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رتذلة
القُذاذةُيفُحتقيقُُحملُُاالستعاذةُ
السيوطي رمحه اهلل
للحذفظ جالل  ِّ
الدين ُّ
الُ َ
عوّف تةة  199هـ

خرج َأحذدي َثه وع َلق عليه
َ
السالم ب ُن ممد بن عبد اهلل ال َاذمر
ُ
عبد َ

حقـوق الطبــع لكل ُمســلم
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بسمُاهللُالرمحنُالرحيمُ.

ُ

والسال ُم عىل َأرشف الَنبيذء والرتلني.
احلمدُ هلل  ِّ
رب الاذلني ,والصال ُة َ
فهذه رتذلة ( ال ُقذاذة يف حتقيق  ِّ
مل اساتعاذذة)( ).
الصغذر تُقطع من َأطراف َ
الذهب( ).
القطع
بضم القذف.
ُ
ُ
وال ُقذاذةِّ  :
يوطي رمحه اهلل .يف كعذب (احلذوي
الس
وهي مطبوعة
َ
 ِّ
ضمن رتذئل و ُكعب احلذفظ ُّ
مجع كثري ًا من رتذئله.
يف الفعذوي) .الذي َ
اععمدت  -بادَ اهلل  -يف ضبط
وللرتذلة خمطوطة يف الكعبة الَزهرية .وعليهذ
ُ
الةص.
 ِّ
جت الَ
َ
َ
ونقلت كال َم
اللفذظ ال َغريبة.
ورشحت
واآلثذر.
حذديث
ُ
ُ
خر ُ
َ
و َعميل َأ  ِِّّن َ
خيص السأل َة.
َأهل الالم فيام ُّ
بن ممد بن عبد اهلل الاذمر .
وكعب  :عبدُ السالم ُ
َ
القصيم .بريدة 9449 / 8 / 9 .هـ
( )9وهي ُ
يوطي رمحه اهلل العي ح َققعهذ .وع َلقت عليهذ.
الس
 ِّ
ثذلث رتذلة من رتذئل ُّ
الُوىل" :العطريف يف العصحيف" .والثذنية "الخبذر الأثورة يف اساطالء بذلةُورة".
ومهذ مةشورتذن يف الشبكة الاةكبوتية ,ومل تُطباذ بادُ .
( ) لسذن الارب (.)303/3
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بسمُاهللُُالرمحنُُالرحيمُُ

احلمدُ هلل .وتالم عىل عبذده  ِّ
الذين اصطفى.
الس ُ
يقع من الةذس كثري ًا .إذا َأرا ُدوا إيراد آية .قذلوا :قذل اهللُ تاذىل
عام ُ
ؤال َ
وقع ُّ
بادَ َأعو ُذ بذهلل من الشيطذن الرجيم( ) ,ويذكرون اآلي َة ,هل {باد} هذه .جذئزة
َ
قبل اساتعاذذةَ ,أم سا؟.
القذرئ يف ذلكَ ,أو َأ َ
خطأ؟.
صذب
ُ
وهل َأ َ
الصواب أن َ
ُ
حيث ُ
َفأ ُ
واساتعدسالَ .
ظهر يل من ُ
يقول :قذل
أن
الةقل
َ
قول :الذي َ

( )9قذل الةووي يف "الذكذر" ( :)91/9اعلم َ
العاو َذ باد ُدعذء اساتعفعذح ُتةّة بذساتفذق ,وهو ُمقد ِّ م ُة
أن ّ
َ
القرآن َفذتعَاذ بذهللّ من َ
الرجيم} الةحل 18 :ماةذه عةد
للقراءة ,قذل اهللّ تاذىل{ :فإذا َقرأت
الشيطذن َ
ردت القراءة فذتعاذ بذهلل .واعلم َ
العاوذَ :أعوذ بذهلل من
أن اللفظ ا ُلخعذر يف
مجذهري الالامء ,إذا َأ َ
ّ
الشهور
ولكن
السميع الاليم من الشيطذن الرجيم ,وسا بأس به,
َ
َ
الشيطذن الرجيم ,وجذء :أعوذ بذهلل َ
ورويةذ يف تةن أيب داود والرتمذي والةسذئي وابن مذجه والبيهقي وغريهذَ " ,
أن
الخعذر هو ّ
الولُ .
َ
ﷺ قذل َ
الرجيم من نَفخه َونَفثه َ
أعو ُذ بذهللَ م َن َ
ومهزه" .ويف رواية
قبل القراءة يف الصالةُ .
الشيطذن َ
السميع ال َاليم م َن َ
الرَجيم من َمهزه َونَفخه َونَفثه" .وجذء يف تفسريه يف احلديث,
" ُ
الشيطذن َ
أعو ُذ بذهللّ َ
َ
َ
الشار ,واهلل أعلم.
ونفخه ,الكب ,ونفثه,
مهزه .الؤت ُة ,وهي اجلةون,
أن َ
ُ
العاوذ ُمسعحب ليس بواجب ,لو تر َكه مل يأ َثم ,وسا ُ
فصل :واعلم َ
تبطل صال ُته .تواء تر َكه عمد ًا
أن ُّ
سعحب يف
للسهو ,وهو ُمسعحب يف مجيع الصلوات الفرائض والةوافل ك  ِّلهذ ,و ُي
ُّ
َأو تهو ًا ,وسا يسجدُ َ
سعحب للقذريء خذرج الصالة بإمجذع َأيض ًذ .انعهى كالم الةووي.
صح ,و ُي
ُّ
صالة اجلةذزة عىل الَ  ِّ
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اهللُ َ
الثذبت يف الَحذديث واآلثذر
يذكر اساتعاذذ َة ,فهذا هو
تاذىل,
ُ
ويذكر اآلية ,وسا ُ
ُ
فمن بادَ هم.
الةبي ﷺ والصحذبة والعذبانيَ .
من فال  ِّ
والةسذئي عن أنس قذل :قذل َأبو طلح َة :يذ
والبخذري ومسلم
خرج َأمحدُ
ُّ
َأ َ
ُّ
إن اهللَ ُ
َ
ب ح َعى ُتةفقوا ممذ ُحت ُّبون}َ .
رتول اهللَ .
حب َأموايل
وإن َأ َ
يقول{ :لن َتةذلوا ال َ
إيل بريحذء .احلديث( ).
َ
والبزار عن محز َة بن عبد اهلل بن ُعمر قذل :قذل عبدُ اهلل ب ُن
خرج عبدُ بن ُمحيد
و َأ َ
ُ
فذكرت مذ
ب ح َعى ُتةفقوا ممذ ُحت ُّبون}
ُ
حضتةي هذه اآلية{ :لن َتةذلوا ال َ
عمرَ َ " :
إيل من جذرية يل ُرومية َفأع َعق ُعهذ"( ).
َأعطذِّن اهللُ .فلم َأجد َأ َ
حب َ
( )9أخرجه البخذري (  )3 88 , 4 21 , 992 , 902 , 909 , 913 ,931ومسلم ()118
والةسذئي يف "الكبى" ( )99099وغريهم من رواية إتحذق بن عبد اهلل بن أيب
وأمحد ()9 438
ُّ
طلحة عن أنس .
وحدة ,وتكون العحعذن َية ,وفعح الراء ,وبذ ُلهملة والد ِّ  ,وجذ َء يف ضبطه
قوله( :بريحذء) بفعح ا ُل َ
ابن حجر يف "الفعح" ()3 9/3
َأوجه كثرية .قذله ُ
( ) أخرجه البزار كام يف "كشف التعذر" ( ) 914من طريق ممد بن َعمرو عن أيب َعمرو بن محذس
عن َمحز َة به.
وفيه أبو َعمرو بن محذس الليثي.
قذل أبو حذتم .و َتباه َ
هبي :جمهول.
الذ ُّ
ابن حجر يف "العقريب" :مقبول.
وقذل ُ
البزار .وفيه َمن مل َأعرفه .انعهى.
اهليثمي يف "الجمع" ( :)332/9رواه
ولذا قذل
ُ
ُّ
الةووي يف "هتذيب التامء" ( :)934/3واتَفقوا عىل َأنه بكرس احلذء ,وختفيف
محذس) .قذل
قوله ( َ
ُّ
السني ا ُلهملعني .انعهى.
نحوهَ .أخرجهذ أبو نايم يف احللية" ( ) 13/9وأمحد يف "الزهد"
ولألثر طرق ُأخرى عن ابن ُعمر َ
وابن تاد يف "الطبقذت" ( )992/4وغريهم.
وابن أيب حذتم يف "تفسريه" (ُ )3893
(ُ )9088
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الس َكر فيعصدَ ق به,
ابن الةذر عن نذفع قذل" :كذن ُ
وأخرج ُ
َ
ابن ُعمر َيشرتي ُّ
ُ
عرف الذي
فةقول له :لو
نفع هلم ,فيقول :إ  ِِّّن َأ ُ
َ
اشرتيت هلم بثمةه طاذم ًذ .كذن َأ َ
ب حعى ُتةفقوا ممذ ُحت ُّبون}َ .
ابن
َتقولون ,لكن
ُ
وإن َ
تمات اهللَ يقول {لن َتةذلوا ال َ
الس َكر"( ).
ُعمر ُي ُ
ب ُّ
ُ
رتول اهلل ﷺَ " :من َ
ملك زاد ًا
عيل  قذل :قذل
خرج
ُّ
و َأ َ
الرتمذي عن ي
مذت هيودي ًذ َأو َنرصان َي ًذ ,وذلك َ
بأن اهللَ تاذىل
ضه َ
يج َ
وراحل ًة .ومل َ
بيت اهلل فال َي ُّ

بن ممد بن يزيدَ بن
ابن الةذر يف "تفسريه" ( )914حدَ ثةذ زكر َيذ قذل :حدَ ثةذ ُعبيدُ اهلل ُ
( )9أخرجه ُ
ُخةَيس ,قذل :حدَ ثةي َأيبَ ,عن عبد الازيزَ ,عن نَذفع به.
إتةذده قذبل للعحسني.
ابن داود بن بكر الةَيسذبوري .أبو ييى اخل َفذف ,من الثقذت.
زكريذ  :هو ُ
الصحيح.
ُ
وعبيدُ اهلل .من شيوخ ُمسلم يف َ
ابن حجر يف "العقريب"  :مقبول.
قذل ُ
بن يزيد.
ووالدُ ه ممد ُ
قذل عةه َأبو حذتم :كذن َشيخ ًذ صذحل ًذَ .ك َعبةذ عةه بم َكة ,وكذن ُممعةا ًذ من العحديثً .أدخلةي عليه ابةُه.
ب بحديثه إذا كذن
ابن حبذن يف "الثقذت" .وقذل :كذن من خيذر الةذس ر َبام َأخط َأََ .ي ُ
وذكره ُ
ب أن ُياع ُ
َ
السامع يف خبه .ومل يرو عةه َإسا ثقة .انعهى.
َبني
َ
وقذل الاجيل  :ثقة.
َ
الذهبي يف "اليزان" ( )98/4كال َم أيب حذتم وابن حبذن .ثم قذل :هو وتط .انعهى.
ونقل
ُّ
راوردي ,صدوق سا بأس به.
ابن ممد الدَ َ
وعبد الازيز :هو ُ
فطذف بذلبيت
الةبي ﷺ
َ
ُّ
خرج البُ
تكميلَ :أ َ
خذري يف "صحيحه" ( )9342عن ابن ُعمر قذلَ " :قد َم ُّ
َ
الصفذ ,وقد قذل اهللُ تاذىل {لقد كذن لكم يف رتول
وصىل
تبا ًذ,
َ
خرج إىل َ
ثم َ
خلف ا ُلقذم رك َاعَنيَ ,
اهلل ُأتوة حسةة}.
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ُ
كفر َ
اتعطذع إليه َتبي ً
فإن اهللَ غةي
يقول{ :وهلل عىل الةذس ح ُّج البيت َمن
َ
ال ,و َمن َ
عن الاذلني}( ).
الةبي ﷺ قذلَ " :
َ
إن
رفع
الربيع بن َأنس َ
وأخرج ُ
َ
احلديث إىل  ِّ
ابن أيب حذتم عن َ
نجذه".
اهلل َ
آمن به هدَ اه ,و َمن َوث َق به َ
قض عىل نفسهَ ,أ َنه َمن َ
وتصديق ذلك يف كعذب اهلل {و َمن ياعصم بذهلل فقد ُهد َي إىل
بيع:
ُ
الر ُ
قذل َ
رصاط مسعقيم}"( ).
ابن ع َبذس :مذ ُ
ابن أيب حذتم عن تامك بن الوليدَ ,أ َنه َ
تقول يف
تأل َ
خرج ُ
و َأ َ
تلطذن عليةذ َيظلمونذ ,و َياعدون ع َليةذ يف َصدَ قذتةذَ ,أفال َنمةاهم؟ قذل :سا .اجلامع َة

( )9أخرجه الرتمذي يف "جذماه" (  )89والطبي يف "تفسريه" ( )49/9وابن أيب حذتم يف "تفسريه"
( )3102والبيهقي يف "شاب اإليامن" ( )3898والاقييل يف "الضافذء" ( )348/4وابن عدي يف
البذهيل قذل :حدَ ثةذ َأبو
البذهيل موىل ربيا َة بن ُمسلم
"الكذمل" ( ) 9/2من طريق هالل بن عبد اهلل
 ِّ
 ِّ
عيل .
إتحذق عن احلذرث عن ي
وغريهم.
والبخذري
وابن عدي
ُّ
وإتةذ ُده ضايف .وض َافه ال ُاقييل ُ
ُ
بن عبد اهلل
قذل الرتمذي :هذا حديث غريب سا نارفه َإسا من هذا الوجه .ويف إتةذده مقذل .وهالل ُ
ُ
ف يف احلديث .انعهى.
َجمهول,
واحلذرث ُيض َا ُ
الربيع به.
( ) أخرجه ابن أيب حذتم يف "تفسريه" (  )313من طريق عبد اهلل بن أيب جافر عن أبيه عن َ
وهذا ُمرتل.
الربيع بن أنس البكري ,و ُي ُ
ثم اخلُراتذِّن .من صغذر العذباني.
قذل احلةفي.
ُّ
ُ
البرصيَ ,
قذل أبو حذتم :صدوق.
الةذس يعَ ُقون من حديثه مذ كذن من رواية َأيب جافر عةهَ ,
لن
بن حبذن يف "الثقذت" .وقذل:
ُ
وذكره ا ُ
يف َأحذديثه عةه اضطراب ًذ كثري ًا .انعهى.
ويف عبد اهلل بن أيب جافر عيسى بن مذهذن ,و َأبيه أيب جافر مقذل .وعبدُ اهلل َأوثق من َأبيه.
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تمات َ
قول اهلل {واع َعص ُموا بجبل
بعفرقهذَ ,أمذ
َ
مم اخلذلي ُة ُّ
اجلامع َة ,إ َنام هلكت الُ ُ
7

تفر ُقوا}( ).
اهلل مجيا ًذ وسا َ
الةبي ﷺ قذل" :سا َتس َعضي ُئوا بةذر ا ُلرشكني".
َ
وأخرج َأبو ياىل عن َأنس عن  ِّ
قذل احلسن :و َتصديق ذلك يف كعذب اهلل {يذ َأ ُّهيذ الذين آمةوا سا ت َعخ ُذوا بطذن ًة من
دونكم}( ).

الصرييف  ,حدَ ثةي عبدُ ر  ِّبه
عيل َ
( )9أخرجه ابن أيب حذتم يف "تفسريه" ( )3198حدَ ثةذ أيب  ,ثةذ َعمرو ب ُن ي
ُ
بن الوليد به.
حلةَفي  -و َأثةى عليه خري ًا  -حدَ ثةي
تامك ُ
بن بذرق ا َ
وهذا إتةذد حسن.
رجذ ُله ثقذت توى عبد ر  ِّبه بن بذرق.
قذل اإلمذم َأمحد :مذ به بأس.
وقذل ابن ماني :ليس بيشء.
ابن ح َبذن يف "الثقذت".
وذكره ُ
َسذئي :ليس بذلقوي.
وقذل الة ُّ
تمات احلريش ُيد ِّ ُ
بمةَذكري.
السذجي:
ُ
ث عةه َ
وقذل َ
وقذل ابن حجر يف "العقريب" :صدوق خيطئ.
( ) أخرجه الطبي يف "تفسريه" ( )94 /2و ُمسدَ د كام يف "احتذف الهرة" ( )3399وأبو ياىل كام يف
"تفسري ابن كثري" (  )902/والبيهقي يف "ال ُكبى" ( )9 2/90ويف " ُشاب اإليامن" ()1032
الاوام بن
والضيذء يف "الخعذرة" (  ) 40/وأبو الشيخ يف "أمثذل احلديث" ( ) 93من طريق َ
البرصي قذل" :كذنوا يأتون َأنس ًذ ,فإذا حدَ ثهم بحديث سا َيدرون مذ
حوشب عن الزهر بن راشد
 ِّ
الةبي ﷺ أنه قذل" :سا َتسعضيئوا
هوَ ,أتوا احلسن البرصي.
فيفرسه هلم .قذل :فحدَ ث َ
ذات يوم عن  ِّ
ُّ
احلسن فقذلوا لهَ :
إن َأنس ًذ
بةذر الرشكني ,وسا تةقشوا يف خواتيمكم َعربي ًذ" .فلم يدروا مذ هو ,فأتوا
َ
حدَ ثةذ ...فقذل احلسن :أمذ قوله" :وسا َت ُ
ةقشوا يف خواتيمكم عربي ًذ" .ممد ﷺ .وأ َمذ قوله" :سا
تصديق ذلك..
احلسن:
َتسعضيئوا بةذر الرشك" يقول :سا َتسعشريوا الرشكني يف ُأموركم .ثم قذل
ُ
ُ
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وابن َمر َد َويه عن ابن َعمروَ " ,
الةبي ﷺ قذل يف
أن
ابن أيب حذتم
ُ
خرج ُ
و َأ َ
َ
جلماة :هي كفذرة إىل اجلماة العي َتليهذ ,وزيذد ُة ثالث ُة َأيذم ,وذلك ل َن اهللَ َ
تاذىل
ا ُ
ُ
رش َأمثذهلذ}"( ).
يقول { َمن جذ َء بذ َ
حل َسةة فله َع ُ
ُ
أكثر من أن ُحترص( ).
والحذديث
واآلثذر يف ذلك ُ
ُ
_______________________________

فذكره".
واقعرصا عىل الرفوع فقط .دون
وأخرجه الةسذئي ( )3 01وأمحد ( )99134من هذا الوجه.
َ
تفسري احلسن رمحه اهلل.
وصريي يف "احتذف الهرة بزوائد السذنيد ال َارشة" ( .)942/3ثم قذل :هذا إتةذد
ولذا َأورده ال ُب
ُّ
والذهبي .انعهى.
ضايف  ,جلهذلة َأزهر بن راشد  ,قذله َأبو حذتم,
ُّ
( )9أخرجه أبو داود يف "السةن" ( )9993وأمحد يف "مسةده" (  )200وابن أيب حذتم يف "تفسريه"
( )8913والبيهقي يف "السةن الكبى" ( ) 91/3ويف "شاب اإليامن" ( ) 898وابن عسذكر يف
"تذريخ دمشق" ( )22/49من ُطرق عن يزيدَ بن ُزريع عن حبيب ا ُلا  ِّلم عن َعمرو بن ُشايب عن
حضهذ َيل ُغو .وهو ح ُّظه
يض اجلما َة ثالث ُة نفر .رجل
َ
أبيه عن جد ِّ ه عبد اهلل بن َعمرو  ر َف َاه " ُ
عز َ
وجل إن شذ َء َأعطذه ,وإن شذ َء مةَ َاه ,ورجل
دعذ اهللَ َ
يدعو فهو رجل َ
حضهذ ُ
مةهذ ,ورجل َ َ
َ
يعخط رقب َة ُمسلم .ومل ُيؤذ َأحد ًا فهي كفذرة إىل اجلُماة ...فذكره".
حضهذ بإنصذت ,وتكوت ,ومل
َ َ
ابن ُخزيمة (.)9893
وصححه ُ
َ
َ
( ) ومةهذ مذ أخرجه البخذري (  )992ومسلم ( ) 829عذئشةَ :
رتول اهلل ﷺ قذل" :ليس َأحد
أن
رتول اهللَ .أليس قد َ
َ
قذل اهللُ تَاذىل {فأ َمذ َمن ُأويت كعذ َبه
فقلت :يذ
ذتب يوم القيذمة َإسا هلك.
ُ
ُي ُ
ُ
الارض ..احلديث".
رتول اهلل ﷺ  :إنام ذلك
ذتب حسذب ًذ َيسري ًا } .فقذل
بيميةه
َ
ُ
فسوف ُي ُ
الةبي ﷺ .فقذل أبو بكرَ " :من كذن يابدُ اهللََ .
فإن اهلل حي
وأخرج
ُّ
البخذري ( )9983يف قصة موت  ِّ
يموت .قذل اهللُ تاذىل {ومذ ممد َإسا رتول  -إىل  -الشذكرين } ..احلديث".
سا
ُ
يأمرنذ بذلعامم .قذل اهللُ.
وأخرج ال ُبخذري ( )9484عن ُعمر  قذل" :إن نأخذ بكعذب اهلل .فإنه ُ
احلج وال ُامرة هلل."...} ..
{وأت ُّوا َ
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بذع ًذ للوارد يف ذلك,
فذلصواب
اساقعصذر عىل إيراد اآلية من غري اتعاذذة .ا  ِّت َ
ُ
ُ
َ
رأت ال ُقرآن
فإن
مور هبذ يف قوله تاذىل {فإذا َق َ
البذب ُ
َ
بذب ا  ِّتبذع ,واساتعاذذ ُة الأ ُ
فذتعاذ} .إنام هي عةد قراءة القرآن لل  ِّعالوةَ ,أ َمذ إيراد آية مةه لالحعجذج,
واساتعدسال عىل ُحكم .فال( ).
و َأيض ًذ َ
فإن قو َله "قذل اهللُ تاذىل باد َأعو ُذ بذهلل  ."..تركيب سا َماةى له ,وليس
فيه ُمعا َلق لل َظرف ,وإن ُقد ِّ َر َتا ُّل ُقه بقذل .ففيه ال َفسذ ُد اآليت.

_______________________________

ب ,ودعذ
فرح َ
وأخرج مسلم (  )99عن أنس يف حديث اإلرساء الطويل ..وفيه "فإذا َأنذ بإدريس َ
عز و َ
جل {ور َفاةذه مكذن ًذ عل َي ًذ ...}.احلديث".
يل بخري .قذل اهللُ َ
الةبي ﷺ فقذل:
عيل  قذل" :كةذ ُجلوت ًذ عةد  ِّ
و َأخرج البخذري ( )4994ومسلم ( ) 942عن ي
َ
رتول اهللَ .أفال نعَك ُل؟
ب مقادُ ه من اجلةة ,ومقادُ ه من الةذر .ف ُقلةذ :يذ
مذ مةكم من َأحد َإسا وقد كُع َ

يرسه لل ُيرسى.
حلسةىَ .
ثم قر َأ { فأ َمذ َمن َأع َطى وا َتقى ,وصدَ ق بذ ُ
يرسَ .
قذل :سا .اعملوا .فكل ُم َ
فسةُ  ِّ ُ
يرسه لل ُارسى} .وغريهذ كثري.
فسةُ  ِّ
 إىل قوله َ -ُ
السيوطي .إنام هو من ُ
ُ
ذكر
حيث
ذكرهذ
الحذديث
تةبيه:
اساتعدسال بذآليذت .وهو كام َ
ُّ
واآلثذر العي َ
ُ
ُ
حيث ُ
ظهر يل من ُ
واساتعدسال".
الةقل
ر َ
محه اهللُ .وقد قذل يف بداية جوابه "الذي َ
قلت :أ َمذ من حيث ُ
حرصهذ .مةهذ َأحذديث َأتبذب الةزول ,فال تكذد جتدُ َحديث ًذ,
الةقل .فال ُيمكن
ُ
أو َأثر ًا َموقوف ًذ أو َمقطوع ًذ فيه اساتعاذذة .وإنام ُيقذلَ :
ثم
فةزل قو ُله تاذىلَ ,أو فةزلت هذه اآليةَ .
العاوذ .واهلل أعلم
َيذكروهنذ .دون ُّ
ابن عذشور يف "العحرير والعةوير" ( )9 2/8باد َنقل اخلالف يف اساتعاذذة من حيث ُحكمهذ,
( )9قذل ُ
وموضاهذ .قذل :وعىل القوال ك  ِّلهذ .فذساتعاذذ ُة َمرشوعة للرشوع يف القراءةَ ,أو إلرادته ,وليست
َمرشوع ًة عةد  ِّ
كل تل ُّفظ بألفذظ القرآن .كذلةُّطق بآيةَ ,أو آيذت من القرآن يف العاليمَ ,أو الَوعظةَ ,أو
تذق آي ًة من القرآن يف غري مقذم القراءة .أن َ
العحذقني إذا َ
 ِّ
يقول:
باض
شبههام ,خالف ًذ لذ يفا ُله ُ
ُ
ويسوق آي ًة .انعهى.
كقوله تاذىل .بادَ َأعو ُذ بذهلل من الشيطذن الرجيم.
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من الشيطذن الرجيم .وذ َك َر اآلي َة .ففيه من الفسذد
وإن قذل :قذل اهللُ َأعو ُذ بذهلل َ
ُ
جال اساتعاذذة َمقوساً هلل َتاذىل .وليست من قوله( ).
نسب من
ثم ع َقبهذ بقوله :قذل اهللُ .و َذ َك َر اآلي َة .فهو َأ ُ
وإن قدَ م اساتعاذذ َةَ .
وخالف الاهود من وصل آخر اساتعاذذة
خالف الوارد,
غري أ َنه
ُ
ُ
ُّ
الصورتنيَ ,
َبأ َول ا َلقروء من غري َخت ُّلل فذصل.
َ
شك َ
وسا َ
الفرق بني قراءة القرآن للعالوة ,وبني إيراد آية مةه لالحعجذج.
أن
جيل واضح.
والآب.
الرجع
علم بذلصواب  ,وإليه
ُ
ُ
واهللُ َأ ُ
نجز ال ُقذاذة يف حتقيق  ِّ
مل اساتعاذذة.
وصىل اهلل وتلم عىل نب  ِّيةذ ممد  .وآله وصحبه أمجاني.

اخلطيب اآلية ,أنه يقول
( ) قذل ابن عذبدين يف "حذشية ر ُّد الُحعذر" (  :)999/جرت الاذد ُة إذا قر َأ
ُ
قذل اهلل تاذىل باد َأعوذ بذهلل من الشيطذن الرجيم ( َمن عم َل صذحل ًذ) الخ ,وفيه إهيذم َ
أن َأعوذ بذهلل.
وباضهم َيعبذعدُ عن ذلك .فيقول :قذل اهلل تاذىل كالم ًذ َأت ُلوه باد قويل أعوذ
من مقول اهلل تاذىل,
ُ
بذهلل ..الخ ,ولكن يف حصول ُتةة اساتعاذذة بذلك نظرَ ,
تبق
لن
الطلوب إنشذء اساتعاذذة ,ومل َ
َ
كذلك .بل صذرت َمك َية َمقصود ًا هبذ لفظهذ ,وذلك ُيةذيف اإلنشذء .كام سا خي َفى .فذلوىل أن سا يقول:
قذل اهلل تاذىل .انعهى.

