


 1 ل ِّ اساتعاذذةحتقيق َم  يفالُقذاذة 

 رتذلة

ُ
 
ُُيفُحتقيق ُُةذاذالق

 
ُاالستعاذةُحمل

يوطي رمحه اهللالد ِّ  للحذفظ جالل    ين السُّ

 هـ 199 تةة عوَّف الُ 

 هوعَلق علي   خَرج َأحذديَثه

 ذمراهلل الاَ  عبد   بن   ممد   الم بنُ الَس  عبدُ 

 لمــع لكل ُمســالطبوق ـحق
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 2 ل ِّ اساتعاذذةحتقيق َم  يفالُقذاذة 

ُ

ُ.بسمُاهللُالرمحنُالرحيم
ُ

 .نبيذء والرتلنيالَ  رشف  عىل أَ  المُ والَس  والصالةُ  ,الاذلني هلل رب ِّ  احلمدُ 

 .( )(اساتعاذذة مل ِّ  ذاذة يف حتقيق  القُ ) فهذه رتذلة 

 .( )هبالذَ  القطُع الصغذُر ُتقطع من َأطراف   .القذف   بضم ِّ : والُقذاذة

احلذوي ) يف كعذب   .رمحه اهلل يوطي ِّ السُّ  احلذفظ   عب  وكُ  رتذئل   ضمنَ   ة  مطبوعي وه

 . لهكثريًا من رتذئ   الذي مجعَ  .(يف الفعذوي

 يف ضبط   -اهلل  بادَ  - وعليهذ اععمدُت . زهريةالَ  يف الكعبة   خمطوطة   وللرتذلة  

  .الةص ِّ 

ونقلُت كالَم . اللفذَظ الَغريبةورشحُت . حذديَث واآلثذرَ خَرجُت الَ وَعميل َأِّن ِّ 

لم  فيام خيصُّ أَ   . السألةَ  هل  الا 

 .الاذمر اهلل  بن عبد   ممد   السالم بنُ  عبدُ  : وكعَب 

  ـه 9449/  8/  9 .بريدة  .القصيم 

                                                           

 . وعَلقت عليهذ. رمحه اهلل العي حَققعهذ يوطي ِّ السُّ  من رتذئل   رتذلة   وهي ثذلُث ( 9)

  ."الخبذر الأثورة يف اساطالء بذلةُورة"والثذنية . "العطريف يف العصحيف" :الُوىل 

 .بادُ  ذومل ُتطبا, يف الشبكة الاةكبوتية ومهذ مةشورتذن 

 .(3/303)لسذن الارب (  )
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ُ
ُالرحيم ُُالرمحن ُُبسمُاهلل ُ

 

 . طفىين اص  ه الذ ِّ عىل عبذد   وتالم   .هلل  احلمدُ 

تاذىل  قذل اهللُ :قذلوا .وا إيراد آية  رادُ إذا أَ . كثرياً  من الةذس    يقعُ عاَم  ؤاُل وقع السُّ 

 جذئزة   .هذه {باد}هل  ,ويذكرون اآليةَ  ,( )الرجيم   من الشيطذن   بذهلل  عوذُ أَ  بادَ 

  .؟م ساأَ  ,اساتعاذذة قبَل 

 .؟خطأَ و أَ أَ  ,يف ذلك القذرُئ  صذَب وهل أَ 

قذل  :يقوَل  أن   الصواَب  أنَ  .واساتعدساُل  الةقُل  ن حيُث يل م   الذي ظهرَ  :قوُل فأَ 

                                                           

 مةُ قد ِّ ةّة بذساتفذق, وهو مُ عذء اساتعفعذح ُت باد دُ  العاّوذَ  اعلم أنَ : (9/91) "الذكذر"قذل الةووي يف ( 9)

ذ  } :للقراءة, قذل اهللّ تاذىل َعا  يمفإذا َقرأت القرآَن َفذت  ماةذه عةد  18 :الةحل {بذهللّ من الَشي طذن  الَرج 

من  عوذ بذهللأَ  :خعذر يف العاّوذاللفظ الُ  واعلم أنَ  .القراءة فذتعاذ بذهلل ردَت إذا أَ  ,مجذهري الالامء

 الشهورَ  الرجيم, وسا بأس به, ولكنَ  من الشيطذن   الاليم   ميع  الَس  أعوذ بذهلل :الشيطذن الرجيم, وجذء

 أنَ " ,سذئي وابن مذجه والبيهقي وغريهذويةذ يف تةن أيب داود والرتمذي والةورُ  .هو الّول الخعذرَ 

ن   .راءة يف الصالةالق   قذل قبَل  ملسو هيلع هللا ىلص
يم  م  َن الَشي طذن  الَرج 

ه   أُعوُذ بذهللَ  م  ز   ومَه 
ث ه  ه  َوَنف  خ  ويف رواية  ."َنف 

ن  "
يم  م  َن الَشي طذن  الرَ َج 

يع  الَال يم  م  ث ه   أُعوُذ بذهللّ الَسم  ه  َوَنف  خ  ه  َوَنف  ز  ه يف احلديث, وجذء يف تفسري   ."مَه 

تُة, وهي اجلةون,  .همهزَ  أنَ   .أعلم الشاُر, واهلل ,, ونفثهب  الك   ,هونفخَ الؤ 

دًا ه عم  تركَ  تواء   .هوسا تبطُل صالتُ  ,مثَ ه مل يأ  , لو تركَ ليس بواجب   سعحب  ذ مُ العاوُّ  لم أنَ اع  و: فصل 

يف  سعحبُّ هذ, ويُ كل ِّ  والةوافل   الفرائض   الصلوات   يف مجيع   سعحب  هو, وهو مُ للَس  و تهوًا, وسا يسجدُ أَ 

 .كالم الةووي انعهى. يضذً أَ  ء خذرج الصالة بإمجذع  يللقذر سعحبُّ , ويُ صح ِّ عىل الَ  اجلةذزة   صالة  
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 واآلثذر   حذديث  يف الَ  فهذا هو الثذبُت  ,اساتعاذذةَ  وسا يذكرُ  ,اآلية ويذكرُ  ,تاذىَل  اهللُ

 .همن بادَ فمَ  .والعذباني والصحذبة   ملسو هيلع هللا ىلص الةبي ِّ  من فال  

يذ  :بو طلحةَ أَ  قذل: قذل عن أنس   والةسذئيُّ  ومسلم   والبخذريُّ  محدُ أَ  خرَج أَ 

موايل أَ  حَب أَ  وإنَ  .{ونبُّ ةفقوا ممذ حُت ى تُ حعَ  ةذلوا البَ تَ  لن  }: يقوُل  اهللَ إنَ  .اهلل رتوَل 

 .( )احلديث .بريحذء إيلَ 

 اهلل بنُ  قذل عبدُ : مر قذلعُ  اهلل بن   عبد   بن   عن محزةَ  يد والبزارُ بن مُح  عبدُ  خرَج وأَ 

مذ  فذكرُت  {ونبُّ ةفقوا ممذ حُت ى تُ حعَ  ةذلوا البَ لن تَ }: ي هذه اآليةة  ت  حَضَ " :عمر

 .( )"هذعُ ق  عَ ع  فأَ  ومية  يل رُ  من جذرية   إيلَ  حَب أَ  جد  فلم أَ  .عطذِّن اهللُأَ 

                                                           

( 118)ومسلم ( 88 3,  21 4,  992 ,  902 ,  909 ,  913  , 931)أخرجه البخذري ( 9)

أيب  اهلل بن   عبد   وغريهم من رواية إتحذق بن  ( 99099) "الكبى"يف  والةسذئيُّ ( 438 9)وأمحد 

 . طلحة عن أنس  

 , وتكون  العحعذنَية, بفعح  اُلوَحدة (بريحذء: )قوله 
 
, وجذءَ , وفعح  الراء يف ضبط ه  وبذُلهملة والد ِّ

 ( 9 3/3) "الفعح"حجر يف  قذله ابنُ . َأوجه  كثرية

ذس  َعمرو عن أيب َعمرو بن  مح   من طريق ممد بن  ( 914 ) "التعذر ف  كش"كام يف أخرجه البزار (  )

 .عن مَحزَة به

ذس أبو  فيهو   .الليثيَعمرو بن مح 

  .جمهول: هبيُّ ب اه الذَ وتَ  .قذل أبو حذتم 

 .مقبول   :"العقريب"حجر يف  وقذل ابنُ  

 .انعهى. فهر  ع  ن مل أَ وفيه مَ . رواه البزارُ  :(9/332) "الجمع"يف  ولذا قذل اهليثميُّ  

َ )قوله    (: 3/934) "التامء هتذيب  "يف  قذل الةوويُّ (. ذسمح 
 
وختفيف  , واَتفقوا عىل َأنه بكرس  احلذء

 .انعهى. السني  اُلهملعني

 "الزهد"وأمحد يف ( 13 /9) "َأخرجهذ أبو نايم يف احللية .طرق  ُأخرى عن ابن  ُعمر نحَوه ولألثر   

  .وغريهم( 4/992) "الطبقذت"وابُن تاد يف ( 3893) "تفسريه"أيب حذتم يف  وابنُ ( 9088)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 5 ل ِّ اساتعاذذةحتقيق َم  يفالُقذاذة 

 ,ق بهر فيعصدَ كَ شرتي السُّ مر يَ عُ  كذن ابنُ " :قذل الةذر عن نذفع   ابنُ  وأخرَج 

الذي  عرُف  أَ ِّن ِّ إ   :فيقول ,هلم نفعَ كذن أَ  .ه طاذمذً هلم بثمة   لو اشرتيَت  :له فةقوُل 

 ابنَ  وإنَ  .{ونبُّ ةفقوا ممذ حُت حعى تُ  ةذلوا البَ لن تَ }يقول  اهللَ لكن تماُت  ,قولونتَ 

 .( )"ركَ السُّ  ُب مر ُي  عُ 

 زاداً  ن ملَك مَ " :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قذل رتوُل : قذل  عن عيلي  الرتمذيُّ  خرَج وأَ 

تاذىل  اهللَ وذلك بأنَ  ,ذً رصانيَ و نَ أَ  هيوديذً  ه مذَت ضُّ فال يَ  اهلل  بيَت  ومل يَج  .وراحلةً 

                                                           

ن  مد  بن  يزيَد بمحَدثةذ ُعبيُد اهلل  بُن  :قذل ذيَ حَدثةذ زكر( 914) "تفسريه"الةذر يف  أخرجه ابنُ  ( 9)

, َعن :قذل, سُخةَي   , َعن عبد  الازيز   .َنذف ع  به حَدثة ي َأيب 

 .للعحسنيإتةذده قذبل   

 . من الثقذت, ذفاخلفَ أبو ييى  .يسذبوريالةَ  بن بكر   داود هو ابنُ : زكريذ  

 . حيحمن شيوخ ُمسلم يف الَص  .اهلل بيدُ وعُ  

 .مقبول:  "العقريب"حجر يف  ابنُ قذل  

 . يزيد ه ممد بنُ ووالدُ 

  .ًأدخلةي عليه ابةُه. مُمعةاًذ من العحديث  وكذن , ةةذ عةه بمكَ ب  عَ كَ . كذن َشيخًذ صذحلذً : قذل عةه َأبو حذتم

ه إذا كذن ََيُب أن  ُياعُب بحديث   .كذن من خيذر  الةذس  رَبام َأخطأَ : وقذل. "الثقذت"ه ابُن حبذن يف وذكرَ 

ه   .انعهى. ومل يرو عةه إسَا ثقة. بنَي السامَع يف خب 

 .ثقة: جيل وقذل الا  

 .انعهى .هو وتط  : ثم قذل .حبذن أيب حذتم وابن   كالمَ ( 4/98) "اليزان"يف  الذهبيُّ  ونقَل 

 .سا بأس به صدوق  , دير  راوَ الدَ  ممد   هو ابنُ  :وعبد الازيز

َم الةبيُّ ": مر قذلعُ  ابن  عن ( 9342) "صحيحه"يف  خذريُّ البُ  خرَج أَ  :تكميل 
 فطذَف بذلبيت   ملسو هيلع هللا ىلصَقد 

َاعَني, تباذً  لقد كذن لكم يف رتول  }وقد قذل اهللُ تاذىل , ثَم خرَج إىل الَصفذ, وصىَل خلَف اُلقذم رك 

  .{اهلل  ُأتوة  حسةة  
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 غةي   اهللَ فإنَ  ن كفرَ ومَ  ,بيالً إليه َت  ن اتعطذعَ البيت مَ  جُّ ح   عىل الةذس   وهلل } :يقوُل 

 .( ){عن الاذلني

 إنَ " :قذل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الةبي ِّ  احلديَث  رفعَ  نس  أَ  بيع بن  أيب حذتم عن الرَ  ابنُ  وأخرَج 

  ."ذهبه نجَ  َق ث  ن وَ ومَ  ,اهبه هدَ  ن آمنَ ه مَ نَ أَ  ,ه عىل نفس  اهلل قَض 

إىل  َي د  بذهلل فقد هُ  ن ياعصم  ومَ }اهلل  ذلك يف كعذب   وتصديُق  :بيعُ قذل الرَ 

  .( )"{سعقيم  م   رصاط  

يف  مذ تقوُل  :ذس  عبَ  ابنَ  ه تأَل نَ أَ  ,الوليد بن   أيب حذتم عن تامك   ابنُ  خرَج وأَ 

 اجلامعةَ  .سا :قذل ؟مةاهمفال نَ أَ  ,ةذقذت  دَ َص  ةذ يفي  اعدون علَ ويَ  ,ظلمونذعليةذ يَ  تلطذن  

                                                           

 "تفسريه"وابن أيب حذتم يف ( 9/49) "تفسريه"والطبي يف (  89) "جذماه"أخرجه الرتمذي يف ( 9)

وابن عدي يف ( 4/348) "الضافذء"والاقييل يف ( 3898) "شاب اإليامن"والبيهقي يف ( 3102)

حَدثةذ َأبو : قذل البذهيل ِّ  سلم  مُ  بن   موىل ربياةَ  اهلل البذهيل ِّ  عبد   بن   من طريق هالل  ( 9 /2) "الكذمل"

 عن عيلي 
 .إتحذق عن احلذرث 

 .هموغريُ  عدي والبخذريُّ  وضَافه الُاقييل وابنُ  .ه ضايف  وإتةذدُ  

وهالل بُن عبد  اهلل . ويف إتةذد ه مقذل  . هذا حديث  غريب  سا نارفه إسَا من هذا الوجه :قذل الرتمذي 

  .انعهى. واحلذرُث ُيضَاُف يف احلديث, جَمهول  

 .بيع بهعن أبيه عن الرَ  أيب جافر   اهلل بن   من طريق عبد  (  313) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حذتم يف (   )

  .ذا ُمرتل  وه 

 . العذباني من صغذر  . ثَم اخلُراتذِّن, البرصيُّ . وُيقذُل احلةفي, البكري أنس   بن الربيعُ  

 . صدوق  : مقذل أبو حذت 

 لنَ  ,عةه يب جافر  ه مذ كذن من رواية أَ ون من حديث  قُ يعَ  الةذُس  :وقذل ".الثقذت"حبذن يف  بنُ اوذكره  

 .انعهى. كثرياً  ه عةه اضطرابذً حذديث  يف أَ 

 .بيهوثق من أَ وعبُد اهلل أَ  .مقذل  أيب جافر بيه أَ و ,مذهذن عيسى بن   أيب جافر   اهلل بن   ويف عبد   
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 وا بجبل  مُ ص  واععَ } اهلل  قوَل  مذ تماَت أَ  ,هذق  بعفرُّ  اخلذليةُ  ممُ الُ  ام هلكت  إنَ  ,اجلامعةَ 

  .( ){واقُ وسا تفرَ  اهلل مجياذً 

 ."رشكنيالُ  وا بةذر  ئُ ي  ض  سعَ سا تَ ": قذل ملسو هيلع هللا ىلص عن الةبي ِّ  نس  بو ياىل عن أَ أَ  وأخرَج 

من  وا بطذنةً ذُ خ  مةوا سا تعَ آ ذ الذينهيُّ يذ أَ }اهلل  صديق ذلك يف كعذب  وتَ  :قذل احلسن

  .( ){دونكم

                                                           

رب ِّه  عبدُ ثةي رييف , حدَ الَص  عيلي  مرو بنُ ثةذ أيب , ثةذ عَ حدَ ( 3198) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حذتم يف ( 9)

 احلَةَ 
 .حَدثةي تامُك بُن الوليد به -عليه خريًا  ثةىوأَ  - فيبن  بذرق 

 . حسن   وهذا إتةذد   

 . بذرق   رب ِّه بن   ه ثقذت  توى عبد  رجذلُ  

 . مذ به بأس: محدقذل اإلمذم أَ  

 : وقذل ابن ماني 
 
 . ليس بيشء

 . "الثقذت"ذن يف حبَ  وذكره ابنُ  

 .ليس بذلقوي: وقذل الةَسذئيُّ  

ُث عةه بَمةَذكرياحلريش تماُت : وقذل الَسذجي   .  ُيد ِّ

 .خيطئ صدوق   :"العقريب"وقذل ابن حجر يف  

وأبو ياىل كام يف ( 3399) "احتذف الهرة"د كام يف سدَ مُ و ( 2/94) "تفسريه"الطبي يف  أخرجه(   )

( 1032) "اب اإليامنُش "ويف ( 2 90/9) "بىالكُ "والبيهقي يف ( 902/ ) "تفسري ابن كثري"

 من طريق الاَوام بن  ( 93 ) "أمثذل احلديث"وأبو الشيخ يف ( 40 / ) "الخعذرة"والضيذء يف 

كذنوا يأتون َأنسًذ, فإذا حَدثهم بحديث  سا َيدرون مذ ": قذل البرصي ِّ  راشد   بن   عن الزهر   حوشب  

سعضيئوا سا تَ ": أنه قذل ملسو هيلع هللا ىلص يوم  عن الةبي ِّ فحَدث ذاَت : قذل. ه هلمفيفرسُّ  .هو, َأتوا احلسن البرصي

إَن َأنسًذ : فقذلوا له فلم يدروا مذ هو, فأتوا احلسنَ  ."ربيذً يمكم عَ بةذر الرشكني, وسا تةقشوا يف خوات  

سا ": ذ قولهوأمَ . ملسو هيلع هللا ىلص ممد   ."وا يف خواتيمكم عربيذً ةقُش وسا تَ ": أمذ قوله: فقذل احلسن... ثةذحدَ 

. .ذلك تصديُق : ثم قذل احلسنُ . موركمسعشريوا الرشكني يف أُ سا تَ : يقول "الرشك وا بةذر  سعضيئتَ 
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قذل يف  ملسو هيلع هللا ىلص الةبَي  أنَ " ,مروعَ  ه عن ابن  ي  وَ ردَ مَ  أيب حذتم وابنُ  ابنُ  خرَج وأَ 

 تاذىَل  اهللَ نَ وذلك ل   ,يذم  أَ  ثالثةُ  وزيذدةُ  ,هذي  ل  العي تَ  إىل اجلماة   هي كفذرة   :ماةاجلُ 

 .( )"{ذمثذهل  أَ  رُش ةة فله عَ َس بذحلَ  ن جذءَ مَ } يقوُل 

 .( )رصحُت  ن أن  م   يف ذلك أكثرُ  واآلثذرُ  والحذديُث 

_______________________________ 

 ."فذكره

دون  .فقط ا عىل الرفوع  واقعرَص  .من هذا الوجه( 99134)وأمحد ( 01 3)وأخرجه الةسذئي  

 . رمحه اهلل احلسن   تفسري  

هذا إتةذد  : ثم قذل(. 3/942) "رشةالاَ  احتذف الهرة بزوائد السذنيد  "يف  وصرييُّ ورده البُ ولذا أَ  

  .انعهى. بو حذتم, والذهبيُّ ضايف  , جلهذلة  َأزهر بن  راشد , قذله أَ 

 "تفسريه"وابن أيب حذتم يف (  200) "مسةده"وأمحد يف ( 9993) "السةن"أخرجه أبو داود يف (  9)

وابن عسذكر يف ( 898 ) "شاب اإليامن"يف و( 91 /3) "السةن الكبى"والبيهقي يف ( 8913)

عن  ايب  م عن َعمرو بن ُش ال ِّ الُ  ريع عن حبيب  زُ  بن   رق عن يزيدَ من طُ ( 49/22) "تذريخ دمشق"

ه عبد   وهو حظُّه . رجل  حَضهذ َيل ُغو. يُض اجلماَة ثالثُة نفر  "ه اَ رفَ  مرو عَ  اهلل بن   أبيه عن جد ِّ

هذ يدُعو فهو رجل  دَعذ اهللَ عَز , مةهذ ورجل  , وإن  شذَء مةََاه, وجَل إن  شذَء َأعطذهورجل  حَضَ

هذ بإ نصذت    َأحدًا فهي كفذرة إىل اجلُ . ومل يعخَط رقبَة ُمسلم  , وتكوت  , حَضَ
. "فذكره... ماةومل ُيؤذ 

 .(9893)زيمة ُخ  وصَححه ابنُ 

حد  ليس أَ ": قذل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رتوَل  أنَ  :عذئشة( 829 )ومسلم (  992)ومةهذ مذ أخرجه البخذري  (  )

فأَمذ َمن ُأويت كعذَبه }َتاذىل  اهللُ  َأليس قد قذَل  .يذ رتوَل اهلل: فقلُت . ُيذتُب يوم القيذمة إسَا هلك

سذبًذ َيسريًا   ."احلديث.. إنام ذلك الارُض :  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقذل رتوُل  .{بيمية ه فسوَف ُيذتُب ح 

 الةبي ِّ ( 9983) وأخرج البخذريُّ  
 اهلل حي   فإنَ  .اهللَ ن كذن يابدُ مَ " :فقذل أبو بكر .ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة  موت 

 ."احلديث ..{الشذكرين  -إىل  - رتول إسَا  ومذ ممد  }تاذىل  قذل اهللُ .سا يموُت 

 .قذل اهللُ. فإنه يأمُرنذ بذلعامم .اهلل إن  نأخذ بكعذب  ": قذل  مرعن عُ ( 9484)خذري وأخرج البُ  

 ."...{ ..وا احلَج والُامرة هللوأتُّ }
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 ,يف ذلك للوارد   ذً بذعَ ات ِّ  .اتعاذذة   من غري   اآلية   عىل إيراد   اساقعصذرُ  فذلصواُب 

رآن القُ  رأَت فإذا قَ }ه تاذىل هبذ يف قول   مورُ الأ   , واساتعاذذةُ بذع  ات ِّ  بذُب  البذَب  فإنَ 

 ,مةه لالحعجذج   ذ إيراد آية  مَ أَ  ,الوةللع ِّ  القرآن   إنام هي عةد قراءة   .{فذتعاذ

 .( )فال .كم  عىل ُح  واساتعدسال  

وليس  ,اةى لهسا مَ  تركيب   .".. بذهلل عوذُ تاذىل باد أَ  قذل اهللُ"ه قولَ  فإنَ  يضذً وأَ 

 .اآليت سذدُ ففيه الفَ  .ه بقذلقُ الُّ تَ  رَ د ِّ قُ  وإن   ,رفق للظَ عالَ فيه مُ 

_______________________________ 

ودعذ , فإذا َأنذ بإدريس فرَحَب "وفيه .. اإلرساء الطويل يف حديث   عن أنس  (  99) وأخرج مسلم   

 ."احلديث... {.علَيذً  ةذه مكذنذً ا  ورفَ } جَل و عزَ  قذل اهللُ  .يل بخري  

: فقذل ملسو هيلع هللا ىلص عةد الةبي ِّ  لوتذً كةذ ُج " :قذل عن عيلي ( 942 )ومسلم ( 4994)خرج البخذري وأَ 

؟ َأفال نَعك ُل . اهلل يذ رتوَل : لةذفقُ . ه من الةذرومقادُ , إسَا وقد ُكع َب مقاُده من اجلةة حد  مذ مةكم من أَ 

ُ ةُ فَس  .سةىق بذحلُ وصدَ  ,قىى واتَ عطَ ن أَ فأَمذ مَ  } قرأَ  ثمَ . فكل  ُميرَس   .اعملوا. سا: قذل  .رسىه لليُ يرس ِّ

ه ةُ فَس  -إىل قوله  -  .وغريهذ كثري .{للُارسىيرس ِّ

 وهو كام ذكرَ . بذآليذت اساتعدساُل  إنام هو من حيُث . هذ السيوطيُّ العي ذكرَ  واآلثذرُ  الحذديُث  :تةبيه 

 ."الذي ظهَر يل من حيُث الةقُل واساتعدساُل "وقد قذل يف بداية جوابه  .ه اهللُرمحَ 

 ,ديثذً َح  فال تكذد جتدُ  ,الةزول ث َأتبذب  حذديمةهذ أَ . هذمكن حرُص ال يُ ف. أَمذ من حيث الةقُل  :قلت 

ثَم . َأو فةزلت  هذه اآلية, ه تاذىلقولُ  فةزَل : وإنام ُيقذل. فيه اساتعاذذة قطوعذً وقوفًذ أو مَ مَ ثرًا أو أَ 

ذ. َيذكروهنذ  واهلل أعلم. دون العاوُّ

, ُحكمهذمن حيث  اساتعاذذةيف  قل  اخلالف  باد نَ ( 2 8/9) "العحرير والعةوير"عذشور يف  قذل ابنُ ( 9)

َأو إلرادته, وليست  , فذساتعاذذُة َمرشوعة  للرشوع  يف القراءة. كل ِّهذ وعىل القوال   :قذل. موضاهذو

ظ  بألفذظ القرآن َمرشوعًة عةد كل ِّ  َأو , َأو الَوعظة, َأو آيذت  من القرآن  يف العاليم  , كذلةُّطق  بآية  . تلفُّ

ام, خالفًذ لذ يفاُله باُض  ب هه 
: أن  يقوَل . إذا تذَق آيًة من القرآن يف غري  مقذم  القراءة   قنيالعحذ ِّ ش 

 .انعهى. آيةً ويسوُق . باَد َأعوُذ بذهلل من الشيطذن الرجيم. ه تاذىلكقول  
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 ففيه من الفسذد   .اآليةَ  رَ وذكَ  .الرجيم   الشيطذن   بذهلل منَ  عوذُ أَ  اهللُ قذل: قذل وإن  

 .( )هن قول  وليست م   .اذىلتَ  هلل قوساً مَ  اساتعاذذة   جاُل 

من  نسُب فهو أَ  .اآليةَ  رَ كَ وذَ  .قذل اهللُ :بهذ بقولهعقَ  ثمَ  .م اساتعاذذةَ قدَ  وإن  

 اساتعاذذة   آخر   ل  من وص   الاهود   وخالُف  ,الوارد   ه خالُف أنَ  غريَ  ,ورتنيالصُّ 

 .فذصل   ل  لُّ خَت  ن غري  قروء م  الَ  ل  وَ بأَ 

 .جذج  ع  مةه لالح   آية   وبني إيراد   ,للعالوة   القرآن   بني قراءة   الفرَق  أنَ  وسا شَك 

 .واضح   جيل  

 .والآُب  وإليه الرجعُ ,  بذلصواب   علمُ أَ  واهللُ

 .اساتعاذذة   مل ِّ  ذاذة يف حتقيق  نجز القُ 

 

 .وآله وصحبه أمجاني. وصىل اهلل وتلم عىل نبي ِّةذ ممد 

 

                                                           

 أنه يقول, جرت  الاذدُة إذا قرَأ اخلطيُب اآلية: (999/ ) "حعذرالُ  ردُّ حذشية "قذل ابن عذبدين يف  ( )

َل صذحلذً )قذل اهلل تاذىل باد َأعوذ بذهلل من الشيطذن الرجيم   . الخ, وفيه إهيذم أَن َأعوذ بذهلل( َمن عم 

قذل اهلل تاذىل كالمًذ َأتُلوه باد قويل  أعوذ : فيقول. ذلكمن مقول  اهلل تاذىل, وباُضهم َيعبذعُد عن 

 اساتعاذذة بذلك نظر  الخ, ولكن يف حصول  ُت .. بذهلل
لَن الطلوَب إ نشذء اساتعاذذة, ومل تبَق , ةة 

: وىل أن سا يقولفذل. كام سا خيَفى. ةذيف اإلنشذءبل صذرت  َمكَية َمقصودًا هبذ لفظهذ, وذلك يُ . كذلك

 .انعهى. اهلل تاذىلقذل 
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