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 ودراسة القراء عرضاحمل االستعاذة بني رواية ابن قلوقا وعامة 
 منتصر سعد محمد إبراهيم 

 جامعة، طنطا، وعلومهاكلية القرآن الكريم للقراءات ، م القراءاتقس

 . مصر، األزهر
 : االليكتروينالبريد 

montasersaad1973@yahoo. com 

 : البحثملخص 
ذهب أهل الظاهر ومن وافقهمم إلمأ أن االسمتعاذع بعمد ال مراا ممن القمراءع 

 ري ٰى ين ىن نن من زن}: اسمممتدالال بقممموع اى  عمممالأ

 . [98: حل]سورع الن { زي
وقمد  نماوع البحم  ، القراءعوذهب عامة القراء قديما وحديثا إلأ أنها بعد 

ثمم بمربراز أةلمة المفمال ين لهمم ، الكريممةوجوه استدالع أهمل الظماهر باةيمة 

وبيممان فممعه ممم هبهم ، الظاهريممةثممم ببيممان رةوة القممراء علممأ  القممراء )عامممة 

لنبم  لمملأ اى عليم  وسمملم فعمل ا ومفال تمم ، اةيمةوفسماة اسمتداللهم بظمماهر 

وأيضمما مفال تمم  ، العممر األمممة وال هممم الصممحي  عممن  وألممحاب  وإجممما 

 . مشروعيتهالمقصوة االستعاذع وحكمة 
رةوة القمراء علمأ  –القراءات المتموا رع  –االستعاذع : الم تاحيةالكلمات 

 . القرآنية القراءات-االستعاذعالظاهرية يف محل 
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The place of refuge between the novel of Ibn Qaluqa 
and the general readers, both presentation and 
study 
Montaser Saad Mohammed Ibrahim 
Department of Presentation and study Faculty of 
the Holy Quran for Readings and Sciences of Tanta 
At Al-Azhar University- Egypt.  
Emaile: montasersaad1973@yahoo. com 

Abstract:  
The people of al-āhir and those who agreed with 

them were of the view that seeking refuge after 
completing the reading is an inference from the words 
of God Almighty "So when you recite the Qur’ān, 
[first] seek refuge in Allāh from Satan, the expelled 
[from His mercy " 

The majority of readers, in the past and present, 
were of the view that it is after reading. Then by 
showing the evidence of the violators to them (the 
general readers), then by stating the readers ’responses 
to the phenomenon, And explaining the weakness of 
their doctrine and the corruption of their reasoning of 
the apparent meaning of the verse and its contradiction 
to the actions of the Prophet, may God bless him and 
grant him peace and his companions, And the nation’s 
consensus and correct understanding of the Arabs, as 
well as its contradiction to the purpose of seeking 
refuge and the wisdom of its legitimacy.  

Key words: seeking refuge - frequent readings - 
readers' responses to virtual seeking refuge- Qur'anic 
readings.  
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 مقدمة البحث
الحمد ى ر  العالمين والصالع والسالم علأ خا م األنبياء والمرسلين 

 . أجمعينوعلأ آل  ولحب  ، محمدسيدنا 
 ... أما بعد

فقد عنيت كتب القراءات رواية وةراية بما روى عن األئمة العشرع 

، الحروفوروا هم وطرقهم من أوج  قرائية  تعلق بألوع القراءات أو ب رش 
وقد كثرت المسائل ، االستعاذعبا  : القراءاتاألبوا  المتعلقة بألوع  ومن

بشكل كبير يف كتب القراءات وبعض كتب ، البا والقضايا المتعلقة به ا 

وبعضها  ناول  أيضًا علماء اللغة والت سير ، التجويد القديمة والمعالرع

 . والتحليلوالحدي  وال ق  وغيرهم بالدرس 
البح  مسألة من المسائل المهمة والمتشعبة يف با  وقد عالجت يف ه ا 

هل ه  بعد القراءع كما يف رواية ابن ، االستعاذع  )محلوه  ، االستعاذع

أم قبلها وبعدها جمعًا ؟، أم قبلها كما يف قوع عامة القراء؟، وافق قلوقا ومن 

 لماء وه  مسألة اشتهر الفالف فيها بين الع؟ الرازيبينهما كما يف قوع اإلمام 

ول ت ، وقد راوة ن  فكرع ه ا البح  يف ثنايا البح  يف ةراسة أخرى

انتباه  أن قد وجدت أن الحدي  حوع ه ه األقواع أو بعضها  أييداً 

ومتشعب يف بطون كتب القراءات واللغة ، متنو ، ورةاً أو  عقيبًا ، واستدالالً 

ا لها أهميتها و علق ب لك قضاي، والت سير والحدي  وال ق  وألول  وغيرها

أو من ، واالستدالعسواء من جهة التأييد ، االستعاذعالكبرى يف جانب محل 

فدفعن  ذلك وغيره م كما سيأ   يف أسبا  اختيار ، جهة التعقيب والرة

و حرير القوع في  يف بح  ، الموفو  م إلأ جمع شتات ما  ناثر من ذلك

 : أسميت ، مستقل
 قلوقا وعامة القراء عرضًا ودراسة "" حمل االستعاذة بني رواية ابن 

 : املوضوعأسباب اختيار 

 : التال يمكن إجماع أسبا  اختيار ه ا الموفو  علأ النحو 
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 . الرغبة يف خدمة كتا  اى  عالأ-1

عدم وجوة بح  مستقل يف ه ه المسألة يجمع شتا ها ويحرر القوع -2

 . فيها

القراءات بشكل بعض القضايا المتعلقة به ه المسألة ورةت يف كتب -3

فرأيت من ال ائدع إبرازها وإلقاء الضوء عليها و وفيحها ، وافمقتضب غير 

وإ مامها و  صيل القوع فيها من خالع مصاةرها المتنوعة يف كتب اللغة 

 . القراءاتوالحدي  والت سير وغيرها بعد عرض ما هو مقتضب منها يف كتب 

يبدو لبعض من يقه عليها  أةلة القائلين بأن االستعاذع بعد القراءع قد-4

فكان البد من ةفعها بأةلة وافحة ورةوة كافية  بين فعه ، أةلة مقنعة ً

 . و بين القوع الحق يف ه ه المسألة، فهمهموعدم سالمة ، استداللهم

جاءت رةوة القراء علأ رواية ابن قلوقا متنوعة ومتناثرع يف بطون كتب -5

 ها ووفع كل لنه منها  حت فرأيت من ال ائدع جمعها و صني، القراءات

وذكر ما يؤيدها من مصاةر العلوم األخرى قدر ، عنوان مستقل مناسب لها

 . اإلمكان

قوع اإلمام الرازي يف محل االستعاذع جاء الرة علي  يف كتب القراءات -6

فرأيت من ال ائدع إبرازه ومناقشت  والرة علي  بش ء من ، واف  مقتضبًا غير 

 . الت صيل

 : البحث ةسئلأ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  عالأ دور أسئلة البح  حوع قوع اى 

هل يؤخ  بظاهر اةية فتكون االستعاذع بعد [ 98]النحل  (ڻ ۀ

أم أن لآلية  أويالً آخر يقتض  ؟، القراءع كما هو م هب ابن قلوقا ومن وافق 

وهل له ا التأويل ما ؟ أن  كون االستعاذع قبلها كما هو م هب عامة القراء

وما ال ي فهم  العر  ؟ والسنة النبوية وكالم العر  من القرآن الكريميؤيده 

هل ه  علأ أللها يف ؟ "فاستع   "وما موقع ال اء يف ؟ من اةية الكريمة
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وهل كونها ك لك يتعارض مع قوع عامة ؟ والتعقيبالداللة علأ التر يب 

هناك  وهل؟ مشروعيتهاوأي القولين يت ق مع مقصوة اةية وحكمة ؟ القراء

واإلجابة عن ه ه األسئلة ؟ من وما موقه القراء ؟ الرأيينقوع يجمع بين 

 .  عالأونحوها ستأ   يف إطار ه ا البح  إن شاء اى 
 : البحثأهداف 

: يهدف البح  إلأ الوقوف علأ ال هم الصحي  لقوع اى سبحان  و عالأ
ومعرفة القوع الحق يف  ،(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

 . ورة ألحاب  علأ المفال ين،  ؤيده الت واألةلة ، تعاذعمسألة محل االس
 : البحثخطة 

 : مباحثومتهيد ومخسة  ةن يقع يف مقدمأوقد فرضت مادة البحث 

 . وأهداف  حدثت فيها عن فكرع البح  وأسباب  وأسئلت  : املقدمة
 . قلوقايتضمن التعريه بابن : التمهيد

 . االستعاذعم هوم : األولاملبحث 
 . وأةلتهمم هب عامة القراء يف محل االستعاذع : الثانيث املبح

 . وأةلتهمم هب ابن قلوقا ومن وافق  : الثالثاملبحث 
 . رةوة القراء علأ ابن قلوقا ومن وافق : الرابعاملبحث 
 . علي م هب اإلمام الرازي ورةوة القراء : اخلامساملبحث 

 . النتائجوفيها أهم : اخلامتة
لعل  القدير أن يجعل ه ا البح  المتوافع خدمة لكتاب  وإين أسأع اى ا

وأن يجعل  خالصًا لوجه  ، وأن ين ع ب  طال  العلم والباحثين، العزيز

 . وهو حسبنا ونعم الوكيل، إن  ول  ذلك والقاةر علي ، الكريم
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 التعريف بابن قلوقا: متهيد
 : ونسبهامسه 
 . (2) "أقلوقا: ويقاع"، (1)ئ هو عبد الرحمن بن قلوقا الكويف القار 

 : شيوخه
 : علأقرأ  
، أبو عمارع الكويف، م حمزع بن حبيب بن عمارع بن إسماعيل الزيات1

ذكر ابن الجزري أن  أخ  القراءع عن  ، (3) هم  156: )تأحد القراء السبعة 

 . (4)عرفًا 
أبو عيسأ الكويف لاحب حمزع ، م سليم بن عيسأ بن سليم بن عامر2

: وقاع، ذكر ابن الجزري أن  عرض علي  أيضًا، (5) هم  188: ت )تالزيا
 . (6) "وكالهما لحي ، ورويناها من الطريقين عن "

 : تالميذه
اع الكويف 1 اء النَّعَّ الرجل ، حر واسم  محمد بن ، المقرئم ُ ْرك الَح َّ

: أي، (7)قبل خله وخالة: )تمن قدماء ألحا  سليم وأجلِّهم ، الصال 
 . (9()8)هم  220ة قبل سن

                                 
  210م  201 )وفيات. 232/ 14 اريخ اإلسالم  (1)

 . 376/ 1غاية النهاية  (2)
 . 263م  261/ 1غاية النهاية ، 265م 250/ 1 رجمت  يف معرفة القراء  (3)
 . 232/ 14وانظر قراء   علأ حمزع أيضًا يف  اريخ اإلسالم ، 376م 262/ 1غاية النهاية : ينظر (4)
 . 319م  318/ 1غاية النهاية ، 307و  305/ 1يف معرفة القراء   رجمت  (5)
 . 232/ 14وانظر قراء   علأ سليم أيضًا يف  اريخ اإلسالم ، 376/ 1غاية النهاية  (6)
 . 187/ 1غاية النهاية ، 425/ 1معرفة القراء ، 249/ 1ل   رجمة يف اإلكماع  (7)
، 423م  422/ 1معرفة القراء : ينظر.  هم 220)هم  و ويف خالة سنة  229) ويف خله سنة  (8)

 . 275م  274/ 1غاية النهاية 
، 83/ 10 اريخ بغداة ، 248/ 1ينظر قراء   علأ ابن قلوقا يف المؤ له والمفتله  (9)

 . 249/ 1اإلكماع 
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م أبو المستنير رجاء بن عيسأ بن رجاء الكويف الجوهري مصدر مقرئ 2

 . (2)"روى القراءع عن  عرفًا  "، (1)هم   231: )ت
م أبو عبد اى أحمد بن محمد بن حنبل بن هالع الشيباين اإلمام ال قي  3

 . (3)هم   241: )توأزهد األئمة ، األمةالمحدث أحد أعالم 
القراءع عن  عرفًا فيما  قلوقا بن الجزري أن  أخ  عن  )عن ابن ذكر ا

، (4) "وعندي أن  إنما روى عن  الحروف": قاع، ذكره أبو القاسم اله ل 
 . (5) "وروايت  يف الكامل منقطعة": وقاع أيضًا
 : عليهثناء العلماء 

، (7) "المقرئ  "وحاج  خلي ة بم ، (6) "القارئ  "ول   ال هب  بم 
 . (8) "راو معروف فابط ": ع عن  ابن الجزريوقا

عن  ولم   كر لنا المصاةر شيئًا عن  اريخ ميالةه وال عن  اريخ وفا   وال

ةون  (9)  210م  201 )وفياتإال ما جاء يف  اريخ اإلسالم أن  من ، رحال  

 .  حديد لسنة الوفاع
 .األةاءهل فرين أعن  بهم القراء العشرع وغيرهم من أ :القراءأما عامة 

 

                                 
 . 283/ 1غاية النهاية ، 19/135و  14/232 اريخ اإلسالم ، 1/437معرفة القراء : ينظر (1)
 . 376/ 1النهاية غاية (2)
 . 1/112غاية النهاية، 104: 90/  6 اريخ بغداة ، 353/ 7الطبقات الكبرى  يفل   رجمة  (3)
 . 192: الكاملوانظر . 112/ 1غاية النهاية  (4)
 . 376/ 1غاية النهاية  (5)
 . 232/ 14 اريخ اإلسالم  (6)
 . 95/ 4سلم الولوع إلأ طبقات ال حوع  (7)
 . 80/ 4نثل النباع بتراجم الرجاع : وانظر، 376/ 1 غاية النهاية (8)
 . 232/ 14 اريخ اإلسالم : ينظر (9)
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 املبحث األول
 مفهوم االستعاذة 

 : لغةتعريف االستعاذة : أواًل
، واالمتنا وهو اللجوء واالعتصام والتحصن ، العوذاالستعاذع لغة طلب 

وهو ، واعتصمالذ ب  ولجأ إلي  : ومعاذا قوع عاذ فالن برب  يعوذ عوذا وعياذا 

وفالن عوذ ، لجأت إلي أي ، ب وع ت ب الن واستع ت ، ملجئ أي ، عياذي

أي ملجأ لهم يعوذون ب ، وفالن عوذ لبن  فالن، أي ملجأ، لك
(1)

. 

 .وه ا المعنأ اللغوي قد ورة يف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرع

 : الكريمفمن القرآن 
ى ى ائ ): قوع اى  عالأ علأ لسان امرأع عمران عليهما السالم

عها وأجيرها وأعصمها [ أي أمن36: ]آع عمران( ائ ەئ ەئ وئ

 . (2)وأحصنها بح ظك ورعايتك من الشيطان الملعون المطروة 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): وقول   عالأ علأ لسان نوح علي  السالم

[ أي ألجأ إليك وأستجير وأ حصن بك 47: ]هوة (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 . (3)لتعصمن  من أن أسالك بعد اةن ما ليس ل  ب  علم
[ 97 ]المؤمنون (ں ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں): وقول   عالأ

                                 
 اج ، 3163 – 3162/  4لسان العر  ) عوذ   ، 2272/  3ينظر  ه يب اللغة ) عوذ    (1)

الم يد يف شرح ، 143/  1وانظر أيضا الآللئ ال ريدع ، 439 – 438/  9العروس ) عوذ   

 . 49لنجوم الطوالع ا، 1/325القصيد 
، 312/ 1البحر المديد ، 208الوجيز للواحدي ا/، 263/  1ينظر   سير السمرقندي  (2)

 . 144/  1  سير المراغ  ، 137/  2 روح المعاين
، 549/  2أيسر الت اسير للجزائري ، 236/  3  سير الفازن ، 54/  7ينظر   سير الطبري  (3)

  203/  4سالمية الت سير الوسيط لمجمع البحوث اإل
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 . (1)أي أستجير وأمتنع وأعتصم بك 
أي ، [6: ]الجن (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک): وقول   عالأ

كان رجاع من اإلنس يستجيرون برجاع من الجن يف أس ارهم إذا نزلوا 

وذلك أن الرجل من العر  يف  (3)أي يلجئون إليهم ويحتمون بهم  (2)منازلهم

س  يف أرض ق ر وخاف علأ ن س  من الجن قاع الجاهلية كان إذا سافر فأم

) يعن  ب  كبير الجن   من شر ، أو بر  ه ا الواةي، أعوذ بسيد ه ا الواةي

 (4)فيبيت يف أمن وجوار منهم حتأ يصب  ، ) أي مرةع الجن  ، س هاء قوم 

وه ا المعنأ غير . (5)أي ألوذ ب  وأستجير : ومعنأ أعوذ بسيد ه ا الواةي

 . ناةجائز يف اإلس
ذكر الم سرون يف  [1: ] ال لق  (ٿ ٿ ٹ ٹ): وقول   عالأ

معناها عبارات متقاربة مؤةاها واحد وهو اللجوء واالعتصام والتحصن 

 . واالمتنا 
 وأعتصم ب  وأ حصن، ألتجئ إلي  وألوذ ب  وأستجير :وخالصتها

 . (6)وأمتنع
                                 

  سير ، 297/  3الت سير الوسيط للواحدي  شاكر  ، ) حقيق 68/  19ينظر   سير الطبري  (1)

 . 373/  3البغوي 
 )  حقيق شاكر    23/654  سير الطبري  (2)

  1615/ 10الت سير الوسيط ، 5/448أيسر الت اسير ، 3/760ينظر الت سير الواف   (3)
، 8/238و  3/188  سير البغوي ، 1140الوجيز ، 290/  22ينظر الت سير البسيط  4)

 8/68التحرير والتنوير ، 30/668  سير الرازي ، 4/347زاة المسير ، 2/65الكشاف 

 ينظر لسان العر  ) عوذ   (5)

البحر ، 602الت سير القيم ، 3/785   سير القشيري، 699/  24ينظر   سير الطبري  (6)

  سير السعدي ، 547/  9  سير القاسم  ، 518/ 15 روح المعاين 373/  7المديد 

937 . 
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 [1: ]الناس (ڇ ڇ ڍ ڍ): وقول   عالأ
ا عبارات متقاربة مؤةاها واحد وهو اللجوء ذكر الم سرون يف معناه

 . واالعتصام والتحصن واالمتنا 
 . (1)ألجا إلي  وأستجير ب  وأعتصم وأ حصن وأمتنع  :وخالصتها
ڇ ڇ ڍ )و ، (ٿ ٿ ٹ ٹ)والمعوذ ان : قاع ال يوم 

 . (2)أي عصمتاه من كل سوء ، عوذ ا لاحبهما (ڍ

 : ومن السنة النبوية
  لما أةخلت علأ رسوع اى (3)ابنة الجون  أن  ما روي عن عائشة

أعوذ باى منك ، فقاع لها لقد ع ت بعظيم ، الحق  : قالت (4)وةنا منها 

 .(5)"بأهلك

 . (6) "الحق  بأهلك ، لقد ع ت بمعاذ ": ويف رواية

  (7) "قد أع  ك من  : فقاع، أعوذ باى منك: قالت "ويف رواية أنها 

                                 
  سير ، 787/ 3  سير القشيري ، 709/  24  سير الطبري ، 522ينظر  نوير المقباس  (1)

، 631/  5أيسر الت اسير ، 766/  1أوف  الت اسير البن الفطيب ، 579/  9القاسم  
 . 599/  3ل وع الت اسير 

  259 المصباح المنير) عوذ   (2)

ينظر فت  الباري ، وقيل غير ذلك، ه  أميمة بنت النعمان بن شراحبيل علأ الصحي  (3)

 . 8/130إرشاة الساري ، 9/357و 1/324
 .   8/130أي قر  منها بعد أن  زوجها ) إرشاة الساري (4) 
    5254برقم ) ؟ با  من طلق وهل يواج  الرجل امرأ   بالطالق، لحي  البفاري (5)
  635شرح مشكل اةثار برقم )، 8/306  4903برقم )، ند أب  يعل  المولل مس (6)

2/97 . 
 با  الشر  من قدح النب  ، كتا  األشربة ،لحي  البفاري من حدي  سهل بن سعد  (7)

با  إباحة النبي  ال ي لم   لحي  مسلم من حدي  سهل بن سعد،   5637وآنيت  برقم ) 

    2007 برقم )، يشتد ولم يصر مسكرا
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، أو أعتصم باى منك (1)أي ألجأ إلي  ، وألوذ ب  " أعوذ باى منك": قولها
 (2).  ريد أن يبتعد عنها

أي التجأت واعتصمت بمعتصم ، "لقد ع ت بعظيم  " : وقول 

 . (3)وهو اى عز وجل ، عظيم
أي لقد لجأت إلأ ملجأ ول ت  "لقد ع ت بمعاذ  " :وقول  

 . (4)بمالذ
أو أجر ك  (5) من  أي حصنتك باى "قد أع  ك من   ": وقول 

  (6)و ركتك

أي إنما أقر  (7) "إنما قالها  عوذا ، يا رسوع اى ":  وقوع أسامة

وليس بمفلص يف ، بالشهاةع الجئا إليها ومعتصما بها ليدفع عن  القتل

 . (8)إسالم 
إذن ماةع )عوذ  وما  صرف منها يدور معناها حوع اللجوء واالعتصام 

وما سبقها من شواهد ، يف  لك الشواهد النبويةكما ، والتحصن واالمتنا 

 . قرآنية
 

                                 
  2/134كشه المشكل من حدي  الصحيحين (1) 
 5/52فت  ذي الجالع واإلكرام بشرح بلوا المرام  (2)

  28/318 أذخيرع العقب  يف شرح المجتب: ينظر (3)

 لسان العر  ماةع ) عوذ  ، 3/318النهاية يف غريب الحدي  واألثر  (4)

  8/168فت  المنعم (5) 
  21/108  مسلم الكوكب الوهاج شرح لحي (6) 

    2610برقم )  جزء من حدي  أخرج  البزار بسنده عن أسامة بن زيد  (7) 

 لسان العر  ماةع عوذ، 3/318النهاية يف غريب الحدي  واألثر (8) 
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 : تعريف االستعاذة اصطالحًا: ثانيًا
: ومعنأ االستعاذع أن يقوع القارئ قبل القراءع ": عرفها األندراب  بقول 

 (1)"أعوذ باى من الشيطان الرجيم 

ن أعوذ باى من الشيطا: قوع القارئ ": وعرفها الشيخ القاف  بأنها

وذكر أنها حقيقة عرفية عند القراء  (2) "أو غيره من األل اظ الوارةع ، الرجيم

 . يف ذلك
أن  ستعي  باى من الشيطان  ": وعرفها لاحب الروفة الندية بقول 

 . (3)الرجيم بصورع من الصور الوارةع عن أئمة القراءع 
 عالأ ل ظ يحصل ب  االلتجاء إلأ اى  ": وعرفها الشيخ عطية بأنها

 . (4) "واالعتصام والتحصن ب  من الشيطان الرجيم 
 : وبعد عرض هذه التعريفات يلحظ ما يلي

 : هي، ندرايب اشتمل على ثالثة قيودن تعريف األأ

 . م قوع القارئ 1
 . م قبل القراءع 2
 . م أعوذ باى من الشيطان الرجيم 3

أو غيره  ": وهوأن  عريه القاف  أفاف قيدا مهما لم ي كره األندراب  

 . "من األل اظ الوارةع 

 . "عن أئمة القراءع  ": وه  عريه لاحب الروفة أفاف عبارع مهمة  

لأ اى  عالأ سواء إ عريه الشيخ عطية عام يف كل ما يحصل ب  االلتجاء 

                                 
  459اإليضاح يف القراءات  (1) 

  17فت  الكبير يف أحكام االستعاذع والتكبير  (2) 
  139ة الروفة الندية شرح متن الجزري (3) 

  وانظر الجامع الكبير يف علم التجويد، 44غاية المريد يف علم التجويد (4) 
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 . أو بأي ةعاء آخر، باالستعاذع
تقترح الدراسة أن يكون تعريف ، وبعد إبداء تلك امللحوظات

 : يليكما ، عاذة اصطالحااالست

أو ، أعوذ باى من الشيطان الرجيم: االستعاذع ه  قوع القارئ قبل القراءع

 . غيره من األل اظ الوارةع عن أئمة القراءع
 تضافر ، (1)قيوة  وبالنظر إلأ ه ا التعريه نجده قد اشتمل علأ خمسة

، ا مانعاو جعل  جامع، جميعها يف  حديد السمات المفصصة له ا المصطل 
 : وه 
أو التقلب ، قيد يفرج االستعاذع يف غير القراءع كالدعاء، م قوع القارئ 1

ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ القاف  يف  عري   من ، أثناء النوم مثال أو نحو ذلك

 . أنها حقيقة عرفية عند القراء يف ذلك
 . قيد يحدة محل االستعاذع وهو أنها قبل القراءع، م قبل القراءع2
 . وه  أشهر ليغة يف االستعاذع، م أعوذ باى من الشيطان الرجيم 3
قيد يشمل الصيغة السابقة وغيرها من ، م أو غيره من األل اظ الوارةع4

 . الصيغ الوارةع
قيد يشمل ما روي عن أي القراء العشرع أو بعض ، م عن أئمة القراءع5

 . روا هم
 

 
 

 

                                 
 . وه  قيوة مستنبطة من  عريه األندراب  والقاف  ولاحب الروفة (1) 
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 املبحث الثاني
 يف حمل االستعاذة وأدلتهم مذهب عامة القراء 

أي مكانها من القراءع : محل االستعاذع
(1)

 . هل ه  قبلها أم بعدها 
وقد ، ذهب عامة القراء قديما وحديثا إلأ أن االستعاذع قبل القراءع

 .استدلوا علأ ما ذهبوا إلي  بالقرآن الكريم والسنة واإلجما  

ڱ ں ں ڻ ): استدلوا بقوع اى  عالأ: القرآن الكريم: أوالً 

 . [98]النحل  (ڻ ڻ ڻ ۀ
: كقول   عالأ، أن المعنأ فرذا أرةت قراءع القرآن فاستع : وج  الداللة

[ أي إذا 6: ]المائدع (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

، فرراةع القراءع قبل القراءع، وإراةع ال عل  كون قبل ، (2)أرة م القيام إليها
فيكون التعوذ المأمور ، يب والتعقيبواألمر باالستعاذع يف اةية اقترن ب اء التر 

ومثل ه ا كثير يف ، (3)ب  عقب إراةع القراءع وقبل القراءع علأ ألل ال اء 

 . سيأ   بيان  يف موفع  إن شاء اى  عالأ، القرآن والحدي  والكالم
وألحاب  م --استدلوا ب عل النب : السنة النبوية املطهرة: ثانيًا

 : رفوان اى عليهم م

                                 
 . 47ينظر اللبا  يف   سير االستعاذع والبسملة وفا حة الكتا   (1)
/  1الاللئ ال ريدع، 197/ 2الوليد فت  ، 391/ 1ينظر جامع البيان يف القراءات السبع  (2)

 . 256/  1النشر ، 139م  138الدر النثير ، 143
  سير ، 201/  3  سير السمعاين ، 291/  2  سير السمرقندي : وانظر يف كتب الت سير

 . وغير ذلك، 10/  3  سير أب  السعوة ، 27م  26/  1  سير ابن كثير ، 20/  3البغوي 
 . 47المستطا  يف التجويد ، 10 – 9/  1القراءات السبع وعللها ينظر الكشه عن وجوه  (3)
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 :  فعل النيب أ ـ
روي أئمة القراءات برسناةهم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي  عن 

 (1). "أعوذ باى من الشيطان الرجيم  ": أن  كان يقوع قبل القراءع  النب 

اعلم م أرشدك اى  عالأ م أن الرواية  ": قاع الحافظ اإلمام أبو عمرو الداين

 : بل ظين  النب قبل القراءع ورةت عن  االستعاذعيف 
 . روي ذلك عن  جبير بن مطعم، أعوذ باى من الشيطان الرجيم: أحدهما
روي ذلك عن  أبو ، أعوذ باى السميع العليم من الشيطان الرجيم: والثاين

 (2)"سعيد الفدري 

 : وتوضيحًا لكالم الداني أقول
اذ قبل استع  ورة يف السنة النبوية المطهرع أةلة كثيرع علأ أن النب 

أعوذ باى  ": وأيضا بل ظ، "أعوذ باى من الشيطان الرجيم  ": القراءع بل ظ

 . يف الصالع وغيرها، "السميع العليم من الشيطان الرجيم 
 : يف الصالة

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم " ما  ": فمما ورد من ذلك بلفظ
 : يلي

قام بنا : قاع، ن أبي أخرج الطبراين بسنده عن نافع بن جبير بن مطعم ع 

اى أكبر : فافتت  الصالع فسمعت  يقوع حين كبر، ونحن خل    رسوع اى

وأليال  وسبحان اى بكرع، والحمد ى ثالث مرات، اى أكبر ثالث مرات

، من همزه ون ف  ون ث ، أعوذ باى من الشيطان الرجيم: ثم قاع، ثالث مرات
 (3)"... ثم قرأ

                                 
الآللئ ، 1/232الدرع ال ريدع ، 2/199فت  الوليد ، 26التيسير ، 1/62ينظر الت كرع  (1)

 . 1/358كنز المعاين للجعبري ، 1/145ال ريدع 
 . 390م  1/389جامع البيان  (2)
   1343قم ) حدي  ر، 281/  2مسند الشاميين للطبراين  (3) 
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وهو نص واف  يف أن  قاع ل ظ ، قول  ثم قرأ يف :وجه الداللة

مما يدع علأ أن االستعاذع قبل القراءع ب عل ، ثم قرأ ال ا حة بعدها، االستعاذع

 .  النب 
م أخرج عبد الرازق الصنعاين برسناةه عن أب  سعيد الفدري أن رسوع 2

 . (1)"أعوذ باى من الشيطان الرجيم: كان يقوع قبل القراءع  اى
يف قول  قبل القراءع وه ا نص واف  ولري  يف أن : الداللة وج 

  . ب عل النب ، قبل القراءع االستعاةع
 كان رسوع اى: م أخرج أبو يعلأ المولل  برسناةه عن أبأ سعيد قاع3
 سبحانك اللهم وبحمدك: إذا قام الليل است ت  لال   فكبر ثم يقوع ،

واى أكبر ، ال إل  إال اى، ك م ثالثًا موال إل  غير، و بارك اسمك و عالأ جدك

ثم  "أعوذ باى من الشيطان الرجيم من همزه ون ث  ون ف  ، كبيرًا م ثالثًا م

 . (2)يقرأ
، كان يقوع االستعاذع بالصيغة الوارةع يف الحدي   أن : وجه الداللة

عل النب  ثم يقرأ ال ا حة بعدها ، وه ا يدلنا علأ أن االستعاذع قبل القراءع ب 

 . 
السميع العليم من الشيطان عوذ باهلل أ" : ومما ورد يف ذلك بلفظ

 : " ما يليالرجيم

إذا قام من الليل   كان رسوع اى: م ما روي عن أب  سعيد الفدري قاع

وال إل  ،  بارك اسمك و عالأ جدك، سبحانك اللهم وبحمدك: ثم يقوع، كبر

                                 
حدي  ، با  مت  يستعي ، با  االستعاذع يف الصالع، 2/86مصنه عبد الرازق الصنعاين  (1) 

    2589رقم ) 
إسناةه : قاع حسين سليم أسد،   1108حدي  رقم ) ، 2/358مسند أب  يعل  المولل  (2)  

 . جيد
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ثالثًا م اى أكبر كبيرًا م ثالثا م أعوذ باى السميع م ، ال إل  إال اى: ثم يقوع، غيرك

 (1) "ثم يقرأ ، العليم من الشيطان الرجيم من همزه ون ف  ون ث 

إذا قام من الليل   كان رسوع اى: ويف رواية أخرى عن  أيضا قاع

و بارك اسمك ، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا: قاع، است ت  لال   فكبر

أعوذ باى السميع العليم من الشيطان ،   غيرك م ثالثا موال إل، و عالأ جدك

 (2)"ثم يقرأ : قاع "الرجيم من همزه ون ث  ون ف  

أعوذ : أن  كان يستعي  باى  عالأ فيقوع:  جاء يف ل ة لالع النب 

وكان م أحيانًا م يزيد في  ، باى من الشيطان الرجيم من همزه ون ف  ون ث 

بسم اى : ثم يقرأ، سميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ باى ال: فيقوع

 . (3) "الرحمن الرحيم وال يجهر بها 
كان يستعي  باى  عالأ بالصيغ المشار إليها ثم   أن : وجه الداللة

 .  وه ا يدلنا علأ أن االستعاذع قبل القراءع ب عل النب ، يقرأ البسملة بعدها
 : يف غري الصالة

أعوذ باى من الشيطان  "بل ظ   ن فعل النب مما ورة من ذلك م

قاع رسوع : ما روي عن أب  موس  األشعري م رف  اى عن  م قاع: "الرجيم 

قاع ، ومعهم من شاء اى من أهل القبلة، إذا اجتمع أهل النار يف النار: اى 

فما أغن  عنكم : قالوا، قالو بل ؟ ألم  كونوا مسلمين: الك ار للمسلمين

فسمع اى ، كانت لنا ذنو  فأخ نا بها: قالوا؟ سالم وقد لر م معنا يف الناراإل

                                 
برقم  2/82وبحمدك  با  من رأي االست تاح بسبحانك اللهم، أخرج  أبو ةاوة يف سنن  (1) 

 1171والطحاوي يف شرح معاين اةثار ) ،   467وابن خزيمة يف لحيح  برقم ) ،  775)

 . ولحح  األلباين، وغيرهم،   2355والبيهق  يف السنن الكبرى ) ،  
    1140با  ةعاء االست تاح بعد التكبير برقم )  2/58أخرج  الدار قطن  يف سنن   (2) 

  3/1053لأللباين  لالع النب   ينظر ألل ل ة (3) 
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فلما رأي ذلك ، فأمر بكل من كان يف النار من أهل القبلة فأخرجوا، ما قالوا

ثم قرأ ، يا ليتنا كنا مسلمين فنفرج كما خرجوا: من بق  من الك ار قالو

ٱ ٻ )اى الرحمن الرحيم أعوذ باى من الشيطان الرجيم بسم :  رسوع اى

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 . (1)[ "2 - 1: ]الحجر (ٺ
أعوذ باى من الشيطان الرجيم :  ثم قرأ رسوع اى ": ويف رواية أخرى

 (2). الحدي  "... الر

ف   الرواية ، استعاذ قبل القراءع يف الروايتين  أن : وجه الداللة

ثم قرأ أوع ، ويف الثانية استعاذ، ثم أوع الحجر ،األولأ استعاذ ثم قرأ البسملة

 . الحجر
أعوذ باى السميع العليم من الشيطان الرجيم  ": ومما ورة يف ذلك بل ظ

 جلس رسوع اى: ما روي عن عائشة م رف  اى عنها م يف ذكر اإلفك قالت "
  أعوذ باى السميع : أو قاع، أعوذ بالسميع: وقاع، وكشه عن وجه

                                 
،   12327حدي  رقم ) ،   1أوع سورع الحجر ) آية ، أخرج  ابن أب  حا م يف   سيره (1) 

ينظر  فريج  ). وقد ذكر العراق  أن سنده لحي ، 63م 5/62والسيوط  يف الدر المنثور 

  6/2795أحاةي  إحياء علوم الدين 

،   12324حدي  رقم ) ،   1  سير سورع الحجر ) آية ، مه ه الرواية أخرجها ابن أب  حا (2) 
والهيثم  يف مجمع الزوائد ، )  حقيق سالمة   ط ةار طيبة 4/525وابن كثير يف الت سير 

قاع أبو ، وفي  خالد بن نافع األشعري، رواه الطبراين: وقاع،   11104برقم ) ، 7/45

فقد حدث عن  أحمد ، يستحق الترك فال، ه ا  جاوز يف الحد: قاع ال هب ، متروك: ةاوة

 . مكتبة المقدس  م القاهرع   45/ 7) مجمع الزوائد . وبقية رجال  ثقات، بن حنبل وغيره
    4/525) وانظر  فريج  يف   سير ابن كثير  حقيق سالم  

  2/205وأورةها البقاع  يف مصاعد النظر 
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 . (1)")إن ال ين جاءوا باإلفك   اةية ، يم من الشيطان الرجيمالعل
حي  قاع االستعاذع أوال ثم ، استعاذ قبل القراءع  أن : وجه الداللة

 . قرأ اةية المشار إليها
أن  استعاذ قبل القراءع يف   إذن ثبت باألةلة السابقة من فعل النب 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ): اقتداء بقوع اى  عالأ، الصالع وخارجها

] النحل [ واألمر باالستعاذع يف اةية عام يف الصالع وغيرها  (ڻ ۀ

 . كما هو واف  من  لك األةلة
قبل  االستعاذعوال شك أن اةية  دع علأ مشروعية  ": قاع الشوكاين

 (2)"وه  أعم من أن يكون القارئ خارج الصالع أو ةاخلها ، قراءع القرآن
إنما هو عند قراءع القرآن كما جاء يف ... تعوذفص  أن ال ": قاع ابن حزم

فلم يبق إال قوع من أوجب التعوذ فرفا يف قراءع القرآن يف  ": وقاع، النص 

 . (3) "الصالع وغير الصالع علأ عموم اةية الم كورع 
االستعاذع واجبة لكل قراءع يف األرض : وعن ابن جريج عن عطاء قاع "

                                 
رف  اى عنها م با  الدليل علأ أن ما  برسناةه عن عائشة م 2/64أخرج  البيهق  يف سنن   (1) 

وبسم اى الرحمن الرحيم يف فوا   ، جمعت  مصاحه الصحابة م رف  اى عنهم م كل  قرآن

وأخرج  أيضا أبو ةاوة ، والل ظ ل ،   2381برقم ) ، السور سوي سورع براءع من جملت 

وه ا حدي  : وقاع   785با  الجهر ببسم اى الرحمن الرحيم برقم )  2/89يف سنن  

، وقد روي ه ا الحدي  جماعة عن الزهري لم ي كروا ه ا الكالم علأ ه ا الشرح، منكر
ينظر فعيه أب  ، والحدي  فع   األلباين .وأخاف أن يكون أمر االستعاذع من  كالم حميد

  1/305ةاوة لأللباين 
  2/230نيل األوطار  (2) 

 حقيق أب  ، 3/541فكار يف  نقي  معاين األخبار وانظر نفب األ، 2/279المحل  باةثار (3) 

 .  ميم
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 . (1) "أعوذ باى من الشيطان الرجيم  :ويجزئ عنك، يف الصالع وغيرها
فيرى التعوذ سنة قبل ، ومن قاع بقوع ابن سيرين وأخ  ب : قاع ابن حزم

 . (2) "بنقل القراء جيال بعد جيل   ألن  فعل رسوع اى، افتتاح القراءع
 : فعل الصحابة رضوان اهلل عليهم -ب 

 : من اآلثار الواردة يف االستعاذة عن الصحابة ما يلى

، افتت  عمر الصالع ثم كبر ": م أخرج ابن أبأ شيبة بسنده عن األسوة قاع
وال إل  ، و بارك اسمك و عالأ جدك، سبحانك اللهم وبحمدك: ثم قاع

 . (3) "الحمد ى ر  العالمين ، أعوذ باى من الشيطان الرجيم، غيرك
، عوذكان يت: م وأخرج ابن أبأ شيبة أيضا بسنده عن نافع عن ابن عمر

أعوذ باى السميع العليم من  "أو  "أعوذ باى من الشيطان الرجيم ": يقوع

 . (4) "الشيطان الرجيم 
، روى التعوذ قبل القراءع يف الصالع عن عمر بن الفطا : قاع ابن رجب

 . (5) "وهو قوع جمهور العلماء، وأبأ هريرع، وابن عمر، وابن مسعوة
لصحابة م رفوان اى عليهم م كانوا من خالع ما سبق يتبين أن ا: إذن

                                 
 . 2/281المحل   (1) 
  2/281المحل   (2) 
وأخرج  الدار قطن  بسنده عن االسوة بن ،   2455برقم )  1/214مصنه ابن أب  شيبة  (3) 

رأيت عمر بن الفطا  م رف  اى عن  م حين افتت  الصالع كبر  ": بل ظ 11469 0يزيد 

وأخرج  ، وال إل  غيرك، و بارك اسمك و عالأ جدك، سبحانك اللهم وبحمدك: عثم قا

وأورةه الصنعاين يف فت   "ثم يتعوذ : وزاة،   به ا الل ظ 1147ايضا يف رواية أخري ) 

) ، والحدي  لحي ، 2/228والشوكاين يف نيل االوطار ، 1/324   1017الغ ار) 

 .   1/224ينظر ما ل  من آثر الصحابة غ  ال ق  
  2457برقم ، 1/214مصنه ابن أب  شيبة  (4) 

  6/430فت  الباري البن رجب  (5) 
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ڱ ) وامتثاال لقوع اى  عالأ ، اقتداء ب عل النب ، يتعوذون قبل القراءع

وقد سبق أن اةية عامة يف الصالع  ،(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 . وسبق أةلة ذلك، وغيرها
وأن المراة ، وألحاب  من أقوى الحجج يف بيان اةية  وفعل النب 

 . ءع القرآن فاستع فرذا أرةت قرا: منها
 : اإلمجاع: ثالثًا

 . إجما  القراء وال قهاء علأ ذلك: مما يدع علأ أن االستعاذع قبل القراءع
 : أ ـ إمجاع القراء

ولريحة يف إجما  القراء ، نصوص علماء القراءات وافحة كالشمس

 . وأهل األةاء علأ أن االستعاذع قبل القراءع
وال أعلم خالفا بين أهل األةاء يف  ":  444)ت الداينقاع أبو عمرو 

برؤوس األجزاء وغيرها يف م هب  االبتداءوعند ، الجهر بها عند افتتاح القرآن

 . (1) "واقتداء بالسنة ، ا با  للنص، الجماعة
بأي  القراءع قبل  )أيإذن ال خالف يف استعماع التعوة عند افتتاح القرآن 

 . موفع من  كما هو واف  من قوع الداين
افتتاح القرآن  يريد  )عند: قول  ":   يف شرح 705)ت   اع المالقق

 االبتداءيريد : األجزاء برؤوس  االبتداءو)عند ، بسورع الحمد االبتداء

يريد :  )وغيرها: قول ، أو ربع ، أو بنصه حز ، سورع كان أيبحز  من 

، وافق او لم  ، سواء وافقت جزءا، أو أي آية كانت، بأي سورع كانت االبتداء
وه ا حالل ، فحصل من ه ا استعماع التعوذ عند كل ابتداء علأ كل حاع

  "قوع الشيخ واإلمام 

                                 
 . 26التيسير  (1) 
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 "، ال يرجع إلأ الجهر: "ا باعًا للنص واقتداء بالسنة  ": وذكر أن قول 

وإنما يرجع إلأ استعماع التعوذ عند كل ابتداء حمال لآلية والحدي  علأ 

اال  اق علأ العمل بتقديم التعوذ علأ  "وذكر أيضا أن  ، (1) "العموم 

 . (2) ".القراءع
 .  قديم التعوة علأ القراءع مت ق علي  كما يف نص المالق : إذن

 (3) "وأجمع المسلمون علأ أن االستعاذع قبل القراءع  ": قاع السفاوي

: وةع علأ أن االستعاذع قبل القراءع ":  هم643 )تقاع المنتجب 
 (4) "طعة وذلك حجة قا، اإلجما 

 . (5)"وهو قبل القراءع إجماعا  ": قاع ابن الجزري يف محل االستعاذع
قد ل   ": وما ذكره علماء القراءات يت ق مع ما ذكره ابن حزم حي  قاع

بالتعوذ متصال  االبتداءإجما  جميع قراء أهل اإلسالم جيال بعد جيل علأ 

فه ا قاض  ، د رسوع اىمبلغا إلينا من عه، بالقراءع قبل األخ  يف القراءع

 .(6)"علأ كل ذلك 

 : ب ـ إمجاع مجهور الفقهاء
إال ما ، قبل القراءع االستعاذعوه ا إجما  من ال قهاء أن  ": قاع الواحدي

ذهبوا ، االستعاذع بعد القراءع: روي عن أب  هريرع وةاوة ومالك أنهم قالوا

                                 
 . 136الدر النثير والع   النمير  (1) 
 . 138الدر النثير والع   النمير  (2) 
 . 482جماع القراء  (3) 
 . 1/228الدرع ال ريدع يف شرح القصيدع  (4) 
  1/254النشر  (5) 

  2/281المحل  البن حزم  (6) 
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 . (1) "إلأ ظاهر اةية 
أجمع القراء وجمهور ": قول ونقل الشها  عن لاحب الكشه 

 . (2) "ال قهاء علأ أن االستعاذع حاع الشرو  يف القراءع 
 : ومن خالل النصوص السابقة يتبني ما يلي

علأ أن االستعاذع قبل  (3)م أن  قد ل  إجما  القراء جيال بعد جيل 1

 . وأن ه ا اإلجما  حجة قاطعة، القراءع
 . ء أيضا علأ ذلكم أن  قد انعقد إجما  جمهور ال قها 2
 بأيم أن  ال خالف بين أهل األةاء يف استعماع التعوذ عند كل ابتداء 3

أو بأي حز  من أي ، سواء ابتدأ بسورع ال ا حة أو غيرها، موفع من القرآن

أو أي آية من  (4)أو رأس أي جزء ، أو أي ربع، أو بنصه حز ، سورع كان

 .الصحي  الصحي  والوقه ينس القارئ مراعاع االبتداء  )وال، القرآن
 

  

                                 
 . 192/ 13 وانظر أيضا الت سير البسيط ل ، 3/83الت سير الوسيط للواحدي  (1) 
 . 367/ 5حاشية الشها  علأ البيضاوي  (2) 
وإال فهناك رواية شاذع عن حمزع ) وه  رواية ابن قلوقا   أن ، أي إجما  من يعتد بقولهم (3) 

 . موفعها بعد القراءع
 . 96ظر اإلقنا  ين (4) 
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 املبحث الثالث
 مذهب ابن قلوقا ومن وافقه وأدلتهم 

 : مذهب ابن قلوقا ومن وافقه وأدلتهم
، أن التعوذ بعد القراءع: وسليم عن ، نسب إلأ حمزع يف رواية ابن قلوقا

وابن رف  اى عن ،  هريرعونقل عن أب   (1)ونسب أيضا إلأ أب  حا م 

وذكر أن  م هب ةاوة بن علأ ، وحكأ عن مالك، اهيم النفع وإبر، سيرين

 . (2)الظاهري وجماعت  
 : أدلتهم

 والدليل العقلي ، احتج أصحاب هذا القول بالقرآن الكرمي

ڱ ں ں ): احتجوا بظاهر قوع اى  عالأ: القرآن الكريم: أوالً 

 [  98 :] النحل (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 : وجوه االستدالل باآلية

 : داللة الفاء على التعقيب: وللوجه األا
ذكر االستعاذع بعد ال راا من  ": قاع اله ل  يف وج  استداللهم باةية

  (3) "القرآن ألن ال اء للتعقيب 

 "فاستع   "أن ال اء عند ألحا  ه ا القوع يف : وكالم اله ل  يعن 

ها أي  دع علأ أن المعطوف ب: علأ أللها يف الداللة علأ التر يب والتعقيب

كأن المعطوف أخ  بعقب المعطوف ، وقع عقب المعطوف علي  بال مهلة

                                 
النشر ، 1/354كنز المعاين للجعبري، 2/243المصباح ، 4/451ينظر الكامل  (1) 

وانظر رواية سليم عن حمزع يف الموف  البن أب  ، 1/13  سير ابن كثير، 255م1/254

 . 1/222مريم 
 كثير  سير ابن ، 1/103  سير القرطب  ، 3/83، وانظر الوسيط للواحدي  1/255النشر  (2)

 . 399/  3 يسير البيان ألحكام القرآن . 2/566و 1/13
 

 . 471الكامل  (3) 
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المعطوف علي  م وهو  فالمعطوف بها م وهو األمر باالستعاذع م وقع بعد، علي 

فدع ه ا علأ أن االستعاذع بعد ، أي يف عقبها، القراءع م من غير مهلة بينهما

عقب أةاء الصالع يف  كما  دع علأ أن األمر بال كر وقع، ال راا من القراءع

  .(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ): قول   عالأ
 (1)وجو  ةخولها علأ جزاء الشرط : والدليل علأ أنها للتعقيب

 : وهو كما يل ، وبيان ذلك يف الوج  الثاين، )فاستع  
 : جوابا للشرط وقوع األمر باالستعاذة يف اآلية الكرمية: الوجه الثاني

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ): ل ظ االستعاذع يف قول   عالأ

علأ أن قراءع  "ألن اةية ةلت ، يقتض   قديم القراءع علأ التعوذ (ۀ

فوجب أن ، والجزاء متأخر عن الشرط، وذكر االستعاذع جزاء، القرآن شرط

 . (2) " كون االستعاذع متأخرع عن قراءع القرآن 
وإذا رأيت هالع ، إذا رأيت هالع رمضان فصم: بدليل أنك إذا قلت "

لزم أن الصوم وال طر ال يكونان مطلوبين إال بعد حصوع ، فطرشواع فأ

يقتض  أن االستعاذع ال  (ڱ ں ں ڻ): فك ا قول   عالأ، الرؤية

                                 
، 1011م  3/1010ن ائس األلوع يف شرح المحصوع ، 1/373ينظر المحصوع للرازي  (1) 

المه   يف علم ألوع ال ق  المقارن ، 2/178الوجيز يف ألوع ال ق  اإلسالم  

3/1288 . 
وذلك ، وجب اقتران  بال اء، إذا لم يصل  أن يقع شرطا وقد بين النحاع أن جوا  الشرط، ه ا

قل إن كنتم  حبون اى فا بعوين يحببكم  }: كما يف قول   عالأ، إذا كان أمرا: يف أمور منها

  {فرذا قرأت القرآن فاستع  باى من الشيطان الرجيم  }: وكما يف قول   عالأ: قلت {اى

، 499م  498رح ابن الناظم علأ أل ية ابن مالك ش، 4/76ينظر شرح التسهيل البن مالك 
 . 884م  2/883اللمحة يف شرح الملحة 

 . 1/495وانظر لطائه اإلشارات ، 1/66  سير الرازي  (2) 
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 . (1) " كون إال بعد القراءع 
 : موقفهم من آية املائدة

، أي إذا أرةت قرأت  )فرذاوال يجوز أن يكون المراة من قول   ": قالوا
ألن  ، إذا أرة م القيام: والمعنأ (ٻ ٻ پ پ پ): كما يف قول 

ولئن  ،( ڱ ں ں): فرذا لليتم فاغسلوا حتأ يكون نظير قول : لم يقل

إذا قام يغتسل عقب قيام  إلأ ، نعم: سلمنا كون ه ه اةية نظير  لك فنقوع

وأيضًا فاإلجما  ةع علأ ، ألن األمر إنما ورة بالغسل عقب قيام ، الصالع

ال يوجب  رك  يف سائر ، الظاهر يف موفع لدليل وإذا  رك،  رك ه ا الظاهر

 . (2) "الموافع لغير ةليل 
حتأ لو  قدم ، أما  أخر الشرط عن الجزاء فهو أمر حتم  يف وفع اللغة

ألن  ": قاع األنباري، (3)فهو متأخر عن   قديرا ، الجزاء علأ الشرط ل ظا

سبب مقدما ومحاع أن يكون الم، والجزاء مسبب ، الشرط سبب يف الجزاء

 (4) "علأ السبب 

ومحاع أن يكون المسبب م ، واالستعاذع مسبب، وعلي  فالقراءع سبب

وهو االستعاذع م مقدما علأ السبب م وهو القراءع م فدع ذلك علأ أن االستعاذع 

 . بعد ال راا من القراءع
 

                                 
  138الدر النثير والع   النمير  (1) 

 . 67 – 66/  1وانظر م ا ي  الغيب ، 495/  1لطائه اإلشارات  (2) 
، 3/311الواف  يف ألوع ال ق  ألب  الوفا  2/93ال ق  للكلواذاين ينظر التمهيد يف ألوع  (3) 

  2/114كشه األسرار شرح ألوع البزةوي ، 5/22شرح الم صل البن يعيش 

إن األلل يف : وقول  ه ا رة علأ قوع الكوفيين، 2/514اإلنصاف يف مسائل الفالف  (4) 

 . 4375م  9/4374واعد وانظر أيضا  مهيد الق، أن يكون مقدما علأ الشرط، الجزاء
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 : الدليل العقلي: ثانيًا
والعجب من ، أن  ربما يدخل  الُعجب بحسن قراءا   أو جماع لو  

فكان من المناسب أن يؤمر باالستعاذع من  وقاية للعمل من ، الشيطان

 . (1)وللثوا  من الضيا  ، اإلحباط
ألن ثوا  من قرأ ، وه ا موافق لما يف العقل: ثم قالوا ": قاع الرازي

لقول  علي  ، فلو ةخل  العجب يف أةاء  لك الطاعة سقط ثواب ، القرآن عظيم

فله ا أمره ، وذكر منها إعجا  المرء بن س ، ثالث مهلكات: الصالع والسالم

اى سبحان  و عالأ باالستعاذع من الشيطان بعد القراءع لئال يحمل  علأ عمل 

 . (2) "يحبط ثواب  
 

 

                                 
 . 26/  1  سير ابن كثير ،  1هامش ) 193/  13ينظر الت سير البسيط  (1) 
 . باختصار 66/  1م ا ي  الغيب  (2) 
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 املبحث الرابع
 ردود القراء على مذهب ابن قلوقا ومن وافقه
ن خالع المحاور  تجلأ رةوة القراء علأ م هب ابن قلوقا ومن وافق  م

 : التالية
 . إطالق ال عل والمقصوة إراة  -1

 . إطالق ال عل وإراةع الشرو  في -2

 . ال عل ماض يف الل ظ مستقبل يف المعنأ-3

 . ولحابت  م رف  اى عنهم م مفال تها فعل النب -4

 . ش وذ رواية ابن قلوقا ومفال تها اإلجما -5

 . خروجها عن مقصوة اةية وعن فهم كالم العر -6

 . مفال تها لحكمة مشروعية االستعاذع-7

 . أن اسلو  اةية من المقدم والمؤخر يف رأى البعض-8

 . فعه نسبة ه ا القوع إلأ من نقل عنهم-9

 : وبيان ه ه المحاور   صيالً كما يأ  
 : إطالق الفعل واملقصود إرادته: أوال

علأ   )فاستع : ال اء يف قول   عالأ: أخ هم بظاهر اةية الكريمة وقولهم

أللها يف الداللة علأ التر يب والتعقيب فتكون االستعاذع بعد القراءع يرة علي  

 : بما يأ  
 رك ظاهر اةية و أويلها علأ : أن ال ي ا  ق علي  الجمهور قديما وحديثا

قاع  (2). فرذا أرةت قراءع القرآن فاستع : أي أن معنأ اةية (1)إفمار اإلراةع 

                                 
  1/469ينظر لطائه اإلشارات  (1) 
كنز المعاين ، 138الدر النثير ، 94اإلقنا  ، 471الكامل ، 1/391ينظر جامع البيان  (2) 

 . 1/256شر الن، 1/354للجعبري 
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ذلك معناه ) يعن   وليس ":  مسك بظاهر اةية السفاوي يف رةه علأ من

ليس ظاهر اةية هو المراة   وإنما هو استغناء بال عل عن ذكر اإلراةع لشدع 

 (1) "ولكون  موجوةا عنها ، ا صال  بها

  ويف شرح  قوع الشاطب 
 إذا مااااااااااه  تقر افاااااااااا      اااااااااا    ه اااااااااا   

 
 (2)جهاااهتا ماااط افاباااسجه     م ااا     

ڱ ):  نبي  علأ معنأ قول  عز وجل، إذا ما أرةت " :قول  "ذكر أن  

 (3)"وإذا أرةت قراءع القرآن : ألن معناه (ں ں

يف نظم  ذلك المقدر المحتاج إلي    وأظهر الشاطب  ": قاع أبو شامة

ولم يقل إذا ما قرأت ، إذا ما أرةت الدهر  قرأ: فقاع، وهو اإلراةع، يف اةية

 (4) "  سير اةية وشرحها  إشارع إلأ، الدهر للكل فاستع 

)التعبير بال عل (5)وقد جرت العاةع برطالق مثل  والمراة إذا أرةت ، ه ا

وأكثر ما يكون ذلك ، وهو كثير يف القرآن والسنة ويف كالم العر ، عن إراة   

 (6)كما يف ه ه اةية ، بعد أةاع الشرط
الم وقد ذكر علماء القراءات أمثلة لذلك من القرآن والسنة وك

 . العرب

 : فمن القرآن الكريم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )قول   عالأ 

                                 
 . 62إبراز المعاين ، 1/228وانظر الدرع ال ريدع ، 2/197فت  الوليد  (1) 
    95حرز األماين بيت رقم )  (2) 

  2/197فت  الوليد  (3) 
  62إبراز المعاين  (4) 
 . 295م  294/ 2وانظر البرهان يف علوم القرآن ، 3/191أحكام القرآن للجصاص  (5) 
 . 3/322معاين النحو ، 5/82و  1/556المقالد الشافية ، 903 ينظر مغن  اللبيب (6) 
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 (1)[ يعن  إذا أرة م القيام إلأ الصالع 6]المائدع ( پ

فرذا كان ، ومعلوم أن غسل وجه  قبل القيام إلأ الصالع ": قاع ابن فتحان

ك لك االستعاذع قبل الشرو  يف ، غسل الوج  قبل الشرو  يف الصالع

 . (2)"عالقراء
[ أي أرةنا 4]األعراف  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ): قول   عالأو

 . إهالكها
وقد استدع مك  به ه اةية علأ معنأ آية النحل ورة بها علأ من أخ  

فرن قيل فرن ظاهر النص أن يتعوذ القارئ بعد القراءع ألن   ": قاع، بظاهرها

 ا وال اء بعد ما قبلها  تبع  هو ألله، فاستع  فرذا قرأت القرآن ): قاع

فرذا أرةت قراءع القرآن : معناه، أن المعنأ علأ خالف الظاهر :فاجلواب

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): وةليل ه ا المعنأ قول   عالأ... فاستع  باى

وليس المعنأ علأ ، فوقع يف ظاهر التالوع أن مج ء البأس بعد الهالك (ڃ

بأس فمجيئ ال، وكم من قرية أرةنا إهالكها فجاءها بأسنا: إنما معناه، ذلك

وك لك التعوذ المأمور ب  يكون بعد إراةع ، بعد إراةع الهالك وقبل الهالك

 (3) "القراءع وقبل القراءع علأ ألل ال اء 

 فاستع  )ي هم من كالم مك  ساله ال كر أن ال اء يف قول   عالأ  :قلت

علأ أللها يف الداللة علأ التر يب والتعقيب باعتبار المعنأ وليس باعتبار 

 . أيضا ك لك {بأسنا فجاءها}: كما أن ال اء يف قول   عالأ، ل ظظاهر ال

                                 
الآللئ ، 1/222وانظر الموف  البن أب  مريم ، 1/391جامع البيان يف القراءات السبع  (1) 

  1/143ال ريدع 
  20وانظر الكنز يف القراءات العشر ، بتصرف 2/243المصباح  (2) 
 . 1/228وانظر الدرع ال ريدع ، 10م  1/9الكشه  (3) 
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 : ومن أمثلة ما ذكروه من السنة النبوية المطهرع
يا بن  إذا أكلت فسم  ": ما أشار إلي  السفاوي وغيره من قوع النب 

 . (1)أي إذا أرةت األكل "اى 
فليجعل إذا  وفأ أحدكم  ":  وما أشار إلي  أبو شامة من قوع النب 

 .(3)يتوفأ ، معناه إذا أراة (2)"ثم لينثر، يف أن   ماء
ألن ، أي من أراة الوفوء (4) "من  وفأ فليستنثر  ": ويف رواية أخرى

 . (5) "انتثار األنه إنما يكون مقدمًا علأ الوفوء 
من أ   الجمعة " : وأيضا ما ذكره أبو شامة والجعبري من قوع النب 

  (6) "فليغتسل

من جاء  "ويف رواية  (7) "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل  ": ايةويف رو

ألن االغتساع بعد إ يان  (9)أي أراة المج ء إليها  (8) "منكم الجمعة فليغتسل 

                                 
الآللئ ال ريدع ، 1/228الدرع ال ريدع ؟؟؟ جماع القراء، 2/197ينظر فت  الوليد  (1) 

والحدي  أخرج  اإلمام أحمد يف مسنده  36سراج القارئ ، 62إبراز المعاين ، 1/143

   16331)برقم 
 

  62وانظر إبراز المعاين ،   162برقم ) ، 1/43لحي  البفاري  (2) 
  1/247إرشاة الساري ، 3/18ح لحي  البفاري عمدع القاري شر(3) 
 .  162لحي  البفاري حدي  رقم ) (4) 
 . 47المستطا  يف التجويد ص  (5) 
والحدي  أخرج  أحمد يف مسنده برقم ، 1/354كنز المعاين للجعبري ، 62إبراز المعاين  (6) 

 . وغيره   ،505)
 .  877)لحي  البفاري  (7) 
 .  894)لحي  البفاري  (8) 
، 2/429الديباج علأ لحي  مسلم بن الحجاج ، 1/132ينظر شرح النووي علأ مسلم  (9) 

 . 47وانظر أيضًا المستطا  يف التجويد ، 2/169إرشاة الساري 
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 . (1)الجمعة ال ي يد سنة الغسل 
 . (2) "كل ذلك علأ ح ف اإلراةع للعلم بها  ": قاع أبو شامة

 : ومن أمثلة ما ذكروه من الكالم

وإذا آخيت فآخ ، إذا ا جرت فا جر يف البز ": ذكره ابن األنباري بقول  ما

 (3)وإذا أرةت مؤاخاع الناس ،  ريد إذا أرةت التجارع "أهل الحسب 

وإذا  زوجت فتزوج ، إذا قلت فالدق: ومن ذلك أيضا قوع القائل :قلت

 (4)إذا أرةت : والمعنأ يف جميع ذلك، وإذا فربت فا ق الوج ، ب ات الدين

أو ، إذا أرةت: والمعن  فيها، ه ه أمثلة من القرآن والسنة والكالم: إذن

علأ حسب سياق الجملة الت  ، أو أرةنا، أو من أراة، أو إذا أراة، إذا أرة م

فاألمر بالوفوء يف قوع ، وال  حمل علأ ظاهرها، عبر فيها بال عل عن إراة  

ليس ، اةية (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): اى  عالأ

وإنما هو بعد إراةع القيام ، القيام إلأ الصالع كما يتوهم من ظاهر الل ظ بعد

إذا أرة م القيام إلأ الصالع : ألن المعنأ، إلأ الصالع وقبل القيام إليها

، فالقيام إلأ الصالع ثالثا، فالوفوء بعدها ثانيا، فرراةع القيام أوال (5)، فتوفئوا
يا بن  إذا  ":  التسمية يف قوع النب فقيام إلأ الصالع   و، فوفوء، ) إراةع

وإنما ه  بعد ، ليست بعد األكل كما يتوهم من ظاهر الل ظ "أكلت فسم اى 

فرراةع األكل ، إذا أرةت األكل فسم اى: ألن المعنأ، إراةع األكل وقبل األكل

                                 
 . 47المستطا  يف التجويد  (1) 
 . 62إبراز المعاين  (2) 
  1/520مسير وانظر أيضا زاة ال، 2/159الت سير الوسيط ، 7/276الت سير البسيط  (3) 
  سير القرطب  ، 3/100أحكام القرآن للكيا ، 3/191ينظر أحكام القرآن للجصاص  (4) 

  1/532روائع البيان للصابوين ، 1/249األنوار الساطعات ةيات جامعات ، 10/183
 . 223/ 1  سير ابن جزي  (5) 
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ر ) إراةع فتسمية فأكل   وهك ا يف غي، ثم األكل ثالثا، يليها التسمية ثانيا، أوال

، واألمثلة الت  عبر فيها عن اإلراةع بال عل، ذلك من اةيات واألحاةي 
) فرذا قرأت القرآن فاستع    ليس معناه أن االستعاذع : فك لك قوع اى  عالأ

وإنما ه  بعد إراةع القراءع وقبل ، بعد القراءع كما يتوهم من ظاهر اةية

يليها ، فرراةع القراءع أوال، فرذا أرةت القراءع فاستع : ألن المعنأ، القراءع

 ) إراةع فاستعاذع فقراءع   ، ثم القراءع ثالثا، االستعاذع ثانيا

كل ذلك وغيره مما عبر في  بال عل عن إراة   إنما هو علأ ح ف اإلراةع 

وإنما هو استغناء بال عل عن ذكر اإلراةع ، وليس ظاهره هو المراة، للعلم بها

 . ةا عنهاولكون  موجو لشدع ا صال  بها
 أخير  يقتض وذلك ، ل ظ األمر بال اء: فرن قلت ": قاع القسطالين

ال اء قد  أ   للتعقيب وغير : قلت؟ ألن ال اء للتعقيب، االستعاذع علأ القراءع

وإن جعلناها للتعقيب ، التعقيب فرن جعلناها لغير التعقيب فزاع اإلشكاع

إذا أرةت : إذ  قدير ل ظ اةية، فيكون المراة عقيب اإلراةع المقدرع المح وفة

 . (1) "ومثل  كثير يف القرآن والحدي  ، قراءع القرآن فاستع  باى
: وذكر أن حمل ل ظ اةية علأ ظاهرها ي سد معنأ األمر يف قول   عالأ

من أ أ " :  وقول  ،(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

  بال عل سبق ذكرها مما عبر في الت وغير ذلك من األمثلة  "الجمعة فليغتسل 

 . (2)عن إراة   
 : اآلية من باب اجملاز املرسل

فرذا أرةت القراءع : وكما بين علماء القراءات وغيرهم أن معنأ اةية

                                 
 . 47: المستطا  يف التجويد (1) 
 . ينظر السابق ذا   (2) 
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فقد بينو أيضا أنها من با  المجاز المرسل ال ي اكت   في  بالمسبب ، فاستع 

السبب هو اإلراةع   ألن إراةع القراءع ه   )ال يعن السبب  القراءع هو  )ال ي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): كما يف قول   عالأ، يف حصوع القراءع

فاكت   بالمسبب )ال ي ، أي إذا أرة م القيام إليها  پ پ پ

 (1)هو القيام  عن السبب )ال ي هو اإلراةع 

 

 : إطالق الفعل وإرادة الشروع فيه: ثانيًا
القراءع  إذا أرةت ": ذكر اإلمام ابن الجزري أن  قدير اةية عند الجمهور

  (2)"فاستع 

كما يف ، إذا ابتدأت أو شرعت: أن األحسن يف  قديرها وعندي ": قاع

أي أخ  يف ، فصلأ الصب  حين طلع ال جر: حدي  جبريل علي  السالم

  (3) "وال يمكن القوع بغير ذلك ، الصالع عند طلوع 

، أس رثم لالها بالغد بعد أن : وه ا بفالف قول  يف الحدي  ": قاع
 (4)"فا لمن قاع إ ن المراة االنتهاءخال، االبتداءن الصحي  أن المراة ب  به ا فر

  وحدي  جبريل علي  السالم أخرج  النسائ  بسنده عن أب  هريرع
، ه ا جبريل علي  السالم جاءكم يعلمكم ةينكم ": قال رسول هللا : قال

                                 
كنز المعاين ، 139الدر النثير ، 3/176الفصائص ، 168، 1/135المحتسب ينظر  (1) 

وانظر يف كتب ، 31الوايف يف شرح الشاطبية ، 105 نبي  الغافلين ، 1/354للجعبري 

الجامع الكبير يف لناعة المنظوم من الكالم والمنثور ، 1/366م تاح العلوم : البالغة

  2/62غية خصائص التعبير القرآين وسما   البال، 125
  1/256النشر (2) 
 السابق  (3) 

 السابق  (4) 
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للأ ثم ، وللأ الظهر حين زاغت الشمس، فصلأ الصب  حين طلع ال جر

ثم للأ المغر  حين غربت الشمس وحل فطر ، العصر حين رأى الظل مثل 

ثم جاءه الغد فصلأ ب  ، ثم للأ العشاء حين ذهب ش ق الليل، الصائم

ثم للأ ، ثم للأ ب  الظهر حين كان الظل مثل ، الصب  حين أس ر قليال

ثم للأ المغر  بوقت واحد حين غربت ، العصر حين كان الظل مثلي 

ثم ، ثم للأ العشاء حين ذهب ساعة من الليل، وحل فطر الصائم الشمس

  (1) "ولال ك اليوم ، بين لال ك أمس الصالع ما: قاع
 . وللحدي  روايات أخرى م كورع يف كتب الحدي 

: بين لنا أن المراة بصالع الصب  يف اليوم األوع   واإلمام ابن الجزري
 . منهاال راا : ويف اليوم الثاين، الشرو  فيها

والظاهر أن  للأ ال جر بحي  وقع  ": ويؤكد ذلك قوع المبارك وري

كما فبط أول  ، فضبط آخر الوقت بال راا من الثانية، ال راا عند اإلس ار

 . (2) "بالشرو  يف األولأ
فقول  يف ، وه ا الت سير ينطبق علأ باق  الصلوات الفمس يف اليومين

وقول  يف اليوم ، أي شر  فيها: الشمسوللأ الظهر حين زاغت : اليوم األوع

 . أي فرا منها: ثم للأ ب  الظهر حين كان الظل مثل : الثاين
أي شر   "ثم للأ العصر حين رأى الظل مثل   ": وقول  يف اليوم األوع

أي فرا  "ثم للأ العصر حين كان الظل مثلي   ": وقول  يف اليوم الثاين، فيها

 . منها

                                 
    502حدي  رقم ) ، با  آخر وقت الظهر، 1/249سنن النسائ   (1) 

وانظر حاشية السندي علأ سنن النسائ  ، 2/290مرعاع الم ا ي  شرح مشكاع المصابي   (2) 

  6/675ذخيرع العقب  يف شرح المجتب  ، 1/256
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ويف اليوم ، اليوم االوع يراة بها الشرو  فيهاوأيضا لالع المغر  يف 

 . ال راا منها: الثاين
: ويف اليوم الثاين، الشرو  فيها: ولالع العشاء يف اليوم األوع يراة بها

 . ال راا منها
فرا أي  ": ما نص  (1) "ثم للأ ب  الظهر  ": عند قول  قاع السندي 

وه ا ألن ، أي شر  فيها، لأل: وأما يف العصر األوع فالمراة بقول  " منها

،  عريه وقت الصالع بالمر ين يقتض  أن يعتبر الشرو  يف أول  المر ين
ويعرف أن الوقت من شرو  ، وال راا يف الثانية منهما ليتعين بهما الوقت

وه ا معنأ قوع ، الصالع يف أول  المر ين إلأ ال راا منها يف المرع الثانية

أي وقت الصالع من ، ولال ك اليوم، أمسالصالع ما بين لال ك : جبريل

وبه ا ظهر ، إلأ وقت ال راا يف المرع الثانية، وقت الشرو  يف المرع األولأ

  (2) "لحة ه ا القوع يف لالع المغر  وإن للأ يف اليومين يف وقت واحد 
ومن خالل ما سبق يتبني أن تفسري اإلمام ابن اجلزري ينطبق على 

 . ليومنيباقي الصلوات اخلمس يف ا
أي شر   "ولل  الظهر حين زاغت الشمس  ": م فقول  يف اليوم األوع

أي فرا  "ثم للأ ب  الظهر حين كان الظل مثل   ": وقول  يف اليوم الثاين، فيها

 . منها
أي شر   "ثم للأ العصر حين رأي الظل مثل   ": وقول  يف اليوم األوع

أي فرا  "صر حين كان الظل مثلي  ثم للأ الع ": وقول  يف اليوم الثاين، فيها

                                 
 . لثاينأي يف اليوم ا (1) 
ذخيرع العقب  ، 2/290وانظر مرعاع الم ا ي  ، 1/250حاشية السندي علأ سنن النسائ   (2) 

شرح مسند الشافع  ، 6/21الم هم لما أشكل من  لفيص كتا  مسلم ، 6/559

1/251 . 
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 . منها
ويف اليوم ، وأيضا لالع المغر  يف اليوم األوع يراة بها الشرو  فيها

ويف ، ولالع العشاء يف اليوم األوع يراة بها الشرو  فيها، ال راا منها: الثاين

 ال راا منها: اليوم الثاين

إذا " : قول : نهاوإطالق ال عل وإراةع الشرو  في  ل  نظائر كثيرع م، ه ا

فأقام ، أي إذا شر  المؤذن يف اإلقامة "أقيمت الصالع فال  قوموا حتأ  روين 

 . (1)المسبب مقام السبب 
، أي إذا شر  يف الركو  فاركعوا (2) "إذا ركع فاركعوا  ": وقول 

 (3) "وال  ركعوا حتأ يركع  ": وم هوم  أكده منطوق قول 

 "أي إذا شر  يف السجوة فاسجدوا  "وإذا سجد فاسجدوا  ": وقول 

  (4) "وال  سجدوا حتأ يسجد  ": وم هوم  أكده منطوق قول 
أي فرذا شر  يف  "فرذا  ثاء  أحدكم فليرةه ما استطا   ": وقول 

 . (5)التثاؤ 
... إذا سافر يتعوذ من وعثاء الس ر  كان رسوع اى ": ومن ذلك أيضا

 . (7)وركب راحلت  أي إذا شر  يف الس ر  (6)الحدي   "

                                 
  1/294فيض القدير  (1) 
   378لحي  البفاري برقم )  "... إنما جعل اإلمام ليؤ م ب  "جزء من حدي   (2) 

وليس المراة إذا ، 1/2ينظر مهمات يف الصالع ) شرح كتا  الصالع من البلوا للفضير    (3) 

فا تك الركعة ) ، ألنك إذا انتظرت حت  ي را من ، وال إذا فرا من الركو ، أراة الركو 

    4/29مهمات يف الصالع للفضير 

  1/4ينظر مهمات يف الصالع  (4) 

  2/787 ينظر مرقاع الم ا ي  (5) 

 لحي  مسلم وغيره  (6) 

  15/30الكوكب الوهاج شرح لحي  مسلم بن الحجاج ، 40/54ذخيرع العقب   (7) 
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إذا  "كان   ما روي أن سيدنا علأ بن أب  طالب: ومن ذلك أيضا

أي كان إذا شر  يف . "وإذا نهض من الركعتين كبر ، وإذا ركع كبر، سجد كبر

وإذا شر  يف القيام من الركعتين ، وإذا شر  يف السجوة كبر، الركو  كبر

 . (1)كبر
فك ا قوع اى ، ةع الشرو  في وه ه شواهد إلطالق ال عل الماف  وإرا

وقد ذكر اإلمام ، أي إذا ابتدأت وشرعت (ڱ ں ں ڻ):  عالأ

 . (2)ابن الجزري أن ه ا هو االحسن يف  قدير اةية عنده 
 : الرأي الراجح

: ما ذهب إلي  الجمهور من أن  قدير اةية: ال ي أميل إلي  وأرجح  هو
ةع  كون قبل مباشرع ال عل والبدء ألن اإلرا، فرذا أرةت قراءع القرآن فاستع 

بحي  يكون ال الل بينهما هو ، فيكون وقت االستعاذع قبيل القراءع، ب 

وإال فال فالل بينهما إن وللها ، التن س فقط إن وقه علأ االستعاذع

أي مالبسة واقتران ، أما الشرو  يف الش ء فهو ابتداء ب  ومباشرع ل ، بالقراءع

إن  قدير اةية فرذا ابتدأت وشرعت : بن الجزريفلو قلنا بقوع ا، بأول 

لكن بعد مباشر ها ، ذلك أن االستعاذع  كون يف بداية القراءع أالقتض، فاستع 

وقد انعقد اإلجما  علأ أن ، والتلبس بأولها ولو بكلمة أو جملة أو آية

فرذا : وه ا ال يتم إال بتقدير، االستعاذع قبل مباشرع القراءع والتلبس بأولها

 . أرةت القراءع فاستع 
: ما ذكره ابن ةقيق العيد يف معنأ قوع عائشة م رف  اى عنها م: ويؤيد ذلك
أي إذا أراة أن ، الحدي  "... إذا اغتسل من الجنابة"   كان رسوع اى

                                 
  5/270ينظر المنهل الع   الموروة شرح سنن أب  ةاوة  (1) 
  1/256ينظر النشر  (2) 
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أو إذا شر  يف  (ڱ ں ں ڻ ڻ): كما يف قول   عالأ، يغتسل

 فرذا حملنا اغتسل علأ شر  ،وفعل إذا فرا، فرن  يقاع فعل إذا شر  "الغسل 
وه ا ، ألن  يمكن أن يكون الشرو  ب  وقتا للبداءع بغسل اليدين، ل  ذلك

يمكن أن يكون فإنه ال ( ڱ ں ں ڻ ڻ): بفالف قول   عالأ

 . (1) "وقت الشرو  يف القراءع وقتا لالستعاذع 
وابتداء ، مباشرع للقراءع، ألن الشرو  يف القراءع، ال يمكن ذلك: قلت

 . واالستعاذع إنما  كون قبيل القراءع ةون التلبس بأولها، لبس بأولهاو 
 . وإنما   تت  ب  قراء   فتكون مقدمة علي ، واالستعاذع ليست من القرآن

وإنما هو ةعاء ، وليست االستعاذع من القرآن برجما  ": قاع الص اقس 

 . (2) "أمرنا الشار  أن ن تت  القراءع ب  ، بل ظ الفبر
وليس ، اح القراءع به ا الدعاء )وهو االستعاذع  يعن  أن  مقدم عليهاوافتت

 متلبسًا بأولها 

 

 : أن الفعل ماض يف اللفظ مستقبل يف املعنى: ثالثا
وما روي عن  ": يف سياق رةه علأ من أخ  بظاهر اةية قاع الص اقس 

فهو ، فياوإن كان ل ظ  ما قرأت )و ، بعضهم من األخ  بظاهر اةية لم يثبت

 . (3)"وهك ا كل ماض ةخل علي  الشرط، لدخوع إذا علي ، مستقبل المعنأ
 : ومن  أيضًا

                                 
، 1/393كشه اللثام شرح عمدع األحكام ، 1/371إحكام األحكام شرح عمدع األحكام  (1) 

  457م  4/456ذخيرع العقب  
  105 نبي  الغافلين  (2) 
 . ) السابق   105 نبي  الغافلين  (3) 
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وإذا }: وقول ، [152: ]األنعام {وإذا قلتم فعدلوا}: قول   عالأ

إذا }: وقول ، [ 53: ] األحزا  {سألتموهن متعًا فسألوهن من وراء حجا  

فاألفعاع ، 12: ] المجاةلة {ناجيتم الرسوع فقدموا بين يدي نجواكم لدقة 

فه  مستقلة ، وإن كان ل ظها مافيًا، و) ناجيتم  ، و) سألتموهن  ، ) قلتم  

 . لدخوع ) إذا عليها  ؛ يف المعنأ
فقد ذكر ، وما ذكره الص اقس  يت ق يف مضمون  مع ما ذكره علماء العربية

وهو كل ، معنأماض يف الل ظ مستقبل يف ال "ابن األثير من أنوا  ال عل ما هو 

  ل ظ   و)قام، إن قام زيد قمت: نحو، فعل ماض ةخل علي  حرف الشرط

إن قام زيد غدا : ألن معناه، وقد جعل  حرف الشرط مستقبل المعنأ، ماض

 . (1)قمت 
متضمنة ،   الغالب فيها أن  كون ظرفا للمستقبل )إذاوذكروا أيضا أن 

ماف  الل ظ مستقبل المعنأ  ويكون ال عل بعدها، (2)معنأ الشرط بغير جزم 

 . (3)ومضارعا ةون ذلك ، نحو إذا جئتن  أكرمتك، كثيرا
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ): قول   عالأ: ويف فوء ذلك أقوع

ال اء استئنافية ) إذا   ظرف للزمن المستقبل متضمن  )فرذا  (ڻ ۀ

)قرأت  فعل ماض ، يف محل نصب متعلق بمضمون الجوا ، معنأ الشرط

وإن كان ل ظ  مافيا فهو مستقبل المعنأ لدخوع إذا  "ال عل وه ا. (4)وفاعل  

                                 
 . 1/32البديع يف علم العربية  (1) 
 . أي أن  كون ظرفية شرطية غير جازمة لل عل بعدها (2) 
، 4/1935 مهيد القواعد ، 127مغن  اللبيب ، 2/211ينظر شرح التسهيل البن مالك  (3) 

 . 3/58 الدروس العربية جامع
 . 14/386الجدوع يف إعرا  القرآن  (4) 
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 . (1)كما علي  الص اقس   "علي 
فرذا أرةت قراءع القرآن : وه ا ينسجم مع  قدير اةية عند الجمهور

فزمن  فقراءع فاستعاذع  )إراةع، فاالستعاذع بعد اإلراةع وقبل القراءع، فاستع 

وزمن ، حصولها بعدها ولو بلحظة أو أقلل، االستعاذع بالنسبة لإلراةع مستقبل

حتأ ، لحصولها بعدها ولو بلحظة أو أقل، القراءع بالنسبة لالستعاذع مستقبل

ألن االستقباع ، لو ولل االستعاذع بالقراءع بدون فالل بينهما بن س أو نحوه

 . يطلق علأ الزمن اة   ولو بلحظة أو أقل
 

 : به لآلية الكرميةوأصحا  خمالفتها فعل النيب: رابعًا
أن المعلوم من  ": سياق رةه علأ من أخ  بظاهر اةية ذكر ابن جباره يف

 . (2) "أنهم كانوا يستعي ون قبل القراءع ، وألحاب    حاع النب 
م هو أنهم  وألحاب  م رفوان اى عليهم  ال ي ورة عن النب : وأقوع

وقد ثبت ذلك عنهم من خالع ، كانوا يستعي ون قبل القراءع يف الصالع وغيرها

وه ا  طبيق فعل  منهم لقول   عالأ ) فرذا قرأت ، أةلة عملية سبق ذكرها

ويستحيل أن يكون  طبيقهم لآلية عمليًا مفال ًا لما فهموه ، القرآن فاستع   

خير بيان ، واقتداء الصحابة ب ، وه ا ال هم النبوي والتطبيق العمل  ل ، منها

وأقوى ةليل ، وأبلغ حجة يف   سيرها، ى لآلية الكريمةممن ال ينطق عن الهو

فرذا أرةت : علأ لحة ما ذكره عامة القراء وجمهور العلماء من أن معنأ اةية

 . قراءع القرآن فاستع  باى
فلما وجدنا اال  اق علأ العمل بتقديم التعوذ علأ  ": يقوع المالق 

                                 
 . 105 نبي  الغافلين  (1) 
 . 328/  1الم يد يف شرح القصيد  (2) 
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فرذا أرةت قراءع القرآن : المراةوأن ، القراءع ةع ذلك علأ أن يف اةية إفماراً 

 . (1) "فاستع  
، ةليالً علأ معنأ اةية، (2)ويلحظ أن المالق  جعل اال  اق علأ العمل 

ثم ، وألحاب  ةخوالً أوليًا  وال شك أن ه ا العمل يدخل في  عمل النب 

 . اقتداء األمة ب 
 اذع بعدوافقها من القائلين باالستع )ومنفرن رواية ابن قلوقا : وعلي 

وألحاب  م رفأ اى   مفال ة  مامًا ل عل النب  اةية القراءع أخ ًا بظاهر 

عليهم م و طبيقهم العمل  لآلية الكريمة ومفال ة أيضًا لعمل األمة ب  من 

 . بعده
 

 : شذوذ هذه الرواية وخمالفتها اإلمجاع: خامسًا
قلوقا يف األخ  نص غير واحد من علماء القراءات علأ ش وذ رواية ابن 

 : وفيما يل  بيان ذلك، ومفال تها اإلجما ، بظاهر اةية
وأجمعوا علأ اإل يان ب  يف االبتداء إال يف رواية شاذع  ": قاع ابن مهران

وه ه رواية ، أن  كان يبن  ب  بعد ال راا جريا علأ ظاهر اةية،   كر عن حمزع

 . (3) "غير مأخوذ بها 
، ان لرح يف ه ه النص بش وذ ه ه الروايةيالحظ أن ابن مهر ": قلت

 "  كر عن حمزع  ": ويالحظ يف قول ، وعدم األخ  بها، ومفال تها اإلجما 

واستعمال  لها بصيغة المبن  ، وإنما نقلها عن غيره، أن  لم يروها هو

أن  لم : كما يالحظ أيضا، كأن  ال يعترف بها لضع ها "  كر  "للمجهوع 

                                 
 . 138الدر النثير  (1) 
 . أي العمل بتقديم التعوذ علأ القراءع (2) 
  455الغاية يف القراءات العشر واختيار أب  حا م  (3) 
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بالرغم من أن ه ا النص ذكره يف كتا  أورة في  اختيار ، يروها عن أب  حا م

وكأن يف ه ا إشارع . (1)أب  حا م يف القراءات مع قراءات األئمة العشرع 

 أو عدم اعتراف  بها عن  ، وافحة إلأ فعه نسبتها إلأ أب  حا م

فصار ذلك ، وعلأ ذلك أجمع القراء ":  550)ت  ": قاع ابن فتحان

 . (2) "  ابن قلوقا شاذ ناةر ال يلت ت إلي  وما قرأ ب، كالتوا ر
ف هبوا إلأ ، وقد  مسك قوم بظاهر اةية ":  656 )ت: قاع ال ارس 

 . (3) "واإلجما  علأ خالف ذلك ، االستعاذع بعد القراءع
علأ ذلك ، ووقت االستعاذع ابتداء القراءع ":  665 )ت: قاع أبو شامة

ش  عن بعضهم أن موفعها بعد  إال ما، العمل يف نقل الفله عن السله

 . (4) "ال راا من القراءع 
وش ت طائ ة م حتأ نقل ذلك عن حمزع م أن  ":  756 )ت: قاع السمين

 . (5) "االستعاذع بعدها 
وهو قبل القراءع  ": يف محل االستعاذع  833 )ت: قاع ابن الجزري

ة العلم وإنما آف، وال يص  قوع بفالف  عن أحد ممن يعتبر قول ، إجماعا

 . (6) "التقليد 
وال ي ا  ق علي  الجمهور قديما  ": "  923 )ت: قاع القسطالين

                                 
 لسابق وهو الكتا  ا (1) 

  بتصرف 244م  2/243المصباح  (2) 
  1/143الآللئ ال ريدع  (3) 
  62م  61إبراز المعاين  (4) 
  1/316العقد النضيد  (5) 
  1/254النشر  (6) 
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 . (1) " رك ه ا الظاهر ، و أويل  علأ إفمار اإلراةع : وحديثا
 ت ق مع قوع ، ونصوص علماء القراءات علأ ش وذ ه ه الرواية

اا من االستعاذع بعد ال ر: وقوع من قاع ": الشريعة علماء  )منالجصاص 

 . (2) "وإنما االستعاذع قبل القراءع ، القراءع شاذ
وبعد عرض هذه النصوص الواضحة والصرحية يتبني من خالهلا 

 : ما يلي
وأن  ال يص  قوع ، م انعقاة اإلجما  علأ أن االستعاذع قبل القراءع 1

 . بفالف  عن أحد ممن يعتبر قول 
وأنها رواية غير مأخوذ ، ومفال تها اإلجما ، م ش وذ رواية ابن قلوقا 2

 . كما  قرر، بها
 . م مفال تها نقل الفله عن السله 3
 . م مفال تها ما ا  ق علي  الجمهور قديما وحديثا 4
ألعلأ ، فه  يف نظر ابن الجزري مبنية علأ التقليد، م فضالً عما سبق 5

 . وال فهم سليم، حجة لحيحة
. (3) "وه ه رواية مرغو  عنها  ": أفه إلأ ذلك قوع ابن أب  مريم

 . (4) "ليس بش ء  ": ووله ابن الوجي  القوع بها بأن 
أي فرذا ، وقد سبق أن مكيا بين أن معنأ اةية علأ خالف الظاهر، ه ا

واستدع علأ ذلك باإلجما  علأ أن االستعاذع ، أرةت قراءع القرآن فاستع 

 قبل القراءع 

 

                                 
  1/496لطائه اإلشارات  (1) 
 . 13/  5أحكام القرآن للجصاص  (2) 
  1/222الموف  يف وجوه القراءات وعللها  (3) 
  120القراءات العشر الوجي  يف  (4) 
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عاذة بعد القراءة عن مقصود اآلية وعن الفهم خروج القول باالست: سادسًا
 . الصحيح عند العرب

أشار السفاوي إلأ أن االستعاذع بعد القراءع خروج عن مقصوة اةية 

ف   رةه علأ ةاوة الظاهري ، ومفال ة لل هم الصحي  عن العر ، الكريمة

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) وإنما معنأ قول  عز وجل ": قاع السفاوي

فيلزم  علأ ه ا ، إذا أكلت فسم اى ": لسالمكقول  علي  ا (ڻ ۀ

وعما جاء ، فرن التزم ل  ذلك كان خروجا عن السنة، أال يسم  إال بعد األكل

من   وقد روي عن رسوع اى، من التسمية قبل األكل  عن رسوع اى

وال ، بعدهااالستعاذة   ولم يرو عن ، طرق شت  االستعاذع قبل القراءع

االستعاذع بعد  (ڱ ں ں ڻ):  قوع اى  هم العر  من 

 (1) "وإنما أ   ةاوة من قبل العجمة ، القراءع

جارية علأ ألل لسان العر   "وقد ذكر ابن الجزري أن اةية 

 أي علأ عاةع استعمالهم وعرفهم من التعبير بال عل عن إراة    (2)"وعرف 

لأ ما من مجمو  كالم السفاوي وما ذكره ابن الجزري نفلص إ: قلت

 : يل 
خروج  "إذا أكلت فسم اى  ": كما أن األخ  بظاهر قول  علي  السالم م1

فك لك األخ  بظاهر ، من التسمية قبل األكل  وعن فعل النب ، عن السنة

من االستعاذع   آية النحل خروج عنها ) عن مقصوةها   وعن فعل النب 

 . قبل القراءع
تهم لم   هم من اةية ما فهم  منها أهل م أن العر  ال ين نزع القرآن بلغ 2

                                 
 . 580: جماع القراء (1) 
  1/256النشر  (2) 
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أن االستعاذع قبل : وإنما ال ي فهموه، الظاهر من أن االستعاذع بعد القراءع

ألن اةية جارية علأ ألل ، وفهم كالم العر  ه ا هو الصحي ، القراءع

وعاةع استعمالهم لما هو يف مثلها من التعبير بال عل عن ، وعرفهم، لسانهم

 . ق بيان كما سب، إراة  
م به ا يتبين أن األخ  بظاهر اةية مفال ة وافحة لل هم الصحي  عن  3

كما هو  ماما خروج عن مقصوة ، وش وذ عن عرفهم واستعمالهم، العر 

 . اةية
 

 : املخالفة الصرحية حلكمة مشروعية االستعاذة: سابعًا
قد  " عنص ابن فتحان علأ أن ال ي ذهب إلأ أن االستعاذع بعد القراء

ألن التعوذ من الشيطان قبل القراءع ، وإنما كان ك لك، وقع ل  فد الصوا 

 . (1) "حتأ ال يفالط  الشيطان فيما يتلوه 
) من ، وذكر ابن أب  مريم أن االستعاذع بعد القراءع يبطل المقصوة منها

ألن المقصوة من االستعاذع عند القراءع هو أن يعي نا سبحان   "االستعاذع   

أو يشغلنا ، أو ماال  جوز قراء  ، أن يلق  الشيطان يف  الو نا باطال من

وه ا بعد ، أو عن  الو   علأ غير الوج  المأمور ب ، بوساوس  عن التدبر ل 

 . (2) "ال راا من القراءع محاع 
  من أن حمل النص  716ويت ق ه ا مع ما ذكره نجم الدين الطويف ) ت 

إذ المعقوع من أمره ، ءع باالستعاذع فعيهعلأ ظاهره من  عقيب القرا "

وأن يعرض ل  يف قراء   فيفلطها ، االعتصام من كيده: باالستعاذع من الشيطان

                                 
 . 2/243المصباح الزاهر  (1) 
 . 1/355وانظر كنز المعاين للجعبري ، 1/222الموف  يف وجوه القراءات وعللها  (2) 
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فرذا أخرها إلأ ال راا من القراءع ... كما يغلب علي  يف لال   ليقطعها، علي 

  (1) "فا ت  لك ال ائدع 

ةفع : التعوذ ه أن الحكمة من مشروعية : ومن خالع ما سبق يتبين: قلت

، ك  ينشغل بغيرها، وساوس الشيطان و شويش  علأ القارئ أثناء قراء  
وه ه الحكمة ال  تحقق إال ، أو يلحن يف قراء  ، فيضيع علي  الفشو  والتدبر

 . و حقيقها باالستعاذع بعد ال راا منها محاع، بأن  كون االستعاذع قبل القراءع
، وزاةه   صيال محكما، لمعنأ بيانا رائعاوقد بين اإلمام ابن الجزري ه ا ا

يقتض  أن  كون قبل ، ثم إن المعنأ ال ي شرعت االستعاذع ل  ": يقوع

، و طييب ل ، ألنها طهارع ال م مما كان يتعاطاه من اللغو والرف ، القراءع
واعتصام بجناب  من ، فه  التجاء إلأ اى  عالأ، و هيؤ لتالوع كالم اى  عالأ

، وإقرار ل  بالقدرع، أو خطأ يحصل من  يف القراءع وغيرها، علي خلل يطرأ 
ال ي ال يقدر علأ ، واعتراف للعبد بالضعه والعجز عن ه ا العدو الباطن

وال ، وال يداري برحسان، فهو ال يقبل مصانعة، ةفع  ومنع  إال اى ال ي خل  

، إلنسانبفالف العدو الظاهر من جنس ا، وال يؤثر في  جميل، يقبل رشوع
كما ةلت علي  اةي الثالث من القرآن الت  أرشد فيها إلأ رة العدو اإلنساين 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): فقاع  عالأ يف األعراف، والشيطاين

چ ڇ ڇ ): ثم قاع، فه ا يتعلق بالعدو اإلنساين (چ

ک ک ک گ ): وقاع يف المؤمنون، اةية (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ژ ژ ) :فصلتوقاع يف ، اةية (ڱ ڱ ڱ ڱ): ثم قاع (گ گ

. اةيات (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

                                 
 . 212اإلكسير يف علم الت سير  (1) 
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 : وقلت يف ذلك وفي  أحسن االكت اء وأمل  االقت اء
 َشممْيَطاُننَا اْلُمْغممَوي َعممُدْو َفاْعَتَصمممْم 

 

ذَ    َمنْمممممممُ  َواْلمممممممَتَج َوَ َعممممممموَّ
َ
 بَممممممماى

ْنَسمممممممممْ  َةاَر َوَةاَةُه    َوَعمممممممممُدْوَك اإْلَ

 

 (1) "   َفرََذا الَّمَ يَ ْمَلْكُ  َواْةَفْع بَالَّتَ   

 
 

 : أسلوب اآلية من املقدم واملؤخر يف رأي البعض: ثامنا
فرذا : ومعناها عنده، ذكر السجستاين أن اةية من المقدم والمؤخر

 . (2)استع ت باى من الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ): وذكر أن ه ا كقول   عالأ

 . واركع  مع الراكعين واسجدي: ده] آع عمران [ فالمعنأ عن (ڭ
ألن  ": قاع، وإنما خطأه ورةه، لكن األنباري لم يوافق  علأ قول 

ألن اةية ، فرذا أرةت قراءع القرآن فاستع : المتعالم عند جميع الناس أن  أراة

 لم، ولو كان المعنأ كما قاع،  دع علأ أنا أمرنا باالستعاذع عند قراءع القرآن
بل كانت  دع علأ أنا ، علأ أنا أمرنا باالستعاذع قبل القراءع كن اةية  دع 

ثم ال نقرأ ، وجائز أن نستعي  باى من الشيطان، أمرنا بالقراءع بعد االستعاذع

، لوجب علأ كل مستعي  من الشيطان أن يقرأ القرآن: فلو كان كما قاع، شيئا
 . (3) "وليس األمر ك لك 

ألن في  قلبا ال فرورع  "و، سبق ذكرهوهو قوع مرجوح عند ابن جن  لما 

                                 
لطائه ، 2/5النويري شرح ، 1/12وانظر   سير ابن كثير ، 257م  1/256النشر  (1) 

  497م  1/496اإلشارات 

  سير ، )  حقيق شاكر   294م  17/293  سير الطبري ، 484ينظر فهم القرآن ومعاني   (2) 

  2/583زاة المسير ، 3/213الماورةي 

  39م  38وانظر منار الهدي ، بتصرف 268 واالبتداءإيضاح الوقه  (3) 
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 . (1)"بك إلي 
 :واخلالصة

لدلت علأ األمر بالقراءع بعد ، فرذا استع ت فاقرأ: أن  لو كان معنأ اةية 

ألن  ، وليس األمر ك لك، ولوجب علأ كل مستعي  أن يقرأ القرآن، االستعاذع

 . جائز أن نستعي  باى من الشيطان ثم ال نقرأ شيئا
 : قول إلأ  أال  رى

 أعوذ باى وبابن مصعب ... ال ر  من قريش  المه  

 (2)وليس أحد أوجب علي  من طريق الشر  القراءع يف ه ا الموفع  

إنما قدم  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): وقول   عالأ

السجوة علأ الركو  ألن العر  إذا وجدت ال علين يقعان يف وقت واحد يف 

، بمنزلة واحدع، وه ا علأ ه ا، كان  قديم ه ا علأ ه ا، حاع واحدع
وك لك قول  يف سورع ، فالركو  والسجوة إنما يقعان يف حاع واحدع

[ فالبأس  4] األعراف  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): األعراف

لما كانت الشدع : فقاع ال راء، وإنما  قع الشدع بهم قبل وقو  الهالك، الشدع

، بمنزلة، وه ا علأ ه ا ،كان  قديم ه ا علأ ه ا، والهالك يقعان يف آن واحد
ألن اإلحسان ، وأحسنت فأعطيتن ، أعطيتن  فأحسنت: وهو قولك يف الكالم

فه ا أل  من أن  جعل  من التقديم والتأخير علأ  (3)والعطية يقعان يف وقت 

  (4) "ما زعم السجستاين 

 

                                 
  3/176الفصائص  (1) 

 ابقالمرجع الس (2) 

البديع يف علم ، 2/333وانظر أيضا شرح كتا  سيبوي  ، 1/371ينظر معاين القرآن لل راء  (3) 

  1/359العربية 

  268إيضاح الوقه واالبتداء  (4) 
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 : ضعف نسبة هذا القول إىل من نقل عنهم: تاسعا
وأب  ، منسو  إلأ حمزع يف رواية ابن قلوقا سبق أن القوع باالستعاذع

وحك  عن ، وإبراهيم النفع ، وابن سيرين  ونقل عن أب  هريرع، حا م

 . وذكر أن  م هب ةاوة الظاهري وجماعت ، مالك
، وقد  تبع اإلمام ابن الجزري ه ا القوع وفعه نسبت  إلأ من نقل عنهم

 : وفيما يل  بيان ذلك
 : محزة وأبي حامتـ ضعف نسبته إىل : أواًل

وال ما استدع ، وال يص  ش ء من ه ا عمن نقل عن  ": قاع ابن الجزري

، هو أبو القاسم اله ل : أما حمزع وأبو حا م فال ي ذكر ذلك عنهما، ب  لهم
، إنما يتعوذ بعد ال راا من القرآن: قاع حمزع يف رواية ابن قلوقا: فقاع يف كامل 

 (1)وب  قاع أبو حا م : قاع

أما رواية ابن قلوقا عن حمزع فه  منقطعة يف : ) القوع بابن الجزري   قلت

، وكل من ذكر ه ه الرواية عن حمزع من األئمة، ال يص  إسناةها، الكامل
 (3)وأب  طاهر بن سوار  (2)كالحافظين أب  عمرو الداين وأب  العالء الهم اين

، وال عرجوا علي ، لم ي كروا ذلك عن ، وغيرهم (4)وأب  محمد سبط الفياط 
 (5)وابن مهران ، وأما أبو حا م فرن ال ين ذكروا روايت  واختياره كابن سوار

لم ي كروا عن  ، وغيرهم، واإلمام أب  محمد البغوي، وأب  معشر الطبري

                                 
 . ونقل  ابن الجزري هنا، 471قوع اله ل  يف الكامل  (1) 
  143م  142، 81، 1/79ينظر غاية االختصار  (2) 

  260م  259، 1/248القراءات العشر  ينظر المستنير يف (3) 

  111م  1/109ينظر االختيار يف القراءات العشر  (4) 

  128م  127ينظر غاية ابن مهران  (5) 
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 (1) "شيئا وال حكوه 

 :  ـ ضعف نسبته إىل أبي هريرة: ثانيًا
: ستعاذع بعد القراءعيف اال  ذكر ابن الجزري أن ما نقل عن أب  هريرع

رواه الشافع  برسناةه عن لال  بن أب  لال  أن  سمع أبا هريرع وهو يؤم 

) ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم   يف المكتوبة إذا : الناس رافعا لو  

 . فرا من أم القرآن
ألن إبراهيم بن محمد هو ، وه ا إسناة ال يحتج ب  ": قاع ابن الجزري

ولم يوثق  سوي ، أجمع أهل النقل والحدي  علأ فع   وقد، األسلم 

ولال  بن ، كل بالء في ، كان قدريا رافضيا مأبو ا: قاع أبو ةاوة، الشافع 

وعل   قدير لحت  ال يدع علأ أن االستعاذع ، أب  لال  الكويف فعيه واه

أي للسورع ، بل يدع علأ أن  كان يستعي  إذا فرا من أم القرآن، بعد القراءع

ع فهو ممن عرف بالجهر فأما أبو هرير، وذلك واف ، ألخرىا

 (2)"باالستعاذع

 : ـ ضعف نسبته إىل ابن سريين والنخعي: ثالثًا
فال يص  عن واحد ، وأما ابن سيرين والنفع  ": يقوع ابن الجزري

 . (3) "منهما عند أهل النقل 
 : رابعًا ـ ضعف نسبته إىل مالك

يقوع ابن  (4) "من ه ا عمن نقل عن   ءش وال يص   ": إفافة إلأ قول 

 : الجزري

                                 
  1/255النشر  (1) 

  1/255النشر  (2) 

  1/255النشر  (3) 

  1/496وانظر لطائه اإلشارات ، 1/257النشر (4) 
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وك   ، وأما مالك فقد حكاه عن  القاف  أبو بكر بن العرب  يف المجموعة "

 . (1) "يف الرة والشناعة علأ قائل  
 : خامسًا ـ ضعف نسبته إىل داود الظاهري ومجاعته

د ال  ع، فه ه كتبهم موجوةع، وأما ةاوة وألحاب  ": يقوع ابن الجزري

لم ي كر فيها أحد شيئا من ذلك ونص ابن حزم إمام أهل الظاهر علأ ، كثرع

 . (2) "ولم ي كر غير ذلك ، التعوذ قبل القراءع
من خالع ما سبق يتبين أن اإلمام ابن الجزري فّعه نسبة القوع : إذن

وعلي  فيمكن ، باالستعاذع قبل القراءع إلأ من نقل عنهم من العلماء والقراء

 .ن نسبة ه ا القوع إليهم خاطئةالقوع بأ
 

  

                                 
  1/255النشر  (1) 

  256م  1/255النشر  (2) 
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 املبحث اخلامس
 مذهب اإلمام الرازي وردود القراء عليه

 
 : مذهب اإلمام الرازي: أواًل

وهو أن يقرأ االستعاذع قبل القراءع بمقتضأ : قوع ثال  " يلإلمام الراز

 . (1) "جمعًا بين الدليلين بقدر اإلمكان ، وبعدها بمقتضأ القرآن، الفبر
 : ردود القراء عليه: نيًاثا

وه ا ": قوع اإلمام الرازي ساله ال كر  عقب  اإلمام القسطالين بقول 

 . (2) "أيضًا ال يص 
 . (3)وذكر لاحب اإل حاف أيضًا أن  لم يص  
، وهو قبل القراءع إجماعًا ": وقاع ابن الجزري أيضًا يف محل االستعاذع
 . (4) "ل  وال يص  قوع بفالف  عن أحد ممن يعتبر قو

وال  ": وجعل  اإلمام ابن الجزري فمن األقواع الت  ال  ص  حي  قاع

 . (5)"يص  ش ء من ه ا 
 : ومما يدع علأ عدم لحة قوع اإلمام الرازي ما يل : قلت

 : وأصحابه  خمالفته فعل النيبـ 1

وقد ، حي  ثبت عنهم أن  كانوا يستعي ون قبل القراءع يف الصالع وغيرها

واقتداء الصحابة ب  هو   سير   وفعل النب ، األةلة علأ ذلكسبق ذكر 

وهو من أقوى الحجج يف ، عمل  ممن ال ينطق عن الهوى لآلية الكريمة

                                 
 . 67/  1م ا ي  الغيب  (1) 
 . 496/  1لطائه اإلشارات  (2) 
 . 107/  1ينظر إ حاف فضالء البشر  (3) 
 . 254/  1النشر  (4) 
 . 255/  1النشر  (5) 
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 وال يوجد علأ أةيم األرض أحد أكثر فهمًا للقرآن الكريم من النب ، بيانها
  وال أشد حرلًا منهم علأ  طبيق ، وألحاب . 

 : القراء جياًل بعد جيل خمالفته ملا أمجع عليه ـ2
حي  انعقد اجماعهم علأ أن االستعاذع قبل القراءع علأ النحو ال ي 

ولم يثبت عن أحد منهم ما ذهب إلي  الرازي من أن االستعاذع قبلها ، سبق بيان 

 . وبعدها
 : خمالفته للفهم الصحيح عن العرب -3

ولم ، ل القراءعحي  إن ال ي فهموه من اةية الكريمة هو أن االستعاذع قب

 . يقل أحد منهم ما قال  اإلمام الرازي
ألن  ، لحي  "يقرأ قبل القراءع بمقتضأ الفبر  ": وقوع اإلمام الرازي

وثبت ، استعاذ قبل القراءع  ) أي باألةلة الت  سبق ذكرها   أن  ثبت بالفبر

 . ذلك أيضًا عن الصحابة
فهو يقصد بالدليل  "جمعًا بين الدليلين بقدر اإلمكان  ": أما قول 

ويقصد ، قبل القراءع من جهة  الفبر ال ي ثبت ب  استعاذع النب : األوع

بالدليل الثاين آية النحل حي   قتضأ عنده أن االستعاذع بعد القراءع من جهة 

 . أخرى
ألن  ، يلجأ فيها إلأ الجمع بين األةلة الت ليس ه ا من المواطن : وأقوع

، وال  عارض هنا بين مقتضأ الفبر، التعارض إنما يلجأ إلأ الجمع عند
ألن ال ي يقتضي  الفبر هو أن ، بل هما مت قان  مامًا، ومقتضأ القرآن

ألن الفبر هنا هو ، وه ا هو عين ما يقتضي  القرآن، االستعاذع قبل القراءع

 .   سير للقرآن الكريم و طبيق عمل  ل 
اةية الكريمة حتأ يلجأ إذًا ال  عارض أبدًا بين مقتضأ الفبر ومقتضأ 

 . إلأ الجمع بينهما
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إن  وإن سلمنا جدالً بوجوة  عارض بينهما فرن المعارض هو قوع من قاع

وقد سبق أن  قوع شاذ مفاله ، االستعاذع بعد القراءع أخ ًا بظاهر اةية

ومفاله أيضًا لل هم ، وألحاب  ومفاله أيضًا ل عل النب ، لإلجما 

حاع أن يكون معارفًا  يينهض أبدًا وال يص  بأفال ، الصحي  عن العر 

 . لمقتضأ الفبر
 : الرأي الصحيح يف هذه املسألة

، بعد عرض م اهب القراء وغيرهم يف محل االستعاذع وعرض أةلتهم
وعلأ م هب اإلمام الرازي ، ورةوة القراء علأ م هب ابن قلوقا ومن وافق 

بأن االستعاذع قبل القراءع هو أن ما ذهب إلي  عامة القراء من القوع : يتبين

 . القوع الصحي 
، وهو قبل القراءع إجماعًا ": قاع اإلمام ابن الجزري يف محل االستعاذع
 . (1) "وال يص  قوع بفالف  عن أحد ممن يعتبر قول  
 

 

                                 
 . 254/  1النشر  (1) 

 



 



   

 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

863 

 اخلامتة
 وفيها أهم نتائج البحث

كتابة ه ا  الحمد ى حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا في  أن أعانن  علأ إ مام

 . ويف نهايت  أسجل أهم ما  وللت إلي  من نتائج، البح 
ما ذهب إلي  عامة القراء من أن االستعاذع قبل القراءع هو القوع الصحي  

: و طبيقهم عمليًا لقوع اى  عالأ، وألحاب   الموافق لما ورة عن النب 
ثبت عنهم حي  ، )فرذا قرأت القرآن فاستع  باى من الشيطان الرجيم  

الصحي   وهو الموافق أيضًا لل هم، االستعاذع قبل القراءع يف الصالع وغيرها

وال يص  قوع ، وهو ما انعقد علي  إجما  القراء جيالً بعد جيل عن العر 

وهو ال ي يت ق مع مقصوة االستعاذع ، بفالف  عن أحد ممن يعتبر قول 

 . وحكمة مشروعيتها

فرذا  "في  ح ف  قديره  {فاستع لقرآن فرذا قرأت ا}: قوع اى  عالأ

وه ا التقدير ل  نظائر كثيرع يف القرآن والسنة ، "أرةت قراءع القرآن فاستع  

وهو من با  المجاز المرسل ال ي عبر في  بالمسبب عن ، كالم العر  يفو

 . السبب

، علأ أللها من التر يب والتعقيب باعتبار المعنأ )فاستع  ال اء يف -1
فرذا ، إذا التقدير كما سبق، عقب اإلراةع المقدرع المح وفة ألنها وقعت

، وال شك أن إراةع قراءع القرآن سابقة علأ قراء  ، أرةت القراءع فاستع 
وعلي  فما ذهب إلي  عامة القراء من أن االستعاذع قبل القراءع ال يتعارض مع 

 . كون ال اء علأ أللها من التر يب والتعقيب

فرذا شرعت يف قراءع : األحسن عنده يف  قدير اةية ذكر ابن الجزري أن-2

لكن ما ذهب إلي  الجمهور من إفمار اإلراةع هو األرج  ، القرآن فاستع 

 . واألحسن يف رأي الباح 
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فهو مستقبل يف المعنأ لدخوع ، ال عل ) قرأت   وإن كان ل ظ  مافيًا-3

وه ا ، ألنها ظرف للزمن المستقبل متضمن معنأ الشرط، علي  "إذا  "

 . فرذا أرةت قراءع القرآن فاستع : ينسجم مع  قدير اةية عند الجمهور

ما ذهب إلي  ابن قلوقا ومن وافق  من أن االستعاذع بعد القراءع أخ اً  -4

 النب ألن  مفاله  مامًا لما ثبت عن ، قوع شاذ غير لحي ، بظاهر اةية
ومفاله أيضًا ، كريمةم رف  اى عنهم م و طبيقهم عمليًا لآلية ال وأصحابه

وهو خرق لارخ ، ولنقل الفلق عن السله، لل هم الصحي  عن العر 

كما أن  ، ومفال ة وافحة إلجما  القراء جيالً بعد جيل، إلجما  األمة

 . مفاله لمقصوة االستعاذع وحكمة مشروعيتها

االستعاذع قبل القراءع وبعدها جمعًا بين  ": قوع اإلمام الرازي-5

لمفال ت  فعل ، قوع مرةوة غير لحي  "ومقتضأ القرآن مقتضأ الفبر 

كما أن  ال ، وإجما  القراء جيالً بعد جيل، وألحاب  م رف  اى عن  م النب 

بل هما ،  عارض بين الفبر واةية الكريمة حتأ يلجأ إلأ الجمع بينهما

:  عالأ قاع اى. ألن الفبر بيان لآلية الكريمة و  سير عمل  لها، مت قان  مامًا
 . {وأنزلنا إليك ال كر لتبين للناس ما نزع إليهم ولعلهم يت كرون }

عرفهم لها كثيرًا من المسائل والقضايا  يفأن علماء القراءات  ناولوا -6

 . المتعلقة باللغة والحدي  وال ق  وألول  وغيرها
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني

 العاملني واحلمد هلل رب



   

 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) اجمللة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 

865 

 ثبت بأهم املصادر واملراجع
 م القرآن الكريم  .1

عبد الرحمن بن إسماعيل بن ، أبو شامة: إبراز المعاين من حرز األماين .2

ط الحلبأ ،  حقيق إبراهيم عطوع عوض،   665) ت الدمشق إبراهيم 

 . وأوالةه بمصر
ن أحمد بن محمد ب، البناء:  حاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشرا .3

 حقيق ة / شعبان محمد  هم  1117) ت  الشافع  الدمياط عبد الغنأ 

 . 1987هم م  1407عالم الكتب بيروت ط األولأ ، إسماعيل
أبو محمد عبد اى بن علأ ، سبط الفياط: االختيار يف القراءات العشر .4

هم    حقيق عبد العزيز بن نالر السبر م  541) ت  النحويبن أحمد المقرئ 

 ملك فهد الوطنية م الرياض مكتبة ال

أبو العباس شها  ، القسطالين: لشرح لحي  البفاري يإرشاة السار .5

لحي  : هم   وبهامش 923أحمد بن محمد بن أب  بكر القاهري ) ت ، الدين

طبعة جديدع ، لبنان، بيروت، ةار الكتا  العرب ، مسلم بشرح النووي

ت بالمطبعة األميرية وه  آخر طبعة طبع، باألوفست عن الطبعة السابعة

 . هم1323بمصر سنة 
أبو جع ر أحمد بن علأ بن ، ابن الباذش: اإلقنا  يف القراءات السبع .6

ةار ، ي   حقيق أحمد فريد المزيد 540) ت م أحمد بن خله األنصاري

 م  10. م 1999هم  1419الكتب العلمية م بيروت م لبنان م ط األولأ 

 له والمفتله يف األسماء والكنأ اإلكماع يف رفع االر يا  عن المؤ .7

أبو نصر عل  بن هبة اى بن عل  الجرباذقاين ثم ، ابن ماكوال واألنسا 

هم م 1411ط األولأ ، بيروت، ةار الكتب العلمية، هم  475)ت ، البغداةي

   م1990
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، األندراب ، اإليضاح يف القراءات العشر واختيار أب  عبيدع وأب  حا م .8
منأ :  حقيق، هم  500بعد  )تبن أب  عمر الفراساين أبو عبد اى أحمد 

 . م2002، جامعة  كريت، رسالة ةكتوراه، عدنان غنأ
أبو بكر ، ابن األنباري: إيضاح الوقه واالبتداء يف كتا  اى عز وجل .9

، عبد الرحيم الطهروين:  حقيق، هم   328 )تمحمد بن القاسم بن محمد 
 . م 2007 هم م 1328ط ، القاهرع، ةار الحدي 

أبو العباس أحمد بن ، ابن عجيبة: البحر المديد يف   سير القرآن المجيد .10

عمر أحمد : هم    حقيق 1224 )تمحمد بن المهدي بن عجيبة الحسن  

 . هم 1426م م  2005ةار الكتب العلمية م بيروت م لبنان م ط الثانية ، الراوي
مد مر ض  السيد مح، الزبيدي،  اج العروس من جواهر القاموس .11

، راجع  لجنة فنية من وزارع اإلعالم،  حقيق عبد الستار أحمد فراج، الحسين 
 . لبنان، بيروت، ط ةار إحياء التراث العرب 

أبو عبد اى شمس ، ال هب :  اريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .12

عمر عبد السالم : هم   حقيق 748)محمد بن أحمد بن عثمان ، الدين

 . م 1998هم م  1419ط الثالثة ، بيروت، ر الكتا  العرب ةا،  دمري
أبو بكر أحمد ، الفطيب البغداةي: السالم مدينة  ) اريخ اريخ بغداة  .13

بشار عواة : حقق  وفبط نص  وعلق علي ، هم   463) ت ، بن عل  بن ثابت

 . م 2001هم م  1422ط األولأ ، ةار الغر  اإلسالم ، معروف
:  عن حمل األس ار )المغن علوم الدين  فريج أحاةي  إحياء  .14

: تهم  الزبيدي ) 771بن السبك  ) ت ا، هم   806: )تالعراق  : المؤل ون
: ةار العالمة، استفراج أب  عبد اى محموة بن محمد الحداة، هم   1205
 م 1987 -هم  1408األولأ : ط، الرياض
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هر بن عبد المنعم أبو الحسن طا: ابن غلبون: الت كرع يف القراءات الثمان .15

، أيمن رشدي سويد: هم    حقيق 399وقيل ، هم 428بعد  )تبن عبيد اى 
 . هم 2001هم م  1421، ط الثانية، مصر، مكتبة التوعية اإلسالمية

عالء ، الفازن: لبا  التأويل يف معاين التنزيل: أالمسم،   سير الفازن .16

  سير : هم   وبهامش  725) ت ، الدين عل  بن محمد بن إبراهيم البغداةي

البغوي المعروف بمعالم التنزيل ألب  محمد الحسين بن مسعوة البغوي ) ت 

 . م 1979هم م  1399ةار ال كر ، هم   516

ففر الدين ، الرازي: أو م ا ي  الغيب  الكبير )الت سير  سير الرازي  .17

 ،بيروت لبنان، ةار الكتب العلمية، هم   606محمد بن عمر بن الحسن )ت 
 . م1990 -هم  1411ط األولأ 

أبو اللي  ، السمرقندي: بحر العلوم  : أ  سير السمرقندي ) المسم .18

عل  : هم    حقيق و عليق 375نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ) ت 

ط األول  ، لبنان، بيروت، ةار الكتب العلمية، وزمياله، محمد عوض

 هم 1993هم م 1413

أبو جع ر محمد ، الطبري: القرآن   أويل البيان يف )جامع  سير الطبري  .19

هم  1420ط الثالثة ، لبنان، بيروت، هم   ةار الكتب العلمية 310 )تبن جرير 

 . م1999م 
 نبي  الغافلين وإرشاة الجاهلين عما يقع لهم من الفطر حاع  الو هم  .20

أبو الحسن عل  بن محمد النوري بن سليم ، الص اقس : لكتا  اى المبين

 . مكتبة الثقافة الدينية، نفبة من العلماء:  قديم و صحي ، هم   1053 )ت
، محمد بن أحمد بن األزهر الهروي، أبو منصور األزهري:  ه يب اللغة .21
ط ، لبنان، بيروت، ةار المعرفة، رياض زك  قاسم:  حقيق، هم   370 )ت

 . م   2001هم م  1422األول  
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عثمان بن سعيد بن عثمان ، داينأبو عمرو ال: التيسير يف القراءات السبع .22

ط ، لبنان، بيروت، ةار الكتب العلمية، أو وير زع: هم  عن  بتحقيق 444)ت 

طبعة جمعية المستشرقين  علأاعتمد يف أللها ، م1996هم م 1416األولأ 

 . م 1930 األلمانية
عثمان بن سعيد بن ، أبو عمرو الداين: جامع البيان يف القراءات السبع .23

، وزمالؤه، عبد المهيمن عبد السالم الطحان:  حقيق (هم444 )تعثمان 
 . م 2007هم 1428، ط األولأ، اإلمارات، جامعة الشارقة

ال اروق ، نبيل بن عبد الحميد بن عل : الجامع الكبير يف علم التجويد .24

 . م2005هم م 1426، ط األولأ، القاهرع الحديثة
سن عل  بن محمد بن أبو الح، السفاوي: جماع القراء وكماع اإلقراء .25

مروان :  حقيق، الدين السفاوي   )علمالمعروف   ، عبد الصمد الهمداين

 -هم 1418ط األولأ ، ةمشق بيروت، ةار المأمون، ومحسن خرابة، العطية

 . م1997
أبو محمد ، الشاطب : حرز األماين ووج  التهاين يف القراءات السبع .26

، هم  590لرعين  األندلس  ) تالقاسم بن فيره بن خله بن أحمد الشاطب  ا
هم م 1355، مصر، الحلب ، ط، عل  محمد الضبا : فبط  ولحح  وراجع 

 . م1937
أبو ال ت  عثمان ابن جن  ، ابن جن : العربية  )خصائصأو ، الفصائص .27

ط ، الهيئة المصرية العامة للكتا ، محمد عل  النجار: هم    حقيق 392) ت 

 . م 1999، الرابعة
أبو يوسه المنتجب بن ، ابن النجيبين: يدع يف شرح القصيدعالدرع ال ر .28

، جماع محمد طلبة السيد:  حقيق، هم 634 )تأب  العز بن رشيد الهم اين 
 . م2012هم م 1433، ط األولأ، الرياض، مكتبة المعارف
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: كتا  التيسير للداين يف القراءات   )شرحالدر النثير والع   النمير  .29
د الواحد بن محمد بن عل  بن أب  السداة المالك  أبو محمد عب، المالق 

عل  ، عاةع أحمد عبد الموجوة: هم    حقيق705الباهل  األندلس  ) ت 

ةار الكتب ، أحمد عيسأ المعصراوي: شارك يف  حقيق ، محمد عوض

 . م 2003هم م  1424ط األولأ ، بيروت، العلمية
محمد ، الولوي :النسائ  سنن  )شرحذخيرع العقبأ يف شرح المجتبأ  .30

ط الثانية ، السعوةية، مكة المكرمة، ةار آع بروم، بن عل  بن آةم بن موسأ

 م 2007هم م  1428

: اةلوس   )  سيرروح المعاين يف   سير القرآن العظيم والسبع المثاين  .31
بن عبد اى الحسين  البغداةي  محموة، شها  الدين، أبو ال ضل، اةلوس 

 . م1987هم م 1408، بيروت، ةار ال كر، هم  1270ت )

أبو جع ر أحمد بن محمد بن سالمة ، الطحاوي: شرح مشكل اةثار .32

: حقق  وفبط نص  وخرج أحاةيث  وعلق علي ، هم 321)ت ، المصري
 . م 1994 -هم 14145ط األولأ ، مؤسسة الرسالة، طاألرناؤوشعيب 

بن  أبو عبد اى محمد، البفاري: الصحي    )الجامعلحي  البفاري  .33

-هم 1419ط الثانية ، الرياض، ةار السالم،   هم 256إسماعيل البفاري ) ت

 . م1999

أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ، مسلم: لحي  مسلم .34

 . م 1998-هم 1419ط ، بيت األفكار الدولية هم 261البنسابوري )ت
القصيدع الشاطبية يف القراءات  )شرحالعقد النضيد يف شرح القصيد  .35

 756أبو العباس أحمد بن يوسه بن محمد ) ت ، السمين الحلب :  السبع 

، جدع، ةار نور المكتبات، أيمن رشدي سويد: ةراسة و حقيق، هم  
 . م 2001هم م  1422، أط األول، السعوةية
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أبو العالء ، العطار: غاية االختصار يف قراءات العشرع أئمة األمصار .36

أشرف : ةراسة و حقيق هم  569 )تالحسن بن أحمد بن الحسن الهم اين 

مكتبة التوعية ، جدع، الجماعة الفيرية لتح يظ القرآن، محمد فؤاة طلعت

 . م 1998هم م  1418، ط الثانية، مصر، اإلسالمية
أبو بكر أحمد ، ابن مهران: الغاية يف القراءات العشر واختيار أب  حا م .37

، غياث الجنباز محمد:  حقيق هم  381 )تبن الحسين بن مهران األلبهاين 
 . الرياض

، شمس الدين أبو الفير، ابن الجزري: غاية النهاية يف طبقات القراء .38
ةار ، برجستراسر. ج: عن  بنشره هم  388 )تمحمد بن محمد بن محمد 

 . م 1982 هم م 1402، ط الثالثة، بيروت، الكتب العلمية

عل   بن )أحمدابن حجر العسقالين : فت  الباري بشرح لحي  البفاري .39

، ومحمد فؤاة عبد الباق ، محب الدين الفطيب: هم   حقيق852-ت
 . هم1407: ط الثالثة، القاهرع، المكتبة السل ية

الشيخ محموة خليل الحصري : فت  الكبير يف أحكام االستعاذع والتكبير .40

سلسلة ةراسات إسالمية لاةرع عن المجلس  م  1980هم م  1401 )ت

شعبان   149)العدة ، مصر، زارع األوقافو، للشئون اإلسالمية أاألعل

 . م 2011هم م يوليو  1432
عل  ، علم الدين أبو الحسن، السفاوي: فت  الوليد يف شرح القصيد .41

ط ، الرياض، هم   مكتبة الرشد 643 )تبن محمد بن عبد الصمد الهمداين 

 . م 2005هم م  1426، الثانية
أبو القاسم ، اله ل : ع عليهاالكامل يف القراءات العشر واألربعين الزائد .42

جماع بن السيد بن : هم   حقيق 465 )تيوسه بن عل  بن جبارع المغرب  

 . م 2007هم  1428، ط األولأ مؤسسة سما، رفاع  الشايب
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، مك  القيس : الكشه عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .43
محي  :  حقيق هم  437 )تمك  بن أب  طالب حموش بن محمد القيرواين 

 . م 1997-هم 1418، ط الفامسة، بيروت، مؤسسة الرسالة، الدين رمضان

أبو ال رج عبد ، ابن الجوزي: كشه المشكل من حدي  الصحيحين .44

، ةار الوطن، عل  حسين البوا :  حقيق، هم 597: )ت، الرحمن بن محمد
 . م 1997-هم 1418ط األولأ ، الرياض

عبد اى بن ، أبو محمد نجم الدين ،ابن الوجي : الكنز يف القراءات العشر .45

ةار ، هناء الحمص : هم   حقيق 840 )تعبد المؤمن بن الوجي  الواسط  

 . م 1998هم م  1419، ط األولأ، بيروت، الكتب العلمية
الجعبري علأ متن  )شرحكنز المعاين يف شرح حرز األماين ووج  التهاين  .46

ر بن إبراهيم الربع  ) ت أبو محمد إبراهيم بن عم، الجعبري: الشاطبية  

، مكتبة أوالة الشيخ، فرغل  سيد عرباوي: ةراسة و حقيق: هم   732
 . الجيزع
، ال اس : ال اس  عل  الشاطبية   )شرحالآللئ ال ريدع يف شرح القصيدع  .47

، هم   656جماع الدين أبو عبد اى محمد بن حسن بن محمد المغرب  ) ت 
عبد الرازق بن : حقق  وعلق علي ، ة حسينة / عبد اى ربيع محمو: قدم ل 

هم م  1431، ط الثانية، الرياض، مكتبة الرشد، عل  بن إبراهيم موسأ

 م 2010

 هم  711 )تجماع الدين محمد بن مكرم ، ابن منظور: لسان العر  .48

 . بدون  اريخ، القاهرع، ط ةار المعارف، وزمياله، عبد اى عل  الكبير:  حقيق
شها  الدين أبو العباس ، القسطالين:  نون القراءاتلطائه اإلشارات ل .49

 مكتبة أوالة الشيخ، خالد حسن الجوة:  حقيق هم  923 )تأحمد بن محمد 
 . مصر
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أبو الحسن عل  بن عمر بن أحمد ، قطن  الدار: المؤ له والمفتله .50

، ةراسة و حقيق/ موفق بن عبد اى بن عبد القاةر، هم 385 )ت، البغداةي
 م 1986-هم 1406األولأ : ط، إلسالم ةار الغر  ا

أبو ، ابن جن : المحتسب يف  بيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .51

، عل  النجدي ناله:  حقيق هم  329 )تال ت  عثمان بن جن  األزةي 
  1999هم م  1420ط ، القاهرع، المجلس األعلأ للشئون اإلسالمية، وزمياله

أحمد بن ، شها  الدين أبو العباس، القسطالين: المستطا  يف التجويد .52

أبو عالم الحسن ين : أعده للنشر، هم  932 )تمحمد بن أب  بكر المصري 

 . م 2008مؤسسة قرطبة ، ط األول  ، عباس بن قطب
أبو الكرم ، ابن فتحان:  المصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر .53

عثمان : حقيقهم     550 )تالمبارك بن الحسن بن أحمد الشهرزوري 

 . م 2007هم م  1428ط ، القاهرع، ةار الحدي ، غزاع
أحمد بن محمد بن ، ال يوم : م المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير .54

 . م 2003هم م  1424ط ، القاهرع، هم  ةار الحدي  770 )تعل  
 )تيحيأ بن زياة بن عبد اى الديلم  ، أبو زكريا، ال راء: معاين القرآن .55

ط الهيئة ، و محمد عل  النجار، أحمد يوسه نجا  : حقيق   هم 207

  م 1980المصرية العامة للكتا  
شمس الدين أبو ، ال هب : معرفة القراء الكبار عل  الطبقات واألعصار .56

، طيار آلت  قوالج: هم    حقيق 748 )تمحمد بن أحمد عثمان ، عبد اى
ط األولأ ، استانبوع، لترك مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقه الديانة ا

 . 1995هم م  1416
: السبع القصيدع الشاطبية يف القراءات  )شرح: الم يد يف شرح القصيد .57

أحمد بن محمد بن عبد ، شها  الدين أبو العباس، ابن جبارع المقدس 
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ةار الغوثاين ، خير اى الشريه: هم    حقيق 728الول  المرةاوي ) ت 

 م  2008م  هم 1429ط االولأ ، قةمش، للدراسات القرآنية

أحمد بن محمد بن عبد ، األشموين: منار الهدى يف بيان الوقه واالبتدا .58

، المكتبة التوفيقية،  حقيق محمد هاشم عبد العزيز هم 1100نحو )تالكريم 
 . مصر، القاهرع

أبو عبد اى نصر بن ، ابن أب  مريم: الموف  يف وجوه القراءات وعللها  .59

عمر حمدان :  حقيق وةراسة هم  565بعد  )تالشيرازي  عل  بن محمد

هم 1414ط األولأ ، جدع، الجماعة الفيرية لتح يظ القرآن الكريم، الكبيس 

 م 1993م 

، المارغن : النجوم الطوالع عل  الدرر اللوامع يف ألل مقرأ اإلمام نافع  .60
د عبد السالم محم:  حقيق، هم   1349 )تإبراهيم بن أحمد بن سليمان 

الدار البيضاء ، مركز التراث الثقايف المغرب ، القاهرع، ةار الحدي ، البكاري

  م 2008هم م  1429ط 
محمد بن محمد ، أبو الفير، ابن الجزري: النشر يف القراءات العشر  .61

أشرف علأ  صحيح  ، هم  833 )تمحمد بن عل  بن يوسه الشافع  

 . بيروت، ةار ال كر، عل  محمد الضبا : ومراجعت 
عبد ال تاح عبد ، القاف : الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع  .62

ط ، اإلةارع العامة للمعاهد األزهرية، األزهر، م 1982هم م 1403 )ت، الغن 

 . م1985هم م 1405
عل  بن ، أبو الحسن، الواحدي: الوجيز يف   سير الكتا  العزيز  .63

، ةمشق، ةار القلم، يل وان عدنان ةاووة:  حقيق،  مه468)ت ، محمد
 . م1995هم م 1415، ط األول ، بيروت، الدار الشامية

 




