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 امللخص
, الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا محمد بن عبدهللا الصادق األمين, وعلى آِلِه الطيبين الطاهرين, وعلى صحبه الغرِ  الميامين      

الدين.وأمَّا بعد   إلى يوم  لم َصنٍَّف نفيٍس يبحث  في    : ومن تبعهم بإحسان  القرآنيَِّة, فمنها قراءة   فهذه دراسٌة تحقيقيٌة  الفقهيَِّة  جملٍة من األبحاِث 
وا  واأَلذاِن  التشهِد  وحكِم  العربيِة,  بغيِر  وكتابِتِه  الق رآِن  ترجمِة  كِم  وح  ِبغيِرها,  وكتابِتِه  العربيِة  بغيِر  الكريم  اإِلخالِل القرآِن  أحكاِم  لخ طبِة,وبعِض 

ظهاِر واإِلمالِة, وما حكم القراءة بالقراءة الشاذة, وما حكم القراءة باللحن, وما أحكام الوقف والوصل  بتالوِة القرآن الكريم من حيث  اإِلدغاِم واإلِ 
رن بالليُّ الخالَف الفقهيِ  في ك لِ  مسألة مرجًحا أحد األقوال حيًنا أو جامًعا بين األقوال حي مة  الشُّ ًنا، واليخرج عن اإلجماع في القراءة,فنقَل العالَّ

وا  الدراسة والتحقيق.أبًدا,  في  تبيين ها  تمَّ  الحنفية األصلية, والتي  المصادر  أمهات  تعالى" على  مة  "رحمه هللا  العالَّ البحث على    عتمد  قسمت 
ية  قسمين: قسم يبحث في حياة المؤلف وشيوخه وتالمذته وآثاره العلمية والقسم الثاني يتعلق بالتحقيق, إذاعتمدْت هذه الدراسة على أصول خط

ٍ من مصدره األصلي, وما لم نقف عليه مطبوعا رجعنا الى أصوله الخطية  لم   َتسبق إليها دراسة سابقة وفضال على  التوثيق الدقيق لكلِ  نص 
 من المخطوطات, وذلك من فضل هللا تعالى وتوفيقه, والحمد هلل أوال وآخرا.

 امُلقدِّمة
الم على خْيِر خلِقه  وأميِن وحيِه،ورسوِل إنسِه وِجن ِه، محمٍد الحمد  هلِل ال ذي خ       لق َفسَوى، وقد ر فهدى، وأتم  النعمة وأسدى، والصالة  والس 

: الكتاب  الخاتم  فإن  الق رآَن الكريَم هو    بن عبِد هلل، وعلى إله األطهار، وصحِبِه األخيار, وِمن تِبَعه م إلى يْوِم المحشر والمآل والقرار أمَّا بعـد 
المبين والصراط  والمعجزة  الخالدة  تحدى األولين واآلخرين من الثقلين أْن يأتوا بمثله, فأذعنوا له بالتسليم والقبول, وهو حبل هللا المتين والنور  

و  وعاِرف؛  عالم  ك ل   َيرِجع   وإليه  والمعاِرِف،  لوِم  الع  ومنبع  الدين,  يوم  إلى  البالغة  والحجة  ِبدر اسِتِه  المستقيم,  والباِحثون  رون  الم فسِ  َعنى  ِلذِلك 
الِم أنار   ب ل الس  ِللبشري ِة طريق هدايِتها وسعادتها  وتلمُِّس معانِيِه وأسراِرِه، ومعرفِة روعِة بياِنِه, فكان ِبحقِ  نوًرا يهدي ِبِه هللا  َمن ِات بَع رضوانه س 

لماء  يتدبرون آياِتِه وَيستخ ارين، فعاش الع  ِرجون الدُّرر ِمن أحكاِمِه، فَيعَملون ِبم ْحَكِمِه وي ؤمنوَن ِبم تشاِبِهِه, والقرآن   الكريم فيه من األسرار في الد 
تاب  ما فيه، ومن الِحَكم والعظات ما ال يدانيه، فهو متجدد ال يشبع منه العلماء هو معجزة رسوله الخالدة لم يصل أحد إلى منتهاه، بل هو ك

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ  أمامه أو تبلغ حدوده وَمراَمه , قال هللا تعالى:تعجز األبحر أن تقف  

الكهف:    َّمم خم حم تعالى:،109سورة  سورة   َّيك  ىك مك لك ىقيقاك ىفيف ىثيث نثُّٱوقال 
خزائِن  ٢1الحشر: في  كثيرًة  مخطوطاٍت  ه ناك  َأنَّ  إال   الكريم،  القرآن  لوِم  ع  في  ط ِبعت  كثيرًة  كت بًا  ه ناك  َأن   المكتباِت  ،بيد  المخطوطاِت،أو 

ِة،أِو العام ة لم تأخ ذ حظَّها ِمن الِعناَيِة والتحقيق فضاًل على اآلالف ال تي ف ِقَدْت وضاعت، وألهمية هِذِه المخطوطاِت   لوِم  الخاص  وما فيها ِمن الع 
ِل، وتحقيقه  قبل أْن تمضَي عليه ِحقبة  الم فيدِة الغزيرِة، وإلحياء التُّراث اإلسالمي الث مين، وإخراجه ِمن طوِر المخطوطاِت إل ى النور وحيِ ِز الت داو 

لُّه، أْو تتآكل  بعض  صفحاِتِه كما هَو حال  كثيرًا منها؛ وِلهذا وذاك عقدت  العزَم  علىِ دراسِة وتح قيق مخطوطٍة فقهية ِمن الز مِن ي فَقد  فيها ك 
الع   هِذِه  في  لما  الكريم،  القرآن  لوِم  ِبع  الشرعيةم تعلِ قٍة  العلوم  من  غْيرها  على  ومزي ة  فضٍل  ِمن  فهاِرَس   لوِم  أقلب  وأنا  تعالى  هللِا  وِبفضِل 

ابن َعم اِر الشرنباللي    المخطوطاِت وقع ِاختياري على ِرسالِة)الن فحة الق ْدسي ة في أحكام  قراءِة الق رآِن  وِكتابتِه ِبالفاِرسي ِة(،أِلبي اإِلخالص حسن
رتها ي ِة، ثم   ، وِعند قر اءتي لها وجدت فيها مادة فقعية جديرة بالدراسة واالهتمام وعميقًة عن أحكام قراءِة الق رآِن الكريم وِكتابتِه ِبالفاِرسالحنفِي فصوَّ

هِر، وبِ  فضِل هللِا تعالى  بحثت  عن ن سخٍة أخرى, وِبفضِل هللِا تعالى عثرت  عليها وق مت  ِبتصويِرها، فعكفت  على نسِخها وتحقيقها حينا ِمن الد 
ال   بثبٍت  بالمصاِدِر والمراِجِع  أردفت ه   ، ثم   الم صنِ ف  أراد  الن ص  كما  أ ْخِرَج هذا  أْن  الم ستطاِع  ِبها في در اسِة  أتممت ها وحاَولت  َجهَد  ِاستعنت   تي 

سلمين عامة والمشتغلين بعلوم القرآن الكريم خاصة, وما من  المخطوِط وتحقيقِه،وهللا أسأل  أْن يجعل هذا العمَل خالصًا ِلَوجهِه, وأن َينِفع ِبِه الم
وآخر دعوانا أن الحمد  هلل رب  .صواب فمن توفيق هللا تعالى لي, وما من خطأ أو نسيان فمن الشيطان ومن نفسي إن ه سميع قريِب مج ِيب

ِإَلى  .العلمين َهَذا  اْلم َتَواِضِع  َبْحِثي  ِبَتْقِسيِم  ق ْمت   َوِقْسَمْيِن:َوَلَقدَّ  َمٍة  آنفاً م َقدَّ ذكرناها  فقد  المقدمة  َعَلى   أما  َعَلَته   َوج   ، َراِسيُّ الدِ  اْلِقْسم   االول:  اْلِقْسَم 
ْسَن الشرنباللي، َوِفيه  ِستََّة َمَطاِلبِ َمْبَحَثْينِ  ْيَخ ح  : َحَيات ه  اْلَمْبَحَث االول: ِدَراَسٌة َعْن َحَياِة اْلم َؤلِ ِف الشَّ ل  ه  .اْلَمْطَلب  اأْلَوَّ ي وخ    اْلَمْطَلب  .اْلَمْطَلب  الثَّاِني: ش 

: َتاَلَِميَذه   َلَماِء َعَلْيهِ .الثَّاِلث  : م َصنََّفات ه  .اْلَمْطَلب  الرَّابع : َثَناء  اْلع  : َوَفات ه  .اْلَمْطَلب  اْلَخامس  ادس  َساَلِة َوِفيه     اْلَمْبَحث  الثاني:.اْلَمْطَلب  السَّ ِدَراَسٌة َعِن الرِ 
ا ِإَلى اْلم َؤلِ فِ   َثاَلَثَة َمَطاِلبِ  َساَلِة وِنسبته  : ع ْنَوان  الرِ  ل  : َمْنَهِجيٌّ ِفي  .اْلَمْطَلب  الث اني: َوَصفُّ ن َسِخ اْلَمْخط وِط اْلم ْعَتِمَدةِ .اْلَمْطَلب  اأْلَوَّ اْلَمْطَلب  الثَّاِلث 

  .التَّْحِقيقِ 
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 ْلِقْسُم الثاني: النَّصُّ اْلُمَحقُِّقا
 اْلَمْبَحَث االول

 َحَياُتُه َوِفيُه َخْمَسَة ُفُروٍع: لقُبُه ونسُبُه،ُ  ِكًنَيُتُه، ِوالدُتُه، ُرحالُتُه: اْلَمْطَلُب اْلَأوَُّل 
لُّها على ِاسِمِه ولم نجدًا اختالفًا فيه،  الفرع األول ِات فقْت المصاِدر  ك  إذ هو: َحَسن  ابن عمَّاِر بِن عليٍ  الشرنبالليُّ الوفائيُّ الِمصريُّ : اسم ه : 

 .(1) الحنفيُّ 
دة، ثم  الم ألف  وبعدهاالفرع الثاني:   كون الن وِن وضم  الباء المَوح  ْيِن الم ثل ثِة مع الراء، وس  ر ْنب اللي ِبضمِ  الش  ِنسبة"لشبرى  الم  لقب ه  ونسب ه : الشُّ
                                                 (.٢)،واألصل" شبرا بلولى"نسبة لبلدة تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصرنِ سبة على غْير قياسِ بلولة"،وهِذِه ال

ْيخ  "رحمه  ّللا  "  ِبأبي اإلخالص، ووجدت له ولدا يسمى عليًّا، وقد اشتغل بالعلم أيضا، جاء في خالصة األثالفرع الثالث:   ر ِكًنَيت ه : ي كنى الش 
وف بالخالدي اْلَفِقيه األديب اْلَحَنِفي  في ترجمة الشيخ   َفِدي اْلَمْعر  ف الصَّ ْيخ َأْحمد بن م َحمَّد بن ي وس  َوَأَجاَز َله  َأْيضا َعلي   : )، إذ قال الجبرتيالشَّ

ين النحريري الحنفيان َجِميع َما يجوز َلهما ر ْنب اَلِلي  َوم َحم د بن محيي الد   .(3) ( بن حسن الشُّ
ه  إلى    ،م( 1585  -هـ994: ِوالدت ه : ولد  الشرنباللي في قرية  "شبرا بلولى" من محافظة  المنوفية في مصر  في عام ) الفرع الرابع وجاء ِبِه واِلد 

 .(4) القاهرة، وعمره ست  سنواٍت فنشأ بها، فِحفظ القرآن الكريم واشتغل ِبالعلِم والًطلِب حت ى نبغ على أِقراِنهِ 
الخامس المسِجد االقصى في سنِة )الفرع  الى  أبي االسعاد يوسف بن وفا  16٢5  -هـ1305: ر حالت ه : رحل  ، وكان (5)م( ِبصحبة االستاذ 

 .(6) خصيصا ِبِه في حياِتهِ 
 اْلَمْطَلُب الثَّاِني: ُشُيوُخُه:

ْيخ  ِفي َكَنِف َواِلِده، َفاْلَفْضل  ِفي َتَعلُِّمه َيع ود  َبْعَد فضِل هللِا َتَعاَلى ِلَواِلِده الَِّذي أفرغَ       ه  ِلَطلب اْلِعْلِم، َوَجاَء ِبِه ِإَلى مصر َوسنه  يْقِرب  َتَربَّى الشَّ
ْشِتغاِل ِباْلَعْلمِ  وهذه َتَراِجم      َعَلى َأَيِدي اْلعلماَء، َفنشَأ ِفي اْلَقاِهَرِة، َوَدَرَس ِفي األزهر، َوَتَعيَن ِباْلَقاِهَرِة،  ِمْن ِست ِسنيَن، َفِحْفَظ القرآن، َوَأَخَذ ِفي ااْلِ

ي وِخِه حسب وَفاِتهم  :لَبْعِض ش 

ِلَي ْبن م َحمَِّد ْبن َعِليُّ ْبن َخِليِل ْبن م َحمَِّد ْبن م    :هـ(1004ِاْبن  َغاِنِم اْلَمْقِدِسيِ  )ت  -1 بن عبِد العزيِز بن سعيِد بن سعِد بن    َحمَِّد ْبن إبراهيمع 
ب ادِي المقِدسي ِ  عدِي الع  ين الحنفي اْلَعالم    ِعبادِة المعروِف ِبأبي غانم سيِ د الخزرِج الخزرجي الس  االصل القاهري المولد والسكن الملقب نور الد 

ة الرحلة اْلقْدَوة َرأس اْلَحَنِفيَّة فى ْهر على االطالق  اْلَكِبير اْلحجَّ  .(7)عصره وامام َأِئمَّة الدَّ

٢-( النَّحريريُّ  محمد  بن  هللِا  عبد  ْيخ   أَوحد  10٢6الش  الحنفِي  النحراوي  يِن  الد  ناِصِر  بن  القاِدِر  يِ ن عبد  الد  يي  م ح  بن  محمد  بن  هللِا  عبد  هـ(: 
لت ِبحبِره م عيون  الفتَوى في عصِرِه   .( 8) الفقهاِء وأجل أصحاب الت خاريِج في مذه ِب النُّعماِن ال ذين تكح 

يِن الحنفِي  شْيِخ اإلسالِم  وأجل علماء الحنفي ِة الكباِر في المذهب  :( هـ1041لم ِحب ِي )تمحمد ا   -3 محمد الم ِحب ِي الم ِصر ِي الملقب شمس الد 
هِر في اللُّغِة والعربية والحديِث،أخَذ الِفقه عن شْيِخ اإلسالِم والحنفَية علي بن غانم المقِدسي    .(9) والِخالِف،وأْوحد أِفراد الد 

 .اْلَمْطَلُب الثَّاِلُث: َتاَلِميُذُه

الشرنباللي ْيِخ  الشَّ َعْلم   َوَبلَغ  ِبَعْلِمه،  َوِاْنَتَفع وا  َكِثير   َعْنه خلٌق  األزهر، وأخذ  ِباْلَجاِمِع  الشرنباللي  ِصيت ه ،   َدرََّس  َوَذاَع  َنج مه ،  َحسَنا، َوعال  َمْبَلَغا 
ْم ِبَحْسِب تأريخ َوَفياتهمْ  َفَتَهافَت َعَليه  َطَلَبة  اْلِعْلِم   ب وا بأدبه، َوَسَأذكر  َبْعَضه   :ِلَيْنَهل وا ِمْن م ِعيِن َعْلِمه ، َوَيَتَأدَّ

ْيخ  إسماعيل النابلسيُّ )  -1 ار    :هـ(106٢الش  مشقي  الموِلد والد  إسماعيل بن عبِد الغنيِ  بن إسماعيل بن أحمد ابن إبراهيم النابلسي األصل الدِ 
بِ   الَعال مة وأ عِرفهم  الِفقِه  في  وقِته   أِهل   أفضل  الحاِفظِة، وهَو  قوي   قيقِة  الد  المعاني  على  غواصا  متبحرًا  كان عالما   ، الحنفيِ  فقد  الفقيه  ِقِه،  ط ر 

 .(10)صنف كتبا كثيرًة، 
يِن الم عريُّ )ت  –٢ يِن هذا    :هـ(1070فخر  الد  يِن يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن عبِد العظيِم بن أحمد المق ْدسِي الحنفِي، وكان فخر  الد  فخر  الد 

ة إلى القاِهرِة،  وع َعن َأبى االخالص حسن الشرنباللىعالما، فقَيها نبيال له  ِرحالت عد  ة، َوأخذ علم االصول َواْلف ر   .(11) َوأَقام بالجامع االزهر م دَّ
فديُّ )ت  -3 فدِي الحنفِي م فتي الحنفيِة ِبَصَفد كان فقَيها فاضال حسن التحرير، َرَحل في مبدأ أمِرِه   :هـ(1078صاِلح  الص  صاِلح  بن علي الص 

ْيِخ العاِرِف ِباهلِل تعالى محمد العلمِي، ثم  َرحل إلى القاِهرِة، وتفَقه ِبها على الحسِن الشر   .(1٢)نبالليإلى الق د ِس وأخذ ِبها عن الش 
 املطلُب الّرابُع: ثناُء الُعلماِء عليه

أثنى على الشرنباللي جمع غفير من العلماء لم يصلنا من ذلك إال القليل بسبب فقد الكثير من كتب التراجم التي تؤرخ للقرن الحادي        
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َعلَما   َوَأْصَبَح  اْلَمْجَد  الشرنباللي  َناَل  َلَقْد  فيه،  عاش  الذي  المذهب عشر  ِفي  اإلفتاء  َر  َوَتَصدَّ َتَصاِنيِفه،  َوَتَنوُّع  علمه  ِلكْثَرٍة  ِباْلَبَناِن  ِإَليه  ي َشار 
َوِاْنَتَفع وا ِبِه، َوِاْشَتَغَل َعَليه خلَق َكِثيِر    اْلحنِفِي ِفي َعْصِره، َوك ثر ذكر اْسِمه ِلعلِو َمَكاَنِتِه َبْيَن َأِقَراِنه َوعلماِء مَذهِبه، َكاَن مدققًا ومحققًا ومصنفًا،

اْلَفْتَوى  ِفي  َعَليه  الم عَّول  الشرنباللي(13)َوَأْصَبَح  َوَتْحِريَراِت  ِبَتْحِقيَقاِت  اْلحنفَية  متأخرو  َوَعَنى   ،، ،” اْلم ْخَتار  ر   الدُّ  “ َصاِحَب  الحصكفيُّ  ِسيََّما 
وا َنَقاَلً ِفيه َعْن  َوَشاِرحه  ِاْبن َعاِبِديَن َصاِحِب “ َرد اْلم ْحَتاِر”  اْلَمْشه وَر ِبحاِشَيِة ِاْبِن َعاِبِديَن، َفَقبَل َأْن ي ْوِرد وا م سألة َأْو َمْطَلَبا ِمْن َغْيِر َأْن َيْذك ر 

رنبالليَِّة”، َوَيْعن وَن ِبَها: الرَّ الشرنباللي،   وا ي ْطِلق وَن َلْفَظ: “الشُّ َساِئل  الَِّتي َأَلفََّها، َوَهَذا ِفي َمَواِضِع اَل  َحتَّى غلَب ِاْسم ه  َعَلى َمْجم وَعٍة م َؤلََّفاِته َفَصار 
وِصه َوَقَواِعِدِه،  َتْحَصى، َيق ول  اْلم ِحبِ ِي الدمشقي: )َكاَن ِمْن أَِعَياِن اْلفقهاِء  َوف ْم ِبن ص  ف ه  ضالِء َعْصِرِه، َوه َو َأَحَسن  المتأخرين َمَلَكَة ِفي اْلِفْقِه، َوأَعرِ 

عوا ِبِه (  َوتقدم ِعْند َأْرَباب الدولة واشتغل َعَلْيِه خلق كثير وانتفوأنداهم َقلمًا ِفي التحرير والتصنيف، َوَكاَن اْلمْعول َعَليه ِفي اْلَفَتاَوى ِفي َعْصِر..  
َولو َلْم ي َقْل ِفي إمامنا الشرنباللي إال  َهَذا لَكفاه  َقدَرا ِفي اْلِعلِم  َوق ْدَوَة ِفي  ،  (15)}َصاِحب  التحريرات اْلَفاِئقة، َواْلك ت ب  النَِّفيَسةِ {:َوَيق ول  اللكنوي ،  (14)

ْجِتَهاِد   ْم ِمْن النَِّبيِ ينَ "اْلَعَمِل َوااْلِ دِ   رحَمه  ّللاَّ  " َرْحَمة َواِسَعًة، َوَأْسَكَنه  َفِسيَح جنَّاِتِه َمَع الَِّذيَن َأِنَعَم هللِا َعَليه  اِلِحيَن َوَحَسَن  َوالصَّ هداِء َوالصَّ يِقيَن َوالش 
 .أ وَلِئَك َرفيَقا

 املطلب اخلامس: ُمصّنفاُتُه:

 .(16) َون ْجِمل  م َصنََّفاِتِه اْلِعْلِميَِّة التي تم تحقيقها تيسيرا التمام مالم يحقق بعد فيما يأتي: 
 .(17)غنية ذوي األحكام وبغية درر الحكام شرح غرر األحكام )مطبوع( -1
ب اداتِ  -٢ عادِة في علمي الت ْوحيد والع   (18) )محقق مطبوع(  مراقي الس 
 .(19))مطبوع(  داد الفت اح في شرِح  نوِر اإليضاِح  ونجاة األرواحمراقي الفالِح بإم -3
 .(٢0) )مطبوع(  نَور  اإليضاح ونجاة األرواح  – 4
الشرنباللي، وِفهِرسها      -5 الحنفي ِة  وتعرُّف ِبرساِئِل  ادِة  الس  الحسينية في م ذه ِب  الر حماني ِة  الق د سي ة والن فحاِت  ترتيِب  الم ؤل ف على  التحقيقات 

الِة وهكذا وتشتِمل  على ِست ْيِن ِرسالةِ  ت اِب الط هِارِة ثم   ِكتاب  الص  وساذكر هنا المحقق منها حسب علمي مفهرستا على   ك ت ِب الِفقِه حْيث  بدأ ِبك 
 .(٢1)االبوب ولتسلسل سهولة لمعرفتها  

 .(٢٢) إسعاد آل عثمان ببناء بيت هللا المحرم-1
 .(٢3) األلباب بشريف الخطابإكرام أولي -٢
 .(٢4)العقد الفريد لبيان الراجح من الخالف في جواز التقليد-3
 .(٢5) النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صالة الجنازة بأم الكتاب-3
 .(٢6) إتحاف األريب بجواز استنابة الخطيب-4
 .(٢7) بالفارسيةالنفحة القدسية في احكام قراءةالقران وكتابته -5
 .(٢8)بلوغ اآلرب لذوي القرب-6
 .(٢9) تجدد المَسًرات بالَقْسم بين الزوجات-7
 .(30)إرشاد اآلعالم لرتبة الجدة وذوي األرحام في تزويج األيتام-8
 .(31)الًدرة اليتيمة في الغنيمة-9

 .(3٢)قهر الملة الكفرية باألدلة المحمدية دير المحلة الجوانية-10
 .(33)األثر المحمود لقهر ذوي العهود الجحود-11
 (34)سعادة الماجد بعمارة المساجد-1٢
 . (35) تحقيق األعالم الواقفين على مفاد عبارات الواقفين-13
 ( 36)حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين-14
 (37)بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة-15
 (38)النعمة المجددة بكفيل الوالدة16
 (39) االستفادة من كتاب الشهادة-17
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 (40) الدر الثمين في اليمين.- 18
 .(41) مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى-19
 . (42) سعادة اهل االسالم بالمصافحة عقب الصالة والسالم-٢0
 (. 43)المستعيرنظر الحاذق النحرير في فكاك الرهن والرجوع على -٢1
 .(44)إتحاف ذوي اإلتقان بحكم الرهان-٢٢
 .(45) اإلقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الرد ولم يذكر الضياع-٢3

 املطلب السادُس: وفاُتُه:
م( عن نِحو خمس وسبعْيَن سنة،  1659-هـ1069)ت  سنةَ   رمضانَ   شهرِ   ِمن  َعَشرَ   الحاديَ   في  العصر  صالةِ   بعد  الجمعةِ   يْوم  ؒ  كانت وفات ه   

الم جاِورْينِ  ِبت ربة  ِفَن  د ِ (46)   ود  َوالصِ  النَِّبيِ يَن  ِمَن  َعَلْيِهْم  ّللاَّ   َأْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  ِجن اتِه  فسح  وأسكنه   واِسعٍة،  رحمًة  تعالى  ّللا    َهَداِء  رحمه   َوالشُّ يِقيَن 
َن أ ولَ  اِلِحيَن َوَحس   ِئَك َرِفيًقا آمين آمينَوالصَّ

 اْلَمْبَحُث الثَّاِني
 املطلُب األول:ُعنواُن الرسالة وِنسبتُها إىل امُلؤلِِّف.

ع نوان الرسالة)الن فحة الق د سي ة في    الخالف في نسبة هذا الرسالة للعالمة أبي االخالص حسن الشرنباللي الحنفي, ويدلُّ على ذلك أمور منها:
الق د سي ة في أحكام قر اءةً أحكام قراءة   الن فحة  مِتها بقوِلِه:)وسم ي ته   ِاسم  الرسالة في م قدِ  الفاِرسي ِة(:وقد ورد  الِقران وِكتابتِه في    الق رآن وِكتابته  في 

ذكرت في   .(47) رآن وِكتابتِه في الفاِرسي ِة(  ذكر صاحب  كشِف الظُّنوِن أنَّ للشرنباللي ِرسالًة باِسِم:)الن فحة الق د سي ة في أحكام قراءَة الق    الفاِرسي ِة(.
وذكره أيضًا الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن المعلمي في معجم مؤلفي مخطوطات الحرم    .(48)إيضاح المكنون في الذ ْيِل على كشِف الظُّنونِ 

 (. 49)المكي الشريف
 املطلُب الّثاني: وصُف ُنسِخ املخطوِط امُلعتِمدِة

    ن فحِة الق د سي ِة في أحكام قراءَة الق رآن وِكتابتِه في الفاِرسي ِة على ن سختْيِن هي:ِاعتمدت تحقيِق ال
 في نها منسوخةالنُّسخة  ال تي رم زت لها ِبالر مِز)أ(, وهي ال تي جعلتها النُّسخَة األم, وهي ن سخة جيدة وسليمٌة وكاِملٌة ناِسخها:) مجهول(, لكأَوال:
سبب   حياة وهو  لهاالمؤلف  النسخة ،اخياري  َرْقَم  ْقم )  الرَّ َوَتَحمََّل  َأْيًضا،  النَُّسِخ  ِبَخطِ   َوِهي  اأْلَْزَهِريَِّة،  اْلَمْكَتَبِة  َداِر  ن ْسَخة   ()  3٢4477َوِهي 

ْقَم)  1913 َوالرَّ َن(،  تَ   ٢675٢/َحصَّ َمْجم وَعٍة  ِضْمَن  َوِهي  َصْحَفٍة،  َعْشَرَة  َثالَث  َوِهي  ْنِفي،  ح  ِفْقَه  ْحَفِة)  /عمس(  ِبالصَّ (،َوَتْنَتِهي 151ْبَدأ  
ْحَفِة)   )  165ِبالصَّ َحَواِليَّ اْلَواِحَدِة  ْحَفِة  الصَّ ِفي  ي َعرِ ْف ٢3(  َوَلْم  َكِلَمات،  َر  َبْعِضَها ع ش  َوِفي  َكِلَماٍت،  ت ْسِع  َحَواَلى  اْلَواِحِد  ْطِر  السَّ َوِفي  َسْطًرا،   )

َها.وتاريخ النسخ  . َناِسخ 
ِكتاب ثانيا:النُّسخ ِضمن  ِمن  عود  س  الملِك  جاِمعِة  ِمن  المخطوِط  ِمن  رة   الم صوِ  النُّسخة   هِذِه  على  لت  حص  ب(  ِبالر مِز)  ِلهل   رم زت  ال تي    ة  

ن سخة م فهِرسةٍ  ِعشرة وهي  الث انَية  الرِ سالة  الق دسي ة  ن سِخها: جماد ي،التحقيقات  ِسنة   ناِسخ ها:) م حم د صاِلِح ين م حم د عباِس(,وتاريخ  اآلخر) 
رقمها:)  1316 عشرة 944ه(,  إحدى  الواِحد  طر  الس  كِلماٍت  ل   وم عد  سطرا,  وعشرون  خمسة  الواِحدِة  الصفحِة  أسطر  حنفي,وعدد   ِفقه   )

 .كلمة,وعدد  األوراق سبع ورقات
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 صور المخطوطات
 

 الصورة االخيرة من النسخة )أ(                                           أ(  الصورة االولى من النسخة ) 

 
 

 الصورة االخرية من النسخة )ب(                                    الصورة االوىل من النسخة )ب(         

 املطلُب الرابع: منهجي يف التحقيق
    :لقد ق مت  ِبالخطواِت اآلتية

المؤلف   حياة في منسوخة ألنها التحقيق األم في النسخة وِاخترت  النُّسخَة األقدم واتخذتها  ،بعد أْن حصلت على ن سختْيِن ِمن المخطوطِ      
،وجعلت النُّسخَة الث انَية ِمن المخطوِط )أ( بالحرف  لها أقدم  النسخ وج علتها النُّسخَة االصل، ورمزت هـ( وهي   1066 ( سنة نسخها وتاريخ

ن ن سخة األصل ) أ(, وقابلت النُّسخة ) أ( على النُّسخِة ) ب(, وقد ذكرت في الهاِمِش الف روِق  ورزمرت لها )ب( مرِجعا إل كمال ما نقص مِ 
النُّسخِة ) ب الِخالِف مع  قْوسين    )ومواِضع  بْين  أ( وضعته    ( ن سخة  ِمن  اِقط   أ( و )ب( والس   ( النُّسختْيِن  ِبم قابلِة  في  [.…]ق مت   ، وأ شير  

اِقط  ِمن) ب(, وأشرت إليه في الهاِمِش وأضعه  بْين قْوسين)..(  الهاِمِش إلى أنَّ الز يادةَ  ل ساِقطٌة ِمن ) ب(.  ،ِمن)ب(، وإذا كان الس  ِعند    وأقو 
وابِ  الل فِظ األصح أْو األقرب األوجه إلى الص  أْو الجمل، أقْوم ِبِاختياِر  الكِلماِت  أْو األنسب ِبسياِق    ،حصول ِاخِتالف بْين المخطوطتْيِن في 

وثقت ما ورد ِمن اآليات   .الكالِم, وأثبته  في المتِن بْين قْوسين هالليين )( وأ شير إليه في الهاِمِش أنَّ في) أ (كذا واألصح وما أثبته  ِمن )ب(
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ورِة ورقم اآلية في المتن وثقت األقوال والمساِئَل    .يجها والح كم عليهاوثقت ما ورد ِمن األحاديث ال تي أ شير  إليها في الهاِمِش وتخر   ِبذكِر الس 
ت ِب أصحابها ِبالرُّجوِع إليها سواء ِمنها المطبوعة أْم المخطوطة ما أمِكِنني ذِلك ونادرًا ما تركت ِمن أقواِل    ،الِفقهي ة ال تي نقلها الم صن ف ِمن ك 

م. ت به  ت بًا أْم   ،مت  ِبتعريِف الك ت ِب ال تي ذكرها الم صنِ ف في كتاِبهِ ق   غْير مَوثقٍة الستحالة الَوصول إلى مخطوطاٍت أصحابها أْو ك  سواء كانت ك 
ق مت  ِبشرِح وتعريف الكِلماِت الغريبة عن الفهم ِمن الن احَيِة الل غوي ِة وااِلصِطالحي ِة    .مطبوعة ام مخطوطة واإلشارة إلى أِصحاِبها في الهاِمشِ 

الفِ  اللُّغِة وكتب  ت ِب  ِبك  التعريفات واالصطالحات  ،قهِ مستعينا  ِ ِمن أسماِء اإلعالمكتبت الن صُّ بأسلوب ،وك ت ب  ق مت  ِبترجمِة ما ورد في الن ص 
الفاِصلِة والَوقفةِ  الترقيم ِمن  ِبما ي الِئم    ،واألقواس،وعالماِت التنصيص  ،ِعلمي  حديِث م راعيًا عالماٍت  الكِلماِت  واالستفهام ِبتغييِر رسِم بعض 

 اإلمالئية الحديثة.دون ذكر ذلك في الهامش لكثرتها  القواِعد 
 .وضعت فهاِرس ِللكتِب ال تي اعتمدتها في التحقيق مع التعريف ِبها -د 

 الّنصُّ امُلحقَُّق الِقسُم الّثاني
 (50)بسم هللا الرحمن الرحيم

ِبِلَساٍن   الِكَتاَب  َعْبِدِه  َأْنزَل َعَلى  الَِّذي  الم ْرَسِلينَ الَحْمد  هلِل  َسيِ ِد  الم  َعَلى  َوالسَّ الة   َوالصَّ اللََّسِنيَن،  الف َصَحاِء  الخ طَّاِب  ِلَذِوي    َعَرِبيٍ  م ِبْيٍن  م ْعِجٍز 
َحابةِ  ْوِص ِبالتَّْكِلْيِم َمَع َنَظِرِه ِلَربِ  الَعاَلِمْيَن، َوَعَلى َساِئِر اأَلْنِبَياِء الم ْرَسِلْيَن، ِوالصَّ لِ  َوْقٍت َوَحْيٍن.َوا  الَمْخص  ْبَحاَنه  ِفي ك   لتَّاِبِعْيَن ِبَدَواِم ِإْنَعاِم هللِا س 

: َفَيق ْول  الَعْبد   َواأليَّاِم َأب و اإِلْخاَلِص   َواِم اللََّياِلي الم ْلَتِجئ  ِإَلى ِعزَِّة م واَله  الرَّاِجي َفْيَض ِإْحَساِنِه ِفي آِخرِتِه َوأ ْواَله ، َواإِلَعانَة َعَلى ِعَباَدِتِه ِبدَ   (51) َوَبْعد 
ِب اإلِ  ٍة َنبََّه َعَلْيَها َمَشاْيخ  ط الَّ : َقْد َرَأْيت  َتْسِطْيَر َمْسَأَلٍة م ِهمَّ ر ْنب اَلليُّ َياَدِة ِإَجاَبًة ِلْلَراِغِبْيَن َوَتْحِصْياًل ِلم َراِد َحَسن  الَوَفائيُّ الشُّ َفاَدِة َذِوي الِعَناَيِة َوالسِ 

اِبِقْيَن ِبم ْقَتَضى الَعاَدِة، ِوإْن َلْم َأك ْن ِممَّْن ي َؤهَّل  أِلْن ي ِفْيَد َفِرْيَدًة َنِفْيَسةً اأَلِئمَ  ِرْيَفِة َشاِرِح    ِة اأَلْعاَلِم السَّ نَِّة النََّبويَِّة الشَّ م ْسَتَزادًة ِلَتْحِقْيِق م َراِد َشْيِخ السُّ
ِشَهاِب   َمِة  الَعالَّ الب َخاريِ   ني ِ َصِحْيِح  الَقْسط الَّ ْيِن  ِفي    (52)الدِ  ِكَتاِبِه اإلِشاَراِت  ِفي  َقاَل  َحْيث   التََّهاني  ِبَداِر  َفْضِلِه اآلَماَل  ِمْن  َوَبلَّغه   "َرِحَمه  هللا ", 

ل ْومِ  ه :  َما  (53)]الِقَراَءاتِ [ع  َغْيِر    : َفاِئَدةٌ   نصُّ ِبقَلٍم  الق َران  ِكَتاَبة   ْوز   َيج  ْركشيُّ  َهْل  ؟َقاَل الزَّ َوَيْحَتِمل   -َرِحَمه  هللا  -الَعَربيِ  َلَماِء،  ِلْلع  َكاَلًما  ِفْيِه  َأَر  :َلْم 
َوالَعَرب  ال   (54)ْم: "الَقَلم  َأَحد  اللََّساِنْيِن"ِلَساِن الَعَرِب، َوِلَقْوِلهِ   الَجَواَز، أِلنَّه  َقْد ي ْحِسن ه  َمْن َيْقَرؤ ه  ِبالَعَرِبيَِّة، َواأَلْقَرب  الَمْنع ، كما َتْحر م  ِقَراَءت ه  ِبَغْيرِ 

"اْنَتَهى الَعَرِبيِ  لساناَغْيَر  الَمذَ (55) َتْعِرف   َذِوي  َعْن  ْكَم  الح  النَّاِقِلْيَن  الم ْعَتَمِدْيَن  الَمَشاْيِخ  َأِئَمِتَنا  ت ِب  ك  ِمْن  َذِلَك  َجَواَب  َجَمْعت   اأَلْرَبَعِة .َوَقْد  اِهِب 
الِكَتابَ الم تََّبعَ  ا َعَلى  الَحَنِفيَِّة ِمْن َكاَلِمِهْم  َنصًّ اَدِة  َأِئَمِتَنا السَّ ْكِم ِعْنَد  ِبَتْحِرْيِر الح  َوَأْبَتَدْأت   َأْو  ِة،  اَلِة،  ِة الصَّ ْكِم ِصحَّ ِبالَفاِرَسيَِّة، َوح  ِة,َوَعَلى الِقَراِءِة 

َوالتَّ  ِبالَفاِرَسيَِّة،  ِبالِقَراَءِة  ِتَها  ِصحَّ ِبالَفاِرَسيَّ َعَدِم  ْوء   الَمْقر  َكاَن  ِإَذا  َما  َبْيَن  ْكِم  الح  َتْفِصْيِل  َوَعَلى  الَعَرِبيَِّة،  َعْن  َعاِجٌز  َأْو  َقاِدٌر  َوَتْنِزْيًها اِلي  ِذْكًرا  ِة 
ًة َوَأْحَكاًما َوَمَثاًل َنِفْيًسا، َوَعَلى َبَيانِ  الَعاِبِد أِلََداِء َما َكلََّفه  ِبْه    ْن َقْوَلي اإِلَماِم األْعَظِم  ِلَيْطَمِئَن ِبِه َقْلب  الَعاِلمِ الرَّاِجِح مِ   (56)َوَتْقِدْيًسا َوَتْسِبْيًحا َوَقصَّ

ن ٍب، َوَعَلى َباِقي اأَلْحَكاِم الم َتَعل ِ  ِه َوِقَراَءَتِه ِلَغْيِر َطاِهٍر َوج  ْرَمِة َمسِ  اَلِة َوَخاِرِجَها َقِة ِبَها،  َمْواَله  َوَأْلَزَم  َوَعَلى ح  اذِ  ِفي الصَّ ْكِم اْلِقَراَءِة ِبالشَّ َوَعَلى ح 
ِفي َوالَوْقِف  ِبَغْيِرِه،  َحْرِف  بإْبَداِل  ْكِم  الح  َبَياِن  َوَحِقيَقِتِه،َوَعَلى  اذِ   الشَّ َتْفِسيِر  َوتَ   (57)َوَبَياِن  التَّْشِدْيِد،  َوَتْرِك  الَكِلَمِة،  َوَتْقِطْيِع  َمِحلِ ِه،  ،  َغْيِر  الَمدِ  ْرِك 

ْكِم اللَّْحِن, َواإِلْدَغاِم ِفي َغْيِر َمْوِضِعِه، َأْو َتْرِك اإِلْدَغاِم,َواإِلْتَياِن ِباإِلَماَلِة ِفي َغْيرِ  َمِحلِ َها، َوِإْظَهاِر الَمْحذ ْوِف، َوَحْذِف الم ْظَهِر َوالنُّْطِق    َوَعَلى ح 
ِسيََّة ِفي َأحْ ،ْو َغْيِرهِ ِبَبْعِض الِكِلَمِة اِلْنِقَطاِع النََّفِس، أَ  َكاِم ِقَراَءِة الق َران  َوإْذ َقْد َمنَّ هللا  َتَعاَلى ِبَبَياِنَها َوَجْمِعَها إِلْخاَلِص النِ يَِّة َسمَّْيت ها) النَّْفَحَة الق د 

ا ِمْن َكَرِم (58)  َشِرْيَعِة َسيِ ِد اأَلَناِم، َوَرَجاَء الَقب ْوِل َوالنََّجاِة َيْوَم القيامَوِكَتاَبِتِه ِبالَفاِرِسيَِّة، َوَما َيَتَعلَّق  ِبَها ِمْن َباِقي اأَلْحَكاِم (؛ِخْدَمًة لِ  َوَشَرْعت  م ْسَتِمدًّ
ْبَحاَنه  ]وتعالى[  قائاًل:(59) هللِا س 

 (60) ]الكالُم على كتابِة الُقرآَن بالفارسيِة[
ت ِب َأِئَمِتَنا الَحَنِفيَِّة الم ْعِتِمَدِة ِمْنَها:َما َقاَله  م َؤلِ ،ِبالَفاِرِسيَّةِ مَّا ِكَتاَبة  الق َران      َ  ف  الَهَداَيِة اإِلَمام  اأَلَجلُّ َشْيخ  َفَقْد َنصَّ َعَلْيَها ِفي َغْيِر َما ِكَتاٍب ِمْن ك 

ة  هللِا َتَعاَلى َعَلى اأَلَناِم ب ْرَهان   ْيِن َأب و الَحَسِن َعَليُّ بن  َأِبي بكرٍ ال   َمَشاْيِخ اإِلْساَلم ح جَّ َفي ِكَتاِبِه التَّْجِنْيِس    (61) -َرِحَمه  هللا    -الَمْرِغْيَناِنيُّ الَكِبْير    دِ 
ه: الق رآَن؛ألنَّا أ ِمْرَنا ِبِحْفِظ النَّظِم َوالَمْعَنى َفِإنَّه  َداَلَلٌة  وي منع  من كتابِة الق رآَن بالفارسيَّة باإلجماع؛ألنَّه  يؤدِ ي إلى اإلخالل بحفِظ  " َوالَمزْيِد َما نصُّ

الق ِرآنِ  ِبَأْمِر  التََّهاْوِن  ِإَلى  ي َؤِدي  ر بََّما  َوأِلنَّه   النُّب ْوِة؛  الم ْصَحفِ (62)َعَلى  ِكَتاَبِة  ِمْن  ي ْمَنع   َرايِة:"أنَّه   الدِ  ِمْعَراِج  ِفي  َما  أشدَّ    "اْنَتَهى.َوِمْنَها  بالفارسيَّة 
ه  ِزْنِدْيَقا د  ،َوِمْنَها َما َقال  ِفي  (64) يمنع" بالفارسية يكتب مصحفا أن أراد لو أنه"الكافي: في ,َوَسَنْذك ر  َتَماَمه , َوِمْنَها ما(63)   "الَمْنِع، َوأنَّه  َيك ْون  م َتَعمِ 

ْبنِ  الَكَماِل  للم َحقِ ِق  القديِر  َفْتِح  الِهَداَيِة  َماِم  َشْرِح  اله  هللا –  ِبَها (65)-رحمه  م ْصَحًفا  َيْكت َب  أْن  َأَراَد  ِبالَفاِرِسيَِّة,َأْو  الِقَراَءَة  اْعَتاَد  الَكاِفي:"ِإْن  :َوِفي 
 اْنَتَهى .(67)  "َوَتْرَجَمَته  َجازَ ، َفِإْن َكَتَب الق َران َوَتْفِسْيَر ك لِ  َحْرٍف (66)  َوِإْن َفَعَل ِفي آَيٍة َأْو آَيِتْيِن اَل ]َبْأَس[،ي ْمَنع  

 ]قراءته عن ومنعهما والحائض الُجُنب على مسه  ُحْرمة على الكالم[



   

         

 النَّْفَحُة الُقُدِسيَُّة ِفي َأْحَكاِم ِقَراَءِة الُقَران ِكَتاْب الصالةِّ            

  

  

ِبَقوِلِه:       َوالَمِزْيِد,  التَّْجِنْيِس  ِفي  َعَلْيَها  َنصَّ  َفَقْد  ِه،  َمسِ  ْرَمة   ح  َعَلى  " َوَأمَّا  ي ْحَرم   ِبالفاِرِسيَِّة  الق َران  َكَتَب  ه  َفَلْو  َمسُّ َوالَحاِئِض  ن ِب  الج 
َحِنْيَفَة   َأِبي  ِعْنَد  ،َأمَّا  ِحْيح  هللا–ِباإِلْجَماِع،َوه َوالصَّ ِعْنَده َما  -رحمه  ِلْلَمْعَنى،َوَكَذِلَك  الِعْبَرَة  ِبِه (68) َفَظاِهٌر؛أِلنَّ  َتَعًلَق  ِعْنَده َما،َحتَّى  ق َرآٌن  ،أِلنَّه 

اَلِة ِفي َحقِ  َمْن ال   ْوَن اْلِقَراَءِة    اْنَتَهى.(69)  "ي ْحِسن  الَعَربيَّةِ َجَواز الصَّ ِه ِلْلَجْنِب ِباإِلْجَماِع  َيْقَتِضي َمْنَعه  َعْن ِقَراءِتِه،أِلَْن اْلَمسَّ د  : َوَتْحِريم  َمسِ  ق ْلت 
ن ِب َعَلى َما َنصَّ َعَليه ِفي َشْرِح   اَلِة   (71)َحْيث  َقاَل ِفي االستدالِل ِلإِلَمامِ (70)البِن الـَمَلك  اْلَمْجَمعِ َفي ت أمَّل  ِفي َتْجِوْيِز ِقَراَءِتِه ِلْلج  ِة الصَّ َعَلى ِصحَّ

ْوَحِة َله   واَيِة الَمْرج  َوَضِمْير ه  َراِجٌع ِلْلق َرآِن،  ،196سورة الشعراء:َّ   ٱَّمئ  خئ جئحئُّٱ:قول ه  َتَعاَلى -َأْي:اإِلَمام   -ِبِه ِلْلَقاِدِر َعَلى اَلًعَرِبيَِّة َعَلى الرِ 
عَ  م ْشَتِمَلٌة  َواْلَفاِرِسيَّة    ، اْلَمَعنيُّ ه َو  الق رآَن  َأنَّ  َعَلى  َذِلَك  َفَدلَّ  النَّْظم ،  َهَذا  ِفيَها  َيِكن   ًة،َ ألنَّ  َوَلْم  اَلِة خاصَّ الصَّ َحقِ   ِفي  َجاِئَزًا  َفَيك ون   َمَعَناه ،  َلى 

ن ِب قراَءَته  ِباْلَفاِرِسيَِّة اْلم َناَجاَة َحاَلة  َدهْ   اْنَتَهى. (72)َشٍة, َوَأمَّا ِفي َغْيِرَها َفالنَّْظم  اَلِزٌم َحتَّى َجاَز ِلْلج 
 ]بالفارسية الذبيحة على والتسمية والقراءة الصالة افتتاح حكم على الكالم[

الِة َوالِقَراَءة    َفَقْد َقاَل ِفي الِهَداَيِة:َوأمَّا اْفِتَتاح  الصَّ َأْو َقَرَأ    (73) فِأْن[]  "َوالتَّْسِمَية  َعَلى الذَِّبْيَحِة ِبَها،  اَلَة ِبالَفاِرِسيَِّة  ِفْيَها َبالَفاِرِسيَِّة،َأْو  (74) اْفَتَتَح الصَّ
اْنَتَهى.َوَسَنْذك ر  َأنَّ اأَلَصحَّ  (76)   ":اَل ي ْجزئ ه  ِإاَل ِفي الذَِّبْيَحةِ (75) َوَقااَل -َرِحَمه  هللا   -ِعْنَد َأِبي َحِنْيَفَة  َذَبَح َوَسمَّى ِبالَفاِرِسيَِّة،َوَهْو ي ـْحِسن  الَعَرِبيََّة َأْجَزأَه   

الَمْحب وبيُّ  َقْوِلِهَما،َوَقاَل  ِإَلى  اإِلَماِم  ْوع   ِفْيمَ (77) ر ج  الَمرج وَحِة،  َوايِة  الرِ  َعَلى  َيْعِني  َكِلَمًة :َوالِخاَلف   اَلِة  الصَّ ِفي  َقَرَأ  َوَقْد  ِبَشيٍء،  ي تَّهم   اَل  ْن 
َد َذِلَك َيك ْون  :َمْن  (79) ،َحتَّى َقاَل الفضليُّ (78) َشدَّ الَمْنعِ ِبالَفاِرِسيَِّة،َأْوَأْكثَر ِمْنَها َما َلْو اْعَتاَد ِقَراَءَة الق َران، َأْو َكَتَب الم ْصَحَف ِبالَفاِرِسيَِّة ي ْمَنع  أَ  َتَعمَّ

ي ْقَتل   (80) ِزْنِدْيًقا ْنِدْيق   َوالز  ي َداَوى  َفالَمْجن ون   َراَيةِ (.81) ،َأْوَمْجن ْوًنا  الدِ  ِمْعَراِج  ِفي  الَخبَّاِزيَّة  (.8٢)َكَذا  الَجاَلليَِّة  الَحَواِشي  ِفي  َقاَل  ْيخ     (83) َوَكَذا  الشَّ َقاَل 
ِإنَّ َهَذا الِخاَلَف ِفْيَما ِإَذا َجَرى َذِلَك َعَلى َلَساِنِه ِمْن َغْيِر َقْصِدِه،َفَأمَّا ِإَذا َتَعمََّد َذِلَك  :(84)-رحمه هللا -اإِلَمام  َأب و َبكٍر م َحمَّد  ْبن  الَفْضِل الب َخاِريُّ 

ْنِدْيق  ي ْقَتل  َيك ْون  َزْنِدْيًقا، َأْوَمْجن ْوًنا َوالَمْجنْ  ث مَّ َقاَل ِفي الِهَداَيَة:َوِإْن َلْم ي ْحِسْن الَعَرِبيََّة َأْجَزأَه ،َأمَّا الَكاَلم  ِفي االَفِتَتاِح َفم َحمٌَّد َمَع (85).  ْون  ي َداَوى َوالزِ 
َلَها َمِزي ٌة ما ليَس لغيِره َف ِفي الفارسيَِّة؛أِلنَّ ل َغَة الَعَرِب  رايِة:ألنَّه  عليه الصالة    (86) ا  َأِبي َحِنْيَفَة ِفي الَعَربيَِّة، َوَمَع َأِبي ي ْوس  انتهى.قال في الدِ 

العربي(87) الجنة  أهل  عربي،ولسان  عربي،والقرآن  أنا  قاَل:"  ِفي  (88) والسالم  اأَلْلِسَنِة،َكَذا  َساِئِر  َعَلى  َوالتَّْفِضْيِل  األَثَرِة  َمْعِرِض  ِفي  ،َذَكَره  
فِ (89")الَفَواِئِدالظَِّهْيِريَّةِ  اِف:ِإنَّ  الَكشَّ ماَأَفادَ .ِوِفي  اْنَتَهى  ِلَساٌن.  ِبَأَداِئِه  َيْسَتِقلُّ  اَل  َما  الَمَعاِني  َلَطاِئِف  ِمْن  الق َران  ِفي  خ َصْوًصا  الَعَرِب  َكاَلم  ه   ي 

ْسَتاِنيُّ           .                                                                                                          (90) الق ه 
 ]كالم الناس يوم القيامة بالسريانية وفي الجنة بالعربية وبالفارسية أيضا[

:َوذَكَر الذََّهِبيُّ ِفي َتاِرْيِخهِ  ْفَيان  (91)ق ْلت  رَياِنيَِّة، َفإَذا َدَخل ْوا  (92: ):" َقاَل س  الَجنََّة َتَكلَّم وا بالعربيَِّة"، كذا في  َبَلْغَنا َأنَّ النَّاَس َيَتَكلَّم ْوَن َيْوَم الَقَياَمِة ِبالسِ 
الَمْقدِسي ِ  مِة  الَعالَّ َعِربي ٍ (.93)  -رحمه هللا -شرِح  ِلَمْنظ ْوٍم  اْسٌم  الق َران  َقْوِلِهَما:إنَّ  َفَوْجه   الَقَراَءِة  ِفي  الَكاَلم   "َوَأمَّا  الِهَداَيِة:  ِفي  َقاَل  ِبِه ثمَّ  َنَطَق  ،َكَما 

، ِإالَّ َأنَّ  ل ه  َتَعاَلى  ِبِخاَلف التَّْسِمْيِة؛أِلَنَّ الذِ كَر َيْحَصل  ِبك ل ِ   (94) ِعْنَد الَعْجِز ي ْكَتَفى ِبالَمْعَنى َكاإِلْيَماءِ   النَّصُّ ِنْيَفَة َقو   خئ  جئحئُُّّ  : ِلَساٍن، َوأِلَبي ح 
الشعراء:ٱَّمئ  اللَُّغة"196سورة  ِبَهِذِه  ِفْيها  َيك ْن  ِفي  (95) ,َوَلْم  َقْوِلِه  .َقاَل  ِفي  الَمْعَنى،َوِقْيَل"ِمْن"  َفَتَعيََّن  ِفْيَها  الَعَرِبيِ   َلْفظ   َيك ْن  َلْم  َأْي  َراَيِة:"  الدِ 

حيَح أنَّ "ِمْن"  ،٢0سورة المزمل: َِّّ ُّ َّ ٌٍُّّّٱ:َتَعاَلى ، ولكنَّ الصَّ ْوز  ه  َفَيج  ِوَي أنَّ أَهَل َفاِرٍس ِلْلتَّْبِعْيِض،َوالَمْعَنى َبْعض  ِلْلِبَياِن.َور 
ْم الَفاِتَحَة ِبالَفاِرِسيَِّة, َفَكتَب: ِبْسِم هللِا الرَّْحَمِن الرَِّحيِم) ِبَناٍم َيْزَدان  بخشايند بخ  -◙-َكَتب وا ِإَلى َسْلَماَن الَفاِرِسيَّ  شانيد (، َفَكان ْوا َيْقَرؤ ْوَن  َأْن َيْكت َب َله 

اَل  ْم, َوَبْعَد َماكتبَ َذِلَك ِفي الصَّ وِط"  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ث مَّ َبَعَثه  َوَلْم ي ْنِكْر َعَلْيِه النَِّبيُّ -ملسو هيلع هللا ىلص-َعَرَض َعَلى النَِّبي ِ ،ِة َحتَّى اَلَنْت َأْلِسَنت ه  ،َقاَله  ِفي  (96)َكَذا ِفي الَمْبس 
َرايةِ (97)النِ َهاَية ِإَلى  (98)َوالدِ  ْوَبٌة  َمْنس  ْمَعاني ِ .َوالَفاِرِسيَّة   السَّ َأْنَساِب  ِفي  َكَما  الرَّاِء  ِبَكْسِر  َوَهْمَداَن  (99) َفاِرٍس  َوالرِ ِي  َكَأْصَفَهاَن  الف ْرِس  ِباَلد   :"َوِهَي 

ْسَتانيُّ    (102) :إنَّ الَفاِرِسيََّة ل َغة  َجْورٍ (101) َلَكْن ِفي اأَلَزاِهْيرِ   (100)َوَنَهاَوْنَد َوَأَذْرِبْيَجاَن َوْغيِرِهَما" ث مَّ َقاَل  (.103) -رحمه هللا-ِمْن ِباَلد َفاِرٍس, َقاَله  الق ه 
الَعْجِز،ِإالَّ   ِعْنَد  ْوز   َيج  الِهَداَيِة:"َوِلَهَذا  الَعَرِبيَِّة"ِفي  َعَلى  الَقاِدَر  َيْعِني  ]الم َتَوارِثةَ    (104) "َأنَُّه  نََّة  السُّ ِلم َخاَلَفِتِه  م ِسْيًئا  يَ (105)[َيْصير   َوِهَي  ،"  ْعِني 

ِبالَعَرِبيَِّة"  ِلَساٍن َكاَن ِسَوى الَفاِرِسيَّةِ (106) الِقَراَءُة  ْوز  ِبَأيِ   َحِنْيَفَة َعَلى  (108) َقاَل اإِلْتَقاِنيُّ (.107)"  ,َوَيج  َأِبي  ِعْنَد  ِبالَفاِرِسيَِّة  الِقَراَءة   ْوز   :َيْعِني َكَما َتج 
َيْعِني   اأَلَوِل  ْوعَقْوِلِه  ِلَسانٍ   –َعَنه    (109)الَمْرج  َأيِ   ِمْن  َذِلَك  بالتُّْرِكيَِّة،َوالِهْنِديَِّة,َوَغْيِر  الِقَراَءة   ْوز   ِحْيح  ،َيج  الصَّ الِقَراَءَة .(110)ه َو  َيْخَتصُّ  اَل  َيْعِني 

ِحْيِح، َوَهَذا َواَيِة الَِّتي رَ   (111)  التْصِحْيح    ِبالَفاِرِسيَِّة َعَلى الصَّ ْوَن النَّْظِم ِلَما َتَلْوَنا ِمْن -رحمه هللا-َجَع َعْنَها اإِلَمام  َعَلى الرِ  الَِّتي ا ْعت ِبَر ِفْيَها الَمْعَنى د 
َواَيِة ِفي االْعِتَداِد,    (112) .96  :سورة الشعراءَّ   َّمئ خئ حئ جئ ُّٱُّ َقْوِلِه َتَعاَلى:  "َوالَمْعَنى الَيْخَتَلف  ِباْخَتالِف اللََّغاِت, َوالَخاَلف  َعَلى َهِذهِ الرِ 

َفَساَد   اَل  أًنه   ِخاَلَف  العربيِة"،"(113) َواَل  القدرةِ على  َوَعَلْيِه  (114) يعني مع  َقْوِلِهَما،  ِإَلى  الَمْسَألة  َأْصِل  ِفي  ْوع ه   الِهَداَية: وي ْرَوى ر ج  َفي  َقاَل  ،ث مَّ 
 .(116)  "َفاَل ُتِصحُّ اْلِقَراءُة ِبالَفاِرِسيَِّة ِلْلَقاِدِر َعَلى الَعَرِبيَِّة"(115)االْعِتَماد  



   

         

 النَّْفَحُة الُقُدِسيَُّة ِفي َأْحَكاِم ِقَراَءِة الُقَران ِكَتاْب الصالةِّ            

  

  

 ]  االذانُحْكُم اْلُخَطَبِة والتشهد ِباْلَفاِرِسيَِّة َوَكَذِلكَ [
ْخِتاَلِف َوِفي اأَلَذاِن ي ْعَتَبر  اْلم َتَعاَرف  ِاْنَتَهْت ِعَباَرة  اْلِهدَ  ِد َعَلى َهَذا ااْلِ َطَبِة َوالتََّشه  َماِم   .(117)اَيةِ َواْلخ  َها اْلم َحقَّق  اْلَكَمال  بن  اْله  رحَمه  -َوَقاَل: َشاِرح 

لِ  َما َأَفاَد التَّْعِظيَم َبْعَد َكْوِنهِ :ِبَفْتِح اْلَقِدْير  -ّللاَّ   َف ِفي اْلَفاِرِسيَِّة, َفاَل  َقْول ه  م َحمٌَّد َمَع َأِبي َحِنيَفَة ِفي اْلَعَرِبيَِّة َفَيج وز  ِعْنَده  ِبك   َعَرِبيًّا، َوَمَع َأِبي ي وس 
ِبَأنَّ  ذ ِكَر  َما  َله   اْلَفْرِق  َوْجه    , ااِلْفِتَتاح  ِبَها  ِبَغْيِرهَ   َيج وز   اْلَجَواز   ِبَها  اْلَجَواِز  ِمْن  َيْلَزم   َفاَل  ِلَغْيِرَها  َلْيَس  َما  اْلَمِزيَِّة  ِمْن  َلَها  اْلَعَرِبية  َوه وَ الل َغَة    ا 

(118)" ل  َيْحص  ِللتَّْعِظيِم  اْلم ِفيد   :الذِ ْكر   بزركستَيق ول  َعْنَها"  بخداى  َرَجَع  الَِّتي  َواَيِة  الرِ  َعَلى  "  (119) ""َيْعِني  َأْكَبر  ّللاَّ   ِبَقْوِلِه:"  ل   ي َحصَّ  (، 120) َكَما 
ْوع  ِبَغْيِر التَّْكِبْيرَ   (121)اْلَواِجب  َيْعِني ]الَّذي َيَجَب[ ر  وًبا ِبَلْفِظ:" ّللاَّ  َأْكَبر" َوِإْن َصحَّ الشُّ ِ, واَل  اْخِتَصاص  التَّْحِريَمِة ِبِه, َفَتك ون  و ج  ْبَحاَن ّللاَّ ، َنْحَو: س 

َره  اْلَكَمال( 122)  اِلْفِتَتاِح ك لِ  َصاَلٍة )َكَما(اْخِتَصاَص ِلْلَعْبِد ِبو ج وِب اْفِتَتاِحِه ِبالتَّْكِبيِر َعَلى َما ِقيل ِبِه َفِإنَّه  َيِجب    . ( 123) -رحمه هللا-َحرَّ
َأْو َقاَل:"بنام خداي بزرك" َيِصْير  َشاِرًعا ِفي  (126)   ]َأْو َقاَل: خداي بزرك[(  125) ]است[َلْو َكبََّر ِباْلَفاِرِسيَِّة َفَقاَل:"خداي بزرك(124) َوِفي اْلخ اَلَصِة  

اَلِة ِعْنَد َأِبي َحِنيَفَة, َوِعْنَده َما اَلَيِصير  َشاِرًعا]اإل[  .اْنَتَهى (1٢9) ي ْحِسن  اْلَعَرِبيَّةَ (128)إَذا َكاَن]ال[  (127)  الصَّ
َوَقْد ت ْحذَ  َلْفًظا،  الثُّب وِت وَقْد ت ْحَذف  َتاؤ ه  َراِبَطٌة ت ِفيد   ِباْلَفاِرِسيَِّة  َلْفَظ "است"  ِباْلك لِ يَّةِ َواْعَلْم َأنَّ  اْلَكِلَمِة, َوَمْعَنى: خداي  ،ف  ِهَي  ِبَكْسِر آِخِر  َوَيْكَتِفي 

خد َوَمْعَنى:بنام  الرَّاِء,  ِبِإْسَكاِن  َأْكَبْر"  "ّللاََّ  بزرك  خداي  َوَمْعَنى:  الرَّاِء,  ِبَضمِ    " َأْكَبر  "ّللاَّ   است  أو  بزرك  اأْلَْكَبر"ِ   ِ ّللاَّ "باسم  بزرك  اْلَكِبْيِر اي 
"-َأْي ِفي اْلِهَداَيةِ -َقْول ه :  -رحمه هللا -ث مَّ َقاَل اْلَكَمال  .(130) اْنَتَهى سورة َّ ٱَّخض حض جض مص خصُّٱ:َتَعاَلى   َيْعِني َقْوَله  (131) "َكَما َنَطَق ِبِه النَّصُّ

، َقْول ه :"َوَلْم َيك ْن ِفيَها ِبَهِذِه اللَُّغِة"،َفاْلَفْرض  ِقَراَءة  الق رآَن, َوه َو َعَرِبيٌّ َفاْلَفْرض   ٢8الزمر: َيَتَضمَّن  َمْنَع َأْخِذ اْلَعَرِبيَِّة ِفي َمْفه وِم الق رآَن,   (132) اْلَعَرِبيُّ
َتَعاَلى َقاَل  َلْو َكاَن  ،44سورة فصلت:   َّحج مث هت متُّٱَوِلَذا  َأْيًضا  َتْسِمَيت ه  ق ْرآًنا  َيْسَتْلِزم   َلْم َفِإنَّه   اْلم َنكََّر  أَْعَجِميًّا.َواْلَحقُّ َأنَّ ق ْرآًنا 

وءٍ  ْرِع َوِإْن أ ْطِلَق اْلَمْعَنى اْلم  .ي ْعَهْد ِفيِه َنْقٌل َعْن اْلَمْفه وِم اللَُّغِويِ  َفَيَتَناَول  ك لَّ َمْقر  ِم َفاْلَمْفه وم  ِمْنه  اْلَعَرِبيُّ ِفي ع ْرِف الشَّ َجرَّد  اْلَقاِئم  َأمَّا الق رآَن ِبالالَّ
ك وِت َواآْلَفِة َواْلَمْطل وب  ِلَقْوِلِه تعالى: وٌد ،٢0سورة المزمل:َِّّ   َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱِبالذَّاِت َأْيًضا اْلم َناِفي ِللسُّ الثَّاِني,َفِإْن ِقيَل النَّْظم  َمْقص 

ود  ِمْن الق رآَن ِفيَها   اَلِة اْلَمْقص  ِ ِبالْ ِلإْلِْعَجاِزَوَحاَلة  الصَّ ْعَجاز  َفاَل َيك ون  النَّْظم  اَلِزًما ِفيَها، َتَسلََّط َعَلْيِه َأنَّه  م َعاَرَضٌة ِللنَّص  َمْعَنى َفِإنَّ اْلم َناَجاة  اَل اإْلِ
ا  َجَواز   َيَتَعلََّق  َأْن  ب ْعَد  َواَل  ِبَغْيِرَها،  ي ِجيز ه   التَّْعِليل   َوَهَذا  ِباْلَعَرِبيِ   َطَلٌب  النَِّبيِ   النَّصَّ  َشِريَعِة  ِفي  اَلِة  َذِلَك -ملسو هيلع هللا ىلص-لصَّ ِبِقَراَءِة  اْلم ْعِجِز  ِبالنَّْظِم  اآْلِتي 

اْلَحقُّ ر ج وَعه     اْلم ْعِجزِ  َكاَن  َفِلَذا  َتَعاَلى  الرَّبِ   َيَدْي  َبْيَن  ابي حنيفة–ِبَعْيِنِه  اْلَمْسَأَلةِ -أي  ِفي  َقْوِلِهَما  اْلَكَمال    (133) إَلى  .وفي  -رحمه هللا–اْنَتَهى 
َراَيِة:"َوي ْرَوى ر ج وع  َأِبي َحِنيَفَة ِإَلى َقْوِلِهَما، َرَوى َأب و َبْكٍر الرَّاِزي   , َوَعَلْيِه ااِلْعِتَماد    (134)الدِ  ِحيح  َوَغْير ه  ِمْن ف َقَهاِئَنا ر ج وع ه إَلى َقْوِلِهَما, َوه َو الصَّ

ْجَماعِ  ْجَماِع    َفِإنَّ ؛  ِلَتْنِزيِلِه َمْنِزَلَة اإْلِ ِللنَّْظِم واْلَمْعَنى جميعًا ِباإْلِ َدِليَله   (135) الق رآَن اْسٌم  ِليَّةِ (136) .َوَذَكَر  :"َوَهَذا أِلَنَّ الق رآَن  (137) .َوِفي اْلَخبَّاِزيَِّة اْلَجالَّ
ة  بمعناه، َواْلَحجَّ  ًة َعَلى النُّب وَِّة َوَعَلًما على اْله َدى، َواْله دى ِحجَّ ْكَم اْلِقَراءِة، َفَكَذا اإلخالل  ِبالنَّْظِم؛  أ ْنِزَل ح جَّ ة  ِبَنْظِمِه،َثمَّ اإلخالل ِباْلَمَعًنى ي ْسِقط  ح 

ْمَلِة"   ًة َعَلى النُُّبوَِّة ِبِحفِظ اْلَمْعَنى ِلَيُكونَ َوأَلَنَّ ِحْفَظ الق رآَن َكَذِلَك َواِجٌب ِفي الج  ًة َعَلى  (  138) "ِلَيُكوَن ُحجَّ اَلِة ح جَّ ْكِم َواَل َقرَّاَءَة َتِجب  إال  ِفي الصَّ اْلح 
ِلَم َأنََّها م َتَعلِ َقٌة ِبَعْيِن َما أ ْنِزَل ِلَيَقَع اْلِحِفظ  ِبَها َفَكَذا ِبل َغٍة   ث مَّ َقَرأَه ، َفَسَدْت َصالت ه ؛أِلَنَّ َنْظَمه  ِمْن َكاَلِم النَّاِس، ،ِإالَّ َتَرى َأنَّه َلْو َنْظَم َمَعَناه  ِشْعراً ،َفع 

:ِإنَّ اْلَمْقصوَد ِمْن اْلَكاَلِم َمَعَناه ؛أِلَنَّه  َكَذِلَك إذا أ ِريد  ِبِه اإِلفْ  َهام  َلمَّا أ ِرْيد  ِمْنه ، َفَأمَّا ِإَذا َكاَن الَنْظم  َمْطل وًبا ِلَفاِئَدٍة أخرى.َواَل َمْعًنى ِلَقوِل َمْن َيق ول 
؛أِلَنَّه أ نِزَل َوَذِلَك ]ِبنظمِه[(139)   َرَأ الَنْظَم ِبل َغٍة أخَرى اَل َيك ون  ِشْعَرًا؛ أَلَنَّ َذِلكَ أخرى َفاَل،إال  ِإنَّ ِمْن قَ   ( 140)  الَنْظَم َمْطل وٌب ِمْنه،َفَكَذا الق رآَن َمْطل وب 

ِحيُح" : -َأْي ِفي اْلِهَدِاَيةِ   -(142) قول ه  (141") َوَمَعَناه   لَمِزيَِّتَها, َوَهَذا    (145)َقْوَل َأِبي َحِنيَفَة ِباْلَفاِرِسيَّةِ   (144) ِاْحتَراَزا َعْن َتْخِصيِص اْلَبْرَدِعيُّ   (143) "ُهَو الصَّ
،لَمِزيَِّتَها َعَلى َغيْ  َها ِباْلَفاِرِسيَِّة   َوِاَيِة الَِّتي َرَجَع َعْنَها اإِلَمام َوَتْخِصيص  يَّة "  ِرَها.ِلْلَحديثِ التَّْصِحْيِح َعَلى الرَّ رِ  :" ِلَسان  أَْهِل اْلَجنَِّة اْلَعَرِبيَّة  َواْلَفاِرِسيَّة  الدَّ

" رِ يُّ الدَّ َواْلَفاِرِسيُّ  اْلَعَرِبيُّ  اْلَجنَِّة  أَْهل  ِلَسان   اْلَخَبِر:"  ِفي  َجاَء  َما  الرَّاء(146) َعَلى  ِبَتْشِديِد  يِن  ،,  الدِ  َظِهير   ,َقاَل  اْلَفِصيح  َأْي 
يَّة  (147) اْلِمْرِغيَناِنيُّ  رِ  ِإَلى د ر ِ ::الدَّ ِنْسَبًة  الَكْرخيُّ (148) اْلَفِصيَحة   َوَقاَل  َكاَنْت  (149),  ل َغٍة  َأيِ   ِإَلى  النَّْقل   ِحيح   َوالصَّ َرَجَع  :  الَِّتي  الِرَوِايَِّة  َعَلى  "َيْعِني 

اإِلَماُم" اْلَمْحب وِبيِ    ،(150) َعْنَها  اْلَجاِمِع  ِفي  ِإَلى  (152) َوالتَّْمَرَتاِشي(  151) َكَذا  َعْنَها  َرَجَع  الَِّتي  الِرَوِايَّة  َعَلى  َحِنيَفًة  َأِبي  ِعْنَد  ِباْلَفاِرِسيَِّة  ْوز   َيج  .َوِإنََّما 
,َوَلْو (153) ،َجَزاًء ِبَما َفَعال،"ضنكا تنكا، مسجدا مزكتا"38سورة المائدة:  َّ   جي  يه  ىهُّ َتَعاَلى:َقْوِلِهَما إذا َتَيقََّن َأنَّه  َمْعنى اْلَعَرِبيَِّة َكَما َلْو َقَرَأ َقْوَله   

وَرِة اإِلْخاَلِص, َأمَّا اْلَقَصص  َفاَل  , َوَقْيَل:ِإنََّما َيج وز  ِباْلَفاِرِسيَِّة إذا َكاَن َثناًء  (154) َقَرَأ ِبَتْفِسيِرالق رآَن َلْم َتْجِز،أِلَنَّه  َغْير  َمْقط وٍع ِبِه َكَذا ِفي اْلَكاِفيِ  َكس 
ْوز َراَيِة  (155)َيج  ْوَحِة َكَذا ِفي الدِ  ْوَز ِفي اْلك لِ  "َيْعِني َعَلى الِرَوِايَّة الَمْرج  َأنَّ اْلَوْجَه التَّْفِصْيل  َبْيَن    (157), َوَسَنْذك ر  َعْن اْلَكَمالِ (156)،َواأَلَصحُّ َأْن َيج 

 ِر. اْلَقَصِص َوالِذكْ 
 ]إذا َقَرأ بالفارسيِة مع القدرِة على العربيِة هل َتْفُسُد الصالةُ [



   

         

 النَّْفَحُة الُقُدِسيَُّة ِفي َأْحَكاِم ِقَراَءِة الُقَران ِكَتاْب الصالةِّ            

  

  

ِباْلَعَرِبيَِّة َأْم اَل؟, َفِعْنَد : ِفي َأنَّه  َهْل َيَقع  َفْرض  اْلِقَراءِة ِباْلَفاِرِسيَِّة َعْن اْلِقَراءِة  (160)]َأْي[(159)"َواْلِخاَلُف ِفي ااْلِْعِتداِد"  -َأْي: ِفي اْلِهَدِاَيةِ   -(158) َقْول ه  
َنصَّ َعَلى َأنَّ  ،:َواْلَجَواَز ِعْنَد اْلَعْجِز ِباْلَفاِرِسيَّةِ (162)َوَقاَل َأب و اْلي ْسرِ (.161)َأِبي َحِنيَفَة َعَلى َقْوِلِه اأَلْوِل ي ْعَتدُّ ِبَها, َوِعْنَده َما اَل َكَما ِفي َغاَيٍة اْلَبَيانِ 

اَلِة ِبَها َكَذا ِفي َجاِمِع َقاِضي َخانِ  اَلَة ِإنََّما الشأن  ِفي َجَواِز الصَّ د  الصَّ د  ِباإِلْجَماع؛أِلَنَّه (163) اْلِقَراءَة ِبَها اَل َتْفس  أمَّا َلْو َقَرَأ َعَلى َطِرْيِق التَّْفِسْيِر َتْفس 
وطِ َغْير  َمْقط ْوٍع ِبِه, َواَل ي ْمِكن  ِرعاَيَته  َكَذا فِ  اِفِعيِ  (165) َوَغْيِرِه  (164)ي اْلَمْبس  د  ِباْلِقَراَءِة ِباْلَفاِرِسيَِّة,َوَقاَل َماِلك  (166) -رحَمه  ّللاَّ  -،وِعْنَد الشَّ :, (167)  َتْفس 

َراَيةِ (168)   َوَأْحَمد   ِحْيِح ِعْنَد َأِبي  (169)  َكَما ِفي الدِ  د  َعَلى الصَّ : َوَكَذا َتْفس  َحِنيَفَة َوَصاِحِبيِه ِباْلَفاِرِسيَِّة َمَع اْلق ْدَرِة َعَلى الَعَرِبيَِّة إذا ِاْقَتَصَر َعَليَها, .ق ْلت 
َله   فلي ْنَتبه  َوَفاِقيًَّة,  المسألة   َفَتك ْون   ْخاَلِص,  اإْلِ وَرَة  س  ِمْثَل  َذَكٍر  َغْير   َيِكْن  الِهَدِايَّةِ -ُ   (171).قول ه(170)َوَلْم  ِفي  َفَساَد   "َواَل :-َأْي  اَل  َأنَّه  ِخاَلَف 

ْيِن النََّسِفيُّ (172) " ْين(173) ،م َخاِلٌف، ِلَما َذَكَره : اإِلمام َنْجم  الدِ  ْوء    (174), َوالَقاِضي َفْخر  الدِ  د  ِعْنَده َما, َواْلَوْجه  إَذا َكاَن اْلَمْقر  َمَكاَن   ِمنْ   (175)َأنََّها َتْفس 
ِد ِقَراَءِتِه؛ أِلَنَّه  ِحيَنِئٍذ م َتَكلِ ٌم ِبَكاَلٍم َغْيِر ق َرآن ِبِخاَلِف َما إَذا َكاَن ِذْكراً اْلَقَصِص َواأْلَْمِر َوالنَّْهيِ  أَ  َد ِبم َجرَّ د  إَذا اْقَتَصَر  ْن َتْفس   َأْو َتْنِزيًها، َفِإنََّما َتْفس 

اَلِة َعْن اْلِقَراَءِة َقاَله  الَكَمال   َمامِ َعَلى َذِلَك ِبَسَبِب ِإْخاَلِء الصَّ َراَيِة  (.176)رحمه هللا  - اْبن  اله  ْمَنا َعْن الدِ  , َوه َو (177)َوَقدَّ َأنَّ اأْلََصحَّ اْلَجَواز  ِفي اْلَكلِ 
ْسَتاِني ِ  َوِايَِّة المرجوحِة, َوَكَذا ِفي َشْرِح النَُّقاَيِة للق ه  ْوَحِة َنَظٌر, َفاْلَوْجه  التَّْفِصْيل  َعَلى َما  , َوِفي َذِلَك التََّصِحْيِح الَِّذي َعَلى (178) َعَلى الرُّ الِرَوِايِة الَمْرج 

ِبِقرآءِة   ِخاَلَف َأنَّه  اَل َفَساَد، َوِلي ِفيه َنَظٌر؛ اَلنَّ اْلِقَراءَة ِباْلَفاِرِسيِة َلْيَسْت   (181) ِفي َقْوِلِهَ اَل   (180)،َوَذِلَك النََّظر  ه و َما َقاَله :االتقاني  (179)َقاَله :اْلَكَمال  
ِغيِر:َهَذا  (183)  َقاَل اإِلَمام  الز اِهد  اْلَعتَّاِبي  ،َلْم َتِكْن ِقراَءَة الق رآَن َكاَنْت ِمْن َكاَلِم النَّاِس َوه َو م ْفِسٌد ِلْلَصاَلةِ   (182)الق رآن ِعْنَده َما )واذا( ِفي اْلَجاِمِع الصَّ

د  َص   َأْي َعَدم  اْلفساِد إذا َقَرَأ ِباْلَفاِرِسيَِّة    ( 184) اَلت ه  باإلجماعك لَّ َلْفَظ ِبَما ه َو ِفي َمَعَناه  َأْن َيِزِيَد ِفيه َشْيَئًا, َأمَّا ِإَذا َقَرَأ َعَلى َطِريِق التَّْفِسْيِر َتْفس 
 ِاْنَتَهى. 

 ]]هل من اليحسُن العربيَة ويحسُن غيَرها يصلي بال قراءٍة أم بالفارسية
ِئَل َعِليُّ بن أحمدَوِفي َيِتيَمِة   ْهِر س  ِه َأْن ي َصلِ َي   (186)َوَأب و َحاِمد  (185)الدَّ َعْن الَِّذي اَل ي ْحِسن  اْلَعَرِبيََّة, َوي ْحِسن  اْلِقَراءِة ِباْلَفاِرِسيَِّة اأَلْوَلى ِفي َحقِ 

، َأِم اأَلْوَلى َأْن َيْقَرَأ ِباْلَفاِرِسيَِّة, َفَقاَل َعليُّ اْبن  َأْحَمَد َيْقَرأ  ِفي ال ْكَعِة  ِبَغْيِر ِقَراءٍة َكاأل مِ يِ  األ ْوَلى ِبآَيٍة َأْو آَيِتْيِن، َوَقاَل َأب و َحاِمٍد اأَلْولى ِعْنَدَنا َأْن  رُّ
ِقَراءةٍ  ِبَغْيِر  أ مِ يٌّ  ،ي َصلِ َي  :َوَذِلكَ (187)أِلَنَّه   َجِمْيًعا,،اْنَتَهى.َوأق ْول  َواْلَمَعَنى  ِلْلنَّْظِم  اْسٌم  الق َران  َأنَّ  ِحْيِح  الصَّ َعَلى  اتََّفق ْوا  ْم  َتك ْوَن   أَلنَّه  َأْن  َواْحَتَمَل 

فَ  ْمَناه ,  َقدَّ َكَما  ْكَمًا  ح  َأْو  ًة  ِقصَّ َبْل  ِذْكَرًا،  وء   اْلَمْقر  َيك ْن  َلْم  ِإَذا  ِبَما  م ْفِسَدٌة  ِلَهَذا"ِباْلَفاِرِسيَِّة  ِباْلَفاِرِسيَِّة  ِقَراَءٍة  ِبد وِن  ِاْنَتَهى(188) ي َصِلي  ِفي  . ,  َقاَل  َثمَّ 
ِئَل ع َمر  النِ َسِفيُّ اْلَيِتيَمة: َوِفي فَ  َعَلى التكلُّم    َعمَّْن اَل ي ْحِسن  اْلَفاِتَحَة ِبالَعَرِبيَِّة َواَل َيْقِدر  َعَلى َتَعلَُّم الق رآِن ِبالنَّْظِم اْلَعَرِبيِ  َوَيْقِدر    (189)َتاَوى النََّسِفيِ  س 

اَلِة،  :ًى َهْل ي َكلَّف  َتَعلُّم  ِتْلَك اللَُّغِة الَِّتي ِهي َغْير  الَعَرِبيَِّة؟ َفق ْلت  ِباْلَفاِرِسيَِّة، َأْو ِبل َغٍة أ ْخْرى َيَتَأدَّى ِبِه َمْعنَ  َنَعْم؛ أِلنَّ َتَعلَُّم الق َران َفْرٌض إِلَقاَمِة الصَّ
َفي ْفَتَرض  َعَليه َتْحِصيل  َذِلَك .ِاْنَتَهى  (191) " َيْعِني َعَلى َقْوِلِه اأَلْوِل الَِّذي َرَجَع َعْنه"  (190) َوَمْذَهب  َأِبي َحِنيَفَة َأنَّ الق َران اَل َيْخَتصُّ ِبالنَّْظِم اْلَعَرِبيِ   

الق رآ ِقَراَءة   ْوز   َتج  َوِعْنَده َما  َعَليه  َقْدَر  َلِمْن  اْلَعَرِبِي  ِبالنَّْظِم  الق َران  َتَعلُّم   َعَليه  ي ْفَرض   الَعَرِبيَّ َكَما  ِبَغْيِر  َواَفَقاه  َن  َفَقْد  اْلَعَرِبيََّة,  ي ْحِسن   اَل  َكاَن  إذا  ِة 
ِاْنتَ   (192)ِفي الَمْسَأَلِة  َهِذِه  ِفي  ِباإِلْجَماِع  َعَليه  َذِلَك  َفي ْفَرض   َأَداِئِه  َعْن  اْلَعْجِز  ِعْنَد  ق ْرآًنا  َيِصْير   اْلَيِتيَمةِ أنَّه   ِعَباَرة   ِحَكاَيِة (193) َهْت  ِفي   : .َوَأق ْول 
َعْنَها َوعَ اإْلِ  َرَجَع  الَِّتي  الِرَوِاَيِة  َعَلى  َلك نَّ  َفم َسلٌَّم  اإِلَماِم،  َقْوِل  َعَلى  ْوم   اللُّز  َأمَّا  َنَظٌر,  ِلْلنَّْظِم  ْجَماِع  ِاْسٌم  الق َران  َأنَّ  ِإَليه  َرَجَع  الَِّذي  ِحْيِح  الصَّ َلى 

َما اَل ي ْفَتَرض    َمَنا   (194)   َعَليه إالَِّ تَعْلمِ َواْلَمْعَنى جميًعا َكَما ه َو َقْول ه  َما ِخاَلَفًا ِفي َأنَّ الق َران ِعْنَده َما ِاْسٌم ِلْلنَّْظِم َواْلَمْعَنى, َوقدَّ اْلَعَرِبيِ  َواَل أَْعَلم  َله 
 . (196): َأنَّ اْلَفاِرِسيََّة َلْيَسْت ق ْرآًنا ِعْنَده َما َفلي تَأَمل(195)َعْن اإِلْتَقاِني ِ 

 ]    ؟َمْن َقرأ التَّْوَراَة واالنجيِل َوالزَّبوِر في صالتِه َعدم الجواز وهل تفسُد به صالُته أم الُحْكم [
َراَيِة:َلو َقَرَأ التَّْوَراَة   ْوز  َسَواًء َكاَن َعاَجَزا َعْن الَعَرِبيَِّة أم  (198)]بالفارسية[َواإِلْنِجْيَل َوالزَّب ْورَ (  197) َوِفي الدِ  ال, َوِقْيَل ِإْن َكاَن ]َمْعَنى الق ْرآِن    (199) اَل َيج 

ْوز  ِعْنَده , َوِإْن َكاَن َمَعَناه  َمْعَنى التَّْسِبْيحِ  د  َصالت ه ، وِإْن َكاَن اَل َيْدِري َمَعَناه  تَ   (200)[َيج  ,َوَلِكْن اَل َتْفس  ْوز  ؛ أِلَنَّه  اَل ي ْؤَمن  اَل َيج  د  َأْن َيك ْوَن    (201)ْفس 
 . (202)  ِمْن ال ًمحًرف

َوي ْكتَ َتْنِبيٌه: ِبالَعَرِبيَِّة  ي ْكت َب  َأْن  إال   ِباْلَفاِرِسيَِّة  الق ْرآِن  ِكَتاَبِة  ْرَمِة  ه: ح  َوم َلخَّص  َم  َتَقد  َما  ْرَمةِ َحاِصل   َوح  َوَتْرَجَمَته ،  َحْرٍف  َتْفِسير  ك لِ   َلَغْيِر ب   ِه  َمسِ   
ْمَناه   ِتَها ِباْلِقَراءِة ِباْلَفاِرِسيَِّة الَِّتي هِ (203)   َطاِهٍر ِاتِ َفاَقا، َكِقراَءِتِه َعَلى َما َقدَّ اَلِة ِبِاْفِتَتاِحَها ِباْلَفاِرِسيَِّة, وَعَدِم ِصحَّ ِة الصَّ ي َثناٌء, َوِاْقِتَصار ه  , وَعَدِم ِصحَّ

َها ِبَما َلْيَس ذِكراَعَليَها َمَع اْلق ْدَرةِ  ِد ِقراءِتِه، َواَل َيْخر ج  َعْن َكْوِنِه أميًا َوه َو َيْعَلم  اْلَفاِرِسيَّة   (204)   َعَلى الَعَرِبيَِّة َوَعَدم اْلفساِد ِبَما ه َو ِذْكٌر, َوَفَساد  ِبم َجرَّ
ْوِن ِقَراِءِتَها ِلَعْجِزِه َعْن الَعرَ  يًّا إذا عَ َفَقْط، َفَتِصحُّ َصاَلت ه  ِبد  ِحيِح ِعْنَد اإِلَماِم َكَقْوِلهِما.َوَلِكْن ِفي اْلخ الَصِة: َيْخر ج  ِمْن َأْن َيك ْوَن أ مِ  ِلَم  ِبيَِّة َعَلى الصَّ

ْوَرٍة ِمْن الق َران ِباْلَفاِرِسيَِّة َنْحَو اْلَفاِتَحِة َوَغْيِرَها ِمْن الق ْرآِن ِعْنَد َأِبي َحِنيَفَة َوه   َماَتْفِسيَر س  , َوَكَذا ِفي َقاِضي َخاِن: م َعلِ اَل َله  ِبأنَّ َقْوَله َما (205)َو َقْول ه 
: ِفيِه تأمٌَّل, َأمَّا َعَلى َقْوِل َأِبي َحِنيَفَة َفم َسلٌَّم، َلِكْن َذِلَك َعَلى  (206)َفيمْن اَل ي ْحِسن  اْلَعَرِبيََّة َكَقْوِل َأِبي َحِنيَفَة   ْوِح, َوَقْد َرَجَع َعْنه   اْنَتَهى.َوَأقول  الَمْرج 



   

         

 النَّْفَحُة الُقُدِسيَُّة ِفي َأْحَكاِم ِقَراَءِة الُقَران ِكَتاْب الصالةِّ            

  

  

ْمَنا َعِن اإِلْتَقاِني ِ   (207)  َفَصاَر َما َلْيَس َعَرِبيَّا َلْيَس  َما, َوَقدَّ ِحْيِح َوه َو َقْول ه  َأنَّ اْلَفاِرِسيََّة ِعْنَده َما َلْيَسْت ق ْرآًنا، َفاَل َيْخر ْج   (208)ق ْرآًنا ِعْنَده  َعَلى الصَّ
ًة َوح كْ  ْوِن ِقَراَءِتَها, َوِإْن َجاَزْت َوَكاَنْت َتْقِدْيًسا اَل ِقصَّ يًّا َتِصحُّ َصاَلت ه  ِبد  ِد ِقرَّاَءِتِه َكَما َتقَ ِبَها َعْن َكْوِنِه أ مِ  د  ِبم َجرَّ  َدَم.ًما, ِإْذ ِبِهَما َتْفس 

 ]]ِقَراءَة َغْيِر اْلَعَرِبِي ُيْسَمى ُقْرآَنًا َمَجازا
َتَرى  َأاَل  َمَجاًزا  ق ْرآًنا  "ي َسمَّى  اْلَعَرِبيِ   َغْيِر  ِقَراءة   َراَيِة:  الدِ  ِمْعَراِج  ِفي  َقاَل  َوِإنََّما  (209) َوَقْد  ِبق ْرآِن،  َلْيَس  َفي َقال   َعْنه،  الق ْرآِن  َنْفيُّ  َيِصحُّ  ه َو   َأنََّه 

ْزَناه  ِلْلَعاِجِز إذا َلْم ي َخْل ِباْلَمْعَنى؛ أِلَنَّه  ق ْرآنَ ،َتْرَجَمت ه   ِمْن َوْجِه ِبِاْعِتباِر ِاْشِتماِلِه َعَلى اْلَمْعَنى, فاإلتيان  ِبِه َأْوَلى ِمْن التَّْرِك م ْطَلًقا, ِإْذ    (210)َوِإنََّما َجوَّ
ْسِع، َوه َو َنِظير  اإلْيمان ْفَتِرْض اإلتياَن ِبَها َفَكاَن أ م يًّا َفي َتَأمَّْل ِاْنَتَهى.َفَقْد َجَعَل االتياَن ِباْلَفاِرِسيَِّة َأْوَلى ِمْن التَّْرِك، َوَلْم يَ   (211) التَّْكِلْيف  ِبَحْسَب اْلو 

 . (212) ِفي َكاَلِم اْلخ اَلَصةِ 
عاِء وتسبيحاِت الركوِع والسجود  ]]الكالُم على الُخطبِة بالفارسيِة أو التشهِد أو القنوِت أو الد 

ْطَبة  ِباْلَفاِرِسيَِّة َأْو التََّشه د  َفَعَلى   ْخِتاَلِف يِصحُّ َوَأمَّا اْلخ  اَلِة ِمْن (213)ِعْنَده  اَل ِعْنَده َما    ااْلِ , َوِفي اْلخ اَلَصِة: َوَعَلى َهَذا اْلِخاَلِف َجِميع  َأْذَكاِر الصَّ
ج وِد،َحتَّى َلْو َقاَل ِباْلَفاِرِسيَِّة ِفي ال َعاِء، َوَتْسِبيَحاِت الرُّك ْوِع َوالسُّ ِد، َواْلَقن ْوِت، َوالدُّ اَلةِ التََّشه  د  َصاَلت ه   :صَّ "يا َربِ  بيا مرزم" َوه َو ي ْحِسن  اْلَعَرِبيََّة َتْفس 

ْنِجيَّة  َواْلَحَبِشيَّة  َوالنََّبِطيَّة    (214)ِعْنَده َما،َوِعْنَده ,َوَكَذا التُّْرِكيَّة  َوالزِ  د  َعاء  ِفي َصاَلِة اْلِجَناَزِة ِباْلَفاِرِسيَِّة َعلَ (215)اَل َتْفس  ى َهَذا اْلِخاَلِف، َوَتْلَزم  َسْجَدة  .َوالدُّ
َلْم َيْعَلْم, َوَعَلى التَّاِلي َأْن ي ْخبِ  َأْو  ْجَدِة،  َأنََّها آَية  السَّ اِمع   جدِة َوَعَلى قوَلِهِماالتِ الَوِة ِباْلَفاِرِسيَِّة َعِلَم السَّ ِإْن َكاَن التَّاِلي ي ْحِسن    (216)َر َأنَّها آَية  الس 

اِمع  ِإْن َعِلَم َأنََّها آيَ اْلَعَرِبيَّةَ  ِه،َأمَّا السَّ ْجَدِة َلِزَمْته  َوِإالَّ َفاَل, َوَأْجَمع وا َلْم َتِكْن ِتالَوَة أصاًل, َوِإْن َكاَن اَل ي ْحِسن  َفِهي ِتالَوٌة ِفي ِحقِ  َأنَّه  َلو    (217) ة  السَّ
ِاْنَتَهى.َوِفي    (  218) َها جاز، َوِفي التَّْلبَيَة ِبَها روايتان، َوَأْجَمع وا َأنََّه َلْو َأذََّن ِبَها َواَل ي ْعَرف  َأنَّه  آَذاٌن اَل َيْعَتدُّ بِ َأْو َسمَّى ِبَها ِعنَد الذِ ْبِح  ،َأمََّن ِباْلَفاِرِسيَّةِ 

" ، َوَقاَل َأْيًضا: (220) اآلذان ِباْلَفاِرِسيَِّة وِإْن َعِلَم َأنَّه  آَذاٌن ِفي اأْلََصح ِ ،َوِفي َمَواِهِب الرَّْحَمِن:َواَل ي ْجْزي  (219) اْلِهَداَيِة َقاَل:"َوِفي اآلَذاِن ي ْعَتَبر  التََّعار ف 
وعِ  ر  َعَدِم َجَواِز الشُّ اليهما ِفي  َحِنيَفَة  َأِبي  ْقِتَصاِر َعَلى    (221) َواأَلَصحُّ ر ج ْوع  اإلمام  ااْلِ الَعَرِبيَِّة َوَعَدِم َجَواِز  اْلَعاِجِز َعْن  َلَغْيِر  ِباْلَفاِرِسيَِّة  َواْلِقَراَءة 

ج ودِ  ِباْلَفاِرِسيَِّة َأْو ،َسمَّى ِعْنَد الذِ ْبحِ  َلوْ  َ (223)  ،َوَقاَل ِفي النهاية:" َلْو َأمََّن ِباْلَفاِرِسيَِّة َكاَن م ْؤِمًنا, و]كذلك[ (222)األنف ِبال ع ْذٍر ِفي اْلَجْبَهِة َيْعِني ِلْلس 
ا ي ْحِسن   َكاَن  واًء  س  جميًعا،  َقْوِلِهْم  ِفي  َجاَز  َكاَن،  ِلَساٍن  ِبَأيِ   َأْو  ِباْلَفاِرِسيَِّة،  اإِلْحَراِم  ِعْنَد  َشْرِح  َلبَّى  ِفي  ،َكَذا  ي ْحِسن  َأْواَل  ْلَعَرِبيََّة؛ 

وطِ (224)الطََّحاِوي ِ  َهاَدة  ِعْنَد اْلح كَّاِم َواللِ َعاِن َواْلع ق وِد َتِصحُّ ِباإِلْجَماِع, -َرِحَمه  ّللاَّ -, َوزاَد َعَلى َهَذا اإِلَمام  التَّْمَرَتاِشيُّ  (225)َواْلَمْبس  ِبقوِلِه: َوَكَذا الشِ 
" َعاه  ِباْلَفاِرِسيَِّة َيْحَنث   .(226) َوَكَذا َلْو َحَلَف اَل َيَدع و ف اَلًْنا َفدَّ

الةِ  اذَّ في الصَّ  ]]ُحكُم القراءِة بالشَّ
ِبِقرَ  َقَرَأ  َوَلْو   : النََّسِفيِ  َفَقاَل ِفي َكاِفي  َتْفِسيِرِهَما َوَحِقيَقِتِهَما,  َوَبَيان   اذِ   د  َصاَلت ه  وَأم ااْلِقَراءة  ِبالشَّ َلْم َتْفس  َعْنه  ِفي ِمْعَراِج  (227)اءِة َشاذٍَّة  , َوَكَذا َحَكاه  

تِ َفاقِ  د  َصاَلت ه  ِبااْلِ َراَيِة ِبقوِلِه: َوِفي اْلَكافِ ِي َلْو َقَرَأ ِبِقَراءِة َشاذٍَّة اَل َتْفس  د  َصاَلت ه   (228) الدِ  َماِم َوَلْو َقَرَأ ِبِقَراءِة َشاذٍَّة اَل َتْفس  . َوَكَذا َقاَل اْلَكَمال  ْبن  اْله 
اْلَكافِ ي ِفي  الْ (229)ذكَره   ِفي  د  .َوَقاَل  َتْفس  َواَل  ِبَها  َيْكَتِفي  اَل  َأنَّه   وِع  اْلف ر  ِفي  َصرَّح وا  اذَّة   الشَّ اأَلِئَمةِ ،َبْحِرالرَّاِئِق:اْلِقَراءة   شمِس  وِل  َأص  :َأنَّ  (230)َوِفي 

د  ِبَها, َفي ْحَمل  اأَلْول  َعَلى َما ِإَذا َكاَن ِذ ْكًرا َوالثَّاِني َعَلى إذا َما َكا اَلَة َتْفس  : ِفي َهَذا اْلَحْمِل تَأمٌُّل, َبْل اْلَوِجه   (231) َن َغْيَر َذَكٍر  الصَّ ِاْنَتَهى.َوَأْقَول 
ِاْبِن َمْسع وٍد َوأ بَي تَ  ِة َكِقَراءِة  َلْيَسْت ِفي م ْصَحِف اْلَعامَّ ِبِقَراءٍة  َقَرَأ  َلْو  َراَيِة:  الدِ  َقاَله  ِفي  َأِبي يوسَف، واألَص َما  ِعْنَد  د  َصاَلَته   ،  ْفس  د  حُّ َأنَّه  اَل َتْفس 

د  َصاَلت ه  إذا َقَرَأ َهَذا َوَلْم َيْقَرْأَشِيَئًا آخرمما(232), َوِفي اْلم ِحيطَ ِِ َوَلَكْن اَل ي ْعَتدُّ ِبِه ِمْن اْلِقَراءة ِوَي َعْن علمائنا َأنَّه  َتْفس  ِفي م ْصَحِف    :وتأويل  َما ر 
؛أَلنَّ   ْوز  ِة،َأَماَلْوَقَرَأَتج  اَلةَ اْلَعامَّ د  الصَّ اذََّة اَل َتْفس  اَلِة َعْن    ِاْنَتَهى(233)اْلِقَراءَة الشَّ د  ِبِخْلِو الصَّ اذَِّة َتْفس  َوَكَذا َقاَل ِفي اْلَبزَّاِزيَِّة: َلْوِاْقَتَصَر َعَلى اْلِقَراءِة الشَّ

اْلق ْدَرِة   َمَع  الذَّخيَرةِ (234) اْلِقَراءِة  واذ ِ ِفي  (235) ِاْنَتَهى.َوِفي  ِبالش  الق ْرآِن:"ِاَذا"(236) اْلِقَراءِة  ِفيَصاَلِتهِ (237)ِمْن  سورة َّمهىهيهجي ُُّّ َقَرَأ 
]ِإَياك[5الفاتحة: َصاَلت ه ؛أِلَنَّ د   َلَماِء:َتْفس  اْلع  َبْعض   َقاَل  الَياِء,  َنْعب د  (238) .ِبَتْخِفيِف  َشْمِسِك  َقاَل:َضْوء   َفَكَأنَّه  ْمِس،  الشَّ َضْوء   ،َوَلْو (239) ِبالتَّْخِفْيِف 

د   ،َواأَلَصحُّ َأنَّه  اَل تْفس  د  ًوا َتْفس  ، َفإذا َقَرَأ َسه  و ْبِن َفِايدَ (240)ِاْعَتَقَد َذِلَك َيْكف ر  .َواأَلْصل  َأنَّ  (242) [  م َجاِهدٌ   ،ذكَره  َعْنه  ]اْبن   (241)؛أَلنَّ َهِذِه ِقَراءَة َعَمر 
د  َصاَلت ه  َما َكاَن ِقرَّاَءًة, َوِإْن َكاَن َشاذَّا   لَنا:َلْوَقَرأَ .(243) اَلَتْفس  ْيِن،َأْوِبالزَّاي 6سورة الفاتحة:َّ  َّخيميىي َُّ    ُّ َوَعَلى َهَذا اأَلْصِل ق  ،ِبالسِ 

َمْشه وَرةٌ  َقرَّاَءٌة  َهِذِه  َصاَلت ه ؛أَلَنَّ  د   َتْفس  اَل  ْيِن،  َوالسَّ الزَّاي  َبْيَن  الَِّذي  ادِ   تتلوا((٢44) اْلَخاِلَصَة,َأْوِبالصَّ َقَرَأ)هنالك  َهِذِه (٢45),َوَلْو  َ ؛أَلَنَّ  د  اَلَتْفس  بالتائين 
ت ه ؛أَلَنَّ َهِذِه ِقَراءة  َعاِئَشَة  (٢46)َّ َّحت جتُّٱَمَكانِ   ( َوَلْو َقَرَأ)َعتَّى ِحينْ ،ِقَراءةٌ  د  َصالَّ اَل (٢48)َوَلْو َقَرَأ سبخا طوياَل    (247) -َرِضَي ّللاَّ  َعْنَها-اَل َتْفس 

الذَّخيَرةِ  َكاَلم   ِاْنَتَهى  َشاذًَّة,  َكاَنْت  َوِإْن  ِقَراءٌة  َصاَلت ه ؛أِلَنَّه   د   َوه َو (٢49) َتْفس  بصَدِدِه  َنك ْن  َوَلْم  ِفيه  اْلِكاَلِم  َلْسَعِة  اْلَقاِرِئ  ِبَزلَِّة  َيَتَعلَّق   َما  َنْذك ْر  .َوَلْم 
وٌط ِفي مَ   . (٢50)َحلِ هِ َمْبس 

اذَّ  [  ]َتفسُير الشَّ
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َو َما َلْيَس ِفي  م ْصَحِف اإِلَمامِ  اذِ  َفه  ْيخ  َقاِسم  بن  َقْطل ْوب َغا  (٢51)وأما َتْفِسير  الشَّ اذَّة  (٢5٢)ِفي َفَتاَوِيِه    م ْصَحِف اْلَعامَِّة َكَما َتَقَدَم، َوَقاَل الشَّ :َوَأمَّا الشَّ
اَلحِ َفَقاَل اإِلمام  َأب و   و بن  الصَّ وِل هللِا    (٢53) َعمر  واًل ِبَرس  واذ  ِعَباَرٌة َعمَّا َلْم ي ْنَقْل َنْقاَلً َمْوص  . َوَقاَل  (٢54)اَل ِرَيَب ِفيه    مستيقناً   -ملسو هيلع هللا ىلص-ِفي َفَتاَوِيهِ:الش 

ْبِكيُّ  السُّ اْلوهَّاِب  َعْبد   يِن  الدِ  َتاج   َمام   اإْلِ ْيخ   الْ   (٢55) الشَّ َجْمع   ِكَتاِبِه  اْلَعَشَرِة  ِفي  َوَراَء  َما  َأنَّه   ِحْيح   اذِ ,َوالصَّ ِبالشَّ اْلِقَراَءة   ْوز   َتج  َوِفي .(٢56)َجَواِمِع:َواَل 
وَبِة ِإَلى األَ (٢57)َشْرِحه : َقْد ِاتََّفَق اْلقرَّاء  اْلم َحقِ ق وَن َسَلًفا َوَخَلًفا َعَلى َأنَّ الِقَراَءاِت الثَّالَثِة اْلَمْنس   ( ٢58) َثِة أََعْني َأَبا َجْعَفٍر َيِزيَد اْبَن الَقْعَقاعِ ِئَمِة الثَّالُِ

وِل هللِا   َجِميِع  ،م َتَواِتَرًة ق ِرَأ ِبَها ِفي  (٢61) َأَحَد َراِوي َحْمَزةَ   (٢60)َواْلَبزَّاَر أَْعِني َخْلفَ   ،(٢59) , َوَيْعق وَب اْلَحْضَرِميَّ اْلَبَصِريَّ -ملسو هيلع هللا ىلص-ِإَماَم اْلق رَّاِء ِبَمِديَنِة َرس 
 ِاْنَتَهى.  (٢6٢) اأَلْمَصاِر َواأَلْعَصاِر ِمْن َغْيِر َنِكيٍر ِفي َوْقٍت ِمْن اأَلْوَقاِت َفَثْبَت َكْون َها ق ْرآًنا

 ]حقيقة الشاذ]
اذِ  َفَقاَل ِفي الَنْشِر ِلْلَعاَلَمِة ابنِ  اْلَجَزِريِ  ِوَي ِفي الق ْرآِن اْلَعِظيِم: َوِهَي َثالَثة  َأْقَساٍم: ِعْنَد َبَياِن َأْقَساِم َما (٢63)وَأمَّا َحِقيَقة  الشَّ  ر 

ِبِه: ِلاْلِْهِتَماِم  اذَّ  الشَّ األوَل:  اْلِقْسَم  َجَعَلُت  ِثَقةٍ َوَقْد  َغْير   َنَقَله   َما  وِإن،َوه َو  ي ْقَبل   اَل  َفَهَذا  ِبالَعَرِبيَِّة,  َله   َوِجَه  َواَل  ِثَقٌة  َنَقَله   َواَفَق    َأْو 
َمْيَفِع (264)َحفَ اْلم ْص  مالِ (265).َفِمَثال  َما َنَقَله  َغْير  ِثَقٍة: َكِقَراءِة ِاْبِن السَّ   بالحاِء اْلم ْهَمَلةِ  (٢67) َوَغْيِرَها ِفي ن َنجيَك ببدنك،)ننحيك(  (266),َوَأِبي السَّ

وِن  9٢سورة يونس:َّ ٱَّمث زث رثُّٱٱ ك  َحِنيَفةَ ،ِبَفْتِح وس  َأِبي  َماِم  اإْلِ ِإَلى  وَبِة  اْلَمْنس  ِم،َوَكاْلِقَراَءِة  اْلَفْضِل  -َرِحَمه  ّللاَّ  -الالَّ َأب و  الَِّتي َجَمَعَها 
َزاِعيُّ  َذِليُّ  (٢68)محمد ْبن  َجْعَفٍر اْلخ  َلَها،قَ (٢69) ,َوَنَقَلَها َعْنه  َأب و اْلَقاِسِم اْله  َفِإنََّها اَل َأْصَل  :  َوَغْير ه ،  َزاِعيَّ َوَضَع    (٢70) اَل َأب واْلَعاَلِء اْلَواِسِطي  ِإنَّ اْلخ 

اَرق ْطِني ِ  وِف وَنَسَبه  ِإَلى َأِبي َحِنيَفَة, َفَأَخْذت  َخطَّ الدَّ وٌع اَل َأْصَل َله ، َوِمْنه  (٢71)ِكَتاًبا ِفي اْلح ر   مس  خس حس جسُّٱٱُّ ,َوَجَماَعٍة َأنَّ اْلِكَتاَبَ مْوض 

َوَنَسَبَها ِإَلى َأِبي َحِنيَفَة َوَتَكلََّف َتْوِجيِهَها  (٢7٢) ،ِبَرْفِع الهاء َونصِب اْلَهْمَزةِ ٢8فاطر:سورة    َّخص  حص ِرْيَن  َأْكَثِر اْلم َفسَّ ،َوَقْد َراَج َذِلَك َعَلى 
 ُّ نيُّ َوَقْد َذَكَر َهِذِه الِرَوِايََّة ِفي الذَّخيَرِة ِبقوَلِه:َوَعْن َأِبي َحِنيَفَة َفيمَن َقَرأَ  َفه  .ِاْنَتَهْت ِعَباَرة  الَنْشِر رحَم هللا  م َؤلَّ (٢73) وإنَّ اإلماَم َأَبا َحِنيَفَة ِلَبِريٌء ِمْنَها 

د  َصاَلت ه ، َقاَل: و(٢75)  ,ِبَرْفِع اْلِميِم َونصِب الباِء]أنه[(٢74)   َّ حئ جئ  يي ىي ني َسَأَل ِإْبَراِهْيم  َربَّه  َفَأَجاَبه  َوَأَتمَّه     (٢77)   َمَعَناه  (٢76) اَل َتْفس 
َؤاٌل َوِإْن َكانَ ،َواْبَتاَله  َوِاختَبار ه   َعاَء س  َؤااًل، َكَما َأنَّ الدُّ َؤال  َهْل َيِجيب  َأْواَل َيِجْيب  َفَسَأَله  م َخَتِبًرا، َفَصاَر س  َعاِء.السُّ َأْي َعْن  -َوَعْنه  َأْيًضا    ِبَلْفِظ الدُّ

َحِنيَفَة   ّللاَّ  -َأِبي  َقَرأَ   -رحَمه   َمْن  فاطر: َّ   َّحصخص  مس (278) [خس] حس جسُّٱٱُّ َأنَّ  ِبَنْصِب  ٢8سورة  َلَماَء  َواْلع  ِمْن"هللا "  الَهاِء  ،ِبَرْفِع 
هللا    (٢79)اأَلِلِف]أنه[ َلَماِء  اْلع  َخِشيَِّة  َعَلى  ي َجاِزي  ِإنََّما  َصاَلت ه ,َوَمَعَناه   د   َتْفس  َوَجلِ -اَل  َكَقْوِلِه:  -ِعزِ   حي جي يه ىهُّ؛َوَهَذا 

 . (٢80) ،ِاْنَتَهْت ِعَباَرة  الذَّخيَرةِ 8-7سورة البينة، من اآليتين:  َّنت مت زت رتُّٱٱِإَلى َأْن َقاَل: َّ ٱٰذ يي خيميىي
ْهوِ (٢81) الَنْشرِ َثمَّ َقاَل ِفي   ْبِط، َوَتْعِرف ه  اأَلِئَمة    : َوِمَثال ه :َما َنَقَله  ِثَقٌة َواَل َوْجَه َله  ِفي الَعَرِبيَِّة،َواَل َيْصد ر  ِمْثل  َهَذا إال  َعَلى َوْجِه السَّ َواْلَغَلِط َوَعَدِم الضَّ

ِجدَّ  َقِليٌل  َوه َو  اِبط وَن،  الضَّ َواْلِحَفاَظ  ِرواَيَةِ َخاِرَجةاْلم َحقِ ق وَن  ِمْنه :  ْم  ه  َبْعض  َجَعَل  َوَقْد   , ي وَجد  َيَكاد   اَل  َناِفٍع"َمَعاِئَش"(٢8٢)ًا،َبْل  ِباْلَهْمَزِة,َوَما (٢83) َعْن 
َعاِمرَ  ِاْبِن  َعْن  ِوَي  َفْتح ياء(٢84) ر  َعَمْروٍ 109سورة االنبياء:    َّهئجبُّٱُّ ِمْن  َأِبي  َعْن  ِوَي  اْلَهْمَزِة,َوَمار  ِإْثَباِت  َتًظاَهَرا" ٱ(٢85) ،َمَع  "ِسْحَراِن 

 .(٢86) ِبَتْشِديِد الظَّاءِ 
َوْجُهُه ِفي الَعَرِبيَِّة, َوَخاَلَف َخطُّ اْلُمَصَحِف, َفَهَذا َما َصحَّ َنَقُلُه َعْن اآلحاد َوَصحَّ  :اْلِقْسُم الثَّاِني ِمْن أْقَساِم: َما ُرِوَي ِفي الُقْرآِن اْلَعِظيِم َوُهوَ 

 :ُيَقَبُل َواَل ُيْقَرُأ ِبِه ِلَعلََّتْينِ 
 . َواَل َيْثب ت  ق ْرآٌن ي ْقَرأ  ِبِه ِبَخَبِر اْلَواِحدِ ،َأنَّه  َلْم ي ْؤَخْذ بإجماٍع، ِإنََّما أ ِخَذ بَأْخَباِر اآلَحادِ  ِإْحَداُهَما:

الثَّاِنَيِة:َواْلِعلَّ  َعَلى ِصحَّ   ُة  ي ْقَطْع  َلْم  َوَما  ِتِه  َعَلى م َغيَِّبِه َوِصحَّ ي ْقَطع   َفاَل  َعَلْيِه،  ا ْجِمَع  َقْد  َلمَّا  ِبهِ َأنَّه  م َخاِلٌف  اْلَقَراَءة   َمْن  ،ِته  اَل َتج وز   َيْكف ر   َواَل 
ِإذ َصَنع  َما  َوِلِبْئَس  َواأل ْنَثى"ِفيِمَثا  .(٢88)َجحَده     (٢87)َجحَده ,  ْرَداِء:"والذََّكَر  الدَّ َوَأِبي  َمْسع وٍد  ابِن  َعْبِدهللِا    َّخئمئهئجبُّٱل ه :ِقَراَءة  

]َغْصًبا[3سورةاليل: َصاِلَحٍة  َسِفيَنٍة  ذ  ك لَّ  َيْأخ  َمِلٌك  ْم  َأَماَمه  َعبَّاٍس:)َوَكاَن  َفَكاَن  (٢89)  ،َوِقَراَءة ِاْبِن  اْلغ اَلم   َوَأمَّا  َثْبَت (٢90)َكاِفَرًا(,  ِممَّا  َذِلَك  ,َوَنْحْو 
حاَبَة َوالتَّا  .(٢91)ِبِرَوِايِة الثِ َقاتِ  ْم؛ أَلَنَّ الص  ه  اَلِة َفَأَجاَزَها َبْعض  َلَماء  ِفي َجَواِز اْلِقَراءِة ِبَذِلَك ِفي الصَّ ِبَعْيِن َكان وا َيْقَرؤ وَن ِبَهِذِه اْلح روِف  َواْخَتَلَف اْلع 

اَلةِ ِفي   اِفِعيِ ،الصَّ َواْيِتْيِن َعْن َماِلكِ (٢93), َوَأِبي َحِنيَفةَ (٢9٢) َوَهَذا أْحد  اْلقوَلْيِنِ أَلْصَحاِب الشَّ َلَماِء َعَلى َعَدِم    .(٢95)َوَأْحَمدَ   (٢94),َوِإْحَدى الرِ  َوَأْكَثر  اْلع 
وِل هللاِ َلْم َتْثب ْت م َتَواِتَرًة  (٢96)  اْلَجَواِز؛أِلنَّ َهِذِه اْلِقراَءاتِ  وَخًة ِباْلَعْرَضةِ -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن َرس  َحاَبِة   (٢97)   ,وإْن َثَبَتْت ِبالنَُّقِل َفِإنََّها َمْنس  اأَلِخْيَرِة َوِبِإْجَماِع الصَّ
ْبَعِة، َفك لُّ َهِذِه َمآَخٌذ ِلْلَماِنِعْيَن.، َأْو ِإنََّها َلْم ت ْنَقْل ِإَليَنا َنقاَلً َيْثب ت  ِبِمْثِلِه (٢98) َعَلى اْلم ْصَحِف الع ْثَماِنيِ   ،َأْو ِإنََّها َلْم َتك ْن ِمْن اأَلْحَرِف السَّ  الق ْرآن 

ْم َفَقاَل:َإْن َقَرَأ ِبَها ِفي اْلِقَراءِة اْلَواِجَبِة   ه  َط َبْعض   ( 300)ِعْنَد اْلق ْدَرِة َعَلى َغْيِرَها َلْم َتِصحَّ َصاَلت ه ؛أِلَنَّه  َلْم ي َتَيقَّْن َأنَّه  َأدَّى اْلَواِجَب ِمْن الق راءة(٢99)َوَتَوسَّ



   

         

 النَّْفَحُة الُقُدِسيَُّة ِفي َأْحَكاِم ِقَراَءِة الُقَران ِكَتاْب الصالةِّ            

  

  

اَلِة ِبم ْبِطِل ْلَجَوازِ ،َأ ِبَها ِفيَما اَل َيِجب  َلْم َتْبط لْ ِلَعَدِم ث ب وِت الق رآَن ِبَذِلَك،وِإْن َقرَ  ْوِف    (301) أِلَنَّه  َلْم َيَتَيقَّْن َأنَّه  َأَتى ِفي الصَّ َأْن َيك ِوَن َذِلَك ِمْن اْلح ر 
 الَِّتي أ ْنِزَل َعَليَها الق ْرآَن. 

 (302) ه َثاَلُث ِخاَلٍل :َوَأَما اْلِقْسُم الثَّاِلُث: َفُهَو الَِّذي ِاْجَتَمَع ِفي
النَِّبي ِ  َعْن  الثِ َقاِت  َعْن  َنْقل ه   َيك ْوَن  َفإ-         -َأْن  اْلم ْصَحِف،  ِلَخطِ   م َواِفًقا  َوَيك وَن  َساِئًغا،  الق ْرآَن  ِبَها  َنَزَل  الَِّتي  اْلَعَرِبيَِّة  ِفي  َوْجه ه   ذا  ,َوَيك وَن 

ِتِه َوِصْدِقِه؛أِلَنَّه  َأْخٌذ َعْن ِإْجَماٍع ِمْن ِجَهِة م َواَفَقِةَخطِ  اْلم ْصَحِف،َوكفَرَمْن (303)  الثَّالث  ق ِرَئ ِبِه َوق ِطَع َعَلى م َغيَِّبهِ ِاْجَتَمَعْت ِفيه َهِذِه اْلِخاَلل   ,َوِصحَّ
ى[,]َوَأْوَصى  (305),"َوَيْخَدع وَن َوي َخاِدع وَن"(304) َجحَده ،ِمثال ه "َماِلِك َوَمِلِك"  ( 308) , َوَنْحَو َذِلَك ِمْن اْلِقَراَءاِت اْلَمْشه وَرةِ (307) ," َوَيطَّوَّع  َوَتَطوََّع" (306)َوَوصَّ

ْبَحاَنه  م َؤلِ َفه      ِاْنَتَهْت ِعَباَرة  النَّْشِر َرِحَم ّللاَّ  س 
 ] حكم التالوة وكتابة القرآن العظيم بالفارسية عند باقي األئمة]

أَ  ِلَبَياِن  ٌة  الم ْجَتِهِدْينَتِتمَّ اأَلِئَمِة  ِعْنَد باِقِي  ِباْلَفاِرِسيَِّة  اْلَعِظْيِم  الق ْرآِن  َوِكَتاَبِة  التِ الَوِة  َتَعاَلى  -ْحكَّاِم  ْم هللِا  ْجَماِع َعَلى َمْنِع -رحَمه  اإْلِ ْمَنا ِحَكاَيَة  ،وَقدَّ
َوِلَذا َكاَنْت ، َنصَّ َعَلى اْلَفاِرِسيَِّة إلفادة اْلَمْنِع ِبَغْيِرَها ِبْطريِق اأَلْولى؛أِلنَّ َغْيَرَها َلْيَس ِمْثل َها ِفي اْلَفَصاَحةِ ِكَتاَبِة الق رآَن اْلَعِظيِم ِباْلَفاِرِسيَِّة، َوِإنَّه  ِإنََّما  

َم. ،  (309)ِفي اْلَجنَِّة ِممَّا َيَتَكلَّم  ِبهِ  ْمَناَأمَّا ِعْنَد اأَلِئَمِة    َكالعربية َكَما َتَقدَّ اِفِعيَِّة َفَقْد َقدَّ ْرَكِشيِ    الشَّ ِاْحِتَماَل اْلَجَواِز, َوِإنَّ    -رحَمه  ّللاَّ  -  (310)َعْن اإِلَماِم الزَّ
اْلَعَربِ  ِلَساِن  ِبَغْيِر  ِقَراَءت ه   َتْحر م   َكَما  ِباْلَفاِرِسيَِّة،  الق رآَن  ِكَتاَبِة  ِمْن  اْلَمْنع   شَ (311) اأَلْقَرَب  َأَفاَد  الَعْسَقاَلِنيُّ ،َوَقْد  َحَجِر  ِاْبن   اْلَعاَلَمة   ْساَلِم  اإْلِ ْيخ  

اِفِعيُّ  ِئَل َهْل َتْحر م  ِكَتاَبة  الق ْرآِن اْلَكِرْيِم ِباْلَعْجِميَِّة َكِقَراءَ   (31٢)الشَّ َفَتاَوِيِه َتْحِريَم اْلِكَتاَبِة, َوَقْد س  َفَأَجاَب ِبقْوِلِه: َقِضَية  َما ِفي اْلَمجْ ِفي   ( 313)م وعِ ِتِه؟ 
ْرِسيِ      ( 315) , َوَقاَل ِفي َمَحٍل آخرَ (314) َعْن اأَلْصَحاِب التَّْحِرْيم , َوذكَر التَّْوِجَيَه َله   : َوي ِسنُّ َتْطِييب ه  َوَجْعل ه  َعَلى ك  ْرَكِشيُّ ه :َقاَل الزَّ َقْبَل َهَذا َما َنصُّ

ت ِب اْلِعْلِم َوَيْحر م  أيضًا ِكَتاَبَته  ِبَقَلٍم  (316)  وتْقِبْيل ه   ِاْنَتَهى َوِفي ِكاَلٍم َبيَّْنت ه  ِفي  (317) َغْيِر اْلَعَرِبِي  ، َوَقاَل: َوَيْحر م  َمدُّ الرِ ْجِل ِإَلى َشْيٍء ِمْن الق ْرآَن َأو ك 
َبابِ  اْلع  اللَّ (.318)  َشْرِح  ِفي  ِباْلَعَجِميِ  َتَصرٌُّف  اْلَعِظْيِم  الق ْرآِن  ِكَتاَبِة  ه :َوِفي  َما َنصُّ َجَواِبِه اأَلْول   َمَلِة  التََّحِدي َوَقاَل:ِمْن ج  الَِّذي َحَصَل  اْلم ْعِجِز  ْفِظ 

نَّ اأَللَفاَظ اْلَعْجِميََّة ِفيَها َتْقِدْيم  اْلم َضاِف ِإَليِه َعَلى اْلم َضاِف َوَنْحو  َذِلَك ِممَّا ي ِخلُّ  ِبَما َلْم َيِرْد َبْل ِبَما ي وِهم  َعَدَم اإِلْعَجاِز, َبْل الرَّكاَكَة؛أِلَ   ِبهِ   (319)
تَ  ْرَمِة  ِفي ح  اإِلْعَجاِزَوه َو ظاِهٌر  َمَناِط  ِمْن  التَّْرِتيَب  َبأنَّ  ْوا  اْلَفْهَم،َوَقْد َصرَّح  ش   َوي َشوِ  عَ ِبالنَّْظِم  آيٍة  َكَتْقِدْيِم ْقِدْيِم  َكِلَمٍة  َكِلَمٍةَعَلى  َأْو  َيْعِني  آية  َلى 

ْوا َبأنَّ اْلِكَتاَبةَ  ِإَليِه َعَلى اْلم َضاِف َوَنْحِوِه، َكَما َيْحر م  َذِلَك ِقَراءًة, َفَقْد َصرَّح  َمٌة َوَفرَّق وا  (3٢0)اْلم َضاِف  ْوَهٌة َوِبَعْكِس اآلَياِت م َحرَّ َوِر َمْكر  ِبَعْكِس السِ 
ِكَتاَبَته  بَ  َأنَّ  َوَزْعَم   , َقْطِعيٌّ اآلَياِت  َوَتْرِتيَب  َمْظن ْوٌن  اْلم ْصَحِفيِ   النَّْظِم  َعَلى  َوِر  السِ  َتْرِتْيَب  ِلْلَواِقِع  أنَّ  م َخاِلٌف  ِلْلتَّْعِلْيِم َكذٌب  ْوَلٌة  ه  ِفيَها س  ِباْلَعْجِميَِّة   

ِتَبْت َعَلْيِه َوَأْجَمَع َعَليهَ َواْلم َشاَهَدِة َفاَل ي ْلَتَفت  ِلَذِلَك َعَلى أَ  لِ َم ِصْدق ه  َلْم َيِكْن م ِبْيًحاإِلْخَراِج َأِلَفاِظ الق ْرِآِن َعمَّا ك  َلف  َواْلَخَلف  نَّه  َلْو س   ِاْنَتَهى.  (3٢1) ا السَّ
اِفِعيََّة ِبَعْصِرَنا َوِمْصِرَنا ه َو اْلَعالَّ  اِفِعيُّ َثمَّ َكَتَب َعَلْيِه َشْيخ  اأَلِئَمِة الشَّ ْوَبِريُّ الشَّ ْيِن م َحمَّد  الشُّ ْوَرت ه :    -ِحْفَظه  هللا  َتَعاَلى-(322)َمة  َشْمس  الدِ  َما ص 

ه  َوَحْمل ه  َأْو اَل؟, األَظَهَر ِفي اْلَجَواِب َنَعمْ  ِتَب ِبَغْيَر اْلَعَرِبيََّة َهْل َيْحر م  َمسُّ ِلَك َعْن َكْوِنه  ق ْرآًناَوإال  َلْم َتْحر ْم ِكَتاَبت ه  , ِإْذ اَل َيْخر ج  ِبذَ َبقي َأنَّه  ِإَذا ك 
َمة  ِاْبن  َحَجِر ِفي َفَتاَوِيهِ   ِاْنَتَهى.  (323)َفْلي َراَجعْ  ِئَل    -َرِضَي ّللاَّ  َعْنه-:َأنَّ اإِلَماَم َماِلَكًا  (3٢4) َوَأمَّا ِعْنَد اأَلِئَمِة اْلَماِلِكيََّة َفِلَما نقَل اْلَعالَّ َهْل ي ْكَتب   س 

، َقاَل َبْعض  َأِئَمة    -َأْي َكْتب  اإِلَمامِ -(3٢5)اْلم ْصَحف  َعَلى َما َأَحَدَثه  النَّاس  ِمْن اْلِهَجاِء؟, َفَقاَل:اَل ِإالَّ َعَلى اْلَكْتَبِة األ ْولى َوه َو اْلم ْصَحف  الع ْثَماِنيُّ
و(3٢8) َمْذَهِب اأْلَِئَمِة اأْلَْرَبَعةِ (3٢7)   ٍك؛ أِلَنَّه  اْلَمْسؤ ول  َعْن الَمْسَأَلِة, َوِإالَّ َفه وَ :َوِنْسَبت ه  ِإَلى اإِلَماِم َمالِ (3٢6)  ]اْلق رَّاِء[ :اَلم َخاِلَف َله   (3٢9),َقاَل َأب و َعْمر 

اأَلَئَمةِ  َلَماِء  ع  ِمْن  َذِلَك  َذهَ (330)ِفي  الَِّذي  ْم:  ه  َبْعض  اإلمام     ,َوَقاَل  ِإَليِه  َيَتَعلََّمَها  يخدعونَب  َأْن  ِإَلى  األ ْوَلى  اْلَحاَلِة  َبقاء   ِفْيِه  ِإْذ   , اْلَحقُّ ه َو  َماِلٌك 
مْ  ِة َأَوَله  ْوَن, َوِفي ِخاَلِفَها َتْجِهْيل  آِخِر األ مَّ : "ا  (333)َما َأَحَدَث ]اْلَقْوم [  (33٢) .َوِإَذا َوَقَع اإِلْجَماع  َكَما َتَرى َعَلى َمْنعِ (331) اآلَخر  ْبو" ِباأَلِلِف َمَع ِمْثل  لرَّ

ْوز  ،رٌُّف ِفي اللَّْفِظ اْلم ْعِجِز ِبَما ي ِخلُّ ِبالنَّْظمِ َأنَّه  م َواِفٌق ِلَلَفِظ ِاْلِهَجا, َفَمْنع  َما َلْيَس ِمْن ِجْنِس ِاْلِهَجا َأْوَلى، َوِفي ِكَتاَبَتِه ِباْلَعْجِميِ  َتَص   . (334)َواَل َيج 
اِفِعيِ َأمَّا ِعْنَد اأَلِئَمِة الْ  ه : َوِعْنَد الشَّ َراَيِة َما َنصُّ ْمَنا َعْن الدِ  اَلة  ِباْلِقَراءِة باْلَفاِرِسيَِّة، َوِبِه َقاَل َماِلٌك, َوَأْحَمد  ِعْنَد    -رحَمه  ّللاَّ  -َحَناِبَلِة َفَقْد َقدَّ د  الصَّ َتْفس 

 اْنَتَهى  .(335) اْلَعِجِز َوَعَدِمهِ 
 ]الحرِف بغيرِهِ الحكُم في إبداِل ]

اذَِّة ي ْهَتمُّ ِبِه َوه َو ِمْن   د  َصاَلت ه  َعَلى َما (336) أ ْبِدَل اْلِحَرِف ِبَغْيِرِه, َوَقَرَأ "فأما اليتيم فال تكهر"   اإذ  :الذَّخيَرةِ تتميٌم ِلم َناَسَبِة اْلِقَراءِة ِبالشَّ ِباْلَكاِف اَل َتْفس 
اِل َمَكاَن َضادٍ   .(337)اْلَمَشاِيِخ أِلَنَّ َجَماَعَة اْلَعَرِب ي ْبِدل وَن اْلَكاَف َعْن اْلَقاِف, َوَمْخَرج ه َما واحدٌ ِاْخَتاَره  َبْعض    د  َصاَلت ه  ِعْنَد    َوِإْن أ ِتَي ِبالدَّ اَل َتْفس 

اْلَمْحضِ  َأْو بالزاي  اْلَمَشاِيِخ  الذِ اِل, والظَّاِء  (338)َبْعِض  اْلَعامَِّة. َمَكاَن  َبْلَوى  ِمْن  ِفيِه  ِلَما  اْلَمَشاِيِخ  َبْعِض  ِعْنَد  د   َتْفس  ْمَد  َأْو "  َمَكاَن الضاد اَل  الصَّ
ْينِ  النََّسِفي ِ   "بالسِ  ْيِن  الدِ  َنْجِم  َعْن  ِكَي  اد   (339)ح  الصَّ أْبِدَل  ",َأْو  يِ د  ه َو"السَّ ين  ِبالسِ  َمَد"  "السَّ َصاَلت ه ؛أِلَنَّ د   َتْفس  َبْعِض اَل  ِعْنَد  د   َتْفس  ِسْيًنا 

يِف.(340) اْلم َحقِ ِقينَ  َوالصَّ َتاِء  الشِ  َكِرْحَلِة  اْلَمْعنى  ِبِه  َفَيَتَغيَّر   آَخَر،  َشْيٍء  ِاْسم  َيِصْير   اْلَمَشاِيِخ   ؛أِلَنَّه   َبْعِض  ِعْنَد  د   َتْفس  اَل  َخاًء  ِاْلَغْيَن  َأَبَدَل  َوِإْن 



   

         

 النَّْفَحُة الُقُدِسيَُّة ِفي َأْحَكاِم ِقَراَءِة الُقَران ِكَتاْب الصالةِّ            

  

  

ِزَق ا َكَقْوِلِه:"َوَنْسَتْخِفر َك"بِ  ِزَق ِاأْلََمانَ الَخاِء ِلق ْرِب اْلَمْعنى, َفِإنَّ االْسِتْغَفاَر َطَلب  اْلَمْغِفَرِة, َواالْسِتْخَفاَر َطَلب  اأْلََماِن, َوَمْن ر   .(341) ْلَمْغِفَرَة ر 
 ]ُحْكُم الوقوِف في َغيِر َمحلَّهِ ]

سورة َّري ٰىُّٱُّ ,أَوَقَرأَ َّيي  ىيُّٱ,َوَوْقَف, ث مَّ َقاَل:َّمي حيخي يهجيُّ ُّ َماي غِ ير  اْلَمْعنى, َفَقَرأَ اْلَوْقَف ِفي َغْيِر َمَحلُّه  ِإْن َوَقَف َعَلى 

عمران:   َقاَل: 18آل  ث مَّ  التوبة:َّ ٱَّميني زيُّٱٱ,َوَوْقَف,  اْلَفْتَوى 30سورة  َوَعَليه  َلَماِء  اْلع  َعامَِّة  ِعْنَد  َصاَلت ه   د   َتْفس  َوَعَدِم  ؛،اَل  ِلْلِحَرِج، 
 .(34٢) الَتَعم د ِ 

 ]ُحْكُم ما إذا َوَصَل َحْرَفًا بَكِلَمٍة ِمْن َكِلَمةٍ ]
َقَرَأ:  ِبَأْن  ِبَكِلَمٍة  َكِلَمٍة  ِمْن  َحْرًفا  الفاتحة: َّ ٱَّىه  مهُّ  ُّ َوإذا َوَصَل  الكوثر:َّ ٱَّزثمث رثُّٱ، 5سورة  ِبَما  1سورة  اْلَكاَف  ,َووصَل 

؛ ِلْلِحْرِج, َوَبْعض  اْلَمَشاِيِخ َقال وا:ِإْن َجَرى َعَلى لِ َُُّّّ ِبَعْينِ ََُّّّ َبْعَدَها َأْو َوَصَل َباءَ  د  د  ِعْنَد اْلَبْعِض،َوَعَلى قوِل اْلَعامَِّة:اَل َتْفس  ,  َتْفس  د  ْوِن َقْصٍد اَل َتْفس  َساِنِه ِبد 
د   ه  َأنَّ الق ْرآَن َكَذِلَك َتْفس   .(343) َوِإْن َكاَن ِاْعِتقاد 

 ]َتْرُك التَّْشِدْيدِ [
اْلَكاَلم ,َقاَترْ  تَغيََّرَوَتْقب ح    ,َوِإْن  د  الَتْفس  اْلَكاَلم   َواَلَيْقبح   اْلَمْعنى  ِبِه  َواَلَيَتَغيَّر   التَّْشِديِد  َوَقاَل  ك   ِلْلَحَرِج،  ؛دفعا  د  َتْفس  ْم:اَل  ه  َبْعض  َل 

َصاَلت ه   د  ْم:َتْفس  اأَلْولِ (344) َعامَّت ه  الثَّاِني: 61سورةاألحزاب:َّ   َّحفخف ُُّّ ،ِمَثال   الناس:َّ   َّمتنتُّٱُّ ,َوِمَثال    ممُّ  1سورة 

ْمَناه َّ ٱٱٱٱٱَّىه  مهُّٱٱ,  53سورة يوسف:ٱَّىم د  ِعْنَد اْلَبْعِض،َوَقدَّ ْوِن َتْشِدْيٍد اَل َتْفس   .(345) ِبد 
 ]ُحْكُم َتْرِك الَمد  [

  ] ٱِفي َنْحوَ   (346)َتْرَك ]اْلَمدِ  َعآء"و"  1الكوثر:سورة  ٱَّمث زث رثُّٱُّ اَلِة ِبَما إذا َقَرَأ"َسوآء "و"د  ,َواْخَتَلَف اْلَمَشاِيخ  ِفي إْفَساد الصَّ د  ،اَلَتْفس 
، َكَما ِفي َتْرِك التشديد  .(347)َوِنَدآء" ِبدوِن َمدِ 

 ]ُحْكُم اللَّْحِن في الِقَراَءةِ [
َفَقَرَأ:  ٱَّىي مينيُّ  ُّ َوإذا َلَحَن  ٱَّ جحمحُّٱٱُّ ,٢سورةالحجرات:َّ ٱ التَّاءِ 3سورة الحجرات:  َّ   ٱ ٱَّىثيثىف نثُّ  ُّ ،بَضمِ  

اْلم َغيَّر   5سورةطه: َتْغِيْيِراْلَمْعَنى،َوَأمَّا  ِلَعَدِم  ِباإِلْجَماِع  اَلة   الصَّ د   َتْفس  اَل  النُّْوِن  الحشر: َّخضُّٱ،كـ   (348)،ِبَنْصِب  الواوِ ٢4سورة   ُّٱٱ،ِبنَصِب 

ٱَّخت حت جت طه:  َّ ٱ الَجْيمِ 1٢1سورة  َنْصِب  َأْو  الَباِء,  َوَرْفِع  اْلِمْيِم  ٱَّام ىليل ُّ    ُّ ،ِبَنْصِب  ٱ ٱ ٱ الناس:ٱ  زبمبُّٱُّ , 6سورة 

 . (349) ،ِبَكْسِر اْلَكاِف ِفيه ِاْخِتاَلف  اْلَمَشاِيخِ 43سورة التوبة: َّنب
 ] ُحْكُم اإلْدَغاِم ِفي َمْوِضِع َلْم ُيْدِغْم ِبِه ُاْحدٌ [

َكِإْدَغا(350) َوإذا]ما[   َصاَلت ه ،  َفَسَدْت  اْلَكِلَمِة  َمْعَنى  ِبِه  َفَخَرَج  النَّاِس  ِمْن  ا ْحٌد  ِبِه  ي ْدِغْم  َلْم  َمْوِضِع  ِفي  َغْيِن  َأْدَغَم  ٱَّحج  ُِّم  سورة َّ ٱ

ِشْينِ 3الروم:  ِفي  الَحاِء  َوِإْدَغاِم  ََم,  الال  َد  َوَشدَّ َِم  الال  اَلمَ 38األنعام:سورة  َّ ٱَّىثُّٱٱُّ ،ِفي  اْلَمْعَنى,َفَأْدَغَم  ِبِه  َيَتَغيَّر  َلْم  َوِإْن  ْيَن  الشِ  َد   ىي ُّ  ,َوَشدَّ
د  11سورة األنعام: ٱٱَّيي َدَها اَل يْفس   .(351)،ِفي السين َوَشدَّ

 ُحْكُم َترِك اإلْدَغام
َكَما]َلْو[ د   اَلَتْفس  اإلدغاَم  َتَرَك  النساء:َّ جسُّ:قََرأَ (352)َوإذا  الكهفَّ مق حق مف خف ُّٱ،8سورة  ال  َّيث نثىث109ُّ:سورة  سورة 

لََّها،37سورة طه:َّحيخيميُّ،154:عمران النُّوَناِت ك  سورة ال َّ مئ زئ رئُّ،  31الرعد:  سورة  َّ نث مث زثُّٱ,َفَأْظَهَر 

وِعَها ِفي اللَُّغِة, َوِاْمِتناٌع َعْن ِاْخِتَياِر التَّ 1٢عمران: ؛أَلَنَّ َهَذا َردٌّ ِإَلى َما َأْوَجَبه  َأْصل  َمْوض  د  ْخِفْيِف,َوَتَحمُّل  اْلَمَشقَِّة ِفي اْلِعَباَرِة َوَلْيَس ِفيه ،اَل َتْفس 
ه , ِإنََّما ِفيه َتْثقِ  د  َصاَلت ه  َتْغِيير  اْلَمْعَنى َواَل َتْقبيح   .(353) يل  اْلِعَباَرِة َفَقْط, َفِلَذِلَك اَل َتْفس 

ْكم  اإلَماَلةِ [  ]ح 
قََرأذَ إ    :اإلمالة   التحريم:  َّزن ممرنُّ،َّحت جتُّ، َّ يل ىلُّٱ،َّمنُّ،َّ مل خلُّا  لِ َها  10سورة  ك  ِفي  ،باإلَمالِة 

ْوِف َواَلَلَحَن َأْخفُّ ِمْن َهَذا  ؛أِلَنَّه  َلْم ي َغيِ ْر َنْظَم اْلح ر  د   .( 354) َوَنْحِوَها اَلَتْفس 
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 ]ظهار المحذوفإِ حكم [
يمَ   فََسّكنَ ,25سورةالفتح:َّحيخيميُّفَقََرأَ:,َوإذاأََظَهَراْلَمْحذ وفَ  أَل َف  ,َّممىمُّٱ,فَ ل  َوأَْظَهرالَ   اْلم  ينَ " فَأَْظَهَر   خئ ُّٱ",اْلعَال م 

م  َوَكانَْت مدغمةََل تَْفس د  فَأَْظَهَر أَل َف الذََّكر  َوالّلَّ  ,3سورة الليل:َّ جب هئ مئ
 (355). 

 ]حكم حذف المظهر[
َحَذفَ  نْ   اللف(356) ،وحذفَّينٰىريزيُّ,77سورة:َّخلُّ,281سورةالبقرة:َّحنخنمنََُّ َنْحو:  الم ْظَهرَ   َوِإْن   ري"م 

َلَ ،" ب النُّون   النُّون   الّلَّ َوإذَ   تَْفس د ،  َووصَل  َحذََف  ِفيه،َّمبُّٱ,َّرئُّٱ  1رسورةالتكاثَّميُّفَقََرأَ:  مَ ا  ؛أَلَنَّ  د  َتْفس  ََم  الال  َتْغِييَر   َوَحَذَف 
َِم َوَيِصْير  اْلَكاَلم  َأْفَحَش ِمْن َكاَلِم    .(357)النَّاسِ اْلَمْعَنى الَِّذي َمَع الال 

 ُحْكُم ما ِإذا َنَطَق ِبِبعِض الَكِلَمة النقطاع أو نسيان ثم نطق بالباقي[[
ْنِقطاِع النََّفِس َأِو النِ ْسَياِن، ث مَّ َنَطَق ِباْلباِقِي َنْحو  ِإْن َأَراَد   ٱَوإذا َنَطَق ِبَبْعِض اْلَكِلَمِة اِلِ ه، َأْو َنِسَي اْلباِقِي،ث مَّ َتَذكَر َّ خم  حمُّ ,َفَلمَّا َقاَل"الـ" ِاْنَقَطَع َنَفس 

ِبَكِلَمٍة َغْيِرَها َوَرَكَع َفَسَدْت َصاَلت ه  ِعْنَد َبْعض  َمَشاِيِخَنا، َوِبِه َأَفْتى َشْمس  اأْلَِئمَِّة (359)  ِي, َفَتْرَكه  َور َكَعَأْو ]َأَتى[اْلباقِ (358) َفَقاَل:"َحْمد  هلِل", َأْو َلْم َيذََّكْر 
ذ ِكَرْت  (360)اْلَحْلواِني   إذا  د   َتْفس  الَِّتي  اْلَكِلَمِة  َبْيَن  َل  َفصَّ ْم  ه  ه مْ ،َوَبْعض  اَل،َوَبْعض  َوِبَعْكِسِه  ي ْفِسد   َها  ْسمِ   (361) َفَبْعض  ااْلِ َبْيَن  َحْمد  ]َفَرقَّ  "اْلـ  ِمْثل  َواْلِفْعِل 

ْسِم[ ااْلِ اَل  اْلِفْعِل  ِفي  د   وَن"،َفَتْفس  َكرُّ ِ"،"َيِشـ  ال(36٢) هللَّ َزَوائٌد,َوَتْرَك  اأَلْسَماِء  ِفي  َْم  َوالالَّ اأَلِلَف  َأنَّ  د  ,َواْلَفْرق   الي ْفس  َوائِد  إذا  (363)   زَّ َيْسَتِقيم   ِإنَّما  ,َوَهَذا 
؛أِلَنَّه الَيتأتَّى َهَذا اْلَفْرق  حينئٍذ, َوَبْعض   د  ْطِر َوْجٌه َصِحيٌح ِفي اللَُّغِة َواَل ِاْقَتَصَر َعَليَها،َأمَّا إذا َقاَل"َأْلَح" َوَتْرَك اْلباِقِي َتْفس  ْم َقاَل:ِإْن َكاَن ِلَذِلَك الشَّ   ه 

ا ي ْمِكن   اَل  ِممَّا  َفَسَدْت؛أِلَنَّه  َوإال   د   َتْفس  اَل  َأْن  َيْنَبِغي  اْلَمْعَنى  ِبِه  َيَتَغيَّْر  َواَل  َلْغَوًا  َعْنهَيك ون   ِفي  ،لتحرز   ِإَليِه  اْلَمْدف وِع  كالتََّنْحن ِح  َفَصاَر 
اَلةِ  ِف  .(364)الصَّ ِفي مننتصُّ َماَدى  ( 365)اْنَتَهى  ِستِ ين  (366)الثَّاِنيج  َوَسلََّم    (368)َوَأِلفٍ   (367) ِسنًَّة  َوَصْحَبِه  آلِه  َوَعَلى  َسيِ ِدَنا م َحمٍَّد  َعَلى  َوَصَلى هللا  
 َداِئَمًا ابدًا َوَعَلى َساِئِر االنبياِء َواْلم ْرَسَلْيَن َواْلَحْمد  هلِل ر بِ  اْلَعاَلِميَن آمين. (369) َتْسِليَمًا 

 اخلامتة
َلماِء األفذاذ والمتبحرين والمجتهدين  في الفقِه الحنفيِ  قلمَّا نظير ه   ي عدُّ  ر ْنب الليُّ من  الع  مة  حسن   بن  عمَّار الشُّ   في القرن الحادي عشر. الَعالَّ
, وال أدلَّ على ذلك من كثرة الرسائل التي ذكرناها -1  .تميز الشرنبالليُّ بغزارة النتاج الفقهيِ 
ا أو تصرًفا. تبيََّن لنا من خال -٢ ِ اأَلمانَة العلميََّة, والدقَة العاليَة في عزو النصوِص الى أصحابها نصًّ  ل تحقيق النَّص 
َبْعَده  حتَّ  -3 , فظهرْت آثار ه واضحًة ك لَّ الوضوح في ك لِ  َمْن جاَء  الفقِه الحنفيِ  أثًرا كبيًرا ِفي  ر ْنب الليُّ  ى اشتهرْت مصنفات ه  جميعا  َتَرَك الشُّ

 اسم واحد ب) الشرنباللية(. تحت 
مة  الكبير  ابن  عابدين رحمه هللا.  -4  تجلْت آثار ه  العلمية  كثيًرا السيما عند م حرِر المذهِب الحنفيِ  ومنقِحِه الَعالَّ
بالفارسية" تبرز غزارة علم   -5 القرآن وكتابته  االقدسية في أحكام  قراءة  "النفحة  الدراسة  الفقِه، المخطوط محل  ت ِب  تنقَل بين ك  مصنِفِه,إذ 

 وعلوم القران والتفسير والحديث والقراءات والسير والتراجم وغيرها من العلوم ملتزما منتهى األمانة ودقتها.
لنا   -6 إذ نقل  الكريم,  القرآن  الى اإلخالل بحفظ  العربية, ألنَّ ذلك يؤدي  الكريم بغير  القرآن  ه  بعدم جواز كتابة  أئمِة ظهر ترجيح  إجماع 

 . الحنفيِة وغيرهم على ذلك
مة الشرنباللي عدم ص -7 حة  الراجح في مذهب الحنفية عدم صحة الصالة بغير العربية خالًفا ألبي حنيفة" رحمه هللا تعالى"، وقد بيََّن العالَّ

 هذا القول المنسوب الى أبي حنيفة بصحة الصالة بغير العربية,ورجوعه عنه إلى قول الجمهور.
دم من الخالف الفقهيِ  في كتابة القرآن الكريم بغير العربية,أو قراءته  كذلك تجري أحكامه على الخطبة والتشهد واآلذان والذبح, وما تق -8

 ين.ألنَّ للغة العربية من المزايا ما اليوجد في غيرها من اللغات,وأجاز بعض الفقهاء الذبح بغير العربية من باب التيسير على غير القادر 
حَ  -9   فرضية تعلُِّم اللغة العربية لغير الناطقين بها لَتصحَّ بها عبادتهم لكونها شرطا في صحة قبولها السيما العبادات القولية كالصالة َرجَّ

 . أو بعض شعائر الحج 
ِه وقراءته لكونه قرآًنا  وهذا ما دعت إليه  -10 المصلحة الراجحة لكي   َرجَّح جواز كتابة التفسير والترجمة بغير العربية مشترطا الطهارة لَمسِ 

 .مل بموجبه َيْسه َل على الداخلين في االسالم من غير الناطقين باللغة العربية غير القادرين على تعلُِّمها من َفْهِم أحكام القرآن الكريم,والع
ذك -11 لفظ آخر على نحو ما  إلى  المعنى وتحيل ه   تغير  لم  إذا  بقراءة شاذة  ق ِرَئْت  اذا  "الصراط" رجح عدم فساد الصالة  لفظ  قراءة  في  ره 
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تفسد بالصاد والسين والزاي,ألنَّها قراءات مشهورة على الرغم من تصريحه أنَّه  ال يكتفي مراعاة لخالف المذهب, ففرق بين الناسي والذاكر ف
 صالة الذاكر دون الناسي. 

ر  -1٢ العامة( وإْن  )مصحف  الثعماني  اإلمام  مصحف  خالفت  ما  بأنها  الشاذة  القراءة  ر  بوجه من فسَّ العربية  صحيح,ووافقت  ويت بطريق 
 الوجوه, وعمدته في ذلك النقل عن كتب الشافعية كابن الصالح والسبكي وابن الجزري مما يدل على انصافه وتحريه الصواب من األقوال. 

النبي   -13 بمحضر  الصحابة  كتبه   ما  األولى,ألنَّه   الكتبِة  من  اإلمام  مصحف  رسم  على  الخروج  جواز  عدم  الخلفاء ملسو هيلع هللا ىلصرجَّح  ,وبمحضر 
 الراشدين وما ن ِقَل إجماعا,وعدم تغييره على وفق القواعد اللغوية الحديثة خشية التالعب والتحريف في ألفاظه. 

 رجح صحة الصالة أذا أبدل حرفا بغيره خاصة أذا كان المخرج واحد تيسيرًا وتخفيفًا.  -14
الوقف, وأجرى هذا الترخيص في ترك التشديد والمد مما اليتغير به    رجح صحة الصالة اذا وقف مايغير المعنى للحرج وعدم التعمد في -15

 المعنى, ومثله في القراءة باللحن التي التغير المعنى, ويجري هذا الكالم في االدغام واالمالة إتيانا وتركًا. 
 عنى بتوجيه األقوال والموازنة بينهما مما يدل على تبحره في المذهب. -16
 ًعا أصلًيا لك لِ  من بحث في  ترجمة القرآن الكريم وكتابته وتفسيره بغير العربية. ت عدُّ النفحة القدسية مرج -17
يدعو الباحث طالب العلم الشرعي والعلماء والباحثين إلى أن تقوم لجنة علمية على جمع مؤلفات وآثار هذا العالم الجليل وإصدارها في   -18

قِ َقْت بعًضا منها, وعلى الرغم من أنَّ لنا مالحظات على بعض التحقيقات التي   ديوان واحد,ألنَّ معظم هذه اآلثار لم تطبع, وقد ط ْبَعْت  وح 
تستوجب إعادة تحقيقها تحقيقا علميا, وإخراجها مما فيها من األخطاء الجسيمة, والتي أخلت بأصول التحقيق العلمي، وأساءت الى العالمة  

 .الشرنباللي
 املصادر واملرجع

 بعد القران الكريم
 م.  1987هـ( دار الكتب العلمية، بيروت,الطبعة األولى،  911في علوم القرآن:لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) اإلتقان

ْيَمِري ) َسين بن علي الصَّ النُّْعَمانية بَحْيَدر آباد الهند هـ( عنيت بنشره: لجنة ِاْحَياء المعارف  436أخبار أِبي َحِنْيفة وأصحابه: ألبي َعْبد ّللاَّ ح 
 م. 1974مطبعة المعارف الشرقية , حيدر آباد ـ الهند. 

 هـ(. 1307مصر )-هـ(، المطبعة الميمنية 9٢3للعالمة القسطالني الشافعي المتوفي سنة) -ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
 هـ(,مخطوط.565زيد بن محمد البيهقي)ازاهير الرياض المريعة وتفاسير الفاظ المحاورة والشريعة: علي بن 

هـ(، َتْحِقيَق َساِلِم محمد َعَطا، ومحمد علي َمْعوَض, َدار  اْلك ت ِب  463االستذكار:َاب و َعَمَر يوسف بن َعْبِد هللِا بن َعْبِد اْلَبرِ  النُّْمِرِي القرطبي)
وَت، ط  م. ٢000، 1اْلَعْلِميَِّة ،َبْير 

ْيخ َزْين  اْلَعاِبِدْيَن ْبِن ِإْبَراِهْيِم ْبِن ن َجْيٍم )تاأْلَْشَباه  َوالنََّظاِئر    َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِن،الشَّ   1هـ(، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط970َعَلى َمْذَهِب 
 م. 1980،

 م1973أصول  السرخسي: لشمِس األِئم ِة  السرخسي تحقيق ابي الوفا االفغاني, دار المعِرفة بْيروت، 
َخْير  األ َواْلم ْسَتْشِرِقيَن:  َواْلم ْسَتْعِرِبيَن  اْلع ْرِب  ِمْن  َوالنِ ساء   ال   الرُّجَّ اِلَْشَهَر  َتَراِجِم  َقام وَس  َفاِرِس   عالم،  بن  بن علي  م َحمَِّد  َمْحم وِد بن  يِن بن  الدِ 

( َمْشِقيَّ وَت، ط1396الزركلي الدِ   م. 1980 ،5هـ( َداَر اْلَعْلِم ِلْلَماَلِييِن  َبْير 
العسقالني) حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبي  الدين  التاريخ:لشهاب  في  العمر  بابناء  الغ مر  المعيد 85٢أنباء  عبد  هـ(تحقيق:د.محمد 

 م. 1986، ٢خان،دار الكتب العلمية، بيروت،ط
وِر   َمْنص  بن  م َحمَِّد  بن  اْلَكِريِم  َعْبِد  َسْعَد  َأِبي  السمعاني)األنساب:االمام  اْلَعْلِميَِّة،  56٢التَِّميِمِي  اْلك ت ِب  َداَر   ، اْلباروديٌّ ع َمِر  هـ(.َتْعِليَق:َعْبِدهللِا 

وَت، ط  م. 1987، 1َبْير 
اْلَبْغداِدِي   باشا  َواْلف ن وِن: السماعيل  اْلك ت ِب  ِي  َاَسامِ  َعْن  الظُّنون   َكْشِف  َعَلى  الذَّْيِل  ِفي  اْلَمْكن وَن   اْلَعْلِميَِّة،  19٢0) تايضاح  اْلك ت ِب  َداَر   ) م 

وَت،  م. 199٢َبْير 
هـ( المسمى العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي  930اإليعاب هو شرح العالمة ابن حجر الهيتمي على عباب اإلمام المزجد اليمني)ت

 (5541واألصحاب. توجد منه نسخة في جامعة الملك سعود برقم) 
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، ٢هـ(، دار المعرفة، بيروت،ط970للعالمة زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن بكر المعروف  ابن نجيم )البحر الرائق شرح كنز الدقائق:
 م. 1993

الْ  ِبَملِك  الملقب  الكاساني  َمْسع وِد  بن  َبَكَر  أِبي  يِن   الدِ  َعالَء  لالمام   َراِئِع:  الشَّ َتْرِتيِب  ِفي  َناِئِع  الصَّ )بدائَع  اْلك ت ِب 587علماَء  َداَر   )  هـ 
وَت، ط  م. 1986، ٢اْلَعْلِميَِّة،َبْير 

ْرَكِشِي)  يِن محمد بن َعْبِد هللِا الزَّ ل وِم اْلق ْراِن: َبْدَر الدِ  ،  1هــ(.َتْحِقيَق: محمد َاب و اْلَفْضَل ابراهيم،َداَر احياء اْلك ت َب اْلع ْرِبيََّة، ط794اْلب ْرَهان  ِفي ع 
 هـ. 1376

الكت لطائف  في  التمييز  ذوي  الفيروزآبادي)تبصائر  يعقوب  بن  محمد  طاهر  ابو  الدين  مجد  العزيز:  علي 817اب  محمد  تحقيق:  هـ( 
 م. 1996النجار،الناشر المجلس األعلى للشئون االسالمية لجنة إحياء التراث األسالمي،القاهرة،

أحمد بن   بن  أحمد بن م وسى  َمْحم وِد بن  م َحمََّد  اْلِهَداَيِة:أب و  َشْرَح  العينى)  اْلبَنِايَّة    يِن  الدِ  َبْدَر  اْلحنفي  العينتابى  يَن  اْلك ت ِب 855ِحسِ  َداَر  هـ( 
وَت، ط  م. 1990، ـ1اْلَعْلِميَِّة،َبْير 

 هـ. 4،1395البيان والتبيين،ابو عمر عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ،تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ط
هـ( تحقيق: د 450والتعليل للمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد القرطبي )البيان والتحصيل والشرح والتوجيه  

 م.  1988، ٢محمد حجي وآخرون، دار الغرب االسالمي بيروت،ط
بغا )ت  م. 196٢لعاني، بغداد،  هـ( مكتبة المثنى، مطبعة ا879تاج التراجم في الجواهر المضية في طبقات الحنفية:لزين الدين قاسم بن ق ْطل و 

( الذََّهِبيَّ  عثمان  بن  أحمد  بن  م َحمََّد  يِن  الدِ  شمَس  ِلْلحاِفِظ  واألعالم:  اْلَمَشاِهيِر  َوَوَفَياَت  االسالم  ط748َتاِريِخ  اْلع ْرِبِي،  اْلك تَّاِب  َدار   ،  ٢هـ( 
 م. 1988

 هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان . 463غدادي ، ت تاريخ بغداد أو مدينة السالم ، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب الب
 هـ(. دار  الجيِل، بْيروت،)د.ت(.1٢37تاريخ عجائِب االثار في الت راِجِم واالخبار: عبد  الرحمن ب ن  ح سِن الجبرتي)

يِن عثمان بن علي الزيلعي اْلح قاِئِق: َفْخر  الدِ   هـ.  1313، 1هـ(,َداَر اْلك ت ِب االسالمي،اْلَقاِهَرَة،ط 743نِفِي)َتَبييَُّن اْلَحَقاِئِق َشْرَح َكْنِز الدَّ
ْكتوَر م َحمََّد أِميَن 593التجنيس َوالمِزيَد: لالمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغناني) هـ(حَقَقه  َوَعلَق َعَليه َوَخرََّج أحاديثه:الدُّ

ل وَم اإلسالمية،كراتشي باكستان، ط مِكَي االستاذ اْلم َساِعَد ِباْلَجاِمَعةِ  وَراٍت ادارة القرآن َواْلع   م. ٢004 1االسالمية اْلَعاَلِميََّة باسالم َاَباَد،ِمْن َمْنش 
  ٢000،  1تحبير التيسير في القراءات العشر،البن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف، دار الفرقان  األردن ،عمان،ط 

 م.
 1،1990بيروت،ط –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية تحقيق: مصطفى 

   1998، 1هـ(.دار الكتب العلمية، بيروت، ط748تذكرة الحفاظ: لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي) 
المنار: محمد رشيد رضا )ت تفسير  المسمى  العظيم  القرآن  إحياء  1354تفسير  دار  تعليق: سمير مصطفى،  بيروت، هـ(،  العربي،  التراث 

 م. ٢00٢ -هـ 14٢3، 1ط
عبدالبرالقرطبي) بن  محمد  بن  هللا  عبد  بن  يوسف  يعقوب  أبي  للحافظ  واألسانيد:  المعاني  من  الموطأ  في  لما  الكتب 463التمهيد  دار  هـ( 

 م. ٢003، ٢العلمية، بيروت،ط
 هـ. 13٢7، 1ائرة المعارف النظامية ـ الهند،طهـ(.مطبعة د85٢تهذيب التهذيب:لشهاب الدين أبي الفضل ابن حجر العسقالني)

اْلحنِفِي) القهستاني  الخراساتي  الدين محمد  المسمى)النََّقِايََّة(:لالمام شمس  الوقاية  َشْرَح م ْخَتِصِر  الرُّموِز  الدين  1300َجاِمع   هـ( تصحيح:كبير 
َد َاَفَندَّي البوسنوي )د.ت(.  احمد،َمْطَبَعَة اْلحاجِ  م َحمَّ

 م. 1988دار الكتب العلمية ـ بيروت  1هـ( ط 671حكام القران،ألبي عبد هللا محمد بن احمد األنصاري القرطبي )ت الجامع ال
  685هـ( نسخة كتبها محمد سنة    691الجاللية الخبازية في شرح الهداية لجالل الدين عمر بن محمد الخبازي الخجندي الحنفي أبي محمد)  

 ( 616انبول برقم) هـ مكتبة داماد ابراهيم باشا است
بكِي) الس  علي  بن  الوه اب  ينِ عبد  الد  تاج  القضاة  الِفقِه:قاضي  أ صول  في  الجواِمِع  الكتب 771جمع   إبراهيم،دار  خليل  هـ(تحقيق:عبدالمنعم 

 م. ٢،٢003العلمية،بيروت،ط
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)ت القرشي  الوفا  أبي  القادر  عبد  بن  محمد  الدين  لمحي  الحنفية:  طبقات  في  المضية  العثمانية،  ه755الجواهر  المعارف  دائرة  مطبعة  ـ( 
 م. ٢،٢001الهند،ط

  1٢5٢حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير األبصار: لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف )بابن عابدين الدمشقي(،
 م.٢،1966هـ، دار الفكر،بيروت،ط

هـ( تحقيق:بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي،راجعه 377ارسي  أبو علي ) الحجة في القرآءات السبعة:الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الف
 م. 1993 - ٢ودققه:عبد العزيز رباح,وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث, دمشق/بيروت،ط

بشير جويجابي   -هـ(المحقق: بدر الدين قهوجي  377الحجة للقراء السبعة، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  األصل، أبو علي )ت  
 م 1993، ٢دمشق / بيروت،ط  -أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث  -راجعه ودققه: عبد العزيز رباح 

( الحنفي  البخاري  الرشيد  عبد  بن  أحمد  طاهر  الدين  ألفتخار  الفتاوى(  )خالصة  )    هـ(54٢الخالصة  رقم  القادرية، تحت  المكتبة  مخطوط 
٢46 .) 

أِعَيا َمْشقِ خالَصة  األثر ِفي  الدِ  ِاْلَحم وي   اْلم ِحبِ ِي  ِاْبِن محمد  أ ِميَن بن َفْضِل ّللاَِّ بن م ِحبِ  هللِا  ِي َعشَر:محمد  اْلحادِ  )ِن اْلق َرِن  هـ( َداَر  1110يَّ
وَت،)د.ت(.   َصاِدِر، َبْير 

 م.1996، 1دار الفكر، بيروت،ط
هـ( المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط, دار القلم،    756السمين الحلبي)الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لشهاب الدين أحمد بن  

 دمشق,)د.ت(.
هـ( عالم  85٢الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة:ألبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد ابن حجر العسقالني )

 م. 197٢، ٢الكتب، بيروت، ط
هـ(تحقيق،د/ سعيد بن غالب كامل المجيدي،   893مع،اإلمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني)ت  الدرر اللوامع في شرح جمع الجوا

 م. 1،٢008الناشر: الجامعة اإلسالمية بالمدينة،ط
البخا مازة  بن  عمر  بن  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  محمود  الدين  برهان  البرهانية(:لإلمام  )بالذخيرة  الفتاوى،المشهورة  أوذخيرة  ري الذخيرة 

 . 1،٢019لبنان،ط –بيروت  -هـ( تحقيق،العادلي وعبيد والتحيوي وسليم وعبد هللا وطعيمة،دار الكتب العلمية 616)ت
، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ,  1هـ( ، ط1٢70روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، األلوسي ، محمود أبو الفضل )

 لبنان.
 هـ 1400، ٢القاهرة، ط -ءات: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي البغدادي، تحقيق: د. شوقي ضيف.دار المعارف السبعة في القرا

 ( النيسابوري.  الترمذي  الصحيح(:ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة  الترمذي)الجامع  بيروت،ط  ٢97سنن  العلمية،  الكتب  ،  1هـ( دار 
 م.  1987

 م.1981،   1ه(تحقيق وتخريج:شعيب االرنؤوط مؤسسة الرسالة , بيروت، ط748هللا شمس الدين الذهبي)سير أعالم النبالء:ألبي عبد
 م. 1979، ٢هـ( دار المسيرة، بيروت، ط1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب:أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) 

يِن م َحمَِّد ب َماِم )َشْرح   َفْتِح اْلَقِديِر:لالمام َكَماَل الدِ  وف  بِاْبَن اْله  زَّاِق َغاِلَب اْلمهِدِي, َداَر 681ن َعْبد  اْلَواِحِد السيواسي اْلَمْعر  هـ( َتْحِقيَق:َعْبد  الرَّ
وَت،ط  م. ٢009، ٢اْلك ت ِب اْلَعْلِميَِّة،َبْير 

 فقه حنفي.   1٢3لمكي،رقمهـ(:مخطوط الحرم ا 610شرح الجامع الصغير لظهير الدين: أحمد بن إسماعيل بن محمد التمرتاشي )
العتابي) عمر  بن  محمد  بن  أحمد  العالمة  الصغير:اإلمام  الجامع  الدراسات  586شرح  كلية  صالح،  محمد  أحمد  وتحقيق:أمينة  دراسة  هـ( 

 م. ٢01٢األسالمية، دبي،
وِر األوزجندي   ِغيِر:لإلمام أبي اْلَمَحاِسَن اْلحسِن بن َمْنص  وَف ِبَقاِضي َخاِن)َشْرح  اْلَجاِمِع الصَّ ِغيِر  59٢اْلَمْعر  وِح اْلَجاِمِع الصَّ ر  هـ( َوه َو َاَحد ش 

ْسِن الشيباني،َ ن َسَخٍة َخِطيََّة ِفي َمْكَتَبِة َلْيَلى علي باشا َتْحَت َرْقِم)   ( ِفْقَه حنِفي.184لالمام م َحمََّد بن اْلح 
ينِ  الدِ  م َظفََّر  لالمام  اْلَبْحَرْيِن:  َمْجَمِع  ) شرح  اَعاِتيِ   السَّ ِاْبِن  اْلَبْغداِديِ   َثْعَلِب  بن  بن علي  أحمد  ِبَرْقِم)694  َمْحف وَظٍة  ن ْسَخَة  أوقاِف  64هـ(  (ِفي 

ت َب ِخَزاَنِة َمْدَرَسِة ِبْكِر َاَفَندَّي.  اْلَمْوِصِل ك 
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:أبو نصر أحمد بن منصور األسبيجابي) : أبو الوفا األفغاني،أشرف َعَلى طبعه:رضوان م َحمَّد  هـ( حققه وعلق عليه 535َشْرح م ْخَتَصرالطََّحاِوي 
،القاهرة،   هـ. 1370رضوان،وعبد الحليم بسيوني، لجنة ِاْحَياء المعارف النعمانية،حيدر آباد الدكن،الهند، مطبعة َدار الِكَتاب الَعَرِبي 

هللا عبيد  الشريعة  صدر  العالمة  االمام  الهداية،للشيخ  مسائل  الروايةفي  وقاية  الشريعة                       شرح  تاج  بن  مسعود  بن   
 اْلَمْحب وِبيِ ،مخطوط                                                      

َخاوي)   ين م َحمََّد بن عبدالرحمن السَّ َِمع  ِلت َراِجِم اََعيَّاَن اْلقَرِن التَّاِسِع:ِلَشمََّس الدِ  ْوء  الال  وَرا90٢الضَّ وَت،)د.ت(.هـ( َمْنش   ِت َداِر َمْكَتَبِة اْلَحَياِة، َبْير 
 م. 1990بيروت، طبقات الكبرى،  -طبقات ابن سعد، محمد بن سعد البصري، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية

 م.  1961، ٢هـ(تحقيق: الحاج أحمد نيلة، الموصل،العراق،ط976طبقات الفقهاء:لطاش كبرى زاده) 
الد شمس  المفسرين:  المالكي)طبقات  الداوودي  أحمد  بن  علي  بن  محمد  الكبرى،ـ  945ين  االستقالل  عمر،مطبعة  محمد  هـ(.تحقيق:علي 

 م. 197٢، 1القاهرة،ط
الحنفِي) الِهندِي  اللكنوي  الحيِ   عبِد  محمد  األفاضل:  ِبتراِجِم  األماثل  ط1٢85طرب   بْيروت،  االرقم،  دار  الزعبي،  أحمد  ِبِه  ، 1هـ(،أعتنى 

 م. 1988
ال )تالعباب  المزجد  محمد  بن  عمر  بن  واألصحاب:ألحمد  الشافعي  نصوص  بمعظم  تيسير،دار 930محيط  تحقيق:مهند  هـ( 

 م. ٢011، 1المنهاج،جدة،ط
وَت،)د.ت(.786اْلِعَناَيَة  َشْرِح اْلِهَداَيِة: م َحمََّد بن َمْحم وِد البابرتي)  هـ( َداَر اْلِفَكِر، َبْير 

)  َغاَية  اْلَبَياِن َوَناِدَرًة اال يِن َاِميَر َكاِتب  بن آِميَر ع َمر  االتقانى اْلَحَنِفي  َمام َقوَّاَم الدِ  ْيِخ ااْلِ َرِة َعْن َمْخط وَطٍة ِفي  758قران:الشَّ هـ (، ن ْسَخَة م َصوِ 
 (. ٢٢/ 3اْلِخَزاَنِة التيمورية ِبَرْقِم )

ين َأِبي الخيرم حَ  هـ(،عني بنشره:المستشرق األلماني براجستراسر، طبع الول مرة،   83٢مَّدابن الجزري)غاية النِ َهاَية ِفي طبقات اْلق رَّاء:لشمس الدِ 
 م. 193٢

الشرنباللي،)ت   المعروفة )بالشرنباللية(:حسن بن عمار بن علي  الحكام  َدار  1069غنية ذوي األحكام في بغية درر  هـ(.مطبعة عثمانية، 
 هـ. 1308، 1سعادات،ط

الوجيز في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان (:للشيخ العالمة محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف    الفتاوى البزازية المسماة)بالجامع
 م. ٢003،  1ه( تحقيق:سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط8٢7الشهير بالبزازي الكردري)

علي بن  محمد  بن  احمد  العباس  أبي  الدين  شهاب  االسالم  شيخ  الحديثية:  حجر                                                                              الفتاوى  ابن  ب)  المعروف 
 م ٢010، 1تحقيق:أحمد عناية،دار التقوى،دمشق،ط

اْلَقاِضي  أحمد  َناِصِر  بن  م َحمَِّد  َبَكَر  أِبي  يِن  الدِ  لَظهيَر  الشهيد:  الدين  لحسام  الصغير  الجامع  على  الظهيرية  ببخارى    الفتاوى  اْلم ْحَتِسِب 
 هـ(مخطوط في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي. 619)

ِلِي )  وِف ِباْلف ض  : َلعلي بن ابراهيم بن م َحمَِّد االسدي اْلحنِفِي اْلَمْعر  يِن  508َفَتاَوى اْلَفْضِليِ  َساَم الدِ  ِهيِد ح  ِلْلَصْدِر الشَّ هـ( ِضْمَن ِكَتاَب اْلَواِقَعاِت 
)  َعَمرَ   (. 8٢1هـ( ِمْن َمْخط وَطاٍت َعاِطَف َاَفَندَّي، ت ْرَكَيا،َرْقَم ) 536بن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلب َخاِريِ 

هـ( جمعها تلميذه الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي  794اْلَفَتاَوى اْلِفْقِهيَّة اْلك ْبَرى: لشهاب الدين شيخ االسالم أبي العباس ابن حجر الهيتمي)
 هـ(، المكتبة االسالمية للنشر والتوزيع، القاهرة،)د.ت(.98٢المكي)تالفاكهي 

محمد الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان:للعالمة الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند األعالم،المكتبة االسالمية ل
 م. 1979، 3ازدمير ـ تركيا،ط

النعمان:لإلمام فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضي خان  فتاوى قاضيخان في مذهب اإلمام األعظم   أبي حنيفة 
 م. ٢003، 1هـ( تحقيق:سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط593األوزجندي الفرغاني )

عبد   بن  عثمان  عمرو  أبي  لإلمام  والفقه:  واألصول  والحديث  التفسير  في  الصالح  ابن  )فتاوي  الشهروزي  عثمان  بن  هـ(  643الرحمن 
 م.٢007، 1تحقيق:سعيد بن محمد السناري،دار الحديث، القاهرة ط

هير ِبعالمِة سمرقند) يِ ن ابي حفص ع مِر بن م حم ِد النِ سفِي  الش   هـ( )مخطوط(537فتاوي النِ سفِي: ِلنِجم  الد 
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)تاْلَفَواِئد  اْلَبِهيَّة  ِفي َتَراِجِم اْلحنِفيَِّة:ألَ   م  1967، 1هـ(.َمْكَتَبًة َنْدَوَة اْلَمَعاِرِف،اْلِهْنَد،ط304ِبي اْلَحَسَناِت م َحمََّد بن َعْبِد اْلَحيِ  اللكنوي 
يِن  َاب ي َبَكَر م َحمَِّد ب ( َمْرَكَز َتْوِعَيِة اْلِفْقِه  هـ619ن ع َمِر)اْلَفَواِئد  الظَّهيِريَّة   ِفي اْلَفَتاَوى على الجامع الصغير لحسام الدين الشهيد: لَظهيَر الدِ 

 م 1996االسالمي،باكستان،
   1983هـ (دار الفكر بيروت ـ لبنان.  817القاموس المحيط.للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ) ت 

 ( 9684األهلية بدمشق )هـ(.مخطوط، مكتبة الظاهرية 710الكافي شرح الوافي:لإلمام أبي البركات عبدهللا بن أحمد النسفي)
وَر بن يونس بن أدريس البهوتي) اَف اْلقناِع َعْن َمَتِن االقناع:ِلْلَشْيِخ اْلَعاَلَمِة َفِقيَه اْلَحَناِبَلِة َمْنص   هـ(.َتْحِقيقَ 1051َكشَّ

هـ(.َدار  اْلِفَكِر  538هللِا َمْحم وِد بن ع َمِر الخوارزم ي الزمخشري )  اْلكشاف  َعْن َحَقاِئِق التنزيل َوَعي وَن االقاويل ِفي و ج وِه التَّْاِويِل:َاب واْلَقاِسَم َجارَ 
 م. 1977، 1ِلْلِطَباَعِة َوالنَُّشِر َوالتَّْوِزيِع،بيروت، ط

وِف حاجَّ  اْلَمْعر  اْلحنِفِي  وِميَّ  الرُّ القسطنطيني  َواْلف ن وِن،م ْصَطفى بن عبدهللا  اْلك ت ِب  ِي  َأَسامِ  َعْن  الظُّنوِن  َخِليَفةً ) َكْشف   اْلك ت ِب 1067ي  َداَر  هـ( 
وَت، ط  م. 199٢، 1اْلَعْلِميَِّة، َبْير 

دار   عاشور،  بن  محمد  أبي  النيسابوري،تحقيق:اإلمام  الثعلبي  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  إسحاق  ألبي   :) الثعلبي  )تفسير  والبيان  الكشف 
 م  ٢00٢  -لبنان  -، بيروت 1النشر:دار إحياء التراث العربي، ط

ِم بن َمْنظ وِر االفريقي اْلِمْصِريَّ ) ،ط 711ِلَساَن اْلع ْرِب: ِلم َحمَِّد بن م َكرَّ وت   م 1،1980هـ(، َداَر َصاِدِر، َبْير 
القسطالني) يِن  الدِ  ِشَهاَب  اْلِقَراَءاِت:االمام  ِلف ن وِن  االشارات  ب ورِ 9٢3لطائف   الصُّ و.د.َعْبد  عثمان  يِ ِد  االعلى  هـ(َتْحِقيَق:َعاِمر السَّ َشاِهيَن،اْلَمْجِلَس   

 هـ. 1،139٢للشؤون االسالمية،ط
 م ٢000,  ٢4مباحث في علوم القرآن:الدكتور صبحي الصالح دار العلم للماليين,ط

( السرخسي   َسْهَل  أِبي  بن  م َحمَِّد  َبَكَر  َأِبي  األئمة  شمَس  ِلْلَكافِ ي:لإلمام  َشْرح   َوه َو  للسرخسي  وط   َداَر  483اْلَمْبس  ،طهـ(  وت  َبْير  ، ٢اْلَمْعِرَفِة 
 م. 1985

يِن علي بن َاِبي َبَكَر اْلَهْيَثِمِي )  واِئِد َوَمْنَبَع اْلَفَواِئِد: ِلْلحاِفِظ ن وَر الدِ  ،807م ْجِمع  الزَّ وت   م. 1987هـ(. َداَر اْلك ت ِب اْلَعْلِميَِّة،َبْير 
 هـ ( إدارة المطبعة المنيرية ـ مصر  676نووي ) ت المجموع شرح المهذب ، لإلمام أبي زكريا محي الدين بن شرف ال

)ت   النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  ابو  والمطيعي(  السبكي  تكملة  مع)  المهذب  شرح  اْلِفَكِر  676المجموع  (النَّاِشَر:َدار   هـ 
وَت،)د.ت(.  َبْير 

الفتح عثمان بن   المجلس األعلى  -وزارة األوقاف  )هـ39٢جني الموصلي )ت  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،أبو 
 م 1999للشئون اإلسالمية، 

تحقيق : عبد السالم عبد الشافي محمد، دار    المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي، 
 م. 1993، 1ط –لبنان  -الكتب العلمية 

ع المصاحف،  نقط  في  )المحكم  الداني  عمرو  أبو  عمر  بن  عثمان  بن  سعيد  بن  الفكر، 444ثمان  دار  حسن،الناشر:  د.عزة  هـ(.تحقيق: 
 هـ. 1407، ٢دمشق،ط 

هـ( دار  616المحيط البرهاني في الفقه النعماني: لالمام العالمة برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري الحنفي )
 م. ٢004، 1،طالكتب العلمية، بيروت

 هـ( 405المستدرك على الصحيحين، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا  النيسابوري المعروف بابن البيع )ت
هـ ( مطبعة مصطفى البابي  770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . للعالمة أحمد بن محمد بن علي المقريء الفيومي ) ت 

 الحلبي ـ مصر . 
 م1994، 1هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، ط770المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن علي المقري الفيومي) المصباح

هيم الحسيني، هـ( َتْحِقيَق:َطاِرق  بن ِعَوَض هللَا بن م َحمَِّد،َوَعْبَد اْلم ْحِسِن بن أبرا 360اْلم ْعَجِم االوسط: أِلِبي اْلَقاِسَم َسِليَماِن بن أحمد الطبراني)
َرِميَن، اْلَقاِهَرة ،   م. 1996النَّاِشَر َداَر اْلح 

:اعداد عبدهللا بن عبدالرحمن اْلَمْعَلِمِي،َمْكَتَبة  اْلم لَّ   م. 1،1996ِك َفَهدَّ اْلَوَطِنيَِّة، طم ْعَجم  م َؤلِ ِفِي َمْخط وَطاٍت َمْكَتَبة  اْلَحَرِم اْلَمكِ ي 
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الكاكي)ِمْعَراج    اْلب َخاِريِ   م َحمَِّد  بن  م َحمَِّد  يِن  الدِ  اْلِهَداَيِة:َقوَّاَم  َشْرِح  َراَيةِ ِاَلى  مصر،  749الدِ  السلطانية    فيكتبخانة  مخطوط  عن  هـ(.مصورة 
 (. 1893برقم)

حقيق:د.بشارعواد معروف وشعيب هـ(ت  748معرفة القراء الكبار على الطبقات واألمصار:ألبي عبد هللا محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي) 
 م. 1،1983األرنؤوط،مؤسسة الرسالة, بيروت ط 

الداني )ت  أبو عمرو  الصادق قمحاوي،  444المقنع في رسم مصاحف االمصار، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر  هـ( تحقيق: محمد 
 مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة,)د.ت(.

 هـ( تحقيق: مكتب البحوث والدراسات،1367محمد عبدالعظيم الزرقاني) مناهل العرفان في علوم القرآن:  
 هـ ( ، دار الكتاب العربي ـ بيروت .597المنتظم في تاريخ الملوك واالمم ، البي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي )ت 

َعابِ  ع َمر  السيد  بن  َعاِبِديَن  امين  لم َحمَّد  الرَّاِئق:  اْلَبْحر  َعَلى  الَخاِلق  )ِمْنحة  اْلَحَنِفي   َمْشقي  الدَّ اْلَعِزيز  َعْبد  بن  الَمْعِرَفة  1٢5٢ِديَن  َدار  هـ(، 
ْوت، )د.ت(.  َبْير 

هــ(،دراسة وتحقيق يعلى قحطان  9٢٢َمَواِهب الرحمن ِفي مذهب َأِبي حنيفة النعمان،لبرهان الدين أبي إسحاق  إْبَراِهيم بن موسى الطرابلسي )
 م. 1،٢018،طناشرون،بيروت لبنان–الدوري،كتاب 

الذهبي) الدين  شمس  هللا  عبد  ألبي  الرجال:  نقد  في  االعتدال  ـ   748ميزان  العربية  الكتب  إحياء  البجاوي،دار  محمد  تحقيق:علي  هـ( 
 م.  1963، 1القاهرة،ط

َعِلي  م َحمَّد الضباع,دار  هـ(صححه وراجعه الشيخ  833النشر في القراءات العشر:أبوالخيرم َحمَّد بن م َحمَّد الدمشقي.المعروف بابن الجزري  )
 م.  1978، ٢الكتب العلمية،بيروت، ط

 اهلوامش
 

حيث كان خصيصا به،قلت والوفائيةإحدى الطرق الصوفية،ي ْنَظر: ،( قد تكون كلمة )الوفائي( نسبة ألستاذه أبي االسعاد يوسف بن وفا1)
   38/ ٢خالَصة  األثر:

 . 347/ 5والضوء الالمع:، 38/ ٢خالَصة  األثر::(  ينظر٢)
    .3/٢65, ومعجم المؤلفين:1/٢98( ي ْنَظر:خالصة األثر:3)
 . ٢08/  ٢، واألعالم: 38/ ٢( ي ْنَظر: خالَصة  األثر: 4)
ف بن ع5) الشُّ ( هو يوس  َوله  التَّْحِقيق  َزَمانه فى  المصرى َكاَن َعالَمة  المالكى  َوَفاء  اْلَعطاء بن  َأبى  َأب و االسعاد بن  زَّاق االستاذ  الرَّ ْهَرة  بد 

 . 503/ 4هـ(, ي ْنَظر: خالَصة  األثر:1051)ت،التَّامَّة
 . 38/ ٢ي ْنَظر: خالَصة  األثر: (6)
 . 5/1٢, واألعالم: 180/ 3ثر:( ي ْنَظر:خالَصة  األ 7)
 . 38/ ٢( ينظر: خالَصة  األثر:8)
 . 3/٢65، ومعجم المؤلفين:301/  4( ي ْنَظر: تراجم الشيوخ للمصنف في خالَصة  األثر:9)
 . 1/408,وخالصة األثر:٢/1199( ي ْنَظر: كشف الظنون:10)
 . ٢66/ 3( ي ْنَظر: خالَصة  األثر:11)
 .  ٢38/   ٢( ي ْنَظر: خالَصة  األثر:1٢)
 . ٢08/ ٢، واألعالم:38/  ٢( ي ْنَظر:خالَصة  األثر:13)
    .٢68:وطرب  االماثل, ص  ،38/  ٢( ي ْنَظر:خالَصة  األثر:14)
 . ٢68( ي ْنَظر:طرب  األماثل: ص: 15)
،هي: األعالم16) ت ِب اْلَمْكَتَبِة األزهرية:٢08/ ٢:(واْلم َصاِدر  الَِّتي َذَكَرْت َهِذِه اْلك ت ب   .  38/  ٢، َوخالَصة  األثر:118 /٢، َوِفْهِرَس ك 
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)ت17) الشرنباللي،  علي  بن  عمار  بن  لحسن  )الشرنباللية(،  بـ  المشهورة  الحكام  درر  بغية  في  األحكام  ذوي  مطبعة 1069(غنية  هـ(، 
 هـ.1308عثمانية، دار سعادات، 

 . 3/65حققه: محمد رياض المالح ,دار الكتاب العربي , بيروت.وينظر:معجم المؤلفين:(18) 
   ٢9٢/ 1، وهدية العارفين: 4/1٢6،464،683،وإيضاح المكن ون:٢/98٢( ي ْنَظر:كشف الظنون:19)

 م.  ٢005وهو مقدمة في الفقه, تحقيق: محمد أنيس مهرات،الناشر: المكتبة العصرية, بيروت,   (٢0)
الرسائل  ٢1) هذه  أكثر  علمي-(  وفتاوى    -بحسب  كتب  في  اسمه  ذكر  وكثرة  مؤلفها  شهرة  مع  تحقق  الى  لم  اشرت  الحنفي.وقد  المذهب 

 المحقق منها. 
 م. ٢003طبعت،بتحقيق،د. سليمان بن صالح آل كمال،جامعة أم القرى،السعودية، ،وهي الرسالة االولى من كتاب الطهارة  (٢٢)
الطهارة   (٢3) كتاب  من  الثانية  الرسالة  ال،وهي  الكتب  دار  العراقية،  حمد،الجامعة  الشيخ  الوهاب  عبد  علمية،بيروت                                 طبعت،بتحقيق،د. 

 م. ٢013،
بتحقيق،خالد بن محمد العروسي،بحث محكم،مجلة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية   ،وهي الرسالة الخامسة من كتاب الطهارة   (٢4)
 هـ.وطبع الكتاب بتحقيق:احمد محمد فرح سنوبر،دار الكتب العلمية،بيروت.14٢5وآدابها،
الصالة(٢5)  كتاب  من  التاسعة  الرسالة  الجزائ،وهي  جمعة  المجيد  عبد  الرحمن  عبد  أبي  بتحقيق:  الكتاب  الحافظ ،ري،وطبع  مكتبة 

 الذهبي،الجزائر. 
الصالة(٢6)  كتاب  من  العاشرة  الرسالة  من  ،وهي  كل  العلم  طلبة  بتحقيقها  قار  :قام  ذي  الجبارعبد،جامعة  عبد  كلية ،أحمد 

 . ٢011الجامعة العراقية،بغداد  ،اآلداب،العراق،ود.عبد الستار محمد كاظم
الصالة(٢7) كتاب  عشرة من  الثانية  الرسالة  الحياني  ،وهي  حمد  الوهاب  د.اسامةعبد  االمام ،بتحقيق:  القرآنية،جامعة  للدرسات  تبيان  مجلة 

 محمد بن سعوداالسالمية،السعودية.وتحقيق د.محمد جاسم ناصر،مجلة. 
 وهي الرسالة التي نقوم بتحقيقها في هذا العمل.،وهي الرسالة الرابعة عشرة من كتاب الحج(٢8)

 م. ٢01٢بتحقيق،حسن سهيل الجميلي،،كلية اإلمام األعظم الجامعة،بغداد، ،من كتاب النكاح  وهي الرسالة السادسة عشرة  (٢9)
النكاح   (30) كتاب  من  عشرة  السابعة  الرسالة  للعلوم  ، وهي  االنبار  جامعة  العيساوي،مجلة  عبد  جاسم  محمد  طبعت،بتحقيق،د. 

 م. ٢009اإلنسانية،العراق،
كتاب   (31) من  والعشرون  الخامسة  الرسالة  جميل  ، الجهاد  وهي  عواد  اإلسالمية ،بتحقيق،اثير  العلوم  ماجستير،جامعة  رسالة 
 . ٢011،األردن،العالمية
الجهاد   (3٢) كتاب  من  والعشرون  السادسة  الرسالة  اإلسالمية                                     ،وهي  الجامعة  بظاظو،  نصر  وحسن  السميري  زايد  بتحقيق،د.جابر 

 م.      ٢009مكتبة الحافظ الذهبي،الجزائر،بتحقيق: أبي عبد الرحمن  عبد المجيد جمعة الجزائري، م،وطبع الكتاب٢008غزة،،
الجهاد   (33) كتاب  من  والعشرون  الرسالةالسابعة  في ،وهي  الذهبي  الحافظ  جمعة،بمكتبة  المجيد  عبد  الرحمن  عبد  أبي  طبعت،بتحقيق، 

 الجزائر.  
 طبعت،بتحقيق، أبي المنذر َمْحم ود بن م حمَِّد بن م ْصَطَفى الِمِنياِوي، ،وهي الرسالةالثامنة والعشرون من كتاب الجهاد  (34)
الوقف   (35) كتاب  من  والعشرون  التاسعة  الرسالة  الغواص  ،وهي  الهادي  عبد  اإلسالمية ،بتحقيق،محمد  العلوم  ماجستير،جامعة  رسالة 
 . ٢009،األردن،العالمية
الوقف   (36) كتاب  من  الثالثون  الرسالة  المسلم  ،وهي  الباقي  عبد  بن  بن ،بتحقيق،احمد  محمد  االمام  جامعة  ماجستير،  رسالة 

 ه.1431،سعوداالسالمية،السعودية
د تحقيق،يحث ماجستير، خالد بن نهار بن عبدالرحمن السعد،جامعة محمد بن سعو ،وهي الرسالةالسادسة والثالثون من كتاب الكفالة   (37)

 هـ.  1431اإلسالمية،المعهد العالي للقضاء، 
 دراسة وتحقيق،د.فالح عبد الرسول حمودي،جامعة االنبار،كلية التربية األساسية ،وهي الرسالةالسابعة والثالثون من كتاب الكفالة  (38)
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لي الحميد،جامعة محمد بن سعود تحقيق،يحث ماجستير، محمد بن عبد هللا بن ع،وهي الرسالةالثامنة والثالثون من كتاب الشهادة   (39)
 هـ. 143٢اإلسالمية،المعهد العالي للقضاء، 

دراسة وتحقيق،د. أنس محمد جاسم المشهداني، طبع بمطبعة أنوار دجلة    ،وهي الرسالةالتاسعة والثالثون،طبعت من كتاب القضاء   (40)
 م ٢016، 1ببغداد، ط

 . 199٢مكتبة دار ابن الحزم، ، وطبع الكتاب بتحقيق،مشهور حسن سلمان،وهي الرسالة الثامنة واالربعون من كتاب االجارة  (41)
 م. 1997بتحقيق،د. احمد محمود إبراهيم آل محمود،كلية االداب،جامعة البحرين، ،وهي الرسالة الخمسون من كتاب الحظر واالباحة  (4٢)
الرهن، دراسة وتحقيق،د. أنس محمد جا   (43) الرسالةالرابعة والخمسون من كتاب  أنوار دجلة ببغداد، وهي  المشهداني، طبع بمطبعة  سم 

 م ٢016، 1ط
الرهن   (44) كتاب  من  والخمسون  الرسالةالخامسة  بتحقيقه ،وهي  وقام  الشرعية،مصر,  العلوم  مجلة  الشمراني،  علي  د.صالح  بتحقيقه  قام 

 م. ٢016،  1وطباعته،د. أنس محمد جاسم المشهداني، طبع بمطبعة أنوار دجلة ببغداد، ط
بتحقيق،د. أنس ياسين إبراهيم المولى،مجلة أبحاث كلية التربية األساسية جامعة ،ي الرسالة السادسة والخمسون من كتاب الرهنوه   (45)

 م. ٢011،الموصل
الظنون:46) ي ْنَظر:كشف  األثر:  73٢/:(  وخالَصة   اْلم َؤلِ ِفينَ 38/ ٢،  وم ْعَجم   واألخبار: ٢65/3  :،  التراجم  في  اآلثار  عجائب  وتاريخ   ،
 . ٢/٢08، واألعالم:  1/118
 .4/670( ينظر: كشف الظنون:47)
 . 3/14:(  ي ْنَظر: إيضاح المكن ون 48)
 . 334(  ي ْنَظر: معجم مؤلفي مخطوطات الحرم المكي الشريف: 49)
 ..المخطوط شرع بنسخ عندما  الناسخ من الزيادة هذه ولعل "الوكيل ونعم هللا وحسبنا للمتقين والعاقبة" زيادة نسخة ب  (في50)
 ."الفقي ر :"زيادة ب (في51)
يِن َأبو اْلَعبَّاَس أحمد بن َمْحم وِد بن َأِبي َبَكَر القسطالني )5٢) اِري,  9٢3( َوه َو اإلمام ِشَهاَب الدِ  هـ( َشْرَح  َصِحيِح اْلب َخاِريِ  اْلم َسم ى إرشاد السَّ

 . ٢/85، ومعجم المؤلفين:1٢1/ 8ي ْنَظر: شذرات  الذ هِب: 
 . 7٢/ 1،ي ْنَظر: لطائف  اإلشارات:اإلمام القسطالني:) ب(من ومااثبتناه االصل"القراءة"، ي(ف53)
 مشهور. مثل ،وهو1/85والتبيين للجاحظ:  (ي ْنَظر: البيان54)
ل وِم اْلق ْرآِن: 55)  .."لسانا" بدل "العربي غيَّر  قلما" :فيه والنص  1/380(  ي ْنَظر:اْلب ْرَهان  ِفي ع 
 وسيأتي".(  في ب" 56)
 (  في ب" على". 57)
 .الكالم سجع به وما اثبتناه من ب ليستقيم (  في االصل "القيامة"58)
 نسخة ب  من (زائدة59)
 الناسخ على االرجح. عمل من وهي)ب(نسخة من  لوحة كل حافة على مكتوبة العناوين فهرسة (60)
الجليل،  61) عبد  بن  بكر  أبي  بن  علي  المرغيناني:  اإلسالم  المحقق(شيخ  العالمة  الحنفي،  المرغيناني  عصره   ،  الفرغاني،  أهل  له  أقر 

،معجم المؤلفين لكحالة  383|1هـ(، ينظر:الجواهر المضية:593بالفضل والتقدم، ومن مؤلفاته: بداية المبتدي، والهداية، وكفاية المنتهي، )ت
7|45 
 . 478-477/ 516،1(ي ْنَظر:التجنيس َوالمِزيَد:مسألة،6٢)
َراَيِة  ِإَلى  َشْرِح اْلِهدَ 63) يِن م َحمَِّد بن م َحمَِّد اْلب َخاِريِ  الكاكي )ت  : اَيةِ (ي ْنَظر: ِمْعَراج  الدِ  هـ( مصورة عن مخطوط في الكتبخانة 749َقوَّاَم الدِ 

 . 10٢(, الورقة:1893)مصر، برقم   ،السلطانية
من الكتب التى  هـ(, وهو    710لإلمام أبي البركات عبدهللا بن أحمد بن محمود النسفي )  : (هو الكافي شرح الوافي , في فروع الحنفية64)

مخطوط في مكتبة مشيخة األزهر في مصر,  " اعتمد عليها اإلمام الكبير ابن نجيم الحنفى فى كتابه الشهير " البحر الرائق شرح كنز الدقائق
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 أ   ٢7:بخيت:ورقة 3017برقم 
القاهري ا65) السيواسي األصل ثم  الحميد بن مسعود الكمال بن همام  لحنفي وكان امامًا في األصول  (هو محمد بن عبد الواحد بن عبد 

 .9/ 437شذرات الذهب::هـ( ي ْنَظر861والتفسير والفقه والفرائض)ت
 (زائدةليستقيم به النص.66)
   1/٢86َشْرح   َفْتِح اْلَقِديِر:  ،أ٢7( ي ْنَظر: الكافي شرح الوافي:ورقة 67)
 (أي عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. 68)
 . 478/ 1، 517َمِزيَد: مسألة،( ي ْنَظر:التجنيس َوالْ 69)
الْ 70) الكرماني  َشَتا  َفرَّ بن  يِ َن  الدَّ أ ِميَن  بن  اْلَعِزيِز  َعْبد   بن  اللَِّطيِف  لَعْبد   اْلَبْحَرْيِن  َمْجَمِع  َشْرح    ه َو  ِمْن                                                (  حنِفي  َفِقيه   َمَلِك.  ِبِاْبِن  وَف  َمْعر 

ِزيَن)  . 34٢/ 7،وشذرات  الذ هِب: 107.ي ْنَظر: اْلَفَواِئد  اْلَبِهيَّة : ص 454هـ( نسخة خطية مكتبة السلطان أحمد الثالث تحت رقم  801اْلم َبرَّ
 ( أي ِاالمام َأِبي َحِنيَفَة َرِحَمه  ّللاَّ  71)
ْرَقَة:  7٢) َناِئِع: ، 46( ي ْنَظر:َشْرح   َمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن: اْلو   . 11٢/ 1َوبدائَع الصَّ
 1/47(في نسخة أ و ب "ألن".وما اثبتناه من كتاب الهداية:73)
 1/47(في نسخة أ و ب "أو قراءتها" وما اثبتناه من كتاب الهداية:74)
َدِايَّة داللة على قولي أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، ي ْنظَ  :( ِفي األصل75)   .47/ 1ر: الِهداية َشْرَح البدِايٍَّة: َقاَل،َوالتَّْصِويب  ِمْن اْله 
  .1/47( ي ْنَظر: الِهداية َشْرَح بدِايٍَّة: 76)
هـ(،. ينظر: سير اعالم  747صدر الشريعة األصغر )  ،الحنفي  ،(هو عبد هللا بن مسعود بن محمود بن أحمد صدر الشريعة المحبوبي77)

 وسيأتي.  .وقد صرح به المصنف496/  1، وكشف الظنون:351/ 17النبالء: 
 1/440( ي ْنَظر: المحيط البرهاني: 78)
ائمة  (هو محمد بن الفضل ابو بكر الفضلي الكماري البخاري كان اماما كبيرًا شيخًا جليال معتمدًا في الرواية مقلدًا، في الدراية رحل اليه  79)

 . 1/344،الجواهرالمضية  184/  1هـ(،ينظر:الفوائد البهية،381البالد ومشاهير كتاب الفتاوى )ت
الدهر80) ببقاء  القائل   : ْنِديق  الخالق.ينظر:لسان  ،(زندق:الزِ  وَوْحداني ة  باآلخرة  يؤمن  االيمان،أوال  ويظهر  الكفر  يبطن  من  معرب،أو  فارسي 

 395،القاموس المحيط:ص10/147العرب:
 47الهدايةلْلَمْحب وِبِي:مخطوط الورقة (ينظر:شرح وقاية الروايةفي مسائل 81)
ْرَقَة: 8٢) َراَية إلى َشْرح اْلِهَداَية: اْلو     .ب 101(معراج الدِ 
بَّاِزِي الخجندي اْلَحنَ 83) يِن ع َمَر بن م َحمَِّد اْلخ  َد َسَنِة هـ691ِفي  َأِبي م َحمََّد)(اْلَجاَلِليََّة اْلِخَباِزيََّة ِفي َشْرِح اْلِهَداَيِة ِلَجاَلِل الدِ  ت َبَها م َحمَّ ( ن َسَخٍة ك 
 16ينظر:تاج التراجم:ص.(616هـ(.مكتبة داماد إبراهيم باشا، إستانبول،برقم)685)
 ( سبقت ترجمته84)
 ب ٢8(ي ْنَظر: الجالليَّة الخبازيَّة شرح الهداية: الورقة: 85)
 . 1/47( ي ْنَظر: الِهداية َشْرَح بدِايٍَّة المبتدي:86)
 ب( سقطت من نسخة 87)
قال الهيثمي: وفيه   ،369/    5،والطبراني في اْلم ْعَجِم االوسط:  4/98(وفي )ب( عربي من غي َر األلف والالم، رواه الحاكم في المستدرك:88)

واِئِد:  :عبد العزيز بن عمران وهو متروك, وقال الذهبي معلقًا على رواية الحاكم  . 486/ 9اظن الحديث موضوعًا ،ي ْنَظر:م ْجِمع  الزَّ
ب، والفوائد الظهيرية في الفتاوى على الجامع الصغير لحسام الدين الشهيد لظهير الدين أبي    101معراج الدراية مخطوط الورقة  :(ينظر89)

 م   1996هـ( مركز توعية الفقه اإلسالمي باكستان  619)بكر محمد بن عمر
المسمى  90) الوقاية  مختصر  شرح  الرموز  جامع  كتاب  به  القهستاني (ويقصد  الخراساتي  محمد  الدين  شمس  لالمام  )النقاية(: 

,ونقل النص بتصرف من تفسير الكشاف    83هـ( تصحيح:كبير الدين احمد، مطبعة الحاج محمد افندي البوسنوي)د. ت(،ص1300الحنفي)
 4/٢8للزمخشري:
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اْلَمَشاِهيِر واألعالم91) َوَوَفَياَت  اإلسالم  ، ِلْلحاِفِظ شمَس    . ( وهوَتاِريِخ  الذََّهِبيَّ يِن  اْلم َصنََّف   الدِ  ان  لي  ِمْن  )َويبدو  النَّصُّ  ي ْنَقْل  َلْم  رحَمه  ّللاَّ ( 
، وانما نسبه الحافظ ِاْبِن كَ   النهاية ِثيِر الى الزَّْهِرِي،ي ْنَظر: ِكَتابَ َمَراِجِعِه االصلية النني َلْم َجدَّ النَّصُّ الَِّذي اشار اليه ِفي َتاِريِخ االمام الذََّهِبيَّ

   ٢/416ِفي اْلِفَتِن َواْلَماَلِحِم:  
َة  اْلَفِقيَه م ْحَدثَ 9٢) َولَد ِباْلك وَفِة ِسنًَّة َسْبِع   ،اْلَحَرِم اْلَمكِ ي    (ه َو سفيان بن عيينة بن ابي ع ْمَراَن  َمْيم وَن اْلَهاَلِلِي ابو م َحمَِّد اْلك وِفِي االمام اْلَحجَّ

 .   1/٢6٢:,و تذكرة الحفاظ4/117ي ْنَظر:َتْهِذيب  التهذيب:  ة َسَنَة  ث ماِن َوت ْسَعْيِن ومائة،َوَتَوفِ ي  ِبَمكَّ  ،ومائة
وَف ِبِاْبِن غانم اْلَمْقِدِسيَّ األصل  الْ 93) يِن اْلَمْعر  اْلحنِفيَّة  ِفي َعْصِره   ِمْن َقاِهِرِي َرأََّس  ( هوَعَلي بن م َحمَِّد بن َعَلي بن َخِليِل  اْلَخْزَرِجِي  ن وَرالدِ 

ي   الرَّاِئِق".  اللَّْفِظ  ِفي  اْلَفاِئَق  و"  َوالن ظائَر"،  األشباه  َشْرَح  َو"  قاِئِق"،  الدَّ َكِنَز  َعَلى  "َشْرح   األثر:  َتَصاِنيِفه :  خالَصة   َوَكْشَف    180/ 3ْنَظر: 
 . 195/  5، َوم ْعَجم  اْلم َؤلِ ِفيَن: 155/  ٢و:   99/  1:الظُّنونِ 

 ( في نسخة ب"كااليمان" وهو تصحيف والصواب ما أثبته.94)
 . 47/ 1( ي ْنَظر: الِهداية َشْرَح بدِايٍَّة المبتدي:95)
َراَيةِ 96) ْرَقَة:   ،( ي ْنَظر: ِمْعَراج  الدِ  وط  للسرخسي: ،ب101مخطوط: اْلو   . 1/37و اْلَمْبس 
َسام   ،(ينظر:النِ َهاَية ِفي َشْرح اْلِهَداَية97) ين بن حسن بن علي السغناقيلإلمام ح  ، جامعة ام القرى.،رسالة ماجستير،للطالب (هـ710ت  )  ،الدِ 

 ٢94هـ:ص1436فهد بن عبد العزيز بن سليمان الجطيلي،
 ( ي ْنَظر: المصدر نفسه 98)
السَمَعاِني99) التميمي  منصور  بن  م َحمَّد  بن  الكريم  عبد  سعيد  المنتظم:  (هـ  56٢ت  )  ،(وهو:ابي  الذهب:  ٢٢4/ 10.ينظر:  وشذرات   ،
4/٢05 . 
 . 4/٢55( ي ْنَظر:األنساب للسمعاني:100)
البيهقي)101) محمد  بن  زيد  بن  علي  والشريعة:  المحاورة  الفاظ  وتفاسير  المريعة  الرياض  ازاهير  ,ينظر:خزانة 565(  ه(,مخطوط 

 . ٢3/51:التراث
م :(ج ور  10٢) ِن فاِرَس. واليها ي ْنَسب  ِإليها  ، بالضَّ .ينظر:القاموس المحيط:مديَنة من م د   10/481الَوْرد  الج وِريُّ
 . 83: النََّقِايََّة(:ص)( َجاِمع  الرُّموِز َشْرَح م ْخَتِصِر الوقاية، المسمى103)
 ( وهي زيادة وتعليق من المصنف104)
 47/ 1( في نسخة أ وب "المتواترة" والصحيح ما أثبتناه من الهداية:105)
 (وهي زيادة وتعليق من المصنف106)
 . 1/47ْنَظر: الِهداية َشْرَح بدِايٍَّة المبتدي:( ي  107)
يِن َأِميَر َكاِتب  بن َأِميَر ع َمر  األتقاني اْلَحَنِفي  108) َمام  َقوَّاَم الدِ  ْيِخ اإْلِ    ٢033/ ٢:هـ(  ينظر: كشف الظُّنون 758)(هو الشَّ
 (في نسخة ب "المرجوح".109)
َرِة َعْن َمْخط وَطٍة ِفي اْلِخَزاَنِة التيمورية ِبَرْقِم ) ،َوَناِدَرًة األقران، لألتقاني( ي ْنَظر:َغاَية  اْلَبَياِن 110)  . أ58::الورقة(٢٢/ 3ن ْسَخَة م َصوِ 
 (في نسخة ب " الصحيح". 111)
 (وهي زيادة وتعليق من المصنف لنص االتقاني11٢)
 .1/47( وهو نص الِهداية َشْرَح بدِايٍَّة المبتدي:113)
 1/47تعليق من المصنف لماسبق من نص الهداية: (وهي زيادة و 114)
 .1/47( وهو نص الِهداية َشْرَح بدِايٍَّة المبتدي:115)
 (وهي زيادة وتعليق من المصنف.116)
 .1/49( ي ْنَظر: المصدر السابق:117)
 منه(زيادة في نسخة ب ]َأْي اإِلَمام [, واظن انها تفسيرة من الناسخ الن  النص في فتح القدير ساقطة  118)
 (وهي زيادةوتعليق من المصنف119)
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 . ٢85/ 1(ي ْنَظر: َشْرح   َفْتِح اْلَقِديِر:1٢0)
 (ساقطة من االصل وما اثبتناه ِمْن ن َسَخٍة ب1٢1)
 ( في ن َسَخٍة ب)َكَما مر(. 1٢٢)
 . 1/٢84(نقله المؤلف عن الكمال ابن همام بتصرف،ينظر: َشْرح   َفْتِح اْلَقِديِر:1٢3)
اْلخالَصة  1٢4) اْلحنِفِي))(  اْلب َخاِريِ   الرَّشيِد  َعْبِد  بن  أحمد  َطاِهَر  يَن  الدِ  إلفتخار  اْلَفَتاَوى(:  اْلَقاِدِريَِّة  54٢خالَصِة  اْلَمْكَتَبِة  َمْخط وط   هـ( 

 (.   ٢46)رْقِم:،َتْحتَ 
 (ساقطة من االصل وما اثبتناه ِمْن ن َسَخٍة ب1٢5)
 ب49ة:الورقة(ساقطة من االصل وب، وما اثبتناه ِمْن الخالص 1٢6)
 ب49(ساقطة من االصل وب، وما اثبتناه ِمْن الخالصة:الورقة1٢7)
 ب49(ساقطة من االصل وب، وما اثبتناه ِمْن الخالصة:الورقة1٢8)
ْرَقَة:  1٢9) َراِئعِ 37( ي ْنَظر:اْلخالَصة  ,الو  َناِئِع ِفي َتْرِتيِب الشَّ  . 1/131:، وبدائَع الصَّ
 ( كالم المصنف" رحمه هللا". 130)
 . 1/47َظر: الِهداية َشْرَح بدِايٍَّة المبتدي:(ي نْ 131)
 (ي ْنَظر: المصدر نفسه. 13٢)
 . ٢86-1/٢85( ي ْنَظر: َشْرح   َفْتِح اْلَقِدير:133)
اِص,  َتَوفِ ي َعامِ ) 134) وِف ِباْلَجصَّ    1/84:ي ْنَظر:الجواِهر  الم ضية  هـ( ِبَبْغداِد  370( ه َو اإلمام أحمد بن علي َأب و َبَكَر الرَّاِزِي اْلَمْعر 
ْرَقةَ 135) َراَيِة  ِإَلى  َشْرِح اْلِهَداَيِة: اْلو   .أ10٢:(ي ْنَظر: ِمْعَراج  الدِ 
ٱ   (أي االستدالل الذي الذي استدل به صاحب الدراية وهي اآلية: 136)  44فصلت:َّ جخ  مح جح مج حج مث هت متُّ
 ٢0( سبقت ترجمته ص137)
 ( ساقطة ِمْن ن َسَخٍة ب. 138)
 ساقطة ِمْن ن َسَخٍة ب. ( 139)
 ب. ٢8( في االصل وب، "بلفظه"وما اثبتناه ِمْن الجالليَّة الخبازيَّة شرح الهداية: الورقة:140)
 ب ٢8( ي ْنَظر: الجالليَّة الخبازيَّة شرح الهداية: الورقة:141)
 الخبازية الجاللية ( المصنف هنا يرجع الى قول  صاجب كتاب معراج الدراية الذي فصله بقول صاحب كتاب 14٢)
 . 47/ 1:( ي ْنَظر: الِهداية َشْرَح البدِايَّةٍ 143)
، ِرَحَل ِإَلى َبْغداِد َوتف144) يَن اْلَبْرَدِعيُّ : ه َو َأب و َسِعيَد أحمد بن اْلِحسِ  قه على مذهب اْلِفْقِه ِإَلى مذهب ( في ن َسَخٍة ب )الرد عن(، واْلَبْرَدِعيُّ

 .  1/163الَجَواِهر الم ِضيَّة:  :ي ْنَظر .هـ(317اِمَطَة ِفي َطِريِقه ِإَلى اْلَحجِ  ِسنًَّة) َأِبي َحِنيَفًة،  قتَله  اْلَقرَ 
 . 1/111:( ي ْنَظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق145)

 (  لم أجد له أصال فيما بين يدي من المصادر. 146
َعَلي  147) بن  أحمد  بن  م َحمَِّد  بن  َعَلِي  يِن  الدِ  َظهيَر  اإلمام  ه َو  المرغيناني)(  اْلَعِزيِز  َعْبِد  واألقضية    ،هـ(619بن  وَط  ر  الشُّ َتَصاِنيِفه  ِمْن 

 . 5/380؛ وِهْدَيَة اْلَعاِرِفيَن:53؛ واْلَفَواِئَد اْلَبِهيََّة, ص:1/19َواْلَفَتاَوى الظَّهيِريََّة. ي ْنَظر:الجواهر المضية:
 . 35الورقة: ،الفتاَوى الظ هيري ِة.مخطوط ( ي ْنَظر148)
يَن بن َدالِل بن َدلِ ه مْ  (149) ول  الكرخي ِفي  اْلَقَواِعِد   :اْلَبْغداِديَّ  األصولي اْلم ْحَدَث  اْلم َدقََّق  اْلَعاَلَم، ِمْن م َصنِ َفاِته   ،ه َو َعِبيد  هللِا  بن اْلِحسِ  َأص 

   166ص :حابههـ(، ي ْنَظر:أخبار َأِبي َحِنْيفة وأص340اْلِفْقِهيَِّة ِفي المذهب اْلحنِفِي، )ت
 (  وهي زيادة وتعليق من المصنف.150

                                                                                                                                     47( ينظر:شرح وقاية الروايةفي مسائل الهدايةلْلَمْحب وِبِي:مخطوط الورقة 151)
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َراَيِة  ِإَلى   37هـ(:مخطوط الورقة،  610شرح الجامع الصغير لظهير الدين: أحمد بن إسماعيل بن محمد التمرتاشي )(ينظر:15٢) أ،وِمْعَراج  الدِ 
ْرَقةَ     .أ10٢:َشْرِح اْلِهَداَيِة: اْلو 

 . 1/37(ي ْنَظر:البناية شرح الهداية:153)
 ب٢7( ي ْنَظر:الكافي شرح الوافي: 154)
 . 10/1٢3ي لاللوسي:( ي ْنَظر:روح المعان155)
الورقة:  156) اْلِهَداَيِة:مخطوط  َشْرِح  ِإَلى   َراَيِة   الدِ  ِمْعَراج   ي ْنَظر:  الفتاَوى 10٢(  الى   النص  هذا  الدراية  صاحب  ونسب  أ، 

 .   -رحمه هللا -ب،ولم يشير الى ذلك الشرنباللي3٢الورقة: ،الظ هيري ِة.مخطوط
 . 1/٢86اْلَقِديِر: ( أي الكمال بن همام في َشْرح   َفْتِح 157)
 أ 10٢مخطوط الورقة: :( المصنف هنا يرجع الى قول  صاجب كتاب معراج الدراية158)
 . 47/ 1:( ي ْنَظر: الِهداية َشْرَح البدِايَّةٍ 159)
 ( ساقطة من االصل ومااثبتناه من ب.160)
 . 37( ي ْنَظر:َغاَية  اْلَبَياِن َوَناِدَرًة األقران: الورقة: 161)
ه َو  16٢) صدر(  م َجاِهِد  بن  م وسى  بن  اْلَكِريِم  َعْبِد  بن  م َحمَّد   بن  َفِقيهَ  م َحمَّد   البزدوي   اْلي ْسَر  َأب و  ِمْن    ، هـِ(  48٢َأَصْوِلي)ت  ،اإلسالم  

وِع اْلِفْقِه, ي ْنَظر:َسْيَر أََعالََّم الن بالِء:    ٢70/ ٢ْلم ِضيََّة:،َواْلَجَواِهَر ا 19/49َتَصاِنيِفه  " شرح الجامع الصغير " ِفي ف ر 
)ت163) َخاِن  ِبَقاِضي  وَف  اْلَمْعر  الفرغاني  األوزجندي  وِر  َمْنص  بن  ْسِن  اْلح  لإلمام  الصغير،  الجامع  شرح  أي   دكتوراه، 59٢(  رسالة  هـ( 

 169، مسالة٢0٢جامعة ام القرى كلية الشريعة والدراسات االسالمية: ص،للطالب:اسد هللا محمد حنيف
 . 1/37:وط  للسرخسي(ي ْنَظر:اْلَمْبس  164)
 . ٢/177:(ي ْنَظر:البناية شرح الهداية165)
 380/ 3:(ي ْنَظر:اْلَمْجم وع  166)
 .  1/4٢٢( ي ْنَظر:االستذكار: 167)
اَف اْلقناِع 168)  .1/340:( ي ْنَظر: َكشَّ
َراَيِة  ِإَلى َشْرِح اْلِهَداَيِة, مخطوط الورقة:  169)  (من من كتاب الدراية 14( الى الهامش)3هامش )أ والنص من 10٢( ي ْنَظر: ِمْعَراج  الدِ 
 . ٢/179:وي ْنَظر:البناية شرح الهداية-رحمه هللا-(وهو ترجيح المصنف 170)
 ٢86/ 1( المصنف هنا يرجع الى قول الكمال بن الهمام صاجب كتاب الفتح القدير:171)
 . 1/49( ي ْنَظر: الِهداية َشْرَح بدِايٍَّة المبتدي:17٢)
الد ِ 173) َنْجم   َتَوفِ ي ِفي سمرقند سِ ( ه َو  النِ َسِفِي، الشهير بعالمة سمرقند،  ل َقَماِن  َحْفَص ع َمِر بن م َحمَِّد بن أحمد بن إسحاق بن  َأب و  نًَّة  يِن 
 . 59  /5 :؛ واألعالم783/ 1:؛ وِهْدَيَة اْلَعاِرِفينَ 149ص:؛ اْلَفَواِئَد اْلَبِهيَّةَ ٢/٢٢5ي ْنِظر:  اْلَجَواِهر  اْلم ِضيَّة : ( هـ537)
ِغيِر، ي ْنَظر, ص174)  169، مسالة٢0٢( أي َقاِضي َخاِن في َشْرح  اْلَجاِمِع الصَّ
 (في ن َسَخٍة ب)المفروض(. 175)
 1/٢86( ي ْنَظر: َشْرح   َفْتِح اْلَقِديِر:176)
َراَيِة ِإَلى َشْرِح اْلِهَداَيةِ 177)  وقد تقدم ،أ 10٢الورقة: :( ي ْنَظر: ِمْعَراج  الدِ 
 83ص  : هـ1٢91 .استنبول .المطبعة المعصومية (.هـ590ت ،)شمس الدين محمد القهستاني ،رموز في شرح النقاية( أي في جامع ال178)
 1/٢86( ي ْنَظر: َشْرح   َفْتِح اْلَقِديِر:179)
 ٢٢ص ،( تقدمت ترجمته180)
 (والً ) ( ِفي ن َسَخٍة ب 181)
 ( َفإذاً ) ( ِفي ن َسَخٍة ب 18٢)
ِفي االصل183) العتابيِ ) (  أحمد بن م حم ِد بن ع مِر  العال مة  االمام   , ن َسَخٍة ب  ِمْن  َثبَّْتَناه   َما  َواَب  َوالصَّ ي ْنَظر:اْلَجَواِهر    .هـ(586)اْلق َباِلِي( 
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  .٢09/  1:واألعالم ، 36َواْلَفَواِئَد اْلَبِهيََّة:ص ، 14/ 1:اْلم ِضَية  
األ184) َوَناِدَرًة  اْلَبَياِن  َغاَية   ي ْنَظر:  الورقة  (  العتابي58قران: مخطوط   عن  االتقاني  النص  ونقل  االمام ،أ،  غيِر:  الص  الجاِمِع  ينظر:شرح   

 أ 30العتابِي:مخطوط الورقة 
(185( حنفي  فقيه   يِن  الد  ح سام  الحسن  أبو  الر ازِي   م كَي  بن  أحمد  بن  علي  هو  غيِر  598(  الص  الجاِمِع  شرِح   و"  ولد،  له   مات  وقد  هـ( 

   4/٢56:واالعالم 353( ي ْنَظر:اْلَجْوَهَر اْلم ِضيَئَة, ص: 3316)" ج زء أْو ِقطعة ِمنه، في شستربتي برقمخ  للشيباني
تاج   :كان ف قَيها عاِرفًا باالصول والف روع وصف  ِبأن ه بديع  ي ْنَظر  (هـ376ت)( هَو أحمد بن ح سِن بن علي  أبو حامد  الفقيه المروزي  186)

 . 109/ ٢،وِهْدَيَة اْلَعاِرِفيَن:1/4التراجم:
يِن الحنفِي الشهير بالترجماني)ت187) ْهِر ِفي فتاوي أَْهل اْلَعْصِر: م حم د  بن محموِد بن عالء الد  هـ(،نسخة مخطوطة 645( يْنَظر: َيِتيَمة  الدَّ

 أ. ٢0( عام ,الورقة: ٢6958)–خاص (٢119)مكتبة األزهرية،رقم:ال في
 . 179/ ٢:( أي قول المصنف "رحمه هللا"و ي ْنَظر: اْلب َنِايَّة   َشْرَح اْلِهَداَيةِ 188)
 ( سبقت ترجمته.189)
ْهِر,الورقة:190) يِ ن ابي حفص ع مِر بن ينظر:فتاوي النِ سفيِ ،أ،ونقل صاحب يتيمة الدهر نص كالم النسفي٢0( ي ْنَظر: َيِتيَمة  الدَّ : ِلنِجم  الد 

هير ِبعالمِة سمرقند     33هـ( وهي فتْواه  ال تي أجاب ِبها عن جميع ماسئل عنه في أيامه )مخطوط(الورقة: 537)م حم ِد النِ سفِي  الش 
 (وهي زيادة وتعليق من المصنف.191)
 ( ساِقطة  ِمن ن سخٍة ب. 19٢)
ْهِر, الورقة:  :( ي ْنَظر193)  أ. ٢0َيِتيَمة  الدَّ
 ( في نسخة ب )بَعلُّم(. 194)
 . ٢٢(سبقت ترجمته ص195)
 أ. 58( ي ْنَظر:َغاَية  اْلَبَياِن َوَناِدَرًة األقران الورقة:  196)
 . (التَّْوِرَيةَ )(في نسخة ب 197)
 (ساِقطة  ِمن ن سخٍة  أوب.وما اثبتناه من الدراية198)
 . (او) ( في نسخة ب 199)
 (ساِقطة  ِمن ن سخٍة ب.٢00)
 (زيادة من ن سخٍة  أوب.وما اثبتناه من الدراية ٢01)
َراَيِة ِإَلى َشْرِح اْلِهَداَيِة: الورقة:  ٢0٢)  أ. 10٢( ي ْنَظر: ِمْعَراج  الدِ 
 ( في نسخة ب  زيادة)َما َتَقَدَم(.٢03)
(. )( ِفي ن َسَخٍة ب ٢04)  بَذَكر 
 أ. 50( ي ْنَظر:اْلخالَصة : الورقة:  ٢05)
 . 41/ 1:َظر: فتاَوى قاضيخان في مذهب االمام االعظم ابي حنيفًة النُّعمان(ي نْ ٢06)
(وهو تصحيف وما اثبتناه من نسخة ب.)(في االصل ٢07)  َلك نَّ
 أ. 58(ي ْنَظر:َغاَية  اْلَبَياِن َوَناِدَرًة األقران: مخطوط الورقة  ٢08)
 الدراية وألنه مخاطب. (في النسختين )األيرى(واالصح ماأثبتناه من كتاب  ٢09)
 ."قرأه " ب نسخة(في ٢10)
َراَيِة ِإَلى َشْرِح اْلِهَداَيِة,مخطوط الورقة:  ٢11)  أ 10٢(ي ْنَظر:ِمْعَراج  الدِ 
 أ. 50(ي ْنَظر:اْلخالَصة : الورقة: ٢1٢)
 .(أبو يوسف ومحمد)( أي:صاحباه ٢13)
 . (أبو يوسف ومحمد)( أي عند االمام ابوحنيفة،وعندهما:صاحباه ٢14)
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 أ.  50َظر:اْلخالَصة :مخطوط الورقة: ( ي نْ ٢15)
 .(أبو يوسف ومحمد)( أي:صاحباه ٢16)
 ."على" زيادة (في ب٢17)
 وبتصرف من المصنف. ،أ50( ي ْنَظر:اْلخالَصة :مخطوط الورقة: ٢18)
 . 47/ 1( ي ْنَظر: الهداية شرح البداية:٢19)
 ٢19فصل في االذآن واالقامة، ص:للطرابلسي( ي ْنَظر: َمَواِهب الرحمن ِفي مذهب َأِبي حنيفة النعمان ٢٢0)
 (  أي: تكبيرة اإلحرام.٢٢1)
 ٢٢7فصل في بيان تركيبها،ص:( ي ْنَظر: َمَواِهب الرحمن ِفي مذهب َأِبي حنيفة النعمان للطرابلسي٢٢٢)
 ومااثبتناه من النهاية شرح الهداية ،( ساقطة من نسخة أوب٢٢3)
: لألسبي٢٢4)  .  1/31جابي:( وهوَشْرح م ْخَتَصر الطََّحاِوي 
وط  للسرخسي:٢٢5)  . 37/ 1( ي ْنَظر: اْلَمْبس 
.وينظر:شرح الجامع الصغير 1/٢91(وقد نقل صاحب النهاية نص شرح الطحاوي والمبسوط والتمرتاشي،ينظر: النهاية شرح الهداية: ٢٢6)

 أ، 37لتمرتاشي: مخطوط الورقة:
 أ.٢8( ي ْنَظر: الكافي شرح الوافي:٢٢7)
َراَيِة  ِإَلى  َشْرِح اْلِهَداَيِة: الورقة:( ي ْنَظر: ِمْعَراج  ال٢٢8)  أ.  10٢دِ 
 ٢86/ 1(ي ْنَظر: َشْرح   َفْتِح اْلَقِديِر:٢٢9)
 ولم اجد النص فيه .م1973 ،(أي أصول  السرخسي: لشمِس األِئم ِة  السرخسي تحقيق ابي الوفا االفغاني, دار المعِرفة بْيروت٢30)
 1/3٢5(ي ْنَظر:البحر الرائق:٢31)
 . 1/3٢6ي ْنَظر: المحيط البرهاني:(  ٢3٢)
َراَيِة ِإَلى  َشْرِح اْلِهَداَيِة:مخطوط الورقة: ٢33)  .أ 10٢(  ي ْنَظر: ِمْعَراج  الدِ 
اِلم   هـ( تحقيق: س8٢7(  ي ْنَظر:الفتاَوى البز ازي ِة الم سم اِة: ِللشْيِخ العالمِة م حم ِد بن م حم ِد بن ِشهاِب بن يوسف الشهير بالبزازي الكردري)٢34)

 . 1/٢٢:م٢003 ،1ط ،لينانِ  ،م صطفى البدرِي، دار الك ت ِب العلمي ِة  بْيروت
لإلمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري :المشهورة )بالذخيرة البرهانية(،( الذخيرة أوذخيرة الفتاوى ٢35)

 . 1،2019لبنان،ط –بيروت  - وطعيمة،دار الكتب العلمية العادلي وعبيد والتحيوي وسليم وعبد هللا،هـ( تحقيق616)ت
ِحيح  َأنَّ َما  :وتعريف الشاذ،( ويقصد به الفصل االول من مسائل زلة القارئ:وهو الشواذ من القراءت في الذخيرة٢36) قال ابن الجزري: َوالصَّ

ِحيَح ِإالَّ َفا  451:/النشر في القراءات العشر.ينظر: ِسدٌ َوَراَء اْلَعَشَرِة َفه َو َشاذٌّ، َوَما ي َقاِبل  الصَّ
 (  في ن َسَخٍة ب )َأْو(. ٢37)
 1/580:(  في ن َسَخٍة أ وب)َأيا(.وما اثبتناه من الذخيرة٢38)
ِر: ٢39)  . 47/  1(ي ْنَظر:النُّشر  في الِقراءاِت الع ش 
 1/580:(  في االصل )اليفسد(.وما اثبتناه من نسخة ب و الذخيرة٢40)
 .   1/40( ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: ٢41)
هـ(  ٢00( جميع النسخ )مجاهد(والصواب انه )ابن مجاهد( وهو ما اثيتناه، وذلك النه اليمكن ان  يروي عن عمرو  بن فائد المتوفي )٢4٢)

:  3٢4مجاهد، مصنف كتاب )القراءت السبعة()تأبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن :هـ(,وابن مجاهد هو104ومجاهد متوفي) هـ(  ي نِظر 
 . ٢9/٢55، سَير  اعالم الن بالء:355/ 5,  تاريخ بغداِد:5/466، وطبقاِت ِابن  سعِد:10/4٢تهذيب  التهذيب:

جوز القراءة في الصالة قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في الصالة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع وال ت)( قال  االمام النووي:٢43)
عدل عنه  وال غيرها بالقراءة الشاذة ألنها ليست قرآنا فإن القرآن ال يثبت إال بالتواتر وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذي ال ي

:الم جموع  . 3/39٢:ومن قال غيره فغالط أو جاهل وأما الشاذة فليست متواترة(, ي نِظر 
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لموافقة المصحف ألنها    ؛ والبيان: وفي الصراط خمس قراءات،كلها لغات فصيحة صحيحة إال إن االختيار الصاد(قال صاحب الكشف  ٢44)
بالصاد المصاحف  جميع  في  واالستعالء  .كتبت  االطباق  في  موافقتان  ألنهما  بالطاء  آخرتها  والبيان)تفسير .وألن  الكشف  ينظر: 

 1/119الثعالبي(:
 . 1/398ف، ينظر: تحبير التيسير في القراءات العشر:البن الجزري:( وهي قراءة حمزة والكسائي وخل٢45)
ِ َتَعاَلى َأْن َأَمَر َنِبيَّه  35( من سورة يوسف من اآلية  ٢46) ٍة ِبل َغِتِهْم َوَما َجَرْت َعَلْيِه  -        -، وغيرها، َفَكاَن ِمْن َتْيِسيِر ّللاَّ ِبَأْن ي ْقِرَئ ك لَّ أ مَّ

ْم   َعاَدت ه 
َذِليُّ َيْقَرأ  )َعتَّى ِحيَن( ي ِريد  )َحتَّى( َهَكَذا َيْلِفظ  ِبَها َوَيْسَتْعِمل َها،وهي قراءة عبد هللا بن مسعود   "رضي هللا عنه". ي ْنَظر: المحتسب في تبيين َفاْله 

 . 1/٢٢، والنشر  في الِقراءاِت العشِر:1/343القراءات واإليضاح عنها:وجوه شواذ 
ابن مسعود رضي هللا عنه٢47) نقلوها عن  القراءة  نقلوا هذه  السيدة عائشة رضي هللا    ، (الذين  الى  قراءة  في نسب  أخطأ  المصنف  وربما 

 1/45ي:،الجامع ألحكام القرآن للقرطب343/ 3الن وهللا اعلم.ينظر: المحرر الوجيز:؛عنها
وسبخا بالخاء المنقوطة، ومعناه:  ،( وقع تصحيف عند المصنف حيث كتب "سنحا"بالنون والصواب"سبخا"وهي قراءة ابن يعمَر وعكرمة٢48)

 . 10/519خفة من التكاليف.ينظر: الدر المصون:
 . 1/580الذخيرة البرهانية)المسمى ذخيرة الفتوى(في الفقه الحنفي: :( يْنَظر٢49)
ان محله تحت٢50) القارئ   (أي  النوع في مسائل  زلة  اخر من هذا  الذخيرة وهو)قسم  الذي ذكره صاحب كتاب  الذخيرة  (العنوان   :ينظر 

 588-580البرهانية، من ص
 . ( ساقطة من ن َسَخٍة ب٢51)
: كشف  الظُّنوِن:879قاِسم  بن قطلوبغا الحنفِي)ت  :ِللشْيخِ   :(وهي الفتاَوى القاِسمي ة٢5٢)  . ٢/1٢٢7هـ( )مخطوط(, ي نِظر 
اِفعِي   ،( هَو اإلمام الحاِفظ٢53) يِن أبو ع مرو الكردي الشهرزوري الفقيه الش  العال مة شْيخ اإلسالِم  عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان  تقي  الد 

ال ِح)ت  :تذِكرة  الحفاظِ 643المعروِف ِبِابِن الصُّ   5٢6/ 5، وكشف الظُّنوِن:4/1430:هـ(, ي نِظر 
ال حِ ( ي ْنَظر: فتاوي ٢54)  .   115ص:   ،81رقم  المسألة  :ِابِن الصُّ
بكيُّ قاضي القضاةِ ٢55) يِن عبِد الوهاِب علي بن عبِد  الكافي السُّ هـ( وِاشتغل ِبالقضاِء، وكان إماما 7٢7ولد في القاِهرِة ِسن ًة )   ،(هَو تاج  الد 

لوِم، ِمن تصانيِفه : جمع الجواِمِع في أ   : الدُّرر  الكاِمنة   (هـ771صول الِفقِه ) باِرعا م تفنِ نا في ساِئِر الع   .وما بعدها ٢/٢58:ي نِظر 
 .  ٢1ص: :( ي ْنَظر: جمع  الجواِمِع في أ صول الِفقهِ ٢56)
 .(ويقصد بالشرح هو: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني٢57)
القراء العش٢58) الت اِبعين أحد  القعقاع ِمن  ِبالمدينِة ِسن ًة سبِع وع شرْيِن (هواإلمام أبو جعفرالمدني  يزيد  بن  الذ كِر,مات  رِة  مدني  مشهوِر رفيِع 

فًة القر اء الك ب ار على الط بقاِت واالمصار: :م عر   . 1/7٢ومائة وقي ل غْير ذِلك, ي نِظر 
ِة سنة خمِس وماِئتْيِن مات في ذي  ا  ،( هَو االمام يعقوب بن إسحاق بن زْيِد بن عبِد هللِا بن أبي إسحاق الحضرمي  والء البصريِ ٢59) لِحج 

 . 448/  1:عن ث ماِن وث مانْيِن سنِة, ي نظر: غاَية النُّهاي ِة في طبقاٍت القر اء
واِة  ،( هَو اإلمام خلف بن هشاِم بن ثعلِب بن خلف  أبو م حم د البز اِر بالراء البغدادي  شْيخ القراِء والم حِدثين ِببغدادِ ٢60) رِة الر  أحدِ  القراِء الع ش 
فًة القراِء الك ب اِر:   .ن سليِم عن حمزةع : م عر   . 1/1٢0، وغاَية  النُّهاي ِة: ٢08/ 1ي نِظر 
اإلمام  ٢61) إسماعيل  بن  عمارِة  بن  حبيِب  بن  حمزة  هَو  بعِة ،(  الس  القراِء  ،أحد   الز ي ات  الكوفيُّ  مْواله م  الت ْيميُّ  أبوعمارة  الِقراءِة،  الق دَوة ،شْيخ  
: م(هـ156)  . 106/ 13:، وسَير  اعالم الن بالء1/٢84يزان  ااِلعِتداِل: .ي نِظر 
 1/416(  ي ْنَظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: ٢6٢)
ِابن الجزرِي ولد سنِة    ، ( هومحمد بن م حم د  بن م حم د  بن م حم د  الحاِفظِ ٢63) يِن  الد  هـ ِبِدمشِق وتفقُّه ِبها، وقد    751اإلمام المقرئ شمس 

:إنباء الغ مر بأبناء العمر في الت اريخِ  833ت)رئاسة علم القرآءت في الممالك ِانتهت إليه  . 58٢و  1/581 :هـ(: ي نِظر 
: النشرفي القراءت العشر: ٢64)  . 1/14(ي نِظر 
: غاَية   أبو عبد هللا اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه قراءة    -بفتح السين -( هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع  ٢65) َشاذ َة. ي نِظر 
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 . 1/169النِ هاَية:
العدوي البصري، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة رواه   -بفتح السين وتشديد الميم وبالالم-( هوقعنب بن أبي قعنب أبو السمال  ٢66)

: غاَية  .عنه أبو زيد سعيد بن أوس وأسند الهذلي قراءة أبي السمال  . ٢/٢7النِ هاَيِة:ي نِظر 
 (ساقطة من نسخة ب٢67)
 ِمن جال  ( هَو م حم د  بن جعفر بن عبِد الكريِم  ِابن بديِل الخ زاعِي أبو الفضل الجرجاني المقرىء م ؤل ف الواِضِح في الِقراءاِت، كان أحدُّ ٢68)

 . 380/ 1معِرفة  القراِء الكبار: :ع  مئة, ي نِظر  في األفاق ولق ي الكبار وأخذ عن الح سِن بن سعيِد المطوعي تَوف ي سنِة ث ماِن وأ رب ِ 
نيا في ِطلِب الِقراءاِت الم تكلِ ِم الن حوِي )ت٢69) ِف الدُّ : (هـ465(هَو يوسف بن علي بن جبارٍة المغِربي  المقرىء الجو ال أحد  ِمن طو  . ي نِظر 

 4٢9/  1معِرفة  القراِء الك ب اِر:
هـ( ودفن بداره من 431العالء الواسطي, القاضي نزيل بغداد, إمام محقق وأستاذ متقن، )ت  ( محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب أبو٢70)

 . ٢/199بغداد. ي نِظر:غاَية  النِ هاَيِة في طبقاٍت الق ر اء:
َعَلم  الجهَ ٢71) ، َشْيخ  اإِلساَلِم،  د  الم َجوِ  الَحاِفظ ،  اإِلَمام ،  الَحَسِن َعِليُّ بن  ع َمَر بِن أحمد  َأب و  َأِئمَِّة ( هو  الِعْلِم، َوِمْن  ابَذِة،  َوَكاَن ِمْن ب ح وِر 

ْنَيا، اْنَتَهى ِإَلْيِه الِحْفظ  َوَمْعِرَفة  ِعَلِل الَحِدْيِث َورَجاِلِه.ي ْنَظر:ِسَير  اعالم الن بالَء:  . 33/ 3٢الدُّ
 ( وهي قراءة المصحف القراءة المشهورة وهي رفع العلماء ونصب لفظ الجال لة.   ٢7٢)
ِر: ي ْنَظر( ٢73)  . 1/16النُّشر  في الِقراءاِت الع ش 
( وهي قراءة ابن عباس" رضي هللا عنه" وقراءة المصحف القراءة المشهورة َّ بنصب )ابراهيَم( ورفع )رب ه( من سورة البقرة من اآلية: ٢74)

 . 1/٢10.ينظر: الكشاف للزمخشري:1٢4
 ( سقطت من نسحة ب.٢75)
 ( في نسخة ب زبادة" في" ٢76)
 ِفي ن َسَخٍة ب )َوِفي معناه(.( ٢77)
 ( سقطت من االصل وما اثبتناه من ب٢78)
 (سقطت من االصل وب  وما اثبتناه من الذخيرة البرهانية.٢79)
 1/603( ي ْنَظر: الذخيرة البرهانية:٢80)
 . 1/16( ي ْنَظر:النُّشر  في الِقراءاِت العشِر:٢81)
َراَساَن خارجة٢8٢) رخسي، )ت (هو اإِلَمام  الم َحدِ ث  َشْيخ  خ  بعي  الس   . 34٢/   4هـ(،ينظر: والوافي ِبالَوفي اِت: 168بن مصعب بن خارجة الضُّ
الجمهور:  (283) ,  10من سورة األعراف من اآلية:    َّ مح جح مج حجمث هت مت خت ُّٱ:  معايش( من قوله تعالى)وقرأ 

 .  ٢78ينظر: كتاب السبعة في القراءات:.بالياء وهو القياس
ِبيُّ  ٢84) الَيْحص  ِعْمَراَن  َأب و  اِم  الشَّ الَكِبْير م ْقِرئ   اإِلَمام   ِبيُّ  الَيْحص  َيِزْيَد  بِن  َعاِمِر  بن   هللِا  َعْبد   َمْشِقيُّ  ( هو  إلى  118)الدِ  أِصل ه  فى  ي رِجع   هـ(. 

امِ  :غاَية  النُّهاي ِة في طبقاٍت القراءِ حميِر، وهَو ِمن الت اِبعين، كان أمام أهل الش   . 1/4٢3:  فى القر اءة, ي نِظر 
اني ِاألموي المقرئ أحدُّ حفاِظ الحديِث، وِمن األئمة في علِم القرآن ورواته  ٢85) تَوف ى في بلِده , ،( هَو عثمان بن سعيِد بن عثمان أبو ع مرو الد 

: شذرات  الذ هبِ      ٢7٢/  3:له  أكثر  ِمن مائة تصنيف, ي نِظر 
( اختلفوا القراء  في األلف وإسقاطها، فقرأ عاصم وحمزة والكسائي: قالوا سحران ليس قبل الحاء ألف، وهي قراءة المصحف المشهورة,  ٢86)

السالم والحجة  وقرأ الباقون:)ساحران( بألف قبل الحاء،  بإثبات األلف وطرحها فالحجة لمن أثبتها أنهم كنوا بذلك عن موسى ومحمد عليهما  
 . 4٢3/ 5لمن طرحها أنه أراد كنايتهم بذلك عن التوراة والفرقان.ينظر:الحجة  للقراء السبعة:

 ( ساِقطة  في االصل, وما اثبتناه ِمن النُّشر  في الِقراءاِت العشِر. ٢87)
 . 1/14( ي ْنَظر:النُّشر  في الِقراءاِت العشِر:٢88)
 1/14ن النُّشر  في الِقراءاِت العشِر.( ساِقطة  في االصل وب , وما اثبتناه مِ ٢89)
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,  410-٢/407(  فقراءتان آحاديتان ال يثبت  بمثلهما قرآن،وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي مجلز,ينظر:تفسير عبدالرزاق:  ٢90)
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ,وقراءة الجمهور

   1/263ينظر:اإلتقان في علوم القرآن: ،80-79سورة الكهف من ٱٱٱَّخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 . 309/ 5( قال أبوعيسى هذا حديث حسِن صحيِح ,سنن  الترمذي:٢91)
َوْيِني ِ ٢9٢) ْيِخ َأِبي م َحمٍَّد اْلج  ِة ِقَراَءِتِه َوَصاَلِتِه َوْجَهاِن ِللشَّ  . ٢/39٢ينظر:المجموع:،( قال النووي: قِفي ِصحَّ
 . 4/191اْلَقِديِر:( ي ْنَظر: َشْرح   َفْتِح ٢93)
 . 134/ ٢٢( ي ْنَظر: التمهيد: ٢94)
اَف اْلقناِع:٢95)  ٢/٢56( ي ْنَظر: َكشَّ
 .   14/ 1:ومن النُّشر  ،, وما اثبتناه من ن َسَخٍة ب(اْلِقَراءةِ )( في االصل٢96)
 ( ساقطة من ن َسَخٍة ب. ٢97)
 1/٢37(ي ْنَظر:البرهان في علوم القران: ٢98)
 (أي سورة الفاتحة٢99)
 1/14النشر: من أثبته ما والصواب "القرآن" لنسخا جميع (في300)
 ( في ن َسَخٍة ب"الجواز". 301)
 ( في ن َسَخٍة ب "ِخَصاِل".  30٢)
ِر.،( في االصل)َمِعيِبه ( ,وما اثبتناه من ن َسَخٍة ب303)  ومن النُّشر  في الِقراءاِت الع ش 
 .  104,قرأ عاصم والكسائي)مالك(,والباقون)ملك(,ينظر: الحجة للقراء السبعة:ص 4(َّ سورة الفاتحة اآلية304)
البقرة305) سورة  اآلية:، (  الموضعين 9من  في  الباقون:)ي خادعون(  والكسائي)ي خادعون...وَيخدعون(,وقرأ   وحمزة  عامر  وابن  عاصم  ,قرأ 

 .  141ينظر: الحجة للقراء السبعة:ص
ى بغير ألف    ،وأوحى( )َوَوَحى(,وما اثبتناه من ن َسَخٍة ب) صل( في اال306) فقرأ نافع وابن عامر وأوصى بها على أفعل،وقرأ الباقون: َوَوصَّ

ل.ينظر: الحجة للقراء السبعة:  . 1/٢٢7على فع 
،َفَقَرَأ اْبن كثير َوَناِفع َوَعاِصم َوَأب و َعْمرو 158ية:( َواْختلف وا ِفي اْلَياء َوجزم اْلعين َوالتَّاء َونصب اْلعين من َقْوله َّ من سورة البقرة من اآل307)

ينظر: الحجة للقراء   . َمْن َتَطوََّع َخْيًراَواْبن َعامر }تطوع{ ِبالتَّاِء َونصب اْلعين ِفي الحرفين َوَقَرَأ َحْمَزة َواْلكَساِئي  "َومن يطوع" ِباْلَياِء َوجزم اْلعين وَ 
 . 1/17٢السبعة:

 . 1/14نُّشر  في الِقراءاِت العشِر:( ي ْنَظر:ال308)
 (اصل الكالم الحديث الموضوع الذي سبق تخريجه309)
 ( سبقت ترجمته.310)
 1/380(ي ْنَظر:البرهان في علوم القران: 311)
لقد 31٢) ِاعتقد  اجد هذا  :المكي الهيتمي حجر  البن أنه  والصواب  العسقالني، حجر  البن القول  هذا  نسبه في  المصنف  وهم  (  لم  , حْيث  

فتاوي   في  ووجدته   فتاَوِيه ,  في  الفتاوى )الن ص   الهيتمي(  حجِر  مذهِب ،16 ص :الحديثية ِابن  ر  م حر  وفِي  الص  الفقيِه  ِالم حِدِث  والهيتمي:هو 
السلمنت مْوِلًدا  الهيتمي  حجِر  بن  م حم ِد  بن  م حم ِد  بن  أحمد  العب اس  أبو  يِن  الد  ِشهاب  اِفعي   الش  األنصاري،  اإلمام  الوائليُّ  عديُّ  الس  أصاًل  ي 

 8/370وشذرات الذهب:،3٢9/  1هـ( ي نِظر  طبقات المفسرين:974الشافعيُّ الِمصريُّ المكيُّ ) 
 . 3/٢99( ي ْنَظر:المجموع شرح المهذب: 313)
 37/ 1(ي ْنَظر: الفتاَوى الِفقهي ة  الك برى للهيتمي:314)
 . 164( أي الهيتمي في الفتاوي الحديثة:ص315)
ل وِم اْلق ْرآِن: 316)  . 164،والفتاوي الحديثة للهيتمي:ص1/478( ي ْنَظر:اْلب ْرَهان  ِفي ع 
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 164(ي ْنَظر:الفتاوي الحديثة للهيتمي:ص317) 
هـ( المسمى العباب المحيط بمعظم نصوص 930(اإليعاب هو شرح العالمة ابن حجر الهيتمي على عباب اإلمام المزجد اليمني)ت318) 

 ( 5541)واألصحاب. توجد منه نسخة في جامعة الملك سعود برقم الشافعي 
 وما اثبتناه من ن َسَخٍة ب. .تحديد :تصحيف نسخة أ  (في319)
 ،وفيها"القراءة"بد ل الكتابة38/ 1(في الفتاَوى الِفقهي ة  الك برى للهيتمي:3٢0)
 38/ 1(ي ْنَظر: الفتاَوى الِفقهي ة  الك برى للهيتمي:3٢1)
م3٢٢) الدين  شمس  الزمان)ت(وهو  بشافعي  ينعت  مصر.  أهل  من  فقيه،  المصري،  الشافعي  الشوبري  أحمد  بن  ي نِظر  1069حمد   :هـ(. 

 . 174/ 1:خالصة  األثر
 9/٢84(ي ْنَظر:تفسير المنار:3٢3)
   38/ 1( أي  الفتاَوى الِفقهي ة  الك برى للهيتمي:3٢4)
   .354/ 18  :(ي ْنَظر:البيان والتحصيل3٢5)
 1/38:الفقهية الكبرى  الفتاوى  كتاب من أثبته النسخ)القران( وما(جميع 3٢6)
 ( في ن َسَخٍة ب زيادة )َنْقل  ِإْجَماِع(.3٢7)
م  في ن قِط المصاِحِف:3٢8)  . ٢/11( ي ْنَظر:الم حكِ 
 ( أي ابن الصالح. 3٢9)
 1/38:الفقهية الكبرى  ،والفتاوى 19/  1( ي ْنَظر:الم قِنع  في رسِم مصاِحِف األمصار:330)
 . 1/٢6٢ي ْنَظر:مناِهل  الِعرفاِن:( 331)
 ( في ن سخٍة ب " مامنع".33٢)
 وما اثبتناه من ب  تصحيف وهو "اليوم "االصل (في333)
   38/ 1(ي ْنَظر: الفتاَوى الِفقهي ة  الك برى للهيتمي:334)
َراَيِة ِإَلى َشْرِح  335)  .وقد سبق ذكره في بداية المخطوط10٢اْلِهَداَيِة:الورقة ( ي ْنَظر:ِمْعَراج  الدِ 
ًحى  ِمن اآلية:336) عبي  ,َّهب مب خب حب ُّٱ9  ( اصل االية سورة  الضُّ وقرأ الج مهور:َّ ِبالقاِف، وقرأ ِابن  مسعوِد  والنُّخ عِي  والش 

:)واألشهب العقيلِي: , ي نِظر  , والع رب  تعاق ب بْين القاِف والكافِ   . 1٢30/ 1بصاِئر  ذوَي الت مييز  في لطائِف  الِكتاِب العزيِز:  تكهر( ِبالكافِ 
.وقال والمعنى في ذلك كله:أن الحرفين إذا كانا من مخرج واحد أو كان بينهما قرب المخرج وأحدهما 1/585الذخيرة البرهانية:  :(يْنَظر337)

 ب فساد الصالة.فال يوج؛يبدل عن لآلخر كان ذكر هذا الحرف كذر ذلك الحرف قيكون قرأنا معنى
 ( ساِقطة  ِمن ن سخٍة ب. 338)
 ( سبقت ترجمته.339)
 35(وهو ما قال به ابو يسر البزدوي في كتابه زلة قارئ.ص340)
 . 1/586الذخيرة البرهانية: :يْنَظر.(وقال برهان الدين: لو قرأ  في دعاء القنوت341)
والوصل واالبتداء إذا كان في غي َر موضعه،القسم األول: أن ال  مسألة حكم الصالة في الوقف  :(قسم ابن مازة المسألة على قسمين  34٢)

وقد ذكر الشرنباللي القسم الثاني    ،يتغير به المعنى تغيرًا فاحشًا، لكن الوقف واالبتداء قبيح،و القسم الثاني: أن يتغير به المعنى تغيرًا فاحشاً 
الن  ؛ا القسم الثاني ففيه الخالف،وقال الفتوى على عدم الفساد بكل حالفقط وترك األول؛ ألن فيه اجماع الحنفية على صحة الصالة به، أم

 1/598الذحيرة الب رهاني ة: ي ْنَظر،خصوصا في حق العوام والحرج مرفوع شرعا،في مرعاة الوقف والوصل واالبتداء ايقاع الناس في حرج
َمام  أبو الْ 343) َمام  أبو َعاِصٍم إْن َتَعمََّد َفَسَدْت َوِإْن َجَرى على ِلَساِنِه أو كان  ( قال  صاِحِب الفتاوي الِهندي ِة: قال اْلَقاِضي اإْلِ َحَسِن َواْلَقاِضي اإْلِ

د  وهو أَْعَدل  اأْلََقاِويِل,  ي ْنَظر: الفتاوي الهندية: :1/79اَل َيْعِرف  التََّميَُّز اَل َتْفس   . 330-1/3٢9، والم حيط الب رهاني 
 )صالتهم(.( في ن َسَخٍة ب 344)
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النُّ 345) ِري  م َتَأخِ  َبْعض   َنَقَله   َدِة  اْلم َشدَّ إيَّا  ِفي  َقِليَلٌة  ل َغٌة  َوه َو  د   َتْفس  اَل  الشوكاني:َواأْلََصحُّ  قال   ي ْنَظر(  : َحاِة.  القدير  والم حيط 1/3٢3الف تح    ،
:  . 330-1/3٢9الب رهاني 

 ( ساقطة من ن َسَخٍة ب. 346)
الجزري:)َوالثَّ 347 ابن  قال  َوه ز  (  َوِنَداًء،  َعاًء،  )د  َنْحو   اْلَوْقِف  ِفي  التَّْنِويِن  ِمَن  ْبَدَلًة  م  اْلَهْمَزِة  َبْعَد  اأْلَِلف   َتك وَن  َأْن  َغْير  اِني  أِلَنََّها  َوَمْلَجًأ(  ًؤا، 

اْخَتَلفَ  ث مَّ  ِفيِه  ِخاَلَف  اَل  ِممَّا  َأْيًضا  َوَهَذا  َعاِرًضا،  ث ب وت َها  َفَكاَن  م طَِّرٍد(,النشر:  اَلِزَمٍة،  َوَأْصٍل  َكِلٍم  َثاَلِث  ِفي  َوْرٍش  َعْن   ، اْلَمدِ  َواة     1/341ر 
:  .330-1/3٢9والم حيط الب رهاني 

 ( في ن َسَخٍة ب "اْلم َعن ى". 348)
وفي هذا الوجه اختلف المشايخ، قال بعضهم؛ ال تفسد صالته وهكذا روي عن أصحابنا وهو األشبه؛ ألن في اعتبار   :( قال ابن مازة349)

: الب رهاني  الم حيط  شرعًا.  مرفوع  والحرج  بالحرج،  الناس  إيقاع  اإلعراب  في  د  330-1/3٢9الصواب  َتْفس  الِهندي ِة:اَل  الفتاوي  صاِحِب  .وقال 
ْجَماعِ     1/81. ي ْنَظر: الفتاوي الهندية:َصاَلت ه  ِباإْلِ

 .( سقطت من ن َسَخٍة ب350)
وْا{  (قال ابن مازة:وإن أتى باإلدغام في موضع لم يدغم أحد إال أن المعنى ال يتغير به ويفهم ما يفهم مع اإلظهار نحو أن يقرأ }ق ْل ِسير  351)

َلْت   أدغم الالم في السين وشدد السين ال تفسد صالته؛ ألن الالم قد تدغم في الشين، أدغم حمزة والكسائي الالم في الشين في قوله: }َبْل َسوَّ
 . 1/33٢(ينظر: المحيط البرهاني:18َلك ْم{ )يوسف: 

 ( ساقطة من االصل وما ثبناه من ن َسَخٍة ب. 35٢)
لحرف المدغم صار ( قال ابن حجر: وجه بطالن القراءة بفك اإلدغام مع عود حرف بدل الشدة فلم يفت شيء قلت: وجهه أن ذلك ا353)

:1/157:الفتاوي الفقهية الكبرى :نسيا منسيا،ي ْنَظر  . 1/333،والم حيط الب رهاني 
: ( ي ْنَظر354)  . 1/333الم حيط الب رهاني 
: ( ي ْنَظر:355)  . 1/333الم حيط الب رهاني 
 ( في ن َسَخٍة ب" َفَحَذَف".356)
: ( ي ْنَظر:357)  . 1/334الم حيط الب رهاني 
 ن َسَخٍة ب" ي َتَذكَّْر".( في 358)
 ( في االصل )الق( وما اثبتناه من ن َسَخٍة ب.359)
ين بن خ ضِر الن ِ 360) ، تفقُّه على يِد القاضي أبي علي الِحس  سفِي،   ( هَو عبد  العزيِز بن  أحمد بن  نصِر بنِ  صاِلِح شمِس االئمة الحلواني 

: في ترجمِته : تاج  الت راِجِم: صهـ(. 448)مات ببخارى ِسن ًة  وشمس االئمة السرخسي  .7ص :وطبقات الفقهاءِ  ،35ي نِظر 
ْيخ أبو حفص ع مِر بن م حم ِد النِ سفِي في كتابه )زل ة القاِرِئ(، تحقيق الدُّكتور: فر م ان  اسماعيل ابراه 361) د  ِبِه الش  مجل ة    ،يم الدليمي( وي قصِ 

لوِم االسالمية الِعدد الت اِسع،  . 51ص  :هـ143٢الع 
 ( ساقطة من االصل وماأثبتناه من ن َسَخٍة ب.36٢)
 ( في ن َسَخٍة ب" اَل ت ْفِسد ".363)
(364:  .1/335( ي ْنَظر: الم حيط الب رهاني 
 .ب من أثبته ما وهو تصحيف و "تنصيف االصل " (في365)
: الِمصباح المنير:366)  . 107/ 1( تصويب  أن ه جماد ي اآلخر نحَو ربيع األول وربيع اآلخر, ي نِظر 
 وهو تصحيف "ست"( في نسحة ب367)
 ."عنه هللا عفا مؤلفه بيد " ب زيادة (في نسخة368)
  .ب (ساقطةمن  نسخة 369)


