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Abstract

This article examines al-Imam al-Dimiati's approach in the al-Isti‘adhah
chapter in his book entitled Ithaf Fudala’ al-Bashar Bi al-Qira’at al-Arba‘ah
‘Ashar. This research presents a review of demonstrates his approach to the
Isti‘adhah, its related aspects, The research followed the inductive approach to
extrapolate all the interpretations of al-Imam al-Dimiati in the al-Isti‘adhah
chapter. The study concluded that al-Imam al-Dimiati’s book entitled Ithaf
Fudala’ al-Bashar Bi al-Qira’at al-Arba‘ah ‘Ashar is one of the most
authoritative books authored in his time, And al-Isti‘adhah is delegated when
starting to read.
Keywords: Approach, al-Imam, al-Dimiati, al-Qira’at, al-Isti‘adhah.

ملخص البحث يتناول البحث منهج اإلمام الدمياطي ف االستعاذة من خالل كتابه إحتاف فضالء
 إذ يقدم البحث دراسة موجزة عن منهجه ف ابب،البشر ابلقراءات األربعة عشر
 وقد سلكت الدراسة االستقرائي الكلي من خالل،االستعاذة وما يتعلق هبا من أوجه
 وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج.استقراء أراء اإلمام الدمياطي ف ابب االستعاذة
نذكر منها أن كتاب إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر من أجل الكتب اليت
. وأن االستعاذة مندوبة عند االبتداء ف القراءة،أُلفت ف عصره
. االستعاذة، القراءات، الدمياطي، اإلمام، املنهج:الكلمات املفتاحية
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مقدمة
إن أفضل ما تصرف إليه اهلمم كتاب هللا عز وجل والعلوم املتعلقة به ،ومن هذه العلوم علم القراءات ،والذي
من خالله يعرف اختالف ألفاظ الوحي املنزل على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم .وقد سخر هللا تعاىل هلذا
العلم قدمياً وحديثاً أانساً أفنوا أعمارهم ف التعليم والتعلم والتصنيف ،إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها وهو
خري الوارثني ،ومن أجل ما صنف ف هذا العلم كتاب إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر لإلمام
أمحد بن حممد الدمياطي.
وإننا من خالل هذه الورقات نستعرض سرية موجزة لإلمام الدمياطي ابإلضافة إىل منهجه ف ابب
االستعاذة وذلك من خالل كتابه إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر ،وإن اهلدف من ذلك التعريف

ابإلمام الدمياطي وبيان ما ف االستعاذة من أوجه عند القراءة ،وذلك ألن كثرياً من طالب هذا العلم قد
خيفى عليهم ذلك.
خطة البحث

يشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحث وخامتة وهي على النحو اآليت:
فاملقدمة اشتملت على متهيد واهلدف من هذا البحث ومشكلته ،وأما املبحث فقد احتوى على

ستة مطالب:
 .1املطلب األول :معناها.
 .2املطلب الثاين :صيغتها.
 .3املطلب الثالث :اجلهر واإلخفاء.
 .4املطلب الرابع :حملها.
 .5املطلب اخلامس :حكمها.
 .6املطلب السادس :أوجه االستعاذة مع البسملة.
 .7وأخرياً اخلامتة واليت تشتمل على أهم النتائج اليت مت التوصل إليها ،مث املراجع.
املبحث األول :االستعاذة

الكالم على االستعاذة هنا عام جلميع القراء ال خالف بينهم ف ذلك ،كما أنه خاص ابلقراءة خارج الصالة

ويتعلق به ستة مطالب.

http://al-qanatir.com

75

)Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 23. No. 2. (2021
eISSN: 2289-9944

املطلب األول :معناها

1

االلتجاء إىل هللا تعاىل ،واالستجارة به ،واالستغاثة به ،من الشيطان الرجيم ،من أن يضرين ف ديين ودنياي
أو يصدين عما أمرت به .مث ليعلم أن لفظ االستعاذة على أي صيغة 2كان هو ليس من القرآن ابإلمجاع،3
وإمنا معناه الدعاء "أي اللهم أعذين".4
املطلب الثاين :صيغتها

إن الصيغة املشهورة لالستعاذة عند اجلميع هي (أَعوذُ اابهللا امن الشَّيطَ ا
الراجي ام) دون غريها من الصيغ األخرى
ان َّ
ُ
َ ْ
ۡ
ۡ
ۡ
وذلك ملوافقة كتاب هللا عز وجل حيث قال ف حمكمه كتابه ﴿فإاذا ق رأت ٱلق ۡرءان ف ۡ
ٱَّللا ام َن ٱلش َّۡي َٰطَ ان
ٱستَعاذ با َّ
َ َ ََ َ ُ َ َ َ
ٱلراجي ام﴾ (القرآن .النحل.)98 :
َّ
ويرى اإلمام الدمياطي أن هذا اللفظ هو املختار عند اجلميع حيث قال "واملختار جلميع القراء ف
كيفيتها (أَعوذُ اابهللا امن الشَّيطَ ا
الراجي ام)".5
ان َّ
ُ
َ ْ

ومم ا نق ل عن أعالم القراءات ف هذه املسألة "إن املستعمل عند القراء احلذاق من أهل األداء ف
لفظها (أَعوذُ اابهللا امن الشَّيطَ ا
الراجي ام) دون غريه" 6وإن ه ذه الصيغ ة ق د ج اءت م وافق ةً لكت اب هللا ع ز
ان َّ
ُ
َ ْ
وج ل وسن ة نبي ه حممد صلى هللا عليه وسلم ،ف أم ا الكت اب فلموافق ة اآلية الكرمي ة املذكورة سابقاً ،وأما السنة
استب رجالن عند النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن عنده
صَرٍد قالَّ :
فما ورد ف احلديث عن }سليمان بن ُ
يسب صاحبه مغضباً قد امحر وجهه ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :إين ألعلم كلمةً لو
جلوس ،وأحدمها ُّ
تسمع ما يقو ُل النيب
قاهلا لذهب عنه ما جيد ،لو قال :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم .فقالوا للرجل :أال
ُ
صلى هللا عليه وسلم؟ قال :إين لست مبجنون{ (احلديث .البخاري .ابب احلذر من الغضب.)6115 .

 1القاصح ،علي بن عثمان بن حممد .1954 .سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي .حتقيق علي حممد الضباع.
مصر :مطبة البايب احلليب .ص .25أيب شامة .عبدالرمحن بن إمساعيل .د .ت .إبراز املعاين من حرز األماين ف القراءات
السبع .حتقيق إبراهيم عطوه عوض .بريوت :دار الكتب العلمية .ص .61الدمشقي ،إمساعيل بن عمر بن كثري.1999 .
تفسري القرآن العظيم .حتقيق سامي بن حممد السالمة .السعودية :دار طيبة للنشر والتوزيع .ص.114
 2سيأيت بيان صيغ االستعاذة عند الكالم على صيغتها الحقاً.
 3الق اص ح .سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي .حتقيق علي حممد الضباع .مرجع سابق .ص.25
 4أيب شامة .إبراز املعاين من حرز األماين ف القراءات السبع .حتقيق إبراهيم عطوه عوض .مرجع سابق .ص.61
 5الدمياطي ،أمحد بن حممد .د.ت .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مكتبة احلرم النبوي الشريف.
ص.10
 6الداين ،عثمان بن سعيد .د.ت .التيسري ف القراءات السبع .اهلند :عزيز كن .ص.15
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كما نُاق َل عن َح ْْب ف علم القراءات قوله" :أن املختار جلميع القراء من حيث الرواية (أَعُوذُ اابهللا ام َن
الشَّيطَ ا
الراجي ام).7
ان َّ
ْ
واملطلع على كتب أهل العلم ف القراءات جيد اتفاقهم وترجيحهم لصيغة االستعاذة (أَعُوذُ اابهللا ام َن
الشَّيطَ ا
الراجي ام) دون غريها من الصيغ األخرى الواردة ف ذلك ،8حيث مت اإلشارة إىل ذلك " وأصح هذه
ان َّ
ْ
األلفاظ من طريق النقل وأوالها ابالستعمال من جهة النظر اللفظ األول لداللة نص التنزيل عليه".9
وقد ذكرت عدة صيغ لالستعاذة غري الصيغة املشهورة سواء كان ذلك ابلزايدة أو النقصان عن
الصيغة املشهورة ،فمن صيغ الزايدة (أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم)( ،أعوذ ابهلل من الشيطان
الرجيم إن هللا هو السميع العليم)( ،أعوذ ابهلل العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم).10
وقال اإلمام الدمياطي ف هذه املسألة "فال حرج على القارئ ف اإلتيان بشيء من صيغ االستعاذة
مما صح عند أئمة القراءة".11
كما نُاق َل أن االستعاذة وردت بصيغتني ومها (أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم)( ،أعوذ ابهلل السميع
العليم من الشيطان الرجيم) ،12وذكر أيضاً أن هلا مثان صي ٍغ أخرى زايدةً على الصيغة املشهورة ،13وقد أشار
الناظم إىل الزايدة ف لفظ االستعاذة بقوله:
َّح ال يُ ْسراً َوإا ْن تَ ازْد
َعلَى َما أَتَى اف الن ْ

ا
ت ُُمَ َّهالَ
لَرباِّ َ
ك تَ ْن ازيهاً فَلَ ْس َ

14

 7ابن اجلزري ،حممد بن حممد .د.ت .النشر ف القراءات العشر .حتقيق علي حممد الضباع .لبنان :دار الكتب العلمية.
ج .1ص.243
 8السخاوي ،علي بن حممد .1987 .مجال القراء وكمال اإلقراء .حتقيق علي حسني البواب .مكة :مكتبة الرتاث .ج.2
ص .482القيسي ،مكي بن أيب طالب .1984 .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .حتقيق حمي الدين
رمضان .بريوت :مؤسسة الرسالة .ص.8
 9الداين ،عثمان بن سعيد .2005 .جامع البيان ف القراءات السبع املشهورة .حتقيق حممد صدوق اجلزائري .بريوت :دار
الكتب العلمية .ص.146
 10ابن اجلزري .النشر ف القراءات العشر .حتقيق علي حممد الضباع .مرجع سابق .ج .1ص.251-241
 11الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.10
 12الداين .جامع البيان ف القراءات السبع املشهورة .حتقيق حممد صدوق اجلزائري .مرجع سابق .ص.145
 13ابن اجلزري .النشر ف القراءات العشر .حتقيق علي حممد الضباع .مرجع سابق .ج .1ص.251-241
 14الشاطيب ،القاسم بن فريه .د.ت .حرز األماين ووجه التهاين( .خمطوط) .د.م :د.ن .ص.5
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وأما ما ذكر ابلنقص عن الصيغة املشهورة فإن كثرياً من علماء القراءات مل ينبهوا على ذلك ف
مؤلفاهتم ،كما نقل "فلم يتعرض للتنبيه عليه أكثر أئمتنا ،وكالم الشاطيب رمحه هللا يقتضي عدمه والصحيح
جوازه" 15،ومما ذكر ابلنقص عن الصيغة املشهورة (أعوذ ابهلل من الشيطان).16
املطلب الثالث :اجلهر واإلخفاء

اعلم أن اجلهر هو املختار عند أئمة القراء ال خالف بينهم ف ذلك ،إال ما جاء عن انفع ومحزة من أهنما
17
كاان خيفيان االستعاذة عند القراءة ،وهذا الذي نص عليه العالمة الدمياطي.
فقد روى إسحاق املسييب "عن انفع إنه كان خيفيها ف مجيع القرآن ،وروى سليم عن محزة أنه كان

جيهر هبا ف أول أم القرآن خاصة وخيفيها بعد ذلك ف مجيع القرآن كذا قال خلف عنه وقال خالد عنه أنه
كان جييز اجلهر هبا ف ذلك واإلخفاء مجيعاً وال ينكر على من جهر وال على من أخفى والباقون مل أيت
عنهم ف ذلك شيء منصوص" 18،هذا وقد أ اُشري إىل رواية إسحاق املسييب حيث قال الناظم:
اا 19
اع عاْن َد َان اف الْم ْذ َه ا
ب بااه َو ااال ْخ َفاءَ َرَوى الْ ُم َسيِّيب
َوا ْجلَ ْه ُر ذَ َ
َ
قال اإلمام الدمياطي "ويستحب اجلهر هبا عند اجلميع إال ما صح من إخفائها من رواية املسييب
20
عن انفع".
نصوص نذكر بعضاً منها هنا" :وال أعلم خالفاً ف اجلهر ابالستعاذة
وجاء ف أقوال أهل هذا الفن
ٌ
عند افتتاح القرآن وعند ابتداء كل قار ٍئ بعرض أو درس أو تلقني ف مجيع القرآن إال ما جاء عن انفع
ومحزة" ،21وأيضاً "وقال صاحب سراج قارئ بشرط استماع أي بشرط أن يكون القارئ حبضرة من يسمع
قراءته حبيث يتأتى للسامع أن ينصت للقراءة من أوهلا فال يفوته شيء منها وذلك ألن التعوذ شعار القراءة
فلو أخفاه القارئ مل يعلم السامع ابلقراءة إال بعد أن يفوته منها شيء" 22.كما ورد "فوجه اجلهر ابلتعوذ

 15املرجع السابق .ص.251
 16القاضي ،عبدالفتاح عبدالغين .1989 .الواف ف شرح الشاطبية .املدينة املنورة :مكتبة الدار .ص.43-42
 17الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.10
 18الداين .التيسري ف القراءات السبع .مرجع سابق .ص.16
 19ابن بري ،علي بن حممد .د.ت .منت الدرر اللوامع ف أصل مقرإ اإلمام انفع .حتقيق سليم بن حممد بن يوسف .د.م:
د.ن .ص.42
 20الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.10
 21الداين .جامع البيان ف القراءات السبع املشهورة .حتقيق حممد صدوق اجلزائري .مرجع سابق .ص.146
 22القاصح .سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي .حتقيق علي حممد الضباع .مرجع سابق .ص.26
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لينصت السامع للقراءة من أوهلا فال يفوته منها شيء ملا علم وتقرر ف النفوس أن التعوذ شعار القراءة
23

وعالمتها وليس بقرآن".
ويتبني لنا مما سبق من نصوص علماء القراءات أن اجلهر ابالستعاذة أوىل من إخفائها ،خصوصاً
إذا كان ذلك ف حضرة من يستمع إىل القراءة أو ٍ
درس أو غري ذلك.
مث لايُ ْعلَ َم أن من فوائد اجلهر ابالستعاذة أن السامع ينصت إىل القراءة من أوهلا حىت ال يفوته شيء

منها ،وأما إذا أخفى القارئ االستعاذة مل يعلم السامع ابلقراءة إال بعد أن يكون قد فاته شيء من املقروء،
وقد ُمجعت املواضع اليت يشرتط عندها اجلهر ابالستعاذة ف قول الناظم:
24
باشر اط اجتم ٍاع وابتا َد ااء ادراس ٍة والَ خمُْ افياً أَو اف َّ ا
صالَ
الصالَة فَ َف ِّ
َْ ََْ َ ْ
ْ
ََ
َ

ويتضح لنا من املواضع اليت يستحب عندها اجلهر ابالستعاذة أن القارئ إذا أخفاها عندها فُاق َد
املعىن الذي من أجله استحب اجلهر هبا أال وهو اإلنصات.
واختلف ف اإلخفاء هل يكون بذكر االستعاذة ف النفس من غري تلفظ هبا ،أو يكون ابلتلفظ هبا،
فقد جاء ف ذلك " فال يكفي فيه إال التلفظ وإمساع نفسه وهذا هو الصواب ألن نصوص املتقدمني كلها
25
على جعله ضد اجلهر وكونه ضداً للجهر يقتضي اإلسرار به".
هذا ويرى اإلمام الدمياطي أن القارئ جيهر ابالستعاذة إذا كان يقرأ جهراً ،ويسرها إذا كان يقرأ سراً
ألن القراءة اتبعة هلا.

26

املطلب الرابع :حملها
اختلف علماء هذا الفن ف حملها فقال مجهورهم أبن االستعاذة حملها قبل القراءة ،وقال بعضهم أن حملها بعد
القراءة ،وفيما نبني ما نقل عنهما مع بيان حجتهما ف ذلك .يرى بعض أهل العلم أن األمر الوارد ف اآلية
ٱستعا ۡذ باٱَّللا امن ٱلش ۡ
الكرمية ﴿فإاذا ق ۡرأت ۡٱلق ۡرءان ف ۡ
َٰ
ا
ٱلراجي ام﴾ (القرآن .النحل )98 :حممول على أن
ن
ط
َّي
َّ
َ
َّ
َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ
َ

 23املارغين ،إبراهيم بن أمحد .د.ت .النجوم الطوالع .د.م :د.ن .ص.24
 24احلسيين ،حسن خلف .2003 .احتاف الْبية بتحريرات الشاطبية .حتقيق حممد أبو اخلري و مجال شرف .مصر :دار
الصحابة للرتاث بطنطا .ص.4
 25ابن اجلزري .النشر ف القراءات العشر .حتقيق علي حممد الضباع .مرجع سابق .ج .1ص.254
 26الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.10
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االستعاذة بعد اإلنتهاء من قراءة القرآن ،وحجتهم ف ذلك أن ثواب قراءة القرآن عظيم فإذا استعاذ القارئ
27

بعد اإلنتهاء من القراءة ذهبت عنه الوساوس وبقي ثواب قراءته.
بينما يرى األكثرون من أهل العلم منهم العالمة الدمياطي أن قراءة االستعاذة قبل قراءة القرآن،
28
وبذلك يكون األمر الوارد ف اآلية الكرمية حممول على اإلتيان هبا قبل القراءة وذلك لدفع وساوس الشيطان،
ۡ
كما ف اآلية الكرمية َٰأ َّ ا
ٱلصلَ َٰوةا فَٱغ اسلُواْ ﴾ (القرآن .املائدة.)6 :
ين ءَ َامنُ أواْ إاذَا قُ ۡمتُ ۡم إا َىل َّ
َ
﴿أيَيُّ َها ٱلذ َ

أي إذا أردمت القيام إىل الصالة فاغسلوا ،وكقولك "إذا أكلت فقل بسم هللا أي إذا أردت أن
30
أتكل" 29،قال اإلمام الدمياطي "والذي اتفق عليه اجلمهور قدمياً وحديثاً أهنا قبل القراءة".
ومما يدل على أن الشيطان يلقي بوساوسه على العبد أثناء قراءته للقرآن العظيم ما ثبت أنه ألقى
31
ا
ك امن َّرس ٍ
ول
﴿وَما أ َْر َسلْنَا امن قَ ْبل َ
ُ
بوساوسه على النيب صلى هللا عليه وسلم أثناء قراءته ،قال تعاىل اآلية َ
يب إاالَّ إاذَا متَََّىن أَلْ َقى الشَّْيطَ ُن اف أ ُْمنايَّتا اه﴾ (القرآن .احلج.)52 :
َوالَ نَا ٍِّ
ويتضح مما سبق ذكره ف هذه املسألة أن املعمول به عند أئمة القراء هو االستعاذة قبل القراءة ،وهذا
الذي أخذانه ونقلناه عن مشائخنا الكرام.
املطلب اخلامس :حكمها
قد اختلف العلماء ف حكم االستعاذة وذلك بعد اتفاقهم أبهنا مطلوبة من مريدي قراءة القرآن الكرمي ،فقال
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ٱَّللا
ت ٱل ُق ۡرءَا َن َف
ٱستَعاذ با َّ
بعضهم أبن االستعاذة واجبة وعلى ذلك فإن األمر الوارد ف اآلية الكرمية ﴿فَإاذَا قَ َرأ َ
ۡ
ٱلراجي ام﴾ (القرآن .النحل )98 :حممول على الوجوب ،وقال مجهورهم ابالستحباب وعلى ذلك
ام َن ٱلشَّي َٰطَ ان َّ
ٱستعا ۡذ باٱَّللا امن ٱلش ۡ
فإن األمر الوارد ف اآلية الكرمية ﴿فإاذا ق ۡرأت ۡٱلق ۡرءان ف ۡ
َٰ
ا
ٱلراجي ام﴾ (القرآن .النحل:
ن
ط
َّي
َّ
َ
َّ
َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ
َ

 27الرازي ،فخر الدين حممد .1981 .تفسري الفخر الرازي املشتهر ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب .د.م :دار الفكر.
ج .20ص .116الطْبي ،حممد بن جرير .1994 .تفسري الطْبي من كتابه جامع البيان عن أتويل آي القرآن .حتقيق
بشار عواد معروف وعصام فارس احلرشاين .بريوت :مؤسسة الرسالة .ج .4ص.557
 28الزجاج ،إبراهيم بن السري .1988 .معاين القرآن وإعرابه .حتقيق عبد اجلليل عبده شليب .بريوت :عامل الكتب .ج.3
ص .218الطْبي ،عماد الدين بن حممد .1983 .أحكام القرآن .ضبط مجاعة من العلماء إبشراف الناشر .بريوت :دار
الكتب العلمية .ج .4-3ص.246-245
 29القرطيب ،حممد بن أمحد .2006 .اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان .عبدهللا بن عبداحملسن
الرتكي وآخرون .بريوت :مؤسسة الرسالة .ج .12ص.425
 30الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.10
 31الزجاج .،معاين القرآن وإعرابه .حتقيق عبداجلليل عبده شليب .مرجع سابق .ج .3ص.434-433
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 )98حممول على الندب وعلى ذلك ال أيمث القارئ برتكها والقول ما قاله مجهور العلماء وهو املأخوذ به ف
القراءة 32،قال اإلمام الدمياطي "هي مستحبة عند األكثر".

33

املطلب السادس :أوجه االستعاذة مع البسملة
إن أوجه االستعاذة أتيت حبسب ما تقرتن به من القراءة إىل حالتني ،فإما أن تقرتن أبول السورة ،وإما أن تقرتن
بغري أوهلا ولكل منهما أوجه نبينها فيما يلي.
احلالة األوىل :اقرتان االستعاذة أبول السورة

34

إن القرتان االستعاذة أبول سور القرآن الكرمي عدا سورة التوبة أربعة أوجه جائزة للكل القراء وهي:
 .1األول :الوقف 35على اجلميع .أي الوقف على االستعاذة وعلى البسملة وعلى أول السورة.
ا ا ا قِف
اَّللا
الراحي ام قِف ﴿قُ ۡل أَعُوذُ بار ِّا
ا
ا
ب ٱلن ا
ا
َّاس﴾ (القرآن .الناس.)1 :
ن
مح
الر
م
س
ب
الرجيم
َّ
ْ
َّ
َّ
أَعُوذُ ااب ََّّللا ام َن الشَّْيطَان َّ
َ
ْ
َ
 .2الثاين :الوقف على األول ووصل 36الثاين ابلثالث .أي الوقف على االستعاذة ووصل البسملة
أبول السورة.
ا ا ا قِف
اَّللا
الراحي ام ِصل ﴿قُ ۡل أَعُوذُ بار ِّا
ا
ا
ب ٱلن ا
ا
َّاس﴾ (القرآن .الناس.)1 :
ن
مح
الر
م
س
ب
الرجيم
َّ
ْ
َّ
َّ
أَعُوذُ ااب ََّّللا ام َن الشَّْيطَان َّ
َ
ْ
َ
 .3الثالث :وصل األول ابلثاين والوقف على الثالث .أي وصل االستعاذة ابلبسملة مع الوقوف
عليهما واالبتداء أبول السورة.
الر ْمح ان َّ ا قِف ۡ
الراجي ام ِصل باس ام َّا
أَعوذُ ااب ََّّللا امن الشَّيطَ ا
ب ٱلن ا
َّاس﴾ (القرآن .الناس.)1 :
ان َّ
ُ
اَّلل َّ َ
َ ْ
الرحي ام ﴿قُل أَعُوذُ باَر اِّ
ْ
 .4الرابع :وصل اجلميع .أي وصل االستعاذة ابلبسملة أبول السورة مجلة واحدةً.
الر ْمح ان َّ ا ِصل ۡ
الراجي ام ِصل باس ام َّا
أَعوذُ ااب ََّّللا امن الشَّيطَ ا
ب ٱلن ا
َّاس﴾(القرآن .الناس.)1 :
ان َّ
ُ
اَّلل َّ َ
َ ْ
الرحي ام ﴿قُل أَعُوذُ باَر اِّ
ْ
 32ابن اجل زري .النشر ف القراءات العشر .حتقي ق ع ل ي حممد الضب اع .مرجع سابق .ج .1ص.258-257
 33الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.10
 34ابن اجلزري .النشر ف القراءات العشر .حتقيق علي حممد الضباع .مرجع سابق .ج .1ص.268
 35وهو قطع الصوت على آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة .انظر :املسئول ،عبدالعايل.2007 .
معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية .القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة .ص.342
 36الوصل يدل على ضم شيء إىل شيء .انظر :املسئول .معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية .ص.340
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ووجه الوقف على اجلميع أوىل ف القراءة من األوجه األخرى ،وذلك بقراءة كل ٍ
لفظ لوحده مع
أخذ النفس والراحة ومن مثَّ االبتداء ابللفظ التايل ،وأما األوجه األخرى فقد ال يؤديها القارئ بكماهلا لقصر
نفسه ،وذلك ف حالة الوصل بني اللفظني ،وقد نظم الناظم األربعة األوجه السابقة بقوله:
37
ا
ف علَي اه ُمثَّ وصل اأبَرب ٍع َهلم و ا
ب َوَوِّهالَ
ُْ َ ْ
استَع ْذ نَ ْدابً أ ََو ْاوج ْ
َوَوقْ ٌ َ ْ َ ْ ٌ ْ َ
أما إذا ابتدأ القارئ من أول سورة التوبة فال خالف بني مجيع القراء ف عدم اإلتيان ابلبسملة ،وجيوز
له ف هذه احلالة وجهان:38
األول :الوقف
ٱَّللا ورسولااهأۦ إا َىل ٱلَّ اذين َٰعه ُّ ا ۡ ۡ ا
الراجي ام قِف ﴿ب راأءةٌ ا
أَعوذُ ااب ََّّللا امن الشَّيطَ ا
ني﴾ (القرآن .التوبة:
ن
م
َّ
ان َّ
ُ
دمت ِّم َن ٱل ُمش ارك َ
َ ْ
َ ََ
ِّ
ََ َ َ َ َ ُ
.)1
الثاين :الوصل.
ٱَّللا ورسولااهأۦ إا َىل ٱلَّ اذين َٰعه ُّ ا ۡ ۡ ا
الراجي ام ِصل ﴿ب راأءةٌ ا
أَعوذُ ااب ََّّللا امن الشَّيطَ ا
ني﴾ (القرآن .التوبة:
ن
م
َّ
ان َّ
َ ََ
ُ
دمت ِّم َن ٱل ُمش ارك َ
َ ْ
ََ َ ِّ َ َ َ ُ
.)1
39
قال اإلمام الدمياطي "ال خالف ف حذف البسملة إذا ابتدأت براءة".
احلالة الثانية :اقرتان االستعاذة بغري أوائل السور

املراد به ابتداء القارئ بغري أول السورة ،سواء أكان ذلك من أول اجلزء أو احلزب أو الربع أو الثمن أو بعد
أول السورة ولو بكلمة ،فللقارئ ٍ
حينئذ حاالاتن:
أ .احلالة األوىل :اإلتيان ابلبسملة بعد االستعاذة وجيوز للقارئ ف هذه احلالة األوجه األربعة السالفة الذكر
اليت ف ابتداء أول السورة.
40
قال اإلمام الدمياطي "جيوز البسملة وعدمها ف االبتداء مبا بعد أوائل السور ولو بكلمة".

 37احلسيين .احتاف الْبية بتحريرات الشاطبية .حتقيق حممد أبو اخلري و مجال شرف .مرجع سابق .ص.4
 38القيسي ،مكي بن أيب طالب .1982 .التبصرة ف القراءات السبع .حتقيق حممد غوث الندوي .اهلند :الدار السلفية.
ص .250الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.47
 39الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.47
 40املرجع السابق .ص.47
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ب .احلالة الثانية :ترك البسملة بعد االستعاذة ،وف هذه احلالة جيوز للقارئ وجهان جائزان:41
 األول :الوقف. الثاين :الوصل.ووجه الوقف على االستعاذة أوىل من الوصل قال اإلمام الدمياطي "وأما من مل يسم فاألشبه الوقف على
42
االستعاذة وجيوز الوصل".
تنبيهات
قد نبه اإلمام الدمياطي ف كتابه املوسوم إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر إىل بعض التنبيهات
43

للقارئ عند وصل االستعاذة أبول السورة ،وكذلك مىت يعيد القارئ االستعاذة.
﴿ما
 .1عند وصل االستعاذة أبول ۡاآلية وكان أوهلا حرف ۗٓ امليم أدغم ملن مذهبه اإلدغام حنو قوله تعاىل َ
نسها ََن ا
نَ ۡ ا ۡ ٍ ۡ ا
ت اِبَ ۡ ٍري اِّم ۡن َهاأ أ َۡو ام ۡثلا َهاأ أَ َۡمل تَ ۡعلَ ۡم أ َّ
ٱَّللَ َعلَ َٰى ُك اِّل َش ۡي ٍء قَ اد ٌير﴾ (القرآن.
َن َّ
نسخ من ءَايَة أَو نُ َ
َ

البقرة.)106 :
ۡ
ۡ
 .2عند وصل االستعاذة أبول اآلية وأتى بعدها مهزة الوصل حذفها حنو قوله تعاىل ﴿ٱعلَ ُمأواْ أََّمنَا ٱحلَيَ َٰوةُ
ۡ
ثأۡ
ٱلد ُّۡن يا لَعاب وَ ۡهلو وازينَةٌ وتَ َفاخ ُۢر ب ۡي نَ ُك ۡم وتَ َكاثُر اف ۡٱأل َۡم َٰوال و ۡٱأل َۡوَٰلَ ِۖاد َكمثَ ال َغ ۡي ٍ
َّار نَبَاتُهُۥ
ف
ك
ٱل
ب
ج
َع
ُ
َ
َ ٌ َ ٌ َ َ ُُ َ
َ ٌۡ
َ
َ َ
َ
َ ۡ
ِۖ
ۡ
ۡ
ۡ
ا
َٰ
ا
اب َش ادي ٌد َوَمغ اف َرةٌ اِّم َن َّ
ٱَّللا َوارض ََٰو ٌن َوَما ٱحلَيَ َٰوةُ
يج فََرتَىَٰهُ ُمص َفِّراً ُمثَّ يَ ُكو ُن ُحطَما َواف ٱألأخَرةا َع َذ ٌ
ُمثَّ يَه ُ
ۡ
ۡ
ٱلدُّن يَاأ إاَّال َم َٰتَ ُع ٱلغُُروار﴾ (القرآن .احلديد.)20 :
 .3إذا قطع القارئ القراءة لعارض كسؤال أو كالم يتعلق ابلقراءة فال يعدها.
 .4إذا قطع القارئ القراءة بكالم ال تعلق له ابلقراءة ولو رداً للسالم أعاد االستعاذة.
 .5إذا قطع االستعاذة إعراضاً عن القراءة ،وذلك أبن يتوقف عن القراءة وخيرج من املسجد أو يتوقف
مدةً زمنيةً عن القراءة فإنه يستأنف ابالستعاذة.

اخلامتة

فبعد أن من هللا تعاىل علينا إبمتام هذا البحث فإننا استخلصنا منه النتائج التالية:
 .1جواز وصل االستعاذة أبول اآلية من غري بسملة.
 .2إخفاء االستعاذة عند االبتداء صح عن املسييب عن انفع وكذلك عن اإلمام محزة.
 .3جواز القراءة أبي وجه من أوجه االستعاذة مع البسملة أو دوهنا.

 . 41املارغين .النجوم الطوالع .مرجع سابق .ص.25
 . 42الدمياطي .احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر( .خمطوط) .مرجع سابق .ص.10
 . 43املرجع السابق .ص.10
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 .4جواز اإلتيان بصيغ أخرى لالستعاذة غري الصيغة املشهورة.
 .5اجلهر ابالستعاذة عند بدء القراءة لينصت السامع إليها من أوهلا.
 .6أبرزت الدراسة منهج اإلمام الدمياطي ف االستعاذة من خالل كتابه إحتاف فضالء.
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إنكار
 ُملة الدراسات اإلسالمية العاملية لن تكون مسؤولة عن أي خسارة: القناطر.اآلراء الواردة ف هذه املقالة هي آراء املؤلف
.أو ضرر أو مسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه املقالة
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