سلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد وطرق
التحصني منه()6

احلصن احلصني
حبث شامل جلميع طرق وأسباب ووسائل التحصني من الشيطان
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مـقــدمـــــة

ْ ا
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ٓ َ َ ا َ
ا َ ُ
ِن َءاد َم أن َّل ت ۡع ُب ُدوا ٱلش ۡي َطَٰ َنَۖ إِن ُهۥ لك ۡم
احلمد هلل القائل﴿ :ألم أعهد إَِلكم يب ِ
َع ُد ّٞو ُّمب ّٞ
ني ﴾(. )1
ِ
ا ا ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ُ  َ ّٞا ُ ُ َ ُ ًّ ا َ َ ۡ ُ ْ ۡ َ ُ َ ُ ُ ْ
والقائل سبحانه﴿ :إِن ٱلشيطَٰن لكم عدو فٱَّتِذوه عدواۚ إِنما يدعوا حِزبهۥ َِلكونوا
م ِۡن أَ ۡص َ
ا
َٰ
ي ﴾(. )2
ع
ٱلس
ب
ح
ِ
ِ ِ

ِ
ونستهدي ِه ونعو ُذ باهللِ من ُُش ِ ِ
ِ
ِ
عَملِنَا ،من َ َْيده
ونستع ْينُه
نَحمدُ ه
ْ
ور أن ُفسنَا وسيئات َأ َ
اهللُ فال ُم َّ
هادي لـ ُه وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال ُشيك
ضل لـ ُه ،ومن ُي ْض ْلل فال
َ
لـه ،وأشهدُ َّ
حق
َصح الُم َة وجاهدَ يف هللِ َّ
ورسول ُهَ ،أدى المان َة ون َ
أن حممد ًا عبدُ ُه ُ
ِ
ِ
ِج ِ
هادهَ ،فصال ًة وسالم ًا عليه وعىل آله وصحبه إىل يوم الدين.
أما بعدُ :

ِ
المراض
لوا
لقدْ جا َء النبيا ُء – عليهم
ُ
َ
صلوات اهللِ وسال ُم ُه – "بالبيان الكايفَ ،وقا َب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
بالدواء َّ
الشيطان يل ُط بالبيان ُش ُب َه ًا،
فأقبل
تلف،
الشايفَ ،وتوا َف ُقوا عىل منْهاجٍ مل ي ْ
ِ
ٍ
ِ
وبالدواء ُس َّ ًَم  ..وما َ
أن َ
بالعقول إىل ْ
سخيفة ،وبد ٍع
مذاهب
فرق اجلاهلي َة يف
يلعب
زال
َ
ُ
ِ
ٍ
وُي ِّر َ
َ
السائب َة وال َبحري َة
يعبدون الصنا َم يف
قبيحة ،فأصبحوا
البيت احلرا ِمُ ،
مون َّ
ِ
والوصيل َة واحلام( ..)3إىل ِ
لضالل الذي ّ
إبليس"(.)4
سول هلم
غري ذلك من ا
ُ
ِ
وهذا بعدَ ْ
السجو َد آلد َم
أن طر َد ُه اهللُ وأبعدَ ُه عندما متر َّد عىل طاعة ر ِّبه وموال ُه ،و َأبى َّ
ِ
طلب ِ
فلَم َأ ِم َن َ
أخذ
خري منه ،ثم َ
ْظار إىل يو ِم البعث ،فأنظر ُه اهللَُّ ،
اإلن َ
♠ وز َعم أنَّه ٌ
ِ
َ
يدبر َ
الغواية بمك ِْر ِه وأالعيبـ ِِه،
طريق
َ
ويسه ُل
الباطل،
لساليب ،ويزي ُن
ويصن َُع ا
ِّ
َ
احليل ْ
ُ
( )1سورة يس. 60 :
( )2سورة فاطر ،اآلية. 6 :
( )3سيأيت التفصيل يف بيان معاين السائبة والبحرية والوصيلة واحلام .
( )4تلبيس إبليس البن اجلوزي ص 10ط .الرابعة 1410هـ1990م ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان،
حتقيق د .السيد اجلمييل.
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َ َ َ َ َ ۡ ٓ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َ َ ا َ َ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ ۡ
ت
ق
ب فأن ِظر ِِن ُ إَِل يو ِم يبعثون َ قال فإِن ُك مِن ٱل َمنظ ِرين إَِل يو ِم ٱلو ِ
َق ۡال تَعاىل﴿ :قال ر ِ
َ
ۡ
ا
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
ۡ
َ
ا
وم قَ َال َرب ب َما ٓ أغ َو ۡي َتِن َل َزي ا
ۡجع َ
ٱل َم ۡعل ِ
ن ل ُه ۡم ِِف ٱَل ِ
ني إَِّل ع َِباد َك مِن ُه ُم
ۡرض َوَلغوِ َين ُه ۡم أ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٱل ۡ ُم ۡخلَص َ
ني﴾( ،)1فبد َأ بآد َم ♠ بعد ْ
وز ْو َجه اجلن َة فز ّي َن هلَم
أن أسكنه اهللُ تعاىل هو َ
ِ

ِ
ِ
اُها اهللُ تعاىل عن ا ِ
لكل منها،
ُها باخللود حتى أكال من الشجرة التي ََن ُ َ
املعصي َة ،ووعَدَ ُ َ
ِ
ِ
الرض وهذا ُّ
َ
يدل عىل أن هذه العداو َة
واهلبوط إىل
اخلروج من اجلنة
فكانت العاقب ُة
ْ
َ
أصل العقيدةِ
ِ
بدأت منذ أن أمتنع عن السجود لبينا آدم عليه السالم ،وهي يف
قديم ٌة
ْ
ِ
والدين ومستمر ٌة إىل قيا ِم الساعة ،ولك َّن اهللَ مل ْ
يرتك عبا َده يف جهل بل َّبّي تَعاىل هلم
يّي واإل ْغ ِ
مكره وأسالِ ِ
يبه يف الت َّْز ِ
ِ
العدو وشد َة خ َط ِره مع عظي ِم ِ
واء(.)2
عداو َة هذا
َ
أمهية البحث  :ـ
1ـ إنه أخطر عدو للبرشية عىل اإلطالق وعداوته قديمة وهذه العداو ُة مستمر ٌة ال
ُ
تزول ،حيث وان هذا العدو يملك من السالح والعتاد ما يعجز البرش عن الصمود
أمامه  ،وال يمكن هلم مواجهته واالنتصار ما مل يكن لدَيم  ،أضعاف ذلك السالح من
اإليَمن وقوة اليقّي ذلك هو إبليس لعنه اهلل واخزاه  ،وخطره يتبّي لنا من أمور :
ا
َ ٓ َ ۡ
َ َٰ َ ٓ َ َ ۡ َ ُ
ِن َءاد َم َّل َيفتِن انك ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن ك َما أخ َر َج
َ األول  :انه يرانا وال نراه قال تعاىل ﴿ :يب ِ
َ ۡ َ ا َ ُ َ ۡ ُ َ ِلِ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ٓ ا ُ َ َ َٰ ُ
ُ
ك ۡم ُه َو َوقَبيلُ ُهۥ مِنۡ
ِييهما سوَٰءت ِ ِهما ۚ إِنهۥ يرى
نع عنهما اس َهما ل
أبَ َو ۡيكم مِن ٱۡلنةِ ي
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ا َ َ ۡ َ ا َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ ا َ َ ۡ َ
ِين َّل يُؤم ُِنون ﴾ (.)3
حيث َّل ترونهمۗۡ إِنا جعلنا ٱلشي ِطني أو َِلاء ل َِّل

الثاين  :انه جيري من ابن ادم جمرى الدم  ،كَم يف احلديث املتفق عليه َ .ع ْن َص ِف َّي َة ا ْبن َِة
الر ُس ُ
ُح َي ٍّى ،أم املؤمنّي▲ تقول  « :ك َ
ول اهللَِّ ﷺ ُم ْعتَكِ ًفا ـ أي يف املسجد ـ
َان َ
ور ُه َل ْي ً
ال َف َحدَّ ْث ُت ُه ُث َّم ُق ْم ُت لنقلب َ ،ف َقا َم َم ِعي لِ َي ْقلِ َبنِي .ـ أي يرافقني ـ َف َم َّر
َف َأ َت ْي ُت ُه َأ ُز ُ
ِ ِ
ِ
ْس َعاَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺ « َع َىل ِر ْسلِك ََُم إِ ََّنَا
َر ُجالَن م َن الَن َْصارَ ،ف َل ََّم َر َأ َيا النَّبِ َّي ﷺ َأ ْ َ
( )1سورة احلجر ،اآلية. 40-36 :

( ) 2أصل هذه السلسلة بحث دكتواره تقدمت به إىل قسم العقيدة واملذاهب املعارصة بكلية أصول الدين
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ...
( )3سورة العراف ،اآلية. 27 :
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ِ
اإلنْس ِ
ان اهللَِّ َيا َر ُس َ
الش ْي َط َ
َص ِف َّي ُة بِن ُْت ُح َي ٍّى »َ .ف َقاالَ ُس ْب َح َ
ول اهللََِّ .ق َال « إِ َّن َّ
ان
جي ِري م َن ِ َ
ان َ ْ
ف ِيف ُق ُلوبِك ََُم ُش ًا ـ َأ ْو َق َال ـ َش ْي ًئا »(.)1
يت َأ ْن َي ْق ِذ َ
َجم ْ َرى الدَّ ِمَ ،وإِ ِّين َخ ِش ُ
الثالث  :شدة التحذير منه  ،وبيان عداوته يف الكتاب والسنة وما ذاك إال ملا علم منه

َ َٰٓ َ ُّ َ ا ُ ُ ُ ْ
فهو خالقه العليم به ،ومن اآليات املحذرة منه قوله تعاىل ﴿ :يأيها ٱنلاس ُكوا
سبحانه ۡ َ
ََ َا ُ ْ
َ ََٰ
ا ۡ َ َٰ ا ُ َ ُ
ُ
َ
ك ۡم َع ُد ّٞو ُّمب ٌ
َ
ُ
ني ١٦٨إ انماَ
م ۡ اِما ِِف ٱَل ِ
ت ٱلشيط ِ ِۚن إِنهۥ ل
ۡرض حل ۡل طيِبا َوَّل تتبِع ْوا َخطو َٰ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ٓ
َُ ُ َ
َ َ َ
َ ُُ ُ
كم ب ُّ
ٱلس ٓوءِ َوٱلف ۡحشاءِ َوأن تقولوا لَع ٱ اَّللِ َما َّل ت ۡعل ُمون ﴾(.)2
يأمر
ِ
َ
َ َٰٓ ُّ َ ا َ َ ُ ْ ۡ ُ ُ ْ
ا
ۡ َ ٓا َ َ ا ْ ُ َ
ت ٱلش ۡي َطَٰ ِ ِۚن
وقوله سبحانه ﴿يأيها ٱَّل
ِين َءامنوا ٱدخلوا ِِف ٱلسِل ِم َكفة َوَّل تتب ِ ُعوا خ ُطو َٰ ِ
اُ َ ُ
ك ۡم َع ُد ّٞو ُّمب ّٞ
ني ﴾(.)3
إِنهۥ ل
ِ
َ
َ
َ
ا
ْ
َ
َ
ا
َ
ۡ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ٓ َ
ا َ ُ َ
ِن َءاد َم أن َّل ت ۡع ُب ُدوا ٱلش ۡي َطَٰ َنَۖ إِن ُهۥ لك ۡم ع ُد او
وقوله تعاىل ﴿ :ألم أعهد إَِلكم يب ِ
ُّمب َ
ني ﴾( ، )4قال ابن كثري ♫ " :هذا تقريع من اهلل تعاىل للكفرة من بني آدم ،
ِ

الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو هلم مبّي  ،وعصوا الرمحن وهو الذي خلقهم
()5
ورزقهم" ا.هـ

الرابع  :تفننه يف أساليب اإلغواء واخلداع فربَم فتح أبواب ًا عظيمة من اخلري ليصل إىل
ويمني ويعدّ وما يعدهم إال غرورا  ،كَم ُ ّبّي ذلك ُسبحانه
باب واحد من الرش؛ فيزين
َ
ا
َ
َ
َ
اََُ اُ َ َ
ا
َ
ۡ
ا
َ َ
ا
ضل ان ُه ۡم َوَل َمن ِيَ ان ُه ۡم
يف قوله  ﴿ :لعنه ٱ
َّللُۘ َوقال ََلَّتِذن م ِۡن ع َِبادِك ن ِصيبا مف ُروضا َوَل ِ

ا
َ ُ َاُ ۡ َََُ ُ ا َ َ َ
ا
ٓأَلم َر ان ُه ۡم فَلَ ُي َغ ُ ا َ ۡ َ ا َ
ان ۡٱَلنۡ َعَٰم َو ُ
خ ِذ ٱلش ۡي َطَٰ ا َن
وٓأَلمرنهم فليبتِكن ءاذ
ين خلق ٱَّللِۚ َومن َيت ِ
ِ
ِ
ا
ا ََ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
َ
ۡ
ُ
َ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ون ٱَّللِ فق ۡد خ ِِس خِسانا مبِينا يعِدهم ويمن ِي ِهمَۖ وما يعِدهم ٱلشيطَٰن إَِّل
و ُ َِلا مِن د ِ
غ ُر ً
ورا ﴾(. )6

( )1صحيح مسلم (.)2175( )1712 /4
( )2سورة البقرة ،اآلية. 169-168 :
( )3سورة البقرة ،اآلية.208 :
( )4سورة يس ،اآلية.60 :
( )5تفسري ابن كثري ص  119ط  .دار السالم .
( )6سورة النساء ،اآلية.120-119 :
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اخلامس :غفلة الكثري عنه وأنه سبب كل ُش يف هذا العامل .
قال ابن القيم ♫:
" فإنه ال ينجو من عدوه إال من عرفه ،وعرف طريقه التي يأتيه منها وجيشه  ،الذي
يستعّي به عليه  ،وعرف مداخله وخمارجه وكيفية حماربته  ،وبأي يشء ُياربه وبَمذا
يداوي جراحه  ،وبأي يشء يستمد القوة لقتاله ودفعه  ،وهذا كله ال ُيصل إال بالعلم
فاجلاهل يف غفلة وعمى عن هذا المر العظيم واخلطب اجلسيم " ا.هـ(.)1
السادس  :إن كل إنسان قد وكل به قرين من اجلن كَم يف احلديث عن عبد اهلل بن
مسعود ◙ قال  :قال  :رسول اهلل ﷺ قال « ما منكم من احد إال وقد وكل به
قرينه من اجلن » قالوا  :وإياك ؟ يا رسول اهلل  :قال  « :وإياي إال أن اهلل أعانني عليه
فأسلم  ،فال يأمرين إال بخري »(.)2
السابع  :انه ال يفرت يقظة وال منام ًا فهو عدو البرشية وهو الذي اخرج أبانا آدم من
اجلنة  ،قال ابن القيم ♫ ":إن اهلل سبحانه بحكمته سلط عىل العبد عدوا عاملا
بطرق هالكه  ،وأسباب الرش الذي يلقيه فيه متفننا فيها خبري ًا هبا حريص ًا عليها  ،ال يفرت
يقظة وال منام ًا  ،وال بد له واحدة من ست يناهلا منه  ..الخ "(. )3
ِ
ِ
ُّ
ُ
واحلسد
احلقد
اخلبيث و َن ْف ُس ُه املنطوي ُة عىل
تضمحل ،ومنشأها أص ُله
ـ عداوته ال
َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وزوال نعمته ،قال تعاىل﴿ :قال أرءيتك هذا
سبب شقائه
والك ِب ،فهو يرى أن بني آد َم ُ
ا

َ

ََ َ

َ

َ

ۡ

ََ

ُ

ا َ

ا َ
َۡ َ
ٱَّلِي ك ار ۡم َ
ت ا
ِك ان ذرِ اي َت ُه ٓۥ إَِّل قل ِيل ﴾ (. )4
لَع لئ ِ ۡن أخ ۡرت ِن إ ِ ََٰل يَ ۡو ِم ٱلقِ َيَٰ َمةِ َلحتن
ِ
حديث أ ِ
يب سعيد اخلُدْ ري ◙ عن النبي ﷺ قالَّ « :
إبليس قال:
إن
ويف
َ
ِ
الرواح فيهم ،فقال لـه ر ُّب ُه عز َّ
وجل :فبعزيت
مادامت
أبرح أغوي بني آد َم
ْ
ُ
وعزتك ال ُ
( )1مفتاح السعادة ( . )206/1
( )2صحيح مسلم ()2814( )2167 /4
( )3مفتاح دار السعادة.
( )4سورة اإلْساء ،اآلية.62 :
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أغفر هلم ما استغفروين» (. )1
وجاليل ال ُ
أبرح ُ
حمارب ،ينبغي مواجهت ُه بكل ما نملك من قوى.
فهو عدُ ُو
ٌ

ٍ
ِ
العدو له مدا ُ
ُ
واستدراج ال يتنبه
إغراء
وطرق
النفس اإلنسانية،
خل عىل
 -1إن هذا
ٌ
َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
وإبطاهلا ،قال
ليتم صدُّ ها
كثري من
الناس ،فالبد من معرفت َها وتوضيحها وفضحها َّ
هلا ٌ
ِ
ِ
ِ
الشيطان ومكايـِدُ ه كثري ٌة يف غضون هذا
إبليس" :وفت ُن
تلبيس
اب ُن اجلوزي ♫ يف
الكتاب .
ِ
ِ
ولكثرة ِ
يدع إىل ما ُ
ُيث ع َليه
الشيطان وتشبثها بالقلوب
فتن
ُ
عزت السالم ُة فإن من ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
انحدراها  )2(" ..ا.هـ.
نحدرة فيا ْسع َة
سفينة ِم
كمداد
الطبع

ََۡ ا َ
َ َ َ ٓ َ ۡ
بالعبد من مجيع جوانِ ِ
ِ
ٌ
ـبه َ ،قال تعاىل﴿ :قال فب ِ َما َأغ َو ۡي َت ِِن َلق ُع َدن ل ُه ۡم
حميط
فهو
ۡ
ۡ
ٓ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َۡ
ۡ
َ
ص َر َٰ َطك ٱل ُم ۡ َ َ ا َ ا ُ
ِ
ني أيدِي ِه ۡم َوم ِۡن خلفِ ِه ۡم َوع ۡن أيمَٰن ِ ِه ۡم َوعن ش َمائِل ِ ِه ۡمَۖ
ستقِيم ثم ٓأَلت ِينهم ِم ۢن ب ِ
َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ ََٰ
َ ()3
َتد أكَثهم شك ِِرين﴾ .
وَّل ِ

ِ
ِ
ِ
ِ
ليش ِ
ار ُك يف فتنة املسيحِ
بالشيطان حتى إنه َ
صورة
الدجال فيتم َّث ُل يف
الفتنة
 -2شد ُة
ِ
ِ
ِ
ِ
إبراز موضوع الشيطان يف
لدجال كَم سيأيت( ، )4فالبد من
الب وال ِم ليأمر باتبا ِع ا
ِ
ٍ
ٍ
ملموسة ،حتى ُي ُ
اليهود
خطر ُه وتنكشف مكايدُ ه ،فهو أشد من
درك
واقعية
صورة
ُ
ِ
ِ
ُ
يواصل س َعيه
اخلفي الذي
والطاغوت
املدبر
الرأس
وسائر الكفرة ،فهو
والنصارى
ُ
ُ
ُّ
ُ
ِ
ِ
الدؤوب ِ
ِ
ملحو وإزالة ِ
الرض.
دين اهللِ وتوحيده من
َ
َمن ،ي ِ
وش ُك ْ
ويف الصحيح « َّ
أن ََت ُْر َج،
إن يف ال َب ْح ِر َشياطِ َ
ّي َم ْس ُجو َن ًةْ ،أو َث َقها ُس َل ْي ُ ُ

( )1رواه أمحد يف مسنده ( ،)41/3واحلاكم يف املستدرك رقم ،)290/4( 7672 :وقال« :هذا حديث
صحيح اإلسناد ومل يرجاه» ووافقه الذهبي.
( )2تلبيس إبليس ص.45
( )3العراف سورة .17-16
( )2انظر ص.265
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عىل الن ِ
َف َت ْق َر َأ َ
َّاس ُق ْرآنًا» (. )1
ِ
ِ
ِ
خطر ُه قارص ًا عىل
فليس
خطر ِه عىل املجتم ِع
إبراز
ُ -3
اإلسالمي والمة املسلمةَ ،
ُ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
مع َ
ذلك من
التحرز منه ودف ُع ُه بالزاد
يتم
نطاق
ُ
اإليَمين عند الفردْ ،بل البدَ َ
ٍّ
فردي ُ
ِّ
ِ
مجاعي ،فَم من ٍ
ٍ
ُش يف هذا العاملِ إال هو س َب ُب ُه .
بشكل
حماربته ومواجهتِ ِه
ٍّ
قال اب ُن القي ِم ♫ :

ِ
ِ
آحاد َها ،إذ كُل ِ
أجناس ِ
ِ
ُش ِه ،فض ً
السبب
العامل فهو
ُش يف
ال عن
حص
"وال يمك ُن
ٌ
ُ
فيه"( )2ا.هـ.
ِ
ِ
ِ
العقيدة ،وإن َ
كان لواز ُم البحث
جانب
بحسب َتصيص  -عىل
ركزت -
وقد
ُ
ِ
ٍ
ِ
ُ
باإلشارة.
اجلوانب الخرى ولو
لكثري من
أتطرق
جعلتني
ِ
ِ
الغيبي لقضايا ِ
ِ
والشياطّي خصوص ًا مع
اجلن
للتصور
الرشعي
التأصيل
 -4رضور ُة
ِّ
ِّ
ِ
ومؤمن و ُمن ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
كر.
وخمطئ،
مصيب
اخلوض فيها ما بّي
كثرة
العدو الذي ترا ُه
ُش ُه؛ لن
َّ
ظم ُ
 -5إنه َيرانَا وال نرا ُه غالب ًا ،وهلذا ُع َ
خطر ُه واست ْف َح َل ُ
تغفل عن التحذر ِمنه ،وقدْ ِ
اخلفي فقد ُ
يباغت َُك عىل
العدو
تستطيع َد ْف َع ُه ومقاو َم َت ُه ،وأما
ُ
ُ
ُ
َّ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
حّي غفلة ويف حالة ضعف ،وهلذا أمرنا اهللُ تعاىل باالستعاذة منه قال سبحانه﴿ :فإِذا
ََۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ا َ ا
ٱلش ۡي َطَٰن ا
ٱلر ِجي ِم ﴾ (. )3
قرأت ٱلقرءان فٱستعِذ بِٱَّللِ مِن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التوحيد
عقائد الم ِم وانحرافِ َها عن
إفساد
السبب يف
كانت
الشيطان
 -6إن مكايدَ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وأوضح ُه إذ
أتناول هذا املوضوع،
فرأيت أن
اخلالص قدي ًَم وحديث ًا .وخفاء مكايده،
ُ
َ
ِ
معرف ُة ِ
وحتذير من الوقو ِع فيه ،كَم كان حذيف ُة ◙ يقول:
الجتنابه
سبب
الرش
ٌ
ٌ
وكنت أسأل ُه عن ِ
رسول اهللِ ﷺ عن ِ
َ
َ
الرش خماف َة أن ُيدْ ركَني
اخلري،
يسألون
الناس
ُ
«كان ُ

( )1رواه مسلم يف املقدمة رقم.)12/1( 7 :
( )2تفسري املعوذتّي( ،ص.)112-111
( )3سورة النحل. 98:
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سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

 )1( »...احلديث.
قال ابن القيم ♫:
"إن اهلل سبحانه ابتىل هذا اإلنسان بعدو ال يفارقه طرفة عّي وال ينام عنه وال يغفل
عنه يراه هو وقبيله من حيث ال يراه يبذل جهده يف معاداته يف كل حال وال يدع أمر
يكيده به يقدر عىل إيصاله إليه إال أوصله إليه  ،ويستعّي عليه ببني جنسه أبيه  ،من
شياطّي اجلن :وغريهم من شياطّي اإلنس  ،فقد نصب له احلبائل  ،وبغى له الغوائل
،ومدحو له اإلُشاك  ،ونصب له الفخاخ والشباك ،وقال لعوانه :دونكم عدوكم ،
وعدو أبيكم ،ال يفوتكم ،وال يكون حظه اجلنة وحظكم النار ،ونصيبه الرمحة
عيل وعليكم من اخلزي واللعن واإلبعاد من
ونصيبكم اللعنة  ،وقد علمتم أن ما جرى ّ
رمحة اهلل بسببه ومن أجله "(. )2
ِ
ِ
استخرت اهللَ تعاىل يف ب ِ
خمططاته ْ
وإن مل أك ْن َّأول َمن
وكشف
حث مكايـ ِِده،
هلذا
ُ
َ
ِ
ٍ
ٍ
لتتضافر اجلهو َد
املوضوع َُيتاج إىل جهد واهتَم ٍم وبذل للمزيد
ُشع يف ذلك ،ولك ّن
َ
َ
َ
ِ
ِ
و ُي ْف َض َح الكيدُ سعي ًا يف نجاة العبد أوالً ثم نَجاة من َيد ُعوه ثـَاني ًا .وقد رأيت أن هذا
ٍ
املؤلفات الكثري ُة قدي ًَم
فت فيه
املوضوع
ُ
بحاجة إىل ض ِم جوانبـ ِِه ،ومج ِع ُم َت َف ِر ِقه ،إذ قد ُأ ِّل ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
تلبيس
القيم،
وحديث ًا ،ومن هذه املؤلفات :إغاث ُة اللهفان من مصايد الشيطان البن
ُ
ِّ
ِ
ِ
إبليس ِ
مكايد
مصائب اإلنسان من
اجلوزي،
البن
الشيطان البن مفلحِ احلنبيل ،مكايدُ
ُ
ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
احلرب عىل الشيطان ملصلح حممد،
الشيطان البن أيب الدنيا ،مكايد الشيطان للعفيفي،
ُ
ِ
ِ
سالح اليقظان للشيخِ عبدالعزيز بن حممد
الشيطان وذم اهلوى البن غانٍم،
مصايدُ
ُ
يطان لعبداحلميدِ
لش ِ
ِ
السلَمن ،عامل ِ
ِ
ُ
مداخل ا َ
البيان يف
اجلن والشياطّي د .عمر الشقر،
ُ
ِ
اجلامع لخبار ِ
والشيطان لوائل بن السعيد آل درويش ،وغريها
اجلن
الصحيح
الباليل،
ُ
ُ
ُ
املوضوع ومنها:
تناولت هذا
رسائل جامعي ٌة
من املؤلفات  .وهناك
ْ
َ
( )1رواه البخاري يف كتاب :املناقب ،باب :عالمات النبوة يف اإلسالم ،رقم ،)1319/3( 3411 :ومسلم
يف كتاب :أإلمارة ،رقم.)1475/3( 1847 :
( )2الداء والدواء البن القيم ♫ ( ص . ) 247 :
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ِ
ِ
ِ
ُ
والوقاية منه مجع ًا وَترجي ًا ودراسة د.
ومكايد ِه
الشيطان
الحاديث الوارد ُة يف
ِ
أصول الدين.
إهلام بنت بدر اجلابري ،رسال ُة دكتوراه ،جامع ُة اإلمام – كلي ُة
ِ
ِ
ِ
الضالة فيه للباحث حممد بن سليَمن
الفرق
ومعتقدات
إلبليس
 دراس ٌة عقدي ٌةَ
املفدى ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك سعود.
ِ
 عامل ِاجلن يف ضوء الكِ ِ
والسنة ،تأليف فواز عبيد اهلل.
تاب
ُ
ِ
 زعَم ُء ِالرش يف القرآن الكري ِم ،سمرية جالية – كلية اآلداب  -رسال ُة ماجستري.
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
الشيطان وأصلِ ِه
كخلق
معّي
جانب
تركزت فيها الدراس ُة عىل
املؤلفات
وأكثر هذه
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وبعض َها
فقهي،
حديثي أو
جانب
والتحصن منه أو تناوله من
وصفاتِ ِه ،أو التعوذ منه
ُ
ٍّ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
البن
إبليس
وتلبيس
القيم
اللهفان البن
إغاثة
بشكل شام ٍل ،كَم يف
بحث املوضو ِع
َ
ِّ
اجلوزي –رمحهَم اهلل تعاىل.
ِ
ِ
ِ
ِ
فجمعت
العقيدة،
مسائل
والتبويب يف
والرتتيب
ركزت يف دراستي عىل اجلم ِع
لذا
ُ
ُ
مسألة ما يصها من هذه املكايدِ.
ِ
حتت كل
ِ
ِ
ُ
َ
اإلسالمية؛ وساُهت يف
لمكتبة
وأضفت جديد ًا ل
فقت
وأسأل اهللَ تعاىل أن
ُ
أكون ُو ُ
َّ
أخطر مما
المر
لن
نفع المة وحتذيرها من أشد أعداءها وصدقت يف نصحها،
ُ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
يسري من هذا املوضو ِع
بجزء
اجلهود فهي ال تفي إال
تصور ،ومهَم ُبذل فيه من
ُي
ُ
املتشعب واهلا ِم.
وقد رأيت بعد مناقشة الرسالة()1بمشورة بعض العلَمء إخراجه يف سلسلة يستفاد
منها ليسهل قراءته ،فاستعنت باهلل وق َّيض اهلل هلذا البحث من املخلصّي الصادقّي-
نحسبهم كذلك واهلل حسيبهم -من كان عضد ًا يل يف اإلخراج والصف والطباعة .
فجزاهم اهلل عني وعن اإلسالم واملسلمّي خريا ً ...
( )1أصل البحث رسالة علمية تقدمت هبا لكلية أصول الدين بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
بالرياض بعنوان ( مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد وطرق الوقاية منه ) لنيل درجة الدكتوراه عام
1425هـ وقد طبعت بحمد اهلل وفضله يف سلسلة ( مخس كتب ) نفع اهلل هبا وجعلها خالصة صواب ًا .
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منهجية البحث  :ـ

السورة ور ْق ِم ِ
ِ
ِ
اآلية.
وعزوها إىل
اآليات بالرس ِم العثَمين،
 -1كتاب ُة
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
احلديثية ما أمك َن ذلك ،وإذا َ
احلديث
كان
املصادر
واآلثار من
الحاديث
َتريج
-2
ُ
ِ
اكتفيت بعزوه إليهَم أو إليه ،أما إذا كان يف ِ
أتوسع
غري ُِها فإين
أحدُها
الصحيحّي أو
يف
ُ
ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
استطعت.
احلديث يف احلكم عليه ما
علَمء
َترجيه ،وأنقل كَال َم
يف
ُ
ٍ
ٍ
موجزة.
برتمجة
تعريف العال ِم غري املشهوري َن
ُ
-3
ِ
الغريبة.
ُشح اللفاظ
-4
ُ
ِ
ِ
والبلدان.
الماكن
-5حتديدُ
-6التعريف بالفرق.
-7عند النقل من مرجع ما نص ًا أضع ما نقلته بّي عالمتي تنصيص
" " وما نقلته باملعنى وأضفت إليه معاين أخرى أشري إليه بلفظ :انظر مرجع كذا.
عند ذكري ملكايد الشيطان يف مسألة ما أورد عليها دلي ً
ال من الكتاب أو السنة
الثابتة ،فإن مل أجد بحثت عن أثر وأدعمه بأقوال السلف أو معنى آية من كتاب اهلل،
وأنقل ما يدل عىل ذلك من أقوال املفرسين أو استنتاج توصلت إليه.
ثم أذكر ما يتعلق هبذه املكيدة من شبهات ومسائل جزئية  ،وإنَم أستدل عليها
ا
َ َٰ َ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ ا ُ
ك ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن ﴾...اآلية (، )1
بعموم مكايده مثل قوله تعاىل﴿ :يب ِِن ءادم َّل يفتِنن
َ َ

َٓ ۡ

َُ َ َ

َۡ

َُۡ

َۡ

َ
ا
وقولـه تعاىل﴿ :قال َرب ب َما أغ َو ۡي َتِن َل َزي ا
ۡجع َ
ن ل ُه ۡم ِِف ٱَل ِ
ني . )2( 
ۡرض َوَلغوِ َين ُه ۡم أ ِ
ِ ِ
ِ
ِ

َۡ
وقوله تعاىل﴿ :قَ َال فَب َما ٓ أَ ۡغ َو ۡي َتِن ََلَ ۡق ُع َد ان ل َ ُه ۡم ِ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ا َ ا ُ
ني
صرَٰط َك ٱلمستقِيم ثم ٓأَلت ِينهم ِم ۢن ب ِ
ِ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َِ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َتد أكَثهم َٰ
شك ِِرين ﴾ (. )1
أيدِي ِهم ومِن خلفِ ِهم وعن أيمَٰن ِ ِهم وعن شمائِل ِ ِهمَۖ وَّل ِ

( )1سورة العراف ،اآلية.27 :
( )2سورة ِ
احلجر ،اآلية.39 :
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َ
ُ َ َ َ ۡ َ ا ُ َ َ َ ا ُ َ َ ا ُ ُ ُّ
ضل ُهۥ َو َي ۡهدِيهِ إ ِ ََٰل
وقال تعاىل ﴿ :كتِب عليهِ أنهۥ من توَّله فأنهۥ ي ِ

﴾(.)2

َ َ
ا
ي
عذ ِ
اب ٱلس ِع ِ

وحديث سبة ◙ « :إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه فقعد لـه بطريق
اإلسالم )3( » ...احلديث – كَم سيأيت –.
قال ابن القيم ♫ " :ومن ُشه :إنه قعد البن آدم بطرق اخلري كلها ،فَم من
طريق من طرق اخلري ،إال والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه ،فإن خالفه
وعوقه وشوش عليه باملعارضات والقواطع ،فإن عمله وفرغ منه
وسلكه ث َّبطه فيه َّ
()4
قيض له ما يبطل أثره ويرده عىل حافرته" ا.هـ.
 -10الشبهات التي أوردها أر ّد عليها بإمجال وأحيل إىل مراجع الرد ،لن البحث
ال يتسع لكثرة الرد ،ويف املقابل وجدت أنه من الصعب إيراد الشبهة دون تفنيد هلا ولو
بشكل موجز.
 -11نقلت أقوال اخلصوم من كتبهم ما استطعت إىل ذلك سبي ً
ال مما وجد عندي
منها وما استعرته من املكتبات العامة أو اخلاصة ،ومن خالل البحث يف مواقعهم  ،وما
مل أجد نقلت أقواهلم من كتب املقاالت وامللل ،وكتب الثقات أمثال شيخ اإلسالم ابن
تيمية وتلميذه ابن القيم – رمحهَم اهلل–.
-12ما ذكرت بلفظ شيخ اإلسالم وأطلقت فاملقصود ابن تيمية ♫.
 -13التعليقات اهلامشية التي أضيفها من غري صلب البحث أشري إليها
بعالمة(*).

==

( )1سورة العراف ،اآلية.17-16 :
( )2سورة احلج ،اآلية.4 :
( )3رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( ،)483/3واإلمام النسائي يف كتاب اجلهاد ،باب :ما ملن أسلم وهاجر
رقم ،)21/6( 3134 :وانظر صحيح اجلامع (.)72/2
( )4تفسري املعوذتّي ،ص.110
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تقسيم البحث  :ـ
تم بحمد اهلل وفضله تقسيم الكتاب إىل سبعة أبواب عىل النحو التايل :ـ
الكتاب األول :حقيقة الشياطّي وصفاهتم يف ضوء الكتاب والسنة وبيان عداوهتم
()1
لبني آدم
الكتاب الثاين :أسباب االنحراف عن الفطرة (.)2
الكتاب الثالث  :أساليب الشيطان يف إفساد االعتقاد (.)3
الكتاب الرابع :مكايد الشيطان يف مسائل التوحيد والنبوات(.)4
الكتاب اخلامس :مكايد الشيطان يف مسائل الغيبيات

()5

الكتاب السادس :احلص احلصّي "( )6بحث شامل جلميع طرق وأسباب ووسائل
التحصّي من الشيطان الرجيم مؤيدة بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة .

( )1وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع
https://d-gathla.com/issuse/file/94-2019-09-12-16-05-20
( )2وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع
https://d-gathla.com/issuse/file/103-2019-12-12-08-03-57
( )3وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع
https://d-gathla.com/issuse/file/104-2020-01-23-15-16-23
( )4وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع
https://d-gathla.com/issuse/file/105-2020-03-24-19-04-45
( )5وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع
https://d-gathla.com/issuse/file/106-2020-03-24-19-06-57
( )6وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع
https://d-gathla.com/issuse/file/83-2017-11-02-17-44-07
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ويتكون من مخسة مباحث :
املبحث األول :حتقيق العبودية هلل
املبحث الثاين :اإلخـــالص
املبحث الثالث :االستعاذة واالستعانة باهلل
املبحث الرابع :االلتزام بالكتاب والسنة
املبحث اخلامس :طرق استقراء من الكتاب والسنة يف التحصّي من الشيطان
ثم اخلامتة و املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات
ويف اخلتام أمحد اهلل وأشكره أوالً وآخر ًا ،فله جل وعال محد ًا وشكر ًا كَم يليق بجالل
ُ
وجهه وعظيم سلطانه .كَم أشك ُر َّ
هلل
فأسأل ا َ
كل من شارك يف إخراجه وطباعته ونرشه ،
ِ
اجلزاء .كَم َ
َ
أسأل ُه تعاىل أن َّ
العمل وجي َع َل ُه خالص ًا
يتقبل هذا
خري
جيزي
تعاىل أن
َ
َ
اجلميع َ
ِ
ٍ
ِ
لوجهه الكري ِم ،صواب ًا وصىل اهللُ عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وس َّلم تسلي ًَم كثري ًا
إىل يو ِم الدين .
مجع وتأليف  :الفقرية اىل عفورهبا القدير
قذلة بنت حممد بن عبداهلل بن معيض آل حواش القحطاين
رابط املوقع
https://d-gathla.com

- 14 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

«كتاب»
طرق التحصني من الشيطان
(احلصن احلصني)
وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول :تحقيق العبودية هلل تعالى.
المبحث الثاني :اإلخالص والمتابعة.
المبحث الثالث :االستعاذة واالستعانة باهلل.
المبحث الرابع :االلتزام بالكتاب والسنة.
المبحثثث الخثثام  :طثثرا اسثثتقرا مثث
الكتاب والسنة في التحصي م الشيطا .
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املبحث األول
حتقيق العبودية لل
.)1( 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   :قال تعاىل
          

 :وقولـه تعاىل
.)2(

 طريق معبد: يقال، «اخلضوع والذل والتعبيد والتذليل:العبودية يف اللغة تعني
.)3( »والتعبيد أيض ًا االستعباد وهو اَتاذ الشخص عبد ًا
:أما يف الرشع فنوعان
 ويشمل، العبودية العامة الشاملة لكل ما خلق اهلل يف السموات والرض:األوىل
 وهي عبودية القهر واخلضوع وامللك، كافرهم ومؤمنهم،بني آدم إنسهم وجنهم
 لقوله، فاخللق كلهم عبيد ربوبية اهلل تعاىل، وهي وصف الزم جلميع الحياء،والتخري
           

 :تعاىل

              
              

.)4(

.65 : اآلية،) سورة اإلْساء1(
.42 : اآلية،) سورة احلجر2(
.)172/1( ) خمتار الصحاح3(
.93-88 : اآليات،) سورة مريم4(
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 :وقولـه تعاىل

.)1(  


   
  

واملراد باالستسالم يف هذه اآلية عىل قول عامة السلف أنه «اخلضوع والذل ال
.)2( »جمرد تصيف الرب هلم
      

 :ويدل عىل ذلك قولـه تعاىل
.)3(  
 

           

 :وقولـه تعاىل

.)4(  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
 
          

 :وقولـه تعاىل

.)5(  
 
   
 
 
 ومجيع لوازم... وتعني الطاعة واملحبة واالستعانة واالنقياد، عبودية خاصة:الثانية
.حتقيق اللوهية
. بل قد يتلف بسبب اجلهل واهلوى والغي،وهذا النوع ليس وصف ًا الزم ًا
.83 : اآلية،) سورة آل عمران1(
 مصائب اإلنسان من: وانظر،)66/2(  تفسري ابن كثري: وانظر،)30/14(  البن تيمية،) جمموع الفتاوى2(
.60-59  البن مفلح ص،مكايد الشيطان
.15 : اآلية،) سورة الرعد3(
.18 : اآلية،) سورة احلج4(
.49 : اآلية،) سورة النحل5(
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وهي تأيت بلفظ مطلق ومقيد ،أما الوىل فتأيت مطلقة (.)1
ومن أمثلتها:
.)2(   
  
 
 
 
  


  
 
 
  
قولـه تعاىل   :
.)3(  
  
 
  
  
 
  
  
وقولـه تعاىل  :
.)4( 


 
    
 
 
 
 
وقولـه تعاىل    :
.)5( 
 
  
  
  
 
 
  
 
   
 
وقولـه تعاىل   :
وقولـه تعاىل :

 


 ،)6(    االستثناء يف اآلية
  
  


استثناء منقطع ( ،)7واملراد بالسلطان يف اآلية :إنه ال يتسلط عىل قلوهبم.
وقيل :ال يلقيهم يف ذنب ال توبة منه.
وقيل :املراد احلجة فال حجة له فيَم يدعوهم إليه من الرشك (.)8
وعىل العموم فهؤالء العباد حمفوظون بحفظ اهلل تعاىل هلم ،وحراسته وتأييده وإن
( )1انظر :مدارج السالكّي ( ،)106-105/1أعالم املوقعّي ( ،)176/2تفسري القرآن العظيم ،البن
كثري ،)51/3( ،الوابل الصيب ،ص .7-6
( )2سورة الفرقان ،اآلية.63 :
( )3سورة اإلنسان ،اآلية.6 :
( )4سورة الزخرف ،اآلية.68 :
( )5سورة الزمر ،اآليتان.18-17 :
( )6سورة احلجر ،اآلية.42 :
( )7انظر :البهان يف علوم القرآن ،للزركيش ،وتفسري ابن كثري (.)552/2( ،)198/2
( )8انظر :اجلامع لحكام القرآن ،القرطبي ،)28/10( ،أضواء البيان ،للشنقيطي.)325/3( ،
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نال الشيطان منهم شيئ ًا ،فهو كَم ينال اللص من الغافل ْسعان ما ينفلت وَيرب.
قال جماهد ♫ يف تفسري هذه اآلية:
«قال عبادي الذين قضيت هلم باجلنة ليس لك عليهم أن يذنبوا ذنب ًا إال أغفر
هلم»(.)1
وأهل هذه العبودية هم أهل اإلحسان وهو أعىل مراتب الدين ،وهم املذكورون يف
قولـه تعاىل :

        

.)2(    


 
 
أي« :يمشون بسكينة ووقار من غري تكب وال متاوت ،وهي مشية رسول اهلل
ﷺ»(.)3
وهم الذين هلم المن املطلق املذكور يف هذه اآلية :

   

.)4(      
  
 
  
 
 
.)5( 


 
    
 
 
 
 
وقولـه تعاىل    :
وهذا النوع هو املراد يف هذا الفصل ،وهو ينقسم إىل قسمّي:
األوىل :عبودية تامة ،وهي عبودية الرسل – عليهم صلوات اهلل وسالمه – كَم
( )1ذكره السيوطي يف الدر املنثور ،)313/5( ،وقال« :أخرجه ابن أيب حاتم».
( )2سورة الفرقان ،اآلية.65 :
( )3زاد املعاد (.)168/1
( )4سورة النعام ،اآلية.82 :
( )5سورة الزخرف ،اآلية.68 :

- 19 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

وصفهم تعاىل يف قولـه :

      

.)1(  
 
.)2(  
 
 
 
 


وقوله تعاىل يف نوح عليه السالم  :
وقولـه يف شأن نبينا حممد ﷺ :

        

.)3(    
 
وقولـه تعاىل :

        

.)4(  
  
 
 
 
 
وهذه ال يشاركهم فيها غريهم (.)5
الثانية :عبودية ناقصة يتخللها النقص واملعصية والزلة ،وهي تشمل عموم
املؤمنّي عىل اختالف يف مراتبها ( ،)6فمنهم السابقون املقربون ،ومنهم أصحاب
اليمّي ،وهم الذين قاموا بـ«أداء الواجبات ،وترك املحرمات ،مع ارتكاب املباحات،
وبعض املكروهات ،وترك بعض املستحبات» (.)7

( )1سورة ص ،اآلية.45 :
( )2سورة اإلْساء ،اآلية.3 :
( )3سورة البقرة ،اآلية.23 :
( )4سورة اإلْساء ،اآلية.1 :
( )5انظر :الوابل الصيب ،البن القيم ،ص  ،6القول املفيد ،البن عثيمّي (.)29-28/1
( )6انظر :الوابل الصيب ،ص .6
( )7مدارج السالكّي (.)107/1
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«وأما مرتبة املقربّي :فالقيام بالواجبات واملندوبات ،وترك املحرمات
واملكروهات ،زاهدين فيَم ال ينفعهم يف معادهم ،متورعّي عَم يافون رضره،
وخاصتهم قد انقلبت املباحات يف حقهم طاعات وقربات بالنية» ( ،)1وهلم درجات
متفاوته ال يعلمها إال اهلل.
والشيطان معهم يف حال ال يقدر عليهم ،بل قد أضنوه وقهروه ،كَم يف احلديث عن
أيب هريرة ◙( :إن املؤمن لينيض( )2شيطانه كَم ينيض أحدكم بعريه يف السفر)(.)3
ولتحقيق كامل العبودية ل بد من توفر ركنني عظيمني مها:
األول :متام املحبة هلل تعاىل ،فهي «قوت القلوب ،وغذاء الرواح وقرة العيون،
وهي احلياة التي من حرمها فهو من مجلة الموات ،والنور الذي من فقده فهو يف بحار
الظلَمت ...وهي روح اإليَمن والعَمل ...التي متى خلت منها فهي كاجلسد الذي ال
روح فيه» (.)4
( )1املرجع السابق (.)108/1
ِ
ِ
(« )2لينيض :أي َيزله ،وجيعله ن ْضوا .والن ْضو :الدابة التي أهتزلتها السفار وأذهبت حلمها» النهاية يف
غريب احلديث (.)72/5
( )3رواه اإلمام أمحد يف املسند ( ،)380/2وابن أيب الدنيا يف مكائد الشيطان ،رقم ،20 :ص ،42-41
ورواه البيهقي يف شعب اإليَمن ،رقم ،)388-387/10( ،5447 :عن عبداهلل بن مسعود بلفظ( :إن
الشيطان املؤمن يلقى الشيطان الكافر ،فريى شيطان املؤمن شاحب ًا أغب مهزوالً ،فيقل لـه شيطان
الكافر :مالك؟ وُيك قد هلكت ،فيقول الشيطان :،ال واهلل ما أصل عىل يشء ،إنه إذا طعم ذكر اسم
اهلل ،وإذا ُشب ذكر اسم اهلل ،وإذا نام ذكر اسم اهلل ،فيقول اآلخر :لكني آكل من طعامه ،وأُشب من
ُشابه ،وأنام عىل فراشه ،فهذا شاحم وهذا مهزول) ،ورواه الطباين موقوف ًا عن ابن مسعود يف الكبري،
رقم ،)156/9( ،8782 :قال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)22/5رواه الطباين موقوف ًا ورجاله
رجال الصحيح»أ .هـ.
( )4مدراج السالكّي ،البن القيم (.)7-6/1
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قال ابن القيم ♫« :فلو بطلت مسالة املحبة لبطلت مجيع مقامات اإليَمن
واإلحسان ولتعطلت منازل السري إىل اهلل فإَنا روح كل مقام ومنزلة وعمل...بل هي
حقيقة اإلخالص ،بل هي نفس اإلسالم ..فمن ال حمبة لـه ال إسالم لـه البتة بل هي
حقيقة شهادة أن ال إله إال اهلل ،فإن (اإلله) هو الذي يأهله العباد حب ًا وذالً وخوف ًا
ورجاء وتعظي ًَم وطاعة له بمعنى مألوه ،وهو الذي تأهله القلوب ،أي حتبه وتذل له
وأصل (التأله) التعبد .والتعبد آخر مراتب احلب .يقال :ع ّبده احلب وت ّيمه :إذا ملكه
وذللـه ملحبوبه»( .)1أ .هـ
«وثمرهتا إيثار ما يقتيض العقل السليم جحانه ،وإن كان عىل خالف هوى النفس
كاملريض يعاف الدواء بطبعه فينفر منه ويميل إليه بمقتىض عقله فيهوى تناوله»(.)2
الثاين :كَمل الذل لـه سبحانه وتعاىل واخلضوع مهَم خالف المر هواه ومراده كَم
قال تعاىل :

           

.)3(   
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
وهذا الذل واخلضوع يتحققان بمشاهدة نعم اهلل تعاىل وآالئه فيستوجب الشكر،
ثم مطالعة عيوب النفس ،وقلة العمل عىل ما فيه من النقص والسهو(.)4
وللعبودية احلقة رشطان ل بد من توافرمها:
األول :املتابعة ،أي موافقة الرشع ،قال تعاىل :

     

( )1املرجع السابق (.)26/3
( )2فتح الباري ،البن حجر (.)60/1
( )3سورة النساء ،اآلية.65 :
( )4انظر :الوابل الصيب ،البن القيم ،ص  ،11مدارج السالكّي ( )106-105/1و (.)30/3
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.)1( 
 
  
  
   
   
 
الثاين :اإلخالص بأن يكون العمل خالص ًا ال يراد به سوى وجه اهلل.
.)2(  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
قال تعاىل   :
قال الفضيل بن عياض ♫« :العمل احلسن هو أخلصه وأصوبه ،قالوا :يا أبا
عيل ما أخلصه وأصوبه؟ قال :إن العمل إذا كان خالص ًا ومل يكن صواب ًا مل يقبل ،وإذا
كان صواب ًا ومل يكن خالص ًا مل يقبل ،حتى يكون خالص ًا صواب ًا ،واخلالص ما كان هلل،
والصواب ما كان عىل السنة» ( ،)3ثم قرأ قولـه تعاىل :

  
  
 
 
 

.)4(     
   
 
 
 
 
 
 
 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية تعليق ًا عىل قول الفضيل:
«وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة املشايخ ،كَم قال أبو سليَمن الداراين
إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم فال أقبلها إال بشاهدين اثنّي الكتاب والسنة» (.)5
وأعامل العبادة ثالثة أنواع:
 -عبادات القلب ،كاملحبة واإلخالص واليقّي والتوكل واإلنابة واخلشية.

( )1سورة آل عمران ،اآلية.85 :
( )2سورة تبارك ،اآلية.2 :
( )3ذكره ابن القيم يف مدارج السالكّي ( )89/2و ( ،)84-83/1وذكره ابن تيمية يف جمموع الفتاوى
( ،)318/10( ،)495/7( ،)333/1وغري ذلك يف مواضع متعددة من فتاويه.
( )4سورة الكهف ،اآلية.110 :
( )5جمموع الفتاوى (.)585/11
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 عبادات اجلوارح ،كالصالة والصيام والزكاة واحلج... عبادات اللسان ،كتالوة القرآن والذكر ،واالستغفار ،والدعاء...وهي تقوم عىل ثالثة أصول عظيمة:
األول :املحبة
وال بد من أن تكون خالصة ،متضمنة حمبة ما ُيب اهلل ،وتقديم ذلك عىل كل حمبة،
وحمبة كل ما ُيب اهلل ،وبغض ما يعاديه ،وهي عبودية املواالة منه واملعاداة ،كَم يف
الصحيح عن أنس بن مالك ◙ عن النبي ﷺ قال( :ثالث من كن فيه وجد هبن
أحب إليه مما سواُها ،وأن جيب املرء ال ُيبه إال
حالوة اإليَمن :أن يكون اهلل ورسوله
َّ
هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر كَم يكره أن يقذف يف النار) (.)1
ومن أبرز عالماهتا:
 -االتباع واالقتداء للرسول ﷺ :

      

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

     

        

.)3(   
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  

 
  
 
 

( )1رواه البخاري يف كتاب اإليَمن ،باب (حالوة اإليَمن) ،رقم .)14/1( ،16 :ومسلم يف كتاب اإليَمن،
رقم.45 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.31 :
( )3سورة التوبة ،اآلية.24 :
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وهو ذروة سنام العبودية وأعالها وأج ُلها (.)1
الثاين :اخلوف ( ،)2وضده المن من مكر اهلل ،وغايته أن يكون خوفه من اهلل تعاىل
أعظم خوف فال ياف سواه ،قال تعاىل :

     

 ،)3(وال يكون العبد مسل ًَم إال به.
قال السعدي ♫« :فإن كان اخلوف واخلشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك
اخلوف إىل من يافه ،وكان يدعو إىل طاعة باطنة ،وخوف ْسي يزجر عن معصية من
يافه كان تعلقه باهلل من أعظم واجبات اإليَمن ،وتعلقه بغري اهلل من الرشك الكب
الذي ال يغفره اهلل لنه أُشك يف هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غري اهلل
مع اهلل» ( )4أ .هـ.
وينبغي أال يصل به هذا اخلوف إىل اليأس والقنوط من رمحة اهلل(.)5
قال ابن القيم ♫ سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ يقول« :حد
اخلوف ما حجزك عن معايص اهلل ،فَم زاد عىل ذلك فهو غري حمتاج إليه»( )6أ.هـ.
الثالث :الرجاء وضده اليأس من روح اهلل والقنوط من رمحته.
وهذه الثالثة الصول «هي قطب رحى العبودية ،وعليها دارت رحى

( )1انظر :شفاء العليل ،البن القيم ،ص .222
( )2اخلوف أنواع وقد سبق تفصيلها وبيان أنواعها ،انظر ص
( )3سورة آل عمران :اآلية.175 :
( )4القول السديد ،ص .98
( )5اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)227/7تفسري ابن كثري (.)48/4
( )6مدارج السالكّي (.)394/2
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العَمل»(.)1
ويدل عليها مجيع ًا ،قولـه تعاىل :

     

.)2(   


  
 
  
 
  
  
 
  
 
واخلوف والرجاء ُها جناحان للعبد يسريان به يف طريق االستقامة ،فإن انفرد
بأحدُها دون اآلخر هلك (.)3
فإذا حاز العبد هذه الصول الثالثة جعل الشيطان يفر من طريقه ،وال يسلك فج ًا
إال سلك الشيطان فج ًا غريه ،يقول ﷺ( :والذي نفيس بيده ما لقيك الشيطان قط
سالك ًا فج ًا إال سلك فج ًا غري فجك) (.)4
(وتصارع الشيطان مع عمر ◙ فصعه) (.)5
وهذه الحاديث تبّي فضل عمر ومكانته ،وخوف الشيطان وفراره منه ،لكنها ال
تقتيض العصمة (.)6

( )1مدارج السالكّي ( ،)133/3وانظرُ :شح الطحاوية ،البن أيب العز ،ص  ،588واملدخل لدراسة
العقيدة اإلسالمية ،د /إبراهيم البيكان ،ص  ،121-114ط .عام 1413هـ1992 /م ،دار السنة.
( )2سورة اإلْساء ،اآلية.57 :
()3

انظر :اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (ُ ،)227/7شح الطحاوية ،ص  ،588ط .املكتب
اإلسالمي.

( )4رواه البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب (صفة إبليس وجنوده) ،رقم ،)339/6( ،3294 :ومسلم،
كتاب الفضائلُ )164/15( ،شح النووي.
( )5رواه ابن أيب الدينا يف مكايد الشيطان ،رقم ،63 :ص  ،85وأبو نعيم يف دالئل النبوة ،ص ،131
والدارمي يف السنن.)448/2( ،
( )6انظر :فتح الباري (.)47/7
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التوكل
ومن أعظم مقامات العبودية التوكل ،وهو من السباب العظيمة يف دفع مكايد
،)1( 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
الشيطان ،قال تعاىل   :
وهو «من أجل مقامات العارفّي ...وكلَم عال مقام العبد كانت حاجاته إىل التوكل
أعظم وأشد ،وأنه عىل قدر إيَمن العبد يكون توكله» ( ،)2وقولـه تعاىل :

 
  

.)3(  
  
 
  
 
   
 
  
 
 
 

والتوكل هو :صدق اعتَمد القلب عىل اهلل يف جلب املنفعة ودفع املرضة(،)4
والتوكل عىل اهلل نوعان:
األول :توكل عليه يف جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته
ومصائبه الدنيوية.
الثاين :توكل عليه يف حصول ما ُيبه هو ويرضاه من اإليَمن واليقّي واجلهاد
والدعوة إليه (.)5
واملؤمن لـه مع التوكل حالتان:
األوىل :توكل اضطرار وإجلاء حّي تنقطع السباب وينغلق الفرج وهذا ال يتخلف
( )1سورة اإلْساء ،اآلية.65 :
( )2بدائع الفوائد ،البن القيم.)465/2( ،
( )3سورة النحل ،اآلية.99 :
( )4انظر :الفوائد ،ص  ،113حتقيق :أمحد عرموش ،وجمموع فتاوى العقيدة ،للشيخ حممد صالح العثيمّي،
(.)55-54/6
( )5الفوائد ،ص  ،112وانظر التحفة العراقية ص ،13مطبوع ضمن الرسائل املنريية ،اجلزء الثاين.
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عنه الفرج والتيسري البتة.
الثاين :توكل اختيار مع وجود السباب فهنا لـه مع السباب ثالثة أحوال:
األول :أن يكون السبب مرشوع ًا ومندوب ًا إليه فهنا يذم تاركه كمن يرجو حصول
الولد دون أن ينكح.
الثاين :أن يكون السبب حمرم ًا ،ففي هذه احلالة ال حتل مباُشته وال تعافيه ،ويبقى
التوكل هو السبب ،وهو من أقوى السباب عىل اإلطالق.
الثالث :أن يكون السبب مباح ًا فينظر يف السبب حينئذ فإن كان يضعف التوكل أم
ال.
اهلم وتشتته فيتعّي تركه ،بل يكون من الوىل
فإن أضعفه وكان سبب ًا يف تفرق َّ

تركه ،أما إن مل يضعفه فمباُشته أوىل.

وهذا كله عبودية هلل تعاىل لن التوكل عبودية القلب ،ومباُشة السباب عبودية
اجلوارج ،والتوكل ال يكون إال مع العبادة فال يأيت منفرد ًا (.)1
ومن أعظم مقامات العبودية الصالة واخلشوع فيها والطمأنينة
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :يتعاقبون فيكم
مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ،وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العص ،ثم يعرج
الذين باتوا فيكم ،فيسأهلم وهو أعلم هبم ،كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :تركناهم

( )1انظر :الفوائد ،البن القيم ،ص  ،18-10جمموع الفتاوى ،)527/8( ،وفتح القدير للشوكاين،
( ،)242/3التحفة العرافية ضمن الرسائل املنريية ،)13/2( ،الرشك يف القديم واحلديث،
(.)1109/2
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وهم يصلون ،وأتيناهم وهم يصلون)

(.)1

قال ابن حجر ♫« :ويستفاد منه أن الصالة أعىل العبادات ،لنه عنها وقع
السؤال ،واجلواب فيه اإلشارة إىل عظم هاتّي الصالتّي لكوَنَم جتتمع فيهَم الطائفتان،
ويف غريُها طائفة واحدة ،واإلشارة إىل ُشف الوقتّي املذكورين ...ويرتتب عليه
حكمة المر باملحافظة عليهَم واالهتَمم هبَم» أ.هـ(.)2
ويف احلديث( :من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل فال يطلبنكم اهلل من ذمته بيشء
فيدركه فيكبه يف نار جهنم) (.)3
«والذمة هنا الضامن ،وقيل :المان» (.)4
فإذا سمع الشيطان الذان أدبر فار ًا ولـه رضاط حتى ال يسمع الذان ،كَم جاء يف
حديث أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان
ولـه رضاط حتى ال يسمع الذان ،فإذا قيض الذان أقبل ،فإذا ِّثوب هبا أدبر ،فإذا قيض
التثويب أقبل حتى يطر بّي املرء ونفسه ،يقول :أذكر كذا وكذا ،ما مل يكن يذكر! حتى
صىل ،فإذا مل يدر أحدكم كم َّ
يظل الرجل إن يدري كم َّ
صىل – ثالث ًا أو أربع ًا – فليسجد
سجدتّي وهو جالس) (.)5
ومعنى قولـه( :لـه رضاط) صوت الريح ،وهو عىل حقيقته ،حيث قد ثبت أنه
( )1رواه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة ،باب (فضل صالة العص) ،رقم،)204-203/1( ،530 :
ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،رقم.)632( :
( )2فتح الباري.)37/2( ،
( )3رواه مسلم يف كتاب الصالة ،رقم ،)454/1( ،657 :والرتمذي يف سننه ،رقم.222 :
(ُ )4شح النووي عىل صحيح مسلم.)158/5( ،
( )5رواه البخاري ،كتاب السهو ،باب (إذا مل يدر كم صىل – ثالث ًا أو أربع ًا – سجد سجدتّي وهو جالس)،
رقم ،)134-133/3( ،1231 :الفتح ومسلم بنحوه ،يف كتاب املساجد ،رقم.)57/5( ، :
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يأكل ويرشب فال يمتنع عليه خروج الريح وفعله هذا ،إما أنه يفعله متعمد ًا كيال يسمع
صوت الذان ،وإما إنه يفعله ذلك استخفاف ًا بالذان كفعل السفهاء.
أثوب :أي أقيمت الصالة.
وقولـه إذا ِّ
ومعنى احلديث إن هذا العدو يقبل عند إقبال العبد عىل صالته ُيول بينه وبّي
قلبه ،بَم يطر لـه من أمور غائبة عن ذاكرته يذكره هبا ويمنيه ويذكره بحاجاته حتى
يشغله عن اخلشوع واإلخالص فيها وليصفه عنها ويقطعها عليه(.)1
فإذا عجز عن القطع واالنصاف عنها اختلس منها خلسة ،كَم صح ذلك عن
املصطفى ﷺ عن عائشة ▲ قالت :سألت رسول اهلل ﷺ عن االلتفات يف
الصالة؟ فقال( :هو اختالس ،يتلسه الشيطان من صالة العبد)(.)2
واالختالس «من خلست اليشء واختلسته إذا سلبته» (.)3
وهلذا ُشعت مراغمته إذا وسوس للعبد يف صالته ،ومعنى املراغمة :من رغم أي
جعل أنفه يف الرغام وهو الرتاب والطّي ( ،)4واملراغمة املغاضبة ( ،)5فعن أيب هريرة
◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن أحدكم إذا قام يصيل جاء الشيطان فلبس عليه
حتى ال يدري كم ص َّىل ،فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتّي وهو جالس) (.)6
وهذه السجدتان ترغيم للشيطان ،كَم يف حديث أيب سعيد اخلدري ◙ قال
( )1انظر :فتح الباريُ ،)135-134/3( ،شح مسلم للنووي.)92/4( ،
( )2سبق َترجيه.
( )3النهاية يف غريب احلديث ،البن الثري (.)61/2
( )4انظر :لسان العرب (.)247/12
( )5خمتار الصحاح ( ،)105/1وانظر :النهاية (.)184/2
( )6رواه البخاري ،يف كتاب السهو ،باب (السهو يف الفرض والتطوع) ،رقم.)413/2( ،1175 :
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رسول اهلل ﷺ( :إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم َّ
صىل ثالث ًا أم أربع ًا ،فليطرح
الشك وليبن عىل ما استيقن ،ثم يسجد سجدتّي قبل أن يسلم ،فإن كان َّ
صىل مخس ًا
شفعن لـه صالته ،وإن كان َّ
صىل إمتام ًا لربع كانتا ترغي ًَم للشيطان)(.)1
واملراغمة هي« :حماربة العدو هلل وباهلل» ( ،)2فكلَم زادت احلرب من هذا العدو
تعينت عىل أولياء اهلل لبس المة احلرب ودفع هذا العدو بكل ما أويت العبد من القوة،
وهذه املراغمة هي من أحب العبوديات إىل اهلل (.)3
الصديقية
عدوه ،فقد أخذ من ِّ
قال ابن القيم ♫« :فمن تعبد هلل بمراغمة ِّ
لعدوه ،يكون نصيبه من هذه
بسهم وافر ،وعىل قدر حمبة العبد لربه ،ومواالته ومعاداته
ِّ
فّي ،واخليالء والتبخرت عند صدقة
املراغمة ،ولجل هذه املراغمة محد التبخرت بّي َّ
الص َّ

العدو ،وبذل حمبوبه من نفسه وماله هلل
الرس ،حيث ال يراه إال اهلل ،ملا يف ذلك من إرغام
ِّ
ِّ ِّ

 ،وهذا باب من العبودية ال يعرفه إال القليل من الناس ،ومن ذاق طعمه ولذته بكى
عىل أيامه الول» (.)4
ومن مقامات العبودية الصدقة وأعظمها صدقة الرس ،يف الصحيح عن أيب هريرة
◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إال أخذها

( )1رواه مسلم ،يف كتاب املساجد ( ،)60/5والنسائي يف السنن الكبى ،كتاب «السهو» ،باب (إمتام
املصيل عىل ما ذكر إذا شك ) ،رقم ،)205/1( ،585 :ويف السنن كتاب السهو ،باب (إمتام املصيل عىل
ما ذكر إذا شك) ،رقم ،)27/3( ،1238 :وأبو داود يف كتاب الصالة ،باب (إذا شك يف الثنتّي
والثالث من قال يلقي الشك) ،رقم.)269/1( ،1024 :
( )2هتذيب مدارج السالكّي (.)225/1
( )3املرجع السابق (.)226/1
( )4املرجع السابق ،اجلزء والصفحة نفسها.
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اهلل بيمينه فريبيها كَم يريب أحدكم فلوه

()1

أو قلوصه حتى تكون مثل اجلبل أو

أعظم)(.)2
وعن أيب مالك الشعري قال :قال رسول اهلل ﷺ( :الطهور شطر اإليَمن واحلمد
هلل متأل امليزان ،وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بّي السَموات والرض،
والصالة نور والصدقة برهان والصب ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ،كل الناس
يغدو ،فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها)(.)3
وهي من وسائل دفع الشيطان عن العبد ،كَم يف قوله ﷺ:
بالصدقة) (،)4
(يا معرش التجار إن الشيطان واإلثم ُيرضان البيع فشوبوا بيعكم َّ
ويف احلديث إشارة إىل حضور الشيطان جمامع الناس يف السواق ونصب رايته – كَم
سيأيت إن شاء اهلل – إليقاع العباد يف اإلثم والغش والتزوير ،فحثهم النبي ﷺ عىل
خلط البيع بالصدقة حتى يكون كفارة ملا ُيدث من اللغو والكذب ،ويف هذا إرغام
للشيطان وقهر لـه(.)5
ومن مقامات العبودية الصيام ،ويف احلديث( :إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى
الدم).
قال شيخ اإلسالم ♫« :وال ريب أن الدم يتولد من الطعام والرشاب ،وإذا
( )1فلوة« :املهر الصغري ،وقيل :هو الفطيم من أوالد ذوات احلوافر» النهاية يف غريب احلديث البن الثري
( )474/3وانظر :املصباح املنري ( ،)481/2لسان العرب ( ،)162/15خمتار الصحاح للرازي
ص. 214
( )2رواه مسلم يف كتاب الزكاة ،رقم.)702/2( ،1014 :
( )3رواه مسلم يف كتاب الطهارة ،رقم ،)203/1( ،223 :والرتمذي  ،رقم.)535/5( ،3517 :
( )4رواه الرتمذي يف كتاب البيوع ،باب (ما جاء يف التجارة وتسمية النبي ه ) ،رقم،)341/3( ،1225 :
وقال :هذا حديث صحيح  .أ.هـ ،ورواه الطباين يف الكبري رقم.)357/18( ،913 :
( )5انظر :عارضة الحوذي ،البن العريب ،)210/5( ،ط .عام 1415هـ1994 /م ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،لبنان ،وحتفة الحوذي ( ،)334/4ومعامل السنن ،للخطايب (.)46/3
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أكل أو ُشب اتسعت جماري الشياطّي ،وهلذا قال :فضيقوا جماريه باجلوع )1( ...وإذا
ضاقت انبعثت القلوب إىل فعل اخلريات التي هبا تفتح أبواب اجلنة ،وإىل ترك املنكرات
التي هبا تفتح أبواب النار ،وصفدت الشياطّي فضعفت قوهتم وعملهم ...ومل يقل
أَنم قتلوا وال ماتوا ،بل قال :صفدت ،واملصفد من الشياطّي قد يؤذي لكن هذا أقل
وأضعف مما يكون يف غري رمضان ،فهو بحسب كَمل الصوم ونقصه ،فمن كان صومه
كام ً
ال دفع الشيطان دفع ًا ال يدفعه دفع الصوم الناقص» (.)2
ويف احلديث عن أيب ذر ◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :صوم شهر
الصب وثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر ،ويذهب مغلة الصدر) ،قال :قلت :وما
مغلة الصدر ،قال( :رجس الشيطان) (.)3
فعلة الصدر :حقده أو غيظه أو نفاقه ،وهي من وساوس الشيطان وإغوائه،
والصيام يقمع الشيطان ويسد جماريه (.)4

( )1قال اللباين يف هذه الزيادة« :ال أصل هلا يف يشء من كتب السنة التي وقفت عليها ،وإنَم هي يف كتاب
اإلحياء للغزايل فقط» ا.هـ ،سلسلة الحاديث الضعيفة ( )79/1ط .الثانية 1408هـ1988/م،
مكتبة املعارف ،الرياض.
( )2جمموع الفتاوى ( ،)246/25وانظر مدارج السالكّي البن القيم (.)459-458/1
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)154/5وأبو داود الطياليس يف مسنده،حديث رقم ،65 ،482 :والنسائي يف
املح ّببي برقم 2408 :بدون ذكر الزيادة فيآخره وابن حبان يف صحيحه بمعناه وبأطول منه رقم:
 )498/14( 6557عن أعرايب من أصحاب رسول اهلل ه.
والبيهقي يف السنن الكبى عن أيب هريرة ريض اهلل عنه بدون الزيادة يف آخره رقم،)293/4( 8220 :
وعبدالرزاق يف مصنفه عن احلارث رقم ،)298/4( 7872 :وأبو يعىل يف مسنده عن عيل ريض اهلل
عنه رقم.)346/1( 442 :
( )4انظر :فيض القدير ،للمناوي.)211/4( ،
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املبحث الثاين
اإلخـــالص
اإلخالص حصن عظيم من الشيطان الرجيم ،فأهله ال يصل إليهم وال يظفر منهم
بيشء ،قال تعاىل :

         

.)1( 


 
 
  
 
  
 
  
قال تعاىل :

          

.)2(  
   
  
   
 
 
 
  
 
 
   
 
 
وقال تعاىل :

 

 
 
  
 
  
 
   
 
 
  
 
  
 

.)3(

ٍ
معان عدة ،وهو من خلص اليشء يلص خلوص ًا ،أي
واإلخالص يف اللغة لـه
صار خالص ًا.
وخ َلص بالفتح بمعنى نجا وسلم ،يقال :خلصت ،وأخلص اليشء بمعنى اختار،
وخلصت إىل فالن وصلته وبلغته واملخلصون املوحدون.
واملخلصون الذين أخلصهم اهلل  واختارهم فوحدوه ،ومل يرشكوا به شيئ ًا.
َ
ص ،أي نصح ،يأيت بمعنى النجاة والسالمة ،خ ّلصه َ َ
َت ُّلص ًا ،أي نجاه،
وخ َل َ
وبمعنى الوصول ،وبمعنى التميز ،واخلالص من اللوان :ما صفا ونصع.

( )1سورة احلجر ،اآليتان.40-39 :
( )2سورة العراف ،اآليتان.202-201 :
( )3سورة ص ،اآليتان.83-82 :
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فاإلخالص إذن تدور معانيه عىل الصفاء ،والنقاء ،والتميز عن الخالط
والشوائب (.)1
ومن هذه املعاين يظهر املعنى الرشعي ،وأذكر مجلة من أقوال العلَمء يف تعريفه.
قال ابن القيم ♫ يف تعريف اإلخالص هو «إفراد املعبود عن غريه»( ،)2وقال
أيض ًا :هو «توحيد مطلوبه» (.)3
هو «اإلخالص تصفية العمل من ِّ
كل شوب» ( ،)4وقيل« :تصفية الفعل عن
مالحظة املخلوقّي» (.)5
وقال العز بن عبدالسالم (« :♫ )6اإلخالص أن يفعل املكلف الطاعة خالصة
هلل وحده ،ال يريد هبا تعظي ًَم من الناس وال توقري ًا وال جلب نفع ديني ،وال دفع رضر

( )1انظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)615/2( ،)26/7القاموس املحيط ( ،)796/1خمتار الصحاح
( ،)77/1العّي ( ،)186/4املغرب ( ،)265/1الفائق يف غريب احلديث ( ،)192/2النهاية ،البن
الثري (.)62-61/2
( )2مدارج السالكّي (.)110/1
( )3املرجع السابق ،اجلزء والصفحة نفسها.
( )4هتذيب مدارج السالكّي (.)516/1
( )5اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)146/2
( )6عبدالعزيز بن عبدالسالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي ،يلقب بسلطان العلَمء ،ولد ونشأ
يف دمشق سنة 577هـ ،لـه مواقف مشهورة يف المر باملعروف والنهي عن املنكر ،ويف نصح الوالة،
كان إمام ًا جمتهد ًا ،يعد من علَمء الشافعية ،توىل القضاء واخلطابة يف زمن الصالح نجم الدين أيوب،
تويف سنة 660هـ ،لـه مؤلفات كثرية منها :التفسري الكبري ،قواعد الحكام ،بداية السول وغريها،
انظر :طبقات السبكي ( ،)80/5العالم (.)21/4
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دنيوي» (.)1
وقيل« :اإلخالص استواء أعَمل العبد يف الظاهر والباطن ،والرياء إن يكون
ظاهره خري ًا من باطنه ،والصدق يف اإلخالص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره» (.)2
وأثر عن معاذ بن جبل قولـه عندما سئل عن اإلخالص ،قال« :فطرة اهلل التي فطر
الناس عليها» (.)3
وقال شارح الطحاوية« :واإلخالص خلوص القلب من تأليه ما سوى اهلل تعاىل
وإرادته وحمبته فخلص هلل فلم يتمكن منه الشيطان» أ .هـ (.)4
واإلخالص من العَمل القلبية التي هي من أصول اإليَمن وقواعد الدين وهي
«واجبة عىل مجيع اخللق ...باتفاق أئمة الدين» (.)5
وهو بمنزلة الروح للجسد الذي إذا فارقها ،فارقت احلياة (.)6
واإلخالص هو حقيقة الدين ،ومضمون دعوة الرسل ،قال تعاىل :

  

.)7(     
 
 
  
 
واملعنى «اعملوا لربكم خملصّي لـه الدين والطاعة ال َتلطوا ذلك برشك وال
()1

قواعد الحكام ( ،)146/1ط .عام 1388هـ1968 /م ،مكتبة الكليات الزهرية ،للعز بن
عبدالسالم.

( )2هتذيب مدارج السالكّي (.)515/1
( )3رواه ابن جرير يف التفسري (.)4/21
(ُ )4شح الطحاوية ،ص  ،498ط .املكتب اإلسالمي.
( )5جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)5/10
( )6بدائع الفوائد ( ،)224/3وانظر :جمموع الفتاوى (.)381/11
( )7سورة البينة ،اآلية.5 :
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جتعلوا يف يشء مما تعملون لـه ُشيك ًا.)1( »...
ومعنى «   أي مائلّي عن الديان كلها إىل دين اإلسالم» ( ،)2وأخذ
بعض العلَمء هذه اآلية وجوب النية يف العبادات (.)3
.)4(  
 
 
   
 
  
 
  
 
   
 
 
  
وقال تعاىل   :
قال ابن القيم ♫« :فإسالم الوجه :إخالص القصد والعمل هلل واإلحسان
فيه ،متابعة رسول اهلل ﷺ وسنته» أ .هـ (.)5
.)6(    
  
  
وُها ُشطا قبول العَمل ،قال تعاىل   :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :الناس هلم يف هذه اآلية ثالثة أقوال :طرفان
ووسط ،فاخلوارج واملعتزلة يقولون :ال يقبل اهلل إال ممن اتقى الكبائر ،وعندهم
صاحب الكبرية ال يقبل منه حسنة بحال ...واملرجئة يقولون :من اتقى الرشك...
والسلف والئمة يقولون :ال يتقبل إال من اتقاه يف ذلك العمل ففعله كَم أمر به خالص ًا
لوجه اهلل تعاىل» أ .هـ (.)7
واإلخالص سبب لصالح القلب ،وإخراج دغله وغله ،وتنقيته فال يبقى فيه غل

( )1جامع البيان ،البن جرير (.)156/8
( )2اجلامع لحكام القرآن (.)144/20
( )3املرجع السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
( )4سورة النساء ،اآلية.125 :
( )5هتذيب مدارج السالكّي (.)513/1
( )6سورة املائدة ،اآلية.27 :
( )7منهاج السنة ،البن تيمية ( ،)216/6وانظر :املنار املنيف ،ص .31
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وال ُيمل الغل (.)1
كَم يف حديث أنس بن مالك ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ثالث ال يغل
عليهن قلب مسلم :إخالص العمل هلل ،ومناصحة والة المر ،ولزوم مجاعة املسلمّي،
فإن دعوهتم حتيط من ورائهم) ( ،)2وهو سبب اخلري ورفعة الدرجات عند اهلل .كَم يف
حديث سعد بن أيب وقاص ◙ وفيه ( ...إنك لن َت َّلف فتعمل عم ً
ال تبتغي به
وجه اهلل تعاىل إال ازددت به خري ًا ،ودرجة ،ورفعة) (.)3
وهو سبب لطرد الشيطان والوقاية منه ،قال تعاىل :

  

.)4(  
 
 
  
 
  
 
  
وقد قرئت بكرس الالم ُ 
المخل ِ ِصني  وهم الذين اخلصوا هلل يف العبادة وأتوا

بالتوحيد خالص ًا ،فسلمت عباداهتم من الرياء والسمعة ،وكل ما يضاد اإلخالص.
()1

انظر :جمموع الفتاوى ( ،)7/35( ،)58/16( ،)18/1هتذيب مدارج السالكّي (،)514/1
التمهيد ،البن عبدالب (.)277/21

( )2رواه أبو داود يف كتاب «العلم» ،باب (فضل نرش العلم) ،رقم ،)346/2( ،3660 :والرتمذي عن ابن
مسعود يف كتاب «العلم» ،باب (ما جاء يف احلث عىل تبليغ العلم) ،رقم )307/7( ،2660 :واللفظ
لـه.
وابن ماجه يف املقدمة ،باب (من ي َّلغ علَمً) ،رقم ،)84/1( ،230 :ويف صحيح ابن حبان ،رقم،680 :
(.)455-454/2
ويف املستدرك ،رقم ،)162/1( ،294 :وقال« :هذا صحيح عىل ُشط الشيخّي»أ .هـ ،قال ابن عبدالب يف
التمهيد« :هذا حديث ثابت».)275/21( ،
( )3رواه البخاري يف كتاب «فضائل الصحابة» ،باب (قول النبي ه اللهم أمض لصحايب هجرهتم) ،رقم:
 ،)1431/3( ،3721ومسلم يف كتاب «الوصية» ،رقم.)1250-1249/3( ،1627 :
( )4سورة ص ،اآليتان.83-82 ،
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وقرئت بالفتح    وهم الذين استخلصهم اهلل ،فهداهم واصطفاهم
فحققوا كَمل واليته (.)1
ويف وصفهم يقول احلسن ♫« :يؤتون اإلخالص ويافون أال يقبل
منهم»(.)2
واإلخالص سبب لعظم اجلزاء ،ومضاعفة الجر مع قلة العمل ،ومن أمثلة هذا،
حديث الرجل الذي أماط الذى عن الطريق فكان سبب ًا ملغفرة ذنوبه ودخوله اجلنة.
كَم يف الصحيح عن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :بينَم رجل يميش
بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر اهلل لـه فغفر لـه) (.)3
يقول شيخ اإلسالم – معلق ًا عىل هذا احلديث –:
« ...هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق ،فعله إذ ذاك بإيَمن خالص،
وإخالص قائم بقلبه فغفر لـه بذلك ،فإن اإليَمن يتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من
اإليَمن واإلخالص» (.)4
واإلخالص مانع من الوقوع يف السوء والفحشاء ( ،)5قال تعاىل :

 

 


( )1انظر :اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)76/15( ،)28/10معامل التنزيل ،للبغوي(،)51-50/3
تفسري الرازي ( ،)162/26تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)162/4
( )2ذكره القرطبي يف اجلامع لحكام القرآن (.)132/12
( )3رواه البخاري يف كتاب «املظامل» ،باب( :من أخذ الغصن وما يؤذي الناس يف الطريق فرمى به) ،رقم:
 ،)874/2( ،2340ومسلم يف كتاب «اجلهاد» ،رقم )1521/3( ،1914 :بأطول منه.
( )4منهاج السنة ،البن تيمية (.)221/6
( )5انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( ،)222/8هتذيب مدارج السالكّي (ُ ،)516/1شح الطحاوية،
البن أيب العز ،ص  ،499-498ط .املكتب اإلسالمي.
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.)1(  


 
 
  
 
   
 
  
  
 
 
 
وال يقبل من العَمل إال ما توفر فيه اإلخالص ،وهي التي يتحقق هبا املحو
والتكفري عن السيئات (.)2
واإلخالص ُيتاج العبد لتحقيقه جماهدة وحماسبة مستمرة للنفس ،لنه من أشق
المور عىل النفوس وأعزها ،لذا حرص العلَمء الفذاذ عىل جماهدة النفس يف حتصيله
عيل أشد من
ودفع ما يعارضه ،وقد أثر عن سفيان الثوري قولـه« :ما عاجلت شيئ ًا ّ

نيتي ،إَنا تتقلب عيل» (.)3
قال تعاىل :

          

 ،)4(  واآلية عامة يف كل من كانت لـه نية غري خالصة هلل تعاىل
 
   
سواء كان معه أصل اإليَمن أم ال (.)5
ويف احلديث عن أيب موسى الشعري ◙ أن رسول اهلل ﷺ سئل عن
الرجل يقاتل للمغنم ،والرجل يقاتل ليذكر ،والرجل يقاتل لريى مكانه ،فمن يف سبيل
اهلل؟ فقال( :من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل) (.)6
ومن عالمات املخلص أنه ال يبايل بمدح اخللق وال ذمهم فالمر سواء ،وُهه
( )1سورة يوسف ،اآلية.24 :
( )2انظر :منهاج السنة ،البن تيمية ( ،)218/6وفتح الباري ،البن حجر (.)261/1
( )3املجموع ،للنووي (.)29/1
( )4سورة هود ،اآلية.15 :
( )5انظر :اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)15/9
()6

رواه البخاري يف كتاب «اجلهاد» ،باب( :من قاتل للمغنم هل ينقص أجره؟) ،رقم،2958 :
( ،)1137/3ومسلم يف كتاب «اجلهاد» ،رقم.)1512/3( ،1904 :
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منصف عىل إصالح قلبه مع اهلل.
ومنها إخفاء العمل ،فال ُيب املخلص أن يطلع الناس عىل مثاقيل الذر من عمله،
وقد أثر عن الشافعي ♫ قولـه« :وددت أن اخللق تعلموا هذا العلم عىل أال ينسب
إ َّيل منه حرف» أ .هـ (.)1
ومنها إن عملهم هلل ،وهدفهم رضاه ،فغاية أعَمهلم وأقواهلم نرش الدين ورفعته
وسموه دون نظر إىل حظوظ أنفسهم ،فمث ً
ال عند املحاورة ُههم ظهور احلق ال غلبة
اخلصم.
ومن أقوال الشافعي ♫ يف هذا الشأن« :ما ناظرت أحد ًا قط عىل الغلبة،
وددت إذا ناظرت أحد ًا أن يظهر احلق عىل يديه»أ .هـ(.)2
ومنها :اهتام أنفسهم يف اإلخالص ،فال يرون يف إخالصهم إخالص ًا ،وهلذا ال
يطلبون عليه العوض ،بل يرون عظم املنة والتقصري عن الشكر ،فجمعوا إحسان ًا يف
ـمخ َّلص (.)3
خمافة مع سوء ظن بالنفس ،وهذه مرتبة ال ُ
قال تعاىل :

 

  
  
 
  
  
 
    
  
 
 

.)4( 

روى الرتمذي عن عائشة ▲ قالت :سألت رسول اهلل ﷺ عن هذه اآلية
 ،       قالت عائشة أهم الذين يرشبون اخلمر
ويرسقون ،قال( :ال يا بنت الصديق ،ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون
( )1مقاصد املكلفّي ،د /عمر الشقر ،ص  ،473وانظر :رسالة اإلخالص ،د /عبدالعزيز بن عبداللطيف
( )2املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
( )3انظر :هتذيب مدارج السالكّي (.)519-516/1
( )4سورة املؤمنون ،اآلية.60 :
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وهم يافون أال يقبل منهم ،أولئك الذين يسارعون يف اخلريات) (.)1
ومما ينايف اإلخالص الرياء وهو مصدر راءى يرائي مراءاة ،ورياء ،وهو أن يري
الناس أنه يعمل عم ً
ال عىل صفة ،وهو يضمر يف قلبه صفة أخرى (.)2
وهو الشهوة اخلفية ،وهي حمبة إطالع الناس عىل العمل (.)3
وقال القرطبي ♫« :حقيقة الرياء طلب ما يف الدنيا بالعبادة ،وأصله طلب
املنزلة يف قلوب الناس» أ .هـ (.)4
وعرفه ابن حجر بأنه« :إظهار اخلري لقصد الشهرة مع إبطان غريه» (.)5
وعرفه الصنعاين ♫ بقولـه« :الرياء أن يفعل الطاعة ،ويرتك املعصية ،مع
مالحظة غري اهلل ،أو يب هبا ،أو ُيب أن يطلع عليها ملقصد دنيوي ،من مال أو
نحوه»(.)6
ومجيع هذه التعاريف مرتادفة جيمعها ميل القلب لغري اهلل يف التوجه بالعبادة،
والرياء يكون بالعلم وبالعبادة وبالصدقة وغريُها.
( )1رواه الرتمذي ،كتاب «التفرس» ،باب( :سورة املؤمنون) ،رقم ،)327/5( ،3175 :وابن ماجه يف
كتاب « » ،باب( :التويف عىل العمل) ،رقم ،)1404/2( ،4198 :واإلمام أمحد يف املسند (،)159/6
( ،)205/6واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،3486 :وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
يرجاه»أ.هـ.
( )2انظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)296/14الفائق يف غريب احلديث (.)11/4
( )3انظر :لسان العرب ( ،)445/14غريب احلديث ،البن سالم ( ،)170/4غريب احلديث ،البن
اجلوزي ( ،)570/1بصائر ذوي التمييز (.)116/3
( )4اجلامع لحكام القرآن (.)212/20
( )5فتح الباري ،البن حجر (.)126/1
( )6سبل السالم ،للصنعاين (.)184/4
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كَم جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة ◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ
يقول( :إن أول الناس يقيض يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمته
فعرفها ،قال :فَم عملت فيها؟ قال :قاتلت فيك حتى استشهدت ،قال :كذبت ،ولكنك
قاتلت لن يقال هو جريء فقد قيل ،ثم أمر به فسحب عىل وجهه حتى القي يف النار،
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمته فعرفها ،قال :فَم فعلت
فيها؟ قال :تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ،قال :كذبت ،ولكنك تعلمت
ليقال عامل ،وقرأت ليقال هو قارئ ،فقد قيل ،ثم أمر به فسحب عىل وجهه حتى ألقي
وسع اهلل عليه وأعطاه من أصناف املال ك َّله فأيت به فعرفه نعمه فعرفها،
يف النار ،ورجل َّ
قال :فَم علمت فيها؟ قال :ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك،

قال :كذبت ،ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ،ثم أمر به فسحب عىل وجهه ثم
ألقي يف النار) (.)1
ويف احلديث بيان حتريم الرياء والتغليظ يف حتريمه وشدة عقوبته ،فهؤالء الثالثة
بذلوا دماءهم وأمواهلم وأعَمرهم يف عبادات ،مل تنفعهم مع شدهتا عىل النفس ،ولكنهم
مل يطلبوا هبا وجه اهلل ،وإنَم أرادوا املدح والشهرة فصارت عذاب ًا هلم والعياذ باهلل (.)2
وهلذا اشتد خوف النبي ﷺ عىل أمته من الرياء ،ففي حديث أيب سعيد اخلدري
قال :خرج علينا رسول اهلل ﷺ ونحن نتذاكر الدجال ،فقال( :أال أخبكم بَم هو
أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟) فقلنا :بىل يا رسول اهلل ،قال( :الرشك

( )1رواه مسلم يف كتاب «اجلهاد» ،رقم ،)1513/3( ،1905 :والنسائي يف كتاب «اجلهاد» ،باب( :من
قاتل ليقال فالن جريء) ،رقم.)24-23/6( ،3137 :
( )2انظرُ :شح مسلم للنووي (.)51/13
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اخلفي ،أن يقوم الرجل يصيل فيزين صالته ،ملا يرى من نظر رجل) (.)1
وينبغي عىل العبد أن يستمر يف العمل ويزيد فيه كلَم أحس بخاطر الرياء وال
يلتفت إىل وساوس الشيطان ومكايده ،لن إبليس إن ظفر منه باجلدال والوقوف
سيستمر معه إىل ما هو أشد من ذلك ،وهو إيقاعه يف مراءاة الناس ومراقبتهم ،لذلك
عىل العبد أن ُيدث عم ً
ال صاحل ًا كلَم وسوس لـه إبليس بالرياء ويضاعف العمل.
ويعلم أن مدح الناس وثناءهم ال يفيده شيئ ًا ،كذلك مذمتهم فرياقب اهلل تعاىل
وحده بالعمل ،وجيعل نصب عينيه حلظة الوقوف أمام اهلل ،وإن اهلل ال يقبل من العمل
إال ما كان خالص ًا صواب ًا (.)2
ومن الرياء السمعة ،وهو العمل لجل سَمع الناس ،فالرياء يتعلق بحاسة البص،
والسمعة بحاسة السمع ،وقيل :السمعة هو التحديث بالطاعات التي مل يرها الناس،
والرياء فعلها أمامهم (.)3
وهناك فرق آخر وهو أن التسميع يكون بعد الفراغ من العمل ،بخالف الرياء
الذي يكون مقارن ًا للعمل (.)4
والرياء ينقسم باعتبار إبطال العبادة إىل قسمني:
األول :أال يكون الدافع للعبادة ،واملحرض عليها ،فيكون يف أصلها ،فهذا ال ينفع
( )1رواه ابن ماجه يف كتاب :الزهد ،باب :الرياء والسمعة رقم ،)1406/2( 4204 :واإلمام أمحد يف
مسنده رقم )30/3( 11270 :بنحوه ،مؤسسة قرطبة واحلاكم يف املستدرك رقم)365/4( 7936 :
خمتص ًا وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه» ا.هـ ،ووافقه الذهبي.
( )2انظر :إحياء علوم الدين ،1896 ،وقاية اإلنسان من اجلان ،ص .227-226
( )3انظر :فتح الباري ،البن حجر ( ،)336/11قواعد الحكام ،للعز بن عبدالسالم (ُ ،)147/1شح
الربعّي ،للنووي ،ص  ،11ط .الثالثة 1393هـ1973 /م.
( )4انظر :قواعد الحكام ( ،)146/1مقاصد املكلفّي ،د /عمر الشقر ،ص .437
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صاحبه ،بل عمله مردود عليه(*)( ،ويف احلديث (أنا أغنى الرشكاء عن الرشك من عمل
عم ً
ال أُشك معي فيه غريي تركته وُشكه).
الثاين :يكون الدافع للعبادة ،بل طارئ ًا عليها مع قيامها يف الصل عىل اإلخالص
فهنا له حالتان.
األوىل :أن جياهده ويدافعه فهذا ال يرضه.
الثانية :أن يسرتسل معه ويغلب عليه فهنا يكون لدفعه حالتان أيض ًا:
الوىل :أن تكون العبادة متصلة بآخرها ،أي بمعنى أن يكون أوهلا مبني ًا عىل آخرها
كالصالة مثالً .فهنا تبطل العبادة لغلبة الرياء عليها.
الثانية :أن تكون منفصلة ،أي أن أوهلا منفصل عن آخرها كالصدقة مث ً
ال ،وصيام
أيام متعددة.
فهنا يكون الول صحيح ًا مقبوالً ،واآلخر الذي خالطه الرياء مردود ًا (.)1
ومن مكايد الشيطان للعبد يف شأن الرياء ،إنه يوفه من الرياء حتى يرتك العمل
خمافة الوقوع يف الرياء ،وهذا من مكايده اخلفية ،لذا يقول إبراهيم النخعي ♫ «إذا
أتاك الشيطان وأنت يف صالة ،فقال :إنك ٍ
مراء فزدها طوالً» أ .هـ (.)2
وقال الفضيل بن عياض ♫« :ترك العمل لجل الناس رياء والعمل لجل

( )1انظر :فتح الباري ،البن حجر ( ،)18/1وحاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح ،ص  ،145لمحد بن
إسَمعيل الطحاوي احلنفي ،ط .الثالثة1318 ،هـ ،مص مكتبة البايب احللبيُ ،شح كتاب التوحيد
للشيخ عبداهلل بن سليَمن ،ص ،470-468القول املفيد لرشح كتاب التوحيد ،البن عثيمّي
(.)116-114/1
( )2خمتص منهاج القاصدين ،البن قدامة ،ص  ،250نرش دار الكتاب العريب.
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الناس ُشك» (.)1
قال النووي ♫ معلق ًا عىل قول الفضيل« :ومعنى كالمه ♫ أن من عزم
عىل عبادة وتركه ا خمافة أن يراه الناس فهو مراء ،لنه ترك العمل لجل الناس ،أما لو
تركها ليصليها يف اخللوة فهذا مستحب إال أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون
عامل ًا يقتدى به فاجلهر بالعبادة يف ذلك أفضل.)2( »...
وقال شيخ اإلسالم ♫« :ومن كان لـه ورد مرشوع من صالة الضحى أو
قيام ليل أو غري ذلك ،فإنه يصليه حيث كان ،وال ينبغي لـه أن يدع ورده املرشوع
لجل كونه بّي الناس إذا علم اهلل من قلبه أنه يفعله ْس ًا هلل مع اجتهاده يف سالمته من
الرياء ومفسدات اإلخالص.»...
إىل أن قال« :ومن َني عن أمر مرشوع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود
عليه من وجوه:
أحدها :أن العَمل املرشوعة ال ينهى عنها خوف ًا من الرياء بل يؤمر هبا،
وباإلخالص فيها.
الثانية :أن اإلنكار إنَم يقع عىل ما أنكرته الرشيعة وقد قال رسول اهلل ﷺ( :إين مل
أؤمر أن أنقب قلوب الناس وال أشق بطوَنم) (.)3
الثالثة :إن تسويغ مثل هذا يفيض إىل أن أهل الرشك والفساد ينكرون عىل أهل
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)174/23
(ُ )2شح الربعّي ،للنووي ،ص .11
( )3رواه البخاري يف كتاب «املغازي» ،باب( :بعث عيل بن أيب طالب – ريض اهلل عنه – وخالد بن الوليد
– ريض اهلل عنه – إىل اليمن قبل حجة الوداع) ،رقم ،)1581/4( ،4094 :ومسلم يف كتاب
«الزكاة» ،رقم.)742/2( ،1064 :
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اخلري والدين إذا رأوا من يظهر أمر ًا مرشوع ًا قالوا :هذا ٍ
مراء ،فيرتك أهل الصدق إظهار
المور املرشوعة حذر ًا من ملزهم فيتعطل اخلري.
الرابعة :إن هذا من شعائر املنافقّي ،وهو الطعن عىل من يظهر العَمل املرشوعة،
قال اهلل تعاىل :

       

.)2( »...)1( 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
ويقول املقدس ♫« :قد يبيت الرجل مع املتهجدين ،فيصلون أكثر الليل،
وعادته قيام ساعة ،فيوافقهم ،أو يصومون فيصوم ،ولوالهم ما انبعث هذا النشاط،
فربَم ظن ظان أن هذا رياء ،وليس كذلك عىل اإلطالق ،بل فيه تفصيل ،وهو أن كل
مؤمن يرغب يف عبادة اهلل تعاىل ،ولكن تعوقه العوائق ،وتستهويه الغفلة ،فربَم كانت
مشاهدة الغري سبب ًا لزوال الغفلة واندفاع العوائق ...وقد يعرس عليه الصوم يف منزله
لكثرة املطاعم ،بخالف غريه ،ففي مثل هذه الحوال ينتدب الشيطان للصد عن
الطاعة ،ويقول :إذا عملت غري عادتك كنت مرائي ًا ،فال ينبغي أن يلتفت إليه ،وإنَم
ينبغي أن ينظر إىل قصده الباطن ،وال يلتفت إىل وسواس الشيطان ،ويتب أمره بأن
يمثل القوم يف مكان يراهم وال يرونه ،فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو هلل ،وإن مل
تسخ كان سخاؤها عندهم رياء وقس عىل هذا» أ .هـ (.)3
وما ذكره املقدس ♫ هنا يصلح أن تكون قاعدة جيعلها اإلنسان بينه وبّي
نفسه ،فيختب قلبه يف كل عمل يقدم عليه ما الدافع إليه؟
ومتى مل يكن وجود العبادة كعدمها يف كل ما يتعلق باخللق مل يكن خالي ًا عن شوب
( )1سورة التوبة ،اآلية.79 :
( )2جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( )176-174/23باختصار.
( )3خمتص منهاج القاصدين ،ص  ،250نرش :دار الكتاب العريب.
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خفي من الرياء (.)1
وينبغي لإلنسان أال ييأس من حصول اإلخالص بل جياهد آفات الرياء ودوافعه
حتى يستقيم لـه قلبه ،وتصفو لـه نيته ،وهذا كان شأن السلف يف جماهدة القلب
حلصول اإلخالص.
يقول سفيان الثوري ♫ مع غزارة علمه وجاللته «:-ما عاجلت شيئ ًا أشد
عيل»(.)2
عيل من نيتي إَنا تتقلب َّ
ّ
ومما ينايف اإلخالص ،العجب وهو «عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة ال
يكون مستحق ًا هلا ،وتغري النفس بَم خفي سببه وخرج عن العادة مثله»(.)3
وهو قرين الرياء ،وفرق بينهَم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فقال« :الرياء من باب
اإلُشاك باخللق والعجب من باب اإلُشاك بالنفس» (.)4
ولكرس العجب عىل املرء أن ينظر ألربعة أمور:
األول :توفيق اهلل تعاىل لـه عىل القيام هبذا العمل ،وهذا يدعوه إىل الشكر.
الثاين :أن يقارن ذلك بنعم اهلل تعاىل عليه ،مما جيعله مشتغ ً
ال هبا حمتقر ًا لعمله.
الثالث :أن يشى عدم القبول هلذا العمل ،فيزداد خوفه ووجله وبالتايل لن يرى
هذا العمل ،واهلل تعاىل إنَم يتقبل من املتقّي ،قال تعاىل :

    

.)5(
( )1انظر :القول املفيد ،البن عثيمّي (.)116/1
( )2جامع العلوم واحلكم ص.11
( )3التعريفات ،للجرجاين ،ص  ،190وانظر :التوقيف عىل مهَمت التعاريف ،ص .503
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)277/10
( )5سورة املائدة ،اآلية.27 :
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الرابع :أن يتذكر ذنوبه ومعاصيه ،فيخشى أن يؤخذ هبا ،أو ترجح بكف احلسنات.
وإذا وقف عىل هذه الوقفات الربع زال العجب من القلب بتوفيق اهلل (.)1
ومما ينايف اإلخالص حب اجلاه والشهرة ،واجلاه يعني طلب املنزلة والقدر (،)2
وهو الداء الدفّي ،والشهرة اخلفية التي «يعجز عن الوقوف عىل غوائلها كبار العلَمء
فض ً
ال عن عامة العباد ،وإنَم يبتىل هبا العلَمء والعباد املشمرون عن ساق اجلد لسلوك
سبيل اآلخرة ،فإَنم ملا قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات ...فاسرتاحت إىل
التظاهر بالعلم والعمل ،ووجدت خملص ًا من شدة املجاهدة يف لذة القبول عند اخللق،
ونظرهم إليه بعّي الوقار والتعظيم» (.)3
والشهرة تعني ظهور اليشء ووضوحه ،وانتشاره بّي الناس ،وهي من شهرت
فاشتَهر ْ
المر ْ
وشهرته ( )4أيض ًا تشهري ًا وشهري ًا وشهر سيفه من باب قطع
هرتُهَّ ..
واش َت ْ
أي س َّله ومعناها االنتشار،وقد كان الصحابة والسلف يذموَنا ويفرون منها.
عن عامر بن سعد قال :كان سعد بن أيب وقاص ◙ يف إبله فجاءه ابنه عمر،
فلَم رآه سعد قال :أعوذ باهلل من ُش هذا الراكب ،فنزل فقال لـه :أنزلت يف إبلك
وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فرضب سعد يف صدره ،فقال :اسكت،
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إن اهلل ُيب العبد التقي الغني احلفي).
فأما إذا جاءت الشهرة واملدح من غري طلبها وال حرص ًا عليها فال يذم عليها (،)5
كَم يف حديث مسلم عن أيب ذر قال :قيل لرسول اهلل ﷺ أرأيت الرجل يعمل من

( )1انظر :تنبيه الغافلّي ،أبو الليث السمر قندي ،ص  ،252ط .دار الفكر.
( )2انظر :لسان العرب ( ،)487/13القاموس املحيط ،ص  ،)1607خمتار الصحاح (.)1736/1
( )3خمتص منهاج القاصدين ،ص  ،233نرش :دار الكتاب العريب.
( )4خمتار الصحاح ( ،)147/1املصباح املنري ( ،)325/1غريب ألفاظ التنبيه ( ،)44/1غريب احلديث
للحريب ( ،)846/2النهاية يف غريب احلديث ( ،)515/2الفائق يف غريب احلديث (.)270/2
( )5انظر :خمتص منهاج القاصدين ،ص  ،235جمموع الفتاوى (.)162/18
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اخلري وُيمده الناس عليه ،قال( :تلك عاجل برشى املؤمن) (.)1
قال النووي ♫« :قال العلَمء معناه هذه البرشى املعجلة لـه باخلري ،وهي
دليل عىل رضاء اهلل تعاىل عنه وحمبته لـه فيحببه إىل اخللق ...هذا كله إذا محده الناس من
غري تعرض منه حلمدهم وإال فالتعرض مذموم »أ .هـ (.)2
قال ابن قدامة املقدس ♫« :أن يكون قصده إخفاء الطاعة واإلخالص هلل،
ولكن ملا اطلع عليه اخللق علم أن اهلل تعاىل أطلعهم وأظهر هلم اجلميل من أحواله،
فيرس بحسن صنع اهلل ونظره لـه ولطفه به ،حيث كان يسرت الطاعة واملعصية ،فأظهر
اهلل سبحانه عليه الطاعة ،وسرت عليه املعصية ...فيكون فرجه بذلك ،ال ُيمد الناس
وقيام املنزلة يف قلوهبم» (.)3
وللمؤمن الصادق املخلص نوعان من البرشى:
األوىل :املدح والثناء من املؤمنّي ،وهناك برشى.
ثانية :وهي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو ترى لـه ( ،)4كَم يف الصحيح عن أيب
هريرة ◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :مل يبق من النبوة إال املبرشات،
قال :الرؤيا الصاحلة) (.)5

( )1رواه مسلم يف كتاب «الب والصلة واآلداب» ،رقم.)2034/4( ،2642 :
(ُ )2شح مسلم ،للنووي ( ،)189/16وقد بوب  /عىل الباب بقوله« :باب إذا أثني عىل الصالح فهي
برشى وال ترضه».
( )3خمتص منهاج القاصدين ،ص .245
( )4انظر :جمموع الفتاوى (.)8/10
( )5رواه البخاري يف كتاب ،» « :باب( :املبرشات) ،رقم ،6589 :ومسلم يف كتاب «الصالة» ،رقم:
.)348/1( ،479
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املبحث الثالث
الستعاذة والستعانة بالل
:الستعاذة
:وقد جاء المر باالستعاذة من الشيطان الرجيم يف قولـه تعاىل
             



.)1(  
  
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
          

 :وقولـه تعاىل

            

.)2(      
         

 :وقولـه تعاىل
.)3(  
 

–  ففي قصة مريم،وهي دأب الصاحلّي يف كل ما يعرض هلم من أمور ينكروها
   

 :عليها السالم – تقول أمها حّي والدهتا كَم يف قولـه تعاىل

            

.200 : اآلية،) سورة العراف1(
.100-98 : اآليات،) سورة النحل2(
.36 : اآلية،) سورة فصلت3(
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.)1(  
 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 
   

 :جاء مريم امللك وأنكرته قالت كَم يف قولـه تعاىل
.)2(   
 
  
 

،وأمر هبا النبي ﷺ يف ثالثة مواضع من كتاب اهلل والمر لـه أمر لمته
            

 :وقولـه تعاىل
.)3( 

 :وقولـه تعاىل

             

.)4(      

 
   
  
   
 

            

.)5( 
  
  
   
  
 
 
 
  
 

 :وقولـه تعاىل
 
 
  
 
 

 ومعناها اللجوء، أصلها (عوذ) عاذ يعوذ عوذ ًا وعياذ ًا ومعاذ ًا:واالستعاذة يف اللغة
.)6( واالعتصام واللوذ
.36 : اآلية،) سورة آل عمران1(
.18 : اآلية،) سورة مريم2(
.98-97 : اآليتان،) سورة املؤمنون3(
.5-1 : اآليات،) سورة الفلق4(
.6-1 : اآليات،) سورة الناس5(
 النهاية يف غريب احلديث،)193/1(  خمتار الصحاح،)498/3(  البن منظور، لسان العرب:) انظر6(
.)276/4(
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والعوذ من اللحم :أجود وأطيب اللحم ،وهو ما عاذ بالعظم ،أي لزمه وناقة
عائذ ،إذا عاذ هبا ولدها ،وهي التي تضع لسبع ،لشدة تعلق ولدها هبا.
ويقال عاذت بولدها :إذا أقامت معه ولزمته لصغر لسنه ،و ُم َع َّوذ الفرس :موضع

القالدة منه (.)1

واملعيذ بمعنى اجلار واملجري ،وبمعنى الساتر (.)2
ومن املعنى اللغوي نستدل عىل معناها الرشعي ،فحقيقة معناها« :اهلروب من
يشء ختافه إىل من يعصمك منه ،وهلذا يسمى املستعاذ به :معاذ ًا ،كام يسمى ملجأ
ووزر ًا» (.)3
فمعنى أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم أي (استجري بجناب اهلل من الشيطان
الرجيم أن يرضين يف ديني أو دنياي أو يصدين عن فعل ما أمرت به ،أو ارتكاب ما هنيت
عنه) ،فالعائذ بغريه ،مستخري ًا به ...معتمد ًا عليه ،وهي استغاثة وجلوء واعتصام باهلل
من ُش هذا ا لعدو الباطني الذي ال يعصم من كيده إال اهلل ،وال ينفع معه مجيل وال
إحسان ،بخالف شيطان اإلنس الذي تدفع إساءته باإلحسان إليه (.)4
يقول ابن كثري ♫« :االستعاذة هي االلتجاء إىل اهلل تعاىل ،وااللتصاق بجانبه
من كل ذي ُش ومعنى أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،أي أستجري بجناب اهلل من

( )1انظر :لسان العرب (.)242/11( ،)500/3
( )2انظر :لسان العرب ( ،)155/4النهاية يف غريب احلديث ،البن الثري ( ،)276/4وانظر :ما ذكره ابن
القيم يف تفسري املعوذتّي ،ص .16-15
( )3تفسري املعوذتّي ،البن القيم ،ص  ،16وانظر :إغاثة اللهفان (.)74-73/1
( )4انظر :تفسري ابن كثري ( ،)279/2( ،16/1جمموع الفتاوى (.)283/7
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الشيطان الرجيم ....إلخ»(.)1
وهذه املعاين الظاهرة يستلزم لتحقيقها أن يقوم بالقلب معناها أبلغ قيام ،فيكف
القلب منطرح ًا بّي يدي ربه ،مفتقر ًا إليه ،متذل ً
ال لـه ،هارب ًا إليه وحده ،منقطع ًا إليه ،قد
قامت به كل معاين املحبة واخلشية واإلجالل واملهابة ...فهنا تكون استعاذة اللسان
متواطئة مع استعاذة القلب مكملة هلا ،فأنى لشيطان مهَم مترد أن يصل لعبد حتققت فيه
هذه املعاين (.)2
ولالستعاذة باهلل ثالثة أصول وهي:
األول :مستعيذ.
الثاين :مستعاذ به.
الثالث :مستعاذ منه (.)3
فأما الول وهو املستعيذ ،فاملقصود به العبد الذليل الفقري الذي ال حول لـه وال
قوة ،وال دفع ملا حوله من الرشور إال بإعانة اهلل تعاىل لـه وتوفيقه.
وأما الثاين وهو املستعاذ به ،وهو اهلل جل جالله اخلالق القادر العظيم ،فكل من
استعاذ بغريه خذله ذلك املستعاذ ،وَتىل عنه ،فال مغيث وال معيذ حقيقة إال هو
سبحانه.
ويف سورة الناس يقول تعاىل :

         

( )1تفسري ابن كثري ( ،)16/1وانظر :اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)89/1
( )2انظر :تفسري املعوذتّي ،البن القيم .18-17
( )3انظر :املرجع السابق ،ص .16-15
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 ،)1( واملتأمل هلذه االستعاذة يالحظ أن اهلل تعاىل ذكر فيها ثالث ًا من صفاته وهي
كونه:
 -1ربا.
 -2ملك ًا.
 -3إهل ًا.
فأما االستعاذة الوىل فهي إضافة لربوييته ،فهو خالق املخلوقات ،ومدبر شئوَنم
وجالب مصاحلهم ،ولـه القدرة التامة عليهم ،وهو عليم هبم وبأحواهلم ،وكاشف
لكرباهتم.
وأما االستعاذة الثانية فهي مضافة مللكه تعاىل ،فهو امللك احلق ،الذي تصف لـه
االستعاذة واالستغاثة ،ليس لحد معه قدرة وال سلطان،
وأما االستعاذة الثالثة فهي مضافة لأللوهية فهو اإلله احلق املعبود ،فمن كان رب ًا
ومالك ًا كيف يعبد غريه؟ ،وكيف يستعاذ بغريه ممن ال حول هلم وال قوة؟! وكيف
يستغاث بمن هم يف ملكه وحتت تصفه وتدبريه.
فقدم االستعاذة بالربوبية بعمومها وأخر االستعاذة باللوهية خلصوصها(.)2

( )1سورة الناس ،اآليات.3-1 :
( )2انظر :تفسري املعوذتّي ،ص  ،93ص  ،95تفسري ابن كثري (.)422/7
* ويف االستعاذة بصفات اهلل ،وبكلَمت اهلل التامات رد عىل اجلهمية وسائر املعطلة الذين قالوا :أن صفات
اهلل خملوقة ،إذ لو كانت خملوقة مل جتز االستعاذة هبا لنه ال يستعاذ بمخلوق ،انظر :خلق أفعال العباد،
للبخاري ،ص  ،96حتقيق :د .عمرية ،دار املعارف ،الرياض ،التمهيد ،البن عبدالب (،)186/24
تفسري املعوذتّي ،البن القيم ،ص ُ ،22-21شح كتاب التوحيد ،لسليَمن آل الشيخ ،ص ،178
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وأما الثالث وهو املستعاذ منه ،وهو عموم الرشور ،ويف مقدمتها ُش الشيطان
وحزبه ،ويف سورة الفلق والناس أبلغ بيان وأوجزه ملا ينبغي أن يستعاذ منه ويشمل:
 -1رش اجلن والشياطني ،فَم من عبد إال وقد وكل به قرين من اجلن يز ِّين له
املعايص والفواحش ،وال يألوه جهد ًا ،وهلذا كان رسول اهلل ﷺ يكثر من االستعاذة
من الشيطان ،ولشدة ُشه كان ﷺ يستعيذ باهلل من تسلط الشياطّي عليه من مجيع
اجلهات ،كَم يف احلديث عن ابن عمر يقول مل يكن رسول اهلل ﷺ يدع هؤالء
الدعوات حّي يمسى وحّي يصبح (اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم
إين أسألك العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل ومايل ،اللهم اسرت عورايت وآمن
روعايت ،اللهم احفظني من بّي يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شَميل ومن فوقي
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي) (.)1
وكان ﷺ يستعيذ بقوله( :اللهم إين أعوذ بك من الشيطان من ُهزه ونفخه
ونفشه) (.)2
وُهزه :املوتة ،ونفخه :الكب ،ونفشه :الشعر.
 -2ومن رش شياطني اإلنس ،قال تعاىل :

    

( )1رواه أبو داود يف كتاب «الدب» ،باب( :ما يقول إذا أصبح) ،رقم ،)740-739/2( ،5074 :وابن
ماجه يف السنن ،كتاب «الدعاء» ،باب( :ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى) ،رقم،3871:
(.)1273/2
واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)698/1( ،1902 :ط .دار الكتب العلمية ،وقال« :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل يرجاه»أ .هـ ،ووافقه الذهبي ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)241/3( ،961 :واإلمام
أمحد يف املسند ،رقم ،)25/2( ،4785 :مؤسسة قرطبة.
( )2سبق َترجيه.
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.)1(    
 
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 

وثبت يف حديث أيب ذر ◙ قال« :أتيت رسول اهلل ﷺ وهو يف املسجد
فجلست فقال( :يا أبا ذر هل صليت؟ قلت :ال ،قال :قم فصل ،قال :فقمت فصليت
ثم جلست فقال :يا أبا ذر تعوذ باهلل من ُش شياطّي اإلنس واجلن ،قال :فقلت :يا
رسول اهلل ولإلنس شياطّي؟ قال :نعم.)2( )...
ويف رواية( :قال نعم ُش من شياطّي اجلن) (.)3
وقال بعض السلف« :شياطّي اإلنس أشد من شياطّي اجلن ،شيطان اجلن
يوسوس وال تراه ،وهذا يعاينك معاينة» أ .هـ.
وقد أنكر بعض العلَمء أن يكون يف اإلنس شياطّي ،روي عن السدي وعكرمة –
رمحهَم اهلل – فقالوا :املراد بشياطّي اإلنس املذكورة يف اآلية السابقة ،أي الشياطّي التي
تضل اإلنس ،والشياطّي التي تضل اجلن شياطّي اجلن يوحون إىل شياطّي اإلنس،
وشياطّي اإلنس توحي إىل شياطّي اجلن ،كل يب اآلخر بَم تفنن فيه من وسائل
( )1سورة النعام ،اآلية.112 :
( )2رواه اإلمام أمحد يف املسند ،رقم ،)178/5( ،21586 :ط .مؤسسة قرطبة والنسائي يف السنن ،يف
كتاب االستعاذة ،باب( :االستعاذة من ُش شياطّي اإلنس) رقم.)275/8( ،5507 :
والطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)217/8( ،7871 :والبيهقي يف السنن الكبى ،رقم،7944 :
(.)461/4
وذكره السيوطي يف الدرر املنثور ( ،)342/3ونسبة لإلمام أمحد وابن مردوية والبيهقي يف الشعب.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« ،)115/3وفيه عيل بن يزيد وفيه كالم»أ .هـ ،وقال ابن كثري  /بعد
ذكر طرقه« :فهذه طرق هلذا احلديث وجمموعها يفيد قوته وصحته واهلل أعلم» أ .هـ ،)167/2( ،ط.
دار الفكر.
( )3رواه ابن جرير يف تفسريه (.)5/8
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اإلضالل والتزيّي واإليذاء بالقول والفعل ( ،)1وهو قول بعيد عن مفهوم اآلية ،وليس
عليه دليل ،بل دل حديث أيب ذر عىل خالفه ،قال ابن جرير ♫« :وليس هلذا
خص اهلل يف
التأويل وجه مفهوم ،لن اهلل جعل إبليس وولده أعداء ابن آدم ...وقد َّ
هذه اآلية النبياء ،أنه جعل هلم من الشياطّي أعداء ،فلو كان معني ًا بذلك الشياطّي
الذين ذكرهم السدي الذين هم ولد إبليس ،مل يكن خلصوص النبياء باخلب عنهم
وجه» (.)2
وقال ابن كثري ♫« :فالصحيح ما تقدم من حديث أيب ذر إن لإلنس شياطّي
منهم وشيطان كل يشء ما رده »أ .هـ (.)3
وفرس جماهد ♫ شياطّي اإلنس ،أي كفار اإلنس ،فقال« :كفار اجلن شياطّي
يوحون إىل شياطّي اإلنس كفار اإلنس »أ .هـ (.)4
وقال ابن جرير« :شياطّي اإلنس واجلن مردهتم» (.)5
 -3ومن رش النفس ووساوسها ،قال تعاىل :

    

.)6(  
   
 
 
والوسواس يكون ،فالنفس فيها ُش عظيم ،وقد أمر العبد باالستعاذة من ُشها،
كَم يف احلديث ...( :ونعوذ باهلل من ُشور أنفسنا )...احلديث ،ويف احلديث عن أيب
( )1انظر :جامع البيان ،البن جرير (.)4/8
( )2املرجع السابق  ،اجلزء والصفحة نفسها.
( )3تفسري القرآن ،البن كثري ( ،)167/2ط .دار الفكر.
( )4رواه ابن جرير يف تفسريه ( ،)4/8وانظر :تفسري ابن كثري (.)167/2
( )5جامع البيان (.)3/8
( )6سورة ق ،اآلية.16 :
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بكر الصديق ◙ قال :يا رسول اهلل مرين بيشء أقولـه إذا أصبحت ،وإذا أمسيت،
قال( :قل اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السموات والرض رب كل يشء ومليكه
أشهد أن ال إله إال أنت ،أعوذ بك من ُش نفيس ومن ُش الشيطان وُشكه ،قال :قله إذا
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك) (.)1
ويف االستعاذة من ُش النفس ُيتمل أمران:
األول :نستعيذ باهلل أن يصدر منها ُش.
الثاين :نستعيذ باهلل أن يصيبنا ُشها.
وُشك الشيطان« :ما يدعو إليه ويوسوس به من اإلُشاك باهلل تعاىل» ( ،)2وقيل:
املراد حبائله ومصائده (.)3
وقد أمر اهلل العبد بتزكية نفسه وتطهريها برتك السيئات وفعل املأمورات ( ،)4قال
.)5(    
 
 
   
 
   
  
تعاىل   :
والنفس اإلنسانية مصدر للوسواس فالوسواس لـه ثالثة مصادر:
( )1رواه الرتمذي يف كتاب «الدعوات» ،باب :ما يقال يف الصباح واملساء) ،رقم،)104/9( ،3389 :
وقال« :هذا حديث حسن صحيح»أ .هـ ،ورواه أبو داود يف كتاب « » ،باب( :ما يقول إذا أصبح)،
رقم ،)316/4( ،5067 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)694/1( ،1892 :وصححه اللباين يف
الصحيحة ،برقم ،)580/6( ،2753 :وتفسري ابن كثري ،)517/4( ،ط .دار الفكر  ،وجامع البيان
( ،)212-211/30اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي ،)93/4( ،779/20( ،الدر املنثور،
للسيوطي (.)529/8
( )2النهاية يف غريب احلديث (.)467/2
( )3املرجع السابق.
( )4انظر :جمموع الفتاوى (.)198/16( ،6259/10
( )5سورة الشمس ،اآليتان.10-9 :
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 -1شياطني اجلن.
 -2شياطني اإلنس.
 -3نفس اإلنسان.
والوسواس مبدأ كل ُش وأصل كل ُش (.)1
 -4من رش السحرة والساحرات (.)2
.)3(   
  
وهم املقصودون يف قولـه تعاىل   :
والسحر ُشه عظيم ،وخطره جسيم ،فمنه ما يمرض وما يقتل ،ومنه ما يبل،
ومنه ما يفرق بّي املرء وزوجه.
وهو من إعانة الشياطّي ومن أعَمهلم ،وهي تقارن السحرة وتعينهم عىل أعَمهلم
اخلبيثة ،مقابل عبادهتم هلم ،وهلذا ُشعت االستعاذة من ُشهم ومكرهم ،وقد سبق
بيان خطورة السحر وسبل الوقاية منه(.)4
 -5من رش احلاسد
«وقد دل القرآن والسنة عىل أن نفس حسد احلاسد يؤذي املحسود ،فنفس حسده

( )1انظر :جمموع الفتاوى (.)516-515/17( ،)510/17
( )2وردت لفظ (النفاثات) يف سورة الفلق بصيغة التأنيث ،قيل :لكونه الذين سحروا النبي ه هن بنات لبيد
بن العصم اليهودي ،وهو قول ضعيف لن الثابت أن الذي سحره لبيد وليس بناته ،وقيل :املراد
بالنفاثات :أي الرواح والنفس اخلبيثة ،فهي السبب يف التأثري بالسحر وسلطانه إنَم يكون من خالهلا
ورجحه ابن القيم ،انظر :تفسري املعوذتّي ،البن القيم ،ص  ،54-53زاد املسري (.)275/7
( )3سورة الفلق ،اآلية.4 :
( )4يف كتاب (اإليذاء النفيس والبدين ) اجلزء الول من سلسلة (مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد).
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ُش متصل باملحسود من نفسه وعينه ،وإن مل يؤذه بيده وال لسانه ...فإذا خطر ذكره
وقلبه انبعثت نار احلسد من قلبه إليه ،وتوجهت إليه سهام احلسد من قلبه .فيتأذى
املحسود بمجرد ذلك ،فإن مل يستعذ باهلل ويتحصن به ،ويكون لـه أوراد من الذكار
والدعوات والتوجه إىل اهلل واإلقبال عليه ...وإال ناله ُش احلاسد والبد» (.)1
وقد سبق الكالم عن اإلصابة بالعّي .
واحلاسد يكون من اإلنس ومن اجلن.
قال ابن القيم ♫« :الشيطان وحزبه ُيسدون املؤمنّي عىل ما آتاهم اهلل من
فضله ،كَم حسد إبليس أبانا آدم ،وهو عدو لذريته» أ .هـ (.)2
ومن حسد الشيطان وُشه ،إنه يعّي احلاسد بدون طلب وال استدعاء من احلاسد،
لنه حمقق لهدافه معّي له (.)3
 -6واالستعاذة من عامة الرشور ،ويشمل ذلك ُش سائر املخلوقات سواء من
( )1تفسري املعوذتّي ،ص .66-65
* وقال ابن القيم « :/ويندفع ُش احلاسد عن املحسود بعرشة أسباب:
أحدها :التعوذ باهلل من ُشه ،والتحصن به واللجوء إليه .الثاين :تقوى اهلل ،وحفظه عند أمره وَنيه ،فمن
اتقى اهلل توىل اهلل حفظه ،ومل يكله إىل غريه .الثالث :الصب عىل عدوه ،وأال يقاتله وال يشكوه ،وال
ُيدث نفسه بأذاه أصالً .الرابع :التوكل عىل اهلل ،فمن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه .اخلامس :فراغ القلب
من االشتغال به ،والفكر فيه ،وأن يقصد أن يمحوه من باله كلَم خطر لـه .السادس :اإلقبال عىل اهلل،
واإلخالص لـه ،وجعل حمبته ورضاه واإلنابة إليه حمل خواطر نفسه ،السابع :جتريد التوبة إىل اهلل من
الذنوب التي سلطت عليه أعداءه .الثامن :الصدقة واإلحسان ما أمكنه .التاسع :إطفاء نار احلاسد
والباغي واملؤذي باإلحسان إليه .العاُش :وهو اجلامع كذلك كله وعليه مدار هذه السباب وهو
جتريد التوحيد» أ .هـ ،باختصار وتصف من كتاب تفسري املعوذتّي ،البن القيم ،ص .89-79
( )2تفسري املعوذتّي ،ص .75
( )3انظر :املرجع السابق ،ص .74
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اجلن أو اإلنس أو اهلوام أو السباع أو الدواب أو الريح أو الصواعق أو اهلواء أو النار
أو الليل أو الكواكب وسائر أنواع البالء.
.)1(       
  
وهذا يشمله قولـه تعاىل    :
عن عائشة ▲ قالت( :أخذ النبي ﷺ بيدي ،فنظر إىل القمر ،فقال :يا
عائشة ،استعيذي باهلل من ُش هذا ،فإن هذا هو الغاسق إذا وقب) (.)2
«والسبب الذي لجله أمر اهلل باالستعاذة من ُش الليل وُش القمر إذا وقب ،هو
أن الليل إذا أقبل فهو حمل سلطان الرواح الرشيرة اخلبيثة ،وفيه تنترش الشياطّي» (.)3
وعن عبداهلل بن عمر قال :كان رسول اهلل ﷺ إذا سافر فأقبل عليه الليل ،قال:
(يا أرض ريب وربك اهلل أعوذ باهلل من ُشك ،وُش ما خلق وُش ما فيك ومن ُش ما
يدب عليك ،وأعوذ باهلل من أسد وأسود،ومن احلية والعقرب ومن ساكن البلد ومن
والد وما ولد) (.)4
والساود «مجع أسود ...وهي أخبث احليات ،ويقال لـه أسود سالخ لنه يسلخ
( )1سورة الفلق ،اآليتان.2-1 :
( )2رواه اإلمام أمحد يف املسند ،رقم ،)237/6( ،26042 :ط .مؤسسة قرطبة ،والرتمذي يف السنن،
كتاب «كتاب التفسري» ،باب( :ومن سورة املعوذتّي) ،رقم ،)87/9( ،3363 :وقال« :هذا حديث
حسن صحيح» أ .هـ ،واحلاكم يف املستدرك ،برقم ،)589/2( ،3989 :وقال« :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل يرجاه»أ .هـ ،ووافقه الذهبي ،ورواه عبد بن محيد بن مسنده ،رقم .)439/1( ،1517
( )3تفسري املعوذتّي ،ص .49
( )4رواه أبو داود يف كتاب «اجلهاد» ،باب( :ما يقول الرجل إذا نزل املنزل) ،رقم،)34/3( ،2603 :
واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)110/2( ،2487 :وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه» أ.
هـ ،والبيهقي يف السنن الكبى ،رقم ،)443/4( ،7862 :وأمحد يف مسنده ،رقم،2271 :
( ،)124/3مؤسسة قرطبة.
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جلده كل عام» (.)1
وقيل« :حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس عريضة الرأس وربَم كانت
ذات قرنّي» (.)2
(ومن ساكن البلد ووالد وما ولد)« :ساكن البلد يريد به واهلل أعلم اجلن الذين
يسكنون الرض ،ووالد وما ولدُ :يتمل أن يكون إبليس والشياطّي»(.)3
صيغ الستعاذة:
وردت االستعاذة يف القرآن والسنة بصيغ متقاربة ( ،)4ومنها:
-

(أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم).

-

(استعيذ باهلل من الشيطان الرجيم) ملطابقة المر يف اآلية واحلديث.

-

ومنها أ(عوذ باهلل من الشيطان الرجيم إن اهلل هو السميع العليم) ،قاله

الثوري والوزاعي.
(أعوذ بكلَمت اهلل التامات من كل شيطان وهامة) ،ومعنى التامات أي

-

الكامالت الاليت ال يلحقها النقص (.)5
أعوذ بوجه اهلل الذي ليس يشء أعظم منه ،وأعوذ بوجه اهلل العظيم وسلطانه

القديم.

( )1فتح الباري ،البن حجر ،)348/6( ،ط .دار املعرفة ،بريوت.
( )2املرجع السابق ،نفس اجلزء والصحفة .
( )3هامش سنن أيب داود (.)40/2
()4

انظر :إغاثة اللهفان ،البن القيم ( ،)77-76/1زاد املعاد ( ،)169-168/4وتفسري ابن كثري
(.)16/1

( )5انظرُ :شح كتاب التوحيد ،للشيخ سليَمن آل الشيخ ،ص .178
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مواضع الستعاذة:
 -1عند الشعور بنزغات الشيطان ووساوسه ،عموم ًا يف كل وقت وعىل أي حال،
قال تعاىل:
.)1( 
  
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
   
.)2( 
 
 
 
 
  
  
 
   
 
 
  
  
 
وقولـه تعاىل    :
ويف احلديث( :يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى
يقول :من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل وولينته).
 -2عند الدخول يف الصالة
وقد أمر ﷺ عثَمن بن أيب العاص الثقفي حينَم أتى إليه فقال :يا رسول اهلل ،إن
( )1سورة فصلت ،اآلية.36 :
( )2سورة العراف ،اآلية.200 :
* ويف الفرق بّي هاتّي اآلتّي ذكر ابن القيم  /فائدة لطيفة ،فقال « : /وتأمل ْس القرآن كيف أكد الوصف
بالسميع العليم بذكر صيغة «هو» الدال عىل تأكيد السنة واختصاصها ،وعرف الوصف باللف والالم
يف سورة رقم القتضاء املقام هلذا التأكيد ،وتركه يف سورة العراف ،الستغناء املقام عنه .فإن المر
باالستعاذة يف سورة صم وقع بعد المر بأشق الشياء عىل النفس ،وهو مقابلة إساءة امليسء باإلحسان
عليه ،وهذا أمر ال يقدر عليه إال الصابرون ،وال يلقاه إال ذو حظ عظيم ،والشيطان ال يدع العبد يفعل
هذا ،بل يريه أن هذا ذل وعجز ،ويسلط عليه عدوه ،فيدعوه إىل االنتقام ويزينه لـه ،فإن عجز عنه دعاه
إىل اإلعراض عنه وأال ييسء إليه وال ُيسن ،فال يؤثر اإلحسان إىل امليسء إال من خالقه وآثر اهلل وما
عنده عىل حظه العاجل ،فكان املقام مقام تأكيد وحتريض ...وأما يف سورة العراف ،فإنه أمره أن
يعرض عن اجلاهلّي ،وليس فيها المر بمقابلة إساءهتم باإلحسان ،بل باإلعراض ،وهذا سهل عىل
النفوس ،غري مستعص عليها ،فليس حرص الشيطان وسعيه يف دفع هذا كحرصه عىل دفع املقابلة
باإلحسان»أ .هـ ،تفسري املعوذتّي ،ص  ،124-123وانظر :إغاثة اللهفان (.)79/1
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عيل ،فقال لـه رسول اهلل ﷺ:
الشيطان قد حال بيني وبّي صاليت وقراءيت يل ِّبسها َّ
(ذاك شيطان يقال له خنزب ،فإذا أحسسته فتعوذ باهلل منه واتفل عن يسارك ثالث ًا قال:
ففعلت فأذهبه اهلل عني).
ويرى بعض العلَمء وجوب االستعاذة بعد االستفتاح يف الصالة ،وممن قال به
عطاء ♫ ()1واحتج بعدة أدلة منها:
-

صيغة المر يف قولـه تعاىل :

      

.)2(  
 
 
-

فعل النبي ﷺ ومواظبته عليها.

-

ولَنا تدفع الشيطان وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

-

ولنه الحوط (.)3

واجلمهور عىل االستحباب ( )4وهو الراجح لنه ال خالف بّي العلَمء أنه إذا صىل
ومل يأت باالستعاذة قبل القراءة أن صالته صحيحة (.)5
ومن العلَمء من استحبها يف كل ركعة ،ورجحه النووي وقال به مجاعة من السلف

( )1كَم ذكره عبدالرزاق يف مصنفه (.)83/2
( )2سورة النحل ،اآلية.98 :
( )3انظر :تفسري ابن كثري ( ،)15/1وقال« :احتج لـه الرازي».
( )4انظر :املجموع للنووي ( ،)272/3تفسري القرآن ،البن كثري ( ،)15/1اجلامع لحكام القرآن،
للقرطبي (.)86/1
( )5انظر :تفسري الرازي (.)117/20
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منهم ابن سريين ،وعطاء ،واحلسن وغريهم (.)1
وقال أبو حنيفة ♫ بالتعوذ يف الركعة الوىل.
وكان ﷺ يستفتح الصالة باالستعاذة ،فقد ورد عنه أنه إذا افتتح القراءة يف
الصالة كب ،ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إله
غريك ،ثم يقول ::ال إله إال أنت ثالث ًا ،ثم يقول :اهلل أكب كبري ًا ثالث ًا ،أعوذ باهلل السميع
العلم من الشيطان الرجيم من ُهزه ونفخه ونفثه) ثم يقرأ(.)2
 -3عند دخول املسجد:
يف احلديث عن عبداهلل بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل
املسجد قال( :أعوذ باهلل العظيم ،وبوجهه الكريم ،وسلطانه القديم ،من الشيطان
الرجيم).
قال :فإذا قال ذلك ،قال الشيطان :حفظ مني سائر اليوم (.)3
 -4عند تالوة القرآن:
.)4(  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
  
قال تعاىل    :
( )1انظر :املجموع للنووي ( ،)272/3اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي.)86/1( ،
( )2رواه الرتمذي باب( :ما يقول عند افتتاح الصالة) ،رقم ،242:من حديث أيب سعيد اخلدري ت
وصححه اللباين.
( )3رواه أبو داود يف كتاب الصالة ،باب( :ما يقول الرجل إذا دخل املسجد) ،رقم،)180/1( ،466 :
وانظر :صحيح اجلامع ،رقم ،4715 :وصحيح الكلم الطيب ،ص .50
( )4سورة النحل ،اآلية.98 :
*

قال اإلمام الشنقيطي – رمحه اهلل : -وظاهر هذه اآلية أن االستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند
القراءة ،لن صيغة أفعل للوجوب ،كَم تقرر يف الصول.
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فلكون القرآن شفاء ونور وسكينة لقلوب املؤمنّي ُياول الشيطان أن يصد العبد
عن تالوته بكثرة الوساوس التي تكون سبب ًا يف الوقوف عن القراءة ،أو االسرتسال مع
عدم اخلشوع والتدبر ،وهلذا ُشعت االستعاذة باهلل عند تالوة القرآن.
ولالستعاذة قبل التالوة فوائد وحكم عظيمة ذكرها ابن القيم ♫ منها :إن
القرآن الكريم دواء وشفاء لكل ما يلقيه الشيطان يف الصدور من وساوس وتشكيك
وإرادات فاسدة ،ولكي ينتفع العبد بالقرآن عليه أن يستعيذ باهلل من عدوه ،لئال ُيول
بينه وبّي االستفادة (.)1
ومنها :إن القرآن أصل لنبات مادة اخلري يف القلب ،وهي املادة التي يسعى الشيطان
إلفسادها يف القلب ،لذا أمر العبد باالستعاذة منه لتبقى مادة اخلري عامرة بالقرآن حتى
يقوى عودها وتصبح شجرة ثابتة الصول أصلها يف القلب وفروعها يف سائر
اجلوارح.
ومنها :إن تالوة القرآن سبب حلضور املالئكة وقرهبا من العبد ،لذا لزمت
االستعاذة إلبعاد الشيطان ،لَنا منزلة ال جتتمع فيها املالئكة والشياطّي.
ومنها :إن قارئ القرآن يناجي ربه ،فأمر العبد باالستعاذة لئال ُيول الشيطان بينه
وبينها ،ولطرده وإبعاده عن هذا املقام العظيم.
ومنها :إن الشيطان ُياول عندما يقرأ العبد أن يلط عليه ،ويشوش عليه تالوته،
وربَم أنساه ،أو أدخل يف قراءته ما ليس منها ،كَم بّي تعاىل يف قولـه :

==

  

وقال كثري من أهل العلم :أن المر يف اآلية للندب واالستحباب ،وحكى عليه اإلمجاع أبو جعفر بن
جرير وغريه من الئمة ،وظاهر اآلية أيض ًا :المر باالستعاذة عند القراءة يف الصالة لعموم اآلية
والعلم عند اهلل تعاىل» أ .هـ ،أضواء البيان (.)325/3

( )1انظر :إغاثة اللهفان (.)94/1
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.)1(   
  
   
 
    
   
 
   
 
ومعنى متنى ،أي تال عىل ما ذكره السلف ورجحه املحققون ،كَم سبق ،فإذا كان
هذا مع أنبياء اهلل ورسله ،فسائر اخللق من باب أوىل ،لذا ُشعت االستعاذة لصده
ومنعه عن التشويش واالشغال.
ومنها :أ ن مقام العبد وهو يتلو كالم اهلل ،مقام عظيم ،ومنزلة رفيعةُ ،يسده عليها
الشيطان ،وكلَم كان الفعل أنفع اشتد كيد الشيطان للعبد لصده عنه ،لذا فهو يكيد
القارئ بكل وسيلة ،فرشعت االستعاذة إلبطال كيده.
ومنها :أن االستعاذة عنوان ومقدمة لكالم اهلل ،فال تتقدم إال ويأيت بعدها تالوة
كالم اهلل ،ومل ترشع بّي يدي كالم أحد سواه تعاىل (.)2
ومنها :إن فيها تطييب ًا وطهارة للفم من اللغو والرفث.
ومنها :إن فيها استعانة باهلل ،واعرتاف العبد بضعفه وعجزه عن مقاومة عدوه،
فيلجأ إىل مواله لينجيه منه (.)3
وهذه الفوائد ال يتحقق إال باالستعاذة باهلل من الشيطان قبل التالوة ،خالف ًا ملن

( )1سورة احلج ،اآلية.52 :
( )2انظر :إغاثة اللهفان ،البن القيم ( ،)76-74/1تفسري الرازي ( ،)117-116/20ومقامع الشيطان
يف ضوء الكتاب والسنة ،تأليف :سليم اهلاليل ،ص  ،35ط .الثالثة 1412هـ1991 /م ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية.
( )3انظر :تفسري القرآن ،البن كثري ( ،)15/1ط .دار الفكر.
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قال :إن االستعاذة تكون بعد التالوة (.)1
 -5عند الغضب:
ومما ترشع عنده االستعاذة الغضب ،كَم يف التوجيه النبوي عندما استب رجالن
عند النبي ﷺ حتى إن أحدُها ليمتزغ أنفه من شدة الغضب فقال النبي ﷺ( :إين
لعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد) فقالوا :ما هي يا رسول اهلل؟ قال( :أعوذ باهلل
من الشيطان الرجيم) (.)2
.)3(  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
ويف تفسري قولـه تعاىل    :
يقول ابن كثري ♫« :وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن اإلعراض
عن اجلاهل وُيملك عىل جمازاته فاستعذ باهلل ،يقول :فاستجر باهلل من نزغه ،إنه سميع
عليم سميع جلهل اجلاهل عليك ...عليم بَم يذهب عنك نزغ الشيطان وغري ذلك من
( )1وقد نسب هذا القول لبعض الصحابة والتابعّي ،ومنهم أبو هريرة ومالك وابن سريين وإبراهيم
النخعي وأدلتهم :أن االستعاذة بعد القراءة تدفع الوساوس التي يلقيها الشيطان بعد التالوة كالعجب،
فيبقى ثواب التالوة.ولظاهر اآلية...
وقد استنكر هذا القول ابن كثري وابن العريب – رمحهَم اهلل – واستبعدا نسبته إىل إيب هريرة ومالك وابن
سريين – رمحهم اهلل – .
قال ابن العريب « : /ومن أغرب ما وجدناه قول مالك يف املجموعة ،يف تفسري هذه اآلية   

 ، قال :ذلك بعدة قراءة أم القرآن ملن قرأ يف الصالة ،وهذا قول مل يرد به أثر ،وال يعضده
نظر؛  ...ولو كان هذا كَم قال بعض الناس أن االستعاذة بعد القراءة لكان َتصيص ذلك بقراءة أم
برس هذه الراوية» أ .هـ،
القرآن يف الصالة دعوى عريضة ال تشبه أصول مالك ،وال فهمه ،واهلل أعلم َّ

( ،)159/3وانظر :تفسري ابن كثري ( ،)25/1إغاثة اللهفان ،البن القيم ( ،)74/1تفسري الرازي
(.)116/20
( )2سبق َترجيه.
( )3سور العراف ،اآلية.200 :

- 69 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

أمور خلقه» (.)1
ومن هنا فاالستعاذة باهلل عند الغضب فيها ْس مجيل عظيم لنه لو تأمل الغاضب
حاله عند الغضب لعلم أنه لو شاء اهلل ما تسلط عليه اخللق وما آذوه ،فتسلطهم عليه
بمشيئة اهلل ،وبناء عليه فدفع أذاهم ال يستطيعه إال اهلل تعاىل ،فاللجوء إليه عند الغضب
هو حمض العبودية (.)2
كَم إن الغضب سالح الشيطان إلخراج املسلم عن طبعه وأفعاله املحمودة إىل
أفعال مذمومة يريدها الشيطان؛ وهلذا جاءت االستعاذة إلبطال هذا السالح (.)3
 -6عند اجلدل واملراء:
قال تعاىل :

            

.)4(  
  
 
 
 
  
 
  
      
 
 

وقال تعاىل :

          

.)5(  
  
 
  
  
  
 
   
  
  
 
 

وعن أيب أمامة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ما ضل قوم إال أوتوا

( )1تفسري ابن كثري ( ،)279/2ط .دار الفكر.
( )2انظر :فتح الباري ( ،)521/10دار املعرفة ،بريوت.
( )3انظر :املواجهة ،حلسن قطامش ،ص .150
( )4سورة احلج ،اآليتان.4-3 :
( )5سورة غافر ،اآلية.56 :
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اجلدل)(.)1
واجلدل من املراء وهي املخاصمة بالباطل ،وإظهار الغلبة أما إن كان إلظهار احلق
.)3( 
 
  
 
  
 
فليس بمذموم ( )2لقولـه تعاىل  :
ومن اجلدل املذموم :اجلدل بغري علم ،واجلدل يف رد احلق بعد ظهوره ،واجلدل يف
آيات اهلل ،ومعارضة المر بالقدر (.)4
 -7عند دخول اخلالء:
عن أنس ◙ قال :كان النبي ﷺ إذا دخل اخلالء ،قال( :اللهم إين أعوذ بك
من اخلبث واخلبائث) ( )5متفق عليه.
وعن زيد بن أرقم قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن هذه احلشوش حمترضة ،فإذا أتى
أحدكم اخلالء فليقل :أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث).
( )1رواه الرتمذي يف كتاب «التفسري»  ،باب( :ومن سورة الزخرف) ،رقم )378/5( 3253 :وابن ماجه
يف املقدمة ،باب( :اجتناب البدع واجلدل) ،رقم )19/1( 48 :وأمحد يف املسند (،)256 ،252/5
وابن جرير يف تفسريه ( ،)53/25والطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)277/8( ،8067 :واحلاكم يف
املستدرك ،رقم ،)448-447/2( :وقال« :صحيح اإلسناد» ووافقه الذهبي ،ورواه ابن أيب الدنيا يف
كتاب «الصمت» ،رقم ،135 :ص  ،103حتقيق :أبو إسحاق الثري ،ط .الثانية1417هـ،1997 /
دار الكتاب العريب ،بريوت.
( )2انظر :اجلامع لحكام القرآن للقرطبي ( ،)38/7( ،)27/9جامع البيان البن جدرير (،)266/15
الدر املنثور للسيوطي (ُ ،)573/1شح كتاب التوحيد للشيخ عبداهلل بن سليَمن صُ ،42شح قصيدة
ابن القيم للشيخ أمحد بن عيسى (.)26-25/1
( )3سورة النحل ،اآلية.125 :
( )4انظر جمموع الفتاوى البن تيمية (.)8244( ،)310/3
( )5رواه البخاري يف كتاب «الطهارة» باب( :ما يقول عند اخلالء) ،رقم ،)66/1( 142:مسلم يف كتاب
«الطهارة» ،باب( :ما يقول إذا أراد دخول اخلالء) ،رقم.)283/1( ،375 :
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وعن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ ...( :من أتى الغائط فليسترت،
فإن مل جيد إال أن جيمع كثيب ًا من رمل فليستدبره ،فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم،
من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج) (.)1
واملعنى «أن الشياطّي حترض تلك المكنة ،وترصدها بالذى والفساد ،لَنا
مواضع َيجر فيها ذكر اهلل ،وتكشف فيها العورات ..فأمر – عليه الصالة والسالم –
بالتسرت ما أمكن وأال يكون قعود اإلنسان يف براح من الرض تقع عليه أبصار
الناظرين ،فيتعرض النتهاك السرت ،أو هتب ريح ،فيصيبه نرش البول عليه واخلالء
فيلوث بدنه أو ثيابه وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالذى والفساد»(.)2
 -8عند الفزع من النوم:
ومما ترشع عنده االستعاذة الفزع من النوم ،وقد ورد ذلك يف حديث عمرو بن
شعيب

()3

عن أبيه عن جده؛ أن رسول اهلل ﷺ كان يعلمهم من الفزع( :أعوذ

بكلَمت اهلل التامة من غضبه وُش عباده ،ومن ُهزات الشياطّي وأن ُيرضون فإَنا لن
( )1سبق َترجيه.
( )2حاشية سنن أيب داود (.)56/1
( )3عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهلل بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم ،وقيل :أبو عبداهلل ،سمع أباه
وسعيد بن املسيب وروى عنهَم ،وروى عن حممد بن أرشد وعطاء بن أيب رباح ،قال الدارقطني:
«سمعت أبا بكر النقاش يقول :عمرو بن شعيب ليس من التابعّي ،وقد روى عنه عرشون من
التابعّي».
وقال :أبو داود :سمعت أمحد بن حنبل يقول« :أهل احلديث إذا شاءوا واحتجوا بعمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ،وإذا شاءوا تركوه».
وحسن حديث الذهبي ،ووثقه العجيل والنسائي ،انظر يف ترمجته :تقريب التهذيب ،رقم ،5050 :ص
 ،423ميزان االعتدال ( ،)263/3لسان امليزان ،البن حجر ( ،)330/7سري أعالم النبالء
( ،)165/5تدريب الراوي (.)258-257/2
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ترضه) ( ،)1ومعنى وأن ُيرضون :أي «تصيبوين بسوء»(.)2
قال الرتمذي« :وكان عبداهلل بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن مل يبلغ منهم
كتبها يف صك ثم علقها يف عنقه» ( )3أ .هـ الصك :الكتاب.
-9عند الوحشة:
عن الوليد بن الوليد ( ◙ )4أنه قال :يا رسول اهلل إين أجد وحشة قال( :إذا
( )1رواه الرتمذي يف كتاب «الدعوات» باب( :دعاء من أوى إىل فراشه) ،رقم ،)183/9( ،3519 :وقال:
«هذا حديث حسن غريب»أ .هـ ،ورواه أبو داود يف كتاب «الطب» باب( :كيف الرقى) ،رقم،3893 :
( ،)11/4ومالك يف املوطأ ،رقم ،)950/2( ،1705 :ومسند اإلمام أمحد ،رقم،6696 :
( ،)181/2واملعجم الكبري للطباين ،رقم ،3838 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،)733/1(،2010 :
وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد »...أ .هـ .وسقطت هذه الرواية من التلخيص للذهبي.
( )2التمهيد (.)110/24
( )3مسألة تعليق القرآن أو الحاديث أو الدعية والذكار الواردة يف الرقبة أو اليد ،فيها خالف بّي
العلَمء ،فمنهم من جوز ذلك لعموم قوله تعاىل:

       

  الْساء ،اآلية ،82 :ومنهم من منعه ،روى ذلك عن ابن مسعود – ريض اهلل عنه – وغريه
من السلف لن االستشفاء بالقرآن ورد بصفة معينة ،وهي القراءة عىل املريض فال يتجاوزها ،ولن
ذلك قد يؤدي إىل إهانة الذكر ودخول اخلالء به أو تلويثه بالنجاسة املالزمة للصبيان  ،كَم أن تعليق قد
يفيض عىل ترك تالوة مع مرشوعيتها أو يشعر باالستغناء عن التالوة.
انظر :أقوال العلَمء يف هذه املسألة ،مصنف ابن أيب شيبة ،)374/7( ،املستدرك للحاكم،)216/4( ،
تيسري العزيز احلمد ،168 ،فتح املجيد ،ص  ،132معارج القول ،حلافظ حكمي ( ،)382/1فتاوي
ابن باز ( ،)20/1املجموع الثمّي ،البن عثيمّي ( ،)58/1القول املفيد ،البن عثيمّي (-178/1
.)183
( )4الوليد بن الوليد بن املغرية بن عبداهلل املخزومي القريش أخو خالد بن الوليد ،حرض بدر مرشك ًا ثم
أْسه املسلمون فلَم افتداه أخواه هشام وخالد أسلم وقال كرهت أن يظنوا بّي أين جزعت من الْس
حبسه أخواله بعد إسالمه فكان رسول اهلل ه يدعو له يف القنوت كَم ثبت يف الصحيح اختلف يف موته
وقيل مات يف عمرة القضية قبل أن يدخل املدينة ،انظر اإلصابة (.)324-323/6
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أخذت مضجعك فقل :أعوذ بكلَمت اهلل التامات ،من غضبه وعقابه ،وُش عباده،
ومن ُهزات الشياطّي ،وأن ُيرضون ،فإنه ال يرضك وباحلري أن ال يقربك) (.)1
-10عند نزول املنزل:
عن خولة بنت حكيم ( ▲ )2قالت :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :من
نزل منزالً ثم قال أعوذ بكلَمت اهلل التامات من ُش ما خلق ،مل يرضه يشء حتى يرحتل
من منزله ذلك) (.)3
-11عند نباح الكالب وهنيق احلمري:
عن أيب هريرة ◙ أن النبي ﷺ قال( :إذا سمعتم َناق احلمري ،فتعوذوا باهلل
من الشيطان فإَنا رأت شيطان ًا ،وإذا سمعتم صياح الديكة ،فسلوا اهلل من فضله ،فإَنا
رأت ملك ًا) (.)4
وعن جابر ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا سمعتم نباح الكالب وَنيق

( )1رواه اإلمام أمحد يف املسند رقم )57/4( 16623 :ط .مؤسسة قرطبة ،وابن السني رقم ،705 :ص
.201
السلم َّية امرأة عثَمن بن مظعون،
( )2خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الوقص بن مرة بن هالل ُّ
تكنى بأم ُشيك صحابية ،فاضلة ،صاحلة روت عن النبي ه  ،يقال إَنا وهبت نفسها للنبي ه بعد وفاة

ابن مظعون انظر :اإلصابة ( ،)70-69/8هتذيب التهذيب (.)443/12
( )3رواه مسلم يف كتاب «الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار» ،رقم.)2080/4( 2708:
( )4رواه البخاري يف كتاب «بدء اخللق» ،باب( :خب مال املسلم غنم يتبع هبا شغف اجلبال) ،رقم:
 ،)1020/3( ،33027ومسلم يف كتاب «الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2092/4( ،2729 :
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فتعوذوا باهلل منهن فإَنن يرين ما ال ترون) (.)1
احلمري بالليل َّ
واحلكمة يف المر باالستعاذة حلضور الشيطان ،فيستعاذ باهلل تعاىل هنا دفع ًا ملن
يشى من ُشه ووسوسته وكيده لبني آدم.
وقيل :خوف ًا من نزول الغضب عند رؤية أهل املعايص (.)2
-12عند احللم:
عن عبداهلل بن قتادة عن أبيه قال :قال النبي ﷺ( :الرؤيا الصاحلة من اهلل واحللم
من الشيطان ،فإذا حلم أحدكم حل ًَم يافه فليبصق عن يساره وليتعوذ باهلل من ُشها
فإَنا ال ترضه) (.)3
وجاء يف صفة االستعاذة عند الرؤيا املكروهة أن يقول( :أعوذ بَم عاذت به مالئكة
اهلل ورسله من ُش رؤياي هذه أن يصيبني منها ما أكره يف ديني ودنياي) (.)4
-13تعويذ األولد:
كان رسول اهلل ﷺ يعوذ احلسن واحلسّي فيقول( :أعيذكَم بكلَمت اهلل التامة من
كل شيطان وهامة ،ومن كل عّي المة ،ثم يقول :هكذا كان أيب إبراهيم ﷺ يعوذ
( )1رواه أبو داود يف كتاب «الدب» ،باب( :ما جاء يف الديك والبهائم) ،رقم،)749-748/2( ،5103 :
واإلمام أمحد يف املسند ( ،)306/3واحلاكم يف املستدرك ( ،)283/4وصححه ،وسكت عليه
الذهبي .قال اللباين :صحيح بطرقهَ ،تريج الكلم الطيب.164 ،
( )2انظر :فتح الباري ،البن حجر (ُ ،)353/6شح صحيح مسلم ،للنووي ( ،)47/17عون املعبود
(.)7/14
( )3رواه البخاري كتاب التعبري -باب الرؤيا الصاحلة رقم ( )6585ومسلم رقم (.)2261
( )4ذكره ابن حجر يف فتح الباري ،وقال« :أخرجه سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبدالرزاق بأسانيد
صحيحة» ،)371/12( ،ط .دار املعرفة ،بريوت ،عام 1379هـ ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي وحمب
الدين اخلطيب.
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إسَمعيل وإسحاق) (.)1
 -14عند املرض واحلمى:
عن عثَمن بن أيب العاص الثقفي أنه قال :قدمت عىل النبي ﷺ ويب وجع قد كاد
يبطلني فقال يل النبي ﷺ( :اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم اهلل أعوذ بعزة اهلل
وقدرته من ُش ما أجد وأحاذر سبع مرات فقلت ذلك فشفاين اهلل) (.)2
ويف رواية :قال عثَمن «ففعلت فأذهب اهلل ما كان يب فلم أزل آمر به أهيل
وغريهم»( )3ا.هـ.
وعن ابن عباس ¶ أن رسول اهلل ﷺ كان يعلمهم من الوجاع كلها ومن
احلمى أن يقولوا (بسم اهلل الكبري ،أعوذ باهلل العظيم من ُش عرق نعار ومن ُش حر
النار) (.)4

( )1متفق عليه.
قال أبو بكر بن النباري« :اهلامة واحد اهلوام ،ويقال :هي كل نسمة هتم بسوء ،والالمة امللمة ،وإنَم قال :ال
ليوافق لفظ هامة».
( )2رواه ابن ماجة رقم ،)1163/2( 3522 :واحلاكم يف املستدرك رقم.)494/1( 1271 :
وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه هبذا اللفظ! إنَم أخرجه مسلم من حديث اجلريري عن يزيد
بن عبداهلل بن الشخري عن عثَمن بن أيب العاص بغري هذا اللفظ» ا.هـ .وابن أيب شيبة يف مصنفه رقم:
.)63/6( 29500
( )3رواه الرتمذي يف كتاب :الطب ،باب مل يسمه رقم ( )29رقم احلديث.)408/4( 2080 :
وقال :هذا حديث حسن صحيح.
وأبو داود يف السنن يف كتاب :الطب ،باب :كيف الرقى ،رقم.)11/4( 3891 :
( )4رواه الرتمذي يف كتاب :الطب ،باب :مل يسمه رقمه ( )26رقم ،)405/4( 2075 :وقال« :هذا
حديث غريب» ا.هـ.

==
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 -15من غلبة الدين:
فالديون إذا لزمت العبد أدت إىل إصابته باهلموم والحزان التي سببها الشيطان
ليقعده عن العمل ،فأمره ﷺ أن يستعيذ باهلل تعاىل ليقوى ،ويدفع ُش الشيطان،
فيكتسب ويقيض دينه (.)1
كَم يف حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :دخل رسول اهلل ﷺ ذات يوم
املسجد فإذا هو برجل من النصار يقال لـه أبو أمامة فقال( :يا أبا أمامة ما يل أراك
جالس ًا يف املسجد يف غري وقت صالة ،قالُ :هوم لزمتني وديون يا رسول اهلل فقال:
(أفال أعلمك كالم ًا إذا قلته أذهب اهلل ُهك وقىض عنك دينك) قلت :بىل يا رسول
اهلل ،قال( :قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن وأعوذ بك
من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلبن والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر
الرجال) قال فقلت ذلك فأذهب اهلل تعاىل ُهي وغمي وقىض ديني (.)2
-16الستعانة بالل
االستعاذة ال تكون إال مع االستعانة باهلل تعاىل.
واالستعاذة من «عاذ به يعوذ عوذ ًا وعياذ ًا ومعاذ ًا به وجلأ إليه واعتصم»(.)3
وتعني يف الرشع :طلب العون من اهلل تعاىل وحده ،وهذا يتضمن كَمل الذل هلل

==

وابن ماجة يف السنن يف كتاب :الطب ،باب :ما يعوذ به من احلمى رقم ،)1165/2( 3526 :وا حلاكم
يف املستدرك رقم )459/4( 8274 :وصححه ،وأمحد يف مسنده رقم )300/1( 2729 :ط .مؤسسة
قرطبة ،وعبد بن محيد يف مسنده رقم 594 :ص. 204

( )1انظر محاية اإلنسان من وساوس اجلن والشيطان ،لألستاذ إبراهيم بن حممد الضبيعي ص ،39ط.
الوىل 1412هـُ ،شكة العبيكان.
( )2رواه أبو داود يف السنن يف كتاب :الصالة ،باب :يف االستعاذة رقم ،)485-484/1( 1555 :واملزي
يف هتذيب الكَمل (.)106/23
( )3لسان العرب ،البن منظور (.)498/3
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تعاىل ،وتفويض المر لـه جل وعال ،واالعتقاد بأنه سيكفي عبده 

  

 ،)1(  وهي تعني التقرب إىل اهلل والتوكل عليه ( ،)2قال تعاىل :

  

 

.)3(  


  
 
فكل عبودية هلل ُيتاج فيها العبد إلعانتّي ،إعانة قبلها ،وذلك بالقبول وااللتزام
هلا ،وإعانة عليها بفعلها خالصة لوجه اهلل تعاىل ،وهلذا قدم اهلل تعاىل العبادة عىل
االستعانة (.)4
والستعانة بالل تعاىل بأمور:
األول :االستعانة بذاته سبحانه ،وذلك بدعائه والتذلل لـه َّ
جل وعال ،قال ﷺ:
(وإذا استعنت فاستعن باهلل.)...
كَم يف حديث ابن عباس ¶ قال :كنت خلف رسول اهلل ﷺ يوم ًا فقال:
(يا غالم إين أعلمك كلَمت ،احفظ اهلل ُيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا سألت
فأسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن المة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك
بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك ،ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل
يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك ،رفعت القالم وجفت الصحف) (.)5
الثاين :االستعانة بأسَمئه وصفاته تعاىل ،وهي من ذاته ال تنفك عنه ،فاالستعانة
( )1انظر :مدارج السالكّي (.)81/1
( )2انظر :جمموع الفتاوى (.)55/16( ،)549/10
( )3سورة الفاحتة ،اآلية.5 :
( )4انظر :مدارج السالكّي (.)76/1
()5

رواه الرتمذي يف كتاب «صفة القيامة» ،باب( :ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ،رقم2518 :
( ،)202-201/7وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح» ا.هـ .ورواه أمحد يف املسند،
رقم ،)293/1( ،3669:مؤسسة قرطبة ،والطباين يف املعجم الكبري ،رقم،)123/11( ،11243 :
وابن الشهاب يف مسنده ،رقم ،)434/1( ،745 :وهو يف صحيح اجلامع ،رقم.7959 :
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هبا ،استعانة باهلل تعاىل.
الثالث :االستعانة بالعَمل والحوال املحبوبة ،إىل اهلل تعاىل كالصب والصالة(.)1
كَم قال تعاىل :

      

.)2(  
 
 
وأما االستعانة بالموات والحياء عىل أمر ال يقدرون عليه كاالستعانة هبم يف
إحياء املوتى أو شفاء املرىض أو نحو ذلك ،فهذا من الرشك الكب ( – )3والعياذ باهلل –
وقد سبق تفصيل ذلك(.)4
روي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه:
سول لك اخلطايا؟ قال :أجاهده ،قال :فإن عاد؟ قال:
«ما تصنع بالشيطان إذا َّ
أجاهده ،قال :فإن عاد ،قال :أجاهده ،قال :هذا يطول أرأيت إن مررت بغنم فنبحك
كلبها ،أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال :أكابده وأرده جهدي ،قال :هذا يطول
عليك ،ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك» (.)5
وهلذا ال بد من االستعانة باهلل تعاىل والدعاء والترضع إليه سبحانه أن يكفنا رش هذا
العدو ،ويعصمنا من نزغاته إنه سميع جميب.

( )1انظر :جمموع فتاوى العقيدة ،للشيخ حممد بن صالح العثيمّي (.)59/6
( )2سورة البقرة ،اآلية.45 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى (.)126-125/27
* ال يدخل يف االستعانة املحرمة االستعانة باملخلوق فيَم يقدر عليه من المور املستطاعة ،لن ذلك جائز
وهو من التعاون عىل الب والتقوى.
( )4انظر تفصيل ذلك يف كتاب مكايد الشيطان باب (مكايد الشيطان إليقاع الناس يف الكفر والرشك)
مطبوع.
( )5تلبيس إبليس ،البن اجلوزي ،ص .48
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املبحث الرابع
اللتزام بالكتاب والسنة
قال تعاىل :

         

.)1(    
   
 
 
والسلم هو اإلسالم ،وقيل :طاعة اهلل.
وفرسه مقاتل بأنه العمل بجميع العَمل ووجوه الب (.)2
ومن خرج عن االلتزام برشيعة اإلسالم ،فهو ضال مضل ،وإن جرت اخلوارق
عىل يديه ،وادعى املكاشفات.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
«فكل من خرج عن الكتاب والسنة ،وكان لـه حال من مكاشفة أو تأثري؛ فإنه
صاحب حال نفساين أو شيطاين ،وإن مل يكن لـه حال بل هو يتشبه بأصحاب
الحوال؛ فهو صاحب حال هبتاين ،وعامة أصحاب الحوال الشيطانية جيمعون بّي
احلال الشيطاين واحلال البهتاين ،كَم قال تعاىل :

     

 »...)3(  أ .هـ (.)4
  
  
 
 
 
 
  
فمن أراد احلَمية واخلالص من الشيطان الرجيم فعليه باتباع ُشيعة اهلل قوالً
( )1سورة البقرة ،اآلية.208 :
( )2انظر :اجلامع لحكام القرآن (.)22/3
( )3سورة الشعراء ،اآليتان.222-221 :
( )4فتح املنان يف مجع كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اجلان (.)319/1
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وعم ً
ال واعتقاد ًا ،وهو معنى االلتزام بالكتاب والسنة ،فهَم الصاط املستقيم ،وُها
النجاة ملن أرادها ،كَم يف حديث أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :تركت
فيكم شيئّي لن تضلوا بعده كتاب اهلل وسنتي.)1( )...
وهلذا ُياول الشيطان أن يصد العبد عنهَم بكل طريق ،كَم بّي نبينا املصطفى –
عليه الصالة والسالم – إذا جلس ذات مرة مع أصحابه وخط خط ًا بيده ثم قال( :هذا
سبيل اهلل مستقي ًَم ،وخط عن يمينه وشَمله ،ثم قال :هذه السبل ليس منها سبيل إال
عليه شيطان يدعو إليه ،ثم قرأ :

       

.)3( ) )2(   
   
 
  
 
   
 
 
  
 
وسأتناول يف هذا املبحث – إن شاء اهلل – عدة مطالب هي حصن حصّي حلَمية
العبد من عدوه وشيطانه و هي:
أوالً :لزوم اجلَمعة.
ثاني ًا :الذكار.
ثالث ًا :قراءة القرآن.
رابع ًا :غض البص.
خامس ًا :كثرة الطاعات.
( )1رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)172/1( ،319 :ولـه شاهد عند مسلم من حديث جابر يف صفة
حج النبي ه يف كتاب «احلج» ،رقم ،)886/2( ،1218 :وابن ماجه يف كتاب «احلج» باب( :حجة
رسول اهلل ه ) ،رقم.)1022/2( ،3074 :
( )2سورة النعام ،اآلية.153 :
( )3سبق َترجيه.
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سادس ًا :التوبة واالستغفار.
سابع ًا :حفظ اجلوارح.
ثامن ًا :حتصّي الهل والوالد.
وأستعّي باهلل تعاىل يف ُشحها وتوضيحها.
أولا :لـزوم الــجــمـاعــة
عن ابن عمر قال خطبنا عمر باجلابية ( ،)1فقال( :يا أَيا الناس إين قمت فيكم
كمقام رسول اهلل ﷺ فينا ،فقال :أوصيكم بأصحايب ثم الذين يلوَنم ،ثم الذين
يلوَنم ،ثم يفشو الكذب حتى ُيلف الرجل وال يستحلف ،ويشهد الشاهد وال
يستشهد ،أال ال ي َّ
لون رجل بامرأة إال كان ثالثهَم الشيطان ،عليكم باجلَمعة ،وإياكم
والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنّي أبعد ،من أراد بحبوحة ( )2اجلنة،
فيلزم اجلَمعة ،من ْسته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن) (.)3

( )1اجلابية :قرية بدمشق ...واملراد هنا القرية ،واجلابية يف اللغة« :احلوض الذي جيبي فيه املاء لإلبل أي
جيمع «خمتار الصحاح للرازي ص ،»39وانظر :معجم البلدان( ،)152/1لسان العرب(.)548/13
( )2بحبوحة اجلنة« :وسطها» انظر :لسان العرب ( ،)419 ،407/2خمتار الصحاح ص ،17النهاية يف
غريب احلديث ( ،)98/1غريب احلديث البن اجلوزي ( ،)56/1غريب احلديث البن سالم
( )205/2الفائق يف غريب احلديث ( ،)81/1انظر :الرتغيب والرتهيب (.)303/1
( )3رواه الرتمذي يف كتاب «الفتن» ،باب( :ما جاء يف لزوم اجلَمعة) ،رقم ،)333/6( ،2165 :وقال:
«هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أ .هـ ،ورواه أمحد يف املسند ،رقم،)26/1( ،114 :
مؤسسة قرطبة.
وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)436/10( ،4576 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)198/1( ،388 :وقال:
«هذا حديث صحيح عىل ُشط الشيخّي»أ .هـ ،وذكر لـه شاهدين ،وأيب يعىل يف مسنده ،رقم،143 :
( ،)131/1والبيهقي يف السنن الكبى ،رقم.)387/5( ،9219 :
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فلزوم اجلَمعة حصن من الشيطان ،والشيطان لـه حزب ومجاعة ُيارب هبا أهل
اإليَمن ،فلهذا ال بد من اجتَمع وقوة يف مواجهة حزبه وجيشه حتى يف السفرَ ،نى ﷺ
عن االنفراد ،فقال( :الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب) (.)1
قال اخلطايب ♫« :معناه – واهلل أعلم – أن التفرد والذهاب وحده يف الرض
من فعل الشيطان ،أو هو يشء ُيمله عليه الشيطان ويدعوه إليه ،فقيل :عىل هذا إن
فاعله شيطان» أ .هـ (.)2
وقيل« :هذا الزجر زجر أدب ملا يشى عىل الواحد من الوحشة والوحدة وليس
بحرام ،فال يتناول ما إذا وقعت احلاجة لذلك.)3( »...
وقيل :خوف ًا من وقوع املوت مع الشخص فال جيد من يغسله ويكفنه (.)4
ويف الصحيح عن ابن عمر ◙ عن النبي ﷺ قال( :لو يعلم الناس ما يف
الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) (.)5
قولـه( :ما أعلم) :أي الذي أعلمه من اآلفات التي حتصل من ذلك (.)6
وقد أجاز العلَمء السفر منفرد ًا للرضورة واملصلحة ،كإرسال اجلاسوس ...ونحو
( )1رواه أبو داود يف كتاب «اجلهاد» ،باب( :الرجل يسافر وحده) ،رقم ،)36/3( ،2607 :والرتمذي يف
كتاب «اجلهاد» ،باب( :ما جاء يف كراهية أن يسافر الرجل وحده) ،رقم ،)11/3( ،1725 :وحسنه،
والنسائي يف السنن الكبى ،كتاب «السري ،باب( :النهي عن سري الراكب وحده) ،رقم،8849 :
( ،)266/5وأمحد يف املسند (.)186/2
( )2معامل السنن ،للخطايب ( ،)225/2انظر :نيل الوطار ،للشوكاين (.)60/8
( )3نيل الوطار ( ،)60/8وقد نقله عن الطباين.
( )4انظر :املرجع السابق ،اجلزء والصفحة نفسها.
( )5رواه البخاري يف كتاب «السفر» ،باب( :السري وحده) ،رقم.)1092/3( ،2835 :
( )6فتح الباري ،البن حجر ( ،)138/6ط .دار املعرفة ،وانظر :زاد املعاد ،البن القيم (.)449/2
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ذلك ملا ثبت يف الصحيح أن الزبري ◙ انتدب وحده ليأيت النبي ﷺ بخب بني
قريظة ،وكذلك انتدب غريه من الصحابة يف بعض مغازيه كحذيفة ونعيم بن مسعود
وغريُها.
ومحله آخرون عىل أن املنع يف حالة اخلوف واجلواز يف حالة المن (.)1
وللجامعة يف النصوص الرشعية معنيان:
األول :االجتَمع عىل احلق الذي كان عليه رسول اهلل ﷺ وأصحابه ،ومتابعة ما
أمجع عليه أهل اإلمجاع من أهل العلم ،وأهل احلل والعقد من كل عص ،وعدم خمالفته
لن اإلمجاع حجة (.)2
ويدل عىل هذا املعنى قوله ﷺ يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ﷺ( :افرتقت اليهود عىل إحدى أو اثنتّي وسبعّي فرقة وتفرقت النصارى
عىل إحدى أو اثنتّي وسبعّي فرقة وتفرقت أمتي عىل ثالث وسبعّي فرقة) (.)3
ويف رواية بزاد (كلها يف النار إال واحدة وهي اجلَمعة) (.)4
( )1انظر :فتح الباري ،البن حجر ( ،)138/6ط .دار املعرفة ،نيل الوطار ،للشوكاين (.)60/8
( )2انظر :فتح الباري ( ،)295/13تلبيس إبليس ص ،13فيض القدير للمناوي ( ،)350/2الفتح
الرباين (ُ ،)175/5شح كتاب التوحيد للشيخ سليَمن بن عبداهلل ،ص. 331
( )3رواه أبو داود يف كتاب :السنة ،بابُ :شح السنة رقم )197/4( 4596 :ط .دار الفكر وابن ماجة يف
كتاب :ألفتن ،باب :افرتاق المم رقم )1322/2( 3991 :بنحوه .وابن حبان يف صحيحه رقم:
 ،)140/14( 6247واحلاكم يف املستدرك رقم )47/1( 10 :ورقم )217/1( 441 :وصححه
وذكر له عدة شواهد .وأمحد يف املسند رقم )332/2( 8377 :ط .مؤسسة قرطبة.
( )4رواه احلاكم يف املستدرك رقم ،)218/1( 443 :وابن ماجة يف السنن رقم،)1322/2( 3992 :
وعبدالرازق يف مصنفه رقم )156/10( 18675 :وأمحد يف مسنده رقم )120/3( 12229 :ط.
مؤسسة قرطبة ،والطباين يف املعجم الكبري رقم.)13/17( 31 :
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وال يلزم أن تكون هذه اجلَمعة كثرة ،بل ربَم كانوا قلة.
يقول ابن مسعود ◙« :اجلَمعة ما وافق احلق ولو كنت وحدك»(.)1
قال نعيم بن محاد« :يعني إذا فسدت اجلَمعة فعليك بَم كانت عليه اجلَمعة
حينئذ»(.)2
واخلروج عن هذه اجلامعة يعني االبتداع يف الدين وعدم االلتزام بمنهج أهل السنة
واجلامعة من السلف الصالح ومن جاء بعدهم.
الثانية :االجتَمع عىل إمام واحد وعدم اخلروج عليه ويدل عليه قوله ﷺ يف
حديث حذيفة بن اليَمن ريض اهلل عنه قال :كان الناس يسألون رسول اهلل ﷺ عن
اخلري وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني فقلت يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية وُش
فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من ُش قال :نعمت ،قلت وهل بعد ذلك الرش
من خري قال :نعم وفيه دخن قلت :وما دخنه؟ قال :قوم َيدون بغري هدي تعرف منهم
وتنكر ،قلت :بعد ذلك من ُش؟ قال :نعم دعاة إىل أبواب جهنم من أجاهبم إليها
قذفوه فيها ،قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا ،فقال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا،
قلت :فَم تأمرين إن أدركني ذلك ،قال :تلزم مجاعة املسلمّي وإمامهم ،قلت :فإن مل
يكن هلم مجاعة وال إمام ،قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة
حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك) (.)3
ومقتىض المر بلزوم اجلَمعة باملعنى الول يستلزم أمور ًا منها :حمبتهم ومواالهتم،
( )1ذكره املزي يف هتذيب الكَمل عن عمرو بن ميمون ( ،)264/22وقال ابن حجر يف الفتح «رواه احلاكم
يف علوم احلديث بسند صحيح عنه ( »)293/13ا.هـ.
( )2هتذيب الكَمل (.)265/12
( )3رواه البخاري يف كتاب :املناقب ،باب :عالمات النبوة يف اإلسالم رقم.)1320-1319/3(3411 :
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ومنها :عدم اخلروج عن طريقتهم واعتقادهم وَنجهم.
وهم الطائفة املنصورة الذين ذكرهم ﷺ يف حديث املغرية بن شعبة ،قال( :ال
تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون) ( ،)1ويف لفظ عند
مسلم( :ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ال يرضهم من خذهلم أو خالفهم حتى
يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون عىل الناس) (.)2
وقيل :إَنم أصحاب احلديث ،وهو قول اإلمام أمحد وابن كثري وكثري من علَمء
السلف (.)3
وقد اختلف يف مقامهم ،فقيل :بالشام ،مما ورد ذلك يف صحيح البخاري ورجحه
ابن كثري ( ،)4وقيل :هم أهل املغرب كَم يف الصحيح أيض ًا ( ،)5قيل :بيت املقدس (.)6
قال النووي ♫« :جيوز أن تكون الطائفة مجاعة متعددة من أنواع املؤمنّي ما
بّي شجاع وبصري باحلرب وفقيه وحمدث ومفرس وقائم بالمر باملعروف والنهي عن
املنكر وزاهد وعابد ،وال يلزم أن يكونوا جمتمعّي يف بلد واحد بل جيوز اجتَمعهم يف
( )1رواه البخاري يف كتاب «االعتصام بالكتاب والسنة» ،باب( :قول النبي ه ال تزال طائفة من أمتى
ظاهرين عىل احلق وهم أهل العلم) ،رقم ،)2667/6( ،6881 :ومسلم يف كتاب «اإليَمن» ،رقم:
 ،)137/1( ،156بأطول منه.
( )2رواه مسلم يف كتاب «اإلمارة» ،رقم.)1524/3( ،1037 :
( )3انظر :البداية والنهاية ( ،)256/6فتح الباري ( ،)140/1ط .دار املعرفة ،و( ،)295/13واجلامع
لحكام القرآن ،للقرطبي (.)296/8
( )4انظر :البداية والنهاية ( ،)256/6وقال « : /وهذا أيض ًا من دالئل النبوة ،فإن أهل احلديث بالشام
أكثر من سائر أقاليم اإلسالم – وهلل احلمد – وال سيَم بمدينة دمشق محاها اهلل»...أ.هـ!!.
( )5انظر :جمموع الفتاوى (ُ ،)552/28( ،)507/12( ،)445/4شح كتاب التوحيد للشيخ سليَمن بن
عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب ،ص .332-331
( )6انظر :فتح الباري (.)77/13
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قطر واحد وافرتاقهم يف أقطار الرض ،وجيوز أن جيتمعوا يف البلد الواحد ،وأن يكونوا
يف بعض منه دون بعض ،وجيوز إخالء الرض كلها من بعضهم أو أوالً فأوالً إىل أال
يبقى إال فرقة واحدة ببلد واحد ،فإذا انقرضوا جاء أمر اهلل»أ.هـ(.)1
ومن لزوم هذه اجلَمعة أال يرضه كيد من خالفهم وال من خذهلم ،بل يشعر املسلم
بالعزة والرشف لالنتَمء إليهم والسري يف ركبهم (.)2
وهلذا قال ﷺ( :ال يرضهم من خالفهم وال من خذهلم).
لن اإليَمن سيعود غريب ًا كَم بدأ ،فيقل من يعرفه ،ويصبح املستمسك باحلق غريب ًا،
لكن اإلسالم ال يكون ذليالً ،كَم كان يف بدايته بل هناك طائفة منصورة أعزاء ظاهرين،
وهذه من البشائر املحمدية ،خصوص ًا لنا يف هذا الزمان بأن احلق ال يزول بالكلية (.)3
قال تعاىل :

           

.)4( 
   
 
   
  
   


 
 
 
 
  
 
  
 
  

قال شيخ اإلسالم ♫« :أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه
عنه»أ.هـ( ،)5فإذا ارتدت طائفة جاء اهلل بطائفة أخرى مؤمنة حتب اهلل وُيبها جتاهد
( )1نقله ابن حجر ملخص ًا ،فتح الباري (.)295/13
( )2ومن هذا التخذيل ما نسمعه ونشاهده من التنقيص واحلط من مقام أهل العلم من السلف الصالح،
ومن سار عىل طريقهم ووصفهم بالغلو والتعنت ،كَم ُيصل اآلن من بعض ضعاف اإليَمن يف الطعن
يف شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام حممد بن عبدالوهاب – رمحهَم اهلل تعاىل – .
( )3انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( ،)296/18زاد املعاد ( ،)507-506/3وُشح كتاب التوحيد،
للشيخ سليَمن بن حممد بن عبدالوهاب ،ص .331
( )4سورة املائدة ،اآلية.54 :
( )5جمموع الفتاوى (.)297-296/18
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عنه(.)1
وهلذا يبعث اهلل عىل رأس كل مائة سنة من جيدد الدين ،كَم يف احلديث عن أيب
هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن اهلل يبعث هلذه المة عىل رأس كل مائة
سنة من جيدد هلا دينها) (.)2
ومن هؤالء عمر بن عبدالعزيز الذي ظهر يف رأس املائة الوىل ،جدد اهلل به الدين
بعد أن أصبح غريب ًا حتى كان بّي الناس من ال يعلم بتحريم اخلمر.
وكذلك الشافعي ♫ ظهر يف رأس املائة الثانية ،وابن ْسيج عىل رأس املائة
الثالثة.
وهكذا ،وال يلزم أن يكون واحد ًا ،لصعوبة االتصاف بجميع الصفات املستلزمة
للتجديد يف شخص واحد من إقامة العدل ،واجلهاد ،وغري ذلك ،وهلذا محل اإلمام
أمحد احلديث عىل عمر بن عبدالعزيز التصافه بجميع صفات اخلري وتقدمه فيها (.)3
قال ابن حجر ♫« :وأما من جاء بعده ،فالشافعي وإن كان متصف ًا بالصفات
اجلميلة ،إال أنه مل يكن القائم بأمر اجلهاد واحلكم بالعدل ،فعىل هذا كل من كان متصف ًا
بيشء من ذلك عند رأس املائة هو املراد سواء تعدد أم ال» أ .هـ (.)4
قال شيخ اإلسالم – معلق ًا عىل هذا احلديث –:
( )1انظر :املرجع السابق (.)301-300/18
( )2رواه أبو داود يف كتاب «املالحم» ،باب( :ما يذكر يف قرن املائة) ،رقم ،)512/2( ،4291 :واحلاكم يف
املستدرك ،رقم ،)568-567/4( ،8592 :والطباين يف الوسط ،رقم.)324/6( ،6527 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى ( ،)297/18وهتذيب الكَمل ،للمزي ( ،)365/24وسري أعالم النبالء،
للذهبي ( ،)195/17البداية والنهاية ،البن كثري (.)253/10( ،)207/9( ،)256/6
( )4فتح الباري ( ،)295/13ط .دار املعرفة.
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«وهذا احلديث يفيد املسلم أنه ال يغتم بقلة من يعرف حقيقة اإلسالم ،وال يضيق
صدره بذلك ،و ال يكون يف شك من دين اإلسالم ،كَم كان المر حّي بدأ ،وكذلك إذا
تغرب ُيتاج صاحبه من الدلة والباهّي إىل نظري ما احتاج إليه يف أول
المر»...أ.هـ(.)1
وأما الحاديث الصحيحة التي يدل معناها عىل فساد الدين يف آخر الزمان ،ومنها
حديث أنس ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال تقوم الساعة عىل أحد يقول اهلل
اهلل) (.)2
وحديث عبداهلل ◙ عن النبي ﷺ قال( :ال تقوم الساعة إال عىل ُشار
الناس) (.)3
فيحمل عىل أن ذلك بعد خروج الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة.
وذلك حّي يرسل اهلل الريح التي تقبض أرواح املؤمنّي ،فيبقى الرشار ،ليس منهم
مؤمن وعليهم تقوم الساعة ،وقد روي هذا اجلمع بّي احلديثّي عن عبداهلل بن عمرو
بن العاص ( ،)4كَم يف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن
اهلل يبعث رُي ًا من اليمن ألّي من احلرير فال تدع أحد ًا يف قلبه مثقال حبة ،ويف رواية
«ذرة» من إيَمن إال قبضته) (.)5
( )1جمموع الفتاوى (.)298-297/18
( )2رواه مسلم ،يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم.)131/1( ،148 :
( )3رواه مسلم يف كتاب« :الفتن وأُشاط الساعة» ،رقم.)2268/4( ،2949 :
( )4انظر :صحيح مسلم ( ،)1524/3وانظر :جمموع الفتاوى ( ،)296/18فتح الباري،19/13( ،
( ،)286/13( ،)85/13( ،)77/13ط .دار املعرفة ،وُشح كتاب التوحيد ،للشيخ سليَمن بن
عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب ،ص .331
( )5رواه مسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم.)109/1( ،117 :
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ومن لزوم اجلامعة املحافظة عىل الصالة مع مجاعة املسلمني ،كَم يف احلديث عن أيب
الدرداء ◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال
تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان ،فعليك باجلَمعة ،فإنَم يأكل الذئب
من الغنم القاصية)

(.)1

ومعنى استحوذ عليهم الشيطان« :أي استوىل عليهم وحوهلم إليه» (.)2
القاصية« :أي الشاة املنفردة عن القطيع البعيدة منه ،قيل :املراد إن الشيطان يتسلط
عىل من يرج من عقيدة أهل السنة واجلَمعة.)3( »...
قال تعاىل :

        

.)4(  
 
  
 
 
 
 
  
  
  

( )1رواه أبو داود يف كتاب« :الصالة» ،باب( :يف التشديد يف ترك اجلَمعة) ،رقم،)205/1( ،547 :
والنسائي يف السنن ،كتاب« :الصالة» ،باب( :التشديد يف ترك اجلَمعة) ،رقم،)106/2( ،847 :
واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)330/1( ،765 :وقال« :هذا حديث صدوق رواته شاهد ملا تقدم متفق
عىل االحتجاج برواته إال السائب بن حبيش ،وقد عرف من مذهب زائده إنه ال ُيدث إال عن الثقات»
أ .هـ ،واإلمام أمحد يف مسنده ،رقم ،)446/6( ،27554 :مؤسسة قرطبة ،وابن حبان يف صحيحه،
رقم ،)458-457/5( ،2101 :وابن خزيمة يف صحيحه ،رقم ،)371/2( ،1486 :والبيهقي يف
السنن الكبى ،رقم ،)54/3( ،4708 :وذكره السيوطي يف تفسريه ،وقال« :أخرجه أبو داود
والنسائي واحلاكم وصححه» وابن مردويه ( ،)86/8ط .دار الفكر.
(ُ )2شح السيوطي لسنن النسائي ،بحاشية السنن ()106/2ن وانظر :الفتح الرباين
( ،)175/5والنهاية يف غريب احلديث (.)457/1
( )3حاشية اإلمام السندي ،مطبوع بحاشية سنن النسائي ( ،)106/2وانظر :الفتح الرباين ،لمحد البنا
( ،)175/5( ،)3/3وعون املعبود (.)251/2
( )4سورة املجادلة ،اآلية.19 :
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وقد سبق التفصيل يف معنى االستحواذ(.)1
وأما مقتضى لزوم اجلماعة ابملعىن الثاين فيستلزم أموراً منها :طاعة ويل األمر فيما أيمر به ،ما
مل أيمر مبعصية .
ومنها :الوقوف مع اجلامعة ونرصهتا ضد من يعتدي عليها أو خيرج عليها ،وهلذا
أمر اهلل تعاىل بقتال الباغي.
قال تعاىل :

      

 

.)2(  
   
  
  
 
    


  
 
 
 
 
 
عن ابن عباس قال« :فإن اهلل سبحانه أمر النبي ﷺ واملؤمنّي إذا اقتتلت طائفتان
من املؤمنّي أن يدعوهم إىل حكم اهلل وينصف بعضهم من بعض ،فإن أجابوا حكم
فيهم بكتاب اهلل حتى ينصف املظلوم من الظامل ،فمن أبى منهم أن جييب فهو باغ ،فحق
عىل إمام املؤمنّي أن جياهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إىل أمر اهلل ويقروا بحكم اهلل» (.)3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :مل يأذن ابتداء يف قتال بّي املؤمنّي ،بل إذا
اقتتلو ا فأصلحوا بينهَم ،واالقتتال هو فتنة ،وقد تكون إحداُها أقرب إىل احلق ،فأمر
سبحانه يف ذلك باإلصالح ،وكذلك فعل النبي ﷺ ملا اقتتل بنو عمرو بن عوف،
فخرج ليصلح بينهم ،وقال لبالل :إن حرضت الصالة فقدم أبا بكر ...فإذا أصلح
( )1انظر كتاب مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد باب (وسائل الشيطان يف افساد االعتقاد) مطبوع
للمؤلفة.
( )2سورة احلجرات ،اآلية.9 :
( )3رواه ابن جرير يف تفسريه ( ،)127/26ط .دار الفكر ،وانظر :تفسري ابن كثري ( ،)212/4ط .دار
الفكر ،الدر املنثور ،للسيوطي ( ،)496/1ط .دار الفكرُ ،شح الطحاوية البن أيب العز ،ص،579
ط .املكتب اإلسالمي ،فتح الباري ( ،)299/5ط .دار املعرفة.
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بينهم بالقسط فلم تقبل إحداُها بالقسط بل بغت ،فإَنا تقاتل لن قتاهلا هنا يدفع به
القتال الذي هو أعظم منه.)1( »...
وأمر النبي ﷺ بقتل اخلارج عن اجلَمعة املفرق لمر المة ،كَم يف حديث عرفجة
بن ُشيح ( ◙ )2قال :قال رأيت رسول اهلل ﷺ عىل املنب يطب ،فقال( :إنه
وهنات ،فمن رأيتموه فارق اجلَمعة أو يريد أن يفرق أمر أمة حممد ﷺ
هنات
سيكون
ُ
ٌ
فاقتلوه ،فإن يد اهلل عىل اجلَمعة ،فإن الشيطان مع َم ْن َف َار َق اجلَمعة يركض) (.)3
ومن هنا فيجب عىل املسلمّي التزام مجاعة املسلمّي وااللتفاف حول أئمة
املسلمّي وعلَمئها الربانيّي ،لكثرة الفتن يف هذا الزمان ،وكثرة الشبهات والتباس احلق
بالباطل ،ال سيَم وقد أصبح املعروف منكر ًا واملنكر معروف ،وال حول وال قوة إال
باهلل ،وذلك لدفع الشيطان وحزبه فال ينفذ برشه إىل مجاعة املسلمّي.
ثاني اا :األذكـــار
ومن وسائل التحصّي من الشيطان الرجيم مالزمة الذكر ،وهو من خري العَمل
وأزكاها كَم يف احلديث:
( أال أنبئكم بخري أعَملكم وأزكاها عند مليككم ،وأرفعها يف درجاتكم ،وخري
لكم من إنفاق الذهب والورق ،وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناقهم
( )1االستقامة ،البن تيمية ( ،)33/1بتصف يسري ،وانظر :جمموع الفتاوى (،)311/17( ،)284/3
(.)90/19
( )2عرفجة بن ُشيح ،وقيل :ابن رصيح ،بالصاد املهملة ،أو املعجمة ،وقيل :ابن ُشيك ،وقيل :ابن
ُشاحيل ،وقيل :ابن ذريح االشجعي ،نزل الكوفة ،صحايب سمع من رسول اهلل ه ،انظر اإلصابة
(.)235/4
( )3رواه النسائي ،كتاب« :حتريم الدم» ،باب( :قتل من فارق اجلَمعة حديث) ،رقم،)92/7( ،4020 :
وهو يف صحيح اجلامع الصغري ،رقم.)297/2( ،2389 :
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ويرضبوا أعناقكم ،قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :ذكر اهلل) (.)1
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة ◙ قال :كان رسول اهلل ﷺ يسري يف
املفردون،
فمر عىل جبل يقال لـه :مجدان ،فقال( :سريوا ،هذا مجدان ،سبق ِّ
طريق مكةَّ ،
قيل :وما املفردون يا رسول اهلل؟ قال :الذاكرون اهلل كثري ًا والذاكرات)(.)2
ويف حديث احلارث الشعري ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال ...( :وآمركم
بذكر اهلل كثري ًا ،ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو ْساع ًا يف أثره حتى أتى حصن ًا
حصين ًا أحرز نفسه منه ،وكذلك العبد ال ينجو من الشيطان إال بذكر اهلل) (.)3
ويف الثر عن ابن عباس ◙ قال( :الشيطان جاثم عىل قلب ابن آدم ،فإذا
سها وغفل َو ْس َو َس ،فإذا ذكر اهلل تعاىل خنس)(.)4
«فلو مل يكن يف الذكر إال هذه اخلصلة الواحدة ،لكان حقيقا بالعبد أال يفرت لسانه
( )1رواه الرتمذي يف كتاب«:الدعوات» ،باب( :خري العَمل) ،رقم ،)95/9( ،)3374 :وابن ماجه يف
كتاب« :الدب» ،باب( :فضل الذكر) ،رقم ،)1245/2( ،3790 :واحلاكم يف املستدرك (،)496/1
وصححه ووافقه الذهبي.
وقال املناوي يف فيض القدير (« :)457/5وقد رواه الطباين عن جابر يرفعه بسند رجاله رجال
الصحيح»أ .هـ ،وصححه اللباين يف صحيح اجلامع ،رقم.)513/1( ،2629 :
( )2رواه مسلم يف كتاب :الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار رقم.)2062/4( 2676 :
( )3جزء من حديث رواه ابن خزيمة يف صحيحه ،رقم ،)195/3( ،1895 :واللفظ لـه ،واحلاكم يف
املستدرك ،برقم ،)582/1( ،1534 :وقال« :هذا حديث عىل ُشط الشيخّي ومل يرجاه» أ.هـ،
وأمحد يف مسند ،رقم ،)202/4( ،)130/4( ،17209 :مؤسسة قرطبة ،والطياليس يف مسنده ،رقم:
 ،)159/1( ،1161دار املعرفة ،بريوت ،والطباين يف املعجم الكبري ،رقم.)286/3(3427 :
( )4سبق َترجيه مرفوع ًا ،وهذا الثر رواه ابن جرير الطباي يف تفسريه ( ،)28/3دار الفكر ،وذكره ابن
الثري يف جامع الصول ،برقم ،)524/2( ،897 :ط .الثالثة1403 ،هـ1983 /م ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،وهو يف مشكاة املصابيح ،رقم ،)705/2( ،2281 :ومل يعلق عليه اللباين . /
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عن ذكر اهلل تعاىل ،وأال يزال هلج ًا بذكره ،فإنه ال ُيرز نفسه من عدوه إال بالذكر ،وال
يدخل عليه العدو إال من باب الغفلة ،فهو يرصده ،فإذا غفل وثب عليه وافرتسه ،وإذا
ذكر اهلل تعاىل انخنس وتصاغر وانقمع» أ .هـ (.)1
وهلذا ُياول الشيطان أن يصده عن الذكر ويشغله ،كَم يف احلديث عن عبداهلل بن
عمرو ،عن النبي ﷺ قال( :خصلتان أو خلتان ُيافظ عليهَم عبد مسلم إال دخل
اجلنةُ ،ها يسري ،ومن يعمل هبَم قليل يسبح يف دبر كل صالة عرش ًا وُيمد عرش ًا ويكب
عرش ًا ،فذلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسَمئة يف امليزان ،ويكب أربع ًا وثالثّي إذا
أخذ مضجعه وُيمد ثالث ًا وثالثّي ويسبح ثالث ًا وثالثّي ،فذلك مائه باللسان وألف يف
امليزان ،فلقد رأيت رسول اهلل ﷺ يعقدها بيده ،قالوا يا رسول اهلل كيف ُها يسري
ومن يعمل هبَم قليل ،قال :يأيت أحدكم يعني الشيطان يف منامه فينومه قبل أن يقوله
ويأتيه يف صالته فيذكره حاجة قبل أن يقوله) (.)2
ومن وسائل طرد الشيطان بالذكر:
 -1املداومة عىل التسمية
يعنى :قول بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وقد يزاد يف بعض املواضع ،الرمحن الرحيم،
وقول بسم اهلل يتضمن اسم اهلل العظيم ،ومعناه« :ذو اللوهية والعبودية عىل خلقه

( )1الوابل الصيب ،ص ، 56وذكر فيه أكثر من مائة فائدة.
( )2رواه أبو داود يف سننه يف كتاب« :الدب» ،باب( :التسبيح عند النوم) ،رقم-736/2( ،5065 :
 ،)737رواه الرتمذي يف سننه يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :كم يسبح بعد الصالة؟) ،رقم،3410 :
( ،)115/9وقال« :هذا حديث حسن صحيح»أ .هـ ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم،2018 :
( ،)361/5وعبدالرازق يف مصنفه ،رقم ،)234-233/2( ،3189 :وأمحد يف املسند ،رقم،6498 :
( ،)160/2مؤسسة قرطبة ،وعبد بن محيد يف مسنده ،رقم.)139/1( ،356 :
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أمجعّي» (.)1
وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب ♫« :اهلل علم عىل ربنا تبارك وتعاىل
معناه اإلله أي املعبود» أ .هـ (.)2
وقيل معناه« :واجب الوجود الذي مل يزل وال يزال» (.)3
خواص ليست لغريه من السَمء ومنها:
وهلذا االسم العظيم
ٌ
 -1داللته عىل مجيع السَمء والصفات بسائر الدالالت.
 -2إضافة سائر السَمء احلسنى إليه ،كقولـه تعاىل :

   

.)5(  
 
 
  
 
 ،)4(  وقولـه تعاىل    :
 
 
 -3االبتداء به يف مجيع المور وتعليق حل الذبائح بذكره عليها.
 -4أن من قال (ال إله إال اهلل) عصم دمه ،وماله ،وحسابه عىل اهلل تعاىل.
 -5اختصاصه بالقسم.
 -6افتتاح الصالة به.
 -7إنه خاص باهلل تعاىل ،فال يتسمى به غريه ،فلذلك ال يثنى وال جيمع(،)6
( )1روي هذا القول عن ابن عباس ب رواه ابن جرير يف تفسريه(.)54/1
( )2مؤلفات حممد بن عبدالوهاب (.)11/4
( )3اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)102/1
( )4سورة احلرش ،اآلية.24 :
( )5سورة العراف ،اآلية.180 :
( )6انظر :التوحيد ،البن مندة ( 21/2وما بعدها) ،مدارج السالكّي ( )35/1( ،32/1وما بعدها،
وبصائر ذوي التمييز (.)20/2
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وهلذا عده بعض العلَمء اسم اهلل العظم ،فعن جابر بن زيد ( )1يف قولـه تعاىل :

 

 

 ، قال« :اسم اهلل العظم هو اهلل ،أال ترى أنه يف مجيع القرآن يبدأ به قبل كل
اسم»( ،)2ورجح ذلك ابن كثري( ،)3وابن العريب

()4

– رمحهَم اهلل تعاىل –.

وهي أول ما أمر النبي ﷺ بقوله ،كَم يف قولـه تعاىل :

    

.)5( 
قال ابن عباس ¶« :أول ما نزل جبيل عىل حممد ﷺ قال لـه بلغنا جبيل
قال :بسم اهلل يا حممد ،يقول :اقرأ بذكر ربك ،وقم واقعد بذكره(.)6
( )1جابر بن زيد الزدي اليحمدي أبو الشعثاء اجلويف البصي روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبري
وغريهم ،عامل من العلَمء وفقيه قال عنه ابن عباس ريض اهلل عنه« :لو أن أهل البصة نزلوا عند قول
جابر بن زيد لوسعهم عل ًَم من كتاب اهلل» ا.هـ .وملا مات قال قتادة :اليوم مات أعلم أهل العراق،
وكان احلسن يستخلفه يف الفتيا إذا غزا ،مات سنة 93هـ ،وقيل 103هـ.
انظر :هتذيب التهذيب (.)34/2
( )2رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه ( ،)11/1حتقيق :د /أمحد بن عبداهلل العَمري الزهراين ،نرش :دار مكتبة
الدار وطيبة وابن القيم ،ط .الوىل1408 ،هـ ،وذكره السيوطي ،يف الدرر املنثور ( ،)23/1وعزاه إىل
ابن أيب شيبة ،والبخاري يف تاريه ،وابن الرضيس يف فضائله.
وقال حمقق تفسري ابن أيب حاتم« :يف سنده أبو هالل الراسبي وهو حممد بن سليم الراسبي متكلم
فيه»أ .هـ . .قال عنه ابن حجر يف التقريب« :صدوق فيه لّي» ،رقم ،5923 :ص .481
( )3انظر :تفسري ابن كثري (.)35/1
( )4انظر :عارضة الحوذي ( ،)34/13وانظر :ما ذكره ابن حجر حول اخلالف يف حتديد اسم اهلل العظم
يف فتح الباري (.)228-227/11
( )5سورة العلق ،اآلية.1 :
( )6رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه ( ،)11/1وابن جرير يف تفسريه ( ،)51-50/1ونقله ابن كثري يف تفسريه
( ،)29/1وقال« :وهذا الثر غريب ،وإنَم ذكرناه ليعرف ،فإن يف إسناده) ضعف ًا وانقطاع ًا واهلل أعلم» أ .هـ.
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وقال العالمة ابن القيم ♫" :أما خصائصه املعنوية فقد قال أعلم اخللق صيل
اهلل عليه وسلم( :ال أحيص ثناء عليك أنت كَم أثنيت عىل نفسك) ،وكيف ُحتيص
خصائص اسم ملسَمه كل كَمل عىل اإلطالق ،وكل مدح ،وكل محد ،وكل ثناء وكل
جمد ،وكل جالل ،وكل إكرام ،وكل عز ،وكل مجال ،وكل خري وإحسان وجود وبر
وفضل؛ فله ومنه.
فَم ذكر هذا االسم يف قليل إال كثره ،وال عند خوف إال أزاله ،وال عند كرب إال
كشفه ،وال عند َه ٍّم و َغ ٍّم إال فرجه ،وال عند ضيق إال وسعه ،وال تعلق به ضعيف إال
أفاده القوة ،وال ذليل إال أناله العز ،وال فقري إال أصاره غنيا ،وال مستوحش إال آنسه،
وال مغلوب إال أيده ونصه ،وال مضطر إال كشف رضه ،وال ُشيد إال آواه.
فهو االسم الذي تكشف به الكربات ،وتستنزل به البكات ،وجتاب به الدعوات،
وتقال به العثرات ،وتستدفع به السيئات ،وتستجلب به احلسنات .وهو االسم الذي
قامت به السموات والرض ،وبه أنزلت الكتب ،وبه أرسلت الرسل ،وبه ُشعت
الرشائع ،وبه قامت احلدود ،وبه ُشع اجلهاد ،وبه انقسمت اخلليقة إىل السعداء
والشقياء ،وبه حقت احلاقة ،ووقعت الواقعة ،وبه وضعت املوازين القسط ،ونصب
الصاط ،وقام سوق اجلنة والنار ،وبه عبد رب العاملّي ومحد ،وبحقه بعثت الرسل،
وعنه السؤال يف القب ويوم البعث والنشور ،وبه اخلصام ،وإليه املحاكمة ،وفيه املواالة
واملعاداة ،وبه سعد من عرفه وقام بحقه ،وبه شقي من جهله وترك حقه ،فهو ْس اخللق
والمر ،وبه قاما ،وثبتا ،وإليه انتهيا ،فاخللق والمر به ،وإليه ،ولجله ،فَم وجد خلق،
وال أمر ،وال ثواب ،وال عقاب ،إال مبتدئا منه ،ومنتهيا إليه ،وذلك موجبه ومقتضاه "
َۡ

َ َ

َ

َ

ُ ۡ َ َٰ َ َ
ك فقِ َنا َعذ َ
أ-هـ ﴿ َر اب َنا َما َخلق َ
اب ٱنلاارِ ﴾ (. )1
ت هَٰذا َب َٰ ِطلٗا سبحن

([ )1آل عمران ]191:انظر :تيسري العزيز احلميد ()116-115/1
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وهناك مواضع عدة تتأكد التسمية فيها لطرد الشيطان ومنها:
األكلعن عمر بن أيب سلمة ◙ قال :كنت يف حجر رسول اهلل ﷺ ،وكانت يدي
تطيش يف الصحفة ( ،)1فقال يل( :يا غالم! سم اهلل ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك) (،)2
فَمزالت تلك طعمتي بعد.
وقولـه تطيش« :أي تتحرك ومتتد إىل نواحي الصحفة وال تقص عىل موضع
واحد» (.)3
وعن حذيفة ◙ قال :كنا إذا حرضنا مع رسول اهلل ﷺ طعام ًا ،مل نضع
أيدينا حتى يبدأ رسول اهلل ﷺ فيضع يده ،وإنا حرضنا معه مرة طعام ًا فجاءت جارية
كأَنا تدفع ،فذهبت لتضع يدها يف الطعام ،فأخذ رسول اهلل ﷺ بيدها ،ثم جاء أعرايب
كأنَم يدفع ،فأخذ بيده ،فقال رسول اهلل ﷺ( :إن الشيطان يستحل الطعام أال يذكر
اسم اهلل عليه ،وإنه جاء هبذه اجلارية ليستحل هبا فأخذت بيدها ،فجاء هبذا العرايب
ليستحل به فأخذ بيده ،والذي نفيس بيده إن يده يف يدي مع يدها) (.)4
يؤخذ من هذا احلديث احلرص عىل تذكري الصغري وتعليم اجلاهل لئال جيد
الشيطان من خالهلَم مدخ ً
ال إىل أكل الطعام وغري ذلك من مداخله التي ُيرص عليها.
()1

الصحفة :دون القصعة ،وهي ما تسع ما يشبع مخسه فالقصعة تشبع عرشة»ُ ،شح النووي
(.)193/13

( )2رواه البخاري يف كتاب« :الطعمة» ،باب( :التسمية عىل الطعام والكل باليمّي) ،رقم،5061 :
( ،)2056/5ومسلم يف كتاب الُشبة ،رقم.)1599/3( ،2022 :
(ُ )3شح صحيح مسلم ،للنووي ( ،)193/13وانظر :فتح الباري ( ،)522/9دار املعرفة ،التمهيد ،البن
عبدالب (.)17/23
( )4رواه مسلم ،يف كتاب «الُشبة» ،رقم.)1597/3( ،2017 :
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وقال النووي ♫ يف معنى قولـه ﷺ( :إن الشيطان يستحل الطعام أال يذكر
اسم اهلل تعاىل عليه)« :معنى يستحل يتمكن من أكله ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام
إذا ُشع فيه إنسان بغري ذكر اهلل تعاىل ،وأما إذا مل يرشع فيه أحد فال يتمكن ،وإن كان
مجاعة فذكر اسم اهلل بعضهم دون بعض مل يتمكن منه» (.)1أ .هـ.
وأكل الشيطان للطعام ُيمل عىل احلقيقة ،لثبوته ُشع ًا وعدم استحالته عقالً،
وعىل ذلك اتفق العلَمء من السلف واخللف ( ،)2وأن احلديث جيري عىل ظاهره ،كَم
جتري أحاديث البول والرضاط وغري ذلك مما ثبت فعله للشيطان.
ويؤخذ من احلديث استحباب التسمية يف أول الكل ،وإن نيس فليقل بسم اهلل يف
أوله وآخره ملا ثبت يف حديث.
ويؤخذ استحباب اجلهر هبا ليسمعه غريه فيقتدي به.
واستحباب التسمية لكل واحد من اآلكلّي ،وإن سمي واحد ًا منهم حصل أصل
السنة ،وال يتمكن الشيطان من الكل (.)3
ورجحه النووي وقال« :نص عليه الشافعي ◙ ويستدل لـه بأن النبي ﷺ
أخب أن الشيطان إنَم يتمكن من الطعام إذا مل يذكر اسم اهلل تعاىل عليه ،ولن املقصود
ُيصل بواحدة ويؤيده أيض ًا ما سيأيت يف حديث الذكر عند دخول البيت» أ.هـ(.)4
عند اخلروج من البيتعن أنس ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من قال «يعني إذا خرج من بيته»
( )1مسلم برشح النووي (.)190-189/13
( )2انظر :املرجع السابق (.)190/13
( )3انظر املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
( )4املرجع السابق ( ،)189/13وسيأيت حديث الذكر عند دخول البيت.
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بسم اهلل توكلت عىل اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال لـه :كفيت ووقيت،
وهديت ،وتنحى عنه الشيطان) (.)1
ويف رواية :فيقول لـه شيطان آخر( :كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟)(.)2
وعن أم سلمة ▲ أن رسول اهلل ﷺ كان إذا خرج من بيت قال( :بسم اهلل،
رب أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو ُأظلم أو أجهل أو جيهل عيل) (.)3
عند دخول البيتعن جابر ◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إذا دخل الرجل بيته،
فذكر اهلل تعاىل عند دخولـه وعند طعامه ،قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء ،وإذا
دخل فلم يذكر اهلل تعاىل عند دخولـه ،قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر اهلل
تعاىل عند طعامه ،قال :أدركتم املبيت والعشاء) (.)4
ويف الذكر الذي يقال عند دخول املنزل ،عن أيب مالك الشعري ◙ قال:
قال رسول اهلل ﷺ( :إذا ولج الرجل بيته فليقل :اللهم إين أسألك خري املولج وخري

( )1رواه الرتمذي يف كتاب«:الدعوات» ،باب( :ما يقول إذا خرج من بيته) ،رقم ،)490/5( ،3426:ط.
دار إحياء الرتاث،و قال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه» أ.
هـ .وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)104/3( 822 :وصححه اللباين ،انظر صحيح الكلم الطيب
ص. 44
( )2رواه أبو داود يف سننه ،يف كتاب« :الدب» ،باب( :ما يقول إذا خرج من بيته) ،رقم،5095 :
(.)747-746/2
( )3رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم )700/1( ،1907 :وصححه ،والبيهقي يف السنن الكبى ،رقم:
.7923
( )4سبق َترجيه.

- 100 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

املخرج ،بسم اهلل وجلنا ،وبسم اهلل خرجنا ،وعىل ربنا توكلنا ثم يسلم عىل أهله) (.)1
عند عثور الدابةيف احلديث عن أيب املليح عن رجل قال :كنت رديف النبي ﷺ فعثرت دابته،
فقلت :تعس الشيطان ،فقال( :ال تقل تعس الشيطان ،فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى
يكون مثل البيت ،ويقول :بقويت ،ولكن قل :بسم اهلل ،فإنك إذا قلت ذلك تصاغر
حتى يكون مثل الذباب) (.)2
ويف احلديث عن ابن مسعود ◙ عن النبي ﷺ قال( :إذا ركب الرجل
الدابة فلم يذكر اهلل ردفه الشيطان ،فقال له :تغن ،فإن مل ُيسن قال لـه متن)(.)3
عند دخول اخلالءعن عيل ◙ أن النبي ﷺ قال( :سرت ما بّي أعّي اجلن وعورات بني آدم،
إذا دخل الكنيف أن يقول :بسم اهلل) (.)4

( )1رواه أبو داود يف سننه يف كتاب« :الدب» ،باب( :ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول) ،رقم،5066 :
( ،)747/2والطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)296/3( ،3452 :صححه اللباينَ :تريج الكلم
الطيب (.)43
( )2رواه أبو داود يف كتاب« :االدب» ،باب( :مل يسمه) ،رقم ،)296/4( ،4982 :وأمحد يف املسند،
والنسائي يف عمل اليوم والليلة ،رقم ،)142/6( ،10388 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،)292/4( :
وصححه ،وابن السني يف عمل اليوم والليلة ،رقم ،510 :ص  ،190وقال ابن كثري يف تفسريه
(« :)92/4إسناد جيد قوي واهلل أعلم» أ .هـ ،وصححه اللباين يف اجلامع الصغري ،رقم،7401 :
(.)1234/2
( )3رواه الطباين يف الكبري ،رقم ،)156/9( ،8781 :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (:)131/10
«رجاله رجال الصحيح» أ .هـ.
( )4رواه الرتمذي يف كتاب «الطهارة»  ،باب( :ما ذكر من التسمية عند دخول اخلالء) ،رقم606 :

==
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قال النووي ♫ وهذا الدب متفق عىل استحبابه ويستوي فيه الصحراء
والبنيان» ( )1ا.هـ.
عند اجلامععن ابن عباس ¶ عن النبي ﷺ قال( :لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:
بسم اللهم جنبنا الشيطان ،وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فقيض بينهَم ولد مل يرضه) (،)2
وقد سبق ُشحه.
يف أذكار الصباح واملساءفعن عثَمن بن عفان ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ما من عبد يقول يف صباح
كل يوم ،ومساء كل ليلة ،بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف الرض وال يف
السَمء ،وهو السميع العليم ،ثالث مرات مل يرضه يشء) (.)3

==

( )503/2وقال :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي وقد روي
عن أنس عن النبي ه أشياء يف هذا وأكثر الروايات تذكر يف آخره قصة ابان بن عثَمن وأنه أصابه الفالج،
فجعل الرجل الذي سمع منه احلديث ينظر إليه ،فقال له« :ما لك تنظر إ َّيل؟ فواهلل ما كذبت عىل عثَمن

وال كذب عثَمن عىل النبي ه ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقوهلا» .ط.
إحياء الرتاث ،وابن ماجه يف كتاب «الطهارة وسننها» ،باب( :ما يقول الرجل إذا دخل اخلالء) ،رقم:
 ،)109/1( ،297وصححه اللباين ،انظر إرواء الغليل ( ،)88/1ط .الثانية ،عام 1405هـ/
1985م ،املكتب اإلسالمي.
( )1املجموع (.)93/2
( )2سبق َترجيه.
( )3رواه أبو داود يف السنن يف كتاب :الدب ،باب :ما يقول إذا أصبح ،باب ما يدعو الرجل إذا أصبح وإذا
أمسى رقم ، 3869 :وابن ماجة يف السنن يف كتاب :الدعاء ( ،)1273/2والرتمذي يف كتاب:
الدعوات ،باب :ما جاء يف الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى رقم )465/5( 3388 :ط .إحياء الرتاث،
والنسائي يف السنن الكبى رقم.)94/6( 10178 :
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 -2كلمة التوحيد
قال ابن القيم ♫« :اعلم أن أشعة ال إله إال اهلل تبدد من جنبات الذنوب
وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور ،وتفاوت أهلها يف ذلك القوة قوة
وضعف ًا ال ُيصيه إال اهلل ،فمن الناس من نور هذه الكلمة يف قلبه كالشمس ومنهم من
نورها يف قلبه كالكوكب الدري ومنهم من نورها يف قلبه كاملشعل العظيم» ( )1ا.هـ.
عن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :من قال ال إله إال اهلل وحده ال
ُشيك لـه ،لـه امللك ولـه احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،يف يوم مائه مرة ،كانت لـه
عدل عرش رقاب ،وكتبت لـه مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت لـه حرز ًا من
الشيطان يومه ذلك حتى يميس ،ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من
ذلك) (.)2
وعن أيب ذر ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :من قال يف دبر صالة الصبح وهو
ثان رجليه قبل أن يتكلم :ال إله إال اهلل وحده ال ُشيك لـه امللك ،ولـه احلمد ُييي
ويميت وهو عىل كل يشء قدير عرش مرات حمي عنه عرش سيئات ورفع لـه عرش
درجات ،وكان يومه ذلك يف حرز من كل مكروه ،وحرس من الشيطان ومل ينبغ لذنب
أن يدركه يف ذلك اليوم إال الرشك باهلل تعاىل) (.)3
( )1مدارج السالكّي (.)329/1
( )2رواه البخاري يف كتاب« :بدء اخللق» ،باب( :صفة إبليس وجنوده) ،رقم،)1198/3( ،3119 :
ومسلم يف كتاب«:الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2071/4( ،2691 :
( )3ورواه الرتمذي يف كتاب« :الدعوات» ،باب مل يسمه رقم ،)64( :رقم ،)515/5( ،3474 :ط .دار
إحياء الرتاث ،وقال« :هذا حديث حسن غريب صحيح»أ .هـ ،ورواه النسائي يف السنن الكبى ،رقم:
 ،)37/6( ،9955ورواه الطباين يف املعجم الكبري ،رقم  ،)164/4( ،4015عن أيب أيوب
النصاري – ريض اهلل عنه –  ،ورواه من طريق آخر ،رقم ،)186/4( ،4092 :قال عنها اهليثمي يف

==
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وعن أم سلمة ▲ أن فاطمة جاءت إىل النبي ﷺ تشتكي إليه اخلدمة،
فقالت :يا رسول اهلل ،واهلل لقد جملت ( )1يدي من الرحى ،أطحن مرة وأعجن مرة،
فقال هلا رسول اهلل ﷺ( :إن يرزقك اهلل شيئ ًا يأتك ،وسأدلك عىل خري من ذلك إذا
لزمت مضجعك فسبحي اهلل ثالث ًا وثالثّي وكبي ثالث ًا وثالثّي وامحدي أربع ًا
وثالثّي؛ فذلك مائة فهو خري لك من اخلادم ،وإذا صليت صالة الصبح فقويل ال إله إال
اهلل وحده ال ُشيك له ،لـه امللك وله احلمدُ ،ييي ويميت بيده ،بيده اخلري ،وهو عىل
كل يشء قدير؛ عرش مرات بعد صالة الصبح ،وعرش مرات بعد صالة املغرب؛ فإن كل
واحدة منهن تكتب عرش حسنات ،وحتط عرش سيئات ،وكل واحدة منهن كعتق رقبة
من ولد إسَمعيل ،وال ُيل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه؛ إال أن يكون الرشك ،ال
إله إال اهلل وحده ال ُشيك لـه وهو حرسك ما بّي أن تقوليه غدوة إىل أن تقوليه عشية
من كل شيطان ومن كل سوء) (.)2
 -3الذكر عند التشكيك يف العقائد
وقد سبق يف االستعاذة ذكر حديث أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ:
(يأيت الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول :من خلق

==

جممع الزوائد (« :)104/10رجاله ثقات»ا .هـ.

( )1جملت يدي« :أي َتن جلدها وتعجر وظهر فيها ما يشبه البثر ،من العمل بالشياء الصلبة اخلثنة»،
النهاية يف غريب احلديث.)300/4( ،
( )2رواه اإلمام أمحد يف املسند ( ،)298/6وقد درست إسناده ،د /إهلام اجلابري يف رسالتها« :الحاديث
الواردة يف الشيطان» ،ص  ،1160-1158وقالت« :إسناده حسن لوجود راويّي صدوقّي ُها
عبداحلميد بن هبرام وشهر بن حوشب» أ .هـ.
وحديث جميء فاطمة ك إىل رسول اهلل وطلبها للخادم ثابت يف الصحيحّي يف البخاري يف كتاب:
«فضائل الصحابة» ،باب( :مناقب عيل بن أيب طالب) ،رقم ،)1359-1358/3( ،3502 :ومسلم
يف كتاب« :الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2091/4( ،2727 :
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ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهلل ولينته) (.)1
ويف رواية( :ال يزال الناس يتساءلون حتى يقال :هذا خلق اهلل ،فمن خلق اهلل؟
فمن وجد من ذلك شيئ ًا فليقل :آمنت باهلل ورسله) (.)2
 -4املحافظة عىل أذكار النوم والستيقاظ والفزع منه
عن حذيفة ◙ قال :كان رسول اهلل ﷺ إذا أراد أن ينام قال( :باسمك
اللهم أموت وأحيا)ن وإذا استيقظ من منامه قال( :احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا
وإليه النشور) (.)3
وعن الباء بن عازب ◙ قال :قال يل رسول اهلل ﷺ( :إذا أتيت مضجعك،
فتوضأ وضوءك للصالة ،ثم اضطجع عىل شقك اليمن وقل :اللهم أسلمت نفيس
إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،ال ملجأ
وال منجى منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،ونبيك الذي أرسلت ،فإن مت
من ليلتك مت عىل الفطرة ،واجعلهن آخر ما تقول) ( ،)4ويف احلديث الندب بالوضوء
قبل النوم واملبيت عىل طهارة حسية ومعنوية واالستعداد للموت بطهارة القلب،
وتفويض المر هلل (.)5
وعن جابر ◙ عن النبي ﷺ قال( :إذا دخل الرجل بيته أو أوى إىل فراشه
( )1سبق َترجيه.
( )2رواه البخاري يف كتاب« :بدء اخللق» ،باب( :صفة إبليس وجنوده) ،)149/4( ،الفتح.
( )3رواه البخاري يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :ما يقول إذا نام) ،رقم ،)2326/5( ،5953 :ومسلم يف
كتاب«:الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2082/4( ،2711 :
( )4رواه البخاري يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :إذا بات طاهر ًا) ،رقم ،)2326/5( ،5953 :ومسلم يف
كتاب«:الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2082/4( ،2710 :
( )5انظر :فتح الباري ،البن حجر ( ،)110/11ط .دار املعرفة.
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ابتدره ملك وشيطان فيقول امللك افتح بخري ،ويقول الشيطان :افتح برش؛ فإذا ذكر اهلل
طرد امللك الشيطان وظل يكلؤه ،فإذا انتبه من منامه ابتدره ملك وشيطان ،فيقول
امللك :افتح بخري ،ويقول الشيطان :افتح برش؛ فإن هو قال :احلمد هلل الذي رد إيل
نفيس بعد موهتا ومل يمتها يف منامها احلمد هلل الذي يمسك السَموات أن تقع عىل
()1
خر من فراشه فَمت كان شهيد ًا ،وإن هو قام
الرض إال بإذنه إىل آخر اآلية  ،فإن هو َّ
يصيل صىل يف فضائل) (.)2

وليذكر اهلل عند قيامه من النوم ليحل عقد الشيطان التي عقدها عليه عند منامه،
كَم يف حديث أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :يعقد الشيطان عىل قافية
رأس أحدكم إذا هو نام ،ثالث عقد يرضب عىل كل عقدة مكانه ،عليك ليل طويل
فارقد ،فإذا استيقظ وذكر اهلل تعاىل انحلت عقده ،فإن توضأ انحلت عقدة ،فإن صىل
انحلت عقدة كلها ،فأصبح نشيط ًا طيب النفس ،وإال أصبح خبيث النفس كسالن)(.)3
وأمر ﷺ بنفض الفراش قبل النوم ملا يف حديث أيب هريرة ◙ أن رسول
ﷺ قال( :إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثالث مرات،
فإنه ال يدري ما خلفه عليه بعده ،وإذا اضطجع فليقل :باسمك ريب وضعت جنبي
وبك أرفعه فإن أمسكت نفيس فارمحها ،وإن أرسلتها فاحفظها بَم حتفظ به عبادك
( )1وهي قولـه تعاىل:

              

 ،              سورة احلج،
اآلية.65 :
( )2رواه النسائي يف السنن الكبى ،يف كتاب« :عمل اليوم والليلة» ،باب( :ما يقول إذا انتبه من منامه9ن
رقم ،)213/6( ،1689 :وابن السني يف عمل اليوم والليلة ،رقم ،12 :ص  ،15وأبو يعىل يف مسنده،
رقم ،)326/3( ،1791 :والبخاري يف الدب املفرد ،رقم ،1214 :ص  ،416واحلاكم يف املستدرك،
رقم ،)548/1( ، :وقال« :صحيح عىل ُشط مسلم ومل يرجاه» ووافقه الذهبي.
( )3سبق َترجيه.

- 106 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

عيل روحي،
الصاحلّي ،فإذا استيقظ فليقل :احلمد هلل الذي عافاين يف جسدي ،ور َّد َّ

وأذن يل بذكره) ( ،)1واحلكمة من النفض بالثوب دون اليد لئال يكون يف فراشه ما يكره
فيصيب يده.
وقولـه ال يدري ما خلفه عليه بعده :أي من تراب أو قذاة أو هوام (.)2
عن بريدة ◙ قال :شكا خالد بن الوليد ◙ إىل النبي ﷺ فقال :يا
رسول اهلل! ما أنام الليل من الرض ،فقال النبي ﷺ( :إذا أويت إىل فراشك فقل:
اللهم رب السموات السبع وما أظلت ،ورب الرضّي وما أقلت ،ورب الشياطّي،
عيل أحد منهم ،وأن يبغي
وما أضلت كن يل جار ًا من ُش خلقك كلهم مجيع ًا ،أن يفرط َّ
ع َّيل .عز جارك ،وج َّل ثناؤك وال إله غريك ،وال إله إال أنت) (.)3

وعند الفزع يقول :كَم يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل
ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلَمت( :أعوذ بكلَمت اهلل التامات ،من غضبه وُش
عباده ،ومن ُهزات الشياطّي وأن ُيرضون)(.)4
ومعنى ُهزات الشياطّي ،أي نزغاهتم ووساوسهم وفيه االستعاذة منهم ومن

( )1رواه البخاري يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :التعوذ والقراءة عند النوم) ،رقم،)2329/5( ،5961:
ومسلم يف كتاب« :الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2714( :
( )2انظر :فتح الباري ( ،)126/11ط .دار الفكر.
( )3رواه الرتمذي يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :دعاء من أوى إىل فراشه) ،رقم،)183/9( ،3523 :
والطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)115/4( ،3839 :بنحوه.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)126/10رواه الطباين يف الوسط ...ورجاله رجال الصحيح إال
أن عبدالرمحن بن سابط مل يسمع من خلد بن الوليد ورواه يف الكبري بسند ضعيف بنحوه» أ .هـ.
( )4سبق َترجيه.
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حضورهم لإلغواء واإلضالل واإليذاء (.)1
وعن خالد بن الوليد ◙ أنه شكا إىل رسول اهلل ﷺ فقال :إين أجد فزع ًا
وزعم أن عفريت ًا يكيدين ،قال:
بالليل ،فقال( :أال أعلمك كلَمت علمنيهن جبيل
أعوذ بكلَمت اهلل التامات التي ال جياوزهن بر وال فاجر من ُش ما ينزل من السَمء وما
يعرج فيها ،ومن ُش ما ذرأ يف الرض وما يرج منها ،ومن ُش فتن الليل وفتن النهار،
ومن ُش طوارق الليل والنهار إال طارق ًا يطرق بخري يا رمحن) (.)2
 -5األذان واإلقامة
ومن الذكر الذي يطرد به الشيطان الذان واإلقامة ،كَم يف حديث أيب هريرة
◙ قال :قال النبي ﷺ( :إذا نودي بالصالة ،أدبر الشيطان ولـه رضاط ،فإذا
قيض اقبل ،فإذا ُث ِّوب هبا أدبر ،فإذا قيض أقبل حتى يطر بّي اإلنسان وقلبه ،فيقول:
أذكر كذا وكذا ،حتى ال يدري أثالث ًا صىل أم أربع ًا ،فإذا مل يدر ثالث ًا صىل أو أربع ًا،

سجد سجديت السهو) (.)3
وليس الذان خمتص ًا بوقته ،بل يرشع لطرد الشيطان يف مجيع الوقات التي يعرض

( )1انظر :مصائب اإلنسان ،البن مفلح ،ص  ،23-22عون املعبود ،ليب الطيب.)386/10( ،
( )2رواه الطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،1159-114/4( ،3838 :وعبدالرزاق يف مصنفه ،رقم:
 ،)35/11( ،19831والبيهقي يف شعب اإليَمن ،رقم ،)129/9( ،4387 :وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد (« :)127/10وفيه املسيب بن واضح وقد وثقه غري واحد وضعفه مجاعة ،وكذلك احلسن بن
عيل املعمري وبقية رجاله رجال الصحيح» أ .هـ.
( )3رواه البخاري يف كتاب« :الصالة» ،باب( :فضل التأذين) ،رقم ،)220/1( ،583 :ويف كتاب« :بدء
اخللق» ،باب( :صفة إبليس وجنوده) ،رقم ،)1196/3( ،3110 :ومسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم:
.399/1( ،389
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للعبد فيها (.)1
ودليله حديث أيب هريرة ◙ فيَم رواه عنه سهيل قال :أرسلني أيب إىل بني
حارثة ،قال :ومعي غالم لنا أو صاحب لنا ،فناداه من ٍ
اد من حائط باسمه ،قال :وأُشف
الذي معي عىل احلائط ،فلم ير شيئ ًا ،فذكرت ذلك ليب ،فقال :لو شعرت أنك تلقى
هذا ،مل أرسلك ،ولكن إذا سمعت صوت ًا فناد بالصالة ،فإين سمعت أبا هريرة ُيدث
عن رسول اهلل ﷺ أنه قال( :إن الشيطان إذا نودي بالصالة و َّىل ولـه حصاص) (.)2
وحصاص« :بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتّي أي رضاط ،وقيل:
احلصاص :شدة العدو» (.)3
«وإدبار الشيطان عند الذان لعظم أمر الذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد
وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه ،وقيل :ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن
بالتوحيد» (.)4
 -6مالزمة الذكر عند دخول املسجد وعند اخلروج منه
فعن فاطمة بنت النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال( :إذا دخلت املسجد فصل عىل
النبي ﷺ وقل اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك) (.)5
ويف رواية أخرى يف مسلم( :فليسلم وليصل ويقول إذا خرج اللهم إين أسألك من

( )1انظر :مقامع الشيطان ،سليم اهلاليل ،ص .59
( )2رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم.)291/1( ،389 :
( )3صحيح مسلم برشح النووي (.)92/4
( )4املرجع السابق ،اجلزء والصفحة نفسها.
( )5رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم.)494/1( ،713 :
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فضلك) (.)1
ويف أخرى( :اللهم احفظني من الشيطان) (.)2
والشيطان ُياول أن يصد العبد عن الذكر حتى وهو يف أُشف البقاع عند اهلل ،ففي
احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن أحدكم إذا كان يف
املسجد جاء الشيطان فأبس ( )3به كَم َي َب ُّس الرجل بدابته ،فإذا سكن زنقه( ،)4أو
أجلمه) ،قال أبو هريرة« :فأنتم ترون ذلك ،أما املزنوق فرتاه مائ ً
ال كذا ال يذكر اهلل ،وأما
امللجوم ففاتح فاه ال يذكر اهلل .)5( »
وم عنى احلديث« :إن الشيطان ُيتال عىل العبد كَم يفعل الراعي مع ناقته حّي
يريدها أن تنقاد لـه ليحلبها ،فال يزال يوسوس للعبد ويسكنه حتى ينقاد لـه فال يذكر
اهلل تعاىل» (.)6
 -7الذكر عند استفتاح الصالة
عن أيب سعيد اخلدري ◙ قال( :كان رسول اهلل ﷺ إذا قام من الليل كب،
( )1رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم.)494/1( ،713 :
( )2رواه النسائي يف السنن الكبى ،رقم ،)27/6( ،9919 :وابن أيب شيبه يف مصنفه ،رقم،3415 :
( ،)298/1والنسائي يف عمل اليوم والليلة ،رقم ،90 :ص  ،178ط .الثانية1406 ،هـ ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،وأبو نعيم يف احللية.)139/8( ،

( )3فأبس« :يقال بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرته ،وقلت هلا بِ ْس بِ ْس بكر الباء وفتحها» النهاية
يف غريب احلديث (.)127/1
( )4زنقه املزنوق :املربوط بالزناق ،وهو حلقه توضع حتت حنك الدابة ،ثم جيعل فيها خيط يشد برأسها
متنع مجاجها ،وقال :املزنوق أصله من الزنقة وهو ميل يف جدار أو سكة أو عرقوب واد» النهاية يف
غريب احلديث (.3159/2
( )5رواه اإلمام أمحد يف املسند رقم (،)330/2وابن كثري يف تفسريه ( )576/4وقال«تفرد به أمحد» أ.هـ.
( )6انظر :الفتح الرباين ،أمحد البنا (.)77/2

- 110 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

ثم يقول :سبحانك اهلل وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك ،ثم يقول:
ال إله إال اهلل ثالث ًا ،ثم يقول :اهلل أكب كبريا ثالث ًا ،أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان
الرجيم من ُهزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ) (.)1
 -8السالم
فالسالم سبب حلصول البكة ،وهي مطردة للشياطّي ،ففي احلديث عن أنس بن
مالك أنه صىل قال لـه( :إذا دخلت عىل أهلك فسلم يكن بركة عليك وعىل أهلك)(.)2
وروى عن إبراهيم النخعي ♫ قال« :إذا دخلت املسجد فقل السالم عىل
رسول اهلل ،وإذا دخلت عىل أهلك فسلم عليهم ،وإذا دخلت بيت ًا ليس فيه أحد فقل
السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلّي»(.)3
 -9املداومة عىل أذكار الصباح واملساء
عن أيب بكر ◙ قال :يا رسول اهلل مرين بكلَمت أقوهلن إذا أصبحت وإذا
أمسيت ،قال( :قل اللهم فاطر السموات والرض ،عامل الغيب والشهادة ،رب كل
يشء ومليكه ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أعوذ بك من ُش نفيس وُش الشيطان وُشكه،
وأن أقرتف عىل نفيس سوء ًا أو أجره عىل مسلم قله إذا أصبحت ،وإذا أمسيت وإذا

( )1سبق َترجيه.
( )2رواه الرتمذي  ،كتاب« :الدعوات» ،باب( :ما جاء يف التسليم إذا دخل بيته) ،رقم،)59/5( ،2698 :
ط .دار إحياء الرتاث العريب ،وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،ورواه ابن جرير يف تفسريه عن
جابر – ريض اهلل عنه – موقوف ًا ( ،)173/8ط .دار الفكر.
( )3رواه ابن جرير الطباي يف تفسريه ( ،)174/18ط .دار الفكر ،ذكره ابن كثري يف تفسريه عن جماهد
( ،)306/3ط .دار الفكر ،وروي أيض ًا عن قتادة وزاد «فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن املالئكة ترد
عليه» أ .هـ.
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أخذت مضجعك) (.)1
وعن ابن عمر ¶ قال :مل يكن النبي ﷺ يدع هؤالء الدعوات حّي يميس
وحّي يصبح( :اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العفو
والعافية يف ديني ودنياي ،وأهيل ومايل ،اللهم اسرت عورايت ،وآمن روعايت ،اللهم
احفظني من بّي يدي ومن خلفي ،وعن يميني ،وعن شَميل ،ومن فوقي ،وأعوذ
بعظمتك أن أغتال من حتتي)

(.)2

والمر بالذكر والحاديث الواردة فيه كثرية ،قد أفردت هلا املصنفات فلكل شأن
من شئون العبد ذكر يتص به ( ،)3وإنَم اقتصت عىل ما سبق الختصاصه باملوضوع.
ومن أعظم الذكر قراءة القرآن ،كَم سيأيت يف املبحث القادم.
ثالث اا :قراءة القرآن الكريم
القرآن الكريم كالم اهلل ،وهو احلصن احلصّي ،والرساج املنري ،وهو كتاب اهلل ،فيه
نبأ ما قبلكم وخب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،هو الفصل ،ليس باهلزل ،من تركه من
جبار قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل ،وهو حبل اهلل املتّي ،وهو الذكر
احلكيم ،وهو الصاط املستقيم ،هو الذي ال تزيغ به الهواء وال تلتبس به اللسنة ،وال
يشبع منه العلَمء ،وال يلق عىل كثرة الرد ،وال تنقيض عجائبه ،هو الذي مل تنته اجلن إذ
سمعته ،حتى قالوا :

         

( )1سبق َترجيه.
( )2سبق َترجيه.
( )3انظر :الوابل الصيب البن القيم ،والكلم الطيب البن تيمية ،والذكار للنووي ،والذكار البن السنى،
وعمل اليوم والليلة للدينوري ،وعمل اليوم والليلة للنسائي ،وحتفة الذاكرين للشوكاين ،وانظر:
الكتب والبواب التي أفردت يف كتب الصحاح والسنن.
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.)1(
«ومن قال به صدق ،ومن علم به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدي إىل
رصاط مستقيم» (.)2
وهو من أعظم ما يدفع به ُش الشيطان وحزبه ،وقد ورد بيان ذلك عىل لسان
املصطفى ﷺ ،ويف الثر عن أيب هريرة ◙ قال( :إن البيت ليتسع عىل أهله
وحترضه املالئكة وهتجره الشياطّي ويكثر خريه ،أن يقرأ فيه القرآن ،وإن البيت ليضيق
عىل أهله وهتجره املالئكة وحترضه الشياطّي ويقل خريه؛ أال يقرأ فيه القرآن)(.)3
ومن وسائل دفع الشيطان بالقرآن الكريم اجلهر به ،كَم يف حديث أيب قتادة
◙ أن النبي ﷺ خرج ليلة فإذا هو بأيب بكر ◙ يصيل ،يفض صوته،
رافع صوته ،فلَم اجتمعا عند النبي ﷺ ،قال
قال :ومر بعمر بن اخلطاب وهو يصيل ً
النبي ﷺ( :يا أبا بكر ،مررت بك وأنت تصيلَ ،تفض من صوتك)ن قال :أسمعت
من ناجيت يا رسول اهلل.
وقال لعمر( :مررت بك وأنت تصيل رافع ًا صوتك).

( )1سورة اجلن ،اآليتان.2-1 :
( )2جزء من حديث رواه الرتمذي يف كتاب« :ثواب القرآن» ،باب( :ما جاء يف فضل القرآن) ،رقم:
 ،)113-112/8( ،2908وقال« :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده جمهول ويف
احلارث مقال»أ .هـ.
( )3رواه الدارمي يف السنن ،رقم ،)522/2( ،3309 :حتقيق :فواز رمري وخالد السبع ،ط .الوىل،
1407هـ ،دار الكتاب العريب وابن املبارك يف الزهد ،حديث رقم ،79 :ص  273بنحوه ،حتقيق:
حبيب الرمحن العظمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،وقال العظمي يف التحقيق« :أخرجه حممد بن
نص يف قيام الليل من حديث أنس مرفوع ًا».
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الو ْسنان ( ،)1وأطرد الشيطان.
فقال :يا رسول اهلل ،أوقظ َ
فقال النبي ﷺ( :يا أبا بكر ،ارفع من صوتك شيئ ًا ،ويا عمر ،اخفض من صوتك
شيئ ًا) (.)2
وقد جاءت النصوص بتخصيص بعض سور وآيات القرآن الكريم بمزيد مزية يف
دفع الشيطان والتحصن منه ،ومنها:
 -1سورة الفاحتة
وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيه ﷺ ،كَم يف البخاري عن أيب سعيد
بن املعىل ( ◙ )3قال :كنت أصيل فدعاين النبي ﷺ فلم أجبه .فقلت :يا رسول
 )4(      ثم قال:
 
اهلل كنت أصيل ،قال( :أمل يقل اهلل   :
أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل أن نخرج من املسجد ،فأخذ بيدي ،فلَم أردنا
اخلروج ،قلت :يا رسول اهلل إنك قلت :لعلمنك أعظم سورة يف القرآن ،قال :احلمد
هلل رب العاملّي هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته)(.)5
( )1الوسنان :أي النائم الذي مل يستغرق ،والوسن بداية النوم ،انظر :النهاية يف غريب احلديث ،البن الثري
(.)186/5
( )2رواه الرتمذي يف كتاب« :الصالة» ،باب( :ما جاء يف قراءة الليل) ،رقم ،)100-99/2( 447 :وقال:
«هذا حديث غريب» ا.هـ ،وأبو داود يف كتاب« :الصالة» ،باب( :رفع الصوت بالقراءة يف صالة
الليل) ،رقم ،)423/1( 1329 :وابن خزيمة يف صحيحه ،رقم ،189/2( ،1161 :واحلاكم يف
املستدرك ،رقم ،) /1( ، :وقال« :صحيح عىل ُشط مسلم ومل يرجاه»أ .هـ ،ووافقه الذهبي.
( )3أبو سعيد بن املعىل النصاري املدين ،لـه صحبة يقال :اسمه رافع بن أوس بن املعىل ،ويقال :احلارث
بن أوس تويف سنة  ،73وهو ابن أربع وستّي ،هتذيب الكَمل (.)348/33
( )4سورة النفال ،اآلية.24 :
()5

رواه البخاري ،يف كتاب« :التفسري» ،باب( :ولقد آتيناك سبع ًا من املثاين والقرآن العظيم) ،رقم.)1738/4( ،4426 :
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أ-وهي من أنفع األدوية يف الرقية
ويف الرقية ،هبا ثبت حديث أيب سعيد اخلدري ◙ أن رهط ًا من أصحاب
رسول اهلل ﷺ انطلقوا يف سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب
فاستضافوهم ،فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا لـه بكل يشء ال ينفعه
يشء ،فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند
بعضهم يشء فأتوهم ،فقالوا :يا أَيا الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا لـه بكل يشء ال ينفعه
يشء ،فهل عند أحد منكم يشء ،فقال بعضهم :نعم ،واهلل إين ٍ
لراق ولكن واهلل لقد
استضفناكم فلم تضيفونا ،فَم أنا ٍ
براق لكم حتى جتعلوا لنا جعالً ،فصاحلوهم عىل قطيع
من الغنم ،فانطلق فجعل يتفل ويقرأ احلمد هلل رب العاملّي حتى لكأنَم نشط من عقال،
فأنطلق يميش ما به قلبه ،قال :فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه ،فقال بعضهم:
أقسموا ،فقال :الذي رقي ال تفعلوا حتى نأيت رسول اهلل ﷺ فنذكر لـه الذي كان
فننظر ما يأمرنا فقدموا عىل رسول اهلل ﷺ فذكروا لـه ،فقال :وما يدريك أَنا رقية
أصبتم أقسموا وارضبوا يل معكم بسهم) (.)1
ب – عالج للجنون
فعن خارجة عن عمه قال :اقبلنا من عند النبي ﷺ فأتينا عىل حي من العرب،
فقالوا :عندكم دواء ،فإن عندنا معتوها يف القيود ،فجاؤوا باملعتوه يف القيود ،فقرأت
عليه فاحتة الكتاب ثالثة أيام غدوة وعشيه أمجع براقي ثم أتفل ،فكأنَم نشط من عقال،
فأعطوين ُجعالً ،فقلت :ال ،فقالوا :سل النبي ﷺ فسألته ،فقال( :كل فلعمري من

( )1رواه البخاري يف كتاب« :الطب» ،باب( :النفث يف الرقية) ،رقم،)2170-2169/5( ،5417 :
ومسلم يف كتاب« :السالم» ،رقم.)1728/4( ،2201 :
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أكل برقية باطل ،لقد أكلت برقية حق) (.)1
جـ -وهي عالج جلميع األمراض واألوجاع العضوية
يقول ابن القيم ♫« :مكثت بمكة تعرتيني أدواء ،وال أجد طبيب ًا وال دواء،
فكنت أعالج نفيس بالفاحتة ،فأرى هلا تأثري ًا عجيب ًا ،فكنت أصف ذلك ملن يشتكي أمل ًا،
وكان كثري ًا منهم يبأ ْسيع ًا» (.)2
 -2سورة البقرة
(ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة
البقرة)(.)3
وعن أيب أمامة الباهيل◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :اقرأوا القرآن
فإنه يأيت يوم القيامة شفيع ًا لصحابه ،أقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإَنَم
تأتيان يوم القيامة كأَنَم غَممتان أو كأَنَم غيايتان أو كأَنَم فرقان من طري صواف
حتاجان عن أصحاهبَم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حرسة وال تستطيعها
البطلة(.)5())4
ومعنى ال تستطيعها البطلة« :أي ال يمكنهم حفظها ،وقيل :ال تستطيع النفوذ يف

( )1سبق َترجيه.
( )2اجلواب الكايف ،البن القيم ،ص  ،8وانظر :احلصن الواقي ،للشيخ عبداهلل الرسحان ،ص  ،7-5ط.
الثانية1418 ،هـ  ،دار شقراء.
( )3رواه مسلم ،يف كتاب« :صالة املسافرين وقصها» ،رقم.)539/1( ،780 :
( )4البطلة :السحرة كَم فرسحها معاوية بن سالم أحد رواة احلديث.
( )5رواه مسلم يف كتاب« :صالة املسافّي وقصها» ،رقم.)553/1( ،804 :

- 116 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

قارئها» (.)1
وفيها آية الكريس ،وثبت فيها حديث أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل
ﷺ( :إن لكل يشء سنام ًا وسنام القرآن سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن ،ال تقرأ
يف بيت وفيه شيطان إال خرج منه :آية الكرس) (.)2
ويف حديث أيب هريرة ◙ يف الصدقة قال :وكلني رسول اهلل ﷺ بحفظ
زكاة رمضان ،فأتاين آت فجعل ُيثو من الطعام ،فأخذته وقلت :لرفعنك إىل رسول
عيل عيال ويل حاجة شديدة.
اهلل ﷺ ،قال :دعني فإين حمتاج و َّ
قال :فخليت عنه فأصبحت ،فقال النبي ﷺ( :يا أبا هريرة ما فعل أسريك
البارحة؟)،قال :قلت يا رسول اهلل ،شكا حاجة شديدة وعياالً فرمحته وخليت سبيله،
قال( :أما إنه قد كذبك وسيعود) ،فعرفت أنه سيعود ،لقول رسول اهلل ﷺ أنه سيعود
فرصدته ،فجاء ُيثو من الطعام ،فأخذته فقلت :لرفعنك إىل رسول اهلل ﷺ ،قال:
دعني حمتاج وعيل عيال ،ال أعود ،فرمحته وخليت سبيله ،فأصحبت فقال يل رسول اهلل
ﷺ( :يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة؟) ،قلت :يا رسول اهلل ،شكا حاجة وعياالً
فرمحته وخليت سبيله ،قال :أما إنه قد كذبك وسيعود ،فرصدته الثالثة :فجاء ُيثو من
الطعام ،فأخذته فقلت :لرفعنك إىل رسول اهلل ﷺ ،وهذا آخر ثالث مرات ،إنك
تزعم إنك ال تعود ثم تعود ،فقال :دعني أعلمك كلَمت ينفعك اهلل هبا ،قلت :وما
هي؟ قال :إذا أويت إىل فرشك فاقرأ آية الكرس...        :
حتى َتتم اآلية ،فإنك لن يزال عليك من اهلل حافظ ،وال يقربك شيطان حتى تصبح،
( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ( ،)35/1ط .دار الفكر.
( )2رواه احلميدي يف مسنده ،رقم ،)437/2( ،994:واحلاكم يف املستدرك ،رقم،)748/1( ،2059 :
وقال« :صحيح اإلسناد ومل يرجاه» ،أ .هـ.
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فخليت سبيله فأصبحت ،فقال يل رسول اهلل ﷺ( :ما فعل أسريك البارحة؟) ،قلت:
يا رسول اهلل زعم أنه يعلمني كلَمت ينفعني اهلل هبا ،فخليت سبيله ،قال( :وما هي؟)،
قال يل :إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرس من أوهلا حتى َتتم اآلية :

  

 ،...   وقال يل :لن يزال عليك من اهلل حافظ ،وال يقربك شيطان
حتى تصبح ،وكانوا أحرص يشء عىل اخلري ،فقال النبي ﷺ( :أما إنه صدقك وهو
كذوب تعلم من َتاطب من ثالث ٍ
ليال يا أبا هريرة؟) ،قلت :ال ،قال( :ذاك شيطان).
وهي يف أعظم اآليات التي ينترص هبا عىل الشيطان وحزبه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
« ...فقد جرب املجربون الذين ال ُيصون كثرة أن هلا من التأثري يف دفع الشياطّي
وإبطال أحواهلم ما ال ينضبط من كثرته وقوته ،فإن هلا تأثري ًا عظي ًَم يف دفع الشيطان عن
نفس اإلنسان وعن املصوع وعمن تعينه الشياطّي ،مثل أهل الظلم والغضب ،وأهل
الشهوة والطرب ،وأرباب السَمع املكاء والتصدية ،إذا قرئت عليهم بصدق دفعت
الشياطّي ،وبطلت المور التي يليها الشيطان ،ويبطل ما عند إخوان الشياطّي من
مكاشفة شيطانية وتصف شيطاين ،إذ كانت توحي إىل أوليائهم بأمور يظنها اجلهال
من كرامات أولياء اهلل املتقّي ،وإنَم هي من تلبيسات الشياطّي عىل أوليائهم املغضوب
عليهم والضالّي»أ.هـ(.)1
وفيها :اآليتان األخريتان وفيه فضلها ،ورد حديث ابن مسعود ◙ قال :قال
رسول اهلل ﷺ( :اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأُها يف ليلة كفتاه)(.)2
( )1جمموع الفتاوى (.)56-55/19
( )2رواه البخاري ،يف كتاب« :املغازي»  ،باب( :شهود املالئكة بدر ًا) ،رقم ،3786 :ومسلم ،يف كتاب:

==
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وعن النعَمن بن بشري ◙ قال :قال النبي ﷺ( :إن اهلل كتب كتاب ًا قبل أن
يلق السموات والرض بألفي عام أنزل منه آيتّي فختم هبَم سورة البقرة ،وال يقرآن
يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان)(.)1
ويف احلديث إشارة لطيفة حيث عب بالقرب يف قولـه ﷺ( :فيقرهبا) ومل يقل
فيدخلها ،ويف ذلك تعبري عن نفي الدخول من باب أوىل ،كَم أنه إشار إىل الليل لكونه
حمل سكون العباد ونومهم ،لكونه وقت ًا النتشار الشياطّي (.)2
 -3سورة اإلخالص واملعوذتني
ويف الصحيحّي عن عائشة ▲ أن النبي ﷺ (كان إذا أوى إىل فراشه كل
ليلة ،مجع كف َّيه ،ثم نفث فيهَم وقرأ فيهَم       و 

   

 و  ،     ثم مسح هبَم ما استطاع من جسده ،يبدأ هبَم عىل رأسه
ووجهه ،وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات)(.)3
وهاتان السورتان من أعظم ما يتعوذ به ،وبينهَم تناسب وتوافق ،كَم أشار إىل ذلك
شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حيث إن منبع الوسواس شيطان اإلنس أو نفس اإلنسان،
وسورة الناس فيها االستعاذة من الرش الصادر من العبد ،وأما سورة الفلق ففيها

==

«صالة املسافرين وقصها» ،رقم.)555/1( 807 :

( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( ،)274/4والدارمي يف سننه ،كتاب« :فضائل القرآن» ،باب( :فضل أول
سورة البقرة وآية الكرس) ،)449/2( ،والرتمذي يف كتاب« :فضائل القرآن» ،باب( :ما جاء يف آخر
سورة البقرة) ،رقم ،)235/4( ،3044 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)286/2( ،3031 :وابن حبان
يف صحيحه ،رقم ،)79-78/2(779:والطباين يف الوسط ،رقم.)212/2( ،1382 :
( )2انظر :فيض القدير ،للمناوي (.)348/2
( )3سبق َترجيه.
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استعاذة من الرش الصادر من اخللق عموم ًا ،فكانت االستعاذة هبَم أكمل استعاذة.
وعن عبداهلل بن خبيب ( ◙ )1قال :خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب
رسول اهلل ﷺ ليصيل لنا فأدركناه ،فقال( :أصليتم؟) ،قال :فلم أقل شيئ ًا ،فقال:
(قل) ،قال :فلم أقل شيئ ًا ،ثم قال( :قل) ،فلم أقل شيئ ًا ،ثم قال( :قل) ،فقلت :يا
رسول اهلل ما أقول؟ قال( :قل هو اهلل أحد ،واملعوذتّي حتى متيس وحّي تصبح ثالث
مرات تكفيك من كل يشء) (.)2
 -4آيات أخرى من القرآن
عن أيب بن كعب قال :كنت عند النبي ﷺ فجاء أعرايب ،فقال :يا نبي اهلل إن يل
أخ ًا وبه وجع ،قال( :وما وجعه؟) ،قال :به مل ّ ( ،)3قال :فأتني به فوضعه بّي يديه فعوذه
النبي ﷺ بفاحتة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتان اآليتان :
 ،)4(    وآية الكرس ،وثالث آيات من آخر سورة البقرة ،وآية من
 
 
 
 ،)5(       وآية من العراف :
  
 
 
آل عمران  :

  

 
  



( )1عبداهلل خبيب باملعجمة مصغر ًا ،اجلهني حليف النصار ...لـه صحبة ،روى عن النبي ه وروى عنه
ولده معاذ ،انظر :اإلصابة (.)73/4
( )2رواه أبو داود يف كتاب« :الدب» ،باب( :ما يقول إذا أصبح) ،رقم ،)324/4( ،5082 :ط .دار
احلديث ،القاهرة ،ط .عام 1408هـ1988 /م ،والرتمذي يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :رقم ،)7
رقم ،)567/5( 3575 :ط .إحياء الرتاث العريب وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح غريب»
ا.هـ ،والنسائي يف السنن ،كتاب« :االستعاذة» ،باب( :رقم  ،)1رقم.)250/8( ،5428 :
لـم :أي ملم وهو «طرف من اجلنون يلم باإلنسان» ،النهاية يف غريب احلديث (.)272/4
(ّ )3
( )4سورة البقرة ،اآلية.163 :

( )5سورة آل عمران ،اآلية.18 :
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 ،)1(  وآخر سورة املؤمنون :
  
 
 
  
 
 
 

 

  
 
  
  

 ،)3(    وعرش آيات من أول
 ،)2( وآية من سورة اجلن    :
الصافات وثالث آيات من آخر سورة احلرش ،وقل هو اهلل أحد واملعوذتّي ،فقام
الرجل كأنه مل يشتك قط) (.)4
مر ابن مسعود عىل رجل مصاب فقرأ يف
وورد يف فضل آخر سورة املؤمنون عندما َّ
أذنه :

           

 ،        حتى ختم السورة فبأ ،فقال رسول اهلل
ﷺ( :بَمذا قرأ يف أذنه؟ فأخبه فقال رسول اهلل ﷺ :والذي نفيس بيده لو أن رج ً
ال
موقن ًا قرأها عىل جبل لزال) (.)5
وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ يقرأ هبا يف أذن املصوع
فيفيق (.)6
( )1سورة العراف ،اآلية.54 :
( )2سورة املؤمنون ،اآلية.116 :
( )3سورة اجلن ،اآلية.13 :
( )4رواه ابن ماجه يف كتاب« :الطب» باب( :الفزع والرق وما يتعوذ منه) ،رقم،1175/2( ،3549:
واإلمام أمحد يف مسنده ( ،)128/5واحلاكم يف املستدرك رقم ،)458/4( 8269 :وقال« :قد احتج
الشيخان ريض اهلل عنهَم برواة هذا احلديث كلهم عن آخرهم غري أيب جناب الكلبي واحلديث حمفوظ
صحيح ومل يرجاه» ا.هـ ،ومل يوافقه الذهبي.
( )5رواه أبو يعىل يف مسنده ،رقم ،)458/8( ،5045 :وأبو نعيم يف احللية ( ،)7/1وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد (« :)115/5رواه أبو يعىل وفيه ابن هليعة وفيه ضعف وحديثه حسن»أ .هـ ،ويشهد لـه
احلديث السابق.
( )6انظر ما نقله ابن القيم  /عن شيخ اإلسالم يف زاد املعاد (.)68/4
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ّ
غـــض الـبصـــر
رابع اا:
غض البص ،حيث إن النظر من سهام إبليس
ومن وسائل التحصّي ضد الشيطان ّ
التي يرمي هبا فال َتطئ ،وهو منفذ القلب ،وباب كل ُش إذا أطلق يف احلرام.
قال القرطبي ♫« :البص هو الباب الكب إىل القلب ،وأعمر طرق احلواس
إليه ،بسبب ذلك كثر السقوط من جهته ،ووجب التحذير منه وغضه عن مجيع
املحرمات» أ .هـ (.)1
ويف احلديث عن حذيفة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :النظرة سهم من
سهام إبليس مسموم من تركها خمافتي أبدلته إيَمن ًا جيد حالوته يف قلبه) (.)2
السم الذي يسقاه املسموم،
«فإن السهم شأنه أن يرسي يف القلب ،يعمل فيه عمل ُّ

فإن بادر استفراغه وإال قتل وال بد» (.)3

لذا حذر اإلسالم من إطالق النظر يف احلرام ،كَم يف حديث عيل بن أيب طالب
◙( :ال تتبع النظرة النظرة ،فإنَم لك الوىل وليست لك اآلخرة)(.)4
( )1اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)223/12
( )2رواه الطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)173/10( ،10362 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،7875 :
( ،)349/4وقال« :صحيح اإلسناد»ا.هـ ،ومل يوافقه الذهبي وابن الشهاب يف مسنده ،رقم،292 :
( ،)195/1ط .الثانية1407 ،هـ1986 /م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
( )3روضة املحبّي ،البن القيم ،ص .95
( )4رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)212/2( ،2788 :وقال« :هذا حديث صحيح عىل ُشط مسلم ومل
يرجاه»أ .هـ ،وقال الذهبي يف التلخيص «عىل ُشط مسلم»ا.هـ ،وأبو دواد يف السنن ،كتاب:
«الدب» ،باب( :ما يؤمر به من غض البص) ،رقم ،)246/2( ،2148 :والرتمذي يف كتاب،» « :
باب( :ما جاء يف نظرة املفاجأة)ن رقم ،)101/5( ،2776 :ط .دار إحياء الرتاث ،والدارمي يف
السنن ،رقم.)386/2( ،2709 :
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قال ابن كثري ♫« :ذهب كثري من العلَمء إىل أنه ال جيوز للمرأة النظر إىل
الرجال الجانب بشهوة ،وال بغري شهوة أصالً ،واحتج كثري منهم بَم رواه أبو داود
والرتمذي عن أم سلمة أَنا كانت عند رسول اهلل ﷺ وميمونة▲ قالت :بينَم
نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم ،فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا باحلجاب ،فقال :ﷺ:
(احتجبا منه) ،فقلت :يا رسول اهلل اليس هو أعمى ال يبصنا وال يعرفنا؟ فقال رسول
اهلل ﷺ( :أفعمياوان أنتَم ألستَم تبصانه) ( »...)1أ.هـ ( .)2ورجحه النووي (.)3
وجعل النظر زنى العّي ،كَم يف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال( :كتب عىل
ابن آدم نصيبه من الزنا ،فهو مدرك ذلك ال حمالة ،العينان زناُها النظر ،والذنان زناُها
االستَمع ،واللسان زناه الكالم ،واليد زناها البطش ،والرجل زناها اخلطى ،والقلب
َيوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه) (.)4
وقد رشع اإلسالم رشائع وقائية ملنع فتنة البرص ومنها:
 -1االستئذان لئال يقع البص عىل ما حرم اهلل النظر إليه ،عن سهل بن سعد
( )1رواه الرتمذي:يف باب( :ما جاء يف احتجاب النساء من الرجال) ،رقم ،)102/5( ،2778 :دار إحياء
الرتاث ،وقال« :هذا حديث حسن صحيح» ،أ .هـ ،وأبو داود يف السنن ،يف كتاب« :التفسري»
باب(:قولـه  )        :رقم ،)63/4( ،4111 :ط .دار
الفكر ،وابن حبان يف صحيحه رقم )389/12( 5576 :والبيهقي يف السنن الكبى رقم13303 :
( ،)91/7وحسنه النووي ،انظرُ :شح مسلم ( ،)184/6قال ابن حجر – « : - /أخرجه أصحاب
السنن من رواية الزهري عن نبهان موىل أم سلمة عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري
بالرواية عن بنهان وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه ،بأنه مكاتب أم سلمة ومل جيرحه
أحد ال ترد روايته» ا.هـ ،فتح الباري ( ،)337/9وانظر (.)550/1
( )2تفسري ابن كثري ( ،)283/3دار الفكر.
(ُ )3شح النووي عىل صحيح مسلم (.)184/6
( )4رواه مسلم يف كتاب« :القدر» ،رقم.)2047/4( ،2657 :
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◙ قال :اطلع رجل من ُح ْجر يف ُح َجر النبي ﷺ ومع النبي ﷺ مدرى ُيك
به رأسه فقال( :لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك ،وإنَم جعل االستئذان من أجل
البص) (.)1
 -2حتريم الدخول عىل النساء ،حتى املحارم بدون استئذان خشية أن يرى
عورهتن ،عن عطاء بن يسار أن رسول اهلل ﷺ سأله رجل فقال يا رسول اهلل استأذن
عىل أمي قال :نعم قال الرجل إين معها يف البيت فقال رسول اهلل ﷺ استأذن عليها
فقال الرجل إين خادمها فقال له رسول اهلل ﷺ استأذن عليها أحتب أن تراها عريانة
قال :ال ،قال :فاستأذن عليها(.)2
 -3حرم اخللوة بالجنبية ،ويف احلديث( :ال يلون رجل بامرأة إال كان ثالثهَم
الشيطان) (.)3
ُ -4شع احلجاب عىل املرأة ،قال تعاىل :

    

.
حيث جعله حصن ًا حصين ًا للمرأة تدفع به عن نفسها النظرات املسعورة ،وتزهق به
أرواح ذئاب البرش ،الذين ال هم هلم إال تتبع النساء والنظر إليهن ،ليهنؤوا بلقمة سائغة
( )1رواه البخاري يف كتاب« :االستئذان» ،باب( :االستئذان من أجل البص) ،رقم،)2304/5( ،5887 :
ومسلم يف كتاب« :اآلداب» ،رقم.)1698/3( ،2156 :
( )2رواه مالك يف املوطأ رقم )963/2( 1729 :مرسالً ،والبيهقي يف السنن الكبى رقم13336 :
( ،)97/7وابن جرير يف تفسريه ( ،)112/18وابن أيب شيبة يف مصنفه عن زيد بن أسلم رقم:
 ،)42/4( 17600قال ابن عبدالب« :وهو مرسل صحيح جمتمع عىل صحة معناه وال جيوز عند أهل
العلم أن يرى الرجل أمه وال ابنته وال أخته وال ذات حمرم منه عريانة لن املرأة عورة فيَم عدا وجهها
وكفيها»ا.هـ التمهيد (.)229/16
( )3سبق َترجيه.
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يف مستنقع الرذيلة ،بعد أن دعوا إىل تعرية الجساد ،متزيق احلجاب واختالط الرجال
بالنساء ،هناك تضيع الفضيلة ،وتطمس احلقيقة اإليَمنية ،وَتتلط النساب ،وهتدر
احلقوق.
ومن هنا فإن :غض البرص يورث ثالث فوائد جليلة القدر:
األوىل :حالوة اإليَمن ولذته التي هي أحىل وأطيب مما تركه هلل ،فإن من ترك شيئ ًا
هلل عوضه اهلل خري ًا منه.
الثانية :إن غض البص يورث نور القلب والفراسة ،قال تعاىل عن قوم لوط :
 ،)1(   فالتعلق بالنظر يوجب فساد العقل وعمي
 
  
 
  
 
 
البصرية وسكر القلب ،واهلل تعاىل جيزي العبد عىل عمله بَم هو من جنس عمله فغض
بصه عَم حرم يعوضه اهلل عليه من جنسه بَم هو خري منه ،فيطلق بصريته ويفتح عليه
باب العلم واملعرفة.
الثالثة :قوة القلب وثباته وشجاعته ،فيجعل اهلل لـه سلطان النصة مع سلطان
احلجة ،ويف الثر« :الذي يالف هواه يفرق الشيطان من ظله ،وهلذا يوجد يف املتتبع
هلواه من الذل واملهانة ما جعله اهلل ملن عصاه» (.)2

( )1سورة احلجر ،اآلية.72 :
( )2جمموع الفتاوى ،باختصار وتصف يسري (.)259-252/21

- 125 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

خامس اا :كـــثــرة الــطــاعـــات
ال شك أن العبد كلَم أكثر من الطاعات والقربات كانت سبب ًا لقوة اإليَمن الذي
هو سبب يف طرد الشياطّي ،بل وفرارهم من هذا العبد ،قال تعاىل :

  

.)1(    
 
وجاء يف مسلم عن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :إذا قرأ ابن آدم
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول :يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله
اجلنة ،وأمرت بالسجود فعصيت فيل النار) (.)2
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ عن النبي ﷺ( :إن املؤمن لينيض شيطانه كَم
ينيض أحدكم بعريه يف السفر).
«لنه لكَم اعرتضه صب عليه سياط الذكر ،والتوجه واالستغفار والطاعة،
فشيطانه معه يف عذاب شديد ،ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه يف راحة ودعة،
وهلذا يكون قوي ًا عاتي ًا» (.)3
وكثرة الطاعات سبب إلغاظة إبليس؛ لَنا سبب لتكفري السيئات ،كَم ثبت يف
الصحيح عن النبي ﷺ قال( :الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل
رمضان كفارة ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر) (.)4
والكبائر تكفرها ومتحوها التوبة النصوح ،كَم سيأيت يف املطلب القادم – إن شاء اهلل –.
( )1سورة احلجر ،اآلية.42 :
( )2رواه مسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم.)87/1( ،81 :
( )3تفسري املعوذتّي ،البن القيم ،ص .105
( )4رواه مسلم يف كتاب« :الطهارة» ،رقم.)209/1( ،233 :
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سادس اا :التوبة والستغفار
ومن وسائل التحصّي من الشيطان الرجيم التوبة واالستغفار.
«فالتوبة هي حقيقة دين اإلسالم ،والدين كله داخل يف مسمى «التوبة» ،وهبذا
استحق التائب أن يكون حبيب اهلل» (.)1
قال تعاىل :




 
 
  
 
  
  
 
  
  
 



()2

؛ وهلذا ُياول

الشيطان أن يصده عنها بكل وسيلة ،ويف احلديث يف صحيح اجلامع أن الشيطان قال
لرب العزة واجلالل( :وعزتك وجاللك ما أزال أغوي عبادك مادامت أرواحهم يف
أجسادهم فقال الرب وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين) ( ،)3ويدل عليه
قولـه تعاىل :

 

  
 
   
 
 
  
 
  
 

.)4(  
 
 
 

فأشد ما يكون حنق ًا وغيظ ًا إذا رأى رمحات اهلل ومغفرته تنزل عىل العباد ،كَم يف
احلديث( :ما رئي الشيطان يوم ًا هو فيه أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم
عرفة ،وما ذاك إال ملا رأى من تنزل الرمحة وجتاوز اهلل عن الذنوب العظام إال ما أرى
يوم بدر ،قيل وما رأي يوم بدر يا رسول اهلل ،قال :أما أنه قد رأى جبيل يزع
املالئكة)(.)5

( )1مدارج السالكّي ،البن القيم ( ،)306/1وانظر :طريق اهلجرتّي ،ص .355
( )2سورة التوبة ،اآلية.222 :
( )3رواه أمحد يف املسند ( ،)29/3والبغوي يف ُشح السنة ( ،)146/1وهو يف مشكاة املصابيح ،رقم:
.)724/2( ،2344
( )4سورة ص ،اآليتان.83-82 :
( )5رواه مالك يف موطأ عن طلحة بن عبيداهلل ،رقم ،)422/1( ،944 :دار إحياء الرتاث العريب،
والفاكهي يف أخبار مكة ،رقم ،)26/5( ،2762 :حتقيق :د /عبدامللك بن دهيش ،ط .الثانية،

==
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==

1414هـ ،وقال إسناده مرسل أ .هـ ،دار خرض ،بريوت ،وقال« :إسناده مرسل» أ .هـ.
وذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( ،)129/2وقال« :رواه مالك والبيهقي من طريقه وغريُها
وهو مرسل»أ .هـ.
ولـه شاهد عن عبادة بن الصامت – ريض اهلل عنه – قال :قال رسول اهلل ه يوم عرفة( :أَيا الناس إن
اهلل  تطول عليكم يف هذا اليوم فغفر لكم إال التبعات فيَم بينكم ووهب مسيئكم ملحسنكم وأعطى
ملحسنكم ما سأل فادفعوا باسم اهلل ،فلَم كان بجمع قال :إن اهلل  قد غفر لصاحليكم وشفع
صاحليكم يف طاحليكم تنزل الرمحة فتعهم ثم تفرق املغفرة يف الرض فتقع عىل كل تائب ممن حفظ
لسانه ويده ،وإبليس وجنوده عىل جبال عرفات ينظرون ما يصنع اهلل هبم فإذا نزلت الرمحة دعا إبليس
وجنوده بالويل والثبور) ،رواه عبدالرزاق يف مصنفه ،رقم ،)17/5( ،8831 :ورواه ابن جرير يف
تفسريه عن ابن عمر ( ،)295/2دار الفكر ،وأبو نعيم يف احللية (.)199/8
قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (« :)129/2رواه الطباين يف الكبري ورواته حمتج هبم يف الصحيح
إال أن فيهم رج ً
ال مل يسم» أ .هـ.
ولـه شاهد آخر ذكره السيوطي يف الدر املنثور ( ،)553/1وقال« :أخرج ابن ماجه واحلكيم الرتمذي
يف نوادر الوصول وعبداهلل بن أمحد يف زوائد املسند والطباين والبيهقي يف سننه عن العباس بن
مرداس السلمي أ ،رسول اهلل ه (دعا عشية عرفة لمته باملغفرة والرمحة فأكثر الدعاء فأوحى اهلل إليه أين
قد فعلت إال ظلم بعضهم بعضا ً،وأما ذنوهبم فيَم بيني وبينهم فقد غفرهتا فقال :يا رب إنك قادر عىل
أن تثيب هذا املظلوم خري ًا من مظلمته وتغفر هلذا الظامل فلم جيبه تلك العشية ،فلَم كان غداة املزدلفة
أعاد الدعاء فأجابه اهلل أين قد غفرت هلم ،فتبسم رسول اهلل ه فسأله أصحابه ،قال :تبسمت من عدو اهلل
إبليس أنه ملا علم أن اهلل قد استجاب يل يف أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور وُيثو الرتاب عىل رأسه)،
رواه البيهقي يف السنن الكبى ،رقم ،)118/5( ،9264 :ورواه أبو يعىل يف مسنده ،رقم،1578 :
( ،)149/3واإلمام أمحد يف املسند ،رقم ،)14/4( ،16252 :مؤسسة قرطبة.
وذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( ،)130/2وقال« :رواه البيهقي من حديث ابن كنانة بن
العباس بن مرداس السلمي ومل يسمه عن أبيه عن جده عباس ،ثم قال وهذا احلديث له شواهد كثرية،
وقد ذكرناها يف كتاب «البعث» فإن صح بشواهده ففيه احلجة ،وإن مل يصح فقد قال اهلل تعاىل:

      النساء ،48 :وظلم بعضهم بعض ًا دون الرشك» أ .هـ ،وانظر :ما
قاله ابن عبدالب يف التمهيد ( ،122/1واملزي يف هتذيب الكَمل (.)251/14
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ومعنى التوبة« :العزم عىل فعل املأمور والتزامه» (.)1
وقال اإلمام الطبي ♫« :الوبة مما يكرهه اهلل إىل ما يرضاه من طاعته» (.)2
وقال ابن القيم ♫« :الرجوع مما يكرهه اهلل ظاهر ًا وباطن ًا إىل ما ُيبه ظاهر ًا
وباطن ًا» (.)3
وهي ما تعرف بالتوبة النصوح ،ومعنى النصوح ،قيل« :الصادقة التي يشعر العبد
فيها بالندم عىل الذنب وحب الرجوع إىل الطاعة» (.)4
وقيل« :تامة الرشوط» (.)5
واملعنىَ« :تليصها من كل غش ونقص وفساد ،وإيقاعها عىل أكمل الوجوه»(.)6
وهلا رشوط:
األول :اإلقالع عن الذنب يف احلال.
الثاين :عزم القلب عىل عدم العودة.
الثالث :الندم عىل املايض.
الرابع :اإلخالص بأن يكون تركه للذنب خالص ًا لوجه اهلل تعاىل ،ال يريد به شيئ ًا

( )1مدارج السالكّي ( ،)305/1وانظر :طريق اهلجرتّي ،ص .355
( )2جامع البيان ( ،)286/1ط .دار الفكر.
( )3مدارج السالكّي (.)306/1
( )4انظر :اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)168/28وتفسري جامع البيان ،للطبي (،)167/28
ومدارج السالكّي (.)309/1
( )5اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)91/5
( )6مدارج السالكّي ،البن القيم (.)309/1
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.)1( 


  
 
  


   
 
من الدنيا ،قال تعاىل     :
اخلامس :أن تكون التوبة يف وقتها املحدد سواء العام أو اخلاص ،فالعام أن يكون
قبل طلوع الشمس من مغرهبا ،كَم سيأيت ،واخلاص أن يكون قبل الغرغرة وبلوغ
الروح احللقوم (.)2
قال تعاىل :

          

            
            

.)3(      
  
 
 
  


 
وإن كان الذنب يتعلق بَمل أو جناية فيضاف إليه ُشط سادس وهو :التحلل من
املجني عليه (.)4
(من عرضه أو يشء فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم إن كان لـه
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل تكن لـه حسنات أخذ من سيئات صاحبه
فحمل عليه) (.)5
وإن كانت بعرض كقذف وغيبة وهبتان ،فقال بعض العلَمء :ال تتم إال باإلعالم
والتحلل ،لن اجلناية فيها حقّي ،حق هلل ،وحق لآلدمي ،فال بد من أداء حق اآلدمي.
( )1سورة النور ،اآلية.31 :
( )2الرشطان الرابع واخلامس استفدهتَم من توجيهات املرشف – وفقه اهلل – .
( )3سورة النساء ،اآليتان.18-17 :
( )4انظر :املرجع السابق ( ،)291-286/1تفسري القرطبي (.)211/4( ،)91/5
( )5رواه البخاري يف كتاب« :املظامل» ،باب( :من كانت لـه مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبّي
مظلمته؟) ،رقم.)865/2( ،2317 :
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وقيل :ال يشرتط اإلعالم ويكفي التوبة فيَم بّي العبد وربه ويذكر املغتاب
واملقذوف ...بخري يف مواطن ذكره بسوء ،ويكثر من االستغفار له ،ملا يؤدي اإلخبار
من املفاسد املرتتبة عليه من الغل وامليل لالنتقام وغري ذلك.
وهذا قول لإلمام أمحد واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم – رمحهم
اهلل – (.)1
والتوبة واجبة عىل مجيع اخللق باتفاق المة عىل الفور ،وال جيوز تأخريها أو
التسويف هبا ،وهي ال تسقط حد ًا ،بل هي بّي العبد و ربه(.)2
وهي نوعان:
 -1التوبة عن ترك احلسنات املأمور هبا ،وهذا قسم ال يتنبه له.
 -2التوبة من فعل السيئات املنهي عنها (.)3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
«فالتوبة املرشوعة هي الرجوع إىل اهلل ،وإىل فعل ما أمر به وترك ما َنى عنه،
وليست التوبة من فعل السيئات فقط ،كَم يظن كثري من اجلهال ال يتصورون التوبة إال
عَم يفعله العبد من القبائح ،كالفواحش واملظامل ،بل التوبة من ترك احلسنات املأمور هبا
أهم من التوبة من فعل السيئات املنهي عنها ،فأكثر اخللق يرتكون كثري ًا مما أمرهم اهلل به
من أقوال القلوب وأعَمهلا ،وأقوال البدن وأعَمله »...أ .هـ (.)4
( )1انظر :مدارج السالكّي ( ،)291-289/1خمتص منهاج القاصدين.
( )2انظر :جمموع الفتاوى ( ،)310/10اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)91-90/5الفوائد ،ص
 ،16مدارج السالكّي (.)272/1
( )3انظر :رسالة التوبة ،البن تيمية ،ص .227
( )4املرجع السابق ،ص .228
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وهي عامة لكل ذنب أذنبه العبد ،وليس لذنب دون ذنب ،وهذا ما عليه أهل
السنة.
وقبوهلا من اهلل بمشيئته تعاىل ،وليس واجب ًا عليه «لن اخللق ال يوجبون عىل اهلل
شيئ ًا أو ُيرمون عليه شيئ ًا ،بل هم أعجز من ذلك ،وأقل من ذلك ،وكل نعمة منه
فضل وكل نقمة منه عدل» (.)1
والعبد بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب الذي أوجب لـه التوبة ،وتصبح بعد
نقضها بالعودة إىل الذنب ،وهو يف احلالة الثانية أكمل من الوىل.
قال القرطبي ♫« :والعود إىل الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لنه أضاف إىل
الذنب نقض التوبة ،فالعودة عىل التوبة أحسن من ابتدائها؛ لنه أضاف إليها مالزمة
اإلحلاح بباب الكريم ،وأنه ال غافر للذنوب سواه» (.)2
ويف سيد االستغفار يقول ﷺ( :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من ُش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك
عيل وأبوء لك بذنبي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،قال :ومن قاهلا يف النهار
َّ
موقن ًا هبا فَمت من يومه قبل أن يميس ،فهو من أهل اجلنة ،ومن قاهلا من الليل وهو
موقن هبا فَمت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة) (.)3
ويف احلديث اعرتاف بالنعمة ،واعرتاف بوقوع الذنب ،فاملؤمن ما بّي عبادة

( )1جمموع الفتاوى (.)73/8
( )2اجلامع لحكام القرآن (.)213/4
( )3رواه البخاري عن شداد بن أوس – ريض اهلل عنه – يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :أفضل االسغفار)،
رقم.)2323/5( ،5947 :
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واستعانة ،عبادة اتباع ًا لألمر ،واستعانة إيَمن ًا بالقدر (.)1
وهناك توبة مستحبة ،وهي التوبة من ترك املستحبات من املأمورات وفعل
املنهيات (.)2
وهل تصح التوبة من الذنب مع اإلرصار عىل غريه؟!
الذي عليه املحققون من أهل العلم إن كل ذنب لـه توبة َتصه ،وأَنا تصح التوبة
من الذنب مع وجود غريه ،وهذا متفق مع أصول أهل السنة ،بأن الشخص الواحد
جتتمع فيه والية هلل وعداوة من وجهّي خمتلفّي ،ويكون فيه إيَمن ونفاق ،وقد ثبت
دخول أهل الكبائر النار يعذبون بقدر ذنوهبم ثم يرجون منها ويدخلون اجلنة (.)3
والتوبة مقبولة مادام العبد حي ًا وال تنقطع إال بوقوع أمرين:
األول :نزول املوت
قال تعاىل :

          

            
            

.)4(  
 
 
  


 
قيل :يف معنى قريب ،أي« :عىل قرب عهد من الذنب من غري إرصار»( ،)5والذي
( )1انظر :جمموع الفتاوى (.)73/8
( )2انظر :رسالة التوبة ،البن تيمية ،ص .227
( )3انظر :مدارج السالكّي (.)282-273/1
( )4سورة النساء ،اآليتان.18-17 :
( )5اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)93/5

- 133 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

عليه مجهور املفرسين :أَنا التوبة قبل املعانية أي نزول املوت(.)1
ويف احلديث عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال( :إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل
يغرغر) (.)2
الثاين :طلوع الشمس من مغرهبا
عن أيب موسى عن النبي ﷺ قال( :إن اهلل  يبسط يده بالليل ليتوب ميسء
النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب ميسء الليل حتى تطلع الشمس من
مغرهبا) (.)3
ويف الصحيح عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ثالث إذا
خرجن ال ينفع نفس ًا ،إيَمَنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيَمَنا خري ًا طلوع
الشمس من مغرهبا والدجال ودابة الرض) (.)4
وهناك مانع ثالث ،وهو باختيار العبد وهو اإلرصار عىل مواقعة الذنب ،وقال
تعاىل:

          

( )1انظر :مدارج السالكّي (.)284/1
( )2رواه الرتمذي يف كتاب« :الدعوات»  ،باب( :فضل التوبة واالستغفار) ،رقم،)547/5( ،3537:
وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)395/2( ،628 :واحلاكم يف
املستدرك ،رقم ،)286/4( ،7659 :وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه» أ .هـ ،وابن
ماجه يف كتاب« :الزهد» ،باب( :ذكر التوبة) ،رقم ،)1420/2( ،4253 :وابن أيب شيبة يف مصنفه،
رقم ،)173/7( ،35077 :وأيب يعىل يف مسنده ،رقم.)81/10( ،5717 :
( )3رواه مسلم يف كتاب« :التوبة» ،رقم.)2113/4( ،2759 :
( )4رواه مسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم.)138/1( ،158 :
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.)1(  


  
 
    
 
 
  
  
   
 
   
«واإلرصار عقد القلب عىل ارتكاب الذنب متى ظفر به ،فهذا الذي يمنع
مغفرته»(.)2
وقال تعاىل :

          

.)3(  
 
اهلم بالذنب ،وقيل :إصابة الذنب ،وقيل :اللمة من الشيطان،
والطائف هوّ :
وقيل :الوسوسة واخلطرة الشيطانية (.)4
يقول ابن اجلوزي ♫« :واعلم أن مثل إبليس مع التقي واملخلط كرجل
جالس بّي يديه طعام وحلم فمر به كلب ،فقال له :اخسأ فذهب ،فمر بآخر بّي يديه
طعام وحلم ،فكلَم أخسأه طرده ،مل يبح فالول مثل املتقي يمر به الشيطان فيكفيه يف
طرده الذكر ،والثاين مثل املخلط ال يفارقه الشيطان ملكان َتليطه» (.)5
واستحب بعض العلَمء :صالة ركعتّي للتوبة (.)6
وقد ورد حديث يف صالة التوبة ،عن أيب بكر الصديق ◙ عن النبي ﷺ أنه
قال( :ما من عبد يذنب ذنب ًا ثم يتوضأ ويصيل ركعتّي ويستغفر اهلل إال غفر لـه ،ثم تال
( )1سورة آل عمران ،اآلية.135 :
( )2مدارج السالكّي (.)283/1
( )3سورة العراف ،اآلية.201 :
( )4انظر :زاد املسري ،البن اجلوزي ( ،)310-309/3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (-349/7
 ،)350تيسري الكريم الرمحن ،البن سعدي (.)136-135/3
( )5تلبيس إبليس ،ص .48
( )6انظر :اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)380/5
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هذه اآلية :

            

.)1()
واستحب بعض العلَمء أيض ًا الصدقة بَم يقدر عليه من املال عند التوبة (.)2
وللتوبة فضائل كثرية ومزايا عظيمة منها:
* إَنا سبب حلصول الندم واالنكسار والقرب من اهلل تعاىل ،ودوام الترضع
والدعاء ،مما يكون سبب ًا يف دخول اجلنة ،وهذا معنى قول بعض السلف أن العبد ليعمل
بالذنب يدخله به اجلنة ،ويعمل احلسنة يدخل هبا النار (.)3
* إَنا لنجاته من بغي وتسلط أعدائه من اجلن واإلنس وشياطينهم.
قال ابن القيم ♫« :فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه
يشء أنفع له من التوبة النصوح ،وعالمة سعادته أن يعكس فكره ونظره عىل نفسه
وذنوبه وعيوبه ،فيشغل هبا وبإصالحها ،وبالتوبة منها ...واهلل يتوىل نصته وحفظه

()1

رواه ابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)390-389/2( ،623 :وذكرها ابن خزيمة يف صحيحه
( ،)216/3وأبو داود يف السنن ،كتاب« :الصالة» ،باب( :يف االستغفار) ،رقم،)86/2( ،1521 :
والطياليس يف مسنده ،رقم ،1 :ص  ،2والطباين يف الوسط ،رقم ،)185/1( ،584 :وقال اجلرجاين
يف الكامل يف ضعفاء الرجال« :قال الشيخ [أظنه يقصد ابن حبان] ،وهذا احلديث طريقه حسن،
وأرجو أن يكون صحيح ًا»ا .هـ ،)430/1( ،ط .الثالثة1409 ،هـ1988 /م ،حتقيقُ :ييى غزاوي،
دار الفكر ،بريوت.

( )2انظر :زاد املعاد ( ،)586/3ودليله حديث كعب بن مالك يف قصة الثالثة الذين خلفوا وفيه قول
كعب( يا رسول اهلل إن من توبتي أن أنخلع من مايل).
( )3انظر :الوابل الصيب ،البن القيم ،ص .13
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والدفع عنه» (.)1
* إَنا سبب انرشاح الصدر ،وحصول حالوة اإليَمن ،وأنوار اهلداية ( ،)2قال
تعاىل.)3(        :
* إَنا سبب إلحباط مجيع السيئات واملعايص ،صغريها وكبريها (.)4
وأما االستغفار ،فهو مأخوذ من الغفر وهو السرت والتغطية (.)5
وهو «طلب املغفرة من اهلل ،وهو حمو الذنب ،وإزالة أثره ،ووقاية ُشه» (.)6
ويف الصحيح عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :والذي نفيس
بيده لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم وجلاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر هلم) (.)7
والفرق بينه وبّي التوبة أن االستغفار أعم ،فكل من االستغفار والتوبة يتضمن
أحدُها اآلخر ،ويدخل يف مسَمه عند اإلطالق ،ولكن االستغفار أعم ،فليس كل
مستغفر تائب ًا ،وكل تائب مستغفر (.)8
كَم أن االستغفار طلب إزالة الرضر ودفع الرش ،وأما التوبة فطلب جلب املنفعة،

( )1بدائع الفوائد ،البن القيم ( ،)467/2وانظر :اجلواب الكايف ،ص .60
( )2انظر :جمموع الفتاوى (.)390/11
( )3سورة العنكبوت ،اآلية.69 :
( )4انظر :االستقامة ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)463/1
( )5انظر لسان العرب البن منظور (.)25/5
( )6مدارج السالكّي (.)307/1
( )7رواه مسلم ،يف كتاب« :الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2106/4( ،2749 :
( )8انظر :مدارج السالكّي (.)308-307/1
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وحصول ما ُيب (.)1
واالستغفار قد يكون باللسان فقط والقلب مص عىل الذنب ،بخالف التوبة ال بد
فيها من تواطؤ القلب واللسان (.)2
ويستحب أن يكون خامتة كل عمل صاحل االستغفار كالصالة واحلج وقيام الليل والوضوء.
وقد ُشع ذلك يف الوضوء أن يقال بعد الفراغ منه «سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهدك أشهد.»...
وهلذا السبب فهم عمرو ابن عباس ¶ أن أجل النبي ﷺ قرب بعد نزول
سورة النص ،لن فيها إعالم ًا بأن النبي ﷺ قد بلغ الرسالة ،ونصح المة ،وأدى ما
عليه ،فجعل خامتة الكَمل االستغفار (.)3
ومن فضائل الستغفار:
 االستغفار سبب لتفريج اهلم ،فمن لزمه جعل اهلل له من كل هم فرج ًا ومنكل ضيق خمرج ًا (.)4
-

وهو سبب لنزول اخلريات واملتاع احلسن يف الدنيا ،قال تعاىل :



             

.)5(  
  
 
 

( )1انظر :املرجع السابق (.)309/1
( )2اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (،)380/5جمموع الفتاوى (.)488/7(،)655/10
( )3انظر :مدارج السالكّي ،البن القيم (.)176/1
( )4انظر :جمموع الفتاوى (.)163/8
( )5سورة هود ،اآلية.3 :
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-

وهو سبب لدفع العذاب عن المة ،قال تعاىل :

   

.)1(  
  
 
 
«فأخب تعاىل أنه ال يعذب من استغفر ،لن االستغفار سبب ملحو الذنوب التي
هي سبب نزول العذاب ،وهي سبب حلصول السيئات» (.)2
سابع اا :حــفــظ الـــجـــوارح
ومن وسائل التحصّي ضد الشيطان الرجيم حفظ اجلوارح؛ لن كثرة اخلطايا
والسيئات سبب لتمكن الشيطان وسيطرته عىل العبد ،قال تعاىل :

  

.)3(  
    

 

  
  
 
واجلوارح هي« :مجع جارحة وهي العضاء التي يكتسب هبا اإلنسان» ( ،)4ومنها
رحن اخلري
جي ْ
اليدين والرجلّي والسمع والبص واللسان ،وسميت جوارح «لَننْ َ ..
والرش أي يكسبنه» ( )5وأعظمها وأُهها وأشدها خطر ًا اللسان« ،فهو يفتح للعبد أبواب ًا
من الرش كلها مداخل للشيطان ،فإمساك فضول الكالم يسد عنه تلك البواب كلها،
وكم من حرب جرهتا كلمة واحدة» (.)6
ولذا جاءت الحاديث الكثرية مؤكدة عىل احلث عىل حفظ اللسان من اللغو
( )1سورة النفال ،اآلية.33 :
( )2جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)163/8
( )3سورة اإلْساء ،اآلية.62 :
( )4املطلع عىل أبواب املقنع ( ،)118/1وانظر لسان العرب ( ،)423/2املصباح املنري ( ،)95/1غريب
احلديث للحريب (.)244/1
( )5لسان العرب (.)423/2
( )6التفسري القيم ،ص .627
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واحلرام وفحش القول ،بل التنزه عن اخلوض فيَم ال يعني وجعل ذلك من كَمل
اإليَمن.
قال ابن القيم ♫« :وأكثر املعايص إنَم يولدها فضول الكالم والنظر ،وُها
أوسع مداخل الشيطان ،فإن جارحتيهَم ال يمالن وال يسأمان بخالف شهوة البطن،
فإنه إذا امتأل مل يبق فيه إرادة للطعام ،وأما العّي واللسان فلو تركا مل يفرتا من النظر
والكالم ،فجنايتهَم متسعة الطراف ،كثرية الشعب ،عظيمة اآلفات» أ.هـ (.)1
وآفات اللسان كثرية وأعظمها القول عىل اهلل بال علم ،وحتريم احلالل وحتليل
احلرام ،إىل غري ذلك من آفاته من الغيبة والنميمة واملراء واجلدال ،والقذف والسب
واللعن وسب الموات والسخرية واالستهزاء والكذب واخلصومة والتقعر وشهادة
الزور (.)2
قال تعاىل :

  

 
  
  
 
 
  
 
    

.)3( 

ويف احلديث عن عائشة ▲ قالت :قال رسول اهلل ﷺ( :إن أبغض الرجال
عند اهلل اللد اخلصم) (.)4
ومعناه« :شديد اخلصومة ،مأخوذ من لديدي الوادي ،وُها جانباه ،لنه كلَم احتج
عليه بحجة أخذ يف جانب آخر ،وأما اخلصم فهو احلاذق باخلصومة واملذموم هو
( )1املرجع السابق ،نفس الصفحة.
( )2انظر :مدارج السالكّي ( ،)115-114/1وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ،وحيد عبدالسالم بايل،
ص  300وما بعدها .
( )3سورة اإلْساء ،اآلية. 53 :
( )4رواه البخاري ،يف كتاب« :املظامل» ،باب( :قول اهلل تعاىل ،)     :رقم،2325 :
( ،)867/2ومسلم يف كتاب« :العلم» ،رقم.)2054/4( ،2668 :
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اخلصومة بالباطل» (.)1
ويف حفظه عن السباب والشتم عن عياض بن محار قال :قلت يا رسول اهلل ،رجل
عيل بأس أن أنتص منه؟ قال( :املستابان شيطانان
من قومي يشتمني وهو دوين َّ
يتهاذيان ويتكاذبان) (.)2
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن العبد ليتكلم
بالكلمة ما يتبّي فيها يزل هبا يف النار أبعد ما بّي املرشق واملغرب) (.)3
ومن حفظ اللسان ،حفظه من رمي املؤمن بالكفر.
عن ابن عمر ¶ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إذا قال الرجل لخيه
يا كافر ،فقد باء هبا أحدُها إن كان كَم قال وإال رجعت عليه) (.)4
ومن حفظ اللسان عن إفشاء الرس.
ومن ذلك احلديث ما يكون بّي الرجل وامرأته ،فعن أيب سعيد اخلدري ◙
أن رسول اهلل ﷺ قال( :إن من أُش الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل
املرأة وتفيض إليه ثم ينرش ْسها) (.)5

( )1صحيح مسلم برشح النووي (،)219/16وانظر :فتح الباري( ،)188/8(،)106/5وسبل السالم،
للصنعاين ( ،)196/4جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)445/14
( )2رواه اإلمام أمحد يف املسند ( ،)162/4وابن حبان يف صحيحه ،رقم.)492/7( ،5697 :
( )3رواه البخاري يف كتاب« :الرقاق» ،باب(:حفظ اللسان) ،رقم.)2377/5( ،6112 :
( )4رواه البخاري يف كتاب« :الدب» ،باب( :من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كَم قال) ،رقم،5752 :
( ،)2263/5ومسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم.)79/1( ،60 :
( )5رواه مسلم يف كتاب« :النكاح» ،رقم.)1060/4( ،1437 :
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ومن حفظ اللسان صونه عن الكالم الباطل والشعر (.)1
قال تعاىل :

            

            

.)2(          
 

وعن أيب سعيد اخلدري ◙ قال :بينا نحن نسري مع رسول اهلل ﷺ
بالعرج( )3إذ عرض شاعر ينشد ،فقال رسول اهلل ﷺ( :خذوا الشيطان أو امسكوا
الشيطان؛ لن يمتلئ جوف أحدكم قيح ًا خري له من أن يمتلئ شعر ًا) (.)4
قال النووي ♫« :املراد أن يكون الشعر غالب ًا عليه مستولي ًا عليه بحيث يشغله
عن القرآن وغريه من العلوم وذكر اهلل تعاىل ،وهذا مذموم من أي شعر كان ،فأما إذا
كان القرآن واحلديث وغريُها من العلوم الرشعية هو الغالب عليه فال يرض حفظ
اليسري من الشعر مع هذا ،لن جوفه ليس ممتلئ ًا شعر ًا» (.)5
( )1ال يدخل يف ذلك من كان شعره خلدمة ونصة اإلسالم ،أو مل يشتمل عىل كذب وإثم وباطل ،قال شيخ
اإلسالم« :فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطّي ،إال إذا كان أحدهم كذاب ًا أثيَمً،
فالكذاب يف قوله وخبه ،والثيم يف فعله وأمره» أ .هـ ،جمموع الفتاوى ( ،)51/2ودليله االستثناء يف
آخر اآلية ،  ...       :سورة الشعراء.227 :
( )2سورة الشعراء ،اآليات.226-221 :
( )3ال َع ْر ْج :قرية يف الطائف يف أول هتامة تبعد عن املدينة ثَمنية وسبعون ميالً ،انظر :معجم البلدان
(.)111/4
( )4روه مسلم يف كتاب« :الشعر» ،رقم ،)1769/4( ،2259 :والبخاري عن أيب هريرة وابن عمر ب يف
كتاب« :الدب» ،باب( :ما يكره أن يكون الغالب عىل اإلنسان الشعر حتى تصده عن ذكر اهلل والعلم
والقرآن) ،رقم.)2279/5( ،5802 :
( )5صحيح مسلم برشح النووي (،)15-14/15وانظر :فتح الباري ( ،)538،550/10ط دار املعرفة،

==
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ومن حفظ اللسان صونه عن النجوى ،قال تعاىل :

  

 ،)1(  ...وقد سبق الكالم فيها.
 
ومن حفظ اجلوارح حفظ البرص ،وقد سبق احلديث عنه.
ومن حفظ اجلوارح حفظ البطن ،وحفظ البطن يشمل حفظه من أكل الربا وأكل
مال اليتيم والرشوة ،وأكل كل ما حرم الرشع بيعه كثمن الكلب وكسب البغي واخلمر
واملخدرات وترك الشبهات ،وعدم التوسع يف املباحات من كثرة املطاعم واملشارب.
جاء يف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :اجتنبوا السبع
املوبقات ،قالوا :يا رسول اهلل وما هن؟ قال :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي
حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف
املحصنات الغافالت املؤمنات) (.)2
وقال تعاىل:

        

            
            

.)3(  

==

املفهم ( ،)528/5اجلامع لحكام القرآن (.)150/13

( )1سورة املجادلة ،اآلية.10 :
()2

رواه البخاري يف كتاب« :التفسري» ،باب( :قول اهلل تعاىل       :

 ،)        رقم ،)1017/3( ،2615 :ومسلم يف
كتاب« :اإليَمن» ،رقم.)92/1( ،89 :
( )3سورة املائدة ،اآليتان.91-90 :
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ويف احلديث (لن يزال العبد يف فسحة من دينه ما مل يرشب اخلمر ،فإذا ُشهبا خرق
اهلل عنه سرته ،وكان الشيطان ول َّيه وسمعه وبصه ورجله يسوقه إىل كل ُش ،ويصفه
عن كل خري) (.)1
ومعنى احلديث أنه «إذا ُشهبا صار عقله مع الشيطان كالسري يف يد كافر يستعمله
يف رعاية اخلنازير ومحل الصليب وغري ذلك ،فإذا أدمن ُشهبا صار الشيطان من جنده
ومن أعوانه وأتباعه» (.)2
واهلل طيب وال يقبل إال طيب ًا ،كَم يف حديث أيب هريرة ◙ قال( :إن اهلل طيب
ال يقبل إال طيب ًا ،وإن اهلل أمر املؤمنّي بَم أمر به املرسلّي ،فقال:

  

 ،)3(      وقال :
 
 
 
  
 
  
 




  
 

 ،)4(  ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغب يمد
   
 
  
 
يديه إىل السَمء :يا رب يا رب ومطعمه حرام ومرشبه حرام وغذي باحلرام فأنى
يستجاب لذلك)(.)5
ومن حفظ اجلوارح حفظ الفرج ،قال تعاىل :

    

              

( )1رواه الطباين يف الكبري ،رقم ،)15-14/19( ،21 :وضعفه اللباين يف ضعيف اجلامع الصغري ،رقم:
 ،4782ص  ،690ط .املكتب اإلسالمي ،ط .الثالثة1410 ،هـ1990 /م.
( )2فيض القدير ،للمناوي (.)302/5
( )3سورة املؤمنون ،اآلية.51 :
( )4سورة البقرة ،اآلية.172 :
( )5رواه مسلم يف كتاب« :الزكاة» ،رقم.)703/2( ،1015 :
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.)1(    
 
ويف احلديث عن سهل بن سعد ◙ قال :قال رسول ﷺ( :من يضمن يل ما
بّي حلييه وما بّي رجليه أضمن لـه اجلنة) (.)2
وحفظ الفرج يشمل :حفظه عن اللواط ،والزنا ،والسحاق ،ونكاح اليد ،وإتيان
املرأة يف دبرها ،وإتيان احلائض ،وإتيان البهيمة ،قال ﷺ كَم يف حديث أيب هريرة
◙ قال( :ال يزين الزاين حّي يزين وهو مؤمن ،وال يرسق السارق حّي يرسق
وهو مؤمن ،وال يرشب اخلمر حّي يرشهبا وهو مؤمن) (.)3
ومن حفظ اجلوارح حفظ اليد ويشمل :حفظها عَم ييل:
قتل املسلم ،وقتل النفس ،واإلشارة عىل املسلم بالسالح ولبس الذهب،
ومصافحة النساء ،واللعب بالنرد والبلوت والعزف عىل اآلالت املوسيقية ،ورضب
املسلم وكتابة البدع املخالفة للسنة وغري ذلك (.)4
ويف احلديث الصحيح عن عبداهلل بن عمرو ¶ عن النبي ﷺ قال( :املسلم
من سلم املسلمون من لسانه ويده) (.)5

( )1سورة املؤمنون ،اآليات.7-5 :
( )2رواه البخاري يف كتاب« :الرقاق» ،باب( :حفظ اللسان وقول النبي ه من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فليقل خري ًا أو ليصمت) ،رقم.)2376/5( ،6109 :
( )3سبق َترجيه.
( )4انظر :مدارج السالكّي ( ،)121-120/1وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ،لوحيد عبدالسالم بايل،
ص .362-359
( )5رواه البخاري يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم )13/1( ،10 :واللفظ لـه ،ومسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم:
.)65/1( ،40
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وعن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال يشري أحدكم إىل أخيه
بالسالح ،فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزغ يف يده ،فيقع يف حفرة من النار).
وعن أيب موسى الشعري ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :من لعب بالنردشري
( )1فكأنَم صبغ يده يف حلم خنزير ودمه) (.)2
ومن هذا احلديث وغريه ذهب أكثر العلَمء إىل حتريم اللعب بالنرد وقاسوه عىل
القَمر والشطرنج ( ،)3ومعنى صبغ يده يف حلم خنزير ودمه أي «يف حال أكله منهَم وهو
تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهَم» (.)4
ومن حفظ اجلوارح ،حفظ السمع عن سَمع ما يغضب اهلل ،واستَمع الكفر
والبدعة ،واستَمع الْسار ،وسَمع أصوات النساء عند خشية وقوع الفتنة (.)5
ومن آكد ما ينبغي صون السمع عنه ،سَمع الغناء وآالت اللهو املحرمة ،يف أعظم
ما يقوي الحوال الشيطانية.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :ومن أعظم ما يقوي الحوال الشيطانية
سَمع الغناء واملالهي ،وهو سَمع املرشكّي ،قال اهلل تعاىل :

   

( )1النردشري :هو النرد« :وهي قطع ملونة تكون من خشب البقس ومن عظم الفيل» ،التمهيد ،البن
عبدالب (.)175/13
( )2رواه مسلم يف كتاب« :الشعر» ،رقم.)1770/4( ،2260 :
( )3انظرُ :شح مسلم للنووي ( ،)16/15الكايف يف فقه ابن حنبل ،البن قدامة املقدس (،)524/4
واملغني ( ،)171/10وجمموع الفتاوى (.)222/32
(ُ )4شح مسلم للنووي (.)16/15
( )5انظر :مدارج السالكّي (.)117/1
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 ،)1(  قال ابن عباس وابن عمر
  
   
 

وغريُها من السلف

(التصدية) :التصفيق باليد( ،واملكاء) :مثل الصفري ،فكان املرشكون يتخذون هذا
عبادة ،وأما النبي ﷺ وأصحابه فعبادهتم ما أمر اهلل به من الصالة والقراءة والذكر
ونحو ذلك ...ومل جيتمع النبي ﷺ وأصحابه عىل استَمع غناء قط ال بكف وال
بدف»أ .هـ (.)2
حتريم الغناء

()3

احلمد هلل وكفى ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبيه املصطفى وآله املستكملّي
الرشفا ،ثم أما بعد:
يعيش أهل اإلسالم يف ظل هذا الدين حياة ُشيفة كريمة ،جيدون من خالهلا
حالوة اإليَمن ،وراحة اليقّي واالطمئنان ،وأنس الطاعة ،ولذة العبادة ،وتقف تعاليم
هذا الدين حصنًا مني ًعا ضد نوازع االنحراف وأهواء املنحرفّي ،تصون اإلنسان عن
نزواته ،وحتميه من شهواته ،وتقيض عىل ُهومه وأحزانه ،فَم أغنى من واىل دين اهلل وإن
فقريا ،وما أفقر من عاداه وإن كان غن ًيا.
كان ً
لغيور عىل دينه أن يبحث بعض املسلمّي عن السعادة يف
وإن مما ُيزن
املسلم ا َ
َ

غريه ،ويبحثون عن البهجة فيَم عداه ،يضعون السموم مواضع الدواء ،طالبّي العافية
والشفاء يف الشهوات والهواء .ومن ذلك عكوف كثري من الناس اليوم عىل استَمع
آالت املالهي والغناء ،حتى صار ذلك سلواهم وديدَنم ،متعللّي بعلل واهية وأقوال

( )1سورة النفال ،اآلية.35 :
( )2جمموع الفتاوى (.)295/11
( )3باختصار وتصف يسري من كتاب النور الكاشف يف بيان حكم الغناء واملعازف.
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زائفة ،تبيح الغناء وليس هلا مستند صحيح ،يقوم عىل تروجيها قوم ُفتنوا باتباع
الشهوات واستَمع املغنيات.
وكام نرى بعضهم يروج للموسيقى بأَنا ترقق القلوب والشعور ،وتنمي العاطفة،
وهذا ليس صحيحا ،فهي مثرية للشهوات والهواء ،ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت
قلوب املوسيقيّي وهذبت أخالقهم ،وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم.
عباد اهلل من كان يف شك من حتريم الغاين واملعازف ،فليزل الشك باليقّي من
قول رب العاملّي ،ورسوله صىل اهلل عليه وسلم المّي ،يف حتريمها وبيان أرضارها،
فالنصوص كثرية من الكتاب والسنة تدل عىل حتريم الغاين والوعيد ملن استحل ذلك
أو أرص عليه ،واملؤمن يكفيه دليل واحد من كتاب اهلل أو صحيح سنة رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم فكيف إذا تكاثرت وتعاضدت الدلة عىل ذلك .ولقد قال سبحانه و

ا ُ َ َ ُ ُُ َ َ
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
وُل ٓۥ أ ۡم ًرا أن
تعاىل يف كتابه العزيزَ ﴿ :و َما َكن ل ُِمؤمِنٗ َوَّل ُمؤ ِم َن ٍة إِذا قَض ٱَّلل ورس
َ
َ ُ َ َُ ُ ۡ
ا َ
ا َ َ َ ُ َُ َ َ
ٱۡل َ َ
وُلۥ فق ۡد َضل َضلَٰل ُّمبِينا ﴾ (.)1
ِيةُ م ِۡن أ ۡم ِره ِۡمۗۡ َو َمن َي ۡع ِص ٱَّلل ورس
يكون لهم

ونظر ًا خلطورة الغاين ،وأَنا سبب من أسباب فتنة الناس وإفسادهم وخاصة

الشباب منهم ،أحببت أن أمجع لكم هذا البحث املختص والذي ُيتوي عىل موقف
كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم وأئمة أهل العلم من الغناء واملوسيقى.
وهذه املادة هي حماولة أردت هبا خدمة دين اهلل عز وجل ،ومنفعة املسلمّي ،سائ ً
ال اهلل
تبارك وتعاىل أن ينفع هبا وأن جيعل هذا العمل خالص ًا لوجهه الكريم ،وهو حسبنا
ونعم الوكيل.

([ )1الحزاب]36:
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أدلة التحريم من القرآن الكريم:

ْ
ا َْ
ِيث َِلُ ِ ا َ َ
اس َمن ي َ ْش ََتي ل َ ْه َو ْ َ
قوله تعاىلَ ﴿ :وم َِن انلا ِ
ي عِل ٍم
الد ِ
يل اَّللِ بِغ ِ
ِ
ضل عن سب ِ ِ
ََا َ َ ُ ُ ً ُ َ َ
اب ُّمه ٌ
ك ل َ ُه ْم َع َذ ٌ
ني ﴾ (.)1
ويت ِ
خذها هزوا أولئ ِ
ِ

قال حب المة ابن عباس ريض اهلل عنهَم :هو الغناء ،وقال جماهد ♫ :اللهو

الطبل ( ،)2وقال احلسن البصي ♫" :نزلت هذه اآلية يف الغناء واملزامري" (.)3
وقال ابن القيم ♫" :ويكفي تفسري الصحابة والتابعّي للهو احلديث بأنه
الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ،قال أبو الصهباء :سألت ابن مسعود
عن قوله تعاىل" :ومن الناس من يشرتي هلو احلديث" ،فقال :واهلل الذي ال إله غريه هو
الغناء  -يرددها ثالث مرات .-
وصح عن ابن عمر ريض اهلل عنهَم أيضا أنه الغناء)4( "..وكذلك قال جابر
وعكرمة وسعيد بن جبري ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعيل بن
بديمة و غريهم يف تفسري هذه اآلية الكريمة.
قال الواحدي ♫ :وهذه اآلية عىل هذا التفسري تدل عىل حتريم الغناء()5ولقد
قال احلاكم يف مستدركه عن تفسري الصحايب" :ليعلم طالب هذا العلم أن تفسري
الصحايب الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخّي حديث مسند".

([ )1لقَمن]6 :
(( )2تفسري الطبي)
(( )3تفسري ابن كثري).
(( )4إغاثة اللهفان البن القيم).
(( )5إغاثة اللهفان).
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وقال اإلمام ابن القيم ♫ يف كتابه إغاثة اللهفان معلق ًا عىل كالم احلاكم:
"وهذا وإن كان فيه نظر فال ريب أنه أوىل بالقبول من تفسري َمن بعدهم ،فهم أعلم
المة بمراد اهلل من كتابه ،فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من المة ،وقد شاهدوا
تفسريه من الرسول عل ًَم وعم ً
ال ،وهم العرب الفصحاء عىل احلقيقة فال يعدل عن
تفسريهم ما وجد إليه سبيل".

َْ َ َ َ َ
ْ ََ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ
ك َوأَ ْ
وقال تعاىلَ ﴿ :و ْ ْ ْ
جل ْ
ِب َعلَيْ
جل ِك
ر
و
ِك
ل
ي
ِب
م
ه
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ا
ُ
ا ُ ُ ً ()1
َوشارِك ُه ْم ِِف اَل ْم َوا ِل َواَل ْوَّلدِ َوع ِْد ُه ْم َو َما يَعِ ُد ُه ُم الشيْ َطان إَِّل غرورا﴾

جاء يف تفسري اجلاللّي( :واستفزز) :استخف( ،صوتك) :بدعائك بالغناء

واملزامري وكل داع إىل املعصية و هذا أيضا ما ذكره ابن كثري والطبي عن جماهد .وقال
القرطبي يف تفسريه" :يف اآلية ما يدل عىل حتريم املزامري والغناء واللهو :ما كان من

صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه".
()2
ور َوإِ َذا َم ُّروا بِال َّل ْغ ِو َم ُّروا كِ َرا ًما﴾
و قال اهلل عز وجلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َال َي ْش َهدُ و َن ُّ
الز َ

وقد ذكر ابن كثري يف تفسريه ما جاء عن حممد بن احلنفية أنه قال :الزور هنا الغناء،
وجاء عند القرطبي والطبي عن جماهد يف قوله تعاىل" :والذين ال يشهدون الزور"
قال :ال يسمعون الغناء .وجاء عن الطبي يف تفسريه" :قال أبو جعفر :وأصل الزور
حتسّي اليشء ،ووصفه بخالف صفته ،حتى ييل إىل من يسمعه أو يراه ،أنه خالف ما
هو به ،والرشك قد يدخل يف ذلك لنه حمسن لهله ،حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل،
ويدخل فيه الغناء لنه أيضا مما ُيسنه ترجيع الصوت حتى يستحيل سامعه سَمعه" (.)3

([ )1اإلْساء]64:
([ )2الفرقان.]72 :
(( )3تفسري الطبي).
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ويف قوله عز وجل ﴿ :و إذا مروا باللغو مروا كراما ﴾

()1

قال اإلمام الطبي يف

تفسريه" :وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه ،مروا كراما .مرورهم كراما يف بعض
ذلك بأن ال يسمعوه ،وذلك كالغناء".
أدلة التحريم من السنة النبوية الرشيفة:
قال رسول اهلل ﷺ" :ليكونن من أمتي أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر
واملعازف ،ولينزلن أقوام إىل جنب علم ،يروح عليهم بسارحة هلم ،يأتيهم حلاجة،
فيقولون :ارجع إلينا غدا ،فيبيتهم اهلل ،ويضع العلم ،ويمسخ آخرين قردة وخنازير إىل
يوم القيامة"( )2وقد أقر بصحة هذا احلديث أكابر أهل العلم منهم اإلمام ابن حبان،
واإلسَمعييل ،وابن صالح ،وابن حجر العسقالين ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية،
والطحاوي ،وابن القيم ،والصنعاين ،وغريهم كثري .وقال اإلمام ابن القيم ♫:
"ومل يصنع من قدح يف صحة هذا احلديث شيئا كابن حزم نصة ملذهبه الباطل يف إباحة
املالهي ،وزعم أنه منقطع لن البخاري مل يصل سنده به" .وقال العالمة ابن صالح
♫" :وال التفات إليه (أى ابن حزم) يف رده ذلك ..وأخطأ يف ذلك من وجوه..
واحلديث صحيح معروف االتصال برشط الصحيح"(.)3
ويف احلديث دليل عىل حتريم آالت العزف والطرب من وجهّي؛ أوهلَم قوله صىل
اهلل عليه وسلم" :يستحلون" ،فإنه رصيح بأن املذكورات ومنها املعازف هي يف الرشع

([ )1الفرقان.]72 :
( )2رواه البخاري تعليقا برقم  ،5590ووصله الطباين والبيهقي ،وراجع السلسلة الصحيحة لأللباين
ص.)91
(( )3غذاء اللباب يف ُشح منظومة اآلداب إلمام السفاريني).
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حمرمة ،فيستحلها أولئك القوم .ثانيا :قرن املعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا واخلمر
واحلرير ،ولو مل تكن حمرمة  -أى املعازف  -ملا قرَنا معها"(. )1
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية♫" :فدل هذا احلديث عىل حتريم املعازف،
واملعازف هي آالت اللهو عند أهل اللغة ،وهذا اسم يتناول هذه اآلالت كلها"(.)2
وروى الرتمذي يف سننه عن جابر ريض اهلل عنه قال ":خرج رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم مع عبد الرمحن بن عوف إىل النخيل ،فإذا ابنه إبراهيم جيود بنفسه ،فوضعه
يف حجره ففاضت عيناه ،فقال عبد الرمحن :أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال :إين مل
أنه عن البكاء ،وإنَم َنيت عن صوتّي أمحقّي فاجرين :صوت عند نغمة هلو ولعب
ومزامري شيطان ،وصوت عند مصيبة :مخش وجوه وشق جيوب ور َّنة" (قال
الرتمذي :هذا احلديث حسن) (.)3
وقال ﷺ" :صوتان ملعونان ،صوت مزمار عند نعمة ،و صوت ويل عند
مصيبة"(.)4
وعن رسول اهلل ﷺ أنه قال" :ليكونن يف هذه المة خسف ،وقذف ،ومسخ،
وذلك إذا ُشبوا اخلمور ،واَتذوا القينات ،ورضبوا باملعازف"(.)5
قال ﷺ" :إن اهلل حرم عىل أمتي اخلمر ،وامليرس ،واملزر ،والكوبة ،والقنّي،
وزادين صالة الوتر" ( ،)1الكوبة هي الطبل ،أما القنّي هو الطنبور باحلبشية(.)2
(( )1السلسلة الصحيحة لأللباين  141-140/1بتصف).
(( )2املجموع).
( )3وحسنه اللباين صحيح اجلامع .)5194
(( )4إسناده حسن ،السلسلة الصحيحة )427
(( )5صحيح بمجموع طرقه ،السلسلة الصحيحة )2203
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وروى أيب داوود يف سننه عن نافع أنه قال" :سمع ابن عمر مزمار ًا ،قال :فوضع
أصبعيه عىل أذنيه ،ونأى عن الطريق ،وقال يل :يا نافع هل تسمع شيئ ًا؟ قال :فقلت:
ال! قال :فرفع أصبعيه من أذنيه ،وقال :كنت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فسمع مثل
هذا! فصنع مثل هذا"(.)3
وعلق عىل هذا احلديث اإلمام القرطبي قائالً" :قال علَمؤنا :إذا كان هذا فعلهم
يف حق صوت ال يرج عن االعتدال ،فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟!"

(.)4

أقوال أئمة أهل العلم:
قال اإلمام عمر بن عبد العزيز رىض اهلل عنه :الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط
الرمحن(.)5
ولقد نقل اإلمجاع عىل حرمة االستَمع إىل املوسيقى واملعازف مجع من العلَمء منهم:
اإلمام القرطبي وابن الصالح وابن رجب احلنبيل .فقال اإلمام أبو العباس القرطبي:
الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا" :أما املزامري والوتار والكوبة (الطبل) فال
يتلف يف حتريم استَمعها ومل أسمع عن أحد ممن يعتب قوله من السلف وأئمة اخللف
من يبيح ذلك ،وكيف ال ُيرم وهو شعار أهل اخلمور والفسوق ومهيج الشهوات
والفساد واملجون؟ وما كان كذلك مل يشك يف حتريمه وال تفسيق فاعله وتأثيمه" (،)6

==

(( )1صحيح ،صحيح اجلامع .)1708
(( )2غذاء اللباب).
(( )3حديث صحيح ،صحيح أيب داوود .)4116
(( )4اجلامع لحكام القرآن للقرطبي).
(( )5غذاء اللباب).
(( )6الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليثمي).
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وقال ابن الصالح :اإلمجاع عىل حتريمه ومل يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله يف اإلمجاع
واالختالف أنه أباح الغناء..
قال القاسم بن حممد ♫ :الغناء باطل ،والباطل يف النار .وقال احلسن
البصي ♫ :إن كان يف الوليمة هلو –أى غناء و لعب ،-فال دعوة هلم

(.)1

قال النحاس ♫ :هو ممنوع بالكتاب والسنة ،وقال الطبي :وقد أمجع علَمء
المصار عىل كراهة الغناء ،واملنع منه .ويقول اإلمام الوزاعي ♫  :ال تدخل
وليمة فيها طبل ومعازف.
قال ابن القيم ♫ يف بيان مذهب اإلمام أيب حنيفة" :وقد رصح أصحابه بتحريم
سَمع املالهي كلها كاملزمار والدف ،حتى الرضب بالقضيب ،ورصحوا بأنه معصية
توجب الفسق وترد هبا الشهادة ،وأبلغ من ذلك قالوا :إن السَمع فسق والتلذذ به كفر،
وورد يف ذلك حديث ال يصح رفعه ،قالوا وجيب عليه أن جيتهد يف أن ال يسمعه إذا مر
به أو كان يف جواره"

(.)2

وروي عن اإلمام أيب حنيفة أنه قال :الغناء من أكب الذنوب التي جيب تركها
فور ًا .وقد قال اإلمام السفاريني يف كتابه غذاء اللباب معلق ًا عىل مذهب اإلمام أبو
حنيفة" :وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء وجيعله من الذنوب ،وكذلك مذهب أهل
الكوفة سفيان ومحاد وإبراهيم والشعبي وغريهم ال اختالف بينهم يف ذلك ،وال نعلم
خالفا بّي أهل البصة يف املنع منه".
وقد قال القايض أبو يوسف تلميذ اإلمام أبى حنيفة حينَم ُسئِل عن رجل سمع

صوت املزامري من داخل أحد البيوت فقال" :ادخل عليهم بغري إذَنم لن النهي عن
(( )1اجلامع للقريواين).
(( )2إغاثة اللهفان)
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املنكر فرض".

أما اإلمام مالك فإنه َنى عن الغناء وعن استَمعه ،وقال ♫ عندما ُسئِل عن الغناء

والرضب عىل املعازف" :هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إنَم يفعله عندنا

الفساق"( )1والفاسق يف حكم اإلسالم ال ُتق َبل له شهادة وال يصيل عليه الخيار إن
مات ،بل يصيل عليه غوغاء الناس وعامتهم.
قال ابن القيم ♫ يف بيان مذهب اإلمام الشافعي ♫ " :ورصح أصحابه -
أي أصحاب اإلمام الشافعى  -العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا عىل من نسب إليه
حله كالقايض أيب الطيب الطبي والشيخ أيب إسحاق وابن الصباغ"( )2وسئل الشافعي
ريض اهلل عنه عن هذا؟ فقال :أول من أحدثه الزنادقة يف العراق حتى يلهوا الناس عن
الصالة وعن الذكر(.)3
قال ابن القيم ♫ " :وأما مذهب اإلمام أمحد فقال عبد اهلل ابنه :سألت أيب عن
الغناء فقال :الغناء ينبت النفاق بالقلب ،ال يعجبني ،ثم ذكر قول مالك :إنَم يفعله
عندنا الفساق"( )4وسئل ريض اهلل عنه عن رجل مات وخلف ولد ًا وجارية مغنية
فاحتاج الصبي إىل بيعها فقال :تباع عىل أَنا ساذجة ال عىل أَنا مغنية ،فقيل له :إَنا
تساوي ثالثّي ألف ًا ،ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عرشين ألف ًا ،فقال :التباع إال أَنا
ساذجة .قال ابن اجلوزي" :وهذا دليل عىل أن الغناء حمظور ،إذ لو مل يكن حمظور ًا ما

( )1جمموع الفتاوى (.)295/11
(( )2إغاثة اللهفان).
(( )3الزواجر عن اقرتاف الكبائر).
(( )4إغاثة اللهفان).
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جاز تفويت املال عىل اليتيم"

()1

ونص اإلمام أمحد ♫ عىل كرس آالت اللهو

كالطنبور وغريه إذا رآها مكشوفة ،وأمكنه كرسها(. )2
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ " :مذهب الئمة الربعة أن آالت اللهو كلها
حرام...ومل يذكر أحد من أتباع الئمة يف آالت اللهو نزاعا" ()3وقال أيضا" :فاعلم أنه
مل يكن يف عنفوان القرون الثالثة املفضلة ال باحلجاز وال بالشام وال باليمن وال مص
وال املغرب وال العراق وال خراسان من أهل الدين والصالح والزهد والعبادة من
جيتمع عىل مثل سَمع املكاء والتصدية ال بدف وال بكف وال بقضيب وإنَم أحدث هذا
بعد ذلك يف أواخر املائة الثانية فلَم رآه الئمة أنكروه" وقال يف موضع آخر" :املعازف
مخر النفوس ،تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل محيا الكؤوس" (.)4
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ يف بيان حال من اعتاد سَمع الغناء" :وهلذا
يوجد من اعتاده واغتذى به ال ُين عىل سَمع القرآن ،وال يفرح به ،وال جيد يف سَمع
اآليات كَم جيد يف سَمع البيات ،بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب الهية وألسن
الغية ،وإذا سمعوا املكاء والتصدية خشعت الصوات وسكنت احلركات وأصغت
القلوب" (.)5
قال اللباين ♫" :اتفقت املذاهب الربعة عىل حتريم آالت الطرب كلها"

(( )1اجلامع لحكام القرآن).
(( )2إغاثة اللهفان).).
(( )3املجموع).
(( )4املجموع).
(( )5املجموع).
(( )6السلسلة الصحيحة .)145/1
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قال اإلمام ابن القيم ♫" :إنك ال جتد أحد ًا عني بالغناء وسَمع آالته إال وفيه
ضالل عن طريق اهلدى عل ًَم وعمالً ،وفيه رغبة عن استَمع القرآن إىل استَمع الغناء".
وقال عن الغناء" :فإنه رقية الزنا ،وُشك الشيطان ،ومخرة العقول ،ويصد عن القرآن
أكثر من غريه من الكالم الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه".
وقال ♫:
حب القران وحب أحلان الغنا *** يف قلب عبد ليس جيتمعان
واهلل ما سلم الذي هو دأبه

***

أبد ًا من اإلُشاك بالرمحن

وإذا تعلق بالسَمع أصاره

***

عبدا لكـل فـالنة وفالن

و بذلك يتبّي لنا أقوال أئمة العلَمء واقرارهم عىل حرمية الغناء واملوسيقى واملنع
منهَم.
الستثناء:
ويستثنى من ذلك الدف -بغري خلخال -يف العياد والنكاح للنساء ،وقد دلت
عليه الدلة الصحيحة ،قال شيخ اإلسالم ♫" :ولكن رخص النبي صىل اهلل عليه
وسلم يف أنواع من اللهو يف العرس ونحوه كَم رخص للنساء أن يرضبن بالدف يف
العراس والفراح ،وأما الرجال عىل عهده فلم يكن أحد عىل عهده يرضب بدف وال
يصفق بكف ،بل ثبت عنه يف الصحيح أنه قال :التصفيق للنساء والتسبيح للرجال،
ولعن املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهّي من الرجال بالنساء"

()1

وأيضا من

حديث عائشة رىض اهلل عنها أَنا قالت" :دخل عيل أبو بكر وعندي جاريتان من
جواري النصار تغنيان بَم تقاولت به النصار يف يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتّي
(( )1املجموع).
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فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان يف بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم وذلك يف يوم عيد
الفطر فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا"(. )1
الرد عىل من استدل بحديث اجلاريتني يف حتليل املعازف:
قال ابن القيم ♫" :وأعجب من هذا استداللكم عىل إباحة السَمع املركب
مما ذكرنا من اهليئة االجتَمعية بغناء بنتّي صغريتّي دون البلوغ عند امرأة صبية يف يوم
عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب يف وصف الشجاعة واحلروب ومكارم الخالق
والشيم ،فأين هذا من هذا ،والعجيب أن هذا احلديث من أكب احلجج عليهم ،فإن
الصديق الكب ريض اهلل عنه سمى ذلك مزمورا من مزامري الشيطان ،وأقره رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم عىل هذه التسمية ،ورخص فيه جلويريتّي غري مكلفتّي وال مفسدة
يف إنشادُها والستَمعهَم ،أفيدل هذا عىل إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السَمع
املشتمل عىل ما ال يفى؟! فسبحان اهلل كيف ضلت العقول والفهام"( ، )2وقال ابن
اجلوزي ♫" :وقد كانت عائشة ريض اهلل عنها صغرية يف ذلك الوقت ،و مل ينقل
عنها بعد بلوغها وحتصيلها إال ذم الغناء  ،قد كان ابن أخيها القاسم بن حممد يذم الغناء
ويمنع من سَمعه وقد أخذ العلم عنها"(.)3
حكم األناشيد اإلسالمية اخلالية من املوسيقى فهو كاآليت:
صح أن النبي صىل اهلل عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم قد سمعوا
الشعر وأنشدوه واستنشدوه من غريهم ،يف سفرهم وحرضهم ،ويف جمالسهم وأعَمهلم،
بأصوات فردية كَم يف إنشاد حسان بن ثابت وعامر بن الكوع وأنجشة ريض اهلل

(( )1صحيح ،صحيح ابن ماجه .)1540
(( )2مدارج السالكّي)
(( )3تلبيس إبليس).
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عنهم ،وبأصوات مجاعية كَم يف حديث أنس ريض اهلل عنه يف قصة حفر اخلندق ،قال:
فلَم رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما بنا من النصب واجلوع قال" :اللهم ال عيش
إال عيش اآلخرة ،فاغفر لألنصار واملهاجرة .فقالوا جميبّي :نحن الذين بايعوا حممدا،
عىل اجلهاد ما بقينا أبدا"()1ويف املجالس أيضا؛ أخرج ابن أيب شيبة بسند حسن عن أيب
سلمة بن عبد الرمحن قال" :مل يكن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منحرفّي
وال متَموتّي ،كانوا يتناشدون الشعار يف جمالسهم ،وينكرون أمر جاهليتهم ،فإذا أريد
أحدهم عن يشء من دينه دارت محاليق عينه"

(.)2

فهذه الدلة تدل عىل أن اإلنشاد

جائز ،سواء كان بأصوات فردية أو مجاعية ،والنشيد يف اللغة العربية :رفع الصوت
بالشعر مع حتسّي وترقيق( ،)3وهناك ضوابط تراعى يف هذا المر وضعها لنا أهل العلم

وهي :عدم استعَمل اآلالت واملعازف املحرمة يف النشيد ،عدم اإلكثار منه وجعله
ديدن املسلم وكل وقته وتضييع الواجبات والفرائض لجله ،أن ال يكون بصوت

النساء ،وأن ال يشتمل عىل كالم حمرم أو فاحش ،وأن ال يشابه أحلان أهل الفسق
واملجون ،وأن يلو من املؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتا مثل أصوات املعازف.
وأيضا يراعى أن ال يكون ذا حلن يطرب به السامع ويفتنه كالذين يسمعون الغاين.
ولالستزادة يمكن مراجعة :كتاب اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام للشيخ
العالمة صالح بن فوزان الفوزان ،وكتاب السَمع لشيخ اإلسالم ابن القيم ،وكتاب
حتريم آالت الطرب للشيخ حممد نارص الدين اللباين ♫.
وختام ًا ،قال اإلمام ابن القيم ♫ يف كتابه إغاثة اللهفان" :اعلم أن للغناء
خواص هلا تأثري يف صبغ القلب بالنفاق ،ونباته فيه كنبات الزرع باملاء .فمن خواصه:
َّ
(( )1رواه البخاري .)1043/3
(( )2مصنف ابن أيب شيبة .)711/8
(( )3القاموس املحيط).
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أنه ُيلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره ،والعمل بَم فيه ،فإن الغناء والقرآن ال
جيتمعان يف القلب أبد ًا ملا بينهَم من التضاد ،فإن القرآن ينهى عن اتباع اهلوى ،ويأمر
الغي ،وينهى عن اتباع خطوات الشيطان،
بالعفة ،وجمانبة شهوات النفوس ،وأسباب ّ

الغي فيثري كامنها،
والغناء يأمر بضد ذلك كله ،وُيسنه ،وَي ِّيج النفوس إىل شهوات ّ

وصل كل مليحة ومليح ،فهو
ويزعج قاطنها ،وُيركها إىل كل قبيح ،ويسوقها إىل ْ
واخلمر رضيعا ٍ
لبان ،ويف هتييجهَم عىل القبائح فرسا رهان..إلخ"(.)1
ثامن اا :حتصني األهل واألولد
ومن وسائل التحصّي من الشيطان الرجيم ،حتصّي الهل والوالد ،ولذلك عدة
وسائل ُشعية منها:
 -1االستعاذة باهلل ،وذلك بتعويذ الطفال باهلل ،كَم كان يفعل الرسول ﷺ مع
احلسن واحلسّي ،كَم يف البخاري عن ابن عباس ¶ قال :كان رسول اهلل ﷺ
يعوذ احلسن واحلسّي( :أعيذكَم بكلَمت اهلل التامة ،من كل شيطان وهامة ،ومن كل
عّي المة ،ويقول :إن أباكَم يعوذ هبا إسَمعيل وإسحاق).
 -2ذكر اهلل عند دخول املنزل ،عن أيب مالك الشعري ◙ قال :قال رسول
اهلل ﷺ( :إذا ولج الرجل بيته فليقل :اللهم إين أسألك خري املولج وخري املخرج ،بسم
اهلل وجلنا ،وبسم اهلل خرجنا ،وعىل ربنا توكلنا ثم يسلم عىل أهله)(.)2

( )1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم ص.217
( )2رواه أبو داود يف سننه يف كتاب« :الدب» ،باب( :ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول) ،رقم،5066 :
( ،)747/2والطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)296/3( ،3452 :صححه اللباينَ :تريج الكلم
الطيب (.)43
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 -3التسليم عىل األهل واألولد
عن أيب أمامة الباهيل ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ثالثة كلهم ضامن عىل اهلل
 :رجل خرج غازي ًا يف سبيل اهلل  فهو ضامن عىل اهلل  حتى يتوفاه فيدخله
اجلنة ،أو يرده بَم نال من أجر وغنيمة ،ورجل راح إىل املسجد فهو ضامن عىل اهلل حتى
يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده بَم نال من أجر وغنيمة ،ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن
عىل اهلل سبحانه وتعاىل) (.)1
ومعنى ضامن« :أي صاحب ضَمن ،والضَمن الرعاية لليشء ،فمعناه أنه يف رعاية
اهلل»أ .هـ (.)2
وقد سبق حديث أنس ◙ قال :قال يل رسول اهلل ﷺ( :يا بني إذا دخلت
عىل أهلك فسلم ،يكن بركة عليك وعىل أهل بيتك) (.)3
 -4كثرة تالوة القرآن الكريم يف البيت كام سبق.
 -5تطهري املنازل من الغناء واملوسيقى والكالب واألجراس والصلبان والتصاوير
والتامثيل ،لَنا مجيع ًا وسائل إبليس ،وقد ورد النهي عنها ،قال تعاىل :

 

.)4(  
 
  
  
 
 
 
( )1رواه أبو داود يف كتاب« :اجلهاد» ،باب( :فضل الغزو يف البحر) ،رقم ،)7/3( ،2494 :ط .دار
الفكر ،واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)83/2( ،2400 :وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
يرجاه»أ .هـ ،والبيهقي يف السنن الكبى ،رقم ،)166/9( ،18319:وحسنه النووي يف الذكار،
ص .2
( )2الذكار ،للنووي ،ص .2
( )3سبق َترجيه.
( )4سورة اإلْساء ،اآلية.64 :
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قال جماهد وغريه :صوت الشيطان الغناء ،وقد سبق الكالم فيه.
وعن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال تصحب املالئكة رفقة فيها
كلب وال جرس) (.)1
وعن عائشة ▲ قالت( :مل يكن النبي ﷺ يرتك يف بيته شيئ ًا فيه تصاليب إال
نقضه) (.)2
وعن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال تدخل املالئكة بيت ًا فيه
متاثيل أو تصاوير) (.)3
قال النووي ♫« :قال أصحابنا ( )4وغريهم من العلَمء تصوير صورة احليوان
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر» (.)5
وقال أيض ًا« :وال فرق يف هذا كله بّي ماله ظل وما ال ظل لـه ...وبمعناه قال
مجاهري العلَمء من الصحابة والتابعّي ومن بعدهم ،وهو مذهب الثوري ومالك وأيب
حنيفة وغريهم» أ .هـ (.)6
وسبب امتناع املالئكة من دخول بيت فيه صورة؛ «لكوَنا معصية فاحشة وفيها

( )1رواه مسلم يف كتاب« :اللباس والزينة» ،رقم.)1672/3( ،2112 :
( )2رواه البخاري يف كتاب« :اللباس» ،باب( :نقض الصور) ،رقم.)2220/5( ،5608 :
( )3رواه البخاري يف كتاب« :املغازي» ،باب( :التصاوير) ،رقم ،)1470/4( ،5605 :ورواه مسلم ،يف
كتاب« :اللباس والزينة» ،رقم ،)1672/3( ،2112 :واللفظ له.
( )4يعني الشافعية.
( )5صحيح مسلم برشح النووي (.)81/14
( )6املرجع السابق ( ،)94/14وانظر :التمهيد ،البن عبدالب (.)302/1
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مضاهاة خللق اهلل تعاىل ،وبعضها يف صورة ما يعبد من دون اهلل تعاىل» (.)1
وأما امتناعها عن دخول بيت فيه كلب:
 -1بسبب النجاسة العينية املالزمة هلا ،ولكثرة أكله هلا ولنتن رائحته.
 -2ولن بعضها من الشياطّي.
 -3وللنهي يف اَتاذها فيعاقب من يقتنيها بحرمانه من دخول املالئكة وحصول
البكة واخلري الذي عدمها يؤدي إىل وجود الشياطّي (.)2
 -6اإلكثار من النوافل يف البيت.
ويف احلديث( :إذا قىض أحدكم الصالة يف مسجده فليجعل لبيته نصيب ًا من

( )1املرجع السابق (.)84/14
( )2انظر :املرجع السابق ،نفس اجلزء والصفحة ،وانظر :فتح الباري ( ،)381/10ط .دار املعرفة.
* ويرد عىل ذلك اشكال وهو :هل تكتب املالئكة أعَمل من عنده كلب أو صورة ،وتدخل لقبض روحه،
واجيب عن هذا:
«إن احلديث حممول عىل أَنم ال يدخلون بيت ًا فيه يشء من ذلك ،دخول إكرام لصاحبه ودعاء لـه
وتبيك عليه ،وال يمنع ذلك من دخوهلم لكتابة العَمل وقبض الرواح ،ومثل هذا غري مستنكر ،فإن
فساد صاحب املنزل ال يمنع من دخول صلحاء الناس منزلـه مؤاخّي لـه أو مرتددين إليه ،وال
يمنعهم من أن يدخلوه منكرين عليه ومغريين ،أو
مطالبّي لـه بحق لزمه ،»....احلبائك للسيوطي ،ص .215
فاملراد املالئكة السياحّي الذين ينزلون بالرمحة والبكة ،ال املالئكة الذين يكتبون العَمل والذين
يقبضون الرواح ،انظر :املرجع السابق ،ص  ،214وفتح الباري ( ،)405/10ومعامل السنن
( ،)65/1وُشح مسلم للنووي (.)84/14
وقيل« :ال يدخلون ويبلغهم اهلل تعاىل عمل العبد» ،انظر :املنهاج يف شعب اإليَمن ( 302/1وما
بعدها) ،للحليمي ،حتقيق :حلمي حممد فودة ،ط .الوىل ،عام 1399هـ ،دار الفكر.
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صالته ،فإن اهلل جاعل يف بيته من صالته خري ًا) (.)1
وال شك أن الشياطّي تفر من البيت العامر بذكر اهلل والصالة.
قال النووي ♫« :وإنَم حث عىل النافلة يف البيت لكونه أخفى وأبعد عن
الرياء ،وأصون عن املحبطات وللتبك بذلك ،وتنزل فيه الرمحة واملالئكة ،وينفر منه
الشيطان» (.)2
 -7تذكري األطفال واجلهال بالتسمية عند الطعام ،حتى ال يتخذ منهم الشيطان
وسيلة الستحالل الطعام ،كَم يف حديث اجلارية التي جاءت تدفع وقد سبق (.)3
 -8الدعاء عند اجلامع ،بقولـه( :اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما
رزقتنا)(.)4
 -9منعهم من اخلروج إذا أقبل الليل ،النتشار الشياطّي ،كَم يف احلديث( :إذا كان
جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطّي تنترش حينئذ ،فإذا ذهب ساعة من الليل

( )1رواه مسلم.
( )2صحيح مسلم برشح النووي (.)68/6
* جاء يف حديث ضعيف (إن الشيطان ال يبل أحد ًا يف دار فيها فرس عتيق) وقد رواه الطباين يف املعجم
الكبري رقم 506 :واحلارث يف مسنده رقم )676/2( 6052 :وأمحد يف اآلحاد واملثاين رقم2696 :
( ،)158/5ط .الوىل 1991-1411م ،دار الراية ،الرياض ،وقال ابن كثري يف تفسريه ( )323/2ط.
دار الفكر« ،هذا حديث منكر ال يصح إسناده وال متنه» ا.هـ ،قال القرطبي « : /وإنَم سمي عتيق ًا لنه
َتلص من اهلجانة  ..وروي أن اجلن ال تقرب دار ًا فيها فرس وأَنا تنفر من صهيل اخليل  »..ا.هـ،
اجلامع لحكام القرآن (.)38/8
( )3سبق َترجيه.
( )4سبق َترجيه.
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فخلوهم) (.)1
 -10تعليمهم األذكار ،وحثهم عىل املداومة عليها.
ومنها أذكار النوم ،وآية الكرس ،واملعوذتّي ،كَم كان فعل النبياء والسلف –
رمحهم اهلل – فقد كان إبراهيم

يعوذ إسَمعيل وإسحاق ،والنبي ﷺ كان يعوذ

احلسن واحلسّي ،ويف هذا تعليم هلم ،وكان عبداهلل بن عمرو بن العاص يعلم من عقل
من أبنائه أن يقول عند النوم( :أعوذ بكلَمت اهلل التامة من غضبه وُش عباده ومن
ُهزات الشياطّي وأن ُيرضون) (.)2

( )1سبق َترجيه.
( )2سبق َترجيه.
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املبحث اخلامس
طرق استقراء من الكتاب والسنة يف التحصني من الشيطان
أولا :ما استقريته من الكتاب العزيز
 -1التوكل.
 -2إخفاء النعم عىل احلاسد.
 -3حسن اخللق والكلمة الطيبة واالبتسامة ولّي اجلانب.
 -4اجلهاد بأنواعه.
 -5احللم والعفو وسالمة الصدر والصب عىل الذى وكظم الغيظ.
 -6اجتناب اخلمر واملخدرات.
 -7اجتناب اللعب بامليرس وما شاهبه.
 -8تطهري القلب من المراض القلبية.
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 ما استقريته من الكتاب يف التحصن من الشيطان:أولا
 التوكل عىل الل-1
           

 :قال تعاىل

            

.)1(     
.)2(  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   :وقال تعاىل
 فهو الذي يدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من،«فأمرهم بأن يتوكلوا عليه
.)3( »إغوائه
 وأنه سبحانه حسب من توكل عليه،«وإنَم يتوكلون عليه لطمأنينتهم إىل كفايته
.)4( »َيديه وينصه ويرزقه بفضله وجوده
 : يقول تعاىل،وال إلغوائه أيض ًا،ومن هنا فلن يكون للشيطان سلطان عليه
            

.)5(  
 
  
  
  
 


.100-98 : اآليات،) سورة النحل1(
.65 : اآلية،) سورة اإلْساء2(
.)242/3(  للشوكاين،) فتح القدير3(
. البن تيمية،) النبوات4(
.173 : اآلية،) سورة آل عمران5(
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.)1( 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
وقال تعاىل    :
واملتوكل ُيبه اهلل ،قال تعاىل :

       

.)2(  
 
 
والتوكل من أعَمل القلوب العظيمة ،ومن أعظم الواجبات ،وحقيقته اعتَمد
القلب عىل اهلل وحده ،وهو طريق العبادة ووسيلتها ،فال عبادة بدون توكل واستعانة،
وإذا وصل العبد إىل حتقيق معنى التوكل فقد وصل إىل مقام خواص الولياء من العلَمء
الربانيّي ومن سار عىل َنجهم ،وكلَم زاد إيَمنه ويقينه وعبادته ،ازدادت حاجته إىل
التوكل (.)3
.)4(  


  
 
  
  
  
    
قال تعاىل   :
وقال تعاىل يف قصة موسى

:

       

.)5(   
.)6(     
  
 
 
وقال تعاىل      :

( )1سورة الحزاب ،اآلية.48 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.159 :
( )3انظر :التحفة العرافية ،ص  13وما بعده ،ضمن الرسائل املنريية ،اجلزء الثاين ،وجمموع الفتاوى
( ،)16/7مدارج السالكّي ( 112/2وما بعدها).
( )4سورة التغابن ،اآلية.13 :
( )5سورة يونس ،اآلية.84 :
( )6سورة إبراهيم ،اآلية.12 :
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ويف الصحيح يف السبعّي ألف ًا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب عن عمران بن
حصّي أن رسول اهلل ﷺ قال( :يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألف ًا بغري حساب ،قالوا:
يكتوون وعىل
طريون ،وال ُ
من هم يا رسول اهلل؟ قال :هم الذين ال يسرتقون ،وال يت َّ

رهبم يتوكلون) (.)1

«فإن النبي ﷺ جعل الوصف الذي يستحق به هؤالء دخول اجلنة بغري حساب،
يتطريون وعىل رهبم
هو حتقيق التوحيد وجتريده فال يسألون غريهم أن يرقيهم وال َّ
يتوكلون» (.)2
وأساس التوكل أمران ُها :الصب واليقّي ،وُها يوجبان اإلمامة يف الدين (.)3
قال تعاىل :

         

.)4( 
( )1رواه البخاري يف كتاب« :الطب» ،باب( :اكتوى أو كوى غريه وفضل من مل يكتو) ،رقم،5378 :
( ،)2157/5ومسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم ،)198/1( ،218 :واللفظ لـه.
( )2حادي الرواح ،البن القيم ،ص  ،89وانظر :فتح الباري ( ،)211/1( ،)49/11ط .دار املعرفة.
( )3انظر :العقود الدرية ،البن القيم (.)160/1
( )4سورة السجدة ،اآلية.24 :
* يزعم الصوفية أن التوكل أال يالط القلب خوف من غري اهلل ،وال يسعى يف طلب زرق لن اهلل قد
ضمنه ،ويرون أن ذلك قادح يف التوكل ،وهذا خالف ما عليه أهل السنة واجلَمعة من العمل بالسباب
مع الثقة بوعد اهلل واإليَمن بقضائه وقدره ،وأنه خالق السباب واملسببات والتوكل عمل القلب
والسباب عمل اجلوارح.
انظر :اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (ُ ،)190-189/4( ،)18/3شح الطحاوية ،ص  301وما
بعدهاُ ،شح النووي لصحيح مسلم ( ،)211/2فتح الباري ( ،)409/11ط .دار املعرفةُ ،شح
قصيدة ابن القيم ،أمحد بن عيسى ( ،)223/2جمموع الفتاوى ( 429/8وما بعدها)،)521/8( ،
(ُ ،)257/10( ،)529/8شح كتاب التوحيد ،لسليَمن بن عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب ،ص

==
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 -2إخفاء النعم عىل احلاسد
كَم بّي ذلك املوىل تبارك وتعاىل يف قولـه تعاىل :

    

.)1(  

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
«قال يعقوب البنه يوسف – عليهَم السالم – يا بني ال تقصص رؤياك هذه عىل
إخوتك فيحسدوك فيكيدوا لك كيد ًا ،يقول :فيبغوك الغوائل ،ويناصبوك العداوة
ويطيعوا فيك الشيطان إن الشيطان لإلنسان عدو مبّي»(.)2
«وكان تعبري الرؤيا فيها خضوع إخوته لـه وتعظيمهم إياه تعظي ًَم زائد ًا بحيث
يرون له ساجدين إجالالً واحرتام ًا وإكرام ًا» (.)3
قال ابن كثري ♫« :ومن هذا يؤخذ المر بكتَمن النعمة حتى توجد وتظهر،
كَم ورد يف حديث (استعينوا عىل قضاء احلوائج بكتَمَنا ،فإن كل ذي نعمة
حمسود)(»)4أ .هـ (.)5

==

 ،87-86ص .377-374

( )1سورة يوسف ،اآلية.5 :
( )2اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)152/12وانظر :تفسري ابن جرير ( ،)53/12ط .دار الفكر.
()3

تفسري ابن كثري ( ،)470/2ط .دار الفكر ،وانظر :تفسري اجلاللّي ( ،)303/1الدر املنثور
( ،)501/4ط .دار الفكر.

( )4رواه الطباين يف املعجم الصغري ،رقم ،)292/2( ،1186 :عن معاذ بن جبل – ريض اهلل عنه ،-
والكبري ،رقم ،)94/20( ،183 :ويف الوسط ،)55/3( ،وقال« :ال يروى هذااحلديث عن معاذ إال
هبذا اإلسناد  ،تفرد به سعيد»أ .هـ ،والشهاب يف مسنده ،رقم 707 :بنحوه ،وأبو نعيم يف احللية
( ،)215/5وقال« :غريب من حديث خالد تفرد به عنه ثور» أ .هـ.
( )5تفسري ابن كثري ( ،)470/2ط .دار الفكر ،وانظر :فتح الباري ( ،)268/4دار املعرفة ،والبداية
والنهاية ( ،)199/1مكتبة املعارف ،بريوت ،جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)17/15
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ومن هذا قوله تعاىل خمب ًا عن يعقوب عليه السالم :

    

               
(.)1

 
 
  
 
  
  
 
  


قال ابن جرير ♫« :قال يعقوب لبنيه ملا أرادوا اخلروج من عنده إىل مص
ليمتاروا الطعام يا بني ال تدخلوا مص من طريق واحد وادخلوا من أبواب متفرقة..
لَنم كانوا رجاالً هلم مجال وهيبة فخاف عليهم العّي ..فأمرهم أن يفرتقوا يف الدخول
إليها» ()2أ.هـ.
وقد سبق بيان أن العّي حق وأن الشيطان ُيرضها .
 -3حسن اخللق والكلمة الطيبة ولني اجلانب
قال تعاىل :

          

.)3(    
 
  


 
 
 
قال ابن كثري ♫« :يأمر تبارك وتعاىل عبده ورسوله ﷺ أن يأمر عباد اهلل
املؤمنّي أن يقولوا يف خماطباهتم وحماوراهتم الكالم الحسن والكلمة الطيبة ،فإَنم إن مل
يفعلوا ذلك ،نزغ الشيطان بينهم ،وأخرج الكالم إىل الفعال ،ووقع الرش واملخاصمة

( )1سورة يوسف ،اآلية. 67 :
( )2جامع البيان ( )13/13وقد روى ذلك عن ابن عباس وجماهد وحممد بن كعب وقتادة والسدي
والضحاك وغريهم ،انظر :املرجع السابق ( ،)14-13/13والدر املنثور للسيوطي ( )557/4ط .دار
الفكر ،البداية والنهاية البن كثري (.)212/1
( )3سورة اإلْساء ،اآلية.53 :
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واملقاتلة ،فإنه عدو آلدم وذريته ...وعداوته ظاهرة بينة»أ .ه(.)1
وحسن اخللق يعني «اإلحسان إىل الناس ،وكف الذى عنهم ،واحتَمل أذاهم»(.)2
وقيل« :بذل الندى ،وكف الذى ،وطالقة الوجه» (.)3
وصف حسن اخللق هو «بسط الوجه ،وبذل املعروف ،وكف الذى» أ.هـ (.)4
وقد فرسه النبي ﷺ بالب ،فقال( :الب حسن اخللق واإلثم ما حاك يف صدرك
وكرهت أن ي َّطلع عليه الناس) (.)5
والب« :يكون بمعنى الصلة ،وبمعنى اللطف واملبة وحسن الصحبة والعرشة،
وبمعنى الطاعة ،وهذه المور هي جمامع حسن اخللق» أ .هـ (.)6
وحسن اخللق قسامن:
األول :حسن اخللق مع اهلل ،ويعنى الرضا بَم قسم اهلل للعبد بشكر نعمته والصب
عىل بالئه ،وترك االعرتاض عىل حكمه سواء بالقلب أو اللسان.
الثاين :حسن اخللق مع الناس ،ويشمل أمرين:
 -1بذل املعروف وسائر وجوه اإلحسان بالقول والفعل.
( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)319-318/4
( )2مدارج السالكّي ،البن القيم ( ،)340/2وانظر.)307/2( :
( )3جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( ،)9/7ونسبه للحسن البصي ،وانظرُ :شح صحيح مسلم للنووي
(.)78/15
( )4رواه الرتمذي يف كتاب« :الب والصلة» ،باب( :ماجاء يف حسن اخللق) ،رقم.)214/6( ،2006:
( )5رواه مسلم يف كتاب« :الب والصلة واآلداب» ،رقم ،)1980/4( ،2553 :عن النواس بن سمعان
النصاري.
(ُ )6شح النووي عىل صحيح مسلم (.)111/16
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 -2كف الذى قوالً وفع ً
ال ،مع حتمل الذى (.)1
ولـه مخسة أركان ال يقوم إال هبا:
 -1العلم :ويشمل العلم بفضائل الخالق ورذائلها ،وحسن اخللق وما يرتتب
عليه من عظيم اجلزاء.
 -2الصرب :وذلك لتحمل الذى واملصابرة عليه بكظم الغيظ ،وكف الذى
ومقابلة اإلساءة باإلحسان ،وهلذا قال تعاىل :

      

.)2(  
 
 
 
  
وقال تعاىل :

         

.)3( 
وهلذا قال بعض العلَمء« :بالصب واليقّي تنال اإلمامة يف الدين» أ .هـ (.)4
وقال تعاىل :

        

.)5(  


 
«فأمرهم بالصب وهو حال الصابر يف نفسه واملصابرة ،وهي حاله يف الصب مع
( )1انظر:مدارج السالكّي ،البن القيم ( ،)220/2( ،)308/2حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود
( ،)91/13ط .الثانية 1415هـ ،دار الكتب العلمية بريوت.
( )2سورة فصلت ،اآلية.35 :
( )3سورة السجدة ،اآلية.24 :
( )4تفسري ابن كثري (.)464/3
( )5سورة آل عمران ،اآلية.200 :
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خصمه واملرابطة ،وهي الثبات واللزوم واإلقامة عىل الصب واملصابرة ،فقد يصب العبد
وال يصابر وقد يصابر وال يرابط وقد يصب ويصابر ويرابط من غري تعبد بالتقوى،
فأخب سبحانه أن مالك ذلك كله التقوى وأن الفالح موقوف عليها»(.)1
 -3العفة :وهي تدعوه الجتناب كل قبيح من القول والفعل والتخلق بخلق
احلياء ،الذي يدعوه لفعل كل مجيل وترك كل قبيح.
 -4الشجاعة :واملراد شجاعة النفس وقوهتا ،فتحمل العبد عىل العزة والبذل
وكبح مجاح النفس المارة بالسوء ،قال ﷺ( :ليس الشديد بالصعة إنَم الشديد
الذي يملك نفسه عند الغضب) (.)2
 -5العدل :والعدل ُيمله عىل التوسط واالعتدال يف مجيع أموره ،والعدل مجاع ما
سبق من الخالق ،فال إفراط وال تفريط ،فمث ً
ال احللم خلق متوسط بّي الغضب وبّي
الذل واملهانة ،واجلود خلق متوسط بّي البخل والشح ،وبّي التبذير واإلْساف (.)3
وحسن اخللق من أخالق اإلسالم العظيمة ،التي دعا إليها اإلسالم ورغب فيها،
ووعد صاحبها بعظيم اجلزاء.
وهي من أسباب بعثته ﷺ ،كَم يف حديث أيب هريرة ◙ قال :قال رسول
اهلل ﷺ( :إنَم بعثت لمتم مكارم الخالق) (.)4

( )1عدة الصابرين ،البن القيم ،ص .13
( )2سبق َترجيه.
( )3انظر :مدارج السالكّي (،)311-308/2حاشية ابن القيم (.)91/13
( )4رواه البيهقي يف السنن الكبى ،رقم ،)191/10( ،20571 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،4221 :
ومسند الشهاب ،رقم ،)192/2( ،1165 :ومالك يف املوطأ ،رقم ،1606 :وأمحد يف املسند ،رقم:
 ،8939وقال ابن كثري« :تفرد به أمحد»أ .هـ ،البداية والنهاية (.)35/6
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وهو من أسباب دخول اجلنة ،وقيل :أعىل الدرجات فيها ،عن أيب هريرة ◙
قال :سئل رسول اهلل ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ،قال( :تقوى اهلل وحسن
اخللق) ،وسئل عن أكثر ما سئل ،فقال( :الفم والفرج) (.)1
وعن أيب أمامة قال :قال رسول اهلل ﷺ( :أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك
املراء وإن كان حمق ًا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازح ًا ،وببيت يف
أعىل اجلنة ملن حسن خلقه) (.)2
وال ريب أن حسن اخللق مشتمل عىل هذه الثالثة ،فاستحق صاحبه أن يدرك هذه
املنزلة (.)3
وهو يدل عىل كَمل اإليَمن (إن من أكمل املؤمنّي إيَمن ًا أحسنهم خلق ًا ،وألطفهم
بأهله) (.)4
إنه سبب يف القرب من النبي ﷺ يوم القيامة ،فعن جابر أن رسول اهلل ﷺ قال:
(إن من أحبكم إ َّيل وأقربكم مني جملس ًا يوم القيامة أحاسنكم أخالق ًا ،وإن أبغضكم إيل
( )1رواه الرتمذي يف كتاب« :الب والصلة» ،باب( :ما جاء يف حسن اخللق) رقم)214/6( ،2005 :
وصححه ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)224/2( ،476 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،7919 :
( ،)360/4وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه»أ .هـ.
( )2رواه أبو دواد يف كتاب« :الدب» ،باب(:يف حسن اخللق) ،رقم ،)252/4( ،4800 :والبيهقي يف
السنن الكبى ،رقم ،)249/10( ،20965 :والطباين يف املعجم الصغري ،رقم )74/2( ،805 :عن
معاذ بن جبل ،والكبري ،رقم ،)98/8( ،7488 :والوسط ،رقم ،)68/5( ،4693 :ورواه الرتمذي
عن أنس بن مالك بنحوه يف كتاب« :الب والصلة» ،باب( :ما جاء يف املراء) ،رقم،358/4( ،1993 :
وقال« :حديث حسن»أ .هـ.
( )3انظر :مدارج السالكّي ( ،)307/2االستقامة ،البن تيمية ( ،)442/1جمموع الفتاوى (.)9/7
( )4رواه الرتمذي يف كتاب« :اإليَمن» ،باب( :يف استكَمل اإليَمن وزيادته ونقصانه) ،رقم،2612 :
( ،)9/5ط .دار إحياء الرتاث ،وقال« :هذا حديث صحيح» أ .هـ.
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وأبعدكم مني جملس ًا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون ،قالوا :يا رسول اهلل
قد علمنا الثرثارين واملتشدقّي ،فَم املتفيهقون ،قال :املتكبون) (.)1
والثرثار« :هو كثري الكالم بغري فائدة دينية ،واملتشدق :املتكلم بملء فيه تفاصح ًا
وتعاظ ًَم وتطاوالً وإظهار ًا لفضله عىل غريه ،وأصله من الفهق وهو االمتالء» (.)2
إن صاحبه ينال درجة الصائم القائم ،فعن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل
ﷺ( :إن اهلل يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصالة) (.)3
ومجاع القول :إن حسن اخللق هو الدين «فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف
الدين» (.)4
وحسن اخللق كان صفة النبي ﷺ مع املؤمنّي ،قال تعاىل :

  

.)5(  
 
  
  


  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
قال أنس بن مالك( :خدمت رسول اهلل ﷺ عرش سنّي ،فَم قال يل قط أف ،وال

( )1رواه الرتمذي يف كتاب ،» « :باب( :ما جاء يف معايل الخالق) ،رقم ،)370/4( ،018 :ط .دار
إحياء الرتاث ،واإلمام أمحد يف مسنده ،رقم ،)217/2( ،7035:عن عمرو بن العاص ،وابن حبان يف
صحيحه ،رقم ،)235/2( ،485 :عن عمرو بن العاص ،وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن
غريب»أ.هـ.
( )2مدارج السالكّي (.)307/2
( )3رواه أبو دواد يف السنن يف كتاب« :الدب» ،باب( :يف حسن اخللق) ،رقم ،)252/4( ،4798 :وابن
حبان يف صحيحه ،رقم.)229-228/2( ،480 :
( )4مدارج السالكّي (.)307/2
( )5سورة التوبة ،اآلية.128 :
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قال ليشء فعلته مل فعلته ،وال ليشء مل أفعله أال فعلت كذا) (.)1
وهو صفة املؤمنّي مع بعضهم بعض ًا ،ومع أعدائهم ،يقول تعاىل :

 

             

.)2(  ...
 
   
  
 
 
   
 
 
 
 
  
 
وأما مع الكافرين ،فأمرهم تعاىل بأن يغلظوا هلم ،قال تعاىل :

  

.)3(   
 
  
 
  
 
.)4(  
  
 
  
  

 
  


وقولـه تعاىل    :
ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يكون رحي ًَم لين ًا مع إخوانه املسلمّي ،فهو أشد ما
يكون عىل الشيطان ،وأما أهل الرشك وأهل البدع فيعرض عنهم وال يبدأهم بالسالم،
وال يقابلهم ببشاشة الوجه وطالقته.
قال ابن القيم ♫« :ومن أنواع مكايده ومكره (أي الشيطان) أن يدعو العبد
بحسن خلقه وطالقته وبرشه إىل أنواع من اآلثام والفجور ،فيلقاه من ال يلصه من
ُشه إال جتهمه والتعبيس يف وجهه واإلعراض عنه ،فيحسن لـه العدو أن يلقاه ببرشه
وطالقة وجهه وحسن كالمه ،فيتعلق به ،فريوم التخلص منه فيعجز ،فال يزال العدو
يسعى بينهَم حتى يصيب حاجته فيدخل عىل العبد بكيده من باب حسن اخللق وطالقة
الوجه ،ومن ههنا وىص أطباء القلوب باإلعراض عن أهل البدع ،وأال يسلم عليهم
( )1رواه مسلم يف كتاب« :الفضائل» ،رقم.)1804/4( ،2309 :
( )2سورة الفتح ،اآلية.29 :
( )3سورة التوبة ،اآلية.73 :
( )4سورة التوبة ،اآلية.123 :
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وال يرَيم طالقة الوجه وال يلقاهم إال بالعبوس واإلعراض ،وكذلك أوصوا عند لقاء
من ياف الفتنة بلقائه من النساء واملردان» أ .هـ (.)1
 -4اجلهاد
.)2(  
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
قال تعاىل   :
ومفهوم املخالفة يف اآلية إن من مل جياهد فال هداية لـه ،فاجلهاد يوجب اهلداية إىل
سبيل احلق والصاط املستقيم (.)3
واملراد باجلهاد يف اآلية ،اجلهاد العام يف الدين من طلب رضا اهلل ،وجماهدة النفس
واهلوى والعداء (.)4
قال ابن القيم ♫« :علق سبحانه اهلداية باجلهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم
جهاد ًا ،وأفرض اجلهاد جهاد النفس وجهاد اهلوى ،وجهاد الشيطان ،وجهاد الدنيا،
فمن جاهد هذه الربعة يف اهلل هداه اهلل سبل رضاه املوصلة إىل جنته» ( )5أ.هـ.
واملراد بقولـه  :  أي طريق اجلنة ،وقيل :التوفيق للدين احلق ،وقيل:
َتلص نياهتم وصدقاهتم ومجيع أعَمهلم (.)6
واجلهاد يشمل أنواع ًا عدة منها:
( )1إغاثة اللهفان (.)120/1
( )2سورة العنكبوت ،اآلية. 69 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى (.)34/28
( )4انظر :اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)364/13جمموع الفتاوى ( ،)390/11مكائد الشيطان،
سلَمن الدحدوح ،ص .183
( )5الفوائد ،ص ،109وانظر اجلامع لحكام القرآن للقرطبي (.)365-364/13
( )6انظر :املرجع السابق (.)365/13
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 اجلهاد بالنفس-أ
 حيث جيود العبد بروحه رخيصة يف سبيل إعالء لكلمة،وهو أعىل مراتب اجلهاد
 

 : قال تعاىل، وهلذا أعد اهلل هلم من الكرامات والنعيم ما ال يطر ببال،اهلل

               
             

.)1(  



           

 :وقولـه تعاىل
.)2( 

 (ما أحد يدخل اجلنة ُيب أن:ويف احلديث عن أنس ◙ أن النبي ﷺ قال
 فإنه يتمنى أن يرجع إىل، وإن له ما عىل الرض من يشء إال الشهيد،يرجع إىل الدنيا
.)3( )الدنيا فيقتل عرش مرات ملا يرى من الكرامة
 اجلهاد باملال-ب


 : فقال تعاىل،وقد قدمه اهلل تعاىل عىل اجلهاد بالنفس يف مواضع من كتابه

           

.170-169 : اآليتان،) سورة آل عمران1(
.74 : اآلية،) سورة النساء2(
،)1037/3( ،2662 :(متنى املجاهد أن يرجع إىل الدنيا) رقم: باب،»«اجلهاد:) رواه البخاري يف كتاب3(
.)1498/3( ،1877 : رقم،» «اإلمارة:ومسلم يف كتاب
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.)1(  
  
 
وقال تعاىل :

 

  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
  
 
 

وقوله تعاىل :

.)2( 

          

            

.)3(   
 
ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري◙ قال :قيل يا رسول اهلل :أي الناس
أفضل ،فقال رسول اهلل( :مؤمن جياهد يف سبيل اهلل بنفسه وماله ،قالوا :ثم من ،قال:
مؤمن يف شعب من الشعاب يتقي اهلل ويدع الناس من ُشه) (.)4

( )1سورة احلجرات ،اآلية.15 :
( )2سورة النساء ،اآلية.95 :
( )3سورة الصف ،اآليتان.11-10 :
( )4رواه البخاري يف كتاب« :اجلهاد» ،باب( :أفضل الناس مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهلل) ،رقم:
 ،)1026/3( ،2634ومسلم يف كتاب« :اجلهاد» ،رقم.1888 :
(*) لقد َتصصت اليوم إذاعات ،وحمطات للبث  ،ومواقع للنيل من املسلمّي ووصفهم بأبشع العبارات
وأقذرها ،وسب النبي ه ،ومن هنا فال بد أن يكون هناك خطاب موجه من املسلمّي ينافس هذه
اإلذاعات واملحطات ،وجيب الرتكيز عىل أمرين:
الول:إبراز حماسن الدين اإلسالمي ومبادئه ،وإبراز أخالق وصفات نبينا حممد ه .
الثاين :الرد عىل شبهات أهل الكفر واإلحلاد ،وليكن هذا اخلطاب خطاب ًا يظهر فيه االستعالء والقوة
واحلجة ،ال خطاب ضعف واستكانة ،ليشعر املسلم وغري املسلم بعزة هذا الدين وارتفاعه وسموه عىل
مجيع الديان            ،سورة
املنافقون ،اآلية.8 :
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جـ -اجلهاد باللسان والقلم والتعليم
وهذا النوع من اجلهاد ال يمكن أن يستغنى عنه خصوص ًا يف هذا الزمن الذي
تكالبت فيه قوى الرش ووسائله عىل دين اإلسالم للنيل من مبادئه ،وتشويه صورته،
واهتامه بالتخلف والرجعية والطعن يف خاتم النبياء – صلوات اهلل وسالمه عليه –.
وعن أنس◙ عن النبي ﷺ قال( :جاهدوا املرشكّي بأموالكم وأنفسكم
وألسنتكم) (.)1
ومن اجلهاد هجاء الكافرين باللسن ،قال تعاىل :

    

 .)2(  وقد كان رسول اهلل ﷺ يثني عىل حسان


    
 
  
  
  
 
بن ثابت ،ويقول( :قد آن لكم أن ترسلوا هذا الضارب بذنبه).
وكان حسان ◙ يقول( :والذي يعثك باحلق لفرينهم بلساين فري الديم)،
فلَم انتهى من هجاء املرشكّي ،قال ﷺ( :هجاهم حسان فشفى واستشفى) (.)3
ومن اجلهاد ،جهاد النفس وهو أربعة مراتب:
األوىل :جماهدة النفس عىل تعلم الدين احلق ،وبذل اجلهد يف ذلك لنه ال سعادة
وال نجاح هلا إال هبذا اهلدى.
الثانية :جماهدة النفس عىل العمل بَم علم.
( )1رواه أبو داود يف كتاب« :اجلهاد» ،باب( :كراهية ترك الغزو) ،رقم ،2186 :وصحيح سنن النسائي يف
كتاب« :اجلهاد» ،باب( :وجوب اجلهاد ،9رقم ،2900 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،2427 :
( )91/2وصححه ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم.)6/11( ،4708 :
( )2سورة احلرش ،اآلية.13 :
( )3رواه مسلم يف كتاب« :الفضائل» ،رقم.)1936/4( ،2490 :
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الثالثة :جماهدة النفس على الدعوة إىل هللا تعاىل ابحلكمة واملوعظة احلسنة وتعليم اجلاهل،
وإرشاد املسرتشد.
الرابعة :الصب عىل ما يناله يف هذا الطريق من أذى اخللق وظلمهم ونيلهم منه(.)1
قال تعاىل :

          

.)2(  
   
 
   
 
 
 
كذلك من اجلهاد جهاد الشيطان.
قال ابن القيم ♫:
«وأما جهاد الشيطان فمرتبتان أحدمها جهاده عىل دفع ما يلقي إىل العبد من
الشبهات والشكوك القادحة يف اإليَمن.
الثانية جهاده عىل دفع ما يلقي إليه من اإلرادات الفاسدة والشهوات ،فاجلهاد
الول يكون بعده اليقّي ،والثاين يكون بعده الصب» أ .هـ (.)3
وعموم ًا فاجلهاد بأنواعه ذروة سنام اإلسالم ،لن هذه الذروة ال تنال إال بتحقيق
مجيع معاين اإليَمن واإلسالم ،ومن أعظمها:
 -1املحبة – كَم سبق – قال تعاىل :

      

 
 
   
  
   


 
 
 
 
  
 
  
 
  


( )1انظر :زاد املعاد ،البن القيم (.)10/3
( )2سورة العص ،اآليات.3-1 :
( )3زاد املعاد (.)10/3
( )4سورة املائدة ،اآلية.54 :
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 : فأعىل مراتبه تسليم النفس واملال هلل تعاىل، اإلخالص-2

           

.)1(     


       

 : كَم يف قوله تعاىل، التوكل والصب-3

             

.)2(  
  
 
 
         و

 :وقولـه تعاىل

.)3(  


   
 
  
  
.)4( الزهد يف متاع الدنيا-4
«وهلذا كان اجلهاد موجب ًا للهداية التي هي:♫ قال ابن القيم
    

 : كَم دل عليه قوله تعاىل،حميطة بأبواب العلم
.)6(  هـ.» أ

)5(



 «إذا اختلف الناس يف:وهلذا قال اإلمام أمحد بن حنبل ♫ وغريه من السلف
.111 : اآلية،) سورة التوبة1(
.42-41 : اآليتان،) سورة النحل2(
.128 : اآلية،) سورة العراف3(
.)160-158/1(  البن القيم، العقود الدرية:) انظر4(
.69 : اآلية،) سورة العنكبوت5(
.)160/1( ،) العقود الدرية6(

- 183 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

: لن اهلل يقول، فإن احلق معهم،يشء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر
.)2(  هـ.) » أ1(       
: احللم والعفو وسالمة الصدر والصرب عىل األذى وكظم الغيظ-5
          

 :قال تعاىل

              

.)3(  
  
  
 
  
 
 
 
          

 :وقال تعاىل

                

.)4(  
  
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
.)5( 


  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
   :وقال تعاىل
    

 :وقولـه تعاىل يف وصف املؤمنّي

.69 : اآلية،) سورة العنكبوت1(
 وذكره إبراهيم بن حممد بن مفلح،)184/6(  ذكره املقدس يف الفروع،)442/28( ) جمموع الفتاوى2(
 وابن القيم يف مدارج، بريوت، املكتب اإلسالمي،هـ1400  عام. ط،)312/3( احلنبيل يف املبدع
.) ونسبه لألوزاعي وابن املبارك511/1( السالكّي
.201-199 : اآليات،) سورة العراف3(
.36-34 : اآليات،) سورة فصلت4(
.96 : اآلية،) سورة املؤمنّي5(
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.)1(  
وقال تعاىل :

       

.)2(
عن احلسن قال( :مر رسول اهلل ﷺ بقوم فيهم رجل يرفع حجر ًا يقال له حجر
الشد قال :أفال أخبكم بَم هو أشد منه رجل سبه رجل فحلم عنه فغلب نفسه وغلب
شيطانه وشيطان صاحبه) (.)3
وحتقق حمبته تعاىل هلم« :لن درجة احللم والصب عىل الذى ،والعفو عن الظلم،
أفضل أخالق أهل الدنيا واآلخرة ،يبلغ الرجل هبا ما ال يبلغه بالصيام والقيام» (.)4
ولدفع أذى اخللق ونيل الدرجات العالية ،وإرغام الشيطان ،والوصول إىل هذه
املرتبة من احللم والصب وسالمة الصدر عىل العبد أن ينظر إىل عدة أمور:
األول :القدر وأن ما شاء اهلل كان ومل يشأ مل يكن ،وأن ما أصابه مل يكن ليخطئه،
وما أخطأه مل يكن لصيبه.
الثاين :التحيل بالصب ،وليتأمل ما أعده اهلل للصابرين من حسن العاقبة وموفور
اجلزاء ،ولن ينال ذلك إال بالصب.
( )1سورة القصص ،اآلية.54 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.134 :
( )3رواه هناد الرسي الكويف يف الزهد رقم )609/2( 1305 :حتقيق :عبدالرمحن عبداجلبار الفريوائي،
ط .الوىل 1406هـ ،نرش :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي ،الكويت ،وذكره ابن حجر يف فتح الباري
( )519/10وقال« :رواه البزار بسند حسن» ا.هـ.
( )4الصارم املسلول (.)435/2
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«وعلم إن مل يصب اختيار ًا عىل هذا ،وهو حممود صب اضطرار ًا عىل أكب منه وهو
مذموم» (.)1
الثالث :عاقبة العفو والصفح واحللم ،ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ عن
رسول اهلل ﷺ قال( :ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهلل عبد ًا بعفو إال عز ًا ،وما
تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل) ( ،)2والعز هنا يشمل عز ًا وحمبة يف قلوب اخللق يف الدنيا
وعز ًا يف اآلخرة (.)3
الرابع :أن يرىض بَم أصابه ،وهذا فوق ما قبله ،وهذا منزلة عظيمة ال يناهلا إال
أصحاب اهلمم العالية ،وال سيَم إن كان ما ناهلا كان بسبب القيام بحق اهلل تعاىل.
اخلامس :مقابلة اإلساءة باإلحسان ،فكلَم أساء إليه اخللق أحسن إليهم،
وليستشعر العبد أنه هبذا اإلحسان يرد إليهم شيئ ًا من إحساَنم إليه بإهدائهم إياه
حسناهتم وأجورهم!!
وهذا مما جيعل المر َيون عىل العبد ،فيعلم أنه يكافؤهم عىل ما أهدوه إليه من
عظيم الجر وما حتملوا عنه من عظيم الوزر!!
السادس :سالمة الصدر ،فال يشغل قلبه بَم ال يعنيه ،وليعلم أنه كلَم اشتغل العبد
بيشء من هذه المور فاته ما هو أهم وأنفع لـه من اإلقبال عىل اهلل ورجاء ثوابه.
قال ابن القيم ♫« :وهذا مشهد ُشيف جد ًا ملن عرفه وذاق حالوته» (.!!)4
السابع :حصول المن ،فالعفو واحللم يقتلع العداوة ويقيض عليها بخالف
( )1مدارج السالكّي ( ،)319/2وانظر :إغاثة اللهفان (.)98/1
( )2رواه مسلم يف كتاب« :الب والصلة واآلداب» ،رقم.)2001/4( ،2588 :
( )3انظر :حاشية صحيح مسلم ،حممد فؤاد عبدالباقي.
( )4مدارج السالكّي (.)320/2
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االنتقام الذي يزيدها ويشعلها فتزرع العداوات وتزداد الضغائن ،فال يأمن العبد
عندها من مباغتة عدوه.
الثامن :دفع ثمن البيعة ،فاملؤمن قد عقد الصفقة مع اهلل تعاىل :

  

.)1( 
  
 
  

 
  
 
 
  


  


فإن كان ناله من الذى يف سبيل اهلل ،فال ُيق لـه أن يطلب لذلك عوض ًا غري
السلعة التي وعده اهلل تعاىل هبا وهي اجلنة.
قال تعاىل يف ذكر وصية لقَمن

البنه :

    

.)2(     
  
  
 
   
 
 
 
وملا عزم الصديق عىل أن يأخذ من املرتدين ديات املسلمّي وأمواهلم التي اتلفت يف
حرب الردة ،قال عمر بن اخلطاب ◙( :تلك دماء وأموال ذهبت يف اهلل
وأجورها عىل اهلل ،وال دية لشهيد) (.)3
وكان بمشهد من الصحابة ومل يعرف له خمالف ًا فكان هذا إمجاع ًا.
التاسع :عظيم املنة يف هذه النعمة وذلك يظهر من وجوه:
 -1لكونه جعل مظلوم ًا يرجو من اهلل النص ،ومل يكن ظامل ًا ينتظر من اهلل البطش
والعقوبة.
( )1سورة التوبة ،اآلية.111 :
( )2سورة لقَمن ،اآلية.17 :
( )3ذكره ابن القيم يف مدارج السالكّي ( ،)321/2وهذا الثر روى بعض ًا منه البخاري يف صحيحه ،عن
طارق بن شهاب عن أيب بكر الصديق رقم ،)2639/6( ،6795 :والبيهقي يف السنن الكبى ،رقم:
 ،)335/8( ،17410وابن أيب شيبة يف مصنفه ،رقم.)438/6( ،32731 :
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 -2التكفري من خطاياه وذنوبه فَم يصيب العبد من يشء حتى الشوكة يشاكها إال
كفر اهلل هبا من خطاياه.
 -3أن ُيمد اهلل أَنا مل تكن يف دينه ،وينظر إىل ما هو أعظم منها.
 -4أن يدخر جزاءها عند اهلل تعاىل يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون ،يف يوم هو يف
أمس احلاجة إىل حسنة ينجيه اهلل هبا يوم القيامة.
يتأسى بمن سبقه من النبياء والرسل والولياء الذين هم من أفضل
العارش :أن َّ

اخللق ،ومع ذلك كانوا أشد الناس بال ًء ،فليتأس هبم ،ليهون عليه ما ناله مما ال يساوي
شيئ ًا مع مما وقع عليه من أذى اخللق.
احلادي عرش :أن يشتغل باهلل تعاىل ،والتعلق به وتوحيده وحمبته واإلخالص له،
والتقرب منه ،والشوق إليه (.)1
قال ابن القيم ♫« :وهو أجل املشاهد وأرفعها ،فإذا امتأل قلبه بمحبة اهلل،
واإلخالص له ومعاملته ،وإيثار مرضاته ،والتقرب إليه ،وقرة العّي به ،والنس به...
واَتذه ولي ًا دون من سواه ،بحيث فوض إليه أموره كلها ،وريض به وبأقضيته ...فإنه
ال يبقى يف قلبه متسع لشهود أذى الناس لـه ألبتة ،فض ً
ال عن أن يشتغل قلبه وفكره
وْسه بطلب االنتقام واملقابلة »أ .هـ (.)2
الثاين عرش :ترويض النفس وجماهدهتا يف تغيري ما فيها من سوء اخللق ،وكان من
دعاء النبي ﷺ( :واهدين لحسن الخالق ال َيدي لحسنها إال أنت ،وارصف عني
سيئها وال يصف عنى سيئها إال أنت) ( ،)3وبالتخلق والتكلف يصبح هذا اخللق
( )1انظر فيَم سبق مدارج السالكّي البن القيم (.)324-318
( )2املرجع السابق (.)324-323/2
( )3رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب« :الصالة» ،رقم.)534/1( ،771 :
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سجية للعبد ( ،)1ويف حديث أشج عبد القيس ◙ عندما قال لـه الرسول ﷺ:
(إن فيك خلصلتّي ُيبهَم اهلل ورسوله احللم والناة ،فقال :أخلقّي َتلقت هبَم أم جبلني
اهلل عليهَم؟ فقال :بل جبلك اهلل عليهَم ،فقال :احلمد هلل الذي جبلني عىل خلقّي ُيبهَم
اهلل ورسوله) (.)2
قال ابن القيم ♫« :يتكلف احللم والوقار والسكينة والثبات حتى تصري لـه
أخالق ًا بمنزلة الطبائع ،قالوا :وقد جعل اهلل سبحانه يف اإلنسان قوة القبول والتعلم،
فنقل الطبائع عن مقتضياهتا غري مستحيل ،غري أن هذا االنتقال قد يكون ضعيف ًا فيعود
العبد إىل طبعه بأدنى باعث ،وقد يكون قوي ًا ولكن مل ينقل الطبع فقد يعود إىل طبعه إذا
قوي الباعث واشتد وقد يستحكم االنتقال بحيث يستحدث صاحبه طبع ًا ثاني ًا ،فهذا
ال يكاد يعود طبعه الذي انتقل عنه أ.هـ(.)3
 -6تطهري القلب من األمراض القلبية
قال تعاىل :

          

.)4(  
 
فوصفهم اهلل تعاىل بالتقوى ،وحقيقة التقوى ال تقوم إال بالقلب ،وال تقوم التقوى
( )1انظر :املرجع السابق ( ،)315/2سبل السالم ،للصنعاين ( ،)152-151/4والرتبية الذاتية من
الكتاب والسنة ،هاشم عىل أمحد.
( )2رواه مسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم ،)48/1( ،18 :بدون الزيادة ،والزيادة رواه أبو داود يف كتاب:
«الدب» ،باب :يف قبلة اجلسد) ،رقم ،357/4( ،5225 :وأبو يعىل يف مسنده ،رقم،6848 :
(.)242/12
( )3عدة الصابرين ،البن القيم ،ص .13
( )4سورة العراف ،اآلية.201 :
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فيه إال بعد عَمرته باإليَمن واإلخالص والذكر ،وتطهريه من كل مرض قلبي ،ومن كل
شهوة وشبهة ،قال – عليه الصالة والسالم – يف احلديث الصحيح( :التقوى ههنا)

()1

ويشري عىل صدره ،فالتقوى ال حتصل بالعَمل الظاهرة.
قال سفيان« :ال يصيب رجل حقيقة التقوى حتى ُييل بينه وبّي احلرام حاجز ًا من
احلالل ،وحتى يدع اإلثم وما تشابه منه»أ .هـ (.)2
فإذا متكنت التقوى من القلب ،وأصبح قلب ًا سلي ًَم من المراض ،خلص من
الشيطان ،فال يصبح لـه عليه سلطان ،وال يكون له عليه إال خطرات ليس هلا قرار ،كَم
وصفها اهلل تعاىل بقولـه.        :
قال ابن سعدي ♫« :وملا كان العبد ،ال بد أن يغفل وينال منه الشيطان ،الذي
ال يزال مرابط ًا ،ينتظر غرته وغفلته ،ذكر تعاىل عالمة املتقّي من الغاوين ،وأن املتقي إذا
أحس بذنب ،ومسه طائف من الشيطان ...تذكر من أي باب أتى ،ومن أي مدخل
دخل الشيطان عليه ،فأبص واستغفر اهلل تعاىل» أ .هـ (.)3
قال ابن اجلوزي ♫« :وأعلم أن القلب كاحلصن ،وعىل ذلك احلصن سور،
وللسور أبواب ،وفيه ثلم ،وساكنه العقل ،واملالئكة ترتد إىل ذلك احلصن ،وإىل جانبه
ربض فيه اهلوى والشياطّي َتتلف إىل ذلك الربض من غري مانع ،واحلرب قائمة بّي
أهل احلصن وأهل الربض ،والشياطّي ال تزال تدور حول احلصن تطلب غفلة
احلارس والعبور من بعض الثلم ،فينبغي للحارس أن يعرف مجيع أبواب احلصن الذي

( )1جزء من حديث رواه مسلم يف كتاب ،» « :رقم.)1986/4( ،2564 :
( )2رواه أبو نعيم يف احللية (.)288/7
( )3تيسري الكريم الرمحن ،البن سعدي (.)136-135/3
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قد وكل بحفظه ومجيع الثلم ،وأال يفرت عن احلراسة حلظة ،فإن العدو ما يفرت» أ.هـ (.)1
ثاني اا :ما استقريته من السنة يف التحصن من الشيطان
 -1ترك التشبه بالشيطان وخمالفته.
 -2الوضوء.
 -3الصالة.
 -4اإلنفاق يف سبيل اهلل.
 -5الصيام.
 -6الرضا والتسليم بقضاء اهلل وقدره ،والبعد عن اجلزع والنياحة.
 -7العدل.
 -8النكاح ،والرتابط الْسي.
 -9قرار املرأة يف بيتها.
 -10البعد عن الغضب.
 -11التأين وترك العجلة.
 -12تصحيح النية يف كل عمل يرج إليه املرء.
 -13كفالة اليتيم.
 -14البعد عن الفتن.
 -15طلب العلم ،ومالزمة جمالس الذكر وجمالسة الصاحلّي.
( )1تلبيس إبليس ،البن اجلوزي ،ص .50
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 -16التواضع وشكر النعم.
 -17البعد عن غشيان السواق لغري حاجة.
 -18االستعالء عىل الشيطان واحتقاره.
 -19قلة اخلروج ليالً.
 -20الدعاء.
 -21كشف خمططات الشيطان وسد مداخله بعدة وسائل منها:
 جتنب مواضعه وأماكن جلوسه: النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وغروهبا. اخلشوع يف الصالة. النظافة ومس الطيب. رد التثاؤب. تقليل الطعام والرشاب. التسمية عند الدخول إىل البيت وعند الطعام والرشاب ،وأكل اللقمة عندسقوطها.
 البعد عن مواطن الشبهات ،الريبة وسوء الظن.-

تسوية الصفوف.

-

إطالق الشعر يف الصالة وعدم عقصه.

 -22حتصّي اجلَمعة املسلمة من الشيطان ،بعدة وسائل منها:
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 قتل الشياطّي. قتل أعوان الشياطّي من الطواغيت ومنهم السحرة والكهان. الرقية الرشعية. هدم أماكن الرشك. قتل جنود الشيطان من احليوان. بيان سبيل املجرمّي. إصالح حال المة اإلسالمية.واستعّي باهلل تعاىل يف بياَنا وتوضيحها.
ثاني اا :ما استقريته من السنة يف التحصن من الشيطان
 -1ترك التشبه بالشيطان وخمالفته
ومن وسائل التحصّي من الشيطان ،ترك التشبه به وخمالفته ما استطاع العبد ،لن
التشبه بالشيطان سبب ملالزمته للشخص املتشبه به ،وخمالفته تؤدي إىل نفوره منه
والبعد عنه ،كَم قال ﷺ( :قيلوا فإن الشياطّي ال تقيل) (.)1
والقيلولة هي« :نوم نصف النهار ،وقيل :االسرتاحة نصف النهار إذا اشتد احلر
وإن مل يكن معها نوم» (.)2

( )1رواه الطباين يف املعجم الوسط ،رقم ،)3/1( ،2725 :وحسنه اللباين ،انظر :الصحيحة ،رقم:
 ،)202/4( ،1647وصحيح اجلامع ،رقم.)815/2( ،4431 :
()2

اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)163/7وانظر :النهاية يف غريب احلديث ،البن الثري
( ،)133/4املغرب (.)202/2
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والقائلة« :الظهرية وهي اهلاجرة» (.)1
ومن التشبه به:
أ -األكل والرشب بالشامل:
عن ابن عمر ¶ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال يأكلن أحدكم بشَمله ،وال
يرشبن هبا ،فإن الشيطان يأكل بشَمله ويرشب هبا) (.)2
ب -األكل بإصبعني:
ودليله حديث ابن عباس ¶ قال( :دخل رسول اهلل ﷺ حائط ًا لبعض
النصار ،فجعل يتناول الرطب ،فيأكل وهو يميش وأنا معه ،فالتفت إيل ،فقال :يا ابن
عباس ال تأكل بإصبعّي ،فإَنا أكلة الشيطان ،وكل بثالث أصابع) (.)3
والكل بثالث هي صفة أكله ﷺ.
قال القرطبي ♫« :وكونه ﷺ كان يأكل بثالث أصابع :أدب حسن ،وسنة
مجيلة ،لَنا تشعر بعدم الرشه يف الطعام ،وباالقتصار عىل ما ُيتاج إليه من غري زيادة
عليه»...أ هـ (.)4
جـ -الرشب بنفس واحد:
عن ابن شهاب الزهري أن رسول هللا ﷺ (كان إذا شرب تنفس ثالثة أنفاس ،وهنى عن
( )1املطلع عىل أبواب املقنع ( ،)354/1وانظر :املصباح املنري ( ،)521/2لسان العرب (.)578/11
( )2سبق َترجيه.
()3

رواه الطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)103/11( ،11251 :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
(« :)25/5وفيه ابن هليعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح»أ .هـ.

( )4املفهم ،للقرطبي (.)298/5
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ِّ
العب نفساً واحداً ،ويقول :ذلك شرب الشيطان) (.)1

د  -ترك القيلولة كَم قال ﷺ( :قيلوا فإن الشياطّي ال تقيل) (.)2
هـ -اجللوس بني الشمس والظل:
ففي احلديث (َنى رسول اهلل ﷺ أن جيلس بّي الضح والظل ،وقال :جملس

الشيطان) (.)3
قال ابن كثري ♫« :وقد ذكروا يف هذا معاين :من أحسنها أنه ملا كان اجللوس
يف مثل هذا املوضع فيه تشويه باخللقة ،فيَم يرى كان ُيبه الشيطان ،لن خلقته يف نفسه
مشوه ،وهذا مستقر يف الذهان ،وهلذا قال تعاىل :

   

 ...)4(فإن النفوس مغروز فيها قبح الشياطّي وحسن خلق املالئكة »...أ هـ (.)5
و -اإلرساف والتبذير:
قال تعاىل :

         

( )1رواه البيهقي يف شعب اإليَمن ،رقم ،)557-556/10( ،5610 :وهو مرسل ،ولـه شاهد آخر عن
عكرمة ،قال( :ال ترشبوا نفس ًا واحد فإنه ُشاب الشيطان) ،ومثله ال يقال من قبل ،الرأي ،رقم:
 ،)558/10( ،5613وقال خمتار الندوي (املحقق)  :إسناده صحيح ،ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه،
رقم.)106/5( ،24167 :
( )2رواه الطباين يف املعجم الوسط ،رقم ،)3/1( ،2725 :وحسنه اللباين ،انظر :الصحيحة ،رقم:
 ،)202/4( ،1647وصحيح اجلامع ،رقم.)815/2( ،4431 :
( )3رواه اإلمام أمحد يف املسند ،رقم  ،)413/3( ،15459وقال املنذري سنده جيد ،الرتغيب والرتهيب،
(.)260/5
( )4سورة الصافات ،اآلية.65 :
( )5البداية والنهارية ،البن كثري (.)57-56/1
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.)1(    
 
قال ابن مسعود :التبذير :اإلنفاق يف غري حق (.)2
وقال جماهد :لو أنفق إنسان ماله كله يف احلق مل يكن مبذر ًا ،ولو أنفق مد ًا يف غري
حق كان مبذر ًا (.)3
وقد وصف اهلل املبذرين بأَنم إخوان الشياطّي وما ذلك إال لن الشياطّي حتب
إضاعة املال ،وإنفاقه يف غري وجهه.
ومن اإلْساف ،اإلكثار من الثاث والفراش الذي ال لزوم له ،يقول ﷺ يف
حديث جابر بن عبد اهلل ◙( :فراش للرجل ،وفراش المرأته ،وفراش للضيف،
والرابع للشيطان) (.)4
قال النووي ♫« :قال العلَمء معناه أن ما زاد عىل احلاجة ،فاَتاذه إنَم هو
للمباهاة واالختيال وااللتهاء بزينة الدنيا ،وما كان هبذه الصفة ،فهو مذموم ،وكل
مذموم يضاف إىل الشيطان ،لنه يرتضيه ويوسوس به وُيسنه ،ويساعد عليه ،وقيل:
إنه عىل ظاهره ،وأنه إذا كان لغري حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل ،كَم أنه ُيصل
لـه املبيت بالبيت الذي ال يذكر اهلل تعاىل صاحبه عند دخوله عشا »أ .هـ (.)5

( )1سورة اإلْساء ،اآليتان.27-26 :
( )2رواه ابن جرير يف تفسريه ( ،)73/15ط .دار الفكر.
( )3املرجع السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
( )4رواه مسلم يف كتاب« :اللباس والزينة» ،رقم.)1651/3( ،2084 :
(ُ )5شح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)59/14وانظر املواجهة حلسن قطامش ص.156
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ز -اإلقعاء عند اجللوس يف الصالة:
كَم ورد عن عائشة ▲ قالت( :كان رسول اهلل ﷺ يستفتح الصالة بالتكبري
يصوبه،
والقراءة بـ      وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل ِّ
ولكن بّي ذلك ،وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حتى يستوي قائ ًَم ،وكان إذا
رفع رأسه من السجدة مل يسجد حتى يستوي جالس ًا ،وكان يقول :يف كل ركعتّي
التحية ،وكان يفرش رجله اليرسى ،وينصب رجله اليمنى ،وكان ينهى عن عقبة
الشيطان ،وينهى أن يفرتش الرجل ذراعيه افرتاش ال َّس ُبع ،كان يتم الصالة
بالتسليم)(.)1
واإلقعاء هو« :أن يلصق إليته بالرض وينصب ساقيه ويضع يديه عىل الرض،
كَم يفرش الكلب وغريه من السباع» (.)2
ح -امليش بنعل واحدة:
فهي مشية الشيطان ،عن أيب هريرة ◙ عن رسول اهلل ﷺ قال( :ال يميش
أحدكم يف نعل واحدة؛ فإن الشيطان يميش يف نعل واحدة) (.)3
ط-األخذ والعطاء بالشامل:
كَم يف احلديث عن أيب هريرة ◙ أن النبي ﷺ قال( :ليأكل أحدكم بيمينه،
وليرشب بيمينه ،وليأخذ بيمينه ،وليعط بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشَمله ويرشب

( )1رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم ،)357/1( ،498 :واإلمام أمحد يف مسنده (.)31/6
(ُ )2شح النووي عىل صحيح مسلم (.)214/4
( )3رواه البخاري يف كتاب« :اللباس» ،باب( :ال يميش يف نعل واحدة) ،رقم،)2200/5( ،5518 :
ومسلم يف كتاب« :اللباس والزينة» ،رقم.2097 :
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بشَمله ،ويعطي بشَمله ،ويأخذ بشَمله) (.)1
ي-التكرب والستعالء:
وهي من أبرز صفات إبليس – أعاذنا اهلل منه – قال تعاىل :

  

. )2(  


  
  
 
  
 
  
  
   
 
 
   
 
 
 
 -2الوضـــــوء:
«إن من أسلحة املؤمن يف حربه مع الشيطان ذكر اهلل عىل كل حال ،وإذا كان العبد
ذاكر اهلل وهو يف حالة طهور دائم ،فإن ذلك من عمل اإليَمن»(.)3
فالطهور من اإليَمن كَم يف احلديث( :الطهور شطر اإليَمن) (.)4
وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن الوضوء يكون سبب لفك العقد التي يرضهبا
الشيطان عىل العبد يف حال نومه كَم يف قوله ﷺ( :يعقد الشيطان عىل قافية رأس
أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يرضب عىل كل عقدة مكاَنا عليك ليل طويل فارقد فإن
استيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة ،فإن توضأ انحلت عقدة فإن صىل انحلت عقده كلها
فأصبح نشيط ًا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن) (.)5
وعن أيب روح الكالعي ( )6عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ،عن رسول اهلل
( )1رواه ابن ماجه يف السنن رقم ،)1087/2( ،3266 :والطباين يف املعجم الوسط ،رقم،6775 :
( ،)36-35/7وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (« :)93/3رواه ابن ماجه بإسناد صحيح»أ .هـ.
( )2سورة البقرة ،اآلية.34 :
( )3عامل اجلن والشياطّي ،ليب أسامة حميي الدين ،ص .147
( )4رواه مسلم يف كتاب الطهارة رقم.)203/1( 223 :
( )5سبق َترجيه.
( )6شبيب بن نعيم ،قال عنه ابن حجر يف التقريب« :ثقة ،من الثالثة ،أخطأ من عده من الصحابة» ،رقم:

==
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ﷺ أنه صىل الفجر صالة فقرأ فيها الروم فأوهم ،قال( :إنَم ل َّبس علينا الشيطان
القراءة من أجل أقوام يأتون الصالة بغري وضوء ،فإذا أتيتم الصالة فأحسنوا
الوضوء)(.)1
ومعنى احلديث :أن الشيطان خلط ولبس عىل رسول اهلل ﷺ القراءة بسبب
وجود أقوام يصلون بدون أن ُيسنوا الوضوء ،فعاد شؤمهم عىل املصلّي حيث وجد
إبليس مدخ ً
ال بواسطتهم (.)2
وعن ابن عباس ¶ أن رسول اهلل ﷺ قال( :طهروا هذه الجساد طهركم
اهلل ،فإنه ليس من عبد يبيت طاهر ًا ،إال بات معه يف شعاره ملك ،ال ينقلب ساعة من
الليل إال قال :اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهر ًا) (.)3
ومن املعلوم أنه متى بات معه ملك ،ال يمكن أن جيتمع مع امللك شيطان.
كَم أن الوضوء من وسائل إطفاء الغضب والغضب من الشيطان كَم يف احلديث
(إن الغضب من الشيطان ،وإن الشيطان خلق من النار ،وإنَم تطفأ النار باملاء ،فإذا
غضب أحدكم فليتوضأ) (.)4

==

 ،2744ص .264

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)471/3والنسائي يف كتاب« :االفتتاح» ،باب( :القراءة يف الصبح بالروم) ،رقم:
 )156/2( ،947من غري ذكر الشيطان.
( )2فيض القدير (.)11-10/3
( )3رواه الطباين يف املعجم الوسط ،رقم ،)204/5( ،5087 :وقال املنذري« :إسناده جيد»أ .هـ،
الرتغيب والرتهيب (.)231/1
( )4سبق َترجيه.
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 -3الـصــالة:
ومن وسائل التحصّي ضد الشيطان ،املحافظة عىل الصالة فهي عمود اإلسالم،
وأساسه وال حظ يف اإلسالم ملن تركها.
وهي من أعظم مقامات العبودية كَم سبق.
هلذا ُياول الشيطان أن يصد العبد عنها ،ويشغله بالوساوس عن إقامتها،
واخلشوع فيها كَم سبق بيان ذلك يف مواطن متعددة.
وأعظم ما يغيظ إبليس يف هذا املقام:
أ -األذان:
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال النبي ﷺ( :إذا نودي بالصالة،
أدبر الشيطان وله رضاط ،فإذا قيض أقبل ،فإذا ثوب هبا أدبر ،فإذا قيض أقبل حتى يطر
بّي اإلنسان وقلبه ،فيقول :اذكر كذا وكذا ،حتى ال يدري أثالث ًا صىل أم أربع ًا ،فإذا مل
يدر ثالث ًا صىل أو أربع ًا ،سجد سجديت السهو) (.)1
ب -املحافظة عىل الفرائض واخلشوع فيها:
وهو ُياول ْسقة أي يشء من الصالة ،كَم يف احلديث عندما سئل رسول اهلل ﷺ
عن النظر يف الصالة ،قال( :ذاك اختالس يتلسه الشيطان من صالة العبد) (.)2
لذا عىل العبد اإلقبال عىل الصالة ،بخشوع وحضور قلب حتى ييأس الشيطان
منه ،وعليه أن يستعيذ باهلل كلَم حال الشيطان بينه وبّي صالته ،كَم سبق بيان ذلك.

( )1سبق َترجيه.
( )2سبق َترجيه.
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جـ -قيام الليل:
عن عبداهلل بن مسعود ◙ قال :ذكر عند رسول اهلل ﷺ رجل نام ليلة حتى
أصبح ،قال( :ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه ،أو يف أذنه) (.)1
وقد سبق بيان معنى احلديث ،وهو عىل عمومه يدل عىل استخفاف الشيطان
بالنائم إىل أن يصبح واستهزاؤه به(.)2
ويف الثر عن ابن مسعود ◙( :حسب الرجل من اخليبة والرش أن ينام حتى
يصبح وقد بال الشيطان يف أذنه) (.)3
وهو يعقد عىل رأس النائم ثالث عقد ،يرضب عىل مكان كل عقدة عليك ليل
طويله فارقد ( ...)4كَم سبق
وقد ترجم لـه البخاري ♫ يف صحيحه ،باب :عقد الشيطان عىل قافية الرأس
إذا مل يصل بالليل (.)5
وعن ابن عمر ◙( :ما أصبح رجل عىل غري وتر إال أصبح عىل رأسه جرير
قدر سبعّي ذراع ًا) (.)6
واجلرير احلبل – كَم سبق – وهو حقيقة ،ويعني أن الشيطان قد خطم هذا العبد

( )1سبق َترجيه.
( )2انظر كتاب مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد (باب اإليذاء النفيس والبدين) للمؤلفة (مطبوع).
( )3ذكره ابن جحر يف الفتح ( ،)29/3وقال« :صحيح اإلسناد» أ .هـ.
( )4سبق َترجيه.
( )5كتاب« :الصالة»ن (.)383/1
( )6قال احلافظ ابن حجر« :سنده جيد» ،فتح الباري ( ،)25/3ط .دار املعرفة.
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كَم يطم الرجل بعريه ،ومتكن منه ،فأصبح يقوده كيفَم شاء (.)1
د  -سجود التالوة:
عن أيب هريرة ◙ قال رسول اهلل ﷺ( :إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد،
اعتزل الشيطان يبكي ،يقول يا ويله ،أمر ابن آدم بالسجود فسجد ،فله اجلنة ،وأمرت
بالسجود فأبيت ،فيل النار) (.)2
ُشه باإلضافة إىل اعتزاله يف
ففي سجود التالوة حتزين للشيطان وإذا حزن َّ
خف ُّ

ناحية يبكي.

هـ  -اإلشارة بالسبابة يف التشهد:
فعن نافع قال :كان عبداهلل بن عمر إذا جلس يف الصالةن وضع يديه عىل ركبتيه،
وأشار بإصبعه ،وأتبعها بصه ،ثم قال :قال رسول اهلل ﷺ( :هلي أشد عىل الشيطان
من احلديد) ( )3يعني السبابة.
قال النووي ♫« :وينوي باإلشارة التوحيد واإلخالص» ( )4ا.هـ.
 -4اإلنفاق يف سبيل الل:
يقول تعاىل :

           

 .)5(  فمن كان له مال ومل
 
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
  
( )1انظر :وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ،تأليف :وحيد عبدالسالم بايل ،ص .378-377
( )2رواه مسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم.)87/1( ،81 :
( )3رواه اإلمام أمحد يف املسند ،رقم ،)119/2( ،6000 :ط .مؤسسة قرطبة.
(ُ )4شح مسلم للنووي (.)82/5
( )5سورة املنافقون ،اآلية.10 :
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يؤد زكاته ،ومل يعط حق اهلل تعاىل فيه ،سأل اهلل تعاىل الرجعة عند نزول املوت له كَم
روى عن ابن عباس ◙ وغريه (.)1
روى البخاري ومسلم وغريُها :عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل
ﷺ( :ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن ،فيقول :اللهم أعط منفق ًا خلفا،
ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسك ًا تلفا)(.)2
ويف اآلية واحلديث دعوة لإلنفاق وبذل املال يف سبيل اهلل ،وترك الشح والبخل
الذي هو من عمل الشيطان وَتويفه (.)3
قال تعاىل :

       

.)4(  
 
 
 
  
  
 
  
فكلَم أنفق العبد يف سبيل اهلل إما بالصدقة أو الزكاة الواجبة ،ذكره الشيطان الفقر
وخوفه منه فإذا خالفه وأنفق يئس منه (.)5
وهلذا جاء يف احلديث عن ابن مسعود ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن
للشيطان للمة بابن آدم وللملك ملة فأما ملة الشيطان فإيعاد بالرش وتكذيب باحلق ،وأما
ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل فليحمد اهلل
( )1انظر تفسري الطبي ( ،)118/28واجلامع لحكام القرآن للقرطبي (.)103/18
()2

رواه البخاري يف كتاب« :التفسري» ،باب( :قول اهلل تعاىل         :
 

 ،)... رقم ،)522/2( ،1374 :ومسلم يف كتاب« :الزكاة» ،رقم،1010 :

(.)700/2
( )3انظر :مكايد الشيطان لعباد الرمحن ،لسلَمن الدحدوح ،ص .188
( )4سورة البقرة ،اآلية.268 :
( )5انظر :تفسري الطبي ( ،)87/3تفسري ابن كثري ( )322/1ط .دار الفكر.
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ومن وجد الخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان 

 
    
 
  
  
 
  
 

  

(.)1

 -5الــصــيام:
ومما يتحصن به العبد ضد الشيطان ،الصيام ،وقد سبق يف حديث أيب هريرة
◙ قوله ﷺ( :يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،ومن مل
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).
وذلك لكبح مجاع الشهوة ،يف حالة عدم القدرة عىل النكاح(*) ومن املعلوم أن باب
الشهوة من أقوى البواب التي يدخل هبا الشيطان عىل العبد ،فجعل الصيام وسيلة
لسد هذا املدخل وتضييقه.
وقد ثبت أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ،وال شك أن الصوم يقلل
جريان الدم وكثرته ،وذلك بعد تناول الطعام والرشاب ،وهذا يؤدي عىل التضييق
عليه ،وهذا يالحظ يف إقبال العباد عىل الطاعة واإلنابة يف شهر رمضان ،ما ال يوجد
نظريه يف سائر الشهور (.)2
ففي شهر رمضان حتبس الشياطّي فال َتلص إىل ما كانت تستطيعه سائر العام كَم
يف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا دخل شهر رمضان
فتحت أبواب السَمء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطّي) (.)3

( )1سبق َترجيه.
( )2انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)246-245/25
( )3رواه البخاري يف كتاب الصيام ،باب :هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسع ًا ،رقم:
 ،)672/2( 1800ومسلم يف كتاب :الصيام ،رقمُ )187/7( 1079 :شح النووي.
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 -6الرضاء بقضاء الل وقدره والبعد عن اجلزع والنياحة:
ومن وسائل التحصّي من الشيطان التسليم للقضاء والقدر ،قال ﷺ يف حديث
أيب هريرة ريض اهلل عنه – أن رسول اهلل ﷺ قال( :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل
من املؤمن الضعيف ويف كل خري ،احرص عىل ما ينفعك ،واستعن باهلل  وال تعجز،
وإن أصابك يشء فال تقل :لو أين فعلت كذا لكان كذا ،ولكن قل قدر اهلل وما شاء
فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان).
ويف احلديث الصحيح عن العباس بن عبداملطلب أنه سمع رسول اهلل ﷺ يقول:
(ذاق طعم اإليَمن من ريض باهلل رب ًا ،وباإلسالم دين ًا ،وبمحمد رسوالً) (.)1
ويف احلديث َني عن االعرتاض عىل قضاء اهلل وقدره ،وإن ذلك وسيلة لعمل
الشيطان ملا يرتتب عىل االعرتاض من احلزن والندم والتسخط والشعور بأنه كان يمكن
رد املقدور ،وكل ذلك ينايف الرضا والتسليم ملشيئة اهلل تعاىل وقدره ،وإن ما شاء كان،
وما مل يشأ مل يكن ،فإذا سلم العبد هلل تعاىل خلص توحيده وإيَمنه وأقبل عىل اهلل تعاىل
بانرشاح صدر وطمأنينة قلب ،وما ذاك إال ملا يورثه الرضا من اليقّي واالعتَمد عىل اهلل
تعاىل (.)2
قال ابن القيم ♫« :وهي سهلة بالدعوى باللسان ،وهي من أصعب المور
عند احلقيقة واالمتحان ،وال سيَم إذا جاء ما يالف هوى النفس ومرادها»أ .هـ (.)3
والتسليم والرضا يشمل:
( )1رواه مسلم يف كتاب اإليَمن باب :الدليل عىل أن من ريض باهلل ربا وباإلسالم دين ًا وبمحمد ه رسوالً
فهو مؤمن وإن ارتكب املعايص الكبائر رقم.)62/1( 34 :
( )2انظر :أعالم املوقعّي ،البن القيم (.)157/3
( )3مدارج السالكّي ،البن القيم (.)172/2
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-

الرضا باهلل رب ًا وإهل ًا ومعبود ًا ،والتسليم واالنقياد جلميع أوامره واالنكفاف

عن مجيع نواهيه.
-

الرىض بَم يقدر عىل العبد ،وكل ما يفعله ،وهذا يعّي إفراده باالستعانة

واالعتَمد والتوكل ،ومن هذا الرضا بقضاء اهلل وقدره فيَم ينزل عىل العبد من املصائب،
وعدم النياحة عىل امليت ،لن ذلك من الشيطان وهو يدعو إليه ويدل عليه حديث ابن
عباس ¶ يف قصة وفاة زينب بنت رسول اهلل ﷺ عندما ماتت فقال رسول اهلل
ﷺ( :احلقي بسلفنا الصالح اخلري عثَمن بن مظعون فبكت النساء فجعل عمر
يرضهبن بسوطه فأخذ عمر رسول اهلل ﷺ بيده وقال :مه ً
ال يا عمر ثم قال :ابكّي
وإياكن ونعيق الشيطان ثم قال :إنه مهَم كان من العّي والقلب فمن اهلل  ومن الرمحة
وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان) (.)1
ويف احلديث اآلخرة( :ما كان من العّي والقلب فمن اهلل ،وما كان من اليد
واللسان فمن الشيطان).
-

الرضا بنبيه حممد ﷺ نبي ًا ورسوالً ،وهذا يعني االنقياد لكل ما جاء به

املصطفى ،والتحاكم إليه ،واتباع سنته ،وتقديم حمبته ﷺ عىل النفس واملال والولد.
-

الرضا بدين اإلسالم واعتقاده ،وتقديمه عىل سائر الديان (.)2

( )1رواها اإلمام أمحد يف مسنده رقم )237/1( 2127 :ط .مؤسسة قرطبة ،والبيهقي يف السنن الكبى
رقم )70/4( 6952 :بنحوه ،وذكر أَنا يف وفاة رقية ك  ،والطياليس يف مسنده رقم2694 :
( )351/1بنحوه وذكر أَنا يف وفاة رقية ريض اهلل عنها ،قال الشوكاين يف نيل الوطار ()149/4
«حديث ابن عباس فيه عيل بن زيد وفيه كالم وهو ثقة وقد أشار إىل احلديث احلافظ يف التلخيص
وسكت عنه».
( )2انظر :مدارج السالكّي (.)172/2
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 -7الــعــدل:
(إن اهلل تعاىل مع القايض ما مل جير ،فإذا جار وكله إىل نفسه) (.)1
ويف رواية ( ...فإذا جار َتىل عنه ولزمه الشيطان) (.)2
وعن حذيفة بن اليَمن ◙ قال :قلت يا رسول اهلل إنا كنا برش فجاء اهلل بخري
فنحن فيه ،فهل من وراء هذا اخلري ُش؟ قال( :نعم) ،قلت :هل وراء ذلك الرش خري؟
قال( :نعم) ،قلت :فهل وراء ذلك اخلري ُش؟ قال( :نعم) ،قلت :كيف؟ قال( :يكون
بعدي أئمة ال َيتدون هبداي وال يستنون بسنتي ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب
الشيطان يف جثَمن إنس) ،قال قلت :كيف أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال:
(تسمع وتطيع لألمري وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) ( )3ويف احلديث
المر بطاعة المراء يف غري معصية اهلل ،مهَم بلغ منهم اجلور(.)4

( )1رواه ابن ماجه عن عبداهلل بن أيب أوىف يف كتاب« :الحكام» ،باب( :التغليظ يف احليف والرشوة) ،رقم:
 ،)775/2( ،2312وصححه اللباين ،انظر :صحيح ابن ماجه ،رقم ،1870 :وانظر :املشكاة رقم:
 ،3741ورواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)105/4( ،7026 :وقال« :صحيح اإلسناد ووافقه
الذهبي» ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم.)440/11( ،5062 :
( )2رواه الرتمذي يف كتاب« :الحكام» ،باب( :ما جاء يف اإلمام العادل) ،رقم ،)618/3( ،1330 :دار
إحياء الرتاث ،وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،والبيهقي يف السنن الكبى ،رقم،20238 :
(.)134/10
( )3رواه مسلم يف كتاب« :اإلمارة» ،رقم.)1476/3( ،1847 :
( )4والطاع ة هنا مقيدة :ما مل يأمروا بمعصية اهلل ،وجيب الصب عليهم وكراهة ما هم عليه من املعايص وال
جيوز اخلروج عليهم إال عند وجود أمرين:
الول :عدم إقامة الصالة.
الثاين :أن يرى منهم كفر بواح ،وهو الواضح الذي تدل عليه النصوص داللة رصُية وال ُيتمل التأويل.
انظر :فتح الباري ،البن حجر ،)8/31( ،ط .دار املعرفة ،نيل الوطار ،للشوكاين ( )358/7وما بعدها.
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ومعنى احلديث :إن هؤالء الئمة الذين يأتون يف آخر الزمان ال َيتدون بسنته وال
سرية النبي ﷺ ،ووصف هؤالء الرجال بأن قلوهبم مظلمة قاسية قد استوىل عليها
الشيطان بالهواء الفاسدة ،وأنواع الضالل والظالم ،فهم من حزبه وأعوانه ،وهؤالء
هم شياطّي اإلنس (.)1
 -8النكاح والرتابط األرسي:
ومن وسائل التحصّي ضد الشيطان النكاح ،وهو من أقوى وسائل دفع كيده،
فهو وسيلة حلفظ البص وحفظ الفرج ،اللذين ُها أكب وسائل الشيطان إليقاع البرش
يف الرش والرذيلة ،عن عبداهلل بن مسعود ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :يا معرش
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبص ،وأحصن للفرج ومن مل
يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له وجاء) (.)2
ويف احلديث عن جابر ◙ عن النبي ﷺ قال( :إن املرأة تقبل يف صورة
شيطان ،وتدبر يف صورة شيطان ،فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته ،فليأت أهله فإن
ذلك يرد ما يف نفسه) ،ويف رواية ملسلم( ،أن رسول اهلل ﷺ رأى امرأة فأتى زينب
وهي متعن – تدلك – نيئ ًة هلا – أي جلد يدبغ فقىض حاجته ثم خرج إىل أصحابه
فقال.)3( )...
ويف هذا رد لفتنة الشيطان وسوسته بالفتنة باملرأة ،ومعلوم أنه ال طريق إىل ذلك إال
بالنكاح.
( )1انظرُ :شح النووي لصحيح مسلم ( ،)237/12ومرقاة املفاتيح يف ُشح مشكاة املصابيح ،للعالمة
الس َوريت وأوالده.
عىل بن سلطان حممد القاري ( ،)137/5مطبعة حممد عبدالعزيز ّ

( )2رواه البخاري يف كتاب« :الصيام» ،باب( :الصوم ملن خاف عىل نفسه العزوية) ،رقم،1806 :
( ،)673/2ومسلم يف كتاب« :النكاح» ،رقم.10189/2( ،1400 :
( )3رواه مسلم يف كتاب النكاح باب ندب من راى امرأة فوقعت يف نفسه إىل ان يأيت امراته رقم (.)1403
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وهلذا ُياول الشيطان إفساد احلياة الزوجية وتنغيصها ،والتفريق بّي الزوجّي ما
استطاع إىل ذلك ،كَم يف حديث جابر ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن إبليس
يضع عرشه عىل املاء ثم يبعث ْساياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ،جييء أحدهم،
فيقول :ما تركته حتى فرقت بينه وبّي امرأته ،قال :فيدنيه منه ،ويقول نعم أنت) (.)1
ويف الثر عن أيب أمامة قال( :إن الشيطان يأيت إىل فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله
وَييئونه فيلقي عليه العود واحلجر أو اليشء ليغضبه عىل أهله ،فإذا وجد ذلك فال
يغضب عىل أهله ،قال :لنه من عمل الشيطان) (.)2
ومن هنا ينبغي عىل الزوجّي التغايض عن الزالت والقيام باحلقوق والواجبات
حتى ال جيد الشيطان مدخ ً
ال للتفريق بينهَم.
كذلك ينبغي الرتابط الْسي بّي مجيع الرحام والقرابات ،لن الفرقة واخلالف
من عمل الشيطان إلفساد ذات البّي التي حتلق الدين ،كَم يف احلديث عن أيب هريرة
◙ أن النبي ﷺ قال( :إياكم وسوء ذات البّي فإَنا احلالقة) (.)3
قال الرتمذي ♫« :ومعنى قوله (سوء ذات البّي) ،إنَم يعني العداوة
( )1رواه مسلم كتاب صفة القيامة واجلنة والنار  -باب حتريش الشيطان وبعثه ْساياه لفتنة الناس وأن مع
كل إنسان قرينا رقم (.)5037
( )2رواه البخاري يف « :الدب املفرد» ،باب( :الشيطان جييء بالعود واليشء يطرحه عىل الفراش) ،رقم:
 ،1191ص َ ،407تريج :حممد فؤاد عبدالباقي ،ط .الثانية1409 ،هـ1989 /م ،دار البشائر
اإلسالمية ،بريوت.
()3

رواه الرتمذي يف كتاب« :صفة القيامة» ،باب( :سوء ذات البّي هي احلالقة) ،رقم،2510 :
،)198/07وقال « :هذا حديث صحيح غريب» أ .هـ ،ورواه أبو داود عن أيب الدرداءقال :قال
رسول اهلل ه ( :أال أخبكم بأفضل من درجة الصيام والصدقة ،قالوا :بىل ،قال :إصالح ذات البّي
وفساد ذات البّي هي احلالقة) ،يف كتاب« :الدب» ،باب( :يف إصالح ذات البّي ،9رقم،4919 :
( ،)200/21وأمحد يف املسند ،رقم.)444/6( ،27548 :
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.)1( هـ. إَنا حتلق الدين»أ: يقول،) وقوله (احلالقة،والبغضاء
      

:

يقول تعاىل يف قصة يوسف

               
               

.)2(  
 
  
  
  
  
  
 
 
 ويعلم بحقارة الدنيا،وعىل العبد أن يتذكر ما أعد اهلل للعافّي عند الناس
.وحقيقتها فيدخر للحياة الباقية
          

 :قال تعاىل

.)3(  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
: قرار املرأة يف بيتها-9
.)4() فإذا خرجت استرشف الشيطان،(أقرب ما تكون املرأة من رهبا وهي يف بيتها
 (املرأة عورة فإذا خرجت: عن النبي ﷺ قال،ويف رواية عن عبداهلل بن مسعود
 (وأَنا ال تكون إىل وجه اهلل أقرب منها يف قعر: ويف رواية،)استرشفها الشيطان
.)5()بيتها
.)28/8( ،)133/7( ،)36/2(  ُشح النووي ملسلم: وانظر،)663/4( ) سنن الرتمذي1(
.100 : اآلية،) سورة يوسف2(
.45 : اآلية،) سورة الكهف3(
.) سبق َترجيه4(
،)64/3(  والطباين يف الكبري، هـ. «هذا حديث حسن غريب» أ: وقال،)476/3( ) رواه الرتمذي رقم5(
،5598 : رقم، رواه ابن حبان يف صحيحه،936 : رقم، سنن الرتمذي: انظر،وصححه اللباين

==
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ويف رواية أخرى عن ابن مسعود ◙( :إنَم النساء عورة ،وإن املرأة لتخرج
من بيتها ،وما هبا من بأس فيسترشف هلا الشيطان ،فيقول :إنك ال مترن بأحد إال
أعجبته ،وإن املرأة لتلبس ثياهبا ،فيقال :أين تريدين؟ فتقول :أعود مريض ًا ،أو أشهد
جنازة ،أو أصيل يف مسجد ،وما عبدت امرأة رهبا مثل أن تعبده يف بيتها) (.)1
وقال سعيد بن املسيب ♫ ( :ما أيس الشيطان من يشء إال أتاه من قبل
النساء ،وقال :ما أخوف يشء عندي من النساء) (.)2
ويف احلديث( :املرأة تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف صورة شيطان) (.)3
قال جماهد ♫« :إذا أقبلت املرأة جلس الشيطان عىل رأسها فزينها ملن ينظر،
وإذا أدبرت جلس عىل عجزها فزينها ملن ينظر» أ.هـ (.)4
ومن هنا تتضح الفتنة العظيمة خلروج النساء وتبجهن ،ولذا من السلم للمرأة
ولغريها القرار يف بيتها وعدم اخلروج إال حلاجة ،ليسلم هلا دينها ،وتسلم من إيقاع من
يراها من الرجال يف الفتنة هبا إرغام ًا للشيطان وسد ًا ملداخله(.)5(.)4

==

( ،)412/12وابن خزيمة يف صحيحه ،رقم.)93/3( ،1685 :

( )1رواه الطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)185/9( ،8914 :قال اهليثمي يف جممع الزوائد (:359/2
«رجاله ثقات»أ .هـ ،وحسنه اللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)137/1
( )2سري أعالم النبالء (.)237/4
( )3سبق َترجيه.
( )4اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي (.)227/12
( )5يالحظ أن دعاة الرذيلة وأعوان الشيطان كثري ًا ما ُيرصون عىل إخراج املرأة من بيتها وتصويره بأن
سجن ،وحثها عىل التحرر منه واإلنخراط يف شتى أنواع العمل وجماالته ،فيجب احلذر من هذه
الدعاوى وعدم االنخداع بمعسوهلا ،واإلعراض عن كل ناعق وشيطان يدعو إليها!!
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 -10البعد عن الغضب:
جاء يف الصحيح عن عبدالرمحن بن أيب بكر ¶ (جاء أبو بكر بضيف لـه أو
بأضياف لـه ،فأمسى عند النبي ﷺ ،فلَم جاء قالت أمي :احتبست عن ضيفك أو
أضيافك الليلة ،قال :ما عشيتهم ،فقالت :عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى ،فغضب
أبو بكر فسب وجدع وحلف ال يطعمه فاختبأت ،أنا فقال :يا غنثر
ِ
عمه ،فحلف الضيف أو الضياف أال يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه،
ُتطعمه حتى َيط َ
فقال أبو بكر :كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا ال يرفعون
()1

فحلفت املرأة ال

لقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها ،فقال :يا أخت بني فراس ما هذا ،فقالت :وقرة عيني
إَنا اآلن لكثر قبل أن نأكل فأكلوا وبعث هبا إىل النبي ﷺ فذكر أنه أكل منها)(.)2
ويف رواية( :فأكل منها أبو بكر ،وقال :إنَم كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ،ثم
أكل منها لقمة ،ثم محلها إىل النبي ﷺ فأصبحت عنده ،وكان بيننا وبّي قوم عقد
فمىض الجل ففرقنا اثني عرش رج ً
ال من كل رجل منهم أناس اهلل أعلم كم مع كل
رجل فأكلوا منها أمجعون) (.)3
قال النووي ♫« :فيه أن من حلف عىل يمّي فرأى غريها خري ًا منها فعل
ذلك ،وكفر عن يمينه ،كَم جاءت به الحاديث الصحيحة ،وفيه محل املضيف املشقة
( )1غنثر«:القطيل الوخم ،وقيل:اجلاهل من الغثارة» ،النهاية يف غريب احلديث ( ،)389/3وانظر:
( ،)247/1غريب احلديث ،البن اجلوزي ( ،)169/2الفائق ( ،)33/3لسان العرب (ُ ،)8/5شح
مسلم للنووي ( ،)19/14الرياض النرضة ،للطبي ( ،)150/2ط .الوىل1996 ،م ،دار الغرب،
بريوت.
( )2رواه البخاري يف كتاب« :الدب» ،باب( :قول الضيف لصاحبه ال آكل حتى تأكل ،9رقم،790 :
( ،)1174/5ومسلم يف كتاب« :الُشبة» ،رقم.)1627/3( ،2057 :
( )3رواه البخاري يف كتاب« :الصالة»ن باب( :السمر مع الضيف والهل) ،رقم.)216/1( ،577 :
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عىل نفسه إكرام ًا لضيفانه وإذا تعارض حنثه نفسه لن حقهم عليه آكد»أ.هـ(.)1
وقال أيض ًا ♫« :فقمع الشيطان وإرغامه وخمالفته يف مراده باليمّي ،وهو
إيقاع الوحشة بينه وبّي أضيافه ،فأخزاه أبو بكر باحلنث الذي هو خري»أ.هـ(.)2
ويف احلديث كرامة ليب بكر ◙ (.)3
وقد سبق بيان أن الغضب من إيذاء الشيطان للعبد ليوقعه فيَم حرم اهلل ،أو ينسيه
ذكر اهلل.
 -11التأين واجتناب العجلة:
جاء يف احلديث عن أنس ◙( :التأين من الرمحن والعجلة من الشيطان ،ومن
يشء أكثر معاذير من اهلل وما من يشء أحب إىل اهلل من احلمد) (.)4
ويف حديث اشج عبد القيس ،قال ﷺ( :إن فيك خصلتّي ُيبهَم اهلل ورسوله
احللم والناة) (.)5

(ُ )1شح صحيح مسلم ،)19/14( ،وانظر :فتح الباري البن حجر ( )597/6وما بعدها ،دار املعرفة.
( )2املرجع السابق (.)22/14
( )3انظر :املرجع السابق ( ،)19/14فتح الباري (.)598/6
( )4رواه أبو يعىل يف مسنده ،رقم ،)248-247/7( ،4256 :والبيهقي يف السنن الكبى ،رقم،20057 :
( ،)104/10والبيهقي يف شعب اإليَمن ،رقم.)321/8( ،4058 :
وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (« :)284/2رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح»أ .هـ ،ورواه
الرتمذي يف كتاب« :الب والصلة» ،باب( :ما جاء يف التأين والعجلة) ،رقم ،)367/4( ،2012 :دار
إحياء الرتاث ،عن سعد بن سهل الساعدي بنحوه خمتص ًا ،وقال« :هذا حديث غريب»أ.هـ.
( )5سبق َترجيه.
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ومن التأين املرشوع:
 التأين يف احلكم عىل اآلخرين ،والتثبت عند سَمع أي إشاعة ضد شخص أومجاعة (.)1
قال تعاىل :

          

.)2(   
   
 
 
 
  
 

 ومنه التأين والصب يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وعدم استعجال النتائج وبذلاجلهد إلصالح اخللق مع الدعاء والترضع إىل اهلل.
 والتأين أيض ًا يف إنكار املنكر ،فقد يكون للشخص تأويل ال يعلمه املنكر ،كَم يفقصة اخلص

مع نبي اهلل موسى الكليم – صلوات اهلل وسالمه عليه – (.)3

 التأين يف الذهاب إىل املسجد عند إقامة الصالة ،وعدم العجلة والترسع ،بليميش وعليه السكينة والوقار ،مع غض الطرف وخفض الصوت (.)4
 التأين وعدم العجلة عند اَتاذ أي قرار يتعلق بحياة العبد ودينه من زواجوطالق ونحو ذلك (.)5

()1

انظر :جامع البيان ،البن جرير ( ،)225/5ط .دار الفكر ،اجلامع لحكام القرآن ،للقرطبي
( ،)311/16الدر املنثور ،للسيوطي ( ،)557/7ط .دار الفكر.

( )2سورة احلجرات ،اآلية.6 :
( )3انظر :زاد املعاد ،البن القيم ( ،)627/3فتح الباري ،البن حجر (.)222/1
( )4انظرُ :شح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)100/5كشاف القناع ،للبهويت ( ،)324/1ط .عام
1402هـ ،دار الفكر ،بريوت.
( )5انظر :فتح الباري ،البن حجر ( ،)521/8د .دار املعرفة ،سبل السالم (.)33/2
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 التأين يف امليش وعند زيارة اإلخوان (.)1 التأين يف السحور عند الصيام ما مل يش طلوع الفجر (.)2 تأين القايض يف احلكم يف القضية ،ومشاورة أهل الفقه والعلم(.)3 التأين للقادم عىل أهله ،وعدم طروقهم ليالً ،لكي يتهيئوا الستقباله وكراهة أنجيد عندهم ما يكره ،ومنع ًا للشكوك والوساوس والتجسس عىل الهل (.)4
 -12تصحيح النية يف كل عمل خيرج إليه املرء:
جاء يف احلديث (ما من خارج يرج – يعني من بيته – إال بيده رايتان ،راية بيد
ملك وراية بيد شيطان ،فإن خرج ملا ُيب اهلل  أتبعه امللك برايته ،فلم يزل حتت رايته
حتى يرجع إىل بيته ،وإن خرج إىل ما يسخط اهلل اتبعه الشيطان برايته ،فلم يزل حتت
راية الشيطان حتى يرجع إىل بيته) (.)5
ويؤخذ من احلديث أن الشيطان يراقب العبد من أول خروجه من بيته ،ويركز عىل
هدفه الذي خرج من أجله ،فإن كان يف طاعة انصف عنه ،وتبعه امللك ،وإن كان يف
معصية ،فالشيطان حامل لرايته معّي لـه عىل هذه النية.
 -13كفالة اليتيم:
عن أيب موسى ◙ عن النبي ﷺ قال( :ما قعد يتيم مع قوم عىل قصعتهم،
( )1املرجع السابق (.)584/10
( )2انظر :الم للشافعي ( ،)96/2ط .الثانية1393 ،هـ ،دار املعرفة ،بريوت.
( )3انظر :املبسوط للرسخيس ( ،)84/16ط .عام 1406هـ ،دار املعرفة ،بريوت.
( )4انظر :سبل السالم ،للصنعاين (.)140/3
( )5رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم ،)126-125/16( ،8269 :حتقيق :الشيخ العالمة أمحد شاكر،
وقال « : /إسناده صحيح»أ .هـ.
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فيقرب قصعتهم شيطان) (.)1
واليتيم هو الفرد ،وهو من فقد أباه من البرش قبل البلوغ ،ويف البهائم من فقد
أمه(.)2
«وكل يشء مفرد يعز نظريه فهو يتيم يقال :درة يتيمة» (.)3
وقد حث اإلسالم عىل حسن رعاية اليتيم ،ورمحته والشفقة عليه ،يف احلديث عن
أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :كافل اليتيم لـه أو لغريه أنا وهو كهاتّي
يف اجلنة) ،فقال بأصبيعه السبابة والوسطى (.)4
ويف حتريم ظلمه وأكل ماله يقول تعاىل :

     

.)5(   


 
   
 
 
   
 
  
 
وقال تعاىل :

  

  
 
 
  
 
   
  
   

.)6( 

( )1رواه الطباين يف املعجم الوسط ،رقم ،)164/7( ،71650 :واحلارث يف مسنده ،رقم،907 :
( ،)853/2وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (« :)236/3حديث غريب ،رواه الطباين يف
الوسط ،والصبهاين يف كالُها من رواية احلسن بن واصل ،وكان شيخنا احلافظ أبو احلسن – /
يقول :هو حديث حسن»أ .هـ.
( )2انظر :لسان العرب ( ،)645/21التعريفات للجرجاين ،ص  ،331النهاية يف غريب احلديث  ،البن
الثري (.)291/5
( )3خمتار الصحاح ( ،)309/1وانظر :املصباح املنري (.)679/2
( )4رواه البخاري يف كتاب« :الدب» ،بابك (فضل من يعول يتيَمً) ،رقم ،)2237/5( ،5659 :ومسلم
يف كتاب« :الزهد والرقائق» ،رقم.)2287/4( ،2983 :
( )5سورة النساء ،اآلية.10 :
( )6سورة النعام ،اآلية.152 :
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 -14البعد عن الفتن:
عن ابن عمر ◙ أنه سمع رسول اهلل ﷺ وهو مستقبل املرشق يقول( :أال
إن الفتنة هاهنا ،أال إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان).
ويف رواية البخاري (فأشار نحو مسكن عائشة فقال :هنا الفتنة ثالث ًا من حيث
يطلع قرن الشيطان) (.)1
أي نحو املرشق كَم جاء مفرس ًا يف بعض الروايات (.)2
قال ابن عبدالب ♫« :يف هذا احلديث علم من أعالم نبوة رسول اهلل ﷺ
إلخباره بالغيب عَم يكون بعده ،والفتنة ههنا بمعنى الفتن لن الواحدة ههنا تقوم مقام
اجلميع الذكر ،وأخب ﷺ عن إقبال الفتن من ناحية املرشق ،وكذلك أكثر الفتن من
املرشق انبعثت وهبا كانت نحو اجلمل وصفّي ،وقتل احلسّي وغري ذلك مما يطول
ذكره ،مما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق وخراسان إىل اليوم ،وقد كانت الفتن يف كل
ناحية من نواحي اإلسالم ولكنها باملرشق أكثر أبد ًا»أ هـ (!! )3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :ملا انترشت الدولة العباسية ،وكان يف
أنصارها من أهل املرشق والعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي ،حيث قال :الفتنة
ههنا ،ظهر حينئذ كثري من البدع وعربت أيض ًا إذ ذاك طائفة من كتب العاجم من

( )1رواه البخاري يف كتاب« :اخلمس» ،باب :ما جاء يف بيوت أزواج النبي ،وما نسب من البيوت إليهن)
رقم ،)1130/3( ،2937 :ورواه مسلم يف كتاب« :الفتن وأُشاط الساعة» ،رقم،2905 :
(.)2228/4
( )2كَم رواه مسلم يف كتاب« :الفتن وأُشاط الساعة» ،رقم ،)2229/4( ،2905 :وأمحد يف املسند ،رقم:
 ،)18/2( ،4679ومالك يف املوطأ ،رقم.)975/2( ،1757 :
( )3التمهيد ،البن عبدالب (.)12/17
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املجوس الفرس والصابئّي الروم واملرشكّي اهلند »...أ .هـ (.)1
 -15طلب العلم:
عن ابن عباس ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :فقيه أشد عىل الشيطان من
ألف عابد) (.)2
وقال ابن اجلوزي ♫« :واعلم أن الباب العظم الذي يدخل منه إبليس عىل
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)20/4
( )2رواه ابن ماجه يف املقدمة ،باب( :فصل العلَمء واحلث عىل طلب العلم) ،رقم ،)8/1( ،222 :وابن
حبان يف املجروجّي ( ،)296/1والبيهقي يف شعب اإليَمن ،رقم ،)344/4( ،1586 :والبخاري يف
التاريخ الكبري ( ،)308/3والرتمذي يف كتاب« :العلم» ،باب( :يف فضل الفقه عىل العبادة) ،رقم:
 ،)48/4( ،2681دار إحياء الرتاث العريب ،وقال« :هذا حديث غريب وال نعرفه غال من هذا الوجه،
من حديث الوليد بن مسلم»أ.هـ ،والطباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)65/11( ،11099:وحكم
عليه اللباين بالوضع ،وقال يف َتريج مشكاة املصابيح« :وآفته روح بن جناح وهو ضعيف جد ًا منهم
الوضيع»...أ .هـ ،رقم ،)75/1( ،217 :وانظر :ضعيف اجلامع ،رقم ،3987 :ص.581
وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة – ريض اهلل عنه – عن النبي ه قال( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من
فقه يف الدين ،ولففيه أشد عىل الشيطان من ألف عابد ،ولكل يشء عَمد وعَمد هذا الدين الفقه) ،وقال
أبو هريرة« :لن أجلس ساعة فأتفقه أحب إيل من أن أحيي ليلة إىل الصباح»أ .هـ ،رواه البيهقي يف
شعب اإليَمن ،رقم ،)343-341/4( ،1584 :وقال« :يزيد بن عياض ضعيف يف احلديث»أ .هـ،
ورواه الدارقطني يف السنن ،رقم ،)76/3( ،294 :والشهاب يف مسنده ،رقم،)150/1( ،206 :
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)121/1فيه يزيد بن عياض وهو كذاب»أ .هـ ،وقال اللباين:
«موضوع» ،ضعيف اجلامع الصغري ،رقم ،5104 :ص  ،737وروى البيهقي عن ابن عمر قال :قال
رسول اهلل ه ( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من فقه يف دين) ،رقم ،)341/3( ،1583 :قال البيهقي:
«واملحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري»أ .هـ ،وقد رواه أبو نعيم يف احللية (.)365/3
وقد ذكرت هذه الحاديث استئناس ًا ،وإال فالحاديث الصحيحة الدالة عىل فضل طلب العلم،
ومكانة العلَمء ال تعد وال حتىص ،وال شك يف أن العلم وسيلة ملعرفة مكائد الشيطان وحيله ومن ثم
النجاة منه وكشف خمططاته ،وهذا ال يكون ابد ًا مع اجلهل.
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الناس ،هو اجلهل ،فهو يدخل عىل اجلهال بأمان ،وأما العامل فال يدخل عليه إال
مسارقة ،وقد لبس إبليس عىل كثري من املتعبدين بقلة علمهم ،لن مجهورهم يشتغل
بالعبادة ومل ُيكم العلم» (.)1
وقال أيض ًا« :وأقوى القيد الذي يوثق به الْسى :اجلهل ،وأوسطه يف القوة:
اهلوى ،وأضعفه الغفلة ،ومادام درع اإليَمن عىل املؤمن فإن نبل العدو ال يقع يف
مقتل»أ .هـ (.)2
وقال ابن القيم ♫« :فإنه ال ينجو من عدوه إال من عرفه ،وعرف طريقه التي
يأتيه منها وجيشه الذي يستعّي به عليه ،وعرف مداخله وخمارجه وكيفية حماربته ،وبأي
يشء ُياربه ،وبَمذا يداوي جراحه وبأي يشء يستمد القوة لقتاله ودفعه ،وهذا كله ال
ُيصل إال بالعلم ،فاجلاهل يف غفلة وعمى عن هذا المر العظيم واخلطب اجلسيم»(.)3
والشيطان ُياول أن ُيول بّي العبد وبّي أن يتعلم فربَم أوُهه طلب العلم يف الكب
مذمة «فريض باجلهل أن يكون موسوم ًا به ،وآثره عىل العلم أن يكون مبتدئ ًا به ،وهذا
من خدع اجلهل وغرور الكسل ،لن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي السنان فيه
أوىل ،واالبتداء بالفضيلة فضيلة ،ولئن يكون شيخ ًا متعل ًَم أوىل من أن يكون شيخ ًا
جاهالً» (.)4
وربَم أوُهه أن تعلم العلم ال بد له من العمل ،فإن مل يعمل به طالبه كان حجة
عليه ،فالسلم تركه.

( )1تلبيس إبليس البن اجلوزي ( )764/2حتقيق د .أمحد الزيد ،دار الوطن.
( )2املرجع السابق.
( )3مفتاح دار السعادة البن القيم (.)112/1
( )4أدب الدنيا والدين ،ص .26
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فإن عصاه وتعلم ربَم أدخل عليه العجب بعلمه ،وإن مل يزل جاه ً
ال فيوقعه يف
العجب والغرور والفتوى بال علم (.)1
ومن وسائل التحصّي ضد الشيطان لزوم حلق الذكر ،فهي أبغض الماكن إليه،
ولذا ُياول أن يصف العبد عنها ،ويشغله بأي أمر من الدنيا كي ال يالزمها ،قال ابن
مسعود( :إن الشيطان أطاف بأهل جملس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم،
فأتى عىل حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا ،فقام أهل الذكر فحجزوا
بينهم فتفرقوا) (.)2
كذلك من وسائل التحصّي ضد الشيطان مالزمة الصحبة الصاحلة عموم ًا.
عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :الرجل عىل دين خليله فلينظر
أحدكم من يالل) (.)3
ويف الصحيح عنه ◙( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام
( )1انظر :تلبيس إبليس ،ص  157وما بعدها ،ووقاية اإلنسان من اجلان ،وحيد بايل ،ص .192
( )2رواه اإلمام أمحد يف الزهد ،ص  ،196وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ،ص  ،35وقد درست إسناده د.
إهلام اجلابري يف رسالتها الدكتوراه «الحاديث الواردة يف الشيطان ومكائده والوقاية منه» ،وقالت:
«إسناده ضعيف لسَمع محاد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل وبعد االختالط»أ .هـ ،ص ،1768
وانظر :تلبيس إبليس بتحقيق :د .أمحد املزيد ( ،)219-218/1دار الوطن ،الرياض ،ط .الوىل،
1423هـ2002 /م.
( )3رواه الرتمذي يف كتاب« :الزهد ،باب( :رقم « 45مل يسمه») ،رقم ،)89/4( ،2387 :ط .دار إحياء
الرتاث ،وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،وأبو داود يف كتاب« :الدب» ،باب( :من يؤمر أن
جيالس) ،رقم ،)259/4( ،4833 :ط .دار الفكر ،واحلاكم يف املستدرك ،رقم)189/4( ،7320 :
وصححه ،وأمحد يف املسند ،رقم )334/2( ،8398 :مؤسسة قرطبة ،والطياليس يف مسنده،
رقم ،)335/1( ،2573:والشهاب يف مسنده ،رقم ،)141/1( ،187 :وعبد بن محيد يف مسنده،
رقم.)418/1( ،1431 :
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العادل ،وشاب نشأ يف عبادة ربه ،ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجالن حتابا يف اهلل
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال ،فقال إين أخاف اهلل
ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شَمله ما تنفق يمينه ورجل ذكر اهلل خالي ًا ففاضت
عيناه)(.)1
ومن فوائد جمالسة الصاحلني التي تكون سبب اا لطرد الشياطني:
 -1إن فيها إعانة عىل ذكر اهلل الذي هو من أسباب االعتصام باهلل وطرد
الشياطّي.
 -2تذكر اآلخرة واالستعداد هلا.
 -3البعد عن الشهوات ومواطن الشبهات (.)2
 -16التواضع وشكر النعم:
عن النعَمن بن بشري قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إن للشيطان مصايل

()3

وفخوخا ( ،)4وإن من مصاليه البطر بأنعم اهلل ،والفخر بعطاء اهلل ،والكبياء عىل عباد
اهلل ،واتباع اهلوى يف غري ذات اهلل) (.)5
( )1رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب« :اجلَمعة واإلمامة» ،باب( :من جلس يف املسجد ينتظر الصالة
وفضل املسجد) ،رقم ،)234/1( ،629 :ومسلم يف كتاب« :الزكاة» ،رقم.)715/2( ،1031 :
( )2انظر :عامل اجلن والشياطّي ،ليب أسامة حميي الدين ،ص .142
( )3مصايل :مجع مصالة ،واملراد الرشك التي يصطاد هبا ،انظر :فيض القدير (.)499/2
( )4فخوخا :مجع فخ ،وهي آلة يصطاد هبا ،انظر :املرجع السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
( )5رواه ابن عساكر يف تاريه ( ،)124/26واملزي يف هتذيب الكَمل ( ،)88/30وقد رواه موقوف ًا عىل
النعَمن بن بشري البخاري يف« :الدب املفرد» ،رقم ،553 :ص  ،194والبخاري يف التاريخ
( ،)312/8وضعفه اللباين ،انظر :السلسلة الضعيفة ،رقم ،)483/5( ،2463 :وقال« :وباجلملة،
فاحلديث ضيعف مرفوع ًا وُيتمل التحسّي موقوف ًا»أ .هـ.
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ومن املعلوم أن الكب من كبائر الذنوب ،وهو أبرز الصفات الشيطانية ،لذا عىل
العبد اجتنابه والتخلص منه واالستعاذة باهلل منه.
قال تعاىل يف بيان وصية لقَمن البنه :

       

.)1(  
  
 
 
 
 
 
   
  
  
واملعنى «ال تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقار ًا هلم،
واستكبار ًا عليهم ،ولكن ألن جانبك ،وابسط وجهك إليهم» (.)2
 -17البعد عن غشيان األسواق لغري حاجة:
لَنا جمالس الشيطان وهي مركز نصب رايته ،ويف احلديث( :ال تكونن إن
استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من يرج ،فإَنا معركة الشيطان وهبا ينصب
رايته) (.)3
ويف احلديث تشبيه ملا يفعل الشيطان بأهل السواق من نيله منهم وإيقاعهم يف
الباطل والغش واليمّي الغموس والبيوع املحرمة باملعركة القائمة يف سبيل اجلهاد،
حيث إنه ينصب رايته وُيشد حشوده من حزبه وأعوانه وذريته (.)4
لالنتصار يف هذه املعركة ولذا يرشع حماربته يف السوق ومن وسائل حربه:
أ -الذكر يف السواق ،ويف احلديث عن عمر بن اخلطاب ◙ أن رسول اهلل
ﷺ قال( :من دخل السوق فقال ال إله إال اهلل وحده ال ُشيك له ،له امللك وله احلمد
( )1سورة لقَمن ،اآلية.18 :
( )2تفسري ابن كثري (.)385/5
( )3رواه مسلم يف كتاب :فضائل الصحابة ،رقم.)1906/4( ،2451 :
( )4انظرُ:شح مسلم للنووي (،)7/16النهاية يف غريب احلديث،البن الثري (.)222/3
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ُييي ويميت وهو حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير ،كتب اهلل لـه ألف
ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع لـه ألف ألف درجة) ( ،)1لذا كان الذكر فيها
مضاعف ًا لكون الشيطان ينصب فيها رايته(.)2
وكان من عادة السلف إحياء ذكر اهلل يف السواق كَم أثر عن ابن عمر وأيب هريرة
أَنَم كانا يرجان إىل السوق يف أيام العرش يكبان ويكب الناس بتكبريُها (.)3
ب -الصدق يف البيع والتحذير من احللف الكاذب إلنفاق السلعة ،كَم يف احلديث
عن أيب ذر ◙ عن النبي ﷺ قال( :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر
إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ،قال :فقرأها رسول اهلل ﷺ ثالث مرات ،قال أبو
ذر خابوا وخرسوا من هم يا رسول اهلل ،قال :املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف
الكاذب)(.)4
جـ -الصدقة ،ففي احلديث( :يا معرش التجار إن الشيطان واإلثم ُيرضان البيع

( )1رواه الرتمذي يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :ما يقول إذا دخل السوق) ،رقم،)491/5( ،3428 :
وقال« :هذا حديث غريب»أ .هـ ،والدرامي يف سننه ،رقم ،)379/2( ،692 :دار الكتاب العريب،
واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)722/1( ،1974 :ورقم ،)722/1( ،1975 :عن ابن عمر بزيادة
(وبنى له بيت ًا يف اجلنة) ،وقال« :هذا إسناده صحيح عىل ُشط الشيخّي ومل يرجاه»أ .هـ ،ومل يوافقه
الذهبي ،وابن ماجه يف كتاب« :البيوع» ،باب( :السواق ودخوهلا) ،رقم،)752/2( ،2235 :
بالزيادة السابقة ،والطياليس يف مسنده ،رقم ،)4/10( ،12 :وأمحد يف املسند ،رقم،)47/1( ،327 :
مؤسسة قرطبة ،وعبد بن محيد يف مسنده ،رقم.)39/1( ،28 :
( )2انظر :مصائب اإلنسان من مكايد الشيطان ،البن مفلح ،ص .103
( )3ذكره البخاري معلق ًا يف مقدمة باب( :فضل العمل يف أيام الترشيق).)329/1( ،
وقال الصنعاين يف سبل السالم (« :)72/2وذكره البغوي والبيهقي كذلك»أ .هـ ،معلق ًا.
( )4رواه مسلم يف كتاب« :اإليَمن» ،رقم.)102/1( ،105 :
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فشوبوا بيعكم بالصدقة) (.)1
د -االستعاذة باهلل من ُش السوق ومن ُش ما فيها ،ويف احلديث كان رسول اهلل
ﷺ (إذا دخل السوق قال :بسم اهلل اللهم إين أسألك خري هذه السوق ،وخري ما فيها،
وأعوذ بك من ُشها وُش ما فيها ،اللهم إين أعوذ بك أن أصيب فيها يمين ًا فاجرة أو
صفقة خاْسة) (.)2
 -18الستعالء والحتقار:
ومن وسائل التحصّي ضد إبليس االستعالء عليه واحتقاره ،لن كيده ضعيف،
فال ينبغي أن يؤبه لـه لئال يؤدي ذلك إىل تعاظمه وتكبه وطغيانه (.)3
ويف احلديث( :ال تقل تعس الشيطان ،فإنه يعظم حتى يصري مثل البيت ،ويقول:
بقويت رصعته ،ولكن بسم اهلل ،فإنك إذا فعلت ذلك تصاغر) (.)4
ويقول تعاىل :

         

.)5(  
عن احلسن قال« :كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به ،قال :أعوذ بعزيز هذا
الوادي من ُش سفهاء قومه» (.)6
( )1سبق َترجيه.
( )2رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)723/1( ،1977 :وسكت عليه ،وقال الذهبي« :أبو عمرو ال
يعرف ،واملدائني مرتوك»أ .هـ.
( )3انظر :املواجهة ،حلسن أمحد قطامش ،ص .159-158
( )4سبق َترجيه.
( )5سورة اجلن ،اآلية.6 :
( )6رواه ابن جرير يف تفسريه (.)108/29
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قال اهلل تعاىل     :أي« :زاد اجلن عىل اإلنس جراءة وتطاوالً ملا
رأوا من ذعرهم وخوفهم مع إَنم ال يملكون لنفسهم رض ًا وال نفع ًا»(.)1
ومن االستخفاف به عدم التحدث بَم ُيدث للمرء يف منامه من تالعب الشيطان
به ،كَم يف احلديث( :ال ُيدثن أحدكم بتلعب الشيطان به يف منامه)(.)2
وعن جابر ◙ عن رسول اهلل ﷺ أنه قال لعرايب جاء فقال :إين حلمت أن
رأس قطع فأنا أتبعه .فزجره النبي ﷺ وقال( :ال َتب بتلعب الشيطان بك يف
املنام)(.)3
 -19قلة اخلروج لي ا
ال:
عن جابر ◙ قال رسول اهلل ﷺ( :إذا سمعتم نباح الكالب وَنيق احلمري
الر ْجل ( )4فإن
بالليل فتعوذوا باهلل ،فإَنن يرين ما ال ترون ،وأقلوا اخلروج إذا هدأت ِّ
اهلل  يبث يف ليله من خلقه ما شاء واجيفوا ( )5البواب واذكروا اسم اهلل عليها ،فإن
()6
الشيطان ال يفتح باب ًا أجيف وذكر اسم اهلل عليه وأوكئوا السقية ،وغطوا اجلرار
واكفئوا اآلنية) (.)7
( )1املرجع السابق (.)109-108/29
( )2سبق َترجيه.
( )3سبق َترجيه.
( )4هدأت الرجل :أي سكنت وهدأت واملراد :بعد انقطاع الرجل عن امليش يف الطرقات ليالً ،انظر:
النهاية يف غريب احلديث ،البن الثري ( ،)249/5عون املعبود ،ليب الطيب (.)8/14
( )5اجيفوا :أي ردوها وأغلقوها ،النهاية يف غريب احلديث (.)317/1
()6

مجع جرة ،وهو إناء من الفخار ،النهاية يف غريب احلديث ( ،)260/1وانظر :الفتح الرباين
(.)260/4

( )7سبق َترجيه.
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ووجه ذلك لكونه الليل عرضة لتعرض الشياطّي للعبد ،لن الظلمة وقت لتفرق
اجلن والشياطّي وانتشارها يف الرض ،قوله يف احلديث( :فإن اهلل  يبث يف ليله من
خلقه ما شاء) من اإلنس واجلن والشياطّي واهلوام (.)1
 -20الــدعــاء:
فالدعاء من أقوى السلحة ،لدفع ُش الشيطان وجنوده ،حتى نبي المة ﷺ
استعاذ باهلل تعاىل منه ،ودعا اهلل أن يعصمه من الشيطان الرجيم.
ومن الحاديث الواردة عنه ﷺ يف هذا الشأن ،قوله ﷺ( :اللهم عامل الغيب
والشهادة رب كل يشء ومليكه ،أعوذ بك من ُش نفيس ومن ُش الشيطان وُشكه وأن
أقرتف عىل نفيس سوء ًا أو أجره إىل مسلم)(.)2
وكان من دعائه ﷺ( :اللهم إين أعوذ بك من اهلدم ،وأعوذ بك من الرتدي،
وأعوذ بك من الغم والغرق واحلرق واهلرم ،وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند
املوت ،وأعوذ بك من أموت يف سبيلك مدبر ًا ،وأعوذ بك أن أموت لديغ ًا) (.)3
وعن أيب الزهر النَمري ( ◙ )4أن رسول اهلل ﷺ كان إذا أخذ مضجعه
من الليل ،قال( :بسم اهلل وضعت جنبي ،اللهم اغفر يل ذنبي واخسأ شيطاين ،وفك
رهاين ،واجعلني يف الندي العىل) (.)5

( )1انظر :الفتح الرباين ،أمحد البنا ( ،)260-259/14عون املعبود (.)8-7/14
( )2سبق َترجيه.
( )3سبق َترجيه.
( )4أبو الزهر النَمري ،ويقال :أبو زهري ،صحايب ،قال عنه ابن أيب حاتم« :ال يسمى وهو صحايب روى
عن النبي ه ثالثة أحاديث»أ .هـ ،انظر :اإلصابة (.)11/7
( )5رواه أبو داود يف كتاب« :الدب» ،باب( :ما يقال عند النوم) ،رقم ،)314/4( ،5054 :والطباين يف

==
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وهو منهج أنبياء اهلل مجيع ًا يف مواجهة الطواغيت من أولياء الشيطان وحزبه.
قال تعاىل خمب ًا عن نوح

:

       

            
  
 
 
 
 

.)1(     

وقال تعاىل عن لوط

:

        

             

.)2(    
  
  
 
 
   
 
 
 -21كشف خمططات الشيطان وسد منافذه ومداخله:
ٍ
يف القرآن الكريم بيان ٍ
وشاف يف كيفية إضالل الشيطان لبينا آدم
كاف

وذلك

لخذ احليطة واحلذر من هذا العدو املرتبص ،الذي زين لنبي اهلل املعصية ،ووعده
باخللود والماين الكاذبة ،حتى أخرجه وزوجه من اجلنة ،كذلك السنة بّي املصطفى –
عليه الصالة والسالم – كثري من خمططاته ومصائده ،وكيف يشكك العبد يف خالقه،
ويوسوس لـه يف صالته ووضوئه ،مما سبق تفصيله وبيانه.
لذا كان لزام ًا عىل أهل العلم بيان هذه املخططات وتوضيحها وكشفها للناس بكل
ما أتيح يف هذا الزمان من وسائل الدعوة ،حتى ينكشف عوار هذه املخططات ومن

==

املعجم الكبري ،رقم ،)298/22( ،759 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم )548/1( ،549 :بنحوه،
وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه»أ .هـ ،ووافقه الذهبي ،ورواه الصحاوي يف مشكل
اآلثار (.)31-30/1

( )1سورة الشعراء ،اآليات.120-117 :
( )2سورة الشعراء ،اآليات.173-168 :
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يتفي وراءها من جند إبليس ( ،)1كذلك من وسائل التحصّي ضد هذا العدو سد
منافذه ومداخله التي ينفذ هبا إىل العبد وجتنب مواضعه وأماكن جلوسه.
والصل يف ذلك ما رواه أبو هريرة ◙ قال :عرسنا ( )2مع رسول اهلل ﷺ
فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ،فقال النبي ﷺ( :ليأخذ كل رجل برأس راحلته
فإن هذا منزل حرضنا فيه الشيطان) ،قال :ففعلنا ثم دعا باملاء ،فتوضأ ثم سجد
سجدتّي (.)3
وقولـه( :هذا منزل حرضنا فيه الشيطان)« :فيه دليل عىل استحباب اجتناب
مواضع الشيطان» (.)4
 -22رد التثاؤب:
عن أيب سعيد اخلدري ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :إذا تثاءب أحدكم
فليمسك بيده عىل فيه ،فإن الشيطان يدخل) (.)5
وعن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن اهلل ُيب العطاس ،ويكره
التثاؤب فإذا عطس فحمد اهلل ،فحق عىل كل مسلم سمعه أن يشمته ،وأما التثاؤب

( )1انظر :عامل اجلن والشياطّي ،د /عمر الشقر ،ص  ،145-144ومكائد الشيطان لعباد الرمحن ،سلَمن
الدحدوح ،ص  ،180-179وقاية اإلنسان  ،للشيخ وحيد عبدالسالم بايل ،املواجهة ،حلسن أمحد
قطامش ،ص .182
()2

التعريس :نزول املسافر آخر الليل للنوم واالسرتاحة ،النهاية يف غريب احلديث  ،البن االثري
(.)206/3

( )3رواه مسلم يف كتاب« :املساجد» ،رقم.)471/1( ،680 :
(ُ )4شح صحيح مسلم للنووي (.)183/5
( )5سبق َترجيه.
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فإنَم هو من الشيطان فلريده ما استطاع ،فإذا قال ها ضحك منه الشيطان)(.)1
 -23النهي عن الصالة وقت الرشوق والغروب:
ومن سد مداخل الشيطان البعد عن الصالة وقت الرشوق والغروب ،ملا يف
احلديث عن ابن عمر ¶ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا طلع حاجب الشمس
فدعوا الصالة حتى تبز ،وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصالة حتى تغيب وال
حتينوا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا فإَنا تطلع بّي قرين شيطان أو
الشيطان.)2()...
واملعنى أن الشيطان تقارَنا حّي تطلع وتغرب ،فتكون صالة من يصىل للشمس
أو الكواكب للشيطان ،وليس كَم يعتقدونه ،فنهى النبي ﷺ املؤمن عن الصالة يف
هذين الوقتّي سد ًا هلذه الذريعة (.)3
 -24تقليل الطعام والرشاب:
قال ابن القيم ♫« :وأما فضول الطعام فهو دا ٍع إىل أنواع كثرية من الرش ،فإنه
ُيرك اجلوارح إىل املعايص ويثقلها عن العبادة ،وحسبك هبذين ُش ًا 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 اهلل  ،وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة

( )1رواه البخاري يف كتاب« :الدب» ،باب( :ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤب) ،رقم،5869 :
( ،)2297/5ومسلم يف كتاب« :الزهد والرقائق» ،رقم.)2293/4( ،2994 :
( )2رواه البخاري يف كتاب« :بدء اخللق» ،باب( :صفة إبليس وجنوده) ،رقم،)1193/3( ،3099 :
ومسلم يف كتاب« :املساجد ومواضع الصالة» ،رقم.)427/1( ،612:
( )3انظر :فتح املنان (.)295-293/1
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واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به يف كل واد »أ .هـ (.)1
وكثرة الطعام والرشاب تعتب من مفسدات القلب وسمومه ،ولذا قال – عليه
الصالة والسالم – يف احلديث( :ما مأل ابن آدم وعاء ُش ًا من بطنه بحسب ابن آدم
أكالت يقمن صلبه ،فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنفسه) (.)2
وجعل النبي ﷺ قلة الطعام عالمة للمؤمن كَم يف الصحيح عن أيب هريرة ريض
اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ( :يأكل املسلم يف معي واحد والكافر يأكل يف سبعة
أمعاء) (.)3
ويف احلديث احلث عىل قلة الطعام ،لن الشدة وكثرة الطعام من سَمت الكافرين
يف العموم ( )4كَم قال تعاىل :

  

 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 

..)5(
 -25التسمية عند الدخول إىل البيت ،والتضييق عليه بمنعه الطعام والرشاب:
كَم يف احلديث – السابق – عن جابر بن عبداهلل أنه سمع النبي ﷺ يقول( :إذا

( )1بدائع الفوائد ( ،)397/2وانظر :إحياء علوم الدين ،للغزايل (.)36/3
( ) 2رواه الرتمذي يف كتاب« :الزهد» ،باب( :ما جاء يف كراهية االكل) ،رقم ،)590/4( ،2380 :عن
املقداد بن معدي ،وقال« :هذا حديث حسن صحيح»أ .هـ ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم،674 :
( ،)449/2واحلاكم يف املستدرك ،رقم.)135/4( ،7139 :
( )3رواه البخاري يف كتاب :الطعمة باب :املؤمن يأكل يف معي واحد ،رقم،)2062/5( 5081 :
ومسلم يف كتاب :الُشبة ،رقم )1631/3( 2060 :عن ابن عمر.
( )4انظر فتح الباري ( ،)539/9وقيل إن لفظ احلديث من العموم التي أريد هبا اخلصوص ،انظر فتح
الباري ( ،)537/9التمهيد البن عبدالب (.)55/18
( )5سورة حممد ،اآلية. 12 :
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دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخولـه وعند طعامه ،قال الشيطان :ال مبيت لكم وال
عشاء ،وإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر
اهلل عند طعامه ،قال :أدركتم املبيت والعشاء) (.)1
ومن منعه الطعام والرشاب التسمية عند الطعام كَم سبق وأكل اللقمة الساقطة
وعدم تركها للشيطان ،كَم يف احلديث عن أنس ◙ أن رسول اهلل ﷺ كان إذا
أكل طعام ًا ِ
لعق أصابعه الثالث قال :وقال( :إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها
الذى ،وليأكلها وال يدعها للشيطان ،وأمرنا أن نسلت القصعة ،قال :فإنكم ال تدرون
يف أي طعامكم البكة) (.)2
 -26البعد عن مواطن الشبهات والريبة وسوء الظن وإظهار الرباء منهام:
كَم يف حديث صفية ▲ أَنا جاءت إىل رسول اهلل ﷺ يف اعتكافه يف
املسجد يف العرش الواخر من رمضان ،فتحدثت عنده ساعة ،ثم قامت تنقلب ،فقام
النبي ﷺ يقلبها ،حتى إذا بلغت باب املسجد عند باب أم سلمة مر رجالن من
النصار ،فسلَم عىل رسول اهلل ،فقال هلَم النبي ﷺ( :عىل رسلكَم إنَم هي صفية بنت
حيي ،فقاال :سبحان اهلل يا رسول اهلل ،وكب عليهَم ،فقال هلَم النبي ﷺ إن الشيطان
يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم ،وإين خشيت أن يلقي يف أنفسكم شيئ ًا) (.)3
قال اخلطايب ♫« :يف هذا احلديث من العلم استحباب أن ُيذر اإلنسان من
( )1سبق َترجيه.
( )2رواه مسلم يف كتاب« :الُشبة» ،)207/13( ،واحلديث رواه أبو داود يف كتاب« :الطعمة» ،باب:
(يف اللقمة تسقط) ،رقم ،3845 :والرتمذي يف كتاب« :الطعمة» ،باب( :ما جاء يف اللقمة تسقط)،
حديث رقم.1863 :
( )3سبق َترجيه.
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كل أمر من املكروه مما جتري به الظنون ،ويطر بالقلوب ،وأن يطلب السالمة من
الناس بإظهار الباءة من الريب» (.)1
 -27تسوية الصفوف:
عن أنس بن مالك ◙ أن النبي ﷺ قال( :راصوا صفوفكم وقاربوا بينها
وحاذوا بالعناق فوالذي نفس حممد بيده إين لرى الشياطّي تدخل من خلل الصف
كأَنا احلذف (.)3( ) )2
 -28املنع من عقص الشعر و إطالق الشعر يف الصالة وعدم كفه:
لن حمل مغرز الضفرية يف القانية جملس للشيطان ،ودليله فعل رافع موىل النبي
ﷺ عندما مر باحلسن بن عيل ¶ وهو يصيل قائ ًَم وقد غرز َض ْفرته يف قفاه،
فحلها أبو رافع ،فالتفت إليه مغضب ًا ،فقال أبو رافع :أقبل عىل صالتك وال تغضب،
فإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :ذلك كفل ( )4الشيطان) ( ،)5واملقصود بعقص
الشعر ليه وإدخال أطرافه يف أصوله ،والشعر املعقوص املضفور(.)6
( )1نقله ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ،ص .46
( )2احلذف« :الغنم الصغار احلجازية ،واحدهتا َح َذ َفة بالتحريك ،وقيل :هي صغار جر وليس هلا آذان وال
أذناب جياء هبا من اليمن» ،النهاية يف غريب احلديث (.)356/1
( )3رواه أبو داد يف كتاب« :الصالة» ،باب( :تسوية الصفوف) ،رقم ،)176/1( ،667 :واإلمام أمحد يف
املسند ( ،)260/3والنسائي يف السنن ،كتاب« :اإلمامة» ،باب( :حث اإلمام عىل رص الصفوف
واملقاربة بينهَم) ،رقم.)92/2( ،815 :
( )4كفل الشيطان :املراد مقعده  ،كَم يف رواية أيب داود قوله( :يعني مقعد الشيطان ،يعني مغرز ضفره).
( )5ر واه الرتمذي يف كتاب« :الصالة» ،باب( :ما جاء يف كراهية كف الشعر يف الصالة) ،رقم،384 :
( ،)52/2وقال« :حديث أيب رافع حديث حسن ،والعمل عىل هذا عند أهل العلك ،كرهوا أن يصيل
الرجل وهو معقوص شعره»أ .هـ.
( )6انظر :النهاية يف غريب احلديث  ،البن الثري (.)375/3
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ويف حديث ابن عباس ◙( :الذي يصيل ورأسه معقوص كالذي يصيل وهو
مكتوف) (.)1
واملعنى« :إذا كان شعره منشور ًا سقط عىل الرض عند السجود فيعطى صاحبه
ثواب السجود لـه ،وإذا كان معقوص ًا يف معنى ما مل يسجد ،وشبهه باملكتوف وهو
املشدود اليدين لَنَم ال يقعان عىل الرض يف السجود» (.)2
 -29احلذر من اجلزع والتسخط والنياحة عىل امليت:
وهو باب عظيم من البواب التي يدخل هبا الشيطان للنفوس والقلوب ،وإىل
البيوت أيض ًا ،عن أم سلمة ▲ قالت :ملا مات أبو سلمة ،قلت :غريب ويف أرض
غربة لبكينه بكاء يتحدث عنه ،فكنت قد هتيأت للبكاء عليه؛ إذ أقبلت امرأة من
الصعيد تريد أن تسعدين فاستقبلها رسول اهلل ﷺ وقال( :أتريدين أن تدخيل الشيطان
بيت ًا أخرجه اهلل منه مرتّي ،فكففت عن البكاء عليه فلم أبك) ( ،)3ومعنى تسعدين :أي
تساعدين يف البكاء والنوح (.)4
وقد ورد الوعيد الشديد للنائحة إذا مل تتب كَم احلديث عن أيب مالك الشعري أن
النبي ﷺ قال( :أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية ال يرتكوَنن الفخر يف الحساب
( )1رواه عبدالرزاق يف مصنفه ،رقم ،)183/2( ،2991 :وأبو داود يف كتاب« :الصالة» ،باب( :الرجل
يصيل عاقص ًا شعره) ،رقم ،)171/1( ،646 :والرتمذي يف كتاب« :الصالة» ،باب( :ما جاء يف
كراهية كف الشعر يف الصالة) ،رقم ،)237/1( ،382 :وقال« :هذا حديث حسن» ،واحلاكم يف
املستدرك ،رقم )393/1( ،963 :وصححه ،ووافقه الذهبي ،والبيهقي يف السنن الكبى (،)109/2
والطباين يف املعجم الكبري ،رقم.)332/2( ،993 :
( )2النهاية يف غريب احلديث ،البن الثري (.)276-275/3
( )3رواه مسلم يف كتاب« :اجلنائز ،باب( :البكاء عىل امليت) ،رقم )224/6( ، :النووي.
(ُ )4شح النووي (.)244/6
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والطعن يف النساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة ،وقال :النائحة إذا مل تتب قبل موهتا
تقام يوم القيامة وعليها ْسبال من قطران ودرع من جرب)(.)1
وملا بعث رسول اهلل ﷺ معاذ ًا إىل اليمن ،خرج ومعه النبي ﷺ يوصيه ومعاذ
راكب ،والرسول ﷺ يميش حتت راحلته فلَم فرغ ،قال( :يا معاذ إنك عسى أال تلقاين
بعد عامي هذا ،ولعلك أن متر بمسجدي وقبى ،فبكى معاذ بن جبل جشع ًا ( )2لفراق
رسول اهلل ﷺ فقال النبي ﷺ :ال تبك يا معاذ للبكاء أو إن البكاء من الشيطان) (.)3
 -30النظافة ومس الطيب:
ومن وسائل طرد الشيطان النظافة ،واستعَمل الرائحة الطيبة ،لن الشياطّي حتب
القاذورات والنجاسات ،ومواطنها احلَممات وأحب يشء إليها الروائح الكرَية (!! )4
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن الشيطان
حساس حلاس فاحذروه عىل أنفسكم من بات ويف يده ريح فأصابه يشء فال يلومن إال
نفسه) (.)5

( )1رواه مسلم يف كتاب :اجلنائز رقم ،)644/2( 935 :ورواه البخاري يف كتاب :فضائل الصحابة ،باب:
القسامة يف اجلاهلية ،رقم 3637 :خمتص ًا ( )1398/3عن ابن عباس – ريض اهلل عنه – .
( )2جشع ًا« :اجلشع :اجلزع لفراق اإللف» ،النهاية يف غريب احلديث ،البن الثري (.)237/1
()3

رواه اإلمام أمحد ( ،)235/5عن عاصم بن محيد السكوين ،والبزار يف مسنده ،رقم،2647 :
( ،)91/7وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)16/3رواه الباز ورجاله ثقات ،ورواه الطباين يف
الكبري»أ .هـ.

( )4انظر :الطب النبوي ،البن القيم ،ص .216
( )5رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)132/4( ،7127 :وقال« :هذا حديث صحيح عىل ُشط الشيخّي
ومل يرجاه هبذه اللفاظ»أ .هـ ،ومل يوافقه الذهبي ،قال« :بل موضوع فيه يعقوب تركه أمحد والناس»أ.
هـ ،والرتمذي يف كتاب« :الطعمة» ،باب( :ما جاء يف كراهية البيتوتة ويف يده ريح غمر) ،رقم:

==
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وكان من هدي النبي ﷺ إنه كان ُيب الطيب وأمر من عرض عليه الرُيان أال
يرده كَم يف الصحيح( :من عرض عليه رُيان فال يرده فإن طيب الريح خفيف
املحمل)(.)1
وأمر باالغتسال يف كل سبع ،ففي احلديث عن أيب هريرة ◙ عن النبي ﷺ
قال( :عىل كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده) (.)2
ويف رواية( :وإن كان له طيب مسه) (.)3
ولذا تسكن الشياطّي احلشوش ملا فيه من النتن ،وعدم ذكر اهلل (.)4
حتصني اجلامعة املسلمة من الشيطان

()5

إن ما سبق من وسائل وطرق التحصّي تتعلق بالتحصّي الفردي ،ونظر ًا خلطورة
هذا العدو ،وتربصه بالعبد ،وحرصه عىل تفكيك وحدة املجتمع املسلم ،ولكونه مع
حزب ومجاعة يكيدون جلَمعة املسلمّي ،وهو يدعوهم لذلك ،كَم قال تعاىل :

==



 ،)137/6( ،1860وقال« :هذا حديث غريب»أ .هـ ،ومسند ابن اجلعد ،رقم.)415/1( ،2837 :

( )1رواه مسلم يف صحيحه،يف كتاب« :اللفاظ من الدب» ،رقم.)1766/4( ،2253 :
( )2رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب« :املساجد» ،رقم.)582/2( ،849 :
( )3رواه ابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)33/4( ،1232 :والطباين يف مسند الشافيّي ،رقم،1536 :
( ،)278/2ط .الوىل1405 ،هـ1984 /م ،مؤسسة الرسالة ،يروت ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد
السلغي.
( )4من إضافة فضيلة املرشف – حفظه اهلل – .
( )5استفدت يف مباحث هذا املطلب وعناوينه من كتاب« :املواجهة» ،حلسن قطامش ،ص  ،187ورسالة
«الحاديث الواردة يف الشيطان ومكائده والوقاية منه» د /إهلام اجلابري ،ص .949
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.)1(  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
وقولـه تعاىل :

       

.)2(  
 
  
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
إذن فال بد من مواجهة مجاعية ،يتحد فيها املجتمع املسلم صف اا واحد اا لرد كيده ومكره،
بوسائل مرشوعة ومستقاة من الكتاب والسنة ومنها:
 -1قتل الشياطني:
وهذا القتل عىل حقيقته ،وقد أمر النبي ﷺ به وأقره ،ومن الدلة عليه ما رواه
النسائي وغريه عن أيب الطفيل قال( :ملا فتح رسول اهلل ﷺ مكة بعث خالد بن الوليد
إىل نخلة ،وكانت هبا العزى فأتاها خالد ،وكانت عىل ثالث سمرات

()3

فقطع

السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي ﷺ فأخبه فقال :ارجع فإنك مل
تصنع شيئ ًا فرجع خالد ،فلَم أبصت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا يف اجلبل ،وهم
يقولون :يا عزى فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة ناُشة شعرها ،حتثو الرتاب عىل
رأسها ،فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إىل النبي ﷺ فأخبه فقال :تلك
العزى)(.)4

( )1سورة فاطر ،اآلية.6 :
( )2سورة املجادلة ،اآلية.19 :
الس ُمرة :من شجر الطلح ،انظر لسان العرب (.)379/4
(َّ )3
()4

رواه النسائي يف السنن الكبى ،يف كتاب« :التفسري» ،باب( :قولـه تعاىل    :

 ،) رقم ،)474/6( ،11547 :والبيهقي يف دالئل النبوة ( ،)77/5وأبو يعىل يف مسنده ،رقم،902 :
( ،)196/2وذكرها ابن هشام وابن كثري وغريهم.
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وهي شيطانه كانت تدخل يف الصنم وَتاطبهم منه (.)1
أمره املقداد بن النعَمن بقتل الشيطان الذي يف منزله ،كَم يف حديث أيب سعيد
اخلدري عندما أعطى رسول اهلل ﷺ قتادة بن النعَمن ( )2العرجون ( )3وقال( :خذ هذا
فسييضء أمامك عرش ًا وخلفك عرش ًا ،فإذا دخلت البيت وتراءيت سواد ًا يف زاوية
البيت فارضبه قبل أن يتكلم فإنه شيطان ،قال :ففعل)(.)4
ومن ذلك أمره ﷺ بقتل حيات البيوت بعد إنذارها ثالث ًا ،حيث قال يف حديث
أيب سعيد اخلدري الطويل – وقد سبق –( :إن باملدينة جن ًا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم
شيئ ًا فآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنَم هو شيطان) (.)5
وأمر بدفع من يمر بّي يدي املصىل وشبهه بالشيطان ،فعن أيب صالح السَمن

()6

قال :رأيت أبا سعيد اخلدري يف يوم مجعة يصيل إىل يشء يسرته من الناس ،فأراد شاب

( )1انظر :السرية ،البن هشام ( ،)236/2البداية والنهاية ،البن كثري (.)314/4
( )2قتادة بن النعَمن بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الوس النصاري ،شهد بدر ًا وما بعدها ،وهو
الذي رد عليه النبي ه عينه عندما سقطت يف غزوة بدر ،تويف يف خالفة عمر ،وصىل عليه سنه 22هـ،
انظر هتذيب التهذيب (.)321-320/8
( )3العراجّي :مجع عرجون ،وهو العود الصفر الذي فيه شحايخ عذق النخلة ،انظر :الفتح الرباين
(.)67/22
( )4رواه اإلمام أمحد ( ،)65/3وابن خزيمة يف صحيحه ،كتاب« :الصالة» ،باب( :إتيان املساجد يف الليلة
املطرية املظلمة) ،رقم ،)81/3( ،1660 :والطباين يف الكبري ،رقم ،)7-5/19 (،9:وقال اهليثمي يف
جممع الزوائد («:)41/2رجاله موثقون»أ .هـ.
( )5سبق َترجيه.
( )6ذكوان السَمن الزيات املدين أبو صالح ،كان موىل لم املؤمنّي جويرية ،روى عن أيب هريرة وعائشة ب
اتفق العلَمء عىل توثيقه ،روى عنه ابنه سهيل والعمش ،مات سنة 101هـ ،انظر :هتذيب التهذيب
( ،)189/3التقريب ،ص  ،203سري أعالم النبالء (.)36/5
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من بني أيب معيط أن جيتاز بّي يديه فدفع أبو سعيد يف صدره ،فنظر الشاب ،فلم جيد
مساغ ًا إال بّي يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الوىل ،فنال من أيب سعيد ،ثم
دخل عىل مروان فشكا إليه ما لقي من أيب سعيد ،ودخل أبو سعيد خلفه عىل مروان
فقال :مالك والبن أخيك يا أبا سعيد ،قال :سمعت النبي ﷺ يقول( :إذا صىل
أحدكم إىل يشء يسرته من الناس فأراد أحد أن جيتاز بّي يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله
فإنَم هو شيطان) ( ،)1وليس املراد هنا القتال بالسالح لن ذلك خمالف ملا هو مطلوب
من اإلقبال عىل الصالة ،واخلشوع فيها! وملا علم من حرمة دم املسلم ،وهذا ما أمجع
عليه العلَمء ،وإنَم يدفعه بشدة ويغلظ ،واملراد بقوله ﷺ شيطانُ ،يتمل أن املراد فعله
حيث شوش عىل املصيل ،وُيتمل أن الذي دفعه لفعل ذلك الشيطان( ،)2كَم يف رواية
ابن عمر وفيها( :فإن حقه قرين) (.)3
-2قتل أعوان الشياطني من الطواغيت ومنهم السحرة والكهان:
والطاغوت هو «كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» (.)4
وقد سبق تفصيل ذلك(.)5
ومن الطواغيت السحرة والكهان ،كَم روي ذلك عن ابن عباس وجابر وقتادة
( )1رواه البخاري كتاب« :الصالة» ،باب( :يرد املصيل من مر بّي يديه ،9رقم ،)581/1( ،509 :ومسلم
كتاب« :الصالة» ،رقم.)223/4( :
( )2انظر :املفهم ،للقرطبي (.)105/2
( )3رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم )105/2( ،402 :املفهم.
( )4أعالم املوقعّي ،البن القيم ( ،)53/1وانظر :تفسري الطبي (ُ ،)19/3شح النووي لصحيح مسلم
( ،)18/3فتح الباري (.)448/11
( )5انظر مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد باب مكايد الشيطان إلفساد االعتقاد بالكفر والرشك للمؤلفة
(مطبوع).
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ومكحول وجماهد وابن سريين وغريهم (.)1
ويف المر بقتلهم روى اإلمام أمحد يف مسنده عن بجالة بن عبداهلل ( )2أنه قال:
(كتب عمر بن اخلطاب ◙ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ،فقتلنا ثالث
سواحر)(.)3
وروي عن جندب موقوف ًا ومرفوع ًا( :إن حد الساحر رضبة بالسيف) (.)4
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :وأكثر العلَمء عىل أن الساحر يقتل وقد ثبت
عن الصحابة – رضوان اهلل عليهم – فعله.)5(»...
وقال أيض ًا« :قال بعض أهل العلم يقتل لجل الكفر ،وقال بعضهم لجل الفساد
يف الرض ،لكن مجهور هؤالء يرون قتله حد ًا»أ .هـ (.)6
( )1انظر :جامع البيان ( ،)19/3( ،)130/5تفسري البغوي ( ،)234/3تفسري الرازي (،)128/10
املحرر الوجيز ،البن عطية ( ،)283/2الدر املنثور ،للسيوطي (،)308/2( ،)22/2( ،)584/1
فتح القدير للشوكاين (ُ ،)276/1شح كتاب التوحيد ،لعبد اهلل بن سليَمن ،ص  ،337ص .33
( )2بجالة بن عبدة التميمي العنبي البصي ،روى عن كتاب عمر بن اخلطاب وعن عبدالرمحن بن عوف
وعمران بن حصّي وابن عباس ،وعنه عمرو بن دينار وقتادة وقشري بن عمر وثقه أبو زرعة وجماهد بن
موسى ،كان كاتب ًا جلزء بن معاوية ،انظر :هتذي التهذيب (.)366-365/1
( )3رواه أمحد يف املسند ( ،)191-190/1يف صحيح أيب داود يف كتاب« :اإلمارة» ،باب( :أخذ اجلزية من
املجوس) ،رقم.)165/3( ،3043 :
( )4رواه الرتمذي يف كتاب« :احلدود» ،باب( :ما جاء يف حد الساحر) ،رقم ،)60/4( ،1460 :دار إحياء
الرتاث ،واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)401/4( ،8073 :وصححه ووافقه الذهبي.
وقال اللباين -رمحه اهلل« : -الصحيح أنه عن جندب موقوف»أ .هـ ،انظر :ضعيف سنن الرتمذي ،رقم:
.)168( ،244
( )5جمموع الفتاوى (.)346/28
( )6املرجع السابق (.)384/29
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-3الرقية الرشعية:
إن الرقية الشرعية وسيلة لطرد الشياطني من األبدان اليت تلبست هبا ،وهي من نصرة املظلوم،
ومن حق املسلم على أخيه ،وقد فعله رسول هللا ﷺ واألنبياء من قبله والصاحلون.
قال شيخ اإلسالم ♫« :هذا من أفضل العَمل وهو من أعَمل النبياء
والصاحلّي ،فإنه ما زال النبياء والصاحلون يدفعون الشياطّي عن بني آدم بَم أمر اهلل به
ورسوله ،كَم كان املسيح يفعل ذلك ،وكَم كان نبينا ﷺ يفعل ذلك.)1(»...
ومن أدلة فعله ﷺ ما رواه جابر ◙ :إن امرأة جاءت إىل النبي ﷺ معها
صبي هلا به ملم ،فقال النبي ﷺ( :اخرج عدو اهلل ،أنا رسول اهلل ،قال :فبئ ،فأهدت
إليه كبشّي وشيئ ًا من أقط ،وشيئ ًا من سمن ،قال :فقال رسول اهلل ﷺ خذ القط
والسمن وخذ أحد الكبشّي ورد عليها اآلخر) (.)2
وفعله الصحابة

فعن خارجة بن الصلت عن عمه قال :أقبلنا من عند النبي

ﷺ فأتينا عىل حي من العرب ،فقالوا :أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخري،
فهل عندكم دواء أو رقية فإن عندنا معتوها يف القيود؟ قال فقلنا :نعم ،قال :فجاؤوا
باملعتوه يف القيود ،قال :فقرأت بفاحتة الكتاب ثالثة أيام غدوة وعشية أمجع بزاقي ثم
أتفل ،قال :فكأنَم نشط من عقال ،قال :فأعطوين جعالً ،فقلت :ال حتى أسأل النبي
ﷺ فسألته ،فقال( :كل لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) (.)3
( )1جمموع الفتاوى (.)57-56/19
( )2سبق َترجيه.
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)211/5وأبو داود يف كتاب« :الطب» ،باب( :كيف الرقى) ،رقم،3901 :
( ،)13/4والنسائي يف السنن الكبى ،كتاب« :الطب» ،باب( :ذكر ما يرقى به املعتوه) ،رقم،7534 :
( ،)365/4واحلاكم يف املستدرك ( ،)560-559/1وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه»
ووافقه الذهبي ،وصححه اللباين ،صحيح اجلامع الصغري ،رقم.4370 :
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وكذلك فعله السلف الصالح ،فقد روي عن اإلمام أمحد ♫ وكانت اجلن
َتافه وتطيعه ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ♫(.)1
وعىل من قام بذلك أن يلتمس الطريقة املرشوعة فيحرص أولا عىل توفر أمرين
هامني يف كل من املعالج واملعالج ومها:
 -1قوة اإليَمن ،وصدق اللجوء إىل اهلل تعاىل خالق كل يشء.
 -2االستعاذة واالستعانة باهلل تعاىل بصدق وإخالص يتواطأ فيه عمل القلب
مع قول اللسان (.)2
قال ابن القيم ♫« :وأكثر تسلط الرواح اخلبيثة عىل أهله تكون من جهة قلة
دينهم وخراب قلوهبم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصينات النبوية
واإليَمنية ،فتلقى الروح اخلبيثة الرجل أعزل ال سالح معه وربَم عريان ًا فيؤثر
فيه»أ.هـ(.)3
وعليه أن يستعمل مع ذلك الدعاء للمصاب ،كَم عليه أن يأمر اجلن وينهاهم عن
اإلرضار هبذا املصاب ،وله زجرهم ولعنهم ،كَم يف قوله ﷺ للعفريت الذي تسلط
عليه( :أعوذ باهلل منك) ،وقولـه( :ألعنك بلعنة اهلل ثالث ًا)( ،)4ونحو ذلك من الكالم(.)5
( )1انظر :ما نقله ابن القيم  /عن شيخه ابن تيمية  /يف هذا الشأن يف الطب النبوي ،ص.69-68
( )2انظر :زاد املعاد ،البن القيم (.)68-67/4
( )3املرجع السابق (.)69/4
( )4سبق َترجيه.
( )5انظر :جمموع الفتاوى (.)53-50/19
* كثر يف اآلونة اآلخرية من يقوم بعالج الناس بالرقية ،والبعض منهم يقع يف اجتهادات غري ُشعية ،وال
دليل عليها ومنها :القراءة عىل ماء به زعفران ثم غمس الوراق الصغرية فيه وجتفيفها ،ثم بيعها عىل
الناس حيث يأمر املريض أن يغمسها يف املاء ثم يرشب ماءها!!
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كَم جيب عليه أن يستخدم الرقية الرشعية ،كَم نصت عىل ذلك الحاديث عن
عائشة ▲ أن رسول اهلل ﷺ دخل عليها ،وامرأة تعاجلها أو ترقيها ،فقال:
(عاجليها بكتاب اهلل) (.)1
قال احلافظ ابن حجر ♫:
أمجع العلامء عىل جواز الرقى عند اجتامع ثالثة رشوط:
 -1أن تكون بكالم اهلل تعاىل ،أو بأسَمئه وصفاته.
 -2أن تكون باللسان العريب ،أو بَم يعرف معناه من غريه.
 -3أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا ،بل بذات اهلل تعاىل» (.)2
وأعظم ما يرقى به كتاب اهلل تعاىل فهو شفاء ،كَم وصفه اهلل تعاىل بقولـه :

==



وقد أفتت هيئة كبار العلَمء يف الفتوى رقم  139تاريخ 1418/1/8هـ ،بعدم جواز ذلك ،وأنه من
االحتيال عىل أكل الناس بالباطل ،وليس من الرقية التي نص بعض أهل العلم عىل جوازها؛ وهي
كتابة اآليات يف ورقة ،أو يف يشء طاهر كتابة واضحة ،ثم غسل تلك الكتابة وُشب غسيلها أ .هـ.
ومنها :قراءة القرآن أثناء الرقية بمكب صوت أو عب اهلاتف مع بعد املسافة ،والقراءة عىل مجع كبري يف
آن واحد ،حيث أفتت اللجنة يف الفتوى السابقة إىل أن الرقية ال بد أن تكون عىل املريض مباُشة وال
تكون بواسطة مكب الصوت أو اهلاتف ،لن هذا يالف ما فعله رسول اهلل ه وأصحابه ن وأتباعهم ،
كذلك القراءة عىل املريض بواسطة جهاز التسجيل ال تغني عن الرقية ،لن الرقية حتتاج إىل اعتقاد ونية
حال أدائها ،ومباُشة للنفث عىل املريض واجلهاز ال يتأيت منه ذلك ،انظر :الفتوى الصادرة من هيئة
كبار العلَمء واملطبوعة يف نرشة من دار الوطن ،ولالستزادة انظر فتاوى العلَمء يف عالج السحر واملس
والعّي واجلان ،إعداد وترتيب :نبيل حممد حممود ،ط .الثانية1421 ،هـ ،دار القاسم.

( )1رواه ابن حبان يف موارد الظمآن ،رقم.1419 :
( )2فتح الباري (.)195/10
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.)1(     


  

وقولـه تعاىل :

         

.)2(  
 
قال ابن القيم ♫« :فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع الدواء القلبية والبدنية،
وأدواء الدنيا واآلخرة ،وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء به ،وإذا أحسن العليل
التداوي به ،ووضعه عىل دائه بصدق وإيَمن ،وقبول تام ،واعتقاد جازم ،واستيفاء
ُشوطه ،مل يقاومه الداء أبد ًا ،وكيف تقاوم الدواء كالم رب الرض والسَمء الذي لو
نزل عىل اجلبال لصدعها ،أو عىل الرض لقطعها»أ .هـ (.)3
ومن اآليات التي يرقى هبا :سورة الفاحتة ،وأربع آيات من سورة البقرة ،وآية :
 ،   وآية الكرس ،وثالث آيات من أواخر سورة البقرة ،وآية من آل
عمران،         :
وآية من سورة العراف :

     

، 

وآخر سورة املؤمنّي ،      :وآية من سورة اجلن :



 ،   وعرش آيات من أول الصافات ،وثالث آيات من آخر سورة احلرش،
وسورة اإلخالص ،واملعوذتّي.
( )1سورة فصلت ،اآلية.44 :
( )2سورة يونس ،اآلية.57 :
( )3زاد املعاد ،البن القيم (.352/4
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تقرأ يف أذن املريض املصاب ،كَم يف حديث ابن مسعود أو ينفث عليه كَم ورد يف
حديث خارجة ◙ السابق.
ويستعمل الرضب عند احلاجة إليه ،لنه ال يقع عىل املصاب وإنَم عىل اجلن
املتلبس به.
ودليله حديث أم أبان بنت وازع ( )1عن أبيها ،أن جدها الزارع انطلق إىل رسول
اهلل ﷺ ،فانطلق معه بابن له جمنون أو ابن أخت له ،قال جدي( :فلَم قدمنا عىل رسول
اهلل ﷺ املدينة ،قلت :يا رسول اهلل إن معي ابن يل أو ابن أخت يل جمنون أتيتك به
تدعو اهلل  لـه ،فقال :ائتني به ،فانطلقت به إليه وهو يف الركاب ،فأطلقت عنه
وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبّي حسنّي ،وأخذت بيده حتى انتهيت به عىل
اج َعل َظ ْه َر ُه مما يليني ،قال :فأخذ بمجامع ثوبه من
رسول اهلل ﷺ ،فقال :ادنه مني ْ

أعاله وأسفله ،فجعل يرضب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول :اخرج عدو

اهلل اخرج عدو اهلل ،فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الول ،ثم أقعده رسول اهلل
ﷺ بّي يديه ،فدعا لـه بَمء ،فمسح وجهه ودعا لـه ،فلم يكن يف الوفد أحد بعد دعوة
النبي ﷺ يفضل عليه) (.)2
وحديث عثَمن بن أيب العاص ◙ قال :ملا استعملني رسول اهلل ﷺ عىل
الطائف جعل يعرض يل يشء يف صاليت حتى ما أدرى ما أصيل فلَم رأيت ذلك رحلت
( )1ام أبان بنت الوازع بن الزارع ،روت عن أبيها وجدها ،وأبوها هو الوازع بن زارع العبدي صحايب،
وجدها زارع بن عامر العبدي أبو الوازع وفد مع االشبج عىل رسول اهلل ه  ،وقبل يدي النبي ه ورجليه
قال عنها ابن حجر :مقبولة عند املتابعة ،انظر :ميزان االعتدال ( ،)611/4اإلصابة (،)627/3
 ،)541/1تقريب التهذيب ،رقم ،8700 :ص .755
( )2رواه الطباين يف الكبري ،رقم ،)276-275/5( ،5314 :ويشهد ملرشوعية الرضب حديث عثَمن بن
أيب العاص التايل.
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إىل رسول اهلل ﷺ فقال( :ابن أيب العاص؟ قلت :نعم يا رسول اهلل .قال :ما جاء بك؟
قلت :يا رسول اهلل عرض يل يشء يف صاليت حتى ما أرى ما أصيل .قال :أدنه ،فدنوت
منه فجلست عىل صدور قدمي ،قال :فرضب بيده وتفل يف فمي ،وقال :اخرج يا عدو
اهلل ،ففعل ذلك ثالث مرات ،ثم قال :احلق بعملك ،قال عثَمن فلعمري ما أحسبه
خالطني بعد) (.)1
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :قد ُيتاج يف إبراء املصوع ،ودفع اجلن
عنه إىل الرضب ،فيرضب رضب ًا كثري ًا جد ًا ،والرضب إنَم يقع عىل اجلني ،وال ُيس به
املصوع ،ويب أنه مل ُيس بيشء من ذلك ،وال يؤثر يف بدنه ،ويكون قد رضب بعصا
قوية عىل رجليه ،بحيث لو كان عىل اإلنيس لقتله ،وإنَم هو عىل اجلني ،واجلني يصيح
ويصخ وُيدث احلارضين بأمور متعددة ،كَم قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثرية
يطول وصفها ُيرضه خلق كثريون» أ .هـ (.)2
-4هدم أماكن الرشك:
يف احلديث الصحيح عن أيب اهلياج السدي ( )3قال :قال يل عيل ابن أيب طالب
◙( :أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ  ،التدع متثاال إال طمسته وال
قب ًا مرشف ًا إال سويته) ( ،)4ومجع يف احلديث بّي عموم التَمثيل وتسوية القبور لن

( )1سبق َترجيه.
( )2جمموع الفتاوى (.)60/19
( )3حيان بن حصّي أبو اهلياج السدي الكويف ،تابعي ،روى عن عيل وعَمر ،وعنه أبناه ومنصور وأبو
وائل والشعبي ،وثقه ابن حبان والعجيل ،كان كاتب لعَمر – ريض اهلل عنه –  ،انظر :هتذيب التهذيب
( ،)59/3تقريب التهذيب ،ص .184
( )4رواه مسلم يف كتاب اجلنائز ،رقم.)666/2( ،969 :
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كليهَم وسيلة للرشك هبا(.)1
وقد سبق ذكر حديث بعث النبي ﷺ خلالد بن الوليد هلدم العزى ،وهدم ذي
اخللصة بدوس ( )2ومنه يستدل عىل أن الشياطّي تتخذ من هذه الماكن مسكن ًا تأوي
إليه وتفسد اخللق من خالله حيث أَنا َتاطب عابدَيا وترد عليهم وربَم خرجت
متمثلة فيه صورة يستغيثون به .
قال ابن القيم ♫« :ال جيوز إبقاء مواضع الرشك والطواغيت ،بعد القدرة عىل
هدمها وإبطاهلا يوم ًا واحد ًا ،فإَنا من شعائر الكفر والرشك ،وهي أعظم املنكرات ،فال
جيوز اإلقرار عليها مع القدرة ألبتة.)3( »...
-5قتل جنود الشيطان من احليوان:
وإبليس – كَم سبق – لـه جند من احليوانات ،وقد جاء المر النبوي بقتلها ،ومنها
الفواسق ،كَم روى البخاري يف صحيحه عن عائشة ▲ أن النبي ﷺ قال:
(مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم ،الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة
والكلب العقور) (.)4
ويف الفأرة عن جابر بن عبداهلل ◙ عن النبي ﷺ قال( :مخروا اآلنية وأوكوا
السقية ،وأجيفوا البواب ،واكفوا صبيانكم عند املساء ،فإن للجن انتشار ًا وخطفة،

( )1انظر ُشح العمدة البن تيمية (.)449/4
()2

كَم روى البخاري عن ابن جرير يف كتاب :اجلهاد باب حرق الدور والنخيل رقم2857 :
(.)1100/3

( )3زاد املعاد ،البن القيم (.)506/3
( )4رواه البخاري يف كتاب« :اإلحصار جزاء الصيد» ،باب( :ما يقتل املحرم من الدواب) ،رقم،1732 :
( ،)650/2ومسلم يف كتاب« :احلج» ،رقم.)857/2( ،1198 :
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واطفئوا املصابيح عند الرقاد ،فإن الفويسقة ربَم اجرتت الفتيلة فأحرقت أهل
البيت)(.)1
ومنها احليات :وهي من الدواب املقربة للشيطان بدليل إحاطتها بعرشه ،كَم يف
حديث ابن صائد عندما سأله رسول اهلل ﷺ (ما ترى؟ قال :أرى عرش ًا عىل املاء أو
عىل البحر حوله حيات ،قال رسول اهلل ﷺ :ذاك عرش إبليس) (.)2
«والذي ينظر أو يشاهد اآلثار الفرعونية جيد أن احليات كانت آهلة تعبد من دون
اهلل» (.)3
وقد جاء المر بقتلها ،كَم يف الصحيح عن ابن عمر أنه سمع النبي ﷺ يطب
عىل املنب يقول( :اقتلوا احليات ،واقتلوا ذا الطفيتّي والبرت فإَنَم يطمسان البص
ويستسقطان احلبل) (.)4
ويف احلديث اآلخر( :إن باملدينة نفر ًا من اجلن قد أسلموا ،فمن رأى شيئ ًا من هذه
العوامر فليؤذنه ثالث ًا ،فإن بدا لـه بعد فليقتله فإنه شيطان)( .)5وتوعد من تركها خلوف
رضر يناله بقتلها ،كَم يف احلديث عن عبداهلل بن عباس – ريض اهلل عنهَم  -قال :قال
رسول اهلل ﷺ( :من ترك احليات خمافة طلبهن فليس منا؛ ما ساملناهن منذ
حاربناهن)(.)6
( )1سبق َترجيه.
( )2رواه البخاري يف كتاب :اجلهاد ،باب :كيف يعرض اإلسالم عىل الصبي ،رقم ،2890 :ورواه مسلم
يف كتاب :الفتن وأُشاط الساعة رقم.)2241/4( 2925 :
( )3املواجهة ،حسن قطامش ،ص .200
( )4سبق َترجيه.
( )5سبق َترجيه.
( )6رواه أبو داود يف كتاب« :الدب» ،باب( :يف قتل احليات) ،رقم.)785/2( ،5250 :
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أي ليس من املقتدين بسنتنا اآلخذين بطريقتنا (.)1
ومنها الكالب ،كَم جاء يف حديث جابر ◙ قال :أمرنا رسول اهلل ﷺ بقتل
الكالب ،حتى إن املرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ،ثم َنى رسول اهلل ﷺ وقال:
(عليكم بالسود البهيم – أي الذي ال بياض فيه – ذي النقطتّي – أي الذي فوق عينيه
نقطتان بيضاوان – فإنه شيطان) (.)2
-6بيان سبيل املجرمني:
.)3(  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
قال تعاىل   :
أي« :لتظهر طريق املجرمّي املخالفّي للرسل» (.)4
وقال تعاىل حمذر ًا من اتباع هذه السبل :

     

.)5(  
وال سبيل إىل معرفتها ما مل توضح وتبّي ،فقد يظن ظان أن البدعة سنة وأن السنة
بدعة؛ هلذا ُشع بيان مناهج الباطل وفضحها.
قال تعاىل :

         

( )1عون املعبود ،ليب الطيب (.)163/13
( )2رواه مسلم يف كتاب« :القسامة واملزارعة» ،رقم.)1200/3( ،1572 :
( )3سورة النعام ،اآلية.55 :
( )4تفسري ابن كثري ( ،)137/3ط .دار الفكر.
( )5سورة النعام ،اآلية.153 :
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.)1(    
 
 
وليس هناك عدو أخطر من الشيطان وجنده ،وأعوانه من املنافقّي واملرشكّي ،لذا
لزام ًا عىل كل مسلم فضح خمططاهتم ،وأنظمتهم ومناهجهم كل بحسب قدرته ،وما
أويت من وسائل اخلطاب.
-7إصالح حال األمة اإلسالمية:
فنعلم كَم سبق أن إبليس يركز عىل السلطة ويسعى إلفساده لضَمن إفساد ما حتتها
سواء كانت السلطة سلطة عامة كسلطة الدولة أو خاصة يف الْسة ...ولذا ال بد يف
حماربته من إصالح أحوال المة اإلسالمية ،ونبدأ بالسس العامة ،وأوهلا :احلكم بَم
أنزل اهلل يف مجيع القضايا دينية كانت أم اجتَمعية أم سياسية ،أو أي أمر من شئون
العباد ،قال تعاىل :

          

.)2(  
  
  
   
  
 
 
 
وقال تعاىل :

          

.)3(   
  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 

.)4(  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
وقال تعاىل    :
.)1(    
  
  
  
  
 
  
وقال تعاىل    :
( )1سورة املائدة ،اآلية.16 :
( )2سورة املائدة ،اآلية.49 :
( )3سورة النساء ،اآلية.65 :
( )4سورة املائدة ،اآلية.44 :
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وإذا مل حتقق احلاكمية املطلقة هلل تعاىل ،فال بد أن يقوم مكاَنا سلطان الطواغيت
الذين ُيكمون بغري ما أنزل اهلل ،ومن هنا يقوم سلطان الشيطان وحزبه وأنصاره.
الثاين :حتقيق العدل ،قال تعاىل :

     

.)2(   
   
 
 
   
 
  
   
 
  
 
 
الثالث :اجلهاد ،فاجلهاد ذروة سنام اإلسالم ،ولن تقوم قائمة هلذا الدين إال
بالعودة للجهاد ونص اإلسالم ودحر أعدائه ،قال تعاىل :

   

.)3(   
  
  

 
 
 
.)4(  
  
 
  
  

 
  


وقال تعاىل    :
-8األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
قال تعاىل :

        

.)5(  
  
  
 
 
إن هالك المم مرتبط برتك هذه الشعرية العظيمة من شعائر اإلسالم ،وكلَم
أضاعت المة هذا الركن نتج عن ذلك انتشار املنكرات والفواحش ومتكن الشياطّي
وتسلطها عىل املجتمع املسلم ،فتعلوا الرذيلة ويصبح املعروف منكر ًا واملنكر

==

( )1سورة املائدة ،اآلية.45 :
( )2سورة احلديد ،اآلية.25 :
( )3سورة املجادلة ،اآلية.21 :
( )4سورة التوبة ،اآلية.123 :
( )5سورة آل عمران ،اآلية.110 :
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معروف ًا(.)1
ولكن ليكن المر باملعروف والنهي عن املنكر برفق وحكمة وباملوعظة احلسنة
والكلمة الطيبة ،بدون تعنيف وال شدة حتى ال يكون اآلمر معين ًا للشيطان عىل أخيه،
كَم أرشد املصطفى ﷺ يف حديث أيب هريرة ◙ قال :أيت النبي ﷺ برجل قد
ُشب ،قال :ارضبوه ،قال أبو هريرة :فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب
بثوبه ،فلَم انصف ،قال بعض القوم :أخزاك اهلل ،قال :ال تقولوا هكذا ال تعينوا عليه
الشيطان) (.)2
ويف لفظ للبخاري( :ال تكونوا عون الشيطان عىل أخيكم) ،ويف زيادة( :ولكن
قولوا رمحك اهلل) (.)3
-9نبذ الفرقة والختالف واجتامع املسلمني حتت راية واحدة:
عن ثعلبة اخلشني ◙ قال :كان الناس إذا نزلوا منزالً تفرقوا يف الشعاب
( )1يقول اإلمام النووي « : /واعلم أن هذا الباب – أعني باب المر باملعروف والنهي عن املنكر – قد
ضيع أكثره من أزمان متطاولة ومل يبق منه يف هذه الزمان إال رسوم قليلة جد ًا ،وهو باب عظيم به قوام
المر ومالكه ،وإذا كثر اخلبث عم العقاب الصالح والطالح ،وإذا مل يأخذوا عىل يد الظامل أو شك أن
يعمهم اهلل تعاىل بعقابه            :
[  سورة النور ،اآلية ،]63 :فينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا اهلل  أن يعتني هبا
الباب ،فإن نفعه عظيم وال سيَم وقد ذهب معظمه ويلص نيته وال َيابن من ينكر عليه الرتفاع
مرتبته ،فإن اهلل تعاىل قال[       :سورة احلج ،اآلية ،]40 :وقال تعاىل :
[         سورة آل عمران ،اآلية »...]10 :أ .هـُ ،شح
النووي عىل صحيح مسلم (.)24/2
أقول :كيف لو رأى  /هذه الزمان وما فشا فيها من ضياع احلرمات وانتهاك حمارم اهلل ،وما نشاهده
اليوم من غلبة املنكرات ،ورفع املنافقّي لعقريهتم وتطاوهلم عىل اإلسالم ،وإعالَنم احلرب عليه يف
وسائل اإلعالم ،مما هو نتيجة لضعف المر باملعروف والنهي عن املنكر وال حول وال قوة إال باهلل!!
( )2رواه البخاري يف كتاب« :احلدود» ،باب( :الرضب باجلريد والنعال) ،رقم )66/12( ،6777 :الفتح.
( )3رواه البخاري يف كتاب« :احلدود» ،باب( :ما يكره من لعن شارب اخلمر) ،رقم)75/12( ،6781 :
الفتح.
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والودية ،فقال هلم رسول اهلل ﷺ( :إن تفرقكم يف هذه الشعاب والودية إنَم ذلكم
من الشيطان) ،فلم ينزلوا بعد ذلك منزالً إال انضم بعضهم إىل بعض حتى يقال :لو
بسط عليهم ثوب لعمهم (.)1
فإذا عد الرسول ﷺ جمرد تفرقهم يف الشعاب والودية مع اتفاق قلوهبم من
الشيطان ،فَم ظنك بتفرق القلوب وتنافرها ،وتنوع املذاهب واملسالك .ويف احلديث
عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :ما من ثالثة نفر يف
قرية والبد وال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليك باجلَمعة فإنَم
يأكل الذئب من الغنم القاصية) ( )2فالواجب سالمة القلب عىل املسلمّي ،ونبذ الفرقة،
حتى مع وجود يشء من اخلالف يف وجهات النظر ،فهذه ال تكون سبب ًا للمعاداة
واملشاحنة ونيل كل طرف من اآلخر كَم نرى اليوم.
ويف احلديث ( ...من أراد منكم بحبوحة اجلنة فليلزم اجلَمعة فإن الشيطان مع
الواحد وهو من االثنّي أبعد) ( )3احلديث.

( )1رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)115/2( :وقال« :حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه ،ووافقه
الذهبي»أ .هـ.
( )2سبق َترجيه ،ص
( )3سبق َترجيه.
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اخلــــاتــمـــة
عيل بإمتام هذا البحث أمحده وأشكره وأثني عليه ،بَم هو
وبعد أن م َّن اهلل العظيم الكريم ّ
أهله تعاىل وتقدس ،فله احلمد كَم ينبغي جلالل وجهه ،ولعظيم سلطانه ،وله احلمد عىل
نعمه الظاهرة والباطنة ،ولـه احلمد عىل نعمة اإلسالم واإليَمن والقرآن ونعمة الهل
واملال واملعافاة ،وله احلمد عىل كل نعمة أنعم هبا علينا يف ْس وعالنية أو خاصة أو
عامة له احلمد حتى يرىض وله احلمد بعد الرضا وله احلمد إذا ريض.
وأصىل وأسلم عىل الرمحة املهداة ،والرساج املنري نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
وآل بيته وأزواجه الطاهرات العفيفات ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وأسال اهلل
تعاىل بأسَمئه وصفاته أن جيعله خالص ًا لوجهه.
ومل َتل ملة من امللل إال وحذرت أتباعها من الشيطان الرجيم ( ،)1وهو عدو مالزم
لكل إنسان ،فالقرين موكل بالعبد وهو كافر يأمره بكل فحشاء وسوء وهذا مما يزيد
خطورة هذا العدو ،الذي جند حياته إلضالل بني البرش ،فهو ابتالء للمسلم ُيتاج فيها

َ َ ْ َ َ َْ َ
َ َ ا ُ َْ َ َ ا
اۡلبِيث
ب ويجعل
إىل صب ومصابرة كي يرج نقي ًا صافي ًاَِ ﴿،ل ِمزي اَّلل اۡلبِيث مِن الطي ِ ِ
َ ََ
َ
َ
ََْ ُ َ
يك َم ُه ۡجِي ًعا ف َي ْج َعل ُه ِِف َج َه ان َم﴾ (.)2
َب ْعض ُه لَع َب ْع ٍض ف
( )1فمثالً يف الديانات املجوسية تعتقد إهلّي خالق النور ،وخالق الظلمة ،الذي يزعمون أنه خلق سائر
الرشور ،ويف الديانة النصانية جتعل من إبليس شخص ًا مسيطر ًا عىل الرواح الرشيرة ،التي حتاول بدروها أن
هتيمن وتضبط كل نشاط برشي ،ففي انجيل بطرس ( 8 :5فأصبحوا واسهروا لن إبليس خصمكم كأسد
زائر جيول ملتمس ًا من يبتلعه هو) ،ويف إنجيل متى ( )11/1اإلصحاح الرابع( :وأخذه إبليس إىل جبل عال
جد ًا ،فأراه مجيع ممالك الدنيا وجمدها وقال لـه :أعطيك هذا كله إن سجدت يل وعبدتني ،فأجابه يسوع:
ابتعد عني ،يا شيطان ،لن الكتاب يقول :للرب إهلك تسجد ،وإياه وحده تعبد).
( )2سورة النفال ،اآلية.37
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وقد بينت يف هذا الكتاب طرق التحصّي من الشيطان الرجيم  ،نفع اهلل به  ،وأسأل اهلل
تعاىل ان جيعله خالص ًا صواب ًا  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملّي ،واهلل أعلم،
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .
قالته وكتبته
الدكتوره قذله بنت حممد ال حواش القحطاين
املوقع االلكرتوين
/http://www.d-gathla.com
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فهرس املصادر واملراجع

 -1إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل ،دار املعرفة ،بريوت.
 -2األدب املف ر رررد ،لأم ر ررام أيب عب ر رردهللا لم ر ررد ب ر ررن إ اعي ر ررل الب ر رراري . ،الثالث ر ررة
1409هر1989/م ،دار البشائر اإلسالمية ،ختريج لمد فؤاد عبدالباقي.
 -3األذكار املنت بة من كالم سيد األبرار ،لأمام احلافظ لي الدين أيب زكراي حيىي
بن شرف النووي ،املكتبة الثقافية ،بريوت.
 -4االس ر ر ررتقامة ،لش ر ر رري اإلس ر ر ررالم أم ر ر ررد ب ر ر ررن عب ر ر ررداحلليم اب ر ر ررن تيمي ر ر ررة . ،األوىل
1403هر ،نشر جامعة اإلمام لمد بن سعود ،حتقيق د .لمد رشاد سامل.
 -5اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين ،دار الكتب العلمية بريوت.
 -6إعررالم املرروقعني عررن رب العر املني ،أتلير ف شر ي الرردين أيب عبرردهللا لمررد بررن أيب
بكررر املعررروف اببررن القرريم اجلوزيررة ،دار اجليررل ،بررريوت – لبنرران ،راجعرره وعلررق
عليه وقدم له طه عبدالرؤوف سعد.
 -7األعلمي ،بريوت ،لبنان.
 -8إغاثررة اللهفرران مررن مصررايد الشرريطان  -أتليررف لمررد بررن أيب بكررر الشررهري اببررن
القيم اجلوزية ،حتقيق وتصحيح وتعليق لمد عفيفي ،املكترب اإلسرالمي. ،
الثانية 1409هر 1989 -م.
 -9األم للشافعي ( . ،)96/2الثانية1393 ،هر ،دار املعرفة ،بريوت.
 -10البداي ر ر ررة والنهاير ر ر ررة* أليب الف ر ر ررداء احلر ر ر ررافظ اب ر ر ررن كثر ر ر ررري الدمشر ر ر ررقي . ،األوىل
1408هرر1988 /م ،نشررر دار الرراين للررتاا ،القرراهرة ،حتقيررق :د .أمررد أبررو
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ملحم وآخرون.
 -11البداية والنهاية ،البن كثري ،دار الكتب العلمية.
 -12برردائا الفوائررد ،البررن القرريم ،دار الكترراب العررريب ،بررريوت – لبنرران ،توزيررا دار
النفائس.
 -13الربهان يف علوم القرآن ،لأمرام بردر الردين لمرد برن عبردهللا الزركشري ،دار
املعرفة ،بريوت ،حتقيق :لمد أبو الفضل إبراهيم.
 -14بص ررائر ذوي التمي ررز يف لط ررائف الكت رراب العزي ررز ،أتي ررف جم ررد ال رردين لم ررد ب ررن
يعق ر رروب الف ر ررريوزآابدي . ،املكتب ر ررة العلمي ر ررة ،ب ر ررريوت ،حتقي ر ررق :لم ر ررد عل ر رري
النجار.
 -15حتفة األحروذي يف شررس سرنن الرتمرلي ،لأمرام احلرافظ أيب العلري لمرد برن
عب ر رردالرمن املب ر رراركفوري . ،الثاني ر ررة1406 ،هر ر رر1986 /م ،نش ر ررر املكتب ر ررة
السلفية ،تصحيح :عبدالوهاب عبداللطيف.
 -16التحفة العراقية ،البن تيمية ،مطبوع ضمن الرسائل املنريية.
 -17الرتغي ر ررب والرتهي ر ررب ،للمن ر ررلري ،عب ر رردالعظيم ب ر ررن عب ر رردالقوي املن ر ررلري. ،
األوىل1417 ،هر ر رر ،دار الكت ر ررب العلمي ر ررة ،ب ر ررريوت ،حتقي ر ررق :إب ر رراهيم ش ر ررس
الدين.
 -18تطه ررري اجلن رران واللس رران ،ألم ررد ب ررن حج ررر اميثم رري (مطب رروع م ررا الص رواعق
احملرقة).
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 -19التعريفررات ،أتليررف :علرري بررن لمررد الشرريف اجلرجرراين . ،عررام 1985م،
مكتبة لبنان ،بريوت.
 -20تفسري اجلاللني . ،األوىل ،دار احلديث ،القاهرة.
 -21تفسري الف ر الرازي . ،الثالثة 1985/ 1405م ،دار الفكر.
 -22تفسري القرآن العظيم البن كثري ،د .دار الفكر ،بريوت.
 -23تفسري القرآن العظيم* ابن كثري ،دار األندلس ،بريوت.
 -24تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،طبعة دار السالم ،الرايض.
 -25تفسررري املع رروذتني ،الب ررن الق رريم اجلوزي ررة ،حتقي ررق مص ررطفى ب ررن الع رردوي ،نش ررر
مكتبة الصديق . ،األوىل 1408هر1988/م.
 -26تلبر رريس إب رل ر يس * للحر ررافظ جر ر ال الر رردين أيب الفر ررمح عبر رردالرمن بر ررن اجلر رروزي
البغرردادي ت ،597حتقيررق د .السرريد اجلميلرري ،نشررر :دار الكترراب العررريب،
بريوت . ،السادسة 1413هر1993-م.
 -27تلب رريس إبل رريس لأم ررام أيب الف ررمح عب ررد ال رررمن ب ررن عل رري ب ررن اجل رروزي دراس ررة
وحتقير ر ررق د .أمر ر ررد بر ر ررن عثمر ر رران الزير ر ررد. .األوىل 1423هر ر ررر2002/م ،دار
الوطن ،الرايض.
 -28التمهيررد ،البررن عبرردالرب ،أبررو عمررر يوسررف بررن عبرردهللا بررن عبرردالرب النمررري،
وزارة عمر رروم األوق ر رراف والشر ررؤون اإلس ر ررالمية ،املغر رررب1387 ،هر ر رر ،حتقي ر ررق:
مصطفى بن أمد العلوي ،لمد البكري.
 -29هتر ر ررليب التهر ر ررليب ،لأمر ر ررام شر ر ررهاب الر ر رردين أمر ر ررد بر ر ررن علر ر رري بر ر ررن حجر ر ررر
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العسقالين . ،األوىل1404 ،هر1984 /م ،طبعة دار الفكر.
 -30هتررليب مرردارمح السررالكني ،البررن القرريم ،هلبرره عبررداملنعم صرراحل العررزي. ،
اخلامسة1416 ،هر1996 /م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -31التوحيررد ومعرفررة أ رراء هللا عررز وجررل وصررفاته علررى االتفررا والتفرررد ،أتليررف:
أيب عبرردهللا لمررد بررن إسررحا بررن لمررد ابررن منر ده ،حتقيررق :د .علرري لمررد
الفقيهي.
 -32التوقيررف علررى مهمررات التعرراريف ،حملمررد عبرردالرؤوف املنرراوي . ،األوىل،
1410هر رر ،نشر ررر دار الفكر ررر ،دمشر ررق ،بر ررريوت ،حتقير ررق :د .لمر ررد رضر روان
الداية.
 -33تيسررري العزيررز احلميررد ،للشرري سررليمان بررن عبرردهللا بررن عبرردالوهاب املكتررب
اإلسالمي 1400هر.
 -34تيسررري الكررر الرررمن * للعالمررة عبررد الرررمن السررعدي ،حتقيررق :لمررد زهررري
النجار . ،األوىل 1408هر1988 /م ،عامل الكتب.
 -35تيسري الكر الرمن البن السعدي  .األوىل 1416هر ،مؤسسة الرسالة.
 -36جرراما البيرران عررن أتويررل آي القرررآن ،أليب جعفررر لمررد بررن جريررر الطررربي،
طبعة 1405هر1974 /م ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 -37اجل رراما ألحك ررام الق رررآن ،أليب عب رردهللا لم ررد ب ررن أم ررد األنص رراري الق رررط ،
الطبعررة الثالثررة ،صررورة عررن الطبعررة الثانير ة ،احملققررة واملصررححة برردار الكتررب
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املصرية.
 -38اجل رواب الكررايف ،لأمررام ابررن قرريم اجلوزيررة . ،األوىل 1417ه رر1997 /م،
دار ابن خزمية ،حتقيق عامر علي ايسني.
 -39حررادي األرواس إىل بررالد األفرراس ،لأمررام أيب عبرردهللا لمررد بررن أيب بكررر بررن
قيم اجلوزية ،نشر دار مدين ،تقد  :علي السيد صبح مدين.
 -40حاشررية ابررن القرريم علررى سررنن أيب داود . ،الثانيررة1415 ،هرر ،دار الكتررب
العلمية ،بريوت.
 -41حاشية ابن عابدين . ،الثانية ،سنة 1386هر ،دار الفكر ،بريوت.
 -42حاشية اإلمام السندي ،مطبوع حباشية سنن النسائي.
 -43احلسر ر ررني اطجر ر ررري . ،األوىل1408 ،هر ر رر1988 /م ،مؤسسر ر ررة الرسر ر ررالة،
حتقيق :ري الزهريي.
 -44احلصر ررن ال ر رواقي ،للش ر رري عبر رردهللا الس ر رردحان . ،الثاني ر ررة1418 ،هر ر رر ،دار
الشقراء.
 -45الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،لأمام جالل الدين السريوطي . ،األوىل،
1403هر ،دار الفكر.
 -46رسالة التوبة ،ابن تيمية ،ضمن جاما الرسائل.
 -47روضررة احملبررني ونزهررة املشررتاقني ،للعالمر ة شررس الرردين لمررد بررن أيب بكررر بررن
قيم اجلوزية . ،الثانية1407 ،هر1987 /م ،دار الكتاب العريب ،برريوت،
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لبنان ،راجعه وحققه أصوله وعلق عليه :د .السيد اجلميلي.
 -48زاد املس ررري يف عل ررم التفس ررري لأم ررام أيب الف ررمح ج ررال ال رردين عب رردالرمن عل رري
لمد اجلوزي . ،الرابعة1407 ،هر ،املكتب اإلسالمي.
 -49زاد املع رراد يف ه رردي خ ررري العب رراد ،الب ررن الق رريم ،حتقي ررق :ش ررعيب وعب رردالقادر
األرانوؤ  ،14 . ،ع ر ررام 1410هر ر رر1990 /م ،نش ر ررر مؤسس ر ررة الرس ر ررالة،
مكتبة املنار.
 -50سر بل السررالم لأمررام لمررد بررن إ اعيررل الصررنعاين ،حتقيررق :لمررد اخلررويل. ،
الرابعة ،سنة 1379هر ،دار إحياء الرتاا العريب ،بريوت.
 -51سنن ابن ماجه ،للحافظ أيب عبدهللا بن يزيد القزويين . ،املكتبرة العلميرة،
بريوت ،حتقيق :لمد فؤاد عبدالباقي.
 -52سنن أيب داود * للحافظ أيب داود سليمان برن األشرعث السجسرتاين ،طبرا
ونشرر دار اجلنرران ،برريوت ،مؤسسررة الكترب الثقافيررة ،دراسرة وفهرسررة كمررال
احلوت.
 -53سر ر ر ر نن أيب داود للحر ر ر ررافظ أبر ر ر ررو داود سر ر ر ررليمان السجسر ر ر ررتاين1408 ،هر ر ر رر/
1988م ،دار الفكر ،حتقيق :لمد ليي الدين عبداحلميد.
 -54سررنن الرتمررلي أليب عيسررى لمررد بررن عيسررى الرتمررلي ،طبر ا ونشررر املكتبررة
اإلسالمية ،استانبول ،تركيا ،تعليق :عزت عبيد الدعاس.
سررنن الرتمررلي ،لمررد بررن عيسررى أبررو عيسررى الرتمر لي السررلمي ،دار إحيرراء
الرتاا العريب ،بريوت.
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 -55سنن الدارقطين ،علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي ،دار املعرفرة،
بريوت1386 ،هر1966 /م ،حتقيق :السيد عبدهللا هاشم مياين املدين.
 -56سنن الدارمي لأمام احلافظ عبدهللا بن عبدالرمن الدارمي1407 . ،هر/
1987م . ،دار الكتر رراب العر ررريب ،بر ررريوت ،حتقي ر ررق :ف ر رؤاد زمر ررريل وخال ر ررد
السبا.
 -57الس ر ررنن الك ر رررب للنس ر ررائي ،حتقي ر ررق :عب ر رردالغفار س ر ررليمان البن ر ررداري وس ر رريد
كسر ررروي حسر ررن . ،األوىل1411 ،هر رر1991 /م ،دار الكتر ررب العلمير ررة،
بريوت.
 -58السر ررنن الكر رررب  ،البيهقر رري ،نشر ررر مكتبر ررة البر رراز ،مكر ررة املكرمر ررة1414 ،هر رر،
حتقيق :لمد عبدالقادر عطا.
 -59سنن النسائي بشرس احلافظ جرالل الردين السريوطي وحاشرية السرندي. ،
الثالث ر ر ر ررة1409 ،هر ر ر ر رر1988 /م ،مكتب ر ر ر ررة املطبوع ر ر ر ررات اإلس ر ر ر ررالمية ،ت ر ر ر رررقيم
وتصحيح :عبدالفتاس أبو غدة.
 -60سررري أعررالم النرربالء ،لأمررام شررس الرردين مررد بررن أمررد بررن عثمرران الررله ،
 .التاسعة1413 ،هر1993 /م ،مؤسسة الرسالة.
 -61السررية النبويررة ،البررن هشررام . ،األوىل1409 ،هرر1988 /م ،نشررر مكتبررة
املنار ،األردن ،الزرقاء ،حتقيق :مهام سعيد ولمد بن عبدهللا أبو صعيليك.
 -62شر ر ر رس األربعر ر ررني ،لأمر ر ررام حير ر ررىي بر ر ررن شر ر رررف الر ر رردين النر ر ررووي . ،الثالثر ر ررة،
13936هر1973 /م ،حتقيق :عبدهللا إبراهيم األنصاري ،مكتبة جدة.
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 -63ش رررس العقي رردة الطحاوي ررة * للقاض رري عل رري ب ررن عل رري ب ررن لم ررد ب ررن أيب الع ررز
احلنف رري الدمش ررقي . ،األوىل1405 ،هر رر1985 ،م ،نش ررر مكتب ررة البي رران،
توزيا مكتبة املؤيد ،حتقيق :بشري لمد عيون.
 -64شرس العقيدة الطحاوية ،أليب العز احلنفي . ،املكتب اإلسالمي.
 -65ش رررس ص ررحيح مس ررلم ،لأم ررام ل ررىي ال ر دين أب ررو زك رراي الن ررووي ،دار الكت ررب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
 -66شرس قصيدة ابن القيم ،للشي أمد بن عيسى . ،املكتب اإلسالمي.
 -67الصر ررارم املسر ررلول علر ررى شر ررا الرسر ررول ،أتلير ر ف :شر رري اإلسر ررالم أمر ررد بر ررن
عب ررداحلليم بر ررن تيمير ررة ،دار الكت ررب العلمير ررة ،بر ررريوت ،لبن رران ،حققر رره وعلر ررق
عليه :لمد ليي الدين عبداحلميد.
 -68صر ر ررحيح ابر ر ررن حبر ر رران . ،الثانير ر ررة1414 ،هر ر رر1993 /م ،بر ر ررريوت ،نشر ر ررر
مؤسسة الرسالة ،حتقيق :شعيب األرانوؤ .
 -69ص ررحيح ابر ررن خزمي ررة ،لأمر ررام أيب بك ررر لمر ررد ب ررن إسر ررحا بر ر ن خزمير ررة. ،
األوىل1395 ،هر رر1975 /م ،املكت ررب اإلس ررالمي ،حتقيررق :لم ررد مص ررطفى
األعظمي.
 -70صررحيح الب رراري ،لأم ررام أيب عبرردهللا لمررد ب ررن إ اعيررل الب رراري ،ض ررب
وترقيم وشرس وختريج :د.مصطفى ديرب البغرا . ،الرابعرة1410 ،هرر ،نشرر
وتوزيا دار ابن كثري.
 -71صحيح الرتغيب والرتهيب ،للحافظ املنلري ،اختيرار وحتقيرق العالمرة لمرد
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انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي . ،األوىل 1402هر1982 /م.
 -72صررحيح اجلرراما الصررغري وزايدترره * للعالمررة لمررد انصررر الرردين األلبرراين. ،
الثانية1406 ،هر1986 /م ،املكتب اإلسالمي.
 -73صر ررحيح سر ررنن النسر ررائي للشر رري العالمر ررة لمر ررد انصر ررر الر رردين األلبر رراين. ،
األوىل 1409هر ،طبعة املكتب اإلسالمي ،نشر مكتبرة الرتبيرة العرريب لردول
اخلليج.
 -74صحيح مسلم ،لأمام أيب احلسني مسلم بن احلجامح القشرريي النيسرابوري،
حتقي ررق :لم ررد ف رؤاد عب رردالباقي ،طب ررا ونش ررر املكتب ررة اإلس ررالمية ،اس ررتانبول،
تركيا.
 -75ضرعيف اجلراما الصرحيح . ،الثالثرة1410 ،هرر1990 /م ،طبعرة املكتررب
اإلسالمي.
 -76الطرب النبروي ،أتليرف لمرد برن أيب بكررر برن أيروب الزرعري الدمشرقي (ابررن
قيم اجلوزية) نشر :مؤسس الرسالة – بريوت – لبنان.
 -77طبقر ررات الشر ررافعية الكر رررب  ،للسر رربكي . ،الثانير ررة1413 ،هر رر1992 /م،
نشر هجر ،حتقيق :د .عبدالفتاس احللو ،ود .لمود الطناجي.
 -78طرير ر ر ررق امجر ر ر ررتني وابب السر ر ر ررعادتني ،البر ر ر ررن القر ر ر رريم اجلوزي ر ر ر ررة . ،األوىل،
1409هرر1988 /م ،نشرر دار ابرن القريم ،الرردمام ،حتقيرق :عمرر برن لمررود
أبو عمر.
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 -79عارضررة األحرروذي ،أبررو بكررر بررن العررريب . ،عررام 1416هرر1994/م ،دار
إحياء الرتاا العريب ،بريوت ،لبنان.
 -80عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة ،عبدالكر نوفران فرواز عبيردان ،دار ابرن
تيمية للنشر والتوزيا . ،األوىل1405 ،هر1985 /م.
 -81عررامل اجلررن والشررياطني مررن القرررآن وسررنن خررا املرسررلني ،إعررداد :أبررو أسررامة
ليي الردين ،نشرر مكتبرة اخلردمات احلديثرة ،جردة . ،األوىل1415 ،هرر/
1994م.
 -82عررامل اجلررن والشررياطني ،د .عمررر سررليمان األشررقر ،دار الكتررب العلميررة. ،
اخلامسة1406 ،هر ،الكويت.
 -83عامل اجلن واملالئكة ،د .عمر األشقر ،دار الكتب العلمية ،الكويت.
 -84عدة الصابرين وذخرية الشاكرين للعالمة ابن قيم اجلوزية.
 -85العقود الدرية يف مناقب شري اإلسرالم أمرد برن تيميرة ،لمرد برن أمرد برن
عبدامادي بن قدامة املقدسري ،دار الكتراب العرريب ،برريوت ،حتقيرق :لمرد
حامد الفقي.
 -86عون املعبود يف شرس سنن أيب داود ،أتليف :لمد شس احلرق أبرو الطيرب،
 .الثانية1415 ،هر ،دار الكترب العلميرة ،برريوت ،نشرر املكتبرة السرلفية،
املدينة.
 -87غريب احلديث ،البن اجلوزي أبو الفرمح عبردالرمن برن ع رل ي بر ن لمرد. ،
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األوىل 1985م ،دار الكتر ر ررب العلمي ر ر ررة ،بر ر ررريوت ،حتقي ر ر ررق :د .عب ر ر ررداملعطي
قلعجي.
 -88غريررب احلررديث ،البررن عبيررد القاسررم سررالم امررروي . ،األوىل1396 ،هرر/
1976م ،دار الكترراب العررريب ،بررريوت ،لبنرران ،حتقيررق :د .لمررد عبداملعيررد
خان.
 -89غرير ررب احلر ررديث ،البر ررن قتيبر ررة عبر رردهللا بر ررن مسر ررلم بر ررن قتيبر ررة الر رردينوري. ،
األوىل1397 ،هر ،نشر مطبعة العاين ،بغداد ،حتقيق :د .عبدهللا اجلبوري.
 -90غري ررب احل ررديث ،لأمر ام أيب س ررليمان م ررد ب ررن لم ررد ب ررن إب رراهيم اخلط ررايب،
جامعر ررة أم القر ررر  ،مكر ررة املكرمر ررة1402 ،هر رر ،حتقير ررق :عبر رردالكر إب ر رراهيم
العزابوي.
 -91ف ررتح الب رراري ش رررس ص ررحيح الب رراري * لأمر ام احل ررافظ أم ررد ب ررن عل رري اب ررن
حجررر العسررقالين . ،األوىل1410 ،ه رر1989 /م ،دار الكتررب العلميررة،
بريوت ،لبنان.
 -92فتح الباري شرس صحيح الب اري ،لأمام احلافظ أمد بن علي ابن حجرر
العسقالين . ،األوىل1410 ،هر1989 /م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -93فتح الباري ،البرن حجر ر . ،عرام 1379هرر ،برريوت ،دار املعرفرة ،حتقيرق:
لمد فؤاد عبدالباقي ولب الدين اخلطيب.
 -94الفررتح ال ررابين ترتيررب مس ررند اإلم ررام أمر د م ررا ش رررحه بلررو األم رراين ،للش رري
أمد بن عبدالرمن البنا ،دار الشهاب ،القاهرة.
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 -95فرتح القرردير اجلرراما بررني فرين الروايررة والدرايررة مررن علرم التفسررري ،أتليررف لمررد
بن علي الشوكاين ،طبعة دار املعرفة ،بريوت.
 -96فررتح املنرران يف جررا كررالم شرري اإلسررالم ابررن تيميررة عررن اجلرران ،أتليررف أيب
عبي ر رردة مش ر ررهور ب ر ررن حس ر ررن آل س ر ررلمان ،نش ر ررر مكتب ر ررة التوحي ر ررد ،املنام ر ررة،
البحرين . ،األوىل1419 ،هر1999 /م.
 -97فررتح املنرران يف جررا كررالم شرري اإلسررالم ابررن تيميررة عررن اجلرران ،أليب عبيرردة
مشر ررهود بر ررن حسر ررن آل سر ررلمان ،مكتبر ررة التوحير ررد . ،األوىل1419 ،هر رر/
1999م.
 -98الفوائد لشمس الدين أيب عبدهللا لمد بن قيم اجلوزية. ،الثانية ،عام
1408هر1988 /م ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،مكتبة دار البيان ،دمشق.
 -99ف ر رريد الق ر رردير ش ر رررس اجل ر رراما الص ر ررغري ،للش ر رري عب ر رردالرؤوف املنر ر رراوي ،دار
احلديث ،القاهرة.
 -100قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،للعز بن عبدالسالم . ،عام 1388هرر/
1968م ،مكتبة الكليات األزهرية.
 -101القررول السررديد يف مقاصررد التوحيررد . ،الثالثررة 1390ه رر ،مؤسسررة النررور،
الرايض.
 -102الق ر ول املفي ررد عل ررى كت رراب التوحي ررد ،ش رررس فض رريلة الش رري لم ررد ب ررن ص رراحل
العثيمني.
 -103الكتب العلمية ،بريوت.
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 -104لسر رران العر رررب ،أليب الفضر ررل جر ررال الر رردين لمر ررد بر ررن منظر ررور ،دار صر ررادر،
بريوت ،مؤسسة الكتب الثقافية.
 -105لسرران امليرزان ،لأمررام احلررافظ شررهاب الرردين أي الفضررل أمررد بررن علرري بررن
حجر ر ر ر العسر ر ررقالين . ،األوىل ،نشر ر ررر دار الكتر ر رراب اإلسر ر ررالمي ،القر ر رراهرة،
مكتبة دار زمزم ،الرايض.
 -106املبسررو للسرخسرري ( . ،)84/16عررام 1406ه رر ،دار املعرفررة،
بريوت.
 -107جمما الزوائد ،نشر دار الراين ،ودار الكتاب العريب ،القاهرة ،بريوت.
 -108جممرروع الفترراو  ،البررن تيميررة ،جررا وترتيررب :عبرردالرمن بررن لمررد القاسر م،
طبا ونشر مكتبة ابن تيمية.
 .الرابعة.
 -109جمموع فتاو ومقاالت احة الشي عبدالعزيز بن ابز
 -110خمت ررار الصر حاس ،أتلي ررف لم ررد ب ررن أيب بك ررر ب ررن عب رردالقادر ال ررازي ،مكتب ررة
لبنان ،بريوت1988 ،م.
 -111خمتصرر منهرامح القاصردين ،البررن قدامرة املقدسري ،حتقيررق :علري حسرن علرري
عبداحلميد . ،األوىل1406 ،هر1986 /م ،دار الفيحار ،دار عمار.
خمتصر ررر منهر ررامح القاصر رردين ،البر ررن قدامر ررة املقدسر رري ،دار الكتر رراب العر ررريب،
حتقيق :عبدالرزا املهدي.
 -112مر رردارمح السر ررالكني ،البر ررن القر رريم ،حتقير ررق :لمر ررد فقر رري ،نشر ررر دار الكتر رراب
العريب . ،الثانية ،عام 1392هر.
 -113مس ررند اإلم ررام أم ررد * ب ررن حنب ررل فهرس ررة الش رري انص ررر ال رردين األلب رراين. ،
- 267 -

سلسلة مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

اخلامسة 1405هر1985 /م . ،املكتب اإلسالمي.
 -114مسند اإلمام أمد ،طبعة مؤسسة قرطبة ،مصر.
 -115مش رركاة املص ررابيح ،للعالم ررة لم ررد ب ررن عب رردهللا ب ررن اخلطي ررب التربي ررزي. ،
الثالث ر ررة1405 ،هر ر رر1985 ،م ،حتقي ر ررق :انص ر ررر ال ر رردين األلب ر رراين . ،املكت ر ررب
اإلسالمي.
 -116مص ررائب اإلنسر ان م ررن مكاي ررد الش رريطان ،أتلي ررف تق رري ال رردين أيب إس ررحا
إبرراهيم بررن أيب عبرردهللا لمررد ابررن مفلررح .صررححه .عبرردهللا الصررديق .اترير
النشر 1390هر.
 -117مصنف أيب شريبة . ،األوىل ،عرام 1409هرر ،نشرر مكتبرة الرشرد ،حتقيرق:
كمال احلوت.
 -118مصنف عبدالرزا  . ،الثانية 1403هر ،نشر املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 -119املطلررا علررى أبرواب املقنررا ،أتليررف لمررد بررن أيب الفررتح البعلرري احلنبلرري. ،
عام 1401هر1981 /م ،حتقيق لمد بشري ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 -120املعجم األوس  ،أبو القاسم سرليمان برن أمرد الطررباين ،نشرر دار احلررمني،
القاهرة1415 ،هر ،حتقيرق :طرار برن عروض هللا برن لمرد وعبداحملسرن برن
إبراهيم احلسيين.
 -121املعج ررم الصر ررغري ،سر ررليمان بر ررن أمر ررد بر ررن أير رروب أبر ررو القاسر ررم الطر ررباين. ،
األوىل1405 ،هر1985 ،م ،نشر املكتب اإلسرالمي ،دار عمرار ،برريوت،
عمان ،حتقيق :لمد شكور لمود احلامح أمرير.
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 -122املعج ررم الكب ررري ،للط ررباين ،س ررليمان ب ررن أم ررد ب ررن أي رروب أب ررو القاس ررم. ،
الثانيرة1404 ،هرر1983 /م ،نشرر مكتبررة العلروم واحلكرم ،املوصرل ،حتقيررق:
موي بن عبداحلميد السلفي.
 -123مفتاس دار السعادة ،البن القيم ،دار الفكر.
 -124مقاص ر ررد املكلف ر ررني ،د .عم ر ررر األش ر ررقر .دار النف ر ررائس ،األردن . .الثاني ر ررة
1411هر1991/م.
 -125مقاص ر ررد املكلف ر ررني ،د .عم ر ررر األش ر ررقر .دار النف ر ررائس ،األردن . .الثاني ر ررة
1411هر1991/م.
 -126مقر رراما الشر رريطان يف ضر رروء الكتر رراب والسر ررنة ،أتلير ررف :سر ررليم امر رراليل. ،
الثالثة1412 ،هر1991 /م ،دار ابن اجلوزي ،الدمام.
 -127مكاي ررد الش رريطان لعب رراد ال رررمن ،أتلي ررف :س ررليمان الدح رردوس ،دار البش ررائر
اإلسالمية.
 -128منه ررامح السر ررنة ،البر ررن تيمير ررة ،تق رري الر رردين أمر ررد بر ر ن عبر ررداحلليم . ،األوىل
1406هر ،1986 ،حتقيق :د .لمد رشاد سامل.
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