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 مةمقد  
 احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على سيدان رسول هللا ومن وااله، وبعد:

 منهللا تعاىل و  منهو موضع ثناء  االعتناء أبداء ألفاظ كتاب هللا تعاىل على الوجه األمثل فإنَّ 
ًدا صلى هللا ع، فر والفهمأدعى للتدب  وهو كذلك ، ه حممد نبي    ليه قد أمر هللا عزَّ وجلَّ نبيَّه حممَّ

، وأثىن على أفراد [٤]املزمل:  چٿ  ٿ    ٿ  چ  على مته ل، فقال تعاىل: وسلم بتالوة كتابه

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  عاىل:فقال تاألمة الذين يتقنون تالوة كتابه، 

عبَّد ون  ت  رآن وإقامة حدوده، فهم م  تعبَّد ون بفهم معاين الق  م   [، فكما أهنم١٢١البقرة: ] چچ  چچ
رمي وذلك إبتقان قراءته، وتدب ر  معانيه، وإحالل حالله، وحت ،كذلك بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه

  .(١)حرامه، وعدم حتريفه عن مواضعه

ْلق ْرآن  م ع  السَّف ر ة  : »املتقن للتالوة مبزيد من األجر واملثوبة، فقال   ب  صَّ النَّ وقد خ اه ر  ِب  اْلم 
اقٌّ ل ه  أ ْجر ان   ،اْلك ر ام  اْلَب  ر ة    .(٢)«و الَّذ ي يـ ْقر أ  اْلق ْرآن  و يـ تـ تـ ْعت ع  ف يه  و ه و  ع ل ْيه  ش 

وكلماته  املباحث، وذلك ل تعل قه بكتاب هللا تعاىل، وتقومي حروفهواحلديث عن زلل الق رَّاء من أهم 
وآايته، وتعل قه أبعظم فريضة من فرائض اإلسالم، وهي الصَّالة، وقد اعتىن الفقهاء عموًما هبذا 

فردوه يف كتب أحلنفية هذا املبحث عناية فائقة، فاملبحث يف أبواب القراءة واإلمامة، وأوىل فقهاء ا
 عقدوا له يف كتب الفقه فصاًل م ستقاًل.ة، و خاصَّ 

ا لَّة اْلق ار ئ و َل ْ ي ذْ ز »يقول يف شرحه للهداية: هـ( 16١السيواسي )ت فهذا الكمال بن اهلمام ك ْره 
ا دًّا فـ ْلن ور ْده  على مراقي يف حاشيته   هـ(١٢3١)ت الطحطاوي، ويقول (3)«اْلم ص ن  ف  م ع  أ هنَّ ا م ه مَّةٌ ج 

 م  وه    كما ت  ال ،ة على قواعد انشئة من االختالفاتمن أهم املسائل وهي مبنيَّ  ئار ة الق  لَّ ز : »الفالح

                                                             

 .٤53: ١( ينظر: تفسري ابن كثري ١)
 عن عائشة رضي هللا عنها.، 791( أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها برقم ٢)
 .3٢3: ١فتح القدير ( 3)
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ا على بعضه ئة القار ه ال يقيس مسائل زلَّ واعلم أنَّ »وقال أيًضا: ، (١)«بين عليهاه ليس هلا قاعدة ت  أنَّ 
حممد أمني ، وقال (٢)«التفسري  من له دراية ِبللةة والعربية واملعاين ويري ذلك اما تحتا  إليهبعض إالَّ 
اعلم أنَّ هذا الفصل من املهمات، وهو »يف حاشيته على الدر املختار:  هـ(١30٢) بن عابدين

مبين على قواعد انشئة عن االختالف، ال كما يـ تـ و هَّم  أنَّه ليس له قاعدة ي بىن عليها، بل إذا علمت 
 .(3)«عدة هو مبينٌّ وُم  رٌَّ ، وأمكن ختريج ما َل يذكرتلك القواعد، ع ل م  كل  فرع أنَّه على أي   قا

وقد أدرك السَّلف م بكًرا أمهيَّة هذا املبحث بعد ف ش و  اللَّحن ووقوع اخلطأ من الق راء لكتاب هللا 
قرئين نه فقال: من ي  اب رضي هللا عاخلطَّ  بن   يف زمان عمر   م أعرايبٌّ د  عن ابن أيب ملكية قال: ق  فتعاىل، 

ني املشرك   من   بريءٌ  هللا   نَّ )أ :فقال ،براءة   قال: فأقرأه رجلٌ  ،ل على حممد صلى هللا عليه وسلمنز  ا أ  امَّ 
  أبرأ  أان  من رسوله ف   ريءٌ ب فإن يكن هللا   ؟!همن رسول   هللا   قد برئ   و  أ   :فقال األعرايب   ،ر   ِبل   (ه  ورسول  
أ من رسول هللا صلى هللا َبْ ت  أ   ،اي أعرايب :فقال اه  ع  د  ف   ،األعرايب    قالة  م   رضي هللا عنه مر  فبلغ ع   ،منه

 ،من يقرئين ألت  فس ،رآنيل ِبلق   م  لْ وال ع   ،املدينة ت  مْ د  فقال: اي أمري املؤمنني إين ق   ؟عليه وسلم
من  هللا   ء  قد بري و  أ   :فقلت   (،ه  املشركني ورسول   من   بريءٌ  هللا   نَّ )أ :فقال ،اءةر  بـ   ورة  أين هذا س  ر  فأقْـ 
قال فكيف  ،: ليس هكذا اي أعرايبفقال عمر   ، أبرأ منهه فأان  بريء من رسول   هللا   يكن   إنْ  ؟!ه  رسول  

 :فقال األعرايب [،3 التوبة:]چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ  :قال ؟هي اي أمري املؤمنني
  عاَلٌ إالَّ  اس  النَّ  ئ يقر اب رضي هللا عنه أالَّ اخلطَّ بن    عمر   فأمر   ،ه منهورسول   هللا   ئا بر امَّ  أبرأ   ـ وهللا  ـ  وأان  
 . (٤)حور أِب األسود فوضع النَّ وأم   ،ةةِبلل  

 .(0)«وهر  قال: أخ    ،نح  لْ ا يـ  لنا إمامً  إنَّ »: هـ(١١5)ت البصري وقيل للحسن

                                                             

 .٢٢9حاشية الطحطاوي على املراقي ص( ١)
 .٢3١املصدر السابق ص( ٢)
 .393: ٢ختار رد احملتار على الدر امل( 3)
 .٢٤: ١تفسري القرطب ( ٤)
 .٢3: ١تفسري القرطب  (0)
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ور وي أن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ملا قرأ: )واندوا اي مال  ليقض علينا 
، أنكر عليه ابن عباس رضي هللا عنهما، فقال عليٌّ: هذا من الرتخيم يف النداء، فقال ابن (١)بك(ر 

خيم يف الن  داء، فقال عليٌّ: صدقت  .(٢)عباس: ما أشةل أهل النَّار يف النَّار عن الرتَّ

ومشوله  نظمه، وتقد م انظمه، متانةوقد دفعين لدراسة هذا املخطوط وإخراجه: أمهيَّة موضوعه، و 
لكل املباحث اليت تتعلق مبا يطرأ على القارئ يف الصالة من زلل، وذلك يف مذهب اإلمام أيب حنيفة 

 .(3)النعمان
ة، واماعة، امت هناك صالما د  ملثل هذا املوضوع ال تنقطع، وال خيفى أنَّ حاجة األئمة واملصلني 

ة، وطرو وقراءة، مع   سيان.ء للن   تنو ع يف لةات املصلني، وفشوٌّ للع ْجم 
 قد جعلت دراسيت وحتقيقي هلذا املخطوط وفق خطة البحث اآلتية: و 

 املقدمة
 : وقد جعلته يف مباحث:قسم الدراسة

 : ترامة املؤل  فاملبحث األول
 املطلب األول: امسه ولقبه وكنيته

 املطلب الثاين: نسبته
 املطلب الثالث: علمه ومكانته

 املطلب الرابع: مؤلفاته
 امس: وفاتهاملطلب اخل

 دراسة عن املخطوط املبحث الثاين:
 املطلب األول: اسم املخطوط ونسبته ملؤلفه
 املطلب الثاين: ن س خ املخطوط ووصفها

                                                             

 [.77الزخرف: ]چ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ من قوله تعاىل:  (١)
 .67: ١انظر: معجم األدِبء  (٢)
 وقد ذكرت إمتاًما للفائدة مذاهب الفقهاء الثالثة )املالكي والشافعي واحلنبلي(، راجًيا أن يكمل هبا االنتفاع. (3)
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 املطلب الثالث: مضمون نظم زلة القاري
 املطلب الرابع: جهود العلماء يف احلديث عن زلة القارئ

 املطلب اخلامس: عملي يف املخطوط
 اذ  من صور املخطوطاملطلب السادس: من

 قسم التحقيق
 فهرس املصادر واملراجع

ه الكرمي، ن ْعم  خالصة لوجالزَّلل يف القول والعمل، وأن جيعل أعمالنا  هللا  أسأل أن جينبنا، اأخير 
 واحلمد هلل رب  العاملني.من ي ْسأ ل ربـ ن ا، ون ْعم  النَّصري  إهلنا، 

 وكتبه                                                              

 طه حممد فارس     

 هـ ١٤31امادى األوىل  7                                                              

 املوافق                                                                      

 م٢5١7_  ٢_ ٤                                                                  
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 المبحث األول

 فمؤل   الترجمة 

 امسه ولقبه وكنيته: : املطلب األول
ما ذكره  ، إالَّ لقارية اعرف على شخص صاحب نظم: زلَّ بقات يف التَّ اجم والطَّ الرتَّ  كتب    َل تسعفنا
 : ه واسم جده، ونسبته، فقالع رَّف يف آخر نظمه ِبمسه واسم أبي ، فقدهو عن نفسه

 ْبن  أيب ح ْفص  ْبن  ي وســـــــــــــف  من ذ ا أمحد  
 

مــــ    ظــــ  ار اب ان  ر ان  فــــــ  فــــْ ةــــ  ــــ  ا ل يــــــً عــــْ ا ســــــــــــــــ   هــــــ 
 

 ف ارايب.أمحد بن أيب حفص بن يوسف الفهو: 

وأمَّا لقبه: فَبهان الد  ين، كما ذكر بروكلمان يف اتريخ األدب العريب، وقد مسَّاه: برهان الد  ين أمحد 
معجم املؤلفني بروكلمان فيما ذكره، إالَّ أنَّه مسَّى كتاب ه  ، وقد تبع كحالة صاحب  (١)يب حفص...بن أا

ت القارئ مللَّة والد  ين، ا رح: بَبهانالشَّ أوَّل إال أن ال ْند ي شارح القصيدة لقَّب ه يف  .(٢)املنسوب إليه: ز الَّ
 .(3)اإلسالم ويف آخره: بَبهان

 له على كنية، إمنا ذكر كنية أبيه وَل يذكر امسه. ا كنيته: فلم أقفوأم  

 نسبته:: ملطلب الثاينا

أمحد  وقد قال شارح قصيدة زلة القاري ات  الدين، لفارايبفي قال: افاراب، مدينة إىل  الناظم ينسب
ا الفارايب: »(٤) هـ(755بن حممود بن عمر ال ْند ي )ت  .(0)«أًِب وجدًّ

ن من مدن امهورايت آسيا الوسطى، وهي قريبة م، ختوم بالد الرتك مدينة وراء سيحون يفوفاراب: 
هي مدينة فوق شاش، »خلكان:  قال القاضي ابن، (6)ى أيًضا: أطرار أو أترارسمَّ مدينة بالسايون، وت  

                                                             

 .60١: ١: ينظر (١)
 .٢١3: ٢: معجم املؤلفني ينظر( ٢)
 [، نسخة دار الكتب املصرية.١7، لوحة ١شرح القصيدة )قنية اإلمام(، ]لوحة :ينظر( 3)
، كشف الظنون ١53: ٢، الطبقات السنية ١15: ٢، طبقات احلنفية البن احلنائي ١6، ات  الرتاجم ص3٢9: ١انظر: الواهر املضية ( ٤)

 .٢0٤: ١، األعالم للزركلي ١7٢: ٢، معجم املؤلفني ١5٢: 0، هدية العارفني ١770، ١751، ١١00: ٢
 / أ[.١7قنية اإلمام، ُمطوط، نسخة دار الكتب املصرية، ]لوحة ( 0)
 .٢٢0: ٤، 3١1: ١، ٢١1: ١معجم البلدان : ينظر( 6)
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يت قريبة من بالد شايور، واميع أهلها على مذهب الشافعي، وهي قاعدة من قواعد مدن الرتك، قال: ومس    
 .(١)«رفْ ر  طْ ن أ  هذا الزما

ينة من وف ار اب مد»وقد قال الشـــــــارح ال ْند ي يف هناية شـــــــرحه لقصـــــــيدة زلة القاري واصـــــــًفا فاراب: 
اتني، فيها أنواع  النـ ع م والف و اكه اللَّذ يذة، ال ســيما ال عنب املرتاكمة، يف ي اي ة النـ ْزه ة وطيب  اهلواء، كثرية  الب ســ 

ذ ين ال ة والك ثْـر ة، على ألوان كثرية يري والبطيخ، الـــَّ ذَّ ا يف اللـــَّ ان يف ســـــــــــــــائر الب الد مثل ه مـــ  د  اد ان  ي وجـــ   ي كـــ 
ن ة، ويف وســـــــــــطها أهناٌر ج ار ي ة، مياه ه ا ع ْذب ة، وعلى حافيت النَّهر أشـــــــــــجار  معدودة، موجودٍة طول  الســـــــــــَّ

ج ر، هات األربع، يكون حتت  ظ ل   الشـــَّ ور ايض، فإذا طلع إنســـان من املدينة وتوجَّه  إىل جهة منها، من ال
، كا َّان م ك  الطَّري، وحتمي الطَّري، كاأل و ز والب    ًخا أو أكثر، وفيها الســــــَّ ، وكانت (٢)إىل أن يســــــري فـ ْرســــــ 

، ال سيما علم الشريعة، وفيها ح فَّاظ  الق رآن بال عدد، وقوم ه ا م ْشه   اق يف كل   ف نٍ  رون و جممع  الف ض الء احل ذَّ
دق والو فاء، وهي اليت ت س مَّى اليوم  بلسان الع امَّة )أ تْـر ار(  .(3)«ِبلص  

 علمه ومكانته: : املطلب الثالث

، وسعة اطالعه وإملامه بفروع وأصول املذهب (٤)املنظومة اليت بني أيدينا تدل  على علم انظمها
 قاري:احلنفي، ولذلك جنده يقول يف آخر نظمه عن قصيدته يف زلة ال

ج    ا ح  هــــــ  ا ف يـْ ار  يف د ر ك  مــــــ   ط نٍ ف   ىتحــــــ  
 

ور    ان   ( 0)تحـــــ   ْرمــــــ  ا هـــــ  هــــــ  ظـــــ  فـــــْ رْي ان   ( 6)يف لـــــ   حـــــ 
 

 مؤلفاته: :املطلب الرابع

رمبا كانت ول ني أيدينا،اليت بف بعد البحث املستقصي على يري هذه القصيدة النونيَّة َل أعثر للمؤل   
ة االثنني يف منتصف ليل أخَب يف هناية نظمه أنه فرغ منهمع الزمان، وقد  تد  ق  ا ف   أهنَّ له مؤلفات أخرى، إالَّ 

 فقال: ، (هـ075)سنة شهر شعبان من 
تْ  مــــــ  تـــــ  ة  اإلثـــــنـــــني  إ ْذ خـــــ  لــــــ  ـــــْ يـ م  يف لـــــ  تـــــْ  واخلـــــ 

 

ان   ب ْيض    ْعبــــــ  ف  شـــــــــــــ  ايل وذ ا يف ن صـــــــــــــْ  اللَّيــــــ 
 

لـــــــْ  ـــــــ  اءٍ وثـ مـــــــ  خ  ا ْســـــــــــــــــــ  ـــــــْ  ( 7)ث  آذار  يف اتري
 

ني    عــــــ  بــــــْ اٍم وســــــــــــــــــ  ر ان  مــــــن عــــــ  جــــــْ و ام  هــــــ   أ عــــــْ
 

                                                             

 .3١٢: 6وفيات األعيان : ينظر( ١)
 : القاموس احملي ، مادة: جمن.ينظركثري الكايف الواسع. ان: ما كان بال بدل، أو الا َّ ( ٢)
 / أ[.٢٤قنية اإلمام، ُمطوط، نسخة آاي صوفيا الرتكية، ]لوحة ( 3)
 ( بيًتا، من البحر البسي ، وقد زادت بيًتا يف نسخ الشرح )قنية املنية(، وسأشري إىل مكان ذلك.77وهي يف )( ٤)
ْورً  (0)  القاموس احملي ، مادة: حور.  ،لسان العربينظر: . عن الشيء وإ ىل الشيء، واحل ْور: الر جوع جعر  :اوح ؤ ورً  احار  تح  ور  ح 
 القاموس احملي ، مادة:  ،لسان العربينظر: والرأي.  الع ْقل   :اهل ْرمان   (6)
 مع اختالس األلف لضرورة الوزن.( 7)
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  وفاته:: املطلب اخلامس

 نةس زم أبن وفاته كانت بعدال نستطيعفإننا ، ية القار خ به املؤلف لنظمه زل  ا أر  من خالل م
هو م ْدف ون و ، ورمبا بداية القرن السابع، ه من علماء القرن السادس اهلجريد على أنَّ ما يؤك   وهو  (،هـ750)

 .(١)يف فاراب

                                                             

 / أ[.٢٤يا الرتكية، ]لوحة نسخة آاي صوفينظر: قنية اإلمام شرح زلة القاري، ُمطوط، ( ١)
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 لثانيالمبحث ا

 المخطوطعن دراسة 

 :: اسم املخطوط ونسبته ملؤلفهاملطلب األول
بعنوان: ، (١)يف علوم القرآن (٤٢33)ذ ك ر  املخطوط ضمن جماميع املكتبة الظاهرية بدمشق برقم 

آخر  كر يف، وهو ما ذ  ايبار  الف   ين أمحد بن أيب حفص بن يوسفَبهان الد   ب لس  ن  قد ، و )زلَّة القاري(
 ه.يلإد نسبته ؤك   ا ي  ، امَّ نظمال

مد بن عبد الرمحن حمل أنسب خطً شرح  هلكر ، وذ  (٢)يف الفهرس الشامل يف قسم التجويد كركما ذ  
 ل  ل  ة املةنية عن ز  يَّ النون): بـ ظم يف مقدمتهالنَّ  ي  د  نْ ى ال  ، ومسَّ (قنية اإلمام)بعنوان: ، (3)هـ(796بن أوِبع )ت

 د قال الفارايب يف مقدمة منظومته:، وهو اسم ال يبعد، فق(ارئالق  
لٍ  اع ي إىل امـــــ   اد ق  األ مـــــل  الـــــدَّ  اي صـــــــــــــــــ 

 

ْرآن    قـــــــ  ار ْي لـــــــ  ل  الـــــــقـــــــ  ن ز لـــــــ  ه  عـــــــ  يـــــــْ نـــــــ  ةـــــــْ  تــــــــ 
 

 :ووصفها نسخ املخطوط: املطلب الثاين

 ، ومها:نهام يل الوقوف على نسختني خطيتني ر  يسَّ من النسخ املخطوطة، ت   اري عددٌ ة الق  زل   م  ظْ ن  ل  

يف املقابلة،  : وهي نسخة املكتبة الظاهرية، رمزت هلا حبرف )ظ(، واعتمدهتا أصاًل األوىلالنسخة 
وهي يف ، ١11: ٢يف علوم القرآن  (٤٢33)ضمن جماميع املكتبة الظاهرية بدمشق برقم ت ذ ك ر  وقد 
( 71( سطرًا، جمموع أبيات القصيدة )١7، ك ت بت خب  نسخي واضح، يف كل   صفحة منها )ورقاتثالث 

عمر بن مشس الدين أمحد القسطموين، اتريخ النسخ ف بيًتا، وهي من البحر البسي . وأما انسخها:
 هـ(.1٤٢)

وهي نسخة تركية من اسطنبول، وقد رمزت هلا حبرف )ت(، رمبا تكون من مكتبة  النسخة الثانية:
من مكتبة  (، وقد حصلت على نسخة منها3٢3خاصة من مكاتب اسطنبول، وهي يف املصدر برقم )

(، يف ثالث ورقات، قد ك تبت خب  نسخي واضح، يف كل ٢96760امعة املاجد بديب، وهي برقم )
 ( بيًتا، وَل ي ذكر اسم  انسخها.77( سطرًا، جمموع أبيات القصيدة فيها )١0صفحة منها )

                                                             

 .١11: ٢جماميع الظاهرية ( ١)
(٢ )١ :15. 
عن النســــــــخة املوجودة يف ، 331: 6، وهو تبًعا ملا ذكره بركلمان يف اتريخ األدب العريب ١٤٢الفهرس الشــــــــامل )قســــــــم التجويد( ص( 3)

دي، وهو من أئمة املذهب احلنفي، ومن أعالم القرن ويف الواقع هو الناسخ وليس الشارح، فالشارح هو ال ن، ٢/٢7٢املتحف الَبيطاين 
ـــــــــــــ، اما يؤكد 7٤9السابع اهلجري، وقد أرخ انسخ قنية اإلمام شرح زلة القاري، نسخة دار الكتب املصرية، أنه انتهى من نسخه سنة  هـ

 انسخ وليس شارًحا، كما أنين َل أعثر له على ترامة. هذا على أن ابن أوِبع
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ي د  وقد استعنت أيًضا يف حتقيق املنظومة على النسخ املخطوطة لشرح العالمة ات  الدين ال نْ 
 هــ(. 755)ت

قبو سراي يف متحف طوب وهناك نسخ أخرى من املنظومة َل يتيسَّر يل الوقوف عليها، منها: نسخة
، ونسخة يف مركز امللك فيصل للبحوث يف الدراسات اإلسالمية يف الرايض برقم ٤30/١يف استانبول برقم 

 .٢7٢/٢حق (، ونسخة يف املتحف الَبيطاين رقم احلفظ: مال١66٤6)

 :نظم زلة القاريمضمون ملطلب الثالث: ا

ب كم الذي يرتتَّ الة، واحليف الصَّ اإلمام أثناء قراءته املنظومة عن األخطاء اليت يقع فيها هذه تتحدث 
، مام أيب حنيفة النعمان رمحه هللامذهب اإل الة، وذلك يفلصَّ بطالن ل وأة صحَّ من على هذه األخطاء، 

 و عجزًا. أ لق رَّاء من الزلل، سهًوا أو خطًأاذه أليلب ما يقع فيه ظم يف قصيدته هوقد تعرَّض النا

حث القراءة جويد وعلم الفقه، املختص  مبباملباحث املشرتكة بني علم التَّ وموضوع هذه القصيدة من 
اظم هذه املباحث ضمن اسة عشر فصاًل، تناول النَّ وقد  ة، ومبحث اإلمامة وصالة الماعة،يف الصال

الل لكن قارئ النظم يستطيع إدراك ذلك من خه َل يضع هلذه الفصول عناوين بني أبيات نظمه،  أنَّ إالَّ 
ن ذكر حرف مكاو ، ذ ْكر  كلمٍة مكان  كلمٍة أ ْخر ى: انتقال الناظم من موضوع آلخر، وهذه الفصول هي

و اآلية أ لى احلرفوتقدمي احلرف ع، نقصان آية من سورةو ، ذ ْكر  آيٍة مكان  آيةو  ،ُمار  احلروفو ، حرف
أو زايدٍة  أو نـ ْقص ان كلمٍة منه ْرٍف من  الق رآن أو زايدٌة فيهنـ ْقص ان  ح  و ، أو الكلمة على الكلمةاآلية  على
ْيمو ، فيه ْخ  ع ه م ا أو اإلتيان  تـ ر ك املدَّ أوو ، الرتَّ  قراءة القرآن مبا ليسو ، ع ه م اهبما يف ي رْي  م ْوض  التَّْشد ْيد  من م ْوض 

اللَّْحن  و ، االنقطاعواالبتداء و  ، والوقف والوصلن ْسب ة  املس مَّى إىل يري  م ا يـ ْنس ب  إليهو ، يف مصحف اإلمام
 .ِبألحلان الصالةالقرآن يف وقراءة ، بـ ْعض  احل روفوالعجز عن ق ر اءة ، يف اإلعراب

 :يف احلديث عن زلة القارئ جهود العلماء املطلب الرابع:

ة جهود متميزة يف هذا الانب، فقد أفردوا هذا املوضــــــوع ِبلبحث، وحتدثوا عن  يفحلنكان لعلماء ا
 كافة صور اخلطأ والزلل الذي يقع فيه القارئ يف الصالة، اما يدخل يف إطار اللحن اللي.

 ومن هذه الهود: 

، (١) (هـــــــ٤93)ت ، صدر اإلسالمحممد بن حممد بن احلسني البزدويارئ: أليب اليسر ة الق  ـــــــ زلَّ ١

                                                             

 .١5١: ٢ة البن احلنائي طبقات احلنفي، 3٢٢: 3ضية الواهر املينظر: ( ١)
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 حققه الدكتور جناة الد  ين هااني ـ تركيا.

هـ(، 037السمرقندي )ت النسفي بن حممد بن أمحد بن إمساعيل عمريب حفص أل اري:ة الق  زلَّ ـ ٢
م، بتحقيق: عمر ماَل أبه حسن املراطي، ٢557وهو مطبوع يف مكتبة أوالد الشيخ للرتاث ـــــــ مصر، سنة 

كفر الالحن لإلمام حممد بن حممد بن أحم الســــــــنباوي، الشــــــــهري ومعه رســــــــالة: اإلنكار على من يقول ب
 هـ(، وله حتقيق آخر: لفرمان إمساعيل إبراهيم الدليمي.١٢3٢ِبألمري )ت

هــــ(، وهو ُمطوط، يوجد 0٤٢الفتخار الدين، طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد )ت :ارئة الق  زلَّ ــــ 3
 (.675١95منه نسخة مبركز امعة املاجد بديب برقم: )

 . (١)ياد  دَّ ع رف ِبحل  ، مةالعالَّ  اهد، احلاكمزَّ لمحد بن اـ زلَّة القارئ: أل٤

ـــــــ تنبيه اخلاطر على زلَّة الق ارئ والذاكر: لعالء الدين علي 0  مرياملنعوت ِبأل ،بن عبد هللابن بلبان ـ
 .(٢)هـ(، ذكره صاحب هدية العارفني739)ت

ن أمحد بن علي بن اارويه بن طولون الدمشــــقي ـــــــــــــــــ الطَّاري على زلَّة الق اري: حملمد بن علي ب6
ـــــــــــــــــــــــ(، ذكره له صــــــــــاحب هدية العارفني903)ت ، يوجد منه نســــــــــخة مبركز امعة املاجد بديب برقم (3)هـ
(69٤793.) 

ــــ زلَّة الق ارئ: حملرم بن حممد بن احلسن الزيلعي 7 )ت بعد  اتأبو الليث ابن أيب الَبك القسطموين،ـ
، توجد منه نسـخة ُمطوطة يف مركز امللك فيصـل (٤)كشـف الظنونهــــــــــــــ(، ذكره حاجي خلفية يف  ١5١5

 للبحوث والدراسات اإلسالمية ـ الرايض.

ـــــــــــــــ 1 ، حملمد بن حممود بن صـــان بن حســـن الطربزوين :ة القارئر  يف زلَّ احل   ر  وســـالب  الف   جالب  ـ
ــــــــــــــــــــ(١٢55الشــــــــهري ِبملدين )ت ديب برقم: ، يوجد منه نســــــــختان ُمطوطتان يف مركز امعة املاجد ب(0) هـ

                                                             

 .900: ٢، كشف الظنون ٤39برقم  ١٤5، الطبقات السنية ص٢09برقم  330: ١ينظر: الواهر املضيئة ( ١)
(٢ )١ :7١1. 
(3 )٢٤: ٢5. 
 .٢1٤: 0، األعالم 900: ٢ينظر: كشف الظنون ( ٤)
 .19: 7، األعالم ٤1: ١٢، معجم املؤلفني 3٤9: ١ينظر: إيضاح املكنون ( 0)
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(370٤(، )١١٢93٤63.) 

 عملي يف املخطوط :  :املطلب اخلامس
 الطرق اإلمالئية احلديثة يف الكتابة.وفق  وكتابته خطوطاملـ ن ْسخ  ١
قرب ألاوىل و هو األإثبات ما مع  واالختالفات،فروق بنسختيه، وذكر الاملخطوط مقابلة ـ ٢

 .وابللصَّ 
 اري، مع ضبطها ِبلشَّكل كاملة.ـ التأك د من وزن قصيدة زلَّة الق  3
 .النظم ألفاظضب  مع  ،المات  الرتقيمـ استعمال ع٤
 يت حتتا  إىل إيضاح.شرح األلفاظ الـ 0
ها آبراء املذاهب مقارنتوبياهنا، مع  يف مصادرها من املذهب احلنفي اآلراء الفقهية املذكورةـ توثيق 6
 .ما استطعت إىل ذلك سبياًل  ،()املالكية، الشافعية، احلنابلة األخرى الفقهية
 وضع عنوان شارح لكل فصل من فصول النظم.ـ 7
ه ة الصفحة داخل نص املخطوط بني قوسني مةلقني]ـ 1  [. ذكر  رقم لوحة املخطوط وج 
 .مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق ذكرـ 9

 :ملخطوط: مناذج من صور ااملطلب السادس

 
 الورقة األوىل من النسخة الرتكية
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 الورقة األخرية من النسخة الرتكية

 
 الورقة األوىل من نسخة الظاهرية
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 الورقة األخرية من نسخة الظاهرية

 
** ** ** 

 
 : 
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لت

قا
 
حقي
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ان  ســـــــــــــ  وإحْ  ( ١)لٍ وْ ي طـــــــ  ذ   هلل   د  مـــــــْ احلـــــــ   ـ١
 

 إنســــــــــــــــــــان   لَّ ى كــــــــ  از  وًدا وجــــــــ  دًءا وعــــــــ  بــــــــ   
 

ـــ   ـ٢  اكــــــً لـــ  ىب مـــ  تـــ  جـــْ لـــلـــمـــ   ه  بــــــ   اذ  عــــــ  واملســـــــــــــــتـ
 

ـــ    ـــلـــمـــ   ه  ان بــــــ  عــــــ  واملســـــــــــــــتـ ـــْ ل ـــ  بـ ـــلـــ  تـ  ( ٢)اين  عــــــ  ى ال
 

ــــــــــــى الل  ع   الة  الصَّ  ث َّ  ـ3  (٤)رٍ ض  ن م  م   (3)ام  ت  عْ م  ـ
 

ا (0)مٍ اشـــــــــــــ  وهــــ     (7)ن  ان  دْ عــــ   (6)ام  من هــــ  ، ومهــــ  
 

ــــ   ،ةقــــ  يْـ ل  اخل   رْي  خ   ـ٤  يذ   ة  ي احلقيقــــام  ل حــــ  ب
 

ـــــــــ   انٍ ي شـــــــــــــــ  وذ   ،د ٍ وجـــــــــ   دٍ جمـــــــــ ْ    ان  هـــــــــ  رْ وبـ
 

 ( 1)ه  تــــــ  رْت  ار عـــ  يــــــ  خـــْ الم عـــلـــى أ  الســـــــــــــَّ  ث َّ  ـ0
 

ايْـــ د   ه  تــــــ  ر  مْــ وز   ،ايــــــ  نْـــ د     ( ١5)ان  بــــــ  حْــ وصـــــــــــــ   ( 9)نــــــً
 

ـــــدَّ  مـــــل  األ   ق  اد  اي صـــــــــــــ   ـ6  لٍ ي إىل امـــــ   اع  ال
 

ـــــ     ( ١١)آن  رْ قـــــ  لـــــ   يْ ار  الـــــقــــــ   ل  لــــــ  ن ز  عـــــ   ه  يــــــْ نـــــ  ةـــــْ تـ
 

  هلـــاأنـــت   ح  ات  رْ تـ   يْ ك    ي  م  ظْ ن   (١3)ح  يْ ر   (١٢)حْ ر   ـ7
 

ـــــــــــلْ   ـــــــــــرت   ســـــــــــــــــْ ت   ب  ان  تحـــــــــــْ  ور   حٍ وْ إىل ر   ح  ي
 

 ( ١٤)ه  لــــــ  مـــــ   ؤ  تــــــ   امــــــ  يـــــْ ا فـــــ  نــــــ  لـــــ  مـــــ  ى ت  د  بــــــْ أ   ـ1
 

اظــــْ نــــ     ين  ال  كــــْ ن تــــ  محــــْ  عــــلــــى الــــرَّ  وكــــــان   ،مــــــً
 

                                                             

 مادة: طول. ،ُمتار الصحاحانظر:  .أي امنت عليه :ت ط وَّل  عليهو ، طال  عليه :يقال ،م ن  الْ  :الطَّْول  أي: ذي منة وفضل وقوة، ف( ١)
 أي: األسري. انظر: القاموس، مادة: عنو.( ٢)
 ، أي: ُمتار، فاملعتام: هو املختار.«ء معتاماعتام ه : اختاره، وهو شي: »١٤0: ٢( قال الزُمشري يف أساس البالية 3)
 ِبحلجاز، من ســـــائر بين عدانن، وكانت هلم رايســـــة مكة، وجيمعهم ةكانوا أهل الكثرة والةلب،  نزار: قبيلة عظيمة من العداننية مضـــــر بن (٤)

 .١١57 :3معجم قبائل العرب  . انظر:فخذان عظيمان، خندف، وقيس
  مرو بن عبد منافع :بطن من قريش، من العداننية، وهم: بنو هاشــــــم، وامسه، وقبيلته داد النب جد من أجهاشــــــم بن عبد مناف:  (0)

كانوا  ،خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضـــــــرفهر بن مالك بن النضـــــــر بن  بن مرة بن كعب بن لؤي بن يالب بنبن قصـــــــي بن كالب ا
معجم انظر:  .م، وكان هاشـــم أول من ســـن الرحلتنياية لبين هاشـــمتقامسني مع عبد مشس رايســـة بين عبد مناف، فكانت الرفادة والســـق

 .١٢57 :3قبائل العرب 
 ، مادة: هيم.ُمتار الصحاحانظر:  .رئيسهم :ه ام ة  القومأي: من رؤوس وسادات نسل عدانن، و ( 6)
هم ُمتصــــة ســــابني، كانت مواطنالن مساعيل عليه الســــالم ِبتفاقعدانن: شــــعب عظيم يتصــــل نســــبهم إب، وقبيلة جد من أجداد النب  (7)

افرتقوا يف كثري من بقاع  ا كانوا يقيمون مبكة، ث انتشـــــروا يف هتامة واحلجاز، ث يف العراق والزيرة، ث قريشـــــً الَّ إاله، بنجد، وكلهم ِبدية رحَّ 
 .76١ :٢معجم قبائل العرب انظر:  .االرض

 األدنون، امن مضى ويَب. مادة: العرت. قال يف القاموس: الع رْت ة: نسل الرجل ورهطه وعشريته( 1)
 أي: زمرته واماعته املسلمة.( 9)
 امع صاحب، وهي جتمع على: صحب، وأصحاب، وأصاحيب، وص ْحبان، وص ح اب، وص ح ابة،. انظر: القاموس، مادة: صحب.( ١5)
د ق أمله يف ة، مع بيان حكم ذلك، فأجابه وصـــــخياطب الناظم ذلك الذي متىن عليه وســـــأله أبن جيمع كتاًِب فيه زلل القرَّاء يف الصـــــال( ١١)

 هذه املنظومة اليت تةين قارئها وتكفيه ملعرفة حكم ما يطرأ على القارئ من حلن عند قراءة القرآن يف الصالة.
 ،يثة أ راح ها وأ ر تح هاو خبر ْحت  رائحة طيبة أ  من  و، أإ ذا وج د  ر تح ه ،ي راح ه وي ر تح ه ،راح  الشـــــــــــيء  جيوز الفتح والكســـــــــــر للراء، وهي من  (١٢)

 ، مادة روح.٤00 :٢لسان العرب . انظر: وجدهتا :وأ ر ْحت ها وأ ْرو ْحت ها
 أي: اشتم رائحة نظمي.( ١3)
 أي: أظهر لنا تفكران يف الذي فكرت  فيه وتمَّلت ه من البيان هذا النظم.( ١٤)
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 (١)]ذكر كلمة مكان كلمة أخرى[
ا كــــــ   ـ9 : إذا مــــــ  تْ إين   أقــــــول  ر ئــــــ  ٌة قــــــ  مــــــ   لــــــْ

 

ل  عن ك    الف صــــــــــــــــْ اًل فـــ  د  ٍة بـــ  ان   ْلمـــ  مـــ   (٢)ق ســـــــــــــْ
 

لـــــيـــــس   ـ١5 ا فـــــ  ه  مـــــ  إمــــــَّ تــــــ  مـــــ  لـــــْ رآن كـــــ   ن  الـــــقـــــ 
 

ه    نــــــْ ان   ،أو كــــــان مـــ  هــــــ  ني و جـــْ مـــ  لـــق ســــــــــــــــْ  ولـــ 
 

ـــ   ـ١١ و افـ ا مـــ  ٌة يفإمــــــَّ ا ( 3)قــــــ  د  ـــني بــــــ  ـــي ـــعـــن  ( ٤)امل
 

ذ ي  ف  لــــــ  ال  ان   أو اخلــــــ  يــــــ  ــــــْ بـ رٍْح وتــــــ   ( 0)شــــــــــــــــــ 
 

 ـال م ن   يء  دفــ احل ْكم  ِبلب طــل يف الو جــه البــ   ـ١٢
 

م  الب د    لَّى ل د ى الثَّان   يء  ق ســـــــْ م ا صـــــــ  ــــــــــــــــــــ   (6)لـ
 

ا ـ١3 ـــــد عـــــاد يف الع ْقىب  ل ق ْوهل  مـــــ  ـــــل : ق وق ي
(7) 

 

ــــــه  ــــــل عن ــــــل: ب اب  نـ ْقالن   ( 1)وقي ــــــَّ  ( 9)يف التي
 

ــــــه   ـ١٤ ر  الو ْجه ني  من ل  يف آخ   رأ وا ( ١5)والكــــــ 
 

ان    تــــــ  ب ســـــــــــــــــــْ ه  انرًا بــــــ  الــــــ  د  إ بــــــْ اًل كــــــ  طــــــْ  ( ١١)بــــــ 
 

                                                             

ءة ولو كان ِبلفاحتة أنَّ اللَّحن يف القرا املالكيةفالصحيح الراجح من مذهب  هذا التةيري هو حلن جلي، وقد اختلفت أقوال الفقهاء فيه، (١)
وَل يةري   املعىن فالصالة  أن اللَّحن إن كان يف الفاحتةواحلنابلة فيون افعية لش  اال ي فسد الصَّالة، سواء يريَّ املعىن أم ال، ما َل يتعمده، أمَّا 

ن عن سبق لسان أو سهو أو جهل وَل يصحح خطأه، فإن أمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام، جائزة بال خالف، وإن يريَّ املعىن وكا
 ويلزمه املبادرة ِبلتعلم، فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي، وال يصح االقتداء به، وإن َل ميكنه التعلم لعجز يف لسانه، أو َل

حيحة، يحة، وأمَّا إن كان حلنه يف يري الفاحتة فصالته وصالة من وراءه صمتض مدٌة ميكن له التعلم فيها فصالته وصالة من خلفه صح
: ٢، احلاوي الكبري ٤37: ١، الشرح الصةري ٢6: ٢ألن ترك السورة ال يبطل الصالة، فال مينع االقتداء به. ينظر: حاشية اخلرشي 

 .073: ١، كشاف القناع 730: ١، املةين ٤00: ١، روضة الطالبني ٤59
 هذا الفصل قسمان، القسم األول: أن ال تكون الكلمة املبدل هبا من القرآن، القسم الثاين: أن تكون من القرآن.أي: ف( ٢)
 يف نسخيت )ظ( و )ت(: من، وما أثبته هو من نسخيت شرح زلة القاري للج ْند ي، وهو أصح.( 3)
ان دل عنهـا يف املعىن، كـأن يقول: )إن املتقني يف بســـــــــــــاتني( مكـأي: أن لفظ الكلمـة املبـدل هبـا ليس يف القرآن، إال أهنـا موافقـة للمبـ( ٤)

 )جنات(.
 :( مكانإن الفجار لفي بســـــــــــــاتنيو أي: أن اللفظة املبدل هبا ليســـــــــــــت يف القرآن، وهي ُمالفة ملعىن الكلمة املبدل عنها، كأن يقرأ: )( 0)

 [.١٤نفطار: اال] چک   ک        ک   گ  چ )جحيم(، من قوله تعاىل: 
: أن الصــــالة يف الوجه األول من القســــم األول ِبطلة عند أيب يوســــف، فهو املقصــــود بقوله: )الثاين(، خالفًا للشــــيخني )أيب حنيفة أي( 6)

ـــــ 39: زلة القاري للسمرقندي صينظر وحممد بن احلسن(، فالصالة عندهم صحيحة. ، حاشية الطحطاوي 6١: ٢، احملي  الَبهاين ٤١ـ
 .393: ٢عابدين ، حاشية رد احملتار ابن ٢35ص

حاشـــية ابن عابدين ، 6١: ٢ينظر: احملي  الَبهاين  أي: أن أِب يوســـف عاد أخريًا لقول الشـــيخني يف صـــحة الصـــالة يف الوجه املذكور.( 7)
٢ :393. 
 أي: عن أيب يوسف.( 1)
ا عن كلمة: التواب، كأن يقرأ: )تحب التيابني( مكان: )التوابني(، فالشــيخان يراين صــ( 9) نقل عنه حة الصــالة، أما أبو يوســف فأي: عوضــً

 القوالن.
 أي: الوجه الثان من القسم األول، وهو ُمالفة اللفظة املبدل هبا للفظ ومعىن الكلمة املبدل عنها.( ١5)
و يقرأ: )فـ ل ْعن ة  ، أ[١٤ ]االنفطار: چک   ک        ک   گ  چ من قوله تعاىل:  إنَّ الف جَّار ل ف ي ب س اتني( مكان  )الحيم(و كأن يقرأ: )  (١١)

افرين(  د ين( مكان  )على الك  ينظر: زلة القاري للسمرقندي  [.19]البقرة:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ من قوله تعاىل: هللا  على املوح  
 .393: ٢، حاشية ابن عابدين 15: ١، الفتاوى اهلندية ٤5،٤١ص
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ه  إ ـ١0 ــــــ  ا ذ ْكر  اإلل هــــــ  ذ ا( ١)ْذ ال جيــــــان ســـــــــــــ   كــــــ 
 

ه م ْهم اًل   ان  كــــــالظَّرْ   ( ٢)إبــــــدالــــــ   ( 3)ش  ِبلضــــــــــــــــــَّ
 

د   ـ١6 ه  البـــــ   م ن  الـ يء  والكـــــل  ج وَّز  يف الو جـــــْ
 

ان    بــــــ  نٍ  وح ســـــــــــــــْ ال  ظـــ  ـــ  م  األخـــري ب  ( ٤)ق ســـــــــــــــْ
 

ني مــــنــــــه  إذا ـ١7 هــــ  اك  يف آخــــر الــــو جــــْ ذ   كــــــ 
 

ار ِب  قــــــ  ـــ  ان   :مـــثــــــل ،( 0)تـ ر محــــــْ  ـــ  ْوٍل ب  ( 6)ذ ي طـــ 
 

دٍ  ـ١1 م  ْيط ان يف صـــــــــــــ   (7)ويف التـَّب اعد كالشـــــــــــــَّ
 

ان  نـ    ــــــ  ب يـْ ا مع  شـــــــــــــيخ  شـــــــــــــ  ان  أبطل هــــــ   ( 1)ْعمــــــ 
 

ي وخ  على فتوى الو ســـــي  ـ١9 ان  يـــهــــــفـــتـــوى ألنـــفســـــــــــــــهـــم فـــ    ويف ،(9)أمَّا الشـــــ  قــــــ  ر يــــْ  ( ١5)ا فـــ 
 ل.

                                                             

 اىل.ال جتانس كالم هللا تع مكان كلمة )انر( ( أي: أن كلمة )البستان(١)
 يف نسخة )ت(: مهاًل.( ٢)

فهذا الكلمة [، ١٤3األنعام: ] چٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  كأن يقرأ: )من الظرش اثنني( مكان )الضأن(، من قوله تعاىل:( 3)
)السرائل( ثله أن يقول: وم بكالم الناس، ف تفسد صالته. اللقرآن، بل يكون متكلمً  املهملة يف معناها ال جتانس ذكر هللا، فال يكون قارئً 

 .393: ٢: حاشية ابن عابدين ينظر .مكان )السرائر(
وذلك أبن تكون اللفظة املبدل هبا من القرآن، مع موافقتها ملعىن اللفظة املبدل عنها، فالصـــــــــــالة عندئذ جائزة، كأن يقرأ: )إن شـــــــــــجرة  (٤)

  – ٤3الدخان: ] چڦ   ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڦ     چ الزقوم طعام الفاجر أو الفاســـــق( مكان )األثيم(، من قوله تعاىل: 
 .397: ٢، حاشية ابن عابدين 15: ١الفتاوى اهلندية ، 66ـ 6١: ٢: احملي  الَبهاينينظر [.٤٤

، كــأن يقرأ: )احلكيم( مكــان )العليم(، أو )الكرمي( مكــان متقــارِبً  اوذلــك إذا كــان اللفظ املبــدل بــه من القرآن وكــان يف املعىن اختالفًــ  (0)
لسميع( مكان )البصري(، وحنوها، فال تفسد صالته بال خالف، ألن كل واحدة من الكلمتني صفة من صفات هللا، فال )الرحيم(، أو )ا
 بكالم الناس. ايكون متكلمً 

[، أو يقرأ: )ذو الطول 3يافر: ]چ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ : تعاىل : )شـــــــديد العقاب الرمحن( مكان قولهيف الصـــــــالة أن يقرأك  (6)

، وهي ُمالفة ولكن قريبة، وال تباعد يؤدي إىل [٢ – ١الرمحن: ] چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ه تعاىل: مكان قولعلم القرآن( 
 .397: ٢، حاشية ابن عابدين  15: ١الفتاوى اهلندية ، 67ـ 6١: ٢: احملي  الَبهاينينظرفساد الصالة. 

چ اىل: : )إن ربكم الشيطان( مكان )الرمحن(، من قوله تعوذلك أبن تكون اللفظة املبدلة من القرآن، إال أهنا بعيدة يف املعىن، كأن يقرأ (7)

ک    ک  چ  من قوله تعاىل: )إان كنا يافلني( مكان )فاعلني(، [، أو يقرأ:95طه: ] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

 .[١5٤ـ  ١7األنبياء: ] چک  
ا، يكفر معتقده. صــالة لتةري املأي: أبو حنيفة النعمان وحممد بن احلســن رمحهما هللا يراي بطالن ال (1) احملي  للَبهاين نظر: يعىن تةريًا فاحشــً

، اوأما على قول أيب يوسف: فقد اختلف املشايخ، قال بعضهم: ال تفسد إذا َل يقصد ذلك ومرَّ على لسانه يلطً » ، وقد قال:67: ٢
ذا املوضع، يجعل التقدير كأنه ترك القراءة من هوجي ْع ل كأنه ابتدأ بكلمة من كلمات القراءة، وهذا ألنه قصد قراءة القرآن على ما أنزل، ف

وأخذ ِبلقراءة من ذلك املوضـــع، وهو يف ذلك املوضـــع قرآن، فال تفســـد صـــالته، وبه كان يفيت أبو احلســـن، وهو اختيار حممد بن مقاتل 
علينا إان كنا يافلني( مكان  اإن قرأ )وعدً :» 15: ١وقال يف الفتاوى اهلندية  «.الرازي، وقيل: يف املســـــــــــــألة عن أيب يوســـــــــــــف روايتان

. ويف قنية الزاهدي «)فاعلني( وحنوه اما لو اعتقده يكفر، تفسد عند عامة مشاخينا، وهو الصحيح من مذهب أيب يوسف رمحه هللا تعاىل
 «.نآالفتوى يف مثله على قوهلما ال على قول أيب يوسف إذا تةري املعىن تفسد وإن كان مثله يف القر »قال:  6٢على املنية ص

 الصالة لعموم البلوى.وهو القول بعدم فساد أي: أن املتأخرين من شيوخ احلنفية على قول أيب يوسف رمحه هللا،  (9)

أي: أن فتوى املتأخرين ألنفســـــــهم اختلفت يف هذه احلالة، فمنهم من أفد ِبلفســـــــاد ملا فيه من تةيري فاحش، ومنهم من أفد ِبلواز  (١5)
 ء: حممد بن مقاتل الرازي رمحه هللا.لعموم البلوى، ومن هؤال
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 (١)]ذكر حرف مكان حرف آخر[
ق ســــــــــــمٌ  ـ٢5 ال م نـْ د  بــــــْ  واحل ر ف ِبحل ْرف يف اإل 

 

ا  ان  (٢)قســـــــــــــمني أيضـــــــــــــــً ذ   (3)، وِبلو ْجه نْي  هـــ 
 

مٍ  ـ٢١ لــ  رَّ يف كــ  ا مــ  ا مــــــ  هــــــ  لــ   م  يف كــ   ( ٤)واحلــ كــْ
 

ـــبـــعـــض  مـــن  ل  ال ان  ِب  أرْ  وف صـــــــــــــــــــَّ  ( 0)ب أْذهــــــ 
 

اء  يف ـ٢٢ بــــــ  فــظ  إنـــْ أ  إ ذْ  ( 6)فــــــالــلــَّ بــــــَّ رْي  املــنـــ   يــ 
 

ــــــْ   ىًن إبيـ عــــــْ ْن مــــــ  ظ  عــــــ  فــــــْ ــــــلــــــَّ ر د ال  ( 7)ان  قــــــ  جتــــــ  
 

ه   ـ٢3 نْي  بــــــ  يــ  ــ  نـ ف  املــعــْ تــ ال  د يء اخــْ ْي الــبــــــ  فــ   فــ 
 

 (١5)ان  صــــــــــــــ  إبحْ  (9)ِبلق ْرب تصــــــــــــــحيحٌ ، و (1)ب ْطلٌ  
 

                                                             

إىل أن من يبدل حرفًا مكان حرف، أو ال مييز حرفًا من حرف، كضاد وظاء، وصاد وسني، وذال وزال، فصالته لنفسه  املالكيةذهب  (١)
طالهنا، قال يف ب صحيحة على كل   حال ما َل يفعل ذلك اختيارًا، وأما حكم االقتداء فمختلف فيه، بني القول ببطالن الصالة وعدم

وقال  .0٢٤: ١، حاشية الدسوقي ٤37: ١ينظر: الشرح الصةري  .«وصحت بلحن يف القراءة ولو ِبلفاحتة إن َل يتعمد»الشرح الصةري: 
: الذي الالشافعية واحلنابلة يقدر  : من أبدل من الفاحتة حرفًا حبرف ال يبدل، كاأللثغ: الذي جيعل الراء ييًنا، والالم ايء...، واألرت 

 اعلى الكلمة إال إبسقاط بعضها، وحنوه، فحكمه حكم من حلن فيها حلًنا تحيل املعىن، فال يصح أن يؤمَّ من ال يبدله ـ وهو الصحيح، وأمَّ 
: ٢، البيان  للعمراين ٤١١: ٢إمامته ملثله فصحيحة، وتكره، وأما إن كان ذلك يف يري الفاحتة فال يضر. ينظر: احلاوي الكبري 

لو أخر  بعض احلروف من يري ُمرجه أبن يقول: نستعني : »٢05: 3. وقال النووي يف ا موع 076ــ070: ١اف القناع ،كش٤50
تشبه التاء والدال أو الصاد، ال بصاد حمضة وال بسني حمضة، بل بينهما، فإن كان ال ميكنه التعلم صحت صالته، وإن أمكنه وجب 

د..، لتفري  يف التعلم، هذا حكم الفاحتة، فأما يريها فاخللل يف تالوته إن يري املعىن وهو متعمالتعلم، ويلزمه قضاء كل صالة يف زمن ا
 .«فهذا كله تبطل به الصالة، وإن كان خلاًل ال يةري املعىن وال يزيد يف الكالم َل تبطل به الصالة، ولكنها تكره

 قسم الثاين: أن أييت بكلمة يوجد مثلها يف القرآن.فالقسم األول: أن أييت بكلمة ال يوجد مثلها يف القرآن، وال (٢)
 أي: كل قسم من القسمني السابقني فيه وجهان: إما أن يكون اللفظ املبدل به موافق يف املعىن للفظ املبدل عنه، أو ُمالف يف املعىن. (3)
 بد أن ذي ســـــــــــــبق بيانه، ألنه بتةري احلرف الأي: أن احلكم يف تبديل احلرف مكان احلرف، كاحلكم يف تبديل الكلمة مكان الكلمة ال (٤)

ثلها يف القرآن وكانت ميوجد  ت الكلمة املتةريةفإن كانة، وهذا اختيار بعض العلماء، وعليه: تتةري الكلمة، فتأخذ حكم الكلمة املتةري   
صحيحة ِبالتفاق،   املعىن فالصالة كذلكيف موافقة للمعىن فالصالة صحيحة ِبالتفاق، أمَّا إن كانت ُمالفة للمعىن إال أن بينهما تقارِبً 
 القرآن إن كانت الكلمة اْلم ْبد ل هبا ليســـــت يفوإن كان هناك تباعد يف املعىن فالصـــــالة فاســـــدة عندمها، وأليب يوســـــف فيها قوالن، وإذا 

 التفاق.الة فاسدة ِبوكانت موافقة للمعىن فالصالة صحيحة عندمها فاسدة عند أيب يوسف، وأمَّا إن كانت ُمالفة للمعىن فالص
 آخر، ألن تقسيم الكلمة وتبديلها، ال يستقيم يف تبديل احلرف ِبحلرف، لكونه يري منعدم يف القرآن. أي: أن بعض العلماء فصلوا تفصياًل  (0)
 يف نسخة )ت(: من.( 6)
 ، مادة: يقن.لسان العربينظر:  .لعلم نقيض  الهلوا ،الع ْلم وإزاحة الشك وحتقيق  األ مرهو  :الي ق ني  ، و أ يـْق ن  ي وق ن  إيقاانً من  (7)
مكان  (السمد)، أو (النصر)مكان  (النسر)، و(الصيف)مكان  (السيفـ )اختالف املعنني، كأي: إذا أدى تةيري حرف يف الكلمة إىل  (1)

بني  ناك تباعدهو   بعيد بينهما،ة، ألن املعىنعند العامَّ الصالة فسد فعندئذ تالصاحلات(، مكان الصاد يف )، أو قرأ ِبلطاء (الصمد)
، حاشية ابن عابدين 79: ١، الفتاوى اهلندية ٤٤: زلة القارئ للسمرقندي صينظر، وميكن الفصل بينهما بدون كلفة ومشقة. احلرفني

ليه اعة: تفسد، وعقال حممد بن سلمة: َل تفسد لعموم البلوى، وقال أبو مطيع البلخي وام: »٤٤. قال يف زلة القارئ ص 39٤: ٢
 «.أكثر أستاذينا

م( مكان يقرأ: )عليم( مكان )عظيم(، أو )حكيفال تفسد الصالة ِبالتفاق، كأن  ،أي: إذا أدى تةيري احلرف إىل لفظ مقارب يف معناه (9)
، ٤١ارئ للســـــــمرقندي صزلة الق: ينظر .، ولعموم البلوى فيهافاحشـــــــً  ا)حليم( أو )عليم(؛ ألنه يوجد يف القرآن، وال يتةري به املعىن تةريً 

 .66: ٢واحملي  الَبهاين 
ن يف اللةة: احلفظ واحلياطة واحلرز، وأصـــــل اإلحصـــــان: املنع، والدرع احلصـــــينة: احملكمة،  ،نصـــــْ من أحصـــــن، أي: أدخله احل   (١5) واحل صـــــْ

 ان العرب، مادة: حصن. وأحصن الشيء إحصااًن: أي أحكمه إحكاًما ومنع يريه من الدخول فيه. ينظر: مقاييس اللةة، ولس
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ر جــني بــــــ   ـ٢٤  ( ١)ه  ويف األخــري اخــتــالف املــخــْ
 

عٌ   طــْ ْرب جتــويــزٌ  ،( ٢)قــ   ( ٤)ان  صـــــــــــــ  رْ إب ( 3)وِبلــقــ 
 

 

                                                             

ء مكان الضاد يف )املةضوب(، ايف املخر ، مثل أن يقرأ: ِبلظبـ ْعد وذلك أبن يؤدي  تةيري احلرف إىل لفظ ال معىن له، ويكون بني احلرفني  (١)
ة املشايخ رمحهم هللا تعاىل، : القياس أن تفسد صالته، وهو قول عامَّ 6١: ٢قال يف احملي  الَبهاين  (.قرأ: )طعام اليتيم( مكان )األثيميأو 

 واستحسن بعض مشاخينا رمحهم هللا وقالوا: بعدم الفساد للضرورة يف حق   العامَّة خصوًصا للعجم، وهذا يف احلروف املتقاربة يف املخر .
اء، ني، والطاء مع الت: وإن كان ال ميكن الفصل بني احلرفني إال مبشقة  كالظاء مع الضاد، والصاد مع الس79: ١ويف الفتاوى اهلندية 

، 39٤: ٢ابدين ينظر: حاشية ابن عاختلف املشايخ، قال أكثرهم: ال تفسد صالته، وكثري من املشايخ أفتوا به، وذلك لعموم البلوى. و 
صحيحة  هد وعجز عن التمييز بني الضاد والظاء فصالتعلى أنَّه إن كان يري متعم   من احلنفية األكثرون. أقول: 6٢: ٢احملي  الَبهاين 
فتعددت األقوال  ابلةاحلنأما و ، أن قراءته ال تصح لتةري املعىن لشافعيةاعند القولني  أصح  و  ،املالكيةوهو الراجح عند  لعموم البلوى،

در على إصالح حلنه َل إن ق، وقيل: تكره إمامتهقيل: لتةري املعىن، و صحة إمامته عدم عندهم فقيل بصحة صالته وصحة إمامته، وقيل: ب
، ٢٤9: 3ا موع  ،٤37: ١الشرح الصةري  ،١19: ٤، مواهب الليل 396: ٢: حاشية ابن عابدين ينظر. تصح صالته ما َل يصلحه

 .07٤: ١كشاف القناع ،  3٢: ٢، املةين البن قدامة 300: ١مةين احملتا  ، 3٤1: ١روضة الطالبني 
حممد بن سلمة واماعة: ال تبطل صالته على اإلطالق، واألحسن فيه أن وقال على اإلطالق. صالته  أي: قطع عامة املشايخ ببطالن (٢)

أبن أراد الصواب فجرى على لسانه كذلك أو كان امن ال  ابطلت صالته، وإن كان ُمطئً  أو جاهاًل  ـًالذلك عامل ايقال: إن كان متعمدً 
لشيخ إمساعيل رمحه هللا وبه كان يفيت ا ن مقاتل رمحه هللاوهو قول حممد بمييز بني احلرفني فظن أنه يؤدي الكلمة كما هي فصالته جائزة، 

 .٢3١، حاشية الطحطاوي ص79: ١، الفتاوى اهلندية 35، عيون املسائل ص٤١. ينظر: زلة القاري للسمرقندي صلعموم البلوى
صاد، يقرأ: )املسيطر( ِبلسني مكان ال أي: إذا كان بني ُمرجي احلرفني تقارب، كأن يقرأ: )اهدان السراط أو الزراط( مكان )الصراط(، أو (3)

عن  إبدال الصاد سيًنا يف )الصراط، صراط( هي رواية قنبلوال خيفى أن  )يبص ( ِبلصاد مكان السني، فإن الصالة ال تفسد.أو يقرأ: 
يف الكشف عن  طالب بن حبيب الزايت، قال مكي بن أيبابني الصاد والزاي هي رواية خلف عن محزة  اابن كثري املكي، وإبداهلا حرفً 

حجة من قرأ )السراط( ِبلسني، وهو قنبل عن ابن كثري، أن السني يف هذا هو األصل، وإمنا أبدل صاًدا ألجل : »3٤: ١وجوه القراءات 
فة لوحجة من قرأه بني الصاد والزاي وهو خلف عن محزة أنه ملا رأى الصاد فيها ُما»ث قال:  ،«الطاء اليت بعدها، فقرأها على أصلها

للطاء يف الهر، ألن الصاد حرف مهموس والطاء حرف جمهور، أشم الصاد لفظ الزاي، للجهر الذي فيها، فصار قبل الطاء حرف 
حجة من قرأها و »، ث قال: «ؤاخية هلا يف الصفرييشاهبها يف اإلطباق ويف الهر، وحسن ذلك ألن الزاي من ُمر  السني، والصاد م

ف، وأن السني حرف مهموس فيه تسف ل، وبعدها حرف مطبق جمهور مستعل، واللفظ ِبملطبق ا هور بعد ِبلصاد أنه اتبع خ  املصح
املستفل املهموس فيه تكلف وصعوبة، فأبدل من السني صاًدا ملؤاخاهتا الطاء يف اإلطباق والتصعيد، ليكون عمل اللسان يف اإلطباق 

 «.هور العرب وأكثر القراء، فذلك أسهل وأخف، وعليه اماواحدً  والتصعد عماًل 

 ، مادة: رصن.لسان العرب. ينظر: احملكم : هووالرَّص ني، مهك  أ ثبته وأ حْ  الشيء إرصااًن، أي: أ رص ناإلرصان: من ( 6)
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 (١)]خمارج احلروف[

موا ن   مْ ه  ضـــــــــــــ  عْ وبـ   ـ٢0  روف  علىم  احل  ظْ ق ســـــــــــــ 
 

 ان  نــــــ  ســـــــــــــْ وأ   ( ٢)اشـــــــــــــــــــيــــــمٍ يــــــ  ن خــــــ  ُمــــــارٍ  مــــــ   
 

مٌ  ـ٢6 لــــــــ  اأوائــــــــلــــــــ   يكــــــــ  حتــــــــ ْ  فــــــــهــــــــذه كــــــــ   هــــــــ 
 

بٍ  وعــــــــ   احلــــــــروف   تــــــــلــــــــك    ذ ي لــــــــ  ان  لــــــــ   ْرفــــــــ 
 

ن ح ْزن  ه ْجر ان  خ ْودٍ ع   ـ٢7
ر تْ  (٤)يـ اد ةٍ  (3)  (0)أســــــــــــــــ 

 

اب  ضـــــــــــــ   (6)ح ور   ك  ب  لْ قـ    اٍن شـــــــــــــــــ  ـــــ  ن  (7)ْفر ان  ج 
 

                                                             

صوت يعتمد  ة( املخر  : لةة: حمل  خرو  احلرف، أو احل ي  ز  اْلم ول  د للحرف. واصطالًحا: هو موضع خرو  احلرف ومتييزه عن يريه، بوساط١)
؛ شرح املقدمة الزرية 0١احلواشي املفهمة ص: ينظر. على مقطع حمقَّق أو مقدَّر، واملخر  للحرف كامليزان تـ ْعر ف به كميت ه ومقدار ه

بعدد  اءرَّ قد اختلف العلماء والق  فاحلروف إامااًل، أمَّا من حيث التفصيل وقد ذكر الناظم ُمار   .7١؛ املنح الفكرية ص٢7لألنصاري ص
ا سبعة عشر ُمرًجا، وهو املختار، وبه قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي ومن تبعه كابن الزري، اء إىل أهنَّ رَّ فذهب امهور الق  هذه املخار ، 

ال ْرم ي و  وهو الذي عليه أكثر العلماء والقراء، وذهب سيبوبه ومن تبعه، ومنهم الشاطب : إىل أهنا ستة عشر ُمرًجا، وذهب قطرب والف رَّاء
ا أربعة عشر ُمرًجا، فمن جعلها سبعة عشر ُمرًجا جعل يف الوف ُمرًجا واحًدا، ويف احللق ثالثة، ويف اللسان عشرة، ويف الشف ني تإىل أهنَّ
ل عاثنني، ويف اخليشوم واحًدا، ومن جعلها ستة عشر أسق  الوف، ووزَّع حروف ه، وهي حروف املد   الثالثة على بعض املخار ، فج
ر شاأللف من أقصى احللق مع اهلمزة، والياء من وس  اللسان مع يري املد  يَّة، والواو من الشفتني مع يري املد  يَّة. ومن جعلها أربعة ع

، احلواشي ٢٤3: الرعاية صينظرواحًدا.  اأسق  ُمر  الوف كسيبويه، وجعل ُمار  اللسان مثانية، جبعل ُمر  الالم والنون والراء ُمرجً 
 .0١ملفهمة صا
زرية ، مادة: خشم، شرح املقدمة اللسان العربأو هو التجويف األنفي، ومنه ختر  الةنة. ينظر:  أقصى األنف، : وهوخ ْيش ومامع  (٢)

 .٤٤لألنصاري ص
 اخلود: احلسنة اخللق، الشابة، أو الناعمة. انظر: القاموس احملي ، مادة: خود.( 3)
 للَّي  ن ة. لسان العرب، مادة: ييد.الةاد ة : الفتاة الناعمة ا (٤)
 ه( وهذه الستة هي حروف احللق، وقد بدأ ِبلعني ث احلاء ث اهلاء ث اخلاء ث الةني ث ذكر األلف، على طريقة اخلليل بن أمحد يف كتاب0)

[، واحللق له ثالثة مواضع 01: ١لعني : كتاب اينظرالعني إال أن اخلليل َل يذكر اهلمزة يف حروف احللق إمنا ذكرها يف احلروف اهلوائية ]
، ويكون خرو  ــاءمنه اهلمزة واهل خير  ،)وهي منطقة احلنجرة عند الوترين(فأقصى احللق: وهو أبعد احللق اما يلي الصدر خلرو  حروفه، 

، ، وخير  منه العني واحلاءاحللق وأدانه وأوس  احللق: وهو ما بني أقصىاهلمزة ِبنطباق الوترين، أمَّا اهلاء فيكون ِبالنفتاح الزئي للوترين، 
 .وأدىن احللق: وهو جذر اللسان مع احلنك اللحمي، وهو أصل اللسان، وخير  منه الةني واخلاء

: أ ن ي ْشت دَّ بياض  العني، وس واد  س واد ها، وتستدير حدقتها، وترق جفوهن( امع حوراء، 6) ْوراء : أي بينة احل و ر ، واحل و ر  ا، ويبيضَّ ما وامرأ ة ح 
ن، ألن مبدأمها من اللَّهاة، حرفان ومها القاف والكاف،  ويقصد من )قلب كحور( : لسان العرب، مادة: حور.ينظرحواليها.  :  نظريهل  وايَّ

، قلت: وكالمها خير  من أقصى اللسان مع ما تحازيه من احلنك اللحمي األعلى، فالقاف: ختر  ما بني أقصى 01: ١كتاب العني 
ع ما تحاذيه من م عن ُمر  القاف الكاف: ُمرجها ينزل قلياًل ، يف حي  ز اللَّه اة، و للسان وما تحاذيه من احلنك اللحمي األعلى من الداخلا

 ، وهو حرف مستفل.احلنك األعلى
، نسج  بعض ه على بعض :اي ْضف ر ه ض ْفرً الشعر وحنو ه و  وقد ض ف ر ،الع ق يص ة :والضَّفرية   ،التْضف ري  مثل ه، أو الفتل، و ن ْسج  الشعر ويري ه :الضَّْفر   (7)

، مادة: ضفر. قلت: ويقصد من )جنان شاب ضفران( احلروف الشجرية، وهي: اليم لسان العرب ويقال: هلا ض ف رياتن، أو ض ْفر ان.
: كتاب العني نظريمبدأها من شجر الفم.  : واليم والشني والضاد شجرية؛ ألنَّ ، فقد قالاخلليل بن أمحدوالشني والضاد، متابًعا يف ذلك 

 امن وس  اللسان مع ما تحاذيه من احلنك األعلى، فاليم ختر  إبلصاق وس  اللسان ِبللَّثَّة الع ليا إلصاقً ختر  هذه احلروف و ، 01: ١
، (دية  ، ش ، ي يري امل)هي  إال أن امهور علماء التجويد يرون أن احلروف الشجرية، والشني والضاد بتجاف اللسان عنها، معتداًل 
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ب تْ  ـ٢1 اد ْت ســ   (٤)ا ت ب ع تْ د ه (3)ط بًّا ،(٢)ز م رًا (١)صــ 
 

 (1)ان  و  شــــــــــــْ ن   بَّ ل   (7)تْ اضــــــــــــ  ر   (6)ا ث َّ ذك (0)رًفاظ   
 

                                                             

شرح : نظريملا ذكره اخلليل بن أمحد.  اوأمَّا الضاد فمخرجها عندهم من إحدى حافيت اللسان مع ما تحاذيها من األضراس العليا ، خالفً 
 .31ـ  37املقدمة لألنصاري ص

باء  األ ْسر، ١)  . ينظر: لسان العرب، مادة: سىب.وهو النـَّْهب  وأ ْخذ  الناس  ع بيًدا وإماءً ( السَّْب  والس  

صاد الثالثة، وهي ال حروف الصفرييقصد من )صادت سبت زمًرا( و ، مادة: زمر. الصحاح. ينظر: الناس الزمر: الماعة من (٢)
ة قليلة بوهذه احلروف ، والسني والزاي ني ختر  ما بني طرف اللسان وبني صفحيت الثنااي العليا وفويق السفلى، مع إبقاء فـ ْرج 

ا ختر  من أ ْسل ة اللسان ، احلواشي 0٤١: ٢امال القراء ينظر:  .طرف اللسان والثنااي، وتسمَّى أيًضا ِبحلروف األ ْسل يَّة: ألهنَّ
 .٤٢؛ شرح املقدمة لألنصاري ص06املفهمة ص

أ: ِبلظاء مكان الضاد يف ن يقر وذلك أبن يؤدي  تةيري احلرف إىل لفظ ال معىن له، ويكون بني احلرفني بـ ْعد يف املخر ، مثل أ (3)
 )املةضوب(، أو يقرأ: )طعام اليتيم( مكان )األثيم(. 

ن جهة ختر  من طرف اللسان مهذه احلروف ، و ، وهي: الطاء والدال والتاءطع يَّةاحلروف الن   ويقصد من )طًبا دها تبعت( ( ٤)
الدَّال والتَّاء من جهة والفرق بني الطَّاء من جهة، و وحتتها التاء،  ،الث حتتها الدَّ  ،ا، والطاء أبعد الثالثةـظهره وأصول الثنااي العلي

 .٤١ينظر: شرح املقدمة لألنصاري ص. أخرى: استعالء م ؤ خَّر اللسان عند الن طق هبا

يف الوجه واللسان، أو  ن( أي: الك ي اس ة، من ظ ر ف  ظ ْرًفا وظ ر اف ة، وقيل: الظَّْرف  يف اللسان، أو يف حسن الوجه واهليئة، أو يكو 0)
 البـ ز اع ة وذ كاء القلب، أو احل ْذق. ينظر: القاموس احملي ، مادة: ظرف. 

ر  ما بني طرف مبدأها من اللَّثة، وخت ألنَّ ، وهي الظاء والذال والثاء، ومس   يت لثوية احلروف اللثويةيقصد من )ظرًفا ذكا ث( و  (6)
 .٤3، شرح املقدمة لألنصاري ص01: ١ينظر: كتاب العني . العليااللسان من جهة ظهره مع أطراف الثنااي 

 ( راض املهر رايًضا ورايضة: ذلَـّل ـــه، فهو رائض، وهي رائضة. ينظر: القاموس احملي ، مادة: روض.7)

ي  الرجل من الشراب ن ْشًوا ون ْشوًة ون شوًة ون ْشوًة، وتـ ن شَّى وانـْت   (1) ىن، ورجل ن ْشوان  ون ْشيان  ش ى، كله مبعالنَّْشو ان: السكران، من نش 
على املعاقبة، واأل نثى ن ْشو ى، وامعها ن شاو ى، كس كار ى. ينظر: لسان العرب، مادة: نشا.
شوان( يقصد من )راضت لب نو  

للسان مع ظهره س امن رأ: ختر  فالراءمبدأها من ذلق اللسان،  ألنَّ  وهي: الراء والالم والنون، ومس   يت ذ لقية احلروف الذلقية،
ولكن ُمر  الراء أدخل إىل ظهر اللسان، وُمر  الرَّاء املفخَّمة أ ْدخ ل من ُمر  الرَّاء املرقَـّق ة،  ،اما يلي رأس ه حتت ُمر  النون

إىل اللسان  ةأوَّل حاف فتخر  من م:ا الّل  وأم  م ر قـَّق ة، ويصاحب خروجها تـ ق ع ر يف وس  اللسان وتضي ق يف احللق، خبالف الْ 
عيتني والثنيَّتني، وميكن خرو  ،ما تحاذيها من األسنان العليامنتهى ط ر ف ه، مع  الالم من إحدى  أي: ل ثَّة الضاحكني والنَّابني والرَِّب 
ل اإلظهار وهذا يف حا) حتت الالم قلياًل، من رأس اللسان مع ما تحاذيه من ل ثَّة الثَّنيَّتنيفتخر   ا النون:وأم  ، حافيت اللسان

للنون، أو إديامها مبثلها، أو حتريكها، أمَّا يف حال اإلخفاء واإلديام فلها ُمر  آخر(، ويصاحب خروجها ينٌة من اخليشوم. 
 .٤5، شرح املقدمة لألنصاري ص01: ١ينظر: كتاب العني 
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او فـْر  الــ   (١)تْ حــ  ن  ا م  مبــ   تْ اقــ  فــ   ـ٢9 ا (٢)د   (3)يــ د هــ 
 

 ( 7)ان  فــــــ  رْ ح   ( 6)ات  و  هْ لَّ ول   ،( 0)تٌّ ســـــــــــــ   ( ٤)ق  لْ لح  ل   
 

ــــةــــ   ـ35 ــــل ــــ  و  ول ان      ( 9)ى ُمــــــارجــــهــــــار  جــــْ ن أ  مــــ   ( 1)راب حــــــ  ٍص ور جـــــْ قـــــْ ـــــ  ال نـ ـــــ  ـــــوا ب ـــــالث  قــــــال  ( ١5)ث
 

                                                             

لشفة مع أطراف من بطن اختر    فالفاء احلروف الشفوية أو الشفهيَّة كما قال اخلليل، ألن مبدأها من الشَّف ة،ويقصد هبا ( ١)
َل فتخر  من بني الشفتني ِبالنطباق، وامليم فتخر  من بني الشفتني ِبالنطباق، مع ينة من اخليشوم، و  الباء، والثنااي العليا

 يذكر الواو يري املدية مع أهنا ختر  من الشفتني، جراًي على ما ذكره اخلليل بن أمحد.

ا وال دو ى:( ٢)  املطر العام، أو الذي ال يعرف أقصاه. انظر: القاموس احملي ، مادة: جدو. ال د 

روف املد   و اللني، أو حروف الع لَّة، ويقال هلا: اهلوائية أو الوفية، وشرطها أن تكون ساكنة يقصد من )وفر الدا يدها( ح( و 3)
ختر  هذه احلروف من والضم، والياء يناسبها الكسر،  وقبلها متحرك حبركة تناسبها، فاأللف يناسبها الفتح، والواو يناسبها

ي  ز، ونسبتها للجوف ألنه آخر انقطاع  جوف الفم   واحللق، وتنتهي ِبنتهاء الصوت يف اهلواء تقديًرا دون االعتماد على جزء م ت ح 
ني التَّص ع د  والتَّس ف ل(، واو )أي: بُمرجها، وهي ِبلصوت أشبه، وتتميَّز فيما بينها: بتصع د األلف، وتسف ل الياء، واعرتاض ال

؛ شرح 0٢ حروف املد   فإهنا دون ُمرجها، ومن ث َّ قبل ت الزايدة. ينظر: احلواشي املفهمة صوكل  حرف يساوي ُمرجه إالَّ 
 .71؛ املنح الفكرية ص33املقدمة لألنصاري ص

. ح لوق وح ل قٌ  :لكثريوا، أ ْحالقٌ  له: والمع القليلوموضع الةلصمة،  ، وُمر  النفس،م ريءم ساغ الطعام والشراب يف الْ  :احل ْلق   (٤)
 ، مادة: حلق.لسان العرب ينظر:

 أي: حروف اإلظهار احللقي. (0)

لقواللَّه   ،هل  اةامع  (6) ق ط ع أ صل اللسان إ ىل :وقيللق، هي اللَّحمة املشرفة على احل   :اة  من كل  ذي ح  ب  منقط ع القلهي ما بني م نـْ
اء ،اوهل ً  ،وهل  يٌّ  ،وهل  يٌّ  ،وهل  ياتٌ  ،هل  واتٌ  :والمع ،من أ على الفم ولسان العرب، مادة:  ،ينظر: القاموس احملي ، مادة: هلو. وهل 

 .37؛ وشرح املقدمة لألنصاري ص0٤احلواشي املفهمة ص، هلا

 ومها: القاف والكاف. (7)

 ، مادة: يَب.لسان العربينظر:  .الباقي :والةاب ر   ،أ ي بقي :ي َب   الشيء  يـ ْةَب  الةوابر: البواقي، و  (1)

ويقصد ما تبقى من ُمار ،  وهي: الشَّْجر، األسل، النطع، اللثة، الذلق، الشفة، الوف أو احلروف اهلوائية، ولكل واحد من  (9)
 هذه املخار  ثالثة حروف.

 : ق اري زادت بيًتا، وجاءت كاآليتح ال ْند ي ملنظومة زل ة اليف ُمطوط )قنية اإلمام( شر ( ١5)

 وللة و اب ر من ش ْجٍر وم ن أ س ٍل...........ن ْطٌع ومن ل ثٍَّة اي ر ْهـــــــــــــــــ   إ ْخو ان  

ا..........ذ ْلٍق ومن ش ف ٍة ث َّ اهلــــــــ ذ  ان   واء  ك   ثالث  قالوا ب ال نـ ْقٍص ور ْجح 
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 (٤)ةٌ ث  ل   ت ل يْ  (3)، ن ْطًعا(٢)لٌ ســـــــــــــــ  أ   ت ل يْ  (١)ارً جْ شـــــــــــــــ   ـ3١
 

ــــْ ذ    ال يْ  ( 0)قــــــً لــــ  ةٌ  تــــ  واث َّ  ( 6)شــــــــــــــــفــــــَّ  د ان   ( 7) اهلــــ 
 

 (1)]ذكر آية مكان آية[

ا ـ3٢ وَّز هـــــــ  د ل  اآلي  ِبآلايت  جـــــــ  و أبـــــــْ  ( 9)لـــــــ 
 

ان    هــــــ  ال  ر دٍ  وإمــــْ وخ  بــــ  يــــ  ض  الشــــــــــــــــ  عــــْ  ( ١5)بـــــ 
 

ه   ـ33 مــــــ  مـــ   تـــ  ـــ  ٍف يـ بـــعـــض  يف و قـــْ وَّز  الـــ   ( ١١)وجـــ 
 

اًل   ك ان  ويف وصــــــــــــل ه  من  أ صــــــــــــْ  (١٢)يري ت ســــــــــــْ
 

إْذ ال  تـ ؤ ث  ر   ـ3٤
 (١0)ي ري ٍ  ف ف يْ  ،(١٤)يف املعىن (١3)

 

ن    ْزِب  ا يف ذ اك  حـــــ  نــــــ  ـــــ  وا: وأصـــــــــــــــــحــــــابـ ـــــ  ال  قــــــ 
 

                                                             

 هو ما بني وس  اللسان وما يقابله من احلنك األعلى. ينظر: لسان العرب، مادة: أوم ْفت ح الفم، أو هو: ْنط ب ق  الف م، : ما انفتح من م  لةة الشَّْجر (١)
 .37شرح املقدمة لألنصاري صشجر، 

قَّ من طرف رأسه.هو األسل:  (٢)  لسان العرب، مادة: س.ينظر:  ما است د 
 :والمع ،وهناك م وق ع  اللسان يف احل ن ك   ،فيها آاثر كالتَّْحز يز   ،م ْلت ز قة  بعظموهي ال ْلدة  الْ  ،ما ظهر  من يار  الف م  األ على :ة  الن  ْطع  والن  ط ع  والنَّط ع  والنَّط ع (3)

 .، مادة: نطع.لسان العربينظر: ن ط وٌع ال يري. 
 .، مادة: لثه.لسان العرب . ينظر:ثات  امع الل  ث ة  والل  ث ة  الل   ، وقيل: ه  واللَّثه  من اللَّثاه حلٌم على أ صول األ سنانالل  ث   (٤)
ل ق   (0) ة الشيء :الذَّ دَّ  مادة: ذلق. ان العربلس وكذلك ذولقه، وذولق اللسان: طرفه. ينظر: الصحاح، ،ح د ه :وذ ْلق  كل شيء ،ذ ْلق ه :شيء وح د  كل    ،ح 
 :وإن شئت  يٌّ، شف :إن شئت تركتها على حاهلا وقلت ،إليها فأنت ِبخليار وإذا نسبت  ، فاهش   :والمع ،ن تصةريها ش ف ْيهةأصلها شفهة، أل ة:ف  الشَّ  (6)

 . ينظر: الصحاح، لسان العرب، مادة: شفه.شفوات :المع، و هىٌّ ف  ش  
ي  ز حم  قَّق له، بل هو م ق دَّر. ينهو خالء احل ْلق  والف م، فال أي: احلروف اهلوائية، أو الوفية، أو املدية، أو حروف اللني، والوف:  (7) ظر: احلواشي ح 

 .71؛ املنح الفكرية ص33؛ شرح املقدمة لألنصاري ص0٢املفهمة ص
 لشافعية واحلنابلةايف االقتداء ِبلالحن أن صالته وإمامته صحيحة مع كراهتها، سواء أدى حلنه إىل تةيري املعىن أو ال، وذهب  املالكيةمقتضى قواعد  (1)

تأنفها، وال تبطل فإن كان فعل ذلك عامًدا بطلت قراءته، واستمييز بني الفاحتة ويريها، فإن أخلَّ القارئ ِبلفاحتة، فزاد فيها آية ليست منها، إىل ال
إذا وقع ذلك  أما ،، ويبين على املرتب إال أن يطول فيستأنف القراءةصالته، ألن ترتيب أداء الفاحتة شرط صحة قراءهتا، وإن كان يلطًا رجع فأمتها

، روضة الطالبني ١11، ١17: ٢، البيان للعمراين 313: ١،حاشية الدسوقي ٢7١: ١ينظر: حاشية اخلرشي  .يف يري الفاحتة فال يضر، وهللا أعلم
 .390: ١، كشاف القناع 065: ١، املةين 3٤1: ١

 . 75: ٢، احملي  الَبهاين 15: ١ينظر: الفتاوى اهلندية ( 9)
 إلْضع اف، وأمهنته: أضعفته. ينظر: الصحاح، ولسان العرب، مادة: مهن.اإلْمه ان: ا( ١5)
 . 75: ٢، احملي  الَبهاين 15: ١ينظر: الفتاوى اهلندية ( ١١)
، مادة: لسان العرب نظر:، وت ْسك ااًن. ياينً وأ ْسك نه هو وس كَّنه يريه ت ْسك   ،هإذا ذهبت حركت   :س ك ن  الشيء  ي ْسك ن  س كوانً و  ،الس ك ون  ضد  احلركة (١٢)

 سكن.
 ويف نسخ الشرح: ال تةري.( ١3)
  چجخ  حخ    يث   حج  مج  جح  محچيف املعىن فتجوز  صــــالت ه، حنو أن يقرأ:  اأي: إذا َل يقف على رأس اآلية، وَل تحدث هذا التبديل تةيريً  (١٤)

ــاء: ]چ ڈ  ڈ  ژ    ژچ [ وَل يقف على هذه اآلية بل وصـــل: ٤١ – ٤5عبس: ] نَّ يف ذلك موافقة ملا أخَب هللا  تعاىل [، أل١0١النسـ
 .75: ٢، احملي  الَبهاين 1١: ١ينظر: الفتاوى اهلندية  به.

ا من الصالح إ ىل الفساد :الة ري   (١0) ، مادة: يري. واملراد: إذا العرب لسانينظر:  .ي ريَّْت الشيء فتةريَّ  :االسم من قولك :والة ري    ،أ ي تـ ة ري  احلال وانتقاهل 

[ ث يقرأ: ٤١ – ٤5عبس: ]  چيث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  چ ، كأن يقرأ: التبديل إىل تةيري املعىن، خالف الصورة اليت سبق ذكرها أدى

 [.٤األنفال: ]چ  ڍ  ڍ ڇ  ڇ چ 
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ال أكثـ ر ه م ـ30 ْبطــــــ  ْد قضـــــــــــــى فيــــــه ِبإل   ل قــــــ 
 

ٍو ور    فــْ ــيــــــه ذ و عــ  م ف هــ  و انوبــعضــــــــــــــ   ( ١)ضــــــــــــــْ
 

 (٢)]نقصان آية من سورة[
ور ةٍ  ـ36 ْت من ســـــــــــــ  ٌة ن ق صــــــــــــــــــ  ــــــ   فـ ع لى ل و آي

 

ان    اٍر ح ْكم  نـ ْقصــــــــــــــ   (3)تلــك  التَّفــاصـــــــــــــيــل جــ 
 

 (٤)]تقدمي حرف على حرف، أو آية على آية، أو كلمة على كلمة[
ةٍ  ـ37 د لــــــ  بــــــْ ــ  تـ ْرٍف كــ  ْرٍف عــلــى حــ  د مي  حــ  ــقــــــْ  ت

 

ز ان    ــــْ يـ د يــــــل  مــــ  عــــــْ ــــ  ْرٍف عــــلــــى تـ ا حبــــ   ْرفــــــً  ( 0)حــــ 
 

 مٍ لــــــ  ويف كــــــ   يف آيٍ  م  كــــــْ ا احلــــــ  ذ  وهــــــكــــــ   ـ31
 

ذ  ا جيــــــ  مــــــ  كـــ    جبـــنـــسٍ  اســـــــــــــً نْ جـــ     ان  اء  ذ ى احلــــــ 
 

رة (6)ع ْفصٍ  يف الوا: ويبطــلقــ   ـ39  (7)وقـ ْوســـــــــــــ 
 

رخ  رٍ  ل  د  بْ تـ   (1)والســـــ  ر ان (9)يف خ ســـــْ  (١5)وخ ســـــْ
 

                                                             

وقال بعض هم: ، لصحيحوهو ا، فالعامَّة من أتباع املذهب قالوا: ال جتوز صالت ه، ألنَّه إخبار خبالف ما أخَب هللا، فال يكون ق ارًئ للق رآن (١)
 .75: ٢، احملي  الَبهاين  1١: ١ينظر: الفتاوى اهلندية . جيوز، لعموم البلوى، فلو فسدت  الصَّالة  به ل و ق ع النَّاس يف احلر 

رك السجود بطلت ت: من أنقص آية أو أكثر من الفاحتة وَل ميكن تاليف النقص أبن ركع فإن يسجد للسهو قبل السالم، فإن املالكيةقال  (٢)
ها، فإن كذلك إىل التمييز بني الفاحتة ويري   الشافعية واحلنابلةالصالة، وأما ترك آية من سورة ال يضر، ألن قراءة السورة سنة، وذهب 

 .ضري أخلَّ القارئ ِبلفاحتة، فأنقص منها آية سهًوا أو خطأ، فإن صالته ال تصح ما َل يستدرك، أما إن وقع ذلك يف يري الفاحتة فال
 .065: ١، املةين ١17: ٢، البيان للعمراين 313: ١،حاشية الدسوقي ٢7١: ١ينظر: حاشية اخلرشي 

: جتوز  كيف  ما كان، يعينيرى أن الصالة بعضهم ، هو كحكم ذكر آية مكان آية الذي سبق ذكره، فنقص آية من سورةأن حكم  أي: (3)
، سواءٌ وقف أو َل يقف، أو تةريَّ املعىن أو َل ي د ألنَّه انتقال، وقال بعض هم: إذا وقف على كل   آية، فرتك آيًة ثَّ بدأ آبية بعدها، ال تفس  تةريَّ

قال ال تفس د لعموم الب لوى، و  :، فقالفال أبس به، وإذا وصل، يـ ْنظ ر: إن َل يتةريَّ املعىن فكذلك، وإذا تةريَّ املعىن ِبلنقصان ففيه اختالف
 .75: ٢، احملي  الَبهاين 1١: ١. ينظر: الفتاوى اهلندية لتةري املعىن : تفسدآخرون

: من قدَّم آية يف الفاحتة على آية، أو حرفًا على حرف، أو قرأ يف أثنائها من يريها، فإن كان فعل ذلك عامًدا قال الشافعية احلنابلة (٤)
ويبين على املرتب إال  ،راءهتا، وإن كان يلطًا رجع فأمتهابطلت قراءته، واستأنفها، وال تبطل صالته، ألن ترتيب أداء الفاحتة شرط صحة ق

 .390: ١، كشاف القناع 009: ١، املةين 3٤1: ١، روضة الطالبني ١11: ٢أن يطول فيستأنف القراءة. ينظر: البيان 
ل الصالة ما َل يقع عمًدا، ى أنه ال يبطأما إن وقع التقدمي والتأخري يف السورة فكالم امهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة يدل  عل

 .730: ١، املةين ٤00: ١، روضة الطالبني ٤59: ٢، احلاوي الكبري ٢6: ٢ينظر: حاشية اخلرشي وهللا أعلم. 
 :لو قرأفالذي ســـــــــــــبق ذكره،   هاأي: أن حكم تقدمي احلرف على احلرف، والكلمة على الكلمة، واآلية على اآلية، هو كحكم تبديل( 0)

الت ه، ص ْت من قـ ْوس رة( مكان )ق ْسو رة(، أو قرأ: )ك ع ْفٍص( مكان )ك ع ْصٍف(، أو قرأ: )إنَّ اإلنسان  ل ف ي س ْرخ( مكان  )خ ْسر(، تفس د)فـ رَّ 
 .396: ٢، حاشية ابن عابدين 7٤ـ73: ٢، احملي  الَبهاين 15: ١ينظر: الفتاوى اهلندية . معناهمن ألنَّه ليس يف الق رآن، وال يـ ْقر ب 

 [.١٢الرمحن: ] چۀ  ہ  ہ     ہ  چ من كلمة: عصف، يف قوله تعاىل: ( 6)

 [.0١املدثر: ] چٺ  ٺ  ٿ  چ من كلمة: قسورة يف قوله تعاىل: ( 7)
 من كلمة خسر وخسران، وقد وردت يف عدة مواضع من القرآن الكرمي. (1)

 [.٢العصر: ] چٻ  ٻ  ٻ  پ  چ من قوله تعاىل:  (9)

 [.١0، الزمر: ١١احلج: ] چے  ے   ۓ   ۓ  چ عاىل: من قوله ت (١5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 [هتا، أو نقصان كلمة أو زايدأو زايدته من القرآن ]نقصان حرف

مٍ  ـ٤5 لــــ  ْزد اد  يف كـــــ  ـــــ  ص  أو يـ قـــــ  ـــــْ ْرف  يـــــنـ  واحلـــــ 
 

ةٌ أو كــــ    مــــــ  عــــــْت فــــيــــهــــــا بــــطــــ   لــــْ ان  وقــــ  يــــــ   ( ١)ةــــْ
 

ا لـــو كـــ   ـ٤١ مــــــ  كــــــل  ذ اك  كـــ  ر تْ فـــ  ٌة ذ كـــ  مــــــ   لـــْ
 

ن    ْدال  ن عــــــ  ال  ر ى إذ  الــف صــــــــــــــْ ان  أ خــْ كــــــ   ( ٢)مــ 
 

 (3)]الرتخيم[

ه   ـ٤٢ اف  أ ْحر فــــــ  ا انضـــــــــــــــــــ  ا مــــــ  ل مــــــً  ور اَّ وا ع 
 

و  اًدى حنـــــــ  نـــــــ  الث  مـــــــ  ْوق  الـــــــثـــــــَّ ـــــــ  ان   فـ  اي يـــــــ 
 

                                                             

وله تعاىل: ق: إما أن ال يتةري به املعىن، أو يتةري، فإن َل يتةري  به املعىن كأن يقرأ: )ومن يطع هللا ورسوله يدخلهم جنات( من زايدة احلرف( ١)

مشايخ  فإن الصالة ال تفسد عند عامة [١7، الفتح: ١3]النساء:  چۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ چ

وحنوها، فإن الصالة تفسد  [١6]الةاشية:  چہ  ۀ چ تعاىل:احلنفية، وأما إذا يري املعىن، كأن يقرأ: )وزرابيب مبثوثة( من قوله 
 .390: ٢، ونقل ابن عابدين 3٢3: ١، فتح القدير 6٤: ٢، احملي  الَبهاين 79: ١عندهم، ويف قول ال تفسد. ينظر: الفتاوى اهلندية 

 ما أن ال يتةري بنقصه املعىن، أو يتةري، فإن َل يتةري بنقصه املعىن َل تفسد الصالة ِبالتفاق، وأما إن تةري بنقصه املعىن: إنقصان حرف
: ١، فتح القدير 7٢: ٢، احملي  الَبهاين 79: ١، الفتاوى اهلندية ٤٢فإن الصالة تفسد عند عامة علماء املذهب. ينظر: زلة القاري ص

ة يف قول أيب حنيفة وحممد، وعلى قياس قول أيب يوسف ال تفسد ألن املقروء موجود يف القرآن، حاشية ابن وقال: تفسد الصال 3٢٤
 .396: ٢عابدين 

: إما أن تكون من القرآن، أو ليست من القرآن، فإن كانت من القرآن: إما أن ال يتةري هبا املعىن أو يتةري، فإن تةري هبا زايدة الكلمة
)فأما من آمن وطةى وآثر( فإن الصالة تفسد عند أكثرهم، وأما إذا َل يتةري هبا املعىن، كأن يقرأ: )احلمد هلل رب العاملني املعىن، كأن يقرأ: 

 أامعني( فال تفسد الصالة عندهم ِبإلاماع، وأما إن كانت الزايدة ليست من القرآن، فإن َل تةري املعىن، كأن يقرأ: )فيهما فاكهة وتفاح
يوسف  أيبفإن الصالة ال تفسد على قول الشيخني، أما على قول  ]الرمحن[ چٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  چ تعاىل:  من قولهورمان(، 

د ات  فإهنا تفسد، ألهنما يعتَبان املعىن، بينما هو يعتَب اللفظ،   للخ بيثني، والطَّي  ب ات  وإن تة ريَّ هبا املعىن حنو أن يقرأ: )اخل ب يـْث ات  املو ح  

ش ات   ق ات  للطَّيبني(  الف اح    ۉ  ۅ  ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ چمن قوله تعاىل: أو الف اس 

، 15: ١، الفتاوى اهلندية 39زلة القاري للسمرقندي صينظر:  .فإن الصالة تفسد ِبإلاماع، ألنه خطأ حمض [٢6]النور:  چۉ
 .396، 390: ٢، حاشية ابن عابدين 3٢٤: ١، فتح القدير 73: ٢احملي  الَبهاين 

إما أن يتةري بنقصها املعىن، أو ال يتةري، فإن َل يتةري املعىن بنقصها فإن الصالة ال تفسد ِبإلاماع، وأما إن تةري املعىن  :مةنقصان الكل
، حاشية 3٢3: ١، فتح القدير 39بنقصها فإهنا تفسد، وقيل ال تفسد رفًعا للحر  عن الناس، والصحيح األول. ينظر: زلة القاري ص

 . 396: ٢ابن عابدين 
 الع ْدل: املثل والنَّظري، كالع ْدل، والع د ْيل.  ينظر: القاموس احملي ، مادة: عدل. ( ٢)
الرتخيم: حذف أواخر األمساء املفردة ختفيًفا..، ال يكون إال يف النداء إال أن يضطر شاعر، وإمنا  »: ٢39: ٢قال سيبويه يف الكتاب   (3)

يم  : »٢33: ١٢ يف لسان العرب ، وقال«كان ذلك يف النداء لكثرته يف كالمهم ْخ  إ منا تحذفون  أل هنم ،ومنه الرتخيم  يف األ مساء ،التليني :الرتَّ
ْخيم ،أ واخرها لي س ه  ل وا النطق هبا كقولك إ ذا ،  رأ ن تحذف من آخره حرف أ و أ كث وهو ،ومنه تـ ْرخيم االسم يف النداء ،احلذف :وقيل الرتَّ

 .«لتليني املنادي صوته حبذف احلرف اي تـ ْرخيمً مس   ،اي مال   :ال كً وما ،اي ح ر   :انديت ح ر اثً 
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ى ـ٤3 ْدعـــ  ٍة تــــــ  يــــــ  ـــ  ان ر  يــــــ  از  إذ ا يف ذ كـــْ جــــــ  ـــ   ف
 

ان    امــــــ  م  هــــــ  ــــــْ ي ْرخــــــ  ــــــ  ام  يف تـ ر ْأت  اي هــــــ  ــــــ   ( ١)قـ
 

 (٢)أو اإلتيان هبما يف غي موضعهما[ ،شديدأو الت   ] ترك املد  

ار   ـ٤٤ ل  يف األ ْكَب   اإل ْكبــــــ  وق يــــــْ
ا ( 3) ْفت ت حــــــً  م 

 

ْدع  الي   ،هــــــذا   ( 0)ن  ال  ثْ م   ه  ظــــــْ ف  ، احْ ( ٤)م  يْ ت  ويــــــ 
 

و ـ٤0 ـــ  هـــ   ( 6)ل ـــ  ـــنـ ـــي ْرق  ب ـــفـــ  ول  ال هـــ  ه  جـــ  ال  ـــ   امــــــ  ت
 

ن    ْوال  نْي  قــــ  لـــ  ائـــخ  يف الـــف صـــــــــــــــْ م شـــــــــــــــــــ  لـــْ لـــ   ( 7)فـــ 
 

 

                                                             

ک        ڑ  ڑچ أي: إذا كان نقصان احلرف على وجه الرتخيم يف النداء، حنو أن يقرأ: )اي هام ابن يل صرًحا( من قوله تعاىل:  (١)

خيم يف يري النداء، أو يف نداء ال يقبل ، ال تفسد صالته ِبإلاماع، وأما إذا كان الرت ]يافر[ چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
، حاشية 3٢٤: ١، فتح القدير 7١: ٢، احملي  الَبهاين 79: ١، الفتاوى اهلندية ٤٢ينظر: زلة القاري صالرتخيم فإن الصالة تفسد. 

 .396: ٢ابن عابدين 

لسالم، فإن  قبل الركوع فإن عليه أن يسجد قبل اعلى أن من ترك حرفًا أو شدة من الفاحتة سهًوا وَل يتمكن من التاليف املالكيةمذهب  (٢)
: من ترك حرفًا أو تشديدة من الفاحتة سهًوا أو الشافعية احلنابلة، وقال 313: ١ترك السجود بطلت صالته، ينظر: حاشية الدسوقي

اوي الكبري لة حرف. ينظر: احلخطأ رجع إليه وأمتها، فإن َل يذكر حد خر  من الصالة وتطاول ذلك أعاد صالته، ألنَّ التشديدة مبنز 
إن أظهر القارئ املديم من احلروف، كإظهار الم الرمحن،  احلنابلة:. وقال 396ـ 390: ١، كشاف القناع 009: ١، املةين 353: ٢

نه رمبا فصالته صحيحة، وهو حلن ال تحيل املعىن، ويكره اإلفراط يف التشديد حبيث يزيد على حرف ساكن، كما يكره اإلفراط يف املد أل
 .396ـ 390: ١، كشاف القناع 009: ١جعل احلركات حروًفا. ينظر: املةين 

: نبات له شوك، أو اسم من أمساء الطبل، ( 3) (، والك َب  ال ابن منظور قأي: مبد الباء من تكبرية اإلحرام ِبأللف، فيصبح اللفظ امع لـ )ك َب 
َب  : طبل له وجه واحد، وقيل: هو الطبل ذو الرْأسني، وامعه: ك باٌر، مثل: ام  ٍل : الك َب  : نبات له شوك، والك  ١٢0: 0يف لسان العرب 

اٍل. وقال الفيومي يف املصباح املنري  : قد جيمع على أ ْكباٍر، مثل: سبب وأسباب، وهلذا قال الفقهاء: ال جيوز أن ميد  التكبري 0٢٤: ٢وام 
 إىل لفظ )األْكب ار  ( اليت هي امع الطبل.يف التحرم على الباء لئال خير  عن موضوع التكبري 

 [.٢املاعون: ] چڤ  ڦچ من قوله تعاىل: ( ٤)

 أي: أن املسألتني متماثلتان يف احلكم، فمن قال جبواز األوىل قال جبواز الثانية، ومن قال بعدم جواز األوىل قال بعدم جواز الثانية. (0)

 املصرية لشرح زلة القاري )قنية اإلمام(: إذا تاله.  كذا يف نسخيت )ظ( و)ت(، ويف نسخة دار الكتب( 6)

ملعىن، ا أي: إذا قال املصــــــــــــلي يف تكبرية اإلحرام )هللا أكبار( فمد الباء ِبأللف، أو قرأ: )ي دْع  اليتيم( وكان امن ال مييز بينهما، وال يفهم( 7)
ون بعدم ثل هذا إن يريَّ املعىن، إال أن املتأخرين منهم يقولمع عدم إرادته للمخالفة، فعامة شـــــــيوخ احلنفية يقولون بفســـــــاد الصـــــــالة يف م

، 70: ٢، احملي  الَبهاين 1١: ١الفســــــاد دفًعا للحر ، وهو ُمتارهم يف الفتوى، ووصــــــفه ابن الكمال ِبألصــــــح. ينظر: الفتاوى اهلندية 
ة اإلحرام بذلك، وإن وقع منه خطأ أو . أما امهور الفقهاء فريون فســـــــــــاد تكبري 39٤: ٢، حاشـــــــــــية ابن عابدين 3٢3: ١فتح القدير 
ويرى احلنابلة  ،317: ١ف القناع اكش  ،١:37٤، حاشية الدسوقي ٤06: ١الفواكه الدواين  ،١77: 3ا موع للنووي : ينظرجهاًل، 

 أيًضا أن مد مهزة أكَب مبطل للتحرمية وال تنعقد معه الصالة، ألنه أصبح استفهاًما.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (١)[عثمان رضي هللا عنه]قراءة القرآن مبا ليس يف مصحف 

خ تْ  فٍ ح  صــــــــْ م   (٢)يف لٌ ج  ال ر  و ت  ول   ـ٤6  ن ســــــــ 
 

 ان  مــــــ  ثْــــ عــــ   أصـــــــــــــــــــل   نْ  مــــ  ة ال  و  ال  الــــتــــ    مــــنــــــه   
 

ان لـــــ   ة  هـــــ  يف ج   فـــــاملثـــــل   ـ٤7  ه  املعىن ي صــــــــــــــــــ 
 

 (٤)ن  اي الشـــــــــــــَّ آن ذ  رْ د يف الق  جــ  وْ يـ   ليس   (3)إذ 
 

 (6)امــ  قوهل   اس  يــ  قْ ي م  ف  ف   (0)ب  يْــ صـــــــــــــ  فــإن أ   ـ٤1
 

 ( 1)ان  طــــــ  شـــــــــــــْ أب   ( 7)اينا الثــــــَّ هــــــ  ل  ط  بْ جي ْز ي، ويـ   
 

 امـــــ  ك    ه  اإللـــــ   ر  كْ ذ   هو من ( 9)نْ ك  َل ي إنْ  ـ٤9
 

ــــوا بــــ    ان ال  هنــــــا يف حــــــ  ال  طْــــ بــــ  قــــــال د  قــــــْ  ( ١5)فــــ 
 

    

                                                             

والشافعية ية املالكزمن سيدان عثمان رضي هللا عنه وأقره الصحابة عليه. وقد ذهب امهور الفقهاء من املصحف الذي امع يف ( أي: ١)
القراءة ِبلرواية الشاذة يف الصالة عموًما، فإن كانت ُمالفة لرسم املصحف العثماين بطلت الصالة، أمَّا إن كانت واحلنابلة إىل حرمة 

يكن هناك زايدة حرف وال نقصه فال تبطل الصالة وإن حرمت القراءة هبا، قال بعض الشافعية: موافقة للرسم وَل يتةري هبا املعىن وَل 
، ينظر: ا موع 0٢3: ١، الشرح الكبري للدسوقي ٤37: ١: القول ِبلكراهة، ينظر: الشرح الصةري احلنابلةويسجد للسهو، وروي عن 

. وقد روي عن اإلمام أمحد كراهته لقراءة محزة والكسائي ٤56ـ  ٤5٤: ١كشاف القناع   069ـ  061: ١، ينظر: املةين ٢0١،٢٤9: 3
لفة ملا املا فيهما من الكسر واإلديام والتكلف وزايدة املد، واإلديام الكبري أليب عمرو البصري، ويرى احلنابلة كراهة قراءة اإلمام بقراءة ُم

 .٤٤3: ١يعرفه أهل البلد ملا فيه من التنفري للجماعة. ينظر: كشاف القناع 
 يف نسخة )ظ(: من.( ٢)
 ويف نسخة )ت(: أو ليس.( 3)
ختصــــيصــــه ِبملثل من جهة املعىن النعدام املثل من جهة القراءة، ألن الكالم هو يف منســــوخ القراءة ال احلكم، فإنه ال خالف يف صــــحة ( ٤)

  ڦ   ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ صالة من قرأ مبنسوخ احلكم اثبت القراءة يف املصحف، كقوله تعاىل: 

 [.٢٤5البقرة: ]چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
يعين: إذا قرأ املصـلي يف الصـالة مبا يف املصـاحف املنسـوخة، وكان مثله يف القرآن من جهة املعىن، فإن صـالته صـحيحة على قياس قول ( 0)

فتها للفظ القرآن، الصـــــــــــــالة، ملخالأيب حنيفة وحممد رمحهما هللا تعاىل، ألهنما يعتَبان املعىن، أما على قياس قول أيب يوســـــــــــــف فال جتوز 
ـــ  1١: ١ينظر: الفتاوى اهلندية  ولكوهنا ليست ذكرًا هلل تعاىل. وقال: والصحيح من الواب يف هذا أنه إذا  75: ٢، احملي  الَبهاين 1٢ـ

ثبت ذلك قرآاًن ثبت ن َل يقرأ مبا يف مصحف ابن مسعود رضي هللا عنه أو يريه ال يعتد به من قراءة الصالة، أما ال تفسد صالته؛ ألنه إ
 قراءة شاذة، واملقروء إذا كان قراءة شاذة ال يوجب فساد الصالة.

 أي: قول الشيخني، أيب حنيفة وحممد.( 6)
 القاضي أبو يوسف.( أي: 7)
ف يقول ن أِب يوسأشطان: امع ش ط ن، وهو يدل على البعد والعموم، ينظر: مقاييس اللةة، والقاموس احملي ، مادة: شطن. واملراد: أ (1)

 ببطالن الصالة عموًما ملن قرأ مبنسوخ التالوة سواء وافق ما يف القرآن من معىن، أو َل يوافق.
 كذا يف نسخة دار الكتب املصرية لشرح زلة القاري، ويف نسخيت )ظ( و)ت(: تكن، وما أثبته أصح.( 9)
إن ليس له مثل من جهة املعىن يف القرآن، وَل يكن من قبيل الذكر هلل، ف أي: إذا قرأ املصـلي مبا يف املصـاحف املنسـوخة، وكان ما قرأه( ١5)

 .75: ٢، احملي  الَبهاين 1٢ـ  1١: ١ينظر: الفتاوى اهلندية  اميع فقهاء املذهب يقولون ببطالن صالته يف هذه احلالة.
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 ذكورة يف القرآن[]اخلطأ يف نسبة األمساء امل

ةٍ  ـ05 بــــ  ٌة ذ ك ر ت عن ن ســـــــــــــْ بــــ  د   ل و ن ســـــــــــــْ  اًل بــــ 
 

ْرق    ــفــ  ن  ال ا مــ  ان   ( ٢)نمــ  أو  ( ١)إمــــــَّ ْرقــــــ  ــ  رْي  فـ  يــ 
 

ا ـ0١ م ني قوهل  مــــ  ل  يف أوَّل  الق ســـــــــــــْ الب طــــْ فــــ 
(3) 

 

ر ان    ــــْ وب  إثـ قــــ  عــــْ ــــ  اٍل، وعــــن يـ ل   حــــــ  يف كــــــ 
(٤ ) 

 

ا م ث   ـ0٢ هــــــ  ا ف ْيم ن ســـــــــــــ  تـ يــــــ  ْل أ فـْ ل : بــــــ   اًل وق يــــــْ
 

ى ْبن  ل ْقم ان    ا م ْوســـ  ى، ك ذ  ى بن  م ْوســـ  ع ْيســـ 
(0) 

 

ـــــــــــــــــــــــــ ل ك نـَّه م ج وَّز وا ـ03 ـــــــــــــــــــــــــ ط رًّا ـ ه   ـ و تــــ   ت ال 
 

ى ْبن  ع ْمر ان    ى ْبن  م ْرمي   أو ع ْيســـــــــــــ   (6)م ْوســـــــــــــ 
 

ر   ـ0٤ ْيف  ت ال ( 7)وأْبط ل وا آخ  نْي  ك  م   الق ســـــــــــــْ
 

ى ْبن    ى ْبن   ع ْيســــــــ  ار ة  أو م ْوســــــــ  ن  ي يْ  ســــــــ   (1)ال 
 

 

                                                             

 يعين: من الفرقان، أي: القرآن.( ١)
 يف نسخة )ت(: يف.( ٢)
 حممد.أي: قول أيب حنيفة و ( 3)
 أي: إذا قرأ القارئ سـاهًيا يف الصـالة امسًا فنسـبه إىل يري ما هو منسـوب إليه، فإن نسـبه إىل نسـبة موجودة يف القرآن، كأن يقرأ: )ومرمي( ٤)

ابنة لقمان( مكان )عمران( وحنوها، فالصحيح من قول أيب حنيفة وحممد أن الصالة تفسد على اإلطالق، سواء كان االختالف متقارًِب 
 أم متباعًدا، ألن النســبة إمنا تكون للتعريف، وإذا اختلفت النســبة فال بد أن خيتلف املنســوب، فال يبقى تعريًفا، وأما أبو يوســف رمحه هللا

وقال: وهو  ٤5فقد اختلفت عنه الرواية يف هذه الواقعة، ففي رواية: تفســـــد الصـــــالة، ويف رواية أخرى: ال تفســـــد. ينظر: زلة القاري ص
وقال: ال تفســــد عند حممد ورواية أيب يوســــف وعليه  3٢٤: ١، فتح القدير 61: ٢، احملي  الَبهاين 15: ١الفتاوى اهلندية الصــــحيح، 

 .397: ٢العامة، حاشية ابن عابدين 
مًَّدا ـ رمحهما هللا ـ افتيا ِبلفساد فيم ن قرأ: )عيسى بن  موسى( أو )موسى بن  ل قمان(؛ أل (0) االختالف بني البدل  نَّ أي: إنَّ أِب حنيفة وحم 

 .61: ٢واملْبد ل م ْنه م تـ ب اع د. ينظر: احملي  الَبهاين 
 وقال: فال تفسد صالته ِبإلاماع. 61: ٢ألنَّ االختالف بينـ ه م ا يف حرف واحد، وهو امليم، وال كذلك يف األ وَّل. ينظر: احملي  الَبهاين  (6)
 يف نسخة )ظ( و)ت(: أخرى.( 7)
الف. ينظر: الفتاوى اهلندية  يعين: إذا (1) ، 61: ٢، احملي  الَبهاين 15: ١َل يكن املنسوب  إليه يف الق رآن، تـ ْفس د صالت ه عند  الكل   ب ال خ 

 .397: ٢، حاشية ابن عابدين 3٢٤: ١فتح القدير 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (١)]يف الوقف والوصل، واالبتداء واالنقطاع[

 تْ قع  لو و   (٢)الواإليصـــــــــــــ   ف  قْ والو   ء  دْ والب   ـ00
 

 ( 0)ن  ِبَّ إ رْي  يــــ   ( ٤)يف ( 3)اهــــــ  عــــ  ال يف مــــواضـــــــــــــ   
 

 امــــــً د  عــــــ  نْـ م   ان  كــــــ    ا إنْ وْ ضـــــــــــــ  ق   از  و  ال  بــــــ  ف   ـ06
 

ــــَّ  ش  حــــْ فــــ    ــــتـ  ( 7)ان  عــــــ  مــــْ إب   ( 6)ىن  يف املــــعــــْ  ري   ةــــ  ال
 

 واد  ج  و   إذْ  اب  ح  صـــــــْ األ   ر  ثـ  كْ ى أ  ضـــــــ  ا ق  ذ  ك   ـ07
 

احْ ف    ــــ  ه  وبعضـــــــــــــ   ،(1)شــــــــــــــــً  (9)ن  ال  طْ ب  ب   اضٍ م ق
 

ٍة فــــ   سٌ فـــ  نــــ   عْ طـــ  قـــ  نــــْ يــــ   نْ إ ـ01 مــــــ  لـــْ ـــ  يف كـــ   الت
 

ـــــْ   ـــــَّ قـــــ  ا بـــــ  هــــــ  مـــــنـ ـــــ  يـ  ان  كــــــ  إمـــــْ  ن بـــــعــــــد  ا مـــــ  هــــــ  تـ
 

 ويف ،(١5)فيـــه   ون  ف  عْ ا يـ  نـــ  اب  حـــ  أصـــــــــــــْ  ل  جـــ  ف   ـ09
 

 (١3)ان  ي  ســـــْ ون   وٍ هْ عن ســـــ   (١٢)البعض   (١١)تالوة   
 

                                                             

، ويرتتب على ذلك فوائد كثرية هو فن جليل، وبه يعرف كيف أداء القرآن: »3٤٢: ١( قال الزركشي يف الَبهان يف علوم القرآن ١)
من متام معرفة »هـ(: 3٢1قال ابن األنباري )ت«. واستنباطات يزيرة، وبه تتبني معاين اآلايت، ويـ ْؤم ن  اإلحرتاز عن الوقوع ىف املشكالت

 .0٤١: ٢: اإلتقان ينظر«. القرآن: معرفة الوقف واالبتداء
 اإليصال.ف: نسخيت الشرح )قنية اإلمام(( يف ٢)
ع الو قف، أو وصل يف يري موضع الوصل، وَل يكن ذل (3)  كيعين: إذ ا ابتدأ القارئ يف الصالة يف يري م ْوض ع االبتداء، أو وقف يف يري م ْوض 

 حلاجة استدعت ذلك، كانقطاع النفس مثاًل. 
 .من: الشرح( يف ٤)
ن  كل   شيء (0) ين ه الذي يكون فيه :إِبَّ  ُمتار الصحاح، مادة: أبن. ،لسان العرب . ينظر:وقْـت ه وح 
وذلك أبن يقف القارئ يف الصالة على الشرط قبل الزاء، أو يفصل بني الصفة واملوصوف، فيقف على املوصوف ويبدأ ِبلصفة، أو  (6)

[ وَل يقف 6يافر: ] چۀ  ہ  ہ  ہ     ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    چ أن يصل يف موضع الوقف، كأن يقرأ: 

ألنَّ  ؛[، وحنو ذلك، ال تـ ْفس د صالت ه يف مثل هذه وإن كان ق ب يًحا7يافر: ] چۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  چ عليه، بل و ص ل بقوله: 
، حاشية الطحطاوي على املراقي 7٤: ٢،  احملي  الَبهاين 1١: ١ينظر: الفتاوى اهلندية  م ر اعاة الوقف والوصل يف مواضعه م تـ ع ذ  ٌر.

 .390: ٢، حاشية ابن عابدين ٢35ص
 من أمعن يف األمر إمعااًن: أي أبعد وِبلغ. ينظر: القاموس احملي ، مادة: معن. (7)

إلله( فيقف على )ا چڻ  ۀ  ۀ چ أي: احلكم كذلك يف عدم فساد الصالة ولو أدى الوقف واالبتداء إىل معىن فاحش، كأن يقرأ:  (1)

ڱ   ں  چ يقف عليه، ث َّ يبتدأ: و  چڱ  ڱچ، أو أن يقرأ: [٢00البقرة: ]چ ہ   ہ   ہ  ہچ ويبتدأ بقوله: 

ال ، فإن صالته [35التوبة: ]چ  ڻ  ڻ  ۀچ ، ثَّ يبتدأ:  چڻچ[، أو يقف على قوله: 35التوبة: ] چں
،  1١: ١،  الفتاوى اهلندية ٤7ينظر: زلة القاري ص تـ ْفس د عند ع امَّة علماء املذهب، ل م ا أنَّ يف م ر اعاة الوقف إيقاع  النَّاس يف احل ر .

، حاشية ابن عابدين ٢35وقال: والفتوى على عدم الفساد على كل حال، حاشية الطحطاوي على املراقي ص 7٤: ٢احملي  الَبهاين 
٢ :390. 
 ينظر: املصادر الفقهية السابقة. (9)
 يف الوقوف على جزء الكلمة عند انقطاع النفس.أي:  (١5)
 بداية.كذا يف نسخة )ت( ونسخ الشرح، ويف نسخة )ظ(:   (١١)
 أن يقرأ بعض الكلمة، كأن يقرأ: )اهـ( ث يكمل )دان(.أي:  (١٢)
وَّل الكلمة، فعند أ أي: إذا انقطع النـَّف س  يف ك ل م ة، فقرأ القارئ بعد التـَّنـ ف س بقية  الكلمة ِبلسَّهو والن  سي ان، وإن كان ح ق ه  أن يقرأ من (١3)

د، كيف  ما كان ل ع م وم  رورةالك ل   ال تـ ْفســ  ، حاشــية ابن 15: ٢، احملي  الَبهاين 1٢: ١الفتاوى اهلندية  ،٤7. ينظر: زلة القاري صالضــَّ
 .390: ٢عابدين 
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 (١)]الل ْحن  يف اإلعراب[
 هـــاع  ط  قْ يـ   اب  ر  عْ يف اإل   ن  حْ ا اللَّ ومــــ   :واال  قــــ   ـ65

 

ــــــــ  ال   إذْ   ــــــــعــــــــْ  ري   ةــــــــ   تـ  ( ٢)ن  ال  عــــــــْ  إب   ىن  يف امل
 

ل  طْ والب   ـ6١
 ري ٍ يف ي   (٤)ان  خ  يْ الشـــــــ    ر  ث  كْ ن أ  ع   (3)

 

ْرو ى و  فـــــْ والـــــعـــــ    ـــــ  ـــــْ إب   اين  الـــــثــــــَّ  ن  عـــــ   يـ  ( 0)ان  قــــــ  تـ
 

ــــــ  ر  حْ أ   ( 6)اضر  مْ يف إ م  كْ ا احل  ذ  كــــــ  وه   ـ6٢  ( 7)ه  ف
 

 ( 9)ان  يــــــَّ ســـــــــــــ   اض  ر  مـــْ واإل ن  حـــْ الـــلـــَّ  ( 1)امنــــــَّ  إ  فــــــ   
 

                                                             

لشافعية ا: إىل أن الالحن إن كان عامًدا بطلت صالته وصالة من خلفه ِبتفاق، وإن كان ساهًيا صحَّت ِبتفاق، وقال املالكيةذهب  (١)
، اهدان، أو يفتح ألف الوصل يف أنعمت، أو يضم اتء إايكًنا تحيل املعىن، مثل أن يكسر كاف : من حلن يف الفاحتة حلاحلنابلة

لَّ اللَّحن  ِبملعىن، كفتح ، نعبدال د َل يعتد بقراءته، وجتب عليه إعادة القراءة إن َل يتعمَّد، إالَّ أن يكون عاجزًا عن يري هذا، وإن َل خي 
: 3، ا موع 0٢٤: ١لكنه مكروه، مع حرمة تعمده، وكذا لو كان يف يري الفاحتة. ينظر: حاشية الدسوقي َل تبطل صالته وال قراءته، و 

 .009: ١، املةين ٢0١ــ ٢05
 أي: إذا حلن القارئ يف اإلعراب ِبستبدال حركة حبركة، فإن َل يتةري املعىن فإن ذلك اللحن ال يقطع الصالة عند الميع، كأن يقرأ: )ال (٢)

: ١، فتح القدير 76: ٢احملي  الَبهاين ، 1١: ١ينظر: الفتاوى اهلندية بكسر التاء مكان النصب. [ ١أصواتكم( ]احلجرات:  ترفعوا
 .393: ٢، حاشية ابن عابدين ٢35، حاشية الطحطاوي على املراقي ص3٢٢

اًن: ذهب ضياًعا وخسرااًن وأبطله. ينظر: القامو  ب ط ل ب ْطاًل وب ط واًل ( 3)  س احملي ، مادة: بطل.وب ْطال 
 وقيل: هو ش ْيٌخ من اسني إ ىل آخره، وقيل: هو من إ حدى واسني إ ىلامع ش ْيخ، وهو من استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب،  (٤)

يخة  يخةٌ وم ْشي ٍخة وم ش  ي خ ة وش  يخاٌن وش يوٌخ وش   م ْشي وخاء وم شاي خ .و آخر عمره، وقيل هو من اخلمسني إ ىل الثمانني، والمع: أ شياخ وش 
 ينظر: القاموس احملي ، لسان العرب، مادة: شيخ.

من قوله  ،أدى إىل تةيري املعىن، كأن يقرأ: )وإذ ابتلى إبراهيم  ربَّه( برفع )إبراهيم( ونصب اسم الرَّب   اأي: إذا حلن القارئ يف قراءته حلنً ( 0)

من  ،ص ى آدم  رب ه( برفع اسم  الرَّب ونصب اسم آدم، أو قرأ: )وع  [١٢٤]البقرة:  چھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ تعاىل:

،]طه[ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ چ قوله تعاىل: ال    ھ  ھ چ من قوله تعاىل: ، أو قرأ: )ف س اء م طر  املنذ ر ين( بكسر الذَّ

م من   ،[01، النمل: ١73]الشعراء:  چے  عاىل:من قوله ت، الرَّسولأو قرأ: )أنَّ هللا  ب ريٌء من  املْشر ك ني ورسول ه( بكسر الالَّ
، فعند أكثر فقهاء احلنفية [3]التوبة: چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ

املتقدمني تفسد الصالة، وهو الصحيح عنهما، واختلف املتأخرون، فقال حممد بن مقاتل وأبو نصر حممد بن سالم وأبو بكر بن سعيد 
ندواين وأبو بكر حممد بن الفضل والشيخ اإلمام الزاهد ومشس األئمة احللواين: ال تفسد الصالة، وما قاله البلخي والفقيه أبو جعفر اهل

ب ااملتقدمون أحوط ألنه لو تعمد يكون كفرًا، وما يكون كفرًا ال يكون من القرآن، وما قاله املتأخرون أوسع ألن الناس ال مييزون بني إعر 
، فتح القدير 76: ٢، احملي  الَبهاين  1١: ١ينظر: الفتاوى اهلندية ال تفسد، لعدم اعتباره لإلعراب. وروي عن أيب يوسف أهنا وإعراب، 

 .39٤: ٢، حاشية ابن عابدين ٢35، حاشية الطحطاوي ص3٢٢: ١
 ة: مرض.أْمر ض  احلرف ميرضه إْمر اًضا: جعله مريًضا، واملرض هنا: مبعىن اخللل والنقصان. ينظر: القاموس احملي ، ماد (6)
ها خلل ونقصان،  ، وذلك إبدائها بطريقة فيأي: كما أنَّ اللَّحن يف اإلعراب ال يقطع الصَّالة ي الًبا، ف ك ذ لك  احلكم  يف إْمر اض احل ر وف( 7)

 ك الصالة.ذلب وهذا اإلمراض للحروف ال يؤدي إىل تةيري املعىن، فال تـ ْفس دكأن خيرجها من يري ُمرجها، أو يعطيها صفة ليست هلا، 
، حاشية ابن ٢35، حاشية الطحطاوي على املراقي ص3٢٢: ١، فتح القدير 76: ٢احملي  الَبهاين ، 1١: ١ينظر: الفتاوى اهلندية 

 .393: ٢عابدين 
 وإمنا.: نسخ شرح زلة القاري( يف 1)

يَّان  مبعىن س واءٍ  ،ق س ْمت الشيء  بينـ ه ما ِبلسَّو يَّةيقال:  (9) ا  :يقال ،وس  يَّان  مه  أي: اللحن  ، مادة: سوا.بلسان العر  . ينظر:أ ْسواء   وه م ،س 
 واإلمراض للحروف يف احلكم سواء.
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 (١)]العجز عن قراءة بعض احلروف[

 ةً د  رَّ جمــــــــــ    ( ٢)ايً آ مٌ اد  عــــــــــ   زٌ اجــــــــــ  وعــــــــــ   ـ63
 

ــــــ  ال   فٍ ر  حــــــْ ن أ  عــــــ    ــــــْ د   ؤ   يـ  ( 3)ان  ز  جــــــْ عــــــ  ا لــــــ  هــــــ  يـ
 

ـــكــــــ   ( ٤)ز  و  جيـــ    ـ6٤ ـــْ مـــ   ه  الَّ ا صـــــــــــــ  مــــــ   ل  ال  ادً ر  فـــ  نـ
 

ــ    رْ  ل  صـــــــــــــْ ا يف ف  مــــــ  اء كــ  د  تــــــ   اقْــ ال  ب  ان  ســـــــــــــ  خــ 
 

 ه  فــــــــ  ر  حــــــــْ أب   آايً  ( 0)ال  تــــــــ  و   دْ جيــــــــ    نْ إ  فــــــــ   ـ60
 

 ( 6)ان  خــــــ  يْ شـــــــــــــ   ان  ســـــــــــــ  رْ ن فـ  ع   ن  ال  وْ قـ   ه  يــــــْ ف  ف   
 

 مْ هــ  ز  اجــ  عــــــ   اس  الــنــــــَّ  مَّ ؤ  يـــ   نْ ي أ  ةــ  بــ   يــنْـــ ال   ـ66
 

ْدر   ل  هــــــْ أ   ورٌ ضـــــــــــــ  وح   فٍ ر  حــــــْ ن أ  عــــــ     ( 7)ان  قــــــ 
 

                                                             

: جيوز االقتداء ِبأللكن ولو كانت لكنته يف الفاحتة، وهو الصحيح، واأللكن: هو من ال يستطيع إخرا  بعض احلروف من املالكيةقال  (١)
: وهو الذي ُمارجها، سواء كان ال ينطق ِبحلرف البت ة أو ينطق به مةريًّا، فيشمل التمتام: وهو ال ذي ينطق أول كالمه بتاء مكررة، واأل ر ت 

لياء، ا جيعل الالم اتء، أو من يديم حرًفا يف حرف، واأللثغ: وهو من تحو  ل اللسان من السني إىل الثاء، أو من الراء إىل الةني، أو الالم أو
يتم رفع لسانه لثقل فيه، أو الطمطام: وهو من يشبه كالم ه كالم  العجم، والة ْمة ام: من ال يكاد صوته أو من حرف إىل حرف، أو من ال 

لك كله. ينظر: حاشية  ينقطع ِبحلروف، واألخن: وهو الذي يشوب صوت خياشيمه شيء من احللق، قال ابن العريب: واللكنة جتمع  
ل من الفاحتة حرفًا حبرف ال يبدل، كاأللثغ: الذي جيعل الراء ييًنا، والالم ايء، واألرت: : من أبدالشافعية واحلنابلة، وقال 3٢: ٢اخل رشي 

الذي ال يقدر على الكلمة إال إبسقاط بعضها، وحنوه، فحكمه حكم من حلن فيها حلًنا تحيل املعىن، فال يصح أن يؤمَّ من ال يبدله، وأما 
. يكرر الفاء، والتمتام: الذي يكرر التاء، ومن ال يفصح ببعض احلروف كالقاف والضادإمامته ملثله فصحيحة، وتكره إمامة الفأفاء الذي 

 .076ــ070: ١، كشاف القناع ٤١١: ٢ينظر: احلاوي الكبري 
 يف نسخة )ظ( و)ت(: إايء، وما أثبته هو من نسخ شرح القصيدة.( ٢)
ز، واملْعج ز ة، والع ج ز ان، والع ج وز: الضَّ ( 3)  عف. ينظر: القاموس احملي ، مادة: عجز. الع ْجز، واملْعج 
 وج وَّز.النظم:  نسخ شرح ( يف٤)
 تال.ف: نسخ شرح النظم( يف 0)
عجز روف، فإن كان ال جيد من اآلايت اليت تحفظها ما هو خال عن تلك احلروف اليت يأي: إذ ا ص لَّى من ال يـ ْقد ر أن يـ تـ ف وَّه  ببعض احل  ( 6)

رًدا جائزة عند الكل، وحكمه يف ذلك حكم األخرس، أما إن كان تحفظ من اآلايت ما هو خال عن تلك عن أدائها فإن صالته منف
األحرف إال أنه قرأ يريها من اآلايت اليت فيها حروف يعجز عن  أدائها، فقد اختلف علماء احلنفية املتأخرون فيه، فمنهم من يقول: ال 

: ٢  الَبهاين قال صاحب احملياءة، ومنهم من قال: جتوز صالته، وقاسوه على األخرس. جتوز صالته، وهو كمن كان قارًئ وصلى بةري قر 
القياس أن ال جتوز صالته، ويف االستحسان جيوز، وِبلقياس أنخذ، وجه االستحسان: أن اآلفة يف لسانه خلقة وبنية، ال يقدر »: 60

ر جواب القياس: يفرق بني األخرس واأللثغ، فاألخرس ال يقدعلى أن يزيلها عن نفسه ِبلهد، فصار كالذي خلق وهو أخرس، وعلى 
 . «على اإلتيان ِبلقراءة أصاًل، أما األلثغ فقادر على قراءة بعض السور بوصف الصحة، فهو نظري من تحفظ سورة واحدة وال تحفظ يريها

 .3٢3: ١فتح القدير ، 79: ١ينظر: الفتاوى اهلندية 
حرف من احلروف أن يؤم القوم عند حضور القادر على القراءة ملا يعجز هو عنه، ألنه يف حق احلروف  أي: ال يصح ملن يعجز عن أداء( 7)

وحممد،  وهذا قول أيب يوسفاليت يعجز عن أدائها أ م  ي، وال جتوز إمامة األمي للقارئ، وإن كانت جتوز إمامته ملن هو يف مثل حاله، 
يقدر على التكلم ببعض احلروف، فأما إذا كان يف القوم من يقدر على التكلم بذلك  وكذلك قول أيب حنيفة إذا َل يكن يف القوم من

، 79: ١اهلندية  ينظر: الفتاوىاحلرف فقد فسدت صالته وصالة القوم عند أيب حنيفة، قياًسا على األم  ي إذا صلى أبميني وقارئني. 
 جح املفد به عدم صحة إمامة األلثغ لةريه امن ليس به لثةة.ونقل أن: الرا 3٢1: ٢، حاشية ابن عابدين 60: ٢احملي  الَبهاين 
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 ( ١)ةٍ حــــــ  نــ  حنــ ْ  ار  ثــــــ  كْــ ي إ  ذ   ل  ا كــــــ  ذ  كــــــ  وهــ   ـ67
 

ان   ل  ا كــــــــ  وعــــــــلــــــــى ذ   ( ٢)ال  ا تــــــــ  إذ     ( 3)حلــــــــَّ
 

 ( ٤)ه  عــــــ  اضـــــــــــــ  و   يف مــ  ال   لٌ اصـــــــــــــ  و   فٌ اقــ  و  و   ـ61
 

ـــــــ   يْ ذ   ل  وكـــــــ     ( 0)ان  إميـــــــ   ل  هـــــــْ ن أ  مـــــــ   ةٍ عـــــــ  دْ ب
 

 ]قراءة القرآن يف الصّلة ابألحلان[

ـــــْ ن يـ  م   ـ69 ا ل  ت  فٍ ل   أ  يف   (6)ان  حلـــــْ  األ   ل  خـــــ  دَّ فـــــ 
 

ـــــــواو    ـــــــ   وال ـــــــي ـــــــ    إذْ  ء  اوال ـــــــْ يـ  ( 7)ان  حلـــــــْ  و أب   لـــــــ  تـ
 

                                                             

يح   (١) يح وهو أ شد  من الس ع، اوقد ن حَّ ي ن ح  حن  يحً  ،صوت يـ ر د  د ه الرجل  يف جوفه :النَّح  هو أ سهل من ، وقيل: الوالتـَّن ْحن ح والنَّْحن حة كالنَّح 
 ، مادة: حنح.لسان العربينظر:  .ان ي ك ر  ر  قول  ن ْح ن ْح م ْسرت ْو حً النَّْحن ح ة  أ   :وقال بعض اللةويني ، الس عال

 ،لجماعةل نَّ فيه تقلياًل من ال ي ْكث ر التـَّن ْحن ح؛ أل وهناك ال ينبةي أن يـ ؤ مَّ النَّاسفأي: وكذلك  احل كم فيم ن ك ثـ ر  تـ ن ْحن ح ه عند الق ر اءة،  (٢)
بعذر، والتنحنح عند الفقهاء: هو ما ظهر فيه حرفان كـ )أح(، وقد اختلفت أقوال الفقهاء يف حكمه وتعريًضا لفساد الصالة إن َل يكن 

إىل أنَّ التنحنح إن كان لعذر، أو لةرض صحيح كتحسني الصوت فال يفسد الصالة، أمَّا إن كان لةري عذر احلنفية يف الصالة، فذهب 
فيها  للشافعيةو أنَّ التنحنح ال يبطل الصالة ولو لةري حاجة،  املالكيةويرى ، وِبن فيه حرفان فمفسد، وخالف أبو يوسف يف احلرفني

 ال : فال. والثاينوإال ،ر: إن ِبن منه حرفان، بطلت صالتهالمهو  أصحها وبه قطع ،ويف التنحنح أوجه»أوجه، قال النووي يف الروضة: 
ان بطلت، ا، َل تبطل، وإن فتحه وِبن حرفإن كان فمه مطبقً  ث:وحكي هذا عن نص الشافعي رمحه هللا. والثال ،تبطل وإن ِبن حرفان

البحر  ، وقول احلنابلة كأصح األقوال عند الشافعية. ينظر:«أبس ، فالفإن كان مةلوِبً  ،وحيث أبطلنا فذلك إذا كان بةري عذر ،فال وإال
  .٢٤1: ١هى اإلرادات ، منت7٤١: ١املةين ، 39٤: ١، روضة الطالبني 30٤: ١، الشرح الصةري 1: ٤الرائق 

 أي: وهكذا احلكم فيمن يلحن يف قراءته حلًنا جلًيا، فيزيل اإلعراب عن جهته.( 3)

كذا يف نســــخ شــــرح القصــــيدة، ويف نســــخيت )ظ( و)ت(: موضــــعه، وما أثبته هو الصــــحيح، مراعاة لوزن البيت. واملراد: أنه كذلك ال ( ٤)
ين ف، أو ال يقف يف مواضـــــــع الوقف، اما يؤدي إىل التباس املعىن. ينظر: احملي  الَبهاينبةي أن يؤم الناس من يقف يف يري مواضـــــــع الوق

٢ :60. 

وفيها: إن كان  1٤: ١أي: وكذلك احلكم يف أهل األهواء وذوي البدع، فال ينبةي أن ميكَّن وا من إمامة الناس. ينظر: الفتاوى اهلندية  (0) 
: ١، فتح القدير ١71: ١ه مع الكراهة وإال فال، وهو الصحيح، احملي  الَبهاين صاحب هوى ال يكفر به صاحبه جتوز الصالة خلف

ابدين ع وقال: االقتداء أبهل األهواء جائز إال الهمية والقدرية والروافض الةالية والقائل خبلق القرآن واخلطَّابية واملشب  ه ة، حاشية ابن 305
اقتدى إبمام بدعي ُمتلف يف تكفريه أعاد صالته يف وقت اختياري، وأما  : منوقال املالكية، ٢5٤، حاشية الطحطاوي ص٢99: ٢

حكم االقتداء به، فقيل: امنوع، وقيل: مكروه، واألول هو املعتمد، وأما إن كانت بدعته خفيفة فال إعادة على من اقتدى به. ينظر: 
 .0٢0: ١، حاشية الدسوقي ٤31: ١الشرح الصةري 

. ينظر: لسان العرب، القاموس احملي ، مادة: حلن.األحلان ه ن ا: من أحلان (6)  األياين، وحلَّن يف قراءته: أي ط رَّب فيها وترَّنَّ

ا هي اليت جتري فيها األحلان ، (7) ل  األحلان  يف األلف والواو والياء املديَّة، ألهنَّ قد اختلف و  أي: إذ ا قرأ القارئ الق رآن يف صـــــــــــــالته، فأ ْدخ 
  ءة ِبألحلان، وهو ما سيذكره الناظم رمحه هللا.الفقهاء يف حكم القرا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ْذن   ـ75 اإل   (٢)ىر  م  ف   كٌ الـــ   مـــ  ال   ،(١)ىر  فيـــه نـ  فـــ 
 

ـــــــ  والشـــــــــــــَّ   ـــــــ   عـــــــي  اف ـــــــْ ى د  ر  يـ ايـ ـــــــً  ( 3)ان  عـــــــ  ذْ إب   ن
 

ـــ  إ  فــــــ   ـ7١  مٌ لـــ  كـــ    ( ٤)اهــــــاعـــ  ضـــــــــــــ  وْ عـــن أ   ريَّ  ةـــ  ن تـ
 

 ( 6)ان  هــــــ  يْـ إب    ( 0)ىلَّ ا صـــــــــــــ  مــــــ   ل  طــــــ  بْ ى ونـ  ه  نْـ ن 
 

 ( 7)ةٍ احتــــــ   فــــــ   رْي   ي  يف   افــــــ  ع   عي  اف  الشـــــــــــــَّ فــــــ   ـ7٢
 

ــ    ل  عــ   ر  ذْ عــــــ  لْــ ل ــقــــــ   ْن ز لــــــ   ( 1)ان  ســـــــــــــ  حْ ي إب  ار  ال
 

                                                             

أي: أن فقهاء احلنفية يرون جواز الصــــــــالة مع القراءة ِبألحلان ما َل تتةري الكلمة عن وضــــــــعها، ملا ورد من األحاديث يف ذلك. ينظر:  (١)
ن قرأ يف يري الصــالة اختلف املشــايخ، وقد قال: إن كان ذلك يف حروف املد واللني ال تفســد إال إذا فحش، وإ 1٢: ١الفتاوى اهلندية 

 .3٢٤: ١فتح القدير ،  1١: ٢وعامتهم كرهوا ذلك، وهو الصحيح، احملي  الَبهاين 
مرى الشيء حقَّه: جحده. انظر: القاموس، مادة: مري. أي: أن مالك رمحه هللا أنكر صحة ذلك، وَل أيذن ِبألحلان يف القراءة، ويرى ( ٢)

ألن  ؛ما يعجبين :، فقالعن القراءة ِبألحلان]مالك[ وســــــئل »وفيه:  3٢0: ١1ينظر: البيان والتحصــــــيل لرتتيل، أن املأمور به إمنا هو ا
أحب ذلك على حال من األحوال يف رمضــان وال يف يريه، قال حممد بن رشــد: كراهة مالك قراءة القرآن وال  :قال..، ذلك يشــبه الةناء

واستحسنها ابن »: ٤٢٢: ١، وخالف يف ذلك بعض املالكية، قال يف الشرح الصةري «ما قالِبألحلان بينة، ألن ذلك يشبه الةناء على 
 .«العريب وكثري من فقهاء األمصار، ألن مساعه ِبألحلان يزيد يبطة ِبلقرآن وإميااًن، ويكسب القلب خشية

ال  :أكرهه، وقال يف موضــــــع آخر :قال يف موضــــــعحلان فقد وأما القراءة ِبأل: »6١١: 0قال يف املهذب نقاًل عن الشــــــافعي رمحه هللا  (3)
ضــــــــــــه يف ديام بعإو  ،ذا جاوز احلد يف التطويلإأراد  ،أكرهه :وإمنا هي على اختالف حالني، فالذي قال ،وليســــــــــــت على قولني ،أكرهه

بقراءة القرآن وأما حتســـــــــــني الصـــــــــــوت »:٢50: 1وقال النووي يف روضـــــــــــة الطالبني  «.ال أكرهه، إذا َل جياوز احلد :قال يبعض، والذ
ا مكروهة، قال امهور  فمســـــــــــــنون، وأما القراءة ِبألحلان، فقال يف املختصـــــــــــــر: ال أبس هبا، وعن رواية الربيع بن ســـــــــــــليمان اليزي: أهنَّ
األصـــــحاب: ليســـــت على قولني، بل املكروه أن يفرط يف املد   ويف إشـــــباع احلركات، حد تتولَّد من الفتحة ألف، ومن الضـــــمَّة واو، ومن 

لكســــــرة ايء، أو يديم يف يري موضــــــع اإلديام، فإن َل ينته إىل هذا احلد   فال كراهة، ويف أمايل الســــــرخســــــي وجه أنه ال يكره وإن أفرط. ا
: الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه املذكور، فهو حرام، صرَّح به صاحب احلاوي فقال: هو حرام يفسق به القارئ، وأيث املستمع،  قلت 

 .«ن هلجة التقومي، وهذا مراد الشافعي ِبلكراهةألنه عدل به ع
 يف نسخة )ت(: أوضاعهم.( ٤)
أي: إذا أدت القراءة ِبألحلان إىل تةيري أوضاع احلروف، وذلك بتوليد حروف، أو مد ما ال ميد، فإن هذا األمر ال خالف يف النهي ( 0)

 عنه، وصالة من صلى به فاسدة، وبعيدة عن الصحة.
 وهيهات وهايهات وأيهات ...: البعد. ينظر: لسان العرب، والقاموس احملي ، مادة: هيه.أيهان وهيهان ( 6)
ق بالواقع أن الشافعية ميَّزوا بني الفاحتة ويريها يف اللحن الذي هو مبعىن اخلطأ، أما اللحن الذي هو مبعىن الرتَّن وحتسني الصوت فقد س (7)

أما اخلطأ يف يري و  ري تركيب الكلمة ومعناها، سواء كان ذلك يف الفاحتة أو يف يريها،ذكر رأيهم، فهم يرون أنه مستحب مسنون ما َل ية
الفاحتة فهو عندهم على ضربني: إما أن تحيل املعىن، أو ال تحيله، فإن أحال املعىن إما أن يكون ذلك عن سبق لسان وخطأ دون قصد، 

ه، وأما ة املعىن بلحنه مع علمه ِبلصواب فصالته ِبطلة مع إساءته وإمثفعندئذ تكون صالته وصالة من خلفه جائزة، وإما أن يقصد إحال
ن م صالة من خلفه من املقتدين فجائزة إن َل يعلموا بلحنه، وِبطلة إن علموا بذلك، وأمَّا إن كان اخلطأ اما ال تحيل املعىن فصالته وصالة

 ، مع كراهة إمامته يف كل حال. خلفه صحيحة، وعليه أن يقو  م لسانه بقصد الصواب ومعاطاة اإلعراب
فهي ركن من أركان الصالة جبميع حروفها وتشديداهتا، فلو أسق  حرفًا، أو خفَّف م شددًّا، أو أبدل حرفًا حبرف، َل تصحَّ  وأما الفاحتة

صالته وصالة من  تحيل املعىن فقراءته إذا فعل ذلك متعم  ًدا، أمَّا إن فعله من يري قصد، أو خطأ أو جهاًل، فلحنه على ضربني، إمَّا أن ال
يل املعىن مع عدم قصده، فإن كان يطاوعه لسانه وميكنه التَّعلم لزمه ذلك، فإن قصَّ   رخلفه عندئذ جائزة مع كراهة إمامته، وإمَّا أن تح 

ه خلفه صحيحة، وأما مثل وضاق الوقت صلَّى وقضى وال جيوز االقتداء به، وإن َل يطاوعه لسانه، أو َل ميض ما ميكن التعلم فيه فصالة
، 3٤1: ١، روضة الطالبني ٤١1، ٤59: ٢ينظر: احلاوي الكبري  .صالة صحيح اللسان خلفه فحكمها حكم صالة قارئ خلف أ م  ي

٤00. 
 يف نسخ شرح القصيدة: القاري لقرآن.( 1)
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 ]خامتة منظومة زلة القارئ[

 ةً مــــــ  ظــَّ نــ  ي مــ  ار  الــقــــــ   ة  لــــــَّ ز   تْ هــــــ  انــتـــ   د  قــــــ   ـ73
 

 ( 3)ان  جـــــ  رْ وم   ( ٢)ر ٍ د   نْ م   ( ١)رْي  اصـــــــــــــ  قـــــ  التـَّ  م  ظْ ن   
 

 (6)نٍ ط  ف   (0)ىج  ا ح  هـــ  يْـ ف  ا مـــ   ك  ر  يف د   (٤)ار  تحـــ    ـ7٤
 

 ان  رْي  حـــــ   ( 1)ان  مــــــ  رْ ا هـــــ  هــــــ  ظـــــ  فـــــْ يف لـــــ   ( 7)ورتحـــــ    
 

ــ   م  تْــ واخلــ   ـ70 ــنــني  إ ْذ  ة  لــــــ  يْـــ يف ل ــ  خــ  اإلث  تْ مــــــ  ت
 

 ان  بـــ  عْ شـــــــــــــ   ف  صـــــــــــــْ ا يف ن  وذ   (9)ايليـــ  اللَّ  ض  يْ ب   
 

 ( ١5)اءٍ مــــــ  ســـــــــــــ  ا ْ  خ  يف اتريْ  آذار   ث  لــــــْ وثـ   ـ76
 

 ( ١١)ان  ر  جـــْ هـــ   ام  و  عـــْ أ   مـــن ني  عـــ  بْـــ وســـــــــــــ   امٍ عــــــ   
 

 من ف  وســـــــــــــي   ن  بْ  ص  فْ أيب ح   ن  بْ  ا أمحد  ذ   ـ77
 

اعــــْ ســـــــــــــ   ( ١٢)اهــــــ  مــــ  ظــــَّ ب نــــ  اار  فــــــ     ان  ر  فــــْ ةــــ  لــــ   يــــــً
 

 احلمد هلل الباري 
 ة القاريعلى توفيق إمتام زلَّ 
 

                                                             

 ء. ينظر: القاموس احملي ، مادة: قصر.امع ت ْقص ار وت ْقص ار ة، وهي القالدة القصرية املطوقة ألعناق النساالتقاصري: ( ١)
 . ينظر: القاموس احملي ، مادة: درر.امع الد رة: وهي اللؤلؤة العظيمة، وجتمع على: د ر ٌر، ود رَّاتٌ  (٢)
 . ينظر: القاموس احملي ، مادة: مر .املرجان: صةار اللؤلؤ (3)
ًا، وحت  ريَّ واست   (٤) ي عليه، وَل يهتد لسبيله، فهو ح رْي ان وح ائ  من ح ار تح  ار ح رْي ة وح رْيًا وح ري  : نظر إىل الشَّيء، فة ش  رْي اء، وهم ح ار  ر، وهي ح 

 ينظر: القاموس احملي ، مادة: حري. حيارى.
 ينظر: القاموس احملي ، مادة: حجو.احل ج ا: العقل والفطنة واملقدار، وامعها: أحجاء.  (0)
 أي: عقل كل عاَل كي س. (6)
ْورً حار  تح    (7)  القاموس احملي ، مادة: حور.  ،لسان العربينظر: . عن الشيء وإ ىل الشيء، واحل ْور: الر جوع رجع :اوح ؤ ورً  اور  ح 
 القاموس احملي ، مادة:  ،لسان العربينظر: والرأي.  الع ْقل   :اهل ْرمان   (1)
دل اخلامس الثاين عشر ب :وقيل ،هذا هو الصحيح املشهور ،عشرهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس  :أايم الليايل البيض (9)

وقيل يري  ،ا لبقاء القمر يف اميع الليلبيضً ...، ومس   يت وهو شاذ ،الصيمري واملاوردي والبةوي وصاحب البيان ويريهم هحكا ،عشر
 .١٢9ووي ص لن  ل نبيهحترير ألفاظ التَّ ، ١96: ١. ينظر: الن هاية البن األثري ذلك

ي اٍء إبسقاط التَّاء اضطرارًا. ي (١5) ئ نْي  اختيارًا، وم  ظر: لسان نمع إسقاط التاء واختالس األلف لضرورة الوزن، واملائة  جت ْم ع على مئاٍت وم 
 العرب، القاموس احملي ، مادة: مأي.

ر ون  والْ  ،أ رض إ ىل أ رضاخلرو  من  :واهل ْجر ة  واهل ْجر ة  أي: من سنني اهلجرة النبوية من مكة إىل املدينة،  (١١) لذين ذهبوا مع النب اهم  :م هاج 
 ، مادة: هجر.لسان العرب. ينظر: وه ْجر ةً  ،وه ْجراانً  اه ج ر ه ْجرً ، واهلجرة مشتقة من هللا عليه وسلم ىصل

 يف نسخ شرح املنظومة: انظمها.( ١٢)
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 فهرس املصادر واملراجع

 ــــــ9١١اإلتقان يف علوم القرآن: أليب الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت (، هـ
 هـ.١/١٤٢6حتقيق مركز الدراسات القرآنية، نشر جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط

 هــــــــــــــ(، حتقيق: حممود حممد شاكر، 031أساس البالية: أليب القاسم حممود بن عمر الزُمشري )ت
 م.١99١نشر مطبعة املدين، القاهرة، ط/

 ـــــــــ(، نشر ١396الزركلي الدمشقي )ت األعالم: خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس هـ
 م.١0/٢55٢دار العلم للماليني ـ بريوت، ط

 ـــــ(، ١339إيضاح املكنون: إلمساعيل ِبشا بن حممد أمني البةدادي )ت ـــــ بريوت، هـ نشر دار الفكر ـ
 .١91٢هـ ـ ١٤5٢ط/

 ـــــــــــــــ(،79٤الَبهان يف علوم القرآن: أليب عبد هللا حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشــي )ت حتقيق:  هـ
 هـ.١39١حممد أبو الفضل إبراهيم، نشر  دار املعرفة ـ بريوت، ط/

 ــــــــــــــــ(، 001البيان يف مذهب اإلمام الشــــافعي: أليب احلســــني تحا بن أيب اخلري العمراين اليمين )ت هـ
 م.٢555هـ ـ ١/١٤٢١حتقيق: قاسم حممد النوري، نشر دار املنها  ـ بريوت، ط

 رشــد  ه والتعليل ملســائل املســتخرجة: أليب الوليد حممد بن أمحد بنالبيان والتحصــيل والشــرح والتوجي
ان، لبن –هـ(، حتقيق د. حممد حجي وآخرون، نشر دار الةرب اإلسالمي، بريوت ٤05القرطب )ت

 م.١911 -هـ ١٤51/ ٢ط
 هــــــ(، نشر مطبعة 179ات  الرتاجم يف طبقات احلنفية: أليب العدل زين الدين قاسم بن قطلوبةا )ت

 م.١96٢ين ـ بةدادـ ط/العا
  3اتريخ األدب العريب: كارل بروكلمان، ترامة رمضان عبد التواب، دار املعارف، مصر، ط. 
 ــــــــــــــــــــ(، حتقيق: عبد الةين 676حترير ألفاظ التنبيه: أليب زكراي تحا بن شــــــــرف بن مري النووي )ت هـ

 هـ.١٤51/ ١دمشق، ط –الدقر، نشر دار القلم 
 هـ(، حتقيق: 77٤ الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )تتفسري القرآن العظيم: أليب

 م. ١999 -هـ ٢/١٤٢5سامي بن حممد سالمة، طبع: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
 ـــــــــــــــــــــــ(، حتقيق: 67١أليب عبد هللا حممد بن أمحد مشس الدين القرطب )ت :الامع ألحكام القرآن هـ

ـــــــــــــــ ـ  ١٤٢3، الرايض، اململكة العربية الســـعودية، ط/هشـــام مسري البخاري، نشـــر دار عاَل الكتب هـ
 م.٢553

 هـ(، حتقيق: الدكتور علي 6٤3امال القراء وكمال اإلقراء: لعلي بن حممد، علم الدين السخاوي )ت
 م.١917هـ ـ ١/١٤51البواب، نشر مكتبة الرتاث ـ مكة املكرمة، ط
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 نفي د عبد القادر بن حممد القرشـــــــــــــي احلالواهر املضـــــــــــــية يف طبقات احلنفية: حمليي الدين أيب حمم
ـــــــــــــ(، حتقيق: الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، نشر مؤسسة الرسالة، ط770)ت ـــــــــــــ ـ ٢/١٤١3هـ هـ

 م.١993
 ـــ(، نشر املطبعة ١55١حاشية اخلرشي على ُمتصر سيدي خليل: أليب عبد هللا حممد اخلرشي )ت هـ

 هـ.١3١7الكَبى األمريية ـ ببوالق مصر، ط/ 
 ســــــوقي على الشــــــرح الكبري: لشــــــمس الدين الشــــــيخ حممد بن أمحد بن عرفه الدســــــوقي حاشــــــية الد

ـــــــــــــــ( على الشـــرح الكبري أليب الَبكات ســـيدي أمحد بن حممد العدوي الشـــهري ِبلدردير ١٢35)ت هـ
هـ(، ١٢99هـ(، وهبامش الشرح تقريرات احملقق سيدي حممد بن أمحد امللقب بعليش )ت١٢5١)ت

 م.١996هـ ـ ١/١٤١7ر الكتب العلمية، بريزت، طاعتناء حممد شاهني، نشر دا
 هــــــــ(، نشر دار املعرفة ـ ١٢3١حاشية الطحطاوي على الدر املختار: ألمحد الطحطاوي احلنفي )ت

 م.١970هـ ـ ١390بريوت ـ لبنان، ط/
 ـــ(، حتقيق: عادل عبد ١٢0٢حاشية رد احملتار على الدر املختار: حملمد أمني بن عمر عابدين )ت هـ

 م.٢553هـ ـ ١٤٢3، وعلي معوض، نشر دار عاَل الكتب ـ الرايض، ط/املوجود
 ــــــــ(، حتقيق الدكتور حممود ٤05احلاوي الكبري: أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي )ت هـ

 م.١99٤هـ ـ ١٤١٤مطرجي وآخرين، نشر دار الفكر ـ بريوت، ط/
  ـــــــــــ(، حتقيق: عمر 130بن الزري )تاحلواشي املفهمة يف شرح املقدمة: أليب بكر أمحد بن حممد هـ

 م.٢556هـ ـ ١/١٤٢6عبد الرزاق معصراين، نشر الفَّان والايب ـ دمشق، ط
 هـ(، حتقيق عادل عبد املوجود، 676روضة الطالبني: أليب زكراي تحا بن شرف النووي الدمشقي )ت

 م.٢553هـ ـ ١٤٢3وعلي معوض، نشر دار عاَل الكتب ـ بريوت، طبعة خاصة/ 
 ــــــــــــــ(، حتقيق: عمر 037ة القاري: أليب حفص عمر بن حممد بن أمحد الســمرقندي النســفي )تزل هـ

 م. ١/٢557املراطي، نشر مكتبة أوالد الشيخ للرتاث ـ مصر، ط
  الشــــرح الصــــةري على أقرب املســــالك إىل مذهب اإلمام مالك: أليب الَبكات أمحد بن حممد الدردير

 ل وصفي، نشر دار املعارف ـ مصر.هـ(، اعتناء: الدكتور مصطفى كما١٢5١)ت
 ـــــــــــــ(، حتقيق: حممد 9٢6شرح املقدمة الزرية يف علم التجويد: لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري )ت هـ

 م.١99٢هـ ـ ١٤١٢/ ٤يياث صباغ، نشر وتوزيع مكتبة الةزايل ـ دمشق، ط
 كندريشـــــــــــرح فتح القدير: البن اهلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد الســـــــــــيواســـــــــــي ث الســـــــــــ 

 م. ١977هـ ـ ٢/١397هـ(، نشر دار الفكر ـ بريوت، ط61١)ت
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 ـــــــــــــ(، حتقيق: أمحد عبد 391الصحاح ات  اللةة وصحاح العربية: إلمساعيل بن محاد الوهري )ت هـ
 م. ١917 - هـ ٤/١٤57الةفور عطار، نشر دار العلم للماليني ـ بريوت، ط

 ـــــــــــ(، ترقيم ٢6١القشريي النيسابوري )ت صحيح مسلم: أليب احلسني مسلم بن احلجا  بن مسلم هـ
 هـ.١370ـ ١عبد الباقي، دار إحياء الرتاث ـ ط

 هـــ(، حتقق: 979طبقات احلنفية: للموىل عالء الدين بن أمر هللا احلميدي املعروف ِببن احلنائي )ت
الدكتور حميي هالل الســرحان، نشــر مركز البحوث والدراســات اإلســالمية ـــــــــــــــ ديوان الوقف الســين، 

 م.٢550هـ ـ ١/١٤٢6عراق.بةداد، طال
  الطبقات الســـنية يف تراجم احلنفية: للموىل تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الةزي املصـــري

ـــــ الرايض، ط١550)ت ـــــ(، حتقيق: د. عبد الفتاح حممد احللو، نشر دار الرفاعي ـ ـــــ ـ ١٤53/ ١هـ هـ
 م.١913

 ــــــــــ(373 تد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي )الليث نصر بن حمم: أليب ع ي ون اْلم س ائ ل   حتقيق:، هـ
اد، نشر د.صالح الد  ين الناهي  هـ.١316، ط/ مطبعة أسعد، بـ ْةد 

  الفتاوى اهلندية: للشـــــيخ نظام وهبامشـــــه فتاوى قاضـــــيخان والفتاوى البزازية، نشـــــر دار إحياء الرتاث
 العريب ـ  بريوت ـ لبنان ـ الطبعة الرابعة.

 للرتاث العريب اإلســــالمي املخطوطس )قســــم التجويد(، نشــــر مؤســــســــة آل البيت ـ  الفهرس الشــــامل
 األردن.

 ـــــــــ(، ١١٢6الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين: ألمحد بن ينيم بن ساَل النفراوي )ت هـ
 حتقيق: رضا فرحات، نشر مكتبة الثقافة الدينية.

  ــــ بريوت، 1١7الفريوزاِبدي )ت القاموس احملي :  د الدين حممد بن يعقوب ــــ(، نشر دار املعرفة ـ هـ
 م.٢557هـ ـ ٢/١٤٢1ط

 هــــــــــــــ(، ُمطوط، االعتماد 755قنية اإلمام شرح زلة القاري، لتا  الدين أمحد بن حممود الندي )ت
 على نسخيت: دار الكتب املصرية، آاي صوفيا الرتكية.

 ين مود بن حممـــد الزاهـــدي أيب الرجـــاء الةزميالقنيـــة املنيـــة لتتميم الةنيـــة: لنجم الـــدين ُمتـــار بن حم
 هـ.١/١٢٤0هـ(، طبع حجرية قدمية يف مطبعة املهاندية يف كلكتة، ط601)ت

 هـ(، حتقيق: د.مهدي املخزومي، ١70كتاب العني: أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت
 م.١915د.إبراهيم السامرائي، نشر دار الرشيد ـ بةداد، ط/ 

 ـــــــ(، حتقيق: عبد السالم هارون، نشر ١15يبويه: أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنَب )تكتاب س هـ
 م.١913هـ ـ ١٤53/ 3دار عاَل الكتب ـ بريوت، ط
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 ــــــــ(، حتقيق: إبراهيم أمحد عبد ١50١كشاف القناع: للشيخ منصور بن يونس البهويت احلنبلي )ت هـ
 م.٢553هـ ـ ١٤٢3احلميد، نشر دار عاَل الكتب ـ الرايض، طبعة خاصة/ 

  كشـــــــــف الظنون عن أســـــــــامي الكتب والفنون: للموىل مصـــــــــطفى بن عبد هللا القســـــــــطنطين الرومي
 .١91٢هـ ـ ١٤5٢هـ(، نشر دار الفكر ـ بريوت، ط/١567احلنفي، املعروف حباجي خليفة )ت

  الكشـــــــــف عن وجوه القراءات الســـــــــبع وعللها وحججها: أليب حممد مكي بن أيب طالب القيســـــــــي
ـــ٤37)ت ـــ بريوت، طهـ ـــ ـ ٤/١٤57(، حتقيق: الدكتور حميي الدين رمضان، نشر مؤسسة الرسالة ـ هـ

 م.١917
  ة بريوت، الطبع –لســــــــان العرب: حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصــــــــري، نشــــــــر دار صــــــــادر

 األوىل.
 ــــ(، حتقيق: حممد جنيب املطيع676ا موع شرح املهذب: أليب زكراي تحا بن شرف النووي )ت ي، هـ

 م.٢553هـ ـ ١٤٢3نشر دار عاَل الكتب ـ الرايض، ط/ 
 ـــــــــــــ(، 6١6احملي  الَبهاين: لَبهان الدين أيب املعايل حممود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري )ت هـ

ــــــــــ كراتشي ـ  ــــــــــ ا لس العلمي ـ اعتىن به: نعيم أشرف نور أمحد، نشر إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ـ
 م.٢55٤هـ ـ ١٤٢٤/ ١ِبكستان، ط

  ُمتار الصــــــــحاح: حملمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، حتقيق: حممود خاطر، نشــــــــر مكتبة لبنان
 م.١990 -هـ ١٤١0بريوت، ط/ –انشرون 

 هـ(، 775املصباح املنري يف يريب الشرح الكبري للرافعي: ألمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي )ت
 بريوت. –نشر املكتبة العلمية 

  ـــــــــــــــــــــــــ(، دار الفكر 6٢6أليب عبـد هللا ايقوت بن عبـد هللا احلموي )تاألدِبء: معجم بريوت،  –هـ
 م.١915هـ ـ 3/١٤55ط

  بريوت.  –معجم البلدان: أليب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي، دار الفكر 
 0القدمية واحلديثة: لعمر رضــــــا كحالة، نشــــــر: مؤســــــســــــة الرســــــالة، بريوت، ط معجم قبائل العرب  /

 م.١910هـ ـ ١٤50
  معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية: لعمر رضا كحالة، نشر مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث

 العريب ـ بريوت.
  معجم مقاييس اللةة: أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، نشر

 م.١979 -هـ ١399دار الفكر، ط/
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 ــــ(، 965ىل معرفة معاين املنها : لشمس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشربيين )تمةين احملتا  إ هـ
 م. ١99٤هـ ـ ١٤١0حتقيق: علي معوض، وعادل عبد املوجود، نشر دار الكتب العلمية ـ بريوت، 

  املةين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشــيباين: أليب حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدســي، نشــر
 هـ.١/١٤50الفكر، بريوت، طدار 

 ـــــــــــــــ مصـــر، ط ـ 3مناهل العرفان يف علوم القرآن: لعبد العظيم الزرقاين، نشـــر دار إحياء الكتب العربيةـ
 هـ.١37٢

 ( حتقيق 97٢منتهى اإلرادات: تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي الشهري ِببن النجار ،)ــــــ هـ
 م.١999 -هـ ١٤١9/ ١لرسالة، بريوت، طعبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، نشر مؤسسة ا

 /هـــــ ١٤59منح الليل شرح على ُمتصر سيد خليل: حملمد عليش، نشر دار الفكر ـــــ بريوت، ط- 
 م. ١919

  املنح الفكرية يف شـــــــرح املقدمة الزرية: ملال علي القاري، حتقيق: أســـــــامة عطااي، نشـــــــر دار الةواثين
 م.٢556هـ ـ ١/١٤٢7للدراسات القرآنية ـ دمشق، ط

  ،املهذب يف فقه اإلمام الشـــــــافعي: أليب إســـــــحاق الشـــــــريازي، حتقيق وتعليق: الدكتور حممد الزحيلي
 م. ١996هـ ـ ١/١٤١7نشر دار القلم ـ دمشق، والدار الشامية ـ بريوت، ط

 أليب الســـــــــــــعـادات املبـارك بن حممـد الزري، حتقيق: طـاهر أمحـد رالنهـايـة يف يريـب احلـديـث واألث :
 م.١979 -هـ ١399بريوت، ط/  –حممود حممد الطناحي، نشر املكتبة العلمية  -الزاوى 

 ـــــ(، ١339هدية العارفني: إلمساعيل ِبشا البةدادي )ت ـــــ بريوت، ط/هـ ـــــ ـ ١٤5٢نشر دار الفكر ـ هـ
١91٢. 

 ـــــــــــــــــــــــــ(، حتقيق: 61١وفيــات األعيــان: أليب العبــاس مشس الــدين أمحــد بن حممــد بن خلكــان )ت هـ
 م. ١961ر الثقافة ـ بريوت، ط/ د.إحسان عباس، نشر دا

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




