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 ةـــــدمــقـم

ۡيَطََٰنَۖ إِناُهۥ لَُكۡم  ﴿ ل: القائحلمد هللا ْ ٱلشا ن َّلا َتۡعُبُدوا
َ
ۡعَهۡد إََِلُۡكۡم َيََٰبِِنٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
أ

بنِيّٞ  ّٞ مُّ  .( 1)﴾َعُدو 
َما يَۡدُعواْ ِحۡزَبُهۥ َِلَُكونُواْ  ﴿ والقائل سبحانه:  اۚ إِنا ُِذوهُ َعُدوًّ ّٞ فَٱَّتا ۡيَطََٰن لَُكۡم َعُدو  إِنا ٱلشا
 ِمۡن  
َ
عِيِ ۡص أ  .( 2)﴾  َحَِٰب ٱلسا

ونستِعْينُه ونستهِدْيِه ونعوُذ باهللِ من ُُشوِر أنُفِسنَا وسيئاِت َأعََملِنَا، من ََيْده   َنحمُده 

اهللُ فال ُمضلَّ لـُه، ومن ُيْضلْل فال هادَي لـُه وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال ُشيك 

مانَة وَنصَح الُمَة وجاهَد يف هللِ حقَّ ال  دىلـه، وأشهُد أنَّ حممدًا عبُدُه ورُسولُه، أَ 

 ِجهاِده، َفصالًة وسالمًا عليه وعىل آلِه وصحبِه إىل يوم الدين. 

 أما بعُد:

بالبياِن الكايف، َوقاَبلُوا المراَض  " –عليهم صلواُت اهللِ وسالُمُه  –لقْد جاَء النبياُء 

ايف، َوتواَفُقوا عىل ِمنْهاٍج مل ي  فأقبَل الشيطاُن يلُِط بالبياِن ُشُبَهًا، تلْف، بالدواِء الشَّ

ً .. وما زاَل يلعُب بالعقوِل إىل أْن فرَق اجلاهليَة يف مذاهَب سخيفٍة، وبدٍع  وبالدواِء ُسَمَّ

ائبَة والَبحريَة  قبيحٍة، فأصبحوا يعبدوَن الصنا موَن السَّ َم يف البيِت احلراِم، وُُيرِّ

 .(4)"لضالِل الذي سوّل هلم إبليُس  ذلك من ا .. إىل غريِ (3)والوصيلَة واحلام

جوَد آلدَم   وهذا بعَد أْن طرَدُه اهللُ وأبعَدُه عندما متردَّ عىل طاعِة ربِّه وموالُه، وَأبى السَّ

وزَعم أنَّه خرٌي منه، ثم طلَب اإِلْنظاَر إىل يوِم البعِث، فأنظرُه اهللُ، فلَمَّ َأِمَن أخَذ  ♠

ُل طريَق الغوايِة بمْكِرِه وأالعيبـِِه، يدبُر احليَل ويْصنَُع ا لساليَب، ويزيُن الباطَل، ويسهِّ

 
 .   60يس: ة سور (  1)

 .  6 ، اآلية:  فاطرسورة (   2)

 واحلام .(   سيأيت التفصيل يف بيان معاين السائبة والبحرية والوصيلة 3)

م، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،  1990هـ1410ط. الرابعة  10(   تلبيس إبليس البن اجلوزي ص4)

 حتقيق د. السيد اجلمييل.
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نِظۡرِِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ ﴿  َقال َتعاىل:
َ
ِ فَأ إََِلَٰ يَۡوِم ٱلَۡوۡقِت   اَل فَإِناَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِيَن قَ  قَاَل رَب 

َزي َِنا 
ُ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ٓ أ ِ بَِما ۡۡجَعِنيَ ٱلَۡمۡعلُوِم قَاَل رَب 

َ
ۡغوَِيناُهۡم أ

ُ
ۡرِض َوََل

َ
  إَِّلا ِعَباَدَك ِمۡنُهمُ   لَُهۡم ِِف ٱَۡل

بعد أْن أسكنه اهللُ تعاىل هو وَزْوَجه اجلنَة فزّيَن هلَم  ♠فبدَأ بآدَم ، (1)﴾ٱلُۡمۡخلَِصنيَ 

ا ا باخللوِد حتى أكال من الشجرِة التي ََناُُهَ لكِل منها، اهللُ تعاىل عن ا املعصيَة، ووَعَدُُهَ

إىل الرِض  وهذا يدلُّ عىل أن هذه العداوَة   واهلبوطَ  العاقبُة اخلروَج من اجلنِة فكانْت 

ن أمتنع عن السجود لبينا آدم عليه السالم، وهي يف أصِل العقيدِة  قديمٌة بدأْت منذ أ

 َتعاىل هلم والدين ومستمرٌة إىل قياِم الساعِة، ولكنَّ اهللَ مل يرتْك عباَده يف جهل بل بّيَّ 

  .(2)عداوَة هذا العدِو وشدَة خَطِره مع عظيِم مكِره وأَسالِيبِه يف التَّْزيِّي واإلْغواءِ 

 ـ  : أمهية البحث

قديمة وهذه العداوُة مستمرٌة ال   اإلطالق وعداوتهعدو للبرشية عىل  إنه أخطرـ 1

عن الصمود  تزوُل، حيث وان هذا العدو يملك من السالح والعتاد ما يعجز البرش 

يمكن هلم مواجهته واالنتصار ما مل يكن لدَيم ، أضعاف ذلك السالح من   أمامه ، وال

 :  اإليَمن وقوة اليقّي ذلك هو إبليس لعنه اهلل واخزاه ، وخطره يتبّي لنا من أمور

ۡيَطَٰنُ ﴿: انه يرانا وال نراه قال تعاىل :  األول  ۡخَرَج   َيََٰبِِنٓ َءاَدَم ََّل َيۡفتِنَناُكُم ٱلشا
َ
َكَمآ أ

َِن ٱۡۡلَناةِ يَنِ  بََوۡيُكم م 
َ
ٓۚ أ َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن  ُع َعۡنُهَما ِِلَاَسُهَما لُِيَِيُهَما َسۡوَٰءتِِهَما  إِناُهۥ يََرى

ِيَن ََّل يُۡؤِمُنوَن َحۡيُث ََّل تَ  ۡوَِلَآَء لَِّلا
َ
َيَِٰطنَي أ  .(3) ﴾َرۡوَنُهۡمۗۡ إِناا َجَعۡلَنا ٱلشا

. َعْن َصِفيََّة اْبنَِة  : انه جيري من ابن ادم جمرى الدم ، كَم يف احلديث املتفق عليه  ينثاال

، أم املؤمنّي  ُمْعَتكًِفا ـ أي يف املسجد ـ     ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن الَرُسوُل اهللَِّ  »تقول :  ▲ُحَيىٍّ

ْثُتُه ُثمَّ ُقْمُت لنقلب ،  َفَقاَم مَ  ـ أي يرافقني ـ  َفَمرَّ   .ِعي لِيَْقلَِبنِيَفَأَتْيُتُه َأُزوُرُه َلْياًل َفَحدَّ

َعا، َفَقاَل النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُجاَلِن ِمَن الَْنَصاِر، َفَلَمَّ َرَأَيا النَّبِيَّ  َا َعىَل رِ  »  ملسو هيلع هللا ىلصَأْْسَ ْسلُِكََم إَِنَّ

 
 .   40-36 ، اآلية: احلجرسورة (   1)

(  أصل هذه السلسلة بحث دكتواره تقدمت به إىل قسم العقيدة واملذاهب املعارصة بكلية أصول الدين  2)

 ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ... امعجب

 .    27، اآلية: العرافسورة (  3)



 

 
 

 

 
 

 

          - 5 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

ْيَطاَن جَيِْري ِمَن اإِلْنَساِن  »َقاَل  .َفَقاالَ ُسْبَحاَن اهللَِّ َيا َرُسوَل اهللَِّ .«َصِفيَُّة بِنُْت ُحَيىٍّ   إِنَّ الشَّ

ِم، َوإِينِّ َخِشيُت َأْن َيْقِذَف يِف ُقُلوبُِكََم ُشًا ـ َأْو َقاَل ـ َشْيًئا   .(1)«جَمَْرى الدَّ
: شدة التحذير منه ، وبيان عداوته يف الكتاب والسنة وما ذاك إال ملا علم منه  الثالث

َها ٱنلااُس ُُكُواْ  ﴿ومن اآليات املحذرة منه قوله تعاىل :  ،سبحانه فهو خالقه العليم به يُّ
َ
َٰٓأ يَ

ۡرِض َحَلَٰل 
َ
ا ِِف ٱَۡل ْ ِمما ّٞ  َطي ِبا َوََّل تَتابُِعوا ۡيَطَِٰنِۚ إِناُهۥ لَُكۡم َعُدو  َِٰت ٱلشا بنٌِي ُخُطَو إِناَما  ١٦٨ مُّ
ُمرُُكم  

ۡ
ن َتُقولُواْ لََعَ ٱ يَأ

َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ ِ َما ََّل َتۡعلَُموَن بِٱلسُّ   .(2)﴾َّللا

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ وقوله سبحانه  َها ٱَّلا يُّ
َ
َٰٓأ ۡلِم ََكٓفاة يَ ِ َِٰت  ٱۡدُخلُواْ ِِف ٱلس  ۡيَطَِٰنِۚ  َوََّل تَتابُِعواْ ُخُطَو ٱلشا

 ّٞ بنِيّٞ  إِناُهۥ لَُكۡم َعُدو   .(3)﴾ مُّ
ۡعَهۡد إََِلُۡكۡم َيََٰبِِنٓ َءاَدمَ ﴿وقوله تعاىل : 

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَطََٰنَۖ إِناهُ أ ْ ٱلشا ن َّلا َتۡعُبُدوا

َ
  ۥ لَُكۡم َعُدوا  أ

بنِيَ   ،  آدم  بني من للكفرة تعاىل اهلل من تقريع هذا" :♫ كثري ابن  قال،  (4)﴾ مُّ

لذي خلقهم ا  وهو الرمحن وعصوا ، مبّي  هلم عدو وهو الشيطان أطاعوا الذين

  (5)ا.هـ "ورزقهم

عظيمة من اخلري ليصل إىل   اً واخلداع فربَم فتح أبواب : تفننه يف أساليب اإلغواءالرابع 

كَم بّّي ذلك سبحانه ، فيزين ويمني ويعّد وما يعدهم إال غرورا  ؛باب واحد من الرش 

َِذنا ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيب لاَعَنُه ٱ  ﴿ يف قوله : َّتا
َ
ُۘ َوقَاَل ََل ُ َمن ِيَناُهمۡ َّللا

ُ
ِضلاناُهۡم َوََل

ُ
ۡفُروضا َوََل   ا ما

ِۚ َوَمن َيتاِخِذ ٱ  نا َخۡلَق ٱَّللا ُ ِ ُهۡم فَلَُيَغي  نَۡعَِٰم َوٓأَلُمَرنا
َ
ُهۡم فَلَُيبَت ُِكنا َءاَذاَن ٱَۡل ۡيَطََٰن  َوٓأَلُمَرنا لشا

ِن َوَِل   ان ا م  ِ َفَقۡد َخِِسَ ُخِۡسَ بِينا ُدوِن ٱَّللا ۡيَطَُٰن ُهۡم يَعِدُ  ا مُّ إَِّلا  َوُيَمن ِيِهۡمَۖ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشا
 . (6)﴾ُغُروًرا 

 

 .(2175) ( 1712/ 4(   صحيح مسلم )1)

 .  169-168، اآلية: البقرةسورة   ( 2)

 . 208اآلية:  ،قرةالبسورة (   3)

 . 60، اآلية: يسسورة (   4)

   ط . دار السالم . 119(   تفسري ابن كثري ص 5)

 .120-119، اآلية: النساءسورة (   6)
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   .غفلة الكثري عنه وأنه سبب كل ُش يف هذا العامل   :اخلامس
   :♫قال ابن القيم  

  الذي ، وجيشه منها يأتيه التي هطريق وعرف  عرفه، من إال  ه عدو من  ينجو ال فإنه "

فية حماربته ، وبأي يشء ُياربه وبَمذا  وكي وخمارجه مداخله وعرف ، عليه به يستعّي 

، وهذا كله ال ُيصل إال بالعلم  جراحه ، وبأي يشء يستمد القوة لقتاله ودفعه يداوي

  .(1)ا.هـ "فاجلاهل يف غفلة وعمى عن هذا المر العظيم واخلطب اجلسيم 

يث عن عبد اهلل بن  : إن كل إنسان قد وكل به قرين من اجلن كَم يف احلدالسادس 

 وقد وكل به كم من احد إال قال » ما من ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال : رسول اهلل  ◙ مسعود 

قرينه من اجلن « قالوا : وإياك ؟ يا رسول اهلل : قال : » وإياي إال أن اهلل أعانني عليه 

  .(2)فأسلم ، فال يأمرين إال بخري «
: انه ال يفرت يقظة وال منامًا فهو عدو البرشية وهو الذي اخرج أبانا آدم من  السابع

عبد عدوا عاملا ال عىل سلط بحكمته سبحانه اهلل إن ":♫قيم اجلنة ، قال ابن ال

بطرق هالكه ، وأسباب الرش الذي يلقيه فيه متفننا فيها خبريًا هبا حريصًا عليها ، ال يفرت 

 . (3)"يقظة وال منامًا ، وال بد له واحدة من ست يناهلا منه .. الخ 

، ومنشأها أصُله اخلبيُث وَنْفُسُه املنطويُة  عىل احلقِد واحلسِد  ـ عداوته ال تضمحلُّ

رََءۡيَتَك َهَٰ ﴿، فهو يرى أن بني آدَم سبُب شقائِه وزواِل نعمتِه، قال تعاىل: والكِبِ 
َ
َذا  قَاَل أ
ۥٓ إَِّلا قَلِيل  ِياَتُه ۡحَتنَِكنا ُذر 

َ
ۡرتَِن إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ ََل خا

َ
ا لَئِۡن أ ِي َكراۡمَت لََعَ  .( 4) ﴾  ٱَّلا

: قال إبليَس  إنَّ »: قال  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ◙عيد اخلُْدري ويف حديِث أيِب س

: فبعزيت  آدمَ  بني  أغوي  أبرُح  ال  وعزتِك  مادامْت الرواُح فيهم، فقال لـه ربُُّه عز وجلَّ

 
 ( . 1/206(   مفتاح السعادة ) 1)

 (2814) ( 2167/ 4(   صحيح مسلم )2)

 (   مفتاح دار السعادة.  3)

 . 62، اآلية: اإلْساءسورة (   4)
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 . (1) «وجاليل ال أبرُح أغفُر هلم ما استغفروين

 فهو عُدُو حمارٌب، ينبغي مواجهتُه بكل ما نملك من قوى.

واستدراٌج ال يتنبه   نية، وطرُق إغراءٍ خُل عىل النفِس اإلنساإن هذا العدوَّ له مدا -1

ها وإبطاهُلا، قال  هلا كثرٌي من الناِس، فالبد من معرفتَِها وتوِضيِحها وفضِحها ليتمَّ صدُّ

  هذا  ضونغ يف كثريةٌ  ومكايـُِده  الشيطانِ  وفتنُ ": إبليسِ  تلبيسِ  يف♫ابُن اجلوزي 

 .  الكتاب

  عَليه  ُيُث  ما إىل يدعُ  من فإن السالمةُ  عزُت  بالقلوب وتشبثها الشيطانِ  فتنِ  ولكثرةِ  

 . ا.هـ (2)"ع كمداِد سفينِة ِمنحدرٍة فيا ْسعَة انحدِراها .. الطب

ۡقُعَدنا لَُهۡم  ﴿فهو حميٌط بالعبِد من مجيع جوانِـبِه، قال تعاىل: 
َ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ٓ أ قَاَل فَبَِما

ِۢن بنَۡيِ تِيَنا ُثما ٓأَل  ِصَرََٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم  يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمَۖ  ُهم م 
َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡلفِِهۡم وََعۡن أ

َ
أ

ۡكََثَُهۡم َشَِٰكرِينَ 
َ
 .(3)﴾َوََّل ََتُِد أ

شدُة الفتنِة بالشيطاِن حتى إنه ليَشاِرُك يف فتنة املسيِح الدجاِل فيتمثَُّل يف صورِة   -2

بد من إبراِز موضوع الشيطاِن يف فال،  (4)لدجاِل كَم سيأيتالِب والِم ليأمر باتباِع ا

خطُرُه وتنكشف مكايُده، فهو أشد من اليهوِد  دركُ صورة واقعيٍة ملموسٍة، حتى يُ 

والنصارى وسائِر الكفرِة، فهو الرأُس املدبُر والطاغوُت اخلفيُّ الذي يواصُل سَعيه 

 الرِض.الدؤوَب ملحِو وإزالِة ديِن اهللِ وتوحيِده من 

إنَّ يف الَبْحِر َشياطَِّي َمْسُجوَنًة، أْوَثَقها ُسَلْيَمُن، ُيوِشُك أْن ََتُْرَج،    »ويف الصحيح 

 
»هذا حديث  (، وقال: 4/290) 7672(، واحلاكم يف املستدرك رقم: 3/41يف مسنده )محد (   رواه أ1)

 ه« ووافقه الذهبي. صحيح اإلسناد ومل يرجا 

 . 45(   تلبيس إبليس ص2)

 . 17-16 سورة (   العراف 3)

 . 265(   انظر ص2)
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 . (1) «َفَتْقَرَأ عىَل النَّاِس ُقْرآًنا

عىل  قارصاً   خطُرهُ إبراُز خطِرِه عىل املجتمِع اإلسالميِّ والمِة املسلمِة، فليَس -3

ودفُعُه بالزاِد اإليَمينِّ عند الفرِد، بْل البَد مَع ذلَك من منه فرديٍّ يتُم التحرُز  نطاٍق 

، فَم من ٍُش يف هذا  . إال هو سَبُبهُ  العاملِ   حماربتِه ومواجهتِِه بشكٍل مجاعيٍّ

 :  ♫قال ابُن القيِم 

  السبٌب  فهو العاملِ  يف ُِش  ُكل إذ آحاِدَها، عن فضالً  ُِشِه، أجناسِ  حُص  يمكنُ  وال"

 . هـا. (2)"فيه

عىل جانِب العقيدِة، وإن كاَن لوازُم البحث  -بحسِب َتصيص  -وقد ركزُت 

 جعلتني أتطرُق لكثرٍي من اجلوانِب الخرى ولو باإلشارِة.

رضورُة التأصيِل الرشعيِّ للتصوِر الغيبيِّ لقضايا اجلِن والشياطِّي خصوصًا مع   -4

 كٍر. ومؤمٍن وُمنكثرِة اخلوِض فيها ما بّي مصيٍب وخمطٍئ، 

لن العدوَّ الذي تراُه   ؛وهلذا ُعظَم خطُرُه واستْفَحَل ُُشهُ  غالبًا،إنه َيراَنا وال نراُه  -5

تستطيُع َدْفَعُه ومقاوَمَتُه، وأما العدُو اخلفيَّ فقد تغفُل عن التحذر ِمنُه، وقْد يباِغُتَك عىل 

فَإَِذا  ﴿ حانه:منه قال سب باالستعاذةِ حِّي غفلٍة ويف حالِة ضعٍف، وهلذا أمرنا اهللُ تعاىل 
ۡيَطَِٰن ٱلراِجيمِ  ِ ِمَن ٱلشا َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللا

ۡ
 .( 3) ﴾  قََرأ

إن مكايَد الشيطاِن كانْت السبَب يف إفساِد عقائِد المِم وانحرافَِها عن التوحيِد  -6

وضوع، وأوضَحُه إذ  اخلالِص قديًَم وحديثًا. وخفاِء مكايِدِه، فرأيُت أن أتناوَل هذا امل

: يقول ◙معرفُة الرِش سبٌب الجتنابِه وحتذيٌر من الوقوِع فيه، كَم كان حذيفُة 

عن اخلرِي، وكنُت أسألُه عن الرِش خمافَة أن ُيْدرَكني   ملسو هيلع هللا ىلصكان الناُس يسألوَن رسوَل اهللِ »

 
 (.1/12)  7(   رواه مسلم يف املقدمة رقم: 1)

 .(112-111ص)(   تفسري املعوذتّي، 2)

 .    98النحل:سورة (   3)
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 .احلديث (1) «...
 :♫قال ابن القيم   

ل  يفارقه طرفة عّي وال ينام عنه وال يغفن اهلل سبحانه ابتىل هذا اإلنسان بعدو الإ"

معاداته يف كل حال وال يدع أمر  عنه يراه هو وقبيله من حيث ال يراه يبذل جهده يف 

من  أبيه ، ببني جنسه ويستعّي عليه  إليه ،  يكيده به يقدر عىل إيصاله إليه إال أوصله

وبغى له الغوائل ، فقد نصب له احلبائل  ، شياطّي اجلن: وغريهم من شياطّي اإلنس

،  وقال لعوانه: دونكم عدوكم،ونصب له الفخاخ والشباك  ، ُشاك له اإل ومدحو،

ونصيبه الرمحة  ،وال يكون حظه اجلنة وحظكم النار، تكم ال يفو،وعدو أبيكم 

وقد علمتم أن ما جرى عيّل وعليكم من اخلزي واللعن واإلبعاد من  ، ونصيبكم اللعنة 

 .   (2)" جلهن أوم  رمحة اهلل بسببه

ل َمن  هلذا استخرُت اهللَ تعاىل يف َبحِث مكايـِِده، وكشِف خمططاتِه وإْن مل أكْن أوَّ

ُشَع يف ذلك، ولكّن املوضوَع َُيتاج إىل جهٍد واهتَمٍم وبذٍل للمزيِد لتتضافَر اجلهوَد 

ا  . وقد رأيت أن هذوُيْفَضَح الكيُد سعيًا يف نجاِة العبد أوالً ثم َنجاِة من َيدُعوه ثـَانياً 

املوضوَع بحاجٍة إىل ضِم جوانبـِِه، ومجِع ُمَتَفِرِقه، إذ قد ُألِّفْت فيه املؤلفاُت الكثريُة قديًَم 

، تلبيُس  وحديثًا، ومن هذه املؤلفاِت: إغاثُة اللهفاِن من مصايِد الشيطاِن البن القيمِّ

، مصائُب اإلنسان من مكايِد الشيطانِ  نبيل، مكايُد  البن مفلِح احلإبليَس البِن اجلوزيِّ

الشيطاِن البن أيب الدنيا، مكايد الشيطاِن للعفيفي، احلرُب عىل الشيطاِن ملصلح حممد، 

مصايُد الشيطاِن وذم اهلوى البن غانٍم، سالُح اليقظاِن للشيِخ عبدالعزيز بن حممد 

ميِد لَشيطاِن لعبداحل البياُن يف مداخِل ا السلَمن، عاملُ اجلِن والشياطِّي د. عمر الشقر، 

وغريها درويش، آل الصحيُح اجلامُع لخبار اجلِن والشيطاِن لوائل بن السعيد  الباليل،

 وهناك رسائُل جامعيٌة تناولْت هذا املوضوَع ومنها:من املؤلفات . 

 
(، ومسلم  3/1319) 3411اإلسالم، رقم: (   رواه البخاري يف كتاب: املناقب، باب: عالمات النبوة يف 1)

 (.3/1475) 1847يف كتاب: أإلمارة، رقم: 

 .  ( 247) ص :  ♫(   الداء والدواء البن القيم  2)
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د.  الحاديُث الواردُة يف الشيطاِن ومكايِدِه والوقايِة منه مجعًا وَترجيًا ودراسة -

 . الدين أصولِ  كليةُ  –الُة دكتوراه، جامعُة اإلمام ، رسبدر اجلابري إهلام بنت

دراسٌة عقديٌة إلبليَس ومعتقداِت الفرِق الضالِة فيه للباحث حممد بن سليَمن   -

 املفدى، رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود. 

 عاملُ اجلِن يف ضوء الكِتاِب والسنِة، تأليف فواز عبيد اهلل. -

 .ماجستري رسالةُ  - اآلداب كلية –يِم، سمرية جالية كريف القرآِن ال زعَمُء الرِش  -

وأكثُر هذه املؤلفاِت تركزْت فيها الدراسُة عىل جانٍب معٍّي كخلِق الشيطاِن وأصلِِه 

، وبعُضَها  وصفاتِِه، أو التعوِذ منه والتحصِن منه أو تناولِِه من جانٍب حديثيٍّ أو فقهيٍّ

ٍل، كَم يف إغاثِة اللهفاِن البن القيمِّ وتلبيِس إبليَس البِن بحَث املوضوِع بشكٍل شام 

 .تعاىل اهلل رمحهَم–زي اجلو

لذا ركزُت يف دراستي عىل اجلمِع والرتتيِب والتبويِب يف مسائِل العقيدِة، فجمعُت  

 حتت كل مسألِة ما يصها من هذه املكايِد.

لمكتبِة اإلسالميِة؛ وساُهت يف وأسأُل اهللَ تعاىل أن أكوَن ُوفقُت وأضفُت جديدًا ل

صدقت يف نصحها،  لنَّ المُر أخطُر مما ن أشد أعداءها ونفع المة وحتذيرها م 

ُيتصوُر، ومهَم ُبذل فيه من اجلهوِد فهي ال تفي إال بجزٍء يسرٍي من هذا املوضوِع 

 املتشعب واهلاِم. 

يف سلسلة يستفاد بمشورة بعض العلَمء إخراجه (1)أيت بعد مناقشة الرسالةوقد ر

  -ض اهلل هلذا البحث من املخلصّي الصادقّي فاستعنت باهلل وقيَّ  ،قراءته منها ليسهل

 من كان عضدًا يل يف اإلخراج والصف والطباعة .  -نحسبهم كذلك واهلل حسيبهم
 فجزاهم اهلل عني وعن اإلسالم واملسلمّي خريا ً  ... 

 
ن بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الديأصل البحث رسالة علمية تقدمت هبا لكلية أصول (   1)

تقاد وطرق الوقاية منه ( لنيل درجة الدكتوراه عام  بالرياض بعنوان ) مكايد الشيطان يف مسائل االع

 هـ وقد طبعت بحمد اهلل وفضله يف سلسلة  ) مخس كتب  ( نفع اهلل هبا وجعلها خالصة صوابًا . 1425
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 : ـ   منهجية البحث

 ورْقِم اآليِة. إىل السورِة  سِم العثَمين، وعزُوهاكتابُة اآلياِت بالر  -1

َتريُج الحاديِث واآلثاِر من املصادِر احلديثيِة ما أمكَن ذلك، وإذا كاَن احلديُث   -2

ا اكتفيُت بعزوه إليهَم أو إليه، أما إذا كان يف غرِيُِها فإين أتوسُع  يف الصحيحِّي أو أحدُُهَ

 استطعُت.احلديِث يف احلكم عليه ما يف َترجيِه، وأنقل َكالَم علَمِء 

 تعريُف العالِم غري املشهوريَن برتمجٍة موجزٍة.  -3

 ُشُح اللفاظ الغريبِة.    -4

 حتديُد الماكِن والبلداِن. -5

 التعريف بالفرق. -6

 عند النقل من مرجع ما نصًا أضع ما نقلته بّي عالمتي تنصيص -7

 ذا.  أخرى أشري إليه بلفظ: انظر مرجع كوما نقلته باملعنى وأضفت إليه معاين "   "

عند ذكري ملكايد الشيطان يف مسألة ما أورد عليها دلياًل من الكتاب أو السنة  

الثابتة، فإن مل أجد بحثت عن أثر وأدعمه بأقوال السلف أو معنى آية من كتاب اهلل، 

 أقوال املفرسين أو استنتاج توصلت إليه.وأنقل ما يدل عىل ذلك من 

أستدل عليها  وإنَم، يتعلق هبذه املكيدة من شبهات ومسائل جزئية  كر ماثم أذ

ۡيَطَُٰن ﴿بعموم مكايده مثل قوله تعاىل:  ،  (1)اآلية ﴾...َيََٰبِِنٓ َءاَدَم ََّل َيۡفتِنَناُكُم ٱلشا

غۡ ﴿وقولـه تعاىل: 
ُ
ۡرِض َوََل

َ
َزي َِنا لَُهۡم ِِف ٱَۡل

ُ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ِ بَِمآ أ ۡۡجَعِنَي قَاَل رَب 

َ
 . (2 )وَِيناُهۡم أ

ِۢن بنَۡيِ  ﴿وقوله تعاىل:   ۡقُعَدنا لَُهۡم ِصَرََٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم ُثما ٓأَلتِيَناُهم م 
َ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
قَاَل فَبَِمآ أ

يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡل 
َ
ۡكََثَُهۡم َشَٰ أ

َ
يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمَۖ َوََّل ََتُِد أ

َ
 .( 1) ﴾ِكرِيَن  فِِهۡم وََعۡن أ

 
 . 27، اآلية: العرافسورة (   1)

 . 39، اآلية: احِلجرسورة   ( 2)
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عِيِ  ﴿: قال تعاىل و  ناُهۥ يُِضلُُّهۥ َوَيۡهِديهِ إََِلَٰ َعَذاِب ٱلسا
َ
هُ فَأ ناُهۥ َمن تََوَّلا

َ
ُكتَِب َعلَۡيهِ أ

﴾(2). 

إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه فقعد لـه بطريق  »:  ◙وحديث سبة

 . – سيأيت كَم –احلديث  (3) « اإلسالم... 

 من فَم كلها، اخلري بطرق آدم البن قعد إنه: ُشه  ومن" :♫قال ابن القيم 

 خالفه فإن يسلكه، أن بجهده  يمنعه عليه مرصد والشيطان إال اخلري، طرق من طريق

قه فيه ثبَّطه وسلكه  منه  وفرغ عمله فإن والقواطع، باملعارضات عليه وشوش وعوَّ

 . ا.هـ (4)"حافرته عىل ويرده  أثره  يبطل ما  له قيض

عليها بإمجال وأحيل إىل مراجع الرد، لن البحث أوردها أرّد  هات التيالشب -10

ال يتسع لكثرة الرد، ويف املقابل وجدت أنه من الصعب إيراد الشبهة دون تفنيد هلا ولو 

 بشكل موجز.

نقلت أقوال اخلصوم من كتبهم ما استطعت إىل ذلك سبياًل مما وجد عندي   -11

وما ، خالل البحث يف مواقعهم  العامة أو اخلاصة، ومنمنها وما استعرته من املكتبات 

مل أجد نقلت أقواهلم من كتب املقاالت وامللل، وكتب الثقات أمثال شيخ اإلسالم ابن 

 .–اهلل رمحهَم –تيمية وتلميذه ابن القيم 

 .   ♫ما ذكرت بلفظ شيخ اإلسالم وأطلقت فاملقصود ابن تيمية -12

ث أشري إليها ضيفها من غري صلب البحالتعليقات اهلامشية التي أ -13

 بعالمة)*(.

 = = 
 .17-16 ، اآلية: العرافسورة (   1)

 . 4، اآلية: احلجسورة (   2)

(، واإلمام النسائي يف كتاب اجلهاد، باب: ما ملن أسلم وهاجر 3/483(   رواه اإلمام أمحد يف مسنده )3)

 (.2/72(، وانظر صحيح اجلامع )6/21) 3134رقم: 

 . 110(   تفسري املعوذتّي، ص4)
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 : ـ   تقسيم البحث

 عىل النحو التايل :ـ  أبواب   سبعة تم بحمد اهلل وفضله تقسيم الكتاب إىل 

حقيقة الشياطّي وصفاهتم يف ضوء الكتاب والسنة وبيان عداوهتم  : األول الكتاب

 ( 1) لبني آدم

 . (2)  أسباب االنحراف عن الفطرة  :الثاين  لكتابا 

 .(3) يف إفساد االعتقاد  أساليب الشيطان : الثالث الكتاب

 .(4) والنبوات مكايد الشيطان يف مسائل التوحيد:  الرابع الكتاب     

 ( 5) الغيبياتمكايد الشيطان يف مسائل : امساخل كتابل ا     

وأسباب ووسائل بحث شامل جلميع طرق   (6) "احلص احلصّي : دسالكتاب السا     

 التحصّي من الشيطان الرجيم مؤيدة بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة  . 

 

 
 وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع  (   1)

https://d-gathla.com/issuse/file/94-2019-09-12-16-05-20 

 وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع (   2)

https://d-gathla.com/issuse/file/103-2019-12-12-08-03-57 

 وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع (   3)

https://d-gathla.com/issuse/file/104-2020-01-23-15-16-23 

 وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع (   4)

https://d-gathla.com/issuse/file/105-2020-03-24-19-04-45 

 وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع (   5)

https://d-gathla.com/issuse/file/106-2020-03-24-19-06-57 

 وهذا رابط الكتاب ملن أراد االستفادة واإلطالع (   6)

https://d-gathla.com/issuse/file/83-2017-11-02-17-44-07 
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 ويتكون من مخسة مباحث :

 : حتقيق العبودية هلل املبحث األول

 : اإلخـــالص املبحث الثاين

 االستعاذة واالستعانة باهلل:  املبحث الثالث

 االلتزام بالكتاب والسنة  الرابع: بحثامل 

 يف التحصّي من الشيطان : طرق استقراء من الكتاب والسنةاملبحث اخلامس

 ثم اخلامتة و املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات
الل ويف اخلتام أمحد اهلل وأشكره أوالً وآخرًا، فله جل وعال محدًا وشكرًا كَم يليق بج

فأسأُل اهلَل  ،من شارك يف إخراجه وطباعته ونرشه  ُر كلَّ كَم أشك وجهه وعظيم سلطانه.

كَم أسَألُه تعاىل أن يتقبلَّ هذا العمَل وجيَعَلُه خالصًا  تعاىل أن جيزَي اجلميَع خرَي اجلزاِء.

يًَم كثريًا لوجهِه الكريِم، صوابًا  وصىل اهللُ عىل نبينا حممٍد وعىل آله وصحبِه وسلَّم تسل

 . إىل يوِم الدين 

 الفقرية اىل عفورهبا القدير  :ع وتأليف مج

   قذلة بنت حممد بن عبداهلل بن معيض آل حواش القحطاين

 رابط املوقع 

gathla.com-https://d 

 

 
 

  
 

https://d-gathla.com/
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 
 

 « كتاب»

 ان طمن الشي  صنيالتح طرق 

 )احلصن احلصني( 

 :مباحثوفيه خمسة 

 تحقيق العبودية هلل تعالى. األول:حث ب الم

 عة.بااإلخالص والمتي: الثان  المبحث

 تعانة باهلل.واالساالستعاذة  الثالث:   المبحث

 االلتزام بالكتاب والسنة. الرابع: المبحث

طثثرا اسثثتقرا  مثث  الخثثام :  المبحثثث

 . ا  الشيطمي  في التحص الكتاب والسنة
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 األول  املبحث

 حتقيق العبودية لل 

 .                   (1)قال تعاىل: 

              وقولـه تعاىل: 

(2). 

ية يف اللغة تعني: »اخلضوع والذل والتعبيد والتذليل، يقال: طريق معبد  بودعلا

 .(3) ستعباد وهو اَتاذ الشخص عبدًا« والتعبيد أيضًا اال

   أما يف الرشع فنوعان:

بودية العامة الشاملة لكل ما خلق اهلل يف السموات والرض، ويشمل لعا  األوىل:

ر واخلضوع وامللك قههي عبودية الو م ومؤمنهم،بني آدم إنسهم وجنهم، كافره

وبية اهلل تعاىل، لقوله والتخري، وهي وصف الزم جلميع الحياء، فاخللق كلهم عبيد رب

                 تعاىل:

                  
                

(4). 

 
 . 65(   سورة اإلْساء، اآلية: 1)

 . 42احلجر، اآلية:  (   سورة2)

 (. 1/172(   خمتار الصحاح )3)

 .93-88ورة مريم، اآليات: (   س4)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

             وقولـه تعاىل:

          (1). 

  ه »اخلضوع والذل الآلية عىل قول عامة السلف أنواملراد باالستسالم يف هذه ا

 .(2)يف الرب هلم« تص درجم

          ويدل عىل ذلك قولـه تعاىل:

  (3). 

               تعاىل:وقولـه 

                  (4). 

              وقولـه تعاىل:

       (5). 

عبودية خاصة، وتعني الطاعة واملحبة واالستعانة واالنقياد... ومجيع لوازم   الثانية: 

 للوهية. حتقيق ا

 سبب اجلهل واهلوى والغي. ب يتلفوهذا النوع ليس وصفًا الزمًا، بل قد 

 
 . 83 : يةمران، اآلعة آل (   سور1)

نسان من اإل (، وانظر: مصائب2/66بن كثري )تفسري ا (، وانظر: 14/30) تيمية جمموع الفتاوى، البن   (2)

 .60-59شيطان، البن مفلح ص د المكاي

 . 15، اآلية: (   سورة الرعد3)

 . 18(   سورة احلج، اآلية: 4)

 . 49نحل، اآلية: سورة ال (  5)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

  .(1)يت مطلقة وهي تأيت بلفظ مطلق ومقيد، أما الوىل فتأ

 :ومن أمثلتها

 .                (2) قولـه تعاىل:

 .               (3) وقولـه تعاىل:

 .                 (4) وقولـه تعاىل:

 .                 (5) وقولـه تعاىل:

االستثناء يف اآلية   ،        (6) :وقولـه تعاىل

 آلية: إنه ال يتسلط عىل قلوهبم.ان يف اطلسلواملراد با ،(7)ء منقطع استثنا

 وقيل: ال يلقيهم يف ذنب ال توبة منه. 

 .(8)ه فيَم يدعوهم إليه من الرشك حلجة فال حجة لوقيل: املراد ا 

ده وإن موم فهؤالء العباد حمفوظون بحفظ اهلل تعاىل هلم، وحراسته وتأييالع وعىل

 
  ن العظيم، البن قرآسري ال(، تف2/176م املوقعّي )(، أعال106-1/105ّي )كالسالانظر: مدارج    (1)

 .7-6ابل الصيب، ص (، الو3/51)كثري، 

 . 63اآلية:  قان،(   سورة الفر2)

 . 6(   سورة اإلنسان، اآلية: 3)

 . 68(   سورة الزخرف، اآلية: 4)

 . 18-17ن: ، اآليتا زمرل(   سورة ا5)

 . 42 ة احلجر، اآلية:(   سور6)

 (. 2/552(، )2/198ابن كثري )ري ، وتفس علوم القرآن، للزركيشلبهان يف ا: (   انظر7)

 (. 3/325(، أضواء البيان، للشنقيطي، )10/28) طبي،القرآن، القر كامانظر: اجلامع لح (  8)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 فل ْسعان ما ينفلت وَيرب.غالا من ئًا، فهو كَم ينال اللص  نال الشيطان منهم شي 

 يف تفسري هذه اآلية:  ♫قال جماهد 

ذنبًا إال أغفر  جلنة ليس لك عليهم أن يذنبوا »قال عبادي الذين قضيت هلم با

 .(1)هلم«

ذكورون يف  وأهل هذه العبودية هم أهل اإلحسان وهو أعىل مراتب الدين، وهم امل

            قولـه تعاىل:

       (2). 

اوت، وهي مشية رسول اهلل  ار من غري تكب وال متأي: »يمشون بسكينة ووق

  .(3)«ملسو هيلع هللا ىلص

        هذه اآلية:هلم المن املطلق املذكور يفوهم الذين 

               (4). 

 .                (5) وقولـه تعاىل:

 سمّي:إىل ق منقسو املراد يف هذا الفصل، وهو يلنوع هوهذا ا

  كَم – وسالمه اهلل صلوات عليهم –عبودية تامة، وهي عبودية الرسل  األوىل:

 
 خرجه ابن أيب حاتم«.وقال: »أ(، 5/313(   ذكره السيوطي يف الدر املنثور، )1)

 . 65اآلية:  رقان،(   سورة الف2)

 (. 1/168املعاد ) (   زاد3)

 . 82نعام، اآلية: السورة  (  4)

 . 68رف، اآلية: سورة الزخ  ( 5)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

          :قولـه يف تعاىل وصفهم

  (1). 

 .          (2):وقوله تعاىل يف نوح عليه السالم

            :ملسو هيلع هللا ىلصوقولـه يف شأن نبينا حممد 

       (3). 

            تعاىل: وقولـه

     (4). 

 .(5)ها غريهم وهذه ال يشاركهم في

ص واملعصية والزلة، وهي تشمل عموم  يتخللها النق عبودية ناقصة الثانية: 

قربون، ومنهم أصحاب ن املسابقوفمنهم ال ،(6)ف يف مراتبها املؤمنّي عىل اختال

، وترك املحرمات، مع ارتكاب املباحات، موا بـ»أداء الواجباتين قا ذلم االيمّي، وه

 .(7)املستحبات« وبعض املكروهات، وترك بعض 

 
 . 45ة: سورة ص، اآلي (  1)

 . 3(   سورة اإلْساء، اآلية: 2)

 . 23ة البقرة، اآلية: (   سور3)

 . 1: يةآل(   سورة اإلْساء، ا4)

 (. 29-1/28ثيمّي )، البن عد فيالقول امل ، 6ص  يب، البن القيم،انظر: الوابل الص   (5)

 . 6وابل الصيب، ص ال انظر:  (  6)

 (. 1/107الكّي )مدارج الس  ( 7)



 

 
 

 

 
 

 

          - 21 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

ت واملندوبات، وترك املحرمات  : فالقيام بالواجبا»وأما مرتبة املقربّي 

 عَم يافون رضره،رعّي ، متون فيَم ال ينفعهم يف معادهمواملكروهات، زاهدي

، وهلم درجات (1)ت يف حقهم طاعات وقربات بالنية« احااملب تبنقلوخاصتهم قد ا

 متفاوته ال يعلمها إال اهلل.

وقهروه، كَم يف احلديث عن   ه قد أضنومعهم يف حال ال يقدر عليهم، بل  يطانوالش

 .(3)لسفر(يف ا بعريه شيطانه كَم ينيض أحدكم  (2): )إن املؤمن لينيض◙هريرة أيب 

 نني عظيمني مها:ن توفر ركبد م  ل ية ولتحقيق كامل العبود

اح وقرة العيون،  متام املحبة هلل تعاىل، فهي »قوت القلوب، وغذاء الرو األول:

ن حرمها فهو من مجلة الموات، والنور الذي من فقده فهو يف بحار وهي احلياة التي م

 ال لذيا فهي كاجلسد االتي متى خلت منهل... لعَملَمت... وهي روح اإليَمن واالظ

 .(4)« فيه روح

 
 (.1/108ق )املرجع الساب (  1)

ا« النهاية يف  هبت حلمهوأذ وا. والنِْضو: الدابة التي أهتزلتها السفار(   »لينيض: أي َيزله، وجيعله نِْض 2)

 (. 5/72احلديث )غريب 

، 42-41، ص 20قم: يطان، را يف مكائد الشدنيأيب ال(، وابن 2/380املسند ) أمحد يف مما رواه اإل  ( 3)

د بلفظ: )إن  (، عن عبداهلل بن مسعو388-10/387، )5447قم: ن، ر يف شعب اإليَمقي ورواه البيه

ه شيطان  ـيقل ل أغب مهزوالً، فيطان املؤمن شاحبًا ، فريى شافرك الشيطان املؤمن يلقى الشيطان ال 

ا طعم ذكر اسم  يشء، إنه إذصل عىل ال واهلل ما أ ن،:الشيطا ؟ وُيك قد هلكت، فيقول فر: مالكا لكا

لكني آكل من طعامه، وأُشب من  اهلل، وإذا نام ذكر اسم اهلل، فيقول اآلخر: اسم وإذا ُشب ذكر ، اهلل

الكبري،  سعود يف من فًا عن ابو موق، ورواه الطباينذا شاحم وهذا مهزول(راشه، فه فىل ُشابه، وأنام ع

فًا ورجاله  وقو»رواه الطباين م  (:5/22ائد )مع الزواهليثمي يف جم قال(، 9/156، )8782رقم: 

 لصحيح«أ. هـ. ال ارج

 (.7-1/6قيم ) (   مدراج السالكّي، البن ال4)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

»فلو بطلت مسالة املحبة لبطلت مجيع مقامات اإليَمن   : ♫قال ابن القيم 

إَنا روح كل مقام ومنزلة وعمل...بل هي ان ولتعطلت منازل السري إىل اهلل فواإلحس

البتة بل هي  م لـهإسال  سالم.. فمن ال حمبة لـه ال بل هي نفس اإل ،حقيقة اإلخالص

فإن )اإلله( هو الذي يأهله العباد حبًا وذالً وخوفًا  هلل،إال ا هإل قة شهادة أن الحقي

أي حتبه وتذل له  ،نى مألوه، وهو الذي تأهله القلوبورجاء وتعظيًَم وطاعة له بمع

 ملكه ال: عّبده احلب وتّيمه: إذاوأصل )التأله( التعبد. والتعبد آخر مراتب احلب. يق

 أ. هـ  (. 1)ـه ملحبوبه«وذلل

ما يقتيض العقل السليم جحانه، وإن كان عىل خالف هوى النفس  ارثيا إ»وثمرهت

 .(2)وى تناوله«فر منه ويميل إليه بمقتىض عقله فيهكاملريض يعاف الدواء بطبعه فين

  خالف المر هواه ومراده كَمكَمل الذل لـه سبحانه وتعاىل واخلضوع مهَم  الثاين:

               :تعاىلقال 

               (3). 

يستوجب الشكر، ئه ف وآالققان بمشاهدة نعم اهلل تعاىلوهذا الذل واخلضوع يتح

 .(4)فيه من النقص والسهول عىل ما العم ةلوق مطالعة عيوب النفس، ثم

 وللعبودية احلقة رشطان ل بد من توافرمها:

         تعاىل: بعة، أي موافقة الرشع، قالتاامل األول:

 
 (. 3/26(  املرجع السابق )1)

 (.1/60اري، البن حجر )فتح الب (  2)

 . 65اآلية:  ،لنساء(   سورة ا3)

 (. 3/30و )( 106-1/105الكّي )، مدارج الس11 ، صالقيم ظر: الوابل الصيب، البن(   ان4)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

             (1). 

 اإلخالص بأن يكون العمل خالصًا ال يراد به سوى وجه اهلل. :يناثلا

 .                 (2) قال تعاىل:

الوا: يا أبا وبه، قه وأصأخلص »العمل احلسن هو  :♫بن عياض قال الفضيل 

كن صوابًا مل يقبل، وإذا  العمل إذا كان خالصًا ومل يإن  :لقاعيل ما أخلصه وأصوبه؟ 

واخلالص ما كان هلل،  حتى يكون خالصًا صوابًا،كان صوابًا ومل يكن خالصًا مل يقبل، 

       تعاىل:  ثم قرأ قولـه ،(3)والصواب ما كان عىل السنة« 

                (4). 

 ليقًا عىل قول الفضيل:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية تع

يَمن الداراين  وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة املشايخ، كَم قال أبو سل»

 .(5)والسنة«  كتابلا أقبلها إال بشاهدين اثنّي   من نكت القوم فالنكتة بي ال إنه لتمر بقل

 وأعامل العبادة ثالثة أنواع:

 وكل واإلنابة واخلشية. عبادات القلب، كاملحبة واإلخالص واليقّي والت -

 
 . 85 ية: آل عمران، اآل ورة(   س1)

 . 2(   سورة تبارك، اآلية: 2)

ع الفتاوى ه ابن تيمية يف جممو(، وذكر84-1/83( و )2/89ه ابن القيم يف مدارج السالكّي )(   ذكر3)

 .ويهمن فتا  ذلك يف مواضع متعددة (، وغري10/318(، )7/495(، )1/333)

 . 110آلية: لكهف، ا(   سورة ا4)

 (.11/585)وى (   جمموع الفتا 5)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 ادات اجلوارح، كالصالة والصيام والزكاة واحلج... بع -

 دعاء...، وال تغفارتالوة القرآن والذكر، واالسعبادات اللسان، ك -

 وهي تقوم عىل ثالثة أصول عظيمة:

 ملحبة: الوألا

وال بد من أن تكون خالصة، متضمنة حمبة ما ُيب اهلل، وتقديم ذلك عىل كل حمبة،  

يعاديه، وهي عبودية املواالة منه واملعاداة، كَم يف  كل ما ُيب اهلل، وبغض ماوحمبة 

ث من كن فيه وجد هبن )ثال قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙بن مالك   الصحيح عن أنس

ء ال ُيبه إال ه أحبَّ إليه مما سواُها، وأن جيب املررسولو حالوة اإليَمن: أن يكون اهلل

 .(1) يكره أن يقذف يف النار( هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر كَم

 ومن أبرز عالماهتا:

          :ملسو هيلع هللا ىلصاالتباع واالقتداء للرسول  -

   (2). 

         اجلهاد يف سبيله، قال تعاىل: -

          

                          (3). 

 
،  َمني(. ومسلم يف كتاب اإل1/14، )16يَمن(، رقم: واه البخاري يف كتاب اإليَمن، باب )حالوة اإلر   (1)

 . 45رقم: 

 . 31ران، اآلية: (   سورة آل عم2)

 . 24 ، اآلية:ةوبسورة الت  ( 3)
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 .(1)ها جلُ أوهو ذروة سنام العبودية وأعالها و

تعاىل ون خوفه من اهلل أن يكايته وضده المن من مكر اهلل، وغ ،(2) اخلوف الثاين:

         ل تعاىل:، قاه ا سوأعظم خوف فال ياف 

(3)، لًَم إال به.العبد مس وال يكون 

»فإن كان اخلوف واخلشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك  :♫ل السعدي اق

يزجر عن معصية من   باطنة، وخوف ْسي طاعة و إىلوف إىل من يافه، وكان يدعاخل

واجبات اإليَمن، وتعلقه بغري اهلل من الرشك الكب باهلل من أعظم علقه ت ناكيافه 

التي هي من أعظم واجبات القلب غري اهلل  نه أُشك يف هذه العبادة الذي ال يغفره اهلل ل

 أ. هـ.  (4)مع اهلل« 

 .(5)قنوط من رمحة اهللس والاليأ ي أال يصل به هذا اخلوف إىلوينبغ

يقول: »حد  ♫اإلسالم ابن تيمية خ يش تعسم ♫قال ابن القيم 

 أ.هـ. (6)اج إليه«اخلوف ما حجزك عن معايص اهلل، فَم زاد عىل ذلك فهو غري حمت

 وضده اليأس من روح اهلل والقنوط من رمحته. الرجاءلث: الثا

ا دارت رحى  وعليه، رحى العبودية الصول »هي قطب  وهذه الثالثة 

 
 .222بن القيم، ص ، الالعليل(   انظر: شفاء 1)

 ظر ص ، ان وبيان أنواعها ها واع وقد سبق تفصيلاخلوف أن   (2)

 . 175(   سورة آل عمران: اآلية: 3)

 . 98القول السديد، ص   ( 4)

 .(48/ 4ابن كثري )(، تفسري 7/227طبي )آن، للقرلقرا(   اجلامع لحكام 5)

 (. 2/394لكّي )ا لسمدارج ا   (6)
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 .(1) ل«العَم

         :ه تعاىلـلقو، ويدل عليها مجيعاً 

               (2). 

رد فنا فإنحان للعبد يسريان به يف طريق االستقامة، اا جنجاء ُهواخلوف والر

 .(3)ُها دون اآلخر هلك بأحد

، وال يسلك فجًا فإذا حاز العبد هذه الصول الثالثة جعل الشيطان يفر من طريقه

ط  )والذي نفيس بيده ما لقيك الشيطان ق :ملسو هيلع هللا ىلصلك الشيطان فجًا غريه، يقول إال س

 .(4)فجك( غري  سالكًا فجًا إال سلك فجاً 

 .(5)فصعه(  ◙)وتصارع الشيطان مع عمر 

ديث تبّي فضل عمر ومكانته، وخوف الشيطان وفراره منه، لكنها ال  الحا ه ذهو

 .(6)تقتيض العصمة 

 
دخل لدراسة امل، و588يب العز، ص وية، البن أح الطحا (، وانظر: ُش3/133لكّي )(   مدارج السا 1)

 م، دار السنة. 1992هـ/ 1413، ط. عام 121-114ة اإلسالمية، د/ إبراهيم البيكان، ص عقيدال

 . 57، اآلية: اإلْساء ورةس(   2)

كتب  امل، ط. 588(، ُشح الطحاوية، ص 7/227بي )طقرلقرآن، للاحكام انظر: اجلامع ل(   3)

 اإلسالمي. 

(، ومسلم،  6/339، )3294ده(، رقم: وجنوب )صفة إبليس با  ، كتاب بدء اخللق،واه البخاري(   ر4)

 ( ُشح النووي.15/164ئل، )كتاب الفضا 

،  131بوة، ص ناليف دالئل  نعيم ، وأبو 85، ص 63 مكايد الشيطان، رقم: دينا يف ال (   رواه ابن أيب5)

 (. 2/448) والدارمي يف السنن،

 (. 7/47ري )تح البا (   انظر: ف6)
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 ل التوك

يمة يف دفع مكايد لتوكل، وهو من السباب العظومن أعظم مقامات العبودية ا

 ،           (1) الشيطان، قال تعاىل:

وهو »من أجل مقامات العارفّي... وكلَم عال مقام العبد كانت حاجاته إىل التوكل 

      وقولـه تعاىل: ،(2)العبد يكون توكله« ظم وأشد، وأنه عىل قدر إيَمن أع

              (3). 

 ،(4) صدق اعتَمد القلب عىل اهلل يف جلب املنفعة ودفع املرضة :وكل هو لتاو

  نوعان:والتوكل عىل اهلل

جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ليه يف توكل ع األول:

 لدنيوية. ومصائبه ا

 ادا ُيبه هو ويرضاه من اإليَمن واليقّي واجلهصول ميف ح توكل عليه الثاين:

 .(5)إليه   ةالدعوو

 واملؤمن لـه مع التوكل حالتان:

 يتخلف باب وينغلق الفرج وهذا ال توكل اضطرار وإجلاء حّي تنقطع الس األوىل:

 
 . 65اآلية: ء، (   سورة اإلْسا1)

 (.465/ 2بدائع الفوائد، البن القيم، )(   2)

 . 99سورة النحل، اآلية: (   3)

، العثيمّي حصاليخ حممد شدة، للوع فتاوى العقيق: أمحد عرموش، وجمم ، حتقي113ص  انظر: الفوائد، ( 4)

(6/54-55.) 

 اين.الث ملنريية، اجلزءا مطبوع ضمن الرسائل، 13عراقية صتحفة ال، وانظر ال112ص  لفوائد،(   ا5)
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 عنه الفرج والتيسري البتة. 

 ل:أحوا ثالثةسباب فهنا لـه مع السباب توكل اختيار مع وجود ال الثاين:

ه كمن يرجو حصول ذم تاركي فهنا هيإلأن يكون السبب مرشوعًا ومندوبًا  األول:

 دون أن ينكح.الولد 

 تعافيه، ويبقى حلالة ال حتل مباُشته والأن يكون السبب حمرمًا، ففي هذه ا  الثاين:

 . اإلطالق التوكل هو السبب، وهو من أقوى السباب عىل

بب حينئذ فإن كان يضعف التوكل أم يف الس  فينظر احًا أن يكون السبب مب الثالث:

 .ال

سببًا يف تفرق اهلمَّ وتشتته فيتعّي تركه، بل يكون من الوىل  وكان هفأضعن إف

 يضعفه فمباُشته أوىل.تركه، أما إن مل 

عبودية   كله عبودية هلل تعاىل لن التوكل عبودية القلب، ومباُشة السباب ذاوه

 .(1)يأيت منفردًا  مع العبادة فال  ن إال يكواجلوارج، والتوكل ال

 ية الصالة واخلشوع فيها والطمأنينة عبودلاامات قم م ومن أعظ

: )يتعاقبون فيكم الق ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙ويف احلديث عن أيب هريرة  

م يعرج  ، وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العص، ثكة بالليل ومالئكة بالنهارمالئ

 م اهركتم عبادي؟ فيقولون: تركنأعلم هبم، كيف ت م وهويسأهلالذين باتوا فيكم، ف

 
اين، شوكل(، وفتح القدير ل8/527، جمموع الفتاوى، )18-10(   انظر: الفوائد، البن القيم، ص 1)

القديم واحلديث،   الرشك يف  (،2/13ية، )املنري ية ضمن الرسائل(، التحفة العراف3/242)

(2/1109.) 
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 .(1)( يناهم وهم يصلونون، وأتلصوهم ي

لنه عنها وقع  »ويستفاد منه أن الصالة أعىل العبادات، :♫قال ابن حجر 

لطائفتان،  ا واجلواب فيه اإلشارة إىل عظم هاتّي الصالتّي لكوَنَم جتتمع فيهَم السؤال، 

يه لعب لوقتّي املذكورين... ويرتتإلشارة إىل ُشف ا ة، واواحد ويف غريُها طائفة

 .(2) هـأ.  حافظة عليهَم واالهتَمم هبَم«باملالمر  ةمحك

هلل من ذمته بيشء ذمة اهلل فال يطلبنكم ا ويف احلديث: )من صىل الصبح فهو يف

 .(3)فيدركه فيكبه يف نار جهنم( 

 .(4)من، وقيل: المان« »والذمة هنا الضا

يف  كَم جاء ،لذانا معلشيطان الذان أدبر فارًا ولـه رضاط حتى ال يسا معا سفإذ

)إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙حديث أيب هريرة 

ب هبا أدبر، فإذا ولـه رضاط حتى ال يسمع ا قيض لذان، فإذا قيض الذان أقبل، فإذا ثوِّ

ا، ما مل يكن يذكر! حتى ول: أذكر كذا وكذه، يقونفس يب أقبل حتى يطر بّي املرءالتثو

، فإذا مل يدري كم نرجل إلال يظ  فليسجد – أربعاً  أو ثالثاً  –يدر أحدكم كم صىلَّ  صىلَّ

 .(5)( جالس وهو سجدتّي 

صوت الريح، وهو عىل حقيقته، حيث قد ثبت أنه )لـه رضاط(  ومعنى قولـه:

 
(،  204-1/203) ، 530العص(، رقم:  ة، باب )فضل صالةاب مواقيت الصالي يف كترواه البخار( 1)

 (. 632الصالة، رقم: )ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع 

 (. 2/37(   فتح الباري، )2)

 . 222رقم:  يف سننه، رتمذي(، وال1/454، )657الة، رقم: اه مسلم يف كتاب الص(   رو3)

 (. 5/158) صحيح مسلم، عىلح النووي  (   ُش 4)

جالس(،  سجد سجدتّي وهو –ثالثًا أو أربعًا  –كم صىل يدر هو، باب )إذا مل البخاري، كتاب الس(   رواه 5)

 . (5/57، )     كتاب املساجد، رقم:  حوه، يف  بن م(، الفتح ومسل134-3/133، )1231رقم: 
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متعمدًا كيال يسمع ، إما أنه يفعله ه هذاوفعل فال يمتنع عليه خروج الريح يأكل ويرشب

 بالذان كفعل السفهاء. ه ذلك استخفافاً نه يفعلإ وإما ،نذاصوت ال

ب: أي أقيمت الصالة.   وقولـه إذا أثوِّ

عىل صالته ُيول بينه وبّي  دو يقبل عند إقبال العبد ومعنى احلديث إن هذا الع 

هبا ويمنيه ويذكره بحاجاته حتى  ره ه يذكه من أمور غائبة عن ذاكرتلـقلبه، بَم يطر 

 .(1)ليصفه عنها ويقطعها عليهفيها و صاإلخال و وعيشغله عن اخلش

لسة، كَم صح ذلك عن  فإذا عجز عن القطع واالنصاف عنها اختلس منها خ

عن االلتفات يف  ملسو هيلع هللا ىلص قالت: سألت رسول اهلل  ▲عن عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصطفى املص

 .(2)الة العبد(من ص شيطانقال: )هو اختالس، يتلسه الالصالة؟ ف

 .(3) سلبته« اذسته إلتاخواالختالس »من خلست اليشء و

ي  وهلذا ُشعت مراغمته إذا وسوس للعبد يف صالته، ومعنى املراغمة: من رغم أ

فعن أيب هريرة   ،(5)، واملراغمة املغاضبة (4)و الرتاب والطّي جعل أنفه يف الرغام وه

م يصيل جاء الشيطان فلبس عليه ا قاكم إذ: )إن أحدملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل قال ◙

 .(6)( ذلك أحدكم فليسجد سجدتّي وهو جالسذا وجد إف، ىلَّ صم حتى ال يدري ك

قال   ◙ حديث أيب سعيد اخلدري  وهذه السجدتان ترغيم للشيطان، كَم يف

 
 (.92/ 4للنووي، )(، ُشح مسلم 135-3/134اري، )بتح النظر: فا(   1)

 ه. بق َترجي(   س2)

 (. 2/61ث، البن الثري )اية يف غريب احلدي(   النه3)

 (.12/247(   انظر: لسان العرب )4)

 (. 2/184(، وانظر: النهاية )1/105خمتار الصحاح )(   5)

 (. 2/413، )1175: وع(، رقمطوالت الفرض  )السهو يفالسهو، باب  اه البخاري، يف كتاب(   رو6)
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أم أربعًا، فليطرح  : )إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صىلَّ ثالثاً ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

سًا مخ صىلَّ  نكاسجدتّي قبل أن يسلم، فإن  استيقن، ثم يسجد ىل مايبن عالشك ول 

 .(1)إن كان صىلَّ إمتامًا لربع كانتا ترغيًَم للشيطان(عن لـه صالته، وشف

، فكلَم زادت احلرب من هذا العدو  (2)هلل وباهلل« هي: »حماربة العدو اغمة واملر

من القوة،   كل ما أويت العبدعدو بذا الاهلل لبس المة احلرب ودفع ه تعينت عىل أولياء 

 .(3) ت إىل اهلل لعبودياا  ن أحبم  هيوهذه املراغمة  

ه، فقد أخذ من  :♫قال ابن القيم  د»فمن تعبد هلل بمراغمة عدوِّ يقية  الصِّ

ه، يكون نصيبه بسهم وافر،  من هذه وعىل قدر حمبة العبد لربه، ومواالته ومعاداته لعدوِّ

، واخليالء والتبمحد التبخرت بّي اغمة املر املراغمة، ولجل هذه  فّيَّ قة  د صعند  خرتالصَّ

 ِّ ، وبذل حمبوبه من نفس، حيث ال يرالرسِّ ه وماله هلل اه إال اهلل، ملا يف ذلك من إرغام العدوِّ

كى ودية ال يعرفه إال القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بب من العب، وهذا با

 .(4)عىل أيامه الول« 

هريرة   عن أيب يحالعبودية الصدقة وأعظمها صدقة الرس، يف الصح اماتن مقمو

قال: )ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إال أخذها  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙

 
ب )إمتام ، با ى، كتاب »السهو«ائي يف السنن الكب(، والنس5/60) املساجدم، يف كتاب مسل(   رواه 1)

عىل املصيل  اممت(، ويف السنن كتاب السهو، باب )إ1/205، )585املصيل عىل ما ذكر إذا شك (، رقم: 

الثنتّي  الة، باب )إذا شك يفكتاب الص ود يفأبو داو(، 3/27)، 1238رقم:  ما ذكر إذا شك(،

 (. 1/269، )1024لشك(، رقم: يلقي ا ثالث من قالوال

 (.1/225 )الكّي هتذيب مدارج الس (  2)

 (.1/226(   املرجع السابق )3)

 (   املرجع السابق، اجلزء والصفحة نفسها.4)
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أو قلوصه حتى تكون مثل اجلبل أو  (1)فلوه ريبيها كَم يريب أحدكم اهلل بيمينه ف

 .(2)أعظم(

الطهور شطر اإليَمن واحلمد  ) :ملسو هيلع هللا ىلص الشعري قال: قال رسول اهللوعن أيب مالك 

ض،  متآلن أو متأل ما بّي السَموات والر حلمد هللاواهلل  انهلل متأل امليزان، وسبح

عليك، كل الناس اء والقرآن حجة لك أو والصالة نور والصدقة برهان والصب ضي

 .(3)يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها(

 :ملسو هيلع هللا ىلصه  قولكَم يفائل دفع الشيطان عن العبد، وهي من وس

دقة( شوبوا بف البيع ان)يا معرش التجار إن الشيطان واإلثم ُيرض  ،(4)يعكم بالصَّ

 كَم  –اق ونصب رايته ويف احلديث إشارة إىل حضور الشيطان جمامع الناس يف السو

عىل  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  فحثهم والتزوير، والغش اإلثم يف  العباد إليقاع – اهلل  شاء إن  أيتيس

ام غ إرملا ُيدث من اللغو والكذب، ويف هذا ون كفارة تى يكدقة حخلط البيع بالص

 .(5)ر لـهطان وقهيشلل

دم جمرى  ومن مقامات العبودية الصيام، ويف احلديث: )إن الشيطان جيري من ابن آ

 الدم(. 

»وال ريب أن الدم يتولد من الطعام والرشاب، وإذا   :♫الم خ اإلسقال شي

 
الثري  يف غريب احلديث البنالنهاية  وافر«ات احلوأوالد ذ هو الفطيم منملهر الصغري، وقيل: فلوة: »ا   (1)

للرازي  حاح (، خمتار الص15/162(، لسان العرب )2/481املنري ) املصباح( وانظر: 3/474)

 . 214ص

 (. 2/702، )1014اة، رقم: (   رواه مسلم يف كتاب الزك2)

 . (5/535، )3517، رقم: (، والرتمذي 1/203، )223ة، رقم: ب الطهاركتا  (   رواه مسلم يف 3)

(، 3/341)، 1225(، رقم:  ه ة وتسمية النبيالتجار )ما جاء يف  بابالبيوع،  واه الرتمذي يف كتاب(   ر4)

 (.18/357، )913رقم: ديث صحيح . أ.هـ، ورواه الطباين يف الكبري  ذا حوقال: ه

ث  االرت إحياء ر م، دا1994هـ/ 1415ام (، ط. ع5/210عريب، )البن ال ذي، و(   انظر: عارضة الح5)

 (. 3/46نن، للخطايب )امل الس(، ومع4/334ي )فة الحوذ، بريوت، لبنان، وحتالعريب
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وإذا   (1)ه باجلوع... ال: فضيقوا جماريذا ق، وهلأو ُشب اتسعت جماري الشياطّي أكل 

عل اخلريات التي هبا تفتح أبواب اجلنة، وإىل ترك املنكرات ف وب إىل لقثت العنبضاقت ا

ّي فضعفت قوهتم وعملهم... ومل يقل ب النار، وصفدت الشياطالتي هبا تفتح أبوا

هذا أقل  ي لكن د يؤذفدت، واملصفد من الشياطّي قأَنم قتلوا وال ماتوا، بل قال: ص

ه قصه، فمن كان صوملصوم ونا كَمل بحسا يكون يف غري رمضان، فهو بوأضعف مم

 .(2) كاماًل دفع الشيطان دفعًا ال يدفعه دفع الصوم الناقص« 

يقول: )صوم شهر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل  ◙ويف احلديث عن أيب ذر 

قال: قلت: وما  ،لصدر(هر صوم الدهر، ويذهب مغلة ا الصب وثالثة أيام من كل ش

 .(3)مغلة الصدر، قال: )رجس الشيطان( 

حقده أو غيظه أو نفاقه، وهي من وساوس الشيطان وإغوائه، لصدر: ا فعلة

 .(4)سد جماريه والصيام يقمع الشيطان وي

 

 

 
قفت عليها، وإنَم هي يف كتاب دة: »ال أصل هلا يف يشء من كتب السنة التي ولزيا للباين يف هذه ا(   قال ا1)

م،  1988هـ/1408ة يط. الثان( 1/79عيفة )سلسلة الحاديث الض ط« ا.هـ،فق اإلحياء للغزايل

 ة املعارف، الرياض.مكتب

 (.459-1/458)  سالكّي البن القيموانظر مدارج ال(، 25/246الفتاوى )وع (   جمم2)

 ، والنسائي يف65، 482يس يف مسنده،حديث رقم: (، وأبو داود الطيال5/154رواه اإلمام أمحد )(   3)

بأطول منه رقم:  بمعناه و صحيحهان يف به وابن حلزيادة فيآخربدون ذكر ا  2408قم: حبّبي برامل

 .  هسول اهلل أصحاب رأعرايب من   عن (14/498) 6557

(، 4/293) 8220ه رقم: أيب هريرة ريض اهلل عنه بدون الزيادة يف آخرعن  الكبىالبيهقي يف السنن و          

ريض اهلل  يلو يعىل يف مسنده عن ع(، وأب4/298) 7872: ارث رقماحل نوعبدالرزاق يف مصنفه ع

 (. 1/346) 442قم: نه رع

 (.4/211قدير، للمناوي، )ال (   انظر: فيض 4)
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 لثاين ا املبحث

 اإلخـــالص 

  ال يصل إليهم وال يظفر منهماإلخالص حصن عظيم من الشيطان الرجيم، فأهله 

             تعاىل: ، قالبيشء

          (1). 

              قال تعاىل:

                  (2). 

 .                   (3) وقال تعاىل:

صًا، أي اليشء يلص خلو من خلص و، وهةدع واإلخالص يف اللغة لـه معانٍ 

 صار خالصًا.

لص اليشء بمعنى اختار، وأخوخَلص بالفتح بمعنى نجا وسلم، يقال: خلصت، 

 حدون.بلغته واملخلصون املووخلصت إىل فالن وصلته و

 واختارهم فوحدوه، ومل يرشكوا به شيئًا.  هم اهللواملخلصون الذين أخلص

ََتَلُّصًا، أي نجاه،  المة، خّلصهوالس ة اجالن ىنمعوَخَلَص، أي نصح، يأيت ب 

 ان: ما صفا ونصع.لووبمعنى الوصول، وبمعنى التميز، واخلالص من ال 

 
 .40-39اآليتان: سورة احلجر،   ( 1)

 .202-201العراف، اآليتان: ورة (   س2)

 . 83-82آليتان: (   سورة ص، ا3)
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التميز عن الخالط  فاإلخالص إذن تدور معانيه عىل الصفاء، والنقاء، و

 .(1) والشوائب

 .ريفهعت ومن هذه املعاين يظهر املعنى الرشعي، وأذكر مجلة من أقوال العلَمء يف

، وقال (2)يف تعريف اإلخالص هو »إفراد املعبود عن غريه« ♫قال ابن القيم 

 .(3)مطلوبه«  حيدأيضًا: هو »تو

صفية الفعل عن  وقيل: »ت ،(4)هو »اإلخالص تصفية العمل من كلِّ شوب« 

 .(5) وقّي«مالحظة املخل

صة لاخ »اإلخالص أن يفعل املكلف الطاعة :♫ (6) وقال العز بن عبدالسالم 

 من الناس وال توقريًا وال جلب نفع ديني، وال دفع رضر ال يريد هبا تعظيَمً  وحده، هلل

 
ر الصحاح  ا ت(، خم1/796س املحيط )(، القامو2/615(، )7/26ظور )من ن(   انظر: لسان العرب، الب1)

  النهاية، البن (،2/192فائق يف غريب احلديث )ال (،1/265(، املغرب )4/186عّي )، ال(1/77)

 . (62-2/61الثري )

 (. 1/110ارج السالكّي )مد  ( 2)

 اجلزء والصفحة نفسها. (   املرجع السابق،3)

 (.1/516ّي )الكس(   هتذيب مدارج ال4)

 (.2/146) حكام القرآن، للقرطبي(   اجلامع ل5)

َمء، ولد ونشأ قب بسلطان العلشقي، يلبن احلسن السلمي الدم سما عزيز بن عبدالسالم بن أيب القبدالع   (6)

النهي عن املنكر، ويف نصح الوالة،  هـ، لـه مواقف مشهورة يف المر باملعروف و577نة دمشق سيف 

الدين أيوب،   نجم صالحلة يف زمن ابا ة، توىل القضاء واخلطعد من علَمء الشافعيتهدًا، يجم كان إماماً 

ا،  غريهلسول والحكام، بداية ا الكبري، قواعد التفسريه مؤلفات كثرية منها: لـ هـ، 660تويف سنة 

 (. 4/21(، العالم )5/80انظر: طبقات السبكي )
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 .(1)ي« دنيو

ء إن يكون وقيل: »اإلخالص استواء أعَمل العبد يف الظاهر والباطن، والريا

 .(2)يكون باطنه أعمر من ظاهره«  دق يف اإلخالص أنوالص اطنه،ظاهره خريًا من ب

ا سئل عن اإلخالص، قال: »فطرة اهلل التي فطر  مه عندـلوجبل ق بنوأثر عن معاذ 

 .(3)الناس عليها« 

القلب من تأليه ما سوى اهلل تعاىل  ة: »واإلخالص خلوصاويوقال شارح الطح

 .(4)هـ  ن« أ.لشيطاه فخلص هلل فلم يتمكن منه اوإرادته وحمبت

 ن وهييدلعد ااووقواإلخالص من العَمل القلبية التي هي من أصول اإليَمن 

 .(5)دين« »واجبة عىل مجيع اخللق... باتفاق أئمة ال

 .(6)ذا فارقها، فارقت احلياة ي إوهو بمنزلة الروح للجسد الذ

      ة الرسل، قال تعاىل:واإلخالص هو حقيقة الدين، ومضمون دعو 

            (7). 

واملعنى »اعملوا لربكم خملصّي لـه الدين والطاعة ال َتلطوا ذلك برشك وال  

 
هرية، للعز بن  مكتبة الكليات الز م،1968 /هـ1388(، ط. عام 1/146(   قواعد الحكام )1)

 م. العبدالس

 (.1/515ج السالكّي )مدار ذيب (   هت2)

 (.21/4ابن جرير يف التفسري )ه ا(   رو3)

 المي. اإلسملكتب ، ط. ا498اوية، ص (   ُشح الطح4)

 (.10/5(   جمموع الفتاوى، البن تيمية )5)

 (. 11/381)الفتاوى وع م(، وانظر: جم3/224(   بدائع الفوائد )6)

 . 5ة البينة، اآلية: (   سور7)
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 .(1)لوا يف يشء مما تعملون لـه ُشيكًا...« جتع

وأخذ  ،(2) اإلسالم« دين  ا إىل»أي مائلّي عن الديان كله   ومعنى 

 .(3) اتالعبادبعض العلَمء هذه اآلية وجوب النية يف  

 .                    (4) ال تعاىل:قو

هلل واإلحسان »فإسالم الوجه: إخالص القصد والعمل  :♫قال ابن القيم 

 .(5) وسنته« أ. هـ   ملسو هيلع هللا ىلصهلل سول افيه، متابعة ر

 .            (6) وُها ُشطا قبول العَمل، قال تعاىل:

الثة أقوال: طرفان   هذه اآلية ثم يف»الناس هل :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

عندهم ئر، والكباال يقبل اهلل إال ممن اتقى ووسط، فاخلوارج واملعتزلة يقولون: 

 ك...رش لا اتقى  منة ال يقبل منه حسنة بحال... واملرجئة يقولون: صاحب الكبري

صًا خالإال من اتقاه يف ذلك العمل ففعله كَم أمر به والسلف والئمة يقولون: ال يتقبل 

 .(7)لوجه اهلل تعاىل« أ. هـ 

ه غل  قى فيدغله وغله، وتنقيته فال يب واإلخالص سبب لصالح القلب، وإخراج

 
 (.8/156بن جرير )، البيانل(   جامع ا1)

 .(20/144حكام القرآن )ل ع(   اجلام2)

 حة.، نفس اجلزء والصفاملرجع السابق (  3)

 . 125سورة النساء، اآلية: (   4)

 (.1/513السالكّي ) (   هتذيب مدارج5)

 . 27ة: ي(   سورة املائدة، اآل6)

 . 31ص  نيف،املنار امل :ر(، وانظ6/216تيمية ) منهاج السنة، البن  ( 7)
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 .(1)وال ُيمل الغل 

 يغل ال ثال)ث :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل ◙كَم يف حديث أنس بن مالك 

، عليهن قلب مسلم: إخالص العمل هلل، ومناصحة والة المر، ولزوم مجاعة املسلمّي 

كَم يف  هلل. وهو سبب اخلري ورفعة الدرجات عند ا ،(2)إن دعوهتم حتيط من ورائهم( ف

تبتغي به  وفيه )... إنك لن َتلَّف فتعمل عمالً  ◙ص  وقاحديث سعد بن أيب

 .(3)( ، ودرجة، ورفعةخرياً  هبددت زا وجه اهلل تعاىل إال

      وهو سبب لطرد الشيطان والوقاية منه، قال تعاىل:

           (4). 

توا  أو ةدبالعوهم الذين اخلصوا هلل يف ا  ني صِ خلِ المُ  وقد قرئت بكرس الالم 

 ًا، فسلمت عباداهتم من الرياء والسمعة، وكل ما يضاد اإلخالص.التوحيد خالصب

 
(، 1/514 )مدارج السالكّي ، هتذيب(35/7(، )16/58(، )1/18) (   انظر: جمموع الفتاوى1)

 (.21/277دالب )ن عبد، البالتمهي

لرتمذي عن ابن (، وا2/346) ،3660ب »العلم«، باب )فضل نرش العلم(، رقم: (   رواه أبو داود يف كتا 2)

( واللفظ  7/307، )2660تبليغ العلم(، رقم:  عىل احلث )ما جاء يف بيف كتاب »العلم«، با  مسعود

 لـه.

، 680(، ويف صحيح ابن حبان، رقم: 1/84)، 230رقم: من يلَّغ علًَم(، املقدمة، باب )اجه يف وابن م

(2/454-455.) 

يف   ب أ. هـ، قال ابن عبداليح عىل ُشط الشيخّي«»هذا صح ال:ق(، و1/162، )294ويف املستدرك، رقم: 

 (.21/275ديث ثابت«، )ذا ح: »هدالتمهي

هجرهتم(، رقم: ايب ض لصحاللهم أم هالنبي  ابة«، باب )قولئل الصحالبخاري يف كتاب »فضا اهو(   ر3)

 (.1250-1249/ 3، )1627ب »الوصية«، رقم: (، ومسلم يف كتا 3/1431، )3721

 . 83-82يتان، رة ص، اآلسو   ( 4)
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صطفاهم وهم الذين استخلصهم اهلل، فهداهم وا    فتحبالئت وقر

 .(1)فحققوا كَمل واليته 

»يؤتون اإلخالص ويافون أال يقبل  :♫ويف وصفهم يقول احلسن 

 .(2)منهم«

ظم اجلزاء، ومضاعفة الجر مع قلة العمل، ومن أمثلة هذا،  عل بسبص واإلخال

 ان سببًا ملغفرة ذنوبه ودخوله اجلنة. طريق فكى عن الحديث الرجل الذي أماط الذ

: )بينَم رجل يميش الق ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ◙عن أيب هريرة كَم يف الصحيح 

 .(3)بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر اهلل لـه فغفر لـه(  

  :– احلديث هذا عىل معلقاً   –م اإلسال خيشل يقو

خالص،  بإيَمن إذ ذاك »... هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق، فعله

 وب منن يتفاضل بتفاضل ما يف القللـه بذلك، فإن اإليَم وإخالص قائم بقلبه فغفر

 .(4)َمن واإلخالص« اإلي

    :ىلعال تقا ،(5)واإلخالص مانع من الوقوع يف السوء والفحشاء 

 
(،  51-3/50بغوي)لل (، معامل التنزيل،15/76(، )10/28)طبي رلقرآن، للقا انظر: اجلامع لحكام (  1)

 (.4/162)ثري البن ك القرآن العظيم، (، تفسري 26/162)الرازي تفسري 

 (.12/132ام القرآن )(   ذكره القرطبي يف اجلامع لحك2)

م: ، رق به( ىالطريق فرم غصن وما يؤذي الناس يف«، باب: )من أخذ ال»املظامل تابك(   رواه البخاري يف 3)

 ( بأطول منه. 3/1521) ،1914»اجلهاد«، رقم:  ابت(، ومسلم يف ك2/874، )2340

 (.6/221ية )تيم ، البن(   منهاج السنة4)

حاوية، ُشح الط  (،1/516(، هتذيب مدارج السالكّي )8/222ن تيمية )(   انظر: جمموع الفتاوى، الب5)

 . ب اإلسالميتك، ط. امل499-498ز، ص البن أيب الع
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                 (1). 

حو ا املحقق هبر فيه اإلخالص، وهي التي يتوال يقبل من العَمل إال ما توف

 .(2)السيئات والتكفري عن 

نفس، لنه من أشق  رة للمت س مة اسب واإلخالص ُيتاج العبد لتحقيقه جماهدة وحم

صيله فس يف حت هدة النىل النفوس وأعزها، لذا حرص العلَمء الفذاذ عىل جماالمور ع

د من ه: »ما عاجلت شيئًا عيّل أش ودفع ما يعارضه، وقد أثر عن سفيان الثوري قولـ

 .(3) إَنا تتقلب عيل« نيتي،

              قال تعاىل:

     (4)، ة غري خالصة هلل تعاىل واآلية عامة يف كل من كانت لـه ني

 .(5)  صل اإليَمن أم المعه أكان  سواء

  عن سئل ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙ويف احلديث عن أيب موسى الشعري 

يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف سبيل  لجرلا

 .(6)كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل(   ن قاتل لتكون؟ فقال: )ماهلل

 ذمهم فالمر سواء، وُهه مدح اخللق وال ايل بال يبومن عالمات املخلص أنه 

 
 . 24ورة يوسف، اآلية: س   (1)

 (.1/261باري، البن حجر )(، وفتح ال6/218يمية ): منهاج السنة، البن تظرن(   ا2)

 (. 1/29املجموع، للنووي )   (3)

 . 15اآلية:  (   سورة هود،4)

 (.9/15)للقرطبي ن، آ(   انظر: اجلامع لحكام القر5)

، 2958لمغنم هل ينقص أجره؟(، رقم: تل لن قا مد«، باب: )ا هالبخاري يف كتاب »اجل(   رواه 6)

 (. 3/1512، )1904جلهاد«، رقم: كتاب »ا(، ومسلم يف 3/1137)
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 منصف عىل إصالح قلبه مع اهلل.

عمل، فال ُيب املخلص أن يطلع الناس عىل مثاقيل الذر من عمله، لا اءإخفومنها 

اخللق تعلموا هذا العلم عىل أال ينسب  »وددت أنقولـه:  ♫عي  وقد أثر عن الشاف

 .(1) نه حرف« أ. هـ إيلَّ م

هلل، وهدفهم رضاه، فغاية أعَمهلم وأقواهلم نرش الدين ورفعته  همن عملومنها إ

فمثاًل عند املحاورة ُههم ظهور احلق ال غلبة  سهم، فنأ وظحظ وسموه دون نظر إىل

 اخلصم.

أحدًا قط عىل الغلبة،   ن: »ما ناظرتيف هذا الشأ ♫ومن أقوال الشافعي 

 .(2). هـًا أن يظهر احلق عىل يديه«أوددت إذا ناظرت أحد

ومنها: اهتام أنفسهم يف اإلخالص، فال يرون يف إخالصهم إخالصًا، وهلذا ال 

بل يرون عظم املنة والتقصري عن الشكر، فجمعوا إحسانًا يف  العوض، هيعلون يطلب

 .(3) ـُمخلَّص هذه مرتبة الظن بالنفس، وة مع سوء خماف

 .                      (4) قال تعاىل:

عن هذه اآلية   ملسو هيلع هللا ىلصقالت: سألت رسول اهلل  ▲عائشة  نعي مذروى الرت

        ، ين يرشبون اخلمر قالت عائشة أهم الذ

نهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون بنت الصديق، ولك ال ياال: )ويرسقون، ق

 
 لة اإلخالص، د/ عبدالعزيز بن عبداللطيف ، وانظر: رسا 473ملكلفّي، د/ عمر الشقر، ص صد امقا  ( 1)

 بق، الصفحة نفسها. رجع السا امل (  2)

 (.519-1/516)ج السالكّي  ر(   انظر: هتذيب مدا3)

 . 60 ية:(   سورة املؤمنون، اآل4)
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 .(1)ن يف اخلريات( يسارعو نيلذك ا وهم يافون أال يقبل منهم، أولئ

هو أن يري  ي مراءاة، ورياء، وومما ينايف اإلخالص الرياء وهو مصدر راءى يرائ

 .(2) مر يف قلبه صفة أخرى ماًل عىل صفة، وهو يضه يعمل عالناس أن

 .(3)اخلفية، وهي حمبة إطالع الناس عىل العمل   شهوةو الهو

، وأصله طلب لعبادةيا باندلا ا يف»حقيقة الرياء طلب م :♫وقال القرطبي 

 .(4)املنزلة يف قلوب الناس« أ. هـ 

 .(5)د الشهرة مع إبطان غريه« ري لقصظهار اخلجر بأنه: »إوعرفه ابن ح

ملعصية، مع ة، ويرتك االطاعيفعل بقولـه: »الرياء أن  ♫عاين وعرفه الصن

و مال أ  نم ي،نيومالحظة غري اهلل، أو يب هبا، أو ُيب أن يطلع عليها ملقصد د

 .(6)نحوه«

ادة،  هلل يف التوجه بالعبومجيع هذه التعاريف مرتادفة جيمعها ميل القلب لغري ا

 غريُها.ادة وبالصدقة والعلم وبالعبوالرياء يكون ب

 
(، وابن ماجه يف  5/327، )3175: ون(، رقم باب: )سورة املؤمنتاب »التفرس«، مذي، ك(   رواه الرت1)

  (،6/159يف املسند ) مام أمحداإلو(، 2/1404، )4198ب: )التويف عىل العمل(، رقم: كتاب »   «، با 

مل  د وا وقال: »هذا حديث صحيح اإلسن ، 3486 م:ق املستدرك، ر (، واحلاكم يف6/205)

 هـ.يرجاه«أ.

 (.4/11 غريب احلديث )ئق يف(، الفا 14/296البن منظور ): لسان العرب، (   انظر2)

، البن ب احلديثغري (،4/170(، غريب احلديث، البن سالم )14/445رب )انظر: لسان الع (3)

 (.3/116) زميي(، بصائر ذوي الت1/570اجلوزي )

 (.20/212مع لحكام القرآن )(   اجلا 4)

 (.1/126بن حجر )فتح الباري، ال  ( 5)

 (.4/184 )عاينل السالم، للصن (   سب6)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل  ◙هريرة أيب  لم عنكَم جاء يف صحيح مس

فه نعمته به فعر  يت فأهد يقول: )إن أول الناس يقيض يوم القيامة عليه رجل استش

 ت، قال: كذبت، ولكنكقال: قاتلت فيك حتى استشهدفعرفها، قال: فَم عملت فيها؟ 

نار، حب عىل وجهه حتى القي يف الجريء فقد قيل، ثم أمر به فسقاتلت لن يقال هو 

وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فَم فعلت  تعلم العلم وعلمهورجل 

وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم  تمعل: تفيها؟ قال

به فسحب عىل وجهه حتى ألقي  مرأ فقد قيل، ثمرأت ليقال هو قارئ، قال عامل، وقلي

ع اهلل عليه وأيف النا فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، ناف املال كلَّه من أصعطاه ر، ورجل وسَّ

ق فيها إال أنفقت فيها لك، أن ينف بحت  لبيقال: فَم علمت فيها؟ قال: ما تركت من س

هه ثم به فسحب عىل وج فقد قيل، ثم أمرقال هو جواد قال: كذبت، ولكنك فعلت لي

 .(1)ألقي يف النار( 

فهؤالء الثالثة   يمه وشدة عقوبته، حترليظ يف يث بيان حتريم الرياء والتغويف احلد

ىل النفس، ولكنهم هتا عدش عم معهبذلوا دماءهم وأمواهلم وأعَمرهم يف عبادات، مل تنف

 .(2)باهلل  بًا هلم والعياذلشهرة فصارت عذادوا املدح وامل يطلبوا هبا وجه اهلل، وإنَم أرا

يد اخلدري يب سعديث أعىل أمته من الرياء، ففي ح ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا اشتد خوف النبي 

و  ونحن نتذاكر الدجال، فقال: )أال أخبكم بَم ه ملسو هيلع هللا ىلصرج علينا رسول اهلل قال: خ

بىل يا رسول اهلل، قال: )الرشك ندي من املسيح الدجال؟( فقلنا: يكم علع فخوأ

 
ن )م :(، والنسائي يف كتاب »اجلهاد«، باب3/1513، )1905(   رواه مسلم يف كتاب »اجلهاد«، رقم: 1)

 (. 24-6/23، )3137م: يقال فالن جريء(، رققاتل ل

 (.13/51للنووي )ح مسلم ُش(   انظر: 2)
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 .(1)صالته، ملا يرى من نظر رجل( رجل يصيل فيزين في، أن يقوم ال اخل

بخاطر الرياء وال يد فيه كلَم أحس ل ويزالعم نبغي عىل العبد أن يستمر يفوي

والوقوف  جلدالاب همن فرظن إيلتفت إىل وساوس الشيطان ومكايده، لن إبليس 

م، لذلك الناس ومراقبته عه يف مراءاةسيستمر معه إىل ما هو أشد من ذلك، وهو إيقا

 لعمل.لـه إبليس بالرياء ويضاعف ابد أن ُيدث عماًل صاحلًا كلَم وسوس عىل الع

ويعلم أن مدح الناس وثناءهم ال يفيده شيئًا، كذلك مذمتهم فرياقب اهلل تعاىل 

نيه حلظة الوقوف أمام اهلل، وإن اهلل ال يقبل من العمل نصب عي لعجي و، وحده بالعمل

 .(2) ن خالصًا صواباً إال ما كا

ص،  س، فالرياء يتعلق بحاسة البومن الرياء السمعة، وهو العمل لجل سَمع النا

قيل: السمعة هو التحديث بالطاعات التي مل يرها الناس، ة بحاسة السمع، والسمعو

 .(3) مهمماأا والرياء فعله

لرياء وهناك فرق آخر وهو أن التسميع يكون بعد الفراغ من العمل، بخالف ا

 .(4)مقارنًا للعمل  الذي يكون

 لعبادة إىل قسمني:والرياء ينقسم باعتبار إبطال ا

لدافع للعبادة، واملحرض عليها، فيكون يف أصلها، فهذا ال ينفع ن ايكو الأ األول:

 
أمحد يف  مام (، واإل2/1406) 4204رقم:  الرياء والسمعةزهد، باب: ماجه يف كتاب: البن اه ا(   رو1)

  ( 4/365) 7936ؤسسة قرطبة واحلاكم يف املستدرك رقم: ( بنحوه، م3/30) 11270مسنده رقم: 

 ي.قه الذهبف« ا.هـ، وواهرجا يح اإلسناد ومل يوقال: »هذا حديث صح خمتصاً 

 .227-226جلان، ص نسان من ا، وقاية اإل1896، دين م ال(   انظر: إحياء علو2)

(، ُشح  1/147عبدالسالم )(، قواعد الحكام، للعز بن 11/336بن حجر )، الح الباريفت (   انظر:3)

 م. 1973هـ/ 1393ة . الثالث، ط 11الربعّي، للنووي، ص 

 .437 كلفّي، د/ عمر الشقر، صمقاصد امل (،1/146ام )كلح(   انظر: قواعد ا4)
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ويف احلديث )أنا أغنى الرشكاء عن الرشك من عمل  ،)()*هي صاحبه، بل عمله مردود عل

 تركته وُشكه(. عماًل أُشك معي فيه غريي 

 يامها يف الصل عىل اإلخالصيكون الدافع للعبادة، بل طارئًا عليها مع ق الثاين:

 التان.له ح فهنا

 أن جياهده ويدافعه فهذا ال يرضه. األوىل:

 يضًا:عه حالتان أن لدفوكي اهنف أن يسرتسل معه ويغلب عليه  الثانية:

خرها ا مبنيًا عىل آى أن يكون أوهلأن تكون العبادة متصلة بآخرها، أي بمعن الوىل:

 ة لغلبة الرياء عليها.ة مثاًل. فهنا تبطل العبادكالصال

وصيام   ،أن تكون منفصلة، أي أن أوهلا منفصل عن آخرها كالصدقة مثالً  : نيةالثا

 أيام متعددة. 

 .(1)صحيحًا مقبوالً، واآلخر الذي خالطه الرياء مردودًا  لوال نفهنا يكو

أن الرياء، إنه يوفه من الرياء حتى يرتك العمل طان للعبد يف شومن مكايد الشي

»إذا  ♫ إبراهيم النخعي خلفية، لذا يقول يده ان مكاة الوقوع يف الرياء، وهذا مخماف

 .(2) أ. هـ الً« و ط اهزدف أتاك الشيطان وأنت يف صالة، فقال: إنك مراءٍ 

العمل لجل »ترك العمل لجل الناس رياء و :♫وقال الفضيل بن عياض 

 
، لمحد بن 145الح، ص الف ىل مراقيي عوحاشية الطحطاو(، 1/18ن حجر )لباري، الب(   انظر: فتح ا1)

اب التوحيد  ، ُشح كتلبيهـ، مص مكتبة البايب احل1318نفي، ط. الثالثة، إسَمعيل الطحاوي احل

 ثيمّيرشح كتاب التوحيد، البن عاملفيد ل ، القول470-468صداهلل بن سليَمن، للشيخ عب

(1/114-116.) 

 كتاب العريب. ر ال، نرش دا 250البن قدامة، ص هاج القاصدين، خمتص من   ( 2)
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 .(1) اس ُشك« الن

أن من عزم   ♫ومعنى كالمه معلقًا عىل قول الفضيل: » ♫قال النووي 

ا خمافة أن يراه الناس فهو مراء، لنه ترك العمل لجل الناس، أما لو ركهدة وت عباعىل

هذا مستحب إال أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون لوة فخلا  يف اهتركها ليصلي

 .(2)فضل...« عبادة يف ذلك أ به فاجلهر بال عاملًا يقتدى

 حى أوة الضن كان لـه ورد مرشوع من صال»وم :♫وقال شيخ اإلسالم 

حيث كان، وال ينبغي لـه أن يدع ورده املرشوع  فإنه يصليهذلك،  قيام ليل أو غري

من  ًا هلل مع اجتهاده يف سالمتهس إذا علم اهلل من قلبه أنه يفعله ْسالنا ّي ب هونك لجل

 .«.سدات اإلخالص..الرياء ومف

 مردودنهيه ع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فإىل أن قال: »ومن َني عن أمر مرشو

 عليه من وجوه:

،  اأن العَمل املرشوعة ال ينهى عنها خوفًا من الرياء بل يؤمر هب أحدها:

 فيها.خالص إلابو

)إين مل  :ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهلل أن اإلنكار إنَم يقع عىل ما أنكرته الرشيعة وقد ق الثانية:

 .(3)أؤمر أن أنقب قلوب الناس وال أشق بطوَنم( 

أن أهل الرشك والفساد ينكرون عىل أهل  إىليفيض هذا  إن تسويغ مثل الثالثة:

 
 (.23/174يمية )(   جمموع الفتاوى، البن ت1)

 .11 (   ُشح الربعّي، للنووي، ص2)

د لولي وخالد بن ا  –يض اهلل عنه ر –طالب  عيل بن أيب ث)بع»املغازي«، باب:  واه البخاري يف كتاب(   ر3)

يف كتاب   مسلم(، و4/1581)، 4094(، رقم: قبل حجة الوداعإىل اليمن  –ريض اهلل عنه  –

 (.2/742، )1064»الزكاة«، رقم: 
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مراٍء، فيرتك أهل الصدق إظهار  : هذااولاق اً عاخلري والدين إذا رأوا من يظهر أمرًا مرشو

 يتعطل اخلري.المور املرشوعة حذرًا من ملزهم ف

ن يظهر العَمل املرشوعة،  إن هذا من شعائر املنافقّي، وهو الطعن عىل م رابعة:لا

                  اىل: تعال اهللق

                        (1). »..(2). 

قد يبيت الرجل مع املتهجدين، فيصلون أكثر الليل،  » :♫ ويقول املقدس 

نبعث هذا النشاط، ما ا مهاللوو، وعادته قيام ساعة، فيوافقهم، أو يصومون فيصوم

ل، وهو أن كل اإلطالق، بل فيه تفصيفربَم ظن ظان أن هذا رياء، وليس كذلك عىل 

فربَم كانت  غفلة،يه الولكن تعوقه العوائق، وتستهوغب يف عبادة اهلل تعاىل، مؤمن ير

 هزل ن م دة الغري سببًا لزوال الغفلة واندفاع العوائق... وقد يعرس عليه الصوم يفمشاه

د عن  لصملطاعم، بخالف غريه، ففي مثل هذه الحوال ينتدب الشيطان لثرة اكل

يلتفت إليه، وإنَم  نت مرائيًا، فال ينبغي أنإذا عملت غري عادتك كالطاعة، ويقول: 

 يلتفت إىل وسواس الشيطان، ويتب أمره بأن قصده الباطن، وال ر إىلن ينظينبغي أ

رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو هلل، وإن مل فإن  ،هنوير اليمثل القوم يف مكان يراهم و

 .(3)أ. هـ م رياء وقس عىل هذا« دهتسخ كان سخاؤها عن

ّي نه وبون قاعدة جيعلها اإلنسان بيهنا يصلح أن تك ♫وما ذكره املقدس 

 يف كل عمل يقدم عليه ما الدافع إليه؟سه، فيختب قلبه نف

 عن شوب  باخللق مل يكن خالياً يتعلق  امل ك ومتى مل يكن وجود العبادة كعدمها يف

 
 . 79(   سورة التوبة، اآلية: 1)

 اختصار.( ب176-23/174يمية )، البن تاوىت(   جمموع الف2)

 . ، نرش: دار الكتاب العريب 250ن، ص ينهاج القاصدمص (   خمت3)
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 .(1)خفي من الرياء 

بل جياهد آفات الرياء ودوافعه ل اإلخالص يأس من حصونسان أال يوينبغي لإل

 جماهدة القلب كان شأن السلف يف وهذا نيته،ستقيم لـه قلبه، وتصفو لـه حتى ي

 حلصول اإلخالص. 

عاجلت شيئًا أشد   ام »:-تهمع غزارة علمه وجالل ♫يقول سفيان الثوري 

 .(2)«عيّل من نيتي إَنا تتقلب عيلَّ 

ور استحقاق الشخص رتبة ال  عبارة عن تصالعجب وهو »اإلخالص،  ومما ينايف

 .(3)ثله«وخرج عن العادة مسببه خفي  تحقًا هلا، وتغري النفس بَميكون مس

باب   نم اءيلروهو قرين الرياء، وفرق بينهَم  شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقال: »ا

 .(4)إلُشاك باخللق والعجب من باب اإلُشاك بالنفس« ا

 ر ألربعة أمور: املرء أن ينظلعجب عىلولكرس ا

  الشكر. وه إىلا يدععىل القيام هبذا العمل، وهذتوفيق اهلل تعاىل لـه  األول:

 ه.أن يقارن ذلك بنعم اهلل تعاىل عليه، مما جيعله مشتغاًل هبا حمتقرًا لعمل الثاين:

ن يرى  أن يشى عدم القبول هلذا العمل، فيزداد خوفه ووجله وبالتايل ل :ثلاثال

        :املتقّي، قال تعاىل  تعاىل إنَم يتقبل منهذا العمل، واهلل

(5). 

 
 .(1/116عثيمّي )فيد، البن انظر: القول امل (  1)

 . 11م صوم واحلكلعل(   جامع ا2)

 . 503ظر: التوقيف عىل مهَمت التعاريف، ص ، وان190(   التعريفات، للجرجاين، ص 3)

 (.10/277وى، البن تيمية )وع الفتا جمم (  4)

 . 27 ئدة، اآلية:ا امل(   سورة 5)
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 .تاسناحلأن يتذكر ذنوبه ومعاصيه، فيخشى أن يؤخذ هبا، أو ترجح بكف  الرابع:

 .(1) وإذا وقف عىل هذه الوقفات الربع زال العجب من القلب بتوفيق اهلل

 ،(2)نزلة والقدر والشهرة، واجلاه يعني طلب املخالص حب اجلاه ومما ينايف اإل

الشهرة اخلفية التي »يعجز عن الوقوف عىل غوائلها كبار العلَمء ّي، والدف وهو الداء

لَمء والعباد املشمرون عن ساق اجلد لسلوك ا العهب تىلبي فضاًل عن عامة العباد، وإنَم 

اسرتاحت إىل فطموها عن الشهوات... فَنم ملا قهروا نفوسهم وسبيل اآلخرة، فإ

لقبول عند اخللق، ملجاهدة يف لذة ا شدة ا من بالعلم والعمل، ووجدت خملصاً التظاهر 

 .(3)ونظرهم إليه بعّي الوقار والتعظيم« 

، وانتشاره بّي الناس، وهي من شهرت  هووضوح ءيشال وروالشهرة تعني ظه

رته المر فاْشَتهر واْشتَ  ع أيضًا تشهريًا وشهريًا وشهر سيفه من باب قط  (4)هْرُته.. وشهَّ

 ذموَنا ويفرون منها.الصحابة والسلف يكان  ر،وقدأي سلَّه ومعناها االنتشا

عمر،   هنباه ءجايف إبله ف ◙عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أيب وقاص 

ال لـه: أنزلت يف إبلك فلَم رآه سعد قال: أعوذ باهلل من ُش هذا الراكب، فنزل فق

، ب سعد يف صدره، فقال: اسكتزعون امللك بينهم؟ فرضوغنمك وتركت الناس يتنا

 يقول: )إن اهلل ُيب العبد التقي الغني احلفي(.  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ت رسوسمع

 ،(5)ليها صًا عليها فال يذم عوال حر اهلبط فأما إذا جاءت الشهرة واملدح من غري

أرأيت الرجل يعمل من   ملسو هيلع هللا ىلصقال: قيل لرسول اهلل  كَم يف حديث مسلم عن أيب ذر

 
 ار الفكر.، ط. د252 يث السمر قندي، صاللأبو انظر: تنبيه الغافلّي،   ( 1)

 (. 1/1736(، خمتار الصحاح )1607القاموس املحيط، ص (، 13/487ب )لعرانظر: لسان ا  ( 2)

 اب العريب. دار الكت: رش، ن233(   خمتص منهاج القاصدين، ص 3)

ريب احلديث ، غ(1/44(، غريب ألفاظ التنبيه )1/325 )ريملصباح املنا(، 1/147تار الصحاح )(   خم4)

 (.2/270غريب احلديث )يف  ، الفائق(2/515يب احلديث )النهاية يف غر (، 2/846 )للحريب

 .(18/162، جمموع الفتاوى )235نهاج القاصدين، ص (   انظر: خمتص م5)
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 .(1) ؤمن(يه، قال: )تلك عاجل برشى املاخلري وُيمده الناس عل

»قال العلَمء معناه هذه البرشى املعجلة لـه باخلري، وهي  :♫قال النووي 

بته لـه فيحببه إىل اخللق... هذا كله إذا محده الناس من ه وحمنع اىلعت دليل عىل رضاء اهلل

 .(2)«أ. هـ   فالتعرض مذمومري تعرض منه حلمدهم وإالغ

خالص هلل، ة واإلالطاعخفاء »أن يكون قصده إ :♫املقدس قال ابن قدامة 

 ،لها حوولكن ملا اطلع عليه اخللق علم أن اهلل تعاىل أطلعهم وأظهر هلم اجلميل من أ

عصية، فأظهر سن صنع اهلل ونظره لـه ولطفه به، حيث كان يسرت الطاعة واملرس بحيف

فرجه بذلك، ال ُيمد الناس  ليه املعصية... فيكوننه عليه الطاعة، وسرت عاهلل سبحا

 .(3)زلة يف قلوهبم« املن وقيام

 :رشىوللمؤمن الصادق املخلص نوعان من الب

 .ىاك برش نهو ،ّي نم املدح والثناء من املؤ األوىل:

أيب   كَم يف الصحيح عن ،(4) وهي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو ترى لـه :ثانية 

ات، مل يبق من النبوة إال املبرش يقول: ) ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل  ◙هريرة 

 .(5)  الصاحلة(الرؤيا قال: 

 
 (.4/2034، )2642: مرق  والصلة واآلداب«، مسلم يف كتاب »الب (   رواه1)

ي عىل الصالح فه »باب إذا أثني باب بقوله:عىل ال /وقد بوب (، 16/189(   ُشح مسلم، للنووي )2)

 «. ترضهرشى وال ب

 .245(   خمتص منهاج القاصدين، ص 3)

 (.10/8(   انظر: جمموع الفتاوى )4)

، رقم:  »الصالة« سلم يف كتابم، و6589برشات(، رقم: اب: »  «، باب: )املري يف كتبخا ل(   رواه ا5)

479( ،1/348 .) 
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 الثالث  املبحث

 الستعاذة والستعانة بالل  

 : لستعاذةا

  من الشيطان الرجيم يف قولـه تعاىل:  ذةعاتساالبر وقد جاء الم
                             

                  (1). 

                  وقولـه تعاىل:

              

          (2). 

             وقولـه تعاىل:

   (3). 

 –قصة مريم يف كل ما يعرض هلم من أمور ينكروها، ففي  ّي حلاصال  أب وهي د

       ىل:تعا قولـه يف كَم والدهتا حّي  أمها تقول – السالم عليها

              

 
 . 200 العراف، اآلية: ورةس   (1)

 .100-98اآليات: سورة النحل،   ( 2)

 . 36لت، اآلية: ة فص (   سور3)
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               (1). 

       امللك وأنكرته قالت كَم يف قولـه تعاىل: مريمجاء 

        (2). 

 لـه أمر لمته،  كتاب اهلل والمر  يف ثالثة مواضع من ملسو هيلع هللا ىلصهبا النبي  رمأو

                 وقولـه تعاىل:

 (3). 

                 وقولـه تعاىل:

                            (4). 

                 وقولـه تعاىل:

                         (5). 

أصلها )عوذ( عاذ يعوذ عوذًا وعياذًا ومعاذًا، ومعناها اللجوء   :واالستعاذة يف اللغة

 .(6)واالعتصام واللوذ 

 
 . 36ة: (   سورة آل عمران، اآلي1)

 . 18(   سورة مريم، اآلية: 2)

 .98-97اآليتان: ؤمنون، امل ة(   سور3)

 .5-1: تيا سورة الفلق، اآل   (4)

 .6-1ناس، اآليات: سورة ال  ( 5)

احلديث   ريب اية يف غلنه(، ا1/193حاح )(، خمتار الص3/498منظور )سان العرب، البن : لانظر(   6)

(4/276.) 
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ناقة ما عاذ بالعظم، أي لزمه وأجود وأطيب اللحم، وهو : محلالمن والعوذ 

 ا. ضع لسبع، لشدة تعلق ولدها هبتعائذ، إذا عاذ هبا ولدها، وهي التي 

ذ الفرس: موضع  يو قال عاذت بولدها: إذا أقامت معه ولزمته لصغر لسنه، وُمَعوَّ

 .(1)القالدة منه 

 .(2)تر واملعيذ بمعنى اجلار واملجري، وبمعنى السا

»اهلروب من ة معناها: عىل معناها الرشعي، فحقيقاملعنى اللغوي نستدل ن وم

جأ ذًا، كام يسمى مل: معااذ بهصمك منه، وهلذا يسمى املستع عيشء ختافه إىل من ي

 .(3) ووزرًا«

استجري بجناب اهلل من الشيطان  ) فمعنى أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم أي 

به، أو ارتكاب ما هنيت   عن فعل ما أمرتيصدينو أ  يايدنأو الرجيم أن يرضين يف ديني 

اهلل صام بواعت ًا عليه، وهي استغاثة وجلوءد، فالعائذ بغريه، مستخريًا به... معتم(عنه

لعدو الباطني الذي ال يعصم من كيده إال اهلل، وال ينفع معه مجيل وال من ُش هذا ا 

 .(4)ه ليإ ناسحباإلإحسان، بخالف شيطان اإلنس الذي تدفع إساءته 

»االستعاذة هي االلتجاء إىل اهلل تعاىل، وااللتصاق بجانبه  :♫ يقول ابن كثري

 بجناب اهلل من الرجيم، أي أستجرييطان ن الش ل ذي ُش ومعنى أعوذ باهلل مكمن 

 
 (.11/242(، )3/500)(   انظر: لسان العرب 1)

ره ابن  كوانظر: ما ذ (،4/276البن الثري )ية يف غريب احلديث، (، النها 4/155(   انظر: لسان العرب )2)

 .16-15ص  لقيم يف تفسري املعوذتّي،ا

 (.74-73/ 1)اللهفان ثة ، وانظر: إغا 16البن القيم، ص ملعوذتّي، (   تفسري ا3)

 (.7/283(، جمموع الفتاوى )2/279)  ، 1/16(   انظر: تفسري ابن كثري )4)
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 .(1)الشيطان الرجيم.... إلخ«

 كفيف م،قياوهذه املعاين الظاهرة يستلزم لتحقيقها أن يقوم بالقلب معناها أبلغ 

قد  ،ربه، مفتقرًا إليه، متذلاًل لـه، هاربًا إليه وحده، منقطعًا إليه منطرحًا بّي يدي لقلبا

ة... فهنا تكون استعاذة اللسان واإلجالل واملهابشية ة واخلقامت به كل معاين املحب

ه متواطئة مع استعاذة القلب مكملة هلا، فأنى لشيطان مهَم مترد أن يصل لعبد حتققت في

 .(2) اينعملا ذه ه

 :ل وهيهلل ثالثة أصو ولالستعاذة با

 مستعيذ.   األول:

 مستعاذ به. الثاين:

 .(3)تعاذ منه س م الثالث:

فاملقصود به العبد الذليل الفقري الذي ال حول لـه وال  ذ،ستعيهو املفأما الول و

 قوة، وال دفع ملا حوله من الرشور إال بإعانة اهلل تعاىل لـه وتوفيقه.

فكل من   هلل جل جالله اخلالق القادر العظيم،املستعاذ به، وهو او وه يناثال ماوأ

يذ حقيقة إال هو ال معغيث واملستعاذ، وَتىل عنه، فال م استعاذ بغريه خذله ذلك

 سبحانه.

             ويف سورة الناس يقول تعاىل:

 
 (.1/89بي )طلقرلحكام القرآن، ل (، وانظر: اجلامع1/16كثري ) ابن  (   تفسري1)

 . 18-17يم الق  ر: تفسري املعوذتّي، البن(   انظ2)

 .16-15السابق، ص ر: املرجع (   انظ3)
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 (1)،  أن اهلل تعاىل ذكر فيها ثالثًا من صفاته وهي  االستعاذة يالحظواملتأمل هلذه

 كونه:

 ا.رب   -1

 ملكًا. -2

 إهلًا. -3

الوىل فهي إضافة لربوييته، فهو خالق املخلوقات، ومدبر شئوَنم   عاذةتساال فأما

 اشفوجالب مصاحلهم، ولـه القدرة التامة عليهم، وهو عليم هبم وبأحواهلم، وك

 م.هتابركل

ضافة مللكه تعاىل، فهو امللك احلق، الذي تصف لـه  الثانية فهي م  وأما االستعاذة

 ة وال سلطان، ه قدرحد معة واالستغاثة، ليس لعاذستاال

وأما االستعاذة الثالثة فهي مضافة لأللوهية فهو اإلله احلق املعبود، فمن كان ربًا 

ة؟! وكيف حول هلم وال قوال  نمم ه ريبغ ومالكًا كيف يعبد غريه؟، وكيف يستعاذ

 يستغاث بمن هم يف ملكه وحتت تصفه وتدبريه.

 .(2)اللوهية خلصوصهااذة بالستعبوبية بعمومها وأخر االرة بفقدم االستعاذ

 
 .3-1ات: اس، اآليالن(   سورة 1)

 (.7/422، تفسري ابن كثري )95ص ، 93(   انظر: تفسري املعوذتّي، ص 2)

ين قالوا: أن صفات الذ عطلةة وسائر امليمالتامات رد عىل اجله اهلل، وبكلَمت اهلل ذة بصفاتتعا سويف اال    *  

لق أفعال العباد،  ر: خانظق،  يستعاذ بمخلواذة هبا لنه الجتز االستعإذ لو كانت خملوقة مل ، ةاهلل خملوق

(،  24/186لب )بداع. عمرية، دار املعارف، الرياض، التمهيد، البن ، حتقيق: د96للبخاري، ص 

 ، 178، لسليَمن آل الشيخ، ص وحيدالت ب، ُشح كتا 22-21ّي، البن القيم، ص تفسري املعوذت
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وأما الثالث وهو املستعاذ منه، وهو عموم الرشور، ويف مقدمتها ُش الشيطان 

 منه ويشمل: نبغي أن يستعاذا يمل ه زجأون ووحزبه، ويف سورة الفلق والناس أبلغ بيا

ن يزيِّن له اجل من ، فَم من عبد إال وقد وكل به قرينرش اجلن والشياطني -1

يكثر من االستعاذة   ملسو هيلع هللا ىلص، وهلذا كان رسول اهلل وال يألوه جهداً  واحش،والف املعايص

 يستعيذ باهلل من تسلط الشياطّي عليه من مجيع ملسو هيلع هللا ىلصمن الشيطان، ولشدة ُشه كان 

يدع هؤالء  ملسو هيلع هللا ىلصن عمر يقول مل يكن رسول اهلل  احلديث عن اب يفَمك ،تاهاجل

 ا واآلخرة، اللهمالدنية يف لهم إين أسألك العافي)البح الدعوات حّي يمسى وحّي يص

إين أسألك العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل ومايل، اللهم اسرت عورايت وآمن 

ن فوقي ي وعن شَميل ومميني نعو فيخل روعايت، اللهم احفظني من بّي يدي ومن

 .(1)وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي( 

ه ونفخه ن ُهزطان مإين أعوذ بك من الشي لهم)اليستعيذ بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 .(2)ونفشه( 

 وُهزه: املوتة، ونفخه: الكب، ونفشه: الشعر.

        ، قال تعاىل:ومن رش شياطني اإلنس -2

 
(، وابن  740-2/739)، 5074 قم:ل إذا أصبح(، ر، باب: )ما يقواب »الدب«رواه أبو داود يف كت  ( 1)

 ، 3871:سى(، رقمأم الدعاء«، باب: )ما يدعو به  الرجل إذا أصبح وإذماجه يف السنن، كتاب »ا

(2/1273.) 

ذا حديث صحيح وقال: »ه ة، (، ط. دار الكتب العلمي1/698)، 1902: مملستدرك، رقاواحلاكم يف           

(، واإلمام  3/241، )961يف صحيحه، رقم: ان ن حبلذهبي، واب. هـ، ووافقه ا  يرجاه«أاإلسناد ومل

 ة. ب(، مؤسسة قرط2/25، )4785أمحد يف املسند، رقم: 

 ق َترجيه. (   سب2)
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                    (1). 

وهو يف املسجد  ملسو هيلع هللا ىلصقال: »أتيت رسول اهلل  ◙وثبت يف حديث أيب ذر 

 تليفص فجلست فقال: )يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: ال، قال: قم فصل، قال: فقمت

ذر تعوذ باهلل من ُش شياطّي اإلنس واجلن، قال: فقلت: يا فقال: يا أبا  لستج مث

 .(2) (...شياطّي؟ قال: نعم نسولإلرسول اهلل 

 .(3)ويف رواية: )قال نعم ُش من شياطّي اجلن( 

وقال بعض السلف: »شياطّي اإلنس أشد من شياطّي اجلن، شيطان اجلن  

 ـ. . هأ «ةنيعاك ميوسوس وال تراه، وهذا يعاين

  –ن يكون يف اإلنس شياطّي، روي عن السدي وعكرمة ض العلَمء أوقد أنكر بع

 التي الشياطّي  أي السابقة، اآلية يف املذكورة نسإلا طّي بشيا املراد: فقالوا – اهلل رمحهَم

 اإلنس، شياطّي إىل يوحون اجلن شياطّي  اجلن تضل التي والشياطّي  اإلنس، تضل

 وسائل من فيه تفنن بَم اآلخر بي كل اجلن، شياطّي  ىلإ حيتو اإلنس وشياطّي 

 
 . 112ة النعام، اآلية: (   سور1)

   السنن، يف مؤسسة قرطبة والنسائي يف  (، ط. 5/178)، 21586 املسند، رقم: أمحد يف اإلمام  ه (   روا2)

 (. 8/275، )5507ذة من ُش شياطّي اإلنس( رقم: تعا االسذة، باب: )كتاب االستعا 

،  7944بى، رقم: لبيهقي يف السنن الك(، وا8/217) ،7871والطباين يف املعجم الكبري، رقم: 

(4/461.) 

  يف الشعب.  د وابن مردوية والبيهقيإلمام أمحة ل(، ونسب3/342املنثور ) الدرر سيوطي يفلوذكره ا

بعد   /. هـ، وقال ابن كثري (، »وفيه عيل بن يزيد وفيه كالم«أ3/115د )زوائيف جممع الوقال اهليثمي 

(، ط.  2/167. هـ، )أه وصحته واهلل أعلم« ث وجمموعها يفيد قوتذا احلديهل  قذكر طرقه: »فهذه طر

 ر. ر الفكدا

 (.8/5)تفسريه  يف  (   رواه ابن جرير3)
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وليس  ية، وم اآلن مفهوهو قول بعيد ع ،(1) فعلوال بالقول واإليذاء والتزيّي  اإلضالل

»وليس هلذا  :♫عليه دليل، بل دل حديث أيب ذر عىل خالفه، قال ابن جرير 

خصَّ اهلل يف وقد  ...مآدبن التأويل وجه مفهوم، لن اهلل جعل إبليس وولده أعداء ا

الشياطّي لك بذ ذه اآلية النبياء، أنه جعل هلم من الشياطّي أعداء، فلو كان معنياً ه

مل يكن خلصوص النبياء باخلب عنهم  ين هم ولد إبليس،ي الذالسد  الذين ذكرهم

 .(2)وجه« 

»فالصحيح ما تقدم من حديث أيب ذر إن لإلنس شياطّي  :♫وقال ابن كثري 

 .(3)هـ «أ.  ء ما رده ل يش ك ناطيوشهم من

طّي شيان شياطّي اإلنس، أي كفار اإلنس، فقال: »كفار اجل ♫وفرس جماهد 

  .(4)«أ. هـ  ر اإلنسس كفااإلن يوحون إىل شياطّي 

 .(5)وقال ابن جرير: »شياطّي اإلنس واجلن مردهتم« 

        ، قال تعاىل:ومن رش النفس ووساوسها -3

      (6). 

ة من ُشها، ستعاذباال عظيم، وقد أمر العبد ُش يهاوالوسواس يكون، فالنفس ف

 احلديث: )... ونعوذ باهلل من ُشور أنفسنا...( احلديث، ويف احلديث عن أيب كَم يف

 
 .(8/4بن جرير )البيان، ال (   انظر: جامع1)

 سابق ، اجلزء والصفحة نفسها.ال رجع(   امل2)

 (، ط. دار الفكر. 2/167ري القرآن، البن كثري )(   تفس3)

 (.2/167ن كثري )ب(، وانظر: تفسري ا8/4بن جرير يف تفسريه )رواه ا  ( 4)

 (.8/3البيان ) جامع  ( 5)

 . 16ة: ق، اآلي ورة(   س6)
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ت، بحت، وإذا أمسي أص اذإ هـولأق قال: يا رسول اهلل مرين بيشء ◙بكر الصديق 

ليكه وم يشءض رب كل قال: )قل اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السموات والر

 ومن ُش الشيطان وُشكه، قال: قله إذا  عوذ بك من ُش نفيسنت، أإال أأشهد أن ال إله 

 .(1)أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك( 

 ن: ويف االستعاذة من ُش النفس ُيتمل أمرا

 در منها ُش. نستعيذ باهلل أن يص :لوألا

 نستعيذ باهلل أن يصيبنا ُشها.  الثاين:

وقيل:   ،(2)هلل تعاىل« اك بااإلُش و إليه ويوسوس به من يدعما وُشك الشيطان: »

 .(3)املراد حبائله ومصائده 

قال  ،(4)وقد أمر اهلل العبد بتزكية نفسه وتطهريها برتك السيئات وفعل املأمورات 

 .                    (5) :اىلتع

 الثة مصادر:لـه ثسواس وسواس فالومصدر لل  إلنسانيةوالنفس ا

 
(، 9/104، )3389باح واملساء(، رقم: الصيف  ب: ما يقال»الدعوات«، با  ذي يف كتاب(   رواه الرتم1)

أصبح(،  ، باب: )ما يقول إذاتاب »  « كيفل: »هذا حديث حسن صحيح«أ. هـ، ورواه أبو داود وقا 

اين يف  حه اللبوصح(، 1/694، )1892، رقم: ستدرككم يف املا (، واحل4/316، )5067رقم: 

. دار الفكر ، وجامع البيان ، ط(4/517كثري، ) (، وتفسري ابن6/580، )2753الصحيحة، برقم: 

املنثور،   (، الدر 4/93)، 20/779(، اجلامع لحكام القرآن، للقرطبي، )30/211-212)

 (. 8/529للسيوطي )

 (.2/467ديث )يف غريب احل ة(   النهاي2)

 (   املرجع السابق.3)

 (. 16/198)، 10/6259موع الفتاوى )انظر: جم (  4)

 .10-9ن: مس، اآليتا (   سورة الش5)
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 شياطني اجلن. -1

 شياطني اإلنس. -2

 نفس اإلنسان.  -3

 .(1)ُش  والوسواس مبدأ كل ُش وأصل كل

 .(2) من رش السحرة والساحرات -4

 .           (3) :اىلعت هـلقويف وهم املقصودون 

ومنه ما يبل، قتل، وما يما يمرض يم، فمنه وخطره جس والسحر ُشه عظيم،

 نه ما يفرق بّي املرء وزوجه.وم

وهو من إعانة الشياطّي ومن أعَمهلم، وهي تقارن السحرة وتعينهم عىل أعَمهلم  

الستعاذة من ُشهم ومكرهم، وقد سبق  ا ُشعت اهلذو ،مهلم دهتاخلبيثة، مقابل عبا

 .(4)نهبيان خطورة السحر وسبل الوقاية م

 من رش احلاسد  -5

 سدهقرآن والسنة عىل أن نفس حسد احلاسد يؤذي املحسود، فنفس حالل د د»وق

 
 (.516-17/515) (،17/510(   انظر: جمموع الفتاوى )1)

لبيد   تهن بنا  هبي نلكونه الذين سحروا الصيغة التأنيث، قيل: الفلق ب ورةس (   وردت لفظ )النفاثات( يف 2)

قيل: املراد  س بناته، وت أن الذي سحره لبيد ولين الثابف لم اليهودي، وهو قول ضعيالعص بن

ثري بالسحر وسلطانه إنَم يكون من خالهلا  اح والنفس اخلبيثة، فهي السبب يف التأروي اللنفاثات: أبا 

 (. 7/275ري )س، زاد امل54-53ّي، البن القيم، ص انظر: تفسري املعوذتالقيم،  ابن ورجحه

 . 4 (   سورة الفلق، اآلية:3)

  مسائل االعتقاد(.ن يفالشيطا ايد )مك اجلزء الول من سلسلةوالبدين (  كتاب )اإليذاء النفيس (   يف4)
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ُش متصل باملحسود من نفسه وعينه، وإن مل يؤذه بيده وال لسانه... فإذا خطر ذكره 

قلبه إليه، وتوجهت إليه سهام احلسد من قلبه. فيتأذى   احلسد منار ن تثعبانبه وقل

من الذكار ويكون لـه أوراد به،  يتحصنباهلل و مل يستعذ ذلك، فإن املحسود بمجرد

  .(1)والدعوات والتوجه إىل اهلل واإلقبال عليه... وإال ناله ُش احلاسد والبد« 

  . وقد سبق الكالم عن اإلصابة بالعّي 

 إلنس ومن اجلن. د يكون من اساحلاو

ن هم اهلل مىل ما آتا»الشيطان وحزبه ُيسدون املؤمنّي ع :♫قال ابن القيم 

 .(2)هو عدو لذريته« أ. هـ  ليس أبانا آدم، وسد إبكَم حفضله، 

ومن حسد الشيطان وُشه، إنه يعّي احلاسد بدون طلب وال استدعاء من احلاسد،  

 .(3) له لنه حمقق لهدافه معّي 

ويشمل ذلك ُش سائر املخلوقات سواء من  ور،من عامة الرش واالستعاذة -6

 
 . 66-65تّي، ص (   تفسري املعوذ 1)

 د عن املحسود بعرشة أسباب:احلاس ُشفع  : »ويند/ * وقال ابن القيم 

ند أمره وَنيه، فمن اهلل، وحفظه ع قوىإليه. الثاين: ت ن به واللجوءتحص، والباهلل من ُشه أحدها: التعوذ 

ال يشكوه، وال  الثالث: الصب عىل عدوه، وأال يقاتله وه. ىل غريله إ يكاهلل حفظه، ومل اهلل توىل اتقى

لب  غ القاخلامس: فرا .اهلل فهو حسبه ل عىل اهلل، فمن يتوكل عىل التوك ع:رابُيدث نفسه بأذاه أصالً. ال

،  قبال عىل اهللالسادس: اإلمن باله كلَم خطر لـه.  يقصد أن يمحوه وأنبه، والفكر فيه، من االشتغال 

من طر نفسه، السابع: جتريد التوبة إىل اهلل جعل حمبته ورضاه واإلنابة إليه حمل خوا، وص لـهإلخالوا

ر احلاسد  سع: إطفاء نا لتا نه. احسان ما أمكإلامن: الصدقة والتي سلطت عليه أعداءه. الثذنوب ا ال

و  باب وه السهذه له وعليه مدار امع كذلك كإليه. العاُش:  وهو اجل ملؤذي باإلحسانوا والباغي

 . 89-79كتاب تفسري املعوذتّي، البن القيم، ص  ريد التوحيد« أ. هـ، باختصار وتصف منجت

 . 75تفسري املعوذتّي، ص (   2)

 . 74ع السابق، ص ج(   انظر: املر3)
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أو اهلواء أو النار  الريح أو الصواعقب أو الدواسباع أو وام أو النس أو اهلاجلن أو اإل

 أو الليل أو الكواكب وسائر أنواع البالء.

 .                   (1) وهذا يشمله قولـه تعاىل:

ا لقمر، فقال: يبيدي، فنظر إىل ا ملسو هيلع هللا ىلصقالت: )أخذ النبي  ▲عن عائشة 

 .(2)اسق إذا وقب( غذا هو المن ُش هذا، فإن هاهلل يذي بعائشة، استع

»والسبب الذي لجله أمر اهلل باالستعاذة من ُش الليل وُش القمر إذا وقب، هو  

 .(3)الرشيرة اخلبيثة، وفيه تنترش الشياطّي« واح لرا ناطلس  حملأن الليل إذا أقبل فهو 

عليه الليل، قال:  بل ر فأقإذا ساف ملسو هيلع هللا ىلص هلل ل: كان رسول اوعن عبداهلل بن عمر قا

)يا أرض ريب وربك اهلل أعوذ باهلل من ُشك، وُش ما خلق وُش ما فيك ومن ُش ما 

ومن لد بال نكاس نومرب ومن احلية والعق،يدب عليك، وأعوذ باهلل من أسد وأسود

 .(4)والد وما ولد( 

خ سالخ لنه يسلقال لـه أسود والساود »مجع أسود... وهي أخبث احليات، وي

 
 . 2-1، اآليتان: سورة الفلق  ( 1)

 السنن،  ي يف الرتمذة، وقرطب(، ط. مؤسسة 6/237، )26042أمحد يف املسند، رقم:  رواه اإلمام   (2)

حديث  »هذا  ل:وقا (، 9/87، )3363من سورة املعوذتّي(، رقم: كتاب »كتاب التفسري«، باب: )و

ذا حديث صحيح  (، وقال: »ه2/589، )3989ك، برقم: راكم يف املستدحسن صحيح« أ. هـ، واحل

 (. 1/439، )1517م ، رقمحيد بن مسنده واه عبد بن. هـ، ووافقه الذهبي، ورد ومل يرجاه«أسنا اإل

 . 49(   تفسري املعوذتّي، ص 3)

  (، 3/34، )2603 رجل إذا نزل املنزل(، رقم: قول الي )ما رواه أبو داود يف كتاب »اجلهاد«، باب:   ( 4)

سناد ومل يرجاه« أ. حديث صحيح اإل هذا(، وقال: » 2/110)، 2487رقم:  رك، ملستدواحلاكم يف ا

،  2271(، وأمحد يف مسنده، رقم: 4/443)، 7862قم: ى، ريف السنن الكبوالبيهقي  هـ،

 (، مؤسسة قرطبة. 3/124)
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 .(1)عام« ه كل جلد

وقيل: »حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس عريضة الرأس وربَم كانت 

 .(2)ذات قرنّي« 

لم اجلن الذين   أعاهللو هب د ريد ي)ومن ساكن البلد ووالد وما ولد(: »ساكن البل

 .(3)الشياطّي«يس ويسكنون الرض، ووالد وما ولد: ُيتمل أن يكون إبل

 :ةصيغ الستعاذ 

 ومنها: ،(4)االستعاذة يف القرآن والسنة بصيغ متقاربة  دتور

 .(أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) -

 .ثيدواحلملطابقة المر يف اآلية  (استعيذ باهلل من الشيطان الرجيم) -

، قاله (ذ باهلل من الشيطان الرجيم إن اهلل هو السميع العليموع)نها أمو -

 ي والوزاعي. الثور 

، ومعنى التامات أي  (من كل شيطان وهامة ات التاماهلل أعوذ بكلَمت ) -

 .(5) الكامالت الاليت ال يلحقها النقص 

 هنطاوسلأعوذ بوجه اهلل الذي ليس يشء أعظم منه، وأعوذ بوجه اهلل العظيم  -

 .ديمقلا

 
 ت. (، ط. دار املعرفة، بريو6/348، )جرن ح(   فتح الباري، الب1)

 الصحفة . ء واجلز السابق، نفس ع(   املرج2)

 (. 2/40د )داوهامش سنن أيب    (3)

(، وتفسري ابن كثري  169-4/168)  عادد امل(، زا77-1/76) البن القيمانظر: إغاثة اللهفان،   ( 4)

(1/16.) 

 . 178ص  خ،لشيظر: ُشح كتاب التوحيد، للشيخ سليَمن آل ا(   ان5)
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 ع الستعاذة: اضمو 

حال،  ل وقت وعىل أي، عمومًا يف كعند الشعور بنزغات الشيطان ووساوسه -1

 ىل:تعا قال

                         
(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(.

 ة عند الدخول يف الصال  -2

، إن عثَمن بن أيب العاص الثقفي حينَم أتى إليه فقال: يا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رمأ دوق

 
 . 36 (   سورة فصلت، اآلية:1)

 . 200ية: العراف، اآل ة(   سور2)

 لوصفكد ا القرآن كيف أ»وتأمل ْس :  /فائدة لطيفة، فقال  / ذكر ابن القيم  تّيق بّي هاتّي اآلويف الفر  *

  المالسنة واختصاصها، وعرف الوصف باللف وال العليم بذكر صيغة »هو« الدال عىل تأكيدع بالسمي

عنه. فإن المر تغناء املقام سالراف، يف سورة الع التأكيد، وتركهرقم القتضاء املقام هلذا   سورةيف

ء باإلحسان يسساءة امللة إمقابىل النفس، وهو الشياء عصم وقع بعد المر بأشق  ستعاذة يف سورةباال

ن ال يدع العبد يفعل  الشيطا و يم،يه إال الصابرون، وال يلقاه إال ذو حظ عظعليه، وهذا أمر ال يقدر عل

عنه دعاه ه لـه، فإن عجز زينإىل االنتقام ويعدوه، فيدعوه ه يلط علذل وعجز، ويس بل يريه أن هذاهذا، 

وما   سان إىل امليسء إال من خالقه وآثر اهللحيؤثر اإلفال سن، ء إليه وال ُيه وأال ييسإىل اإلعراض عن

أن   هعراف، فإنه أمرحتريض... وأما يف سورة ال أكيد وت قامعنده عىل حظه العاجل، فكان املقام م

  باإلعراض، وهذا سهل عىل  م باإلحسان، بلاءهتلمر بمقابلة إس، وليس فيها اّيلاجلاهيعرض عن 

قابلة  ان وسعيه يف دفع هذا كحرصه عىل دفع امليطحرص الشليس ا، فغري مستعص عليهالنفوس، 

 (.1/79وانظر: إغاثة اللهفان )، 124-123ص باإلحسان«أ. هـ، تفسري املعوذتّي،  
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، فقال لـه رسول اهلل  وقراءيت يلبِّسصاليت وبّي  يالشيطان قد حال بين  :ملسو هيلع هللا ىلصها عيلَّ

فتعوذ باهلل منه واتفل عن يسارك ثالثًا قال:  هتس)ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحس

 ففعلت فأذهبه اهلل عني(. 

لَمء وجوب االستعاذة بعد االستفتاح يف الصالة، وممن قال به الع ضعب ىريو

 نها: ة مواحتج بعدة أدل (1) ♫طاء ع

          صيغة المر يف قولـه تعاىل: -

   (2). 

 .ومواظبته عليها ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي  -

 ع الشيطان وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.فتد اَنلو -

 .(3)حوط ال ولنه -

وهو الراجح لنه ال خالف بّي العلَمء أنه إذا صىل  (4)ب احبستواجلمهور عىل اال

 .(5)ومل يأت باالستعاذة قبل القراءة أن صالته صحيحة 

لف لسا  ن مة عامج ومن العلَمء من استحبها يف كل ركعة، ورجحه النووي وقال به

 
 (.2/83فه ) صنمق يف كره عبدالرزاذ (   كَم 1)

 . 98ية: اآل (   سورة النحل،2)

 ي«. لرازل: »احتج لـه ا(، وقا 1/15انظر: تفسري ابن كثري )(   3)

، رآن(، اجلامع لحكام الق1/15آن، البن كثري )(، تفسري القر272/ 3ر: املجموع للنووي )نظ(   ا 4)

 (.1/86ي )للقرطب

 (.20/117ري الرازي )(   انظر: تفس5)
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 .(1)منهم ابن سريين، وعطاء، واحلسن وغريهم 

 وىل.الة بالتعوذ يف الركع ♫و حنيفة وقال أب

يستفتح الصالة باالستعاذة، فقد ورد عنه أنه إذا افتتح القراءة يف   ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

الصالة كب، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، وال إله 

ذ باهلل السميع ال أنت ثالثًا، ثم يقول: اهلل أكب كبريًا ثالثًا، أعوإ لهإ ال :ل:وغريك، ثم يق

 .(2)ونفثه( ثم يقرأ يم من ُهزه ونفخهالرج نطاشيالعلم من ال

 عند دخول املسجد:  -3

أنه كان إذا دخل  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث عن عبداهلل بن عمرو بن العاص عن النبي 

وسلطانه القديم، من الشيطان ، يمركال هجهواملسجد قال: )أعوذ باهلل العظيم، وب

 الرجيم(.

 .(3) يوم لا ئرك، قال الشيطان: حفظ مني ساقال: فإذا قال ذل

   عند تالوة القرآن: -4

 .                  (4) قال تعاىل:

 
 (.1/86رطبي، )كام القرآن، للقلح(، اجلامع 3/272جموع للنووي )ملانظر: (   ا1)

 ت، من حديث أيب سعيد اخلدري 242ة(، رقم:التاح الص افت عند باب: )ما يقول ه الرتمذي(   روا2)

 وصححه اللباين. 

،  (1/180، )466رقم:  ،ذا دخل املسجد(ة، باب: )ما يقول الرجل إب الصالتا  ك(   رواه أبو داود يف3)

 .50يب، ص وصحيح الكلم الط، 4715جلامع، رقم: وانظر: صحيح ا

 . 98ة: نحل، اآلي(   سورة ال4)

الستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند وظاهر هذه اآلية أن ا : -اهللرمحه  –م الشنقيطي إلما قال ا    * 

 ر يف الصول. صيغة أفعل للوجوب، كَم تقر، لن ءةقراال

= = 
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ينة لقلوب املؤمنّي ُياول الشيطان أن يصد العبد  كسو رونو ءشفا فلكون القرآن

راءة، أو االسرتسال مع يف الوقوف عن الق اً ببكون سالوته بكثرة الوساوس التي تعن ت

 عدم اخلشوع والتدبر، وهلذا ُشعت االستعاذة باهلل عند تالوة القرآن.

  نإ: اهمن ♫يم ولالستعاذة قبل التالوة فوائد وحكم عظيمة ذكرها ابن الق

لصدور من وساوس وتشكيك رآن الكريم دواء وشفاء لكل ما يلقيه الشيطان يف القا

د بالقرآن عليه أن يستعيذ باهلل من عدوه، لئال ُيول ولكي ينتفع العب ،دةاسدات فوإرا

 .(1)بينه وبّي االستفادة 

 ناطيلش اسعى ومنها: إن القرآن أصل لنبات مادة اخلري يف القلب، وهي املادة التي ي

حتى  ى مادة اخلري عامرة بالقرآنفسادها يف القلب، لذا أمر العبد باالستعاذة منه لتبقإل

ثابتة الصول أصلها يف القلب وفروعها يف سائر  عودها وتصبح شجرة وىيق

 اجلوارح. 

ومنها: إن تالوة القرآن سبب حلضور املالئكة وقرهبا من العبد، لذا لزمت  

 منزلة ال جتتمع فيها املالئكة والشياطّي. اَنل ن،الشيطاالستعاذة إلبعاد ا

ول الشيطان بينه  الستعاذة لئال ُي اب بدر العقارئ القرآن يناجي ربه، فأمومنها: إن 

 وبينها، ولطرده وإبعاده عن هذا املقام العظيم.

ومنها: إن الشيطان ُياول عندما يقرأ العبد أن يلط عليه، ويشوش عليه تالوته، 

      يف قراءته ما ليس منها، كَم بّي تعاىل يف قولـه: خلدأ وأ ه،اأنس وربَم
 = = 

جعفر بن  االستحباب، وحكى عليه اإلمجاع أبو لندب و ة ل اآليأهل العلم: أن المر يف من كثري وقال          

ة يف الصالة لعموم اآلية  ذة عند القراءعا : المر باالستاهر اآلية أيضاً وظمة، لئجرير وغريه من ا

 (.3/325هـ، أضواء البيان )« أ. اىلتع والعلم عند اهلل

 (.1/94)اثة اللهفان غ(   انظر: إ1)
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                         (1). 

سبق، فإذا كان  َمك ،نوققحامل ومعنى متنى، أي تال عىل ما ذكره السلف ورجحه

صده لة اذالستعلق من باب أوىل، لذا ُشعت ااهلل ورسله، فسائر اخل هذا مع أنبياء

 شويش واالشغال.ومنعه عن الت

ن مقام العبد وهو يتلو كالم اهلل، مقام عظيم، ومنزلة رفيعة، ُيسده عليها أومنها: 

لذا فهو يكيد  ه،نع ه دصل دللعبالشيطان، وكلَم كان الفعل أنفع اشتد كيد الشيطان 

 بطال كيده. القارئ بكل وسيلة، فرشعت االستعاذة إل

قدمة لكالم اهلل، فال تتقدم إال ويأيت بعدها تالوة ن ومانو ع تعاذةومنها: أن االس

 .(2)كالم اهلل، ومل ترشع بّي يدي كالم أحد سواه تعاىل 

 . ومنها: إن فيها تطييبًا وطهارة للفم من اللغو والرفث

ومة عدوه، ها استعانة باهلل، واعرتاف العبد بضعفه وعجزه عن مقايف إن :هانوم

 .(3) همنه لينجيفيلجأ إىل مواله 

وهذه الفوائد ال يتحقق إال باالستعاذة باهلل من الشيطان قبل التالوة، خالفًا ملن  

 
 . 52: (   سورة احلج، اآلية1)

ان ، ومقامع الشيط(117-20/116(، تفسري الرازي ) 76-1/74ر: إغاثة اللهفان، البن القيم )انظ   (2)

ر ابن  م، دا1991 / هـ1412، ط. الثالثة 35: سليم اهلاليل، ص والسنة، تأليفب يف ضوء الكتا 

 ربية السعودية. اجلوزي، اململكة الع

 الفكر. ار ، ط. د(1/15قرآن، البن كثري ) ال تفسري(   انظر: 3)
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 .(1) قال: إن االستعاذة تكون بعد التالوة 

 : عند الغضب -5

يف التوجيه النبوي عندما استب رجالن كَم  ،بضغلا ة ذستعاومما ترشع عنده اال

)إين  :ملسو هيلع هللا ىلصغضب فقال النبي ل ا  دة من ش حتى إن أحدُها ليمتزغ أنفه ملسو هيلع هللا ىلصعند النبي 

لعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد( فقالوا: ما هي يا رسول اهلل؟ قال: )أعوذ باهلل 

 .(2)من الشيطان الرجيم( 

 .                (3) ويف تفسري قولـه تعاىل:

»وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن اإلعراض   :♫ثري ك بنل ايقو

عن اجلاهل وُيملك عىل جمازاته فاستعذ باهلل، يقول: فاستجر باهلل من نزغه، إنه سميع 

عنك نزغ الشيطان وغري ذلك من   هبذي َمبم ي. علعليم سميع جلهل اجلاهل عليك..

 
ين وإبراهيم  ومالك وابن سرية هريربو حابة والتابعّي، ومنهم أ(   وقد نسب هذا القول لبعض الص1)

  شيطان بعد التالوة كالعجب، يها اللقي ياالستعاذة بعد القراءة تدفع الوساوس الت ي وأدلتهم: أنخعالن

 ...اآليةالوة.ولظاهر تفيبقى ثواب ال

بن  وا بته إىل إيب هريرة ومالكواستبعدا نس –رمحهَم اهلل  –لعريب وابن اري ابن كثوقد استنكر هذا القول 

 .  – رمحهم اهلل  –ين ريس

    اآلية هذه سريتف أغرب ما وجدناه قول مالك يف املجموعة، يف »ومن :  /ريب لعقال ابن ا

 ،  :هذا قول مل يرد به أثر، وال يعضده  الة، و الصرأ يف قراءة أم القرآن ملن ق عدةذلك بقال

لك بقراءة أم لكان َتصيص ذ ءةتعاذة بعد القراالناس أن االس عض ال ب قنظر؛ ... ولو كان هذا كَم

هـ،   الراوية« أ. هأعلم برسَّ هذ صول مالك، وال فهمه، واهللتشبه أ ة الالقرآن يف الصالة دعوى عريض

تفسري الرازي  (، 1/74غاثة اللهفان، البن القيم )(، إ 1/25)كثري  (، وانظر: تفسري ابن3/159)

(20/116.) 

 َترجيه.  بقس   (2)

 . 200ية: آلسور العراف، ا (  3)
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 .(1)أمور خلقه« 

ه لو تأمل الغاضب ْس مجيل عظيم لن هافيلغضب هنا فاالستعاذة باهلل عند اومن 

حاله عند الغضب لعلم أنه لو شاء اهلل ما تسلط عليه اخللق وما آذوه، فتسلطهم عليه 

، فاللجوء إليه عند الغضب ىلاعت اهلل إال بمشيئة اهلل، وبناء عليه فدفع أذاهم ال يستطيعه

 .(2) هو حمض العبودية 

املحمودة إىل   عن طبعه وأفعاله مسلملراج اإن الغضب سالح الشيطان إلخ كَم

 .(3) أفعال مذمومة يريدها الشيطان؛ وهلذا جاءت االستعاذة إلبطال هذا السالح 

 : عند اجلدل واملراء -6

                قال تعاىل:

                     (4). 

              وقال تعاىل:

                         (5). 

وتوا  )ما ضل قوم إال أ :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙وعن أيب أمامة 

 
 (، ط. دار الفكر. 2/279تفسري ابن كثري )  ( 1)

 ت. ور املعرفة، بري(، دا10/521: فتح الباري )انظر  ( 2)

 . 150جهة، حلسن قطامش، ص وار: امل(   انظ3)

 . 4-3ج، اآليتان: ورة احلس  ( 4)

 . 56، اآلية: (   سورة غافر5)
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 .(1)ل(داجل

ق  غلبة أما إن كان إلظهار احلن املراء وهي املخاصمة بالباطل، وإظهار الل مجلداو

 .         (3)لقولـه تعاىل: (2)موم س بمذفلي

ومن اجلدل املذموم: اجلدل بغري علم، واجلدل يف رد احلق بعد ظهوره، واجلدل يف 

 .(4)در قلابلمر اومعارضة آيات اهلل، 

 : عند دخول اخلالء -7

ذ بك  وإين أع اللهمال: )إذا دخل اخلالء، ق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال: كان ◙عن أنس 

 متفق عليه. (5)من اخلبث واخلبائث( 

)إن هذه احلشوش حمترضة، فإذا أتى   :ملسو هيلع هللا ىلصوعن زيد بن أرقم قال: قال رسول اهلل 

 .(واخلبائث أحدكم اخلالء فليقل: أعوذ باهلل من اخلبث

 
( وابن ماجه 5/378) 3253رقم: ورة الزخرف(، س  ري« ، باب: )ومنيف كتاب »التفسي رتمذال  (   رواه1)

(، 256، 5/252 املسند )يف( وأمحد 1/19) 48اب البدع واجلدل(، رقم: )اجتن ب:با  يف املقدمة،

(، واحلاكم يف  8/277) ،8067اين يف املعجم الكبري، رقم: والطب (،25/53) وابن جرير يف تفسريه

قه الذهبي، ورواه ابن أيب الدنيا يف  اإلسناد« ووافح (، وقال: »صحي448-2/447قم:   )ر درك،ستامل

،  1997 /هـ1417ط. الثانية ، و إسحاق الثري، حتقيق: أب 103، ص 135قم: مت«، رلص»ا كتاب

 ت. ، بريودار الكتاب العريب

(، 15/266بن جدرير )اليان الب(، جامع 7/38(، )9/27ي )انظر: اجلامع لحكام القرآن للقرطب(   2)

ُشح قصيدة   ،42ن صَمسلي(، ُشح كتاب التوحيد للشيخ عبداهلل بن 1/573للسيوطي ) ور الدر املنث

 (.26-1/25) خ أمحد بن عيسىابن القيم للشي

 . 125ة النحل، اآلية: سور(   3)

 (.8244(، )3/310الفتاوى البن تيمية ) جمموع نظر(   ا4)

(، مسلم يف كتاب 1/66) 142ء(، رقم:ال)ما يقول عند اخلالطهارة« باب: » كتابيف (   رواه البخاري 5)

 (.1/283، )375أراد دخول اخلالء(، رقم: ل إذا قوا ي»الطهارة«، باب: )م
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غائط فليسترت،  )... من أتى ال : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙ة يرهر يب أ وعن

ليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، ف من رمل  كثيباً  جيمع ال أنفإن مل جيد إ 

 .(1)من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج( 

د، لَنا  واملعنى »أن الشياطّي حترض تلك المكنة، وترصدها بالذى والفسا

 –ليه الصالة والسالم ع – ذكر اهلل، وتكشف فيها العورات.. فأمر هافير جَيواضع م

 أبصار عليه تقع الرض من براح يف اإلنسان قعود ونكي وأال أمكن ما رتبالتس

 واخلالء عليه البول  نرش  فيصيبه ريح، هتب  أو السرت، النتهاك فيتعرض الناظرين،

 .(2)والفساد« بالذى إياه  صده قو هب نالشيطا لعب  من كلذ وكل ثيابه أو بدنه فيلوث

 :ع من النومعند الفز -8

م، وقد ورد ذلك يف حديث عمرو بن  النو  زع منالف تعاذة االس ومما ترشع عنده 

كان يعلمهم من الفزع: )أعوذ  ملسو هيلع هللا ىلص عن أبيه عن جده؛ أن رسول اهلل  (3)شعيب 

فإَنا لن  نورضُي وأن ّي زات الشياطبكلَمت اهلل التامة من غضبه وُش عباده، ومن ُه

 
 ه. (   سبق َترجي1)

 (. 1/56حاشية سنن أيب داود )  ( 2)

سمع أباه أبو عبداهلل،  ل:وقي يم،عمرو بن العاص أبو إبراهرو بن شعيب بن حممد بن عبداهلل بن (   عم3)

الدارقطني:   ح، قالبا  رعنهَم، وروى عن حممد بن أرشد وعطاء بن أيباملسيب وروى  بنوسعيد 

ن  رشون ملتابعّي، وقد روى عنه ع ن اليس ممرو بن شعيب عالنقاش يقول:  »سمعت أبا بكر

 «. لتابعّيا

بن شعيب عن   واحتجوا بعمرو واشاء إذاحنبل يقول: »أهل احلديث وقال: أبو داود: سمعت أمحد بن 

 شاءوا تركوه«.عن جده، وإذا ه أبي

، ص  5050 : ب التهذيب، رقمائي، انظر يف ترمجته: تقري والنس يللعجوحسن حديث الذهبي، ووثقه ا

(، سري أعالم النبالء  7/330حجر )البن  ان،امليز (، لسان3/263االعتدال )ان ، ميز423

 (.258-2/257(، تدريب الراوي )5/165)
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 .(2)»تصيبوين بسوء« ومعنى وأن ُيرضون: أي ،(1)ترضه( 

مها من بلغ من ولده ومن مل يبلغ منهم   بن عمرو يعل»وكان عبداهلل :رتمذيقال ال

 أ. هـ الصك: الكتاب. (3)كتبها يف صك ثم علقها يف عنقه« 

 :عند الوحشة-9

وحشة قال: )إذا  دجأ ين إ ل اهللويا رسقال: أنه  ◙ (4)عن الوليد بن الوليد 

 
وقال: ، (9/183، )3519دعاء من أوى إىل فراشه(، رقم: دعوات« باب: )الرتمذي يف كتاب »(   رواه ال1)

،  3893)كيف الرقى(، رقم:  اب:طب« بيف كتاب »ال دورواه أبو داو »هذا حديث حسن غريب«أ. هـ،

،  6696 ومسند اإلمام أمحد، رقم: (، 2/950، )1705ك يف املوطأ، رقم: ، ومال(4/11)

(،  1/733،)2010احلاكم يف املستدرك، رقم: ، و3838رقم:  ،الكبري للطباين (، واملعجم2/181)

 ذهبي. لل تلخيص لرواية من الاهـ. وسقطت هذه حديث صحيح اإلسناد...« أ.  »هذا  ل:وقا 

 . ( 24/110(   التمهيد )2)

ها خالف بّي  بة أو اليد، فيرق الة يفالدعية والذكار الواردسألة تعليق القرآن أو الحاديث أو م(   3)

        : جوز ذلك لعموم قوله تعاىلء، فمنهم من لَمالع

   :وغريه – عنه اهلل ريض –روى ذلك عن ابن مسعود  منعه، من ومنهم ،82الْساء، اآلية  

  ولن  يتجاوزها، فال  ملريض ا عىل القراءة ي وه معينة، بصفة ورد بالقرآن اءشفالستا نل السلف  من

  قد تعليق  أن كَم  ،  انللصبي الزمةمل ا بالنجاسة يثهتلو أو  به اخلالء  ودخول كر الذ نةها إ إىل يؤدي  قد  ذلك

 الوة. وعيتها أو يشعر باالستغناء عن التمع مرش وةترك تال   عىل يفيض

(، 4/216(، املستدرك للحاكم، )7/374) شيبة، سألة، مصنف ابن أيبء يف هذه امل َمعلل الانظر: أقوا          

وي فتا (، 1/382فظ حكمي )ا عارج القول، حل ، م132، فتح املجيد، ص 168حلمد، ا زيزتيسري الع

-1/178) (، القول املفيد، البن عثيمّي1/58)، البن عثيمّي ّي لثم(، املجموع ا1/20ابن باز )

183.) 

ثم  كاً ي القريش أخو خالد بن الوليد، حرض بدر مرش خزومداهلل املبن املغرية بن عب ليد بن الوليدولا(   4)

نوا بّي أين جزعت من الْس  يظ هت أنأسلم وقال كر واه هشام وخالده املسلمون فلَم افتداه أخأْس

ختلف يف موته  اح لصحينوت كَم ثبت يف ايدعو له يف الق هه فكان رسول اهلل خواله بعد إسالمأسه حب

 .(324-6/323يدخل املدينة، انظر اإلصابة ) بل أنالقضية قوقيل مات يف عمرة 
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 ُش عباده،به، ووعقا لَمت اهلل التامات، من غضبهأخذت مضجعك فقل: أعوذ بك

 .(1)زات الشياطّي، وأن ُيرضون، فإنه ال يرضك وباحلري أن ال يقربك( ومن ُه

 : عند نزول املنزل-10

 يقول: )من ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :قالت ▲ (2)عن خولة بنت حكيم 

ه يشء حتى يرحتل بكلَمت اهلل التامات من ُش ما خلق، مل يرض ذوع أل ثم قا نزل منزالً 

 .(3)لك( من منزله ذ 

 :ب وهنيق احلمريح الكالعند نبا -11

قال: )إذا سمعتم َناق احلمري، فتعوذوا باهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙عن أيب هريرة 

 اَنإف، ن فضلهمسلوا اهلل من الشيطان فإَنا رأت شيطانًا، وإذا سمعتم صياح الديكة، ف

 .(4)رأت ملكًا( 

يق  ب وَنالكال)إذا سمعتم نباح  :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قال: قال رسو ◙وعن جابر 

 
، ص 705بن السني رقم: وا رطبة،( ط. مؤسسة ق 4/57) 16623قم: ه اإلمام أمحد يف املسند رروا   (1)

201. 

لميَّ ن أمية بن حارثة بن الوقص بن مرة خولة بنت حكيم ب (  2) ظعون، أة عثَمن بن مرامة بن هالل السُّ

بعد وفاة   ه لنبيل  فسها ن هبتيقال إَنا و،  ه ضلة، صاحلة روت عن النبية، فا يك صحابيتكنى بأم ُش

 (.12/443هذيب )التذيب (، هت70-8/69) انظر: اإلصابة ابن مظعون

 (.4/2080) 2708الدعاء والتوبة واالستغفار«، رقم: كتاب »الذكر ويف لم (   رواه مس 3)

 ل املسلم غنم يتبع هبا شغف اجلبال(، رقم: ب ما باب: )خ كتاب »بدء اخللق«،ه البخاري يف ارو(   4)

 (. 4/2092)، 2729وبة«، رقم: ت كر والدعاء وال(، ومسلم يف كتاب »الذ3/1020، )33027
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ذوا باهلل منهن فإَنن يرين ما ال ترون( ب رياحلم  .(1)الليل فتعوَّ

واحلكمة يف المر باالستعاذة حلضور الشيطان، فيستعاذ باهلل تعاىل هنا دفعًا ملن 

 . مدآ ه لبنيدوسوسته وكييشى من ُشه و

 .(2)عايص يل: خوفًا من نزول الغضب عند رؤية أهل املقو

 : عند احللم-12

)الرؤيا الصاحلة من اهلل واحللم  :ملسو هيلع هللا ىلصل: قال النبي عن أبيه قابن قتادة  اهللعبد  نع

من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلًَم يافه فليبصق عن يساره وليتعوذ باهلل من ُشها 

 .(3)( فإَنا ال ترضه 

بَم عاذت به مالئكة  ة عند الرؤيا املكروهة أن يقول: )أعوذ اذ عتسالاة صفيف  ءوجا

 .(4)بني منها ما أكره يف ديني ودنياي( أن يصي رؤياي هذه ن ُش سله ماهلل ور

 : تعويذ األولد-13

يعوذ احلسن واحلسّي فيقول: )أعيذكَم بكلَمت اهلل التامة من   ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل 

يعوذ  ملسو هيلع هللا ىلصيقول: هكذا كان أيب إبراهيم  مث ،ةمعّي ال لامة، ومن ك كل شيطان وه

 
  (، 749-2/748، )5103: : )ما جاء يف الديك والبهائم(، رقم اب »الدب«، بابت ك(   رواه أبو داود يف1)

(، وصححه، وسكت عليه  4/283ستدرك )يف املواحلاكم (، 3/306املسند ) إلمام أمحد يفاو

 . 164كلم الطيب، اين: صحيح بطرقه، َتريج الاللب ال. قالذهبي

(، عون املعبود  17/47مسلم، للنووي ) حيح(، ُشح ص6/353اري، البن حجر )البفتح  (   انظر:2)

(14/7.) 

 (. 2261) م رقم( ومسل6585ا الصاحلة رقم )باب الرؤي -ريبتعب الرواه البخاري كتا (   3)

  رزاق بأسانيد لأيب شيبة وعبداأخرجه سعيد بن منصور وابن قال: »و ري،(   ذكره ابن حجر يف فتح البا 4)

قيق: حممد فؤاد عبدالباقي وحمب هـ، حت1379، عام تريو(، ط. دار املعرفة، ب12/371) ة«،صحيح

 دين اخلطيب.ال
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 .(1)يل وإسحاق( إسَمع 

 :مىاحلرض و عند امل  -14

ويب وجع قد كاد  ملسو هيلع هللا ىلص العاص الثقفي أنه قال: قدمت عىل النبي ن بن أيبعن عثَم

)اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم اهلل أعوذ بعزة اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلص يبطلني فقال يل النبي 

 .(2)ت فقلت ذلك فشفاين اهلل( ارم  عسبأحاذر وُش ما أجد وقدرته من 

أهيل   آمر به  فلم أزل كان يب ما قال عثَمن »ففعلت فأذهب اهللويف رواية: 

 ا.هـ.  (3)وغريهم«

كان يعلمهم من الوجاع كلها ومن  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ¶ وعن ابن عباس 

 رح ومن ُش ُش عرق نعاراحلمى أن يقولوا )بسم اهلل الكبري، أعوذ باهلل العظيم من 

 .(4)ر( انال

 
 عليه.  فقمت  ( 1)

ة، وإنَم قال: ال امللم مةلال اهلوام، ويقال: هي كل نسمة هتم بسوء، وا واحد »اهلامة بكر بن النباري: قال أبو

 فظ هامة«.ليوافق ل

 (. 1/494) 1271رك رقم: دست(، واحلاكم يف امل2/1163) 3522م: جة رقرواه ابن ما   ( 2)

يزيد  ريري عن مسلم من حديث اجل ظ! إنَم أخرجهفللذا ااد ومل يرجاه هبوقال: »هذا حديث صحيح اإلسن

م:  قيبة يف مصنفه ر ا اللفظ« ا.هـ. وابن أيب شغري هذ ب  عاصبن عبداهلل بن الشخري عن عثَمن بن أيب ال

29500 (6/63.) 

 (.4/408) 2080( رقم احلديث: 29)اب مل يسمه رقم بب،  رواه الرتمذي يف كتاب: الط   (3)

 ح. صحي ال: هذا حديث حسنوق

 (.4/11)  3891الرقى، رقم: كيف  طب، باب:السنن يف كتاب: ال وأبو داود يف  

ا  »هذقال: (، و4/405) 2075( رقم: 26ه )ب: الطب، باب: مل يسمه رقميف كتا ي مذ(   رواه الرت4)

 حديث غريب« ا.هـ. 

= = 
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 : من غلبة الدين -15

بها الشيطان  لتي سبوالحزان اموم ه باهلا لزمت العبد أدت إىل إصابتفالديون إذ

أن يستعيذ باهلل تعاىل ليقوى، ويدفع ُش الشيطان،  ملسو هيلع هللا ىلصليقعده عن العمل، فأمره 

 .(1)دينه  يضقفيكتسب وي

ذات يوم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لسودخل ر :هلل عنه قالكَم يف حديث أيب سعيد اخلدري ريض ا

ك يل أرا أمامة ما  ا أبال: )يصار يقال لـه أبو أمامة فقااملسجد فإذا هو برجل من الن

جالسًا يف املسجد يف غري وقت صالة، قال: ُهوم لزمتني وديون يا رسول اهلل فقال: 

 بىل يا رسول )أفال أعلمك كالمًا إذا قلته أذهب اهلل ُهك وقىض عنك دينك( قلت: 

ك من اهلم واحلزن وأعوذ بك إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إين أعوذ ب لق) :لقااهلل، 

ن اجلبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر ذ بك مالكسل وأعوعجز ومن ال

 .(2)الرجال( قال فقلت ذلك فأذهب اهلل تعاىل ُهي وغمي وقىض ديني 

 الستعانة بالل -16

 . عاىلت  اهللبة عانستال ون إال مع ااالستعاذة ال تك

 .(3)صم«واعت إليه ًا وعياذًا ومعاذًا به وجلأمن »عاذ به يعوذ عوذ واالستعاذة 

طلب العون من اهلل تعاىل وحده، وهذا يتضمن كَمل الذل هلل  ي يف الرشع:عنوت

 = = 
اكم  (، وا حل2/1165) 3526م: الطب، باب: ما يعوذ به من احلمى رقالسنن يف كتاب: بن ماجة يف وا          

مؤسسة . ( ط1/300) 2729ه، وأمحد يف مسنده رقم: وصحح (4/459) 8274رك رقم: يف املستد

 .  204ص 594نده رقم: قرطبة، وعبد بن محيد يف مس

، ط.  39الضبيعي ص إبراهيم بن حممد ن، لألستاذ يطا ة اإلنسان من وساوس اجلن والشاينظر مح(   ا1)

 ان. عبيككة الهـ، ُش 1412الوىل 

ي واملز  (،485-1/484) 1555اب: يف االستعاذة رقم: ة، بلصالالسنن يف كتاب: ا ه أبو داود يفا(   رو2)

 (. 23/106يف هتذيب الكَمل )

 (.498/ 3)نظور لعرب، البن ما(   لسان 3)
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      تعاىل، وتفويض المر لـه جل وعال، واالعتقاد بأنه سيكفي عبده 

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

     (3). 
فكل عبودية هلل ُيتاج فيها العبد إلعانتّي، إعانة قبلها، وذلك بالقبول وااللتزام  

اىل العبادة عىل تع اهلل دمق ذا، وهلىلجه اهلل تعاهلا، وإعانة عليها بفعلها خالصة لو

 .(4) االستعانة 

 ر:الستعانة بالل تعاىل بأمو و

 :ملسو هيلع هللا ىلصبدعائه والتذلل لـه جلَّ وعال، قال ه سبحانه، وذلك االستعانة بذات ل:واأل

 .)وإذا استعنت فاستعن باهلل...(

: يومًا فقال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت خلف رسول اهلل  ¶ كَم يف حديث ابن عباس 

ك، إذا سألت اهلل ُيفظك، احفظ اهلل جتده جتاه فظحا، تلَمك مكين أعلإ)يا غالم 

علم أن المة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك وافاستعن باهلل، تعنت ذا اسفأسأل اهلل، وإ

بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل 

 .(5) (حفصلا فتوجقالم لليك، رفعت ايرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل ع

فاالستعانة عنه، تنفك اته تعاىل، وهي من ذاته ال االستعانة بأسَمئه وصف الثاين:

 
 (.1/81 )لكّي(   انظر: مدارج السا 1)

 (. 16/55(، )10/549ع الفتاوى )(   انظر: جممو2)

 . 5 احتة، اآلية:الف سورة  ( 3)

 (.1/76): مدارج السالكّي (   انظر4)

 2518عة(، رقم: : )ولكن يا حنظلة ساعة وسا «، بابمةقيا (   رواه الرتمذي يف كتاب »صفة ال5)

د يف املسند،  . ورواه أمح.هـرتمذي: »هذا حديث حسن صحيح« اال وقال (،7/201-202)

(،  11/123) ، 11243، رقم: املعجم الكبري يف  طباين (، مؤسسة قرطبة، وال 1/293، )3669م:رق

 . 7959، رقم: اجلامعح صحي(، وهو يف 1/434، )745مسنده، رقم:  اب يفلشهوابن ا
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 استعانة باهلل تعاىل.، هبا

 .(1)االستعانة بالعَمل والحوال املحبوبة، إىل اهلل تعاىل كالصب والصالة الثالث:

           كَم قال تعاىل:

   (2). 

ون عليه كاالستعانة هبم يف لحياء عىل أمر ال يقدراالستعانة بالموات وا  ماوأ

  – باهلل والعياذ – (3) إحياء املوتى أو شفاء املرىض أو نحو ذلك، فهذا من الرشك الكب 

 .(4) ذلك تفصيل قسب وقد

 ال لتلميذه:ه قنألف سلا ض بعي عن ور

ل لك اخلطايا؟ طان»ما تصنع بالشي ل: ؟ قاده، قال: فإن عادأجاه قال: إذا سوَّ

جاهده، قال: فإن عاد، قال: أجاهده، قال: هذا يطول أرأيت إن مررت بغنم فنبحك أ

ال: هذا يطول كلبها، أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي، ق

 .(5)الغنم يكفه عنك«  بحاصب نعستا ، ولكنكعلي

يكفنا رش هذا   ه أنبحانء والترضع إليه سالدعااىل و بد من االستعانة باهلل تعوهلذا ال 

 العدو، ويعصمنا من نزغاته إنه سميع جميب. 

 
 (.59/ 6صالح العثيمّي )بن حممد قيدة، للشيخ عجمموع فتاوى ال(   انظر: 1)

 . 45آلية: ة البقرة، اسور(   2)

 .(126-27/125انظر: جمموع الفتاوى ) (  3)

جائز  لكن ذعليه من المور املستطاعة، ل يَم يقدرف ستعانة باملخلوقة املحرمة االن يدخل يف االستعا ال   *   

 التقوى. وهو من التعاون عىل الب و

ك( يف الكفر والرش طان إليقاع الناسلشيب مكايد الشيطان باب )مكايد اكتا ك يف نظر تفصيل ذلا(   4)

 مطبوع. 

 .48زي، ص اجلو  (   تلبيس إبليس، البن5)
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 الرابع  املبحث

 اللتزام بالكتاب والسنة  

             قال تعاىل: 

          (1). 

 والسلم هو اإلسالم، وقيل: طاعة اهلل.

 .(2)وفرسه مقاتل بأنه العمل بجميع العَمل ووجوه الب 

وارق  ت اخلجرن وإ ل،ل مضاضو فه ،سالمإلا يعةاللتزام برش ومن خرج عن ا

 ادعى املكاشفات.عىل يديه، و

 :♫تيمية  ابن  سالمقال شيخ اإل 

لـه حال من مكاشفة أو تأثري؛ فإنه  كتاب والسنة، وكان»فكل من خرج عن ال

صاحب حال نفساين أو شيطاين، وإن مل يكن لـه حال بل هو يتشبه بأصحاب 

ة جيمعون بّي ي انيطشلال لحواب ا صحاعامة أواحب حال هبتاين، الحوال؛ فهو ص

         ىل:ل تعاَم قالشيطاين واحلال البهتاين، كاحلال ا

             (3). (4)..« أ. هـ. 

ة اهلل قوالً يعُشع ابتيه بايم فعللرجن االشيطا ص منَمية واخلالفمن أراد احل

 
 . 208ية: رة البقرة، اآلو (   س1)

 (.3/22امع لحكام القرآن )نظر: اجلا (  2)

 .222-221عراء، اآليتان: رة الشسو    (3)

 .(1/319سالم ابن تيمية عن اجلان )اإل شيخ   يف مجع كالم ن(   فتح املنا 4)
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يم، وُها َم الصاط املستقلكتاب والسنة، فهام بااللتزماًل واعتقادًا، وهو معنى اوع

)تركت  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙ملن أرادها، كَم يف حديث أيب هريرة النجاة 

 .(1)  فيكم شيئّي لن تضلوا بعده كتاب اهلل وسنتي...(

  –بينا املصطفى طريق، كَم بّي ن لبك َمنهعبد ع يصد ال أنان الشيط لوهلذا ُياو

  هذا: )قال ثم بيده  اً طخ وخط أصحابه مع مرة ذات جلس إذا – الموالس الصالة عليه

 إال سبيل منها ليس السبل  هذه : قال ثم وشَمله، يمينه عن وخط مستقيًَم،  اهلل سبيل

                   :قرأ ثم إليه، يدعو شيطان عليه

                   (2)  )(3). 

َمية هي حصن حصّي حل لبمطا عدة – اهلل شاء إن – املبحثوسأتناول يف هذا 

 :هي و نهدوه وشيطان عد ملعبا

 َمعة. : لزوم اجلالً وأ

 ثانيًا: الذكار.

 اءة القرآن.قر ًا:لثثا

 رابعًا: غض البص. 

 . رة الطاعاتخامسًا: كث

 
صفة   م من حديث جابر يف مسل  د(، ولـه شاهد عن1/172، )319، رقم: اكم يف املستدرك(   رواه احل1)

ب: )حجة ج« با احلب »(، وابن ماجه يف كتا 2/886، )1218رقم:  «،يف كتاب »احلج هحج النبي 

 (.2/1022، )3074م: (، رق  هرسول اهلل 

 . 153ام، اآلية: نعرة ال(   سو 2)

 ه. رجي(   سبق َت3)
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 سادسًا: التوبة واالستغفار.

 سابعًا: حفظ اجلوارح.

 ثامنًا: حتصّي الهل والوالد.

 وتوضيحها. وأستعّي باهلل تعاىل يف ُشحها

 زوم الــجــمـاعــةـل: أولا 

أَيا الناس إين قمت فيكم   : )يافقال ،(1) بنا عمر باجلابية طخ ال ق ر عمابن  نع

م بأصحايب ثم الذين يلوَنم، ثم الذين ال: أوصيكفينا، فق ملسو هيلع هللا ىلصكمقام رسول اهلل 

 يلوَنم، ثم يفشو الكذب حتى ُيلف الرجل وال يستحلف، ويشهد الشاهد وال

م باجلَمعة، وإياكم كليع ،نايط الش إال كان ثالثهَم  رأةمبا رجللونَّ ي يستشهد، أال ال 

اجلنة،  (2)حة من االثنّي أبعد، من أراد بحبو ان مع الواحد وهوالشيطفإن  والفرقة

 .(3)فيلزم اجلَمعة، من ْسته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن( 

 
بل أي فيه املاء لإل ي: »احلوض الذي جيبللغةاواملراد هنا القرية، واجلابية يف  : قرية بدمشق...(   اجلابية1)

 (.13/548، لسان العرب)(1/152ن)لدا«، وانظر: معجم الب39للرازي ص ر الصحاحتا جيمع »خم

يف  ، النهاية 17اح صلصح(، خمتار ا419، 2/407العرب ) سانظر: ل: »وسطها« انةبحبوحة اجلن   (2)

سالم  ن، غريب احلديث الب(1/56(، غريب احلديث البن اجلوزي )1/98)غريب احلديث 

 (.1/303)(، انظر: الرتغيب والرتهيب 1/81حلديث )ا الفائق يف غريب (2/205)

ل:  (، وقا 6/333، )2165عة(، رقم: َموم اجلما جاء يف لز)»الفتن«، باب: (   رواه الرتمذي يف كتاب 3)

(،  1/26، )114م: ، رقدالوجه« أ. هـ، ورواه أمحد يف املسنيح غريب من هذا »هذا حديث حسن صح

 سسة قرطبة. ؤم

(، وقال: 1/198، )388رقم:  ك،تدر(، واحلاكم يف املس10/436، )4576رقم:  ه،بن حبان يف صحيحوا

،  143ده، رقم: مسنكر لـه شاهدين، وأيب يعىل يف وذ . هـ،ط الشيخّي«أُشحديث صحيح عىل »هذا 

 (. 5/387، )9219يف السنن الكبى، رقم:  (، والبيهقي1/131)
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  ل أه هباُيارب  ةان لـه حزب ومجاعفلزوم اجلَمعة حصن من الشيطان، والشيط

 ملسو هيلع هللا ىلصر، َنى  السف تى يفقوة يف مواجهة حزبه وجيشه حو عَم ت جان بد م َمن، فلهذا الياإل

 .(1)اكبان شيطانان والثالثة ركب( عن االنفراد، فقال: )الراكب شيطان والر

  الرض يف وحده  والذهاب التفرد  أن – أعلم واهلل –»معناه  : ♫قال اخلطايب 

إن  ا ذه ىلع: فقيل إليه، ويدعوه  الشيطان هعلي ُيمله ءيش  هو أو شيطان،لا  فعل من

 .(2)فاعله شيطان« أ. هـ 

والوحدة وليس  ذا الزجر زجر أدب ملا يشى عىل الواحد من الوحشة : »هوقيل

 .(3)جة لذلك...« بحرام، فال يتناول ما إذا وقعت احلا

 .(4)يغسله ويكفنه وقيل: خوفًا من وقوع املوت مع الشخص فال جيد من 

لم الناس ما يف  عي لو) :الق ملسو هيلع هللا ىلصي عن النب  ◙ن ابن عمر ح عصحيويف ال

 .(5) راكب بليل وحده( ا سارعلم مالوحدة ما أ

 .(6) صل من ذلك ي أعلمه من اآلفات التي حت قولـه: )ما أعلم(: أي الذ

و وقد أجاز العلَمء السفر منفردًا للرضورة واملصلحة، كإرسال اجلاسوس... ونح

 
يف   ذيرتم (، وال3/36، )2607وحده(، رقم: ل يسافر رجهاد«، باب: )الد يف كتاب »اجلو(   رواه أبو دا1)

(، وحسنه،  3/11، )1725م: رق حده(،سافر الرجل وييف كراهية أن  اب »اجلهاد«، باب: )ما جاءكت

،  8849 رقم: باب: )النهي عن سري الراكب وحده(، ى، كتاب »السري،ي يف السنن الكبسائوالن

 (.2/186) محد يف املسندأ(، و5/266)

 (.8/60للشوكاين ) وطار، لل ا(، انظر: ني2/225نن، للخطايب )عامل السم (  2)

 اين. طبعن ال(، وقد نقله 8/60ل الوطار )(   ني3)

 فسها.اجلزء والصفحة ن بق،(   انظر: املرجع السا 4)

 (. 3/1092) ،2835وحده(، رقم:  لسرياه البخاري يف كتاب »السفر«، باب: )(   روا5)

 (. 2/449اد، البن القيم )د املعزار: (، ط. دار املعرفة، وانظ6/138)بن حجر ال (   فتح الباري،6)
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 بني  بخب ملسو هيلع هللا ىلص يب لنأيت ا انتدب وحده لي ◙ ري بالزأن الصحيح  ذلك ملا ثبت يف 

يه كحذيفة ونعيم بن مسعود حابة يف بعض مغاز ن الصريه مقريظة، وكذلك انتدب غ

 ا.وغريُه

 .(1) ومحله آخرون عىل أن املنع يف حالة اخلوف واجلواز يف حالة المن 

 وللجامعة يف النصوص الرشعية معنيان:

ا مة بعاتمو ،حابهوأص ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  يهلن عكا ق الذيحل االجتَمع عىل ا :األول

قد من كل عص، وعدم خمالفته ، وأهل احلل والعالعلمأهل  أمجع عليه أهل اإلمجاع من

 .(2)اإلمجاع حجة  لن

يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال   ملسو هيلع هللا ىلصويدل عىل هذا املعنى قوله 

 فرقة وتفرقت النصارى  بعّي وس نتّي ثو اود عىل إحدى أ)افرتقت اليه :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .(3)وسبعّي فرقة(  ثالث ي عىلتّي وسبعّي فرقة وتفرقت أمتناثو أ ىحدعىل إ

 .(4)ار إال واحدة وهي اجلَمعة( ويف رواية بزاد )كلها يف الن

 
 (. 8/60ار، للشوكاين )وط(، ط. دار املعرفة، نيل ال6/138) حجر  الباري، البن (   انظر: فتح1)

لفتح (، ا 2/350وي )ا ، فيض القدير للمن13ص س(، تلبيس إبلي13/295: فتح الباري )انظر(   2)

 .  331هلل، ص داعب كتاب التوحيد للشيخ سليَمن بن  (، ُشح 5/175الرباين )

ن ماجة يف  واب( ط. دار الفكر 197/ 4) 4596: رقملسنة ، باب: ُشح اةيف كتاب: السن (   رواه أبو داود 3)

قم:  ر بن حبان يف صحيحه . واه( بنحو2/1322) 3991اق المم رقم: ألفتن، باب: افرتكتاب: 

وصححه  ( 1/217) 441( ورقم: 1/47) 10رقم:  املستدرك (، واحلاكم يف 14/140) 6247

 ة قرطبة.ؤسسط. م  (2/332) 8377 يف املسند رقم:وذكر له عدة شواهد. وأمحد 

  ، (2/1322)  3992ماجة يف السنن رقم: (، وابن 1/218) 443ملستدرك رقم:  ا(   رواه احلاكم يف4)

( ط.  3/120) 12229 نده رقم: مس( وأمحد يف 10/156) 18675قم: ردالرازق يف مصنفه وعب

 (. 17/13) 31يف املعجم الكبري رقم:  طباينال ، ومؤسسة قرطبة
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 وال يلزم أن تكون هذه اجلَمعة كثرة، بل ربَم كانوا قلة. 

 .(1)«كحدو كنت ولق احلق وة ما واف»اجلَمع  :◙يقول ابن مسعود 

ة  جلَمعليه ات اجلَمعة فعليك بَم كانت عدفس ا إذ ني: »يعقال نعيم بن محاد

 .(2)حينئذ«

أهل السنة  داع يف الدين وعدم االلتزام بمنهج واخلروج عن هذه اجلامعة يعني االبت 

 واجلامعة من السلف الصالح ومن جاء بعدهم.

يف  ملسو هيلع هللا ىلصيه قوله علل دعليه وي واحد وعدم اخلروج الثانية: االجتَمع عىل إمام

عن   ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل لون رس يسأريض اهلل عنه قال: كان النا  ن َميلان يفة بحديث حذ

جاهلية وُش  يدركني فقلت يا رسول اهلل إنا كنا يف  اخلري وكنت أسأله عن الرش خمافة أن

 وهل بعد ذلك الرش فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من ُش قال: نعمت، قلت

م وم َيدون بغري هدي تعرف منهق ل:قا ه؟ا دخنيه دخن قلت: ومم وفع: نقالمن خري 

من أجاهبم إليها  ؟ قال: نعم دعاة إىل أبواب جهنملت: بعد ذلك من ُشكر، قوتن

ت: يا رسول اهلل صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قذفوه فيها، قل

 مل  نإف قلت: سلمّي وإمامهم،امل ةاعم مجال: تلزق إن أدركني ذلك، قلت: فَم تأمرين

و أن تعض بأصل شجرة  لك الفرق كلها ولتزل ت: فاعكن هلم مجاعة وال إمام، قالي

  .(3)وت وأنت عىل ذلك( حتى يدركك امل

ومقتىض المر بلزوم اجلَمعة باملعنى الول يستلزم أمورًا منها: حمبتهم ومواالهتم،  

 
احلاكم   يف الفتح »رواه (، وقال ابن حجر22/264الكَمل عن عمرو بن ميمون ) ذيبيف هتذكره املزي   ( 1)

 (« ا.هـ. 13/293نه )عيف علوم احلديث بسند صحيح 

 (. 12/265ل )هتذيب الكَم   (2)

 (. 1320-3/1319)3411بوة يف اإلسالم رقم: ات النمعال لبخاري يف كتاب: املناقب، باب:رواه ا  ( 3)
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 جهم.وَن مادهعتققتهم واي عدم اخلروج عن طر ومنها:

)ال  قال: ، ةشعبة بن يف حديث املغري ملسو هيلع هللا ىلصذين ذكرهم ال  ة روصنفة املوهم الطائ

ويف لفظ عند  ،(1)أمر اهلل وهم ظاهرون( تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم 

حتى  مسلم: )ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ال يرضهم من خذهلم أو خالفهم

 .(2)ناس(  الىلن ع هرووهم ظا يأيت أمر اهلل

وكثري من علَمء  كثري وابن حلديث، وهو قول اإلمام أمحدا باصحأ م: إَنوقيل

 .(3)السلف 

ورد ذلك يف صحيح البخاري ورجحه  ، فقيل: بالشام، مماوقد اختلف يف مقامهم

 .(6)املقدس  بيت  يل:، ق(5)وقيل: هم أهل املغرب كَم يف الصحيح أيضًا   ،(4)ابن كثري 

 تعددة من أنواع املؤمنّي مام ةعمجا فةلطائ»جيوز أن تكون ا :♫وي والن قال 

ملعروف والنهي عن يه وحمدث ومفرس وقائم بالمر باوبصري باحلرب وفقشجاع بّي 

وعابد، وال يلزم أن يكونوا جمتمعّي يف بلد واحد بل جيوز اجتَمعهم يف املنكر وزاهد 

 
فة من أمتى  ال تزال طائ هي النب ، باب: )قولنة«كتاب »االعتصام بالكتاب والس يف  بخاريرواه ال(   1)

«، رقم:  نيف كتاب »اإليَم (، ومسلم6/2667، )6881لم(، رقم: الع لظاهرين عىل احلق وهم أه

 . (، بأطول منه1/137، )156

 . (3/1524، )1037يف كتاب »اإلمارة«، رقم:  ه مسلموار  ( 2)

(، واجلامع 13/295ملعرفة، و)(، ط. دار ا1/140ي )(، فتح البار6/256والنهاية ) اية البد (   انظر: 3)

 (.8/296) يلحكام القرآن، للقرطب

بالشام  احلديثل أه ذا أيضًا من دالئل النبوة، فإن: »وه / ال(، وق6/256اية )البداية والنه انظر:(   4)

 !.هـ! بمدينة دمشق محاها اهلل...«أ.َم ال سيو – احلمد هللو –يم اإلسالم أكثر من سائر أقال

بن  نتوحيد للشيخ سليَمب الا (، ُشح كت28/552(، )12/507(، )4/445موع الفتاوى )(   انظر: جم5)

 .332-331اب، ص وهن حممد بن عبدالعبداهلل ب

 (. 13/77) (   انظر: فتح الباري6)
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ا نووكي نأو احد،ا يف البلد الوتمعون جي ز أض، وجيوراقهم يف أقطار القطر واحد وافرت

م أو أوالً فأوالً إىل أال  رض كلها من بعضهء الز إخاليف بعض منه دون بعض، وجيو

 .(1)هـأ.ا انقرضوا جاء أمر اهلل«إال فرقة واحدة ببلد واحد، فإذ يبقى

املسلم  من خذهلم، بل يشعرومن لزوم هذه اجلَمعة أال يرضه كيد من خالفهم وال 

 .(2)ركبهم يف  ريسلوام يهإل ف لالنتَمء والرش  عزةبال

 م من خالفهم وال من خذهلم(.ه يرض: )الملسو هيلع هللا ىلصوهلذا قال 

ه، ويصبح املستمسك باحلق غريبًا،  كَم بدأ، فيقل من يعرفلن اإليَمن سيعود غريباً 

 ظاهرين،  ائفة منصورة أعزاءلكن اإلسالم ال يكون ذلياًل، كَم كان يف بدايته بل هناك ط

 .(3) ة الكليزول ب هذا الزمان بأن احلق ال ييف انل اً وص، خصبشائر املحمديةن ال مذه وه

               قال تعاىل:

                        (4). 

إذا ارتد الداخلون فيه  تكون غربته»أعظم ما  :♫قال شيخ اإلسالم 

جتاهد فإذا ارتدت طائفة جاء اهلل بطائفة أخرى مؤمنة حتب اهلل وُيبها  ،(5)هـأ.عنه«

 
 (.13/295فتح الباري ) (   نقله ابن حجر ملخصًا،1)

ن السلف الصالح،  قام أهل العلم متنقيص واحلط من مال التخذيل ما نسمعه ونشاهده من هذاومن  (  2)

الطعن   يَمن يفاإلن من بعض ضعاف ، كَم ُيصل اآلتفهم بالغلو والتعنووص مومن سار عىل طريقه 

 .  – اهلل تعاىل رمحهَم  –حممد بن عبدالوهاب إلمام  واية يف شيخ اإلسالم ابن تيم

ب التوحيد، (، وُشح كتا 507-3/506اد املعاد )، ز(18/296الفتاوى، البن تيمية )وع : جمم(   انظر3)

 .331الوهاب، ص عبد نللشيخ سليَمن بن حممد ب

 . 54دة، اآلية: سورة املائ   (4)

 (.297-18/296ع الفتاوى )(   جممو 5)
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 .(1)عنه

كَم يف احلديث عن أيب  ،نيدالدد رأس كل مائة سنة من جي  عىل عث اهللبوهلذا ي

ل مائة )إن اهلل يبعث هلذه المة عىل رأس ك :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙رة هري

 .(2)سنة من جيدد هلا دينها( 

الدين ومن هؤالء عمر بن عبدالعزيز الذي ظهر يف رأس املائة الوىل، جدد اهلل به 

 .رمخلام تحريال يعلم بالناس من  بّي ان  حتى كاً بعد أن أصبح غريب

ائة الثانية، وابن ْسيج عىل رأس املائة املرأس  ظهر يف ♫وكذلك الشافعي 

 الثالثة. 

لزم أن يكون واحدًا، لصعوبة االتصاف بجميع الصفات املستلزمة  وال ي وهكذا،

 اإلمام لاد، وغري ذلك، وهلذا محللتجديد يف شخص واحد من إقامة العدل، واجله

 .(3) فيها تقدمهتصافه بجميع صفات اخلري وال  زيعزبدالعمر بن ع  حلديث عىلاد أمح

ن كان متصفًا بالصفات »وأما من جاء بعده، فالشافعي وإ :♫قال ابن حجر 

ال أنه مل يكن القائم بأمر اجلهاد واحلكم بالعدل، فعىل هذا كل من كان متصفًا اجلميلة، إ

 .(4)  . هـأم ال« أ سواء تعدد  راداملائة هو  بيشء من ذلك عند رأس امل

 :– احلديث اذه عىل معلقاً  –ل شيخ اإلسالم اق

 
 (.301-18/300جع السابق ): املرظران (  1)

 (، واحلاكم يف 2/512، )4291، رقم: ئة(«، باب: )ما يذكر يف قرن املا حم »املالاود يف كتاب د(   رواه أبو 2)

 (. 6/324، )6527رقم:   ،لطباين يف الوسط، وا(568-4/567، )8592املستدرك، رقم: 

ء، (، وسري أعالم النبال24/365لمزي )ل ل،(، وهتذيب الكَم18/297الفتاوى ) : جمموع ظران ( 3)

 (. 10/253) (،9/207(، )6/256ية، البن كثري )نها ة وال(، البداي17/195للذهبي )

 (، ط. دار املعرفة. 13/295فتح الباري )  ( 4)
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ن يعرف حقيقة اإلسالم، وال يضيق  »وهذا احلديث يفيد املسلم أنه ال يغتم بقلة م

  ال يكون يف شك من دين اإلسالم، كَم كان المر حّي بدأ، وكذلك إذاصدره بذلك، و

ل و أ يفه إلي ما احتاج إىل نظري اهّي لبدلة والتغرب ُيتاج صاحبه من ا

 .(1) المر...«أ.هـ

ن، ومنها ديث الصحيحة التي يدل معناها عىل فساد الدين يف آخر الزماحالا اوأم

)ال تقوم الساعة عىل أحد يقول اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙حديث أنس 

 .(2)اهلل( 

 ُشار  عىل إال الساعة  مقال: )ال تقو ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ن ع ◙وحديث عبداهلل 

 .(3)الناس( 

 ة. وج عند قرب الساعومأج يأجوجذلك بعد خروج الدجال و نأ ىلعل فيحم

يس منهم  ض أرواح املؤمنّي، فيبقى الرشار، لوذلك حّي يرسل اهلل الريح التي تقب

هلل بن عمرو مؤمن وعليهم تقوم الساعة، وقد روي هذا اجلمع بّي احلديثّي عن عبدا

)إن  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لورس لقا: الق  ◙ يث عن أيب هريرة حلد اكَم يف ،(4)بن العاص 

، ويف رواية  ن ألّي من احلرير فال تدع أحدًا يف قلبه مثقال حبةاليم من رُياً  اهلل يبعث

 .(5)ال قبضته( إ »ذرة« من إيَمن 

 
 .(298-18/297تاوى )الف وع(   جمم1)

 (. 1/131، )148رقم:  يَمن«،اإلسلم، يف كتاب: »(   رواه م2)

 (.2268/ 4، )2949، رقم: اب: »الفتن وأُشاط الساعة«يف كت لممس  (   رواه3)

، 13/19، )(، فتح الباري18/296ع الفتاوى )مو(، وانظر: جم3/1524صحيح مسلم )ر: انظ  ( 4)

ن  ب د، للشيخ سليَمنح كتاب التوحي. دار املعرفة، وُش(، ط13/286(، )13/85(، )13/77)

 .331 بن حممد بن عبدالوهاب، ص عبداهلل

 (. 1/109، )117، رقم: ه مسلم يف كتاب: »اإليَمن«روا   (5)
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ث عن أيب   احلدي، كَم يفومن لزوم اجلامعة املحافظة عىل الصالة مع مجاعة املسلمني

 قرية وال بدو ال يف ثةالث ا منيقول: )م ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ت رسمعقال:  ◙ ءالدردا

 يأكل الذئب عليهم الشيطان، فعليك باجلَمعة، فإنَم ة إال قد استحوذالصال فيهم تقام

 .(1)من الغنم القاصية( 

 .(2)ومعنى استحوذ عليهم الشيطان: »أي استوىل عليهم وحوهلم إليه« 

يتسلط  نايطش لا د إنمنه، قيل: املراة يد لبعع اعن القطي أي الشاة املنفردةية: »القاص

 .(3).« السنة واجلَمعة..أهل  عقيدةعىل من يرج من 

            قال تعاىل:

             (4). 

 
(، 1/205، )547م: رك اجلَمعة(، رق يف التشديد يف ت: )داود يف كتاب: »الصالة«، باب أبورواه (   1)

(،  2/106، )847 م:رك اجلَمعة(، رق )التشديد يف ت ب: »الصالة«، باب:كتا  ن،والنسائي يف السن

 ا تقدم متفقملوق رواته شاهد (، وقال: »هذا حديث صد1/330، )765 قم:واحلاكم يف املستدرك، ر

ُيدث إال عن الثقات«  هب زائده إنه ال، وقد عرف من مذ بيشحتجاج برواته إال السائب بن حاالعىل 

يف صحيحه،   بن حبانوا، مؤسسة قرطبة، (6/446، )27554د يف مسنده، رقم: أمح امأ. هـ، واإلم

هقي يف  ي(، والب2/371) ،1486زيمة يف صحيحه، رقم: وابن خ، (458-5/457، )2101رقم: 

داود  قال: »أخرجه أبوطي يف تفسريه، وسيو(، وذكره ال3/54، ) 4708رقم:  ى،الكب السنن

 الفكر.  (، ط. دار 8/86يه )مردون  والنسائي واحلاكم وصححه« واب

  الرباين ح لفت(ن وانظر: ا2/106، بحاشية السنن )نسائيال ح السيوطي لسنن ُش (2)

 (.1/457ريب احلديث )(، والنهاية يف غ5/175)

الرباين، لمحد البنا ، وانظر: الفتح (2/106نسائي )ال مام السندي، مطبوع بحاشية سنناإلاشية (   ح3)

 (.2/251املعبود ) وعون(، 5/175(، )3/3)

 . 19جادلة، اآلية: (   سورة امل4)
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 .(1)اذستحونى االسبق التفصيل يف مع دوق

فيما أيمر به، ما   رطاعة ويل األمراً منها: وأما مقتضى لزوم اجلماعة ابملعىن الثاين فيستلزم أمو 
 .  مل أيمر مبعصية

هلذا  ويعتدي عليها أو خيرج عليها، ومنها: الوقوف مع اجلامعة ونرصهتا ضد من 

   تعاىل بقتال الباغي.اهلل أمر

             :ىلاعت الق

                      (2). 

واملؤمنّي إذا اقتتلت طائفتان  ملسو هيلع هللا ىلص النبي سبحانه أمر  هلل ا إن»ف ل:قااس عن ابن عب

هلل وينصف بعضهم من بعض، فإن أجابوا حكم من املؤمنّي أن يدعوهم إىل حكم ا

جييب فهو باغ، فحق  صف املظلوم من الظامل، فمن أبى منهم أنفيهم بكتاب اهلل حتى ين

 .(3)« كم اهلل ويقروا بحاهلل مرأ  ىلإا ئويفيحتى  دهم ويقاتلهماهجي  أن املؤمنّي  عىل إمام

ّي املؤمنّي، بل إذا  »مل يأذن ابتداء يف قتال ب :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ر  ا فأصلحوا بينهَم، واالقتتال هو فتنة، وقد تكون إحداُها أقرب إىل احلق، فأماقتتلو

 ،فعو ن و بملا اقتتل بنو عمر ملسو هيلع هللا ىلصبي النذلك فعل كسبحانه يف ذلك باإلصالح، و

فقدم أبا بكر... فإذا أصلح إن حرضت الصالة  بالل:قال لصلح بينهم، ولي رجفخ

 
مطبوع   فساد االعتقاد(د باب )وسائل الشيطان يف االعتقا ا ائلانظر كتاب مكايد الشيطان يف مس   (1)

 ة. للمؤلف

 . 9سورة احلجرات، اآلية:  (  2)

ر  (، ط. دا 4/212) كثري ابن (، ط. دار الفكر، وانظر: تفسري 26/127يف تفسريه ) رواه ابن جرير   (3)

،  579، ص العزأيب بن ، ط. دار الفكر،  ُشح الطحاوية ال(496/ 1)نثور، للسيوطي الفكر، الدر امل

 فة. عرار امل(، ط. د5/299)ي، فتح الباري  ط. املكتب اإلسالم
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ن قتاهلا هنا يدفع به تقبل إحداُها بالقسط بل بغت، فإَنا تقاتل ل بينهم بالقسط فلم

 .(1)القتال الذي هو أعظم منه...« 

  ة جفعرث حدير المة، كَم يف م لرق ملفجلَمعة اابقتل اخلارج عن  ملسو هيلع هللا ىلصمر النبي أو

عىل املنب يطب، فقال: )إنه  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل قال  قال: ◙ (2) ح ُشين ب

 ملسو هيلع هللا ىلصأمة حممد ، فمن رأيتموه فارق اجلَمعة أو يريد أن يفرق أمر سيكون هناٌت وهناُت 

 .(3) ة يركض( ع شيطان مع َمْن َفاَرَق اجلَمفاقتلوه، فإن يد اهلل عىل اجلَمعة، فإن ال

ول أئمة فاف حااللتة املسلمّي واعمج ام ز تلا ّي سلمومن هنا فيجب عىل امل

زمان، وكثرة الشبهات والتباس احلق وعلَمئها الربانيّي، لكثرة الفتن يف هذا ال املسلمّي 

ال قوة إال  ال سيَم وقد أصبح املعروف منكرًا واملنكر معروف، وال حول وبالباطل، 

 .مّي لساملة اعإىل مج ينفذ برشه فالبه وحزالشيطان   باهلل، وذلك لدفع

 ــار ذكـاأل  ثانياا:

عَمل ومن وسائل التحصّي من الشيطان الرجيم مالزمة الذكر، وهو من خري ال

 وأزكاها كَم يف احلديث:

تكم، وخري ) أال أنبئكم بخري أعَملكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف درجا

 مهقناوا أعفترضبكم ا عدومن أن تلقوكم  لوخريوالورق،  بلكم من إنفاق الذه

 
(، 17/311(، )3/284جمموع الفتاوى )ف يسري، وانظر: (، بتص1/33) مية(   االستقامة، البن تي1)

(19/90.) 

ن ابل: أو املعجمة، وقيل: ابن ُشيك، وقي هملة، مل رصيح، بالصاد ا يح، وقيل: ابن ُش (   عرفجة بن 2)

، انظر اإلصابة ه اهلل رسول صحايب سمع من ي، نزل الكوفة،يل، وقيل: ابن ذريح االشجعُشاح

(4/235.) 

(،  7/92، )4020رقم:  يث(،ة حدم الدم«، باب: )قتل من فارق اجلَمعئي، كتاب: »حتريرواه النسا    (3)

 (. 2/297، )2389قم: ر  اجلامع الصغري، وهو يف صحيح
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 .(1)اهلل، قال: ذكر اهلل(  وا: بىل يا رسول ، قالناقكمبوا أعيرضو

يسري يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول اهلل  ◙رة ويف صحيح مسلم عن أيب هري

دون، طريق مكة، فمرَّ عىل جبل يقال لـه: مجدان، فقال: )سريوا، ه ذا مجدان، سبق املفرِّ

 .(2) رات(والذاك  اً ريثك ون اهلللذاكر؟ قال: ارسول اهلل يا دونفرل: وما امليق

قال: )... وآمركم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙ويف حديث احلارث الشعري 

ْساعًا يف أثره حتى أتى حصنًا  عدوطلبه الكثريًا، ومثل ذلك كمثل رجل  بذكر اهلل

 .(3) ( هللر ان إال بذكاكذلك العبد ال ينجو من الشيطحصينًا أحرز نفسه منه، و

م، فإذا  ابن آد  قلبثم عىلان جايطلش)ا :لقا ◙اس بن عبويف الثر عن ا

 .(4)سها وغفل َوْسَوَس، فإذا ذكر اهلل تعاىل خنس(

 يكن يف الذكر إال هذه اخلصلة الواحدة، لكان حقيقا بالعبد أال يفرت لسانه و مل»فل

 
 ه يفن ماج(، واب9/95) ،(3374ل(، رقم: لدعوات«، باب: )خري العَمتاب:»اك يف (   رواه الرتمذي1)

(، 1/496اكم يف املستدرك )(، واحل2/1245، )3790ر(، رقم: لذككتاب: »الدب«، باب: )فضل ا

 ذهبي.ه الوافقوصححه و

جال جاله رر سندلطباين عن جابر يرفعه بواه ا(: »وقد ر5/457ر )ي يف فيض القدياووقال املن         

 (.1/513) ، 2629: اجلامع، رقم حللباين يف صحيالصحيح«أ. هـ، وصححه ا

 (.4/2062) 2676قم: بة واالستغفار رب: الذكر والدعاء والتوكتا (   رواه مسلم يف 2)

واحلاكم يف  لـه، (، واللفظ 3/195)  ، 1895حه، رقم: حيديث رواه ابن خزيمة يف صحمن  (   جزء3)

  أ.هـ،ومل يرجاه«  ىل ُشط الشيخّي(، وقال: »هذا حديث ع1/582، )1534 قم:املستدرك، بر

مسنده، رقم:   ة، والطياليس يف(، مؤسسة قرطب4/202(، )4/130، )17209محد يف مسند، رقم: وأ

 (. 3/286)3427م: ري، رقيف املعجم الكب  ملعرفة، بريوت، والطباينادار  (، 1/159، )1161

ابن ره ، وذك(، دار الفكر3/28يف تفسريه )ثر رواه ابن جرير الطباي ذا الوه، سبق َترجيه مرفوعاً (   4)

م، دار إحياء الرتاث  1983هـ/ 1403الثة، (، ط. الث2/524، )897: رقمالثري يف جامع الصول، ب

 .  / اللباين  عليه  (، ومل يعلق2/705)، 2281ح، رقم: بيوت، وهو يف مشكاة املصا ري، ب العريب
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وال  بالذكر،  ن عدوه إاله منفسرز إنه ال ُي فىل، وأال يزال هلجًا بذكره، عن ذكر اهلل تعا

إذا غفل وثب عليه وافرتسه، وإذا  لة، فهو يرصده، فالغف ن بابإال م وعدال هيعليدخل 

 .(1)س وتصاغر وانقمع« أ. هـ ذكر اهلل تعاىل انخن

عبداهلل بن  وهلذا ُياول الشيطان أن يصده عن الذكر ويشغله، كَم يف احلديث عن 

ل خد  السلم إعبد مخلتان ُيافظ عليهَم  ون ألتاصقال: )خ ملسو هيلع هللا ىلصعمرو، عن النبي 

يسبح يف دبر كل صالة عرشًا وُيمد عرشًا ويكب  ن يعمل هبَم قليل، وما يسرينة، ُهجلا

ويكب أربعًا وثالثّي إذا   فذلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسَمئة يف امليزان، عرشًا،

يف ان وألف مائه باللسلك فذ  ّي،ثًا وثالثمد ثالثًا وثالثّي ويسبح ثالأخذ مضجعه وُي 

يعقدها بيده، قالوا يا رسول اهلل كيف ُها يسري  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ت رسولأيد رقلف ،يزانامل

يأيت أحدكم يعني الشيطان يف منامه فينومه قبل أن يقوله  ومن يعمل هبَم قليل، قال:

 .(2)يقوله( فيذكره حاجة قبل أن ويأتيه يف صالته 

 ر:لذكلشيطان بااومن وسائل طرد  

 ة املداومة عىل التسمي  -1

ض املواضع، الرمحن الرحيم، وقد يزاد يف بعحيم، ن الرلرمحا اهلل مسب قولى: يعن

عبودية عىل خلقه  العظيم، ومعناه: »ذو اللوهية والوقول بسم اهلل يتضمن اسم اهلل

 
 ئة فائدة.، وذكر فيه أكثر من ما  56صلصيب، ا ابل(   الو1)

-2/736، )5065بيح عند النوم(، رقم: لتسنه يف كتاب: »الدب«، باب: )اسن ود يفرواه أبو دا  ( 2)

،  3410رقم: بعد الصالة؟(، ح »الدعوات«، باب: )كم يسب تاب:(، رواه الرتمذي يف سننه يف ك 737

،  2018حبان يف صحيحه، رقم:  ، وابنهـأ. ال: »هذا حديث حسن صحيح«(، وق9/115)

،  6498ملسند، رقم:  ا(، وأمحد يف234-2/233، )3189: رقمنفه، الرازق يف مصد(، وعب5/361)

 (.139/ 1، )356م: ة، وعبد بن محيد يف مسنده، رق(، مؤسسة قرطب2/160)
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 .(1)أمجعّي« 

ىل تعاك وربنا تبار »اهلل علم عىل :♫عبدالوهاب وقال شيخ اإلسالم حممد بن 

 .(2)  أ. هـبود« معناه اإلله أي املع

 .(3) وجود الذي مل يزل وال يزال« جب ال: »واعناه ل موقي

 من السَمء ومنها:وهلذا االسم العظيم خواٌص ليست لغريه 

 داللته عىل مجيع السَمء والصفات بسائر الدالالت.  -1

       :سنى إليه، كقولـه تعاىلإضافة سائر السَمء احل -2

  (4)، اىل:ـه تعوقول        (5). 

 بائح بذكره عليها.المور وتعليق حل الذاالبتداء به يف مجيع  -3

 عىل اهلل تعاىل. أن من قال )ال إله إال اهلل( عصم دمه، وماله، وحسابه -4

 لقسم.ااختصاصه ب -5

 الصالة به.  تاحافت -6

 ،(6)جيمع يثنى والك ال فلذل غريه، بهسمى  يتالف تعاىل، إنه خاص باهلل      -7

 
 (.1/54 تفسريه)رير يفرواه ابن ج بعباس  عن ابن  القول  ذاروي ه  (  1)

 (.4/11بن عبدالوهاب )حممد  اتؤلف(   م2)

 (.1/102)رطبي القرآن، للق ماجلامع لحكا   ( 3)

 . 24ة: (   سورة احلرش، اآلي4)

 . 180، اآلية: (   سورة العراف5)

ما بعدها، ( و1/35، )1/32لكّي )سا وما بعدها(، مدارج ال 2/21ة ) (   انظر: التوحيد، البن مند6)

 (.2/20ذوي التمييز ) بصائرو
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    يف قولـه تعاىل: (1)بر بن زيد وهلذا عده بعض العلَمء اسم اهلل العظم، فعن جا

 ، قبل كل  هنه يف مجيع القرآن يبدأ بقال: »اسم اهلل العظم هو اهلل، أال ترى أ

 .– اىلعت هللا رمحهَم –  (4) لعريبن اواب، (3)، ورجح ذلك ابن كثري(2)سم«ا

            بقوله، كَم يف قولـه تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصوهي أول ما أمر النبي 

 (5). 

جبيل بلغنا لـه  الق ملسو هيلع هللا ىلص»أول ما نزل جبيل عىل حممد  :¶ قال ابن عباس 

 .(6)د بذكره قم واقعمد، يقول: اقرأ بذكر ربك، وا حمسم اهلل يبقال: 

 
س وابن عمر وابن الزبري  عبا ابن  لبصي روى عنالشعثاء اجلويف زيد الزدي اليحمدي أبو ا ابر بنج (  1)

ة نزلوا عند قول  البصاس ريض اهلل عنه: »لو أن أهل قال عنه ابن  عبعامل من العلَمء وفقيه م، وغريه 

م أهل العراق،  ات أعل م يوم وملا مات قال قتادة: ال ا.هـ. كتاب اهلل«  من يد لوسعهم علَمً ز جابر بن

 هـ. 103هـ، وقيل 93نة مات سيا إذا غزا، تيستخلفه يف الفوكان احلسن 

 (.2/34ر: هتذيب التهذيب )انظ          

مكتبة  دار راين، نرش:زهد بن عبداهلل العَمري القيق: د/ أمح، حت(1/11م يف تفسريه ) واه ابن أيب حات(   ر2)

  (، وعزاه إىل 1/23رر املنثور )هـ، وذكره السيوطي، يف الد 1408، ىللون القيم، ط. اة وابالدار وطيب

 ن الرضيس يف فضائله. واب شيبة، والبخاري يف تاريه،  أيب ابن

م  كل حممد بن سليم الراسبي متلراسبي وهو ل ام: »يف سنده أبو هالسري ابن أيب حاتوقال حمقق تف

 . 481، ص 5923قم: ّي«، رل فيهريب: »صدوق التق ال عنه ابن حجر يفق.  ـ.فيه«أ. ه

 (. 1/35ثري )كظر: تفسري ابن  (   ان3)

لعظم ديد اسم اهلل ار: ما ذكره ابن حجر حول اخلالف يف حتانظ(، و13/34ظر: عارضة الحوذي )ان (  4)

 (. 228-11/227)اري يف فتح الب

 . 1 ة:(   سورة العلق، اآلي5)

ريه سابن كثري يف تف(، ونقله 51-1/50تفسريه ) رير يفج ابن(، و1/11ه )تفسريابن أيب حاتم يف  رواه  ( 6)

 . هـ. واهلل أعلم« أعرف، فإن يف إسناده( ضعفًا وانقطاعاً لي هذا الثر غريب، وإنَم ذكرناه»و وقال:(، 1/29)
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أما خصائصه املعنوية فقد قال أعلم اخللق صيل " :♫بن القيم ا عالمةال الوق

وكيف حُتيص  (،ال أحيص ثناء عليك أنت كَم أثنيت عىل نفسكاهلل عليه وسلم: )

كل كل ثناء ووطالق، وكل مدح، وكل محد، خصائص اسم ملسَمه كل كَمل عىل اإل

وبر  وجود إحسانخري و وكل ل،وكل مجاكل عز، ل جالل، وكل إكرام، وك، وجمد

 منه.وفضل؛ فله و

ال أزاله، وال عند كرب إال  فَم ذكر هذا االسم يف قليل إال كثره، وال عند خوف إ 

عيف إال ال تعلق به ضإال وسعه، و عند ضيقمٍّ إال فرجه، وال كشفه، وال عند َهمٍّ وغَ 

،  آنسهالإوحش مست ال، وانيأصاره غري إال ليل إال أناله العز، وال فقذال القوة، و ه أفاد

  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،  

سم الذي  وهو اال ات.سناحل تستجلب بهوات، وتستدفع به السيئات، وتقال به العثر

وبه ُشعت  وبه أرسلت الرسل،كتب، لت الأنز هب، وضروات والبه السمقامت 

ه انقسمت اخلليقة إىل السعداء الرشائع، وبه قامت احلدود، وبه ُشع اجلهاد، وب

ين القسط، ونصب الواقعة، وبه وضعت املواز ، ووقعتوالشقياء، وبه حقت احلاقة

سل، رلت اثبعوبحقه   ومحد،ار، وبه عبد رب العاملّي لنوا نةم سوق اجل اقالصاط، و

ة  البعث والنشور، وبه اخلصام، وإليه املحاكمة، وفيه املواالل يف القب ويوم السؤاوعنه 

له وترك حقه، فهو ْس اخللق واملعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جه

 جد خلق، ، فَم ووإليه، ولجله مر به،واللق اخلانتهيا، ف ، وبه قاما، وثبتا، وإليهوالمر

 "ئا منه، ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه  عقاب، إال مبتدب، وال ثوا ، والرم  أالو

ـ -أ    . (1)  ﴾َك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلاارِ  ا ُسۡبَحََٰن ٗ  َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطلَنا  َربا   ﴿  ه

 
 (116-1/115تيسري العزيز احلميد ) انظر: [191ن:عمرا]آل (   1)
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 ومنها:ان  شيطال  فيها لطرد  مواضع عدة تتأكد التسمية كناوه

 األكل -

وكانت يدي   ،ملسو هيلع هللا ىلص هلل سول احجر رت يف : كنلقا ◙سلمة مر بن أيب عن ع

 ،(2) يمينك، وكل مما يليك( فقال يل: )يا غالم! سم اهلل، وكل ب ،(1) تطيش يف الصحفة 

 فَمزالت تلك طعمتي بعد. 

ع  ضلصحفة وال تقص عىل موي اواحوقولـه تطيش: »أي تتحرك ومتتد إىل ن

 .(3)« واحد

ع نض، مل ماً عاط ملسو هيلع هللا ىلص هللرسول ا ا حرضنا معقال: كنا إذ ◙وعن حذيفة 

ارية فيضع يده، وإنا حرضنا معه مرة طعامًا فجاءت ج ملسو هيلع هللا ىلصأيدينا حتى يبدأ رسول اهلل 

بيدها، ثم جاء أعرايب  ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ رسول اهلل كأَنا تدفع، فذهبت لتضع يدها يف الطعام، 

أال يذكر  )إن الشيطان يستحل الطعام :ملسو هيلع هللا ىلصهلل سول ارقال دفع، فأخذ بيده، ف يأنَمك

فأخذت بيدها، فجاء هبذا العرايب اجلارية ليستحل هبا هبذه جاء  هوإن ليه،ع اسم اهلل 

 .(4)، والذي نفيس بيده إن يده يف يدي مع يدها( ليستحل به فأخذ بيده 

 تعليم اجلاهل لئال جيد وصغرييؤخذ من هذا احلديث احلرص عىل تذكري ال

 .عليهاُيرص  التي خله امدذلك من طعام وغري َم مدخاًل إىل أكل الالهلن خالشيطان م

 
نووي القصعة تشبع عرشة«، ُشح المخسه فع يشبما تسع ما  ، وهيلصحفة: دون القصعة(   ا1)

(13/193.) 

،  5061 ة عىل الطعام والكل باليمّي(، رقم:سمي كتاب: »الطعمة«، باب: )التي يفلبخار(   رواه ا2)

 (. 3/1599، )2022بة، رقم: الُش، ومسلم يف كتاب (5/2056)

ملعرفة، التمهيد، البن دار ا (،9/522الباري ) : فتح(، وانظر13/193ي )للنوو يح مسلم،صح(   ُشح 3)

 (. 23/17الب )عبد

 (. 3/1597، )2017تاب »الُشبة«، رقم:  كلم، يف(   رواه مس 4)
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)إن الشيطان يستحل الطعام أال يذكر   :ملسو هيلع هللا ىلصيف معنى قولـه  ♫وقال النووي 

ن أكله ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام  اهلل تعاىل عليه(: »معنى يستحل يتمكن م اسم

ن كن، وإن كا يه أحد فال يتمع فيرش  مل إذاىل، وأما انسان بغري ذكر اهلل تعه إفي إذا ُشع

 أ. هـ. .(1)« ون بعض مل يتمكن منهضهم د بعهلل سم اكر اذف مجاعة

لثبوته ُشعًا وعدم استحالته عقاًل،  وأكل الشيطان للطعام ُيمل عىل احلقيقة، 

ري عىل ظاهره، كَم ث جي ديوأن احل ،(2)ذلك اتفق العلَمء من السلف واخللف  وعىل

 لشيطان.ثبت فعله لط وغري ذلك مما رضا والول البي أحاديث رجت 

ب التسمية يف أول الكل، وإن نيس فليقل بسم اهلل يف  ااستحبديث احل  منذ ؤخيو

 يف حديث.أوله وآخره ملا ثبت 

 ويؤخذ استحباب اجلهر هبا ليسمعه غريه فيقتدي به.

ل  م حصل أصهنلّي، وإن سمي واحدًا مآلكن اواستحباب التسمية لكل واحد م

 .(3)من الكل وال يتمكن الشيطان  ة،لسن ا

  ملسو هيلع هللا ىلصويستدل لـه بأن النبي  ◙شافعي يه النص علال: »وق ويالنو حهورج

ولن املقصود  ام إذا مل يذكر اسم اهلل تعاىل عليه،أخب أن الشيطان إنَم يتمكن من الطع

 .(4)أ.هـ «تث الذكر عند دخول البيحدييف ُيصل بواحدة ويؤيده أيضًا ما سيأيت 

 عند اخلروج من البيت -

يعني إذا خرج من بيته« » ال ن ق)م :ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا لوقال رسقال:  ◙نس عن أ

 
 (.190-13/189(   مسلم برشح النووي )1)

 (.13/190بق )نظر: املرجع السا (   ا2)

 لصفحة. اجلزء واس انظر املرجع السابق نف  ( 3)

 لذكر عند دخول البيت.حديث ا يأيت(، وس13/189ابق )(   املرجع الس4)
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يقال لـه: كفيت ووقيت،  بسم اهلل توكلت عىل اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل،

 .(1)وهديت، وتنحى عنه الشيطان( 

 .(2)؟(وقيو ف لك برجل قد هدي وكفي)كير: ويف رواية: فيقول لـه شيطان آخ

هلل، بسم ال: )اقيت بن ا خرج مكان إذ ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ▲ن أم سلمة عو

 .(3) عيل(ل أو أضل أو أظلم أو ُأظلم أو أجهل أو جيهل رب أعوذ بك أن أز

 د دخول البيت نع -

يقول: )إذا دخل الرجل بيته،   ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل  ◙ عن جابر 

وإذا  ال مبيت لكم وال عشاء، : انطقال الشي ،عند دخولـه وعند طعامهىل تعافذكر اهلل 

تم املبيت، وإذا مل يذكر اهلل ، قال الشيطان: أدركخولـهعند د عاىل تهللا لم يذكردخل ف

 .(4)أدركتم املبيت والعشاء( تعاىل عند طعامه، قال: 

قال:   ◙ ي ويف الذكر الذي يقال عند دخول املنزل، عن أيب مالك الشعر 

 خريملولج وسألك خري اته فليقل: اللهم إين أبي رجلولج الذا إ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

 
(، ط.  5/490، )3426رقم:(، اب: )ما يقول إذا خرج من بيته، بعوات«يف كتاب:»الد رواه الرتمذي  ( 1)

  أ. عرفه إال من هذا الوجه« حيح غريب ال نسن صمذي: »هذا حديث حرتاث،و قال الرتدار إحياء ال

انظر صحيح الكلم الطيب   لباين،له ا(، وصحح3/104) 822يف صحيحه، رقم:  ن حبانهـ. واب

 . 44ص

،  5095ذا خرج من بيته(، رقم: ل إ كتاب: »الدب«، باب: )ما يقو يف  سننه،أبو داود يف  (   رواه 2)

(2/746-747.) 

ى، رقم: الكب يف السنني ( وصححه، والبيهق1/700) ،1907ك، رقم: ستدراه احلاكم يف امل(   رو3)

7923. 

 ق َترجيه. سب   (4)
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 .(1)نا، وعىل ربنا توكلنا ثم يسلم عىل أهله( جلنا، وبسم اهلل خرجهلل وبسم ا خرج،امل

 ابة ور الد عند عث-

فعثرت دابته،  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث عن أيب املليح عن رجل قال: كنت رديف النبي 

ى نك إذا قلت ذلك تعاظم حتإف، انس الشيطعتقل ت يطان، فقال: )الالشعس فقلت: ت

ا قلت ذلك تصاغر : بسم اهلل، فإنك إذ كن قل، وليتبقو قول:يو البيت، يكون مثل

 .(2)حتى يكون مثل الذباب( 

قال: )إذا ركب الرجل   ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙مسعود ث عن ابن ويف احلدي

 .(3)(متنل لـه اه: تغن، فإن مل ُيسن قل لفقاالدابة فلم يذكر اهلل ردفه الشيطان، 

 عند دخول اخلالء -

ني آدم،  بوعورات جلن عّي ابّي أما  )سرت :الق ملسو هيلع هللا ىلصنبي أن ال ◙ يل عن ع

 .(4)إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اهلل( 

 
، 5066ما يقول(، رقم:  يتهدخل بما جاء فيمن )»الدب«، باب: بو داود يف سننه يف كتاب: رواه أ  ( 1)

الكلم  ريج ححه اللباين: َت(، ص3/296، )3452والطباين يف املعجم الكبري، رقم: (، 2/747)

 (.43الطيب )

د يف املسند، ، وأمح(4/296، )4982م: (، رقب«، باب: )مل يسمه»االد يف كتاب:د (   رواه أبو داو2)

(،  4/292) م: (، واحلاكم يف املستدرك، رق 6/142، )10388لة، رقم: يعمل اليوم واللوالنسائي يف 

 تفسريه ال ابن كثري يف، وق190، ص 510رقم:  اليوم والليلة،  وصححه، وابن السني يف عمل

،  7401رقم:  لصغري،ا امعباين يف اجلالل علم« أ. هـ، وصححهاهلل أيد قوي وج (: »إسناد4/92)

(2/1234.) 

(:  10/131مع الزوائد )جم (، وقال اهليثمي يف9/156، )8781 رقم:  يف الكبري، ينرواه الطبا    (3)

 لصحيح« أ. هـ. »رجاله رجال ا

 606خلالء(، رقم: دخول امية عند تسة« ، باب: )ما ذكر من الكتاب »الطهار ي يف(   رواه الرتمذ4)

= = 
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وهذا الدب متفق عىل استحبابه ويستوي فيه الصحراء  ♫قال النووي 

 ا.هـ.  (1)والبنيان« 

 عند اجلامع-

إذا أتى أهله قال:   دكمأح )لو أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ¶ عباس  ن با عن

 ، (2)د مل يرضه( تنا، فقيض بينهَم ولا رزقطان ملشيب اوجن ،انالشيط للهم جنبنابسم ا

 وقد سبق ُشحه.

 ساء يف أذكار الصباح وامل -

قال: )ما من عبد يقول يف صباح  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙فعن عثَمن بن عفان 

الرض وال يف  ء يفيش   مع اسمهرضة، بسم اهلل الذي ال يليلكل كل يوم، ومساء 

 .(3)يشء( يرضه ت مل مراث الث ،يمع العل، وهو السميالسَمء

 = = 
  د رويذاك القوي وقبه وإسناده ليس ال نعرفه إال من هذا الوج ث غريبديا ح( وقال: هذ2/503)

أصابه الفالج، بن عثَمن وأنه  كثر الروايات تذكر يف آخره قصة ابانوأ أشياء يف هذا هأنس عن النبي  عن

؟ فواهللما لك ال له: »فقمنه احلديث ينظر إليه،  لرجل الذي سمععل افج   َمنكذبت عىل عث ما تنظر إيلَّ

فنسيت أن أقوهلا«. ط.   ضبتبني غي فيه ما أصا نليوم الذي أصابولكن ا هعثَمن عىل النبي  ال كذبو

  اخلالء(، رقم:دخل يقول الرجل إذا  ننها«، باب: )ما اث، وابن ماجه يف كتاب »الطهارة وسالرتإحياء 

هـ/  1405م الثانية، عا ، ط. ( 1/88واء الغليل )ظر  إرباين، انل(، وصححه ال1/109، )297

 م، املكتب اإلسالمي. 1985

 (. 2/93(   املجموع )1)

 ه. رجيبق َت(   س2)

ذا ح وإعو الرجل إذا أصبأصبح، باب ما يديف كتاب: الدب، باب: ما يقول إذا  سنن(   رواه أبو داود يف ال3)

يف كتاب: مذي (، والرت2/1273اء ): الدعيف كتاب نن، وابن ماجة يف الس 3869أمسى رقم: 

ياء الرتاث،  إح ( ط.5/465) 3388: م ح وإذا أمسى رقما جاء يف الدعاء إذا أصب ، باب:اتدعوال

 (.  6/94) 10178لكبى رقم: ن اوالنسائي يف السن
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 كلمة التوحيد  -2

 تبدد من جنبات الذنوب  »اعلم أن أشعة ال إله إال اهلل :♫قال ابن القيم 

لقوة قوة  ك اذل مها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور، وتفاوت أهلها يفوغيو

من م نهمو مسه كالشكلمة يف قلبمن نور هذه ال لناسن افم  ،يه إال اهللصوضعفًا ال ُي 

 ا.هـ.  (1)ب الدري ومنهم من نورها يف قلبه كاملشعل العظيم« كلبه كالكويف ق نورها

قال: )من قال ال إله إال اهلل وحده ال   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙هريرة  أيبعن 

ـ رة، ه م مائوم دير، يف يقاحلمد وهو عىل كل يشء ـه ول ُشيك لـه، لـه امللك  ه كانت ل

ـ رش رقاب، وكعدل ع ـه حرزًا من مائة سيئة، وكانت ل ت عنهوحمي نة، حسة ئامه تبت ل

بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من الشيطان يومه ذلك حتى يميس، ومل يأت أحد 

 .(2)ذلك( 

بر صالة الصبح وهو   دل يفقا قال: )من ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙وعن أيب ذر 

يي  مد ُي ـه احلول ك،لملا ـهُشيك ل وحده ال م: ال إله إال اهلللكيت أن قبلان رجليه ث

ل يشء قدير عرش مرات حمي عنه عرش سيئات ورفع لـه عرش ويميت وهو عىل ك

شيطان ومل ينبغ لذنب درجات، وكان يومه ذلك يف حرز من كل مكروه، وحرس من ال

 .(3)اىل( عيوم إال الرشك باهلل تال  ذلكأن يدركه يف 

 
 (. 1/329ارج السالكّي )(   مد1)

(، 3/1198، )3119رقم:  نوده(،إبليس وجة : »بدء اخللق«، باب: )صفبخاري يف كتابه ال(   روا2)

 (. 4/2071، )2691الدعاء والتوبة«، رقم: لذكر و»ااب:ومسلم يف كت

دار (، ط. 5/515، )3474(، رقم: 64رقم: )مه  كتاب: »الدعوات«، باب مل يسي يفلرتمذ(   ورواه ا3)

قم:  بى، رلسنن الكا أ. هـ، ورواه النسائي يفسن غريب صحيح«يث حث، وقال: »هذا حدإحياء الرتا

عن أيب أيوب  (،4/164، )4015لكبري، رقم عجم اامليف ه الطباين وروا (،6/37، )9955

(، قال عنها اهليثمي يف  4/186، ) 4092: ، ورواه من طريق آخر، رقم  –ه عن اهلل ريض  –نصاري لا

= = 
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دمة،  اخل إليه كيتشت ملسو هيلع هللا ىلصي ت إىل النبأن فاطمة جاء ▲أم سلمة ن وع

يدي من الرحى، أطحن مرة وأعجن مرة،  (1)رسول اهلل، واهلل لقد جملت : يا فقالت

)إن يرزقك اهلل شيئًا يأتك، وسأدلك عىل خري من ذلك إذا   :ملسو هيلع هللا ىلصال هلا رسول اهلل فق

امحدي أربعًا ّي والثوث ثاً وكبي ثال ي اهلل ثالثًا وثالثّي سبح ك فلزمت مضجع

بح فقويل ال إله إال  وإذا صليت صالة الص ادم،من اخل لك خري وفهك مائة ثالثّي؛ فذلو

وله احلمد، ُييي ويميت بيده، بيده اخلري، وهو عىل اهلل وحده ال ُشيك له، لـه امللك 

 ب؛ فإن كلررش مرات بعد صالة املغوع بح،ء قدير؛ عرش مرات بعد صالة الص كل يش 

بة  تق رق هن كعنة م احدو كليئات، ووحتط عرش س كتب عرش حسنات،هن تمن حدةوا

ك، ال وال ُيل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه؛ إال أن يكون الرش من ولد إسَمعيل، 

ة  عشي أن تقوليه غدوة إىل أن تقوليه  إله إال اهلل وحده ال ُشيك لـه وهو حرسك ما بّي 

 .(2) (ن كل شيطان ومن كل سوءم

 د عند التشكيك يف العقائكر الذ  -3

  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙ رة  هرييث أيبدر حذك ةذ عا االستوقد سبق يف

ق كذا؟ حتى يقول: من خلق )يأيت الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خل

 = = 
 ا. هـ. قات«(: »رجاله ث10/104جممع الزوائد )

ثنة«، بة اخلصلال مل بالشياءن العما يشبه البثر، م  ر فيها تعجر وظهو جملت يدي: »أي َتن جلدها (   1)

 (.4/300ديث، )النهاية يف غريب احل

: »الحاديث سناده، د/ إهلام اجلابري يف رسالتها ت إ(، وقد درس6/298د يف املسند )أمحمام (   رواه اإل2)

ا قّي ُهويّي صدوراالت: »إسناده حسن لوجود ، وق1160-1158، ص اردة يف الشيطان«الو

 هـ. . « أشهر بن حوشبرام وعبداحلميد بن هب

 اب:يف الصحيحّي يف البخاري يف كتبت دم ثا وطلبها للخا  إىل رسول اهلل ك وحديث جميء فاطمة           

(، ومسلم  1359-3/1358)، 3502ب(، رقم: »فضائل الصحابة«، باب: )مناقب عيل بن أيب طال

 (. 4/2091، )2727: قمذكر والدعاء والتوبة«، ريف كتاب: »ال
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 .(1)ستعذ باهلل ولينته( ربك؟ فإذا بلغ ذلك فلي

، فمن خلق اهلل؟ اهلللق ال: هذا خقيتساءلون حتى يالناس  زال يويف رواية: )ال

 .(2)ه( ورسل باهلل منت: آلقليشيئًا فوجد من ذلك فمن 

 املحافظة عىل أذكار النوم والستيقاظ والفزع منه  -4

إذا أراد أن ينام قال: )باسمك  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل ل: قا ◙عن حذيفة 

ا اتنأم ما حيانا بعدأقال: )احلمد هلل الذي مه منااللهم أموت وأحيا(ن وإذا استيقظ من 

 .(3) ليه النشور( وإ

)إذا أتيت مضجعك،  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال يل: الق ◙ بزااء بن عوعن الب

وقل: اللهم أسلمت نفيس فتوضأ وضوءك للصالة، ثم اضطجع عىل شقك اليمن 

جأ مل وأجلأت ظهري إليك، الإليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، 

مت أرسلت، فإن ت، ونبيك الذي أنزلذي ال ابكآمنت بكت ،منك إال إليك ىوال منج

ويف احلديث الندب بالوضوء  ،(4) اجعلهن آخر ما تقول(رة، والفط عىل مت كتيلمن ل 

لب، طهارة حسية ومعنوية واالستعداد للموت بطهارة الق قبل النوم واملبيت عىل

 .(5)وتفويض المر هلل 

إىل فراشه   ى أو أو لرجل بيتهاقال: )إذا دخل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ن ع ◙وعن جابر 

 
 جيه. (   سبق َتر1)

 (، الفتح. 4/149، )بليس وجنوده(إق«، باب: )صفة لبخاري يف كتاب: »بدء اخللرواه ا  ( 2)

يف  سلم (، وم5/2326، )5953م: كتاب: »الدعوات«، باب: )ما يقول إذا نام(، رق  يف  (   رواه البخاري3)

 (. 4/2082، )2711والتوبة«، رقم: كتاب:»الذكر والدعاء 

ومسلم يف   ، (5/2326، )5953: )إذا بات طاهرًا(، رقم: «، باباتدعولب: »ااه البخاري يف كتا (   رو4)

 (. 4/2082)، 2710ر والدعاء والتوبة«، رقم: لذكاب:»اكت

 فة. املعر (، ط. دار 11/110(   انظر: فتح الباري، البن حجر ) 5)



 

 
 

 

 
 

 

          - 106 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

إذا ذكر اهلل لشيطان: افتح برش؛ فقول ا، ويريبخ فتحا لكقول املك وشيطان فيابتدره مل

من منامه ابتدره ملك وشيطان، فيقول  طرد امللك الشيطان وظل يكلؤه، فإذا انتبه

 يل: احلمد هلل الذي رد إ قالهو ويقول الشيطان: افتح برش؛ فإن  امللك: افتح بخري،

 قع عىلأن ت ت والسَما سكالذي يماحلمد هلل  متها يف منامهامل يا ووهتد منفيس بع

ًا، وإن هو قام فإن هو خرَّ من فراشه فَمت كان شهيد ،(1)ىل آخر اآلية الرض إال بإذنه إ

 .(2)يصيل صىل يف فضائل( 

مه، ا لتي عقدها عليه عند منن ايطاوليذكر اهلل عند قيامه من النوم ليحل عقد الش

ة  قافي عىل يطانشالد )يعق قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أن رسول  ◙أيب هريرة  ديث حكَم يف

نام، ثالث عقد يرضب عىل كل عقدة مكانه، عليك ليل طويل  أحدكم إذا هو رأس

، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صىل ه ، فإذا استيقظ وذكر اهلل تعاىل انحلت عقدفارقد

 .(3)كسالن( لنفسث اخبيبح ، وإال أص سفأصبح نشيطًا طيب النفا، كلهانحلت عقدة 

أن رسول   ◙أيب هريرة  حديث ا يفمل مو الن بللفراش ق بنفض ا  ملسو هيلع هللا ىلصأمر و

فة إزاره ثالث مرات، نبصقال: )إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه  ملسو هيلع هللا ىلص

جنبي عت وض فإنه ال يدري ما خلفه عليه بعده، وإذا اضطجع فليقل: باسمك ريب

 عبادك  بَم حتفظ به رسلتها فاحفظهاأ وإن ها،رمحكت نفيس فاسوبك أرفعه فإن أم

 

               (   وهي قولـه تعاىل: 1)

              ،  احلج،   سورة

 . 65اآلية: 

 ن9نتبه من منامهيلة«، باب: )ما يقول إذا ام والليوال : »عملكتاب السنن الكبى، يف النسائي يف واهر (  2)

، وأبو يعىل يف مسنده،  15، ص 12ة، رقم: ليلوابن السني يف عمل اليوم وال  (،6/213)، 1689رقم: 

ستدرك،  امل يف، واحلاكم 416، ص 1214: الدب املفرد، رقم  ي يف(، والبخار 3/326، )1791قم: ر

 بي. م ومل يرجاه« ووافقه الذهط مسلُش عىل»صحيح قال: (، و 1/548:    ، )رقم

 رجيه. َت(   سبق 3)
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الذي عافاين يف جسدي، وردَّ عيلَّ روحي، ظ فليقل: احلمد هلل استيقفإذا ، ّي احلصلا

واحلكمة من النفض بالثوب دون اليد لئال يكون يف فراشه ما يكره  ،(1)( وأذن يل بذكره 

 فيصيب يده.  

 .(2)هوام ة أو قذا  أو  رابه: أي من تدال يدري ما خلفه عليه بع لـهوقو

فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  ◙وليد لن اد بلاخ شكال: قا ◙ن بريدة ع

إىل فراشك فقل:  أويت )إذا :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل! ما أنام الليل من الرض، فقال النبي 

، طّي شيااللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الرضّي وما أقلت، ورب ال

 يبغوأن ي أحد منهم، ، أن يفرط عيلَّ اً مجيعهم لك كمن ُش خلق وما أضلت كن يل جاراً 

 .(3)ريك، وال إله إال أنت( لَّ ثناؤك وال إله غك، وجز جار. عيلَّ ع

ه عن جده أن رسول اهلل حديث عمرو بن شعيب عن أبيوعند الفزع يقول: كَم يف 

ُش  وهلل التامات، من غضبه ت الَمكان يعلمهم من الفزع كلَمت: )أعوذ بك ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4)ون(ُهزات الشياطّي وأن ُيرض نوم، عباده 

م وفيه االستعاذة منهم ومن  م ووساوسهنزغاهت، أي طّي يالشا تزاُهنى ومع

 
(، 5/2329)، 5961)التعوذ والقراءة عند النوم(، رقم:ب: بخاري يف كتاب: »الدعوات«، با ال رواه (  1)

 (. 2714) ، رقم:  ر والدعاء والتوبة«الذكيف كتاب: » ومسلم

 . الفكر(، ط. دار 11/126)فتح الباري ر: نظ(   ا2)

(، 9/183، )3523: ، رقمى إىل فراشه(واب: )دعاء من أمذي يف كتاب: »الدعوات«، به الرتوار  ( 3)

 (، بنحوه. 4/115، )3839جم الكبري، رقم: ملعوالطباين يف ا

 ل الصحيح إالرجا ه اين يف الوسط... ورجال(: »رواه الطب10/126الزوائد )مع جمقال اهليثمي يف و          

 . أ. هـضعيف بنحوه«  يف الكبري بسندع من خلد بن الوليد ورواه مل يسم طساب أن عبدالرمحن بن

 (   سبق َترجيه. 4)
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 .(1)حضورهم لإلغواء واإلضالل واإليذاء 

فقال: إين أجد فزعًا  ملسو هيلع هللا ىلص أنه شكا إىل رسول اهلل  ◙وعن خالد بن الوليد 

يتًا يكيدين، قال: عفرأن وزعم  يل علمك كلَمت علمنيهن جب أ)أالبالليل، فقال: 

ا ينزل من السَمء وما بر وال فاجر من ُش موزهن  جيالتي الا تامتا ال وذ بكلَمت اهللأع

رض وما يرج منها، ومن ُش فتن الليل وفتن النهار، يعرج فيها، ومن ُش ما ذرأ يف ال

 .(2)رق بخري يا رمحن( يط قاً ن ُش طوارق الليل والنهار إال طاروم

 مةقاواإلاألذان   -5

ديث أيب هريرة  يف ح ، كَمقامةاإلو نذان ال رد به الشيطاومن الذكر الذي يط

رضاط، فإذا   )إذا نودي بالصالة، أدبر الشيطان ولـه :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  ◙

ب هبا ول: فيقه، أدبر، فإذا قيض أقبل حتى يطر بّي اإلنسان وقلب قيض اقبل، فإذا ُثوِّ

 بعًا،أر وأ ًا صىلمل يدر ثالث م أربعًا، فإذاأ صىل ثاً ثالال يدري أ ىأذكر كذا وكذا، حت

 .(3) السهو(  سجديت سجد 

وقات التي يعرض وليس الذان خمتصًا بوقته، بل يرشع لطرد الشيطان يف مجيع ال

 
 (. 10/386 الطيب، )، عون املعبود، ليب23-22ائب اإلنسان، البن مفلح، ص مص (   انظر: 1)

: م رزاق يف مصنفه، رق ، وعبدال1159-4/114، )3838الكبري، رقم:  (   رواه الطباين يف املعجم2)

يثمي يف جممع  اهل وقال (، 9/129، )4387يَمن، رقم: (، والبيهقي يف شعب اإل11/35، )19831

ن  بة، وكذلك احلسن »وفيه املسيب بن واضح وقد وثقه غري واحد وضعفه مجاع(: 10/127الزوائد )

 لصحيح« أ. هـ.  املعمري وبقية رجاله رجال اعيل

 كتاب: »بدء (، ويف1/220، )583ن(، رقم: التأذي ل)فض ب: »الصالة«، باب:خاري يف كتا البه (   روا3)

ومسلم يف كتاب: »الصالة«، رقم:   (،3/1196، )3110س وجنوده(، رقم: بليصفة إلق«، باب: )خلا

389( ،1/399 . 
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 .(1)للعبد فيها 

 إىل بني  أيب  لنيفيَم رواه عنه سهيل قال: أرس ◙ودليله حديث أيب هريرة 

 وأُشف : لاق، باسمهاٍد من حائط ب لنا، فناداه منصاح أو لناومعي غالم  حارثة، قال:

شيئًا، فذكرت ذلك ليب، فقال: لو شعرت أنك تلقى عىل احلائط، فلم ير معي  الذي 

عت أبا هريرة ُيدث مل أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتًا فناد بالصالة، فإين سمهذا، 

 .(2)حصاص( ه ولـ وىلَّ  دي بالصالةوال: )إن الشيطان إذا نه قأن  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل 

ي رضاط، وقيل:  تّي أمهمل صادينو ةم وضمملة ماص: »بحاء مهوحص

 .(3)ص: شدة العدو« احلصا

قواعد التوحيد  أمر الذان ملا اشتمل عليه من دبار الشيطان عند الذان لعظم إ»و

ن ال سوسة اإلنسان عند اإلعن و ه موإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه، وقيل: ليأس

 .(4)د« بالتوحي

 ج منه رو خلاد د وعن د دخول املسجمالزمة الذكر عن -6

قال: )إذا دخلت املسجد فصل عىل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ة بنت النبي فاطمفعن 

 .(5)ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك(   م اغفر يلوقل الله ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

من   كذا خرج اللهم إين أسألل إيقوويف رواية أخرى يف مسلم: )فليسلم وليصل و

 
 . 59، سليم اهلاليل، ص يطانشانظر: مقامع ال (  1)

 (. 1/291)، 389رقم:  ة«،الرواه مسلم يف كتاب: »الص (   2)

 (.4/92النووي )  م برشحل سح مي(   صح3)

 فسها.زء والصفحة نرجع السابق، اجل(   امل4)

 (. 1/494، )713، رقم: ة«(   رواه مسلم يف كتاب: »الصال5)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 .(1)فضلك( 

 .(2)ن( ني من الشيطاويف أخرى: )اللهم احفظ

يصد العبد عن الذكر حتى وهو يف أُشف البقاع عند اهلل، ففي  أن  ُياوليطان لشوا

)إن أحدكم إذا كان يف  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙ريرة احلديث عن أيب ه

أو  ،(4)سكن زنقه ا سُّ الرجل بدابته، فإذبَ  يَ به كَم (3)املسجد جاء الشيطان فأبس 

اهلل، وأما  مائاًل كذا ال يذكر رتاه نوق ف املز ماأ ،لكرون ذرة: »فأنتم تأجلمه(، قال أبو هري

 . »(5)امللجوم ففاتح فاه ال يذكر اهلل 

عنى احلديث: »إن الشيطان ُيتال عىل العبد كَم يفعل الراعي مع ناقته حّي مو

كر قاد لـه فال يذينحتى نه يسكوس للعبد وسليحلبها، فال يزال يو لـهاد يريدها أن تنق

 .(6)« اهلل تعاىل

 اح الصالة ستفتعند اكر لذا  -7

ب، إذا قام من الليل ك  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )كان رسول اهلل  ◙عن أيب سعيد اخلدري 

 
 (. 1/494) ، 713صالة«، رقم: (   رواه مسلم يف كتاب: »ال1)

، 3415 :رقم يب شيبه يف مصنفه،(، وابن أ6/27)، 9919السنن الكبى، رقم: (   رواه النسائي يف 2)

هـ، مؤسسة  1406لثانية، . ا، ط178، ص 90رقم:  اليوم والليلة،(، والنسائي يف عمل 1/298)

 (.8/139بريوت، وأبو نعيم يف احللية، )ة، الرسال

ية تحها« النها وف اءت هلا بِْس بِْس بكر الببسستها إذا سقتها وزجرته، وقلة وأق»يقال بسست النا (   فأبس: 3)

 (.1/127) يف غريب احلديث

ا أسهابة، ثم جيعل فيها خيط يشد برالدحنك  لقه توضع حتتحبالزناق، وهو  (   زنقه املزنوق: املربوط4)

عرقوب واد« النهاية يف   ة أوكيل يف جدار أو س متنع مجاجها، وقال: املزنوق أصله من الزنقة وهو م

 .2/3159احلديث )غريب 

 أ.هـ.  »تفرد به أمحد«( وقال4/576ري يف تفسريه )ابن كثو،(2/330يف املسند رقم ) إلمام أمحد ه اوا(   ر5)

 (.2/77فتح الرباين، أمحد البنا ) ال انظر: (   6)
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اهلل وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك، ثم يقول:  ثم يقول: سبحانك

ن ا طيلشمن ا لسميع العليم، أعوذ باهلل ااً ثالثا كبرياهلل أكب  اهلل ثالثًا، ثم يقول:ال ه إال إل

 .(1)( ونفخه ونفثه ثم يقرأُهزه م من الرجي

 السالم  -8

ة للشياطّي، ففي احلديث عن أنس بن فالسالم سبب حلصول البكة، وهي مطرد 

 .(2)ليك وعىل أهلك(ة عبركالك أنه صىل قال لـه: )إذا دخلت عىل أهلك فسلم يكن م

  ىل عم السالاملسجد فقل  قال: »إذا دخلت ♫عي خالنيم ن إبراه ى عوور

عليهم، وإذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل دخلت عىل أهلك فسلم وإذا هلل، سول ار

 .(3)وعىل عباد اهلل الصاحلّي« السالم علينا

 املداومة عىل أذكار الصباح واملساء   -9

  وإذاحت أصبقوهلن إذا أرسول اهلل مرين بكلَمت  ا: يقال ◙ عن أيب بكر 

والشهادة، رب كل لغيب امل ارض، علوا اتالسمواللهم فاطر  يت، قال: )قلأمس

وُش الشيطان وُشكه،  ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من ُش نفيس يشء

إذا  ت ومسيه عىل مسلم قله إذا أصبحت، وإذا أ وأن أقرتف عىل نفيس سوءًا أو أجر

 
 (   سبق َترجيه. 1)

(، 5/59، )2698قم: يف التسليم إذا دخل بيته(، ر جاء ا دعوات«، باب: )م(   رواه الرتمذي ، كتاب: »ال2)

يف تفسريه عن   يب« أ. هـ، ورواه ابن جريرحسن غر ثحدي لعريب، وقال: »هذااء الرتاث اإحير ط. دا

 كر. (، ط. دار الف173/ 8موقوفًا ) –ه   عنريض اهلل –ابر ج

بن كثري يف تفسريه عن جماهد ره اكط. دار الفكر، ذ(، 18/174(   رواه ابن جرير الطباي يف تفسريه )3)

حدثنا أن املالئكة ترد  بذلك و ريؤم  دة وزاد »فإنه كانيضًا عن قتا ي أرو(، ط. دار الفكر، و3/306)

 ه« أ. هـ. علي
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 .(1) أخذت مضجعك( 

 يسمي ات حّي هؤالء الدعو يدع ملسو هيلع هللا ىلصقال: مل يكن النبي  ¶  ن ابن عمر عو

ة يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو هم إين أسألك العافي)الل يصبح:وحّي 

من روعايت، اللهم يف ديني ودنياي، وأهيل ومايل، اللهم اسرت عورايت، وآ والعافية

  وذ وأع قي،فو شَميل، ومن خلفي، وعن يميني، وعن ومندي احفظني من بّي ي

 .(2)ال من حتتي( بعظمتك أن أغت

الواردة فيه كثرية، قد أفردت هلا املصنفات فلكل شأن ث حادير والذكل بار ملوا

 وإنَم اقتصت عىل ما سبق الختصاصه باملوضوع. ،(3)يتص به من شئون العبد ذكر 

 .مسيأيت يف املبحث القادَم ، كومن أعظم الذكر قراءة القرآن

 م قراءة القرآن الكري  :ثالثاا    

نري، وهو كتاب اهلل، فيه  صّي، والرساج املصن احل و احلوه  ،هللالم االقرآن الكريم ك

ا بينكم، هو الفصل، ليس باهلزل، من تركه من نبأ ما قبلكم وخب ما بعدكم، وحكم م

ر لذكو ااملتّي، وه له اهلل، وهو حبل اهللأض ريه ومن ابتغى اهلدى يف غجبار قصمه اهلل، 

، وال ال تلتبس به اللسنةواء واله  به غيتزي ال املستقيم، هو الذ يم، وهو الصاطكاحل

 عجائبه، هو الذي مل تنته اجلن إذ  يشبع منه العلَمء، وال يلق عىل كثرة الرد، وال تنقيض

             سمعته، حتى قالوا:

 
 سبق َترجيه.   ( 1)

 بق َترجيه. س  ( 2)

بن السنى، ار الكر للنووي، والذلصيب البن القيم، والكلم الطيب البن تيمية، والذكا ل ا(   انظر: الواب3)

ظر:  ، وانينا شوكلوحتفة الذاكرين ل لة للنسائي،لليواة للدينوري، وعمل اليوم وعمل اليوم والليل

 حاح والسنن. صفردت يف كتب الالكتب والبواب التي أ
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(1). 

علم به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل  ، ومن صدق هب لاق »ومن

 .(2)رصاط مستقيم« 

دفع به ُش الشيطان وحزبه، وقد ورد بيان ذلك عىل لسان  عظم ما يوهو من أ 

أهله  عىل  لبيت ليتسعا قال: )إن  ◙ هريرة أيبعن ثر ويف ال ،ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

ليضيق  القرآن، وإن البيت  أ فيهيقر نأ ،ه ريكثر خوهتجره الشياطّي ويوحترضه املالئكة 

 .(3)أال يقرأ فيه القرآن( عىل أهله وهتجره املالئكة وحترضه الشياطّي ويقل خريه؛

ث أيب قتادة حدييف ومن وسائل دفع الشيطان بالقرآن الكريم اجلهر به، كَم 

يفض صوته،  يصيل، ◙و بأيب بكر ه إذاة فخرج ليل ملسو هيلع هللا ىلص يأن النب  ◙

قال  ،ملسو هيلع هللا ىلصلَم اجتمعا عند النبي يصيل رافًع صوته، ف ب وهوطاخلا بن مرمر بعقال: و

وتك(ن قال: أسمعت وأنت تصيل، َتفض من ص )يا أبا بكر، مررت بك :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 من ناجيت يا رسول اهلل.

 فعًا صوتك(.نت تصيل راوأ بك وقال لعمر: )مررت

 
 . 2-1رة اجلن، اآليتان: سو  (  1)

قرآن(، رقم: ل الضب: )ما جاء يف فء من حديث رواه الرتمذي يف كتاب: »ثواب القرآن«، با جز (  2)

  يف ل ووالوجه وإسناده جمهإال من هذا فه عر(، وقال: »هذا حديث ال ن8/112-113، )2908

 ث مقال«أ. هـ.احلار

، ط. الوىل، سبع(، حتقيق: فواز رمري وخالد ال2/522، )3309ن، رقم: نالدارمي يف الس(   رواه 3)

بنحوه، حتقيق:   273، ص 79م: ث رقيرك يف الزهد، حدهـ، دار الكتاب العريب وابن املبا 1407

ق: »أخرجه حممد بن  التحقي ي يفمبريوت، وقال العظب العلمية، لكت ا بيب الرمحن العظمي، دار ح

 عًا«.ديث أنس مرفوحقيام الليل من نص يف 
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 وأطرد الشيطان. ،(1)أوقظ الَوْسنان ، اهلل سولفقال: يا ر

يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئًا، ويا عمر، اخفض من صوتك  ) :ملسو هيلع هللا ىلص ي بن لا فقال

 .(2)شيئًا( 

وآيات القرآن الكريم بمزيد مزية يف   بتخصيص بعض سور وقد جاءت النصوص

 :نهادفع الشيطان والتحصن منه، وم 

 سورة الفاحتة  -1

  ديسع  يبعن أ كَم يف البخاري  ،ملسو هيلع هللا ىلص لقرآن العظيم الذي أوتيهوا  اينبع املثس وهي ال

فلم أجبه. فقلت: يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت أصيل فدعاين النبي  ◙ (3) املعىلبن 

ثم قال:         (4) قال: )أمل يقل اهلل:اهلل كنت أصيل، 

 ادنَم أرسجد، فأخذ بيدي، فلأن نخرج من امل  لن قبقرآال ظم سورة يفعأال أعلمك أ

لت: لعلمنك أعظم سورة يف القرآن، قال: احلمد يا رسول اهلل إنك ق قلت: وج،رخلا

 .(5)ّي هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته(هلل رب العامل

 
 ثريلاحلديث، البن ا يستغرق، والوسن بداية النوم، انظر: النهاية يف غريبمل (   الوسنان: أي النائم الذي 1)

(5/186.) 

(، وقال:  100-2/99) 447ءة الليل(، رقم: جاء يف قرا )ما : يف كتاب: »الصالة«، باب (   رواه الرتمذي2)

ة  صالباب: )رفع الصوت بالقراءة يف «، لصالةيف كتاب: »ا دا.هـ، وأبو داو»هذا حديث غريب« 

واحلاكم يف  ، 2/189، )1161رقم:  (، وابن خزيمة يف صحيحه،1/423) 1329الليل(، رقم: 

 هبي. ذله اقرجاه«أ. هـ، ووافمسلم ومل ي ُشط  /  (، وقال: »صحيح عىل1) املستدرك، رقم:  ،

احلارث ل: رافع بن أوس بن املعىل، ويقا  سمهال: الـه صحبة يق ،لنصاري املدين(   أبو سعيد بن املعىل ا3)

 (.33/348ذيب الكَمل )، وهو ابن أربع وستّي، هت73بن أوس تويف سنة 

 . 24(   سورة النفال، اآلية: 4)

 (.4/1738)، 4426(، رقم: من املثاين والقرآن العظيم سبعًا  كيناتري«، باب: )ولقد آتاب: »التفس كيف  رواه البخاري، (  5)
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 رقية ال يف  وهي من أنفع األدوية-أ     

ن أصحاب أن رهطًا م ◙دري اخل عيد ست حديث أيببثويف الرقية، هبا 

روها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب ة ساف سفر يف اولقانط ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

احلي فسعوا لـه بكل يشء ال ينفعه فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك 

بكم لعله أن يكون عند وا نزلقد  نيشء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء الرهط الذي

نفعه ال ي ل يشءكب هـل عيناهط إن سيدنا لدغ فسا: يا أَيا الر لوفقا هم،أتوعضهم يشء فب

لقد  حد منكم يشء، فقال بعضهم: نعم، واهلل إين لراٍق ولكن واهلليشء، فهل عند أ

ع قطيىل لنا جعاًل، فصاحلوهم ع استضفناكم فلم تضيفونا، فَم أنا براٍق لكم حتى جتعلوا

 قال،تى لكأنَم نشط من عرب العاملّي ح مد هللاحلرأ ل يتفل ويقعمن الغنم، فانطلق فج

م جعلهم الذي صاحلوهم عليه، فقال بعضهم: ه قلبه، قال: فأوفوهما ب يميش قطلنأف

فنذكر لـه الذي كان  ملسو هيلع هللا ىلصي رقي ال تفعلوا حتى نأيت رسول اهلل أقسموا، فقال: الذ

يك أَنا رقية  ردي فقال: وما ،فذكروا لـه ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل  رعىل  فننظر ما يأمرنا فقدموا

 .(1) (همم بسموا وارضبوا يل معكأصبتم أقس

 للجنون عالج –ب 

  فأتينا عىل حي من العرب، ملسو هيلع هللا ىلصفعن خارجة عن عمه قال: اقبلنا من عند النبي 

 رأتعندنا معتوها يف القيود، فجاؤوا باملعتوه يف القيود، فق فقالوا: عندكم دواء، فإن

، فكأنَم نشط من عقالراقي ثم أتفل، ب أمجعيه ش عوأيام غدوة  يه فاحتة الكتاب ثالثةعل

فسألته، فقال: )كل فلعمري من  ملسو هيلع هللا ىلصنبي : ال، فقالوا: سل الفقلت عاًل،ُج  ينوعطفأ

 
(، 2170-5/2169، )5417النفث يف الرقية(، رقم: : )البخاري يف كتاب: »الطب«، باباه رو   (1)

 (. 4/1728، )2201رقم:  م«،  يف كتاب: »السال ومسلم
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 .(1)كلت برقية حق( أكل برقية باطل، لقد أ

 وهي عالج جلميع األمراض واألوجاع العضوية -جـ

،  ءال دوا ويباً ، وال أجد طبء»مكثت بمكة تعرتيني أدوا :♫ يقول ابن القيم

يشتكي أملًا،  ، فكنت أصف ذلك ملنعجيباً ًا ريتأث اى هلج نفيس بالفاحتة، فأرفكنت أعال

 .(2)وكان كثريًا منهم يبأ ْسيعًا« 

 البقرة سورة   -2

)ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة  

 .(3)ة(بقر ال

أوا القرآن يقول: )اقر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولت رقال: سمع ◙هيل اوعن أيب أمامة الب

زهراوين البقرة وسورة آل عمران فإَنَم  لصحابه، أقرأوا ال  فيعاً ة شمايالق ومي فإنه يأيت

صواف كأَنَم غَممتان أو كأَنَم غيايتان أو كأَنَم فرقان من طري تأتيان يوم القيامة 

 تستطيعها ة والحرس ها ها بركة وتركذالبقرة فإن أخ ورةوا سقرأ احتاجان عن أصحاهبَم 

 .(5)((4) طلةالب

ال يمكنهم حفظها، وقيل: ال تستطيع النفوذ يف  »أي  بطلة: ال هاعيطستت ومعنى ال 

 
 بق َترجيه. (   س1)

، ط.  7-5ص ، للشيخ عبداهلل الرسحان، الواقي نحلصا، وانظر: 8قيم، ص يف، البن اللكا ا (   اجلواب2)

 اء. شقردار  هـ ،1418ية، نالثا 

 (.1/539، )780صالة املسافرين وقصها«، رقم: : »(   رواه مسلم، يف كتاب3)

 ة احلديث. رسحها معاوية بن سالم أحد رواَم ف كالبطلة: السحرة (   4)

 (. 553/ 1)، 804 : مرق ،املسافّي وقصها« كتاب: »صالةيف  م (  رواه مسل 5)
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 .(1)قارئها« 

قال: قال رسول اهلل  ◙، وثبت فيها حديث أيب هريرة وفيها آية الكريس

تقرأ  ال ن، دة أي القرآسي ةسورة البقرة فيها آي رآنالق)إن لكل يشء سنامًا وسنام  :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)( س رلكا شيطان إال خرج منه: آيةيف بيت وفيه 

بحفظ  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصدقة قال: وكلني رسول اهلل  ◙ويف حديث أيب هريرة 

ه وقلت: لرفعنك إىل رسول فجعل ُيثو من الطعام، فأخذت زكاة رمضان، فأتاين آت

 يدة.  دويل حاجة شعيلَّ عيال ج وتاقال: دعني فإين حم  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ك  سريأ لفعا )يا أبا هريرة م :ملسو هيلع هللا ىلصنبي فأصبحت، فقال ال هعن ليتقال: فخ

يا رسول اهلل، شكا حاجة شديدة وعياالً فرمحته وخليت سبيله،  حة؟(،قال: قلتالبار

أنه سيعود  ملسو هيلع هللا ىلصأما إنه قد كذبك وسيعود(، فعرفت أنه سيعود، لقول رسول اهلل قال: )

 قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصىل رسول اهلل ك إفعنفقلت: لر هام، فأخذتُيثو من الطعاء فج فرصدته،

فقال يل رسول اهلل  وخليت سبيله، فأصحبتمحته فر د،وعأ  ال دعني حمتاج وعيل عيال،

 ، قلت: يا رسول اهلل، شكا حاجة وعياالً )يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة؟( :ملسو هيلع هللا ىلص

جاء ُيثو من فعود، فرصدته الثالثة: وسيبك فرمحته وخليت سبيله، قال: أما إنه قد كذ

رات، إنك ث م الثر آخ ذاوه ،ملسو هيلع هللا ىلصفعنك إىل رسول اهلل خذته فقلت: لرفأ ام،لطعا

وما تزعم إنك ال تعود ثم تعود، فقال: دعني أعلمك كلَمت ينفعك اهلل هبا، قلت: 

        ... هي؟ قال: إذا أويت إىل فرشك فاقرأ آية الكرس:

حتى تصبح، يطان ش  كربيق الو زال عليك من اهلل حافظ، تم اآلية، فإنك لن يى َت حت

 
 ر الفكر. دا  (، ط.1/35ن كثري )برآن العظيم، ال(   تفسري الق1)

 ،( 1/748، )2059: (، واحلاكم يف املستدرك، رقم2/437، )994مسنده، رقم:يف (   رواه احلميدي 2)

 ، أ. هـ. ل: »صحيح اإلسناد ومل يرجاه«وقا 
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لت: )ما فعل أسريك البارحة؟(، ق :ملسو هيلع هللا ىلصله فأصبحت، فقال يل رسول اهلل فخليت سبي

، ي؟(ا هلمني كلَمت ينفعني اهلل هبا، فخليت سبيله، قال: )وميا رسول اهلل زعم أنه يع

     َتتم اآلية:   من أوهلا حتىكرس ال آيةفراشك فاقرأ  قال يل: إذا أويت إىل

   ...،  ،وال يقربك شيطان وقال يل: لن يزال عليك من اهلل حافظ

هو ك وصدق)أما إنه  :ملسو هيلع هللا ىلصيشء عىل اخلري، فقال النبي  حتى تصبح، وكانوا أحرص

 ، قال: )ذاك شيطان(.با هريرة؟(، قلت: الأ يا من ثالث ليالٍ  ذوب تعلم من َتاطبك

 ات التي ينترص هبا عىل الشيطان وحزبه.آليا معظأ  يف يهو

 :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

ن ال ُيصون كثرة أن هلا من التأثري يف دفع الشياطّي املجربون الذي»... فقد جرب 

طان عن   يف دفع الشيظيَمً  عرياً ، فإن هلا تأثه ينضبط من كثرته وقوتا الم موإبطال أحواهل

ل الظلم والغضب، وأهل نه الشياطّي، مثل أهن تعيعموع وصملا نفس اإلنسان وعن

التصدية، إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشهوة والطرب، وأرباب السَمع املكاء و

 من ّي ل ما عند إخوان الشياطيبط، ولتي يليها الشيطانالشياطّي، وبطلت المور ا

هال ا اجلنهظي رومبأم كانت توحي إىل أوليائه صف شيطاين، إذوت نية يطامكاشفة ش

املغضوب ات الشياطّي عىل أوليائهم سء اهلل املتقّي، وإنَم هي من تلبيمن كرامات أوليا

 .(1)هـعليهم والضالّي«أ.

قال: قال  ◙ود مسعبن ث ا، ورد حديوفيها: اآليتان األخريتان وفيه فضلها

 .(2)ه(من قرأُها يف ليلة كفتاآخر سورة البقرة   من تان)اآلي :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول

 
 .(56-19/55) اوىفت(   جمموع ال1)

يف كتاب: م، ومسل ،3786، رقم: ( املالئكة بدراً : »املغازي« ، باب: )شهود  كتابيف ري،ا (   رواه البخ2)

= = 
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)إن اهلل كتب كتابًا قبل أن  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  ◙ن بن بشري لنعَما نوع

وال يقرآن بألفي عام أنزل منه آيتّي فختم هبَم سورة البقرة، يلق السموات والرض 

 .(1)شيطان( هبايقريف دار ثالث ليال ف 

: )فيقرهبا( ومل يقل ملسو هيلع هللا ىلص عب بالقرب يف قولـه حيثفة إشارة لطي ثويف احلدي

ول من باب أوىل، كَم أنه إشار إىل الليل لكونه تعبري عن نفي الدخذلك  يفو، اهلدخفي

 .(2)ونومهم، لكونه وقتًا النتشار الشياطّي  حمل سكون العباد

 سورة اإلخالص واملعوذتني -3

 راشه كل فإىل )كان إذا أوى ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ▲عن عائشة  حّي صحيويف ال

       و       هَمفي رأوقكفيَّه، ثم نفث فيهَم  ليلة، مجع

 و       أ هبَم عىل رأسه، ثم مسح هبَم ما استطاع من جسده، يبد 

 .(3)(راتث مل ذلك ثاليفع ،سده ل من جووجهه، وما أقب

وتوافق، كَم أشار إىل ذلك   تناسب َمنهيبو، بهوهاتان السورتان من أعظم ما يتعوذ 

نس أو نفس اإلنسان، اإلسالم ابن تيمية، حيث إن منبع الوسواس شيطان اإلشيخ 

رة الفلق ففيها العبد، وأما سو من الرش الصادر من وسورة الناس فيها االستعاذة 

 = = 
 (.1/555) 807«، رقم:  ها »صالة املسافرين وقص

آن«، باب: )فضل أول ي يف سننه، كتاب: »فضائل القردارمل(، وا4/274نده )(   رواه اإلمام أمحد يف مس1)

 )ما جاء يف آخراب: »فضائل القرآن«، باب: يف كت يذرتمل(، وا2/449رس(، )رة وآية الكلبقا سورة

(، وابن حبان  2/286، )3031رك، رقم: ستد(، واحلاكم يف امل4/235، )3044: ، رقمسورة البقرة(

 (. 2/212، )1382ين يف الوسط، رقم: طبا ل(، وا79-2/78)779يف صحيحه، رقم:

 (.2/348، للمناوي )ديرلق(   انظر: فيض ا2)

 ه. جيَتر (   سبق3)
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 . ةاذتعومًا، فكانت االستعاذة هبَم أكمل اساخللق عممن در  الرش الصا ناستعاذة م

قال: خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب  ◙ (1)  بن خبيب بداهللع نوع

فقال: )أصليتم؟(، قال: فلم أقل شيئًا، فقال:  فأدركناه، ليصيل لنا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

: يا ل(، فقلت)ق ال:يئًا، ثم قشفلم أقل  ثم قال: )قل(،  فلم أقل شيئًا، )قل(، قال:

وذتّي حتى متيس وحّي تصبح ثالث واملع، دأح اهللو رسول اهلل ما أقول؟ قال: )قل ه

 .(2)رات تكفيك من كل يشء( م

 آن آيات أخرى من القر -4

اهلل إن يل فجاء أعرايب، فقال: يا نبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بن كعب قال: كنت عند النبي 

فأتني به فوضعه بّي يديه فعوذه  قال: ،(3) (، قال: به ملّ ؟ل: )وما وجعهوبه وجع، قا أخاً 

  كتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتان اآليتان:الة احت بف ملسو هيلع هللا ىلص بيالن

    (4)، ية من وآية الكرس،  وثالث آيات من آخر سورة البقرة، وآ

      وآية من العراف: ،         (5) آل عمران:

 
ه وروى عن هصحبة، روى عن النبي ـه ... لحليف النصار مصغرًا، اجلهنيعبداهلل خبيب باملعجمة    (1)

 (.4/73لده معاذ، انظر: اإلصابة )و

ر  (، ط. دا 4/324، )5082م: باب: )ما يقول إذا أصبح(، رق دب«،ود يف كتاب: »ال(   رواه أبو دا2)

(،  7باب: )رقم مذي يف كتاب: »الدعوات«، ، والرتم1988 هـ/1408ة، ط. عام ديث، القاهراحل

ذي: »هذا حديث حسن صحيح غريب« رتمإحياء الرتاث العريب وقال ال ط. (، 5/567) 3575قم: ر

 (. 8/250) ،5428(، رقم: 1ة«، باب: )رقم تعاذسسنن، كتاب: »االا.هـ، والنسائي يف ال

 .(4/272ية يف غريب احلديث )النها  ،«ساننن اجلنون يلم باإلوهو »طرف م ملمي (   لـّم: أ3)

 . 163 بقرة، اآلية:ل(   سورة ا4)

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

 (2)، رة اجلن: وآية من سو       (3)،  آيات من أول وعرش 

ام  وقل هو اهلل أحد واملعوذتّي، فق حلرش،ا ةورس رآخن الصافات وثالث آيات م

 .(4)الرجل كأنه مل يشتك قط( 

عندما مرَّ ابن مسعود عىل رجل مصاب فقرأ يف سورة املؤمنون  وورد يف فضل آخر

              أذنه: 

        ،  حتى ختم السورة فبأ، فقال رسول اهلل

أن رجاًل  لوده والذي نفيس بي :ملسو هيلع هللا ىلص فأخبه فقال رسول اهلل)بَمذا قرأ يف أذنه؟  :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5) موقنًا قرأها عىل جبل لزال( 

 يقرأ هبا يف أذن املصوع  ♫خ اإلسالم ابن تيمية شي انك دوق

 .(6)فيفيق 

 
 . 54(   سورة العراف، اآلية: 1)

 . 116، اآلية: (   سورة املؤمنون2)

 . 13سورة اجلن، اآلية: (   3)

،  2/1175، )3549:(، رقمهنذ مو زع والرق وما يتع« باب: )الفلطب»ارواه ابن ماجه يف كتاب: (   4)

: »قد احتج  قال(، و4/458)  8269ستدرك رقم: امل كم يف(، واحلا 5/128محد يف مسنده )واإلمام أ

ظ  أيب جناب الكلبي واحلديث حمفوغري  ث كلهم عن آخرهم الشيخان ريض اهلل عنهَم برواة هذا احلدي

 هبي. يوافقه الذ  ومل، صحيح ومل يرجاه« ا.هـ

يثمي يف جممع اهل  وقال (،1/7حللية )ا وأبو نعيم يف  (، 8/458، )5045سنده، رقم:  يف مىل عو يب(   رواه أ5)

ه  ـ«أ. هـ، ويشهد ل»رواه أبو يعىل وفيه ابن هليعة وفيه ضعف وحديثه حسن(: 5/115الزوائد )

 ديث السابق.احل

 (.4/68ملعاد )م يف زاد اسالاإلعن شيخ   /قله ابن القيم (   انظر ما ن6)
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 غـــّض الـبصـــر  رابعاا:

نظر من سهام إبليس ومن وسائل التحصّي ضد الشيطان غّض البص، حيث إن ال 

 ل ُش إذا أطلق يف احلرام. كاب ذ القلب، وبمنف وهوي يرمي هبا فال َتطئ، الت

 إىل القلب، وأعمر طرق احلواس  كبلا بابال  وه»البص  :♫قال القرطبي 

وغضه عن مجيع  إليه، بسبب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه

 .(1)املحرمات« أ. هـ 

)النظرة سهم من   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال: قال رسول  ◙ذيفة ويف احلديث عن ح

 .(2) تركها خمافتي أبدلته إيَمنًا جيد حالوته يف قلبه( من  ام إبليس مسمومهس

م الذي يسقاه املسموم،  السهم »فإن شأنه أن يرسي يف القلب، يعمل فيه عمل السُّ

 .(3)غه وإال قتل وال بد« فإن بادر استفرا

ديث عيل بن أيب طالب يف حالنظر يف احلرام، كَم لذا حذر اإلسالم من إطالق 

  .(4)النظرة، فإنَم لك الوىل وليست لك اآلخرة( ظرة)ال تتبع الن :◙

 
 (.12/223حكام القرآن، للقرطبي )امع لجلا   (1)

،  7875واحلاكم يف املستدرك، رقم: (، 10/173، )10362الكبري، رقم:  عجم امله الطباين يف ا(   رو 2)

،  292يف مسنده، رقم:  يوافقه الذهبي وابن الشهاب ، ومل ـحيح اإلسناد«ا.ه(، وقال: »ص4/349)

 ة، بريوت. الرسال ةؤسسمم، 1986هـ/  1407، ط. الثانية (،1/195)

 . 95، ص مبّي، البن القي(   روضة املح3)

(، وقال: »هذا حديث صحيح عىل ُشط مسلم ومل 2/212، )2788حلاكم يف املستدرك، رقم: ه اروا  ( 4)

اب:  كت ن،ا.هـ، وأبو دواد يف السنبي يف التلخيص »عىل ُشط مسلم«الذه جاه«أ. هـ، وقالير

: »  «،  بالرتمذي يف كتا (، و2/246، )2148(، رقم: ض البصغ من ه، باب: )ما يؤمر ب»الدب«

(، ط. دار إحياء الرتاث، والدارمي يف  5/101)، 2776يف نظرة املفاجأة(ن رقم:  جاء)ما  باب:

 (. 2/386، )2709رقم: السنن، 
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»ذهب كثري من العلَمء إىل أنه ال جيوز للمرأة النظر إىل   :♫ ريكث نابل اق

 بغري شهوة أصاًل، واحتج كثري منهم بَم رواه أبو داودالرجال الجانب بشهوة، وال 

َم  نبي  قالت: ▲ وميمونة ملسو هيلع هللا ىلص أَنا كانت عند رسول اهلل والرتمذي عن أم سلمة 

 :ملسو هيلع هللا ىلصباحلجاب، فقال:  انأمر ام دعنحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك ب

نا؟ فقال رسول )احتجبا منه(، فقلت: يا رسول اهلل اليس هو أعمى ال يبصنا وال يعرف

 .(3)ورجحه النووي  .(2)..« أ.هـ .(1)نه( : )أفعمياوان أنتَم ألستَم تبصاملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قال: )كتب عىل   ◙ يف احلديث عن أيب هريرة َم ، كنى العّي لنظر زاوجعل 

مدرك ذلك ال حمالة، العينان زناُها النظر، والذنان زناُها  الزنا، فهو نبه مي نص مابن آد

طى، والقلب ان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل زناها اخلاالستَمع، واللس

 .(4)ه( بيكذويصدق ذلك الفرج أو  تمنىَيوى وي

 سالم رشائع وقائية ملنع فتنة البرص ومنها: إلع اوقد رش

البص عىل ما حرم اهلل النظر إليه، عن سهل بن سعد   يقع ئالان لذتئساال -1

 
اء يحر إا(، د 5/102، )2778 رجال(، رقم:ال منا جاء يف احتجاب النساء (  رواه الرتمذي:يف باب: )م1)

 كتاب: »التفسري« ، يفالسننأبو داود يف وصحيح«، أ. هـ، اث، وقال: »هذا حديث حسن الرت

(، ط. دار  4/63، )4111قم: ( ر :        باب:)قولـه

  13303قم: كبى ر لانن س( والبيهقي يف ال12/389) 5576م: رقكر، وابن حبان يف صحيحه الف

 : »أخرجه أصحاب - / –ابن حجر ال (، ق6/184ح مسلم )لنووي، انظر: ُش(، وحسنه ا7/91)

لل به انفراد الزهري ما ع سناده قوي وأكثرسنن من رواية الزهري عن نبهان موىل أم سلمة عنها وإال

سلمة ومل جيرحه  تب أم ا كه منالزهري ويصفه، بأ إن من يعرفهة فدحعن بنهان وليست بعلة قا  بالرواية

 (. 1/550وانظر )(، 9/337فتح الباري ) روايته« ا.هـ، أحد ال ترد

 (، دار الفكر.3/283ثري )ن ك(  تفسري اب2)

 (. 6/184مسلم ) (   ُشح النووي عىل صحيح3)

 (. 4/2047، )2657رقم:   رواه مسلم يف كتاب: »القدر«،  (  4)
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مدرى ُيك   ملسو هيلع هللا ىلصومع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصَجر النبي قال: اطلع رجل من ُحْجر يف ُح  ◙

ستئذان من أجل عينك، وإنَم جعل االبه يف أعلم أنك تنظر لطعنت  به رأسه فقال: )لو

 .(1)( صالب

ن خشية أن يرى  اذئ است نودب حتريم الدخول عىل النساء، حتى املحارم -2

تأذن سأله رجل فقال يا رسول اهلل اس ملسو هيلع هللا ىلصاء بن يسار أن رسول اهلل عورهتن، عن عط

ا ن عليه استأذ ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل ل إين معها يف البيت فعىل أمي قال: نعم قال الرج

استأذن عليها أحتب أن تراها عريانة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولدمها فقال له رافقال الرجل إين خ

 .(2)أذن عليها تسال: فاق ،قال: ال

لثهَم حرم اخللوة بالجنبية، ويف احلديث: )ال يلون رجل بامرأة إال كان ثا -3

 .(3)الشيطان( 

      عاىل: ُشع احلجاب عىل املرأة، قال ت -4

. 

ات املسعورة، وتزهق به  رظ نا الهسفن حيث جعله حصنًا حصينًا للمرأة تدفع به عن

هن، ليهنؤوا بلقمة سائغة  ذئاب البرش، الذين ال هم هلم إال تتبع النساء والنظر إلي أرواح

 
(،  5/2304، )5887رقم: االستئذان من أجل البص(، باب: )، ان«ئذي يف كتاب: »االستواه البخارر  (1)

 (. 3/1698، )2156»اآلداب«، رقم:   اب:يف كتومسلم 

 13336ن الكبى رقم: السن الً، والبيهقي يف( مرس2/963) 1729(   رواه مالك يف املوطأ رقم: 2)

رقم:  أسلم  بنيد ز شيبة يف مصنفه عن  ، وابن أيب(18/112وابن جرير يف تفسريه ) (،7/97)

صحة معناه وال جيوز عند أهل   عىلتمع مرسل صحيح جم ون عبدالب: »وه (، قال اب4/42) 17600

رأة عورة فيَم عدا وجهها  ن امللرم منه عريانة لم أن يرى الرجل أمه وال ابنته وال أخته وال ذات حمالع

 (. 16/229فيها«ا.هـ التمهيد )وك

 رجيه. (   سبق َت3)
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 رجاللط ا، متزيق احلجاب واختالعوا إىل تعرية الجساديف مستنقع الرذيلة، بعد أن د

در هتواب، سنلا تضيع الفضيلة، وتطمس احلقيقة اإليَمنية، وَتتلط  كهنابالنساء، 

 احلقوق.

 ومن هنا فإن: غض البرص يورث ثالث فوائد جليلة القدر:

شيئًا  هي أحىل وأطيب مما تركه هلل، فإن من تركن ولذته التي حالوة اإليَم األوىل:

 خريًا منه.هلل عوضه اهلل 

   قلب والفراسة، قال تعاىل عن قوم لوط: لر ايورث نو البص ضإن غ الثانية:

       (1)، يوجب فساد العقل وعمي  نظرفالتعلق بال

ه بَم هو من جنس عمله فغض  جيزي العبد عىل عملرية وسكر القلب، واهلل تعاىلالبص

ري منه، فيطلق بصريته ويفتح عليه خ هو ه من جنسه بَميلصه عَم حرم يعوضه اهلل ع ب

 .فةرعباب العلم وامل

قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل اهلل لـه سلطان النصة مع سلطان  ثة:الالث

يوجد يف املتتبع  : »الذي يالف هواه يفرق الشيطان من ظله، وهلذااحلجة، ويف الثر

 .(2)ملن عصاه«  الذل واملهانة ما جعله اهللهلواه من 

 

 

 

 
 . 72: اآلية ر،حلجا (   سورة1)

 (. 259-21/252يسري ) ف، باختصار وتص(   جمموع الفتاوى2)
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 كـــثــرة الــطــاعـــات: خامساا  

عات والقربات كانت سببًا لقوة اإليَمن الذي  ر من الطاكث  أَملك دبن العال شك أ

      هم من هذا العبد، قال تعاىل:هو سبب يف طرد الشياطّي، بل وفرار

      (1). 

قال: )إذا قرأ ابن آدم   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙يرة هر أيب يف مسلم عن اءجو

بكى يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله ن يالشيطال اعتز جدسفسجدة ال

 .(2)فيل النار( اجلنة، وأمرت بالسجود فعصيت 

  كَمطانه نيض شي: )إن املؤمن لي ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙ويف احلديث عن أيب هريرة 

 .ر(فسال م بعريه يفكينيض أحد

عة،  اوالط رافغتواالس»لنه لكَم اعرتضه صب عليه سياط الذكر، والتوجه 

ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه يف راحة ودعة، يطانه معه يف عذاب شديد، فش

 .(3)ا يكون قويًا عاتيًا« وهلذ

يف   تيئات، كَم ثبب لتكفري السيس؛ لَنا سبسبب إلغاظة إبلوكثرة الطاعات 

 ان إىلقال: )الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمض ملسو هيلع هللا ىلصبي الن  الصحيح عن

 .(4)ئر( بينهن ما اجتنبت الكبا رة ملااكف ناضمر

 . –إن شاء اهلل  –القادم  املطلب يف والكبائر تكفرها ومتحوها التوبة النصوح، كَم سيأيت 

 
 . 42(   سورة احلجر، اآلية: 1)

 (. 1/87، )81(   رواه مسلم يف كتاب: »اإليَمن«، رقم: 2)

 .105تّي، البن القيم، ص عوذ امل (   تفسري 3)

 (. 1/209، )233ة«، رقم: طهارالرواه مسلم يف كتاب: »   (4)
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 تغفار التوبة والس: سادساا 

 بة واالستغفار.والتجيم الشيطان الر نومن وسائل التحصّي م

توبة«، وهبذا  »ال  سمىم يفل له داخدين ك، وال»فالتوبة هي حقيقة دين اإلسالم

 .(1)استحق التائب أن يكون حبيب اهلل« 

؛ وهلذا ُياول          (2) قال تعاىل:

 لة، ويف احلديث يف صحيح اجلامع أن الشيطان قال يوس بكل أن يصده عنها الشيطان

مادامت أرواحهم يف  لك ما أزال أغوي عبادكوجال كعزت و): لواجلال العزةلرب 

عليه دل وي ،(3)أغفر هلم ما استغفروين( أجسادهم فقال الرب وعزيت وجاليل ال أزال 

 .                   (4) قولـه تعاىل:

غيظًا إذا رأى رمحات اهلل ومغفرته تنزل عىل العباد، كَم يف  ون حنقًا وكيما  شدفأ

منه يف يوم   وال أدحر وال أحقر وال أغيظطان يومًا هو فيه أصغر لشيي ائاحلديث: )ما ر

رى  الرمحة وجتاوز اهلل عن الذنوب العظام إال ما أ نزل من تإال ملا رأى  عرفة، وما ذاك

ما أنه قد رأى جبيل يزع يا رسول اهلل، قال: أ ردب مو ي أي، قيل وما رم بدريو

 .(5)املالئكة(

 
 .355جرتّي، ص وانظر: طريق اهل (، 1/306كّي، البن القيم ) السال رجمدا  ( 1)

 . 222سورة التوبة، اآلية:    (2)

ة املصابيح، رقم:  مشكا  (، وهو يف1/146) (، والبغوي يف ُشح السنة3/29رواه أمحد يف املسند )   (3)

2344( ،2/724 .) 

 . 83-82ن: تا (   سورة ص، اآلي4)

، الرتاث العريب (، دار إحياء1/422، )944عبيداهلل، رقم:  لحة بنط عن طأرواه مالك يف مو  ( 5)

(، حتقيق: د/ عبدامللك بن دهيش، ط. الثانية،  5/26) ،2762كهي يف أخبار مكة، رقم: لفا وا

= = 
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 = = 
 . ال: »إسناده مرسل« أ. هـل أ. هـ، دار خرض، بريوت، وقمرس دههـ، وقال إسنا 1414

ا من طريقه وغريُهقال: »رواه مالك والبيهقي (، و2/129) يبيف الرتغيب والرتهه املنذري وذكر

 . هـ. وهو مرسل«أ

ا الناس إن  يوم عرفة: )أَي ه اهلل رسول قال: قال – عنه  اهلل ريض  –ـه شاهد عن عبادة بن الصامت ول

حسنكم وأعطى ب مسيئكم ملووه كمكم إال التبعات فيَم بينل عليكم يف هذا اليوم فغفر لتطو  اهلل

م وشفع  يكلصاحل قد غفر هلل ابجمع قال: إن  دفعوا باسم اهلل، فلَم كانسأل فا ا م منكملحس

ل تائب ممن حفظ الرمحة فتعهم ثم تفرق املغفرة يف الرض فتقع عىل كزل صاحليكم يف طاحليكم تن

 يسلت الرمحة دعا إبلم فإذا نز هباهللل عرفات ينظرون ما يصنع ويده، وإبليس وجنوده عىل جبا انه لس

واه ابن جرير يف  ور (،5/17، )8831قم: ر زاق يف مصنفه، ويل والثبور(، رواه عبدالرده بالنووج

 (.8/199(، دار الفكر، وأبو نعيم يف احللية )2/295مر )ن عتفسريه عن اب

 الصحيح  حمتج هبم يفاته رواه الطباين يف الكبري و(: »رو2/129رتغيب والرتهيب ) اليف قال املنذري

 يسم« أ. هـ.  مل جالً م ريهإال أن ف

يم الرتمذي  حلك(، وقال: »أخرج ابن ماجه وا1/553ثور ) الدر  املنيفذكره السيوطي  ولـه شاهد آخر

س بن  والبيهقي يف سننه عن العبا باينلطزوائد املسند وايف نوادر الوصول وعبداهلل بن أمحد يف 

إليه أين  ة فأكثر الدعاء فأوحى اهللوالرمحة غفرملشية عرفة لمته با )دعا ع ه اهلل ولمرداس السلمي أ، رس

م فقد غفرهتا فقال: يا رب إنك قادر عىل ينها،ً وأما ذنوهبم فيَم بيني وببعضعضهم لت إال ظلم بع قد ف

  ة املزدلفةغدا انجيبه تلك العشية، فلَم كلمته وتغفر هلذا الظامل فلم ن مظ م ا املظلوم خرياً أن تثيب هذ

و اهلل عد مت منبه، قال: تبسا فسأله أصح ه د غفرت هلم، فتبسم رسول اهللأين ق اهلل بهأعاد الدعاء فأجا 

(،  رأسه وُيثو الرتاب عىل قد استجاب يل يف أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور اهللإبليس أنه ملا علم أن 

  ، 1578 يف مسنده، رقم: اه أبو يعىلورو (،5/118، )9264كبى، رقم: رواه البيهقي يف السنن ال

 .قرطبة(، مؤسسة 4/14، )16252رقم:  ، واإلمام أمحد يف املسند، (3/149)

بن  (، وقال: »رواه البيهقي من حديث ابن كنانة2/130ب والرتهيب )غيوذكره املنذري يف الرت          

رية،  يث له شواهد كثداحل ده عباس، ثم قال وهذارداس السلمي ومل يسمه عن أبيه عن جن ماس بالعب

   تعاىل:اهلل د قالإن مل يصح فقوه ففيه احلجة، اب »البعث« فإن صح بشواهدتيف كا اهكرنوقد ذ

       :أ. هـ، وانظر: ما   رشك«عضًا دون ال ، وظلم بعضهم ب48النساء

 .(251/ 14كَمل )زي يف هتذيب المل، وا1/122 يف التمهيد )قاله ابن عبدالب 
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 .(1)فعل املأمور والتزامه« ومعنى التوبة: »العزم عىل 

 .(2) ته«طاع ما يرضاه من »الوبة مما يكرهه اهلل إىل :♫ ي وقال اإلمام الطب

ًا  رهظا هبا ُي مباطنًا إىل رًا و ظاه»الرجوع مما يكرهه اهلل :♫وقال ابن القيم 

 .(3)نًا« وباط

لعبد  وهي ما تعرف بالتوبة النصوح، ومعنى النصوح، قيل: »الصادقة التي يشعر ا 

 .(4) ذنب وحب الرجوع إىل الطاعة«فيها بالندم عىل ال

 .(5) وقيل: »تامة الرشوط«

 .(6)وجوه«ها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها عىل أكمل الصلي: »َت واملعنى

 وهلا رشوط:

 عن الذنب يف احلال.  عالقاإل  ل:األو

 عزم القلب عىل عدم العودة.  الثاين:

 الندم عىل املايض.  الثالث:

 ال يريد به شيئاً   تعاىل،لوجه اهللتركه للذنب خالصًا اإلخالص بأن يكون  بع:را ال

 
 . 355، ص ّير: طريق اهلجرت(، وانظ1/305رج السالكّي )دام   (1)

 ر. (، ط. دار الفك1/286البيان ) امع(   ج2)

 (. 1/306(   مدارج السالكّي )3)

(،  28/167للطبي )(، وتفسري جامع البيان، 28/168بي )لقرطم القرآن، ل(   انظر: اجلامع لحكا 4)

 (. 1/309لسالكّي )ا ومدارج 

 (.5/91لقرآن، للقرطبي )ا حكاملمع (   اجلا 5)

 (.1/309قيم ) كّي، البن الل(   مدارج السا 6)
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 .                 (1) :عاىلال تمن الدنيا، ق

عام أن يكون أن تكون التوبة يف وقتها املحدد سواء العام أو اخلاص، فال اخلامس:

وبلوغ  ةواخلاص أن يكون قبل الغرغرشمس من مغرهبا، كَم سيأيت، قبل طلوع ال

 .(2)  ملقواحل الروح

                    قال تعاىل:

              
              

                 (3). 

التحلل من  وهو: سادس ن الذنب يتعلق بَمل أو جناية فيضاف إليه ُشط كان إو

 .(4)ه ملجني عليا

)من عرضه أو يشء فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم إن كان لـه  

من سيئات صاحبه وإن مل تكن لـه حسنات أخذ  ذ منه بقدر مظلمته،عمل صالح أخ

 .(5) فحمل عليه(

م إلعالال باقذف وغيبة وهبتان، فقال بعض العلَمء: ال تتم إكرض ت بعوإن كان

 وحق لآلدمي، فال بد من أداء حق اآلدمي. ّي، حق هلل، حق افيه يةلن اجلناوالتحلل، 

 
 . 31: (   سورة النور، اآلية1)

 .   – اهلل وفقه –رشف (  الرشطان الرابع واخلامس استفدهتَم من توجيهات امل2)

 .18-17: (   سورة النساء، اآليتان3)

 (.4/211(، )5/91) رطبيقل ا(، تفسري291-1/286جع السابق )ر(   انظر: امل4)

للها له هل يبّي  فح  )من كانت لـه مظلمة عند الرجلب: «، با اب: »املظاملته البخاري يف ك(   روا5)

 (.2/865، )2317مظلمته؟(، رقم: 
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وربه ويذكر املغتاب  وبة فيَم بّي العبدوقيل: ال يشرتط اإلعالم ويكفي الت

فار له، ملا يؤدي اإلخبار غستن االء، ويكثر مسوب وف... بخري يف مواطن ذكره واملقذ

 .كل ذ ريوغلالنتقام لغل وامليل من ا  عليه من املفاسد املرتتبة

 رمحهم –وهذا قول لإلمام أمحد واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 .(1) – اهلل

خريها أو أوال جيوز ت مة عىل الفور،خللق باتفاق الة عىل مجيع ا والتوبة واجب

 .(2)ربه ، وهي ال تسقط حدًا، بل هي بّي العبد واهب سويفالت

 عان:نو وهي

 هبا، وهذا قسم ال يتنبه له.أمور ملا تانسن ترك احلالتوبة ع -1

 .(3)التوبة من فعل السيئات املنهي عنها  -2

 :♫م ابن تيمية  قال شيخ اإلسال

  نه، ى عوترك ما َن به رإىل اهلل، وإىل فعل ما أم توبة املرشوعة هي الرجوع ال»ف

 إالن التوبة ل ال يتصورواجلها من وليست التوبة من فعل السيئات فقط، كَم يظن كثري

القبائح، كالفواحش واملظامل، بل التوبة من ترك احلسنات املأمور هبا  عله العبد منيف عَم

رهم اهلل به ماخللق يرتكون كثريًا مما ألسيئات املنهي عنها، فأكثر من التوبة من فعل ا أهم 

 .(4). هـ القلوب وأعَمهلا، وأقوال البدن وأعَمله...« أ لقوامن أ

 
 صدين.(، خمتص منهاج القا 291-1/289كّي )لسالظر: مدارج ا(   ان1)

ئد، ص (، الفوا91-5/90للقرطبي ) ن،لقرآا كام(، اجلامع لح10/310لفتاوى )ا  (   انظر: جمموع2)

 . ( 1/272السالكّي ) ج، مدار 16

 . 227يمية، ص ن ت(   انظر: رسالة التوبة، الب3)

 . 228(   املرجع السابق، ص 4)
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وليس لذنب دون ذنب، وهذا ما عليه أهل ، دبالع بهل ذنب أذنوهي عامة لك

 السنة. 

ق ال يوجبون عىل اهلل  بًا عليه »لن اخللوقبوهلا من اهلل بمشيئته تعاىل، وليس واج

من ذلك، وكل نعمة منه  لوأقلك، جز من ذهم أع أو ُيرمون عليه شيئًا، بل شيئاً 

 .(1)فضل وكل نقمة منه عدل« 

لذنب الذي أوجب لـه التوبة، وتصبح بعد  ا ل بقه ة أفضل من والعبد بعد التوب

 كمل من الوىل.نقضها بالعودة إىل الذنب، وهو يف احلالة الثانية أ

إىل  ه لنه أضاف ئبح من ابتداذنب وإن كان أق»والعود إىل ال :♫قرطبي ال قال

ا مالزمة  ه أضاف إليه؛ لندائهاب نقض التوبة، فالعودة عىل التوبة أحسن من ابتنالذ

 .(2)أنه ال غافر للذنوب سواه« اب الكريم، وبب حاحلاإل

قتني وأنا عبدك  خل ال إله إال أنت  )اللهم أنت ريب  :ملسو هيلع هللا ىلصويف سيد االستغفار يقول 

ء لك بنعمتك وأب نعت،ك من ُش ما صبك ما استطعت، أعوذ دك ووعدوأنا عىل عه

ا يف النهار هلاقن مو: أنت، قال الذنوب إال يغفر نه العيلَّ وأبوء لك بذنبي فاغفر يل فإ

ليل وهو  موقنًا هبا فَمت من يومه قبل أن يميس، فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من ال

 .(3) اجلنة(  َمت قبل أن يصبح فهو من أهلموقن هبا ف 

ف بوقوع الذنب، فاملؤمن ما بّي عبادة  اعرت، وارتاف بالنعمةعويف احلديث ا

 
 (.8/73لفتاوى )(   جمموع ا1)

 (.4/213(   اجلامع لحكام القرآن )2)

سغفار(، »الدعوات«، باب: )أفضل اال: كتاب يف  –ريض اهلل عنه  –شداد بن أوس ن (   رواه البخاري ع3)

 . (5/2323، )5947رقم: 
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 .(1)بالقدر  اً نَميإة ، واستعانباعًا لألمر دة ات، عباواستعانة

وهناك توبة مستحبة، وهي التوبة من ترك املستحبات من املأمورات وفعل 

 .(2)يات املنه

 عىل غريه؟!الذنب مع اإلرصار لتوبة من وهل تصح ا

كل ذنب لـه توبة َتصه، وأَنا تصح التوبة   إن لعلمقون من أهل اقالذي عليه املح

لشخص الواحد السنة، بأن ا ل هأل وصأ ا متفق معد غريه، وهذع وجوذنب ممن ال

ن ونفاق، وقد ثبت جتتمع فيه والية هلل وعداوة من وجهّي خمتلفّي، ويكون فيه إيَم

 .(3) نةاجل منها ويدخلون بون بقدر ذنوهبم ثم يرجوندخول أهل الكبائر النار يعذ

 ع أمرين:بوقو ع إالوالتوبة مقبولة مادام العبد حيًا وال تنقط

 وتمل ا ل: نزولواأل

                    قال تعاىل:

              
              

       (4).  

والذي   ،(5)إرصار« ن غريذنب م قيل: يف معنى قريب، أي: »عىل قرب عهد من ال

 
 (.8/73انظر: جمموع الفتاوى )   (1)

 . 227انظر: رسالة التوبة، البن تيمية، ص    (2)

 (.282-1/273)كّي مدارج السال(   انظر: 3)

 .18-17آليتان: (   سورة النساء، ا4)

 .(5/93آن، للقرطبي )مع لحكام القرا (   اجل5)
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 .(1)َنا التوبة قبل املعانية أي نزول املوتاملفرسين: أ رومجه يهعل

العبد ما مل   قبل توبةن اهلل يإقال: ) ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث عن ابن عمر عن النبي

 .(2)( يغرغر

 من مغرهبا الثاين: طلوع الشمس

ء ب ميسليتو يبسط يده بالليل قال: )إن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصى عن النبي سمو  أيب عن

 ء الليل حتى تطلع الشمس من ليتوب ميس رهانلبايده يبسط ار، والنه

 .(3)مغرهبا( 

إذا  : )ثالثملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قال: قال  ◙ويف الصحيح عن أيب هريرة 

ريًا طلوع خا يَمَنيف إ أو كسبت من قبليَمَنا مل تكن آمنت جن ال ينفع نفسًا، إخر

 .(4)ض( الشمس من مغرهبا والدجال ودابة الر

، وقال  لعبد وهو اإلرصار عىل مواقعة الذنبا اريتاخ لث، وهو بوهناك مانع ثا

             تعاىل:

 
 (.1/284انظر: مدارج السالكّي )  ( 1)

(، 5/547، )3537الستغفار(، رقم:وا »الدعوات« ، باب: )فضل التوبةب:  كتا اه الرتمذي يفو(   ر2)

واحلاكم يف  (، 2/395، )628بان يف صحيحه، رقم: بن ح« أ. هـ، واوقال: »هذا حديث حسن غريب

وابن   إلسناد ومل يرجاه« أ. هـ،ا  صحيح ثحدي، وقال: »هذا (4/286، )7659 م:املستدرك، رق 

(، وابن أيب شيبة يف مصنفه، 2/1420، )4253ذكر التوبة(، رقم: : )، بابتاب: »الزهد«كماجه يف 

 (.10/81، )5717قم: ه، رعىل يف مسند(، وأيب ي7/173، )35077رقم: 

 (. 4/2113، )2759 م: م يف كتاب: »التوبة«، رق(   رواه مسل3)

 (. 1/138)، 158اب: »اإليَمن«، رقم: كتيف  ملمس  (   رواه4)
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                        (1). 

ع  به، فهذا الذي يمن »واإلرصار عقد القلب عىل ارتكاب الذنب متى ظفر

 .(2)مغفرته«

              وقال تعاىل:

   (3). 

والطائف هو: اهلّم بالذنب، وقيل: إصابة الذنب، وقيل: اللمة من الشيطان،  

 .(4)ة الشيطانية سوسة واخلطر وقيل: الو

كرجل  طخلوامل ليس مع التقيب»واعلم أن مثل إ :♫اجلوزي يقول ابن 

بّي يديه أ فذهب، فمر بآخر : اخسال لهجالس بّي يديه طعام وحلم فمر به كلب، فق

أخسأه طرده، مل يبح فالول مثل املتقي يمر به الشيطان فيكفيه يف  م، فكلَموحل معاط

 .(5)كان َتليطه« املخلط ال يفارقه الشيطان ملالثاين مثل طرده الذكر، و

 .(6)تّي للتوبة عرك صالةء: عض العلَمبواستحب 

أنه   ملسو هيلع هللا ىلصبي عن الن  ◙ر الصديق يب بكعن أ وقد ورد حديث يف صالة التوبة،

ب ذنبًا ثم يتوضأ ويصيل ركعتّي ويستغفر اهلل إال غفر لـه، ثم تال من عبد يذن ا)م :الق

 
 . 135: يةن، اآلسورة آل عمرا (  1)

 (. 1/283)(   مدارج السالكّي 2)

 . 201(   سورة العراف، اآلية: 3)

-7/349عظيم، البن كثري   )(، تفسري القرآن ال310-3/309وزي )ن اجلاملسري، الب(   انظر: زاد 4)

 (. 136-3/135) سعدي  نالبكريم الرمحن، (، تيسري ال350

 . 48بليس، ص (   تلبيس إ5)

 (.5/380كام القرآن، للقرطبي )لح(   انظر: اجلامع 6)
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                هذه اآلية: 

)(1). 

 .(2) ند التوبة من املال ع هعلي دردقة بَم يقواستحب بعض العلَمء أيضًا الص

 وللتوبة فضائل كثرية ومزايا عظيمة منها:

، ودوام الترضع  عاىل تواالنكسار والقرب من اهللدم * إَنا سبب حلصول الن

ل ليعم دخول اجلنة، وهذا معنى قول بعض السلف أن العبد يف بباً ، مما يكون سءوالدعا

 .(3)النار  هبا خلاحلسنة يد ذنب يدخله به اجلنة، ويعملبال

 * إَنا لنجاته من بغي وتسلط أعدائه من اجلن واإلنس وشياطينهم.

أوذي وتسلط عليه خصومه »فليس للعبد إذا بغي عليه و :♫قال ابن القيم 

فسه نصوح، وعالمة سعادته أن يعكس فكره ونظره عىل نلة ا لتوبأنفع له من ا  يشء

ا... واهلل يتوىل نصته وحفظه همن ةوبحها، وبالتوعيوبه، فيشغل هبا وبإصال ذنوبهو

 
صحيحه (، وذكرها ابن خزيمة يف 390-2/389)، 623يحه، رقم: (   رواه ابن حبان يف صح1)

(،  2/86، )1521ستغفار(، رقم: اليف ا) اب:: »الصالة«، بيف السنن، كتابد (، وأبو داو3/216)

(، وقال اجلرجاين  1/185) ،584والطباين يف الوسط، رقم:  ،2 ، ص1 مسنده، رقم:  والطياليس يف 

حسن، قصد ابن حبان[، وهذا احلديث طريقه نه يل الشيخ ]أظيف الكامل يف ضعفاء الرجال: »قا

م، حتقيق: ُييى غزاوي، 1988 هـ/1409، (، ط. الثالثة1/430«ا. هـ، ) اً وأرجو أن يكون صحيح

 ت.ودار الفكر، بري 

بن مالك يف قصة الثالثة الذين خلفوا وفيه قول عب (، ودليله حديث ك 3/586ملعاد )د ار: زا(   انظ2)

 وبتي أن أنخلع من مايل(.من ت ول اهلل إن كعب) يا رس 

 . 13يم، ص لقر: الوابل الصيب، البن ا(   انظ3)
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 .(1)والدفع عنه« 

ل قا ،(2)ن، وأنوار اهلداية يَم* إَنا سبب انرشاح الصدر، وحصول حالوة اإل

 .           (3) عاىل:ت

 .(4) اهغريها وكبريباط مجيع السيئات واملعايص، صحسبب إل* إَنا 

 .(5) وأما االستغفار، فهو مأخوذ من الغفر وهو السرت والتغطية

 .(6)ووقاية ُشه«  هو حمو الذنب، وإزالة أثره،، ووهو »طلب املغفرة من اهلل

: )والذي نفيس ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل الق ◙يرة  هريح عن أيبحويف الص

 .(7) هلم( رفغفي نورون ويستغفبقوم يذنباهلل بكم وجلاء  لذهب ذنبوابيده لو مل ت

والفرق بينه وبّي التوبة أن االستغفار أعم، فكل من االستغفار والتوبة يتضمن  

كل ر أعم، فليس اعند اإلطالق، ولكن االستغفُها اآلخر، ويدخل يف مسَمه أحد

 .(8)ر تائبًا، وكل تائب مستغفر فستغم

عة، املنف جلب لبالتوبة فط الرضر ودفع الرش، وأما الةلب إزفار طكَم أن االستغ

 
 .60ب الكايف، ص  (، وانظر: اجلوا467/ 2قيم )البن ال ئد،بدائع الفوا  ( 1)

 (.11/390لفتاوى )ع اجممو (   انظر: 2)

 . 69نكبوت، اآلية: الع(   سورة 3)

 (. 1/463ابن تيمية )(   انظر: االستقامة، لشيخ اإلسالم 4)

 (.5/25ظور )(   انظر لسان العرب البن من5)

 (. 1/307لسالكّي )ا (   مدارج6)

 (.2106/ 4) ،2749بة«، رقم: تاب: »الذكر والدعاء والتوك ، يفملمس  (   رواه7)

 (.308-1/307ر: مدارج السالكّي )انظ(   8)
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 .(1)وحصول ما ُيب 

توبة ال بد  ال واالستغفار قد يكون باللسان فقط والقلب مص عىل الذنب، بخالف

 .(2)لقلب واللسان فيها من تواطؤ ا 

 وضوء.صاحل االستغفار كالصالة واحلج وقيام الليل وال عملكل   امتةن يكون خأويستحب 
وبحمدك،  سبحانك اللهم»ه نمغ بعد الفرا وقد ُشع ذلك يف الوضوء أن يقال

 أشهدك أشهد...«.

زول بعد ن ربق ملسو هيلع هللا ىلصأن أجل النبي  ¶وهلذا السبب فهم عمرو ابن عباس 

لمة، وأدى ما اصح ، ونغ الرسالةبل دق  ملسو هيلع هللا ىلص يها إعالمًا بأن النبيسورة النص، لن ف 

 .(3)فار عليه، فجعل خامتة الكَمل االستغ

 ومن فضائل الستغفار:

زمه جعل اهلل له من كل هم فرجًا ومن  م، فمن لهلاج يرتفسبب لغفار االست -

 .(4)كل ضيق خمرجًا 

   عاىل: ت الملتاع احلسن يف الدنيا، قوا وهو سبب لنزول اخلريات  -

               

     (5). 

 
 (.1/309(   انظر: املرجع السابق )1)

 (.7/488)(،10/655(،جمموع الفتاوى )5/380ي )قرطبالقرآن، لل (   اجلامع لحكام2)

 . (1/176بن القيم )ج السالكّي، الار (   انظر: مد3)

 (.8/163انظر: جمموع الفتاوى )  ( 4)

 . 3هود، اآلية:  (   سورة5)
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       :عاىلوهو سبب لدفع العذاب عن المة، قال ت -

    (1). 

ملحو الذنوب التي   ر سبب ستغفا»فأخب تعاىل أنه ال يعذب من استغفر، لن اال

 .(2)ول السيئات« سبب حلص وهي ب،ذانزول العهي سبب 

 حــفــظ الـــجـــوارح : سابعاا 

كثرة اخلطايا  حفظ اجلوارح؛ لنرجيم ان الومن وسائل التحصّي ضد الشيط

      عىل العبد، قال تعاىل: تهيطران وسلتمكن الشيط والسيئات سبب

            (3). 

 نها وم ،(4)اإلنسان« هبا  يكتسب»مجع جارحة وهي العضاء التي  :واجلوارح هي

. جَيْرْحن اخلري .جوارح »لَنن يتوسمسان، والبص والل اليدين والرجلّي والسمع

بوابًا أ دبللع تح اللسان، »فهو يفوأعظمها وأُهها وأشدها خطراً  (5) سبنه«والرش أي يك

ا، من الرش كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكالم يسد عنه تلك البواب كله

 .(6)احدة« حرب جرهتا كلمة وم من وك

حفظ اللسان من اللغو  احلث عىل  عىل مؤكدةيث الكثرية دولذا جاءت الحا

 
 . 33سورة النفال، اآلية:  (  1)

 (.8/163جمموع الفتاوى، البن تيمية ) (  2)

 . 62، اآلية: (   سورة اإلْساء3)

 بيغر (،1/95ملنري )(، املصباح ا2/423(، وانظر لسان العرب )1/118(   املطلع عىل أبواب املقنع )4)

 (. 1/244ث للحريب )دياحل

 (. 2/423سان العرب )(   ل5)

 . 627قيم، ص ال تفسري(   ال6)



 

 
 

 

 
 

 

          - 140 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 لني وجعل ذلك من كَم ، بل التنزه عن اخلوض فيَم ال يعالقولواحلرام وفحش 

 ن.َمياإل

»وأكثر املعايص إنَم يولدها فضول الكالم والنظر، وُها  :♫قال ابن القيم 

، البطن شهوة فال يمالن وال يسأمان بخال حتيهَمان، فإن جارالشيطداخل أوسع م

لو تركا مل يفرتا من النظر سان فوالل امتأل مل يبق فيه إرادة للطعام، وأما العّي  ذاه إفإن

 .(1) اف، كثرية الشعب، عظيمة اآلفات« أ.هـ الطر ةعستم  َموالكالم، فجنايته

ل حلالل وحتليم، وحتريم اال علهلل بعىل اوأعظمها القول  كثرية وآفات اللسان 

 يبة والنميمة واملراء واجلدال، والقذف والسبلغن ا اته م ذلك من آفرياحلرام، إىل غ

هادة عر وشقتل وا ةم وزاء والكذب واخلصب الموات والسخرية واالستهعن وسوالل

 .(2)الزور 

 .                       (3) قال تعاىل:

الرجال  ض أبغ )إن :ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول اهلل  ▲ديث عن عائشة حلا ويف

 .(4)عند اهلل اللد اخلصم( 

حتج وادي، وُها جانباه، لنه كلَم امأخوذ من لديدي ال ،ةومصاخلومعناه: »شديد 

صومة واملذموم هو  فهو احلاذق باخلاخلصم وأما  عليه بحجة أخذ يف جانب آخر،

 
 ، نفس الصفحة. ابق(   املرجع الس1)

ايل، ن اجلن والشيطان، وحيد عبدالسالم بان موقاية اإلنس(، 115-1/114(   انظر: مدارج السالكّي )2)

 وما بعدها .  300ص 

 .  53اء، اآلية: (   سورة اإلْس3)

، 2325: رقم (،     :ل اهلل تعاىلوظامل«، باب: )قاه البخاري، يف كتاب: »املرو(   4)

 (. 4/2054، )2668(، ومسلم يف كتاب: »العلم«، رقم: 2/867)
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 .(1)لباطل« اباخلصومة 

هلل، رجل سول ايا ر عن عياض بن محار قال: قلت عن السباب والشتم هحفظويف 

)املستابان شيطانان  منه؟ قال: تصنأن بأس أدوين عيلَّ  ي يشتمني وهومن قوم 

 .(2)يتهاذيان ويتكاذبان( 

لعبد ليتكلم ن ا)إ :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قال  قال: ◙ويف احلديث عن أيب هريرة 

 .(3)نار أبعد ما بّي املرشق واملغرب( ال يف  زل هباتبّي فيها ييبالكلمة ما 

 ر.لسان، حفظه من رمي املؤمن بالكفالظ حف ومن

يقول: )إذا قال الرجل لخيه   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول  تعسم : الق ¶ عن ابن عمر 

 .(4)عت عليه( إال رجقال و يا كافر، فقد باء هبا أحدُها إن كان كَم

 .رسومن حفظ اللسان عن إفشاء ال

  ◙ ي ون بّي الرجل وامرأته، فعن أيب سعيد اخلدريك ما احلديثومن ذلك 

امة الرجل يفيض إىل قيلام وية ناس عند اهلل منزل قال: )إن من أُش ال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ن أ

 .(5)املرأة وتفيض إليه ثم ينرش ْسها( 

 
الم، (، وسبل الس8/188(،)5/106ظر: فتح الباري)(،وان16/219حيح مسلم برشح النووي ) ص   (1)

 (.14/445)موع الفتاوى، البن تيمية جم (، 4/196) للصنعاين

 (.  7/492، )5697حيحه، رقم:  ص(، وابن حبان يف162/ 4املسند ) يف أمحد رواه اإلمام  ( 2)

 . (5/2377، )6112)حفظ اللسان(، رقم: باب:»الرقاق«،  (   رواه البخاري يف كتاب:3)

،  5752تأويل فهو كَم قال(، رقم:  بغري ها أخ باب: )من أكفرتاب: »الدب«، ك (   رواه البخاري يف4)

 (. 1/79، )60يَمن«، رقم: اإلاب: »ومسلم يف كت ،(5/2263)

 (. 4/1060، )1437واه مسلم يف كتاب: »النكاح«، رقم: ر  ( 5)
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 .(1)  شعرباطل والالم العن الك ومن حفظ اللسان صونه 

                قال تعاىل:

                

                  (2). 

  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهلل وسر عم قال: بينا نحن نسري ◙وعن أيب سعيد اخلدري 

ا امسكو )خذوا الشيطان أو :ملسو هيلع هللا ىلصإذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول اهلل  (3)بالعرج

 .(4)رًا( لئ شعتله من أن يمحدكم قيحًا خري لن يمتلئ جوف أ ن؛ اطالشي

ليه بحيث يشغله يًا عمستول»املراد أن يكون الشعر غالبًا عليه  : ♫نووي ل ال قا

أي شعر كان، فأما إذا  اىل، وهذا مذموم من عت هللا من العلوم وذكر ريه وغ عن القرآن

يرض حفظ  هو الغالب عليه فال ةالرشعيلعلوم كان القرآن واحلديث وغريُها من ا

 .(5) رًا« ئًا شعتلس مملن جوفه لي هذا، علشعر ماليسري من ا

 
خ وباطل، قال شي ثمأو مل يشتمل عىل كذب وإ من كان شعره خلدمة ونصة اإلسالم،  ذلك ال يدخل يف  (  1)

كذابًا أثيًَم، هم ن أحد، إال إذا كا عليهم الشياطّي ليس فيه أن الشعراء تتنزل آنالقر رظاهاإلسالم: »ف

ستثناء يف اال (، ودليله2/51وخبه، والثيم يف فعله وأمره« أ. هـ، جمموع الفتاوى )له فالكذاب يف قو

 .227الشعراء:  رةسو ،       . ..آخر اآلية: 

 .226-221ت: ا الشعراء، اآلي (   سورة2)

لبلدان امة تبعد عن املدينة ثَمنية وسبعون ميالً، انظر: معجم ا ل هتَعْرْج: قرية يف الطائف يف أوال (  3)

(4/111.) 

  يف  ب ريرة وابن عمربخاري عن أيب هال(، و4/1769، )2259رقم:  (   روه مسلم يف كتاب: »الشعر«،4)

تصده عن ذكر اهلل والعلم   حتىلشعر ىل اإلنسان اعن يكون الغالب »الدب«، باب: )ما يكره أ ب:كتا 

 (.5/2279، )5802ن(، رقم: قرآوال

املعرفة،  (، ط دار 10/538،550: فتح الباري )انظر(،و15-15/14(   صحيح مسلم برشح النووي )5)

= = 
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        ، قال تعاىل:لنجوىومن حفظ اللسان صونه عن ا

...   (1)، وقد سبق الكالم فيها. 

 نه. ديث عوقد سبق احل ومن حفظ اجلوارح حفظ البرص،

الربا وأكل  ن أكلموحفظ البطن يشمل حفظه  بطن،ظ اجلوارح حفظ الحف ومن

وكسب البغي واخلمر  الكلبكثمن الرشوة، وأكل كل ما حرم الرشع بيعه يتيم وال مال

 يف املباحات من كثرة املطاعم واملشارب. عسوالت دمت وترك الشبهات، وعواملخدرا

بع  )اجتنبوا الس :ملسو هيلع هللا ىلصهلل ول ا رس قالل: قا ◙ جاء يف احلديث عن أيب هريرة 

، والسحر، وقتل النفس التي  ك باهلللرش : ا وما هن؟ قال اهلل لقالوا: يا رسواملوبقات، 

ف ذقوف، حلزتيم، والتويل يوم اق، وأكل الربا، وأكل مال اليباحل  إالحرم اهلل

 .(2)املحصنات الغافالت املؤمنات( 

           تعاىل: وقال

              
              

   (3). 

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

 . 10ورة املجادلة، اآلية: س (  1)

       «، باب: )قول اهلل تعاىل: فسري»الت اري يف كتاب:خ(   رواه الب2)

         :ومسلم يف  ، (3/1017) ،2615(، رقم

 (.1/92، )89رقم:  كتاب: »اإليَمن«،

 .91-90ة، اآليتان: ائدة امل(   سور3)
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يرشب اخلمر، فإذا ُشهبا خرق  ما مل  هنيد نمال العبد يف فسحة ويف احلديث )لن يز

يصفه قه إىل كل ُش، ويسو ه ورجلهوسمعه وبص اهلل عنه سرته، وكان الشيطان وليَّه

 .(1)( عن كل خري

ه ستعملالشيطان كالسري يف يد كافر ي صار عقله معا ُشهب احلديث أنه »إذا  ىومعن

صار الشيطان من جنده  اهبُشن وغري ذلك، فإذا أدم رعاية اخلنازير ومحل الصليب يف 

  .(2)ومن أعوانه وأتباعه« 

ن اهلل طيب : )إقال ◙ث أيب هريرة ديَم يف حال طيبًا، كواهلل طيب وال يقبل إ

     مر به املرسلّي، فقال:ؤمنّي بَم أ املمر طيبًا، وإن اهلل أ ال يقبل إال

         (3)، :وقال     

        (4)،  يمد أغب أشعث ثم ذكر الرجل يطيل السفر

احلرام فأنى وغذي ب مارح هبومطعمه حرام ومرش  سَمء: يا رب يا ربيديه إىل ال

 .(5)يستجاب لذلك(

        قال تعاىل:ومن حفظ اجلوارح حفظ الفرج، 

                

 
الصغري، رقم:  امعلباين يف ضعيف اجل(، وضعفه ال15-19/14، )21لطباين يف الكبري، رقم: ه ا(   روا1)

 .م1990هـ/ 1410 ة،. املكتب اإلسالمي، ط. الثالث، ط690، ص 4782

 (.5/302اوي )من، للريلقد(   فيض ا2)

 . 51 :ملؤمنون، اآلية(   سورة ا3)

 . 172رة، اآلية: لبقورة ا(   س4)

 (. 2/703، )1015يف كتاب: »الزكاة«، رقم:  سلم(   رواه م5)
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       (1). 

)من يضمن يل ما  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول قال: قال  ◙ عدس  عن سهل بن ويف احلديث

 .(2) اجلنة( لـه أضمن يهه وما بّي رجلحليي بّي 

ا، والسحاق، ونكاح اليد، وإتيان نوالز لواط، حفظه عن ال وحفظ الفرج يشمل:

كَم يف حديث أيب هريرة   ملسو هيلع هللا ىلصوإتيان البهيمة، قال  احلائض،يان وإت ، هااملرأة يف دبر

ق ق السارق حّي يرسوهو مؤمن، وال يرس  ينحّي يز ين الزاين)ال يزقال:  ◙

 .(3)و مؤمن( هبا وهيرش  حّي  يرشب اخلمر ، والنمؤموهو 

 حفظها عَم ييل: ويشمل:اليد ومن حفظ اجلوارح حفظ 

الح ولبس الذهب،  سلم بالس املعىل ةرشال النفس، واإلقتل املسلم، وقت

ة، ورضب سيقيواملاآلالت لوت والعزف عىل ومصافحة النساء، واللعب بالنرد والب

 .(4)وغري ذلك  لسنةلفة  البدع املخالسلم وكتابة امل

قال: )املسلم  ملسو هيلع هللا ىلصنبي عن ال ¶  احلديث الصحيح عن عبداهلل بن عمرو يفو

 .(5)ه ويده( من سلم املسلمون من لسان

 
 . 7-5ات: ة املؤمنون، اآلي(   سور1)

م اآلخر يووال باهللمن كان يؤمن  ه النبي ن وقولسا تاب: »الرقاق«، باب: )حفظ اللرواه البخاري يف ك(   2)

 (. 5/2376، )6109صمت(، رقم: فليقل خريًا أو لي

 ق َترجيه. سب (  3)

يل، م با ، لوحيد عبدالسال(، وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان121-1/120الكّي )الس(   انظر: مدارج 4)

 .362-359ص 

»اإليَمن«، رقم:  ب:كتا  يف لم للفظ لـه، ومس( وا1/13، )10 م:بخاري يف كتاب: »اإليَمن«، رق (   رواه ال5)

40( ،1/65 .) 
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قال: )ال يشري أحدكم إىل أخيه  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙رة يهر أيب  نوع

 يف حفرة من النار(.  ع يده، فيقيفن ينزغ الشيطا إنه ال يدري لعلبالسالح، ف

قال: )من لعب بالنردشري   ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل سرن أ ◙ى الشعري موس أيب وعن

 .(2)غ يده يف حلم خنزير ودمه( َم صبفكأن (1)

اللعب بالنرد وقاسوه عىل لعلَمء إىل حتريم اثر أك بهذ وغريه  احلديث ومن هذا 

َم وهو حال أكله منه ر ودمه أي »يفم خنزيه يف حلومعنى صبغ يد ،(3) القَمر والشطرنج 

 .(4)« هَممه بتحريم أكلتحريليه تشب

، واستَمع الكفر  ب اهللا يغضعن سَمع م ومن حفظ اجلوارح، حفظ السمع

 .(5) د خشية وقوع الفتنة لنساء عنات ا أصو عَمع الْسار، وسوالبدعة، واستَم

أعظم  و املحرمة، يف الله ء وآالتعنه، سَمع الغناومن آكد ما ينبغي صون السمع 

 نية. اشيطلحوال الما يقوي ا

ة  يطاني »ومن أعظم ما يقوي الحوال الش :♫ة ن تيمي اب المقال شيخ اإلس

       :اىلعت كّي، قال اهلل وهو سَمع املرش ع الغناء واملالهي، سَم

 
عظم الفيل«، التمهيد، البن  ومنقطع ملونة تكون من خشب البقس هي د: »وشري: هو النرد(   النر1)

 (. 13/175عبدالب )

 (. 4/1770، )2260»الشعر«، رقم:  تاب:رواه مسلم يف ك  ( 2)

(، 4/524قدامة املقدس ) بن، اللب حن يف يف فقه ابن(، الكا 15/16) وي(   انظر: ُشح مسلم للنو3)

 (.32/222)تاوى ، وجمموع الف(10/171املغني )و

 (.15/16) (   ُشح مسلم للنووي4)

 (.1/117(   انظر: مدارج السالكّي )5)
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     (1)، وغريُها من السلف  عمر  قال ابن عباس وابن 

ذا  ذون هء(: مثل الصفري، فكان املرشكون يتخ)واملكاد، الي ة(: التصفيق بتصديل)ا

اءة والذكر الة والقرالص من هب م ما أمر اهللوأصحابه فعبادهت ملسو هيلع هللا ىلصادة، وأما النبي عب

وال  كفب قط الغناء ىل استَمع وأصحابه ع ملسو هيلع هللا ىلصونحو ذلك... ومل جيتمع النبي 

 .(2) أ. هـ بدف«

 (3) ناءحتريم الغ

 تكملّيوآله املسارك عىل نبيه املصطفى وب سلماحلمد هلل وكفى، وصىل اهلل و

 ، ثم أما بعد:فاالرش 

من خالهلا  جيدون ة،يمكر  فةيالدين حياة ُش اإلسالم يف ظل هذا أهل يعيش

تعاليم بادة، وتقف ة، ولذة الع لطاعنس اطمئنان، وأاليقّي واال راحةوحالوة اإليَمن، 

عن رفّي، تصون اإلنسان نحامل ضد نوازع االنحراف وأهواء اعً مني هذا الدين حصنًا

 إنو ن واىل دين اهللوتقيض عىل ُهومه وأحزانه، فَم أغنى م شهواته،ه من وحتمينزواته، 

 من عاداه وإن كان غنًيا. أفقرفقرًيا، وما كان 

  عن السعادة يف ض املسلمّي أن يبحث بع لغيوَر عىل دينهُيزن املسلَم ا مما وإن

لعافية  بّي ا، طاليضعون السموم مواضع الدواءه، عداالبهجة فيَم يبحثون عن وه، ريغ

استَمع  عىل ميو الس من النا كثري عكوف ذلك ومن يف الشهوات والهواء. والشفاء

قوال أو ل واهيةّي بعلمتعلل ،ديدَنمو حتى صار ذلك سلواهم ،ي والغناءآالت املاله

 
 . 35 ية:سورة النفال، اآل(   1)

 (.11/295(   جمموع الفتاوى )2)

 .باختصار وتصف يسري من كتاب النور الكاشف يف بيان حكم الغناء واملعازف(   3)
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نوا باتباع تم فُ ها قوجي صحيح، يقوم عىل ترو د نمستليس هلا وتبيح الغناء  ،زائفة

   .نياتالشهوات واستَمع املغ

  ، طفةلعاا ميوالشعور، وتن بأَنا ترقق القلوب يروج للموسيقى وكام نرى بعضهم

 الوا لرققتتفعل ما ق كانت ، ولوالهواءللشهوات و ةمثري ييس صحيحا، فهوهذا ل

 .م انحرافهم وسوء سلوكهمنعل نمم وأكثرهم وهذبت أخالقهم، سيقيّي املو قلوب

شك باليقّي من  ازف، فليزل الواملعغاين كان يف شك من حتريم ال مناهلل  ادعب

يف حتريمها وبيان أرضارها،  المّي،لم سه ويعل هللصىل ا ورسوله قول رب العاملّي،

تحل ذلك  والوعيد ملن اس الغاينريم  حت لسنة تدل عىلن الكتاب واة مكثري فالنصوص

صىل اهلل ح سنة رسول من كتاب اهلل أو صحيحد وا عليه، واملؤمن يكفيه دليل رصأأو 

ه و نسبحا الق قد ة عىل ذلك. ولإذا تكاثرت وتعاضدت الدل  فكيفهلل عليه وسلم ا

ُ ََض َنٍة إَِذا قَ مِ ؤۡ َوََّل مُ  ٗ  ِمنَوَما ََكَن لُِمؤۡ  ﴿ تعاىل يف كتابه العزيز:  ۡمًرا َورَسُ  ٱَّللا
َ
ۥٓ أ ن وُُلُ

َ
  أ

 ِمنۡ وَن لَُهُم ٱۡۡلَِيَةُ  يَكُ 
َ
َ ۡمرِهِۡمۗۡ َوَمن   أ بِين   ۥ َفَقۡد َضلا َضَلَٰل ُسوَُلُ  َورَ َيۡعِص ٱَّللا  .(1)  ﴾  ا مُّ

سبب من أسباب فتنة الناس وإفسادهم وخاصة  اَن، وأ اينغالخلطورة نظرًا و

موقف ص والذي ُيتوي عىل البحث املخت أمجع لكم هذا بت أن لشباب منهم، أحبا

 سيقى. واملوالعلم من الغناء  سلم وأئمة أهله وعليسنة رسوله صىل اهلل ب اهلل واكت

ّي، سائاًل اهلل سلمملا عةنف عز وجل، وموهذه املادة هي حماولة أردت هبا خدمة دين اهلل

ا هو حسبن م، ولكريخالصًا لوجهه ا جيعل هذا العمل ارك وتعاىل أن ينفع هبا وأنتب

 .ونعم الوكيل

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

ِ بَِغْيِ  ن ِديِث َِلُِضلا عَ  الَْ لَْهوَ َوِمَن انلااِس َمن يَْشََتِي ﴿: اىلقوله تع  ِعلٍْم  َسبِيِل اَّللا
ولَئَِك لَُهْم َعَذاٌب ا هُ هَ ذَ خِ تا َي وَ 

ُ
ِهنيٌ  ُزًوا أ  .(1)  ﴾ مُّ

اللهو   :♫اهد : هو الغناء، وقال جماهلل عنهَم ابن عباس ريضالمة  قال حب 

 .(3) "زامريوامل نزلت هذه اآلية يف الغناء" :♫ي بصال وقال احلسن ،(2)  الطبل

ث بأنه حلديا وهلل ابة والتابعّي ويكفي تفسري الصح": ♫القيم  قال ابنو 

ود ألت ابن مسعصهباء: سعود، قال أبو ال ذلك عن ابن عباس وابن مس لغناء فقد صح ا

إله غريه هو ال ذي ، فقال: واهلل ال "يثهلو احلد ن يشرتيومن الناس م"تعاىل: عن قوله 

 . -ات ث مريرددها ثال -لغناء ا

 جابر الق لكوكذ(4) "ناء..وصح عن ابن عمر ريض اهلل عنهَم أيضا أنه الغ

وعيل بن وعمرو بن شعيب  وميمون بن مهران  وعكرمة وسعيد بن جبري ومكحول

 ة. هذه اآلية الكريم تفسريهم يف و غري بديمة

 ولقد(5)الغناء يمري تدل عىل حترتفسال  : وهذه اآلية عىل هذا♫حدي والاقال  

 سريتفهذا العلم أن ليعلم طالب "احلاكم يف مستدركه عن تفسري الصحايب:  قال

 . "مسند زيل عند الشيخّي حديثيب الذي شهد الوحي و التن لصحاا

 
 [ 6]لقَمن:   ( 1)

 ( يلطبري ا)تفس(   2)

 (. )تفسري ابن كثري  ( 3)

 البن القيم(.  ناللهفا  إغاثة) (  4)

 )إغاثة اللهفان(.   (5)
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: احلاكم ىل كالممعلقًا ع للهفانثة اإغا كتابه يف ♫مام ابن القيم إلا قالو 

دهم، فهم أعلم بعن مَ   بالقبول من تفسريريب أنه أوىل فالظر وهذا وإن كان فيه ن"

من المة، وقد شاهدوا  ب بهطخون م م نزل وهم أولالمة بمراد اهلل من كتابه، فعليه

دل عن قيقة فال يعحاء عىل احلعرب الفص، وهم الوعمالً  تفسريه من الرسول علَمً 

   ."بيل سد إليه تفسريهم ما وج

ِ زِزْ فْ َواْسَت ﴿وقال تعاىل:  ِ  َمِن اْسَتَطْعَت ِمنُْهْم ب ْجلِْب َك وَ َصْوت
َ
َعلَيِْهم ِِبَيْلَِك َورَِجلَِك   أ

   ِِف َشارِْكُهْم  وَ 
َ
 ْموَ اَل

َ
يَْطاُن  وَِعْدُهْم َوَما يَعُِدُهمُ  ْوَّلدِ اِل َواَل  (1) ﴾وًراإَِّلا ُغرُ  الشا

: بدعائك بالغناء (صوتك) ،خفت: اس(ززواستف)اجلاللّي: ري تفسجاء يف 

ذكره ابن كثري والطبي عن جماهد. وقال  ماأيضا و هذا  إىل املعصية مري وكل داعزاوامل

ن من  ما كا: واللهوم املزامري والغناء يدل عىل حتريا م يةاآل  يف"يف تفسريه: القرطبي 

  ."تنزه عنه النه فواجب وما يستحسن أو فعله صوت الشيطا

ِذيَن اَل َيْشهَ ﴿جل: وهلل عز و قال ا وَر َوإَِذاَن ُدوَوالَّ وا بِاللَّ  الزُّ   (2)﴾وا كَِراًما َمرُّ ْغوِ َمرُّ

،  الغناءالزور هنا  نفية أنه قال:احل نب مد حمه ما جاء عن وقد ذكر ابن كثري يف تفسري

 "ون الزورال يشهدوالذين ": تعاىل اهد يف قولهجم عنرطبي والطبي وجاء عند الق

ر قال أبو جعفر: وأصل الزو"سريه: تف يف . وجاء عن الطبيناءمعون الغسل: ال يقا

ما  فخاله ه أو يراه، أنووصفه بخالف صفته، حتى ييل إىل من يسمع ،يشءّي الحتس

ه حق وهو باطل، حتى قد ظنوا أن يدخل يف ذلك لنه حمسن لهله، و به، والرشك قده

 .(3) "عهحتى يستحيل سامعه سَم الصوت عنه ترجيُيس ء لنه أيضا مماه الغنال فيويدخ

 
 [ 64:ءاإلْسا]  ( 1)

 [. 72]الفرقان: (   2)

 )تفسري الطبي(. (   3)



 

 
 

 

 
 

 

          - 151 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

قال اإلمام الطبي يف    (1)﴾ غو مروا كرامااللروا بو إذا م ﴿ ويف قوله عز وجل:

عض مرورهم كراما يف ب .مروا كراما ،معوه أو رأوه ل فسطباالب وإذا مروا"ه: تفسري

 ."وذلك كالغناء ،وه سمعذلك بأن ال ي

   :فةيية الرشالسنة النبو   حريم منأدلة الت

واحلرير واخلمر ر ن احلستحلوليكونن من أمتي أقوام ي": ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال

 يهم حلاجة،أتي ،مرحة هلبسا عليهمح علم، يرو جنب إىل ولينزلن أقوام، املعازفو

 زير إىلدة وخنايضع العلم، ويمسخ آخرين قر، وغدا، فيبيتهم اهللفيقولون: ارجع إلينا 

ن، مام ابن حباأهل العلم منهم اإلبر أكاوقد أقر بصحة هذا احلديث  (2) "القيامةيوم 

،  يةابن تيم سالمعييل، وابن صالح، وابن حجر العسقالين، وشيخ اإلإلسَموا

 :♫ يممام ابن القاإل قالنعاين، وغريهم كثري. وقيم، والصن الي، وابطحاووال

ه الباطل يف إباحة  ة ملذهبصن حزم نا كابديث شيئهذا احلومل يصنع من قدح يف صحة "

. وقال العالمة ابن صالح "به سنده   يصلع لن البخاري ملوزعم أنه منقط هي،الامل

 ..يف ذلك من وجوه طأ وأخ .. ذلك ه رد يف م(حز)أى ابن  إليهوال التفات ": ♫

 .(3)"ط الصحيحرش ب معروف االتصالواحلديث صحيح 

 هّي؛ أوهلَم قوله صىلرب من وجطعزف والآالت ال ريمل عىل حت ويف احلديث دلي

املذكورات ومنها املعازف هي يف الرشع ن يح بأفإنه رص ،"تحلونيس"عليه وسلم:  اهلل

 
 [. 72]الفرقان: (   1)

ين  ا بأللحة للة الصحيسقي، وراجع السليهوالب ، ووصله الطباين5590قم رواه البخاري تعليقا بر(   2)

 .(91ص

  ني(.داب إلمام السفاريُشح منظومة اآل )غذاء اللباب يف(   3)
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ر ع ما تم حرمته وهو الزنا واخلم زف مملعاقرن ا ا:نيثا م.قوأولئك الحلها فيست ،حمرمة

 .  (1)"معها قرَناا مل - أى املعازف - مل تكن حمرمةواحلرير، ولو 

ديث عىل حتريم املعازف، احلذا فدل ه": ♫ابن تيمية اإلسالم قال شيخ

  .(2)"الت كلهاالت اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه اآلآ هي زفواملعا

اهلل  ول اهلل صىل رس خرج "ريض اهلل عنه قال: جابر عن  هسننيف  يمذالرت وروى

جيود بنفسه، فوضعه  إبراهيم هإذا ابن نخيل، فال  ن عوف إىلعبد الرمحن ب لم مععليه وس

لبكاء؟ قال: إين مل نت تنهى عن اكي وأ: أتبعيناه، فقال عبد الرمحن ففاضت جره  حيف

 هلو ولعب نغمة صوت عند رين:قّي فاج أمحصوتّي  عنوإنَم َنيت  ،أنه عن البكاء

 قال )  "ةمخش وجوه وشق جيوب ورنَّ  مصيبة:  صوت عندشيطان، وومزامري 

  .(3) (يث حسندهذا احل الرتمذي: 

 ند، و صوت ويل عنعمة ر عندصوتان ملعونان، صوت مزما": ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  .(4)"مصيبة

ليكونن يف هذه المة خسف، وقذف، ومسخ، ": قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصوعن رسول اهلل 

  .(5)"املعازفواَتذوا القينات، ورضبوا ب ،مورُشبوا اخل ذاك إلوذ

،  لقنّي ة، وايرس، واملزر، والكوبخلمر، واملاي أمتإن اهلل حرم عىل ": ملسو هيلع هللا ىلصقال 

   .(2) بشيةباحل طنبورالالقنّي هو ما ، أالطبلهي   الكوبة ،(1)  "وزادين صالة الوتر

 
 (.بتصف 141-1/140اين لبلأل حيحة)السلسلة الص(   1)

 . )املجموع((   2)

 (.5194مع صحيح اجلا  اللباين هوحسن(   3)

 (427السلسلة الصحيحة  )إسناده حسن،(   4)

 ( 2203 ةحصحية ال، السلسلهحيح بمجموع طرقص)(   5)
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ر مزمارًا، قال: فوضع  عم نبسمع ا"أنه قال: وروى أيب داوود يف سننه عن نافع 

قال: فقلت:  ؟اً شيئيل: يا نافع هل تسمع ق، وقال يعن الطر يه عىل أذنيه، ونأىأصبع

سمع مثل أذنيه، وقال: كنت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم، ف ن عيه مقال: فرفع أصب !ال

 .(3) "اذل همث نعفص  هذا!

ا: إذا كان هذا فعلهم ؤنَملقال ع"قائاًل:  علق عىل هذا احلديث اإلمام القرطبيو  

  .(4)"!؟ممرهفكيف بغناء أهل هذا الزمان وز ، عتدالق صوت ال يرج عن االيف ح

   :أئمة أهل العلمأقوال 

خط ه ستبوعاقن طادؤه من الشي: الغناء مبرىض اهلل عنهعمر بن عبد العزيز اإلمام  قال

 .(5)الرمحن

 هم:مجع من العلَمء من  زفاملعاى وقيستَمع إىل املوسقد نقل اإلمجاع عىل حرمة االول

القرطبي: أبو العباس  اممإل ا قال . فرجب احلنبيل الح وابنصوابن الالقرطبي  اإلمام 

فال  ()الطبل الكوبةأما املزامري والوتار و"وقال أيضا:  ب والسنةالكتانوع بالغناء مم

لف ة اخلوأئم  قوله من السلفاستَمعها ومل أسمع عن أحد ممن يعتبيف حتريم  تلفي 

ق ومهيج الشهوات ر والفسووهل اخلموهو شعار أ ال ُيرم يبيح ذلك، وكيف من

 ،(6) " تفسيق فاعله وتأثيمهمه والحتري كذلك مل يشك يف ملجون؟ وما كاناو سادوالف

 = = 
 (.1708 )صحيح، صحيح اجلامع(   1)

 غذاء اللباب(.)(   2)

 (. 4116ود داو )حديث صحيح، صحيح أيب (   3)

  )اجلامع لحكام القرآن للقرطبي(.(   4)

 .)غذاء اللباب((   5)

 البن حجر اهليثمي(. )الزواجر عن اقرتاف الكبائر  ( 6)
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ممن يعتد بقوله يف اإلمجاع  يثبت عن أحد وملمه ريحت  اإلمجاع عىل وقال ابن الصالح:

 . .غناءلا تالف أنه أباحواالخ

 وقال احلسن .ارنل يف الالغناء باطل، والباط :♫ بن حممد قال القاسم

  .(1)هلم دعوة فال ،-لعب و غناء أى– الوليمة هلو يف كان: إن ♫ البصي

ع علَمء أمج : وقديقال الطب، ونة: هو ممنوع بالكتاب والس♫قال النحاس 

: ال تدخل  ♫عي زاالو اإلمام يقول. وهكراهة الغناء، واملنع من المصار عىل

  .ها طبل ومعازفوليمة في

أصحابه بتحريم  وقد رصح": ةيفحن  يف بيان مذهب اإلمام أيب ♫يم قابن ال قال

معصية   ا بأنهزمار والدف، حتى الرضب بالقضيب، ورصحولها كاملهي كاملال سَمع

كفر، به  ذسَمع فسق والتلذوأبلغ من ذلك قالوا: إن ال، لشهادةوترد هبا ا فسق ب الجوت

ر  يف أن ال يسمعه إذا من جيتهد أب عليه قالوا وجي  ،يصح رفعهوورد يف ذلك حديث ال 

 .(2)"و كان يف جواره أه ب

ب تركها يب حنيفة أنه قال: الغناء من أكب الذنوب التي جي م أ اإلماوروي عن  

بو م أامًا عىل مذهب اإلابه غذاء اللباب معلقاإلمام السفاريني يف كتقال وقد  .فوراً 

وكذلك مذهب أهل  الذنوب، نجيعله مناء وفإنه يكره الغ وأما أبو حنيفة"يفة: حن

الف بينهم يف ذلك، وال نعلم  اختهم الهيم والشعبي وغريان ومحاد وإبرايسففة الكو

  ."همنصة يف املنع خالفا بّي أهل الب

مع  ل سجرل عن ئِ حينَم ُس أبو يوسف تلميذ اإلمام أبى حنيفة القايض  قالوقد 

عن  النهيَنم لن بغري إذ مخل عليهاد"البيوت فقال:  حدأ داخلصوت املزامري من 

 
 (. مع للقريواينا اجل)(  1)

 (فانهل ال غاثةإ)(   2)
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   ."ضرف نكرامل

الغناء  دما ُسئِل عنعن ♫وقال عن استَمعه، ء والغناى عن إلمام مالك فإنه َنأما ا

ا إنَم يفعله عندناقل يقول بأن الغناء حق؟ من عهل "ازف: عالرضب عىل املو

خيار إن عليه الله شهادة وال يصيل  لقبَ اإلسالم ال تُ  حكميف  فاسقلاو (1)"الفساق

  وعامتهم. ناسلا غاءبل يصيل عليه غو ،مات

 -ورصح أصحابه ":  ♫ ذهب اإلمام الشافعييان ميف ب ♫قال ابن القيم 

 وأنكروا عىل من نسب إليه  رفون بمذهبه بتحريمهالعا -عى افإلمام الشاب اأصح أي

فعي اسئل الشو (2)"ق وابن الصباغطبي والشيخ أيب إسحايب الالط كالقايض أيب حله

الناس عن لهوا حتى يادقة يف العراق من أحدثه الزن لأول: اهلل عنه عن هذا؟ فقاريض 

  .(3)الصالة وعن الذكر

ابنه: سألت أيب عن  محد فقال عبد اهلل ام أاإلم هبوأما مذ":  ♫ قال ابن القيم

  يفعلهم ذكر قول مالك: إنَمبالقلب، ال يعجبني، ث نفاقال تبالغناء ين :فقالالغناء 

ة  مغني  عن رجل مات وخلف ولدًا وجارية هعن ريض اهللسئل و (4)"الفساق عندنا

ل له: إَنا فقي غنية،م أَناة ال عىل أَنا ساذج ا فقال: تباع عىلتاج الصبي إىل بيعهفاح

أَنا  فقال: التباع إال  ،ألفاً  ينرش عساذجة تساوي  عتي ثالثّي ألفًا، ولعلها إن بيتساو

إذ لو مل يكن حمظورًا ما  ،رظوحم  الغناء وهذا دليل عىل أن" :اجلوزي ابن قال ساذجة.

 
 (.11/295(   جمموع الفتاوى )1)

 .(ة اللهفانثإغا )(   2)

 .ائر()الزواجر عن اقرتاف الكب (  3)

 (.إغاثة اللهفان)  ( 4)
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ت اللهو عىل كرس آال ♫اإلمام أمحد  ونص (1)"اليتيم عىلملال ويت اجاز تف

 . (2)فة، وأمكنه كرسهاذا رآها مكشوإ ه غرير ووبنكالط

آالت اللهو كلها مذهب الئمة الربعة أن " : ♫ ةن تيمي إلسالم ابقال شيخ ا

نه م أعلفا"وقال أيضا: (3) "نزاعا للهوات آالأحد من أتباع الئمة يف يذكر  .ومل.م.حرا

من وال مص باليوال  امجاز وال بالشمل يكن يف عنفوان القرون الثالثة املفضلة ال باحل

العبادة من زهد وح والصاللامن أهل الدين و وال العراق وال خراسانوال املغرب 

أحدث هذا   نَموإ دف وال بكف وال بقضيبدية ال بصاء والتاملكع عىل مثل سَمع جيتم

املعازف " وقال يف موضع آخر: "ية فلَم رآه الئمة أنكروه الثان ائة ذلك يف أواخر املبعد 

  .(4) "أعظم مما تفعل محيا الكؤوس عل بالنفوس، تفلنفوسا مخر

وهلذا  "الغناء:  َمعس  اعتادبيان حال من يف  ♫ية ن تيم اب م وقال شيخ اإلسال

سَمع  يف جيد  وال ال يفرح به،سَمع القرآن، و عىلن اعتاده واغتذى به ال ُي وجد من ي

الهية وألسن  لوبوه بقمعمعوا القرآن ساآليات كَم جيد يف سَمع البيات، بل إذا س

 وأصغتركات ت احلوسكن ية خشعت الصوات الغية، وإذا سمعوا املكاء والتصد

  .(5) "القلوب

  (6)"لهاطرب كلا التعىل حتريم آ اهب الربعةاملذ تاتفق" :♫قال اللباين 

 
 ن(.اجلامع لحكام القرآ)(   1)

 (.(. )إغاثة اللهفان(   2)

 )املجموع(. (   3)

 . (جموع)امل(   4)

 . (جموع)امل(   5)

 .( 1/145صحيحة لا  )السلسلة(   6)
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وفيه  عني بالغناء وسَمع آالته إال د أحداً جت ال  إنك" :♫ مالقيابن اإلمام  قال

. "ءىل استَمع الغناوفيه رغبة عن استَمع القرآن إ وعماًل، علَمً  هلدىريق اط ضالل عن

ويصد عن القرآن  العقول، ةن، ومخرُشك الشيطاالزنا، و فإنه رقية"عن الغناء:  قالو

  ."ه ورغبتها فيهس إليالنفولباطل لشدة ميل ه من الكالم ا ريغ من أكثر

  :♫وقال 

  جيتمعانعبد ليس  لبق  يف     ***     الغنان القران وحب أحلا حب

 من اإلُشاك بالرمحن  أبداً         ***           هدأبما سلم الذي هو  واهلل

 وفالن  فـالنةل  لكـ عبدا        ***           ه   تعلق بالسَمع أصار اوإذ

واملنع   ى واملوسيق عىل حرمية الغناء واقرارهم  ءلعلَمأئمة ا و بذلك يتبّي لنا أقوال 

 . َممنه

 ء: تثناالس

  وقد دلت اء،لنسيف العياد والنكاح ل -بغري خلخال-الدف  ويستثنى من ذلك

عليه ىل اهلل صالنبي  ولكن رخص": ♫إلسالم قال شيخ ا حيحة،عليه الدلة الص

ن بالدف يف  يرضب اء أناللهو يف العرس ونحوه كَم رخص للنس نواع من أ يفلم وس

بدف وال كن أحد عىل عهده يرضب لم يهده فع الرجال عىل مافراح، وأ العراس وال

والتسبيح للرجال،  تصفيق للنساء: القال أنه حيحالص  يصفق بكف، بل ثبت عنه يف

وأيضا من  (1)"النساءلرجال بان  مجال واملتشبهّيلراب لنساءاولعن املتشبهات من 

 دي جاريتان من دخل عيل أبو بكر وعن"أَنا قالت:  عنهااهلل حديث عائشة رىض 

ّي ت غني بم بَم تقاولت به النصار يف يوم بعاث قالت وليستا غنيانصار تالن  واريج

 
 جموع(.  امل)   (1)
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وم عيد  ذلك يف يوه وسلم  عليالنبي صىل اهلل الشيطان يف بيت أبو بكر أبمزمور فقال

 . (1)"عيدا وهذا عيدناقوم  ن لكلاهلل عليه وسلم يا أبا بكر إ قال النبي صىلف طرالف

 زف: يف حتليل املعا تنيياجلارث  بحديمن استدل  الرد عىل 

املركب   السَمع إباحة  ىلم علكهذا استدال وأعجب من": ♫ابن القيم قال  

بية يف يوم  د امرأة صنع لوغصغريتّي دون الب ء بنتّي يئة االجتَمعية بغنامما ذكرنا من اهل

خالق الشجاعة واحلروب ومكارم ال  وصفعرب يفات العيد وفرح بأبيات من أبي

من أكب احلجج عليهم، فإن  هذا، والعجيب أن هذا احلديث نذا مأين هف والشيم،

 هللرسول ا  الشيطان، وأقره  امريى ذلك مزمورا من مزاهلل عنه سم كب ريضلق اصديال

ة  مفسد  والكلفتّي جلويريتّي غري م عىل هذه التسمية، ورخص فيه مسله وهلل عليصىل ا

تعملونه وتعلمونه من السَمع  ما إباحة أفيدل هذا عىل يف إنشادُها والستَمعهَم،

ن ، وقال اب (2)"والفهام العقول تكيف ضل اهللان املشتمل عىل ما ال يفى؟! فسبح

و مل ينقل  لوقت،يف ذلك ا ةصغريريض اهلل عنها  ةنت عائشوقد كا": ♫اجلوزي 

 غناءذم الي لقاسم بن حممدالغناء ، قد كان ابن أخيها ا ذم ا إالصيلهعنها بعد بلوغها وحت 

  .(3)"عنها منع من سَمعه وقد أخذ العلموي

   :يتكاآلملوسيقى فهو اخلالية من ا يةم حكم األناشيد اإلسال

 عليهم قد سمعوا هللن ااضوالكرام ر صحابةلواوسلم  اهلل عليه صىللنبي صح أن ا

عَمهلم، وحرضهم، ويف جمالسهم وأ يف سفرهمهم، من غريالشعر وأنشدوه واستنشدوه 

الكوع وأنجشة ريض اهلل  امر بنت وعن ثابب َم يف إنشاد حسانبأصوات فردية ك

 
 .(1540ح ابن ماجه )صحيح، صحي(   1)

 ( لسالكّيمدارج ا)(   2)

 . ليس()تلبيس إب(   3)
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 :ل ندق، قاحفر اخل عنه يف قصة يف حديث أنس ريض اهلل اعية كَم ، وبأصوات مجنهمع

اللهم ال عيش " قال: واجلوع  هلل عليه وسلم ما بنا من النصب صىل ا هلل ل افلَم رأى رسو

 ،ا حممداايعوذين بالفقالوا جميبّي: نحن  .واملهاجرة لألنصارفاغفر  ،إال عيش اآلخرة

د حسن عن أيب  أخرج ابن أيب شيبة بسنلس أيضا؛ ويف املجا(1)"داعىل اجلهاد ما بقينا أب

حاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منحرفّي أص يكنمل ": رمحن قالل ن عبد اب سلمة

 أريدلسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا ّي، كانوا يتناشدون الشعار يف جماوتمتَم وال

اإلنشاد  ل عىل أن لدلة تده افهذ .(2)"ارت محاليق عينهء من دينه دن يش م عدهأح

الصوت  بية: رفعلعرة ا اللغالنشيد يفواعية، ن بأصوات فردية أو مججائز، سواء كا

هل العلم وضعها لنا أ  ط تراعى يف هذا المر ضوابناك هو ،(3) بالشعر مع حتسّي وترقيق

له وجع عدم اإلكثار منه، يف النشيد حرمة ف املازعدم استعَمل اآلالت واملع :وهي

 بصوت ونأن ال يك، ائض لجلهوتضييع الواجبات والفر هوكل وقتدن املسلم يد

لفسق أهل ا وأن ال يشابه أحلان،  كالم حمرم أو فاحشعىل تمليش ء، وأن الالنسا

 ف.ازأصوات املع ا مثللصوتية التي تنتج أصواتوأن يلو من املؤثرات ا، واملجون

 .يسمعون الغاين كالذينويفتنه امع الس ال يكون ذا حلن يطرب به أن يراعىضا يأو

واحلرام للشيخ  ل حلالكتاب ام بنقد ال اب اإلعتك يمكن مراجعة:  ادةالستزول

ب تاوكم، السَمع لشيخ اإلسالم ابن القياب وكت، بن فوزان الفوزان العالمة صالح

 .♫ين  لباين اللدآالت الطرب للشيخ حممد نارص ا حتريم

ء اعلم أن للغنا"للهفان: إغاثة ا  يف كتابه ♫ لقيموختامًا، قال اإلمام ابن ا

ه كنبات الزرع باملاء. فمن خواصه: في اتهونببالنفاق،  لقلبايف صبغ تأثري خواصَّ هلا 

 
 (. 3/1043 البخاري رواه)(   1)

 (.8/711 ف ابن أيب شيبة)مصن(   2)

 . (القاموس املحيط) (  3)
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 والقرآن ال الغناء مل بَم فيه، فإنالقرآن وتدبره، والع يصده عن فهمقلب وهي الأنه ُيل

ويأمر  عن اتباع اهلوى،ن ينهى لقرآإن اهَم من التضاد، فب أبدًا ملا بينلقلان يف عاجيتم

 باع خطوات الشيطان،ات عن وينهى ب الغّي،اس، وأسبالنفووجمانبة شهوات بالعفة، 

، فيثري كامنهاشهوات الغّي  ج النفوس إىلوَييِّ سنه، ، وُي يأمر بضد ذلك كله والغناء

و ، فهمليحة ومليح ويسوقها إىل وْصل كليح، كل قب ويزعج قاطنها، وُيركها إىل

 .(1)"خقبائح فرسا رهان..إللباٍن، ويف هتييجهَم عىل اليعا ر رضخلموا

 واألولد ل األهحتصني : ثامناا 

عدة  ، ولذلك دوالواللرجيم، حتصّي الهل ومن وسائل التحصّي من الشيطان ا

   عية منها:ُش ائلوس

مع  ملسو هيلع هللا ىلصكَم كان يفعل الرسول  هلل،ال باالطف، وذلك بتعويذ االستعاذة باهلل -1

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول كان  ل:قا ¶  البخاري عن ابن عباس حلسّي، كَم يفن وااحلس

وهامة، ومن كل ت اهلل التامة، من كل شيطان لَمذكَم بك)أعي ّي: يعوذ احلسن واحلس

 ا إسَمعيل وإسحاق(. ذ هبيعوباكَم ول: إن أقمة، ويعّي ال

ل  رسو قال: قال ◙عن أيب مالك الشعري  ،نزلذكر اهلل عند دخول امل  -2

ملولج وخري املخرج، بسم خري اسألك أ )إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إين :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(2)له(ثم يسلم عىل أه عىل ربنا توكلنام اهلل خرجنا، ونا، وبسوجل اهلل

 

 
 . 217اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم ص إغاثة(   1)

، 5066 ته ما يقول(، رقم:يجاء فيمن دخل بكتاب: »الدب«، باب: )ما  يف ننه س يف  داود رواه أبو(   2)

ج الكلم  (، صححه اللباين: َتري3/296، )3452م الكبري، رقم: عج  املين يف (، والطبا2/747)

 (.43الطيب )
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 د ولواألهل يم عىل األلتسلا  -3

ثة كلهم ضامن عىل اهلل )ثال قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙عن أيب أمامة الباهيل 

يف سبيل اهلل اً رج غازيخجل : ر   فهو ضامن عىل اهلل دخله ه فيافيتو تىح

اهلل حتى امن عىل جد فهو ضىل املسيمة، ورجل راح إأجر وغنمن  لنا يرده بَم اجلنة، أو

ن و ضام نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسالم فهبَم رده ة أو يخله اجلندوفاه فييت

 .(1)اهلل سبحانه وتعاىل(  عىل

 رعاية  أنه يفعناه فمن، والضَمن الرعاية لليشء، »أي صاحب ضَممن: ى ضاومعن

  .(2) اهلل«أ. هـ 

)يا بني إذا دخلت  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل رسول اهلل  ◙أنس سبق حديث د قو

 .(3)وعىل أهل بيتك( يك عل  ن بركةفسلم، يك ىل أهلكع

 بيت كام سبق. يف الكريم كثرة تالوة القرآن ال  -4

  صاوير والت انوالكالب واألجراس والصلب ء واملوسيقىمن الغناازل تطهري املن -5

     د ورد النهي عنها، قال تعاىل:وق، إبليس ل وسائ، لَنا مجيعاً والتامثيل

       (4). 

 
  ر ا. د(، ط3/7، )2494البحر(، رقم:  »اجلهاد«، باب: )فضل الغزو يف (   رواه أبو داود يف كتاب:1)

صحيح اإلسناد ومل   ، وقال: »هذا حديث(2/83، )2400م: ، واحلاكم يف املستدرك، رق كرالف

النووي يف الذكار،   (، وحسنه9/166، )18319لبيهقي يف السنن الكبى، رقم:وا هـ، ه«أ.يرجا 

 .2ص 

 . 2ص (   الذكار، للنووي، 2)

 (   سبق َترجيه. 3)

 . 64 ية: آلاء، سورة اإلْسا  ( 4)
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 . سبق الكالم فيه لغناء، وقدطان االشي قال جماهد وغريه: صوت

ها قة فيكة رفئقال: )ال تصحب املال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙هريرة  أيبن وع

 .(1)كلب وال جرس( 

ب إال  فيه تصالييته شيئًا يرتك يف ب ملسو هيلع هللا ىلصت: )مل يكن النبي الق ▲ ةوعن عائش

 .(2)ضه( قن

ه  ًا فية بيت)ال تدخل املالئك :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙يرة هريب وعن أ

  .(3)ل أو تصاوير( متاثي

ن حليواورة اص وغريهم من العلَمء تصوير (4)»قال أصحابنا  :♫ووي قال الن

  .(5)« بائركوهو من الحرام شديد التحريم 

ال قاه معنه... وب ظل لـالل وما  هذا كله بّي ماله ظوقال أيضًا: »وال فرق يف

و مذهب الثوري ومالك وأيب م، وهبعده مجاهري العلَمء من الصحابة والتابعّي ومن

 .(6) أ. هـ  «ريهمحنيفة وغ

وفيها  »لكوَنا معصية فاحشة صورة؛فيه  يتوسبب امتناع املالئكة من دخول ب

 
 (.3/1672)، 2112ينة«، رقم: زب: »اللباس وال(   رواه مسلم يف كتا 1)

 (. 5/2220، )5608:  س«، باب: )نقض الصور(، رقم للبا اب: »اكت (   رواه البخاري يف 2)

  (، ورواه مسلم، يف4/1470، )5605 م: ملغازي«، باب: )التصاوير(، رق (   رواه البخاري يف كتاب: »ا3)

 واللفظ له. (، 3/1672، )2112«، رقم: ةوالزين سلبا : »الكتاب

 يعني الشافعية.    (4)

 (.14/81(   صحيح مسلم برشح النووي ) 5)

 (.1/302دالب )ظر: التمهيد، البن عب(، وان 14/94ملرجع السابق )ا   (6)
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 .(1)«  تعاىلهللا ة ما يعبد من دون، وبعضها يف صورخللق اهلل تعاىلهاة امض

 عن دخول بيت فيه كلب: عهاتناوأما ام

 أكله هلا ولنتن رائحته.ا، ولكثرة زمة هلاملالبسبب النجاسة العينية  -1

 ها من الشياطّي.بعض نول -2

ول صالئكة وحا بحرمانه من دخول امليهيقتنمن  اقبوللنهي يف اَتاذها فيع -3

 .(2)شياطّي ىل وجود اللذي عدمها يؤدي إلبكة واخلري اا

 يت.الب يف فل من النوا كثارإلا  -6

جعل لبيته نصيبًا من  ه فليمسجد ويف احلديث: )إذا قىض أحدكم الصالة يف 

 
 (.14/84السابق )(   املرجع 1)

 (، ط. دار املعرفة. 10/381اري )بلح ار: فتوانظ فس اجلزء والصفحة،رجع السابق، نامل(   انظر: 2)

دخل لقبض روحه، ، وتو صورةب أتكتب املالئكة أعَمل من عنده كل ذلك اشكال وهو: هل ويرد عىل   *   

 واجيب عن هذا: 

اء لـه دعمن ذلك، دخول إكرام لصاحبه و أَنم ال يدخلون بيتًا فيه يشءإن احلديث حممول عىل »

تنكر، فإن  سومثل هذا غري مة العَمل وقبض الرواح، بم لكتا هل دخوك من عليه، وال يمنع ذلوتبيك 

وال  مؤاخّي لـه أو مرتددين إليه،   زلـهناس منال حب املنزل ال يمنع من دخول صلحاءفساد صا 

 لوه منكرين عليه ومغريين، أو  يمنعهم من أن يدخ

 . 215ص  بائك للسيوطي،احلمطالبّي لـه بحق لزمه....«، 

لعَمل والذين  كة الذين يكتبون ائبكة، ال املالالذين ينزلون بالرمحة وال سياحّيلاكة ملالئفاملراد ا

(، ومعامل السنن  10/405، وفتح الباري )214لسابق، ص جع ا: املرنظريقبضون الرواح، ا

 (.14/84(، وُشح مسلم للنووي )1/65)

وما  1/302َمن )يعب اإلش يف نهاجالعبد«، انظر: امل اهلل تعاىل عملم وقيل: »ال يدخلون ويبلغه 

 . هـ، دار الفكر1399. الوىل، عام حلمي حممد فودة، ط لحليمي، حتقيق:بعدها(، ل 
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 .(1)ن صالته خريًا( عل يف بيته ما جفإن اهلل صالته،

 . صالةل ر اهلل وا من البيت العامر بذك فرّي تشياطال وال شك أن

عن  وأبعد  ىنه أخفت لكوالنافلة يف البي»وإنَم حث عىل  :♫قال النووي 

ئكة، وينفر منه املالمحة وون عن املحبطات وللتبك بذلك، وتنزل فيه الرصوأ اء،الري

 .(2)الشيطان« 

الشيطان   ممنه يتخذال ، حتى اجلهال بالتسمية عند الطعاماألطفال و  ذكريت  -7

 .(3) سبق  ع وقدت تدفية التي جاءيف حديث اجلار كَم ،ل الطعامالوسيلة الستح

للهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما )ا ـه:، بقولعد اجلامندعاء ع ال -8

 .(4)رزقتنا(

 يف احلديث: )إذا كان لشياطّي، كَماشار ، النتمنعهم من اخلروج إذا أقبل الليل -9

ليل ذهب ساعة من الإذا ف حينئذ، كم فإن الشياطّي تنترش انصبي كفوال فجنح اللي

 
 مسلم. واه (   ر1)

 (.6/68ووي ) (   صحيح مسلم برشح الن 2)

اين يف املعجم  وقد رواه الطب ق(بل أحدًا يف دار فيها فرس عتيحديث ضعيف )إن الشيطان ال ي * جاء يف

  2696رقم:   اآلحاد واملثاينيف( وأمحد 2/676) 6052ارث يف مسنده رقم: حلوا 506 : رقمكبري ال

ط.  ( 2/323 يف تفسريه )ر الراية، الرياض، وقال ابن كثري، دام1991-1411(، ط. الوىل 5/158)

  نهقًا ل: »وإنَم سمي عتي / قال القرطبي ـ،ال يصح إسناده وال متنه« ا.ه دار الفكر، »هذا حديث منكر

ر من صهيل اخليل ..« ا.هـ،  يها فرس وأَنا تنففال تقرب دارًا اهلجانة .. وروي أن اجلن  لص منَت

 (.8/38آن )القرحكام ع لاجلام

 سبق َترجيه. (   3)

 (   سبق َترجيه. 4)
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 .(1)فخلوهم( 

 ها.عليداومة عىل امل  م، وحثهتعليمهم األذكار -10

 –فعل النبياء والسلف كان  ، كَمومنها أذكار النوم، وآية الكرس، واملعوذتّي 

ذ يعو كان ملسو هيلع هللا ىلصي يعوذ إسَمعيل وإسحاق، والنب  إبراهيم كان دفق – اهلل رمحهم

يعلم من عقل عمرو بن العاص ن وكان عبداهلل بم، هلذا تعليم سّي، ويف هاحلسن واحل

كلَمت اهلل التامة من غضبه وُش عباده ومن بوذ )أعالنوم: ول عند قه أن يأبنائ من

 .(2)ّي وأن ُيرضون( لشياطزات ا ُه

 
 َترجيه.  سبق   (1)

 جيه. (   سبق َتر2)
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 ساخلام  املبحث

 يطانالشيف التحصني من  ستقراء من الكتاب والسنةق ارط 

 

 يز زالكتاب العما استقريته من   :أولا 

 التوكل.  -1

 .إخفاء النعم عىل احلاسد -2

 ب. ان اجلامة ولّي واالبتس  الطيبةحسن اخللق والكلمة  -3

 اجلهاد بأنواعه. -4

 م الغيظ. عىل الذى وكظلصب در وااحللم والعفو وسالمة الص  -5

 خدرات. وامل اجتناب اخلمر -6

 اجتناب اللعب بامليرس وما شاهبه. -7

 . المراض القلبيةب من لالق هريتط -8
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 يطان يف التحصن من الش  يته من الكتاب تقرسلا: ما اوأ 

 لل التوكل عىل ا  -1

                         اىل:تع لقا

              

        (1). 

 .                    (2) تعاىل: الوق

هم من دفع عنهم كيد الشيطان ويعصمي ذيا عليه، فهو الن يتوكلوهم بأ»فأمر

 .(3)إغوائه« 

  ايته، وأنه سبحانه حسب من توكل عليه كفم إىلهتعليه لطمأنين  نوإنَم يتوكلو»

 .(4)صه ويرزقه بفضله وجوده« ه وينَيدي

  :تعاىلول ليه،وال إلغوائه أيضًا، يقللشيطان سلطان ع نيكو ومن هنا فلن
              

        (5). 

 
 .100-98 ت:(   سورة النحل، اآليا 1)

 . 65ية: سورة اإلْساء، اآل (  2)

 (.3/242ح القدير، للشوكاين )ت(   ف3)

 ات، البن تيمية. و(   النب4)

 . 173(   سورة آل عمران، اآلية: 5)
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 .                  (1) وقال تعاىل:

           :، قال تعاىلُيبه اهلل واملتوكل

   (2). 

اعتَمد  ة، ومن أعظم الواجبات، وحقيقته م لعظيوالتوكل من أعَمل القلوب ا

واستعانة، عبادة بدون توكل فال  ،ووسيلتهاطريق العبادة  ده، وهووحهلل ىل اب عالقل

مقام خواص الولياء من العلَمء  ل إىلالتوكل فقد وص ىلعبد إىل حتقيق معنصل اوإذا و

جته إىل ازدادت حا دته،من سار عىل َنجهم، وكلَم زاد إيَمنه ويقينه وعبايّي ولربانا

 .(3)التوكل 

 .                   (4) قال تعاىل:

           : يف قصة موسى وقال تعاىل

    (5). 

 .                   (6) وقال تعاىل:

 
 . 48لحزاب، اآلية: رة ا(   سو 1)

 . 159آل عمران، اآلية: (   سورة 2)

وى الفتا ء الثاين، وجمموع املنريية، اجلزل وما بعده، ضمن الرسائ 13ة، ص (   انظر: التحفة العرافي3)

 بعدها(.  وما  2/112دارج السالكّي )م(، 7/16)

 . 13ية: سورة التغابن، اآل (  4)

 . 84 (   سورة يونس، اآلية:5)

 . 12رة إبراهيم، اآلية: سو   ( 6)
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بغري حساب عن عمران بن  جلنة الذين يدخلون ا ح يف السبعّي ألفاً ويف الصحي

وا: ل، قاقال: )يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألفًا بغري حساب ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللحصّي أن رس

ن وعىل ون، وال يكتُووطريَّ يت ، وال قونيسرتمن هم يا رسول اهلل؟ قال: هم الذين ال 

 .(1)وكلون( م يتهبر

ب،  حسادخول اجلنة بغري لذي يستحق به هؤالءجعل الوصف ا ملسو هيلع هللا ىلصبي الن »فإن

ون وعىل رهبم ن غرييسألوهو حتقيق التوحيد وجتريده فال  هم أن يرقيهم وال يتطريَّ

 .(2)يتوكلون« 

 .(3)الدين  مامة يفإلان ايوجبا وأساس التوكل أمران ُها: الصب واليقّي، وُه

             تعاىل:ل قا

 (4). 

 
، 5378غريه وفضل من مل يكتو(، رقم: »الطب«، باب: )اكتوى أو كوى  واه البخاري يف كتاب:(   ر1)

 (، واللفظ لـه. 1/198، )218قم: ر ن«،إليَمومسلم يف كتاب: »ا (، 5/2157)

 دار املعرفة. ط.  (،1/211) (،49/ 11، وانظر: فتح الباري )89 اح، البن القيم، صو(   حادي الر2)

 (.1/160) د الدرية، البن القيم (   انظر: العقو3)

 . 24اآلية:  (   سورة السجدة،4)

قد  يسعى يف طلب زرق لن اهلل ، والهلل اري لط القلب خوف من غالتوكل أال يا ن يزعم الصوفية أ  *   

من العمل بالسباب عة واجلَم سنةلتوكل، وهذا خالف ما عليه أهل الأن ذلك قادح يف ا نضمنه، ويرو

سببات والتوكل عمل القلب قدره، وأنه خالق السباب وامل واإليَمن بقضائه ومع الثقة بوعد اهلل

 . اب عمل اجلوارحسبوال

وما  301ُشح الطحاوية، ص  (،190-4/189، )(3/18القرآن، للقرطبي )م ا حكع لما اجلانظر:           

(، ط. دار املعرفة، ُشح  11/409فتح الباري ) (، 2/211م )مسلبعدها، ُشح النووي لصحيح 

  (، 8/521وما بعدها(، ) 8/429وى )(، جمموع الفتا 2/223بن عيسى )يدة ابن القيم، أمحد قص

وهاب، ص  ل ن حممد بن عبدا، لسليَمن بن عبداهلل بيدحتوب الا تح ك (، ُش 10/257(، )8/529)

= = 
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 إخفاء النعم عىل احلاسد   -2

         يف قولـه تعاىل:وىل تبارك وتعاىلك املكَم بّي ذل

                  (1). 

 عىل ه هذ رؤياك تقصص ال بني يا – السالم عليهَم –عقوب البنه يوسف ل ي»قا

 اوةعدال ويناصبوك ل،ائغوال ك وبغفي : يقول كيدًا، لك فيكيدوا فيحسدوك إخوتك

 .(2)بّي«م عدو لإلنسان شيطانل ا إن الشيطان فيك ويطيعوا

ث  بحيزائداً وتعظيمهم إياه تعظيًَم  ه لـهفيها خضوع إخوت »وكان تعبري الرؤيا

 .(3)يرون له ساجدين إجالالً واحرتامًا وإكرامًا« 

  ر، ظهد وتتوج حتى»ومن هذا يؤخذ المر بكتَمن النعمة  :♫ثري كابن قال 

ذي نعمة   ئج بكتَمَنا، فإن كلاضاء احلوىل قعوا  حديث )استعينكَم ورد يف

 .(5) هـ .أ«(4)حمسود(

 = = 
 . 377-374، ص 86-87

 . 5: (   سورة يوسف، اآلية1)

 (، ط. دار الفكر. 12/53تفسري ابن جرير ) (، وانظر:12/152امع لحكام القرآن، للقرطبي )اجل  ( 2)

الدر املنثور  ، (1/303) لّيسري اجلالفكر، وانظر: تفال(، ط. دار 2/470ري ابن كثري )(   تفس3)

 ط. دار الفكر. (، 4/501)

، -ريض اهلل عنه  –عاذ بن جبل عن م(، 2/292)، 1186 يف املعجم الصغري، رقم: (   رواه الطباين 4)

هذااحلديث عن معاذ إال  (، وقال: »ال يروى 3/55وسط، )(، ويف ال20/94، )183والكبري، رقم: 

احللية   ه، وأبو نعيم يفبنحو 707 مسنده، رقم: يف بها والش ،هـ سعيد«أ. سناد ، تفرد بهإلهبذا ا

 هـ.   « أ.نه ثوره عوقال: »غريب من حديث خالد تفرد ب(، 5/215)

بداية  (، دار املعرفة، وال4/268ري )فكر، وانظر: فتح البا (، ط. دار ال2/470(   تفسري ابن كثري )5)

 (.15/17تيمية )ن بالوى، ا تالف، جمموع املعارف، بريوتة (، مكتب1/199والنهاية )
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        سالم:يه الخمبًا عن يعقوب عل عاىلوله تومن هذا ق

                 

         (1).   

عنده إىل مص   من ج رو»قال يعقوب لبنيه ملا أرادوا اخل :♫قال ابن جرير 

. . فرقةتبواب مد وادخلوا من أواح طريق ص منملوا تدخيا بني ال وا الطعام رليمتا

خول الدا يف فرتقو. فأمرهم أن ي.مجال وهيبة فخاف عليهم العّي  كانوا رجاالً هلمَنم ل

   .هـ.أ(2)إليها« 

 .وقد سبق بيان أن العّي حق وأن الشيطان ُيرضها 

 انب لطيبة ولني اجلا مةكلحسن اخللق وال  -3

              قال تعاىل:

           (3). 

أن يأمر عباد اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصه ول»يأمر تبارك وتعاىل عبده ورس :♫قال ابن كثري 

بة، فإَنم إن مل الطي  حسن والكلمةهتم الكالم الاوراحمم وطباهتخمااملؤمنّي أن يقولوا يف 

ة  خاصموامل الرش ووقع عال، الكالم إىل الف وا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وأخرجيفعل

 
 .   67: ةورة يوسف، اآلي(   س1)

هد وحممد بن كعب وقتادة والسدي  وجما عباس  ابن( وقد روى ذلك عن 13/13البيان ) (   جامع2)

( ط. دار  4/557للسيوطي )(، والدر املنثور 14-13/13ق )، انظر: املرجع السابوالضحاك وغريهم

 .(1/212) كثريية البن  البداية والنها ، الفكر

 . 53ية: (   سورة اإلْساء، اآل3)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 .(1)ة، فإنه عدو آلدم وذريته... وعداوته ظاهرة بينة«أ. ه قاتلوامل

 .(2)اهم«ذأل حتَمحسان إىل الناس، وكف الذى عنهم، واي »اإلعني لقوحسن اخل

 .(3)طالقة الوجه« ى، وذوقيل: »بذل الندى، وكف ال

 .(4) أ.هـ ذى« ملعروف، وكف الاف حسن اخللق هو »بسط الوجه، وبذل وص

بالب، فقال: )الب حسن اخللق واإلثم ما حاك يف صدرك  ملسو هيلع هللا ىلصي النب وقد فرسه 

 .(5)ه الناس( ليع لعوكرهت أن يطَّ 

والعرشة،   ةبة وحسن الصحب واملف اللطعنى وبموالب: »يكون بمعنى الصلة، 

 .(6) هـر هي جمامع حسن اخللق« أ.  المو ى الطاعة، وهذه بمعنو

 ن:وحسن اخللق قسام

الرضا بَم قسم اهلل للعبد بشكر نعمته والصب نى ، ويعاهلل حسن اخللق مع  ول: ألا

 ض عىل حكمه سواء بالقلب أو اللسان.اعرتالعىل بالئه، وترك ا

 مرين:ناس، ويشمل أع اللق مخلا سنح :الثاين

 القول والفعل.إلحسان بوسائر وجوه اروف عبذل امل -1

 
 (.319-4/318يم، البن كثري )تفسري القرآن العظ (  1)

 (. 2/307(، وانظر: )2/340كّي، البن القيم ) لسالدارج ام  ( 2)

لنووي ل  البصي، وانظر: ُشح صحيح مسلم (، ونسبه للحسن 7/9بن تيمية ) جمموع الفتاوى، ال   (3)

(15/78.) 

 (. 6/214، )2006حسن اخللق(، رقم: باب: )ماجاء يفكتاب: »الب والصلة«،   يف ذيلرتما واه(   ر4)

نواس بن سمعان  (، عن ال4/1980، )2553والصلة واآلداب«، رقم:  البتاب: » ك(   رواه مسلم يف5)

 ري.النصا 

 (. 16/111ح مسلم )(   ُشح النووي عىل صحي6)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 .(1)ذى ، مع حتمل الالً كف الذى قوالً وفع -2

 هبا:إال  يقوم ن ال ولـه مخسة أركا

ا يرتتب ومق لويشمل العلم بفضائل الخالق ورذائلها، وحسن اخل العلم: -1

 عليه من عظيم اجلزاء. 

الذى  وكف  عليه بكظم الغيظ،املصابرة ذى ول الملتح كذلو الصرب: -2

           ة باإلحسان، وهلذا قال تعاىل:ومقابلة اإلساء

         (2). 

                :اىلتعل وقا

 (3). 

 .(4)ـ اإلمامة يف الدين« أ. ه  تنال ليقّي ب واالصء: »بض العلَمقال بع وهلذا

            وقال تعاىل:

  (5). 

  ب مع لصيف ا ابرة، وهي حالهص»فأمرهم بالصب وهو حال الصابر يف نفسه وامل

 
د  وعىل سنن أيب دا(، حاشية ابن القيم 2/220)(، 2/308م )البن القيارج السالكّي، مدانظر: ( 1)

 وت. بريهـ، دار الكتب العلمية 1415انية (، ط. الث13/91)

 . 35سورة فصلت، اآلية: (   2)

 . 24ية: (   سورة السجدة، اآل3)

 (. 3/464ابن كثري ) (   تفسري4)

 . 200ة آل عمران، اآلية: (   سور5)
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صابرة، فقد يصب العبد واملرابطة، وهي الثبات واللزوم واإلقامة عىل الصب وامل خصمه

بالتقوى،   بد تعغرين م بطاب ويصابر ويرد يصوقد يصابر وال يرابط وق برصاي وال

 .(1)له التقوى وأن الفالح موقوف عليها«لك كك ذالسبحانه أن مفأخب 

تخلق بخلق  ول والفعل والن القبيح مق اب كلتدعوه الجتن هيو العفة: -3

 احلياء، الذي يدعوه لفعل كل مجيل وترك كل قبيح.

بذل  الو زة لعامل العبد عىل راد شجاعة النفس وقوهتا، فتحملوا :الشجاعة -4

)ليس الشديد بالصعة إنَم الشديد  :ملسو هيلع هللا ىلص، قال ءمارة بالسواح النفس البح مجوك

 .(2)ند الغضب( عالذي يملك نفسه 

عدل ُيمله عىل التوسط واالعتدال يف مجيع أموره، والعدل مجاع ما  الو دل:لع ا -5

 ّي وبب ضمتوسط بّي الغال تفريط، فمثاًل احللم خلق و اطفرسبق من الخالق، فال إ 

 .(3) واإلْسافالشح، وبّي التبذير خل والب لق متوسط بّي ملهانة، واجلود خوالذل ا

ليها اإلسالم ورغب فيها، دعا إ التي ، يمةعظالق اإلسالم الخوحسن اخللق من أ

 د صاحبها بعظيم اجلزاء.ووع

قال: قال رسول  ◙ة يب هريرأ يثحد، كَم يف ملسو هيلع هللا ىلصوهي من أسباب بعثته 

 .(4)الخالق( رم مكا ممتل ثتع)إنَم ب :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 
 . 13 ص م، البن القيعدة الصابرين،   ( 1)

 سبق َترجيه.    (2)

 (.91/ 13شية ابن القيم )(،حا 311-2/308ّي )كر: مدارج السال(   انظ3)

، 4221م يف املستدرك، رقم: (، واحلاك10/191، )20571السنن الكبى، رقم:  ي يفالبيهقاه (   رو4)

  قم: ر  ند، د يف املس، وأمح1606قم: ر (، ومالك يف املوطأ، 2/192، )1165ومسند الشهاب، رقم: 

 (. 6/35)البداية والنهاية  به أمحد«أ. هـ،، وقال ابن كثري: »تفرد 8939



 

 
 

 

 
 

 

          - 175 - 
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  ◙ نة، وقيل: أعىل الدرجات فيها، عن أيب هريرة دخول اجل و من أسبابهو

يدخل الناس اجلنة، قال: )تقوى اهلل وحسن  ثر ماأكعن  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل سئل رس قال:

 .(1) ج(فروال )الفماخللق(، وسئل عن أكثر ما سئل، فقال: 

ترك   نة ملن ت يف ربض اجل ببي  يمزعا أن) :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وعن أيب أمامة قال: قال 

 ازحًا، وببيت يفمحمقًا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان وإن كان  املراء

 .(2)حسن خلقه( ملن  اجلنة أعىل

  ذه ه وال ريب أن حسن اخللق مشتمل عىل هذه الثالثة، فاستحق صاحبه أن يدرك 

 .(3)ملنزلة ا

طفهم لخلقًا، وأ أحسنهم نّي إيَمناً ل املؤممأك نم ل اإليَمن )إنوهو يدل عىل كَم

 .(4)ه( بأهل

ل: قا ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللفعن جابر أن رس يوم القيامة، ملسو هيلع هللا ىلصإنه سبب يف القرب من النبي 

 )إن من أحبكم إيلَّ وأقربكم مني جملسًا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا، وإن أبغضكم إيل

 
(  6/214، )2005لصلة«، باب: )ما جاء يف حسن اخللق( رقم:  وا: »الب تاب(   رواه الرتمذي يف ك1)

،  7919قم: ر (، واحلاكم يف املستدرك،2/224، )476ن حبان يف صحيحه، رقم: وصححه، واب

 أ. هـ.حيح اإلسناد ومل يرجاه«ص ديثا حذه: »(، وقال4/360)

(، والبيهقي يف  4/252)، 4800قم: ، راب: »الدب«، باب:)يف حسن اخللق(اه أبو دواد يف كتو(   ر2)

( عن  2/74، )805اين يف املعجم الصغري، رقم: (، والطب10/249، )20965السنن الكبى، رقم: 

الرتمذي  (، ورواه 5/68، )4693م: ق رط، وسلا، و(8/98، )7488كبري، رقم: المعاذ بن جبل، و

،  4/358، )1993، رقم: راء(يف املاء كتاب: »الب والصلة«، باب: )ما جبن مالك بنحوه يف  عن أنس

 وقال: »حديث حسن«أ. هـ. 

 (.7/9تاوى )لف(، جمموع ا1/442البن  تيمية )(، االستقامة، 2/307لسالكّي )(   انظر: مدارج ا3)

،  2612(، رقم: ن وزيادته ونقصانهاستكَمل اإليَم اب: »اإليَمن«، باب: )يفتكيف ذي مالرت(   رواه 4)

 ال: »هذا حديث صحيح« أ. هـ. ، وقالرتاثاء (، ط. دار إحي5/9)



 

 
 

 

 
 

 

          - 176 - 
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سول اهلل قون، قالوا: يا ريهملتفوا قوندشتلثرثارون واملعدكم مني جملسًا يوم القيامة ا بأو

 .(1)ن( وثرثارين واملتشدقّي، فَم املتفيهقون، قال: املتكبا العلمن دق

بغري فائدة دينية، واملتشدق: املتكلم بملء فيه تفاصحًا م الكال كثري وهار: »والثرث

 .(2) «ءق وهو االمتاللفضله عىل غريه، وأصله من الفه اراً وتعاظًَم وتطاوالً وإظه

قال: قال رسول اهلل  ◙ريرة فعن أيب ه ئم القائم،نال درجة الصاحبه يإن صا

 .(3)ة( والصالم الصو بحسن خلقه درجة )إن اهلل يبلغ العبد :ملسو هيلع هللا ىلص

ومجاع القول: إن حسن اخللق هو الدين »فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف  

 .(4)ن« الدي

      :عاىلل تاق، مع املؤمنّي  ملسو هيلع هللا ىلصوحسن اخللق كان صفة النبي 

                     (5). 

 الوف، عرش سنّي، فَم قال يل قط أ ملسو هيلع هللا ىلصقال أنس بن مالك: )خدمت رسول اهلل 

 
  (، ط. دار 4/370، )018(، رقم: اب: )ما جاء يف معايل الخالقذي يف كتاب: »   «، ب(   رواه الرتم 1)

ابن حبان يف  ومرو بن العاص، (، عن ع2/217، )7035رقم: ،ندهمس يفد اإلمام أمححياء الرتاث، وإ

الرتمذي: »هذا حديث حسن قال عاص، وال (، عن عمرو بن2/235، )485، رقم: صحيحه

 أ.هـ.غريب«

 . (2/307ارج السالكّي )(   مد2)

 نواب  (، 4/252، )4798م: حسن اخللق(، رق  نن يف كتاب: »الدب«، باب: )يف(   رواه أبو دواد يف الس3)

 (.229-2/228، )480حبان يف صحيحه، رقم: 

 (. 2/307كّي )(   مدارج السال4)

 . 128ية: اآل (   سورة التوبة، 5)
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 .(1)ذا( لت كفع  أال عله أفته، وال ليشء مليشء فعلته مل فعللقال 

     هم بعضًا، ومع أعدائهم، يقول تعاىل:بعض ة املؤمنّي معصف وهو

               

              ...   (2). 

      ل تعاىل:م، قاوا هلظلغأن يفأمرهم تعاىل ب وأما مع الكافرين،

         (3). 

 .                 (4) :عاىلـه توقول

حيًَم لينًا مع إخوانه املسلمّي، فهو أشد ما  كون رأن ي لمؤمنلنبغي ومن هنا ي

م، يبدأهم بالسال ل البدع فيعرض عنهم والهأك ويكون عىل الشيطان، وأما أهل الرش 

 القته.وجه وطشة الببشا همقابل يوال

»ومن أنواع مكايده ومكره )أي الشيطان( أن يدعو العبد   :♫ يمققال ابن ال

اع من اآلثام والفجور، فيلقاه من ال يلصه من  أنوه إىلرشته وبحسن خلقه وطالقب

ن يلقاه ببرشه دو أعنه، فيحسن لـه الع ضعراعبيس يف وجهه واإلُشه إال جتهمه والت

ه فيعجز، فال يزال العدو من صبه، فريوم التخل فيتعلقمه، سن كالوحجهه ة ووطالق

  لق وطالقة سن اخلباب ح ده منعىل العبد بكي لحاجته فيدخيسعى بينهَم حتى يصيب 

 يهمالوجه، ومن ههنا وىص أطباء القلوب باإلعراض عن أهل البدع، وأال يسلم عل

 
 (. 4/1804، )2309(   رواه مسلم يف كتاب: »الفضائل«، رقم: 1)

 . 29سورة الفتح، اآلية:  (  2)

 . 73سورة التوبة، اآلية:   ( 3)

 . 123اآلية:  سورة التوبة،   ( 4)



 

 
 

 

 
 

 

          - 178 - 
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عند لقاء أوصوا كذلك اض، وعرواإلوس بالعبال يلقاهم إال وال يرَيم طالقة الوجه و

 .(1)تنة بلقائه من النساء واملردان« أ. هـ لفا من ياف

 اجلهاد  -4

 .                    (2) :تعاىل قال

 ىلاد يوجب اهلداية إلـه، فاجله هداية  د فالاه جي مل  يف اآلية إن منومفهوم املخالفة 

 .(3)سبيل احلق والصاط املستقيم 

رضا اهلل، وجماهدة النفس   ن طلبدين مليف ا ، اجلهاد العام ةواملراد باجلهاد يف اآلي

 .(4) لعداء واهلوى وا

ية أعظمهم هدا باجلهاد فأكمل الناس اية»علق سبحانه اهلد  :♫قال ابن القيم 

يطان، وجهاد الدنيا، لشاهاد اهلوى، وجهاد نفس وجاد ال اد جههض اجلأفرًا، وجهاد

 هـ. أ. (5)نته« إىل ج وصلة سبل رضاه املهللفمن جاهد هذه الربعة يف اهلل هداه ا

وقيل:   ، حلقأي طريق اجلنة، وقيل: التوفيق للدين ا :  واملراد بقولـه 

 .(6) هلم اهتم ومجيع أعَمَتلص نياهتم وصدق

 عدة منها: اً شمل أنواعهاد يجلوا

 
 (. 1/120ثة اللهفان )ا إغ  ( 1)

 .   69، اآلية: تسورة العنكبو  ( 2)

 (. 28/34انظر: جمموع الفتاوى )  (3)

مكائد الشيطان،  (،11/390وع الفتاوى )(، جمم13/364جلامع لحكام القرآن، للقرطبي )ر: ا(  انظ4)

 .  183ح، ص سلَمن الدحدو 

 (.365-13/364) يقرطبلل نقرآلحكام ال ، وانظر اجلامع109(   الفوائد، ص5)

 (.13/365ق )بر: املرجع السا (   انظ6)
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 بالنفس  ادهاجل -أ 

ة  مء لكلة يف سبيل إعالصوهو أعىل مراتب اجلهاد، حيث جيود العبد بروحه رخي

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

                 
               

   (1). 

               :تعاىل وقولـه

 (2). 

قال: )ما أحد يدخل اجلنة ُيب أن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙ويف احلديث عن أنس 

ع إىل ن يرجى أيتمنإنه ، فإال الشهيد  الرض من يشءيا، وإن له ما عىلندال يرجع إىل

 .(3)ملا يرى من الكرامة( رات مرش ل عتالدنيا فيق

 اجلهاد باملال -ب

    ابه، فقال تعاىل:س يف مواضع من كتبالنفهاد اجل تعاىل عىل وقد قدمه اهلل

             

 
 .170-169سورة آل عمران، اآليتان:  (  1)

 . 74النساء، اآلية:  سورة(   2)

(،  3/1037، )2662نيا( رقم: متنى املجاهد أن يرجع إىل الدكتاب:»اجلهاد«، باب:)(   رواه البخاري يف 3)

 (. 3/1498، )1877م:  مارة«، رق م يف كتاب: »اإلسلوم
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     (1). 

 .                  (2) وقال تعاىل:

              وقوله تعاىل:

              

      (3). 

الناس   ل يا رسول اهلل: أييققال:  ◙درياخل عن أيب سعيد حلديثويف ا

ل: اقمن،  قالوا: ثم رسول اهلل: )مؤمن جياهد يف سبيل اهلل بنفسه وماله،ضل، فقال فأ

 .(4)من يف شعب من الشعاب يتقي اهلل ويدع الناس من ُشه( ؤم

 

 
 . 15ت، اآلية: (   سورة احلجرا1)

 . 95اآلية:  (   سورة النساء،2)

 .11-10ان: يت(   سورة الصف، اآل3)

(، رقم:  اهد بنفسه وماله يف سبيل اهلل: )أفضل الناس مؤمن جي(   رواه البخاري يف كتاب: »اجلهاد«، باب4)

 . 1888 هاد«، رقم:يف كتاب: »اجل لم(، ومس3/1026، )2634

ملسلمّي ووصفهم بأبشع العبارات ومواقع للنيل من ا وحمطات للبث ، لقد َتصصت اليوم إذاعات،  )*( 

س هذه  وجه من املسلمّي يناف، ومن هنا فال بد أن يكون هناك خطاب م ه لنبيسب ارها، وأقذو

 ب الرتكيز عىل أمرين:اإلذاعات واملحطات، وجي

 . ه مدراز أخالق وصفات نبينا حمب، وإئهدا ومباإلسالمي  از حماسن الدينبرالول:إ

هر فيه االستعالء والقوة   يظخطاباً  طابل الكفر واإلحلاد، وليكن هذا اخلالرد عىل شبهات أه الثاين:

دين وارتفاعه وسموه عىل  سلم وغري املسلم بعزة هذا الف واستكانة، ليشعر املواحلجة، ال خطاب ضع

سورة           ،  ديانالمجيع 

 . 8ية: ن، اآلفقواملنا 
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 م اجلهاد باللسان والقلم والتعلي -جـ

ن الذي  مزا ال  هذ ًا يفصوصن يستغنى عنه خأجلهاد ال يمكن لنوع من اا ا ذوه

عىل دين اإلسالم للنيل من مبادئه، وتشويه صورته،  ووسائله قوى الرش تكالبت فيه 

 .– عليه وسالمه اهلل صلوات –والطعن يف خاتم النبياء   ةيرجعلاخلف وامه بالتهتوا

 أنفسكم  بأموالكم وكّي ملرش قال: )جاهدوا ا ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙وعن أنس

 .(1)كم( وألسنت

        ىل:ن باللسن، قال تعايرالكافجاء اد هجلهومن ا

         (2).  يثني عىل حسان  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اهلل

 رب بذنبه(.رسلوا هذا الضاكم أن تل د آنبن ثابت، ويقول: )ق

لديم(، فري ا بلساينرينهم عثك باحلق لفيوالذي )ل: يقو ◙ن وكان حسا

 .(3) (ستشفىفى وان فشا: )هجاهم حسملسو هيلع هللا ىلص فلَم انتهى من هجاء املرشكّي، قال

 ومن اجلهاد، جهاد النفس وهو أربعة مراتب: 

  لنه ال سعادة  يف ذلك هداجل جماهدة النفس عىل تعلم الدين احلق، وبذل األوىل:

 دى. اهل  ذاإال هبوال نجاح هلا 

 بَم علم. العملس عىل جماهدة النف  ة:الثاني

 
نسائي يف  ، وصحيح سنن ال2186زو(، رقم: باب: )كراهية ترك الغ(   رواه أبو داود يف كتاب: »اجلهاد«، 1)

،  2427املستدرك، رقم:  كم يف ا حلا، و2900رقم:  ،9)وجوب اجلهاد: كتاب: »اجلهاد«، باب

 (. 11/6، )4708رقم: ن حبان يف صحيحه، ب( وصححه، وا2/91)

 . 13ية: ، اآلحلرش(   سورة ا2)

 (. 4/1936، )2490م: (   رواه مسلم يف كتاب: »الفضائل«، رق3)
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ليم اجلاهل، وتع سنةحلاوعظة وامل كمةحلجماهدة النفس على الدعوة إىل هللا تعاىل اب الثالثة:
 د. وإرشاد املسرتش
 .(1)م منهم ونيلهمهوظل الصب عىل ما يناله يف هذا الطريق من أذى اخللق الرابعة:

              :تعاىلقال 

           (2). 

 كذلك من اجلهاد جهاد الشيطان.

 : ♫يم لقبن اقال ا

العبد من  إىل يلقي دفع ماعىل  ادهجه أحدمهاطان فمرتبتان »وأما جهاد الشي

 يف اإليَمن.  والشكوك القادحة تالشبها

الشهوات، فاجلهاد  سدة والفا  ترادامن اإلليه إيلقي  دفع ماجهاده عىل  لثانيةا

 .(3)هـ  الصب« أ.الول يكون بعده اليقّي، والثاين يكون بعده 

يق  بتحق نال إالال تروة الذسالم، لن هذه م اإل سنا د بأنواعه ذروةهااجلًا فوعموم

 أعظمها:ن واإلسالم، ومن يع معاين اإليَممج

          :تعاىل قال  – سبق كَم –املحبة  -1

                          (4). 

 
 (.3/10القيم )(   انظر: زاد املعاد، البن 1)

 . 3-1، اآليات: ص(   سورة الع 2)

 (. 3/10) ادعامل  (   زاد3)

 . 54اآلية: (   سورة املائدة، 4)
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      :تعاىل ل هللملاااإلخالص، فأعىل مراتبه تسليم النفس و -2

               

         (1). 

           :تعاىلله والتوكل والصب، كَم يف ق -3

               

     (2). 

             و  ىل:تعا ولـهقو

            (3). 

 .(4)الزهد يف متاع الدنيا -4

 تي هي  ال داية  للهاجلهاد موجباً  انكا »وهلذ: ♫قال ابن القيم 

         حميطة بأبواب العلم، كَم دل عليه قوله تعاىل:

 (5)  (6)ـ « أ. ه. 

السلف: »إذا اختلف الناس يف ه من وغري ♫إلمام أمحد بن حنبل ا الوهلذا ق

 
 . 111ية: سورة التوبة، اآل   (1)

 .42-41ن: يتا (   سورة النحل، اآل2)

 . 128(   سورة العراف، اآلية: 3)

 (.160-1/158ن القيم ): العقود الدرية، الب(   انظر4)

 . 69ورة العنكبوت، اآلية: (   س5)

 (. 1/160، )العقود الدرية   (6)
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 م، لن اهلل يقول:معهاحلق غر، فإن ل الثأه يهيشء فانظروا ماذا عل

            (1)  » (2) أ. هـ. 

 م الغيظ:كظو  ذى األ عىللصربالصدر وااحللم والعفو وسالمة   -5

                        قال تعاىل:

                

           (3). 

              :عاىلال تقو

                                  

                (4). 

 .                  (5) عاىل:وقال ت

        :ّي يف وصف املؤمن وقولـه تعاىل

 
 . 69العنكبوت، اآلية:  سورة   (1)

حممد بن مفلح  بن  براهيمه إ(، وذكر6/184املقدس يف الفروع )(، ذكره 28/442ى )وجمموع الفتا    (2)

يف مدارج  اإلسالمي، بريوت، وابن القيم هـ، املكتب 1400عام  (، ط.3/312احلنبيل يف املبدع )

 ن املبارك. ه لألوزاعي وابسب( ون1/511السالكّي )

 .201-199العراف، اآليات:  سورة   (3)

 .36-34لت، اآليات: ص (   سورة ف4)

 . 96(   سورة املؤمنّي، اآلية: 5)
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    (1). 

            ىل:تعا وقال

(2). 

يرفع حجرًا يقال له حجر  جليهم ربقوم ف ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل وال: )مر رسسن قاحل نع

لب ه وغفحلم عنه فغلب نفسسبه رجل الشد قال: أفال أخبكم بَم هو أشد منه رجل 

 .(3)صاحبه( طان يطانه وشيش

عن الظلم، والعفو  ،  الذىرجة احللم والصب عىل »لن د م: هلعاىله توحتقق حمبت

 .(4)ه بالصيام والقيام« يبلغ  ما الالرجل هبا  خرة، يبلغواآل لدنياأفضل أخالق أهل ا

 ، والوصول إىل هذه الشيطان ولدفع أذى اخللق ونيل الدرجات العالية، وإرغام

 ة أمور:إىل عد  ظرن ين د ألعبصب وسالمة الصدر عىل ا وال من احللم  رتبةامل

ئه،  ط يكن ليخابه ملما أصاهلل كان ومل يشأ مل يكن، وأن  شاء ان مأالقدر و األول: 

 لصيبه.  يكنطأه ملوما أخ

وموفور  العاقبة التحيل بالصب، وليتأمل ما أعده اهلل للصابرين من حسن  الثاين:

 .لصبلك إال باال ذ ن يناجلزاء، ول

 
 . 54القصص، اآلية:  سورة(   1)

 . 134ية: (   سورة آل عمران، اآل2)

، الفريوائي رمحن عبداجلبارال( حتقيق: عبد2/609) 1305رقم: هناد الرسي الكويف يف الزهد  (   رواه3)

ابن حجر يف فتح الباري ي، الكويت، وذكره مللكتاب اإلسال هـ، نرش: دار اخللفاء1406 وىلال .ط

 لبزار بسند حسن« ا.هـ. اه ال: »رووقا ( 10/519)

 (. 2/435) (   الصارم املسلول4)
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  منه وهو  عىل أكبحممود صب اضطرارًا ا، وهو هذعىل ًا يار»وعلم إن مل يصب اخت

 .(1)مذموم« 

عن   ◙ة هريرأيب  ن، ويف احلديث عموالصفح واحلل والعف عاقبة الثالث:

عزًا، وما  بعفو إالقال: )ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهلل عبدًا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

اخللق يف الدنيا  قلوب يف  حمبة و عزاً والعز هنا يشمل  ،(2)( اهللإال رفعه هلل أحد تواضع 

 .(3) خرة آلًا يف اوعز

إال  ايناهل مة الذا منزلة عظيوه ،لهق ما قبذا فوه، وهأن يرىض بَم أصاب الرابع:

 ق اهلل تعاىل.لقيام بحأصحاب اهلمم العالية، وال سيَم إن كان ما ناهلا كان بسبب ا

،  ن إليهمحسلق أاخليه اإلحسان، فكلَم أساء إلمقابلة اإلساءة ب :امساخل

ئهم إياه بإهداإليه رد إليهم شيئًا من إحساَنم إلحسان يا ه هبذا نأوليستشعر العبد 

 !ورهم!سناهتم وأجح

من   هم عىل ما أهدوه إليهؤكافيا جيعل المر َيون عىل العبد، فيعلم أنه ا مموهذ

 ر!!عظيم الوزمن  عنه الجر وما حتملوا عظيم

  غل العبد تكلَم اشيعنيه، وليعلم أنه  بَم ال بهل قليشغال ، ف سالمة الصدر السادس:

 رجاء ثوابه.هلل وعىل ان اإلقبال مأنفع لـه أهم وا هو بيشء من هذه المور فاته م

 .!!(4) ته«حالو»وهذا مشهد ُشيف جدًا ملن عرفه وذاق  :♫قال ابن القيم 

ف بخالها قتلع العداوة ويقيض عليالعفو واحللم ي، فلمنحصول ا السابع:

 
 (. 1/98غاثة اللهفان )(، وانظر: إ2/319ج السالكّي )(   مدار 1)

 (.2001/ 4، )2588«، رقم: بآلداوا ةلصل: »الب واه مسلم يف كتابوا(   ر2)

 د فؤاد عبدالباقي. ية صحيح مسلم، حممش(   انظر: حا 3)

 (. 2/320لكّي )لسا (   مدارج ا4)
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عبد تزداد الضغائن، فال يأمن ال عداوات ولفتزرع الذي يزيدها ويشعلها نتقام ا الا

 عدوه. من مباغتة ندها  ع

      لبيعة، فاملؤمن قد عقد الصفقة مع اهلل تعاىل:ن اثم فعد الثامن:

              (1). 

غري  عوضاً لذلك لـه أن يطلب يف سبيل اهلل، فال ُيق  فإن كان ناله من الذى

 . ىل هبا وهي اجلنة تعاه اهللة التي وعدعالسل

        البنه:  قال تعاىل يف ذكر وصية لقَمن 

                  (2). 

لفت يف ي اتم التمواهلات املسلمّي وأيداملرتدين ذ من ن يأخوملا عزم الصديق عىل أ

 ت يف اهلل : )تلك دماء وأموال ذهب◙حرب الردة، قال عمر بن اخلطاب 

 .(3) ية لشهيد(ال د، ووأجورها عىل اهلل

 .ًا فكان هذا إمجاعاً ه خمالفل يعرفمل ة و وكان بمشهد من الصحاب

 :وجوه  هر منعظيم املنة يف هذه النعمة وذلك يظ :عالتاس

النص، ومل يكن ظاملًا ينتظر من اهلل البطش   من اهلل  يرجو ل مظلوماً علكونه ج -1

 والعقوبة.

 
 . 111(   سورة التوبة، اآلية: 1)

 . 17ورة لقَمن، اآلية: (   س2)

ن عحه، حيص يف نه البخاريثر روى بعضًا مل(، وهذا ا2/321ارج السالكّي )(   ذكره ابن القيم يف مد3)

لبيهقي يف السنن الكبى، رقم:  (، وا 6/2639، )6795ر الصديق رقم: طارق بن شهاب عن أيب بك

 (.6/438، )32731وابن أيب شيبة يف مصنفه، رقم:  (،8/335، )17410
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شاكها إال  كة يحتى الشو يشء د منوبه فَم يصيب العباياه وذنالتكفري من خط -2

 .اياه خط من كفر اهلل هبا

 منها.  وينظر إىل ما هو أعظم َنا مل تكن يف دينه،اهلل أ أن ُيمد -3

ال وال بنون، يف يوم هو يف ه مفي فعينىل يف يوم ال اعند اهلل تع هاجزاء أن يدخر -4

 القيامة. أمس احلاجة إىل حسنة ينجيه اهلل هبا يوم 

ضل  أفمن  هم  ذيناء والرسل والولياء ال قه من النبيبمن سى بأن يتأسَّ  العارش:

يساوي   ا الاله ممليتأس هبم، ليهون عليه ما نبالًء، ف د الناسق، ومع ذلك كانوا أشاخلل

 ن أذى اخللق. ليه موقع عًا مع مما ئشي

خالص له، بته واإلأن يشتغل باهلل تعاىل، والتعلق به وتوحيده وحم احلادي عرش:

 .(1) لشوق إليه، وامنه والتقرب

هلل،  ابمحبة  ها، فإذا امتأل قلبهد وأرفعاهاملشجل و أ»وه  :♫قال ابن القيم 

نس به... ، والّي به، وقرة العهلتقرب إليه، وامرضاتخالص له ومعاملته، وإيثار واإل

ته... فإنه ه وبأقضيفوض إليه أموره كلها، وريض ب واَتذه وليًا دون من سواه، بحيث

به وفكره شتغل قلي ن أن عضالً أذى الناس لـه ألبتة، فهود ه متسع لشقلب ى يفال يبق

 .(2)«أ. هـ   لةواملقاب ماالنتقاوْسه بطلب 

من سوء اخللق، وكان من  افيه  ماهتا يف تغيريدلنفس وجماهيض اترو :الثاين عرش

  ال أنت، وارصف عني حسنها إ)واهدين لحسن الخالق ال َيدي ل :ملسو هيلع هللا ىلصدعاء النبي 

هذا اخللق ف يصبح كلوالتلق لتخوبا ،(3)يئها إال أنت( نى سال يصف عها وسيئ

 
 (. 324-318م )سبق مدارج السالكّي البن القي(   انظر فيَم 1)

 .(324-2/323بق )سا (   املرجع ال2)

 (.1/534، )771رقم:  حيحه، يف كتاب: »الصالة«،صيف  لمس ماه (   رو3)
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  : ملسو هيلع هللا ىلص لرسوللـه اعندما قال  ◙ القيس  حديث أشج عبد  يفو ،(1) د سجية للعب

رسوله احللم والناة، فقال: أخلقّي َتلقت هبَم أم جبلني  و اهللّي ُيبهَمك خلصلتي)إن ف

 بهَملذي جبلني عىل خلقّي ُي  ا: احلمد هللفقالَم، بل جبلك اهلل عليه؟ فقال: اهلل عليهَم

 .(2)سوله( ورهلل ا

  لـهى تصريوالوقار والسكينة والثبات حت احللم ف»يتكل :♫قال ابن القيم 

: وقد جعل اهلل سبحانه يف اإلنسان قوة القبول والتعلم، قالوا ائع، منزلة الطببأخالقًا 

يكون ضعيفًا فيعود قد  االنتقال هذا  أنا غري مستحيل، غريمقتضياهت فنقل الطبائع عن

بع فقد يعود إىل طبعه إذا  ينقل الط ولكن مل عث، وقد يكون قويًا أدنى باب طبعهىل د إالعب

يستحدث صاحبه طبعًا ثانيًا، فهذا  بحيث نتقاليستحكم اال واشتد وقدباعث وي الق

 .(3) هـأ.  يكاد يعود طبعه الذي انتقل عنهال

 القلبية راض األم تطهري القلب من   -6

              عاىل:قال ت

   (4). 

تقوى  تقوم ال هم اهلل تعاىل بالتقوى، وحقيقة التقوى ال تقوم إال بالقلب، والصففو

 
(، والرتبية الذاتية من 152-4/151)اين للصنع م،(، سبل السال2/315املرجع السابق )(   انظر: 1)

 لسنة، هاشم عىل أمحد. الكتاب وا

كتاب:  د يف اود أبويادة رواه الزيادة، والز ون (، بد1/48، )18إليَمن«، رقم: (   رواه مسلم يف كتاب: »ا2)

،  6848أبو يعىل يف مسنده، رقم: ، و4/357، )5225: مبلة اجلسد(، رق»الدب«، باب: يف ق

(12/242.) 

 . 13عدة الصابرين، البن القيم، ص   ( 3)

 . 201رة العراف، اآلية: (   سو 4)
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 ن كل، وملبيكل مرض ق الص والذكر، وتطهريه منن واإلخيَمباإل فيه إال بعد عَمرته

 (1)( ههنا ىالتقو : )الصحيح احلديث يف – لسالماو الصالة عليه –وشبهة، قال  ةشهو

 صل بالعَمل الظاهرة. ال حت تقوى صدره، فال ويشري عىل

 ه وبّي احلرام حاجزًا منُييل بينقال سفيان: »ال يصيب رجل حقيقة التقوى حتى 

 .(2) «أ. هـ دع اإلثم وما تشابه منهوحتى ي الل،احل

راض، خلص من  سليًَم من الم  ، وأصبح قلباً تقوى من القلبنت ال متك فإذا

رار، كَم ال خطرات ليس هلا قيه إه علللطان، وال يكون سيصبح لـه عليه  ، فالشيطانال

 .               وصفها اهلل تعاىل بقولـه:

ي  الشيطان، الذ  هغفل وينال منبد، ال بد أن ين العا كا»ومل :♫ابن سعدي قال 

إذا   لغاوين، وأن املتقيمن ا تقّي ال يزال مرابطًا، ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعاىل عالمة امل

 أي باب أتى، ومن أي مدخلتذكر من أحس بذنب، ومسه طائف من الشيطان... 

 .(3) ـه. تعاىل« أ يه، فأبص واستغفر اهلليطان علالش دخل

لك احلصن سور،  كاحلصن، وعىل ذ ب»وأعلم أن القل :♫زي ن اجلوقال اب

كة ترتد إىل ذلك احلصن، وإىل جانبه وللسور أبواب، وفيه ثلم، وساكنه العقل، واملالئ

مة بّي قائ حلربك الربض من غري مانع، واف إىل ذلربض فيه اهلوى والشياطّي َتتل

غفلة  ل احلصن تطلبدور حول تتزا ال والشياطّي أهل احلصن وأهل الربض، 

ثلم، فينبغي للحارس أن يعرف مجيع أبواب احلصن الذي  لعبور من بعض الااحلارس و

 
 (.4/1986) ،2564سلم يف كتاب: »   «، رقم: (   جزء من حديث رواه م1)

 (.7/288لية )حليف ام ي عو نرواه أب   (2)

 (.136-3/135، البن سعدي )ن الكريم الرمح(   تيسري3)



 

 
 

 

 
 

 

          - 191 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 .(1)هـ أ.يفرت« ظه ومجيع الثلم، وأال يفرت عن احلراسة حلظة، فإن العدو ما قد وكل بحف

 حصن من الشيطان يف التسنة  ن ال ثانياا: ما استقريته م 

 ته.لفاوخمن اشبه بالشيطترك الت -1

 .ضوءالو -2

 الصالة.  -3

 ل اهلل. ياإلنفاق يف سب -4

 الصيام.  -5

 الرضا والتسليم بقضاء اهلل وقدره، والبعد عن اجلزع والنياحة. -6

 العدل.  -7

 النكاح، والرتابط الْسي.  -8

 قرار املرأة يف بيتها. -9

 . عن الغضبالبعد  -10

 التأين وترك العجلة.  -11

 ل عمل يرج إليه املرء. نية يف كالح حيتص -12

 .يمتكفالة الي  -13

 فتن. عن ال دبعال -14

 ة الصاحلّي.لس الذكر وجمالس الم، ومالزمة جمطلب الع -15

 
 .50ص وزي،  اجل (   تلبيس إبليس، البن1)
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 التواضع وشكر النعم. -16

 حاجة. البعد عن غشيان السواق لغري -17

 االستعالء عىل الشيطان واحتقاره. -18

 قلة اخلروج لياًل.  -19

 اء. الدع -20

 نها:ة وسائل مده بعمداخلوسد  خمططات الشيطانكشف  -21

 ن جلوسه:جتنب مواضعه وأماك -

 س وغروهبا.ند طلوع الشملصالة عا  عني  نهلا -

  الصالة. وع يفشاخل -

 النظافة ومس الطيب.  -

 رد التثاؤب. -

 تقليل الطعام والرشاب. -

   دخول إىل البيت وعند الطعام والرشاب، وأكل اللقمة عند التسمية عند ال  -

 وطها.سق

 . يبة وسوء الظنالر بعد عن مواطن الشبهات،ال -

 تسوية الصفوف.  -

 صه.عدم عقة وصال ل االشعر يفإطالق  -

 وسائل منها: ن الشيطان، بعدةمَمعة املسلمة  حتصّي اجل -22
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 قتل الشياطّي. -

 واغيت ومنهم السحرة والكهان.قتل أعوان الشياطّي من الط  -

 الرقية الرشعية.  -

 هدم أماكن الرشك. -

 ن احليوان.لشيطان مقتل جنود ا  -

 رمّي.املجبيان سبيل  -

 ال المة اإلسالمية. إصالح ح -

 ا.اَنا وتوضيحهيف بي اىلتع اهللستعّي بوا

 يف التحصن من الشيطان   السنة استقريته من ثانياا: ما 

 فته ترك التشبه بالشيطان وخمال -1

ومن وسائل التحصّي من الشيطان، ترك التشبه به وخمالفته ما استطاع العبد، لن  

نه مره إىل نفو لشخص املتشبه به، وخمالفته تؤديته لالزمن سبب مللتشبه بالشيطاا

 .(1)ال تقيل(  شياطّي ل)قيلوا فإن ا :ملسو هيلع هللا ىلصل اكَم ق ه،عنبعد وال

نصف النهار إذا اشتد احلر   والقيلولة هي: »نوم نصف النهار، وقيل: االسرتاحة

 .(2)وإن مل يكن معها نوم« 

 
قم:  ه اللباين، انظر: الصحيحة، ر(، وحسن1/3، )2725م: (   رواه الطباين يف املعجم الوسط، رق1)

 (. 2/815)، 4431ع، رقم: ام(، وصحيح اجل4/202، )1647

حلديث، البن الثري  النهاية يف غريب ا (، وانظر: 7/163لحكام القرآن، للقرطبي ) امعاجل  ( 2)

 (. 2/202) غرب(، امل4/133)
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 .(1)جرة« والقائلة: »الظهرية وهي اهلا

 به:التشبه  ومن

 األكل والرشب بالشامل: -أ 

 أحدكم بشَمله، وال ن)ال يأكل: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولأن ر ¶  رعن ابن عم 

 .(2)هبا، فإن الشيطان يأكل بشَمله ويرشب هبا(  يرشبن

 ني: األكل بإصبع -ب

حائطًا لبعض  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )دخل رسول اهلل  ¶ ودليله حديث ابن عباس 

معه، فالتفت إيل، فقال: يا ابن أنا يش ول وهو يمول الرطب، فيأكالنصار، فجعل يتنا

 .(3)ع( أصاب ثالشيطان، وكل بثالة ا أكلَنفإّي، صبعبإ لتأكباس ال ع

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالكل بثالث هي صفة أكله 

ان يأكل بثالث أصابع: أدب حسن، وسنة  ك ملسو هيلع هللا ىلص»وكونه  :♫قال القرطبي 

 زيادة ن غرييه مُيتاج إلقتصار عىل ما مجيلة، لَنا تشعر بعدم الرشه يف الطعام، وباال

 .(4)عليه...«أ هـ 

 :احدو فس لرشب بنا -جـ

إذا شرب تنفس ثالثة أنفاس، وهنى عن  )كان  ملسو هيلع هللا ىلصري أن رسول هللا زهاب الشهن عن اب

 
 (. 11/578(، لسان العرب )2/521ظر: املصباح املنري )(، وان1/354(   املطلع عىل أبواب املقنع )1)

 (   سبق َترجيه. 2)

ئد اي يف جممع الزو(، وقال اهليثم11/103، )11251 م: قر، عجم الكبريالطباين يف امله (   روا3)

 «أ. هـ. صحيحجال اله رابن هليعة وحديثه حسن وبقية رجال(: »وفيه 5/25)

 (.5/298(   املفهم، للقرطبي )4)
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 .(1) ذلك شرب الشيطان(  العب ِّ نفساً واحداً، ويقول:
 .(2) )قيلوا فإن الشياطّي ال تقيل( :ملسو هيلع هللا ىلصكَم قال   ترك القيلولة -د 

 ظل: وال  لشمسوس بني ااجلل  -هـ

لس جم وقال:، ظلوال لضح اّي س بأن جيل ملسو هيلع هللا ىلصففي احلديث )َنى رسول اهلل 

 .(3)الشيطان( 

لوس »وقد ذكروا يف هذا معاين: من أحسنها أنه ملا كان اجل : ♫بن كثري قال ا

 نفسه يف مثل هذا املوضع فيه تشويه باخللقة، فيَم يرى كان ُيبه الشيطان، لن خلقته يف

       ذهان، وهلذا قال تعاىل:ال ر يفهذا مستقمشوه، و

(4).(5) هـ  أ...« ن النفوس مغروز فيها قبح الشياطّي وحسن خلق املالئكة.. فإ. 

 اإلرساف والتبذير: -و

             قال تعاىل:

 
خر عن  آ (، وهو مرسل، ولـه شاهد557-10/556، )5610عب اإليَمن، رقم: رواه البيهقي يف ش    (1)

:  ن قبل، الرأي، رقممومثله ال يقال احد فإنه ُشاب الشيطان(، وسًا نف ابوال: )ال ترشعكرمة، ق

ه،  : إسناده صحيح، ورواه ابن أيب شيبة يف مصنف حقق(ي )املندو(، وقال خمتار ال10/558، )5613

 (. 5/106، )24167رقم: 

:  م، رق حةيحالصين، انظر: ، وحسنه اللبا ( 1/3، )2725ملعجم الوسط، رقم: (   رواه الطباين يف ا2)

 (. 2/815، )4431جلامع، رقم: (، وصحيح ا4/202، )1647

يب، (، وقال املنذري سنده جيد، الرتغيب والرته3/413)، 15459م رواه اإلمام أمحد يف املسند، رق (  3)

(5/260.) 

 . 65ورة الصافات، اآلية: (   س4)

 (.57-1/56) ريالبداية والنهارية، البن كث  ( 5)



 

 
 

 

 
 

 

          - 196 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

       (1). 

 .(2)ابن مسعود: التبذير: اإلنفاق يف غري حق قال 

ق إنسان ماله كله يف احلق مل يكن مبذرًا، ولو أنفق مدًا يف غري وقال جماهد: لو أنف

 .(3)حق كان مبذرًا 

 بحت  لشياطّي لك إال لن اّي وما ذم إخوان الشياطبأَن   املبذريند وصف اهللوق

 قه يف غري وجهه.وإنفا، الامل اعةإض

يف   ملسو هيلع هللا ىلص اف، اإلكثار من الثاث والفراش الذي ال لزوم له، يقول اإلْس ومن

)فراش للرجل، وفراش المرأته، وفراش للضيف،  :◙ عبد اهللجابر بن  حديث

 .(4)والرابع للشيطان( 

  هو  إنَماَتاذه ىل احلاجة، فمعناه أن ما زاد ع علَمء الل قا» :♫نووي قال ال 

ا، وما كان هبذه الصفة، فهو مذموم، وكل الدني يال وااللتهاء بزينةاالختو اةمباهلل

لنه يرتضيه ويوسوس به وُيسنه، ويساعد عليه، وقيل:  مذموم يضاف إىل الشيطان،

ل أنه ُيص  مبيت ومقيل، كَم ليه ن للشيطان عحاجة كا غريإنه عىل ظاهره، وأنه إذا كان ل

 .(5)هـ   أ.« اش صاحبه عند دخوله عتعاىل اهللذكر  يي الذ ال بالبيت لـه املبيت

 

 
 .27-26تان: ياآل ء،اإلْس(   سورة ا1)

 ر الفكر. (، ط. دا73/ 15ه )ريبن جرير يف تفس(   رواه ا2)

 فحة.والصاجلزء فس (   املرجع السابق، ن3)

 (.3/1651، )2084ينة«، رقم: (   رواه مسلم يف كتاب: »اللباس والز4)

 . 156ص جهة حلسن قطامشوا(، وانظر امل14/59صحيح مسلم )(   ُشح النووي عىل 5)
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 اإلقعاء عند اجللوس يف الصالة: -ز

يستفتح الصالة بالتكبري  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: )كان رسول اهلل  ▲كَم ورد عن عائشة 

به،ا ركع مل يشخص ن إذوكا      والقراءة بـ  رأسه ومل يصوِّ

يستوي قائًَم، وكان إذا   حتى جدأسه من الركوع مل يسرفع ر كان إذاو لك،ذ ّي ب ولكن

جالسًا، وكان يقول: يف كل ركعتّي رفع رأسه من السجدة مل يسجد حتى يستوي 

ينهى عن عقبة   ى، وكاننالتحية، وكان يفرش رجله اليرسى، وينصب رجله اليم

لصالة  يتم ا ان، كعبُ سَّ اش الالرجل ذراعيه افرتن، وينهى أن يفرتش شيطاال

 .(1)بالتسليم(

: »أن يلصق إليته بالرض وينصب ساقيه ويضع يديه عىل الرض، ء هوعاواإلق

 .(2)يفرش الكلب وغريه من السباع« كَم 

 امليش بنعل واحدة:   -ح

يميش )ال  قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  ◙هريرة  فهي مشية الشيطان، عن أيب 

 .(3)ة( نعل واحد يف يميشان لشيط نعل واحدة؛ فإن اأحدكم يف

 :شاملال األخذ والعطاء ب-ط

يمينه، قال: )ليأكل أحدكم ب ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙كَم يف احلديث عن أيب هريرة 

ب يرشوليرشب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشَمله و

 
 (. 6/31سنده )واإلمام أمحد يف م (،1/357، )498 يف كتاب: »الصالة«، رقم: ممسل اهور   (1)

 (. 4/214)سلم صحيح مىل (   ُشح النووي ع2)

(، 5/2200، )5518 نعل واحدة(، رقم: اس«، باب: )ال يميش يف(   رواه البخاري يف كتاب: »اللب 3)

 . 2097 والزينة«، رقم:س ومسلم يف كتاب: »اللبا 
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 .(1)خذ بشَمله( ويأ له، ويعطي بشَمله،بشَم

 :التكرب والستعالء-ي

      :اىلعت قال – منه اهلل أعاذنا –س صفات إبليرز بن أهي مو

                    (2) . 

 :ــــوءلوضـا  -2

حال، وإذا كان العبد    كلهلل عىلر اذك نايطمع الش بهمن أسلحة املؤمن يف حر »إن

 .(3)هلل وهو يف حالة طهور دائم، فإن ذلك من عمل اإليَمن«كر اذا

 .(4)ر من اإليَمن كَم يف احلديث: )الطهور شطر اإليَمن( فالطهو

ا د التي يرضهبالعقأن الوضوء يكون سبب لفك الصحيح  وقد ثبت يف احلديث

س رأ قد الشيطان عىل قافية )يع :ملسو هيلع هللا ىلصوله  ق يف َمكه حال نوم الشيطان عىل العبد يف

فارقد فإن  دكم إذا هو نام ثالث عقد يرضب عىل كل عقدة مكاَنا عليك ليل طويلأح

كلها لت عقده استيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة فإن صىل انح

 .(5)خبيث النفس كسالن( وإال أصبح  لنفسفأصبح نشيطًا طيب ا

ل اهلل  رسو  عن، ملسو هيلع هللا ىلصجل من أصحاب النبي عن ر (6) ي العالك حروعن أيب و

 
،  6775لوسط، رقم: باين يف املعجم اط(، وال2/1087) ،3266ماجه يف السنن رقم:  ابن اهور   (1)

 إسناد صحيح«أ. هـ. (: »رواه ابن ماجه ب3/93الرتغيب والرتهيب ) ي يفاملنذرال (، وق7/35-36)

 . 34(   سورة البقرة، اآلية: 2)

 . 147لدين، ص  أسامة حميي ايب(   عامل اجلن والشياطّي، ل3)

 . (1/203) 223قم: ه مسلم يف كتاب الطهارة رارو  ( 4)

 ه. (   سبق َترجي5)

صحابة«، رقم: تقريب: »ثقة، من الثالثة، أخطأ من عده من ال الحجر يف ابن(   شبيب بن نعيم، قال عنه 6)

= = 
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لبَّس علينا الشيطان  أنه صىل الفجر صالة فقرأ فيها الروم فأوهم، قال: )إنَم ملسو هيلع هللا ىلص

صالة فأحسنوا أتيتم الالقراءة من أجل أقوام يأتون الصالة بغري وضوء، فإذا 

 .(1)الوضوء(

راءة بسبب  لقا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل عىل: أن الشيطان خلط ولبس ى احلديثعنوم

نوا الوضوء، فعاد شؤمهم عىل املصلّي حيث وجد ُيس أنجود أقوام يصلون بدون و

 .(2)تهم إبليس مدخاًل بواسط

قال: )طهروا هذه الجساد طهركم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ¶ وعن ابن عباس 

عة من سا يف شعاره ملك، ال ينقلب بات معه ، إالليس من عبد يبيت طاهراً  ههلل، فإنا

 .(3) رًا(اهاغفر لعبدك فإنه بات طقال: اللهم   إال ليلال

 شيطان. يمكن أن جيتمع مع امللكال ومن املعلوم أنه متى بات معه ملك، 

ديث  كَم أن الوضوء من وسائل إطفاء الغضب والغضب من الشيطان كَم يف احل

  ذاإ، فر باملاءالنار، وإنَم تطفأ الناشيطان خلق من ن الالغضب من الشيطان، وإ )إن

 .(4)ضأ( غضب أحدكم فليتو

 = = 
 . 264 ، ص2744

روم(، رقم:  لح با صبلايف )القراءة  الفتتاح«، باب:»ا(، والنسائي يف كتاب: 3/471) (   رواه اإلمام أمحد1)

 طان.يمن غري ذكر الش( 2/156، )947

 (. 11-3/10قدير )(   فيض ال2)

 : »إسناده جيد«أ. هـ،(، وقال املنذري5/204، )5087م الوسط، رقم: ملعج يف ااين(   رواه الطب3)

 (.1/231الرتغيب والرتهيب )

 (   سبق َترجيه. 4)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 :ةال الـصــ  -3

م،  وسائل التحصّي ضد الشيطان، املحافظة عىل الصالة فهي عمود اإلسالومن 

 ه وال حظ يف اإلسالم ملن تركها.وأساس

 سبق.  وهي من أعظم مقامات العبودية كَم

ها،  شغله بالوساوس عن إقامتلعبد عنها، ويصد اا ُياول الشيطان أن ي ذهل

 ذلك يف مواطن متعددة. ا كَم سبق بيان  هفي شوعواخل

 ما يغيظ إبليس يف هذا املقام:وأعظم 

 :األذان -أ 

)إذا نودي بالصالة،   :ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي قال ◙رة ويف احلديث عن أيب هري

يطر  قيض أقبل حتى فإذافإذا ثوب هبا أدبر،  ،قيض أقبلأدبر الشيطان وله رضاط، فإذا 

، فإذا مل  يدري أثالثًا صىل أم أربعاً كذا وكذا، حتى ال كرذ: ا، فيقولهقلببّي اإلنسان و

 .(1)يدر ثالثًا صىل أو أربعًا، سجد سجديت السهو( 

 ة عىل الفرائض واخلشوع فيها:املحافظ -ب

 ملسو هيلع هللا ىلصهلل ديث عندما سئل رسول اَم يف احلوهو ُياول ْسقة أي يشء من الصالة، ك

 .(2)بد( طان من صالة العيلشاسه الس يتلالصالة، قال: )ذاك اخت  عن النظر يف

بال عىل الصالة، بخشوع وحضور قلب حتى ييأس الشيطان لذا عىل العبد اإلق

 باهلل كلَم حال الشيطان بينه وبّي صالته، كَم سبق بيان ذلك.  ن يستعيذمنه، وعليه أ

 
 جيه. ر(   سبق َت1)

 َترجيه.  (   سبق2)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 يل: لقيام ال -جـ

 ليلة حتىرجل نام  ملسو هيلع هللا ىلصد رسول اهلل قال: ذكر عن ◙عود عن عبداهلل بن مس

 .(1)أذنه( ال الشيطان يف أذنيه، أو يف قال: )ذاك رجل ب ح،بأص

شيطان تخفاف الوقد سبق بيان معنى احلديث، وهو عىل عمومه يدل عىل اس

 .(2)يصبح واستهزاؤه به أن إىل بالنائم 

  حسب الرجل من اخليبة والرش أن ينام حتى ) :◙سعود ويف الثر عن ابن م

 .(3) يف أذنه(يصبح وقد بال الشيطان 

مكان كل عقدة عليك ليل  النائم ثالث عقد، يرضب عىل  هو يعقد عىل رأسو

 .. كَم سبق .(4)طويله فارقد 

باب: عقد الشيطان عىل قافية الرأس  ،يف صحيحه ♫ البخاري  وقد ترجم لـه

 .(5) ل إذا مل يصل باللي

ر  إال أصبح عىل رأسه جري )ما أصبح رجل عىل غري وتر :◙ن ابن عمر عو

 .(6)عًا( اذر عّي قدر سب

  العبد هذا خطم قد الشيطان أن ويعني يقة،حق وهو – سبق كَم –ير احلبل واجلر

 
 جيه. رق َتسب  ( 1)

 (. )مطبوعفة ب اإليذاء النفيس والبدين( للمؤلسائل االعتقاد )بام يد الشيطان يف (   انظر كتاب مكا 2)

 صحيح اإلسناد« أ. هـ. (، وقال: »3/29(   ذكره ابن جحر يف الفتح )3)

 (   سبق َترجيه. 4)

 (.1/383ب: »الصالة«ن )(   كتا 5)

 رفة.(، ط. دار املع3/25باري )لتح اف ،«جيدجر: »سنده ل احلافظ ابن حقا (   6)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 .(1)ه، فأصبح يقوده كيفَم شاء من متكنو بعريه، الرجل يطم كَم

 سجود التالوة: -د 

،  )إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقال رسو ◙عن أيب هريرة 

 جود فسجد، فله اجلنة، وأمرتسأمر ابن آدم بال ،لهوييا  يقولاعتزل الشيطان يبكي، 

 .(2)بالسجود فأبيت، فيل النار( 

ه باإلضافة إىل اعتزاله يف  ن وإذا حففي سجود التالوة حتزين للشيطا زن خفَّ ُشُّ

 ناحية يبكي.

 يف التشهد: ةبالسباب اإلشارة  -هـ 

ىل ركبتيه، ع يهيدةن وضع بن عمر إذا جلس يف الصال فعن نافع قال: كان عبداهلل

)هلي أشد عىل الشيطان  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل بإصبعه، وأتبعها بصه، ثم  روأشا

 ة. ي السبابيعن (3) من احلديد( 

 ا.هـ. (4) واإلخالص«»وينوي باإلشارة التوحيد  :♫قال النووي 

 : يف سبيل الل قاإلنفا -4

               يقول تعاىل:

          (5). مل مال و ن كان لهفم 

 
 .378-377ص  ايل،سالم ب دالن اجلن والشيطان، تأليف: وحيد عب: وقاية اإلنسان مر(   انظ1)

 (. 1/87، )81َمن«، رقم: (   رواه مسلم يف كتاب: »اإلي2)

 . مؤسسة قرطبة.ط  (،2/119، )6000املسند، رقم:  (   رواه اإلمام أمحد يف3)

 (. 5/82) يلنوول  مل مس (   ُشح4)

 . 10افقون، اآلية: (   سورة املن5)
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وت له كَم ملال زوعة عند ناىل فيه، سأل اهلل تعاىل الرجيؤد زكاته، ومل يعط حق اهلل تع

 .(1)وغريه  ◙ن ابن عباس عروى 

قال: قال رسول اهلل  ◙ى البخاري ومسلم وغريُها: عن أيب هريرة رو

ا، فقًا خلفا من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن، فيقول: اللهم أعط من)م :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)ل اآلخر: اللهم أعط ممسكًا تلفا(وويق

، وترك الشح والبخل هللملال يف سبيل اا ذلوبلإلنفاق ويف اآلية واحلديث دعوة 

 .(3)هو من عمل الشيطان وَتويفه الذي 

           قال تعاىل:

           (4). 

قة أو الزكاة الواجبة، ذكره الشيطان الفقر سبيل اهلل إما بالصدلعبد يف  أنفق اَملفك

 .(5)نفق يئس منه وأ وخوفه منه فإذا خالفه

ن »إ :ملسو هيلع هللا ىلص سول اهللقال: قال ر ◙وهلذا جاء يف احلديث عن ابن مسعود 

ما أوق، ب باحلكذية فأما ملة الشيطان فإيعاد بالرش وتن للمة بابن آدم وللملك ملللشيطا

احلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل فليحمد اهلل عاد باخلري وتصديق بمللك فإيملة ا

 
 (.18/103قرطبي )ن للالقرآ كام(، واجلامع لح28/118ري الطبي )(   انظر تفس1)

          ول اهلل تعاىل:: »التفسري«، باب: )قرواه البخاري يف كتاب(   2)

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

(2/700.) 

 . 188 ن، لسلَمن الدحدوح، ص(   انظر: مكايد الشيطان لعباد الرمح3)

 . 268ية: (   سورة البقرة، اآل4)

 ر الفكر.ا. دط( 1/322ابن كثري )(، تفسري 3/87)ي لطب(   انظر: تفسري ا5)
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 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

      ليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان ى فومن وجد الخر

               (1). 

 :الــصــيام  -5

رة  ا يتحصن به العبد ضد الشيطان، الصيام، وقد سبق يف حديث أيب هريومم

  )يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل : ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ◙

 .إنه له وجاء(بالصوم ففعليه يستطع 

علوم أن باب  امل منو *()نكاحال  مجاع الشهوة، يف حالة عدم القدرة عىل وذلك لكبح 

البواب التي يدخل هبا الشيطان عىل العبد، فجعل الصيام وسيلة   الشهوة من أقوى

 هذا املدخل وتضييقه.سد ل

الصوم يقلل شك أن دم، وال وقد ثبت أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى ال

يق  ي ىل التضع لك بعد تناول الطعام والرشاب، وهذا يؤدييان الدم وكثرته، وذجر

عىل الطاعة واإلنابة يف شهر رمضان، ما ال يوجد إقبال العباد  وهذا يالحظ يفه، ليع

 .(2)ر شهونظريه يف سائر ال

َم لعام كه سائر اففي شهر رمضان حتبس الشياطّي فال َتلص إىل ما كانت تستطيع

ان ضخل شهر رم)إذا د :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال ◙عن أيب هريرة يف احلديث 

 .(3)م وسلسلت الشياطّي( وغلقت أبواب جهن ءالسَمبواب  ت أفتح

 
 ه. (   سبق َترجي1)

 (.246-25/245موع الفتاوى، البن تيمية )جم (   انظر: 2)

رقم:  و شهر رمضان ومن رأى كله واسعًا، الصيام، باب: هل يقال رمضان أ ابكت ي يفالبخاره ا(   رو3)

 ( ُشح النووي. 7/187) 1079(، ومسلم يف كتاب: الصيام، رقم: 2/672) 1800



 

 
 

 

 
 

 

          - 205 - 
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 :والنياحة زعاجلبقضاء الل وقدره والبعد عن  الرضاء   -6

يث يف حد ملسو هيلع هللا ىلصر، قال ومن وسائل التحصّي من الشيطان التسليم للقضاء والقد

 إىل اهلل  قال: )املؤمن القوي خري وأحب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولر أن –أيب هريرة ريض اهلل عنه 

وال تعجز،   ما ينفعك، واستعن باهلل كل خري، احرص عىل يفيف والضع ؤمنمن امل

ين فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر اهلل وما شاء و أوإن أصابك يشء فال تقل: ل

 .شيطان(ح عمل الفعل، فإن لو تفت

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعبداملطلب أنه سمع رسول اهلل  اس بنويف احلديث الصحيح عن العب

 .(1)ينًا، وبمحمد رسوالً( بًا، وباإلسالم در اهللريض بمن يَمن إلذاق طعم ا)

 وقدره، وإن ذلك وسيلة لعمل  اهلل ويف احلديث َني عن االعرتاض عىل قضاء

كن والتسخط والشعور بأنه كان يمالندم احلزن و الشيطان ملا يرتتب عىل االعرتاض من

ما شاء كان، ن ، وإوقدره ىل  تعاهللملشيئة ا املقدور، وكل ذلك ينايف الرضا والتسليم رد

عىل اهلل تعاىل  قبلمل يشأ مل يكن، فإذا سلم العبد هلل تعاىل خلص توحيده وإيَمنه وأوما 

قّي واالعتَمد عىل اهلل من اليه الرضا بانرشاح صدر وطمأنينة قلب، وما ذاك إال ملا يورث

 .(2) تعاىل

ور  الم صعبي من أهاللسان، و»وهي سهلة بالدعوى ب : ♫قال ابن القيم 

 .(3)ان، وال سيَم إذا جاء ما يالف هوى النفس ومرادها«أ. هـ احلقيقة واالمتح ندع

 ليم والرضا يشمل:لتسوا

 
رسوالً  ه  محمدباهلل ربا وباإلسالم دينًا وب ن باب: الدليل عىل أن من ريض كتاب اإليَم مسلم يف  هروا(   1)

 (. 1/62) 34يص الكبائر رقم: ا عامل  رتكبوإن ا  منؤفهو م

 (. 3/157القيم )(   انظر: أعالم املوقعّي، البن 2)

 (.2/172(   مدارج السالكّي، البن القيم ) 3)
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أوامره واالنكفاف  جلميع النقياد الرضا باهلل ربًا وإهلًا ومعبودًا، والتسليم وا -

 اهيه.عن مجيع نو

  نة ستعاباال اده ّي إفرعه، وهذا يالرىض بَم يقدر عىل العبد، وكل ما يفعل -

ب، صائكل، ومن هذا الرضا بقضاء اهلل وقدره فيَم ينزل عىل العبد من املواالعتَمد والتو

بن حديث ادل عليه وعدم النياحة عىل امليت، لن ذلك من الشيطان وهو يدعو إليه وي

عندما ماتت فقال رسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل بنت ريف قصة وفاة زينب  ¶ عباس 

كت النساء فجعل عمر ثَمن بن مظعون فبع خلريالح االصسلفنا ب)احلقي  :ملسو هيلع هللا ىلص

مهاًل يا عمر ثم قال: ابكّي ل: بيده وقا ملسو هيلع هللا ىلصيرضهبن بسوطه فأخذ عمر رسول اهلل 

محة  ومن الر  والقلب فمن اهلل ن العّي َم كان موإياكن ونعيق الشيطان ثم قال: إنه مه

 .(1)ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان( و

فمن اهلل، وما كان من اليد  من العّي والقلب ن ا كاة: )مخر ديث اآلويف احل

 واللسان فمن الشيطان(.

نبيًا ورسوالً، وهذا يعني االنقياد لكل ما جاء به  ملسو هيلع هللا ىلص مدالرضا بنبيه حم -

 لنفس واملال والولد.عىل ا ملسو هيلع هللا ىلصاتباع سنته، وتقديم حمبته ليه، ولتحاكم إاملصطفى، وا

 .(2)ديان الائر عىل سمه وتقدي ،واعتقاده  الرضا بدين اإلسالم -

 
قي يف السنن الكبى  هي( ط. مؤسسة قرطبة، والب1/237) 2127رقم:   مسندهيفد رواها اإلمام أمح(   1)

  2694ك ، والطياليس يف مسنده رقم:  يةرق وفاةا يف أَن ( بنحوه، وذكر4/70) 6952رقم: 

(  4/149وفاة رقية ريض اهلل عنها، قال الشوكاين يف نيل الوطار )( بنحوه وذكر أَنا يف 1/351)

حلافظ يف التلخيص ا هو ثقة وقد أشار إىل احلديثوفيه كالم و د بن زييله ع»حديث ابن عباس في

 وسكت عنه«. 

 (.2/172لكّي )سا لانظر: مدارج ا  ( 2)
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 : ــعــدلال  -7

 .(1)فسه(  ن)إن اهلل تعاىل مع القايض ما مل جير، فإذا جار وكله إىل

 .(2)َتىل عنه ولزمه الشيطان(  رويف رواية )... فإذا جا

نا كنا برش فجاء اهلل بخري هلل إقال: قلت يا رسول ا ◙اليَمن فة بن وعن حذي

اء ذلك الرش خري؟ نعم(، قلت: هل ور) قال:ُش؟  ريهذا اخل ل من وراءفنحن فيه، فه

عم(، قلت: كيف؟ قال: )يكون )ن قال: )نعم(، قلت: فهل وراء ذلك اخلري ُش؟ قال:

فيهم رجال قلوهبم قلوب  وسيقومبسنتي،  بعدي أئمة ال َيتدون هبداي وال يستنون

: ؟ قالذلكأدركت  ل اهلل إن  جثَمن إنس(، قال قلت: كيف أصنع يا رسو طان يفالشي

ويف احلديث  (3)إن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع( ع وتطيع لألمري وسم)ت

 .(4)مراء يف غري معصية اهلل، مهَم بلغ منهم اجلورالالمر بطاعة 

 
باب: )التغليظ يف احليف والرشوة(، رقم:  بن أيب أوىف يف كتاب: »الحكام«، (   رواه ابن ماجه عن عبداهلل1)

وانظر: املشكاة رقم:  ، 1870رقم:  ، بن ماجهايح (، وصححه اللباين، انظر: صح2/775، )2312

وافقه  ود سنا اإل »صحيح ل:ا (، وق4/105، )7026: واه احلاكم  يف املستدرك، رقمرو، 3741

 (. 11/440، )5062صحيحه، رقم: الذهبي«، وابن حبان يف 

  ر (، دا3/618)، 1330رواه الرتمذي يف كتاب: »الحكام«، باب: )ما جاء يف اإلمام العادل(، رقم:   ( 2)

،  20238رقم: ، كبىأ. هـ، والبيهقي يف السنن ال «بث، وقال: »هذا حديث حسن غريإحياء الرتا

(10/134.) 

 (. 3/1476، )1847قم: ه مسلم يف كتاب: »اإلمارة«، رارو   ( 3)

يص وال ا ملعة هنا مقيدة: ما مل يأمروا بمعصية اهلل، وجيب الصب عليهم وكراهة ما هم عليه من ا(   والطاع4)

 ليهم إال عند وجود أمرين:وز اخلروج عجي

 ول: عدم إقامة الصالة. لا

 ة وال ُيتمل التأويل.ي تدل عليه النصوص داللة رصُيذالضح الوا، وهو احورى منهم كفر بي : أنالثاين

 ها.( وما بعد 7/358(، ط. دار املعرفة، نيل الوطار، للشوكاين )31/8لباري، البن حجر، )انظر: فتح ا
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تدون بسنته وال  ال َي ة الذين يأتون يف آخر الزمانالئم إن هؤالءومعنى احلديث: 

ها ية قد استوىل علياسمة قم مظلوهببأن قل ء الرجال، ووصف هؤالملسو هيلع هللا ىلصسرية النبي 

وأعوانه، وهؤالء به الشيطان بالهواء الفاسدة، وأنواع الضالل والظالم، فهم من حز

 .(1)هم شياطّي اإلنس 

 :النكاح والرتابط األرسي   -8

أقوى وسائل دفع كيده،  و من تحصّي ضد الشيطان النكاح، وهائل الومن وس

إليقاع البرش  وسائل الشيطان كبا أذين ُهالللفرج، ابص وحفظ فهو وسيلة حلفظ ال 

)يا معرش  :ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل رس قال: قال ◙عن عبداهلل بن مسعود  ،يف الرش والرذيلة

صن للفرج ومن مل ، وأحأغض للبصالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 

 .(2)وم، فإنه له وجاء( بالص يستطع فعليه

أة تقبل يف صورة  رن املل: )إقا  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي اعن  ◙ابر ويف احلديث عن ج

أهله فإن أت شيطان، وتدبر يف صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فلي

ى زينب أة فأترأى امر ملسو هيلع هللا ىلصذلك يرد ما يف نفسه(، ويف رواية ملسلم، )أن رسول اهلل 

 صحابهأ إىل خرج ثم حاجته فقىض يدبغ جلد أي  – هلا ةً ئني  – تدلك  –وهي متعن 

 .(3) ...(لفقا

سوسته بالفتنة باملرأة، ومعلوم أنه ال طريق إىل ذلك إال و رد لفتنة الشيطانا  هذويف

 .بالنكاح

 
للعالمة   ح،صابياة املفاتيح يف ُشح مشكاة املقر(، وم12/237وي لصحيح مسلم )ظر: ُشح النون(   ا 1)

 زيز الّسَوريت وأوالده.(، مطبعة حممد عبدالع5/137ي )رقا ال حممدسلطان ن بعىل 

 ،1806ه البخاري يف كتاب: »الصيام«، باب: )الصوم ملن خاف عىل نفسه العزوية(، رقم: (   روا2)

 . 2/10189، )1400»النكاح«، رقم:  سلم يف كتاب:م(، و2/673)

 (. 1403فسه إىل ان يأيت امراته رقم )ن ت يففوقعامرأة ى اباب ندب من ر احالنك(   رواه مسلم يف كتاب 3)
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ما   الزوجّي  هلذا ُياول الشيطان إفساد احلياة الزوجية وتنغيصها، والتفريق بّي و

إبليس )إن  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙جابر  تطاع إىل ذلك، كَم يف حديثاس

أعظمهم فتنة، جييء أحدهم،  لة فأدناهم منه منز  اه يْسا عثبثم ياء ملرشه عىل ايضع ع

 .(1)أته، قال: فيدنيه منه، ويقول نعم أنت( امرفيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبّي 

يفرشه أهله بعدما  مشيطان يأيت إىل فراش أحدك)إن المة قال: ويف الثر عن أيب أما

 الف  له، فإذا وجد ذلك أهعىل به يغض ل ليشءا احلجر أو ي عليه العود وقوَييئونه فيل

 .(2)غضب عىل أهله، قال: لنه من عمل الشيطان( ي

ىل الزوجّي التغايض عن الزالت والقيام باحلقوق والواجبات ي عومن هنا ينبغ

 خاًل للتفريق بينهَم. طان مدجيد الشيحتى ال 

ف  الة واخللفرقابات، لن الرتابط الْسي بّي مجيع الرحام والقراينبغي  كذلك

ذات البّي التي حتلق الدين، كَم يف احلديث عن أيب هريرة  د مل الشيطان إلفساع من

 .(3)قال: )إياكم وسوء ذات البّي فإَنا احلالقة(  ملسو هيلع هللا ىلص نبيأن ال  ◙

اوة ني العد)سوء ذات البّي(، إنَم يع ى قوله»ومعن :♫قال الرتمذي 

 
باب حتريش الشيطان وبعثه ْساياه لفتنة الناس وأن مع  -القيامة واجلنة والنار (   رواه مسلم كتاب صفة 1)

 (. 5037قم )ر قرينا  ننسا كل إ

: م رق (، فراشعىل اله حود واليشء يطرلعء با ب املفرد«، باب: )الشيطان جييد(   رواه البخاري يف : »ال2)

م، دار البشائر 1989ـ/ ه1409ؤاد عبدالباقي، ط. الثانية، ، َتريج: حممد ف407، ص 1191

 اإلسالمية، بريوت. 

، 2510هي احلالقة(، رقم:  وء ذات البّيسباب: ) ،مة«رواه الرتمذي يف كتاب: »صفة القيا (   3)

داءقال: قال  رلد ان أيبداود عو ب. هـ، ورواه أأ ريب«(،وقال : »هذا حديث صحيح غ07/198

الصدقة، قالوا: بىل، قال:  إصالح ذات البّي  ال أخبكم بأفضل من درجة الصيام و: )أ ه  رسول اهلل

  ،4919، رقم: 9ح ذات البّياب: )يف إصال بلدب«، ا: »وفساد ذات البّي هي احلالقة(، يف كتاب

 (. 6/444، )27548 (، وأمحد يف املسند، رقم:21/200)
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 .(1) ـ«أ. هلديناَنا حتلق والبغضاء، وقوله )احلالقة(، يقول: إ

          :ف وسل تعاىل يف قصة يقوي

                 
                 

               (2). 

بحقارة الدنيا م ويعلس، النا  عند أعد اهلل للعافّي وعىل العبد أن يتذكر ما 

 قتها فيدخر للحياة الباقية. قيوح

              قال تعاىل:

                       (3). 

 : قرار املرأة يف بيتها -9
 .(4)ون املرأة من رهبا وهي يف بيتها، فإذا خرجت استرشف الشيطان(تك )أقرب ما

ال: )املرأة عورة فإذا خرجت ق ملسو هيلع هللا ىلصهلل بن مسعود، عن النبي واية عن عبداويف ر

منها يف قعر ب إىل وجه اهلل أقرن تكو ال وأَناة: )يشيطان(، ويف روااسترشفها ال

 .(5)بيتها(

 
 (. 8/28(، )7/133(، ) 2/36م )(، وانظر: ُشح النووي ملسل4/663)ذي لرتمسنن ا   (1)

 . 100سورة يوسف، اآلية:  (  2)

 . 45(   سورة الكهف، اآلية: 3)

 (   سبق َترجيه. 4)

، (3/64. هـ، والطباين يف الكبري )أ وقال: »هذا حديث حسن غريب«  (، 3/476قم )رلرتمذي ااه رو(  5)

،  5598صحيحه، رقم:  ، رواه ابن حبان يف936ي، رقم: ذملرتنن انظر: س، اوصححه اللباين

= = 
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لنساء عورة، وإن املرأة لتخرج   ا)إنَم :◙ويف رواية أخرى عن ابن مسعود 

ل: إنك ال مترن بأحد إال لشيطان، فيقوف هلا امن بيتها، وما هبا من بأس فيسترش 

أشهد  أوًا، ريضعود مل: أوأين تريدين؟ فتقجبته، وإن املرأة لتلبس ثياهبا، فيقال: عأ

 .(1)يل يف مسجد، وما عبدت امرأة رهبا مثل أن تعبده يف بيتها( أصجنازة، أو 

بل ) ما أيس الشيطان من يشء إال أتاه من ق :♫قال سعيد بن املسيب و

 .(2)أخوف يشء عندي من النساء( ء، وقال: ما النسا

 .(3) يطان(رة شويطان وتدبر يف صويف احلديث: )املرأة تقبل يف صورة ش

لت املرأة جلس الشيطان عىل رأسها فزينها ملن ينظر، قب »إذا أ :♫جماهد  الق

 .(4)لس عىل عجزها فزينها ملن ينظر« أ.هـ ت جوإذا أدبر 

للمرأة   ء وتبجهن، ولذا من السلمخلروج النسا العظيمة ومن هنا تتضح الفتنة

 تسلم من إيقاع منو نها،دي م هلاليسل روج إال حلاجة،ولغريها القرار يف بيتها وعدم اخل

 .(5).(4)راها من الرجال يف الفتنة هبا إرغامًا للشيطان وسدًا ملداخلهي

 = = 
 (. 3/93، )1685ن خزيمة يف صحيحه، رقم: (، واب12/412)

: 2/359يثمي يف جممع الزوائد )(، قال اهل 9/185، )8914: (   رواه الطباين يف املعجم الكبري، رقم1)

 (.1/137) هيب والرت غيب يف صحيح الرتاينللب»رجاله ثقات«أ. هـ، وحسنه ا

 (. 4/237(   سري أعالم النبالء )2)

 (   سبق َترجيه. 3)

 (.12/227اجلامع لحكام القرآن، للقرطبي )(   4)

ويره بأن صىل إخراج املرأة من بيتها وتما ُيرصون ع كثرياً  نيطا (   يالحظ أن دعاة الرذيلة وأعوان الش5)

االته، فيجب احلذر من هذه  جمومل الع أنواع شتىواإلنخراط يف  نهرر مسجن، وحثها عىل التح

 عراض عن كل ناعق وشيطان يدعو إليها!!عاوى وعدم االنخداع بمعسوهلا، واإلالد
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 : البعد عن الغضب -10

بضيف لـه أو جاء أبو بكر ) ¶ بكر  جاء يف الصحيح عن عبدالرمحن بن أيب

 تبست عن ضيفك أو، فلَم جاء قالت أمي: احملسو هيلع هللا ىلصمسى عند النبي أبأضياف لـه، ف

: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى، فغضب لت: ما عشيتهم، فقاالة، قليلفك الأضيا

  لفت املرأة ال حف  (1)لف ال يطعمه فاختبأت، أنا فقال: يا غنثر وح أبو بكر فسب وجدع

عمه أو يطعموه حتى يطعمه، ال يطلف الضيف أو الضياف أ ه، فحعمَ طتى يَ مه حطعِ تُ 

ال يرفعون جعلوا ام فأكل وأكلوا فطعبال طان فدعايكأن هذه من الش فقال أبو بكر:

فراس ما هذا، فقالت: وقرة عيني ني لقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها، فقال: يا أخت ب 

 .(2)نها(فذكر أنه أكل م ملسو هيلع هللا ىلصلنبي  عث هبا إىل اأكلوا وبإَنا اآلن لكثر قبل أن نأكل ف

ي يمينه، ثم عنن يامن الشيط ل: إنَم كان ذلكويف رواية: )فأكل منها أبو بكر، وقا

د عق فأصبحت عنده، وكان بيننا وبّي قوم ملسو هيلع هللا ىلصقمة، ثم محلها إىل النبي منها لأكل 

مع كل  أعلم كم فمىض الجل ففرقنا اثني عرش رجاًل من كل رجل منهم أناس اهلل

 .(3)أكلوا منها أمجعون( رجل ف

نها فعل م أى غريها خريًا »فيه أن من حلف عىل يمّي فر :♫ل النووي قا

به الحاديث الصحيحة، وفيه محل املضيف املشقة   جاءتكفر عن يمينه، كَمو لك، ذ

 
(، وانظر: 3/389يب احلديث )نهاية يف غرلارة«، اثالغ من وقيل:اجلاهل غنثر:»القطيل الوخم،(   1)

(، ُشح 5/8) برالعسان (، ل3/33)(، الفائق 2/169)وزي (، غريب احلديث، البن اجل1/247)

م، دار الغرب،  1996(، ط. الوىل، 2/150(، الرياض النرضة، للطبي )14/19مسلم للنووي )

 بريوت.

،  790، رقم: 9آكل حتى تأكل ف لصاحبه اليقول الض)ب: (   رواه البخاري يف كتاب: »الدب«، با 2)

 (.3/1627، )2057رقم: ، بة«(، ومسلم يف كتاب: »الُش5/1174)

 (. 1/216، )577 ب: )السمر مع الضيف والهل(، رقم: البخاري يف كتاب: »الصالة«ن با  هروا(   3)
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 .(1)لضيفانه وإذا تعارض حنثه نفسه لن حقهم عليه آكد«أ.هـ ماً عىل نفسه إكرا

مراده باليمّي، وهو  ه يف شيطان وإرغامه وخمالفت»فقمع ال :♫ ال أيضاً وق

 .(2) أ.هـالذي هو خري« ثناحلر بكاه أبو بزبّي أضيافه، فأخإيقاع الوحشة بينه و

 .(3) ◙ويف احلديث كرامة ليب بكر  

إيذاء الشيطان للعبد ليوقعه فيَم حرم اهلل، أو ينسيه  من وقد سبق بيان أن الغضب 

 . ذكر اهلل

 :العجلة تأين واجتنابال -11

شيطان، ومن  )التأين من الرمحن والعجلة من ال :◙أنس ث عن جاء يف احلدي

 .(4) اهلل من احلمد( أحب إىلاهلل وما من يشء ن  ر ميكثر معاذأيشء 

خصلتّي ُيبهَم اهلل ورسوله يك )إن ف :ملسو هيلع هللا ىلصالقيس، قال  عبد جويف حديث اش

 .(5)احللم والناة( 

 

 
 ة. دار املعرف ،ا بعدها م( و6/597(، وانظر: فتح الباري البن حجر ) 14/19(   ُشح صحيح مسلم، )1)

 (.14/22(   املرجع السابق )2)

 . (6/598ي )(، فتح البار14/19ق )(   انظر: املرجع الساب3)

،  20057سنن الكبى، رقم: (، والبيهقي يف ال248-7/247، )4256واه أبو يعىل يف مسنده، رقم: ر (  4)

 (. 8/321، )4058(، والبيهقي يف شعب اإليَمن، رقم: 10/104)

رواه و هـ، و يعىل ورجاله رجال الصحيح«أ.»رواه أب :(2/284ب والرتهيب )ال املنذري يف الرتغيقو         

(، دار  4/367، )2012التأين والعجلة(، رقم:  لة«، باب: )ما جاء يفص »الب وال اب: كتمذي يفالرت

 أ.هـ. «ريبإحياء الرتاث، عن سعد بن سهل الساعدي بنحوه خمتصًا، وقال: »هذا حديث غ

 (   سبق َترجيه. 5)
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 رشوع:  ومن التأين امل 

عند سَمع أي إشاعة ضد شخص أو   لتثبتاحلكم عىل اآلخرين، واالتأين يف  -

 .(1)مجاعة 

              قال تعاىل:

            (2). 

ذل بلنتائج واعاىل، وعدم استعجال منه التأين والصب يف الدعوة إىل اهلل تو -

 دعاء والترضع إىل اهلل. مع ال ق هد إلصالح اخللاجل

ن للشخص تأويل ال يعلمه املنكر، كَم يف فقد يكووالتأين أيضًا يف إنكار املنكر،  -

 .(3) – عليه وسالمه اهلل اتصلو –وسى الكليم ي اهلل ممع نب  قصة اخلص 

بل  ، رسعتعجلة واللقامة الصالة، وعدم االتأين يف الذهاب إىل املسجد عند إ  -

 .(4) والوقار، مع غض الطرف وخفض الصوت سكينة ليميش وعليه ا

َتاذ أي قرار يتعلق بحياة العبد ودينه من زواج ة عند ا التأين وعدم العجل -

 .(5)ذلك  وطالق ونحو

 
 طبيللقرقرآن، ال حكامل امع(، ط. دار الفكر، اجل5/225ير )، البن جرنانظر: جامع البيا   ( 1)

 (، ط. دار الفكر. 7/557ي )الدر املنثور، للسيوط  (،16/311)

 . 6ورة احلجرات، اآلية: (   س2)

 (.1/222ن حجر ) بال (، فتح الباري،3/627(   انظر: زاد املعاد، البن القيم )3)

ام ط. ع (، 1/324(، كشاف القناع، للبهويت )5/100مسلم ) ح النووي عىل صحيح(   انظر: ُش4)

 . تلفكر، بريور ا، داهـ1402

 (. 2/33ملعرفة، سبل السالم )(، د. دار ا8/521باري، البن حجر ) (   انظر: فتح ال5)
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 .(1) وعند زيارة اإلخوان التأين يف امليش -

 .(2) يش طلوع الفجر التأين يف السحور عند الصيام ما مل  -

 .(3)ورة أهل الفقه والعلم، ومشاةاحلكم يف القضي يفيض اتأين الق -

لياًل، لكي يتهيئوا الستقباله وكراهة أن  طروقهم التأين للقادم عىل أهله، وعدم  -

 .(4) س والتجسس عىل الهل  للشكوك والوساوه، ومنعاً جيد عندهم ما يكر

 : املرء تصحيح النية يف كل عمل خيرج إليه -12

  بيد  راية  رايتان، بيده  إال – يتهب من  يعني –يرج ج خار ث )ما منيجاء يف احلد

أتبعه امللك برايته، فلم يزل حتت رايته  ب اهلل ملا ُي  خرج فإن شيطان، بيد  وراية ملك

طان برايته، فلم يزل حتت يا يسخط اهلل اتبعه الشه، وإن خرج إىل مإىل بيت حتى يرجع

 .(5)تى يرجع إىل بيته( راية الشيطان ح

العبد من أول خروجه من بيته، ويركز عىل يراقب  ديث أن الشيطاناحلمن  ويؤخذ

فإن كان يف طاعة انصف عنه، وتبعه امللك، وإن كان يف أجله،  هدفه الذي خرج من

 . ةمعّي لـه عىل هذه النيطان حامل لرايته ة، فالشيمعصي

 : كفالة اليتيم -13

 قصعتهم، عىلوم قيتيم مع  قال: )ما قعد ملسو هيلع هللا ىلصلنبي عن ا ◙عن أيب موسى 

 
 (.10/584(   املرجع السابق )1)

 .دار املعرفة، بريوتهـ، 1393ط. الثانية،   (،2/96) فعي(   انظر: الم للشا 2)

ـ 1406م عا ط.  (،16/84ظر: املبسوط للرسخيس )(   ان3)  ، بريوت. رفةاملع، دار ه

 (.3/140، للصنعاين )(   انظر: سبل السالم4)

،  (، حتقيق: الشيخ العالمة أمحد شاكر126-16/125، )8269إلمام أمحد يف مسنده، رقم: رواه ا(   5)

 ناده صحيح«أ. هـ. س»إ:  / لوقا 
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 .(1)شيطان(  قصعتهم فيقرب

لبلوغ، ويف البهائم من فقد   قبل اواليتيم هو الفرد، وهو من فقد أباه من البرش 

 .(2)أمه

 .(3)يمة« يتيم يقال: درة يتريه فهو »وكل يشء مفرد يعز نظ

  نقة عليه، يف احلديث ع الم عىل حسن رعاية اليتيم، ورمحته والشفوقد حث اإلس

كافل اليتيم لـه أو لغريه أنا وهو كهاتّي ) :ملسو هيلع هللا ىلص ال: قال رسول اهللق ◙ ة رأيب هري

 .(4) عه السبابة والوسطى ال بأصبييف اجلنة(، فق

         تعاىل:ويف حتريم ظلمه وأكل ماله يقول 

               (5). 

 .                        (6) وقال تعاىل:

 
 ،907م: ده، رقمسنث يف ارواحل(، 7/164، )71650لوسط، رقم: املعجم ا رواه الطباين يف   (1)

رواه الطباين يف   (: »حديث غريب،3/236يب والرتهيب )قال املنذري يف الرتغو(، 2/853)

 / –بو احلسن أاحلافظ  خنا الوسط، والصبهاين يف كالُها من رواية احلسن بن واصل، وكان شي

 و حديث حسن«أ. هـ. يقول: ه 

احلديث ، البن  ية يف غريبنها ، ال331ص  ين،لجرجا ل يفات(، التعر21/645: لسان العرب )(   انظر2)

 (. 5/291) الثري

 (. 2/679(، وانظر: املصباح املنري )1/309(   خمتار الصحاح )3)

(، ومسلم  5/2237، )5659ل يتيًَم(، رقم: ول من يعض)ف (   رواه البخاري يف كتاب: »الدب«، بابك4)

 (. 4/2287)، 2983الزهد والرقائق«، رقم:   كتاب: »يف

 . 10، اآلية: ساءالن سورة  ( 5)

 . 152، اآلية: (   سورة النعام6)
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 :عن الفتن البعد -14

 أال)ق يقول: وهو مستقبل املرش  ملسو هيلع هللا ىلصهلل أنه سمع رسول ا ◙عن ابن عمر 

 .هنا من حيث يطلع قرن الشيطان(االفتنة هأال إن  هنا،ا ن الفتنة هإ

ر نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة ثالثًا من حيث  اري )فأشاويف رواية البخ

 .(1)طان( قرن الشييطلع 

 .(2)يف بعض الروايات  ملرشق كَم جاء مفرساً أي نحو ا

  ملسو هيلع هللا ىلصة رسول اهلل بونم من أعال م»يف هذا احلديث عل :♫قال ابن عبدالب 

تقوم مقام  احدة ههنالغيب عَم يكون بعده، والفتنة ههنا بمعنى الفتن لن الوخباره باإل

تن من ق، وكذلك أكثر الفحية املرش عن إقبال الفتن من نا ملسو هيلع هللا ىلصاجلميع الذكر، وأخب 

وغري ذلك مما يطول  وهبا كانت نحو اجلمل وصفّي، وقتل احلسّي  املرشق انبعثت

وخراسان إىل اليوم، وقد كانت الفتن يف كل بالعراق  عد ذلك من الفتنب نكا ه، مماركذ

 !! (3) م ولكنها باملرشق أكثر أبدًا«أ هـ حي اإلسالناحية من نوا

كان يف وت الدولة العباسية، »ملا انترش  :♫يمية م ابن تقال شيخ اإلسال 

ل: الفتنة  قا حيثلنبي، ا طوائف من الذين نعتهمأنصارها من أهل املرشق والعاجم 

اجم من ذ كثري من البدع وعربت أيضًا إذ ذاك طائفة من كتب العظهر حينئ ههنا،

 
يف كتاب: »اخلمس«، باب: ما جاء يف بيوت أزواج النبي، وما نسب من البيوت إليهن(  (   رواه البخاري1)

،  2905«، رقم: اط الساعة كتاب: »الفتن وأُش(، ورواه مسلم يف 3/1130، )2937 قم: ر

(4/2228.) 

  (، وأمحد يف املسند، رقم: 4/2229)  ، 2905الساعة«، رقم:  ط لفتن وأُشا»ا تاب:م يف كمسلرواه  كَم   ( 2)

 (. 2/975، )1757(، ومالك يف املوطأ، رقم: 2/18، )4679

 (.17/12 )(   التمهيد، البن عبدالب3)



 

 
 

 

 
 

 

          - 218 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

 .(1)جوس الفرس والصابئّي الروم واملرشكّي اهلند...« أ. هـ امل

 :طلب العلم -15

يه أشد عىل الشيطان من  ق)ف  :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل و قال: قال رس ◙ عباس  عن ابن 

 .(2)عابد(  ألف

يدخل منه إبليس عىل   عظم الذيعلم أن الباب الوا» :♫جلوزي ا وقال ابن

 
 (.4/20البن تيمية )(   جمموع الفتاوى، 1)

(، وابن  1/8، )222: مالعلم(، رق لب ىل ط احلث عء ولعلَما )فصله ابن ماجه يف املقدمة، باب: روا(   2)

(، والبخاري يف 4/344، )1586قي يف شعب اإليَمن، رقم: (، والبيه1/296بان يف املجروجّي )ح

:  ادة(، رقمبفضل الفقه عىل الع ب: »العلم«، باب: )يفا ي يف كتذرتم (، وال3/308التاريخ الكبري )

جه،  نعرفه غال من هذا الو ث غريب والحديهذا قال: »، و لعريبا رتاث(، دار إحياء ال4/48، )2681

(، وحكم  11/65، )11099والطباين يف املعجم الكبري، رقم:  بن مسلم«أ.هـ،  الوليد من حديث

منهم   ضعيف جداً  ته روح بن جناح وهو مشكاة املصابيح: »وآف  َتريجيف ال عليه اللباين بالوضع، وق

 . 581، ص3987  امع، رقم:اجل ضعيف انظر: ، و(75/ 1) ،217الوضيع...«أ. هـ، رقم: 

قال: )ما عبد اهلل بيشء أفضل من  ه النبي عن – عنه اهلل ريض  – وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة           

وقال  هذا الدين الفقه(،  دَمد وعَمألف عابد، ولكل يشء علشيطان من ا شد عىل أيه فقه يف الدين، ولفف

هـ، رواه البيهقي يف  الصباح«أ. ي ليلة إىل من أن أحي إيلأحب أتفقه ة فعس سا جلأبو هريرة: »لن أ

(، وقال: »يزيد بن عياض ضعيف يف احلديث«أ. هـ،  343-4/341، )1584رقم:  شعب اإليَمن،

(،  1/150، )206رقم:   مسنده،(، والشهاب يف3/76، )294ن، رقم: نيف الس يقطنورواه الدار

اللباين:   . هـ، وقالوهو كذاب«أ يد بن عياضيز »فيه(: 1/121) وائدلزوقال اهليثمي يف جممع ا

، وروى البيهقي عن ابن عمر قال: قال  737، ص 5104الصغري، رقم: »موضوع«، ضعيف اجلامع 

(، قال البيهقي:  3/341، )1583قه يف دين(، رقم: أفضل من ف ءهلل بيشابد )ما ع:  ه رسول اهلل

 (. 3/365)يف احللية  ه أبو نعيمرواوقد  . هـ، ي«أرالزه ل ملحفوظ هذا اللفظ من قو»وا

ستئناسًا، وإال فالحاديث الصحيحة الدالة عىل فضل طلب العلم، وقد ذكرت هذه الحاديث ا          

لشيطان وحيله ومن ثم  ا وسيلة ملعرفة مكائدوال شك يف أن العلم  ، ال حتىصوعد ومكانة العلَمء ال ت

 مع اجلهل.  داً ن اب ال يكوذا  ه، وهاتنه وكشف خمططالنجاة م
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ن، وأما العامل فال يدخل عليه إال هال بأماالناس، هو اجلهل، فهو يدخل عىل اجل

م يشتغل هلة علمهم، لن مجهورري من املتعبدين بقس عىل كثمسارقة، وقد لبس إبلي

 .(1)بالعبادة ومل ُيكم العلم« 

ه يف القوة: ل، وأوسطهبه الْسى: اجل  ثقوي ييد الذقلوقال أيضًا: »وأقوى ا

من فإن نبل العدو ال يقع يف عىل املؤ  اهلوى، وأضعفه الغفلة، ومادام درع اإليَمن

 .(2) مقتل«أ. هـ 

ف طريقه التي  ردوه إال من عرفه، وع»فإنه ال ينجو من ع  :♫لقيم وقال ابن ا

بأي  وكيفية حماربته، و هارجله وخمخاعّي به عليه، وعرف مديأتيه منها وجيشه الذي يست

وهذا كله ال   له ودفعه،ُياربه، وبَمذا يداوي جراحه وبأي يشء يستمد القوة لقتايشء 

 .(3)جلسيم«مر العظيم واخلطب ا هذا ال ُيصل إال بالعلم، فاجلاهل يف غفلة وعمى عن

ب  يف الك مفربَم أوُهه طلب العل ُياول أن ُيول بّي العبد وبّي أن يتعلم والشيطان

  مبتدئًا به، وهذا  وسومًا به، وآثره عىل العلم أن يكونن يكون مأة »فريض باجلهل ذم م

يه لسنان فهل وغرور الكسل، لن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي ا من خدع اجل

يخًا ن يكون شيخًا متعلًَم أوىل من أن يكون شبالفضيلة فضيلة، ولئ أوىل، واالبتداء 

 .(4)جاهاًل« 

مل، فإن مل يعمل به طالبه كان حجة ه من العللم العلم ال بد تع أن أوُهه َمورب

 .عليه، فالسلم تركه

 
 الزيد، دار الوطن. ( حتقيق د. أمحد 2/764بن اجلوزي )(   تلبيس إبليس ال1)

 (   املرجع السابق.2)

 .(1/112(   مفتاح دار السعادة البن القيم ) 3)

 . 26دب الدنيا والدين، ص أ(   4)
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يف فيوقعه  وتعلم ربَم أدخل عليه العجب بعلمه، وإن مل يزل جاهالً  فإن عصاه 

 .(1)لفتوى بال علم العجب والغرور وا

  إليه،  نكالذكر، فهي أبغض الماومن وسائل التحصّي ضد الشيطان لزوم حلق 

مها، قال ابن ز، ويشغله بأي أمر من الدنيا كي ال يالعبد عنهالُياول أن يصف اا ذول

 ق بينهم،لشيطان أطاف بأهل جملس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرعود: )إن امس

هم حتى اقتتلوا، فقام أهل الذكر فحجزوا نون الدنيا فأغرى بيفأتى عىل حلقة يذكر

 .(2) بينهم فتفرقوا( 

 الصحبة الصاحلة عمومًا. ان مالزمةطالتحصّي ضد الشيل وسائك من لكذ

)الرجل عىل دين خليله فلينظر  :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قال: قال رسو ◙عن أيب هريرة 

 .(3)أحدكم من يالل( 

ظل إال ظله اإلمام   اهلل يف ظله يوم ال)سبعة يظلهم  : ◙عنه الصحيح  ويف

 
 . 192 ، صبايلوحيد  ان،ن اجلم قاية اإلنسانوما بعدها، وو   157س إبليس، ص يب(   انظر: تل1)

، وقد درست إسناده د.  35بيس إبليس، ص ، وابن اجلوزي يف تل196الزهد، ص  رواه اإلمام أمحد يف   ( 2)

 :لوقاية منه«، وقالت الشيطان ومكائده وايفلواردة ايث إهلام اجلابري يف رسالتها الدكتوراه »الحاد

،  1768، ص تالط«أ. هـالخعد اقبل وبئب السا  بنلمة من عطاء »إسناده ضعيف لسَمع محاد بن س

(، دار الوطن، الرياض، ط. الوىل،  219-1/218س إبليس بتحقيق: د. أمحد املزيد )وانظر: تلبي

 م. 2002هـ/ 1423

(، ط. دار إحياء 4/89) ،2387يسمه«(، رقم: »مل  45د، باب: )رقم هب: »الزا كت (   رواه الرتمذي يف3)

)من يؤمر أن كتاب: »الدب«، باب:  بو داود يفوأ هـ، يب« أ.غر ث حسنديوقال: »هذا حالرتاث، 

(  4/189، )7320(، ط. دار الفكر، واحلاكم يف املستدرك، رقم: 4/259، )4833جيالس(، رقم: 

مسنده،   يف قرطبة، والطياليس  ( مؤسسة 2/334، )8398 :ند، رقم ساملوصححه، وأمحد يف 

يد يف مسنده،  وعبد بن مح (،1/141، )187م: ه، رق ندالشهاب يف مس(، و1/335، )2573رقم:

 (. 1/418، )1431رقم: 
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يف اهلل  جد ورجالن حتاباساامل لق يفعم عبادة ربه، ورجل قلبهالعادل، وشاب نشأ يف 

إين أخاف اهلل ال، فقال جتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجا

ًا ففاضت ورجل ذكر اهلل خالي فق يمينهورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شَمله ما تن

 .(1)عيناه(

 بباا لطرد الشياطني:ومن فوائد جمالسة الصاحلني التي تكون س

أسباب االعتصام باهلل وطرد ي هو من ذعىل ذكر اهلل الة نإعافيها  إن -1

 الشياطّي.

 ا.ستعداد هلتذكر اآلخرة واال -2

 .(2) مواطن الشبهاتالبعد عن الشهوات و -3

 : مشكر النعالتواضع و -16

 (3)يقول: )إن للشيطان مصايل ملسو هيلع هللا ىلصهلل اشري قال: سمعت رسول عن النعَمن بن ب

والكبياء عىل عباد ء اهلل، اهلل، والفخر بعطا مأنعبطر بلا وإن من مصاليه ،(4)ا وفخوخ

 .(5)( اهلل، واتباع اهلوى يف غري ذات اهلل

 
يف صحيحه يف كتاب: »اجلَمعة واإلمامة«، باب: )من جلس يف املسجد ينتظر الصالة (   رواه البخاري 1)

 (. 2/715، )1031، رقم: «ةلم يف كتاب: »الزكا (، ومس234/ 1، )629م: قسجد(، ر امل وفضل

 . 142دين، ص مة حميي الأسا يب طّي، ل شيا ن والجلانظر: عامل ا(   2)

 (.2/499ي يصطاد هبا، انظر: فيض القدير )يل: مجع مصالة، واملراد الرشك الت(   مصا 3)

 والصفحة.ع السابق، نفس اجلزء جر: املرظان (   فخوخا: مجع فخ، وهي آلة يصطاد هبا،4)

قوفًا عىل قد رواه مو، و(30/88ل )لكَم ذيب اهت، واملزي يف (26/124ابن عساكر يف تاريه ) ه(   روا5)

، والبخاري يف التاريخ  194، ص 553رقم:  بشري البخاري يف: »الدب املفرد«،النعَمن بن 

: »وباجلملة،  (، وقال5/483، )2463 :فة، رقم يلضع(، وضعفه اللباين، انظر: السلسلة ا 8/312)

ـ موقوفًا«أ.  ضيعف مرفوعًا وُيتمل التحسّي ثيفاحلد  . ه



 

 
 

 

 
 

 

          - 222 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

ة، لذا عىل  الشيطانيمن املعلوم أن الكب من كبائر الذنوب، وهو أبرز الصفات و

 االستعاذة باهلل منه.وجتنابه والتخلص منه العبد ا

                  وصية لقَمن البنه: قال تعاىل يف بيان

                 (1). 

هلم، رًا أو كلموك احتقا جهك عن الناس إذا كلمتهمتعرض بو واملعنى »ال

 .(2)بسط وجهك إليهم« انبك، وواستكبارًا عليهم، ولكن ألن جا

 :ةلغري حاج  ن غشيان األسواقع  دلبعا -17

ونن إن  احلديث: )ال تكلَنا جمالس الشيطان وهي مركز نصب رايته، ويف 

عركة الشيطان وهبا ينصب فإَنا م استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من يرج،

 .(3)رايته( 

يف  همسواق من نيله منهم وإيقاعديث تشبيه ملا يفعل الشيطان بأهل ال احل ويف

يوع املحرمة باملعركة القائمة يف سبيل اجلهاد، موس والبغ الغش واليمّي الو لباطال

 .(4)ته وُيشد حشوده من حزبه وأعوانه وذريته ث إنه ينصب رايحي

 وسائل حربه:ومن اربته يف السوق ذه املعركة ولذا يرشع حمصار يف هلالنت

  اهلل سولأن ر ◙ب يف احلديث عن عمر بن اخلطاالذكر يف السواق، و -أ

وله احلمد فقال ال إله إال اهلل وحده ال ُشيك له، له امللك ل السوق خقال: )من د ملسو هيلع هللا ىلص

 
 . 18آلية: ، اقَمنسورة ل   (1)

 (. 5/385)(   تفسري ابن كثري 2)

 (.4/1906، )2451: فضائل الصحابة، رقم: (   رواه مسلم يف كتاب3)

 (. 3/222ديث،البن الثري )حلغريب ا ة يف(،النهاي16/7(   انظر:ُشح مسلم للنووي )4)
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تب اهلل لـه ألف قدير، ك ويميت وهو حي ال يموت، بيده اخلري وهو عىل كل يشء ُييي

ذا كان الذكر فيها ل ،(1)سيئة ورفع لـه ألف ألف درجة( ألف ة وحما عنه ألف ألف حسن

 .(2)ينصب فيها رايتهن اشيطون الكل مضاعفاً 

أيب هريرة  ر عن ابن عمر ومن عادة السلف إحياء ذكر اهلل يف السواق كَم أث وكان

 .(3)ا ان ويكب الناس بتكبريُهعرش يكبأَنَم كانا يرجان إىل السوق يف أيام ال

 فاق السلعة، كَم يف احلديثالبيع والتحذير من احللف الكاذب إلنيف  الصدق  -ب

يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر  ثالثة ال)قال:  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ع ◙ ذر أيب  نع

 ثالث مرات، قال أبو ملسو هيلع هللا ىلصأليم، قال: فقرأها رسول اهلل يهم وهلم عذاب إليهم وال يزك

املنان واملنفق سلعته باحللف بل واهلل، قال: املسا وخرسوا من هم يا رسول ذر خابو

 .(4)(الكاذب

ُيرضان البيع  ن واإلثماالتجار إن الشيط رش مع : )ياثديالصدقة، ففي احل -جـ

 
،  (5/491، )3428قم: وق(، رالسدخل  ذا: )ما يقول إمذي يف كتاب: »الدعوات«، بابرتل (   رواه ا1)

(، دار الكتاب العريب،  2/379، ) 692ب«أ. هـ، والدرامي يف سننه، رقم: وقال: »هذا حديث غري

دة (، عن ابن عمر بزيا 1/722، ) 1975: (، ورقم1/722، )1974واحلاكم يف املستدرك، رقم: 

فقه  ـ، ومل يوا. هاه«أ يرجومل  شيخّيالحيح عىل ُشط اجلنة(، وقال: »هذا إسناده ص يف)وبنى له بيتًا 

(،  2/752، )2235ق ودخوهلا(، رقم: يف كتاب: »البيوع«، باب: )السوا الذهبي، وابن ماجه

(،  1/47، )327د يف املسند، رقم: مح(، وأ10/4) ،12بالزيادة السابقة، والطياليس يف مسنده، رقم: 

 (. 1/39، )28رقم: طبة، وعبد بن محيد يف مسنده، رقمؤسسة 

 . 103مفلح، ص مكايد الشيطان، البن  اإلنسان منئب مصا  انظر:  (  2)

 (. 1/329معلقًا يف مقدمة باب: )فضل العمل يف أيام الترشيق(، )(   ذكره البخاري 3)

 معلقًا.  ،البيهقي كذلك«أ. هـ(: »وذكره البغوي و72/ 2سالم )لل اوقال الصنعاين يف سب

 (. 1/102، )105: ، رقم ن«تاب: »اإليَم(   رواه مسلم يف ك4)
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 .(1) فشوبوا بيعكم بالصدقة( 

هلل  ن ُش السوق ومن ُش ما فيها، ويف احلديث كان رسول استعاذة باهلل ماال -د

خري هذه السوق، وخري ما فيها،  سألكهلل اللهم إين أذا دخل السوق قال: بسم ا)إ ملسو هيلع هللا ىلص

فاجرة أو  ا يميناً هذ بك أن أصيب فيعوأ ين لهم إلا ذ بك من ُشها وُش ما فيها،وأعو

 .(2)صفقة خاْسة( 

 : قارالستعالء والحت -18

، يده ضعيفالتحصّي ضد إبليس االستعالء عليه واحتقاره، لن ك ومن وسائل

 .(3)تعاظمه وتكبه وطغيانه إىل لئال يؤدي ذلك  فال ينبغي أن يؤبه لـه

ويقول:  ،يصري مثل البيت تىحظم نه يعإف ديث: )ال تقل تعس الشيطان،ويف احل

 .(4)صاغر( بقويت رصعته، ولكن بسم اهلل، فإنك إذا فعلت ذلك ت

             ول تعاىل:ويق

   (5). 

ذا  بعزيز ه ذ ات به، قال: أعوفب اديل الوزن حلسن قال: »كان الرجل منهم إذا عن ا

 .(6)الوادي من ُش سفهاء قومه« 

 
 َترجيه. (   سبق 1)

(، وسكت عليه، وقال الذهبي: »أبو عمرو ال 1/723، )1977اكم يف املستدرك، رقم: (   رواه احل2)

 يعرف، واملدائني مرتوك«أ. هـ. 

 . 159-158ص  هة، حلسن أمحد قطامش،ج: املوارانظ(   3)

 ق َترجيه. بس(   4)

 . 6آلية: (   سورة اجلن، ا5)

 (.108/ 29ريه )تفسيف  ن جريراب رواه   (6)
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 ملا ة وتطاوالً أي: »زاد اجلن عىل اإلنس جراء    عاىل: قال اهلل ت

 .(1)لنفسهم رضًا وال نفعًا«يملكون  مع إَنم ال رأوا من ذعرهم وخوفهم

الشيطان  منامه من تالعب يف مرءدث للُي  ن االستخفاف به عدم التحدث بَموم

 .(2)شيطان به يف منامه(به، كَم يف احلديث: )ال ُيدثن أحدكم بتلعب ال

قال: إين حلمت أن يب جاء فأنه قال لعرا ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  ◙وعن جابر 

يطان بك يف وقال: )ال َتب بتلعب الش ملسو هيلع هللا ىلص نبي فزجره الأنا أتبعه. رأس قطع ف

 .(3)املنام(

 :يالا ل خلروجاة قل -19

)إذا سمعتم نباح الكالب وَنيق احلمري   :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل قال ◙عن جابر 

فإن  (4)ْجل هدأت الرِّ ، فإَنن يرين ما ال ترون، وأقلوا اخلروج إذا الليل فتعوذوا باهللب

اسم اهلل عليها، فإن البواب واذكروا  (5)واجيفوا  قه ما شاءليله من خل يبث يف  اهلل 

 (6) أوكئوا السقية، وغطوا اجلرار عليه و يف وذكر اسم اهللأج باً تح بافي الشيطان ال 

 .(7)نية( واكفئوا اآل

 
 (.109-29/108بق )(   املرجع السا 1)

 ه. (   سبق َترجي2)

 (   سبق َترجيه. 3)

ر:  الطرقات ليالً، انظيف امليش  نل ع(   هدأت الرجل: أي سكنت وهدأت واملراد: بعد انقطاع الرج4)

 (.14/8ب )لطييب ال  عون املعبود،(، 5/249حلديث، البن الثري )ا النهاية يف غريب

 (.1/317لنهاية يف غريب احلديث )أي ردوها وأغلقوها، ا اجيفوا:   (5)

باين   رال (، وانظر: الفتح1/260(   مجع جرة، وهو إناء من الفخار، النهاية يف غريب احلديث )6)

(4/260.) 

 جيه. (   سبق َتر7)
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وقت لتفرق  الظلمة  ك لكونه الليل عرضة لتعرض الشياطّي للعبد، لنووجه ذل

يف ليله من  يبث له يف احلديث: )فإن اهلل الرض، قونتشارها يف اجلن والشياطّي وا

 .(1)ياطّي واهلوام لشوان واجل سنه ما شاء( من اإلقخل

 :الــدعــاء -20

 ملسو هيلع هللا ىلصحتى نبي المة  الشيطان وجنوده، فالدعاء من أقوى السلحة، لدفع ُش

 يعصمه من الشيطان الرجيم. اهلل أن استعاذ باهلل تعاىل منه، ودعا

اللهم عامل الغيب  ) :ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا الشأن، قوله  ملسو هيلع هللا ىلصعنه الواردة  من الحاديثو

ُش الشيطان وُشكه وأن يس ومن فأعوذ بك من ُش ن، كهليء وميش ل والشهادة رب ك

 .(2)و أجره إىل مسلم(أقرتف عىل نفيس سوءًا أ

وذ بك من الرتدي،  دم، وأع)اللهم إين أعوذ بك من اهل  :ملسو هيلع هللا ىلصوكان من دعائه 

الشيطان عند  واهلرم، وأعوذ بك أن يتخبطني  رق واحلرق غن الغم والوأعوذ بك م

 .(3)وت لديغًا( ك أن أمبمدبرًا، وأعوذ   لكبيس وت يفمأ  املوت، وأعوذ بك من

كان إذا أخذ مضجعه  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙ (4) وعن أيب الزهر النَمري 

 شيطاين، وفك، اللهم اغفر يل ذنبي واخسأ ضعت جنبيمن الليل، قال: )بسم اهلل و

 .(5)اجعلني يف الندي العىل( رهاين، و

 
 (.8-14/7د )ملعبوا (، عون 260-14/259تح الرباين، أمحد البنا ) فل(   انظر: ا1)

 ه. سبق َترجي  ( 2)

 (   سبق َترجيه. 3)

ل: أبو زهري، صحايب، قال عنه ابن أيب حاتم: »ال يسمى وهو صحايب روى أبو الزهر النَمري، ويقا (   4)

 (.7/11). هـ، انظر: اإلصابة أأحاديث« ثةثال  هعن النبي 

الطباين يف  (، و4/314)، 5054 ، رقم:وم(د النعنب: )ما يقال بو داود يف كتاب: »الدب«، با أ (   رواه5)

= = 
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 زبه.يطان وحشيت من أولياء الاغ طوالاجهة وم وهو منهج أنبياء اهلل مجيعًا يف

           :قال تعاىل خمبًا عن نوح 

              

              (1). 

            :عن لوط وقال تعاىل 

                 

                (2). 

 : خلهن وسد منافذه ومداكشف خمططات الشيطا -21

وذلك    يطان لبينا آدملش ا ل ة إضالييفيف القرآن الكريم بيان كاٍف وشاٍف يف ك

ملعصية، ووعده املرتبص، الذي زين لنبي اهلل ا لخذ احليطة واحلذر من هذا العدو

 – املصطفى ّي حتى أخرجه وزوجه من اجلنة، كذلك السنة بلكاذبة، باخللود والماين ا

 ه،قالخ يف العبد يشكك وكيف ومصائده، خمططاته من كثري – والسالم الةالص عليه

 .وبيانه تفصيله سبق مما ئه،وووض صالته يف ـهل وسوسوي

خططات وتوضيحها وكشفها للناس بكل مًا عىل أهل العلم بيان هذه امللذا كان لزا

ومن  ف عوار هذه املخططات شهذا الزمان من وسائل الدعوة، حتى ينك يفما أتيح 

 = = 
( بنحوه،  1/548، )549م يف املستدرك، رقم: (، واحلاك22/298، )759كبري، رقم: املعجم ال

صحاوي يف مشكل  فقه الذهبي، ورواه الاهـ، وو .ه«أوقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجا 

 (.31-1/30) را اآلث

 .120-117اء، اآليات: (   سورة الشعر1)

 .173-168ات: عراء، اآليالشورة (   س2)
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د س  دوا العذه كذلك من وسائل التحصّي ضد ،(1)من جند إبليس يتفي وراءها 

 ماكن جلوسه.ذ هبا إىل العبد وجتنب مواضعه وألتي ينفامنافذه ومداخله 

 ملسو هيلع هللا ىلصهلل ع رسول ام (2)قال: عرسنا  ◙واه أبو هريرة والصل يف ذلك ما ر

ل برأس راحلته )ليأخذ كل رج :ملسو هيلع هللا ىلصلنبي افلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال 

فتوضأ ثم سجد  ء،ااملدعا ب ثمهذا منزل حرضنا فيه الشيطان(، قال: ففعلنا  فإن

 .(3)دتّي جس

ب اجتناب الشيطان(: »فيه دليل عىل استحباوقولـه: )هذا منزل حرضنا فيه 

 .(4)مواضع الشيطان« 

 اؤب: رد التث -22

دكم قال: )إذا تثاءب أح ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ◙عن أيب سعيد اخلدري 

 .(5)ىل فيه، فإن الشيطان يدخل( فليمسك بيده ع

ب العطاس، ويكره اهلل ُي  ن)إ :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ل قا: قال  ◙ رةوعن أيب هري

سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب طس فحمد اهلل، فحق عىل كل مسلم التثاؤب فإذا ع

 
، ومكائد الشيطان لعباد الرمحن، سلَمن  145-144الشقر، ص ظر: عامل اجلن والشياطّي، د/ عمر (   ان 1)

ن أمحد سبايل، املواجهة، حل للشيخ وحيد عبدالسالم نسان ،إلة ا، وقاي 180-179الدحدوح، ص 

 . 182قطامش، ص 

حلديث ، البن االثري حة، النهاية يف غريب ام واالسرتالنويل لخر اللر آملسافا لتعريس: نزول(   ا2)

(3/206.) 

 (. 1/471، )680رواه مسلم يف كتاب: »املساجد«، رقم:    (3)

 (.5/183) (   ُشح صحيح مسلم للنووي4)

 (   سبق َترجيه. 5)
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 .(1)حك منه الشيطان(ضالشيطان فلريده ما استطاع، فإذا قال ها  هو من فإنَم

 الرشوق والغروب:  وقتة النهي عن الصال  -23

ملا يف الغروب، والة وقت الرشوق لصا عن بعد لن اومن سد مداخل الشيطا

ب الشمس )إذا طلع حاج :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  قال: ¶ احلديث عن ابن عمر 

حاجب الشمس فدعوا الصالة حتى تغيب وال إذا غاب فدعوا الصالة حتى تبز، و

َنا تطلع بّي قرين شيطان أو لشمس وال غروهبا فإينوا بصالتكم طلوع احت 

 .(2)الشيطان...(

س وتغرب، فتكون صالة من يصىل للشم ّي تطلعحلشيطان تقارَنا ا أنى ملعناو

يف  ن الصالة املؤمن ع ملسو هيلع هللا ىلصيعتقدونه، فنهى النبي  أو الكواكب للشيطان، وليس كَم

 .(3)هذين الوقتّي سدًا هلذه الذريعة 

 لرشاب:تقليل الطعام وا -24

، فإنه لرش ا منرية ثع ك»وأما فضول الطعام فهو داٍع إىل أنوا :♫قيم قال ابن ال

حسبك هبذين ُشًا فكم من معصية   املعايص ويثقلها عن العبادة، ووارح إىلُيرك اجل

دوَنا... ولو مل يكن يف االمتالء من  طاعة حاللبها الشبع وفضول الطعام، وكم من ج

، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة   الغفلة عن ذكر اهلل عام إال أنه يدعو إىلطال

 
، 5869: رقم ثاؤب(،الته من كرمن العطاس وياب: »الدب«، باب: )ما يستحب تكرواه البخاري يف   ( 1)

 (.2293/ 4، )2994الزهد والرقائق«، رقم: (، ومسلم يف كتاب: »5/2297)

(، 3/1193) ،3099(   رواه البخاري يف كتاب: »بدء اخللق«، باب: )صفة إبليس وجنوده(، رقم: 2)

 (.1/427، )612«، رقم:ةملساجد ومواضع الصالومسلم يف كتاب: »ا

 (.295-1/293ن )نا نظر: فتح امل(   ا3)
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 .(1) «أ. هـ  م به يف كل وادهاه وهاشن ووعده ومناه وطاشيالليه عثم واحدة ج

 عليه –ات القلب وسمومه، ولذا قال ة الطعام والرشاب تعتب من مفسدوكثر

  آدم ابن بحسب بطنه من ُشاً  اءعو آدم ابن مأل ما: )احلديث يف – والسالم الصالة

 .(2)( نفسهل لثوث ابهلرش  وثلث لطعامه فثلث حمالة ال كان فإن صلبه، منيق أكالت

هريرة ريض   أيب الصحيح عن  قلة الطعام عالمة للمؤمن كَم يف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وجعل

 معي واحد والكافر يأكل يف سبعة  املسلم يف)يأكل  :ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: قال رسول اهلل اهلل 

 .(3) أمعاء(

لن الشدة وكثرة الطعام من سَمت الكافرين عىل قلة الطعام،  ويف احلديث احلث

           قال تعاىل:كَم (4)موم عال يف

(5).. 

 الطعام والرشاب:  الدخول إىل البيت، والتضييق عليه بمنعه سمية عندالت  -25

إذا  )ل: يقو ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع أنه عبداهلل بن جابر عن – قالساب –يف احلديث كَم 

 
 (.3/36حياء علوم الدين، للغزايل )(، وانظر: إ2/397ائد )بدائع الفو   (1)

ن ع (، 4/590، )2380(   رواه الرتمذي يف كتاب: »الزهد«، باب: )ما جاء يف كراهية االكل(، رقم: 2)

  ، 674ه، رقم: حيح«أ. هـ، وابن حبان يف صحيحص قال: »هذا حديث حسناملقداد بن معدي، و

 (. 4/135، )7139م: ستدرك، رقامل م يفواحلاك(، 2/449)

(، 5/2062) 5081باب: املؤمن يأكل يف معي واحد، رقم:  رواه البخاري يف كتاب: الطعمة   (3)

 ( عن ابن عمر. 3/1631) 2060: ومسلم يف كتاب: الُشبة، رقم 

فتح  ظر ، ان اخلصوصا ريد هبأ العموم التي (، وقيل إن لفظ احلديث من9/539)انظر فتح الباري   ( 4)

 (. 18/55ن عبدالب )(، التمهيد الب9/537) الباري

 .  12مد، اآلية: (   سورة حم5)
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ال مبيت لكم وال  دخولـه وعند طعامه، قال الشيطان: عند هللرجل بيته فذكر االل دخ

دركتم املبيت، وإذا مل يذكر شيطان: أل فلم يذكر اهلل عند دخوله قال العشاء، وإذا دخ

 .(1)يت والعشاء( مه، قال: أدركتم املبااهلل عند طع

اللقمة الساقطة  ل أكو سبق كَم ومن منعه الطعام والرشاب التسمية عند الطعام

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙س ها للشيطان، كَم يف احلديث عن أنعدم تركو

ذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها وقال: )إطعامًا لِعق أصابعه الثالث قال:  أكل

سلت القصعة، قال: فإنكم ال تدرون يطان، وأمرنا أن نيأكلها وال يدعها للشلالذى، و

 .(2) ة(لبكاكم يف أي طعام

 الرباء منهام:شبهات والريبة وسوء الظن وإظهار واطن الم البعد عن  -26

يف اعتكافه يف  ملسو هيلع هللا ىلصأَنا جاءت إىل رسول اهلل  ▲ كَم يف حديث صفية

امت تنقلب، فقام حدثت عنده ساعة، ثم قتاملسجد يف العرش الواخر من رمضان، ف

ر رجالن من م مةسلأم  ببا يقلبها، حتى إذا بلغت باب املسجد عند  ملسو هيلع هللا ىلص لنبي ا

بنت  )عىل رسلكَم إنَم هي صفية :ملسو هيلع هللا ىلصبي َم عىل رسول اهلل، فقال هلَم الن ار، فسلصالن

يطان شإن ال ملسو هيلع هللا ىلص، وكب عليهَم، فقال هلَم النبي سول اهللحيي، فقاال: سبحان اهلل يا ر

 .(3)خشيت أن يلقي يف أنفسكم شيئًا( مبلغ الدم، وإين  يبلغ من اإلنسان

اب أن ُيذر اإلنسان من م استحب لا احلديث من العهذ »يف :♫ طايبقال اخل

 
 (   سبق َترجيه. 1)

»الطعمة«، باب:   اه أبو داود يف كتاب:وحلديث را، و(13/207(   رواه مسلم يف كتاب: »الُشبة«، )2)

لقمة تسقط(،  جاء يف ال  )ما اب: مة«، بطع: »الابلرتمذي يف كت، وا3845اللقمة تسقط(، رقم:  يف)

 . 1863 حديث رقم: 

 (   سبق َترجيه. 3)
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ن  يطر بالقلوب، وأن يطلب السالمة ماملكروه مما جتري به الظنون، و كل أمر من

 .(1)بإظهار الباءة من الريب« الناس 

 الصفوف:  ةتسوي -27

قال: )راصوا صفوفكم وقاربوا بينها   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙ الك عن أنس بن م

الشياطّي تدخل من خلل الصف  لرى يننفس حممد بيده إي لذوااق فنلعوحاذوا با

 .(3)(  (2)احلذف  كأَنا

 كفه:ة وعدم إطالق الشعر يف الصال و  عقص الشعر املنع من -28

ي  عل رافع موىل النبلس للشيطان، ودليله فلن حمل مغرز الضفرية يف القانية جم

رته يف قفاه، فْ َض  رزقد غو وهو يصيل قائَمً  ¶ عندما مر باحلسن بن عيل  ملسو هيلع هللا ىلص

تغضب، أبو رافع: أقبل عىل صالتك وال  رافع، فالتفت إليه مغضبًا، فقال لها أبوحف

واملقصود بعقص  ،(5)الشيطان(  (4)فل : )ذلك كيقول ملسو هيلع هللا ىلصفإين سمعت رسول اهلل 

 .(6)املعقوص املضفوريف أصوله، والشعر ر ليه وإدخال أطرافه عالش

 
 . 46قله ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس، ص (   ن1)

وال   ناغار جر وليس هلا آذبالتحريك، وقيل: هي ص َحَذَفة هتا (   احلذف: »الغنم الصغار احلجازية، واحد2)

 (.1/356ديث )احلغريب  «، النهاية يف أذناب جياء هبا من اليمن

(، واإلمام أمحد يف 1/176، )667 صالة«، باب: )تسوية الصفوف(، رقم:أبو داد يف كتاب: »ال (   رواه3)

وف  ث اإلمام عىل رص الصفحباب: ) ،مة«(، والنسائي يف السنن، كتاب: »اإلما 3/260املسند )

 (.2/92، )815، رقم: (واملقاربة بينهَم

 لشيطان، يعني مغرز ضفره(.ود قوله: )يعني مقعد ااية أيب دا رو  يفه ، كَمقعدراد مملل الشيطان: ا(   كف4)

، 384: واه الرتمذي يف كتاب: »الصالة«، باب: )ما جاء يف كراهية كف الشعر يف الصالة(، رقم(   ر5)

ا أن يصيل  عىل هذا عند أهل العلك، كرهو لمافع حديث حسن، والع(، وقال: »حديث أيب ر2/52)

 ـ. . هره«أقوص شعمع ل وهورجال

 (. 3/375احلديث ، البن الثري )نظر: النهاية يف غريب (   ا6)



 

 
 

 

 
 

 

          - 233 - 

 طرق التحصين منهو  مكايد الشيطان في مسائل االعتقادسلسلة 

يل وهو  صه معقوص كالذي يأسور يصيل يالذ) :◙ويف حديث ابن عباس 

 .(1)مكتوف( 

السجود فيعطى صاحبه عره منشورًا سقط عىل الرض عند واملعنى: »إذا كان ش

باملكتوف وهو  كان معقوصًا يف معنى ما مل يسجد، وشبهه ـه، وإذا ثواب السجود ل

 .(2) يقعان عىل الرض يف السجود«  اليدين لَنَم ال املشدود

 امليت:  سخط والنياحة عىللتواع اجلز  من احلذر -29

، وإىل دخل هبا الشيطان للنفوس والقلوبوهو باب عظيم من البواب التي ي

ملا مات أبو سلمة، قلت: غريب ويف أرض قالت:  ▲البيوت أيضًا، عن أم سلمة 

أت للبكاء عليه؛ إذ أقبلت امرأة من  عنه، فكنت قد هتي ة لبكينه بكاء يتحدثبغر

قال: )أتريدين أن تدخيل الشيطان و ملسو هيلع هللا ىلص هلل افاستقبلها رسول  دينسعأن ت ريدالصعيد ت

سعدين: أي ومعنى ت ،(3)ففت عن البكاء عليه فلم أبك( بيتًا أخرجه اهلل منه مرتّي، فك

 .(4) تساعدين يف البكاء والنوح 

مالك الشعري أن   أيبتتب كَم احلديث عن  يد للنائحة إذا ملوقد ورد الوعيد الشد

 ية ال يرتكوَنن الفخر يف الحساباجلاهل ر ع يف أمتي من أمرب)أ: قال ملسو هيلع هللا ىلصبي الن

 
 )الرجل :باب(، وأبو داود يف كتاب: »الصالة«، 2/183، )2991(   رواه عبدالرزاق يف مصنفه، رقم: 1)

 ب: )ما جاء يفلرتمذي يف كتاب: »الصالة«، با او(، 1/171، )646قم: يصيل عاقصًا شعره(، ر

»هذا حديث حسن«، واحلاكم يف   (، وقال:1/237، )382: صالة(، رقمال ر يف ف الشعة ككراهي

،  (2/109( وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي يف السنن الكبى )1/393، )963تدرك، رقم: املس

 (. 2/332، )993م: يف املعجم الكبري، رق  لطباين او

 . (276-3/275بن الثري )النهاية يف غريب احلديث، ال   (2)

 ( النووي. 6/224لبكاء عىل امليت(، رقم:  ، )اب: »اجلنائز، باب: )امسلم يف كتاه رو  ( 3)

 (. 6/244(   ُشح النووي )4)
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ب قبل موهتا ذا مل تتالنجوم والنياحة، وقال: النائحة إقاء بسوالطعن يف النساب واالست 

 .(1)جرب( ال من قطران ودرع منبتقام يوم القيامة وعليها ْس

معاذ و هصيوي ملسو هيلع هللا ىلص لنبيمعاذًا إىل اليمن، خرج ومعه ا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  وملا بعث

معاذ إنك عسى أال تلقاين   حتت راحلته فلَم فرغ، قال: )يايميش ملسو هيلع هللا ىلصول سراكب، والر

لفراق  (2)معاذ بن جبل جشعًا  ى، فبكىامي هذا، ولعلك أن متر بمسجدي وقببعد ع

 .(3)أو إن البكاء من الشيطان(  تبك يا معاذ للبكاءال  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 : يبطال سة وم النظاف -30

لن الشياطّي حتب ظافة، واستعَمل الرائحة الطيبة، يطان النشمن وسائل طرد الو

 !! (4)الروائح الكرَية  ء إليهانجاسات، ومواطنها احلَممات وأحب يش القاذورات وال

الشيطان )إن  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال: قال ◙يب هريرة أويف احلديث عن 

 يلومن إال فأصابه يشء فال يحره د ييف ات وحساس حلاس فاحذروه عىل أنفسكم من ب

 .(5)نفسه( 

 
 :فضائل الصحابة، باباه البخاري يف كتاب: و(، ور2/644) 935(   رواه مسلم يف كتاب: اجلنائز رقم: 1)

 .  –ه  يض اهلل عنر –باس ابن ع عن (3/1398خمتصًا ) 3637القسامة يف اجلاهلية، رقم: 

 (. 1/237ة يف غريب احلديث، البن الثري )جلشع: اجلزع لفراق اإللف«، النهاي(   جشعًا: »ا2)

،  2647ده، رقم: كوين، والبزار يف مسنسمحيد ال بن (، عن عاصم5/235(   رواه اإلمام أمحد )3)

لطباين يف  ت، ورواه اثقا اله از ورجلبواه ا »ر(: 3/16ائد )(، وقال اهليثمي يف جممع الزو7/91)

 هـ. الكبري«أ. 

 . 216ن القيم، ص (   انظر: الطب النبوي، الب4)

 ُشط الشيخّي ىل صحيح ع ثحدي(، وقال: »هذا 4/132، )7127(   رواه احلاكم يف املستدرك، رقم: 5)

اس«أ. الند وركه أمحب تيعقو يه»بل موضوع ف هـ، ومل يوافقه الذهبي، قال: .أرجاه هبذه اللفاظ«ومل ي

لبيتوتة ويف يده ريح غمر(، رقم:  طعمة«، باب: )ما جاء يف كراهية اوالرتمذي يف كتاب: »الهـ، 

= = 
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ض عليه الرُيان أال  إنه كان ُيب الطيب وأمر من عر ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النبي 

ح خفيف يمن عرض عليه رُيان فال يرده فإن طيب الرلصحيح: )يرده كَم يف ا

 .(1)املحمل(

  ملسو هيلع هللا ىلصي عن النب ◙كل سبع، ففي احلديث عن أيب هريرة وأمر باالغتسال يف 

 .(2)بعة أيام يغسل رأسه وجسده( يف كل س لكل مسلم أن يغتس ىل)ع ال:ق

 .(3)( ويف رواية: )وإن كان له طيب مسه

 .(4)من النتن، وعدم ذكر اهلل  ملا فيه ولذا تسكن الشياطّي احلشوش

  (5) الشيطان  اجلامعة املسلمة منحتصني    

ًا خلطورة  ظرون ،رديف الما سبق من وسائل وطرق التحصّي تتعلق بالتحصّي إن 

تفكيك وحدة املجتمع املسلم، ولكونه مع ربصه بالعبد، وحرصه عىل عدو، وتلهذا ا

    ، وهو يدعوهم لذلك، كَم قال تعاىل:املسلمّي زب ومجاعة يكيدون جلَمعة ح

 = = 
 (. 1/415، )2837رقم:  ،ن اجلعدبد ا (، وقال: »هذا حديث غريب«أ. هـ، ومسن6/137، )1860

 (. 4/1766، )2253لدب«، رقم: صحيحه،يف كتاب: »اللفاظ من ا (   رواه مسلم يف 1)

 (.2/582، )849ساجد«، رقم:  صحيحه، يف كتاب: »املواه مسلم يف ر  ( 2)

  ، 1536(، والطباين يف مسند الشافيّي، رقم: 4/33، )1232رواه ابن حبان يف صحيحه، رقم:  (  3)

ملجيد  ة، يروت، حتقيق: محدي بن عبدالا م، مؤسسة الرس1984 هـ/1405، ط. الوىل، (2/278)

 . السلغي

 .  –فظه اهلل ح –املرشف لة  فضي إضافة من (  4)

، ورسالة 187ه من كتاب: »املواجهة«، حلسن قطامش، ص تفدت يف مباحث هذا املطلب وعناوين(   اس5)

 .949جلابري، ص قاية منه« د/ إهلام اوئده والا ومك»الحاديث الواردة يف الشيطان 
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             (1). 

           اىل:وقولـه تع

              (2). 

، ره مكو يدهكلرد  ة مجاعية، يتحد فيها املجتمع املسلم صفاا واحداا بد من مواجه إذن فال

 ومنها: من الكتاب والسنة  ومستقاة بوسائل مرشوعة

 قتل الشياطني: -1

ه، ومن الدلة عليه ما رواه به وأقر ملسو هيلع هللا ىلصته، وقد أمر النبي وهذا القتل عىل حقيق

بعث خالد بن الوليد   مكة ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل يل قال: )ملا فتح رسوه عن أيب الطفالنسائي وغري

فقطع  (3) ات رانت عىل ثالث سموك، دلخا اأتاهإىل نخلة، وكانت هبا العزى ف

فقال: ارجع فإنك مل  فأخبه  ملسو هيلع هللا ىلصالبيت الذي كان عليها ثم أتى النبي السمرات وهدم 

يف اجلبل، وهم  حجبتها أمعنوا ًا فرجع خالد، فلَم أبصت به السدنة وهمتصنع شيئ

 ىلع اب رتو التاها خالد فإذا هي امرأة عريانة ناُشة شعرها، حتثن: يا عزى فأيقولو

فأخبه فقال: تلك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قتلها ثم رجع إىل  سيف حتىلأسها، فعممها بار

 .(4) العزى(

 
 . 6سورة فاطر، اآلية:    (1)

 . 19ة: اآلي ة،سورة املجادل(   2)

 (.4/379العرب ) شجر الطلح، انظر لسان ُمرة: منالسَّ (   3)

    : )قولـه تعاىل: ئي يف السنن الكبى، يف كتاب: »التفسري«، بابرواه النسا    (4)

 ) :902م: ه، رق دمسن يف عىل(، وأبو ي 5/77وة )دالئل النب، والبيهقي يف (6/474، )11547، رقم ،  

 كثري وغريهم. وابن وذكرها ابن هشام (، 2/196)
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 .(1)طبهم منه صنم وَتاانه كانت تدخل يف الوهي شيط

يد حديث أيب سع لذي يف منزله، كَم يفبقتل الشيطان اأمره املقداد بن النعَمن 

ذا هوقال: )خذ  (3) ونرجعلا (2)ن قتادة بن النعَم ملسو هيلع هللا ىلصاخلدري عندما أعطى رسول اهلل 

زاوية   فك عرشًا، فإذا دخلت البيت وتراءيت سوادًا يف ء أمامك عرشًا وخلفسييض

 .(4)فإنه شيطان، قال: ففعل( يتكلمقبل أن  البيت فارضبه

حيث قال يف حديث  ارها ثالثًا،ذ نإحيات البيوت بعد  بقتل ملسو هيلع هللا ىلصلك أمره ومن ذ

ا رأيتم منهم موا فإذلدينة جنًا قد أسملبا ن)إ :– بقس وقد –أيب سعيد اخلدري الطويل 

 .(5) لوه فإنَم هو شيطان(فآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقت شيئاً 

 (6)  صالح السَمن لشيطان، فعن أيبمر بدفع من يمر بّي يدي املصىل وشبهه باوأ

ب شا د ارفأ ،لناسسعيد اخلدري يف يوم مجعة يصيل إىل يشء يسرته من ال: رأيت أبا قا

 
 (.4/314(، البداية والنهاية، البن كثري ) 236/ 2البن هشام ) (   انظر: السرية،1)

  د بدرًا وما بعدها، وهوه، شظفر الوس النصاري عامر بن سواد بن زيد بن نن بقتادة بن النعَم(   2)

هـ،  22 عليه سنه ، وصىلويف يف خالفة عمرزوة بدر، ت غطت يفما سقدعن عينه ه لذي رد عليه النبيا

 (.321-8/320ذيب )انظر هتذيب الته

ين ظر: الفتح الربا ننخلة، ا لق ا(   العراجّي: مجع عرجون، وهو العود الصفر الذي فيه شحايخ عذ3)

(22/67.) 

د يف الليلة يان املساج)إتاب: ة«، بلصالب: »اتا خزيمة يف صحيحه، ك(، وابن 3/65إلمام أمحد )ااه (   رو 4)

(، وقال اهليثمي يف 7-19/5 ،)9باين يف الكبري، رقم:(، والط3/81، )1660ملظلمة(، رقم: رية ااملط

 . ن«أ. هـووثق(:»رجاله م2/41جممع الزوائد )

 ه. (   سبق َترجي5)

  ب  شةهريرة وعائيب عن أروى  ،رية جوينّي ان موىل لم املؤملزيات املدين أبو صالح، كان ذكوان السَم(   6)

هـ، انظر: هتذيب التهذيب  101مش، مات سنة توثيقه، روى عنه ابنه سهيل والع ء عىلاتفق العلَم

 (. 5/36) الء، سري أعالم النب 203(، التقريب، ص 3/189)
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أبو سعيد يف صدره، فنظر الشاب، فلم جيد تاز بّي يديه فدفع ط أن جي ي من بني أيب مع

أيب سعيد، ثم فدفعه أبو سعيد أشد من الوىل، فنال من ليجتاز   إال بّي يديه فعادمساغاً 

أيب سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه عىل مروان  يه ما لقي منخل عىل مروان فشكا إلد

ا صىل يقول: )إذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ل: سمعتاق ،يا أبا سعيد يك أخ نالبوالك فقال: م

فإن أبى فليقاتله  فليدفعه د أن جيتاز بّي يديهأحدكم إىل يشء يسرته من الناس فأراد أح

ملا هو مطلوب  ن ذلك خمالف نا القتال بالسالح لوليس املراد ه ،(1)فإنَم هو شيطان( 

ا أمجع وهذا م ،حرمة دم املسلم منم لعا ملا! ومن اإلقبال عىل الصالة، واخلشوع فيه

 راد فعلهشيطان، ُيتمل أن امل ملسو هيلع هللا ىلصء، وإنَم يدفعه بشدة ويغلظ، واملراد بقوله عليه العلَم

ية  كَم يف روا ،(2)شيطانعه لفعل ذلك الحيث شوش عىل املصيل، وُيتمل أن الذي دف

 .(3)فيها: )فإن حقه قرين( ابن عمر و

 ان:هنهم السحرة والكوم ت يغ طوالمن ا قتل أعوان الشياطني -2

 .(4)  اوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع«طاغوت هو »كل ما جت وال

 .(5) ذلك وقد سبق تفصيل

س وجابر وقتادة  ذلك عن ابن عباومن الطواغيت السحرة والكهان، كَم روي 

 
لم س وم (،1/581، )509، رقم: 9ديه )يرد املصيل من مر بّي ي :باباري كتاب: »الصالة«، (   رواه البخ1)

 (.4/223: )صالة«، رقم»الاب: كت

 (.2/105: املفهم، للقرطبي )انظر (  2)

 ( املفهم. 2/105، )402رواه مسلم يف كتاب: »الصالة«، رقم:  (  3)

النووي لصحيح مسلم  ُشح(، 19/ 3فسري الطبي )(، وانظر: ت1/53)القيم  نالب(   أعالم املوقعّي، 4)

 (.11/448، فتح الباري )(3/18)

كفر والرشك للمؤلفة  كايد الشيطان إلفساد االعتقاد بالباب ممسائل االعتقاد  الشيطان يفيد مكا  انظر  ( 5)

 )مطبوع(. 
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 .(1)ن سريين وغريهم ل وجماهد وابومكحو

أنه قال:  (2) اهلل دعن بجالة بن عب ده سنم يف دأمح ويف المر بقتلهم روى اإلمام

تلنا ثالث أن اقتلوا  كل ساحر وساحرة، فق ◙ر بن اخلطاب )كتب عم

 .(3)سواحر(

 .(4)ر رضبة بالسيف( عن جندب موقوفًا ومرفوعًا: )إن حد الساحوروي 

»وأكثر العلَمء عىل أن الساحر يقتل وقد ثبت  :♫ابن تيمية    قال شيخ اإلسالم

 .(5)«...علهف – عليهم  اهلل نوارض –بة االصحعن 

هم لجل الفساد »قال بعض أهل العلم يقتل لجل الكفر، وقال بعضوقال أيضًا: 

 .(6)كن مجهور هؤالء يرون قتله حدًا«أ. هـ الرض، ليف 

 
(، 10/128تفسري الرازي ) ،(3/234) غوي(، تفسري الب3/19(، )5/130(   انظر: جامع البيان )1)

(،  2/308) (،2/22، )(584/ 1)املنثور، للسيوطي (، الدر 2/283البن عطية ) يز،املحرر الوج

 . 33، ص 337سليَمن، ص ُشح كتاب التوحيد، لعبد اهلل بن   (، 1/276دير للشوكاين )فتح الق

بن عوف وعن عبدالرمحن  بن اخلطا ب مر (   بجالة بن عبدة التميمي العنبي البصي، روى عن كتاب ع2)

اهد بن  وجم زرعةأبو  هوثقعمر  بننار وقتادة وقشري بن عباس، وعنه عمرو بن ديا ووعمران بن حصّي

 (.366-1/365ن معاوية، انظر: هتذي التهذيب )زء بسى، كان كاتبًا جلمو

 )أخذ اجلزية من :ة«، بابرما (، يف صحيح أيب داود يف كتاب: »اإل191-1/190(   رواه أمحد يف املسند )3)

 (.3/165) ،3043املجوس(، رقم: 

إحياء دار  (،4/60، )1460م: لساحر(، رقد ايف حجاء  ا )م باب: «،يف كتاب: »احلدود (   رواه الرتمذي4)

 (، وصححه ووافقه الذهبي.  4/401، )8073ك، رقم: الرتاث، واحلاكم يف املستدر

  رقم: ،ف سنن الرتمذيدب موقوف«أ. هـ، انظر: ضعيننه عن جأيح »الصح:  -رمحه اهلل-وقال اللباين 

244( ،168 .) 

 (.28/346اوى )(   جمموع الفت5)

 (.29/384) ابقلسارجع امل   (6)
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 عية:الرقية الرش-3

 م،و لملظاصرة طرد الشياطني من األبدان اليت تلبست هبا، وهي من ن عية وسيلة لإن الرقية الشر 
 واألنبياء من قبله والصاحلون.  ملسو هيلع هللا ىلص وقد فعله رسول هللا أخيه،  ىمن حق املسلم علو 

َمل وهو من أعَمل النبياء فضل الع »هذا من أ :♫ سالم قال شيخ اإل 

عن بني آدم بَم أمر اهلل به الشياطّي  ياء والصاحلون يدفعونإنه ما زال النب والصاحلّي، ف

 .(1)..«عل ذلك.في  ملسو هيلع هللا ىلص كان نبينا كَمو ،كذل ليفع ورسوله، كَم كان املسيح

معها  ملسو هيلع هللا ىلصبي : إن امرأة جاءت إىل الن◙ما رواه جابر  ملسو هيلع هللا ىلصفعله  ومن أدلة

ئ، فأهدت ل اهلل، قال: فب)اخرج عدو اهلل، أنا رسو :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  به ملم، صبي هلا

ط خذ الق ملسو هيلع هللا ىلصأقط، وشيئًا من سمن، قال: فقال رسول اهلل وشيئًا من إليه كبشّي 

 .(2)خر( ليها اآلعحد الكبشّي ورد أ خذو سمنلوا

نا من عند النبي  فعن خارجة بن الصلت عن عمه قال: أقبل الصحابة وفعله 

لرجل بخري، ئتم من عند هذا اعىل حي من العرب، فقالوا: أنبئنا أنكم جفأتينا  ملسو هيلع هللا ىلص

 اوجاؤفال: قية فإن عندنا معتوها يف القيود؟ قال فقلنا: نعم، قدواء أو ر فهل عندكم

اب ثالثة أيام غدوة وعشية أمجع بزاقي ثم قرأت بفاحتة الكتقال: ف ،عتوه يف القيوداملب

النبي قال: فأعطوين جعاًل، فقلت: ال حتى أسأل ن عقال، قال: فكأنَم نشط مأتفل، 

 .(3) اطل لقد أكلت برقية حق( كل برقية بفقال: )كل لعمري من أفسألته،  ملسو هيلع هللا ىلص

 
 (.57-19/56وى )جمموع الفتا (   1)

 (   سبق َترجيه. 2)

،  3901 :رقم(، وأبو داود يف كتاب: »الطب«، باب: )كيف الرقى(، 5/211(   رواه اإلمام أمحد )3)

،  7534وه(، رقم: ، باب: )ذكر ما يرقى به املعت»الطب« الكبى، كتاب:(، والنسائي يف السنن 4/13)

رجاه« ذا حديث صحيح اإلسناد ومل يل: »ه(، وقا 560-1/559يف املستدرك )كم ا حل، وا(4/365)

 .4370ووافقه الذهبي، وصححه اللباين، صحيح اجلامع الصغري، رقم: 
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ن كانت اجلو ♫اإلمام أمحد  عني ورقد فلح، وكذلك فعله السلف الصا

 .(1)♫وشيخ اإلسالم ابن تيمية  َتافه وتطيعه،

عة فيحرص أولا عىل توفر أمرين  ة املرشوك أن يلتمس الطريقوعىل من قام بذل

 املعالج ومها:كل من املعالج و هامني يف

 ق اللجوء إىل اهلل تعاىل خالق كل يشء.يَمن، وصدقوة اإل -1

 طأ فيه عمل القلبص يتواالتعاىل بصدق وإخ اهللب انةعالستاالستعاذة وا -2

 .(2)مع قول اللسان 

هله تكون من جهة قلة ثة عىل أسلط الرواح اخلبي»وأكثر ت :♫قال ابن القيم 

النبوية  تالتحصيناوئق الذكر والتعاويذ وألسنتهم من حقا دينهم وخراب قلوهبم

ؤثر يوربَم عريانًا فه مع حسال ل الواإليَمنية، فتلقى الروح اخلبيثة الرجل أعز 

 .(3) هـ«أ.فيه

هم عن  يأمر اجلن وينهايه أن يستعمل مع ذلك الدعاء للمصاب، كَم عليه أن وعل

يت الذي تسلط للعفر ملسو هيلع هللا ىلصَم يف قوله رضار هبذا املصاب، وله زجرهم ولعنهم، كاإل

 .(5) مكاللن امذلك ونحو  ،(4) منك(، وقولـه: )ألعنك بلعنة اهلل ثالثًا(عوذ باهللعليه: )أ

 
 . 69-68الطب النبوي، ص شأن يف ليف هذا ا /ية عن شيخه ابن تيم  /ن القيم بنقله ا ا : م(   انظر1)

 (.68-4/67) م القيبن ال اد،انظر: زاد املع(   2)

 .(4/69جع السابق )(   املر3)

 (   سبق َترجيه. 4)

 (.53-19/50نظر: جمموع الفتاوى )(   ا5)

ال وُشعية،  البعض منهم يقع يف اجتهادات غريولرقية، ا س بكثر يف اآلونة اآلخرية من يقوم بعالج النا    *   

  عها عىله وجتفيفها، ثم بية فيصغريال راق ومس الم غزعفران ث ها ومنها: القراءة عىل ماء بهدليل علي

 ا يف املاء ثم يرشب ماءها!!ث يأمر املريض أن يغمسهالناس حي

= = 
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لرشعية، كَم نصت عىل ذلك الحاديث عن  تخدم الرقية اأن يس هكَم جيب علي

وامرأة تعاجلها أو ترقيها، فقال:  ل عليها،دخ ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل أن ر  ▲عائشة 

 .(1)يها بكتاب اهلل( )عاجل

 : ♫قال احلافظ ابن حجر  

 مجع العلامء عىل جواز الرقى عند اجتامع ثالثة رشوط: أ 

 اته.ه وصفئتعاىل، أو بأسَم اهلل مكالبون أن تك -1

 باللسان العريب، أو بَم يعرف معناه من غريه. أن تكون -2

 .(2)بذاهتا، بل بذات اهلل تعاىل«  ال تؤثر  تقد أن الرقيةأن يع -3

    ه اهلل تعاىل بقولـه:وصف  تعاىل فهو شفاء، كَمم ما يرقى به كتاب اهللوأعظ

 = = 
بعدم جواز ذلك، وأنه من   هـ،8/1/1418تاريخ  139وقد أفتت هيئة كبار العلَمء يف الفتوى رقم 

ي  وه ها؛واز ج م عىل لعلبعض أهل ااطل، وليس من الرقية التي نص الناس بالب لل عىل أكاالحتيا 

 لك الكتابة وُشب غسيلها أ. هـ. كتابة واضحة، ثم غسل ت   يشء طاهر، أو يف بة اآليات يف ورقةكتا 

كبري يف  بعد املسافة، والقراءة عىل مجع  اتف مع هل  اومنها: قراءة القرآن أثناء الرقية بمكب صوت أو عب

ال  املريض مباُشة وون عىلتك أن بد الرقية ال قة إىل أنأفتت اللجنة يف الفتوى الساب ن واحد، حيثآ

وأتباعهم ،   نوأصحابه  ه ن هذا يالف ما فعله رسول اهللكب الصوت أو اهلاتف، لن بواسطة متكو

تقاد ونية تاج إىل اعحتالرقية  التسجيل ال تغني عن الرقية، لن طة جهازسبواكذلك القراءة عىل املريض 

من هيئة  ى الصادرة الفتو يت منه ذلك، انظر: يتأز الها واجل ض املريىل ة للنفث عحال أدائها، ومباُش

س  املطبوعة يف نرشة من دار الوطن، ولالستزادة انظر فتاوى العلَمء يف عالج السحر واملكبار العلَمء و

 . هـ، دار القاسم1421الثانية،  .حممود، ط جلان، إعداد وترتيب: نبيل حممد االعّي وو

 . 1419رقم: ن، ظمآال در موا ن يف ه ابن حبا (   روا1)

 (. 10/195)لباري (   فتح ا2)
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           (1). 

             تعاىل: قولـهو

   (2). 

تام من مجيع الدواء القلبية والبدنية،  ء ال»فالقرآن هو الشفا :♫م قال ابن القي

إذا أحسن العليل ستشفاء به، ولال  ق فحد يؤهل وال يوأ ا كلم، وةخروأدواء الدنيا واآل

تقاد جازم، واستيفاء تام، واعإيَمن، وقبول التداوي به، ووضعه عىل دائه بصدق و

السَمء الذي لو ض ووم الدواء كالم رب الرلداء أبدًا، وكيف تقاُشوطه، مل يقاومه ا

 .(3) ـ. هأا«نزل عىل اجلبال لصدعها، أو عىل الرض لقطعه

    فاحتة، وأربع آيات من سورة البقرة، وآية:هبا: سورة الرقى يمن اآليات التي و

    ، وآية من آل  ن أواخر سورة البقرة،وآية الكرس، وثالث آيات م

 ،                 عمران:

   ،           اف:عر ال ةرسو نم وآية 

    ة اجلن:وآية من سور ،      ؤمنّي:وآخر سورة امل

    ،  ،آخر سورة احلرش،ن ات ميآث الوثوعرش آيات من أول الصافات 

 املعوذتّي.ة اإلخالص، ووسور

 
 . 44: (   سورة فصلت، اآلية1)

 . 57(   سورة يونس، اآلية: 2)

 .4/352(   زاد املعاد، البن القيم )3)
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يه كَم ورد يف ينفث عل ابن مسعود أو تقرأ يف أذن املريض املصاب، كَم يف حديث

 السابق. ◙حديث خارجة 

صاب وإنَم عىل اجلن  امل ة إليه، لنه ال يقع عىل تعمل الرضب عند احلاجويس

 املتلبس به.

ول  انطلق إىل رسارع زيها، أن جدها الأبعن  (1)ع زواودليله حديث أم أبان بنت 

ا عىل رسول لَم قدمن، قال جدي: )ففانطلق معه بابن له جمنون أو ابن أخت له ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

به  يتكأو ابن أخت يل جمنون أت ل اهلل إن معي ابن يلاملدينة، قلت: يا رسو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

طلقت عنه فأاب، كرال يف لـه، فقال: ائتني به، فانطلقت به إليه وهو تدعو اهلل 

ألبسته ثوبّي حسنّي، وأخذت بيده حتى انتهيت به عىل ثياب السفر وعنه  وألقيت

 فأخذ بمجامع ثوبه من نه مني اْجَعل َظْهَرُه مما يليني، قال:فقال: اد ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

هره حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: اخرج عدو ب ظأعاله وأسفله، فجعل يرض

ثم أقعده رسول اهلل نظره الول، يس بلنظر نظر الصحيح ي أقبلف ،هللا اهلل اخرج عدو

يكن يف الوفد أحد بعد دعوة  ـه، فلم ح وجهه ودعا لبّي يديه، فدعا لـه بَمء، فمس ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)عليه(  يفضل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

عىل   ملسو هيلع هللا ىلصلني رسول اهلل ما استعمل قال: ◙َمن بن أيب العاص وحديث عث

رحلت  يت ذلكأما أصيل فلَم رى أدر اى متح يتالطائف جعل يعرض يل يشء يف صال

 
ازع بن زارع العبدي صحايب، بوها هو الوأوجدها، ولوازع بن الزارع، روت عن أبيها اان بنت بم أ(   ا1)

يه  ورجل هوقبل يدي النبي  ،  هل اهلل ىل رسوع وفد مع االشبج عالوازبو ي أعبدلاعامر بن دها زارع وج

(،  3/627ة )(، اإلصاب4/611قال عنها ابن حجر: مقبولة عند املتابعة، انظر: ميزان االعتدال )

 . 755، ص 8700(، تقريب التهذيب، رقم:  1/541

ن لرضب حديث عثَمن بعية ارشومل شهد يو(، 276-5/275، )5314الطباين يف الكبري، رقم:  (   رواه2)

 يل.العاص التا أيب 
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 جاء بك؟  اهلل. قال: مافقال: )ابن أيب العاص؟ قلت: نعم يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل إىل رس

. قال: أدنه، فدنوت  حتى ما أرى ما أصيليتقلت: يا رسول اهلل عرض يل يشء يف صال

 وعد اي ست عىل صدور قدمي، قال: فرضب بيده وتفل يف فمي، وقال: اخرجفجل منه

بعملك، قال عثَمن فلعمري ما أحسبه  ثم قال: احلقرات، مففعل ذلك ثالث ، اهلل

 .(1)خالطني بعد( 

ودفع اجلن  »قد ُيتاج يف إبراء املصوع، :♫ن تيمية سالم ابيقول شيخ اإل

دًا، والرضب إنَم يقع عىل اجلني، وال ُيس به  جاً لرضب، فيرضب رضبًا كثريعنه إىل ا

كون قد رضب بعصا يف بدنه، وي يؤثر يشء من ذلك، والب ُيس ملنه أ املصوع، ويب

عىل اجلني، واجلني يصيح  وإنَم هوإلنيس لقتله، قوية عىل رجليه، بحيث لو كان عىل ا

ناه مرات كثرية جربوكَم قد فعلنا نحن هذا  ارضين بأمور متعددة،ويصخ وُيدث احل

 .(2)أ. هـ  يطول وصفها ُيرضه خلق كثريون«

 ك:لرشكن اام م أ ده-4

قال: قال يل عيل ابن أيب طالب   (3)اج السدي عن أيب اهلي لصحيحايف احلديث 

وال تدع متثاال إال طمسته ال ، ملسو هيلع هللا ىلصعليه رسول اهلل ا بعثني  أبعثك عىل م: )أال◙

موم التَمثيل وتسوية القبور لن عث بّي  احلدييفومجع  ،(4)سويته(  قبًا مرشفًا إال

 
 (   سبق َترجيه. 1)

 (.19/60(   جمموع الفتاوى )2)

بو   وعَمر، وعنه أبناه  ومنصور وأيلوى عن ع ري، (   حيان بن حصّي أبو اهلياج السدي الكويف، تابع3)

ذيب التهذيب ظر: هتان ، –نه ع اهلل  ريض –لعَمر  ه ابن حبان والعجيل، كان كاتبالشعبي، وثقووائل 

 .184ب، ص ريب التهذي(، تق3/59)

 (. 2/666، )969سلم يف كتاب اجلنائز، رقم: (   رواه م4)
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 .(1)الرشك هبكليهَم وسيلة ل

الوليد هلدم العزى، وهدم ذي   خلالد بن ملسو هيلع هللا ىلصي بعث النب ثقد سبق ذكر حديو

تتخذ من هذه الماكن مسكنًا تأوي   الشياطّي يستدل عىل أن ومنه  (2)ة بدوس لصاخل

رد عليهم وربَم خرجت دَيا وتبحيث أَنا َتاطب عا وتفسد اخللق من خاللهإليه 

 .متمثلة فيه صورة يستغيثون به 

ت، بعد القدرة عىل  رشك والطواغيمواضع ال ء»ال جيوز إبقا : ♫ مقيلال ابن قا

لرشك، وهي أعظم املنكرات، فال الكفر واَنا من شعائر هدمها وإبطاهلا يومًا واحدًا، فإ

 .(3)ألبتة...« رار عليها مع القدرة جيوز اإلق

 الشيطان من احليوان:ل جنود  تق-5

 ومنها بقتلها، يالنبو  المر  اءج دقو ،تيوانااحل  من  جند لـه – سبق  كَم –وإبليس 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ▲ق، كَم روى البخاري يف صحيحه عن عائشة الفواس

أة والعقرب والفأرة كلهن فاسق يقتلن يف احلرم، الغراب واحلدالدواب  )مخس من

 .(4)الكلب العقور( و

ا  وكية وأوقال: )مخروا اآلن ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙أرة عن جابر بن عبداهلل ويف الف

عند املساء، فإن للجن انتشارًا وخطفة،   كفوا صبيانكمبواب، والقية، وأجيفوا اسلا

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

 2857الدور والنخيل رقم: اد باب حرق هتاب: اجل روى البخاري عن ابن جرير يف كَم(   ك2)

(3/1100.) 

 (.3/506م )القي بن، العادمل زاد ا   (3)

، 1732صيد«، باب: )ما يقتل املحرم من الدواب(، رقم: كتاب: »اإلحصار جزاء اللبخاري يف رواه ا(   4)

 (. 2/857، )1198رقم:  ج«،(، ومسلم يف كتاب: »احل 2/650)
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ل الفويسقة ربَم اجرتت الفتيلة فأحرقت أه قاد، فإنصابيح عند الر واطفئوا امل

 .(1) البيت(

ربة للشيطان بدليل إحاطتها بعرشه، كَم يف ب املقاحليات: وهي من الدوومنها ا

ىل املاء أو أرى عرشًا عرى؟ قال: ت)ما  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل رس هأل س عندما حديث ابن صائد

 .(2)س( ذاك عرش إبلي: ملسو هيلع هللا ىلصعىل البحر حوله حيات، قال رسول اهلل 

ة تعبد من دون جيد أن احليات كانت آهل»والذي ينظر أو يشاهد اآلثار الفرعونية 

 .(3)« اهلل

ب طي  ملسو هيلع هللا ىلص يبمع النوقد جاء المر بقتلها، كَم يف الصحيح عن ابن عمر أنه س

واقتلوا ذا الطفيتّي والبرت فإَنَم يطمسان البص وا احليات، ول: )اقتلقعىل املنب ي

 .(4)ل( ستسقطان احلبوي

رأى شيئًا من هذه  ن اجلن قد أسلموا، فمنويف احلديث اآلخر: )إن باملدينة نفرًا م

ركها خلوف ت نمد عو. وت(5)فليؤذنه ثالثًا، فإن بدا لـه بعد فليقتله فإنه شيطان( لعوامرا

 قال: قال - عنهَم اهلل ريض –احلديث عن عبداهلل بن عباس ها، كَم يف ناله بقتليرضر 

املناهن منذ ترك احليات خمافة طلبهن فليس منا؛ ما س )من  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول

 .(6)حاربناهن(

 
 (   سبق َترجيه. 1)

رواه مسلم  ، و2890 قم: ، ريب الصعىل ض اإلسالم كتاب: اجلهاد، باب: كيف يعره البخاري يفا(   رو2)

 (. 4/2241) 2925لساعة رقم: ن وأُشاط ا: الفتيف كتاب

 .200(   املواجهة، حسن قطامش، ص  3)

 (   سبق َترجيه. 4)

 (   سبق َترجيه. 5)

 (. 2/785، )5250ات(، رقم: يقتل احل اود يف كتاب: »الدب«، باب: )يفداه أبو ور  ( 6)
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 .(1)سنتنا اآلخذين بطريقتنا تدين بقأي ليس من امل

ل بقت ملسو هيلع هللا ىلصهلل ال: أمرنا رسول قا ◙ر باحديث جومنها الكالب، كَم جاء يف 

وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قتله، ثم َنىنتى إن املرأة تقدم من البادية بكلبها فالكالب، ح

 عينيه فوق  الذي  أي – تّي طالنق ذي – فيه بياض ال الذي  أي –عليكم بالسود البهيم )

 .(2)( شيطان فإنه – بيضاوان قطتانن

 بيان سبيل املجرمني:-6

 .              (3) تعاىل:قال 

 .(4)املخالفّي للرسل« ريق املجرمّي لتظهر طأي: »

          من اتباع هذه السبل: وقال تعاىل حمذراً 

   (5). 

د يظن ظان أن البدعة سنة وأن السنة  ّي، فقتوضح وتب  معرفتها ما ملإىل لبيس وال

 باطل وفضحها. ناهج البدعة؛ هلذا ُشع بيان م 

             قال تعاىل:

 
 (.13/163طيب )ال بود، ليب(   عون املع1)

 (.3/1200، )1572رعة«، رقم: امة واملزا»القس واه مسلم يف كتاب:(   ر2)

 . 55(   سورة النعام، اآلية: 3)

 . (، ط. دار الفكر3/137(   تفسري ابن كثري )4)

 . 153النعام، اآلية:  ة(   سور5)
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       (1). 

الشيطان وجنده، وأعوانه من املنافقّي واملرشكّي، لذا طر من اك عدو أخنوليس ه

رته، وما ططاهتم، وأنظمتهم ومناهجهم  كل بحسب قدكل مسلم فضح خمًا عىل لزام

 ل اخلطاب.أويت من وسائ

 مة اإلسالمية:ال األح إصالح -7

حتتها  لضَمن إفساد ماه دافسإلويسعى فنعلم كَم سبق أن إبليس يركز عىل السلطة 

يف   ا ال بدالسلطة سلطة عامة كسلطة الدولة أو خاصة يف الْسة... ولذ  ء كانتسوا

احلكم بَم   :وأوهلاالسس العامة، ن إصالح أحوال المة اإلسالمية، ونبدأ بحماربته م

 ونئ ش مر من يع القضايا دينية كانت أم اجتَمعية أم سياسية، أو أي أ  يف مجأنزل اهلل

              :باد، قال تعاىللعا

               (2). 

              وقال تعاىل:

                 (3). 

 .                    (4) عاىل:وقال ت

 .                   (1) ىل:عات القو
 

 . 16ة، اآلية: درة املائ(   سو 1)

 . 49: (   سورة املائدة، اآلية2)

 . 65ية: اآلء، نسا لاسورة    (3)

 . 44اآلية: ائدة، (   سورة امل4)
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سلطان الطواغيت   فال بد أن يقوم مكاَناا مل حتقق احلاكمية املطلقة هلل تعاىل، وإذ

 .ره اصبه وأنمون بغري ما أنزل اهلل، ومن هنا يقوم سلطان الشيطان وحزين ُيكذال

         اىل:عدل، قال تعحتقيق ال ثاين:ال

                    (2). 

ئمة هلذا الدين إال  الن تقوم قوسنام اإلسالم، ة ور ذ دافاجله اجلهاد، الثالث:

       ل تعاىل:قابالعودة للجهاد ونص اإلسالم ودحر أعدائه، 

          (3). 

 .                 (4) ال تعاىل:وق

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر: -8

            ىل:تعاقال 

        (5). 

من شعائر اإلسالم، وكلَم  ظيمةة العبرتك هذه الشعريط ب تمر مك المإن هال

ش ومتكن الشياطّي شار املنكرات والفواحانتأضاعت المة هذا الركن نتج عن ذلك 

نكر  ًا وامل ر ويصبح املعروف منك ملسلم، فتعلوا الرذيلةوتسلطها عىل املجتمع ا

 = = 
 . 45آلية: (   سورة املائدة، ا1)

 . 25(   سورة احلديد، اآلية: 2)

 . 21(   سورة املجادلة، اآلية: 3)

 . 123اآلية:  ، التوبة ةسور(   4)

 . 110: ةان، اآلي(   سورة آل عمر5)
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 .(1)معروفاً 

  سنة حلمة وباملوعظة احكوق فرب ملنكر ولكن ليكن المر باملعروف والنهي عن ا

طان عىل أخيه، لشيكلمة الطيبة، بدون تعنيف وال شدة حتى ال يكون اآلمر معينًا لوال

برجل قد  ملسو هيلع هللا ىلصأيت النبي قال:  ◙يف حديث أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصشد املصطفى كَم أر

هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب أبو  لب، قال: ارضبوه، قاُش

قال: ال تقولوا هكذا ال تعينوا عليه  هلل،اك ازبعض القوم: أخ الق، فصلَم انبثوبه، ف

 .(2)الشيطان( 

الشيطان عىل أخيكم(، ويف زيادة: )ولكن  خاري: )ال تكونوا عونللبويف لفظ 

 .(3) قولوا رمحك اهلل( 

 اجتامع املسلمني حتت راية واحدة:الف وتنبذ الفرقة والخ -9

الشعاب  ا يففرقوتنزلوا منزالً  ذاإس انلكان ا قال: ◙ عن ثعلبة اخلشني 

 
  قد  – نكرامل عن والنهي باملعروف المر  ابب يأعن –لباب ا اعلم أن هذ: »وا  /يقول اإلمام النووي   ( 1)

  قوام به عظيم  باب وهو  جدًا، قليلة رسوم  إال  الزمان هذه  يف  منه يبق ومل  ولةمتطا  أزمان من أكثره يعض

وا عىل يد الظامل أو شك أن  إذا مل يأخذوالطالح، و الصالح العقاب عم  اخلبث كثر اذوإ كه،ال وم المر

             به:ا قىل بعتعا مهم اهلل يع

  اهلل  ا حتصيل رضينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف ف [، 63: ةآلي]سورة النور، ا  يعتني هبا أن

ع  ليه الرتفا ينكر عيته وال َيابن من لص نوي ظمه مع بهوقد ذ َم يم وال سيالباب، فإن نفعه عظ

  عاىل: تال [، وق40]سورة احلج، اآلية:       ىل قال: مرتبته، فإن اهلل تعا 

         ُشح  أ. هـ.« [..10 : ةاآلي ان،رة آل عمر]سو ،

 .(2/24سلم )صحيح مالنووي عىل 

ده هذه الزمان وما فشا فيها من ضياع احلرمات وانتهاك حمارم اهلل، وما نشاه /لو رأى أقول: كيف           

وإعالَنم احلرب عليه يف   تطاوهلم عىل اإلسالم،و  غلبة املنكرات، ورفع املنافقّي لعقريهتم ليوم من ا

 ال باهلل!!ول وال قوة إعن املنكر وال ح لنهير باملعروف واالم تيجة لضعفن هوا م، مماإلعالل ئوسا 

 ( الفتح. 12/66) ،6777: مرق  (   رواه البخاري يف كتاب: »احلدود«، باب: )الرضب باجلريد والنعال(،2)

 (12/75، )6781: قمرا يكره من لعن شارب اخلمر(، ب: »احلدود«، باب: )ما ت(   رواه البخاري يف ك3)

 لفتح.ا
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كم عاب والودية إنَم ذلالش)إن تفرقكم يف هذه  :ملسو هيلع هللا ىلصوالودية، فقال هلم رسول اهلل 

 بعض حتى يقال: لو  الً إال انضم بعضهم إىلمن الشيطان(، فلم ينزلوا بعد ذلك منز

 .(1)يهم ثوب لعمهم سط علب

من  ع اتفاق قلوهبمم ةديولعاب واجمرد تفرقهم يف الش ملسو هيلع هللا ىلصفإذا عد الرسول 

 احلديث ويف ان، فَم ظنك بتفرق القلوب وتنافرها، وتنوع املذاهب واملسالك.لشيطا

فر يف  يقول: )ما من ثالثة ن ملسو هيلع هللا ىلصداء ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل عن أيب الدر

إنَم فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليك باجلَمعة ف تقام قرية والبد وال

فالواجب سالمة القلب عىل املسلمّي، ونبذ الفرقة،   (2) صية(اب من الغنم القذئلا لكأي

ت النظر، فهذه ال تكون سببًا للمعاداة  ء من اخلالف يف وجهاد يش حتى مع وجو

 وم. يمن اآلخر كَم نرى الاملشاحنة ونيل كل طرف و

مع  ن ايطشلا ة فإن يف احلديث )... من أراد منكم بحبوحة اجلنة فليلزم اجلَمع و

 احلديث. (3) أبعد( ثنّي ن االمالواحد وهو  
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 الذهبي«أ. هـ. 
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 اخلــــاتــمـــة 

البحث أمحده وأشكره وأثني عليه، بَم هو  االكريم عيّل بإمتام هذ ظيمهلل العوبعد أن منَّ ا

مد كَم ينبغي جلالل وجهه، ولعظيم سلطانه، وله احلمد عىل فله احل أهله تعاىل وتقدس،

نعمة اإلسالم واإليَمن والقرآن ونعمة الهل  عىلمد نة، ولـه احلاطبوال ةالظاهرنعمه 

ْس وعالنية أو خاصة أو  نعمة أنعم هبا علينا يفكل مد عىل واملال واملعافاة، وله احل

 وله احلمد إذا ريض.   اعد الرضعامة له احلمد حتى يرىض وله احلمد ب

به وسلم حوص آلها حممد وعىل ينب  نريناج املوأصىل وأسلم عىل الرمحة املهداة، والرس  

سال اهلل  وأ الدين، وآل بيته وأزواجه الطاهرات العفيفات ومن تبعهم بإحسان إىل يوم

 وصفاته أن جيعله خالصًا لوجهه. تعاىل بأسَمئه

، وهو عدو مالزم  (1) اعها من الشيطان الرجيم بحذرت أتومل َتل ملة من امللل إال و 

فحشاء وسوء وهذا مما يزيد  بكلره وهو كافر يأمد بالعب ن موكل لكل إنسان، فالقري

يها فو ابتالء للمسلم ُيتاج فه البرش، خطورة هذا العدو، الذي جند حياته إلضالل بني

ُ ﴿،إىل صب ومصابرة كي يرج نقيًا صافياً  ي ِِب َوَيْجَعَل اْۡلَبِيَث   اْۡلَ َِلَِمزَي اَّللا بِيَث ِمَن الطا
 .(2)  ﴾ْجَعلَُه ِِف َجَهنامَ َي فَ   ًعا ُكَمُه َۡجِي فََيْ   َبْعٍض   َبْعَضُه لََعَ 

 
ائر ق سّي خالق النور، وخالق الظلمة، الذي يزعمون أنه خلهل (  فمثالً يف الديانات املجوسية تعتقد إ1)

اول بدروها أن حت، التي رشيرةليس شخصًا مسيطرًا عىل الرواح ال ية جتعل من إبالديانة النصان يف، و وررشال

لن إبليس خصمكم كأسد  اواسهرو ا بحوص)فأ 8: 5كل نشاط برشي، ففي انجيل بطرس  هتيمن وتضبط

إىل جبل عال س بليإ ذه: )وأخابع( اإلصحاح الر1/11من يبتلعه هو(، ويف إنجيل متى ) زائر جيول ملتمساً 

يسوع:  ن سجدت يل وعبدتني، فأجابه إذا كله طيك هممالك الدنيا وجمدها وقال لـه: أع ، فأراه مجيع جداً 

 ك تسجد، وإياه وحده تعبد(. هل للرب إ :قولي ابتعد عني، يا شيطان، لن الكتاب 

 . 37لنفال، اآليةا(   سورة 2)
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وأسأل اهلل  ،نفع اهلل به ،  الشيطان الرجيم طرق التحصّي من الكتاب وقد بينت يف هذا 

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملّي، واهلل أعلم،  ر، وآخ صواباً  تعاىل ان جيعله خالصاً 

 .ىل آله وصحبه وسلم  وع  مدحم نبينا وصىل اهلل عىل

 قالته وكتبته 

 كتوره قذله بنت حممد ال حواش القحطاينالد

 املوقع االلكرتوين 

 com.gathla-d.www://http/ 
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 فهرس املصادر واملراجع 

 غزايل، دار املعرفة، بريوت.ال ن أليب حامدحياء علوم الديإ -1
األدب املفررررررد، لأمرررررام أيب عبررررردهللا لمرررررد برررررن إ اعيرررررل الب ررررراري،  . الثالثرررررة  -2

 م، دار البشائر اإلسالمية، ختريج لمد فؤاد عبدالباقي.1989ر/ه1409
األذكار املنت بة من كالم سيد األبرار، لأمام احلافظ لي الدين أيب زكراي حيىي  -3

 تبة الثقافية، بريوت.ملكف النووي، ابن شر 
االسرررررررتقامة، لشررررررري  اإلسرررررررالم أمرررررررد برررررررن عبرررررررداحلليم ابرررررررن تيميرررررررة،  . األوىل  -4

 مام لمد بن سعود، حتقيق د. لمد رشاد سامل.اإل هر، نشر جامعة1403
 اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين، دار الكتب العلمية بريوت. -5
ي الرردين أيب عبرردهللا لمررد بررن أيب ف شرر املني، أتليرر إعررالم املرروقعني عررن رب العرر  -6

 لبنرران، راجعرره وعلررق –بكررر املعررروف اببررن القرريم اجلوزيررة، دار اجليررل، بررريوت 
 يه وقدم له طه عبدالرؤوف سعد.عل 

 األعلمي، بريوت، لبنان.  -7
أتليررف لمررد بررن أيب بكررر الشررهري اببررن  -إغاثررة اللهفرران مررن مصررايد الشرريطان  -8

يق لمد عفيفي، املكترب اإلسرالمي،  . تعل يق وتصحيح و القيم اجلوزية، حتق
 م.1989 -هر 1409الثانية 

 املعرفة، بريوت.ار هر، د1393(،  . الثانية، 2/96األم للشافعي ) -9
أليب الفرررررررداء احلررررررررافظ ابرررررررن كثررررررررري الدمشررررررررقي،  . األوىل  *البدايرررررررة والنهايررررررررة -10

أمررد أبررو م، نشررر دار الررراين للرررتاا، القرراهرة، حتقيررق: د. 1988هررر/ 1408
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 وآخرون.حم مل 
 البداية والنهاية، البن كثري، دار الكتب العلمية. -11
لبنرران، توزيررا دار  –وت بررري  برردائا الفوائررد، البررن القرريم، دار الكترراب العررريب، -12

 النفائس.
الربهان يف علوم القرآن، لأمرام بردر الردين لمرد برن عبردهللا الزركشري، دار  -13

 ل إبراهيم.املعرفة، بريوت، حتقيق: لمد أبو الفض
ئر ذوي التميرررز يف لطرررائف الكتررراب العزيرررز، أتيرررف جمرررد الررردين لمرررد برررن بصرررا -14

وت، حتقيرررررق: لمرررررد علررررري برررررري يعقررررروب الفرررررريوزآابدي،  . املكتبرررررة العلميرررررة، 
 النجار.

حتفة األحروذي يف شررس سرنن الرتمرلي، لأمرام احلرافظ أيب العلري لمرد برن  -15
ررررر/ 1406عبررررردالرمن املبررررراركفوري،  . الثانيرررررة،  برررررة كتم، نشرررررر امل1986هر

 السلفية، تصحيح: عبدالوهاب عبداللطيف.
 التحفة العراقية، البن تيمية، مطبوع ضمن الرسائل املنريية. -16
والرتهيرررررب، للمنرررررلري، عبررررردالعظيم برررررن عبررررردالقوي املنرررررلري،  .  غيررررربالرت  -17

رررر، دار الكترررررب العلميرررررة، برررررريوت، حتقيرررررق: إبرررررراهيم شرررررس 1417األوىل،  هر
 الدين.

حجرررر اميثمررري )مطبررروع مرررا الصرررواعق  برررن لسررران، ألمررردتطهرررري اجلنررران وال -18
 احملرقة(.
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 م،1985التعريفررات، أتليررف: علرري بررن لمررد الشررريف اجلرجرراين،  . عررام  -19
 تبة لبنان، بريوت.مك

 تفسري اجلاللني،  . األوىل، دار احلديث، القاهرة. -20
 م، دار الفكر. 1985/ 1405تفسري الف ر الرازي،  . الثالثة  -21
 د. دار الفكر، بريوت. ري،ظيم البن كثتفسري القرآن الع -22
 ابن كثري، دار األندلس، بريوت.  *تفسري القرآن العظيم -23
 ، طبعة دار السالم، الرايض.ثريتفسري القرآن العظيم، البن ك -24
تفسررري املعررروذتني، البرررن القررريم اجلوزيرررة، حتقيرررق مصرررطفى برررن العررردوي، نشرررر  -25

 م.1988هر/1408مكتبة الصديق،  . األوىل 
ال الرررردين أيب الفرررررمح عبرررردالرمن بررررن اجلرررروزي جرررر  يس * للحررررافظتلبرررريس إبلرررر  -26

 ، حتقيررق د. السرريد اجلميلرري، نشررر: دار الكترراب العررريب،597البغرردادي ت 
 م.1993-هر1413وت،  . السادسة بري 

تلبررريس إبلررريس لأمرررام أيب الفررررمح عبرررد الررررمن برررن علررري برررن اجلررروزي دراسرررة  -27
ر1423وحتقيررررررق د. أمررررررد بررررررن عثمرررررران الزيررررررد. .األوىل   م، دار2002/هرررررر

 وطن، الرايض.ال
التمهيررد، البررن عبرردالرب، أبررو عمررر يوسررف بررن عبرردهللا بررن عبرردالرب النمررري،  -28

ررررر، حتقيرررررق: 1387ن اإلسرررررالمية، املغرررررب، شررررؤو وزارة عمرررروم األوقررررراف وال هر
 مصطفى بن أمد العلوي، لمد البكري.

هتررررررليب التهررررررليب، لأمررررررام شررررررهاب الرررررردين أمررررررد بررررررن علرررررري بررررررن حجررررررر  -29
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سنن الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، دار املعرفرة،  -55
  هاشم مياين املدين.دهللاق: السيد عبم، حتقي1966هر/ 1386بريوت، 

هر/ 1407سنن الدارمي لأمام احلافظ عبدهللا بن عبدالرمن الدارمي،  .  -56
لكترررراب العررررريب، بررررريوت، حتقيرررررق: فررررؤاد زمررررريل وخالرررررد ر ام،  . دا1987
 السبا.

السرررررنن الكررررررب  للنسرررررائي، حتقيرررررق: عبررررردالغفار سرررررليمان البنرررررداري وسررررريد   -57
رررر/ 1411كسررررروي حسررررن،  . األوىل،  الكتررررب العلميررررة،  دارم، 1991هر

 بريوت.
رررر، 1414السررررنن الكرررررب ، البيهقرررري، نشررررر مكتبررررة البرررراز، مكررررة املكرمررررة،  -58 هر

 ر عطا.قادحتقيق: لمد عبدال
سنن النسائي بشرس احلافظ جرالل الردين السريوطي وحاشرية السرندي،  .  -59

ررررررررر/ 1409الثالثرررررررررة،  م، مكتبرررررررررة املطبوعرررررررررات اإلسرررررررررالمية، تررررررررررقيم 1988هر
 ة.فتاس أبو غدوتصحيح: عبدال

سررري أعررالم النرربالء، لأمررام شررس الرردين مررد بررن أمررد بررن عثمرران الررله ،  -60
 ة.سالم، مؤسسة الر 1993هر/ 1413 . التاسعة، 

م، نشررر مكتبررة 1988هررر/ 1409السررية النبويررة، البررن هشررام،  . األوىل،  -61
 املنار، األردن، الزرقاء، حتقيق: مهام سعيد ولمد بن عبدهللا أبو صعيليك.

أمررررررام حيررررررىي بررررررن شرررررررف الرررررردين النررررررووي،  . الثالثررررررة، ، لرس األربعررررررنيشرررررر  -62
 ة.م، حتقيق: عبدهللا إبراهيم األنصاري، مكتبة جد1973هر/ 13936
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شررررس العقيررردة الطحاويرررة * للقاضررري علررري برررن علررري برررن لمرررد برررن أيب العرررز  -63
ررر، 1405احلنفررري الدمشرررقي،  . األوىل،  م، نشرررر مكتبرررة البيررران، 1985هر

 لمد عيون. شريد، حتقيق: بتوزيا مكتبة املؤي
 شرس العقيدة الطحاوية، أليب العز احلنفي،  . املكتب اإلسالمي. -64
أبرررو زكرررراي النرررووي، دار الكترررب  دينشررررس صرررحيح مسرررلم، لأمرررام لرررىي الررر  -65

 العلمية، بريوت، لبنان.
 شرس قصيدة ابن القيم، للشي  أمد بن عيسى،  . املكتب اإلسالمي. -66
شرررري  اإلسررررالم أمررررد بررررن ف: لرسررررول، أتليرررر الصررررارم املسررررلول علررررى شررررا  ا -67

عبرررداحلليم بررررن تيميررررة، دار الكترررب العلميررررة، بررررريوت، لبنررران، حققرررره وعلررررق 
 عبداحلميد. دينعليه: لمد ليي ال

رررررر/ 1414صررررررحيح ابررررررن حبرررررران،  . الثانيررررررة،  -68 م، بررررررريوت، نشررررررر 1993هر
 مؤسسة الرسالة، حتقيق: شعيب األرانوؤ .

زميررررة،  . ن خبرررن إسررررحا  بررر  صرررحيح ابررررن خزميرررة، لأمررررام أيب بكرررر لمررررد -69
رر/ 1395األوىل،  م، املكترررب اإلسرررالمي، حتقيررق: لمرررد مصرررطفى 1975هر

 األعظمي.
هللا لمررد برررن إ اعيررل الب رراري، ضرررب  عبرردصررحيح الب رراري، لأمرررام أيب  -70

ر، نشرر 1410وترقيم وشرس وختريج: د.مصطفى ديرب البغرا،  . الرابعرة،  هر
 وتوزيا دار ابن كثري.

لري، اختيرار وحتقيرق العالمرة لمرد ملنب، للحافظ اصحيح الرتغيب والرتهي -71
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 م.1982هر/ 1402انصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،  . األوىل 
ما الصررغري وزايدترره * للعالمررة لمررد انصررر الرردين األلبرراين،  . جلرراصررحيح ا -72

 م، املكتب اإلسالمي.1986هر/ 1406الثانية، 
،  . برررراينالرررردين األل صررررحيح سررررنن النسررررائي للشرررري  العالمررررة لمررررد انصررررر -73

هر، طبعة املكتب اإلسالمي، نشر مكتبرة الرتبيرة العرريب لردول 1409األوىل 
 اخلليج.

حلسني مسلم بن احلجامح القشرريي النيسرابوري،  اصحيح مسلم، لأمام أيب -74
حتقيرررق: لمرررد فرررؤاد عبررردالباقي، طبرررا ونشرررر املكتبرررة اإلسرررالمية، اسرررتانبول، 

 تركيا.
ر1410لثالثرة، ضرعيف اجلراما الصرحيح،  . ا -75 م، طبعرة املكتررب 1990 /هر

 اإلسالمي.
الطرب النبروي، أتليرف لمرد برن أيب بكررر برن أيروب الزرعري الدمشرقي )ابررن  -76

 لبنان. –بريوت  –ة( نشر: مؤسس الرسالة وزيقيم اجل
رررر/ 1413طبقررررات الشررررافعية الكرررررب ، للسرررربكي،  . الثانيررررة،  -77 م، 1992هر

 .مود الطناجينشر هجر، حتقيق: د. عبدالفتاس احللو، ود. ل
ريررررررررق امجرررررررررتني وابب السررررررررعادتني، البررررررررن القرررررررريم اجلوزيرررررررررة،  . األوىل، ط -78

ر/ 1409 قيرق: عمرر برن لمررود حت م، نشرر دار ابرن القريم، الرردمام،1988هر
 أبو عمر.
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م، دار 1994هررر/1416عارضررة األحرروذي، أبررو بكررر بررن العررريب،  . عررام  -79
 إحياء الرتاا العريب، بريوت، لبنان.

عبدالكر  نوفران فرواز عبيردان، دار ابرن  نة،الكتاب والس عامل اجلن يف ضوء  -80
 م.1985هر/ 1405تيمية للنشر والتوزيا،  . األوىل، 

 مررن القرررآن وسررنن خررا  املرسررلني، إعررداد: أبررو أسررامة اطنيعررامل اجلررن والشرري -81
ر/ 1415ليي الردين، نشرر مكتبرة اخلردمات احلديثرة، جردة،  . األوىل،  هر

 م.1994
ن األشررقر، دار الكتررب العلميررة،  . يما، د. عمررر سررل عررامل اجلررن والشررياطني -82

 هر، الكويت.1406اخلامسة، 
 لعلمية، الكويت.ب اعامل اجلن واملالئكة، د. عمر األشقر، دار الكت -83
 عدة الصابرين وذخرية الشاكرين للعالمة ابن قيم اجلوزية. -84
العقود الدرية يف مناقب شري  اإلسرالم أمرد برن تيميرة، لمرد برن أمرد برن  -85

مة املقدسري، دار الكتراب العرريب، برريوت، حتقيرق: لمرد قدادامادي بن عب
 حامد الفقي.

مد شس احلرق أبرو الطيرب، ل عون املعبود يف شرس سنن أيب داود، أتليف: -86
هر، دار الكترب العلميرة، برريوت، نشرر املكتبرة السرلفية، 1415 . الثانية، 

 املدينة.
ن لمرد،  . ي بر لرمن برن علر غريب احلديث، البن اجلوزي أبو الفرمح عبردا -87
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م، دار الكتررررررب العلميرررررررة، بررررررريوت، حتقيرررررررق: د. عبرررررررداملعطي 1985األوىل 
 قلعجي.

هررر/ 1396اسررم سررالم امررروي،  . األوىل، القغريررب احلررديث، البررن عبيررد  -88
م، دار الكترراب العررريب، بررريوت، لبنرران، حتقيررق: د. لمررد عبداملعيررد 1976
 خان.

بررررة الرررردينوري،  . قتيبررررن مسررررلم بررررن غريررررب احلررررديث، البررررن قتيبررررة عبرررردهللا  -89
 هر، نشر مطبعة العاين، بغداد، حتقيق: د. عبدهللا اجلبوري.1397األوىل، 

أيب سرررليمان مرررد برررن لمرررد برررن إبرررراهيم اخلطرررايب، ام غريرررب احلرررديث، لأمررر  -90
رررر، حتقيررررق: عبرررردالكر  إبررررراهيم 1402جامعررررة أم القررررر ، مكررررة املكرمررررة،  هر

 العزابوي.
احلرررافظ أمرررد برررن علررري ابرررن ام  ررراري * لأمررر فرررتح البررراري شررررس صرررحيح الب -91

رر/ 1410حجررر العسررقالين،  . األوىل،  م، دار الكتررب العلميررة، 1989هر
 بريوت، لبنان.

اري شرس صحيح الب اري، لأمام احلافظ أمد بن علي ابن حجرر البفتح  -92
 م، دار الكتب العلمية، بريوت.1989هر/ 1410العسقالين،  . األوىل، 

ر، برريوت، دار املعرفرة، حتقيرق: 1379ر،  . عرام فتح الباري، البرن حجر  -93 هر
 لمد فؤاد عبدالباقي ولب الدين اخلطيب.

د مرررا شررررحه بلررو  األمررراين، للشررري  أمرر  الفررتح الررررابين ترتيررب مسرررند اإلمرررام -94
 أمد بن عبدالرمن البنا، دار الشهاب، القاهرة.
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ليررف لمررد فرتح القرردير اجلرراما بررني فرين الروايررة والدرايررة مررن علرم التفسررري، أت -95
 ي الشوكاين، طبعة دار املعرفة، بريوت.عل  بن

 فررتح املنرران يف جررا كررالم شرري  اإلسررالم ابررن تيميررة عررن اجلرران، أتليررف أيب -96
يررررردة مشرررررهور برررررن حسرررررن آل سرررررلمان، نشرررررر مكتبرررررة التوحيرررررد، املنامرررررة، عب

 م.1999هر/ 1419البحرين،  . األوىل، 
يرردة عب اجلرران، أليبفررتح املنرران يف جررا كررالم شرري  اإلسررالم ابررن تيميررة عررن  -97

رررر/ 1419مشررررهود بررررن حسررررن آل سررررلمان، مكتبررررة التوحيررررد،  . األوىل،  هر
 م.1999

بن قيم اجلوزية،  .الثانية، عام   مد  الفوائد لشمس الدين أيب عبدهللا ل -98
 م، مكتبة املؤيد، الطائف، مكتبة دار البيان، دمشق.1988هر/ 1408

فررررريد القررررردير شررررررس اجلررررراما الصرررررغري، للشررررري  عبررررردالرؤوف املنرررررراوي، دار  -99
 احلديث، القاهرة.

ر/ 1388صاحل األانم، للعز بن عبدالسالم،  . عام  مقواعد األحكام يف -100 هر
 م، مكتبة الكليات األزهرية.1968

رر، مؤسسررة النررو 1390القررول السررديد يف مقاصررد التوحيررد،  . الثالثررة  -101 ر، هر
 الرايض.

ول املفيرررد علرررى كتررراب التوحيرررد، شررررس فضررريلة الشررري  لمرررد برررن صررراحل القررر  -102
 العثيمني.

 الكتب العلمية، بريوت. -103
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 الفضررررل جررررال الرررردين لمررررد بررررن منظررررور، دار صررررادر، أليبلسرررران العرررررب،  -104
 بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية.

لسرران امليررزان، لأمررام احلررافظ شررهاب الرردين أي الفضررل أمررد بررن علرري بررن  -105
. األوىل، نشررررررر دار الكترررررراب اإلسررررررالمي، القرررررراهرة، ،  ر العسررررررقالينحجررررر 

 مكتبة دار زمزم، الرايض.
رر، دار املعرفررة، 1406(،  . عررام 16/84املبسررو  للسرخسرري ) -106 هر

 بريوت.
 جمما الزوائد، نشر دار الراين، ودار الكتاب العريب، القاهرة، بريوت. -107
م، قاسرر بررن لمررد ال جممرروع الفترراو ، البررن تيميررة، جررا وترتيررب: عبرردالرمن -108

 طبا ونشر مكتبة ابن تيمية.
  . الرابعة. جمموع فتاو  ومقاالت  احة الشي  عبدالعزيز بن ابز  -109
، أتليرررف لمرررد برررن أيب بكرررر برررن عبررردالقادر الررررازي، مكتبرررة حاسخمترررار الصررر  -110

 م.1988لبنان، بريوت، 
خمتصرر منهرامح القاصردين، البررن قدامرة املقدسري، حتقيررق: علري حسرن علرري  -111

 م، دار الفيحار، دار عمار.1986هر/ 1406، وىلميد،  . األعبداحل
 خمتصررررر منهررررامح القاصرررردين، البررررن قدامررررة املقدسرررري، دار الكترررراب العررررريب،

 قيق: عبدالرزا  املهدي.حت
مرررردارمح السررررالكني، البررررن القرررريم، حتقيررررق: لمررررد فقرررري، نشررررر دار الكترررراب  -112

 هر.1392العريب،  . الثانية، عام 
  انصرررر الررردين األلبررراين،  . لشرررينبرررل فهرسرررة ابرررن ح *مسرررند اإلمرررام أمرررد  -113
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 م،  . املكتب اإلسالمي.1985هر/ 1405اخلامسة 
 مصر. بة،مسند اإلمام أمد، طبعة مؤسسة قرط -114
مشررركاة املصرررابيح، للعالمرررة لمرررد برررن عبررردهللا برررن اخلطيرررب التربيرررزي،  .  -115

ررررر، 1405الثالثرررررة،  م، حتقيرررررق: انصرررررر الررررردين األلبررررراين،  . املكترررررب 1985هر
 ي.اإلسالم

ان مرررن مكايرررد الشررريطان، أتليرررف تقررري الررردين أيب إسرررحا  نسررر مصرررائب اإل -116
ق. اتريرر  صررديإبررراهيم بررن أيب عبرردهللا لمررد ابررن مفلررح. صررححه. عبرردهللا ال

 هر.1390النشر 
ر، نشرر مكتبرة الرشرد، حتقيرق:  1409مصنف أيب شريبة،  . األوىل، عرام  -117 هر

 كمال احلوت.
 بريوت. مي،كتب اإلسالهر، نشر امل1403مصنف عبدالرزا ،  . الثانية  -118
املطلررا علررى أبررواب املقنررا، أتليررف لمررد بررن أيب الفررتح البعلرري احلنبلرري،  .  -119

 د بشري، املكتب اإلسالمي، بريوت.لمم، حتقيق 1981هر/ 1401عام 
املعجم األوس ، أبو القاسم سرليمان برن أمرد الطررباين، نشرر دار احلررمني،  -120

داحملسرن برن وعب برن لمرد هر، حتقيرق: طرار  برن عروض هللا1415القاهرة، 
 إبراهيم احلسيين.

املعجرررم الصررررغري، سررررليمان بررررن أمررررد بررررن أيرررروب أبررررو القاسررررم الطرررررباين،  .  -121
م، نشر املكتب اإلسرالمي، دار عمرار، برريوت، 1985، هر1405األوىل، 

 عمان، حتقيق: لمد شكور لمود احلامح أمرير.
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