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 نشأتها ومذاهب العلماء فيها اللفظية

 منيرة بنت فراج العقل 

 الملك سعود، الرياض، السعودية. قسم الثقافة اإلسالمية، كلية التربية، جامعة 

 malogla@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني:  

 :البحث ملخص
فييي اييلا البيييٌ لييياة  لمسييةلة اللتهييية، ونبييةعلا، ومييلااو العلمييا  ف لييا، وبييياة 
الييييييي اليييييلي اسيييييتقر للييييييج ميييييلاو  اييييي  السييييي ة وال مالييييية، ويليييييد  البييييييٌ 
إلى:التعريييب إلاإلمييام م  ومييد والبوييافي، وموقييم افمييان  ومييد فييي فت يية  لييي 

وميا عرعيو والتتصي   فيي مي ية  ليي القيرآة ,القرآة والبوافي في مسةلة اللتي..
بياة المقصود إلمسةلة اللت.. وذكر و  لل لا مم فتم   رى وم لا مسةلة اللت..

 قييواا العلمييا  فييي مسييةلة اللتيي. وبيي م اليييي فييي ذلك.وقييد التمييد البيييٌ للييى 
 ومن أهم نتائج البحث:الم لج االستقرائي االست باطي. 

العلمييا  ظلييرف فت يية القييوا إلولييي القييرآة فييي للييد المييةموة، وامييت يم ف لييا  -
 وم لم: اإلمان  ومد، اللي نصر هللا إلج الديم.

 المقصود إلاللت. في البيٌ: او قوا القائ : "إة اللت. إلالقرآة مولوق". -
  وا مم قاا: "لتهي إلالقرآة مولوق" او الكراليسي. -
ععييددف مييلااو العلمييا  فييي اييلإ المسييةلة إلييى ثالثيية  قييواا: اإلثبيياف وال تييي  -

م ع القيول م ذايو  ئمية السيلم، واسيتقر ميلاو  اي  والم ع مم القول م، وإلى  
 الس ة  ة اللت. لت. البافئ، والصوف صوف القافئ.
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ذلك ليم نتسيج، ووافيي  امت يم اإلمان البوافي في الإ المسةلة وقد نتى -
اإلمان  ومد فيما ذاو إليج، ميا يوحيا اعتياق مي لج  اي  السي ة فاليم ا يتال  

 الزماة والمكاة.

اإلمييان  -لتهييي إلييالقرآة مولييوق  -اللتهييية - لييي القييرآة الكلماااا المفتاةيااة:
 ال لمية. -اإلمان البوافي  - ومد 
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Verbal Its origin and doctrines of scholars in it 

 Munira bint Faraj Al-Aqla 

Department of Islamic Culture, College of Education, 

King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. 

Email: malogla@ksu.edu.sa  

Abstract: 

In this research there is an explanation of the issue of 

verbalism, its origin, the doctrines of scholars therein, and 

an explanation of the truth on which the doctrine of Ahl 

al-Sunnah wal Jama'ah settled. 

Introducing the Imams Ahmad and Al-Bukhari, and the 

position of Imam Ahmad regarding the temptation of the 

creation of the Qur’an and al-Bukhari in the issue of 

pronunciation. 

-  Detail about the ordeal of creating the Qur’an and the 

other trials that resulted from it, including the issue of 

pronunciation. 

- Explaining what is meant by the issue of pronunciation. 

-  He mentioned the sayings of scholars on the issue of 

pronunciation and showed the truth in that. 

The research relied on the deductive inductive approach. 

Among the most important results of the search: 

-  The temptation to say about the creation of the Qur’an 

appeared in the era of al-Ma'mun, and scholars were 

tested in it, including: Imam Ahmad, by whom God 

supported the religion. 
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-  What is meant by the word in the research: It is the 

saying of the one who said: “The pronunciation of the 

Qur’an is created.” 

-  The first person to say: “My phrasing of the Qur’an is a 

creature” was al-Karabisi. 

-  The scholars' schools of thought on this issue varied into 

three sayings: proof, negation, and prohibition of the two 

sayings, and to the prohibition of the two sayings, the 

imams of the predecessor went, and the Sunnis doctrine 

established that the word pronounced al-Bari, and the 

voice was the voice of the reciter. 

Imam Al-Bukhari was tested on this issue and he denied 

this on his own behalf, and Imam Ahmad agreed with 

what he went to, which explains the agreement of the 

Sunnis' approach despite the difference in time and place. 

keywords : Creation of the Qur’an-verbal- verbal Qur’an 

a creature- Imam Ahmad- Imam Bukhari- Jahmiyya. 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
J 

"إة اليمييييد م نيمييييدإ و نسييييتع  ج ونسييييتنترإ ونعييييوذ إلييييا  مييييم  ييييروف  نتسيييي ا 
ومم يضل  فال اادي ليج و  يلد  ة  وس ئاف  لمال ا، مم يلد هللا فلو الملتد،

ٿ    ﴿ال إلييج إال هللا وويييدإ ال  يييريك ليييج، و  ييلد  ة ميميييد لبيييد هللا وفسيييولج،

آا لميييييييراة: سيييييييوف  ] ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   ژ،  [102

سيييييييوف  ]ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ         ٺ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ژ [ ، 1ال سيييييييييييييييييييييييييا : 

سيييييييييييييييييييييييييوف  ]ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭۓ  ۓ  ڭ    ڭ
 ".(1)[71-70افوزاب: 

اإليماة إلا  سبيانج وععالى  العلم ومباوٌ الديم اوة  ام مسائ   فإ ، ما إلعد 
ذلييك  ة  يير  العلييم إلبيير  المعلييون لوثييوق  و سييمائج اليسيي ى وصييتاعج العلييى،

ال تس إلةدلة وجودإ، وبراا  ج، ولبد  الياجة إلى معرفتج ولهيم ال تيع لليا، وال 
 

( فيييي ال كيييا : إلييياب فيييي   بييية ال كيييا ، 2118/ 2/238  رجيييج  ليييو داود فيييي سييي  ج ) (1)
( فييي  لييواب ال كيييا ، إليياب مييا جيييا  فييي   بيية ال كيييا ، 1105/ 3/405والترمييلي )

( في ال معة: إلاب كيفية الو بة، واليم ماجيج 3/104/11404وال سائي في س  ج) 
 ( في ال كا : إلاب   بة ال كا . 1/609/1892في س  ج )

وصييج افلباني، ي هر:   بة الياجة التي كاة فسوا هللا صيلى هللا للييج وسيلم يعلمليا 
  صياإلج لأللباني "الرسالة كاملة".
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 م،فيو  ة  ج  معلون و لهمج و كبرإ او هللا اليلي ال إليج إال ايو فب العيالم 
إلج ععالى وبةسيمائج فك    ر في الدنيا واآل ر  متوقم للى اإليماة الصييا 

يي ييى العبييد ويييا  ط بيية فييي الييدافيم، قيياا الييم  إلييج ، وباإليميياةوصييتاعج جيي  
ال تيو  ووصييلتج القليوب ونياا إلييج العبيد الرفعية فييي  تجالقييم: " فضي  مييا اكتسيب

ي قولييج ععييالى فييسييبيانج  الييدنيا واآل يير  اييو العلييم واإليميياة وللييلا قييرة ل  لمييا
" (1) [11سيييوف  الم ادلييية:]چ  مب ىب يب جت  حت خت مت ىت   يتچ
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ ومم س ة هللا في  لقج االلتال ، قياا ععيالى:   ،

، و  ييد ال ييا  لييال  افنبيييا   [2الع كبييوف: ]سييوف   چہ ھ ھ   ھ    ھ 
قيياا: قلييا: يييا فسييوا هللا،  ي  سييعد لييم  لييي وقييا  افمثيي  فافمثيي ، لييم 

ال ا    د لال ؟ قاا: "افنبيا ، ثيم افمثي  فافمثي ، يبتليى العبيد لليى وسيو 
دي ج، فإة كاة في دي ج صيلبا ا يتد ليال إ، وإة كياة فيي دي يج فقية التليي لليى 
وسو دي ج، فما يبر  البال  إلالعبد وتى يتركج يمبي للى اففض، وما لليج 

 .(2)مم    ئة"

وا تلييم ال ييا  إلعييدإ ، تييتم فييي اييلإ افميية إلعييد مقتيي  لثميياةف الوقييد لييد 
فهلرف الووافج ثم الروافض ثم القدفية ثم المعتزلة وال لميية، وعرجميا كتيو 
ال ونيياة فييي للييد المييةموة فرفعييا ال لمييية والمعتزليية ف وسييلا وجعلييوإ ييميي  

 افمة للى  لي القرآة، وما عبعلا مم فتم وميم.
 

 (.17ي هر: موتصر الصوالي المرسلة للى ال لمية والمع لة ) :  (1)
(، واليياكم فيي "مسيتدفكج" 2900( ليرقم: )160/  7  رجج الم وباة فيي "صييييج" )  (2)

( 2398( لييييييرقم: )203/  4(، والترمييييييلي فييييييي "جامعييييييج" )120( لييييييرقم: )40/  1)
) لواب الزاد لم فسوا هللا صيلى هللا للييج وسيلم. ، إلياب ميا جيا  فيي الصيبر لليى 

 البال  (. وقاا: الا وديٌ وسم صييا.
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 مشكلة البحث: 
 ة القوا إلولي القرآة التي ثبا ف لا اإلمان  وميد لليى قيوا الييي إليى  دف فت

وفمييي إلعضييلم اإلمييان البوييافي  ف لييا،ظلييوف مسييةلة اللتيي. وافتييراق  ايي  العلييم 
إلييييالقوا للييييا فكيييياة اييييلا البيييييٌ لت لييييية اليييييي وذكيييير  قييييواا  ايييي  العلييييم ف لييييا 

 وبياة ثباف اإلمان البوافي للى اليي. وعرجييلم،

 ةدود البحث: 
وفاييا وايييي فت يية القيييوا إلوليييي اللتيي. وسيييبو ظل للييى مسيييةلةقتصيير البييييٌ سي

وذكيير مي يية اإلمييان البوييافي، وع لييية و قييواا العلمييا  فييي مسييةلة اللتيي.  ،القييرآة
  موقتج ف لا.

  أهمية الموضوع وسبب اختياره:

ععيييرض العلميييا  لمييييم لدييييد  فيييي ديييي لم، وثبييياعلم كييياة سيييبب ا ليتييي.  -1
وع   يو المسييلم م ميم البييبج والتيتم، وم ليا فت يية القيوا إلولييي اليديم، 

 القرآة، ومسةلة اللت.

الياجة إلى التعر  لليى مواقيم افئمية ميم التيتم وال يواخا واعوياذام  -2
 قدو  في الثباف.

 لتتم.م لج العلما  في التعام  مع اوود  لياة  -3

 أهداف البحث:
التعرييييب إلاإلميييام م  وميييد والبويييافي، وموقيييم افميييان اوميييد فيييي فت ييية  -1

 . لي القرآة والبوافي في مسةلة اللت.
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التتص   في مي ة  لي القرآة وما عرعو لل لا مم فتم   رى وم ليا  -2
 مسةلة اللت..

 ، واآلثاف المترعبة لل لا.كر افسباب التي  دف لللإ الميمذ  -3

 المقصود إلمسةلة اللت..لياة  -4

 .ت. وب م اليي في ذلكلذكر  قواا العلما  في مسةلة ال -5

 أسئلة البحث:

 مي ة  لي القرآة وما عرعو لل لا مم فتم   رى؟  مااي
 ؟السبو في ظلوفاا ومتى نبةف ومااللت.، افقواا في مسةلة  ما

 ؟ ومد في فت ة القوا إلولي القرآة ما او موقم اإلمان

 او موقم البوافي مم مسةلة اللت.؟ ما

 منهج البحث: 

 الم لج االستقرائي االست باطي.

 خطة البحث:

 عتكوة الو ة مم مقدمة وعمل د وثالثة م الو.
المقدميية، وف لييا:  امييية الموحييو  و سييباب ا تيييافإ، ومبييكلة البيييٌ، ووييدودإ، 

 .و ادافج، و سئلتج، وم ل ج

 التمهيد، وفيه: 

 التعريب إلاإلمان  ومد. •

 فت ة القوا إلولي القرآة. •
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 المطلب األول: التعريف باللفظية، وفيه مسألتان:

 المسةلة افولى: ععريب اللتهية.

 المسةلة الثانية: نبة  القوا إلاللتهية.

 المطلب الثاني: مذاهب العلماء في اللفظية.

 البخاري، وفيه مسألتان:محنة اإلمام المطلب الثالث:  

 المسةلة افولى: التعريب إلاإلمان البوافي.

 .في مسةلة اللت. مي ة اإلمان البوافي المسةلة الثانية: 

 الواعمة.

 التلاف .
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 التمهيد 
 التعريف باإلمام أمحد:

 سييد  ومييد لييم ميمييد لييم و بيي  لييم اييالا لييم  اييو  لييو لبييدهللا نساابه ونشااأته:
ه في إلنداد، وعولا  ميج عرب تيج إلعيد 164اللالي الب باني المروخي، ولد س ة 

 .(1)وفا   ليج واو صن ر

طلو اليديٌ واو في الوامسة لبير  ميم لميرإ فيي البصير ، ثيم   طلبه للعلم:
خاد لييدام لييم  (2)ذاييو إلييى مكيية وإلييى اليييمم وسييمع اليييديٌ مييم  يي و  كثيير

، وكاة إمان الميدث م، صي م كتاإليج (3)مائت م وثمان م، وفوى ل ج  لي كث ر
 المس د وجمع فيج مم اليديٌ ما لم يتتي لن رإ. 

اعصيييم إليييالوف  والزايييد والبييير فميييج، واليييلكا  وقيييو  اليتييي. والوبيييو   صااافاته:
 .(4)والتعتم والتواحع والقو  في اليي

ه فيييي ييييون ال معييية الثييياني لبييير ميييم فبييييع افوا، 241عيييوفي سييي ة  وفاتاااه:
وكانيييا ج اخعيييج مبيييلود  وضيييراا  ليييي لهييييم ق ييي  إنليييم  ليييم  ليييم وثميييان م 

 .(5) لت ا
  

 
 (.11/177(، وس ر  لالن ال بال  )1/30اإلمان  ومد الل ج صالا )  ي هر: س ر  (1)
 م لم التض   لم عياض ولبدالرخاق وسفياة لم ل   ة ووكيع والبافعي وال رام.  (2)
والييم ماجييج و لييو داود وال سييائي. ي هيير: سيي ر  اإلمييان  ومييد الل ييج  ميي لم البوييافي ومسييلم (3)

 (.184-11/180(، وس ر  لالن ال بال  )44-1/31صالا )
 ي هر: المرجعاة الساإلقاة. (4)
 ي هر: المراجع الساإلقة. (5)
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 فتنة القول خبلق القرآن:

الوالفيية، ظلييرف الييدلو  إلييى القييوا إلولييي القييرآة، وعييولى (1)عييولى المييةموة لمييا 
ميييائال الميييةموة  ؛ وكييياة، اليييلي كييياة ف   التت ييية(2)كبرايييا  وميييد ليييم  ليييي د اد 

لقييرآة إال إلعييد عييولي المييةموة، يميي  ال ييا  للييى القييوا إلولييي ا، فلييم ي  للمعتزليية
لم وبس وح ي  ةمر إلامتياة العلما  للى القوا إلولي القرآة، فمم امت ع م ف

، فة يل إلعيض (3)لليج وحرب وليزا ليم وظيتتيج وق يع فخقيج ميم ل يا المياا
ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ چ العلمييييييا  إلالر صيييييية، واوت ييييييوا إلقولييييييج ععييييييالى 

وميييييم ذليييييك مسيييييةلة قيييييوللم لتهيييييي إليييييالقرآة  [106ال يييييي : ]سيييييوف   چڈ 
مولوق، ولم يثبا سوى قلة مم العلميا ، ولليى ف سيلم اإلميان  وميد فكياة ييرد 

إلةدلييية نقليييية ولقليييية، ويت يييد  يييبلاعلم، فلميييا  د ييي  اإلميييان  وميييد لليييى للييي لم 
فكياة  كتاب اللي  فس  إليى طرميو الللمي ة فقرئ لليج (4)إسياق لم إلراهيم

 
لبدهللا لم اافوة  م ر المؤم  م،  لو العبا  المةموة لم الر  د لم الملدي، ولد س ة   (1)

، وكانيييا  الفتيييج لبيييريم سييي ة وسيييتة   يييلر، ل يييي إلعليييون 218ة ، وعيييوفي سييي 170
افوائ  وملر في التلستة، ف رإ ذلك إلى القوا إلولي القرآة، ي هر: وفيياف افعيياة 

 (.10/290(، وس ر  لالن ال بال  )2/235)
فيييي  160 وميييد ليييم  ليييي داود ليييم جريييير، القاحيييي البصيييري ثيييم البنيييدادي، وليييد سييي ة  (2)

ا إلميلاو 204البصر ، عوفي س ة   ، ولي قضا  المعتصم والواثي إلا ، وكاة مصيرو 
 (.5/758ال لمية، داعية إلى القوا إلولي القرآة، ي هر: عافيخ اإلسالن )

 (.11/236ي هر: س ر  لالن ال بال  ) (3)
إسييياق لييم إلييراهيم لييم مصييعو الوزالييي،  م يير إلنييداد، ول لييا نيييو ثالثيي م سيي ة، وللييى  (4)

ا، يييدإ امييتيم العلمييا  إلييةمر الميي ا، صييافم ا، جييواد  ةموة فييي  لييي القييرآة، وكيياة سائسيي 
، ي هيييير: سيييي ر  لييييالن ال ييييبال  235صيييياوو فضيييي لة ومعرفيييية وداييييا ، عييييوفي سيييي ة 

(9/358.) 
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فيما قرئ: )ليس كمثلج  ي  واو للى ك   ي  قدير(، فقياا: )وايو السيميع 
 البص ر( فقياا إلعيض ميم وضير سيلج ميا  فاد إلقوليج: )وايو السيميع البصي ر(،

فقاا: كما قاا عبافك وععيالى، ثيم اميتيم القيون فوجيج إلميم امت يع إليى الييبس، 
فةجيياب القييون جميعييا ال يير  فبعيية ثييم عراجعييوا إال اإلمييان  ومييد لييم و بيي  فومييج 

، فمكثييا  يامييا فييي اليييبس ثييم وفد متيياب مييم طرمييو  (1)هللا، وميمييد لييم نييو 
ا مق ييييديم إليمللمييييا، فيميييي  اإلمييييان  ومييييد وميمييييد لييييم نييييو  فوميييية هللا لل لميييي

خم ليي م، فة رجييا مييم إلنييداد إلييى افنبيياف، فييان لي للييم وتييى د لييوا فييي الروبيية 
فلمييا د لييوا م لييا وذلييك فييي جييو  الل يي  و رجييوا م لييا لييرض للييم فجيي  فقيياا: 
 يكييم  ومييد لييم و بيي ؟ فق يي  لييج اييلا فسييلم لليييج، ثييم قيياا: يييا اييلا مييا لليييك  ة 

ا مييم اييلا؟ فق يي  اييلا عقتيي  ااا ييا وعييد   ال  يية ااا ييا ثييم سييلم وانصيير ، فقييا
فج  مم فبيعة العرب يقيوا البيعر فيي الباديية، فلميا صيافوا إليى  ذنيج وفوليوا 
م لا وذلك في جو  الل   فتا للم إلالليا ولقيوا فجيال  وايم  يافجوة ميم البياب 
واو دا   فقاا: الببرى فقد ماف الرجي ، قياا اإلميان  وميد: وك يا ادليوا هللا 

نيو  وصيلى للييج اإلميان  وميد، ثيم صياف إليى  ني ال  فاإ، ثم عوفي ميميد ليم 
ثيم نقي  إلعيد ذليك  ،فمكٌ إلالياسرية  يان ثم ص ر إليى الييبس  ،إلنداد واو مق د 

 ،فمكيييٌ فيييي السييي م م يييل   يييل وومييي  إليييى إلنيييداد وحيييرب  ،إليييى ويييبس العامييية
 .(2)ود   لليج ثمانية ولبريم  لرا، فكاة يصلي للم واو مق د 

 
ميمد لم نو  لم ميموة لم لبد اليم د لم  لي الرجاا الع لي، كياة  جيد المبيلوفيم   (1)

ومييد لييم و بيي  لمييا إلالسيي ة، ووييدئ  يي ئ ا يسيي ر ا، كيياة جيياف ا فومييد لييم و بيي ، وقيياا  
ةا ل ج: اكتو ل ج فإنج ثقة، عوفي س ة  ، في طريقيج إليى إلنيداد خميم المي ية 218س 

 (.4/91مع اإلمان  ومد، وكاة مم القلة الليم ثبتوا معج، ي هر: عافيخ إلنداد وذيولج )
(، 419(، وم اقيو اإلميان  وميد )50ي هر: س ر  اإلميان  وميد ليم و بي  الل يج صيالا )  (2)

== 
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يثبا إال  فبعة مم العلما ، عراجع م لم اث اة، يهلر مم الا لهم التت ة فلم 
ثيم عييوفي ميمييد لييم نيو ، وبقييي اإلمييان  ومييد وويدإ ثالتيي ا، ولييو  جيياب النسيياقا 

 لييية وافمانييية لهيمييية افمييية كلليييا  لتيييج، مميييا جعييي  المسيييؤولية لليييى لاعقيييج ثق
 .والثباف لزيز

 الفتنة في عهد المعتصم:
اإلمييان  ومييد إلييالقوا إلولييي  اسييتمر المعتصييم للييى ميي لج المييةموة فييي امتييياة

مييم إلعييض مييم عييولى التت يية فسييةللم لييم للييم هللا،  $ اظرعييجالقييرآة وعمييا م
فقيياا: للييم هللا مولييوق، فقيياا اإلمييان  ومييد: إة اييلا كتيير؛ فة  سييما  هللا فييي 
القرآة، والقرآة مم للم هللا، فمم خلم  ة القرآة مولوق فلو كيافر، وميم خليم 

 .(1)ر ة  سما  هللا مولوقة فقد كت

 ، ا  وال  فةص  فت ة القوا إلولي القرآة للا لالقية إليالقرآة ميم جلية كونيج مولوقي 
 ومم جلة  سما  هللا وصتاعج ا  اي مولوقة  ن ال؟

إلالتعيليو و مير إلإوضيافإ إلييج،  ثم لهما التت ة وعولد المعتصم اإلمان  وميد 
 ة   ليييج: ييييا  وميييد، إنليييا وهللا نتسيييك إنيييج قيييد وليييم  ة يقتليييك إلالسييييب، و  يييوق

فييج البيمس  ليييس  يضيربك حيرب ا إلعيد حيرب، و ة يلقييك فييي موحيع ال عيرى 
 فيكييوة م عييوال    [3الز يير : ]سييوف   چڌ ڎ ڎ ڈچ قيياا هللا ععييالى:

ا، فييييرد لليييي لم إلقولييييج ععييييالى:  ]سييييوف   چۀ ہ    ہچ إال مولوقيييي 
  فولقلم. [5الت  :

 

== 

 (.34ن  ومد )وم ية اإلما
 (.52(، وس ر  اإلمان  ومد الل ج صالا )10/290ي هر: س ر  لالن ال بال  ) (1)
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ثم جيرف الم ياظر  لي م اإلميان  وميد واليم  ليي د اد، فكياة اإلميان  وميد ي ليو 
 دل ال  مم الكتاب  و الس ة، ف رد لليج إلةنج حاا مض ، ومما ناظروإ إلج:

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   چ قوليييييييييييج ععيييييييييييالى:   .1

 فيكوة ميدث ا ال مولوق ا. [2افنبيا : ]سوف   چٿ
يييييرد لليييي لم: [ 16الرلييييد: ]سييييوف   چہ ہ ہ       ہ چ قولييييج ععييييالى:  .2

عييدمر كيي   ييي ، فييدمرف [ 25افوقييا : ]سييوف   چڱ ڱ                 ں چ
 إال ما  فاد هللا.

واستمر الياا للى ذلك، يةمر إلمياوفعج ثيم ينضيو، فييةمر إل ليدإ، ثيم يسيةلج 
 ومد فيعود ال ليد  ة ي قل نتسج وي  بج إلى القوا إلولي القرآة، فيمت ع اإلمان 

مييم جديييد، فصييبر اإلمييان للييى ال ييرا ، و لييى  ة يت يير واييو صييائم مييع  ييد  
ا، فقييد كيياة يسييعج مييا وسييع ال ييرإ مييم العلمييا  مييم  التعييليو، وثبييا ثباعيي ا لهيميي 

 التقية والر صة، لكم فدإ لم ذلك مكانتج في افمة.
ڃ چ :  نييج قيياا ل مييان  ومييد وآ يير معييج: "يييا  سييتاذ قيياا هللا(1)يقييوا المييروذي

، قيياا: يييا مييروذي، [29ال سييا : ]سييوف   چچ ڇ ڇ        ڇ ڇ   چچ چ
ا ال ييصيي لم إال  ا ييرج وانهيير، فورجييا إلييى فوبيية داف الوالفيية، فر يييا  لقيي 
هللا، والصيييييم فييييي  يييييديلم، وافقييييالن والميييييالر، فقيييياا للييييم المييييروخي: ميييياذا 

 
ا فييي السيي ة،  (1)  ومييد لييم ميمييد لييم الي يياج،  لييو إلكيير، المعييرو  إلييالمروذي، كيياة إماميي 

 ييديد االعبييا ، واييو المقييدن مييم  صييياب اإلمييان  ومييد لوفلييج وفضييلج، وكيياة  ومييد 
عيولى عنسي لج لميا مياف، وقيد فوى ل يج فيي مسيائ   يةنس إلج وي بسط إليج، وايو اليلي

(، وعييييافيخ إلنييييداد 13/177، ي هيييير: سيييي ر  لييييالن ال ييييبال  )275كث يييير ، عييييوفي سيييي ة 
 (.5/188وذيولج )
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ععملييييوة؟ قييييالوا: ن هيييير مييييا يقييييوا  ومييييد، ف كتبييييج، فييييد  ، فيييية برإ، فقيييياا: يييييا 
  .(1)مروذي،  ح  اؤال  كللم"

لللا، كميا اانيا لليى "الا فج  اانا لليج نتسج في هللا فب  :قاا الم ال وخي 
وإنما عليييوة  نتسيييلم للييي لم ليييتيمللم العواقيييو، فع يييوة البصيييائر ليييالا نتسيييج...

ناظر  إا المآا ال إلى الياا، و يد  اليتال  اإلميان  وميد دل ي  لليى قيو  دي يج، 
  نييج قيياا: )يبتلييى الرجيي  للييى -صييلى هللا لليييج وسييلم-فنييج صييا لييم ال بييي 

 .(3)، فسبياة مم  يدإ وبصرإ، وقواإ ونصرإ"(2)وسو دي ج(
 انقضاء الفتنة:
 فسي  ل ميان  ومييد  ة يهي  فيي ل تييج، وال يويرج ال للصييال  (4)لميا عيولى الواثييي

، فةكرن اإلمان  وميد، ودلياإ إليى (5)وال لن راا، ولما ماف الواثي، جا  المتوك 
؛ لبييد  ععتتييج، ولييم سييامرا ، و ميير لييج إلع ييا ، ولك ييج لييم ية ييل مييم ذلييك  ييي 

 يسكم الداف التي  نزلج إيااا، ل  اكترى داف ا مم مالج.
الا م م  فت ة القوا إلولي القرآة، واي التت ة التي عتر  ل ليا القيوا )لتهيي 

 إلالقرآة إلمولوق( فقد  نكراا اإلمان  ومد إلبد ، وسةلرض موقتج.

 
 (.153(، وي هر: مي ة افمان  ومد للمقدسي )11/253س ر  لالن ال بال  ) (1)
 سبي عوري ج. (2)
 (.446م اقو اإلمان  ومد اللم ال وخي ) (3)
ولييي افميير إلعلييد مييم ، 169عتيير، اييافوة لييم المعتصييم إلييا ، البنييدادي، ولييد سيي ة  لييو ج (4)

 ليج، استولى  ومد لم  لي داود للى الواثييي، ووملييج للييى التبييدد فييي المي يية، والييدلا  إلييى 
 (.10/306، ي هر س ر  لالن ال بال  )232 لم القرآة، عوفي س ة 

جعتيير لييم ميمييد، المتوكيي  للييى هللا المعتصييم الر يي د، لويييع لييج إلالوالفيية إلعييد مييوف   يييج، ولمييا  ( 5) 
استولم  ظلر الس ة، وعكلم للا في م لسج، وكتو إلى اآلفيياق لرفييع المي يية وإظليياف السيي ة 

(، وسيي ر  لييالن 1/290، ي هيير: وفييياف افعييياة )247وبسييط  اللييا ونصييرام، عييوفي سيي ة 
 (.12/30ال بال  )
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 املطلب األول: التعريف باللفظية

 تعريف اللفظيةاملسألة األوىل: 

ا ، واللفاااغ ل:اااة :  هيييي . ليتظ .ي ييلظتييي  اليييالن والتيييا  والهيييا (  صييي  )مصيييدف التعييي  ليتيييي
 .(1)صييا يدا للى طر  البي ، والنالو  ة يكوة مم التم

، فلو مصدف استع ر م ج لتي. البيي  (2)ولت. إلقوا وسم: عكلم إلج وعلت. إلج 
مييم التيييم فصييياف إلمع يييى الملتييوا، وم يييج اليييدنيا الفهييية إلمييم ف ليييا إليييى اآل ييير ، 

ڤ ڤ ڤ چ ، وم ييج قولييج ععييالى (3)والبييير يلتيي. البييي  يرمييي إلييج إلييى السيياو 

 ي: ميييا ييييتلت. إليييج اإلنسييياة وقيقييية [ 18ق: ]سيييوف   چڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ 
ا  و مركب اكاة  و وكم ا ملمال  كاة  و   .(4)موحول ا مترد 

مييييا يييييتكلم إلييييج اإلنسيييياة وقيقيييية   و فييييي وكمييييج ملمييييال  كيييياة  و اللفااااغ ااااارع ا: 
 .(5)مستعمال   و موحولا  متردا   و مركبا  

وق يي : اللتيي. اييو القييوا الييلي يلتيي. إلييج الالفيي.، وق يي : كيي  لتيي. وحييع لمع ييى، 
 .(6)كما  ة اللناف: عباف  لم افلتاا الموحولة للمعاني

 
 (.7/461(، ولساة العرب )5/259ي هر: مقاييس اللنة ) (1)
 (.601(، وموتاف الصيا  )2/249ي هر: المصبا  الم  ر ) (2)
(، وكبييييا  اصيييي الواف الت ييييوة 771ي هيييير: موسييييولة مصيييي لياف جييييامع العلييييون ) (3)

(2/1410.) 
 (. 367(، والتوقيب للى ملماف التعافيب )245ي هر: التعريتاف ) (4)
 (، التوقيب 244ل رجاني )ي هر: التعريتاف ل (5)

 (.2/1411(، كبا  اص الواف الت وة )367للى ملماف التعريب للم اوي )
 (.1/8ي هر: المزار في للون اللنة ) (6)
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 اد م لي التلت.، ف د   فيج كالن هللا ععالى، وكالن المالئكة، وال م.والمر 
اللتيي. اليقيقييي كزيييد، وحييرب، واليكمييي كالضييمائر، ونيواييا، الملميي : ايييو 
اليييلي ليييم يوحيييع لمع يييى، والموحيييو : إميييا متيييرد  و مركيييو، وايييو الموحيييو  

 لمع ى مم المعاني.
، ووجييود فييي فلكيي   ييي   فبييع وجييوداف: وجييود ل  ييي وللمييي ولتهييي وفسييمي

 افعياة وافذااة واللساة والب اة.
فييي  يير  ال ياوييية: " ة المواطييو ال يتلييم المعيياني المعبيير ل لييا إليياللت. قيياا 

إال  ة يعييييير  ل  ليييييا  و ميييييا ي اسيييييو ل  ليييييا، ويكيييييوة ل  لميييييا قيييييدف مبيييييترك، 
ومباللة في  ص  المع يى، كييب... وآدن  ليو الببير  وا ميا للميج هللا ععيالى 

افدلة السمعية واي افسما  كللا، وكلمج وللمج إلو اب الووي ما لم   صوا 
 .(1)يعلمج إلم رد العق "

والمقصييود إليياللت. فييي اييلا البيييٌ اييو قييوا ) ة اللتيي. إلييالقرآة مولييوق( واييي 
 مسةلة ظلرف إلعد فت ة القوا إلولي القرآة.

 لة الثانية: نشأة القول باللفظيةاملسأ

القيييوا ف مباويييٌ كالميييية فديئييية، م ليييا: لقيييو فت ييية القيييوا إلوليييي القيييرآة نبييية
إلاللتهية، ولم عهلر إال في خمم اإلمان  ومد واو اللي عصيدى لليا  وال  وبي م 

ثير فييج وا فيي  لتياا العبياد إليالقرآة فيال  كتر قائللا، قياا اليم جريير: "و ميا القي
لميييم فيييي قوليييج البيييتا ، إال وال ليييم عييياإلعي قتيييى ،نعلميييج ليييم صييييالي مضيييى

 
 (.1/160 ر  ال ياوية اللم  لي العز ) (1)
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ومييم يقييون لييدي ا مقييان افئميية افولييى  لييي  ،وفييي اعبالييج الر ييد واللييدى ،والن ييا 
 . (1)لبد هللا  ومد لم ميمد لم و ب "

ا (2)و وا مييم  ظليير اييلإ المسييةلة اييو وسيي م لييم للييي الكراليسييي ، وكيياة طالبيي 
ا يييرد فيييج للييى مييم خلييم  ة الييم الزب يير  ييافجي، و وفد ف  لييا للعلييم،  لييم كتاإليي 

 وادييييٌ عؤييييد البييييعة، فلميييا لليييم اإلميييان  وميييد ويييلف م يييج و مييير لل يييرإ، فقييياا 
الكراليسي: لتهيي إليالقرآة موليوق، يرييد ليللك موالتيج اإلميان  وميد، وقياا: إة 
القرآة كالن هللا ال ير موليوق ميم كي  ال لياف إال  ة لتهيي إليج موليوق، وميم 

وميد: لي  ايو الكيافر لم يق : لتهيي إليالقرآة موليوق، فليو كيافر، فقياا اإلميان  
قييياا اإلميييان  وميييد: ليييم و  ،و ي  يييي ا قاليييا ال لميييية إال ايييلا -قاعليييج هللا  -

 .(3)وس م الكراليسي: "قد  لم الا إلبرا المريسي"

اك  م ييج اإلمييان  ومييد  ووييلف ، وجماليية مييم (4)"اييلا الكراليسيييفقيياا: "إييياك ويإ ييي 
 .(5)السلم

 
 (392/ 2 ر   صوا التقاد  ا  الس ة وال مالة ) (1)
اإلمييان البييافعي، و وييد فوا  وسيي م لييم للييي الكراليسييي،  لييو للييي، فقيييج مييم  صييياب  (2)

القديم، واستمر لليج إلعد فجو  البافعي ل ج مع للمج لللك، لج ا يتال  ميع اإلميان 
 ومد في العقائد، والصواب  نج جلمي، وق  : إنج فجع لم ذلك، لج عصانيب كث ر  

اييي. 248فييي افصييوا والتييرو ، والكييراليس الثييياب النليهيية كيياة يبيعلييا، عييوفي سيي ة 
 (.8/611خ إلنداد )ي هر: عافي

 (.165/ 1الس ة لعبد هللا لم  ومد ) (3)
 (36فسالة في  ة القرآة ال ر مولوق ) :  (4)
م لم:  لو ثوف، واليسم ليم ميميد الزلترانيي، وال يرام. ي هير: السي ة لعبيدهللا ليم  وميد   (5)

(1/165.) 
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 والملتوا:واللد  ة يعلم  ة ا اك فرق ا ل م اللت. 
الملتييوا نتسيييج ايييو القيييرآة، وايييو ال يير مقيييدوف للعبيييد، وال فعييي  ليييج  -1

 فيج، فلو كالن هللا ال ر مولوق.

التلت. إلج وافدا  لج واو فع  العبيد، فيإطالق الوليي لليى اللتي.،  -2
قد يوام المع ى افوا، وإطالق نتيي الوليي لليى اللتي.، قيد ييوام 

 المع ى الثاني، واو   ة.
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 الثاني: مذاهب العلماء يف اللفظيةاملطلب 

وجيييرف  ،احييي رب ف ليييا  قيييوان لليييم لليييم وفضييي  ودييييم ولقييي اللتهيييية  مسيييةلة
 :وتيى قياا اليم قت بية ،إلسببلا مواصماف وملاجراف ل م  ا  اليديٌ والسي ة

 .(1)اللت.إال في مسةلة لم لمم  قوا يوتلتوا في  ي إة  ا  الّس ة لم 

 وقد تعددا مذاهب العلماء في اللفظية إلى ثلثة مذاهب: 

إليى وقيد نسيو ايلا القيوا ، (2)من قال: لفظي بالقرآن مخلوق   :المذهب األول
ونعيييم لييم  ،ال يير واوييد مييم المعييروف م إلالسيي ة واليييديٌ: كاليسيي م الكراليسييي

ومييييم  ،(3)، وداود الهييييااري واليييييافئ المياسييييبي ،والبييييوي ي ،وميييياد الوزالييييي
 وسيةعي لياة ذلك.(4)وقد عبر  م ج البوافي  ىإل نسبج ال ا  مم

واؤال  ام المسم وة إلاللتهية، واي فرقية نبيةف قبي  اف يالر ، وليدام اإلميان 
"افترقا ال لمية للى ثالئ فرق: فرقية قيالوا: القيرآة  ومد مم ال لمية فقاا:  

إلييالقرآة مولييوق، مولييوق، وفرقيية قييالوا: كييالن هللا وعسييكا، وفرقيية قييالوا: لته ييا 
 برييي  ف  [،6التوبيية: ]سييوف   چائ ەئ ەئ  وئ وئ چ فييي كتاإلييج:  قيياا هللا

 
 (. 333/ 12م مو  التتاوى ) (1)
عسييترف ال لمييية القييائلوة إلوليييي القييرآة، إلقييوا:  لتاظ يييا إلييالقرآة مولوقيية، وميييرادام:  ة  (2)

كيييالن هللا موليييوق، و ييياللتلم الكالليييية فيييي إلعيييض قيييوللم:  لتاظ يييا إليييالقرآة مولوقييية، 
وايييو افلتييياا المؤلتييية ميييم ، وميييرادام:  ة القيييرآة العربيييي اليييلي نيييزا إليييج جبريييي 

مولوق، و ة هللا ععالى لم يتكلم إلاليرو ، إنما كالميج اليرو  كافلم والبا  والتا  
 مع ى م رد لم افلتاا والا قديم ال ر مولوق.

(، وجميييع اليييم  ليييي وييياعم  سيييما  ميييم  طليييي لليييى 206/ 12ي هييير: م ميييو  التتييياوى ) (3)
ا كث ر ا، و فرد لللك إلاإل ا في كتاإلج: الرد للى ال لمية.  اللت.،  نلم جلمية، فبلنوا لدد 

 ياة ذلك.سيةعي ل (4)
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ميم  ملسو هيلع هللا ىلصوسمعج  صياب ال بيي، مم جبري  ملسو هيلع هللا ىلصسمعج مم هللا، وسمعج ال بي
 .(1)فالقرآة كالن هللا ال ر مولوق" ملسو هيلع هللا ىلصال بي

طائتية ميم  وإليج ذايو  لفظي بالقرآن غير مخلوق، من قال::  المذهب الثاني
وميمييد لييم داود سييع د اف ييج،  وويياعم الييراخي، و ليي و لييميي لم:  ايي  اليييديٌ، 
إسيييمال    وو لييي ،نصييير السييي زي  وو لييي ،لبيييد هللا ليييم م يييدإ و ليييوالمصيصيييي، 

افلتيياا المؤلتيية مييم  قاصييديم ، وال ييرام؛(2)العييال  اللمييداني  وو ليي ،افنصييافي 
ميم فب العيالم م ال ير  اليرو ، والتيي ايي القيرآة اليلي نيزا إليج جبريي  

والقييييرا   اييييي  ،ة الييييتالو  اييييي المتلييييو، ال صييييوف العبييييد؛ فنلييييم ف وا  مولوقيييية
وال المقييرو  في علونلييا  يي ئا   ،المقييرو ، فييال يترقييوة ليي م صييوف القييافئ إلييالقرآة

: ف وا عضييمم قييوا ال لمييية والكاللييية وذلييك لمييا ،واوييدا  وكالامييا ال يير مولييوق 
 :،  طلقيييوا القيييوا إلضيييد مقيييالتلم، فقيييالوامع يييى إلييياطال   )لتهيييي إليييالقرآة موليييوق(

 إد يياا فعيي  العبييد فيييج،  ، وكيياة فييي قييوللم إيلييان لتاظ ييا إلييالقرآة ال يير مولوقيية
عبعيييتلم طائتييية لليييى مقيييالتلم و د ليييوا فيييي إطالقليييا صيييوف العبيييد إليييالقرآة وقيييد 
 و يقيم  ،ؤال  مم قد يد   صوف العبد  و فعلج فيي ذليكوفي  عبا  ا،  وفعلج

 .(3)فيج

القولين السابقين: اللفغ بالقرآن مخلاوق، المذهب الثالث: المنع من إطلق  
القرآة كالن هللا ووويج وع زيلج، إلةلتاظج ومعانيج، ليس او  و ة  وغير مخلوق،

كالمج إلةلتاظج دوة معانيج، وال إلمعانيج دوة  لتاظيج، و فعياا العبياد و صيواعلم 

 
 (.263/ 1(، دف  ععافض العق  وال ق  )35فسالة في  ة القرآة ال ر مولوق ) :  (1)
 (.208 -207/ 12م مو  التتاوى ) (2)
 (.262/ 1ي هر: ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (3)
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، والكييالن كييالن البييافي  ئ،مولوقيية، والعبييد يقيير  القييرآة، فالصييوف صييوف القيياف 
، (1) عباللميياكاإلمييان  ومييد والبوييافي و - ايي  السيي ة واالعبييا   وإليييج ذاييو  ئميية

ويقوليييوة: القيييرآة كيييالن هللا ال ييير موليييوق، كيتميييا يصييير  إلقيييرا   القيييافئ ليييج، 
ا فيي المصياوم، ال ير  وبلتهج، وميتوظا في الصدوف، متليو ا إلافلسيم، مكتوبي 

 
(،  يير   صيييوا التقيياد  اييي  السيي ة وال مالييية 95ي هيير:  ييير  السيي ة للبربليييافي ) :  (1)

اا  ئمية السيلم فيي ايلإ المسيةلة، االنتصياف فيي اليرد ( وقد ساق  قيو 2/385-398)
(، جز  فيج ذكر التقاد السلم في اليرو  570/  2للى المعتزلة القدفية اف راف )

  (.25وافصواف ) : 
 فاد اف ييالر  موافقيية  ايي  السيي ة فييي اإلنكيياف للييى مييم قيياا: لتهييي إلييالقرآة مولييوق، ومييم 

سييلم إليياللت.: ال بييل وال يير ، ال الييتالو ، قيياا: ال يير مولييوق، ولكيي لم قييالوا إة قصييد ال
. القيرآة إليى إحافتج ع وخ ال المع ى  والا  طروتلا،  إذا(  إلاللقمة  لتها: )قولك  وم ج

ري، والييم البيياقالني، والقاحييي  لييي يعلييى، وإنمييا قييالوا لييللك ليسييلم عوايلا عتسيي ر اف يي
وق، ويقصيد للم ملابلم في القرآة؛ وام لليلا موافقيوة لميم يقيوا لتهيي إليالقرآة مولي

 إلج التالو . 
وال  يييك فيييي إل يييالة قيييوللم، فيييإة  وميييد وال يييرإ ليييم ي كيييروا إطيييالق اللتييي. فة المقصيييود إليييج 
ال يير ، وإنمييا فة اللتيي. يقصييد إلييج الييتالو  والقييرا  ، والمسييلموة يقولييوة علييوف القييرآة 
وقر عج، و ا  الس ة فب يوا لي م اللتي. واليتالو  فقيالوا: ميم قياا لتهيي إليالقرآة وعالوعيي 
 ة قرا عييي مولوقيية فليييو جلمييي، ومييم قييياا: إنييج ال يير موليييوق فلييو مبتييد . ي هييير: 

 (.12/362م مو  التتاوى )
 سيالمة، لق دعيج إليى االنتسياب صياف  يةنج، إليج هللا وففع التت ة، في  ومد اإلمان ثبا  *لما

 .إليج التقاداا ع سو طائتة وك  لدلة، ل لا والي د
 المييلاو  صييياب ل ييج ونقيي   ومييد، اإلمييان إلييى انتسييبوا والثيياني افوا المييلاو و صييياب

: قاا  نج الثاني الملاو  صياب ل ج ونق  ،(مولوق  إلالقرآة لتهي: )قاا   نج  افوا
 ميا لليى مقيالتلم إنكياف في  الصريية  نصوصج  وعةولوا  ،(مولوق   ال ر  إلالقرآة  لتهي)

 الملاب م. إلى انتساإلج يكلب  ومد اإلمان لم المتواعر  اوا ام، وال ق  يوافي
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موليييوق، وميييم قييياا إلوليييي اللتييي. إليييالقرآة يرييييد إليييج القيييرآة، فليييو قيييد قييياا إلوليييي 
 .(1)القرآة

إليالقرآة فيال  ثير فييج نعلميج   ما القوا في  لتاا العباد قاا الم جرير ال بري: "
 ،إال ليم ميم فيي قوليج البيتا والن يا ، وال لم عياإلعي قتيا ،لم صيالي مضى

ومييم يقييون لييدي ا مقييان افئميية افولييى:  لييي لبييد هللا  ىوفييي اعبالييج الر ييد واللييد 
قاا:  وقاا: مم ،اللتهية جلميةونق  ل ج  نج قاا: - ومد لم ميمد لم و ب 

وال ...فليو مبتيد  ،ومم قاا: ال ر مولوق  ،فلو جلمي ،لتهي إلالقرآة مولوق 
قوا ل دنا في ذلك ي وخ  ة نقوا ال ر قولج إذ لم يكيم ل يا إميان نيةعم إليج سيواإ 

 .(2)وفيج الكتاية والمق ع واو اإلمان المتبع"
السييلم وافئمييية متتقييي م واييلا ايييو اليييي اليييلي دا للييييج الكتيياب والسييي ة، فيييإة 

 ىإليييي ،هلالج لج لييييم هللا  ة القييييرآة كيييالن هللا ال يييير موليييوق، للنييييج جبريييي لليييى 
الوليييي، والكيييالن إذا للنيييج المبليييم ليييم قائليييج ليييم  ىإلييي ملسو هيلع هللا ىلصوبلنيييج ميميييد ، ملسو هيلع هللا ىلصميميييد 

يورج لم كونج كالن المبلم ل ج، ل  او كيالن لميم قاليج مبتيدئا ، ال كيالن ميم 
 . (3)للنج ل ج مؤديا  

وبلييم  (4)إذا قيياا نإنمييا افلميياا إلال ييياف، وإنمييا لكيي  امييرئ مييا نييوى  ملسو هيلع هللا ىلصفييال بي
معلييون  نييا إذا كيياة مييم ال ،اييلا اليييديٌ ل ييج واوييد إلعييد واوييد وتييى وصيي  إل  ييا

 
 (57التقاد  ئمة اليديٌ ) :  (1)
 (.392/ 2 ر   صوا التقاد  ا  الس ة وال مالة ) (2)
 (.257/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (3)
 ليد  كياة كييب إلياب ، اليووي ليد ( )1: )ليرقم( 6/    1" )صييييج"  فيي  البوافي    رجج  (4)

" صيييج" في ومسلم( 54: )لرقم( 20/  1) ،( اللت. لللا( ) هللا فسوا  إلى  الووي
ل ى قولييج إليياب ، اإلميياف  كتيياب( ) 1907: )لييرقم( 48/  6) ج   هللا   صييي لييييظ ل مي  لي سييي  إنمييا وي

== 



 

 اللفظية نشأتها ومذاهب العلماء فيها

2060 

م إلييج للتهييج لييالييلي عك ملسو هيلع هللا ىلصإنمييا سييمع ا كييالن فسييوا هللا ،سييمع اإ مييم الميييدئ إلييج
إلتعلييج وصييوعج، ونتييس الصييوف الييلي ومع يياإ، وإنمييا سييمع اإ مييم المبلييم ل ييج 

لييم نسييمعج، وإنمييا سييمع ا صييوف الميييدئ ل ييج، والكييالن كييالن  م إلييج ال بيييكلييع
 ، ال كالن الميدئ.فسوا هللا

، كيياة متتريييا ، وكييللك ميييم ملسو هيلع هللا ىلصفمييم قيياا: إة اييلا الكييالن ليييس كيييالن فسييوا هللا
قيياا: إة اييلا لييم يييتكلم إلييج فسييوا هللا صييلى هللا لليييج وسييلم، وإنمييا  ودثييج فييي 

لييم يييتكلم للتهييج ووروفييج، ليي  كيياة سيياكتا   و ليياجزا  لييم الييتكلم  جال ييرإ،  و إنيي
نتييس  للييا لمييا فييي لييللك، فعلييم ال ييرإ مييا فييي نتسييج، فيي هم اييلإ افلتيياا ليعبيير

و نيو ايلا الكيالن ي فميم قياا ايلا كياة متترييا ، وميم قياا: إة ايلا  ،  (1)ال بي
 ، كاة متتريا .ملسو هيلع هللا ىلصالصوف المسمو  صوف ال بي

فإذا كاة الا معقوال  في كالن المولوق، فكالن الوالي  ولى إلإثباف ما يستيقج 
العبيياد  مييم صييتاف الكميياا، وع زيييج هللا  ة عكييوة صييتاعج و فعالييج اييي صييتاف 

 . (2)و فعاللم،  و مث  صتاف العباد و فعاللم
السييلم  ة اييلا القييرآة الم ييزا المسييمو  مييم القييافئ م كييالن هللا، وقييد للييم  ئميية 
 چې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ چ   :كما قاا ععالى

ج وال مع ياإ، ولكييم للنيج لييم ، ليييس ايو كالمييا  لن يرإ، ال لتهيي[6التوبية: ]سيوف  
 .لم جبري  ملسو هيلع هللا ىلص بري ، وبلنج ميمد فسوا هللاجهللا 

 

== 

لماا   ..(ل يوإ( ) إلال ية افظ
 وفي الا فد للى اف الر  والقائل م إلالكالن ال تسي م لز وج . (1)
 (.257/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (2)
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 .(1): "وتى  للم كالن فبي"ملسو هيلع هللا ىلصوقاا فسوا هللا
 ،وقد للم المسلموة الترق ل م  ة يسمع كالن المتكلم م ج  و مم المبلم ل يج 

م ييج وبيي م مييم سييمعج مييم  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كيياة التييرق ثالتييا  ليي م مييم سييمع كييالن ال بييي
الصيياوو المبلييم ل ييج، فييالترق ا ييا  ولييى، فة  فعيياا المولييوق وصييتاعج   ييبج 

 .(2)إلةفعاا المولوق وصتاعج مم  فعالج وصتاعج إلةفعاا هللا وصتاعج

المدثر: ]سوف   چڦ ڦ ڄ    ڄ ڄ         چ  لم القرآة وقد عولد هللا ععالى مم قاا
 يد اليلي لوا الببر فقد كتير: وقياا إلقيوا الو ، فمم قاا: إة الا القرآة ق  [25

 .(3)فقد قاا لبعض قولج  ولدإ هللا سقر، ومم قاا: إة   ئا  م ج قوا الببر

 چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ    ۆ ۆ ۈچ   :وقاا هللا لز وجي 

ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ   ٺ ٿ چ وقيييياا ععييييالى: ،  [204افلييييرا : ]سييييوف  

 ملسو هيلع هللا ىلصوال يييا  إنميييا سيييمعوا قيييرا   ال بيييي ، [106اإلسيييرا : ]سيييوف   چٿ ٿ 
 ولتهج، فلتهج إلالقرآة او القرآة.

 
 فيييي إلييياب ، السييي ة كتييياب( ) 4734: )ليييرقم( 376/  4" )سييي  ج" فيييي داود  ليييو   رجيييج (1)

  ليواب( )2925: )لرقم( 45/  5" )جامعج"  في  والترملي  ،.(موتصرا  إلمثلج( )القرآة
 واليم ،(موتصيرا إلمثليج( ) إلياب ، وسيلم للييج هللا صلى  هللا  فسوا  لم  لقرآةا  فضائ 
  نكييييرف فيمييييا إلييياب ، السيييي ة  ليييواب( ) 201: )لييييرقم( 138/  1" )سييي  ج" فييييي ماجيييج

 . وقييييياا الترميييييلي: وسيييييم صيييييييا، وقييييياا اليييييياكم.( موتصيييييرا إلمثليييييج( ) ال لميييييية

 يورجاإ.: صييا للى  رط البيو م ولم (4243: )لرقم( 2/612)
 (.259/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (2)
 (.258/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (3)
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   ّ ال يييي : ]سيييوف   چڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ : وقييياا 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ چ : ععييييالىوقييياا  [، 98

ھ ھ  ھ ھ ے ے چ وقيييياا:  [ 75البقيييير : ]سييييوف   چۈئ 

ڇ ڇ چ ، وقياا: [45اإلسيرا : ]سوف    چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ 

 [.92ال م : ]سوف   چ  ڇ

ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ چ فقيالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصال م اليليم سيمعوا قيرا   ال بيي  هلالج لجومد  هللا

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ چ وقاا ععالى:  [، 2  –  1ال م: ]سوف    چٺ ٺ      ٺ  

 .[29افوقا : ]سوف   چپ پ پ 

ېئ  ىئ ىئ ىئ چ  :هلالج لجللقيييرآة قرآنيييا فقييياا قيييرا   جبريييي وسيييمى هللا ععيييالى  

 – 16القيامة: ]سوف    چی    ی ی ی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب خب    
 [.20المزم : سوف  ] چ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄچ وقاا ععالى:   [،18

و جميع المسييلموة للييى  ة ميم قيير  فاعييية الكتياب فييي صييال   نيج قييافئ كتيياب  
القيرآة ليم يي يٌ، فيدا لليى  نيج لييس هللا ععالى، و ة ميم وليم  ال ييتكلم فقير  

 .(1)إلعباف 

إة صييالع ا اييلإ ال يصييلا ) :فييي وييديٌ معاوييية لييم اليكييم ملسو هيلع هللا ىلصقيياا ال بيييو 
ميييم كيييالن اآلدم ييي م، وإنميييا ايييي القيييرآة والتسيييبيا، التلل ييي  وعيييالو   ي ف ليييا  ييي
فة بر  ة عالو  القرآة اي القرآة، فعلم لللك  ة التالو  اي المتلو،  (2)القرآة(

 
 (.354ي هر: جال  الع   م في مياكمة افومديم ) :  (1)
 ومواحيييييع المسييييياجد كتييييياب( ) 537: )ليييييرقم( 70/  2" )صييييييييج" فيييييي مسيييييلم   رجيييييج(2)

== 
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المؤم  م إلالقرا   في الصال  ونليا لم الكالن، فلو  ا مر   ملسو هيلع هللا ىلصوهللا ععالى وفسولج
 في الصال . ين هللا ععالى لك ا مرعكب م لل لكانا قرا ع ا كالم ا ال كال

، ئ ولكيم الصيوف صيوف القياف  ،ئ إذا قر  اإلنساة كالن هللا فالكالن كيالن البياف ف
يع ييييي: وركيييية لسييييانج وصييييوعج الييييلي يسييييمع وي  ييييي إلييييج  ييييي  مولييييوق،  مييييا 
المصييوف إلييج المقييرو  المسييمو  م ييج فلييو كييالن هللا جيي  ولييال، وللييلا جييا  فييي 

، وقيياا: )خي ييوا (1)آة( نييج قيياا: )ليييس م ييا مييم لييم يييتنم إلييالقر  ملسو هيلع هللا ىلصوييديٌ الرسييوا
مصيوف إليج ايو القيرآة المتليو ، ف عي  الصيوف للقيافئ، وال(2)القرآة إلةصيواعكم(

 واو كالن هللا.
 ليو  ف ليا صي مكيللك و كتاإليا ،  الإ المسيةلةص م  لو  ومد لم قت بة في قد  و 

  .(3) لو إلكر الوالا في كتاب الس ةإلكر المروذي فسالة نقللا ل ج 
  

 

== 

 .(م وال ل يوإ( ) إإلاوتج مم كاة ما ونسخ الصال  ف ي الكالن عيريم إلاب الصال ،
 إلييياب ، التوو يييد كتييياب( ) 7527: )ليييرقم( 154/  9" )صييييييج" فيييي البويييافي    رجيييج (1)

 .(اللت. لللا( ) إلج اجلروا  و قولكم و سروا ععالى هللا قوا
 ، القييرآة فضييائ  كتيياب( ) 3543: )لييرقم( 2193/  4"  )سيي  ج" فييي داود   رجييج  لييو (2)

 كتيياب( ) 3544: )لييرقم( 2194/  4) ،.( موتصييرا للتهييج( ) إلييالقرآة التن ييي إليياب
" الم تبييى" فييي وال سييائي.( موتصييرا إلمع يياإ( ) إلييالقرآة التن ييي إليياب ، القييرآة فضييائ 

(  إلالصييوف القييرآة عييزي م إليياب ، االفتتييا  كتيياب( ) 1/  1014: )لييرقم( 221/  1)
 كتييياب( ) 2465: )ليييرقم( 53/  2"  )سييي  ج" فيييي ماجيييج واليييم  ،.(موتصيييرا للتهيييج)

 للتهيج( ) عيرع ال القيرآة وفعي  وجي  ليز هللا قياا المصيلي قيرا   كييب إلياب ، الصيال 
 . وقاا الترملي: وسم صييا.(موتصرا

 (.261/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (3)
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 الرد على أصحاب المذهب األول القائلين: )لفظي بالقرآن مخلوق(:
: إة هللا لم يتكلم فيي اليقيقية لي   ليي القائل مال لمية الا القوا مباإلج لقوا 

،  و مييم المعلييون  ة القائيي  إذا قيياا: اييلا القييرآة مولييوق ف ،(1)كالمييا  فييي ال ييرإ
كيياة متلييون كالمييج  ة هللا لييم يييتكلم للييلا القييرآة، و نييج  لتهييي إلييالقرآة مولييوق،

وإذا فسيير مييرادإ إلييةني  فدف  ة وركيياف ، ليييس اييو كالمييج، ليي   لقييج فييي ال ييرإ
لييس ايو  -وإة كياة صييييا  -ىالعبد وصوعج والمداد مولوق، كاة الا المع ي

م متلون كالمج، وال مع ى قولج، فإة المسلم م إذا قالوا: الا القيرآة كيالن هللا لي
يريدوا لللك  ة  صواف القافئ م ووركاعلم قائمة للاف هللا، كما  نلم إذا قالوا: 

لم يريدوا ليللك:  ة وركياف المييدئ وصيوعج   ملسو هيلع هللا ىلصالا اليديٌ وديٌ فسوا هللا
 ال كي   يي  ميا   وكيللك، إذا قيالوا فيي إنبياد لب يد:  ،ملسو هيلع هللا ىلصقاما للاف فسيوا هللا

  ط  ال هللا إلا

رييدوا ليللك  ة صيوف الم بيد ايو صيوف لب يد، الا  عر لب د وكالن لب د، لم ي
ل   فادوا  ة الا القوا المؤلم، لتهج ومع اإ، واو لب د، وايلا م بيد ليج، فميم 
قيياا: إة اييلا القييرآة مولييوق، كيياة إلم زليية مييم قيياا: إة اييلا الكييالن ليييس اييو 

وبم زلية ميم قياا ليم الييديٌ المسيمو  ميم المييدئ: إة ايلا لييس ، كيالن هللا
ليم ييتكلم لليلا الييديٌ، وبم زلية ميم قياا: إة   ملسو هيلع هللا ىلص، وإة ال بييملسو هيلع هللا ىلصكالن فسيوا هللا

ايييلا البيييعر لييييس ايييو  يييعر لب يييد، وليييم ييييتكلم إليييج لب يييد، ومعليييون  ة ايييلا كليييج 
 .(2)إلاط 

 
مم ال لميية ميم  طليي  ة هللا عكليم وقيقية، إال  نيج قياا: لتهيي إليالقرآة موليوق، ولليى   (1)

 الا فال زا  ل  لم لتهي.
 (.260/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (2)
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: اييلا القييرآة الم ييزا المسييمو  اييو عييالو  القييرآة وقرا عييج، وعييالو  القييرآة قييوللمو 
آة الملتيييوا القيير و مولوقيية، وييييد لوة فييي ذليييك نتييس الكييالن المسيييمو ، وقرا عييج 

 المتلو المسمو .
فيي إنكياف ايلا اإلميان  وميد وال يرإ ميم  ئمية السي ة  فقد عيواعرف ال صيو  ليم

افترقيييا ال لميييية ثيييالئ فيييرق: "، وقيييالوا: (2)"اللتهيييية جلميييية"، وقيييالوا: (1)القيييوا
فرقييية قاليييا: القيييرآة موليييوق، وفرقييية قاليييا: نقيييم فيييال نقيييوا موليييوق وال ال ييير 

 . (3)"القرآة واللت. إلالقرآة مولوق مولوق، وفرقة قالا: عالو  

 ،" الا ي انو   ولما سئ  اإلمان  ومد لمم قاا: لتهي إلالقرآة مولوق قاا:
: واو قوا المبتد ، والا كالن ال لمية ليس القرآة إلمولوق، قالا لائبة

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ  ملسو هيلع هللا ىلصعال فسوا هللا  
:  ملسو هيلع هللا ىلص  ّ    فسوا  فقاا:  فقالا     [7آا لمراة:  ]سوف     َّ ميني زي  ري

يمي   في ييظت مظ   إذا" يمي   فإنلم   فاولفوام؛  م ج  عباإلج  ما  يتبعوة   الل    ليز    ّ     لي يى  الل 
إلمولوق و "  ويجي    ليس  وقاا" القرآة  "اإلمان  ومد   ،  هللا:  مم  قاا  ي    هلالج لج مم 

يصلى  لتج   وال  لليج،  يصلى  ال  كافر  خنديي  فلو  كالمج  للمج  و  مولوق 
ك  مم يقصد إلى القرآة للت.  و ال ر ذلك  " وقاا: "د وي ع  مالج كماا المرع

إلج مولوق فلو جلمي  خض حض جض مص ُّٱ  :هلالج لجقاا هللا  "، وقاا: "يريد 
 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض

 
 (.398 -2/385ي هر:  ر   صوا التقاد  ا  الس ة وال مالة ) (1)
 (.165/ 1الس ة لعبد هللا لم  ومد ) (2)
 (.260/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (3)
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وقاا    (1) : نوتى  للم كالن فبي ملسو هيلع هللا ىلصقاا ال بيو     [6التوبة:  ]سوف       َّ حك
 .(2) ": نإة الإ الصال  ال يصلا ف لا  ي  مم كالن ال ا  ملسو هيلع هللا ىلصال بي 

 الرد على أصحاب المذهب الثاني القائلين: )لفظي قرآن غير مخلوق(:
الل ا طائتية قوا: )لتهي إلالقرآة مولوق(،  ا  الس ة  إلعض  لما انتبر لم  

ليييد  اإلميييان  وميييد ايييؤال ، و مييير وقيييد ، (إليييالقرآة ال ييير موليييوق  يلتهييي)فقاليييا: 
مييم قيياا لتهييي إلييالقرآة مولييوق فلييو جلمييي، ومييم قيياا إنييج "قيياا: و  ،لل ييرام

 .(3)" ر مولوق فلو مبتد ال
القيرآة  ة  (،إلالقرآة ال ر مولوق  يلته) ا  اليديٌ: مراد مم قاا مم  كاة  و 

جيييا  ميييم إلعيييدام  قيييوان  صيييوف العبيييد، مالمسيييمو  ال ييير موليييوق، ولييييس ميييرادا
وافقييوام فييي إطييالق اللتيي.، و د لييوا فييي ذلييك فعيي  العبييد ووركتييج وصييوعج،  و 

 فعاا العبياد  صيواعلم مولوقية، فدا   :فقااإلعض افئمة،  فرد لل لمفيج،    واقتو 
وميمد لم نصير الميروخي وال راميا ميم  اي  العليم  ،للؤال ، كما فع  البوافي 

إلسبو كثر  الووض في ذليك  لتياا مبيتركة، و ايوا  لل تيو ،   ، ووص والس ة
 .(4)فرقة وفت ةو 

ي اإلثبياف جميع لي م ويي وكاة في قوللم )لتهي إلالقرآة ال ر مولوق( اللو  في
اللتيي. الييلي اييو كييالن هللا المؤلييم مييم اليييرو   وباطيي ، وإنمييا كيياة قصييدام:

  ئميية السييلمم ييع ، وقييد إلييالقرآة مولييوق( لتهيييالييرد للييى القييائل م: )و العربييية، 
 

 سبي عوري ج. (1)
 (.164- 1/163ي هر: الس ة لعبد هللا لم  ومد ) (2)
 (.261/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (3)
 (.262/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (4)
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فنيييج لتييي. مبتيييد ، ليييم ييييتكلم فييييج  إليييالقرآة ال ييير موليييوق( لتهييييايييلا اللتييي.: )
إلعيد ميم لما ي ر مم الوقو  في الميلوف، كما جير إلعيض ميم جيا  و   السلم،

 عبيييا  ايييلإ المقالييية، فمييي لم ميييم عوقيييم: اييي  ييييد   فيييي اللتييي. صيييوف العبيييد 
 ييوام ولميا ،ووركتج؟  ن ال؟ وع ر  آ روة فيةد لوا فعي  العبيد ووركتيج وصيوعج

 .ذلك في وصوعج القافى  فع  كإد اا الباطلة، المعاني مم

 سبب الخلف:
المتعيوا وايو: المقيرو  اال تراك وإلجماا فيي "اللتي.  و اليتالو " إذ قيد ييراد إليج 

   و المتلو، وقد يراد إلج المصدف، واو: صوف القافئ وفعلج.

 ،فمييم قيياا مييم  ايي  السيي ة: اللتيي. ليييس اييو الملتييوا، والقييوا ليييس اييو المقييوا
 ة اليركة ليسيا ايي الكيالن  :كالمج ىو فاد إلاللت. والقوا المصدف، كاة مع 

الن هللا، وال  صيواف العبياد المسمو ،  فادوا ليللك  ة  فعياا العبياد لييس ايي كي
 اي صوف هللا، والا صييا. 

وميييم قييياا اللتييي. ايييو الملتيييوا، والقيييوا ايييو نتسيييج المقيييوا و فاد إلييياللت. والقيييوا 
مسمى المصدف، صاف وقيقية ميرادإ  ة اللتي. والقيوا الميراد إليج الكيالن المقيوا 

 .(1)والا صييا، الملتوا المتلو
اليتالو ، مولوقية  و لتهيي إليالقرآة،  و   فمم قاا: اللت. إليالقرآة،  و القيرا  ،  و

عالوعيييي د ييي  فيييي كالميييج نتيييس الكيييالن المقيييرو  المتليييو، وذليييك ايييو كيييالن هللا 

 
 (.264/ 1دف  ععافض العق  وال ق  ) (1)
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وإة  فاد لللك م يرد فعليج وصيوعج كياة المع يي صييييا ، لكيم إطيالق ،  ععالى
 . (1)اللت. يت اوا الا وال رإ

ولييوق يريييد إلييج القييرآة فلييو جلمييي موللييلا قيياا  ومييد: مييم قيياا لتهييي إلييالقرآة 
وميم قياا: لتهيي إليالقرآة ال ير موليوق، ،  وتراخا  لما إذا  فاد إلج فعليج وصيوعجا

 و عالوعي د   في ذلك المصدف اللي او للمج، و فعاا العباد مولوقة، ولو 
قاا:  فدف إلج  ة القرآة المتلو ال ر مولوق، ال نتس وركاعي ق ي  ليج: لتهيك 

وإيليان، وإة كياة مقصيودك صييييا  كميا يقياا ليألوا الا لدلية، وفييج إجمياا 
إذا قاا:  فدف  ة فعليي موليوق: لتهيك  يضيا  لدلية، وفييج إجمياا وإيليان وإة 

فلللا م ع  ئمة الس ة الكباف إطالق الا وايلا، وكياة ؛  كاة مقصودك صيييا  
 ييٌ وايلا وسي ا  لي م ال يرف م، وكياة  وميد وال يرإ ميم افئمية يقوليوة: القيرآة 

  .(2)ن هللا ال ر مولوق عصر  كال
يم عيييوة ميييم إطيييالق افلتييياا المبتدلييية  كيييانوا افئمييية الكبييياف قييياا اليييم عيميييية:

ع ميا عوقعيج ميم اال يتباإ ميالم ملة المبتبلة، لما فيج مم لبس اليي إلالباط  
واال تال  والتت ة، إلوال  افلتاا المةثوف  وافلتياا التيي ل  يا معان ليا، فيإة 

فإذا ...افلتية، وميا كياة معروفيا وصيلا إليج المعرفية ما كاة مةثوفا  وصلا لج
ليم يكييم اللتي. م قييوال  وال مع ياإ معقييوال  ظلير ال تييا  وافايوا ، وللييلا ع يد قومييا  
كث ريم ييبوة قوما  ويبنضوة قوما  فج   اوا  ال يعرفيوة مع اايا وال دل لليا، 

صييييا  ل  يوالوة للى إطالقليا  و يعيادوة، ميم ال ير  ة عكيوة م قولية نقيال 
ليييم ال بييييملسو هيلع هللا ىلص وسيييلم افمييية، وميييم ال ييير  ة يكونيييوا ايييم يعقليييوة مع اايييا، وال 

وسييييبو اييييلا إطييييالق  قييييواا ليسييييا م صوصيييية، ؛ يعرفييييوة الخملييييا ومقتضييييااا
 

 (.264/ 1 هر: دف  ععافض العق  وال ق  )ي (1)
 (.266/ 1ي هر: دف  ععافض العق  وال ق  ) (2)
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وقييد ثبييا فييي الصييييا ، وجعللييا مييلااو يييدلى إل لييا، ويييوالي ويعييادى لل لييا
 ن ة ال بيملسو هيلع هللا ىلص كاة يقيوا فيي   بتيج إة  صيدق الكيالن كيالن هللا، و  ير الليدي

 .(1)ادي ميمدملسو هيلع هللا ىلص، و ر افموف ميدثاعلا، وك  لدلة حاللة 
  

 
/  3" )صييييييج" فيييي مسيييلم والييييديٌ   رجيييج (.272/ 1دف  ععيييافض العقييي  وال قييي  ) (1)

 ..(ل يوإ( ) والو بة الصال  عوفيب إلاب ، ال معة كتاب( ) 867: )لرقم( 11
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البخاري اإلمام حمنة املطلب الثالث:   

   التعريف باإلمام البخاري:

 لييو لبييدهللا، ميمييد لييم إسييمال   لييم إلييراهيم لييم المن يير  لييم  ه:نشااأتاساامه و 
 سيييلم جيييدإ المن ييير  لليييى ييييد واليييي -وايييي لتهيييج إلوافيييية مع اايييا اليييزاف -لردخبيييج

إ إسييمال   مييم إلوييافي يميياة ال عتييي؛ لييلا نسييو إليي لم، نسييبة وال ، كيياة والييد 
، وعيوفي واليدإ وايو ه194وليد فيي إلويافى فيي  رسياة، سي ة  كباف الميدث م،

قيير  الكتييو و ،  صيين ر؛ ف بيية فييي و يير  مييج، ووتيي. اليييديٌ فييي سييم العا يير 
 المبلوف  واو الم سا لبر  س ة.

رجيع   يوإ و ميج، ولبيٌ فيي ف، للييج  و  ييجفو  إلى مكة مع  ميج    :طلبه للعلم
مكة ي لو الييديٌ، ثيم خاف  رسياة ومصير والعيراق والبيان، وسيمع ميم نييو 

قياا و ، اف في ك  مر  ي تمع إلاإلمان  وميد ، ود   إلنداد ثماة مر (1) لم  يخ
  .ما   رجا  رساة مثلج ل ج اإلمان  ومد:

ٌ   اييي  وف   السييي ة  اييي  إميييان وكييياة سيييمع  و بييي ، اليييم  وميييد  إلعيييد  الييييدي
سيييبعوة  ليييم فجييي ، وكييياة ييضييير م لسيييج  كثييير ميييم لبيييريم  جالصيييييا م ييي

 . لم
و وتي.  ملسو هيلع هللا ىلصم  زيمة: ما ف يا عييا  دييم السيما   لليم إلييديٌ فسيوا هللالقاا ا

الييدافمي: ف يييا العلمييا  فمييا ف يييا  وقيياا لبييدهللا ،لييج مييم ميمييد لييم إسييمال  
 .ف لم  جمع مم البوافي 

 
م لم: ميمد افنصافي، وآدن لم  لي إيا ، وسيليماة ليم ويرب، ، ولبيدهللا ليم ومياد،   (1)

 وال رام.
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 .(1)اي256 عوفي س ة وفاته:

 :محنة البخاري في مسألة اللفغ
ٌ  يييرج البويييافي فيييي  ، ف يييا  لليييدان ا  يييتى، ول يييدما وصييي  إليييى طليييو الييييدي

 ة  و فاد  ،اآلال وكاة في استقبالج   بلج  اللا لوالعلم وللمائلم،نيسالوف، استق
واسييتتاد م يج: ميميد ليم يي ييى ، جاوتتيى إلي يقييم ف ليا لتتير  طويلية، وكيياة مميم

  اللالي، وقد كاة ذا  ةة و عبا ا وطالة.
ا، وتييى كييادف  ة  فلمييا لييد  البوييافي فييي التيييديٌ،  ييلد م لسييج وضييوف ا إلالنيي 

 وجعيي  ،المبييائخ فيسييدإ إلعييض  عولييو م ييالس التيييديٌ اف ييرى مييم ال لبيية،
ٌ يقوا  : إة اللت. إلالقرآة مولوق، فامتي وإ إة البوافي يقوا فصياب اليدي

 عقيوا ميا هللا لبيد   إليا فقاا: يا فج  إليج قان  الم لس  وضر  فلما  في الم لس،
 ولييم البوييافي  ل ييج ، فييةلرض ؟مولييوق  ال يير  و اييو مولييوق  إلييالقرآة اللتيي. فييي

 العبييياد  و فعييياا ،موليييوق  ال ييير هللا كيييالن فقييياا: القيييرآة، للييييج فيييةلا اثالثييي   ي بيييج
 إلييييالقرآة لتهييييي قيييياا الرجيييي ، وقيييياا: قييييد  لدليييية، فبيييينو  واالمتييييياة ،مولوقيييية
  مولوق.

امتيانيج، فقيان البويافي ميم  م يجةدفك البوافي المقصد مم السؤاا، و نج يراد ف
 قييياافيويييوض فيييي ويييي البويييافي،  اليييلاليو  يييل ، م لسيييج، وجليييس فيييي م زليييج

 .(2)ال ر" ال هللا آعاني لما وسدا الرج  الا قصدني : "قد البوافي 

 
سييي ر  ليييالن ال يييبال  ، (104/ 2عيييلكر  اليتييياا ) ،(5/ 2) وذيوليييج إلنيييداد عيييافيخي هييير:  (1)

 .(477/ 1) و ر اللم البافي  فتا ،(431/ 12)
إلاليسد مم ال ر قري ة، وميميد ليم لر  لم البوافي  نج نزيج اللساة، ال يرمي قري ج   (2)

صاوو س ة، إال  نج وقع في نتسج لليى واو مم ثقاف الميدث م ووتاظلم،  يي ى اللالي
== 
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 وركاعلم   :وقاا  مولوقة،  العباد    فعاا  إة  وفوى التربري لم البوافي  نج قاا:
  في   المثبا   المب م  القرآة  فةما  ،مولوقة  وكتالتلم  و كساللم  و صواعلم

 :ععالى  هللا  قاا  ،مولوق   ال ر  هللا  كالن  فلو  القلوب   في  المولى  المصاوم
 ٰى  ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىكُّٱ

  .(1) [49الع كبوف: ]سوف    َّ ري 

  ليي كتاإليج و ليم ذليك، إلسيبو  نيسيالوف ميم و  يرجاإلمان البوافي    وذيو 
 ووحييج، وب  يج فييج القيوا فكيرف المسيةلة،  ايلإ  للى  يدوف  وكلج  العباد،   فعاا

، ومميا المع يى ايلا فيي ليد   لتاظا   ذكر  يضا   الصييا  كتاإلج  آ ر  في  وكللك
فوى ميمييد لييم نصيير المييروخي لييم البوييافي  نييج قيياا: فوي ل ييج فييي ذلييك مييا 

مم خلم  ني قلا: لتهي إلالقرآة مولوق، فلو كلاب، فإني لم  قليج، فقياا ليج: 
لبد هللا فقد  اض ال ا  في ايلا و كثيروا فييج. فقياا: لييس إال ميا  قيوا يا  إلا  

 . (2)و وكي لك ل ج

مييم خلييم ميم  ايي  نيسييالوف،  وفوى  ليو لمييرو الوتييا  ليم البوييافي  نييج قياا:
وقومس، والري، واملاة، وولواة، وبنداد، والكوفة، والمدي ية، ومكية، والبصير  

 

== 

، وجييرف البويافي، وخوفف إليييج المقاليية لليييج فييي مسييةلة اللتي.، فبييدد للييى البوييافي إلسييببلا
 لاد   ا  العلم في كالن افقراة في إلعضلم  نج ي وى وال يروى.

( والبداييييية وال لاييييية: 391/ 12سيييي ر  لييييالن ال ييييبال  )و (، 4/ 2خ إلنييييداد: )ي هيييير: عييييافي (1)
 .(491/ 1) و ر اللم البافي  فتا ،(27/ 11)

 (.396/ 2 ر   صوا التقاد  ا  الس ة وال مالة ) (2)
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كييلاب، فييإني لييم  قيي  اييلإ المقاليية، إال  نييي قلييا: لتهييي إلييالقرآة مولييوق، فلييو 
 . (1) ني قلا:  فعاا العباد مولوقة

وا يا يقيوا لميم قياا  ،  إليالوف  فيي نقيد الرجياا وععيديللممعيرو   والبوافي 
وجييدإ و  عييةثرإيييدا للييى  مييا ،المقاليية كييلاب إلة ييد عبييافاف ال يير  اييلإل ييج 

 للى مم فماإ لللك.

                                       
 

 
  

 
 (.396/ 2 ر   صوا التقاد  ا  الس ة وال مالة ) (1)
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 اخلامتة

 ومييد هللا سييبيانج وععييالى و ث ييي لليييج  ة يسيير لييي إعمييان البيييٌ، ومييم  لييرخ 
 : ال تائج

ظليييرف فت ييية القيييوا إلوليييي القيييرآة فيييي لليييد الميييةموة، واميييت يم ف ليييا  -
 العلما  وم لم: اإلمان  ومد، اللي نصر هللا إلج الديم.

البيييييٌ: اييييو قييييوا القائيييي : "إة اللتيييي. إلييييالقرآة المقصييييود إليييياللت. فييييي  -
 مولوق".

  وا مم قاا: "لتهي إلالقرآة مولوق" او الكراليسي. -

ععييددف ميييلااو العلمييا  فيييي ايييلإ المسييةلة إليييى ثالثيية  قيييواا: اإلثبييياف  -
، وإليييى م يييع القيييول م ذايييو  ئمييية السيييلم، والم يييع ميييم القيييول م تييييوال 

والصيييوف صيييوف  واسيييتقر ميييلاو  اييي  السييي ة  ة اللتييي. لتييي. البيييافئ،
 .القافئ 

ذلييك لييم نتسييج،  البوييافي فييي اييلإ المسييةلة وقييد نتييى امييت يم اإلمييان -
ما يوحا اعتاق م لج  اي  السي ة  ،ووافي اإلمان  ومد فيما ذاو إليج

 فالم ا تال  الزماة والمكاة.
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 التوصياا
االاتمان إلس ر للما  افمية وبيياة ليلللم وعيملليم واليتالئلم، وعسيليط  -

 ذلك.الضو  للى 

إقاميييية م ا ييييط للمييييية مييييم ملتقييييياف ومييييؤعمراف ع يييياق  المسييييت داف  -
 وال واخا، وبياة الم لج اليي ف لا.

الترك ييز للييى نبيير وبييياة ميي لج السييلم فييي علقييي العق ييد  واالسييتدالا  -
 للا، واالستتصاا في المسائ  الم ملة المواومة.

 الا وهللا  للم وصلى هللا للى نب  ا ميمد وللى آلج وصيبج وسلم. 
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 فهرس املصادر وملراجع

 القرآة الكريم. -1
 ليم إسيمال   ليم إليراهيم ليم   ومد   إلكر   لو:  اليديٌ، المؤلم   ئمة  التقاد  -2

: ، الميقييي(ايي371: المتيوفى) ال رجياني اإلسيمال لي ميردا  ليم العبيا 
الرييييياض،  – العاصييييمة داف: الوميييييس، ال ا يييير الييييرومم لبييييد  لييييم ميمييييد 
 اي.1412 افولى،: ال بعة

 اليسيي م  لييو: اف ييراف، المؤلييم القدفييية المعتزليية للييى الييرد  فييي االنتصيياف -3
: المتييييوفى) البييييافعي اليم ييييي العمرانييييي سييييالم لييييم الو يييير  لييييي لييييم يي ييييى
 السيلم،  حوا : الولم، ال ا ر العزيز لبد  لم  سعود :  ، الميقي(اي558

 ن.1999/اي1419 افولى،: السعودية، ال بعة العربية المملكة الرياض،
المؤليم:  ليو التيدا  إسيمال   ليم لمير ليم كث ير القر يي ،  البداية وال لاية -4

لان ال بر: ، ال ا ر: داف التكر، اي(774البصري ثم الدمبقي )المتوفى: 
 .ن 1986 -اي  1407

فياف المباا ر  -5 وي المؤلم:  مس الديم  لو لبيد ، ويافلالنعافيخ اإلسالن وي
، اييي(748هللا ميمييد لييم  ومييد لييم لثميياة لييم قيايظميياخ الييلابي )المتييوفى: 

، ال ا ييير: داف النيييرب اإلسيييالمي، الميقيييي: اليييدكتوف إلبييياف ليييّواد معيييرو 
 .ن 2003ال بعة: افولى، 

المؤلم:  ليو إلكير  وميد ليم لليي ليم ثاليا ليم  وميد ، عافيخ إلنداد وذيولج -6
ال ا ييير: داف الكتيييو ، ايييي(463مليييدي الو  يييو البنيييدادي )المتيييوفى: ليييم 

ال بعيية: ، دفاسيية وعيق ييي: مصيي تى لبييد القييادف ل ييا، ل ييروف  –العلمييية 
 .اي 1417افولى، 

المؤليييم:  يييمس اليييديم  ليييو لبيييد هللا ميميييد ليييم  وميييد ليييم ، عيييلكر  اليتييياا -7
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و العلميية ال ا ر: داف الكت، اي(748لثماة لم قيايظماخ اللابي )المتوفى: 
 .ن1998 -اي1419ال بعة: افولى، ، لب اة-ل روف 

المؤلييم: للييي لييم ميمييد لييم للييي الييزيم البييريب ال رجيياني ، التعريتيياف  -8
الميقييييي: حييييب ج وصييييييج جماليييية مييييم العلمييييا  ، اييييي(816)المتييييوفى: 

ال بعييية: ، لب ييياة–ال ا ييير: داف الكتيييو العلميييية ل يييروف ، إلإ يييرا  ال ا ييير
 .ن1983-اي 1403افولى 

المؤليم: خييم اليديم ميميد الميدلو إلعبيد ، التوقيب للى ملماف التعيافيب -9
الر و  لم عاج العيافف م ليم لليي ليم خييم العاليديم الييدادي ثيم الم ياوي 

لبييييد الوييييالي  38ال ا يييير: لييييالم الكتييييو ، اييييي(1031القييييااري )المتييييوفى: 
 .ن1990-اي1410ال بعة: افولى، ، القاار -ثروف 

  لييو: وافصييواف، المؤلييم اليييرو  فييي السييلم تقيياد ال ذكيير فيييج جييز  -10
: ، الميقيي(ايي676: المتيوفى) ال يووي   ير  ليم  يي يى  الديم  مي ي  خكريا
والتوخيييييع،  لل بيييير افنصيييياف مكتبيييية: الييييدمياطي، ال ا يييير للييييى لييييم  ومييييد 

 افولى.: ال بعة
 ليم ميميود  ليم نعمياة: افومديم، المؤلم مياكمة في  الع   م  جال  -11

: ليج ، قدن(اي1317: المتوفى) اآللوسي الديم،   ر البركاف    لو  هللا،  لبد 
 المييدني، لييان م بعيية: ، ال ا يير- هللا فومييج - المييدني صييبا السيي د  للييي

 ن. 1981 - اي 1401: ال بر
 ليم  وميد  العبيا   ليو اليديم عقيي:  وال ق ، المؤلم  العق   ععافض   دف  -12

 عيمية الم ميمد  لم القاسم  لي لم هللا لبد  لم السالن لبد   لم  اليليم  لبد 
 ميميييد  اليييدكتوف: ، عيق يييي(ايييي728: المتيييوفى) الدمبيييقي الي بليييي اليرانيييي

 المملكيية اإلسييالمية، سييعود  لييم ميمييد  اإلمييان جامعيية: سييالم، ال ا يير ف يياد 
 ن. 1991 - اي 1411 الثانية،: السعودية، ال بعة العربية
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 إليييى  وميييد  اإلميييان فسيييالة ويلييييج موليييوق  ال ييير القيييرآة  ة فيييي فسيييالة -13
 لييييم إلييييراهيم إسييييياق  لييييو: القييييرآة، المؤلييييم مسييييةلة فييييي المتوكيييي  الوليتيييية
بيييي البنيييدادي هللا لبيييد  ليييم إلبييي ر ليييم إليييراهيم ليييم إسيييياق رظ : المتيييوفى) اليي

 داف: البييييب ، ال ا يييير للييييي العزيييييز لبييييد  لييييم للييييي: ، الميقييييي(اييييي285
 - ايييييي1416 افوليييييى،: الريييييياض، ال بعييييية – والتوخييييييع لل بييييير العاصيييييمة

 ن.1995
 ليييم ميمييد  ليييم  ومييد  لييم هللا لبيييد  الييرومم لبييد   ليييو: السيي ة، المؤلييم -14

 سع د  لم ميمد . د : ، الميقي(اي290:  المتوفى)  البندادي  الب بانيّ   و ب 
 افولييى،: الييدمان، ال بعيية – القيييم الييم داف: القي يياني، ال ا يير سييالم لييم

 ن. 1986 - اي 1406
 يزييييد  ليييم ميميييد  هللا لبيييد   ليييو ماجييية اليييم: ماجيييج، المؤليييم اليييم سييي م -15

 فييؤاد  ميمييد : ، عيق ييي(اييي273: المتييوفى) يزيييد   ليييج اسييم وماجيية القزوي ييي،
 البييالي عيسييى فيصيي  - العربييية الكتييو  إويييا  داف: البيياقي، ال ا يير لبييد 

 اليلبي.
ٌ   لم  سليماة  داود    لو:  داود، المؤلم   لي  س م -16   لم إسياق  لم اف ع

تاني افخدي لميييرو ليييم  يييداد  ليييم إلبييي ر سيييظ ج  َي ، (ايييي275: المتيييوفى) الّس 
 العصيييرية، المكتبييية: اليم يييد، ال ا ييير لبيييد  اليييديم مي يييي ميميييد : الميقيييي

 ل روف. – ص دا
ف  لييم موسييى لييم ، سيي م الترمييلي -17 وظ المؤلييم: ميمييد لييم عيسييى لييم سييي

 عيق يييي وععل ييييي:، ايييي(279الضيييياك، الترميييلي،  ليييو عيسيييى )المتيييوفى: 
، وإلييييراهيم ل ييييو  لييييوض  فييييؤاد لبييييد البيييياقيوميمييييد   ومييييد ميمييييد  يييياكر

 .مصر –ال ا ر:  ركة مكتبة وم بعة مص تى البالي اليلبي 
 لبييد   لييو: لل سييائي، المؤلييم الصيينرى  السيي م=  السيي م مييم الم تبييى -18
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: المتيييييوفى) ال سيييييائي الوراسييييياني، لليييييي ليييييم  يييييع و  ليييييم  وميييييد  اليييييرومم
 الم بوليييياف  مكتييييو : الييييد ، ال ا يييير  لييييو التتييييا  لبييييد : ، عيق ييييي(اييييي303

 .1986 – 1406 الثانية،: ولو، ال بعة – اإلسالمية
المؤلييم :  ييمس الييديم  لييو لبييد هللا ميمييد لييم ، سيي ر  لييالن ال ييبال  -19

الميقييييي : ، اييييي(748 ومييييد لييييم لثميييياة لييييم قيايظميييياخ الييييلابي )المتييييوفى : 
 م مولة مم الميقق م إلإ را  البيخ  ع و اففنا وط

 .ن 1985اي /  1405: الثالثة ، ال بعة ، ال ا ر : مؤسسة الرسالة -20
المؤلييم: صيييالا ليييم اإلمييان  وميييد ليييم ، سيي ر  اإلميييان  ومييد ليييم و بييي  -21

، ايييي(265ميميييد ليييم و بييي  البييي بانّي البنيييدادي،  ليييو التضييي  )المتيييوفى: 
 –ال ا يييييير: داف الييييييدلو  ، الميقييييييي: الييييييدكتوف فييييييؤاد لبييييييد الميييييي عم  ومييييييد 

 .اي1404ل بعة: الثانية، اإلسك دفية، ا
 هللا هبة القاسم  لو: وال مالة، المؤلم الس ة  ا   لتقاد ا    صوا   ر  -22

، (ايييي418: المتيييوفى) الاللكيييائي اليييراخي  ال بيييري  م صيييوف ليييم اليسيييم ليييم
 – ط بييييية داف: الناميييييدي، ال ا ييييير وميييييداة ليييييم سيييييعد  ليييييم  وميييييد : عيق يييييي

 ن.2003/  اي1423 الثام ة،: السعودية، ال بعة
 البربليافي   ليم ليم لليي لم  اليسم  ميمد    لو:  الس ة، المؤلم   ر  -23

 .(اي329: المتوفى)
 اليديم ليال  ليم ميميد  اليديم صيدف: ال ياويية، المؤليم العق د    ر  -24

 الدمبييييقي الصييياليي افذفليييي الي تيييي، العيييز  ليييي اليييم ميميييد  ليييم للييييّ 
 الييديم ناصيير: عوييريج العلمييا ، مييم جماليية: ، عيق ييي(اييي792: المتييوفى)

 ليييم) والترجمييية التوخييييع وال بييير لل بالييية السيييالن داف: افلبييياني، ال ا ييير
 ايي1426 افوليى، المصرية ال بعة: ، ال بعة(اإلسالمي المكتو   م بولة

 ن.2005 -
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المؤلييم:  لييو لبييد الييرومم ميمييد ، صييييا ال ييامع الصيين ر وخياداعييج -25
ناصييير اليييديم، ليييم اليييياج نيييو  ليييم ن ييياعي ليييم آدن، اف يييقودفي افلبييياني 

 .ال ا ر: المكتو اإلسالمي، اي(1420)المتوفى: 
 و ير ليم لليي ليم  وميد : البوافي، المؤلم  صييا   ر   البافي   فتا -26

، 1379 ل روف، - المعرفة داف: البافعي، ال ا ر  العسقالني  التض    لو
 وصيييج إلإ راجيج البياقي، قيان لبيد  فيؤاد  ميميد : و واديثج و لواإلج كتبج  فقم

 الو  و. الديم ميو : طبعج للى  و  ر 
المؤلم: ميمد لم مكرن ليم لليى،  ليو التضي ، جمياا ،  لساة العرب  -27

، اييييي(711اليييديم اليييم م هيييوف افنصيييافي الرويتعيييى اإلفريقيييى )المتيييوفى: 
 .اي 1414 -ثالثة ال بعة: ال، ل روف  –ال ا ر: داف صادف 

 اليليم لبد  لم  ومد  العبا    لو  الديم  عقي:  التتاوى، المؤلم  م مو  -28
 ميمييد  لييم الييرومم لبييد : ، الميقييي(اييي728: المتييوفى) اليرانييي عيمييية لييما
 المدي ية البيريب، المصييم ل بالية فلد   الملك  م مع:  قاسم، ال ا ر  لما

 ن.1995/اي1416: ال بر السعودية، لان العربية المملكة ال بوية،
المؤلم: خيم الديم  لو لبد هللا ميمد لم  لي إلكير ،  موتاف الصيا  -29

الميقي: يوسم البيخ  ،  اي(666لم لبد القادف الي تي الراخي )المتوفى: ا
، صيي دا –الييداف ال موذجييية، ل ييروف  -ال ا يير: المكتبيية العصييرية ، ميمييد 

 .ن1999اي / 1420ال بعة: الوامسة، 
المؤليم: لبيد اليرومم ليم  ليي إلكير، ، للون اللنة و نواللاالمزار في  -30

، الميقيي: فيؤاد لليي م صييوف، ايي(911جيالا اليديم السي وطي )المتيوفى: 
اييييييي 1418ال بعيييييية: افولييييييى، ، ل ييييييروف  –ال ا يييييير: داف الكتييييييو العلمييييييية 

 .ن1998
المؤليم:  وميد ليم ميميد ،  المصبا  الم  ير فيي الرييو البير  الكب ير -31



 

 العدد احلادي و الثالثون       جمـلـة الـزهـــــــــــراء

2081 

، ايييي(770اليميييوي،  ليييو العبيييا  )المتيييوفى: نييييو ليييم لليييي الت يييومي ثيييم ا
 . ل روف  –ال ا ر: المكتبة العلمية 

المؤلييم:  ومييد لييم فيياف  لييم خكريييا  القزوي ييي ، مع ييم مقيياييس اللنيية -32
الميقيييي: لبيييد السيييالن ميميييد ، ايييي(395اليييراخي،  ليييو اليسييي م )المتيييوفى: 

 ن.1979 -اي 1399لان ال بر: ، ال ا ر: داف التكر، اافوة 
المؤلم: جماا الديم  لو التيرج لبيد اليرومم ليم ،  اإلمان  ومد م اقو   -33

الميقي: د. لبيد هللا ليم لبيد ، اي(597للي لم ميمد ال وخي )المتوفى: 
 .اي 1409ال بعة: الثانية، ، ال ا ر: داف ا ر، الميسم التركي

المؤليييم: ميميييد ليييم ، موسيييولة كبيييا  اصييي الواف الت يييوة والعليييون -34
لم ميّمد صالر التافوقي الي تي التلانوي  للي الم القاحي ميمد وامد 

، عقييييديم وإ ييييرا  ومراجعيييية: د. فف ييييي الع ييييم، اييييي(1158)المتييييوفى: إلعييييد 
، ل يييييروف  –ال ا ييييير: مكتبييييية لب ييييياة نا يييييروة ، عيق يييييي: د. لليييييي دويييييروج

 ن.1996 -ال بعة: افولى 
المؤليييم:  ليييو العبيييا   يييمس ، وفيييياف افعيييياة و نبيييا   ل يييا  الزمييياة -35

الديم  ومد لم ميمد لم إلراهيم لم  لي إلكر الم  لكاة البرمكي اإلفبلي 
 –ال ا يييير: داف صيييييادف  الميقيييييي: إوسيييياة عبيييييا ، اييييي(681)المتييييوفى: 

 .ل روف 
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