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 ٢٣٩٨

  المقدمة

 اهللا، رسـول  علـى  والسالم والصالة،  هللا والحمد اهللا بسم

  .ومن وااله وصحبه وآله

  :بعد أما

 وأمـره ،  لعبادتـه  الخلـق  خلق  اهللا أن: المعلوم من

  .معصيته عن ونهاهم، بطاعته

 أقسم،  مبين عدو لإلنسان الشيطان أن: أيضا المعلوم ومن

 ال وأنـه  -وعـال  جل -طاعته وبين بينهم حائل أنه ربه بعزة

  .المعصية وتزيين بالغواية متسلط محالة

 كـان ،  الغوايـة  تلك في وحيل حبائل للشيطان كان ولما

 هـذا  مـن  بـه  باالستعاذة ربه إلى ئيلتج أن العبد على الزما

  .الرحيم الشيطان

 وتتميمـا ،  وأحكامهـا  االستعاذة في البحث هذا كان: لذا

  .البسملة أحكام به ألحقت للفائدة

 عـدة  مبحـث  كل وتحت،  مبحثين إلى البحث قسمت وقد

  :مسائل

 وعـشر ،  تمهيد وتحته،  االستعاذة أحكام: األول المبحث

  :مسائل

  .االستعاذة وأركان أصول: األولى ةالمسأل

  .االستعاذة فوائد: الثانية المسألة

  .المختار االستعاذة لفظ: الثالثة المسألة

  . االستعاذة في القرآن الكريمورود: الرابعة المسألة



  

 ٢٣٩٩

  . االستعاذةفضل: الخامسة المسألة

  .االستعاذة وقت: السادسة المسألة

  .الستعاذة التحليلي لالتفسير:  السابعةالمسألة

  .االستعاذة حكم: الثامنة المسألة

  .الصالة في االستعاذة حكم: التاسعة المسألة

  .للصالة أو للقراءة التعوذ هل: العاشرة المسألة

 وخمس، تمهيد وتحته، البسملة أحكام: الثاني المبحث

  :مسائل

  . البسملةفضائل:  األولىالمسألة

  . عندها التي تسن التسميةاألمور:  الثانيةالمسألة

  . البسملة آية من الفاتحة أم ال؟هل:  الثالثةالمسألة

  . بالبسملة في الصالةالجهر: الرابعة المسألة

  . اللفظي للبسملةالتحليل:  الخامسةالمسألة

  

  

  

  

  

  

  



  

 ٢٤٠٠

  :تمهيد

 آيـة  وال القـرآن  من ليس التعوذ أن على: العلماء أجمع

  .الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: القارئ قول منه، وهو

التعوذ؛  في العلماء من الجمهور عليه الذي هو اللفظ وهذا

: قلت: قال أنه مسعود ابن عن وروي. تعالى اهللا كتاب لفظ ألنه

:  النبي لي الرجيم، فقال  الشيطان من العليم السميع باهللا أعوذ

 أقرأنـي  هكـذا ،  الـرجيم  الشيطان من باهللا أعوذ عبد أم ابن يا

  .)١(القلم عن المحفوظ اللوح عن جبريل

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٨٧-١/٨٦ (القرطبي تفسير: ينظر) ١(



  

 ٢٤٠١

  األول المبحث

  االستعاذة أحكام 

  :االستعاذة وأركان أصول: األولى المسألة

  :ثالثة االستعاذة أصول

 مـن  باهللا أعوذ: المستعيذ قول وهي،  نفس االستعاذة  -١

  .ونحوها الرجيم الشيطان

، وأسمائه،  تعالى باهللا تكون االستعاذةو: به المستعاذ -٢

  .)١(وصفاته

 جائزة، وهـو   عليه، فهي  يقدر فيما بمخلوق اذةاالستع أما

  هريـرة  أبي عن الصحيحين في الواردة األحاديث مقتضى

 مـن  خيـر  فيهـا  القاعد فتن ستكون((:  اهللا رسول قال: قال

 مـن  خيـر  فيها الماشي، والماشي  من خير فيها القائم، والقائم 

 معـاذًا  أو ملجـأ  وجد تستشرفه، ومن لها يشرف الساعي، ومن 

  .)٣)(٢())به يعذفل

وَأنَّـه  ﴿: تعالى والشياطين؛ لقوله  بالجن االستعاذة ويحرم

﴾ كَان ِرجاٌل ِمن الِْإنِْس يعوذُون ِبِرجاٍل ِمن الِْجن فَزادوهم رهقًا         

  .]٦: الجن[

                                                           

 ). ١/٥٩٩ (والفروع). ١/٦٠١ (القيم البن، القيم التفسير: ينظر) ١(

 ).١/٢٥٦ (عثيمين البن، التوحيد كتاب شرح المفيد القول: ينظر) ٢(

، صـحيحه  في ومسلم). ٣٦٠١ (برقم،  صحيحه في البخاري أخرجه) ٣(

 . هريرة أبي حديث من كالهما) ٢٨٨٦ (برقم



  

 ٢٤٠٢

 االستعاذة أن على تدل اآلية هذه: عثيمين ابن العالَّمة قال

 رهقـا، فعوقـب    تزيده ستعيذ، بل الم تفيد ال حرام؛ ألنها  بالجن

 والهـاء  الجـن  ضمير الواو ظاهر، فتكون  قصده، وهذا  بنقيض

 استكبارا: رهقا، أي  الجن زادوا اإلنس إن: وقيل. اإلنس ضمير

  .)١(األول الصحيح وعتوا، ولكن

 سبيل على منه المستعاذ حصر يصعب: منه المستعاذ -٣

  :منه، كثيرة أفراد التفصيل، فهو

 واألمـاكن ،  والحواس النفس شر: كله الشر نم االستعاذة

  .ذلك وغير والريح

 ومـن ،  المنقلـب  وكآبـة  الهرم من االستعاذة: ذلك ومن

  .)٢(والبخل الجبن ومن، األخالق وسوء، والنفاق، الشقاق

 فقـال  قراءة كل أول عند باالستعاذة تعالى اهللا أمر: تنبيه

 ﴾ ِباللَِّه ِمن الشَّيطَاِن الـرِجيمِ     فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ   ﴿: تعالى

  ].٩٨: النحل[

  .المستقبل موقع الماضي تقرأ، فأوقع أن أردت إذا: أي

  :الشاعر قال

    مضى الذي لذكرى آلتيكم وإني

  )٣(غد في كان ما واستئناف الود من                     

  .غد في يكون ما: أراد

                                                           

 ).١/٢٥١ (التوحيد كتاب شرح المفيد القول: ينظر) ١(

 ). ٤/١٥ (الفقهية الموسوعة: ينظر) ٢(

  ).١/٨٦(تفسير القرطبي: ينظر)٣( 



  

 ٢٤٠٣

 فـي  تقاربا فعلين كل وتأخير، وأن  تقديم الكالم في: وقيل

 ﴾ ثُم دنَا فَتَـدلَّىٰ ﴿: تعالى قال أيهما شئت، كما تقديم جاز المعنى

اقْتَربِت الساعةُ وانْشَقَّ ﴿: ، ومثلهادن ثم فتدلى ، المعنى]٨: النجم[

ر١(كثير وهو، ]١: القمر [﴾ الْقَم(.  

 فـي  مالك قول وجدناه ما أغرب ومن«: العربي ابن قال

فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللَِّه      ﴿: اآلية هذه تفسير في المجموعة

  ].٩٨: النحل [ ﴾ ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم

 الصالة، وهذا  في قرأ لمن القرآن أم قراءة بعد ذلك: قال

قـال   كمـا  هذا كان نظر، فإن  يعضده أثر، وال  به يرد لم قول

 ذلـك  تخـصيص  كـان  اءةالقر بعد االستعاذة إن: الناس بعض

 أصـل  تـشبه  عريضة، وال  دعوى الصالة في القرآن أم بقراءة

  .)٢(»الرواية هذه بسر أعلم فهمه، فاهللا وال مالك

  :االستعاذة فوائد: الثانية المسألة

  :لالستعاذة فوائد كثيرة منها

 للشرعيات ليسفاألمر،   امتثالفيه   االستعاذةب اإلتيان أن •

 اجتنابهـا  أو أمـرا  امتثالهـا  في لها الوفاء بحق القيام إال فائدة

  .)٣(نهيا

 اهللا عـن  يشغله شيء كل عن القلب تطهر االستعاذة أن •

                                                           

 ).١/٨٦ (القرطبي تفسير: ينظر) ١(

 ).١/٨٨ (العربي البن تفسيره في طبيالقر عزاه) ٢(

 . بتصرف)١/٨٨ (القرطبي تفسير: ينظر) ٣(



  

 ٢٤٠٤

  .)١(تعالى

 قـراءة  عند الشيطان االلتجاء؛ لطرد  هي االستعاذة أن •

 مـصدر  والـشيطان  الهدايـة  مصدر القرآن؛ حيث إن    القرآن

  .)٢(ةباالستعاذ وسوسته نتقي أن اللّه الضالل، فعلَّمنا

 بـاهللا  أعوذ: قوله أن االستعاذة لطائف ومن: النسفي قال

 والضعف، واعتراف  بالعجز العبد من إقرار الرجيم الشيطان من

 جميع دفع على القادر الغني هو ، وأنه  البارئ بقدرة العبد من

 عدو الشيطان بأن أيضا العبد من واآلفات، واعتراف  المضرات

 دفـع  علـى  تعالى، القـادر   اهللا لىإ التجاء االستعاذة مبين، ففي 

 عـن  دفعـه  على يقدر ال الفاجر، وأنه  الغوي الشيطان وسوسة

  .)٣(تعالى اهللا اال العبد

  :المختار االستعاذة لفظ: الثالثة المسألة

الرجيم؛  الشيطان من باهللا أعوذ: لالستعاذة المختار اللفظ

سـتَِعذْ ِباللَّـِه ِمـن      فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَا    ﴿: تعالى قوله لموافقة

  .صيغها بيان وسيأتي، )٤(]٩٨: النحل[﴾  الشَّيطَاِن الرِجيِم

                                                           

 ).١/١٣ (الخازن تفسير: ينظر) ١(

 .بتصرف) ٤/٦ (الفقهية الموسوعة: ينظر) ٢(

 ).١/١٣ (الخازن تفسير: ينظر) ٣(

 ).١/١٢ (الخازن تفسير: ينظر) ٤(



  

 ٢٤٠٥

  : االستعاذة في القرآن الكريمورود: الرابعة المسألة

 مواضـع كثيـرة     في االستعاذة في القرآن الكريم      وردت

  :منها

ـ        ﴿:  تعالى قوله -١ ن فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللَّـِه ِم

  ].٩٨: النحل [﴾ الشَّيطَاِن الرِجيِم

وِإما ينْزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ فَاستَِعذْ       ﴿:  تعالى قوله -٢

  .]٣٦ :فصلت [﴾  ِإنَّه هو السِميع الْعِليمِۖباللَِّه 

 وِإما ينْزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَزغٌ فَاستَِعذْ      ﴿ : تعالى قوله -٣

  .]٢٠٠ :األعراف [﴾  ِإنَّه سِميع عِليمِۚباللَِّه 

وقُْل رب َأعـوذُ ِبـك ِمـن همـزاِت           ﴿:  تعالى قوله -٤

: المؤمنــون [﴾ وَأعــوذُ ِبــك رب َأن يحــضروِن الــشَّياِطيِن

  ].٩٨ـ٩٧

 ﴾ ِصير ِإنَّه هو السِميع الْب    ۖفَاستَِعذْ ِباللَِّه    ﴿:  تعالى قوله -٥

  ].٥٦: غافر[

  :فضل االستعاذة: الخامسة المسألة

  :فضلها

  :أحاديث كثيرة منهاو  آياتورد في فضل االستعاذة

فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللَِّه ِمن الشَّيطَاِن      ﴿:  تعالى قوله

  .]٩٨: النحل[﴾  الرِجيِم



  

 ٢٤٠٦

  : الداللة من اآليةوجه

 إذا:  نبيه لسان على لعباده تعالى اهللا من أمر اآلية في

 وهو. الرجيم الشيطان من باهللا يستعيذوا القرآن، أن قراءة أرادوا

 ويخلط قراءته القارئ على يلبس بواجب، لئال  ليس بوندم أمر

  .)١(والتفكر التدبر من عليه، ويمنعه

ِعذْ وِإما ينْزغَنَّك ِمن الشَّيطَاِن نَـزغٌ فَاسـتَ        ﴿:  تعالى قوله

  .]٢٠٠ :األعراف [﴾ ِإنَّه سِميع عِليمۚ ِباللَِّه 

  :اآلية من الداللة وجه

 إليـه  بااللتجـاء  الـشيطان  وسوسـة  يدفع أن تعالى أمر

 إال الكـالب  مـن  يستعاذ فال. األعلى المثل به، وهللا  واالستعاذة

  .الكالب برب

 تـصنع  ما: لتلميذه قال أنه السلف بعض عن حكي وقد

عـاد؟   فـإن : قال. أجاهده: الخطايا؟ قال  لك سول اإذ بالشيطان

يطـول،   هـذا : قال. أجاهده: عاد؟ قال  فإن: قال. أجاهده: قال

تـصنع؟   ما العبور من ومنع كلبها فنبحك بغنم مررت لو أرأيت

 اسـتغث  عليك، ولكن  يطول هذا: قال. جهدي وأرده أكابده: قال

  .)٢(عنك يكفه الغنم بصاحب

، صـرد  بن حيحه عن سليمان   أخرجه مسلم في ص    ما -١

 ويحمـر  يغضب أحدهما فجعل  النبي عند رجالن استب: قال

                                                           

 .بتصرف) ٤/٣٠٦ (كثير ابن تفسير: ينظر) ١(

 ).٧/٣٤٧ (القرطبي فسيرت: ينظر) ٢(



  

 ٢٤٠٧

 قالهـا  لـو  كلمـة  ألعلم إني((: فقال  النبي إليه فنظر،  وجهه

 الرجل إلى فقام،  ))الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: عنه ذا لذهب

آنفا؟   اهللا رسول قال ما أتدري: فقال  النبي سمع ممن رجل

 مـن  بـاهللا  أعوذ: عنه ذا لذهب قالها لو كلمة ألعلم يإن((: قال

  .؟)١(تراني أمجنونا: الرجل له فقال، ))الرجيم الشيطان

  :الحديث من الداللة وجه

 كانـت  الـشيطان؛ ولهـذا    عمل عن متسبب الغضب أن

 موعظة وال حق غير في غضب للغضب، فمن  ذهبةم االستعاذة

 طائف مسه به، وأنه  يتالعب الذي هو الشيطان أن فليعلم،  صدق

 فـي  يكون أالَّ يود من لكل الغضب عن يزجر ما هذا وفي. منه

  .)٢(يشاء كيف فهيصر الشيطان يد

 العـاص  أبي بن عثمان حديث من أيضا مسلم وروى -٢

 حال قد الشيطان اهللا، إن  رسول يا: فقال  النبي أتى أنه الثقفي

:  اهللا ولرس له علي، فقال  يلبسها وقراءتي صالتي وبين بيني

                                                           

 ). ٢٦١٠(أخرجه مسلم في صحيحه، برقم ) ١(

 للمبـاركفوري ،  المـصابيح  مـشكاة  شـرح  المفـاتيح  اةقمر: ينظر) ٢(

)٨/١٦٥.( 



  

 ٢٤٠٨

 واتفل منه فتعوذ أحسسته فإذا )١(زبـخن له يقال شيطان ذاك((

  .)٢())عني اهللا فأذهبه ففعلت: قال ثالثا يسارك عن

 الشيطان من التعوذ استحباب الحديث هذا في: النووي قال

  .)٣(ثالثا اليسار عن التفل مع وسوسته عند

الـسلمية،   حكـيم  بنت خولة حديث من مسلم رواه ما) ٣

: قـال  ثم منـزال نزل من((: يقول  اهللا رسول سمعت قولت

 شيء، حتى  يضره خلق، لم  ما شر من التامات اهللا بكلمات أعوذ

  .)٤())ذلك منـزله من يرتحل

  :الحديث هذا من الداللة وجه

 من((: فقال اهللا بكلمات االستعاذة فضل يبين  النبي أن

، ))خلق ما شر نم التامات اهللا بكلمات أعوذ: فقال منـزال نزل

: هـو  بـه  والمستعاذ الشريرة المخلوقات: منه المستعاذ وجعل

 وردوا،  المعتزلـة  نـاظروا  لما العلم أهل استدل وقد اهللا كلمات

: قـالوا ،  بمخلوقة ليست اهللا كلمات أن على،  الحديث بهذا عليهم

 اإلمام قاله كما،  شرك به واالستعاذة،  به يستعاذ ال المخلوق ألن

 إجمـاع : الحديث من الداللة فوجه. السنة أئمة من وغيره أحمد

                                                           

 وهـو : عمرو أبو قال: األثير ابن نهاية في. زبـخن له: يقال: قوله) ١(

 بالكـسر  ويـروى ،  منتنـة  لحـم  قطعة: بالفتح زبـوالخن له، لقب

 .والضم

 ).٢٢٠٣ (برقم، صحيحه في مسلم أخرجه )٢(

 ).١٤/١٩٠ (مسلم على النووي شرح: ينظر) ٣(

 ).٢٧٠٨ (برقم، صحيحه في مسلم أخرجه) ٤(



  

 ٢٤٠٩

، شرك بالمخلوق االستعاذة أن على به االستدالل على السنة أهل

 ليست  اهللا كلمات ألن إال اهللا بكلمات باالستعاذة أمر ما وأنه

  .)١(بمخلوقة

  :االستعاذة وقت: السادسة المسألة

  :في وقت االستعاذة أقوال

إن االستعاذة  : أهل العلم، قالوا   جمهورقول  :  األول القول

 ﴿:  ويِرد على قولهم إشكال، وهو قوله تعالى       اءةتكون قبل القر  

: النحـل  [ ﴾ فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللَِّه ِمن الشَّيطَاِن الرِجيمِ       

٩٨.[  

 للترتيب، فاهللا رتـب االسـتعاذة علـى القـراءة،           والفاء

  .ذة بعد القراءة أن تكون االستعايويقتض

  : الجمهور على هذا االعتراض بجوابينوأجاب

، وأن كل فعلين تقاربـا فـي    ا وتأخير ا هناك تقديم  أن -١

  .كما تقدم، المعنى جاز تقديم أحدهما على اآلخر

  .األصل عدم التقديم: قلت

إذا أردت القراءة   : ( تقديره اإن هناك محذوف  :  يقال أن -٢

  ).فاستعذ باهللا

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا      ﴿:  قوله تعالى  اهللاب  ومثله من كتا  

 فَاغِْسلُوا وجوهكُم وَأيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وامسحوا قُمتُم ِإلَى الصلَاِة

                                                           

 ).١/٢٣٥ (الشيخ آل لصالح، التوحيد كتاب شرح، التمهيد: ينظر) ١(



  

 ٢٤١٠

 ﴾ جنُبـا فَـاطَّهروا    وِإن كُنْـتُم ِۚبرءوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن 

  .]٦: المائدة[

 أردتم القيام إلى الصالة، فـاهللا أوقـع الماضـي           إذا: أي

 تكون في أول الصالة فقط؛ ألنهم يرون أن         الستعاذةالمستقبل وا 

  .قراءة الصالة كأنها كقراءة واحدة

  . الجمهور من السنةواستدل

 أبـى د والترمذي وغيرهما من حـديث       و رواه أبو دا   بما

 ثـم  كبر الليل من مقا إذا  اهللا رسول كان: قال الخدري سعيد

جـدك،   وتعالى اسمك وبحمدك، وتبارك  اللهم سبحانك((: يقول

 اهللا((: يقول ثم ثالثا. ))اهللا إال إله ال(( يقول ثم. ))غيرك إله وال

 الـشيطان  مـن  العلـيم  السميع باهللا أعوذ(( ثالثا. ))كبيرا أكبر

  .)١(يقرأ ، ثم))ونفثه ونفخه همزه من الرجيم

  :ديثالح من الداللة وجه

  .والتعقيب للترتيب) ثم(و) يقرأ ثم: (قوله

  :فيه العلم أهل تكلم الحديث هذا: قلت

 هـذا  في حديث أشهر سعيد أبي وحديث عيسى أبو فقال

  .الباب

                                                           

 برقم،  سننه في والترمذي). ٧٧٥ (برقم،  سننه في دودا أبو أخرجه) ١(

)٢٢٤.( 



  

 ٢٤١١

 سـعيد  بن يحيى سعيد، كان  أبي حديث إسناد في تُكلم وقد

 هـذا  يـصح  ال: أحمـد  الرفاعي، وقال  علي بن علي في يتكلم

  .الحديث

 أنه جهة من سعيد بن يحيى فيه تكلم وإنما :رجب ابن قال

  .زرعة معين، وأبو بن وكيع، ويحيى وثقه بالقدر، وقد رماه

  .)١(أحاديث رفع أنه به، إال بأس ال: أحمد وقال

  .)٢(بحديثه يحتج بأس، وال به ليس: حاتم أبو وقال

 عن رتبة الحسن ألمور،     يقلأن الحديث ال    :  الراجح ولعل

  :منها

 زرعـة  وأبـو  معين بن ويحيى وكيع: ئمة توثيق األ  -١

  .الرفاعي علي بن لعلي

 رتبـة  فـي  يجعله قد) به بأس ال: (أحمد اإلمام قول -٢

  .بغيره يتقوى، الحسن

 عـن  هو الحديث، يقولون  وهذا: (داود أبي قول أما -٣

  ).مرسال الحسن علي، عن بن علي

 داود أبـي  جـزم  عدم على فدليل) …يقولون(: قوله أما

  .داود أبو إال باإلرسال يعله لم: وأيضا، باإلرسال

                                                           

 المـروذي  روايـة  حنبـل  بن أحمد عن الرجال ومعرفة عللال: ينظر) ١(

 ).١/٥٢ (وغيره

 المـروذي  روايـة  حنبـل  بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل: ينظر) ٢(

 والعلـل ). ٦/٤٣٠ (رجـب  البـن ،   الباري وفتح). ١/٥٢ (وغيره

 ).١/٤٢٠ (الجوزي البن، الواهية األحاديث في المتناهية



  

 ٢٤١٢

  .حسن كونه ينافي ال، يصح ال: أحمد اإلمام قول -٤

  .فيه متكلما رافع بن علي كون أما -٥

، معـين  ابـن  وثقه فقد؛  يحيى فيه تَكَلَّم وإن: األلباني قال

 وابـن ،  سـيدنا  إلى بنا اذهبوا: شعبة وقال،  زرعة وأبو،  ووكيع

  .)١(لرفاعيا علي بن علي؛ سيدنا

تكـون  :  وابن سيرين، قـالوا    النخعيقول  :  الثاني القول

  . وفي الصالة، لكن في كل ركعةراءةاالستعاذة قبل الق

أن األمر المتعلق بشرط يتكرر بتكرر الـشرط،        : حجتهم

  .واألمر باالستعاذة متعلق بالقراءة فيتكرر بتكررهما

ـ         : يجاب ا بأن الصالة عبادة واحدة، إذا استعاذ فـي أوله

  .كفاه

يقتضي التكرار عند جمهور     الراجح أن األمر ال   : وأيضا

  .األصوليين

مروي عن هو  وداود الظاهري، ومالكقول :  الثالثالقول

االستعاذة تكون بعـد القـراءة      : بعض الصحابة والتابعين قالوا   

  .اإلمام

 فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللَّـهِ      ﴿: تعالى قوله: الدليل •

  .للترتيبوالفاء ]. ٩٨: النحل [﴾ ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم

فإن اإلنسان عندما يفرغ من القـراءة       :  ناحية العقل  من •

هل قبلت منك؟ هل أردت بها وجه       : ويوسوس له الشيطان فيقول   

                                                           

 ).١/٢٥٣ (الصالة صفة: ينظر) ١(



  

 ٢٤١٣

اهللا؟ فناسب أن تكون االستعاذة بعد القراءة؛ طـردا لوسـاوس           

  .الشيطان

اذة قبل القراءة وبعدها جمعا بين      ن االستع أ:  الرابع القول

  .الدليلين، اآلية وحديث أبي سعيد

 مقتـضى ألنه هو   ؛   قول جمهور أهل العلم    هو: والراجح

  . العرب، وله نظائر، وكما هو الحال في حديث أبي سعيدلغة

  :التفسير التحليلي لالستعاذة:  السابعةالمسألة

  ).أعوذ: (قوله معنى

 من باهللا أعوذ«: القائل قول ىومعن. االستجارة: االستعاذة

 مـن ،  خلقه سائر من غيره دون باهللا أستجير »الرجيم الشيطان

 يلزمنـي  حـق  عن يصدني ديني، أو  في يضرني أن الشيطان

  .لربي

  :وجهان االستعاذة وفي

  .منعة بذي االستجارة: أحدهما

  .خضوع عن االستعاذة: الثاني

 يـدل  صحيح أصل والذال والواو العين: فارس ابن قال

 كـل  عليه يحمل الشيء، ثم  إلى االلتجاء واحد، وهو  معنى على

  .الزمه أو بشيء لصق شيء

 - إليه ألجأ أي - ثناؤه جل - باهللا أعوذ تقول: الخليل قال

: وقـولهم . ملجـأ : لك، أي  عياذ فالن: ويقولون. وتعالى تبارك

  .باهللا أستعيذ وكذا. باهللا أعوذ اهللا، معناه معاذ



  

 ٢٤١٤

  :انوجه موضعها وفي

 مستعيذ نفسه، بأنه  عن المرء به يخبر خبر أنها: أحدهما

  .باهللا

 الخبر، كأنه  بلفظ كانت الدعاء، وإن  معنى في أنها: الثاني

 أنـه  الرجيم، يعنى  الشيطان من عليم سميع، يا  يا أعذني: يقول

  .)١(باإلجابة الدعاء، عليم سميع

  ):باهللا: (قوله معنى

  .قدسوت ذاته، تعالى على علم): اهللا(

  .ويعبده شيء كل يألهه الذي هو: عباس ابن قال

 الـذي  باسـمه  يتـسم  لم ؛ ألنه  اهللا أسماء أخص وهو

  .غيره) اهللا( هو

 أسـمائه  مـن  األعظـم  االسم أنه: حنيفة أبي عن وحكي

  .فيه يشاركه ال غيره ألن، تعالى

 مـن  مـشْتَقٌّ  اسـم  أو للذات علٍَم اسم هو هل واختلفوا

  :ينقول صفٍة؟ على

 أسماء صفاته؛ ألن  من مشتق غير،  لذاته علم اسم أنه )١

 يخـتص  أن من بد يكن فلم،  الذات ألسماء تابعة تكون الصفات

  .تبعا والنعوت الصفات أسماء علما؛ لتكون يكون، ذاٍت باسم

، همـِزهِ  حذف عند باشتقاقه صار،  َألَه من مشتق أنه )٢

  .اهللا لفظه وتفخيم

                                                           

 ).٤/١٨٤ (اللغة ومقاييس). ١/٤٣ (الماوردي تفسير: ينظر) ١(



  

 ٢٤١٥

  :قولين على إله منه تُقَّاشْ فيما واختلفوا

 أي،  إليـه  يـألهون  العبـاد  ألن،  الَولَه من مشتق أنه )١

 بـه  للمؤتم قيل كما،  إله إليه للمألوه فقيل،  فيمورهم إليه يفزعون

  .إمام

 فالن قولهم من،  العبادة وهي،  األلوهية من مشتق أنه )٢

  : العجاج بن رؤبةُ قال، يتعبد أي، يتألَّه

ــِه ــاِتالْ در ِللَّ ــدِه غَاِني الم  

ــوِه خَِلــقَ رَأيــن مــال   مالْم  

  نحــب س نعجــتَر واس ــن  ِم

 ويـذَرك : قرأ أنه عباس ابن عن روي وقد. تعبد من: أي  )١(تــــــــــــــألِهي

تَك٢()وعبادتك أي (وءاِله(.  

  ).الشيطان من(: قوله تفسير

ـ  الجن من متمرد كل: العرب كالم الشيطان، في   سواإلن

  .شيء وكل والدواب

 أخالقه شيطانا، لمفارقة  شيء كل من المتمرد سمي وإنما

  .)٣(الخير من وأفعاله، وبعده جنسه سائر أخالق وأفعاله

                                                           

  ).٣/١٠٨ (القالي علي ألبي األمالي: ينظر) ١(

 القاسمي وتفسير). ١/٣٧ (والمنار). ١/٥٠ (الماوردي تفسير: ينظر) ٢(

 للمبـرد ،  والكامـل ). ٢/٩٧ (القالي علي ألبي واألمالي). ١/٢٢٤(

)٣/١٠٨.( 

  ).١/١١١(تفسير الطبري:  ينظر)٣(



  

 ٢٤١٦

  :والأق ثالثة اشتقاقه ففي الشيطان فأما

 أي،  شطن من فيعال:  على وزن  شيطان أن: األول القول

دعأي،  ارهد وشـطنت ،  بعيدة: أي،  شطون نوى: قولهم ومنه،  ب 

 في مذهبه لبعد وإما،  الخير عن لبعده إما،  شيطانا فسمي،  بعدت

  :ذبيان بني نابغة قول ذلك ومن، أصلية النون هذا فعلى، الشر

  شَطون نَوى عنْك ِبسعاد نَأتْ

  )١(رِهين ِبها والْفُؤاد فَباتَتْ                            

  .وقصدته نوته الذي الوجه: والنوى

  .البعيد: والشطون

 يهلـك  هلك أي،  يشيط شاط من مشتق أنه: الثاني القول

 ولـم  دخنته إذا اللحم وشيطت،  احترق إذا وشاط،  زائدة فالنون

 يطير التي مشياط وناقة،  غضبا احتد إذا الرجل واشتاط،  هضجتن

  :األعشى قالهلك،  إذا واشتاط، السمن فيها

ــد   ِلهفَاِئ مكْنُوِن ِمن الِْعير نضخب قد ــِشيطُ وقَ ــى ي  علَ

  الْبطَُل َأرماِحنَا

  .)٢(يهلك أي

                                                           

 الجمـل  شـرح  فـي  والحلل). ١/١٣ (العرب أشعار جمهرة: ينظر) ١(

)١/٤٣.( 

 قـد : (بلفـظ ). ١/٢٤٧ (القـالي  وأمالي). ٣/٤٦٦ (الحيوان: ينظر) ٢(

 ).الِْعير نضخب قد: (بدل، )العير نطعن



  

 ٢٤١٧

 أن على يدل شطن، ومما  من )عاليفَ( أنه: الفاصل والقول

 إذا فـالن  تشيطن: تقول العرب أن حكى سيبويه كذلك، أن  ذلك

 شاط من كان شطن، ولو  من أنه بين الشياطين، فهذا  أفعال فعل

  .تشيط: لقالوا

  :الصلت أبي ابن يةأم قول وأيضا

  )١(واألكبال السجِن في يلقَى ثم   عكاه عصاه شاطٍن أيما

 شائط، ولكنـه  أيما: يشيط، لقال شاط فعالن، من  كان ولو

  .)٢(شاطن يشطن، فهو شطن من شاطن، ألنه أيما: قال

  ).الرجيم: (قوله تفسير

خضيب،  كف: القائل مفعول، كقول  بمعنى فعيل: الـرجيم 

مخـضوبة، ومدهونـة،    : بذلك لعين، يريد  ، ورجل دهين ولحية

  .وملعون

 بقـول  مـشتوم  وكـل . المشتوم الملعون: الرجيم ومعنى

 أو كان الرمي، بقول  الرجم وأصل. مرجوم فهو سب أو رديء

 اهللا صلوات إلبراهيم إبراهيم أبي قول بالقول الرجم ومن. بفعل

 لَِئن لَـم تَنْتَـِه      ۖبراِهيم  قَاَل َأراِغب َأنْتَ عن آِلهِتي يا إِ       ﴿: عليه

 نَّكمجاۖلََأرِليِني مرجاه٤٦: مريم [﴾  و[.  

 جـل  اهللا رجـيم؛ ألن  : للشيطان قيل يكون أن يجوز وقد

  .)١(الثواقب بالشهب سمواته، ورجمه من طرده ثناؤه

                                                           

 ).١/٤١ (جعفر بن قدامة الفرج ألبي، الشعر نقد: ينظر) ١(

 وتفسير). ١/٩٠ (القرطبي فسيروت). ١/١١١ (الطبري تفسير: ينظر) ٢(

 ).١/٧٧ (الماوردي



  

 ٢٤١٨

  :القراءة االستعاذة في حكم: الثامنة المسألة

 بـل ،  قـراءة  لكل واجبة غير االستعاذة أن: األول القول

  .غيرها في مأ الصالة في كانتأ سواء، مستحبة

فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللَّـِه       ﴿: تعالى بقوله استدلوا

  ].٩٨: النحل [﴾ ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم

  :اآلية من الداللة وجه

 قال بـه   كما فرضا التعوذ يكون أن يقتضي األمر ظاهر

  .مؤكدة سنة أنه على أجمعوا السلف أن  إالعطاء،

  :أيضا واستدلوا

 أن: هريـرة  أبـي  حـديث  من ومسلم البخاري رواه بما

 النبي على رجل، فصلى، فسلم   فدخل المسجد دخل  اهللا رسول

 كما يصلي ، فرجع ))تصل لم فصل، فإنك  ارجع((: وقال فرد 

 لم فإنكفصل،   ارجع((: فقال  النبي على جاء، فسلم  صلى، ثم 

غيره، فعلمني،   أحسن ما بالحق بعثك والذي:  ثالثا، فقال  ))تصل

 مـن  معـك  تيسر ما اقرأ فكبر، ثم  الصالة إلى قمت إذا((: فقال

قائمـا،   تعدل حتى ارفع راكعا، ثم  تطمئن حتى اركع القرآن، ثم 

 جالسا، وافعل  تطمئن حتى ارفع ساجدا، ثم  تطمئن حتى اسجد ثم

  .)٢())كلها صالتك في ذلك

                                                                                                                  

 ).١/١١١ (الطبري تفسير: ينظر) ١(

، صـحيحه  فـي  ومسلم). ٧٥٧ (برقم،  صحيحه في البخاري أخرجه) ٢(

 ).٣٩٧ (برقم



  

 ٢٤١٩

  :الحديث من الداللة وجه

 أعمـال  جملة في االستعاذة األعرابي يعلم لم  النبي أن

  .الصالة

  :ويجاب

 واجبـات  جملـة  بيـان  على مشتمل غير الخبر ذلك بأن

  .وجوبها عدم فيه االستعاذة ذكر عدم من يلزم الصالة، فال

 كانتأ قراءة، سواء  لكل واجبة االستعاذةأن  : الثاني القول

 وجـوب  على واحتج،  عطاء قال غيرها، وبه  في مأ ةالصال في

  :منها، بأدلة االستعاذة

: تعـالى  لقوله واجبا عليه، فيكون  واظب  النبي أن -١

  .]١٥٨: األعراف[﴾  ² ﴿

 إنـه  للوجوب، ثم  أمر، وهو ) فاستعذ: (تعالى قوله أن -٢

 قـرأت  فإذا: قال تعالى القراء، ألنه  كل عند بوجوبه القول يجب

 يـدل  المناسب الوصف عقيب الحكم باهللا، وذكر  استعذف القرآن

  .العلة تكرر ألجل يتكرر التعليل، والحكم على

 الـشيطان  مـن  الشر لدفع باالستعاذة أمر تعالى أنه -٣

فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللَِّه ِمن الشَّيطَاِن        ﴿: قوله الرجيم؛ ألن 

واجب،  الشيطان شر بذلك، ودفع  مشعر ]٩٨: النحل [﴾ الرِجيِم

 االستعاذة تكون أن واجب، فوجب  فهو به إال الواجب يتم ال وما

  .واجبة



  

 ٢٤٢٠

  .)١(االستعاذة توجب االحتياط طريقة أن -٤

 فقـد  عمره في واحدة مرة الرجل تعوذ إذا: الثالث القول

  .)٢(سيرين ابن قال وبه، الوجوب إسقاط في كفى

  .القول هذا وسقوط ضعف يخفى وال: قلت

 التعـوذ  أن علـى  السلف األول؛ إلجماع  القول: والراجح

  .مؤكدة سنة

  :الصالة في االستعاذة حكم: التاسعة المسألة

  :في حكم االستعاذة في الصالة أقوال

 عند الصالة في القراءة قبل مستحب التعوذ: األول القـول 

 أبـي  بن هريرة، وعطاء  عمر، وأبو  ابن قال وبذلك. األكثرين

سيرين، والنخعي، واألوزاعي،    البصري، وابن  الحسنرباح، و 

حمد، أو الرأي أصحاب وسائر،  حنيفة والثوري، والشافعي، وأبو  

  .وغيرهم سحق، وداودإو

فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ     ﴿: تعالى بقوله الجمهور استدل

  ].٩٨ :النحل [﴾ ِباللَِّه ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم

 كـان : الخدري، قـال   سعيد أبى بحديث: يضاأ واستدلوا

 اللهـم  سـبحانك ((: يقول ثم كبر الليل من قام إذا  اهللا رسول

 يقول ثم. ))غيرك إله جدك، وال  وتعالى اسمك وبحمدك، وتبارك 

                                                           

  ١/٦(تفسير الرازي:  ينظر)١(

 والمجموع). ١/١٢ (الخازن وتفسير). ١/٦٧ (الرازي تفسير: ينظر) ٢(

 ).٢/١٨٨ (الهداية شرح والبناية). ١/٣٤٣ (والمغني). ٣/٢٢٥(



  

 ٢٤٢١

 ثالثـا . ))كبيـرا  أكبـر  اهللا((: يقول ثم ثالثا. ))اهللا إال إله ال((

 ونفخه همزه من يمالرج الشيطان من العليم السميع باهللا أعوذ((

  .)١(يقرأ  ثم))ونفثه

  :والحديث اآلية من الداللة وجه

 يثبـت  لـم  فإن،  الوجوب يفيد كالهما والحديث اآلية أن

  .الندب من أقل فال الوجوب

 شهر قيام في المكتوبة، ويتعوذ  في يتعوذ ال: الثاني لقولا

  .مالك قال وبه، رمضان

  .)٢(هعن بةاإلجا وتقدم، صالته المسيء حديث: دليله •

قد اتفق العلماء على أن االستعاذة ليست بآيـة         : وأيضا •

  .من القرآن

  .االستعاذة أجنبية من الصالة: وأيضا •

  :للصالة أو للقراءة التعوذ هل: العاشرة المسألة

  الصالة؟ ألجل أم القراءة ألجل الصالة في التعوذ

  .القراءة ألجل إنه: قيل

ا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَِعذْ ِباللَّـِه      فَِإذَ ﴿: تعالى قوله: ذلك وجه

  .]٩٨: النحل [﴾ ِمن الشَّيطَاِن الرِجيِم

                                                           

 .تخريجه تقدم) ١(

 والمجموع). ١/١٢ (الخازن وتفسير). ١/٦٧ (الرازي تفسير: ينظر) ٢(

 ).١/٣٤٣ (والمغني). ٣/٢٢٥(



  

 ٢٤٢٢

 فال،  المقتدي على قراءة وال،  القراءة على االستعاذة فعلق

  .يتعوذ

  .الصالة ألجل إنه: وقيل

 بتكـرر  يتكرر لكان للقراءة كان لو التعوذ أن: ذلك وجه

 أنها على دل الصالة بتكرر ررك بل،  كذلك يكن لم ولما،  القراءة

  .)١(للقراءة ال للصالة

  :البسملة أحكام: الثاني المبحث

  :مسائل وخمس، تمهيد وتحته

 إلـى  فتعمدواحدة،   كلمةً كلمتين من تَنْحتُ العرب: تمهيد

 مـا  على فذة، تدل  كلمة مجموعها من جملة، فتنتزع  أو كلمتين

  .نفسها الجملة عليه تدل كانت

 اسـم : البـسملة : مثل الختصار، وذلك ا من جنس: وهو

 وقـد  )٢()الـرحيم  الـرحمن  اهللا بسم: (قولنا من منتزع منحوت

  :ربيعة أبي بن عمر قال، الشعر في جاءت

لَتْ لَقَدمسلَى باةَ لَيا غَدلَِقيتُه    

  المبسِمُل الْحِبيب ذَاك حبذا فَيا                        

                                                           

 ).١/٦٨ (الغيب مفاتيح تفسير: ينظر) ١(

 ودليـل ). ١/٦٩ (فـارس  بن ألحمد،  اللغة فقه في الصاحبي: ينظر) ٢(

 ).١/٢٧٧ (الفوزان اهللا لعبد، مالك ابن ألفية إلى السالك



  

 ٢٤٢٣

  :ئل البسملةفضا:  األولىالمسألة

 أبي حديث من وغيرهم والنسائي داود وأبو أحمد رواه ما

 فعثـر   اهللا رسـول  ردف كنت: قال أبيه الهذلي، عن  المليح

 تعـس : تقـل  ال((:  النبي الشيطان، فقال  تعس: بعيرنا، فقلت 

بقـوتي،  : البيت، ويقـول   مثل يصير حتى يعظم الشيطان، فإنه 

  .)١())الذباب مثل يصير حتى يصغر اهللا، فإنه بسم: قل ولكن

 النبـي  كان: عباس، قال  ابن حديث من داود أبو رواه ما

 ))الرحمن اهللا بسم عليه تنـزل حتى السورة فصل يعرف ال 

  .)٢())الرحيم

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا فهو          ((:  الحديث وفي

  .)٣())أجذم

  .اهللا كتاب الصحابة بها افتتح وقد

 كـل  من شفاء إنه((: »اللّه بسم« قوله في  علي قال

  .)٤())دواء كل على داء، وعون

                                                           

 الـسنن  فـي  والنـسائي ). ٢٠٥٩١ (برقم،  مسنده في أحمد أخرجه) ١(

 ). ٤٩٨٢ (برقم، داود وأبو). ١٠٣١٢ (برقم، الكبرى

 ).٧٨٨ (برقم، داود أبو أخرجه) ٢(

 أجده في دواوين السنة المعتبرة بهذا اللفظ، لكن ذكره الرازي في            لم) ٣(

 تفـسيره  فـي  البيـضاوي  ذكره وبنحوه ).١/١٨٣(مفاتيح الغيب   

)١/٢٢.( 

 ).١/١٠٧ (القرطبي تفسير: ينظر) ٤(



  

 ٢٤٢٤

وِإذَا  ﴿: تعـالى  قولـه  تفسير في الحسين بن على وقال

 ﴾ ذَكَرتَ ربك ِفي الْقُرآِن وحده ولَّـوا علَـٰى َأدبـاِرِهم نُفُـورا    

  .)١(﴾$ # "ٱ  ﴿: قلت إذا: معناه ، قال]٤٦: اإلسراء[

 مـسعود  ابـن  عن وائل أبي عن مشاألع عن وكيع قال

 بسم: فليقرأ عشر التسعة الزبانية من اهللا ينجيه أن أراد من: قال

 مـن  جنة منها حرف كل من له اهللا الرحيم، ليجعل  الرحمن اهللا

  .واحد كل

بـضعة  رأيـت  فقد: بحديث ونصره عطية ابن ههووج 

 حمـدا  الحمـد  ولك ربنا: الرجل يبتدرونها، لقول  ملكا وثالثين

 وغير حرفا وثالثون بضعة أنها أجل فيه، من  مباركا طيبا ثيراك

  .)٢(ذلك

  :األمور التي تسن التسمية عندها:  الثانيةالمسألة

  :تستحب التسمية

 أمر مباح تسن التـسمية      فكل،  وعمل قول كل أول في •

  .عند البدء به

 كان األمر حراما تحرم التسمية عنده، كالتسمية عند         وإن

 كان األمر مكروها    وإن،  و عند الوقوع في الزنا    تناول الخمر، أ  

  .كانت التسمية مكروهة

 في جاء لما: الوضوء أول في  التسمية أيضا  وتستحب •

                                                           

 ).١/٩٢ (القرطبي تفسير: ينظر) ١(

 ).١/١٢٠ (كثير وابن). ١/٦١ (عطية ابن تفسير: ينظر) ٢(



  

 ٢٤٢٥

 وضـوء  ال((: هريرة أبي حديث والسنن، من  أحمد اإلمام مسند

  .)١())عليه اهللا اسم يذكر لم لمن

قـال   مـن : ومنهم. الذكر عند أوجبها من: العلماء ومن

  .مطلقًا ابوجوبه

 وأوجبهـا  الـشافعي  مذهب في: الذبيحة عند وتستحب •

  .آخرون

 عمر حديث من البخاري روى لما: األكل عند وتستحب •

 وكانت  اهللا رسول حجر في غالما كنت((: قال،  سلمة أبي بن

 اهللا سـم  غالم يا  اهللا رسول لي فقال الصحفة في تطيش يدي

  .)٢())بعد طعمتي كتل زالت فما يليك مما وكل بيمينك وكل

 حـديث  من البخاري روى لما: الجماع عند وتستحب •

 يـأتي  أن أراد إذا أحدكم أن لو((: عنهما اهللا رضي عباس ابن

 مـا  الـشيطان  وجنـب  الشيطان جنبنا اهللا، اللهم  بسم: قال أهله

  .)٤)(٣())أبدا الشيطان يضره لم ولد بينهما يقدر إن رزقتنا، فإنه

غلق بابك، واذكـر    أ((: ور قوله    في جملة األم   وجاء •

اسم اهللا وأطفئ مصباحك، واذكر اسم اهللا وخمر إناءك، واذكـر           

                                                           

 بـرقم ،  سننه في داود وأبو). ٩٤٠٨ (برقم،  مسنده في أحمد أخرجه) ١(

)١٠١ .( 

 ).٥٣٧٦ (برقم، صحيحه في البخاري أخرجه) ٢(

 ).٥١٦٥ (برقم، صحيحه في البخاري أخرجه) ٣(

 )..١/١٨ (كثير ابن مختصر: ينظر) ٤(



  

 ٢٤٢٦

  .)١()) سقاءك، واذكر اسم اهللاسم اهللا وأوِك

فَكُلُوا ِمما ذُِكر اسم اللَِّه علَيـِه ِإن كُنْـتُم           ﴿:  تعالى وقوله

ْؤِمِنيناِتِه م١١٨: األنعام [﴾ ِبآي.[  

وقَاَل اركَبوا ِفيها ِبـسِم اللَّـِه مجراهـا          ﴿:  تعالى وقوله

  .]٤١: هود [﴾  ِإن ربي لَغَفُور رِحيمۚومرساها 

  :تنبيه

 الفاتحة في آية أول أنها من اآلن المصاحف في يوجد ما

 المسألة، وعلـى   في القولين أحد على مبني رقما، فهذا  وأعطيت

 ِصراطَ الَِّذين َأنْعمتَ علَـيِهم غَيـِر        ﴿: السابعة اآلية تكون هذا

الِّينلَا الضو ِهملَيوِب عغْض٢(]٧: الفاتحة[﴾  الْم(.  

  :هل البسملة آية من الفاتحة أم ال؟:  الثالثةالمسألة

  :النـزاع محل تحرير

 وأنها براءة أول في ليست البسملة أن على: العلماء أجمع

  .)٣(فيها تكتب ال

 سورة من آية بعض البسملة أن على: أيضا العلماء واتفق

ِإنَّه ِمن سلَيمان وِإنَّه ِبـسِم اللَّـِه الـرحمِٰن           ﴿: تعالى قالالنمل،  

  .)٤(]٣٠: النمل [﴾ الرِحيِم

                                                           

 ).٣٢٨٠ (برقم البخاري في صحيحه، أخرجه) ١(

 ).١/٥٦ (الفوزان اهللا لعبد ،العالم منحة: ينظر) ٢(

 ).٤/١١١ (مسلم على النووي شرح: ينظر) ٣(

 ).١/١١٦ (كثير ابن تفسير: ينظر) ٤(



  

 ٢٤٢٧

 مهمة، ينبني  عظيمة البسملة مسألة أن اعلم: النووي قال

 وقـد ،  وحيدالت بعد األركان أعظم هي الصالة، التي  صحة عليها

  .)١()النمل( سورة من آية بعض البسملة أن على العلماء اتفق

 فـي  إجمالها يمكن،  كثيرة أقوال على الفقهاء اختلف ثم

  :أقوال ثالثة

  . آية من الفاتحةليست البسملة أن: األول القول

  .الفاتحة من آية البسملة أن: الثاني القول

  سورة؟ كل لأو في مستقلة آية البسملة أن: الثالث القول

  : األولالقول

 ولم الحنابلة مذهب وهوأن البسملة ليست آية من الفاتحة،       

 من وأبي أنس قول وهو،  بها يجهر ال أنه في أحمد عن تختلف

 الجوزجـاني  قال به  حنيفة، وكذا  مالك، وأبو  الصحابة، وقال به  

  .)٢(الحديث فقهاء من وغيره

  : بأدلة، منهاواستدلوا

:  أنـه قـال     من حديث ابن عباس       رواه أبو داود   ما •

زل عليه بسم اهللا الرحمن     ـكان ال يعرف فصل السور حتى ين      ((

  .)٣())الرحيم

                                                           

 ).٣/٣٣٤ (المجموع: ينظر )١(

 ).١/٢٤٩ (السالم وسبل). ٤/٣٨٤ (حجر البن، الباري فتح: ينظر) ٢(

الدليل على أن مـا     : باب ،الطهارة: أخرجه البيهقي في سننه، كتاب    ) ٣(

 ).٢٢٠٦ (رقمحديث ) ٢/٤٢ (جمعته مصاحف الصحابة 



  

 ٢٤٢٨

 آية  ستإنها تأتي للفصل بين السور، وللتبرك، ولي      : قالوا

  .متصلة

سـمعت  :  قال  رواه مسلم من حديث أبي هريرة        ما •

قسمت الصالة بيني وبـين     ((: قال اهللا   :  يقول رسول اهللا   

الحمـد هللا رب    : (العبدقال  عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل فإذا       

  .)١()) )حمدني عبدي: (قال اهللا تعالى). العالمين

  :وجه الداللة من الحديث

الحمـد اهللا رب    :  عندما قسم الفاتحة جعل مبدأ التقسيم      هأن

 يبـدأ  لـم  إنه حيث البسملة ليست منها،     أنفدل على   . العالمين

  .)٢()هللا الحمد(بـ بدأ بالفاتحة، وإنما

 آيات سبع ألنها به احتجوا ما أوضح من هو: النووي قال

 دعـاء  هللا، وثـالث   الحمد أولها ثناء أولها في باإلجماع، فثالث 

 ﴿ وهي متوسطة والسابعة، ﴾  ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين﴿ أولها

تَِعيننَس اكِإيو دبنَع اكالبـسملة  يذكر لم ، وألنه]٥: الفاتحة [﴾ ِإي 

  .)٣(لذكرها منها كانت ولو عدده فيما

  :يجاب

 الفاتحة، هذا   إلى ال الصالة جملة إلى عائد التنصيف بأن

 بالفاتحة يختص ما إلى عائد التنصيف أن: اللفظ، والثاني  حقيقة

                                                           

 ). ٣٩٥(أخرجه مسلم في صحيحه، برقم ) ١(

 ).٣/٤٩ (بغويلل، السنة شرح: ينظر) ٢(

 ).١/٣٢٣ (مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح: ينظر) ٣(



  

 ٢٤٢٩

 قراءتـه  في العبد انتهى فإذا معناه: الكاملة، والثالث  اآليات من

  .)١(لعالمينا رب هللا الحمد إلى

: - رضي اهللا عنهـا    - رواه مسلم من حديث عائشة       ما •

 يستفتح الصالة بالتكبير والقراءة بالحمـد هللا        كان رسول اهللا    (

  .)٢()رب العالمين

  :يجاب

 هذا نفسها، ال  السورة العالمين رب هللا بالحمد مرادها بأن

  .)٣(العالمين رب هللا بالحمد تسمى الفاتحة اللفظ، فإن

صليت خلف  ((:  قال ه مسلم من حديث أنس       روا ما •

 وأبي بكر وعمر فكانوا، يـستفتحون بالحمـد هللا رب           النبي  

بسم اهللا الرحمن الرحيم، ال في أول قراءة        : العالمين، ال يذكرون  

  .)٤())وال في آخرها

: كيف تقرأ إذا افتتحت الصالة؟ قال  ((: ّ ُألبـي   قوله •

  .)٥())فقرأت الحمد هللا رب العالمين

أن القرآن ال يثبت بأخبـار اآلحـاد، بـل          :  النظر ومن •

                                                           

 ).٤/١٠٣ (مسلم على النووي شرح: ينظر) ١(

 ). ٤٩٨(أخرجه مسلم في صحيحه، برقم ) ٢(

 ).١/٢٤٩ (السالم سبل: ينظر) ٣(

 ).٣٩٩(أخرجه مسلم في صحيحه، برقم ) ٤(

ا جاء في أم القـرآن      م:  باب ،الصالة: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب    ) ٥(

) ١/٧٤٤(والحـاكم فـي مـستدركه،       ). ١٨٦ (رقمحديث  ) ١/٨٣(

 ). ٢٠٤٩ (رقمحديث 



  

 ٢٤٣٠

  .بالتواتر القطعي، وقد اختلف فيها والقرآن ال يختلف فيه

  :الثاني القول

 يجهـر  حيـث  بها يجهر وأنه،  الفاتحة من آية البسملة أن

 وبـه ،  عمر وابن،  هريرة وأبي،  عباس ابن قول وهو،  بالفاتحة

، المبارك وابن،  الثوري ذهب وإليه،  وعطاء،  جبير بن سعيد قال

 قـراء  وعليه،  وإسحاق،  رواية في الشافعية، وأحمد  مذهب وهو

  .)١(الحجاز فقهاء وأكثر والكوفة مكة

  :منها، بأدلة القول هذا أصحاب استدل

  اهللا رسـول  بينـا : أنس، قال  حديث من مسلم رواه ما

: متبسما، فقلنا رأسه رفع ثم إغفاءة أغفى إذ أظهرنا بين يوم ذات

 :فقرأ ))سورة آنفا علي أنزلت((: اهللا؟ قال  رسول يا أضحكك ام

فَـصلِّ ِلربـك    ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَـوثَر   ﴿ ِبسِم اللَِّه الرحمِٰن الرِحيمِ   

 أتدرون((: قال ، ثم]٣ـ١: الكوثر [﴾ ِإن شَاِنَئك هو الَْأبتَر وانْحر

 وعدنيـه  نهر فإنه((: أعلم، قال هورسول اهللا ، فقلنا ))الكوثر؟   ما

 يـوم  أمتـي  عليـه  ترد حوض كثير، هو  خير ، عليه  ربي

 رب، إنـه  : منهم، فأقول  العبد النجوم، فيختلج  عدد القيامة، آنيته 

 حجر، في  ابن بعدك، زاد  أحدثت ما تدري ما: أمتي، فيقول  من

  .)٢())بعدك أحدث ما((: وقال. المسجد في أظهرنا بين: حديثه

                                                           

 ).٣/٤٩ (للبغوي، السنة شرح: ينظر) ١(

 ).٤٠٠ (برقم، صحيحه في مسلم أخرجه) ٢(



  

 ٢٤٣١

 هذا وكان،  المصحف بخط المصحف في كتبت سملةالب أن

  .الصحابة باتفاق

  :واستدلوا

 غيـر  القـرآن  بخط فيه يثبتوا أالّ على الصحابة بإجماع

 إلـى  عـصار األ كل في كلهم المسلمون بعدهم جمعأالقرآن، و 

  .يومنا

  :الثالث القول

 للفصل  النبي على جبريل بها مستقلة، نزل  آية البسملة

 وقـول ،  الكوفة قراء جمهور عند هو كما،  بركوالت السور بين

 قـال  وبه،  الخلف من وخلق،  والتابعين،  الصحابة من الجماعة

 الرازي، عن  بكر أبو وحكاه،  أحمد اإلمام عن رواية وهذه،  داود

  .)١(حنيفة أبي أصحاب الكرخي، من الحسن أبي

  :منها، بأدلة القول هذا أصحاب استدل

 كـان ((: عباس، قال  ابن حديث من داود أبو رواه بما •

 اهللا بـسم  عليـه  تنـزل حتى السورة فصل يعرف ال  النبي

  .)٢())الرحيم الرحمن

: - عنهـا  تعـالى  اهللا رضي - سلمة أم عن روي ما •

  .(٣))فاصلة  آية)الرحيم الرحمن اهللا بسم( يعد كان  النبي أن((

                                                           

 ). ١/١٠١ (كثير ابن تفسير: ينظر) ١(

 ).٧٨٨ (برقم، داود أبو أخرجه) ٢(

 ).٢/٣٦٥ (واآلثار لسننا معرفة في البيهقي أخرجه) ٣(



  

 ٢٤٣٢

: قـال  - عنهما اهللا رضي - عباس ابن عن روي ما •

 ﴾ ِبسِم اللَِّه الرحمِٰن الـرِحيمِ  ﴿ عليه أنزل إذا  النبي كان((

  .)١(غيرها وفتح، ختمت قد السورة تلك أن ، علم]١: الفاتحة[

 أو بقراءتها الجهر عدم على الدالة: باألحاديث واستدلوا •

 سـور  بقية الفاتحة، ومثلها  من ليست أنها على هذا فدل ذكرها

  .القرآن

  :الراجح

 القـرآن  األدلة؛ وألن  به تجتمع وبه،  ثالثال القولالراجح  

 مختلـف  البسملة اآلحاد؛ وألن  أخبار ال القطعي التواتر طريقه

  .فيه يختلف ال والقرآن فيها

  :المسألة هذه في الخالف ثمرة

 هـا ؤيقر: قـال ،  الفاتحة من آية البسملة إن: قال من أن

  .يخفيها: قال الفاتحة، وبعضهم آيات كسائر بها ويجهر

 تلـزم  ال: قـال  الفاتحـة  مـن  آية ليست إنها: الق ومن

  .)٢(قراءتها

                                                           

 للـرازي ،   الغيب ومفاتيح). ١/٢٤٩ (الكتاب علوم في اللباب: ينظر) ١(

)١/١٨٢.( 

  ).١/٥٦(منحة العالم : ينظر) ٢(



  

 ٢٤٣٣

  :الجهر بالبسملة في الصالة:  الرابعةالمسألة

 المـسألة  علـى  بها، مفـرع   بالجهر يتعلق ما أن: اعلم

 بهـا، ومـن    يجهر فال الفاتحة من ليست أنها رأى فمن،  السابقة

  .)١(هاُؤيقر: قال، الفاتحة من آية البسملة رأى

  .أقوال ثالثة على المسألة هذه في العلم أهل اختلف: ولذا

 بالتسمية الجهر السنة أن إلى الشافعية ذهب: األول القول

  .)٢(بعدها السورة الفاتحة، وفي في الجهرية الصالة في

 هريـرة، وابـن    أبـو : الصحابة من قال به  القول وهذا

  . الزبير عمر، وابن عباس، وابن

  .زهري، وعطاءجبير، وال بن سعيد: التابعين ومن

  .)٣(مالك صاحب وهب ابن قولي أحد: وهو

  :منها، بأدلة القول هذا أصحاب استدل

  النبي كان: قال عباس ابن حديث من الترمذي رواه ما

  .)٤(﴾$ # "ٱ ﴿بـ صالته يفتتح

  .)٥(بذاك إسناده ليس حديث هذا: عيسى أبو قال

                                                           

 ).١/٥٦( منحة العالم ).١/١١٧ (كثير ابن تفسير: ينظر) ١(

 ).٢٤٢ /١ (الطالبين وروضة). ٣٤١ /٣ (المجموع: ينظر) ٢(

 ).٣/٤٠١ (للعيني، داود أبي وشرح). ١٨م١ (الرازي تفسير: ينظر) ٣(

 ).٢٤٥ (برقم، سننه في الترمذي أخرجه) ٤(

 ).٢/١٤ (الترمذي سنن: ينظر) ٥(



  

 ٢٤٣٤

  :منها بأدلة القول هذا أصحاب استدل

 النبي سمعت((: قال  أنس حديث من الحاكم رواه ما •

 ِحيِم﴿بـ يجهرِن الرٰمحِم اللَِّه الررجب ابن قال. )١()) ﴾  ِبس :

  .)٢(يثبت ال هذا

القـرآن،   من آية أنها على تقرأ البسملة أن: النظر ومن •

  .)٣(الفاتحة كسائر الجهر سنتها فكان التعوذ بعد تقرأ أنها بدليل

 يجهـر  ال أنه إلى،  والحنابلة نفيةالح ذهب: الثاني القول

 الـسرية  الـصالة  فـي  سـرا  البسملة قراءة تسن بل،  بالبسملة

  .)٤(والجهرية

النخعـي، وقتـادة،     الحسن، والشعبي، وإبراهيم  : وقال به 

  .)٥(واألعمش

 مـن  العلـم  أهـل  أكثر عند العمل وعليه: الترمذي قال

، بكـر  أبـو : ومنهم،  التابعين من بعدهم ومن  النبي أصحاب

  .)٦(وعلي، وعثمان، وعمر

                                                           

 ).٨٥٣ (برقم) ١/٣٥٨ (المستدرك في الحاكم أخرجه) ١(

 ).٦/٤٠٣ (رجب البن، الباري فتح: ينظر) ٢(

 ).١/٧٩ (المهذب: ينظر) ٣(

 / ١ (والمغني). ١/١١٢ (الزيلعيو). ١/٧٤ (الهندية الفتاوى: ينظر) ٤(

 ).٣٤٢ /٣ (والمجموع). ١/٣٣٥ (القناع وكشاف). ٤٧٨

 ).٣/٤٠١ (للعيني، داود أبي وشرح). ١٨م١ (الرازي تفسير: ينظر) ٥(

 ).٢/١٢ (الترمذي سنن: ينظر) ٦(



  

 ٢٤٣٥

  :منها، بأدلة القول هذا أصحاب استدل

 رسول مع صليت((: قال أنس حديث من مسلم رواه ما •

 ﴿ يقرأ منهم أحدا أسمع بكر، وعمر، وعثمان، فلم    ، وأبى  اهللا

  .)١()) ﴾$ # "ٱ 

:  رواه مسلم في صحيحه من حديث عائـشة قالـت     وما •

بالتكبير والقراءة بالحمـد هللا رب       يفتتح الصالة    كان النبي   ((

  .)٢())العالمين

: مالـك، قـال    بن أنس ومسلم، عن  البخاري رواه وبما •

 بكر، وعمر، وعثمـان، فكـانوا      ، وأبي  النبي خلف صليت((

  .))العالمين رب هللا بالحمد يستفتحون

 أول فـي  الرحيم الرحمن اهللا بسم يذكرون ال: ولمسلم •

  .)٣(آخرها في وال قراءة

: اهللا بن المعقل أنه قـال       رواه أحمد من حديث عبد     وما •

أي بني  : فقال. بسم اهللا الرحمن الرحيم   : سمعني أبي وأنا أقول   ((

فإني صليت خلف أبي بكر، وعمـر،       ! إياك والحدث في اإلسالم   

وعثمان، وعلي، فكـان كـل مـنهم يبتـدئ بالحمـد هللا رب              

                                                           

 ).٩١٦ (برقم، صحيحه في مسلم أخرجه) ١(

ما يدخل  : باب البيهقي في سننه، جماع أبواب صفة الصالة،         أخرجه) ٢(

 ).٢٠٩٣(حديث رقم ) ١٥/ ٢(به في الصالة من التكبير 

 ).٣٩٩ (برقم، صحيحه في مسلم أخرجه) ٣(



  

 ٢٤٣٦

  .)١())العالمين

 وال سـرا  ال المكتوبـة  في البسملة تُقرأ ال: الثالث القول

 قـال  وبه،  ترك شاء وإن قرأها شاء فإن النافلة في جهرا، وأما 

  .)٢(-اهللا رحمه-مالك

 حمل لكن،  الثاني القول أصحاب به استدل بما: استدلواو

  .والجهرية السرية القراءة نفي على القراءة نفي

 األحاديث الثاني؛ لقوة  القول هو: األقوال هذه من الراجح

قـال   مـن  بها استدل التي األحاديث صحة وعدم،  حتهاوصرا

  .بالبسملة بالجهر

  :التحليل اللفظي للبسملة:  الخامسةالمسألة

  :﴾ ِبسِم اللَِّه الرحمِٰن الرِحيِم ﴿

 أو،  أقـرأ : وهـو ،  محذوف: )الباء( متعلق): بسم: (قوله

: امتقدم قدره فمن. له مبدأ البسملة جعلت لما المناسب أتلو؛ ألنه 

  .الفعل بشأن االهتمام على بتقديمه الداللة غرضه كان

 علـى  بتـأخيره  الداللة غرضه كان: متأخرا قدره ومن

 بـشأن  العنايـة  من ذلك ضمن في يحصل ما مع،  االختصاص

. به حصل التبرك لكون،  أهم به البداية أن إلى واإلشارة،  االسم

، مقـام ال هذا مثل في متأخرا الفعل تقدير رجحان: يظهر وبهذا

                                                           

/ ٤(حديث عبد اهللا بن مغفل المزنـي        :  أحمد في مسنده، باب    أخرجه) ١(

 ). ١٦٨٣٣(حديث رقم ) ٨٥

 ).١/١٨٢ (الرازي تفسير: ينظر) ٢(



  

 ٢٤٣٧

: العلق [﴾ اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ     ﴿: تعالى قوله يعارضه وال

  .أهم بها األمر فكان، القراءة مقام المقام ذلك ؛ ألن]١

 أو اسـما  المقدر كون في: النحو أئمة بين الخالف وأما

  .فائدة كثير بذلك يتعلق فال فعال

ــاء(و ــا ورجــح، للمــصاحبة أو لالســتعانة )الب  نيالث

  .)١(الزمخشري

  :منها، كثيرة يمعان للباء أن وليعلم

، والتَّعِديـةُ ،  والْبـدلُ ،  والـسبِبيةُ ،  والْمصاحبة،  االسِتعانَةُ

  .والظَّرِفيةُ، والتَّعِويض، واِإللْصاقُ

. التَّبِعيـِضية ) ِمن: (وبمعنى). مع: (بمعنى) الباء (وتأتي

  ).على: (نىوبمع). عن: (وبمعنى

) اسـم : (لفظة اشتقاق في اللغة أهل اختلف) بسم: (قوله

  :وجهين على

  .والرفعة العلو وهو السمو من مشتق هو: البصريون قال

 ألن: وقيـل . به المرتفع بمنـزلة صاحبه ألن اسم: فقيل

  .غيره عن فيرفعه بالمسمى يسمو االسم

 يقـسم  على بقوته عال اسما؛ ألنه  االسم سمى إنما: وقيل

 باإلجمـاع؛ ألنـه    منهما أقوى والفعل، واالسم  الحرف: الكالم

  .األصل

 العالمـة، ألن   وهي السمة من مشتق إنه: الكوفيون وقال

  .وسم هذا على اسم له، فأصل وضع لمن عالمة االسم

                                                           

 ).١/٢ (القدير فتح تفسير: ينظر) ١(



  

 ٢٤٣٨

، يسم: التصغير في يقال البصريين؛ ألنه  قول: والراجح

 إلـى  اءاألشـي  يـردان  والتصغير أسماء، والجمع  الجمع وفي

  .)١(أوسام وال وسيم: يقال أصولها، فال

  ).اهللا: (قوله

 الذي باسمه يتسم لم ؛ ألنه  اهللا أسماء أخص فهو): اهللا(

  .االستعاذة في ذلك تفصيل وتقدم، )٢(غيره) اهللا( هو

  :﴾ الرحيم الرحمن ﴿: قوله

 فيها والرحيم، تعالى اهللا أسماء من اسمان: الرحيم الرحمن

  .صفته من مشتق اسم

  :قوالن ففيه الرحمن وأما

 بعربـي؛ ألن   ولـيس ،  معرب عبراني اسم أنه: أحدهما

، لهم ذكر حتى يعرفوه وفُصحاؤهم، لم  العرب فَطَنَةُ وهم قريشًا

  :جرير بقول واستشهد ثعلب قول وهذا

ــسحكم   هجرتكم القسين إلى تتركون أو ــلبهم وم  ص

  .)٣(قربانا رحمن

، االلتبـاس  ليزول،  والرحيم الرحمن بين جمع ولذلك: قال

، لعربيتـه  الرحمن على الرحيم تقديم فيه األصل يكون هذا فعلى

  .لمبالغته الرحمن قدم لكن

                                                           

 ).١/٥٠ (الماوردي تفسير: نظري) ١(

 ).١/١٠١ (القرطبي تفسير: ينظر) ٢(

 ).١/٥٢ (والماوردي). ١/١٠٤ (القرطبي تفسير: ينظر) ٣(



  

 ٢٤٣٩

 المتـزاج  كالرحيم عربي اسم الرحمن أن: الثاني والقول

 بـه  وجـاءت ، العـرب  كـالم  في ذلك ظهر وقد،  حروفهما

  :ىالشنفر قال، أشعارهم

    هِجينَها ةُالْفَتَا ِتلْك ضربتْ َأالَ

  .)١(يِمينَها ربي الرحمن ضرب َأالَ                        

، الرحمـة  مـن  مـشتقان  فهمـا  عربيين اسمين كانا فإذا

  .المحتاج على النعمة هي والرحمة

 يتعـدى  الـرحمن  الرحيم؛ ألن  من مبالغةً أشد: والرحمن

 معناه، وفرق تعدىي وإنما، لفظه يتعدى ال والرحيم،  ومعناه لفظه

 والـرحيم ،  الرحمـة  ذو الـرحمن  بأن: فقال،  بينهما عبيدة أبو

  .)٢(الراحم

  

                                                           

 ).٤/١٤٨ (البيان وأضواء). ١/١٣١ (الطبري تفسير: ينظر) ١(

 .السابق المصدر: ينظر) ٢(



  

 ٢٤٤٠

 فهرس المصادر والمراجع

 بن اهللا عبد سعيد يأب الدين لناصر: التأويل وأسرار التنزيل أنوار )١

 الـرحمن  عبـد  محمـد : المحقـق ،  البيـضاوي  الشيرازي محمد بن عمر

 - األولى: الطبعة،  بيروت - العربي تراثال إحياء دار: الناشر،  المرعشلي

  .ه١٤١٨

 بـن  موسى بن أحمد بن محمود محمد ألبي: الهداية شرح البناية )٢

ـ  الدين بدر يالحنف يالغيتاب حسين بن أحمد  الكتـب  دار: الناشـر ،  يالعين

  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠األولى، : الطبعة، بيروت، لبنان - العلمية

 رضـا  علي بن رشيد لمحمد ):المنار تفسير (الحكيم القرآن تفسير )٣

 القلمـوني  خليفة علي منال بن الدين بهاء محمد بن الدين شمس محمد بن

  .م١٩٩٠: النشر سنة، للكتاب العامة المصرية الهيئة: الناشر، الحسيني

 عمـر  بن إسماعيل الفداء ألبي): كثير ابن (العظيم القرآن تفسير )٤

ـ : المحقق،  الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن  شـمس  حـسين  دمحم

، بيروت – بيضون علي محمد العلمية، منشورات  الكتب دار: الناشر،  الدين

  .ه١٤١٩ - األولى: الطبعة

 بن أيوب بن بكر أبي بن لمحمد): القيم ابن (الكريم القرآن تفسير )٥

 والبحـوث  الدراسـات  مكتب: المحقق،  الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد

 ومكتبـة  دار: الناشر،  رمضان إبراهيم الشيخ واإلسالمية، بإشراف  العربية

  .ه١٤١٠ - األولى: الطبعة، بيروت – الهالل

 حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن ألبي: الماوردي تفسير )٦

 المقـصود  عبد ابن السيد: المحقق،  بالماوردي البغدادي، الشهير  البصري

  .لبنان /بيروت -العلمية الكتب دار: الناشر، الرحيم عبد بن



  

 ٢٤٤١

 بـن  محمد بن العزيز عبد بن لصالح: التوحيد كتاب لشرح دالتمهي )٧

األولـى،  : الطبعـة ،  التوحيـد  دار: الناشـر ،  طُبعت الشيخ، ثم  آل إبراهيم

  .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٤

 كثيـر  بن يزيد بن جرير بن لمحمد: القرآن تأويل في البيان جامع )٨

: الناشـر ،  شاكر محمد أحمد: المحقق،  الطبري جعفر اآلملي، أبي  غالب بن

  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠األولى، : الطبعة، الرسالة مؤسسة

 عيـسى  أبـي  عيـسى  بن لمحمد: الترمذي سنن الصحيح الجامع )٩

 أحمد: حققه،  بيروت - العربي التراث إحياء دار: الناشر،  السلمي الترمذي

  .وآخرون شاكر محمد

 بـن  محمد اهللا عبد ألبي): القرطبي تفسير (القرآن ألحكام الجامع )١٠

 البردونـي  أحمد: تحقيق،  القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري أحمد

 ه١٣٨٤،  الثانيـة : الطبعة،  المصرية الكتب دار: الناشر،  أطفيش وإبراهيم

  .م١٩٦٤ -

، القرشـي  الخطاب أبي بن محمد زيد ألبي: العرب أشعار جمهرة )١١

 مصر نهضة: الناشر،  البجادي محمد علي: شرحه في وزاد وضبطه حققه

  .توزيعوال والنشر للطباعة

 بـن  محمـد  بن اهللا عبد محمد ألبي: الجمل أبيات شرح في الحلل )١٢

  .، الموسوعة الشاملةالبطليوسي السيد

بـالوالء، الليثـي،     الكنـاني  محبوب بن بحر بن لعمرو: الحيوان )١٣

الثانيـة،  : الطبعـة ،  بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر،  بالجاحظ الشهير

  .ه١٤٢٤

 بن يحيى الدين محيي زكريا ألبي: المفتين وعمدة الطالبين روضة )١٤

 مكـان ،  ه١٤٠٥: النـشر  سنة،  اإلسالمي المكتب: الناشر،  النووي شرف

  .بيروت: النشر



  

 ٢٤٤٢

الحـسني،   محمـد  بن صالح بن إسماعيل بن لمحمد: السالم سبل )١٥

، الحـديث  دار: الناشـر ،  باألمير كأسالفه الصنعاني، المعروف  ثم الكحالني

  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة

 البكـري؛ نـسخه    عبيد ألبي: القالي أمالي شرح في الآللي سمط )١٦

 ألبـي ،  الميمنـي  العزيز عبد إليه وأضاف وخرجه فيه ما وحقق وصححه

 دار: الناشـر ،  األندلـسي  البكـري  محمد بن العزيز عبد بن اهللا عبد عبيد

  .لبنان – العلمية، بيروت الكتب

 بـن  الباقي بدع بن لمحمد: مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح )١٧

، سـعد  الـرءوف  عبـد  طه: تحقيق،  األزهري المصري الزرقاني يوسف

 - ه١٤٢٤األولـى،   : الطبعـة ،  القـاهرة  – الدينية الثقافة مكتبة: الناشر

  .م٢٠٠٣

 بـن  مـسعود  بن الحسين محمد يالسنة، أب  لمحيي: السنة شرح )١٨

 زهيـر  األرنؤوط، محمد  شعيب: تحقيق،  الشافعي البغوي الفراء بن محمد

الثانيـة،  : الطبعـة ، دمشق، بيروت  - اإلسالمي المكتب: الناشر،  الشاويش

  .م١٩٨٣ - ه١٤٠٣

 بـن  موسى بن أحمد بن محمود محمد ألبي: داود أبي سنن شرح )١٩

 المنـذر  أبـو : المحقق،  يالعين الدين بدر يالحنف يالغيتاب حسين بن أحمد

: بعـة الط،  الريـاض  – الرشـد  مكتبة: الناشر،  المصري إبراهيم بن خالد

  .م١٩٩٩-ه ١٤٢٠، األولى

: كالمها في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي )٢٠

 محمد: الناشر،  الحسين يالرازي، أب  القزويني زكرياء بن فارس بن ألحمد

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨ األولى الطبعة: الطبعة، بيضون علي

 جالفـر  أبـي  الـدين  لجمال: الواهية األحاديث في المتناهية العلل )٢١

، األثـري  الحـق  إرشاد: المحقق،  الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد



  

 ٢٤٤٣

ــر ــوم إدارة: الناش ــستان  العل ــة، باك ــة، األثري ــة، : الطبع الثاني

  .م١٩٨١ /ه١٤٠١

: وغيـره  المروذي رواية حنبل بن أحمد عن الرجال ومعرفة العلل )٢٢

: المحقق،  الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد ألبي

: الطبعـة ،  الريـاض  – المعارف مكتبة: الناشر،  السامرائي البدري صبحي

  .ه١٤٠٩األولى، 

: الناشر،  البلخي الدين نظام برئاسة علماء للجنة: الهندية الفتاوى )٢٣

  .ه١٣١٠الثانية، : الطبعة، الفكر دار

 بـن  الـرحمن  عبد الدين لزين: البخاري صحيح شرح الباري فتح )٢٤

، الدمـشقي، الحنبلـي    سالمي، البغدادي، ثـم   الحسن، ال  بن رجب بن أحمد

 تحقيـق  مكتـب : الحقوق،  النبوية المدينة - األثرية الغرباء مكتبة: الناشر

  .م١٩٩٦ -ه ١٤١٧األولى، : الطبعة، القاهرة – الحرمين دار

 الـدين  شهاب ابن الرحمن عبد الفرج أبي الدين لزين: الباري فتح )٢٥

 - الجـوزي  ابن دار: النشر دار،  رجب بابن الشهير الدمشقي ثم البغدادي

 اهللا عـوض  بن طارق معاذ أبو: حققه،  الثانية: الطبعة،  ه١٤٢٢ السعودية

  .محمد بن

 الـشوكاني  اهللا عبـد  بـن  محمـد  بن علي بن لمحمد: القدير فتح )٢٦

: الطبعة،  دمشق، بيروت  - الطيب الكلم كثير، دار  ابن دار: الناشر،  اليمني

  .ه١٤١٤ - األولى

 محمـد  بـن  صـالح  بـن  لمحمد: التوحيد كتاب ىعل المفيد القول )٢٧

: الطبعـة ،  الـسعودية  العربية الجوزي، المملكة  ابن دار: الناشر،  العثيمين

  .ه١٤٢٤ محرم، الثانية



  

 ٢٤٤٤

ـ    يزيد بن لمحمد: واألدب اللغة في الكامل )٢٨ ، العبـاس  يالمبـرد، أب

، القـاهرة  – العربي الفكر دار: الناشر،  إبراهيم الفضل أبو محمد: المحقق

  .م١٩٩٧ -ه ١٤١٧ الثالثة: بعةالط

 إدريـس  بـن  يونس بن لمنصور: اإلقناع متن عن القناع كشاف )٢٩

  .العلمية الكتب دار: الناشر، يالحنبل يالبهوت

 بـن  محمد بن علي الدين لعالء: زيلـالتن معاني في التأويل لباب )٣٠

 علـي  محمـد : تـصحيح ،  بالخازن الحسن، المعروف  يأب عمر بن إبراهيم

  .ه١٤١٥ - األولى: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار :الناشر، شاهين

 بن علي بن عمر الدين سراج حفص ألبي: الكتاب علوم في اللباب )٣١

 الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: المحقق،  النعماني الدمشقي الحنبلي عادل

، لبنـان  /بيروت - العلمية الكتب دار: الناشر،  معوض محمد علي والشيخ

  .م١٩٩٨-ه ١٤١٩األولى، : الطبعة

 زكريا ألبي): والمطيعي السبكي تكملة مع (المهذب شرح المجموع )٣٢

  .الفكر دار: الناشر، النووي شرف بن يحيى الدين محيي

 قاسـم  بـن  سـعيد  محمد بن الدين جمال لمحمد: التأويل محاسن )٣٣

 الكتـب  دار: الناشـر ،  السود عيون باسل محمد: المحقق،  القاسمي الحالق

  .ه١٤١٨ - األولى: الطبعة، بيروت – ةالعلمي

محمـد،  ) سلطان (بن لعلي: المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة )٣٤

 – الفكر، بيـروت   دار: الناشر،  القاري الهروي المال الدين نور الحسن يأب

  .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢األولى، : الطبعة، لبنان

 بـن  أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد ألبي: قدامة البن المغني )٣٥

 بـابن  الحنبلي، الـشهير   الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي دامةق بن محمد

: النشر تاريخ،  طبعة بدون: الطبعة،  القاهرة مكتبة: الناشر،  المقدسي قدامة

  .م١٩٦٨ - ه١٣٨٨



  

 ٢٤٤٥

 بـن  عمر بن محمد اهللا عبد ألبي): الكبير التفسير) الغيب مفاتيح )٣٦

، الري طيبخ الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن

  .ه١٤٢٠ - الثالثة: الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر

 الـدين  محيي زكريا ألبي: الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج )٣٧

، بيـروت  – العربـي  التـراث  إحياء دار: الناشر،  النووي شرف بن يحيى

  .ه١٣٩٢الثانية، : الطبعة

 اإلسـالمية  والشئون فاألوقا لوزارة: الكويتية الفقهية الموسوعة )٣٨

). ه١٤٢٧ - ه١٤٠٤ مـن : (الطبعة،  جزءا ٤٥: األجزاء عدد،  الكويت –

 - ٢٤ األجزاء،  الكويت – السالسل الثانية، دار  الطبعة: ٢٣ - ١ األجزاء

: ٤٥ - ٣٩ األجـزاء ،  مـصر  – الصفوة دار األولى، مطابع  الطبعة: ٣٨

  .الوزارة الثانية، طبع الطبعة

ـ    قدامة بن جعفر بن لقدامة: الشعر نقد )٣٩ ، الفـرج  يالبغـدادي، أب

  .ه١٣٠٢األولى، : الطبعة، قسطنطينية – الجوائب مطبعة: الناشر
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