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اإلِيَضاُح التَّامُّ
ِلَبَياِن َما َيَقُع في َألِسَنِة الَعَوام

الة ختام الم الذي هو للصَّ م والسَّ َوَيْحُصل به اإلِْحَرام ِلَتْكِبيِْر الملِك الَعالَّ

َمشقيِّ الصالحيِّ  يبيِّ الدِّ ين الطِّ يِن أحمَد بِن أحمَد بِن بدِر الدِّ لِشَهاِب الدِّ

القارئ الفقيه النَّحوي )ت981هـ(

دراسة وتحقيق

د. طه محمد فارس
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َمة  المقدِّ

الم على سيدنا رسول اهلل ومن وااله،  الة والسَّ الحمد هلل، والصَّ

وبعد،

الة في اإلسالم، فهي عموُد اإلسالم وركُنه، والعنواُن  فإنَّه ال تخفى على مسلم مكانُة فريضة الصَّ
األبرز في شخصية المسلم، وبصالحها يصلح العمل كلُّه، وبفسادها يفسد العمل كلُّه.

األداء،  اإلقامُة ال  الة  الصَّ المطلوب في  بأنَّ  لنا  ليبيِّن  لها،  المقيمين  كتابه على  تعالى في  اهلل  أثنى 
الة على الوجه األكمل الذي أراده اهلل تعالى، ُمَراعيًا فيها  وإقامُتها تستدعي من كلِّ مسلم أن يأتي بالصَّ

َنَن واآلداب، ُمتَِّبَعًا فيها ما جاء عن رسول اهلل ؛ ال ُمْبَتدَعًا. الشروَط واألركاَن)1) والسُّ

ومن المعلوم أنَّ قبوَل كلِّ عمل يتوقَّف على شرطين: 

ة النيَّة؛ ألنَّ األعمال بالنيَّات.  ُل: صحَّ األوَّ

والثاني: موافقة العمل لما شرعه اهلل تعالى. 

ً للقبول. فإِن انتفى أحُد هذين الشرطين فال يوافق العمل محالَّ

ولكي يحقَِّق المسلُم شروَط العمل المقبول ال ُبدَّ له من الِعلم؛ ألنَّ العلم إماُم العمل، وكلُّ من يعمل 
بغير علم يعرض أعماَله للفساد والبطالن.

إلى  ينبِّه  أن   � أيدينا  بين  الذي   � بنظمه  يبي  الطِّ الدِّين  النحوي شهاُب  القارئ  الفقيه  الشيخ  أراد  وقد 
الم  جملة من األخطاء التي تعتري صالَة بعِض المسلمين، وذلك فيما يخصُّ تكبيرَة اإلحرام، ولفَظ السَّ
فيها، وتكبيرات االنتقال، إضافة إلى جملة من المواضيع المتعلِّقة بتصحيح األلفاظ في األذان والذكر.

وهو موضوع في غاية األهميَّة، يحتاُجه كلُّ مسلم، في كلِّ صالة من صلواته، خصوصًا بعد أن 
ُة الدُّخول بالعمل والخروج منه ضماٌن لقبوله، فإذا دخل  فشا اللَّْحُن والجهل عند كثير من النَّاس، َفِصحَّ
المصلِّي إلى صالته بلفظ فاسد، أو خرج منها بلفظ فاسد، عرَّض صالَته للفساد وعدم القبول، وأضاع 

عمَله وجهده، ووجب عليه قضاء ما َصلَّى.

والتفسير  والتجويد  الفقه  وهي  متعدَِّدة،  فنون  بين  المواضيع  لهذا  تناوله  في  الناظم  مزج  وقد 
والقراءات، مما يدل على سعة علمه، وعلو شأنه في العلم.

وقد حملني على تحقيق هذا النظم، واالهتمام به، وإخراجه في أحسن صورة، شخصية ناظمه الذي 

)1( لم أذكر الواجبات، وقد انفرد الحنفية بالتمييز بينها وبين األركان في الصالة.
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كان ُيَشبَّه بالحسن البصري في علمه وزهده وورعه، وأهمية موضوع النظم وحاجة الناس إليه، مع 
فشو الجهل، وانتشار اللَّحن حتى على ألسنة بعض الخواص، ممن يتصدَُّرون لإلمامة واألذان وشعائر 

اإلسالم.

وقد جعلت دراستي وتحقيقي لهذا النظم في قسمين، األول: قسم ترجمة المؤلف ودراسة المخطوط، 
والثاني: قسم التحقيق.

أما القسم األول: فجعلته في مبحثين:

المبحث األول: تكلَّمُت فيه عن المؤلف )اسمه ونسبه ولقبه، مولده ونشأته، أسرته، علمه ومكانته، 
أخالقه وسيرته، مذهبه الفقهي، عمله ونشاطه، شيوخه، تالمذته، مؤلفاته، شعره، وفاته(.

المبحث الثاني: تكلَّمُت فيه عن مخطوط اإليضاح التام )عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه، نسخ 
المخطوط ووصفه، موضوع المخطوط، عملي في المخطوط، نماذج من صور المخطوط(.

وأما القسم الثاني: فهو لتحقيق منظومة )اإليضاح التام(.

واهلَل أرجو أن أكوَن قد ُوفقت في إخراج هذا النَّظم على أكمل وجه، وأن يحقق الهدف والغاية التي 
ِنْعَم من ُيْسَأل ربَُّنا وِنْعَم  قصد إليها ناظُمه، وأن ال يحرمني أجر المجتهد فيما أصبت وفيما أخطأت، 

النصيُر ِإَلُهنا، والحمد هلل ربِّ العالمين.

وكتبه

طه محمد فارس

) رمضان 6))1ه�

)2 / 6 / )201م
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قسم ترجمة المؤلف 

ودراسة المخطوط

المبحث األول
ترجمة ناظم قصيدة )اإليضاح التام) )))

أولاً: اسُمه ونسبه ولقبه:
ُلقَِّب بالطيبي؛ ألن  الدين، وقد  الدمشقي، شهاب  الدين، الطيبي، الصالحي،  أحمد بن أحمد بن بدر 
بباب  المسمى:  األموي،  للجامع  الغربي  للباب  المقابل  السوق  في  له  في محل  الطيب  يبيع  كان  والده 

البريد)2). 

ثانيااً: مولُده ونشأُته: 
ولد في دمشق سنة )910ه�(، في بيت علم وقرآن، فأخذ عن والده وتفقَّه عليه، وقرأ عليه القرآن 

بقراءاته المختلفة، ثمَّ سعى ألخذ العلم عن علماء دمشق.

ثالثااً: أسرته: 
ترجع أصول أسرته إلى قرية في فلسطين بين نابلس والقدس، تسمى: الَفْنَدُقوميَّة، وقد َقِدم جدُّه منها 

إلى دمشق، بينما كان أبوه أحمد صغيرًا.

رابعااً: علُمه ومكانُته: 
َمة قارئًا، فقيهًا نحويًا، فاضاًل صالحًا، واعظًا زاهدًا، قيل عنه: إنَُّه  كان الطيبي عالمًا عاماًل، عالَّ
ِدْيَنًا وِعلمًا، وقد اشُتِهر بالفضل من صغره، يقرأ القراءاِت العشر وُيْقِرئ بها، مع علم  مان  جمال الزَّ
واسع في النَّحو والفقه الشافعي، واهتمام بالحديث، وهو صاحب التَّصانيف المفيدة، والتحقيقات الفريدة، 

والدَُّرر النَّضيدة))).

خامسااً: أخالقه وسيرته: 
؛ ال تأخذه باهلل لومة  ا ال يدرك به، قائمًا بالحقِّ فًا، ُمجتهدًا في العبادة ممَّ كان َديِّنًا َوِرعًا، زاِهَدًا ُمَتقشِّ

انظر: تراجم األعيان للبوريني 1: 9� )1؛ الكواكب السائرة للغزي ): )11؛ شذرات الذهب البن العماد 10:   (1(
6))؛ معجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1؛ األعالم للزركلي 1: 91.

انظر: تراجم األعيان للبوريني 1: 9� )1.  (2(
انظر: تراجم األعيان للبوريني 1: 9� )1؛ الكواكب السائرة للغزي ): )11؛ شذرات الذهب 10: 6)).  (((
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ُيَقاُس بالحسن البصري  ُيْسَتْسَقى به الغيُث في زمانه، وممَّن  الئم)))، قال عنه َعصريُُّه))): "كان ممَّن 
بين أقرانه")6). 

سادسااً: مذهُبه الفقهي: 
ل ما تفقَّه على والده أحمد، وقد كان شافعيًا، فلزم الشيخ مذهب والده، وَتفقَّه وأفتى ِبِه، وألََّف  كان أوَّ

ونظم الرسائل في الفقه الشافعي.

سابعااً: َعَمُله ونشاطه:
تولَّى الشيخ الطيبي إمامة الجامع األموي الكبير في دمشق دهرًا طوياًل، وخطب به زمنًا، وأقرأ فيه 
َس فيه بضعًا وثالثين سنًة، كما تولَّى التدريَس في دار الحديث األشرفية، ثمَّ  القرآن والِقراءات، وَدرَّ
باط النَّاِصري، ثم بالمدرسة العادلية الصغرى، والجامع المنجكي في محلة مسجد األقصاب، إلى  بالرِّ

جانب ذلك كان يتولَّى كتابَة األوقاف أُلمراء بني َمنَجك في دمشق، ويدرك بكتابته هذه رزقه. 

ثامنااً: شيوُخه: 
كان والده هو أول من تلقى عليه القرآن بقراءاته، والفقه الشافعي، ثم قرأ على شيوخ دمشق، وكان 
منهم: الشيخ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن الكفرسوسي الشافعي )ت2)9ه�(، والشيخ أبي عبد 
اهلل كمال الدين محمد بن حمزة بن أحمد الحسيني )ت))9ه�( مفتي دار العدل بدمشق، والشيخ كريم 
الدين عبد الكريم بن عبد القادر بن عمر الجعبري )ت))9ه�( وقد أخذ عنه الحديَث ومصنفاِت ابن 
الجزري، والشيخ تقي الدين محمد بن محمد البالطنسي)ت6)9ه�(، والشيخ تقي الدين أبي بكر محمد 
ابن يوسف القاري )ت))9ه�(، والشيخ محمد بن محمد التونسي المالكي الملقب بمغوش )ت))9ه�(، 
والشيخ عالء الدين علي بن حسن الجراعي الدمشقي الشافعي )ت9)9ه�( المشهور بالقيمري لسكناه 
في منطقة القيمرية، والشيخ بدر الدين أبي البركات محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزي العامري 

القرشي الشافعي )ت))9ه�(.

تاسعااً: تالمذته:
ب، مع الشفقة الكاملة، واأللطاف الوافرة؛ ال سيما الغرباء  الَّ  َحِرص الشيخ الطيبي على تعليم الطُّ
ولُده  منهم:  األفاضل،  من  جماعٌة  عنه  أخذ  وقد  عاية،  والرِّ الِعَناية  من  بمزيد  ُهم  يخصُّ كان  فقد  منهم، 
الشيخ أحمد، والشيخ إبراهيم بن محمد البيكار المقدسي الدمشقي )ت))9ه�(، والشيخ محيي الدين أحمد 
ابن يحيى األيدوني )ت))9ه�(، والشيخ أحمد العيثاوي )ت9)9ه�( مفتي الشافعية بدمشق، والشيخ 
محمد بن علي القابوني )ت0)9ه�(، والشيخ عماد الدين محمد بن محمد الحنفي )ت6)9ه�(، والشيخ 
إسماعيل النابلسي )ت)99ه�( مفتي الشافعية في زمانه، والشيخ أحمد الوفائي مفتي الحنابلة بدمشق، 

انظر: تراجم األعيان 1: )1 �)1.  (((
الحسن بن محمد البوريني )ت)102ه�(.  (((

انظر: تراجم األعيان 1: 9.  (6(
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والشيخ حسن بن محمد البوريني )ت)102ه�(، وقد كان صغيرًا ))).

عاشرااً: مؤلفاته:
القراءات  بين  ما  موضوعاتها  تدور  نظم،  أكثُرها  المؤلفات،  من  عدد  يبي  الطِّ الدِّين  شهاب  للشيخ 
والفقه والوعظ، وال يزال أكثرها مخطوطًا، ومنها ما هو مطبوع، وسأتناول أواًل المخطوط منها، ُثمَّ 

أتبعه بالمطبوع:

أ � مؤلفاته المخطوطة:

يَّتين، نسخة  1� منظومة فيمن يستحقُّ الَحَضانة )في الفقه الشافعي(: وقد وقفُت لها على ُنسختين خطِّ
برقم:  بدبي  الماجد  جمعة  مركز  في  صورة  منها  ويوجد  ))9)129(؛  برقم  األزهرية  المكتبة 
ويوجد  برقم ))9)(؛  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  برنستون  في جامعة  )996))6(؛ ونسخة 

منها صورة بمركز جمعة الماجد برقم: )2)))22).

يبية أو المنبريَّة )وعظ(: وهي من مخطوطات مكتبة تشستربتي  ِنيَّة في الخطب الطِّ 2� المواعظ السَّ
� إيرلندا � دبلن برقم: )266)(، ويوجد منها صورتان لنسختين مختلفتين في مركز جمعة الماجد 

بدبي، رقم: )6)9))2( و)119)22)))).

3� شروط الجمعة عند اإلمام الشافعي )فقه(: من مخطوطات مكتبة تشستربتي � دبلن برقم: )266)(؛ 
ويوجد منها صورة في مركز جمعة الماجد بدبي، برقم: )120)22).

4� توضيح منظومة السخاوي في المتشابه )علم متشابه القرآن(: من مخطوطات المكتبة الظاهرية � 
دمشق برقم ))))(، ويوجد صورة منها في مركز جمعة الماجد بدبي، برقم: )))))22).

5� بلوغ األماني في قراءة ورش من طريق األصبهاني )قراءات(: من مخطوطات المكتبة الظاهرية 
� دمشق، برقم: )))2)(، وفي مركز جمعة الماجد بدبي برقم: )191)22) )9).

6� اإلبانة في مسائل الحضانة )منظومة في الفقه(: من مخطوطات الظاهرية � دمشق، برقم: )96))(، 
ويوجد صورة منها في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ))0)0)2).

ويوجد   ،)((96( برقم:  دمشق   � الظاهرية  مخطوطات  من  )فقه(:  للحضانة  المستحقين  ترتيب   �7
صورة منها في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: )))20)2).

8� شرح رسالة أرسالن )تصوُّف وأخالق(: يوجد منها نسختان خطيتان، نسخة في المكتبة الظاهرية 
ألمانيا، وصورتهما في مركز جمعة   � الدولة ببرلين  بدمشق برقم: ))2)11(، ونسخة في مكتبة 

الماجد بدبي أرقامهما على التوالي: )9)9))2( و)22)))6).

انظر: تراجم األعيان 1: 10؛ والكواكب السائرة ): )11.  (((
انظر: تراجم األعيان 1: 12؛ ومعجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1 �))1؛ واألعالم للزركلي 1: 91.  (((

انظر: الكواكب السائرة ): )11؛ معجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1 �))1؛ واألعالم للزركلي 1: 91.  (9(
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برقم:  بدمشق  الظاهرية  المكتبة  مخطوطات  من  )ق��راءات(:  الهمزة  تحقيق  في  حمزة  مذهب   �9
)96))(؛ وصورتها في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ))))6)2))10).

في  نسخة  مخطوطة،  نسخ  عدة  لها  )قراءات(:  والتيسير  الحرز  على  النشر  زاد  فيما  التنوير   �10
القدس   � التراث في فلسطين  ثانية من مؤسسة إحياء  المصرية برقم: )))2(، ونسخة  الكتب  دار 
برقم:))6)(، ونسخة من مكتبة الدولة ببرلين � ألمانيا، وصور النسخ في مركز جمعة الماجد بدبي 

باألرقام اآلتية على التوالي: )6)00)2( و)9696)2( و)90))69).

القدس  في  البديرية  المكتبة  مخطوطات  من  شافعي(:  )فقه  المناسك  إيضاح  في  الناسك  نجاح   �11
المحتلة برقم: )60)(؛ وصورتها في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: ))))261) )11).

12� األلغاز الجزرية واألجوبة عليها )تجويد(: من مخطوطات الخزانة العامة في المغرب � الرباط 
برقم: )02)(، وفي مركز جمعة الماجد بدبي برقم: )))20))).

النسخ  من  عدد  منها  ويوجد  )فقه(:  حنيفة  أبي  تقليد  في  الشافعي  إليه  يحتاج  فيما  الصحيفة   �13
للتراث  زايد  مركز  ومن  ببرلين،  الدولة  مكتبة  ومن  بالقاهرة،  األزهرية  المكتبة  من  المخطوطة، 
في  التوالي  على  مصوراتها  وأرقامها  )زبيد(،  اليمن  في  الغزي  بيت  ومن  اإلم��ارات،   � بالعين 
مركز جمعة الماجد بدبي: )62)2)6( و)0000)6( و)9))2)6( و)9)1))6( و)6))))6) 

و)1)2)1)( و)90))1)( و))6)20)( و))6)20)( و)))0)2)))12).

نسخة  على  له  أقف  ولم  وكحالة،  والغزي  البوريني  ذكره  وقد  األربعة))1):  المنطق  أشكال   �14
مخطوطة))1).

15� نهاية المحتاج للدماء الواجبة على المعتمر والحاج: وقد ذكره الغزي )ت1061ه�( ))1).

16� الزوائد السنية على األلفية)16).

ُر المرُشوش في تاريخ الشيخ مغوش: وهي ترجمة لشيخه محمد بن محمد التونسي المالكي  كَّ 17� السُّ
الملقب بمغوش )ت))9ه�())1).

15� اإليضاح التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام ويحصل به اإلحرام لتكبير الملك العالم )فقه وتجويد 

انظر: األعالم للزركلي 1: 91.  (10(
لكحالة 1: 6)1 �))1؛ واألعالم  المؤلفين  السائرة ): )11؛ ومعجم  انظر: تراجم األعيان 1:12؛ والكواكب   (11(

للزركلي 1: 91. قال الغزي في الكواكب: مختصر مناسك ابن جماعة في المذاهب األربعة.
انظر: الكواكب السائرة ): )11؛ معجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1 �))1.  (12(

وقد ذكره الغزي بعنوان: رفع اإلسكال في حل اإلشكال.  (1((
انظر: تراجم األعيان 1: 12؛ والكواكب السائرة ): )11؛ ومعجم المؤلفين لكحالة 1: 6)1 �))1.  (1((

انظر: الكواكب السائرة للغزي ): )11.  (1((
انظر: المصدر السابق ): )11.  (16(

انظر: المصدر السابق .  (1((
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وتفسير(: وهي موضوع دراستنا وتحقيقنا، وسأتناولها بالتفصيل عند دراستها))1).

ب � مؤلفاته المطبوعة: 

1� منظومة المفيد في علم التجويد: وقد قام بتحقيق هذه المنظومة الدكتور أيمن رشدي سويد، ونشرت 
في دار الغوثاني للدراسات القرآنية � دمشق، ُطِبع سنة: )2)1ه� � )200م. وهناك شرح وتعليق 
على هذا النظم بعنوان: إسعاف الظمي بالتعليق على نظم الطيبي؛ إلسالم بن نصر األزهري، نشر 

مكتبة أوالد الشيخ للتراث � القاهرة، ُطِبع سنة:)2012م(.

حادي عشر: من شعره:
اشتهر الشيخ شهاب الدِّين الطيبي بنظم العلوم، من فقه وقراءات، كقصيدته التي بين أيدينا )اإليضاح 

التام(، وقد ُأِثَرت عنه نتف شعرية، من ذلك قوله: 
ن�����ي�����ا ال���ف���ت���ى ي��س��ت��ري��ْحل�����ث�����الٍث ي����ط����ل����ُب ال�����دُّ أن  أو  وال�����ع�����زِّ  ل��ل��غ��ن��ى 
ه ف����ي ال����ّزه����د وال����َق����ْن����ُع ِغ���ن���ًى ���ع���ي ف���ي���ه���ا ُم���س���ت���ري���ْحِع�������زُّ وق���ل���ي���ُل ال���سَّ

وقال أيضًا:
َض����ى ال����رِّ ت���ن���ال  أن  ت��ب��غ��ي  ك���ن���ت  وراح�������������َة ال�����ق�����ل�����ِب م��������َع األن������سإن 
وك��������ن م��������َع ال�����َخ�����ل�����ق ب������ال ن��ف��سف�����ك�����ن م�������ع ال�������ل�������ِه ب�������ال خ���ل���ق���ه

وقال أيضًا: 
وأع�����ي�����اُه وام�����ت�����دَّت ع��ل��ي��ه َم���ذاه���ُب���هع���ج���ب���ُت ل����م����دُي����ون ت�����زاي�����َد ُع����ْس����ُره
ي���ط���ال���ب م����ن ب����األم����س ك�����ان ي��ط��ال��ب��هل��ق��د ب�����اَت َم����ْدُي����ون����اً ف���أص���ب���َح دائ���ن���اً

ثاني عشر: وفاته:
القعدة الحرام سنة )9)9ه�()19)، وِقيَل: )1)9ه�()20)، وصلَّى  توفي يوم األربعاء ثامن عشر ذي 
عليه محمد بدر الدِّين الَغزِّي)21)، وقد دفن بباب الفراديس، في تربة َمرج الدَّحداح بدمشق، بالقرب من 

قبر الشيخ أبي شامة، وقد كانت له جنازة مشهودة.

٭ ٭ ٭

انظر: الكواكب السائرة ): )11؛ األعالم للزركلي 1: 91.  (1((
انظر: الكواكب السائرة للغزي ): )11؛ شذرات الذهب 10: 6)) وقال: وهو الصحيح؛ ومعجم المؤلفين لكحالة   (19(

.1(6 :1
انظر: تراجم األعيان للبوريني 1: 9� )1؛ األعالم للزركلي 1: 91.  (20(

كما ذكر الشيخ نجم الدين الغزي في الكواكب السائرة ): 116.  (21(
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المبحث الثاني

دراسة مخطوط )اإليضاح التام)

أولاً: عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلِّفه:
وقع اختالف في عنوان المخطوط بين نسختيه، ففي النسخة الظاهرية كان العنوان: ) الَقول التَّامُّ 
م وكلمة اإلسالم والسالم الذي هو  ِلَبَياِن َما يقع في َألِسَنِة الَعَوام َوَيْحُصل به االنِخَرام لتكبير الملك العالَّ
للصالة ختام(، أما في نسخة جامعة طوكيو فكان العنوان: )اإليضاح التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام 

ويحصل به اإلحرام لتكبير الملك العالم والسالم الذي هو للصالة ختام(.

بعنوان:  النظم  الغزي  فذكر  يبي،  الطِّ للشيخ  ترجم  من  عند  النظم  عنوان  في  االختالف  وقع  كما 
الم()22)، وأمَّا صاحب إيضاح المكنون فذكره بعنوانين، األول:  )اإليضاح التام في تكبيرة اإلحرام والسَّ
)اإليضاح التَّام في تكبيرة اإلحرام والسالم(، والثاني: )اإليضاح التَّام لبيان ما يقع في ألسنة العوام من 
التغيير في التكبير وكلمتي الشهادة والسالم())2)، وأمَّا صاحب كتاب األعالم فذكره بعنوان: )اإليضاح 

التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام())2).

والمالحظ أنَّ الكلَّ متَّفق على موضوع النظم، وإن اختلفِت العناوين الشارحة، وقد اخترت أن يكون 
عنوان الرسالة ما ذكر في نسخة جامعة طوكيو، وذلك لتمامه وتوافق أكثر من ترجموا للمؤلف على 

جزئه األكبر.

أما نسبة النَّظم لشهاب الدِّين أحمد بن أحمد الطيبي، فنستطيع الجزم بها من خالل طريقين، األول: 
تصريح الناظم بذلك في البيت )1)1( من منظومته، والثاني: اتفاق كلمة من ترجم له، أو ذكر النَّظم، 

على نسبته له. 

ثانيااً: نسخ المخطوط ووصفه: 
للمخطوط الذي بين أيدينا نسختان))2):

برقم:  وهي  اليابان،  طوكيو،  بجامعة  الشرقية  والدَِّراسات  الثقافة  معهد  من  األول��ى:  النسخة 
)MS29(، والنسخة المصورة في مركز جمعة الماجد برقم: )0)9)29(، وقد رمزت لها بالحرف 
) أ (، وجعلتها أصاًل للتَّحقيق، لتمامها، ودقة ضبطها، فهي نسخة نفيسة، ربما تكون بخطِّ مؤلفها)26). 

ُكِتَبت بخط نسخي واضح،  أربعة أوراق، في كلِّ صفحة منها ))1( سطرًا،  النسخة في  تقع هذه 
منها، وفي هامشها  أبيات  ُألحق في هامشها  التعقيبة، وقد  نظام  كاتُبها  واّتبع  كاماًل،  وضبطت ضبطًا 

انظر: الكواكب السائرة ): )11.  (22(
انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 1: ))1.  (2((

انظر: األعالم للزركلي 1: 91.  (2((
وقد ذكر صاحب إيضاح المكنون على كشف الظنون أن لها نسخة مخطوطة في الزيتونة.  (2((

وذلك لضبطها، وإلحاق بعض األبيات في هوامشها، وبيان معاني بعض مفرداتها.  (26(
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أبيات، وهي: ))9)  بيتًا، وقد سقط منها ثالثة  فيها: )))1(  قليلة، مجموع األبيات  تعليقات وشروح 
و)))1( و)6)1).

النسخة الثانية: من المكتبة الظاهرية بدمشق، وهي برقم: )1))10(، والنسخة المصورة في مركز 
جمعة الماجد بدبي برقم: ))61))2(، وقد رمزت لها بالحرف )ب(. 

النسخة في أربعة أوراق، في كلِّ صفحة منها ))2( سطرًا، مكتوبة بخط نسخي معتاد،  تقع هذه 
وعلى هوامشها بعض التعليقات والشروح، وقد ذكر الناسخ بعض التصحيحات والخالفات في رواية 
بعض األبيات، واتبع نظام التعقيبة، وكتب عناوين الفقرات فيها بلون مغاير، ومجموع األبيات التي 

ذكرت فيها: )6)1( بيتًا. 

ح ناسخها في نهاية النظم باسمه وبوقت نسخه له، فقال: "تمَّ نسخه بعد العصر نهار األحد  وقد صرَّ
في يوم 26 من صفر الخير لسنة))2) ثمان وعشرين وألف، على يد الفقير صالح ابن الشيخ عبد الغني 
ابن الشيخ عبد القادر السقطي، عفا اهلل عنهما ورحمهما وجعل الجنة مأواهما، آمين، والحمد هلل رب 

العالمين". 

وأشار الناسخ إلى أن المخطوط نسخ من خط المؤلف.

ثالثااً: موضوع المخطوط )النظم):
يبي  الطِّ أحمد  بن  أحمد  اإلمام  لناظمه  الرجز،  بحر  من  منظومة  هو  أيدينا  بين  الذي  المخطوط 
وهي  الشهادتين  بعد  اإلسالم  أركان  من  ركن  بأعظم  يتعلق  ُمهم  موضوع  عن  فيها  تحدَّث  الشافعي، 
الم من  والسَّ اإلحرام  بتكبيرة  يتعلق  ولحن  أخطاء  المصلين من  بعض  يقع من  لما  وتعرَّض  الصالة، 
ة الصالة، وقد مزج في تناوله لهذا الموضوع بين فنون عدة،  رر على صحَّ الصالة، مما يعود بالضَّ

وهي الفقه والتجويد والتفسير والقراءات.

وقد قدَّم لنظمه بمقدمة تحدَّث فيها عن الموضوع وأهميته، ثم تناول صور الخلل واالنحراف في لفظ 
تكبيرة اإلحرام، وما يجب على المصلي من تصحيح لفظ تكبيرة اإلحرام، ثم تعرَّض للردِّ على شبهة 
يهودية تتعلَّق بلفظ تكبيرة اإلحرام، ثم تناول تصرفات بعض جهلة المتصوفة وأخطائهم في لفظ التهليلة 
أثناء الذكر، ثم تحدَّث عن وجوب قضاء الصالة على ذلك المُ�ِخلِّ بلفظ تكبيرة اإلحرام مهما كثر ذلك 
الم وما يقع فيها من أخطاء، وما يترتب على هذه األخطاء من خلل في  منه، ثمَّ تحدَّث عن لفظة السَّ

الم. ا يتعلق بتكبيرة اإلحرام والسَّ َص األحكام التي تناولها ممَّ الصالة، وبعد ذلك لخَّ

َج بعدها على ما يجب على المؤذنين معرفته وتصحيحه من ألفاظ األذان وكلماته، وخطر الخطأ  وَعرَّ
في ألفاظ األذان، ولم يفته الحديث عن مكانة األذان والمؤذنين.

خ لتاريخ نظمه  أخيرًا: ختم بخاتمة حضَّ فيها على النُّصح لكلِّ مسلم يقع بمثل هذه األخطاء، وأرَّ
على طريقة حروف الجمل، مع ذكر اسمه في نهاية النظم.

وقد ُكتب التاريخ رقمًا: )2)1ه�، ويبدو لي أن فيه خطأ.  (2((
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رابعااً: عملي في المخطوط: 
1� َنْسُخ مخطوط )اإليضاح التَّام ..(، متَّبعًا الطرق اإلمالئية الحديثة في الكتابة.

2� المقارنة بين نسختي المخطوط، وإثبات الفروق الواقعة بينهما.

ة وزن األبيات. )� ضبط ألفاظ النظم ضبطًا كاماًل، مع التَّدقيق في صحَّ

)� توثيق األحكام المذكورة من كتب الشافعية المعتمدة أواًل اللتزام الناظم به، ثمَّ بيان آراء المذاهب 
الفقهية المعتمدة ما استطعت إلى ذلك سبياًل.

)� توثيق ما ذكر في النظم مما يتعلق بالقراءات والتفسير والعقيدة.

6� وضع عناوين توضيحية بين قوسين مغلقين لكلِّ مقطع من مقاطع النظم.

)� وضُع رقم ورقة المخطوط مع جهتها، بين قوسين مغلقين ] [ على جانب الصفحة، واإلشارة إلى 
بداية صفحة المخطوط بخط مائل /.

)� وضع فهرس لمصادر ومراجع التحقيق والدراسة والتعليق.



 اإِليَضاُح 
التَّامُّ

لَِبَياِن َما 
َيَقُع في 
أَلِسَنِة 
الَعَوام 

173 آفاق الثقافة والتراث

خامسااً: نماذج من صور المخطوط:

الصفحة األولى من نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية � جامعة طوكيو

الصفحة األخيرة من نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية � جامعة طوكيو
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الصفحة األولى من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق

الصفحة األخيرة من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق
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قسم التحقيق ألرجوزة

اإليضاح التام

بسم اهلل الرحمن الرحيم

وبه أستعين، ربِّ َيسر:
ال��ل��ُه ج�����������ّل)1(َ وَت��َع��������الَ��ى أَْك���َب���ْر ُي����ْق����َدْر1�  ال  َق����������ْدُرُه  َش�������يٍء  ُك������لِّ  ِم�����ن 
أَْح�����َم�����ُدُه ُم���َك�����������بِّ���َراً َج��������اللَ��ْه ُم���ْس���َت���ْغ���ِف���َراً وَش������اِك������َراً إِْف���َض���الَ�������ْه2� 
ث���مَّ إل���ى َم���ْن أَْوَض�������َح ال���َح���قَّ ِب��ِه ����ٍد وِح���������ْزِب���������ِه3�  َن����ب����يِّ����َن����ا ُم����َح��������������مَّ
أُْه�����ِدي َص����الًة َم���ْع َس����الٍم َس���ْرَم���َدا َم����ا َن������اَل َط����ال����ُب ال����ِه����َداي����ِة ال���ُه���َدى5� 

]موضوع األرجوزة وسببها[ 
النَّظِم َذا  ف��ي  أَوَردتُّ  ق��د  وَب���ْع���ُد،  َف����اِئ���������َدًة َف����اْص����ِغ لَ���َه���ا ِب���ال���َف�������ْه���ِم)2(6� 
َف��اْن��ُش��ْرَه��ا َف��ِه��ْم��َت��������َه��ا  إَِذا  ُث����مَّ  َولِ����لَّ����ِذي َت��ْخ�����َف��ى َع���لَ���ْي���ِه اْذُك�����ْرَه�����ا)3(7� 
اأَلْج�����ِر َع��ظ��ي�����َم  َذاَك  ف���ي  أَلنَّ   �8)4( ال����بَّ����رِّ ال����َج����واِد  األرب�������اِب  بِّ  رَّ ِم����ن 

بإشباع الالم ليستقيم الوزن  (1(
التزم الناظم في هذه القصيدة بمذهب اإلمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه اهلل.  (2(

ألن هذا الفعل هو من باب النصح الذي حث عليه اإلسالم، فقد قال النبي : "الدين النصيحة" أخرجه مسلم في   (((
اإليمان برقم )).

فقد ورد في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال: "إن اهلَل ومالئكَتُه وأهَل السموات   (((
واألرضين حتى النَّملة في ُجْحِرها، وحتى الحوت لُيَصلُّون على ُمَعلِّم الناس الخير". أخرجه الترمذي في فضل 
الفقه على العبادة برقم ))26؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1: ))) برقم )1) وقال: رواه الطبراني في 

الكبير وفيه القاسم أبو عبد الرحمن: وثقه البخاري وضعفه أحمد.

]أ/1[
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التَّكِبْيِر)5( في  النَّاِس  َبْعَض  أَنَّ  ِه��ْي  ال��تَّ��ْغ�����ي��ي��ِر)6(9�  إِل�����ى  أَدَّى  ِب���َم���ا  أََت�������ْوا 
َنَق��لَْه)7( َح��ْرَف��اً  َزاَد  َم���ْن  َف��ِم��ْن��ُه��ُم  أَْب���َط���لَ���ْه)8(10�  َح����ْرَف����اً  َزاَد  َم����ْن  وِم���ْن���ُه���ُم 
أَْب���َدلَ���ْه)9( َق��ْد  َبعُضُهْم  َح���ْرٌف  وِم��ْن��ُه  ���لَ���ْه11�  َف����َن����َق����َل ال���م���ع���ن���ى، َوِق�����ْي�����َل َع���طَّ
َف��َب��َط��لَ��ْت َص��الُت��������ُه��م ِب��ِك��ْل��َم��ْه)10( ِن��ْق�����َم��ْه12�  أَيَّ  ���ْي���َط���اُن  ال���شَّ َوان����َت����َق����َم 
َف��أَل��َح��َق ال��ُم��َح�����اِف��َظ ال�����ُم��َواِظ��َب��ا)11( ِب�����َت�����اِرٍك ل����ه����ا)12( أََض���������اَع ال���َواِج���َب���ا13� 

افتتاح الصالة بتكبيرة اإلحرام، أو بتكبيرة االفتتاح، أو التحريمة كما يسميها فقهاء الحنفية؛ وهي قول  أي: في   (((
بن  ومحمد  والحنابلة  والشافعية  المالكية  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  وقد  َأْكَبْر(،  )اهلُل  افتتاح صالته:  في  المصلي 
أنَّها  ا الشيخان من الحنفية فذهبوا إلى  الحسن من الحنفية إلى أن تكبيرة اإلحرام فرض من فروض الصالة، أمَّ
شرط من شروط الصالة. وتظهر فائدة الخالف فيمن شرع بالتكبيرة قبل زوال الشمس بلحظة ثم زالت، فالجمهور 
يقولون ببطالن الصالة ألنه أتى بجزء منها قبل دخول الوقت، أما الحنفية فيقولون بصحتها ألن التحريمة شرط، 
وال يضر تقدم الشرط، استدل الجمهور لقولهم بحديث علي رضي اهلل عنه عن رسول اهلل  أنه قال: "تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم" أخرجه أبو داود برقم 61، والترمذي برقم )، وغيرهما بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم 
في المستدرك 1: )22 برقم ))) وقال: صحيح اإلسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي، أما الشيخان من الحنفية 
فاستدال على كون التحريمة شرط بقوله تعالى: چ  يئ    جب  حب  خب  مب   چ ]األعلى:)1[، فإنه تعالى عطف الصالة 
عليها، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فالشيء ال يعطف على نفسه، كما أنه ليس من 
ا لفظ التحريمة لمن يقدر عليه فيكون بقول: )اهلل أكبر( وهو قول الجمهور ووافقهم أبو  عطف الكل على الجزء. أمَّ
يوسف، وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم، كالتهليل والتسبيح. استدلَّ الجمهور لقولهم بفعل 
النبي  أنَّه كان يفتتح الصالة بالتكبير" أخرجه أحمد في المسند 6: 1) وأبو داود برقم ))) وابن حبان في 
صحيحه برقم )6)1، فهو دليل على تعيُّن لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم، كما استدلوا بحديث رفاعة 
أ فيضع  في قصة المسيء صالته الذي أخرجه أبو داود برقم ))) بلفظ: "ال تتم صالة أحد من النَّاس حتى يتوضَّ
الوضوء مواضعه ثم يكبر"، ورواه الطبراني في الكبير برقم )2)) بلفظ: "ثم يقول: اهلل أكبر..". انظر:حاشية 
الطحطاوي ص))1؛ الذخيرة للقرافي2: )16؛ منح الجليل1: 1)2؛ المجموع للنووي ): ))1؛ تحفة المحتاج 

1: )6)؛ فتح الباري 2: )21؛ المغني البن قدامة 1: )))؛ كشاف القناع 2: 16.
)6) أي: تغيير حروف لفظ تكبيرة اإلحرام.

))) أي: زاد حرًفا على تكبيرة اإلحرام، فأدت هذه الزيادة إلى تغيير المعنى، مثل زيادة همزة في لفظ الجاللة، فيصبح 
استفهامًا: آهلل، أو زيادة ألف بعد الباء من أكبر، فيصبح: أكبار، وسيأتي بيانه. قال في هامش النسخة ) أ (: قوله 

نقله: أي نقل معناه إلى معنى آخر.
))) في هامش النسخة ) أ (: قوله أبطله: أبطل معناه حتى صار لفظًا ال معنى له. قلت: وذلك كأن يولد واوًا من هاء 

نًا الهاء. لفظ الجاللة، أو يضيف واوًا بعد لفظ الجاللة مسكِّ
)9) وذلك كأن يقول: وكبر، أو أجبر )مع إشمام الجيم بالشين(، فيبدل الهمز واوًا، أو الكاف جيمًا ُمشمومة بالشين، أو 
الكاف قافًا من كلمة أكبر، كما يفعله البعض. قال في المحيط البرهاني 2: )): ولو قال: اهلل أقبر، يصير شارعًا، 

فإن العرب قد تبدل الكاف قافًا. ولكن هذا ليس موضع اتفاق.
)10) وذلك لفساد الفريضة التي تنعقد بها الصالة، وهي تكبيرة اإلحرام.

َده، والمواظبة: المثابرة على الشيء والمداومة عليه.  )11) َوَظَب على الشيء ُوظوبًا، َوَواَظَب:أي لزمه وداومه، وتعهَّ
لسان العرب: مادة وظب.

)12) أي: بتارك للصالة.
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َيَقُع في 
أَلِسَنِة 
الَعَوام 
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النََّصْب)14( إاِلَّ  َفاِعلُ�َها)13(  َيَنْل  َولَ��ْم  اْن����َت����َح����ْب)15(14�  أَِو  َب���َك���ى  إْن  ُي�����الُم  وال 
ُه��ِدي َم���ْن  إالَّ  َذاَك  ِم��ن  َن��َج��ا  وَم���ا  َش����ِد15�  َوَوَض�������َح�������ْت لَ������ُه َط�����ِري�����ُق ال����رَّ

]صور التغيير المنكر للفظ التكبيرة[
َج���َرى أَْل���َف���اٍظ  َخ��ْم��َس��ِة  ف��ي  وَذاَك  َت��ْغ��ي��ي��ُره��م لَ�������ُه)16( ع��ل��ى َم���ا اْش���ُت���ِه���َرا16� 
لَْفَظ�ْيِن ف��ي  َم��ْع��َن��������اُه)17(  َف��َن��َق��لُ��وا  َوأب�����َط�����لُ�����وا ال���م���ع���ن���ى ِب����آَخ���������َري����ِن17� 
اآلِخ����ِر ف��ي  ��لُ��وا  َع��طَّ أَْو  َوَن���َق���لُ���وا  َوُك����لُّ����َه����ا اْع������ُدْدَه������ا ِم������َن ال���َم���َن���اك���ِر18� 
ال���َج���اَللَ���ْه َه����ْم����َزِة  َم�����دُّ  ُل:  اَلوَّ ال���َج���َه���الَ���ْه)18(19�  ِذي  اْس���ِت���ْف���َه���اُم  وَذل������َك 
ال��َح��ق أنَّ  ُم���ْس���لِ���ٌم  َي���ُش���كُّ  ال  إْذ  ���ا20�  أَْك������َب������ُر ِم�������ْن ُك�������لِّ َك����ِب����ْي����ٍر َح���قَّ
وال����ثَّ����اِن: أَْك����َب����اُر ِب���َم���دِّ ال���َب���اِء َخ�������َف�������اِء)19(21�  ِب������ال  َف������اِس������ٌد  وَذاَك 
أِلَنَّ�������ُه َج���ْم���ٌع لِ���َق���ْولِ���ه���م: َك���َب���ْر ��ْب��ُل)20(، َوَم���ن َي��ْن��ِوْه َك��َف��ْر)21(22�  وال��َك��َب��ُر: ال��طَّ
انَتَشْر َق���ِد  الَّ���ِذي  ال��لَّ��ْف��ُظ  وال��ث��ال��ُث:  َظ��َه��ْر23�  َف����َس����اَدُه  أنَّ  َم����ْع  ال����نَّ����اس،  ف���ي 
لِ����َك����ْوِن����ِه ُم����ْب����َت����َدأً ِب�����ال خ���َب���ْر َف���اِع���ِرْف���ُه َواْح�����َذَرنَّ�����ُه ُك����لَّ ال����َح����ذْر)22(24� 

))1) أي: فاعل الصالة، لبطالن ما يدخل به إليها.
))1) أي: التعب. مختار الصحاح ص ))6.

))1) لعظيم ما حل به من المصيبة.
)16) أي: للفظ تكبيرة اإلحرام.

))1) أي: معنى تكبيرة اإلحرام.
الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حاشية  ))1؛   :( للنووي  المجموع  انظر:  أكبر،  ءآهلل  مكبرًا:  يقول  أن  وهو   (1((
ص0)1؛ الفواكه الدواني 1: 6))؛ حاشية الدسوقي 1: )))؛ كشاف القناع 2: )1. وقال الطحطاوي في حاشيته 
على المراقي ص0)1: "فبه ال يكون شارًعا في الصالة وتبطل الصالة بحصوله في أثنائها لو صحت أواًل، قاله 

المؤلف في شرح رسالته الكنوز".
)19) انظر: المجموع للنووي ): ))1؛ المحيط البرهاني 2: ))؛ وحاشية الطحطاوي على المراقي ص0)1؛ الفواكه 
الدواني 1: 6))؛ حاشية الدسوقي ))):1؛ كشاف القناع 2: )1. ويرى الحنابلة أيضًا أن مد همزة أكبر مبطل 

للتحريمة وال تنعقد معه الصالة؛ ألنه أصبح استفهامًا.
)20) قال ابن منظور في لسان العرب ): )12: الَكَبُر: نبات له شوك، والَكَبُر: طبل له وجه واحد، وقيل: هو الطبل 
ذو الرْأسين، وجمعه: ِكباٌر، مثل: َجَمٍل وِجماٍل. وقال الفيومي في المصباح المنير 2: )2): قد يجمع على َأْكباٍر، 
الباء لئال يخرج عن موضوع  التكبير في التحرم على  مثل: سبب وأسباب، ولهذا قال الفقهاء: ال يجوز أن يمّد 

التكبير إلى لفظ )األْكَباِر ( التي هي جمع الطبل.
)21) ألن قصد السخرية باسم من أسماء اهلل تعالى، أو بصفة من صفاته، أو بأمر من أوامره، أو بوعده ووعيده، كل 
ذلك كفر ال خالف فيه، سواء صدر ذلك عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء؛ ال عن خطأ وجهل وإكراه. انظر: تفسير 
الرازي 2: 0)2؛ اإلعالم بقواطع اإلسالم ص111. أما ما كان من خطأ األلفاِظ فإنه ال يوجُب الكفَر؛ ألن قاِئَلُه 
لم يقصده، فهو مؤمٌن على حاِلِه، إال أنه يؤمُر باالستغفاِر. انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2: 6)).

لفظ  لهاء  إسكانه  مع  متحركة  أو  ساكنة  واوًا  إسمية  من جملة  المكون  التكبير  بين جزئي  المكبر  يزيد  أن  وهو   (22(
الجاللة، فيقول: اهلْل وأكبر.
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ُف��ِت��َح��ْت َواٌو  ِف��ْي��ِه  ال��َم��ِزْي��ُد  َوُه����َو  ِم����ْن ب��ع��ِد ه����اِء ال���ل���ِه، وال���َه���ا أُْس���ِك���َن���ْت25� 
���ْن َك��بَّ��را َف���لَ���ْم َي���َك���ْد ُي���ْس���َم���ُع ِم���مَّ وأَْك�������َب�������را)23(26�  ُم���ْع���لِ���َن���اً  َي�����ُق�����وُل  إاِلَّ 
األَذاِن ف��ي  ال��َخ��ْل��ِق  ُرُؤوِس  /ع��ل��ى  �����ِر واإلْع����������الَِن27�  وَغ�������ْي�������ِرِه ف����ي ال�����سِّ
وُربَّ�����َم�����ا ُي�����ْوِه�����ُم َب����ْع����َد أْك���َب���ْر ت��ق��دي��َر لَ���ْف���ِظ ِم���ْن���ُه، َوْه�����َو ُم���ْن���َك���ْر)24(28� 
َث���ْم َب�������أَنَّ  ُم���ْس���لِ���ٌم  َي����ُظ����نُّ  وال  أَْك�����َب�����َر ِم�����ْن إل���ِه���َن���ا َب�������اِري ال���نَّ���َس���ْم29� 
وَم����ن َي��ك��ْن ُم���ْع���َت���ِق���َداً َه����َذا َف��َق��ْد ����َواِب، وال��ح��قَّ َج���َح���ْد)25(30�  َح����اَد َع���ِن ال����صَّ
أُْه��ِم��ال)26( ا  ممَّ التركيب  َذا  إِنَّ  َب��ْل  َخ����ال)27(31�  ق��د  ال��تَّ��َم��اِم  َم��ْع��َن��ى  ك���ان م��ن  إذ 
أََج���ْل َن���َوى  إْن  َي��ْس��َت��ِق��ي��ُم  ]ولَ���ْي���َس  ال��َخ��لَ��ْل)28(32�  َي��ْب��َق��ى  َب��ْل  َزاَد،  َواٍو  َق��ْب��ِل  ِم��ْن 
ِبِه اللَّْفُظ  َج��َرى  َم��ا  ُيْبَنى  لَْيَس  أي:  ٍر لَ��������ُه ِب����َق����ْل����ِب����ِه33�  َع�����لَ�����ى ُم��������َق��������دَّ
ال�����ُم��ْث��ِب��ُت لَ���َق���اَل  َذا  َي���ُس���ْوُغ  ولَ���و  أَت���َث���ّب���ُت34�  أَْن  َق����ْب����َل  َن���ْف���َي���اً  َن�����َوْي�����ُت 
أُْه���ِم���ال ق����وٌل  ال���لَّ���ف���ُظ  َذا  وإنَّ���م���ا  وك����اَن ِم���ن َم��ْع��َن��ى ال��تَّ��َم��اِم َق���د خ�����اَل[)29(35� 

))2) انظر: المجموع للنووي ): ))1؛ روضة الطالبين 1: ))). قال الطحطاوي في حاشيته على المراقي ص0)1: 
قوله ) أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر ( هو ظاهر الرواية عن اإلمام؛ قال البيجرمي على الخطيب 2: 11: 
"وظاهر إطالقهم أن الجاهل إذا أتى بالواو بين الكلمتين ال يضر وإن لم يكن معذورًا بخالف العالم بذلك"؛ وقال 
النفراوي المالكي في الفواكه الدواني 1: 6)): "وأما زيادة واٍو قبل همزة أكبر، أو قلب الهمزة واًوا، أو إشباع 
الدسوقي  حاشية  وفي  اإلحرام"؛  به  يبطل  فال  الراء،  تحريك  أو  وأكبر،  اهلل  بين  يسيرة  وقفة  أو  اهلل،  من  الهاء 
))):1: وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله: الظاهر أنه مضر إذ ال يعطف الخبر على المبتدأ، على أن اللفظ متعبد به. 
أما لو أشبع هاء الجاللة وزاد واوًا فهو مفسد للتكبيرة بال خالف عندهم، كما ذكر النفراوي في الفواكه 1: 6)).
اللسان ): )12: وَأما قول المصلي اهلل َأكبر وكذلك قول المؤذن، ففيه قوالن: َأحدهما َأن  ))2) قال ابن منظور في 
معناه: اهلل كبير، فوضع َأفعل موضع َفِعيل، كقوله تعالى: چ   ڄ  ڄ  ڄڃ   چ َأي: هو َهيٌِّن عليه..، والقول اآلخر: 
، َأي: َأَعزُّ َعزيز،.. وقيل معناه: اهلل َأكبر من كل شيء؛  أن فيه ضميرًا، المعنى: اهلل َأْكَبُر َكبيٍر، وكذلك اهلل اأَلَعزُّ
َأي: َأعظم، فحذف لوضوح معناه، وَأكبر خبر، واأَلخبار ال ينكر حذفها، وقيل معناه: اهلل َأكبر من أن ُيْعرف ُكْنه 
كبريائه وعظمته، وِإنما ُقدَِّر له ذلك، وُأّوَل أَلن )َأفعل( فعل يلزمه اأَللف والالم، َأو اإِلضافة كاأَلْكَبر وَأْكَبر الَقْوِم..

قولين ألهل  أكبر(  )اهلل  قوله:  في  العربية  أهل  من  وغيره  األزهرى  ذكر   :1(0 :( المجموع  في  النووي  قال   (2((
ثالث  قول  وقيل   ،.. أعز عزيز  كقولك: هو  كبيًرا،  أكبر  اهلل  معناه:  والثاني  كبير..،  اهلل  معناه  أحدهما:  العربية؛ 
التحرير في شرح  المدح والتمجيد والثناء الحسن، قال صاحب  معناه: اهلل أكبر من أن يشرك به أو يذكر بغير 
صحيح مسلم: هذا أحسن األقوال لما فيه من زيادة المعنى السيما على أصلنا، فإنا ال نجوز اهلل كبير أو الكبير بدل 
اهلل أكبر، وأما قولهم: اهلل أكبر كبيًرا، فنصب كبيًرا علي تقدير: كبَّرت كبيًرا. وقال أيضًا في روضة الطالبين 1: 
))): ولو قال: اهلل األكبر، أجزأه على المشهور. كما لو قال: اهلل أكبر من كلِّ شئ، أو: اهلل أكبر وأجل وأعظم. 
وقال الهيتمي في تحفة المحتاج 1: 66): وال تضر زيادة ال تمنع االسم، أي: اسم التكبير، بأن كانت بعده مطلقًا 

أو بين جزأيه، كاهلل أكبر من كل شيء.
)26) وفي نسخة ) ب (: بل إن ذا اللفظ يعد مهمال.
))2) وفي نسخة ) أ (: معناه إذا ليس مفيد حصال.

))2) أي قوله: اهلل أكبر أجل، كما ال تنعقد الصالة بقوله اهلل أجل عند الجمهور، خالفًا ألبي حنيفة ومحمد.
)29) األبيات بين قوسين )2) �)) �)) �))( سقطت من نسخة )ب(.

]ب/ 1[ 
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َح��َص��لَ��ْت َواَواً  اِئ���ُد  ال���زَّ وال���راب���ُع:  ���ِة ال��َه��ا أُْش���ِب���َع���ْت)30(36�  َس���اِك���َن���ًة ِم���ن َض���مَّ
َي������اَدْه ألنَّ���������ُه َغ������يَّ������َر ب������ال������زِّ إس�����َم اإِللَ��������ِه ف���اْق���َت���َض���ى َف������َس������اَدْه)31(37� 

ُح��ِذَف��ْت  اَلٍه  َج��ْم��ُع  َذاَك  ]وِق���ي���َل:  ُن�����ْوٌن لَ���ُه َواَلُْم������ُه َق���ْد ُغ����لِّ����َظ����ْت)32([)33(38� 
���َرْه)34( َف���َه���ِذِه اأَلْرَب����َع����ُة ال���م���َس���طَّ َرْه39�  ُت���َغ���يِّ���ُر ال���َم���ْع���َن���ى َك���َم���ا َق�����ْد َق�������رَّ
َت��ِص��ْح ��الُة ال  َف��ال��صَّ  ،)35( اَل�����نَّ�����َوِويُّ ُم��تَّ��ِض��ْح40�  َوْه����َو  اأَلَذاُن)37(،  وال  ِب���َه���ا)36(، 
َث���������َواُب وال  إَِق��������اَم��������ٌة  وال  ف��ي��ه��ا، ول���ك���ْن ُي���ْخ���َت���َش���ى ال����ِع����َق����اُب)38(41� 
ع��ل��ى الَّ����ِذي َي��ُق��ولُ��َه��ا م��ا ل���ْم ُي���ِرْد َي���ْن���َت���ِق���ْد)39(42�  إِْذ  ل��ه��ا  ُب����ْط����الٍن  َب����َي����اَن 
َفال ااِلْح������َراِم)40(  ف��ي  َذاَك  َي��َق��ْع  ف��إْن  �����اً ُم���ْس���َج���ال43�  �����الُة َح�����قَّ َت���ن���َع���ِق���ُد ال�����صَّ
َحَصال َق��ْد  ِغ���ْي���ِرِه)41(  ف��ي  َي��ُك��ْن  وإن  ����الَة أَْب�����َط�����ال)42(44�  ولَ������ْو ِب����لَ����ْف����ٍظ، ال����صَّ

)0)) وهو أن يشبع المكبر ضمة الهاء من لفظ الجاللة فيتولد من ذلك حرف واو.

)1)) أي: فساد المعنى. قال في المجموع ): 0)1: "لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صالته وهذا ال خالف 
حاشية  انظر:  لغة.  كان خطأ  وإن  بذلك  التحريمة  بطالن  عدم  والمالكية  الحنفية  ويرى  بتكبير".  ليس  ألنه  فيه؛ 
الطحطاوي على مراقي الفالح ص9)1؛ الفواكه الدواني 1: 6))؛ أما الحنابلة فقيدوا بطالن لفظ التحريمة بالمد 
بفساد المعنى فقال ابن قدامة الحنبلي في المغني 1: 2)): "ويبين التكبير وال يمد في غير موضع المد فان فعل 

بحيث تغير المعنى .. لم يجز".

)2)) اللَّْهو: ما َلَهْوت به وَلِعْبَت به وشَغَلك من هوى وَطرٍب ونحوهما، وجمع اله: الهون. انظر: لسان العرب، مادة: 
لها. 

)))) هذا البيت سقط من )ب(.

)))) وخالصة األحوال المنكرة التي ذكرها في تكبيرة اإلحرام: 1� مد لفظ الجاللة بهمزة استفهام في أوله 2� مد باء 
أكبر باأللف ) � إضافة حرف واو بعد لفظ الجاللة )� إشباع هاء لفظ الجاللة بالواو.

بالفقه  عالمة  اإلسالم،  شيخ  6)6ه�(:   -6(1( الدين  محيي  زكريا،  أبو  الشافعي،  النووي،  شرف،  بن  يحيى   ((((
وروضة  للشيرازي،  المهذب  شرح  والمجموع  الطالبين،  منهاج  كتبه:  من  الشافعية،  فقهاء  كبار  من  والحديث، 

الطالبين. طبقات الشافعية للسبكي ): )9)؛ األعالم للزركلي ): 9)1.

)6)) لعدم انعقاد الصالة والدخول فيها.

)))) وذلك إلتيانه بمعان فاسدة، أما مجرد التمطيط باألذان فمكروه. انظر: مغني المحتاج للشربيني 1: )2).
)))) وقد سبق ذكر كالم النووي من كتابيه المجموع وروضة الطالبين.

)9)) انظر: فتح الباري 11: )10.
)0)) أي: في تكبيرة اإلحرام، أو التحريمة.

)1)) أي: إن يكن التغيير في غير تكبيرة اإلحرام، كتكبيرات االنتقال..
)2)) وذلك إلتيانه بلفظ يغير المعنى.



ات
وط

خط
الم

ق 
حقي

ت
ات

وط
خط

الم
ق 

حقي
ت

آفاق الثقافة والتراث 180

أِلَنَّ���������ُه أََت�������ى ِب����لَ����ْف����ٍظ أُْه����ِم����ال َك����َم����ا َع�����َرْف�����َت�����ُه َف�����َك�����اَن ُم���ْب���ِط���ال45� 
َم���ا لَ���ْم َي���ُك���ْن َق���ْد َس���َب���َق ال��لِّ��َس��اُن ال���نِّ���س���َي���اُن)43(46�  لَ����ُه  �����َرا  طَّ ق���د  َك�����اَن  أَْو 
ال��َع��ه��ِد َق���ِري���َب  َج���اِه���اًل  َك����اَن  أَْو  َع���ْم���ِد)45(47�  َم����ْع  َب���ِع���ْي���َدُه  ي���ِن)44(؛ ال  ب���ال���دِّ
َوْك�������َب�������َر، َج�������لَّ ف����ي َس����َن����ا ُع�������اَلُه48�  وال��خ��ام��ُس: ال���ذي َي���ُق���وُل: ال��ل��ُه
َن����صَّ ع��ل��ى َف���َس���اِد َه�����َذا ال��لَّ��ْف��ِظ َب���ْع���ٌض م���َن اأَلْع����َي����اِن أَْه�����ِل ال���ِح���ْف���ِظ)46(49� 
وُح���ْك���ُم���ُه َم���ا َم����رَّ ف���ي َم���ا َق��ْب��لَ��ْه َك���َم���ا َذَك�����ْرَن�����ا َف������اْح������َذَرنَّ ِف����ْع����لَ����ْه)47(50� 
اإلَق���اَم���ْه ف��ي  ��اَل  ال��ُج��هَّ َت����َرى  وَذا  َم�����الَم�����ْه51�  َت����ْخ����َت����ش����ي  ال  َت������ُق������ْولُ������ُه 
وب��ع��ُض َم���ْن ل��م��ال��ٍك)48( َق���ْد َق��لَّ��َدا َوَرَدا52�  َق���ْد  إِذ)50(  ال���لَّ���ْف���َظ)49(،  ه��ذا  ��ح  ص��حَّ
إْب�����َداُل ه��م��زٍة م����ن)51( ال�����َواِو َك��َم��ا ف���ي َع���ْك���ِس���ِه، ن���ح���ُو: وش����اح ب��ه��م��ا)52(53� 
������َت������ْت َوُوقِّ������َت������ْت ِس����يَّ����اِن َوأُقِّ ب���ال���َه���ْم���ِز وال��������واو ِق��������َراَءت��������اِن)53(54� 
َوْك����َب����ْر ب�����أنَّ  ال���َب���ْع���ُض  ُه  َوَردَّ ُدَوْي������َب������ٌة)54(، وَم����ْن َع��َن��اَه��ا َي��ك��ف��ْر)55(55� 

والنِّسيان وما  الخطَأ  أمتي  َوَضَع عن  اهلَل  قال: "إنَّ    النبيَّ  أنَّ  ابن عباس رضي اهلل عنهما  الحديث عن  ففي   ((((
اسُتكِرهوا عليه" أخرجه ابن ماجه في طالق المكره والنسيان 1: 9)6 برقم ))20 قال في الزوائد: إسناده صحيح 
إن سلم من االنقطاع؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 16: 202 برقم 219)؛ قال ابن حجر ): 161: "رجاله 

ثقات إال أنَّه ُأِعلَّ بعلَّة غير قادحة، فإنَّه من رواية الوليد عن األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس".
)))) لغلبة الظن بجهله بمثل هذه التفاصيل من األحكام العملية، قال السيوطي في األشباه والنظائر ص))) � ))): 
"كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إال أن يكون قريب عهد باإلسالم، أو نشأ ببادية 

بعيدة يخفى فيها مثل ذلك".
)))) ويخرج بهذا القيد: الخطأ والنسيان، والعجز.

المجموع  في  النووي  قال  الفقهاء،  بين  اإلحرام هي موضع خالف  تكبيرة  في  التغيير  الصورة من صور  هذه   ((6(
0)1:): "نص الشافعي واألصحاب أنه لو أخلَّ بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صالته، وهذا ال خالف فيه؛ 
ألنه ليس بتكبير"، إال أنه قال البيجرمي في حاشيته على الخطيب 2: 11: "َوُيْغَتَفُر ِفي َحقِّ اْلَعامِّيِّ إْبَداُل َهْمَزِة 

َأْكَبُر َواًوا، َوِفي َحقِّ اْلَعامِّيِّ إْبَداُل َكاِف َأْكَبُر َهْمَزًة ِلَعْجِزِه َكَما ِفي اْلَمَداِبِغيِّ َعَلى التَّْحِريِر".
)))) أي: عدم انعقاد الصالة وبطالنها.

)))) أي: إمام دار الهجرة مالك بن أنس األصبحي الحميري رحمه اهلل )ت9)1ه�(. 
إذا وليت  الهمزة  الجواز؛ ألن  في  فله مدخل  اهلل وكبر،  العامة:  قول  الذخيرة 2: )16: "وأما  في  القرافي  قال   ((9(

الضمة جاز أن تقلب واوًا".
)0)) في نسخة )ب(: إن.

)1)) في نسخة )ب(:مع، وما أثبته أصح.
عن  بوجهه  وأشاح  واإلعراض،  والحذر  الجد  معنى  وتفيد  وشاح،  وشايح،  أشاح،  فيقال:  والواو،  باأللف  أي:   ((2(

الشيء: نحاه، أو جد في اإلعراض عنه. انظر: لسان العرب، مادة: شيح.
)))) وهما متواترتان من العشرة، من قوله تعالى: چ  ڭ  ڭ     ۇ   ۇ   چ ]المرسالت: 11[، قرأ أبو عمرو البصري: 

چ  ڭ  ڭ     ۇ    چ، وقرأ أبو جعفر المدني: چ  ڭ  ڭ     ۇ    چ.

)))) لم أقف على هذا المعنى.
)))) وهذا على فرض صحة هذا المعنى وقصده.
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ُذِك�����َرا َم���ا  ف���ي  ي���ش���رُط  َذا  وَع�����لَّ  ُم����َغ����يَّ����َرا)56(56�  ِب�����ِه  ال��م��ْع��َن��ى  ُي������َرى  أاَلَّ 
َح���ْم���َزْه)57( أنَّ  َذاَك  ف��ي  أََت���ى  /َك��َم��ا  ال���َه���ْم���َزْه)58(57�  ُي��ِب��ْي��ُن  َ��ْع��َن��ى  ال��م��� ُغ��يِّ��َر  إِْن 
)59( لِ��ُي��ِح��ْل َف���لَ���ْم َي���ُق���ْل ف��ي أِلُِح��������لَّ َي���ْن���َت���ِق���ْل)60(58�  ِب������َذاَك  ال��َم��ْع��َن��ى  إِِذ  ِب��ال��َي��ا 
ِفْي   )62( ْوِسيِّ لِلسُّ اإلب���داُل)61(  واْمَتَنَع  ُم�����ْؤَص�����َدٍة)63( ِرْءَي�������اً)64( لِ�����َذاَك َف��اْق��َت��ِف��ي59� 
َوال��تَّ��ْك��ِب��ي��ُر: ال����ُق����ْرآِن،  ف��ي  َوَذاَك  �����ُم ال�����َق�����ِدْي�����ُر60�  لَ������ْف������ٌظ ِب��������ِه ُي�����َع�����ظَّ
واْجَتِنْب  � َج��لَّ  اللُه  َه���َداَك   � ف��اْح��َذْر  ُت���ِص���ْب)65(61�  ااَلْل���َف���اِظ  ال��َخ��م��َس��ِة  ِذي  َج��ِم��ْي��َع 
وُك���لَّ���َم���ا َت���ْس���َم���ُع َش���ْي���َئ���اً ِم��ْن��َه��ا َت���ْن���َه���ى)66(62�  أْن  َف�����َواِج�����ٌب  أََح�������ٍد  ِم�����ْن 

)6)) فالضابط الجامع لكل ما سبق: هو اإلتيان بلفظ يغير المعنى المقصود.
)))) حمزة بن حبيب بن َعَمارة بن إسماعيل الكوفي الزيَّات )0) � 6)1ه�(. انظر: معرفة القراء الكبار 1: 111؛ 

سير أعالم النبالء ): 90؛ غاية النهاية 1: 261؛ األعالم للزركلي 2: ))2.
ا التي تحوي همزًة في وسطها أو  )))) فلحمزة في الوقف على الكلمات التي تحوي همزة في أولها ُخلف وتفصيل، أمَّ

في آخرها فله التسهيل، قال الشاطبي في حرز األماني: 
وعن حمزٍة في الوقف ُخلٌف وعنَده  روى َخلٌف في الوصل َسكتًا ُمَقلَّال  

ف منزال إذا كان َوْسَطاً أو َتَطرَّ َل همَزُه   وحمزُة عن�َد الوق�ِف سهَّ  
ومن قبل��ه تح�ريك��ه ق�د تن�زال ناً   فأَبدل�ه عن��ه ح����رَف َمدٍّ ُمَسكِّ  

انظر: فتح الوصيد في شرح القصد للسخاوي 2: 2)) � ))).  
)9)) أي: عند الوقف على كلمة: چ  ۓ   چ من قوله تعالى: چ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ    ۅ     چ ]آل عمران: 

.](0
)60) النتقال الفعل من المتكلم إلى الغائب.

)61) اإلبدال: هو تغيير الهمزة لحرف من جنس حركة ما قبلها.
قِّّي )... � 261ه�(. انظر: معرفة القراء الكبار 1: )19؛ سير  )62) صالح بن زياد بن عبد اهلل، أبو شعيب السوسّي الرَّ

أعالم النبالء 12: 0))؛ تاريخ اإلسالم 20: )10؛ غاية النهاية 1: 2)) � )))؛ األعالم للزركلي ): 191.
))6) وذلك في قوله تعالى: چ  ۈئ  ېئ      ېئ      ېئ   چ ]البلد: 20[، چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ     چ ]الهمزة: )[، فقد قرأهما بإثبات 

الهمز، وكذا حفص وحمزة ويعقوب وخلف العاشر، وقرأهما الباقون: ۈئ  ېئ      ېئ.
))6) في قوله تعالى: چ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     چ ]مريم: ))[ فقد قرأها بالهمز، وقرأ قالون وابن 
ذكوان وأبو جعفر: چ    ۋ     چ وكذا حمزة وقفًا. قال الشاطبي في حرز األماني مبينًا مذهب السوسي في الهمز 

المفرد: 
وِرئياً بترِك الَهمز ُيْشِبُه ااِلْمِتال وُتؤوي وُتؤويه أخ�فُّ بهمِزِه    
تخيَّ����ره أه����ُل  األداَء  ُمَعلِّ��ال وُمْؤَصدة أوصدتُّ يشبه كلُّ��ه    

التكبير   ))6) وهي: 1� مد همزة الجاللة لالستفهام 2� مد باء أكبر باأللف )� إضافة حرف عطف بين جزئي جملة 
)� إشباع الهاء من لفظ الجاللة )� تغيير همزة أكبر إلى واو، فتصبح: وَكْبَر.

)66) وذلك قيامًا بواجب النصح، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي الحديث عن رسول اهلل  أنه قال: "َمْن 
َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِيَماِن". أخرجه مسلم 

في اإليمان برقم 9).

] أ / 2[ 
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ِب��ال َح���قٍّ  َع��ن  َي��ْس��ُك��ُت  َم��ن  ُك���لُّ  إِْذ  ُع������ْذٍر َف���َش���ْي���َط���اٌن َك���َم���ا َق����ْد ُن����ِق����ال)67(63� 
َرْر ُكوِت َعن َهَذا الضَّ َفاخَش)68( ِمَن السُّ ي���ِن، واآلت����ي ِب���َه���ا)69( ع��ل��ى َخ��َط��ْر64�  ف��ي ال���دِّ
َض��لُ��ْوُل)70( ُمْسَتْفِهَماً  َي��ُك��ْن  َم��ْن  إْذ  وَم�����ْن َي����ُق����ْل: َم���ْع���ُب���وُدَن���ا ُط�����ُب�����وُل)71(65� 
ال��َوَرى في  َيُظنُّ  لو  َح��َي��َواٌن)72(،  أَْو  َك�����َف�����َرا)73(66�  ال���ِع���َب���اِد  َربِّ  ِم�����ْن  أَْك����َب����َر 

]توجيهات لإلتيان بتكبيرة اإلحرام[
َف���ال ُت��َغ��يِّ��ِر اْس����َم َم������ْواَلَك َوُق����ْل: َت��ُح��ْل67�  ال  َذا  َع���ْن  َف�����اْدِر  أَْك����َب����ْر)74(،  ال��ل��ُه 
���اً َي��ْظ��َه��ْر َف���ُض���مَّ َه����اَء ال��ل��ِه َض���مَّ أْك���َب���ْر)76(68�  ُق����ْل:  وَب���ْع���َدُه  ُم���ْش���ِب���ع���اً)75(،  اَل 

))6) لعله يشير إلى قول: )من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس(، وهو ليس بحديث، ولم يثبت بسند الصحيح وال 
انظر:  الدقاق.  أبي علي  إلى  القشيري في رسالته  القاسم  أبو  العلماء، وقد نسبه  ضعيف، بل هو من قول بعض 

الرسالة القشيرية 1: ))).

))6) وفي نسخة ) ب (: فاحذر.
)69) أي: بهذه الصور المنكرة من تكبيرة اإلحرام.

)0)) وذلك في حالة إضافة همزة استفهام للفظ الجاللة في أول تكبيرة اإلحرام.
)1)) وذلك عندما يمد المكبر حرف الباء من كلمة أكبر، باأللف، فتصبح: أكبار.

)2)) أي: عند قول المكبِّر: َوْكَبر، على فرض صحة المعنى الذي ذكره، أن )وكبر(: اسم لدابة.
فات واألفعال، فمن اعتقد مشابهًا له، أو نقصًا في ذاته أو صفاته كفر  )))) َفِلّلِه تعالى الكمال المطلق في الذَّات والصِّ

بال خالف. انظر: الشفا للقاضي عياض 2: )106؛ وتفسير الرازي 2: 0)2؛ منح الروض األزهر ص)2).
)))) قال النووي في المجموع ): ))1: "ويتعين لفظ التكبيرة، وال يجزئ ما قرب منها، كقوله: الرحمن أكبر، واهلل 
أعظم، واهلل كبير، والرب أكبر وغيرها"، وقال: "فإذا قال: اهلل األكبر، انعقدت على المذهب الصحيح"، وقال: 
"فليقطع الهمزة من قوله: اهلل أكبر، ويخففها، فلو وصلها فهو خالف األولى". وقصر المالكية والحنابلة في الراجح 
عندهم صحة التحريمة على لفظ: اهلل أكبر، وأجاز أبو يوسف من الحنفية كل لفظ فيه التكبير، أما أبو حنيفة ومحمد 
فذهبوا إلى أن الصالة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم، كالتهليل والتسبيح. انظر:المحيط البرهاني 2: 2)؛ الذخيرة 
للقرافي2: )16؛ منح الجليل1: 1)2؛ حاشية العدوي1: 226؛ المغني البن قدامة 1: 0))؛ كشاف القناع 2: 

16؛ اإلنصاف للمرداوي2: 1).
)))) فلفظ الجاللة في التكبير مبتدأ مرفوع، وخبره أكبر، وإشباع ضم الهاء يؤدي إلى توليد حرف الواو، وهو مغير 
للمعنى ومبطل لتكبيرة اإلحرام عند الجمهور باستثناء المالكية، وقد سبق الكالم عن ذلك. انظر: الفواكه الدواني 

للنفراوي 1: 6)). 
)6)) قال في مغني المحتاج 1: ))): "ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر، خالفًا لما اقتضاه كالم ابن يونس في 
شرح التنبيه".وأما االستدالل بحديث: "التكبير جزم" فال يصح وال أصل له إنما هو من كالم النخعي، كما نبه 

على ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 1: 0)).



 اإِليَضاُح 
التَّامُّ

لَِبَياِن َما 
َيَقُع في 
أَلِسَنِة 
الَعَوام 
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َوال َواَواً)77(،  لَ�����ُه  أَوَّ َت����ِزْد  ]َواَل  اْع��لَ��َم��ا)78([)79(69�  ُج��ْزَئ��ْي��ِه  َبْيَن  ِبَسْكٍت  َتْفِصْل 
ِم ال����الَّ َم����دُّ  ِف����ْي����ه)80(  َي���ُض���رُّ  واَل  لَ��ِك��نَّ ااَلْولَ�����ى ال��َق��ْص��ُر ف��ي اإِلْح��������َراِم)81(70� 
وف����ي ِس�����������َواُه)82( َف���ُي���َم���دُّ ِف��ي��ِه ِم����ن ُك�����لٍّ ُرْك�������ٍن لِ����لَّ����ِذي َي����لِ����ْي����ِه)83(71� 
َوْل��َي��ْج��َت��ِن��ْب َت���ْش���ِدْي���َدُه لِ���ْل���َب���اِء)84( اِء)85(72�  وَه������َك������َذا َت������ْش������ِدْي������َدُه لِ�������ل�������رَّ
ُمِضْر ِف��ْي��ِه  َذا  إِنَّ  َب��ْع��ٌض:  َق���اَل  إْذ  ُش��ِه��ْر)86(73�  ال��َق��ْوُل  َذا  َي��ُك  لَ��م  وإْن  َف���اْح���َذْر، 

للقفال في فتاويه.  المحتاج1: ))) وعزاه  المكبر: واهلل أكبر؛ ذكر الشربيني منع ذلك في مغني  )))) وهو أن يقول 
ومذهب المالكية والحنابلة المنع مطلقًا؛ ألنهم ال يجيزون في التحريمة إال اللفظ المأثور. انظر: الذخيرة 2: )16؛ 

المغني البن قدامة 1: 0)).
)))) قال في المجموع ): ))1: "وال يقف بين جزئي التكبير وال يزيد زيادة تغير المعنى، فإن وقف أو زاد همزة أو 
همزتين ... لم يصح تكبيره"، وانظر: روضة الطالبين ))):1؛ وذهب المالكية إلى عدم بطالن تكبيرة اإلحرام 
بالفصل اليسير بين جزئي التكبير، قال النفراوي في الفواكه الدواني 1: 6)): "وأما زيادة واٍو قبل همزة أكبر، أو 
قلب الهمزة واًوا، أو إشباع الهاء من اهلل، أو وقفة يسيرة بين اهلل وأكبر، أو تحريك الراء، فال يبطل به اإلحرام".

)9)) هذا البيت سقط من نسخة )ب(، والكلمة األخيرة من البيت غير واضحة، وقد قدرتها تقديرًا.
)0)) أي: في لفظ تكبيرة اإلحرام.

)1)) أي: مد الالم من لفظ الجاللة. نقل النووي في مجموعه ): ))1 عن الجويني قوله: "وال يجوز المد إال على األلف 
التي بين الالم والهاء، وال يخرجها بالمد عن حدِّ االقتصاد لإلفراط"، وقال أيضًا ): 1)1: "المذهب الصحيح 
المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة اإلحرام بسرعة وال يمدها لئال تزول النية". وقال في كشاف القناع 2: 16: 
"وال تضر زيادة المد على األلف بين الالم والهاء؛ ألنها إشباع، وحذفها أولى؛ ألنه يكره تمطيط التكبير". وانظر: 

روضة الطالبين 1: )))؛ واالختيار للموصلي 1: 161.
)2)) أي: فيما سوى اإلحرام في الصالة.

)))) قال النووي في المجموع ): 1)1: "وأما تكبيرات االنتقاالت كالركوع والسجود ففيها قوالن؛ القديم: يستحب أن 
ال يمدها، والجديد الصحيح: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه، حتى ال يخلو جزء من صالته من 
ذكر". وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، ويستثني المالكية المد في قيام المصلي من القعدة على رأس 
اثنتين فال يكبر إال إذا استوى قائمًا؛ ألنه كمفتتح للصالة. انظر: حاشية الطحطاوي ص))1؛ حاشية الدسوقي 1: 

99)؛ مطالب أولي النهى 1: 2)).
)))) انظر: تحفة المحتاج 1: )6)؛ قال الشربيني في مغني المحتاج 1: ))): "ولو شدد الباء من أكبر، ففي فتاوى ابن 
رزين أنها ال تنعقد، ووجهه واضح؛ ألنه ال يمكن تشديدها إال بتحريك الكاف؛ ألن الباء المدغمة ساكنة، والكاف 
ساكنة، وال يمكن النطق بهم، وإذا حركت تغير المعنى". وانظر حاشية البيجرمي على الشربيني 2: 11. ويرى 

المالكية عدم إضرار ذلك بتكبيرة اإلحرام انظر: حاشية الدسوقي 1: ))).
)))) انظر: مغني المحتاج 1: )))؛ والفواكه الدواني 1: 6))؛ وحاشية الدسوقي 1: ))). ونقل الرملي عن ابن 
العماد وغيره: أن تكرير الراء ال يضر؛ ألن الراء حرف تكرير، وزيادته ال تغير المعنى. انظر: نهاية المحتاج 

.((0 :1
)6)) في نسخة )ب(: اْشُتِهر.
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]وَق��ط��ُع َه��ْم��َزِة ال��َج��اَللَ��ِة اْس��ُت��ِح��ْب)87( َي�����ِج�����ْب)88([)89(74�  وال  َراِئ������ِه،  َك���َج���ْزِم  ف��ي��ه 

]شبهة يهودية والردُّ عليها[
أَْسلََما َق��ْد  َم��ن  َبْعُض  لي  َحَكى  وَق��ْد  ِم����َن ال���َي���ُه���وِد ال���َخ���اِئ���ِض���ْي���َن ف���ي َع��َم��ى75� 
َوَرْد َي����ُق����ْولُ����وَن:  لَ���َن���ا  أَنَّ����ُه����ُم  َولَ�������ْد76�  ل����ل����ِه  أَنَّ  ُج�����ُح�����وُد  َع����ْن����ُك����ْم 
���ْرُت���ُم َم���ن َج���َع���َل ال���ُع���َزْي���َرا)90( َك���فَّ َت���ْك���ِف���ْي���َرا)91(77�  لَ����ُه  اْب���َن���اً  ال��َم��ِس��ْي��َح  أَِو 
���َدا وأَْن������ُت������ُم َج����َع����ْل����ُت����ُم ُم���َح���مَّ َن���ِب���يَّ���ُك���ْم أَْع�����َظ�����َم َم������ْن َق������ْد ُع����ِب����َدا78� 
لَ�����ُه ُي���َص���لِّ���ي ال���ل���ُه وال���َم���الِئ���َك���ْه ف���ي آَي������ٍة َق�����ْد ُق���ْل���ُت���ُم ُم�����َب�����اَرك�����ْه)92(79� 
ْح���ُت���ُم ِب�����َذا َوَم�����ْن َق����ْد َك��بَّ��ْر َص���رَّ ِم���ْن���ُك���ْم َن��������َواُه َق����اِئ����اًل: َوأَْك������َب������ْر)93(80� 
َص��لَّ��ى َق����ْد  إِْذ  أَْك���َب���ُر  أَنَّ�����ُه  أَْي:  ِب����َزع����ِم����ُك����ْم لَ������ُه ال����َع����لِ����يُّ اأَلْع����لَ����ى81� 
َب��َه��الِ��َك��ْه)94(، ُم���وا  رُّ َج��ْه��اَلً،  َفَحَملُوا  وال���م���الِئ���َك���ْه82�  ال�����َج�����الِل  ِذي  َص�������الَة 
��َي��اِم)95( ع��ل��ى الَّ���ِت���ي ُت���ْق���َرُن ب��ال��صِّ َِّم)96(83�  وَج���َع���لُ���وا )ع���ل���ى( ب��م��ع��ن��ى ال��������ال

)))) ووصلها هو خالف األولى. انظر: المجموع ): ))1؛ ومغني المحتاج 1: )))؛ حاشية البيجرمي على الشربيني 
 .11 :2

)))) أي: جزم راء أكبر. قال في مغني المحتاج 1: ))): "ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خالفًا لما اقتضاه كالم 
ابن يونس في شرح التنبيه". وكذا قال الحنفية .انظر: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر 1: ))1.

)9)) ليس في نسخة )ب(.
)90) ذكر الطبري في تفسيره )1: 202، والبغوي كذلك ): )): "عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: إنما قالت 
اليهود عزير ابن اهلل من أجل أن عزيًرا كان فيهم وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم، فأضاعوا التوراة وعملوا 
بغير الحق، فرفع اهلل عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم، فدعا اهلَل عزيٌر وابتهل إليه أن يرد 
إليه الذي نسخ من صدورهم، فبينما هو يصلي مبتهاًل إلى اهلل تعالى، نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه 
التوراة، فأذَّن في قومه، وقال: يا قوم قد آتاني اهلل التوراة ردَّها إلي! فعلق به الناس يعلمهم، فمكثوا ما شاء اهلل 
تعالى، ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم، فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان يعلمهم عزير 

فوجدوه مثله، فقالوا: ما أوتي عزير هذا إال أنه ابن اهلل".
ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   چ   قوله:  في  ذلك  تعالى  اهلل  ذكر   (91(

ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ ]التوبة: 0)[
)92) وذلك في قوله تعالى: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     چ ]األحزاب: 

.](6
))9) فحملوا لفظ: وأكبر، في التحريمة على النبي ، وهذا أمر ال يخفى على عاقل فساده، وال نعلم في ملة اإلسالم 

أحدًا أراده.
َجا..، يريد: مهلك. قاله في الصحاح.  ))9) بهامش نسخة ) أ (: قوله بهالكه: أي تهلكه، كقول الشاعر: ومهمة هالك من تعرَّ
))9) أي: فريضة الصالة، وقد أشير للجمع بينهما في قوله تعالى: چ  ٻ   ٻ    ٿ     چ ]التوبة: 112[ 
على فرض تفسير لفظ: چ  ٻ       چ بالصائمين، كما ذهب إلى ذلك جمع من الصحابة والتابعين: كابن عباس 
وابن مسعود والحسن البصري وابن جبير وقتادة وآخرون. انظر: تفسير البغوي ): 99؛ وزاد المسير 2: )0). 

وأما األحاديث في ذلك فكثيرة. 
)96) في قوله تعالى: چ    ڄ   ڃ  ڃڃ    ڇ     چ ]األحزاب: 6)[.
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/َوأَيَّ������������ُدوا)97( ِب���َخ���َط���أِ ال��ُم��َك��بِّ��ِر َب���ِري84�  َذاَك  ِم����ْن  وه���و  اْخ���َت���لَ���ُق���وُه،  َم���ا 
ُروا ِف����ْي����ِه َع���ِق���ْي���َب أك��ب��ْر وَق���������دَّ لَ���ْف���َظ���َة: )ِم���ْن���ه����( لِ���َي���ِت���مَّ ال��م�����ْن��َك��ْر)98(85� 
َف����َن����ّف����ُروا ِب������َذا ع����ِن اإِلْس�������الِم َف������اْح������َذْر ُوِق������ْي������َت َخ����َط����أَ ال����َك����اَلِم86� 
���َرا ُم���َن���فِّ آِث����َم����اً  َت����ُك����وَن  ال  َك�����ْي  َع���ن ِدي�����ِن االْس�������اَلِم َف���َت���ْح���ِوي َض�����َرَرا87� 
وإنَّ����َم����ا َم���ْع���َن���ى َص�������اَلِة ال���ل���ِه: ِه���ي88�  َرْح�����َم�����ُت�����ُه)99(، أَخ����ِب����ْر ِب�������َذاَك ال���الَّ
ال��َم��الِئ��َك��ْه ِم���َن  َم��ْع��َن��اَه��ا)100(  وإنَّ  إي���ج���اُد االْس���ِت���ْغ���َف���اِر َف���اْت���َب���ْع َس���الِ���َك���ْه89� 
أْك���َب���ُر َب���ْع���َد  َي����ْل����َزُم  َواَل  َه������َذا،  َت��ْق��ِدي��ُر )ِم��ْن��ه���( ِم��ْث��َل َم��ا َق���ْد َذَك������ُروا)101(90� 

دُّ على ِبْدِع بعض ُجهَّال المتصوفة[ ] الرَّ
ُث����مَّ ال���َي���ُه���ود ل���و َت�����َرى َص��ِن��ْي��َع��ا ����اِل َم���ك���َة اْك�����َث�����ُروا ال��تَّ��ْش��ِن��ْي��َع��ا91�  ُج����هَّ
ُروا ف��ي ال���َوَرِق أع��ن��ي الَّ��ِذي��َن َص����وَّ َن���ْع���لَ���ْي َرس�������وِل ال���ل���ِه خ���ي���ِر ُم��تَّ��ِق��ي92� 
فيِهَما َج����لَّ  ال��ل��ِه  اس����َم  َوَك���َت���ُب���وا  وآي���������َة ال�������ُق�������رآِن ِم������ن ت���ْح���ِت���ِه���َم���ا93� 
اأَلَدْب ع���ِن  َخ�����ارٌج  َق���ِب���ْي���ٌح  وَذا  ٌم َف���ْل���ُي���ْج���َت���َن���ْب)102(94�  َب����ْل ِف���ْع���لُ���ُه ُم����َح����رَّ
ِف ]وَب���ْع���ُض َم���ْن ُي��ْن��َس��ُب ل��ل��تَّ��ص��وُّ َوَخ���ِف���ي[)104(95�  عنه  ��َواُب  ال��صَّ َوَع������َزَب)103( 
ِم��ن َف��ْرِط��ه ف��ي ال��ُح��ْم��ِق وال��َج��َه��ال��ْه ي���زي���ُد ف���ي ت���ه���لِ���ْي���لِ���ه)105( َج�����اَللَ�����ْه)106(96� 

))9) أي: رأيهم الفاسد.
))9) فيصبح التقدير على قولهم: اهلل وأكبر )منه(.

َوَمالِئَكَتُه  اهللََّ  اآلية:(ِإنَّ  تفسير  في  اهلل عنهما  ابن عباس رضي  الطبري 20: 20): عن  المفسرين  )99) روى شيخ 
ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ ..) قال: "يباركون على النبي ". ثم قال: وقد يحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن اهلل يرحم 
اْلَماَلِئَكِة:  َوِمَن  ْحَمُة،  الرَّ اهللَِّ:  ِمَن  اَلُة  الصَّ البغوي 6: 2)):  تفسير  ويستغفرون؛ وفي  له مالئكته  وتدعو  النبي، 

ااِلْسِتْغَفاُر.
)100) أي: صالتهم على النبي  . وقد ورد في اآليات الكريمة استغفار المالئكة عليهم السالم للمؤمنين عمومًا، فقال 
تعالى: چ  ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ       ەئ   چ ]غافر: )[، وقال تعالى: 

چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ     چ ]الشورى: )[.

)101) وقد سبق في البيت ))2( وما بعده من هذه المنظومة بيان حكم التقدير، فينظر.
)102) لما فيه من امتهان السم اهلل تعالى وكالمه. 

))10) لعل الصواب أن تكون: َقْد َعَزَب الصواب عنه وخفي...، وذلك مراعاة للوزن، أو نشبع فتحة العين باأللف، 
فيصبح: مفتعلن مفاعلن مفتعلن. ومعنى َعَزَب: َبُعَد وغاب، ويقال: َعَزَب َيْعُزُب، وَيْعِزُب. انظر: مختار الصحاح 

ص)6)، والمصباح المنير 2: )0).
))10) هذا البيت من نسخة ) ب(، وقد سقط من نسخة ) أ (.

))10) أي: في قوله: ال إله إال اهلل، وتسمى تهليلة.
)106) أي: لفظ اسم الجاللة: اهلل.

] ب/ 2[ 
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َج���ْه���ال إل�����َه  ال  َق�������ْوِل  ب���ع���ِد  م���ن  إال)107(97�  لَ���ْي���َس  ال���ُك���ف���ِر  ص���ري���ُح  وه����و 
ُي��َه��لِّ��ُل إْذ  َي����ْح����ِذُف  وَب���ْع���ُض���ُه���ْم  َي��ْس��َت��ع��ِج��ُل98�  إْذ  م����ن����ُه)108(  )إالَّ(  لَ���ْف���َظ���َة 
ك��ِر ال��ذِّ ف��ي  َذا  َج����دَّ  ُي���َق���اَل:  ح��ت��ى  وإنَّ�������َم�������ا أَت��������ى ب����ل����ْف����ِظ ال����ُك����ْف����ِر99� 
ُذِك���َرا َم��ا  َي��ْن��َت��ِق��ْص  أو  َي����ِزْد  َف��َم��ن  ِم���ن ب��ع��ِد م��ا ُي��ن��َه��ى ِع����َن����اَداً َك����َف����َرا)109(100� 

الة[  الم في الصَّ ]أخطاء لفظ السَّ
��الِم ال��سَّ ف��ي  ُي��ْخ��ِط��ُئ  وَب��ْع��ُض��ُه��ْم  َِّم)110(101�  ِب����َح����ْذِف َه����ْم����َزه َوَح��������ْذِف ال��������ال
ال َوْه��َو  ��الِة)111(،  ال��صَّ َتَحلُِّل  َمن  أْي:  َي��ْك��ِف��ي، َوَم����ا َص��لَّ��ى ِب������َذاَك َب����َط����ال)112(102� 
َن��ْه َن��وَّ إِْن  ��َح��ْه  َص��حَّ  )113( اِف���ِع���يُّ وال���رَّ ��������َن��������ْه)114(103�  َوَوهَّ ُه  َردَّ َوال�������نَّ�������َوِويُّ 
ال���تَّ���ْن���ِوي���ِن ِم�����َن  خ����اَل  إَِذا  ������ا  أَمَّ لَ��ْم َي��ْك��ِف َج���ْزَم���اً)115( َف��اتَّ��ِب��ْع َت��ْب��ي��ي��ِن��ي)116(104� 

))10) وهو لفظ كفري، إال أن قائله ال يكفر إال مع القصد. قال ابن تيمية في منهاج السنة ): 0)2: "ال يلزم إذا كان 
القول ُكْفَرًا أن يكُفر كلُّ من قاله مع الجهل والتَّأويل، فإنَّ ثبوَت الُكفر في َحقِّ الشخص الُمَعين، كثبوت الوعيد في 

اآلخرة في َحقِّه، وذلك له شروط وموانع".
))10) أي من قوله: ال إله إال اهلل.

)109) وفي نسخة ) ب (: من بعد علمه بهذا كفرا. قلت: وذلك لزوال عذره بالعلم، وإصراره على ذلك.
)110) أي يقول: سالم عليكم، وينبغي أن يكون التسليم بلفظ: )السالم عليكم ورحمة اهلل(، مرتبًا معرفًا، وأقله: السالم 

عليكم، ولو زاد بركاته ال يضر. 
)111) التحلل من الصالة بالتسليمة األولى فرض عند جمهور علماء المالكية والشافعية والحنابلة، وكذا التسليمة الثانية 
عند الحنابلة في رواية، في غير نافلة وجنازة، وذهب الحنفية إلى أن التسليمتين كالهما واجبتان، استدلوا بقول 
بإسناد  برقم )، وغيرهما  والترمذي  برقم 61،  داود  أبو  التسليم" أخرجه  التكبير وتحليلها  : "تحريمها  النبي 
صحيح، واستدل الحنفية على عدم الفرضية بأن النبي  لم يعلمه لألعرابي، وحملوا النص على الوجوب. انظر: 
االختيار 1: ))1؛ مراقي الفالح مع حاشية الطحطاوي ص)16؛ الذخيرة 2: )19؛ حاشية العدوي 1: ))2؛ 

المجموع ): 16)؛ روضة الطالبين 1: 2))؛ اإلنصاف 2: )11.
)112) قال النووي في المجموع ): 16): "أقله أن يقول: السالم عليكم، فلو أخل بحرف من هذه األحرف لم يصح 
سالمه.."؛ وهو المذهب عند المالكية والحنابلة؛ انظر: الذخيرة 2: 199؛ حاشية العدوي 1: ))2؛ كشاف القناع 

 .6( :2
مجلس  له  كان  الكبير،  الشافعي  الفقيه  ه�(:   (((62(( القزويني  الرافعي  القاسم  أبو  محمد،  بن  الكريم  عبد   (11((
بقزوين للتفسير والحديث، من كتبه: المحرر في الفقه، وفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي في الفقه. األعالم 

للزركلي ): )).
))11) أي لو قال المصلي: سالٌم عليكم. قال النووي ): )1): "وإن قال: سالم عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران..، 
أحدهما يجزئه ويقوم التنوين مقام األلف والالم ..، وهو األصح عند جماعة من الخراسانيين منهم إمام الحرمين 
والبغوي والرافعي، والثاني: ال يجزئه، وهو األصح المختار، ممن صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي 

أبو الطيب، هذا هو األصح ..". وانظر: روضة الطالبين 1: 2)).
))11) وذلك بأن يقول: سالُم عليكم، قال النووي في المجموع ): 16): "لو قال: السالم عليك، أو قال: سالمي عليك، 

أو سالم اهلل عليكم، سالُم عليكم بغير تنوين، أو السالم عليهم، لم يجزه بال خالف..". 
)116) وقال في هامش ) أ ( و )ب(: وفي نسخة: فذاك ال يكفي لدى الشيخين.
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َوَح���ْي���ُث لَ���ْم َي��ْح��ُص��ْل ِب���ِه ال��تَّ��َح��لُّ��ُل ���الِة ُم����ْب����ِط����ُل)117(105�  َف���ْه���َو َي���ِق���ْي���َن���اً لِ���ل���صَّ
وُم����ْوِج����ُب ال���ُب���ْط���الِن أنَّ�����ُه َدَع����ا ُم��َخ��اِط��َب��اً، َولَ���ْي���َس َم���ا َق���ْد ُش����ِرَع����ا)118(106� 
َس��َب��ْق أَْو  ��الَة  ال��صَّ ��َس��ى  َي��نْ إَِذا  إاِلَّ  لِ���َس���اُن���ُه وَب����ْع����ُد ِب���ال���َح���قِّ َن�����َط�����ْق)119(107� 
وَه�����َك�����َذا الَّ�������ِذي َي����ك����وُن َج���ِه���ال َدَخ�����ال108�  َق����ِرْي����َب����اً  ي����ِن  ال����دِّ ف���ي  ك�����اَن  إْن 
ب���اأَللِ���ْف ���الُم  ال���سَّ إاِلَّ  َت���ُق���ْل  /َف����اَل  َوالَّ����الِم َف��اْف��َه��ْم َواْح��َف��َظ��نَّ َم��ا ُوِص�����ْف)120(109� 

الم في الصالة[ ]خالصة أحكام التحريمة والسَّ
َي����ِزْد َم����ْن  أَنَّ  ال���َك���اَلِم  وَح���اِص���ُل  َح���ْرَف���اً ف��ي ااِلْح������َراِم َف��لَ��ْي��َس َت��ْن��َع��ِق��ْد)121(110� 
َوَم����ْن َي�����ِزْدُه ف��ي ِس����َوى اإلْح�����َراِم أَب����َط����َل َم����ا َص���لَّ���ى َع��ل��ى ال����تَّ����َم����اِم)122(111� 
���ا ِب����ِه ال���ِخ���َت���اُم َوَم������ْن َي������َدْع ِم���مَّ ����اَلُم112�  )123(، وال����سَّ َح���ْرَف���ْي���ِن لَ����ْم َت�����ِص�����حَّ
والَحْرَفْيِن)124( الَحْرَف  ُهِدْيَت  َفاْعِرْف  ��ْي��ئ��ي��ِن)125(113�  ْر ِم���ْن ِك���اَل ال��شَّ واْح�����َذْر َوَح�����ذِّ

]أخطاء بعض الذاكرين[
وَم�����ن ُي���َه���لِّ���ْل َف�����َي�����ِزْد َج����اَللَ����ْه َج����َه����الَ����ْه)126(114�  ُذو  َف���ْه���ُو  اإللَ������ِه  َب���ْع���َد 
ِم���ْن���ُه إالَّ  َي����ْح����ِذُف  الَّ������ِذي  َك�����َذا  َف���ُم���ْخ���ِط���ٌئ َف���ْل���َي���ْرِج���َع���نَّ َع�����ْن�����ُه)127(115� 

]قضاء صالة المخطىء في التحريمة والسالم[
َف��ُق��ْل لِ��َم��ن ُي��ْخ��ِط��ُئ ف���ْي إِْح���َراِم���ْه َس����اَلِم����ْه116�  ف����ي  ُي���خ���ِط���ُئ  أَْو  ِب���������َذاَك 
َي��ْق��ض��ي َص����اَلَة ُك���لِّ َف����ْرٍض َص��لَّ��ى ال��َج��ْه��ال117�  َت���ُع���دَّ  ال  َف���������ْوَراً)128(؛  َذاَك  َم���ْع 
َيْقِضْي أَْن  ك��ي  َذاَك  ف��ي  لَ��ُه  ُع����ْذَراً  ف��اْق��ِض��ي118�  لَ���ِك���ْن  َذاَك  ال���تَّ���َراِخ���ْي  َع���لَ���ى 

))11) وهو مذهب جمهور الفقهاء كما ذكرت قبل قليل، باستثناء الحنفية.
. 11) أي: باللفظ الوارد عن رسول اهلل((

)119) قال النووي في المجموع ): 16): "فإن قاله سهوًا لم تبطل صالته، ولكن يسجد للسهو وتجب إعادة السالم، 
وإن قاله عمدًا بطلت صالته إال في قوله: السالم عليهم، فإنها ال تبطل..". 

)120) وفي نسخة )ب(: أِصْف.
لفظ  بإشباع هاء  أو  بينهما،  أو  قبلهما  الواو  أو زيادة  التكبيرة،  بزيادة همزة االستفهام على أحد جزئي  )121) وذلك: 

الجاللة بالواو، أو بمد الباء باأللف.
)122) أي: في تكبيرات االنتقال بين األركان.

))12) أي: تسليمة التحلل من الصالة، فيقول: سالُم عليكم.
))12) أي: زيادة حرف في تكبيرة اإلحرام، أو نصان حرفين من التسليمة.

))12) وفي نسخة )ب(: من كالم الشين.
)126) وذلك بزيادة لفظ الجاللة بعد )إله( من قوله: ال إله إال اهلل.

))12) وذلك بحذف )إال(، من قوله: ال إله إال اهلل، استعجااًل بالذكر، كما يفعله بعض جهلة المتصوفة.
))12) وذلك على القول ببطالن التحريمة أو التسليمة، وكالهما ركن وفرض على مذهب الجمهور، فإن بطل أحدهما 

وجب القضاء، مالم يكن ذلك عجزًا عن اإلتيان بهما، أو جهاًل لقرب عهد باإلسالم، وقد سبق بيانه.

] أ / )[ 
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َع���لَ���ْي���ِه لِ��ل��تَّ��ْق��ِص��ْي��ِر ف���ي ال��تَّ��َع��لُّ��ِم ِب����ال����َف����ْوِر ف���ي ال���َق���َض���ا ع��ل��ى ال��تَّ��َح��تُّ��ِم119� 

آاَلِف ف���ي  َذاَك  َي����ُك����وُن  َولَ�������ْو  ِم�����َن ال�����ُف�����ُرْوِض، َف���اْج���َت���ِن���ْب ِخ���اَلِف���ي120� 

]ما تجب معرفته على المؤذنين[

َوَم�������ْن َي���ُك���ن ُي���َب���اِش���ُر األَذاَن�������ا اأَلْرَك������اَن������ا)129(121�  َي����ْع����ِرَف  أْن  َف����َواِج����ٌب 

َف���ُه َوَق�����اَل َم��ا لَ�������ُه)130(، َف����إِن َح���رَّ ُي��غ��يِّ��ُر ال��َم��ْع��َن��ى)131(، َع��َص��ى وأَِث���َم���ا)132(122� 
َج��َرى)134( لَمْعلُوٍم)133(  َذاَك  َيُكن  َفإِن  َرا)135(123�  َك����اَن َح����َراَم����اً أَْخ�����ُذ َم���ا َق����ْد ُق�������رِّ

ال���ثَّ���َواِب أُْولِ������ي  ِم���ن  ُي���َع���دُّ  َواَل  ������َواِب124�  ال������صَّ إِل�������ى  آَب  إَِذا  إاِلَّ 

]خاتمة المنظومة[

َف��اْف��َه��ْم َه�����َداَك ال��ل��ُه َم���ا َذَك���ْرُت���ُه ْرُت�����ُه125�  َق�����رَّ َوَم������ا  ال���نَّ���ْظ���ِم  َذا  ُك�����لِّ  ف���ي 

أَْص����ال ����َواِب  ال����صَّ َع����ِن  َت���ِح���ْد  َواَل  َف����������إِْن لَ�����ِزْم�����َت�����ُه أُِن������ْل������َت َف���ْض���ال126� 

َف����َه����ِذه َت�����ْذِك�����رٌة لِ����َم����ْن َغ���َف���ْل َع����َدْل127�  ال���َح���قِّ  َع����ِن  َولِ����لَّ����ِذي  َذا،  َع����ْن 
)129) وأركان األذان: ألفاظه وكلماته، مرتبة متوالية، خالية من اللحن، يرتلها ويقف على أواخر كل جملة منه ساكًنا 
استحبابًا، وقد اختلفت أقوال جمهور الفقهاء في ألفاظ األذان، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ألفاظ األذان خمسة 
عشر لفظًا، وهي: )اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد 
أن محمدًا رسول اهلل، أشهد أن محمدًا رسول اهلل، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على الفالح، حي 
على الفالح، اهلل أكبر، اهلل أكبر؛ ال إله إال اهلل(، وذهب المالكية إلى أن ألفاظه سبعة عشر، وذلك بحذف تكبيرتين 
من أوله وترجيع الشهادتين، أما الشافعية فألفاظ األذان عندهم تسعة عشر مع ترجيع الشهادتين، والترجيع سنة 
عند المالكية والشافعية لحديث أبي محذورة، ومباح عند الحنابلة، فلو تركه صح األذان، وكذا التثويب في صالة 
الفجر )الصالة خير من النوم( مرتين، سنة عند الجمهور. انظر: االختيار 1: 0)1؛ المجموع ): 69؛ الذخيرة 

2: ))؛ اإلنصاف للمرداوي 1: 12).
)0)1) أي: أركان األذان.

)1)1) وقد سبقت صور من التغيير بلفظ التكبير، إال أن هناك صور أخرى من التغيير تختص باألذان، كمد همزة أشهد 
استفهامًا، أو تحويل الدال إمن أشهد إلى تاء، أو الوقوف على: ال إله، ثم البدء ب�: إال اهلل، عدم إدغام التنوين من 
)محمدًا( بالراء، مد الحاء من )حي(، أو إسقاط الهاء من )الصاله(، أو إسقاط الحاء من )الفالح( فتصبح الفال. 

انظر: الذخيرة 2: )).
)2)1) لمجيئه بمعان منافية للحق والصواب.

)))1) في نسخة )ب(: بمعلوم.
)))1) أي: بأجر يجريه ولي األمر عليه من بيت مال المسلمين. واألصل أن كل طاعة يختص بها المسلم فال يجوز 
االستئجار عليها، كاإلمامة واألذان والحج وتعليم القرآن والجهاد، إال أن المتأخرين من الفقهاء أجازوا االستئجار 
العاص  أبي  بن  المنع هو حديث عثمان  في  واألصل  الحنابلة،  ذلك  ومنع  تفصيل عندهم،  الطاعات، على  على 
رضي اهلل عنه قال: قلت: يا رسول اهلل اجعلني إمام قومي، فقال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذًنا ال 
يأخذ على أذانه أجًرا" أخرجه أحمد في المسند ): 21؛ وأبو داود برقم 1))؛ والترمذي برقم 209 وقال: حسن 
صحيح، والنسائي برقم 2)6؛ والحاكم برقم 22) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وانظر: 
الدر المختار للحصكفي 1: )))؛ الذخيرة 2: 66؛ المجموع ): )9 �)9؛ روضة الطالبين 1: )1)؛ كشاف 

القناع 1: )6).
)))1) أي: من األجر له، وذلك لعدم أهليته للقيام بالعمل الذي استؤجر من أجله.
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أَْوَردتُّ����َه����ا َن��ِص��ْي��َح��ًة َف��َم��ْن َع��ِم��ْل ِب����َه����ا َن����َج����ا ِم������َن ال������َع������َذاِب َوُق����ِب����ْل128� 
َه������َذا، وإِنِّ������ي َس���اِئ���ُل اإِلْخ�������َواِن اأَلَذاِن129�  َج�����َم�����اَع�����ة  ِس����يَّ����َم����ا  اَل 
ُه������م َربِّ���������َي ِب�����اإِلْن�����َع�����اِم أََم������دَّ َوال����َف����ْض����ِل وال����تَّ����ْوِف����ْي����ِق َواإِلْك����������َراِم130� 
اأَلْس��َح��اِر)136( ُدَع��ا  في  يَّْشَرُكْوِني  أَن  َوَغ������ْي������ِرِه ِب���الَّ���ل���ْي���ِل َوال�����نَّ�����َه�����اِر)137(131� 
ُن����وَن َق��اِط��َب��ْه ���اَدُة ال����ُم����َؤذِّ َف���ال���سَّ َدْع���َوُت���ُه���ْم ِب��ال��َخ��ْي��ِر لَ��ْي��َس��ْت َخ���اِئ���َب���ْه)138(132� 
ُي��ح��َص��ُر)139( ال  َف��ْض��لُ��ُه  اأَلَذاُن  إِِذ  ُروا:133�  وق������اَل َم����ن لِ���ِف���ْق���ِه���َن���ا َق�����ْد َح��������رَّ
ال��ِق��َي��اَم��ْه)140( ف��ي  اأَلَذاِن  /َف��ِض��ْي��لَ��ُة  أَْع����َظ����ُم ِم����ن َف���ِض���ْي���لَ���ِة اإِلَم������اَم������ْه)141(134� 
���الَم���ْه وال����ل����َه َج�����لَّ أَْس��������أُل ال���سَّ ن���َي���ا َم�����َع ال���َك���َراَم���ْه135�  ْي����ِن وال���دُّ ف���ي ال����دِّ
ال���َم���اَلَم���ْه ِم�����َن  ُي���ِع���ْي���َذَن���ا  وأَْن  َوُم�����ْوِج�����َب�����اِت ال�����ِخ�����ْزيِّ َوال����نَّ����َداَم����ْه136� 
َك��اِم��ِل ِم���ْن  الَّ���ِذي  ال��نَّ��ْظ��ُم  َذا  َوك���اَن  َك����َم����ا ِب��������َذا َي����ْش����َه����ُد ُك������لُّ َف����اِض����ِل137� 
��ا َق��َض��ى ِب������َذاَك ُج�����ْزٌء َظ��َه��َرا لَ��مَّ ف���ي َث����اِم����ِن اأَلْب�����َي�����اِت لَ���ْي���َس ُم���ْض���َم���َرا138� 
وآخ��������ر أي�����ًض�����ا ل��������ذاك أث��ب��ت��ا ف���ي س����اب����ع)142( م���ن ب��ع��د ال��ث��م��ان��ي��ن أت��ى139� 

َقاَل:  أنه  َعْنُه  اهللَُّ  َرِضَي  ُعَمَر  َعْن  ثبت  فقد  المؤمنين مستحب مشروع،  من  الصالح  أهل  من  الدعاء  فسؤال   (1(6(
ِبَها  ِلي  َأنَّ  ِني  َيُسرُّ َما  َكِلَمًة  َفَقاَل  ُدَعاِئَك"،  ِمن  ُأَخيَّ  َيا  َتْنَسَنا  "اَل  َوَقاَل:  ِلي،  َفَأِذَن  اْلُعْمَرِة  ِفي    النَِّبيَّ  اْسَتْأَذْنُت 
الدُّْنَيا. أخرجه أبو داود في الصالة برقم )9)1، والترمذي في الدعوات برقم 62))؛ وابن ماجه في المناسك 

برقم )9)2.
)))1) فعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه أن النَِّبيَّ  َكاَن َيُقوُل: "َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم أِلَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب ُمْسَتَجاَبٌة، ِعْنَد 
ُل ِبِه: آِميَن َوَلَك ِبِمْثٍل" أخرجه مسلم فالذكر والدعاء برقم  ٌل ُكلََّما َدَعا أِلَِخيِه ِبَخْيٍر َقاَل اْلَمَلُك اْلُمَوكَّ َرْأِسِه َمَلٌك ُمَوكَّ

.2(((
ُفِتحْت  الة  بالصَّ ُثوِّب  "إذا  قال:    اهلل  أن رسول  اهلل عنه  أحمد ): 2)) عن جابر رضي  اإلمام  ففي مسند   (1(((
أبي  للحاكم 1: 1)) برقم )200 عن  المستدرك  الدُّعاء" والحديث حسن لغيره؛ وفي  السماِء واسُتِجْيَب  أبواُب 
أمامة رضي اهلل عنه عن النبي  قال: "إذا نادى المنادي ُفتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء.." وقال: صحيح 

اإلسناد ولم يخرجاه.
َقاَل: قال رسول اهلل : "ِإنَُّه  اْلُخْدِريَّ رضي اهلل عنه  )9)1) واألحاديث في فضل المؤذنين كثيرة، منها: عن َسِعيٍد 
ال َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِِّن ِجنٌّ َواَل ِإْنٌس َواَل َشْيٌء ِإالَّ َشِهَد َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ". أخرجه البخاري في األذان برقم 
ل ثمَّ لم  ))). وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي  أنه قال: "لو يعلُم النَّاُس ما في النِّداء والصفِّ األوَّ

يجدوا إالَّ أن يستهموا عليه الستهموا" رواه البخاري برقم: 90)؛ ومسلم برقم:))).
َح األذان على اإلمامة بما سبق ذكره من األحاديث، وبحديث معاوية رضي اهلل عنه قال: سمعت  )0)1) احتجَّ من رجَّ

رسول اهلل  يقول:"المؤذنون أطوُل النَّاس أعناًقا يوم القيامة" رواه مسلم في صحيحه برقم))).
)1)1) ذهب الحنفية إلى أفضلية اإلمامة على األذان لمواظبة النبي  عليها والخلفاء الراشدين من بعده؛ واختلف القول 
عند المالكية والشافعية، وصحح النووي في المنهاج تفضيل األذان على اإلمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد. 
انظر: الدر المختار 1: 6)؛ وحاشية الطحطاوي ص )12؛ والذخيرة 2: 62؛ روضة الطالبين 1: )1)؛ مغني 

المحتاج 1: )2)؛ كشاف القناع ))2 �))2.
)2)1) في نسخة )ب(: في الثاني من بعد الثمانين أتى

] ب/)[ 
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ِم ال����َح����َراِم ُ���َح���رَّ أََواِس���������َط ال���م���� ِم���ن َع����اِم َزال����ْت َع��اِن��َي��اُت )َظ����اِم����ي()143(140� 
: وَق���الَ���ه َراِج������ي ِرَض�����ى ال��َع��لِ��يِّ  �141) ���ي���ب���يِّ )أح�����م�����ُد َن�����ْج�����ُل أح����م����َد ال���طِّ
َع���َف���ا اإللَ�����ُه َع��ْن��ُه��َم��ا ِب��َرْح��َم��ِت��ْه َوَف�����ْض�����لِ�����ه َوُج����������������ْوِدِه َوِم�����نَّ�����ِت�����ْه142� 
]وع����ن ج��م��ي��ِع ال��م��س��لِ��م��ي��ن وَرِح����م ��ا ق��د َع����لِ����ْم[)144(143�  وَج�����اَد ب��ال��ُغ��ْف��َران َع��مَّ
َوال���َح���ْم���ُد ل���ل���ِه ال���َع���ل���يِّ اأَلك���َب���ِر ُث������مَّ َع����لَ����ى َخ����ْي����ِر اأَلَن����������اِم اأَلْن���������َوِر144� 
��ِف��ْي��ع أَْح���َم���َدا ]ن��ِب��يِّ��َن��ا ال���َه���اِدي ال��شَّ ِم����ْن����ُه َص�������الٌة َم������َع َس�������الٍم َس�����ْرَم�����َدا145� 
َوآلِ�������ِه َوَص����ْح����ِب����ِه َوَم������ن َت���ِب���ْع َم���ا ان���َق���اَد ُم��ْس��لِ��ٌم لِ���َح���قٍّ وَس����ِم����ْع[)145(146� 

)))1) وهذا تأريخ على طريقة الحروف األبجدية: )أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ(؛ حيث يقابل كل 
حرف منها برقم، فالحروف العشرة األولى تقابل بأرقام اآلحاد، والعشرة الثانية بالعشرات، أما بقية الحروف فتقابل 
بالمئات، فكلمة ظامي تؤرخ لفراغه من نظم هذه األرجوزة، ظ= 900، أ = 1، م= 0)، ي= 10، ومجموعها 

يساوي: 1)9، وهو التأريخ الهجري لالنتهاء من هذه األرجوزة: أواسط شهر المحرم من سنة 1)9ه�.
)))1) هذا البيت ليس في نسخة )ب ( .

)))1) هذا البيت والذي قبله من نسخة )ب(، وقد سقطا من نسخة ) أ ( .
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فهرس المصادر والمراجع

االختيار لتعليل المختار، لإلمام عبد اهلل بن محمود الموصلي )ت))6ه�(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، 	 
أحمد برهوم، عبد اللطيف حرز اهلل؛ نشر دار الرسالة العالمية � دمشق؛ ط1/ 0))1ه� � 2009م.

السيوطي 	  الرحمن  عبد  الدين  جالل  لإلمام  الشافعية،  فقه  وفروع  قواعد  في  والنظائر  األشباه 
ت911ه�، تحقيق محمد المعتصم باهلل البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، ط1/)0)1ه� � ))19م.

األعالم، لمحمد خير الدين الزركلي، نشر دار العلم للماليين � بيروت، الطبعة الخامسة عشر.	 

 اإلعالم بقواطع اإلسالم من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر؛ ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن 	 
ط1/  دمشق،   � التقوى  دار  نشر  العواد،  عواد  محمد  تحقيق:  )ت))9ه�(،  الهيتمي  المكي  حجر 

)2)1ه� � )200م.

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد، لعالء الدين أبي الحسن علي بن 	 
سليمان المرداوي )ت)))ه�(، تحقيق: محمد حامد الفقي، نشر دار إحياء التراث العربي � بيروت، 

ط/06)1ه� � 6)19م.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ ألسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني أصاًل البغدادي 	 
مولدًا وسكنًا، نشر دار العلوم الحديثة � بيروت � لبنان.

الذهبي 	  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  لشمس  واألع��الم،  المشاهير  ووفيات  اإلس��الم  تاريخ 
ط1/  بيروت،   � لبنان  العربي،  الكتاب  دار  نشر  تدمري،  السالم  عبد  عمر  د.  تحقيق  ت)))ه�؛ 

)0)1ه� - ))19م.

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 	 
)ت))9ه�(، تحقيق عبد اهلل محمود عمر محمد، نشر دار الكتب العلمية بيروت � لبنان. 

الدكتور صالح 	  تحقيق  البوريني ت)102ه�،  محمد  بن  للحسن  الزمان،  أبناء  من  األعيان  تراجم 
الدين المنجد، من منشورات ومطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 9)19م.

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 	 
ابن حجر العسقالني )ت 2))ه�(، نشر دار الكتب العلمية � بيروت، ط19/1)1ه� .9)19م.

القرطبي 	  الدين  الخزرجي شمس  األنصاري  أحمد  بن  اهلل محمد  القرآن؛ ألبي عبد  الجامع ألحكام 
)ت1)6ه�(، تحقيق: هشام سمير البخاري، نشر دار عالم الكتب � الرياض، ط/ )2)1ه� � )200م.

جامع البيان في تأويل القرآن؛ ألبي جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي 	 
ت10)ه�، تحقيق أحمد محمد شاكر، نشر مؤسسة الرسالة � بيروت، ط1/ 20)1ه� - 2000م.

حاشية البيجرمي على الخطيب )تحفة الحبيب على شرح الخطيب(، لسليمان البيجرمي؛ نشر مكتبة 	 
مصطفى البابي الحلبي � مصر؛ ط/ 0))1ه� � 1)19م. 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت0)12ه�؛ نشر دار الكتب 	 
العلمية � بيروت، ط1/ )1)1ه� � 1996م. 

 	 � بيروت   � المعرفة  دار  نشر  الحنفي،  الطحطاوي  ألحمد  المختار؛  الدر  على  الطحطاوي  حاشية 
لبنان، ط/)9)1ه ))19م.

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، للشيخ علي الصعيدي العدوي، نشر دار الفكر.	 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح؛ ألحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 	 
الحنفي ت1)12ه�، نشر المطبعة الكبرى األميرية ببوالق � مصر، ط/)1)1ه�.

المعروف 	  الِحْصني  بن محمد  بن علي  لمحمد  البحار،  األبصار وجامع  تنوير  المختار شرح  الدر 
الكتب  دار  نشر  إبراهيم،  المنعم خليل  تحقيق عبد  الحنفي )ت ))10ه�(،  الحصكفي  الدين  بعالء 

العلمية � بيروت، ط1/ )2)1ه� � 2002م.

الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت))6ه�(، تحقيق سعيد أعراب، نشر دار الغرب 	 
اإلسالمي � بيروت، ط1: )199م.

محمود، 	  الحليم  عبد  الدكتور  تحقيق  القشيري،  الكريم  عبد  القاسم  أبي  لإلمام  القشيرية،  الرسالة 
ومحمود بن الشريف، نشر دار الكتب الحديثة � مصر، مطبعة اإلحسان. 

روضة الطالبين؛ ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ت 6)6ه�،تحقيق عادل أحمد عبد 	 
الموجود، وعلي محمد معرض، نشر دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.

سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر 	 
– بيروت.

الحميد، 	  الدين عبد  تحقيق: محمد محيي  األزدي،  السجستاني  بن األشعث  داود، سليمان  أبي  سنن 
وتعليقات َكَمال يوُسْف الحُوت، نشر دار الفكر � بيروت.

سنن الترمذي )الجامع الصحيح(، لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد 	 
شاكر وآخرين، نشر دار إحياء التراث العربي – بيروت.

سليمان 	  الغفار  د.عبد  تحقيق:  النسائي،  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  ألبي  الكبرى؛  النسائي  سنن 
البنداري, سيد كسروي حسن، نشر دار الكتب العلمية – بيروت، ط/ 11)1ه� - 1991م.

)ت 	  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  اهلل  عبد  ألبي  النبالء؛  أعالم  سير 
)))ه�(، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة � 

بيروت، ط9/)1)1ه� � )199م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ألبن العماد عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي، تحقيق عبد 	 
القادر األرناؤوط ومحمود األرناؤوط، نشر دار ابن كثير � دمشق.ط1/)1)1ه� � )199م.
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شرح الشفا في شمائل صاحب االصطفا r، لمحمد بن سلطان مال علي القاري ت)101ه�، تحقيق 	 
حسنين محمد مخلوف، نشر مطبعة المدني � القاهرة.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ت)))ه�، تحقيق 	 
علي محمد البجاوي، نشر دار الكتاب العربي � بيروت.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ ألسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، 	 
نشر دار العلم للماليين - بيروت – لبنان، ط)/ )0)1 ه�- ))19م.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: 	 
شعيب األرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2/)1)1ه�- )199م.

صحيُح ابن ُخَزيمة؛ ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 	 
النيسابوري )ت 11)ه�(، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى األعظمي، نشر المكتب اإلسالمي، ط)/ 

)2)1 ه� - )200 م.

صحيح مسلم بشرح النووي، نشر دار الكتاب العربي � بيروت � لبنان، ط/)0)1ه  - ))19م.	 

طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي ت1))ه�، تحقيق: عبد الفتاح 	 
الحلو ومحمود الطناحي، نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي � مصر.

غاية النهاية في طبقات القراء لإلمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ت)))ه�، 	 
نشر مكتبة الخانجي بمصر باعتناء ج. برجستراسر، ط/1))1ه� � 2)19م.

فتح الوصيد في شرح القصيد لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي ت))6ه�، تحقيق: د. 	 
موالي محمد اإلدريسي الطاهري، نشر مكتبة الرشد � بيروت، ط/26)1ه� � )200م.

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، نشر 	 
دار المعرفة - بيروت، ط/ 9))1ه�.

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ ألحمد بن غنيم بن سالم النفراوي )ت1126ه�(، 	 
تحقيق رضا فرحات، نشر مكتبة الثقافة الدينية.

كتاب المجموع شرح المهذب؛ ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت6)6ه�، تحقيق: محمد نجيب 	 
المطيعي، نشر دار عالم الكتب � الرياض، ط/ )2)1ه� � )200م.

كشاف القناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ت 1)10 ه�، تحقيق: محمد حسن محمد 	 
حسن اسماعيل الشافعي، نشر دار الكتب العلمية � بيروت – لبنان، ط/ )1)1 ه�  - )199م.

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، للشيخ نجم الدين الغزي ت1061ه�، تحقيق جبرائيل جبور، 	 
نشر محمد أمين دمج � بيروت.

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، نشر دار صادر – بيروت، الطبعة 	 
األولى.
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مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي 	 
ط/  بيروت،،   � العلمية  الكتب  دار  نشر  المنصور،  عمران  خليل  تحقيق:  ))10ه�(،  )ت  زاده، 

19)1ه� - )199م.

بيروت، 	   � الفكر  دار  نشر  الهيثمي،  بكر  أبي  بن  علي  الدين  لنور  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع 
ط/12)1 ه�.

المحيط البرهاني، لبرهان الدين محمود صدر الشريعة ابن مازه البخاري )ت616ه(، تحقيق نعيم 	 
أشرف نور أحمد، نشر إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، وطبه مؤسسة نزيه كركي � بيروت، ط1/ 

)2)1ه� � )200م.

مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، نشر مكتبة لبنان 	 
ناشرون – بيروت، ط/ )1)1ه� - )199م.

المستدرك على الصحيحين؛ ألبي عبد اهلل محمد بن عبداهلل الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى 	 
عبد القادر عطا، تعليقات الذهبي في التلخيص، نشر دار الكتب العلمية – بيروت، ط11/1)1ه� 

- 1990م.

مسند أحمد بن حنبل أبي عبداهلل الشيباني، نشر مؤسسة قرطبة – القاهرة، األحاديث مذيلة بأحكام 	 
شعيب األرنؤوط عليها. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ألحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، نشر 	 
المكتبة العلمية – بيروت.

محمد 	  تحقيق:  ه�،   (16 البغوي ت  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبي  السنة،  لمحيي  التنزيل،  معالم 
عبد اهلل النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع � 

الرياض، ط)/ )1)1 ه� - )199م. 

إحياء 	  المثنى ودار  مكتبة  نشر  لعمر رضا كحالة،  العربية،  الكتب  تراجم مصنفي  المؤلفين  معجم 
التراث العربي � بيروت.

المعجم الكبير؛ ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، نشر مكتبة 	 
العلوم والحكم – الموصل، ط2/)0)1 – ))19م.

معرفة القراء الكبار لإلمام شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت)))ه�، 	 
 � الرسالة  مؤسسة  نشر  عباس،  مهدي  صالح  األرن��ؤوط،  شعيب  معروف،  عواد  بشار  تحقيق: 

بيروت، ط1/)0)1ه� � ))19م.

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ ألبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي، نشر 	 
دار الفكر – بيروت، ط/ )0)1ه� .
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني؛ 	 
 � )1)1ه�  بيروت، ط1/   � العلمية  الكتب  دار  نشر  الموجود،  تحقيق: علي معوض، وعادل عبد 

)199م.

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ ألبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي، نشر 	 
دار الفكر – بيروت، ط1/ )0)1ه� .

مفاتيح الغيب، لإلمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، نشر دار الكتب العلمية 	 
– بيروت، ط21/1)1ه� - 2000 م.

ِمَنح الروض األزهر في شرح الفقه األكبر، للعالمة علي بن سلطان محمد القاري )ت)101ه�(، 	 
تعليق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي، نشر دار البشائر اإلسالمية � بيروت، ط0/2))1ه� � 2009م.

بيروت، 	   � الفكر  دار  نشر  عليش،  محمد  للشيخ  خليل،  سيد  مختصر  على  شرح  الجليل  منح 
ط/09)1ه� - 9)19م. 

منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعةو القدرية؛ ألبي العباس أحمد بن تيمية ت)2)ه�، تحقيق: 	 
محمد رشاد سالم، نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية � السعودية، ط/06)1ه� � 6)19م.


