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 املقدمة
ۡعَهۡد إََِلۡك  ﴿ احلمد هلل القائل:

َ
لَۡم أ

َ
ۥ أ ۡيَطََٰنَۖ إِناه  ْ ٱلشا وا ن َّلا َتۡعب د 

َ
ََٰبِِنٓ َءاَدَم أ ۡم َي

بنِيّٞ  ّٞ مُّ و  ۡم َعد   .(1) ﴾٦٠لَك 
واْ ﴿ والقائل سبحانه:         َما يَۡدع  اۚ إِنا وًّ وه  َعد  ِذ  ّٞ فَٱَّتا و  ۡم َعد  ۡيَطََٰن لَك  إِنا ٱلشا

عِريِ  ۡصَحَِٰب ٱلسا
َ
ون واْ ِمۡن أ ۥ َِلَك   . (2) ﴾٦ِحۡزَبه 

الِنحا،     ُنه ونستهِدْيِه ونعوُذ ابهلِل من ُشروِر أ نُفِسنحا وسيئاِت أحعمح مُده ونستِعي ْ َنح
من ي حْهده هللُا فال ُمضلَّ ل ُه، ومن ُيْضلْل فال هاديح ل ُه وأشهد أن ال إله إال هللا 
مةح وحده ال شريك ل ه، وأشهُد أنَّ حممدًا عبُدُه ورُسولُه، أحدى األمانةح ونحصحح األُ 

وجاهدح يف هلِل حقَّ ِجهاِده، فحصالًة وسالمًا عليه وعلى آلِه وصحبِه إىل يوم 
 الدين. 
 أما بعُد:
 ابلبياِن الكايف، وحقابحلُوا» –عليهم صلواُت هللِا وسالُمُه  –لقْد جاءح األنبياُء     

لشيطاُن خيِلُط األمراضح ابلدواِء الشَّايف، وحتواف حُقوا على ِمْنهاٍج مل خيتلْف، فأقبلح ا
اً، وابلدواِء  . وما زالح يلعُب ابلعقوِل إىل أْن فرقح اجلاهليةح يف ُُسَّاً.ابلبياِن ُشبُ هح

مذاهبح سخيفٍة، وبدٍع قبيحٍة، فأصبحوا يعبدونح األصنامح يف البيِت احلراِم، 
 الذي . إىل غرِي ذلك من الضاللِ .(3)وُُير ِمونح السَّائبةح والبححريةح والوصيلةح واحلام 

                                                 

 [60]يس:(   1)

 [6]فاطر:(   2)

 .سائبة والبحيرة والوصيلة والحام (  سيأتي التفصيل في بييان معاني ال3)
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 .(1)«سول  هلم إبليسُ 
ُه عندما متردَّ على طاعِة ربِ ه وموالُه، وأحىب السَّجودح  وهذا بعدح أْن طردحُه هللُا وأبعدح
آلدمح عليه السالُم وزعحم أنَّه خرٌي منه، مث طلبح اإِلْنظارح إىل يوِم البعِث، فأنظرُه 

، ويزيُن الباطلح، ويسهِ ُل طريقح اُلُل، فلمَّا أحِمنح أخذح يدبُر احليلح ويْصنحُع األسا ليبح
ۡبَعث وَن ﴿ الغوايِة مبْكرِِه وأالعيب ِِه، قحال تحعاىل: نِظۡرِِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ي 

َ
ِ فَأ قَاَل ٧٩َقاَل َرب 

نَظرِينَ  ۡجَ ٨١إََِلَٰ يَۡوِم ٱلَۡوۡقِت ٱلَۡمۡعل وِم ٨٠ فَإِناَك ِمَن ٱلۡم 
َ
ۡم أ ۡغوَِيناه 

 
تَِك ََل  ٨٢عِنَي َقاَل فَبِعِزا

ۡخلَِصنَي  م  ٱلۡم   . (2) ﴾٨٣إَِّلا ِعَباَدَك ِمۡنه 

بعد أْن أسكنه اُلُل تعاىل هو وزحْوجحه اجلنةح فزي نح هلما املعصيةح،  فبدأح آبدمح      
اُهُحا هللُا تعاىل عن األكِل منها،  ووعحدحُهُحا ابخللوِد حىت أكال من الشجرِة اليت َنح

وهذا يدلُّ على أن هذه   ،واهلبوطح إىل األرضِ  اجلنِة  فكانْت العاقبُة اخلروجح من
العداوةح قدميٌة بدأْت منذ أن أمتنع عن السجود ألبينا آدم عليه السالم، وهي يف 
أصِل العقيدِة والدين ومستمرٌة إىل قياِم الساعِة، ولكنَّ هللاح مل يرتْك عبادحه يف 

دةح خطحرِه مع عظيِم مكرِه بل بَّيَّ تحعاىل هلم عداوةح هذا العدِو وش ،جهل 
 وأسحالِيبِه يف الت َّْزيَِّي واإلْغواِء.

 
 

                                                 

م، دار الكتيياا العربييي، 1990هيي   1410ط. الرابعيية  10(   تلبييس ببليييس  بييو الصييو    1)

 بيروت، لبنان، تحقيق د. السيد الصميلي.

(2: [   )79- 83] 

هيي ا السلسييلة بحييا د تييوارة تقييدمس بييع بلييو لسييه العقيييدة والميي اه  المعاصييرة بكلييية  ( أصييل3)

 أصول الديو بحامعة ا مام محمد بو سعود اإلسالمية ... 
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 أمهية البحث  أواًل:
وهذه العداوُة  قدمية، وعداوته االطالق،عدو للبشرية على  أنه أخطر -1

وان هذا العدو ميلك من السالح والعتاد ما يعجز مستمرٌة ال تزوُل، حيث 
مواجهته واالنتصار ما مل يكن لديهم ميكن هلم  وال أمامه،البشر عن الصمود 

ذلك هو إبليس لعنه هللا  ،من اإلميان وقوة اليقَّي ،أضعاف ذلك السالح
 أمور:وخطره يتبَّي لنا من  واخزاه،

ۡيَطَٰن  ﴿ تعاىل:انه يراان وال نراه قال  األول:      م  ٱلشا ََٰبِِنٓ َءاَدَم ََّل َيۡفتِنَناك  َي
م م ِ  بََوۡيك 

َ
ۡخَرَج أ

َ
ٓ أ ۥ َكَما ٓۚ إِناه  َما َسۡوَٰءتِِهَما َِيه  َما لرِي  َما ِِلَاَسه  َن ٱۡۡلَناةِ يزَنِع  َعۡنه 

ِيَن ََّل  ۡوَِلَآَء لَِّلا
َ
َيَِٰطنَي أ ۡمۗۡ إِناا َجَعۡلَنا ٱلشا ۥ ِمۡن َحۡيث  ََّل تََرۡوَنه  َو َوقَبِيل ه  ۡم ه  َٰك  يََرى

 .(1) ﴾٢٧ي ۡؤِمن وَن 
م جمرى الدم ، كما يف احلديث املتفق عليه عن انه جيري من ابن اد الثاين:     

 –معتكفًا   كان الرسول » تقول :  صفية بنت حيي أم املؤمنَّي 
فأتيته أزوره ليال ، فحدثته ، مث قمت ألنقلب ، أي ألرجع  -أي يف املسجد

 فمر رجالن من األنصار  –أي يرافقين  –إىل بييت فقام معي ليقلبين 
 :  عليه وسلم أسرعا فقال فلما رأاي النيب صلى هللا

فقال  هللا.سبحان هللا اي رسول  فقاال: «حييرسلكما إَنا صفية بنت  على»
واين خفت إن  الدم،الشيطان جيري من ابن ادم جمرى  إن» :رسول هللا 

                                                 

 .[27(  ]األعراف:1)



 5                         (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا 

 

 
 

 

 .(1)«، فيقال شيئاً يقذف يف قلوبكما شرا
نة وما ذاك إال ملا وبيان عداوته يف الكتاب والس منه،شدة التحذير  الثالث:    

 تعاىل:علم منه سبحانه فهو خالقه العليم به ومن اآلايت احملذرة منه قوله 
ۡرِض َحَلَٰل﴿

َ
ا ِِف ٱَۡل َها ٱنلااس  ُك  واْ ِمما يُّ

َ
َٰٓأ ۥ ٗ ا َطي ِبٗ يَ ۡيَطَِٰنِۚ إِناه  َِٰت ٱلشا َو ط  واْ خ  ا َوََّل تَتابِع 

بنٌِي  ّٞ مُّ و  ۡم َعد  ر   ١٦٨لَك  م 
ۡ
َما يَأ ِ َما ََّل إِنا ول واْ لََعَ ٱَّللا ن َتق 

َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ م بِٱلسُّ ك 

وَن   .(2) ﴾١٦٩َتۡعلَم 
ۡلِم ََكٓفاة:﴿  وقوله   ِ ل واْ ِِف ٱلس  ِيَن َءاَمن واْ ٱۡدخ  َها ٱَّلا يُّ

َ
َٰٓأ َِٰت  ٗ يَ َو ط  واْ خ  َوََّل تَتابِع 

بنِيّٞ  ّٞ مُّ و  ۡم َعد  ۥ لَك  ۡيَطَِٰنِۚ إِناه      .(3) ﴾٢٠٨ٱلشا
ۡم ﴿ :تعاىلوقوله  ۥ لَك  ۡيَطََٰنَۖ إِناه  واْ ٱلشا ن َّلا َتۡعب د 

َ
ََٰبِِنٓ َءاَدَم أ ۡم َي ۡعَهۡد إََِلۡك 

َ
لَۡم أ

َ
أ

بنِيّٞ  ّٞ مُّ و       .(4) ﴾٦٠َعد 

الذين  آدم،تقريع من هللا تعاىل للكفرة من بين  هذا» : قال ابن كثري     
 «ورزقهمالرمحن وهو الذي خلقهم  وعصوا مبَّي،أطاعوا الشيطان وهو عدو هلم 

  .(5)أ.ه  
تفننه يف أساليب اإلغواء واخلداع فرمبا فتح أبوااب عظيمة من اخلري  :الرابع    

من الشر فيزين وميين ويعد  وما يعدهم إال غرورا كما بَّي   ليصل إىل ابب واحد
                                                 

 [.98(   ]النحل:1)

 [.169،168(   ]البقرة:2)

 [.208(   ]البقرة:3)

 [.60(   ]يس:4)

 ر السالم .ط . دا 119(   تفسير ابو  ثير   5)
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َِذنا مِ ﴿: قوله سبحانه يفذلك  َّتا
َ
ُۘ َوقَاَل ََل ۡفر وضٗ ۡن ِعَبادَِك نَِصيبلاَعَنه  ٱَّللا  ا ٗ ا ما

١١٨  ِ ۡم فَلَي َغري  ه  َرنا نَۡعَِٰم َوٓأَلم 
َ
نا َءاَذاَن ٱَۡل ۡم فَلَي بَت ِك  َرناه  ۡم َوٓأَلم  َمن ِيَناه 

 
ۡم َوََل ِضلاناه 

 
نا َوََل

ۡيَطََٰن َوِل   ِۚ َوَمن َيتاِخِذ ٱلشا ِ َفَقۡد َخِِسَ ٗ َخۡلَق ٱَّللا ِن د وِن ٱَّللا انا م  ِۡسَ بنِيٗ خ  ا ٗ ا مُّ
وًرا ١١٩ ر  ۡيَطَٰن  إَِّلا غ  م  ٱلشا ه  ۡم َوي َمن ِيِهۡمَۖ َوَما يَعِد  ه   .(1) ﴾١٢٠يَعِد 
قال ابن القيم  العامل،غفلة الكثري عنه وأنه سبب كل شر يف هذا  اخلامس:    
وعرفه طريقة اليت أيتيه منها  عرفه،ال ينجو من عدوة إال من  فإنه» :

وأبي  حماربته،وعرف مداخله وخمارجه وكيفية  عليه،يستعَّي به  الذي وجيشه،
وهذا   ودفعه،وأبي شيء يستمد القوة لقتاله  جراحه،شيء ُياربه ومباذا يداوي 

كله ال ُيصل إال ابلعلم فاجلاهل يف غفلة وعمى عن هذا األمر العظيم 
   (2)أ.ه «اجلسيمواخلطب 

ن من اجلن كما يف احلديث عن إن كل إنسان قد وكل به قري السادس:      
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  قال: قال:عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه 

 هللا:اي رسول  وإايك؟ قالوا: «اجلنإال وقد وكل به قرينه من  أحدمنكم من  ما»
  .(3) «خبريفال أيمرين إال  فأسلم،إال أن هللا أعانين عليه  وإايي» قال:

انه ال يفرت يقظة وال منامًا فهو عدو البشرية وهو الذي اخرج أابان  :السابع     
هللا سبحانه حبكمته سلط على العبد  إن» قال ابن القيم  اجلنة،آدم من 

                                                 

 .[120،119،118(   ]النساء:1)

 ( .206 1السعادة ) دار (   مفتاح 2)

 (.2814( رواا مسله  تاا صفة القيامة والصنة والنار رله )3)
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فيه متفننا فيها خبريًا هبا  وأسباب الشر الذي يلقيه هالكه،عدوا عاملا بطرق 
. منه.احدة من ست يناهلا وال بد له و  مناماً،ال يفرت يقظة وال  عليها،حريصًا 

 .(1) «اخل
عداوته ال تضمحلُّ، ومنشأها أصُله اخلبيُث ون حْفُسُه املنطويُة على احلقِد  

 واحلسِد والِكرِب، فهو يرى أن بين آدمح سبُب شقائِه وزواِل نعمِته، قال تعاىل:

رََءۡيَتَك َهَٰ ﴿
َ
ۡرتَِن إِ قَاَل أ خا

َ
ا لَئِۡن أ ِي َكراۡمَت لََعَ ۡحتَنَِكنا َذا ٱَّلا

َ
ََلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ ََل

ۥٓ إَِّلا قَلِيل ِياَته   .(2)﴾٦٢ا ٗ ذ ر 

قال: )إنَّ إبليسح قال:  عن النيب  ويف حديِث أيِب سعيد اخلُْدري  
وعزتِك ال أبرُح أغوي بين آدمح مادامْت األرواُح فيهم، فقال ل ه ربُُّه عز وجلَّ: 

 (.3)م ما استغفروين( أبرُح أغفُر هلفبعزيت وجاليل ال
 فهو عُدُو حمارٌب، ينبغي مواجهتُه بكل ما منلك من قوى.

إن هذا العدوَّ له مداخُل على النفِس اإلنسانية، وطرُق إغراٍء واستدراٌج ال  -1
يتنبه هلا كثرٌي من الناِس، فالبد من معرفِتهحا وتوِضيِحها وفضِحها ليتمَّ صدُّها 

 .وإبطاهُلا
وفنُت الشيطاِن ومكاي ُِده كثريٌة يف »تلبيِس إبليِس:  يف  قال ابُن اجلوزي    

. ولكثرِة فنِت الشيطاِن وتشبثها ابلقلوب عزُت السالمُة الكتاب.غصوِن هذا 
                                                 

 [98(   ]النحل:1)

 [62(   ]اإلسراء:2)

ه ا »(، ولال: 290 4) 7672(، والحا ه في المستدرك رله: 41 3(   رواا أحمد في مسندا )3)

 ووافقع ال هبي.« حيح اإلسناد وله يخرجااحديا ص
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 فإن من يدُع إىل ما ُيُث علحيه الطبع كمداِد سفينِة ِمنحدرٍة فيا سرعةح 
 .ه .أ (1) «اَندارها..

ۡم ﴿ قال تعاىل: فهو حميٌط ابلعبِد من مجيع جوانِ بِه، َدنا لَه  ۡقع 
َ
ۡغَوۡيتَِِن ََل

َ
ٓ أ قَاَل فَبَِما

ۡسَتقِيَم  يَۡمَٰنِِهۡم وََعن ١٦ِصَرََٰطَك ٱلۡم 
َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡلفِِهۡم وََعۡن أ

َ
ِۢن بنَۡيِ أ م م  ث ما ٓأَلتِيَناه 

ۡم َشَِٰكرِيَن  ۡكََثَه 
َ
  .(2) ﴾١٧َشَمآئِلِِهۡمَۖ َوََّل ََتِد  أ

2- تنِة ابلشيطاِن حىت إنه ليشحارُِك يف فتنة املسيِح الدجاِل فيتمثَُّل يف شدُة الف
صورِة األِب واألِم ليأمر ابتباِع الدجاِل فالبد من إبراِز موضوع الشيطاِن يف 

أشد من  رك خطرُُه وتنكشف مكايُده، فهوصورة واقعيٍة ملموسٍة، حىت يُد
ملدبُر والطاغوُت اخلفيُّ الذي اليهوِد والنصارى وسائِر الكفرِة، فهو الرأُس ا

 يواصُل سعحيه الدؤوبح حملِو وإزالِة ديِن هللِا وتوحيِده من األرِض.
ويف الصحيح )إنَّ يف البحِر شياطَّي مسجونًة أوثقها سليماُن يوِشُك أْن خترجح 

 .(3)فتقرأح على الناِس قحرآانً( 
قاصراً سلمِة، فليسح خطرُُه واألمِة املإبراُز خطرِِه على اجملتمِع اإلسالميِ   -3  

فرديٍ  يتُم التحرُز منه ودفُعُه ابلزاِد اإلمياين ِ عند الفرِد، بْل البدح معح  على نطاقٍ 
، فما من شٍر يف هذا العامِل إال هو  ذلكح من حماربتِه ومواجهِتِه بشكٍل مجاعيٍ 

آحاِدهحا،  وال ميكُن حصُر أجناِس شرِِه، فضاًل عن» :سب حُبُه، قال ابُن القيِم 
                                                 

 .45(   تلبيس ببليس  1)

 [17،16(   ]األعراف:2)

 (.12 1) 7(   رواا مسله في المقدمة رله: 3)
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 .ه .أ (1)« إذ ُكل شِر يف العامل فهو السبٌب فيه
على جانِب العقيدِة، وإن كانح لوازُم البحث  -حبسِب ختصصي  -وقد ركزُت 

 جعلتين أتطرُق لكثرٍي من اجلوانِب األخرى ولو ابإلشارِة.
صاً خصو  ،ضرورُة التأصيِل الشرعيِ  للتصوِر الغييبِ  لقضااي اجلِن والشياطَّيِ  -4 

 مع كثرِة اخلوِض فيها ما بَّي مصيٍب وخمطٍئ، ومؤمٍن وُمنكٍر.
وهلذا ُعظمح خطرُُه واستْفححلح شرُُه، ألن العدوَّ الذي  غالباً،إنه يحراانح وال نراُه  -5

تراُه تستطيُع دحف ْعحُه ومقاومحتحُه، وأما العدُو اخلفيَّ فقد تغفُل عن التحذر ِمنُه، وقْد 
غفلٍة ويف حالِة ضعٍف، وهلذا أمران هللُا تعاىل ابالستعاذِة منه يباِغُتكح على حَِّي 

ۡيَطَِٰن ٱلراِجيمِ ﴿ :قال سبحانه ِ ِمَن ٱلشا ۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللا َت ٱلۡق 
ۡ
 (.2) ﴾٨ فَإَِذا قََرأ

إن مكايدح الشيطاِن كانْت السببح يف إفساِد عقائِد األمِم واَنراِفهحا عن  -6  
قدميًا وحديثاً. وخفاِء مكايِدِه، فرأيُت أن أتناولح هذا املوضوع،  التوحيِد اخلالصِ 

ُه إذ معرفُة الشِر سبٌب الجتنابِه وحتذيٌر من الوقوِع فيه، كما كان حذيفُة  وأوضحح
يقول: )كان الناُس يسألونح رسولح هللِا صلى هللا عليه وسلم عن اخلري،  

 (.3) ...(وكنُت أسألُه عن الشِر خمافةح أن يُْدركحين 
ِث مكاي ِِده، وكشِف خمططاتِه وإْن مل أكْن أوَّل  هلذا استخرتُ  هللاح تعاىل يف حبح

تاج إىل جهٍد واهتماٍم وبذٍل للمزيِد  محن شرعح يف ذلك، ولكن  املوضوعح ُيح
                                                 

 .112-111(   تفسير المعوذتيو،  1)

 [98(   ]النحل:2)

 3411(   رواا البخيييار  فيييي  تييياا: المنالييي ، بييياا: عالميييات النبيييوة فيييي اإلسيييالم، رليييه: 3)

 (.1475 3) 1847(، ومسله في  تاا: أإلمارة، رله: 1319 3)
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اِة من يحدُعوه ث حانياً.  لتتضافرح اجلهودح ويُ ْفضححح الكيُد سعيًا يف جناِة العبد أواًل مث جنح
رأيت أن هذا املوضوعح حباجٍة إىل ضِم جوانب ِِه، ومجِع ُمت حفحرِِقه، إذ قد أُلِ فْت وقد 

فيه املؤلفاُت الكثريُة قدميًا وحديثاً، ومن هذه املؤلفاِت: إغاثُة اللهفاِن من 
مصايِد الشيطاِن البن القيمِ ، تلبيُس إبليسح البِن اجلوزيِ ، مصائُب اإلنسان من 

مفلِح احلنبلي، مكايُد الشيطاِن البن أيب الدنيا، مكايد  مكايِد الشيطاِن البن
الشيطاِن للعفيفي، اإلنساُن والشحيطاُن لفاروق الدسوقي، احلرُب على الشيطاِن 
ملصلح حممد، مصايُد الشيطاِن وذم اهلوى البن غاٍٍن، وقاية اإلنساِن من اجلِن 

اهلاليل، سالُح  والشيطاِن لوحيد عبدالسالم ابيل، مقامُع الشيطاِن لسليم
اليقظاِن للشيِخ عبدالعزيز بن حممد السلمان، عامُل اجلِن والشياطَِّي د. عمر 
األشقر، البياُن يف مداخِل الشحيطاِن لعبداحلميِد الباليل، مكايُد الشيطاِن لعباد 

سلمان نصيف الدحدوح، الصحيُح اجلامُع ألخبار لالرمحِن وطرُق الوقايِة منها 
لوائل بن السعيد آل درويش، املواجهُة  والصراُع مع الشيطاِن اجلِن والشيطاِن 

وحزبِه أتليُف األستاِذ حسن قطامش، وهناك رسائُل جامعيٌة تناولْت  هذا 
 املوضوعح ومنها:

د.  األحاديُث الواردُة يف الشيطاِن ومكايِدِه والوقايِة منه مجعاً وخترجياً ودراسة -
 كليُة أصوِل الدين.  –توراه، جامعُة اإلمام إهلام بنت بدر اجلابري، رسالُة دك

دراسٌة عقديٌة إلبليسح ومعتقداِت الفرِق الضالِة فيه للباحث حممد بن سليمان  -
 املفدى، رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود.

 عاملُ اجلِن يف ضوء الِكتاِب والسنِة، أتليف فواز عبيد هللا. -
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 رسالُة ماجستري. -كلية اآلداب   –رية جالية زعماُء الشِر يف القرآِن الكرمِي، ُس -
 كخلِق الشيطانِ   معٍَّي،وأكثُر هذه املؤلفاِت تركزْت فيها الدراسُة على جانٍب 

تناولِِه من جانٍب حديثيٍ  أو  منه، أو، أو التعوِذ منه والتحصِن وأصِلِه، وصفاتِهِ 
، وبعُضهحا حبثح املوضوِع بشكٍل شامٍل، كما يف إغاثِة ال لهفاِن البن القيمِ  فقهيٍ 

 .–رمحهما هللا تعاىل  –وتلبيِس إبليسح البِن اجلوزي 
 بيان شدة عداوته للبشرية  اثنياً: 

لذا ركزُت يف دراسيت على اجلمِع والرتتيِب والتبويِب يف مسائِل العقيدِة، فجمعُت 
 حتت كل مسألِة ما خيصها من هذه املكايِد.

 وأضفُت جديدًا للمكتبِة اإلسالميِة؛ وساُهت وأسأُل هللاح تعاىل أن أكونح ُوفقتُ 
األمُر أخطُر  نصحها، ألنَّ ن أشد أعداءها وصدقت يف يف نفع األمة وحتذيرها م

مما يُتصوُر، ومهما بُذل فيه من اجلهوِد فهي ال تفي إال جبزٍء يسرٍي من هذا 
 املوضوِع املتشعب واهلاِم.

سلة يستفاد منها ليسهل قراءته فرأيت مبشورة من بعض العلماء إخراجه يف سل 
من كان عضداً ذا البحث من املخلصَّي الصادقَّي وقيض هللا هل ابهلل،فاستعنت 

 والطباعة. ،والصف ،يل يف اإلخراج
 . وعن اإلسالم واملسلمَّي خريا ً فجزاهم هللا عين

 منهجية البحث  اثلثاً:
 ِم اآليِة.كتابُة اآلايِت ابلرسِم العثماين، وعزُوها إىل السورِة ورقْ  -1
ختريُج األحاديِث واآلاثِر من املصادِر احلديثيِة ما أمكنح ذلك، وإذا كانح  -2
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احلديُث يف الصحيحَِّي أو أحدُهُحا اكتفيُت بعزوه إليهما أو إليه، أما إذا  
كان يف غريُِِها فإين أتوسُع يف خترجيِه، وأنقل كحالمح علماِء احلديِث يف 

 احلكم عليه ما استطعُت.
ذكر احلديِث بعد ذلكح فال أشريح إىل خترجيِه املسبِق اكتفاًء  إذا جاء  -3

 بفهرِس األحاديِث.
الصفحِة إذا كان يف  عزو احلديِث بذكِر الكتاِب، الباِب، الرقِم، اجلزِء، -4

الكتِب الستِة أو الرحْقِم واجلزِء والصفحِة فيما عداها من السنِن واملسانيِد 
 واملعاجِم.

 شهورينح برتمجٍة موجزٍة.تعريُف األعالِم غري امل -5
 شرُح األلفاظ الغريبِة.  -6
 حتديُد األماكِن والبلداِن. -7
 التعريف ابلفرق. -8
«  » تنصيص  عند النقل من مرجع ما نصًا أضع ما نقلته بَّي عالميت -9

وما نقلته ابملعىن وأضفت إليه معاين أخرى أشري إليه بلفظ: انظر مرجع  
 كذا.

من الكتاب  ة ما أورد عليها دليالً عند ذكري ملكايد الشيطان يف مسأل  -10
أو السنة الثابتة، فإن مل أجد حبثت عن أثر وأدعمه أبقوال السلف أو 
معىن آية من كتاب هللا، وأنقل ما يدل على ذلك من أقوال املفسرين أو 
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 استنتاج توصلت إليه.
مث أذكر ما يتعلق هبذه املكيدة من شبهات ومسائل جزئية قد ال يكون عليها  

ََٰبِِنٓ َءاَدَم ََّل ﴿ وإمنا أستدل عليها بعموم مكايده مثل قوله تعاىل: مباشر، دليل َي
َما  َِيه  َما لرِي  َما ِِلَاَسه  َِن ٱۡۡلَناةِ يزَنِع  َعۡنه  م م  بََوۡيك 

َ
ۡخَرَج أ

َ
ۡيَطَٰن  َكَمآ أ م  ٱلشا َيۡفتِنَناك 

 ۚٓ ۥ ِمنۡ َسۡوَٰءتِِهَما َو َوقَبِيل ه  ۡم ه  َٰك  ۥ يََرى َيَِٰطنَي   إِناه  ۡمۗۡ إِناا َجَعۡلَنا ٱلشا َحۡيث  ََّل تََرۡوَنه 
ِيَن ََّل ي ۡؤِمن وَن  ۡوَِلَآَء لَِّلا

َ
َزي ََِنا ﴿ وقول ه تعاىل:،  (1) ﴾٢٧أ

 
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ٓ أ ِ بَِما قَاَل َرب 

ۡجَعِنَي 
َ
ۡم أ ۡغوَِيناه 

 
ۡرِض َوََل

َ
ۡم ِِف ٱَۡل   .( 2) ﴾٣٩لَه 

ۡستَقِيمَ قَاَل فَ   تعاىل: وقوله ۡم ِصَرََٰطَك ٱلۡم  َدنا لَه  ۡقع 
َ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ٓ أ م ١ بَِما ث ما ٓأَلتِيَناه 

ۡم  ۡكََثَه 
َ
يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمَۖ َوََّل ََتِد  أ

َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡلِفِهۡم وََعۡن أ

َ
ِۢن بنَۡيِ أ م 
 . (3) ﴾١٧َشَِٰكرِيَن 

نا ﴿ قال تعاىل :
َ
تَِب َعلَۡيهِ أ عِريِ ك  ۥ َوَيۡهِديهِ إََِلَٰ َعَذاِب ٱلسا ۥ ي ِضلُّه  ناه 

َ
ه  فَأ ۥ َمن تََوَّلا ه 

٤﴾ (4). 
 وحديث سربة: )إن الشيطان قعد البن آدم أبطرقه فقعد ل ه بطريق اإلسالم...(

 –كما سيأيت   –احلديث  (5)

                                                 

 [27]األعراف:(   1)

 [39]الِحصر:(   2)

 [17]األعراف:(   3)

 [4]الحج:(   4)

(، واإلميام النسيائي فيي  تياا الص ياد، بياا: ميا لميو 483 3(   رواا اإلمام أحميد فيي مسيندا )5)

 (.72 2(، وانظر صحيح الصامع )21 6) 3134أسله وهاجر رله: 
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ومن شره: إنه قعد البن آدم بطرق اخلري كلها، فما من » :قال ابن القيم 
ق من طرق اخلري، إال والشيطان مرصد عليه مينعه جبهده أن يسلكه، فإن طري

خالفه وسلكه ثبَّطه فيه وعوَّقه وشوش عليه ابملعارضات والقواطع، فإن عمله 
 .ه .أ (1)« وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته

ألن  الشبهات اليت أوردها أرد  عليها إبمجال وأحيل إىل مراجع الرد، -11
البحث ال يتسع لكثرة الرد، ويف املقابل وجدت أنه من الصعب إيراد الشبهة 

 دون تفنيد هلا ولو بشكل موجز.
نقلت أقوال اخلصوم من كتبهم ما استطعت إىل ذلك سبياًل مما وجد  -12

عندي منها وما استعرته من املكتبات العامة أو اخلاصة، ومن خالل البحث يف 
ت يف الرد عليهم على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(، وما مواقعهم ومواقع ختصص

مل أجد نقلت أقواهلم من كتب املقاالت وامللل، وكتب الثقات أمثال شيخ 
 .–رمحهما هللا –اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 .ما ذكرت بلفظ شيخ اإلسالم وأطلقت فاملقصود ابن تيمية   -13
أضيفها من غري صلب البحث أشري إليها بعالمة التعليقات اهلامشية اليت  -14

.)*( 
 
 

                                                 

 .110(   تفسير المعوذتيو،  1)
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  (1) البحث: : تقسيمرابعاً  

مت حبمد هللا وفضله تقسيم البحث اىل ست أجزاء عبارة عن سلسلة كتبت على 
  -التايل: النحو 
  عليها.  بيان اَنراف الفطرة وأتثري الشيطان  األول:
 . واألهواء.الشرك والبدع   مكايده يف إيقاع البشر يف الكفر و  :الثاين

 . االعتقاد.  أساليب الشيطان يف إفساد  الثالث:
 . االعتقاد.افساد  وأساليبه يف  مكايد الشيطان  الرابع:

  والغيبيات.  مكايد الشيطان يف مسائل النبوات  اخلامس:
  احلصن احلصَّي " حبث شامل جلميع طرق وأسباب ووسائل  :السادس

  .لرجيم مؤيدة أبدلة الكتاب والسنة الصحيحة "التحصَّي من الشيطان ا
ويف اخلتام أمحد هللا وأشكره أوالً وآخراً، فله جل وعال محداً وشكراً كما يليق 

 جبالل وجهه وعظيم سلطانه.

                                                 

 ته تقسيمع علو شكل  ت  منفردة لتس يل ا ستفادة منع.   ،د توراا ة(   الكتاا أصلع رسال1)

 لتحميل الكتاا  امال: رابط مولع د. ل لة القحطاني       
 gathla.com-http://www.d/    ،يل الكتاا رابط تحم 

 gathla.com/books/alhesnalhaseen.pdf-http://www.d 

 

http://www.d-gathla.com/
http://www.d-gathla.com/books/alhesnalhaseen.pdf
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أو  ،أو مشورةٍ  ،كما أشكُر كلَّ من قدَّم يل مساعدًة أثناءح البحِث سواًء إبعارةٍ 
 يح اجلميعح خريح اجلزاِء.فأسأُل هللاح تعاىل أن جيز  ،تصحيحٍ 

كما أسأحلُه تعاىل أن يتقبلَّ هذا العملح وجيعحلحُه خالصاً لوجهِه الكرمِي، وصلى هللاُ 
 الدين.على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبِه وسلَّم تسليماً كثرياً إىل يوِم 

 رهبا القدير مجع وأتليف / الفقرية اىل عفو
 حواش القحطاينقذلة بنت حممد بن عبدهللا بن معيض آل 
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 حتقيق العبودية هلل األول:املبحث 

         ق            ال تع            اىل: 

  (1). 
          وقول ه تعاىل: 

     (2). 
اخلض  وع وال  ذل والتعبي  د والت  ذليل، يق  ال: طري  ق »العبودي  ة يف اللغ  ة تع  ين: 

 .(3)« معبد والتعبيد أيضاً االستعباد وهو اختاذ الشخص عبداً 
  أما يف الشرع فنوعان:

العبودية العامة الشاملة لكل ما خلق هللا يف السموات واألرض،  األوىل:
بين آدم إنسهم وجنهم، كافرهم ومؤمنهم، وهي عبودية القهر واخلضوع ويشمل 

وامللك والتخري، وهي وصف الزم جلميع األحياء، فاخللق كلهم عبيد ربوبية هللا 
          تعاىل، لقوله تعاىل:

            

               
                                                 

 .65(   سورة اإلسراء، اآلية: 1)

 .42(   سورة الحصر، اآلية: 2)

 (.172 1(   مختار الصحاح )3)



 

 (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا                          18

 
 

 

            (1). 
          وقول ه تعاىل:

        (2). 
اخلض  وع »آلي  ة عل  ى ق  ول عام  ة الس  لف أن  ه وامل  راد ابالستس  الم يف ه  ذه ا
 .(3)« والذل ال جمرد تصريف الرب هلم

       وي         دل عل         ى ذل         ك قول          ه تع         اىل:

    (4). 
            وقول       ه تع      اىل:

        

    (5). 
            وقول ه تعاىل:

      (6). 

                                                 

 .93-88(   سورة مريه، اآليات: 1)

 .83ة آل عمران، اآلية: (   سور2)

(، وانظييير: 66 2(، وانظييير: تفسيييير ابيييو  ثيييير )30 14(   مصميييول الفتييياو ،  بيييو تيميييية )3)

 .60-59مصائ  اإلنسان مو مكايد الشيطان،  بو مفلح   

 .15(   سورة الرعد، اآلية: 4)

 .18(   سورة الحج، اآلية: 5)

 .49(   سورة النحل، اآلية: 6)
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عبودي    ة خاص    ة، وتع    ين الطاع    ة واحملب    ة واالس    تعانة واالنقي    اد...  الثانيةةةةة:
 ومجيع لوازم حتقيق األلوهية.

 وهذا النوع ليس وصفاً الزماً، بل قد يتخلف بسبب اجلهل واهلوى والغي.
  .(1)يت مطلقة وهي أتيت بلفظ مطلق ومقيد، أما األوىل فتأ

 ومن أمثلتها:
 .         (2) قول ه تعاىل:
 .         (3) وقول ه تعاىل:
 .         (4) وقول ه تعاىل:

          وقول        ه تع       اىل:

(5). 
االس      تثناء يف  ،        (6) وقول       ه تع      اىل:

 واملراد ابلسلطان يف اآلية: إنه ال يتسلط على قلوهبم. ،(7)اآلية استثناء منقطع 
                                                 

(، تفسير القرآن العظيه، 176 2(، أعالم المولعيو )106-105 1السالكيو )(   انظر: مدارج 1)

 .7-6(، الوابل الصي ،   51 3 بو  ثير، )

 .63(   سورة الفرلان، اآلية: 2)

 .6(   سورة اإلنسان، اآلية: 3)

 .68(   سورة الزخرف، اآلية: 4)

 .18-17(   سورة الزمر، اآليتان: 5)

 .42 (   سورة الحصر، اآلية:6)

 (.552 2(، )198 2(   انظر: البرهان في علوم القرآن، للزر شي، وتفسير ابو  ثير )7)
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 وقيل: ال يلقيهم يف ذنب ال توبة منه.
 .(1)وقيل: املراد احلجة فال حجة له فيما يدعوهم إليه من الشرك 

وعل    ى العم    وم فه    ؤالء العب    اد حمفوم    ون حبف    ظ هللا تع    اىل هل    م، وحراس    ته 
ده وإن انل الش يطان م نهم ش يئاً، فه و كم ا ين ال الل ص م ن الغاف ل س رعان وأتيي

 ما ينفلت ويهرب.
 يف تفسري هذه اآلية: قال جماهد 

قال عبادي الذين قضيت هلم ابجلن ة ل يس ل ك عل يهم أن ي ذنبوا ذنب اً إال »
 .(2) «هلمأغفر 

وأه   ل ه   ذه العبودي   ة ه   م أه   ل اإلحس   ان وه   و أعل   ى مرات   ب ال   دين، وه   م 
        ذكورون يف قول    ه تع   اىل:امل   

        (3). 
ميشون بسكينة ووقار م ن غ ري تك رب وال مت اوت، وه ي مش ية رس ول »أي: 

  .(4)« هللا 
    هل   م األم   ن املطل   ق امل   ذكور يف ه   ذه اآلي   ة:وه   م ال   ذين 

                                                 

 (.325 3(، أضواء البيان، للشنقيطي، )28 10(   انظر: الصامع ألحكام القرآن، القرطبي، )1)

 «.أخرجع ابو أبي حاته»(، ولال: 313 5(   ذ را السيوطي في الدر المنثور، )2)

 .65رلان، اآلية: (   سورة الف3)

 (.168 1(    اد المعاد )4)
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           (1). 
 .         (2) وقول ه تعاىل:

 وهذا النوع هو املراد يف هذا الفصل، وهو ينقسم إىل قسمَّي:
عل  يهم ص  لوات هللا وس  المه  –عبودي  ة ةم  ة، وه  ي عبودي  ة الرس  ل  األوىل:

       كما وص فهم تع اىل يف قول  ه:  –

     (3). 
 .      (4)وقوله تعاىل يف نوح عليه السالم:
         :وقول         ه يف ش        أن نبين        ا حمم        د 

      (5). 
        تع                         اىل: وقول                          ه

      (6). 
 .(7)وهذه ال يشاركهم فيها غريهم 

عبودية انقصة يتخللها النقص واملعصية والزلة، وهي تشمل عم وم  الثانية:
                                                 

 .82(   سورة األنعام، اآلية: 1)

 .68(   سورة الزخرف، اآلية: 2)

 .45(   سورة  ، اآلية: 3)

 .3(   سورة اإلسراء، اآلية: 4)

 .23(   سورة البقرة، اآلية: 5)

 .1(   سورة اإلسراء، اآلية: 6)

 (.29-28 1، القول المفيد،  بو عثيميو )6   (   انظر: الوابل الصي ،  بو القيه،7)
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فم      نهم الس      ابقون املقرب      ون، وم      نهم  ،(1)ف يف مراتبه      ا امل      ؤمنَّي عل      ى اخ      تال
أداء الواجب    ات، وت    رك احملرم    ات، م    ع »أص    حاب اليم    َّي، وه    م ال    ذين ق    اموا ب     

 .(2)« ارتكاب املباحات، وبعض املكروهات، وترك بعض املستحبات
وأم     ا مرتب     ة املق     ربَّي: فالقي     ام ابلواجب     ات واملن     دوابت، وت     رك احملرم     ات »

ن فيم  ا ال ي  نفعهم يف مع  ادهم، مت  ورعَّي عم  ا خي  افون ض  رره، واملكروه  ات، زاه  دي
، وهل   م (3)« وخاص   تهم ق   د انقلب   ت املباح   ات يف حقه   م طاع   ات وق   رابت ابلني   ة

 درجات متفاوته ال يعلمها إال هللا.
والشيطان معهم يف حال ال يقدر عليهم، ب ل ق د أض نونه وقه روه، كم ا يف 

ش  يطانه كم  ا ينض  ي أح  دكم  (4): )إن امل  ؤمن لينض  ياحل  ديث ع  ن أيب هري  رة 
 .(5)بعريه يف السفر( 

                                                 

 .6(   انظر: الوابل الصي ،   1)

 (.107 1(   مدارج السالكيو )2)

 (.108 1(   المرجع السابق )3)

« لينضي: أ  ي زلع، ويصعلع نِْضوا. والنِْضو: الدابة التي أهتزلت ا األسفار وأذهبس لحم ا(   »4)

 (. 72 5الن اية في غري  الحديا )

،   20(، وابو أبي الدنيا في مكائد الشيطان، رليه: 380 2(   رواا اإلمام أحمد في المسند )5)

(، عيو عبيد  388-387 10، )5447، ورواا البي قي في شع  اإليميان، رليه: 41-42

بو مسعود بلفظ: )بن الشيطان المؤمو يلقو الشيطان الكافر، فيير  شييطان الميؤمو شياحبا  

يقل ل ع شيطان الكافر: مالك؟ ويحك لد هلكس، فيقول الشيطان،:   و  ما أغبر م زو  ، ف

أصل علو شيء، بنع بذا طعه ذ ر اسه  ، وبذا شرا ذ ر اسه  ، وبذا نام ذ ر اسه  ، 

فيقول اآلخر: لكني آ ل ميو طعاميع، وأشيرا ميو شيرابع، وأنيام عليو فراشيع، ف ي ا شياحه 

، 8782ي مولوفيييا  عيييو ابيييو مسيييعود فيييي الكبيييير، رليييه: وهييي ا م يييزول(، ورواا الطبرانييي

رواا الطبرانييي مولوفييا  ورجالييع (: »22 5(، لييال ال يثمييي فييي مصمييع الزوائييد )156 9)
= = 
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 ولتحقيق كمال العبودية ال بد من توفر ركنني عظيمني مها:
ق   وت القل   وب، وغ   ذاء األرواح وق   رة »مت   ام احملب   ة هلل تع   اىل، فه   ي  األول:

العي  ون، وه  ي احلي  اة ال  يت م  ن حرمه  ا فه  و م  ن مجل  ة األم  وات، والن  ور ال  ذي م  ن 
لم ات... وه ي روح اإلمي ان واألعم ال... ال يت م ىت خل ت فقده فه و يف حب ار الظ

 .(1)« منها فهي كاجلسد الذي ال روح فيه
فل   و بطل   ت مس   الة احملب   ة لبطل   ت مجي   ع مقام   ات » :ق   ال اب   ن الق   يم 

اإلمي   ان واإلحس   ان ولتعطل   ت من   ازل الس   ري إىل هللا فإَن   ا روح ك   ل مق   ام ومنزل   ة 
سالم.. فمن ال حمب ة ل  ه ال بل هي نفس اإل ،وعمل...بل هي حقيقة اإلخالص

إس  الم ل   ه البت  ة ب  ل ه  ي حقيق  ة ش  هادة أن ال إل  ه إال هللا، ف  إن )اإلل  ه( ه  و ال  ذي 
أيهل ه العب  اد حب  اً وذالً وخوف  اً ورج  اء وتعظيم  اً وطاع ة ل  ه مبع  ىن م  ألوه، وه  و ال  ذي 

أي حتب   ه وت   ذل ل   ه وأص   ل )التأل   ه( التعب   د. والتعب   د آخ   ر مرات   ب  ،أتهل   ه القل   وب
 أ. ه  (. 2)«ال: عب ده احلب وتي مه: إذا ملكه وذلل ه حملبوبهاحلب. يق
ومثرهت  ا إيث  ار م  ا يقتض  ي العق  ل الس  ليم جحان  ه، وإن ك  ان عل  ى خ  الف »

ه  وى ال  نفس ك  املريض يع  اف ال  دواء بطبع  ه فينف  ر من  ه وميي  ل إلي  ه مبقتض  ى عقل  ه 
 .(3)«فيهوى تناوله
خالف األمر هواه كمال الذل ل ه سبحانه وتعاىل واخلضوع مهما   الثاين:

         ومراده كما قال تعاىل:

                                                 
= = 

 أ. ه .«رجال الصحيح

 (.7-6 1(   مدراج السالكيو،  بو القيه )1)

 (. 26 3(  المرجع السابق )2)

 (.60 1(   فتح البار ،  بو حصر )3)
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   (1). 
قق  ان مبش  اهدة نع  م هللا تع  اىل وآالئ  ه فيس  توجب وه  ذا ال  ذل واخلض  وع يتح

الش     كر، مث مطالع     ة عي     وب ال     نفس، وقل     ة العم     ل عل     ى م     ا في     ه م     ن ال     نقص 
 .(2)والسهو

 وللعبودية احلقة شرطان ال بد من توافرمها:
     املتابع       ة، أي موافق       ة الش       رع، ق       ال تع       اىل: األول:

           (3). 
 اإلخالص أبن يكون العمل خالصاً ال يراد به سوى وجه هللا. الثاين:

         ق        ال تع        اىل:

  (4). 
العمل احلسن هو أخلصه وأص وبه، ق الوا: » :بن عياض قال الفضيل 

اي أاب علي ما أخلص ه وأص وبه؟ ق ال: إن العم ل إذا ك ان خالص اً ومل يك ن ص واابً 
مل يقب  ل، وإذا ك  ان ص  واابً ومل يك  ن خالص  اً مل يقب  ل، ح  ىت يك  ون خالص  اً ص  واابً، 

                                                 

 .65لنساء، اآلية: (   سورة ا1)

 (.30 3( و )106-105 1، مدارج السالكيو )11(   انظر: الوابل الصي ،  بو القيه،   2)

 .85(   سورة آل عمران، اآلية: 3)

 .2(   سورة تبارك، اآلية: 4)
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 تع اىل:  مث ق رأ قول  ه ،(1)« واخلالص ما كان هلل، والصواب ما ك ان عل ى الس نة
            

  (2). 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية تعليقاً على قول الفضيل:

وه   ذا ال   ذي ذك   ره الفض   يل مم   ا اتف   ق علي   ه أئم   ة املش   ايخ، كم   ا ق   ال أب   و »
يمان الداراين إنه لتم ر بقل يب النكت ة م ن نك ت الق وم ف ال أقبله ا إال بش اهدين سل

 .(3)« اثنَّي الكتاب والسنة
 وأعمال العبادة ثالثة أنواع:

 عبادات القلب، كاحملبة واإلخالص واليقَّي والتوكل واإلانبة واخلشية. -
 عبادات اجلوارح، كالصالة والصيام والزكاة واحلج... -
 تالوة القرآن والذكر، واالستغفار، والدعاء...عبادات اللسان، ك -

 وهي تقوم على ثالثة أصول عظيمة:
 األول: احملبة

وال ب  د م  ن أن تك  ون خالص  ة، متض  منة حمب  ة م  ا ُي  ب هللا، وتق  دمي ذل  ك 
عل  ى ك  ل حمب  ة، وحمب  ة ك  ل م  ا ُي  ب هللا، وبغ  ض م  ا يعادي  ه، وه  ي عبودي  ة امل  واالة 

                                                 

(، وذ را ابو تيمية في مصمول 84-83 1( و )89 2(   ذ را ابو القيه في مدارج السالكيو )1)

 (، وغير ذلك في مواضع متعددة مو فتاويع.318 10(، )495 7(، )333 1الفتاو  )

 .110(   سورة الك ف، اآلية: 2)

 (.585 11(   مصمول الفتاو  )3)
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ق  ال:  ع  ن الن  يب  ب  ن مال  ك  من  ه واملع  اداة، كم  ا يف الص  حيح ع  ن أن  س
)ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان: أن يكون هللا ورسوله أحبَّ إليه مما 
سواُها، وأن جيب املرء ال ُيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن 

 .(1)يقذف يف النار( 
 ومن أبرز عالماهتا:

       :االتب                اع واالقت                داء للرس                ول  -

    (2). 
       اجلهاد يف سبيله، قال تعاىل: -

       

          

       (3). 
 .(4)وهو ذروة سنام العبودية وأعالها واجلها 

وض  ده األم  ن م  ن مك  ر هللا، وغايت  ه أن يك  ون خوف  ه  ،(5) اخلةةو  الثةةاين:
                                                 

(. ومسيله فيي 14 1، )16(   رواا البخيار  فيي  تياا اإليميان، بياا )حيالوة اإليميان(، رليه: 1)

 .45 تاا اإليمان، رله: 

 .31(   سورة آل عمران، اآلية: 2)

 .24(   سورة التوبة، اآلية: 3)

 .222(   انظر: شفاء العليل،  بو القيه،   4)

 (   الخوف أنوال ولد سبق تفصيل ا وبيان أنواع ا، انظر  5)
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    م   ن هللا تع   اىل أعظ   م خ   وف ف   ال خي   اف س   واه، ق   ال تع   اىل:

     (1)، .وال يكون العبد مسلماً إال به 
فإن كان اخلوف واخلشية خ وف أتل ه وتعب د وتق رب » :قال السعدي 

وف إىل م ن خياف  ه، وك ان ي دعو إىل طاع ة ابطن  ة، وخ وف س ري يزج  ر ب ذلك اخل 
عن معصية من خيافه كان تعلقه ابهلل من أعظم واجبات اإلميان، وتعلقه بغري هللا 
م  ن الش  رك األك  رب ال  ذي ال يغف  ره هللا ألن  ه أش  رك يف ه  ذه العب  ادة ال  يت ه  ي م  ن 

 أ. ه . (2)« أعظم واجبات القلب غري هللا مع هللا
 .(3)ي أال يصل به هذا اخلوف إىل اليأس والقنوط من رمحة هللاوينبغ

  ُسع          ت ش          يخ اإلس          الم اب          ن تيمي          ة  ق          ال اب          ن الق          يم 
ح  د اخل  وف م  ا حج  زك ع  ن معاص  ي هللا، فم  ا زاد عل  ى ذل  ك فه  و غ  ري »يق  ول: 

 أ.ه . (4)«حمتاج إليه
 وضده اليأس من روح هللا والقنوط من رمحته. الثالث: الرجاء
ه  ي قط  ب رح  ى  العبودي  ة، وعليه  ا دارت رح  ى »األص  ول  وه  ذه الثالث  ة

                                                 

 .175(   سورة آل عمران: اآلية: 1)

 .98(   القول السديد،   2)

 .(48 4(، تفسير ابو  ثير )227 7(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )3)

 (.394 2(   مدارج السالكيو )4)
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 .(1)«األعمال
     وي          دل عليه          ا مجيع          اً، قول           ه تع          اىل:

        

   (2). 
واخل  وف والرج  اء ُه  ا جناح  ان للعب  د يس  ريان ب  ه يف طري  ق االس  تقامة، ف  إن 

 .(3)انفرد أبحدُها دون اآلخر هلك 
ف  إذا ح  از العب  د ه  ذه األص  ول الثالث  ة جع  ل الش  يطان يف  ر م  ن طريق  ه، وال 

)وال ذي نفس ي بي ده م ا  :يسلك فجاً إال سلك الشيطان فجاً غ ريه، يق ول 
 .(4)ط سالكاً فجاً إال سلك فجاً غري فجك( لقيك الشيطان ق

 .(5)فصرعه(  )وتصارع الشيطان مع عمر 

                                                 

، والميدخل 588(، وانظر: شرح الطحاوية،  بو أبي العيز،   133 3(   مدارج السالكيو )1)

هييي   1413، ط. عيييام 121-114لدراسييية العقييييدة اإلسيييالمية، د  ببيييراهيه البريكيييان،   

 م، دار السنة.1992

 .57(   سورة اإلسراء، اآلية: 2)

، ط. المكت  588(، شرح الطحاوية،   227 7حكام القرآن، للقرطبي )(   انظر: الصامع أل3)

 اإلسالمي.

(، 339 6، )3294(   رواا البخار ،  تياا بيدء الخليق، بياا )صيفة ببلييس وجنيودا(، رليه: 4)

 ( شرح النوو .164 15ومسله،  تاا الفضائل، )

نعيه في د ئل النبوة،    ، وأبو85،   63(   رواا ابو أبي الدينا في مكايد الشيطان، رله: 5)

 (.448 2، والدارمي في السنو، )131
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وهذه األحاديث تب َّي فض ل عم ر ومكانت ه، وخ وف الش يطان وف راره من ه، 
 .(1)لكنها ال تقتضي العصمة 

وم ن أعظ م مقام ات العبودي ة التوك ل، وه و م ن األس باب العظيم ة يف دف ع 
         مكايد الشيطان، قال تع اىل:

  (2)،  م   ن أج   ل مقام   ات الع   ارفَّي... وكلم   ا ع   ال مق   ام »وه   و
العب د كان ت حاجات  ه إىل التوك ل أعظ  م وأش د، وأن ه عل  ى ق در إمي  ان العب د يك  ون 

          وقول     ه تع    اىل: ،(3)« توكل    ه

    (4). 
ص    دق اعتم    اد القل    ب عل    ى هللا يف جل    ب املنفع    ة ودف    ع  :والتوكةةةة  هةةةةو

 والتوك  على هللا نوعان: ،(5)املضرة
توك    ل علي    ه يف جل    ب ح    وائج العب    د وحظوم    ه الدنيوي    ة أو دف    ع  األول:

 لدنيوية.مكروهاته ومصائبه ا
توك   ل علي   ه يف حص   ول م   ا ُيب   ه ه   و ويرض   اه م   ن اإلمي   ان واليق   َّي  الثةةةاين:

                                                 

 (.47 7(   انظر: فتح البار  )1)

 .65(   سورة اإلسراء، اآلية: 2)

 (.465 2(   بدائع الفوائد،  بو القيه، )3)

 .99(   سورة النحل، اآلية: 4)

دة، للشيي  محميد ، تحقييق: أحميد عرميوو، ومصميول فتياو  العقيي113(   انظر: الفوائد،   5)

 (.55-54 6صالح العثيميو، )



 

 (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا                          30

 
 

 

 .(1)واجلهاد والدعوة إليه 
 واملؤمن ل ه مع التوكل حالتان:

توكل اضطرار وإجلاء حَّي تنقطع األسباب وينغل ق الف رج وه ذا ال  األوىل:
 يتخلف عنه الفرج والتيسري البتة.

س   باب فهن   ا ل    ه م   ع األس   باب ثالث   ة توك   ل اختي   ار م   ع وج   ود األ الثةةةاين:
 أحوال:

أن يكون السبب مشروعاً ومندوابً إليه فهنا يذم ةرك ه كم ن يرج و  األول:
 حصول الولد دون أن ينكح.

أن يك    ون الس   بب حمرم   اً، فف    ي ه   ذه احلال    ة ال حت   ل مباش    رته وال  الثةةةاين:
 .تعافيه، ويبقى التوكل هو السبب، وهو من أقوى األسباب على اإلطالق

أن يك    ون الس    بب مباح    اً فينظ    ر يف الس    بب حينئ    ذ ف    إن ك    ان  الثالةةةةث:
 يضعف التوكل أم ال.

ف  إن أض  عفه وك  ان س  بباً يف تف  رق اهل  مَّ وتش  تته فيتع  َّي ترك  ه، ب  ل يك  ون م  ن 
 األوىل تركه، أما إن مل يضعفه فمباشرته أوىل.

 وه ذا كل  ه عبودي  ة هلل تع اىل ألن التوك  ل عبودي  ة القل ب، ومباش  رة األس  باب

                                                 

، مطبول ضمو الرسائل المنيرية، الصزء 13، وانظر التحفة العرالية  112(   الفوائد،   1)

 الثاني.
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 .(1)عبودية اجلوارج، والتوكل ال يكون إال مع العبادة فال أييت منفرداً 
وم    ن أعظ     م مقام    ات العبودي     ة الص    الة واخلش     وع فيه    ا والطمأنين     ة، ويف 

ق  ال: )يتع  اقبون ف  يكم مالئك  ة  أن رس  ول هللا  احل  ديث ع  ن أيب هري  رة 
 يع   رج ابللي   ل ومالئك   ة ابلنه   ار، وجيتمع   ون يف ص   الة الفج   ر وص   الة العص   ر، مث

الذين ابتوا فيكم، فيسأهلم وهو أعلم هبم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركن اهم 
 .(2)وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون( 

ويس   تفاد من   ه أن الص   الة أعل   ى العب   ادات، ألن   ه » :ق   ال اب   ن حج   ر 
عنه   ا وق   ع الس   ؤال، واجل   واب في   ه اإلش   ارة إىل عظ   م ه   اتَّي الص   التَّي لكوَنم   ا 

لطائفت  ان، ويف غريُه  ا طائف  ة واح  دة، واإلش  ارة إىل ش  رف ال  وقتَّي جتتم  ع فيهم  ا ا
 «افظ    ة عليهم    ا واالهتم    ام هبم    اامل    ذكورين... ويرتت    ب علي    ه حكم    ة األم    ر ابحمل

 .(3)ه أ.
ويف احل   ديث: )م   ن ص   لى الص   بح فه   و يف ذم   ة هللا ف   ال يطلب   نكم هللا م   ن 

 .(4)ذمته بشيء فيدركه فيكبه يف انر جهنم( 

                                                 

(، وفيييتح القيييدير 527 8، مصميييول الفتييياو ، )18-10(   انظييير: الفوائيييد،  بيييو القييييه،   1)

(، الشييرك فييي 13 2المنيرييية، ) (، التحفيية العرافييية ضييمو الرسييائل242 3للشييو اني، )

 (.1109 2القديه والحديا، )

 ، 530(   رواا البخيييار  فيييي  تييياا موالييييس الصيييالة، بييياا )فضيييل صيييالة العصييير(، رليييه: 2)

 (.632(، ومسله في  تاا المساجد ومواضع الصالة، رله: )203-204 1)

 (.37 2(   فتح البار ، )3)

 .222(، والترم   في سننع، رله: 454 1، )657(   رواا مسله في  تاا الصالة، رله: 4)
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 .(1)« من، وقيل: األمانوالذمة هنا الضا»
فإذا ُسع الشيطان األذان أدبر فاراً ول ه ضراط حىت ال يس مع األذان، كم ا 

)إذا ن  ودي ابلص  الة  :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  ج اء يف ح  ديث أيب هري  رة 
أدب  ر الش  يطان ول   ه ض  راط ح  ىت ال يس  مع األذان، ف  إذا قض  ي األذان أقب  ل، ف  إذا 

يب أقبل حىت خيطر بَّي املرء ونفسه، يقول: أذكر  ثوِ ب هبا أدبر، فإذا قضي التثو 
كذا وكذا، ما مل يكن ي ذكر  ح ىت يظ ل الرج ل إن ي دري ك م ص لَّى، ف إذا مل ي در 

 .(2)فليسجد سجدتَّي وهو جالس(  –ثالاثً أو أربعاً  –أحدكم كم صلَّى 
ومعىن قول ه: )ل ه ضراط( صوت الريح، وهو على حقيقته، حيث قد ثب ت 

فال ميتنع علي ه خ روج ال ريح وفعل ه ه ذا، إم ا أن ه يفعل ه متعم داً   أنه أيكل ويشرب
ك    يال يس    مع ص    وت األذان، وإم    ا إن    ه يفعل    ه ذل    ك اس    تخفافاً ابألذان كفع    ل 

 السفهاء.
 وقول ه إذا أثوِ ب: أي أقيمت الصالة.

ومع  ىن احل  ديث إن ه  ذا الع  دو يقب  ل عن  د إقب  ال العب  د عل  ى ص  الته ُي  ول 
هب ا وميني ه وي  ذكره  ه م ن أم  ور غائب ة ع ن ذاكرت ه ي ذكرهل  بين ه وب َّي قلب ه، مب ا خيط ر 

حباجات    ه ح    ىت يش    غله ع    ن اخلش    وع واإلخ    الص فيه    ا وليص    رفه عنه    ا ويقطعه    ا 
                                                 

 (.158 5(   شرح النوو  علو صحيح مسله، )1)

سيصد سيصدتيو  –ثالثيا  أو أربعيا   –(   رواا البخار ،  تاا الس و، باا )بذا ليه ييدر  يه صيلو 2)

(، الفييتح ومسييله بنحييوا، فييي  تيياا المسيياجد، 134-133 3، )1231وهييو جييالس(، رلييه: 

 .(57 5رله:     ، )
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 .(1)عليه
ف  إذا عج  ز ع  ن القط  ع واالنص  راف عنه  ا اخ  تلس منه  ا خلس  ة، كم  ا ص  ح 

ع  ن  قال  ت: س  ألت رس  ول هللا  ع  ن عائش  ة  ذل  ك ع  ن املص  طفى 
ق     ال: )ه     و اخ     تالس، خيتلس     ه الش     يطان م     ن ص     الة االلتف     ات يف الص     الة؟ ف

 .(2)العبد(
 .(3)« من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته»واالختالس 

وهل  ذا ش  رعت مراغمت  ه إذا وس  وس للعب  د يف ص  الته، ومع  ىن املراغم  ة: م  ن 
 ،(5)، واملراغم  ة املغاض  بة (4)رغ  م أي جع  ل أنف  ه يف الرغ  ام وه  و ال  رتاب والط  َّي 

: )إن أح دكم إذا ق ام يص لي ج اء : ق ال رس ول هللا ق ال فعن أيب هريرة 
الشيطان فلبس عليه حىت ال يدري كم ص لَّى، ف إذا وج د ذل ك أح دكم فليس جد 

 .(6)سجدتَّي وهو جالس( 
 وهذه السجدةن ترغيم للشيطان، كما يف حديث أيب سعيد اخل دري 

أم  : )إذا ش  ك أح  دكم يف ص  الته فل  م ي  در ك  م ص  لَّى ث  الاثً ق  ال رس  ول هللا 

                                                 

 (.92 4(، شرح مسله للنوو ، )135-134 3(   انظر: فتح البار ، )1)

 (   سبق تخريصع.2)

 (.61 2(   الن اية في غري  الحديا،  بو األثير )3)

 (.247 12(   انظر: لسان العرا )4)

 (.184 2(، وانظر: الن اية )105 1(   مختار الصحاح )5)

، 1175)السيي و فييي الفييرط والتطييول(، رلييه: (   رواا البخييار ، فييي  تيياا السيي و، بيياا 6)

(2 413.) 
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أربعاً، فليطرح الشك ولينب على ما استيقن، مث يسجد س جدتَّي قب ل أن يس لم، 
فإن كان صلَّى مخساً شفعن ل ه صالته، وإن كان صلَّى إمتاماً ألربع كانت ا ترغيم اً 

 .(1)للشيطان(
، فكلم   ا زادت احل   رب م    ن (2)« حمارب   ة الع   دو هلل وابهلل»واملراغم   ة ه   ي: 

هللا ل  بس الم  ة احل  رب ودف  ع ه  ذا الع  دو بك  ل م  ا ه  ذا الع  دو تعين  ت عل  ى أولي  اء 
 .(3)أويت العبد من القوة، وهذه املراغمة هي من أحب العبودايت إىل هللا 

فم  ن تعب  د هلل مبراغم  ة ع  دو ِه، فق  د أخ  ذ م  ن الصِ   د » :ق  ال اب  ن الق  يم 
يقي  ة بس  هم واف  ر، وعل  ى ق  در حمب  ة العب  د لرب  ه، ومواالت  ه ومعادات  ه لع  دو ِه، يك  ون 

، نص    يبه  م    ن ه    ذه املراغم    ة، وألج    ل ه    ذه املراغم    ة مح    د التبخ    رت ب    َّي الصَّ    فَّيَّ
، حيث ال يراه إال هللا، مل ا يف ذل ك م ن إرغ ام  واخليالء والتبخرت عند صدقة السِ رِ 

، وب  ذل حمبوب  ه م  ن نفس  ه ومال  ه هلل  ، وه  ذا ابب م  ن العبودي  ة ال يعرف  ه الع  دوِ 
 .(4)« كى على أايمه األولإال القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته ب

وم  ن مقام  ات العبودي  ة الص  دقة وأعظمه  ا ص  دقة الس  ر، يف الص  حيح ع  ن 
                                                 

، بياا «الس و»(، والنسائي في السنو الكبر ،  تاا 60 5(   رواا مسله، في  تاا المساجد )1)

(، وفيي السينو  تياا السي و، 205 1، )585)بتمام المصلي علو ما ذ ر بذا شك (، رله: 

(، وأبيو داود فيي  تياا 27 3)، 1238باا )بتمام المصلي عليو ميا ذ ير بذا شيك(، رليه: 

 (.269 1، )1024الصالة، باا )بذا شك في الثنتيو والثالث مو لال يلقي الشك(، رله: 

 (.225 1(   ت  ي  مدارج السالكيو )2)

 (.226 1(   المرجع السابق )3)

 (   المرجع السابق، الصزء والصفحة نفس ا.4)
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ق    ال: )ال يتص    دق أح    د بتم    رة م    ن كس    ب  أن رس    ول هللا  أيب هري    رة 
أو قلوص  ه ح  ىت  (1)طي  ب إال أخ  ذها هللا بيمين  ه فريبيه  ا كم  ا ي  ريب أح  دكم فل  وه 

 .(2)تكون مثل اجلبل أو أعظم( 
)الطه    ور ش    طر  :األش    عري ق    ال: ق    ال رس    ول هللا وع    ن أيب مال    ك 

اإلمي   ان واحلم   د هلل مت     املي   زان، وس   بحان هللا واحلم   د هلل مت    ن أو مت     م   ا ب   َّي 
الس  ماوات واألرض، والص  الة ن  ور والص  دقة بره  ان والص  رب ض  ياء والق  رآن حج  ة 

 .(3)لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها(
 :ائل دفع الشيطان عن العبد، كما يف قوله وهي من وس

)اي معش       ر التج       ار إن الش       يطان واإلمث ُيض       ران البي       ع فش       وبوا ب       يعكم 
ويف احل      ديث إش      ارة إىل حض      ور الش      يطان جم      امع الن      اس يف  ،(4)ابلصَّ      دقة( 

إليق     اع العب     اد يف اإلمث  –كم     ا س     يأيت إن ش     اء هللا   –األس    واق ونص     ب رايت     ه 
على خل ط البي ع ابلص دقة ح ىت يك ون كف ارة  النيب والغش والتزوير، فحثهم 

                                                 

الن اييية فييي غرييي  « أو د ذوات الحييوافر الم يير الصيي ير، وليييل: هييو الفطيييه مييو»(   فلييوة: 1)

(، لسييييان العييييرا 481 2( وانظيييير: المصييييباح المنييييير )474 3الحييييديا  بييييو األثييييير )

 . 214(، مختار الصحاح للرا    162 15)

 (.702 2، )1014(   رواا مسله في  تاا الز اة، رله: 2)

، 3517، رلييييه: (، والترميييي   203 1، )223(   رواا مسييييله فييييي  تيييياا الط ييييارة، رلييييه: 3)

(5 535.) 

(، رلييه:  (   رواا الترميي   فييي  تيياا البيييول، بيياا )مييا جيياء فييي التصييارة وتسييمية النبييي 4)

(، ولييال: هيي ا حييديا صييحيح . أ.هيي ، ورواا الطبرانييي فييي الكبييير رلييه: 341 3، )1225

913( ،18 357.) 
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 .(1)ملا ُيدث من اللغو والكذب، ويف هذا إرغام للشيطان وقهر ل ه
ومن مقامات العبودية الصيام، ويف احلديث: )إن الش يطان جي ري م ن اب ن 

 آدم جمرى الدم(.
وال ري ب أن ال دم يتول د م ن الطع ام والش راب، » :قال شيخ اإلس الم 

أو ش     رب اتس     عت جم     اري الش     ياطَّي، وهل     ذا ق     ال: فض     يقوا جماري     ه وإذا أك     ل 
وإذا ض    اقت انبعث    ت القل    وب إىل فع    ل اخل    ريات ال    يت هب    ا تف    تح  (2)ابجل    وع... 

أبواب اجلنة، وإىل ترك املنكرات اليت هب ا تف تح أب واب الن ار، وص فدت الش ياطَّي 
فدت، فض   عفت ق   وهتم وعمله   م... ومل يق   ل أَن   م قتل   وا وال م   اتوا، ب   ل ق   ال: ص   

واملص   فد م   ن الش   ياطَّي ق   د ي   ؤذي لك   ن ه   ذا أق   ل وأض   عف مم   ا يك   ون يف غ   ري 
رمض    ان، فه    و حبس    ب كم    ال الص    وم ونقص    ه، فم    ن ك    ان ص    ومه ك    امالً دف    ع 

 .(3)« الشيطان دفعاً ال يدفعه دفع الصوم الناقص
يق ول: )ص  وم  ق ال: ُسع  ت رس ول هللا  ويف احل ديث ع ن أيب ذر 

ق ال:  ،هر صوم الدهر، ويذهب مغلة الص در(شهر الصرب وثالثة أايم من كل ش
                                                 

م، دار بحياء 1994ه   1415(، ط. عام 210 5(   انظر: عارضة األحوذ ،  بو العربي، )1)

(، ومعيياله السيينو، للخطييابي 334 4التييراث العربييي، بيييروت، لبنييان، وتحفيية األحييوذ  )

(3 46.) 

  أصل ل ا في شيء مو  ت  السنة التي ولفس علي ا، وبنميا »(   لال األلباني في ه ا الزيادة: 2)

ط. الثانيية ( 79 1ا.هي ، سلسيلة األحادييا الضيعيفة )« هي في  تاا اإلحيياء لل زاليي فقيط

 م، مكتبة المعارف، الرياط.1988ه  1408

 (.459-458 1(، وانظر مدارج السالكيو  بو القيه )246 25(   مصمول الفتاو  )3)
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 .(1)قلت: وما مغلة الصدر، قال: )رجس الشيطان( 
فعل    ة الص    در: حق    ده أو غيظ    ه أو نفاق    ه، وه    ي م    ن وس    اوس الش    يطان 

 .(2)وإغوائه، والصيام يقمع الشيطان ويسد جماريه 

                                                 

، 65، 482(، وأبيييو داود الطيالسيييي فيييي مسيييندا،حديا رليييه: 154 5(   رواا اإلميييام أحميييد )1)

ا وابيو حبيان فيي صييحيحع بيدون ذ يير الزييادة فيي خر 2408والنسيائي فيي المحبيبيي بيرله: 

 . ( عو أعرابي مو أصحاا رسول   498 14) 6557بمعناا وبأطول منع رله: 

والبي قي في السنو الكبر  عيو أبيي هرييرة رضيي   عنيع بيدون الزييادة فيي آخيرا رليه: 

(، وأبييو 298 4) 7872(، وعبييدالر اف فييي مصيينفع عييو الحييارث رلييه: 293 4) 8220

 (.346 1) 442رضي   عنع رله:  يعلو في مسندا عو علي

 (.211 4(   انظر: فيض القدير، للمناو ، )2)
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 اإلخـــالص :املبحث الثاني

ال يصل إليهم وال يظفر اإلخالص حصن عظيم من الشيطان الرجيم، فأهله 
          منهم بشيء، قال تعاىل:

        (1). 
          قال تعاىل:

           

   (2). 
         وقال تعاىل:

    (3). 
واإلخ    الص يف اللغ    ة ل     ه مع    اٍن ع    دة، وه    و م    ن خل    ص الش    يء خيل    ص 

 خلوصاً، أي صار خالصاً.
وخلح  ص ابلف  تح مبع  ىن جن  ا وس  لم، يق  ال: خلص  ت، وأخل  ص الش  يء مبع  ىن 

 حدون.اختار، وخلصت إىل فالن وصلته وبلغته واملخلصون املو 
 واختارهم فوحدوه، ومل يشركوا به شيئاً. واملخلصون الذين أخلصهم هللا 

                                                 

 .40-39(   سورة الحصر، اآليتان: 1)

 .202-201(   سورة األعراف، اآليتان: 2)

 .83-82(   سورة  ، اآليتان: 3)
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، أي نص    ح، أييت مبع    ىن النج    اة والس    المة، خل ص    ه ختححلُّص    اً، أي جن    اه،  لح    صح وخح
 ومبعىن الوصول، ومبعىن التميز، واخلالص من األلوان: ما صفا ونصع.

التمي    ز ع    ن األخ    الط ف    اإلخالص إذن ت    دور معاني    ه عل    ى الص    فاء، والنق    اء، و 
 .(1)والشوائب 

 ومن هذه املعاين يظهر املعىن الشرعي، وأذكر مجلة من أقوال العلماء يف تعريفه.
، وق ال (2)«إفراد املعب ود ع ن غ ريه»يف تعريف اإلخالص هو  قال ابن القيم 
 .(3)« توحيد مطلوبه»أيضاً: هو 

ص فية الفع ل ع ن ت»وقي ل:  ،(4)« اإلخ الص تص فية العم ل م ن ك لِ  ش وب»هو 
 .(5)« مالحظة املخلوقَّي

اإلخ    الص أن يفع    ل املكل    ف الطاع    ة » : (6)وق    ال الع    ز ب    ن عبدالس    الم 

                                                 

(، 796 1(، القيييامول المحييييط )615 2(، )26 7(   انظييير: لسيييان العيييرا،  بيييو منظيييور )1)

(، الفائق في غري  الحديا 265 1(، الم را )186 4(، العيو )77 1ر الصحاح )مختا

 (.62-61 2(، الن اية،  بو األثير )192 2)

 (.110 1(   مدارج السالكيو )2)

 (   المرجع السابق، الصزء والصفحة نفس ا.3)

 (.516 1(   ت  ي  مدارج السالكيو )4)

 (.146 2(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )5)

(   عبدالعزيز بو عبدالسالم بو أبي القاسه بو الحسو السلمي الدمشقي، يلق  بسلطان العلمياء، 6)

ه ، لي ع مواليف مشي ورة فيي األمير بيالمعروف والن يي عيو 577ولد ونشأ في دمشق سنة 

المنكيير، وفييي نصييح الييو ة،  ييان بمامييا  مصت ييدا ، يعييد مييو علميياء الشييافعية، تييولو القضيياء 

هي ، لي ع مؤلفيات  ثييرة من يا: 660ة في  مو الصالح نصه الديو أيوا، توفي سينة والخطاب
= = 
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خالصة هلل وحده، ال يريد هبا تعظيماً م ن الن اس وال ت وقرياً وال جل ب نف ع دي ين، 
 .(1)« وال دفع ضرر دنيوي

ء إن يك   ون اإلخ   الص اس   تواء أعم   ال العب   د يف الظ   اهر والب   اطن، وال   راي»وقي   ل: 
م    اهره خ    رياً م    ن ابطن    ه، والص    دق يف اإلخ    الص أن يك    ون ابطن    ه أعم    ر م    ن 

 .(2)« ماهره
فط رة هللا ال يت »وأثر ع ن مع اذ ب ن جب ل قول  ه عن دما س ئل ع ن اإلخ الص، ق ال: 

 .(3)« فطر الناس عليها
واإلخالص خلوص القلب من أتليه ما س وى هللا تع اىل »وقال شارح الطحاوية: 

 .(4)أ. ه  « ه فخلص هلل فلم يتمكن منه الشيطانوإرادته وحمبت
واإلخالص من األعم ال القلبي ة ال يت ه ي م ن أص ول اإلمي ان وقواع د ال دين وه ي 

 .(5)« واجبة على مجيع اخللق... ابتفاق أئمة الدين»

                                                 
= = 

(، 80 5التفسييير الكبييير، لواعييد األحكييام، بداييية السييول وغيرهييا، انظيير: طبقييات السييبكي )

 (.21 4األعالم )

م، مكتبة الكلييات األ هريية، للعيز بيو 1968ه   1388(، ط. عام 146 1(   لواعد األحكام )1)

 م.عبدالسال

 (.515 1(   ت  ي  مدارج السالكيو )2)

 (.4 21(   رواا ابو جرير في التفسير )3)

 ، ط. المكت  اإلسالمي.498(   شرح الطحاوية،   4)

 (.5 10(   مصمول الفتاو ،  بو تيمية )5)
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 .(1)وهو مبنزلة الروح للجسد الذي إذا فارقها، فارقت احلياة 
   ة الرسل، قال تع اىل:واإلخالص هو حقيقة الدين، ومضمون دعو 

         (2). 
اعمل  وا ل  ربكم خملص  َّي ل   ه ال  دين والطاع  ة ال ختلط  وا ذل  ك بش  رك »واملع  ىن 

 .(3)« وال جتعلوا يف شيء مما تعملون ل ه شريكاً...
 ،(4)« أي م    ائلَّي ع    ن األداين كله    ا إىل دي    ن اإلس    الم»   ومع    ىن 

 .(5) العباداتوأخذ بعض العلماء هذه اآلية وجوب النية يف 
 .           (6) وقال تعاىل:

هلل واإلحس   ان فإس   الم الوج   ه: إخ   الص القص   د والعم   ل » :ق  ال اب   ن الق   يم 
 .(7)أ. ه  « وسنته فيه، متابعة رسول هللا 

 .       (8) وُها شرطا قبول األعمال، قال تعاىل:
الن   اس هل   م يف ه   ذه اآلي   ة ثالث   ة أق   وال: » :ق   ال ش   يخ اإلس   الم اب   ن تيمي   ة 

                                                 

 (.381 11(، وانظر: مصمول الفتاو  )224 3(   بدائع الفوائد )1)

 .5(   سورة البينة، اآلية: 2)

 (.156 8(   جامع البيان،  بو جرير )3)

 (.144 20(   الصامع ألحكام القرآن )4)

 (   المرجع السابق، نفس الصزء والصفحة.5)

 .125(   سورة النساء، اآلية: 6)

 (.513 1(   ت  ي  مدارج السالكيو )7)

 .27(   سورة المائدة، اآلية: 8)
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ال يقب   ل هللا إال مم   ن اتق   ى الكب   ائر، طرف   ان ووس   ط، ف   اخلوارج واملعتزل   ة يقول   ون: 
وعندهم صاحب الكبرية ال يقبل منه حسنة حبال... واملرجئة يقول ون: م ن اتق ى 
الشرك... والسلف واألئمة يقولون: ال يتقبل إال من اتقاه يف ذلك العم ل ففعل ه  

 .(1)أ. ه  « كما أمر به خالصاً لوجه هللا تعاىل
دغله وغله، وتنقيته فال يبقى فيه غل  واإلخالص سبب لصالح القلب، وإخراج

 .(2)وال ُيمل الغل 
)ث الث ال يغ ل  :قال: قال رس ول هللا  كما يف حديث أنس بن مالك 

عل   يهن قل   ب مس   لم: إخ   الص العم   ل هلل، ومناص   حة والة األم   ر، ول   زوم مجاع   ة 
وه و س بب اخل ري ورفع ة ال درجات  ،(3)املسلمَّي، فإن دعوهتم حتيط من ورائه م( 

وفي  ه )... إن  ك ل  ن ختلَّ  ف  كم  ا يف ح  ديث س  عد ب  ن أيب وق  اص   .عن  د هللا

                                                 

 .31المنار المنيف،    (، وانظر:216 6(   من اج السنة،  بو تيمية )1)

(، 514 1(، ت  ي  مدارج السالكيو )7 35(، )58 16(، )18 1(   انظر: مصمول الفتاو  )2)

 (.277 21التم يد،  بو عبدالبر )

(، 346 2، )3660، بيياا )فضييل نشيير العلييه(، رلييه: «العلييه»(   رواا أبييو داود فييي  تيياا 3)

)ميا جياء فيي الحيا عليو تبلييم العليه(، ، بياا «العليه»والترم   عو ابو مسعود في  تاا 

 ( واللفظ ل ع.307 7، )2660رله: 

(، وفييي صييحيح ابييو 84 1، )230وابييو ماجييع فييي المقدميية، بيياا )مييو يلقييم علمييا (، رلييه: 

 (.455-454 2، )680حبان، رله: 

أ. هي ، «ه ا صيحيح عليو شيرط الشييخيو»(، ولال: 162 1، )294وفي المستدرك، رله: 

 (.275 21، )«ه ا حديا ثابس»في التم يد:  لال ابو عبدالبر
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 .(1)تبتغي به وجه هللا تعاىل إال ازددت به خرياً، ودرجة، ورفعة(  فتعمل عمالً 
   وه      و س      بب لط      رد الش      يطان والوقاي      ة من      ه، ق      ال تع      اىل:

         (2). 
وه    م ال    ذين اخلص    وا هلل يف    وق    د قرئ    ت بكس    ر ال    الم 

العب  ادة وأت  وا ابلتوحي  د خالص  اً، فس  لمت عب  اداهتم م  ن ال  رايء والس  معة، وك  ل م  ا 
 يضاد اإلخالص.

وه    م ال    ذين استخلص    هم هللا، فه    داهم    وقرئ    ت ابلف    تح 
 .(3)صطفاهم فحققوا كمال واليته وا

 .(4)«يؤتون اإلخالص وخيافون أال يقبل منهم» :ويف وصفهم يقول احلسن 
واإلخ   الص س   بب العظ   م اجل   زاء، ومض   اعفة األج   ر م   ع قل   ة العم   ل، وم   ن أمثل   ة 
ه   ذا، ح   ديث الرج   ل ال   ذي أم   اط األذى ع   ن الطري   ق فك   ان س   بباً ملغف   رة ذنوب   ه 

 ودخوله اجلنة.

                                                 

الل يه أميض ألصيحابي  ، باا )ليول النبيي «فضائل الصحابة»(   رواا البخار  في  تاا 1)

، 1627، رليييه: «الوصيييية»(، ومسيييله فيييي  تييياا 1431 3، )3721هصيييرت ه(، رليييه: 

(3 1249-1250.) 

 .83-82(   سورة  ، اآليتان، 2)

(، معييييياله التنزييييييل، 76 15(، )28 10لقيييييرآن، للقرطبيييييي )(   انظييييير: الصيييييامع ألحكيييييام ا3)

(، تفسيييير القيييرآن العظييييه،  بيييو  ثيييير 162 26(، تفسيييير اليييرا   )51-50 3للب يييو )

(4 162.) 

 (.132 12(   ذ را القرطبي في الصامع ألحكام القرآن )4)
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ق    ال: )بينم    ا رج    ل  أن رس    ول هللا  ع    ن أيب هري    رة كم    ا يف الص    حيح 
 .(1)ميشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر هللا ل ه فغفر ل ه( 

  :–معلقاً على هذا احلديث  –يقول شيخ اإلسالم 
ه    ذا ال    ذي َن    ى غص    ن الش    وك ع    ن الطري    ق، فعل    ه إذ ذاك إبمي    ان »... 

ن يتفاض ل بتفاض ل م ا خالص، وإخ الص ق ائم بقلب ه فغف ر ل  ه ب ذلك، ف إن اإلمي ا
 .(2)« يف القلوب من اإلميان واإلخالص

   قال تعاىل: ،(3)واإلخالص مانع من الوقوع يف السوء والفحشاء 

         (4). 
ر في  ه اإلخ  الص، وه  ي ال  يت يتحق  ق هب  ا احمل  و وال يقب  ل م  ن األعم  ال إال م  ا ت  وف

 .(5)والتكفري عن السيئات 
واإلخالص ُيتاج العبد لتحقيقه جماهدة وحماسبة مستمرة للنفس، ألنه م ن أش ق 
األمور على النفوس وأعزه ا، ل ذا ح رص العلم اء األف ذاذ عل ى جماه دة ال نفس يف 

                                                 

الطرييق ، باا: )مو أخي  ال صيو وميا ييؤذ  النيال فيي «المظاله»(   رواا البخار  في  تاا 1)

، 1914، رلييييه: «الص يييياد»(، ومسييييله فييييي  تيييياا 874 2، )2340فرمييييو بييييع(، رلييييه: 

 ( بأطول منع.1521 3)

 (.221 6(   من اج السنة،  بو تيمية )2)

(، شيرح 516 1(، ت ي ي  ميدارج السيالكيو )222 8(   انظر: مصمول الفتاو ،  بيو تيميية )3)

   اإلسالمي.، ط. المكت499-498الطحاوية،  بو أبي العز،   

 .24(   سورة يوسف، اآلية: 4)

 (.261 1(، وفتح البار ،  بو حصر )218 6(   انظر: من اج السنة،  بو تيمية )5)
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م  ا عاجل  ت ش  يئاً »ه: حتص يله ودف  ع م  ا يعارض  ه، وق  د أث  ر ع  ن س  فيان الث  وري قول   
 .(1)« علي  أشد من نييت، إَنا تتقلب علي

          ق               ال تع               اىل:

        (2)،   واآلي  ة عام  ة يف ك  ل م  ن
 .(3)ة غري خالصة هلل تعاىل سواء كان معه أصل اإلميان أم ال كانت ل ه ني

س  ئل ع  ن  أن رس  ول هللا  ويف احل  ديث ع  ن أيب موس  ى األش  عري 
الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقات ل لي ذكر، والرج ل يقات ل ل ريى مكان ه، فم ن يف 

 .(4)سبيل هللا؟ فقال: )من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا( 
وم  ن عالم  ات املخل  ص أن  ه ال يب  ايل مب  دح اخلل  ق وال ذمه  م ف  األمر س  واء، وُه  ه 

 منصرف على إصالح قلبه مع هللا.
ومنه  ا إخف  اء العم  ل، ف  ال ُي  ب املخل  ص أن يطل  ع الن  اس عل  ى مثاقي  ل ال  ذر م  ن 

وددت أن اخلل  ق تعلم  وا ه  ذا العل  م »قول   ه:  عمل  ه، وق  د أث  ر ع  ن الش  افعي 
 .(5)أ. ه  « نه حرفعلى أال ينسب إيلَّ م

                                                 

 (.29 1(   المصمول، للنوو  )1)

 .15(   سورة هود، اآلية: 2)

 (.15 9(   انظر: الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )3)

، بيياا: )مييو لاتييل للم يينه هييل ييينقم أجييرا؟(، رلييه: «دالص ييا»(   رواا البخييار  فييي  تيياا 4)

 (.1512 3، )1904، رله: «الص اد»(، ومسله في  تاا 1137 3، )2958

، وانظر: رسالة اإلخيال ، د  عبيدالعزيز بيو 473(   مقاصد المكلفيو، د  عمر األشقر،   5)

 عبداللطيف.
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ومنه  ا إن عمله  م هلل، وه  دفهم رض  اه، فغاي  ة أعم  اهلم وأق  واهلم نش  ر ال  دين 
ورفعته وُسوه دون نظر إىل حظوظ أنفسهم، فمثالً عند احملاورة ُههم مهور احلق 

 ال غلبة اخلصم.
م   ا انم   رت أح   داً ق   ط عل   ى »يف ه   ذا الش   أن:  وم   ن أق   وال الش   افعي 

 .(1)أ. ه «اً أن يظهر احلق على يديهالغلبة، وددت إذا انمرت أحد
ومنه   ا: اهت   ام أنفس   هم يف اإلخ   الص، ف   ال ي   رون يف إخالص   هم إخالص   اً، 
وهل    ذا ال يطلب    ون علي    ه الع    وض، ب    ل ي    رون عظ    م املن    ة والتقص    ري ع    ن الش    كر، 

 .(2)فجمعوا إحساانً يف خمافة مع سوء من ابلنفس، وهذه مرتبة ال ُمخلَّص 
          ق              ال تع              اىل:

     (3). 
ع  ن ه  ذه  قال  ت: س  ألت رس  ول هللا  روى الرتم  ذي ع  ن عائش  ة 

ين قال ت عائش ة أه م ال ذ ،       اآلية 
يش  ربون اخلم   ر ويس  رقون، ق   ال: )ال اي بن  ت الص   ديق، ولك  نهم ال   ذين يص   ومون 
ويص   لون ويتص   دقون وه   م خي   افون أال يقب   ل م   نهم، أولئ   ك ال   ذين يس    ارعون يف 

                                                 

 (   المرجع السابق، الصفحة نفس ا.1)

 (.519-516 1رج السالكيو )(   انظر: ت  ي  مدا2)

 .60(   سورة المؤمنون، اآلية: 3)
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 .(1)اخلريات( 
ومم ا ين  ايف اإلخ الص ال  رايء وه و مص  در راءى يرائ ي م  راءاة، ورايء، وه و أن ي  ري 

 .(2)مر يف قلبه صفة أخرى الناس أنه يعمل عمالً على صفة، وهو يض
 .(3)وهو الشهوة اخلفية، وهي حمبة إطالع الناس على العمل 

حقيق  ة ال  رايء طل  ب م  ا يف ال  دنيا ابلعب  ادة، وأص  له طل  ب » :وق  ال الق  رطيب 
 .(4)أ. ه  « املنزلة يف قلوب الناس
 .(5)« إمهار اخلري لقصد الشهرة مع إبطان غريه»وعرفه ابن حجر أبنه: 

ال    رايء أن يفع    ل الطاع    ة، وي    رتك املعص    ية، م    ع »بقول     ه:  عاين وعرف    ه الص    ن
مالحظة غري هللا، أو خيرب هبا، أو ُيب أن يطلع عليه ا ملقص د دني وي، م ن م ال 

 .(6)« أو َنوه
ومجي  ع ه  ذه التع  اريف مرتادف  ة جيمعه  ا مي  ل القل  ب لغ  ري هللا يف التوج  ه ابلعب  ادة، 

                                                 

(، وابيو 327 5، )3175، باا: )سورة المؤمنيون(، رليه: «التفسر»(   رواا الترم  ،  تاا 1)

(، واإلمييام 1404 2، )4198، بيياا: )التييوفي علييو العمييل(، رلييه: »   «ماجييع فييي  تيياا 

ه ا »، ولال: 3486المستدرك، رله:  (، والحا ه في205 6(، )159 6أحمد في المسند )

 أ. ه .«حديا صحيح اإلسناد وله يخرجاا

 (.11 4(، الفائق في غري  الحديا )296 14(   انظر: لسان العرا،  بو منظور )2)

(، غريي  الحيديا، 170 4(، غري  الحديا،  بيو سيالم )445 14(   انظر: لسان العرا )3)

 (.116 3مييز )(، بصائر ذو  الت570 1 بو الصو   )

 (.212 20(   الصامع ألحكام القرآن )4)

 (.126 1(   فتح البار ،  بو حصر )5)

 (.184 4(   سبل السالم، للصنعاني )6)
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 غريُها.والرايء يكون ابلعلم وابلعبادة وابلصدقة و 
 ق   ال: ُسع   ت رس   ول هللا  كم   ا ج   اء يف ص   حيح مس   لم ع   ن أيب هري   رة 

يق   ول: )إن أول الن   اس يقض   ي ي   وم القيام   ة علي   ه رج   ل استش   هد ف   أيت ب   ه فعرف   ه 
نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حىت استشهدت، قال:  

حب عل ى كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال هو جريء فقد قيل، مث أمر ب ه فس 
وجه  ه ح  ىت الق  ي يف الن  ار، ورج  ل تعل  م العل  م وعلم  ه وق  رأ الق  رآن ف  أيت ب  ه فعرف  ه 
نعمت  ه فعرفه  ا، ق  ال: فم  ا فعل  ت فيه  ا؟ ق  ال: تعلم  ت العل  م وعلمت  ه وق  رأت في  ك 
القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عامل، وق رأت ليق ال ه و ق ارق، فق د 

ر، ورج    ل وسَّ    ع هللا علي    ه قي    ل، مث ب    ه فس    حب عل    ى وجه    ه ح    ىت ألق    ي يف الن    ا
وأعط  اه م  ن أص   ناف امل  ال كلَّ  ه ف   أيت ب  ه فعرف   ه نعم  ه فعرفه  ا، ق   ال: فم  ا علم   ت 
فيها؟ قال: م ا ترك ت م ن س بيل حت ب أن ينف ق فيه ا إال أنفق ت فيه ا ل ك، ق ال:  
ك   ذبت، ولكن   ك فعل   ت ليق   ال ه   و ج   واد فق   د قي   ل، مث أم   ر ب   ه فس   حب عل   ى 

 .(1)وجهه مث ألقي يف النار( 
يث بي  ان حت  رمي ال  رايء والتغل  يظ يف حترمي  ه وش  دة عقوبت  ه، فه  ؤالء الثالث  ة ويف احل  د

بذلوا دماءهم وأمواهلم وأعمارهم يف عبادات، مل ت نفعهم م ع ش دهتا عل ى ال نفس، 
ولك   نهم مل يطلب   وا هب   ا وج   ه هللا، وإمن   ا أرادوا امل   دح والش   هرة فص   ارت ع   ذاابً هل   م 

                                                 

، «الص ياد»(، والنسائي في  تياا 1513 3، )1905، رله: «الص اد»(   رواا مسله في  تاا 1)

 (.24-23 6، )3137باا: )مو لاتل ليقال فالن جر ء(، رله: 
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 .(1)والعياذ ابهلل 
عل   ى أمت   ه م   ن ال   رايء، فف   ي ح   ديث أيب س   عيد  وهل   ذا اش   تد خ   وف الن   يب 

وَن   ن نت   ذاكر ال   دجال، فق   ال: )أال  اخل   دري ق   ال: خ   رج علين   ا رس   ول هللا 
أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح ال دجال؟( فقلن ا: بل ى اي رس ول 
هللا، قال: )الشرك اخلفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صالته، مل ا ي رى م ن نظ ر 

 .(2)رجل( 
نبغ  ي عل  ى العب  د أن يس  تمر يف العم  ل ويزي  د في  ه كلم  ا أح  س خب  اطر ال  رايء وال وي

يلتف     ت إىل وس     اوس الش     يطان ومكاي     ده، ألن إبل     يس أن خف     ر من     ه ابجل     دال 
والوق وف سيس تمر مع ه إىل م ا ه و أش د م ن ذل ك، وه و إيقاع ه يف م راءاة الن  اس 

ل    ه إبل   يس وم  راقبتهم، ل   ذلك عل   ى العب   د أن ُي   دث عم  الً ص   احلاً كلم   ا وس   وس 
 ابلرايء ويضاعف العمل.

ويعلم أن م دح الن اس وثن اءهم ال يفي ده ش يئاً، ك ذلك م ذمتهم فرياق ب هللا تع اىل 
وحده ابلعمل، وجيعل نصب عينيه حلظة الوق وف أم ام هللا، وإن هللا ال يقب ل م ن 

 .(3)العمل إال ما كان خالصاً صواابً 
                                                 

 (.51 13(   انظر: شرح مسله للنوو  )1)

(، واإلميام 1406 2) 4204(   رواا ابو ماجع في  تاا: الزهد، باا: الريياء والسيمعة رليه: 2)

( بنحييوا، مؤسسيية لرطبيية والحييا ه فييي المسييتدرك 30 3) 11270أحمييد فييي مسييندا رلييه: 

ا.هي ، « رجيااهي ا حيديا صيحيح اإلسيناد وليه يخ»( مختصرا  ولال: 365 4) 7936رله: 

 ووافقع ال هبي.

 .227-226، ولاية اإلنسان مو الصان،   1896(   انظر: بحياء علوم الديو، 3)
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س، ف  الرايء يتعل ق حباس  ة وم ن ال رايء الس  معة، وه و العم  ل ألج ل ُس  اع الن ا
البصر، والسمعة حباسة السمع، وقي ل: الس معة ه و التح ديث ابلطاع ات ال يت مل 

 .(1)يرها الناس، والرايء فعلها أمامهم 
وهن  اك ف  رق آخ  ر وه  و أن التس  ميع يك  ون بع  د الف  راغ م  ن العم  ل، خب  الف 

 .(2)الرايء الذي يكون مقارانً للعمل 
 لعبادة إىل قسمني:والرايء ينقسم ابعتبار إبطال ا

أن يكون الدافع للعبادة، واحملرض عليها، فيكون يف أصلها، فهذا  األول:
، ويف احل ديث )أان أغ ىن الش ركاء ع ن ))*(ال ينفع صاحبه، ب ل عمل ه م ردود علي ه

 الشرك من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركه(.
يامه ا يف األص ل عل ى يك ون ال دافع للعب ادة، ب ل ط اريً عليه ا م ع ق الثاين:

 اإلخالص فهنا له حالتان.
 أن جياهده ويدافعه فهذا ال يضره. األوىل:
 أن يسرتسل معه ويغلب عليه فهنا يكون لدفعه حالتان أيضاً: الثانية:

أن تك  ون العب  ادة متص  لة آبخره  ا، أي مبع  ىن أن يك  ون أوهل  ا  األوىل:
ة لغلب   ة ال   رايء مبني   اً عل   ى آخره   ا كالص   الة م   ثاًل. فهن   ا تبط   ل العب   اد

                                                 

(، 147 1(، لواعد األحكام، للعز بو عبدالسالم )336 11(   انظر: فتح البار ،  بو حصر )1)

 م.1973ه   1393، ط. الثالثة 11شرح األربعيو، للنوو ،   

 .437(، مقاصد المكلفيو، د  عمر األشقر،   146 1ألحكام )(   انظر: لواعد ا2)
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 عليها.
أن تك       ون منفص      لة، أي أن أوهل       ا منفص      ل ع       ن آخره       ا   :الثاني      ة

 وصيام أايم متعددة. ،كالصدقة مثالً 
 .(1)فهنا يكون األول صحيحاً مقبواًل، واآلخر الذي خالطه الرايء مردوداً 

ومن مكايد الشيطان للعبد يف شأن الرايء، إنه خيوفه من الرايء حىت ي رتك العم ل 
 ة الوقوع يف الرايء، وهذا من مكايده اخلفية، ل ذا يق ول إب راهيم النخع ي خماف
 .(2)أ. ه  « إذا أةك الشيطان وأنت يف صالة، فقال: إنك مراٍء فزدها طوالً »

ت  رك العم  ل ألج  ل الن  اس رايء والعم  ل ألج  ل » :وق  ال الفض  يل ب  ن عي  اض 
 .(3)« الناس شرك
أن م   ن ع   زم  ومع   ىن كالم   ه »معلق   اً عل   ى ق   ول الفض   يل:  ق   ال الن   ووي 

على عبادة وتركها خمافة أن يراه الناس فهو م راء، ألن ه ت رك العم ل ألج ل الن اس، 
أم   ا ل   و تركه   ا ليص   ليها يف اخلل   وة فه   ذا مس   تحب إال أن تك   ون فريض   ة أو زك   اة 

 .(4)« واجبة أو يكون عاملاً يقتدى به فاجلهر ابلعبادة يف ذلك أفضل...
ن كان ل ه ورد مشروع من صالة الضحى أو قيام وم» :وقال شيخ اإلسالم 

                                                 

(، وحاشييية الطحطيياو  علييو مرالييي الفييالح،   18 1(   انظيير: فييتح البييار ،  بييو حصيير )1)

هي ، مصير مكتبية البيابي 1318، ألحمد بيو بسيماعيل الطحياو  الحنفيي، ط. الثالثية، 145

، القول المفيد لشيرح 470-468 الحلبي، شرح  تاا التوحيد للشي  عبد  بو سليمان، 

 (.116-114 1 تاا التوحيد،  بو عثيميو )

 ، نشر دار الكتاا العربي.250(   مختصر من اج القاصديو،  بو لدامة،   2)

 (.174 23(   مصمول الفتاو ،  بو تيمية )3)

 .11(   شرح األربعيو، للنوو ،   4)
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حي  ث ك  ان، وال ينبغ  ي ل   ه أن ي  دع ورده املش  روع  فإن  ه يص  ليهلي  ل أو غ  ري ذل  ك، 
ألج  ل كون  ه ب  َّي الن  اس إذا عل  م هللا م  ن قلب  ه أن  ه يفعل  ه س  راً هلل م  ع اجته  اده يف 

 «.سالمته من الرايء ومفسدات اإلخالص...
ع مبج رد زعم ه أن ذل ك رايء فنهي ه م ردود ومن َني عن أمر مش رو »إىل أن قال: 

 عليه من وجوه:
أن األعمال املشروعة ال ينهى عنها خوفاً من الرايء بل يؤمر هب ا،  أحدها:

 وابإلخالص فيها.
أن اإلنك  ار إمن  ا يق  ع عل  ى م  ا أنكرت  ه الش  ريعة وق  د ق  ال رس  ول هللا  الثانيةةة:

 .(1))إين مل أؤمر أن أنقب قلوب الناس وال أشق بطوَنم(  :
إن تس  ويم مث  ل ه  ذا يفض  ي إىل أن أه  ل الش  رك والفس  اد ينك  رون  الثالثةةة:

عل  ى أه  ل اخل  ري وال  دين إذا رأوا م  ن يظه  ر أم  راً مش  روعاً ق  الوا: ه  ذا م  راٍء، في  رتك 
 أهل الصدق إمهار األمور املشروعة حذراً من ملزهم فيتعطل اخلري.

ن يظهر األعمال إن هذا من شعائر املنافقَّي، وهو الطعن على م الرابعة:
      املشروعة، قال هللا تعاىل:

          

                                                 

 –رضيي   عنيع  –)بعا علي بيو أبيي طالي  ، باا: «الم ا  »(   رواا البخار  في  تاا 1)

، 4094بليييو الييييمو لبيييل حصييية اليييودال(، رليييه:  –رضيييي   عنيييع  –وخاليييد بيييو الولييييد 

 (.742 2، )1064، رله: «الز اة»(، ومسله في  تاا 1581 4)
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        (1). »..(2). 
ق  د يبي  ت الرج  ل م  ع املتهج  دين، فيص  لون أكث  ر » :ويق  ول املقدس  ي 

اللي  ل، وعادت  ه قي  ام س   اعة، في  وافقهم، أو يص  ومون فيص   وم، ول  والهم م  ا انبع   ث 
هذا النشاط، فرمبا من مان أن هذا رايء، ول يس ك ذلك عل ى اإلط الق، ب ل في ه 

ولك   ن تعوق   ه العوائ   ق، تفص  يل، وه   و أن ك   ل م   ؤمن يرغ   ب يف عب  ادة هللا تع   اىل، 
وتس     تهويه الغفل     ة، فرمب     ا كان     ت مش     اهدة الغ     ري س     بباً ل     زوال الغفل     ة وان     دفاع 
العوائ  ق... وق  د يعس  ر علي  ه الص  وم يف منزل  ه لكث  رة املط  اعم، خب  الف غ  ريه، فف  ي 
مثل هذه األحوال ينت دب الش يطان للص د ع ن الطاع ة، ويق ول: إذا عمل ت غ ري 

يلتف ت إلي ه، وإمن ا ينبغ ي أن ينظ ر إىل قص ده  عادتك كنت مرائي اً، ف ال ينبغ ي أن
الب  اطن، وال يلتف  ت إىل وس  واس الش  يطان، وخيت  رب أم  ره أبن ميث  ل الق  وم يف مك  ان 
ي    راهم وال يرون    ه، ف    إن رأى نفس    ه تس    خو ابلتعب    د فه    و هلل، وإن مل تس    خ ك    ان 

 .(3)أ. ه  « سخاؤها عندهم رايء وقس على هذا
ون قاع دة جيعله ا اإلنس ان بين ه هن ا يص لح أن تك  وما ذكره املقدسي 

 وبَّي نفسه، فيخترب قلبه يف كل عمل يقدم عليه ما الدافع إليه؟
ومىت مل يكن وجود العبادة كعدمها يف ك ل م ا يتعل ق ابخلل ق مل يك ن خالي اً 

                                                 

 .79(   سورة التوبة، اآلية: 1)

 ( باختصار.176-174 23(   مصمول الفتاو ،  بو تيمية )2)

 ، نشر: دار الكتاا العربي.250صر من اج القاصديو،   (   مخت3)
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 .(1)عن شوب خفي من الرايء 
وينبغ ي لننس  ان أال يي  أس م  ن حص  ول اإلخ  الص ب  ل جياه  د آف  ات ال  رايء 

س   تقيم ل    ه قلب   ه، وتص   فو ل    ه نيت   ه، وه   ذا ك   ان ش   أن الس   لف يف ودوافع   ه ح   ىت ي
 جماهدة القلب حلصول اإلخالص.

م ا عاجل ت ش يئاً أش د  »:-م ع غ زارة علم ه وجاللت ه- يق ول س فيان الث وري 
 .(2)«علي  من نييت إَنا تتقلب عليَّ 

عب ارة ع ن تص ور اس تحقاق الش خص رتب ة »ومما ينايف اإلخ الص، العج ب وه و 
 .(3)«تحقاً هلا، وتغري النفس مبا خفي سببه وخرج عن العادة مثلهال يكون مس

الرايء م ن ابب »وهو قرين الرايء، وفرق بينهما  شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقال: 
 .(4)« اإلشراك ابخللق والعجب من ابب اإلشراك ابلنفس

 ولكسر العجب على املرء أن ينظر ألربعة أمور:
عل    ى القي    ام هب    ذا العم    ل، وه    ذا ي    دعوه إىل توفي    ق هللا تع    اىل ل     ه  األول:

 الشكر.
أن يق  ارن ذل  ك ب  نعم هللا تع  اىل علي  ه، مم  ا جيعل  ه مش  تغالً هب  ا حمتق  راً  الثةةاين:

                                                 

 (.116 1(   انظر: القول المفيد،  بو عثيميو )1)

 .11(   جامع العلوم والحكه  2)

 .503، وانظر: التوليف علو م مات التعاريف،   190(   التعريفات، للصرجاني،   3)

 (.277 10(   مصمول الفتاو ،  بو تيمية )4)
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 لعمله.
أن خيش ى ع  دم القب ول هل  ذا العم ل، في زداد خوف  ه ووجل ه وابلت  ايل  الثالةث:

 لن يرى هذا العمل، وهللا تعاىل إمنا يتقبل م ن املتق َّي، ق ال تع اىل:
       (1). 
أن يتذكر ذنوبه ومعاصيه، فيخشى أن يؤخذ هبا، أو ترجح بك ف  الرابع:

 احلسنات.
 .(2) وإذا وقف على هذه الوقفات األربع زال العجب من القلب بتوفيق هللا

 ،(3)نزل ة والق  در ومم ا ين ايف اإلخ الص ح ب اجل اه والش هرة، واجل اه يع ين طل ب امل
يعج  ز ع  ن الوق  وف عل  ى غوائله  ا كب  ار »وه  و ال  داء ال  دفَّي، والش  هرة اخلفي  ة ال  يت 

العلم  اء فض  الً ع  ن عام  ة العب  اد، وإمن  ا يبتل  ى هب  ا العلم  اء والعب  اد املش  مرون ع  ن 
س     اق اجل     د لس     لوك س     بيل اآلخ     رة، ف     إَنم مل     ا قه     روا نفوس     هم وفطموه     ا ع     ن 

ابلعل م والعم ل، ووج  دت خملص اً م ن ش  دة الش هوات... فاس رتاحت إىل التظ  اهر 
 .(4)« اجملاهدة يف لذة القبول عند اخللق، ونظرهم إليه بعَّي الوقار والتعظيم

والش  هرة تع  ين مه  ور الش  يء ووض  وحه، وانتش  اره ب  َّي الن  اس، وه  ي م  ن ش  هرت 

                                                 

 .27المائدة، اآلية: (   سورة 1)

 ، ط. دار الفكر.252(   انظر: تنبيع ال افليو، أبو الليا السمر لند ،   2)

(، مختيييار الصييييحاح 1607(، القييييامول المحييييط،   487 13(   انظييير: لسيييان العيييرا )3)

(1 1736.) 

 ، نشر: دار الكتاا العربي.233(   مختصر من اج القاصديو،   4)
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أيضاً تشهرياً وشهرياً وشهر سيفه من ابب  (1)األمر فاْشتحهر واْشتحهْرتُه.. وشهَّرته 
ع أي س   لَّه ومعناه   ا االنتش   ار،وقد ك   ان الص   حابة والس   لف ي   ذموَنا ويف   رون قط   

 منها.
يف إبله فج اءه ابن ه  عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أيب وقاص 

عم   ر، فلم   ا رآه س   عد ق   ال: أع   وذ ابهلل م   ن ش   ر ه   ذا الراك   ب، فن   زل فق   ال ل    ه: 
رب س  عد يف أنزل  ت يف إبل  ك وغنم  ك وترك  ت الن  اس يتن  ازعون املل  ك بي  نهم؟ فض  

يقول: )إن هللا ُيب العبد التقي  صدره، فقال: اسكت، ُسعت رسول هللا 
 الغين احلفي(.

فأم  ا إذا ج  اءت الش  هرة وامل  دح م  ن غ  ري طلبه  ا وال حرص  اً عليه  ا ف  ال ي  ذم عليه  ا 
أرأي ت الرج ل  كما يف حديث مسلم عن أيب ذر قال: قيل لرس ول هللا   ،(2)

 .(3)يه، قال: )تلك عاجل بشرى املؤمن( يعمل من اخلري وُيمده الناس عل
ق  ال العلم  اء معن  اه ه  ذه البش  رى املعجل  ة ل   ه ابخل  ري، وه   ي » :ق  ال الن  ووي 

دليل على رضاء هللا تعاىل عنه وحمبته ل ه فيحببه إىل اخلل ق... ه ذا كل ه إذا مح ده 

                                                 

(، 44 1(، غرييي  ألفييات التنبيييع )325 1(، المصييباح المنييير )147 1(   مختييار الصييحاح )1)

(، الفييائق فييي 515 2(، الن اييية فييي غرييي  الحييديا )846 2غرييي  الحييديا للحربييي )

 (.270 2غري  الحديا )

 (.162 18، مصمول الفتاو  )235(   انظر: مختصر من اج القاصديو،   2)

 (.2034 4، )2642رله:  ،«البر والصلة واآلداا»(   رواا مسله في  تاا 3)
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 .(1)أ. ه  « الناس من غري تعرض منه حلمدهم وإال فالتعرض مذموم
أن يكون قصده إخفاء الطاع ة واإلخ الص هلل، » :املقدسي قال ابن قدامة 

ولك   ن مل   ا اطل   ع علي   ه اخلل   ق عل   م أن هللا تع   اىل أطلعه   م وأمه   ر هل   م اجلمي   ل م   ن 
أحوال  ه، فيس   ر حبس   ن ص  نع هللا ونظ   ره ل    ه ولطف  ه ب   ه، حي   ث ك  ان يس   رت الطاع   ة 

فرج ه  واملعصية، فأمهر هللا سبحانه عليه الطاع ة، وس رت علي ه املعص ية... فيك ون
 .(2)« بذلك، ال ُيمد الناس وقيام املنزلة يف قلوهبم

 
 وللمؤمن الصادق املخلص نوعان من البشر:

 .املدح والثناء من املؤمنَّي، وهناك بشرى األوىل:
كم ا يف الص حيح   ،(3)وهي الرؤاي الصاحلة يراها امل ؤمن أو ت رى ل  ه  :اثنية 

مل يب   ق م   ن النب   وة إال يق   ول: ) ق   ال: ُسع   ت رس   ول هللا  ع   ن أيب هري   رة 
 .(4) الصاحلة(املبشرات، قال: الرؤاي 

                                                 

بيياا بذا أثنييي علييو »علييو البيياا بقولييع:  (، ولييد بييوا 189 16(   شييرح مسييله، للنييوو  )1)

 «.الصالح ف ي بشر  و  تضرا

 .245(   مختصر من اج القاصديو،   2)

 (.8 10(   انظر: مصمول الفتاو  )3)

، ومسيييله فيييي  تييياا 6589، بييياا: )المبشيييرات(، رليييه: »  «(   رواا البخيييار  فيييي  تييياا: 4)

 (.348 1، )479، رله: «الصالة»
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 االستعاذة واالستعانة باهلل :املبحث الثالث

 :االستعاذة

  وقد جاء األمر ابالستعاذة من الشيطان الرجيم يف قول ه تعاىل:
            

           

   (1). 
         وقول ه تعاىل:

           

          

   (2). 
          وقول        ه تع       اىل:

     (3). 
وهي دأب الصاحلَّي يف كل ما يعرض هلم من أمور ينكروها، ففي قصة 

   ىل:تقول أمها حَّي والدهتا كما يف قول ه تعا –عليها السالم  –مرمي 
                                                 

 .200(   سورة األعراف، اآلية: 1)

 .100-98(   سورة النحل، اآليات: 2)

 .36(   سورة فصلس، اآلية: 3)
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    (1). 
     ج      اء م      رمي املل      ك وأنكرت      ه قال      ت كم      ا يف قول       ه تع      اىل:

       (2). 
 يف ثالثة مواضع من كتاب هللا واألمر ل ه أمر ألمته،  وأمر هبا النيب 
            وقول ه تعاىل:

      (3). 
              وقول ه تعاىل:

                

   (4). 
              وقول ه تعاىل:

             

   (5). 

                                                 

 .36(   سورة آل عمران، اآلية: 1)

 .18(   سورة مريه، اآلية: 2)

 .98-97(   سورة المؤمنون، اآليتان: 3)

 .5-1يات: (   سورة الفلق، اآل4)

 .6-1(   سورة النال، اآليات: 5)
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أص  لها )ع  وذ( ع   اذ يع  وذ ع  وذاً وعي   اذاً ومع  اذاً، ومعناه   ا  :واالسةةتعاذة ا الل ةةةة
 .(1)اللجوء واالعتصام واللوذ 

: أج  ود وأطي  ب اللح  م، وه  و م  ا ع  اذ ابلعظ  م، أي لزم  ه وانق  ة والعةةوذ مةةن اللحةةم
 ضع لسبع، لشدة تعلق ولدها هبا.عائذ، إذا عاذ هبا ولدها، وهي اليت ت

ويقال عاذت بولدها: إذا أقامت معه ولزمته لصغر لسنه، وُمعحوَّذ الفرس: موض ع 
 .(2)القالدة منه 

 .(3)واملعيذ مبعىن اجلار واجملري، ومبعىن الساتر 
اهلةرو  مةن »ومن املعىن اللغوي نستدل على معناها الشرعي، فحقيق ة معناه ا: 

صةةمم منةةهذ وهلةةىا يسةةمى املسةةتعاذ بةةه: معةةاذًاذ كمةةا شةةيء فافةةه إىل مةةن يع
 .(4) «يسمى ملجأ ووزراً 

اسةةتجري انةةا  هللا مةةن الشةةيطان )فمع  ىن أع  وذ ابهلل م  ن الش  يطان ال  رجيم أي 
الةةرجيم أن يينةةرين ا ديةةن أو دنيةةاين أو يصةةدين عةةن فعةة  مةةا أمةةر  بةةهذ أو 

اً علي   ه، وه   ي ، فالعائ   ذ بغ   ريه، مس   تخرياً ب   ه... معتم   د(ارتكةةةا  مةةةا هيةةة  عنةةةه
                                                 

(، الن اية في 193 1(، مختار الصحاح )498 3(   انظر: لسان العرا،  بو منظور )1)

 (.276 4غري  الحديا  )

 (.242 11(، )500 3(   انظر: لسان العرا )2)

(، وانظير: 276 4(، الن اية في غري  الحديا،  بو األثير )155 4(   انظر: لسان العرا )3)

 .16-15ما ذ را ابو القيه في تفسير المعوذتيو،   

 (.74-73 1، وانظر: بغاثة الل فان )16(   تفسير المعوذتيو،  بو القيه،   4)
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اس   تغاثة وجل   وء واعتص   ام ابهلل م   ن ش   ر ه   ذا الع   دو الب   اطين ال   ذي ال يعص   م م   ن  
كي   ده إال هللا، وال ينف   ع مع   ه مجي   ل وال إحس   ان، خب   الف ش   يطان اإلن   س ال   ذي 

 .(1)تدفع إساءته ابإلحسان إليه 
االس تعاذة ه ي االلتج اء إىل هللا تع اىل، وااللتص اق » :يقول ابن كثري 

ل ذي ش   ر ومع    ىن أع   وذ ابهلل م   ن الش    يطان ال   رجيم، أي أس    تجري جبانب   ه م   ن ك    
 .(2)«جبناب هللا من الشيطان الرجيم.... إخل

وهذه املعاين الظاهرة يستلزم لتحقيقها أن يق وم ابلقل ب معناه ا أبل م قي ام، 
فيكف القلب منطرحاً بَّي يدي رب ه، مفتق راً إلي ه، مت ذلالً ل  ه، ه ارابً إلي ه وح ده، 

ق  د قام  ت ب  ه ك  ل مع  اين احملب  ة واخلش  ية واإلج  الل واملهاب  ة... فهن  ا  منقطع  اً إلي  ه،
تك  ون اس  تعاذة اللس  ان متواطئ  ة م  ع اس  تعاذة القل  ب مكمل  ة هل  ا، ف  أ  لش  يطان 

 .(3)مهما مترد أن يصل لعبد حتققت فيه هذه املعاين 
 :ولالستعاذة ابهلل ثالثة أصول وهي

 مستعيذ. األول:
 مستعاذ به. الثاين:
 .(4)تعاذ منه مس الثالث:

                                                 

 (.283 7(، مصمول الفتاو  )279 2، )16 1(   انظر: تفسير ابو  ثير )1)

 (.89 1لقرطبي )(، وانظر: الصامع ألحكام القرآن، ل16 1(   تفسير ابو  ثير )2)

 .18-17(   انظر: تفسير المعوذتيو،  بو القيه 3)

 .16-15(   انظر: المرجع السابق،   4)
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فأما األول وهو املستعيذ، فاملقصود به العب د ال ذليل الفق ري ال ذي ال ح ول 
 ل ه وال قوة، وال دفع ملا حوله من الشرور إال إبعانة هللا تعاىل ل ه وتوفيقه.

وأم  ا الث  اين وه  و املس  تعاذ ب  ه، وه  و هللا ج  ل جالل  ه اخل  الق الق  ادر العظ  يم، 
املس  تعاذ، وختل  ى عن  ه، ف  ال مغي  ث وال معي  ذ فك  ل م  ن اس  تعاذ بغ  ريه خذل  ه ذل  ك 

 حقيقة إال هو سبحانه.
         ويف س  ورة الن  اس يق  ول تع  اىل:

     (1)،  واملتأم  ل هل  ذه االس  تعاذة يالح  ظ أن هللا تع  اىل ذك  ر
 فيها ثالاثً من صفاته وهي كونه:

1- .  رابا
 ملكاً. -2
 إهلاً. -3

األوىل فهي إضافة لربوييته، فه و خ الق املخلوق ات، وم دبر  فأما االستعاذة
ش ئوَنم وجال ب مص احلهم، ول  ه الق درة التام  ة عل يهم، وه و عل يم هب م وأبح  واهلم، 

 وكاشف لكرابهتم.
وأم  ا االس  تعاذة الثاني  ة فه  ي مض  افة مللك  ه تع  اىل، فه  و املل  ك احل  ق، ال  ذي 

 ستعاذة واالستغاثة، ليس ألحد معه قدرة وال سلطان، تصرف ل ه اال

                                                 

 .3-1(   سورة النال، اآليات: 1)
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وأم ا االس تعاذة الثالث ة فه ي مض افة ل لوهي  ة فه و اإلل ه احل ق املعب ود، فم  ن  
ك  ان رابً ومالك  اً كي  ف يعب  د غ  ريه؟، وكي  ف يس  تعاذ بغ  ريه مم  ن ال ح  ول هل  م وال 

 قوة؟  وكيف يستغاث مبن هم يف ملكه وحتت تصرفه وتدبريه.
 .(1)ة ابلربوبية بعمومها وأخر االستعاذة ابأللوهية خلصوصهافقدم االستعاذ

وأم ا الثال  ث وه  و املس تعاذ من  ه، وه  و عم  وم الش رور، ويف مق  دمتها ش  ر الش  يطان 
وحزب   ه، ويف س    ورة الفل    ق والن   اس أبل    م بي    ان وأوج    زه مل   ا ينبغ    ي أن يس    تعاذ من    ه 

 ويشمل:
م ن اجل ن  ، فم ا م ن عب د إال وق د وك ل ب ه ق رينشر اجلةن والشةياطني -1

يكث ر  يزيِ ن ل ه املعاص ي والف واحش، وال أيل وه جه داً، وهل ذا ك ان رس ول هللا 
يس   تعيذ ابهلل م   ن تس   لط  م   ن االس   تعاذة م   ن الش   يطان، ولش   دة ش   ره ك   ان 

الشياطَّي عليه م ن مجي ع اجله ات، كم ا يف احل ديث ع ن اب ن عم ر يق ول مل يك ن 
بح )الله    م إين ي    دع ه    ؤالء ال    دعوات ح    َّي ميس    ى وح    َّي يص     رس    ول هللا 

أس    ألك العافي    ة يف ال    دنيا واآلخ    رة، الله    م إين أس    ألك العف    و والعافي    ة يف دي    ين 
ودنياي وأهل ي وم ايل، الله م اس رت ع ورايت وآم ن روع ايت، الله م احفظ ين م ن ب َّي 

                                                 

 (.422 7، تفسير ابو  ثير )95،   93(   انظر: تفسير المعوذتيو،   1)

ة وسائر المعطلة الي يو * وفي ا ستعاذة بصفات  ، وبكلمات   التامات رد علو الص مي

لييالوا: أن صييفات   مخلوليية، بذ لييو  انييس مخلوليية لييه تصييز ا سييتعاذة ب ييا ألنييع   يسييتعاذ 

، تحقييق: د. عمييرة، دار المعيارف، 96بمخلوف، انظر: خلق أفعال العباد، للبخيار ،   

، 22-21(، تفسير المعيوذتيو،  بيو القييه،   186 24الرياط، التم يد،  بو عبدالبر )

 ،178شرح  تاا التوحيد، لسليمان آل الشي ،   
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ي  دي وم  ن خلف  ي وع  ن ميي  ين وع  ن    ايل وم  ن ف  وقي وأع  وذ بعظمت  ك أن أغت  ال 
 .(1)من حتيت( 

)الله  م إين أع   وذ ب  ك م  ن الش   يطان م  ن ُه   زه يس  تعيذ بقول   ه:  وك  ان 
 .(2)ونفخه ونفشه( 

 وُهزه: املوتة، ونفخه: الكرب، ونفشه: الشعر.
     ، قال تعاىل:ومن شر شياطني اإلنس -2

          

   (3). 
وه     و يف  أتي     ت رس     ول هللا »ق     ال:  وثب     ت يف ح     ديث أيب ذر 

املس   جد فجلس   ت فق   ال: )اي أاب ذر ه   ل ص   ليت؟ قل   ت: ال، ق   ال: ق   م فص   ل، 
ق   ال: فقم   ت فص   ليت مث جلس   ت فق   ال: اي أاب ذر تع   وذ ابهلل م   ن ش   ر ش   ياطَّي 

                                                 

-739 2، )5074، باا: )ما يقول بذا أصبح(، رله: «األدا»(   رواا أبو داود في  تاا 1)

، باا: )ما يدعو بع  الرجل بذا أصبح وبذا «الدعاء»(، وابو ماجع في السنو،  تاا 740

 ، 3871أمسو(، رله:

(2 1273.) 

هيي ا »(، ط. دار الكتيي  العلمييية، ولييال: 698 1، )1902ه: والحييا ه فييي المسييتدرك، رليي

أ. ه ، ووافقع الي هبي، وابيو حبيان فيي صيحيحع، رليه: «حديا صحيح اإلسناد وله يخرجاا

 (، مؤسسة لرطبة.25 2، )4785(، واإلمام أحمد في المسند، رله: 241 3، )961

 (   سبق تخريصع.2)

 .112(   سورة األنعام، اآلية: 3)
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 .(1) ...(ولننس شياطَّي؟ قال: نعماإلنس واجلن، قال: فقلت: اي رسول هللا 
 .(2)ويف رواية: )قال نعم شر من شياطَّي اجلن( 

ش  ياطَّي اإلن  س أش  د م  ن ش  ياطَّي اجل  ن، ش  يطان »وق  ال بع  ض الس  لف: 
 أ. ه .« اجلن يوسوس وال تراه، وهذا يعاينك معاينة

وق د أنك ر بع ض العلم اء أن يك  ون يف اإلن س ش ياطَّي، روي ع ن الس  دي 
فق     الوا: امل     راد بش     ياطَّي اإلن     س امل     ذكورة يف اآلي     ة  –هللا رمحهم     ا  –وعكرم     ة 

الس  ابقة، أي الش  ياطَّي ال  يت تض  ل اإلن  س، والش  ياطَّي ال  يت تض  ل اجل  ن ش  ياطَّي 
اجلن يوحون إىل شياطَّي اإلنس، وشياطَّي اإلنس توحي إىل شياطَّي اجلن، كل 

والفع  ل خي  رب اآلخ  ر مب  ا تف  نن في  ه م  ن وس  ائل اإلض  الل والت  زيَّي واإلي  ذاء ابلق  ول 
وهو قول بعيد عن مفهوم اآلية، ول يس علي ه دلي ل، ب ل دل ح ديث أيب ذر  ،(3)

ول  يس هل  ذا التأوي  ل وج  ه مفه  وم، ألن هللا » :عل  ى خالف  ه، ق  ال اب  ن جري  ر 
جعل إبليس وول ده أع داء اب ن آدم... وق د خ صَّ هللا يف ه ذه اآلي ة األنبي اء، أن ه 

                                                 

(، ط. مؤسسية لرطبية والنسيائي فيي 178 5، )21586ا اإلمام أحمد في المسند، رله: (   روا1)

، 5507السيينو، فييي  تيياا ا سييتعاذة، بيياا: )ا سييتعاذة مييو شيير شييياطيو اإلنييس( رلييه: 

(8 275.) 

(، والبي قي في السنو الكبر ، رليه: 217 8، )7871والطبراني في المعصه الكبير، رله: 

7944( ،4 461.) 

(، ونسبة لإلمام أحمد وابيو مردويية والبي قيي 342 3لسيوطي في الدرر المنثور )وذ را ا

أ. «وفيع علي بو يزيد وفييع  يالم»(، 115 3في الشع . ولال ال يثمي في مصمع الزوائد )

ف ي ا طيرف ل ي ا الحيديا ومصموع يا يفييد لوتيع »بعيد ذ ير طرليع:  ه ، ولال ابو  ثير 

 (، ط. دار الفكر.167 2أ. ه ، )« وصحتع و  أعله

 (.5 8(   رواا ابو جرير في تفسيرا )2)

 (.4 8(   انظر: جامع البيان،  بو جرير )3)
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ب  ذلك الش  ياطَّي ال  ذين ذك  رهم  جع  ل هل  م م  ن الش  ياطَّي أع  داء، فل  و ك  ان معني  اً 
 .(1)« السدي الذين هم ولد إبليس، مل يكن خلصوص األنبياء ابخلرب عنهم وجه

فالص حيح م ا تق دم م ن ح ديث أيب ذر إن لنن س » :وقال ابن كثري 
 .(2)أ. ه  « شياطَّي منهم وشيطان كل شيء ما رده

ن كف ار اجل »شياطَّي اإلنس، أي كفار اإلنس، فقال:  وفسر جماهد 
  .(3)أ. ه  « شياطَّي يوحون إىل شياطَّي اإلنس كفار اإلنس

 .(4)« شياطَّي اإلنس واجلن مردهتم»وقال ابن جرير: 
     ، قال تع اىل:ومن شر النفس ووساوسها -3

      (5). 
يها شر عظيم، وق د أم ر العب د ابالس تعاذة م ن والوسواس يكون، فالنفس ف

ش  رها، كم  ا يف احل  ديث: )... ونع  وذ ابهلل م  ن ش  رور أنفس  نا...( احل  ديث، ويف 
ق   ال: اي رس   ول هللا م   رين بش   يء أقول    ه إذا  احل   ديث ع   ن أيب بك   ر الص   ديق 

أصبحت، وإذا أمسيت، قال: )ق ل الله م ع امل الغي ب والش هادة ف اطر الس موات 
ش   يء ومليك   ه أش   هد أن ال إل   ه إال أن   ت، أع   وذ ب   ك م   ن ش   ر واألرض رب ك   ل 

                                                 

 (   المرجع السابق ، الصزء والصفحة نفس ا.1)

 (، ط. دار الفكر.167 2(   تفسير القرآن،  بو  ثير )2)

 (.167 2(، وانظر: تفسير ابو  ثير )4 8(   رواا ابو جرير في تفسيرا )3)

 (.3 8(   جامع البيان )4)

 .16(   سورة ف، اآلية: 5)
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نفس   ي وم    ن ش    ر الش    يطان وش    ركه، ق    ال: قل    ه إذا أص    بحت وإذا أمس    يت وإذا 
 .(1)أخذت مضجعك( 

 ويف االستعاذة من شر النفس ُيتمل أمران:
 : نستعيذ ابهلل أن يصدر منها شر.ألولا

 نستعيذ ابهلل أن يصيبنا شرها. الثاين:
 ،(2)« م   ا ي   دعو إلي   ه ويوس   وس ب   ه م   ن اإلش   راك ابهلل تع   اىل»وش   رك الش   يطان: 

 .(3)وقيل: املراد حبائله ومصائده 
قال  ،(4)وقد أمر هللا العبد بتزكية نفسه وتطهريها برتك السيئات وفعل املأمورات 

 .            (5) تعاىل:
 إلنسانية مصدر للوسواس فالوسواس ل ه ثالثة مصادر:والنفس ا
 

                                                 

، 3389، باا: ما يقال في الصباح والمساء(، رله: «الدعوات»(   رواا الترم   في  تاا 1)

، باا: »  «أ. ه ، ورواا أبو داود في  تاا «ه ا حديا حسو صحيح»(، ولال: 104 9)

، 1892ا ه في المستدرك، رله: (، والح316 4، )5067)ما يقول بذا أصبح(، رله: 

(، وتفسير ابو  ثير، 580 6، )2753(، وصححع األلباني في الصحيحة، برله: 694 1)

(، الصامع ألحكام القرآن، 212-211 30(، ط. دار الفكر ، وجامع البيان )517 4)

 (.529 8(، الدر المنثور، للسيوطي )93 4، )779 20للقرطبي، )

 (.467 2حديا )(   الن اية في غري  ال2)

 (   المرجع السابق.3)

 (.198 16، )6259 10(   انظر: مصمول الفتاو  )4)

 .10-9(   سورة الشمس، اآليتان: 5)
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 شياطني اجلن. -1
 شياطني اإلنس. -2
 نفس اإلنسان. -3

 .(1)شر  والوسواس مبدأ كل شر وأصل كل
 .(2) من شر السحرة والساحرا  -4

 .      (3) وهم املقصودون يف قول ه تعاىل:
وخط  ره جس  يم، فمن  ه م  ا مي  رض وم  ا يقت  ل، ومن  ه م  ا  والس  حر ش  ره عظ  يم،

 خيبل، ومنه ما يفرق بَّي املرء وزوجه.
وهو من إعانة الشياطَّي ومن أعماهلم، وه ي تق ارن الس حرة وتعي نهم عل ى 
أعم     اهلم اخلبيث     ة، مقاب     ل عب     ادهتم هل     م، وهل     ذا ش     رعت االس     تعاذة م     ن ش     رهم 

 .(4)نهومكرهم، وقد سبق بيان خطورة السحر وسبل الوقاية م
                                                 

 (.516-515 17(، )510 17(   انظر: مصمول الفتاو  )1)

 (   وردت لفظ )النفاثات( في سورة الفلق بصي ة التأنيا، ليل: لكونع ال يو سيحروا النبيي 2)

ت لبيييد بيو األعصييه الي يود ، وهييو ليول ضييعيف ألن الثابيس أن اليي   سيحرا لبيييد هيو بنيا

وليس بناتع، وليل: المراد بالنفاثات: أ  األرواح واألنفس الخبيثة، ف يي السيب  فيي التيأثير 

بالسحر وسلطانع بنما يكون مو خالل ا ورجحيع ابيو القييه، انظير: تفسيير المعيوذتيو،  بيو 

 (.275 7سير )،  اد الم54-53القيه،   

 .4(   سورة الفلق، اآلية: 3)

(   فييي  تيياا )اإلييي اء النفسييي والبييدني ( مطبييول ضييمو  تيياا )مكايييد الشيييطان فييي مسييائل 4)

 ا عتقاد(.
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 من شر احلاسد -5
وق   د دل الق   رآن والس   نة عل   ى أن نف   س حس   د احلاس   د ي   ؤذي احملس   ود، »

ف    نفس حدس    ه ش    ر متص    ل ابحملس    ود م    ن نفس    ه وعين    ه، وإن مل ي    ؤذه بي    ده وال 
لسانه... فإذا خطر ذكره وقلبه انبعث ت انر احلس د م ن قلب ه إلي ه، وتوجه ت إلي ه 

ذل     ك، ف     إن مل يس     تعذ ابهلل  س     هام احلس     د م     ن قلب     ه. فيت     أذى احملس     ود مبج     رد
ويتحص  ن ب  ه، ويك  ون ل   ه أوراد م  ن األذك  ار وال  دعوات والتوج  ه إىل هللا واإلقب  ال 

  .(1)« عليه... وإال انله شر احلاسد والبد
  .وقد سبق الكالم عن اإلصابة ابلعَّي 
 واحلاسد يكون من اإلنس ومن اجلن.

ل  ى م  ا آةه  م الش  يطان وحزب  ه ُيس  دون امل  ؤمنَّي ع» :ق  ال اب  ن الق  يم 
                                                 

 .66-65(   تفسير المعوذتيو،   1)

 ويندفع شر الحاسد عو المحسود بعشرة أسباا:»: * ولال ابو القيه 

تحصيو بيع واللصيوء بلييع. الثياني: تقيو   ، وحفظيع عنيد أحدها: التعوذ باهلل ميو شيرا، وال

أمرا ون يع، فمو اتقو   تولو   حفظع، وله يكلع بلو غيرا. الثالا: الصبر عليو عيدوا، 

وأ  يقاتلع و  يشكوا، و  يحدث نفسيع بيأذاا أصيال . الرابيع: التو يل عليو  ، فميو يتو يل 

ليي  مييو ا شييت ال بييع، والفكيير فيييع، وأن يقصييد أن عليو   ف ييو حسييبع. الخييامس: فييرا  الق

يمحوا مو بالع  لما خطير لي ع. السيادل: اإللبيال عليو  ، واإلخيال  لي ع، وجعيل محبتيع 

ورضاا واإلنابة بليع محيل خيواطر نفسيع، السيابع: تصرييد التوبية بليو   ميو الي نوا التيي 

لتاسييع: بطفيياء نييار الحاسييد سييلطس عليييع أعييداءا. الثييامو: الصييدلة واإلحسييان مييا أمكنييع. ا

والباغي والمؤذ  باإلحسان بليع. العاشر:  وهو الصامع   لك  لع وعليع مدار ه ا األسباا 

أ. ه ، باختصيار وتصيرف ميو  تياا تفسيير المعيوذتيو،  بيو القييه، « وهو تصريد التوحيد

  79-89. 
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 .(1)أ. ه  « هللا من فضله، كما حسد إبليس أابان آدم، وهو عدو لذريته
وم  ن حس  د الش  يطان وش  ره، إن  ه يع  َّي احلاس  د ب  دون طل  ب وال اس  تدعاء 

 .(2)من احلاسد، ألنه حمقق ألهدافه معَّي له 
ويش مل ذل ك ش ر س ائر املخلوق ات  واالستعاذة مةن عامةة الشةرورذ -6

ن  س أو اهل  وام أو الس  باع أو ال  دواب أو ال  ريح أو الص  واعق س  واء م  ن اجل  ن أو اإل
 أو اهلواء أو النار أو الليل أو الكواكب وسائر أنواع البالء.

            وه      ذا يش      مله قول       ه تع      اىل:

(3). 
لقم   ر، فق   ال: اي بي   دي، فنظ   ر إىل ا قال   ت: )أخ   ذ الن   يب  ع   ن عائش   ة 

 .(4)عائشة، استعيذي ابهلل من شر هذا، فإن هذا هو الفاسق إذا وقب( 
والسبب الذي ألجله أم ر هللا ابالس تعاذة م ن ش ر اللي ل وش ر القم ر إذا وق ب، »

ه   و أن اللي   ل إذا أقب   ل فه   و حم   ل س   لطان األرواح الش   ريرة اخلبيث   ة، وفي   ه تنتش   ر 
                                                 

 .75(   تفسير المعوذتيو،   1)

 .74(   انظر: المرجع السابق،   2)

 .2-1(   سورة الفلق، اآليتان: 3)

(، ط. مؤسسة لرطبة، والترم   في 237 6، )26042(   رواا اإلمام أحمد في المسند، رله: 4)

(، 87 9، )3363، بياا: )وميو سيورة المعيوذتيو(، رليه: « تياا التفسيير»السنو،  تياا 

، 3989أ. هييي ، والحيييا ه فيييي المسيييتدرك، بيييرله: « هييي ا حيييديا حسيييو صيييحيح»وليييال: 

أ. هي ، ووافقيع الي هبي، ورواا «ه ا حديا صحيح اإلسناد وليه يخرجياا»(، ولال: 589 2)

 (.439 1، )1517عبد بو حميد بو مسندا، رله 
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 .(1)« الشياطَّي
إذا س   افر فأقب   ل علي   ه  ل: ك   ان رس   ول هللا وع   ن عب   دهللا ب   ن عم   ر ق   ا

الليل، قال: )اي أرض ريب وربك هللا أعوذ ابهلل من شرك، وشر م ا خل ق وش ر م ا 
ومن احلي ة والعق رب ،فيك ومن شر ما يدب علي ك، وأع وذ ابهلل م ن أس د وأس ود

 .(2)ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد( 
قال ل ه أسود س اخل ألن ه مجع أسود... وهي أخبث احليات، وي»واألساود 

 .(3)« يسلخ جلده كل عام
حي  ة رقيق  ة رقش  اء دقيق  ة العن  ق عريض  ة ال  رأس عريض  ة ال  رأس ورمب  ا  »وقي  ل: 

 .(4)« كانت ذات قرنَّي
ساكن البل د يري د ب ه وهللا أعل م اجل ن »)ومن ساكن البلد ووالد وما ولد(: 

ال          ذين يس          كنون األرض، ووال          د وم          ا ول          د: ُيتم          ل أن يك          ون إبل          يس 
 .(5)«الشياطَّيو 

                                                 

 .49(   تفسير المعوذتيو،   1)

، 2603، باا: )ما يقول الرجيل بذا نيزل المنيزل(، رليه: «الص اد»(   رواا أبو داود في  تاا 2)

هيي ا حييديا صييحيح »(، ولييال: 110 2، )2487رك، رلييه: (، والحييا ه فييي المسييتد34 3)

(، وأحميد 443 4، )7862أ. ه ، والبي قي في السنو الكبر ، رليه: « اإلسناد وله يخرجاا

 (، مؤسسة لرطبة.124 3، )2271في مسندا، رله: 

 (، ط. دار المعرفة، بيروت.348 6(   فتح البار ،  بو حصر، )3)

 ء والصحفة .(   المرجع السابق، نفس الصز4)

 (.40 2(   هامش سنو أبي داود )5)
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 :صيغ االستعاذة

 ومنها: ،(1)وردت االستعاذة يف القرآن والسنة بصيم متقاربة 
 .(أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم) -
 ملطابقة األمر يف اآلية واحلديث. (استعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم) -
، قاله (عوذ ابهلل من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم)ومنها أ -

 ي واألوزاعي.الثور 
، ومع ىن التام ات (أعوذ بكلمات هللا التام ات م ن ك ل ش يطان وهام ة) -

 .(2)أي الكامالت الاليت ال يلحقها النقص 
أع  وذ بوج  ه هللا ال  ذي ل  يس ش  يء أعظ  م من  ه، وأع  وذ بوج  ه هللا العظ  يم  -

 وسلطانه القدمي.
 مواضع االستعاذة:

ل وق   ت ، عموم   اً يف ك   عنةةةد الشةةةعور بنلشةةةا  الشةةةيطان ووساوسةةةه -1
        وعل     ى أي ح     ال، ق     ال تع     اىل:

       (3). 
                                                 

(، وتفسييير ابييو 169-168 4(،  اد المعيياد )77-76 1(   انظيير: بغاثيية الل فييان،  بييو القيييه )1)

 (.16 1 ثير )

 .178(   انظر: شرح  تاا التوحيد، للشي  سليمان آل الشي ،   2)

 .36(   سورة فصلس، اآلية: 3)
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          وقول         ه تع        اىل:

    (1). 
ويف احل   ديث: )أييت الش   يطان أح   دكم فيق   ول م   ن خل   ق ك   ذا؟ م   ن خل   ق  

 كذا؟ حىت يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ ابهلل وولينته(.
 عند الدخول ا الصالة -2

عثم   ان ب   ن أيب الع   اص الثقف   ي حينم   ا أت   ى إلي   ه فق   ال: اي  وق   د أم   ر 
، فق ال رسول هللا ، إن الشيطان ق د ح ال بي ين وب َّي ص اليت وق راءيت يلبِ س ها عل يَّ

)ذاك شيطان يقال له خنزب، ف إذا أحس ت فتع وذ ابهلل من ه  :ل ه رسول هللا 
 واتفل عن يسارك ثالاثً قال: ففعلت فأذهبه هللا عين(.

ويرى بعض العلم اء وج وب االس تعاذة بع د االس تفتاح يف الص الة، ومم ن ق ال ب ه 
                                                 

 .200(   سورة األعراف، اآلية: 1)

وتأميل سير »:  فائيدة لطيفية، فقيال  * وفي الفرف بييو هياتيو اآلتييو ذ ير ابيو القييه 

الييدال علييو تأ يييد السيينة « هييو»القييرآن  يييف أ ييد الوصييف بالسييميع العليييه بيي  ر صييي ة 

واختصاص ا، وعرف الوصف باأللف والالم في سورة رله  لتضياء المقيام ل ي ا التأ ييد، 

ست ناء المقام عنع. فإن األمر با ستعاذة في سورة صيه وليع وتر ع في سورة األعراف،  

بعد األمر بأشق األشياء علو النفس، وهو مقابلة بساءة المسيء باإلحسان عليع، وهي ا أمير 

  يقدر عليع ب  الصابرون، و  يلقاا ب  ذو حظ عظيه، والشيطان   يدل العبد يفعيل هي ا، 

ع عدوا، فيدعوا بلو ا نتقام ويزينيع لي ع، فيإن عصيز بل يريع أن ه ا ذل وعصز، ويسلط علي

عنع دعاا بلو اإلعراط عنع وأ  يسيء بليع و  يحسيو، فيال ييؤثر اإلحسيان بليو المسييء 

ب  مو خالقع وآثر   وما عنيدا عليو حظيع العاجيل، فكيان المقيام مقيام تأ ييد وتحيريض... 

يو، ولييس في يا األمير بمقابلية وأما في سورة األعيراف، فإنيع أميرا أن يعيرط عيو الصياهل

بساءت ه باإلحسان، بل باإلعراط، وه ا س ل علو النفيول، غيير مسيتعم علي يا، فلييس 

أ. هي ، تفسيير «حر  الشيطان وسعيع في دفيع هي ا  حرصيع عليو دفيع المقابلية باإلحسيان

 (.79 1، وانظر: بغاثة الل فان )124-123المعوذتيو،   
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 واحتج بعدة أدلة منها:(1) طاء ع
       ص    يغة األم    ر يف قول     ه تع    اىل: -

     (2). 
 وموامبته عليها. فعل النيب  -
 وألَنا تدفع الشيطان وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. -
 .(3)حوط األ وألنه -

وه و ال راجح ألن ه ال خ الف ب َّي العلم  اء  (4)واجلمه ور عل ى االس تحباب 
 .(5)أنه إذا صلى ومل أيت ابالستعاذة قبل القراءة أن صالته صحيحة 

وم  ن العلم  اء م  ن اس  تحبها يف ك  ل ركع  ة، ورجح  ه الن  ووي وق  ال ب  ه مجاع  ة 
 .(6)من السلف منهم ابن سريين، وعطاء، واحلسن وغريهم 

 ابلتعوذ يف الركعة األوىل. و حنيفة وقال أب
يستفتح الصالة ابالستعاذة، فقد ورد عنه أنه إذا افتتح القراءة  وكان 

يف الصالة كرب، مث يقول سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك اُسك، وتعاىل جدك، 
                                                 

 (.83 2صنفع )(    ما ذ را عبدالر اف في م1)

 .98(   سورة النحل، اآلية: 2)

 «.احتج ل ع الرا  »(، ولال: 15 1(   انظر: تفسير ابو  ثير )3)

(، الصييامع ألحكييام 15 1(، تفسييير القييرآن،  بييو  ثييير )272 3(   انظيير: المصمييول للنييوو  )4)

 (.86 1القرآن، للقرطبي )

 (.117 20(   انظر: تفسير الرا   )5)

 (.86 1(، الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )272 3لمصمول للنوو  )(   انظر: ا6)
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وال إل  ه غ  ريك، مث يق  ول:: ال إل  ه إال أن  ت ث  الاثً، مث يق  ول: هللا أك  رب كب  رياً ث  الاثً، 
 .(1)ذ ابهلل السميع العلم من الشيطان الرجيم من ُهزه ونفخه ونفثه( مث يقرأأعو 

 عند دخول املسجد: -3
أن ه ك ان إذا  يف احلديث ع ن عب دهللا ب ن عم رو ب ن الع اص ع ن الن يب 

دخ  ل املس  جد ق  ال: )أع  وذ ابهلل العظ  يم، وبوجه  ه الك  رمي، وس  لطانه الق  دمي، م  ن 
 الشيطان الرجيم(.

 .(2)ك، قال الشيطان: حفظ مين سائر اليوم قال: فإذا قال ذل
  عند تالوة القرآن: -4

         ق                     ال تع                     اىل:

   (3). 
فلك   ون الق   رآن ش   فاء ون   ور وس   كينة لقل   وب امل   ؤمنَّي ُي   اول الش   يطان أن 

                                                 

، مييو حييديا أبييي سييعيد 242(   رواا الترميي   بيياا: )مييا يقييول عنييد افتتيياح الصييالة(، رلييه:1)

 وصححع األلباني. الخدر  

، 466(   رواا أبيو داود فييي  تياا الصييالة، بياا: )مييا يقيول الرجييل بذا دخيل المسييصد(، رلييه: 2)

 .50، وصحيح الكله الطي ،   4715، وانظر: صحيح الصامع، رله: (180 1)

 .98(   سورة النحل، اآلية: 3)

 : * لال اإلمام الشنقيطي 

وتاهر ه ا اآلية أن ا ستعاذة مو الشيطان الرجيه واجبة عند القيراءة، ألن صيي ة أفعيل »

 للوجوا،  ما تقرر في األصول.

ي اآلية للندا وا ستحباا، وحكو علييع اإلجميال أبيو ولال  ثير مو أهل العله: أن األمر ف

جعفر بو جرير وغيرا مو األئمة، وتاهر اآليية أيضيا : األمير با سيتعاذة عنيد القيراءة فيي 

 (.325 3أ. ه ، أضواء البيان )« الصالة لعموم اآلية والعله عند   تعالو
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الوته بكثرة الوساوس ال يت تك ون س بباً يف الوق وف ع ن الق راءة، يصد العبد عن ت
أو االسرتسال مع عدم اخلشوع والتدبر، وهلذا شرعت االستعاذة ابهلل عند تالوة 

 القرآن.
منه ا:  ولالستعاذة قبل التالوة فوائ د وحك م عظيم ة ذكره ا اب ن الق يم 

لص  دور م  ن وس  اوس إن الق  رآن الك  رمي دواء وش  فاء لك  ل م  ا يلقي  ه الش  يطان يف ا
وتشكيك وإرادات فاسدة، ولكي ينتفع العب د ابلق رآن علي ه أن يس تعيذ ابهلل م ن 

 .(1)عدوه، لئال ُيول بينه وبَّي االستفادة 
ومنه   ا: إن الق   رآن أص   ل لنب   ات م   ادة اخل   ري يف القل   ب، وه   ي امل   ادة ال   يت 

ى م ادة يسعى الشيطان إلفسادها يف القلب، ل ذا أم ر العب د ابالس تعاذة من ه لتبق 
اخل  ري ع  امرة ابلق  رآن ح  ىت يق  وى عوده  ا وتص  بح ش  جرة اثبت  ة األص  ول أص  لها يف 

 القلب وفروعها يف سائر اجلوارح.
ومنها: إن تالوة القرآن سبب حلضور املالئكة وقرهبا من العبد، لذا لزم ت 

 االستعاذة إلبعاد الشيطان، ألَنا منزلة ال جتتمع فيها املالئكة والشياطَّي.
ق   ارق الق   رآن ين   اجي رب   ه، ف   أمر العب   د ابالس   تعاذة ل   ئال ُي   ول ومنه   ا: إن 

 الشيطان بينه وبينها، ولطرده وإبعاده عن هذا املقام العظيم.
ومنها: إن الشيطان ُياول عندما يقرأ العبد أن خيلط علي ه، ويش وش علي ه 
 تالوته، ورمبا أنساه، أو أدخل يف قراءت ه م ا ل يس منه ا، كم ا ب َّي تع اىل يف قول  ه:

                                                 

 (.94 1(   انظر: بغاثة الل فان )1)
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    (1). 
ومع  ىن مت  ىن، أي ت  ال عل  ى م  ا ذك  ره الس  لف ورجح  ه احملقق  ون، كم  ا س  بق، 

ل   ق م   ن ابب أوىل، ل   ذا ش   رعت ف   إذا ك   ان ه   ذا م   ع أنبي   اء هللا ورس   له، فس   ائر اخل
 االستعاذة لصده ومنعه عن التشويش واالشغال.

ومنه   ا: إن مق   ام العب   د وه   و يتل   و ك   الم هللا، مق   ام عظ   يم، ومنزل   ة رفيع   ة، 
ُيسده عليها الشيطان، وكلما كان الفعل أنفع اشتد كيد الش يطان للعب د لص ده 

 بطال كيده.عنه، لذا فهو يكيد القارق بكل وسيلة، فشرعت االستعاذة إل
ومنه    ا: أن االس     تعاذة عن    وان ومقدم     ة لك    الم هللا، ف     ال تتق     دم إال وأييت 

 .(2)بعدها تالوة كالم هللا، ومل تشرع بَّي يدي كالم أحد سواه تعاىل 
 ومنها: إن فيها تطييباً وطهارة للفم من اللغو والرفث.

وم  ة ومنه  ا: إن فيه  ا اس  تعانة ابهلل، واع  رتاف العب  د بض  عفه وعج  زه ع  ن مقا
 .(3)عدوه، فيلجأ إىل مواله لينجيه منه 

وه   ذه الفوائ   د ال يتحق   ق إال ابالس   تعاذة ابهلل م   ن الش   يطان قب   ل ال   تالوة، 

                                                 

 .52: (   سورة الحج، اآلية1)

(، ومقيامع 117-116 20(، تفسيير اليرا   )76-74 1(   انظر: بغاثة الل فيان،  بيو القييه )2)

هي   1412، ط. الثالثية 35الشيطان في ضيوء الكتياا والسينة، تيأليف: سيليه ال الليي،   

 م، دار ابو الصو  ، المملكة العربية السعودية.1991

 ، ط. دار الفكر.(15 1(   انظر: تفسير القرآن،  بو  ثير )3)
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 .(1)خالفاً ملن قال: إن االستعاذة تكون بعد التالوة 
 :عند ال ينب -5

ومما تشرع عنده االستعاذة الغضب، كما يف التوجيه النب وي عن دما اس تب 
ح  ىت إن أح  دُها ليمت  زغ أنف  ه م  ن ش  دة الغض  ب فق  ال  رج  الن عن  د الن  يب 

)إين ألعل  م كلم  ة ل  و قاهل  ا ل  ذهب عن  ه م  ا جي  د( فق  الوا: م  ا ه  ي اي  :الن  يب 
 .(2)رسول هللا؟ قال: )أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم( 

        ويف تفس    ري قول     ه تع    اىل:

  (3). 

                                                 

(   ولييد نسيي  هيي ا القييول لييبعض الصييحابة والتييابعيو، وميين ه أبييو هريييرة ومالييك وابييو سيييريو 1)

وببراهيه النخعي وأدلت ه: أن ا ستعاذة بعد القراءة تدفع الوساول التي يلقي ا الشيطان بعيد 

 التالوة  العص ، فيبقو ثواا التالوة.ولظاهر اآلية...

واسيتبعدا نسيبتع بليو ببيي  –رحم ميا    –ابيو  ثيير وابيو العربيي ولد استنكر هي ا القيول 

 . –رحم ه    –هريرة ومالك وابو سيريو 

ومو أغرا ما وجيدناا ليول ماليك فيي المصموعية، فيي تفسيير هي ا »:  لال ابو العربي 

رأ فيي الصيالة، لال: ذلك بعيدة ليراءة أم القيرآن لميو لي ،     اآلية

وهيي ا لييول لييه يييرد بييع أثيير، و  يعضييدا نظييرا ... ولييو  ييان هيي ا  مييا لييال بعييض النييال أن 

ا ستعاذة بعد القراءة لكان تخصيم ذلك بقراءة أم القرآن فيي الصيالة دعيو  عريضية   

(، وانظيير: 159 3أ. هيي ، )« تشييبع أصييول مالييك، و  ف مييع، و  أعلييه بسييرق هيي ا الراوييية

 (.116 20(، تفسير الرا   )74 1(، بغاثة الل فان،  بو القيه )25 1 ثير ) تفسير ابو

 (   سبق تخريصع.2)

 .200(   سور األعراف، اآلية: 3)
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وإم  ا يغض  بنك م  ن الش  يطان غض  ب يص  دك ع  ن » :يق  ول اب  ن كث  ري 
اإلع  راض ع  ن اجلاه  ل وُيمل  ك عل  ى جمازات  ه فاس  تعذ ابهلل، يق  ول: فاس  تجر ابهلل 
من نزغه، إنه ُسيع عليم ُسيع جلهل اجلاهل عليك... عليم مبا يذهب عنك ن زغ 

 .(1)« الشيطان وغري ذلك من أمور خلقه
هنا فاالستعاذة ابهلل عند الغضب فيها سر مجيل عظيم ألنه ل و أتم ل ومن 

الغاض   ب حال   ه عن   د الغض   ب لعل   م أن   ه ل   و ش   اء هللا م   ا تس   لط علي   ه اخلل   ق وم   ا 
آذوه، فتس   لطهم علي   ه مبش   يئة هللا، وبن   اء علي   ه ف   دفع أذاه   م ال يس   تطيعه إال هللا 

 .(2)تعاىل، فاللجوء إليه عند الغضب هو حمض العبودية 
إن الغض     ب س    الح الش     يطان إلخ    راج املس     لم ع    ن طبع     ه وأفعال     ه  كم    ا

احملم  ودة إىل أفع  ال مذموم  ة يري  دها الش  يطان؛ وهل  ذا ج  اءت االس  تعاذة إلبط  ال 
 .(3)هذا السالح 

 :عند اجلدل واملراء -6

            ق     ال تع     اىل:

            

    (4). 
                                                 

 (، ط. دار الفكر.279 2(   تفسير ابو  ثير )1)

 (، دار المعرفة، بيروت.521 10(   انظر: فتح البار  )2)

 .150(   انظر: المواج ة، لحسو لطامش،   3)

 .4-3(   سورة الحج، اآليتان: 4)
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          وق   ال تع   اىل:

             

    (1). 
)م      ا ض      ل ق      وم إال أوت      وا  :ق      ال: ق      ال رس      ول هللا  وع      ن أيب أمام      ة 

 .(2)اجلدل(
غلب  ة أم  ا إن ك  ان إلمه  ار واجل  دل م  ن امل  راء وه  ي املخاص  مة ابلباط  ل، وإمه  ار ال

 .     (4)لقول ه تعاىل: (3)احلق فليس مبذموم 
ومن اجلدل امل ذموم: اجل دل بغ ري عل م، واجل دل يف رد احل ق بع د مه وره، واجل دل 

 .(5)يف آايت هللا، ومعارضة األمر ابلقدر 

                                                 

 .56(   سورة غافر، اآلية: 1)

 3253، بييياا: )وميييو سيييورة الزخيييرف(، رليييه: « التفسيييير»(   رواا الترمييي   فيييي  تييياا 2)

( 19 1) 48( وابييو ماجييع فييي المقدميية، بيياا: )اجتنيياا البييدل والصييدل(، رلييه: 378 5)

(، والطبرانيي فييي 53 25) (، وابيو جريير فيي تفسييرا256، 252 5وأحميد فيي المسيند )

(، 448-447 2(، والحا ه في المستدرك، رله:   )277 8، )8067المعصه الكبير، رله: 

، رليه: «الصيمس»ووافقع ال هبي، ورواا ابو أبي الدنيا في  تياا « صحيح اإلسناد»ولال: 

، دار الكتيياا 1997هيي   1417، تحقيييق: أبييو بسييحاف األثيير ، ط. الثانييية103،   135

 ، بيروت.العربي

(، جيييامع البيييان  بيييو جيييدرير 38 7(، )27 9(   انظيير: الصيييامع ألحكييام القيييرآن للقرطبييي )3)

(، شييرح  تيياا التوحيييد للشييي  عبييد  بييو 573 1(، الييدر المنثييور للسيييوطي )266 15)

 (.26-25 1، شرح لصيدة ابو القيه للشي  أحمد بو عيسو )42سليمان  

 .125(   سورة النحل، اآلية: 4)

 (.8244(، )310 3(   انظر مصمول الفتاو   بو تيمية )5)
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 :عند دخول اخلالء -7

إذا دخ  ل اخل  الء، ق  ال: )الله  م إين  الن  يب  ق  ال: ك  ان ع  ن أن  س 
 متفق عليه. (1)أعوذ بك من اخلبث واخلبائث( 

)إن ه ذه احلش وش حمتض رة،  :وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول هللا 
 فإذا أتى أحدكم اخلالء فليقل: أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث(.

غ    ائط )... م    ن أت   ى ال :ق   ال: ق    ال رس   ول هللا  وع   ن أيب هري    رة 
فليسترت، فإن مل جيد إال أن جيمع كثيباً من رم ل فليس تدبره، ف إن الش يطان يلع ب 

 .(2)مبقاعد بين آدم، من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج( 
أن الش  ياطَّي حتض  ر تل  ك األمكن  ة، وترص  دها ابألذى والفس  اد، »واملع  ىن 

لي    ه ع –ألَن    ا مواض    ع يهج    ر فيه    ا ذك    ر هللا، وتكش    ف فيه    ا الع    ورات.. ف    أمر 
ابلتس   رت م   ا أمك   ن وأال يك   ون قع   ود اإلنس   ان يف ب   راح م   ن  –الص   الة والس   الم 

األرض تق    ع علي    ه أبص    ار الن    امرين، فيتع    رض النته    اك الس    رت، أو هت    ب ري    ح، 
فيص   يبه نش   ر الب   ول علي   ه واخل   الء فيل   وث بدن   ه أو ثي   اهبن وك   ل ذل   ك م   ن لع   ب 

                                                 

(، 66 1) 142بيياا: )مييا يقييول عنييد الخييالء(، رلييه:« الط ييارة»(   رواا البخييار  فييي  تيياا 1)

، 375، بييياا: )ميييا يقيييول بذا أراد دخيييول الخيييالء(، رليييه: «الط يييارة»مسيييله فيييي  تييياا 

(1 283.) 

 (   سبق تخريصع.2)
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 .(1) «والفسادالشيطان به وقصده إايه ابألذى 
 :ع من النومعند الفل  -8

ومم   ا تش   رع عن   ده االس   تعاذة الف   زع م   ن الن   وم، وق   د ورد ذل   ك يف ح   ديث 
ك  ان يعلمه  م م  ن   ع  ن أبي  ه ع  ن ج  ده؛ أن رس  ول هللا  (2)عم  رو ب  ن ش  عيب 

الفزع: )أعوذ بكلمات هللا التامة م ن غض به وش ر عب اده، وم ن ُه زات الش ياطَّي 
تص       يبوين » ومع       ىن وأن ُيض       رون: أي ،(3)وأن ُيض       رون فإَن       ا ل       ن تض       ره( 

                                                 

 (.56 1(   حاشية سنو أبي داود )1)

(   عمرو بو شعي  بو محمد بو عبد  بو عمرو بو العا  أبو ببيراهيه، ولييل: أبيو عبيد ، 2)

سمع أباا وسيعيد بيو المسيي  ورو  عن ميا، ورو  عيو محميد بيو أرشيد وعطياء بيو أبيي 

سمعس أبا بكر النقاو يقول: عمرو بو شيعي  لييس ميو التيابعيو، »رباح، لال الدارلطني: 

 «.شرون مو التابعيوولد رو  عنع ع

أهل الحديا بذا شاءوا واحتصيوا بعميرو بيو »ولال: أبو داود: سمعس أحمد بو حنبل يقول: 

 «.شعي  عو أبيع عو جدا، وبذا شاءوا تر وا

وحسو حديا ال هبي، ووثقع العصلي والنسائي، انظر فيي ترجمتيع: تقريي  الت ي ي ، رليه: 

(، 330 7الميييزان،  بييو حصيير ) (، لسييان263 3، ميييزان ا عتييدال )423،   5050

 (.258-257 2(، تدري  الراو  )165 5سير أعالم النبالء )

، 3519باا: )دعاء مو أو  بلو فراشع(، رله: « الدعوات»(   رواا الترم   في  تاا 3)

« الط »أ. ه ، ورواا أبو داود في  تاا «ه ا حديا حسو غري »(، ولال: 183 9)

(، 950 2، )1705(، ومالك في الموطأ، رله: 11 4، )3893باا: ) يف الرلو(، رله: 

، 3838(، والمعصه الكبير للطبراني، رله: 181 2، )6696ومسند اإلمام أحمد، رله: 

أ. « ه ا حديا صحيح اإلسناد...»(، ولال: 733 1،)2010والحا ه في المستدرك، رله: 

 ه . وسقطس ه ا الرواية مو التلخيم لل هبي.
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 .(1)«بسوء
وك ان عب  دهللا ب ن عم  رو يعلمه ا م  ن بل م م  ن ول ده وم  ن مل »ق ال الرتم  ذي: 

 أ. ه  الصك: الكتاب. (2)« يبلم منهم كتبها يف صك مث علقها يف عنقه
 :عند الوحشة-9

أنه قال: اي رسول هللا إين أجد وحش ة ق ال:   (3)عن الوليد بن الوليد 
لم  ات هللا التام  ات، م  ن غض  به وعقاب  ه، )إذا أخ  ذت مض  جعك فق  ل: أع  وذ بك

وشر عباده، ومن ُهزات الشياطَّي، وأن ُيضرون، فإنه ال يض رك وابحل ري أن ال 

                                                 

 (.110 24(   التم يد )1)

مسألة تعليق القرآن أو األحاديا أو األدعية واألذ ار الواردة في الرلبة أو اليد، في ا خالف (   2)

      : بيييو العلميياء، فميين ه مييو جييو  ذلييك لعمييوم لولييع تعييالو

     :ومن ه مو منعع، رو  ذلك عيو ابيو  ،82األسراء، اآلية

وغييرا ميو السيلف ألن ا ستشيفاء بيالقرآن ورد بصيفة معينية،  –رضي   عنع  –مسعود 

وهي القراءة علو المريض فيال يتصاو هيا، وألن ذليك ليد ييؤد  بليو بهانية الي  ر ودخيول 

تيرك تيالوة الخالء بع أو تلويثع بالنصاسة المال مة للصبيان ،  ما أن تعليق لد يفضي عليو 

 مع مشروعيت ا أو يشعر با ست ناء عو التالوة.

(، المسييتدرك 374 7انظيير: ألييوال العلميياء فييي هيي ا المسييألة، مصيينف ابييو أبييي شيييبة، )

، معيارج القييول، 132، فيتح المصيييد،   168(، تيسيير العزيييز الحميد، 216 4للحيا ه، )

و،  بيييو عثيمييييو (، المصميييول الثميييي20 1(، فتييياو  ابيييو بيييا  )382 1لحيييافظ حكميييي )

 (.183-178 1(، القول المفيد،  بو عثيميو )58 1)

لوليد بو الوليد بو الم يرة بو عبد  المخزومي القرشي أخو خاليد بيو الولييد، حضير بيدر (   ا3)

مشر ا  ثه أسرا المسلمون فلما افتداا أخيواا هشيام وخاليد أسيله وليال  رهيس أن يظنيوا بييو 

يدعو لع في القنوت  ميا  اخوالع بعد بسالمع فكان رسول   أني جزعس مو األسر حبسع أ

ثبس في الصحيح اختلف في موتع وليل مات في عمرة القضية لبل أن يدخل المدينة، انظر 

 (.324-323 6اإلصابة )
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 .(1)يقربك( 
 :عند نلول املنلل-10

يق   ول:  ُسع   ت رس   ول هللا  :قال   ت  (2)ع   ن خول   ة بن   ت حك   يم 
ه )م  ن ن  زل من  زالً مث ق  ال أع  وذ بكلم  ات هللا التام  ات م  ن ش  ر م  ا خل  ق، مل يض  ر 

 .(3)شيء حىت يرحتل من منزله ذلك( 
 :عند نباح الكال  وهيق احلمري-11

ق  ال: )إذا ُسع  تم َن  اق احلم  ري، فتع  وذوا  أن الن  يب  ع  ن أيب هري  رة 
ابهلل م  ن الش  يطان فإَن  ا رأت ش  يطاانً، وإذا ُسع  تم ص  ياح الديك  ة، فس  لوا هللا م  ن 

 .(4)فضله، فإَنا رأت ملكاً( 
)إذا ُسع   تم نب   اح الك   الب  :ل هللا ق   ال: ق   ال رس   و  وع   ن ج   ابر 

                                                 

( ط. مؤسسة لرطبة، وابيو السيني رليه: 57 4) 16623(   رواا اإلمام أحمد في المسند رله: 1)

705   ،201. 

يلميقة اميرأة عثميان بيو (   2) خولة بنس حكيه بو أمية بو حارثة بو األولم بو مرة بو هيالل السل

يقييال بن ييا ،   مظعييون، تكنييو بييأم شييريك صييحابية، فاضييلة، صييالحة روت عييو النبييي

(، ت يي ي  70-69 8بعييد وفيياة ابييو مظعييون انظيير: اإلصييابة )  للنبييي وهبييس نفسيي ا

 (.443 12الت  ي  )

 (.2080 4) 2708، رله:«ال  ر والدعاء والتوبة وا ست فار»ي  تاا (   رواا مسله ف3)

، باا: )خبر مال المسله غنه يتبع ب ا ش ف الصبيال(، «بدء الخلق»(   رواا البخار  في  تاا 4)

، 2729، رلييه: «اليي  ر والييدعاء والتوبيية»(، ومسييله فييي  تيياا 1020 3، )33027رليه: 

(4 2092.) 
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 .(1)وَنيق احلمري ابلليل فتعوَّذوا ابهلل منهن فإَنن يرين ما ال ترون( 
واحلكم  ة يف األم  ر ابالس  تعاذة حلض  ور الش  يطان، فيس  تعاذ ابهلل تع  اىل هن  ا 

 دفعاً ملن خيشى من شره ووسوسته وكيده لبين آدم.
 .(2)عاصي وقيل: خوفاً من نزول الغضب عند رؤية أهل امل

 :عند احللم-12

)ال رؤاي الص احلة م ن  :عن عب دهللا ب ن قت ادة ع ن أبي ه ق ال: ق ال الن يب 
هللا واحلل   م م   ن الش   يطان، ف   إذا حل   م أح   دكم حلم   اً خياف   ه فليبص   ق ع   ن يس   اره 

 .(3)وليتعوذ ابهلل من شرها فإَنا ال تضره( 
مب ا ع اذت وجاء يف صفة االستعاذة عن د ال رؤاي املكروه ة أن يق ول: )أع وذ 

ب   ه مالئك   ة هللا ورس   له م   ن ش   ر رؤايي ه   ذه أن يص   يبين منه   ا م   ا أك   ره يف دي   ين 
 .(4)ودنياي( 

                                                 

، 5103، بيياا: )مييا جيياء فييي الييديك والب ييائه(، رلييه: «األدا»اا (   رواا أبييو داود فييي  تيي1)

(، 283 4(، والحيا ه فيي المسيتدرك )306 3(، واإلمام أحمد في المسند )748-749 2)

 .164وصححع، وسكس عليع ال هبي. لال األلباني: صحيح بطرلع، تخريج الكله الطي ، 

(، عيون 47 17مسيله، للنيوو  )(، شيرح صيحيح 353 6(   انظر: فتح البار ،  بو حصير )2)

 (.7 14المعبود )

 (.2261( ومسله رله )6585باا الرؤيا الصالحة رله ) -(   رواا البخار   تاا التعبير3)

أخرجييع سييعيد بييو منصييور وابييو أبييي شيييبة »(   ذ ييرا ابييو حصيير فييي فييتح البييار ، ولييال: 4)

هيي ، 1379، عييام (، ط. دار المعرفيية، بيييروت371 12، )«وعبييدالر اف بأسييانيد صييحيحة

 تحقيق: محمد فؤاد عبدالبالي ومح  الديو الخطي .
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 :تعويى األوالد-13

يع  وذ احلس  ن واحلس  َّي فيق  ول: )أعي  ذكما بكلم  ات  ك  ان رس  ول هللا 
هللا التامة من كل شيطان وهامة، وم ن ك ل ع َّي الم ة، مث يق ول: هك ذا ك ان أيب 

 .(1)يل وإسحاق( يعوذ إُساع إبراهيم 
 :عند املرض واحلمى -14

ويب  ع  ن عثم  ان ب  ن أيب الع  اص الثقف  ي أن  ه ق  ال: ق  دمت عل  ى الن  يب 
)اجعل يدك اليمىن عليه وقل بس م هللا  :وجع قد كاد يبطلين فقال يل النيب 

أعوذ بع زة هللا وقدرت ه م ن ش ر م ا أج د وأح اذر س بع م رات فقل ت ذل ك فش فاين 
 .(2)هللا( 

ففعل  ت فأذه  ب هللا م  ا ك  ان يب فل  م أزل آم  ر ب  ه »ق  ال عثم  ان ويف رواي  ة: 
 ا.ه . (3)« أهلي وغريهم

                                                 

 (   متفق عليع.1)

ال امة واحد ال وام، ويقال: هيي  يل نسيمة ت يه بسيوء، والالمية »لال أبو بكر بو األنبار : 

 «.الملمة، وبنما لال:   ليوافق لفظ هامة

 (.494 1) 1271رك رله: (، والحا ه في المستد1163 2) 3522رواا ابو ماجة رله: (   2)

ه ا حديا صحيح اإلسناد وليه يخرجياا ب ي ا اللفيظم بنميا أخرجيع مسيله ميو حيديا »ولال: 

ا.هي . « الصرير  عو يزيد بو عبد  بو الشخير عو عثمان بو أبي العا  ب ير ه ا اللفظ

 (.63 6) 29500وابو أبي شيبة في مصنفع رله: 

 (.408 4) 2080( رله الحديا: 29اا له يسمع رله )(   رواا الترم   في  تاا: الط ، ب3)

 ولال: ه ا حديا حسو صحيح.

 (.11 4) 3891وأبو داود في السنو في  تاا: الط ، باا:  يف الرلو، رله: 
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ك   ان يعلمه   م م   ن األوج   اع    أن رس   ول هللا  وع   ن اب   ن عب   اس 
كله  ا وم  ن احلم  ى أن يقول  وا )بس  م هللا الكب  ري، أع  وذ ابهلل العظ  يم م  ن ش  ر ع  رق 

 .(1)نعار ومن شر حر النار( 
 :من شلبة الدين -15

ا لزم   ت العب   د أدت إىل إص   ابته ابهلم   وم واألح   زان ال   يت س   ببها فال   ديون إذ
أن يس  تعيذ ابهلل تع  اىل ليق  وى، وي  دفع  الش  يطان ليقع  ده ع  ن العم  ل، ف  أمره 

 .(2)شر الشيطان، فيكتسب ويفضي دينه 
كم  ا يف ح  ديث أيب س  عيد اخل  دري رض  ي هللا عن  ه ق  ال: دخ  ل رس  ول هللا 

صار يقال ل ه أبو أمامة فقال: )اي ذات يوم املسجد فإذا هو برجل من األن 
أاب أمام  ة م  ا يل أراك جالس  اً يف املس  جد يف غ  ري وق  ت ص  الة، ق  ال: ُه  وم ل  زمتين 
وديون اي رسول هللا فقال: )أفال أعلم ك كالم اً إذا قلت ه أذه ب هللا ُه ك وقض ى 
عن   ك دين   ك( قل   ت: بل   ى اي رس   ول هللا، ق   ال: )ق   ل إذا أص   بحت وإذا أمس   يت 

ك م  ن اهل  م واحل  زن وأع  وذ ب  ك م  ن العج  ز والكس  ل وأع  وذ ب  ك الله  م إين أع  وذ ب  
م  ن اجل  نب والبخ  ل، وأع  وذ ب  ك م  ن غلب  ة ال  دين وقه  ر الرج  ال( ق  ال فقل  ت ذل  ك 

                                                 

(، وليال: 405 4) 2075( رليه: 26(   رواا الترم   في  تاا: الط ، باا: له يسمع رلمع )1)

 ا.ه .« ه ا حديا غري »

 3526السيينو فييي  تيياا: الطيي ، بيياا: مييا يعييوذ بييع مييو الحمييو رلييه: وابييو ماجيية فييي 

( وصححع، وأحمد فيي مسيندا 459 4) 8274(، وا لحا ه في المستدرك رله: 1165 2)

 204  594( ط. مؤسسة لرطبة، وعبد بو حميد في مسندا رله: 300 1) 2729رله: 

. 

ببييراهيه بييو محمييد الضييبيعي (   انظير حماييية اإلنسييان مييو وسيياول الصييو والشيييطان، ل سييتاذ 2)

 ه ، شر ة العبيكان.1412، ط. األولو 39 
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 .(1)فأذهب هللا تعاىل ُهي وغمي وقضى ديين 
 االستعانة ابهلل-16

 .االستعاذة ال تكون إال مع االستعانة ابهلل تعاىل
اً وعي     اذاً ومع     اذاً ب     ه وجل     أ إلي     ه ع     اذ ب     ه يع     وذ ع     وذ»م     ن  واالسةةةةةتعاذة 
 .(2)«واعتصم

طلب الع ون م ن هللا تع اىل وح ده، وه ذا يتض من كم ال  وتعن ا الشرع:
  ال ذل هلل تع  اىل، وتف ويض األم  ر ل   ه ج ل وع  ال، واالعتق  اد أبن ه س  يكفي عب  ده

     (3)، (4)ي   ه وه   ي تع   ين التق   رب إىل هللا والتوك   ل عل، 
 .       (5) قال تعاىل:

فك  ل عبودي  ة هلل ُيت  اج فيه  ا العب  د إلع  انتَّي، إعان  ة قبله  ا، وذل  ك ابلقب  ول 
وااللت  زام هل  ا، وإعان  ة عليه  ا بفعله  ا خالص  ة لوج  ه هللا تع  اىل، وهل  ذا ق  دم هللا تع  اىل 

 .(6)العبادة على االستعانة 

                                                 

-484 1) 1555(   رواا أبيو داود فيي السينو فييي  تياا: الصيالة، بيياا: فيي ا سيتعاذة رلييه: 1)

 (.106 23(، والمز  في ت  ي  الكمال )485

 (.498 3(   لسان العرا،  بو منظور )2)

 (.81 1(   انظر: مدارج السالكيو )3)

 (.55 16(، )549 10(   انظر: مصمول الفتاو  )4)

 .5(   سورة الفاتحة، اآلية: 5)

 (.76 1(   انظر: مدارج السالكيو )6)
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 االستعانة ابهلل تعاىل أبمور:و 

االس  تعانة بذات  ه س  بحانه، وذل  ك بدعائ  ه والت  ذلل ل   ه ج  لَّ وع  ال،  األول:
 .)وإذا استعنت فاستعن ابهلل...( :قال 

  قال: كنت خلف رسول هللا  كما يف حديث ابن عباس 
يومًا فقال: )اي غالم إين أعلمك كلمات، احفظ هللا ُيفظك، احفظ هللا جتده 

ك، إذا سألت فأسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، واعلم أن األمة لو جتاه
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت 

 .(1)األقالم وجفت الصحف( 
اته تع   اىل، وه   ي م   ن ذات   ه ال تنف   ك عن   ه، االس   تعانة أبُسائ   ه وص   ف الثةةةاين:

 فاالستعانة هبا، استعانة ابهلل تعاىل.
االس    تعانة ابألعم    ال واألح    وال احملبوب    ة، إىل هللا تع    اىل كالص    رب  الثالةةةةث:

 .(2)والصالة
          كم          ا ق          ال تع          اىل:

                                                 

، بيياا: )ولكييو يييا حنظليية سيياعة وسيياعة(، رلييه: «صييفة القياميية»(   رواا الترميي   فييي  تيياا 1)

د ا.هي . ورواا أحميي« هي ا حييديا حسيو صييحيح»(، وليال الترميي  : 201-202 7) 2518

(، مؤسسة لرطبة، والطبراني في المعصيه الكبيير، رليه: 293 1، )3669في المسند، رله:

(، وهو في صحيح 434 1، )745(، وابو الش اا في مسندا، رله: 123 11، )11243

 .7959الصامع، رله: 

 (.59 6(   انظر: مصمول فتاو  العقيدة، للشي  محمد بو صالح العثيميو )2)
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   (1). 
وأم ا االس تعانة ابألم وات واألحي اء عل ى أم ر ال يق درون علي ه كاالس تعانة هب م يف 

 – (2)إحي   اء امل   وتى أو ش   فاء املرض   ى أو َن   و ذل   ك، فه   ذا م   ن الش   رك األك   رب 
 .(3)وقد سبق تفصيل ذلك –والعياذ ابهلل 

 روي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه:
اطَّي إذا س  وَّل ل  ك اخلط  ااي؟ ق  ال: أجاه  ده، ق  ال: ف  إن م  ا تص  نع ابلش  ي»

عاد؟ قال: أجاهده، قال: فإن عاد، قال: أجاه ده، ق ال: ه ذا يط ول أرأي ت إن 
م  ررت بغ  نم فنبح  ك كلبه  ا، أو منع  ك م  ن العب  ور م  ا تص  نع؟ ق  ال: أكاب  ده وأرده 
« جه  دي، ق  ال: ه  ذا يط  ول علي  ك، ولك  ن اس  تعن بص  احب الغ  نم يكف  ه عن  ك

(4). 
 بد من االستعانة ابهلل تعاىل والدعاء والتينرع إليه سبحانه أن وهلىا ال

 يكفنا شر هىا العدوذ ويعصمنا من نلشاته إنه مسيع جميب.

                                                 

 .45آلية: (   سورة البقرة، ا1)

 (.126-125 27(   انظر: مصمول الفتاو  )2)

*   ييييدخل فيييي ا سيييتعانة المحرمييية ا سيييتعانة بيييالمخلوف فيميييا يقيييدر علييييع ميييو األميييور 

 المستطاعة، ألن ذلك جائز وهو مو التعاون علو البر والتقو .

فيي الكفير  (   انظر تفصيل ذلك فيي  تياا مكاييد الشييطان بياا )مكاييد الشييطان إليقيال النيال3)

 والشرك( مطبول.

 .48(   تلبيس ببليس،  بو الصو  ،   4)
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 االلتزام بالكتاب والسنة :املبحث الرابع

         ق          ال تع          اىل: 

          (1). 
 والسلم هو اإلسالم، وقيل: طاعة هللا.

 .(2)وفسره مقاتل أبنه العمل جبميع األعمال ووجوه الرب 
وم   ن خ   رج ع   ن االلت   زام بش   رعية اإلس   الم، فه   و ض   ال مض   ل، وإن ج   رت 

 ادعى املكاشفات.اخلوارق على يديه، و 
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فك   ل م   ن خ   رج ع   ن الكت   اب والس   نة، وك   ان ل    ه ح   ال م   ن مكاش   فة أو »
أتث   ري؛ فإن   ه ص   احب ح   ال نفس   اين أو ش   يطاين، وإن مل يك   ن ل    ه ح   ال ب   ل ه   و 
يتشبه أبصحاب األحوال؛ فهو صاحب ح ال هبت اين، وعام ة أص حاب األح وال 

   لشيطاين واحلال البهت اين، كم ا ق ال تع اىل:الشيطانية جيمعون بَّي احلال ا

             
 .(4)أ. ه  ..« .(3)

فم  ن أراد احلماي  ة واخل  الص م  ن الش  يطان ال  رجيم فعلي  ه ابتب  اع ش  ريعة هللا 
                                                 

 .208(   سورة البقرة، اآلية: 1)

 (.22 3(   انظر: الصامع ألحكام القرآن )2)

 .222-221(   سورة الشعراء، اآليتان: 3)

 (.319 1(   فتح المنان في جمع  الم شي  اإلسالم ابو تيمية عو الصان )4)
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م     الً واعتق     اداً، وه     و مع     ىن االلت     زام ابلكت     اب والس     نة، فهم     ا الص     راط ق     والً وع
ق   ال: ق    ال  املس   تقيم، وُه   ا النج   اة مل   ن أراده    ا، كم   ا يف ح   ديث أيب هري   رة 

 .(1))تركت فيكم شيئَّي لن تضلوا بعده كتاب هللا وسنيت...(  :رسول هللا 
بين  ا وهل  ذا ُي  اول الش  يطان أن يص  د العب  د عنهم  ا بك  ل طري  ق، كم  ا ب  َّي ن

إذا جل   س ذات م   رة م   ع أص   حابه وخ   ط  –علي   ه الص   الة والس   الم  –املص   طفى 
خط  اً بي  ده مث ق  ال: )ه  ذا س  بيل هللا مس  تقيماً، وخ  ط ع  ن ميين  ه و ال  ه، مث ق  ال: 

    ه  ذه الس  بل ل  يس منه  ا س  بيل إال علي  ه ش  يطان ي  دعو إلي  ه، مث ق  رأ:

          

       (2)  )(3). 
ه   ي حص   ن  مطال   بع   دة  –إن ش   اء هللا  – املبح   ثوس   أتناول يف ه   ذا 

 هي: و حصَّي حلماية العبد من عدوه وشيطانه
 ماعة.أواًل: لزوم اجل
 اثنياً: األذكار.

 اثلثاً: قراءة القرآن.
                                                 

(، ول ع شاهد عند مسيله ميو حيديا جيابر 172 1، )319ا ه في المستدرك، رله: (   رواا الح1)

(، وابييو ماجييع فييي 886 2، )1218، رلييه: «الحييج»فييي  تيياا  فييي صييفة حييج النبييي 

 (.1022 2، )3074(، رله:  باا: )حصة رسول   « الحج» تاا 

 .153(   سورة األنعام، اآلية: 2)

 (   سبق تخريصع.3)
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 رابعاً: غض البصر.
 خامساً: كثرة الطاعات.

 سادساً: التوبة واالستغفار.
 سابعاً: حفظ اجلوارح.

 اثمناً: حتصَّي األهل واألوالد.
 وأستعَّي ابهلل تعاىل يف شرحها وتوضيحها.
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 لةلوم الةةجةةمةاعةةة: األولاملطلب 
فق   ال: )اي أيه   ا الن   اس إين  ،(1)بن   ا عم   ر ابجلابي   ة ع   ن اب   ن عم   ر ق   ال خط
فين   ا، فق   ال: أوص   يكم أبص   حايب مث ال   ذين  قم   ت ف   يكم كمق   ام رس   ول هللا 

يل   وَنم، مث ال   ذين يل   وَنم، مث يفش   و الك   ذب ح   ىت ُيل   ف الرج   ل وال يس   تحلف، 
ويش      هد الش      اهد وال يستش      هد، أال ال خيل      ونَّ رج      ل ابم      رأة إال ك      ان اثلثهم      ا 

م ابجلماع  ة، وإايك  م والفرق  ة ف  إن الش  يطان م  ع الواح  د وه  و م  ن الش  يطان، عل  يك
اجلن    ة، فيل    زم اجلماع    ة، م    ن س    رته حس    نته  (2)االثن    َّي أبع    د، م    ن أراد حببوح    ة 
 .(3)وساءته سيئته فذلك املؤمن( 

                                                 

الحيوط الي   يصبيي فييع »: لرية بدمشق... والمراد هنا القرية، والصابية فيي الل ية: (   الصابية1)

(، 152 1، وانظر: معصه البلدان)«39مختار الصحاح للرا    »الماء لإلبل أ  يصمع 

 (.548 13لسان العرا)

، 17(، مختار الصيحاح  419، 407 2انظر: لسان العرا )« وسط ا»(   بحبوحة الصنة: 2)

(، غرييي  56 1(، غرييي  الحييديا  بييو الصييو   )98 1فييي غرييي  الحييديا )الن اييية 

(، انظييير: الترغيييي  81 1( الفيييائق فيييي غريييي  الحيييديا )205 2الحيييديا  بيييو سيييالم )

 (.303 1والترهي  )

، 2165، بيياا: )مييا جيياء فييي لييزوم الصماعيية(، رلييه: «الفييتو»(   رواا الترميي   فييي  تيياا 3)

أ. ه ، ورواا أحمد في « يح غري  مو ه ا الوجعه ا حديا حسو صح»(، ولال: 333 6)

 (، مؤسسة لرطبة.26 1، )114المسند، رله: 

، 388(، والحا ه فيي المسيتدرك، رليه: 436 10، )4576وابو حبان في صحيحع، رله: 

أ. هيي ، وذ يير ليي ع شيياهديو، «هيي ا حييديا صييحيح علييو شييرط الشيييخيو»(، ولييال: 198 1)

، 9219(، والبي قي في السينو الكبير ، رليه: 131 1، )143وأبي يعلو في مسندا، رله: 

(5 387.) 
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فل  زوم اجلماع  ة حص  ن م  ن الش  يطان، والش  يطان ل   ه ح  زب ومجاع  ة ُي  ارب 
قوة يف مواجهة حزبه وجيش ه ح ىت يف هبا أهل اإلميان، فلهذا ال بد من اجتماع و 

ع   ن االنف   راد، فق   ال: )الراك   ب ش   يطان والراكب   ان ش   يطاانن  الس   فر، َن   ى 
 .(1)والثالثة ركب( 

أن التف رد وال ذهاب وح ده يف  –وهللا أعل م  –معن اه » :قال اخلط ايب 
األرض م   ن فع   ل الش   يطان، أو ه   و ش   يء ُيمل   ه علي   ه الش   يطان وي   دعوه إلي   ه، 

 .(2)أ. ه  « إن فاعله شيطانفقيل: على هذا 
هذا الزجر زجر أدب ملا خيشى على الواحد من الوحشة والوح دة ول يس »وقيل: 

 .(3)« حبرام، فال يتناول ما إذا وقعت احلاجة لذلك...
 .(4)وقيل: خوفاً من وقوع املوت مع الشخص فال جيد من يغسله ويكفنه 

ل   م الن   اس م   ا يف ق   ال: )ل   و يع ع   ن الن  يب  ويف الص  حيح ع   ن اب   ن عم   ر 
 .(5)الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده( 

                                                 

(، 36 3، )2607، بياا: )الرجيل يسيافر وحيدا(، رليه: «الص ياد»(   رواا أبو داود في  تياا 1)

، باا: )ما جياء فيي  راهيية أن يسيافر الرجيل وحيدا(، رليه: «الص اد»والترم   في  تاا 

السيير، بياا: )الن يي عيو » ،  تاا (، وحسنع، والنسائي في السنو الكبر11 3، )1725

 (.186 2(، وأحمد في المسند )266 5، )8849سير الرا   وحدا(، رله: 

 (.60 8(، انظر: نيل األوطار، للشو اني )225 2(   معاله السنو، للخطابي )2)

 (، ولد نقلع عو الطبراني.60 8(   نيل األوطار )3)

 فس ا.(   انظر: المرجع السابق، الصزء والصفحة ن4)

 (.1092 3، )2835، باا: )السير وحدا(، رله: «السفر»(   رواا البخار  في  تاا 5)
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 .(1)قول ه: )ما أعلم(: أي الذي أعلمه من اآلفات اليت حتصل من ذلك 
وقد أجاز العلماء السفر منفرداً للضرورة واملصلحة، كإرسال اجلاس وس... 

 انت  دب وح  ده لي  أيت الن  يب  وَن  و ذل  ك مل  ا ثب  ت يف الص  حيح أن ال  زبري 
 ب   ين قريظ   ة، وك  ذلك انت   دب غ   ريه م   ن الص  حابة يف بع   ض مغازي   ه كحذيف   ة خب  رب

 ونعيم بن مسعود وغريُها.
 .(2)ومحله آخرون على أن املنع يف حالة اخلوف واجلواز يف حالة األمن 

 وللجماعة ا النصوص الشرعية معنيان:
وأص  حابه،  االجتم  اع عل  ى احل  ق ال  ذي ك  ان علي  ه رس  ول هللا  األول:
ا أمج  ع علي  ه أه  ل اإلمج  اع م  ن أه  ل العل  م، وأه  ل احل  ل والعق  د م  ن ك  ل ومتابع  ة م  

 .(3)عصر، وعدم خمالفته ألن اإلمجاع حجة 
يف حديث أيب هريرة رضي هللا عن ه ق ال:  ويدل على هذا املعىن قوله 

)افرتق    ت اليه    ود عل    ى إح    دى أو اثنت    َّي وس    بعَّي فرق    ة  :ق    ال رس    ول هللا 
ت َّي وس بعَّي فرق ة وتفرق ت أم يت عل ى ث الث وتفرقت النصارى على إح دى أو اثن

                                                 

(، ط. دار المعرفييية، وانظييير:  اد المعييياد،  بيييو القييييه 138 6(   فيييتح البيييار ،  بيييو حصييير )1)

(2 449.) 

(، ط. دار المعرفيية، نيييل األوطييار، للشييو اني 138 6(   انظيير: فييتح البييار ،  بييو حصيير )2)

(8 60.) 

(، 350 2، فيييض القييدير للمنيياو  )13(، تلبيييس ببليييس  295 13انظيير: فييتح البييار  )(   3)

 . 331(، شرح  تاا التوحيد للشي  سليمان بو عبد ،  175 5الفتح الرباني )
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 .(1)وسبعَّي فرقة( 
 .(2)ويف رواية بزاد )كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة( 
 وال يلزم أن تكون هذه اجلماعة كثرة، بل رمبا كانوا قلة.

 .(3)«اجلماعة ما وافق احلق ولو كنت وحدك» :يقول ابن مسعود 
ت اجلماع   ة فعلي   ك مب   ا كان   ت علي   ه يع   ين إذا فس   د»ق   ال نع   يم ب   ن مح   اد: 

 .(4)« اجلماعة حينئذ
واخلروج عن هىه اجلماعة يعن االبتداع ا الدين وعدم االلتلام مبنهج 

 أه  السنة واجلماعة من السلف الصاحل ومن جاء بعدهم.
الثاني   ة: االجتم   اع عل   ى إم   ام واح   د وع   دم اخل   روج علي   ه وي   دل علي   ه قول   ه 

رض   ي هللا عن   ه ق   ال: ك   ان الن   اس يس   ألون يف ح   ديث حذيف   ة ب   ن اليم   ان  
ع   ن اخل   ري وكن   ت أس   أله ع   ن الش   ر خماف   ة أن ي   دركين فقل   ت اي  رس   ول هللا 

رسول هللا إان كنا يف جاهلية وشر فجاءان هللا هب ذا اخل ري فه ل بع د ه ذا اخل ري م ن 
                                                 

( ط. دار الفكيير 197 4) 4596(   رواا أبييو داود فييي  تيياا: السيينة، بيياا: شييرح السيينة رلييه: 1)

( بنحييوا. وابييو 1322 2) 3991ألفييتو، بيياا: افتييراف األمييه رلييه: وابييو ماجيية فييي  تيياا: 

( 47 1) 10(، والحييا ه فييي المسييتدرك رلييه: 140 14) 6247حبييان فييي صييحيحع رلييه: 

 8377( وصييححع وذ يير لييع عييدة شييواهد. وأحمييد فييي المسييند رلييه: 217 1) 441ورلييه: 

 ( ط. مؤسسة لرطبة.332 2)

  3992(، وابييو ماجيية فييي السيينو رلييه: 218 1) 443(   رواا الحييا ه فييي المسييتدرك رلييه: 2)

( وأحميد فيي مسيندا رليه: 156 10) 18675(، وعبدالرا ف في مصنفع رليه: 1322 2)

 31( ط. مؤسسيييية لرطبيييية، والطبرانييييي فييييي المعصييييه الكبييييير رلييييه: 120 3) 12229

(17 13.) 

في الفتح  (، ولال ابو حصر264 22(   ذ را المز  في ت  ي  الكمال عو عمرو بو ميمون )3)

 ا.ه .(« 293 13رواا الحا ه في علوم الحديا بسند صحيح عنع )»

 (.265 12(   ت  ي  الكمال )4)
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ش  ر ق  ال: نعم  ت، قل  ت وه  ل بع  د ذل  ك الش  ر م  ن خ  ري ق  ال: نع  م وفي  ه دخ  ن 
وم يه دون بغ ري ه دي تع رف م نهم وتنك ر، قل ت: بع د قلت: وما دخنه؟ ق ال: ق 

ذل  ك م  ن ش  ر؟ ق  ال: نع  م دع  اة إىل أب  واب جه  نم م  ن أج  اهبم إليه  ا ق  ذفوه فيه  ا، 
قلت: اي رسول هللا صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا، قلت: 
فم ا أتم  رين إن أدرك  ين ذل  ك، ق  ال: تل زم مجاع  ة املس  لمَّي وإم  امهم، قل  ت: ف  إن مل 

ك  ن هل  م مجاع  ة وال إم  ام، ق  ال: ف  اعتزل تل  ك الف  رق كله  ا ول  و أن تع  ض أبص  ل ي
  .(1)شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك( 

ومقتض   ى األم   ر بل   زوم اجلماع   ة ابملع   ىن األول يس   تلزم أم   وراً منه   ا: حمب   تهم 
 ومواالهتم، ومنها: عدم اخلروج عن طريقتهم واعتقادهم وَنجهم.

يف ح  ديث املغ  رية ب  ن ش  عب،  ذين ذك  رهم وه  م الطائف  ة املنص  ورة ال  
 ،(2)ق ال: )ال ت زال طائف ة م ن أم ىت م اهرين ح ىت أيت يهم أم ر هللا وه م م  اهرون( 

ويف لف   ظ عن   د مس   لم: )ال ت   زال طائف   ة م   ن أم   يت قائم   ة أبم   ر هللا ال يض   رهم م   ن 
 .(3)خذهلم أو خالفهم حىت أييت أمر هللا وهم ماهرون على الناس( 

حلديث، وهو ق ول اإلم ام أمح د واب ن كث ري وكث ري م ن وقيل: إَنم أصحاب ا
                                                 

(   رواا البخيييييار  فيييييي  تييييياا: المنالييييي ، بييييياا: عالميييييات النبيييييوة فيييييي اإلسيييييالم رليييييه: 1)

3411(3 1319-1320.) 

  تييزال  ي النبيي ، بيياا: )لييول«ا عتصييام بالكتيياا والسيينة»رواا البخييار  فييي  تيياا (   2)

(، ومسيله 2667 6، )6881طائفة مو أمتو تاهريو عليو الحيق وهيه أهيل العليه(، رليه: 

 .(، بأطول منع137 1، )156، رله: «اإليمان»في  تاا 

 (.1524 3، )1037، رله: «اإلمارة»(   رواا مسله في  تاا 3)
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 .(1)علماء السلف 
وقد اختلف يف مقامهم، فقيل: ابلشام، مما ورد ذلك يف صحيح البخاري 

، قيل: (3)وقيل: هم أهل املغرب كما يف الصحيح أيضاً  ،(2)ورجحه ابن كثري 
 .(4)املقدس  بيت 

تع    ددة م    ن أن    واع جي    وز أن تك    ون الطائف    ة مجاع    ة م» :ق    ال الن    ووي 
امل    ؤمنَّي م    ا ب    َّي ش    جاع وبص    ري ابحل    رب وفقي    ه وحم    دث ومفس    ر وق    ائم ابألم    ر 
ابملع  روف والنه  ي ع  ن املنك  ر وزاه  د وعاب  د، وال يل  زم أن يكون  وا جمتمع  َّي يف بل  د 
واح  د ب  ل جي  وز اجتم  اعهم يف قط  ر واح  د واف  رتاقهم يف أقط  ار األرض، وجي  وز أن 

ا يف بع   ض من   ه دون بع   ض، وجي   وز إخ   الء جيتمع   وا يف البل   د الواح   د، وأن يكون   و 
األرض كلها من بعض هم أو أوالً ف أوالً إىل أال يبق ى إال فرق ة واح دة ببل د واح د، 

 .(5)ه أ.«فإذا انقرضوا جاء أمر هللا
وم  ن ل  زوم ه  ذه اجلماع  ة أال يض  ره كي  د م  ن خ  الفهم وال م  ن خ  ذهلم، ب  ل 

                                                 

(، 295 13لمعرفية، و)(، ط. دار ا140 1(، فيتح البيار  )256 6(   انظر: البداية والن اية )1)

 (.296 8والصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )

وهيي ا أيضييا  مييو د ئييل النبييوة، فييإن أهييل »:  (، ولييال 256 6انظيير: البداييية والن اييية )(   2)

و  سييما بمدينية دمشيق حماهيا  –وهلل الحمد  –الحديا بالشام أ ثر مو سائر ألاليه اإلسالم 

 أ.ه مم.« ...

(، شيرح  تياا التوحييد للشيي  552 28(، )507 12(، )445 4صمول الفتياو  )(   انظر: م3)

 .332-331سليمان بو عبد  بو محمد بو عبدالوهاا،   

 (.77 13(   انظر: فتح البار  )4)

 (.295 13(   نقلع ابو حصر ملخصا ، فتح البار  )5)
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 .(1)ركبهم يشعر املسلم ابلعزة والشرف لالنتماء إليهم والسري يف 
 : )ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم(.وهلذا قال 

ألن اإلمي  ان س  يعود غريب  اً كم  ا ب  دأ، فيق  ل م  ن يعرف  ه، ويص  بح املستمس  ك 
ابحلق غريباً، لكن اإلسالم ال يك ون ذل ياًل، كم ا ك ان يف بدايت ه ب ل هن اك طائف ة 

 ه ذا الزم ان منصورة أعزاء ماهرين، وه ذه م ن البش ائر احملمدي ة، خصوص اً لن ا يف
 .(2)أبن احلق ال يزول ابلكلية 

           قال تعاىل:

          

       (3). 
أعظ  م م  ا تك  ون غربت  ه إذا ارت  د ال  داخلون في  ه » :ق  ال ش  يخ اإلس  الم 

ف   إذا ارت    دت طائف   ة ج    اء هللا بطائف   ة أخ    رى مؤمن   ة حت    ب هللا  ،(4)أ. ه      « عن   ه

                                                 

قيام أهيل العليه ميو السيلف (   ومو ه ا التخ يل ما نسيمعع ونشياهدا ميو التنقييم والحيط ميو م1)

الصالح، ومو سيار عليو طيريق ه ووصيف ه بيال لو والتعنيس،  ميا يحصيل اآلن ميو بعيض 

 –ضيعاف اإليميان فيي الطعيو فيي شيي  اإلسييالم ابيو تيميية واإلميام محميد بيو عبييدالوهاا 

 . –رحم ما   تعالو 

(، وشرح  تاا 507-506 3(،  اد المعاد )296 18(   انظر: مصمول الفتاو ،  بو تيمية )2)

 .331التوحيد، للشي  سليمان بو محمد بو عبدالوهاا،   

 .54(   سورة المائدة، اآلية: 3)

 (.297-296 18(   مصمول الفتاو  )4)
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 .(1)وُيبها جتاهد عنه 
، كم ا يف احل ديث وهلذا يبعث هللا على رأس كل مائة سنة من جيدد الدين

)إن هللا يبع  ث هل  ذه األم  ة عل  ى  :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  ع  ن أيب هري  رة 
 .(2)رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها( 

ومن هؤالء عمر بن عب دالعزيز ال ذي مه ر يف رأس املائ ة األوىل، ج دد هللا 
 مر.به الدين بعد أن أصبح غريباً حىت كان بَّي الناس من ال يعلم بتحرمي اخل

مه  ر يف رأس املائ  ة الثاني  ة، واب  ن س  ريج عل  ى رأس  وك  ذلك الش  افعي 
 املائة الثالثة.

وهك   ذا، وال يل   زم أن يك   ون واح   داً، لص   عوبة االتص   اف جبمي   ع الص   فات 
املس   تلزمة للتجدي   د يف ش   خص واح   د م   ن إقام   ة الع   دل، واجله   اد، وغ   ري ذل   ك، 

التص افه جبمي ع ص فات وهلذا محل اإلمام أمحد احلديث على عمر بن عب دالعزيز 
 .(3)اخلري وتقدمه فيها 

وأم  ا م  ن ج  اء بع  ده، فالش  افعي وإن ك  ان متص  فاً » :ق  ال اب  ن حج  ر 
                                                 

 (.301-300 18(   انظر: المرجع السابق )1)

، 4291، بيياا: )مييا ييي  ر فييي لييرن المائيية(، رلييه: «المالحييه»(   رواا أبييو داود فييي  تيياا 2)

(، والطبرانيييي فيييي 568-567 4، )8592(، والحيييا ه فيييي المسيييتدرك، رليييه: 512 2)

 (.324 6، )6527األوسط، رله: 

(، وسييير أعييالم 365 24(، وت يي ي  الكمييال، للمييز  )297 18(   انظيير: مصمييول الفتيياو  )3)

(، 207 9(، )256 6(، البدايييييية والن ايييييية،  بيييييو  ثيييييير )195 17النيييييبالء، للييييي هبي )

(10 253.) 
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ابلصفات اجلميلة، إال أنه مل يكن القائم أبمر اجلهاد واحلكم ابلع دل، فعل ى ه ذا  
ك  ل م  ن ك  ان متص  فاً بش  يء م  ن ذل  ك عن  د رأس املائ  ة ه  و امل  راد س  واء تع  دد أم 

 .(1)أ. ه  « ال
 :–معلقاً على هذا احلديث  –قال شيخ اإلسالم 

وهذا احلديث يفي د املس لم أن ه ال يغ تم بقل ة م ن يع رف حقيق ة اإلس الم، »
وال يضيق ص دره ب ذلك، وال يك ون يف ش ك م ن دي ن اإلس الم، كم ا ك ان األم ر 
ح   َّي ب   دأ، وك   ذلك إذا تغ   رب ُيت   اج ص   احبه م   ن األدل   ة والرباه   َّي إىل نظ   ري م   ا 

 .(2)أ.ه  «أول األمر...احتاج إليه يف 
وأم   ا األحادي   ث الص   حيحة ال   يت ي   دل معناه   ا عل   ى فس   اد ال   دين يف آخ   ر 

)ال تق  وم الس  اعة  :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  الزم  ان، ومنه  ا ح  ديث أن  س 
 .(3)على أحد يقول هللا هللا( 
قال: )ال تقوم الساعة إال على شرار  عن النيب  وحديث عبدهللا 

 .(4)الناس( 
ى أن ذل  ك بع  د خ  روج ال  دجال وأيج  وج وم  أجوج عن  د ق  رب فيحم  ل عل  

                                                 

 (، ط. دار المعرفة.295 13فتح البار  )  ( 1)

 (.298-297 18(   مصمول الفتاو  )2)

 (.131 1، )148، رله: «اإليمان»(   رواا مسله، في  تاا: 3)

 (.2268 4، )2949، رله: «الفتو وأشراط الساعة»(   رواا مسله في  تاا: 4)
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 الساعة.
وذل   ك ح   َّي يرس   ل هللا ال   ريح ال   يت تق   بض أرواح امل   ؤمنَّي، فيبق   ى الش   رار، 
ليس م نهم م ؤمن وعل يهم تق وم الس اعة، وق د روي ه ذا اجلم ع ب َّي احل ديثَّي ع ن 

ق ال: ق ال  كم ا يف احل ديث ع ن أيب هري رة   ،(1)عبدهللا بن عمرو بن العاص 
)إن هللا يبعث رُياً من اليمن ألَّي من احلرير ف ال ت دع أح داً يف  :رسول هللا 

 .(2)من إميان غال قبضته( « ذرة»قلبه مثقال حبة، ويف رواية 
، كم ا يف ومن للوم اجلماعة احملافظةة علةى الصةالة مةع مجاعةة املسةلمني

ث ة يق ول: )م ا م ن ثال قال: ُسعت رسول هللا  احلديث عن أيب الدرداء 
يف قري  ة وال ب  دو ال تق  ام ف  يهم الص  الة إال ق  د اس  تحوذ عل  يهم الش  يطان، فعلي  ك 

 .(3)ابجلماعة، فإمنا أيكل الذئب من الغنم القاصية( 
                                                 

(، فييتح البييار ، 296 18(، وانظيير: مصمييول الفتيياو  )1524 3(   انظيير: صييحيح مسييله )1)

(، ط. دار المعرفيية، وشييرح  تيياا التوحيييد، 286 13(، )85 13(، )77 13، )19 13)

 .331للشي  سليمان بو عبد  بو محمد بو عبدالوهاا،   

 (.109 1، )117، رله: «اإليمان»(   رواا مسله في  تاا: 2)

، 547رك الصماعية(، رليه: ، بياا: )فيي التشيديد فيي تي«الصيالة»(   رواا أبو داود في  تياا: 3)

، بيياا: )التشييديد فييي تييرك الصماعيية(، «الصييالة»(، والنسييائي فييي السيينو،  تيياا: 205 1)

هييي ا »(، ولييال: 330 1، )765(، والحييا ه فيييي المسييتدرك، رليييه: 106 2، )847رلييه: 

حديا صدوف رواتع شاهد لما تقدم متفق علو ا حتصاج برواتع ب  السائ  بو حبيش، ولد 

أ. ه ، واإلمام أحمد فيي مسيندا، رليه: « ه   ائدا بنع   يحدث ب  عو الثقاتعرف مو م 

-457 5، )2101(، مؤسسة لرطبة، وابو حبان فيي صيحيحع، رليه: 446 6، )27554

(، والبي قي فيي السينو الكبير ، 371 2، )1486(، وابو خزيمة في صحيحع، رله: 458

أخرجيع أبيو داود والنسيائي »ليال: (، وذ را السيوطي فيي تفسييرا، و54 3، )4708رله: 

 (، ط. دار الفكر.86 8وابو مردويع )« والحا ه وصححع
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 .(1)« أي استوىل عليهم وحوهلم إليه»ومعىن استحوذ عليهم الشيطان: 
أي الش    اة املنف    ردة ع    ن القطي    ع البعي    دة من    ه، قي    ل: امل    راد إن »القاص    ية: 

 .(2)« يطان يتسلط على من خيرج من عقيدة أهل السنة واجلماعة...الش
         ق     ال تع     اىل:

          (3). 
 .(4)وقد سبق التفصيل يف معىن االستحواذ

طاعة ويل وأما مقتضى لزوم اجلماعة ابملعىن الثاين فيستلزم أمورًا منها: 
 . األمري فيما أيمر بهذ ما مل أيمر مبعصية

ومنها: الوقو  مع اجلماعة ونصرهتا ضد من يعتدين عليها أو خيرج 
 عليهاذ وهلىا أمر هللا تعاىل بقتال الباشي. 

          ال تعاىل:ق

           

                                                 

 (ن وانظييير: الفيييتح الربيييياني 106 2(   شيييرح السييييوطي لسيييينو النسيييائي، بحاشيييية السيييينو )1)

 (.457 1(، والن اية في غري  الحديا )175 5)

، وانظيير: الفييتح الربيياني، (106 2(   حاشييية اإلمييام السييند ، مطبييول بحاشييية سيينو النسييائي )2)

 (.251 2(، وعون المعبود )175 5(، )3 3ألحمد البنا )

 .19(   سورة المصادلة، اآلية: 3)

(   انظر  تاا مكايد الشيطان في مسيائل ا عتقياد بياا )وسيائل الشييطان فيي افسياد ا عتقياد( 4)

 مطبول للمؤلفة.



 105                         (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا 

 

 
 

 

   (1). 
وامل    ؤمنَّي إذا  ف    إن هللا س    بحانه أم    ر الن    يب »ق    ال: ع    ن اب    ن عب    اس 

اقتتل   ت طائفت   ان م   ن امل   ؤمنَّي أن ي   دعوهم إىل حك   م هللا وينص   ف بعض   هم م   ن 
بعض، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب هللا ح ىت ينص ف املظل وم م ن الظ امل، فم ن 
أىب م   نهم أن جيي   ب فه   و ابغ، فح   ق عل   ى إم   ام امل   ؤمنَّي أن جياه   دهم ويق   اتلهم 

 .(2)« ئوا إىل أمر هللا ويقروا حبكم هللاحىت يفي
مل أيذن ابتداء يف قت ال ب َّي امل ؤمنَّي، » :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، واالقتتال هو فتنة، وقد تكون إح داُها أق رب إىل 
مل ا اقتت ل بن  و  احل ق، ف أمر س بحانه يف ذل ك ابإلص الح، وك  ذلك فع ل الن يب 

ن ع  وف، فخ رج ليص  لح بي نهم، وق  ال ل بالل: إن حض  رت الص الة فق  دم عم رو ب 
أاب بكر... فإذا أصلح بينهم ابلقسط فلم تقبل إحداُها ابلقسط بل بغت، فإَنا 

 .(3)« تقاتل ألن قتاهلا هنا يدفع به القتال الذي هو أعظم منه...
بقت   ل اخل   ارج ع   ن اجلماع   ة املف   رق ألم   ر األم   ة، كم   ا يف  وأم   ر الن   يب 

                                                 

 .9(   سورة الحصرات، اآلية: 1)

(، ط. دار الفكييير، وانظيييير: تفسيييير ابييييو  ثييييير 127 26فيييي تفسيييييرا ) (   رواا ابيييو جرييييير2)

(، ط. دار الفكييير،  شيييرح 496 1(، ط. دار الفكييير، اليييدر المنثيييور، للسييييوطي )212 4)

(، ط. دار 299 5، ط. المكت  اإلسالمي، فتح البيار  )579الطحاوية  بو أبي العز،  

 المعرفة.

(، 284 3ف يسييير، وانظيير: مصمييول الفتيياو  )(، بتصيير33 1(   ا سييتقامة،  بييو تيمييية )3)

(17 311( ،)19 90.) 
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عل  ى املن  رب  ق  ال: ق  ال رأي  ت رس  ول هللا   (1)ث عرفج  ة ب  ن ش  ريح ح  دي
خيطب، فقال: )إنه سيكون هناٌت وهناُت، فم ن رأيتم وه ف ارق اجلماع ة أو يري د 

ف  اقتلوه، ف  إن ي  د هللا عل  ى اجلماع  ة، ف  إن الش  يطان  أن يف  رق أم  ر أم  ة حمم  د 
 .(2)مع محْن فحارحقح اجلماعة يركض( 

َّي الت  زام مجاع  ة املس  لمَّي وااللتف  اف ح  ول وم  ن هن  ا فيج  ب عل  ى املس  لم
أئم  ة املس  لمَّي وعلمائه  ا ال  رابنيَّي، لكث  رة الف  نت يف ه  ذا الزم  ان، وكث  رة الش  بهات 
والتباس احلق ابلباطل، ال سيما وقد أص بح املع روف منك راً واملنك ر مع روف، وال 
ة ح  ول وال ق  وة إال ابهلل، وذل  ك ل  دفع الش  يطان وحزب  ه ف  ال ينف  ذ بش  ره إىل مجاع  

 املسلمَّي.

                                                 

(   عرفصة بو شيريح، ولييل: ابيو صيريح، بالصياد الم ملية، أو المعصمية، ولييل: ابيو شيريك، 1)

وليل: ابو شراحيل، وليل: ابو ذريح ا شصعي، نزل الكوفة، صحابي سمع مو رسيول   

 (.235 4، انظر اإلصابة )

، 4020، باا: )لتل مو فارف الصماعية حيديا(، رليه: «تحريه الدم»ئي،  تاا: (   رواا النسا2)

 (.297 2، )2389(، وهو في صحيح الصامع الص ير، رله: 92 7)



 107                         (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا 

 

 
 

 

 األذكةةةاراملطلب الثاين: 
وم ن وس ائل التحص  َّي م ن الش  يطان ال رجيم مالزم  ة ال ذكر، وه  و م ن خ  ري 

 األعمال وأزكاها كما يف احلديث:
) أال أنب  ئكم خب  ري أعم  الكم وأزكاه  ا عن  د مل  يككم، وأرفعه  ا يف درج  اتكم، وخ  ري 

فتض ربوا أعن اقهم لكم من إنفاق الذهب والورق، وخري لكم من أن تلق وا ع دوكم 
 .(1)ويضربوا أعناقكم، قالوا: بلى اي رسول هللا، قال: ذكر هللا( 

يس ري يف طري ق  قال: ك ان رس ول هللا  ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 
مك   ة، فم   رَّ عل   ى جب   ل يق   ال ل    ه: مج   دان، فق   ال: )س   ريوا، ه   ذا مج   دان، س   بق 

ل         ذاكرون هللا كث         رياً املف         ر ِدون، قي         ل: وم         ا املف         ردون اي رس         ول هللا؟ ق         ال: ا
 .(2)والذاكرات(

ق ال: )... وآم ركم ب ذكر  أن رس ول هللا  ويف حديث احل ارث األش عري 
هللا كث   رياً، ومث   ل ذل   ك كمث   ل رج   ل طلب   ه الع   ود س   راعاً يف أث   ره ح   ىت أت   ى حص   ناً 

                                                 

(، 95 9(، )3374، بيياا: )خييير األعمييال(، رلييه: «الييدعوات»(   رواا الترميي   فييي  تيياا:1)

(، والحيا ه 1245 2، )3790، باا: )فضل ال  ر(، رله: «األدا»وابو ماجع في  تاا: 

 (، وصححع ووافقع ال هبي.496 1في المستدرك )

ولييد رواا الطبرانييي عييو جييابر يرفعييع بسييند (: »457 5ولييال المنيياو  فييي فيييض القييدير )

، 2629أ. هييي ، وصيييححع األلبيياني فيييي صيييحيح الصيييامع، رليييه: «رجالييع رجيييال الصيييحيح

(1 513.) 

 (.2062 4) 2676بة وا ست فار رله: (   رواا مسله في  تاا: ال  ر والدعاء والتو2)
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 .(1)حصيناً أحرز نفسه منه، وكذلك العبد ال ينجو من الشيطان إال بذكر هللا( 
ق  ال: )الش يطان ج امث عل  ى قل ب اب  ن آدم،  ب  ن عب اس ويف األث ر ع ن ا

، فإذا ذكر هللا تعاىل خنس( فإذا سها وغفل وحْسوحسح
(2). 

فل  و مل يك  ن يف ال  ذكر إال ه  ذه اخلص  لة الواح  دة، لك  ان حقيق  ا ابلعب  د أال يف  رت »
لس  انه ع  ن ذك  ر هللا تع  اىل، وأال ي  زال هلج  اً ب  ذكره، فإن  ه ال ُي  رز نفس  ه م  ن ع  دوه 

وال ي دخل علي ه الع دو إال م ن ابب الغفل ة، فه و يرص ده، ف إذا غف ل  إال ابلذكر،
 .(3)أ. ه  « وثب عليه وافرتسه، وإذا ذكر هللا تعاىل اخننس وتصاغر وانقمع

وهلذا ُياول الشيطان أن يصده عن الذكر ويشغله، كما يف احل ديث ع ن عب دهللا 
عب د مس لم خلتان ُيافظ عليهم ا  قال: )خلصلتان أو بن عمرو، عن النيب 

إال دخل اجلنة، ُها يسري، ومن يعم ل هبم ا قلي ل يس بح يف دب ر ك ل ص الة عش راً 
وُيم  د عش  راً ويك  رب عش  راً، ف  ذلك مخس  ون ومائ  ة ابللس  ان وأل  ف ومخس  مائة يف 

                                                 

(، واللفييظ ليي ع، 195 3، )1895(   جييزء مييو حييديا رواا ابييو خزيميية فييي صييحيحع، رلييه: 1)

ه ا حديا علو شرط الشييخيو »(، ولال: 582 1، )1534والحا ه في المستدرك، برله: 

(، مؤسسيية 202 4(، )130 4، )17209أ.هيي ، وأحمييد فييي مسييند، رلييه: « ولييه يخرجيياا

(، دار المعرفيييية، بيييييروت، 159 1، )1161ة، والطيالسييييي فييييي مسييييندا، رلييييه: لرطبيييي

 (.286 3)3427والطبراني في المعصه الكبير، رله: 

(، دار 28 3سييبق تخريصييع مرفوعييا ، وهيي ا األثيير رواا ابييو جرييير الطبييرا  فييي تفسيييرا )(   2)

الثييية، (، ط. الث524 2، )897الفكييير، وذ يييرا ابيييو األثيييير فيييي جيييامع األصيييول، بيييرله: 

م، دار بحياء التراث العربي، بيروت، وهو فيي مشيكاة المصيابيح، رليه: 1983ه   1403

 .  (، وله يعلق عليع األلباني705 2، )2281

 ، وذ ر فيع أ ثر مو مائة فائدة. 56(   الوابل الصي ،  3)
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امليزان، ويكرب أربعاً وثالثَّي إذا أخذ مضجعه وُيمد ث الاثً وثالث َّي ويس بح ث الاثً 
 يف املي   زان، فلق   د رأي   ت رس   ول هللا وثالث   َّي، ف   ذلك مائ   ه ابللس   ان وأل   ف 

يعقدها بيده، قالوا اي رسول هللا كيف ُها يسري ومن يعمل هبما قليل، قال: أييت 
أح  دكم يع  ين الش  يطان يف منام  ه فينوم  ه قب  ل أن يقول  ه وأيتي  ه يف ص  الته في  ذكره 

 .(1)حاجة قبل أن يقوله( 
 ومن وسائ  طرد الشيطان ابلىكر:

 ةاملداومة على التسمي -1

يع  ىن: ق  ول بس   م هللا ال  رمحن ال   رحيم، وق  د ي  زاد يف بع   ض املواض  ع، ال   رمحن 
ذو األلوهي ة واملعبودي ة »الرحيم، وقول بسم هللا يتضمن اسم هللا العظيم، ومعناه: 

 .(2)« على خلقه أمجعَّي
هللا علم على ربنا تب ارك » :وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب 

 .(3)أ. ه  « بودوتعاىل معناه اإلله أي املع

                                                 

، 5065، بيياا: )التسييبيح عنييد النييوم(، رلييه: «األدا»(   رواا أبييو داود فييي سييننع فييي  تيياا: 1)

، بيياا: ) ييه يسييبح بعييد «الييدعوات»(، رواا الترميي   فييي سييننع فييي  تيياا: 736-737 2)

أ. هي ، وابيو حبيان «ه ا حديا حسيو صيحيح»(، ولال: 115 9، )3410الصالة؟(، رله: 

-233 2، )3189(، وعبدالرا ف في مصنفع، رله: 361 5، )2018في صحيحع، رله: 

(، مؤسسة لرطبية، وعبيد بيو حمييد فيي 160 2، )6498(، وأحمد في المسند، رله: 234

 (.139 1، )356مسندا، رله: 

 (.54 1رواا ابو جرير في تفسيرا) عو ابو عبال  رو  ه ا القول (  2)

 (.11 4(   مؤلفات محمد بو عبدالوهاا )3)
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 .(1)« واجب الوجود الذي مل يزل وال يزال»وقيل معناه: 
 وهلذا االسم العظيم خواٌص ليست لغريه من األُساء ومنها:

 داللته على مجيع األُساء والصفات بسائر الدالالت. -1
     إض   افة س   ائر األُس   اء احلس   ىن إلي   ه، كقول    ه تع   اىل: -2

   (2)، :وقول    ه تع   اىل     

 (3). 
 االبتداء به يف مجيع األمور وتعليق حل الذابئح بذكره عليها. -3
أن م    ن ق    ال )ال إل    ه إال هللا( عص    م دم    ه، ومال    ه، وحس    ابه عل    ى هللا  -4

 تعاىل.
 اختصاصه ابلقسم. -5
 افتتاح الصالة به. -6
   تعاىل، فال يتسمى به غريه، فلذلك ال يثىن وال  إنه خاص ابهلل -7
يف  (5)وهلذا عده بعض العلماء اسم هللا األعظم، فعن جابر بن زيد  ،(4)جيمع

                                                 

 (.102 1(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )1)

 .24(   سورة الحشر، اآلية: 2)

 .180، اآلية: (   سورة األعراف3)

( ومييا 35 1، )32 1ومييا بعييدها(، مييدارج السييالكيو ) 21 2(   انظيير: التوحيييد،  بييو منييدة )4)

 (.20 2بعدها، وبصائر ذو  التمييز )

(   جابر بو  ييد األ د  اليحميد  أبيو الشيعثاء الصيوفي البصير  رو  عيو ابيو عبيال وابيو 5)

ليال عنيع ابيو  عبيال رضيي   عنيع: عمر وابو الزبير وغيرهه، عاله ميو العلمياء وفقييع 

ا.هي . ولميا « لو أن أهل البصرة نزلوا عند لول جابر بو  يد ألوسع ه علما  ميو  تياا  »
= = 
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اسم هللا األعظم هو هللا، أال ترى أنه يف »قال:  ،    قول ه تعاىل:
وابن ، (2)، ورجح ذلك ابن كثري(1)«مجيع القرآن يبدأ به قبل كل اسم

 .–رمحهما هللا تعاىل  –  (3)العريب
    بقول   ه، كم   ا يف قول    ه تع   اىل: وه   ي أول م   ا أم   ر الن   يب 

     (4). 
ق   ال ل    ه  أول م   ا ن   زل جربي  ل عل   ى حمم   د » :ق  ال اب   ن عب   اس 

ق     م واقع     د جربي     ل ق     ال: بس     م هللا اي حمم     د، يق     ول: اق     رأ ب     ذكر رب     ك، و بلغن     ا 
 .(5)بذكره

                                                 
= = 

مات لال لتادة: اليوم مات أعله أهل العراف، و ان الحسو يستخلفع في الفتيا بذا غزا، ميات 

 ه .103ه ، وليل 93سنة 

 (.34 2انظر: ت  ي  الت  ي  )

(، تحقييق: د  أحميد بيو عبيد  العميار  الزهرانيي، 11 1واا ابو أبي حاته فيي تفسييرا )(   ر1)

هيي ، وذ ييرا السيييوطي، فييي 1408نشيير: دار مكتبيية الييدار وطيبيية وابييو القيييه، ط. األولييو، 

(، وعزاا بلو ابو أبي شيبة، والبخار  في تاريخيع، وابيو الضيريس 23 1الدرر المنثور )

 في فضائلع.

فييي سييندا أبييو هييالل الراسييبي وهييو محمييد بييو سييليه »سييير ابييو أبييي حيياته: ولييال محقييق تف

 أ. ه .«الراسبي متكله فيع

 .481،   5923، رله: «صدوف فيع ليو»لال عنع ابو حصر في التقري : 

 (.35 1(   انظر: تفسير ابو  ثير )2)

حدييد (، وانظر: ما ذ يرا ابيو حصير حيول الخيالف فيي ت34 13(   انظر: عارضة األحوذ  )3)

 (.228-227 11اسه   األعظه في فتح البار  )

 .1(   سورة العلق، اآلية: 4)

(، ونقليع ابيو 51-50 1(، وابيو جريير فيي تفسييرا )11 1(   رواا ابو أبي حاته في تفسييرا )5)

وهيي ا األثيير غرييي ، وبنمييا ذ رنيياا ليعييرف، فييإن فييي »(، ولييال: 29 1 ثييير فييي تفسيييرا )
= = 
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أما خصائصه املعنوية فقد قال أعلم اخللق صلي " :وقال العالمة ابن القيم 
وكيف  (،هللا عليه وسلم: )ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

حُتصي خصائص اسم ملسماه كل كمال على اإلطالق، وكل مدح، وكل محد، 
كل عز، وكل مجال، وكل خري وكل ثناء وكل جمد، وكل جالل، وكل إكرام، و 

 وإحسان وجود وبر وفضل؛ فله ومنه.
فما ذكر هذا االسم يف قليل إال كثره، وال عند خوف إال أزاله، وال عند كرب 

إال وسعه، وال تعلق به  عند ضيقإال كشفه، وال عند هحمٍ  وغحمٍ  إال فرجه، وال 
ري إال أصاره غنيا، وال ضعيف إال أفاده القوة، وال ذليل إال أانله العز، وال فق

، وال مغلوب إال أيده ونصره، وال مضطر إال كشف ضره، إال آنسهمستوحش 
 وال شريد إال آواه. 

فهو االسم الذي تكشف به الكرابت، وتستنزل به الربكات، وجتاب به 
الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به احلسنات. 

به السموات واألرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت وهو االسم الذي قامت 
الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت احلدود، وبه شرع اجلهاد، وبه انقسمت 

الواقعة، وبه وضعت  اخلليقة إىل السعداء واألشقياء، وبه حقت احلاقة، ووقعت
 املوازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق اجلنة والنار، وبه عبد رب العاملَّي
ومحد، وحبقه بعثت الرسل، وعنه السؤال يف القرب ويوم البعث والنشور، وبه 

                                                 
= = 

 أ. ه .«  و  أعلهبسنادا( ضعفا  وانقطاعا  
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اخلصام، وإليه احملاكمة، وفيه املواالة واملعاداة، وبه سعد من عرفه وقام حبقه، وبه 
شقي من جهله وترك حقه، فهو سر اخللق واألمر، وبه قاما، وثبتا، وإليه انتهيا، 

، فما وجد خلق، وال أمر، وال ثواب، وال فاخللق واألمر به، وإليه، وألجله
َرباَنا َما  ﴿ ه -أ "عقاب، إال مبتدي منه، ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه 

ۡبَحَٰنَ َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطل      . (1) ﴾١٩١َك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلاارِ  س 
 وهناك مواضع عدة تتأكد التسمية فيها لطرد الشيطان ومنها:

 األك -
 ،ق     ال: كن     ت يف حج     ر رس     ول هللا  م     ر ب     ن أيب س     لمة ع     ن ع

فق     ال يل: )اي غ     الم  س     م هللا، وك     ل  ،(2)وكان     ت ي     دي تط     يش يف الص     حفة 
 فمازالت تلك طعميت بعد. ،(3)بيمينك، وكل مما يليك( 
أي تتح   رك ومتت   د إىل ن   واحي الص   حفة وال تقص   ر عل   ى »وقول    ه تط   يش: 

 .(4)« موضع واحد
طعام   اً، مل  ا حض   ران م   ع رس   ول هللا ق   ال: كن   ا إذ وع   ن حذيف   ة 

                                                 

 (116-115 1تيسير العزيز الحميد ) انظر: [191]آل عمران:(   1)

، شرح النوو  «(   الصحفة: دون القصعة، وهي ما تسع ما يشبع خمسع فالقصعة تشبع عشرة2)

(13 193.) 

 ، بياا: )التسيمية عليو الطعيام واأل يل بياليميو(، رليه:«األطعمة»(   رواا البخار  في  تاا: 3)

 (.1599 3، )2022(، ومسله في  تاا األشربة، رله: 2056 5، )5061

(، دار المعرفيية، 522 9(، وانظيير: فييتح البييار  )193 13(   شييرح صييحيح مسييله، للنييوو  )4)

 (.17 23التم يد،  بو عبدالبر )



 

 (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا                          114

 
 

 

فيض  ع ي  ده، وإان حض  ران مع  ه م  رة طعام  اً  نض ع أي  دينا ح  ىت يب  دأ رس  ول هللا 
فج  اءت جاري  ة كأَن  ا ت  دفع، ف  ذهبت لتض  ع ي  دها يف الطع  ام، فأخ  ذ رس  ول هللا 

)إن  :بيدها، مث جاء أعرايب كأمنا يدفع، فأخذ بيده، فقال رسول هللا  
أال ي     ذكر اس     م هللا علي     ه، وإن     ه ج     اء هب     ذه اجلاري     ة  الش     يطان يس     تحل الطع     ام

ليستحل هبا فأخذت بيدها، فجاء هبذا األعرايب ليستحل به فأخذ بيده، والذي 
 .(1)نفسي بيده إن يده يف يدي مع يدها( 

يؤخ  ذ م  ن ه  ذا احل  ديث احل  رص عل  ى ت  ذكري الص  غري وتعل  يم اجلاه  ل ل  ئال 
طع ام وغ ري ذل ك م ن مداخل ه ال يت جيد الشيطان من خالهلما م دخالً إىل أك ل ال

 ُيرص عليها.
)إن الش يطان يس تحل الطع ام أال  :يف مع ىن قول  ه  وقال الن ووي 

معىن يس تحل ي تمكن م ن أكل ه ومعن اه أن ه ي تمكن »يذكر اسم هللا تعاىل عليه(: 
م  ن أك  ل الطع  ام إذا ش  رع في  ه إنس  ان بغ  ري ذك  ر هللا تع  اىل، وأم  ا إذا مل يش  رع في  ه 

كن، وإن ك  ان مجاع ة ف  ذكر اس م هللا بعض  هم دون بع ض مل ي  تمكن أح د ف  ال ي تم
 أ. ه ..(2)« منه

وأك ل الش يطان للطع ام ُيم ل عل  ى احلقيق ة، لثبوت ه ش رعاً وع دم اس  تحالته 

                                                 

 (.1597 3، )2017، رله: «األشربة»(   رواا مسله، في  تاا 1)

 (.190-189 13(   مسله بشرح النوو  )2)
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وأن احل  ديث جي  ري  ،(1)عق  اًل، وعل  ى ذل  ك اتف  ق العلم  اء م  ن الس  لف واخلل  ف 
ثب   ت فعل   ه عل   ى م   اهره، كم   ا جت   ري أحادي   ث الب   ول والض   راط وغ   ري ذل   ك مم   ا 

 للشيطان.
ويؤخ  ذ م  ن احل  ديث اس  تحباب التس  مية يف أول األك  ل، وإن نس  ي فليق  ل 

 بسم هللا يف أوله وآخره ملا ثبت يف حديث.
 ويؤخذ استحباب اجلهر هبا ليسمعه غريه فيقتدي به.

واس    تحباب التس    مية لك    ل واح    د م    ن اآلكل    َّي، وإن ُس    ي واح    داً م    نهم 
 .(2)من األكل حصل أصل السنة، وال يتمكن الشيطان 

ويس   تدل ل    ه أبن الن   يب  ن   ص علي   ه الش   افعي »ورجح   ه الن   ووي وق   ال: 
أخرب أن الشيطان إمنا يتمكن من الطعام إذا مل ي ذكر اس م هللا تع اىل علي ه،  

وألن املقص   ود ُيص   ل بواح   دة ويؤي   ده أيض   اً م   ا س   يأيت يف ح   ديث ال   ذكر عن   د 
 .(3)أ.ه  «دخول البيت

 عند اخلروج من البي -
يع  ين إذا خ  رج م  ن »)م  ن ق  ال  :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  ن  س ع  ن أ

بس   م هللا توكل   ت عل   ى هللا، وال ح   ول وال ق   وة إال ابهلل، يق   ال ل    ه: كفي   ت « بيت   ه

                                                 

 (.190 13(   انظر: المرجع السابق )1)

 (   انظر المرجع السابق نفس الصزء والصفحة.2)

 (، وسيأتي حديا ال  ر عند دخول البيس.189 13(   المرجع السابق )3)
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 .(1)ووقيت، وهديت، وتنحى عنه الشيطان( 
ويف رواي     ة: فيق     ول ل      ه ش     يطان آخ     ر: )كي     ف ل     ك برج     ل ق     د ه     دي وكف     ي 

 .(2)؟(ووقي
ك    ان إذا خ    رج م    ن بي    ت ق    ال:    أن رس    ول هللا وع    ن أم س    لمة 

)بس م هللا، رب أع  وذ ب  ك أن أزل أو أض  ل أو أمل م أو أُمل  م أو أجه  ل أو جيه  ل 
 .(3) علي(

 عند دخول البي -
يق    ول: )إذا دخ    ل الرج    ل  ق    ال: ُسع    ت رس    ول هللا  ع    ن ج    ابر 

بيته، فذكر هللا تعاىل عند دخول ه وعند طعامه، قال الشيطان: ال مبيت لكم وال 
وإذا دخ    ل فل    م ي    ذكر هللا تع    اىل عن    د دخول     ه، ق    ال الش    يطان: أدرك    تم عش    اء، 

 .(4)املبيت، وإذا مل يذكر هللا تعاىل عند طعامه، قال: أدركتم املبيت والعشاء( 

                                                 

، 3426، بيياا: )مييا يقييول بذا خييرج مييو بيتييع(، رلييه:«الييدعوات»(   رواا الترميي   فييي  تيياا:1)

هيي ا حييديا حسييو صييحيح غرييي    »تييراث،و لييال الترميي  : (، ط. دار بحييياء ال490 5)

(، وصيححع 104 3) 822أ. ه . وابو حبان في صحيحع، رله: « نعرفع ب  مو ه ا الوجع

 . 44األلباني، انظر صحيح الكله الطي   

، بيياا: )مييا يقييول بذا خييرج مييو بيتييع(، رلييه: «األدا»(   رواا أبيو داود فييي سييننع، فييي  تيياا: 2)

5095( ،2 746-747.) 

( وصيييححع، والبي قيييي فيييي السييينو 700 1، )1907(   رواا الحيييا ه فيييي المسيييتدرك، رليييه: 3)

 .7923الكبر ، رله: 

 (   سبق تخريصع.4)
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 ويف ال  ذكر ال  ذي يق  ال عن  د دخ  ول املن  زل، ع  ن أيب مال  ك األش  عري 
س  ألك خ  ري )إذا وجل الرج  ل بيت  ه فليق  ل: الله  م إين أ :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا 

املوجل وخري املخرج، بسم هللا وجلنا، وبسم هللا خرجن ا، وعل ى ربن ا توكلن ا مث يس لم 
 .(1)على أهله( 
 عند عثور الدابة-

فعث رت  يف احلديث عن أيب املليح عن رجل ق ال: كن ت ردي ف الن يب 
دابت  ه، فقل  ت: تع  س الش  يطان، فق  ال: )ال تق  ل تع  س الش  يطان، فإن  ك إذا قل  ت 

 يكون مثل البيت، ويقول: بقويت، ولك ن ق ل: بس م هللا، فإن ك ذلك تعامم حىت
 .(2)إذا قلت ذلك تصاغر حىت يكون مثل الذابب( 

ق ال: )إذا رك ب الرج ل  ع ن الن يب  ويف احلديث عن اب ن مس عود 
الداب    ة فل    م ي    ذكر هللا ردف    ه الش    يطان، فق    ال ل    ه: تغ    ن، ف    إن مل ُيس    ن ق    ال ل     ه 

 .(3)متن(
                                                 

، باا: )ما جاء فيمو دخل بيتع ميا يقيول(، رليه: «األدا»(   رواا أبو داود في سننع في  تاا: 1)

(، صيييححع 296 3، )3452(، والطبرانييي فيييي المعصيييه الكبيييير، رليييه: 747 2، )5066

 (.43األلباني: تخريج الكله الطي  )

(، وأحميد فيي 296 4، )4982، باا: )له يسمع(، رليه: «ا دا»(   رواا أبو داود في  تاا: 2)

(، والحيييا ه فيييي 142 6، )10388المسيييند، والنسيييائي فيييي عميييل الييييوم والليلييية، رليييه: 

، 510الييوم والليلية، رليه:  (، وصححع، وابو السيني فيي عميل292 4المستدرك، رله:  )

أ. هيي ، « بسييناد جيييد لييو  و  أعلييه(: »92 4، ولييال ابييو  ثييير فييي تفسيييرا )190  

 (.1234 2، )7401وصححع األلباني في الصامع الص ير، رله: 

(، ولييال ال يثمييي فييي مصمييع الزوائييد 156 9، )8781(   رواا الطبرانييي فييي الكبييير، رلييه: 3)
= = 



 

 (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا                          118

 
 

 

 عند دخول اخلالء-
ق  ال: )س  رت م  ا ب  َّي أع  َّي اجل  ن وع  ورات ين  أن الن  يب  ل  ي ع  ن ع

 .(1)آدم، إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم هللا( 
وهذا األدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الص حراء  قال النووي 

 ا.ه . (2)« والبنيان
 عند اجلماع-

ق ال: )ل و أن أح دكم إذا أت ى أهل ه  ع ن الن يب  عن ابن عباس 
للهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان م ا رزقتن ا، فقض ي بينهم ا ول د قال: بسم ا
 وقد سبق شرحه. ،(3)مل يضره( 

                                                 
= = 

 أ. ه .« لصحيحرجالع رجال ا(: »131 10)

، باا: )ما ذ ر مو التسمية عند دخيول الخيالء(، رليه: « الط ارة»(   رواا الترم   في  تاا 1)

( ولال: ه ا حديا غريي    نعرفيع ب  ميو هي ا الوجيع وبسينادا لييس بي اك 503 2) 606

أشيياء فيي هي ا وأ ثير الرواييات تي  ر فيي آخيرا  القو  ولد رو  عو أنس عيو النبيي 

بو عثمان وأنع أصابع الفالج، فصعل الرجل ال   سيمع منيع الحيديا ينظير بلييع،  لصة ابان

؟ فو  ما  ي بس عليو عثميان و   ي ا عثميان عليو النبيي »فقال لع:   ما لك تنظر بليق

ط. بحيياء التيراث، «. ولكو اليوم ال   أصيابني فييع ميا أصيابني غضيبس فنسييس أن ألول يا

، بياا: )ميا يقيول الرجيل بذا دخيل الخيالء(، رليه: «نن االط ارة وسي»وابو ماجع في  تاا 

(، ط. الثانيييية، عيييام 88 1(، وصيييححع األلبييياني، انظييير  برواء ال لييييل )109 1، )297

 م، المكت  اإلسالمي.1985ه   1405

 (.93 2(   المصمول )2)

 (   سبق تخريصع.3)
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 ا أذكار الصباح واملساء-

ق  ال: )م  ا م  ن عب  د يق  ول  أن رس  ول هللا  فع  ن عثم  ان ب  ن عف  ان 
يف ص  باح ك  ل ي  وم، ومس  اء ك  ل ليل  ة، بس  م هللا ال  ذي ال يض  ر م  ع اُس  ه ش  يء يف 

 .(1)، وهو السميع العليم، ثالث مرات مل يضره شيء( األرض وال يف السماء
 كلمة التوحيد  -2

اعل    م أن أش    عة ال إل    ه إال هللا تب    دد م    ن جنب    ات » :ق    ال اب    ن الق    يم 
ال  ذنوب وغيومه  ا بق  در ق  وة ذل  ك الش  عاع وض  عفه فله  ا ن  ور، وتف  اوت أهله  ا يف 

كلم  ة يف ذل  ك الق  وة ق  وة وض  عفاً ال ُيص  يه إال هللا، فم  ن الن  اس م  ن ن  ور ه  ذه ال
ب ال  دري وم  نهم م  ن نوره  ا يف ك  قلب  ه كالش  مس وم  نهم م  ن نوره  ا يف قلب  ه كالكو 

 ا.ه . (2)« قلبه كاملشعل العظيم
قال: )من قال ال إله إال هللا وحده  أن رسول هللا  عن أيب هريرة 

ال شريك ل ه، ل ه امللك ول  ه احلم د وه و عل ى ك ل ش يء ق دير، يف ي وم مائ ه م رة،  
ش  ر رق  اب، وكتب  ت ل   ه مائ  ة حس  نة، وحمي  ت عن  ه مائ  ة س  يئة، كان  ت ل   ه ع  دل ع

وكان  ت ل   ه ح  رزاً م  ن الش  يطان يوم  ه ذل  ك ح  ىت ميس  ي، ومل أيت أح  د أبفض  ل مم  ا 
                                                 

أصيبح، بياا ميا ييدعو الرجيل (   رواا أبو داود في السنو في  تاا: األدا، باا: ما يقيول بذا 1)

(، 1273 2، وابو ماجة في السنو فيي  تياا: اليدعاء ) 3869بذا أصبح وبذا أمسو رله: 

 3388والترم   في  تاا: الدعوات، باا: ما جاء في الدعاء بذا أصبح وبذا أمسو رليه: 

 (. 94 6) 10178( ط. بحياء التراث، والنسائي في السنو الكبر  رله: 465 5)

 (.329 1ارج السالكيو )(   مد2)
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 .(1)جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك( 
قال: )من قال يف دبر صالة الصبح  أن رسول هللا  وعن أيب ذر 

 وح   ده ال ش   ريك ل    ه املل   ك، ول    ه وه   و اثن رجلي   ه قب   ل أن ي   تلكم: ال إل   ه إال هللا
احلمد ُييي ومييت وهو على كل شيء قدير عشر مرات حمي عنه عش ر س يئات 
ورف  ع ل   ه عش  ر درج  ات، وك  ان يوم  ه ذل  ك يف ح  رز م  ن ك  ل مك  روه، وح  رس م  ن 

 .(2)الشيطان ومل ينبم لذنب أن يدركه يف ذلك اليوم إال الشرك ابهلل تعاىل( 
تش     تكي إلي     ه  ت إىل الن     يب  أن فاطم     ة ج     اء وع     ن أم س     لمة 

يدي من الرحى، أطح ن م رة  (3)اخلدمة، فقالت: اي رسول هللا، وهللا لقد جملت 
)إن يرزق  ك هللا ش  يئاً أيت  ك، وس  أدلك  :وأعج  ن م  رة، فق  ال هل  ا رس  ول هللا 

على خري من ذلك إذا لزم ت مض جعك فس بحي هللا ث الاثً وثالث َّي وك ربي ث الاثً 
ثالث   َّي؛ ف   ذلك مائ   ة فه   و خ   ري ل   ك م   ن اخل   ادم، وإذا وثالث   َّي وامح   دي أربع   اً و 

                                                 

، 3119، بيياا: )صييفة ببليييس وجنييودا(، رلييه: «بييدء الخلييق»(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 1)

 (. 2071 4، )2691، رله: «ال  ر والدعاء والتوبة»(، ومسله في  تاا:1198 3)

، 3474(، رليييه: 64، بييياا ليييه يسيييمع رليييه: )«اليييدعوات»(   ورواا الترمييي   فيييي  تييياا: 2)

أ. هي ، ورواا «ه ا حيديا حسيو غريي  صيحيح»دار بحياء التراث، ولال: (، ط. 515 5)

(، ورواا الطبرانيي فيي المعصيه الكبيير، 37 6، )9955النسائي في السينو الكبير ، رليه: 

، ورواا مو طريق  –رضي   عنع  –(، عو أبي أيوا األنصار  164 4، )4015رله 

رجاليع (: »104 10مصمع الزوائيد )(، لال عن ا ال يثمي في 186 4، )4092آخر، رله: 

 ا. ه .«ثقات

أ  تخو جلدها وتعصر وت ر في ا ما يشبع البثر، مو العميل باألشيياء الصيلبة »(   مصلس يد : 3)

 (.300 4، الن اية في غري  الحديا، )«الخثنة
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ص   ليت ص   الة الص   بح فق   ويل ال إل   ه إال هللا وح   ده ال ش   ريك ل   ه، ل    ه املل   ك ول   ه 
احلم  د، ُيي  ي وميي  ت بي  ده، بي  ده اخل  ري، وه  و عل  ى ك  ل ش  يء ق  دير؛ عش  ر م  رات 
بع   د ص   الة الص   بح، وعش   ر م   رات بع   د ص   الة املغ   رب؛ ف   إن ك   ل واح   دة م   نهن 

وحت  ط عش ر س  يئات، وك ل واح  دة م نهن كعت  ق رقب ة م  ن  تكت ب عش  ر حس نات،
ولد إُساعيل، وال ُيل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه؛ إال أن يكون الش رك، 
ال إل  ه إال هللا وح  ده ال ش  ريك ل   ه وه  و حرس  ك م  ا ب  َّي أن تقولي  ه غ  دوة إىل أن 

 .(1)تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل سوء( 
 دالىكر عند التشكيم ا العقائ -3

ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  وق  د س  بق يف االس  تعاذة ذك  ر ح  ديث أيب هري  رة 
)أييت الش   يطان أح    دكم فيق    ول: م   ن خل    ق ك    ذا؟ م   ن خل    ق ك    ذا؟ ح    ىت  :

 .(2)يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلم ذلك فليستعذ ابهلل ولينته( 
ويف رواية: )ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال: هذا خلق هللا، فمن خل ق 

                                                 

: (، ولد درسس بسنادا، د  بل ام الصابر  فيي رسيالت ا298 6(   رواا اإلمام أحمد في المسند )1)

بسيينادا حسييو لوجييود »، ولالييس: 1160-1158،   «األحاديييا الييواردة فييي الشيييطان»

 أ. ه .« راوييو صدوليو هما عبدالحميد بو ب رام وش ر بو حوش 

بلو رسول   وطلب ا للخادم ثابس في الصيحيحيو فيي البخيار   وحديا مصيء فاطمة 

، 3502 (، رليييه: ، بييياا: )منالييي  عليييي بيييو أبيييي طالييي«فضيييائل الصيييحابة»فيييي  تييياا: 

، 2727، رلييييه: «اليييي  ر والييييدعاء والتوبيييية»(، ومسييييله فييييي  تيييياا: 1358-1359 3)

(4 2091.) 

 (   سبق تخريصع.2)
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 .(1)وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت ابهلل ورسله( هللا؟ فمن 
 احملافظة على أذكار النوم واالستيقاظ والفلع منه -4

إذا أراد أن ينام قال: )ابُس ك  قال: كان رسول هللا  عن حذيفة 
اللهم أموت وأحيا(ن وإذا استيقظ من منام ه ق ال: )احلم د هلل ال ذي أحي اان بع د 

 .(2)ما أماتنا وإليه النشور( 
)إذا أتي    ت  :ق    ال: ق    ال يل رس    ول هللا  وع    ن ال    رباء ب    ن ع    ازب 

مضجعك، فتوضأ وضوءك للصالة، مث اض طجع عل ى ش قك األمي ن وق ل: الله م 
أس  لمت نفس  ي إلي  ك، ووجه  ت وجه  ي إلي  ك، وفوض  ت أم  ري إلي  ك، وأجل  أت 
مهري إليك، ال ملجأ وال منجي منك إال إليك، آمن ت بكتاب ك ال ذي أنزل ت، 

أرسلت، فإن مت من ليلتك م ت عل ى الفط رة، واجعله ن آخ ر م ا ونبيك الذي 
ويف احل  ديث الن  دب ابلوض وء قب  ل الن  وم واملبي ت عل  ى طه  ارة حس  ية  ،(3)تق ول( 

 .(4)ومعنوية واالستعداد للموت بطهارة القلب، وتفويض األمر هلل 
ق  ال: )إذا دخ  ل الرج  ل بيت  ه أو أوى إىل  ع  ن الن  يب  وع  ن ج  ابر 

                                                 

 (، الفتح.149 4، باا: )صفة ببليس وجنودا(، )«بدء الخلق»(   رواا البخار  في  تاا: 1)

(، 2326 5، )5953ه: ، باا: )ما يقول بذا نام(، رلي«الدعوات»(   رواا البخار  في  تاا: 2)

 (.2082 4، )2711، رله: «ال  ر والدعاء والتوبة»ومسله في  تاا:

(، 2326 5، )5953، باا: )بذا بات طاهرا (، رليه: «الدعوات»(   رواا البخار  في  تاا: 3)

 (.2082 4، )2710، رله: «ال  ر والدعاء والتوبة»ومسله في  تاا:

 (، ط. دار المعرفة.110 11(   انظر: فتح البار ،  بو حصر )4)
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ك وش   يطان فيق   ول املل   ك اف   تح خب   ري، ويق   ول الش   يطان: اف   تح فراش   ه ابت   دره مل   
بشر؛ فإذا ذكر هللا طرد امللك الشيطان ومل يكلؤه، ف إذا انتب ه م ن منام ه ابت دره 
ملك وشيطان، فيقول املل ك: اف تح خب ري، ويق ول الش يطان: اف تح بش ر؛ ف إن ه و 

احلمد هلل الذي  قال: احلمد هلل الذي رد إيل نفسي بعد موهتا ومل ميتها يف منامها
فإن هو خرَّ  ،(1)ميسك السماوات أن تقع على األرض إال إبذنه إىل آخر اآلية 

 .(2)من فراشه فمات كان شهيداً، وإن هو قام يصلي صلى يف فضائل( 
وليذكر هللا عند قيامه من النوم ليحل عقد الشيطان اليت عقدها عليه عند 

ق ال: )يعق د الش يطان  هللا أن رس ول  منامه، كما يف حديث أيب هريرة 
على قافية رأس أحدكم إذا هو انم، ثالث عق د يض رب عل ى ك ل عق دة مكان ه، 
عليك ليل طوي ل فارق د، ف إذا اس تيقظ وذك ر هللا تع اىل اَنل ت عق دة، ف إن توض أ 
اَنلت عقدة، فإن صلى اَنلت عق دة كله ا، فأص بح نش يطاً طي ب ال نفس، وإال 

 .(3)أصبح خبيث النفس كسالن( 

                                                 

            (   وهيييي لولييي ع تعيييالو: 1)

             

      :65، سورة الحج، اآلية. 

، بياا: )ميا يقيول بذا انتبيع «عمل اليوم والليلية»(   رواا النسائي في السنو الكبر ، في  تاا: 2)

،   12(، وابو السني في عمل اليوم والليلية، رليه: 213 6، )1689ن رله: 9مو منامع

(، والبخيار  فيي األدا المفيرد، رليه: 326 3، )1791ليه: ، وأبو يعلو في مسيندا، ر15

صييحيح علييو »(، ولييال: 548 1، والحييا ه فييي المسييتدرك، رلييه:    ، )416،   1214

 ووافقع ال هبي.« شرط مسله وله يخرجاا

 (   سبق تخريصع.3)



 

 (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا                          124

 
 

 

أن  ب    نفض الف    راش قب    ل الن    وم مل    ا يف ح    ديث أيب هري    رة  أم    ر و 
ق  ال: )إذا ق  ام أح  دكم ع  ن فراش  ه مث رج  ع إلي  ه فلينفض  ه بص  فة إزاره  رس  ول 

ث الث م رات، فإن ه ال ي دري م ا خلف  ه علي ه بع ده، وإذا اض طجع فليق ل: ابُس  ك 
ريب وض    عت جن    يب وب    ك أرفع    ه ف    إن أمس    كت نفس    ي فارمحه    ا، وإن أرس    لتها 

مب  ا حتف  ظ ب  ه عب  ادك الص  احلَّي، ف  إذا اس  تيقظ فليق  ل: احلم  د هلل ال  ذي  فاحفظه  ا
واحلكمة م ن ال نفض  ،(1)عافاين يف جسدي، وردَّ عليَّ روحي، وأذن يل بذكره( 

 ابلثوب دون اليد لئال يكون يف فراشه ما يكره فيصيب يده. 
 .(2)وقول ه ال يدري ما خلفه عليه بعده: أي من تراب أو قذاة أو هوام 

فق  ال: اي  إىل الن  يب  ق  ال: ش  كا خال د ب  ن الولي  د  ن بري  دة ع 
)إذا أوي  ت إىل فراش  ك  :رس  ول هللا  م  ا أانم اللي  ل م  ن األرض، فق  ال الن  يب 

فق  ل: الله  م رب الس  موات الس  بع وم  ا أمل  ت، ورب األرض  َّي وم  ا أقل  ت، ورب 
 الشياطَّي، وما أض لت ك ن يل ج اراً م ن ش ر خلق ك كه م مجيع اً، أن يف رط عل يَّ 
. ع  ز ج  ارك، وج  لَّ ثن  اؤك وال إل  ه غ  ريك، وال إل  ه إال  أح  د م  نهم، وأن يبغ  ي عل  يَّ

 .(3)أنت( 
                                                 

، 5961، بيياا: )التعييوذ والقييراءة عنييد النييوم(، رلييه:«الييدعوات»(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 1)

 ، رله: «ال  ر والدعاء والتوبة»(، ومسله في  تاا: 2329 5)

(2714.) 

 (، ط. دار الفكر.126 11(   انظر: فتح البار  )2)

، 3523، بياا: )دعياء ميو أو  بليو فراشيع(، رليه: «اليدعوات»(   رواا الترم   فيي  تياا: 3)

 (، بنحوا.115 4، )3839(، والطبراني في المعصه الكبير، رله: 183 9)
= = 
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وعند الفزع يقول: كما يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
ك  ان يعلمه  م م  ن الف  زع كلم  ات: )أع  وذ بكلم  ات هللا التام  ات،   رس  ول هللا 

 .(1)رون(من غضبه وشر عباده، ومن ُهزات الشياطَّي وأن ُيض
ومع   ىن ُه   زات الش   ياطَّي، أي نزغ   اهتم ووساوس   هم وفي   ه االس   تعاذة م   نهم 

 .(2)ومن حضورهم لنغواء واإلضالل واإليذاء 
فق  ال: إين أج  د  أن  ه ش  كا إىل رس  ول هللا  وع  ن خال  د ب  ن الولي  د 

وزع م أن عفريت اً  فزعاً ابلليل، فقال: )أال أعلم ك كلم ات علمن يهن جربي ل 
وذ بكلمات هللا التامات اليت ال جي اوزهن ب ر وال ف اجر م ن ش ر يكيدين، قال: أع

ما ينزل من السماء وما يع رج فيه ا، وم ن ش ر م ا ذرأ يف األرض وم ا خي رج منه ا، 
ومن شر فنت الليل وف نت النه ار، وم ن ش ر ط وارق اللي ل والنه ار إال طارق اً يط رق 

 .(3)خبري اي رمحن( 

                                                 
= = 

رواا الطبرانييي فييي األوسييط... ورجالييع (: »126 10لييال ال يثمييي فييي مصمييع الزوائييد )و

رجال الصحيح ب  أن عبدالرحمو بو سابط له يسيمع ميو خليد بيو الولييد ورواا فيي الكبيير 

 أ. ه .« بسند ضعيف بنحوا

 (   سبق تخريصع.1)

ي الطييييي ، ، عييييون المعبييييود، ألبيييي23-22(   انظيييير: مصييييائ  اإلنسييييان،  بييييو مفلييييح،   2)

(10 386.) 

، وعبيييدالر اف فيييي 1159-114 4، )3838(   رواا الطبرانيييي فيييي المعصيييه الكبيييير، رليييه: 3)

(، 129 9، )4387(، والبي قي في شع  اإليمان، رله: 35 11، )19831مصنفع، رله: 

وفيييع المسيي  بيو واضييح وليد وثقيع غييير (: »127 10وليال ال يثميي فييي مصميع الزوائيد )

أ. « ة، و  لك الحسو بو علي المعمير  وبقيية رجاليع رجيال الصيحيحواحد وضعفع جماع

 ه .
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 األذان واإلقامة -5

رد ب  ه الش  يطان األذان واإلقام  ة، كم  ا يف ح  ديث أيب وم  ن ال  ذكر ال  ذي يط  
)إذا ن    ودي ابلص    الة، أدب    ر الش    يطان ول     ه  :ق    ال: ق    ال الن    يب  هري    رة 

ض  راط، ف  إذا قض  ي اقب  ل، ف  إذا ث ُ  وِ ب هب  ا أدب  ر، ف  إذا قض  ي أقب  ل ح  ىت خيط  ر ب  َّي 
اإلنس  ان وقلب  ه، فيق  ول: أذك  ر ك  ذا وك  ذا، ح  ىت ال ي  دري أث  الاثً ص  لى أم أربع  اً، 

 .(1)مل يدر ثالاثً صلى أو أربعاً، سجد سجديت السهو(  فإذا
وليس األذان خمتصاً بوقته، بل يشرع لطرد الشيطان يف مجيع األوقات اليت 

 .(2)يعرض للعبد فيها 
فيم  ا رواه عن  ه س  هيل ق  ال: أرس  لين أيب إىل  ودليل  ه ح  ديث أيب هري  رة 

اٍد م ن ح ائط ابُس ه، بين حارثة، قال: ومعي غ الم لن ا أو ص احب لن ا، فن اداه من 
قال: وأشرف الذي معي على احلائط، فلم ير ش يئاً، ف ذكرت ذل ك أليب، فق ال: 
ل  و ش  عرت أن  ك تلق  ى ه  ذا، مل أرس  لك، ولك  ن إذا ُسع  ت ص  وةً فن  اد ابلص  الة، 

أن   ه ق   ال: )إن الش   يطان إذا  ف   إين ُسع   ت أاب هري   رة ُي   دث ع   ن رس   ول هللا 
 .(3)نودي ابلصالة وىلَّ ول ه حصاص( 

                                                 

(، وفيي 220 1، )583، بياا: )فضيل التيأذيو(، رليه: «الصالة»(   رواا البخار  في  تاا: 1)

(، ومسيله فيي 1196 3، )3110، باا: )صفة ببليس وجنودا(، رليه: «بدء الخلق» تاا: 

 .399 1، )389، رله: «الصالة» تاا: 

 .59انظر: مقامع الشيطان، سليه ال اللي،    (  2)

 (.291 1، )389، رله: «الصالة»(   رواا مسله في  تاا: 3)
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حب  اء مهمل  ة مض  مومة وص  ادين مهملت  َّي أي ض  راط، وقي  ل: »اص: وحص  
 .(1)« احلصاص: شدة العدو

وأدابر الشيطان عند األذان لعظم أمر األذان مل ا اش تمل علي ه م ن قواع د »
التوحيد وإمهار شعائر اإلسالم وإعالنه، وقيل: ليأسه من وسوسة اإلنسان عند 

 .(2)« اإلعالن ابلتوحيد
 د دخول املسجد وعند اخلروج منهمالزمة الىكر عن -6

ق   ال: )إذا دخل   ت املس   جد  أن الن   يب  فع   ن فاطم   ة بن   ت الن   يب 
 .(3)وقل اللهم اغفر يل  ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك(  فصل على النيب 

ويف رواي   ة أخ   رى يف مس   لم: )فليس   لم وليص   ل ويق   ول إذا خ   رج الله   م إين 
 .(4)أسألك من فضلك( 

 .(5)ين من الشيطان( ويف أخرى: )اللهم احفظ
والش  يطان ُي   اول أن يص  د العب   د ع   ن ال  ذكر ح   ىت وه  و يف أش   رف البق   اع 

)إن  :ق    ال: ق    ال رس    ول هللا  عن    د هللا، فف    ي احل    ديث ع    ن أيب هري    رة 
                                                 

 (.92 4(   صحيح مسله بشرح النوو  )1)

 (   المرجع السابق، الصزء والصفحة نفس ا.2)

 (.494 1، )713، رله: «الصالة»(   رواا مسله في  تاا: 3)

 (.494 1، )713، رله: «صالةال»(   رواا مسله في  تاا: 4)

(، وابو أبي شيبع فيي مصينفع، رليه: 27 6، )9919(   رواا النسائي في السنو الكبر ، رله: 5)

، ط. الثانييية، 178،   90(، والنسييائي فييي عمييل اليييوم والليليية، رلييه: 298 1، )3415

 (.139 8ه ، مؤسسة الرسالة، بيروت، وأبو نعيه في الحلية، )1406
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به كما ي حبحسُّ الرجل بدابته،  (1)أحدكم إذا كان يف املسجد جاء الشيطان فأبس 
ف أنتم ت رون ذل ك، أم ا املزن وق »رة: أو أجلم ه(، ق ال أب و هري  ،(2)ف إذا س كن زنق ه

 . »(3)فرتاه مائالً كذا ال يذكر هللا، وأما امللجوم ففاتح فاه ال يذكر هللا 
إن الش   يطان ُيت   ال عل   ى العب   د كم   ا يفع   ل الراع   ي م   ع »ومع   ىن احل   ديث: 

انقت  ه ح  َّي يري  دها أن تنق  اد ل   ه ليحلبه  ا، ف  ال ي  زال يوس  وس للعب  د ويس  كنه ح  ىت 
 .(4)« كر هللا تعاىلينقاد ل ه فال يذ 

 الىكر عند استفتاح الصالة -7

إذا ق ام م ن اللي ل   قال: )كان رسول هللا  عن أيب سعيد اخلدري 
كرب، مث يقول: سبحانك هللا وحبمدك وتبارك اُسك وتعاىل جدك وال إل ه غ ريك، 

لس  ميع مث يق ول: ال إل ه إال هللا ث الاثً، مث يق ول: هللا أك رب كب ريا ث الاثً، أع وذ ابهلل ا
 .(5)العليم من الشيطان الرجيم من ُهزه ونفخه ونفثه مث يقرأ( 

                                                 

يقييال بسسييس الناليية وأبسسييت ا بذا سييقت ا و جرتييع، وللييس ل ييا بِييْس بِييْس بكيير البيياء »(   فييأبس: 1)

 (.127 1الن اية في غري  الحديا )« وفتح ا

(    نقع المزنوف: المربوط بالزناف، وهو حلقع توضع تحس حنيك الدابية، ثيه يصعيل في يا خييط 2)

يل فيي جيدار أو سيكة أو يشد برأس ا تمنع جماج ا، ولال: المزنوف أصلع مو الزنقة وهو م

 .3159 2الن اية في غري  الحديا )« عرلوا واد

تفرد بيع »( ولال576 4(،وابو  ثير في تفسيرا )330 2(   رواا اإلمام أحمد في المسند رله )3)

 أ.ه .« أحمد

 (.77 2(   انظر: الفتح الرباني، أحمد البنا )4)

 (   سبق تخريصع.5)
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 السالم -8

فالسالم سبب حلصول الربكة، وه ي مط ردة للش ياطَّي، فف ي احل ديث ع ن 
أن   س ب   ن مال   ك أن   ه ص   لى ق   ال ل    ه: )إذا دخل   ت عل   ى أهل   ك فس   لم يك   ن برك   ة 

 .(1)عليك وعلى أهلك(
املس  جد فق  ل الس  الم  إذا دخل  ت»ق  ال:  وروى ع  ن إب  راهيم النخع  ي 

عل  ى رس  ول هللا، وإذا دخل  ت عل  ى أهل  ك فس  لم عل  يهم، وإذا دخل  ت بيت  اً ل  يس 
 .(2)«فيه أحد فقل السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلَّي

 املداومة على أذكار الصباح واملساء -9

ق  ال: اي رس  ول هللا م  رين بكلم  ات أق  وهلن إذا أص  بحت  ع  ن أيب بك  ر 
الله م ف اطر الس موات واألرض، ع امل الغي ب والش هادة،  وإذا أمسيت، قال: )قل

رب كل شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر 
الش   يطان وش   ركه، وأن أق   رتف عل   ى نفس   ي س   وءاً أو أج   ره عل   ى مس   لم قل   ه إذا 

                                                 

، بيياا: )مييا جيياء فييي التسييليه بذا دخييل بيتييع(، رلييه: «دعواتاليي»(   رواا الترميي   ،  تيياا: 1)

أ. هي ، « ه ا حديا حسو غريي »(، ط. دار بحياء التراث العربي، ولال: 59 5، )2698

(، ط. دار 173 8مولوفييا  ) –رضييي   عنييع  –ورواا ابييو جرييير فييي تفسيييرا عييو جييابر 

 الفكر.

ط. دار الفكر، ذ را ابو  ثير في تفسيرا (، 174 18(   رواا ابو جرير الطبرا  في تفسيرا )2)

فإنيع  يان ييؤمر بي لك »(، ط. دار الفكر، ورو  أيضا  عو لتيادة و اد 306 3عو مصاهد )

 أ. ه .« وحدثنا أن المالئكة ترد عليع
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 .(1)أصبحت، وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك( 
هؤالء ال دعوات ح َّي  يدع قال: مل يكن النيب  وعن ابن عمر 

ميس   ي وح   َّي يص   بح: )الله   م إين أس   ألك العافي   ة يف ال   دنيا واآلخ   رة، الله   م إين 
أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي، وأهلي وم ايل، الله م اس رت ع ورايت، وآم ن 
روعايت، اللهم احفظين من بَّي يدي ومن خلفي، وعن ميي ين، وع ن   ايل، وم ن 

 .(2)ال من حتيت( فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغت
واألم   ر ابل   ذكر واألحادي   ث ال   واردة في   ه كث   رية، ق   د أف   ردت هل   ا املص   نفات 

وإمن  ا اقتص  رت عل  ى م  ا س  بق  ،(3)فلك  ل ش  أن م  ن ش  ئون العب  د ذك  ر خي  تص ب  ه 
 الختصاصه ابملوضوع.

 ومن أعظم الذكر قراءة القرآن، كما سيأيت يف املبحث القادم.

                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

 (   سبق تخريصع.2)

ر للنيوو ، واألذ يار (   انظر: الوابيل الصيي   بيو القييه، والكليه الطيي   بيو تيميية، واألذ يا3)

 بو السنو، وعمل اليوم والليلة للدينور ، وعمل الييوم والليلية للنسيائي، وتحفية الي ا ريو 

 للشو اني، وانظر: الكت  واألبواا التي أفردت في  ت  الصحاح والسنو.
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 قراءة القرآن الكرمي :املطلب الثالث
القرآن الكرمي كالم هللا، وه و احلص ن احلص َّي، والس راج املن ري، وه و كت اب 
هللا، في   ه نب   أ م   ا ق   بلكم وخ   رب م   ا بع   دكم، وحك   م م   ا بي   نكم، ه   و الفص   ل، ل   يس 
ابهلزل، من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أض له هللا، وه و 

املستقيم، هو ال ذي ال تزي م ب ه  حبل هللا املتَّي، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط
األهواء وال تلت بس ب ه األلس نة، وال يش بع من ه العلم اء، وال خيل ق عل ى كث رة ال رد، 

    وال تنقضي عجائبه، هو الذي مل تنته اجلن إذ ُسعته، حىت ق الوا:

         (1). 
ومن قال به ص دق، وم ن عل م ب ه أج ر، وم ن حك م ب ه ع دل، وم ن دع ا »

 .(2)« إليه هدي إىل صراط مستقيم
وهو من أعظم ما يدفع به شر الشيطان وحزب ه، وق د ورد بي ان ذل ك عل ى 

ق   ال: )إن البي   ت ليتس   ع  ويف األث   ر ع   ن أيب هري   رة  ،لس   ان املص   طفى 
وهتج  ره الش  ياطَّي ويكث  ر خ  ريه، أن يق  رأ في  ه الق  رآن، عل  ى أهل  ه وحتض  ره املالئك  ة 

وإن البيت ليضيق على أهله وهتجره املالئك ة وحتض ره الش ياطَّي ويق ل خ ريه؛ أال 
 .(3)يقرأ فيه القرآن(

                                                 

 .2-1(   سورة الصو، اآليتان: 1)

ا: )مييا جيياء فييي فضييل ، بييا«ثييواا القييرآن»(   جييزء مييو حييديا رواا الترميي   فييي  تيياا: 2)

هي ا حيديا   نعرفيع ب  ميو هي ا الوجيع »(، وليال: 113-112 8، )2908القرآن(، رله: 

 أ. ه .«وبسنادا مص ول وفي الحارث مقال

(، تحقيق: فيوا  رمير  وخاليد السيبع، ط. 522 2، )3309(   رواا الدارمي في السنو، رله: 3)
= = 
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وم  ن وس  ائل دف  ع الش  يطان ابلق  رآن الك  رمي اجله  ر ب  ه، كم  ا يف ح  ديث أيب 
خيف    ض  يص    لي، خ    رج ليل    ة ف    إذا ه    و أبيب بك    ر  أن الن    يب  قت    ادة 

صوته، ق ال: وم ر بعم ر ب ن اخلط اب وه و يص لي راف ًع ص وته، فلم ا اجتمع ا عن د 
)اي أاب بكر، م ررت ب ك وأن ت تص لي، ختف ض م ن  :قال النيب  ،النيب 

 صوتك(ن قال: أُسعت من انجيت اي رسول هللا.
 وقال لعمر: )مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك(.

فقال: اي رسول هللا، أوقظ الوحْسنان 
 وأطرد الشيطان. ،(1)

)اي أاب بكر، ارف ع م ن ص وتك ش يئاً، واي عم ر، اخف ض  :فقال النيب 
 .(2)من صوتك شيئاً( 

وقةةد جةةاء  النصةةوص بتخصةةيص بعةة  سةةور وآاي  القةةرآن الكةةرمي 
 مبليد ملية ا دفع الشيطان والتحصن منهذ ومنها:

                                                 
= = 

،   79رك فييي الزهييد، حييديا رلييه: هيي ، دار الكتيياا العربييي وابييو المبييا1407األولييو، 

بنحيييوا، تحقييييق: حبيييي  اليييرحمو األعظميييي، دار الكتييي  العلميييية، بييييروت، وليييال  273

 «.أخرجع محمد بو نصر في ليام الليل مو حديا أنس مرفوعا  »األعظمي في التحقيق: 

الحديا،  (   الوسنان: أ  النائه ال   له يست رف، والوسو بداية النوم، انظر: الن اية في غري 1)

 (.186 5 بو األثير )

-99 2) 447، باا: )ما جياء فيي ليراءة اللييل(، رليه: «الصالة»(   رواا الترم   في  تاا: 2)

، بيياا: )رفييع «الصييالة»ا.هيي ، وأبييو داود فييي  تيياا: « هيي ا حييديا غرييي »(، ولييال: 100

 (، وابيو خزيمية فيي صيحيحع،423 1) 1329الصوت بيالقراءة فيي صيالة اللييل(، رليه: 

صييحيح علييو »(، ولييال:    1، والحييا ه فييي المسييتدرك، رلييه:  ، )189 2، )1161رلييه: 

 أ. ه ، ووافقع ال هبي.«شرط مسله وله يخرجاا
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 سورة الفاحتة -1

كما يف البخ اري ع ن   ، وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيه
فل  م أجب  ه.  ق  ال: كن  ت أص  لي ف  دعاين الن  يب   (1)أيب س  عيد ب  ن املعل  ى 

    فقل      ت: اي رس      ول هللا كن      ت أص      لي، ق      ال: )أمل يق      ل هللا:

    (2)  مث قال: أال أعلمك أعظم سورة يف الق رآن قب ل أن
س  جد، فأخ  ذ بي  دي، فلم  ا أردان اخل  روج، قل  ت: اي رس  ول هللا إن  ك خن  رج م  ن امل

قلت: ألعلمنك أعظم س ورة يف الق رآن، ق ال: احلم د هلل رب الع املَّي ه ي الس بع 
 .(3)املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته(

 وهي من أنفع األدوية ا الرقية-أ    
ن أن رهط     اً م      ثب     ت ح     ديث أيب س     عيد اخل     دري وا الرقيةةةةةةذ هبةةةةةا 
انطلق  وا يف س  فرة س  افروها ح  ىت نزل  وا حب  ي م  ن أحي  اء  أص  حاب رس  ول هللا 

الع  رب فاستض  افوهم، ف  أبوا أن يض  يفوهم فل  دغ س  يد ذل  ك احل  ي فس  عوا ل   ه بك  ل 
ش  يء ال ينفع  ه ش  يء، فق  ال بعض  هم ل  و أتي  تم ه  ؤالء ال  رهط ال  ذي ق  د نزل  وا بك  م 

هط إن س يدان ل دغ لعله أن يكون عن د بعض هم ش يء ف أتوهم، فق الوا: اي أيه ا ال ر 
                                                 

(   أبو سعيد بو المعلو األنصار  المدني، ل ع صحبة يقيال: اسيمع رافيع بيو أول بيو المعليو، 1)

 ي  الكميييال ، وهيييو ابيييو أربيييع وسيييتيو، ت ييي73ويقيييال: الحيييارث بيييو أول تيييوفي سييينة 

(33 348.) 

 .24(   سورة األنفال، اآلية: 2)

، بيياا: )ولقيييد آتينيياك سييبعا  مييو المثيياني والقيييرآن «التفسييير»(   رواا البخييار ، فييي  تيياا: 3)

 (.1738 4، )4426العظيه(، رله: 
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فس    عينا ل     ه بك    ل ش    يء ال ينفع    ه ش    يء، فه    ل عن    د أح    د م    نكم ش    يء، فق    ال 
بعض هم: نع  م، وهللا إين ل  راٍق ولك  ن وهللا لق د استض  فناكم فل  م تض  يفوان، فم  ا أان 
براٍق لكم حىت جتعلوا لنا جعاًل، فصاحلوهم على قطيع من الغنم، ف انطلق فجع ل 

ىت لكأمنا نشط من عق ال، ف أنطلق ميش ي م ا يتفل ويقرأ احلمد هلل رب العاملَّي ح
ب  ه قلب  ه، ق  ال: ف  أوفوهم جعله  م ال  ذي ص  احلوهم علي  ه، فق  ال بعض  هم: أقس  موا، 

فنذكر ل ه الذي كان فننظر  فقال: الذي رقي ال تفعلوا حىت أنيت رسول هللا 
ف  ذكروا ل   ه، فق  ال: وم  ا ي  دريك أَن  ا رقي  ة  م  ا أيم  ران فق  دموا عل  ى رس  ول هللا 

 .(1)موا واضربوا يل معكم بسهم( أصبتم أقس
 عالج للجنون –  

فأتين ا عل ى ح ي م ن  فعن خارجة عن عمه قال: اقبلنا من عند النيب 
الع  رب، فق  الوا: عن   دكم دواء، ف  إن عن   دان معتوه  ا يف القي   ود، فج  اؤوا ابملعت   وه يف 
القيود، فقرأت عليه فاحتة الكتاب ثالث ة أايم غ دوة وغش يه أمج ع براق ي مث أتف ل، 

 فكأمن  ا نش  ط م  ن عق   ال، ف  أعطوين جع  اًل، فقل   ت: ال، فق  الوا: س  ل الن   يب 
 .(2)فسألته، فقال: )كل فلعمري من أكل برقية ابطل، لقد أكلت برقية حق( 

 

                                                 

-2169 5، )5417، بياا: )النفيا فيي الرليية(، رليه: «الطي »(   رواا البخار  فيي  تياا: 1)

 (.1728 4، )2201، رله: «السالم»في  تاا:  (، ومسله2170

 (   سبق تخريصع.2)
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 وهي عالج جلميع األمراض واألوجاع العينوية -جة

مكث   ت مبك   ة تعرتي   ين أدواء، وال أج   د طبيب   اً وال » :يق   ول اب   ن الق   يم 
 نفسي ابلفاحتة، ف أرى هل ا أتث رياً عجيب اً، فكن ت أص ف ذل ك دواء، فكنت أعاجل

 .(1)« ملن يشتكي أملاً، وكان كثرياً منهم يربأ سريعاً 
 سورة البقرة -2

)ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر م ن البي ت ال ذي تق رأ في ه س ورة 
 .(2)البقرة(

أوا الق رآن يق ول: )اق ر  وعن أيب أمامة الباهلي قال: ُسع ت رس ول هللا 
فإن  ه أييت ي  وم القيام  ة ش  فيعاً ألص  حابه، أق  رأوا الزه  راوين البق  رة وس  ورة آل عم  ران 
فإَنما أتتيان يوم القيامة كأَنما غمامتان أو كأَنما غيايتان أو كأَنما فرق ان م ن 
ط  ري ص  واف حتاج  ان ع  ن أص  حاهبما اق  رأوا س  روة البق  رة ف  إن أخ  ذها برك  ة وتركه  ا 

 .(4)( (3)طلة حسرة وال تستطيعها الب
أي ال ميك  نهم حفظه  ا، وقي  ل: ال تس  تطيع »ومع  ىن ال تس  تطيعها البطل  ة: 

                                                 

، وانظر: الحصيو اليوالي، للشيي  عبيد  السيرحان،   8(   الصواا الكافي،  بو القيه،   1)

 ه  ، دار شقراء.1418، ط. الثانية، 5-7

 (.539 1، )780، رله: «صالة المسافريو ولصرها»(   رواا مسله، في  تاا: 2)

 البطلة: السحرة  ما فسرح ا معاوية بو سالم أحد رواة الحديا.(   3)

 (. 553 1، )804، رله: «صالة المسافيو ولصرها»(  رواا مسله في  تاا: 4)
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 .(1)« النفوذ يف قارئها
ق ال: ق ال رس ول  ، وثب ت فيه ا ح ديث أيب هري رة وفيها آية الكرسةي

)إن لك  ل ش  يء س  ناماً وس  نام الق  رآن س  ورة البق  رة فيه  ا آي  ة س  يدة أي  :هللا 
 .(2)شيطان إال خرج منه: آية الكرسي( القرآن، ال تقرأ يف بيت وفيه 
حبف ظ  يف الص دقة ق ال: وكل ين رس ول هللا  ويف حديث أيب هريرة 

زكاة رمضان، ف أةين آت فجع ل ُيث و م ن الطع ام، فأخذت ه وقل ت: ألرفعن ك إىل 
 قال: دعين فإين حمتاج وعليَّ عيال ويل حاجة شديدة.  ،رسول هللا 

)اي أاب هري   رة م   ا فع   ل  :ن   يب ق   ال: فخلي   ت عن   ه فأص   بحت، فق   ال ال
أس  ريك البارح  ة؟(،قال: قل  ت اي رس  ول هللا، ش  كا حاج  ة ش  ديدة وعي  االً فرمحت  ه 
وخلي  ت س  بيله، ق  ال: )أم  ا إن  ه ق  د ك  ذبك وس  يعود(، فعرف  ت أن  ه س  يعود، لق  ول 

أن  ه س  يعود فرص  دته، فج  اء ُيث  و م  ن الطع  ام، فأخذت  ه فقل  ت:  رس  ول هللا 
دع  ين حمت  اج وعل  ي عي  ال، ال أع  ود، فرمحت  ه  ق  ال: ،ألرفعن  ك إىل رس  ول هللا 

)اي أاب هري    رة م    ا فع    ل  :وخلي    ت س    بيله، فأص    حبت فق    ال يل رس    ول هللا 
أس    ريك البارح    ة؟(، قل    ت: اي رس    ول هللا، ش    كا حاج    ة وعي    االً فرمحت    ه وخلي    ت 
سبيله، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة: فجاء ُيثو من الطع ام، 

وه  ذا آخ  ر ث  الث م  رات، إن  ك  ،فعن  ك إىل رس  ول هللا فأخذت  ه فقل  ت: ألر 
                                                 

 (، ط. دار الفكر.35 1(   تفسير القرآن العظيه،  بو  ثير )1)

، 2059: (، والحييا ه فييي المسييتدرك، رلييه437 2، )994(   رواا الحميييد  فييي مسييندا، رلييه:2)

 ، أ. ه .«صحيح اإلسناد وله يخرجاا»(، ولال: 748 1)
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تزعم إنك ال تعود مث تعود، فقال: دعين أعلمك كلم ات ينفع ك هللا هب ا، قل ت: 
       وم  ا ه  ي؟ ق  ال: إذا أوي  ت إىل فرش  ك ف  اقرأ آي  ة الكرس  ي:

 ...   زال علي  ك م  ن هللا ح  افظ، وال ح  ىت خت  تم اآلي  ة، فإن  ك ل  ن ي
يقرب    ك ش    يطان ح    ىت تص    بح، فخلي    ت س    بيله فأص    بحت، فق    ال يل رس    ول هللا 

)م  ا فع  ل أس  ريك البارح  ة؟(، قل  ت: اي رس  ول هللا زع  م أن  ه يعلم  ين كلم  ات  :
ينفعين هللا هبا، فخليت سبيله، قال: )وما هي؟(، قال يل: إذا أويت إىل فراشك 

       خت     تم اآلي     ة:  ف     اقرأ آي     ة الكرس     ي م     ن أوهل     ا ح     ىت

...،  وقال يل: لن يزال علي ك م ن هللا ح افظ، وال يقرب ك ش يطان ح ىت
)أما إنه صدقك وه و   :تصبح، وكانوا أحرص شيء على اخلري، فقال النيب 

، ق ال: )ذاك كذوب تعل م م ن ختاط ب م ن ث الث لي اٍل اي أاب هري رة؟(، قل ت: ال
 شيطان(.

 وهي ا أعظم اآلاي  اليت ينتصر هبا على الشيطان وحلبه.
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فقد جرب اجملرب ون ال ذين ال ُيص ون كث رة أن هل ا م ن الت أثري يف دف ع »... 
الشياطَّي وإبطال أحواهلم ما ال ينضبط من كثرته وقوته، فإن هلا أتثرياً عظيماً يف 

طان ع  ن نف   س اإلنس  ان وع   ن املص  روع وعم   ن تعين  ه الش   ياطَّي، مث   ل دف  ع الش   ي
أهل الظلم والغضب، وأه ل الش هوة والط رب، وأرابب الس ماع املك اء والتص دية، 
إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطَّي، وبطلت األمور ال يت خيليه ا الش يطان، 
  ويبط   ل م   ا عن   د إخ   وان الش   ياطَّي م   ن مكاش   فة ش   يطانية وتص   رف ش   يطاين، إذ
كان  ت ت  وحي إىل أولي  ائهم أبم  ور يظنه  ا اجله  ال م  ن كرام  ات أولي  اء هللا املتق  َّي، 
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ات الش         ياطَّي عل         ى أولي         ائهم املغض         وب عل         يهم س         وإمن         ا ه         ي م         ن تلبي
 .(1)أ.ه «والضالَّي

 ، ورد ح  ديث اب  ن مس  عود وفيهةةا: اآليتةةان األخةةريهن وفيةةه فينةةلها
م   ن قرأُه   ا يف ليل   ة  )اآليت   ان م   ن آخ   ر س   ورة البق   رة  :ق   ال: ق   ال رس   ول هللا 

 .(2)كفتاه(
)إن هللا كتب كتاابً قبل  :قال: قال النيب  وعن النعمان بن بشري 

أن خيل  ق الس  موات واألرض أبلف  ي ع  ام أن  زل من  ه آيت  َّي فخ  تم هبم  ا س  ورة البق  رة، 
 .(3)وال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان(

: )فيقرهب ا( ومل  ويف احلديث إشارة لطيف ة حي ث ع رب ابلق رب يف قول  ه
يق  ل في  دخلها، ويف ذل  ك تعب  ري ع  ن نف  ي ال  دخول م  ن ابب أوىل، كم  ا أن  ه إش  ار 

 .(4)إىل الليل لكونه حمل سكون العباد ونومهم، لكونه وقتاً النتشار الشياطَّي 

                                                 

 (.56-55 19(   مصمول الفتاو  )1)

، 3786، بييياا: )شييي ود المالئكيية بيييدرا (، رليييه: « الم ييا  »(   رواا البخييار ، فيييي  تييياا: 2)

 (.555 1) 807، رله: «صالة المسافريو ولصرها»ومسله، في  تاا: 

، «فضييائل القييرآن»(، والييدارمي فييي سييننع،  تيياا: 274 4ندا )(   رواا اإلمييام أحمييد فييي مسيي3)

فضيائل »(، والترمي   فيي  تياا: 449 2باا: )فضل أول سورة البقرة وآية الكرسيي(، )

(، والحييا ه فييي 235 4، )3044، بيياا: )مييا جيياء فييي آخيير سييورة البقييرة(، رلييه: «القييرآن

(، 79-78 2)779(، وابييو حبييان فييي صييحيحع، رلييه:286 2، )3031المسييتدرك، رلييه: 

 (.212 2، )1382والطبراني في األوسط، رله: 

 (.348 2(   انظر: فيض القدير، للمناو  )4)
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 سورة اإلخالص واملعوذتني -3
)ك  ان إذا أوى إىل فراش  ه   أن الن  يب  ويف الص حيحَّي ع  ن عائش  ة 

 و        كفيَّ  ه، مث نف  ث فيهم  ا وق  رأ فيهم  ا  ك  ل ليل  ة، مج  ع
       و        مث مس            ح ،

هبما ما استطاع من جسده، يبدأ هبما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، 
 .(1)يفعل ذلك ثالث مرات(

وه  اةن الس  ورةن م  ن أعظ  م م  ا يتع  وذ ب  ه، وبينهم  ا تناس  ب وتواف  ق، كم  ا 
أش    ار إىل ذل    ك ش    يخ اإلس    الم اب    ن تيمي    ة، حي    ث إن منب    ع الوس    واس ش    يطان 
اإلن  س أو نف  س اإلنس  ان، وس  ورة الن  اس فيه  ا االس  تعاذة م  ن الش  ر الص  ادر م  ن 

وم   اً، العب   د، وأم   ا س   ورة الفل   ق ففيه   ا اس   تعاذة م   ن الش   ر الص   ادر م   ن اخلل   ق عم
 فكانت االستعاذة هبما أكمل استعاذة.

قال: خرجنا يف ليلة مطر وملم ة ش ديدة   (2)وعن عبدهللا بن خبيب 
ليص  لي لن  ا فأدركن  اه، فق  ال: )أص  ليتم؟(، ق  ال: فل  م أق  ل  نطل  ب رس  ول هللا 

شيئاً، فقال: )قل(، قال: فلم أقل شيئاً، مث قال: )قل(،  فلم أقل شيئاً، مث ق ال: 
: اي رس  ول هللا م  ا أق  ول؟ ق  ال: )ق  ل ه  و هللا أح  د، واملع  وذتَّي ح  ىت )ق  ل(، فقل  ت

 .(3)متسي وحَّي تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء( 
                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

(   عبد  خبيي  بالمعصمية مصي را ، الص نيي حلييف األنصيار... لي ع صيحبة، رو  عيو النبيي 2)

 (.73 4ورو  عنع ولدا معاذ، انظر: اإلصابة ) 

(، 324 4، )5082، بياا: )ميا يقيول بذا أصيبح(، رليه: «األدا»ود في  تاا: (   رواا أبو دا3)
= = 
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 آاي  أخرى من القرآن -4
فجاء أعرايب، فقال: اي نيب  عن أيب بن كعب قال: كنت عند النيب 

فأتين به  قال: ،(1)هللا إن يل أخًا وبه وجع، قال: )وما وجعه؟(، قال: به مل  
بفاحتة الكتاب وأربع آايت من أول سورة  فوضعه بَّي يديه فعوذه النيب 

وآية الكرسي،  وثالث  ،     (2) البقرة وهاةن اآليتان:
        آايت من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران:

  (3)، :وآية من األعراف        

  (4)، :وآخر سورة املؤمنون       (5)، 
ر آايت من أول وعش ،      (6) وآية من سورة اجلن:

الصافات وثالث آايت من آخر سورة احلشر، وقل هو هللا أحد واملعوذتَّي، 
 .(7)فقام الرجل كأنه مل يشتك قط( 
                                                 

= = 
، «اليدعوات»م، والترم   فيي  تياا: 1988ه   1408ط. دار الحديا، القاهرة، ط. عام 

هي ا »(، ط. بحيياء التيراث العربيي وليال الترمي  : 567 5) 3575(، رليه: 7باا: )رليه 

، بياا: )رليه «ا سيتعاذة»سينو،  تياا: ا.ه ، والنسائي فيي ال« حديا حسو صحيح غري 

 (.250 8، )5428(، رله: 1

 (.272 4، الن اية في غري  الحديا )«طرف مو الصنون يله باإلنسان»(   ل هي: أ  لمه وهو 1)

 .163(   سورة البقرة، اآلية: 2)

 .18(   سورة آل عمران، اآلية: 3)

 .54(   سورة األعراف، اآلية: 4)

 .116، اآلية: (   سورة المؤمنون5)

 .13(   سورة الصو، اآلية: 6)

، 3549بياا: )الفيزل واألرف وميا يتعيوذ منيع(، رليه:« الطي »(   رواا ابو ماجيع فيي  تياا: 7)
= = 
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وورد يف فض    ل آخ    ر س    ورة املؤمن    ون عن    دما م    رَّ اب    ن مس    عود عل    ى رج    ل 
        مص    اب فق    رأ يف أذن    ه: 

             

 ،  مب    اذا ق    رأ يف أذن    ه؟  :ح    ىت خ    تم الس    ورة ف    ربأ، فق    ال رس    ول هللا(
أن رج الً موقن اً قرأه ا عل ى  وال ذي نفس ي بي ده ل و :فأخربه فقال رسول هللا 

 .(1)جبل لزال( 
 يق      رأ هب      ا يف أذن املص      روع  وق      د ك      ان ش      يخ اإلس      الم اب      ن تيمي      ة 

 .(2)فيفيق 

                                                 
= = 

  8269(، والحييا ه فييي المسييتدرك رلييه: 128 5، واإلمييام أحمييد فييي مسييندا )1175 2)

ا  ل ه عو آخيرهه لد احتج الشيخان رضي   عن ما برواة ه ا الحدي»(، ولال: 458 4)

 ا.ه ، وله يوافقع ال هبي.« غير أبي جناا الكلبي والحديا محفوت صحيح وله يخرجاا

(، ولييال 7 1(، وأبييو نعيييه فييي الحلييية )458 8، )5045(   رواا أبييو يعلييو فييي مسييندا، رلييه: 1)

رواا أبو يعلو وفيع ابو ل يعة وفيع ضعف وحديثيع (: »115 5ال يثمي في مصمع الزوائد )

 أ. ه ، ويش د ل ع الحديا السابق.«حسو

 (.68 4عو شي  اإلسالم في  اد المعاد ) (   انظر ما نقلع ابو القيه 2)
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 شةةةّ  الةبصةةةر: املطلب الرابع
وم  ن وس  ائل التحص  َّي ض  د الش  يطان غ  ض  البص  ر، حي  ث إن النظ  ر م  ن س  هام 

ل ش ر إذا أطل ق يف إبليس اليت يرم ي هب ا ف ال ختط ئ، وه و منف ذ القل ب، وابب ك 
 احلرام.

البص  ر ه  و الب  اب األك  رب إىل القل  ب، وأعم  ر ط  رق احل  واس » :ق  ال الق  رطيب 
إلي  ه، بس   بب ذل   ك كث   ر الس   قوط م   ن جهت  ه، ووج   ب التح   ذير من   ه وغض   ه ع   ن 

 .(1)أ. ه  « مجيع احملرمات
)النظ   رة س   هم م   ن  :ق   ال: ق   ال رس   ول هللا  ويف احل   ديث ع   ن حذيف   ة 
 .(2)تركها خمافيت أبدلته إمياانً جيد حالوته يف قلبه( سهام إبليس مسموم من 

ف   إن الس   هم ش   أنه أن يس   ري يف القل   ب، يعم   ل في   ه عم   ل السُّ   م ال   ذي يس   قاه »
 .(3)« املسموم، فإن ابدر استفراغه وإال قتل وال بد

ل   ذا ح   ذر اإلس   الم م   ن إط   الق النظ   ر يف احل   رام، كم   ا يف ح   ديث عل   ي ب   ن أيب 

                                                 

 (.223 12(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )1)

(، والحيا ه فييي المسييتدرك، 173 10، )10362(   رواا الطبرانيي فييي المعصيه الكبييير، رلييه: 2)

ا.هي ، وليه يوافقيع الي هبي وابيو الشي اا «حيح اإلسنادص»(، ولال: 349 4، )7875رله: 

م، مؤسسيية الرسييالة، 1986هيي   1407(، ط. الثانييية، 195 1، )292فييي مسييندا، رلييه: 

 بيروت.

 .95(   روضة المحبيو،  بو القيه،   3)
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  .(1)النظرة، فإمنا لك األوىل وليست لك اآلخرة()ال تتبع النظرة  :طالب 
ذهب كثري من العلماء إىل أن ه ال جي وز للم رأة النظ ر » :قال ابن كثري 

إىل الرج  ال األجان  ب بش  هوة، وال بغ  ري ش  هوة أص  اًل، واح  تج كث  ري م  نهم مب  ا رواه 
وميمونة قالت:  أبو داود والرتمذي عن أم سلمة أَنا كانت عند رسول هللا 

ما َنن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعد ما أم ران ابحلج اب، بين
)احتجب  ا من  ه(، فقل  ت: اي رس  ول هللا ال  يس ه  و أعم  ى ال يبص  ران  :فق  ال: 

..« .(2): )أفعمي   اوان أنتم   ا ألس   تما تبص   رانه( وال يعرفن   ا؟ فق   ال رس   ول هللا 
 .(4)ورجحه النووي  .(3)أ.ه  

                                                 

هيي ا حييديا صييحيح علييو »(، ولييال: 212 2، )2788(   رواا الحييا ه فييي المسييتدرك، رلييه: 1)

ا.هي ، وأبيو «عليو شيرط مسيله»أ. ه ، ولال ال هبي فيي التلخييم «جااشرط مسله وله يخر

، 2148، بياا: )ميا ييؤمر بيع ميو غيض البصير(، رلييه: «األدا»دواد فيي السينو،  تياا: 

، 2776، باا: )ما جاء فيي نظيرة المفاجيأة(ن رليه: »  «(، والترم   في  تاا: 246 2)

 (.386 2، )2709رله: (، ط. دار بحياء التراث، والدارمي في السنو، 101 5)

(، 102 5، )2778(  رواا الترم  :في باا: )ما جاء في احتصاا النساء مو الرجال(، رله: 2)

، أ. هي ، وأبيو داود فيي السينو، فيي «هي ا حيديا حسيو صيحيح»دار بحياء التيراث، وليال: 

(   :      باا:)لولي ع « التفسيير» تاا: 

( 389 12) 5576(، ط. دار الفكر، وابو حبيان فيي صيحيحع رليه: 63 4، )4111رله: 

(، وحسينع النيوو ، انظير: شيرح مسيله 91 7) 13303والبي قي في السنو الكبير  رليه: 

أخرجييع أصييحاا السيينو مييو رواييية الزهيير  عييو »:  -  –(، لييال ابييو حصيير 184 6)

سينادا ليو  وأ ثير ميا عليل بيع انفيراد الزهير  بالروايية عيو نب ان مولو أم سيلمة عن يا وب

بن ان وليسس بعلة لادحة فإن مو يعرفع الزهر  ويصفع، بأنع مكات  أم سلمة وله يصرحيع 

 (.550 1(، وانظر )337 9ا.ه ، فتح البار  )« أحد   ترد روايتع

 (، دار الفكر.283 3(  تفسير ابو  ثير )3)

 (.184 6مسله ) (   شرح النوو  علو صحيح4)
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ق ال: )كت ب  ا يف احل ديث ع ن أيب هري رة وجعل النظر ز  الع َّي، كم 
عل  ى اب  ن آدم نص  يبه م  ن ال  زان، فه  و م  درك ذل  ك ال حمال  ة، العين  ان زانُه  ا النظ  ر، 
واألذانن زانُه   ا االس   تماع، واللس   ان زانه الك   الم، والي   د زانه   ا ال   بطش، والرج   ل 

 .(1)زانها اخلطى، والقلب يهوى ويهتىن ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه( 
 سالم شرائع وقائية ملنع فتنة البصر ومنها:وقد شرع اإل

االستئذان لئال يقع البصر على ما حرم هللا النظر إليه، ع ن س هل ب ن  -1
 وم   ع الن   يب  ق   ال: اطل   ع رج   ل م   ن ُحْج   ر يف ُحجح   ر الن   يب  س   عد 

م  درى ُي  ك ب  ه رأس  ه فق  ال: )ل  و أعل  م أن  ك تنظ  ر لطعن  ت ب  ه يف عين  ك، وإمن  ا 
 .(2)ر( جعل االستئذان من أجل البص

حترمي الدخول على النساء، حىت احملارم بدون استئذان خشية أن يرى  -2
س أله رج ل فق ال اي رس ول هللا  عورهتن، عن عط اء ب ن يس ار أن رس ول هللا 

اس   تأذن عل   ى أم   ي ق   ال: نع   م ق   ال الرج   ل إين معه   ا يف البي   ت فق   ال رس   ول هللا 
اس  تأذن  هللا اس تأذن عليه  ا فق  ال الرج  ل إين خادمه ا فق  ال ل  ه رس  ول  

 .(3)عليها أحتب أن تراها عراينة قال: ال، قال: فاستأذن عليها
                                                 

 (.2047 4، )2657، رله: «القدر»(   رواا مسله في  تاا: 1)

، 5887، بياا: )ا سيتئ ان ميو أجيل البصير(، رليه: «ا ستئ ان»(   رواا البخار  في  تاا: 2)

 (.1698 3، )2156، رله: «اآلداا»(، ومسله في  تاا: 2304 5)

ال ، والبي قيي فيي السينو الكبير  رليه: ( مرسي963 2) 1729(   رواا مالك فيي الموطيأ رليه: 3)

(، وابيو أبيي شييبة فيي مصينفع عيو 112 18(، وابو جرير فيي تفسييرا )97 7) 13336

وهو مرسل صيحيح مصتميع عليو »(، لال ابو عبدالبر: 42 4) 17600 يد بو أسله رله: 
= = 
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ح  رم اخلل  وة ابألجنبي  ة، ويف احل  ديث: )ال خيل  ون رج  ل ابم  رأة إال ك  ان  -3
 .(1)اثلثهما الشيطان( 

   ش         رع احلج         اب عل         ى امل         رأة، ق         ال تع         اىل:  -4

   . 
حيث جعله حصناً حصيناً للمرأة تدفع ب ه ع ن نفس ها النظ رات املس عورة، 
وتزه  ق ب  ه أرواح ذيب البش  ر، ال  ذين ال ه  م هل  م إال تتب  ع النس  اء والنظ  ر إل  يهن، 
ليهنؤوا بلقمة سائغة يف مستنقع الرذيلة، بع د أن دع وا إىل تعري ة األجس اد، متزي ق 

تض   يع الفض   يلة، وتطم   س احلقيق   ة  احلج   اب واخ   تالط الرج   ال ابلنس   اء، هن   اك
 اإلميانية، وختتلط األنساب، وهتدر احلقوق.

 ومن هنا فإن: ش  البصر يورث ثالث فوائد جليلة القدر:
حالوة اإلميان ولذته اليت هي أحلى وأطي ب مم ا ترك ه هلل، ف إن م ن  األوىل:

 ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه.
قلب والفراسة، قال تعاىل عن قوم إن غض البصر يورث نور ال الثانية:

 نظرفالتعلق ابل ،        (2) لوط:
يوجب فساد العقل وعمي البصرية وسكر القلب، وهللا تعاىل جيزي العبد على 
عمله مبا هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه هللا عليه من جنسه 

                                                 
= = 

صييحة معنيياا و  يصييو  عنييد أهييل العلييه أن ييير  الرجييل أمييع و  ابنتييع و  أختييع و  ذات 

 (.229 16ا.ه  التم يد )«حرم منع عريانة ألن المرأة عورة فيما عدا وج  ا و في ام

 (   سبق تخريصع.1)

 .72(   سورة الحصر، اآلية: 2)
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 ا هو خري منه، فيطلق بصريته ويفتح عليه ابب العلم واملعرفة.مب
 

ق  وة القل  ب وثبات  ه وش  جاعته، فيجع  ل هللا ل   ه س  لطان النص  رة م  ع  الثالثةةة:
ال  ذي خي  الف ه  واه يف  رق الش  يطان م  ن مل  ه، وهل  ذا »س  لطان احلج  ة، ويف األث  ر: 

 .(1)« يوجد يف املتتبع هلواه من الذل واملهانة ما جعله هللا ملن عصاه

                                                 

 (.259-252 21(   مصمول الفتاو ، باختصار وتصرف يسير )1)
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 كةةةثةةرة الةةطةةاعةةةا :  املطلب اخلامس

ال ش   ك أن العب   د كلم   ا أكث   ر م   ن الطاع   ات والق   رابت كان   ت س   بباً لق   وة 
اإلمي   ان ال   ذي ه   و س   بب يف ط   رد الش   ياطَّي، ب   ل وف   رارهم م   ن ه   ذا العب   د، ق   ال 

 .        (1) تعاىل:

ق  ال: )إذا ق  رأ اب  ن  أن رس  ول هللا  أيب هري  رة  وج  اء يف مس  لم ع  ن
آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول: اي ويله أمر ابن آدم ابلس جود 

 .(2)فسجد فله اجلنة، وأمرت ابلسجود فعصيت فلي النار( 

: )إن امل     ؤمن لينض     ي ع     ن الن     يب  ويف احل     ديث ع     ن أيب هري     رة 
 سفر(.شياطينه كما ينضي أحدكم بعريه يف ال

ألن     ه لكم     ا اعرتض     ه ص     ب علي     ه س     ياط ال     ذكر، والتوج     ه واالس     تغفار »
والطاعة، فشيطانه مع ه يف ع ذاب ش ديد، ل يس مبنزل ة ش يطان الف اجر ال ذي ه و 

 .(3)« معه يف راحة ودعة، وهلذا يكون قوايً عاتياً 

وكثرة الطاعات سبب إلغامة إبل يس؛ ألَن ا س بب لتكف ري الس يئات، كم ا 
ق  ال: )الص  لوات اخلم  س واجلمع  ة إىل اجلمع  ة  الن  يب  ثب  ت يف الص  حيح ع  ن

                                                 

 .42(   سورة الحصر، اآلية: 1)

 (.87 1، )81، رله: «اإليمان»(   رواا مسله في  تاا: 2)

 .105(   تفسير المعوذتيو،  بو القيه،   3)
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 .(1)ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر( 

 –الق ادم  املطل بوالكبائر تكفرها ومتحوها التوبة النصوح، كما س يأيت يف 
 .–إن شاء هللا 

 

 

                                                 

 (.209 1، )233، رله: «الط ارة»(   رواا مسله في  تاا: 1)
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 التوبة واالست فار: السادس املطلب
 جيم التوبة واالستغفار.ومن وسائل التحصَّي من الشيطان الر 

فالتوب      ة ه      ي حقيق      ة دي      ن اإلس      الم، وال      دين كل      ه داخ      ل يف مس      مى »
 .(1)« ، وهبذا استحق التائب أن يكون حبيب هللا«التوبة»

؛          (2) قال تعاىل:
بكل وسيلة، ويف احلديث يف صحيح  وهلذا ُياول الشيطان أن يصده عنها

اجلامع أن الشيطان قال لرب العزة واجلالل: )وعزتك وجاللك ما أزال أغوي 
عبادك مادامت أرواحهم يف أجسادهم فقال الرب وعزيت وجاليل ال أزال أغفر 

    ويدل عليه قول ه تعاىل: ،(3)هلم ما استغفروين( 

         (4). 
فأش    د م    ا يك    ون حنق    اً وغيظ    اً إذا رأى رمح    ات هللا ومغفرت    ه تن    زل عل    ى 
العب  اد، كم  ا يف احل  ديث: )م  ا رؤي الش  يطان يوم  اً ه  و في  ه أص  غر وال أدح  ر وال 

من تنزل الرمحة وجت اوز هللا أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة، وما ذاك إال ملا رأى 
ع  ن ال  ذنوب العظ  ام إال م  ا أرى ي  وم ب  در، قي  ل وم  ا رأي ي  وم ب  در اي رس  ول هللا، 

                                                 

 .355(، وانظر: طريق ال صرتيو،   306 1(   مدارج السالكيو،  بو القيه )1)

 .222(   سورة التوبة، اآلية: 2)

(، وهييو فييي مشييكاة 146 1) (، والب ييو  فييي شييرح السيينة29 3(   رواا أحمييد فييي المسييند )3)

 (.724 2، )2344المصابيح، رله: 

 .83-82(   سورة  ، اآليتان: 4)
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 .(1)قال: أما أنه قد رأى جربيل يزع املالئكة( 
                                                 

(، دار بحييياء التييراث 422 1، )944(   رواا مالييك فييي موطييأ عييو طلحيية بييو عبيييد ، رلييه: 1)

(، تحقيق: د  عبدالملك بو دهيش، 26 5، )2762العربي، والفا  ي في أخبار مكة، رله: 

بسيينادا »هيي ، ولييال بسيينادا مرسييل أ. هيي ، دار خضيير، بيييروت، ولييال: 1414ط. الثانييية، 

 أ. ه .« مرسل

رواا مالييك والبي قييي مييو »(، ولييال: 129 2وذ ييرا المنيي ر  فييي الترغييي  والترهييي  )

 أ. ه .«طريقع وغيرهما وهو مرسل

يوم عرفية:  لال: لال رسول    –رضي   عنع  –ول ع شاهد عو عبادة بو الصامس 

تطول عليكه في هي ا الييوم ف فير لكيه ب  التبعيات فيميا بيينكه ووهي   ا النال بن   )أي 

مسيئكه لمحسنكه وأعطو لمحسنكه ما سيأل فيادفعوا باسيه  ، فلميا  يان بصميع ليال: بن   

  لد غفر لصالحيكه وشفع صالحيكه في طالحيكه تنيزل الرحمية فيتع ه ثيه تفيرف الم فيرة

ل تائ  ممو حفظ لسانع ويدا، وببليس وجنودا عليو جبيال عرفيات في األرط فتقع علو  

ينظرون ما يصينع   ب يه فيإذا نزليس الرحمية دعيا ببلييس وجنيودا بالوييل والثبيور(، رواا 

(، ورواا ابو جرير في تفسيرا عو ابو عمر 17 5، )8831عبدالر اف في مصنفع، رله: 

 (.199 8(، دار الفكر، وأبو نعيه في الحلية )295 2)

رواا الطبراني في الكبير ورواتع محيتج (: »129 2لال المن ر  في الترغي  والترهي  )

 أ. ه .« ب ه في الصحيح ب  أن في ه رجال  له يسه

أخييرج ابييو ماجييع »(، ولييال: 553 1ولي ع شيياهد آخيير ذ ييرا السيييوطي فييي الييدر  المنثييور )

 وائييد المسييند والطبرانييي والحكيييه الترميي   فييي نييوادر األوصييول وعبييد  بييو أحمييد فييي 

)دعيا عشيية عرفية  والبي قي فيي سيننع عيو العبيال بيو ميردال السيلمي أ، رسيول   

ألمتع بالم فرة والرحمة فأ ثر الدعاء فأوحو   بليع أني لد فعلس ب  تليه بعضي ه بعضيا،  

ا المظليوم وأما ذنوب ه فيما بيني وبين ه فقد غفرت ا فقال: يا را بنك لادر علو أن تثي  هي 

خيرا  مو مظلمتع وت فير ل ي ا الظياله فليه يصبيع تليك العشيية، فلميا  يان غيداة المزدلفية أعياد 

فسيألع أصيحابع، ليال: تبسيمس  الدعاء فأجابع   أني لد غفرت ل يه، فتبسيه رسيول   

مو عدو   ببليس أنع لما عله أن   لد استصاا لي في أمتي أهيو  ييدعو بالوييل والثبيور 

(، 118 5، )9264ويحثييو التييراا علييو رأسييع(، رواا البي قييي فييي السيينو الكبيير ، رلييه: 

(، واإلمييام أحمييد فييي المسييند، رلييه: 149 3، )1578ورواا أبييو يعلييو فييي مسييندا، رلييه: 

 (، مؤسسة لرطبة.14 4، )16252
= = 
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 .(1)« العزم على فعل املأمور والتزامه»ومعىن التوبة: 
 األوب    ة مم    ا يكره    ه هللا إىل م    ا يرض    اه م    ن» :وق    ال اإلم    ام الط    رباي 

 .(2)« طاعته
الرج  وع مم  ا يكره  ه هللا م  اهراً وابطن  اً إىل م  ا ُيب  ه » :وق  ال اب  ن الق  يم 

 .(3)« ماهراً وابطناً 
الص   ادقة ال   يت »وه   ي م   ا تع   رف ابلتوب   ة النص   وح، ومع   ىن النص   وح، قي   ل: 
 .(4)« يشعر العبد فيها ابلندم على الذنب وحب الرجوع إىل الطاعة

 .(5)« ةمة الشروط»وقيل: 
ختليص   ها م   ن ك   ل غ   ش ونق   ص وفس   اد، وإيقاعه   ا عل   ى أكم   ل »: واملع   ىن

                                                 
= = 

رواا البي قيي ميو حيديا ابيو »(، وليال: 130 2وذ را المن ر  في الترغي  والترهيي  )

بيو العبيال بييو ميردال السيلمي وليه يسييمع عيو أبييع عيو جييدا عبيال، ثيه ليال وهيي ا   نانية

فيإن صيح بشيواهدا ففييع الحصية، « البعا»الحديا لع شواهد  ثيرة، ولد ذ رناها في  تاا 

، 48، النساء:         وبن له يصح فقد لال   تعالو: 

، 122 1أ. ه ، وانظر: ما لالع ابو عبدالبر في التم يد )« عضا  دون الشركوتله بعض ه ب

 (.251 14والمز  في ت  ي  الكمال )

 .355(، وانظر: طريق ال صرتيو،   305 1(   مدارج السالكيو )1)

 (، ط. دار الفكر.286 1(   جامع البيان )2)

 (.306 1(   مدارج السالكيو )3)

(، وتفسيييير جيييامع البييييان، للطبييير  168 28م القيييرآن، للقرطبيييي )(   انظييير: الصيييامع ألحكيييا4)

 (.309 1(، ومدارج السالكيو )167 28)

 (.91 5(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )5)
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 .(1)«الوجوه
 وهلا شروط:

 اإلقالع عن الذنب يف احلال. األول:
 عزم القلب على عدم العودة. الثاين:
 الندم على املاضي. الثالث:
اإلخالص أبن يكون تركه للذنب خالصاً لوجه هللا تعاىل، ال يري د  الرابع:

        ال تع    اىل:ب    ه ش    يئاً م    ن ال    دنيا، ق    

  (2). 
أن تك  ون التوب  ة يف وقته  ا احمل  دد س  واء الع  ام أو اخل  اص، فالع  ام  اخلةةامس:

أن يك  ون قب  ل طل  وع الش  مس م  ن مغرهب  ا، كم  ا س  يأيت، واخل  اص أن يك  ون قب  ل 
 .(3)احللقوم  الغرغرة وبلوغ الروح
         قال تعاىل:

           

          

           

                                                 

 (.309 1(   مدارج السالكيو،  بو القيه )1)

 .31(   سورة النور، اآلية: 2)

 .  –وفقع    –مشرف (  الشرطان الرابع والخامس استفدت ما مو توجي ات ال3)
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        (1). 
وإن ك  ان ال  ذنب يتعل  ق مب  ال أو جناي  ة فيض  اف إلي  ه ش  رط س  ادس وه  و: 

 .(2)التحلل من اجملين عليه 
)من عرضه أو شيء فليتحلله منه الي وم قب ل أال يك ون دين ار وال دره م إن  
كان ل ه عمل صاحل أخذ منه بق در مظلمت ه، وإن مل تك ن ل  ه حس نات أخ ذ م ن 

 .(3)سيئات صاحبه فحمل عليه( 
ت بع  رض كق  ذف وغيب  ة وهبت  ان، فق  ال بع  ض العلم  اء: ال ت  تم إال وإن كان  

ابإلعالم والتحلل، ألن اجلناية فيها حق َّي، ح ق هلل، وح ق ل دم ي، ف ال ب د م ن 
 أداء حق اآلدمي.

وقيل: ال يشرتط اإلعالم ويكفي التوبة فيما بَّي العبد وربه ويذكر املغتاب 
ن االس  تغفار ل  ه، مل  ا ي  ؤدي واملق  ذوف... خب  ري يف م  واطن ذك  ره بس  وء، ويكث  ر م  

 اإلخبار من املفاسد املرتتبة عليه من الغل وامليل لالنتقام وغري ذلك.
وهذا قول لنمام أمحد واختار شيخ اإلسالم ابن تيمي ة وتلمي ذه اب ن الق يم 

 .(4) –رمحهم هللا  –

                                                 

 .18-17(   سورة النساء، اآليتان: 1)

 (.211 4(، )91 5(، تفسير القرطبي )291-286 1(   انظر: المرجع السابق )2)

، باا: )مو  انس ل ع مظلمة عند الرجيل فحلل يا ليع هيل «المظاله»(   رواا البخار  في  تاا: 3)

 (.865 2، )2317يبيو مظلمتع؟(، رله: 

 (، مختصر من اج القاصديو.291-289 1ظر: مدارج السالكيو )(   ان4)
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والتوبة واجبة على مجيع اخللق ابتفاق األمة على الف ور، وال جي وز أتخريه ا 
 .(1)ربه سويف هبا، وهي ال تسقط حداً، بل هي بَّي العبد وأو الت

 وهي نوعان:
 التوبة عن ترك احلسنات املأمور هبا، وهذا قسم ال يتنبه له. -1
 .(2)التوبة من فعل السيئات املنهي عنها  -2

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ى فالتوبة املش روعة ه ي الرج وع إىل هللا، وإىل فع ل م ا أم ر ب ه وت رك م ا َن »

عن   ه، وليس   ت التوب   ة م   ن فع   ل الس   يئات فق   ط، كم   ا يظ   ن كث   ري م   ن اجله   ال ال 
يتصورون التوبة إال عما يفعل ه العب د م ن القب ائح، ك الفواحش واملظ امل، ب ل التوب ة 
م  ن ت  رك احلس  نات امل  أمور هب  ا أه  م م  ن التوب  ة م  ن فع  ل الس  يئات املنه  ي عنه  ا، 

م  ن أق  وال القل  وب وأعماهل  ا، وأق  وال ف  أكثر اخلل  ق يرتك  ون كث  رياً مم  ا أم  رهم هللا ب  ه 
 .(3)أ. ه  « البدن وأعماله...

وهي عامة لكل ذنب أذنبه العبد، وليس لذنب دون ذنب، وهذا ما عليه 
 أهل السنة.

                                                 

(، 91-90 5(، الصيييامع ألحكيييام القيييرآن، للقرطبيييي )310 10(   انظييير: مصميييول الفتييياو  )1)

 (.272 1، مدارج السالكيو )16الفوائد،   

 .227(   انظر: رسالة التوبة،  بو تيمية،   2)

 .228(   المرجع السابق،   3)
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ألن اخلل  ق ال يوجب  ون »وقبوهل  ا م  ن هللا مبش  يئته تع  اىل، ول  يس واجب  اً علي  ه 
ل  ك، وأق  ل م  ن ذل  ك، عل  ى هللا ش  يئاً أو ُيرم  ون علي  ه ش  يئاً، ب  ل ه  م أعج  ز م  ن ذ

 .(1)« وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل
والعبد بع د التوب ة أفض ل من ه قب ل ال ذنب ال ذي أوج ب ل  ه التوب ة، وتص بح 

 بعد نقضها ابلعودة إىل الذنب، وهو يف احلالة الثانية أكمل من األوىل.
والع   ود إىل ال   ذنب وإن ك   ان أق   بح م   ن ابتدائ   ه ألن   ه » :ق   ال الق   رطيب 

إىل ال  ذنب نق  ض التوب  ة، ف  العودة عل  ى التوب  ة أحس  ن م  ن ابت  دائها؛ ألن  ه أض  اف 
 .(2)« أضاف إليها مالزمة اإلحلاح بباب الكرمي، وأنه ال غافر للذنوب سواه

)الله م أن ت ريب ال إل ه إال أن ت خلقت ين  :ويف سيد االستغفار يق ول 
وأان عب    دك وأان عل    ى عه    دك ووع    دك م    ا اس    تطعت، أع    وذ ب    ك م    ن ش    ر م    ا 

نعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء لك بذنيب فاغفر يل فإن ه ال يغف ر ال ذنوب ص
إال أن  ت، ق  ال: وم  ن قاهل  ا يف النه  ار موقن  اً هب  ا فم  ات م  ن يوم  ه قب  ل أن ميس  ي، 
فه  و م  ن أه  ل اجلن  ة، وم  ن قاهل  ا م  ن اللي  ل وه  و م  وقن هب  ا فم  ات قب  ل أن يص  بح 

 .(3)فهو من أهل اجلنة( 
، واع   رتاف بوق   وع ال   ذنب، ف   املؤمن م   ا ب   َّي ويف احل   ديث اع   رتاف ابلنعم   ة

                                                 

 (.73 8لفتاو  )(   مصمول ا1)

 (.213 4(   الصامع ألحكام القرآن )2)

، باا: )أفضل «الدعوات»في  تاا:  –رضي   عنع  –(   رواا البخار  عو شداد بو أول 3)

 (.2323 5، )5947ا س فار(، رله: 
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 .(1)عبادة واستعانة، عبادة اتباعاً ل مر، واستعانة إمياانً ابلقدر 
وهناك توبة مستحبة، وهي التوبة من ترك املستحبات من املأمورات وفع ل 

 .(2)املنهيات 
 وهل تصح التوبة من الذنب مع اإلصرار على غريه؟ 

لعل   م إن ك   ل ذن   ب ل    ه توب   ة ختص   ه، وأَن   ا ال   ذي علي   ه احملقق   ون م   ن أه   ل ا
تصح التوبة من الذنب مع وج ود غ ريه، وه ذا متف ق م ع أص ول أه ل الس نة، أبن 
الش  خص الواح  د جتتم  ع في  ه والي  ة هلل وع  داوة م  ن وجه  َّي خمتلف  َّي، ويك  ون في  ه 
إمي    ان ونف    اق، وق    د ثب    ت دخ    ول أه    ل الكب    ائر الن    ار يع    ذبون بق    در ذن    وهبم مث 

 .(3) اجلنة خيرجون منها ويدخلون
 والتوبة مقبولة مادام العبد حياً وال تنقطع إال بوقوع أمرين:

 األول: نلول املو 
         قال تعاىل:

           

          

           

                                                 

 (.73 8(   انظر: مصمول الفتاو  )1)

 .227(   انظر: رسالة التوبة،  بو تيمية،   2)

 (.282-273 1مدارج السالكيو )(   انظر: 3)
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  (1).  
، (2)«عل  ى ق  رب عه  د م  ن ال  ذنب م  ن غ  ري إص  رار»قي  ل: يف مع  ىن قري  ب، أي: 

 .(3)والذي عليه مجهور املفسرين: أَنا التوبة قبل املعانية أي نزول املوت
ن هللا يقب  ل توب  ة العب  د م  ا مل إق  ال: ) ويف احل  ديث ع  ن اب  ن عم  ر ع  ن الن  يب 

 .(4)يغرغر( 
 الثاين: طلوع الشمس من م رهبا

يبسط يده ابلليل ليتوب  قال: )إن هللا  أيب موسى عن النيب  عن
 مسيء النهار، ويبسط يده ابلنهار ليتوب مس يء اللي ل ح ىت تطل ع الش مس م ن 

 .(5)مغرهبا( 
: )ث  الث إذا ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  ويف الص  حيح ع  ن أيب هري  رة 

مياَن  ا خ  رياً خ  رجن ال ينف  ع نفس  اً، إمياَن  ا مل تك  ن آمن  ت م  ن قب  ل أو كس  بت يف إ

                                                 

 .18-17(   سورة النساء، اآليتان: 1)

 (.93 5(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )2)

 (.284 1(   انظر: مدارج السالكيو )3)

، 3537، بيياا: )فضييل التوبيية وا سييت فار(، رلييه:« الييدعوات»(   رواا الترميي   فييي  تيياا: 4)

، 628أ. ه ، وابو حبان في صيحيحع، رليه: « ه ا حديا حسو غري »(، ولال: 547 5)

هي ا حيديا صيحيح »(، وليال: 286 4، )7659(، والحا ه في المستدرك، رله: 395 2)

، بياا: )ذ ير التوبية(، رليه: «الزهيد»أ. هي ، وابيو ماجيع فيي  تياا: « اإلسناد وله يخرجياا

عليو (، وأبيي ي173 7، )35077(، وابو أبي شيبة في مصينفع، رليه: 1420 2، )4253

 (.81 10، )5717في مسندا، رله: 

 (.2113 4، )2759، رله: «التوبة»(   رواا مسله في  تاا: 5)
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 .(1)طلوع الشمس من مغرهبا والدجال ودابة األرض( 
وهناك مانع اثلثذ وهو ابختيار العبد وهو اإلصرار على مواقعة 

        ، وقال تعاىل:الىنب

           

      (2). 
واإلص  رار عق  د القل  ب عل  ى ارتك  اب ال  ذنب م  ىت مف  ر ب  ه، فه  ذا ال  ذي »

 .(3)« مينع مغفرته
          وق     ال تع     اىل:

      (4). 
والط    ائف ه    و: اهل    م  ابل    ذنب، وقي    ل: إص    ابة ال    ذنب، وقي    ل: اللم    ة م    ن 

 .(5)الشيطان، وقيل: الوسوسة واخلطرة الشيطانية 
واملخل ط كرج ل  واعلم أن مثل إبل يس م ع التق ي» :يقول ابن اجلوزي 

جالس بَّي يديه طعام وحلم فم ر ب ه كل ب، فق ال ل ه: اخس أ ف ذهب، فم ر آبخ ر 
                                                 

 (.138 1، )158، رله: «اإليمان»(   رواا مسله في  تاا: 1)

 .135(   سورة آل عمران، اآلية: 2)

 (.283 1(   مدارج السالكيو )3)

 .201(   سورة األعراف، اآلية: 4)

(، تفسييير القييرآن العظيييه،  بييو  ثييير   310-309 3المسييير،  بييو الصييو   )(   انظيير:  اد 5)

 (.136-135 3(، تيسير الكريه الرحمو،  بو سعد  )349-350 7)
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ب  َّي يدي  ه طع  ام وحل  م، فكلم  ا أخس  أه ط  رده، مل ي  ربح ف  األول مث  ل املتق  ي مي  ر ب  ه 
الشيطان فيكفيه يف ط رده ال ذكر، والث اين مث ل املخل ط ال يفارق ه الش يطان ملك ان 

 .(1)« ختليطه
 .(2)صالة ركعتَّي للتوبة واستحب بعض العلماء: 

ع   ن الن   يب  وق   د ورد ح   ديث يف ص   الة التوب   ة، ع   ن أيب بك   ر الص   ديق 
أن  ه ق  ال: )م  ا م  ن عب  د ي  ذنب ذنب  اً مث يتوض  أ ويص  لي ركعت  َّي ويس  تغفر هللا  

         إال غف       ر ل        ه، مث ت       ال ه       ذه اآلي       ة:

         )(3). 
 .(4)واستحب بعض العلماء أيضاً الصدقة مبا يقدر عليه من املال عند التوبة 

 وللتوبة فينائ  كثرية وملااي عظيمة منها:
* إَن    ا س    بب حلص    ول الن    دم واالنكس    ار والق    رب م    ن هللا تع     اىل، ودوام 

                                                 

 (.1420 3، وانظر: في تالل القرآن )48(   تلبيس ببليس،   1)

 (.380 5(   انظر: الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )2)

(، وذ رهيييا ابيييو خزيمييية فيييي 390-389 2، )623يحع، رليييه: (   رواا ابييو حبيييان فيييي صيييح3)

، باا: )فيي ا سيت فار(، رليه: «الصالة»(، وأبو داود في السنو،  تاا: 216 3صحيحع )

، والطبرانيي فيي األوسيط، رليه: 2،   1(، والطيالسي في مسندا، رليه: 86 2، )1521

ل الشييي  ]أتنييع لييا»(، ولييال الصرجيياني فييي الكامييل فييي ضييعفاء الرجييال: 185 1، )584

ا. هييي ، «يقصيييد ابيييو حبيييان[، وهييي ا الحيييديا طريقيييع حسيييو، وأرجيييو أن يكيييون صيييحيحا  

 م، تحقيق: يحيو غزاو ، دار الفكر، بيروت.1988ه   1409(، ط. الثالثة، 430 1)

(، ودليلع حديا  ع  بو مالك في لصة الثالثة ال يو خلفوا وفيع 586 3(   انظر:  اد المعاد )4)

 ول   بن مو توبتي أن أنخلع مو مالي(.لول  ع ) يا رس
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بباً يف دخول اجلنة، وهذا معىن ق ول بع ض الس لف التضرع والدعاء، مما يكون س
 .(1)أن العبد ليعمل ابلذنب يدخله به اجلنة، ويعمل احلسنة يدخل هبا النار 
 * إَنا لنجاته من بغي وتسلط أعدائه من اجلن واإلنس وشياطينهم.

فل   يس للعب   د إذا بغ   ي علي   ه وأوذي وتس   لط علي   ه » :ق   ال اب   ن الق   يم 
لتوب   ة النص   وح، وعالم   ة س   عادته أن يعك   س فك   ره خص   ومه ش   يء أنف   ع ل   ه م   ن ا

ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه، فيشغل هبا وإبصالحها، وابلتوبة منه ا... وهللا 
 .(2)« يتوىل نصرته وحفظه والدفع عنه

 ،(3)* إَنا سبب انشراح الص در، وحص ول ح الوة اإلمي ان، وأن وار اهلداي ة 
 .       (4) قال تعاىل:

 .(5)* إَنا سبب إلحباط مجيع السيئات واملعاصي، صغريها وكبريها 
 .(6) وأما االست فارذ فهو مأخوذ من ال فر وهو السرت والت طية

 .(7)« طلب املغفرة من هللا، وهو حمو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره»وهو 

                                                 

 .13(   انظر: الوابل الصي ،  بو القيه،   1)

 .60(، وانظر: الصواا الكافي،   467 2(   بدائع الفوائد،  بو القيه )2)

 (.390 11(   انظر: مصمول الفتاو  )3)

 .69(   سورة العنكبوت، اآلية: 4)

 (.463 1ابو تيمية )(   انظر: ا ستقامة، لشي  اإلسالم 5)

 (.25 5(   انظر لسان العرا  بو منظور )6)

 (.307 1(   مدارج السالكيو )7)
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: )وال   ذي نفس   ي ق   ال: ق   ال رس   ول هللا  ي   رة ويف الص   حيح ع   ن أيب هر 
 .(1)بيده لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم وجلاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر هلم( 

والفرق بين ه وب َّي التوب ة أن االس تغفار أع م، فك ل م ن االس تغفار والتوب ة يتض من 
أحدُها اآلخر، ويدخل يف مسماه عند اإلط الق، ولك ن االس تغفار أع م، فل يس  

 .(2)كل مستغفر ةئباً، وكل ةئب مستغفر 
كم   ا أن االس   تغفار طل   ب إزال   ة الض   رر ودف   ع الش   ر، وأم   ا التوب   ة فطل   ب جل   ب 

 .(3)املنفعة، وحصول ما ُيب 
واالستغفار قد يكون ابللسان فقط والقلب مصر على الذنب، خبالف التوبة ال 

 .(4)بد فيها من تواطؤ القلب واللسان 
كل عمل صاحل االستغفار كالصالة واحلج وقيام   ويستحب أن يكون خامتة

 الليل والوضوء.
س بحانك الله م وحبم دك، »وقد ش رع ذل ك يف الوض وء أن يق ال بع د الف راغ من ه 

 «.أشهدك أشهد...
ق رب بع د ن زول  أن أج ل الن يب  وهلذا السبب فهم عمرو اب ن عب اس 

، ونص  ح األم  ة، ق  د بل  م الرس  الة س  ورة النص  ر، ألن فيه  ا إعالم  اً أبن الن  يب 

                                                 

 (.2106 4، )2749، رله: «ال  ر والدعاء والتوبة»(   رواا مسله، في  تاا: 1)

 (.308-307 1(   انظر: مدارج السالكيو )2)

 (.309 1(   انظر: المرجع السابق )3)

 (.488 7(،)655 10(،مصمول الفتاو  )380 5القرآن، للقرطبي ) (   الصامع ألحكام4)
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 .(1)وأدى ما عليه، فجعل خامتة الكمال االستغفار 
 ومن فينائ  االست فار:

االستغفار سبب لتفريج اهلم، فمن لزمه جعل هللا له م ن ك ل ه م فرج اً  -
 .(2)ومن كل ضيق خمرجاً 

  وهو سبب لنزول اخلريات واملتاع احلسن يف الدنيا، قال تعاىل:  -

         

        (3). 
     وه  و س  بب ل  دفع الع  ذاب ع  ن األم  ة، ق  ال تع  اىل: -

    (4). 
ف    أخرب تع    اىل أن    ه ال يع    ذب م    ن اس    تغفر، ألن االس    تغفار س    بب حمل    و »

 .(5)« الذنوب اليت هي سبب نزول العذاب، وهي سبب حلصول السيئات

                                                 

 (.176 1(   انظر: مدارج السالكيو،  بو القيه )1)

 (.163 8(   انظر: مصمول الفتاو  )2)

 .3(   سورة هود، اآلية: 3)

 .33(   سورة األنفال، اآلية: 4)

 (.163 8(   مصمول الفتاو ،  بو تيمية )5)
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 حةةفةةظ الةةةجةةةوارح: السابع املطلب
وم   ن وس   ائل التحص   َّي ض   د الش   يطان ال   رجيم حف   ظ اجل   وارح؛ ألن كث   رة 

  ان وس  يطرته عل  ى العب  د، ق  ال تع  اىل:اخلط  ااي والس  يئات س  بب ل  تمكن الش  يط
          (1). 

 ،(2)« مج  ع جارح  ة وه  ي األعض  اء ال  يت يكتس  ب هب  ا اإلنس  ان» :واجلةةوارح هةةي
. .ألَن    ن»س    ان، وُسي    ت ج    وارح ومنه    ا الي    دين وال    رجلَّي والس    مع والبص    ر والل

وأعظمه  ا وأُهه  ا وأش  دها خط  راً اللس  ان،  (3)« جيحْ  رْحن اخل  ري والش  ر أي يكس  بنه
فه   و يف   تح للعب   د أب   واابً م   ن الش   ر كله   ا م   داخل للش   يطان، فإمس   اك فض   ول »

 .(4)« الكالم يسد عنه تلك األبواب كلها، وكم من حرب جرهتا كلمة واحدة
حفظ اللسان من مؤكدة على احلث على ولذا جاءت األحاديث الكثرية 

، ب ل التن زه ع ن اخل وض فيم ا ال يع ين وجع ل ذل ك الل و واحلةرام وفحةا القةول
 من كمال اإلميان.

وأكث ر املعاص ي إمن ا يول دها فض ول الك الم والنظ ر، » :قال اب ن الق يم 
وُه   ا أوس   ع م   داخل الش   يطان، ف   إن جارحيتهم   ا ال مي   الن وال يس   أمان خب   الف 

، فإنه إذا امت  مل يبق فيه إرادة للطعام، وأما العَّي واللسان فلو ترك ا شهوة البطن
                                                 

 .62، اآلية: (   سورة اإلسراء1)

(، المصييباح المنييير 423 2(، وانظيير لسييان العييرا )118 1(   المطلييع علييو أبييواا المقنييع )2)

 (.244 1(، غري  الحديا للحربي )95 1)

 (.423 2(   لسان العرا )3)

 .627(   التفسير القيه،   4)
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مل يفرتا م ن النظ ر والك الم، فجنايتهم ا متس عة األط راف، كث رية الش عب، عظيم ة 
 .(1)أ.ه  « اآلفات

وأعظمه  ا الق  ول عل  ى هللا ب  ال عل  م، وحت  رمي احل  الل  كثةةريةوآفةةا  اللسةةان  
ات    ه م    ن الغيب    ة والنميم    ة وامل    راء واجل    دال، وحتلي    ل احل    رام، إىل غ    ري ذل    ك م    ن آف

والق      ذف والس      ب واللع      ن وس      ب األم      وات والس      خرية واالس      تهزاء والك      ذب 
 .(2)واخلصومة والتقعر وشهادة الزور 

          ق           ال تع           اىل:

    (3). 
)إن أبغ   ض  :قال   ت: ق   ال رس   ول هللا  ويف احل   ديث ع   ن عائش   ة 
 .(4)الرجال عند هللا األلد اخلصم( 

شديد اخلصومة، مأخوذ من لدي دي ال وادي، وُه ا جانب اه، ألن ه  »ومعناه: 
كلم     ا اج     تح علي     ه حبج     ة أخ     ذ يف جان     ب آخ     ر، وأم     ا اخلص     م فه     و احل     اذق 

 .(5)« ابخلصومة واملذموم هو اخلصومة ابلباطل
                                                 

 (   المرجع السابق، نفس الصفحة.1)

ولايييية اإلنسيييان ميييو الصيييو والشييييطان، وحييييد (، 115-114 1(   انظييير: ميييدارج السيييالكيو )2)

 وما بعدها . 300عبدالسالم بالي،   

 . 53(   سورة اإلسراء، اآلية: 3)

 (،     ، باا: )ليول   تعيالو:«المظاله»رواا البخار ، في  تاا: (   4)

 (.2054 4، )2668، رله: «العله»(، ومسله في  تاا: 867 2، )2325رله: 

(، وسيبل 188 8(،)106 5(،وانظير: فيتح البيار )219 16(   صحيح مسله بشرح النوو  )5)
= = 
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ع   ن عي   اض ب   ن مح   ار ق   ال: قل   ت اي  وا حفظةةةه عةةةن السةةةبا  والشةةةتم
رس  ول هللا، رج  ل م  ن ق  ومي يش  تمين وه  و دوين عل  يَّ أبس أن أنتص  ر من  ه؟ ق  ال: 

 .(1))املستاابن شيطاانن يتهاذاين ويتكاذابن( 
)إن العب   د  :ق   ال: ق   ال رس   ول هللا  ويف احل   ديث ع   ن أيب هري   رة 

 .(2)زل هبا يف النار أبعد ما بَّي املشرق واملغرب( ليتكلم ابلكلمة ما يتبَّي فيها ي
 ومن حفظ اللسانذ حفظه من رمي املؤمن ابلكفر.

يقول: )إذا ق ال الرج ل  قال: ُسعت رسول هللا  عن ابن عمر 
 .(3)ألخيه اي كافر، فقد ابء هبا أحدُها إن كان كما قال وإال رجعت عليه( 

 ومن حفظ اللسان عن إفشاء السر.
احل  ديث م ا يك  ون ب  َّي الرج  ل وامرأت ه، فع  ن أيب س  عيد اخل  دري وم ن ذل  ك 

ق   ال: )إن م   ن أش   ر الن   اس عن   د هللا منزل   ة ي   وم القيام   ة  أن رس   ول هللا  
 .(4)الرجل يفضي إىل املرأة وتفضي إليه مث ينشر سرها( 

 .(5) ومن حفظ اللسان صونه عن الكالم الباط  والشعر
                                                 

= = 
 (.445 14(، مصمول الفتاو ،  بو تيمية )196 4السالم، للصنعاني )

 (. 492 7، )5697(، وابو حبان في صحيحع، رله: 162 4(   رواا اإلمام أحمد في المسند )1)

 (.2377 5، )6112، باا:)حفظ اللسان(، رله: «الرلاف» (   رواا البخار  في  تاا:2)

، باا: )مو أ فر أخياا ب يير تأوييل ف يو  ميا ليال(، رليه: «األدا»(   رواا البخار  في  تاا: 3)

 (.79 1، )60، رله: «اإليمان»(، ومسله في  تاا: 2263 5، )5752

 (.1060 4، )1437، رله: «النكاح»(   رواا مسله في  تاا: 4)

  يييدخل فييي ذلييك مييو  ييان شييعرا لخدميية ونصييرة اإلسييالم، أو لييه يشييتمل علييو  يي ا وبثييه  (  5)
= = 
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           قال تعاىل:

           

             

      (1). 
 (2)ابلع رج  قال: بينا َنن نسري مع رسول هللا  وعن أيب سعيد اخلدري 

)خ    ذوا الش    يطان أو امس    كوا  :إذ ع    رض ش    اعر ينش    د، فق    ال رس    ول هللا 
 .(3)راً( الشيطان؛ ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحاً خري له من أن ميتلئ شع

املراد أن يكون الشعر غالب اً علي ه مس تولياً علي ه حبي ث » :قال النووي 
يش غله ع  ن الق رآن وغ  ريه م ن العل  وم وذك  ر هللا تع اىل، وه  ذا م ذموم م  ن أي ش  عر  
كان، فأما إذا كان القرآن واحلديث وغريُها من العلوم الشرعية هو الغال ب علي ه 

                                                 
= = 

فظاهر القرآن ليس فيع أن الشعراء تتنزل علي ه الشياطيو، ب  »وباطل، لال شي  اإلسالم: 

أ. هيي ، « بذا  ييان أحييدهه  يي ابا  أثيمييا ، فالكيي اا فييي لولييع وخبييرا، واألثيييه فييي فعلييع وأمييرا

    (، ودليلييييع ا سييييتثناء فييييي آخيييير اآلييييية: 51 2مصمييييول الفتيييياو  )

   ...  :227، سورة الشعراء. 

 .226-221(   سورة الشعراء، اآليات: 1)

(   العَْرْج: لرية في الطائف في أول ت امة تبعد عو المدينة ثمانية وسبعون ميال ، انظر: معصيه 2)

 (.111 4لبلدان )ا

(، والبخييار  عييو أبييي هريييرة 1769 4، )2259، رلييه: «الشييعر»(   روا مسييله فييي  تيياا: 3)

، باا: )ما يكرا أن يكون ال ال  علو اإلنسان الشعر «األدا»في  تاا:  وابو عمر 

 (.2279 5، )5802حتو تصدا عو ذ ر   والعله والقرآن(، رله: 



 167                         (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا 

 

 
 

 

 .(1)« ألن جوفه ليس ممتلئاً شعراً  فال يضر حفظ اليسري من الشعر مع هذا،
    ، ق ال تع اىل:ومن حفظ اللسان صونه عن النجوى

  . .. (2)، وقد سبق الكالم فيها. 
 وقد سبق احلديث عنه. ومن حفظ اجلوارح حفظ البصرذ
 وحف ظ ال بطن يش مل حفظ ه م ن أك ل ومن حفظ اجلوارح حفظ البطنذ

ال  راب وأك  ل م  ال اليت  يم والرش  وة، وأك  ل ك   ل م  ا ح  رم الش  رع بيع  ه ك  ثمن الكل   ب 
وكس  ب البغ  ي واخلم  ر واملخ  درات وت  رك الش  بهات، وع  دم التوس  ع يف املباح  ات 

 من كثرة املطاعم واملشارب.
)اجتنب  وا  :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  ج  اء يف احل  ديث ع  ن أيب هري  رة 
وما هن؟ قال: الش رك ابهلل، والس حر، وقت ل  السبع املوبقات، قالوا: اي رسول هللا

ال    نفس ال    يت ح    رم هللا إال ابحل    ق، وأك    ل ال    راب، وأك    ل م    ال اليت    يم، والت    ويل ي    وم 
 .(3)الزحف، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات( 

       تعاىل: وقال

        
                                                 

(، ط دار 538،550 10(،وانظر: فتح البيار  )15-14 15(   صحيح مسله بشرح النوو  )1)

 (.150 13(، الصامع ألحكام القرآن )528 5المعرفة، المف ه )

 .10(   سورة المصادلة، اآلية: 2)

    ، بييياا: )ليييول   تعيييالو: «التفسيييير»(   رواا البخيييار  فيييي  تييياا: 3)

          

   :(.92 1، )89، رله: «اإليمان»(، ومسله في  تاا: 1017 3، )2615(، رله 
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   (1). 
ويف احلديث )لن ي زال العب د يف فس حة م ن دين ه م ا مل يش رب اخلم ر، ف إذا 
ش  رهبا خ  رق هللا عن  ه س  رته، وك  ان الش  يطان وليَّ  ه وُسع  ه وبص  ره ورجل  ه يس  وقه إىل  

 .(2)كل شر، ويصرفه عن كل خري( 
إذا ش   رهبا ص  ار عقل  ه م   ع الش  يطان كاألس  ري يف ي   د  »احل  ديث أن  ه  ومع  ىن

ك  افر يس  تعمله يف رعاي  ة اخلن  ازير ومح  ل الص  ليب وغ  ري ذل  ك، ف  إذا أدم  ن ش  رهبا 
  .(3)« صار الشيطان من جنده ومن أعوانه وأتباعه

قال: )إن هللا  وهللا طيب وال يقبل إال طيباً، كما يف حديث أيب هريرة 
 طيباً، وإن هللا أمر املؤمنَّي مبا أمر به املرسلَّي، فقال:طيب ال يقبل إال 

           

  (4)، :وقال         

                                                 

 .91-90(   سورة المائدة، اآليتان: 1)

لباني فيي ضيعيف الصيامع (، وضعفع األ15-14 19، )21(   رواا الطبراني في الكبير، رله: 2)

 م.1990ه   1410، ط. المكت  اإلسالمي، ط. الثالثة، 690،   4782الص ير، رله: 

 (.302 5(   فيض القدير، للمناو  )3)

 .51(   سورة المؤمنون، اآلية: 4)
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  (1)،  :مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء
اي رب اي رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي ابحلرام فأ  يستجاب 

 .(2)لذلك(
     وم  ن حف  ظ اجل  وارح حف  ظ الف  رج، ق  ال تع  اىل:

            

          (3). 
)من يضمن  :قال: قال رسول  ويف احلديث عن سهل بن سعد 

 .(4)بَّي حلييه وما بَّي رجليه ل ه اجلنة( يل ما 
حفظه عن اللواط، والزان، والسحاق، ونكاح اليد،  وحفظ الفرج يشم :

كم    ا يف   وإتي    ان امل    رأة يف دبره    ا، وإتي    ان احل    ائض، وإتي    ان البهيم    ة، ق    ال 
ق   ال: )ال ي   زين ال   زاين ح   َّي ي   زين وه   و م   ؤمن، وال يس   رق  ح   ديث أيب هري   رة 

 .(5)مؤمن، وال يشرب اخلمر حَّي يشرهبا وهو مؤمن( السارق حَّي يسرق وهو 
 حفظها عما يلي: ويشمل:ومن حفظ اجلوارح حفظ اليد 

قتل املسلم، وقتل النفس، واإلش ارة عل ى املس لم ابلس الح ول بس ال ذهب، 
                                                 

 .172(   سورة البقرة، اآلية: 1)

 (.703 2، )1015، رله: «الز اة»(   رواا مسله في  تاا: 2)

 .7-5ة المؤمنون، اآليات: (   سور3)

ميو  يان ييؤمو   النبيي ، بياا: )حفيظ اللسيان وليول«الرلياف»رواا البخار  في  تياا: (   4)

 (.2376 5، )6109باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا  أو ليصمس(، رله: 

 (   سبق تخريصع.5)
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ومص    افحة النس    اء، واللع    ب ابلن    رد والبل    وت والع    زف عل    ى اآلالت املؤس    يقية، 
 .(1)فة للسنة وغري ذلك وضرب املسلم وكتابة البدع املخال

ق    ال:  ع    ن الن    يب  ويف احل    ديث الص    حيح ع    ن عب    دهللا ب    ن عم    رو 
 .(2))املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده( 

ق      ال: )ال يش      ري أح      دكم إىل أخي      ه  أن رس      ول هللا  وع      ن أيب هري      رة 
 ابلسالح، فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزغ يف يده، فيقع يف حفرة من النار(.

ق  ال: )م  ن لع  ب ابلنردش  ري   أن رس  ول هللا  أيب موس  ى األش  عري  وع  ن
 .(4)فكأمنا صبم يده يف حلم خنزير ودمه(  (3)

ومن هذا احلديث وغريه ذهب أكثر العلماء إىل حترمي اللعب ابلنرد وقاس وه عل ى 
يف ح ال أكل ه »ومعىن صبم يده يف حل م خنزي ر ودم ه أي  ،(5)القمار والشطرنج 
 .(6)« يه لتحرميه بتحرمي أكلهمامنهما وهو تشب

                                                 

، لوحييييد (، ولايييية اإلنسيييان ميييو الصيييو والشييييطان121-120 1(   انظييير: ميييدارج السيييالكيو )1)

 .362-359عبدالسالم بالي،   

( واللفييظ ليي ع، ومسييله فييي  تيياا: 13 1، )10، رلييه: «اإليمييان»(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 2)

 (.65 1، )40، رله: «اإليمان»

، التم ييد، «وهي لطع ملونة تكون مو خش  البقس ومو عظيه الفييل»(   النردشير: هو النرد: 3)

 (.175 13 بو عبدالبر )

 (.1770 4، )2260، رله: «الشعر»رواا مسله في  تاا:   ( 4)

(، الكييافي فييي فقييع ابييو حنبييل،  بييو لداميية المقدسييي 16 15(   انظيير: شييرح مسييله للنييوو  )5)

 (.222 32(، ومصمول الفتاو  )171 10(، والم ني )524 4)

 (.16 15(   شرح مسله للنوو  )6)
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ع ن ُس  اع م ا يغض ب هللا، واس تماع الكف  ر  ومةن حفةظ اجلةوارحذ حفةةظ السةمع
 .(1)والبدعة، واستماع األسرار، وُساع أصوات النساء عند خشية وقوع الفتنة 

وم   ن آك   د م   ا ينبغ   ي ص   ون الس   مع عن   ه، ُس   اع الغن   اء وآالت الله   و احملرم   ة، يف 
 شيطانية.أعظم ما يقوي األحوال ال

وم    ن أعظ    م م    ا يق    وي األح    وال » :ق    ال ش    يخ اإلس    الم اب    ن تيمي    ة 
   الش   يطانية ُس   اع الغن   اء واملاله   ي، وه   و ُس   اع املش   ركَّي، ق   ال هللا تع   اىل:

        (2)،  ق  ال اب  ن عب  اس واب  ن
)التص    دية(: التص    فيق ابلي    د، )واملك    اء(: مث    ل  وغريُه    ا م    ن الس    لف عم    ر 

وأصحابه فعبادهتم  الصفري، فكان املشركون يتخذون هذا عبادة، وأما النيب 
 م  ا أم  ر هللا ب  ه م  ن الص  الة والق  راءة وال  ذكر وَن  و ذل  ك... ومل جيتم  ع الن  يب 

 .(3)أ. ه  « وأصحابه على استماع غناء قط ال بكف وال بدف
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.117 1(   انظر: مدارج السالكيو )1)

 .35سورة األنفال، اآلية: (   2)

 (.295 11(   مصمول الفتاو  )3)
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 ناءحترمي ال 

احلمد هلل وكفى، وصلى هللا وسلم وابرك على نبيه املصطفى وآله املستكملَّي 
 ، مث أما بعد:الشرفا

اإلسالم يف مل هذا الدين حياة شريفة كرمية، جيدون من خالهلا  أهل يعيش
اليقَّي واالطمئنان، وأنس الطاعة، ولذة العبادة، وتقف  راحةو حالوة اإلميان، 

ضد نوازع االَنراف وأهواء املنحرفَّي، تصون  منيًعاتعاليم هذا الدين حصًنا 
وتقضي على ُهومه وأحزانه، فما أغىن  شهواته،اإلنسان عن نزواته، وحتميه من 

 من عاداه وإن كان غنًيا. أفقرمن واىل دين هللا وإن كان فقريًا، وما 

 ُيزن املسلمح الغيورح على دينه أن يبحث بعض املسلمَّي عن السعادة يف مما وإن
، طالبَّي يضعون السموم مواضع الدواءالبهجة فيما عداه، يبحثون عن و غريه، 
عكوف كثري من الناس اليوم  ذلك ومن يف الشهوات واألهواء. والشفاءالعافية 

متعللَّي  ،ديدَنمو حىت صار ذلك سلواهم  ،على استماع آالت املالهي والغناء
صحيح، يقوم على  مستندليس هلا و تبيح الغناء  ،وأقوال زائفة بعلل واهية

 . ها قوم فُتنوا ابتباع الشهوات واستماع املغنياتجيترو 
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أبَنا ترقق القلوب والشعور، وتنمي العاطفة،  يروج للموسيقىوكما نرى بعضهم 
، ولو كانت تفعل ما قالوا األهواءللشهوات و  ةمثري  يوهذا ليس صحيحا، فه

ممن نعلم اَنرافهم وسوء  وأكثرهم لرققت قلوب املوسيقيَّي وهذبت أخالقهم،
 .سلوكهم

كان يف شك من حترمي األغاين واملعازف، فليزل الشك ابليقَّي من   منهللا  عباد
يف حترميها وبيان  األمَّي،صلى هللا عليه وسلم  ورسولهقول رب العاملَّي، 

كثرية من الكتاب والسنة تدل على حترمي األغاين والوعيد   فالنصوصأضرارها، 
عليه، واملؤمن يكفيه دليل واحد من كتاب هللا أو  أصرأو ملن استحل ذلك 

إذا تكاثرت وتعاضدت  فكيفصحيح سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ۡؤِمن   ﴿األدلة على ذلك. ولقد قال سبحانه و تعاىل يف كتابه العزيز:   َوَما ََكَن لِم 

ۡمًرا َوََّل م  
َ
ۥٓ أ وُل   َ ۡؤِمَنٍة إِذَا قَََض ٱَّللا  َورَس  ۡمرِهِۡمۗۡ َوَمن َيۡعِص ٱَّللا

َ
م  ٱۡۡلرَِيَة  ِمۡن أ وَن لَه  ن يَك 

َ
أ

وَُل ۥ َفَقۡد َضلا َضَلَٰل   بِين   َورَس  (1) ﴾٣٦ا مُّ
. 

سبب من أسباب فتنة الناس وإفسادهم وخاصة  ا، وأَناألغاينخلطورة نظراً و 
أمجع لكم هذا البحث املختصر والذي ُيتوي على الشباب منهم، أحببت أن 

موقف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وأئمة أهل العلم من الغناء 
وهذه املادة هي حماولة أردت هبا خدمة دين هللا عز وجل، ومنفعة واملوسيقى. 

املسلمَّي، سائالً هللا تبارك وتعاىل أن ينفع هبا وأن جيعل هذا العمل خالصاً 
 .ونعم الوكيللوجهه الكرمي، وهو حسبنا 

                                                 

 [36]األحزاا:(   1)
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  :القرآن الكرمي التحرمي من أدلة

ْوح احلْحِديِث لُِيِضلَّ عحن﴿قوله تعاىل:  ِبيِل اُللَِّ ِبغحرْيِ ِعْلٍم  وحِمنح النَّاِس محن يحْشرتحِي هلح سح
ُْم عحذحابٌ  ا ُهُزًوا أُولحِئكح هلح  .(1) ﴾ مُِّهَّيٌ  وحي حتَِّخذحهح

: اهد قال حرب األمة ابن عباس رضي هللا عنهما: هو الغناء، وقال جم 
نزلت هذه اآلية يف الغناء " :وقال احلسن البصري  ،(2) الطبلاللهو 
 .(3)" واملزامري

ويكفي تفسري الصحابة والتابعَّي للهو احلديث أبنه ": القيم  قال ابنو  
ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء: سألت  الغناء فقد صح

ن يشرتي هلو احلديث"، فقال: وهللا ابن مسعود عن قوله تعاىل: "ومن الناس م
 .-يرددها ثالث مرات  -الذي ال إله غريه هو الغناء 

 جابروكذلك قال (4) "وصح عن ابن عمر رضي هللا عنهما أيضا أنه الغناء..
وعمرو بن شعيب وعلي  وميمون بن مهران وعكرمة وسعيد بن جبري ومكحول

 و غريهم يف تفسري هذه اآلية الكرمية. بن بدمية

                                                 

 [6]لقمان: (   1)

 )تفسير الطبر ((   2)

 (.)تفسير ابو  ثير(   3)

  بو القيه(. الل فان بغاثة)(   4)



 175                         (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا 

 

 
 

 

ولقد (1)الغناء : وهذه اآلية على هذا التفسري تدل على حترميالواحدي قال  
قال احلاكم يف مستدركه عن تفسري الصحايب: "ليعلم طالب هذا العلم أن 

 تفسري الصحايب الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخَّي حديث مسند".

: لى كالم احلاكممعلقًا ع إغاثة اللهفان يف كتابه اإلمام ابن القيم  قالو  
ن بعدهم، فهم وهذا وإن كان فيه نظر فال ريب أنه أوىل ابلقبول من تفسري مح "

أعلم األمة مبراد هللا من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من األمة، 
، وهم العرب الفصحاء على وعمالً  وقد شاهدوا تفسريه من الرسول علماً 
   ".د إليه سبيلاحلقيقة فال يعدل عن تفسريهم ما وج

ُهْم ِبصحْوِتكح وحأحْجِلبْ ﴿وقال تعاىل:  عحلحْيِهم خِبحْيِلكح  وحاْست حْفزِْز محِن اْستحطحْعتح ِمن ْ
وحِعْدُهْم وحمحا يحِعُدُهُم الشَّْيطحاُن ِإالَّ  وحرحِجِلكح وحشحارِْكُهْم يف األحْموحاِل وحاألحْوالدِ 

 (2)﴾ُغُرورًا

: بدعائك ابلغناء (صوتك) ،: استخف(ززواستف)تفسري اجلاللَّي: جاء يف 
و هذا أيضا ما ذكره ابن كثري والطربي عن جماهد.  واملزامري وكل داع إىل املعصية
ما  : واللهويف اآلية ما يدل على حترمي املزامري والغناء وقال القرطيب يف تفسريه: "

  ".كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه

                                                 

 )بغاثة الل فان(.(   1)

 [64ء:اإلسرا](   2)
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  (1)﴾وحالَِّذينح الح يحْشهحُدونح الزُّورح وحِإذحا محرُّوا اِبللَّْغِو محرُّوا ِكرحاًما﴿ عز وجل: و قال هللا

الزور هنا  وقد ذكر ابن كثري يف تفسريه ما جاء عن حممد بن احلنفية أنه قال:
والذين ال ": تعاىل عن جماهد يف قوله، وجاء عند القرطيب والطربي الغناء

قال . وجاء عن الطربي يف تفسريه: "ل: ال يسمعون الغناءقا "يشهدون الزور
ووصفه خبالف صفته، حىت خييل إىل  ،أبو جعفر: وأصل الزور حتسَّي الشيء

من يسمعه أو يراه، أنه خالف ما هو به، والشرك قد يدخل يف ذلك ألنه 
حمسن ألهله، حىت قد منوا أنه حق وهو ابطل، ويدخل فيه الغناء ألنه أيضا مما 

 . (2)" حىت يستحلي سامعه ُساعه نه ترجيع الصوتُيس

قال اإلمام الطربي يف   (3)﴾ و إذا مروا ابللغو مروا كراما ﴿ ويف قوله عز وجل:
مرورهم كراما يف بعض  .مروا كراما ،وإذا مروا ابلباطل فسمعوه أو رأوهتفسريه: "

 ".وذلك كالغناء ،ذلك أبن ال يسمعوه

   :ية الشريفةالسنة النبو  أدلة التحرمي من

ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " قال
 ،إىل جنب علم، يروح عليهم بسارحة هلم ولينزلن أقوام، املعازفواحلرير واخلمر و 

                                                 

 [.72]الفرلان: (   1)

 )تفسير الطبر (.(   2)

 [.72]الفرلان: (   3)
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فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم هللا، ويضع العلم، وميسخ  أيتيهم حلاجة،
وقد أقر بصحة هذا احلديث أكابر  (1)"القيامةآخرين قردة وخنازير إىل يوم 

أهل العلم منهم اإلمام ابن حبان، واإلُساعيلي، وابن صالح، وابن حجر 
العسقالين، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاين، 

ومل يصنع من قدح يف صحة هذا " : قال اإلمام ابن القيموغريهم كثري. و 
ن حزم نصرة ملذهبه الباطل يف إابحة املالهي، وزعم أنه منقطع احلديث شيئا كاب

وال التفات : "". وقال العالمة ابن صالح ألن البخاري مل يصل سنده به
واحلديث  ..وأخطأ يف ذلك من وجوه ..يف رده ذلك )أى ابن حزم( إليه

 .(2)"صحيح معروف االتصال بشرط الصحيح

عزف والطرب من وجهَّي؛ أوهلما قوله آالت ال ويف احلديث دليل على حترمي
فإنه صريح أبن املذكورات ومنها املعازف  صلى هللا عليه وسلم: "يستحلون"،

اثنيا: قرن املعازف مع ما مت  فيستحلها أولئك القوم. ،هي يف الشرع حمرمة
ملا قرَنا  - أى املعازف - حرمته وهو الزان واخلمر واحلرير، ولو مل تكن حمرمة

 . (3)"معها

                                                 

والبي قي، وراجيع السلسيلة الصيحيحة  ، ووصلع الطبراني5590رواا البخار  تعليقا برله (   1)

 .(91 ل لباني 

  )غ اء األلباا في شرح منظومة اآلداا إلمام السفاريني(.(   2)

 (.بتصرف 141-140 1)السلسلة الصحيحة ل لباني (   3)
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فدل هذا احلديث على حترمي املعازف، ":  ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
هي آالت اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه اآلالت   واملعازف
  .(1)"كلها

خرج رسول هللا صلى  "رضي هللا عنه قال: جابر يف سننه عن الرتمذي وروى
إذا ابنه إبراهيم جيود عبد الرمحن بن عوف إىل النخيل، ف هللا عليه وسلم مع

عيناه، فقال عبد الرمحن: أتبكي وأنت تنهى  بنفسه، فوضعه يف حجره ففاضت
وإمنا َنيت عن صوتَّي أمحقَّي فاجرين:  عن البكاء؟ قال: إين مل أنه عن البكاء،

ومزامري شيطان، وصوت عند مصيبة: مخش وجوه  هلو ولعب نغمة صوت عند
  .(2) (هذا احلديث حسن الرتمذي: قال)  "وشق جيوب ورنَّة

صوةن ملعوانن، صوت مزمار عند نعمة، و سلم: "وقال صلى هللا عليه و 
  .(3)"مصيبة صوت ويل عند

ليكونن يف هذه األمة خسف، وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "
واختذوا القينات، وضربوا  ،شربوا اخلمور وقذف، ومسخ، وذلك إذا

  .(1)"ابملعازف

                                                 

 .)المصمول((   1)

 (.5194صحيح الصامع  األلباني عوحسن(   2)

 (427)بسنادا حسو، السلسلة الصحيحة (   3)
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إن هللا حرم على أميت اخلمر، وامليسر، واملزر، لى هللا عليه وسلم: "قال ص
القنَّي هو ، أما الطبلهي  الكوبة ،(2)" والكوبة، والقنَّي، وزادين صالة الوتر

   .(3)الطنبور ابحلبشية

ُسع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع وروى أيب داوود يف سننه عن انفع أنه قال: "
عن الطريق، وقال يل: اي انفع هل تسمع شيئاً؟ قال:  أصبعيه على أذنيه، وأنى

أذنيه، وقال: كنت مع النيب صلى هللا عليه  قال: فرفع أصبعيه من فقلت: ال 
 .(4)"فصنع مثل هذا وسلم، فسمع مثل هذا 

قال علماؤان: إذا كان هذا علق على هذا احلديث اإلمام القرطيب قائاًل: "و   
فكيف بغناء أهل هذا الزمان  ،عتدالفعلهم يف حق صوت ال خيرج عن اال

  .(5)؟ "وزمرهم

   :أئمة أه  العلمأقوال 

: الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته رضى هللا عنهعمر بن عبد العزيز اإلمام  قال
 .(6)سخط الرمحن

                                                 
= = 
 (2203، السلسلة الصحيحة صحيح بمصمول طرلع)(   1)

 (.1708)صحيح، صحيح الصامع (   2)

 )غ اء األلباا(.(   3)

 (.4116)حديا صحيح، صحيح أبي داوود (   4)

  )الصامع ألحكام القرآن للقرطبي(.(   5)

 .)غ اء األلباا((   6)
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قد نقل اإلمجاع على حرمة االستماع إىل املوسيقى واملعازف مجع من العلماء ول
اإلمام أبو العباس  قال. فوابن الصالح وابن رجب احلنبليالقرطيب  اإلمام منهم:

 أما املزامري واألوةر والكوبة"وقال أيضا:  القرطيب: الغناء ممنوع ابلكتاب والسنة
فال خيتلف يف حترمي استماعها ومل أُسع عن أحد ممن يعترب قوله من  )الطبل(

هل اخلمور السلف وأئمة اخللف من يبيح ذلك، وكيف ال ُيرم وهو شعار أ
والفسوق ومهيج الشهوات والفساد واجملون؟ وما كان كذلك مل يشك يف حترميه 

حترميه ومل يثبت  وقال ابن الصالح: اإلمجاع على ،(1)" وال تفسيق فاعله وأتثيمه
 .الغناء. عن أحد ممن يعتد بقوله يف اإلمجاع واالختالف أنه أابح

 البصري وقال احلسن .ل يف النارالغناء ابطل، والباط : بن حممد قال القاسم
  .(2)، فال دعوة هلم-أى غناء و لعب–: إن كان يف الوليمة هلو 

قال الطربي: وقد أمجع علماء ، و : هو ممنوع ابلكتاب والسنةقال النحاس 
: ال تدخل  اإلمام األوزاعي  يقول. و األمصار على كراهة الغناء، واملنع منه

  .وليمة فيها طبل ومعازف

أصحابه  وقد صرحيف بيان مذهب اإلمام أيب حنيفة: " ابن القيم  قال
بتحرمي ُساع املالهي كلها كاملزمار والدف، حىت الضرب ابلقضيب، وصرحوا 

وأبلم من ذلك قالوا: إن السماع ، وجب الفسق وترد هبا الشهادةتمعصية  أبنه
                                                 

 )الزواجر عو التراف الكبائر  بو حصر ال يثمي(.(   1)

 (.الصامع للقيرواني)(  2)
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ب عليه أن قالوا وجي ،فسق والتلذذ به كفر، وورد يف ذلك حديث ال يصح رفعه
 .(1)"جيتهد يف أن ال يسمعه إذا مر به أو كان يف جواره

وروي عن اإلمام أيب حنيفة أنه قال: الغناء من أكرب الذنوب اليت جيب تركها  
فوراً. وقد قال اإلمام السفاريين يف كتابه غذاء األلباب معلقًا على مذهب 

جيعله من الذنوب، وكذلك وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء و اإلمام أبو حنيفة: "
مذهب أهل الكوفة سفيان ومحاد وإبراهيم والشعيب وغريهم ال اختالف بينهم 

  ."يف ذلك، وال نعلم خالفا بَّي أهل البصرة يف املنع منه

ل عن رجل ُسع ئِ أبو يوسف تلميذ اإلمام أىب حنيفة حينما سُ القاضي  وقد قال
خل عليهم بغري إذَنم ألن اد"أحد البيوت فقال:  داخلصوت املزامري من 

   ."عن املنكر فرض النهي

 دما ُسِئل عنعن وقال عن استماعه، إلمام مالك فإنه َنى عن الغناء و أما ا
إمنا يفعله "هل من عاقل يقول أبن الغناء حق؟ الضرب على املعازف: الغناء و 

ل له شهادة وال يصلي قبح اإلسالم ال تُ  الفاسق يف حكمو  (2)"عندان الفساق
  وعامتهم. بل يصلي عليه غوغاء الناس ،عليه األخيار إن مات

 -وصرح أصحابه ":   يف بيان مذهب اإلمام الشافعي قال ابن القيم 
وأنكروا على من نسب  العارفون مبذهبه بتحرميه -أصحاب اإلمام الشافعى  أي

                                                 

 (بغاثة الل فان)(   1)

 (.295 11(   مصمول الفتاو  )2)
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 (1)"كالقاضي أيب الطيب الطربي والشيخ أيب إسحاق وابن الصباغ  إليه حله
سئل الشافعي رضي هللا عنه عن هذا؟ فقال: أول من أحدثه الزاندقة يف العراق و 

  .(2)حىت يلهوا الناس عن الصالة وعن الذكر

وأما مذهب اإلمام أمحد فقال عبد هللا ابنه: سألت أيب ":   قال ابن القيم
الغناء ينبت النفاق ابلقلب، ال يعجبين، مث ذكر قول مالك:  :عن الغناء فقال

عن رجل مات وخلف ولداً رضي هللا عنه سئل و  (3)"الفساق ا يفعله عندانإمن
أَنا ساذجة ال على أَنا  وجارية مغنية فاحتاج الصيب إىل بيعها فقال: تباع على

ساذجة تساوي  مغنية، فقيل له: إَنا تساوي ثالثَّي ألفاً، ولعلها إن بيعت
وهذا دليل على : "اجلوزي ابن قال عشرين ألفاً، فقال: التباع إال أَنا ساذجة.

 (4)"اليتيم حمظور، إذ لو مل يكن حمظورًا ما جاز تفويت املال على الغناء أن
على كسر آالت اللهو كالطنبور وغريه إذا رآها  اإلمام أمحد  ونص

 . (5)مكشوفة، وأمكنه كسرها

                                                 

 .(بغاثة الل فان)(   1)

 )الزواجر عو التراف الكبائر(.(   2)

 (.بغاثة الل فان)(   3)

 ن(.الصامع ألحكام القرآ)(   4)

 )بغاثة الل فان(.(.(   5)
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مذهب األئمة األربعة أن آالت اللهو كلها " : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وقال أيضا: (1)" نزاعا .ومل يذكر أحد من أتباع األئمة يف آالت اللهو.م.حرا
فاعلم أنه مل يكن يف عنفوان القرون الثالثة املفضلة ال ابحلجاز وال ابلشام وال "

ابليمن وال مصر وال املغرب وال العراق وال خراسان من أهل الدين والصالح 
اء والتصدية ال بدف وال بكف والزهد والعبادة من جيتمع على مثل ُساع املك

وال بقضيب وإمنا أحدث هذا بعد ذلك يف أواخر املائة الثانية فلما رآه األئمة 
أعظم مما  املعازف مخر النفوس، تفعل ابلنفوس"" وقال يف موضع آخر: أنكروه

  .(2) "تفعل محيا الكؤوس

وهلذا "الغناء:  اعُس بيان حال من اعتاديف  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وال جيد يف  يوجد من اعتاده واغتذى به ال ُين على ُساع القرآن، وال يفرح به،

 ُساع اآلايت كما جيد يف ُساع األبيات، بل إذا ُسعوا القرآن ُسعوه بقلوب

الهية وألسن الغية، وإذا ُسعوا املكاء والتصدية خشعت األصوات وسكنت 
  .(3) "القلوب احلركات وأصغت

  (4)"على حترمي آالت الطرب كلها اتفقت املذاهب األربعة" :قال األلباين 

                                                 

 )المصمول(.(   1)

 .(مصمول)ال(   2)

 .(مصمول)ال(   3)

 (.145 1الصحيحة  )السلسلة(   4)
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عين ابلغناء وُساع آالته إال وفيه  د أحداً جتال  إنك" :ابن القيم اإلمام  قال
وفيه رغبة عن استماع القرآن إىل استماع  وعمالً،ضالل عن طريق اهلدى علمًا 

ن، ومخرة العقول، فإنه رقية الزان، وشرك الشيطا. وقال عن الغناء: "الغناء"
ويصد عن القرآن أكثر من غريه من الكالم الباطل لشدة ميل النفوس إليه 

  ."ورغبتها فيه

  :وقال 
  جيتمعانقلب عبد ليس  يف     ***    الغناالقران وحب أحلان  حب
 من اإلشراك ابلرمحن  أبداً     ***        دأبهما سلم الذي هو  وهللا
 وفالن  ف النةلك ل  عبدا     ***      ه   تعلق ابلسماع أصار  وإذا

واملنع  واملوسيقى على حرمية الغناء أئمة العلماء واقرارهم و بذلك يتبَّي لنا أقوال
 ما.منه

 االستثناء:

يف األعياد والنكاح للنساء، وقد  -بغري خلخال-الدف  ويستثىن من ذلك
النيب  ولكن رخص": قال شيخ اإلسالم  دلت عليه األدلة الصحيحة،

اللهو يف العرس وَنوه كما رخص للنساء أن  صلى هللا عليه وسلم يف أنواع من
الرجال على عهده فلم يكن أحد  يضربن ابلدف يف األعراس واألفراح، وأما

الصحيح أنه قال:  على عهده يضرب بدف وال يصفق بكف، بل ثبت عنه يف
ابلرجال  لنساءالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن املتشبهات من ا
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أَنا  حديث عائشة رضى هللا عنهاوأيضا من  (1)"واملتشبهَّي من الرجال ابلنساء
مبا  دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان"قالت: 

 تقاولت به األنصار يف يوم بعاث قالت وليستا مبغنيتَّي فقال أبو بكر أمبزمور

ه وسلم وذلك يف يوم عيد الفطر فقال النيب الشيطان يف بيت النيب صلى هللا علي
 . (2)"هللا عليه وسلم اي أاب بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدان صلى

 الرد على من استدل حبديث اجلاريتني ا حتلي  املعاز :

هذا استداللكم على إابحة السماع املركب  وأعجب من": ابن القيم قال  
صغريتَّي دون البلوغ عند امرأة صبية  ء بنتَّيمما ذكران من اهليئة االجتماعية بغنا

الشجاعة واحلروب  يف يوم عيد وفرح أببيات من أبيات العرب يف وصف
من  ومكارم األخالق والشيم، فأين هذا من هذا، والعجيب أن هذا احلديث

أكرب احلجج عليهم، فإن الصديق األكرب رضي هللا عنه ُسى ذلك مزمورا من 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على هذه التسمية،  الشيطان، وأقره مزامري

جلويريتَّي غري مكلفتَّي وال مفسدة يف إنشادُها والستماعهما،  ورخص فيه
تعملونه وتعلمونه من السماع املشتمل على ما ال  أفيدل هذا على إابحة ما

، وقال ابن اجلوزي  (3)"واألفهام خيفى؟  فسبحان هللا كيف ضلت العقول
و مل ينقل  رضي هللا عنها صغرية يف ذلك الوقت، نت عائشةوقد كا": 

                                                 

 )المصمول(. (   1)

 .(1540)صحيح، صحيح ابو ماجع (   2)

 (مدارج السالكيو)(   3)
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الغناء ، قد كان ابن أخيها القاسم بن حممد  عنها بعد بلوغها وحتصيلها إال ذم
  .(1)"عنها يذم الغناء ومينع من ُساعه وقد أخذ العلم

 ابن حلم وإابحة ال ناء                          

 هكما هو مذكور يف كتاب ء،الغنا يبيح حزم ابن  من املعروف واملشهور أن
أو غريه  ابن حزم ننبه عليه أن الناس إذا ُسعوا أن لكن الذي نريد أن. احمللى
املوجود اليوم يف القنوات  الغناء ذهب ابهلم إىل ء،الغنا العلماء ُيللون من

ال  الغناء فمثل هذا. وهذا من اخلطأ الكبري والفنادق واإلذاعات وعلى املسارح
فالعلماء متفقون  ابن حزم. اإلمام الكبريمثل قول به مسلم، فضاًل عن عامل؛ ي

 فحش أو فسق أو حتريض على معصية. على حترمي كل غناء يشتمل على

وما ُيدث فيه من احملرمات القطعية، كالتربج وَنن نعلم حال الغناء اليوم 
خلمور، تقف فيه السافرة إىل الز  والفجور وشرب ا واالختالط املاجن والدعوة

العيون الوقحة والقلوب املريضة لتنعق بكلمات  املغنية عارية أو شبه عارية أمام
ويتمايل اجلميع رجااًل ونساء ويطربون يف معصية هللا والرومانسية.  احلب

 ء،الغنا يبيح ابن حزم ولذلك نقول: إن على من يشيع يف الناس أن. وسخطه

إذا أطلقه بدون ضوابط وقيود، فليتق هللا يؤدي كالمه هذا  أن يعرف إىل أين
 كونمث أعلم   كالمه؟  وليتنبه إىل واقعه الذي ُييا فيه. وليعرف إىل أين ينتهي

                                                 

 )تلبيس ببليس(.(   1)
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وسلم  جاء النص الصريح عن النيب صلى هللا عليه يبيح أمراً أو غريه  ابن حزم
: لو أخذت برخصة كل قال سليمان التيمي ، بتحرميه ال ينفعك عند هللا

وحمحا ﴿ :هللا جل وعالوقد قال  .و زلة كل عامل، اجتمع فيك الشر كلهعامل، أ
ُكمُ  ِر الَِّذينح ﴿ أيضاً: وقال(1) ﴾الرَُّسوُل فحُخُذوُه وحمحا َنححاُكْم عحْنُه فحانْ ت حُهوا آةح ف حْليحْحذح

اٌب أحلِيمٌ  خُيحالُِفونح عحْن أحْمرِِه أحنْ  نحٌة أحْو ُيِصيب حُهْم عحذح  وهلل در القائل: (2) ﴾ُتِصيب حُهْم ِفت ْ

   إن صح واإلمجاع فاجهد فيه -ه                    ول                رس العلم قال هللا قال

 بَّي الرسول وبَّي رأي فقيه ة        جهال من نصب اخلالف وحذار

   :يتكاآلاخلالية من املوسيقى فهو   أما حكم األانشيد اإلسالمية

 

الكرام رضوان هللا عليهم قد ُسعوا  وسلم والصحابةصح أن النيب صلى هللا عليه 
وحضرهم، ويف جمالسهم  الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غريهم، يف سفرهم

األكوع  وأعماهلم، أبصوات فردية كما يف إنشاد حسان بن اثبت وعامر بن
وأجنشة رضي هللا عنهم ، وأبصوات مجاعية كما يف حديث أنس رضي هللا عنه 

فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بنا  ندق، قال:حفر اخل يف قصة
فاغفر ل نصار  ،اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة" واجلوع قال: من النصب
على اجلهاد ما بقينا  ،فقالوا جميبَّي: َنن الذين ابيعوا حممدا .واملهاجرة

                                                 

 [7الحشر:](   1)

 .[63النور:](   2)
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ن ب ويف اجملالس أيضا؛ أخرج ابن أيب شيبة بسند حسن عن أيب سلمة(1)أبدا"
 عبد الرمحن قال: "مل يكن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منحرفَّي وال

متماوتَّي، كانوا يتناشدون األشعار يف جمالسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا 
فهذه األدلة تدل على  .(2)أحدهم عن شيء من دينه دارت محاليق عينه" أريد
اعية، والنشيد يف اللغة اإلنشاد جائز، سواء كان أبصوات فردية أو مج أن

وهناك ضوابط تراعى يف  ،(3)الصوت ابلشعر مع حتسَّي وترقيق العربية: رفع
عدم استعمال اآلالت واملعازف احملرمة  :وضعها لنا أهل العلم وهي هذا األمر
وتضييع الواجبات  هوجعله ديدن املسلم وكل وقت عدم اإلكثار منه، يف النشيد

بصوت النساء، وأن ال يشتمل على كالم حمرم  ونأن ال يك، والفرائض ألجله
وأن خيلو من املؤثرات ، أهل الفسق واجملون وأن ال يشابه أحلان، أو فاحش

ال يكون ذا  أيضا يراعى أنو  أصوات املعازف. الصوتية اليت تنتج أصواة مثل
 .يسمعون األغاين حلن يطرب به السامع ويفتنه كالذين

اب اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام للشيخ تك  ميكن مراجعة: الستزادةول
م، وكتاب السماع لشيخ اإلسالم ابن القي، بن فوزان الفوزان العالمة صاحل
 .آالت الطرب للشيخ حممد انصر الدين األلباين  وكتاب حترمي

                                                 

 (.1043 3 البخار  رواا)(   1)

 (.711 8 )مصنف ابو أبي شيبة(   2)

 .(القامول المحيط)(   3)
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اعلم أن للغناء "يف كتابه إغاثة اللهفان:   وختاماً، قال اإلمام ابن القيم
ابلنفاق، ونباته فيه كنبات الزرع ابملاء. فمن  يف صبم القلبخواصَّ هلا أتثري 

 القرآن وتدبره، والعمل مبا فيه، فإن خواصه: أنه يُلهي القلب ويصده عن فهم

جيتمعان يف القلب أبدًا ملا بينهما من التضاد، فإن القرآن  والقرآن ال الغناء
، وأيمر ابلعفة، وجمانبة شهوات النفو  ينهى عن اتباع اهلوى، س، وأسباب الغي 

أيمر بضد ذلك كله، وُيسنه،  والغناء وينهى عن اتباع خطوات الشيطان،
شهوات الغي  فيثري كامنها، ويزعج قاطنها، وُيركها إىل كل  ويهيِ ج النفوس إىل

مليحة ومليح، فهو واخلمر رضيعا لباٍن، ويف  قبيح، ويسوقها إىل وْصل كل
 ".هتييجهما على القبائح فرسا رهان..إخل

وأُساعكم عن اللهو ومزامر الشيطان،  أنفسكم نزهوا :املسلمون أيهافيا 
سنة سيد األانم، عليه  مدارسةوأحلوها رايض اجلنان، حلق القرآن، وحلق 

وبصرية من ُعمي،  غي،أفضل الصالة وأزكى السالم، تنالوا مثرهتا، إرشاًدا من 
ياةح القلب، ود وبرهااًن،  وجناةواء وشفاء، وحثًا على تقى، وبُعًدا عن هوى، وحح

 .(1) ﴾مُّْعِرُضونح ٱلَِّذينح ُهْم عحِن ٱللَّْغِو وح ﴿وكونوا ممن قال هللا فيهم: 

 للتمسك بدينهم والبصرية يف أمرهم إنه قريب جميب. املسلمَّيهللا  وفق

                                                 

 [3]المؤمنون:(   1)
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 حتصني األه  واألوالد: الثامن املطلب
واألوالد، وم    ن وس    ائل التحص    َّي م    ن الش    يطان ال    رجيم، حتص    َّي األه    ل 

  ولذلك عدة وسائل شرعية منها:
، وذل     ك بتعوي     ذ األطف     ال ابهلل، كم     ا ك     ان يفع     ل االسةةةةةتعاذة ابهلل -1
 م   ع احلس   ن واحلس   َّي، كم   ا يف البخ   اري ع   ن اب   ن عب   اس  الرس   ول 

يعوذ احلسن واحلسَّي: )أعيذكما بكلمات هللا التامة،  قال: كان رسول هللا 
م    ة، ويق    ول: إن أابكم    ا يع    وذ هب    ا م    ن ك    ل ش    يطان وهام    ة، وم    ن ك    ل ع    َّي ال

 إُساعيل وإسحاق(.
قال: قال  عن أيب مالك األشعري ، ذكر هللا عند دخول املنلل -2
)إذا وجل الرج ل بيت ه فليق ل: الله م إين أس ألك خ ري امل وجل وخ ري  :رسول هللا 

املخ    رج، بس    م هللا وجلن    ا، وبس    م هللا خرجن    ا، وعل    ى ربن    ا توكلن    ا مث يس    لم عل    ى 
 .(1)أهله(

 التسليم على األه  واألوالد -3
ق ال: )ثالث ة كله م ض امن  أن رس ول هللا  ع ن أيب أمام ة الب اهلي 

ح ىت  فهو ضامن عل ى هللا  : رجل خرج غازايً يف سبيل هللا على هللا 
                                                 

، باا: )ما جاء فيمو دخل بيتع ميا يقيول(، رليه: «األدا»(   رواا أبو داود في سننع في  تاا: 1)

(، صيييححع 296 3، )3452(، والطبرانييي فيييي المعصيييه الكبيييير، رليييه: 747 2، )5066

 (.43ج الكله الطي  )األلباني: تخري
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يتوف  اه فيدخل  ه اجلن  ة، أو ي  رده مب  ا انل م  ن أج  ر وغنيم  ة، ورج  ل راح إىل املس  جد 
وفاه فيدخله اجلن ة أو ي رده مب ا انل م ن أج ر وغنيم ة، فهو ضامن على هللا حىت يت

 .(1)ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن على هللا سبحانه وتعاىل( 
أي ص  احب ض  مان، والض  مان الرعاي  ة للش  يء، فمعن  اه »ومع  ىن ض  امن: 

  .(2)أ. ه  «أنه يف رعاية هللا
)اي ب   ين إذا  :ق  ال: ق   ال يل رس   ول هللا  وق  د س   بق ح   ديث أن   س 

 .(3)لى أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك( دخلت ع
 كثرة تالوة القرآن الكرمي ا البي  كما سبق.  -4
والكةةةةال  واألجةةةةراس  (4)تطهةةةةري املنةةةةازل مةةةةن ال نةةةةاء واملوسةةةةيقى -5

، ألَن   ا مجيع   اً وس   ائل إبل   يس، وق   د ورد النه   ي والصةةةلبان والتصةةةاوير والتماثيةةة 
 .       (5) عنها، قال تعاىل:

 .(6)قال جماهد وغريه: صوت الشيطان الغناء، وقد سبق الكالم فيه 
                                                 

(، 7 3، )2494، باا: )فضل ال زو في البحير(، رليه: «الص اد»(   رواا أبو داود في  تاا: 1)

ه ا حيديا صيحيح »(، ولال: 83 2، )2400ط. دار الفكر، والحا ه في المستدرك، رله: 

 (، وحسينع166 9، )18319أ. ه ، والبي قي في السنو الكبر ، رله:«اإلسناد وله يخرجاا

 .2النوو  في األذ ار،   

 .2(   األذ ار، للنوو ،   2)

 (   سبق تخريصع.3)

 .172انظر  (   4)

 .64(   سورة اإلسراء، اآلية: 5)

 (   انظر:  6)
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ق  ال: )ال تص  حب املالئك  ة رفق  ة  أن رس  ول هللا  وع  ن أيب هري  رة 
 .(1)فيها كلب وال جرس( 
ي    رتك يف بيت    ه ش    يئاً في    ه  قال    ت: )مل يك    ن الن    يب  وع    ن عائش    ة 

 .(2)ب إال نقضه( تصالي
)ال ت  دخل املالئك  ة بيت  اً  :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  وع  ن أيب هري  رة 
 .(3)فيه متاثيل أو تصاوير( 
وغ  ريهم م  ن العلم  اء تص  وير ص  ورة  (4)ق  ال أص  حابنا » :ق  ال الن  ووي 

  .(5)« احليوان حرام شديد التحرمي وهو من الكبائر
ل وم ا ال م ل ل  ه... ومبعن اه وال فرق يف هذا كله بَّي ماله م»وقال أيضاً: 

ق  ال مج  اهري العلم  اء م  ن الص  حابة والت  ابعَّي وم  ن بع  دهم، وه  و م  ذهب الث  وري 
 .(6)أ. ه  « ومالك وأيب حنيفة وغريهم

لكوَن    ا معص    ية »وس    بب امتن    اع املالئك    ة م    ن دخ    ول بي    ت في    ه ص    ورة؛ 
 فاحش  ة وفيه  ا مض  اهاة خلل  ق هللا تع  اىل، وبعض  ها يف ص  ورة م  ا يعب  د م  ن دون هللا

                                                 

 (.1672 3، )2112، رله: «اللبال والزينة»(   رواا مسله في  تاا: 1)

 (.2220 5، )5608: ، باا: )نقض الصور(، رله«اللبال»(   رواا البخار  في  تاا: 2)

(، 1470 4، )5605، بيياا: )التصيياوير(، رلييه: «الم ييا  »(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 3)

 (، واللفظ لع.1672 3، )2112، رله: «اللبال والزينة»ورواا مسله، في  تاا: 

 (   يعني الشافعية.4)

 (.81 14(   صحيح مسله بشرح النوو  )5)

 (.302 1ظر: التم يد،  بو عبدالبر )(، وان94 14(   المرجع السابق )6)
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 .(1)« تعاىل
 وأما امتناعها عن دخول بيت فيه كلب:

 بسبب النجاسة العينية املالزمة هلا، ولكثرة أكله هلا ولننت رائحته. -1
 وألن بعضها من الشياطَّي. -2
وللنه   ي يف اختاذه   ا فيعاق   ب م   ن يقتنيه   ا حبرمان   ه م   ن دخ   ول املالئك   ة  -3

 .(2)وحصول الربكة واخلري الذي عدمها يؤدي إىل وجود الشياطَّي 
 اإلكثار من النواف  ا البي . -6

ويف احلديث: )إذا قضى أحدكم الص الة يف مس جده فليجع ل لبيت ه نص يباً 

                                                 

 (.84 14(   المرجع السابق )1)

(، ط. دار 381 10(   انظر: المرجع السيابق، نفيس الصيزء والصيفحة، وانظير: فيتح البيار  )2)

 المعرفة.

* ويرد علو ذلك اشكال وهو: هل تكت  المالئكة أعمال مو عندا  ل  أو صورة، وتيدخل 

 لقبض روحع، واجي  عو ه ا:

بن الحديا محمول علو أن ه   يدخلون بيتا  فيع شيء مو ذلك، دخول ب رام لصاحبع »

ودعاء ل ع وتبريك عليع، و  يمنع ذلك مو دخول ه لكتابة األعمال ولبض األرواح، ومثل 

  ه ا غير مستنكر، فإن فساد صاح  المنزل   يمنع مو دخول صلحاء النال منزل ع

 و  يمنع ه مو أن يدخلوا منكريو عليع وم يريو، أو مؤاخيو ل ع أو متردديو بليع، 

 .215، الحبائك للسيوطي،   «مطالبيو ل ع بحق لزمع....

فالمراد المالئكة السياحيو ال يو ينزلون بالرحمة والبر ة،   المالئكة ال يو يكتبون 

، وفتح البار  214األعمال وال يو يقبضون األرواح، انظر: المرجع السابق،   

 (.84 14(، وشرح مسله للنوو  )65 1(، ومعاله السنو )405 10)

، انظيير: المن يياج فييي شييع  اإليمييان «  يييدخلون ويييبل  ه   تعييالو عمييل العبييد»وليييل: 

ه ، دار 1399وما بعدها(، للحليمي، تحقيق: حلمي محمد فودة، ط. األولو، عام  302 1)

 الفكر.
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 .(1)من صالته، فإن هللا جاعل يف بيته من صالته خرياً( 
 وال شك أن الشياطَّي تفر من البيت العامر بذكر هللا والصالة.

ن ه أخف ى وأبع د وإمن ا ح ث عل ى النافل ة يف البي ت لكو » :قال النووي 
ع  ن ال  رايء، وأص  ون ع  ن احملبط  ات وللت  ربك ب  ذلك، وتن  زل في  ه الرمح  ة واملالئك  ة، 

 .(2)« وينفر منه الشيطان
، حىت ال يتخذ منهم تىكري األطفال واجلهال ابلتسمية عند الطعام -7

الش  يطان وس  يلة الس  تحالل الطع  ام، كم  ا يف ح  ديث اجلاري  ة ال  يت ج  اءت ت  دفع 
 .(3)وقد سبق 
، بقول ه: )اللهم جنبنا الشيطان وجن ب الش يطان دعاء عند اجلماعال -8
 .(4)ما رزقتنا(

                                                 

 (   رواا مسله.1)

 (.68 6وو  )(   صحيح مسله بشرح الن2)

* جاء في حديا ضعيف )بن الشيطان   يخبل أحيدا  فيي دار في يا فيرل عتييق( وليد رواا 

( وأحمد 676 2) 6052والحارث في مسندا رله:  506الطبراني في المعصه الكبير رله: 

م، دار الرايييية، 1991-1411(، ط. األوليييو 158 5) 2696فيييي اآلحييياد والمثييياني رليييه: 

هي ا حيديا منكير   يصيح »( ط. دار الفكير، 323 2ر في تفسيرا )الرياط، ولال ابو  ثي

وبنما سيمي عتيقيا  ألنيع تخليم ميو ال صانية .. »:   ا.ه ، لال القرطبي« بسنادا و  متنع

ا.هي ، الصييامع ..« ورو  أن الصيو   تقيرا دارا  في ييا فيرل وأن ييا تنفير مييو صي يل الخيييل 

 (.38 8ألحكام القرآن )

 سبق تخريصع.(   3)

 (   سبق تخريصع.4)
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، النتش   ار الش   ياطَّي، كم   ا يف مةةةنعهم مةةةن اخلةةةروج إذا أقبةةة  الليةةة  -9
احل  ديث: )إذا ك  ان ج  نح اللي   ل فكف  وا ص  بيانكم ف   إن الش  ياطَّي تنتش  ر حينئ   ذ، 

 .(1)فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم( 
 ذ وحثهم على املداومة عليها.تعليمهم األذكار -10

ومنه   ا أذك   ار الن   وم، وآي   ة الكرس   ي، واملع   وذتَّي، كم   ا ك   ان فع   ل األنبي   اء 
يعوذ إُساعي ل وإس حاق، والن يب  فقد كان إبراهيم  –رمحهم هللا  –والسلف 
كان يعوذ احلسن واحلسَّي، ويف هذا تعليم هلم، وكان عبدهللا بن عم رو ب ن   

ه أن يق ول عن د الن وم: )أع وذ بكلم ات هللا التام ة العاص يعلم من عق ل م ن أبنائ 
 .(2)من غضبه وشر عباده ومن ُهزات الشياطَّي وأن ُيضرون( 

                                                 

 تخريصع. (   سبق1)

 (   سبق تخريصع.2)
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 املبحث اخلامس: طرق استقراء من الكتاب والسنة.

 يف التحصني من الشيطان

 

 أواًل: ما استقريته من الكتا  العليل
 التوكل. -1
 إخفاء النعم على احلاسد. -2
 الطيبة واالبتسامة ولَّي اجلانب.حسن اخللق والكلمة  -3
 اجلهاد أبنواعه. -4
 احللم والعفو وسالمة الصدر والصرب على األذى وكظم الغيظ. -5
 اجتناب اخلمر واملخدرات. -6
 اجتناب اللعب ابمليسر وما شاهبه. -7
 تطهري القلب من األمراض القلبية. -8
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 أواًل: ما استقريته من الكتا  ا التحصن من الشيطان

 التوك  على هللا -1

         قال تعاىل:

           

          

   (1). 
          وق         ال تع          اىل:

  (2). 
ف      أمرهم أبن يتوكل      وا علي      ه، فه      و ال      ذي ي      دفع ع      نهم كي      د الش      يطان »

 .(3)« ويعصمهم من إغوائه
وإمن   ا يتوكل   ون علي   ه لطم   أنينتهم إىل كفايت   ه، وأن   ه س   بحانه حس   ب م   ن »

 .(4)« توكل عليه يهديه وينصره ويرزقه بفضله وجوده
ومن هنا فلن يكون للشيطان سلطان عليه،وال إلغوائه أيضاً، يقول 

            تعاىل:

                                                 

 .100-98(   سورة النحل، اآليات: 1)

 .65(   سورة اإلسراء، اآلية: 2)

 (.242 3(   فتح القدير، للشو اني )3)

 (   النبوات،  بو تيمية.4)
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         (1). 
         وق  ال تع  اىل:

  (2). 
         :واملتوك   ل ُيب    ه هللا، ق    ال تع    اىل

   (3). 
والتوك   ل م   ن أعم   ال القل   وب العظيم   ة، وم   ن أعظ   م الواجب   ات، وحقيقت   ه 
اعتم  اد القل  ب عل  ى هللا وح  ده، وه  و طري  ق العب  ادة ووس  يلتها، ف  ال عب  ادة ب  دون 

لعب   د إىل حتقي   ق مع   ىن التوك   ل فق   د وص   ل إىل مق   ام توك   ل واس   تعانة، وإذا وص   ل ا
خ  واص األولي  اء م  ن العلم  اء ال  رابنيَّي وم  ن س  ار عل  ى َنجه  م، وكلم  ا زاد إميان  ه 

 .(4)ويقينه وعبادته، ازدادت حاجته إىل التوكل 
 .           (5) قال تعاىل:

        :وق       ال تع       اىل يف قص       ة موس       ى 

                                                 

 .173(   سورة آل عمران، اآلية: 1)

 .48(   سورة األحزاا، اآلية: 2)

 .159آل عمران، اآلية: (   سورة 3)

وميييا بعيييدا، ضيييمو الرسيييائل المنيريييية، الصيييزء الثييياني،  13(   انظييير: التحفييية العرافيييية،   4)

 وما بعدها(. 112 2(، مدارج السالكيو )16 7ومصمول الفتاو  )

 .13(   سورة الت ابو، اآلية: 5)
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     (1). 
 .           (2) وقال تعاىل:
ح يف السبعَّي ألفاً الذين يدخلون اجلن ة بغ ري حس اب ع ن عم ران ب ن ويف الصحي

ق    ال: )ي    دخل اجلن    ة م    ن أم    يت س    بعون ألف    اً بغ    ري  حص    َّي أن رس    ول هللا 
ون،  حساب، قالوا: من هم اي رسول هللا؟ قال: هم الذين ال يسرتقون، وال يتطريَّ

 .(3)وال يكتُوون وعلى رهبم يتوكلون( 
ل   ذي يس   تحق ب   ه ه   ؤالء دخ   ول اجلن   ة بغ   ري جع   ل الوص   ف ا ف   إن الن   يب »

ون  حساب، ه و حتقي ق التوحي د وجتري ده ف ال يس ألون غ ريهم أن ي رقيهم وال يتط ريَّ
 .(4)« وعلى رهبم يتوكلون

 .(5)وأساس التوكل أمران ُها: الصرب واليقَّي، وُها يوجبان اإلمامة يف الدين 
          قال تعاىل:

    (6). 
                                                 

 .84(   سورة يونس، اآلية: 1)

 .12(   سورة ببراهيه، اآلية: 2)

، باا: )ا تو  أو  و  غيرا وفضل مو له يكتو(، رله: «الط »واا البخار  في  تاا: (   ر3)

 (، واللفظ ل ع.198 1، )218، رله: «اإليمان»(، ومسله في  تاا: 2157 5، )5378

(، ط. دار 211 1(، )49 11، وانظر: فتح البار  )89(   حاد  األرواح،  بو القيه،   4)

 المعرفة.

 (.160 1د الدرية،  بو القيه )(   انظر: العقو5)

 .24(   سورة السصدة، اآلية: 6)

* يزعه الصوفية أن التو ل أ  يخالط القل  خوف مو غير  ، و  يسعو في طلي   رف 
= = 
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 إخفاء النعم على احلاسد -2

     كما بَّي ذلك املوىل تبارك وتعاىل يف قول ه تعاىل:

          

   (1). 
اي ب ين ال تقص ص رؤايك  –عليهما السالم  –قال يعقوب البنه يوسف »

ه    ذه عل    ى إخوت    ك فيحس    دوك فيكي    دوا ل    ك كي    داً، يق    ول: فيبغ    وك الغوائ    ل، 
 .(2)«بَّيويناصبوك العداوة ويطيعوا فيك الشيطان إن الشيطان لننسان عدو م

وك  ان تعب  ري ال  رؤاي فيه  ا خض  وع إخوت  ه ل   ه وتعظ  يمهم إايه تعظيم  اً زائ  داً »
 .(3)« حبيث خيرون له ساجدين إجالالً واحرتاماً وإكراماً 

                                                 
= = 

ألن   لييد ضييمنع، ويييرون أن ذلييك لييادح فييي التو ييل، وهيي ا خييالف مييا عليييع أهييل السيينة 

 واإليمييان بقضييائع ولييدرا، وأنييع خييالق والصماعيية مييو العمييل باألسييباا مييع الثقيية بوعييد  

 األسباا والمسببات والتو ل عمل القل  واألسباا عمل الصوارح.

(، شرح الطحاوية،   190-189 4(، )18 3انظر: الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )

(، ط. دار 409 11(، فتح البار  )211 2وما بعدها، شرح النوو  لصحيح مسله ) 301

 429 8(، مصمول الفتاو  )223 2يدة ابو القيه، أحمد بو عيسو )المعرفة، شرح لص

(، شرح  تاا التوحيد، لسليمان بو عبد  257 10(، )529 8(، )521 8وما بعدها(، )

 .377-374،   87-86بو محمد بو عبدالوهاا،   

 .5(   سورة يوسف، اآلية: 1)

(، ط. دار 53 12تفسير ابو جرير ) (، وانظر:152 12(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )2)

 الفكر.

(، الدر المنثور 303 1(، ط. دار الفكر، وانظر: تفسير الصالليو )470 2(   تفسير ابو  ثير )3)

 (، ط. دار الفكر.501 4)
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وم  ن ه  ذا يؤخ  ذ األم  ر بكتم  ان النعم  ة ح  ىت توج  د » :ق  ال اب  ن كث  ري 
 وتظه  ر، كم  ا ورد يف ح  ديث )اس  تعينوا عل  ى قض  اء احل  وائج بكتماَن  ا، ف  إن ك  ل

 .(2)ه   .أ«  (1)ذي نعمة حمسود( 
     ومن هذا قوله تعاىل خمرباً عن يعقوب عليه السالم:

             

          

(3).  
قال يعقوب لبنيه ملا أرادوا اخلروج من عنده إىل مصر » :قال ابن جرير 

ليمتادوا الطعام اي بين ال تدخلوا مصر من طريق واحد وادخلوا من أبواب 
. فأمرهم أن .مجال وهيبة فخاف عليهم العَّي . ألَنم كانوا رجااًل هلم.متفرقة

  .ه .أ(4)« يفرتقوا يف الدخول إليها
                                                 

رضيي  –(، عو معاذ بيو جبيل 292 2، )1186(   رواا الطبراني في المعصه الص ير، رله: 1)

  يييرو  »(، ولييال: 55 3(، وفييي األوسييط، )94 20، )183، والكبييير، رلييه: -  عنييع 

أ. هي ، والشي اا فيي مسيندا، رليه: «ه االحديا عو معياذ ب  ب ي ا اإلسيناد ، تفيرد بيع سيعيد

غري  مو حديا خالد تفيرد بيع عنيع »(، ولال: 215 5بنحوا، وأبو نعيه في الحلية ) 707

 أ. ه .« ثور

(، دار المعرفية، 268 4فكير، وانظير: فيتح البيار  )(، ط. دار ال470 2(   تفسير ابيو  ثيير )2)

(، مكتبييية المعيييارف، بييييروت، مصميييول الفتييياو ،  بيييو تيميييية 199 1والبدايييية والن ايييية )

(15 17.) 

 . 67(   سورة يوسف، اآلية: 3)

( ولييد رو  ذلييك عييو ابييو عبييال ومصاهييد ومحمييد بييو  عيي  ولتييادة 13 13(   جييامع البيييان )4)

(، واليييدر المنثيييور 14-13 13، انظييير: المرجيييع السيييابق )والسيييد  والضيييحاك وغييييرهه

 (.212 1( ط. دار الفكر، البداية والن اية  بو  ثير )557 4للسيوطي )
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 .وقد سبق بيان أن العَّي حق وأن الشيطان ُيضرها 
 حسن اخللق والكلمة الطيبة ولني اجلانب -3

          ق           ال تع           اىل:

          (1). 
أن أيم  ر عب  اد هللا  أيم  ر تب  ارك وتع  اىل عب  ده ورس  وله » :ق  ال اب  ن كث  ري 

املؤمنَّي أن يقولوا يف خماطباهتم وحماوراهتم الكالم األحسن والكلمة الطيبة، ف إَنم 
وا ذل  ك، ن  زغ الش  يطان بي  نهم، وأخ  رج الك  الم إىل الفع  ال، ووق  ع الش  ر إن مل يفعل  

 .(2)أ. ه«واملخاصمة واملقاتلة، فإنه عدو آلدم وذريته... وعداوته ماهرة بينة
اإلحس     ان إىل الن     اس، وك     ف األذى ع     نهم، واحتم     ال »وحس     ن اخلل     ق يع     ين 

 .(3)«أذاهم
 .(4)« بذل الندى، وكف األذى، وطالقة الوجه»وقيل: 
 .(5)أ.ه  « بسط الوجه، وبذل املعروف، وكف األذى»ف حسن اخللق هو وص

                                                 

 .53(   سورة اإلسراء، اآلية: 1)

 (.319-318 4(   تفسير القرآن العظيه،  بو  ثير )2)

 (.307 2(، وانظر: )340 2(   مدارج السالكيو،  بو القيه )3)

(، ونسبع للحسو البصير ، وانظير: شيرح صيحيح مسيله 9 7مصمول الفتاو ،  بو تيمية )   (4)

 (.78 15للنوو  )

، 2006، بياا: )ماجياء فيي حسيو الخليق(، رليه:«البير والصيلة»(   رواا الترم   في  تياا: 5)

(6 214.) 
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ابل رب، فق ال: )ال رب حس ن اخلل ق واإلمث م ا ح اك يف ص درك  وقد فسره النيب 
 .(1)وكرهت أن يطَّلع عليه الناس( 

يك   ون مبع   ىن الص   لة، ومبع   ىن اللط   ف وامل   ربة وحس   ن الص   حبة والعش   رة، »وال   رب: 
 .(2) ه أ. « ر هي جمامع حسن اخللقومبعىن الطاعة، وهذه األمو 

 وحسن اخللق قسمان:
حسن اخللق مع هللا، ويعىن الرضا مبا قس م هللا للعب د بش كر نعمت ه  األول:

 والصرب على بالئه، وترك االعرتاض على حكمه سواء ابلقلب أو اللسان.
 حسن اخللق مع الناس، ويشمل أمرين: الثاين:

 لقول والفعل.بذل املعروف وسائر وجوه اإلحسان اب -1
 .(3)كف األذى قوالً وفعاًل، مع حتمل األذى  -2

 ول ه مخسة أركان ال يقوم إال هبا:
ويشمل العل م بفض ائل األخ الق ورذائله ا، وحس ن اخلل ق وم ا  العلم: -1

 يرتتب عليه من عظيم اجلزاء.
وذل   ك لتحم   ل األذى واملص   ابرة علي   ه بكظ   م الغ   يظ، وك   ف  الصةةة : -2

                                                 

نوال بيو (، عو ال1980 4، )2553، رله: «البر والصلة واآلداا»(   رواا مسله في  تاا: 1)

 سمعان األنصار .

 (.111 16(   شرح النوو  علو صحيح مسله )2)

(، حاشيية ابيو القييه عليو سينو أبيي 220 2(، )308 2(   انظر:مدارج السالكيو،  بو القييه )3)

 ه ، دار الكت  العلمية بيروت.1415(، ط. الثانية 91 13داود )
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      ة ابإلحسان، وهلذا ق ال تع اىل:األذى ومقابلة اإلساء

         (1). 
          وق             ال تع             اىل:

    (2). 
 .(3)أ. ه  « ابلصرب واليقَّي تنال اإلمامة يف الدين»وهلذا قال بعض العلماء: 

          وق         ال تع         اىل:

    (4). 
فأمرهم ابلصرب وهو حال الصابر يف نفس ه واملص ابرة، وه ي حال ه يف الص رب م ع »

خصمه واملرابطة، وهي الثبات واللزوم واإلقامة على الص رب واملص ابرة، فق د يص رب 
العب د وال يص  ابر وق  د يص ابر وال ي  رابط وق  د يص رب ويص  ابر وي  رابط م ن غ  ري تعب  د 

ل     ه التق     وى وأن الف     الح موق     وف ابلتق     وى، ف     أخرب س     بحانه أن م     الك ذل     ك ك
 .(5)«عليها

وه  ي ت  دعوه الجتن  اب ك  ل قب  يح م  ن الق  ول والفع  ل والتخل  ق  العفةةة: -3
 خبلق احلياء، الذي يدعوه لفعل كل مجيل وترك كل قبيح.

                                                 

 .35(   سورة فصلس، اآلية: 1)

 .24ية: (   سورة السصدة، اآل2)

 (.464 3(   تفسير ابو  ثير )3)

 .200(   سورة آل عمران، اآلية: 4)

 .13(   عدة الصابريو،  بو القيه،   5)
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وامل  راد ش  جاعة ال  نفس وقوهت  ا، فتحم  ل العب  د عل  ى الع  زة  الشةةجاعة: -4
)ل  يس الش  ديد ابلص  رعة  :والب  ذل وك  بح مج  اح ال  نفس األم  ارة ابلس  وء، ق  ال 
 .(1)إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب( 

والع    دل ُيمل    ه عل    ى التوس    ط واالعت    دال يف مجي    ع أم    وره،  العةةةةدل: -5
والع  دل مج  اع م  ا س  بق م  ن األخ  الق، ف  ال إف  راط وال تف  ريط، فم  ثالً احلل  م خل  ق 
متوس    ط ب    َّي الغض    ب وب    َّي ال    ذل واملهان    ة، واجل    ود خل    ق متوس    ط ب    َّي البخ    ل 

 .(2) واإلسرافالشح، وبَّي التبذير و 
وحس    ن اخلل    ق م    ن أخ    الق اإلس    الم العظيم    ة، ال    يت دع    ا إليه    ا اإلس    الم 

 ورغب فيها، ووعد صاحبها بعظيم اجلزاء.
ق  ال: ق  ال  ، كم  ا يف ح  ديث أيب هري  رة وه  ي م  ن أس  باب بعثت  ه 

 .(3))إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(  :رسول هللا 
نة، وقيل: أعلى ال درجات فيه ا، ع ن أيب هري رة وهو من أسباب دخول اجل

ع ن أكث ر م ا ي دخل الن اس اجلن ة، ق ال: )تق وى  قال: سئل رس ول هللا  

                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

 (.91 13(،حاشية ابو القيه )311-308 2(   انظر: مدارج السالكيو )2)

ه في المستدرك، رله: (، والحا 191 10، )20571(   رواا البي قي في السنو الكبر ، رله: 3)

، 1606(، ومالييك فييي الموطييأ، رلييه: 192 2، )1165، ومسييند الشيي اا، رلييه: 4221

أ. هي ، البدايية والن ايية «تفيرد بيع أحميد»، وليال ابيو  ثيير: 8939وأحمد في المسند، رليه: 

(6 35.) 
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 .(1)والفرج(  )الفمهللا وحسن اخللق(، وسئل عن أكثر ما سئل، فقال: 
)أان زعيم ببي ت يف رب ض اجلن ة  :وعن أيب أمامة قال: قال رسول هللا 

حمق  اً، وببي  ت يف وس  ط اجلن  ة مل  ن ت  رك الك  ذب وإن ك  ان مل  ن ت  رك امل  راء وإن ك  ان 
 .(2)مازحاً، وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه( 

وال ريب أن حسن اخللق مشتمل على ه ذه الثالث ة، فاس تحق ص احبه أن 
 .(3)يدرك هذه املنزلة 

وهو يدل على كمال اإلمي ان )إن م ن أك ل امل ؤمنَّي إمي اانً أحس نهم خلق اً، 
 .(4)ه( وألطفهم أبهل

ي وم القيام ة، فع ن ج ابر أن رس ول هللا  إنه سبب يف الق رب م ن الن يب 
                                                 

، 2005، بياا: )ميا جياء فيي حسيو الخليق( رليه: «البر والصيلة»(   رواا الترم   في  تاا: 1)

(، والحيييا ه فيييي 224 2، )476( وصيييححع، وابيييو حبيييان فيييي صيييحيحع، رليييه: 214 6)

أ. «هي ا حيديا صيحيح اإلسيناد وليه يخرجياا»(، وليال: 360 4، )7919المستدرك، رله: 

 ه .

(، 252 4، )4800، بيياا:)في حسييو الخلييق(، رلييه: «األدا»(   رواا أبييو دواد فييي  تيياا: 2)

(، والطبراني في المعصه الصي ير، 249 10، )20965والبي قي في السنو الكبر ، رله: 

(، واألوسط، رليه: 98 8، )7488( عو معاذ بو جبل، والكبير، رله: 74 2، )805رله: 

، «البير والصيلة»(، ورواا الترم   عو أنيس بيو ماليك بنحيوا فيي  تياا: 68 5، )4693

 أ. ه .«حديا حسو»، ولال: 358 4، )1993باا: )ما جاء في المراء(، رله: 

(، مصمييول الفتيياو  442 1(، ا سييتقامة،  بييو  تيمييية )307 2(   انظيير: مييدارج السييالكيو )3)

(7 9.) 

، باا: )في استكمال اإليمان و يادتيع ونقصيانع(، رليه: «اإليمان»(   رواا الترم   في  تاا: 4)

 أ. ه .« ه ا حديا صحيح»(، ط. دار بحياء التراث، ولال: 9 5، )2612
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ق    ال: )إن م    ن أح    بكم إيلَّ وأق    ربكم م    ين جملس    اً ي    وم القيام    ة أحاس    نكم  
أخالق اً، وإن أبغض  كم إيل وأبع  دكم م ين جملس  اً ي  وم القيام ة الث  راثرون واملتش  دقون 

ث راثرين واملتش دقَّي، فم ا املتفيهق ون، واملتفيهقون، قالوا: اي رسول هللا قد علمن ا ال
 .(1)قال: املتكربون( 
هو كثري الك الم بغ ري فائ دة ديني ة، واملتش دق: امل تكلم مب لء في ه »والثراثر: 

تفاص  حاً وتعامم  اً وتط  اوالً وإمه  اراً لفض  له عل   ى غ  ريه، وأص  له م  ن الفه  ق وه   و 
 .(2)« االمتالء

قال: قال رسول  ريرة إن صاحبه ينال درجة الصائم القائم، فعن أيب ه
 .(3))إن هللا يبلم العبد حبسن خلقه درجة الصوم والصالة(  :هللا 

فم  ن زاد علي  ك يف اخلل  ق زاد »ومج  اع الق  ول: إن حس  ن اخلل  ق ه  و ال  دين 
 .(4)« عليك يف الدين

   مع املؤمنَّي، قال تعاىل: وحسن اخللق كان صفة النيب 

         
                                                 

، 018، باا: )ما جاء في معالي األخالف(، رله: »   «   في  تاا: (   رواا الترم1)

(، عو 217 2، )7035(، ط. دار بحياء التراث، واإلمام أحمد في مسندا، رله:370 4)

(، عو عمرو بو 235 2، )485عمرو بو العا ، وابو حبان في صحيحع، رله: 

 أ.ه .« ه ا حديا حسو غري »العا ، ولال الترم  : 

 (.307 2ارج السالكيو )(   مد2)

، 4798، بيياا: )فييي حسييو الخلييق(، رلييه: «األدا»(   رواا أبييو دواد فييي السيينو فييي  تيياا: 3)

 (.229-228 2، )480(، وابو حبان في صحيحع، رله: 252 4)

 (.307 2(   مدارج السالكيو )4)
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     (1). 
عش ر س نَّي، فم ا ق ال يل  قال أن س ب ن مال ك: )خ دمت رس ول هللا 

 .(2)قط أف، وال قال بشيء فعلته مل فعلته، وال لشيء مل أفعله أال فعلت كذا( 
  هم بعضاً، ومع أعدائهم، يقول تعاىل:وهو صفة املؤمنَّي مع بعض

           

           

  ... (3). 
   وأم  ا م  ع الك  افرين، ف  أمرهم تع  اىل أبن يغلظ  وا هل  م، ق  ال تع  اىل:

       (4). 
        وقول            ه تع           اىل:

   (5). 
وم  ن هن  ا ينبغ  ي للم  ؤمن أن يك  ون رحيم  اً لين  اً م  ع إخوان  ه املس  لمَّي، فه  و 
أش  د م  ا يك  ون عل  ى الش  يطان، وأم  ا أه  ل الش  رك وأه  ل الب  دع فيع  رض ع  نهم وال 

 يبدأهم ابلسالم، وال يقابلهم ببشاشة الوجه وطالقته.
                                                 

 .128(   سورة التوبة، اآلية: 1)

 (.1804 4، )2309، رله: «الفضائل»(   رواا مسله في  تاا: 2)

 .29(   سورة الفتح، اآلية: 3)

 .73(   سورة التوبة، اآلية: 4)

 .123(   سورة التوبة، اآلية: 5)
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ومن أنواع مكايده ومكره )أي الشيطان( أن ي دعو » : قال ابن القيم
العب  د حبس  ن خلق  ه وطالقت  ه وبش  ره إىل أن  واع م  ن اآلاثم والفج  ور، فيلق  اه م  ن ال 
خيلصه من شره إال جتهمه والتعبيس يف وجهه واإلعراض عنه، فيحس ن ل  ه الع دو 
ه أن يلق  اه ببش  ره وطالق  ة وجه  ه وحس  ن كالم  ه، فيتعل  ق ب  ه، ف  ريوم ال  تخلص من  

عل  ى العب  د  حاجت  ه في  دخلفيعج  ز، ف  ال ي  زال الع  دو يس  عى بينهم  ا ح  ىت يص  يب 
بكي  ده م  ن ابب حس  ن اخلل  ق وطالق  ة الوج  ه، وم  ن ههن  ا وص  ى أطب  اء القل  وب 
ابإلع راض ع ن أه ل الب دع، وأال يس لم عل يهم وال ي ريهم طالق ة الوج ه وال يلق  اهم 

تن  ة بلقائ  ه م  ن إال ابلعب  وس واإلع  راض، وك  ذلك أوص  وا عن  د لق  اء م  ن خي  اف الف
 .(1)أ. ه  « النساء واملردان

 اجلهاد -4

          ق           ال تع           اىل:

  (2). 
ومفهوم املخالف ة يف اآلي ة إن م ن مل جياه د ف ال هداي ة ل  ه، فاجله اد يوج ب 

 .(3)سبيل احلق والصراط املستقيم اهلداية إىل 
وامل     راد ابجله     اد يف اآلي     ة، اجله     اد الع     ام يف ال     دين م     ن طل     ب رض     ا هللا، 

                                                 

 (.120 1(   بغاثة الل فان )1)

 . 69(   سورة العنكبوت، اآلية: 2)

 (. 34 28(  انظر: مصمول الفتاو  )3)
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 .(1)وجماهدة النفس واهلوى واألعداء 
عل ق س بحانه اهلداي ة ابجله اد فأكم ل الن اس هداي ة » :قال اب ن الق يم 

يطان، أعظمهم جهاداً، وأفرض اجلهاد جه اد ال نفس وجه اد اهل وى، وجه اد الش 
وجهاد الدنيا، فمن جاه د ه ذه األربع ة يف هللا ه داه هللا س بل رض اه املوص لة إىل 

 ه .أ. (2)« جنته
أي طري  ق اجلن  ة، وقي  ل: التوفي  ق لل  دين احل  ق،  :  وامل  راد بقول   ه 

 .(3)وقيل: ختلص نياهتم وصدقاهتم ومجيع أعماهلم 
 واجلهاد يشمل أنواعاً عدة منها:

 ابلنفس اجلهاد -أ
وهو أعلى مراتب اجلهاد، حيث جيود العبد بروحه رخيصة يف سبيل 
إعالء لكلمة هللا، وهلذا أعد هللا هلم من الكرامات والنعيم ما ال خيطر ببال، قال 

             تعاىل:

          

            

                                                 

(، مكائيد 390 11ول الفتياو  )(، مصمي364 13(  انظر: الصيامع ألحكيام القيرآن، للقرطبيي )1)

 . 183الشيطان، سلمان الدحدوح،   

 (.365-364 13، وانظر الصامع ألحكام القرآن للقرطبي )109(   الفوائد،  2)

 (.365 13(   انظر: المرجع السابق )3)
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  (1). 
           وقول            ه تع           اىل:

    (2). 
ق   ال: )م   ا أح   د ي   دخل اجلن   ة  أن الن   يب  ويف احل   ديث ع   ن أن   س 

ُي  ب أن يرج  ع إىل ال  دنيا، وإن ل  ه م  ا عل  ى األرض م  ن ش  يء إال الش  هيد، فإن  ه 
 .(3)شر مرات ملا يرى من الكرامة( يتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل ع

 اجلهاد ابملال - 
وق   د قدم   ه هللا تع   اىل عل   ى اجله   اد ابل   نفس يف مواض   ع م   ن كتاب   ه، فق    ال 

           تع                        اىل:

       (4). 
        وق                 ال تع                 اىل:

    (5). 
          وقوله تعاىل:

           
                                                 

 .170-169(   سورة آل عمران، اآليتان: 1)

 .74(   سورة النساء، اآلية: 2)

، 2662، باا:)تمنو المصاهد أن يرجع بلو اليدنيا( رليه: «الص اد» تاا:(   رواا البخار  في 3)

 (.1498 3، )1877، رله: «اإلمارة»(، ومسله في  تاا: 1037 3)

 .15(   سورة الحصرات، اآلية: 4)

 .95(   سورة النساء، اآلية: 5)
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          (1). 
الن   اس  ويف احل   ديث ع   ن أيب س   عيد اخل   دري ق   ال: قي   ل اي رس   ول هللا: أي

أفضل، فقال رسول هللا: )مؤمن جياهد يف سبيل هللا بنفسه وماله، ق الوا: مث م ن، 
 .(2)قال: مؤمن يف شعب من الشعاب يتقي هللا ويدع الناس من شره( 

 اجلهاد ابللسان والقلم والتعليم -جة
وه  ذا الن  وع م  ن اجله  اد ال ميك  ن أن يس  تغىن عن  ه خصوص  اً يف ه  ذا ال  زمن 

ق   وى الش   ر ووس   ائله عل   ى دي   ن اإلس   الم للني   ل م   ن مبادئ   ه، ال   ذي تكالب   ت في   ه 
ص لوات  –وتشويه ص ورته، واهتام ه ابلتخل ف والرجعي ة والطع ن يف خ امت األنبي اء 

 .–هللا وسالمه عليه 
 ق   ال: )جاه   دوا املش   ركَّي أبم   والكم وأنفس   كم  وع   ن أن   س ع   ن الن   يب 

                                                 

 .11-10(   سورة الصف، اآليتان: 1)

: )أفضييل النييال مييؤمو يصاهييد بنفسييع ومالييع فييي ، بيياا«الص يياد»(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 2)

 .1888، رله: «الص اد»(، ومسله في  تاا: 1026 3، )2634سبيل  (، رله: 

لقد تخصصس اليوم بذاعات، ومحطات للبا ، وموالع للنيل مو المسيلميو ووصيف ه بأبشيع )*(   

وجيع ميو ، وميو هنيا فيال بيد أن يكيون هنياك خطياا م العبارات وأل رها، وسي  النبيي

 المسلميو ينافس ه ا اإلذاعات والمحطات، ويص  التر يز علو أمريو:

 .  األول:ببرا  محاسو الديو اإلسالمي ومبادئع، وببرا  أخالف وصفات نبينا محمد

الثيياني: الييرد علييو شييب ات أهييل الكفيير واإللحيياد، وليييكو هيي ا الخطيياا خطابييا  يظ يير فيييع 

ف واسيتكانة، ليشيعر المسيله وغيير المسيله بعيزة ا ستعالء والقوة والحصة،   خطاا ضيع

    ،  هييييي ا اليييييديو وارتفاعيييييع وسيييييموا عليييييو جمييييييع األدييييييان

       :8سورة المنافقون، اآلية. 
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 .(1)وألسنتكم( 
     ىل:وم  ن اجله  اد هج  اء الك  افرين ابأللس  ن، ق  ال تع  ا

           (2).  وق   د ك   ان
يث  ين عل  ى حس  ان ب  ن اثب  ت، ويق  ول: )ق  د آن لك  م أن ترس  لوا  رس  ول هللا 

 هذا الضارب بذنبه(.
بلس    اين ف    ري رينهم يق    ول: )وال    ذي يعث    ك ابحل    ق ألف     وك    ان حس    ان 

: )هج  اهم حس  ان فش   فى  األدمي(، فلم  ا انته  ى م   ن هج  اء املش  ركَّي، ق   ال
 .(3)واستشفى( 

 ومن اجلهاد، جهاد النفس وهو أربعة مراتب:
جماهدة النفس على تعل م ال دين احل ق، وب ذل اجله د يف ذل ك ألن ه  األوىل:

 ال سعادة وال جناح هلا إال هبذا اهلدى.
 س على العلم مبا علم.جماهدة النف الثانية:
جماهدة النفس على الدعوة إىل هللا تعاىل ابحلكمة واملوعظة  الثالثة:

 احلسنة وتعليم اجلاهل، وإرشاد املسرتشد.
                                                 

، وصيحيح 2186بياا: ) راهيية تيرك ال يزو(، رليه: ، «الص ياد»(   رواا أبو داود في  تياا: 1)

، والحييا ه فييي 2900، رلييه: 9، بيياا: )وجييوا الص يياد«الص يياد»سيينو النسييائي فييي  تيياا: 

، 4708( وصييححع، وابييو حبييان فييي صييحيحع، رلييه: 91 2، )2427المسييتدرك، رلييه: 

(11 6.) 

 .13(   سورة الحشر، اآلية: 2)

 (.1936 4، )2490ه: ، رل«الفضائل»(   رواا مسله في  تاا: 3)
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الص   رب عل   ى م   ا ينال   ه يف ه   ذا الطري   ق م   ن أذى اخلل   ق وملمه   م  الرابعةةةة:
 .(1)ونيلهم منه

            ق          ال تع          اىل:

        (2). 
 كذلك من اجلهاد جهاد الشيطان.

 :قال ابن القيم 
جه   اده عل  ى دف   ع م   ا يلق   ي إال  أحةةةدمهاوأم  ا جه   اد الش   يطان فمرتبت  ان »

 العبد من الشبهات والشكوك القادحة يف اإلميان.
يلق ي إلي ه م  ن اإلرادات الفاس دة والش  هوات،  دف ع م  اجه اده عل  ى  لثانيةةا

 .(3)ه   أ.« الصربفاجلهاد األول يكون بعده اليقَّي، والثاين يكون بعده 
وعموماً فاجلهاد أبنواعه ذروة سنام اإلس الم، ألن ه ذه ال ذروة ال تن ال إىل 

 يع معاين اإلميان واإلسالم، ومن أعظمها:بتحقيق مج
      قال تعاىل: –كما سبق   –احملبة  -1

          

                                                 

 (.10 3(   انظر:  اد المعاد،  بو القيه )1)

 .3-1(   سورة العصر، اآليات: 2)

 (.10 3(    اد المعاد )3)



 215                         (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا 

 

 
 

 

        (1). 
    اإلخالص، فأعلى مراتبه تسليم النفس واملال هلل تعاىل: -2

        

          (2). 
       التوكل والصرب، كما يف قوله تعاىل: -3

            

         (3). 
        و  وقول          ه تع         اىل:

          (4). 
 .(5)الزهد يف متاع الدنيا -4

 وهل     ذا ك     ان اجله     اد موجب     اً للهداي     ة ال     يت ه     ي » :ق     ال اب     ن الق     يم 
     حميط      ة أبب      واب العل      م، كم      ا دل علي      ه قول      ه تع      اىل:

    (6)   »  (7)أ. ه. 
                                                 

 .54(   سورة المائدة، اآلية: 1)

 .111(   سورة التوبة، اآلية: 2)

 .42-41(   سورة النحل، اآليتان: 3)

 .128(   سورة األعراف، اآلية: 4)

 (.160-158 1: العقود الدرية،  بو القيه )(   انظر5)

 .69(   سورة العنكبوت، اآلية: 6)

 (.160 1(   العقود الدرية، )7)
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إذا اختل  ف »وغ  ريه م  ن الس  لف:  ال اإلم  ام أمح  د ب  ن حنب  ل وهل  ذا ق  
 الناس يف شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن احلق معهم، ألن هللا يقول:

        (1)  »  (2)أ. ه. 
 وكظم ال يظ: احللم والعفو وسالمة الصدر والص  على األذى -5

          قال تعاىل:

            

           

  (3). 
          وقال تعاىل:

            

             

     (4). 
          وق                  ال تع                  اىل:

                                                 

 .69(   سورة العنكبوت، اآلية: 1)

(، وذ ييرا ببييراهيه بييو 184 6(، ذ ييرا المقدسييي فييي الفييرول )442 28(   مصمييول الفتيياو  )2)

هيي ، المكتيي  اإلسييالمي، 1400عييام  (، ط.312 3محمييد بييو مفلييح الحنبلييي فييي المبييدل )

 ( ونسبع ل و اعي وابو المبارك.511 1بيروت، وابو القيه في مدارج السالكيو )

 .201-199(   سورة األعراف، اآليات: 3)

 .36-34(   سورة فصلس، اآليات: 4)
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  (1). 
      وقول   ه تع  اىل يف وص  ف امل  ؤمنَّي:

   (2). 
          وق     ال تع     اىل:

  (3). 
بق  وم ف  يهم رج  ل يرف  ع حج  راً يق  ال  ع ن احلس  ن ق  ال: )م  ر رس  ول هللا 

ل  ه حج  ر األش  د ق  ال: أف  ال أخ  ربكم مب  ا ه  و أش  د من  ه رج  ل س  به رج  ل فحل  م عن  ه 
 .(4)فغلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه( 

ألن درجة احللم والصرب على األذى، والعف و ع ن »ه تعاىل هلم: وحتقق حمبت
الظل  م، أفض  ل أخ  الق أه  ل ال  دنيا واآلخ  رة، يبل  م الرج  ل هب  ا م  ا ال يبلغ  ه ابلص  يام 

 .(5)« والقيام
ولدفع أذى اخللق ونيل ال درجات العالي ة، وإرغ ام الش يطان، والوص ول إىل 

 لعبد أن ينظر إىل عدة أمور:هذه املرتبة من احللم والصرب وسالمة الصدر على ا

                                                 

 .96(   سورة المؤمنيو، اآلية: 1)

 .54(   سورة القصم، اآلية: 2)

 .134ية: (   سورة آل عمران، اآل3)

( تحقيق: عبدالرحمو عبيدالصبار 609 2) 1305(   رواا هناد السر  الكوفي في الزهد رله: 4)

ه ، نشر: دار الخلفاء للكتاا اإلسالمي، الكويس، وذ يرا ابيو 1406الفريوائي، ط. األولو 

 ا.ه .« رواا البزار بسند حسو»( ولال: 519 10حصر في فتح البار  )

 (.435 2) (   الصارم المسلول5)
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القدر وإن ما شاء هللا كان ومل يشأ مل يكن، وأن ما أصابه مل يكن  األول:
 ليخطئه، وما أخطأه مل يكن لصيبه.

التحل ي ابلص رب، وليتأم ل م ا أع ده هللا للص ابرين م ن حس ن العاقب ة  الثاين:
 وموفور اجلزاء، ولن ينال ذلك إال ابلصرب.

ياراً على هذا، وهو حممود صرب اض طراراً عل ى أك رب وعلم إن مل يصرب اخت»
 .(1)« منه وهو مذموم
ع ن  عاقبة العفو والصفح واحللم، ويف احلديث عن أيب هريرة  الثالث:
ق   ال: )م   ا نقص   ت ص   دقة م   ن م   ال وم   ا زاد هللا عب   داً بعف   و إال  رس   ول هللا 

ع زاً وحمب ة يف قل وب والعز هنا يشمل  ،(2)عزاً، وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا( 
 .(3)اخللق يف الدنيا وعزاً يف اآلخرة 

أن يرض  ى مب  ا أص  ابه، وه  ذا ف  وق م  ا قبل  ه، وه  ذا منزل  ة عظيم  ة ال  الرابةةع:
يناهل  ا إال أص  حاب اهلم  م العالي  ة، وال س  يما إن ك  ان م  ا انهل  ا ك  ان بس  بب القي  ام 

 حبق هللا تعاىل.
ي   ه اخلل   ق أحس   ن مقابل   ة اإلس   اءة ابإلحس   ان، فكلم   ا أس   اء إل اخلةةةامس:

إل   يهم، وليستش   عر العب   د إن   ه هب   ذا اإلحس   ان ي   رد إل   يهم ش   يئاً م   ن إحس   اَنم إلي   ه 
                                                 

 (.98 1(، وانظر: بغاثة الل فان )319 2(   مدارج السالكيو )1)

 (.2001 4، )2588، رله: «البر والصلة واآلداا»(   رواا مسله في  تاا: 2)

 (   انظر: حاشية صحيح مسله، محمد فؤاد عبدالبالي.3)
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 إبهدائهم إايه حسناهتم وأجورهم  
وهذا مما جيعل األمر يهون عل ى العب د، ف يعلم أن ه بك افئهم عل ى م ا أه دوه 

 إليه من عظيم األجر وما حتملوا عنه من عظيم الوزر  
ال يش  غل قلب  ه مب  ا ال يعني  ه، ول  يعلم أن  ه كلم  ا ، ف  س  المة الص  در السةةادس:

اشتغل العبد بشيء من هذه األم ور فات ه م ا ه و أه م وأنف ع ل  ه م ن اإلقب ال عل ى 
 هللا ورجاء ثوابه.
 .  (1) «حالوتهوهذا مشهد شريف جداً ملن عرفه وذاق » :قال ابن القيم 

ه   ا خب   الف حص   ول األم   ن، ف   العفو واحلل   م يقتل   ع الع   داوة ويقض   ي علي السةةةابع:
االنتقام الذي يزيدها ويشعلها فتزرع الع داوات وت زداد الض غائن، ف ال أيم ن العب د 

 عندها من مباغتة عدوه.
    دف    ع مث   ن البيع    ة، ف   املؤمن ق    د عق   د الص    فقة م   ع هللا تع    اىل: الثةةةامن:

        (2). 
فإن كان انله من األذى يف س بيل هللا، ف ال ُي ق ل  ه أن يطل ب ل ذلك عوض اً غ ري 

 السلعة اليت وعده هللا تعاىل هبا وهي اجلنة.
      البنه: قال تعاىل يف ذكر وصية لقمان 

                                                 

 (.320 2(   مدارج السالكيو )1)

 .111(   سورة التوبة، اآلية: 2)
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           (1). 
وملا عزم الصديق على أن أيخذ من املرتدين دايت املسلمَّي وأمواهلم اليت اتلف ت 

: )تل  ك دم  اء وأم  وال ذهب  ت يف هللا يف ح  رب ال  ردة، ق  ال عم  ر ب  ن اخلط  اب 
 .(2)وأجورها على هللا، وال دية لشهيد( 

 ة ومل يعرف له خمالفاً فكان هذا إمجاعاً.وكان مبشهد من الصحاب
 عظيم املنة يف هذه النعمة وذلك يظهر من وجوه: التاسع:
لكونه جعل مظلوماً يرجو من هللا النصر، ومل يكن ماملاً ينتظر من  -1

 هللا البطش والعقوبة.
التكف   ري م   ن خط   اايه وذنوب   ه فم   ا يص   يب العب   د م   ن ش   يء ح   ىت  -2

 من خطاايه. الشوكة يشاكها إال كفر هللا هبا
 أن ُيمد هللا أَنا مل تكن يف دينه، وينظر إىل ما هو أعظم منها. -3
أن ي    دخر جزاءه    ا عن    د هللا تع    اىل يف ي    وم ال ينف    ع في    ه م    ال وال  -4

بن  ون، يف ي  وم ه  و يف أم  س احلاج  ة إىل حس  نة ينجي  ه هللا هب  ا ي  وم 
 القيامة.

                                                 

 .17ورة لقمان، اآلية: (   س1)

(، وه ا األثر رو  بعضا  منع البخار  في 321 2(   ذ را ابو القيه في مدارج السالكيو )2)

(، والبي قي 2639 6، )6795صحيحع، عو طارف بو ش اا عو أبي بكر الصديق رله: 

، 32731(، وابو أبي شيبة في مصنفع، رله: 335 8، )17410في السنو الكبر ، رله: 

(6 438.) 
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ذين ه م م ن أفض ل أن يتأسَّى مبن سبقه من األنبياء والرس ل واألولي اء ال  العاشر:
اخللق، ومع ذلك كانوا أشد الناس بالًء، فليتأس هبم، ليه ون علي ه م ا انل ه مم ا ال 

 يساوي شيئاً مع مما وقع عليه من أذى اخللق.
أن يشتغل ابهلل تعاىل، والتعلق به وتوحيده وحمبته واإلخالص له،  احلادين عشر:

 .(1)والتقرب منه، والشوق إليه 
و أج  ل املش  اهد وأرفعه  ا، ف  إذا ام  ت  قلب  ه مبحب  ة هللا، وه  » :ق  ال اب  ن الق  يم 

واإلخ  الص ل  ه ومعاملت  ه، وإيث  ار مرض  اته، والتق  رب إلي  ه، وق  رة الع  َّي ب  ه، واألن  س 
ب   ه... واخت   ذه ولي   اً دون م   ن س   واه، حبي   ث ف   وض إلي   ه أم   وره كله   ا، ورض   ي ب   ه 

ض الً ع ن وأبقضيته... فإنه ال يبقى يف قلبه متسع لشهود أذى الناس ل ه ألبت ة، ف
 .(2)أ. ه   « أن يشتغل قلبه وفكره وسره بطلب االنتقام واملقابلة

ت رويض ال نفس وجماه دهتا يف تغي ري م ا فيه ا م ن س وء اخلل ق،  الثاين عشر:
)واه دين ألحس ن األخ الق ال يه دي ألحس نها إال  :وكان م ن دع اء الن يب 

لتخل    ق واب ،(3)أن   ت، واص    رف ع    ين س    يئها وال يص    رف ع    ىن س    يئها إال أن    ت( 
الق   يس  ويف ح   ديث أش   ج عب   د ،(4)والتكل   ف يص   بح ه   ذا اخلل   ق س   جية للعب   د 

)إن في  ك خلص  لتَّي ُيبهم  ا هللا ورس  وله احلل  م  :عن  دما ق  ال ل   ه الرس  ول  
                                                 

 (.324-318(   انظر فيما سبق مدارج السالكيو  بو القيه )1)

 (.324-323 2(   المرجع السابق )2)

 (.534 1، )771، رله: «الصالة»(   رواا مسله في صحيحع، في  تاا: 3)

(، والتربيييية 152-151 4(، سيييبل السيييالم، للصييينعاني )315 2(   انظييير: المرجيييع السيييابق )4)

 لسنة، هاشه علو أحمد.ال اتية مو الكتاا وا
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واألانة، فقال: أخلقَّي ختلقت هبما أم جبل ين هللا عليهم ا؟ فق ال: ب ل جبل ك هللا 
 .(1)بهما هللا ورسوله( عليهما، فقال: احلمد هلل الذي جبلين على خلقَّي ُي

يتكل  ف احلل  م والوق  ار والس  كينة والثب  ات ح  ىت تص  ري ل   ه » :ق  ال اب  ن الق  يم 
أخالق   اً مبنزل   ة الطب   ائع، ق   الوا: وق   د جع   ل هللا س   بحانه يف اإلنس   ان ق   وة القب   ول 
وال  تعلم، فنق  ل الطب  ائع ع  ن مقتض  ياهتا غ  ري مس  تحيل، غ  ري أن ه  ذا االنتق  ال ق  د 

د إىل طبعه أبد  ابعث، وق د يك ون ق وايً ولك ن مل ينق ل يكون ضعيفاً فيعود العب
الطبع فقد يعود إىل طبعه إذا قوي الباعث واشتد وق د يس تحكم االنتق ال حبي ث 

  يك    اد يع    ود طبع    ه ال    ذي انتق    ل عن    هيس    تحدث ص    احبه طبع    اً اثني    اً، فه    ذا ال
 .(2)أ.ه 

 تطهري القلب من األمراض القلبية -6

          ق        ال تع        اىل:

      (3). 
فوصفهم هللا تعاىل ابلتقوى، وحقيقة التقوى ال تقوم إال ابلقلب، وال تقوم 

ك ل م رض   التقوى فيه إال بع د عمارت ه ابإلمي ان واإلخ الص وال ذكر، وتطه ريه م ن
                                                 

(، بييدون الزيييادة، والزيييادة رواا أبييو 48 1، )18، رلييه: «اإليمييان»(   رواا مسييله فييي  تيياا: 1)

، وأبيو يعليو فيي 357 4، )5225، باا: في لبلة الصسيد(، رليه: «األدا»داود في  تاا: 

 (.242 12، )6848مسندا، رله: 

 .13(   عدة الصابريو،  بو القيه،   2)

 .201رة األعراف، اآلية: (   سو3)
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يف احل   ديث  –علي   ه الص   الة والس   الم  –قل   يب، وم   ن ك   ل ش   هوة وش   بهة، ق   ال 
ويش ري عل ى ص دره، ف التقوى ال حتص ل ابألعم ال  (1)الصحيح: )التق وى ههن ا( 

 الظاهرة.
ال يص يب رج ل حقيق ة التق وى ح ىت ُيي ل بين ه وب َّي احل رام »قال سفيان: 

 .(2)أ. ه  «حاجزاً من احلالل، وحىت يدع اإلمث وما تشابه منه
فإذا متكنت التقوى من القل ب، وأص بح قلب اً س ليماً م ن األم راض، خل ص 
من الشيطان، فال يصبح ل ه علي ه س لطان، وال يك ون ل ه علي ه إال خط رات ل يس 

       هل     ا ق     رار، كم     ا وص     فها هللا تع     اىل بقول      ه:

 . 
ومل    ا ك    ان العب    د، ال ب    د أن يغف    ل وين    ال من    ه » :اب    ن س    عدي ق    ال 

الش  يطان، ال  ذي ال ي  زال مرابط  اً، ينتظ  ر غرت  ه وغفلت  ه، ذك  ر تع  اىل عالم  ة املتق  َّي 
من الغاوين، وأن املتق ي إذا أح س ب ذنب، ومس ه ط ائف م ن الش يطان... ت ذكر 
 م  ن أي ابب أت  ى، وم  ن أي م  دخل دخ  ل الش  يطان علي  ه، فأبص  ر واس  تغفر هللا

 .(3)أ. ه  « تعاىل
وأعل  م أن القل  ب كاحلص  ن، وعل  ى ذل  ك احلص  ن » :ق  ال اب  ن اجل  وزي 

س    ور، وللس    ور أب    واب، وفي    ه ثل    م، وس    اكنه العق    ل، واملالئك    ة ت    رتد إىل ذل    ك 
احلصن، وإىل جانبه ربض فيه اهلوى والشياطَّي ختتلف إىل ذلك الربض م ن غ ري 

                                                 

 (.1986 4، )2564، رله: »   «(   جزء مو حديا رواا مسله في  تاا: 1)

 (.288 7(   رواا أبو نعيه في الحلية )2)

 (.136-135 3(   تيسير الكريه الرحمو،  بو سعد  )3)
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والش  ياطَّي ال ت  زال ت  دور م  انع، واحل  رب قائم  ة ب  َّي أه  ل احلص  ن وأه  ل ال  ربض، 
حول احلصن تطل ب غفل ة احل ارس والعب ور م ن بع ض ال ثلم، فينبغ ي للح ارس أن 
يع   رف مجي   ع أب   واب احلص   ن ال   ذي ق   د وك   ل حبفظ   ه ومجي   ع ال   ثلم، وأال يف   رت ع   ن 

 .(1)ه  أ.« يفرتاحلراسة حلظة، فإن العدو ما 

                                                 

 .50(   تلبيس ببليس،  بو الصو  ،   1)
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 اثنياً: ما استقريته من السنة ا التحصن من الشيطان
 شبه ابلشيطان وخمالفته.ترك الت -1
 الوضوء. -2
 الصالة. -3
 اإلنفاق يف سبيل هللا. -4
 الصيام. -5
 الرضا والتسليم بقضاء هللا وقدره، والبعد عن اجلزع والنياحة. -6
 العدل. -7
 النكاح، والرتابط األسري. -8
 قرار املرأة يف بيتها. -9
 البعد عن الغضب. -10
 التأين وترك العجلة. -11
 تصحيح النية يف كل عمل خيرج إليه املرء. -12
 كفالة اليتيم. -13
 العبد عن الفنت. -14
 طلب العلم، ومالزمة جمالس الذكر وجمالسة الصاحلَّي. -15
 التواضع وشكر النعم. -16
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 البعد عن غشيان األسواق لغري حاجة. -17
 االستعالء على الشيطان واحتقاره. -18
 قلة اخلروج لياًل. -19
 الدعاء. -20
 مداخله بعدة وسائل منها:وسد  كشف خمططات الشيطان -21
 ن جلوسه:جتنب مواضعه وأماك -
 النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وغروهبا. -
 اخلشوع يف الصالة. -
 النظافة ومس الطيب. -
 رد التثاؤب. -
 تقليل الطعام والشراب. -
التس    مية عن    د ال    دخول إىل البي    ت وعن    د الطع    ام والش    راب، وأك    ل  -

 اللقمة عند سقوطها.
 البعد عن مواطن الشبهات، الريبة وسوء الظن. -
 تسوية الصفوف. -
 الشعر يف الصالة وعدم عقصه.إطالق  -
 حتصَّي اجلماعة املسلمة من الشيطان، بعدة وسائل منها: -22
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 قتل الشياطَّي. -

 قتل أعوان الشياطَّي من الطواغيت ومنهم السحرة والكهان. -
 الرقية الشرعية. -
 هدم أماكن الشرك. -
 قتل جنود الشيطان من احليوان. -
 بيان سبيل اجملرمَّي. -
 إصالح حال األمة اإلسالمية. -

 ستعَّي ابهلل تعاىل يف بياَنا وتوضيحها.وا
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 اثنياً: ما استقريته من السنة

 ترك التشبه ابلشيطان وخمالفته -1

وم  ن وس  ائل التحص  َّي م  ن الش  يطان، ت  رك التش  به ب  ه وخمالفت  ه م  ا اس  تطاع 
العبد، ألن التشبه ابلشيطان سبب ملالزمته للشخص املتشبه به، وخمالفت ه ت ؤدي 

 .(1))قيلوا فإن الشياطَّي ال تقيل(  :عنه، كما قال إىل نفوره منه والبعد 
ن   وم نص   ف النه   ار، وقي   ل: االس   رتاحة نص   ف النه   ار إذا »والقيلول   ة ه   ي: 

 .(2)« اشتد احلر وإن مل يكن معها نوم
 .(3)« الظهرية وهي اهلاجرة»والقائلة: 

 ومن التشبه به:
 األك  والشر  ابلشمال: -أ

: )ال أيكل      ن أح      دكم ق      ال أن رس      ول هللا  ع      ن اب      ن عم      ر 
 .(4)بشماله، وال يشربن هبا، فإن الشيطان أيكل بشماله ويشرب هبا( 

                                                 

(، وحسييينع األلبييياني، انظييير: 3 1، )2725ه: (   رواا الطبرانيييي فيييي المعصيييه األوسيييط، رلييي1)

 (.815 2، )4431(، وصحيح الصامع، رله: 202 4، )1647الصحيحة، رله: 

(، وانظر: الن اية في غري  الحديا،  بو األثير 163 7(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )2)

 (.202 2(، الم را )133 4)

(، لسيان العييرا 521 2ظير: المصيباح المنيير )(، وان354 1(   المطليع عليو أبيواا المقنيع )3)

(11 578.) 

 (   سبق تخريصع.4)
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 األك  إبصبعني: - 
حائط   اً  ق   ال: )دخ   ل رس   ول هللا  ودليل   ه ح   ديث اب   ن عب   اس 

ل  بعض األنص   ار، فجع  ل يتن   اول الرط   ب، فيأك  ل وه   و ميش  ي وأان مع   ه، فالتف   ت 
فإَن ا أكل  ة الش  يطان، وك  ل ب  ثالث إيل، فق ال: اي اب  ن عب  اس ال أتك  ل إبص  بعَّي، 

 .(1)أصابع( 
 .واألكل بثالث هي صفة أكله 

كان أيكل بثالث أص ابع: أدب حس ن،   وكونه » :قال القرطيب 
وسنة مجيلة، ألَنا تش عر بع دم الش ره يف الطع ام، وابالقتص ار عل ى م ا ُيت اج إلي ه 

 .(2)أ ه  «من غري زايدة عليه...
 الشر  بنفس واحد: -جة

)كان إذا شرب تنفس ثالثة  هن شهاب الزهري أن رسول هللا عن اب
 .(3)أنفاس، وَنى عن العبِ  نفساً واحداً، ويقول: ذلك شرب الشيطان( 

                                                 

(، ولال ال يثمي في مصمع 103 11، )11251(   رواا الطبراني في المعصه الكبير، رله: 1)

 أ. ه .«وفيع ابو ل يعة وحديثع حسو وبقية رجالع رجال الصحيح(: »25 5الزوائد )

 (.298 5(   المف ه، للقرطبي )2)

(، وهو مرسل، ولي ع شياهد 557-556 10، )5610رواا البي قي في شع  اإليمان، رله:    (3)

آخر عو عكرمية، ليال: )  تشيربوا نفسيا  واحيد فإنيع شيراا الشييطان(، ومثليع   يقيال ميو 

(، ولال مختيار النيدو  )المحقيق( : بسينادا صيحيح، 558 10، )5613لبل، الرأ ، رله: 

 (.106 5، )24167ع، رله: ورواا ابو أبي شيبة في مصنف
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 .(1))قيلوا فإن الشياطَّي ال تقيل(  :كما قال   ترك القيلولة -د 
 اجللوس بني الشمس والظ : -هة

ظ  ل، وق  ال: أن جيل  س ب  َّي الض  ح وال فف  ي احل  ديث )َن  ى رس  ول هللا 
 .(2)جملس الشيطان( 

وق د ذك روا يف ه ذا مع اين: م ن أحس نها أن ه مل ا ك ان » :قال ابن كث ري 
اجلل وس يف مث  ل ه  ذا املوض ع في  ه تش  ويه ابخللق ة، فيم  ا ي  رى ك ان ُيب  ه الش  يطان، 

  ألن خلقت   ه يف نفس   ه مش   وه، وه   ذا مس   تقر يف األذه   ان، وهل   ذا ق   ال تع   اىل:
      (3). ف  إن النف  وس مغ  روز فيه  ا ق  بح ..

 .(4)ه   أ« ...الشياطَّي وحسن خلق املالئكة
 اإلسرا  والتبىير: -و

          ق                 ال تع                 اىل:

       (5). 

                                                 

(، وحسييينع األلبييياني، انظييير: 3 1، )2725(   رواا الطبرانيييي فيييي المعصيييه األوسيييط، رليييه: 1)

 (.815 2، )4431(، وصحيح الصامع، رله: 202 4، )1647الصحيحة، رله: 

(، ولال المن ر  سندا جيد، الترغي  413 3، )15459(   رواا اإلمام أحمد في المسند، رله 2)

 (.260 5ي ، )والتره

 .65(   سورة الصافات، اآلية: 3)

 (.57-56 1(   البداية والن ارية،  بو  ثير )4)

 .27-26(   سورة اإلسراء، اآليتان: 5)
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 .(1)قال ابن مسعود: التبذير: اإلنفاق يف غري حق 
وق  ال جماه  د: ل  و أنف  ق إنس  ان مال  ه كل  ه يف احل  ق مل يك  ن مب  ذراً، ول  و أنف  ق 

 .(2)مداً يف غري حق كان مبذراً 
وق      د وص      ف هللا املب      ذرين أبَن      م إخ      وان الش      ياطَّي وم      ا ذل      ك إال ألن 

 ب إضاعة املال، وإنفاقه يف غري وجهه.الشياطَّي حت
 ومن اإلسراف، اإلكثار من األاثث والفراش الذي ال لزوم له، يق ول 

)ف    راش للرج    ل، وف    راش المرأت    ه، وف    راش  : عب    د هللايف ح    ديث ج    ابر ب    ن 
 .(3)للضيف، والرابع للشيطان( 

قال العلماء معناه أن ما زاد على احلاجةذ فافاذه » :قال النووين 
ا هو للمباهاة واالختيال وااللتهاء بلينة الدنياذ وما كان هبىه الصفةذ فهةو إمن

مىمومذ وك  مىموم يينا  إىل الشيطانذ ألنه يرتينيه ويوسوس به وحيسنهذ 
ويسةةةاعد عليةةةهذ وقيةةة : إنةةةه علةةةى  ةةةاهرهذ وأنةةةه إذا كةةةان ل ةةةري حاجةةةة كةةةان 

ىين ال للشةةيطان عليةةه مبيةة  ومقيةة ذ كمةةا أنةةه حيصةة  لةةةه املبيةة  ابلبيةة  الةة
 .(4)أ. ه  « يىكر هللا تعاىل صاحبه عند دخوله عشا

 
                                                 

 (، ط. دار الفكر.73 15(   رواا ابو جرير في تفسيرا )1)

 (   المرجع السابق، نفس الصزء والصفحة.2)

 (.1651 3، )2084، رله: «ينةاللبال والز»(   رواا مسله في  تاا: 3)

 .156(، وانظر المواج ة لحسو لطامش  59 14(   شرح النوو  علو صحيح مسله )4)
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 اإلقعاء عند اجللوس ا الصالة: -ز
يس تفتح الص الة  قال ت: )ك ان رس ول هللا  كما ورد ع ن عائش ة 

وك      ان إذا رك       ع مل        ابلتكب      ري والق      راءة ب       
ب  َّي ذل  ك، وك  ان إذا رف  ع رأس  ه م  ن الرك  وع مل  يش  خص رأس  ه ومل يص  و ِبه، ولك  ن

يس   جد ح   ىت يس   توي قائم   اً، وك   ان إذا رف   ع رأس   ه م   ن الس   جدة مل يس   جد ح   ىت 
يستوي جالساً، وكان يقول: يف كل ركعت َّي التحي ة، وك ان يف رش رجل ه اليس رى، 
وينصب رجله اليمىن، وك ان ينه ى ع ن عقب ة الش يطان، وينه ى أن يف رتش الرج ل 

 .(1)سَُّبع، كان خيتم الصالة ابلتسليم( ذراعيه افرتاش ال
أن يلص  ق إليت  ه ابألرض وينص  ب س  اقيه ويض  ع يدي  ه عل  ى »واإلقع  اء ه  و: 

 .(2)« األرض، كما يفرش الكلب وغريه من السباع
 املشي بنع  واحدة: -ح

ق  ال: )ال  ع  ن رس  ول هللا  فه  ي مش  ية الش  يطان، ع  ن أيب هري  رة 
 .(3)ان ميشي يف نعل واحدة( ميشي أحدكم يف نعل واحدة؛ فإن الشيط

 
                                                 

(، واإلميييام أحميييد فيييي مسيييندا 357 1، )498، رليييه: «الصيييالة»(   رواا مسيييله فيييي  تييياا: 1)

(6 31.) 

 (.214 4(   شرح النوو  علو صحيح مسله )2)

، 5518، بيياا: )  يمشييي فييي نعييل واحييدة(، رلييه: «الاللبيي»(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 3)

 .2097، رله: «اللبال والزينة»(، ومسله في  تاا: 2200 5)
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 األخى والعطاء ابلشمال:-ط
ق  ال: )ليأك  ل أح  دكم  أن الن  يب  كم  ا يف احل  ديث ع  ن أيب هري  رة 

بيمين   ه، وليش   رب بيمين   ه، وليأخ   ذ بيمين   ه، ول   يعط بيمين   ه، ف   إن الش   يطان أيك   ل 
 .(1)بشماله ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، وأيخذ بشماله( 

 التك  واالستعالء:-ين
    قال تعاىل: –أعاذان هللا منه  –هي من أبرز صفات إبليس و 

          

   (2) . 
 :الوضةةةةةوء -2

ب  ه م  ع الش  يطان ذك  ر هللا عل  ى ك  ل ح  ال، إن م  ن أس  لحة امل  ؤمن يف حر »
وإذا ك    ان العب     د ذاك     ر هللا وه    و يف حال     ة طه     ور دائ     م، ف    إن ذل     ك م     ن عم     ل 

 .(3)«اإلميان
 .(4)فالطهور من اإلميان كما يف احلديث: )الطهور شطر اإلميان( 

                                                 

(، والطبراني في المعصه األوسط، رله: 1087 2، )3266(   رواا ابو ماجع في السنو رله: 1)

رواا ابو ماجع (: »93 3(، ولال المن ر  في الترغي  والترهي  )35-36 7، )6775

 أ. ه .«إسناد صحيحب

 .34(   سورة البقرة، اآلية: 2)

 .147(   عاله الصو والشياطيو، ألبي أسامة محيي الديو،   3)

 (.203 1) 223(   رواا مسله في  تاا الط ارة رله: 4)
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وق د ثب ت يف احل ديث الص حيح أن الوض وء يك ون س بب لف ك العق د ال  يت 
)يعق  د الش  يطان  : ح  ال نوم  ه كم  ا يف قول  ه يض  رهبا الش  يطان عل  ى العب  د يف

عل  ى قافي  ة رأس أح  دكم إذا ه  و انم ث  الث عق  د يض  رب عل  ى ك  ل عق  دة مكاَن  ا 
عليك لي ل طوي ل فارق د ف إن اس تيقظ ف ذكر هللا اَنل ت عق دة، ف إن توض أ اَنل ت 
عق  دة ف   إن ص   لى اَنل   ت عق   ده كله   ا فأص   بح نش   يطاً طي   ب ال   نفس وإال أص   بح 

 .(1)خبيث النفس كسالن( 
، ع    ن ع    ن رج    ل م    ن أص    حاب الن    يب  (2)وع    ن أيب روح الكالع    ي 

أن ه ص لى الفج ر ص الة فق رأ فيه ا ال روم ف أوهم، ق ال: )إمن ا ل  بَّس  رس ول هللا 
علين   ا الش   يطان الق   راءة م   ن أج   ل أق   وام أيت   ون الص   الة بغ   ري وض   وء، ف   إذا أتي   تم 

 .(3)الصالة فأحسنوا الوضوء( 
الق   راءة  عل   ى رس  ول هللا ومع  ىن احل  ديث: أن الش   يطان خل  ط ول  بس 

بسبب وجود أقوام يصلون بدون أن ُيسنوا الوضوء، فع اد ش ؤمهم عل ى املص لَّي 
 .(4)حيث وجد إبليس مدخالً بواسطتهم 

ق  ال: )طه  روا ه  ذه األجس  اد  أن رس  ول هللا  وع  ن اب  ن عب  اس 
                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

ثقيية، مييو الثالثيية، أخطييأ مييو عييدا مييو »(   شييبي  بييو نعيييه، لييال عنييع ابييو حصيير فييي التقرييي : 2)

 .264،   2744، رله: «صحابةال

، بياا: )القيراءة فيي الصيبح «ا فتتياح»(، والنسيائي فيي  تياا: 471 3(   رواا اإلمام أحميد )3)

 ( مو غير ذ ر الشيطان.156 2، )947بالروم(، رله: 

 (.11-10 3(   فيض القدير )4)
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طه  ركم هللا، فإن  ه ل  يس م  ن عب  د يبي  ت ط  اهراً، إال ابت مع  ه يف ش  عاره مل  ك، ال 
 .(1)ساعة من الليل إال قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه ابت طاهراً(  ينقلب

 ومن املعلوم أنه مىت ابت معه ملك، ميكن أن جيتمع مع امللك شيطان.
كما أن الوضوء من وسائل إطفاء الغضب والغضب من الشيطان كما يف 
احل  ديث )إن الغض  ب م  ن الش  يطان، وإن الش  يطان خل  ق م  ن الن  ار، وإمن  ا تطف  أ 

 .(2)النار ابملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ( 
 :الةصةةالة -3

وم  ن وس  ائل التحص  َّي ض  د الش  يطان، احملافظ  ة عل  ى الص  الة فه  ي عم  ود 
 ه وال حظ يف اإلسالم ملن تركها.اإلسالم، وأساس

 وهي من أعظم مقامات العبودية كما سبق.
هلذا ُياول الشيطان أن يصد العبد عنها، ويشغله ابلوساوس عن إقامتها، 

 واخلشوع فيها كما سبق بيان ذلك يف مواطن متعددة.
 وأعظم ما يغيظ إبليس يف هذا املقام:

 :األذان -أ
)إذا ن      ودي  :: ق      ال الن      يب ق      ال ويف احل      ديث ع      ن أيب هري      رة 

                                                 

بسيينادا »: (، ولييال المنيي ر 204 5، )5087(   رواا الطبرانييي فييي المعصييه األوسييط، رلييه: 1)

 (.231 1أ. ه ، الترغي  والترهي  )«جيد

 (   سبق تخريصع.2)
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ابلص الة، أدب ر الش يطان ول ه ض راط، ف إذا قض  ي أقب ل، ف إذا ث وب هب ا أدب ر، ف  إذا 
قض   ي أقب   ل ح   ىت خيط   ر ب   َّي اإلنس   ان وقبل   ه، فيق   ول: اذك   ر ك   ذا وك   ذا، ح   ىت ال 
ي  دري أث  الاثً ص  لى أم أربع  اً، ف  إذا مل ي  در ث  الاثً ص  لى أو أربع  اً، س  جد س  جديت 

 .(1)السهو( 
 ة على الفرائ  واخلشوع فيها:احملافظ - 

وه   و ُي   اول س   رقة أي ش   يء م   ن الص   الة، كم   ا يف احل   ديث عن   دما س   ئل 
عن النظر يف الصالة، قال: )ذاك اختالس خيتلسه الشيطان من  رسول هللا 

 .(2)صالة العبد( 
ل  ذا عل  ى العب  د اإلقب  ال عل  ى الص  الة، خبش  وع وحض  ور قل  ب ح  ىت يي  أس 

ابهلل كلما حال الشيطان بينه وبَّي صالته، كما  الشيطان منه، وعليه أن يستعيذ
 سبق بيان ذلك.

 قيام اللي : -جة
رج ل انم ليل ة  قال: ذكر عند رسول هللا  عن عبدهللا بن مسعود 

 .(3)حىت أصبح، قال: )ذاك رجل ابل الشيطان يف أذنيه، أو يف أذنه( 
وق  د س  بق بي  ان مع  ىن احل  ديث، وه  و عل  ى عموم  ه ي  دل عل  ى اس  تخفاف 

                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

 (   سبق تخريصع.2)

 (   سبق تخريصع.3)



 237                         (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا 

 

 
 

 

 .(1)شيطان ابلنائم على إىل يصبح واستهزاؤه بهال
)حس ب الرج ل م ن اخليب ة والش ر أن ين ام  :ويف األثر عن ابن مس عود 

 .(2)حىت يصبح وقد ابل الشيطان يف أذنه( 
وه  و يعق  د عل  ى رأس الن  ائم ث  الث عق  د، يض  رب عل  ى مك  ان ك  ل عق  دة 

 .. كما سبق.(3)عليك ليل طويله فارقد 
ابب: عقد الشيطان على قافي ة  ،يف صحيحه  وقد ترجم ل ه البخاري
 .(4)الرأس إذا مل يصل ابلليل 
)ما أص بح رج ل عل ى غ ري وت ر إال أص بح عل ى رأس ه  :وعن ابن عمر 

 .(5)جرير قدر سبعَّي ذراعاً( 
وه  و حقيق  ة، ويع  ين أن الش  يطان ق  د خط  م  –كم  ا س  بق   –واجلري  ر احلب  ل 

 .(6)ه، فأصبح يقوده كيفما شاء هذا العبد كما خيطم الرجل بعريه، وتكمن من
 سجود التالوة: -د 

)إذا ق      رأ اب     ن آدم الس      جدة  :ق      ال رس     ول هللا  ع     ن أيب هري     رة 
                                                 

(   انظيير  تيياا مكايييد الشيييطان فييي مسييائل ا عتقيياد )بيياا اإلييي اء النفسييي والبييدني( للمؤلفيية 1)

 )مطبول(.

 أ. ه .« صحيح اإلسناد»(، ولال: 29 3(   ذ را ابو جحر في الفتح )2)

 (   سبق تخريصع.3)

 (.383 1ن )«الصالة»(    تاا: 4)

 (، ط. دار المعرفة.25 3، فتح البار  )«سندا جيد»(   لال الحافظ ابو حصر: 5)

 .378-377(   انظر: ولاية اإلنسان مو الصو والشيطان، تأليف: وحيد عبدالسالم بالي،   6)
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فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقولك اي ويله، أم ر اب ن آدم ابلس جود فس جد، 
 .(1)فله اجلنة، وأمرت ابلسجود فأبيت، فلي النار( 

زن خ   فَّ ش   رُّه ابإلض   افة إىل فف   ي س   جود ال   تالوة حت   زين للش   يطان وإذا ح   
 اعتزاله يف انحية يبكي.

 اإلشارة ابلسبابة ا التشهد: -هة 
فع  ن انف  ع ق  ال: ك  ان عب  دهللا ب  ن عم  ر إذا جل  س يف الص  الةن وض  ع يدي  ه 

)هل ي  :على ركبتيه، وأشار إبصبعه، وأتبعه ا بص ره، مث ق ال: ق ال رس ول هللا 
 ة.يعين السباب (2)أشد على الشيطان من احلديد( 

 ا.ه . (3) «واإلخالصوينوي ابإلشارة التوحيد » :قال النووي 
 :اإلنفاق ا سبي  هللا -4

           يقول تعاىل:

           

   (4).  فمن كان له مال ومل يؤد زكاته، ومل يعط حق هللا تعاىل
 فيه، سأل هللا تعاىل الرجعة عند نزول املوت له كما روى عن ابن عباس 

                                                 

 (.87 1، )81، رله: «ماناإلي»(   رواا مسله في  تاا: 1)

 (، ط. مؤسسة لرطبة.119 2، )6000(   رواا اإلمام أحمد في المسند، رله: 2)

 (.82 5(   شرح مسله للنوو  )3)

 .10(   سورة المنافقون، اآلية: 4)
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 .(1)وغريه 
ق   ال: ق   ال رس   ول هللا  روى البخ   اري ومس   لم وغريُه   ا: ع   ن أيب هري   رة 

ا م   ن ي   وم يص   بح العب   اد في   ه إال ملك   ان ين   زالن، فيق   ول: الله   م أع   ط )م    :
 .(2)منفقاً خلفا، ويقول اآلخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا(

ويف اآلية واحلديث دعوة لننفاق وب ذلك امل ال يف س بيل هللا، وت رك الش ح 
 .(3)والبخل الذي هو من عمل الشيطان وختويفه 

        ق   ال تع   اىل:

         (4). 
فكلم    ا أنف    ق العب    د يف س    بيل هللا إم    ا ابلص    دقة أو الزك    اة الواجب    ة، ذك    ره 

 .(5)نفق يئس منه الشيطان الفقر وخوفه منه فإذا خالفه وأ
 :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  وهل  ذا ج  اء يف احل  ديث ع  ن اب  ن مس  عود 

إن للش    يطان للم    ة ابب    ن آدم وللمل    ك مل    ة فأم    ا مل    ة الش    يطان فإيع    اد ابلش    ر »
وتك  ذيب ابحل  ق، وأم  ا مل  ة املل  ك فإيع  اد ابخل  ري وتص  ديق ابحل  ق فم  ن وج  د ذل  ك 

                                                 

 (.103 18(، والصامع ألحكام القرآن للقرطبي )118 28(   انظر تفسير الطبر  )1)

      ، باا: )ليول   تعيالو:«التفسير»: رواا البخار  في  تاا(   2)

         :1374...(، رليييييييييييييييه ،

 (.700 2، )1010، رله: «الز اة»(، ومسله في  تاا: 522 2)

 .188و، لسلمان الدحدوح،   (   انظر: مكايد الشيطان لعباد الرحم3)

 .268(   سورة البقرة، اآلية: 4)

 ( ط. دار الفكر.322 1(، تفسير ابو  ثير )87 3(   انظر: تفسير الطبر  )5)
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ليتع  وذ م  ن الش  يطان مث ق  رأ فل  يعلم أن  ه م  ن هللا فليحم  د هللا وم  ن وج  د األخ  رى ف
        الش                                         يطان 

     (1). 
 :الةةصةةيام -5

ومم  ا يتحص  ن ب  ه العب  د ض  د الش  يطان، الص  يام، وق  د س  بق يف ح  ديث أيب 
)اي معش   ر الش   باب م   ن اس   تطاع م   نكم الب   اءة فليت   زوج،  :قول   ه  هري   رة 

 .ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء(
 ،(2) )*(وذل   ك لك   بح مج   اع الش   هوة، يف حال   ة ع   دم الق   درة عل   ى النك   اح

وم  ن املعل  وم أن ابب الش  هوة م  ن أق  وى األب  واب ال  يت ي  دخل هب  ا الش  يطان عل  ى 
 هذا املدخل وتضييقه.العبد، فجعل الصيام وسيلة لسد 

وقد ثبت أن الشيطان جيري من اب ن آدم جم رى ال دم، وال ش ك أن الص وم 
يقلل ج راين ال دم وكثرت ه، وذل ك بع د تن اول الطع ام والش راب، وه ذا ي ؤدي عل ى 
التض    ييق علي    ه، وه    ذا يالح    ظ يف إقب    ال العب    اد عل    ى الطاع    ة واإلانب    ة يف ش    هر 

 .(3)ر رمضان، ما ال يوجد نظريه يف سائر الشهو 

                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

(   فما أحوج الشباا في ه ا الزمو لكثرة الصيام، نظرا  لما شال مو فيتو النسياء وعيدم القيدرة *)

 ور و ثرة تكاليف الزواج ومتطلباتعممعلو النكاح، ل الء الم 

 (.246-245 25(   انظر: مصمول الفتاو ،  بو تيمية )3)
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فف   ي ش   هر رمض   ان حت   بس الش   ياطَّي ف   ال ختل   ص إىل م   ا كان   ت تس   تطيعه 
ق ال: ق ال رس ول  –رض ي ال ه عن ه  –سائر العام كما يف احل ديث ع ن أيب هري رة 

)إذا دخل شهر رمضان فتحت أب واب الس ماء وغلق ت أب واب جه نم  :هللا 
 .(1)وسلسلت الشياطَّي( 

 :والنياحة لعبقيناء هللا وقدره والبعد عن اجلالرضاء  -6

 وم  ن وس  ائل التحص  َّي م  ن الش  يطان التس  ليم للقض  اء والق  در، ق  ال 
ق  ال: )امل  ؤمن الق  وي  أن رس  ول هللا  –يف ح  ديث أيب هري  رة رض  ي هللا عن  ه 

خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ويف ك ل خ ري، اح رص عل ى م ا ينفع ك، 
ين فعل   ت ك   ذا وال تعج   ز، وإن أص   ابك ش   يء ف   ال تق   ل: ل   و أ واس   تعن ابهلل 

 لكان كذا، ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان(.
ويف احل   ديث الص   حيح ع   ن العب   اس ب   ن عب   داملطلب أن   ه ُس   ع رس   ول هللا 

يق   ول: )ذاق طع   م اإلمي   ان م   ن رض   ي ابهلل رابً، وابإلس   الم دين   اً، ومبحم   د  
 .(2)رسواًل( 

 وق  دره، وإن ذل  ك وس  يلة ويف احل  ديث َن  ي ع  ن االع  رتاض عل  ى قض  اء هللا
لعم  ل الش  يطان مل  ا يرتت  ب عل  ى االع  رتاض م  ن احل  زن والن  دم والتس  خط والش  عور 

                                                 

(   رواا البخار  في  تاا الصيام، باا: هيل يقيال رمضيان أو شي ر رمضيان وميو رأ   ليع 1)

( شيرح 187 7) 1079(، ومسله في  تاا: الصييام، رليه: 672 2) 1800واسعا ، رله: 

 النوو .

مسييله فييي  تيياا اإليمييان بيياا: الييدليل علييو أن مييو رضييي بيياهلل ربييا وباإلسييالم دينييا   (   رواا2)

 (.62 1) 34رسو   ف و مؤمو وبن ارتك  المعاصي الكبائر رله:  وبمحمد 
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أبن   ه ك   ان ميك   ن رد املق   دور، وك   ل ذل   ك ين   ايف الرض   ا والتس   ليم ملش   يئة هللا تع   اىل 
وق دره، وإن م  ا ش  اء ك  ان، وم ا مل يش  أ مل يك  ن، ف  إذا س لم العب  د هلل تع  اىل خل  ص 

على هللا تعاىل ابنشراح ص در وطمأنين ة قل ب، وم ا ذاك إال  توحيده وإميانه وأقبل
 .(1)ملا يورثه الرضا من اليقَّي واالعتماد على هللا تعاىل 

وه  ي س  هلة ابل  دعوى ابللس  ان، وه  ي م  ن أص  عب » :ق  ال اب  ن الق  يم 
األم    ور عن    د احلقيق    ة واالمتح    ان، وال س    يما إذا ج    اء م    ا خي    الف ه    وى ال    نفس 

 .(2)أ. ه  «ومرادها
 ليم والرضا يشمل:والتس
الرض       ا ابهلل رابً وإهل       اً ومعب       وداً، والتس       ليم واالنقي       اد جلمي       ع أوام       ره  -

 واالنكفاف عن مجيع نواهيه.
الرض    ى مب    ا يق    در عل    ى العب    د، وك    ل م    ا يفعل    ه، وه    ذا يع    َّي إف    راده  -

ابالستعانة واالعتماد والتوكل، وم ن ه ذا الرض ا بقض اء هللا وق دره فيم ا 
ب، وع  دم النياح  ة عل  ى املي  ت، ألن ذل  ك ين  زل عل  ى العب  د م  ن املص  ائ

يف  من الشيطان وهو يدعو إليه ويدل عليه حديث ابن عباس 
عن  دما مات  ت فق  ال رس  ول هللا  قص  ة وف  اة زين  ب بن  ت رس  ول هللا 

)احلقي بسلفنا الصاحل اخل ري عثم ان ب ن مظع ون فبك ت النس اء  :
                                                 

 (.157 3(   انظر: أعالم المولعيو،  بو القيه )1)

 (.172 2(   مدارج السالكيو،  بو القيه )2)
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بي ده وق  ال:  فجع ل عم ر يض رهبن بس وطه فأخ ذ عم ر رس ول هللا 
مه   الً اي عم   ر مث ق   ال: ابك   َّي وإايك   ن ونعي   ق الش   يطان مث ق   ال: إن   ه 

وم  ن الرمح  ة وم  ا ك  ان م  ن  مهم  ا ك  ان م  ن الع  َّي والقل  ب فم  ن هللا 
 .(1)اليد واللسان فمن الشيطان( 

ويف احل  ديث اآلخ  رة: )م  ا ك  ان م  ن الع  َّي والقل  ب فم  ن هللا، وم  ا ك  ان م  ن 
 اليد واللسان فمن الشيطان(.

نبياً ورس واًل، وه ذا يع ين االنقي اد لك ل م ا ج اء   الرضا بنبيه حممد -
عل  ى  ب  ه املص  طفى، والتح  اكم إلي  ه، واتب  اع س  نته، وتق  دمي حمبت  ه 

 النفس واملال والولد.
 .(2)الرضا بدين اإلسالم واعتقاده، وتقدميه على سائر األداين  -
 :الةةعةةدل -7

 .(3)فسه( )إن هللا تعاىل مع القاضي ما مل جير، فإذا جار وكله إىل ن
                                                 

( ط. مؤسسيية لرطبيية، والبي قييي فييي 237 1) 2127ي مسييندا رلييه: رواهييا اإلمييام أحمييد فيي(   1)

( بنحوا، وذ ر أن ا فيي وفياة رليية ك ، والطيالسيي فيي 70 4) 6952السنو الكبر  رله: 

( بنحييوا وذ يير أن ييا فييي وفيياة رلييية رضييي   عن ييا، لييال 351 1) 2694مسييندا رلييه: 

ي بو  ييد وفييع  يالم وهيو حديا ابو عبال فيع عل( »149 4الشو اني في نيل األوطار )

 «.ثقة ولد أشار بلو الحديا الحافظ في التلخيم وسكس عنع

 (.172 2(   انظر: مدارج السالكيو )2)

، بياا: )الت لييظ فيي الحييف «األحكيام»(   رواا ابو ماجع عو عبد  بو أبي أوفو فيي  تياا: 3)

بيو ماجيع، رليه: (، وصيححع األلبياني، انظير: صيحيح ا775 2، )2312والرشوة(، رله: 

، 7026، ورواا الحيييا ه  فيييي المسيييتدرك، رليييه: 3741، وانظييير: المشيييكاة رليييه: 1870

، وابييو حبييان فييي صييحيحع، رلييه: «صييحيح اإلسييناد ووافقييع اليي هبي»(، ولييال: 105 4)
= = 
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 .(1)ويف رواية )... فإذا جاء ختلى عنه ولزمه الشيطان( 
ق  ال: قل  ت اي رس  ول هللا إان كن  ا بش  ر فج  اء  وع  ن حذيف  ة ب  ن اليم  ان 

هللا خبري ف نحن في ه، فه ل م ن وراء ه ذا اخل ري ش ر؟ ق ال: )نع م(، قل ت: ه ل وراء 
ع  م(، ذل  ك الش  ر خ  ري؟ ق  ال: )نع  م(، قل  ت: فه  ل وراء ذل  ك اخل  ري ش  ر؟ ق  ال: )ن

قل  ت: كي  ف؟ ق  ال: )يك  ون بع  دي أئم  ة ال يهت  دون هب  داي وال يس  تنون بس  نيت، 
وسيقوم فيهم رجال قل وهبم قل وب الش يطان يف جثم ان إن س(، ق ال قل ت: كي ف 
أص   نع اي رس   ول هللا إن أدرك   ت ذل   ك؟ ق   ال: )تس   مع وتطي   ع ل م   ري وإن ض   رب 

م  راء يف غ  ري ويف احل  ديث األم  ر بطاع  ة األ (2)مه  رك وأخ  ذ مال  ك ف  اُسع وأط  ع( 
 .(3)معصية هللا، مهما بلم منهم اجلور

ومع ىن احل ديث: إن ه  ؤالء األئم ة ال ذين أيت  ون يف آخ ر الزم ان ال يهت  دون 
                                                 

= = 
5062( ،11 440.) 

، 1330، بيياا: )مييا جيياء فييي اإلمييام العييادل(، رلييه: «األحكييام»(   رواا الترميي   فييي  تيياا: 1)

أ. ه ، والبي قي في السنو « ه ا حديا حسو غري »(، دار بحياء التراث، ولال: 618 3)

 (.134 10، )20238الكبر ، رله: 

 (.1476 3، )1847، رله: «اإلمارة»(    رواا مسله في  تاا: 2)

(   والطاعة هنا مقيدة: ما له يأمروا بمعصية  ، ويص  الصبر علي ه و راهة ما هه عليع ميو 3)

 صي و  يصو  الخروج علي ه ب  عند وجود أمريو:المعا

 األول: عدم بلامة الصالة.

الثاني: أن ير  من ه  فر بيواح، وهيو الواضيح الي   تيدل علييع النصيو  د لية صيريحة 

 و  يحتمل التأويل.

(، ط. دار المعرفيية، نيييل األوطييار، للشييو اني 8 31انظيير: فييتح البييار ،  بييو حصيير، )

 ( وما بعدها.358 7)
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، ووصف ه ؤالء الرج ال أبن قل وهبم مظلم ة قاس ية ق د بسنته وال سرية النيب 
اس   توىل عليه   ا الش   يطان ابأله   واء الفاس   دة، وأن   واع الض   الل والظ   الم، فه   م م   ن 

 .(1)وأعوانه، وهؤالء هم شياطَّي اإلنس حزبه 
 :النكاح والرتابط األسرين -8

ومن وسائل التحصَّي ضد الش يطان النك اح، وه و م ن أق وى وس ائل دف ع  
كيده، فهو وسيلة حلفظ البصر وحفظ الفرج، اللذين ُها أك رب وس ائل الش يطان 

ول هللا قال: ق ال رس  عن عبدهللا بن مسعود  ،إليقاع البشر يف الشر والرذيلة
)اي معش ر الش  باب م  ن اس  تطاع م  نكم الب اءة فليت  زوج فإن  ه أغ  ض للبص  ر،  :

 .(2)وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم، فإنه له وجاء( 
قال: )إن املرأة تقبل يف ص ورة  عن النيب  ويف احلديث عن جابر 

أهل ه شيطان، وتدبر يف صورة شيطان، ف إذا رأى أح دكم ام رأة فأعجبت ه، فلي أت 
رأى ام   رأة  ف  إن ذل  ك ي  رد م  ا يف نفس  ه(، ويف رواي  ة ملس  لم، )أن رس  ول هللا 

أي جل  د ي  دبم فقض  ى حاجت  ه مث  –ني  ة هل  ا  –ت  دلك  –ف أتى زين  ب وه  ي متع  ن 
 .(3)خرج إىل أصحابه فقال...( 

                                                 

(، ومرلييياة المفييياتيح فيييي شيييرح مشيييكاة 237 12(   انظييير: شيييرح النيييوو  لصيييحيح مسيييله )1)

(، مطبعيية محمييد عبييدالعزيز 137 5المصييابيح، للعالميية علييو بييو سييلطان محمييد القييار  )

 السيَورتي وأو دا.

، باا: )الصوم لمو خاف علو نفسع العزوية(، رله: «الصيام»(   رواا البخار  في  تاا: 2)

 .10189 2، )1400، رله: «النكاح»(، ومسله في  تاا: 673 2، )1806

(   رواا مسله في  تاا النكاح باا ندا مو را  امرأة فولعيس فيي نفسيع بليو ان ييأتي امراتيع 3)
= = 
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ويف هذا رد لفتنة الشيطان وسوسته ابلفتنة ابملرأة، ومعلوم أنه ال طريق إىل 
 ذلك إال ابلنكاح.

هل    ذا ُي    اول الش    يطان إفس    اد احلي    اة الزوجي    ة وتنغيص    ها، والتفري    ق ب    َّي و 
ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  ال  زوجَّي م  ا اس  تطاع إىل ذل  ك، كم  ا يف ح  ديث ج  ابر 

س   راابه ف   أدانهم من   ه منزل   ة  بع   ثإبل   يس يض   ع عرش   ه عل   ى امل   اء مث ي)إن  :
أته، قال: أعظمهم فتنة، جييء أحدهم، فيقول: ما تركته حىت فرقت بينه وبَّي امر 

 .(1)فيدنيه منه، ويقول نعم أنت( 
م بع  دما ويف األث  ر ع  ن أيب أمام  ة ق  ال: )إن الش  يطان أييت إىل ف  راش أح  دك

يغض  به عل  ى أهل  ه، ي علي  ه الع  ود واحلج  ر أو الش  يء لق  يفرش  ه أهل  ه ويهيئون  ه فيل
 .(2)غضب على أهله، قال: ألنه من عمل الشيطان( ي الفإذا وجد ذلك ف

ل    ى ال    زوجَّي التغاض    ي ع    ن ال    زالت والقي    ام ابحلق    وق وم    ن هن    ا ينبغ    ي ع
 والواجبات حىت ال جيد الشيطان مدخالً للتفريق بينهما.

ك  ذلك ينبغ  ي ال  رتابط األس  ري ب  َّي مجي  ع األرح  ام والق  راابت، ألن الفرق  ة 
                                                 

= = 
 (.1403رله )

بياا تحيريش الشييطان وبعثيع سيراياا لفتنية  -(   رواا مسله  تاا صيفة القيامية والصنية والنيار 1)

 (.5037رله ) لرينا النال وأن مع  ل بنسان

، باا: )الشيطان يصييء بيالعود والشييء يطرحيع عليو «األدا المفرد»(   رواا البخار  في : 2)

هي   1409، تخريج: محمد فيؤاد عبيدالبالي، ط. الثانيية، 407،   1191الفراو(، رله: 

 م، دار البشائر اإلسالمية، بيروت.1989
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واخل    الف م    ن عم    ل الش    يطان إلفس    اد ذات الب    َّي ال    يت حتل    ق ال    دين، كم    ا يف 
ق  ال: )إايك  م وس  وء ذات الب  َّي فإَن  ا   أن الن  يب احل  ديث ع  ن أيب هري  رة 

 .(1)احلالقة( 
ومع   ىن قول   ه )س   وء ذات الب   َّي(، إمن   ا يع   ين الع   داوة » :ق   ال الرتم   ذي 

 .(2)أ. ه «والبغضاء، وقوله )احلالقة(، يقول: إَنا حتلق الدين
      :يق         ول تع         اىل يف قص         ة يوس         ف 

            

             

              

     (3). 
وعلى العبد أن يتذكر ما أعد هللا للع افَّي عن د الن اس، ويعل م حبق ارة ال دنيا 

 وحقيقتها فيدخر للحياة الباقية.
          قال تعاىل:

                                                 

باا: )سوء ذات البيو هي الحالقة(، رله:  ،«صفة القيامة»رواا الترم   في  تاا: (   1)

أ. ه ، ورواا أبو داود عو أبي « ه ا حديا صحيح غري »(،ولال : 198 07، 2510

: )أ  أخبر ه بأفضل مو درجة الصيام والصدلة، لالوا:   الدرداءلال: لال رسول  

، باا: «ألداا»بلو، لال:  بصالح ذات البيو وفساد ذات البيو هي الحالقة(، في  تاا: 

، 27548(، وأحمد في المسند، رله: 200 21) ،4919، رله: 9)في بصالح ذات البيو

(6 444.) 

 (.28 8(، )133 7(، )36 2(، وانظر: شرح النوو  لمسله )663 4(   سنو الترم   )2)

 .100(   سورة يوسف، اآلية: 3)
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     (1). 
 :قرار املرأة ا بيتها -9

تك   ون امل   رأة م   ن رهب   ا وه   ي يف بيته   ا، ف   إذا خرج   ت استش   رف  )أق   رب م   ا
 .(2)الشيطان(

ق  ال: )امل  رأة ع  ورة ف  إذا  ويف رواي  ة ع  ن عب  دهللا ب  ن مس  عود، ع  ن الن  يب 
خرج   ت استش   رفها الش   يطان(، ويف رواي   ة: )وأَن   ا ال تك   ون إىل وج   ه هللا أق   رب 

 .(3)منها يف قعر بيتها(
ا النساء عورة، وإن املرأة لتخرج )إمن :ويف رواية أخرى عن ابن مسعود 

من بيتها، وما هبا من أبس فيستشرف هلا الش يطان، فيق ول: إن ك ال مت رن أبح د 
إال أعجبت  ه، وإن امل  رأة لتل  بس ثياهب  ا، فيق  ال: أي  ن تري  دين؟ فتق  ول: أع  ود مريض  اً، 
أو أش هد جن ازة، أو أص  لي يف مس جد، وم  ا عب دت ام رأة رهب  ا مث ل أن تعب  ده يف 

 .(4)بيتها( 
                                                 

 .45(   سورة الك ف، اآلية: 1)

 (   سبق تخريصع.2)

أ. ه ، والطبراني في « ه ا حديا حسو غري »(، ولال: 476 3الترم   رله )(   رواا 3)

، رواا ابو حبان في 936(، وصححع األلباني، انظر: سنو الترم  ، رله: 64 3الكبير )

 (.93 3، )1685(، وابو خزيمة في صحيحع، رله: 412 12، )5598صحيحع، رله: 

(، لال ال يثمي في مصمع الزوائيد 185 9، )8914(   رواا الطبراني في المعصه الكبير، رله: 4)

أ. هييي ، وحسييينع األلبييياني فيييي صيييحيح الترغيييي  والترهيييي  «رجاليييع ثقيييات: »359 2)
= = 
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) م ا أي س الش يطان م ن ش يء إال أةه م ن  :وقال سعيد ب ن املس يب 
 .(1)قبل النساء، وقال: ما أخوف شيء عندي من النساء( 

 .(2)ويف احلديث: )املرأة تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف صورة شيطان( 
إذا أقبلت املرأة جلس الشيطان على رأسها فزينه ا مل ن » :قال جماهد 
 .(3)أ.ه  « ت جلس على عجزها فزينها ملن ينظرينظر، وإذا أدبر 

وم ن هن ا تتض ح الفتن ة العظيم ة خل روج النس اء وت ربجهن، ول ذا م ن األس لم 
للمرأة ولغريها القرار يف بيته ا وع دم اخل روج إال حلاج ة، ليس لم هل ا دينه ا، وتس لم 
م      ن إيق      اع م      ن يراه      ا م      ن الرج       ال يف الفتن      ة هب      ا إرغام      اً للش      يطان وس       داً 

 .(4).(4)ملداخله
 :البعد عن ال ينب -10

)ج    اء أب    و بك    ر  ج    اء يف الص    حيح ع    ن عب    دالرمحن ب    ن أيب بك    ر 
، فلم   ا ج   اء قال   ت أم   ي: بض   يف ل    ه أو أبض   ياف ل    ه، فأمس   ى عن   د الن   يب 

                                                 
= = 

(1 137.) 

 (.237 4(   سير أعالم النبالء )1)

 (   سبق تخريصع.2)

 (.227 12(   الصامع ألحكام القرآن، للقرطبي )3)

ن  ثيرا  ما يحرصون عليو بخيراج الميرأة ميو بيت يا (   يالحظ أن دعاة الرذيلة وأعوان الشيطا4)

وتصويرا بأن سصو، وحث ا علو التحرر منع واإلنخراط في شتو أنوال العميل ومصا تيع، 

فيصيي  الحيي ر مييو هيي ا الييدعاو  وعييدم ا نخييدال بمعسييول ا، واإلعييراط عييو  ييل نيياعق 

 وشيطان يدعو بلي امم
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احتبس   ت ع   ن ض   يفك أو أض   يافك الليل   ة، ق   ال: م   ا عش   يتهم، فقال   ت: عرض   نا 
وحل ف ال يطعم ه  علي ه أو عل يهم ف أبوا أو ف أىب، فغض ب أب و بك ر فس ب وج دع

فخلفت املرأة ال نطعمه ح ىت يطمع ه، فحل ف   (1)فاختبأت، أان فقال: اي غنثر 
الض يف أو األض ياف أال يطعم ه أو يطعم وه ح ىت يطعم ه، فق ال أب و بك ر: ك أن 
هذه من الشيطان فدعا ابلطعام فأكل وأكلوا فجعلوا ال يرفعون لقمة إال راب م ن 

ين ف  راس م  ا ه  ذا، فقال  ت: وق  رة عي  ين إَن  ا أس  فلها أكث  ر منه  ا، فق  ال: اي أخ  ت ب  
ف    ذكر أن    ه أك    ل  اآلن ألكث    ر قب    ل أن أنك    ل ف    أكلوا وبع    ث هب    ا إىل الن    يب 

 .(2)منها(
ويف رواية: )فأكل منها أبو بكر، وقال: إمنا ك ان ذل ك م ن الش يطان يع ين 

فأص بحت عن ده، وك ان بينن ا  ميينه، مث أك ل منه ا لقم ة، مث محله ا إىل الن يب 
عق  د فمض  ى األج  ل ففرقن  ا اث  ين عش  ر رج  الً م  ن ك  ل رج  ل م  نهم أانس  وب  َّي ق  وم

 .(3)هللا أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أمجعون( 

                                                 

(، 389 3، الن اية في غري  الحديا )«ثارةال  مو وليل:الصاهل القطيل الوخه،»غنثر:(   1)

(، لسان 33 3(، الفائق )169 2(، غري  الحديا،  بو الصو   )247 1وانظر: )

(، ط. 150 2(، الرياط النضرة، للطبر  )19 14(، شرح مسله للنوو  )8 5العرا )

 م، دار ال را، بيروت.1996األولو، 

، رله: 9)لول الضيف لصاحبع   آ ل حتو تأ ل، باا: «األدا»(   رواا البخار  في  تاا: 2)

 (.1627 3، )2057، رله: «األشربة»(، ومسله في  تاا: 1174 5، )790

، 577ن بيياا: )السييمر مييع الضيييف واألهييل(، رلييه: «الصييالة»(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 3)

(1 216.) 
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في  ه أن م  ن حل  ف عل  ى مي  َّي ف  رأى غريه  ا خ  رياً منه  ا » :ق  ال الن  ووي 
فع  ل ذل  ك، وكف  ر ع  ن ميين  ه، كم  ا ج  اءت ب  ه األحادي  ث الص  حيحة، وفي  ه مح  ل 

م اً لض يفانه وإذا تع ارض حنث ه نفس ه ألن حقه م املضيف املشقة على نفس ه إكرا
 .(1)أ.ه «عليه آكد

فقم   ع الش   يطان وإرغام   ه وخمالفت   ه يف م   راده ابليم   َّي، » :وق   ال أيض   اً 
وه    و إيق    اع الوحش    ة بين    ه وب    َّي أض    يافه، ف    أخزاه أب    و بك    ر ابحلن    ت ال    ذي ه    و 

 .(2)أ.ه «خري
 .(3) ويف احلديث كرامة أليب بكر 
من إيذاء الشيطان للعبد ليوقعه فيما ح رم هللا، وقد سبق بيان أن الغضب 

 أو ينسيه ذكر هللا.
 :التأين واجتنا  العجلة -11

)التأين من الرمحن والعجلة من الشيطان،  :جاء يف احلديث عن أنس 
 .(4)ومن شيء أكثر معاذير من هللا وما من شيء أحب إىل هللا من احلمد( 

                                                 

ميا بعيدها، دار ( و597 6(، وانظر: فتح البار   بو حصير )19 14(   شرح صحيح مسله، )1)

 المعرفة.

 (.22 14(   المرجع السابق )2)

 (.598 6(، فتح البار  )19 14(   انظر: المرجع السابق )3)

(، والبي قييي فييي السيينو الكبيير ، 248-247 7، )4256(   رواا أبييو يعلييو فييي مسييندا، رلييه: 4)

 (.321 8، )4058(، والبي قي في شع  اإليمان، رله: 104 10، )20057رله: 

رواا أبيييو يعليييو ورجاليييع رجيييال (: »284 2ال المنييي ر  فيييي الترغيييي  والترهيييي  )ولييي
= = 



 

 (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا                          252

 
 

 

ي ك خص لتَّي ُيبهم ا هللا )إن ف :ويف حديث اش بح عب دالقيس، ق ال 
 .(1)ورسوله احللم واألانة( 

 ومن التأين املشروع: 
الت    أين يف احلك    م عل    ى اآلخ    رين، والتثب    ت عن    د ُس    اع أي إش    اعة ض    د  -

 .(2)شخص أو مجاعة 
           ق   ال تع   اىل:

          (3). 
ومن   ه الت   أين والص   رب يف ال   دعوة إىل هللا تع   اىل، وع   دم اس   تعجال النت   ائج  -

 وبذل اجلهد إلصالح اخللق مع الدعاء والتضرع إىل هللا.
فق   د يك   ون للش   خص أتوي   ل ال يعلم   ه والت   أين أيض   اً يف إنك   ار املنك   ر،  -

ص لوات  –مع ن يب هللا موس ى الكل يم  املنكر، كما يف قصة اخلصر 
 .(4) –هللا وسالمه عليه 

                                                 
= = 

، بيياا: )مييا جيياء فييي التييأني «البيير والصييلة»أ. هيي ، ورواا الترميي   فييي  تيياا: «الصييحيح

(، دار بحياء التراث، عو سعد بو س ل الساعد  بنحيوا 367 4، )2012والعصلة(، رله: 

 أ.ه .«ه ا حديا غري »مختصرا ، ولال: 

 (   سبق تخريصع.1)

(، ط. دار الفكر، الصامع ألحكام القرآن، للقرطبيي 225 5(   انظر: جامع البيان،  بو جرير )2)

 (، ط. دار الفكر.557 7(، الدر المنثور، للسيوطي )311 16)

 .6(   سورة الحصرات، اآلية: 3)

 (.222 1(، فتح البار ،  بو حصر )627 3(   انظر:  اد المعاد،  بو القيه )4)
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الت     أين يف ال     ذهاب إىل املس     جد عن     د إقام     ة الص     الة، وع     دم العجل      ة  -
والتس  رع، ب  ل ميش  ي وعلي  ه الس  كينة والوق  ار، م  ع غ  ض الط  رف وخف  ض 

 .(1)الصوت 
ة عند اختاذ أي قرار يتعلق حبياة العبد ودين ه م ن زواج التأين وعدم العجل -

 .(2)وطالق وَنو ذلك 
 .(3)التأين يف املشي وعند زايرة اإلخوان  -
 .(4)التأين يف السحور عند الصيام ما مل خيش طلوع الفجر  -
 .(5)أتين القاضي يف احلكم يف القضية، ومشاورة أهل الفقه والعلم -
ط   روقهم ل   ياًل، لك   ي يتهيئ   وا الس   تقباله الت   أين للق   ادم عل   ى أهل   ه، وع   دم  -

وكراه  ة أن جي  د عن  دهم م  ا يك  ره، ومنع  اً للش  كوك والوس  اوس والتجس  س 
 .(6)على األهل 

 :تصحيح النية ا ك  عم  خيرج إليه املرء -12

إال بي ده رايت ان،  –يع ين م ن بيت ه  –جاء يف احلديث )ما من خارج خي رج 
                                                 

(، ط. 324 1(،  شياف القنيال، للب يوتي )100 5(   انظر: شرح النوو  علو صحيح مسله )1)

 ه ، دار الفكر، بيروت.1402عام 

 (.33 2(، د. دار المعرفة، سبل السالم )521 8(   انظر: فتح البار ،  بو حصر )2)

 (.584 10(   المرجع السابق )3)

 ه ، دار المعرفة، بيروت.1393ط. الثانية، (، 96 2(   انظر: األم للشافعي )4)

 ه ، دار المعرفة، بيروت.1406(، ط. عام 84 16(   انظر: المبسوط للسرخسي )5)

 (.140 3(   انظر: سبل السالم، للصنعاني )6)
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أتبع ه املل ك برايت ه،  مل ا ُي ب هللا  راية بيد ملك وراي ة بي د ش يطان، ف إن خ رج
فل   م ي   زل حت   ت رايت   ه ح   ىت يرج   ع إىل بيت   ه، وإن خ   رج إىل م   ا يس   خط هللا اتبع   ه 

 .(1)الشيطان برايته، فلم يزل حتت راية الشيطان حىت يرجع إىل بيته( 
ويؤخ  ذ م  ن احل  ديث أن الش  يطان يراق  ب العب  د م  ن أول خروج  ه م  ن بيت  ه، 

أجل ه، ف إن ك ان يف طاع ة انص رف عن ه، وتبع ه  ويركز على هدفه ال ذي خ رج م ن
 امللك، وإن كان يف معصية، فالشيطان حامل لرايته معَّي ل ه على هذه النية.

 :كفالة اليتيم  -13

ق   ال: )م   ا قع   د يت   يم م   ع ق   وم عل   ى  ع   ن الن   يب  ع   ن أيب موس   ى 
 .(2)قصعتهم، فيقرب قصعتهم شيطان( 

ر قبل البلوغ، ويف البهائم من واليتيم هو الفرد، وهو من فقد أابه من البش
 .(3)فقد أمه 

                                                 

(، تحقيق: الشي  العالمة أحميد 126-125 16، )8269رواا اإلمام أحمد في مسندا، رله: (   1)

 أ. ه .«نادا صحيحبس»:   ولال، شا ر

(، والحارث في مسندا، رليه: 164 7، )71650(   رواا الطبراني في المعصه األوسط، رله: 2)

حييديا غرييي ، (: »236 3(، ولييال المنيي ر  فييي الترغييي  والترهييي  )853 2، )907

رواا الطبراني في األوسط، واألصب اني في  الهما مو روايية الحسيو بيو واصيل، و يان 

 أ. ه .«يقول: هو حديا حسو  –بو الحسو شيخنا الحافظ أ

، الن اييية فييي غرييي  331(، التعريفييات للصرجيياني،   645 21(   انظيير: لسييان العييرا )3)

 (.291 5الحديا ،  بو األثير )
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 .(1)« وكل شيء مفرد يعز نظريه فهو يتيم يقال: درة يتيمة»
وق   د ح   ث اإلس   الم عل   ى حس   ن رعاي   ة اليت   يم، ورمحت   ه والش   فقة علي   ه، يف 

)كافل اليتيم ل  ه أو لغ ريه  :قال: قال رسول هللا  احلديث عن أيب هريرة 
 .(2)ال أبصبيعه السبابة والوسطى أان وهو كهاتَّي يف اجلنة(، فق

       ويف حترمي ملمه وأكل ماله يقول تع اىل:

         (3). 
             وقال تعاىل:

  (4). 
 :البعد عن الفنت -14

وه  و مس  تقبل املش  رق يق  ول:  أن  ه ُس  ع رس  ول هللا  ع  ن اب  ن عم  ر 
 .)أال إن الفتنة ههنا، أال إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان(

اري )فأشار َنو مسكن عائش ة فق ال: هن ا الفتن ة ث الاثً م ن ويف رواية البخ
 .(5)حيث يطلع قرن الشيطان( 

                                                 

 (.679 2(، وانظر: المصباح المنير )309 1(   مختار الصحاح )1)

، 5659ل يتيمييييا (، رلييييه: ، بابييييك )فضيييل مييييو يعيييو«األدا»(   رواا البخيييار  فييييي  تييياا: 2)

 (.2287 4، )2983، رله: «الزهد والرلائق»(، ومسله في  تاا: 2237 5)

 .10(   سورة النساء، اآلية: 3)

 .152(   سورة األنعام، اآلية: 4)

، باا: ميا جياء فيي بييوت أ واج النبيي، وميا نسي  ميو «الخمس»(   رواا البخار  في  تاا: 5)

الفيييتو وأشيييراط »(، ورواا مسيييله فيييي  تييياا: 1130 3، )2937البييييوت بليييي و( رليييه: 
= = 
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 .(1)أي َنو املشرق كما جاء مفسراً يف بعض الرواايت 
يف ه  ذا احل  ديث عل  م م  ن أع  الم نب  وة رس  ول هللا » :ق  ال اب  ن عب  دالرب 

اح  دة إلخب  اره ابلغي  ب عم  ا يك  ون بع  ده، والفتن  ة ههن  ا مبع  ىن الف  نت ألن الو  
ع ن إقب ال الف نت م ن انحي ة املش رق،  ههنا تقوم مقام اجلميع الذكر، وأخ رب 

وك  ذلك أكث  ر الف  نت م  ن املش  رق انبعث  ت وهب  ا كان  ت َن  و اجلم  ل وص  فَّي، وقت  ل 
احلس    َّي وغ    ري ذل    ك مم    ا يط    ول ذك    ره، مم    ا ك    ان بع    د ذل    ك م    ن الف    نت ابلع    راق 

حي اإلس الم ولكنه ا وخراسان إىل اليوم، وقد كان ت الف نت يف ك ل انحي ة م ن ن وا
    (2)أ ه  «ابملشرق أكثر أبداً 

مل   ا انتش   رت الدول   ة العباس   ية، وك   ان يف » :ق   ال ش   يخ اإلس   الم اب   ن تيمي   ة 
أنصارها من أهل املشرق واألع اجم طوائ ف م ن ال ذين نع تهم الن يب، حي ث ق ال: 
الفتن  ة ههن  ا، مه  ر حينئ  ذ كث  ري م  ن الب  دع وعرب  ت أيض  اً إذ ذاك طائف  ة م  ن كت  ب 

 .(3)أ. ه  « اجم من اجملوس الفرس والصابئَّي الروم واملشركَّي اهلند...األع

                                                 
= = 

 (.2228 4، )2905، رله: «الساعة

(، وأحميد فيي 2229 4، )2905، رله: «الفتو وأشراط الساعة»(    ما رواا مسله في  تاا: 1)

 (.975 2، )1757(، ومالك في الموطأ، رله: 18 2، )4679المسند، رله: 

 (.12 17(   التم يد،  بو عبدالبر )2)

 (.20 4(   مصمول الفتاو ،  بو تيمية )3)
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 :طلب العلم -15

ي  ه أش  د عل  ى الش  يطان م  ن ق)ف :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  ع  ن اب  ن عب  اس 
 .(1)ألف عابد( 

واعل    م أن الب    اب األعظ    م ال    ذي ي    دخل من    ه » :وق    ال اب    ن اجل    وزي 

                                                 

، 222رواا ابو ماجع في المقدمة، باا: )فصل العلماء والحا علو طل  العله(، رله: (   1)

، 1586(، والبي قي في شع  اإليمان، رله: 296 1(، وابو حبان في المصروجيو )8 1)

، باا: «العله»ا: (، والترم   في  تا308 3(، والبخار  في التاري  الكبير )344 4)

(، دار بحياء التراث العربي، ولال: 48 4، )2681)في فضل الفقع علو العبادة(، رله: 

أ.ه ، «بو مسله الوليد ه ا حديا غري  و  نعرفع غال مو ه ا الوجع، مو حديا»

(، وحكه عليع األلباني بالوضع، 65 11، )11099والطبراني في المعصه الكبير، رله:

وآفتع روح بو جناح وهو ضعيف جدا  من ه »مشكاة المصابيح: ولال في تخريج 

 .581،  3987(، وانظر: ضعيف الصامع، رله: 75 1، )217أ. ه ، رله: «الوضيع...

لال: )ميا عبيد     عو النبي –رضي   عنع  –وللحديا شاهد مو حديا أبي هريرة 

ألف عابد، ولكيل شييء عمياد بشيء أفضل مو فقع في الديو، ولففيع أشد علو الشيطان مو 

ألن أجلس ساعة فأتفقع أح  بلي ميو أن أحييي »وعماد ه ا الديو الفقع(، ولال أبو هريرة: 

(، 343-341 4، )1584أ. ه ، رواا البي قيي فيي شيع  اإليميان، رليه: «ليلة بلو الصباح

أ. هي ، ورواا اليدارلطني فيي السينو، رليه: «يزييد بيو عيياط ضيعيف فيي الحيديا»ولال: 

(، ولييال ال يثمييي فييي مصمييع 150 1، )206(، والشيي اا فييي مسييندا، رلييه: 76 3، )294

، «موضيول»أ. هي ، وليال األلبياني: «فيع يزيد بو عيياط وهيو  ي اا(: »121 1الزوائد )

، ورو  البي قي عو ابو عمير ليال: ليال 737،   5104ضعيف الصامع الص ير، رله: 

(، لال 341 3، )1583قع في ديو(، رله: )ما عبد   بشيء أفضل مو ف:   رسول  

أ. هيي ، ولييد رواا أبييو نعيييه فييي الحلييية «والمحفييوت هيي ا اللفييظ مييو لييول الزهيير »البي قييي: 

(3 365.) 

ولييد ذ ييرت هيي ا األحاديييا استئناسييا ، وب  فاألحاديييا الصييحيحة الداليية علييو فضييل طليي  

وسيييلة لمعرفيية مكائييد العلييه، ومكانيية العلميياء   تعييد و  تحصييو، و  شييك فييي أن العلييه 

 الشيطان وحيلع ومو ثه النصاة منع و شف مخططاتع، وه ا   يكون ابدا  مع الص ل.
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ه ال أبم ان، وأم ا الع امل ف ال إبليس عل ى الن اس، ه و اجله ل، فه و ي دخل عل ى اجل
يدخل عليه إال مسارقة، وقد لبس إبل يس عل ى كث ري م ن املتعب دين بقل ة علمه م، 

 .(1)« ألن مجهورهم يشتغل ابلعبادة ومل ُيكم العلم
وأق  وى القي  د ال  ذي يوث  ق ب  ه األس  رى: اجله  ل، وأوس  طه يف »وق  ال أيض  اً: 

على امل ؤمن ف إن نب ل الع دو ال  القوة: اهلوى، وأضعفه الغفلة، ومادام درع اإلميان
 .(2)أ. ه  «يقع يف مقتل

فإن   ه ال ينج   و م   ن ع   دوه إال م   ن عرف   ه، وع   رف » :وق   ال اب   ن الق   يم 
طريق  ه ال  يت أيتي  ه منه  ا وجيش  ه ال  ذي يس  تعَّي ب  ه علي  ه، وع  رف مداخل  ه وخمارج  ه 
وكيفي   ة حماربت   ه، وأبي ش   يء ُيارب   ه، ومب   اذا ي   داوي جراح   ه وأبي ش   يء يس   تمد 

له ودفعه، وهذا كله ال ُيصل إال ابلعل م، فاجلاه ل يف غفل ة وعم ى ع ن القوة لقتا
 .(3)« هذا األمر العظيم واخلطب اجلسيم

والشيطان ُياول أن ُيول بَّي العبد وبَّي أن يتعلم فرمب ا أوُه ه طل ب العل م 
 فرضي ابجلهل أن يكون موسوماً به، وآثره على العلم أن يك ون»يف الكرب مذمة 
م   ن خ   دع اجله   ل وغ   رور الكس   ل، ألن العل   م إذا ك   ان فض   يلة  مبت   ديً ب   ه، وه   ذا

فرغب   ة ذوي األس   نان في   ه أوىل، واالبت   داء ابلفض   يلة فض   يلة، ول   ئن يك   ون ش   يخاً 

                                                 

 ( تحقيق د. أحمد الزيد، دار الوطو.764 2(   تلبيس ببليس  بو الصو   )1)

 (   المرجع السابق.2)

 (.112 1(   مفتاح دار السعادة  بو القيه )3)
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 .(1)« متعلماً أوىل من أن يكون شيخاً جاهالً 
ورمبا أوُهه أن تعلم العلم ال بد ل ه م ن العم ل، ف إن مل يعم ل ب ه طالب ه ك ان 

 .حجة عليه، فاألسلم تركه
ف   إن عص   اه وتعل   م رمب   ا أدخ   ل علي   ه العج   ب بعلم   ه، وإن مل ي   زل ج   اهالً 

 .(2)فيوقعه يف العجب والغرور والفتوى بال علم 
وم    ن وس    ائل التحص    َّي ض    د الش    يطان ل    زوم حل    ق ال    ذكر، فه    ي أبغ    ض 
األم  اكن إلي  ه، ول  ذا ُي  اول أن يص  رف العب  د عنه  ا، ويش  غله أبي أم  ر م  ن ال  دنيا  

عود: )إن الش    يطان أط    اف أبه    ل جمل    س ال    ذكر ك    ي ال يالمه    ا، ق    ال اب    ن مس    
ليفت   نهم فل   م يس   تطع أن يف   رق بي   نهم، ف   أتى عل   ى حلق   ة ي   ذكرون ال   دنيا ف   أغرى 

 .(3)بينهم حىت اقتتلوا، فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا( 
 كذلك من وسائل التحصَّي ضد الشيطان مالزمة الصحبة الصاحلة عموماً.

)الرج ل عل  ى دي ن خليل  ه فلينظ  ر  :ل هللا ق ال: ق  ال رس  و  ع ن أيب هري  رة 

                                                 

 .26(   أدا الدنيا والديو،   1)

ومييا بعييدها، وولاييية اإلنسييان مييو الصييان، وحيييد بييالي،    157(   انظيير: تلبيييس ببليييس،   2)

192. 

، ولد 35، وابو الصو   في تلبيس ببليس،   196(   رواا اإلمام أحمد في الزهد،   3)

األحاديا الواردة في الشيطان »درسس بسنادا د. بل ام الصابر  في رسالت ا الد توراا 

بسنادا ضعيف لسمال حماد بو سلمة مو عطاء بو »، ولالس: «لولاية منعومكائدا وا

، وانظر: تلبيس ببليس بتحقيق: د. أحمد 1768أ. ه ،   «السائ  لبل وبعد ا ختالط

 م.2002ه   1423(، دار الوطو، الرياط، ط. األولو، 219-218 1المزيد )
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 .(1)أحدكم من خيالل( 
)س   بعة يظله   م هللا يف مل   ه ي   وم ال م   ل إال مل   ه  :ويف الص   حيح عن   ه 

اإلمام العادل، وشاب نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف املس اجد ورج الن 
ال، حت  ااب يف هللا اجتمع  ا علي  ه وتفرق  ا علي  ه ورج  ل طلبت  ه ام  رأة ذات منص  ب ومج  

فق   ال إين أخ   اف هللا ورج   ل تص   دق أخف   ى ح   ىت ال تعل   م  ال   ه م   ا تنف   ق ميين   ه 
 .(2)ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه(

 ومن فوائد جمالسة الصاحلني اليت تكون سبباً لطرد الشياطني:
إن فيه   ا إعان   ة عل   ى ذك   ر هللا ال   ذي ه   و م   ن أس   باب االعتص   ام ابهلل  -1

 وطرد الشياطَّي.
 ستعداد هلا.تذكر اآلخرة واال -2

 .(3) مواطن الشبهاتالبعد عن الشهوات و  -3

                                                 

(، ط. 89 4، )2387، رله: «(يسمعله » 45الزهد، باا: )رله »(   رواا الترم   في  تاا: 1)

أ. هييي ، وأبيييو داود فيييي  تييياا: « هييي ا حيييديا حسيييو غريييي »دار بحيييياء التيييراث، وليييال: 

(، ط. دار الفكير، والحيا ه 259 4، )4833، باا: )مو يؤمر أن يصالس(، رله: «األدا»

، 8398( وصييححع، وأحمييد فييي المسييند، رلييه: 189 4، )7320فييي المسييتدرك، رلييه: 

(، والشي اا فيي 335 1، )2573لرطبة، والطيالسي في مسيندا، رليه: ( مؤسسة334 2)

 (.418 1، )1431(، وعبد بو حميد في مسندا، رله: 141 1، )187مسندا، رله: 

، بياا: )ميو جليس فيي المسيصد «الصماعة واإلمامية»(   رواا البخار  في صحيحع في  تاا: 2)

، رله: «الز اة»له في  تاا: (، ومس234 1، )629ينتظر الصالة وفضل المسصد(، رله: 

1031( ،2 715.) 

 .142(   انظر: عاله الصو والشياطيو، ألبي أسامة محيي الديو،   3)
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 :التواضع وشكر النعم -16

يق  ول: )إن للش  يطان  ع ن النعم  ان ب ن بش  ري ق ال: ُسع  ت رس ول هللا 
وإن م  ن مص  اليه البط  ر أبنع  م هللا، والفخ  ر بعط   اء هللا،  ،(2)وفخوخ  ا  (1)مص  ايل

 .(3)( والكربايء على عباد هللا، واتباع اهلوى يف غري ذات هللا
وم  ن املعل  وم أن الك  رب م  ن كب  ائر ال  ذنوب، وه  و أب  رز الص  فات الش  يطانية، 

 لذا على العبد اجتنابه والتخلص منه واالستعاذة ابهلل منه.
       قال تع اىل يف بي ان وص ية لقم ان البن ه:

             (4). 
ال تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلم وك احتق اراً هل م، »واملعىن 

 .(5)« واستكباراً عليهم، ولكن ألن جانبك، وأبسط وجهك إليهم

                                                 

 (.499 2(   مصالي: جمع مصالة، والمراد الشرك التي يصطاد ب ا، انظر: فيض القدير )1)

 والصفحة.(   فخوخا: جمع ف ، وهي آلة يصطاد ب ا، انظر: المرجع السابق، نفس الصزء 2)

(، وليد رواا 88 30(، والمز  في ت  ي  الكمال )124 26(   رواا ابو عسا ر في تاريخع )3)

، 194،   553، رلييه: «األدا المفييرد»مولوفييا  علييو النعمييان بييو بشييير البخييار  فييي: 

(، وضيييعفع األلبييياني، انظييير: السلسيييلة الضيييعيفة، رليييه: 312 8والبخيييار  فيييي التييياري  )

وبالصملييية، فالحيييديا ضييييعف مرفوعيييا  ويحتميييل التحسييييو »: (، وليييال483 5، )2463

 أ. ه .«مولوفا  

 .18(   سورة لقمان، اآلية: 4)

 (.385 5(   تفسير ابو  ثير )5)
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 :البعد عن ششيان األسواق ل ري حاجة -17

احل  ديث: )ال تك  ونن ألَن  ا جم  الس الش  يطان وه  ي مرك  ز نص  ب رايت  ه، ويف 
إن اس  تطعت أول م  ن ي  دخل الس  وق وال آخ  ر م  ن خي  رج، فإَن  ا معرك  ة الش  يطان 

 .(1)وهبا ينصب رايته( 
ويف احلديث تشبيه ملا يفعل الشيطان أبهل األسواق م ن نيل ه م نهم وإيق اعهم يف 
الباطل والغش واليمَّي الغم وس والبي وع احملرم ة ابملعرك ة القائم ة يف س بيل اجله اد، 

 .(2)ث إنه ينصب رايته وُيشد حشوده من حزبه وأعوانه وذريته حي
 لالنتصار يف هذه املعركة ولذا يشرع حماربته يف السوق ومن وسائل حربه:

أن رس ول  الذكر يف األسواق، ويف احلديث عن عمر ب ن اخلط اب  -أ
ق  ال: )م  ن دخ  ل الس  وق فق  ال ال إل  ه إال هللا وح  ده ال ش  ريك ل  ه، ل  ه  هللا 

وله احلمد ُييي ومييت وهو حي ال ميوت، بيده اخلري وهو على ك ل ش يء امللك 
ق  دير، كت  ب هللا ل   ه أل  ف أل  ف حس  نة وحم  ا عن  ه أل  ف أل  ف س  يئة ورف  ع ل   ه أل  ف 

ل   ذا ك   ان ال   ذكر فيه   ا مض   اعفاً لك   ون الش   يطان ينص   ب فيه   ا  ،(3)أل   ف درج   ة( 
                                                 

 (.1906 4، )2451(   رواا مسله في  تاا: فضائل الصحابة، رله: 1)

 (.222 3(،الن اية في غري  الحديا، بو األثير )7 16(   انظر:شرح مسله للنوو  )2)

، 3428، باا: )ما يقول بذا دخل السوف(، رله: «الدعوات»(   رواا الترم   في  تاا: 3)

(، 379 2، )692أ. ه ، والدرامي في سننع، رله: «ه ا حديا غري »(، ولال: 491 5)

، 1975(، ورله: 722 1، )1974دار الكتاا العربي، والحا ه في المستدرك، رله: 

ه ا بسنادا صحيح علو »دة )وبنو لع بيتا  في الصنة(، ولال: (، عو ابو عمر بزيا722 1)

، «البيول»أ. ه ، وله يوافقع ال هبي، وابو ماجع في  تاا: «شرط الشيخيو وله يخرجاا
= = 
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 .(1)رايته
ر ع ن اب ن عم ر وكان من عادة السلف إحياء ذكر هللا يف األس واق كم ا أث 

وأيب هري   رة أَنم   ا ك   اان خيرج   ان إىل الس   وق يف أايم العش   ر يك   ربان ويك   رب الن   اس 
 .(2)بتكبريُها 
الصدق يف البيع والتحذير من احللف الكاذب إلنف اق الس لعة، كم ا  -ب

ق   ال: )ثالث   ة ال يكلمه   م هللا ي   وم  ع   ن الن   يب  يف احل   ديث ع   ن أيب ذر 
 يهم وهلم عذاب أليم، قال: فقرأها رس ول هللا القيامة وال ينظر إليهم وال يزك

ث   الث م   رات، ق   ال أب   و ذر خ   ابوا وخس   روا م   ن ه   م اي رس   ول هللا، ق   ال: املس   بل 
 .(3)واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب(

الص      دقة، فف      ي احل      ديث: )اي معش      ر التج      ار إن الش      يطان واإلمث  -ج       
 .(4)ُيضران البيع فشوبوا بيعكم ابلصدقة( 

س  تعاذة ابهلل م  ن ش  ر الس  وق وم  ن ش  ر م  ا فيه  ا، ويف احل  ديث ك  ان اال -د
)إذا دخ  ل الس  وق ق  ال: بس   م هللا الله  م إين أس  ألك خ  ري ه   ذه  رس  ول هللا 

                                                 
= = 

(، بالزيادة السابقة، والطيالسي في 752 2، )2235باا: )األسواف ودخول ا(، رله: 

(، مؤسسة لرطبة، 47 1، )327(، وأحمد في المسند، رله: 4 10، )12مسندا، رله: 

 (.39 1، )28وعبد بو حميد في مسندا، رله: 

 .103(   انظر: مصائ  اإلنسان مو مكايد الشيطان،  بو مفلح،   1)

 (.329 1(   ذ را البخار  معلقا  في مقدمة باا: )فضل العمل في أيام التشريق(، )2)

 أ. ه ، معلقا .«البي قي   لكوذ را الب و  و(: »72 2ولال الصنعاني في سبل السالم )

 (.102 1، )105، رله: «اإليمان»(   رواا مسله في  تاا: 3)

 (   سبق تخريصع.4)
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السوق، وخري ما فيها، وأعوذ بك م ن ش رها وش ر م ا فيه ا، الله م إين أع وذ ب ك 
 .(1)أن أصيب فيها مييناً فاجرة أو صفقة خاسرة( 

 :قاراالستعالء واالحت -18

وم  ن وس  ائل التحص  َّي ض  د إبل  يس االس  تعالء علي  ه واحتق  اره، ألن كي  ده 
 .(2)ضعيف، فال ينبغي أن يؤبه ل ه لئال يؤدي ذلك إىل تعاممه وتكربه وطغيانه 

ويف احلديث: )ال تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حىت يص ري مث ل البي ت، 
 .(3)صاغر( ويقول: بقويت صرعته، ولكن بسم هللا، فإنك إذا فعلت ذلك ت

           ويق              ول تع              اىل:

    (4). 
كان الرجل منهم إذا نزل ال وادي فب ات ب ه، ق ال: أع وذ بعزي ز »عن احلسن قال: 

 .(5)« هذا الوادي من شر سفهاء قومه
زاد اجل      ن عل      ى اإلن      س ج      راءة »أي:     ع      اىل: ق      ال هللا ت

وتط    اوالً مل    ا رأوا م    ن ذع    رهم وخ    وفهم م    ع إَن    م ال ميلك    ون ألنفس    هم ض    راً وال 
                                                 

أبييو »(، وسييكس عليييع، ولييال اليي هبي: 723 1، )1977(   رواا الحييا ه فييي المسييتدرك، رلييه: 1)

 أ. ه .«عمرو   يعرف، والمدائني متروك

 .159-158   (   انظر: المواج ة، لحسو أحمد لطامش،2)

 (   سبق تخريصع.3)

 .6(   سورة الصو، اآلية: 4)

 (.108 29(   رواا ابو جرير في تفسيرا )5)
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 .(1)«نفعاً 
وم   ن االس   تخفاف ب   ه ع   دم التح   دث مب   ا ُي   دث للم   رء يف منام   ه م   ن تالع   ب 

ش     يطان ب     ه يف الش    يطان ب     ه، كم     ا يف احل    ديث: )ال ُي     دثن أح     دكم بتلع    ب ال
 .(2)منامه(

أنه قال ألعرايب جاء فقال: إين حلم ت أن  عن رسول هللا  وعن جابر 
وقال: )ال خترب بتلعب الشيطان ب ك يف  رأسي قطع فأان أتبعه. فزجره النيب 

 .(3)املنام( 
 :قلة اخلروج ليالً  -19

)إذا ُسع    تم نب    اح الك    الب وَني    ق  :ق    ال رس    ول هللا  ع    ن ج    ابر 
للي   ل فتع   وذوا ابهلل، ف   إَنن ي   رين م   ا ال ت   رون، وأقل   وا اخل   روج إذا ه   دأت احلم   ري اب
األب   واب  (5)يب   ث يف ليل   ه م   ن خلق   ه م   ا ش   اء واجيف   وا  ف   إن هللا  (4)الر ِْج   ل 

واذك  روا اس  م هللا عليه  ا، ف  إن الش  يطان ال يف  تح ابابً أجي  ف وذك  ر اس  م هللا علي  ه 

                                                 

 (.109-108 29(   المرجع السابق )1)

 (   سبق تخريصع.2)

 (   سبق تخريصع.3)

(   هدأت الرجل: أ  سيكنس وهيدأت والميراد: بعيد انقطيال األرجيل عيو المشيي فيي الطرليات 4)

(، عون المعبود، ألبي الطيي  249 5ر: الن اية في غري  الحديا،  بو األثير )ليال ، انظ

(14 8.) 

 (.317 1(   اجيفوا: أ  ردوها وأغلقوها، الن اية في غري  الحديا )5)
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 .(2)نية( واكفئوا اآل (1)وأوكئوا األسقية، وغطوا اجلرار 
ووجه ذلك لكونه الليل عرضة لتعرض الشياطَّي للعبد، ألن الظلمة وق ت 

 لتف   رق اجل   ن والش   ياطَّي وانتش   ارها يف األرض، قول   ه يف احل   ديث: )ف   إن هللا 
 .(3)يبث يف ليله من خلته ما شاء( من اإلنس واجلن والشياطَّي واهلوام 

 :الةةدعةةاء -20

ر الش يطان وجن وده، ح ىت ن يب األم ة فالدعاء من أقوى األس لحة، ل دفع ش 
 استعاذ ابهلل تعاىل منه، ودعا هللا أن يعصمه من الشيطان الرجيم. 

)الله م ع امل  :يف هذا الش أن، قول ه  ومن األحاديث الواردة عنه 
الغي  ب والش  هادة رب ك   ل ش  يء ومليك   ه، أع  وذ ب  ك م   ن ش  ر نفس   ي وم  ن ش   ر 

 .(4)و أجره إىل مسلم(الشيطان وشركه وأن أقرتف على نفسي سوءاً أ
)الله  م إين أع  وذ ب  ك م  ن اهل  دم، وأع  وذ ب  ك م  ن  :وك  ان م  ن دعائ  ه 

ال   رتدي، وأع   وذ ب   ك م   ن الغ   م والف   رق واحل   رق واهل   رم، وأع   وذ ب   ك أن يتخبط   ين 
الش  يطان عن  د امل  وت، وأع  وذ ب  ك م  ن أم  وت يف س  بيلك م  دبراً، وأع  وذ ب  ك أن 

                                                 

(، وانظر: الفتح 260 1(   جمع جرة، وهو بناء مو الفخار، الن اية في غري  الحديا )1)

 (.260 4الرباني  )

 يصع.(   سبق تخر2)

 (.8-7 14(، عون المعبود )260-259 14(   انظر: الفتح الرباني، أحمد البنا )3)

 (   سبق تخريصع.4)
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 .(1)أموت لديغاً( 
ك      ان إذا أخ      ذ   أن رس      ول هللا   (2)وع      ن أيب األزه      ر األمن      اري 

مض جعه م ن اللي  ل، ق ال: )بس م هللا وض  عت جن يب، الله م اغف  ر يل ذن يب واخس  أ 
 .(3)شيطاين، وفك رهاين، واجعلين يف الندي األعلى( 

 وهو منهج أنبياء هللا مجيعاً يف مواجهة الطواغيت من أولياء الشيطان وحزبه.
         :قال تعاىل خمربًا عن نوح 

          

             (4). 
         :وقال تعاىل عن لوط 

            

            

    (5). 
                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

  يسيمو وهيو »أبو األ هر األنمار ، ويقال: أبو  هير، صحابي، لال عنع ابو أبيي حياته: (   2)

 (.11 7)أ. ه ، انظر: اإلصابة «ثالثة أحاديا اصحابي رو  عو النبي 

(، 314 4، )5054، بياا: )ميا يقيال عنيد النيوم(، رليه: «األدا»(   رواا أبو داود في  تياا: 3)

(، والحييا ه فييي المسييتدرك، رلييه: 298 22، )759والطبرانييي فييي المعصييه الكبييير، رلييه: 

أ. هي ، ووافقيع «هي ا حيديا صيحيح اإلسيناد وليه يخرجياا»( بنحوا، وليال: 548 1، )549

 (.31-30 1صحاو  في مشكل اآلثار )ال هبي، ورواا ال

 .120-117(   سورة الشعراء، اآليات: 4)

 .173-168(   سورة الشعراء، اآليات: 5)
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 :كشف خمططا  الشيطان وسد منافىه ومداخله  -21

يف القرآن الكرمي بيان ك اٍف وش اٍف يف كيفي ة إض الل الش يطان ألبين ا آدم 
امل  رتبص، ال  ذي زي  ن لن  يب هللا  وذل  ك ألخ  ذ احليط  ة واحل  ذر م  ن ه  ذا الع  دو 

املعصية، ووعده ابخللود واألماين الكاذبة، حىت أخرجه وزوجه م ن اجلن ة، ك ذلك 
كث  ري م  ن خمططات  ه ومص  ائده،   –علي  ه الص  الة والس  الم  –الس  نة ب  َّي املص  طفى 

وكي   ف يش   كك العب   د يف خالق   ه، ويوس    وس ل    ه يف ص   الته ووض   وئه، مم   ا س    بق 
 تفصيله وبيانه.

م اً عل ى أه ل العل  م بي ان ه ذه املخطط ات وتوض يحها وكش  فها ل ذا ك ان لزا
للن  اس بك  ل م  ا أت  يح م  ن ه  ذا الزم  ان م  ن وس  ائل ال  دعوة، ح  ىت ينكش  ف ع  وار 

ك  ذلك م  ن وس  ائل   ،(1)ه  ذه املخطط  ات وم  ن خيتف  ي وراءه  ا م  ن جن  د إبل  يس 
التحص  َّي ض  د ه  ذا الع  دو س  د مناف  ذه ومداخل  ه ال  يت ينف  ذ هب  ا إىل العب  د وجتن  ب 

 ماكن جلوسه.مواضعه وأ
م  ع رس  ول هللا  (2)ق  ال: عرس  نا  واألص  ل يف ذل  ك م  ا رواه أب  و هري  رة 

)ليأخ  ذ ك  ل رج  ل  :فل  م نس  تيقظ ح  ىت طلع  ت الش  مس، فق  ال الن  يب  
                                                 

، ومكائييد الشيييطان لعبيياد 145-144(   انظيير: عيياله الصييو والشييياطيو، د  عميير األشييقر،   1)

بيالي،  ، ولاية اإلنسان ، للشي  وحيد عبدالسالم180-179الرحمو، سلمان الدحدوح،   

 .182المواج ة، لحسو أحمد لطامش،   

(   التعريس: نزول المسافر آخير اللييل للنيوم وا سيتراحة، الن ايية فيي غريي  الحيديا ،  بيو 2)

 (.206 3ا ثير )
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ب  رأس راحلت  ه ف  إن ه  ذا من  زل حض  ران في  ه الش  يطان(، ق  ال: ففعلن  ا مث دع  ا ابمل  اء، 
 .(1)فتوضأ مث سجد سجدتَّي 

في   ه دلي   ل عل   ى اس   تحباب »الش   يطان(: وقول    ه: )ه   ذا من   زل حض   ران في   ه 
 .(2)« اجتناب مواضع الشيطان

 رد التثاؤ : -22

ق ال: )إذا تث اءب أح دكم  أن رس ول هللا  عن أيب سعيد اخل دري 
 .(3)فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل( 

)إن هللا ُي  ب العط  اس،  :ق  ال: ق  ال رس  ول هللا  وع  ن أيب هري  رة 
ط  س فحم  د هللا، فح  ق عل  ى ك  ل مس  لم ُسع  ه أن يش  مته، ويك  ره التث  اؤب ف  إذا ع

وأما التثاؤب فإمنا هو من الشيطان فلريده ما اس تطاع، ف إذا ق ال ه ا ض حك من ه 
 .(4)الشيطان(
 النهي عن الصالة عن الشروق وال رو : -23

ومن سد مداخل الشيطان البع د ع ن الص الة وق ت الش روق والغ روب، مل ا 
                                                 

 (.471 1، )680، رله: «المساجد»(   رواا مسله في  تاا: 1)

 (.183 5(   شرح صحيح مسله للنوو  )2)

 (   سبق تخريصع.3)

، بياا: )ميا يسيتح  ميو العطيال ويكيرا ميو التثياؤا(، «األدا»رواا البخار  في  تياا:   ( 4)

، 2994، رلييييه: «الزهييييد والرلييييائق»(، ومسييييله فييييي  تيييياا: 2297 5، )5869رلييييه: 

(4 2293.) 
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)إذا طل ع حاج ب  :ق ال رس ول هللا  قال: يف احلديث عن ابن عمر 
الش  مس ف  دعوا الص  الة ح  ىت ت  ربز، وإذا غ  اب حاج  ب الش  مس ف  دعوا الص  الة 
ح  ىت تغي  ب وال حتين  وا بص  التكم طل  وع الش  مس وال غروهب  ا فإَن  ا تطل  ع ب  َّي ق  رين 

 .(1)شيطان أو الشيطان...( 
واملع ىن أن الش  يطان تقارَن  ا ح  َّي تطل  ع وتغ رب، فتك  ون ص  الة م  ن يص  لى 

امل ؤمن  س أو الكواكب للش يطان، ول يس كم ا يعتقدون ه، فنه ى الن يب للشم
 .(2)عن الصالة يف هذين الوقتَّي سداً هلذه الذريعة 

 تقلي  الطعام والشرا : -24

وأما فضول الطعام فهو داٍع إىل أنواع كثرية من » :قال ابن القيم 
حسبك هبذين شراً الشر، فإنه ُيرك اجلوارح إىل املعاصي ويثقلها عن العبادة، و 

فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دوَنا... 
، ولو مل يكن يف االمتالء من الطعام إال أنه يدعو إىل الغفلة عن ذكر هللا 

وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه 
 .(3)أ. ه  « وشهاه وهام به يف كل واد

                                                 

، 3099، بيياا: )صييفة ببليييس وجنييودا(، رلييه: «بييدء الخلييق»(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 1)

 (.427 1، )612، رله:«لمساجد ومواضع الصالةا»(، ومسله في  تاا: 1193 3)

 (.295-293 1(   انظر: فتح المنان )2)

 (.36 3(، وانظر: بحياء علوم الديو، لل زالي )397 2(   بدائع الفوائد )3)
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 –ة الطع  ام والش  راب تعت  رب م  ن مفس  دات القل  ب وُسوم  ه، ول  ذا ق  ال وكث  ر 
يف احل   ديث: )م   ا م     اب   ن آدم وع   اء ش   راً م   ن بطن   ه  –علي   ه الص   الة والس   الم 

حبس  ب اب  ن آدم أك  الت يقم  ن ص  لبه، ف  إن ك  ان ال حمال  ة فثل  ث لطعام  ه وثل  ث 
 .(1)لشرابه وثلث لنفسه( 
الص  حيح ع  ن أ ي  قل  ة الطع  ام عالم  ة للم  ؤمن كم  ا يف وجع  ل الن  يب 

)أيك  ل املس  لم يف مع  ي واح  د  :هري  رة رض  ي هللا عن  ه ق  ال: ق  ال رس  ول هللا 
 .(2)والكافر أيكل يف سبعة أمعاء( 

ويف احل ديث احل ث عل  ى قل ة الطع  ام، ألن الش دة وكث رة الطع  ام م ن ُس  ات 
      كما قال تعاىل:  (3)الكافرين يف العموم 

    (4). 
التسمية عند الدخول إىل البي ذ والتينييق عليه مبنعه الطعام  -25
 والشرا :

 ع  ن ج  ابر ب  ن عب  دهللا أن  ه ُس  ع الن  يب  –الس  ابق  –كم  ا يف احل  ديث 
                                                 

، 2380، باا: )ما جاء في  راهية ا  ل(، رله: «الزهد»(   رواا الترم   في  تاا: 1)

أ. ه ، وابو حبان في «ه ا حديا حسو صحيح»لال: (، عو المقداد بو معد ، و590 4)

 (.135 4، )7139(، والحا ه في المستدرك، رله: 449 2، )674صحيحع، رله: 

 5081(   رواا البخييار  فييي  تيياا: األطعميية بيياا: الميييؤمو يأ ييل فييي معييي واحييد، رليييه: 2)

 ( عو ابو عمر.1631 3) 2060(، ومسله في  تاا: األشربة، رله: 2062 5)

(، وليل بن لفظ الحيديا ميو العميوم التيي أرييد ب يا الخصيو ، 539 9انظر فتح البار  )  ( 3)

 (.55 18(، التم يد  بو عبدالبر )537 9انظر فتح البار  )

 . 12(   سورة محمد، اآلية: 4)
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 يقول: )إذا دخل الرجل بيته فذكر هللا عند دخول ه وعند طعام ه، ق ال الش يطان:
ال مبي  ت لك  م وال عش  اء، وإذا دخ  ل فل  م ي  ذكر هللا عن  د دخول  ه ق  ال الش  يطان: 

 .(1)أدركتم املبيت، وإذا مل يذكر هللا عند طعامه، قال: أدركتم املبيت والعشاء( 
وم  ن منع  ه الطع  ام والش  راب التس  مية عن  د الطع  ام كم  ا س  بق وأك  ل اللقم  ة 

أن رس  ول هللا  س الس  اقطة وع  دم تركه  ا للش  يطان، كم  ا يف احل  ديث ع  ن أن  
ك ان إذا أك  ل طعام اً لعِ  ق أص  ابعه ال ثالث ق  ال: وق ال: )إذا س  قطت لقم  ة   

أح  دكم فل   يمط عنه   ا األذى، وليأكله   ا وال ي   دعها للش   يطان، وأم   ران أن نس   لت 
 .(2)القصعة، قال: فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة( 

الةة اء البعةد عةةن مةةواطن الشةبها  والريبةةة وسةةوء الظةن وإ هةةار  -26
 منهما:

يف اعتكاف  ه  أَن  ا ج  اءت إىل رس  ول هللا  كم  ا يف ح  ديث ص  فية 
يف املس   جد يف العش   ر األواخ   ر م   ن رمض   ان، فتح   دثت عن   ده س   اعة، مث قام   ت 

يقلبه    ا، ح    ىت إذا بلغ    ت ابب املس    جد عن    د ابب أم  تنقل    ب، فق    ام الن    يب 
 :يب س لمة م  ر رج الن م  ن األنص ار، فس  لما عل ى رس  ول هللا، فق ال هلم  ا الن  

)على رسلكما إمنا هي صفية بنت حيي، فقاال: سبحان هللا اي رس ول هللا، وك رب 
                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

 (، والحيييديا رواا أبيييو داود فيييي  تييياا:207 13، )«األشيييربة»(   رواا مسيييله فيييي  تييياا: 2)

، «األطعميية»، والترميي   فييي  تيياا: 3845، بيياا: )فييي اللقميية تسييقط(، رلييه: «األطعمية»

 .1863باا: )ما جاء في اللقمة تسقط(، حديا رله: 
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إن الش  يطان يبل  م م  ن اإلنس  ان مبل  م ال  دم، وإين  عليهم  ا، فق  ال هلم  ا الن  يب 
 .(1)خشيت أن يلقي يف أنفسكم شيئاً( 

يف ه    ذا احل     ديث م     ن العل    م اس     تحباب أن ُي     ذر » :ق    ال اخلط     ايب 
املك   روه مم   ا جت   ري ب   ه الظن   ون، وخيط   ر ابلقل   وب، وأن  اإلنس   ان م   ن ك   ل أم   ر م   ن

 .(2)« يطلب السالمة من الناس إبمهار الرباءة من الريب
 تسوية الصفو : -27

ق   ال: )راص   وا ص   فوفكم وق   اربوا  أن الن   يب  ع   ن أن   س ب   ن مال   ك 
بينها وحاذوا ابألعن اق فوال ذي نف س حمم د بي ده إين ألرى الش ياطَّي ت دخل م ن 

 .(4)(  (3)احلذف  خلل الصف كأَنا
 إطالق الشعر ا الصالة وعدم كفه: و املنع من عقص الشعر -28

ألن حمل مغرز الضفرية يف القاني ة جمل س للش يطان، ودليل ه فع ل راف ع م وىل 
وه   و يص   لي قائم   اً وق   د غ   رز  عن   دما م   ر ابحلس   ن ب   ن عل   ي  الن   يب 

                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

 .46(   نقلع ابو الصو   في تلبيس ببليس،   2)

 ار جير ولييس ال نه الص ار الحصا ية، واحدت ا َح َفَة بالتحريك، ولييل: هيي صي»(   الح ف: 3)

 (.356 1، الن اية في غري  الحديا )«ل ا آذان و  أذناا يصاء ب ا مو اليمو

(، 176 1، )667، بيياا: )تسييوية الصييفوف(، رلييه: «الصييالة»(   رواا أبييو داد فييي  تيياا: 4)

، بياا: )حيا «اإلمامية»(، والنسيائي فيي السينو،  تياا: 260 3واإلمام أحمد في المسند )

 (.92 2، )815وف والمقاربة بين ما(، رله: اإلمام علو ر  الصف
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أبو رافع: أقبل عل ى  ضحْفرته يف قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت إليه مغضباً، فقال
 (1)يق     ول: )ذل    ك كف     ل  ص    التك وال تغض    ب، ف     إين ُسع    ت رس    ول هللا 

واملقص  ود بعق  ص الش  عر لي  ه وإدخ  ال أطراف  ه يف أص  وله، والش  عر  ،(2)الش  يطان( 
 .(3)املعقوص املضفور

)الذي يصلي ورأسه معقوص كالذي يص لي  :ويف حديث ابن عباس 
 .(4)وهو مكتوف( 
عره منش وراً س  قط عل ى األرض عن د الس جود فيعط  ى إذا ك ان ش »واملع ىن: 

ص   احبه ث   واب الس   جود ل    ه، وإذا ك   ان معقوص   اً يف مع   ىن م   ا مل يس   جد، وش   بهه 
 .(5)« ابملكتوف وهو املشدود اليدين ألَنما ال يقعان على األرض يف السجود

                                                 

(    فل الشيطان: المراد مقعدا ،  ميا فيي روايية أبيي داود لوليع: )يعنيي مقعيد الشييطان، يعنيي 1)

 م ر  ضفرا(.

، باا: )ما جاء في  راهية  ف الشعر في الصالة(، «الصالة»(   رواا الترم   في  تاا: 2)

افع حديا حسو، والعمل علو ه ا عند أهل حديا أبي ر»(، ولال: 52 2، )384رله: 

 أ. ه .«العلك،  رهوا أن يصلي الرجل وهو معقو  شعرا

 (.375 3(   انظر: الن اية في غري  الحديا ،  بو األثير )3)

، «الصالة»(، وأبو داود في  تاا: 183 2، )2991(   رواا عبدالر اف في مصنفع، رله: 4)

(، والترم   في  تاا: 171 1، )646له: باا: )الرجل يصلي عالصا  شعرا(، ر

(، 237 1، )382، باا: )ما جاء في  راهية  ف الشعر في الصالة(، رله: «الصالة»

( وصححع، 393 1، )963، والحا ه في المستدرك، رله: «ه ا حديا حسو»ولال: 

ه: (، والطبراني في المعصه الكبير، رل109 2ووافقع ال هبي، والبي قي في السنو الكبر  )

993( ،2 332.) 

 (.276-275 3(   الن اية في غري  الحديا،  بو األثير )5)
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 احلىر من اجللع والتسخط والنياحة على املي : -29
دخل هب ا الش يطان للنف وس والقل وب، وهو ابب عظ يم م ن األب واب ال يت ي 

قال ت: مل ا م ات أب و س لمة، قل ت: غري ب  وإىل البيوت أيضاً، عن أم س لمة 
ويف أرض غرب  ة ألبكين  ه بك  اء يتح  دث عن  ه، فكن  ت ق  د هتي  أت للبك  اء علي  ه؛ إذ 

وق   ال:  أقبل   ت ام   رأة م   ن الص   عيد تري   د أن تس   عدين فاس   تقبلها رس   ول هللا 
بيت  اً أخرج  ه هللا من  ه م  رتَّي، فكفف  ت ع  ن البك  اء )أتري  دين أن ت  دخلي الش  يطان 

 .(2)ومعىن تسعدين: أي تساعدين يف البكاء والنوح  ،(1)عليه فلم أبك( 
وقد ورد الوعيد الش ديد للنائح ة إذا مل تت ب كم ا احل ديث ع ن أ ي مال ك 

قال: )أربع يف أميت م ن أم ر اجلاهلي ة ال يرتك وَنن الفخ ر  األشعري أن النيب 
والطع ن يف األنس اب واالس  تقاء ابلنج وم والنياح ة، وق ال: النائح  ة  يف األحس اب

إذا مل تت    ب قب    ل موهت    ا تق    ام ي    وم القيام    ة وعليه    ا س    رابل م    ن قط    ران ودرع م    ن 
 .(3)جرب(

يوص يه  معاذاً إىل اليمن، خ رج ومع ه الن يب  وملا بعث رسول هللا 
مع اذ إن ك  ميشي حتت راحلت ه فلم ا ف رغ، ق ال: )اي ومعاذ راكب، والرسول 

عسى أال تلق اين بع د ع امي ه ذا، ولعل ك أن مت ر مبس جدي وق ربى، فبك ى مع اذ 

                                                 

 ( النوو .224 6الصنائز، باا: )البكاء علو الميس(، رله:  ، )»(   رواا مسله في  تاا: 1)

 (.244 6(   شرح النوو  )2)

فضييائل (، ورواا البخييار  فييي  تيياا: 644 2) 935(   رواا مسييله فييي  تيياا: الصنييائز رلييه: 3)

 –( عو ابو عبال 1398 3مختصرا  ) 3637الصحابة، باا: القسامة في الصاهلية، رله: 

 . –رضي   عنع 
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ال تب  ك اي مع  اذ  :فق  ال الن  يب  لف  راق رس  ول هللا  (1)ب  ن جب  ل جش  عاً 
 .(2)للبكاء أو إن البكاء من الشيطان( 

 النظافة ومس الطيب: -30
ألن وم     ن وس     ائل ط     رد الش     يطان النظاف     ة، واس     تعمال الرائح     ة الطيب     ة، 

الشياطَّي حتب القاذورات والنجاسات، ومواطنها احلمام ات وأح ب ش يء إليه ا 
    (3)الروائح الكريهة 

)إن الش يطان  :قال: ق ال رس ول هللا  ويف احلديث عن أيب هريرة 
حساس حلاس فاحذروه على أنفس كم م ن ابت ويف ي ده ري ح فأص ابه ش يء ف ال 

 .(4)يلومن إال نفسه( 
إن  ه ك  ان ُي  ب الطي  ب وأم  ر م  ن ع  رض علي  ه  وك  ان م  ن ه  دي الن  يب 

الرُي  ان أال ي  رده كم  ا يف الص  حيح: )م  ن ع  رض علي  ه رُي  ان ف  ال ي  رده ف  إن طي  ب 

                                                 

 (.237 1، الن اية في غري  الحديا،  بو األثير )«الصشع: الصزل لفراف اإللف»(   جشعا : 1)

دا، رلييه: (، عييو عاصييه بييو حميييد السييكوني، والبييزار فييي مسيين235 5(   رواا اإلمييام أحمييد )2)

رواا البرا  ورجاليع ثقيات، (: »16 3(، ولال ال يثمي في مصمع الزوائد )91 7، )2647

 أ. ه .«ورواا الطبراني في الكبير

 .216(   انظر: الط  النبو ،  بو القيه،   3)

هيي ا حييديا صييحيح علييو »(، ولييال: 132 4، )7127(   رواا الحييا ه فييي المسييتدرك، رلييه: 4)

بيل موضيول فييع »أ. ه ، وله يوافقع ال هبي، لال: «رجاا ب  ا األلفاتشرط الشيخيو وله يخ

، بياا: )ميا جياء فيي «األطعمية»أ. هي ، والترمي   فيي  تياا: «يعقوا تر ع أحميد والنيال

هيي ا حيييديا »(، ولييال: 137 6، )1860 راهييية البيتوتيية وفييي ييييدا ريييح غميير(، رليييه: 

 (.415 1، )2837أ. ه ، ومسند ابو الصعد، رله: «غري 
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 .(1)الريح خفيف احململ(
 ع  ن الن  يب  وأم ر ابالغتس  ال يف ك ل س  بع، فف  ي احل ديث ع  ن أيب هري رة 

 .(2)قال: )على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أايم يغسل رأسه وجسده( 
 .(3)ويف رواية: )وإن كان له طيب مسه( 

 .(4)ولذا تسكن الشياطَّي احلشوش ملا فيه من الننت، وعدم ذكر هللا 

                                                 

 (.1766 4، )2253، رله: «األلفات مو األدا»(   رواا مسله في صحيحع،في  تاا: 1)

 (.582 2، )849، رله: «المساجد»(   رواا مسله في صحيحع، في  تاا: 2)

(، والطبراني فيي مسيند الشيافييو، رليه: 33 4، )1232(   رواا ابو حبان في صحيحع، رله: 3)

م، مؤسسيية الرسييالة، يييروت، تحقيييق: 1984 هيي  1405(، ط. األولييو، 278 2، )1536

 حمد  بو عبدالمصيد السل ي.

 . –حفظع    –(   مو بضافة فضيلة المشرف 4)
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  (1)حتصني اجلماعة املسلمة من الشيطان             
إن ما سبق م ن وس ائل وط رق التحص َّي تتعل ق ابلتحص َّي الف ردي، ونظ راً 

تفكي ك وح دة اجملتم ع املس لم، خلطورة هذا العدو، وتربصه ابلعبد، وحرصه عل ى 
ولكونه مع حزب ومجاعة يكيدون جلماع ة املس لمَّي، وه و ي دعوهم ل ذلك، كم ا 

 .         (2) قال تعاىل:
         وقول ه تع اىل:

          (3). 
إذن فال بد من مواجهة مجاعية، يتحد فيها اجملتمع املسلم صفاً واحداً لرد  

 ومنها:كيده ومكره، بوسائل مشروعة ومستقاة من الكتاب والسنة 
 قت  الشياطني: -1

ب ه وأق ره، وم ن األدل ة علي ه  وهذا القتل على حقيقت ه، وق د أم ر الن يب 
مك ة بع ث  ما رواه النسائي وغريه عن أيب الطفيل قال: )ملا فتح رسول هللا 

خال  د ب  ن الولي  د إىل خنل  ة، وكان  ت هب  ا الع  زى فأةه  ا خال  د، وكان  ت عل  ى ث  الث 

                                                 

، لحسيو لطيامش،   «المواج ية»(   استفدت في مباحيا هي ا المطلي  وعناوينيع ميو  تياا: 1)

لصيابر ، د  بل يام ا« األحاديا الواردة في الشيطان ومكائدا والولايية منيع»، ورسالة 187

  949. 

 .6(   سورة فاطر، اآلية: 2)

 .19(   سورة المصادلة، اآلية: 3)
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 البي  ت ال  ذي ك  ان عليه  ا مث أت  ى الن   يب فقط  ع الس  مرات وه  دم  (1)ُس  رات 
ف أخربه فق  ال: ارج  ع فإن  ك مل تص  نع ش  يئاً فرج ع خال  د، فلم  ا أبص  رت ب  ه الس  دنة 
وهم حجبتها أمعنوا يف اجلبل، وهم يقولون: اي عزى فأةه ا خال د ف إذا ه ي ام رأة 
عراين  ة انش  رة ش  عرها، حتث  و ال  رتاب عل  ى رأس  ها، فعممه  ا ابلس  يف ح  ىت قتله  ا مث 

 .(2)فأخربه فقال: تلك العزى( النيب رجع إىل 
 .(3)وهي شيطانه كانت تدخل يف الصنم وختاطبهم منه 

أم  ره املق  داد ب  ن النعم  ان بقت  ل الش  يطان ال  ذي يف منزل  ه، كم  ا يف ح  ديث 
العرج ون  (4)قت ادة ب ن النعم ان  أيب سعيد اخلدري عندما أعطى رس ول هللا 

فك عشراً، ف إذا دخل ت البي ت وقال: )خذ هذا فسيضيء أمامك عشراً وخل (5)
وتراءي    ت س    واداً يف زاوي    ة البي    ت فاض    ربه قب    ل أن ي    تلكم فإن    ه ش    يطان، ق    ال: 

 .(6)ففعل(
                                                 

 (.379 4(   السقُمرة: مو شصر الطلح، انظر لسان العرا )1)

  : )لولي ع تعيالو: ، بياا«التفسيير»رواا النسائي في السنو الكبر ، في  تياا:    (2)

     :د ئييييل النبييييوة (، والبي قييييي فييييي 474 6، )11547(، رلييييه

(، وذ رهييا ابييو هشييام وابييو  ثييير 196 2، )902(، وأبييو يعلييو فييي مسييندا، رلييه: 77 5)

 وغيرهه.

 (.314 4(، البداية والن اية،  بو  ثير )236 2(   انظر: السيرة،  بو هشام )3)

تفير األوسيي األنصيار ، شي د بيدرا  وميا  لتادة بو النعمان بو  يد بيو عيامر بيو سيواد بيو(   4)

عينع عندما سقطس في غيزوة بيدر، تيوفي فيي خالفية   ال   رد عليع النبي بعدها، وهو

 (.321-320 8ه ، انظر ت  ي  الت  ي  )22عمر، وصلو عليع سنع 

(   العراجيو: جمع عرجون، وهو العود األصفر ال   فيع شحاي  ع ف النخلة، انظر: الفتح 5)

 (.67 22ني )الربا

، بيياا: )بتيييان «الصييالة»(، وابييو خزيميية فييي صييحيحع،  تيياا: 65 3(   رواا اإلمييام أحمييد )6)
= = 
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بقتل حيات البيوت بعد انزارها ثالاثً، حيث قال يف  ومن ذلك أمره 
)إن ابملدين ة جن اً ق د أس لموا  :–وقد سبق  –حديث أيب سعيد اخلدري الطويل 

ف ذذنوه ثالث ة أايم ف إن ب دا لك م بع د ذل ك ف اقتلوه فإمن ا ه و  فإذا رأي تم م نهم ش يئاً 
 .(1)شيطان( 

وأم  ر ب  دفع م  ن مي  ر ب  َّي ي  دي املص  لى وش  بهه ابلش  يطان، فع  ن أيب ص  احل 
ق  ال: رأي  ت أاب س عيد اخل  دري يف ي  وم مجع ة يص  لي إىل ش  يء يس  رته  (2)الس مان 

أب و س عيد يف من الناس، فأراد شاب من بين أيب معيط أن جيتاز بَّي يدي ه ف دفع 
ص   دره، فنظ   ر الش   اب، فل   م جي   د مس   اغاً إال ب   َّي يدي   ه فع   اد ليجت   از فدفع   ه أب   و 
سعيد أشد من األوىل، فن ال م ن أيب س عيد، مث دخ ل عل ى م روان فش كا إلي ه م ا 
لق   ي م   ن أيب س   عيد، ودخ   ل أب   و س   عيد خلف   ه عل   ى م   روان فق   ال: مال   ك والب   ن 

ا صلى أحدكم إىل ش يء يقول: )إذ قال: ُسعت النيب  ،أخيك اي أاب سعيد
يسرته من الناس فأراد أحد أن جيتاز بَّي يديه فليدفع ه ف إن أىب فليقاتل ه فإمن ا ه و 

                                                 
= = 

(، والطبرانييي فييي الكبييير، 81 3، )1660المسيياجد فييي الليليية المطيييرة المظلميية(، رلييه: 

 أ. ه .«رجالع موثقون(:»41 2(، ولال ال يثمي في مصمع الزوائد )7-5 19 ،)9رله:

 صع.(   سبق تخري1)

ذ وان السمان الزيات المدني أبو صالح،  ان ميولو ألم الميؤمنيو جويريية، رو  عيو أبيي (   2)

اتفق العلماء علو توثيقع، رو  عنع ابنع س يل واألعمش، مات سينة   هريرة وعائشة

، سيييير أعيييالم النيييبالء 203(، التقريييي ،   189 3هييي ، انظييير: ت ييي ي  الت ييي ي  )101

(5 36.) 
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وليس املراد هنا القتال ابلسالح ألن ذلك خم الف مل ا ه و مطل وب  ،(1)شيطان( 
من اإلقبال على الصالة، واخلشوع فيها  وملا علم من حرمة دم املسلم، وه ذا م ا 

شيطان، ُيتم ل  ء، وإمنا يدفعه بشدة ويغلظ، واملراد بقوله أمجع عليه العلما
أن امل  راد فعل  ه حي  ث ش   وش عل  ى املص  لي، وُيتم  ل أن ال   ذي دفع  ه لفع  ل ذل   ك 

 .(3)كما يف رواية ابن عمر وفيها: )فإن حقه قرين(   ،(2)الشيطان
 قت  أعوان الشياطني من الطواشي  ومنهم السحرة والكهان:-2

اوز ب   ه العب   د ح   ده م   ن معب   ود أو متب   وع أو ك   ل م   ا جت   »والط   اغوت ه   و 
 .(4)« مطاع

 .(5)وقد سبق تفصيل ذلك
وم ن الطواغي  ت الس حرة والكه  ان، كم ا روي ذل  ك ع ن اب  ن عب اس وج  ابر 

 .(6)وقتادة ومكحول وجماهد وابن سريين وغريهم 
                                                 

، 509، رلييه: 9، بيياا: )يييرد المصييلي مييو ميير بيييو يديييع«الصييالة»ار   تيياا: (   رواا البخيي1)

 (.223 4، رله: )«الصالة»(، ومسله  تاا: 581 1)

 (.105 2(   انظر: المف ه، للقرطبي )2)

 ( المف ه.105 2، )402، رله: «الصالة»(   رواا مسله في  تاا: 3)

(، شييرح النييوو  19 3فسييير الطبيير  )(، وانظيير: ت53 1(   أعييالم المييولعيو،  بييو القيييه )4)

 (.448 11(، فتح البار  )18 3لصحيح مسله )

(   انظيير مكايييد الشيييطان فييي مسييائل ا عتقيياد بيياا مكايييد الشيييطان إلفسيياد ا عتقيياد بييالكفر 5)

 والشرك للمؤلفة )مطبول(.

(، تفسييييير الييييرا   234 3(، تفسيييير الب ييييو  )19 3(، )130 5(   انظييير: جييييامع البيييييان )6)

(، 584 1(، الدر المنثور، للسيوطي )283 2(، المحرر الوجيز،  بو عطية )128 10)

(، شيرح  تياا التوحييد، لعبيد   بيو 276 1(، فتح القيدير للشيو اني )308 2(، )22 2)
= = 
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أنه  (1)ويف األمر بقتلهم روى اإلمام أمحد يف مسنده عن جبالة بن عبدهللا 
أن اقتلوا  كل ساحر وس احرة، فقتلن ا ث الث  ر بن اخلطاب قال: )كتب عم

 .(2)سواحر( 
 .(3)وروي عن جندب موقوفاً ومرفوعاً: )إن حد الساحر ضربة ابلسيف( 

وأكثر العلماء على أن الساحر يقتل » :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .(4)«فعله... –رضوان هللا عليهم  –وقد ثبت عن الصحابة 
ق   ال بع   ض أه   ل العل   م يقت   ل ألج   ل الكف   ر، وق   ال بعض   هم »وق   ال أيض   اً: 

 .(5)أ. ه  «ألجل الفساد يف األرض، لكن مجهور هؤالء يرون قتله حداً 
 الرقية الشرعية:-3

                                                 
= = 

 .33،   337سليمان،   

(   بصاليية بييو عبييدة التميمييي العنبيير  البصيير ، رو  عييو  تيياا عميير بييو الخطيياا وعييو 1)

بييو عييوف وعمييران بييو حصيييو وابييو عبييال، وعنييع عمييرو بييو دينييار ولتييادة عبييدالرحمو 

ولشير بو عمر وثقع أبو  رعة ومصاهيد بيو موسيو،  يان  اتبيا  لصيزء بيو معاويية، انظير: 

 (.366-365 1ت    الت  ي  )

، بياا: «اإلميارة»(، في صحيح أبيي داود فيي  تياا: 191-190 1(   رواا أحمد في المسند )2)

 (.165 3، )3043المصول(، رله:  )أخ  الصزية مو

، 1460، بيياا: )مييا جيياء فييي حييد السيياحر(، رلييه: «الحييدود»(   رواا الترميي   فييي  تيياا: 3)

(، وصيححع 401 4، )8073(، دار بحياء التراث، والحا ه فيي المسيتدرك، رليه: 60 4)

 ووافقع ال هبي. 

ف سييينو أ. هييي ، انظييير: ضيييعي«الصيييحيح أنيييع عيييو جنيييدا موليييوف»:  ولييال األلبييياني 

 (.168، )244 الترم  ، رله:

 (.346 28(   مصمول الفتاو  )4)

 (.384 29(   المرجع السابق )5)
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إن الرقية الشرعية وسيلة لطرد الشياطَّي من األبدان اليت تلبست هبا، 
  وهي من نصرة املظلوم، ومن حق املسلم على أخيه، وقد فعله رسول هللا

 واألنبياء من قبله والصاحلون.

 

ه   ذا م   ن أفض   ل األعم   ال وه   و م   ن أعم   ال » :ق   ال ش   يخ اإلس   الم 
األنبي  اء والص  احلَّي، فإن  ه م  ا زال األنبي  اء والص  احلون ي  دفعون الش  ياطَّي ع  ن ب  ين 

 آدم مبا أم ر هللا ب ه ورس وله، كم ا ك ان املس يح يفع ل ذل ك، وكم ا ك ان نبين ا 
 .(1)«يفعل ذلك...
 : إن ام  رأة ج  اءت إىل الن  يب م  ا رواه ج  ابر  فعل  ه  وم  ن أدل  ة

)اخ  رج ع  دو هللا، أان رس  ول هللا، ق  ال:  :معه  ا ص  يب هل  ا ب  ه مل  م، فق  ال الن  يب 
فربق، فأهدت إلي ه كبش َّي وش يئاً م ن أق ط، وش يئاً م ن ُس ن، ق ال: فق ال رس ول 

 .(2)خذ األقط والسمن وخذ أحد الكبشَّي ورد عليها اآلخر(  هللا 
فع  ن خارج  ة ب  ن الص  لت ع  ن عم  ه ق  ال: أقبلن  ا م  ن  الص  حابة وفعل  ه 
فأتين  ا عل  ى ح  ي م  ن الع  رب، فق  الوا: أنبئن  ا أنك  م جئ  تم م  ن عن  د  عن  د الن  يب 

ه  ذا الرج  ل خب  ري، فه  ل عن  دكم دواء أو رقي  ة ف  إن عن  دان معتوه  ا يف القي  ود؟ ق  ال 
اب ثالث  ة فقلن  ا: نع  م، ق  ال: فج  اؤوا ابملعت  وه يف القي  ود، ق  ال: فق  رأت بفاحت  ة الكت  

أايم غ   دوة وعش   ية أمج   ع بزاق   ي مث أتف   ل، ق   ال: فكأمن   ا نش   ط م   ن عق   ال، ق   ال: 
                                                 

 (.57-56 19(   مصمول الفتاو  )1)

 (   سبق تخريصع.2)
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فس ألته، فق ال: )ك ل لعم ري  فأعطوين جعاًل، فقل ت: ال ح ىت أس أل الن يب 
 .(1)من أكل برقية ابطل لقد أكلت برقية حق( 

وكان   ت  وك   ذلك فعل   ه الس   لف الص   احل، فق   د روي ع   ن اإلم   ام أمح   د 
 .(2)وشيخ اإلسالم ابن تيمية  اجلن ختافه وتطيعه،

وعلى من قام بىلم أن يلةتمس الطريقةة املشةروعة فيحةرص أواًل علةى 
 توفر أمرين هامني ا ك  من املعاجل واملعاجل ومها:

 قوة اإلميان، وصدق اللجوء إىل هللا تعاىل خالق كل شيء. -1
االس  تعاذة واالس  تعانة ابهلل تع  اىل بص  دق وإخ  الص يتواط  أ في  ه عم  ل  -2

 .(3)مع قول اللسان  القلب
وأكث  ر تس  لط األرواح اخلبيث  ة عل  ى أهل  ه تك  ون م  ن » :ق  ال اب  ن الق  يم 

جه      ة قل      ة دي      نهم وخ      راب قل      وهبم وألس      نتهم م      ن حق      ائق ال      ذكر والتعاوي      ذ 
النبوي  ة واإلمياني  ة، فتلق  ى ال  روح اخلبيث  ة الرج  ل أع  زل ال س  الح مع  ه  توالتحص  ينا

                                                 

، باا: ) يف الرلو(، رله: «الط »(، وأبو داود في  تاا: 211 5(   رواا اإلمام أحمد )1)

، باا: )ذ ر ما يرلو بع «الط »الكبر ،  تاا: (، والنسائي في السنو 13 4، )3901

ه ا »(، ولال: 560-559 1(، والحا ه في المستدرك )365 4، )7534المعتوا(، رله: 

ووافقع ال هبي، وصححع األلباني، صحيح الصامع « حديا صحيح اإلسناد وله يخرجاا

 .4370الص ير، رله: 

فيي هي ا الشيأن فيي الطي  النبيو ،  يية عيو شييخع ابيو تيم (   انظر: ميا نقليع ابيو القييه 2)

 68-69. 

 (.68-67 4(   انظر:  اد المعاد،  بو القيه )3)
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 .(1)أ. ه  « ورمبا عرايانً فيؤثر فيه
ي  ه أن يس  تعمل م  ع ذل  ك ال  دعاء للمص  اب، كم  ا علي  ه أن أيم  ر اجل  ن وعل

 وينه   اهم ع   ن اإلض   رار هب   ذا املص   اب، ول   ه زج   رهم ولع   نهم، كم   ا يف قول   ه 
للعفري    ت ال    ذي تس     لط علي    ه: )أع     وذ ابهلل من    ك(، وقول      ه: )ألعن    ك بلعن     ة هللا 

 .(3)وَنو ذلك من الكالم  ،(2)ثالاثً(

                                                 

 (.69 4(   المرجع السابق )1)

 (   سبق تخريصع.2)

 (.53-50 19(   انظر: مصمول الفتاو  )3)

*  ثر في اآلونة اآلخيرة مو يقوم بعالج النال بالرلية، والبعض مين ه يقيع فيي اجت يادات 

شييرعية، و  دليييل علي ييا ومن ييا: القييراءة علييو ميياء بييع  عفييران ثييه غمييس األوراف  غييير

الص يرة فيع وتصفيف ا، ثه بيع ا علو النيال حييا ييأمر الميريض أن ي مسي ا فيي المياء ثيه 

 يشرا ماءهامم

هي ، بعيدم جيوا  ذليك، 1418 1 8تاري   139ولد أفتس هيئة  بار العلماء في الفتو  رله 

ل علو أ ل النال بالباطيل، ولييس ميو الرليية التيي نيم بعيض أهيل العليه وأنع مو ا حتيا

علو جوا هاا وهي  تابة اآليات في ورلية، أو فيي شييء طياهر  تابية واضيحة، ثيه غسيل 

 تلك الكتابة وشرا غسيل ا أ. ه .

ومن ا: لراءة القرآن أثناء الرلية بمكبر صيوت أو عبير ال ياتف ميع بعيد المسيافة، والقيراءة 

 بير في آن واحد، حيا أفتس اللصنة في الفتو  السيابقة بليو أن الرليية   بيد أن علو جمع 

تكون علو المريض مباشرة و  تكون بواسطة مكبر الصوت أو ال ياتف، ألن هي ا يخيالف 

وأتبيياع ه ،  يي لك القييراءة علييو المييريض بواسييطة  وأصييحابع   مييا فعلييع رسييول  

الرلية تحتاج بلو اعتقاد ونية حال أدائ ا، ومباشرة  ج ا  التسصيل   ت ني عو الرلية، ألن

للنفا علو الميريض والص يا    يتيأتي منيع ذليك، انظير: الفتيو  الصيادرة ميو هيئية  بيار 

العلماء والمطبوعة في نشرة ميو دار اليوطو، ولالسيتزادة انظير فتياو  العلمياء فيي عيالج 

هي ، 1421محميود، ط. الثانيية، السحر والمس والعيو والصان، بعداد وترتي : نبيل محميد 

 .دار القاسه
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لش    رعية، كم    ا نص    ت عل    ى ذل    ك كم    ا جي    ب علي    ه أن يس    تخدم الرقي    ة ا
أن رس  ول هللا ص  ل دخ  ل عليه  ا، وام  رأة تعاجله  ا أو  األحادي  ث ع  ن عائش  ة 

 .(1)ترقيها، فقال: )عاجليها بكتاب هللا( 
 

 : قال احلافظ ابن حجر 
 أمجع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط:

 أن تكون بكالم هللا تعاىل، أو أبُسائه وصفاته. -1
 ابللسان العريب، أو مبا يعرف معناه من غريه. أن تكون -2
 .(2)« أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا، بل بذات هللا تعاىل -3

وأعظ   م م   ا يرق   ى ب   ه كت   اب هللا تع   اىل فه   و ش   فاء، كم   ا وص   فه هللا تع   اىل 
 .        (3) بقول ه:

         وقول               ه تع              اىل:

     (4). 
ف  القرآن ه  و الش  فاء الت  ام م  ن مجي  ع األدواء القلبي  ة » :ق  ال اب  ن الق  يم 

                                                 

 .1419(   رواا ابو حبان في موارد الظم ن، رله: 1)

 (.195 10(   فتح البار  )2)

 .44(   سورة فصلس، اآلية: 3)

 .57(   سورة يونس، اآلية: 4)
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والبدني  ة، وأدواء ال  دنيا واآلخ  رة، وم  ا ك  ل أح  د يؤه  ل وال يواف  ق لالستش  فاء ب  ه، 
إذا أحس  ن العلي  ل الت  داوي ب  ه، ووض  عه عل  ى دائ  ه بص  دق وإمي  ان، وقب  ول ةم، و 

واعتقاد جازم، واستيفاء شروطه، مل يقاومه الداء أبداً، وكيف تقاوم األدواء ك الم 
رب األرض والس    ماء ال    ذي ل    و ن     زل عل    ى اجلب    ال لص    دعها، أو عل     ى األرض 

 .(1)أ. ه  «لقطعها
فاحتة، وأربع آايت من سورة البقرة، ومن اآلايت اليت يرقى هبا: سورة ال

وآية الكرسي، وثالث آايت من أواخر  ،      وآية:
 ،         سورة البقرة، وآية من آل عمران:

          وآية من سورة األعراف: 

،  :وآخر سورة املؤمنَّي      ،  وآية من سورة
وعشر آايت من أول الصافات، وثالث  ،      اجلن:

 املعوذتَّي.آايت من آخر سورة احلشر، وسورة اإلخالص، و 
تق رأ يف أذن امل ريض املص اب، كم ا يف ح  ديث اب ن مس عود أو ينف ث علي  ه  

 السابق. كما ورد يف حديث خارجة 
ويستعمل الضرب عن د احلاج ة إلي ه، ألن ه ال يق ع عل ى املص اب وإمن ا عل ى 

 اجلن املتلبس به.
ع  ن أبيه  ا، أن ج  دها ال  زارع انطل  ق  (2)ودليل  ه ح  ديث أم أابن بن  ت وازع 

                                                 

 .352 4(    اد المعاد،  بو القيه )1)

وجدها، وأبوها هو الوا ل بو  ارل (   ام أبان بنس الوا ل بو الزارل، روت عو أبي ا 2)
= = 
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ف انطلق مع ه ابب ن ل ه جمن ون أو اب ن أخ ت ل ه، ق ال ج دي:  ،ول هللا إىل رس
املدينة، قلت: اي رسول هللا إن معي ابن يل أو  )فلما قدمنا على رسول هللا 

ل   ه، فق  ال: ائت  ين ب  ه، فانطلق  ت ب  ه  اب  ن أخ  ت يل جمن  ون أتيت  ك ب  ه ت  دعو هللا 
ألبس   ته ث   وبَّي إلي   ه وه   و يف الرك   اب، فأطلق   ت عن   ه وألقي   ت عن   ه ثي   اب الس   فر و 

فق ال: ادن ه م ين  ،حسنَّي، وأخذت بي ده ح ىت انتهي ت ب ه عل ى رس ول هللا 
اْجعح   ل محْه   رحُه مم   ا يلي   ين، ق   ال: فأخ   ذ مبج   امع ثوب   ه م   ن أع   اله وأس   فله، فجع   ل 
يض  رب مه  ره ح  ىت رأي  ت بي  اض إبطي  ه وه  و يق  ول: اخ  رج ع  دو هللا اخ  رج ع  دو 

ب َّي  مث أقع ده رس ول هللا هللا، فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظ ره األول، 
يديه، فدعا ل ه مباء، فمسح وجه ه ودع ا ل  ه، فل م يك ن يف الوف د أح د بع د دع وة 

 .(1)يفضل عليه(  النيب 
 ق   ال: مل   ا اس   تعلين رس   ول هللا  وح   ديث عثم   ان ب   ن أيب الع   اص 

عل   ى الط   ائف جع   ل يع   رض يل ش   يء يف ص   الة ح   ىت م   ا أدرى م   ا أص   لي فلم   ا 
فق  ال: )اب  ن أيب الع  اص؟ قل  ت: نع  م اي  ول هللا رأي  ت ذل  ك رحل  ت إىل رس  

رس  ول هللا. ق  ال: م  ا ج  اء ب  ك؟ قل  ت: اي رس  ول هللا ع  رض يل ش  يء يف ص  لوايت 
                                                 

= = 
العبد  صحابي، وجدها  ارل بو عامر العبد  أبو الوا ل وفد مع ا شبج علو رسول 

ورجليع لال عن ا ابو حصر: مقبولة عند المتابعة، انظر: ميزان  ا، ولبل يد  النبي  ا  

،   8700(، تقري  الت  ي ، رله: 541 1(، 627 3(، اإلصابة )611 4ا عتدال )

755. 

(، ويشيي د لمشييروعية الضييرا 276-275 5، )5314(   رواا الطبرانييي فييي الكبييير، رلييه: 1)

 حديا عثمان بو أبي العا  التالي.
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ح  ىت م  ا أرى م  ا أص  لي. ق  ال: أدن  ه، ف  دنوت من  ه فجلس  ت عل  ى ص  دور ق  دمي، 
ق ال: فض رب بي ده وتف ل يف فم ي، وق  ال: اخ رج اي ع دو هللا، ففع ل ذل ك ث  الث 

 .(1)بعملك، قال عثمان فلعمري ما أحسبه خالطين بعد(  مرات، مث قال: احلق
ق د ُيت اج يف إب راء املص روع، ودف ع » :يقول ش يخ اإلس الم اب ن تيمي ة 

اجلن عن ه إىل الض رب، فيض رب ض رابً كث رياً ج داً، والض رب إمن ا يق ع عل ى اجل ين، 
وال ُي  س ب   ه املص  روع، وخي   رب أن   ه مل ُي  س بش   يء م   ن ذل  ك، وال ي   ؤثر يف بدن   ه، 

ك  ون ق  د ض  رب بعص  ا قوي  ة عل  ى رجلي  ه، حبي  ث ل  و ك  ان عل  ى اإلنس  ي لقتل  ه، وي
وإمن  ا ه  و عل  ى اجل  ين، واجل  ين يص  يح ويص  ر  وُي  دث احلاض  رين أبم  ور متع  ددة،  
 «كما قد فعلنا َنن هذا وجربناه مرات كثرية يطول وص فها ُيض ره خل ق كث ريون

 .(2)أ. ه  
 هدم أماكن الشرك:-4

ق  ال: ق  ال يل عل  ي اب  ن  (3)اج األس  دي يف احل  ديث الص  حيح ع  ن أيب اهلي  
ت  دع متث  اال إال  : )أال أبعث  ك عل  ى م ا بعث  ين علي  ه رس ول هللا أيب طال ب 

ومج   ع يف احل   ديث ب   َّي ُه   وم التماثي   ل  ،(4)طمس   ته وال ق   رباً مش   رفاً إال س   ويته( 

                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

 (.60 19(   مصمول الفتاو  )2)

(   حيان بو حصيو أبيو ال يياج األسيد  الكيوفي، تيابعي، رو  عيو عليي وعميار، وعنيع أبنياا  3)

رضيي    –بو وائيل والشيعبي، وثقيع ابيو حبيان والعصليي،  يان  اتي  لعميار ومنصور وأ

 .184(، تقري  الت  ي ،   59 3، انظر: ت  ي  الت  ي  ) –عنع 

 (.666 2، )969(   رواا مسله في  تاا الصنائز، رله: 4)
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 .(1)وتسوية القبور ألن كليهما وسيلة للشرك هبا
الولي   د هل   دم الع   زى،  خلال   د ب   ن وق   د س   بق ذك   ر ح   ديث بع   ث الن   يب 

ومن  ه يس  تدل عل  ى أن الش  ياطَّي تتخ  ذ م  ن ه  ذه  (2)وه  دم ذي اخلص  لة ب  دوس 
األماكن مسكناً أتوي إليه وتفسد اخللق م ن خالل ه حي ث أَن ا ختاط ب عاب ديها 

 .وترد عليهم ورمبا خرجت متمثلة فيه صورة يستغيثون به 
ت، بع   د ال جي   وز إبق   اء مواض   ع الش   رك والطواغي   » :ق   ال اب   ن الق   يم 

القدرة على ه دمها وإبطاهل ا يوم اً واح داً، فإَن ا م ن ش عائر الكف ر والش رك، وه ي 
 .(3)« أعظم املنكرات، فال جيوز اإلقرار عليها مع القدرة ألبتة...

 قت  جنود الشيطان من احليوان:-5

ل   ه جن  د م  ن احلي  واانت، وق  د ج  اء األم  ر النب  وي  –كم  ا س  بق   –وإبل  يس 
أن  ق، كم   ا روى البخ   اري يف ص   حيحه ع   ن عائش   ة بقتله   ا، ومنه   ا الفواس   

ق    ال: )مخ    س م    ن ال    دواب كله    ن فاس    ق يق    تلن يف احل    رم، الغ    راب  الن    يب 
 .(4)واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور( 
ق  ال: )مخ  روا اآلني  ة  ع  ن الن  يب  ويف الف  أرة ع  ن ج  ابر ب  ن عب  دهللا 

                                                 

 (.449 4(   انظر شرح العمدة  بو تيمية )1)

 2857تاا: الص اد باا حرف الدور والنخيل رليه: (    ما رو  البخار  عو ابو جرير في  2)

(3 1100.) 

 (.506 3(    اد المعاد،  بو القيه )3)

، بياا: )ميا يقتيل المحيرم ميو اليدواا(، «اإلحصار جزاء الصيد»(   رواا البخار  في  تاا: 4)

 (.857 2، )1198، رله: «الحج»(، ومسله في  تاا: 650 2، )1732رله: 
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عن   د املس   اء، ف   إن للج   ن  وأوك   وا األس   قية، وأجيف   وا األب   واب، واكف   وا ص   بيانكم
انتشاراً وخطفة، واطفئوا املصابيح عن د الرق اد، ف إن الفويس قة رمب ا اج رتت الفتيل ة 

 .(1)فأحرقت أهل البيت( 
ومنها احليات: وهي من ال دواب املقرب ة للش يطان ب دليل إحاطته ا بعرش ه،  

)م  ا ت  رى؟ ق  ال: أرى  كم  ا يف ح  ديث اب  ن ص  ائد عن  دما س  أله رس  ول هللا 
: ذاك ع  رش ل  ى امل  اء أو عل  ى البح  ر حول  ه حي  ات، ق  ال رس  ول هللا عرش  اً ع
 .(2)إبليس( 
والذي ينظر أو يشاهد اآلاثر الفرعونية جيد أن احلي ات كان ت آهل ة تعب د »

 .(3)« من دون هللا
 وقد جاء األمر بقتلها، كما يف الصحيح عن ابن عمر أنه ُسع النيب 

واقتل    وا ذا الطفيت    َّي واألب    رت فإَنم    ا خيط    ب عل    ى املن    رب يق    ول: )اقتل    وا احلي    ات، 
 .(4)يطمسان البصر ويستسقطان احلبل( 

ويف احلديث اآلخر: )إن ابملدينة نفراً من اجلن قد أسلموا، فمن رأى شيئاً 
. وتوع د (5)من هذه العوامر فليؤذنه ثالاثً، فإن بدا ل  ه بع د فليقتل ه فإن ه ش يطان(

                                                 

 (   سبق تخريصع.1)

، 2890(   رواا البخار  في  تاا: الص اد، باا:  ييف يعيرط اإلسيالم عليو الصيبي، رليه: 2)

 (.2241 4) 2925ورواا مسله في  تاا: الفتو وأشراط الساعة رله: 

 .200(   المواج ة، حسو لطامش،   3)

 (   سبق تخريصع.4)

 (   سبق تخريصع.5)
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 –احل  ديث ع  ن عب  دهللا ب  ن عب  اس م  ن تركه  ا خل  وف ض  رر ينال  ه بقتله  ا، كم  ا يف 
)م  ن ت  رك احلي  ات خماف  ة طل  بهن  :رض  ي هللا عنهم  ا ل ق  ال: ق  ال رس  ول هللا 
 .(1)فليس منا؛ ما ساملناهن منذ حاربناهن(

 .(2)أي ليس من املقتدين بسنتنا اآلخذين بطريقتنا 
ق   ال: أم   ران رس   ول هللا  ومنه   ا الك   الب، كم   ا ج   اء يف ح   ديث ج   ابر 

ىت إن امل   رأة تق   دم م   ن البادي   ة بكلبه   ا فتقتل   ه، مث َن   ى بقت   ل الك   الب، ح    
 –أي ال   ذي ال بي   اض في   ه  –وق   ال: )عل   يكم ابألس   ود البه   يم  رس   ول هللا 

 .(3)فإنه شيطان(  –أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان  –ذي النقصتَّي 
 بيان سبي  اجملرمني:-6

        ق   ال تع   اىل:

  (4). 
 .(5)« لتظهر طريق اجملرمَّي املخالفَّي للرسل»أي: 

      وق  ال تع  اىل حم  ذراً م  ن اتب  اع ه  ذه الس  بل:

                                                 

 (.785 2، )5250لتل الحيات(، رله:  ، باا: )في«األدا»(   رواا أبو داود في  تاا: 1)

 (.163 13(   عون المعبود، ألبي الطي  )2)

 (.1200 3، )1572، رله: «القسامة والمزارعة»(   رواا مسله في  تاا: 3)

 .55(   سورة األنعام، اآلية: 4)

 (، ط. دار الفكر.137 3(   تفسير ابو  ثير )5)
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    (1). 
د يظ ن م ان أن البدع ة س نة وال سبيل إىل معرفتها م ا مل توض ح وتب َّي، فق 

 وأن السنة بدعة؛ هلذا شرع بيان مناهج الباطل وفضحها. 
          ق       ال تع       اىل:

      (2). 
الش    يطان وجن    ده، وأعوان    ه م    ن املن    افقَّي ول    يس هن    اك ع    دو أخط    ر م    ن 

واملشركَّي، لذا لزاماً على كل مسلم فضح خمططاهتم، وأنظمتهم ومن اهجهم  ك ل 
 حبسب قدرته، وما أويت من وسائل اخلطاب.

 إصالح حال األمة اإلسالمية:-7
ف  نعلم كم   ا س  بق أن إبل   يس يرك   ز عل  ى الس   لطة ويس  عى إلفس   اده لض   مان 

الس  لطة س  لطة عام  ة كس  لطة الدول  ة أو خاص  ة يف  إفس  اد م  ا حتته  ا س  واء كان  ت
األس   رة... ول   ذا ال ب   د يف حماربت   ه م   ن إص   الح أح   وال األم   ة اإلس   المية، ونب   دأ 

احلك   م مب   ا أن   زل هللا يف مجي   ع القض   ااي ديني   ة كان   ت أم  :وأوهلةةةاابألس   س العام   ة، 
    اجتماعي  ة أم سياس  ية، أو أي أم  ر م  ن ش  ئون العب  اد، ق  ال تع  اىل:

             

    (3). 
                                                 

 .153(   سورة األنعام، اآلية: 1)

 .16رة المائدة، اآلية: (   سو2)

 .49(   سورة المائدة، اآلية: 3)
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         وقال تعاىل:

           

   (1). 
           وق  ال تع  اىل:

 (2). 
          وق                      ال تع                      اىل:

  (3). 
وإذا مل حتق  ق احلاكمي  ة املطلق  ة هلل تع  اىل، ف  ال ب  د أن يق  وم مكاَن  ا س  لطان 
الطواغي  ت ال  ذين ُيكم  ون بغ   ري م  ا أن  زل هللا، وم  ن هن   ا يق  وم س  لطان الش   يطان 

 وحزبه وأنصاره.
      اىل:حتقيق العدل، قال تع الثاين:

          

   (4). 
ئم ة هل ذا ال دين اجلهاد، فاجلهاد ذروة سنام اإلسالم، ولن تق وم قا الثالث:

                                                 

 .65(   سورة النساء، اآلية: 1)

 .44(   سورة المائدة، اآلية: 2)

 .45(   سورة المائدة، اآلية: 3)

 .25(   سورة الحديد، اآلية: 4)
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    إال ابلع  ودة للجه   اد ونص   ر اإلس   الم ودح   ر أعدائ   ه، ق   ال تع   اىل:

         (1). 
        وق            ال تع            اىل:

  (2). 
 األمر ابملعرو  والنهي عن املنكر:-8

         ق          ال تع          اىل:

      (3). 
ظيم  ة م  ن ش  عائر اإلس  الم، إن ه  الك األم  م م  رتبط ب  رتك ه  ذه الش  عرية الع

وكلم   ا أض   اعت األم   ة ه   ذا ال   ركن ن   تج ع   ن ذل   ك انتش   ار املنك   رات والف   واحش 
ومتك  ن الش  ياطَّي وتس  لطها عل  ى اجملتم  ع املس  لم، فتعل  وا الرذيل  ة ويص  بح املع  روف 

 .(4) معروفاً منكراً واملنكر 
                                                 

 .21(   سورة المصادلة، اآلية: 1)

 .123(   سورة التوبة، اآلية: 2)

 .110ان، اآلية: (   سورة آل عمر3)

أعني باا األمر بيالمعروف والن يي عيو  –واعله أن ه ا الباا »:  (   يقول اإلمام النوو  4)

لد ضيع أ ثرا مو أ مان متطاولة وله يبق منع فيي هي ا األ ميان ب  رسيوم لليلية  –المنكر 

الطيالح، جدا ، وهو باا عظيه بع لوام األمر ومال ع، وبذا  ثر الخبا عه العقاا الصالح و

   وبذا لييه يأخيي وا علييو يييد الظيياله أو شييك أن يعم ييه   تعييالو بعقابييع: 

            ،سورة النور[

أن يعتني ب ا الباا،  تحصيل رضا   [، فينب ي لطال  اآلخرة والساعي في 63اآلية: 

فإن نفعع عظيه و  سيما ولد ذه  معظمع ويخلم نيتع و  ي ابو مو ينكير علييع  رتفيال 

= = 



 

 (6د الشيطان في مسائل االعتقاد )يسلسلة مكا                          296

 
 

 

ولك  ن ل  يكن األم  ر ابملع  روف والنه  ي ع  ن املنك  ر برف  ق وحكم  ة وابملوعظ  ة 
والكلم    ة الطيب    ة، ب    دون تعني    ف وال ش    دة ح    ىت ال يك    ون اآلم    ر معين    اً  احلس    نة

ق ال:  يف ح ديث أيب هري رة  للشيطان على أخيه، كما أرشد املصطفى 
برج  ل ق  د ش  رب، ق  ال: اض  ربوه، ق  ال أب  و هري  رة: فمن  ا الض  ارب  أيت الن  يب 

بي  ده والض  ارب بنعل  ه والض  ارب بثوب  ه، فلم  ا انص  رف، ق  ال بع  ض الق  وم: أخ  زاك 
 .(1)، قال: ال تقولوا هكذا ال تعينوا عليه الشيطان( هللا

ويف لف  ظ للبخ  اري: )ال تكون  وا ع  ون الش  يطان عل  ى أخ  يكم(، ويف زايدة: 
 .(2))ولكن قولوا رمحك هللا( 

 نبى الفرقة واالختال  واجتماع املسلمني حت  راية واحدة:-9
ا يف الش  عاب ق  ال: ك ان الن اس إذا نزل  وا من زالً تفرق و  ع ن ثعلب ة اخلش ين 

                                                 
= = 

]سييورة الحيج، اآلييية:       مرتبتيع، فيإن   تعييالو ليال: 

          [، ولييييييال تعييييييالو: 40

 (.24 2أ. ه ، شرح النوو  علو صحيح مسله )[...« 10]سورة آل عمران، اآلية: 

ه ا األ مان وميا فشيا في يا ميو ضييال الحرميات وانت ياك محيارم  ألول:  يف لو رأ  

تطيياول ه علييو  ، ومييا نشيياهدا اليييوم مييو غلبيية المنكييرات، ورفييع المنييافقيو لعقيييرت ه و

اإلسييالم، وبعالن ييه الحييرا عليييع فييي وسييائل اإلعييالم، ممييا هييو نتيصيية لضييعف األمييير 

 بالمعروف والن ي عو المنكر و  حول و  لوة ب  باهللمم

، 6777، بيياا: )الضييرا بالصريييد والنعييال(، رلييه: «الحييدود»(   رواا البخييار  فييي  تيياا: 1)

 ( الفتح.66 12)

، 6781، باا: )ما يكرا مو لعو شارا الخمر(، رليه: «الحدود»ا: (   رواا البخار  في  تا2)

 ( الفتح.75 12)
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)إن تف رقكم يف ه ذه الش عاب واألودي ة إمن ا  :واألودية، فقال هلم رس ول هللا 
ذلكم من الشيطان(، فلم ينزلوا بعد ذلك منزاًل إال انضم بعضهم إىل بعض ح ىت 

 .(1)يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم 
جمرد تف رقهم يف الش عاب واألودي ة م ع اتف اق قل وهبم  فإذا عد الرسول 

لشيطان، فما منك بتفرق القلوب وتنافرها، وتنوع املذاهب واملس الك. ويف من ا
يق ول: )م ا  احلديث عن أيب الدرداء رض ي هللا عن ه ق ال: ُسع ت رس ول هللا 

من ثالث ة نف ر يف قري ة والب د وال تق ام ف يهم الص الة إال اس تحوذ عل يهم الش يطان 
فالواج   ب س   المة  (2) فعلي   ك ابجلماع   ة فإمن   ا أيك   ل ال   ذئب م   ن الغ   نم القاص   ية(

القل    ب عل    ى املس    لمَّي، ونب    ذ الفرق    ة، ح    ىت م    ع وج    ود ش    يء م    ن اخل    الف يف 
وجه  ات النظ  ر، فه  ذه ال تك  ون س  بباً للمع  اداة واملش  احنة وني  ل ك  ل ط  رف م  ن 

 اآلخر كما نرى اليوم.
ويف احل      ديث )... م      ن أراد م      نكم حببوح      ة اجلن      ة فليل      زم اجلماع      ة ف      إن 

 احلديث. (3)ثنَّي أبعد( الشيطان مع الواحد وهو من اال

                                                 

حيديا صيحيح اإلسيناد وليه يخرجياا، »(، ولال: 115 2(   رواا الحا ه في المستدرك، رله: )1)

 أ. ه .«ووافقع ال هبي

 (   سبق تخريصع،  2)

 (   سبق تخريصع،  3)
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 اخلــــاتــمـــة

وبع   د أن م   نَّ هللا العظ   يم الك   رمي عل   ي  إبمت   ام ه   ذا البح   ث أمح   ده وأش   كره 
وأث  ين علي  ه، مب  ا ه  و أهل  ه تع  اىل وتق  دس، فل  ه احلم  د كم  ا ينبغ  ي جل  الل وجه  ه، 
ولعظيم س لطانه، ول ه احلم د عل ى نعم ه الظ اهرة والباطن ة، ول  ه احلم د عل ى نعم ة 

م واإلميان والقرآن ونعمة األهل واملال واملعافاة، وله احلم د عل ى ك ل نعم ة اإلسال
أنع   م هب   ا علين   ا يف س   ر وعالني   ة أو خاص   ة أو عام   ة ل   ه احلم   د ح   ىت يرض   ى ول   ه 

 احلمد بعد الرضا وله احلمد إذا رضي.
وأص  لى وأس  لم عل   ى الرمح  ة امله   داة، والس  راج املن   ري نبين  ا حمم   د وعل  ى آل   ه 

يت  ه وأزواج  ه الط  اهرات العفيف  ات وم  ن ت  بعهم إبحس  ان إىل وص  حبه وس  لم وآل ب
 يوم الدين، وأسال هللا تعاىل أبُسائه وصفاته أن جيعله خالصاً لوجهه. 
وه و  ،(1)ومل ختل مل ة م ن املل ل إال وح ذرت أتباعه ا م ن الش يطان ال رجيم 

ع  دو م  الزم لك  ل إنس  ان، ف  القرين موك  ل ابلعب  د وه  و ك  افر أيم  ره بك  ل فحش  اء 
هذا مما يزيد خط ورة ه ذا الع دو، ال ذي جن د حيات ه إلض الل ب ين البش ر، وسوء و 

                                                 

بل ييو خيالق النيور، وخيالق الظلمية، الي   يزعميون أنيع (   فمثال  في الديانات المصوسية تعتقيد 1)

خلق سائر الشرور، وفي الديانة النصرانية تصعل مو ببليس شخصا  مسيطرا  علو األرواح 

: 5الشريرة، التي تحاول بدروها أن ت يمو وتضبط  ل نشاط بشير ، ففيي انصييل بطيرل 

ا  مو يبتلعيع هيو(، وفيي )فأصبحوا واس روا ألن ببليس خصمكه  أسد  ائر يصول ملتمس 8

( اإلصييحاح الرابييع: )وأخيي ا ببليييس بلييو جبييل عييال جييدا ، فييأراا جميييع 11 1بنصيييل متييو )

ممالك الدنيا ومصدها وليال لي ع: أعطييك هي ا  ليع بن سيصدت ليي وعبيدتني، فأجابيع يسيول: 

 ابتعد عني، يا شيطان، ألن الكتاا يقول: للرا بل ك تسصد، وبياا وحدا تعبد(.
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  فه   و اب   تالء للمس   لم ُيت   اج فيه   ا إىل ص   رب ومص   ابرة ك   ي خي   رج نقي   اً ص   افياً،
          

   (1). 
وق    د بين    ا يف ه    ذا الكت    اب الط    رق والوس    ائل ال    يت حتص    ن اإلنس    ان م    ن 

وه   و ج   زء م   ن كت   اب )مكاي   د الش   يطان يف مس   ائل االعتق   اد ( رأي   ت  الش   يطان
 نفع هللا به وأبصله. ،إفراده يف كتاب ليسهل االنتفاع به وقراءته

رب ، وآخر دع واان أن احلم د هلل وأسأل هللا تعاىل ان جيعله خالصاً صواابً 
 العاملَّي، وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

   
 قالته وكتبته 

 الدكتوره قذله بنت حممد ال حواش القحطاين 
 املوقع االلكرتوين 
gathla.com-http://www.d   

 

 

 

 

 

                                                 

 .37األنفال، اآلية:  (   سورة1)

http://www.d-gathla.com/
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 فهرس املصادر واملراجع

 ن أليب حامد الغزايل، دار املعرفة، بريوت.إحياء علوم الدي -1
األدب املف   رد، لنم   ام أيب عب   دهللا حمم   د ب   ن إُساعي   ل البخ   اري، ط. الثالث   ة  -2

 م، دار البشائر اإلسالمية، ختريج حممد فؤاد عبدالباقي.1989ه /1409
األذكار املنتخبة من ك الم س يد األب رار، لنم ام احل افظ حم ي ال دين أيب زك راي  -3

 ف النووي، املكتبة الثقافية، بريوت.ُيىي بن شر 
االس     تقامة، لش     يخ اإلس     الم أمح     د ب     ن عب     داحلليم اب     ن تيمي     ة، ط. األوىل  -4

ه    ، نش   ر جامع   ة اإلم   ام حمم   د ب   ن س   عود، حتقي   ق د. حمم   د رش   اد 1403
 سامل.

اإلص    ابة يف متيي    ز الص    حابة الب    ن حج    ر العس    قالين، دار الكت    ب العلمي    ة  -5
 بريوت.

املَّي، أتليف  ي الدين أيب عبدهللا حمم د ب ن أيب إعالم املوقعَّي عن رب الع -6
لبنان، راجعه وعلق  –بكر املعروف اببن القيم اجلوزية، دار اجليل، بريوت 

 عليه وقدم له طه عبدالرؤوف سعد.
 األعلمي، بريوت، لبنان.  -7
أتلي   ف حمم   د ب   ن أيب بك   ر الش   هري  -إغاث   ة اللهف   ان م   ن مص   ايد الش   يطان  -8

ي     ق وتص     حيح وتعلي     ق حمم     د عفيف     ي، املكت     ب ابب     ن الق     يم اجلوزي     ة، حتق
 م.1989 -ه  1409اإلسالمي، ط. الثانية 
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 ه ، دار املعرفة، بريوت.1393(، ط. الثانية، 2/96األم للشافعي ) -9
أليب الف     داء احل     افظ اب     ن كث     ري الدمش     قي، ط. األوىل  *البداي     ة والنهاي     ة -10

أمح  د م، نش  ر دار ال  راين لل  رتاث، الق  اهرة، حتقي  ق: د. 1988ه   / 1408
 أبو ملحم وآخرون.

 البداية والنهاية، البن كثري، دار الكتب العلمية. -11
لبن   ان، توزي   ع  –ب  دائع الفوائ   د، الب   ن الق  يم، دار الكت   اب الع   ريب، ب  ريوت  -12

 دار النفائس.
الربه  ان يف عل  وم الق  رآن، لنم  ام ب  در ال  دين حمم  د ب  ن عب  دهللا الزركش  ي،  -13

 ل إبراهيم.دار املعرفة، بريوت، حتقيق: حممد أبو الفض
بصائر ذوي التميز يف لطائف الكتاب العزي ز، أتي ف جم د ال دين حمم د ب ن  -14

يعق   وب الف   ريوزآابدي، ط. املكتب   ة العلمي   ة، ب   ريوت، حتقي   ق: حمم   د عل   ي 
 النجار.

حتف  ة األح  وذي يف ش  رح س  نن الرتم  ذي، لنم  ام احل  افظ أيب العل  ي حمم  د  -15
م، نش     ر 1986ه      / 1406ب     ن عب     دالرمحن املب     اركفوري، ط. الثاني     ة، 

 املكتبة السلفية، تصحيح: عبدالوهاب عبداللطيف.
 التحفة العراقية، البن تيمية، مطبوع ضمن الرسائل املنريية. -16
الرتغي   ب والرتهي   ب، للمن   ذري، عب   دالعظيم ب   ن عب   دالقوي املن   ذري، ط.  -17

ه   ، دار الكت  ب العلمي  ة، ب  ريوت، حتقي  ق: إب  راهيم    س 1417األوىل، 
 الدين.
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لس ان، ألمح د ب ن حج ر اهليثم ي )مطب وع م ع الص  واعق تطه ري اجلن ان وال -18
 احملرقة(.

التعريف      ات، أتلي      ف: عل      ي ب      ن حمم      د الش      ريف اجلرج      اين، ط. ع      ام  -19
 م، مكتبة لبنان، بريوت.1985

 تفسري اجلاللَّي، ط. األوىل، دار احلديث، القاهرة. -20
 م، دار الفكر. 1985/ 1405تفسري الفخر الرازي، ط. الثالثة  -21
 ظيم البن كثري، د. دار الفكر، بريوت.تفسري القرآن الع -22
 ابن كثري، دار األندلس، بريوت.  *تفسري القرآن العظيم -23
 تفسري القرآن العظيم، البن كثري، طبعة دار السالم، الرايض. -24
تفسري املعوذتَّي، البن القيم اجلوزي ة، حتقي ق مص طفى ب ن الع دوي، نش ر  -25

 م.1988ه /1408مكتبة الصديق، ط. األوىل 
يس * للح  افظ مج  ال ال  دين أيب الف  رج عب  دالرمحن ب  ن اجل  وزي تلب  يس إبل   -26

، حتقي      ق د. الس      يد اجلميل      ي، نش      ر: دار الكت      اب 597البغ      دادي ت
 م.1993-ه 1413العريب، بريوت، ط. السادسة 

تلب  يس إبل  يس لنم  ام أيب الف  رج عب  د ال  رمحن ب  ن عل  ي ب  ن اجل  وزي دراس  ة  -27
م، دار 2002/ه     1423وحتقي    ق د. أمح    د ب    ن عثم    ان الزي    د.ط.األوىل 

 الوطن، الرايض.
التمهيد، البن عبدالرب، أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب النم ري،  -28
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ه   ، حتقي  ق: 1387وزارة عم  وم األوق  اف والش  ؤون اإلس  المية، املغ  رب، 
 مصطفى بن أمحد العلوي، حممد البكري.

هت    ذيب الته    ذيب، لنم    ام ش    هاب ال    دين أمح    د ب    ن عل    ي ب    ن حج    ر  -29
 م، طبعة دار الفكر.1984ه / 1404ألوىل، العسقالين، ط. ا

هتذيب مدارج السالكَّي، البن القيم، هذبه عبداملنعم صاحل الع زي، ط.  -30
 م، مؤسسة الرسالة، بريوت.1996ه / 1416اخلامسة، 

التوحي    د ومعرف    ة أُس    اء هللا ع    ز وج    ل وص    فاته عل    ى االتف    اق والتف    رد،  -31
ده، حتقي  ق: د. أتلي  ف: أيب عب  دهللا حمم  د ب  ن إس  حاق ب  ن حمم  د اب  ن من  

 علي حممد الفقيهي.
التوقي     ف عل     ى مهم      ات التع     اريف، حملم      د عب     دالرؤوف املن      اوي، ط.  -32

ه   ، نش  ر دار الفك  ر، دمش  ق، ب  ريوت، حتقي  ق: د. حمم  د 1410األوىل، 
 رضوان الداية.

تيسري العزيز احلميد، للشيخ سليمان بن عبدهللا بن عبدالوهاب املكت ب  -33
 ه .1400اإلسالمي 

للعالم    ة عب    د ال    رمحن الس    عدي، حتقي    ق: حمم    د  *ال    رمحن تيس    ري الك    رمي  -34
 م، عامل الكتب.1988ه / 1408زهري النجار، ط. األوىل 

ه      ، مؤسس     ة 1416تيس     ري الك     رمي ال     رمحن الب     ن الس     عدي ط. األوىل  -35
 الرسالة.
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جامع البيان عن أتويل آي القرآن، أليب جعفر حممد ب ن جري ر الط ربي،  -36
 بريوت، لبنان. م، دار الفكر،1974ه / 1405طبعة 

اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبدهللا حممد ب ن أمح د األنص اري الق رطيب،  -37
الطبعة الثالثة، صورة عن الطبعة الثانية، احملقق ة واملص ححة ب دار الكت ب 

 املصرية.
ه        / 1417اجل       واب الك       ايف، لنم       ام اب       ن ق       يم اجلوزي       ة، ط. األوىل  -38

 .م، دار ابن خزمية، حتقيق عامر علي ايسَّي1997
ح  ادي األرواح إىل ب  الد األف  راح، لنم  ام أيب عب  دهللا حمم  د ب  ن أيب بك  ر  -39

 بن قيم اجلوزية، نشر دار مدين، تقدمي: علي السيد صبح مدين.
ه      ، دار 1415حاش     ية اب     ن الق     يم عل     ى س     نن أيب داود، ط. الثاني     ة،  -40

 الكتب العلمية، بريوت.
 ر، بريوت.ه ، دار الفك1386حاشية ابن عابدين، ط. الثانية، سنة  -41
 حاشية اإلمام السندي، مطبوع حباشية سنن النسائي. -42
م، مؤسس   ة الرس   الة، 1988ه    / 1408احلس   َّي اآلج   ري، ط. األوىل،  -43

 حتقيق: ُسري الزهريي.
ه   ، دار 1418احلص  ن ال  واقي، للش  يخ عب  دهللا الس  دحان، ط. الثاني  ة،  -44

 الشقراء.
الس   يوطي، ط. ال   در املنث   ور يف التفس   ري ابمل   أثور، لنم   ام ج   الل ال   دين  -45
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 ه ، دار الفكر.1403األوىل، 
 رسالة التوبة، ابن تيمية، ضمن جامع الرسائل. -46
روض  ة احملب  َّي ونزه  ة املش  تاقَّي، للعالم  ة    س ال  دين حمم  د ب  ن أيب بك  ر  -47

م، دار الكت  اب الع  ريب، 1987ه   / 1407ب  ن ق  يم اجلوزي  ة، ط. الثاني  ة، 
 سيد اجلميلي.بريوت، لبنان، راجعه وحققه أصوله وعلق عليه: د. ال

زاد املسري يف علم التفسري لنمام أيب الفرج مج ال ال دين عب دالرمحن عل ي  -48
 ه ، املكتب اإلسالمي.1407حممد اجلوزي، ط. الرابعة، 

زاد املعاد يف هدي خ ري العب اد، الب ن الق يم، حتقي ق: ش عيب وعب دالقادر  -49
م، نش  ر مؤسس  ة الرس  الة، 1990ه   / 1410، ع  ام 14األرانوؤط، ط. 

 ة املنار.مكتب
س  بل الس  الم لنم  ام حمم  د ب  ن إُساعي  ل الص  نعاين، حتقي  ق: حمم  د اخل  ويل،  -50

 ه ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.1379ط. الرابعة، سنة 
س    نن اب    ن ماج    ه، للح    افظ أيب عب    دهللا ب    ن يزي    د الق    زويين، ط. املكتب    ة  -51

 العلمية، بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي.
ظ أيب داود س   ليمان ب   ن األش   عث السجس   تاين، س   نن أيب داود * للح   اف -52

طبع ونشر دار اجلنان، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، دراسة وفهرس ة  
 كمال احلوت.

ه       / 1408س      نن أيب داود للح      افظ أب      و داود س      ليمان السجس      تاين،  -53
 م، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد.1988
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الرتمذي، طبع ونش ر املكتب ة سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى  -54
 اإلسالمية، استانبول، تركيا، تعليق: عزت عبيد الدعاس.

س    نن الرتم    ذي، حمم    د ب    ن عيس    ى أب    و عيس    ى الرتم    ذي الس    لمي، دار 
 إحياء الرتاث العريب، بريوت.

س   نن ال   دارقطين، عل   ي ب   ن عم   ر أب   و احلس   ن ال   دارقطين البغ   دادي، دار  -55
ق: السيد عبدهللا هاش م مي اين م، حتقي1966ه / 1386املعرفة، بريوت، 

 املدين.
س     نن ال     دارمي لنم     ام احل     افظ عب     دهللا ب     ن عب     دالرمحن ال     دارمي، ط.  -56

م، ط. دار الكت    اب الع    ريب، ب    ريوت، حتقي    ق: ف    ؤاد 1987ه     / 1407
 زمريل وخالد السبع.

الس   نن الك   ربى للنس   ائي، حتقي   ق: عب   دالغفار س   ليمان البن   داري وس    يد   -57
م، دار الكتب العلمية، 1991ه / 1411كسروي حسن، ط. األوىل، 

 بريوت.
ه   ، 1414الس  نن الك  ربى، البيهق  ي، نش  ر مكتب  ة الب  از، مك  ة املكرم  ة،  -58

 حتقيق: حممد عبدالقادر عطا.
س  نن النس  ائي بش  رح احل  افظ ج  الل ال  دين الس  يوطي وحاش  ية الس  ندي،  -59

م، مكتب   ة املطبوع   ات اإلس   المية، ت   رقيم 1988ه    / 1409ط. الثالث   ة، 
 فتاح أبو غدة.وتصحيح: عبدال

سري أعالم النبالء، لنمام  س الدين محد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  -60
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 م، مؤسسة الرسالة.1993ه / 1413ط. التاسعة، 
م، نش     ر 1988ه     / 1409الس    رية النبوي    ة، الب     ن هش    ام، ط. األوىل،  -61

مكتبة املنار، األردن، الزرقاء، حتقيق: ُه ام س عيد وحمم د ب ن عب دهللا أب و 
 صعيليك.

رح األربع     َّي، لنم     ام ُي     ىي ب     ن ش     رف ال     دين الن     ووي، ط. الثالث     ة، ش     -62
 م، حتقيق: عبدهللا إبراهيم األنصاري، مكتبة جدة.1973ه / 13936

شرح العقيدة الطحاوي ة * للقاض ي عل ي ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن أيب الع ز  -63
م، نشر مكتبة البيان، 1985ه ، 1405احلنفي الدمشقي، ط. األوىل، 

 د، حتقيق: بشري حممد عيون.توزيع مكتبة املؤي
 شرح العقيدة الطحاوية، أليب العز احلنفي، ط. املكتب اإلسالمي. -64
ش  رح ص  حيح مس  لم، لنم  ام حم  ىي ال  دين أب  و زك  راي الن  ووي، دار الكت  ب  -65

 العلمية، بريوت، لبنان.
ش      رح قص      يدة اب      ن الق      يم، للش      يخ أمح      د ب      ن عيس      ى، ط. املكت      ب  -66

 اإلسالمي.
لرس   ول، أتلي   ف: ش   يخ اإلس   الم أمح   د ب   ن الص   ارم املس   لول عل   ى ش   امت ا -67

عب  داحلليم ب  ن تيمي  ة، دار الكت  ب العلمي  ة، ب  ريوت، لبن  ان، حقق  ه وعل  ق 
 عليه: حممد حميي الدين عبداحلميد.

م، ب    ريوت، نش    ر 1993ه     / 1414ص    حيح اب    ن حب    ان، ط. الثاني    ة،  -68
 مؤسسة الرسالة، حتقيق: شعيب األرانوؤط.
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ب  ن إس  حاق ب  ن خزمي  ة، ط.  ص  حيح اب  ن خزمي  ة، لنم  ام أيب بك  ر حمم  د -69
م، املكت         ب اإلس         المي، حتقي         ق: حمم         د 1975ه          / 1395األوىل، 

 مصطفى األعظمي.
صحيح البخاري، لنمام أيب عبدهللا حممد بن إُساعي ل البخ اري، ض بط  -70

ه   ، 1410وت  رقيم وش  رح وخت  ريج: د.مص  طفى دي  ب البغ  ا، ط. الرابع  ة، 
 نشر وتوزيع دار ابن كثري.

ب، للح   افظ املن   ذري، اختي   ار وحتقي   ق العالم   ة ص  حيح الرتغي   ب والرتهي    -71
ه   / 1402حمم  د انص  ر ال  دين األلب  اين، املكت  ب اإلس  المي، ط. األوىل 

 م.1982
ص  حيح اجل  امع الص  غري وزايدت  ه * للعالم  ة حمم  د انص  ر ال  دين األلب  اين،  -72

 م، املكتب اإلسالمي.1986ه / 1406ط. الثانية، 
ال  دين األلب  اين، ط.  ص  حيح س  نن النس  ائي للش  يخ العالم  ة حمم  د انص  ر -73

ه    ، طبع   ة املكت   ب اإلس   المي، نش   ر مكتب   ة الرتبي   ة الع   ريب 1409األوىل 
 لدول اخلليج.

ص      حيح مس      لم، لنم      ام أيب احلس      َّي مس      لم ب      ن احلج      اج القش      ريي  -74
النيس       ابوري، حتقي       ق: حمم       د ف       ؤاد عب       دالباقي، طب       ع ونش       ر املكتب       ة 

 اإلسالمية، استانبول، تركيا.
م، طبع      ة 1990ه      / 1410لثالث     ة، ض     عيف اجل     امع الص      حيح، ط. ا -75
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 املكتب اإلسالمي.
الط  ب النب   وي، أتلي   ف حمم  د ب   ن أيب بك   ر ب  ن أي   وب الزرع   ي الدمش   قي  -76

 لبنان. –بريوت  –)ابن قيم اجلوزية( نشر: مؤسس الرسالة 
م، 1992ه   / 1413طبق  ات الش  افعية الك  ربى، للس  بكي، ط. الثاني  ة،  -77

 مود الطناجي.نشر هجر، حتقيق: د. عبدالفتاح احللو، ود. حم
طري      ق اهلج      رتَّي وابب الس      عادتَّي، الب      ن الق      يم اجلوزي      ة، ط. األوىل،  -78

م، نش    ر دار اب    ن الق    يم، ال    دمام، حتقي    ق: عم    ر ب    ن 1988ه     / 1409
 حممود أبو عمر.

م، 1994ه   /1416عارض  ة األح  وذي، أب  و بك  ر ب  ن الع  ريب، ط. ع  ام  -79
 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

الكت اب والس نة، عب دالكرمي نوف ان ف واز عبي دان، دار عامل اجل ن يف ض وء  -80
 م.1985ه / 1405ابن تيمية للنشر والتوزيع، ط. األوىل، 

عامل اجلن والشياطَّي من القرآن وسنن خامت املرسلَّي، إعداد: أبو أس امة  -81
حمي       ي ال       دين، نش       ر مكتب       ة اخل       دمات احلديث       ة، ج       دة، ط. األوىل، 

 م.1994ه / 1415
، د. عم  ر س  ليمان األش  قر، دار الكت  ب العلمي  ة، ع  امل اجل  ن والش  ياطَّي -82

 ه ، الكويت.1406ط. اخلامسة، 
 عامل اجلن واملالئكة، د. عمر األشقر، دار الكتب العلمية، الكويت. -83
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 عدة الصابرين وذخرية الشاكرين للعالمة ابن قيم اجلوزية. -84
العق ود الدري ة يف مناق  ب ش يخ اإلس  الم أمح د ب  ن تيمي ة، حمم  د ب ن أمح  د  -85

داهلادي بن قدامة املقدسي، دار الكتاب الع ريب، ب ريوت، حتقي ق: بن عب
 حممد حامد الفقي.

ع    ون املعب    ود يف ش    رح س    نن أيب داود، أتلي    ف: حمم    د      س احل    ق أب    و  -86
ه      ، دار الكت    ب العلمي     ة، ب    ريوت، نش     ر 1415الطي    ب، ط. الثاني    ة، 
 املكتبة السلفية، املدينة.

لرمحن ب  ن عل ي ب ن حمم  د، غري ب احل ديث، الب ن اجل  وزي أب و الف رج عب دا -87
م، دار الكت            ب العلمي            ة، ب            ريوت، حتقي            ق: د. 1985ط. األوىل 

 عبداملعطي قلعجي.
غري       ب احل       ديث، الب       ن عبي       د القاس       م س       الم اهل       روي، ط. األوىل،  -88

م، دار الكت   اب الع   ريب، ب   ريوت، لبن   ان، حتقي   ق: د. 1976ه    / 1396
 حممد عبداملعيد خان.

ب  ن مس  لم ب  ن قتيب  ة ال  دينوري، ط. غري  ب احل  ديث، الب  ن قتيب  ة عب  دهللا  -89
ه      ، نش     ر مطبع     ة الع      اين، بغ     داد، حتقي     ق: د. عب      دهللا 1397األوىل، 
 اجلبوري.

غريب احلديث، لنمام أيب س ليمان مح د ب ن حمم د ب ن إب راهيم اخلط ايب،  -90
ه   ، حتقي   ق: عب  دالكرمي إب   راهيم 1402جامع  ة أم الق   رى، مك  ة املكرم   ة، 

 العزابوي.
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خ اري * لنم  ام احل افظ أمح د ب ن عل ي اب  ن ف تح الب اري ش رح ص حيح الب -91
م، دار الكت         ب 1989ه          / 1410حج         ر العس         قالين، ط. األوىل، 

 العلمية، بريوت، لبنان.
ف  تح الب  اري ش  رح ص  حيح البخ  اري، لنم  ام احل  افظ أمح  د ب  ن عل  ي اب  ن  -92

م، دار الكت         ب 1989ه          / 1410حج         ر العس         قالين، ط. األوىل، 
 العلمية، بريوت.

ه     ، ب    ريوت، دار املعرف    ة، 1379ر، ط. ع    ام ف    تح الب    اري، الب    ن حج     -93
 حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي وحمب الدين اخلطيب.

الفتح الرابين ترتيب مس ند اإلم ام أمح د م ع ش رحه بل وغ األم اين، للش يخ  -94
 أمحد بن عبدالرمحن البنا، دار الشهاب، القاهرة.

لي   ف ف   تح الق   دير اجل   امع ب   َّي ف   ين الرواي   ة والدراي   ة م   ن عل   م التفس   ري، أت -95
 حممد بن علي الشوكاين، طبعة دار املعرفة، بريوت.

فتح املنان يف مجع كالم شيخ اإلس الم اب ن تيمي ة ع ن اجل ان، أتلي ف أيب  -96
عبي   دة مش   هور ب   ن حس   ن آل س   لمان، نش   ر مكتب   ة التوحي   د، املنام   ة، 

 م.1999ه / 1419البحرين، ط. األوىل، 
اجل ان، أليب عبي دة فتح املنان يف مجع كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية عن  -97

ه   / 1419مش هود ب ن حس ن آل س  لمان، مكتب ة التوحي د، ط. األوىل، 
 م.1999

الفوائد لشمس الدين أيب عبدهللا حممد بن قيم اجلوزية، ط.الثانية، عام   -98
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م، مكتبة املؤيد، الطائف، مكتبة دار البيان، 1988ه / 1408
 دمشق.

م، 1986ه  / 1406يف مالل القرآن، لسيد قط ب، ط. الثاني ة عش ر،  -99
 دار الشروق.

ف    يض الق    دير ش    رح اجل    امع الص    غري، للش    يخ عب    دالرؤوف املن    اوي، دار  -100
 احلديث، القاهرة.

قواع      د األحك      ام يف مص      احل األانم، للع      ز ب      ن عبدالس      الم، ط. ع      ام  -101
 م، مكتبة الكليات األزهرية.1968ه / 1388

ر، ه ، مؤسسة النو 1390القول السديد يف مقاصد التوحيد، ط. الثالثة  -102
 الرايض.

الق  ول املفي  د عل  ى كت  اب التوحي  د، ش  رح فض  يلة الش  يخ حمم  د ب  ن ص  احل  -103
 العثيمَّي.

 الكتب العلمية، بريوت. -104
لس  ان الع  رب، أليب الفض  ل مج  ال ال  دين حمم  د ب  ن منظ  ور، دار ص  ادر،  -105

 بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية.
لسان امليزان، لنمام احلافظ شهاب الدين أي الفضل أمحد بن علي بن  -106

ر العس   قالين، ط. األوىل، نش   ر دار الكت   اب اإلس   المي، الق   اهرة، حج   
 مكتبة دار زمزم، الرايض.

ه         ، دار 1406(، ط. ع        ام 16/84املبس        وط للسرخس        ي ) -107
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 املعرفة، بريوت.
 جممع الزوائد، نشر دار الراين، ودار الكتاب العريب، القاهرة، بريوت. -108
بن حممد القاسم،  جمموع الفتاوى، البن تيمية، مجع وترتيب: عبدالرمحن -109

 طبع ونشر مكتبة ابن تيمية.
ط.  جمم     وع فت     اوى ومق     االت ُساح     ة الش     يخ عب     دالعزيز ب     ن ابز  -110

 الرابعة.
خمتار الصحاح، أتلي ف حمم د ب ن أيب بك ر ب ن عب دالقادر ال رازي، مكتب ة  -111

 م.1988لبنان، بريوت، 
خمتص   ر منه   اج القاص   دين، الب   ن قدام   ة املقدس   ي، حتقي   ق: عل   ي حس   ن  -112

م، دار الفيح   ار، دار 1986ه    / 1406مي   د، ط. األوىل، عل   ي عبداحل
 عمار.

خمتص   ر منه   اج القاص   دين، الب   ن قدام   ة املقدس   ي، دار الكت   اب الع   ريب، 
 حتقيق: عبدالرزاق املهدي.

م   دارج الس   الكَّي، الب   ن الق   يم، حتقي   ق: حمم   د فق   ي، نش   ر دار الكت   اب  -113
 ه .1392العريب، ط. الثانية، عام 

نب ل فهرس ة الش يخ انص ر ال دين األلب اين، ط. ب ن ح *مسند اإلمام أمحد  -114
 م، ط. املكتب اإلسالمي.1985ه / 1405اخلامسة 

 مسند اإلمام أمحد، طبعة مؤسسة قرطبة، مصر. -115
مش  كاة املص  ابيح، للعالم  ة حمم  د ب  ن عب  دهللا ب  ن اخلطي  ب التربي  زي، ط.  -116

م، حتقي  ق: انص  ر ال  دين األلب  اين، ط. املكت   ب 1985ه   ، 1405الثالث  ة، 
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 ي.اإلسالم
مص ائب اإلنس ان م ن مكاي د الش يطان، أتلي ف تق ي ال دين أيب إس  حاق  -117

إب   راهيم ب   ن أيب عب   دهللا حمم   د اب   ن مفل   ح. ص   ححه. عب   دهللا الص   ديق. 
 ه .1390ةريخ النشر 

ه     ، نش    ر مكتب    ة الرش    د، 1409مص    نف أيب ش    يبة، ط. األوىل، ع    ام  -118
 حتقيق: كمال احلوت.

كت    ب اإلس    المي، ه     ، نش    ر امل1403مص    نف عب    دالرزاق، ط. الثاني    ة  -119
 بريوت.

املطل  ع عل  ى أب  واب املقن  ع، أتلي  ف حمم  د ب  ن أيب الف  تح البعل  ي احلنبل  ي،  -120
م، حتقي  ق حمم  د بش  ري، املكت  ب اإلس  المي، 1981ه   / 1401ط. ع  ام 
 بريوت.

املعج    م األوس    ط، أب    و القاس    م س    ليمان ب    ن أمح    د الط    رباين، نش    ر دار  -121
 ب   ن حمم   د ه    ، حتقي   ق: ط   ارق ب   ن ع   وض هللا1415احل   رمَّي، الق   اهرة، 

 وعبداحملسن بن إبراهيم احلسيين.
املعج  م الص  غري، س  ليمان ب  ن أمح  د ب  ن أي  وب أب  و القاس  م الط  رباين، ط.  -122

م، نش      ر املكت      ب اإلس      المي، دار عم      ار، 1985ه       ، 1405األوىل، 
 بريوت، عمان، حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير.

ب  و القاس  م، ط. املعج  م الكب  ري، للط  رباين، س  ليمان ب  ن أمح  د ب  ن أي  وب أ -123
م، نش     ر مكتب     ة العل     وم واحلك     م، املوص     ل، 1983ه      / 1404الثاني     ة، 
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 حتقيق: محوي بن عبداحلميد السلفي.
 مفتاح دار السعادة، البن القيم، دار الفكر. -124
مقاص   د املكلف   َّي، د. عم   ر األش   قر. دار النف   ائس، األردن. ط. الثاني   ة  -125

 م.1991ه /1411
ر النف   ائس، األردن. ط. الثاني   ة مقاص   د املكلف   َّي، د. عم   ر األش   قر. دا -126

 م.1991ه /1411
مق  امع الش   يطان يف ض   وء الكت   اب والس  نة، أتلي   ف: س   ليم اهل   اليل، ط.  -127

 م، دار ابن اجلوزي، الدمام.1991ه / 1412الثالثة، 
مكايد الشيطان لعب اد ال رمحن، أتلي ف: س ليمان الدح دوح، دار البش ائر  -128

 اإلسالمية.
ل  دين أمح  د ب  ن عب  داحلليم، ط. األوىل منه  اج الس  نة، الب  ن تيمي  ة، تق  ي ا -129

 ، حتقيق: د. حممد رشاد سامل.1986ه ، 1406
م، إع  داد: 1990ه   / 1410املوط  أ، لنم  ام مال  ك، ط. احلادي  ة عش  ر،  -130

 أمحد راتب عرموش.
م، 1985ه    / 1405النب   وات، لش   يخ اإلس   الم اب   ن تيمي   ة احل   راين، ط.  -131

 الرمحن عوض.دار الكتاب العريب، بريوت، دراسة وحتقيق حممد عبد
النس    ائي يف عم    ل الي    وم والليل    ة، نش    ر مؤسس    ة الرس    الة، ب    ريوت، ط.  -132

 ه ، حتقيق: د. فاروق محادة.1406الثانية، 
النهاي  ة يف غري  ب احل  ديث واألث  ر، الب  ن األث  ري، ط. دار الفك  ر، حتقي  ق  -133

 طاهر أمحد الزاوي وحممود حممط الطناجي.
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دهللا حمم  د ب  ن ق  يم الواب  ل الص  يب الكل  م الطي  ب، لش  مس ال  دين أيب عب   -134
اجلوزي        ة. حقق        ه وخ        رج أحاديث        ه عب        دالقادر األرانؤوط. ط. الثاني        ة 

 م. 1979ه /1399
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