





 

 
 

• من مواليد عام ١٤٠٢هـ مبدينة إب، اليمن. 
• انل شــهادة املاجســتري مــن قســم علــوم القــرآن والدراســات اإلســالمية - كليــة اآلداب جبامعــة إب عــام 
٢٠١٠م أبطروحتــه "اهلديــة إىل احلضــرة العليــة (يف القــراءات الســبع). أتليــف حممــد بــن عمــرو بــن علــي 
العمــادي (ت٧٨٣هـــ) دراســة وحتقيــق". كمــا انل شــهادة الدكتــوراه األوىل مــن قســم التفســري وعلــوم 
"النكــت  أم درمــان اإلســالمية عــام ٢٠١٤م، أبطروحتــه  العليــا جبامعــة  الدراســات  القــرآن - كليــة 
اللوذعيــة علــى شــرح اجلزريــة لشــيخ اإلســالم القاضــي زكــراي بــن حممــد األنصــاري (ت٩٢٦هـــ). أتليــف: 
القاضــي زكــراي (ت١٠٦٨هـــ). دراســة  املعــروف حبفيــد  األنصــاري،  الديــن  بــن حميــي  العابديــن  زيــن 
وحتقيــق". كمــا انل شــهادة الدكتــوراه الثانيــة مــن قســم الدراســات اإلســالمية - كليــة اآلداب جبامعــة 
صنعــاء عــام ٢٠١٩م، أبطروحتــه "القــراءات املرويــة عــن اخللفــاء الراشــدين رضــي هللا عنهــم. يف كتــب 

التفسري مجًعا ودراسًة وتوجيًها". 
• مــن أعمالــه املنشــورة: "اللُّْمَعــة الذهبيــة يف معرفــة شــيء مــن قوانــني القــرآن اخلطيــة. إلبراهيــم بــن حممــد 
املؤيــدي (ت١٠٨٣هـــ). دراســة وحتقيــق"، "التبيــان يف بيــان القــرآن. للحســن بــن شــجاع التــوين. دراســة 
وحتقيــق"، "قــراءات عمــر بــن اخلطــاب ◙ مجًعــا ودراســة وتوجيًهــا"، "قصــة ابــين آدم مــن ســورة 
املائــدة دراســة حتليليــة"، "القــراءات املرويــة عــن أيب العاليــة الرايحــي. مجًعــا وتوجيهــَا"، "لطائــف اإلشــارات 

يف فن توجيه القراءات". "تفسري آية الكرسي حملمد بن عمر حبرق احلضرمي. دراسة وحتقيق".
 Gamalgamal557@gmail.com :الربيد الشبكي •
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 امللخص
إىل دراسة وحتقيق خمطوط   البحث  من قرأ ومل يشق )حبث فيبعنوان  َقيٍِّم  هيدف 

الشوكاين   علي  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  أتليف:  خالل  .  هـ(1250ت)القاف(  من 

من  حقه  وإعطاؤه  سليًًم،  إخراًجا  النص   ، والدراسة  ،والضبط  ،التوثيق  إخراج 

املنترشة يف تالوة القرآن  صوتية  ال  هذا املخطوط يف إحدى الظواهريبحث  والتعليق. 

واإلسالمي العريب  العامل  من  متعددة  مناطق  يف  غري  الكريم  القاف  ظاهرة  وهي   ،

الق ـوق ـمشقـال أو  املعقـة،  القـ اف  أو  جتزئ  ـودة،  وهل  املرتددة.  يف اف  هبا  القراءة 

ية  العقلمن األدلة  معتمًدا عىل عدد  . قام املؤلف بعرض هذا املوضوع  الصالة أم ال

.  ية  لنقلوا وَبِّيِّ واضح  بشكل  املوضوع  هذا  جتيل  التي  األصيلة  وقد  والنقوالت 

هذ يف  التارخيي  البحث  ااعتمدت  التحلييلو،  املنهج  الوصفي  ت  وخرج   .املنهج 

  بعدد من النتائج والتوصيات، من أمهها:

دَ 1 عىل مضمون املخطوط، وأنه تناول ظاهرة القاف غري املشقوقة،    البحث  . َأكَّ

الصوتالظواه  دىإح القارئ  ر  عىل  ينبغي  والتي  الكريم،  القرآن  بتالوة  املتعلقة  ية 

 معرفتها، ملا ينبني عليها من صحة الصالة وفسادها.

بالقاف غري املشقوقة،  2 القراءة  الشوكاين عدم جواز  القراءة   أنَّ و. يرى اإلمام 

زئ.   هبا يف الصالة ال جتج

املفتاحية: ا  الكلمات  القاف  القاف،  املعقودة،  ملشق  غري  القاف  القاف  رتددة، 

 املشقوقة، الشوكاين، من قرأ ومل يشق القاف.  
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 املقدمة
وصحبه   آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملِّي،  رب  هلل  احلمد 

 أمجعِّي، ثم أما بعد:  

وتعدد   وتنوع  الصوتية يف  كان الختالف  العرب حالظواهر  ضور يف  هلجات 

الصوتية الظواهر    هناك منأنَّ    اته الصحيحة املختلفة، إالالقرآن الكريم بقراءقراءة  

  ئ هبا يجقر  ، ومل×ا القرآن الكريم، فلم يقرأ هبا رسول اهلل  مل ينزل هبالعربية ظواهر  

دقيًقا، لكنها وأداًء واضًحا    ×قراءة رسول اهلل  إلينا  الصحابة الكرام الذين نقلوا  

. واإلسالمية املناطق العربية عدد منلقرآن الكريم يف الناس ل قراءةيف  ت  رَ ثَّ أَ 

بِّي القاف   وهي حرف    من تلك الظواهر الصوتية ظاهرة القاف غري املشقوقة،

املعقودة  اوهل  .والكاف القاف  منها:  السابقِّي،  كتب  يف  عديدة  والقاف  (1)أسًمء   ،

القاف والكاف  املرتددة العرب و،  (2) بِّي  اليابسة، وقاف احلجاز،   ،(3) قاف  والقاف 

ا كثري التميمية، وغريها. وهذه القاف لغة عربية صحيحة قديمة، يتكلم هبوالقاف  

. وقال أبو (4) «يتكلم بالقاف بينها وبِّي الكاف  رأينا من»:  من العرب. قال السريايف

وهي اآلن غالبة عىل لسان من يوجد يف البوادي من العرب، حتى ال يكاد »:  حيان

بالق  يبعر املعقودة، ال  بالقاف  إال  النحويِّي، ينطق  كتب  املوصوفة يف  اخلالصة  اف 

 
األسًمء    (1) أشهر  املشقوقة. سًمَّ للقاف غوهذا  بهري  يف    ها  ماكوال  كابن  كتبهم.  والعلًمء يف  األئمة  من  كثري 

( )  (،3/90اإلكًمل  اإليًمء  يف  بَاَدة  عج بغية    (،1/185وابن  يف  العديم  )وابن  وأيب  9/4062الطلب   ،)

   (، وغريهم كثري. 1/429املنري )يف الكوكب  (، واإلسنوي1/16حيان يف ارتشاف الرضب )

القاف اخلالصة من أقىص اللسان وما فوقه من احلنك األعىل، وخمرج الكاف اخلالصة من أسفل    خمرج  إنَّ   (2)

و األعىل.  احلنك  من  يليه  ومما  قليالً  اللسان  من  القاف  موضع  بينمن  املعقودة  القاف  أنَّ هًمخمرج  أي  ؛ 

رة. ينظر:  املجهو  ىص اللسان مع سقف الفم، وهو يشبه الكافالقاف من أقخمرجها فوق الكاف ودون  

 (.  219-212(، الدراسات الصوتية، غانم قدوري )ص 30املوضح، القرطبي )ص (، 4/433كتاب سيبويه )

حجر:    (3) ابن  املرتدد»قال  العرب  بقاف  نطق  أو  الكاف ...  وبِّي  بينها  إليهم   ، ة  املنسوبة  بالعرب  واملراد 

تَدُّ هبم، ولذا نسبها بعض األئمة أل ال يج الذين  ،أخالطهم   (. 37/ 2. حتفة املحتاج ) « رب وصعيد مص هل الغ ع 

 . (5/390رشح كتاب سيبويه ) (4)
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القرآن أهل  من  األداء  أهل  ألسنة  عىل  اخلالص  وصفها  عن  وقال  (1) «واملنقولة   .

الزبيديامل لغة مشهورة  » :  رتىض  املعقودة،  هلا:  يقال  التي  القاف  قال شيخنا: وهي 

املصنف رمحهًم اهلل تعاىل عن هذه   خهشيألهل اليمن، وقد سأل احلافظ ابن حجر  

صحيحة لغة  إهنا  فقال:  كالمهم،  يف  ووقوعها  خلدون (2) «القاف  ابن  وذكرها   .

«ةيَّ رَض  ا لغة مج إهنَّ » وأطال فيها الكالم، وقال:  
 وبقي حرف  »:  قال ابن احلاجبو .  (3) 

كالكاف، ي  لتض له، وإن كان ظاهر األمر أنَّ العرب تتكلَّم به، وهي القاف ارَ عَ تَ مل يج 

م بعض املتأخرين أنَّ القاف كذلك كانوا كًم تتكلَّم هبا   أكثر العرب اليوم، حتى توهَّ

أهنَّ  والظاهر  هبا،  يقرؤون  كذلك  أهنم  توهم  حتى  هبا،  وأنَّ  ينطقون  كالمهم،  يف  ا 

أ إال بالقاف اخلالصة عىل ما نقله  رَ ق  القاف اخلالصة أيًضا يف كالمهم، وأنَّ القرآن مل يج 

َل غريها، وملَّا مل تج   ت متواتًرا، ولو كانت تلكباث األ َلت كًم نجق  َئ هبا لنجق  ر  نقل دلَّ عىل قج

عَتّد بنقٍل عنهأهنَّ  َرأ هبا، أو َقَرأ هبا من مل يج ق   (5) .(4) « ا مل يج

هبذه  و املش النطق  غري  يف  )املعقودة(    وقةقالقاف  املنترشة  الصوتية  الظواهر  من 

    .(6)يالمس إلاالعامل  يفمناطق عديدة 

 
 . (1/16)  ارتشاف الرضب (1)

 . (10/456) تاج العروس (2)

 .(1/768) تاريخ ابن خلدون( 3)

 .(2/284ل )رشح املفصَّ  (4)

التنبيه    (5) ع  إليهمما جيدر  ابن  أنَّ  )هنا:  املكية  الفتوحات  يف  أطلق  2/675ريب  الق(،  عىل  اسم  املعقودة  اف 

عقودة عىل القاف املرتددة بِّي القاف والكاف. وهو  املاسم القاف غري  أطلق  القاف اخلالصة الصحيحة، و 

الع  ما عليه عامة  ملخالفته  وتابعخطأ واضح  القرون.  واملؤلفِّي عرب  العالمة ابن عريب يف هذا اخلطأ    لًمء 

 (. 22ملشقوقة واليابسة )صالقاف االقول الواف يف معرفة  :حلداد يف كتابهعلوي ا

النُّ(  6) املشقوقة )املعقودة( يف مناطق كثرية يف العامل اإلسالمي  طقج ينترش  أكثر  اليوم  بالقاف غري  ، فهي هلجة 

م كٍل  يف  وعج املدن  والسعودية،  اليمن،  ومص  ،والعراقن،  ًَم ن:  الع   ، وسوريا،  املغرب  ينظر: وبالد  ريب. 

(، القاف بِّي القدامى واملعارصين 5)ص  ان يف صوت القاف(، البي215-213الدراسات الصوتية )ص

 (.38-37)ص
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  قراءة حكم    لبيان  ،تأليفللتخصيص تلك الظاهرة باانربى عدد من العلًمء  وقد  

الكريم   وحكم  هبالقرآن  هباالصالة  ا،  القراءة  شيخ    .مع  العلًمء  هؤالء  من  وكان 

)حبث فيمن قرأ ومل يف بحثه املوسوم بـ    هـ(1250)تاإلسالم حممد بن عيل الشوكاين  
سؤال   نعالشوكاين  اإلمام  فتوى أجاب هبا  عبارة عن    ثحوهذا الب  .القاف(  يشق  

ح عليه   القاففيمن قرأ ومل  طجر  أن    قج رَّ فَ يج صالته أو ال؟ وهل    دج هل تفسج   !يشقَّ  بِّي 

 ؟ عليه در الواجب والزائديكون يف القَ 

عىل   للحصول  اهلل  وفقني  خطيثالث  وقد  أن   ةنسخ  فارتأيت  املخطوط،  هلذا 

به الناس. أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل  خراجه؛ لينتفع  إو  هم يف دراسته وحتقيقسه  أج 

 خالًصا لوجهه الكريم. 

 األمهية العلمية للمخطوط:  
 تتمثل األمهية العلمية للمخطوط الذي بِّي أيدينا يف اآليت: 

مؤلفه  1 علًمء  .أنَّ  كبار  واملجتهدين،  عصهمن  املجددين،  بمكانة    َي ظ  وَح ، 

 عصه. يفعلمية مرموقة 

الصوتية  هن. كو۲ الظواهر  القرآن يف  تناول إحدى  بتالوة  ارتبطت  مناطق   التي 

 .العامل العريب واإلسالمي من متعددة

 املخطوط. كونه تناول موضوًعا تفرقت أجزاؤه يف بطون املصادر، فجاء هذا  3

 لنظم تلك األجزاء يف عقد واحد.

 أسباب اختيار املوضوع: 
الرت1 إحياء  يف  املسامهة  يف  الرغبة  وعلومه    ثا.  كنوزه  وإخراج  اإلسالمي، 

 عارفه، واإلفادة منه. وم

 للمخطوط.ثالث نسخ خطية . وقويف عىل 2

 قبيل بالدراسة والتحقيق.     هذا املخطوط مل يتناوله أحد   . أنَّ 3



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

361 

 أهداف البحث:  
الن1َّ إخراج  التوثيق  .  من  حقه  وإعطاؤه  سليًًم،  إخراًجا  املخطوط  من  ص 

 .  ق يلعوالضبط والدراسة والت

باملؤلف  2 التعريف  علمية    الشوكاين  اإلمام.  املكبرية  كشخصية  كتبة  خدمت 

 اإلسالمية يف علوم متعددة. 

 . إبراز منهجية املؤلف يف كتابه، ومصادره فيه. 3

 منهج البحث: 
 ناهج اآلتية:  اعتمدت يف هذه الدراسة امل

ذ1 وتتبع  وسريته،  باملؤلف،  التعريف  عند  التارخيي:  املنهج  كتب   كل.  من 

 الرتاجم واملصنفات. 

 ، وإخراج النص املحقق. ييل: عند عرض وحتليل منهج املؤلف . املنهج الوصفي التحل 2

 الدراسات السابقة:  
 إىل حتقيق هذا املخطوط، بحسب علمي واطالعي.  مل يسبق أحد  

 خطة البحث:  
ت  ولاناألول لدراسة املؤلف، ت  القسمجعلت  البحث إىل ثالثة أقسام:    متج قسَّ 

وم ونسبه  اسمه  العلمية،  ولده،  فيه  وحياته  العلًمء ونشأته  وثناء  العلمية  ومكانته 

ووفاته.  عليه،   العلمية،  وآثاره  وتالميذه،  لدراسة    القسموجعلت  وشيوخه  الثاين 

وموضوع  املؤلف،  إىل  نسبته  وتوثيق  الكتاب  اسم  حتقيق  فيه:  تناولت  املخطوط، 

، ومنهج  الكتابمنهج املؤلف، ومميزات  و  ،فلمصادر املؤوالكتاب وسبب تأليفه،  

اخلط النسخ  من  ونًمذج  اخلطية،  النسخ  ووصف  الثالث  ية.  التحقيق،  القسم  ويف 

، ويف اخلامتة خلصت أهم النتائج والتوصيات التي  قمت بتحقيق النص حتقيًقا علمًيا

 خرجت هبا من هذه الدراسة.
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 القسم األول
 دراسة املؤلف

: امسه   :  ونسبه ومولدهأوًلا
د   مَّ ـحج اهلل بن احلسن بن حممد    عبدبن  بن عيل بن حممد    -(1) بضم امليم واحلاء  -مج

الدين   َليف بن حممد بن رزق اهلمداين، بدر  العج إبراهيم بن حممد بن  بن صالح بن 

 . (2) الشوكاين الصنعاين

سنة   القعدة  ذي  شهر  من  والعرشين  الثامن  االثنِّي  يوم  هنار  يف  هـ  1173ولد 

خوالن )بمديرية    (اللوزجبل  )، وهي اليوم إحدى قرى عزلة  (3) (هجرة شوكان)ـب

 .(4) التابعة ملحافظة صنعاء (يالالطِّ 

 اثنياا: نشأته وحياته العلمية: 
العلًمء  من  أبوه  وكان  والده،  حجر  يف  وتربَّى  بصنعاء،  الشوكاين  اإلمام  نشأ 

كرب األثر  ، وكان له أ(5) ، وكان يشغل منصب قايض صنعاءزين يف ذلك العصاملربِّ 

 تكوين شخصية اإلمام الشوكاين العلمية، فقد كفاه مؤونة طلب الرزق مما جعله  يف

من    لقد بلغ معي إىل حد  و »يتفرغ لطلب العلم، فقد قال وهو يتحدث عن والده:  

فقة واإلعانة عىل طلب العلم والقيام بًم أحتاج إليه مبلًغا عظيًًم بحيث مل  والشَّ   الربِّ 

 . (6)«ه اهلل خريا وكافاه باحلسنى الطلب فجزايل شغلة بغري نكي

 
ج »  قال املؤرخ األكوع:  (1) د بضم امليم األوىل واحلاء وتشديد امليم األخرية املفتحمج وحة، كًم سمعت ذلك من مَّ

بائل  الق شائع  يف نجد اليمن، وتستعمل بعض    بعض شيوخي عن شيوخهم املعارصين له، وهذا االستعًمل

 (.  2251/ 4. هجر العلم ) « رية نجد اليمن هذا االسم أحينًا بكرس امليم واحلاء وتشديد امليم األخ   يف 

 (.2/215ينظر: البدر الطالع ) (2)

 (.2/215ق )ينظر: املصدر الساب (3)

 (. 4/2249ينظر: هجر العلم )( 4)

 (.2/521ينظر: البدر الطالع ) (5)

 . (1/484ينظر : املصدر السابق ) (6)
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غ نفسه للعلم،    ماأخذ اإلم الشوكاين يف طلب العلم وسًمع العلًمء األعالم، وفرَّ

عىل مجاعة من املعلمِّي، وختمه عىل الفقيه حسن بن عبد  وجدَّ واجتهد، فقرأ القرآن  

ده عىل مجاعة من شيوخ اإلقراء   . (1)نعاءصب اهلل اهلبل، وجوَّ

والعروض،    ثجمَّ  والنحو،  الفقه، واألصول،  يف  املختصة  املتون  من  كثرًيا  حفظ 

واللغة، وآداب البحث، واشتغل بمطالعة كثري من كتب التواريخ وجماميع األدب، 

علًمء  كبار  وعىل  والده،  عىل  فقرأ  الشيوخ،  عىل  والقراءة  العلم  طلب  يف  ثجمَّ رشع 

واألصول الفقه،  يف  والتف او،  صنعاء  واملنطق حلديث،  وخمتلف سري،  واللغة،   ،

العلوم، وكان أثناء ذلك له تالميذ يأخذون عنه بعد فراغه من القراءة عىل شيوخه،  

بل ربًم اجتمعوا عىل األخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب عىل شيخه، وكانت 

إىل نحو ثالثة عرش درًسا، وبقي يال اليوم والليلة  يوخه حتى  ش   زمتبلغ دروسه يف 

 . (2)، وزاد عىل مسموعاته منهم بمقروءاته اخلاصةوىف ما عندهماست

أقرانه،  العلًمء حتى برز بِّي  العلم والتلقي عن  الشوكاين بطلب  وهكذا استمر 

َتَفنِّنًا، وعاملًا   فقصده طلبة العلم لألخذ عنه من مجيع ،  يشار إليه بالبنانوصار علًًم مج

البالد، وانتفع بعلمه كثري  ته يف مجيع  حتى ذاع صي  ،نم اليأنحاء اليمن، ومن خارج  

وكان يلقي عىل تالميذه دروًسا يف كثري من العلوم كالتفسري، واحلديث، من الناس. 

بلغت   حتى  واملنطق،  والبيان،  واملعاين،  والصف،  والنحو،  واألصول،  والفقه، 

نعاء وهو إفتاء أهل ص  دَ لَّ دروسه يف اليوم والليلة أكثر من عرشة دروس. ثمَّ إنَّه تقَ 

دج إليه الفتاوى وشيوخه أحياء يف سنِّ العرشين، وقد كانت َتر 
 (3). 

القضاء األكرب، يف عهد اإلمام عيل   واستمر عىل هذه احلال حتى اختري ملنصب 

السحويل،  ا صالح  بن  حييى  العالمة  القايض  وفاة  عقب  احلسِّي،  بن  العباس  بن 

 
 (.  2/215نظر: املصدر السابق )ي (1)

 (.  219-2/215ينظر: البدر الطالع )( 2)

 (.4/2252(، هجر العلم )2/219ينظر: البدر الطالع ) (3)
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فزاد إحلاح اإلمام ذا العمل،  وكاين عن هالش  عتذر الذي كان يتوىل هذا املنصب، وا

عليه مع مجاعة من العلًمء، فقبل الشوكاين هذا املنصب، إىل جانب قيامه بالتدريس، 

 .  (1)واستمر يف منصب القضاء حتى تويف. وكان يسمى: )قايض القضاة(

 . ( 2)   ثالثِّي ل ا دون سنِّ  رأيه اجتهاًدا مطلًقا غري مقيد وهو  ثجمَّ إنَّه ترك التقليد واجتهد  

ان منجمًعا عن بني الدنيا مل يقف بباب أمري وال قاض وال صحب أحًدا من  كو

الدنيا، وال خضع ملطلب من مطال بالعلم بهأهل  أوقاته  ا، بل كان مشتغاًل يف مجيع 

درًسا وتدريًسا وإفتاًء وتصنيًفا، حريًصا عىل جمالسة أهل العلم واألدب ومالقاهتم  

 .(3) م هتواالستفادة منهم وإفاد

بل الشولقد  بالشمول غ  يتصف  علمه  وكان  عظيًًم،  مبلًغا  العلم  يف  كاين 

ممَّا جعل  باع،  فيه  وله  إال  فن   من  وما  والتحقيق،  التحرير  فضاًل عن  واملوسوعية، 

، حمدث، فقيه، أصويل، مؤرخ، أديب، نحوي،   َفرسِّ  بعض من ترجم له يصفه بأنَّه: مج

   .(4) تكلم، حكيممنطقي، م

 :(5) يى اآلنيس بقصائد كثرية؛ منهان بن حيعبد الرمحاعر شلمدحه ا

يُّ  َدو  الزمان  بأحداث   فؤاد 

 

 

 

يُّ  
وَجن  يابس   منها   مراعيه 

 

 

أنيقة   القضاة  قايض  من   جمالسج 

 

يُّ  
ئ   هلنَّ جالل  يف الصدور ورج

دهره    فردج   
ه  نفس  ثاين  العلم   أخو 

 

فيمن    له  كفيُّ وليس   يعدُّ 

بأصحاب     مبلغ  حلارفيق    وائج 

 

 

يُّ  
َحف  املسلمِّي  بضعاف   هبم 

 

 

ًقا  تدفُّ ساَل  العلَم  سألوه   وإن 

 

 

  ُّ َأيت  العميَق  الوادي  مأل   كًم 

 

 

هج   حري  يب الشعر الذي لك مدحج

 

 

يُّ   َحر  منه  حَت 
د  مج بًم   وأنت 

 

 

 
 (.4/2254(، هجر العلم )2/298(، نيل الوطر )2/224ينظر : البدر الطالع ) (1)

 (.4/2254(، هجر العلم )2/224)ينظر: البدر الطالع ( 2)

 (.2/224در الطالع )ظر: البين (3)

 (. 11/53جم املؤلفِّي )ينظر: مع ( 4)

 (.10182ينظر: موسوعة أعالم اليمن ومؤلفيه، برقم ) (5)
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 اثلثاا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:  
 :هـ(2501)تان األهدل ميقال عنه العالمة عبد الرمحن بن سل

العلوم» سائر  يف  عصنا  املنطوق   ،إمام  دقائق  إيضاح  يف  دهرنا  وخطيب 

وي إىل املحجة،  بـن النـاح السنـضـ ادي يف إيـة، اهلــد احلجـمسنـظ ال ـافـواملفهوم، احل

 عز اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين:

 إن هزَّ أقالَمهج يوًما ليعملها

 

 ي  هزَّ عامَلهج م  أنساك كلَّ كَ  

أنامَلهج ن  وإ  َرق   عىل   أقرَّ 

 

تّ   كج ّق  بالر  لهج أقرَّ  األنام   اب 

 وقد منح اهلل هذا اإلمام ثالثة أمور ال أعلم أهنا يف هذا الزمن األخري مجعت لغريه:   

 سعة التبحر يف العلوم عىل اختالف أجناسها وأنواعها.  األول:

 ق أن ينشد عند مجعهم الغفري: قي احل   ، ة كثرة التالميذ املحققِّي أويل األفهام اخلارق الثاين: 

حض إذا  حمربةٍ ـإين  ألفج   رتني 

 

وحدثني  هذا  أخربين   نقولج 

قائلةً   األقالمج  بعقوهتا   صاحت  

 

قعبان  من    املكارمج ال   لبن  هذي 

 .(1) «سعة التآليف املحررة  الثالث: 

الضمدي   عاكش  أمحد  بن  احلسن  العالمة  عنه:   هـ(1290)ت وترمجه   فقال 

عة، شيخ اإلسالم، املحقق العالمة اإلمام، سلطان العلًمء، إمام الدنيا،  اجلًم  قايض»

النَّ ّ اد، عَ قَّ خامتة احلفاظ بال مراء، احلجة  السابق يف ميدان االجتهادنَس  اإل    يل  ...    اد، 

وعىل اجلملة: فًم رأى مثل نفسه، وال رأى من رآه مثله علًًم وورًعا، وقياًما باحلق،  

وس  جنان،  ن...    نلساطة  البقوة  منها:  العلوم،  أغلب  يف  املؤلفات  األوطار  له  يل 

بن تيمية، يف أربعة جملدات، مل تكتحل عِّي الزمان بمثله يف  رشح منتقى االخبار ال

وه يف التدقيق، أعطى املسائل حقها يف كل بحث عىل  التحقيق، ومل يسمح الدهر بنح

 
 (.193النفس اليًمين )ص (1)
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الف، وتناقله عنه ألس وا  فطريق اإلنصاف، وعدم التقيد بالتقليد ومذهب األخال

ئ عليه مشاخيه الكرام فمن دوهنم من األعالم، وطار يف اآلفاق يف زمن حياته، وقر

 . (1) «مراًرا، وانتفع به العلًمء
 :هـ(1307)تخان وقال عنه العالمة حممد صديق حسن 

أحرز مجيع املعارف، واتفق عىل حتقيقه املخالف واملؤالف، وصار املشار إليه يف »

 . (2) «بالبنان، واملجيل يف معرفة غوامض الرشيعة عند الرهان تهاداالج علوم

 :  هـ(1382)توقال عنه العالمة عبد احلي الكتاين  
العالمة النظار اجلهبذ، كان شامة يف ه،  ييِّ ر  ثَ هو اإلمام، خامتة حمدثي املرشق وأَ »

ما   العلم  مناهج  من  انتهج  الدهر،  جبِّي  يف  وغرة  املنصم،  القرن    عىل َي  م عوجه 

كثري ممن قبله، وأويت فيه من طالقة القلم والزعامة مامل ينطق به قلم غريه، فهو من  

 .  (3) «ن بل العربمفاخر اليم 

 رابعاا: شيوخه وتالميذه:   
الشوكاين   اإلمام  عصه،  تلقى  علًمء  كبار  يد  منهم،   أخذعىل  وسمع  عنهم، 

 من أشهرهم: و، وأجازوه

الص  .1  األزهار ورشحه،  . قرأ عليه يفهـ(1197ت)ايننعأمحد بن عامر احلدائي 

 .  (4) ويف الفرائض ورشحها

احلسن  2 بن  إسًمعيل  حممد  .  بن  القاسم  اإلمام  بن  أمحد  قرأ هـ(1206)تبن   .

 . (5) عليه يف علم الصف واملعاين

 
 (. 319 -317رسواين )ص الديباج اخل( 1)

 .(444التاج املكلل )ص (2)

 (. 1086، 2/3108ات )فهرس الفهارس واألثب (3)

 (.63-1/62در الطالع )يف: البينظر ترمجته ( 4)

 (. 1/267(، نيل الوطر )1/145ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (5)
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عبد 3  .   ( األكوع  احلسن  بن  عليه    هـ( 1206ت الرمحن  قرأ  وحمققها.  الفروع  شيخ 

 .(1) ديث حلا أوائل كتاب الشفاء يف 

بن أمحد  4 القادر  عبد  النارص.  بن  القادر  عبد  اإلمام  هـ( 1207)ت بن   ، املحدث. 

املسند الشوكاين يف    ،احلافظ  املطلق. أخذ عنه  ، وسمع عليه  الفقه وأصولهاملجتهد 

  وبعض  وسنن الرتمذي، صحيح مسلم ورشحه للنووي، وبعض صحيح البخاري،  

األصول. املصطل  جامع  علم  يف  عليه  والعروض،  الفقه ويف    ،ح وقرأ  اللغة  ويف   ،

 .  (2) وغري ذلك

حمقق لكل فن، وَقلَّ أن يوجد له   ( هـ 1207)ت   الشهيد. عيل بن إبراهيم بن عيل  5

 . (3) . سمع منه صحيح البخارينظري

علوم احلديث،  يف  . قرأ عليه  ( هـ 1208)ت  . احلسن بن إسًمعيل بن احلسن املغريب  6

سنن أيب  ه للنووي، و م مع رشح صحيح مسل   الكشاف وبعض حواشيه، وقطعة من و 

 . (4)وغريها وخمتص املنذري، ورشح بلوغ املرام، داوود  

الزبيدي    .7 املزجاجي  عيل  بن  شيخ ( ـ ه 1209)ت  صديق  تبادال    ه.  فقد  إجازة، 

  . (5) اإلجازات، وجرت بينهًم مسائالت 

م لعواألصول،  والنحو،  يف  قرأ عليه    ( هـ 1209)ت لقاسم بن حييى اخلوالين  . ا8

 .( 6) رشوح احلديثولح، املصط

 ، هـ( 1210)ت إسًمعيل بن القاسم  اهلل بن احلسن بن عيل بن اإلمام املتوكل  عبد    .9

 
 (.1/2251ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (1)

 (.368-1/360البدر الطالع )ينظر ترمجته يف:  (2)

 (.2/106(، نيل الوطر )420-1/416ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (3)

 (.363(، التاج املكلل )ص 1/195لع )در الطاينظر: الب (4)
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 . (1)أخذ عنه رشح اجلامي

، وباحثه قرأ عليه رشح األزهار.  هـ( 1211)ت الرمحن بن قاسم املداين    عبد  .10

بمباحث علميَّة فقهيَّة دقيقة
 (2) . 

. والده، قرأ عليه يف  هـ( 1211)ت  الشوكاين  سن  بن احل بن عبد اهلل . عيل بن حممد  11

األثر يف تكوين    رشح األزهار، ورشح  أكرب  له  العصيفري، وكان  الناظري ملختص 

 . (3) ه العلميةتشخصي

الزبيدي  12 املزجاجي  الدين  عالء  بن  حممد  بن  يوسف  ( 1213)ت .  املسند  هـ   .

بجميع ما جيوز شوكاين  م الإلمااد يف آخر أيامه. أجاز اـواء اإلسنـل لـامـاحلافظ، ح

 . (4) له روايته

شيخ شيوخ .  ( ـ ه 1227)ت أمحد بن حممد بن أمحد بن مطهر القابيل احلرازي    .13

مدافع بال  به،  الفروع  وانتفع  سنة،  عرش  ثالث  نحو  الفروع  يف  الشوكاين  الزمه   .

ج عليه وخترَّ
 (5) . 

النهمي    . 14 حسن  بن  إسًمعيل  بن  اهلل  عليه   ( هـ 1228)ت عبد    النحو   يف   قرأ 

 .(6) واألصول املنطق، واحلديث، و والصف،  

القارين15 حسِّي  بن  هادي  يف ( هـ 1238)ت الصنعاين    .  الرئاسة  إليه  انتهت   .

 . (7) اإلقراء يف عصه. قرأ عليه القرآن الكريم، وأخذ عنه رشح اجلزرية

 
 (.81- 380/ 1لطالع )ينظر ترمجته يف: البدر ا (1)

 (.337 - 336/ 1ابق )ينظر: املصدر الس( 2)

 (. 395-394(، التاج املكلل )ص2/215(، )485-1/478بدر الطالع )يف: ال ينظر ترمجته (3)

 (.472-471(، وينظر ترمجته يف: التاج املكلل )ص  357-2/356ينظر: البدر الطالع ) (4)

 (.97-1/96: البدر الطالع )ينظر( 5)

 (.038-379/ 1ينظر ترمجته يف: املصدر السابق )( 6)

 (.374-2/373نظر ترمجته يف: نيل الوطر )(، وي203-2/319ينظر: البدر الطالع ) (7)
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عنه،  و فأخذوا  اليمن،  أقطار  من  الطلبة  فقصده  الشوكاين  اإلمام  ذكر  انترش  قد 

تهت  وأمجع املؤرخون بأنَّه كان مبارك التدريس، وإليه انوقرأوا عليه،    به،  قهواوتف

 تالميذه: من أشهروطلب العلم يف اليمن يف عصه،  الرحلة يف

هـ ( 1212)ت . أمحد بن عبد اهلل العمري الضمدي 1
 (1) . 

هـ( 1223)ت  حممد بن أمحد مشحم الصعدي الصنعاين  .2
 (2) . 

 . ( 3)   هـ( 1223)ت   يل بن القاسم املتوكل إسًمع م إلمابن اأمحد بن عيل بن حمسن ا. 3

هـ( 1227)ت الرمحن بن أمحد البهكيل التهامي ـ عبد 4
(4) . 

هـ( 1234بعد    ت ) . سيف بن موسى بن جعفر البحراين 5
(5). 

هـ( 1235)ت عيل بن أمحد بن هاجر الصنعاين  .6
  (6) . 

هـ ( 1236)ت . حممد بن أمحد بن سعد الّسودي 7
(7) . 

هـ( 1237)ت اهيم بن احلسِّي بن املهدي الصنعاين برن إل بي. إسًمع8
 (8) . 

هـ ( 1238)ت . أمحد بن حسِّي الوزان الصنعاين 9
 (9) . 

هـ( 1251)ت حممد بن حممد بن هاشم بن حييى الشامي الصنعاين  .10
 (10) . 

باعي الصنعاين 11 هـ( 1276)ت . حسن بن أمحد بن يوسف الرُّ
 (11) . 

 
 (. 135/ 1(، )77-1/76ينظر ترمجته يف: املصدران السابقان ) (1)

 (.237 -235/ 2ينظر ترمجته يف: نيل الوطر ) (2)

 (.164 -163/  1ينظر ترمجته يف: املصدر السابق ) (3)

 (. 32/ 2(، نيل الوطر )318/ 1در الطالع )ينظر ترمجته يف: الب (4)

 (.10/ 2(، )270-1/269ينظر ترمجته يف: املصدران السابقان ) (5)

 (. 123ـ 122/ 2ينظر: نيل الوطر ) (6)

 (.221/ 2طر )(، نيل الو106-2/103ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (7)

 (.532/ 1(، )139-1/137ينظر ترمجته يف: املصدران السابقان ) (8)

 (.99/ 1(، )54-1/53) لسابقانينظر ترمجته يف: املصدران ا (9)

 (. 315/ 2ينظر ترمجته يف: نيل الوطر )( 10)

 (.318/ 1(، نيل الوطر )195-1/194ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (11)
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هـ( 1281)ت ده ول ،. أمحد بن حممد بن عيل الشوكاين12
 (1) . 

هـ ( 1282)ت لطف الباري بن أمحد . أمحد بن 13
 (2) . 

 خامساا: آاثره العلمية:  
ترك اإلمام الشوكاين للمكتبة اليمنية واإلسالمية نفائس من الكتب يف عدد من 

(  278)شيخ اإلسالم(، فقد بلغت مصنفاته نحو )العلوم التي جعلته جديًرا بلقب:

كت(3) مصنًفا ما بِّي  أو،  تعليق.  ةرسال  اب  فنًا  أو  يرتك  وألَّ   مل  إال  الفنون  فيه، من  ف 

 : املطبوعة واملنشورة فمن أشهر مصنفاته

 . فتح القدير اجلامع بِّي فني الرواية والدراية من علم التفسري. 1

 . السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار. 2

 . إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول.3

 منتقى األخبار.رشح  اراألوط. نيل 4

 . الدراري املضية رشح الدرر البهية يف املسائل الفقهية. 5

 . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.6

 . الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين.7

أكتفي  س   .أنواع الفنونيف  تنوعة  املوكثري من الرسائل القصرية    ولإلمام الشوكاين

 التفسري: ب تعلقةملا ئلهرساهنا بذكر 

حول  .  1 والتعذير.  املعذرة  بِّي  الفرق  يف  القدير  ذكره  فتح  يف  الزخمرشي  ما 

[ 25]األنفال:   ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ قوله تعاىل: تفسريه ل 
   (4 ) . 

 
 (.  215/ 1: نيل الوطر )ينظر ترمجته يف (1)

 (. 170/ 1)ل الوطر (، ني87-1/86ينظر ترمجته يف: البدر الطالع ) (2)

(، فإنه قام باستقصاء مؤلفات  229  -194رجبي )صـالغني الش  د. عبد  ،وفكره   حياتهينظر: الشوكاين  (3)

 املطبوعة واملخطوطة. الشوكاين 

 =ضمن  وحققها أمحد فريد املزيدي (،  6113/ 3)   ، وطبعت ضمن الفتح الرباين حممد حسن حالقحققها    ( 4)
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 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ وبل الغًممة يف تفسري  .  2

 . [ 55]آل عمران: 

  .[ 39]يس:  ﴾ەئ ەئ وئ ﴿ . جواب السائل يف تفسري 3

 نى التوبة واإلصالح. )يف تفسري آيات من سورة النور(. اح ملعاإليض .4

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿. جواب سؤال عن نكتة التكرار يف قوله تعاىل:  5

 .[ 11]الزمر:  ﴾پ

تعاىل:  6 قوله  يف  سؤال  جواب    ﴾ ې ې ې ې ى ى ﴿. 

[ 259]البقرة: 
   (1) . 

 . (2) فيمن قرأ ومل يشق القاف. بحث 7

   سعد.اف والة الكشجيد النقد يف عبار. 8

السوء..  9 إخوان  عن  النهي  يف  تعاىل:    بحث  قوله  ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿يف 

 . [ 118]آل عمران:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ

   .[ 148]النساء:  ﴾پ ڀ ڀ ﴿ :قوله تعاىلبم املتعلق البحث املل  . 10

 ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿  :بحث يف تفسري قوله تعاىل.  11

 . [ 151]األنعام: 

 . [ 158]األنعام:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٿ ﴿ تعاىل:بحث يف الكالم عىل قوله . 12

 . جواب سؤال يتعلق بًم ورد فيًم أظهر اخلرض. 13

[ 13]املؤمنون:  ﴾ڱ ں ں  ﴿بحث عن تفسري قوله تعاىل: . 14
 (3).   

 
 م. 2005-هـ 1426،  1ط   بريوت،   م الشوكاين(، وطبعته دار الكتب العلمية، كتاب )الرسائل الفقهية لإلما = 

 (1  ) ( الرباين  الفتح  ضمن  وطبعت  الدين،  رشف  عيل  حمفوظة  حققتها  اخلمس  ،  1223،  1121/ 3الرسائل 

1275  ،1301  ،1111 .) 

 بِّي أيدينا. ومل يطبع سابًقا، وهذه أول مرة ينرش فيها.  وهو البحث الذي (2)

ال   ( 3)  حققها  الرسائل  حالقسبع  حسن  الف حممد  ضمن  وطبعت  الرب ،  ) تح  ، 1165  ، 1145،  6183/ 3اين 
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 .(1) النرش لفوائد سورة العص. 15

 .(2) القراءات. رسالة يف تواتر 16

   :   -  -  سادساا: وفاته 

إ الشوكاين  العالمة  اإلسالم  شيخ  رب  ىلانتقل  مجاجوار  يف  سنة  ه  اآلخرة  دى 

بسبب  ثم    .(3) سنة، ودفن بخزيمة املقربة املشهورة جنوب صنعاء76هـ، عن  1250

مدينة صنعاء   يف  العمراين  إىل  التوسع  جثًمنه  الفليحي  فناءنقل  يف   مسجد  بصنعاء 

 رمحه اهلل تعاىل وإيانا واملسلمِّي. .(4) هـ6138سنة 

 

 

 

 

 
1177 ،1191 ،1249 ،1263 .) 

ن  (. وحققها صالح ب 1311/ 3هذه الرسالة حققتها حمفوظة عيل رشف الدين، وطبعت ضمن الفتح الرباين )   ( 1) 

 م.2008 -هـ 1429دار ابن حزم ببريوت الطبعة األوىل سنة  حممد العيزري، وطبعتها 

 (. 2/189ريه فتح القدير )يف تفس أشار إليها اإلمام الشوكاين( 2)

   (.2/302ينظر: نيل الوطر ) (3)

 (.2277-4/2276ينظر: هجر العلم ) (4)
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 القسم الثاني

 الكتابة دراس
: حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف:     أوًلا

(، ومؤلفه  من قرأ ومل يشق القافبحث فيإنَّ الكتاب الذي بِّي أيدينا موسوم بـ )

 ما ييل:  األدلة عىل ذلك  ن، وم ( هـ 1250ت )  الشوكاينشيخ اإلسالم حممد بن عيل هو 

و  :أوًلا  قرأ  فيمن  )بحث  هكذا:  املخطوط  اسم  ك َر  منسوًبا   ملذج القاف(،  يشقَّ 

 س واملصادر اآلتية:للشوكاين يف الفهار 

   .(1) . فهرست اخلزانة املتوكلية بصنعاء1

   .(2). فهرس مكتبة األوقاف باجلامع الكبري بصنعاء2

 . (3) فهرس املكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء. 3

 . (4)بيشحلا. مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن، للمؤرخ عبد اهلل حممد 4

 .(5) . اإلمام الشوكاين حياته وفكره، للدكتور عبد الغني قاسم الرشجبي 5

ت َب يف    :اثنياا القاف هل  فيمن قرأ ومل  سؤال  »:  نسخة األصل  أولكج تفسد  يشقَّ 

لشيخ  والزائد. اجلواب  الواجب  القدر  أن يكون يف  نفرق بِّي  أو ال، وهل  صالته 

 . (6)«اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين

الشوكاين  َب َس نَ   :لثاااث اإلمام  إىل  يف    املخطوط  ومل خيتلف  آثاره،  فهرس  من  كل 

 نسبته إليه أحد من املفهرسِّي. 

 
 (.   287ينظر: )ص  (1)

 (.945-2/944ينظر: ) (2)

 (. 2/1825) ينظر:( 3)

 (. 41ينظر: )ص( 4)

 (.  217ينظر: )ص (5)

 املخطوط يف آخر قسم الدراسة.ينظر: نًمذج صفحات ( 6)
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 اثنياا: موضوع الكتاب وسبب أتليفه:  
ه يتناول احلديث عن إحدى الظواهر كًم هو واضح من خالل عنوان الكتاب أنَّ 

مناطق    الصوتية يف  الكريم  القرآن  تالوة  يف  العريب  عدمت املنترشة  العامل  من  دة 

ظا وهي  القاف  واإلسالمي،  أو  املعقودة،  القاف  أو  املشقوقة،  غري  القاف  هرة 

قام املؤلف فيه باإلجابة عن سؤال   املرتددة. وهل جتزئ القراءة هبا يف الصالة أم ال.

َض عليه،   ر  قج بِّي أن  فيمن قرأ ومل  عج َفرَّ يشقَّ القاف، هل تفسد صالته أو ال؟ وهل يج

  القدر الواجب والزائد. يف ونيك

)  متج قج وقد   عىل  إال  أقف  فلم  القاف  مسألة  يف  املستقلة  املؤلفات  (  7بحص 

 مؤلفات، وهي: 

حسن 1 بن  أمحد  بن  علوي  للحداد،  القاف.  معرفة  يف  الواف  القول   .

هـ( 1232)ت 
 (1)  . 

الشوكاين  2 بن عيل  القاف. لإلمام حممد  يشقَّ  قرأ ومل  فيمن  .  هـ( 1250)ت . بحث 

 الرسالة التي بِّي أيدينا. ي  وه 

هـ( 1270)ت بعد  يف القاف األعرابية. لباشميل، أمحد بن حممد  . رسالة3
  (2).   

للّس 4 بالقاف.  يتعلق  بًم  اإلحتاف  خرضاء  .  بن  اهلاشمي  بن  اهلل  عبد  لوي، 

هـ( 1324)ت 
 (3) . 

 تَ س  مج )اإلنصاف يف مسألة    .5
القاف  (يمق  اف،    .بدون شق  قَّ د بن حامد للسَّ   حممَّ

هـ( 1338)ت عمر ن ب
(4) . 

 
 قيق، زاوية العيدروس العلمية بحوطة آل أيب علوي برتيم، )د.ت(.  بدون حت طبعته  (1)

 (.  713مل أقف عليه. وذكره علوي احلداد يف الشامل يف تاريخ حرضموت )ص (2)

 .2، طو زكرياء حممد صغريي، وطبعته دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء، املغربحققه أب (3)

عب  (4) وذكره  عليه  أقف  امل  اهلل  املؤد  احلرضميِّي بن  الشعراء  تاريخ  كتابه  يف  والده  مؤلفات  ضمن  لف 

(4/235-236 .) 
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د بن عبد اهلل بن  ،  للبارّ   ألعذب يف صحة النُّطق بقاف العرب.املرشب ا  .6 حممَّ

( بيًتا. مجعت بِّي اجلانب الفقهي  71يف )   علمية وهي منظومة    . هـ( 1348)ت   عيدروس 

 :(1) واجلانب اللغوي. قال الناظم يف أوهلا

ــا ــذي علمنــــ ــد هلل الــــ  احلمــــ

 

اًل بـــــًم ينفعنــــــ    امنـــــه َتَفضـــــُّ

 باملصطفى خري الــورىأرشدنا   

 

ــرى  ــًم تـ ــا كـ ــدين لنـ ــأظهر الـ  فـ

ــ   ا ونصــ ــً ــأله فتحــ اـنســ ــَ  ًرا َبيِّنــ

 

 

ــى  ــلَّ املنــ ــه كــ ــل بــ ًًم ننــ لَّ ــج  وســ

 

 
ــالم كــل آن ــمَّ الصــالة والس  ث

 

 

 عىل النبي من كان خلقه القــرآن  

 

 
 حممـــــد واآلل واألصـــــحاب

 

 

ل  األنجــــاب  مــــَّ  األتقيــــاء الكج

 

 
ــ  ــب اإلف ــن يطل ــا م ــد ي  ةادوبع

 

 

ــاده  ه إرشــ ــِّ ــن ربــ ــي مــ  ويرجتــ

 

 
 هذا بيان احلكم يف قاف العرب 

 

 

ــد الطلـــب  ــرى بعـ ــًم تـ ــه كـ  بينتـ

 

 
 فـــيًم أتـــى عـــن األئمـــة اهلـــداة

 

 يف ذلـــك احلكـــم بـــه ومقتضـــاه 

 

 
 مشـــبًَّها بالكـــاف

 مـــن كونـــه 

 

 

 وقـــوهلم يف البـــاب: هـــذا كـــايف 

 

 
 فــــإهنم نـــــور مبــــِّي لألنـــــام

 

 قــد حــاز كــاًل مــنهم أعــىل مقــام 

 

 
، للكتاين، حممد َعب د احلَّي بن  لدالئل املشهودة لدى الناطق بالقاف املعقودةا.  7

هـ( 1382)ت عبد الكبري 
(2)  . 

   مصادر املؤلف:  : اثلثاا
ح  ومل يوالقراءات،  ، واللغة،  الفقهمصادر يف    عدةعىل    بحثهاعتمد املؤلف يف   صَّ

 
هـ. وينظر: جهود 1357نة  طبعت مع كتابه توضيح األدلة، عىل نفقة السيد عبد اهلل بن حامد البار، يف س  (1)

 (. 175علًمء حرضموت )ص

 (.1/25ينظر: فهرس الفهارس ) (2)
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  إال بأربعة منها، وهي:

 . هـ( 180)ت بن قنرب ن ًمثع. الكتاب، لسيبويه، عمرو بن 1

واخلط،  .  2 التصيف  علمي  يف  أيب الشافية  بن  عمر  بن  عثًمن  احلاجب،  البن 

 .هـ( 646)ت  بكر

عبد الرمحن بن إسًمعيل الدمشقي أليب شامة،  إبراز املعاين من حرز األماين،  .  3

 . هـ( 665)ت 

د بن  مح ، أ ي لمهد ل   ، . الغيث املدرار املفتح لكًمئم األزهار يف فقه األئمة األطهار 4

 . هـ( 840)ت حييى بن املرتىض  

   منهج املؤلف:: رابعاا
املؤلف    :أوًلا  يبدأ  وذلك ألَنَّ   بحثهمل  لسؤال    بمقدمة؛  إجابة  عبارة عن  البحث 

إليه   َه  جِّ ومل  وج قرأ  أن  فيمن  بِّي  يفرق  وهل  ال؟  أم  تفسد صالته  هل  القاف،  يشقَّ 

 يكون يف القدر الواجب والزائد؟ 

ترجَّ   بذكرالسؤال    عن  اإلجابة  ف لؤملابدأ    :اثنياا الذي  ذلك  لديه  َح احلكم  ،  يف 

ح ذلك من  ض  تَّ للصالة. ويَ   وهو أنَّ ترك شقِّ القاف غري جائز يف القراءة، وأنَّه مفسد  

ك إأقول: يمكن االستدالل بقول من قال:  »استهالله اإلجابة بقوله:  خالل   نَّ الرتَّ

   . «للصالة مطلًقا مفسد  

اشتهرت  صسأم  وقد  لفظة   حة لة  يف  املعقودة  بالقاف  القراءة  مع  الصالة 

 من سورة الفاحتة عند فقهاء الشافعية، وهلم فيها قوالن:  ﴾ہ﴿

حُّ هبا، ومن َصىلَّ هبا فصالته باطلة. وهو    القول األول:
مذهب  أنَّ الصالة ال َتص 

ّي، وابن َحجَ   . (1) الينلعسق ا ر مجهور الشافعية، منهم اإلمام النووي، واملحبُّ الَطرَب 

 
 (.2/37(، حتفة املحتاج )1/429ي )كب الدر(، الكو4/269ينظر: املجموع ) (1)
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َح  ابن  حيج »  ر:جَ قال  البطالن  بعدم  هذه  قال يف  كًم ومن  املعذور  كالمه عىل  مل 

 . (1) «رصح به يف املجموع

ال ،    ثاين:القول  يِّ
الَبن َدن يج  اإلمام  ذلك  إىل  ذهب  وممن  هبا.  حُّ 

َتص  الصالة  َأنَّ 

  ، ُّ
وياين  نَوّي، وويلّ والرُّ يجوط ي،  راق  ع  لا  نيالدِّ   اإلمام ابن الرفعة، واإلس  ي، واإلمام السُّ

األنصاري،   الرشِّ وزكريا  واخلطيب  د،  املَزجِّ وأكثر    ب ينيواإلمام   ، يل  م  الرَّ مس  والشَّ

 .   (2) القولهذا  عىلء حرضموت املتأخرين علًم

ح  نمو الثاين  رجَّ ح  القول  عىل    هرجَّ يف  قياًسا  اجلمهور  إبدال  مذهب  مسألة 

املالكية، واملشهور من مذهب    نَّ إ  ، ف﴾ک   ېئ ﴿لفظة  الضاد ظاًء يف   مذهب 

هبا الصالة  هو صحة  احلنفية،  أكثر  وقول  تيمية(3) احلنابلة،  ابن  ذلك  واختار   . (4) ،

ت به البلوى. واهلل أعلم. (5) وابن كثري   . والعلة يف املسألتِّي واحدة، وكالمها ممَّا عمَّ

قول    -ة  للصال  مفسد  ترك شقِّ القاف  نَّ يف أَ   -معتمده  بداية  جعل املؤلف    :اثلثاا

املهدّي  املدرار رشح األزهار يف    اإلمام  الغيث  املفسد للصالة  كتابه  اللحن  أنَّ  ، من 

قاف العرب. وإن كان اإلمام املهدي مل ينص  يف كتابه املذكور عىل ذلك  النطق بغري  

 رصاحة، لكنَّ جممل كالمه حول اللحن يف القراءة يف الصالة يقتيض ذلك. 

علمخسة  ستعراض  اب  فؤلامل  قام  :(ارابعا  االستدالل  ميةوجوه  وجوه  ، من 

دقيق، علمي  بطابع  أنَّ    امتازت  غري  لبيان  القاف  شقِّ  وأنَّه    جائزترك  القراءة،  يف 

 مفسد للصالة. 

 
 (.1/91مية )املنهاج القويم رشح املقدمة احلرض( 1)

)ص   ( 2)  املؤمن  حلية  ) 489ينظر:  النبيه  كفاية  الكوكب  126/ 3(،   ،) ( الفتاوى  429/ 1الدري  حترير   ،)

 (1 /244 ( للفتاوي  احلاوي  أسنى 252/ 1(،   ،)   ( ) 151/ 1املطالب  املحيط  العباب  مغني 277/ 2(،   ،)  

 (.  23(، القول الواف )ص 481/ 1(، هناية املحتاج ) 355/ 1املحتاج ) 

 (. 631/ 1دين ) (، حاشية ابن عاب 20/ 2(، رشح الزرقاين عىل خمتص خليل ) 482/ 1ينظر: كشاف القناع )   ( 3) 

 (. 23/350ينظر: جمموع الفتاوى )( 4)

 (.  1/143ثري )ينظر: تفسري ابن ك( 5)
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والقراء، يف    :(اخامسا  الشوكاين قول مجهور األصوليِّي والفقهاء  اإلمام  خالف 

واعت الصحيحة،  القراءة  ركنًا يف  التواتر  أنَّ اشرتاط  االشتهار  صح  رب  مع  اإلسناد  ة 

فقة سنن  تكون كافية إلثبات القراءة القرآنية، إضافة إىل الركنِّي اآلخرين، ومها موا

قال:   حيث  العثًمين.  الرسم  وموافقة  اجتمعت »العربية،  إذا  بعية  السَّ غري  أنَّ  احلقَّ 

وموافقة   نحوي،  وجه  وموافقة  النَّقل،  صحة  وهي:  الثالثة  األركان  رسم  فيها 

ا إمجاع  صحفملا ح بذلك مجاعة من أئمة القراء، حتى قيل: إهنَّ ، فهي مقبولة كًم رصَّ

   . «املتقدمِّي منهم

يف   هذا  رأيه  الشوكاين  اإلمام  أكدَّ  فتح  وقدَّ  تفسريه  ففي  له،  مؤلف  من  أكثر 

قال:   باطلة»القدير  التواتر  أنَّ دعوى  عليك  آخر:.  (1)«وال خيفى   وقال يف موضع 

.  (2) « اع القراء املعتربين كًم بينا ذلك يف رسالة مستقلة تواتر باطلة بإمج ال   ى و دع ل:  وأقو»

ل القول يف   ه  قول ابن (3)به نيل األوطاركتاوَفصَّ . ردَّ فيه عىل اإلمام النويري يف ردِّ

 . (4)اجلزري بصحة السند. كًم ذكر هذه املسألة أيًضا يف كتابه إرشاد الفحول

وقبله اإلمام مكي  .  (5)أي اإلمام ابن اجلزريرهذا    هل بقوالشوكاين   تابع اإلمامو

ومن خالل استقراء القولِّي يظهر جلًيا بأنَّ  .  (7)، واإلمام أيب شامة(6)بن أيب طالب

لفظي االشتهار   اخلالف  مع  السند  بصحة  أو  التواتر،  باشرتاط  قلنا  سواء  بينهًم، 

 
 (. 1/480فتح القدير ) (1)

 (. 2/189فتح القدير ) (2)

 (. 275-2/274) ينظر: نيل األوطار (3)

 (. 89-87ينظر: إرشاد الفحول )( 4)

 (.  14-1/9ينظر: النرش )( 5)

 (.  53-51ينظر: اإلبانة )ص (6)

 (.  145ينظر: املرشد الوجيز )ص( 7)
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بالقبول هلا  األمة  ا.  (1)واالستفاضة يف املص، وتلقي  هذه   نَّ إ»الزرقاين:  يخ  شل قال 

القاط العلم  إفادة  يف  للتواتر  مساوية  تكون  تكاد  الثالثة  بالقراءات  األركان  ع 

ما بِّي دفتي املصحف متواتر وجممع عليه من األمة يف   املقبولة. بيان هذه املساواة أنَّ 

أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت قواعد اللغة ثم  

هذه   فقةاواءت مج إفادة  قرينة عىل  املوافقة  هذه  كانت  املتواتر  املصحف  هذا  خلط 

القا للعلم  آحادً الرواية  كانت  وإن  يج طع  كان  التواتر  فكأن  يف    بج لَ ط  ا...  حتصيله 

اإلسناد قبل أن يقوم املصحف وثيقة متواترة بالقرآن. أما بعد وجود هذا املصحف 

صحته الرواية  يف  فيكفي  عليه  وشهاملجمع  املصحف ا  هترا  هذا  رسم  وافقت  ما 

جي السالف  الضابط  به  وجهنا  الذي  التوجيه  وهذا  العرب...  اخلالف  ولسان  عل 

 .  (2) «الطريق يف تواتر القرآن د  دَ ويسري بجًمعات القراء عىل جج  ،كأنه لفظي

القرآن،    :(سادساا املؤلف عن علم خمارج احلروف، وأنَّه ليس من علوم  حتدث 

علم من  يذ ومل  ،والنح  وإنًَّم  بعض    ذكره  وإنًَّم  القرآن،  علوم  أهل  من  القدماء  كره 

قال  فإنَّه  مستشهًدا بقول مجاعة من احلفاظ، كأيب شامة،  املتأخرين منهم تبًعا للنحاة،  

وال تعلق له بعلم القراءات إال من جهة "للشاطبية يف أول باب املخارج:    هيف رشح

َ بَ و  ."التجويد إنًَّمأنَّ    ِّيَّ تعريبًا ألهل األلسن اخلارجة خمارج احلروف    او دونالنحاة 

 . عن لسان العرب 

م سلكوا    :(سابعاا ذكر املؤلف مذاهب علًمء اللغة يف عدد خمارج احلروف، وأهنَّ

ها طريقِّي: طريق التقريب فجعلوها أربعة عرش، وستة عرش كًم هو مذهب    يف عدِّ

وأتباعه وسبعة عرش سيبويه  وأتبكًم    ،  اخلليل  رأي  تسعة طو.  اعههو  التحقيق  ريق 

 وعرشين خمرًجا. 

 
 (. 224شبهات )ص حوله منالتواتر يف القراءات القرآنية وما أثري ينظر: ( 1)

 (. 428-1/427(،  )2/121مناهل العرفان )( 2)
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َمَل املؤلف بعض القواعد األصولية يف استدالله، ففي فرضه لصحة   :(اثمناا َأع 

النبي   أمر  القاف    ×حديث  أواًل    –بشقِّ  السائل  أجاب  من  به  استدلَّ    –والذي 

أ وأنَّ  ضده(،  عن  هني  باليشء  )األمر  قاعدة  املؤلف  َمل  الَأع  بالقراءة   ×نبي  مر 

هني  بال تلك    شقِّ  عن  الناتج  احلكم  هذا  عىل  َمَل  َأع  ثمَّ   ، الشقِّ بغري  القراءة  عن 

الفساد(، وأنَّ  يقتيض  )النهي  قاعدة  قاعدة أصولية أخرى وهي  القاعدة األصولية 

 صالة.  اد ال زم فس النهي عن القراءة بغري الشقِّ يقتيض فساد القراءة، وفساد القراءة يستل 

ة واجلواب عنها(، وهو  سلوب )افرتاض األسئل أ أحياًنا  ستخدم املؤلف  ي   :(اتسعاا

ــ  لة(، حيث يقوم بإثارة    ما يعرف ب سمح  ي و انب معِّي  تطّرق جل ي افرتايض    سؤال )الفنقج

ض قضي  املعنى وَعر  بتوسيع  رأيه    ة له  بدًيا  مج ثم جييب عنها  مناقشتها،  إىل  يرمي  خمتلفة 

ويمكن املناقشة يف هذا  »:  الل االستد الوجه الثاين من وجوه  له يف  قو ك  ذل   ومن فيها،  

وما    بأن   الصالة،  قراءة  مجيع  بطالن  يستلزم  اللفظة  بطالن  أنَّ  عىل  الدليل  ما  يقال: 

الدليل عىل أن بطالن القراءة يستلزم بطالن الصالة؟ وجياب عنه بحديث )اَل َصاَلَة  

فإنَّ   ،) الك َتاب  ة   َ
ب فاحت  ي إاّل  عىل ه  الفاحت دل  بعض  اختالل  أنَّ  يستل   اخت ة  مجيعها؛  زم  الل 

مل   الكًمل  يقرأها عىل  مل  الكًمل، ومن  قارئها عىل  القاف غري  القارئ بدون شقِّ  لكون 

 .   «تصح صالته 

 تعامل املؤلف مع مصادره كًم ييل:  :(عاشراا

قوله:يكان  أحياًنا    - ذلك  ومن  املؤلف،  واسم  املصدر  اسم  رصَّ »  ذكر  ح كًم 

   .« حن املفسد للصالة ...: إنَّ من اللالغيث حيث قالبذلك اإلمام املهدي يف 

اسم    - يذكر  قوله:    املصدروأحياًنا  نحو  أصل » فقط،  من  القاف  ...إخراج 

 .«اللسان، كًم يف شافية التصيف

قوله:    - نحو  فقط،  املؤلف  اسم  يذكر  علم  »وأحياًنا  من  ليس  املخارج  وعلم 

وقد ذهب »وقوله:  .  «م: أبو شامةعة من احلفاظ، منهك مجاح بذلالقرآن، كًم رصَّ 
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وأتباعه اخلليل  رأي  هو  إنًَّم  عرش  والسبعة  عرش،  ستة  ا  أهنَّ إىل  وأتباعه  . «سيبويه 

األركان  »وقوله:   فيها  اجتمعت  إذا  السبعية  غري  أنَّ  أسلفناه  ما  عرفت  قد  ولكنك 

عىل السبعية  وبِّي  بينها  فرق  ال  قراءة،  فهي  ما  الثالثة  مذ  القراء، هو  قدماء  هب 

 .«علًمء كالزخمرشي، واإلمام حييى، وغريمهامن نحارير ال ومذهب مجاعة 

بعية إذا »وأحياًنا ال يذكر شيًئا من ذلك، نحو قوله:    - ...ألنَّ احلقَّ أنَّ غري السَّ

النَّقل، وموافقة وجه نحوي، وموافقة  الثالثة وهي: صحة  فيها األركان  اجتمعت 

ح بذل ي مقبف، فهرسم املصح ا  ئمة القراء،  ك مجاعة من أولة كًم رصَّ حتى قيل: إهنَّ

ا تسعة وعرشين عىل التحقيق، ». وقوله:  «إمجاع املتقدمِّي منهم ومنهم من قال: أهنَّ

التقريب عىل  عرش  وأربعة  عرش،  وستة  عرش،  وقوله:  « وسبعة  أمره  ».    ×أعني 
 . «اعة من أهل األصول كًم ذهب إليه مجالشقِّ  و عدمبالشقِّ كان هنًيا عن ضدها وه

يتناول  :(شراحلادي ع الثاين من السؤالاملؤلف يف بحثه اإلجابة عن    مل  قِّ  ،  الشِّ

نج  وهل  والزائد  قج رِّ فَ وهو:  الواجب  القدر  يف  يكون  أن  عن   لكنَّ   ؟عليه  بِّي  إجابته 

السؤال،   من  األول  بالقدتالشقِّ  متعلق  احلكم  إىل كون  الوشري  م ر  القراءة  اجب  ن 

ا القدر الزائد من  سورة الفاحتة، حيث وهي ركن من أركاوهو   القراءة ن الصالة، َأمَّ

، إذ أنَّ  القراءة فيه ال يفسد الصالةاللحن يف  يف الصالة فال خالف بِّي الفقهاء يف أنَّ 

ساد  نَّ ف، وبناء عليه فإألنَّه سنة  ترك قراءة القدر الزائد من القراءة ال يبطل الصالة

 . (1) يف القدر الزائد ال يبطل الصالة القراءة  ء منيش

     : الكتاب: مميزات خامساا
التي ال 1 كتبهم  املنقولة عن بعض األعالم يف  احتواؤه عىل عدد من األقوال   .

 يزال بعضها خمطوًطا.

 
(، 4/477(، فتح الباري البن رجب )4/105(، رشح صحيح مسلم للنووي )1/408ينظر: املغني )  (1)

 (.2/248نيل األوطار )
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واملناقشة    .2 األقوال  عرض  خالل  من  وذلك  فيه  املؤلف  شخصية  ظهور 

 جيح. ل والرتوالتعقب، واالستدال

األم.  3 من  تعد  التي  الكتب  من  بعدد  املؤلف  لسيبويه،   هاتعناية  كالكتاب 

 .وشافية ابن احلاجب

 مما مميزه وأكسبه غزارة علمية. اوتنوعه الكتاب. تعدد مصادر 4

املؤلف5 عبارة  حسن  يف  و  .  املخل  غري  عىل  العرضاالختصار  املحافظة  مع   ،

 العمق العلمي يف املحتوى. 

 لتحقيق:منهج ا  سادساا: 
قج 1 وفق قواعد الرسم اإلمالئي بكتابة النص املحقق من نسخة األصل،    تج م  . 

النص  يوضح  الذي  بالشكل  واألقواس  الرتقيم  عالمات  فيه  وأثبت  احلديث، 

 للقارئ ويزيل عنه اللبس. 

عىل    قابلتج .  2 األصل  نسخة  اهلامش،   ج،  ب،  ةنسخنص  يف  الفروق  وأثبت 

لّتحريف، موافًقا ملا أراده املؤلف، وتركت  اوالسقط  للخروج بنّص سليم خال من  

اهلوامش بًم   َل ق  ث  ال يرض ترك ذكره كسقط أو حتريف حرف، حتى ال أج    مااإلشارة إىل

 قرآنَيا أثبت نصه الصحيح دون إشارة إىل ذلك. وإذا كان خطأً ال فائدة منه، 

،  ِّي معكوفتداخل النّص أرقام لوحات نسخة املخطوط األصل بداخل  . أثبتُّ 3

رقم اللوحة/ظ[ يدل عىل ]رقم اللوحة/و[ يدل عىل الصفحة األوىل من اللوحة، ]

 . ، لتسهيل املقابلة ملن أرادالصفحة الثانية من اللوحة

وَ 4 مصادرها  ق  ثَّ .  من  النص  يف  الواردة  املقتبسة  والنصوص  األقوال  مجيع  تج 

عج  مطبوًعا  املصادر  من  أجده  مل  وما  توث   دتج املعتمدة،  إىليف  املخطوطة    يقه  املصادر 

 املوجودة يف مكتبات املخطوطات.

أ 5 وعلقت    زلتج .  استطعت.  ما  اهلامش  يف  بتوضيحه  النّص،  عن  يف  اإلهبام 
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 عىل ما حيتاج إىل تعليق، مع اإلحالة إىل املصادر املعتمدة.اهلامش 

ة، مع بيان  صـختـة مـم ـرجـص تـي النـم فـرهـالم الوارد ذكـ لألع تج ـم ـرجـ. ت6

 ة.   ر الرتمجمصاد

 ظ الغريبة؛ لتسهيل قراءة النص، املشكل من النص، ورشحت األلفا  طتج بَ . َض 7

 وفهم مراده.

 الناحية التارخيية عند رسد املصادر يف هوامش التوثيق.  . راعيتج 8

 البحث بفهرس للمصادر واملراجع. تج ل  يَّ . ذَ 9

ت عىل  فلقد بذلت يف حتقيق هذا الكتاب جهًدا أحتسبه عند اهلل، وحرص  وبعد:

لإ أهل  خراجه  يقبله  وجه  عىل  ولناس  جيالتخصص،  أن  فيهأرجو  و  د  سج علوم    َدار 

والعربية   وبج هج َت بَ ل  طج والفقه  القرآن  املوىل  هج تَ يَ غ  م  سائاًل  وعال -م،  به،  يأن    -جل  نفع 

 املِّي. احلمد هلل رب العووجيزي مؤلفه خرًيا، 

 سابعاا: وصف النسخ اخلطية:  
نسخ   خم فهايف  ملخطوط  ااستقصيت  والعاملية،  طوطرس  املحلية  املكتبات  ات 

 ت ا من احلصول عىل مصور  -بحمد اهلل-ومتكنت  ،  ثالث نسخ خطيةت عىل  فوقف

 هلا، وفيًم ييل وصفها: 

 ( النسخة األوىل: ومسيتها نسخة األصل.1
 (. 3174) برقماملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء.  :مكان النسخة 

 . ( و2 – ظ1) ورقتان عدد األوراق:

 . و(2)صفحة  يف(  13، و) ظ(1)صفحة يف  (35) عدد األسطر:

 . تقريًبا ( كلمة12) عدد الكلمات:

  بدون. اتريخ النسخ:الناسخ و و  .مجيل وواضح نسخ نوع اخلط:

 نسخة )ب(. ( النسخة الثانية: ومسيتها  2
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 (. 1195) برقماملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء.  مكان النسخة:

 .  إبراهيم خالد(فتاوى خطوط )م ب ملحقة

 و(. 2 –ظ  1) نورقتا عدد األوراق:و 

 و(. 2( سطًرا من الصفحة ) 14ظ(، و) 1( سطًرا من الصفحة ) 21)  عدد األسطر:

اتريخ  و   الناسخ و   .واضح وجيد  نسخ  نوع اخلط:و   ( كلمة. 21)  عدد الكلمات:
 بدون.  النسخ:

 ( النسخة الثالثة: ومسيتها نسخة )ج(. 3
 (.  55برقم ) . ية )األوقاف( باجلامع الكبري بصنعاءة الرشقاملكتب مكان النسخة:

بحوث    ضمن  عيل  ب جمموعة  بن  حممد  للعالمة  الفقه  يف  متفرقة  )بحوث  عنوان: 

 الشوكاين(.  

 و(. 2ظ، 1ورقتان ) وعدد األوراق:

 و(. 2( سطًرا من الصفحة ) 11ظ(، و) 1( سطًرا من الصفحة ) 27)  عدد األسطر:

  : والناسخ واتريخ النسخنسخ.    نوع اخلط:و   .( كلمة61-19) عدد الكلمات:
  ون.بد

املخطوط  مالحظة: النص، ألنَّ   مجيع نسخ  يؤثر عىل حتقيق  مل تؤرخ، وذلك ال 

املؤلف قريب الوفاة، وعليه فأقدم نسخ املخطوط سيكون تاريخ نسخها يف حدود 

 مائتي سنة. 

 :اخلطية: مناذج من النسخ اثمناا
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 (  لصال ) صورة نسخة
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 (بالصفحة الولى من نسخة )صورة  
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 ( جالصفحة الولى من نسخة )صورة  
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 لثالقسم الثا
 النص احملقق

  .سؤال فيمن قرأ ومل يشق  القاف
يج  وهل  ال؟  أو  تفسد صالته  والزا  قج رَّ فَ هل  الواجب  القدر  يف  يكون  أن  ئد  بِّي 

  (2) ؟(1) عليه

 . ( 3) الشوكاين ي  سالم حممد بن علاجلواب لشيخ اإل

مج   ول:ـأق :   الــق ك  الرتَّ إنَّ  قال:  من  لقول  االستدالل  للصالة   فسد  يمكن 

املهدي اإلمام  بذلك  ح  رصَّ كًم  (4)مطلًقا، 
الغيث    قال:،  (5) يف  من  »  حيث  إنَّ 

 
 ب، ج.ساقطة من نسخة األصل، وأثبتها من نسخة  "عليه" (1)

قراءة    (2) الواجب:  بالقدر  مذهب الفاحتةاملراد  وهذا  واملنفرد،  لإلمام  الصالة  أركان  من  ركن  تعترب  فإهنا   ،

الصحا من  العلم  أهل  ومجهور  الظاهري،  وداود  واحلنابلة،  والشافعية،  املالكية،  والتابعِّي اجلمهور:  بة 

(، هناية 212،  2/211)  ب اجلليل(، مواه3/327(، املجموع )20/192ومن بعدهم. ينظر: التمهيد )

ملا رواه عبادة بن الصامت    (.1/476املحتاج ) ْن ملاْ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل  وذلك  ًلا صاالةا ِلما
الكتابِ  بفاحتِة  )«يقراْأ  برقم  البخاري،  رواه  برقم756.  ومسلم،  )ال 394)  (،  قوله:  أنَّ  الداللة  ووجه   .)

الزائد: القراءة    بالقدر  (. واملراد2/243: نيل األوطار )حة. ينظرصالة( ظاهره محل النفي فيه عىل الص

بعد الفاحتة، فإنه يجَسنُّ قراءة سورة من القرآن بعد سورة الفاحتة يف ركعتي الفجر، والركعتِّي األوليِّي من 

املفروضة.   الصلوات  والشوكاين.بقية  والنووي،  قدامة،  وابن  ابن سريين،  َنَقل اإلمجاع عىل ذلك:   وقد 

  ، (4/477(، فتح الباري البن رجب )4/105لنووي )(، رشح صحيح مسلم ل1/408ملغني )ينظر: ا

  (. 2/248نيل األوطار، الشوكاين )

 ساقطة من نسختي ب، ج. "اجلواب لشيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين" (3)

فقيه، حم   (4) إمام،  لدين اهلل،  املهدي  املرتىض، اإلمام  بن  بن حييى  أمحد  ولد  وهو:  هـ يف بالد  775سنة  دث، 

ذمار،بمدين  )آن س(  فرتك   ة  بأرسه،  انتهت  فتنة  قامت  ثمَّ  لنفسه،  ودعا  بلده،  علًمء  عن  العلوم  أخذ 

فقه األئمة األطهار، ورشحه : األزهار يف  هاالشتغال بالسياسة، وانتقل إىل التأليف والتدريس، من مؤلفات

 (.  4131  / 3(، هجر العلم ) 126-122/ 1)   ر الطالع البد   ينظر:   . ( هـ 840) سنة تويف الغيث املدرار...

كتاب الغيث املدرار املفتح لكًمئم األزهار، رشح به كتابه األزهار يف فقه األئمة األطهار، من أهم كتب (  5)

 الفقه املعتمدة عند الزيدية. 
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 . (2) « بغري قاف العرب طقج املفسد للصالة النُّ (1) حن  اللَّ 

 جوه:  و ب
القراءات  األول: عَ   أنَّ  م  جمج أصل   ة  السبع  من  القاف  إخراج  وهو:   ، قِّ الشَّ عىل 

الشقِّ   (5) ،(4) ، كًم يف شافية التصيف(3)اللسان القراءة بغري  ومل يثبت يف يشء منها 

بغري للقاف  فالتايل  األلسنة،  عىل  دار  بمنزلة   (6) كًم  فيكون  القرآن،  بغري  تاٍل  شق  

ك بعًضا من الفاحتة، ومن ترك ها فقد تر، فمن ترك(7) ف التي فيها القاالتارك للَّفظة  

(بعًضا من الفاحتة مل تصح صالته؛ حلديث: )اَل َصاَلَة إاّل  ة  الك َتاب  َ
، والنَّهي  (8) ب فاحت 

الصحة وهو  الذات  إىل  املجازين،  أقرب  إىل  الكًمل،    ،يتوجه  وهو  أبعدمها  إىل  ال 

 
بال  (1) لُّ لحن هنااملراد  فيجخ  األلفاظ  يطرأ عىل  الذي  أو اخللل  القراءة،  الصواب يف  ترك  ينظر: معجم :   هبا. 

إخالاًل  باللفظ  : كل خطأ خيج لُّ  . اجليلُّ ، وخفيي جيلي هو عىل قسمِّي:  (. و 239/ 5) حلن(،  مقاييس اللغة، مادة )

ملعنى أو اإلعراب، أو تغيري  لُّ با ظاهًرا يشرتك يف معرفته علًمء القراءة وغريهم، كاخلطأ يف احلركات الذي خيج  

وال خيج لُّ    -رف القراءة لُّ بعج : خطأ خيج  اخلفيُّ و كة يتولدُّ عنها حرف.  حرف بحرف أو كلمة بأخرى، أو إشباع حر 

َتىَض    -باملعنى  ر  إخالاًل خيتص بمعرفته علًمء القراءة وأئمة األداء الذين تلقوا وضبطوا عن ألفاظ أهل األداء، وتج

التمهيد، العطار  قج بعربيتهم، ومل خيرجوا عن القواعد الصحيحة، والنصوص الصحية.  ، ويجوثَ تالوهتم  ينظر: 

   (. 211/ 1(، النرش ) 364اء )ص (، مجال القر 372)ص 

مل أقف عىل هذا النص يف كتاب الغيث املدرار للمهدي، ولعل اإلمام الشوكاين أراد ما يفهم من كالمه    (2)

الغيث   ينظر كالم املهدي املتعلق باللحن يف القراءة يف الصالة يف كتابه  الصالة.حول اللحن يف القراءة يف  

 و(. 151 –ظ 1/150املدرار )

ب  يف(  3) ج  نسخة  اللسان:  و  ."اللسان  أقىص"،  سيبويه  هو  أصل  كتاب  ينظر:  أبعده.  أي  اللسان،  أقىص 

 . (96(، الشافية )ص4/433)

 ."الصف"يف نسخة ب، ج  (4)

 (.96. الشافية )ص"وللقاف أقىص الّلسان وما فوقه من احلنك"اجب: احلقال ابن   (5)

 .   "بدون"سخة ب، ج يف ن (6)

س   (7) يمَ وهي لفظة )الـمج يَم( يف سورة الفاحتة، اآلية ]تَق  تَق  اَط امل جس  َ َنا الصِّ د   [.  6( يف قوله تعاىل: )اه 

(. من رواية عبادة بن الصامت  439(، ومسلم، برقم )756حديث صحيح. أخرجه البخاري، برقم )  (8)

 ُّلِكتابِ يـاْقراْأ بفاحِتاِة ا  صاالةا ِلمان ملاْ  ًل»  عندمها: هج ، ونص» . 
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ال صالة صحيحة، قوة:  يف  إىل    فيكون  يتوجه  باعتبارأو  الرشعية،    الذات  الذات 

 . (1) يف قوة: ال ذات صالة رشعية إال بفاحتة الكتابفيكون الكالم 

ا  لكنَّ  إال عىل فرضهذا  يتم  قراءة صحيحة غري    (2) لتقرير ال  بذلك  ترد  مل  ا  أهنَّ

بعية إذا اجتمعت فيها األركان الثالثة وه(3) سبعية ي: صحة  ، ألنَّ احلقَّ أنَّ غري السَّ

وموافقة  (4) النَّقل نح،  وم(5)ويـ وجه  رس ـقـواف ـ،  ال ـ ة  ي  ـهـ ف  ،(6) ف ـحـمصـ م 

، حتى قيل: إنَّه إمجاع املتقدمِّي  (7)اءة القرَّ ك مجاعة من أئمَّ ذلـح برَّ ـا صـكم  ة  ـول ـبـقـم

 
 (.  6/2927(، الفتح الرباين )1/253السالم )ر: سبل  ينظ( 1)

 ."إنًَّم يتم عىل فرض "يف نسخة ب، ج  (2)

قراءات    (3) هي  السبعية  غري  الصحيحة  الثالثة:والقراءات  احلرضمي،    أبو   األئمة  ويعقوب  املدين،  جعفر 

، (28-18)  ملقرئِّييف كتابه منجد ا  وشهرهتا ابن اجلزري  اءاتة هذه القرأثبت صحوقد    ،وخلف البزار

 وأدخلها إىل حيِّز القراءات الثابتة املقبولة. 

،  ×ول اهلل  يجقَصد بصحة السند أن يروي تلك القراءة العدل التام الضبط عن مثله متصل السند إىل رس  (4)
هبا  مما شذ  ودة عندهم من الغلط أو  ِّي له غري معدوتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابط

 ( اجلزري  ابن  النرش،  ينظر:  األصوليِّي  14-1/13بعضهم.  قول  وهو  القراء،  مجهور  رأي  والتواتر   .)

ا يف القراءة الصحيحة، وقاال:  والفقهاء. وخالف مكي بن أيب طالب، وابن اجلزري يف اشرتاط التواتر ركنً

االشتها  إنَّ  مع  اإلسناد  كافية  صحة  تكون  القرآنير  القراءة  إضاف إلثبات  اآلخرين، ومها ة،  الركنِّي  إىل  ة 

)ص اإلبانة  ينظر:  العثًمين.  الرسم  وموافقة  العربية،  سنن  )53-51موافقة  املجموع   ،)4/372 ،)

 (. 14-1/9(، النرش )1/160اإلحكام لآلمدي )

ا عليه أفصح أم فصيًحا، جممعً   لغة، سواء كانيجقَصد به أن توافق القراءة وجًها من وجوه النحو وقواعد ال (  5)

الصحيح.   باإلسناد  األئمة  وتلقاها  وذاع،  مما شاع  القراءة  كانت  إذا  مثله،  ال يرض  اختالًفا  فيه  خمتلًفا  أم 

 (.1/10(، النرش )5إبراز املعاين )صوهذا هو املختار عند املحققِّي يف ركن موافقة العربية. ينظر: 

  ٺ﴿ دون بعض، كقراءة ابن كثري:  عثًمنيةاليف بعض املصاحف  ولو    يجقَصد به أن تكون القراءة ثابتة  (6)

)م  [  100]التوبة: ﴾ٿ  ٿ  ٺ كلمة  بزيادة  التوبة،  من سورة  األخري  املوضع  فإن  ن  يف   ،)

 (.1/11لنرش )(، ا51ذلك ثابت يف املصحف املكي. ينظر: اإلبانة )ص

 (. بقوله: 32ظومته طيبة النرش )صي يف من(. ونظم هذه األركان ابن اجلزر1/9ينظر: النرش ) (7)

و   َه َنحـــ  َق َوجـــ  ا َوافـــَ لُّ مـــَ  َفكـــج

 

ي  و  ًَماًل حيــَ 
ت  م  اح  س  للرَّ  َوَكاَن  

ـرآنج   ــج قـ َو ال  ناًدا هـــج حَّ إســـ   َوصـــَ

 

انج   كــــَ ةج األَر  ه  الثَّالثــــَ ذ   َفهــــَ

ــثجًمَ   ت  َوَحيـ ــ  بـ ن  َأث  ــ  كـ ـلُّ رج ــَ   خَي تـ

 

ــَّ    الس
هج يف  ــَّ و  أن ــَ وَذهج ل ذج ــج  بَعة  ش
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فالقراءة هبا صحيحة ال تستدعي فسادها، وال يكفي جمرد اإلتيان بالقاف    .(1) منهم 

نَّ القراءة ال  غري مشقوقة؛ أل  هبا  عرب من نطق عىل وضع لغوي عىل فرض أنَّ من ال

بدَّ  ال  بل  فقط،  هبذا  قراءةً   من  تثبت  كوهنا  تقدَّ   صحيٍح   بإسنادٍ   ثبوت  وأمَّ كًم  ا م. 

قِّ وعدمه تأثري يف موافقة وخمالفة.  (2) سمالرَّ  ر للشَّ  فهو ال يجظه 

الثاين الفساد    الوجه  عىل  االستدالل  وجوه  ترد  -من  مل  ا  أهنَّ فرض  بذلك   عىل 

القر-  سبعية وال غريهاال    قراءة يقال:  بالقاف مشقوقة وغري مشقوقة، مم: أن  ا  اءة 

وال جيوز أن يكون احلق يف غري ما ثبت يف القراءات املروية عنه     احلقُّ فيه مع واحد،

صىل اهلل عليه وآله وسلم؛ للقطع بأنَّ القراءات الثابتة عنه هي احلق، وغريها باطل،  

 مستلزم بطالهنا.   ن قراءة الصالةفبطالاطل باطلة، والقراءة بالب

الن اللفظة مستلزم بطالن  ويمكن املناقشة يف هذا بأن  يقال: ما الدليل عىل أنَّ بط

 الصالة، وما الدليل عىل َأنَّ بطالن القراءة مستلزم بطالن الصالة؟  (3) مجيع قراءة

ة  الك تَ   وجياب عنه َ
(بحديث: )اَل َصاَلَة إاّل ب فاحت  عىل أنَّ اختالل   ه يدلُّ إنَّ ، ف(4) اب 

القاف شقِّ  بدون  القارئ  لكون  مجيعها؛  اختالل  يستلزم  الفاحتة  قارئها   بعض  غري 

    .(5) عىل الكًمل، ومن مل يقرأها عىل الكًمل مل تصح صالته

 
)ص  (1) اإلبانة  )51ينظر:  للداين  البيان  جامع   ،)2/860( اهلداية  رشح  الوجيز  2/8(،  املرشد   ،)

اجلزري:174)ص ابن  قال  ولو »  (.  العثًمنية  املصاحف  أحد  ووافقت  بوجه،  ولو  العربية  وافقت  قراءة    كل 

ردها احتًماًل  جيوز  ال  التي  الصحيحة  القراءة  فهي  سندها،  وصح  حيلُّ   ،  األحرف إنكارها   وال  من  هي  بل   ،

السبعة التي نزل هبا القرآن ووجب عىل الناس قبوهلا، سواء كانت عن األئمة السبعة، أم عن العرشة، أم عن  

ح بذلك اإلمام  واخللف، رصَّ   لفغريهم من األئمة املقبولِّي ... هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السَّ 

ملهدوي، واإلمام أبو شامة، وهو مذهب السلف الذي ال يعرف  إلمام اا الداين، واإلمام مكي بن أيب طالب، و

 ( )بتصف يسري(. 1/9. النرش )«عن أحد منهم خالفه

 أي: رسم املصحف العثًمين. (2)

 ساقط من نسخة ب. "مجيع قراءة"( 3)

 سبق خترجيه. ( 4)

ل يف قراءة بحرف، ومن بدَّ ال حرف  إبد)املعقودة(  نَّ القراءة بالقاف غري املشقوقة  أإلمام الشوكاين  يرى ا  (5)

 = الفاحتة حرًفا بحرف مع صحة لسانه، أو حلن حلنًا خيل باملعنى، مل تصح قراءته وال صالته، وهو مذهب
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الثالث: مل   الوجه  التي  القاف  خمرج  غري  املشقوقة  القاف  خمرج  أنَّ  َشكَّ  ال  أنَّه 

وّق َش تج  واحَج ،  كل  ل  مع  يستدة  عربية  ثالثون نهًم  العربية  احلروف  تكون  أن  لزم 

الشقِّ  ، وهو باطل، وما  (1) حرًفا القراءة بغري  باطاًل، فال تكون  الباطل كان  استلزم 

فسدت  العرب  لغة  بغري  الصالة  يف  قرأ  ومن  عىل  (2) عربية،  كم  حيج أن  جيوز  وال   ،

 
(، 1/449لبيان والتحصيل )للًملكية، وهو كذلك مذهب الزيدية. ينظر: ا  الشافعية، واحلنابلة، وقول  =

 (.2/46و(، حتفة املحتاج )151 -ظ 1/150)ر ملدرا(، الغيث ا3/392(، املجموع )1/348املغني )

ا   (1) ا األصلية فعددها تسعة وعرشون حرًفا، وهي املعروفة، وأمَّ تنقسم حروف اهلجاء إىل أصلية وفرعية، َأمَّ

مستحسن وغري  مستحسنة  إىل  تنقسم  ا  فإهنَّ سيبويه  ة،  الفرعية  ك قال  )يف  أن (  4/432تابه  ذكر  أن  بعد 

وع  تسعة  اهلجاء  حرفً »ًفا:  حررشون  حروف  وثالثِّي  مخسًة  من وتكون  وأصلها   ، فروع  هن  بحروٍف  ا 

اخلفيفة،  النون  وهي:  واألشعار،  القرآن  قراءة  يف  وتستحسن  هبا  يؤخذ  كثرية   وهي  والعرشين،  التسعة 

شديدة، والشِّي التي كاجليم، والصاد التي تكون كالزاي،  ال إمالًة  واهلمزة التي بِّي بِّي، واأللف التي مت

او حرفً ...    فخيملتألف  وأربعِّي  اثنِّي  ترتيض  وتكون  من  لغة  يف  كثريٍة  وال  مستحسنٍة  غري  بحروف  ا 

عربيته، وال تستحسن يف قراءة القرآن وال يف الشعر؛ وهي: الكاف التي بِّي اجليم والكاف، واجليم التي 

اء، والظاء التي لتتي كاكالشِّي، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسِّي، والطاء الاجليم التي  كالكاف، و

. أراد «الكاف التي بِّي اجليم والكاف، واجليم التي كالكاف»:  فقول سيبويه  .«كالثاء، والباء التي كالفاء

كالكاف  به التي  املعقودة،  ،القاف  القاف  يؤكد    أي  ذلك  أنَّهلنا  والذي  قول  أراد  ايف يف رشح  السري  هو 

القاف والكاف، فيأيت بمثل لفظ الكاف التي بِّي   ِّيقاف بورأينا من يتكلم بال»(:  5/390كتاب سيبويه )

بِّي خمرج القاف التي بِّي القاف والكاف وخمرج السريايف  .  فًمثل  «اجليم والكاف، واجليم التي كالكاف

( حيث 38هاب القرطبي يف املوضح )صالم عبد الوالكاف التي بِّي اجليم والكاف. ويؤيد ذلك أيًضا ك 

 . « لقاف بِّي القاف والكاف، فيأيت بمثل لفظ الكاف التي بِّي اجليم والكاف با تكلم  ونرى اليوم من ي » قال: 

ال جتوز قراءة القرآن يف الصالة بغري العربية، وذلك مذهب اجلمهور: املالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو ( 2)

أيب صاحبي  وهو  قول  ال  حنيفة،  عبد  للقايض  اإلرشاف  ينظر:  والزيدية.  الظاهرية،  وهاب مذهب 

(1/228( املغني   ،)1/350( املجموع   ،)3/379( االنتصار  املدرار 3/436-439(،  الغيث   ،)

)139  –ظ  1/138) املحتاج  هناية  )1/485و(،  القناع  كشاف  أيب 1/340(،  عند  اجلواز  وعدم   .)

مرشو احلسن،  بن  د  وحممَّ حيج يوسف،  بكونه  العربيَّة،ط  سن  حيج ال  كان  إذا  جاَز  وإالَّ  العربيَة،  ن  قال   س 

حنيفة  »رسخيس:  ال أيب  عند  جاز  بالفارسية  قرأ يف صالته  كان  إذا  إذا  ال جيوز  وعندمها  ويكره،   ،

سنها جيوز كان ال حيج وإذا  العربية،  سن  املبسوط )«حيج  .1/37  : النَّوويُّ قال  أنَّه ال جيوزج  »(.  قراءةج  مذهبنا: 

َكنَه العربيةج أو    الَعَرب، سواء  أم 
رآن  بغري  لسان    = ا، وسواء كان يف الصالة أو غريها، فإن أتىنه عجز عالقج



 ( ه1443 ةــــجـحـذو ال)       ونــثالـ ثلا و  رابعال ددـــعال    ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

393 

ا هي التي ليست بعربية؛ ألنَّ   . (1)اعه خرق لإلمجاملشقوقة بأهنَّ

اختالف خمرج  وميكن املناقشة ذلك  غاية  بأنَّ  املشقوقة  (2) هلذا    ، املشقوقة وغري 

ح بذلك مجاعة من احلفاظ، منهم:   (3) وعلم املخارج ليس من علم القرآن، كًم رصَّ

  .(7) وغريه  ،(6) [(5) (4) أبو شامة]

 
قال = وبه  مذهبنا،  هذا  ال،  أم  القراءة  أحسن  سواء   حَّ صالته، 

تص  مل  القراءة  عن  بداًل  يف صالٍة  برتمَجَت ه 

مالك وأمحد وداود منهم:  العلًمء،  ا«مجاهري  )مل.  ابنج حزم:  3/379جموع  وقال  أمَّ »(.  قرأ  : وَمن  مسألة 

ا، أو شيئًا من القرآن يف صالته مرتمَجًا بغري العربية، أو بألفاظ عربية غري األلفاظ التي  منه   ئًاالقرآن أو شي

َم كلمة أو أخرها عامًدا لذلك: بَطلت صالتجه، وهو فاسق   (.  285/ 2 ) حىلَّ . امل « أنزل اهلل تعاىل، عامًدا لذلك، أو َقدَّ

أبا. ققديًًم   هبا كثري من العربكلم  تو  ،لغة عربية صحيحة)املعقودة(  القاف غري املشقوقة  (  1) حيان يف    و ل 

وهي اآلن غالبة عىل لسان من يوجد يف البوادي من العرب، حتى ال يكاد »(:  1/16ارتشاف الرضب )

املعقودة بالقاف  إال  ينطق  العروس )و.  «عريب  تاج  يقال »  (:10/456يف  التي  القاف  قال شيخنا: وهي 

وقد سأل احلافظ ابن حجر شيخه املصنف رمحهًم اهلل تعاىل عن  من،  اليهلا: املعقودة، لغة مشهورة ألهل  

وقد سبق يف مقدمة هذا البحث االستشهاد    .  «هذه القاف ووقوعها يف كالمهم، فقال: إهنا لغة صحيحة

جع إليها.   بعدد من النصوص يف ذلك، فلريج

 افقة للسياق.؛ مو، ج، وهو حتريف، والصواب ما أثبته من نسخة ب"املخرج"يف نسخة األصل ( 2)

(. وأما يف 1/309املخارج مجع خمرج، وهو يف اللغة: موضع اخلروج. ينظر: الصحاح، مادة )خرج(، )  (3)

بقوله:   املخرج  تعريف  الداين  أوجز  فقد  احلرف»االصطالح:  منه  ينشأ  الذي  املوضع  التحديد  .  "إنه 

اخلروج، وهو عبارة عن احليز   وضعم ملاس"(. وعرفه أمحد بن اجلزري بقوله:  104واإلتقان، الداين )ص

 (.119. احلوايش املفهمة )ص«املولد للحروف

 . (96إبراز املعاين )صينظر: ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، موافقة للمصدر. "أمامة"يف مجيع النسخ ( 4)

  ، احلجة مة  لعالا  ،الشيخ اإلمام  ،ن إسًمعيل بن إبراهيم الدمشقي، املعروف بأيب شامة ب  هو: عبد الرمحنو(  5)

مجع القراءات كلها عىل علم الدين السخاوي، وويل مشيخة دار هـ، و599ولد سنة    ،واحلافظ ذو الفنون

يَّة، من  
ف  َ هـ. ينظر: 665.. ت  مؤلفاته: إبراز املعاين يف رشح الشاطبية، مفردات القراء.أبرز  احلديث األرَش 

 (. 1/365غاية النهاية )

  قال:   -تاج القارئ إليها  يف أول باب خمارج احلروف وصفاهتا التي حي  -ة  اطبيللش قال أبو شامة يف رشحه  (  6)
كتاب » آخر  يف  الداين  عمرو  أبو  ذكره  ولكن  التيسري،  يف  ما  عىل  القصيدة  هذه  زيادات  من  الباب  هذا 

ال نظم  فيه  ما  التجويدشاطبي  اإلجياز وعىل  من جهة  إال  القراءات  بعلم  له  تعلق  وال  إبراز « ،   .

 (.69)ص ايناملع 

 (. 1/403(، وابن القاصح يف رساج القارئ )2/748) منهم: شعلة املوصيل يف كنز املعاين ( 7)
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،  (3) رهيمبعض متأخ  (2) ره، إنًَّم يذك(1) وهلذا مل يذكره القدماء من أهل علم القرآن

للنُّ لتبًعا  ذكروهاـحاة  ًمَّ 
والنُّ (4)  تعريًبا،  دونوها  إنًَّم  األلسن  ألهل    /ظ[1]  حاة 

ومل   التقريب،  طريق  تعدادها  يف  سلكوا  كيف  ترى  أال  العرب،  لسان  عن  اخلارجة 

 . (5)يسلكوا طريق التحقيق 

قال:   من  وعرشإومنهم  تسعة  ا  التحقيق وهنَّ عىل  وستة  (7) عرشوسبعة  ،  (6) ن   ،

 
)ت  (1) جماهد  ابن  )ت324كاإلمام  مهران  وابن  السبعة،  كتاب  يف  والداين 381هـ(  املبسوط،  يف  هـ( 

)تهـ444)ت خلف  بن  إسًمعيل  الطاهر  وأيب  التيسري،  يف  وابن455(  العنوان،  يف  ارة  جب  هـ( 

ف465)ت الكـهـ(  وابـامـ ي  شـل،  )تـريـ ن  فـه476ح  الـ(  وابـاف ـ كـي  سـ ي،  )تـن  ف496وار  ي  ـهـ( 

 م. ـ رهـيـر، وغـيـنـمستـال

 ."ذكرها"يف نسخة ب، ج  (2)

الواسطّي )ت91هـ( يف حرز األماين )ص590كاإلمام الشاطبي )ت  (3) هـ( يف  741(، وأيب حممد عبد اهلل 

 (.  1/195الكنز )

)تمام  اإل ك   (4) كتهـ180سيبويه  يف  )ت4/431)الكتاب  ابه  (  احلاجب  وابن  الشافية  646(،  يف  هـ( 

 (.   319)ص ائدالفو هـ( يف تسهيل672(، وابن مالك )ت96)ص

 عىل وجه التقريب، كًم سيأيت ذكر ذلك. أي جعلوا عدد املخارج أربعة عرش، وستة عرش، وسبعة عرش،  (5)

)ت  (6) احلاجب  ابن  مذهب  الشافي   هـ(،646وهو  يف  قال  ستّة عرش »:  ( 96ة )صحيث  احلروف   وخمارج 

خمرج فلكّل  وإالّ  )«تقريبا،  املفصل  رشح  يف  اإليضاح  يف  وقال  خمارج »(:  2/480.  النحويون  قسم 

تقا اشتد  ما  وإحلاق  التقريب،  عىل  عرش  ستة  إىل  واحد،  احلروف  خمرج  من  معه  وجعله  بمقاربه،  ربه 

جعلوا للهمزة واأللف واهلاء أقىص احللق، إياه، فلف اآلخر وإال كان  لتحقيق أنَّ كل حرف له خمرج خياوا

التفرقة ذكر  اغتفروا  التقارب  اشتد  ملَّا  بعدها، ولكن  واهلاء  بعدها،  واأللف  أول،  اهلمزة  أنَّ  .  «وال شك 

ء  من علًم قليل    املذهب إالَّ عدد    يذهب ذلكأّنه مل  ( 157)ص   راسات الصوتية الد يف  د. غانم قدوري وذكر 

وعلًم اللغةالقراءات  )تء  شامة  كأيب  )ص665.  املعاين  إبراز  يف  املوصيل 744-743هـ(  وشعلة   ،)

)656)ت املعاين  كنز  يف  رشح2/752هـ(  يف  واجلاربردي  )ص   (،  مهع  241الشافية  يف  والسيوطي   ،)

 (.  490/ 3اهلوامع ) 

بأن    (7) قالوا  الذين  العلًمء  أبرز  ابنمن  اإلمام  عرش  سبعة  احلروف  قال  خمارج  حيث  الن  اجلزري.  رش  يف 

خمارج » (:  1/198) فقد    أما  من  احلروف:  تقدمنا  من  وعند  عندنا  املختار  فالصحيح  عددها  يف  اختلفوا 

خمرجا،   رشيح وغريهم، سبعة عرش   املحققِّي: كاخلليل بن أمحد ومكي بن أيب طالب وأيب القاسم اهلذيل وأيب احلسن 

 .  « احلروف وصفاهتا   يف مؤلف أفرده يف خمارج   بن سينا ي أثبته أبو عيل  ذي يظهر من حيث االختيار، وهو الذ وهذا ال 
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عرش(1) عرش وأربعة  التقريب   ،(2) ،  سيبويه  .(3) عىل  ذهب  ا   (4)وقد  أهنَّ إىل  وأتباعه 

 .  (8) وأتباعه (7) والسبعة عرش إنًَّم هو رأي اخلليل ،(6) [(5) ستة عرش]

 
(.  4/433. كتاب سيبويه )«وحلروف العربية ستة عرش خمرًجا» وهو مذهب سيبويه، حيث قال يف كتابه:    (1)

وا اللغة  علًمء  أكثر  جرى  )صوعليه  للزبيدي  الواضح  ينظر:  اإلعراب 293لقراءات.  صناعة  رس   ،)

(، رشح املفصل 92-91(، متن الشاطبية )ص104 )صد للداين(، التحدي138ة )ص(، الرعاي1/60)

 (.  2/5(، املقرب البن عصفور )5/516البن يعيش )

الداين:  (  2) قال  كيسان.  وابن  الفراء، واجلرمي، وقطرب،  الفراء،  »وهو مذهب  وقطرب، واجلرمي،  وزعم 

أربعة عرش خمرًجا، فجعلو أنَّ خمارج احلروف  ن خمرج واحد، وهو النون ما الالم والراء ووابن كيسان، 

م سيبويه  وجعلهن  اللسان،  خمارجطرف  ثالثة  )ص  «ن  الداين  التحديد،  املوضح  106.  وينظر:   .)

 (. 199-1/198(، النرش )31للقرطبي )ص

عبد  (3) بن  إبراهيم  العالمة  )ت  قال  احلبيش  القراء  1377الرزاق  تذكرة  يف  القارئ    -هـ(  هداية  عن  نقاًل 

 : -(1/64صفي )للمر

يـق  ـ تَ رج ــص  ـاحلَ وَ  ٍف ــلِّ َح ـل كج             ه  ــقَ ـيـي احلَق  ـب  َوف ــ ر   ه  ـــ قَ ـيــة  َدق  ـ ـعَ ـق  ــ بج ر 

ورج الَوَرى مَ ـم  ـ اَل جج ـــإ ذ  قَ  ٍف مَ ـلِّ َح ـل كج              هج ــ صُّ ــ ا نَ ـهج  هج ـ صُّ ـخج ـَرجج يَ ـخ  ـر 

  سيبويه، إمام النحاة، قدم البصة، فلزم اخلليل بن أمحدب، أبو برش، امللقب  وهو: عمرو بن عثًمن بن قنرب  (4)

هـ. ينظر: معجم األدباء 180يف النحو، مل يصنع قبله وال بعده مثله... تويف سنة    كتابهه، وصنف  فاقحتى  

 (.8/351(، سري أعالم النبالء )5/2122)

الثالث  يف  (5) النسخ  وال"أربعة عرش"  كتاب ، وهو خطأ واضح،  ينظر:  للمصدر.  أثبته؛ موافقة  ما  صواب 

   (. 4/433. كتاب سيبويه )«ربية ستة عرش خمرًجاروف الع وحل»(. قال سيبويه: 4/433سيبويه )

 اية (، الرع1/60(، رس صناعة اإلعراب )293(، الواضح للزبيدي )ص4/433ينظر: كتاب سيبويه )  (6)

رشح ، (277(، التمهيد للعطار )ص29بي )ص(، املوضح للقرط104(، التحديد للداين )ًص128)ص

 (.  2/5) ن عصفور(، املقرب الب5/516املفصل البن يعيش )

اللغة واألدب، وواضع علم العروض،   إماموهو: اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي،    (7)

كتاب  سيبويه،  أستاذ   تالع مصنف  العروض...  احلروف، وكتاب  ومعاين  اللغة،  يف  هـ. 170ويف سنة  ِّي 

 (.7/431(، سري أعالم النبالء )3/1260ينظر: معجم األدباء )

ا(  8) قاذكر  والذي  النرش،  يف  اجلزري  ابن  كالم  معتمًدا عىل  أمحد  بن  اخلليل  رأي  فيه:  ملؤلف  خمارج »ل  أما 

بن أمحد ار عندنا وعند من تقدمنا من املحققِّي: كاخلليل  احلروف: فقد اختلفوا يف عددها فالصحيح املخت

جا، وهذا الذي يظهر  عرش خمرومكي بن أيب طالب وأيب القاسم اهلذيل وأيب احلسن رشيح وغريهم، سبعة 

 النرش  .«ؤلف أفرده يف خمارج احلروف وصفاهتامن حيث االختيار، وهو الذي أثبته أبو عيل بن سينا يف م

ا هذا املذهب تأثروا بًم ذهب إليه انم قدوري احلمد أنَّ علًمء التجويد الذين ذهبو (. وذكر د. غ1/198)

= ثمَّ    هذه احلروف الثالثة هوائية خترج من اجلوفعتباره  ( من ا1/58اخلليل بن أمحد يف كتاب العِّي )



 ي مان ايسمجال نعد.                      ه(1250)ت: رأ ومل يشق القاف: أتليف اإلمام الشوكاين من قحبث في
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الرابع:   أواًل   الوجه  املجيب  ساقه  الذي  احلديث  صحَّ  إذا  أمره ،  (1) أنَّه   أعني 

  كًم ذهب   ،وهو عدم الشقِّ   ، عن ضده  ًياكان هن  (2)لشقِّ صىل اهلل عليه وآله وسلم با

األصول أهل  من  مجاعة  فساد  والنَّ ،  (3) إليه  يستلزم    والقراءة   ،(4) عنه  املنهيِّ هي 

 
تَيَّقنًا  وليس»:    –  قدوري  غانم.  د  –قال  =   احلروف   خمارج  بأن  مجيًعا  قالوا  اجلزري  ابن  ذكرهم  الذين  أن  مج

  خمرًجا   املد  حلروف  أنَّ   إىل  يذهبون  العلًمء   هؤالء  أنَّ   أراد  اجلزري  ابن  أن  لديَّ   ويرتجح  عرش،  سبعة

نَّ اخلليل مل يقل بأنَّ خمارج احلروف سبعة عرش، بل إنَّ الذي يجستنتج من كالمه أنَّه جيعل  وذكر أ  .«مستقاًل 

أ كتابه  يف  ذكر  مكي  وأنَّ  تسعة،  احلروف  )خمارج  العِّي  ينظر:  عرش.  ستة  احلروف  خمارج  ، (1/58نَّ 

 (.156-155(، الدراسات الصوتية )ص138الرعاية )ص

املجيبالذي س»قوله:    (1) بأنَّه قد سأل شخًصا آخر  «أواًل   اقه  الشوكاين  أخرب اإلمام  السائل  أنَّ  إىل  . يشري 

أمر بشقِّ القاف.   ملسو هيلع هللا ىلص فيه أنَّ النبي  قبله، فأفتاه بعدم جواز النطق بالقاف غري مشقوقة، واستدل له بحديث

  . «وسلم بالشقِّ وآله أعني أمره صىل اهلل عليه  »قوله:  يشري إليه

أق  (2) عىل مل  ح  ف  يشريأي  أنَّ  ديث  إىل  العامري    ملسو هيلع هللا ىلص النبي    بكر  أيب  بن  حييى  ووجدت  القاف.  بشقِّ  أمر 

فائدة:  » ونصُّ كالمه كًم ييل:  نطق هبا،    ملسو هيلع هللا ىلص( أنَّ النبي  1/62هـ( يذكر يف كتابه هبجة املحافل )893)ت

وج عبأخربنا شيخنا  الدين  زياد عن شيخه وجيه  بن  الكريم  عبد  بن  الرمحن  الدين عبد  بيه  الرمحن  ن  د 

أنه  الديب املسندات  بعض  يف  ورد  أنه  مشاخيه  عن  القاف   ملسو هيلع هللا ىلصع  بِّي  املرتددة  احلجاز  بقاف  فيها  نطق 

   اية فيًم بِّي يدي من كتب احلديث.(. ومل أقف عىل هذه الرو1/62. هبجة املحافل )«والكاف

ا  (3) لزوم طريق التضمن والأي عن    -ألصوليون هل األمر باليشء هني عن ضده من جهة املعنى  اختلف 

عىل مذاهب أشهرها مذهبان: األول: أنَّ األمر باليشء هني عن ضده من جهة املعنى، سواء كان    -عقيل  ال

واملذهب واملحدثِّي.    ،والشافعية   ،هل األصول من احلنفيةالضد واحًدا أو متعدًدا. وهو مذهب مجهور أ

يق  وال  ضده،  عن  هنيًا  ليس  باليشء  األمر  أنَّ  وهوالثاين:  عقاًل.  مج  تضيه  وبعض مذهب  املعتزلة،  هور 

التقريب   ينظر:  احلنابلة.  وبعض  للباقالين،  قول  وهو  اجلويني،  احلرمِّي  وإمام  كالغزايل،  الشافعية 

للجويني819-2/204)  )الصغري(  واإلرشاد الربهان  املنخول1/82-84)(،  (،  181)ص    (، 

( )2/199املحصول  التحرير  تيسري  ورجح1/362-374(،  املذه  (.  األولالشوكاين  قال ب  حيث   .

إذا عرفت ما حررناه من األدلة والردود هلا، »بعد أن استعراض آراء املذاهب وأدلتهم والردود عليهم:  

 (. 269/ 1. إرشاد الفحول ) « ملعنى األعم ألة أنَّ األمر باليشء يستلزم النهي عن ضده با فاعلم أنَّ األرجح يف هذه املس 

)ال  (4) الفساقاعدة أصولية،  يقتيض  واملنهي  بالنهي عن  د(.  الشارع،  إذا ورد نص من  أنه  القاعدة،  راد هبذه 

ر املقصودة منه. ومن فعل من األفعال، فإنه يدل عىل فساده. واملراد بالفساد: أال يرتتب عىل الفعل اآلثا

أم املؤمنِّي عائشة  1718مسلم، برقم )األدلة عىل ذلك: ما رواه     ×  أنَّ رسول اهلل  ( من حديث 
. أي: مردود، وال يكون العمل مردوًدا، إال إذا كان فاسًدا.  «مان عاِملا عاماالا ليسا عليه أْمُران فاهو راد  »قال:  

ع بعدهم  ومن  الصحابة  إمجاع  ذلك:  عىل  النويدل  عىل  الدالة  الشارع  نصوص  من  الفساد  أخذ  هي ىل 

العدة   ينظر:    = (، 221(، املستصفى )ص 96/ 1ربهان للجويني ) (، ال 324/ 2أصول الفقه ) يف  والتحريم. 

 (. 376/ 1(، تيسري التحرير ) 188-187/ 2اإلحكام لآلمدي ) 
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القراءة يستلزم فساد الصالة، والدليل عىل هذا االستلزام  وفساد    بعضها فاسدة،  الفاسد

 .  ( 1) ما سلف 

 .هعن ف يكش   حديثي   ولكنَّ هذا احلديث مل أقف عليه يف كتاب

دج   (2) عىل قول من قال أنَّ القراءة الشاذة  الوجه اخلامس:  سج َتف 
. (4) هبا الصالة  (3) 

يــب  رهــــريــوتق قــقـأن  الــال:  بــقـراءة  ش ــاف  لـدون  ف ـبـثـتم  ـق   القـت  راءات  ــي 

ف ـب ـالس إمَّ ـهـع،  ش ــ ي  لــا  أو  راءة  ـقـوال   (7) .(6) اًل ـــأص  (5) راءة ــقـبت  ـس ـيـ اذة، 

 
 ينظر: ما سبق ذكره يف الوجه الثاين من أوجه األدلة. ( 1)

ها، أو مل يكن هلا وج   القراءة الشاذة(  2) ملصحف. فمتى ه يف العربية، وإن وافقت خّط اهي: التي مل يصّح سندج

من أركان القراءة الصحيحة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة، أو باطلة، وهذا هو الصحيح عند  ّل ركن  اخت

مذه  وهو  شامة،  وأبو  واملهدوي،  ومّكي،  الداين،  بذلك  رّصح  واخللف.  السلف  من  التحقيق  ب  أئمة 

منهم خالفه.   أحٍد  يجعرف عن  ال  الذي  )السلف  الدرر  درج  )(، خمتص58/ 2ينظر:  التبيِّي   1 /203  ،)

 (. 88-86/ 1(، إرشاد الفحول ) 49/ 1نرش ) ال 

 ؛ موافقة للسياق.، ج األصل تي، وهو حتريف، والصواب ما أثبته من نسخ"تعد"يف نسخة ب  (3)

القراءة بالشاذ يف     الصالة وغريها مذهبان: املذهب األول: أنَّ للفقهاء يف جواز القراءة بالشاذ عموًما يف  (4)

وغ جائز،الصالة،  غري  ه  ريها،  الروايتِّي وإىل  إحدى  يف  وأمحد  ومالك  والشافعي،  حنيفة،  أبو  ذهب  ذا 

عنهًم، وهو املعتمد عند الزيدية، وهو قول أكثر العلًمء. ونقل اإلمام احلافظ ابن عبد الرب إمجاع املسلمِّي  

جاعىل   بالشاذ  القراءة  أنَّ  الثاين:  املذهب  غريذلك.  يف  أو  الصالة،  يف  سواء  مائز،  مذهب  وهو  لك  ها، 

)وأمح التمهيد  ينظر:  الشافعية.  بعض  مذهب  وهو  عنهًم،  الروايتِّي  إحدى  يف  املغني 8/292د   ،)

    ، و( 150/ 1الغيث املدرار ) (،  394-13/389)(، جمموع الفتاوى3/392)(، املجموع1/354-355)

 (. 485/ 1(، حاشية ابن عابدين ) 345/ 1كشاف القناع ) 

 ا أثبته من نسختي ب، ج؛ موافقة للسياق.لصواب م، وهو حتريف، وا"بقرآن"يف نسخة األصل  (5)

 ساقطة من نسخة ب. "أصال"( 6)

من من خالل البحث واالستقراء مل أقف عىل قراءة متواترة أو شاذة بالقاف غري املشقوقة )املعقودة(. و  (7)

َح  إنًَّم صحَّ َح القراءة هبا من الفقهاء  اعتاد  عند من  النطق بالقاف اخلالصة     من باب وجود مشقة يفصحَّ

ومما   الَِِّّي(.  )الضَّ لفظة  يف  بالظاء  الضاد  إبدال  يف  األمر  هو  كًم  )املعقودة(،  املشقوقة  غري  بالقاف  النطق 

( عن بعض أهل البيت أنَّ القراءة بالقاف 768صأحبُّ أن أشري إليه هنا أنَّ ابن خلدون نقل يف تارخيه )

 يبتدعها هذا اجليل بل هي متوارثة فيهم متعاقبة  اللغة ملوهذه  »اف واجبة. فقال:  رتددة بِّي القاف والكامل

النبي   لغة  ولعلها  األولِّي  لغة مرض  أهنا  ذلك  من  البيت  ملسو هيلع هللا ىلصويظهر  أهل  فقهاء  ذلك  ادعى  قد    =بعينها 
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الصالة  (2) مستلزمة  (1)اذةالش فالقراءةفساد  لبًم  (3) ،  قر  تستلزم   (4) أصاًل اءة  يست 

   .الفساد باألوىل

ق ـ ولكن عــك  ب ـرفـد  أسلفـم ـت  غيـنـا  أنَّ  اجتــعيـ السبر  ـاه  إذا  فيها ـم ـة  عت 

الثـاألرك فه ـالث ـ ان  قـة  ف  راءة  ـي  وبيـال  بينها  السب ـرق  م  ،ةـ عي ـن  هـعىل  مـا  ذهب ـو 

الـدمـق واإلمام (7) ،(6) عة من نحارير العلًمء، كالزخمرشيًمـذهب جـ، وم(5) راء ــق اء 

 
يَم( بغ وزعموا أن من قرأ يف أم الق= تَق  اَط امل جس  َ َنا الصِّ د  ل فقد حلن وأفسد ري القاف التي هلذا اجليرآن )اه 

أدرصالته   هذا؟  ومل  أين جاء  النبي  «من  لغة  )ولعلها  قوله:  من خالل  أراد  ابن خلدون  ولعل  انتهى.   .

لتي أخطأ  وا  –( عند حديثه عن هذه القاف املرتددة  2/675( ما ذكره ابن عريب يف الفتوحات املكية )×

ة اسم القاف املعقودة، وقد  اخلالص   عقودة، وأطلق عىل القافري امليف تسميتها فأطلق عليها اسم القاف غ 

فأما شيوخنا يف القراءة فإهنم ال يعقدون القاف، ويزعمون »حيث قال:    -أرشنا سابًقا إىل خطأه يف ذلك

ىل أن وصلوا إىل العرب الذين هم  أهنم هكذا أخذوها عن شيوخهم، وشيوخهم عن شيوخهم يف األداء، إ

ا رسول  إىل×هللّ  أصحاب  النبي،  أي ×    من  أدري  فًم   .. أداء  ذلك  كل  ببالد ،  أصحابنا  عىل  دخل  ن 

القرآن  يف  عقدها  ترك  قراءهتم عن  «املغرب  تلقوها يف  أهنم هكذا  يزعمون  أن شيوخه  ابن عريب  فذكر   .

لقراءة  صلت إلينا أسانيد اصحَّ لوال يصح؛ ألنَّه لو الم . وهذا الك×شيوخهم باإلسناد املتصل إىل النبي  

بذلك، لكنَّها مل تصل، ومجيع أسانيد القراءة يف العامل اليوم كلها تروي القراءة بالقاف اخلالصة الصحيحة،  

 فدلَّ ذلك عىل عدم صحة ما ذكره ابن عريب عن شيوخه. 

نـف  (1) بـخ ـسـي  القـ اخت"  ــــة  الشـالف  وهو  "اذةـراءة  والصوا،  نسخةحتريف،  من  أثبته  ما  ج؛    األصل،  ب 

 فقة للسياق.موا

 ."تستلزم"يف نسخة ب، ج  (2)

 ساقطة من نسخة ب.  "فالقراءة"( 3)

 ساقطة من نسخة األصل، ب، وأثبتها من نسخة ج.  "أصال"( 4)

 (. 1/9(، النرش )5(، إبراز املعاين )ص2/860(، جامع البيان للداين )51ينظر: اإلبانة )ص (5)

القاسم، من أئمة العلم بالدين والتفسري واللغة واآلداب،   ، أبوجار اهلل  د بن عمر الزخمرشي،وهو: حممو  (6)

هـ يف زخمرش من قرى خوارزم، وسافر إىل مكة فجاور هبا زمنًا فلقب 467ومن كبار املعتزلة، ولد سنة  

هـ.  538تويف سنة    يف النحو ...  بجار اهلل. من مؤلفاته: الكشاف يف التفسري، وأساس البالغة، واملفصل

 (.20/151(، سري أعالم النبالء )5/489باء )جم األدنظر: مع ي

مل أقف عىل مصدر للزخمرشي يوضح موقفه من القراءات، لكن الذي يظهر أنَّ نحاة تلك الفرتة )أواخر   (7)

=  ية  ة سبعية أو عرشالقرن اخلامس وأوائل القرن السادس( ال يفرقون يف مواقفهم من القراءات بِّي قراء
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   .(3) وغريمها. انتهى. واهلل أعلم  (2) ، (1)حييى

 

 

 

 
 

 
بقراءات من كل نوع، ويوجهون بعضها أحياًنا، وذلك إذا مل ختالف ما هو    هدونًم يستششاذة، وإنَّ   أو=

أو   الرداءة  أو  باللحن  يرموهنا  أو  للقواعد،  لتخضع  يؤولوهنا  فإهنم  ا إن خالفتها  أمَّ القواعد،  مشهور من 

 (.  1نحو ذلك. ينظر: الزخمرشي والقراءات )ص

هـ، عامل جمتهد، دعا لنفسه  669ؤيد، ولد بصنعاء سنة  امل  بن حممدبن عيل بن إبراهيم  وهو: حييى بن محزة    (1)

من   والتأليف،  للعلم  وانصف  واإلمامة،  احلكم  من  نفسه  فأعفى  آخرون،  أئمة  وعارضه  باإلمامة، 

 واملحصل يف كشف أرسار مؤلفاته: االنتصار عىل علًمء األمصار، واألزهار الصافية رشح مقدمة الكافية، 

 (.  333-2/331هـ. ينظر: البدر الطالع )497نة تويف س املفصل، وغريها...

علًمء   (2) عىل  االنتصار  كتاب  وهو  الفقهية،  محزة  بن  حييى  اإلمام  مؤلفات  أشهر  إىل  الرجوع  خالل  من 

موض يف  ذلك  ذكر  وقد  املقبولة،  القراءات  يف  التواتر  يشرتط  أنَّه  يتبِّي  يفاألمصار،  قال  كتابه،  من   عِّي 

ه أو ردَّ آية منه هو ما نا،  زيد هاهون»املوضع األول:   وهو أن القرآن الذي يقطع بكونه قرآنًا ويكفر من ردَّ

مطابقًا   يكون  أن  والثانية:  بنقله.  مقطوعًا  بالتواتر  منقوالً  يكون  أن  األوىل:  الصفة  ثالثًا:  صفات  مجع 

واللغة. و النحو  أهل األدب من  أن يكون مطاالصطالح  الالثالثة:  ن  عثًم  ذي وضعهبقًا خلط املصحف 

ه ردَّ من  وكفر  قرآنًا  كان  الثالث  اخلالل  هذه  فًم مجع  عليه،  الصحابة  بن محزة  «باتفاق  االنتصار، حييى   .

الثاين:  3/239) املوضع  يف  وقال  متواترًا  »(.  كان  إذا  قرآنًا  يكون  إنًم  القرآن  أنَّ  عىل  منعقد  اإلمجاع  إنَّ 

لصفات الثالثة فهو قرآن، وما نقص منها فإنه ذه امعًا هلاملصحف فًم كان جا  ًا للعربية موافق خلطمطابق

 (. 439-3/438. االنتصار )«ليس بقرآن 

 زيادة من نسخة األصل. "واهلل أعلم" (3)
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 امتةاخل
 .النتائج والتوصياتوفيها أهم  

: النتائج:    أوًلا
َدت الدراسة عىل مضمون هذا البحث املخطوط  .1 من   ، وأنه تناول واحدةَأكَّ

،  تها عرفة املتعلقة بتالوة القرآن الكريم، والتي ينبغي عىل القارئ مالظواهر الصوتي

 .قاف غري املشقوقةلاوهي ظاهرة 

أنَّ  2 العلًمء األعالم املربزين، يف جماالت   الشوكاينالعالمة حممد بن عيل  .  من 

عل بمكانة  حظي  وقد  والشعر،  والفقه،  واللغة،  التفسري،  أمهها  من  مية  متعددة، 

ب بشيخ اإلسالممرموقة بِّي علًمء عصه  . ، حتى لجقِّ

ا مع صغر  ناط علم مؤلفها،    سعة ىل  . هذه الرسالة شاهدة ع 3 قة بأصالة فكره، وأهنَّ

مَجَّةج  القراءة الصحيحة لكتاب  الفوائد، وأعظم فوائدها أهنا جتيلِّ أمهية معرفة    حجمها 

ك لج من الظواهر امل جل وعال اهلل    . تعلقة بذلك عىل الناس ، ودفع ما يجش 

ى أن القراءة  وير ف،  القراءة برتك شقِّ القا  صحة. يرى اإلمام الشوكاين عدم  4

زئ. هبا   يف الصالة ال جتج

است5 العالم ـنـ .  الشوكاــد  وأخرى  ـ نة  ولغوية،  أصولية،  قواعد  إىل  أدلته  يف  ي 

 متعلقة بالقراءات. 

 اثنياا: التوصيات: 
ثه من مرقده؛ اتِّساًء  ما هو بحاجة إىل حتقيق، وبع العناية برتاث األمة، وحتقيق . 1

 . هببعض اجلهود املبذولة في

األساتذة    يصيو.  2 بدراس الباحث  العلم  وحتقيق  وطلبة   ورسائل  بحوثة 

تزال خمطوطة ال  التي  الشوكاين  عنها   ؛اإلمام  تستغني  فوائد علمية، ال  من  فيها  ملا 

اإلسالمية با  منو  ،املكتبة  يتعلق  فيًم  القراءات)  لقراءاتأمهها  تواتر  يف  ( رسالة 
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 .(1) والتي أشار إليها يف تفسريه فتح القدير 

حت لباحث  ا  يصوي.  3 ودربأمهية  القاف  قيق  مسألة  تناولت  التي  الرسائل  اسة 

 التي سبق اإلشارة إليها يف القسم الثاين من هذا البحث.  املعقودة

يويص  4 املعالباحث  .  بالقاف  القراءة  مسألة  عرض  املجامع بأمهية  عىل  قودة 

 . اإلسالمي ملعاال يف نرشج تج راستها ومناقشتها، واخلروج بفتوى الفقهية املعارصة لد

 

 

 

 
  

 

 
 (. 2/189ينظر: فتح القدير )( 1)
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 املصادر واملراجعفهرس 
بـ، مكراءاتــــي الق ـانــع ــن م ـــة عـــــانـــــاإلب . 1 أبـي  هـ(، تح:  437يس )تـدلـالب األنـي طـن 

  م. 1977  -هـ  1397،  1، دار هنضة مص، طد. عبد الفتاح شلبي 

األماين . 2 حرز  من  املعاين  )ت إبراز  إسًمعيل  بن  الرمحن  عبد  شامة،  أبو  دا 665،  ر  هـ(، 

 ، )د.ت(. 1تب العلمية، ط الك

األحكام حاإل . 3 أصول  يف  الثعلبي    ،كام  سامل  بن  حممد  بن  عيل  أيب  بن  عيل  اآلمدي، 

 دمشق، )د.ت(.  -مي، بريوت هـ(، تح: عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسال631)ت

العرب . 4 لسان  من  الضرب  حيان  ارتشاف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان،  أبو   ،

)ت  ت745األندليس  اخلانج  : حهـ(،  مكتبة  حممد،  عثًمن  ط  رجب  بالقاهرة،  ،  1ي 

 م. 1998  -هـ  1814

األصول . 5 علم  من  احلق  حتقيق  إىل  الفحول  حممد  إرشاد  بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين،   ،

،  1كفر بطنا، ط    -دمشق  ، تح: أمحد عزو عناية، دار الكتاب العريب،  هـ(1250)ت

 م. 1999  -هـ  1419

  سامل  هـ(، تح:346رطبي )ت  بن حممد القعبد اهلل  يوسف بنابن عبد الرب،    اًلستذكار، . 6

ـ  1421،  1دار الكتب العلمية، بريوت، ط  حممد عطا، وحممد عيل معوض،   م. 2000  -ه

الط . 7 روض  شرح  يف  املطالب  )ت البأسىن  حممد  بن  زكريا  األنصاري،  دار  926،  هـ(، 

 الكتاب اإلسالمي، )د.ط(. 

ااإلشراف على نكت مسائل اخلالف . 8 القا،  بن نص  بن عيل    يض عبد الوهابلبغدادي، 

 م. 1999 -هـ 1420،  1تح: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط   هـ(،422)ت

السرخسي  . 9 )ت أصول  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  دار  483،  بريوت،  هـ(،  املعرفة، 

 )د.ط(، )د.ت(. 

والكىن . 10 األمساء  يف  واملختلف  املؤتلف  عن  اًلرتياب  رفع  يف  ابن  واألنساب  اإلكمال   ،

هماكوال بن  بن جعفر )ت ، عيل  اهلل  بريوت، ط 754بة  العلمية،  الكتب  دار  ،  1هـ(، 

   م. 1990-هـ1411
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الشوكاين حياته وفكره . 11 قاسم، مكتبة  اإلمام  بن  الغني  الرشجبي، عبد  اجليل اجلديد،  ، 

 هـ. 1408،  1صنعاء، ط 

األمصار،  . 12 علماء  على  بن   اًلنتصار  عيل  بن  محزة  بن  احلسيني    حييى  إبراهيم 

ت 749)ت اهـ(،  الوهاب بن عيل  د مفضل، مؤسسة اإلمام  يل بن أمح ملؤيد، عح: عبد 

 م. 2003  -هـ 1424، 1زيد بن عيل الثقافية، صنعاء، ط 

هـ(، تح:  646عمر )ت و عمرو عثًمن بن  ، ابن احلاجب، أباإليضاح يف شرح املفصل  . 13

 م. 2005  -ـ  ه1425موسى بناي العلييل، مطبعة العاين، بغداد،  

أحا . 14 أطراف  إىل  أمح املوطأ ديث كتاب  اإلمياء  عبادة،  ابن  )ت،  الداين  طاهر  بن    325د 

 م. 2003  -هـ 1424، 1هـ(، تح: أبو عبد الباري رضا، مكتبة املعارف، السعودية، ط

مبحاس . 15 الطالع  السالبدر  القرن  بعد  من  حممد  ابعن  بن  عيل  بن  حممد  الشوكاين،   ،

 عرفة، بريوت، )د.ط(، )د.ت(. هـ(، دار امل 1250)ت

حممد    سف بن ، عبد امللك بن عبد اهلل بن يو إمام احلرمِّي اجلويني ،  ل الفقه و الربهان يف أص . 16

 م. 1997  -هـ  1418،  1هـ(، تح: صالح عويضة، دار الكتب العلمية بريوت، ط  478)ت 

ابغي . 17 العديم، عمر بن أمحد )تلطلب يف اتريخ حلبة  ابن  د.  660،  سهيل  هـ(، تح: 

 زكار، دار الفكر، بريوت، )د.ت(. 

  ، العامري،  حييى بن ات والسري والشمائل األماثل يف تلخيص املعجز وبغية    احملافلهبجة   . 18

 بريوت، )د.ط(، )د.ت(.    در، هـ(، دار صا 893بن حييى احلريض )ت أبى بكر بن حممد  

 بيانات للنرش. ، ياسِّي جاسم املحيمد، بحث منشور بدون أي  صوت القافان يف البي . 19

بن أمحد    ، القرطبي، حممد سائل املستخرجة وجيه والتعليل ملالبيان والتحصيل والشرح والت . 20

رون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  هـ(، تح: د. حممد حجي وآخ520بن رشد )ت 

 م. 1988 -هـ 1408،  2ط 

جوا  . 21 من  العروس  القاموس اتج  عبهر  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الزبيدي،  مرتىض  الرّزاق  ،  د 

 ، )د.ط(، )د.ت(. حققِّي، دار اهلداية هـ(، تح: جمموعة من امل 1205احلسيني )ت 

نَّوجي، حممد صديق خان بن   لطراز اآلخر واألول،ن جواهر مآثر ا التاج املكلل م  . 22 حسن    الق 

 م. 2007  -هـ  1428،  1ط    هـ(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 1307)ت 
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هـ(،  808ن بن حممد بن حممد اإلشبييل )ت ابن خلدون، عبد الرمح اتريخ ابن خلدون، . 23

    م. 1988  -  هـ1408،  2دار الفكر، بريوت، ط   تح: خليل شحادة،
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 م. 2004ظبي،  
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األدابء  . 91 احلموي،  معجم  )ت،  الرومي  اهلل  عبد  بن  إحسان  662ياقوت  تح:  هـ(، 

 م. 1993  -هـ  1414،  1عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط 

املؤلفي  . 92 )ت  معجم  رضا  بن  عمر  كحالة،  إح1408،  دار  العريب،  هـ(،  الرتاث  ياء 

 )د.ت(.  بريوت،

مق  . 93 اللغة معجم  )ت اييس  فارس  بن  أمحد  فارس،  ابن  السال 395،  عبد  تح:  م  هـ(، 

 هـ. 1399هارون، دار الفكر،  

احمل . 94 املنهاج مغين  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  اخلطيب  تاج  أمحد  بن  حممد  الرشبيني،   ،

 م. 1994 -هـ  1415،  1هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 977)ت

ق ،  املغين . 95 )ت ابن  أمحد  بن  اهلل  عبد  )د.ط(،  062دامة،  القاهرة،  مكتبة    -هـ  1388هـ(، 

 م. 1968

،  1جلواري، وآخر، ط هـ(، تح: أمحد ا669، ابن عصفور، عيل بن مؤمن )ت قربامل . 96

 م. 1972)د.ن(، 

القرآن  . 97 علوم  يف  العرفان  )ت مناهل  العظيم  عبد  حممد  قاين،  ر  الزُّ مطبعة  1367،  هـ(، 

 د.ت(. ، ) 3ط البايب، مص، 

ر الكتب  هـ(، دا833ابن اجلزري، حممد بن حممد )ت   ،منجد املقرئي ومرشد الطالبي  . 98

 هـ. 1420،  1العلمية، ط 

األصول  . 99 تعليقات  من  ااملنخول  الطويس  ،  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  لغزايل، 

هـ(، تح: د. حممد حسن هيتو، دار الفكر املعارص، بريوت لبنان، دار الفكر،  505)ت

 م. 1998  -هـ  1419،  3ط  دمشق، 

خم . 100 شرح  يف  اجلليل  خليل مواهب  حم تصر  عيني،  الرُّ احلطاب  عبد  ،  بن  حممد  بن  مد 

 هـ. 1423ر عامل الكتب، )د.ط(،  هـ(، تح: زكريا عمريات، دا 954الرمحن الطرابليس )ت 

، الشمريي، عبد الويل عبد الوارث، مؤسسة اإلبداع،  موسوعة أعالم اليمن ومؤلفيه  . 101

 م. 2018،  1، ط صنعاء 

هـ(، تح:  614ن حممد األنصاري )ت، القرطبي، عبد الوهاب باملوضح يف التجويد  . 102

 م. 2006 -هـ  1427،  1أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
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العشر . 103 القراءات  يف  يوسف  النشر  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن   ،

 رية الكربى، )د.ت(. هـ(، املطبعة التجا 1380  ت هـ(، تح: عيل حممد الضباع ) 833)ت 

، األهدل، عبد الرمحن بن  الروحاين يف إجازة القضاة بين الشوكاين النفس اليماين والروح   . 104

)ت حمم1250سليًمن  اهلل  عبد  تح:  ط هـ(،  الرياض،  الصميعي،  دار  احلبيش،  ،  1د 

 م. 2012  -هـ  1433

املنهاج . 105 شرح  إىل  احملتاج  الرميلهناية  )ت ،  أمحد  بن  حممد  الف1004،  دار  كر،  هـ(، 

 هـ. 1404أخرية،  بريوت، ط

هـ(،  1250)ت ، الشوكاين، حممد بن عيل  يف شرح أحاديث منتقى األخبارنيل األوطار   . 106

 م.  1993-هـ 1413،  1يث، مص، ط تح: عصام الدين الصبابطي، دار احلد 

اليمن  . 107 ومعاقله يف  العلم  بن عيلهجر  إسًمعيل  األكوع،  دار  1هـ(، ط1429)ت   ،   ،

 م. 1995-هـ1416الفكر، دمشق،   ارالفكر املعارص، بريوت، د

القا . 108 الباريهداية  جتويد كالم  إىل  املصي  ري  عجمي  بن  الفتاح  عبد  املرصفي،   ،

 ، )د.ت(. 2نورة، ط هـ(، مكتبة طيبة، املدينة امل1409)ت

)ت   الواضح، . 109 النحوي  اإلشبييل  الزبيدي  بكر  أبو  عبد  379الزبيدي،  تح:  هـ(، 

 م.     2011، 2األردن، ط ، عًمن، الكريم خليفة، دار جليس الزمان
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