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 امللخص
تناولت هذه الرسالة موضوع الوجوب العيني يف استامع القرآن العظيم يف 

داخل الصالة وخارجها، وقد ذكر مصنفها الشيخ حييى بن عمر الشهري بمنقاري 

ۆ  ۆ ﴿أقوال احلنفية يف هذه املسألة منطلقا من قوله تعاىل:  هـ(1088)تزادة 

هم ، وعرض مذهب[٢0٤]األعراف: ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۈ  

فأحسن العرض ملتزما يف كل ذلك بموضوعية، متوخيا التوسط بني التطويل 

  واالجياز، ابتغاء حترير مسألة كثر اجلدل فيها. 

ثم جاء عملنا لنفض غبار الزمن عن هذه الرسالة، وتقديمها للدارسني 

 واملهتمني حمققة ومصححة وفق قواعد حتقيق النصوص املعروفة اليوم.

قيمة كل عمل علمي ترتبط بام يقدمه من جديد، فإن أمهية  وعىل الرغم من أن

الرسالة تتمثل يف قلة التأليف املستقل يف هذا املوضوع وأعني به مسألة استامع 

القرآن الكريم خارج الصالة، باإلضافة إىل احتوائها عىل مصادر خمطوطة، مما 

 جيعلها جديرة بالنرش.
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 املقدمة
ل الُفرقان عىل عبده لِيكون للَعاملني نذيرًا، وبعث حممدًا باحلّق  احلمُد هلل الذي نزَّ

هاديًا وبشريًا، وداعيا إىل اهلل بإذنه ورساجا منريا، وصىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل 

الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبِه وسلَّم تسلياًم 

 : ريًا. وبعدُ كث

فإنَّ اهلل تعاىل أنزل القرآن هداية للبرشية ففتح به آذانا صاّم وقلوبا غلفا، ولقد 

وهو الذي تلقى القرآن من ربه سبحانه وتعاىل بواسطة جربيل  × كان رسول اهلل

يسمع للقرآن وينصت إليه فيخشع قلبه وتذرف عينه لسامع آياته  -عليه السالم-

، قال:   ي يف احلديث الصحيح عن عبد اهلل بن مسعودوعظيم مقاصده، فقد رو

: إقرأ علي، قلت: يا رسول اهلل، أقرأ عليك، وعليك أنزل؟ ×قال لي النبي »
ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ قال: نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه اآلية:

قال: حسبك ، [٤1]النساء:  ﴾ژ  ژ   ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ
«إذا عيناه تذرفاناآلن، فالتفت إليه، ف

 (1)
   . 

ۆ  ۆ  ﴿ واملسلمون مأمورون باستامع القرآن واإلنصات إليه لقوله تعاىل:

وقد اختلف الفقهاء  ،[٢0٤]األعراف:  ﴾ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

يف مسألة الوجوب العيني لالستامع وهل اآلية تدل عىل الوجوب داخل الصالة أو 

 خارجها؟

العاّلمة حييى بن عمر الشهري بمنقاري زاده  لذا جاء اجلواب مفصال من الشيخ 

برسالة لطيفة ظريفة يف وجوب استامع القرآن العظيم، فسامها:  هـ(1088)ت

 . (االتِّباع يف مسألة االستامع)

                                       
 (.800رقم ) 1/551(، وصحيح مسلم بألفاظ متقاربة: 5050رقم ) 6/196صحيح البخاري:  ((1
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ر  وقد حوت الرسالة بني طياهتا أقوال فقهاء احلنفية يف مسألة االستامع، وحرَّ

ها، وجاء باألدلة النقلية والعقلية عىل املصنف هذه األقوال حتريرا دقيقا، وتعقب بعض

الوجوب العيني لسامع القرآن الكريم سواء كان ذلك داخل الصالة أو خارجها، 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴿ من قوله تعاىل: منطلقا بذلك

العربة لعموم اللفظ ال »القاعدة األصولية التي تقول: و  ،[٢0٤األعراف: ] ﴾  ۅ

 . «خلصوص السبب وتقييده
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 وآثاره املبحث األول: حياته
 :اسمه ولقبه ونسبه ووالدته ونشأته وحياته العلمية ووفاته المطلب األول:

جاء احلديث عن حياة الشيخ حييى بن عمر منقاري زاده  يف كتب الرتاجم 

مقتضبًا، بعضها أخذ من بعض، ولكن بجمع هذه النصوص املتفرقة يف بطون 

نا أن نعده ترمجة الكتب وضم بعضها إىل بعض جيعل من جمموعها ما يمكن ل

 موجزة حلياة هذا املفرس الفقيه.

 أوال: اسمه: 
حييى بن عمر بن عيل العالئي الرومي احلنفي الشهري بمنقاري زاده 

(1)
. 

 ثانيا: لقبه ونسبته: 
وقيل: أّن سبب  (املنقاري)أو  ()منقاري زادهاشتهر الشيخ حييى بن عمر بلقب 

ذلك نسبة ألحد أجداده
(2)

يخ اإلسالم، وكان يلقب بش
(3)

، ونعته البغدادي يف 

ترمجته بـ )العالئي، الرومي(
(4)

 . 

ا لقب   (القسطنطينية)فهو نسبة إىل بالد الروم حيث ولد يف  (الرومي)وأمَّ

يف تركيا. ويلقب أيضا باحلنفي تبعا ملذهبه الفقهي فقد  (اسطنبول)وتعرف حاليا بـ

 .-تعاىل اهلل رمحه –فة النعامن كان غالب الرتك أحنافا عىل مذهب اإلمام أيب حني

 ثالثا: والدته ونشأته: 
يف مدينة القسطنطينية وهبا نشأ  هـ(1018)ولد الشيخ حييى بن عمر املنقاري سنة 

وترعرع بدء حياته
(5)

، ودرس بمدارس القسطنطينية وتعلم من علامئها، حيث 

                                       
 . ٢/533عيل البغدادي: ينظر: هدية العارفني، إلسام ((1

 .٢/533 :املصدر نفسه ((٢

 .8/161، واألعالم: ٤/٤77خالصة األثر:  ((3

 . ٢/533:  هدية العارفني ((٤

 .13/٢16: لكحالة، ، ومعجم املؤلفني8/161: ، للزركيل( ينظر: األعالم(5
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 كانت يف وقته مركز إشعاع حضاري وعلمي. 

 ناء العلماء عليه: رابعا: حياته العلمية وث
متيزت املسرية العلمية للشيخ حييى املنقاري بدراسته بمدراس القسطنطينية، 

وحاز هبا عىل خمتلف العلوم والفنون حيث التفسري والفقه واألدب واملنطق 

حيث دولة والبحث واملناظرة وغريها من العلوم التي تلقاها عىل أبرز علامء بلده 

 اخلالفة. 

بي يف وصف درس الشيخ املنقاري يف حاشيته عىل تفسري قال الشيخ املح

وأتى بالعجب العجاب مما يدل عىل أنه أخذ من الفنون بلب اللباب »البيضاوي: 

 «مع حسن التأدية والتعبري وسعة امللكة ولطف التقرير
(1)

. 

وقد سار أحسن سري مع التعفف وحسن السرية وسالمة الناحية والرسيرة، »

اعة األفاضل، ورغب الناس يف حتصيل املعارف والفضائل، وراجت يف زمنه بض

«وكان دأبه املطالعة واملذاكرة، فال يوجد اال مستعمال هلام
 (2)

 . 

وملا تقدم الشيخ املنقاري يف العلوم الرشعية والفتيا وِّلِّ مناصب عليا كثرية، فقد 

رضه أكابر ، وعقد هبا درسا يف تفسري البيضاوي، وحهـ(106٤)سنة تقّلد قضاء مرص

علامئها، وأذعنوا له، ومدحه شعراؤها كالشيخ حممد بن زين العابدين الشمس 

هـ(1087)تالبكري 
(3)

 ، فقال: 

 وُمْعتِقــــِل لِْلِعــــــزِّ َصْعـــــَدة َعْزِمـــة  

 

افـــــــِة بِـــَدِم األُْســـــدِ   ــــا َرعَّ  أَنابِيُبهــ

 وُمْرِســــُل أْرســــاِل الَعطاَيــــا ُمباِريــــاً  

 

ْفـــدِ َرها وُ ـبأْيَســـ   ْطـــَف الغامِئـــم يف الرِّ

                                        
 .٤/٤77خالصة األثر:  ((1

 .٤/٤77املصدر نفسه:  ((٢

 .15٢(: ص1111نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة، للمحبي )ت، و3/٤68: املصدر نفسه ((3
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 : حيث قال فيه: هـ(1098)تومدحه السيد أمحد بن حممد احلموي 

ـــ ـــت مص ـــد  ف ـــاـق ـــرب احلج  ر ب

 

 العــــــــــار النحريـــــــر منقــــــــــاري 

ــــــاس يف متداحـــــه أصبحــــــوا   والنـ

 

ي ومـــن قـــاريـمـــن كاتـــب ينشـــ 
(1)

 

س يف املدرسة السليامنية   تفسري البيضاوي ثم توىل قضاء مكة املكرمة، ودرَّ

أن حيرض درسه  هـ(1077)تأيضا، وحرضه أكثر العلامء، وطلب من الشمس البابيل 

هو وطلبته، فحرضوا وأذعنوا لسعة ملكته وحسن تقريره
(2)

 . 

، (1073)ومن بعد توىل قضاء القسطنطينية، وقضاء العسكر، ثم الفتوى سنة 

فنون شتى، وانتهت إليه  ، وألف تآليف عديدة يف(شيخ اإلسالم)وأطلق عليه لفظ 

رياسة العلم يف وقته
(3)

 . 

وكان املفتي شيخ االسالم حييى املنقاري حصل له علة يف يده »قال املحبي: 

يف الكتابة عىل  هـ(1098)تمنعته من الكتابة فاستناب الشيخ حممد األنكوري 

«الفتاوى فاستمر مدة يكتب عنه الفتاوى
 (4)

    . 

اده  ذاع صيته يف اآلفاق، جاءه العلامء من كل مكان وملا كان الشيخ منقاري ز

وكان بعضهم يطلب تقريظه عىل كتاب ألفه كام حصل مع الشيخ إبراهيم بن حسني 

أحد كبار احلنفية يف عرصه ومفتى مكة املكرمة حيث صنف  هـ(1099)تبن بريي 

شيخ  ظ له عليها مجاعة من العلامء منهمرسالة جليلة يف عدم جواز التلفيق، فقرّ 

هـ(1066)ت اإلسالم حييى بن عمر املنقاري والشهاب أمحد الشوبري
(5)

 . 

                                       
 . ٤/٤77ينظر: خالصة األثر:  ((1

 .٤/٤77: املصدر نفسهينظر:  ((٢

 .٤/٤77ينظر: املصدر نفسه:  ((3

 .٤/31٤: املصدر نفسه ((٤

 .1/19ينظر: املصدر نفسه:  ((5
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وكان الشيخ حييى املنقاري شديد احلرص يف الفتوى، وملا كان مفتيا وقاضيا 

للقسطنطينية كان يرسل عىل العلامء ويراجع تصنيفاهتم كام فعل مع خري الدين 

ال: إن فعلت كذا فأنا كافر، حني ألف رسالة فيمن ق هـ(1081)تالفاروقي الرميل 

قال املحبي: كان أرسل يسأله عنها شيخ اإلسالم حييى املنقاري مفتي السلطنة 

العلية
(1)

  . 

ظ للشيخ حييى بن حممد امللباين أيب زكريا الشاوي اجلزائري املالكي وقرّ 

فقد كان له مؤلف صغري يف أصول النحو جعله عىل أسلوب االقرتاح  هـ(1096)ت

ال خيفى عىل الناقد البصري »تى فيه بكل غريبة، قال املنقاري يف تقريظه: للسيوطي أ

ان هذا التحرير كنسج احلرير ما نسج عىل منواله يف هذه العصور تنرشح بمطالعته 

«الصدور
(2)

. 

وكان الشيخ املنقاري يتحرى العلم يف العلامء، وجيري لذلك امتحانا؛ فمن برز 

حصل مع الشيخ إسحاق زاده املعروف  فيه واّله القضاء والفتيا، كام

فلام وِّل املوىل شيخ اإلسالم حييى بن عمر املنقاري الفتيا » هـ(1083)تبـظهوري

وراجت يف زمنه بضاعة األفاضل وصدر منه االمتحان للمدرسني كان صاحب 

الرتمجة ممن ظهرت فضيلته وبانت مزيته وشهد له بالفضل، فصريه مدرسا بمدرسة 

«اّله املدرسة السليامنيةأيا صوفيا ثم و
 (3)

. 

وكان يقّرب العلامء، ويكرمهم ويعطيهم العطايا، وقد حصل ذلك للشيخ عبد 

اللطيف البعيل احلنفي املعروف بالبهائي، فلام قدم أرض الروم انحاز إىل املفتي 

العالمة حييى بن عمر املنقاري فقّربه املنقاري وأدناه ونقله من طريق القضاء إىل 

                                       
 .    ٢/13٤: خالصة األثرينظر:  ((1

 .٤/٤88: املصدر نفسه ((٢

 . ٢/٢38ينظر: املصدر نفسه:  ((3
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واِّل فأعطاه قضاء طرابلس الشام وغريهاطريق امل
(1)

 . 

وقد أجاز بعض العلامء يف الفتوى وقلدهم اإلفتاء كام فعل مع الشيخ حممد بن 

تاج الدين بن حممد املقديس، حيث كتب األخري إىل شيخ اإلسالم حييى املنقاري 

ك، مفتى الروم يطلب منه اإلجازة له بالفتوى، وأن يكون بدله فيها ألهليته لذل

فأجابه إىل طلبه، وصار هو املفتي يف زمان أستاذه املذكور، ور يزل مالزما له
(2)

 .  

 المطلب الثاني: شيوخه
تتلمذ الشيخ منقاري زاده  عىل نخبة من شيوخ عرصه املشهورين بالفضل 

 والعلم والتحقيق والتدقيق، منهم:

 :هـ(106٢)تعبد الرحيم بن حممد  -1

مفتي الدولة العثامنية، وأحد أعيان علامء الزمان، وِّل القضاء ملدة وجيزة ثم  

اختار التدريس يف القسطنطينية، ثم قاضيا للعسكر، ثم صار مفتي الدولة يف سنة 

 من العلامء منهم املحقق الكبري املوىل مصطفى البولوي ، وأخذ عنه الكثريهـ(1057)

والعالمة املتقن حييى املنقاري املفتيان هـ(1090)ت
(3)

. 

وِمي احلنفي -٢  .هـ(1098)تأمحد البيايض الرُّ

حسن بن الشيخ سنان الّدين البيايض الّرومي احلنفّي  هو الشيخ أمحد بن

املعروف ببيايض زاده قايض العسكر، من أجالء علامء الّروم وأمجعهم لفنون العلم، 

واشتهر بالفقه وفصل األحكام، وقد أخذ عنه مجاعة منهم شيخ اإلسالم حييى بن 

  ح الفقه عمر املنقاري، ومن مصنفاته: إشارات املرام من عبارات اإلمام يف

األكرب، والفقه األبسط، وحواش وتعليقات
(4)

 . 

                                       
 . 3/1٤: خالصة األثر ((1

 . 3/٤1٢ينظر: املصدر نفسه:  ((٢

 .٤1٢ – ٢/٤11( ينظر: خالصة األثر: (3

، ومعجم املؤلفني: 1/16٤، وهدية العارفني: 1/11٢، واألعالم: 1/181ينظر: خالصة األثر:  ((٤

1/9٢ – 93 . 
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 المطلب الثالث: تالميذه
كان للشيخ املنقاري تالميذ كثر نظرا ملا كان يمتاز به من علوم ومعارف 

ة العلم لينهلوا وبخاصة الفقه احلنفي، َفَعال نجمه، وذاع صيته، فتهافت عليه طلب

 من معني علمه، وسأذكر من وقفت عليه وكام يأيت:

 :هـ(1083)تالشيخ ابراهيم اخلياري  -1

إبراهيم بن عبد الرمحن بن عيل اخلياري املدين الشافعي، أصله من مرص وسكن 

املدينة، ورحل إىل اإلستانة ودمشق والقاهرة، وهو أحد املشاهري بالرباعة يف 

ن األدب والتاريخ، اجتمع باملفتي األعظم املحقق الكبري احلديث واملعارف وفنو

حييى بن عمر املنقاري، وقرأ عليه من تفسري البيضاوي، وأجاز له، وصنف رحلة 

 (حتفة األدباء وسلوة الغرباء)سامها: 
(1)

 . 

 :هـ(1096)فضل اهلل الدمشقي احلنفي -٢

نفي، وكان فضل اهلل بن شهاب الّدين بن عبد الرمحن العامدي الدمشقي احل

فضل اهلل هذا من فضالء الوقت وبلغائه، وكان أديبا وشاعرا كبريا، واجتمع بشيخ 

االسالم حييى املنقاري فأقبل عليه يأخذ العلوم
(2)

. 

 :هـ(1098)تالشيخ مصطفى الربوسوي  -3

مصطفى بن عبد احلليم الربوسوي القايض، كان أحد أفراد الزمان مع وفور  

لم بربوسة، ثم دخل قسطنطينية يف عنفوان شبابه فضل وعلم، اشتغل بطلب الع

واجتهد يف حتصيل العلوم، وتقلد قضاء الشام، ومن ثم مرص والقسطنطينية 

وغريها، وقرأ عىل شيخ االسالم عبد الرحيم، واملوىل حييى بن عمر املنقاري
(3)

. 

                                       
 .٤6 – 1/٤5: األعالمو ،٢8 – 1/٢5( ينظر: خالصة األثر: (1

 .٢75- 3/٢73( ينظر: املصدر نفسه: (٢

 .  ٤/376ينظر: املصدر نفسه:  ((3
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 :هـ(1098)تأمحد بن حممد احلموي  -٤

حلسيني احلموي احلنفي، عار شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد مكي ا 

كان مدرسا باملدرسة السليامنية بالقاهرة، وتوىل إفتاء مشارك يف أنواع من العلوم،

، من تصانيفه: الدر النفيس يف بيان نسب اإلمام حممد بن ادريس الشافعي، احلنفية

الدر املنظوم يف فضل الروم، وكشف الرمز عن خبايا الكنز يف الفقه احلنفي، ودرر 

معاين االستعارات يف البالغة، وقد ذكر أستاذه عبارات وغرر اإلشارات يف حتقيق ال

الشيخ املنقاري وخلد مأثره يف قصائد شعرية
(1)

. 

 :  هـ(11٢٤)تأمحد الكواكبي  -5

أمحد بن حممد بن حسن بن أمحد الكواكبي احللبي احلنفي: فقيه حنفي من أهل 

يى بن عمر املنقاري، له  وح حلب، كان مفتي احلنفية هبا، والزم الشيخ حي

وحواش يف الفقه واألصول والبالغة
(2)

   . 

يف  حه عىل صحيح البخاري أن  هـ(1353)توذكر حممد أنور شاه الكشمريي 

تتلمذ عىل الشيخ املنقاري  هـ(1069)تالشيخ حسن بن عامر الرشنبالِّل احلنفي 

« ورصح حييى بن منقاري زاده أستاذ الرشنبالِّل...»فقال: 
 (3)

، ور تذكر كتب 

الرتاجم أن الرشنبالِّل من تالميذ املنقاري، وإن كنت ال أستبعد أن يكون قد التقى 

 ، واهلل أعلم. هـ(106٤)به وأخذ عنه، ملا كان املنقاري قاضيا ملرص سنة 

 : مصنفاتهالمطلب الرابع
تنوعت مصنفات الشيخ حييى املنقاري وتعددت تبعا لعلومه ومعارفه التي 

 مرتمجوه: سبها بني تفسري وفقه وبحث ومناظرة وغريها، وفيام يأيت مصنفاته التي ذكرهااكت

                                       
، ومعجم املؤلفني: 3/1٤، وإيضاح املكنون: 1/٢39، واألعالم: ٤/٤77: خالصة األثر( ينظر: (1

٢/9٢ – 93. 

 .181 – 1/175( ينظر: سلك الدرر: (٢

 .٤/10٤ينظر: فيض الباري:  ((3
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حاشية عىل تفسري البيضاوي -1
(1)

. 

حواش عىل حاشية مري أيب الفتح عىل  ح مال حنفي عىل الرسالة  -٢

(حتريرات التقريرات)العضدية يف آداب البحث بعنوان 
(2)

. 

االتِّباع يف مسألة االستامع -3
(3)

رسالة )ت هلا تسميات متعددة: منها: . ووجد

(يف وجوب استامع القرآن العظيم
(4)

ۆ  ﴿، ورسالة يف قوله تعاىل: 

 [٢0٤األعراف: ] ﴾ ...ۆ  ۈ  
(5)

 .، وهي موضوع حتقيقنا

                                       
، ومعجم املؤلفني: 3/1٤٢، وإيضاح املكنون: 8/161، األعالم: ٤/٤78خالصة األثر: ينظر:  ((1

( ٢5٢) ٢٢. توجد نسخة منه يف مكتبة: حممد مراد )مراد مال(، تركيا، اسطنبول رقم احلفظ: ٢16/13

ال من سورة البقرة إىل سورة القدر بعنوان: منقاري زاده حييى أفندي عىل البيضاوي، ونسخة يف مكتبة: )

(، 33081برقم ) 3٤/61٤[،  ينظر: خزانة الرتاث: 3653]جمموع  31٢[( و 318] ٢7له ِّل 

والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآن، خمطوطات 

 . ٢/7٢3التفسري وعلومه: 

املكتبة الظاهرية، دمشق، رقم . توجد نسخة منه يف 13/٢16، ومعجم املؤلفني: ٤/٤78خالصة األثر:  ((٢

(، وهناك نسخ أخرى ذكرت يف خزانة الرتاث: 6797، وجامعة امللك سعود برقم )٢1/٢، 71احلفظ: 

 (.٤٢856برقم ) 3٤/٤٤

جامعه امللك  -. توجد منه نسخ كثرية منها: املكتبة املركزية 8/161، األعالم: ٤/٤78خالصة األثر:  ((3

: احلفظ رقم 1/398 برلني، –(، مكتبة الدولة، املانيا 1967احلفظ:)  سعود، الرياض، السعودية، رقم

 ،(91800) برقم 90/5٤٢ و ،(٤8٢٤1) برقم ٤9/٢39: الرتاث خزانة: ينظر. جمموع ضمن( 99٤)

جممع اللغة  اخليمي، حممد صالح الظاهرّية، الكتب دار ملخطوطات الكريم القرآن علوم فهارس: وينظر

لشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة ا والفهرس م،1983 - هـ1٤03 دمشق، –العربية 

 .٢/7٢3آل البيت قسم علوم القرآن، خمطوطات التفسري وعلومه: 

(. ونسخة 11(، رقم احلفظ )8387,7توجد نسخة منها يف مكتبة غازي خرسو يف البوسنة، برقم ) ((٤

 وضمن( 176 – 175) – 163 – ٢/16٢(، 81٢5أخرى يف املكتبة الظاهرية، دمشق، رقم احلفظ: )

 خزانة: ينظر. االستامع مسألة يف االتباع كتاب عينها وهي ،(هـ1088) قبل املؤلف بخط وهي جمموع

 القرآن علوم فهارس: وينظر ،(91800) برقم 90/5٤٢ و ،(٤8٢٤1) برقم ٤9/٢39: الرتاث

 -هـ 1٤03مشق، د –مع اللغة العربية جم اخليمي، حممد صالح الظاهرّية، الكتب دار ملخطوطات الكريم

م، والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآن، 1983

 .  ٢/7٢3خمطوطات التفسري وعلومه: 

[. ينظر: الفهرس الشامل للرتاث ٢83٤]جمموع/ 386توجد نسخة منها يف مكتبة شهيد عيل باشا  ((5
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رسالة يف ال إله إال اهلل -٤
(1)

. 

فتاوي منقاري زاده  -5
(2)

. 

ترمجان القرآن -6
(3)

. 

[109]الكهف:  ﴾ ...ۈئ ۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ    ﴿رسالة يف تفسري اآلية:  -7
(4)

. 

وهي حاشية  ،[3النرص: ] ﴾ ...ڇ  ڇ  ڇ﴿ رسالة يف قوله تعاىل: -8

عىل كشاف الزخمرشي
(5)

  . 

جمموعة رسائل منقاري زاده -9
(6)

 . 

مقالة يف التفسري   -10
(7)

. 

                                       
 .   ٢/7٢3املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآن، خمطوطات التفسري وعلومه: العريب اإلسالمي 

: ينظر(. ٢٤50: )احلفظ رقم برلني، –. توجد منه نسخة  يف مكتبة الدولة، املانيا 8/161األعالم:  ((1

 (.٤8٢٤3) برقم ٤9/٢٤1: الرتاث خزانة

-٢001ية، تركيا، اسطنبول، رقم احلفظ: ). توجد نسخة منها يف مكتبة نور عثامن8/161( األعالم: (٢

 ٤9/٢٤٢( ونسخ أخرى أيضا متوزعة عىل أنحاء العار، ينظر: خزانة الرتاث: ٢056، ٢037، ٢003

 (.٤8٢٤٤برقم )

(، ينظر: خزانة الرتاث: 85( توجد نسخة منه يف مكتبة آيا صوفيا، تركيا، اسطنبول، رقم احلفظ )(3

 (. ٤8٢٤٤برقم ) ٢٤٢/٤9

( ورقات. ينظر: الفهرس 7وتقع يف ) [A620.1226] 1/265نسخة منه يف جامعة إسطنبول:  ( توجد(٤

الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآن، خمطوطات التفسري 

 .   ٢/7٢3وعلومه: 

( ب6 – ب5) – 3588/٤( 1٤8) HK 28 ٢/61توجد نسخة منه يف مكتبة الشعب/ كريصون  ((5

لفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم ا: ينظر. جمموع ضمن

 .    ٢/7٢3القرآن، خمطوطات التفسري وعلومه: 

[. ينظر: الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي 3٢3] ٢8توجد نسخة منها يف مكتبة شهيد عيل باشا  ((6

 .  ٢/7٢3وم القرآن، خمطوطات التفسري وعلومه: املخطوط مؤسسة آل البيت قسم عل

. هـ1٢ ق( 100 – بH2158[ )V11 – 97. 37/  1/588توجد نسخة منها يف طوبقبورساي   ((7

 القرآن، علوم قسم البيت آل مؤسسة املخطوط اإلسالمي العريب للرتاث الشامل الفهرس: ينظر

 .٢/7٢3: وعلومه التفسري خمطوطات
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ملخص رسالة مله إبراهيم  -11
(1)

. 

اخلالف بني الشافعي واحلنفي  -1٢
(2)

. 

السنة واجلامعة املقدمة املنرية يف العقائد وطريق أهل  -13
(3)

. ووجدت يف 

الفهارس أيضا رسالة بعنوان: الرسالة املنرية ألهل البصرية
(4)

، ولعلها الرسالة 

 نفسها.

تفسري التبيان، بدايته من سورة الكهف وهنايته سورة الزلزلة  -1٤
(5)

. 

[7٤]الكهف:  ﴾خب  مب  ىب  يب   ﴿ رسالة يف قوله تعاىل:  -15
(6)

.  

 المطلب الخامس: وفاته
يخ املنقاري حظوة ر حيظها أحد مثله عند ملك الروم، ثم اعرتته علة حظي الش

                                       
(. ينظر: 8087 املكتبة املركزية، اململكة العربية السعودية، الرياض، رقم احلفظ: )توجد نسخة منه يف ((1

 (. 68005برقم ) 67/٤٢6خزانة الرتاث: 

اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، رقم احلفظ:  توجد نسخة منه يف املكتبة املحمودية، ((٢

 (. 1٢8٢٤1برقم )1٢٤/8٢1(، ينظر: خزانة الرتاث: ٢779/5)

( توجد نسخة منه يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية، اململكة العربية السعودية، (3

 (. 115٤05برقم ) 11٤/793(، خزانة الرتاث: 95٤3الرياض، رقم احلفظ: )ب 

 خزانة :ينظر(. 18٤6: )احلفظ رقم برلني، –.توجد منه نسخة  يف مكتبة الدولة، املانيا 8/161األعالم:  ((٤

 (.  ٤8٢٤٢برقم ) ٤9/٢٤0: الرتاث

املخطوط باللغة الرتكية، مبتورة من آخرها، عليها تصويبات، أصل الكتاب ملنقاري زاده، وترمجه إىل  ((5

هـ(، وله ترمجة من الرتكية إىل العربية للشيخ مجعة أمحد مجعة 1111الرتكية حممد تفسريي الدباغ سنة )

هـ(ـ، بقسم الرتمجة بمكتبة املسجد النبوي، تقع يف أربعة جملدات. وهناك 1٤13األنطاكي رمحه اهلل سنة )

احلمد هلل أوالً وآخًرا عىل التواِّل، والصالة »جزء ثان لتفسري التبيان يبدأ بسورة اإلرساء وينتهي بقوله: 

رقم توجد نسخة منه يف املسجد النبوي الرشيف،  « والسالم عىل سيدنا حممد والصحب واآلل واملواِّل

. ينظر: 10٢3(، رقم احلاسب: ٤/٢1٢، رقم احلفظ: )1668(، رقم احلاسب: ٤9/٢1٢احلفظ: )

 . ٢٤٤ -٢/٢٤3فهرس خمطوطات املسجد النبوي: 

عارف حكمت رقم احلفظ: توجد نسخة منه يف مكتبة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة، جمموعة  ((6

 ( قسم التفسري. 55٤برقم )1/556زيز: ، ينظر: فهرس مكتبة امللك عبد الع(93/80/30)
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يف يده اليمنى أبطلت حركتها، وعاجلها مدة فلم يفد عالجها، فكان ذلك سببا 

لعزله عن االفتاء، وُأمر باإلقامة ببستانه املعروف به )ببشكطاش( وأقام ثمة معزوال 

يذكر مرتمجوه اليوم والشهر الذي  ورهـ( 1088)اىل أن مات، وكانت وفاته يف سنة 

تويف فيه، ودفن بأسكدار
(1)

يف مكان عيَّنه يف وصيته، وأوىص أن يعمر عنده مدرسة  

 فنفذ ابنه وصيته بعد موته
(2)

. 

 

 

                              

 

                                       
( وهي بلدة عظيمة املقدار، تقع يف تركيا هبا اجلوامع اجلامعة، واملدارس الساطعة، واملباين املشّيدة، (1

واألسواق املتعّددة، وهي إحدى حمالت األِستانة )اسطنبول( حاليا وتقع يف اجلانب األسيوي من 

يت )تحممد بن عبد اهلل بن حممد، ينظر: رحلة الشتاء والصيف، اسطنبول.   :هـ(1070املعروف بـ كرِْبِ

د َسعيد الطنطاوي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط187 ص : وينظر 187هـ: ص1385، ٢، حتقيق: حممَّ
http://ottoman-state.blogspot.com/ 

 . 13/٢16، ومعجم املؤلفني: 8/161، واألعالم: ٤/٤78 ( خالصة األثر:(٢
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 املبحث الثاني: دراسة عن الرسالة
 المطلب األول: اسم الرسالة وتحقيق نسبتها إليه.

 (االتباع يف مسألة االستامع)ع كل من ترجم للمنقاري أن له رسالة بعنوان: أمج

وهي تتناول موضوع الوجوب العيني الستامع القرآن الكريم، ور حيدث أي 

خالف يف اسم املخطوط وال نسبته للمصنف، وقد نص عىل ذلك يف مقدمة رسالته 

يه: »فقال:  « (االّتباع يف مسألة االستامع)ُأسمِّ
 (1)

. وفيام يأيت نصوص العلامء الدالة 

 عىل اسم املخطوط وحتقيق نسبته للمنقاري:  

 قوله عىل الكالم يف رسالة -للمنقاري أي –وله »: هـ(1111)تقال املحبي  -1

ها وتعاىل سبحانه االتباع يف مسألة ): )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له( َسامَّ

«(االستامع
 (2)

.  

كالمه عن مسألة وجوب استامع القرآن عند  هـ(1156)ت قال اخلادمي -٢

وللموىل املرحوم املنقاري رسالة »الكريم واإلنصات اليه داخل الصالة وخارجها: 

«فيه حاصلها رد الكفاية وتقرير العينية
 (3)

 . 

ونقل احلموي عن أستاذه قايض القضاة »: هـ(1٢5٢)تقال ابن عابدين  -3

ق فيها أن استامع القرآن فرض ــقـح الةــه رسـاري زاده أن لــر بمنقـى الشهيـحيي

«عني
 (4)

 . 

ورصح حييى بن منقاري زاده أستاذ »: هـ(1353)تقال الكشمريي  -٤

ْنبالِّل يف رسالته:  ُ «-االتباع يف مسألة االستامع-الرشُّ
 (5)

. 

                                       
 أ.1خمطوط: االتباع يف مسألة االستامع: ل/ ((1

 .8/161، واألعالم: ٤/٤77( خالصة األثر: (٢

هـ(، 1156سعيد اخلادمي احلنفي )ت  يـبأل ،ةــديـحمـة مـقـريـرح طــي شـة فــوديـمـحـة مــقـريــ( ب(3

3/٢68. 

 .1/5٤6رد املحتار:  ((٤

 .3/5٢فيض الباري عىل صحيح البخاري، للكشمريي:  ((5
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ثم إن هذا االسم مثبت عىل طرة املخطوطات التي عثرت عليها. ووجدت 

رسالة يف وجوب استامع القرآن )ق بعنوان: خمطوطة يف املكتبة الظاهرية يف دمش

، ور يتيرس ِّل احلصول عليها، وكذا عثرت عىل خمطوطة يف مكتبة غازي (الكريم

خرسو يف البوسنة بالعنوان نفسه، وقد حتدث املصنف فيها عن موضوع الوجوب 

العيني الستامع اخلطبة ملا تضمنته من آيات القرآن الكريم مستمدا ذلك من آية 

 امع. االست

رسالة يف ) :ومما جتدر اإلشارة إليه أن خمطوط املكتبة الظاهرية هبذا العنوان

؛ ألن (االتباع يف مسألة االستامع)هو عينه كتاب ( وجوب استامع القرآن الكريم

( ورقة، وهذا العدد كبري 15مفهريس املكتبة ذكروا أن هذا املخطوط حيتوي عىل )

 بة والتي تقع يف ورقتني أو ثالث.  بالنسبة لرسالة وجوب استامع اخلط

والذي يظهر ِّل أّن عنوان املخطوط يف املكتبة الظاهرية من صنع النساخ أو 

 .-واهلل أعلم- (االتباع)املفهرسني، وهو بمثابة وصف ملا تضمنه كتاب 

فقد ثبِّت عىل طرهتا ( االتباع)وأما نسخة )غازي خرسو( املنفردة عن رسالة 

، وال شك أنه وهم من الناسخ أو (وب استامع القرآن العظيمرسالة يف وج)عنوان 

 املفهرس؛ ألن مضمون الرسالة يتحدث عن وجوب استامع اخلطبة. 

 المطلب الثاني: سبب تأليف الرسالة
ذكر املصنف أن سبب تأليف الرسالة هو إجابة لطلب بعض العلامء يف حّل 

إنَّ »لكريم وحتريره، فقال: موضوع وجوب االستامع واإلنصات عند قراءة القرآن ا

ؤية واإلذَعان، مَلَّا حسُبوا أينَّ  بعضًا ِمن مَعا  اإلخَوان، ِمن ذوي الفضل والرُّ

صبغت ِمن الفنون أدياًم، وأزلت َعن خمبَّاهتا احلجاب مستدياًم، ألزموا عيلَّ َحلَّ هذا 

، َور يستمعوا املوانع َوالِعلل، فرشعُت فيه معتصاًم بحب ل التوفيق؛ لتحقيِق املَحلِّ
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يه:  ؛ تأدبًا أْن ُأسمِّ
« (االّتباع يف مسألة االستامع)ُكلِّ َجيل َوكشِف ُكلِّ دقيق 

 (1)
. 

 ج المؤلف ومصادره في هذه الرسالةالمطلب الثالث: منه
برسالة، حيث  (وجوب استامع القرآن الكريم)لقد أفرد املصنف موضوع 

 ضمنها موضوعني رئيسني: 

ستامع القرآن الكريم يف داخل الصالة، وقد أفاد من موضوع األول: وجوب ا

القراءة خلف اإلمام ومسائل اخلالف بني الفقهاء يف ذلك، إال إّن املنقاري صّب 

 جهده وُنقوله نحو وجوب استامع القرآن الكريم.

الثاين: وجوب استامع القرآن خارج الصالة وشمل ذلك يف املسجد والبيت 

 والعمل وغري ذلك. 

قد عرضت هذه الرسالة ملسألة مهمة من مسائل آيات األحكام، أال وهو و

وجوب االستامع واإلنصات للقرآن الكريم يف الصالة وخارجها، حيث نقل 

املصنف أقوال احلنفية، وحررها، وناقشها، موردا األدلة النقلية والعقلية واألقيسة 

 مستدركا ومعقبا عىل بعضها.

فيها، مستعرضا األدلة يف املسألة والتي تدل عىل  وبسط الشيخ املنقاري القول

 علمه الواسع من خالل مصادره التي اعتمد عليها من الفقه احلنفي.

كل ذلك كان بأسلوب سهل مطبوع بالطابع التعليمي الذي شاع يف مؤلفات 

 املتأخرين بخاصة، وعالمة ذلك تكرار عبارته: فإْن ُقْلَت.. ُقْلُت. 

اهلل تعاىل والثناء عليه بعبارات مسجوعة أشار فيها واستهل رسالته بحمد 

فيقوُل الراجي ِمن »ملوضوع رسالته، ثم رصح باسمه ولقبه كعادته يف كتبه، فقال: 

، وذكر سبب تصنيف «َيى بن عمر الشهري بمنقاري زادهربِّه احلسنى والزيادة حي

 رسالته ونص عىل تسميتها.

                                       
 أ.1خمطوط: االتباع يف مسألة االستامع: ل/ ((1
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ته من كتب متنوعة كالتفسري والفقه واستقى الشيخ حييى املنقاري مادة رسال

واحلديث إال أن غالب مصادره كتب احلنفية الفقهية التي تكلمت عن هذه املسألة، 

وكان يذكر اسم املؤلف وحده، أو عنوان املصدر جمردا من مؤلفه، أو العنوان 

 مصحوبا باملؤلف.

و النقل وقد تنوعت أساليب نقله من املصادر بني النقل احلريف وهو أكثرها، أ

 بترصف، أو النقل باملعنى.

زين يف العلوم الرشعية  وال يشك أحد أن الشيخ املنقاري ُيعد من العلامء امُلربَّ

كالفقه والتفسري والكالمية كاجلدل واملناظرة، وهذا أمر ُمَسلَّم له وشهد له به 

الوه، تالميذه ومرتمجوه، وآثاره العلمية التي خلفها لنا خري دليل عىل مصداق ما ق

ومع هذا ُوجدت بعض األمور اليسرية التي تؤخذ عليه وال تغُض من شأنه ورفعة 

منزلته ومكانته، وحاله يف هذا حال كثري من العلامء املوسوعيني الذين ُيغتفر هلم 

اخلطأ اليسري يف بحور حسناهتم، وميزان الكامل العلمي قول األحنف بن قيس: 

ت هفواته( )الكامل من ُعدَّ
(1)

. 

ن ما يؤخذ عىل املصنف ضعفه يف احلديث النبوي إذ حيرش اآلثار واملرويات فم

يف تأييد استدالله بالضعاف من املرويات، وينقل املرويات من كتب الفقه ال من 

كتب الرواية احلديثية املعتادة إال يف مواطن قليلة، وقد أ ت إىل ذلك يف هامش 

 ضعها.   التحقيق عند ورود اآلثار واملرويات يف موا

فرع »ومما يؤخذ عليه يف النقل أنه قد ال يرصح بأسامء من ينقل عنهم، فيقول: 

، وكان يردف نقله لصاحب القول «ذهب بعضهم»، وقال: «بعضهم قول أيب حنيفة

، وقد «وقال الزيلعي وغريه، ويف النهاية وغريه، ويف الكشاف وغريه»بقوله: 

 ه.   أ ت إىل ذلك يف هامش التحقيق يف مواضع

                                       
 .٤/93( سري أعالم النبالء، للذهبي:1)
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  املبحث الثالث
 بني يدي التحقيق 

 ومناذج من صور املخطوطات()وصف النسخ، ومنهج التحقيق،  

 ول: وفف النس  الخطيةالمطلب األ
 اعتمدت يف حتقيق هذ الرسالة عىل ثالث نسخ خطية، وهي كام يأيت: 

(، والرقم أ م ٢11.9نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، رقم تصنيفها ) -1

ق( واختذهتا النسخة األم يف التحقيق؛ 19، عدد أوراق املخطوط )(1967)العام 

ألهنا منسوخة قريبا من حياة املؤلف، وبخط تلميذه وتاريخ نسخها يعود إىل القرن 

الثاين عرش تقديرا، وهي أقدم النسخ التي حصلت عليها ورمزت هلا باحلرف )أ(، 

سم. وخطها 1٤×  ٢0.5( سطرا بواقع: ٢1ويف كل ورقة صفحتان، ومسطرهتا )

نسخ معتاد، تامة، واضحة. اتبع الناسخ نظام التعقيبة للمحافظة عىل تسلسل 

السيد أمحد احلموي احلنفي. ور يذكر يف هنايتها تاريخ  صفحاهتا. واسم الناسخ:

 انتهاء تأليفها.

وعدد أوراقها:  (y2 a318)نسخة املكتبة الوطنية يف أنقرة، رقم النسخة :  -٢

( سطرا. وخط نسخها 19ويف كل ورقة صفحتان، ومسطرهتا )( ورقة، 18)

فاريس، وهي نسخة تامة، ور يذكر تاريخ نسخها، وال اسم ناسخها. ورمزت هلا 

 باحلرف )ب( وجعلتها نسخة ثانية يف التحقيق. ور يذكر تاريخ انتهاء تأليفها. 

(، رقم احلفظ 3٢96/٤نسخة مكتبة غازي خرسو يف البوسنة، برقم ) -3

(، وتقع ضمن جمموع، وخطها معتاد، واسم الناسخ: حسني بن عاشور. 157)

ورمزت هلا باحلرف )ج( وجعلتها نسخة ثالثة يف  هـ(1108)وتاريخ نسخها سنة 

 التحقيق. ور يذكر تاريخ انتهاء تأليفها. 
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 ي: عملي في التحقيقالمطلب الثان
سخ األخرى نسخت املخطوط معتمًدا عىل نسخة األصل)أ(، ثم قابلته بالن -1

 مع بيان الفروق يف احلاشية.

 ضبط النص عىل وفق قواعد اإلمالء املعارصة. -٢

ضبط ما ورد يف النص من اآليات القرآنية بالرسم العثامين برواية حفص  -3

 عن عاصم، وكذا األلفاظ امُلْشكلة أو املُلبسة وما يتعنيَّ ضبطه.

 األصيلة.خرجت كل قول أو حديث ورد يف املتن وأرجعته إىل مظانه  -٤

علقت عليها بام يزيدها فائدة ويتمم قصد مؤلفها. واستدركت ما فيه  -5

 حاجة إىل استدراك.

 ترمجت لألعالم املذكورين يف النص املحقق. -6

ملا كان املؤلف ينقل أقوال الفقهاء فقد رجعت إىل املطبوع منها واملخطوط  -7

 ما أمكن وأحلت القارئ إليه.

 المطلب الثالث: فور المخطوطات
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 رة املخطوط األم )أ(ط
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 الورقة األوىل من النسخة األم )أ(
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 الورقة األخرية من النسخة األصل )أ(
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 الورقة األوىل من النسخة الثانية )ب(
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 الورقة األخرية من النسخة )ب(
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 الورقة األوىل من النسخة )ج(
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 الورقة األخرية من النسخة )ج(
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 )النص احملقق(
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

بَّروا آياته ولِيتذكر أولو األلباب، احل مد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب؛ ليدَّ

َفُسبحان َمن أوجَب عىل عباده االستامع، وبأحَسن ما يستمعون االّتباع
(1)

، وأثنى 

عىل أهلها بكامل التَّوقري، بأْن أمَر النَّبي البشري بالتَّبِشري
يف ُكّل حني، وعىل  × (2)

ين.آله وأصحابه ُهدا   :وبعدُ  ة الدِّ

فيقوُل الراجي من ربِّه احلسنى والزيادة
(3)

حيَيى بن عمر الشهري بمنقاري زاده :  

ؤية واإلذعان، ملََّا حسُبوا أيّن  إّن بعضًا من معا  اإلخوان، من ذوي الفضل والرُّ

صبغت من الفنون أدياًم، وأزلت عن خمبَّآهتا
(4)

احلجاب مستدياًم، ألزموا عيلَّ حلَّ  

هذا املَحّل، ور يستمعوا املوانع والعلل، فرشعُت فيه معتصاًم بحبل التوفيق؛ 

يه:   (االتِّبَاع يف َمْسَأَلِة االْستاَِمع)لتحقيق ُكّل جيل وكشِف ُكّل دقيق؛ ناويًا أْن ُأسمِّ

فإْن وجدتُّم فيه شيئًا ُيشبه الرتجيح واالجتهاد، فال ُتنِكروا إذ األبواُب مفتوحِة 

لألهل
(5)

إىل التناد 
(6)

، والفيوضات اإلهلية خارَجة عن التَّعداد، وحسبي كايف 

                                       
) االتباع يف مسألة هنا براعة استهالل حيث ذكر املصنف االتباع واالستامع يف إشارة إىل موضوع كتابه:  ((1

  [.18]الزمر:  ﴾ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿ االستامع(. وفيه إشارة إىل قوله تعاىل:
 [.17]الزمر:  ﴾ہ  ہ ﴿ إشارة إىل قوله تعاىل:( ٢)
[، ومعنى احلسنى: اجلنة، وزيادة:  ٢6]يونس:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ إشارة إىل قوله تعاىل: ((3

ها أكثر املفرسين. ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، رؤية اهلل تعاىل يوم القيامة كام نص علي

 . 8/330، واجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي: 15/17للطربي: 

وخمّبآهتا: أي مستوراهتا وهي مأخوذة من اخلبء: وهو ما ُخبَِئ  ( يف )ب( )جميباهتا( وهو تصحيف.(٤

ة. وقال ابن منظور: اخلبء: كل يشء غائب وغاب، واْخَتَبأِْت: استرتت، وجارية خمبََّأة، أي مسترت

، مادة )خبأ(. ومعنى العبارة هنا: أنَّ 1/6٢، ولسان العرب: 1/٤6مستور. الصحاح، للجوهري: 

 املصنف سيكشف ستار هذه املسألة وما كان خافيا منها فيحرره وجُيلِّيه.

 ( يف )ب( )ألهلها(.(5

 هله من العلامء والفقهاء واملحققني إىل يوم القيامة.ينبه املصنف إىل أنَّ باب االجتهاد مفتوح أل ((6
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داد.    العباد، ُملهم السَّ

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿ قال اهلل سبحانه وتعاىل:

. أقول: هذه اآلية بُِعمومها أو إطالقها دليِل عىل ُوجوب [٢0٤]األعراف:  ﴾ۅ

ر الة وخارجَها، إذ قد تقرَّ يف األُصول: أنَّ العربة لعموم اللفظ  االستامع داخل الصَّ

وإطالقه ال خلصوص السبب وتقييده
(1)

حابة وم ن بعدهم ، وقد اشَتهر ِمن الصَّ

ةالتمسك بالعموَمات واإلط القات الواردِة يف حوادث وأسَباب خاصَّ
(2)

، من غري 

قرص هلا عىل تلك األسَباب
(3)

ق ال ، فيكون إمجاعًا َعىل أنَّ الِعرْبة للعموم واإلطال

للخصوص والتقييد؛ ولذا قال النََّسفي
(4)

ظاهر اآلية وُجوب »يف تفسريه املَدارك:  

الة وغريها «االستامع واإلنصات وقت قراءة القرآن يف الصَّ
 (5)

 . 
وقال الشيخ أكَمل الدين

(6)
يف  ح البزدوي 

(7)
هذه اآلية حجة باعتبار أنَّ »:

                                       
 .1/16٤ينظر: أصول الرسخيس:  ((1

يف مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم   قال أليب بكر الصديق  روي أن عمر»( قال أبو إسحاق الشريازي: ٢)

فظ ور ينكر عليه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل. فاحتج بعموم الل× وقد قال النبي

إال »أبو بكر وال أحد من الصحابة، بل عدل أبو بكر يف اجلواب إىل االستثناء املذكور يف اخلرب وهو قوله: 

قاال يف اجلمع بني األختني بملك  -عليهام السالم- زكاة من حقها. وروى ابن عمر وعيلوإن ال «بحقها

. «. فحمال اللفظني عىل العموم ثم رجحا لفظ التحريماليمني: أحلتهام آية وحرمتهام آية، والتحريم أوىل

 .107التبرصة يف أصول الفقه: ص

ومثال ذلك: نزول آيات كثرية يف القرآن الكريم عىل أسباب خمصوصة، واتفق العلامء عىل تعديتها إىل غري  (3)

 أسباهبا كنزول آيات الظهار واللعان وحد القذف.

اهلل بن أمحد بن حممود النسفي، فقيه حنفي، مفرس، له مصنفات جليلة أبو الربكات، حافظ الدين، عبد  ((٤

منها: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وكنز الدقائق يف الفقه، والكايف يف  ح الوايف، تويف سنة 

 .175 – 17٤، وتاج الرتاجم: ص1/٢70هـ(. ينظر: اجلواهر املضية يف تراجم احلنفية: 710)

 .1/689ائق التأويل: مدارك التنزيل وحق ((5

أكمل الدين: حممد بن حممد بن حممود، أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين  ((6

هـ(، من أشهر مصنفاته: العناية  ح اهلداية، والتقرير يف  ح أصول 786الرومي البابريت احلنفي )ت

 .3/193، وهدية العارفني: 1/٢٢لوبغا: تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، ابن قط البزدوي. ينظر:

البزدوي هو أبو احلسن عيل بن حممد بن احلسني بن عبد الكريم املعروف بفخر اإلسالم البزدوي فقيه  ((7
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«ه يف أيِّ وقت كاناألمَر ر َيُدل عىل وقت ُمعني فيجب استامع
(1)

 انتهى. 

الة بالطريق األوىل؛  قلت: وإذا دلَّت اآلية عىل وجوب االستامع ُمطلقًا ففي الصَّ

ألهنا مقام االستامع، وسيجيء هلذا زيادة تنوير، ولعَلك بعد هذا تقول: قد اقتفيت 

أثرمها
(2)

وا بالفرض، وقد يطلق أحدمها  يف التعبري بالواجب، َواألكثرون َعربَّ

موضع اآلخر، لكنَّ العمل ههنا بموجب أهيام؟ َوعىل كل تقدير هل هو عىل طريق 

الكفاية أم عىل طريق العني؟ فارفع اإلشكال لنا من الَبني
(3)

 . 

 قالهبامفنقول: أما اجلواب عن األول ف
(4)

عود  الَعالمة أبو السُّ
(5)

أسعده اهلل - 

ة: إنَّ املؤمن إذا أراد العمل بموجب ملََّا اسُتفتي منه هذه ا -تعاىل يف  َدار اخللود ملادَّ

ام َفَحَسِن. وسيجيء  .  -إْن شاء اهلل تعاىل-أهيِّ  فائدة تنفعك يف هذا املَحلِّ

ا عن الثاين وأمَّ
(6)

فيحتاج إىل بسط مقّدمة، وهي أنَّ معنى الواجب والفرض  

وم عىل طريق الكفاية حُصول املقُصود ِمن  عيته بمجرد حُصوله، وحكمه اللزُ 

، والسقوط بفعل الَبعض. ومعناه َعىل طريق الَعني َعدم حصول املقصود  عىل الُكلِّ

من  عيته
(7)

لكلِّ أحد إال بُصُدوره عنُه، وحكمه اللزوم عىل من َوجب أو فرض  

                                       
يعرف بأصول  (كنز الوصول)من تصانيفه: يف أصول الفقه كتاب مشهور اسمه  أصوِّل من أكابر احلنفية،

 .   ٢05، وتاج الرتاجم: ص1/37٢جلواهر املضية:هـ(.  ينظر: ا٤8٢البزدوي، تويف سنة )

 .٢/٢5٢التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي:  ((1

 أي النسفي يف املدارك، وأكمل الدين يف  ح أصول البزدوي. ((٢

( اإلشكال هنا عىل نوعني: األول: العمل بموجب الفرض أو الواجب؟ والثاين: وعىل كل منهام هل هو (3

  الكفاية؟عىل العني أم عىل

 ( يف )ب( و )ج( قال.(٤

حممد بن حممد بن مصطفى العامدي من علامء الرتك، تقلد القضاء واالفتاء سنني طويلة، وهو صاحب  هو ((5

هـ(. ينظر: شذرات 98٢، تويف سنة )(إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم)التفسري املعروف 

. له كتاب يف الفتاوى ، ور ٢/٢53، وهدية العارفني: 7/59، األعالم، للزركيل: 10/58٤الذهب: 

 .33أعثر عليه مطبوعا. ينظر: أسامء الكتب، رياض زاده: ص

 ( أي الفرض والواجب.(6

 وما أثبته من )ب( و )ج(؛ ألنه نص عليه يف احلالة األوىل.  (مرُشوعيته)يف )أ( ( (7
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 عليه َحتام وقطعا حتى ال تربأ ذمته بفعل الغري. 

بر، والتفكر، وَحياة إذا متهد هذا فأقول: املقصود من  عية استامع القرآن التد

القلب، والعمل به، ال جمرد االلتفات إليه واالحرتام، كام ظن يف الكايف
(1)

 ،

والكفاية
(2)

، ومعراج الدراية
(3)

: املطلوب من القراءة
(4)

التدبر، والتفكر، وحياة  

ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿ القلب، والعمل به، قال اهلل تعاىل:

 .  [٢9]ص:  ﴾ڃ   چ

وقال احلسن
(5)

ُأنزل القرآن لُِيعمل به، فاختذ الناس تالوته عماًل، وذا إنَّام »:

«يكون باالستامع إذا قرأ اإلمام
 (6)

 . انتهى.   

ويف النهاية
(7)

القراءة غري مقصودة لعينها، بل للتدبر، والتفكر، والعمل به، »:

                                       
ضل حممد بن حممد بن أمحد بن عبداهلل احلاكم الشهيد املراد به كتاب الكايف يف فروع احلنفية، أليب الف ((1

املروزي، إمام احلنفية يف وقته، مجع فيه كتب حممد بن احلسن املبسوطة، وما يف جوامعه املؤلفة، قتل 

: واألعالم ،٢/113: املضية واجلواهر ،٢73 – ٢7٢هـ (. ينظر: تاج الرتاجم: ص33٤شهيدا سنة )

7/19 – ٢0. 

هـ(، وقد طبع هذا الكتاب يف كلكتا 767جلالل الدين الكرالين )ت (فاية  ح اهلدايةالك)( وهو كتاب (٢

 وبومبي )اهلند( قديام. ور يتيرس ِّل احلصول عليه.

وهو  ح لكتاب اهلداية للمرغنياين، واسم الكتاب: معراج الدراية يف  ح اهلداية : لقوام الدين حممد  ((3

هـ(. ينظر: اجلواهر املضية يف  7٤9:   البخاري الكاكي احلنفي )ت بن حممد بن أمحد اخلجندي السنجاري

. وما زال هذا الرشح خمطوطا ر يطبع، ويقوم عىل حتقيقه 7/36، واألعالم: ٢/3٤0طبقات احلنفية: 

 حاليَا جمموعة من الباحثني يف جامعة القصيم يف أطاريح دكتوراه يف الفقه املقارن. 

 .(القرآن)( يف )ب( و )ج( (٤

 هو احلسن البرصي. ((5

. وأورد  هذا اخلرب ٤/119. وتفسري السمعاين: 1٤8ينظر: تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة: ص ( (6

 .1/٢00. ينظر: املبسوط: الرسخيس عن ابن مسعود 

هو أول  ح للهداية، للعالمة احلسني بن عيل بن حجاج بن عيل، حسام الدين السغناقي: فقيه حنفي  ((7

إىل سغناق )بلدة يف تركستان( له: النهاية يف  ح اهلداية، و ح التمهيد يف قواعد التوحيد، نسبته 

، واألعالم: 1/٢13هـ(. ينظر: اجلواهر املضية: 711والكايف  ح أصول الفقه للبزدوي، وتويف سنة )

 . ور يتيرس ِّل العثور عىل الكتاب مطبوعا أو خمطوطا.٢/٢٤7
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«وحصول هذا املقصود عند قراءة اإلمام وسامع القوم
 (1)

 انتهى. 

لتعليل بمعنى التدبر والتفكر إنَّام يصح يف صالة جُيهر فيها، واخلالف فإْن قلَت: ا

 ثابت يف َصالة خيافت فيها، فكيف توجد هذه الفائدة؟ 

الة »قلت: أجاب عنه َصاحب النهاية ومعراج الدراية:  بأن أصل القراءة يف الصَّ

اجلهر غري غال  عىل ما قال
(2)

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ   ﴿تعاىل:  

، فاالستامع واجب َعىل ذلك، ثم أمَر باملخافتة يف صالة النهار [110]اإلرساء:﴾ڻ

«قطعًا ملحاكاة املنافقني فبقى احلكم  عىل األصل
 (3)

 انتهى.   

وال خيفى داللة كالمهم عىل كون املقصود من مطلق القراءة واالستامع ما 

الة. ذكرنا، وإْن كانوا يف صدد بيان حال القراءة واالستامع دا  خل الصَّ

وأيضًا يدل عىل أن املقصود من االستامع َما ذكرنا ذَهاُب َبعضهم إىل جواز قراءة 

وهو -املقتدي فيام خيافت، فإهنم إنَّام ذهُبوا إليه من جهة أنَّ املقُصود من االستامع 

يفوت يف َحال املخافتة، ولو كان  -التدبر، والتفكر، وحياة القلب، والعمل به

هاملقصود من
(4)

جمرد االلتفات واالحرتام ملا فات فيها، فلم يكن حينئذ للذهاب  

 املذكور وجه عن أصله، وال للَجواب عنه بأنَّ احلكم فيها باق عىل األصل. 

                                       
 .1/٢00ينظر املبسوط:  ((1

 .((اهلل))( يف )ب( زيادة (٢

. وأقول: املخافتة يف صالة النهار ليست لقطع املحاكاة 1/355، والبحر الرائق: 1/17ينظر: املبسوط:  ((3

للمنافقني كام نقل املصنف؛ ألن النفاق كان باملدينة أوال وهذه اآلية نزلت يف مكة، وسبب نزوهلا وضح 

متوار  بمكة، فكان إذا رفع صوته  × ل اهللورسو أنزلت»: قال إذذلك كام يف رواية ابن عباس 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ سمع املرشكون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال اهلل تعاىل:

ں    ﴿  عن أصحابك فال تسمعهم،  ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿ : ال جتهر بصالتك حتى يسمع املرشكون،  ﴾ڱ

 9/1٤3. أخرجه البخاري يف صحيحه: «القرآن أسمعهم وال جتهر، حتى يأخذوا عنك  ﴾ں  ڻ  ڻ

 (. ٤٤6برقم ) 1/3٢9(. ومسلم يف صحيحه: 7٤90برقم )

 وما أثبته من )ب( و )ج(. ((من))( يف )أ( (٤
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وأيضًا يدل عليه كون الداعي إىل ُوجوب جهر اإلمام فيام جيهر استامع املقتدي 

ىل اإلَمام فيام جيهر بالقراءة عىل ما قال َصاحب النهاَية وغريه: ِمن أنَّ اجلهر عَ 

َواجب؛ لِيستمع القوم قراءته، فإنَّه لو ر يكن املقصود من االستامع َما ذكرنا
(1)

، َبل 

جمرد االلتفات واالحرتام ر يكن االستامع داعيًا إىل اجلهر، إذ حيصل ذلك يف َحالة 

  ال خيفى. املخافتة أيضًا، بل حصوله فيها أقوى من حُصوله يف َحالة اجلهر كام

وأيضًا يدل عليه سياق
(2)

هذه اآلية الكريمة، وسياقها 
(3)

ے   ﴿قال اهلل تعاىل:  

ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

نَّه تعاىل ملََّا ذكر أنَّ هذا القرآن إ، ف[٢0٤ – ٢03األعراف: ] ﴾ۋ  ۋ  ۅ

َبصائر للقلوب ُتبرص ]به[
(4)

احلق 
(5)

واب، وه  دًى حيصل بالعمل وُتدرك الصَّ

 بموجبه االهتداء يف املطالب الدنيوية واألخروية، ورمحة حيصل باالقتداء
(6)

به  

صالح املعاش واملعاد، أمر باستامعه وباإلنصات إذا ُ ع يف قراءته ترتيبًا للحكم 

فات جيب  عىل تلك األوصاف، للداللة عىل أن القران العظيم الذي مجع هذه الصِّ

 لتدبر والتفكر إذا ُقرئ حتى حتصل هذه املنافع والنتائج.    أن ُيصغى إليه با

إذا تقرر ما ذكرنا فنقول: ال خيفى أن هذا املقصود ال حيصل من  عية االستامع 

لكل أحد إال
(7)

الة وخارجَها، ومن   بصدوره عنه فتعنيَّ طريق الَعني داخل الصَّ

 يتدبَّر فيه إذا قرئهذا التقرير ُيعلم أنَّه يأثم من ر يستمع القرآن ور
(8)

، ولذا قال 

                                       
 .((ُذكر))( يف )ب( (1

 .((سباق)))ب( و )ج(  يف( (٢

 .((وسباقها)))ب( و )ج(  يف( (3

 .مناسبة للسياق( زائدة من )ب( و )ج( (٤

 .وما أثبته من )ب( و )ج( ((باحلق)) )أ( يف( (5

 سقط من )ب( و )ج(. باالقتداء(  الدنيوية واألخروية، ورمحة حيصلقوله: )يف املطالب ( (6

 وما أثبته من )ب( و )ج(. ((ال))( يف )أ( (7

ي إّن قول املصنف بتأثيم من ر يتدبر القرآن الكريم عند سامعه فيه نظر، فال شك أن التدبر واجب  ع( 8)
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احلفيد شيخ اإلسالم اهلروي
(1)

يف حاشية صدر الرشيعة 
(2)

وباجلملة يلزم إثم »:

املصلني من العجم، الغافلني عن استامع القرآن والتدبر يف معانيه، إال أن يراد 

كثرًيا باالستامع جمرد التوجه إىل اللفظ، وحينئذ  يبقى صُعوبة األمر يف اجلملة؛ ألن 

غافلون أصال فيأثمون، بل يفسد صالهتم عىل قياس رواية شمس األئمة 

«الرسخيس
(3)

 انتهى. 

وأنا أقول: إذا ظهر كون االستامع واجبًا والتدبر مقصودًا، ومعلوم أنَّ ما يكون 

مقصودًا من الواجب وداعيًا إليه أوىل بأْن يكون واجبًا، فحينئذ  ال
(4)

إشكال يف  

 من الصُعوبة األمر عىل
(5)

 يستمع القرآن وال يتدبر فيه، فتدبر.  

ثم بيان كيفية التدبر هو أنَّ ما يتعلق من القرآن بالعمل يتدبر فيه العمل، وما 

يتعلق منه بغريه يتدبر فيه ملا هو املقصود منه وما يناسبه. يف الروضة
(6)

: قال حاتم 

                                       
 عىل كل مسلم، ولكنه يتفاوت بحسب علمه وقدرته وطاقته اإلدراكية وبذل الوسع.

هو سيف الدين أمحد بن حييى بن حممد بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين اهلروي، شيخ اإلسالم،  ((1

يف ويعرف بحفيد السعد )التفتازاين( كان قايض هراة مدة ثالثني عاما، من مصنفاته: الدر النضيد 

جمموعة احلفيد، وحاشية عىل  ح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية لصدر الرشيعة، واختلف يف سنة وفاته 

، 1/٢70، واألعالم: ٢/٢0٢0هـ(. ينظر: كشف الظنون: 916هـ(، وقيل سنة )906فقيل تويف سنة )

 .٢/٢06ومعجم املؤلفني: 

، لعبيد اهلل بن مسعود بن تاج ( ح الوقاية): و ( أي حاشية عىل  ح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية(٢

هـ(. ينظر: 673جلده صدر الرشيعة )ت (الوقاية)هـ(، ومتن 7٤7الرشيعة حممود بن صدر الرشيعة )ت

. ور يتيرس ٢/٤06، وهدية العارفني: ٢/٢0٢0، وكشف الظنون: ٢03ص، و٢91تاج الرتاجم: ص

 ِّل الوقف عىل الكتاب خمطوطا أو مطبوعا.

 . ٢00 – 1/99نظر: املبسوط: ( ي3)

 وما أثبته من )ب( و )ج(. ((فال))يف )أ( ( (٤

 .وما أثبته من )ب( و )ج( ((ر))( يف )أ( (5

وهو كتاب روضة العلامء، لعيل بن حييى بن حممد، أبو احلسن الزندويستي البخاري: فقيه حنفي، له:  ((6

، 165هـ(، ينظر: تاج الرتاجم: ص38٢نفية. تويف سنة )روضة العلامء ونزهة الفضالء، ونظم يف فقه احل

، 1/9٢8قبل عيل سقطت واهلل أعلم. وكشف الظنون: (( أبو))ولعل لفظة  وقال ابن قطلوبغا:
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األصم
(1)

ها ذكر اجلنة اشتاق إليها ومتنَّاها، تفسري القراءة بالتفكر أنَّه إذا َبلغ آية في»:

وإذا َبلغ آية فيها ذكر عظمة اهلل تعاىل ]ينظر[
(2)

هل يف قلبه متعلق دون اهلل 
(3)

من  

ل عنه، ويعلق قلبه مع اهلل، وإذا َبلغ آية فيها ذكر جهنم  َعَرض الدنيا فيتحوَّ

م الف ريضة ويتربأ من والعذاب خاف من اهلل تعاىل وتعوذ بقلبه من النَّار، َفُيَحكِّ

« املنهي
(4)

 انتهى. 

ويتدبَّر يف الُكلِّ ليحصل حضور القلب وما يرتتب
(5)

عليه من َمَلكة اخلضوع ال  

اج الة؛ وهلذا قال يف الكفاية، والرساج الوهَّ سيِّام يف الصَّ
(6)

إنَّام جيهر اإلمام »:

بإسامع
(7)

القوم ليتدبَّروا يف قراءته فيحُصل 
(8)

ال اهلل تعاىل : هلم إحضار القلب، ق 

، وهو ملََّا [٢9]ص:  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ﴿

كان إماَم نفسه احتاج إىل إسامع نفسه؛ ليكون أقوى يف التدبر والتفكر وإحضار 

«القلب
(9)

 انتهى. 

                                       
 . 5/31واألعالم: 

( هو حاتم بن عنوان، أبو عبد الرمحن، املعروف باألصّم: زاهد، اشتهر بالورع والتقشف، له كالم مدّون (1

كم. من أهل بلخ. زار بغداد واجتمع بأمحد بن حنبل، وكان يقال: حاتم األصّم لقامن هذه يف الزهد واحل

 .9/1٤9هـ(، ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب: ٢37األمة. تويف سنة )

 زائدة من )ب( و )ج(. ((٢

 سقط من )ب(. ((3

 ( ر أعثر عىل هذا النص مع كثرة بحثي عنه.(٤

 . ((يرتاتب))يف )ب(  ((5

أليب بكر بن عيل  ،كتاب الرساج الوهاج، املوضح لكل طالب حمتاج يِف  ح خُمَْترص القدوريوهو  ((6

هـ(، ينظر: 800احلّداد، العّبادي، احلنفي، من مصنفاته: اجلوهرة النرية، وتفسري احلداد. تويف يف حدود )

 . ٢/67، واألعالم: ٢/1631، وكشف الظنون: 1٤1تاج الرتاجم: ص

 .((إلسامع))يف )ب( و )ج(  ((7

 .((ليحصل))يف )ب(  ((8

 ر يتيرس ِّل العثور عىل الكتاب مطبوعا. ((9
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ومن فروع كون التدبر مقصودًا ما ذكر يف املضمرات
(1)

أنَّه ال ينبغي للقوم أْن »:

يقدموا اخلوشخوان
(2)

ن يقدموا الدرستخوانولك 
(3)

فإنَّ اإلمام إذا كان يقرأ  

«بصوت حَسن  َيْشَغل ذلك عن التدبُّر
 (4)

 انتهى.    

هذا عىل أنَّ هذه اآلية الكريمة بإطالقها َمع قطع النظر عام هو املقصود من 

، كام قالوا: إنَّ  االستامع تدل عىل كون االستامع مطلقًا فرَض عني 
(5)

آية )فاقتلوا( 
(6)

 

إطالقها تدل عىل كون اجلهاد من فروض األعيان يف مجيع األحوال، فإهنا غري ب

خمتصة بالنَّفري الَعامِّ بناء عىل أنَّ العربة لعموم اللفظ، وإنَّام ُعرف كون اجلهاد من 

نة، واملعقول، والتفصيل  ًا بآية أخرى، والسُّ فروض الكفاية فيام إذا ر يكن النَّفري َعامَّ

ريهيف النهاية وغ
(7)

 . 

نة واملعقول  وال خيفى أنَّه ليس يف حق كون االستامع فرض كفاية من اآلية والسُّ

وغريها دليل، َفُيعمل بام يدلُّ عليه إطالق هذه اآلية الكريمة، لكن عىل كل حال 

ح، إذ احلرج منفي بنص الكتاب،  مواضع احلرج والعذر مستثناة وإن ر ُيرصَّ

اب، وعدم احلرج يف استامع القراءة خلف اإلَمام والواجب ُيرتك بعذر بال ارتي

 ظاهِر، وكذا عدم العذر يف تركه بالقراءة. 

الة، فإنَّ يف بعض املواضع فيه حرجًا، ويف تركه  ا استامع القراءة خارج الصَّ وأمَّ

                                       
( وهو كتاب جامع املضمرات واملشكالت يف  ح خمترص القدوري، ليوسف بن عمر بن يوسف (1

هـ(، ينظر: كشف الظنون: 83٢الصويف، الكادوري، املعروف: بنبرية شيخ عمر، فقيه حنفي، تويف سنة )

 . 8/٢٤٤ألعالم: ، وا1631/٢

 كلمة فارسية تعني: قارئ بلحن طيب وصوت شجي. ((٢

 كلمة فارسية تعني قارئ قراءة صحيحة وسليمة. ((3

 .1/116، والفتاوى اهلندية: 1/117ينظر: فتاوى قايض خان:  ((٤

 سقط من )ب(. ((5

 [.5]التوبة:  ﴾ھ  ھ  ے  ے   ﴿( وهي جزء من آية، قال تعاىل: (6
 .5/٤٤0، والعناية: ٢/387اية: ينظر: اهلد ((7
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عذرًا، ويف بعضها ال، وسنفصل ذلك الطرف
(1)

 إن شاء اهلل تعاىل. 

ف اإلمام فرض عني؛ بسطًا ملن يريد ِمن واآلن نريد تقوية كون االستامع خل

الفوائد والزوائد قسطًا، فلله عند الفقري مواهب، وللناس فيام يعشقون مذاهب، 

 فللبعض مقنع وللبعض مطمع. 

واجلهر»فأقول يف النهاية وغريه يف باب سجدة السهو: 
(2)

عىل اإلمام فيام جيهر  

املقتدي لوجود  قراءةأقيمت مقام بالقراءة واجب؛ ليستمع القوم؛ ألن قراءة اإلمام 

املقصود وهو االستامع، وملََّا قام مقام القراءة وجب أن يكون فرضا فال يتقاعد عن 

«أن يكون واجبا
 (3)

 انتهى. 

قلت: ال خيفى أنَّ قيام قراءة اإلمام مقام قراءة املقتدي ليس نظرًا إىل بعض من 

لقيام لوجود املقصود من القراءة املقتدين، بل إىل كل واحد منهم، وإذا كان ذلك ا

وهو االستامع، فال ُبدَّ من استامع كل واحد منهم حتى تقوم قراءته
(4)

مقام قراءة  

 كل واحد منهم.

وقد حصلت ههنا فائدة تنفعك يف جواب السؤال األول عند قولنا: ولعلك بعد 

ضًا ور هذا تقول عىل ما وعدنا وهي أنَّه ملا وجب أن يكون اجلهر فيام جيهر فر

يتقاعد عن أن يكون واجبًا وجب أن يكون االستامع فرضًا وال يتقاعد عن أن 

يكون واجبًا؛ ألن ذلك يف اجلهر إنَّام جاء من قبل االستامع بطريِق كوِن قيام قراءة 

 اإلمام مقام قراءة املقتدي لوجود املقصود من القراءة وهو االستامع. 

الة فرض عىل املقتدي أيضًا، وإنَّام عدم قراءته  وتوضيحه: أنَّ القراءة يف الصَّ

                                       
 وما أثبته من )ج( مناسبة للسياق. ((الطرق))( يف )أ( و )ب( (1

 من غري واو. ((اجلهر))( يف )ب( و )ج( (٢

 .1/50٤العناية:  ((3

 .((قراءة))( يف )ب( و )ج( تصحيف (٤



 مسألة االستماع ، للمنقاري زاده                                د. أسامة بن عبد الوهاب الحياني                 االتباع في 

376 

ها، ومَلَّا كان ذلك القيام والسدُّ  ها مسدَّ لقيام قراءة اإلمام مقام قراءة املقتدي وسدِّ

لُوجود املقُصود من القراءة وهو االستامع فقد توقف ذلك القيام والسّد عىل 

االستامع، فيجب أن يكون االستامع ]فرضا[
(1)

وال يتقاعد عن 
(2)

أن يكون واجبًا؛  

ه جيب أن يكون فرضًا، وال  ألن ما يتوقف عليه قيام يشء مقام فرض وَسدَّ مَسدَّ

يتقاعد عن أن يكون واجبًا، ويتوقف ذلك االستامع عىل اجلهر فيجب أن يكون 

أيضاً 
(3)

 فرضًا وال يتقاعد عن أن يكون واجبًا ليحصل ذلك االستامع.  

هذا ويف خمتارات النَّوازل
(4)

القراءة ركن مشرتك»:
(5)

بني اإلمام واملقتدي فحظُّ  

«اإلمام القراءة وحظُّ املقتدي اإلنصات واالستامع
 (6)

 انتهى. 

قلت: تفريع كون حظ اإلمام القراءة، وحّظ املقتدي اإلنصات واالستامع، عىل 

كون القراءة ركنًا مشرتكًا بينهام، أو تفصيل هذا بذاك يدل عىل كون اإلنصات 

ع اللَذْينواالستام
(7)

مها حظ املقتدي قاِئَمني مقام القراءة يف الركنية، وإذا كانا  

 كذلك فهام فرض عني.

ويف مجيع
(8)

الكتب: لو تال رجل خلف اإلمام آية السجدة ال يسجد اإلمام  

                                       
 من )ب( و )ج(. زائدة( (1

 .((من))( يف )ب( (٢

 ( سقط من )ب(.(3

أليب احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين  ((خمتارات النوازل))( وهو  كتاب (٤

 . ٤/٢66، واألعالم: ٢07هـ(. ينظر: تاج الرتاجم: ص593املرغيناين )ت

قال املالكية: القراءة خلف اإلمام مندوبة يف الرسية ومكروهة يف اجلهرية، إال إذا قصد مراعاة اخلالف  ((5

عية قالوا: يفرتض عىل املأموم قراءة الفاحتة خلف اإلمام. واحلنابلة قالوا: القراءة خلف فيندب، والشاف

اإلمام مستحبة يف الصالة الرسية ويف سكتات اإلمام يف الصالة اجلهرية، وتكره حال قراءة اإلمام يف 

 . 1/٢08الصالة اجلهرية. ينظر: الفقه عىل املذاهب األربعة، عبد الرمحن اجلزيري: 

 . 75فتاوى النوازل: أليب الليث السمرقندي: ص ((6

 وما أثبته من )ب( و )ج(. ((الذي))( يف )أ( (7

 سقط من )ب( و )ج(. ))مجيع))قوله: ( (8
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ف  واملؤتم، ال يف الصالة وال بعدها؛ ألن املؤتم حمْجور عن القراءة، بدليل نفاذ ترصُّ

ف املْحُجور ال حكم لهاإلماِم عليه وت رصُّ
(1)

 . 

ُه لو جازت قراءة بعض من املؤمتني عند استامع الَبعض  قلت: وأنت خبرِي بأنَّ

اآلخر وعدم قراءته لوجبت السجدة والتاِّل منتف فاملقدم مثله، وكذا خبري بأنَّ نفاذ 

ترصف اإلمام عليه إنْ 
(2)

 مجيع كان دلياًل عىل احلجر، ومعلوِم أنَّ النفاذ مشرتك بني 

املؤمتني بكون احلجر أيضًا مشرتكًا بينهم؛ ألن االشرتاك يف الدليل ُيوجب االشرتاك 

يف املدلول، فيلزم أالَّ جيوز قراءة البعض يف اجلهر واإلخفاء ولو عند استامع البعض 

 اآلخر وإنصاته، وسيجيء هلذا زيادة تنوير. 

يف فتح القدير
(3)

قرأ لكان ]له[ قراءة اإلمام قراءة للمقتدي، فلو»:
(4)

قراءتان  

«يف صالة واحدة وهو غري مرشوع
 (5)

 انتهى. 

قلت: وإذا كان كذلك فبأي طريق جيوز قراءة البعض فيهام
(6)

َولو عند استامع  

اآلخر وإنَصاته، ويف بعض  وح اهلداية: قراءة اإلمام تنوب عن قراءة املقتدي 

فيكون االشتغال بالقراءة ربوبية
(7)

وديةيف موضع العب 
(8)

 انتهى.   

                                       
 .1/156، ودرر احلكام  ح غرر األحكام: 1/188، وبدائع الصنائع: 1/78ينظر: اهلداية:  ((1

 .((إذا))( يف )ب( و )ج( (٢

داية يف الفقه احلنفي ملحمد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيوايس ثم وهو  ح لكتاب اهل ((3

اإلسكندري كامل الدين املعروف بابن اهلامم، إمام من علامء احلنفية عارف بأصول الديانات والتفسري، 

: الضوء هـ(. ينظر861 ح به اهلداية، تويف سنة ) (فتح القدير)والفرائض، والفقه. من أشهر مصنفاته 

 . 6/٢55، واألعالم: 7/٢98، وشذرات الذهب: 1٢8 - 8/1٢7الالمع: 

 .1/338زائدة من )ب( و )ج( وهو الصحيح كام نص عليه يف فتح القدير:  ((٤

 .1/338فتح القدير:  ((5

 وضمري املثنى هنا يعود عىل الصلوات اجلهرية والرسية، واهلل أعلم.( 6)

 ه من )ب( و )ج( مناسبة للسياق.وما أثبت ((دنيوية))( يف )أ( (7

 .٢/530ينظر: البناية  ح اهلداية:  ((8



 مسألة االستماع ، للمنقاري زاده                                د. أسامة بن عبد الوهاب الحياني                 االتباع في 

378 

قلت: وهذا أيضًا يُدلُّ عىل عدم جواز القراءة فيهام َولو عند وجود االستامع 

واإلنصات، ويف  ح رسالة الكيداين للُقِهستاين
(1)

أنَّ القراءة إذا كان فرضًا عىل »:

القارئ فقد فرض االستامع عىل السامع منه، أال ترى أن القراءة ملا كانت فرضًا عىل 

وملََّا ر يْفرض عىل القارئ×ُفرض االستامع عىل النبي  -عليه السالم -جربيل 
(2)

 

«ر يفرض عىل السامع منه كام يف تفسري الكشاف وغريه
 (3)

 انتهى. 

قلت: ملََّا كانت فرضية االستامع عىل السامع لفرضية القراءة عىل القارئ، وال 

شك أنَّ نسَبة هذا املعنى إىل
(4)

امعني عىل   واء، فقد فرض االستامع عىل مجيع السَّ السَّ

 كل واحد منهم. 

ولنا ههنا شبهِة يمكن اجلواب عنها، تقرير الشبهة أنَّ قياس ما نحن فيه
(5)

عىل  

الم -قراءة جربيل  قياس مع الفارق، إذ لقائل أْن  × ، واستامع النبي-عليه السَّ

الم -يقول: فرضية استامع النبي  -ة قراءة جربيل ست من جمرد فرضيَّ لي -عليه السَّ

الم وفيام نحن فيه فرضيَّة  × ، بل من فرضيَّة قراءته الستامع النبي-عليه السَّ

الة.   القراءة ليَست الستامع املقتدي، بل لكوهنا ركنًا من أركان الصَّ

وباجلملة: إنَّ االستامع معترب يف فرضيَّة قراءة جربيل فجاء من قبله فرضيَّة 

 فرضية قراءة اإلمام حتى جييء من قبله فرضيَّة االستامع. االستامع، وغري معترب يف 

ا فرض للركنية كذلك فرض لالستامع ملِا  وتقرير اجلواب: أنَّ القراءة كام أهنَّ

                                       
 له شمس الدين حممد القهستاين، فقيه حنفي كان مفتيا ببخارى،( وهو َجامع املباين يِف  ح فقه الكيدانى، (1

سنة كتب، منها جامع الرموز يف  ح النقاية خمترص الوقاية، واختلف يف سنة وفاته فقيل: إنه تويف 

، وكشف الظنون: 8/300هـ(، ينظر: شذرات الذهب: 96٢) هـ(، وقيل: إنه تويف يف حدود953)

 .٢/٢٤٤، وهدية العارفني: 9/٢78، ومعجم املؤلفني: 197٢/٢

 أ ، ور يتبني ِّل معناها.٢٤وهو موجود يف نص  ح رسالة الكيداين: ل/ ((السوقي))( يف )ب( و )ج( (٢

 . ور أعثر عليه يف الكشاف.أ٢٤الفقه، للقهستاين، خمطوطة: ل/  ح رسالة الكيداين يف ((3

  )ب( و )ج(.  وما أثبته من ((يف)))أ(  ( يف(٤

 سقط من )ب(. ((فيه))قوله: ( (5
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الة فرض عىل املقتدي أيضًا وعدم قراءته لقيام قراءة  ذكرنا من أنَّ القراءة يف الصَّ

ه ها، ومَلَّا كان ذلك القيام اإلمام مقام قراءة املقتدي التي فرضت عليه وسدَّ ا مسدَّ

دُّ لوجود املقصود من القراءة وهو االستامع فيفرض أْن يقرأ لالستامع حتى  والسَّ

ابق؛ فالقياس يف حمله  حيصل هو وحيصل بسببه ذلك، وهذا ظاهر من التوضيح السَّ

فليتأمل
(1)

 . 

ع فرض عني ومن هذا التقرير يظهر أنَّ نظري الدليل املسوق لبيان كون االستام

هو جاز ههنا؛ ألن  املستنبط من كالم صاحب النهاية وغريه يف َباب سجدة السَّ

ثبوت فرضيَّة االستامع ملََّا كان بالوجه املذكور فيفرض أْن يستمع كل واحد من 

 املقتدين حتى حيصل قيام قراءة اإلمام مقام قراءة
(2)

كل واحد منهم؛ لوجود  

 املقُصود وهو االستامع. 

«ال يقرأ املؤتم خلف اإلمام، بل يستمع وينصت»مجيع الكتب: ويف 
 (3)

 . 

ويف احلاوي القديس
(4)

«ال يقرأ املؤتم خلف اإلمام إال قدر ما ُأْرتَِج »:
 (5)

، أي 

 وقع يف رّجة وهي االختالط واالضطراب. 

                                       
اتفق أهل العلم وأنتم أنه ال حيتمل اإلمام »تعقب اإلمام البخاري عىل هذا االستدالل القيايس فقال: ( 1)

لقراءة فريضة وحيتمل اإلمام هذا الفرض عن القوم فيام جهر اإلمام أو ر فرضا عن القوم، ثم قلتم: ا

جيهر، وال حيتمل اإلمام شيئا من السنن نحو الثناء والتسبيح والتحميد فجعلتم الفرض أهون من 

ينظر:  « التطوع، والقياس عندك أالَّ يقاس الفرض بالتطوع، وأالَّ جيعل الفرض أهون من التطوع...

 .9ف اإلمام: صالقراءة خل
 سقط من )ب(. ((قراءة))( قوله: (٢

 .1/83، ودرر احلكام  ح غرر األحكام: 1/16، وبداية املبتدي: 1/199املبسوط:  ((3

وإنام  وهو احلاوي القديس يف الفروع، جلامل الدين: أمحد بن حممد بن نوح القابيس، الغزنوي، احلنفي. ((٤

، وهدية 1/6٢7هـ(، ينظر: كشف الظنون: 593تويف يف حدود ) قيل فيه القديس؛ ألنه صنفه يف القدس،

 .1/89العارفني: 

 .1/173احلاوي القديس، للغزنوي:  ((5
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ويف الفوائد الظهريية
(1)

من أصحابنا من يقول »، قال شمس األئمة الرسخيس: 

الفتح واالستفتاح: ينبغي للفاتح أْن ينوي قراءة القرءان حتى  يف موطن يصح

يتذكر اإلمام إالَّ أنَّه ليس بيشء؛ ألن املقتدي مأمور بالفتح، منهي عن قراءة 

القرءان، فيقبح أْن يؤمر بام هو منهي عنه وينهى
(2)

«عام هو مأمور به 
 (3)

 . 

ريفيَّة ويف الفتاوي الصَّ
(4)

ل شمس األئمة الرسخيس: لو قرأ خلف اإلمام، قا»:

حابة أنَّه يفسد صالته «روي عن ثامنني من الصَّ
 (5)

 . 

                                       
وهو كتاب أليَب بكر حممد بن أمحد بن عمر القايض ظهري الدين الُبَخاِرّي، فقيه حنفي، كان املُْحَتسب يف  ((1

لّظهريية يف الفتاوى التقطها من  ح اجلامع الّصغري بخارى، من تصانيفه: الفتاوى الّظهريية، والفوائد ا

. والفتاوى ٢33، وتاج الرتاجم: ص٢/٢0هــ(، ينظر اجلواهر املضية: 619للحسام الشهيد )ت

 الظهريية حققت يف جامعة امللك عبد العزيز يف السعودية، حيث وزعت عىل طالبات الدكتوراه.

 سقط من )ب(. «عنه وينهى»قوله: ( (٢

 .1/157، وتبيني احلقائق: 1/193ر: املبسوط: ينظ ((3

وهو كتاب يف الفقه احلنفي للشيخ أسعد بن يوسف بن عيل، جمد الدين الصرييف البخاري املعروف:  ((٤

  .1/30٢، واألعالم: ٢/1٢٢5هـ(، ينظر: كشف الظنون: 1088بآهو: فقيه حنفي)ت
: إنام يثبت ذلك، أي: املنع، عن ابن عمر . قال احلافظ ابن حجر1/199ينظر: املبسوط، للرسخيس:  ((5

وجابر وزيد بن ثابت وابن مسعود، وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعيل، وقد أثبت البخاري عن 

عمر وأيّب بن كعب وحذيفة وأيب هريرة وعائشة وعبادة وأيب سعيد يف آخرين أهنم كانوا يرون القراءة 

. وقال ابن عبد الرب: وال أعلم يف هذا 1/16٤اهلداية:  خلف اإلمام. ينظر: الدراية يف ختريج أحاديث

الباب صحايب صح عنه بال اختالف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إال جابر بن عبد اهلل وحده. وفند 

للقراءة خلف اإلمام ومحلها عىل صالة اجلهر. ينظر:   األسانيد التي رويت عن منع الصحابة

روي منع القراءة خلف »ي: وذكر العيني نحو قول الرسخيس فقال: . قال املباركفور11/51التمهيد: 

اإلمام عن ثامنني من الصحابة الكبار، منهم املرتىض، والعبادلة الثالثة. وقال الفقيه الرسخيس: إن فساد 

. وقال يف حتقيق الكالم: واجلواب عنه: أن قوليهام ال أصل «الصالة مروي عن عدة من الصحابة بالقراءة

أما الرسخيس فهو فقيه حمض، ال علم له بفن احلديث، فال َعَجَب أن يصدر منه هذا القول، ولكن هلام، 

العجب من العيني، كيف اجرتأ عىل ذكر هذا القول الباطل؟ فهل يقدر أن يثبت بأسانيد صحيحة عن 

عليه أبًدا. ينظر: عيل، والعبادلة الثالثة، فضاًل عن عرشة من الذين ُذكروا يف هذا األثر؟ َكال، ال يقدر 

. وقال الشيخ عبد احلي اللكنوي رمحه اهلل: وما ذكره 50٢حتقيق الكالم يف القراءة خلف اإلمام: ص

وأّي  ة، يقال له: أّي صحايب قال هبذا؟الرسخيس، ومن تبعه أن فساد الصالة مذهب عدة من الصحاب
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]ويف الفوائد الظهريية: ومن املشايخ من قال: بفساد صالته[
(1)

 . 

اقتدى وإمامه سبق بالثناء يثني ما ر يقرأ إمامه، وقيل: يثني فيام »ويف املنية: 

«خيافت ال فيام جيهر، وقيل: يثني يف سكتاته
 (2)

 انتهى.  

قلت: ما يف مجيع الكتب من التوافق عىل أالَّ يقرأ املؤتم عىل العموم واإلطالق، 

بل يستمع وينصت، وما يف احلاوي: من حرص القراءة بصورة فتح اإلمام، وما يف 

الفوائد الظهريية من هني املقتدي عىل العموم واإلطالق عن نية ]قراءة[
(3)

القرآن  

ألمر هبا مع أنَّ الفتح إنَّام يتصور من الواحد، وما يف ولو ألجل الفتح وتقبيح ا

الفتاوى الصريفية والفوائد الظهريية: من احلكم بفساد الصالة عىل اإلطالق، وما 

يف )املنية( من أنَّه يثني ما ر يقرأ إمامه مع أنَّ الثناء ُسنَّة، والقراءة خلف اإلمام 

نَّة بعد ليست كذلك، بل أقوى حاهلا عىل فرض الثبوت ا إلباحة، فإذا تركت السُّ

 وع اإلمام يف القراءة إلقامة فرض االستامع واإلنصات فألن يرتك املباح أوىل، 

وترك الثناء يف حق الكل، فكذا ترك القراءة تدل عىل عدم جواز القراءة خلف 

اإلمام، ويكون االستامع واإلنصات فرض عني، ومن األحاديث واألخبار يف هذا 

 دة زين.  الباب زيا

يقرأ في الصالة فسمع  عن مجاهد كان النبي »فأقول: يف فتح القدير: 
 ﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ﴿ :قراءة فتًى من األنصار فَ َنزل

«[٢0]األعراف: 
 (4)

 انتهى. 

                                       
من دون سند مسلسل حمتج  -عنهحاشاهم -خمّرج خّرج هذا؟ وأّي راو روى هذا؟ وجمرد نسبته إليهم 

، للولوي: (ذخرية العقبى يف  ح املجتبى)برواته مما ال يعتد به.ينظر:  ح سنن النسائي املسمى 

11/61٢.  
 ( زائدة من )ب( و )ج(، وهو الصحيح، فقد أشار املصنف إىل قول الظهريية يف الفقرة الالحقة.(1

 أ.15ب، وجامع الفتاوى، للسمرقندي: ل/67هـ(: ل/705منية املصيل وغنية املبتدي، للكاشغري )ت ((٢

 ( زائدة من )ب( و )ج(.(3
، واحلديث رواه عبد بن محيد وابن أيب حاتم والبيهقي يف سننه وهو ضعيف 1/3٤٢فتح القدير:  ((٤
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قلت: ملََّا كان سبب نزوهلا قراءة فتًى من األنصار والغري سامعون دلَّ عىل 

و عىل وجوب اإلنصات عىل طريق العني وجوب االستامع عىل طريق العني، بل ه

أيضًا، فإنَّه إذا قرن األمر باإلنصات باألمر باالستامع فالظاهر وجوب اإلنصات 

عىل طريق العني كقرينة، وإذا ر خيص اإلنصات باجلهرية عىل ما هو التحقيق فيدلُّ 

 عىل أنَّه واجب العني يف اجلهر واإلخفاء. 

ن كعب ملََّا نزلت هذه اآليات تركوا القراءة خلف عن ُأيب ب»ويف معراج الدراية: 

«اإلمام
 (1)

 انتهى.  

قلت: املستفاد منه ترك الكل يف الكل ال ترك البعض يف البعض، وهم إنَّام تركوا 

كذلك عن العلم بمقتىض اآلية فيكون إمجاعًا فعليًا أيضًا عىل كون االستامع 

ة البيانواإلنصات فرض عني يف اجلهر واإلخفاء، ويف غاي
(2)

عن كشف  

                                       
 ٢/٢٢1(، والسنن الكربى، للبيهقي: 8731برقم ) 5/16٤6إلرساله. ينظر: تفسري ابن أيب حاتم: 

برقم  107. وحكم البيهقي عىل هذه الرواية باالنقطاع. ينظر: القراءة خلف اإلمام: ص(٢886برقم )

، 13/3٤6( وذكر الطربي هذا األثر بسنده عن الزهري وليس عن جماهد. ينظر: جامع البيان: ٢٤8)

 . 93، ولباب النقول يف أسباب النزول، للسيوطي: ص٢٢9وأسباب النزول، للواحدي: ص

، وتبيني احلقائق  ح كنز الدقائق: 1/111لصنائع يف ترتيب الرشائع، للكاساين: ينظر: بدائع ا ((1

هذا األثر يف كتب احلديث مع كثرة بحثي عنه. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أكيمة  . ور أعثر عىل1/131

انرصف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ؟ يعني  × أن رسول اهلل »الليثي عن أيب هريرة: 

، قال معمر عن الزهري: «ا منا آنفا قال رجل: نعم يا رسول اهلل قال: إين أقول: ما ِّل أنازع القرآن؟أحد

 بالقراءة من الصالة حني سمعوا ذلك منه × فيام جهر فيه النبي × فانتهى الناس عن القراءة معه))
، «كالم الزهري من « فانتهى الناس...»وقوله: » :٢8قال البخاري يف القراءة خلف اإلمام: ص .×

إن الزهري أعلم التابعني يف »(. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 8٢7برقم ) 1/٢19وكذا قال أبو داود: 

وهذه املسألة مما تتوفر الدواعي واهلمم عىل نقل ما كان يفعل فيها خلف . × زمنه بسنة رسول اهلل

هبذا، من أحسن األدلة عىل أهنم تركوا ، ليس ذلك مما ينفرد به الواحد واالثنان. فجزم الزهري × النبي

 «فأنصتوا قرأ وإذا»القراءة خلفه حال اجلهر بعدما كانوا يفعلونه. وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله: 

 .319 – ٢3/318: الفتاوى جمموع. «غريها وال فاحتة يستثن ور

بن أمري غازي أيب حنيفة األتقاين احلنفي،  غاية البيان ونادرة االقران لقوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر ((٢
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األرسار
(1)

كان عرشة»:
(2)

ينهون عن القراءة خلف  × من أصحاب رسول اهلل 

«اإلمام أشد النهي
 (3)

. 

ن ثامنني نفرًا من كبار ـأثور عـراءة مـدي عن القـع املقتـمن»ي: ـويف الكاف

«الصحابة
(4)

 انتهى.  

العموم  قلت: وكان هنيهم ومنعهم رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني عىل

واإلطالق ور يثبت إنكار أحد عليهم يف ذلك فكان إمجاعًا سكوتياً 
(5)

 أيضًا عليه.  

                                       
كان رأسا يف مذهب أيب حنيفة بارعا يف اللغة والعربية، من تصانيفه:  ح اهلداية يف عرشين جملدا سامه 

هـ(، ينظر: ابن حجر، الدرر 758غاية البيان ونادرة االقران يف آخر األوان، تويف يف القاهرة سنة )

 . 6/185، وشذرات الذهب: ٢/٢79ضية: ، واجلواهر امل1/٤93الكامنة: 

وهو كتاب للشيخ عبد اهلل بن  ،، إىل هذا النص ونقله من كشف االرسار٢/317أشار صاحب البناية:  ((1

حممد بن يعقوب احلارثي السبذموين الكالباذي البخاري الفقيه احلنفي، من تصانيفه: كشف اآلثار 

( والكتاب ال يزال خمطوطا ور يتيرس ِّل احلصول عليه. هـ3٤0الرشيفة يف مناقب االمام ابى حنيفة )ت

 .1/٤٤5، وهدية العارفني: ٤/1٢0، واألعالم: ٢/1٤85ينظر: كشف الظنون: 

 ، والصواب ما أثبته من العناية والبناية وعمدة القاري.((عرش))يف مجيع النسخ:  ((٢
. وقال العيني ٢/317ية، بدر الدين العيني: ، والبناية  ح اهلدا1/3٤0العناية  ح البداية، للبابريت:  ((3

أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وعبد الرمحن بن )والصحابة هم: 

 ود وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عباسـعوف وسعد بن أيب وقاص وعبد اهلل بن مسع
. واجلواب عنه: أن هذا األثر ال يصح؛ ألنه 6/13خاري: . ينظر: عمدة القاري  ح صحيح الب( 

، وروى عبد ٢/96من صنع عبد اهلل بن يعقوب، وهو متهم بوضع احلديث. ينظر: ميزان االعتدال: 

، وأبا بكر، وعمر، وعثامن، كانوا × وأخربين موسى بن عقبة أن رسول اهلل»الرزاق يف مصنفه قائال: 

 عن آثار وهناك(. ٢810) برقم 1٤0 – ٢/139: الرزاق عبد مصنف .«ينهون عن القراءة خلف اإلمام

تشدد عىل من يقرأ خلف اإلمام، وجلها ر تسلم من علة قادحة. ينظر: الدراية يف ختريج   الصحابة

  وما بعدها. 1/163أحاديث اهلداية:  
ه يرد عليه إذ قال: . ونقل الرتمذي يف سنن1/83، ودرر احلكام  ح غرر األحكام: 1/199املبسوط:  ((٤

يف القراءة خلف اإلمام عند أكثر أهل  -ال صالة ملن ر يقرأ بفاحتة الكتاب -والعمل عىل هذا احلديث »

والتابعني. وهو قول مالك بن أنس، وابن املبارك، والشافعي، وأمحد، ،  × العلم من أصحاب النبي

 (. 311بعد حديث رقم ) 1/٤07 . ينظر: سنن الرتمذي:« وإسحاق: يرون القراءة خلف اإلمام
إذا قال بعض الصحابة قوالً، وظهر للباقني، وسكتوا عن خمالفته واإلنكار عليه  »( قال القايض أبو يعىل: 5)
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قال: ال يقرأنَّ أحد  -عليه السالم-عن عبادة بن الصامت أنَّه »ويف الزيلعي: 
«منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة

 (1)
  انتهى.   

كل يف صورة اجلهر هل يرتاب قلت: انظر أنَّ عموم هني القراءة عىل هذا الش

 أحد يف داللته عىل عدم جواز قراءة أحد يف تلك الصورة ال أظنك يف مرية.  

إنما جعل اإلمام إمامًا ليؤتم »:  ×عن أيب هريرة عن النبي »ويف غاية البيان: 
«به فإذا قرأ فأنصتوا

 (2)
 انتهى.  

                                       
، ويتحقق اإلمجاع السكويت إذا ٤/1170العدة يف أصول الفقه:  .« حتى انقرض العرص، كان إمجاعاً 

قىض، واشتهر ذلك بني أهل عرصه، وعرفه مجيع من سواه أفتى بعض املجتهدين يف مسألة اجتهادية، أو 

من املجتهدين، ور خيالفوه، واستمرت احلال عىل هذا إىل ميض مدة التأمل. ينظر: املوسوعة الفقهية 

. قال العيني: ُسمي إمجاعا باعتبار اتفاق األكثر فإنه يسمى إمجاعا عندنا. وملا ثبت هني ٢/٤9الكويتية: 

ور يثبت رد واحد عليهم عند توفر الصحابة كان إمجاعا سكوتيا. ينظر: البناية  ح العرشة املذكورين 

. قلت: ادعاؤه اإلمجاع السكويت وعدم رده أو خمالفته من صحايب آخر فيه نظر، فقد ثبت ٢/318اهلداية: 

ف القراءة خلف اإلمام، وذكر ذلك اإلمام البخاري يف كتابه القراءة خل  عن مجلة من  الصحابة

 وما بعدها. 10اإلمام: ص

. ور يذكر يف هذه الرواية االستثناء من ذلك بقوله 1/131تبيني احلقائق  ح كنز الدقائق، للزيلعي:  ((1

عن عبادة بن الصامت، قال: صىل بنا رسول  » )إال بأم القرآن( واحلديث أخرجه النسائي يف سننه بلفظ

ال يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إال بأم »ة، قال: بعض الصلوات التي جيهر فيها بالقراء × اهلل

 ٢/٢36(، وصححه البيهقي يف السنن الكربى: 99٤برقم ) 1/٤75. سنن النسائي الكربى: « القرآن

صالة جهر فيها فقرأ  × (. ورواه البخاري عن عبادة بن الصامت ولفظه: قال صىل النبي٢9٢1برقم )

 18. ينظر: القراءة خلف اإلمام: ص« م واإلمام يقرأ إال بأم القرآنال يقرأن أحدك »خلفه رجل فقال: 

. سنن « هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم »(. وأخرجه الدارقطني يف سننه وقال: 3٤برقم )

 (.  1٢٢0برقم ) ٢/101الدارقطني: 

« م ليؤتم بهإنام جعل اإلما»، قال:  × عن النبي  )حديث صحيح( أخرجه أبو داود عن أيب هريرة ((٢

ليست بمحفوظة  -وإذا قرأ فأنصتوا-وهذه الزيادة »، قال أبو داود: «وإذا قرأ فأنصتوا»هبذا اخلرب زاد 

( وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: 60٤برقم ) 1/٤53ينظر: سنن أيب داود: «. الوهم عندنا من أيب خالد

. وقال «نصاري عند النسائي يف الكربىفجعل الوهم من أيب خالد، مع أنه تابعه عليها حممد بن سعد األ»

. فجعل التفرد من ابن عجالن « وإذا قرأ فأنصتوا »وال نعلم أحًدا تابع ابن عجالن عىل قوله:  »النسائي: 

(، وسنن 996برقم ) 1/٤76. ينظر: سنن النسائي الكربى: « ال من أيب خالد، وهو الصحيح
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ات عند قراءة اإلمام، فإذا قلت: املستفاد ِمن هذا التفريع هو أنَّ اإلئتامم باإلنص

فات اإلنصات فات اإلئتامم، وال خيفى أنَّ اإلئتامم الزم ]عىل[
(1)

كل واحد من  

املؤمتني يف اجلهر واإلخفاء، ]فكذا اإلنصات لئال يلزم فوات اإلمتام بفواته فيكون 

 اإلنصات فرض عني[
(2)

، وكذا اإلنصات فرض عني يف اجلهر واإلخفاء، بل 

ضًا كون اإلنصات قائاًم مقام القراءة من جهة انفهام كون اإلنصات يستفاد منه أي

عند قراءة اإلمام ائتاممًا وموافقة، وهل هذا إال بقيام اإلنصات مقام القراءة، ]وال 

خيفى أن عىل تقدير قراءة املقتدي قراءة البعض ال يغني عن قراءة[
(3)

اآلخر يف  

ومن هذه  اجلهة أيضا يكون فرض  اجلهر واإلخفاء فكذا إنصات القائم مقامها،

 عني فيهام.   

، ويف غاية - -ويف البدائع: روى أبو موسى األشعري وأبو هريرة 

ليؤتم به، فال  (4)إنَّما جعل اإلمام»أنَّه قال:  × عن النبي  البيان روى أنس
قولوا: تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: وال الضالين ف

آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اهلل لمن حمده فقولوا: ربنا لك 
«الحمد

 (5)
 انتهى.  

                                       
زيادة اإلمام مسلم يف صحيحه وإن ر خيرجها (. وقد صحح هذه ال1٢٤3برقم ) ٢/115الدارقطني: 

(، فقال له أبو بكر ابن أخت أيب النرض: فحديث أيب ٤0٤برقم ) 1/30٤فيه بإثر حديث أيب موسى: 

فقال هو عندي صحيح، فقال: فلم ر تضعه ها هنا؟  « وإذا قرأ فأنصتوا »هريرة، فقال: هو صحيح يعني 

 نا، إنام وضعت ها هنا ما أمجعوا عليه. قال: ليس كل يشء عندي صحيح وضعته ها ه

 ( زائدة من )ب( و )ج(.(1

 ( زائدة يف )ب( و )ج(.(٢

 يف )ب( و )ج(. زائدة ( (3

 . ((إماماً ))( يف )ب( و )ج( زيادة (٤

. واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب 1/109بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، للكاساين:  ((5

(. وأخرجه البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك من ٤0٤برقم ) 30٤ - 1/303موسى األشعري: 
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ل زيادة بيان لكيفية اإلئتامم  قلت: يف هذا احلديث مع ما ذكرنا يف احلديث األوَّ

يف البعض باملشاركة، ويف البعض بالسكوت، ويف البعض باملجاوبة، فثبت أنَّ 

الختالف عىل ما فّصل، ففي القراءة خلف اإلمام ال يوجد اإلئتامم، اإلئتامم وعَدم ا

بل االختالف وال خيفى عليك ُحكمه مما أسلفنا، وأنَّه قد قسم القراءة واإلنصات 

-عليه السالم-بني اإلمام واملؤتم، والقسمة تقتيض قطع الرشكة، كام قالوا يف قوله 

«البينة للمدعي واليمين على من أنكر»: 
 (1)

فلو قرأ واحد من املؤمتني يف اجلهر  ،

واإلخفاء الشرتك هو
(2)

واإلمام يف القراءة وهو خالف مقتىض القسمة فال جيوز،  

 فكذا لزومه وهو القراءة. 

عن عطاء بن يسار أنَّه سأل زيد بن ثابت عن القراءة خلف اإلمام، »ويف مسلم: 

«فقال: ال قراءة مع اإلمام يف يشء
(3)

 انتهى. 

قام مقام الَبيان بمقتىض السؤال، فلو جازت قراءة البعض مع اإلمام يف قلت: امل

يشء عىل تقدير استامع ]اآلخر[
(4)

وإنصاته لبينه ور ينف القراءة معه عىل سبيل  

                                       
 (.  111٤برقم ) ٢/٤7: « وإذا قرأ فأنصتوا »غري زيادة 

البينة عىل من ادعى ، واليمني عىل من أنكر إال يف »بلفظ:   أخرجه الدراقطني يف سننه عن أيب هريرة ((1

ل يف إسناده جماهيل، والسنن الكربى للبيهقي: (، وقا٤507برقم ) 5/389، سنن الدارقطني: «القسامة

برقم  ٢/3٢6(، وأعله الذهبي بالنكارة: تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق: ٢1٢01برقم ) ٤٢7/10

(789.) 
 ( سقط من )ب(.(٢

(. أقول : وحديث 103٤برقم ) ٢/6(، وسنن النسائي الكربى: 577برقم ) 1/٤06صحيح مسلم:  ((3

 مرفوع، وقوله « ال فالة لمن لم يقرأ بأم القرآن »: × زيد بن ثابت، بينام قوله مسلم هذا موقوف عىل
مقدم عىل قول أصحابه مجيعا وليس زيد بن ثابت فقط. ثم إّن األمر اآلخر واملهم هو سبب ورود  ×

حتة احلديث كان يف قراءة سورة النجم، واخلالف ليس منصبا عىل السورة التي بعد الفاحتة، إنام عىل الفا

 نفسها. واهلل أعلم. 

 ( زائدة من )ب( و )ج( وال يستقيم الكالم إال هبا.(٤
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العموم مع أنَّ سؤال السائل ملََّا كان عن القراءة خلف اإلمام، وهو
(1)

أعم من  

قراءة ال معه بأْن يقرأ عندالقراءة معه بأْن يقرأ عند قراءته، ومن ال
(2)

عدم قراءته،  

عدل املجيب عن طرز
(3)

السؤال وهو العموم اىل طرز آخر وهو اخلصوص؛ حيث  

ر يقل ال قراءة خلف اإلمام، بل قال: ال قراءة مع اإلمام قاصدًا بذلك إشعار جواز 

في القراءة خلف اإلمام ال معه كام قال به البعض وإْن ر جيز خلفه معه، إذ ن

األخص ال يوجب نفي األعم فلو جازت القراءة مع اإلمام يف يشء عند استامع 

 اآلخر وإنصاته ألشعر بذلك أيضًا؛ حيث أن للسؤال عمومًا من هذه اجلهة أيضًا. 

، ثم أقبل بوجهه، ×فلى رسول اهلل »ويف  ح اآلثار أليب جعفر الطحاوي: 
الثاً، فقالوا: إنا لنفعل، قال: فال فقال: أتقرؤن واإلمام يقرأ؟ فسكتوا، فسألهم ث

«تفعلوا
 (4)

 . 

                                       
 .((وهي))( يف )ب( و )ج( (1

 سقط من )ب(. ((قراءته ومن القراءة ال معه بأْن يقرأ عند ))قوله: ( (٢

اح ( معنى الطرز: الشكل والنمط: تقول: ومن الطراز األول أي شكله ومن النمط األول. ينظر: املصب3)

. ومعنى العبارة: عدل املجيب عن نمط السؤال األول وهو العموم إىل نمط آخر وهو ٢/371املنري: 

 اخلصوص.

. وانفرد الطحاوي بحذف «إال أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»)حديث صحيح( بزيادة االستثناء:  ((٤

(. وأورده املحدثون 130٢برقم ) 1/٢18الزيادة. ينظر:  ح معاين اآلثار، أليب جعفر الطحاوي: 

(، وكتاب القراءة خلف 1٢88برقم ) ٢/1٤0بلفظه مع الزيادة املذكورة. ينظر: سنن الدارقطني: 

(، وأخرجه ٢805برقم ) 5/187(. ومسند أيب يعىل املوصيل: 385برقم ) 175اإلمام، للبيهقي: ص

ه، وفيه:  وا إال أن يقرأ أحدكم بفاحتة فال تفعل))أمحد وغريه يف مسنده عن رجل من الصحابة ور ُيَسمِّ

. ((إسناده صحيح))(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: ٢3٤81برقم ) 38/٤65مسند أمحد:  ((الكتاب

صىل بأصحابه، فلام قىض  × أن النبي  وأورده البخاري ورصح براوي احلديث فقال: عن أنس

فسكتوا فقاهلا ثالث مرات، فقال  «أتقرءون في فالتكم واإلمام يقرأ؟»صالته أقبل عليهم بوجهه، فقال: 

ينظر: القراءة «. فال تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»قائل أو قائلون: إنا لنفعل قال: 

 (.  156برقم ) 1/61خلف اإلمام: 
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عىل عموم النهي(  فال تفعلوا)قلت: وأنت خبري بداللة 
(1)

جلميع اآلحاد ال  

فإنَّ املراد هبذا القول إْن كان وقوع القراءة فيام  «إنَّا لنفعل»سيام يف مقابلة قوهلم: 

قوعها فيام بينهم، وإْن كان عدم و «ال تفعلوا» -عليه السالم-بينهم فاملراد بقوله 

عدم الصدور  «ال تفعلوا» -عليه السالم-املراد الصدور عن اجلميع فاملراد بقوله 

 عنهم، ولو جازت عن البعض عند استامع البعض اآلخر لقال به يف تلك املقابلة. 

وكذا خبري بداللة جعل قراءة اإلمام
(2)

مانعة عن قراءهتم، إذ نسبة قراءة اإلمام  

يع اآلحاد عىل السواء، وملََّا كان املانع قراءة اإلمامإىل مج
(3)

وهي يف صورة اإلخفاء  

 أيضًا موجودة فيستفاد العموم للجهر واإلخفاء كام يستفاد العموم األول.   

فغمزه  ×قرأ رجل خلف رسول اهلل »عن كشف األرسار:  (غاية البيان)ويف 
نصرف، قال ألبي بكر: لقد آذيتني، فلم ينته، فغمزه ثانياً، فلمَّا ا  أبو بكر

: فدق أبو بكر، -عليه السالم-، فقال ×قال: ألنك قرأت خلف رسول اهلل 
«قراءة اإلمام لمن خلفه قراءة

 (4)
 انتهى. 

                                       
 .((النص))( يف )أ( تصحيف (1

 .((رأ فعلمأتقرؤن واإلمام يق -عليه السالم – قوله من املتفهم مانعة))( يف )ج( زيادة (2

 ( سقط من )ب(.(3

، ور أعثر عىل هذ جمهوالً  ياً ألن فيه راو (؛( )حديث ضعيف(٤ احلديث هبذا اللفظ،  وما وجدته  ار يسمَّ

 ×: أن رجال قرأ خلف النبي مروي عن جابر بن عبد هلل وليس فيه أبو بكر فعن جابر بن عبد اهلل 
؟ ، فتذاكرا × انرصف قال: أتنهاين أن أقرأ خلف النبي يف الظهر والعرص، فأومأ إليه رجل فنهاه، فلامَّ 

. سنن « من فلى خلف اإلمام فإن قراءته له قراءة »:  ×فقال رسول اهلل  ×ذلك حتى سمع النبي 

(، قال أبو احلسن الدارقطني عن راوي احلديث: أبو الوليد هذا 1٢36برقم ) ٢/111الدارقطني: 

(، والقراءة خلف اإلمام، للبيهقي: 113برقم ) 1/٢3أليب يوسف: جمهول وال تقوم به حجة. واآلثار، 

(، وذكر البيهقي طرق احلديث وأعله براو  جمهول تارة وباإلرسال تارة أخرى. ويف 339برقم ) 1/1٤9

يف العرص، قال: فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي  ×املوطأ من حديث عبد اهلل بن شداد قال: أمَّ رسول اهلل 

قدامك، فكرهت أن تقرأ خلفه، فسمعه  ×صىل قال: ر غمزتني؟ قال: كان رسول اهلل يليه، فلام أن 

. موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين: «من كان له إمام فإن قراءته له قراءة»قال:  ×النبي 
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جل وتصِديق رسول اهلل   ×قلت: تبرصَّ بام يف فعل أيب بكر، وقوله لذلك الرَّ
 عند استامع اآلخر وعدم أليب بكر من الداللة عىل عدم جواز قراءة البعض ولو

قراءته؛ ألن الظاهر من غمز أيب بكر أنَّه مستمع غري قارئ، إذ لو قرأ نفسه مَلا غمز 

-بكون قراءة اإلمام ملن خلفه قراءة فإنَّه  -عليه السالم-غريه، وكذا بام يف تعليله 

وقد ملََّا جعل كون قراءة اإلمام ملن خلفه قراءة علة لصدق أيب بكر  -عليه السالم

ذلك الرجل عن القراءة خلف اإلمام، ومعلوم أن هذه العلة مشرتكة بني   منع

مجيع املؤمتني، واالشرتاك يف العلة يوجب االشرتاك يف املعلول فيمنع كل واحد 

منهم ولو عند استامع
(1)

بعضهم وإنصاته يف اجلهر واإلخفاء معًا، ومنه يعلم أنَّ  

«ام قراءة لهمن كان له إمام فقراءة اإلم»حديث: 
(2)

يدلُّ بمفرده عىل منع القراءة  

خلف اإلمام عىل طريق العموم واإلطالق فال وجه جلعله مصحح ترك القراءة إذ 

 قد صار مقتىض الرتك.  

النهي عن   × : آخر ما أمر به رسول اهللعن علي »ويف معراج الدراية: 
«القراءة خلف اإلمام ورأسه في حجري

(3)
 انتهى.      

                                       
 (. 1٢٤برقم ) 6٢ص

 .  ((سامع))( يف )ب( (1
برقم  ٢3/1٢(، ومسند أمحد: 850برقم ) 1/٢77( )حديث ضعيف(، ينظر: سنن ابن ماجه: (٢

حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، »(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: 1٤6٤3)

(، وضعفه ٢797برقم ) ٢/135. ومصنف عبد الرزاق: «وفيه جابر بن يزيد اجلعفي وهو ضعيف

 يثبت عند أهل العلم من هذا خرب ر»(. قال اإلمام البخاري: 1٢33برقم ) ٢/107الدارقطني يف سننه: 

. وقال احلافظ 8. ينظر: القراءة خلف اإلمام: ص«أهل احلجاز وأهل العراق وغريهم إلرساله وانقطاعه

. ينظر: «وجابر اجلعفي ضعيف احلديث مذموم املذهب ال حيتج بمثله»ابن عبد الرب يف راوي احلديث: 

قيت أكذب من جابر اجلعفي، ما أتيته بيشء من ما ل». وقد قال فيه اإلمام أبو حنيفة: 11/٤8التمهيد: 

 .11/606. ذخرية العقبى يف  ح املجتبى: «رأي قط إال جاءين بحديث
 احلديث هبذا اللفظ ال يصح. ور أعثر عليه يف كتب احلديث مع كثرة بحثي عنه.  ((3
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 انظر إىل هذا االعتناء هبذا النهي حيث كان ما قلت:
(1)

ولو  × أمر به النبي 

كان هلا جواز يف اجلملة لبيَّنه يف تلك احلال، ور يأمر بالنهي عنها خلف اإلمام عىل 

 اإلطالق.  

 «جمرة (2): من قرأ خلف اإلمام ففي فيه ×قال النبي »ويف النهاية: 
(3)

 ،

«أخطأ الفطرة من قرأ خلف اإلمام فقد»وقال: 
 (4)

، وعن عبد اهلل البلخي
(5)

أنَّه  

                                       
 ( سقط من )ب(.(1

 ( سقط من )ب(.(٢

وابن أيب شيبة يف  -وهو من زياداته يف املوطأ-ن )حديث ضعيف( روى هذا احلديث حممد بن احلس ((3

، «وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام يف فيه مجرة»ولفظه:   املصنف موقوفًا عىل سعد بن أيب وقاص

وهذا مرسل وابن نجاد ر يعرف وال سمي وال جيوز ألحد أن يقول يف القارئ خلف  وقال البخاري:

، وال ينبغي ألحد أن يتوهم ذلك عىل «ال تعذبوا بعذاب اهلل: » ×اإلمام مجرة من عذاب اهلل وقال النبي 

 1/63ينظر يف ختريج احلديث: موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين:  سعد مع إرساله وضعفه.

(، والقراءة خلف اإلمام، للبخاري: 378٢برقم ) 1/330(، ومصنف بن أيب شيبة: 1٢5برقم )

(، إال أنه ٢806برقم ) ٢/138يف مصنفه:   ه عن عمر بن اخلطاب. ورواه عبد الرزاق بسند1/13

وأما ما روي عن ». قال ابن عبد الرب: ٢/3٢0. وينظر: البناية  ح اهلداية، للعيني: «يف فيه حجر»قال: 

فمنقطع ال يصح وال نقله  «وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام يف فيه حجر»سعد بن أيب وقاص أنه قال: 

 .  1/٤70ذكار: . االست«ثقة 

 ، مصنف )حديث ضعيف(، روى هذا احلديث عبد الرزاق يف مصنفه موقفا عىل عيل بن أيب طالب ((٤

(، وسنن 3781برقم ) 1/330(، ومصنف بن أيب شيبة: ٢801برقم ) ٢/136عبد الرزاق: 

 وهذا»، وقال: 1/13(، وجزء القراءة خلف اإلمام، للبخاري: 1٢55برقم ) ٢/1٢3الدارقطني: 

 ال؟ أم أبيه من سمعه أنه يدرى وال -احلديث رواة من –احلديث بسنده ال يصح ألنه ال يعرف )املختار( 

وهو خرب غري صحيح؛ ». قال ابن عبد الرب: «بمثله احلديث أهل حيتج وال ال؟ أو عيل من سمعه هل وأبوه

هو خرب الزهري عن عبد اهلل ألن املختار وأباه جمهوالن وقد عارض هذا اخلرب عن عيل ما هو أثبت منه و

قال: يقرأ اإلمام ومن خلفه يف األوليني من الظهر والعرص بفاحتة  بن أيب رافع عن عيل بن ايب طالب

 . قال العالمة ابن11/50التمهيد:  .«ويف األخريني بفاحتة الكتاب....احلديث وسورة سورةالكتاب 

 ٢/5اده. وقال ابن حبان يف كتاب املجروحني: أخرجه الدارقطني من طريق وقال: ال يصح إسن» اهلامم:

(: هذا يرويه عبد اهلل بن أيب ليىل األنصاري عن عيل وهو باطل، ويكفي يف بطالنه إمجاع 5٢5برقم )

املسلمني عىل خالفه، وأهل الكوفة إنام اختاروا ترك القراءة خلف اإلمام فقط؛ ألهنم ر جييزوا ذلك، 

 . 1/3٤0فتح القدير:  ،«وابن أيب ليىل هذا رجل جمهول

وكان فقيه  لعل فيه تصحيفا فاملقصود أبو عبد اهلل البلخي وهو حممد بن شجاع الثلجي ويقال البلخي، ((5
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«أحبُّ أن ُيمأل فاه ترابًا، وقيل: ُيستحب أن ُيكرّس أسنانه»قال: 
 (1)

 انتهى. 

ويف
(2)

: ]أن[×روي عن عدة من أصحاب رسول اهلل »الفوائد الظهريية:  
(3) 

«من قرأ خلف اإلمام ُكرست أسنانه
 (4)

 . 

لو ُولِّيت أمر الناس لقطعت لسان  »:  سويف معراج الدراية عن ابن عبا

« َمن يقرأ خلف اإلمام
 (5)

  . 

ألن أعض عىل مجرة أحب  »ويف موطأ حممد بن احلسن عن علقمة بن قيس قال: 

« إِّل ِمْن أن اقرأ خلف اإلمام
 (6)

أن سعدًا قال: وددت أنَّ الذي يقرأ  »، وفيه أيضًا: 

«  خلف اإلمام يف فيه مجرة
(7)

ليت  »قال:   أنَّ عمر بن اخلطاب »ًا: ، وفيه أيض

« يف فم الذي يقرأ خلف اإلمام حجراً 
 (8)

 . 

                                       
أهل العراق يف وقته واملقدم يف الفقه واحلديث وقراءة القرآن، له كتاب املناسك، وتصحيح اآلثار، 

وصحفه بعضهم » وقال: ٢/61اجلواهر املضية: هـ(. ينظر: ٢66والنوادر يف فروع الفقه، تويف سنة )

 .10/6٤، ومعجم املؤلفني: «وهو غلط( البلخي)بالباء واخلاء 

. وذكر اجلصاص 1/٤5٤، والتاتارخانية: ٢/3٢0ر أعثر عىل هذا القول إال يف : البناية  ح اهلداية:  ((1

  عبد اهلل عن زيد بن ثابت ، فقال عن علقمه عن(تكسري األسنان)ور يذكر رواية  (الرتاب)رواية 
 .٤/٢19. أحكام القرآن، للجصاص: «من قرأ خلف اإلمام ملئ فوه ترابا»قال : 

 من غري ذكر حرف العطف، واألوىل ما أثبته من )ج( مناسبة للسياق. (يف)( يف )أ( و )ب( (٢

 ( زائدة من )ب(.(3

ر عليها مع كثرة بحثي عنها.  وما نقله املصنف ال تصح هذه الرواية، ور تثبت ال سندا وال متنا، ور أعث ((٤

هنا من روايات ضعيفة وال أصل هلا تشدد عىل منع القراءة خلف اإلمام تعد مأخذا علميا عىل املصنف، 

 كيف يأيت بروايات غري ثابتة ور تصح حتى يف أمات كتب احلنفية من دون حتقيقها ومتحيصها؟

 سندا وال متنا، ور أعثر عليها مع كثرة بحثي عنها.ال تصح هذه الرواية، ور تثبت ال  ((5

اختلف يف توثيق »(. قال اللكنوي: 1٢1برقم ) 1/6٢موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين:  ((6

حيمل هذا التشديد عىل القراءة ». وقال: «بن عامر، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفهاراوي احلديث بكري 

 . 1/٤٢٤. التعليق املمجد: «املفوتة الستامعهااملشوشة لقراءة اإلمام و

 يف الصفحة السابقة خترجيهينظر و (.1٢5برقم ) 1/63موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين:  ((7

 .النهاية نقله املصنف عن يثح (3) هامش

إن هذا األثر ال (. قال املباركفوري: 1٢6برقم ) 1/63موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين:  ((8
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ليت الذي يقرأ خلف  »ويف  ح اآلثار بإسناد متصل إىل ابن مسعود أنَّه قال: 

« اإلمام عىل فيه تراباً 
 (1)

 انتهى. 

قلت: تدبر أنَّ هذه التشديدات والتأكيدات عىل طريق العموم واإلطالق، وهل 

تساعد جواز قراءة البعض خلف اإلمام عند استامع البعض اآلخر وإنصاته يف 

اجلهر واإلخفاء؟ 
(2)

.   

إخال
(3)

أنَّك ال تشكك يف عدم املساعدة 
(4)

  . 

                                       
، وزد عليه أنه مدلس.   يصح فإنه ضعيف النقطاعه، وحممد بن عجالن ر يثبت له سامع من عمر

التي   . ويدل عىل بطالنه فتوى عمر511. وحتقيق الكالم: ص٤٤ينظر: طبقات املدلسني: ص

خلف اإلمام عن يزيد بن  يك ، أنه سأل عمر عن القراءة »رواها الدارقطني بإسناد صحيح وهي: 

قلت: وإن جهرت؟ ، قال: « ، وإن كنت أنا»قلت: وإن كنت أنت؟، قال: « ، اقرأ بفاحتة الكتاب»فقال: 

. سنن «هذا إسناد صحيح». ورواه بسند آخر وقال: «رواته كلهم ثقات»قال الدراقطني: «. وإن جهرت»

 (.1٢10برقم ) ٢/95الدارقطني: 

اب ما أثبته موافقة لقواعد العربية. واحلديث ضعيف، ينظر:  ح ، والصو((عىل فاه))يف مجيع النسخ  ((1

واحلديث «. ليت الذي يقرأ خلف اإلمام ملئ فوه ترابا»(، ولفظه: 1310برقم ) 1/٢19معاين اآلثار: 

ال يصح ألن فيه أبا إسحاق السبيعي مشهور بالتدليس، وقد اختلط بآخر حياته. ينظر: طبقات املدلسني: 

 أي - عنده ثبت وقد »(. قال العيني: 5065برقم ) 1/٤٢3وتقريب التهذيب:  (،9٢برقم ) ٤٢ص

. وروى هذا األثر عبد ٢/30٤. ينظر: عمدة القاري: «سامع أيب إسحاق عن علقمة  عدم -الطحاوي

قال: أحسبه  -وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام ملئ فوه »الرزاق يف مصنفه عن علقمة بن قيس قال: 

( ، ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن ٢808برقم ) ٢/138. مصنف عبد الرزاق: «ضفا قال: ترابا أو ر

حديث مرسل ال حيتج »(. قال البخاري: 3789برقم ) 1/331األسود بن يزيد. مصنف ابن أيب شيبة: 

ال تالعنوا بلعنة اهلل وال بالنار »: × به، وليس هذا من كالم أهل العلم بوجوه أما أحدها: قال النبي

مثل × . والوجه اآلخر: ال ينبغي ألحد أن يتمنى أن يمأل أفواه أصحاب النبي«وال تعذبوا بعذاب اهلل

. القراءة خلف اإلمام: «عمر بن اخلطاب وأيب بن كعب وحذيفة وغريهم رضفا وال نتنا وال ترابا

شة القراءة عىل -علقمة أثر–وال بد أن حُيمل ». قال يف التعليق املمجد: 1٤ص  اإلمام لقراءة املشوِّ

تة والقراءة ، واألخبار املرفوعة من الصحابة من مجع ألقوال خمالف مردود، فهو وإالَّ  الستامعها، املفوِّ

 .1/٤٢5. التعليق املمجد عىل موطأ حممد: «جتويز الفاحتة خلف اإلمام

 .((قال))( يف )ب( زيادة (٢

 ( سقط من )ب(.(3

 .((هذا))( يف )ب( و )ج( زيادة (٤
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الة عىل طريق  وإذا خرجنا عن عهدة تفصيل وجوب االستامع داخل الصَّ

العني
(1)

 . ، فهذا أوان الرشوع يف تفصيل االستامع خارجها؛ ألنه دين

 فنقول: قد سبق منا من دالئل وجوبه عىل طريق العني جانب الصالة
(2)

واآلن  

نبني منها جوانب أخرى تأكيدا وتشديدًا، ونذكر من املسائل املتعلقة به طرفًا 

عديدًا، نرِبز فيها ممَّا ر يقرع األسامع شيئًا جديدًا، لعلك تكون
(3)

بام مننا عليك عىل  

 اخلاصمني شديدًا. 

مَلَّا كان العربة إنَّام هو لعموم اللفظ ال خلصوص  »ل: يف البحر الرائق: فأقو

السبب وجب االستامع لقراءة القرآن خارج الصالة أيضًا؛ وهلذا قال يف اخلالصة: 

رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن وال يمكنه استامع القرآن فاإلثم عىل 

القارئ
(4)

طح يف الليل جهرًا والناس نيام يأثم ، وعىل هذا لو قرأ عىل السَّ
(5)

، ويف 

ةــالقني
(6)

ال ـلون باألعمـله يشتغـرآن وأهـرأ القـوالصبي إذا كان يق : اــرهـوغي

                                       
حترياًم، بل وذكر أكثر أصحابنا أن القراءة خلف اإلمام عند أيب حنيفة وأصحابه مكروه »قال اللكنوي:  (1)

بالغ بعضهم، فقالوا بفساد الصالة به، وهو مبالغة شنيعة يكرهها من له خربة باحلديث، وعلَّلوا الكراهية 

بورود التشدد عن الصحابة، وفيه أنه إذا حقق آثار الصحابة بأسانيدها فبعد ثبوهتا إنام تدل عىل إجزاء 

ثار التي فيها التشدد ال تثبت سندًا عىل الطريق قراءة اإلمام عن قراءة املأموم، ال عىل الكراهة، واآل

املحقق. فإذن القول باإلجزاء فقط من دون كراهة أو منع أسلم، وأرجو أن يكون هو مذهب أيب حنيفة 

«. وصاحبيه كام قال ابن حبان: وإنام اختار أهل الكوفة ترك القراءة خلف اإلمام فقط ال أهنم ر جييزوه

. وينظر: 1/٤13حممد ) ح ملوطأ مالك برواية حممد بن احلسن(:  التعليق املمجد عىل موطأ

 (.5٢٤برقم ) ٢/5املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني: 

 ( سقط من )ب( و )ج(.(٢

 ( سقط من )ب(.(3

 .1/٤75املزيد، للمرغيناين: ( ينظر: التجنيس و(٤

ب. وينظر:  30هـ(: ل/5٤٢خالصة الفتاوى: للشيخ طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري )ت ((5

 .1/50٤التاتارخانية: 

، وقنية املنية لتتميم الغنية: ملختار بن حممود بن 9٢ينظر: قنية املنية: ل/ تصحيف. هوو ((املنية))( يف )ب( (6

لرجا الغزميني من أكابر فقهاء احلنفية استصفاها من منية الفقهاء وهو تلميذ حممد الزاهدي أيب ا

من كتبه: احلاوي يف الفتاوي، واملجتبى  ح به خمترص القدوري يف الفقه، تويف سنة  لصاحبها،
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وال
(1)

«يستمعون إن كانوا  عوا يف العمل قبل قراءته ال يأثمون وإال أثموا
(2)

 

 انتهى. 

لعمل بعد قراءته داللة عىل أهّنم إْن  عوا يف ا «وإال أثموا» :قلت: يف قوله

يأثمون سواء  عوا معًا  كام هو النادر، أو  عوا واحدًا بعد واحد كام هو األكثر، 

وال خيفى أنَّ كوهنم آثمني عىل تقدير الرشوع واحدًا بعد واحد يكون االستامع 

 إذ لو كان فرض كفاية ملَا حتقق اإلثم يف حقهم، بل يف حق األخري منهم. فرض عني، 

عىل تقدير كون االستامع فرض كفاية أيضًا يتحقق اإلثم يف حقهم  فإن ُقْلَت:

 ولو تركوا واحدًا بعد واحد. 

ا  قلُت: املذكور فيام بينهم كون املجموع آثمني إذا تركوا الواجب عن أصله، أمَّ

إذا ترك البعض املبا ة بالواجب مع كفاية البعض الباقي
(3)

فالظاهر أنَّ اإلثم عليه  

نهدون غريه لتعيّ 
(4)

ألداء الواجب، أال ترى أنَّه إذا قام رجل وترك كتابه يف جملس  

فإنَّ حفظه واجب عىل أهل املجلس بطريق الكفاية، ثم إذا قاموا واحدًا بعد واحد 

فالضامن عىل األخري لتعينه للحفظ واملسألة مذكورة يف الكتب
(5)

، ولئن تنزلنا عن 

يف العمل بعد قراءته كون كل واحد ذلك فاملستفاد من كوهنم آثمني إذا  عوا 

منهم آثاًم وقت  وعه يف العمل، وهذا مقتىض كون االستامع فرض عني، إذ لو 

كان فرض كفاية لكان إثمهم وقت  وع األخري، واملقام
(6)

 يتحمل كالمًا فوقه.   

                                       
، وغنية املتميل، للحلبي: 7/193، واألعالم: ٢/1357ينظر: كشف الظنون:  هــ(.658)ت

 ب.٢16ل/

 .1/36٤والصواب ما أثبته من )ب( و )ج( وهو نص املوجود يف البحر الرائق:  ((فال))( يف )أ( (1

 . 1/36٤( البحر الرائق: (٢

 .((ثم ترك الباقي))( يف )ب( و )ج( زيادة (3

 .((عند))( يف )ب( زيادة (٤

 .3/٢9، واالختيار لتعليل املختار، أليب الفضل املوصيل احلنفي: 5/5٢8ينظر: املحيط الربهاين:  ((5

 .((والكالم))( يف )ب( (6
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يكره رفع الصوت هبا أي قراءة القرآن؛ ألن فيه منع غريه عن  »ويف املحيط: 

« ه يلزمه االستامعشغله، فإنَّ 
 (1)

 انتهى. 

قلت: إن منع القارئ غريه عىل طريق العموم، بل منع الواحد املبهم
(2)

عن  

شغله بسبب لزوم االستامع يدلُّ عىل كون االستامع فرض عني، إذ لو كان فرض 

كفاية ملا لزم منع الغري عىل
(3)

العموم، بل منع الواحد املبهم يف االشتغال معًا أو  

 يف االشتغال واحدًا بعد واحد.األخري 

ويف  ح التحفة
(4)

نقاًل عن اإلمام ظهري الدين التمرتايش 
(5)

ال يقرأ القرآن  »:

الـلني باألعمـد املشتغـرًا عنـجه
(6)

م عن األعامل، أو ترك ـه من قطعهــملَِا في 

« االستامع
 (7)

 انتهى.  

قلت: لزوم أحد األمرين يدل عىل فرض
(8)

ن فرض كفاية ملا لزم العني، إذ لو كا 

قطعهم عن األعامل وال ترك االستامع، بل قطع واحد منهم ليستمع، ويف املنية 

                                       
 .5/31٤املحيط الربهاين:  ((1

 . (ب)سقط من  ((بل منع الواحد املبهم))قوله: ( (٢

 .((طريق))( يف )ب( زيادة (3

( وهو كتاب منحة السلوك يف  ح حتفة امللوك، للبدر العيني: حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، أيب (٤

، مؤرخ وحمدث وفقيه، من كتبه: عمدة القاري يف  ح البخاري، مغاين حممد، بدر الدين العيني احلنفي

األخيار يف رجال معاين اآلثار، ومنحة السلوك يف  ح حتفة امللوك، وهي  ح لتحفة امللوك يف الفروع 

هـ(. ينظر: الضوء 855لزين الدين حممد بن أيب بكر حسن الرازي احلنفي. وتويف البدر العيني سنة )

 . 7/163، واألعالم: 1/37٤، كشف الظنون: 131/ 10الالمع:

هو أمحد بن أيب ثابت إسامعيل بن حممد التمرتايش ظهري الدين أبو العباس اخلوارزمي، احلنفي، من  ((5

. ينظر: هـ(601، تويف سنة )(فرائض التمرتايش)و (فتاوى التمرتايش)و( ح اجلامع الصغري)مصنفاته 

 . 1/٤6رفني: . وهدية العا3٤تاج الرتاجم: ص

 أ.93قنية املنية: ل/ ((6

 .1/58ينظر: تبيني احلقائق  ح كنز الدقائق:  ((7

 . ((فرضية))( يف )ب( (8
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بعالمة نج
(1) 

 انتهى.  « امرأة تغزل يف البيت ليس ألحد أن يقرأ معها »

قلت: ال خيفى داللته عىل كون االستامع فرض عني، إذ لو ر يكن كذلك ر يلزم 

ليس ألحد أن  »امع الغري فلزم حينئذ أالَّ يكون لقوله: استامع القراءة، بل كفى است

 وجه.  « يقرأ معها

ويف التاتارخانية
(2)

نقاًل عن اليتيمة 
(3)

سألت أبا حامد »:
(4)

عن املدرس إذا  

سبق يف املسجد ويف موضع آخر بقربه ُمقرئ ُيقرئ الناس القرآن وهو بحال لو 

بق لسمعه هل هو يكون معذو رًا يف اشتغاله باألْسباقسكت عن قراءة السَّ
(5)

؟ 

« فقال: نعم
 (6)

 انتهى.    

قلت: فيه داللة عىل كون االستامع فرض عني؛ ألن حال إقراء املقرئ الناس ال 

م ال يقرؤن معه دفعة واحدة، بل  خيلو الناس من وجود مستمع بينهم، إذ الظاهر أهنَّ

بعضهم يقرأ وبعضهم يستمع إىل أن جتيء النوبة إليه، فإنْ 
(7)

كان عدم استامع  

املدرس من جهة كونه معذورًا باألْسباق حتى لو ر يكن معذورًا به ملا أمكنه ترك 

                                       
 . 6قنية املنية: ل/ أو نجم األئمة احلكيمي.( يقصد به نجم الدين البخاري، (1

قيل: إن  (التاتارخانية)و( وهو كتاب تاتارخانية يف الفتاوى، لإلمام الفقية عار بن عالء الدين احلنفي (٢

وهدية العارفني: ، 1/٢68هـ(.كشف الظنون: 786مؤلفها سامها زاد املسافر أيضًا، تويف سنة )

1/٤35. 

والتاتارخانية. قاله سجاد  (الفاظ الكفر)، يأخذ عنه بدر الرشيد يف كتابه (يتيمة الفتاوى)وهو كتاب  ((3

. أو يتيمة الدهر يف فتاوى أهل العرص، 1/50: نفهاور يذكر اسم مص حسني حمقق كتاب التاتارخانية

هـ(. ينظر كشف 6٤5للرتمجاين، حممد بن حممود بن حممد بن حسن اخلوارزمي عالء الدين احلنفي )ت

 وأرجح يتيمة الفتاوى؛ ألين تتبعت خمطوطة يتيمة الدهر ور أعثر عىل النص. .٢0٤9/ ٢الظنون: 

الفقهي، تتلمذ عىل الشيخ عبد الرحيم العتايب املروزي وكان مناظرا هو أبو حامد فضل بن حممد بن عيل  ((٤

  /ب.٢56هـ(. ينظر خمطوط يتيمة الدهر، ل 535صاحب عبارة )ت

 األَْسَباق: مجع َسَبق بمعنى الدرس، وهي كلمة شائعة يف بالد اهلند والعجم هبذا املعنى.( 5)

 . ور أعثر عىل النص يف التاتارخانية مع كثرة بحثي.3/٢68أ، وبريقة حممودية: 9٢ينظر: قنية املنية: ل/ ((6

 .((فإذا))( يف )ب( و )ج( (7
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 االستامع مع وجود املستمع من الناس، فقد دلَّ عىل كون االستامع فرض عني.   

ويف فيض الكركي
(1)

وضة  نقاًل عن الرَّ
(2)

ال يسلم يف مخسة مواضع »:
(3)

: عند 

ند مذاكرة العلم، وعند األذان واإلقامة، واخلطبة يوم اجلمعة، القراءة جهرًا، وع

وعند االشتغال بالصالة، وليس واحد
(4)

«إال يصيل 
(5)

 انتهى. 

ة القراءة [قوله] قلت: عدم ذكره يف مادَّ
(6)

كام قال يف  ،«وليس أحد إال يقرأ»:

الة:  ة الصَّ ]داللة عىل[ «وليس أحد إال يصيل»مادَّ
(7)

م، سواء قرأ اجلميع أنَّه ال ُيسلِّ  

ح به يف الروضة يف موضع آخر حيث  أو قرأ واحد منهم واستمع الباقون، وقد رصَّ

الم عند قراءة القرآن، حتى»قال: ويكره السَّ
(8)

إذا دخل رجل عىل قوم وهم 

القرآن نويقرؤ
(9)

الم،،  «ملِّ يأثم امُلسولو سلَّم أو أحدهم يقرأ: ُيْكره السَّ
(10)

 انتهى. 

لو»هريية: ويف الظ
(11)

أحدهم يقرأ والباقون ساكتون ال ُيسلِّم عليهم؛ ألنه 

« يشغلهم عن االستامع
(12)

 انتهى. 

َر اإلثِم عىل امُلَسلِّم عند قراءة أحدهم واستامع الباقني قلت: وأنت خبري بأنَّ َتَقرُّ 

                                       
إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن إسامعيل الكركي، أبو الوفاء، برهان الدين، قاض، من فقهاء احلنفية،  ((1

نظر: كشف هـ(، ي9٢٢عىل عبده ابراهيم ويسمى الفتاوى، تويف سنة ) من كتبه فيض املوىل الكريم

 .1/٤6، ومعجم املؤلفني: 1/٤6، واألعالم: 10/1٤7، وشذرات الذهب: ٢/130٤الظنون: 

 سبق ترمجته. ((٢

 .((مواضع مخسة))( يف )ب( (3

 .((ألحد))ويف )ج(  ((أحد))( يف )ب( (٤

 .1/618ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين:  ((5

  .زائدة من )ب( مناسبة للسياق( (6

 زائدة من )ب( و )ج( مناسبة للسياق.( (7

 ( سقط من )ب(.(8

 ( سقط من )ب( و )ج(.(9

 .1/617ورد املحتار عىل الدر املختار:  ٢/10ينظر: البحر الرائق:  ((10

 .((كان))( يف )ب( و )ج( زيادة (11

 .٢9 – ٢/٢8ينظر: املبسوط:  ((1٢



 مسألة االستماع ، للمنقاري زاده                                د. أسامة بن عبد الوهاب الحياني                 االتباع في 

398 

 يدلُّ عىل كون االستامع فرض عني جيب عىل مجيع الباقني وامُلَسلِّم، إذ لو ر يكن

الم فِمْن أين  كذلك، بل فرض كفاية، فليستمع البعض القراءة وليجب البعض السَّ

 اإلثم؟!. 

ويف جامع الفتاوى
(1)

نقاًل عن جوامع 
(2)

األحكام 
(3)

املسجد  املصيل إذا ذهب »:

يوم اجلمعة ال يصيل حتيَّة املسجد إذا كانوا يقرؤن القرآن يف املحفل؛ ألن استامع 

« سجد ُسنَّةالقرآن فرض، وحتية امل
 (4)

 . 

ويف البزازية
(5)

ال يأيت بالتحيَّة حال ما يقرأ القرآن يف املسجد إذا سمع؛ ألنه ال  »:

ُسنَّة يف حق من دخل بنيَّة الفرض، فلم تكن التحيَّة ُسنَّة واالستامع فرض فال يرتك 

« الفرض بام ليس ُسنَّة
 (6)

 . 

والعاّلمتان ابن الكامل وأبو السعود
(7)

ملا استفتي  -اهلل امللك الودود رمحهام- 

منهام بأنَّ رجاًل إذا دخل املسجد يوم اجلمعة هل يصيل حتيَّة املسجد أم يستمع 

يصيل يف  »القرآن؟ أجابا بأنَّه يستمع القرآن. وأجاب العالمة أبو السعود أيضا: 

 بأنَّه جيوز أن يصيل إْن  ع وقت وقفهم يف ». وأجاب أيضًا: « مكان بعيد ويستمع

 انتهى. « رأس اآلية

قلت: وال خيفى داللة ما ذكر أيضا عىل كون االستامع فرض عني، إذ لو كان 

                                       
هــ(، ينظر: 556وسف احلنفي السمرقندي )تجامع الفتاوى: لإلمام نارص الدين أيب القاسم حممد بن ي ((1

 .1/565كشف الظنون: 

 )ب( و )ج( وهو ما نص عليه السمرقندي يف جامع الفتاوى.والصواب ما أثبته من  ((جامع)))أ( ( يف (٢

 ر يتبني ِّل معرفة هذا الكتاب أو مصنفه مع كثرة بحثي عنه. ((3

 ب.٢1ـ(، خمطوطة جامعة امللك سعودـ: ل/ه556جامع الفتاوى، حممد بن يوسف السمرقندي )ت ((٤

هــ(، ينظر: 8٢7الفتاوى البزازية: للشيخ العالمة حممد بن حممد بن شهاب الكردي الشهري بالبزازي)ت ((5

 .7/٤5، واألعالم: 1/٢٤٢كشف الظنون: 

 .1/٢8الفتاوى البزازية:  ((6

 سبق ترمجتهام. ((7
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 فرض كفاية لكفى استامع غريه ممَّن سبقه.  

ُيْكره قراءة القرآن عند الدفن، بل يقرأ قبله أو بعده  »ويف جامع الفتاوى: 

« لفوات االستامع باالشتغال إىل الدفن عن أكثر اجلامعة
 (1)

 انتهى.  

قلت: وهذا أيضًا يدلُّ عىل كون االستامع فرض عني، إذ لو كان فرض كفاية مَلا 

 كره قراءة القرآن لفوات االستامع عن أكثر اجلامعة. 

 ؟ حتريميه فمن أين لك هذافإْن قلَت داللته عليه موقوفة عىل كون كراهة القراءة 

ع املأمور به وهو واجب، وما يكره قلُت: من أنَّ املراد باالستامع املذكور االستام

لفوات الواجب
(2)

فكراهته حتريمية، ومن أنَّ املكروه إذا أطلق يف كالمهم فاملراد  

ح به صاحب البحر عند  ح قول  منه التحريم إال أْن ينص عىل كراهة التنزيه، رصَّ

ة»صاحب الكنز:  جاجة املَُْخالَّ واهلرة والدَّ
(3)

« وسباع الطري وسواكن مكروهة 
(4)

 . 

ومن هذا التحقيق الذي بالقبول حقيق
(5)

ظهر أنَّ الشيخ إبراهيم احللبي 
(6)

ر  

ُيصْب يف جعل استامع القرآن إذا قرئ فرض كفاية كام يفصح عنه  حه الكبري 

للمنية
(7)

، فبهذه املرتبة لك غنية، وعليك اإلحاطة باألطراف، واإلماطة 

                                       
 أ.٢3جامع الفتاوى: للسمرقندي: ل/ ((1

 ط من )ب(.( سق(٢

. 1/137والصواب ما أثبته من البحر الرائق  ح كنز الدقائق:  ((املخالت))( يف مجيع النسخ: (3

والدجاجة املخاّلة )بتشديد الالم( وهي املرسلة التي ختالط النجاسات وليست حمبوسة يف حظرية أو بيت 

 .1/3٢٢لتعلف علفا، كام يف رد املحتار: 

ويقصد بسواكن البيوت:  .1/33، وتبيني احلقائق: 1/137كنز الدقائق:  البحر الرائق  حينظر:  ((٤

 .1/19الفأرة واحلية والعقرب وغريها. ينظر: االختيار لتعليل املختار: 

 ( سقط من )ب(.(5

إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلََلبي: فقيه حنفي، من أهل حلب، تفقه هبا وبمرص، أشهر كتبه: ملتقى  ((6

، واألعالم: 10/٤٤٤هـ(. ينظر: شذرات الذهب: 956ية املتميل يف  ح منية املصيل )تاألبحر ، وغن

1/66 – 67. 

هـ(، وقد طبع 956خمطوطة غنية املتميل يف  ح منية املصيل، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احللبي )ت ((7
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ق، والالحق يف السابق، فإنَّ سعينا هذا باالعتساف، ومالحظة نفع السابق يف الالح

إْن شاء تعاىل للواقع مطابق، وعىل أقرانه فائق، وإذا علمت أن مواضع احلرج 

ح فقد حصلت لك ضابطة كلية، تسهل عندها معرفة  والعذر مستثناة وإْن ر يرصِّ

 أحكام املسائل، لكنَّ الوعد يقتيض بعفو البيان. 

فأقول: يف القنية بعالمة حم
(1)

عن أيب نرص الدبويس
(2)

يكتب»:
(3)

الفقه وبجنبه 

رجل يقرأ القرآن وال يمكنه االستامع مع الكتابة، وال الرباح منها، فاإلثم عىل 

 « القارئ
(4)

 انتهى.  

]قلت: الذي يستفاد منه هو أنه لو ر يمكنه االستامع مع الكتابة وال الرباح منها 

فاإلثم عىل القارئ[
(5)

ع مع الكتابة والرباح منها فلم يستمع مع ، ولو أمكنه االستام

الكتابة أو ر يربح منها ليستمع فاإلثم عىل الكاتب ال عىل القارئ؛ لعدم حتقق العذر 

حينئذ. وهذا رصيح يف أنَّه إن حتقق العذر يف ترك االستامع يرتك، ويكون اإلثم عىل 

القارئ، وإن ر يتحقق فال يرتك، ويكون اإلثم عىل التارك
(6)

و مقتىض الضابط وه 

 الذي ذكرنا.  

ومنه يعلم أنَّ معنى قول صاحب اخلالصة
(7)

: وال يمكنه استامع القرآن مع 

                                       
 هـ( ور أقف عليها.13٢5الكتاب طبعة قديمة سنة )

ء أعالم احلنفية برموز تتكون من حروف واملقصود به هنا: أبو حامد ( اخترص صاحب القنية أسام(1

 .6خمطوطة قنية املنية: ل/هـ( ٤8٢الرسخيس الشجاعي البلخي)تالرسخيس وهو أمحد بن حممد 

أبو نرص الدبويس إمام كبري من أئمة الرشوط، من مصنفاته: الرشوط األوسط، ينظر: اجلواهر املضية:  ((٢

 . ور أعثر له عىل ترمجة وافية.٢/10٤6: . وكشف الظنون٢/٢68

 .1/3٤٢، وفتح القدير: 1/13٢ينظر: تبيني احلقائق:  (())رجليف اخلالصة وتبيني احلقائق زيادة  ((3

 أ. 93قنية املنية: ل/( (٤

 .)ب( و )ج(زائدة يف  ((5

 .((القارئ))( يف )ب( (6

 ب.30( خالصة الفتاوى: ل/(7
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نَّ عدم كون أهل الصبي آثمني عىلأالكتابة، أو الرباح منها، و
(1)

تقدير الرشوع يف  

العمل قبل قراءته مقيد بعدم كوهنم قادرين عىل االستامع مع العمل وال عىل الرباح 

م حينئذ ال يأثمون لتحقق العذر. منه   لالستامع، فإهنَّ

ا إذا قدروا عىل االستامع مع العمل ففعلوا العمل بال استامع أو عىل الرباح من  أمَّ

العمل فلم يربحوا ليستمعوا فيأثمون النتفاء العذر، وكذا كوهنم آثمني عىل تقدير 

الرشوع يف العمل بعد قراءته
(2)

 مقيد بأحد األمرين:  

مها: ترك االستامع مع القدرة عليهأحد
(3)

مع 
(4)

 العمل. 

]وثانيهام: ترك االستامع مع القدرة عليه بالرباح من العمل[
(5)

  . 

وت بقراءة القرآن بناء عىل أنَّ فيه منع غريه  وما يف املحيط: من كراهة رفع الصَّ

عن شغله للزوم االستامع
(6)

رآن جهرًا عند ، وما يف  ح التحفة: ِمن أنَّه ال يقرأ الق

املشتغلني باألعامل ملا فيه من قطعهم عن األعامل أو ترك االستامع، وما يف املنية
(7)

 

بعالمة )نج(
(8)

من عدم جواز قراءة أحد جهرًا عند غزل املرأة يف البيت مقيدة  

 أيضًا بعدم إمكان االستامع مع العمل وعدم إمكان الرباح منه. 

وضيح: وهو أنَّه إن  ع القارئ يف القراءة قبل وما يف املحيط حيتاج إىل نوع ت

ا أن يمكن االستامع مع الشغل، أو الرباح منه أو ال، فإن كان  الشغل أو بعده، فإمَّ

                                       
 .((مع))يف )ب(  ((1

 والصواب ما أثبته من )ب( و )ج(. ((قراءة))أ( يف ) ((٢

 والصواب ما أثبته من )ب و ج( مناسبة للسياق.  ((الرباح))يف )أ( زيادة  ((3

 والصواب ما أثبته من )ب و ج( مناسبة للسياق. ((من))يف )أ(  ((٤

 زائدة من )ب( و )ج( وهو الصحيح، فال يستقيم املعنى إال هبا. ((5

 .31٤ – 5/313الربهاين: ينظر: املحيط  ((6

، وكشف ٢/363منية الفقهاء: لفخر الدين: بديع بن أيب منصور العراقي احلنفي، اجلواهر املضية:  ((7

 . ٢/1886الظنون: 

 سبق بيانه. ((8
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األول ال كراهة يف رفع الصوت بناء عىل أنَّ فيه منع غريه عن شغله؛ ألن يف صورة 

لرباح منه ال رضر إمكان االستامع مع الشغل ال منع عن الشغل، ويف صورة إمكان ا

وت كراهة بناء عىل أنَّ فيه منع غريه عن شغله  يف املنع، وإن كان الثاين ففي رفع الصَّ

 للزوم االستامع وإن ر يكن ممنوعًا عنه وكان مرخصًا يف ترك االستامع بسبب العذر. 

 فإن قلَت: الذي يفهم من كالمك جواز االستامع مع العمل فمن أين لك هذا؟ 

جيوز  ». وقد ذكر يف القنية: « وال يمكنه االستامع مع العمل »قوله: قلُت: من 

« للمحرتف كاحلائك واإلسكاف قراءة القرآن إذا ر يشتغل َعَمُلُه َقْلَبُه عنها
 (1)

 ،

لو قرأ عند النسج ونحوه من األعامل أو هي عند الغزل ونحوه،  »ويف فتح القدير: 

« رهإن كان القلب حارضًا غري مشتغل ال يك
 (2)

 انتهى. 

فإذا جازت القراءة مع العمل عند عدم االشتغال فجواز االستامع مع العمل 

عنده أوىل، وهذا
(3)

الظاهر من إطالق املسألة وسوقها ال سيام يف ذيل مسألة  

املدرس إذ مسألة املدرس مذكورة يف القنية أيضًا بعالمة حم
(4)

مذيلة هبذه املسألة  

ا كون احلكم ما ذكر عىل عدم اختالف احلكم بالكتا بة قبل القراءة وبعدها، أمَّ

ا كونه كذلك عىل الثاين فألنَّه إذا  ع القارئ يف  ل فال حيتاج إىل البيان، وأمَّ األوَّ

القراءة، ثم  ع الكاتب يف الكتابة، واحلال أنَّ الكاتب ال يقدر عىل االستامع مع 

معذورًا، بل يكون اإلثم عىل القارئ الكتابة، وال عىل الرباح منها فال يأثم لكونه 

 من جهة أنَّ الالزم عليه حينئذ ترك اجلهر من وقت  وع الكاتب يف الكتابة. 

                                       
 .5/317أ، والفتاوى اهلندية: 9٢قنية املنية: ل/ ((1

 .1/3٤٢فتح القدير:  ((٢

 .((ثم))يف )ب( و )ج(  ((3

 ته.سبق ترمج( ٤)
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ا ما يف القنية بعالمة ظم وأمَّ
(1)

يكتب الفقه أو يكرر منه وغريه يقرأ القرآن ال  »:

يلزمه االستامع
(2)

دخل عىل أصحابه وهم يف املسجد حلقتان،  × ؛ ألن النبي

ة يف مذاكرة الفقه، وحلقة قراءة القرآن، فجلس يف حلقة مذاكرة الفقه، ولو لزم حلق

« االستامع ملا فعل ذلك
 (3)

 انتهى. 

يف  -عليه السالم-ففي داللة دليله عىل املدعي بحِث إذ جيوز أن يكون جلوسه 

مذاكرة الفقه؛ لعدم كونه مانعًا عن
(4)

ل لقراءة القرآن لكام -عليه السالم-استامعه  

م قالو -عليه السالم-قوته  دين ا: يتيرسَّ فإهنَّ  التوجه التام إىل شيئني دفعة للمتجرِّ

عن العوائق البرشية ولذوي النفوس القوية، وجيوز أن يكون جلوسه فيها لعلمه 

بسبقها، فإنَّه إذا سبقت مذاكرة الفقه يكون قارئ القرآن جهرًا آثاًم، فال يكون 

تعنيَّ جلوسه يف حال عدم علمه بسبق املذاكرة جيوز أن  االستامع حينئذ فرضًا، ولو

يكون عدم استامعه لعدم تعني كونه فرضًا بسبب عدم تعني سبق القراءة. عىل أنَّه لو 

دلَّ عىل لزوم االستامع فإنَّام يدل عىل عدم لزومه فيام إذا اجتمع قراءة الفقه وقراءة 

                                       
( يقصد به: ظهري الدين املرغيناين أبو احلسن عيل بن عبد العزيز، فقيه حنفي، صنف يف علم الرشوط (1

هـ(. 600هـ( وقيل: قرابة سنة )506والسجالت، وله فتاوى. اختلف يف سنة وفاته فقيل: تويف سنة )

 .3/٢63، ومعجم املؤلفني: ٢/1٢98ينظر: كشف الظنون: 

 .5/3٢8دية: ينظر: الفتاوى اهلن ((٢

أ. ور أعثر عىل هذا احلديث هبذا اللفظ،  إال أين وقفت عىل حديث عن عبد الرمحن بن 9٢قنية املنية: ل/ ((3

كالهما على »: مر بمجلسني يف مسجده فقال: ×، أن رسول اهلل  بن عمرو ارافع، عن عبد اهلل 
ليه، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم،  وأما خير، وأحدهما أفضل من فاحبه. أما هؤالء فيدعون اهلل ويرغبون إ

قال: ثم جلس فيهم. سنن  «هؤالء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بعثت معلما

( قال حسني سليم أسد حمقق الكتاب: يف إسناده ضعيفان: عبد الرمحن بن 361برقم ) 1/365الدارمي: 

(، والزهد البن املبارك: ٢٤58برقم ) 6/٤٢8: مسند البزار: زياد وعبد الرمحن بن رافع. وينظر

(. واحلديث ضعيف؛ ألن فيه ثالثة رواة 1٢5برقم ) 13/51(، واملعجم الكبري: 1388برقم ) ٤88ص

 . 78 – 1/77ضعفاء ومداره عليهم. ينظر: ختريج أحاديث إحياء علوم الدين: 

 سقط من )ب(. ((٤
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اجتمع كتابة الفقه وقراءة القرآن فكال، القرآن، وأما داللته عىل عدم لزومه فيام إذا 

إذ ليست كتابة الفقه يف معنى قراءته حتى تلحق هبا، نعم إن
(1)

كانت كتابة ذلك  

الكاتب موقوفًا عليها لقراءة الفقه فيدلُّ عىل عدم لزومه، لكنَّ الظاهر من وضع 

 البحُث باق  وعىل كل تقدير  املسألة اإلطالق، والتقييد بكوهنا موقوفًا عليها بعيد، 
(2)

 . 

عى ثابت لكن بطريق آخر.    نعم إنَّ املدَّ

ا يف الكتابة فبطريق عدم إمكان االستامع مع الكتابة وال الرباح، عىل ما قال  أمَّ

 الدبويس. 

ا يف التكرار فبطريق أنَّ العلم فرض ال سيَّام الفقه. يف البزازية:  ما ال بد منه  »وأمَّ

من الفقه فرض عني
(3)

 اخلزانة. قال يف
(4)

« : ومجيع الفقه ال ُبدَّ منه
 (5)

انتهى. مع أن  

املقصود من االستامع حيصل منه، بل حصوله منه أكثر من حصوله من االستامع 

لتوقفه عىل  ائط، وهلذا ذكر يف القنية بعالمة بو
(6)

يف املسجد ِعظِة وقراءة  »:

القرآن فاالستامع إىل
(7)

« الِعظة أوىل 
(8)

 . 

 التاتارخانية والقنية من مسألة املدرس أيضًا مبني عليه.  وما ذكر يف

                                       
 .((إذا))يف )ب( و )ج(  ((1

 .((فتأمل)) )ب( و )ج( يف ((٢

 .1/500، والتاتارخانية: 1/٢0ينظر: الفتاوى البزازية:  ((3

احب )اخلالصة(، هــ( ص5٤٢خزانة الفتاوى: للشيخ، اإلمام: طاهر بن أمحد البخاري، احلنفي )ت ((٤

 .  70٢/ 1: ينظر: كشف الظنون

 . 1/٢0الفتاوى البزازية:  ((5

خلالق بن عبد احلميد بن عبد اهلل أبو الفضائل الوبري اخلوارزمي الرضير عبد ا يقصد به الشيخ الوبري: ((6

بن الشعار يف عقود اجلامن كان من رؤساء أصحاب أيب حنيفة وأيمتهم عاملنا مناظرا االفقيه قال أبو بكر 

ه متكلام أصوليا فصيحا وإليه كانت الفتوى والتدريس بخوارزم حافظا للفقه واألشعار وأستاذا يشار إلي

 .٢/1٢30، وكشف الظنون: 1/٢98هـ(، اجلواهر املضية: 608يف الفنون األدبية. تويف سنة )

 وما أثبته من )ب( و )ج( مناسبة للسياق. ((يف))يف )أ(  ((7

 .1/50٤أ، والتاتارخانية: 9٢قنية املنية: ل/ ((8
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وممَّا ذكر
(1)

يظهر أنَّ ما يف القنية بعالمة شم 
(2)

  
(3)

من قياس قراءة الفقه عند  

قراءة القرآن عىل اشتغال أهل الصبي باألعامل عند قراءته
(4)

ليس بسديد 
(5)

، بل 

سواء  ع يف قراءة الفقه قبل قراءة الظاهر يف مسألة قراءة الفقه عدم اإلثم مطلقًا، 

القرآن أو بعدها، كام ال خيفى عىل من يالحظ الطريق املذكور يف مسألة التكرار، 

رس ويالحظ مسألة الِعظة والدَّ
(6)

 ، والقيد الذي ذكره الدبويس.

ا  ا انفهام اإلطالق من الطريق املذكور ومسألة العظة فال حيتاج إىل البيان، وأمَّ أمَّ

من مسألة الدرس؛ فألن املتفهم من سوقها ومن االستشكال والسؤال  انفهامه

واجلواب بأنَّه يكون معذورًا، حيث إنَّ كونه معذورًا فرع لزوم االستامع، وهو يف 

االشتغال باألسباق بعد  وع املقرئ يف اإلقراء، ال
(7)

يف صورة إقراء املقرئ بعد  

س يف األسباق يكون القارئ آثامً  س االستامع  وع املدرِّ ، فال يلزم حينئذ عىل املدرِّ

رس كون املدرس معذورًا يف االشتغال  حتى حيتاج إىل القول بأنَّه يكون معذورًا بالدَّ

سباق بعد  وع املقرئ، ]وإذا جاز االشتغال باألسباق بعد  وع املقرئ[ألبا
(8)

 

  ففي العكس أوىل. 

ا انفهامه من القيد الذي ذكره الدبويس فأل ن كون القارئ آثاًم، ملا ترتب عىل وأمَّ

عدم إمكان االستامع مع الكتابة وال الرباح منها، ففي هذا املعنى ال فرق بني القبلية 

والبعدية. ال يقال: يمكن تدارك صحة القياس بأن يقال: إنَّ يف مسألة الدرس إنَّام 

                                       
 .((ذكرنا))يف )ب( و )ج(  ((1

 . ور اعثر له عىل ترمجة.7ية: ل/( يقصد به :  ف األئمة املكي،  ينظر: القن(٢

 . ور يتبني ِّل مصنف الكتاب.10 ح أبو در كام يف القنية: ل/ ((3

 ب.٢16، وغنية املتميل، للحلبي: ل/9٢ينظر: قنية املنية: ل/ ((٤

 هنا يرد املنقاري عىل صاحب القنية قوله بقياس قراءة الصبي عىل قراءة الفقه. ((5

 .((واملدرس))يف )ب(  ((6

 سقط من )ب(. ((7

 زيادة يف )ب( و )ج(.  ((8
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ئ بخالف الفقيه، كان املدرس معذورًا مطلقًا بناء عىل أن الغالب امتداد إقراء املقر

فإنَّه إنام يكون معذورًا لو افتتح القراءة بالفقه قبل القراءة ال بعدها؛ ألن الغالب 

عدم امتداد قراءة القارئ؛ ألنا نقول عىل فرض صحة الفرق بالغلبة وعدم الغلبة: 

ال جمال للقول املذكور بعدما عرفت من طريق العذر الذي ذكرنا، ومسألة العظة، 

 د الذي ذكره الدبويس. ومقتىض القي

ا كون القارئ عىل السطح جهرًا والنَّاس نيام آثاًم، فقد قال احللبي يف  ح  وأمَّ

«إنَّه ال خيلو عن نظر»املنية: 
(1)

 انتهى. 

ر منه االستامع حتى يكون اإلثم برتك  قلت: لعل وجهه أنَّ النائم ال ُيتصوَّ

بأنَّ وضع املسألة يف القراءة  االستامع بعذر عىل القارئ، لكن يمكن اجلواب عنه

طح يف اللَّيل جهرًا، والقارئ إذا قرأ عىل السطح جهرا فالظاهر أنَّه يوقظ  عىل السَّ

ر منه االستامع، لكنَّه معذور يف تركه إذ النوم يف اللَّيل رضوري،  النائم، فيتصوَّ

كن من شأنه فيكون اإلثم عىل القارئ، وبأنَّ النائم وإْن ر يكن مستمعًا بالفعل، ل

االستامع، فيكون اإلثم بعدم االستامع هبذا االعتبار عىل القارئ، أال ترى أنَّه ال 

جيوز قراءة القرآن عند املجنون بناء عىل عدم االستامع، باعتبار أن من شأنه االستامع 

 وإن ر يكن مستمعًا بالفعل. 

ف النوم، لكنَّ وقد خطر ببالنا أوالً جواب آخر: وهو أن املراد بالنائم مشار

الظاهر ِمْن جعِل الفقهاء حكَم النائم كحكم املجنون كوُن املراد من النائم النائم 

 بالفعل، فتأمل. 

 وقد ذكر احللبي نقاًل عن القنية مسألتني أخريني: 

ين االستامع، وإْن كان  »إْحدامها:  لو كان القارئ يف املكتب واحدا جيب عىل املارِّ

« االستامع ال جيب عليهمأكثر ويقع اخللل يف 
 (2)

 . 

                                       
 ب.٢16( غنية املتميل  ح منية املصيل، إلبراهيم حللبي: ل/(1

 ب.٢16أ، وغنية املتميل، للحلبي: ل/9٢قنية املنية: ل/ ((٢
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أنَّه يكره للقوم أن يقرؤوا القرآن مجلة»وثانيهام: 
(1)

«لتضمنها ترك االستامع 
(2)

 . 

ين  واملسألة األوىل حتتاج إىل نوع تفصيل: وهو أنَّ وجوب االستامع عىل املارِّ

حيث ال عذر هلم، فإنَّه حينئذ جيب االستامع عىل كل واحد ]منهم[
(3)

تِمَّ إىل أن يُ  

القراءة أو إىل وقت وقف القارئ يف رأس اآلية وإن كان هلم عذر فإْن حتقق ذلك 

وقت التالقي فال يلزم عليهم االستامع، فلينرصفوا وإال فليستمعوا إىل وقت حتقق 

العذر، ثم لينرصفوا، وُيعلم من هذا أنَّ الوقت إذا كان ضيقًا يرشع املصيل يف 

الة حال قراءة القرآن و  إْن كان متسعًا ال يرشع إىل وقت املضايقة. الصَّ

وممَّا ينبغي أالَّ ُيْغَفل عنه أنَّ ما قال احللبي يف آخر الفصل
(4)

الذي ذكره يف  ح  

إذا قرأ يف مواضع االشتغال يكون اإلثم عليه دون أهل االشتغال؛ »املنية من أنَّه: 

«دفعًا للحرج يف إلزامهم ترك أسباهبم املحتاج إليها
(5)

جممل تفصيله بحسب ما  

يستفاد من قوله: دفعًا للحرج الخ: هو أنَّه إذا قرأ وقت احتياجهم إىل األسباب 

يكون اإلثم عىل القارئ، حتى إذا قرأ وقت عدم احتياجهم يكون اإلثم عليهم إذا 

تركوا االستامع، ثم إذا قرئ وقت احتياجهم وامتدت القراءة بحيث حصلوا يف 

تاجون إليه، يكون اإلثم إىل وقت التحصيل عىل القارئ، ثم يكون أثناء القراءة ما حي

عليهم إذا
(6)

تركوا االستامع، وكذا إذا قرأ وقت عدم احتياجهم وامتدت القراءة  

بحيث ثبت هلم يف أثناء القراءة االحتياج
(7)

، يكون اإلثم برتك االستامع عليهم إىل 

                                       
 ( سقط من )ب(.(1

 ب.٢16ب، وغنية املتميل، للحلبي: ل/91قنية املنية: ل/ ((٢

 زائدة من )ب( و )ج(. ((3

 .((األصل))ب( و )ج( يف ) ((٤

، 1/٢٢8ب، وحاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح  ح نور اإليضاح: ٢16غنية املتميل: ل/ ينظر: ((5

 .1/5٤6ورد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين: 

 .((إن))يف )ب(  ((6

 .((لالحتياج))يف )أ(  ((7
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ورات تتقدر بقدرها، وقت ثبوت االحتياج، ثم يكون عىل القارئ، فإنَّ  الرضَّ

فليكن هذا عىل ُذْكر  منك، فإنَّه ينفعك يف مجيع مسائل هذا الباب، فخذ ما صفا من 

 كالمه، ودع ما كدر، فال تتقيد بمالمه، فاحلق أحق باالتباع. 

وهذا آخر ما أردنا
(1)

إيراده يف مسألة االستامع، سائاًل من فضله أْن َيُعم به  

 قطار والبلدان والبقاع.االنتفاع، يف مجيع األ

 

 

 

                              

                                       
 .((قصدنا))يف )ب( و )ج(  ((1
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 املصادر واملراجعفهرس 
هـ(، 18٢، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )تاآلثار -1

 . بريوت –املحقق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية 

هـ(، املحقق: حممد 370نفي )ت ، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلأحكام القرآن  -٢

 .هـ1٤05 بريوت، –صادق القمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب 

، جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل االختيار لتعليل المختار -3

القاهرة  -هـ(، تعليقات الشيخ حممود أيب دقيقة، مطبعة احللبي 683البلدحي احلنفي )ت 

 م.1937 -هـ 1356بريوت، وغريها(،  -ر الكتب العلمية )وصورهتا دا

، أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي، النيسابوري، الشافعي أسباب النزول -٤

 السعودية، –هـ(، حتقيق: عصام بن عبد املحسن احلميدان، دار اإلصالح، الدمام ٤68)ت

 . م199٢ - هـ1٤1٢ ،٢ط

عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي  ، أبو عمر يوسف بناالستذكار  -5

هـ(، حتقيق: سار حممد عطا، حممد عيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ٤63)ت

 .٢000 – 1٤٢1، 1ط

رياض "، عبد اللطيف بن حممد بن مصطفى املتخلص بلطفي، الشهري بـأسماء الكتب   -6

، 3سورية، ط -التونجي، دار الفكر، دمشق هـ(، حتقيق: د. حممد 1078احلنفي )ت  "زاده

 م. 1983هـ/ 1٤03

هـ(، دار ٤83، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )تأفول السرخسي -7

 املعرفة، بريوت، )د.ت(.

، خري األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  والمستشرقين  -8

هـ(، ، دار العلم 1396يل بن فارس الزركيل الدمشقي )تالدين بن حممود بن حممد بن ع

 م.  1980، 5للماليني، بريوت، ط

، إسامعيل باشا البناين البغدادي إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون -9

هـ(،  قابله وصححه حممد  ف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم 1399)ت

 (.ت.د) لبنان، –اث العريب، بريوت رفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء الرت
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، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق -10

 ،)د.ت(. ٢هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، ط970املرصي )ت

، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة -11

 هـ(، مكتبة ومطبعة حممد عيل صبح، القاهرة، )د.ت(.593سن برهان الدين )تأبو احل

، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -1٢

 م.1986 -هـ 1٤06 ،٢، دار الكتب العلمية، طهـ(587احلنفي)ت

، حممد بن حممد بن ة أحمديةبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سير   -13

 هـ.13٤8هـ(، مطبعة احللبي، 1156مصطفى بن عثامن، أبو سعيد اخلادمي احلنفي )ت 

، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني البناية شرح الهداية  -1٤

 م. ٢000 -هـ 1٤٢0، 1لبنان، ط -هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت 855احلنفي )ت

، أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقطُلوبغا السودوين التراجم في طبقات الحنفيةتاج   -15

-هـ 1٤13 ،1، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، طهـ(879)ت

 م.199٢

هـ(، حتقيق: أستاذنا الدكتور ٤63، أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي )تاري  بغداد  -16

 م.٢00٢ -هـ 1٤٢٢ ،1ط اإلسالمي ، بريوت، بشار عواد معروف، دار الغرب

هـ(، حتقيق: ٢76، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت تأويل مشكل القرآن  -17

 .(.ت.د) لبنان، –إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت 

 هـ(،٤76، أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي )تالتبصرة في أفول الفقه -18

 هـ.1٤03، 1مشق، طد –حتقيق: د. حممد حسن هيتو، دار الفكر 

عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -19

 هـ.  1313، 1بوالق، القاهرة، ط -املطبعة الكربى األمريية  هـ(، 7٤3احلنفي )ت 

ن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ، أبو احلسن برهان الدين عيل بالتجنيس والمزيد  -٢0

، حتقيق: حممد أمني مكي، نرش إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، هـ(593املرغيناين، )ت

 .م٢00٤ - هـ1٤٢٤ باكستان، –كراتيش 
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، حممد بن عبد الرمحن املباركفوري، نقله تحقيق الكالم في وجوب القراءة خلف اإلمام -٢1

 السعودية، –بن حممد عباس، دار اهلجرة للنرش، الرياض للعربية وعلق عليه، د. ويص اهلل 

 .م199٤ - هـ1٤15 ،٢ط

، احلافظ العراقي، وابن السبكي، والزبيدي، دار تخريج أحاديث إحياء علوم الدين -٢٢

 . م1987 - هـ1٤08 ،1ط الرياض، –العاصمة للنرش 

، أبو (التعليق الممجد على موطأ محمد )شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن  -٢3

هـ(، 130٤احلسنات حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم األنصاري اللكنوي اهلندي )ت 

 م. ٢005 -هـ 1٤٢6، ٤تعليق وحتقيق: تقي الدين الندوي، دار القلم، دمشق، ط

: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، تفسير ابن أبي حاتم -٢٤

هـ(، حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز 3٢7تم )ت الرازي ابن أيب حا

 هـ.1٤19، 3اململكة العربية السعودية، ط -

: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين تفسير السمعاني  -٢5

س بن يارس بن إبراهيم وغنيم بن عبا هـ(، حتقيق:٤89التميمي احلنفي ثم الشافعي )ت 

 م. 1997 -هـ1٤18، 1، طالسعودية –غنيم، دار الوطن، الرياض 

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب  -٢6

 .1986 – 1٤06 ،1ط سوريا، –هـ(، حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد 85٢)ت

(، ـه786، ألكمل الدين حممد بن حممود البابريت )تالتقرير ألفول فخر اإلسالم البزدوي  -٢7

 هــ.1٤٢٤حتقيق: عبد السالم صبحي حامد، الكويت، 

، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -٢8

هـ(، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد ٤63الرب بن عاصم النمري القرطبي )ت 

 هـ. 1387 املغرب، –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  لكبري البكري ،عبد ا

، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -٢9

 –مصطفى أبو الغيط عبد احلي عجيب، دار الوطن  هـ(، حتقيق:7٤8قايامز الذهبي )ت 

 م.٢000 -هـ 1٤٢1 ،1ط الرياض،
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، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب امع البيان عن تأويل آي القرآنج -30

 -هـ 1٤٢0، 1هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310اآلميل الطربي )ت 

 م.٢000

هـ(، )خمطوط( متوافر يف جامعة 556، حممد بن يوسف السمرقندي )تجامع الفتاوى -31

هـ، رقم احلفظ 1161مد بن محزة القايض، تاريخ النسخ: امللك سعود، اسم الناسخ: حم

(18٢7.) 

، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي الجامع ألحكام القرآن -3٢

هـ(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 671شمس الدين القرطبي )ت 

 م.196٤ -هـ 138٤ ،٢املرصية، القاهرة، ط

عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء أبو حممد  ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية  -33

 مري حممد كتب خانه، كرايش، )د.ت(.نرش: هـ(، 775القريش )ت

: أمحد بن حممد بن إسامعيل احلنفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح -3٤

 لبنان، –اخلالدي، دار الكتب العلمية بريوت حممد عبد العزيز  حتقيق: ،(هـ1٢31)ت

 . م1997 - هـ1٤18 ،1ط

، مجال الدين أمحد بن حممود الغزنوي احللبي الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي  -35

 م.٢011 -هـ 1٤3٢، 1هـ(، حتقيق: د. صالح العيل، دار النوادر، ط593احلنفي )ت

فهارس املخطوطات  كز امللك فيصل،، قام بإصداره مرفهرس مخطوطات -خزانة التراث   -36

اإلسالمية يف املكتبات واخلزانات ومراكز املخطوطات يف العار تشتمل عىل معلومات عن 

أماكن وجود املخطوطات وأرقام حفظها يف املكتبات واخلزائن العاملية. الكتاب مرقم آليا 

 يف املكتبة الشاملة.

د أمني بن فضل اهلل بن حمب اهلل ابن حممد حمم ،خالفة األثر في أعيان القرن الحادي عشر  -37

 هـ(، دار صادر، بريوت.  1111املحبي، احلموي األصل، الدمشقي )ت

هـ( خمطوط يف 5٤٢، للشيخ طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري )تخالفة الفتاوى  -38

 /خ ب، كتبت يف القرن العا  اهلجري تقديرًا.٢17جامعة امللك سعود رقم 
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، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر يج أحاديث الهدايةالدراية في تخر  -39

هـ(، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين، دار املعرفة، بريوت، 85٢العسقالين )ت 

 )د.ت(. 

هـ(، 885، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال خرسو )تدرر الحكام شرح غرر األحكام  -٤0

 ة، )د.ت(.دار إحياء الكتب العربي

، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -٤1

حممد عبد املعيد ضان، نرش جملس دائرة املعارف العثامنية،  هـ(، حتقيق:85٢العسقالين )ت

 م.197٢ -هـ 139٢، ٢اهلند، ط -حيدر آباد

حممد، من أحفاد  ف الدين بن حييى احلمزي ، حممد بن عبد اهلل بن رحلة الشتاء والصيف  -٤٢

يت )ت د َسعيد الطنطاوي، 1070احلسيني املولوي املعروف بـ ِكرْبِ هـ(، حتقيق: حممَّ

 .هـ1385، ٢املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

، البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير االبصار  -٤3

 -هـ 1٤1٢، ٢، دار الفكر، بريوت، طهـ(1٢5٢نفي )تعبد العزيز الدمشقي احل

 م.199٢

، أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل، الرتكي ثم املْروزي الزهد والرقائق -٤٤

 هـ(، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ت(.181)ت

فضل حممد خليل بن عيل بن حممد بن حممد ، أبو السلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  -٤5

، 3دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم، ط، هـ(1٢06مراد احلسيني املرادي، )ت

    م.1988 -هـ 1٤08

هـ(، ٢73، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد )تسنن ابن ماجه -٤6

فيصل عيسى البايب احللبي،  -عربية حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب ال

 )د.ت(.

: أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو سنن أبي داود -٤7

حممد كامل قره بليل، دار  -هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط ٢75األزدي السجستاين )ت 

 م. ٢009 -هـ 1،1٤30الرسالة العاملية، ط
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عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي،  : أبو عيسى حممد بنسنن الترمذي -٤8

 –هـ(، حتقيق: أستاذنا الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي ٢79)ت

 .م1998 بريوت،

: أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار سنن الدارقطني  -٤9

علق عليه: شعيب االرناؤوط، هـ(، حققه وضبط نصه و385البغدادي الدارقطني )ت 

 –حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م.٢00٤ -هـ 1٤٢٤ ،1ط لبنان،

ْوِجردي اخلراساين السنن الكبرى  -50 ، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْسَ

 لبنان، –ار الكتب العلمية، بريوت د هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا،٤58البيهقي )ت

 م.٢003 -هـ 1٤٢٤ ،3ط

، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي سنن النسائي الكبرى  -51

 ،1ط لبنان، –حسن عبد املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بريوت  هـ(، حتقيق:303)ت

 .م٢001 - هـ1٤٢1

 حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي )ت ، شمس الدين أبو عبد اهللسير أعالم النبالء  -5٢

هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني بإ اف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة 7٤8

 م.1985 -هـ 1٤05، 3الرسالة، ط

عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -53

األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، هـ(، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، حممود 1089احلنبيل)

 هـ.1٤06

، للقهستاين،)خمطوط( متوافر يف املكتبة األزهرية برقم شرح رسالة الكيداني في الفقه  -5٤

 (. واملخطوط موجود عىل شبكة االنرتنت:٤٢٢83( عام )٢687خاص )
http://majles.alukah.net  

، حممد بن عيل بن آدم بن ))))ذخيرة العقبى في شرح المجتبى شرح سنن النسائي المسمى  -55

 م.٢000 -هـ 1٤19، 1موسى اإلثيويب الَولَِّوي، دار آل بروم للنرش والتوزيع، ط
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، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي شرح معاني اآلثار  -56

حممد  -هـ(، حتقيق: حممد زهري النجار 3٢1احلجري املرصي املعروف بالطحاوي )ت 

 م.199٤هـ، 1٤1٤، 1اد احلق، عار الكتب، طسيد ج

هـ(، حتقيق: 393، للجوهري، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )ت الصحاح  -57

  .م1987 -  هـ1٤07 ،٤ط بريوت، –أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني 

 عليه وسلم )اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل فحيح البخاري -58

هـ(، حتقيق: حممد ٢56وسننه وأيامه(حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي )ت

زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد 

 هـ.1٤٢٢، 1عبد الباقي(، ط

اهلل صىل اهلل  )املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول فحيح مسلم -59

هـ(، حتقيق: ٢61عليه وسلم(، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت 

 (.ت.د) بريوت، –حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  -60

 دار مكتبة احلياة، بريوت، )د.ت(. هـ(90٢مد السخاوي )ت أيب بكر بن عثامن بن حم

)تعريف اهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس(، أبو الفضل أمحد  طبقات المدلسين  -61

هـ(، حتقيق: د. عاصم بن عبداهلل 85٢بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت 

 .م1983 - هـ1٤03 ،1ط عامن، –القريويت، مكتبة املنار 

القايض أبو يعىل ، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء  ،العدة في أفول الفقه -6٢

 م.1990 -هـ 1٤10، ٢هـ(، حتقيق: د. أمحد بن عيل بن سري املباركي، ط٤58)ت

، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني عمدة القاري شرح فحيح البخاري  -63

 (. ت.د) بريوت، –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 855 احلنفى بدر الدين العينى )ت

، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس العناية شرح البداية -6٤

 دار الفكر، )د.ت(.هـ(، 786الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت)ت

هـ(. 956راهيم احللبي )ت، إبراهيم بن حممد بن إبغنية المتملي في شرح منية المصلي -65

     http://majles.alukah.net :)خمطوط( واملخطوط موجود عىل شبكة االنرتنت
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 ، وتسمى )اجلامع الوجيز يف مذهب االمام األعظم أيب حنيفة النعامن(الفتاوى البزازية -66

هــ(، ور يتيرس 8٢7للشيخ العالمة حممد بن حممد بن شهاب الكردي الشهري بالبزازي )ت

حلصول عىل الكتاب، ووجدته مفهرسا يف املوسوعة الشاملة هكذا دون حمقق أو دار ِّل ا

 نرش.

 : عار بن العالء األنصاري األندربتي الدهلوي اهلندي احلنفيالفتاوى التاتارخانية -67

هـ(، حتقيق: سجاد حسني، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد 786)ت

 الدكن، اهلند.

هـ( ، 375: أليب الليث نرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي احلنفي )تلفتاوى النواز   -68

 -هـ 1٤٢5، 1لبنان، ط -حتقيق: السيد يوسف أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت 

٢00٤. 

 هـ. 1310، ٢، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، طالفتاوى الهندية  -69

أيب القاسم حممود بن عبد العزيز األوزجندي ، احلسن بن منصور بن فتاوى قاضي خان  -70

هـ(، بطاقة الكتاب يف الشاملة هكذا 59٢الفرغاين اإلمام الكبري املعروف بقايض خان )ت

 دون حمقق او دار نرش.

، دار هـ(861كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس )تبن اهلامم،  ، الكاملفتح القدير -71

 الفكر، )د.ت(.

هـ(، دار 1360، عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري )تاألربعة الفقه على المذاهب -7٢

 .م٢003 - هـ1٤٢٤ ،٢ط لبنان، –الكتب العلمية، بريوت 

، صالح حممد اخليمي، جممع فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة  -73

 .م1983 - هـ1٤03 دمشق، –اللغة العربية 

، مي المخطو  مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآنالفهرس الشامل للتراث العربي اإلسال -7٤

 م.1987خمطوطات التفسري وعلومه، مؤسسة آل البيت، عامن، األردن، 

 /http://www.mktaba.org: فهرس مخطوطات المسجد النبوي -75
، حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي ثم فيض الباري على فحيح البخاري  -76

 –يق: حممد بدر عار املريهتي، دار الكتب العلمية بريوت هـ(، حتق1353الديوبندي )ت 

 .م٢005 - هـ1٤٢6 ،1ط لبنان،
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، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، القراءة خلف اإلمام  -77

هـ(، حققه وعلق عليه: األستاذ فضل الرمحن الثوري، راجعه: األستاذ حممد عطا ٢56)ت

 م. 1980 -هـ  1٤00، 1ين، املكتبة السلفية، طاهلل خليف الفوحبا

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر القراءة خلف اإلمام  -78 ، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ

هـ(، حتقيق: حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، ٤58البيهقي )ت 

 .هـ1٤05/ 1ط لبنان، –بريوت 

هـ(، خمطوطة يف 658، خمتار بن حممود الزاهدي الغزميني )تقنية المنية لتتميم الغنية  -79

   (.738٢جامعة امللك سعود برقم )

مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني الرومي ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -80

 – بريوت - العلمية الكتب دار ،(هـ1067ت) ((خليفة حاجياحلنفي املعروف بـ ))

 .م199٢ - هـ1٤13

، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ل في أسباب النزوللباب النقو   -81

 –هـ(، ضبطه وصححه: االستاذ أمحد عبد الشايف، دار الكتب العلمية بريوت 911)ت

 (.ت.د) لبنان،

: أبو الفضل، مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل األنصاري الرويفعي لسان العرب  -8٢

 هـ.1٤1٤، 3، دار صادر، بريوت، طهـ(711ت) ((إلفريقي املعروف بـ ))ابن منظورا

، حتقيق: خليل هـ(٤83، شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس )تالمبسو  -83

 -هـ 1٤٢1، 1دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، طحمي الدين امليس، 

 م.٢001

أمحد بن حبان بن معاذ  ، حممد بن حبان بنالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  -8٤

هـ(، املحقق: حممود إبراهيم 35٤بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت 

 هـ. 1396، 1زايد، دار الوعي، حلب، ط

هـ(، 7٢8، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )تمجموع الفتاوى  -85

ع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جمم

 م.1995-هـ1٤16النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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أبو املعاِّل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني  -86

هـ(، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار 616بن عمر بن مازة البخاري احلنفي)ت

  م.٢00٤ -هـ 1٤٢٤، 1ط لبنان، –تب العلمية، بريوت الك

، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -87

 -هـ 1٤19، 1هـ(، حتقيق: يوسف عيل بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، ط710)ت

 م.1998

بن املُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل  ، أبو يعىل أمحد بن عيلمسند أبي يعلى الموفلي  -88

 دمشق، –هـ(، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث 307التميمي، املوصيل )ت 

 .  198٤ – 1٤0٤ ،1ط

، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين مسند اإلمام أحمد بن حنبل -89

آخرون، د عبد اهلل بن عبد املحسن عادل مرشد، و -هـ(، شعيب األرناؤوط ٢٤1)ت 

 م.٢001 -هـ 1٤٢1، 1الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط

، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار  -90

هـ(، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، مكتبة ٢9٢بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )ت 

 م.٢009م، وانتهت 1988، بدأت 1املدينة املنورة، طالعلوم واحلكم، 

، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -91

 (.ت.د) بريوت، –هـ(، املكتبة العلمية 770العباس )ت نحو

بن  ، أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامنمصنف بن أبي شيبة  -9٢

، 1هـ(، حتقيق: كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط٢35خواستي العبيس )ت 

 هـ.1٤09

، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين مصنف عبد الرزاق  -93

 .هـ1٤03 ،٢ط اهلند،-هـ(، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املجلس العلمي ٢11)ت

ن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين ، سليامالمعجم الكبير -9٤

 .٢هـ(، حتقيق: محدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط360)ت 
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عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني  ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  -95

رتاث العريب، مكتبة املثنى، بريوت، ، دار إحياء الهـ(، 1٤08كحالة الدمشقي )ت 

 )د.ت(.

هـ(، )خمطوط(، 705، حممد بن حممد بن عيل الكاشغري )تمنية المصلي وغنية المبتدي -96

 (.337٤هـ، برقم )131٢اسم الناسخ: حمرم خورشيد، تاريخ النسخ: 

 من) الطبعة الكويت، –: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية -97

 (.هـ 1٤٢7 - 1٤0٤

، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني  -98

، ٢هـ(، تعليق وحتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، املكتبة العلمية، ط179املدين )ت

  )د.ت(.

َقاْيامز ، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن ميزان االعتدال في نقد الرجال  -99

 –هـ(، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت 7٤8الذهبي )ت 

 . م1963 - هـ138٢ ،1ط لبنان،

، حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة -100

 هـ(، الكتاب مرق آليا يف املكتبة الشاملة.1111املحبي )ت 

، أبو احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل شرح بداية المبتديالهداية   -101

  ، املكتبة اإلسالمية، )د.ت(. هـ(593الفرغاين، )ت

، إسامعيل باشا البناين البغدادي هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -10٢

،  1951ة استانبول سنه هـ(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهي1399)ت

 .  لبنان –أعادت طبعه باألوفست دار إحياء الرتاث العريب بريوت 

هـ(، 76٤، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت الوافي بالوفيات -103

 -هـ1٤٢0 بريوت، –حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث 

 .م٢000

حممد بن حممود بن حممد بن حسن اخلوارزمي ، العصريتيمة الدهر في فتاوى أهل   -10٤

 -خاص  ٢119هـ(، )خمطوطة( املكتبة األزهرية: 6٤5عالء الدين الرتمجاين احلنفي)ت

 .٢60عام، عدد األوراق:  ٢6958
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