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 ملّخص:

علم زّلة القارئ الذي كان وليد هو يتتّبع هذا البحث نشأة علم قرآنـّي جديد ومراحل تطوُّره، 
اإلشكاالت والصعوابت والعثرات اليت تعرتي الـمصّلي إماًما أو مأموًما أثناء قراءته القرآن 

وصوره لفظًا الكريـم واألذكار الـمعهودة فـي الصالة ووقوعه فـي الزلل على اختالف أشكاله 
ومعنًـى، ويعّرف بـموضوعاته اللغويّة والصوتّية ومسائله الفقهّية وقضاايه العقديّة ذات الصلة 
والعالقة بزّلة القارئ، ويبّّي ما يرتّتب على ذلك من تبعاٍت وآاثٍر، يـجب التنبُّه إليها 

كلّي والـمعنوّي للنّص واالحرتاز منها َغَرَض حفِظ القرآن وحرمِتِه والـحفاِظ على التناسب الش
القرآنـّي وتواتره لفظًا ومعنًـى، أي نظم القرآن الذي هو من وجوه إعجاز القرآن العظيم من 
جهة، وَهَدَف الـمحافظِة على صّحِة الصالة وصالحها وعدم فسادها أداًء وأتديًة من جهة 

 أخرى .

زّلة القارئ، علوم القرآن، قراءة القرآن واألذكار فـي الصالة، الـمذاهب  فتاحّية:املكلمات لا
 الفقهّية، نظم القرآن/إعجاز القرآن.
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Abstract: 

This study traces the emergence and development of a Qurʾānic 
science called zallat al-qari (mistakes made by the reciter of the 
Qurʾān). This discipline emerged as a response to the various 
challenges and difficulties that Muslims faced while reciting the 
Quran and other ritual remembrances and supplications in the 
prayer, both as Imams and as followers. These issues vary greatly 
based on their form and nature, and can relate to both the 
meaning and the articulation. The study also delves into the 
linguistic, phonetic, legal and theological matters that relate to 
this science, as well as the impacts that these errors may have. 
The importance of this science lies in two areas: its pivotal role 
in preserving the Quran from distortion in its script and meaning, 
as well as its role in maintaining the validity of the prayer. 

 

Keywords: zallat al-qari, Qurʾānic Sciences, the Qurʾān and 
other liturgical texts in prayer, the schools of Islamic law, The 
coherence of the Quran, The inimitability of the Quran 
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 املقّدمة:
 يفصانيف من ت األزمان واألعصار اختالفمن خالل ما ألّفه علماء املسلمّي على 

حظ بقّوٍة م القرآن( يالح )علو صطلاملباحث الكّلّية املتعّلقة ابلقرآن الكرمي اليت ُعرفت الحًقا مب
وكان  الفنون فيها.نواع و ن األدائرهتا بتطوير مزيد م واتساعوكثافٍة تطوُّر حركة التأليف فيها 

ن ة وحسي له من الصحّ على الوجه الذي ينبغ ( تالوة القرآن وقراءته1اهلدف منها هدفّي: 
لوقف االعدد وعلم  د وعلمتجويكعلم ال  األدائّية،األداء؛ وهذا متعّلق ابلعلوم القرائّية، أعين 

 .مقاصدهحكامه وبيان أ( فهم القرآن بتفسري معانيه وشرح 2وعلم القراءات أصواًل وفرًشا 

 ،ه(243م القرآن( )ط( للمحاسيّب )ت)فه :إّن أشهر التواليف يف هذا اجملال كالتايل
)فنون األفنان يف عيون علوم  ،ه(406)التنبيه على فضل علوم القرآن( للنيسابورّي )ت

)مجال القرّاء وكمال اإلقراء( للسخاوّي  ،ه(597القرآن( )ط( البن اجلوزّي )ت
)املرشد الوجيز إىل علوم تتعّلق ابلكتاب العزيز( )ط( أليب شامة املقدسّي  ،ه(643)ت
)مواقع العلوم من مواقع  ،ه(794)الربهان يف علوم القرآن( للزركشّي )ت ،ه(665)ت

 ،ه(911)اإلتقان يف علوم القرآن( )ط( للسيوطّي )ت ،ه(824النجوم( )ط( للبـُْلِقييّن )ت
لكّن أَوََّل ما  ،ه(1150رآن( )ط( البن عقيلة املّكّي )ت)الزايدة واإلحسان يف علوم الق

هو كتاب القراءات وكتاب  ،خاّصة تلك املتعّلقة ابلعلوم القرائّية ،أُلَِّف يف بعض علومه
ه 85-84عقد بواسط بّي عاَمي اللََّذاِن َصَدَرا عن مشروع املصاحف الثاين الذي ٱن(1)العدد

، وبدعٍم وتربيٍك من اخلليفة وقتها ، وايل العراقـَّْيِ ه(95)تيوسف الثقفّي  ِة احلّجاج بنر دمببا
( الذي ه110ه( وإبشراِف اإلمام احلسن البصرّي )ت86األموّي عبد امللك بن مروان )ت

                                                           
عمر يوسف عبد الغيّن محدان: مشروع املصاحف الثاين يف العصر األموّي، جمّلة البحوث والدراسات القرآنّية، السنة  (1)

 ]أتليف كتاب يف العدد[. 92-91]أتليف كتاب يف القراءات[، ص:  91-89الثانية، العدد الرابع، ص: 
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 .(1)رََأَس جِلَانَُه املختّصة مع لفيٍف من احلََفَظِة والَقَرأَِة والَكتَـَبةِ 

أّما أبرزها وأوسعها مادًَّة، فثالثة كتب: الربهان للزركشّي واإلتقان للسيوطّي والزايدة 
واإلحسان البن عقيلة املّكّي؛ فالربهان الذي هو أوسعها حّّت هناية القرن الثامن للهجرة قد 
ضّمنه صاحُبه سبعًة وأربعّي نوًعا من أنواع علوم القرآن، مّث اإلتقان الذي ضّمنه صاحبه 

، فأضاف بذلك على صاحب الربهان إضافًة جسيمًة كبريًة (2) القرآنّيةمثانّي نوًعا من العلوم 
نوًعا  54يقابلها  الزركشّي،نوًعا عند  39، حيث املّتفق بينهما (4) وحتريراتٍ  (3) مع زايداتٍ 

ا . مّث جاء ٱبن عقيلة املّكّي، فجعل كتابه )الزايدة واإلحسان( جامعً (5) السيوطيّ عند 
نوًعا، أّوهلا يف معرفة  154مستفيًضا للعلوم القرآنّية مع إضافات وٱستدراكات، فضّمنه 

فزاد فيه ما فات السابقّي وٱستدرك عليهم ما  القرآن،املّكّي واملديّن وآخرها علم آداب ختم 
فكانت مسامهُته نقلًة نوعّيًة يف اتريخ حركة التأليف يف منظومة علوم  ٱستداركه؛ٱستحّق 
 وقته.أضخم من تلك اليت كانت من قبل السيوطّي يف  القرآن،

أتيت مسامهيت املتواضعة هنا لتتحّدث عن علم قرآيّن جديد وتعّرف به وتقّدمه جلمهور 
ًنا يف منظومة العلوم القرآنّية املعهودة  ،القرآن وأهله هو علم )زّلة القارئ( الذي مل يكن مضمَّ

ه( الذي أدرجه يف أنواعها 1150ٱستثناِء ٱبِن عقيلة )تواملتعارف عليها عند السابقّي ب

                                                           
 .116-63محدان، مشروع املصاحف الثاين يف العصر األموّي، ص:  (1)
[(، ص: 1999]/1420حازم سعيد حيدر، علوم القرآن بّي الربهان واإلتقان، )املدينة املنّورة: مكتبة دار الزمان،  (2)

7 ،649. 
مصدرًا. يُنظَر  218 ابإلمجال، وكذلك من املصادر، فزاد على الزركشيّ  150من املباحث واملسائل، قد بلغت  (3)

 .649حيدر، علوم العلوم، ص: 
 .649حتريرًا. يُراَجع حيدر، علوم العلوم، ص:  17هي ابإلمجال  (4)
 .119حيدر، علوم القرآن، ص:  (5)
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، لكّنه مل يفعل شيًئا (1)«إذا أخطأ يف القراءة ،علم أحكام املصّلي :الرابع والتسعون»بعنوان 
حبّق هذا النوع ِمْن تعريٍف وتقدمٍي سوى نـَْقِل َفْصِل )زّلة القارئ( ِمْن )فتاوي قاضيخان( )ط(  

َوملَْ َيْذُكْر هذا النـَّْوَع احلافُظ السيوطيُّ يف » :قال يف بداية كالمه عنهكما   ،كاماًل وحرفًا حبرف
وقد رأيُت يف فتاوى رئيس مذهب أيب حنيفة قاضي خان، رضي هللا عنه، فصاًل  .اإلتقان

 .(2) إخل« قال يف فتاوى قاضيخان برّمِتِه.فأوردته  النوَع،ُمَطوَّاًل، يـَُناِسُب هذا 

 مبىن البحث:
 باحث: تعريفالثة ملى ثعيتكّون من أربعة أبواب حموريّة؛ فالباب األّول )زّلة القارئ( 

 ومواضعه.أوجه الزلل  الزلل،الزلّة لغًة وٱصطالًحا، أسباب 

ث: ثالثة مباح ذلك يفئ، و يليه الباب الثاين عن املسائل الفقهّية املتعّلقة بزلّة القار 
 اإلمامة.يد واألذكار، شروط فساد الصالة وعدمه، التسابيح والتحام

 .مثّ الباب الثالث عن املسائل العقديّة املتعّلقة بزّلة القارئ

أربعة  ارة عنو عبالرابع عن حركة التأليف يف موضوع زّلة القارئ؛ وه بابيتبعه ال
ة يف موضوع زلّ  ملفردةات ااملصنَّف احلنفّي،فصول: الفتاوى احلنفّية، كتب الفقه على املذهب 

 األخرى.جهود علماء القرآن وأصحاب املذاهب الفقهّية  ئ،القار 
وجّهة إىل ات املتوصيمّث اخلامتة اليت تلّخص أهّم نتائج هذا البحث مع تقدمي بعض ال

 .مجهور املشتغلّي بعلوم القرآن والعاملّي يف جمال الفقه اإلسالميّ 

                                                           
بن عقيلة املّكّي، الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن، حتقيق حمّمد عثمان، )بريوت: ٱحممد بن أمحد بن سعيد الشهري ب (1)

 .23، ص: 1، ج: 1(، ط2009/[ 1430دار الكتب العلمّية، ]
]النوع الرابع والتسعون: علم أحكام املصّلي، إذا  150-131، ص: 2ابن عقيلة املّكّي، الزايدة واإلحسان، ج:  (2)

َحُظ يف مطبوع النّص املقتَبس أعاله أّن شهرة صاحب هذه الفتاوى مكتوبٌة على وجه )قاضي أخطأ يف القراءة[. ُيال
 !خان( مفصواًل وعلى وجه )قاضيخان( موصواًل. كالمها صحيح، معمول به؛ فـَْليـُْعَلمْ 
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 الباب األّول: زلّة القارئ
  وٱصطالًحااملبحث األّول: تعريف الزَّلَّة لغةً 

( هو فعٌل مضعٌَّف، جذره )ز ل ل(. قال اخلليل بن أمحد  ، يَزِلُّ إّن ِفْعَل )َزلَّ
فإذا َزلَّْت  زَلِياًل؛واإلنساُن َعِن الصَّْخرَِة َزلَّ  زَلِياًل،َزلَّ ٱلسَّْهُم َعِن ٱلدِّرِْع »ه(: 170)ت

َزلَّ »، َنو (1) «َوِإَذا َزلَّ يف َمَقاٍل أو ََنْوِه، ِقيَل: َزلَّ َزلًَّة وزََلاًل  وزُُلواًل.َزلَّ َزالا  ِقيَل: َقَدُمُه،
ومنه قوهلم: نعوذ ابهلل من  فاحًشا.الرَُّجُل زَلًَّة قبيحًة، إذا وقع يف أمٍر مكروٍه أو أخطأ خطًأ 

 .(2) «زَلَِّة العاملِ 

الكلمة بٱختالف السياق؛ فإذا  ُيالَحُظ أّن اللغة العربّية تستخدم مصادر خمتلفة هلذه 
كان عن الكالم اْلَمُقول، فله مصدران: )َزلٌَّة( و )َزَلٌل( مبعىن الوقوع يف اخلطأ، وِفْعُلهما 

(، إذا أخطأ، كما قال ثـَْعَلب )ت . كذلك (3)ه(231ه( عن ٱبن اأَلْعرَايّب )ت291)َزلَّ
 .(4)«زَّلَِّة يف اخلطأالزََّلُل ِمْثُل ال»ه(: 203قال النَّْضُر بُن ُُشَْيٍل )ت

أّما املصدر )زَلٌَّة(، فهو ٱسم املرّة من الثالثّي على وزن فـَْعَلة، يدّل على ُوُقوع احلدث مرًّة 
ٍت،، ُمْفَرٌد ُُيَمع على (5) واحدةً  ، (6) أّما الزََّللُ  أخطاء.مبعىن  السامل،َأْي على مجع املؤنَّث  َزالَّ

 أمساء،ُُتَمع، كما هو حال املصادر عموًما، إاّل إذا ُحّولت إىل فمن املصادر اليت ال تـُثـَىنَّ وال 
 واملكان.َنو أمساء املرّة واهليئة  واجلمع،فلها التثنية 

                                                           
 .393، ص: 1(، ط1421/2001اخلليل بن أمحد، كتاب العّي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريّب،  (1)
[ 1407حمّمد بن احلسن بن دريد، كتاب مجهرة اللغة، حتقيق رمزي منري بعلبكي، )بريوت: دار العلم للماليّي، ] (2)

 ]ز ل ل[. 130، ص: 1(، ج: 1987/
 .115، ص: 13حمّمد بن أمحد بن األزهر الشهري أبيب منصور األزهرّي، هتذيب اللغة، ج:  (3)
 .114، ص: 13أبو منصور األزهرّي، هتذيب اللغة، ج:  (4)
 .827، ص: 2ابن دريد: كتاب مجهرة اللغة، ج:  (5)
 ]ز ل ل[. 1008، ص: 2ابن دريد: كتاب مجهرة اللغة، ج:  (6)
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هبذا املفهوم يندرج االستخدام االصطالحّي للفظة )الزَّلَّة( املقرونة ابلقارئ على 
اإلضافة، ُمَضاف وُمَضاف إليه، َأْي زّلة القارئ مبعىن خطأ القارئ، إذا أخطأ يف قراءته 

 (:ه395كما قال ٱبن فارس )ت  والصواب،فلم ََيِْت مبا قرأه على الوجه الصحيح  القرآن،
 .(1)«الصََّوابِ ألّن اْلُمْخِطَئ َزلَّ َعْن نـَْهِج  خَلطَأُ،االزَّلَُّة »

 املبحث الثاين: أسباب الزلل
قد يكون السبُب تغيـَُّر لفظ القارئ املصّلي عن الوضع األصلّي لعجٍز عن النطق أو 

 (2) خلطأ َجَرى على لسانِِه أو سهو يف قراءٍة أو ذِْكٍر.

العيوب لعجزهم عن النطق ببعض أّما العجز عن النطق، فحاصل عند أصحاب 
احلروف، كالتمتام واأللثغ والفأفاء. وقد حتّدث عنهم وعن صفاهتم اخللقّية أبو الليث الزيلّي 

الفصل اخلامس يف خمارج احلروف وأمسائها والعجز ابللُّْكَنة واللُّثْـَغة والتالوة ابلقراءة »يف 
هتا ملعرفة ٱتّفاق املخارج وقرهبا ومعرفة . لذلك ٱبتدأه ببيان خمارج احلروف وصفا(3) «الشاّذة

جواز إبدال احلروف بعضها عن البعض، كما فعل ذلك من قبله كثرٌي من الفقهاء،  
 .(5) ه(786واألندرپيّت )ت (4) ه(616كاملرغينايّن )ت

                                                           
أمحد بن فارس بن زكراّي، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حمّمد هارون، )]بريوت[، دار الفكر،  (1)

 .4، ص: 3(، ج: 1399/1979
بن أمري حاج، حلبة اجملّلي وبغية املهتدي يف شرح منية املصّلي وغنية املبتدي، ٱيُقاَبل حمّمد بن حمّمد بن حمّمد الشهري ب (2)

 .473، ص: 1، ج: 1(، ط1436/2015حتقيق أمحد بن حمّمد الغالييين احلنفي، )بريوت: دار الكتب العلمّية، 
القارئ، دراسة وحتقيق عمر يوسف عبد الغيّن محدان، )عّمان، مجعّية احملافظة حمّرم بن حمّمد بن العارف الزيلّي، زّلة  (3)

 .146(، ص: 1439/2018على القرآن الكرمي، 
حممود بن أمحد بن عبد العزيز املرغينايّن، احمليط الربهايّن يف الفقه النعمايّن، حتقيق عبد الكرمي سامي اجلندي، )بريوت:  (4)

 .318-317، ص: 1(، ج: 1424/2004دار الكتب العلمّية، 
عامل بن العالء األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، حتقيق سّجاد حسّي، )كراتشي: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمّية،  (5)

 .464-462، ص: 1(، ج: 1411/1990
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أّما اخلطأ اجلاري على لسانه أو السهو، فهو متبايٌن متغايٌر، كوقوِع حلٍن يف اإلعراب أو 
ٍف حبرٍف أو زايدِة حرٍف أو نقصاِن حرٍف أو تقدمِي حرٍف على حرٍف أو حذِف إبداِل حر 

ما هو ُمْظَهٌر وإظهاِر ما هو حمذوٌف أو إبداِل كلمٍة بكلمٍة أو زايدِة كلمٍة أو نقصاِن كلمٍة أو 
 َوْقٍف يف غرِي حملِِّه أو ابتداٍء يف غرِي حملِِّه أو َوْصٍل يف غرِي حملِِّه.

 أوجه الزلل ومواضعه املبحث الثالث:
 ميكن إمجاهلا كالتايل:

 لكلمات االلحن: وقوعه يف اإلعراب، أواخر الكلم، كذلك حصول تغيري يف حرك -
 اإلبدال: إبدال حرف حبرف أو كلمة بكلمة أو بعض آية ببعض آية أو آية آبية -
 الزايدة: زايدة حرٍف أو كلمةٍ  -
 احلذف: حذف حرٍف أو كلمةٍ  -
 أو كلمةٍ التكرار: تكرار حرٍف  -
 التقدمي والتأخري: تقدمُي كلمٍة على كلمٍة وعكس ذلك -
الوقف واالبتداء والوصل: َوْقٌف يف غري موضعه وٱبتداٌء يف غري موضعه وَوْصٌل يف غري  -

 موضعه.
هذه تشّكل جُمَْمَل املباحِث املعاجلِة يف موضوع زّلة القارئ؛ وهي ذات صلة وعالقة ابلعلوم 

 ربّية. أّما العلوم الِقرَائّية، فنحو:الِقرَائِّية وعلوم الع
 /علم رسم املصحف وهجائه، َنو أوجه التصحيف والتحريف احملتملة الوقوع: احلذف 

 النقصان، الزايدة/اإلضافة، التقدمي والتأخري، اإلبدال/التبديل، التكرار على غري البدل.
يندرج يف ذلك القراءُة بغري ما يف املصحف الذي وّحد عليه األّمة أمري املؤمنّي عثمان بن 
عّفان، رضي هللا عنه، كمصحف عبد هللا بن مسعود أو مصحف أيّب بن كعب، رضي 
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هللا عنهما. لقد تطّرق إىل هذه املسألة خلطورهتا غالُب َمْن عاجل موضوع القارئ وأّلف فيه 
كاجلرجايّن يف )مسائل ، ومن أصحاب كتب الفقه،  (1) ى، كاألندرپيتّ من أصحاب الفتاو 

، ومن أصحاب (2)احلنفّي(الكتب يف القراءات( من كتابه )خزانة األكمل يف فروع الفقه 
آخر مباحث  الشاّذة،كالزيلّي يف مبحث التالوة ابلقراءة   املوضوع،الكتب املفردة يف هذا 

 .(3)القارئ(الفصل اخلامس من كتابه )زلّة 

 (4) علم القراءات، َنو ترك املّد والتشديد يف موضعهما واإلتيان هبما يف غري موضعهما ،
 .(7)واألحلان، القراءة ابلتغيّن (6)، اإلمالة يف غري موضعها(5)ترك اإلدغام واإلتيان به

  علم الوقف واالبتداء أو علم القطع واالئتناف، كالوقف والوصل واالبتداء يف غري
 .(8) عهاموض

أّما علوم العربّية، فمنها علم األصوات الذي يعاجل مسألة خمارج احلروف وسالمة 
                                                           

فتاوى اهلنديّة، ص: ]الفصل الثالث[. كذلك ال 484-483، ص: 1يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (1)
81. 

 .659-657، ص: 4يُقاَبل اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج:  (2)
 .152-151الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (3)
، ص: 1]الفصل التاسع[، الفتاوى اهلنديّة، ج:  493-492، ص: 1يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (4)

81. 
، ص: 1]الفصل احلادي عشر[، الفتاوى اهلنديّة، ج:  496، ص: 1وى التااترخانّية، ج: يُقاَبل األندرپيّت، الفتا (5)

81. 
 497-496، ص: 1، األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج: 333، ص: 1يُقاَبل املرغيايّن، احمليط الربهايّن، ج:  (6)

 .81، ص: 1]الفصل الثاين عشر[، الفتاوى اهلنديّة، ج: 
]الفصل السادس عشر يف التغيّن واألحلان[، األندرپيّت،  336-335، ص: 1رغيايّن، احمليط الربهايّن، ج: يُقاَبل امل (7)

، 1]الفصل السادس عشر يف التغيّن ابلقرآن واألحلان[، الفتاوى اهلنديّة، ج:  500، ص: 1الفتاوى التااترخانّية، ج: 
 .82ص: 

، ص: 1]الفصل الثامن[، الفتاوى اهلنديّة، ج:  492-489، ص: 1، ج: يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية (8)
81. 
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كذلك علم النحو، كالوقوع يف اللحن يف   املبيّن عليه علُم التجويد. وهو ؛(1)نطقها
، وعلم الصرف، مثل إقحام التأنيث يف موضع ال يليق به، كإدخاهلا يف أمساء هللا، (2)اإلعراب

 .(4) أو ذكر املخاطبة بطريق الغائبة أو ابلعكس ،(3)تعاىل

 الباب الثاين: املسائل الفقهّية املتعّلقة بزّلة القارئ
 املبحث األّول: فساد الصالة وعدمه

ممّا يوجب  سادها، إفميكن حصرها يف مسألتّي ٱثنتّي: األوىل فساد الصالة بزلل يبلغ حدّ 
 وجب إعادهتا.ا ال ي، ممّ بلوغ الزلل حّد اإلفسادإعادهتا، والثانية عكس األوىل، َأْي عدم 

ضوح بّي ظهر بو ييث ح ،ففيه ٱختالف بّي الفقهاء األحناف ،أّما بلوغ هذا احلّد أو عدمه
ه( وصاحبَـْيه حمّمد بن 150أمثال أيب حنيفة النعمان بن اثبت الكويّف )ت ،املتقّدمّي منهم

َبايّن )ت  ،ه(182دّي )تن إبراهيم البغداه( وأيب يوسف يعقوب ب189احلسن الشَّيـْ
ه( 305اّلم البلخّي )ته( وحمّمد بن س248أمثال حمّمد بن مقاتل الرازّي )ت ،واملتأّخرين

د بن ه( وحممّ 392 )ته( وحمّمد بن عبد هللا اهلندواينّ 328وأيب بكر بن سعيد البلخّي )ت
ه( 402ارّي )تلبخه( والزاهد إمساعيل بن احلسّي ا381الفضل الَكَمارّي البخارّي )ت

ري ضبطوها وٱعتبارات وذلك ملعاي ،ه(448وُشس األئّمة عبد العزيز بن حمّمد احللوايّن )ت
 :كالتايل  ،ٱعتمدوها يف أقواهلم وفتاويهم

ه تغيـُّرًا فاحشً  - ه )أقصاها تغريُّ  ه الصالة(فسد با، تدرجة ٱختالل املعىن أو تغريُّ
                                                           

 ]بيان خمارج احلروف[. 464-462، ص: 1يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (1)
، ص: 1]الفصل العاشر[، الفتاوى اهلنديّة، ج:  495-493، ص: 1يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (2)

81. 
، 1]الفصل اخلامس عشر[، الفتاوى اهلنديّة، ج:  500-499، ص: 1يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (3)

 .82ص: 
 .122يُنَظر الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (4)
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واملعىن )قرب املعىن أو التقارب يف  مراعاة اللفظ )للمخرج الواحد أو لقرب املخرج( -
ِر الفصِل بّي احلرفِّي وال قرب املخرج يف قول حمّمد بن سلمة  املعىن(؛ فال عربة لتعذُّ

 .(1) ه(278)ت
إذ »، (2) عدم ٱعتبار اخلطأ يف اإلعراب وكذا ترك التشديد واملّد يف قول أكثر املتأّخرين -

،  (3)«وعكسه وفّك اإلدغام وعكسه يدخل فيه ختفيف املشّدد وعكسه وقصر املمدود
ٱختلف املتأّخرون من »كما سيأيت ذكره يف ٱعتبار عموم البلوى. جاء يف خزانة األكمل: 

أصحابنا يف اخلطأ من جهة اإلعراب؛ فقال أكثرهم ال تفسد صالتُُه؛ وهو قوِل أيب نصر 
لى مذهب أيب بن ساّلم وأيب بكر بن سعيد وأيب جعفر اهلنداويّن وإمساعيل الزاهد؛ فع

 .(4)«يوسف ال يُوِجُب اخَلطَأُ َفَساَد الصَّاَلةِ 
[ إىل 35:33سِلٰمِت﴾]ٱملسِلِمَّي َوٱمل ِإنَّ :﴿َنو قوله، تعاىل»من األمثلة على ذلك: 

ها سهًوا أو عمًدا. وكذلك ، سواًء قرأ(5)آخر اآلية، قرأها بنصِب التاِء يف املواضع
َٰنِ قوله:﴿ َٰٖت ق  ۡؤِمن  َٰٖت مُّ َٰت  ُمۡسلِم  ئِب  َٰٓ َٰٖت ت  ، ويف (6) [ بنصِب التاء5:66﴾]ت 
، ال تفسد الصالة. قال أبو (7) [ خبفض التاء2:49َتُكم﴾]اَأصوَ  فـَُعواْ اَل َتر ﴿قوله:

يوسف: ليس ُكلُّ حلٍَْن يف القرآن يـُْفِسُد الصالَة. وكذا َرَوى الكرخيُّ وحمّمُد ْبُن َسَلَمَة 
َه ِإلَٰ  اَل  ۥَشِهَد ٱهلُل أَنَّهُ ﴿سألُت أاب بكٍر األعمش عمَّن قرأ ومَجَاَعٌة. قال أبو حفٍص اهلنداويّن:

ى   َلَٰ
َكةُ 18:3َكَة(﴾]ِإالَّ ُهَو )َوٱمل ى  َلَٰ

﴾، مل يتعّمد الُكْفَر. قال: جازت [ بنصِب اهلاِء من﴿ٱمل

                                                           
 .468، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (1)
 .105-104، 102الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (2)
 [.339]= حاشية الطحطاوّي على مراقي الفالح، ص:  90الطهطاوّي، زّلة القارئ، ص:  (3)
 .650، ص: 4خزانة األكمل، ج:  (4)
 ْلُمْسِلَماَت( إخل.ٱوَ يعين ) (5)
 هكذا )ُمْسِلَمااًت مُّْؤِمَنااًت قَانَِتااًت اَتئَِبااًت(. (6)
 .ِتُكْم(ا)َأْصوَ َأْي  (7)
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ممَّا صالتُُه. وليس يف نصِبِه ما يُوِجُب الُكْفَر. وِمَن النَّاِس َمْن ال يدري اإلعراَب؛ وهذا 
 .(1) «ٱبُتِلَي به الناسُ 

َا ََيَشى )ٱهللُ( ِمن ﴿َوِإَن َغيـََّر، َكَنْصِب مَهْزَِة ٱْلُعَلَماء َوَضمِّ َهاِء ٱجلَْاَلَلِة ِمْن قـَْولِِه، تـََعاىَل:» ِإَّنَّ
ُروَن، [، تـَْفُسُد َعَلى قـَْوِل ٱْلُمتَـَقدِِّمَّي. َوٱْختَـَلَف 28:35]( 2))ٱلُعَلَماَء(﴾ ِعَباِدهِ  ٱْلُمَتَأخِّ

ٍم َوِإمْسَاِعيُل ٱلزَّاِهُد: اَل  فـََقاَل ٱْبُن ٱْلَفْضِل َوٱْبُن ُمَقاِتٍل َوأَبُو َجْعَفٍر َوٱحْلَْلَواينُّ َوٱْبُن َسالَّ
ُؤاَلِء أَْوَسعُ   .(3) «تـَْفُسُد؛ َوقـَْوُل هَٰ

يعرف الفقه بقول أيب  ٱعتبار اأَلْحَوط عند املتقّدمّي، َنو أن يُفَّت يف حّق الفقهاء وَمنْ  -
 (4) ه( إبعادة الصالة.199ُمِطيع البَـْلخّي )ت

ٱعتبار اأَلْوَسع عند املتأّخرين، َنو َأْن يُفَّت يف حّق العواّم بقول حمّمد بن سلمة ابجلواز،  -
 (5)جواز الصالة، ٱختيارًا لالحتياط يف موضعه وللرخصة يف موضعها.

 (6)حنيفة وصاحبه حمّمد بن احلسن.العربة بٱتّفاِق املعىن يف قول أيب  -
 (7) العربة بُوجوِد املِْثِل يف القرآن عند أيب يوسف. -
 (8) العربة مبَا ال ميكن االحرتاُز أو التحرُّز منه. -
 (9)العربة مبَا ال يطاوعه اللسان عند أصحاب العيوب يف النطق كاأللثغ. -

                                                           
 .651، ص: 4اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج:  (1)
َا ََيَشى ﴿النّص القرآيّن ابلقراءة املتواترة: (2) ُؤاْ   ِمن ِعَباِدهِ ٱهللَ ِإَّنَّ  .﴾ٱلُعَلمَٰ
 .96الطهطاوّي، زّلة القارئ، ص:  (3)
 .470، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (4)
 .96، الطهطاوّي، زّلة القارئ، ص: 470، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (5)
 .107، الزيلّي، زّلة القارئ، ص: 479، 468، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (6)
 .107، الزيلّي، زّلة القارئ، ص: 479، 468، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (7)
 .100الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (8)
 .151، 149الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (9)
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البخارّي أّن الصالة، إذا جازت  نقل أبو القاسم الصّفار»عموم البلوى أو بلوى العاّمة:  -
من وجوٍه وفسدت من وجٍه، ُُيَكم ابلفساد ٱحتياطًا إاّل يف ابب القراءة، ألّن للناِس 

يف الظهرييّة: قال بعُضهم: ال تفسد الصالة بتشديد املخفَّف ». جاء (1) «ُعُموَم البَـْلَوى
َلّيَّ وال بتليّي املهموز وال بتخفيف املشدَّد وال مبّد املقصور وال بقصر املمدود وال 

ُ
هبمز امل

ْدَغم وال بتسكّي املتحّرِك وال بتحريك الساكن وال إببدال 
ُ
وال إبدغام املظَهر وال إبظهار امل

 .(2) «حركٍة حبركٍة لعموم البلوى
 بعض األمثلة على ختفيف املشّدد:

َلِمَّي﴾])َرِب( ٱ[ أو﴿5:1أ:﴿)ِإاَيَك( نَعُبُد﴾]أّما ختفيف ٱملشّدد، كما لو قر » (1 [ 2:1لعَٰ
ابلتخفيف، فقال ٱملتأّخرون: ال تفسد مطلًقا ِمْن غرِي ٱستثناٍء على ٱملختار، ألّن ترك ٱملّد 
َوٱلتشديد مبنزلِة ٱخلطأ يف ٱإلعراب، كما يف قاضي خان؛ وهو ٱألصّح، كما يف 
 ٱملضمرات. وكذا نّص يف ٱلذخرية على أنّه ٱألصّح، كما يف ٱبِن أمرِي حاّج. وُحْكمُ 

ْدَغِم وَعْكُسُه؛ 
ُ
تشديِد ٱملخفَِّف كُحْكِم َعْكِسِه يف ٱخلِْاَلِف َوٱلتـَّْفِصيِل. وكذا إظهاُر ٱمل

 .(3) «فٱلكلُّ نوٌع واحٌد، كما يف ٱحلليبّ 
 بعض األمثلة على اخلطأ يف إبدال حركٍة حبركٍة:

[ بَِفْتِح 56:20)َءايَٰتَـَنا(﴾] نَٰهُ أََريَوَلَقد [،﴿2:49ِتُكْم(﴾]اَأْصوَ ) فـَُعواْ اَل َتر ﴿ََنَْو َأْن يـَْقرَأَ:» (1
 .(4) «ٱلتَّاِء، ملَْ تـَْفُسدْ 

ْعىَن أبَِْن قـَرَأَ:»نظريه 
َ
ُ امل [ 2:49ُتُكْم(﴾]اَأْصوَ ) فـَُعواْ اَل َتر ﴿ِإَذا حلَََن يف اإِلْعرَاِب حلًَْنا اَل يـَُغريِّ

                                                           
 .107. يُقاَبل الزيلّي، زّلة القارئ، ص: 82، ص: 1الفتاوى اهلنديّة، ج:  (1)
لعموم البلوى »]هناك  78. كذلك النسفّي، زّلة القارئ، ص: 493، ص: 1وى التااترخانّية، ج: األندرپيّت، الفتا (2)

 [.«ولبقاء ظاهر النظم
 .92الطهطاوّي، زّلة القارئ، ص:  (3)
 .82النسفّي، زّلة القارئ، ص:  (4)
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 .(1) «برفع التاِء، ال تـَْفُسُد َصاَلتُُه ابإلمجاعِ 

[ ِبَرْفِع ٱْلِميِم َوَنْصِب ٱْلَباِء، تـَْفُسُد ِعْنَد 124:2]﴾َربَُّه( مُ يهِ اَوِإِذ ٱبتَـَلى )ِإبـْرَ ﴿َلْو قـَرَأَ:» (2
بـَْعِضِهْم. َوِعْنَد ٱْلبَـْعِض اَل تـَْفُسُد، أَلنَّ ٱاِلبِْتاَلَء َهاُهَنا مبَْعىَن ٱلسَُّؤاِل، فـََلْم يـَتَـَغيـَّْر بِِه 

 .(2) «ٱْلَمْعىَن 
 أو[ بَنْصِب )َءاَدَم( وَرْفِع )َربُُّه( 121:20]﴾َوَعَصى )َءاَدَم َربُُّه(﴿أو قرأ:»نظريه 

( ]...[، ففي َربَّهُ ) ونصبِ ( مُ يهِ ا[ برفِع )ِإبـْرَ 124:2]﴾َربَُّه( مُ هيـاِإبـْرَ ) تَـَلىَوِإِذ ٱب﴿قرأ:
هم هذا الَوْجِه قال بـَْعُض املشايِخ: ال تفسد صالتُه. وهكذا ُرِوَي عن بعِض أصحابِنا، رمح

هللاُ؛ وهو األشبُه. ويف اخلالصة: َوبِِه يـُْفَّت ويف اخلانّية: واإلعادُة أحوُط. ويف النصاب: 
[: 124:2]﴾َربَُّه( مُ يهِ اِإبـْرَ ) تَـَلىَوِإِذ ٱب﴿وعن أيب حنيفة وحمّمد، رمحهما هللا، فيمن قرأ:

 .(3) «الصحيُح أنّه تـَْفُسُد َصاَلتُهُ 

[ 124:2﴾](َربَّهُ  مُ يهِ اِإبـْرَ ) تَـَلىَوِإِذ ٱب﴿أيًضا فيمن قرأ: عن أيب حنيفة، رمحه هللا،»مثيله 
 .(4) «َصاَلتُهُ  تـَْفُسدُ  ال أنّه( َربَّهُ ) وَنْصبِ ( مُ يهِ ابرفِع )ِإبـْرَ 

ــــــــْو قـَرَأَ:» (3 ــــــــذرِينَ ٱمل﴿َل اِل ٱْلَمْفُتوَحــــــــ بَكْســــــــرِ  ﴾ن ــــــــذَّ ــــــــْتِح ٱ ِة أَوْ ٱل اِل ٱْلَمْكُســــــــورَ بَف ــــــــذَّ ِة، ل
 [ بِٱْلَكْسِر ٱلرُُّسلُ 194:26﴿ٱملنِذرِيَن﴾]أِلَنَّ َفَسَدْت، 

[ بِـــــــٱْلَفْتِح ٱْلُكفَّـــــــاُر. َوِقيـــــــَل: اَل تـَْفُســـــــُد، أَلنَّ لَـــــــْو ُوِصـــــــَف ٱلرُُّســـــــُل 73:10نـــــــَذرِيَن﴾]﴿ٱملو 
ـــــاعِ  ـــــاُر َف ـــــوِِه، َفَكـــــاَن ٱْلُكفَّ ـــــِل وََنْ ـــــاَر َكـــــانُوا َُيَوِّفُـــــونـَُهْم بِٱْلَقْت ـــــِإنَّ ٱْلُكفَّ ِلَّي هبـــــذا بـــــٱْلَفْتِح، َجـــــاَز، َف

ِقَبـــــــــــــةُ  َكـــــــــــــانَ   فَ فَـــــــــــــٱنظُر َكيـــــــــــــ﴿ٱْلِفْعـــــــــــــِل َوٱلرُُّســـــــــــــُل َمْفُعـــــــــــــوِلَّي. َوِقيـــــــــــــَل يف قـَْولِـــــــــــــِه، تـََعاىَل:  عَٰ

                                                           
 .81 ، ص:1، ج: الفتاوى اهلنديّة (1)
 .82النسفّي، زّلة القارئ، ص:  (2)
 .494، ص: 1، ج: الفتاوى التااترخانّيةاألندرپيّت،  (3)
 .495، ص: 1، ج: الفتاوى التااترخانّيةاألندرپيّت،  (4)



 .د. عمر حـمدانأ                                                            تطوير منظومة العلوم القرآنّية علم زّلة القارئ نـمُموذًجا           
 

 

39 
 

ـــــــْوٍم هَلـُــــــْم َعاِقَبـــــــٌة َحَســـــــَنٌة أَْو 73:10(﴾]نــــــِذرِينَ ٱمل) اِل: اَل تـَْفُســـــــُد، أَلنَّ ُكــــــلَّ قـَ [ ِبَكْســـــــِر ٱلـــــــذَّ
 .(1) «َسيَِّئةٌ 

بعّي االعتبار واحلسبان، كٱنقطاع النفس أو التنحنح املدفوع يف وقد أُخذت أعذار مشروعة 
أو عدم قدرة القارئ على متييز اخلطأ عن  (2) الصالة أو النسيان أو اجلري على اللسان

 الصواب.

هنا ُيب التنبيه على أّن الفقهاء والقرّاء قد َيتلفون يف االعتبارات؛ فاملتأّخرون من فقهاء 
اخلطأ يف اإلعراب، فهو ال يفسد مطلًقا وإن كان ممّا ٱعتقاُده كفٌر، إذ األحناف ال يعتربون 
ألّن أكثر الناس ال ميّيزون بّي وجوه اإلعراب، ويف ٱختيار »، (3) ال ميكن االحرتاز منه

 .(4) «الصواب يف اإلعراب إيقاع الناس يف احلرج، وهو مرفوع شرًعا

ليس يف القرآِن »جاء يف خزانة األكمل:  نظريه مسألة الوقوف ومسألة التقدمي والتأخري.
يف ». كذلك (5) «موضٌع، إذا وقف عليه خطًأ أو سهًوا، تفسُد صالتُُه، وإْن قطع النَّْظمَ 

فتاوى احلّجة: اأَلْصُل أّن ِحْفَظ الوقوِف ومعرفَة ذلك من ابب الفضيلة وال يتعّلق به قطُع 
 والتأخري يف مجيع القرآن، حّّت لو الصالة، أينما وقف ال تفسُد صالته، وكذلك التقدمي

ُكم﴾]﴿قرأ . هذا الوقُف ﴾َأن تُؤِمُنوا بِٱهلِل َربُِّكم﴿[ ووقف مّث قال:1:60َُيرُِجوَن ٱلرَُّسوَل َوِإايَّ
فيه غرُي مستحسٍن، ولكن ال يقطع الصالة. وهذا مذهب الفقهاء. فأّما مذهب القرّاء، فهم 

قرآن مبواضع معّينة. لو وقف غريَها، يقطع الصالة. ومسعُت يزعمون أّن عدًدا ِمَن الَوْقِف يف ال
أهّنم يكّفرون به صاحَبها، ولكن الكفر إَّّنا يكون ابلقصد وسوء االعتقاد؛ فالذي يَِقُف 

                                                           
 .83النسفّي، زّلة القارئ، ص:  (1)
 .145، 128، 125الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (2)
 .100يُنَظر الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (3)
 [.339]= حاشية الطحطاوّي على مراقي الفالح، ص:  91-90الطهطاوّي، زّلة القارئ، ص:  (4)
 .488، ص: 1بن أمري حاج، حلبة اجملّلي، ج: ٱ. كذلك 666، ص: 4اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج:  (5)
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َوقَاَلِت ﴿من ذلك. »(1)«الصالةَ للتنفُِّس والضرورِة ال يكوُن لِْلُكْفِر ِفيِه مدخٌل وال يقطُع 
قال  ،﴾ٱهللِ ٱبُن  ُعَزيرٌ ﴿قال: مثّ ﴾ٱليَـُهودُ  َوقَاَلتِ ﴿قوله:: ولو َوَقَف عند ﴾ٱهللِ ٱليَـُهوُد ُعَزيٌر ٱبُن 

ه( يف مسألة 1231. قال الطهطاوّي )ت(2)«، وعند الفقهاء ال تـَْفُسدُ يقطع صالته الُقرَّاُء:
ِع من بٱإِلمْجَا ، اَل تـَْفُسُد  يـَتَـَغيـَّْر ِبِه ٱْلَمْعىَن فَِإْن ملَْ »: الوقف واالبتداء يف غري موضعهما

ِّ لوإن تغرّي به ٱملعىن، َفِفيِه ٱْخِتاَلٌف، َوٱْلَفتـَْوى َعَلى َعَدِم ٱْلَفَساِد ِبكُ  .ٱملتقّدمّي َوٱملتأّخرين
ألّن يف ُمرَاَعاِة ٱْلَوْقِف َوٱْلَوْصِل ِإيَقاَع ٱلنَّاِس يف  ٱملتأّخرين،؛ َوُهَو قـَْوُل َعامَِّة ُعَلَمائَِنا َحالٍ 

َراِجّيِة   َمْرُفوٌع،َوٱحْلَرَُج  ٱْلَعَواّم، ِسيََّما اَل  ٱحْلَرَِج، . َوِفيِه أَْيًضا: (3) وٱلنَِّصابِ كما يف ٱلذَِّخريَة وٱلسِّ
يِع ٱْلُقْرآِن، اَل تـَْفُسُد َصَلٰوتُُه   .(4) «ِعْنَدنَ لو تـََرَك ٱْلَوْقَف يف مجَِ

 أّما التقدمي والتأخري، فمن األمثلة عليه:

 ] ﴾َوَزِفرٌي( َشِهيقٌ ) ِفيَها هَلُم﴿يـَْقرَأَ:[ أَْو 1:1]﴾)ٱلرَِّحيِم ٱلرَّمحَِٰن(﴿يـَْقرَأَ:ََنَْو َأْن » (1

َذا اَل يـُْفِسُد، أِلَنَّ ٱْلَمْعىَن ملَْ يـَتَـَغيـَّرْ  [.106:11  .(5)«َوهَٰ

ْعىَن أِبَْن يـَْقرَأَ َِّأْن يـَُقد»مثيله 
َ
ُ امل ِفيَها )َشِهيٌق  هَلُم﴿َم َكِلَمًة َعَلى َكِلَمٍة َواَل يـَُغريِّ

ال تـَْفُسُد  ،[28-27:80]﴾َوَحباا(نَـًبا عِ ) ِفيَها تَنابَ فَأَن﴿يـَْقَرأَ [ أَْو 106:11]﴾َوَزِفرٌي(

                                                           
 .490، ص1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (1)
 .490، ص1ااتخانّية، ج: يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى الت (2)
ه(، السراجّية هي الفتاوى 616-551الذخرية هي ذخرية الفتاوى أو الذخرية الربهانّية لربهان الدين املرغينايّن ) (3)

ه(، النصاب هو نصاب الفقيه )أو 575السراجّية لسراج الدين عثمان بن علّي بن حمّمد اأُلوشّي الفرغايّن )ت
 .ه(542-482هر بن أمحد بن عبد الرشيد البخارّي )الفقهاء( الفتخار الدين طا

صرّح غرُي واحٍد، منهم » 488، ص: 1بن أمري جاج، حلبة اجملّلي، ج: ٱ. نظريه 93الطهطاوّي، زّلة القارئ، ص:  (4)
 اِس يِف اَع ٱلنَّ يقَ إِ اِلبِْتَداِء ٱو  لِ صْ وَ ِف َوٱلْ قْ وَ اِة ٱلْ اعَ رَ يف مُ  نَّ ألَ  صاحب الذخرية، على أّن الفتوى على عدم الفساد بكلِّ حاٍل،

 .«َشْرًعاوٌع فُ دْ ُج مَ رَ َوٱحلَْ  ُخُصوًصا يف َحقِّ ٱْلَعَواّم، ٱحْلَرَِج،
 .61النسفّي، زّلة القارئ، ص:  (5)
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 .(1) «َصاَلتُهُ 

 َلِفى ٱلُفجَّارَ  وِإنَّ  (َجِحيمٍ ) َلِفى برَارَ ِإنَّ ٱألَ ﴿َوِإْن تـََغريَّ بِِه ٱْلَمْعىَن، ََنَْو َأْن يـَْقرَأَ:» (2
َذا َقِد ٱْخُتِلَف ِفيِه. ذَكَر ٱلْ  [.14-13:82(﴾])نَِعيمٍ  َماُم حُمَمَّدُ َوهَٰ َأمْحََد  بنُ  َقاِضي ٱإْلِ

أَنَُّه اَل ِّ أَنَُّه ُرِوَي َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمَقاِتٍل ٱلرَّازِيِّ ٱلبلعميُّ َعِن ٱلشَّْيِخ َأيب ٱحلََْسِن ٱلرُّْستـُْغَفيِن 
ُؤاَلِء ٱلثَّاَلثَةُ   .(2)«تـَْفُسُد. َوٱْعَتَمَد َعَلْيِه هَٰ

 أّما إقامة كلمة مقام كلمة، فمن األمثلة عليها:

 ْقَرأَ َمَكانَ َو َأْن يَـ ، َنَْ ْعىَن َكاَنْت يف ٱْلُقْرآِن َومَلْ يـَتَـَغيـَّْر هِبَا ٱْلمَ فَِإْن  » (1

 .(3) «بِٱالتَِّفاقِ مَلْ تـَْفُسْد  (،)ٱْلَكرميِ  [:1:1ٱلرَّمحَِٰن﴾]﴿

[ َمَكاَن 104:21(﴾]ُكنَّا )َغاِفِلّيَ   ِإنَّ ﴿:َوِإْن تـََغيـََّر هِبَا ٱْلَمْعىَن، ََنَْو َأْن يـَْقرَأَ » (2
 .(4) «لِلضَُّرورَةمَلْ تـَْفُسْد ِعْنَد بـَْعِضِهْم  ،﴾فَِٰعِلّيَ ﴿قـَْولِِه:

  ِإنَّ ﴿أَ:َوِإْن ملَْ يـَتَـَغيـَّْر بِِه ٱْلَمْعىَن، ََنَْو َأْن يـَْقرَ » (3
ُ
[ 45:15وٍن﴾]َوُعيُ ِِف )َبَساِتَّي(  تَِّقّيَ ٱمل

 وحمّمد.، أي أليب حنيفة (i) «َماهلَُ َفَسَدْت ِعْنَد َأيب يُوُسَف ِخاَلفًا  ،﴾َجنَّٰتٍ ﴿َمَكانَ 

)ِسزَاًء( مبَا ﴿قـَرَأَ: أَوْ ﴾َمسِجًدا﴿[ َمَكانَ 21:18ْنَكًدا(﴾]مَ ) ِهملَنَـتَِّخَذنَّ َعَلي﴿َوِإْن قـََرأَ:» (4
 ٱهللُ،َرمِحَُه  َحِنيَفَة،ملَْ تـَْفُسْد ِعْنَد َأيب  ،﴾َجزَاءً ﴿َمَكانَ [ 17:32يَعَمُلوَن﴾]َكانُوْا 

                                                           
َم كلمًة على  إِ » 80، ص: 1، ج: الفتاوى اهلنديّة. كذلك 488، ص: 1، ج: الفتاوى التااترخانّيةاألندرپيّت،  (1) ْن َقدَّ

ْعىَن، ال 
َ
َم الشهيَق، هكذا يف [ وقَ 106:11َوَشِهيٌق﴾]ِفيَها َزِفرٌي  هَلُم﴿قـَرَأَ:َنو إن  تـَْفُسُد،كلمٍة أو َأخََّر، إن ملَْ يـَتَـَغريَِّ امل دَّ

 .«اخلالصة
 .62النسفّي، زّلة القارئ، ص:  (2)
 .64النسفّي، زّلة القارئ، ص:  (3)
 .65ة القارئ، ص: النسفّي، زلّ  (4)
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 .(1)«َوْحَدهُ 

رغم شّدة هذه املراعاة، مراعاة أحوال املصّلّي، عند الفقهاء األحناف على العموم مل 
يرتكوا األمور دون تنبيهات وتوصيات، بل طالبوا صاحب الزلل أن ُيتهد ويصرف عمره يف 

 .(2) تصحيح اخلطأ وال يسعه أن يرتك جهده يف ابقي عمره

 حث الثاين: التسابيح والتحاميد واألذكاراملب
إّن الكالم كّله هنا يدور حول زلّة القارئ يف قراءة القرآن الكرمي يف الصالة، وعلى ذلك 

هو زّلة القارئ يف قراءة  الفقهاء،ُتسلَّط األضواء، لكْن مثّة جماٌل آخُر َُيَْظى مبباحثٍة لدى 
، َنو ما يقوله املصّلي عند ٱفتتاح الصالة أو (3) أيًضاالتسابيح والتحاميد واألذكار يف الصالة 

 القنوت.بعد قراءة الفاحتة أو يف الركوع وبعده أو يف التشّهد أو يف الصالة اإلبراهيمّية أو يف 
لقد تطّرق أبو الليث الزيلّي إليه يف الفصل الثاين من كتابه )زّلة القارئ(. من األمثلة املشار 

 زّلة القارئ ما يلي:إليها يف مباحث موضوع 

يف تكبرية اإلحرام: )آهللُ أكرب( مكان )هللا( أو )هللا آكرب( مبّد مهزة )أكرب( أو )هللا أكرّب( 
لو قرأ  املشايخ:قال زيُن » (4) بتشديد الراء أو )هللا أكبار( إبشباع الباء ألًفا مكان )َأْكبَـُر(.

ًدا،)َأْكبَـّر(  وعن  جعفّر. جعفٍر:يقول يف  الوقِف.وهو لغُة بعِض العرِب يف  تفسد؛ال  مشدَّ
 .(5) «فخِر املشايخ مثُلهُ 

ُهمَّ  فوقف على النون بسكتٍة طويلٍة مّث  (،يف دعاء االستفتاح، إذا قال: )ُسْبَحاَنَك ٱللّٰ

                                                           
 .65النسفّي، زّلة القارئ، ص:  (1)
 .149، الزيلّي، زّلة القارئ، ص: 446، ص: 1يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (2)
 .151، 118-117الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (3)
 .647، ص: 1اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج:  (4)
 .57ة القارئ، ص: ابن طولون، الطارئ على زلّ  (5)
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 .(1)الياءِ وصل الكاف ابلالم أو )تـََعاَل َجدَُّك( حبذِف 

 (2)ٱختالف؛مِّّي( أو )آِمن( أو )أَِمن( مكان )آِمّي(، فيها إذا قال بعد قراءة الفاحتة: )آ

ال تفسد على قول  وقيل: صالتُه؛تفسُد  قيل:فقد  والتشديد؛قال )آمِّّي( ابملّد »فمثاًل لو 
ولو قال . »(3) «وعليه الفتوى؛ وهو األصحّ  أيًضا.ال تفسُد على قوهلما  وقيل: يوسف؛أيب 

ال تفسد صالتُُه على قول أيب يوسف. ولو قرأ )أَِمن( برتك املّد )آِمن( ابملّد وحذِف الياِء، 
 .(4) «وحذِف الياء، ينبغي أن تفسد

يف الظهرييّة: ولو سّبح يف ركوعه )ُسْبَحاَن َريبِّ ٱأْلَْعَلى( مكان )ٱْلَعِظيِم(، ال »يف الركوع: 
: )ُسْبَحاَن َريبِّ ٱْلَعظُوِم(؟ ُسئل زيُن املشايخ البَقايّل عّمن قال يف ركوعه. »(5) «تفسُد صالتُهُ 

 .(6) «تفسدقال: ال تفسد. وقيل له: ولو قال )ُسْبَحاَن َريبِّ ٱْلَعِذمِي(؟ قال: ال 

َده( ابهلاِء. إذا كان ُيهد آنَء »لو قال بعد الركوع:  َع ٱهلُل ِلَمْن محَِ َرُجٌل ]...[ قال )مسَِ
تُُه جائزٌة؛ وإن ترك جهَدُه يف بعِض عمرِه، ال الليِل والنهاِر يف تصحيِحِه وال يقدر عليه، فصال

عن ٱبن مقاتٍل: لو قال: . »(7) «يسعه أن يرتك يف ابقي عمرِه. وإن ترك، فصالتُُه فاسدةٌ 
َدُه( يف الرفع من الركوع، أرجو أن ُيوز. وهذا حسٌن؛ فقد ذكر يف شرح احللوايّن أّن  )ِلَمْل محَِ

َع ٱهلُل ِلَمْل  قال: الركوع،، أنّه إذا رفع رأَسُه من ملسو هيلع هللا ىلص من الصحابِة َمْن َرَواُه عن النيّب، )مسَِ

                                                           
 .137الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (1)
 .493، ص: 1، األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج: 331، ص: 1املرغينايّن، احمليط الربهايّن، ج:  (2)
 .493، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (3)
 .493، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (4)
 .476، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (5)
. يُقاَبل الزيلّي، زّلة 476، ص: 1. كذلك املصدر السابق، ج:471، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (6)

 .«ْلَعِظيِم(، ال تفسدٱْلَعُظوِم( مكان )ٱلو قال: )ُسْبَحاَن َريبِّ » 118القارئ، ص: 
 .466، ص: 1، الفتاوى التااترخانّية، ج: األندرپيتّ  (7)
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َدُه(   .(1) «العربِ وهي لغُة بعِض  ابلالم؛محَِ

إذ متوهنا أكرب  ،فهي عديدة كثرية ،أّما األمثلة على التشّهد والصالة اإلبراهيمّية والقنوت
)ٱلتَِّحيَّاه لِلِّٰ َوٱلصََّلَواه  :كما لو قال املصّلي يف التشهُّد  ،أكتفي بذكر بعضها ،حجًما

جاءين  :فإّن ِمَن العرِب َمْن يقولُ  ،ال تفسد ؛ وهي لغةٌ »فعن الزخمشرّي  ،َوٱلطَّيَِّباه( ابهلاء
 :أو يف اإلبراهيمّية (3)«ال تفسد ،لو قرأ )ٱلتَِّحيَّاُت لِلِّٰ( ابلطاء أو الدال»أو  (2)«البنون والبناه

 ،ِإنَّ َنْسَتِعُنَك( حبذِف الياءِ ») :)اَبرَْكِت( بتاء أتنيث مكسورة مكان )اَبرَْكَت( أو يف القنوت
 (4)«ألّن العرب تكتفي ابلضّمة عن الواِو وابلكسِر عن الياِء وابلفتحِة عن األلفِ  ،ال تفسد

ُرَك( ابخلاء»أو  َه َخيـْ لو قرأ يف دعاء »أو  (5)«هِ ٱختلف املشايخ يف فساِد صالتِ  ،لو قرأ )اَل إِلَٰ
ُسئل . »(6)«رمحهم هللا ،ال تفسُد صالتُُه عند بعض املشايخ ،القنوت )َوَنْسَتْخِفُرَك( ابخلاءِ 

جاُر هللا عّمن قرأ )َوَعاِفَنا ِفيَمْن َعَفْيَت( بغرِي ألٍف أو قرأ )ِفيَمْن َعَدْيَت(؟ فقال: ال تفسُد 
 .(7)«صالتُهُ 

 اإلمامةاملبحث الثالث: شروط 
هلذا املوضوع حّيز كبري يف كتب الفقه والفتاوى من املباحثة واملعاجلة. ابملقابل ُيظى 
بٱهتماٍم ملحوٍظ وعنايٍة ابلغٍة يف إطار مدارسة زّلة القارئ، إذ ُيسلَُّط الضوُء فيه على 

 ذكرهم:أصحاب العيوب يف النطق، كالتايل 
                                                           

 .52، ص: 1(، ط1439/2018ابن طولون، الطارئ على زّلة القارئ، )بريوت، دار ابن حزم،  (1)
 .48ابن طولون، الطارئ على زّلة القارئ، ص:  (2)
( لطَِّحيَّاُت لِِلِّٰ ٱإذا قرأ )» 467، ص: 1. يُقابَل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج: 110الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (3)

ِحيَّاُت( ابلداِل، قال القاضي: ال تفسد صالتُهُ ٱابلطاء أو قرأ )  .«لدَّ
 .468، ص: 1رخانّية، ج: . يُقابَل األندرپيّت، الفتاوى التاات137الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (4)
 .110الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (5)
 .468، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (6)
 .468، ص: 1األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج:  (7)
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 التَّْمتمام:
الكلمة إاّل بعد أن يدبّر هبا كثريًا. ال ينبغي له أّن يؤّم وال أن هو الذي ال يقدر على إخراج 

 (1) يُقتَدى به.
 الفمْأفماء:

 (2) هو الذي ال يقدر على إخراج الكلمة إاّل بعد تكرار الفاء.

مّث يف  (3) «إذا كان املصّلي فَْأفَاًء َأْو مَتَْتاًما، َفَصاَلتُُه اَل تـَْفُسدُ »جاء يف خزانة األكمل: 
. ابملقابل يرى املرغينايّن (4) «َجائِزَةٌ ُتْكرَُه ِإَماَمُة ٱْلَفْأفَاِء َمَع َأنَّ َصاَلَتُه » آخر:ضع مو 

ألنّه رمّبا يعجراِن عن املضّي يف »ه( أّن اإلمامَة ال تنبغي لكلٍّ من الفأفاِء والتمتام، 616)ت
 .(5) «القراءة ويفسداِن الصالَة على القوم

 األمرمّت:
ُيعل الالَم اتًء يف قوٍل أو الذي يدغم حرفًا يف حرٍف يف قوٍل آخَر. إذا أمَّ غريَُه، هو َمْن 
 (6) يصّح ذلك.

                                                           
، 1، املرغينايّن، احمليط الربهايّن، ج: 55و 54. يُقابَل ابن البّناء، بيان العيوب، ص: 150الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (1)

بن أمري حاج، حلبة ٱ، «من كان به مَتَْتَمٌة، وهو أن يتكّلم ابلتاء مرارًا، أو فأفأٌة، وهو أن يتكّلم ابلفاِء مرارًا» 321ص: 
 .«[ والتمتماُم َمْن يـَُردُِّد الفاَء والتاءَ 486الفأفاُء ]» 486-485، ص: 1اجملّلي، ج: 

، 1، املرغينايّن، احمليط الربهايّن، ج: 56و 55. كذلك ابن البّناء، بيان العيوب، ص: 150الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (2)
بن ٱ، 478، ص: 1ج:  ، األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية،660، ص: 4، اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج: 321ص: 

 .486-485، ص: 1أمري حاج، حلبة اجملّلي، ج: 
 .660، ص: 4اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج:  (3)
 .660، ص: 4اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج:  (4)
 .321، ص: 1املرغينايّن، احمليط الربهايّن، ج:  (5)
بُن ٱبن بشري و ٱلقول املنصوص عليه. ذكره كما هو ا»]هناك  486، ص: 1بن أمري حاج، حلبة اجملّلي، ج: ٱ (6)

 .56و 54كذلك ابن البّناء، بيان العيوب، ص: [. «احلاجب وغريمها
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 األمْلكمن:
هو َمن ال يستطيُع إخراَج بعِض احلروِف من خمارجها، يلفظ الكلماِت بُصُعوبٍة، به 

 (1)ُعْجَمٌة.

م َيتلفون أنَّ َصاَلَة َمِن ٱئْـَتمَّ »ه الصالَة، فقد أّما إمامتُ  قال اللخمّي: ال َأْعَلُمُهْم أهنَّ
وَحَكى ٱبُن العريّب قواًل ابجلواز يف قليِل اللُّْكَنِة والكراهة يف  عليه.ابألَْلَكِن ماِضَيٌة وال إعادَة 

منهم الفقيه أبو  واحٍد،رِي بـَيِِّنَها، ال أَْن يُراَد به عدُم اجلواِز، كما هو مقتضى كالِم غ
 .(2)«الليث

 األمْلثمغ:
هو الذي ال يقدر على التكلُّم ببعض الكلمة، فيلفظ على سبيل املثال ابلراء خفيف 

ًعا، ال يُطَاِوُعُه ِلَسانُُه على غري   (3) ذلك.الغّي طَبـْ

ِإْن َوَجَد آاَيٍت َلْيَس ِفيَها تِْلَك ٱحْلُُروُف، فـَتَـَرَك »ه( عنه قائاًل: 1010حتّدث الزيلّي )ت
 صالتُُه.فأكثُر أصحابِنا قالوا أبنّه ال ُتوز  اآلايت،َوقـَرََأ اآلاَيِت اليت ِفيَها تلك  اآلاَيِت،تِْلَك 

 .(4) «وإن مل ُيد آيًة ليس فيها تلك احلروف، ُتوز صالتُهُ 

َمْن يـَتَـَنْحَنُح عند القراءة كثريًا. ال ينبغي له »يـَْنَضاُف إىل هؤالء فيمن ال يصلح لإلمامة 
إىل ذلك  (5) (.ه616، كما قال املرغينايّن )ت«َأْن يـَُؤمَّ، ألنّه يؤّدي إىل تقليل اجلماعة

إذا كان املتنحنح بكثرة إماًما من أهل الربكة  حتّفظ،لكّنه  أيًضا،ه( 1010الزيلّي )تذهب 

                                                           
 .56و 54]نقاًل عن العّز بن عبد السالم[. كذلك ابن البّناء، بيان العيوب، ص:  485، ص: 1حلبة اجملّلي، ج:  (1)
 .486، ص: 1حلبة اجملّلي، ج:  (2)
 .477، ص: 1، األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج: 56و 55اء، بيان العيوب، ص: يُقاَبل ابن البنّ  (3)
 .485، ص: 1. يُقابَل حلبة اجملّلي، ج: 151الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (4)
 .478، ص: 1. يُقاَبل األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج: 321، ص: 1املرغينايّن، احمليط الربهايّن، ج:  (5)
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َوِإْن َكثـَُر،  به.ال أَبَْس  ِمْنُه،ِإن مل َيْكثـُْر ذلك  القراءة،إن كاَن اإلماُم يتنحنح عند » والفضيلة:
رُُه أَْوىَل، إالَّ َأْن َيُكوَن ِإَماًما يـُتَـبَـرَُّك اِبلصَّاَلِة   .(1)«أفضلفيكون هو  َخْلَفُه،َغيـْ

 لثالث: املسائل العقديّة املتعّلقة بزّلة القارئالباب ا
هناك مواضع يف القرآن الكرمي ذات صلة بقضااي عقديّة، لو قرأها القارئ يف الصالة 
على غري وجهها، قد تؤّدي إىل تغرّي املعىن تغيـُّرًا فاحًشا وٱختالل املراد واملقصود إىل حّد قلِبِه 

هذا يعين أّن كلَّ ما  تعّمده.لو ٱعتقده أو  يكفر،أي  املّلة،فيخرج صاحبه عن  مَتَاًما،وعكِسِه 
 (2)األحناف.عمُدُه وٱعتقاُدُه كفرًا، فخطأه يـُْفِسُد الصالَة ال حمالَة يف قول العديد من فقهاء 

 من األمثلة على ذلك، كما نقلها اجلرجايّن:

بن موسى القّمّي فيَمْن  ُروي أنَّ احلاِكَم أاب الفضل أمحد بن حمّمد قال أليب احلسن عليّ » (1
اي بـُيَنَّ! فهذا  التَّْكِبرَي!َأِعِد  له:قال  [،44:19ِإنَّ )ٱلرَّمحََٰن( َكاَن )لِلشَّيطَِٰن( َعِصياا﴾]﴿قال:

 .(3)«يدّل على أنّه إذا كان يوجُب الُكْفَر عند العمِد، فحالُة اخلطأ يوجُب فساَد الصالة

[، 87:2ِعيَسى ٱبن )لُْقَماَن(﴾]﴿سف وحمّمد فيمن قرأ:قال بـَْعُض أصحابَِنا: ٱتَّفق أبو يو » (2
 ،﴾(ٱبن )لُْقَمانَ  ِعيَسى﴿أو﴾ُموَسى(ِعيَسى ٱبن )﴿أّما لو تعّمد يف قراءته صالتُُه.تفسُد 
[ 24:59(﴾])ٱْلُمَصوَّرُ  رِئُ باٱلَ ﴿وهذا قوُل الكرخّي وأيب مطيٍع البلخّي. وكذا يف قوله: َكَفَر.
 .(4) «ٱْلَعْمدِ وَيْكُفُر ِعْنَد تـَْفُسُد عند أكثرهم حالَة اخلطأ  ٱْلواو،فتح 

لو فتح القارُئ  [.4:44ُمنِذرِيَن﴾]ُكنَّا   ِإنَّ ﴿ََنْوَ أَمَّا ِإَذا َكاَن يف ِصَفِة ٱهلِل، تـََعاىَل، »

                                                           
 .151الزيلّي، زّلة القارئ، ص:  (1)
 .669، 668، ص 4أمثال الكرخّي وأيب مطيع البلخّي وأيب نصر وعلّي القّمّي. يُنَظر اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج:  (2)
 .663-662، ص: 4اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج:  (3)
 .664، ص: 4( اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج: 4)
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اَل، تفسُد صالتُُه بال خالٍف.   .(1) «ولو ٱعتقد، َيْكُفرُ الذَّ

ألنَّ  البّتَة،تفسُد  الكسِر،[ ابلفتح مكان 5:44؛ 45:28]﴾ُمرَسِلّيَ ﴿لو قرأ يف»
 .(2) «. وهذا أشدُّ من املنَذرينولو ٱعتقد فتح السّي، َيْكُفرُ  هللاُ.املرِسَل هو 

ِت ِإنَّ اَل  ِإنَّ ﴿:أمَّا ما يغرّي املعىن، َنو قوله» ٱلَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَِّٰلحَٰ
[ تَِبَع َهَداَى )َفَخْوٌف( َعَليِهم )َوُهْم( َُيَزنُوَن﴾ َمن﴿و﴾ُنِضيَع()ِإنَّ ﴿فقرأ [،30:18﴾]ُنِضيعُ 

نهُ  ِإنَّ ﴿و[ 38:2  َأن﴿[،157:4] (3)ِمن ِعلٍم﴾ ۦهَلُم بِهِ  ٱلَِّذيَن ٱْختَـَلُفوْا ِفيِه َلِفى َشكٍّ مِّ
إذا قرأها سهًوا  ذلك،ونظائر  (4) [51:6(﴾]َوىِلٌّ )َوَشِفيعُ  ۦهَلُم مِّن ُدونِهِ  ُُيَشُروْا ِإىَل َرهبِِّم

 .(5) «ولو ٱْعتَـَقَد، َيْكُفرُ  صالتُُه.تفسُد  وغلطًا،

َا﴿قوله:أّما لو قّدم وأّخر، فغرّي املعىن، َنو » َذاِلُكُم ٱلشَّيطَُٰن َُيَوُِّف أَولَِياَءُه َفاَل  ِإَّنَّ
َوَلْو [ 669] قراءتُُه.تفسُد  ،﴾خَتَاُفوِن()َفَخاُفوُهم َواَل ﴿فقرأ [،175:3َوَخاُفوِن﴾]خَتَاُفوُهم 

فهذا  [؛150:2﴾]اَل خَتَشوين(ِإالَّ ٱلَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُهم )فَٱخَشوُهم وَ ﴿. وكذاتـََعمََّد، َيْكُفرُ 
 .(6) «البلخيّ مذهُب الكرخّي وأيب مطيع 

إذا وقف يف بعض املواضع طوياًل »أّما يف الوقف واالبتداء، فجاء يف خزانة األكمل: 

                                                           
 .665، ص: 4كمل، ج: ( اجلرجايّن، خزانة األ1)
حمّمد بن » 495، ص: 1. يُقاَرن األندرپيّت، الفتاوى التااترخانّية، ج: 665، ص: 4( اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج: 2)

رَسِلَّي﴾و﴿مكانفقرأ )ٱْلُمْرِسِلَّي(  صّلى،لو أّن رجاًل  مقاتل:
ُ
نَذرِيَن﴾ أو َخَتَم آيَة رمحٍة آبي ٱمل

ُ
ْنِذرِيَن( مكان ﴿ٱمل

ُ
ِة )ٱمل

عذاٍب أو على العكِس وما َأْشَبَه ذلك خطًأ وغلطًا، مل تـَْفُسْد صالتُُه ؛ فإن ذََكَر يف صالتِِه، فـَْليَـُعْد إىل ذلك املوضع 
 «.َوْليَـْقرَأْ على الصّحة

 .﴾ِعلٍم  ِمن ِبِهۦ هَلُم َما هُ ِإنَّ ٱلَِّذيَن ٱْختَـَلُفواْ ِفيِه َلِفى َشكٍّ مِّن﴿( النّص القرآيّن:3)
 .﴾َشِفيُع  َواَل  َوىِلٌّ  ُدونِِهۦ مِّن هَلُم لَيسَ  َرهبِِّم ِإىَل  َشُرواْ أَن ُيُ ﴿النّص القرآيّن: (4)
 .668، ص: 4( اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج: 5)
 .668، ص: 4( اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج: 6)
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يف مجيع القرآن » ه( قوله:333. وقد ُنسب إىل أيب منصور املاتريدّي )ت(1) «يكفر عمًدا،
ْن يؤّم ابملسلمّي أن يـَْعَلَم هذه املواضَع 

َ
ثالثٌة ومثانون موضًعا، ال ُيوز الوقُف عليها؛ فينبغي مل

َها؛ فَِإْن أَمَُّهم َمن ال يـَْعَلُم هذه  ال ُيوز يف مذهب عاّمة  املواضع،وَُيْرَتَِز َعِن الَوْقِف َعَليـْ
 من مجلة هذه املواضع: .(2) «ابإلمجاع اإلسالم،علماء  العلماء،

 ، مثّ ٱبتدألو وقف عليه [.102:2]﴾َوَماَن مَٰ ُملِك ُسَلي﴿يف سورة البقرة:»

نُ َكَفَر ﴿  يكفر. [،102:2]﴾ُسَليمَٰ

 كفر.ي [،116:2]﴾َلًداوَ ٱختَََّذ ٱهللُ ﴿لو وقف، مثّ قرأ [.116:2]﴾َوقَاُلواْ ﴿وفيها:

و  ُهوًدا أَ ن َكانَ نََّة ِإالَّ مَ ٱجلَ  ُخلَ َلن يَد﴿لو وقف، مّث يبدأ [.111:2]﴾َوقَاُلواْ ﴿وفيها:
َرى  يكفر. [،111:2]﴾َنصَٰ

َع ٱهللُ َقو ﴿ويف سورة آل عمران: ِإنَّ ﴿لو وقف، مثّ بدأ .[181:3]﴾اْ قَاُلو  ٱلَِّذينَ  لَ َلَقد مسَِ
 يكفر. [،181:3]﴾َفِقريٌ ٱهللَ 

َكاَن ِمَن ﴿ قرألو وقف، مثّ  [.3:95]﴾َوَماِهيَم َحِنيًفا ارَ ِملََّة ِإب فَٱتَِّبُعواْ ﴿وفيها:
شِ 
ُ
 يكفر. [،95:3]﴾ِكّيَ ر ٱمل

َذا َخَلقتَ ﴿قرأمّث  [،191:3]﴾َماَربَـَّنا ﴿ولو وقف على قوله:  [،191:3]﴾بَِٰطاًل  هَٰ
 .(3) «يكفر

ابلطبع هناك َمْن رّد هذا التكفري على أساس النّية والقصد، إذ نّية القارئ ليسِت 
                                                           

 .488، ص: 1اجملّلي، ج: . كذلك ٱبن أمري حاج، حلبة 666، ص: 4( اجلرجايّن، خزانة األكمل، ج: 1)
عمر يوسف عبد الغيّن محدان، رسائل يف الوقوف املفروضة وبيان ألفاظ الكفر يف القرآن الكرمي، جمّلة معهد اإلمام  (2)

 .327، العدد التاسع، ص: 1431/2010الشاطيّب للدراسات القرآنّية، 
 .328-327محدان، رسائل، ص:  (3)
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اإلخالَل ابملعىن يف القراءة وال مراُده املعىن الذي يظهر من اللفظ بسبب الوقف يف غري 
 (1) العاّمة.موضعه، وذلك لعموم البلوى عند 

 الرابع: حركة التأليف يف موضوع زلّة القارئ بابال
نها، عل ُسِئُلوا ن مسائرين عكانت بداايهتا عبارة عن أجوبة الفقهاء املتقّدمّي واملتأخلقد  

مبحٌث  اآلراء تكّونو قوال األ من هذه تتعّلق بزلّة القارئ يف قراءة القرآن واألذكار يف الصالة.
اف على األحن عند عن هذا املوضوع يف كتاب الصالة يف جماميع الفتاوى ويف كتب الفقه

 اخلصوص.وجه 

أسرد أّواًل أشهر الفتاوى احلنفّية، مّث أردفها أبشهر كتب الفقه احلنفّي، مّث أتبعهما بكتب 
 :(2)حسب وفيات أصحاهبا أرتّبهمفردة يف هذا الفّن، كّل ذلك 

 الفصل األّول: الفتاوى احلنفّية
 .(5))َفْصٌل(: فيها (4) ه(373أليب الليث السمرقندّي )ت (3) فتاوى النـََّوازِل )ط( 1

: فيها )الفصل الثامن يف (7) ه(540للَوْلَواجلِِّي )ت ب عد (6) الفتاوى الَوْلَواجِلِيَّة )ط( 2

                                                           
، 340، 339، «عندي ال يكفر القارُئ والسامُع؛ وهو املختار لعموم البالوي» 338، 317محدان، رسائل، ص:  (1)

 .إخل 344، 343، 341-342
 مع مزيد من التفصيل والبيان. 39-34و 28-17 ، ص:يف مقدمة حتقيق زّلة القارئ للزيليّ  عدد منها( وقفت على 2)
 .ص461، 1425/2004، 1حتقيق: السّيد يوسف أمحد. بريوت: دار الكتب العلمّية، ط( 3)
فتاوى أيب »]هناك  1220، ص: 2هو نصر بن حمّمد بن إبراهيم احلنفّي. عنه حاجي خليفة، كشف الظنون، مج: ( 4)

، 8، الزركلّي، األعالم، مج: [«النوازل يف الفروع»]هناك  490، ص 2، البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: [«الليث
 [.«النوازل من الفتاوى»]هناك  27ص: 

 .91-90 أبو الليث السمرقندّي، فتاوى النوازل، ص:( 5)
 .ج5، 1424/2003، 1حتقيق: مقداد بن موسى فريُوي. بريوت: دار الكتب العلمّية، ط( 6)
(. عنه كتائب أعالم ه540ب عد-467هو ظهري الدين أبو الفتح عبد الرشيد بن أيب حنيفة بن عبد الرزّاق )( 7)

 .أ211-ب210األخيار 
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 .(1) األذان وقراءة القرآن إىل آخره(

: فيها )ٱلَفْصُل (2) ه(482-542ُخاَلَصة الَفَتاَوى )خ/ط( الْفِتَخار الدين البخارّي ) 3
 .(3) الثاين عشر يف زّلة القارئ(

خالصة الفتاوى للشيخ اإلمام »أّما فتاويه، فَعَرَفها حاجي خليفة وَوَصَفها كالتايل: 
ٱثنتّي وأربعّي ومخسمائة؛ وهو   542طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخارّي املتوِفَّ سنة 

ذكر يف أّوله أنّه َكَتَب يف هذا الفّن خزانة الواقعات وكتاب  جمّلد.يف  معتمد، مشهور،كتاب 
فكتب اخلالصَة  ضبطها،بعض إخوانه تلخيص نسخة قصرية ميكن  (4) َصاب، فسألالنِّ 

خاليًة عن الزوائد مع بيان مواضع املسائل وكتب فهرست الفصول واألجناس  للرواية،جامعًة 
 .(5) «ليكون عوًن ِلَمن ٱبـُْتِلَي بٱلفتوى كتاب،على رأس كّل  

وقد طُبعت قدميًا، لكّنها غري متوافرة ممّا ، (6) يوجد منها عدد ضخم من النسخ اخلطّّية
 ُيول دون اإلحالة عليها يف هذا البحث.

                                                           
 .78-70، ص: 1اجلّي، الفتاوى الولواجلّية، ج: الولو ( 1)
-276، ص: 2هو طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد بن احلسّي. عنه يُنَظر عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية، ج:  (2)

أ، 187(، الكفوّي، كتائب أعالم األخيار 117) 173-172(، ابن قطلوبغا، اتج الرتاجم، ص: 666) 277
، الزركلّي، 430، ص: 1هديّة العارفّي، ج:  (، البغدادّي،997) 105، ص: 4التقّي الغّزّي، الطبقات السنّية، ج: 

 .220، ص: 3األعالم، ج: 
 بربلّي،هي خمطوطة مكتبة الدولة  ،«نقل من خالصة الفتوة»هنايتها  ،«ابلصاد تفسد»أّوهلا  البداية،( منه قطعة مبتورة 3)

 أ(.153-أ149األوراق ) ،72الرقم مق. 
 .«فسأله»كذا يف املطبوع. لعّله يف األصل:   (4)
 .718، ص: 1حاجي خليفة، كشف الظنون، ج:  (5)
( 117) 1045-1031، ص: 3يُنَظر الفهرس الشامل للرتاث العريّب اإلسالمّي املخطوط )الفقه وأصوله(، ج:  (6)

 نسخ[. 207]
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ْلتَـَقط يف الفتاوى احلنفّية )ط( للسمرقندّي )ت 4
ُ
: فيه )كتاب زّلة (1) ه(556امل

 .(2)القارئ(

: فيها )َفْصٌل يف قراءة القرآن خطًأ (3) ه(592فتاوى قاِضيَخان )ط( لقاضيخان )ت 5
 تعّلقة ابلقراءة(.ويف األحكام امل

وهو اإلمام فخر الدين  –فتاوى قاضيخان »َعَرَفها حاجي خليفة وَعرََّف هبا كالتايل: 
ٱثنتّي وتسعّي ومخسمائة؛ وهي  592حسن بن منصور األوزجندّي الفرغايّن املتوِفَّ سنة 

وكانت هي نصب عّي  والفقهاء؛متداولة بّي أيدي العلماء  هبا،مشهورة، مقبولة، معمول 
ذكر يف هذا الكتاب مجلًة من املسائل اليت يغلب وقوعها ومتّس  واإلفتاء.َمْن تصدَّر للحكم 

احلاجة إليها وتدور عليها واقعات األّمة وترتيبها على ترتيب الكتب املعروفة ]...[ قيل: 
 .(4) «بعّي ومخسمائةٱفتتح إبمالئِِه يوم األربعاء وقت الظهر العاشر من حمرَّم سنة مثاٍن وس

)فصل يف قراءة القرآن خّص موضوَع زّلة القارئ بَفْصٍل يف كتاب الصالة بعنوان  لقد
خطًأ ويف األحكام املتعّلقة ابلقراءة(. تقسيمه الداخلّي هلذا الفصل غري ملحوظ، إذ ال 

فيما يلي: عناوين فيه، لكّنه تطّرق يف بدايته إىل الوجوه اليت يعرض فيها اخلطأ، فذكرها 
إّما أن يكون اخلطُأ يف اإلعراب أو  وجوه:فذلك ال َيلو من  القراءة،إذا أخطأ يف  املصّلي،»

د أو بتشديد املخفَّف أو برتِك املّد يف املمدود أو إبدخال املّد يف غريه أو  بتخفيف املشدَّ
                                                           

، ص: 3ج: هو نصر الدين أبو القاسم حمّمد بن يوسف بن حمّمد احلسييّن. عنه عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية،  (1)
 .ب196-ب195(، الكفوّي، كتائب أعالم األخيار 1586) 409

 .68-66امللتقط، ص:  (2)
هو أبو احملاسن فخر الدين احلسن بن منصور بن أيب القاسم حممود بن عبد العزيز اأُلوْزَجْندّي الَفْرَغايّن. عنه يُراَجع عبد  (3)

 152-151(، ابن قطلوبغا، اتج الرتاجم، ص: 485) 94-93، ص: 2القادر القرشّي، اجلواهر املضّية، ج: 
، ص: 1(، البغدادّي، هديّة العارفّي، ج: 725) 117-116، 3(، التقّي الغّزّي، الطبقات السنّية، ج: 87)

 .224، ص: 2، الزركلّي، األعالم، مج: 280
 .1227، ص: 2حاجي خليفة، كشف الظنون، ج:  (4)
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تأخري أو بذكر حرٍف مكان حرٍف أو كلمة مكان كلمٍة أو آية مكان آيٍة أو ابلتقدمي وال
 .(1)«النسبةبوصل املفصول أو ضّده أو خطأ يف 

لربهان الدين حممود بن أمحد بن عبد  (2)َذِخريَة الفتاوى املشهورة ابلذخرية الربهانّية )خ( 6
: فيها )قسم آخر من هذا النوع يف مسائل (3) ه(551-616الغزيز البخارّي احلنفّي )

 زلّة القارئ(

بٱْبِن مازَه. قد ٱختصرها من كتابه املشهور ابحمليط الربهايّن )ط(. وقف عليها حاجي  يـُْعَرفُ 
 فقال:ذكرها إمساعيل ابشا البغدادّي يف ترمجته له،  (4)خليفة ونقل مجاًل من مقّدمتها.

احلمد هلل مستحّق احلمد والثناء، ومنزل اللطِف ». أّوهلا: (5)«جمّلداتذخرية الفتاوى ثالث »
وواضع الباطل  وأصحابه،ورافع احلّق  برمحته،والنعماء، وكاشف الضرّاء برأفته، وفارج اهلّم 

 «.وَشرََح ضمائَر الفقهاِء بتأييِدهِ  بتسديِده،الذي نّور بصائَر العلماِء  وأراببه،

فيها )الَفْصُل الثَّاِلُث يف  (:ه619 الدين البخارّي )تلظهري (6)الفتاوى الَظِهريِيَّة )خ( 7
 (.قراءة القرآن

الفتاوى الظهرييّة لظهري الدين أيب بكٍر حمّمد بِن أمحَد »حاجي خليفة قائاًل:  عليهاوقف 
تسع عشرة وسّتمائة. أّوهلا:  619القاضي احملتَسب ببخارا البخارّي احلنفّي املتوِفَّ سنة 

                                                           
 .139، ص: 1فتاوى قاضيخان، ج:  (1)
من نسخها اخلطّّية ثالث نسخ حمفوظة يف مكتبة جامعة برنستون. يُنَظر فهرس املخطوطات العربّية يف جامعة برنستون، ( 2)

 .[2628، 2518، 180]رمز احلفظ  (3-1: 1047) 48، ص: 2ج: 
، 1أ، هديّة العارفّي، ج: 209-ب205، كتائب أعالم األخيار 823، ص: 1حاجي خليفة، كشف الظنون، ج:  (3)

 .404ص: 
 .824-823، ص: 1حاجي خليفة، كشف الظنون، ج:  (4)
 .404، ص: 1البغدادّي، هديّة العارفّي، ج:  (5)
 .1226، ص: 2، مج: كشف الظنونحاجي خليفة،  ( 6)
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املتفّرِد ابلعالء املتوّحِد ابلبقاء( إخل. ذكر فيها أنّه مجع كتااًب من الواقعات والنوازل )احلمُد هلِل 
 «.ممّا يشتّد االفتقاُر إليه وفوائد غريه هذه

(: فيها )ابُب زّلة 7الفتاوى الِغَياثِيَّة )ط( لداود بن يوسف اخلطيب احلنفّي )ق 8
 .(1)القارئ(

. (2) ه(، اثين ملوك األيّوبّيّي يف حلب634دين )تللسلطان أيب املظفَّر غياث ال أهداها
 .(3) لقد تطّرق بنفسه إىل هذا اإلهداء يف مقّدمة كالمه فيها

صل يف بة، وفالنس املطوَّل فصوٌل فرعّية ذات عناوين، َنو فصل يف غرييف هذا الباب 
رى مفرَّقة خفصول أو ية، اإلعراب، وفصل: إذا ترك التشديد واملّد، وفصل يف ذكر آية مكان آ

 غري معنونة.

َقايّن )ت 9 : فيها ُفَصْيٌل )يف زّلة القارئ املصّلي، (4) ه(746خزانة ٱْلُمْفِتّي )خ( للسََّمنـْ
 .(5)إذا أخطأ يف القراءة(

                                                           
هبامشها  .ص192ه، 1321، 1]بوالق: املطبعة األمرييّة، ط 27-25داود بن يوسف، الفتاوى الِغَياثِيَّة، ص:  (1)

، معجم املطبوعات العربّية 157، ص: 2بن جنيم املسمَّاة ابلفتاوى الزينبّية[. يُراَجع إيضاح املكنون، مج: ٱفتاوى 
 .828، ص: 1واملعّربة، ج: 

د بن امللك الظاهر غازي بن امللك الناصر صالح الدين يوسف بن امللك األفضل جنم الدين أيّوب هو امللك العزيز حممّ  (2)
 .324، ص: 6ه(. عنه يُنَظر الزركلّي، األعالم، مج: 611-634)

 .4داود بن يوسف، الفتاوى الغياثّية، ص:  (3)
عن املؤلِّف وفتاويه يُراَجع حاجي خليفة،  ه(. 746)ت فقيه احلنفّي حسّي بن حمّمد بن حسّي السََّمنـَْقاينّ هو ال (4)

، ص: 1، مج: هديّة العارفّيالبغدادّي، ، [«السميقاىن ]السمىقاىن[»]هناك  703، ص: 1، مج: كشف الظنون
 .256 ، ص:2، مج: ، األعالم314

(، ج: الفقه وأصوله)يُنَظر الفهرس الشامل للرتاث العريّب اإلسالمّي املخطوط منها نسخ كثرية، بعضها خبّط املؤلِّف.  (5)
 .نسخة[ 62( ]54) 1011-1006، ص: 3
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 (1) ه.740)خزانة ٱْلُمْفِتّي( يف الفروع. فرغ منها يف الشهر احملرَّم من سنة 

ال َيلو من  ، فذلكلقراءةّلي، إذا أخطأ يف ايف زلّة القارئ املص»ليس ابملطوَّل  فصلفيها 
 لََنا! ّي! ٱْسَتِجبْ  أَمِ ايُله: وَأصْ »، هذه بدايته، مثل بدايته يف فتاوى قاضيخان، هنايته «وجوه

 «.ءِ لندااِإالَّ أنّه َلّما سقط ايء النداء أُدِخَل املدُّ ليقوَم مقاَم 

: فيها )نـَْوٌع آَخُر يف زلّة (2) ه(786الفتاوى التااترخانّية )ط( لألَنَدرِپيّت )ت 10
 .(3)القارئ(

اتاترخانّية يف الفتاوى لإلمام الفقيه عامل بن »حاجي خليفة، فعرّفه بقوله:  كتابهوقف على  
عالء احلنفّي؛ وهو كتاب عظيم يف جمّلدات. مجع فيه مسائل احمليط الربهايّن والذخرية واخلانّية 

وذكر ٱسَم الباقي. وقّدم اباًب يف ذكر العلم مّث رّتب  والظهرييّة. وجعل امليَم عالمًة للمحيط
. ولذلك (4) على أبواب اهلداية. وذكر أنّه أشار إىل مجعه اخلان األعظم اتاترخان. وملَْ ُيَسمَّ 

. ذكره مرّة أخرى يف موضع الحق هبذا العنوان: (5)«ٱشُتِهَر به. وقيل: إنّه مسّاه زاد املسافر
. (6)«وهو املعروف ابلفتاوى التااترخانّية لعامل بن عالء احلنفيّ  –زاد املسافر يف الفروع »

صّنف من الكتب زاد املسافر يف الفتاوى، مشهور »نظريه لدى إمساعيل ابشا البغدادّي: 
 .(7)«بتااترخانّية

                                                           
 .703، ص: 1، مج: كشف الظنونحاجب خليفة،   (1)
السنّية، ج:  احلنفّي فريد الدين عامل بن عالء األنصارّي الدهلوّي اهلندّي. عنه يُنَظر التقّي الغّزّي، الطبقات الفقيههو  (2)

 .435، ص: 1(، البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: 1015) 118-117، ص: 4
 .500-1/462الفتاوى التااترخانّية  (3)
هِ »ضبطته على البناء للمفعول. ُيتمل ضبط امليم ابلكسر، حينئذ تكون اهلاء ساقطة منه، َأْي  (4)  .«َومَلْ ُيَسمِّ
 .268ص: ، 1حاجي خليفة، كشف الظنون، مج:  (5)
 .947، ص: 2حاجي خليفة، كشف الظنون، مج:  (6)
 .435، ص: 1البغدادّي، هّدية العارفّي، مج:  (7)
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ه يفبدأ الكالم  قارئ(.ة الفيها مبحثًا كبريًا يف كتاب الصالة بعنوان )نوع آخر يف زلّ  أفرد
سّتة عشر  مه إىل قسمثّ خمارج احلروف ومعرفِة جواز إبدال احلروف بعضها عن بعض، مبعرفِة 

 ن.األحلاو رآن فصاًل، أّوهلا يف ذِْكِر حرٍف مكان حرٍف، آخرها يف التغيّن ابلق

: فيها )الثاين عشر (1)ه(827اجلامع الوجيز املشهور ابلفتاوى البزّازيّة )ط( للبزّازّي )ت 11
 .(2) يف زلّة القارئ(

البزّازيّة يف الفتاوى للشيخ اإلمام حافظ الدين »خليفة به وبفتاويه، فقال:  حاجيلقد عّرف 
حمّمد بن حمّمد بن شهاب املعروف بٱبن البزّاز الكردرّي احلنفّي املتوِفَّ سنة سبع وعشرين 
ومثاَّنائة؛ وهو كتاٌب جامٌع، خّلص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب املختلفة 
ورّجح ما ساعده الدليُل وذكر األئّمة أّن عليه التعويل. ومسّاه اجلامع الوجيز. فرغ من مجعه 

 .(3)«وأتليفه، كما ذكره يف أواسط كتابه عام ثنيت عشرة ومثاَّنائة

صاًل ابإلمجال، ف 26 لقد خّصص فصاًل يف زّلة القارئ يف كتاب الصالة البالغ عدد فصوله
سمَّى، مر غري ألصغقارئ(، مقسوم إىل قسمّي. األّول وهو اهو )الثاين عشر يف زلّة ال

ل ائل هذا الفصع مستتبُّ  واآلخر وهو األكرب له مسّمى )فروع(، وهي غري مفّرعة، ممّا يصّعب
 على قسميه عنده، إذ هي مفّرقة غري مرتّبة.

كذلك يزيد التتبُّع صعوبًة أنّه أورد بعض األمور املتعّلقة هبذا املوضوع يف الفصل التايل له، أي 
، َنو إذا قرأ يف آخر الفاحتة )آمِّّي( «الفصل الثالث عشر فيما يفسد وما ال يفسد»

                                                           
هو حافظ الدين حمّمد بن حمّمد بن شهاب بن يوسف الكردرّي اخلوارزمّي احلنفّي. عنه حاجي خليفة، كشف الظنون،  (1)

، 188-187، اللكنوّي، الفوائد البهّية، ص: 185، ص: 2، البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: 242، ص: 1مج: 
 .45، ص: 7الزركلّي، األعالم، مج: 

 ]هبامش الفتاوى اهلنديّة[. 47-42، ص: 4لبزّازيّة، ج: البزّازّي، الفتاوى ا (2)
، 185، ص: 2. كذلك يُراَجع البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: 242، ص: 1حاجي خليفة، كشف الظنون، مج:  (3)

 .45، ص: 7، الزركلّي، األعالم، مج: 188-187اللكنوّي، الفوائد البهّية، ص: 
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 .(1)ابلتشديد

 .(2) زّلة القارئ(الفتاوى اهلنديّة )ط( جلماعة من علماء اهلند: فيها )الَفْصُل اخلَاِمُس يف  12

د أورنك ي الدين حممّ ر حميملظفّ تُعَرف أيًضا ابلفتاوى العاملكرييّة نسبة إىل سلطان اهلند أيب ا
ك، الذي أمر ه(، من ساللة تيمورلن1118-1028زيب هبادر عامل كري اپدشاه غازي )

يه من ُُيتاُج إلا مْمِع  بَ مجاعًة من علماء اهلند برائسة الفقيه احلنفّي نظام الدين البلخيّ 
هي من حناف و األ األحكام الشرعّية؛ فهي جمموع كبري من األحكام الفقهّية على مذهب

ور سهيل الوقوف لدى اجلمهكان اهلدُف من أتليفها ت  .أشهر الكتب املطّولة يف الفقه احلنفيّ 
 عليه ما ُتريفيه و  اجحةعلى الرواايت الصحيحة يف املذهب احلنفّي واألقوال املعتمدة والر 
ًما من كبار علماء عالِ  23الفتوى من أحكام املذهب. لقد ٱلتزم جامعوها البالغ عددهم 

 كم نقلوه إىلحا كّل سندو اهلند األحناف أن ُيافظوا على عبارات الكتب اليت نقلوها عنها وأ
 الكتاب الذي أخذ عنه، لكن أغلب األحكام فيها جمّردة عن األدلّة.

 زلّة يفخلامس صل اة َفْصٌل يف موضوع زلّة القارئ، هو )الفلقد ُخّصص يف كتاب الصال
لنحو اة، وعلى هذا لفقهيّ اي االقارئ(، جاء يف أّولِِه لفُظ )منها(، يعين من املسائل أو القضا

ٍف من كلمة صُل حر و هلا جاء تقسيمه الداخلّي للمسائل البالغ عددها سبع عشرة مسألًة، أوّ 
 خال التأنيث يف أمساء هللا تعاىل.حبرٍف من كلمة أخرى، آخرها إد

: فيه )فصل يف (4) ه(860لقرق أمري احلميدّي )ت (3) جامع الفتاوى )خ/ط( 13

                                                           
 .47، ص: 4ج:  البزّازّي، الفتاوى البزّازيّة، (1)
 .82-79، ص: 1الفتاوى اهلنديّة، ج:  (2)
 –من بداية كتاب الطهارة إىل هناية كتاب البيوع. دراسة وحتقيق: عبيدة عامر توفيق مّحدوي. بغداد: أطروحة دكتوراه  (3)

 ص/)ه(ص.460، 1427/2006اجلامعة اإلسالمّية، 
 .193، ص: 5عنه الزركلّي، األعالم، مج:  (4)
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 .(1)القراءة(
 الفصل الثاين: كتب الفقه على املذهب احلنفيّ 

ه(: فيها َفْصل )زّلة 537أليب َحْفٍص النََّسفّي )ت (2) احَلَصاِئل يف املسائل )خ( 1
 .(3)القارئ( )ط(

تـُُعوِمَل مع هذا الفصل يف قابل األزمان على أنّه رسالٌة ُمْفَرَدٌة ُمْسَتِقلٌَّة. وليس األمُر كذلك. 
من املؤّكد عليه أنّه كان له ابلغ األثر على الالحقّي يف متابعة هذا املوضوع وتطويره مع العلم 

لة برزت يف حتديد ظواهره أنّه مل َيُكِن األّوَل الذي طرحه وتطّرق إليه، لكّن مسامهَتُه اجللي
وتبويب مباحثه وتفريع مسائله بشكل منظٍَّم ومرتٍَّب. قد حّققته بفضل هللا ومنِِّه بناًء على 

 (4)أربع نسخ خطّّية.
                                                           

 .140-132الفتاوى  جامع (1)
منه نسخة خطّّية من نفائس خمطوطات دار كتب املسجد األقصى. يُراَجع صالح الدين املنّجد، املخطوطات العربيّة ( 2)

ال ِذْكَر هلذا »قال املنّجد ]هناك[:  ، اخلصائل يف املسائل )الفقهّية([.767( ]رقمها 18) 19يف فلسطّي، ص: 
أقول: ما أشار «. 1162ا أشار إليه احلاّج خليفة. والنسخة مكتوبة بقلم عادّي سنة الكتاب يف اتريخ بروكلمان. وإَّنّ 

إليه حاجي خليفة ليس )احلصائل يف املسائل(، كما تومّهه املنّجد، لكّنه أشار إىل )اخلصائل يف الفروع(، وهو للنسفّي 
نجم الدين عمر بن حمّمد النسفّي احلنفّي اخَلَصاِئُل يف الُفُروع ل: »706، ص: 1، مج: كشف الظنونأيًضا. جاء يف  

وهي  [؛واخلصائُل مَجُْع َخِصيَلٍة ]يف املطبوع )خصلة( كبرٌي.وهو كتاٌب   ومخسمائٍة؛سبٍع وثالثّي  537املتوِفَّ سنة 
 «.كما يف القاموس  اللحم،القطعة الكبرية من 

خلاء به )اخلصائل( ابس من كتاة وليابحلاء املهمل ُيدر توكيده هنا أّن )زّلة القارئ( فصٌل منسوٌل من كتابه )احلصائل(
مقّدمة حتقيق )زّلة القارئ( للنسفّي، ص: و  39املعجمة، كما أثبتُّه وأقررتُه يف مقّدمة حتقيق )زّلة القارئ( للزيلّي، ص: 

40-41. 
 للرتاث،ة أوالد الشيخ مكتب اجليزة:عمر مامل أبه حسن املراطي.  حتقيق: (.)زّلة القارئ له أكثر من طبعة بعنوان( 3)

 9جمّلة العلوم اإلسالمّية  الدليمي.فرمان إمساعيل إبراهيم  وحتقيق:. كذلك دراسة 35-47 ،1427/2007
أحدثها بتحقيقي بناًء على أربع نسخ خطّّية. عّمان: دار عّمار/املكتب اإلسالمّي،  .359-420( 1432/2011)

 ص.114، 1438/2017
 .ص109، 1438/2017، 1القارئ(. عّمان: املكتب اإلسالمّي، طمنشور بعنوان )زّلة ( 4)
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 (2)(6للُجْرَجايّن )ق (1) انَة اأَلْكَمِل يف الُفُروع )طِخزَ  2

 –سّت جمّلدات  –خزانة األكمل يف الفروع »وقف حاجي خليفة على هذا الكتاب قائاًل: 
أليب يعقوب يوسف بن علّي بن حمّمد اجلرجايّن احلنفّي. ذكر فيه أّن هذا الكتاب حميٌط بّل 
مصنَّفاِت األصحاِب. بدأ بكايف احلاكم مّث ابجلامعّي مّث ابلزايدات مّث مبجّرد ابِن زايٍد واملنتقى 

بدايته يوم األضحى  والكرخّي وشرح الطحاوّي وعيون املسائل وغري ذلك. وٱتّفق ]كذا[
 .(3)«ٱثنتّي وعشرين ومخسائة 522)يوم عيد األضحى( سنة 

: فيه )فصل: (5) ه(593للَغْزنَِوّي )ت (4) احلَاِوي الُقْدِسّي يف فروع الفقه احلنفّي )ط( 3
 (6) شنيًعا(واللحُن يف القراءة ُمْفِسٌد، إذا كان 

: فيه (7) ه(551-616لربهان الدين البخارّي )يط البـُْرَهايّن يف الفقه النـُّْعَمايّن )ط( احملِ  4
                                                           

 ه،1245 املهاننديّة،املطبعة  كلكتة:. له طبعة حجريّة ]702، ص: 1، مج: كشف الظنونحاجي خليفة،   (1)
مل أمتّكن من الوقوف عليها. صدرت له طبعة حديثة بعنوان )خزانة األكمل يف فروع الفقه احلنفّي( ]قّدم  [.ص[ 398]
مج[، لكّنها رديئة 4ج/4، 1436/2015ه وضبطه وحّققه: أمحد خليل إبراهيم. بريوت: دار الكتب العلمّية، ل

 التحقيق للغاية.
 631-630، ص: 3، ج: اجلواهر املضّيةعبد القادر القرشّي، ( هو يوسف بن علّي بن حمّمد احلنفّي. عنه 2)

 .242، ص: 8، مج: األعالمالزركلّي، (، 1848)
 .702، ص: 1، مج: كشف الظنونحاجي خليفة،   (3)
حتقيق: صاحل العلي. دمشق/بريوت/الكويت: مؤّسسة دار النوادر/شركة دار النوادر اللبنانّية/شركة دار النوادر الكويتّية، ( 4)

 .مج2، 1432/2001، 1ط
 .هو القاضي مجال الدين أمحد بن حممود بن سعيد القاِبِسّي احلََليّب احلنفيّ ( 5)
 .218-215، ص: 1احلاوي القدسّي، ج: ( 6)
-551هو أبو املعايل حممود بن اتج الدين أمحد بن الصَّْدر الشَِّهيد برهان األئّمة عبد العزيز بن عمر بن مازه احلنفّي ) (7)

ّي ه(، من أكابر فقهاء األحناف. كتابه احمليط الربهايّن يُعَرف ابحمليط الكبري متييزًا عن احمليط للسَّرخس616
، اللكنوّي، الفوائد 1620-1619، ص: 2ه( وهو الصغري. عنه حاجي خليفة، كشف الظنون، مج: 571)ت

 .161، ص: 7، الزركلّي، األعالم، مج: 404، ص: 2، البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: 207-205البهّية، ص: 
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 .(1))فـَرٌْع يف زّلة القارئ(

ان خمارج أه ببي، بدلقد خّصص فيه فصاًل يف كتاب الصالة بعنوان )فرع يف زّلة القارئ(
 ق إىلبعد ذلك تطرّ  بعض.احلروف، ٱتّفاقها وقرهبا، ومعرفة جواز إبدال احلروف بعضها عن ال

 )فرع( و )فصل(.مسائله حتت ُمَسمَّى 

َيُة امل 5 َية )ط( للزاهدّي )تقـُنـْ َيِة لتَـْتِميِم الُغنـْ  .(3): فيها )ابُب زّلة القارئ((2)ه(658نـْ
َيُة امل 6 َتِدي )ط( للكاْشَغرّي )تُمنـْ ُبـْ

َيُة امل : فيها )َفْصٌل يف زلّة (4) ه(705َصلِّي وُغنـْ
 .(5)القارئ(

صّلي وغنية املبتدي للشيخ اإلمام سديد منية امل»وقف حاجي خليفة على كتابه هذا، فقال: 
. أّوله: احلمد هلل رّب العاملّي إخل؛ 705الدين الكاشغرّي. هو حمّمد بن حمّمد املتوِفَّ سنة 

 ، مثّ ذكر له هناك بعض الشروح واملختصرات.(6) «وهو كتاٌب معروٌف، متداوٌل بّي احلنفّية
                                                           

 .336-317، ص: 1املرغينايّن، احمليط الربهايّن، ج:  (1)
اجلواهر عبد القادر القرشّي، عنه . نفّي أبو الرجاء جنم الدين خمتار بن حممود بن حمّمد الَغْزِمييِنّ اخلوارزميّ هو الفقيه احل (2)

 .2/423هديّة العارفّي البغدادّي، (، 1642) 462-460، ص: 3، ج: املضّية
، هي خمطوطة مكتبة الدولة «فلم ُيُِبْ »، خامتتها «ابب يف بيان زّلة القارئ»( منه خصوًصا نسخة مفردة، بدايتها 3)

 218، ص: 1، مج: ب. يُنَظر فهرس املخطوطات العربّية363-ب359، أوراقها 119بربلّي، رقمها مق. 
(573.) 

ه(، نزيل املدينة املنوَّرة. عنه 705)تسديد الدين حمّمد بن حمّمد بن الرشيد بن علّي الكاشغرّي هو الفقيه احلنفّي  (4)
 .32، ص: 7، الزركلّي، األعالم، مج: 140، ص: 2رفّي، مج: البغدادّي، هديّة العا

 ص[.122، 1917]الهور،  122-120، ص: منية املصّلي وغنية املبتديالكاشغرّي،  (5)
يُنَظر الفهرس الشامل . يوجد منه عدد هائل من النسخ اخلطّّية. 1886، ص: 2، مج: كشف الظنونحاجي خليفة،   (6)

له أكثر  .نسخة[ 374( ]1308) 690-663، ص: 10(، ج: الفقه وأصوله)للرتاث العريّب اإلسالمّي املخطوط 
أقدمها طبعة  [،1541، ص: 2العربّية واملعّربة، ج:  معجم املطبوعاتيوسف إليان سركيس، راَجع ]يُ  من طبعة

 .ص[1/9/73 ،1277 العامرة،إستانبول ]دار الطباعة 
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 .(2) )َفْصٌل يف القراءة(ه(: فيه 861البن اهلَُمام )ت (1) فتح القدير )ط( 7

حلبة اجملّلي وبغية املتهدي يف شرح منية املصّلي وغنية املبتدي )ط( البن أمري حاّج  8
 .(3) ه(: فيها )فصٌل يف زلّة القارئ(879)ت

َية امل 9 َصلِّي )ط( إلبراهيم احلليّب )تُغنـْ
ُ
َيِة امل : فيها )َفْصٌل يف (4) ه(956َتَملِّي يف َشرِْح ُمنـْ

 .(5) زلّة القارئ الواقعة يف الصالة( بيان أحكام

: فيه )َتْكِميٌل بَِقَي يف (6) ه(1005النهر الفائق شرح َكْنِز الدقائق )ط( البن جُنيم )ت 10
 .(7) ْفِسَداِت(ٱمل

على َمرَاِقي الَفاَلح للشرنباليّل )ط(: فيها )زّلة  (8)ه(1231حاشية الطَّْحطَاِوّي )ت 11

                                                           
ه(. عّلق عليه وخرّج آايته وآحاديثه: عبد الرزّاق غالب املهدي. 593هو شرح اهلداية لربهان الدين املرغينايّن )ت( 1)

 ج.11، 1424/2003، 1بريوت: دار الكتب العلمّية، ط
 .333-331، ص: 1فتح القدير، ج:( 2)
 .508-473، ص: 1ابن أمري حاج، حلبة اجملّلي، ج: ( 3)
 .67-66، ص: 1يم بن حمّمد بن إبراهيم احلليّب. فقه حنفّي من أهل حلب. عنه الزركلّي، األعالم، مج: هو إبراه( 4)
 .493-475إبراهيم احلليّب، غنية املتمّلي، ص: ( 5)
 .39، ص: 5هو الفقيه احلنفّي سراج الدين عمر بن إبراهيم بن حمّمد. عنه الزركلّي، األعالم، مج: ( 6)
 .275-274، ص: 1الفائق، ج:  ابن جنيم، النهر( 7)
هو الفقيه احلنفّي أمحد بن حمّمد بن إمساعيل الطحطاوّي أو الطهطاوّي نسبًة إىل مكان مولده )طهطا( ابلقرب من  (8)

ه(؛ وهو مراقي الفالح 1069أسيوط مبصر. من كتبه يف الفقه احلنفّي حاشيٌة على مراقي الفالح للشرنباليّل )ت
ر اإليضاح وجناة األرواح )ط(. عنه عبد الرمحن بن حسن اجلربيّت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم إبمداد الفّتاح شرح نو 

-56، ص: 13، ج: 3، علّي ابشا مبارك، اخلطط التوفيقّية اجلديدة، مج: 261-260، ص: 4واألخبار، ج: 
، ص: 2عّربة، ج: ، سركيس، معجم املطبوعات العربّية وامل184، ص: 1، البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: 57

 .1/245، الزركلّي، األعالم 1233-1234
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 .(1)القارئ(

ايل: ي كالتقط، هفالصالة فصاًل يف زّلة القارئ، حوى ثالث مسائل ذكر فيها يف كتاب 
 ر.رٍف آخضع حاخلطأ يف اإلعراب، الوقف واالبتداء يف غري موضعهما، وضع حرٍف مو 

 الفصل الثالث: املصنَّفات املفردة يف موضوع زّلة القارئ
قضاايه ومسائله، ابلتوازي تطّور هذا املبحث الفقهّي ألمهّّية موضوعه وخطورته، فتوّسعت 

وحظي بتنسيق فصوله وترتيب أبوابه مقرونًة أبمثلة كثرية ومشفوعة أبقوال العلماء وآراء 
الفقهاء من األحناف خصوًصا مع املقارنة بّي املتقّدمّي واملتأخرّين منهم، فآل االهتماُم 

، ممّا ُيدر ضمُّه البالُغ واحلرص الشديد به إىل إفراد تصانيف فيه، فأصبح موضوًعا قائًما بذاته
ُه واحًدا منها. فيما يلي أورد أشهر التواليف املفردة فيه مرتّبة  إىل أنواع العلوم القرآنّية وَعدُّ

 :(2) على تسلسل أعصار أصحاهبا

 (3)(4زلّة القارئ أليب األسد البخارّي )ق 1

القارئ( ه( يف كتابه )زّلة 373-333أشار إليه الفقيه احلنفّي أبو الليث السمرقندّي )
 .(4)«منهم أبو األسد البخارّي الذي له تصنيٌف يف هذا النوع من العلم»بقوله: 

 ه(373زلّة القارئ أليب الليث السمرقندّي )ت 2

                                                           
ص[. قد 758، 1418/1997، 1]بريوت: دار الكتب العلمّية، ط 340-339حاشية الطَّْحطَاوّي، ص:  (1)

، 1ه( ]بريوت: دار ابن حزم، ط953حّققُت هذا الفصل منفرًدا مع )الطارئ على زّلة القارئ( البن طولون )ت
 [.116-75، ص1439/2018

 مع مزيد من التفصيل والبيان. 45-29 (للزيليّ )ا يف مقدمة حتقيق زّلة القارئ بعضه( وقفت على 2)
 .(1875) 12-11، ص: 4عنه عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية، ج:  (3)
 .488، ص: 1ابن أمري حاج، حلبة اجملّلي، ج:  (4)
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لقد ذكر ٱبن  (1) هو نصر بن حمّمد بن أمحد الفقيه احلنفّي، صاحب التصانيف املشهورة.
ملنية املصّلي وغنية املبتدي يف الفقه ه( كتابه )زلّة القارئ( يف شرحه 879-825أمري حاّج )

 (2)ه( ونقل منه نقواًل كثرية يف )فصل يف زّلة القارئ(.705احلنفّي للكاشغرّي )ت

 زلّة القارئ )خ( للقاضي الشَِّهيد 3

ْحِسن بن أمحد بن احملسن اخلالدّي املروزّي. ترجم له 
ُ
املؤلِّف هو الفقيه احلنفّي أبو نصر امل

القاضي اإلمام الشهيد أبو نصر »من ُعرف ابلشهيد، فقال: ه( في562السمعايّن )ت
احملسن بن أمحد بن احملسن بن أمحد بن حمّمد بن ُيىي بن خالد بن يزيد بن احلسّي اخلالدّي 
املروزّي املعروف ابلقاضي الشهيد. كان من أئّمة أصحاب أيب حنيفة، رمحه هللا، ومشاهريهم 

من سّكة رازآابد من سكِك َمرو. ُسجن وهرب. مسع  يف احلديث والفقه والتاريخ واحلساب،
 .(3)«احلسّيمبرو أاب الفضل حمّمد بن احلسّي احلّدادّي وببخارى اإلمام الزاهد إمساعيل بن 

أقول: مل يقف السمعايّن على سنة وفاته. لذلك مل يذكرها، لكن ميكن تقدير عصره بناًء على 
األحناف املروزّيّي يف القرن الرابع واخلامس للهجرة، شيَخْيه املذكوَرْين أنّه من أعالم فقهاء 
وشيُخُه البخاريُّ إمساعيل بن احلسّي قد  (4) ه388فشيُخُه احلّداديُّ املروزيُّ قد تويّف سنة 

 .(5) ه402تويّف سنة 

                                                           
لنصر » 545، ص: 3( ]هناك ج: 1743) 545-544، ص: 3عنه عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية، ج:  (1)

، 4/83، [«هذا تفسري القرآن، أربع جمّلدات، والنوازل يف الفقه وخزانة الفقه يف جملٍَّد وتنبيه الغافلّي وكتاب البستان
 .490، ص: 2البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: 

، 497، 498، 493، 489، 488، 487، 480، 478، 476، 474، 1/473شرُحُه حلبة اجملّلي  يُنَظر (2)
506. 

 .427، ص: 7السمعايّن، األنساب، ج:  (3)
 .(1293) 145-144، ص: 3عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية، ج:  (4)
 .(327) 400-1/399عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية  (5)
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ه( يف الكىن ترمجًة وجيزًة للغاية، جاء فيها: 775كذلك ترجم له عبد القادر القرشّي )ت
 .(1)«دّي القاضي اإلمام، أستاذ أيب احلسن علّي بن عبد هللا اْلَمْعَمرَاينّ أبو نصر اخلال»

لس سنا ضمن تبة جم مكيفأّما كتابه )زّلة القارئ(، فوقفُت على نسخة خطّّية منه، حمفوظة 
 ب.29-ب27، أوراقها 1646جمموع، رقمه 

ْحسِ ا شهيدبسم هللا الرمحن الرحيم، كتاب زّلة القارئ عن القاضي ال»أّوله: 
ُ
 ن، أسكنه هللامل

يف معرفِة  يِة، واملرجعالروا اهرِ أعلى اجلنان: ٱْعَلْم أّن خطأ القارئ يف الصالة ال نّص فيه يف ظ
 إخل.« ذلك إىل النوادِر وقوِل املشايخ؛ وهو على عشرة فصول

حسن توفيقه. و   حبمد هللالم. تّ  أعوإْن حلَََن يف غريه، كرهُته ومل أََر عليه اإلعادة. وهللا»آخره: 
 «.وصّلى هللا على حمّمد وآله أمجعّي

 زلّة القارئ )خ( للَحدَّاديّ  4

احلاكم  الزاهدأمحد بن »ال يُعَرف عنه الكثري. له ترمجة مقتضبة يف اجلواهر املضّية. جاء فيها: 
مة: ُعرف ابحلّدادّي، صاحب كتاب زلّة القارئ . نقلها التقّي الغّزّي (2) «العالَّ

مة: ُعرف ابحلّدادّي، صاحب كتاب »ه(، فقال: 1005)ت أمحد بن الزاهد احلاكم العالَّ
. هذا توكيد لصّحة ما جاء عنه يف اجلواهر (3) «زايدةزلّة القارئ. كذا يف اجلواهر من غري 

 املضّية.

                                                           
 (.1986) 4/94عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية  (1)

ة األخري يف  يف ترمجْلَمْعَمرَاينّ اه( يف مجلة أشياخ أيب احلسن علّي بن عبد هللا بن حمّمد 562كذلك ذكره السمعايّن )ت
[ بن بوع )احلسن(ختلف إىل القاضي أيب نصر احملسن ]يف املطٱو »، فقال: 405-404، ص: 11األنساب، ج: 

 «.محد اخلالديّ أ
 .(259) 1/335عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية  (2)
 .(439) 140، ص: 2اللكنوّي، الطبقات السنّية، ج:  (3)
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زلّة القارئ ألمحد »كذلك نقلها حاجي خليفة، لكن مع إضافة التصريح بٱسم والده، فقال: 
 .(1) «بن منصور الزاهد احلاكم املعروف ابحلّداديّ 

َضَبَط صالح حمّمد اخليمي ٱمْسَُه مع إضافِة لقِبِه ونـََعَتُه ابحلكيم بدل احلاكم، فقال كالتايل: 
 .(2) «شهاب الدين أمحد بن منصور الزاهد احلكيم املعروف ابحلّداديّ »

قّدم أّن احلّدادّي أّلف كتااًب يف موضوع زّلة القارئ. أّما نسبة عليه بناًء على ما ت املؤّكدمن 
، رقمها 34-31املخطوطات الثالث التالية إليه: األوىل يف مكتبة رئيس الُكّتاب، أوراقها 

، كلتامها يف 1061، رقمها 97-94، الثانية يف مكتبة شهيد علّي ابشا، أوراقها 1160
، فال تصّح (3)6848، رقمه 16-10الظاهريّة، أوراقها  السليمانّية، الثالثة يف دار الكتب

 البّتة.

 ه(493زلّة القارئ )خ( أليب الُيْسر البَـْزَدوّي )ت 5

م(، أخو 1100-1030ه/493-421هو صدر اإلسالم حمّمد بن حمّمد بن احلسّي )
م(. فقيه 1089-1010ه/482-400فخر اإلسالم علّي بن حمّمد بن احلسن البزدوّي )

القضاء بسمرقند. قد ٱنتهت إليه رائسة احلنفّية يف ما وراء النهر. تويّف يف  حنفّي. ويل

                                                           
 .955، ص: 2حاجي خليفة، كشف الظنون، مج:  (1)
 .390، ص: 1صالح حمّمد اخليمي، فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن الكرمي(، ج:  (2)
 .[6848]الرقم  391-390، ص: 1اخليمي، فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن الكرمي(، ج:  (3)

[، حيث ُشكَِّك 6848]الرقم  138، ص: 3يُنَظر فهرس املخطوطات العربّية احملفوظة يف مكتبة األسد الوطنّية، ج: 
لظاهريّة أّن املؤلِّف هو أمحد بن منصور احلّدادّي، ولكن ورد يف فهرس ا»هناك بصّحة نسبة هذا الكتاب إىل احلّدادّي: 

 .«ليس يف املخطوط ما يشري إليه
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 (1)خبارى.

هكذا » الربهايّن:مثل ما جاء يف احمليط  منه،أّما كتابه )زلّة القارئ(، فوردت بعض النقول 
. قد وقفُت له على بعض النسخ (2) «القارئيف زّلة  هللا،رمحه  اليسر،ذكر صدر اإلسالم أبو 

رقمها  ورقة، 23 ببكتاش، أفندي،منها نسخة مكتبة حاچي حممود  املّنة،اخلطّّية، وهلل 
1115. 

لدين صدر سيف ا القاضي قال الشيخ اإلمام نستعّي،وبه  الرحيم،بسم هللا الرمحن »أّوهلا: 
 .إخل« هللارمحه  البزدوّي،اإلسالم واملسلمّي أبو اليسر حمّمد بن احلسّي 

رئ  زّلة القاحكم. تّ علم وأوهللا أ القرآن.ال يصري قارئ  احلروف،فإنّه ما مل يبّّي »آخرها: 
 «.طاهرينآله الوصّلى هللا على سّيدن حمّمٍد و  توفيقه.وحسن  تعاىل،حبمد هللا، 

 ه(536زلّة القارئ )خ( للصَّْدر الشَِّهيد )ت 6

-1090ه/536-483هو أبو حمّمد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه )
 (3) خراسان.احلنفّية، من أهل  أكابرم(. من 1141

قد وقفُت بعون هللا  (4) لقد أشار إليه الزيلّي يف موضعّي من كتابه )زّلة القارئ( نقاًل منه.
أوراق  4 ابشا،األوىل حمفوظة يف مكتبة كوپريلى فاضل أمحد  منه:على نسختّي خطّّيتّي 

 السليمانّية،األخرى يف جمموعة رئيس الُكّتاب يف املكتبة  ،689رقمها  [،ب226-أ223]
                                                           

(، ابن قطلوبغا، 1992) 99-98، ص: 4، ج: 322، ص: 3عنه يُنَظر عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية، ج:  (1)
للكنوّي، الفوائد البهّية، ص: ، ا77، ص: 2(، البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: 256) 275اتج الرتاجم، ص: 

 .22، ص: 7، الزركلّي، األعالم، مج: 188
 .فرع يف تكبرية االفتتاح أو ما يقوم مقامها[ –]كتاب الصالة  305، ص: 1املرغينايّن، احمليط الربهايّن، ج:  (2)
(، 181) 218-217(، اتج الرتاجم 1053) 650-2/649عنه يُنَظر عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية  (3)

 .5/51، الزركلّي، األعالم 149، الفوائد البهّية 1/783البغدادّي، هديّة العارفّي 
 .70و 50زّلة القارئ  (4)
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 (1) .1159رقمها  ب،35-ب31أوراقها 

ذكر له إمساعيل ابشا البغدادّي يف ترمجته أربعة عشر مصنـًَّفا من تصانيفه، ليس بينها )زلّة 
يف  ألخواهتالكن من الالفت للنظر أّن بعض آاثره الواردة يف آخر ترمجته مطابقة  (،لقارئا

  (،كتاب الشيوع )لعّله البيوع» كالتايل:  القارئ،اجملموع الذي فيه نسخة السليمانّية لزلّة 
 .(2)«النفقاتكتاب   العصري،كتاب طبخ   التزكية،كتاب   الرتاويح،كتاب 

 يف اجملموع، فكما يلي: عليهأّما ما وقفُت 

بسم هللا الرمحن الرحيم. »، أّوله: «زلّة القارئ كتاب»أ[. يليه 31-ب28] الشيوعكتاب 
 آخره: ،«وإاّين ملراشد األمور وأعاذن وإاّيكم من نوائب الدهور تعاىل،ٱعلموا، وفّقكم هللا، 

زلّة القارئ. وهلل احلمد وقاسوه على األخرس. وهللا أعلم. ّت  صالتُه.ُتوز  قال:ومنهم من »
« طَْبخ الَعِصري كتاب»مّث «. واملّنة. وصّلى هللا على سّيدن حمّمد وآله وصحبه وسّلم تسليًما

                                                           
( ]نسخة واحدة، 95) 584-4/583يُنَظر الفهرس الشامل للرتاث العريّب اإلسالمّي املخطوط )الفقه وأصوله(  (1)

 ريلى[.پنسخة كو 
[، فهرس 4233ارئ( ]الرقم )شرح زّلة الق 372دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن( كذلك يُنَظر فهرس خمطوطات 

[، فهرس 4233]الرقم  )شرح زّلة القارئ( 189-2/188خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن الكرمي( 
[، الفهرس 4233م رئ( ]الرق)شرح زّلة القا 151-3/150املخطوطات العربّية احملفوظة يف مكتبة األسد الوطنّية 

( )شرح زّلة القارئ( ]نسخة 35) 1/80الشامل للرتاث العريّب اإلسالمّي املخطوط )علوم القرآن: خمطوطات التجويد( 
 واحدة، نسخة الظاهريّة[.

 ]التصنيف السادس: )الفارايّب([. 40يُراَجع هنا تطوير علوم القرآن الكرمي 
كتاب » 1431، ص: 2قبله حاجي خليفة، كشف الظنون، مج:  .783، ص: 1البغدادّي، هديّة العارفّي: ج:  (2)

كتاب التزكية للصدر الشهيد حسام » 1404، ص: 2، مج: «كتاب الرتاويح» 1403، ص: 2، مج: «البيوع
النفقات للصدر » 1970، ص: 2، مج: «كتاب طبخ العصري» 1435، ص: 2، مج: «الدين عمر، خمتصر

خليفة يف عزو كتاب النفقات له، وتبعه يف ذلك صاحب هديّة العارفّي، بل هو للتعليق: قد وهم حاجي . «الشهيد
[. أّما 1365/1945، 1ه(، وهو مطبوع بتحقيق األفغايّن ]حيدر آابد: الدار السلفّية، ط261للخّصاف )ت

 الصدر الشهيد، فله )شرح كتاب النفقات للخّصاف( )خ(.
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للشيخ اإلمام الزاهد القاضي أيب بكر أمحد  النفقاتكتاب »أ[ 39] مثّ ب[. 38-ب36]
صدر الشهيد شرحه اإلمام الكبري األجّل حسام الدين ال هللا،بن عمرو اخلّصاف، رمحه 

 «.تعاىل هللا،رمحه  البخارّي،

 زلّة القارئ حلسام الدين أيب سعيد بن سعد النسفيّ  7

ه( ونقل منه بعض املواضع 705صرّح بذكره الفقيه احلنفّي حممد بن حمّمد الكاشغرّي )ت
ٱْلَقارِِئ ذََكَر يف زَلَِّة » كالتايل:يف كتابه )منية املصّلي وغنية املبتدي يف الفقه احلنفّي( )ط(،  

َماِم ُحَساِم الدِّيِن َأيب َسِعيد ْبِن َسْعٍد   ٱهللُ ﴿قـَرَأَ:َوَلْو  ٱلنََّسِفّي:لِلشَّْيِخ ٱإْلِ
ّيِ 2:112(﴾])ٱلسََّمدُ   .(1)«ٱلنََّسِفيّ َوُهَو ٱْخِتَياُر جَنِْم ٱلدِّيِن  تـَْفُسُد؛اَل  ٱلصَّاِد،َمَكاَن  [ بِٱلسِّ

 (2) أيب جعفر بن أيب منصور اإلسالم مجال األئّمة لفخرزلّة القارئ  8

َناِسك( ، صاحب )ٱملَساِلك يف امل(3) ه(597زلّة الُقرَّاء أليب منصور الكرمايّن )ت 9

                                                           
]فصل يف زّلة القارئ[. كذلك نـََقَلُه متاًما الفقيُه احلنفيُّ  498، ص: 1ج: الكاشغرّي، منية املصّلي وغنية املبتدي،  (1)

 ( )ط( مّث عّلق عليهحلبة اجملّلي وبغية املهتديه( يف شرحه ملنية الكاشغرّي واملسمَّى )879-825)أمري حاج  ٱبنُ 
كما يف الذخرية: إنَّه حمكيٌّ عنه، ألّن السََّمَد ابلسِّي هو السّيد. وهكذا حكى فتوى » 498، ص: 1هناك، ج: 

اإلمام القاضي أيب بكر الزََّرجْنَرِّي. وذكره يف اخلانّية عن ُشس األئّمة السرخسّي وعبد الواحد الشيبايّن. وَمَشى عليه يف 
لسّي من مجلة آالت الزراعة؛ فصار متكّلًما بكالم الناِس؛ وهو اخلالصة، لكن يف زّلة القارئ أليب الليث: تفسد، ألنّه اب

مْسًا مشرتًكا بّي ما ذكره وبّي السّيد؛ فال ٱَخطٌَأ حَمٌْض. ٱنتهى. قلُت: ولعلَّ َعَدَم الفساِد أَْوىَل، ألّن غايَتُه أن يكوَن 
 .«تفسُد ابلشكِّ عند البلوى به مَحْاًل له على املعىن املناسب يف هذا احمللّ 

 ذكر» 485ّلي يف شرح منية املصّلي ه( يف غنية املتم956احلنفّي إبراهيم اجلليّب )ت الفقيهُ كذلك نقل كالَم الكاشغرّي 
 [ ابلسّي2:112(﴾]لسََّمدُ )ٱ ٱهللُ ﴿قرأ:يف كتاب زّلة القارئ للشيخ اإلمام حسام الدين أيب سعيد بن أسعد أنّه لو 

 ري مذكورة.غسبته )النسفّي( ما أّن نأسعد(، ك)سَم والِدِه جاء يف املطبوع ٱالَحُظ أّن يُ «. صالتُهُ  دُ سُ فْ ال تَـ  الصاِد،مكان 
 .(1854) 540فهارس خمطوطات الفقه احلنفّي املوجودة ضمن برنمج خزانة املاجد للرتاث، ص:  (2)
 ، ص:حتقيقه ]هناك يف ة. جاء يف بعض نسخه املعتمد1049 ، ص:( ذكره الكرمايّن يف كتابه املسالك يف املناسك3)

 «.زّلة القرّاء» 250، ص: 2، مج: هديّة العارفّيالبغدادّي، يُقاَبل  (.)زّلة القارئ [:احلاشية الثالثة ،1049
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 (1))ط(

 ه(570زلّة القارئ )خ( للفارايّب )كان حياا  10

هو برهان الدين أمحد بن أيب حفص بن يوسف الفارايّب احلنفّي، كان حياا سنة 
كما نّص بنفسه على   (،ففيها َنَظَم منظومَته النونّية اليت مسّاها )زّلة القارئ م،1174ه/570

بيًتا. منها نسخة خطّّية يف الظاهريّة،  78تتأّلف من  األخري.ذلك يف البيت اخلامس قبل 
 (2).4233رقمها  ،88-86أوراقها 

كما نّص نظمها جرة،  لله 570يف ليلة االثنّي املوافقة للنصف من شعبان سنة  ختمها لقد
 األخري.بنفسه على ذلك يف أواخر منظومته، حتديًدا يف البيتّي قبل 

                                                           
 ،1424/2003 ،1ط اإلسالمّية،شركة دار البشائر  بريوت: الرشيم.سعود بن إبراهيم بن حمّمد  وحتقيق:( دراسة 1)

 ص/)و(ص.1298
(2) GAL S. 1/651 (26a.) :الرقم  367، حسن، فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن(، ص[

]الرقم  170-168، ص: 2[، اخليمي، فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن الكرمي(، ج: 4233
[،  4233م ]الرق 139-138، ص: 3[، فهرس املخطوطات العربّية احملفوظة يف مكتبة األسد الوطنّية، ج: 4233

 .213، ص: 2كّحالة، معجم املؤّلِفّي، ج: 
رد الفارايّب هو خطأ، فقد أو و  جّده؛ يّب، السم والد الفاراٱتنبيهات: أّواًل ورد يف املصادر الثالثة األخرية )يوسف( على أنّه 

؛ وهو منقول «نمِ  ن يوسفحفص ب ذا أمحد بن أيب»مَسه كاماًل يف الشطر األّول من البيت األخري يف منظومته هذه: ٱ
 ار الكتبطات دفيهما على هذا النحو كذلك. كذلك ورد على الوجه الصحيح يف موضع آخر من فهرس خمطو 

قابل على خالفه يف موضع ، ابمل«أمحد بن أيب حفص بن يوسف» 188، ص: 2الظاهريّة )علوم القرآن الكرمي(، ج: 
اثنيًا  «.أمحد بن يوسف» 150، ص: 3ألسد الوطنّية، ج: آخر من فهرس املخطوطات العربّية احملفوظة يف مكتبة ا

، 2لقرآن الكرمي(، ج: و )علوم ا 372و 367جاء يف فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن(، ص: 
ا. نفسه فيهبلفارايّب اه، كما قاله ؛ وهو غري صحيح، بل الصواب أنّه عاُم َنْظِمه منظومتَ «570املتوِفَّ سنة » 168ص: 

وما يف  «م1174-ه570 ا قبلكان حيا »لذا يصّح ما جاء عند بروكلمان من أنّه كتبها يف هذه السنة وعند كّحالة 
 املصدر يف، لكن «م1174ه/579حّي »، ص: 3فهرس املخطوطات العربّية احملفوظة يف مكتبة األسد الوطنّية، ج: 

ت جلمع، هكذا )زاّل اكّحالة بضبط العنوان على اثلثًا انفرد  . «م1174ه/579بعد » 150، ص: 3األخري، ج: 
 القارئ(.
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 : ]البسيط[أبياهتاأّول 

 ِإْنَسانِ ِّ بَْدًءا َوَعْوًدا َوَجازِي ُكل ْمُد لِلِّٰ ِذي َطْوٍل ِوِإْحَسانِ ٱحلَْ 

 : ]البسيط[أبياهتاآخر 

 فَارَاَب َنِظُمَها َسْعًيا ِلُغْفرَانِ  َذا َأمْحَُد ْبُن َأيب َحْفِص بِن يُوُسَف ِمنْ 

 نفسه،أّن أّوهلا للمؤلِّف للمخطوطات لكن َعدَّْت جهاٌت مفهرِسٌة  ،هلا بعض الشروح
َونـَْتُه )شرح زّلة القارئ رقمها  ،94-88أوراقها  الظاهريّة،وأحالت مجيعها على نسخة  (،فَعنـْ

، يّتضح بال (2)«القارئمّتت زّلة »جملّرد إلقاء نظرة سريعة على ما نُقل من آخرها  (1) .4233
إَّّنا هي من ُنَسِخ   واحد،بل ليس يف هذه النسخة بيُت شعٍر  هلا،أدىن شّك أنّه ليس بشرح 

كما مّر الكالم عنه يف   الشَِّهيد،ه( امللقَّب ابلصَّْدر 536كتاِب زلّة القارئ البِن مازَه )ت
 الثالث.صيف التن

 زلّة القارئ لَصْدِر الُقَضاة ٱإلمام العامل 11

ه( ما ُعِرَف من ٱمِسِه مّث قال يف آخر ترمجته 775كذا َضَبَط عبُد القادر القرشّي )ت
. كذلك قّيده حاجي خليفة (3) «الال أدري أهو الصَّْدُر العامُل املذكوُر قبَله أم »املقتضبة: 

ه(، 187ه( حينما حتّدث عن شروح اجلامع الصغري يف الفروع للشيبايّن )ت1064)ت

                                                           
[، اخليمي، فهرس خمطوطات 4233]الرقم  372حسن، فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن(، ص:  (1)

[، فهرس املخطوطات العربّية 4233]الرقم  189-188، ص: 2دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن الكرمي(، ج: 
[، الفهرس الشامل للرتاث العريّب 4233]الرقم  151-150، ص: 3يف مكتبة األسد الوطنّية، ج:  احملفوظة

 ( ]نسخة واحدة، نسخة الظاهريّة[.35) 80، ص: 1اإلسالمّي املخطوط )علوم القرآن: خمطوطات التجويد(، ج: 
، فهرس املخطوطات العربّية 189: ، ص2كما يف فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن الكرمي(، ج:   (2)

 .151، ص: 3احملفوظة يف مكتبة األسد الوطنّية، ج: 
 .[«له َشرُْح اجلامع الصغري»]هناك  (2086) 407، ص: 4عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية، ج: ( 3)
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 .(1) «العاملشرح صدر القضاة اإلمام » فقال:

غّي الصبا سالم ركن األئّمةه( ونقل منه نقاًل يف ترمجة شيخ اإل990ذكر كتابَُه الَكَفويُّ )ت
 ُح اإِلَمامِ َنْحنُ تَـ  الُقَضاِة:ِر يف زّلِة القارِِئ لَصدْ » يلي:ما ب، ك238يف كتائب أعالم األخيار 

رُُه أَفْ فَـ  َر،َكثَـّ   فَِإنْ  يَُكثِّْر؛َما ملَْ  بِِه،ِعْنَد الِقرَاَءِة اَل أَبَْس  َن ُمتَـبَـرًّكا يـُتَـبَـرَُّك بِِه َضُل ِإالَّ ِإَذا َكاَغيـْ
 «.ِلَصاَلِحِه وَوَرِعهِ 

 ه(739ارئ والذاكر البِن بـَْلَبان )تتنبيه اخلاطر على زّلة الق 12

املنعوت ابألمري. هو أبو احلسن عالء الدين علّي بن بلبان بن عبد هللا الفقيه احلنفّي 
« اإلحسان برتتيب صحيح ٱبن حّبان»م(، صاحب 1339-1276ه/675-739)

:سنة وفاتِِه على خمتلف يف  (2)(.)ط كما يف كشف الظنون وحسن   ه،731قول القّلة  قوَلّْيِ
 ترامجه.كما يف سائر   ه،739بينما قول األغلبّية  احملاضرة،

تنبيه اخلاطر على زّلة القارئ والذاكر لألمري عالء الدين »خليفة ونسبه إليه:  حاجيذكره 
 .(3) «إحدى وثالثّي وسبعمائة 731علّي بن بلبان الفارسّي املتوِفَّ سنة 

 (4)تنبيه اخلاطر على زّلة»البغدادّي يف ترمجته له ابلعنوان ذاته: ذكره إمساعيل ابشا  كذلك

                                                           
 .562، ص: 1حاجي خليفة، كشف الظنون، مج: ( 1)
(، ابن حجر العسقاليّن، الدرر الكامنة، 954) 548، ص: 2عنه يُنَظر عبد القادر القرشّي، اجلواهر املضّية، ج:  (2)

، ابن 331(، السيوطّي، بغية الوعاة، ص: 166) 208، ابن قطلوبغا، اتج الرتاجم، ص: 101-100، ص: 3ج: 
أ، اللكنوّي، الفوائد البهّية 296-ب295م األخيار (، الكفوّي، كتائب أعال378) 2/503احلّنائّي، األمثار اجلنّية 

-267، ص: 4]ابن بلبان[، الزركلّي، األعالم، مج:  718، ص: 1، البغدادّي، هديّة العارفّي، مج: 118-119
268. 

 .486، ص: 1حاجي خليفة، كشف الظنون، ج:  (3)
 يف املطبوع )رلة( براٍء مهملة. (4)
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 .(1) ٱلقارئ وٱلذاكر

تنبيه اخلاطر على زلّة القارئ »، وقّيده على َنو ل يوسف احلوت، حمّقق )اإلحسان(ذكره كما
على كشف الظنون وهديّة العارفّي، وهي  ، مع العلم أنّه عّول يف نقلهبال واو (2)«الذاكر

 .الة على مصدر مادون اإلح (3)«خمطوط»: واردة فيهما، كما تقّدم، مثّ قال

لك عبد بة املمكت ، يف جمموع حمفوظ يفّية، يتيمة على حّد علمي القاصرمنه نسخة خطّ 
ُيتوي على مخسة ، 122قه ، عدد أورا775عة الشفاء( ابملدينة املنوَّرة، رقمه العزيز )جممو 

مذكوٌر يف  خ نسخها. ليس هلا عنوان. اتريأ123-ب90أّما النسخة، فأوراقها  .مصنَّفات
احبها من تبة على أّن ص؛ وهي مفهرسة يف فهرس هذه املكه894آخرها، وهو سنة 

 ها.علي . أقوم يف الوقت الراهن على حتقيق )تنبيه اخلاطر( بناءً اجملاهيل

ِت ٱلنَِّبيَِّّي مٍَّد َخاَلى حمَُ َصلَّى ٱهلل عَ وَ ، ٱْلعاَلِمّيَ ِّ ْمُد لِلِّٰ ربٱحلَْ »: ب[90أّوله بعد البسملة ]
كَ ْعَلْم، َوفَـّ . ٱاِثريً  َوَسلََّم َتْسِليًما كَ َوَعَلى آلِِه وَأْصَحابِِه َأمْجَِعّيَ   ِلطَاَعِتِه َوأََعانـََنا َعَلى َقَنا ٱهلُل َوِإايَّ

ا َأْن َيُكوَن ِلَعْجزِه ِإمَّ ِّ َوْضِع ٱأْلَْصِليي َعِن ٱلْ ُمَصلِّ  ٱلْ ، َأنَّ تـََغيـَُّر َلْفظِ َباَدتِهِ َوُشْكرِه َوُحْسِن عِ  ذِْكرِه
 .إخل« َعِن ٱلنُّْطِق بِبَـْعِض ٱحْلُُروفِ 

 ْقِف اَل يـَْنبِغي َلهُ ْوِضِع ٱْلوَ يف مَ  َيِصلُ ِلَك َمْن يَِقُف يف َمْوَضِع ٱْلَوْصِل وَ اوََكذَ »أ[: 123آخره ]
َتاَب بَِعْوِن ٱهلِل، تـََعاىَل، ٱلصََّواِب. َتَّ ٱْلكِ أَْعَلُم بِ  ٱهللُ وَ . ةِ  ٱجْلََماعَ أَْن يـَُؤمَّ، أِلَنَّ يف َذِلَك ُكلِِّه تـَْقِليلَ 

ٍد َوآِلِه أَ َوُحْسِن تـَْوِفيِقهِ   «. لِلِّٰ َوْحَدهُ . َوٱحلَْْمدُ ِعّيَ مجَْ . َوَصلَّى ٱهلل َعَلى حُمَمَّ

 ه(796)ت للجنديّ خ( قنية اإلمام ) 13

ه(؛ وهذا َشْرُحُه على القصيدة النونّية 796بن عبد الرمحن بن َأْواَبع اجلََندّي )ت حمّمدهو 
                                                           

 .718، ص: 1البغدادّي، هديّة العارفّي، مج:  (1)
 (.2) 20، ص: 1ابن بلبان، اإلحسان برتتيب صحيح ابن حّبان، ج:  (2)
 (.2) 20، ص: 1ابن بلبان، اإلحسان برتتيب صحيح ابن حّبان، ج:  (3)
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فيا، عدد أوراقها . من نسخه اخلطّّية نسخة صو (1) املغنية عن زلل القارئ للقرآن للفارايبّ 
 .Or، رقمها 142-129، ونسخة املتحف الربيطايّن، أوراقها 2122، رقمها 24

3095.(2) 

ومة ألبيات املوسنثر ا ُه يف، مَجَعَ كتاب قنية اإلمام»الربيطايّن:  املتحف نسخةعلى طرّة  جاء
له  ّي، غفر هللااجلند كذا[]محن بن أوابع نشى بزلّة القارئ الضعيُف احلاّج حمّمد بن عبد الر 

 .«ولوالديه

: فقد  عليهّي، رمحة هللااجلند حلاجّ اْرم اهلَُمام ، يقول الشيُخ اإلمام والقَ بعد أّما»الشرح:  بداية
ْغِنَية عن َزِلِل لنونّية اْلمُ صيدة االق سألين وَأحْلََفيِن بعض اأَلْصحاب واألَْتراب واخْلُاّلن يف شرح

ِخ قة، شيُخ شيو احلقي طانُ آن اليت َنَظَمَها أستاُذ الزمان، صدُر الشريعة، سلالقارِئ للقر 
 ُروَحُه ونّور هللا ، قّدسلفارايبُّ الدين هاُن املّلة وا، بر علماء يف العاملّيسّيُد ال، اإلسالم والطريقة

 .«َضرَُِيهُ 

 ه(953)ت طُوُلونبن ال الطارِئ على زّلة القارِئ )ط( 14

-880حمّمد بن علّي بن أمحد الدمشقّي الصاحلّي احلنفّي ) الدينهو ُشس 
 (3)شاركات وتواليف يف علوم شّّت.م(، عامل ابلرتاجم والفقه. له م1546-1475ه/953

                                                           
 يُراَجع هنا التأليف السادس. (1)
(2) GAL S. 1/651 (26a.)إلسالمّي املخطوط )علوم القرآن: خمطوطات ، الفهرس الشامل للرتاث العريّب ا

( ]نسخة املكتبة الربيطانّية )كذا ابلتعويل على بروكلمان، بل عنده املتحف 53) 142، 81، ص: 1التجويد(، ج: 
و  «قنية اإلمام»( 53( ]نسخة صوفيا[. تعقيب على ما جاء يف الفهرس الشامل: ورد هناك )54الربيطايّن([ و )

 على أهّنما شرحان للجندّي. أقول: هذا غري صحيح، بل مها شرٌح واحٌد. «ة املغنية عن زلل القارئشرح النونيّ »( 54)
( كتااًب ]حتقيق: 753يُنَظر عنه الفلك املشحون يف أحوال حمّمد بن طولون: سرية ذاتّية للمؤلِّف وبيان مبؤلَّفاته البالغة ) (3)

ص[. كذلك البغدادّي، هديّة 226، 1416/1996 ،1حمّمد خري رمضان يوسف. بريوت: دار ابن حزم، ط
 .291، ص: 6، الزركلّي، األعالم، مج: 241-240، ص: 2العارفّي، مج: 
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الطارئ على زّلة القارئ( )ط(. ذكره إمساعيل ابشا البغدادّي الكثرية تعليُقُه ) تصانيفهمن 
سّت  بربلّي،خطّّية يف مكتبة الدولة  نسخة-على حّد علمي احملدود -. منه (1)هبذا العنوان

أ[ أنّه 9جاء على طرّة هذه النسخة ] ،Lbg. 704رقمها  [،أ14-ب9أوراق ]
 (3)عليها.قد حّققُته بناًء (2).«خبطّه»

والصلوة والسالم  به.احلمد هلل الذي وّفق للتفقُّه يف الدين َمْن َلَطَف »أّوله بعد البسملة: 
 إخل.« (4)مسّيُته الطارئ على زّلة القارئ تعليٌق،على سّيدن حمّمد وآله وصحبه. وبعد، فهذا 

 همل يتغرّي ب بتداء،االإذا وقف يف غري موضعه أو ٱبتدأ يف غري موضع  احليل:يف »آخره: 
[ 18:3إِلََٰه﴾]اَل  ۥهلُل أَنَّهُ ٱ ِهدَ شَ ﴿أ:قر وإن تغرّي تغيّـرًا فاحًشا أبْن  ابإلمجاع؛مل تـَْفُسْد  املعىن،

َرى﴾] َوقَاَلتِ ﴿وقرأ: ،﴾ُهوَ  ِإالَّ ﴿قرأ:ووقف مّث  ِسيحُ ﴿قرأ:ووقف مّث  [30:9ٱلنَّصَٰ
َ
ٱبُن  ٱمل

ى على عدِم لَفتـْوَ وا د.تفسوقال بعض العلماء:  املشايخ.ال تفسد صالته عند عاّمة  ،﴾ٱهللِ 
 «.الفساِد على كلِّ حاٍل. ٱنتهى

 (5) ه(1010زلّة القارِئ )ط( للزِّيلّي )ت 15

يواسّي مّث القسطمويّن، حمرَّم بن أيب الربكات حمّمد بن العارف بن احلسن الزيلّي الس صاحبها
. مّث ّتة فصول، فذكرها مجيًعا مرّكزة. رّتب رسالته على سلليث الواعظ احلنفّي اخللويتّ أبو ا

                                                           
، لكن يف املطبوع إبمهال اهلمزة )تسهيلها( يف املوضعّي، هكذا )الطارى 241، ص: 2البغدادّي، هديّة العارفّي، ج:  (1)

بن طولون مل يورده يف كتابه الفلك املشحون، لكن حمقِّق هذا الكتاب ٱاملؤلِّف على زلة القارى(. ُيدر التنبيه هنا إىل أّن 
 (.743) 147ستدركه عليه يف الفصل الرابع ]ملحق قائمة املؤلَّفات[، ص: ٱقد 

. كذلك Ahlwardt: Verzeichnis der arabischen Handschriften 1/217 (572)يُنَظر  (2)
( ]نسخة واحدة، نسخة مكتبة الدولة 37) 2/327سالمّي املخطوط )التجويد( الفهرس الشامل للرتاث العريّب اإل

 بربلّي )الطارئ يف زّلة القارئ([.
 ص.116، 1439/2018، 1بريوت: دار ابن حزم، ط (3)
 هكذا مهموزًا يف املوضعّي يف األصل؛ وهو املعتمد يف َضْبِطِه، ألنّه خبّط مؤّلِفه. (4)
 .ص221، 1439/2018احملافظة على القرآن الكرمي،  بتحقيقي. عّمان: مجعّية( 5)
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يف اخلطأ يف اإلعراب وما يّتصل به من التشديد يف ؛ فأّوهلا شرع ابلكالم عنها فصاًل فصاًل 
 .وآخرها يف وقف الكفرالقصر يف حمّل املّد أو العكس، غري موضعه وتركه يف موضعه أو 

 (1) ه(1113ِمْنَحة البارِي يف إصالح زلّة القارِي )خ( للُعجيمّي )ت 16

م(، 1702-1639ه/1113-1049) هو أبو علّي حسن بن علّي بن ُيىي العجيميّ 
دّرس يف ي. كان طائفة ووفاته ابل. أصله من اليمن، مولده مبكّ مؤرّخ، من علماء احلديث

 احلرم املّكّي.

وعة الباري( نسخة خطّّية ضمن جمموع من مؤلَّفات العجيمّي، حمفوظ يف جمممن )منحة 
 940H. (2)، رمز احلفظ ورقة 132جاريت مبكتبة جامعة برنستون، عدد أوراقه 

ّي امة حسن بن علق الفهّ قال الشيخ العامل احلرب املدقّ »: ب[64أّوهلا بعد البسملة ]
لسّنة فيما قنا ابيه وحقّ ا يرضملاّيك ، وفّقنا هللا وإٱْعَلمْ العجيمّي، طّيب هللا ثراه ووّسع مثواه: 

 .إخل «شرعيف ال: معىًن يف اللغة ومعىًن نبديه وخنفيه، أّن القرآن له معانٍ 

أ[ 85أجدها ] . وملوهنا ٱنتهى ذكر الصفات السبع واألربعّي»: أ[85-ب84هنايتها ]
 على . وصّلى هللالعاملّي احلمد هلل، ربّ ا مجعتها من الكتب ابلتتبُّع. وا. وإَّنَّ مسرودة هكذا

 .«!مّيآدد خلِق هللِا بدوام هللا. سّيدن حمّمد وعلى آله وصحبه وسّلم ع

 ه(1186يف زّلة القارئ )خ( لَطرِيَقْتجي أمري )ت رسالة 17

االعتقاد من الطريقة . كان ترجم فصل هللا الرومّي املدّرس احلنفيّ  بن عبد مصطفىهو 
 (3) .أمرير بطريقتجي احملّمديّة، فٱشته

                                                           
 .205 ، ص:2عنه الزركلّي، األعالم، مج:  (1)
 .، املخطوط التاسع[2008]الرقم  183، ص: 2فهرس املخطوطات العربّية يف جامعة برنستون، ج:  (2)
 .452، ص: 2يُنَظر عنه البغدادّي، هديّة العارفّي، ج:  (3)
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لكن ليس بينها هذه الرسالة يف  تواليفه،له إمساعيل ابشا البغدادّي يف ترمجته جمموعًة من  ذكر
مكتبة كوپريلى  منها خمطوط يف جمموعة حمّمد عاصم بك املوجودة يف القارئ.زلّة 

 (1).243رقمه  ،78-72أوراقه  إبستانبول، للمخطوطات

 
 خرىجهود علماء القرآن وأصحاب املذاهب الفقهّية األ الرابع:ل صالف

ُيدر ذكره والتوكيد عليه أّن أصحاب هذه الفتاوى والفصول والتواليف املفردة يف موضوع زلّة 
القارئ هم من العلماء الفقهاء الذين يرّكزون بدورهم على اجلوانب الفقهّية جرّاء وقوع الزلل 

ة وتبعات ذلك من فساد الصالة املوجب إعادهتا أو يف قراءة القرآن واألذكار يف الصال
بينما علماء القراءات والتجويد الذين أسهموا من جانبهم مسامهات جليلة يف احملافظة  ،عدمه

ينصّب ٱهتمامهم وٱشتغاهلم أّواًل وآخرًا بتلّقي (2)على القرآن الكرمي وصّحة تالوته وحسن أدائه
 ،وذلك بٱعتماد القراءات املتواترات برواايهتا املشهورات وأوجهها الصحيحة ،القرآن وتلقينه

 .حّّت إّن أحكامهم يف مسائل معّينة قد تتفاوت بتفاوت نظرهتم ومفهومهم إليها

كذلك ُيدر التنويه أبّن أصحاب املسامهات يف موضوع زلّة القارئ يف قراءة القرآن واألذكار 
ف ؛ فلهم الفضل الكبري يف تطوير هذا العلم واالعتناء به غاية يف الصالة من الفقهاء األحنا

االعتناء خبالِف الشافعّية واحلنابلة الذين ال يـُْعَرُف هلم نتاٌج كبرٌي فيه على العموم ؛ فها هو 
ملَْ َيّصص يف كتاب  ،شيخ الشافعّية يف عصره خبراسان ،ه(416-327اإلمام القّفال )

بل أورد فيه مسائل متفّرقة  ،ن زّلة القارئ يف القراءة يف الصالةالصالة من فتاويه َفْصاًل ع
                                                           

، ص: 4ة أخرى. يُنَظر الفهرس الشامل للرتاث العريّب اإلسالمّي املخطوط )الفقه وأصوله(، ج: لعّله يوجد منها نسخ (1)
 ( ]زّلة القارئ يف الصالة )رسالة يف( )فقه حنفّي( مصطفى ]احلنفّي[، نسخة تطوان[.99) 584

-5 ، ص:صيدة اخلراسانّيةالقمحدان، ( عن مسامهاهتم وكذلك مسامهات النحاة وأصحاب املعاجم يف الصوتّيات يُراَجع 2)
]مسامهات علماء التجويد يف القرآن الرابع اهلجرّي )اخلاقايّن وامللطّي والاللكائّي واخلراسايّن(، النحاة، أصحاب  24

 املعاجم اللغويّة، علماء القراءات[.
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ه( إطالقًا على موضوع 683-756ابملقارنة معه مل يعرّج تقّي الدين السبكّي )(1).فحسبُ 
، فمن أشهرها شيوًعا وأغزرها بياًن  . أّما كتب الفقه عند الشافعّية(2)زّلة القارئ يف فتاويه

. ه(476فيه املهذَّب للشريازّي )ت ه( الذي شرح676-631)كتاب اجملموع للنـََّوِوّي 
، كمسألة قراءة الفاحتة س فيه فصل مستقّل عن زّلة القارئ، بل بعض املسائل َفَحْسبُ لي

واملسائل األربع األوىل من )فصل يف مسائل مهّمة تتعّلق بقراءة الفاحتة وغريها  (3)مرتَّبًة ُمتَـَوالَِيةً 
، إذ له ضمن ه(، وهو فقيه شافعيّ 612-694رُُه هنا الديرييّن )ذِكْ . ُيدر (4)يف الصالة(

 .(5)مجلِة مؤلَّفاتِِه كتاٌب يف اللحن بَشْطَرْيِه بعنوان )امليزان الَويف يف اللحن اجللّي واخلَِفي(
؛ فعلى ه(728-661يها فتاوى ٱبن تيمّية )، فمن أشهر مراجعهم املعوَّل علأّما احلنابلة

 َعمَّْن ُسِئلَ »، هي فيها عن زّلة القارئ إاّل واحدة موضوعاهتا ال مسائل ضخامتها وتعّدد
هود املتمّيزة عند بعض . مع ذلك مثّة بعض اجل(6)«؟ِصحُّ َصاَلتُهُ : هل تَ يـَْلَحُن يف الفاحتة

ه( الذي صّنف كتااًب فريًدا يف عيوب النطق بعنوان 471-376، كٱبن البّناء )أصحاهبم
 .(7)ُيب أن ُيتنبها القرّاء()بيان العيوب اليت 

ة، لكن دون األحناف؛ فقد ٱشتغل ، فحّظهم يف ذلك أفضل من الشافعّية واحلنابلأّما املالكّية
مبسائل ذوات عالقة  احلاجِب،، أمثال اللخمّي وٱبن رشد واملازرّي وٱبن عدد من فقهائهم

                                                           
 98(، 92-91) 90(، 90) 89(، 66) 76(، 60) 73(، 52) 67-66يُراَجع فتاوى القّفال، ص:  (1)

، 1( ]حتقيق: مصطفى حممود األزهرّي. الرايض/القاهرة: دار ابن القّيم/دار ابن عّفان، ط116) 106(، 101)
 ص[.283، 1432/2011

 .مج2بريوت: دار املعرفة: ]د.س.[،  (2)
 .315-313، ص: 3النووّي، كتاب اجملموع، ج:  (3)
 .361-358، ص: 3النووّي، كتاب اجملموع، ج:  (4)
 .160-129طه حمّمد فارس. آفاق الثقافة والرتاث، ص:  حتقيق وتعليق: (5)
]املدينة املنّورة: جمّمع امللك فهد لطباعة املصحف  443، ص: 22جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمّية، ج:  (6)

 .مج[28ج/28، 1425/2004الشريف، 
 .ص68، 1421/2001، 1حتقيق: غامن قدوري احلمد. عّمان: دار عّمار، ط (7)
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-902أبرزهم الفقيه املالكّي الشهري ابحَلطَّاِب ) اللَّحَّان.َنو إمامة  القارئ،مبوضوع زلّة 
إذ حتّدث عن هذه املسألة مبزيد من البيان والتفصيل يف كتابه )مواهب اجلليل يف  (،ه954

 ،فأفرد فيه بعض الكتب والرسائل ،. أّما بعضهم اآلخر(1)شرح خمتصر الشيخ خليل( )ط(
ئّمة فيما يقع يف الصالة من اخلطأ ، فله )الرّد على األ(2)ه(437مثل مّكّي القيسّي )ت

، صاحب (4)ه(1118، ومن املتأّخرين الصََّفاُقِسّي )ت(3)واللحن يف شهر رمضان وغريه(
)تنبيه الغافلّي وإرشاد اجلاهلّي عّما يقع هلم من اخلطأ َحاَل تالوهتم لكتاب هللا 

ن يف الكالم على صالة ، مؤلِّف )التحرير واإلتقا(6)ه(1209والتَّاُوِدّي )ت ،)ط((5)املبّي(
، مصنِّف )رسالة يف حلَِْن الُقرَّاِء واإلنكار على َمْن يـَُقوُل (7)ه(1232واألمري )ت ،اللَّحَّان(

ِحن(  .)ط((8)ِبُكْفِر الالَّ

فأّلف فيه  ،فظهر االهتمام هبذا املوضوع بكثافٍة ملموسٍة ألمهّّيِتِه وخطورته ،أّما يف عصرن
له )البيان حلكم قراءة  ،ه(1374أمثال الشيخ أمين ُسويد )مواليد  ،العديُد من األقران

                                                           
 .372-367، ص: 2يُنَظر احلطّاب، مواهب اجلليل، ج:  (1)
األندلسّي. عامل ابلتفسري وعلون القرآن وعلوم اللغة القيسّي بن حمّمد بن خمتار أيب طالب هو أبو حمّمد مّكّي بن مَحُّوش  (2)

املتصدرة لتفسريه جاء يف الدراسة  .286، ص: 7، مج: األعالمالزركلّي، واألدب مع ٱهتمام ابلفقه املالكّي. عنه 
أّما مذهبه الفقهّي، فقد كان مالكياا آِخًذا عن شيخه أيب احلسن القابسّي »: 16، ص: 1اهلداية إىل بلوغ النهاية، ج: 

عتباره من أعالم ٱبُن فرحون من أعيان املذهب املالكّي من الطبقة الثامنة. وترجم له القاضي عياض بٱيف القريوان. وعّده 
 .«. ويف مؤلَّفاتِِه كتٌب ورسائل يف الفقه املالكّي، لكّنه مل َيُكْن فيها وال يف تفسريه اهلداية متعّصًبا ملذهبهاملذهب املالكيّ 

 .( ]الدراسة[89) 26، ص: 1مّكّي القيسّي، اهلداية، ج: ( 3)
 .14، ص: 5، مج: األعالمالزركلّي، ( هو أبو احلسن علّي بن حمّمد بن سامل النورّي. عنه 4)
 ص.154 ،1986/[ 1406]قدمي وتصحيح: خنبة من العلماء. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينّية، ( ت5)
، 6، مج: األعالمالزركلّي، عنه  عصره.( هو حمّمد التاودي بن حمّمد الطالب بن حمّمد بن علّي الفاسّي، فقيه املالكّية يف 6)

 .62ص: 
 .71، ص: 7، مج: األعالمالزركلّي، عنه  املالكّي.( هو حمّمد بن حمّمد بن أمحد السنباوّي 7)
 ص.34 ،2007عمر مامل أبه حسن املراطي. قّدم له: كمال حمّمد املهدي. مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،  ( حتقيق:8)
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له )تذكري أويل األلباب  ،ه(1383، الشيخ محد السّيد )مواليد (1)القرآن الكرمي ابألحلان(
 ،ابألخطاِء الشائعة يف تالوة أّم الكتاب( و )تذكري األّمة أبخطاء التالوة الشائعة يف جزء َعمَّ(

، (2)له )تنبيه القرّاء إىل ما َخِفَي وشاع من األخطاء( ،ه(1390)مواليد الشيخ حمّمد حّوا 
الشيخ حمّمد  ،(3)له )حلن القرّاء يف الثاء والذال والظاء( ،الشيخ حممود بن عبد اجلليل روزن

له )األخطاء الواقعة يف قراءة سورة الفاحتة من املصّلّي وأئّمة املساجد  ،بن موسى آل َنْصر
له )حلن اللسان  ،، الشيخ حمّمد إبراهيم سرحان(4)ًوا من مائيت خطأ يقع هلم فيها(والقارئّي َن

له )من األخطاء الشائعة يف قراءة القرآن  ،، الشيخ حسام يوسف الرزّاز(5)يف كلم القرآن(
 .(7)له )اللحن يف قراءة القرآن الكرمي( ،، الشيخ علّي بن سعد الغامدّي املّكيّ (6)الكرمي(

  

                                                           
ليس موضوُعُه اللحَن مبفهوم اخلطأ، بل مبعىن النغم الصويّت واملقام املوسيقّي؛ وهذا من مجلة املباحث املطروحة يف  (1)

 موضوع زّلة القارئ.
 ، الفتاوىلتغيّن واألحلان[، األندرپيتّ ]الفصل السادس عشر يف ا 336-335، ص: 1يُقاَبل املرغينايّن، احمليط الربهايّن، ج: 

: ص، 1، ج: لفتاوى اهلنديّةا]الفصل السادس عشر يف التغيّن ابلقرآن واألحلان[،  500، ص: 1ة، ج: التااترخانيّ 
 ]لو قرأ القرآن يف الصالة ابألحلان[. 82

برتاجم القرّاء يف ما بعد القرن الثامن اهلجرّي، )املدينة املنّورة، مكتبة دار الزمان،  إمتاع الفضالءالربماوّي، ( 2)
 (.2) 696(، 1) 521(، 2-1) 134، ص: 1، ج: 2ط(، 1428/2007

 .ص275، 1439/2018، 1عّمان: دار عّمار، ط( 3)
 .ص123، 1426/2005، 1عّمان: دار األثريّة، ط( 4)
 .ص95، 1987/[ 1407القدس: ]د. ن.[، ]( 5)
 .ص118، 1425/2004، 1الرايض: دار طيبة، ط( 6)
 .ص136، 1434/2014، 1بريوت: دار البشائر اإلسالمّية، ط( 7)
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 :اخلامتة
، مييل كّل امليل إىل تفّهم ما يقع فيه أهل فقهاء األحناف، خاّصة املتأّخرون منهمإّن موقف 

ِه وتنوُّع مظاهرِه الصالة من العاّمة من زلٍل يف قراءة القرآن واألذكار على ٱختالِف أَّناطِ 
. يندرج ضمن منظومة التيسري ن ابب التيسري دون التعسري عليهم، وذلك ملعموم البلوى

( كّل ما صّح وجهه 2( كّل ما قد قرئ به وإن كان شاًذا يف القراءة، 1، أبرزها ور عديدةأم
د قرئ به وهو لغة بعض ( كّل ما ق3، ا أو غلطًا وإن مل يـُْقَرْأ به، قرئ به سهوً يف العربّية

؛ فحظيت على مدار أعصار متوالية وأزمان متعاقبة إبنعاٍش كبرٍي وٱستعماٍل صحيح العرب
توجيهات داللّية راءات شواّذ وهلجات عربّية قدمية وألفاظ عربّية غريبة وموّلدة مع واسٍع ق

. كان لذلك ابلغ األثر يف إثراء اللغة العربّية وإغناء معجمها التارَيّي أبلفاظ وتعليالت لغويّة
، لكن ابملقابل جاء ذلك كّله على خرجت من دائرة االستعمال اللغويّ ومفردات وتعابري قد 

، ألّن هؤالء الفقهاء يرون القرآن زلذي هو وجه من وجوه إعجاب مبدأ النظم القرآيّن احسا
 .َأْوىَل لعموم البلوى بينهمأّن تقدمي املصلحة الشرعّية الفقهّية حبّق صالة العاّمة من ابب 

 :التوصيات

 :ّي بثالثة أمور أساسّيةأوصي مجهور املشتغلّي ابلعلوم القرآنّية والفقه اإلسالم

والتعّرف على موضوعاته ومباحثه من قريب  ،االهتمام والعناية هبذا العلم احلقيق اجلدير -
الكثري منها غري مكشوف وال ؛ فال يزال زيد عن مظانّه وموارده ومصادرهمع كشف امل

 .معروف

د ، وذلك إبخراج تراثه املخطوط إىل عامل النور وفق قواعحترير متونه ونشر نصوصه -
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 .النشر املعاصرةالتحقيق وأصول 

ٱعتماده وإقراره يف املناهج املقرَّرة للعلوم الشرعّية وتدريس مواّده وتعليمها للطلبة مع حّثهم  -
 .على االشتغال به دراسًة وحبثًا وتشجيعهم
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 املصادر واملراجع

 العربّية: املصادر واملراجع-أوال

 مصحف املدينة النبويّة ]املضبوط على قراءة أيب بكر عاصم بن أيب  الكرمي: القرآن
أيب عمر حفص بن سليمان بن املغرية  برواية( ١٢٧/٧٤٥النَُّجود الكويّف األسدّي )

جُمَمَّع امللك فهد لطباعة  املنّورة:املدينة  [.(٧٩٦-١٨٠/٧٠٩-٩٠األسدّي )
 ص.«ل»ص/٦٠٤[، ١٩٩٠]/١٤١١املصحف الشريف، 

 825أبو عبد هللا ُشس الدين حمّمد بن حمّمد بن حمّمد ) حاج، ابن أمري-
َية 879/1422-1474 َصّلي وُغنـْ

ُ
َية امل ْهَتِدي يف شرح ُمنـْ

ُ
َجّلي وبـُْغَية امل

ُ
(: َحْلَبة امل

َتِدي يف الفقه احلنفّي للعاّلمة حمّمد بن حمّمد بن علّي الكاشغرّي املتوِفَّ  ُبـْ
ه. 705امل

ن حمّمد الغالييين احلنفي. بريوت: دار الكتب العلمّية، ٱعتىن به وضبطه: أمحد ب
 مج.2ج/2، 1436/2015، 1ط

  ابن بلبان، األمري أبو احلسن عالء الدين علّي بن بلبان بن عبد هللا الفقيه احلنفّي
(: اإلحسان برتتيب صحيح ٱبن حّبان. قّدم له 675-739/1276-1339)

 ،1ط العلمّية،لكتب دار ا بريوت: احلوت.كمال يوسف   نّصه:وضبط 
 مج وجمّلد الفهارس.6ج/9، 1407/1987

  أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علّي بن حمّمد الكنايّن  العسقاليّن،ابن حجر
 حيدر الثامنة.(: الدرر الكامنة يف أعيان املائة 773-852/1372-1449)

-1929]/1350-1348 العثمانّية،آابد الدكن: مطبعة جملس دائرة املعارف 
 مج.4ج/3[، 1931
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 ( كتاب 933-321/838-223ابن ُدَرْيد، أبو بكر حمّمد بن احلسن بن دريد :)
، 1مجهرة اللغة. حّققه وقّدم له: رمزي منري بعلبكي. بريوت: دار العلم للماليّي، ط

 .مج3ج/3 ،1987/[ 1407]
 880طولون، أبو عبد هللا حمّمد بن علّي بن أمحد الصاحلّي الدمشقّي ) ابن-

الطارئ على زّلة القارئ ]يليه )زّلة القارئ(  (:953/1475-1546
 حزم،دار ابن  بريوت: محدان.عمر يوسف عبد الغيّن  وحتقيق:تقدمي  [.للطهطاويّ 

 .74-5ص ،1439/2018 ،1ط
  الدين حمّمد بن أمحد بن سعيد احلنفّي  أبو عبد هللا مجال املّكّي،عقيلة ابن

حمّمد  عليه:حّققه وعّلق  القرآن.الزايدة واإلحسان يف علوم  (:1737 /1150)
 مج.3ج/3، 2009/[ 1430] ،1ط العربّية،دار الكتب  بريوت: عثمان.

  395-329أبو احلسّي أمحد بن فارس بن زكراّي القزوييّن الرازّي ) فارس،ابن/ 
 هارون.عبد السالم حمّمد  وضبط:بتحقيق  اللغة.معجم مقاييس  (:941-1004

 مج.6ج/6 ،1399/1979 الفكر،دار  [:]بريوت
  879-802أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السُّوُدويّن ) ُقْطُلوبـَُغا،ابن/ 

 يوسف.حمّمد خري رمضان  له:حّققه وقّدم  الرتاجم.اتج  (:1399-1474
 ص.568 ،1413/1992 ،1ط لم،القدار  بريوت:دمشق/

  النهر  (:1005/1596سراج الدين عمر بن إبراهيم بن حمّمد احلنفّي ) جُنيم،ابن
دار الكتب  بريوت: عناية.أمحد ِعّزو  عليه:حّققه وعّلق  الدقائق.الفائق شرح كنز 

 مج.3ج/3 ،1422/2002 ،1ط العلمّية،
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 كمال الدين حمّمد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السيواسّي مثّ   اهلَُمام، ابن
شرح اهلداية فتح القدير  (:1457-861/1388-790اإلسكندرّي احلنفّي )

عّلق عليه وخرّج آايته وآحاديثه: عبد الرزّاق غالب  (.ه593للمرغينايّن )ت
 . ]معه منتج11، 1424/2003، 1املهدي. بريوت: دار الكتب العلمّية، ط

 اهلداية، والعناية يف شرح اهلداية، وحاشية سعدي جليب على العناية[.
 370/895-282روّي )منصور األزهرّي، حمّمد بن أمحد بن األزهر اهل أبو-

، 2001 /1421، 1(: هتذيب اللغة. بريوت: دار إحياء الرتاث العريّب، ط981
 مج.15

 1255 سليم الباابيّن )ابشا البغدادّي، إمساعيل بن حمّمد أمّي بن مري إمساعيل-
( إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن 1(: )1339/1839-1920

مج؛ 2ج/2أسامي الكتب والفنون. بريوت: دار إحياء الرتاث العريّب، ]د. س.[، 
 Kilisli Rifat ( هديّة العارفّي أمساء املؤلِّفّي وآاثر املصنِّفّي. ُعين بصتحيحه:2)

Bilge [، 1]مجAvni Aktuç [، 2]مجİbnülemin Mahmud Kemal 

İnal 1951 /[ 1371: ]1. إستانبول: مطبعة وكالة املعارف، مج[2-1]مج، 
 مج.2 ،1955/[ 1375: ]2مج

  ّ(:786/1384فريد الدين عامل بن العالء األنصارّي الدهلوّي اهلندّي ) ،األَنَدرِپيت 
إدارة القرآن  (:كراتشي )ابكستان  حسّي.سّجاد  بتحقيقه:قام  التااترخانّية.الفتاوى 
 مج.5ج/5 ،1411/1990 اإلسالمّية،والعلوم 

  ّإلياس بن أمحد حسّي بن سليمان: إمتاع الفضالء برتاجم القرّاء يف ما البَـْرَماوي ،
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 /1428، 2بعد القرن الثامن اهلجرّي. املدينة املنّورة: مكتبة دار الزمان، ط
 مج.5ج/5، 2007

  ّن حمّمد بن حمّمد بن شهاب الَكْرَدرّي الربيقييّن اخلوارزمّي احلنفّي ، حافظ الديالبزّازي
بوالق: املطبعة الكربى (: الفتاوى البزّازيّة ]هبامش الفتاوى اهلنديّة[. 827/1424)

 .6-4مج/6-4[، ج1890]/1310، 2األمرييّة، ط
  ّالغّزّي، تقّي الدين بن عبد القادر التميمّي الدارّي احلنفّي  التقي

عبد الفّتاح حمّمد  حتقيق: احلنفّية.الطبقات السنّية يف تراجم  (:1005/1010)
 مج.5، 1410/1989، 1هجر/دار الرفاعي، ط الرايض:احللو. القاهرة/ 

  ّ(: عجائب 1822-1237/1754-1167عبد الرمحن بن حسن ) ،اجلربيت
 ،1322/1904املطبعة العامرة الشرفّية،  القاهرة:اآلاثر يف الرتاجم واألخبار. 

 مج.2ج/4
 1067/1609-1017خليفة، مصطفى بن عبد هللا كاتب چليب ) حاجي-

(: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بريوت: دار إحياء الرتاث 1657
-1360مج. ]تصوير طبعة إستانبول: مطبعة وكالة املعارف، 2العريّب، 
 مج[2، 1362/1941-1943

 دمشق: اجملمع  (.اهريّة )علوم القرآنفهرس خمطوطات دار الكتب الظ عزّة:، حسن
 ص.462، 1381/1962العلمّي العريّب، 

 902أبو عبد هللا حمّمد بن حمّمد بن عبد الرمحن املالكّي املغريّب ) ،احلطّاب-
 خليل.مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ  (:954/1497-1547
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 مج.7 ،1431/2010 ،1ط الرضوان،دار  نواكشوط:
 رسائل يف الوقوف املفروضة وبيان ألفاظ الكفر يف  الغيّن:عمر يوسف عبد  ،محدان

( 2010 /1431) 9جمّلة معهد اإلمام الشاطيّب للدراسات القرآنّية  الكرمي.القرآن 
( مشروع املصاحف الثاين يف العصر األمرّي، جمّلة البحوث 2؛ )291-368

 .116-63(، 1428/2007) 2/4والدراسات القرآنّية 
 املدينة  مقارنة. دراسة-در، حازم سعيد: علوم القرآن بّي الربهان واإلتقان حي

 ص.748[، 1999]/1420: مكتبة دار الزمان، املنّورة
  ّحمّمد بن يوسف بن حمّمد بن إسحاق بن إبراهيم املقرئ  هللا، أبو عبد اخلراساين

اجملهور  القصيدة اخلراسانّية يف ذكر خمارج احلروف وصفاهتا ومعرفة (:4/10)ق
 األهوازّي.واملهموس وغري ذلك على وزن قصيدة أيب مزاحم اخلاقايّن برواية أيب علّي 

 ،1ط اإلسالمّي،املكتب  عّمان: محدان.عمر يوسف عبد الغيّن  وحتقيق:دراسة 
 ص.58 ،1438/2017

  (:  ٧٨٦-١٧٠/٧١٨-١٠٠الفراهيدّي األزدّي ) الرمحناخلليل بن أمحد، أبو عبد
 ،١٤٢١/٢٠٠١ ،١ط العريّب،دار إحياء الرتاث  بريوت: العّي.كتاب 
 ص.١١١٩

 فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهريّة )علوم القرآن  حمّمد:صالح  ،اخليمي
 /1408: 3-2ج ،1403/1983: 1ج العربّية،جممع اللغة  دمشق:الكرمي(. 
 ج.3 ،1984

 1املطبعة األمرييّة، ط بوالق:الفتاوى الغياثّية.  احلنفّي:بن يوسف اخلطيب  داود، 
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 ص.192 [،1903]/1321
  ّ٧٤٨-٦٧٣الدين حمّمد بن أمحد بن عثمان ) ُشس، أبو عبد هللا الذهيب/ 

(: ِسرَي أعالم النبالء. حّققه وخرّج أحاديثه وعّلق عليه: شعيب ١٣٤٨-١٢٧٤
-١٤٠٩/١٩٨١-١٤٠١، ١األرنؤوط ]وآخرون[. بريوت: مؤّسسة الرسالة، ط

 مج.٢٥ج/25، ١٩٨٨
 (: 1976-1396/1893-1310، خري الدين بن حممود بن علّي )لّزِرِْكليّ ا

األعالم قاموس تراِجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربّي واملستشرقّي. 
 مج.8، 1990/[ 1410، ]9بريوت: دار العلم للماليّي، ط

  ّ(: زّلة القارئ: دراسة 1010/1601أبو الليث حمّرم بن حمّمد بن العارف ) ،الزيلي
 الكرمي،وحتقيق: عمر يوسف عبد الغيّن محدان. عّمان: مجعّية احملافظة على القرآن 

 ص.221، 1439/2018
 مكتبة الثقافة  القاهرة:يوسف إليان: معجم املطبوعات العربّية واملعرّبة.  ،سركيس

 مج.2ج/2الدينّية، 
 ( ٥٠٦السمعايّن، أبو سعيد عبد الكرمي بن حمّمد بن منصور التميمّي-

(: األنساب. حّقق نصوصه وعّلق عليه: عبد الرمحن بن ١١٦٧-٥٦٢/١١١٣
[، عبد الفّتاح حمّمد 8-7[، حمّمد عوامة ]ج9، 6-1ُيىي املعّلمي اليمايّن ]ج

[. 12[، أكرم الُبوشي ]ج11[، رايض مراد ومطيع احلافظ ]ج10احللو ]ج
 مج.12ج/12، ١٤٣٠/٢٠٠٩القاهرة: مكتبة ٱبن تيمّية، 

  السيوطّي، أبو بكر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حمّمد اخلضريّي
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( اإلتقان يف علوم القرآن. مراجعة وتدقيق: 1(: )١٥٠٥-٩١١/١٤٤٥-٨٤٩)
( بغية الوعاة 2مج. )٢، ١٤١٦/١٩٩٦، ١سعيد املندوه. بريوت: دار الفكر، ط

مطبعة  القاهرة:طبقات اللغوّيّي والنحاة. عين بتصحيحه: حمّمد أمّي اخلاجني.  يف
 ص.461، 1326/1908 السعادة،

  ّحسّي حمّمد فهمي: الدليل املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي. القاهرة: دار الشافعي ،
 ص.1000، 1422/2002، 2السالم، ط

  ّ(: 1231/1816الطهطاوّي، أمحد بن حمّمد بن إمساعيل احلنفّي )/الطحطاوي
( حاشية الطحطاوّي العامل العاّلمة أمحد بن حمّمد بن إمساعيل الطحطاوّي 1)

ه على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح للشيخ حسن 1231احلنفّي املتوِّف سنة 
إلمام األعظم أيب ه يف مذهب ا1069بن عّمار بن علّي الشرنباليّل املتوِّف سنة 

دار الكتب  بريوت: اخلالدي.حمّمد عبد العزيز  وصّححه:. ضبطه حنيفة، 
( زّلة القارئ ]مع )الطارئ على زّلة 2ص. )758، 1418/1997 ،1ط العلمّية،

تقدمي وحتقيق: عمر يوسف عبد الغيّن محدان. بريوت: دار  [.القارئ( البن طولون
 .116-75، ص1439/2018، 1ابن حزم، ط

 القادر القرشّي، أبو حمّمد حميي الدين عبد القادر بن حمّمد بن حمّمد احلنفّي  عبد
(: اجلواهر املضّية يف طبقات احلنفّية. حتقيق: عبد 696-775/1297-1373)

 مج.5ج/5، 2، ط1413/1993الفّتاح حمّمد احللو. ]القاهرة[: هجر، 
  ّ1311/1824-1239ابشا مبارك، علّي بن مبارك بن سليمان الروجّي ) علي-

(: اخلطط التوفيقّية اجلديدة ملصر القاهرة ومدهنا وبالدها القدمية والشهرية. 1893
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، 1888-1306/1886-1304بوالق مصر: املطبعة الكربى األمرييّة، 
 مج.4ج/20

 2اهلنديّة ]= الفتاوى العاملكرييّة[. بوالق: املطبعة الكربى األمرييّة، ط الفتاوى ،
 مج.6ج/6[، 1890]/1310

  :فهارس خمطوطات الفقه احلنفّي املوجودة ضمن برنمج خزانة املاجد للرتاث. ديب
 ص.955، 1431/2010مركز مجعة املاجد، 

 خمطوطات  –الشامل للرتاث العريّب اإلسالمّي املخطوط )علوم القرآن  الفهرس
، 1406/1986التجويد(. عّمان: اجملمع امللكّي لبحوث احلضارة اإلسالمّية، 

 ج.3
 اجملمع  عّمان:الشامل للرتاث العريّب اإلسالمّي املخطوط )الفقه وأصوله(.  الفهرس

-1420 اإلسالمّي،امللكّي لبحوث احلضارة اإلسالمّية/مؤّسسة آل البيت للفكر 
 ج.12 ،25/1999-2004

 مكتبة األسد  دمشق:خطوطات العربّية احملفوظة يف مكتبة األسد الوطنّية. امل فهرس
 /[ 1415: ]3ج ،1994/[ 1414: ]2ج ،1993/[ 1413: ]1ج

 ج.3 ،1995
 مصنَّفات تفسري القرآن الكرمي. إعداد: مركز الدراسات القرآنّية. املدينة  فهرست

 مج.3[، 2004]/1424املنّورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
 فخر الدين حسن بن منصور بن حممود بن عبد العزيز األوزجندّي قاضيخان ،

(: فتاوى قاضيخان. بوالق: املطبعة الكربى األمرييّة، 592/1196فرغايّن )ال
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 مج. ]هبامش الفتاوى اهلنديّة[6ج/6[، 1890]/1310، 2ط
 عمر رضا: معجم املؤلِّفّي تراجم مصنِّفي الكتب العربّية. دمشق: املكتبة َكّحالة ،

 مج.15، 1961-1381/1957-1376العربّية، 
  ّ(: كتائب أعالم األخيار 990/1582مان احلنفّي )َنو، حممود بن سليالَكَفوي

، 1041من فقهاء مذهب النعمان املختار. خمطوطة مكتبة راغب ابشا، رقمها 
 ورقة. 414

  ّ1264، أبو احلسنات حمّمد عبد احلّي بن حمّمد عبد احلليم األنصارّي )اللكنوي-
تصحيحه وتعليق (: الفوائد البهّية يف تراجم احلنفّية. ُعين ب1304/1848-1887

بعض الزوائد عليه: حمّمد بدر الدين أبو فراس النعساين. القاهرة: مطبعة السعادة، 
 ص.249/13[، 1909]/1324

  ّأبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز البخارّي احلنفّي املرغيناين ،
يق: عبد (: احمليط الربهايّن يف الفقه النعمايّن. حتق551-616/1156-1219)

 مج.9ج/9، 2004 /1424الكرمي سامي اجلندي. بريوت: دار الكتب العلمّية، 
  ،القيسّي األندلسّي أبو حمّمد مّكّي بن مَحُّوش أيب طالب بن حمّمد مّكّي القيسّي

(: اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن 355-437/966-1045)
قيق: صاحل زارَة ]وغريه[. فاس/القاهرة: وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومه. حت

، 1435/2014، 1ط السالم،مؤّسسة البحوث والدراسات العلمّية )مبدع(/دار 
 مج.9

 صالح الدين: املخطوطات العربّية يف فلسطّي. بريوت: دار الكتاب املنّجد ،
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 ص.106 ،1982/[ 1402، ]1اجلديد، ط
  461أمحد بن إمساعيل )النسفّي، أبو حفص جنم الدين عمر بن حمّمد بن-

 أمحد(: زّلة القارئ. دراسة وحتقيق: عمر محدان. تصدير: 537/1068-1142
 ص.113، 1438/2017، 1شكري. عّمان: دار عّمار/املكتب اإلسالمّي، ط
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 واملراجع األجنبية:املصادر -اثنيا
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