، و299، و291و ،297و 2/797يٜمٔمر: خمتٍم اًمتبٞملم  (7)

، 7115، و955، و951، و917، و975، و921، و927، و511، و519، و917، و579، و7/575، و155و
 .7927، و7275، و7191، و7179، و7175و

، 751، و715، و719، و777، و771، و727، و715، واعمحٙمؿ )ًمف( ص 751، ويٜمٔمر: ص 775اعم٘مٜمع ص  (1)
 .712، و751و

 .2/75 ( خمتٍم اًمتبٞملم5)
، ويٜمٔمر: 951، و917، و7/925، و997، و299، و797، و711، و719، و55، و2/51: خمتٍم اًمتبٞملم يٜمٔمر (1)

 .215، و217، و797، و799ص أصقل اًمْمبط: 
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: اشمٗمؼ اًمداين واعمٝمدوي وأسمق داود قمغم شمٕمٚمٞمـؾ طمـذف االكتفاء بالحركة عن الحػرؼ. 3
ويمـذًمؽ طُمـِذوَم٧ِم , (1)نة ُمـ اًمٞم٤مءـ: اضمتزاًء سم٤مًمٙموُم٤م يم٤من ُمثٚمٝم٤م، سم٘مقهلؿ ﴾چ﴿اًمٞم٤مء ُمـ 
 .  (2)سم٤مًمْمٛم٦م ـ اًمرؾمؿ اضمتزاء سم٤مًمٗمتح٦م، وطُمِذوَم٧ِم اًمقاو اضمتزاءإًمػ ُم
احلـروف اًمثالصمـ٦م، وهـل  ُمــ َف ذِ طُمـ : ُمـ ذًمؽ ُمـ٤مبناء الرسم على اللفظ والوصػل. 4

، ووىمٕمـ٧م سمٕمـده ةـزة وف ؾم٤ميمٜم٤ًم ذم آظمر يمٚمٛمـ٦ماحلر هذه ُمٗمردة ُمـ آظمر اًمٙمٚمٛم٦م، إذا وىمع أطمد
 ُمثؾ: ذم وصؾ،

.[ 97]اًمٜمقر:  ﴾ی  جئ ﴿

 .[ 775]اًمٜمس٤مء: ﴾ەئ   وئ ائ  ەئ  ﴿
. [77]اإلهاء:  ﴾چ  چ   ﴿

وذم طمذف اًمٞمـ٤مء ُمٜمٝمـ٤م ذم اًمقىمـػ »ٝمٜمل، وهق يتحدث قمـ طمذف اًمٞم٤مء: اجل اسمـ ُمٕم٤مذ ىم٤مل 
واًم٘مـقل ، أطمدة٤م: أهنؿ سَمٜمَْقا ومٞمٝم٤م اخلط قمـغم اًمٚمٗمـظ، إذ اخلـط ٟم٘مـُؾ اًمٚمٗمـظ ذم يمثـػم ُمٜمـف ،ىمقٓن

شنة داًمـ٦م قمٚمٞمٝمـ٤مـذومقه٤م إذ اًمٙماًمث٤مين: أهنؿ اضمتزؤوا سم٤مًمٙمنة ُمـ اًمٞم٤مء ، ومح
ـَؾ (3) ، ويمـذًمؽ قَمٚمَّ

 .  (4)قمٚمامء اًمرؾمؿ طمذف احلروف اًمثالصم٦م
 : علل الزيادة: ثانياا 

 اهلٛمزة، واًمدًٓم٦م قمغم ًمٖم٦م اًمتح٘مٞمؼ وًمٖم٦م اًمتسٝمٞمؾ. قمٚمؾ اًمزي٤مدة : اًمٗمرق، وشم٘مقي٦م أؿمٝمر
ومٞمـف أطمـد  ومجع يمثػم قمٚمامء اًمرؾمؿ سملم قمٚم٦م اًمٗمرق وقمٚمـ٦م شم٘مقيـ٦م اهلٛمـزة، ذم شمٕمٚمٞمـؾ ُمـ٤م زيـد

 ﴾ڑ  ﴿إًمـػ ذم وم٠مُمـ٤م زيـ٤مدهتؿ»: ٟمـ٦م سمـ٤مهلٛمزة، ىمـ٤مل أسمـق قمٛمـرو اًمـدايناحلروف اًمثالصم٦م ُم٘مؽم

وسملم )ُمٜمف( ُمـ طمٞم٨م اؿمتبٝم٧م صقرهتام، صمـؿ ُأحل٘مـ٧م  ﴾ڑ   ﴿ومألطمد أُمريـ: إُم٤م ًمٚمٗمرق سملم
اًمتثٜمٞم٦م سم٤مًمقاطمد، ومزيدت إًمػ ًمَِت٠ْمشمَِٞم٤م ُمٕم٤ًم قمـغم ـمري٘مـ٦م واطمـدة ُمــ اًمزيـ٤مدة ، وهـق ىمـقل قم٤مُمـ٦م 

 اًمٜمحقيلم... 

                                       
 .2/721، وخمتٍم اًمتبٞملم  51، وهج٤مء ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر ص 711يٜمٔمر: اعم٘مٜمع ص  (7)
 .  579، و517، و9/117 ، ٕيب داودخمتٍم اًمتبٞملم، و51و 57ص  ، ًمٚمٛمٝمدوي: هج٤مء ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مريٜمٔمر (2)
 .12( اًمبديع ص 9)
، 51و ٤57مر، اعمٝمدوي ص ، وهج٤مء ُمّم٤مطمػ إُمّم211 -7/259سمتداء، اسمـ إٟمب٤مري إيْم٤مح اًمقىمػ وآ: يٜمٔمر( 7)

 .7/917داود  أسمق ،، وخمتٍم اًمتبٞملم757واعم٘مٜمع، اًمداين ص 
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ْوَهـ٤م سمـ٤مًٕمػ، ًمتتح٘مـؼ  ٦مً يَ قِ ٘مْ وإُم٤م شمَ  ًمٚمٝمٛمزة ُمـ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م طمروم٤ًم ظمٗمٞم٤ًم سمٕمٞمد اعمخـرج، وَمَ٘مقَّ
٧ِم إًمػ سمذًمؽ ُمٕمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م يم٤مٟمـ٧م ُمــ خمرضمٝمـ٤م، ويم٤مٟمـ٧م اهلٛمـزة ىمـد هُتَ ؼْمَ سمذًمؽ ٟمَ  ٤م، وظُمّمَّ

ُر سمّمقرهت٤م، وهذا اًم٘مقل قمٜمدي أوضمف، ٕهنؿ زادوا إًمػ سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚمٝمٛمزة هل٤م ذم يَمِٚمٍؿ  وشم٘مقي٦مً  شُمَّمقَّ
ٓ شمِمتبف صقرهـ سمّمقر همػمهـ، ومزال سمذًمؽ ُمٕمٜمك اًمٗمرق، وصمب٧م ُمٕمٜمك اًمت٘مقي٦م واًمبٞم٤من، ٕٟمف 

 .(1)شُمٓمرد ذم يمؾ ُمقوع
طمج٦م اًمٜمحقيلم أن إًمػ ِزيَدْت ذم )ُم٤مئ٦م( ًمٚمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسمـلم )ُمٜمـف(  يمـام » :وىم٤مل اًمٚمبٞم٥م

 واطمـدةً  ُم٤مئـ٦مً  : أظمـذُت َر(، أٓ شمـرى أٟمـؽ شمٙمتـ٥موسملم )قُمٛمَ ِزيَدِت اًمقاو ذم )قَمْٛمٍرو( ومرىم٤ًم سمٞمٜمٝم٤م 
ىَم٧ْم سمٞمٜمٝمام ًٓمتبس إُمر قمغم اًم٘م٤مرئ  .(2)شُمٜمف، ومٚمقٓ إًمػ اًمتل وَمرَّ

وٟمحقهـ٤م،    ﴾ۆئ﴿وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م، وزي٤مدة اًمٞم٤مء ذم  ﴾ڄ﴿ ويمذًمؽ قمٚمٚمقا زي٤مدة اًمقاو ذم
 .(3)سم٤مًمٗمرق أو شم٘مقي٦م اهلٛمزة

واًمٞمـ٤مء ذم إُمثٚمـ٦م اًمسـ٤مسم٘م٦م وٟمحقهـ٤م  وذه٥م قمدد ُمـ قمٚمامء اًمرؾمؿ إمم شمٕمٚمٞمؾ زيـ٤مدة اًمـقاو
سمرؾمؿ اهلٛمزة سمرُمزيـ، ُمرة قمـغم اًمتسـٝمٞمؾ، وأظمـرى قمـغم اًمتح٘مٞمـؼ، وم٘مـد ذيمـر اعمٝمـدوي، وهـق 

أنَّ َُمـــ َُمْذَهُبــُف ختٗمٞمــػ اهلٛمــزة ي٘مٚمــ٥م » :﴾ڻ   ﴿و ﴾ۆئ   ﴿يتحــدث قمـــ زيــ٤مدة اًمٞمــ٤مء ذم
َر اهلٛمزة قمـغم ُمذهبـف يـ٤مًء، اهلٛمزة ومٞمٝم٤م ي٤مًء حمْم٦م، ٟٓمٗمت٤مطمٝم٤م واٟمٙمس٤مر ُم٤م ىمبٚمٝم٤م، ومٞمٜمبٖمل أن شُمَّمقَّ 

ُؼ  َر قمغم ىمراءة ُمـ ةُحَ٘من اهلٛمزة أًمٗم٤ًم، ومٙم٠منَّ هـ٤مشملم اًمٙمٚمٛمتـلم يُمتَِبتـ٤م قمـغم اًمٚمٖمتـلم،  ويٜمبٖمل أن شُمَّمقَّ
 .(4)شوَمُجِٕمَٚم٧ْم يمؾ يمٚمٛم٦م ُمٜمٝمام سمٕمالُمتلم: قمالُم٦م ًمٚمتح٘مٞمؼ، وقمالُم٦م ًمٚمتخٗمٞمػ

 [5]اًم٘مٚمـؿ:﴾ڻ﴿ ٧ْم ويُمتِبَ » وم٘م٤مل:ز إمم ذًمؽ أيْم٤ًم، ـاًم٘مٞمُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذه٥م و
ذم اعمّمحػ ذم هذا اعمقوع ظم٤مص٦م سمٞم٤مءيـ وأًمػ ىمبٚمٝمام، وقمٚم٦م ذًمؽ أهنؿ يمتبقا ًمٚمٝمٛمزة صـقرة 
قمغم اًمتح٘مٞمؼ، وصقرة قمـغم اًمتخٗمٞمـػ، ومـ٤مًٕمػ صـقرة اهلٛمـزة قمـغم اًمتح٘مٞمـؼ، واًمٞمـ٤مء إومم 

ٝم٤م ي٤مء، واًمٞم٤مء صقرهت٤م قمغم اًمتخٗمٞمػ، ٕن ىمبؾ اهلٛمزة يمنة، وم٢مذا ظمٗمٗمتٝم٤م وَمُحْٙمُٛمَٝم٤م أن شُمْبَدَل ُمٜم
ــقا ــذًمؽ يمتب ــددة، ويم ــ٤مء اعمِم ــقرة اًمٞم ــ٦م ص ــذاري٤مت: ﴾ۆئ    ﴿اًمث٤مٟمٞم ــغم هــذه  [71]اًم ــ٤مءيـ قم سمٞم

                                       
 . 711ص  ( اعمحٙمؿ7)
 .791اًمدرة اًمّم٘مٞمٚم٦م ص (2)
 .291ص ، أسمق داودأصقل اًمْمبط، و59همػم ُمٜمِمقرة ُمـ يمت٤مب اعمحٙمؿ ص  ، وأوراق797ًمداين ص ايٜمٔمر: اعم٘مٜمع،  (9)
 .(51ص )( هج٤مء ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر 7)
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 (1)ش...اًمٕمٚم٦م
   :علل البدؿ: ثالثاا 

: ُمراقمـ٤مة إصـؾ ذم ُمـ٤م ُرؾِمـَؿ ُمــ إًمٗمـ٤مت سمـ٤مًمقاو، وُمراقمـ٤مة إصـؾ لأؿمٝمر قمٚمؾ اًمبـد

ؾ أو اًمقصـؾ ذم ُمـ٤م ُرؾِمـَؿ سم٤مًمتـ٤مء ُمــ واإلُم٤مًم٦م ذم ُم٤م ُرؾِمَؿ ُمـ إًمٗمـ٤مت سم٤مًمٞمـ٤مء، وُمراقمـ٤مة إصـ

 ه٤مءات اًمت٠مٟمٞم٨م.

ـــ أيب ـم٤مًمــ٥م ذم شمٗمســػمه ): مراعػػاة األصػػل. 1 ــ٤مل ُمٙمــل سم ــ٦م(: ىم ــ٦م إمم سمٚمــقغ اًمٜمٝم٤مي اهلداي

ويُمتَِب٧ِم )اًمّمالة( ذم اعمّم٤مطمػ سم٤مًمقاو ًمتدل قمغم أصٚمٝم٤م، ٕن أصـؾ إًمـػ اًمـقاو، وأصـٚمٝم٤م »

يَمـ٧ِم اًمـقاو واٟمٗمـتح ُمـ٤م ىمبٚمٝمـ٤م  رَّ ىُمِٚمَبـ٧ْم ذم اًمٚمٗمـظ أًمٗمـ٤ًم، دًمٞمٚمـف ىمـقهلؿ ذم اجلٛمـع )َصَٚمَقة(، ومٚمـام َحَ

ه(، وإن ٤م)َصَٚمَقات(، وىمد ذيمرٟم٤م أن اجلٛمع َيُردُّ إؿمٞم٤مء إمم أصقهل٤م، وًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م أصـؾ ُمـ٤مء )ُمـ

إًمػ سمدل ُمـ اًمقاو، واهلٛمزة سمدل ُمـ اهل٤مء، ودل قمغم ذًمؽ ىمقهلؿ ذم اجلٛمع : أُْمـَقاٌه، وَمـُردَّ إمم 

 أصٚمف .

ُؿ اًمالم وإًمػ، طمتك شمٔمٝمر إًمـػ يمـ٠من : إٟمام يُمتَِب٧ْم سموىمٞمؾ ٤مًمقاو ٕن سمٕمض اًمٕمرب ُيَٗمخن

 ًمٗمٔمٝم٤م يِمقسمف رء ُمـ اًمقاو .

ُل، وأظِمُر سمف ُيَٕمٚمَُّؾ ُم٤م يمتبقه ُمـ اًمزيمقة واحلٞمقة وؿمبٝمف سم٤مًمقاو، وم  .(2)شقْمَٚمْٛمفُ ٤مواًمَ٘مْقُل إوَّ
ــَح اجلٕمــؼمي (4)واًمــداين، (3)ُمـــ اعمٝمــدوي ؾ  اًمٕمٚمتــلم يُمــ رَ يَمــوذَ  ت٤مسمتٝمــ٤م سمــ٤مًمقاو قمــغم يم، وَرضمَّ

ــ٤مل ــف مل يُ إصــؾ، وىم ــٕمَ : إٟم ــ٤مًمتٗمخٞمؿ  ْؾ ٚمن ــالم»سم ــرآن ويم ــف ذم اًم٘م ــؾ إن (5)شاًمٗمّمــح٤مء ًمٕمدُم ، سم
ٗمخــٞمؿ ذم يمٚمٛمــ٦م اًم٘مســٓمالين قمــدَّ اًمتٕمٚمٞمــؾ سمــ٤مًمتٗمخٞمؿ ُمـــ اًمٖمٚمــط ، وم٘مــ٤مل سمٕمــد أن ذيمــر ىمــراءة اًمت

ام ٟمـوأُمـ٤م ىمـقل سمٕمـض اًمٜمحـ٤مة: وًمـذًمؽ رؾمـٛم٧م واوًا ، وم٢مٟمـف هَمَٚمـٌط، ٕهنـ٤م إ»( ًمقرش: اًمّمالة)
 .(6)ش، سمدًمٞمؾ اًمزيم٤مةُرؾِمَٛم٧ْم ًمَِتُدلَّ قمغم أصٚمٝم٤م

                                       
 .(2/991)( ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن 7)
 .(7/799)( اهلداي٦م 2)
 .(11ص )( هج٤مء ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر 9)
 .717( اعم٘مٜمع ص 7)
 .(521ص )اصد ( مجٞمٚم٦م أرسم٤مب اعمر1)
 .(7/757)( ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات 5)
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اقمٚمـؿ أن اعمّمـ٤مطمػ اشمٗم٘مـ٧م قمـغم »: ىم٤مل أسمـق قمٛمـرو اًمـداين: مراعاة األصل واإلمالة. 2
رؾمــؿ ُمــ٤م يمــ٤من ُمـــ ذوات اًمٞمــ٤مء ُمـــ إؾمــامء وإومٕمــ٤مل سم٤مًمٞمــ٤مء، قمــغم ُمــراد اإلُم٤مًمــ٦م وشمٖمٚمٞمــ٥م 

 .(1)شإصؾ
( سمحـذف إًمـػ ىمبـؾ اعمـٞمؿ، وسم٤مًمٞمـ٤مء وىم٤مل أسمق داود وهق يتحدث قمـ رؾمؿ يمٚمٛم٦م )يت٤مُمك

سم٤مًمٞمـ٤مء، قمـغم »ىم٤مل وهق يتحدث قمـ رؾمؿ )َأسَمـك(: ، و(2)ذم آظمره٤م )قمغم إصؾ وُمراد اإلُم٤مًم٦م(
 .(3)شإصؾ واإلُم٤مًم٦م، ُمٙم٤من إًمػ اعمقضمقدة ذم اًمٚمٗمظ

 .(4)وشمٙمرر شمٕمٚمٞمؾ رؾمؿ إًمػ ي٤مء قمغم إصؾ واإلُم٤مًم٦م قمٜمد أيب داود يمثػماً 
ـَؾ اسمــ ، ذم شمٕمٚمٞمؾ ُم٤م ُرؾِمَؿ ُمـ ه٤مءات اًمت٠مٟمٞمـ٨م سم٤مًمتـ٤مء صػلمراعاة األصل أو الو . 3 : قَمٚمَّ

يمتبقه٤م ذم اعمّمحػ  وإٟمام»٘مقًمف: إٟمب٤مري ُم٤م ُرؾِمَؿ ُمـ شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م سم٤مهل٤مء أو اًمت٤مء ذم اعمّمحػ سم
سم٤مهل٤مء ٕهنؿ سَمٜمَُقا اخلط قمغم اًمقىمػ ، واعمقاوع اًمتل يمتبقه٤م سم٤مًمت٤مء احلجـ٦م ومٞمٝمـ٤م أهنـؿ سَمٜمَـُقا اخلـط 

 .  (5)شقمغم اًمقصؾ
 َ وم٠مُم٤م اًمسب٥م اعمقضمـ٥م ًمقىمـقع سمٕمـض هـذه اعمقاوـع »اعمٝمدوي قمـ هذه اًمٕمٚم٦م سم٘مقًمف:  وقَمؼمَّ

سم٤مهل٤مء ، ووىمقع سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمت٤مء ، ذم ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ، وم٢مهنؿ زقمٛمقا أن ذًمؽ ُمـ اعمُْْٛمكِم واًمٙم٤مشمـ٥م ، 
ٞمٝم٤م اٟم٘مٚمبـ٧م اهلـ٤مُء شمـ٤مًء ذم وم٢منَّ اعمُْٛمكِمَ يم٤من إذا َوَصَؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ه٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمتل شمٚم

 :اإلدراج ، وَمَٙمَتَبٝم٤م اًمٙم٤مشمـ٥م قمـغم اًمٚمٗمـظ سمتـ٤مٍء ذم اًمقصـؾ ، وإذا ىمٓمـع اًمٙمٚمٛمـ٦م ممـ٤م سمٕمـده٤م وم٘مـ٤مل
 .(6)شيم٤من ًمٗمٔمف سم٤مهل٤مء، وَمَٙمَت٥َم اًمٙم٤مشم٥ُم سم٤مهل٤مء قمغم ًمٗمٔمف  ﴾ٻ   ﴿,﴾ۇئ﴿

ــره اسمـــ إٟم ــ٤م ذيم ــلم: إومم ُم ــ٤مء ، أي اعمبســقـم٦م ، سمٕمٚمت ــداين رؾمــٛمٝم٤م سم٤مًمت ــؾ اًم ــ٤مري وقمٚمَّ ب
صـؾ ، وم٘مـد ىمـ٤مل ذم واعمٝمدوي ُمـ رؾمٛمٝم٤م قمغم اًمقصؾ، واًمث٤مٟمٞم٦م أهن٤م ُرؾِمـَٛم٧ْم شمـ٤مء سمٜمـ٤مء قمـغم إ

                                       
 .(219ص )( اعم٘مٜمع 7)
 .(2/772)( خمتٍم اًمتبٞملم 2)
 .(2/779)( خمتٍم اًمتبٞملم 9)
، 2/921، و2/972، و2/299، و2/271، و2/277، و2/277، و2/277، و2/717)يٜمٔمر: خمتٍم اًمتبٞملم  (7)

، 121، و175و 9/175، و9/592و ،9/512، و9/155، و9/117، و9/119، و9/795، و2/977و
 (.7/7251، و7/7775، و 7/7171، و7/911، و519، و151و

 .(7/251)( إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتداء 1)
 .(71ص )( هج٤مء ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر 5)



36

 أ.د.غانم قدوري الحمد                                       ليِّ َرْسُم الُمْصَحِف بيَن التعليِل اللغويِّ والتوجيِو الدَّال 

14 

 

سم٤مُب ِذيْمِر ُم٤م ُرؾِمَؿ ذم اعمّم٤مطمػ ُمـ ه٤مءات اًمت٠مٟمٞم٨م سم٤مًمت٤مء قمغم إصؾ أو ُمـراد »قمٜمقان اًمب٤مب: 
 .  (1)شاًمقصؾ

   :علل الهمز: رابعاا 
إن أيمثـر »تخٗمٞمػ ، ىمـ٤مل اًمـداين: ذه٥م أهؾ اًمضمرى أيمثر رؾمؿ اهلٛمزة ذم اعمّمحػ قمغم ُم

اًمرؾمؿ ورد قمغم اًمتخٗمٞمػ ، واًمسـب٥م ذم ذًمـؽ يمقٟمـف ًمٖمـ٦م اًمـذيـ َوًُمـقا ٟمسـخ اعمّمـ٤مطمػ زُمــ 
وهؿ ىمريش ... ومٚمذًمؽ ورد أيمثر اهلٛمز قمـغم اًمتسـٝمٞمؾ ، إذ هـق اعمسـت٘مر ذم ـمبـ٤مقمٝمؿ  قمثامن

 . (2)شواجل٤مري قمغم أًمسٜمتٝمؿ
واًمِٙمتـ٤مُب واخلـط ذم إيمثـر : »ٛمزة، وهق يتحدث قمـ رؾمؿ اهلزـوىم٤مل أسمق طمٞم٤من إٟمدًم

 قمغم طمس٥م شمسٝمٞمٚمٝم٤م ًمقضمٝملم: 
 أطمدة٤م: أن اًمتسٝمٞمؾ ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز ذم اجلٛمٚم٦م ... 

 .  (3)شاًمث٤مين: أٟمف ظمط اعمّمحػ ومٙم٤من اًمبٜم٤مء قمٚمٞمف أومم
، ظمرضمــ٧م قمٜمٝمــ٤م (4)وًمرؾمــؿ اهلٛمــزة ذم اعمّمــحػ ىمقاقمــد ذيمرهــ٤م قمٚمــامء اًمرؾمــؿ ذم يمتــبٝمؿ

ُم٦م سمرُمزيـ، ُمثؾ )أوًمئؽ(، و)ُم٤مئ٦م(، و)ُمـ ٟمب٠مي( وٟمحقهـ٤م، ُمقاوع ضم٤مءت اهلٛمزة ومٞمٝم٤م ُمرؾمق
وىمد قمٚمؾ قمٚمامء اًمرؾمؿ ذًمؽ سم٢مرادة اًمٗمرق، أو ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمتح٘مٞمؼ واًمتسٝمٞمؾ، يمـام شم٘مـدم ذيمـر 

    ذًمؽ قمٜمد احلدي٨م قمـ قمٚمؾ اًمزي٤مدة.
  :علل الوصل والفصل: خامساا 

ٜمِـَل ومٞمـف اخلـط قمـغم م وم٘مـد سمُ أن ُمـ٤م ُوِصـَؾ ممـ٤م ومٞمـف إدهمـ٤م ذم شمتٚمخص قمٚمؾ اًمٗمّمؾ واًمقصـؾ
 ، وأن ُم٤م ُوِصَؾ مم٤م ًمٞمس ومٞمف إدهم٤مم  ومٚمٙمثرة آؾمتٕمامل.اًمٚمٗمظ

ري ، ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ إٟمبـ٤مإدهم٤مم سم٠من اخلط سُمٜمَِل قمغم اًمٚمٗمظَوْصَؾ ُم٤م ومٞمف  قمٚمامء اًمرؾمؿ قمٚمََّؾ 
وم٤معمقاوع اًمتل يُمتَِبـ٧ْم ومٞمٝمـ٤م ُم٘مٓمققمـ٦م يُمتَِبـ٧ْم قمـغم إصـؾ ، »وهق يتحدث قمـ رؾمؿ )أْن ٓ(: 

إصؾ )أْن ٓ( ، واعمقاوع اًمتل يُمتَِب٧ْم ومٞمٝم٤م ُمقصقًم٦م سُمٜمَِل اخلـط ومٞمٝمـ٤م قمـغم اًمقصـؾ ، ٕن ٕنَّ 

                                       
 .(297ص )( اعم٘مٜمع 7)
 .(717ص )( اعمحٙمؿ 2)
 .711( اهلج٤مء ص 9)
 .51 -17ص ، اسمـ وصمٞمؼاجل٤مُمعو ،11 -2/72 داود ، أسمقخمتٍم اًمتبٞملمو، 215 -219ص  ، اًمداين: اعم٘مٜمعيٜمٔمر (7)
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خمرضمٝمـ٤م ُمٜمٝمـ٤م ... ومٚمـام اٟمـدهمٛم٧م اًمٜمـقن ذم  إصؾ ومٞمف )أْن ٓ( وم٠ُمدهمٛم٧م اًمٜمقن ذم اًمالم ًم٘مرب
دة ، وسُمٜمَِل اخلط قمغم اًمٚمٗمظ  .  (1)شاًمالم ص٤مرشم٤م ُٓم٤ًم ُمِمدَّ

سمـ٤مب ذيمـر ُمـ٤م ُرؾِمـَؿ ذم »ذم قمٜمقان اًمب٤مب طمٞمـ٨م ىمـ٤مل:  ٗمّمؾاًمقصؾ واًم قمٚم٦موذيمر اًمداين 

ُيَٛمٞمنـْز ُمـ٤م ومٞمـف  ومل، (2)شاعمّم٤مطمػ ُمـ احلروف اعم٘مٓمققم٦م قمغم إصـؾ ، واعمقصـقًم٦م قمـغم اًمٚمٗمـظ

 .إدهم٤مم قمـ همػمه

م ذيمـره ُم٘مٓمققمـ٤ًم، وقمٚمـ٦م »عمٝمدوي شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمـققملم ذم ىمقًمـف: ومَجََع ا وىمـقع سمٕمـض ُمـ٤م شم٘مـدَّ

ُمٜم٤مه وسمٕمْمف ُمقصقًٓ  ويمـذًمؽ اعمُـْدهَمُؿ ، , (3)ُمـ يِمَتـ٤مِب اًمٙم٤مشمـ٥م قمـغم ًمٗمـظ اعمُْٛمـكِم ، وهق ُم٤م ىمدَّ

تِــ٥َم ذًمــؽ ، ةــ٤م ذم إصـؾ يمٚمٛمتــ٤من ، ومـ٢مذا يمُ يمــٞمال( وُمـ٤م أؿمــبٝمٝمام)وذًمـؽ ضمــ٤مئز، ٕن )ومـٞمام( و

 .، طمتك ص٤مرا يمٙمٚمٛم٦م واطمدةٓؾمتٕمامل، وإذا يُمت٥َِم ُمقصقًٓ ومٚمٙمثرة اُم٘مٓمققم٤ًم يم٤من قمغم إصؾ
دًا، وم٢مذا يُمت٥َِم سمحرف واطمد يم٤من  واعمُْدهَمُؿ  ىمد دظمؾ ذم اعمُْدهَمؿِ  ومٞمف ، طمتك ص٤مرا طمروم٤ًم ُمِمدَّ

ؾْمُتْٖمٜمَِل سم٤مًمتِمديد قمـ صقرِة احلرف اعمُْدهَمِؿ، وإذا يُمت٥َِم سمحروملم ومٝمق قمغم وٱ قمغم ًمٗمظ اإلدهم٤مم ،

 .(4)شإصؾ ، ويُمؾ  صقاٌب ُمستٕمٛمٌؾ 

ٜمٓمؼ، ُمثـؾ وشمستٜمد اًمٕمٚمؾ اًمتل وردت ذم هذا اعمبح٨م إمم أؾمس ًمٖمقي٦م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمـ٤مًم

يتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، ُمثؾ يمراه٦م  سمٜم٤مء اًمرؾمؿ قمغم اًمقصؾ، أو قمغم إصؾ، أو قمغم اًمقىمػ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م

اجلٛمع سمـلم صـقرشملم ُمتٗم٘متـلم ذم اًمرؾمـؿ، وُمثـؾ قمٚمـ٦م اًمٗمـرق، وقمٚمـ٦م يمثـرة آؾمـتٕمامل، وقمٚمـ٦م 

 آؾمتخٗم٤مف وآظمتّم٤مر.

بحـ٨م اًمث٤مًمـ٨م، إن وًمسٜم٤م سمّمدد ُمٜم٤مىمِم٦م هذه اًمٕمٚمؾ ذم هذا اعمبح٨م، ومست٠ميت اعمٜم٤مىمِم٦م ذم اعم

 ؿم٤مء اهلل.

                                       
 .7/7277، و179و 9/111، و2/771داود  أسمق ،، ويٜمٔمر: خمتٍم اًمتبٞملم7/775ح اًمقىمػ وآسمتداء ( إيْم٤م7)
 .275( اعم٘مٜمع ص 2)
 (.71( ذيمر ذًمؽ وهق يتحدث قمـ رؾمؿ ه٤مء اًمت٠مٟمٞمـ٨م شمـ٤مء ) يٜمٔمر: هج٤مء ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر ص9)
 .(79ص )( هج٤مء ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر 7)
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 املبحث الثاني
 التوجيه الداللي للرسوم، مصادره وأصوله

فمٝمر شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ دًٓمٞمـ٤ًم ذم وىمـ٧م ُمتـ٠مظمر ىمٞم٤مؾمـ٤ًم سمٔمٝمـقر شمٕمٚمٞمـؾ اًمرؾمـقم ًمٖمقيـ٤ًم، 

اًمذي فمٝمرت أيمؼم ُم١مًمٗم٤مشمف ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، يمام شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ ذم اعمبح٨م اًمسـ٤مسمؼ، 

٤مت اًمتقضمٞمف اًمدٓزم ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري، صمـؿ يمثـرت اعم١مًمٗمـ٤مت ومٞمـف ذم سمٞمٜمام فمٝمر أهؿ ُم١مًمٗم

٤مت اخل٤مص٦م هبذا آدم٤مه، إول: اعم١مًمٗم ؛اًمسٜملم إظمػمة، وؾمقف أشمٜم٤مول ذم هذا اعمبح٨م أُمريـ

 ٟمبٜمك.ٱ : إصقل اًمتلواًمث٤مين
 : المؤلفات الخاصة بالتوجيو الداللي المطلب األوؿ

ذم ُرُؤوِس أِي قمج٤مئـ٥ُم، وذم »هـ( أٟمف ىم٤مل : ٤759مئل )ت ة اًمٙمسُيْرَوى قمـ قمكم سمـ محز

ْت ومٞمٝمـ٤م قم٘مـقُل اًمٕمٚمـامِء، وقَمَجـَزْت قمٜمٝمـ٤م آراء اًمرضمـ٤مل  َ ـػمَّ ظَمطن اعمّمحِػ قمج٤مئ٥ُم وهمرائ٥ُم، َحَ

ــ٤مء ــف، وةح(1) شاًمبٚمٖم ـــ ىمقًم ــ٤مئل ُم ــد اًمٙمس ــقن ىمّم ــؾ أن يٙم ــ٥ُم تٛم ــحػ قمج٤مئ ــط اعمّم : )ذم ظم

إؿم٤مرة اًمرؾمؿ إمم فمقاهر ًمٖمقي٦م شمتٕمٚمـؼ سمـ٤مًم٘مراءة أو وهمرائ٥ُم( دًٓم٦م اًمرؾمؿ قمغم ُمٕم٤مٍن ُمٕمٞمٜم٦م، أو 

اًمٙمت٤مسم٦م، وًمٞمس ذم هذا اًم٘مقل ُم٤م يـرضمح أطمـد إُمـريـ، ًمٙمــ ىمـد يـؽمضمح آطمـتامل اًمثـ٤مين إذا 

. وُمـ صمـؿ شمٕمٚمٞمؾ ًمٖمقي ًمٕمدد ُمـ فمقاهر اًمرؾمؿ أظمذٟم٤م سمٜمٔمر آقمتب٤مر ُم٤م ُرِوَي قمـ اًمٙمس٤مئل ُمـ

ًمدٓزم ًمٚمرؾمـقم، أو أؾم٤مؾمـ٤ًم سمٜمـك قمٚمٞمـف ُمــ ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٕمد ىمقل اًمٙمس٤مئل هذا سمداي٦م ًمٚمتقضمٞمف ا

 ٟمح٤م هذا اعمٜمحك.

وُم٣م وىم٧م ـمقيـؾ، وُمـرت ىمـرون يمثـػمة، ىمبـؾ أن ئمٝمـر أول ُم١مًمـػ يسـتٜمد ذم شمٗمسـػم 

فمقاهر اًمرؾمؿ إمم اًمدًٓم٦م قمغم اعمٕم٤مين اعمختٚمٗم٦م، وهق يمت٤مب )قمٜمـقان اًمـدًمٞمؾ ُمــ ُمرؾمـقم ظمـط 

هـذا اًمٙمتـ٤مب يتـٞماًم ذم ُمٞمداٟمـف، وإن  هـ(، وفمـؾ127اًمتٜمزيؾ( ٓسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايمٌم اعمتقرم ؾمٜم٦م )

ٟم٘مؾ قمٜمف اًمزريمٌم واًمسٞمقـمل وهمػمة٤م، إمم أن فمٝمرت اًمٙمت٥م احلديث٦م اًمتل شمتبٜمك هذا آدمـ٤مه، 

ًٓ سم٤مًمٙمالم قمغم يمت٤مب اسمـ اًمبٜم٤مء، وأذيمر َُمـ ٟم٘مؾ قمٜمف، صمؿ أحدث سمٕمد ذًمؽ قمــ  وؾمقف أسمدأ َأوَّ

 ٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ.اًمٙمت٥م احلديث٦م اًمتل اشمبٕم٧م ُمٜمٝمجف، وإن اظمتٚمٗم٧م ُمٕمف ذم سم

                                       
 .59، جمٝمقل ص ، ويمت٤مب اهلج٤مء779، واإليْم٤مح، إٟمدرايب ص  751، اًمرازي ص ُمٕم٤مين إطمرف اًمسبٕم٦م (7)

المطلب األول : المؤلفات الخاصة بالتوجيه الداللي
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 زيل(: كتاب )عنواف الدليل من مرسـو خط التنْ أوالا 
٤مء ـُم١مًمػ هذا اًمٙمت٤مب أسمق اًمٕمبـ٤مس أمحـد سمــ قمـثامن إزديُّ اعمرايمـ ، اًمِمـٝمػُم سمـ٤مسمـ اًمَبٜمَـّ ٌمُّ

هـ، وم٤معمرايمٌم ٟمسب٦م إمم ُمقًمده ذم ُمرايمش ذم اعمٖمرب إىمَم، واسمــ 127اًمَٕمَدِدي، اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 .(1)أسمٞمف، واًمٕمددي ٟمسب٦م إمم شمٗمقىمف ذم قمٚمؿ اًمٕمدداًمبٜم٤مء إؿم٤مرة إمم ُمٝمٜم٦م 
وٓسمـــ اًمبٜمــ٤مء اعمرايمٌمــ قمــدد ُمـــ اعم١مًمٗمــ٤مت دمــ٤موزت ُمئــ٦م قمٜمــقان، قمــدد ُمٜمٝمــ٤م ذم اًمٕمٚمــقم 

اًمنمقمٞم٦م واًمٕمرسمٞمـ٦م، وأيمثرهـ٤م ذم اًمٕمٚمـقم اًمٕم٘مٚمٞمـ٦م : ُمــ ُمٜمٓمـؼ، وومٚمـؽ، وقمـدد وطمسـ٤مب، وًمـف 

 .(2)ُم١مًمٗم٤مت ذم اًمتّمقف
( ُمٕمرووم٤ًم ًمٚمدارؾملم اعمٕم٤مسيـ ىمبؾ ـمب٤مقم٦م يمت٤مب ومل يٙمـ يمت٤مب اسمـ اًمبٜم٤مء )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ

م، اًمـذي ٟم٘مـؾ أيمثـر ُمـ٤مدة اًمٙمتـ٤مب ذم اًمٜمـقع 7911ٌم ؾمـٜم٦م ـ)اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ًمٚمزريم

َ٘مـ٧ِم اًمـديمتقرة هٜمـد ؿمـٚمبل  اخل٤مُمس واًمٕمنميـ اًمذي ظمّمّمـف ًمٕمٚمـؿ ُمرؾمـقم اخلـط، وىمـد طَم٘مَّ

ٌم ذم شمقضمٞمـف ـبٜمـ٤مء اعمرايمـم، واـمٚمع اًمدارؾمقن قمغم ٟمٔمريـ٦م اسمــ اًم7991اًمٙمت٤مب، وٟمنمشمف ؾمٜم٦م 

 اًمرؾمقم يم٤مُمٚم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب.

يت٠مًمػ يمت٤مب )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ( ُمـ ُم٘مدُم٦م وؾمت٦م أسمقاب، شمستٖمرق اعم٘مدُم٦م ؾم٧م صـٗمح٤مت، 

: ذيمر همروف ُمـ شمـ٠مًمٞمػ اًمٙمتـ٤مب سم٘مقًمـف سمدأه٤م اعم١مًمػ سم٤محلٛمد هلل، واًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل، صمؿ

، واًمـتامم اًمقىمـػ ذم ئاًم٘مـ٤مر يٕمتٛمـده ًمذيا اإلُم٤مم هق اًمذي اعمّمحػ ظمط يم٤من ٤معمََّ  وم٢مٟمف، وسمٕمد»

، وإقمالم احلروف ُمـ يمثػم ذم إٟم٤مم ظمط ظم٤مًمػ ىمد، ُمرؾمقُمف يتج٤موز وٓ رؾمقُمف يٕمدو وٓ

 ذًمـؽ وضمـقه قمــ ٧ُم ْثـحَ سمَ ، ح٘مـؼ ىمـد قمٜمـدهؿ أُمـر قمـغم سمـؾ، اشمٗمـؼ يمٞمـػ ُمـٜمٝمؿ ذًمـؽ يٙمـ ومل

 ُمٜمٝم٤م مجٕم٧ُم ، ئ٥مهمرا ُمٜمف ورأي٧م، قمج٤مئ٥م قمغم ُمٜمف ووىمٗم٧ُم ، اًمرضمح٤من وواذم اعمٞمزان ٣مـسمٛم٘مت

 هـق (اًمتٜمزيـؾ ظمط ُمرؾمقم ُمـ اًمدًمٞمؾ قمٜمقان) :وؾمٛمٞمتف، يتذيمر عمـ قمؼمة شمٞمن ُم٤م اجلزء هذا ذم

 .(3)شوىمقشمف شمٕم٤ممم اهلل سمحقل، اًمٙمت٤مب شمدسمر ُمٗمت٤مح إًمب٤مب ٕوزم

                                       
، هٜمد ُم٘مدُم٦م ح٘مٞمؼ يمت٤مب )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ(، و957 -7/917ذيمري٤مت ُمِم٤مهػم رضم٤مل اعمٖمرب، قمبد اهلل يمٜمقن  :( يٜمٔمر7)

 .5 -1ؿمٚمبل ص 
 .9 -5، وص  957 -7/912: اعمّمدران اًمس٤مسم٘م٤من ( يٜمٔمر2)
 .91( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص 9)
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َ ومٞمف ُمٜمٝمجف اًمذي سمٜمك قمٚمٞمف ٟمٔمريتف ذم شمقضمٞمـف اًمرؾمـقم، وهـق يـدور  وَأشْمَبَع ذًمؽ سمت٘مديٍؿ سَملمَّ

: إًمـػ، اًمرؾمؿ، ويمذًمؽ طمروف اعمـد اًمثالصمـ٦م اهلٛمزة ظمّمقصٞم٦م ذم اًمٜمٓمؼ وذم قمغم أن حلرف

ٕطمقال هـذه احلـروف ُمٜم٤مؾمـب٦م ٕطمـقال اًمقضمـقد، طمّمـؾ هبـ٤م »اًمقاو، واًمٞم٤مء، وأؿم٤مر إمم أنَّ و

 .(1)شسمٞمٜمٝمام ارشمب٤مط سمف يٙمقن آؾمتدٓل
ء، وسمـ٤مب أُم٤م إسمقاب اًمست٦م وم٠موهل٤م سم٤مب اهلٛمزة، صمؿ سم٤مب إًمػ، وسم٤مب اًمـقاو، وسمـ٤مب اًمٞمـ٤م

 ُمد اًمت٤مءات وىمبْمٝم٤م، وسم٤مب اًمقصؾ واحلجز.

وؾمقف أقمقد ًمٕمرض ٟمٔمري٦م اسمـ اًمبٜم٤مء ذم شمقضمٞمف اًمرؾمقم وسمٞم٤من أصـقهل٤م ذم اعمٓمٚمـ٥م اًمثـ٤مين 

 .(2)ُمـ هذا اعمبح٨م
وفمؾ يمت٤مب )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ( وطمٞمدًا ذم شمقضمٞمف اًمرؾمقم سمٜم٤مء قمغم اًمرسمط سملم رؾمـؿ احلـروف 

ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمتبٜمك هذا آدم٤مه، ؾم٠محدث قمٜمٝمـ٤م ذم واعمٕمٜمك طمتك زُم٤مٟمٜم٤م، اًمذي فمٝمر ومٞمف قمدد 

اًمٗم٘مرة أشمٞم٦م ُمـ هذا اعمٓمٚم٥م، ًمٙمـ شمٚمزم اإلؿم٤مرة إمم أن قمددًا ُمـ اًمٕمٚمـامء اعمتـ٠مظمريـ ىمـد ٟم٘مٚمـقا 

 ُمـ يمت٤مب )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ( سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ومٞمف، قمغم شمٗم٤موت سمٞمٜمٝم٤م، ُمـ ذًمؽ :
، اًمذي ٟم٘مؾ يمثػمًا ممـ٤م هـ(197)ت . البرىاف في علـو القرآف، لبدر الدين الزركشي1

اخلط(، وىمد سح سمـذًمؽ ذم ىمقًمـف: ذيمره اسمـ اًمبٜم٤مء ذم اًمٜمقع اخل٤مُمس واًمٕمنميـ )قمٚمؿ ُمرؾمقم 
 َُمـ٤م َوُِمٜمَْٝمـ٤م، َٟمَ٘مـَص  َُمـ٤م َوُِمٜمَْٝمـ٤م، اًمٚمَّْٗمـظِ  قَمغَم  قمٚمٞمف زيد ُم٤م ، ُمٜمٝم٤موضمقه قمغم ضمرى اخلط أن واقمٚمؿ»

َٙمؿٍ  َوَذًمَِؽ ، ًَمْٗمٔمِفِ  قَمغَم  يُمت٥َِم  ارٍ َوأَ  ظَمِٗمٞم٦َّمٍ  حِلِ ى، هَبِٞمَّـ٦مٍ  ْهَ ايِمـ اًْمَٕمبَّـ٤مسِ  َأسُمـق هَلَـ٤م شَمَّمـدَّ ـِٝمػمُ  ٌِمُّ ـاعمُْرَّ  اًمِمَّ

                                       
 .92( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص 7)
ػم، ( اـمٚمٕم٧م سمٕمد إٟمج٤مز هذا اًمبح٨م سمٛمدة ـمقيٚم٦م قمغم دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمٙمت٤مب )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ(، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمست2)

ن اًمدًمٞمؾ : )شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ اًمٕمثامين قمٜمد اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايمٌم ، ُمـ ظمالل يمت٤مسمف )قمٜمقايمتبٝم٤م ومتحل سمقدومٚم٦م ، سمٕمٜمقان
، ىمدُمٝم٤م إمم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر ذم اًمسٜم٦م اًمدراؾمٞم٦م ٦م ٟم٘مدي٦م(ٞمظمط اًمتٜمزيؾ( دراؾم٦م حٚمٞمٚمُمـ ُمرؾمقم 

 هـ. وهل ُمت٤مطم٦م أن قمغم ُمقىمع ُمٚمت٘مك أهؾ اًمتٗمسػم.7791م = 2177
، واٟمتٝمك ومٞمٝم٤م اًمب٤مطم٨م إمم ٚمٛمل ومٞمفريػ سم٤معم١مًمػ وُمٜمٝمجف اًمٕموهل دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمت٤مب )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ( واًمتٕم        

ُمـ اًمبح٨م(. وٓ يتسع اًمبح٨م ًمٚمتٕمريػ اعمٗمّمؾ هبذه  997ص  :ظمٓم٠م ُمٜمٝم٩م اسمـ اًمبٜم٤مء ذم شمٕمٚمٞمؾ فمقاهر اًمرؾمؿ )يٜمٔمر
 اًمدراؾم٦م. 
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ـِ  ًمِٞمؾِ  قُمٜمَْقانُ ) يِمَت٤مسمِفِ  ذِم  اًْمَبٜم٤َّمءِ  سم٤ِمسْم َ  (اًمتَّٜمِْزيؾِ  ظَمطن  َُمْرؾُمقمِ  ذِم  اًمدَّ طَْمُرَف  َهِذهِ  َأنَّ  َوسَملمَّ ْٕ اَم  ا  اظْمَتَٚمَػ  إِٟمَّ
ـَ اًمزريمـ(1)شيَمِٚماَمهِتَـ٤م َُمَٕمـ٤ميِن  َأطْمـَقالِ  اظْمـتاَِلِف  سمَِحَسـ٥ِم  اخْلَـطن  ذِم  طَم٤مهُل٤َم ٌم طمديثـف قمــ ـ. وَوـٛمَّ

فمقاهر اًمرؾمؿ، ُمـ زي٤مدة، وطمذف، وإسمدال، ووصؾ أو ومّمؾ، ُم٤م ذيمره اسمـ اًمبٜم٤مء ذم يمت٤مسمف ُمــ 
 شمقضمٞمف هل٤م.
، اًمـذي ٟم٘مـؾ ذم هــ(977)ت . اإلتقاف في علـو القرآف، لجػلؿ الػدين السػيو ي 2

ٕملم )ذم ُمرؾمقم اخلط وآداب يمت٤مسمتف( سمٕمض ُم٤م ذيمره اسمـ اًمبٜم٤مء ذم شمقضمٞمـف اًمٜمقع اًمس٤مدس واًمسب
َح سم٤مؾمــ ــَرَدهُ »ؿ اًمٙمتــ٤مب ذم أول اًمبــ٤مب سم٘مقًمــف: اًمرؾمــقم، وىمــد َسَّ ــُؼ  سم٤ِمًمتَّّْمــٜمِٞمِػ  َأوْم ـَ  ظَماَلِئ ــ  ُِم

ُِملمَ  ـَ  اعمَُْتَ٘مدن ِري ايِنُّ  قَمْٛمٍرو َأسُمق ُِمٜمُْٝمؿْ ، َواعمَُْت٠َمظمن  َأسُمـق ُِمٜمْـفُ  اخْلَطن  ىَمَقاقِمدَ  ظَم٤مًَمَػ  َُم٤م شَمْقضِمٞمفِ  ذِم  َوَأًمََّػ ، اًمدَّ
هُ  يِمَت٤مسًم٤م اعمََْرايِمٌِمُّ  اًْمَٕمب٤َّمسِ  ًمِٞمؾِ  قُمٜمَْقانُ ) :ؾَمامَّ َ  (اًمتَّٜمِْزيؾِ  ظَمطن  َُمْرؾُمقمِ  ذِم  اًمدَّ طَْمُرَف  َهِذهِ  َأنَّ  ومِٞمفِ  سَملمَّ ْٕ  ا

اَم   َُمَ٘م٤مِصـدِ  إمَِم  ُهٜمَـ٤م َوؾَم٠ُمؿِمـػمُ ، يَمِٚماَمهِتَـ٤م َُمَٕمـ٤ميِن  لِ َأطْمـَقا اظْمتاَِلِف  سمَِحَس٥ِم  اخْلَطن  ذِم  طَم٤مهُل٤َم اظْمُتِٚمَػ  إِٟمَّ
، وُم٤م ٟم٘مٚمف اًمسٞمقـمل ُمـ يمت٤مب اسمــ اًمبٜمـ٤مء ُمقاوـع ىمٚمٞمٚمـ٦م، ىمٞم٤مؾمـ٤ًم سمـام (2)ششَمَٕم٤ممَم  اهللَُّ ؿَم٤مءَ  إِنْ  َذًمَِؽ 

 ٟم٘مٚمف اًمزريمٌم ذم اًمؼمه٤من.
هــ(، 929ت لطائف اإلشارات لفنوف القراءات، للقسطلني )أحمد بن محمد. 3

وأيمثـر رؾمـؿ اعمّمـ٤مطمػ »ـ اًمبٜم٤مء ذم شمقضمٞمـف اًمرؾمـقم، سم٘مقًمـف: أؿم٤مر إمم ظمالص٦م ٟمٔمري٦م اسم اًمذي
ُمقاومؼ ًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م، إٓ أٟمف ىمد ظمرضم٧م أؿمٞم٤مء قمٜمٝم٤م، ُي٥م قمٚمٞمٜم٤م اشمب٤مع ُمرؾمـقُمٝم٤م، واًمقىمـقف 
قمٜمد رؾمقُمٝم٤م، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م قُمِرَف طمٙمٛمف، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هم٤مب قمٜم٤م قمٚمٛمف، ومل يٙمــ ذًمـؽ ُمــ اًمّمـح٤مسم٦م 

 أُمر قمٜمدهؿ ىمد ح٘مؼ، وٕيب اًمٕمب٤مس اسمــ اًمبٜمـ٤مء يمتـ٤مب )قمٜمـقان اًمـدًمٞمؾ ذميمٞمػ اشمٗمؼ، سمؾ قمغم 
ػٍم قِمْٚمُٛمـُف، وظمٗمـل رؾمـٛمف، : ُمٗمت٤مح ًمتدسمر ُمـ٤م همـ٤مب قمــ يمثـُمرؾمقم ظمط اًمتٜمزيؾ(، وهق يمام ىم٤مل

: أن ٕطمقال اهلٛمزة وطمروف اعمد واًمٚملم ُمٜم٤مؾمـب٦م ٕطمـقال اًمقضمـقد طمّمـؾ هبـ٤م سمٞمـٜمٝمام وحمّمٚمف
، صمـؿ ٟم٘مـؾ اًم٘مسـٓمالين أُمثٚمـ٦م ممـ٤م ذيمـره اسمــ اًمبٜمـ٤مء ذم شمقضمٞمـف (3)ش ارشمب٤مط سمف يٙمقن آؾمتدٓل..

 اًمرؾمقم، ُمـ همػم أن يٜم٘مؾ يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف ذم ذًمؽ.

                                       
 .7/951( اًمؼمه٤من 7)
 .5/2795( اإلشم٘م٤من 2)
 .7/251( يٜمٔمر : ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات 9)
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 الزيػػادة واإلحسػػاف فػػي علػػـو القػػرآف، البػػن عقيلػػة الممػػي )أحمػػد بػػن محمػػد .4
وٓسمـ »إرسمٕملم )قمٚمؿ رؾمؿ اعمّمحػ(، وىم٤مل: هـ(، اًمذي ذيمر ذم اًمٜمقع اًمس٤مدس و7711ت

َ ومٞمـف أن هـذه احلـروف اًمبٜم٤مء اعمرايمٌم يم ت٤مب ؾمامه )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ذم ُمرؾمقم ظمط اًمتٜمزيؾ( سَمـلمَّ

. صمـؿ ٟم٘مـؾ اسمــ قم٘مٞمٚمـ٦م (1)ش إٟمام اظمتٚمػ طم٤مهل٤م ذم اخلط سمحس٥م اظمتالف أطمقال ُمٕم٤مين يمٚمامهت٤م...

أُمثٚم٦م مم٤م ذيمره اسمـ اًمبٜم٤مء ذم شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ، شمـ٤مسمع ومٞمٝمـ٤م ُمـ٤م ذيمـره اًم٘مسـٓمالين ذم )ًمٓمـ٤مئػ 

   .    (2)اإلؿم٤مرات(
 : المتب الحديثة التي اتبعت منهج عنواف الدليلثانياا 

فمٝمر ذم اًمسٜملم إظمػمة قمدد ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمبح٨م ذم أهار رؾمؿ اعمّمحػ، واؿمـتٖمؾ 

ُم١مًمٗمقه٤م ذم شمقضمٞمف فمقاهره ُمـ ظمالل اًمرسمط سمٞمٜمٝم٤م سملم دًٓم٦م اًمٚمٗمٔم٦م أو اًمسٞم٤مق، وهل شمستٜمد ذم 

يمٌم، وفمٝمرت سمحقث ودراؾم٤مت أظمرى شمسـػم قمـغم يمثػم مم٤م ورد ومٞمٝم٤م إمم ٟمٔمري٦م اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرا

 اعمٜمٝم٩م ٟمٗمسف.

: يمت٤مب )إقمجـ٤مز رؾمـؿ اًم٘مـرآن وإقمجـ٤مز اًمـتالوة(، وسملم يدي قمدد ُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م، ُمٜمٝم٤م

ويمت٤مب )اجلالل واجلـامل ذم رؾمـؿ اًمٙمٚمٛمـ٦م ذم اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ(، ووىمٗمـ٧م قمـغم قمٜمـ٤مويـ يمتـ٥م 

 .(3)أظمرى، مل أمتٙمـ ُمـ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م
 جاز التلوةإعجاز رسم القرآف وإع (1)

ُمــ اًمٙمتـ٤مب  (4)هق ُمـ شم٠مًمٞمػ إؾمت٤مذ اعمٝمٜمدس حمٛمد ؿمٛمٚمقل، وسملم يدي اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م

                                       
 .2/771( اًمزي٤مدة واإلطمس٤من 7)
ع احلديث٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمتل ٟم٘مٚم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمقضمٞمف اسمـ اًمبٜم٤مء ًمٔمقاهر اًمرؾمؿ يمت٤مب )ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم ( ُمـ اعمراضم2)

ئد اًمرؾمؿ )اًمدًٓم٦م قمغم ، وم٘مد ذيمر أن ُمـ ومقاهـ( 7915 )ت قمٚمقم اًم٘مرآن( ًمٚمِمٞمخ حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين
 ، ٕن يمت٤مسمف وىم٧م شم٠مًمٞمػ يمت٤مبقمٜمف ُمب٤مذة٤مؾمؿ اعمرايمٌم ذم ُم٤م ذيمر ُمـ شمقضمٞمف، وإن مل يٜم٘مؾ ، وسح سمُمٕمٜمك ظمٗمل(

: ُمٜم٤مهؾ )يٜمٔمر ، وًمٕمٚمف اؾمتٗم٤مد ذًمؽ ُمـ يمت٤مب )اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ًمٚمسٞمقـمل)ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من( مل يٙمـ ُمٓمبققم٤مً 
(.911 -7/917اًمٕمروم٤من 

ًمتقزيع ، اعمٜمّمقرة ( ُمٜمٝم٤م يمت٤مب )اإلقمج٤مز اًمبٞم٤مين ذم اًمرؾمؿ اًم٘مرآين( شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر محدي اًمِمٞمخ ، دار اًمٞم٘ملم ًمٚمٜمنم وا9)
 .751م ، قمدد اًمّمٗمح٤مت 2171هـ = 7797

 م ، قمـ دار اعمٜمّمقرة ذم اًم٘م٤مهرة.2111هـ = 7725( صدرت ؾمٜم٦م 7)
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ري٦م، اًمـذي حـدث ومٞمـف قمــ إقمجـ٤مز اًم٘مـرآن ـسمت٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمكم مجٕم٦م، ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمّم
ٍمي٦م ذم ـاد، ؿمـٞمخ اعم٘مـ٤مرئ اعمـاًمٙمريؿ، وٟم٘مؾ ُم٘مقًمـ٦م اًمِمـٞمخ حمٛمـد قمـكم ظمٚمـػ احلسـٞمٜمل احلـد

، وأؿم٤مر اًمِمٞمخ قمكم مجٕم٦م إمم صٜمٞمع شجز ذم رؾمٛمف يمام أٟمف ُمٕمجز ذم ًمٗمٔمفاًم٘مرآن ُمٕم إن» :قمٍمه
وطم٤مول اسمـ اًمبٜم٤م إُي٤مد قمالىم٦م سمـلم رؾمـؿ اًم٘مـرآن »، وىم٤مل: (1)اسمـ اًمبٜم٤مء ذم يمت٤مسمف )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ(

وسملم ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ وأي٤مت ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م وؾمب٤مىمٝم٤م ودٓٓت ذًمؽ ... إٓ أن ومري٘م٤ًم آظمـر شمقىمـػ 
 .شوشمرك ُمِمٙمالت ٦م، طمٞم٨م إن اسمـ اًمبٜم٤مء ذيمر ؿمٞمئ٤ًم وؾمٙم٧م قمـ أؿمٞم٤مء، وطمؾ ُمِمٙمٚم٦مذم اعمس٠مًم

وسمـلم أيـديٜم٤م حم٤موًمـ٦م »ـ يمت٤مب إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل سم٘مقًمف: صمؿ حدث اًمِمٞمخ قمكم مجٕم٦م قم
ضم٤مدة رصٞمٜم٦م، طم٤مول ومٞمٝمـ٤م صـ٤مطمبٝم٤م إؾمـت٤مذ حمٛمـد ؿمـٛمٚمقل أن يٜمٔمـر ُمـرة أظمـرى ذم اعمسـ٠مًم٦م، 

عمجٝمقدات اسمـ اًمبٜم٤م، وٟمنم يمت٤مسمف سمّمقرة حمدودة ىمبؾ أن يٓمٚمع  واحلَؼُّ ي٘م٤مل إٟمف سمدأ ُمـ همػم ٟمٔمر
 .(2)ش قمغم ُم٤م ؾمٓمره اسمـ اًمبٜم٤م، صمؿ زاد ومٞمف ...

 291ضمــ٤مء يمتــ٤مب )إقمجــ٤مز رؾمــؿ اًم٘مــرآن وإقمجــ٤مز اًمــتالوة ( ًمألؾمــت٤مذ حمٛمــد ؿمــٛمٚمقل ذم 
صحٞمٗم٦م، ويَمَت٥َم اعم١مًمػ متٝمٞمدًا ذم أرسمع صٗمح٤مت قمـ )إقمج٤مز اًمٙمٚمٛمـ٦م اًم٘مرآٟمٞمـ٦م يمت٤مسمـ٦م وشمـرشمٞماًل 
ـَؿ  وسمٞم٤مٟم٤ًم(، وُم٘مدُم٦ًم ذم أرسمع صٗمح٤مت أيْم٤ًم، ذيمر ومٞمٝم٤م ُمقوـقع اًمٙمتـ٤مب وُمٜمٝمجـف ومٞمـف، صمـؿ ىَمسَّ

صـحٞمٗم٦م،  795آين، وضمـ٤مء ذم اًمٙمت٤مب سمٕمد ذًمؽ قمغم ىمسـٛملم، إول : ذم إقمجـ٤مز اًمرؾمـؿ اًم٘مـر
 : ذم إقمج٤مز شمرشمٞمؾ اًمتالوة، وضم٤مء ذم ُم٤م سم٘مل ُمـ اًمٙمت٤مب.واًمث٤مين

ب هق اًم٘مسؿ إول اخل٤مص سم٤مًمرؾمؿ اًم٘مـرآين، ومل واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م احلدي٨م قمٜمف هٜم٤م ُمـ اًمٙمت٤م
ُيٕمؾ اعم١مًمػ هذا اًم٘مسؿ ومّمقًٓ أو ُمب٤مطم٨َم، وإٟمام ضمٕمٚمف ذم قمٜم٤مويـ رئٞمسـ٦م ُمقؿمـ٤مة سمزظمـ٤مرف، 
ٜمَُف ٟمبـذة قمــ  شمتبٕمٝم٤م قمٜم٤مويـ ومرقمٞم٦م، ومبدأ هذا اًم٘مسؿ سمٕمٜمقان )اًمرؾمؿ اًم٘مرآين وإقمجـ٤مزه(، وَوـٛمَّ

َث ومٞمف قمـ ىمقاقمد اًمرؾمؿ اخلٛمس٦م، َحَ يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمؿ )ىمقاقمد ظمط رؾمؿ اعمّمحػ( : دَّ
احلــذف، واًمزيــ٤مدة، واًمبــدل، واهلٛمــز، واًمٗمّمــؾ، وأوــ٤مف إًمٞمــف ُمــ٤م ومٞمــف ىمراءشمــ٤من وَمُٙمتِــ٥َم قمــغم 

 إطمداة٤م.

واٟمتٝمك اعم١مًمػ إمم احلدي٨م قمـ )إقمج٤مز يمت٤مسم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞمـ٦م(، وهـق ُمقوـقع اًمٙمتـ٤مب 

                                       
ُه اًمِمٞم7)  : قمٜمقان اًمدًمٞمؾ.خ قمكم مجٕم٦م )اًمتبٞم٤من( ، وهق ي٘مّمد( ؾَمامَّ
 .5 -9: إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص ( يٜمٔمر شم٘مديؿ اًمِمٞمخ قمكم مجٕم٦م2)
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وُم٤م ومٞمـف ىمراءشمـ٤من، وؾمـ٤مق ذم أصمٜمـ٤مء  إؾم٤مد، ومذيمر أُمثٚم٦م ًمٚمحذف، واًمزي٤مدة، واهلٛمز، واًمبدل،

ذًمؽ وضمقه٤ًم مم٤م ؾمامه إقمج٤مز رؾمـؿ اًمٙمٚمٛمـ٦م، ُمــ ظمـالل دًٓمـ٦م اًمرؾمـؿ قمـغم ُمٕمـ٤مٍن زائـدة قمـغم 

 اعمٕمٜمك اًمذي شمدل قمٚمٞمف سمٜمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م. 

وؾمقف أقمرض إؾمس اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م اعم١مًمػ ذم ُم٤م ذيمره ُمـ ُمٕمـ٤مٍن ذم اعمٓمٚمـ٥م أيت، 

ّمـ٤مدر يت٘مـدُمٝم٤م ُمّم٤مدر اعم١مًمػ، وهـل شمتْمـٛمـ صمامٟمٞمـ٦م ُم ًمٙمـ ُمـ اعمٗمٞمد أن ٟم٘مػ هٜم٤م قمٜمد ىم٤مئٛم٦م

: اعم٘مٜمـع ًمٚمـداين، واإلشم٘مـ٤من ًمٚمسـٞمقـمل، وومٜمـقن إومٜمـ٤من ٓسمــ اجلـقزي، اًم٘مرآن اًمٙمـريؿ، وهـل

وشمٗمسػم اسمـ يمثػم، وقمٜمقان اًمدًمٞمؾ ٓسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايمٌمـ، وُمٜم٤مهـؾ اًمٕمرومـ٤من ًمٚمزرىمـ٤مين، وذم وم٘مـف 

آن اًمٙمـريؿ ًمٗمـ٤مئز ؿمـٞمخ اًمـزور، ومل يقصمـؼ اًمٚمٖم٦م ًمٚمديمتقر قمٞمد اًمٓمٞمـ٥م، ودروس ذم شمرشمٞمـؾ اًم٘مـر

اعم١مًمػ ذم اهلقاُمش اًمٜمّمقص اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ هذه اًمٙمت٥م، ًمٙمٜمف سح ذم سمٕمض اعمقاوع سمذيمر 

 أؾمامئٝم٤م أو أؾمامء ُم١مًمٗمٞمٝم٤م، ظم٤مص٦م اعمرايمٌم، واًمسٞمقـمل، واًمزرىم٤مين.

 (1)الجلؿ والجماؿ في رسم الملمة في القرآف المريم (2)
، واًمٙمت٤مب يمبػم ذم صـٗمح٤مشمف، (2)ًمٗمت٤مح حمٛمد اًم٘مٚمٞمٜملُم١مًمػ اًمٙمت٤مب اًمديمتقر ؾم٤مُمح قمبد ا

ــ٤مرة إمم قمٜمــ٤مويـ  ــقف أيمتٗمــل سم٤مإلؿم ــف، وؾم ــد مجٞمــع ضمزئٞم٤مشم ــ٨م ًمٚمقىمــقف قمٜم ــع اًمبح وٓ يتس

ُمقوققم٤مشمف، وهمرض اعم١مًمػ ُمـ شم٠مًمٞمٗمف، وؾمـقف أقمـقد ًمٚمحـدي٨م قمــ ُمٜمٝمجـف ومٞمـف وإؾمـس 

 اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُمـ هذا اعمبح٨م.

ٙمت٤مب ُمـ ُم٘مدُم٦م اؾمتٖمرىم٧م أرسمع قمنمة صحٞمٗم٦م، وهل ُمرىمٛم٦م سمـ٤محلروف، أؿمـ٤مر يت٠مًمػ اًم

                                       
 ، وصدرتصحٞمٗم٦م 191م، وهق ذم أيمثر ُمـ 2115هـ = 7729ٙمت٤مب اًمّم٤مدرة ؾمٜم٦م  ُمـ اًم( اـمٚمٕم٧م قمغم اًمٓمبٕم٦م إومم7)

، سمٕمٜمقان )ُمقؾمققم٦م اجلالل واجلامل ذم رؾمؿ اًمٙمٚمٛم٦م وقمالىمتف سم٤مجلرس واًمٜمٔمؿ ذم م2177ـمبٕم٦م راسمٕم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ؾمٜم٦م 
، وهل ذم جمٚمديـ، قمدد اعم٘م٤مرئ اعمٍمي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( سمت٘مديؿ اًمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد قمٞمسك اعمٕمٍماوي ، ؿمٞمخ قمٛمقم 

، ضمٕمؾ صٗمح٤مشمف ُم٘مدار ُم٤م طمّمؾ ُمـ شمٖمػم ذم اًمٙمت٤مب ، ًمٙمٜمل مل أـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ، ٕقمرفصحٞمٗم٦م 7515صٗمح٤مهتام 
، ٓ يتسع ة عمح٤مارات قمـ رؾمؿ اعمّمحػ وهمػمه. وًمٚمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل شمسجٞمالت يمثػمػ ذم هذه اًمٓمبٕم٦مشمتْم٤مقم

 اعم٘م٤مم ًمتتبٕمٝم٤م ذم هذا اًمبح٨م.  
سمٕمٚمقم اًمبالهم٦م ذم  ، وُمٝمتؿاًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل ـمبٞم٥م أـمٗم٤ملسمٕمض اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إمم أن  ( وردت إؿم٤مرة ذم2)

، ويمت٤مب )وأٟم٤م أدقمقيمؿ إمم ٘مّميص واًمتٙمرار ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(، وًمف ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمِمقرة )اإلقمج٤مز اًماًم٘مرآن اًمٙمريؿ
 اًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر(. 
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ومٞمٝم٤م اعم١مًمػ إمم وضمقه إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمـريؿ، وذيمـر أٟمـف يريـد شمٜمـ٤مول ُمقوـقع ظمّمقصـٞم٤مت 

ًمٚمٛمقوـقع  رؾمؿ اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واحِلَٙمِؿ اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم فمـقاهره، وأن اًمدراؾمـ٤مت اًمسـ٤مسم٘م٦م

ــ٤مول  ــ٦م، وٓ شمتٜم إٓ أُمثٚمــ٦م حمــدودة ٓ شمٕمٓمــل شمٗمســػمًا ؿمــ٤مُمالً هلــذه اًمٔمــ٤مهرة شمٕمتــؼم ٟمٔمــرات ضمزئٞم

 اخلٓمػمة، وذيمر أٟمف مَجََع ذم هذا اًمبح٨م سملم اًم٘مديؿ واجلديد، ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل هل٤م قمالىم٦م سمف.

وذيمر أٟمف شمٕمرض ذم اًمٙمت٤مب ًمبٕمض اًمٙمت٥م اًمتل شمسػم سم٤مٓدم٤مه اعمٕم٤ميمس ًمقضمٝمتف ومٞمـف، وذم 

ذه اًمسٓمقر، وىم٤مل ذم ُمٙم٤من آظمـر: ٞم٦م(، ًمٙم٤مشم٥م هدراؾم٦م شم٤مرخي :ُم٘مدُمتٝم٤م يمت٤مب )رؾمؿ اعمّمحػ

 إن –نمح اعمسـتٗمٞمض ـوؾمٜمرد قمغم يمؾ يمبػمة وصٖمػمة ذم يمت٤مسمف هذا يم٤مُمالً سم٤مًمؼمه٤من واًمدًمٞمؾ واًم»

 .(1)شطمتك ٓ شمب٘مك ذم صدور اًمٕمٚمامء وهمػم اًمٕمٚمامء أدٟمك ؿمبٝم٦م ذم ذًمؽ –ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
صمالث صٗمح٤مت، وذيمر أهنـ٤م شمسـتٜمد أوًٓ وَأشْمَبَع اعم١مًمُػ اعم٘مدُم٦َم سم٤مًمتٛمٝمٞمد وظمٓم٦م اًمبح٨م ذم 

ٌم واًمـداين ـٌم واًمزريمــإمم اًمتٕمرف قمـغم آراء قمٚمامئٜمـ٤م اًم٘مـداُمك، وقمـغم رأؾمـٝمؿ اإلُمـ٤مم اعمرايمـ

ــ٤ًم قمـــ رؾمــؿ اعمّمــحػ وشمٜمــ٤موًمقه سمّمــقرة  واًمســٞمقـمل وهمــػمهؿ، ُمـــ اًمــذيـ ظمّمّمــقا أسمقاسم

ديمتقر قمبـد ُمب٤مذة، ُمع اإلوم٤مدة ُمـ ضمٝمقد قمٚمامء اًمبالهم٦م وإقمجـ٤مز اًم٘مـرآن، ظم٤مصـ٦م يمت٤مسمـ٤مت اًمـ

، ًمٙمٜمــف مل يٛمٞمــز يمالُمــف قمـــ يمــالم اعمٓمٕمٜمــل، ٓ سمٓمري٘مــ٦م اًمتٜمّمــٞمص وٓ ذم (2)اًمٕمٔمــٞمؿ اعمٓمٕمٜمــل

اهلقاُمش، ومٞمِمٕمر اًم٘م٤مرئ أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم سمٕمض اعمقاوع أن ضمؾ اًمٙمالم هق ًمٚمٛمٓمٕمٜمـل، ويبـدو زم أن 

( قمغم يمالم اًمـديمتقر قمبـد اًمٕمٔمـٞمؿ اعمٓمٕمٜمـل، وهـق ُمـ٤م 925 -7اعم١مًمػ اقمتٛمد ذم اًمّمٗمح٤مت )

 .  (3)ّمػ اًمٙمت٤مب شم٘مريب٤مً يس٤موي ٟم
ومل ٟمـٜمس ىمبـؾ هن٤ميـ٦م اعمٓمـ٤مف قمـرض وُمٜم٤مىمِمـ٦م اًمٓمـرف »ُمٜمٝمجـف:  صمؿ ىم٤مل ُمبٞمٜم٤ًم ضم٤مٟمبـ٤ًم ُمــ

وىمـد ظمّمـص اعم١مًمـػ اًمٗمّمـؾ  ،(4)ش أظمر، ويم٤من ديمتقر هم٤مٟمؿ ىمدوري ممثاًل هلـذا آدمـ٤مه ...

                                       
 .9 -5( اجلالل واجلامل ص 7)
ح اًم٘مٚمٞمٜمل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب )ص : هـ( إمم أٟمف رضمع إمم ُم٘م٤مٓت اًمديمتقر قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٕمٜمل ( أؿم٤مر اًمديمتقر ؾم٤مُم2)

)ظمّمقصٞم٤مت اًمرؾمؿ اًمٕمثامين( اًمتل ٟمنمه٤م ذم جمٚم٦م )ُمٜمؼم اإلؾمالم( ذم مخس وقمنميـ ُم٘م٤مًم٦م سمدأه٤م ُمـ ؿمٝمر ديسٛمؼم 
 م ، واؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم طمديثف قمـ دٓٓت اًمرؾمؿ اًم٘مرآين.  2111

، 912، و797، و752، و711، و725، و779، و717، و11، و 91، و99، و71ل واجلامل ص ( يٜمٔمر : اجلال9)
 .975، و211، و279، و272و

 .2( اجلالل واجلامل ص 7)
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ًم٘مٚمٞمٜمـل اًمث٤مًم٨م هلذه اعمٜم٤مىمِم٦م، وًمٞمس ُمـ أهداومٜم٤م ذم هذا اًمبح٨م ُمٜم٤مىمِم٦م يمالم اًمـديمتقر ؾمـ٤مُمح ا
، وم٢من جم٤مل (رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية) اًمذي ؾم٤مىمف ذم اًمرد قمغم ُم٤م ورد ذم يمت٤مب

اًم٘مقل ذم ذًمؽ يتسع، وُمـ صمؿ ؾمقف أىمتٍم قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مؾمس اعمٜمٝم٩م اًمذي اقمتٛمـده 
 ذم شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ.

ــَؿ اعم١مًمــػ اًمٙمتــ٤مب قمــغم ضمــزءيـ، وةــ٤م ذم جمٚمــد  د اعم٘مدُمــ٦م واطمــد، إول يبــدأ سمٕمــوىَمسَّ
(، وشمت٤مسمٕم٧م قمٜم٤مويـ اًمٙمت٤مب ذم اجلزءيـ ُمـ همـػم أن ي٘مسـٛمٝم٤م 955(، ويبدأ اًمث٤مين )ص 7)ص

اعم١مًمــػ قمــغم ومّمــقل وُمب٤مطمــ٨م، ًمٙمٜمــف ومٕمــؾ ذًمــؽ ذم ومٝمــرس اعمقوــققم٤مت ذم آظمــر اًمٙمتــ٤مب، 
 : ومّمقل، هل سمحس٥م وروده٤م ذم اًمٗمٝمرس ومجٕمٚمٝم٤م ذم ؾمت٦م

ذومٝم٤م، وزي٤مدة إًمػ وطمـذومٝم٤م، : ذم طمذف اًمقاو وزي٤مدهت٤م، وزي٤مدة اًمٞم٤مء وطمالفصل األوؿ
 (.219 -7واًم٘مبض واًمبسط )يٕمٜمل رؾمؿ ه٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م شم٤مء(، وهق أـمقل ومّمقل اًمٙمت٤مب )ص 

 (.925 -251: اًمٗمّمؾ واًمقصؾ )ص الفصل الثاني
: ُمٜم٤مىمِمــ٦م اًمــرأي أظمــر، ويٛمثٚمــف ديمتــقر همــ٤مٟمؿ ىمــدوري ويمتــ٤مب )رؾمــؿ الفصػػل الثالػػث

 (.951 - 921اعمّمحػ دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م( )ص
 -955ُمدظمؾ إمم اإلقمج٤مز ذم رؾمؿ اًمٙمٚمٛم٦م قمـ ـمريؼ قمٚمـؿ اًم٘مـراءات )ص: رابػعالفصل ال

791.) 
 -797: ُمٚمح٘م٤مت ه٤مُمـ٦م، وشمٓمبٞمـؼ قمـغم طمـذف إًمـػ وإوـ٤مومتف )ص الفصل الخػام 

515.) 
: دروس ظمٓمـػمة وه٤مُمـ٦م قمـغم رؾمـؿ اًمٙمٚمٛمـ٦م وقمالىمتٝمـ٤م : ضمرس اًمٙمٚمٛم٦مالفصل السػادس

 (.597 -519سمجرس اًمٙمٚمٛم٦م )ص 
ح٤مت حٛمؾ قمٜمقان )ظمت٤مم واقمتذار(، وسمٕمده٤م ىم٤مئٛم٦م اعمراضمـع، ويٜمتٝمل اًمٙمت٤مب سمثالث صٗم

 وُمٚمحؼ ذم صٗمحتلم قمـ طمذف إًمػ وإصمب٤مهت٤م ذم يمٚمٛم٦م )اًمٖمامم(.
وؾمقف أقمقد ًمٚمحـدي٨م قمــ ُمـٜمٝم٩م اعم١مًمـػ ذم شمقضمٞمـف فمـقاهر اًمرؾمـؿ ذم اعمٓمٚمـ٥م أيت، 

 .    وُمٜم٤مىمِم٦م ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ذم اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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 صوؿ التوجيو الداللي للرسـو: أالمطلب الثاني
مل شمتْمـح ُمٕمــ٤ممل اًمتقضمٞمــف اًمــدٓزم ًمٔمـقاهر رؾمــؿ اعمّمــحػ ىمبــؾ شمـ٠مًمٞمػ اسمـــ اًمبٜمــ٤مء يمت٤مسمــف 

)قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ُمـ ُمرؾمقم ظمط اًمتٜمزيؾ(، ومل شمٙمــ ٟمٔمريتـف ذم ذًمـؽ واوـح٦م يمـؾ اًمقوـقح، 

أن هـذه وإن يم٤مٟم٧م شمتٚمخص ذم أن فمقاهر اًمرؾمـؿ شمتٜم٤مؾمـ٥م ُمـع أطمـقال يمٚمامهتـ٤م ذم اًمقضمـقد، و

، ومل شمتٖمػم أؾمس طمرف إٟمٛمـ٤م اظمتٚمػ طم٤مهلـ٤م ذم اخلـط سمحس٥م اظمتالف أطمقال ُمٕم٤مين يمٚمامهت٤مإ

هذه اًمٜمٔمري٦م يمثػمًا قمٜمد ُمـ شم٤مسمع اسمـ اًمبٜم٤مء ذم شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ ُمـ اعمحدصملم، يمـام ؾمٞمتْمـح 

 ذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٜمذيمره ذم هذا اعمٓمٚم٥م. 

 أوالا: أس  نظرية ابن البناء في توجيو الرسـو
ريػ  سمٙمت٤مب اسمـ اًمبٜم٤مء ذم اعمٓمٚم٥م إول ُمـ هذا اعمبحـ٨م، واحلـدي٨م هٜمـ٤م قمــ شم٘مدم اًمتٕم

َ ومٞمٝمـ٤م اعم١مًمـػ أريمـ٤من أؾمس ٟمٔمريتف ُمـ ظمالل ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب اًمذي  ُم٦م ، سَمـلمَّ يت٠مًمػ ُمـ ُم٘مدن

 ،(3)، وإًمـػ(2)، وُمـ أسمقاٍب ـمبَّؼ ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٜمٔمريـ٦م قمـغم ُمـ٤م يتٕمٚمـؼ سمرؾمـؿ اهلٛمـزة(1)ٟمٔمريتف
ص سم٤مسم٤ًم ًمٙمت٤مسم٦م هـ٤مء اًمت٠مٟمٞمـ٨م (5)، واًمٞم٤مء(4)واًمقاو ، ُمـ طمٞم٨م اًمزي٤مدة واحلذف واإلسمدال ، وظمّمَّ

، وظَمـَتَؿ اًمٙمتـ٤مب سمبـ٤مب ىمّمـػم ذم يمٚمـامت (7)، وسم٤مسم٤ًم ًمٚمقصؾ واًمٗمّمؾ(6)ذم إؾمامء شم٤مء ُمبسقـم٦م

 .(8)شُمْٙمَت٥ُم سم٤مًمسلم واًمّم٤مد ، سم٤مشمٗم٤مق اعمٕمٜمك واظمتالومف
ح اسمـ اًمبٜم٤مء إؾمس اًمتل أىمـ٤مم قمٚمٞمٝمـ٤م ٟمٔمريتـف ُمــ  ظمـالل احلـدي٨م قمــ ـمبٞمٕمـ٦م ٟمٓمـؼ َووَّ

اهلٛمزة وطمروف اعمد واًمٚملم اًمثالصم٦م: إًمػ واًمقاو واًمٞم٤مء ، وُمقاوع ٟمٓم٘مٝم٤م ُمـ آًم٦م اًمٜمٓمؼ ، صمـؿ 

وٕطمقال هذه احلروف ُمٜم٤مؾمب٦م ٕطمـقال اًمقضمـقد  طمّمـؾ هبـ٤م سمٞمـٜمٝمام ارشمبـ٤مط سمـف يٙمـقن » ىم٤مل:
                                       

 .97-29( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص7)
 .19-91( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص2)
 .55-11( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص9)
 .59-51( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص7)
 .715-97( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص1)
 .775-719ان اًمدًمٞمؾ ص( قمٜمق5)
 .791-779( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص 1)
 .777-799( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص5)
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 آؾمتدٓل : 

ٚم٦ٌم. ، وم٤مهلٛمزة شمدل قمغم إص٤مًم٦م واعمب٤مدي  ومٝمل ُم١مصن

ٚم٦م ... ، ػ شمدل قمغم اًمٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ ذم اًمقضمقدوإًم  ومٝمل ُُمَٗمّمن

 ومٝمل ضم٤مُمٕم٦م ... ، واًمقاو شمدل قمغم اًمٔمٝمقر وآرشمٗم٤مع وآرشم٘م٤مء

َّم٦م ... ، واًمٞم٤مء شمدل قمغم اًمبٓمقن  . (1)شومٝمل خُمَّمن
ث قمـ ـمبٞمٕم٦م اًمقضمقد ًمألؿمٞم٤مء وأٟمقاقمف ُمـ طمٞم٨م إُمٙم٤مٟمٞم٦م إدرايمف وقمدُمـف ، وم٘مـ٤مل:  صمؿ حدَّ

ضمقد قمغم ىمسٛملم: ُم٤م ُيـْدَرُك وُمـ٤م ٓ ُيـْدَرُك ، واًمـذي ُيـْدَرُك قمـغم ىمسـٛملم: يمام اٟم٘مسؿ سم٤مب اًمق»

ك: اعمََٚمُٙمقت .  ك: اعمُْٚمَؽ ، وسم٤مـمـ وُيَسٛمَّ  فم٤مهر ، وُيَسٛمَّ

ُف قمغم ىمسٛملم:  ُ  واًمذي ٓ ُيْدَرُك َٟمَتَقةَّ

ُم٤م ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف أن ُيْدَرَك ، ومٝمق ُمٕمـ٤مين أؾمـامء اهلل وصـٗم٦م أومٕم٤مًمـف ُمــ طمٞمـ٨م هـل أؾمـامؤه 

َة . وأ ك: اًمِٕمزَّ  ومٕم٤مًمف ، وم٢مٟمف اٟمٗمرد سمٕمٚمؿ ذًمؽ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، ومٝمذا ُمـ هذا اًمقضمف ُيَسٛمَّ

، ٤من ذم اًمـدٟمٞم٤م ومل ٟمدريمـف وٓ ُمثٚمـفوُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن ُيْدَرَك ًمٙمـ مل ٟمّمٚمف سم٢مدراك ، وهق ُم٤م يم

ك: اجلَؼَمُوَت . وضم٤مء ذًم ؽ يمٚمف وُم٤م يٙمقن ذم أظمرة وُم٤م ذم اجلٜم٦م ... وهذا ُمـ هذا اًمقضمف ُيَسٛمَّ

ــِؽ  ُمرشمبــ٤ًم ذم احلــدي٨م ذم شمســبٞمح اعمالئٙمــ٦م ، قمٚمــٞمٝمؿ اًمســالم ، وهــق ىمــقهلؿ: ) ؾُمــْبَح٤مَن ِذي اعمُْٚم

ِة واجلَؼَمُوت( ..  .(2)ش واعمََٚمُٙمقت ، ؾُمْبَح٤مَن ِذي اًمِٕمزَّ
... واًمتٜمزيـؾ ذم »اًمقضمقد وأطمقال احلروف ، وم٘مـ٤مل:  واٟمتٝمك اعم١مًمػ إمم اًمرسمط سملم أىمس٤مم 

، صـ٤مرت اًمٚمٗمٔمـ٦م سمحسـ٥م ذًمـؽ ُمِمـؽميم٦م ذم آقمتبـ٤مر سمـلم اًمبـ٤مسملم ماخلٓم٤مب سملم هـذه إىمسـ٤م
اًمقضمقد ، واًمـقاو قمـغم  ِل ٛمَ ْس ، وَمُٞمْجَٕمُؾ إًمػ يدل قمغم ىمِ ىمس٤مم اًمقضمقد، وم٤مطمت٤مضم٧م إمم ومرىم٤منوأ

، وم٢مذا سمٓمـ ذم اإلدراكاعمٚمٙمقت ُمٜمف ٕٟمف أ ؿِ ْس ، واًمٞم٤مء قمغم ىمِ ُمٜمف، ٕٟمف أفمٝمر ًمإلدراك ِؽ ٚمْ اعمُ  ؿِ ْس ىمِ 
ــ٧ْم طمــروٌف ذم ــَرْت سَمَٓمٜمَ ــ٤مـمـ ذم اًمقضمــقد قمـــ اإلدراك، وإذا فَمَٝم ــ٥ْم ومٚمٛمٕمٜمــك سم  اخلــط ومل شُمْٙمَت

، وإذا طُمِجــَزْت ، يمــام إذا ُوِصــَٚم٧ْم ومٚمٛمٕمٜمــك ُمقصــقلومٚمٛمٕمٜمــك فمــ٤مهر ذم اًمقضمــقد إمم اإلدراك 
ومٚمٛمٕمٜمك ُمٗمّمقل ، وإذا شمٖمػمت سمرضب ُمـ اًمتٖمػم دًم٧م قمغم شمٖمػم ذم اعمٕمٜمك ذم اًمقضمقد ئمٝمر ذم 

                                       
 .92( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص7)
 .99( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص2)
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، وٓ شَمِ٘مـُػ سمـ٤مًمٗمٝمؿ قمٜمـد أوائـؾ اًمٕمٚمـؿ، ومـ٢من َبٞمنٜمُـُف سَمْٕمـُد ، إن ؿمـ٤مء اهللٟمُ اإلدراك سم٤مًمتدسمر ، قمغم ُمـ٤م 
  .(1)شواعمٚمٙمقت ٓ شمٜمحٍم ذم ُم٤م أىمقل ِؽ ٚمْ ُمٕم٤مرف اعمُ 

، وـَمبََّؼ اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايمٌم ٟمٔمريتـف هـذه قمـغم ُمقوـققم٤مت اًمرؾمـؿ إؾم٤مؾمـٞم٦م ُمــ طمـذف
 شمٗم٤مصـٞمؾ ذًمـؽ ، وؾمـقف وزي٤مدة ، وإسمدال ، وةزة ، ووصؾ وومّمؾ ، وٓ يتسع اعم٘م٤مم ًمٕمرض

أيمتٗمل سمذيمر سمٕمض إُمثٚم٦م، طمتك شمتْمح ًمٚم٘م٤مرئ أسمٕم٤مد هذه اًمٜمٔمري٦م ، ويدرك ُم٘مـدار ُمـ٤م يٛمٙمــ 
ُمف ذم شمٗمسػم فمقاهر اًمرؾمؿ .   أن شم٘مدن

َدْت ومٞمٝمـ٤م اهلٛمـزة  [27]اعم١مُمٜمـقن ﴾ڻ﴿ ُؾ ثْ ُمِ : »باب الهمزة وم٘م٤مل ذم أرسمٕم٦م أطمرف ، قُمْمن
ُمــ اًمقضمـقد ، ومٝمـ١مٓء )اعمٚمـ١ما(  ِؽ ْٚمـٝمؿ ذم ىمسؿ اعمُ سم٤مًمقاو شمٜمبٞمٝم٤ًم قمغم أن ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م فم٤مهر ًمٚمٗم

ُمٕمٜمــك اهلٛمــزة  َي قِ هــؿ أرومــع اًمٓمب٘مــ٤مت وهــؿ أصــح٤مب إُمــر اعمرضمــقع إًمــٞمٝمؿ ذم اًمتــدسمػم ، ومَ٘مــ
َدْت، وزيدت إًمػ سمٕمد اًمقاو شمٜمبٞمٝم٤ًم قمغم أهنؿ أطمد ىمِ  سـب٦م ، ومٔمٝمقرهؿ هـق سم٤مًمٜماعمأل ِل ٛمَ ْس وَمُٕمْمن

ضمـقد، وؾمـٜمتٙمٚمؿ قمـغم سمع واعمتبقع ىمـد اٟمٗمّمـال ذم اًمق، إذ ُمٜمٝمؿ اًمت٤مإمم اًم٘مسؿ أظمر ذم اًمقضمقد
 .  (2)ش، ومزي٤مدة هذه احلروف وٟم٘مّم٤مهن٤م يٜمقب ُمٜم٤مب صٗم٤مت اًمقضمقدإًمػ ذم سم٤مسمف

وم٤مًمرضب إول اًمذي شمزاد ومٞمـف ُمــ أول اًمٙمٚمٛمـ٦م: هـذا » :باب األلف وزيادتهػايف  وىم٤مل
 ، و[27اًمٜمٛمـؾ: ] ﴾ ەئ ەئ ﴿ يٙمقن سم٤مقمتب٤مر ُمٕمٜمك زائد سم٤مًمٜمسب٦م إمم ُم٤م ىمبٚمف ذم اًمقضمـقد ُمثـؾ

ــ٦م:  ﴾ۉ ۅ ﴿ ــ[71]اًمتقسم ــػ شمٜمبٞمٝمــ٤م قمــغم أن اعمُ ــؾ ذم  رَ ظمَّ ١مَ ، زيــدت إًم أؿمــد وأصم٘م
، واإليْمـ٤مع أؿمـد ومسـ٤مدًا ُمــ زيـ٤مدة ٞمف ًمٗمٔم٤ًم ، وم٤مًمذسمح أؿمـد ُمــ اًمٕمـذاباًمقضمقد ُمـ اعم٘مدم قمٚم

 . (3)ش ... ؿِ ٚمْ اخلب٤مل ، وفمٝمرت إًمػ ذم اخلط ًمٔمٝمقر اًم٘مسٛملم ذم اًمٕمِ 
 ۇئ ۇئ ﴿ ، ُمثــؾوذًمــؽ قمالُمــ٦م اظمتّمــ٤مص ُمٚمٙمــقيت» :بػػاب زيػػادة اليػػاء وىمــ٤مل ذم

، ي هق اًم٘مقة ، وسملم )أيدي( مجع يـديُمتَِب٧ْم سمٞم٤مءيـ ومرىم٤ًم سملم )إيد( اًمذ [71]اًمذاري٤مت:  ﴾ ۆئ
وٓ ؿمؽ أن اًم٘مقة اًمتل سمٜمك اهلل هب٤م اًمسامء هل أطمؼ سم٤مًمثبقت ذم اًمقضمقد ُمـ إيـدي ، ومزيـدت 

 .(4)شك اعمٚمٙمقيت ذم اًمقضمقداًمٞم٤مء ٓظمتّم٤مص اًمٚمٗمٔم٦م سم٤معمٕمٜمك إفمٝمر ذم اإلدرا
                                       

 .97( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص7)
 .91-95( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص2)
 .15( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص9)
 .97( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص7)
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اقمٚمؿ أن اعمقصقل ذم اًمقضمقد شمقصؾ يمٚمٛمتف ذم اخلـط ، : »باب الوصل والحجػز وىم٤مل ذم

يمام شمقصؾ طمروف اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ، واعمٗمّمقل ُمٕمٜمك ذم اًمقضمقد ُيْٗمَّمُؾ ذم اخلط ، يمام شُمْٗمَّمُؾ 

ڦ ڦ   ﴿ : يمٚمـف ُمقصـقل إٓ طمـرف واطمـد، ر اهلٛمزةـومٛمـ ذًمؽ: )إِّٟمام( سمٙمس، يمٚمٛم٦م قمـ يمٚمٛم٦م
ـٗمَ ي٘مـع قمـغم ُمُ  (ُمـ٤م) طمرَف  اًمتقيمٞمد ٕنَّ  طمرُف  َؾ ِّم ومُ  [797]إٟمٕم٤مم  ﴾ ڄ ڄ  ،(1)ؾٍ ّمَّ

ُمٗمّمـقل ذم  (ُمـ٤م)ومٛمٕمٜمـك ، نمـُمققمقد سمـف ٕهـؾ اًمـ ُمققمقد سمف ٕهؾ اخلػم، وُمٜمف َذ   ومٛمٜمف ظمػمٌ 

   .(2)شؿاًمقضمقد واًمٕمٚم
 ثانياا: أس  نظرية توجيو الرسـو داللياا عند المحدثين

اًمسٜملم إظمػمة قمـ شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ شمقضمٞمٝم٤ًم دًٓمٞم٤ًم، وفمٝمـر ذًمـؽ ذم يمثر احلدي٨م ذم 

دراؾم٤مت ُمتٕمددة، وهل شمتٗمؼ ذم أن ُم٤م ذم اًمرؾمؿ ُمـ طمذف أو زي٤مدة أو سمدل أو ومّمؾ أو وصؾ 

ًمف دًٓم٦م ُمٕمٜمقي٦م زائدة قمغم دًٓم٦م سمٜمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل وردت ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٔم٤مهرة، وهٜم٤مك ُم٘مـدُم٤مت 

 هـذا اًم٘مـقل، وهـل سمٛمث٤مسمـ٦م إصـقل اًمتـل اٟمبٜمـ٧م قمٚمٞمٝمـ٤م هـذه اقمت٘مدوه٤م هل اًمتل أدت هبؿ إمم

اًمٜمٔمري٦م ذم شمٗمسػم فمـقاهر اًمرؾمـؿ، ويٛمٙمــ اؾمـتخالص شمٚمـؽ إصـقل ُمــ اًمٙمتـ٤مسملم اًمٚمـذيـ 

 حدصمٜم٤م قمٜمٝمام ُمـ ىمبؾ، أقمٜمل يمت٤مب إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل، ويمت٤مب اًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل.

 كتاب إعجاز رسم القرآف وإعجاز التلوة   .1
ت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل أول َُمـ ومتح سم٤مب احلدي٨م قمـ اًمتقضمٞمف اًمـدٓزم ًمٔمـقاهر ىمد يٙمقن إؾم

اًمرؾمؿ ُمـ اعمُْحـَدصملَِم ذم يمت٤مسمـف )إقمجـ٤مز رؾمـؿ اًم٘مـرآن وإقمجـ٤مز اًمـتالوة(، ًمٙمٜمـف مل ُيْٗمِّمـْح قمــ 

 أصقل ذًمؽ اًمتقضمٞمف ذم ُمٙم٤من واطمد اًمٙمت٤مب، وإٟمام ضم٤مءت ُمبثقصم٦م ذم صمٜم٤مي٤مه، وُمٜمٝم٤م : 

قمغم اًم٘م٤مرئ أن اعم٘مّمقد سمذًمؽ أن رؾمـؿ اًمٙمٚمـامت  ، ٓ خيٗمك. رسم المصحف توقيفي1

، وًمـٞمس سم٤مضمتٝمـ٤مد ُمــ اًمّمـح٤مسم٦م، ×هبذه اًمّمقرة اًمتل ٟمجده٤م ذم اعمّمحػ يم٤من سمتٕمٚمٞمؿ اًمٜمبل 

َح سم٠مهن٤م ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، وهذه ىمْمٞم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م يمرره٤م اعم١مًمػ ذم صمٜم٤ميـ٤م اًمٙمتـ٤مب سمـدءًا  ٓ سمؾ َسَّ

ٙمٚمٛمـ٦م اًم٘مرآٟمٞمـ٦م شمقىمٞمٗمٞمـ٦م ُمــ قمٜمـد اهلل ؾمـبح٤مٟمف إن اًم»اًمٙمت٤مب، وم٘مد ىم٤مل ذم اعم٘مدُمـ٦م :  ُمـ ُم٘مدُم٦م

                                       
ؾ.7/771ووبٓم٧م ذم اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )( يمذا ذم )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ( ، ومل شمْمبط اًمٙمٚمٛم٦م ، 7)  ( هٙمذا : ُُمَٗمّمَّ

 .779( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص2)
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إن يمت٤مسم٦م اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ هـل شمقىمٞمٗمٞمـ٦م »، وىم٤مل أيْم٤ًم : (1)شوشمٕم٤ممم، وٓ دظمؾ ًمٙمتب٦م اًمقطمل ومٞمٝم٤م

ِمٞمخ قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين ، وٟم٘مؾ قمـ اًمش(2)ُمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٕهمراض ذيٗم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ...

، وٟم٘مـؾ (3)ششمـقىمٞمٗمل، ٓ دمـقز خم٤مًمٗمتـف وىمد أمجع ُمٕمٔمؿ اًمٕمٚمامء أن رؾمـؿ اعمّمـحػ هـق»ىمقًمف: 

ُم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م وٓ همـػمهؿ ذم رؾمـؿ اًم٘مـرآن وٓ ؿمـٕمرة »ىمقل اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز اًمدسم٤مغ : اعم١مًمػ 

 .(4)ش، وهق اًمذي أُمرهؿ أن يٙمتبقه قمغم اهلٞمئ٦م اعمٕمرووم٦م×واطمدة، وإٟمام هق شمقىمٞمػ ُمـ اًمٜمبل 
يٓمٛمئـ ًمف اًم٘مٚمـ٥م ويرشمـ٤مح ًمـف اًمٗمٙمـر وإٟمف عماَِمَّ »سمرأيف ذم هذه اعمس٠مًم٦م سم٘مقًمف:  وسح اعم١مًمػ

ل قمٚمٞمـف  ×أن اًمرؾمقل  ىمد أُمغم يمت٤مسم٦م اًمرؾمؿ اًم٘مـرآين قمـغم يُمتَّـ٤مب اًمـقطمل طمسـ٥م اًمرؾمـؿ اعمُٜمَـزَّ

ُمــ »: ، وذه٥م إمم أسمٕمد ُمــ ذًمـؽ وم٘مـ٤مل(5)شواًمذي ٟمزل سمف اًمروح إُملم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم

ذم اًمٚمـقح اعمحٗمـقظ وذم  اعم١ميمد أن هذا اًمرؾمؿ اًم٘مرآين اًمذي سملم أيديٜم٤م هق ٟمٗمـس رؾمـؿ اًم٘مـرآن

 .(6)شاًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن

، وهـق ُمـ٤م رسػم المصػحف معجػز. يؽمشم٥م قمغم اًم٘مقل سم٠من اًمرؾمؿ شمـقىمٞمٗمل اًم٘مـقل سمـ٠من 2

اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمٕمجـزة ذم يمت٤مسمتٝمـ٤م، »: ؿمٛمٚمقل، وم٘مد ىم٤مل ذم أول يمت٤مسمفذه٥م إًمٞمف إؾمت٤مذ حمٛمد 

شمٖمػم ُمبٜمك اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم  وُمٕمجزة ذم شمرشمٞمٚمٝم٤م، وُمٕمجزة ذم سمٞم٤مهن٤م، إقمج٤مز اًمٙمت٤مسم٦م ئمٝمر ذم

أي٤مت اعمختٚمٗم٦م ؾمقاء سمزي٤مدة طمروومٝمـ٤م أو ٟم٘مّمـٝم٤م، ُٟمٓمَِ٘مـ٧ْم هـذه احلـروف أم مل شُمٜمَْٓمـْؼ، ًمتٕمٓمـل 

آوم٤مىم٤ًم ضمديدة ًمٚمٛمٕم٤مين مل يٙمـ ُمـ اعمٛمٙمــ إدرايمٝمـ٤م ًمـق مل يٙمــ هٜمـ٤مك شمٖمٞمـػم قمــ اًمِمـٙمؾ اعمٕمتـ٤مد 

 .(7)شًمٚمٙمٚمٛم٦م
، (8)ذم ُمقاوـع ُمتٕمـددة ُمــ اًمٙمتـ٤مب ويمرر إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل اًم٘مقل سم٢مقمج٤مز اًمرؾمـؿ

إن اًمٗمٝمؿ اعمتجدد ٓظمتالف رؾمؿ ويمت٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمام يتٛمِمك ُمع طمريم٦م اإلٟمسـ٤من »وم٘م٤مل: 

                                       
 .5( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 7)
 .79، وشمٜمٔمر ص 71( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 2)
 .71( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 9)
 .79( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 7)
 .79( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 1)
 .11( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 5)
 .5إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص  (1)
 .79، و 71، و 79( يٜمٔمر : إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 5)
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ويمدطمف إمم رسمف، وسمـام يتٛمِمـك ُمـع ُمٕمٓمٞمـ٤مت اًمٕمّمـقر اعمختٚمٗمـ٦م وقمٚمقُمٝمـ٤م، هـق أطمـد قمج٤مئـ٥م 
إٟمـف ُمــ »ظمـر: . وىم٤مل ذم ُمقوـع آ(1)شاًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهق إطمدى ُمٕمجزات اًم٘مرآن اعمست٘مبٚمٞم٦م

ظمــالل دراؾمــتل ًمرؾمــؿ اًمٙمٚمٛمــ٦م اًم٘مرآٟمٞمــ٦م وشمالوهتــ٤م ومــ٢مٟمٜمل أقمت٘مــد أن اإلقمجــ٤مز اًم٘مــ٤مدم ًمٚم٘مــرآن 
 .(2)شاًمٙمريؿ هق إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن وإقمج٤مز شمالوشمف

أو اًمرؾمؿ اعمٕمت٤مد قمٚمٞمف ذم يمت٤مسم٦م اًمٜمـ٤مس ذم , . مخالفة رسم المصحف للرسم القياسي3

هـذه اًمٗمٙمـرة ذم صمٜم٤ميـ٤م يمـالم إؾمـت٤مذ حمٛمـد  زُمـ شمٜمزيؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وشمٙمـررت اإلؿمـ٤مرة إمم

إن يمت٤مسم٦م اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ سمرؾمـؿ سمٕمـض » هب٤م سمِمٙمؾ ٓ ي٘مبؾ اًمٚمبس، وم٘م٤مل :، وسح (3)ؿمٛمٚمقل

 يمٚمامشمف سمٓمري٘م٦م ختتٚمػ قمـ اًمٓمري٘م٦م اًمٕم٤مديـ٦م ًمرؾمـؿ اًمٙمٚمٛمـ٦م سمزيـ٤مدة سمٕمـض احلـروف أو ٟم٘مّمـ٤مهن٤م
سمتـدويٜمٝم٤م  ×ُمـر اًمرؾمـقل وسمتٖمٞمػم ؿمٙمؾ اًمٙمٚمٛم٦م ذم سمٕمـض إطمٞمـ٤من، إٟمـام هـل يمت٤مسمـ٦م شمقىمٞمٗمٞمـ٦م أ

 .(4)شوذًمؽ ـمب٘م٤ًم عم٤م ُأوطِمَل ًمف ُمـ اًم٘مرآن

وؾم٤مق إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمـٛمٚمقل قمـددًا ُمــ إدًمـ٦م قمـغم ُمـ٤م ذهـ٥م إًمٞمـف ُمــ اظمـتالف رؾمـؿ 

اعمّمحػ قمـ اًمرؾمؿ اًمٕم٤مدي ذم زُمـ اًمتٜمزيؾ، وأٟم٘مؾ هٜم٤م ضم٤مٟمب٤ًم مم٤م ذيمـره، قمـغم ـمقًمـف، ٕةٞمتـف 

إن ظمـػم ُمـ٤م ُيْسـَتَدلُّ سمـف قمـغم أن يمت٤مسمـ٦م »ٚمرؾمؿ، ىم٤مل: اًمتقضمٞمف اًمدٓزم ًم ذم آؾمتدٓل قمغم ٟمٔمري٦م

طمٔمٜمـ٤مه ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ورؾمٛمف هـل يمت٤مسمـ٦م ومريـدة ظم٤مصـ٦م سمـ٤مًم٘مرآن اًمٙمـريؿ وطمـده هـق ُمـ٤م ٓ

إمم اعمٚمـقك واًمٕمٔمـامء اًمتـل سم٠ميـديٜم٤م، ومـ٢من رؾمـؿ اًمٙمٚمـامت ذم هـذه  ×ىمراءشمٜم٤م ًمرؾمـ٤مئؾ اًمرؾمـقل 

ّمـ٧م سمـف يمٚمـامت اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ، اًمرؾم٤مئؾ هـق اًمرؾمـؿ اًمٕمـ٤مدي، وٓ يِمـبف اًمرؾمـؿ اًمـذي اظمت

يَمَتَب٦ُم اًمقطمل ظم٤مص٦م وأن هذه اًمرؾم٤مئؾ يُمتَِب٧ْم ذم ٟمٗمس اًمٗمؽمة اًمتل يم٤من يٜمزل ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ويٙمتبف 

 .(5)ش ... ×سم٢مُمالء ُمـ اًمرؾمقل 

وأـم٤مل إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل ذم آؾمتدٓل قمغم هذه اًم٘مْمـٞم٦م، وذيمـر دًمـٞماًل ـمريٗمـ٤ًم أٟم٘مـؾ 

يمذًمؽ وم٢من هٜم٤مك دًمٞماًل آظمر يثبـ٧م  »٤مل: ك اًمذي أراده، وم٘مد ىمسمٕمض ُم٤م ورد ومٞمف، سمام يقوح اعمٕمٜم

                                       
 .71( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 7)
 .15( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 2)
 .71، و 21، و 75، و 77( يٜمٔمر : إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 9)
 .79( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 7)
 .12( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 1)
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اظمتالف رؾمؿ اًم٘مرآن قمـ اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕم٤مدي٦م، هق أؾمـامء سمٕمـض اًمسـقر اًم٘مرآٟمٞمـ٦م، طمٞمـ٨م إن أؾمـامء 

اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاردة ذم اعمّمحػ اًمنميػ ًمٞمس٧م ُمـ اًم٘مرآن، وًمذًمؽ وردت ُمٙمتقسم٦م يمت٤مسمـ٦م 

ذم ٟمٗمـس اًمسـقرة، ُمثـؾ ؾمـقرة اًمّمـ٤موم٤مت، طمٞمـ٨م قم٤مدي٦م خمتٚمٗمـ٦م قمــ اًمٙمت٤مسمـ٦م اًم٘مرآٟمٞمـ٦م اًمـقاردة 

... ]وذيمر اعم١مًمـػ سمدون أًمػ وؾمٓمٞم٦م . ﴾ٱ ﴿ وردت سم٤مًٕمػ اًمٍمةح٦م رهمؿ أن يمٚمٛم٦م

ٓمـالق، واًم٘مٞم٤مُمـ٦م، واإلٟمسـ٤من[ : ؾمقرة احلجـرات، واًمـذاري٤مت، واعمٜمـ٤موم٘مقن، واًمسم٤مًمٓمري٘م٦م ذاهت٤م

 اظمـؾ اًمسـقرة: اعمرؾمالت، اًمٜم٤مزقم٤مت، اًمٖم٤مؿمٞم٦م، اًمٕم٤مدي٤مت، اًمٙمـ٤مومرون، وردت يمٚمٝمـ٤م دوؾمقرة
سمدون أًمػ وؾمٓمٞم٦م، يمذًمؽ وم٢من ؾمقرة اًمٚمٞمؾ وردت سم٤مؾمٛمٝم٤م اًمالم اًمقؾمٓمٞم٦م، رهمـؿ أن مجٞمـع ُمـ٤م 

 .(1)شسمدون ٓم وؾمٓمٞم٦م ﴾ک ﴿ ورد ذم اًم٘مرآن ُمـ يمٚمٛم٦م
ــ٤م يمــ٤من شمقىمٞمٗمٞمــ٤ًم، وُمٕمجــزًا، . داللػػة اػػواىر الرسػػم علػػى معػػاف زائػػدة، 4 ومــ٢من اًمرؾمــؿ عمََّ

ذم اًمٙمت٤مسمـ٦م اًمٕم٤مديـ٦م، ومـال سمـد أن يٙمـقن ُمــ  ويم٤مٟم٧م يمت٤مسم٦م اًمٙمٚمامت ذم اعمّمحػ خم٤مًمٗم٦م ًمرؾمٛمٝم٤م

وراء ذًمؽ أهمراض ذيٗم٦م، ودًٓم٦م قمغم ُمٕم٤من زائدة قمغم اعمٕم٤مين اًمتل شمدل قمٚمٞمٝم٤م أسمٜمٞم٦م اًمٙمٚمامت، 

وهذه اًمٗمٙمرة هل اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمتقضمٞمف اًمـدٓزم ًمٚمرؾمـؿ ٟمٔمـريتٝمؿ ىمـدياًم وطمـديث٤ًم، 

ُمـ ىمبؾ، وٟم٘مػ هٜم٤م قمٜمد ُم٤م ىم٤مًمف إؾمت٤مذ حمٛمـد وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ٟمٔمري٦م اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايمٌم 

 ؿمٛمٚمقل ذم يمت٤مسمف )إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن وإقمج٤مز اًمتالوة( طمقل هذه اًمٗمٙمرة.

ْوـ٧ُم هلـ٤م ذم هـذا اًمٙمتـ٤مب »ىم٤مل ُمبٞمٜم٤ًم ُمٜمٝمجف ذم اًمٙمت٤مب:  وهٜم٤مك يمٚمامت ىمرآٟمٞمـ٦م يمثـػمة شَمَٕمرَّ

ة رائٕمـ٦م، يمـذًمؽ شمثب٧م أن ُمبٜمك اًمٙمٚمٛم٦م وقمدد طمروومٝم٤م يْمٞمػ إمم اعمٕمٜمـك اًم٘مريـ٥م ُمٕمـ٤مين سمٕمٞمـد

وم٢من إقمج٤مز يمت٤مسم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م يتٛمثؾ أيْمـ٤ًم ذم أن سمٕمـض اًمٙمٚمـامت اًم٘مرآٟمٞمـ٦م شمـ٠ميت قمـغم رؾمـؿ 

خمتٚمػ قمـ اًمرؾمؿ إصكم هل٤م، وذًمؽ ًمتقطمل سم٠من هٜم٤مك ىمْمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُي٥م قمغم ىمـ٤مرئ اًم٘مـرآن 

 .(2)شآًمتٗم٤مت هل٤م، وأٓ يٛمر قمٚمٞمٝم٤م ُمر اًمٙمرام
اًمتل يٛمٙمـ أن شمدل قمٚمٞمٝم٤م فمقاهر اًمرؾمـؿ، سمٕمـد وذيمر إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل سمٕمض اعمٕم٤مين 

وُمــ ظمـالل »: ؾمقُم٦م ذم اعمّمـحػ سمـقضمٝملم، وم٘مـ٤ملأن ذيمر قمددًا ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل وردت ُمر
 :٘مد شمبلم زم قمغم وضمف اًمٕمٛمقم أيتدراؾمتل هلذه اًمٙمٚمامت وم

                                       
 .17-19( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 7)
 .9( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 2)
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أن وضمقد يمٚمٛم٦م ىمرآٟمٞم٦م سمرؾمؿ خمتٚمػ ذم آي٦م يٚمٗم٧م اًمٜمٔمـر إمم أن هٜمـ٤مك أُمـرًا قمٔمـٞماًم ُيـ٥م  -
 شمدسمره.
ذم طم٤مًم٦م زي٤مدة طمروف اًمٙمٚمٛم٦م قمـ اًمٙمٚمٛم٦م اعمٕمت٤مدة وم٢من هذا يٕمٜمـل زيـ٤مدة ذم اعمبٜمـك يتبٕمـف  -

زي٤مدة ذم اعمٕمٜمك، يمـذًمؽ ومـ٢من زيـ٤مدة اعمبٜمـك يٛمٙمــ أن يـ١مدي إمم ُمٕمٜمـك اًمؽماظمـل أو اًمتٛمٝمـؾ أو 
 اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمر أو اٟمٗمّم٤مل أضمزائف.

ٙمـامش اعمٕمٜمـك ذم طم٤مًم٦م ٟم٘مص طمروف اًمٙمٚمٛمـ٦م ومـ٢من هـذا يٕمٜمـل إُمـ٤م هقمـ٦م احلـدث أو اٟم -
 .(1)شووٖمٓمف أو شمالطمؿ أضمزائف

ٟمخٚمص مم٤م ؾمبؼ أن اظمتالف رؾمؿ اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م هق دًمٞمؾ واوـح وىمـقي »: وىم٤مل أيْم٤مً 

قمغم اظمتالف اعمٕمٜمك اعمراد، وإٓ ومٚمامذا اظمتٚمػ اًمرؾمؿ سم٤مًمرهمؿ ُمـ وطمـدة اًم٘مـراءة  ، وذم رأيـل 

ين هـذه اًمٙمٚمـامت هـل ُمٕمـ٤مين وم٢من اظمتالف اًمرؾمؿ عمٕمٔمؿ اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م يقطمل أيْم٤ًم سم٠من ُمٕم٤م

ٍم ُمــ ومٝمـؿ هلـذه ـُمتجددة شمتٗمؼ ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت يمؾ قمٍم وُم٤م يٗمٞمض اهلل سمف قمغم قمب٤مده ذم يمؾ قم

ر وقمٚمقُمـف...، وىمـد ضمـ٤مءت هـذه اًمدراؾمـ٦م عمح٤موًمـ٦م شمـدسمر ُمـ٤م ـاًمٙمٚمامت طمس٥م ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمّم

تٝمـ٤مد يقطمل سمف اظمتالف رؾمؿ ويمت٤مسم٦م اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ ُمٕم٤مين، إن هذا اًمتـدسمر ُمـ٤م هـق إٓ اضم

ىم٤مس ٓ يٛمٙمـ أن ةحٞمط سمٙمؾ ُم٤م يقطمٞمف هذا اًمرؾمؿ ُمـ ُمٕم٤مين ظمٗمٞم٦م، وإٟمـام هـق ظمٓمـقة صـٖمػمة 

قمغم اًمٓمريؼ حت٤مج إمم شمْم٤مومر يمؾ اجلٝمقد ًمبٞمـ٤من اجلقاٟمـ٥م إظمـرى ُمــ هـذه اعمٕمـ٤مين ًمٚمٙمٚمـامت 

 .(2)شاًم٘مرآٟمٞم٦م، وقمغم اهلل ىمّمد اًمسبٞمؾ

رطمبـ٤ًم ًمتٓمبٞمـؼ ٟمٔمريـ٦م  إن طمذف إًمػ ُمــ قمـدد يمبـػم ُمــ اًمٙمٚمـامت اًم٘مرآٟمٞمـ٦م يمـ٤من جمـ٤مًٓ 

اًمتقضمٞمف اًمدٓزم ًمٔمقاهر اًمرؾمؿ، ومحذف إًمـػ ُمــ اًمٙمٚمٛمـ٦م ىمـد يـدل ذم ٟمٔمـر إؾمـت٤مذ حمٛمـد 

ؿمــٛمٚمقل قمــغم أطمــد اعمٕمــ٤مين أشمٞمــ٦م : وضمــقد اًمتّمــ٤مق ًمّمــٗم٦م اًمٙمٚمٛمــ٦م، أو وضمــقد متٙمــلم ًمدًٓمــ٦م 

اًمٙمٚمٛم٦م، أو وضمـقد اؾمـتٛمراري٦م زُم٤مٟمٞمـ٦م أو ُمٙم٤مٟمٞمـ٦م أو ٟمققمٞمـ٦م، وىمـد يـدل احلـذف قمـغم : اًم٘مـرب 

نقم٦م، أو ـلء، أو اًمــًٕمٗم٦م، أو اًمبٕمد قمــ اًمتٗمّمـٞمؾ، أو اًمتٝمـقيـ ُمــ اًمِمـ٠من، أو صـٖمر اًمِمـوا

إن صــٖمر »ٕمــ٤مين، اًمتــل خَلََّّمــَٝم٤م سم٘مقًمــف : آٟمٙمــامش، أو اًمســٙمقن واهلــدوء، وهمــػم ذًمــؽ ُمـــ اعم

                                       
 .22( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 7)
 .75 -71( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 2)
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اًمٙمٚمٛم٦م واٟمٙمامؿمٝم٤م ووٖمٓمٝم٤م سمحـذف طمـرف إًمـػ ُمــ وؾمـٓمٝم٤م يزيـد ُمــ وىمٕمٝمـ٤م وهقمتٝمـ٤م 

ــ ــ٤موم٦م إمم ُم ــراد واًمتّمــ٤مىمٝم٤م، سم٤مإلو ــك اعم ــك ُمــع اعمٕمٜم ـــ دٓٓت أظمــرى شمتٛمِم ــؽ ُم ــقطمل ذًم ٤م ي

 .(1)شويقوحٝم٤م اًمسٞم٤مق

إن شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ ذم يمت٤مب )إقمجـ٤مز رؾمـؿ اًم٘مـرآن( يٜمبٜمـل قمـغم هـذه اًمٗمٙمـرة، وٓ 

يتسع اعم٘م٤مم إليراد أُمثٚمـ٦م ُمٜمٝمـ٤م هٜمـ٤م، ًمٙمــ ؾمـقف ٟمستِمـٝمد سمـبٕمض إُمثٚمـ٦م قمٜمـد ُمٜم٤مىمِمـ٦م هـذه 

 .اًمٜمٔمري٦م ذم اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م، إن ؿم٤مء اهلل

، يٜمبٖمــل أن يٙمــقن ُمـــ ظمــالل اًمٜمٔمــر ذم . إف توجيػػو اػػواىر الرسػػم مػػرتبط بالسػػياؽ5

٤مت، ي٘مقل إؾمت٤مذ حمٛمـد اًمٙمٚمٛم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م ُمـ أي٦م، وُمـ ظمالل ُم٤م يسب٘مٝم٤م أو يتٚمقه٤م ُمـ آي

يم٤من ٓسمد ُمـ اؾمتٕمراض يمٚمـامت اًم٘مـرآن اًمـقاردة ذم هـذه اًمدراؾمـ٦م يمٚمٛمـ٦م يمٚمٛمـ٦م ذم »ؿمٛمٚمقل : 

ذًمؽ يم٤من ٓ سمد زم طمتك أومٝمؿ اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ودٓٓهت٤م ُمـ اؾمتٕمراض مجٞمع ؾمقر اًم٘مرآن ... يم

أي٤مت ىمبؾ أي٦م اًمقاردة ومٞمٝم٤م هذه اًمٙمٚمٛم٦م، ويمذًمؽ اؾمتٕمراض أيـ٤مت اًمتـل سمٕمـد هـذه أيـ٦م 

أيـ٤مت ذات اًمٕمالىمـ٦م سمـٜمٗمس طمتك يٛمٙمــ ومٝمـؿ ضمـق هـذه أيـ٤مت واعمـراد ُمٜمٝمـ٤م، واًمـرسمط سمـلم 

 .شاعمقوقع

ٟمٞم٦م ُمـ ظمالل ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًم٘مرآين وم٘مـط يٕمٜمـل إةـ٤مل اإلومـ٤مدة ُمــ إن شمقضمٞمف رؾمؿ اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرآ

ُمّم٤مدر أظمرى يٛمٙمـ أن شمسٝمؿ ذم شمٗمسػم فمقاهر اًمرؾمؿ، ُمثؾ اًمٜمٔمر ذم اًمٔمـقاهر اًمٚمٖمقيـ٦م اًمتـل 

رسمام أصمرت ذم ـمري٘م٦م رؾمؿ اًمٙمٚمامت، ويمذًمؽ اًمٜمٔمر ذم اخلٓمـقط اًم٘مديٛمـ٦م وُمٕمرومـ٦م ظمّم٤مئّمـٝم٤م 

 شمدويـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.اًمٙمت٤مسمٞم٦م، ظم٤مص٦م شمٚمؽ اًمتل شمٕمقد إمم قمٍم اًمتٜمزيؾ و

 كتاب الجلؿ والجماؿ في رسم الملمة في القرآف المريم .2
ؾم٤مر اًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل قمغم ظمٓمك إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل ذم شمقضمٞمـف فمـقاهر اًمرؾمـؿ، 

ذم يمت٤مسمف )اجلالل واجلامل ذم رؾمؿ اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(، واؾمـتٜمد إمم إؾمـس ذاهتـ٤م اًمتـل 

ف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ واإلـم٤مًمـ٦م ذم قمـرض اًمٜمٔمـ٤مئر ُمــ اًمٙمٚمـامت اًمتـل شمٕمـددت اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م، وإن متٞمز قمٜم

صقر رؾمٛمٝم٤م ذم اعمّمحػ، واحلدي٨م قمـ أن ذًمؽ اًمتٕمدد يدل قمـغم ُمٕمـ٤من زائـدة، ُمـع اًمٕمٜم٤ميـ٦م 

                                       
 .59 -52( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن 7)
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اًمٗم٤مئ٘م٦م سم٤مًمرد قمغم ُم٤م ورد ذم يمت٤مب )رؾمـؿ اعمّمـحػ : دراؾمـ٦م ًمٖمقيـ٦م شم٤مرخيٞمـ٦م(، وؾمـقف أىمـػ 

ف اًمرؾمقم، اًمذي يِمبف إمم طمـد يمبـػم ُمـٜمٝم٩م وىمٗم٤مت هيٕم٦م قمٜمد ُمٜمٝم٩م اًمديمتقر اًم٘مٚمٞمٜمل ذم شمقضمٞم

 إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل.                

: وهق (1)وئمؾ هٜم٤مك ؾم١مآً دائامً »: ىم٤مل اعم١مًمػ ذم اعم٘مدُم٦م : . رسم المصحف تػوقيفي1

، أي َأَُمــَر سمرؾمــٛمف قمــغم هــذه ×هــؾ رؾمــؿ اعمّمــحػ هــذا شمــقىمٞمٗمل ُمـــ اهلل واًمرؾمــقل حمٛمــد 

٦م روـقان اهلل قمٚمـٞمٝمؿ   وهٜمـ٤م اظمتٚمـػ اًمٕمٚمـامء ذم ذًمـؽ، اًمّمقرة، أم أٟمف شمقىمٞمٗمل قمــ اًمّمـح٤مسم

وًمٙمٜمٝمؿ أمجٕمقا قمغم طمرُمـ٦م شمٖمٞمـػم هـذا اًمرؾمـؿ ... وًمـذًمؽ أرى أن أىمـؾ ُمـ٤م ي٘مـ٤مل ذم ذًمـؽ أٟمـف 

قمـغم ذًمـؽ شمقىمٞمٗمل قمـ اًمّمح٤مسم٦م )اصمٜمل قمنم أًمػ صح٤ميب( روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وأهنؿ أمجٕمـقا 

اًمرؾمؿ، ويٙمقن ذًمؽ، قمغم أىمؾ شم٘مدير، سمٛمث٤مسم٦م وطمل ُمـ اهلل هلؿ حلٗمظ أقمٔمؿ يمت٤مب ذم اًمقضمـقد 

ــ٤ًم قمــغم أهار ذم رؾمــٛمف ؾمــتٔمؾ ــف يمــام هــق، حمتقي ــقم  سمرؾمــٛمف وطمرووم ــامء إمم أن شم٘م ؿمــٖمؾ اًمٕمٚم

 .(2)شاًمس٤مقم٦م

: : ٟم٘مؾ اعم١مًمػ ذم اعم٘مدُم٦م قمـ اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز اًمدسم٤مغ ىمقًمـف. رسم المصحف معجػز2

، وٟم٘مــؾ قمـــ اًمِمــٞمخ حمٛمــد اًمٕم٤مىمــ٥م (3)ش أن ٟمٔمــؿ اًم٘مــرآن ُمٕمجــز ومرؾمــٛمف أيْمــ٤ًم ُمٕمجــزويمــام»

 (4)اًمِمٜم٘مٞمٓمل ىمقًمف:

 واخلَطُّ ومٞمف ُُمْٕمِجٌز ًمٚمٜم٤مِس        وطم٤مِئٌد قمـ ُُمْ٘مَت٣َم اًم٘مٞم٤مسِ 

َر اعم١مًمػ اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م ذم رؾمؿ اعمّمحػ ُمـ إقمج٤مز ذم يمثػم ُمـ اعمقاوـع، ذم أصمٜمـ٤مء  ويَمرَّ

إن هـذه اخلّمقصـٞم٤مت »ـ طمٙمؿ ودٓٓت، وىم٤مل: وُم٤م ذم فمقاهره ُمطمديث٦م قمـ أهار اًمرؾمؿ 

وضمف ضمديد ُمـ وضمقه إقمجـ٤مز اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ، هـق اإلقمجـ٤مُز اخلَٓمنـلُّ ذم رؾمـؿ اًمٙمٚمـامت، إٟمـف 

ُه اعم١مًمػ ذم ظم٤ممتـ٦م اًمٙمتـ٤مب ًمقٟمـ٤ًم (5)شُمٜمٝم٩م ُمبتٙمر ذم رؾمؿ اعمّمحػ ٓ وضمقد ًمف إٓ ومٞمف .  وقَمدَّ

                                       
 : ؾم١مال دائؿ.( يمذا ذم إصؾ، واعمٜم٤مؾم٥م7)
 ( اجلالل واجلامل ص )م(.2)
 ( اجلالل واجلامل ص )ي(.9)
 ( اجلالل واجلامل ص )م(.7)
 .215( اجلالل واجلامل ص 1)
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 .(1)ٔذان ُمـ ىمبؾضمديدًا ُمـ اإلقمج٤مز مل شم٠مًمػ ؾمامقمف ا

وذم دراؾمـتٜم٤م »: : ىمـ٤مل اعم١مًمـػ ذم اعم٘مدُمـ٦م. رسم المصحف مخػالف للرسػم القياسػي3

هذه ؾمٜمتٕمرض ًمبٕمض اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل ضم٤مء رؾمٛمٝم٤م خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚم٘مقاقمـد اإلُمالئٞمـ٦م اعمتٕمـ٤مرف 

 .  (2)شقمٚمٞمٝم٤م، وٟمح٤مول أن ٟمتٚمٛمس وضمف احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ

ٍم اًمتٜمزيـؾ، وأن رؾمـؿ اعمّمـحػ خمـ٤مًمػ ـقمـ واؾمتدل اعم١مًمػ قمغم شمٕمدد ٟمٔمؿ اًمٙمت٤مسمـ٦م ذم

إمم × ًمرؾمؿ اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، سمام اؾمتدل سمف إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل ُمـ أن رؾم٤مئؾ اًمٜمبـل 

ُمٚمــقك إرض ذم زُم٤مٟمــف ضمــ٤مءت قمــغم اًمرؾمــؿ اًم٘مٞمــ٤مد، خم٤مًمٗمــ٦م ًمرؾمــؿ اعمّمــحػ، وٟم٘مــؾ قمٜمــف 

ٝم٤ًم يمالُمف إمم ُم١مًمػ يمت٤مب )رؾمؿ ا ًمٖمقيـ٦م  عمّمـحػ دراؾمـ٦ماؾمتدًٓمف سم٠مؾمامء اًمسقر، وم٘م٤مل ُُمَقضمن

اًم٘مرآن  : عم٤مذا يمتبقا ذم اًم٘مرآن ٟمٗمسف أؾمامء ؾمقرشم٤مرخيٞم٦م(: سمؾ وٟمٕمٞمد قمٚمٞمف اًمس١مال ُمرات وُمرات

سم٤مًٕمػ، سمٓمري٘م٦م خم٤مًمٗم٦م ًمرؾمٛمٝم٤م اًم٘مرآين اًمتل يُمتَِب٧ْم مجٞمٕمٝمـ٤م سمـدون أًمـػ، ُمثـؾ : اًمّمـ٤موم٤مت ... 

ين ذم سمدايـ٦م وداظمـؾ مجٞمٕمٝم٤م يُمتَِب٧ْم ذم قمٜمـقان اًمسـقرة سمـ٤مًٕمػ، رهمـؿ ورودهـ٤م ذم اًمرؾمـؿ اًم٘مـرآ

هق هق يم٤مشم٥م اًمقطمل أيْم٤ًم، ويمذًمؽ يمتبقا قمٜمقان ؾمقرة اًمٚمٞمؾ  (3)اًمسقرة سمدون أًمػ، ويم٤مشمبٝمؿ

يتـ٠مصمر يمـؾ ذًمـؽ، وُمٕمـف  سمالُملم، وهل ُمٙمتقسمـ٦م ذم اًم٘مـرآن يمٚمـف )اًمٞمـؾ( سمـالم واطمـدة، ومٚمـامذا ٓ

ٙمر آظمر شمٜمٓمـؼ ، هبذا اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل اًمذي يِمػم إًمٞمف يم٤مشمبٜم٤م دائاًم، ويٚمٖمل أي وم×رؾم٤مئؾ اًمٜمبل 

 .(4)شسمف اًمٜمّمقص ويٜمٓمؼ سمف رؾمؿ اًمٙمٚمامت، يمام ؾمٜمرى

مم أن اعم٘مّمـقد وًمسٜم٤م سمّمدد اًمتٕمٚمٞمؼ واعمٜم٤مىمِم٦م ذم هذا اعم٘م٤مم، وًمٙمٜمٜمل َأًْمِٗم٧ُم ٟمٔمـر اًم٘مـ٤مري إ

: )يم٤مشمبٜم٤م( هق ُم١مًمػ يمت٤مب )رؾمؿ اعمّمحػ : دراؾم٦م ًمٖمقي٦م شم٤مرخيٞم٦م( اًمذي سم٘مقًمف ذم آظمر اًمٜمص

: )إن يم٤مشم٥م ام َأًْمِٗم٧ُم ٟمٔمر اًم٘م٤مرئ إمم ىمقًمفذم شمٕمٚمٞمؾ اًمرؾمقم، يم شمبٜمك ومٞمف اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي اًمت٤مرخيل

أؾمامء اًمسقر ويم٤مشم٥م اًمقطمل واطمد(، وهذا اًم٘مقل همـػم صـحٞمح، وم٤معمّمـ٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞمـ٦م يم٤مٟمـ٧م 

جمردة ُمـ أؾمامء اًمسقر، ومل شمٙمت٥م أؾمامء اًمسقر ذم اعمّمحػ إٓ سمٕمد ىمرون، ويَمَتَبَٝم٤م اخلٓم٤مـمقن 

                                       
 .591( يٜمٔمر اجلالل واجلامل ص 7)
 ( اجلالل واجلامل ص )ي(2)
 : ويم٤مشمبٝم٤م.( يمذا ذم إصؾ، واعمٜم٤مؾم٥م9)
 ( اجلامل واجلالل ص )ز(.7)
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ٟمص اًم٘مرآن! وُمـ صمؿ وم٢مٟمف ٓ ُمٕمٜمـك ًمٚمتسـ٤مؤل اًمـذي أـمٚم٘مـف سم٤مإلُمالء اًم٘مٞم٤مد، ٕهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ 

اعم١مًمػ )ُمرات وُمرات(!، وهق ةحتـ٤مج أن يراضمـع شمـ٤مريخ اعمّمـحػ، ىمبـؾ أن يتٕمجـؾ ويٓمٚمـؼ 

 ُمثؾ هذه اًمتس٤مؤٓت، ويٍمح سمٛمثؾ هذه إطمٙم٤مم. 

تحدث ذم اعم٘مدُمـ٦م قمــ : ىم٤مل اعم١مًمػ وهق ي. رسم المصحف يدؿ على معاف وحمم4

، (1)ش٤مًمٜمٔمر اًمّمـحٞمح واًمـرأي اًمسـديد أن ٟمّمـؾ إمم سمٕمـض أهارهٟمح٤مول سمـ» رؾمؿ اعمّمحػ:

 وىمد ذيمر ذم اعم٘مدُم٦م أرسمٕم٦م قمنم ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل شمدل قمٚمٞمٝم٤م فمقاهر اًمرؾمؿ، سمحس٥م رأيف،
: اًمدًٓم٦م قمغم قمٚمق ٟمؼمة احلدي٨م أو هدوئف، ورؾمـؿ صـقرة اهلـدم واإلومٜمـ٤مء، واًمتٗمريـؼ سمـلم ُمٜمٝم٤م

ًمنيع واعمتٜم٤مىمض، واًمدًٓم٦م قمغم ظمٗم٦م احلدث، وهمػم احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز، ورؾمؿ صقرة ًمٚمٛمِمٝمد ا

 .(2)ذًمؽ

ويم٤من اعم١مًمػ، وهق ي٘مـرر ٟمٔمريتـف ذم دًٓمـ٦م رؾمـؿ اعمّمـحػ قمـغم ُمٕمـ٤من وأهار يٙمِمـٗمٝم٤م 

اًمت٠مُمؾ، ةح٤مول أن يدطمض اًمٗمٙمرة إظمرى اًم٘م٤مئٚم٦م سمـ٠من فمـقاهر اًمرؾمـؿ شمرضمـع إمم قمٚمـؾ ًمٖمقيـ٦م 

: دراؾم٦م ًمٖمقيـ٦م يمت٤مب )رؾمؿ اعمّمحػ ورد ذم شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م أو اًمٜمٓمؼ، ويمرر إفمٝم٤مر قمجبف مم٤م

ر قمـغم آًمتـزام هبـذا ـوًمٙمــ د. ىمـدوري يّمـ»:  ًمؽ وة٤ًم وهاسم٤ًم، شم٠مُمؾ ىمـقلشم٤مرخيٞم٦م(، وَيُٕمدُّ ذ

ر قمـغم أن ي٠مظمـذٟم٤م ـ... ويّماعمٜمٝم٩م اًمتٗمسػمي اخل٤مص، صمؿ يٕمٞمدٟم٤م ًمٚمحدي٨م قمـ اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل 

دون اًمقىمــقف قمــغم وُمٕمــف ذم وهــؿ وهاب دون دًمٞمــؾ ُمقصمــقق سمــف ؾمــقى اًمٔمـــ واًمتخٛمــلم، 

. وي٘مـقل ذم ُمقوـع (3)شاًمٜمّمقص وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م أو ؾمامع رأي قمٚمامء اًمبٞم٤من وقمٚمامء اًم٘مراءات ومٞمٝمـ٤م

َم هق ؾمقى آراء »آظمر:  سمٕمٞمـدة قمــ أرض اًمقاىمـع واًمت٠مُمـؾ  ضمدًمٞمـ٦م وومٚمسـٗمٞم٦موٓ أدري ُم٤مذا ىَمدَّ

 .   (4)شواًمتدسمر

ٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي : يرومض اعم١مًمػ اعم. القرآف ىو المصدر الوحيد لتفسير اػواىر الرسػم5

اًمت٤مرخيل ذم شمٕمٚمٞمؾ فمقاهر اًمرؾمؿ، وي١ميمد قمغم اًمٜمٔمر ذم آي٤مت اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ ٓؾمتٙمِمـ٤مف ُمـ٤م 

                                       
 ( اجلامل واجلالل ص )د(.7)
 ط(. -( يٜمٔمر : اجلامل واجلالل ص )ح 2)
 .995( اجلامل واجلالل ص 9)
 .917( اجلامل واجلالل ص 7)
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ومل ٟمـٜمس »ىم٤مل وهق يتحدث قمـ ظمٓمـ٦م اًمبحـ٨م:  يدل قمٚمٞمف رؾمؿ اًمٙمٚمامت ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕم٤من، وم٘مد

همـ٤مٟمؿ ىمـدوري ممـثاًل هلـذا آدمـ٤مه،  .ىمبؾ هن٤مي٦م اعمٓم٤مف قمرض وُمٜم٤مىمِم٦م اًمٓمرف أظمر، ويمـ٤من د

يمثر ُمـ شمٜم٤مول هذا آدم٤مه ذم دراؾم٦م ُمٓمقًم٦م وٟمنم ومٞمف سمحثـ٤ًم يمبـػمًا ذم أيمثـر ُمــ ؾمـ٧م ُمئـ٦م وهق أ

، (1)صٗمح٦م، ويم٤من قمب٤مرة قمـ رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ًمف، وىمد أؾمامه )رؾمـؿ اعمّمـحػ دراؾمـ٦م شم٤مرخيٞمـ٦م(

وىمد شمٕمٛمدٟم٤م ُمٜم٤مىمِم٦م هـذا اًمٙمتـ٤مب سمّمـٗم٦م ظم٤مصـ٦م عمـ٤م رأيٜمـ٤مه ُمــ أن سمٕمـض قمٚمامئٜمـ٤م يِمـػم قمٚمٞمٜمـ٤م 

جم٤مل ًمٚمبح٨م ذم هذا اًمٚمقن ُمـ أًمقان اإلقمج٤مز، رسمام شم٘مّمػمًا ُمٜمف أو اٟمِمٖم٤مًٓ  سم٘مراءشمف، ىم٤مـمٕم٤ًم أي

قمٜمف، ورسمام قمدم اًمتٕمٛمؼ أو اًمتدسمر ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م ًمديـف، أو رسمـام قمـدم إدرايمـف ٕـمـراف اًم٘مْمـٞم٦م 

وًمـٞمس ُمــ أىمـقال هـذا  -يمام ؾمٜمرى -اًمتل يم٤من ُي٥م ُمٜمف وقمٚمٞمف ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ُمـ واىمع اًمٜمّمقص 

، وهذا ُم٤م يريض ؾمتٕمراض اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم أرض اًمقاىمعوذاك، واًمٗمٞمّمؾ ذم ذًمؽ هق ا

يمؾ اًمٕمٚمامء اعمخٚمّملم واًمّم٤مدىملم ُمع اهلل وُمع اًمٜمٗمس، وإُمر سمٕمد ذًمؽ ٓ ةحتـ٤مج إٓ إمم وىمٗمـ٦م 

چ چ چڇ ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ﴿ :وشم٠مُمؾ قمٛمٞمؼ، ُمستٚمٝماًم ىمقًمف شمٕمـ٤مممشمدسمر 
 .[27]حمٛمد   ﴾ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ﴿، [52]اًمٜمس٤مء   ﴾ڎ ڈ

وُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب )اجلالل واجلامل ذم رؾمؿ اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمـريؿ( ةحتٛمـؾ يمثـػمًا ُمــ 

اعمٜم٤مىمِم٦م واًمتٕمٚمٞمؼ، ًمٙمـ ذًمؽ ةحت٤مج إمم دراؾم٦م ُمٓمقًم٦م ٓ ةحتٛمٚمٝم٤م هذا اًمبحـ٨م اًمّمـٖمػم، وًمٕمـؾ 

ُم٤م ذيمرشمف هٜم٤م ُمـ أؾمس هذه اًمٜمٔمري٦م، وُم٤م ؾمػمد ذم اعمبحـ٨م اًمث٤مًمـ٨م ُمــ ُمٜم٤مىمِمـ٦م هلـ٤م يم٤مومٞمـ٤من ذم 

 ضمٝم٦م ٟمٔمر ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب، وُمدى ىمقة إؾمس اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف.   سمٞم٤من و

 

 

 
 

                                       
 : رؾمـؿ اعمّمـحػ دراؾمـ٦م ًمٖمقيـ٦م٤مُمـؾ، وقمٜمقاهنـ٤م اًمٙمرؾمـ٤مًم٦م ُم٤مضمسـتػم، وًمـٞمس أـمروطمـ٦م ديمتـقراه ( اًمٙمت٤مب ذم إصـؾ7)

 شم٤مرخيٞم٦م.
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 املبحث الثالث
 مياقشة املذهبني والرتجيح بييهنا

سمٕمد قَمْرِض ِوضْمَٝمَتِل اًمٜمٔمر ذم شمٕمٚمٞمؾ اًمرؾمقم وشمقضمٞمٝمٝمـ٤م ذم اعمبحثـلم اعمت٘مـدُملم، ؾمـ٠مطم٤مول 

ل ريتلم، وحم٤موًمــ٦م اًمؽمضمــٞمح سمٞمــٜمٝمام، وؾمــقف أشمٜمــ٤موذم هــذا اعمبحــ٨م ُمٜم٤مىمِمــ٦م أؾمــس يمــال اًمٜمٔمــ

: ذم ُمٜم٤مىمِمـ٦م ٦م ٟمٔمريـ٦م اًمتٕمٚمٞمـؾ اًمٚمٖمـقي، واًمثـ٤مين: ذم ُمٜم٤مىمِمـاعمقوقع ُمـ ظمالل ُمٓمٚمبلم، إول

 ٟمٔمري٦م اًمتقضمٞمف اًمدٓزم.

ٙمـؾ صـقت اًمٙمت٤مسم٦م رُمقز ُمرؾمقُم٦م ًمتٛمثٞمؾ إصقات اعمٜمٓمقىم٦م، وإصؾ ومٞمٝم٤م أن يٙمـقن ًم

ًمٖمقي واطمد رُمز يمت٤ميب واطمد، ًمٙمـ هذا إصؾ ٓ يتح٘مؼ ذم أيمثر اًمٙمت٤مسم٤مت اإلٟمسـ٤مٟمٞم٦م، وُمــ 

صمؿ ىمد ٟمجد أصقاشم٤ًم ًمٞمس هل٤م رُمز ُمٙمتقب، أو ٟمجد رُمقزًا ٓ ي٘م٤مسمٚمٝم٤م صـقت ُمٜمٓمـقق، وهـق ُمـ٤م 

متثؾ ذم فمقاهر اًمرؾمؿ : ُمـ طمذف أو زي٤مدة وٟمحقه٤م. وشمستٜمد ٟمٔمري٦م اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٚمٖمـقي ًمٔمـقاهر 

: إصـقات اعمٜمٓمقىمـ٦م، اًمٚمـذيـ شمـرشمبط هبـام اًمٙمت٤مسمـ٦م، وةـ٤ممم أؾمس ُمِمت٘م٦م ُمـ اجل٤مٟمبلم اًمرؾمؿ إ

 واًمرُمقز اعمٙمتقسم٦م.

أُم٤م اًمٕمٚمؾ اًمتل شمرشمبط سم٤مجل٤مٟم٥م اعمٜمٓمقق اعمتٛمثؾ سمبٜم٤مء اًمرؾمؿ قمغم اًمقصـؾ واًمٚمٗمـظ، أو قمـغم 

ًٓمت٘مـ٤مء اًمسـ٤ميمٜملم، وُمثـؾ شمٕمٚمٞمـؾ اًمقىمػ وإصؾ، ُمثؾ طمذف أطمد رُمقز طمروف اعمد واًمٚملم 

رؾمؿ شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ه٤مء أو شم٤مء، وُمثؾ رؾمؿ اهلٛمزة ًمٚمدًٓم٦م قمـغم اًمتح٘مٞمـؼ واًمتسـٝمٞمؾ، وم٢مهنـ٤م قمٚمـؾ 

واوح٦م اًمسب٥م، ىمقي٦م اًمدًٓم٦م، أىمرب إمم اجل٤مٟمـ٥م اًمٕمٛمـكم ًمالؾمـتٕمامل اًمٚمٖمـقي، وىمـد شم٘مـدُم٧م 

ًمٙمـؾ قمٚمـ٦م ُمــ  أُمثٚم٦م هلذه اًمٕمٚمؾ ُمـ رؾمؿ اعمّمحػ، وًمٙمـ ٓ سم٠مس سم٤مًمقىمقف قمغم ُمث٤مل واطمـد

 هذه اًمٕمٚمؾ، إلسمراز ىمقهت٤م وىمرهب٤م ُمـ اًمّمقاب.

ڇ ڇ ڍ   ﴿ :اًمٚمٗمـظ ذم شمٕمٚمٞمـؾ طمـذف اًمـقاو ذم ُمثـؾومٕمٚم٦م سمٜم٤مء اًمرؾمؿ قمغم اًمقصـؾ و
ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿ًٓمت٘مـــ٤مء اًمســـ٤ميمٜملم، وإصمب٤مهتـــ٤م ذم ىمقًمـــف شمٕمـــ٤ممم[ 27]اًمِمـــقرى ﴾ڍ ڌ 

ذًمؽ طمـذف سمٜم٤مء ًمٚمرؾمؿ قمغم اًمقىمػ وإصؾ، أُمـر واوـح اًمدًٓمـ٦م، ويمـ ﴾ۆ

المبحث الثالث :
مناقشة المذهبين و الترجيح بينهما

المطلب األول : مناقشة نظرية التعليل اللغوي
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وطمـذف ،[799]اًمٜمسـ٤مء ﴾ەئ ەئ ﴿، و[97]اًمٜمـقر   ﴾ی جئ ﴿ إًمػ وإصمب٤مهتـ٤م ذم :

ې ې  ﴿،[775]اًمٜمسـ٤مء  ﴾ۇئ   ائ ەئ ەئ  وئ وئ   ﴿:اًمٞم٤مء وإصمب٤مهتـ٤م ذم
.[259]اًمب٘مرة  ﴾ ې ې

ويٛمٙمـ ًمٚمٛمت٠مُمؾ ذم إُمثٚم٦م اًمس٤مسم٘م٦م أن يتس٤مءل قمــ ؾمـب٥م طمـذف احلـرف ذم هـذا اعمثـ٤مل 

ــف ذم هــذا ا ــ٤من دون أظمــر، وإصمب٤مشم ــ٦م يم ــؽ ًمْمــقاسمط ُمٕمٞمٜم ــ٤مل دون أظمــر، وهــؾ خيْمــع ذًم عمث

 يراقمقهن٤م ذم أصمٜم٤مء اًمٙمت٤مسم٦م   هٜم٤مك إضم٤مسمت٤من هلذا اًمتس٤مؤل: اًمّمح٤مسم٦م 

ذم : أن ذًمؽ ٓ خيْمع ًمْمقاسمط ُمٕمٞمٜمـ٦م، ومب٤مإلُمٙمـ٤من أن ةحـدث احلـذف واإلصمبـ٤مت

مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ًمـدى  أي ُمـ اعمث٤مًملم، ٕن ىم٤مقمدة سمٜم٤مء اًمرؾمؿ ًمٚمٙمٚمٛم٦م ُمبدوءًا هب٤م وُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م

اًمُٙمت٤َّمب ذم زُمـ ٟمسخ اعمّمـ٤مطمػ، ومل شمٔمٝمـر إٓ قمـغم يـد قمٚمـامء اًمٚمٖمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م ذم اًم٘مـرن اًمثـ٤مين 

 واًمث٤مًم٨م اهلجريلم، شمقطمٞمدًا ًم٘مقاقمد اًمرؾمؿ.

: أن طمذف احلرف ذم هـذا اعمثـ٤مل دون أظمـر، وإصمب٤مشمـف ذم هـذا اعمثـ٤مل دون أظمـر، 

عمث٤مًملم، وأن ًمٚمحذف دًٓم٦م يْمٗمٞمٝم٤م قمغم اًمٙمٚمٛم٦م وأي٦م اًمتل ُمبٜمل قمغم اظمتالف اًمسٞم٤مق ذم يمال ا

وىمع ومٞمٝم٤م احلذف، وأن ذًمؽ يٕمرف سم٤مًمت٠مُمؾ، ورسمام سم٤مًمٗمتح اًمرسم٤مين، وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ اًمبٜمـ٤مء 

، وُمـ ؾم٤مر قمغم ُمٜمٝمجف ُمـ اعمُْحَدصملَِم، وؾمقف أٟم٤مىمش هذا اعمٜمحك ذم اًمتقضمٞمف ًمٚمرؾمقم ٌماعمرايم

 ح٨م.ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُمـ هذا اعمب

ويمذًمؽ قمٚم٦م رؾمؿ ه٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م شم٤مء سمٜم٤مء قمغم اًمٚمٗمظ واًمقصؾ، ورؾمـٛمٝم٤م هـ٤مء قمـغم إصـؾ 

واًمقىمػ، وقمٚم٦م وصؾ يمٚمٛمتلم سمٜم٤مء قمغم اًمٚمٗمظ واًمقصؾ، وومّمٚمٝمام سمٜم٤مء قمغم إصـؾ واًمقىمـػ، 

 وىمد شم٘مدُم٧م أُمثٚم٦م ذًمؽ، واوح٦م اًمدًٓم٦م، ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ ـمبٞمٕم٦م اًمٜمٓمؼ، همػم ُمتٙمٚمٗم٦م وٓ ُمّمٓمٜمٕم٦م.      

ُمـ شمٚمؽ اًمٕمٚمؾ قمٚم٦م اًمزي٤مدة ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٗمرق، وقمٚم٦م احلذف ًمالؾمتخٗم٤مف وآظمتّمـ٤مر، 

واحلذف ًمٙمراه٦م اضمتامع صقرشملم ُمتٗم٘متـلم ذم اًمّمـقرة، وشمبـدو هـذه اًمٕمٚمـؾ أسمٕمـد قمــ ـمبٞمٕمـ٦م 

اًمٙمت٤مسم٦م وشم٤مرخيٝم٤م، وأىمرب إمم اًمتٙمٚمـػ وآصـٓمٜم٤مع، وإن أُمٙمــ رد سمٕمْمـٝم٤م إمم أصـقل يمت٤مسمٞمـ٦م 

 قع ُمـ اًمت٠مويؾ.سمٜم
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وشمبدو قمٚم٦م اًمزي٤مدة ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٗمرق سملم رؾمؿ يمٚمٛمتلم ُمِمـتبٝمتلم ذم اًمّمـقرة أسمٕمـد قمــ 

َؽ ذم صـح٦م ٟمٔمريـ٦م اًمٗمـرق وقمـدم ، اًم٘مبقل ويم٤من ُمـ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م وقمٚمامء اًمرؾمؿ َُمــ شَمَِمـٙمَّ

٤مر أيمثـُر وًمق زيدت اًمقاو ذم يمؾ رؾمؿ أؿمبٝمف آظمـُر ًمّمـ» َراِدَه٤م، وم٘م٤مل اسمـ درؾمتقيف:ـمن إُمٙم٤مٟمٞم٦م

 أسمـق قمٛمـر ىمـ٤ملو .شاًمٙمالم سمقاو، ُمثؾ : ىَمْٚم٥م وىُمْٚم٥م، ىِمْدر وىَمْدر، وقَمْدل وقِمْدل، ومَحْؾ ومِحْؾ

 .شهذه طمج٦م وٕمٞمٗم٦م ٓ ي٘مقم هب٤م دًمٞمؾ»:اًمٓمََّٚمَٛمٜمِْٙملُّ 

أُم٤م قمٚم٦م احلـذف ًمالظمتّمـ٤مر وآؾمـتخٗم٤مف، أو يمراهـ٦م اجلٛمـع سمـلم صـقرشملم ُمتٗم٘متـلم ذم 

ؿ ذم وقء شم٤مريخ اؾمـتٕمامل رُمـقز طمـروف اعمـد ذم اًمٙمت٤مسمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م، اًمرؾمؿ، وم٢مهن٤م يٛمٙمـ أن شمٗمٝم

ومٚمؿ يٙمـ حلروف اعمد رُمقز ظم٤مص٦م هب٤م ذم إصؾ اًم٘مديؿ ًمٚمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلج٤مزي٦م اًمتـل يُمتِـ٥َم 

هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وفمٝمرت ُمالُمح اؾمـتٕمامل رُمـز اهلٛمـزة اًمـذي هـق إًمـػ )ا(، ورُمـز اًمٞمـ٤مء 

ًٓم٦م قمغم طمروف اعمد اًمثالصم٦م، ويم٤من اؾمتٕمامل هذه اًمرُمـقز مل اًمّم٤مُمت٦م، ورُمز اًمقاو اًمّم٤مُمت٦م، ًمٚمد

يبٚمغ ُمداه ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم قمٍم شمـدويـ اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ، ومٙم٤مٟمـ٧م إًمـػ شُمْٙمَتـ٥ُم ذم آظمـر 

اًمٙمٚمامت ًمٙمٜمٝم٤م ىمد حذف ذم وؾمٓمٝم٤م، يمام فمٝمر ذًمؽ ذم ُم٤م ٓ ةحَم ُمـ اًمٙمٚمامت ذم اعمّمـحػ، 

َ قمٜمف قمٚمامء اًمرؾمؿ سمحذف  إًمػ اؾمتخٗم٤موم٤ًم واظمتّمـ٤مرًا، ويمـ٤من رؾمـؿ اًمـقاو واًمٞمـ٤مء وهق ُم٤م قَمؼمَّ

َ قمٜمف  أيمثر اؾمت٘مرارًا إٓ إذا اضمتٛمع رُمزان ُمتِم٤مهب٤من وم٢من اًمُٙمت٤َّمب ايمتٗمقا سمرُمز واطمد، وهق ُم٤م قَمؼمَّ

قمٚمامء رؾمؿ اعمّمحػ سمٙمراه٦م اجلٛمع سملم صقرشملم ُمتٗم٘متلم ذم اًمِمٙمؾ، ويمال اًمٔم٤مهرشملم، أقمٜمل 

سملم صقرشملم ُمتٗم٘متلم ذم اًمِمـٙمؾ، متـثالن ُمرطمٚمـ٦م ُمــ  طمذف إًمػ اؾمتخٗم٤موم٤ًم ويمراه٦م اجلٛمع

 ُمراطمؾ شمٓمقر اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واهلل أقمٚمؿ.       

( ٟم٤مىمِم٧م ٟمٔمري٦م )اًمٗمرق( ذم وقء قمٚمؿ اخلٓمقط اًم٘مديٛم٦م ذم سمحثل )ُمراضمٕم٦م قمدد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمرؾمـؿ اعمّمـحػ 7)
اًم٘مرآٟمٞمـ٦م ، اعمٜمٕم٘مـد سمج٤مُمٕمـ٦م اعمٚمـؽ ؾمـٕمقد ذم ذم وقء قمٚمؿ اخلٓمقط اًم٘مديٛم٦م( اعم٘مدم إمم اعم١ممتر اًمدوزم ًمتٓمقير اًمدراؾم٤مت 

 ُمـ اًمبح٨م(. 91 -29م )يٜمٔمر اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م ص 75/2/2179اًمري٤مض ذم 
 .55( يمت٤مب اًمُٙمت٤َّمب ص 2)
( أسمق قمٛمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمٓمٚمٛمٜمٙمل إٟمدًمزـ ، ُمــ قمٚمـامء اًم٘مـراءة ، ًمـف يمتـ٤مب ذم شمٕمٚمٞمـؾ اًمرؾمـقم يٜم٘مـؾ قمٜمـف 9)

 هـ ، شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف.729ٞمٚم٦م( ، شمقذم ؾمٜم٦م اًمٚمبٞم٥م ذم )اًمدرة اًمّم٘م
 . 797 -791( اًمدرة اًمّم٘مٞمٚم٦م ص 7)
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إٟمٛمــ٤م  رؾمـؿ اًمٙمٚمـامت ذم اعمّمـحػ شمتٚمخص ٟمٔمري٦م اًمتقضمٞمف اًمدٓزم ًمٔمقاهر اًمرؾمؿ ذم أن

، وسمـدأ هـذه اًمٜمٔمريـ٦م اسمــ اًمبٜمـ٤مء  يمٚمامهت٤ماظمتٚمػ طم٤مهلـ٤م ذم اخلـط سمحس٥م اظمتالف أطمقال ُمٕم٤مين

َرهـ٤م قمـدد ُمــ  ٌمـاعمرايم ذم يمت٤مسمف )قمٜمـقان اًمـدًمٞمؾ ُمــ ُمرؾمـقم ظمـط اًمتٜمزيـؾ(، وأظمـذه٤م وـَمقَّ

: إصـقل اًمتـل ه اًمٜمٔمريـ٦م ُمــ ظمـالل اًمٜم٘مـ٤مط أشمٞمـ٦ماًمب٤مطمثلم اعمٕم٤مسيـ، ويٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م هذ

 ؾمس اًمٜمٔمري٦م قمٜمد اعمحدصملم.ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔمري٦م اًمتقضمٞمف، وأؾمس اًمٜمٔمري٦م قمٜمد اسمـ اًمبٜم٤مء، وأ

يٙم٤مد اًم٘م٤مئٚمقن سمٜمٔمري٦م اًمتقضمٞمف اًمدٓزم يتٗم٘مقن قمغم اًم٘مقل سمٛمجٛمققمـ٦م أصـقل شم٘مـقم قمٚمٞمٝمـ٤م 

، واًم٘مـ٤مئٚمقن هبـ٤م ُمــ اعمحـدصملم، ٌمـٟمٔمريتٝمؿ، ؾمقاء ذم ذًمؽ ُم١مؾمس اًمٜمٔمري٦م اسمــ اًمبٜمـ٤مء اعمرايم

 وشمتٚمخص ذم إُمقر أشمٞم٦م :

 اعمّمحػ شمقىمٞمٗمل.. رؾمؿ 7

 . رؾمؿ اعمّمحػ ُمٕمجز.2

 . رؾمؿ اعمّمحػ خم٤مًمػ ًمٚمرؾمؿ اًم٘مٞم٤مد.9

 . رؾمؿ اعمّمحػ يدل قمغم ُمٕم٤من زائدة.7

 . شمٕمٚمٞمؾ فمقاهر اًمرؾمؿ ُمـ ظمالل اعمّمحػ وم٘مط.1

وٓ يتسع اًمبح٨م عمٜم٤مىمِم٦م هذه إُمقر اخلٛمس٦م ُمٜم٤مىمِم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، وؾمبؼ زم ُمٜم٤مىمِم٦م ضم٤مٟمـ٥م 

مجٕمقا ىمدياًم وطمديث٤ًم قمغم وضمـقب آًمتـزام سمرؾمـؿ اعمّمـحػ ، وإذا يم٤من قمٚمامء إُم٦م ىمد أُمٜمٝم٤م

اًمٕمثامين ذم يمت٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ، وم٢من أطمدًا ُمـ اعمت٘مدُملم مل ي٘مؾ إن رؾمؿ اعمّمحػ شمـقىمٞمٗمل، أو إٟمـف 

ُمٕمجز، ومٝمذه ُم٘مقًم٦م طم٤مدصم٦م ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة، ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٟم٘مكم ةحت٩م سمف، أو دًمٞمـؾ قم٘مـكم 

ء إُم٦م ُمـ رؾمؿ اعمّمحػ أٟمف ظَمـطُّ يُمتَّـ٤مب اًمـقطمل يسٚمؿ ُمـ آقمؽماض، ومٛمقىمػ مجٝمقر قمٚمام

يمتبقه سمام يمـ٤مٟمقا يٙمتبـقن سمـف ذم زُمـ٤مهنؿ، وأهنـؿ حـروا اًمدىمـ٦م ذم يمت٤مسمتـف ًمتٛمثٞمـؾ  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 .×أًمٗم٤مظ اًمقطمل اعمتٚم٘م٤مة قمـ اًمٜمبل 

 .79 -75، واعمٞمن ذم رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ص 299 -791يٜمٔمر: رؾمؿ اعمّمحػ ص  (7)
 .17 -75اعمٞمن ذم قمٚمؿ رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ص يٜمٔمر:  (2)
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ــف ذم اإلقمجــ٤مز، ومــ٢من سمٕمــض  ــف ٓ دظمــؾ ًم وإذا مل يثبــ٧م أن رؾمــؿ اعمّمــحػ شمــقىمٞمٗمل، وأٟم

 يتس٤مءًمقن قمـ اًمسب٥م اًمذي ضمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م يٙمتبـقن اعمّمـحػ سمرؾمـؿ اًمدارؾملم ُمـ اعمحدصملم

همػم اًمرؾمؿ اًمذي يٙمتبقن سمف ذم همـػمه، وهـذه ؿمـبٝم٦م مل ي٘مـؿ قمٚمٞمٝمـ٤م دًمٞمـؾ، وؾمـبؼ زم أن ٟم٤مىمِمـ٧م 

ٟمٔمري٦م )شمٕمدد اًمٜمٔمؿ اًمٙمت٤مسمٞم٦م ذم قمٍم اًمتٜمزيؾ(، وفمٝمر قمدم صحتٝم٤م، ومٚمٞمس صمٛم٦م إٓ ٟمٔم٤مم يمتـ٤ميب 

 . اًمّمحػ واعمّم٤مطمػ، ويمتبقا سمف ُم٤م ؾمقاه أيْم٤مً واطمد، يمت٥م سمف اًمّمح٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم

وٓ سمــ٠مس ُمـــ اًمقىمــقف قمٜمــد اطمتجــ٤مج إؾمــت٤مذيـ اًمٗم٤موــٚملم اعمٝمٜمــدس حمٛمــد ؿمــٛمٚمقل 

واًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل سمٙمت٤مسمـ٦م أؾمـامء اًمسـقر سم٢مصمبـ٤مت إًمٗمـ٤مت ومٞمٝمـ٤م، ُمــ ُمثـؾ : اًمّمـ٤موم٤مت، 

٤مت ذم داظمـؾ اًمسـقر واًمذاري٤مت، واعمٜم٤موم٘مقن، واًمٙمـ٤مومرون، وٟمحقهـ٤م، ويمت٤مسمتٝمـ٤م حمذوومـ٦م إًمٗمـ

اعمذيمقرة، واطمتجـ٤مضمٝمؿ سمـذًمؽ قمـغم ظمّمقصـٞم٦م اًمرؾمـؿ اًم٘مـرآين، وهـذه طمجـ٦م سم٤مـمٚمـ٦م يٕمـرف 

سمٓمالهن٤م ُمـ ًمف أدٟمك ُمٕمروم٦م سمت٤مريخ اعمّمحػ، وذًمؽ ٕن أؾمامء اًمسـقر مل شمٙمتـ٥م ذم اعمّمـ٤مطمػ 

٤مُخ اعمّم٤مطمػ ذم اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م.  اًمٕمثامٟمٞم٦م، وأصمبتٝم٤م ُٟمسَّ
٦م ىمد ضم٤مءت ُمرؾمقُم٦م سمٖمـػم رؾمـؿ اعمّمـحػ، يمـام ويمذًمؽ اطمتج٤مضمٝمؿ سم٠من اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمبقي

شم٘مدُم٧م اإلؿمـ٤مرة إمم ذًمـؽ، وهـذا إُمـر سمح٤مضمـ٦م إمم ُمزيـد ُمــ اًمدراؾمـ٦م، إلصمبـ٤مت أن اًمّمـقر 
اعمٜمِمقرة ُمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ هل اًمٜمسخ إصٚمٞم٦م، وهق ُم٤م مل يتح٘مـؼ سمٕمـد، وإذا يم٤مٟمـ٧م ٟمّمـقص 

قرة ًمبٕمْمــٝم٤م حتــ٤مج إمم شمٚمــؽ اًمرؾمــ٤مئؾ صم٤مسمتــ٦م ذم اعمّمــ٤مدر اًمت٤مرخيٞمــ٦م اعمقصم٘مــ٦م ومــ٢من اًمّمــقرة اعمٜمِمــ
 .ح٘مٞمؼ

إن دراؾم٦م ُم٤م سَمِ٘مَل ُمـ ٟمّمقص يمت٤مسمٞم٦م قمرسمٞم٦م ىمديٛم٦م، مم٤م يرضمع إمم قمٍم ُمـ٤م ىمبـؾ اإلؾمـالم، 

 إمم أن شمٚمــؽ اًمٙمت٤مسمــ٤مت يم٤مٟمــ٧م حٛمــؾ اخلّمــ٤مئص ِمــػموُمــ٤م يُمتِــ٥َم ذم اًم٘مــرن اهلجــري إول، ي

يٕمٜمـل ذًمـؽ أن شمََّسؿَّ هب٤م رؾمؿ اعمّمحػ، ُمــ طمـذف وزيـ٤مدة وسمـدل وهمػمهـ٤م، واًمٙمت٤مسمٞم٦م اًمتل

اؾمتٕمٛمٚمقا ذم شمدويـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م يم٤من يستٕمٛمٚمف اًمٜم٤مس ذم يمتـ٤مسمتٝمؿ، وأن  يُمت٤َّمب اًمقطمل 

وهـق اًمرؾمؿ اًمٕمثامين يٛمثؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، مَحَـَؾ ظمّمـ٤مئص شمٚمـؽ اعمرطمٚمـ٦م، 

 .25 -21 وقء قمٚمؿ اخلٓمقط اًم٘مديٛم٦م ص : ُمراضمٕم٦م قمدد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمرؾمؿ اعمّمحػ ذميٜمٔمر سمح٨م (7)
، سمــػموت ، دار اًمٜمٗمــ٤مئس1ط   ،حمٛمــد محٞمــد اهلل ٦م ًمٚمٕمٝمــد اًمٜمبــقي واخلالومــ٦م اًمراؿمــدة،: جمٛمققمــ٦م اًمقصمــ٤مئؼ اًمسٞم٤مؾمــٞميٜمٔمــر (2)

 م.7951= هـ7711
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٦م وقاسمط واؾمتٛمر احل٤مل قمغم ذًمؽ إمم أن فمٝمر قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م وأؾمسقا ًمٚمٙمت٤مسميٛمثٚمٝم٤م ظمػم متثٞمؾ،

: رؾمؿ ـ صمؿ فمٝمر ٟمٔم٤مُم٤من ًمٚمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمشمستٜمد إمم أىمٞمستٝمؿ اًمٜمحقي٦م وأصقهلؿ اًمٍمومٞم٦م

اعمّمـحػ اًمــذي يٛمثــؾ شم٘م٤مًمٞمــد اًمٙمت٤مسمـ٦م اًمٕمرسمٞمــ٦م اًم٘مديٛمــ٦م، وقمٚمــؿ اإلُمـالء واخلــط اًمــذي صــ٤مغ 

ىمقاقمده قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري وُم٤م سمٕمده، ويٜمبٖمل أن يتجـف اًمبحـ٨م قمــ شمٗمسـػم 

اهر رؾمؿ اعمّمحػ إمم اعمرطمٚم٦م اًمتل شمسبؼ فمٝمقر قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م، وًمٞمس ُمـ ظمالل اًم٘مـقاٟملم فمق

 .اًمتل ووٕمقه٤م ًمٚمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم طم٘م٥م ٓطم٘م٦م

شم٘مـقم ٟمٔمريـ٦م اسمــ اًمبٜمـ٤مء قمـغم وضمـقد ُمٜم٤مؾمـب٦م سمـلم أطمـقال طمـروف اعمـد واهلٛمـزة وأطمــقال 

َؿ اًمقضمقد قمغم ىمسٛملمضمقد، يمام شم٘مدم قمٜمد اًمتٕمريػ سم٠مؾمس ٟمٔمريتف ذم اعمبح٨م اًماًمق :  ث٤مين، وىَمسَّ

 ، واًمذي ُيْدَرُك قمغم ىمسٛملم: ُم٤م ُيْدَرُك وُم٤م ٓ ُيْدَركُ 
ك: اعمُْٚمَؽ   .فم٤مهر ، وُيَسٛمَّ

ك: اعمََٚمُٙمقت .   وسم٤مـمـ وُيَسٛمَّ
 واًمذي ٓ يدرك قمغم ىمسٛملم : 

 اًمٕمزة )وهق ُمٕم٤مين أؾمامء اهلل وصٗم٤مت أومٕم٤مًمف(. ُم٤م ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف أن يدرك، ويسٛمك 
، ويسٛمك اجلؼموت )وهـق ُمـ٤م يمـ٤من ذم اًمـدٟمٞم٤مًمٙمـ مل ٟمّمٚمف سم٢مدراك، ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن ُيْدَركَ و

 ومل ٟمدريمف ...(.

اإلدراك، ك سم٤مـمـ ذم اًمقضمـقد قمــٜمً ٕمْ ٛمَ ٚمِ وم٢مذا سَمَٓمٜم٧َْم طمروٌف ذم اخلط ومل شُمْٙمَت٥ْم ومَ »صمؿ ىم٤مل: 

، وإذا ، يمـام إذا ُوِصـَٚم٧ْم ومٚمٛمٕمٜمـك ُمقصـقلفم٤مهر ذم اًمقضمـقد إمم اإلدراك ك ٜمً ٕمْ ٛمَ ٚمِ وإذا فَمَٝمَرْت ومَ 

، وإذا شمٖمػمت سمرضب ُمـ اًمتٖمػم دًم٧م قمغم شمٖمػم ذم اعمٕمٜمك ذم اًمقضمقد ك ُمٗمّمقلٜمً ٕمْ ٛمَ ٚمِ طُمِجَزْت ومَ 

 . وىمد ذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م ًمتٚمؽ اعمٕم٤مين ذم ُم٤م شم٘مدم.شئمٝمر ذم اإلدراك سم٤مًمتدسمر

  .25ص   ٟمٍم اهلقريٜمل ،اعمٓم٤مًمع اًمٜمٍمي٦م: ريٜمٔم (7)
ٜم٘مـقش اًمٕمرسمٞمـ٦م اًم٘مديٛمـ٦م(، ًمٙم٤مشمـ٥م هـذه لم رؾمـؿ اعمّمـحػ واًمُمقازٟم٦م سمـٗمّمٞمؾ هذه اًمٗمٙمرة اًمبح٨م اعمقؾمقم )( يٜمٔمر ذم شم2)

: نمه وـٛمـ يمتـ٤مبـ، وأقمٞمـد ٟمـم7955هــ = 7711، سمٖمداد 7، اًمٕمدد 71اعمجٚمد  ،اًمسٓمقر، وهق ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اعمقرد
 م.2115هـ = 7725، قمامن (215 -757ح٤مث ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )ص أسم

 .97( قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص 9)
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ء ذم أىمسـ٤مم اًمقضمـقد ُمــ ُمّمـٓمٚمح٤مت اًمتّمـقف، واعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اسمـ اًمبٜمـ٤م

طم٤مت اًمّمـقومٞم٦م(، خ قمبد اًمرزاق اًمٙم٤مؿم٤مين ذم يمت٤مسمـف )ُمٕمجـؿ اصـٓمالِمٞموىمد ذيمره٤م ُمٕم٤مسه اًم

 . ش: قم٤ممل اًمٖمٞم٥معمُْٚمُؽ : قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة، اعمٚمٙمقتا»ىم٤مل اًمٙم٤مؿم٤مين: 

 : سمٞم٤من قم٤ممل اجلؼموت وقم٤ممل اعمٚمٙمقتوىم٤مل اًمٙم٤مؿم٤مين ذم 

 .امء واًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦مقم٤ممل اجلؼموت :قم٤ممل إؾم» 

، ٕهنــ٤م قمــ٤ممل إُمــر، وقمــ٤ممل اعمٚمٙمــقت وقمــ٤ممل اًمٖمٞمــ٥م : هــق قمــ٤ممل إرواح واًمروطم٤مٟمٞمــ٤مت

 وضمدت سم٠مُمر احلؼ سمال واؾمٓم٦م ُم٤مدة وُمدة.

، وهـق ُمـ٤م قم٤ممل اخلٚمؼ، وقم٤ممل اعمُْٚمؽ، وقمـ٤ممل اًمِمـٝم٤مدة : هـق قمـ٤ممل إضمسـ٤مم واجلسـامٟمٞم٤مت

 .شيقضمد سمٕمد إُمر سمامدة وُمدة

ذم شمقضمٞمـف فمــقاهر اًمرؾمــؿ  ٌمــٙمــقن أطمــد أؾمـب٤مب وــٕمػ ٟمٔمريــ٦م اسمــ اًمبٜمــ٤مء اعمرايموىمـد ي

اعمّمــٓمٚمح اًمّمــقذم شمتٕمــدد دٓٓشمــف وشمتٜمــقع سمحســ٥م »تامدهــ٤م اعمّمــٓمٚمح٤مت اًمّمــقومٞم٦م، ٕن اقم

ئ٤ًم قمـــ ِمــٞمئ٤ًم ومؿمــٞماعم٘م٤مُمــ٤مت، أو ُمــ٤م يٛمٙمـــ أن ٟمســٛمٞمف ذم اًمــدرس اًمــدٓزم سم٤مًمســٞم٤مىم٤مت، ُمبتٕمــدة 

ٚمح ذم سمٕمـض اًمسـٞم٤مىم٤مت ذا صـٚم٦م سم٤معمـدًمقل اًمٚمٖمـقي اًمٚمٖمقي اًمٕم٤مم، سمحٞم٨م ٟمرى اعمّمـٓماعمدًمقل

اًمٕم٤مم، سمٞمٜمام شمٙم٤مد اًمّمٚم٦م شمٜم٘مٓمع ذم ؾمٞم٤مىم٤مت أظمرى، وشمبدو ُمٜم٘مٓمٕم٦م مت٤مُم٤ًم ُمقهمٚم٦م ذم اًمرُمز ذم ٟمـقع 

صم٤مًم٨م ُمـ اًمسٞم٤مىم٤مت، وهلذا وم٢من اعمّمٓمٚمح اًمّمقذم ٓ يٛمٙمـ أن يدرك ُمٕمٜمـ٤مه اعمحـدد إٓ ُمــ ًمـف 

وم٢مٟمف ٓ يستٓمٞمع أن يـدرك ضمـزءًا ُمــ ُمـدًمقل  صم٘م٤موم٦م صقومٞم٦م واؾمٕم٦م، أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕم٤مدي

اعمّمٓمٚمح، ذًمـؽ ٕن اعمّمـٓمٚمح ىمـد اٟمبـ٧مَّ مت٤مُمـ٤ًم قمــ اعمـدًمقل اًمٚمٖمـقي اًمٕمـ٤مم، قمـغم طمـلم ٟمجـد 

اًمِمخص قمٞمٜمف يستٓمٞمع أن يدرك ضمزءًا ُمـ دًٓم٦م اعمّمٓمٚمح٤مت ذم ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم، ٕهن٤م شمب٘مك قمغم 

 .شصٚم٦م سمٛمدًمقٓهت٤م اًمٚمٖمقي٦م إومم

 .712( ُمٕمجؿ اصٓمالطم٤مت اًمّمقومٞم٦م ص 7)
 .517، وص  271ص  ، رومٞمؼ اًمٕمجؿًم ،ُمقؾمققم٦م ُمّمٓمٚمح٤مت اًمتّمقف اإلؾمالُملٔمر: ( يٜم2)
 .519: اعمّمدر ٟمٗمسف ص يٜمٔمر (9)
 .519:  اعمّمدر ٟمٗمسف ص يٜمٔمر (7)
 .779( اعمّمدر ٟمٗمسف ص 1)
 .72 -77ص   ،قمبد اًمٕم٤مل ؿم٤مهلم ،:  ُم٘مدُم٦م ح٘مٞمؼ )ُمٕمجؿ اصٓمالطم٤مت اًمّمقومٞم٦م(يٜمٔمر (5)
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: إُم٤م أن يٙمقن ٓ خيٚمق ُمـ طم٤مًملم»ـ اًمبٜم٤مء ُمـ شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ إن ُم٤م ورد ذم ٟمٔمري٦م اسم

ره٤م واإلطم٤مـمـ٦م هبـ٤م، وإُمـ٤م أن ـنم طمّمــقمٛماًل ضمٚمٞماًل يٜمٓمقي قمغم إقمج٤مز ويمٜمقز يّمٕم٥م قمغم اًمب

يٙمقن جمرد شمٙمٚمٗم٤مت وخترص٤مت ًمٞمس هل٤م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م أدٟمك ٟمّمٞم٥م، وهذا هـق إىمـرب ... ٕن 

َـّ ؾمـٛم٦م اًمتٙمٚمـػ فمـ٤مهرة اؾمتخراج هذه اعمٕم٤مين ةحت٤مج إمم سمٞم٤من اًم ِم٤مرع هل٤م، ٕهن٤م ظمٗمٞم٦م ضمدًا، ًمٙم

قمغم ُم٤م ذيمروا، يمام ئمٝمر ذًمؽ ًمٙمؾ ُمـ ٟمٔمر ذم هذه آؾمتٜمب٤مـم٤مت، صمـؿ إن هـذه اًمٓمري٘مـ٦م وهـذا 

اعمذه٥م اًمذي أؿم٤مر إمم هذا اجل٤مٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ اجلٚمٞمؾ اعمٜمٓمقي حـ٧م ذًمـؽ اًمرؾمـؿ اًم٘مـرآين اًمـذي 

ومل يِمـتٝمر، سمـؾ ٓ  -قمغم أةٞمتـف وظمٓمقرشمـف-ًمٕمٚمؿ ، مل ُيَتَداَوْل سملم أهؾ اوىمع ذم زُمـ قمثامن 

يٙمــ٤مد ُيْٕمــَرُف ىمبــؾ وضمــقد اسمـــ اًمبٜمــ٤م ذم أواظمــر اًم٘مــرن اًمســ٤مسمع اهلجــري، وهــذا ُمـــ أهمــرب ُمــ٤م 

 .شيٙمقن

اعمـ١مًمٗملم إذا يم٤مٟم٧م ٟمٔمري٦م اسمـ اًمبٜم٤مء ذم شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمـؿ شمسـتٜمد إمم أؾمـس ُمٕمٞمٜمـ٦م ومـ٢من

اعمحدصملم اًمذي شم٤مسمٕمقه ذم أصؾ ٟمٔمريتف اًم٘م٤مئٛمـ٦م قمـغم اًمـرسمط سمـلم فمـقاهر اًمرؾمـؿ واًمدًٓمـ٦م قمـغم 

ُمٕم٤من ُمٕمٞمٜم٦م، مل يقوـحقا إؾمـس اًمتـل اؾمـتٜمبٓمقا ُمــ ظمالهلـ٤م اعمٕمـ٤مين اًمتـل ؾمـ٤مىمقه٤م ًمٔمـقاهر 

: إن رؾمؿ اعمّمحػ شمقىمٞمٗمل، ُمٕمجز، خم٤مًمػ ًمٚمرؾمؿ اًم٘مٞم٤مد، دال قمغم وايمتٗمقا سم٤مًم٘مقلاًمرؾمؿ، 

وطمٙمؿ يٙمِمـػ قمٜمٝمـ٤م اًمت٠مُمـؾ ذم ؾمـٞم٤مق أيـ٤مت واعمقاوـع اًمتـل وردت ومٞمٝمـ٤م اًمٙمٚمـامت  أهار

 اعمٕمٜمٞم٦م.

ويدًمٜم٤م اًمٜمٔمر ذم يمت٤مب إؾمـت٤مذ حمٛمـد ؿمـٛمٚمقل ويمتـ٤مب اًمـديمتقر ؾمـ٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمـل إمم أهنـام 

ريمزا قمغم اًمٜمٔم٤مئر ُمـ فمقاهر اًمرؾمؿ، أقمٜمل ذيمر اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل طمّمؾ ومٞمٝم٤م طمـذف إًمـػ ُمـثاًل، 

سمج٤مٟمبٝمـ٤م وهـل ُمرؾمـقُم٦م سمـ٤مًٕمػ، وحم٤موًمـ٦م شمٗمسـػم جمٞمئٝمـ٤م ُمـرة حمذوومـ٦م صمؿ ووع اًمٙمٚمٛم٦م ذاهت٤م 

إًمػ وأظمرى ُمثبت٦م إًمػ، ويمذًمؽ شمٕم٤مُمال ُمع فمقاهر اًمرؾمؿ إظمرى، ُمـ زي٤مدة أو سمدل أو 

ومّمــؾ أو وصــؾ، ويم٤مٟمــ٤م ىمــد سطمــ٤م ذم يمتــ٤مسمٞمٝمام أهنــام ؾمــقف يٕمتٛمــدان قمــغم اًمٜمٔمــر ذم أيــ٤مت 

ُمـ همػم طم٤مضمـ٦م إمم اًمبحـ٨م ذم أووـ٤مع اًمٙمت٤مسمـ٦م اًمٙمريٛم٦م وؾمٞم٤مىمٝم٤م ًمٚمقصقل إمم شمٗمسػم ًمرؾمٛمٝم٤م، 

 .7/759 ،ظم٤مًمد سمـ قمثامن اًمسب٧م ،ًمٚمزرىم٤مين )دراؾم٦م وشم٘مقيؿ( يمت٤مب ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (7)
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ــف  ــ٥َم سم ــذي يُمتِ ــدان أن اًمرؾمــؿ اًم ــام يٕمت٘م ــحػ، ٕهن ــ٤م سمرؾمــؿ اعمّم ــ٤من، وُمقازٟمتٝم ذم ذًمــؽ اًمزُم

 اعمّمحػ خيتٚمػ قمام يم٤من يٙمت٥م سمف اًمٜم٤مس ذم همػمه، حلٙمؿ وأهار يٙمِمػ قمٜمٝم٤م اًمت٠مُمؾ.

وُمٕمجـزًا، وُمــ صمـؿ  إن ٟمٔمري٦م اًمتقضمٞمف اًمدٓزم شم٘مقم يمام ذيمرٟم٤م قمغم اقمتب٤مر اًمرؾمؿ شمقىمٞمٗمٞمـ٤ًم،

وم٢من فمقاهره شمدل قمغم طمٙمؿ وأهار يٙمِمـػ قمٜمٝمـ٤م اًمت٠مُمـؾ ذم أيـ٤مت اًمٙمريٛمـ٦م، وًمٙمــ ذًمـؽ 

اًمت٠مُمؾ ًمـٞمس ًمـف أدوات شمقصـؾ إمم يمِمـػ شمٚمـؽ إهار ؾمـقى اًمتـذوق اًمِمخيصـ وإـمـالق 

اخلٞم٤مل ٓىمتٜم٤مص سمٕمض اعمٕم٤مين اعمرشمبٓم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًممي٤مت اًمتل وردت ومٞمٝمـ٤م شمٚمـؽ اًمٙمٚمـامت، 

ـه سمـف، وومٞمٝم٤م ُمـ  َ َه اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ قمــ أن ةُحَْٛمـَؾ قمٚمٞمـف أو أن ُيَٗمنَّ اًمتٙمٚمػ اًمذي يٜمبٖمل أن ُيٜمَـزَّ

 وؾمقف أٟم٘مؾ هٜم٤م سمٕمض إُمثٚم٦م ُمـ اًمٙمت٤مسملم اعمذيمقريـ ًمٞم٘مػ اًم٘م٤مرئ قمٚمٞمٝم٤م.

ىم٤مل إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل ذم شمقضمٞمف رؾمؿ )أهي٤م( سمحذف إًمػ )أيف( ذم صمالصم٦م ُمقاوع ذم 

ُمرة، همـػم أهنـ٤م 711هي٤م( سمِمٙمٚمٝم٤م اعمٕمت٤مد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم وردت يمٚمٛم٦م )أ»ػ: رؾمؿ اعمّمح

 : ٜم٘مص إًمػ ذم صمالث]ـ٦م[ ُمقاوع، هلوردت سمِمٙمؾ خمتٚمػ)أيف( سم

 .[97]اًمٜمقر  ﴾ىئ  ی   ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ 

وىمد ضم٤مءت هبذا اًمِمٙمؾ سمٜم٘مص أطمرف اًمٙمٚمٛمـ٦م ًمتـقطمل سمـ٤مإلهاع ذم اًمتقسمـ٦م، وأٟمـف ُيـ٥م 

 .ش سم٠مىمَم هقم٦م وأن ٓ يتقاٟمك ذم ذًمؽ... قمغم أي ُم١مُمـ أن يتقب قمـ أي ظمٓم٠م يرشمٙمبف

وٟمٜم٘مؾ ُمث٤مًٓ ُمــ يمتـ٤مب اًمـديمتقر ؾمـ٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمـل قمــ طمـذف اًمـقاو ذم رؾمـؿ اعمّمـحػ، 

ويبدو أن أصؾ اًمٙمالم هق ًمٚمديمتقر قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٕمٜمل، ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمديمتقر ؾم٤مُمح، ُمع شمٕمٚمٞم٘مف 

ٍمـٚم٦م، وُمـ صمـؿ ؾمـقف أىمتـقمٚمٞمف، واعمث٤مل يستٖمرق صٗمح٤مت يمثػمة ٓ ةحتٛمؾ اعم٘م٤مم إيراده٤م يم٤مُم

: ُمــ طمـذف اًمـقاو»: ُمٜمٝمجف ذم شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ، ىمـ٤ملقمغم سمٕمض ُم٤م ىم٤مًمف، مم٤م يٙمِمػ قمـ 

اخلّمقصٞم٤مت اعمٚمحقفم٦م ذم اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ًمٚمٛمّمحػ اًمنميػ اًمتل مل شمرد ذم همـػمه ذم ُمٜمـ٤مه٩م 

 : ت٤من سمحرف اًمقاو ة٤ماًمٙمت٤مسم٦م ظمّمقصٞمت٤من ُمٚمحقفمت٤من ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م

 ذف اًمقاو ًمٖمػم قمٚم٦م ٟمحقي٦م أو سومٞم٦م.طم

 زي٤مدة اًمقاو ًمٖمػم قمٚم٦م ًمٖمقي٦م.

 .52( إقمج٤مز رؾمؿ اًم٘مرآن ص 7)
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وٟم٘مدم احلدي٨م أوًٓ قمـ اعمقاوع اًمتل طمذوم٧م ومٞمٝم٤م اًمقاو وسمٞم٤من اًمٚمٓمـ٤مئػ وإهار اًمتـل 

ُمـ أضمٚمٝم٤م طمذوم٧م هذه اًمقاو، ٕن اًمبح٨م ومٞمف أوضمـز ُمــ اًمبحـ٨م ذم زيـ٤مدة اًمـقاو، واعمقاوـع 

رسمـع ؾمـقر، وهـل قمـغم اًمؽمشمٞمـ٥م ذم أرسمع آيـ٤مت ذم أ اًمتل طمذوم٧م ومٞمٝم٤م اًمقاو، وهل أرسمٕم٦م أومٕم٤مل

 : ...اعمّمحػ

ڄ  ﴿ [ :27أُم٤م اعمقوع اًمراسمع وهق: )َوَيْٛمُح اهللُ اًمب٤مـمـَؾ( وهـق ُمـ٤م ورد ذم آيـ٦م اًمِمـقرى ]
    ڈ    ڎ ڎ    ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ   ڇ ڇ ڇ  چ چ چ   چ  ڃ  ڃڃ ڃ  ڄ   ڄ  ڄ

ـ اًمٗمٕمـؾ وم٢من اًمقاو طمذوم٧م ُمـ اًمٗمٕمؾ )يٛمح( وُرُِمَز هب﴾ڈ   ژ ذا احلذف إمم ُمٕمٜمك ُيْنِ

قمغم اهلل قمز وضمؾ، يٕمٜمل أن حمق اًمب٤مـمؾ أُمر هلم قمٜمد اهلل وىمدرشمف قمٚمٞمف أهع ُم٤م شمٙمقن اًمنقم٦م، 

 ومٝمق ضم٤مر جمرى طمذف اًمقاو ذم )يدُع( و)ؾمٜمدُع(.

ويْم٤مف إمم هذه اًمٚمٓمٞمٗم٦م ًمٓمٞمٗم٦م أظمرى هل هقمـ٦م وؿمـدة ىمبـقل اًمب٤مـمـؾ عمحـق اهلل إيـ٤مه ٓ 

 يستٕميص قمٚمٞمف ...

:حمذوف ُمٜمف اًمـقاو ذم ىمقًمـف قمـز وضمـؾ قمغم هذا سمٙمؾ ووقح جملء هذا اًمٗمٕمؾ همػم ويدل

. مل ةحــذف اًمــقاو ُمـــ اًمٗمٕمــؾ [99]اًمرقمــد  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿

: اًمدال ٤مء اًمٗمٕمؾ ُمرؾمـقُم٤ًم سم٠مصقًمف اًمثـالصم٦منقم٦م، ومجــ٤م ٕن اعم٘م٤مم ظمال ُمـ إرادة اًمـ)يٛمحق( هٜم

 .                 اًمقاو  -اًمٕملم-

: ًم٘مد شمٕمٛمدت ٟم٘مؾ طمدي٨م اًمديمتقر اعمٓمٕمٜمل يم٤مُماًل ًمٞمٙمقن سمٛمث٤مسمـ٦م اًمـرد قمـغم ٕمٚمٞمؼ* شم    

ون دائـاًم قمـغم هـ٤مشملم ِمـػمُمزاقمؿ ه١مٓء اًمذيـ يتٝمٙمٛمقن ُمـ ظمّمقصـٞم٤مت اًمرؾمـؿ اًمٕمـثامين وي

: عمـ٤مذا ىمـ٤مل )يٛمـح( وأيتـ٤من ةـ٤م  -يمدًمٞمؾ هلؿ قمغم قمدم اخلّمقصٞم٦م ًمٚمرؾمؿ ذم ذًمـؽ-أيتلم 

 واطمد  هٜم٤م، و)يٛمحق( هٜم٤مك، وإُمر

وىمد ؾمٛمٕمٜم٤م اًمرد ُمٗمّماًل، وقمٚمٛمٜم٤م أن إُمـر ًمـٞمس واطمـدًا، ٕٟمـف ممـ٤م ةحـزن اًم٘مٚمـ٥م ويـدُمع 

ؾمـؿ نمت ذم يمتـ٤مب سمٕمٜمـقان )رـاًمٕملم أن ٟم٘مرأ ٟمٗمس هذا اًمسـ١مال ذم رؾمـ٤مًم٦م اًمـديمتقراه اًمتـل ٟمـ

 اًمقاو. -احل٤مء –ذم إصؾ ، وًمٕمٚمف يريد : اعمٞمؿ ( يمذا 7)
 ( اًمتٕمٚمٞمؼ ُمـ اًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل.2)
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. ويمـ٤من ُمــ وـٛمـ أدًمتـف قمـغم قمـدم اخلّمقصـٞم٦م ًمرؾمـؿ اعمّمحػ( ًمّم٤مطمبٝم٤م د.هم٤مٟمؿ ىمدوري

. وؾَمٜمَُردُّ قمغم يمـؾ صـٖمػمة ويمبـػمة ذم يمت٤مسمـف هـذا يمـ٤مُماًل سم٤مًمؼمهـ٤من اعمّمحػ هذا اًمس١مال !!!!!

طمتـك ٓ شمب٘مـك ذم صـدور اًمٕمٚمـامء وهمـػم اًمٕمٚمـامء  –إن ؿمـ٤مء اهلل  –واًمدًمٞمؾ واًمنمح اعمسـتٗمٞمض 

 .شأدٟمك ؿمبٝم٦م ذم ذًمؽ

إن شمقضمٞمف طمذف إًمػ ُمـ يمٚمٛم٦م )أهي٤م(، وطمذف اًمقاو ُمــ يمٚمٛمـ٦م )يٛمحـق(، اعمـذيمقر ذم 

ذم  ٌمـؿمٛمٚمقل واًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل، ُمستٗم٤مد مم٤م ذيمره اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايمـيمالم إؾمت٤مذ حمٛمد 

، وهق شمقضمٞمف ٓ يتقاومـؼ ُمـع شمقضمٞمـف قمٚمـامء اًمرؾمـؿ اًمـذيـ ؾمـب٘مقا اسمــ يمت٤مسمف )قمٜمقان اًمدًمٞمؾ(

ٞمــف طمــذف اًمــقاو ذم إومٕمــ٤مل ي٘مــقل ذم شمقضمهـــ( 921)ت ، ومٝمــذا اسمـــ إٟمبــ٤مري ٌمــاًمبٜمــ٤مء اعمرايم

ٕرسمٕم٦م أهنؿ ايمتٗمقا سم٤مًمْمـٛم٦م ُمــ اًمـقاو وم٠مؾمـ٘مٓمقه٤م، ووضمـدوا اًمـقاو واًمٕمٚم٦م ذم هذه ا»إرسمٕم٦م: 

 .شؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اًمٚمٗمظ، ًمسٙمقهن٤م وؾمٙمقن اًمالم، وَمُبٜمَِل اخلَطُّ قمغم اًمٚمٗمظِ 

وذًمؽ ُمـ طمٞم٨م قم٤مُمٚمقا ذم يمثـػم ُمــ اًمٙمت٤مسمـ٦م اًمٚمٗمـظ واًمقصـؾ، »وىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين: 

ی  ﴿:ء واًمقاو ذم ٟمحـق ىمقًمـفإًمػ واًمٞم٤مدون إصؾ واًم٘مٓمع، أٓ شمرى أهنؿ ًمذًمؽ طمذومقا 
چ چ چ   چ ڇڇ  ﴿، و[775]اًمٜمس٤مء  ﴾ائ ەئ ەئ   ﴿، و[97اًمٜمقر  ﴾جئ 

ـَ ُمـ اًمٚمٗمظ، ًمسٙمقهنـ وؾمٙمقن ُم٤م سمٕمدهـ، [77]اإلهاء ﴾ڇ ڇ   ڍ  ، وؿمبٝمف، عم٤ََّم ؾَمَ٘مْٓم

 .شوسمٜمقا اخلط قمغم ذًمؽ، وم٠مؾم٘مٓمقهـ ُمٜمف

ت٘مـدم ُمــ هتقيـؾ طمـلم ىمـ٤مل: ٚمٞمٜمـل اعموٓ خيٗمك قمغم اًم٘م٤مرئ ُم٤م ذم يمالم اًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘م

نمـت ٕٟمف مم٤م ةُحِْزُن اًم٘مٚم٥َم وُيْدُِمُع اًمٕملَم أن ٟم٘مرأ ٟمٗمس هذا اًمس١مال ذم رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه اًمتل ٟم»

، ومام ورد ذم يمت٤مب )رؾمؿ اعمّمحػ( قمــ طمـذف اًمـقاو ذمشذم يمت٤مب سمٕمٜمقان )رؾمؿ اعمّمحػ(

: قمٜمد ذم ُمقوٕملم، إولمحٝمؿ اهلل، وهق )يٛمح( وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م مل يتج٤موز ُم٤م ىم٤مًمف قمٚمامء اًمسٚمػ ر

خ حمٛمـد ـمـ٤مهر اًمٙمـردي طمـقل دًٓمـ٦م ِمـٞمقمرض ٟمٔمري٦م اسمــ اًمبٜمـ٤مء، وأذت ومٞمـف إمم شمسـ٤مؤل اًم

 .9 -7( اجلالل واجلامل ص 7)
 .59، و 11: قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ص يٜمٔمر (2)
 .211 -7/259داء ( إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمت9)
 .715( اعمحٙمؿ ص 7)
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ىمـقع اًمٗمٕمـؾ قمٜمـد اسمــ اًمبٜمـ٤مء، قمـغم هقمـ٦م و [27]اًمِمـقرى ﴾ڇ ڇ ڍ ﴿طمذف اًمقاو ذم

قمـغم اًمؽماظمـل ذم اعمحـق  [99]اًمرقمـد  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: ومٝمـؾ يـدل إصمبـ٤مت اًمـقاو ذموىمقًمـف

: قمٜمد احلـدي٨م قمــ فمـ٤مهرة طمـذف اًمـقاو ذم رؾمـؿ اعمّمـحػ، وٟم٘مٚمـ٧ُم ًمث٤مين، واواإلصمب٤مت 

.شمٕمٚمٞمؾ قمٚمامء اًمرؾمؿ ًمٚمٔم٤مهرة

ُمٜمٝمجف ذم شمقضمٞمف فمقاهر اًمرؾمؿ، وُمـ ؾم٤مر قمغم ٌمإن اعمٕم٤مين اًمتل ذيمره٤م اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايم

ُمـ اعمحدصملم، هل حمض اضمتٝم٤مد ُمـ اًم٘م٤مئٚملم هب٤م، وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٚمزم أظمريـ آقمت٘مـ٤مد هبـ٤م، 

 ؾمٞمام أهن٤م ٓ شمستٜمد إمم دًمٞمؾ قم٘مكم وٓ إمم ظمؼم ٟم٘مكم، واعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ي٘مت ي قمـرض إىمـقال ٓ

ذم اعمس٠مًم٦م اًمقاطمدة، وشمرضمٞمح ُم٤م ي٘مقم اًمدًمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل قمغم رضمح٤مٟمف، وٓ سمـ٠مس ُمــ آظمـتالف 

 ذم ُم٤م ةحتٛمؾ اخلالف، ُمـ همػم أن يدُمل ذًمؽ اًم٘مٚم٥م أو يدُمع اًمٕملم!

ًمٔمـقاهر اًمرؾمـؿ قمٜمـد يتٕمٚم٘مـ٤من سمٜمٔمريـ٦م اًمتقضمٞمـف اًمـدٓزم  وُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اإلؿم٤مرة إمم أُمريـ

 :اعمحدصملم، وة٤م

اخلٚمط سملم فمقاهر اًمرؾمـؿ ُمــ طمـذف أو زيـ٤مدة، وأُمثٚمـ٦م اعمتِمـ٤مسمف اًمٚمٗمٔمـل،  

وهق ُم٤م شمِم٤مسمف ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًمؽميمٞم٥م، واظمتٚمػ ذم زي٤مدة طمرف أو ٟم٘مّم٤مٟمف، أو شمبـديؾ 

قاهر اًمرؾمـؿ قمـغم ُمٕمـ٤من إوـ٤مومٞم٦م، يمـام دًمـ٧م اًمٗمـقراق ذم يمٚمٛم٦م سم٠مظمرى، وذًمؽ ًمتقيمٞمد دًٓم٦م فم

 اعمتِم٤مسمف اًمٚمٗمٔمل قمغم ُمٕم٤مٍن وأؿم٤مرت إمم طمٙمؿ وأهار متٞمز هب٤م اًمبٞم٤من اًم٘مرآين.

ُمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمره إؾمت٤مذ حمٛمد ؿمٛمٚمقل ُمـ ومقراق دًٓمٞم٦م سملم )شمسـتٓمع( ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم :

ىئ ىئ ىئ ی     ﴿ ، و)شمسٓمع( ذم ىمقًمـف :[15]اًمٙمٝمـػ  ﴾ک    ک  ژ ڑ    ڑ ک      ک ﴿
، [91]اًمٙمٝمـػ  ﴾مخ جس حس خس مس حص مص جض  ﴿و ،[52]اًمٙمٝمػ  ﴾ی ی   ی

ـــد  ﴾ی  ﴿و ـــ٦م ﴾ڌ  ﴿و،[55]يقؾمـــػ ﴾چ   ﴿و[ 75]احلدي ]اًمتقسم

[222]اًمب٘مرة   ﴾ۋ ﴿و[715

: رد اًمروايـ٤مت اًمتـل أؿمـ٤مرت إمم اظمـتالف اعمّمـ٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞمـ٦م ذم احلـذف 

 .715ص  ،حٛمد ـم٤مهر اًمٙمردي، عمشم٤مريخ اًم٘مرآن، 291يٜمٔمر: رؾمؿ اعمّمحػ ص  (7)
 .911 -299: رؾمؿ اعمّمحػ ص يٜمٔمر (2)
 وُم٤م سمٕمده٤م. 979ص  ،س٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل، ًماجلالل واجلامل، ويٜمٔمر: 795 -791ًمرؾمؿ اًم٘مرآين ص : إقمج٤مز ايٜمٔمر (9)
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قىمٞمػ واإلقمج٤مز ذم اًمرؾمؿ، وم٤محلدي٨م قمـ أهار يدل قمٚمٞمٝم٤م واإلصمب٤مت، طمتك شمست٘مٞمؿ ٟمٔمري٦م اًمت

 إمم إصمبـ٤مت إًمـػ ذم شمٚمــؽ ِمـػمطمـذف إًمـػ ذم يمٚمٛمـ٦م ُمــ٤م ؾمـقف يٜمٝمـدم إذا ضمـ٤مءت روايــ٦م شم

 اًمٙمٚمٛم٦م ذم سمٕمض اعمّم٤مطمػ.

ويم٤من أسمق قمٛمرو اًمداين ىمد قم٘مد سم٤مسم٤ًم ذم )اعم٘مٜمع( ذم )ذيمـر ُمـ٤م اظمتٚمٗمـ٧م ومٞمـف ُمّمـ٤مطمػ أهـؾ 

ـ يقؾمػ اًمٜمحقي، وضم٤مء قمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك، قمـ ٟمّمػم سمإُمّم٤مر سم٤مإلصمب٤مت واحلذف( رواه 

رة، وأهـؾ اعمديٜمـ٦م، وأهـؾ ُمديٜمـ٦م ـوهـذا ُمـ٤م اظمتٚمـػ ومٞمـف أهـؾ اًمٙمقومـ٦م، وأهـؾ اًمبّمـ»ذم أوًمف: 

أورد ومٞمف ؾمـبٕم٤ًم وؾمـتلم يمٚمٛمـ٦م اظمتٚمٗمـ٧م ُمّمـ٤مطمػ   ش، وأهؾ اًمِم٤مم ذم يِمَت٤مِب اعمّم٤مطمػاًمسالم

أو ومّمٚمٝمام، أو زيـ٤مدة طمـرف،  إُمّم٤مر ذم رؾمٛمٝم٤م، سملم طمذف إًمػ وإصمب٤مهت٤م، ووصؾ يمٚمٛمتلم

 .أو إسمداًمف
وطم٤مول اًمديمتقر ؾم٤مُمح اًم٘مٚمٞمٜمل اًمتِمٙمٞمؽ سمّمح٦م هـذه اًمروايـ٤مت ُمــ ظمـالل ٟم٘مـؾ يمـالم 
اًمداين ذم ُمقاوع ُمـ يمت٤مسمف )اعم٘مٜمع( ذم شمْمٕمٞمػ رواي٤مت ُمٕمٞمٜم٦م، وًمٞمس ذم شمْمـٕمٞمػ ُمـ٤م ورد ذم 

تــل يتحــدث اًمبــ٤مب اًمــذي أذٟمــ٤م إًمٞمــف، ًمٚمــرد قمــغم ُمـــ يٜمٗمــل أن يٙمــقن ًمٚمرؾمــؿ اخلّمقصــٞم٦م اًم
 .قمٜمٝم٤م

وٟمختؿ ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م ًمٜمٔمري٦م اًمتقضمٞمف اًمدٓزم ًمٔمقاهر اًمرؾمؿ سم٤مإلؿمـ٤مرة إمم فمـ٤مهرة شمٜمـقع رؾمـؿ 

اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ذم اعمّمحػ، ومت٠ميت اًمٙمٚمٛم٦م ُمرة حمذووم٦م إًمػ، وشم٠ميت ذم ُمقاوع أظمرى صم٤مسمتـ٦م 

قمام سمٕمده٤م إًمػ، وشم٠ميت ذم ُمٙم٤من سمزي٤مدة طمرف، وشم٠ميت ذم همػمه ُمـ همػم زي٤مدة، أو شم٠ميت ُمٗمّمقًم٦م 

ذم ُمقوــع، وُمقصــقًم٦م سمــام سمٕمــده٤م ذم همــػمه، وىمــد طمــ٤مول اًم٘مــ٤مئٚمقن سمٜمٔمريــ٦م اًمتقضمٞمــف اًمــدٓزم 

آؾمتٜم٤مد إمم ذًمؽ اًمتٜمقع ًمٚم٘مقل سمدًٓم٦م اًمرؾمؿ قمغم ُمٕم٤من إوـ٤مومٞم٦م، واضمتٝمـدوا ذم اًمٙمِمـػ قمــ 

 شمٚمؽ اعمٕم٤مين قمغم ٟمحق ُم٤م أذٟم٤م ُمـ ىمبؾ.

اعمّمـ٤مطمػ يمـ٤مٟمقا يراقمـقن شم٘م٤مًمٞمـد   إمم أنَّ يُمت٤َّمَب ِمػمإن شمٜمقع رؾمؿ اًمٙمٚمامت ذم اعمّمحػ ي

اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمقروصم٦م طمٞمٜم٤ًم، ويستجٞمبقن عمتٓمٚمب٤مت اًمٜمٓمؼ طمٞمٜمـ٤ًم آظمـر، ٕن ىمقاقمـد اإلُمـالء مل 

َٟمـ٧ْم ىمقاقمـد اًمٚمٖمـ٦م اًمٕمرسمٞمـ٦م ذم اًمٜمحـق واًمـ َٟم٧ْم ذم قمٍمهؿ، يمام مل شمٙمـ ىمـد ُدون ٍمف ـشمٙمـ ىمد ُدون

 .251 -217: اعم٘مٜمع ص يٜمٔمر (7)
 .597 -597: اجلالل واجلامل ص يٜمٔمر (2)
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ات ُمتٕمددة ذم رؾمؿ اًمٙمٚمٛمـ٦م اًمقاطمـدة، وهمػمه٤م، وم٠مقمٓم٤مهؿ ذًمؽ جم٤مًٓ أوؾمع ذم اًمٙمت٤مسم٦م، وظمٞم٤مر

وهق ُم٤م ٟمجد آصم٤مره ذم رؾمؿ اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م، يمام فمٝمـرت آصمـ٤مره ذم ُمـدوٟم٤مت شمٚمـؽ احل٘مبـ٦م ذم 

 همػمه.                  
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اخلامتة
 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد رؾمقل اهلل، وسمٕمد

ٕمٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي واًمتقضمٞمف اًمدٓزم ًمٔمقاهر رؾمؿ اعمّمحػ مل يبٚمغ وم٘مد يٙمقن احلدي٨م قمـ اًمت

هن٤ميتـف، ومل أؾمـتٜمٗمد يمـؾ ُمـ٤م يٛمٙمـــ ىمقًمـف، ًمٙمٜمـل أطمسـ٥م أين ذيمــرت أهـؿ اعمّمـ٤مدر اًمتـل متثــؾ 

اعمٜمٝمجلم، وأذت إمم أهؿ إؾمس اًمتل يٜمبٜمل قمٚمٞمٝمام يمؾ ُمٜمٝمام، وسمٞمٜم٧م أهؿ اًمٕمٚمـؾ واًمقضمـقه 

اعمٝمتٛمـلم سمرؾمـؿ اعمّمـحػ واًمبـ٤مطمثلم ذم  اًمتل يسـتدل هبـ٤م اًمٗمري٘مـ٤من، ًمٞمٙمـقن ذًمـؽ سمـلم يـدي

ــده ؿمــقاهد  ــذي شم١مي ــٜمٝم٩م اًم ــلم اإلٟمّمــ٤مف إمم اعمقوــقع، ويرضمحــقا اعم فمــقاهره، ًمٞمٜمٔمــروا سمٕم

 اًمت٤مريخ، وشمٗمنه طم٘م٤مئؼ اًمٚمٖم٦م، وأظمذ سمف مجٝمقر قمٚمامء إُم٦م.

وإذا يم٤من زم أن ُأظَمٚمنَص سمٜمتٞمج٦م أظمتؿ هب٤م اًمبح٨م وم٢مين ٓ أشمردد ذم شمرضمٞمح اًمتٕمٚمٞمـؾ اًمٚمٖمـقي 

رؾمؿ اعمّمحػ، اًمذي يٜمبٜمل قمغم طم٘م٤مئؼ اًمٜمٓمؼ وشم٘م٤مًمٞمد اًمٙمت٤مسم٦م، وًمٜم٤م ذم ُم٤م ذيمره قمٚمـامء  ًمٔمقاهر

اًمرؾمؿ إوائـؾ ُمثـؾ اًمـداين، واعمٝمـدوي، وأسمـق داود، ذم سمٞمـ٤من قمٚمـؾ اًمرؾمـقم ظمـػم ُمٕمـلم قمـغم 

ُمقاصٚم٦م اًمبح٨م ذم هذا آدم٤مه، ويٛمٙمــ ُمراضمٕمـ٦م اًمٕمٚمـؾ اًمتـل ذيمروهـ٤م ًمٚمرؾمـقم ذم وـقء ُمـ٤م 

ديث٦م ذم قمٚمؿ اخلٓمقط اًم٘مديٛم٦م، وُمقازٟمـ٦م ذًمـؽ سم٤مًمٙمت٤مسمـ٤مت اًم٘مديٛمـ٦م يمِمٗم٧م قمٜمف اًمدراؾم٤مت احل

ٍم يمت٤مسمـ٦م اعمّمـ٤مطمػ إومم، واًمتـل شم١ميمـد قمـغم أن اًمرؾمـؿ اًمـذي يَمَتـ٥َم سمـف ـاًمتل شمرضمـع إمم قمـ

اًمّمح٤مسم٦م اًم٘مرآن ذم اعمّمحػ هق اًمذي يم٤مٟمقا يٙمتبقن سمف ذم همػمه، ىمبـؾ أن ي٘مـقم قمٚمـامء اًمٕمرسمٞمـ٦م 

 اعم٘م٤ميٞمس اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م. سمتدويـ ىمقاقمد اإلُمالء اًمٕمريب ذم وقء

ـَرْت يمثـػمًا ذم شمٕمـدد  ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص أهؿ اًمٕمٚمؾ اًمٚمٖمقي٦م اًمتـل ذيمرهـ٤م قمٚمـامء اًمرؾمـؿ، وَأصمَّ

: رؾمـؿ اًمٙمٚمٛمـ٦م ُمقصـقًم٦م سمـام سمٕمـده٤م، امت ذم اعمّمحػ، ذم قمٚم٦م واطمـدة، هـلصقر رؾمؿ اًمٙمٚم

وم٘م٤مًمقا  ٕمريب،وًمٞمس ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م، وهق ُم٤م أظمذ سمف قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م طملم ووٕمقا ىمقاقمد اإلُمالء اًم

: هق رؾمـؿ اًمٙمٚمٛمـ٦م سمحـروف هج٤مئٝمـ٤م ُمبـدوءًا هبـ٤م وُمقىمقومـ٤ًم قمٚمٞمٝمـ٤م، ذم شمٕمريػ اهلج٤مء أو اخلط

ٍم يمت٤مسمـ٦م اعمّمـ٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞمـ٦م، ـًمٙمـ هذه اًم٘م٤مقمدة ضم٤مءت ُمت٠مظمرة ىمرٟملم أو صمالصم٦م ىمرون قمـ قم

٦م سمام ومٙم٤من يُمت٤َّمُب اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م رسمام رؾمٛمقا اًمٙمٚمٛم٦م ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م، ورسمام رؾمٛمقه٤م ُمقصقًم

 سمٕمده٤م، ُمـ همػم طمرج وٓ ٟمٙمػم ُمـ أطمد، ومتٚمؽ هل شم٘م٤مًمٞمد اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.
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  هٜم٤م إمم أةٝم٤م:ؿمػمويم٤من هلذه اًمٕمٚم٦م أصمر يمبػم ذم يمثػم ُمـ فمقاهر اًمرؾمؿ، يٛمٙمـ أن أ

. رؾمــؿ سمٕمــض اًمٙمٚمــامت ُمقصــقًم٦م أو ُمٗمّمــقًم٦م، وذًمــؽ ُمثــؾ )أْن( وسمٕمــده٤م )ٓ(، ومــ٢مذا 7

رؾمٛم٧م ُمٗمّمقًم٦م، وإذا يُمتَِب٧ْم ُمقصقًم٦م سمام سمٕمده٤م رؾمٛم٧م ُمقصقًم٦م )أَّٓ(، يُمتَِب٧ْم ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م 

 وهٙمذا ُم٤م أؿمبٝمٝم٤م.

، إذا يُمتَِبـ٧ْم ﴾ے ﴿وسمٕمـده٤م ًمٗمـظ اجلالًمـ٦م ﴾ھ  ﴿. رؾمؿ ه٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م شمـ٤مء، ومٙمٚمٛمـ٦م

ــ٧ْم ُمقصــقًم٦م سمــام سمٕمــده٤م ُرؾِمــَٛم٧ْم شمــ٤مءً  ،﴾ی ی﴿  ُمقىمقومــ٤ًم قمٚمٞمٝمــ٤م ُرؾِمــَٛم٧ْم سم٤مهلــ٤مء، وإذا يُمتَِب

 .وهٙمذا ُم٤م أؿمبٝمٝم٤م

رؾمٛم٧م سم٠مًمػ ﴾ڃ ﴿. رؾمؿ اهلٛمزات اعمتٓمروم٦م سمقاو أو ي٤مء ُمٗمردة أو ُمٕمٝم٤م أًمػ، ُمثؾ

ويمـذًمؽ  ﴾ېئ ﴿ ﴾ہ  ﴿:سمـ٤مًمقاو قمـغم اًمقصـؾ، وُمثـؾ ذًمـؽ ﴾ژ  ﴿قمـغم اًمقىمـػ، و

 قمنمات اًمٙمٚمامت اًمتل ضم٤مءت ومٞمٝم٤م اهلٛمزة ُمرؾمقُم٦م قمغم همػم ىمٞم٤مس رؾمٛمٝم٤م ُمقىمقوم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م.    

٨م سم٠مٟمٜم٤م ٓ يٚمزم أن ٟمجـد شمٗمسـػمًا ًمٙمـؾ فمـقاهر اًمرؾمـؿ، ويٜمبٖمل اًمتذيمػم ذم ظم٤ممت٦م هذا اًمبح

أن ُم٤م قمجزت اًمدراؾم٤مت احلديث٦م واًم٘مديٛم٦م قمـ شم٘مديؿ شمٗمسػم ًمف أيْم٤مً  دارس أن يتذيمراًموقمغم 

ُمـ فمقاهر اًمرؾمؿ ٓ يٕمٜمل اؾمتح٤مًم٦م ح٘مٞمؼ ذًمؽ ذم يقم ُمـ٤م ، ٕن شمـدويـ قمٚمـؾ رؾمـؿ اًمٙمٚمـامت 

 يتـ٠مشمك شمدويٜمـف يمـ٤مُماًل ًمِمـخص ٓذم اعمّمحػ ُمقوقع واؾمع وو٤مرب ذم أقمامق اًمتـ٤مريخ ، و

يٛمٙمــ أن يٙمِمـػ  ،ت٤مسمٞم٦م ُمتٛمٞمزة هل٤م ىمّم٦م ذم اًمتـ٤مريخ، أو ذم قمٍم واطمد ، ومٙمؾ صقرة يمواطمد

 ُم٤م، وُمـ صمؿ وم٢مين أويص سمام ي٠ميت:قمٜمٝم٤م اًمبح٨م ذم يقم 

َأْن شُمقزِمَ إىمسـ٤مم اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م اعمتخّمّمـ٦م سم٤مًمدراؾمـ٤مت اًم٘مرآٟمٞمـ٦م اهتامُمـ٤ًم سمٛمقوـقع شمٕمٚمٞمـؾ  .7

  سمراجمٝم٤م اًمدراؾمٞم٦م.فمقاهر رؾمؿ اعمّمحػ ذم

شمٕمٚمٞمؾ فمـقاهر اًمرؾمـؿ ذم يمتـ٥م اًمـؽماث، وذم قم٘مد ٟمدوة قمٚمٛمٞم٦م شمٕمٜمك سمدراؾم٦م ُمقوقع  .2

ــف ــ٦م سم ــ٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م ــٞمص اعمس ــ٦م، ًمتٛمح ــ٤مت احلديث ــ٤م اًمدراؾم ــئـ إًمٞمٝم ــ٤مئ٩م يٓمٛم ــقص إمم ٟمت ، واخلٚم

 اًمدارؾمقن واعمٝمتٛمقن سمتٕمٚمٞمؾ فمقاهر اًمرؾمؿ. 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ، وهق وزم اًمتقومٞمؼ.
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، اًمسٞمقـمل، ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ، ح٘مٞمؼ: ُمريمز اًمدراؾم٤مت  .7

 هـ.7725اًم٘مرآٟمٞم٦م، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة 
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 م.7992= هـ7779

نم، اًم٘م٤مهرة ـ، دار اًمسالم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜم2، ؿمٛمٚمقل ، حمٛمد ، ط  .9
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، اًم٘مٗمٓمل ، قمـكم سمــ يقؾمـػ ، ح٘مٞمـؼ: حمٛمـد أسمـق اًمٗمْمـؾ إسمـراهٞمؿ، دار  .7

 م.7911اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 

، اًمداين ، أسمق قمٛمرو قمثامن سمــ ؾمـٕمٞمد ، ح٘مٞمـؼ: همـ٤مٟمؿ ىمـدوري  .1

 م.  2172هـ = 77999احلٛمد، دار اًمٖمقصم٤مين ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، دُمِمؼ 

، إٟمدرايب ، أمحد سمـ أيب قمٛمر ، ح٘مٞمؼ: ُمٜمك قمدٟم٤من همٜمل، أـمروطمـ٦م ديمتـقراه،   .5

 م.2112هـ = 7729يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ًمٚمبٜم٤مت، ضم٤مُمٕم٦م شمٙمري٧م 

، ح٘مٞمؼ: ٟمب٤مري ، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، اسمـ إ  .1

 م.7917هـ = 7991د. حمٞمل اًمديـ قمبد اًمرمحـ رُمْم٤من، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دُمِمؼ 

إطمٞمـ٤مء ، حمٛمد سمـ قمبد اهلل ، ح٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمـراهٞمؿ، دار  ٌم، اًمزريم .5

 م.7911هـ = 7915اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م )قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل(، اًم٘م٤مهرة 

، قمٞم٤مض ، اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمـك   .9
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، سمقدومٚم٦م، ومتحل، رؾمـ٤مًم٦م ُم٤مضمسـتػم ُم٘مدُمـ٦م إمم يمٚمٞمـ٦م اًمٕمٚمـقم 
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، ُمٙمتبـ٦م وهبـ٦م، 7، اًم٘مٚمٞمٜمل، ديمتـقر ؾمـ٤مُمح، ط .72

 م.2115هـ = 7729اًم٘م٤مهرة 
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ٞمـؼ: ٘م، اجلٕمـؼمي، إسمـراهٞمؿ سمــ قمٛمـر، ح .79

 م.2171هـ = 7797حمٛمد ظمْمػم ُمْمحل اًمزوسمٕمل، دار اًمٖمقصم٤مين ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، دُمِمؼ د.

، اًمٚمبٞمـ٥م ، أسمـق سمٙمـر سمــ قمبـد اًمٖمٜمـل ، ح٘مٞمـؼ: د. قمبـد اًمٕمـكم آيـ٧م  .77

 م.2177هـ = 7792زقمبقل، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، ىمٓمر 

، ُمريمـز اًمـؽماث ، يمٜمـقن ، قمبـد اهلل .71

 م.2171هـ = 7791اًمث٘م٤مذم اعمٖمريب، اًمدار اًمبٞمْم٤مء، ودار اسمـ طمزم، سمػموت 

 م.  7952هـ = 7712، سمٖمداد 7، احلٛمد ، هم٤مٟمؿ ىمدوري، ط  .75

أمحـد اعمٙمـل، ح٘مٞمـؼ: جمٛمققمـ٦م ُمــ ، اسمــ قم٘مٞمٚمـ٦م، حمٛمـد سمــ  .71

 م.2115هـ = 7721اًمب٤مطمثلم، ـمبع ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م 

، اًمذهبل ، حمٛمـد سمــ أمحـد سمــ قمـثامن، ح٘مٞمـؼ: جمٛمققمـ٦م ُمــ اعمح٘م٘مـلم، ُم١مؾمسـ٦م  .75

 م.  7951هـ = 7711اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت 
س أمحـد سمــ حمٛمـد، ح٘مٞمـؼ: ، أسمق اًمٕمب٤م ٌم، اسمـ اًمبٜم٤مء اعمرايم .79

 م.  7991د. هٜمد ؿمٚمبل، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت 
، اسمـ اجلزري، أسمق اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد، ح٘مٞمؼ: سمرضمسؽماه، ُمٙمتبـ٦م  .21

 م.7992اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة 
٘مٞمـؼ: ح ، أسمـق داود ، ؾمـٚمٞمامن سمــ ٟمجـ٤مح ، .27

 هـ.7721أمحد ذؿم٤مل، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة د.
، اسمـ درؾمتقيف ، قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر، ح٘مٞمؼ: د. إسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل، ود. قمبد احلسـلم  .22

 م.  7911هـ = 7991اًمٗمتكم، اًمٙمقي٧م 
ٜمنم ـظم٤مًمـد سمــ قمـثامن، دار اسمــ قمٗمـ٤من ًمٚمـ د. ، اًمسـب٧م، .29

 واًمتقزيع.
خ قمـ٤مُمر اًمسـٞمد ِمـٞم، اًم٘مسـٓمالين ، أمحـد سمــ حمٛمـد ، ح٘مٞمـؼ: اًم .27

 م.7912هـ 7992قمثامن، و د. قمبد اًمّمبقر ؿم٤مهلم ، اًم٘م٤مهرة 
، دار 1حمٛمـد ، ط  ، محٞمـد اهلل ، ديمتـقر .21

 م.7951هـ = 7711اًمٜمٗم٤مئس، سمػموت 
، اًمداين ، أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ، ح٘مٞمؼ: د. قمـزة طمســ، دار اًمٗمٙمـر،  .25

 م.7991هـ = 7775دُمِمؼ 
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، أسمق داود ، ؾمٚمٞمامن سمـ ٟمج٤مح ، ح٘مٞمؼ: د. أمحد ذؿمـ٤مل، جمٛمـع اعمٚمـؽ  .21

 م.2112هـ = ٦7729م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ومٝمد ًمٓمب٤مقم

، احلٛمـد ، همـ٤مٟمؿ  .25

سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمٛم١ممتر اًمدوزم ًمتٓمـقير اًمدراؾمـ٤مت اًم٘مرآٟمٞمـ٦م، ضم٤مُمٕمـ٦م اعمٚمـؽ ؾمـٕمقد، يمـرد اًم٘مـرآن  ىمدوري،

 .   م2179هـ = 7797اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف، اًمري٤مض 

، اًم٘مٞمز، ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ح٘مٞمؼ: ي٤مؾملم حمٛمـد اًمسـقاس، جمٛمـع اًمٚمٖمـ٦م  .29

 م.7917هـ =  7997اًمٕمرسمٞم٦م، دُمِمؼ 

، سمـقٓق، اًم٘مـ٤مهرة 2ٍم، ط ـ، اهلـقريٜمل ، ٟمـ .91

 م.  7912

ًمرمحـ سمـ أمحـد، ح٘مٞمـؼ: د. طمســ وـٞم٤مء اًمـديـ ، اًمرازي، أسمق اًمٗمْمؾ قمبد ا .97

 م.2172هـ = 7799قمؽم، دار اًمٜمقادر 

، يـ٤مىمقت سمــ قمبـد اهلل ، ح٘مٞمـؼ إطمسـ٤من قمبـ٤مس، دار اًمٖمـرب اإلؾمـالُمل، ، احلٛمـقي .92

 م.7999هـ = 7777سمػموت 

ٜمٞمـ٦م، ، ديمتقر قمبد اهلـ٤مدي، ُمٙمتبـ٦م اعمٚمـؽ ومٝمـد اًمقـم، محٞمتق .99

 م.2177هـ = 7792اًمري٤مض 

ـمٞمـ٤مر اًمذهبل ، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن، ح٘مٞمؼ: د. ، .97

 م.7991هـ = 7775آًمتل ىمقٓج، ُمريمز اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م، إؾمت٤مٟمبقل 

ح٘مٞمـؼ: ، اًمـداين، أسمـق قمٛمـرو قمـثامن سمــ ؾمـٕمٞمد،  .91

 م.2177هـ = 7792طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ، دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، سمػموت د.
هــ = 7775، ومرطمـ٤مت، ديمتـقر أمحـد طمســ، دار قمـامر، قمـامن  .95

 م.7991
، ُمٓمبٕم٦م قمٞمسك اًمبـ٤ميب احلٚمبـل 9، اًمزرىم٤مين ، حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ ، ط  .91

 وذيم٤مه، اًم٘م٤مهرة.
، اًمٕمجؿ ، ديمتقر رومٞمؼ ، ُمٙمتب٦م ًمبٜم٤من ٟمـ٤مذون، سمـػموت  .95

 م.7999
، احلٛمـد ، همـ٤مٟمؿ ىمـدوري ، ُمٕمٝمـد اإلُمـ٤مم اًمِمـ٤مـمبل، ضمـدة  .99

 م.2172هـ = 7799
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، حمٛمـد زـ، أسمـق طمٞمـ٤من إٟمدًمـ .71

 م.2119هـ = 7791، دار ص٤مدر، سمػموت 2سمـ يقؾمػ، ح٘مٞمؼ: د. شمريمل سمـ ؾمٝمق اًمٕمتٞمبل، ط 

، اعمٝمدوي، أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمامر، ح٘مٞمؼ: د. طمـ٤مشمؿ صـ٤مًمح اًمْمـ٤مُمـ،  .77

 هـ.7791دار اسمـ اجلقزي، اًمري٤مض 

رؾمـ٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞمـ٦م، ضم٤مُمٕمـ٦م اًمِمـ٤مرىم٦م ، ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م، جمٛمققمـ٦م ، اًم٘مٞمز .72

 م.2115هـ = 7729

، اسمـ ظمٚمٙمـ٤من ، أمحـد سمــ حمٛمـد سمــ إسمـراهٞمؿ ، ح٘مٞمـؼ: إطمسـ٤من قمبـ٤مس، دار صـ٤مدر،  .79

 سمػموت .
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