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ۡيَطََٰنَۖ  ﴿   احلمد هلل القائل: ْ ٱلشا ن َّلا َتۡعُبُدوا
َ
ََٰبِِنٓ َءاَدَم أ ۡعَهۡد إََِلُۡكۡم َي

َ
لَۡم أ

َ
أ

بنِيّٞ   ّٞ مُّ  . ( 1)﴾ إِناُهۥ لَُكۡم َعُدو 
اۚ إِناَما يَۡدُعواْ  ﴿  والقائل سبحانه:   ُِذوهُ َعُدوًّ ّٞ فَٱَّتا ۡيَطََٰن لَُكۡم َعُدو  إِنا ٱلشا

عِيِ ِحۡزَبُهۥ َِلَُكونُواْ ِمۡن   ۡصَحَِٰب ٱلسا
َ
 . ( 2) ﴾  أ

ونستِعْينُه ونستهِدْيِه ونعوُذ باهللِ من ُُشوِر أنُفِسنَا وسيئاِت َأعََملِنَا،  َنحمُده

من ََيْده اهللُ فال ُمضلَّ لـُه، ومن ُيْضلْل فال هادَي لـُه وأشهد أن ال إله إال  

دى األمانَة  اهلل وحده ال ُشيك لـه، وأشهُد أنَّ حممدًا عبُدُه ورُسولُه، أَ 

وَنصَح األُمَة وجاهَد يف هللِ حقَّ ِجهاِده، َفصالًة وسالمًا عليه وعىل آلِه  

 وصحبِه إىل يوم الدين.  

 أما بعُد:

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

ايف، َوتواَفُقوا عىل ِمنْهاٍج مل خيتلْف،  فأقبَل الشيطاُن  األمراَض بالدواِء الشَّ

ً .. وما زاَل يلعُب بالعقوِل إىل أْن فرَق   خيلُِط بالبياِن ُشُبَهًا، وبالدواِء ُسَمَّ

َم يف  اجلاهليَة يف مذاهَب سخيفٍة، وبدٍع قبيحٍة، فأصبحوا يعبدوَن األصنا

ائبَة والَبحريَة والوصيلَة واحلام موَن السَّ .. إىل غرِي (3) البيِت احلراِم، وُُيرِّ

 

 .[ 60يس: ](   1)

 . [6فاطر: ](   2)

 (   سيأيت التفصيل يف بيان معاين السائبة والبحرية والوصيلة واحلام .3)
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 .(1) "ذلك من الضالِل الذي سوّل هلم إبليُس 

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

جوَد آلدَم  طلَب اإِلْنظاَر إىل يوِم  وزَعم أنَّه خرٌي منه، ثم  ♠ السَّ

البعِث، فأنظرُه اهللُ، فلَمَّ َأِمَن أخَذ يدبُر احليَل ويْصنَُع األساليَب، ويزيُن  

ُل طريَق الغوايِة بمْكِرِه وأالعيبـِِه، َقال َتعاىل:  الباطَل، ويسهِّ

نِظۡرِِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ ﴿ 
َ
ِ فَأ إََِلَٰ يَۡوِم   َظرِيَن قَاَل فَإِناَك ِمَن ٱلُۡمن  قَاَل َرب 

ۡغوَِيناُهۡم  
ُ
ۡرِض َوََل

َ
َزي ََِنا لَُهۡم ِِف ٱَۡل

ُ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ِ بَِمآ أ ٱلَۡوۡقِت ٱلَۡمۡعلُوِم قَاَل َرب 

ۡۡجَعِنيَ 
َ
بعد أْن   ♠فبدَأ بآدَم ، (2) ﴾ ٱلُۡمۡخلَِصنيَ  إَِّلا ِعَباَدَك ِمۡنُهمُ  أ

ا باخللوِد   أسكنه اهللُ تعاىل هو وَزْوَجه اجلنَة فزّيَن هلَم املعصيَة، ووَعَدُُهَ

ا اهللُ تعاىل عن األكِل منها، فكانْت العاقبُة   حتى أكال من الشجرِة التي ََناُُهَ

إىل األرِض  وهذا يدلُّ عىل أن هذه العداوَة   واهلبوطَ اخلروَج من اجلنِة 

ن أمتنع عن السجود ألبينا آدم عليه السالم، وهي يف  قديمٌة بدأْت منذ أ 

أصِل العقيدِة والدين ومستمرٌة إىل قياِم الساعِة، ولكنَّ اهللَ مل يرتْك عباَده يف 

جهل بل بَّيَّ َتعاىل هلم عداوَة هذا العدِو وشدَة خَطِره مع عظيِم مكِره  

   .(3) وأَسالِيبِه يف التَّْزيَِّي واإلْغواءِ 

 

ـ1410ط. الرابعـة  10(   تلبيس إبليس البن اجلـوزي  1) م، دار الكتـا  العـر ، 1990ـه

 بريوت، لبنان، حتقيق د. السيد اجلمييل.

 . [40-36احلجر: ](   2)

(  أصل هذه السلسلة بحث دكتواره تقدمت به إىل قسم العقيـدة واملـذاهب املعـابة بكليـة 3)

 امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ...جأصول الدين ب
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 ـ   : أمهية البحث 

قديمة وهذه العداوُة   اإلطالق وعداوتهعدو للبرشية عىل  إنه أخطرـ 1

مستمرٌة ال تزوُل، حيث وان هذا العدو يملك من السالح والعتاد ما 

يمكن هلم مواجهته واالنتصار ما مل   يعجز البرش عن الصمود أمامه ، وال

يكن لدَيم ، أضعاف ذلك السالح من اإليَمن وقوة اليقَّي ذلك هو  

 :  إبليس لعنه اهلل واخزاه ، وخطره يتبَّي لنا من أمور

ۡيَطَُٰن  ﴿ : انه يرانا وال نراه قال تعاىل :   األول  ََٰبِِنٓ َءاَدَم ََّل َيۡفتِنَناُكُم ٱلشا َي
 ۚٓ َِن ٱۡۡلَناةِ يزَنُِع َعۡنُهَما ِِلَاَسُهَما لُِيَِيُهَما َسۡوَٰءتِِهَما بََوۡيُكم م 

َ
ۡخَرَج أ

َ
  َكَمآ أ

َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحۡيُث ََّل تَ  َيَِٰطنَي  إِناُهۥ يََرى َرۡوَنُهۡمۗۡ إِناا َجَعۡلَنا ٱلشا
ِيَن ََّل يُۡؤِمُنوَن   ۡوَِلَآَء لَِّلا

َ
 .(1)  ﴾أ

ْن : انه جيري من ابن ادم جمرى الدم ، كَم يف احلديث املتفق عليه الثاين  . عــَ

، أم املــ منَّي ىم ِة ُحيــَ وُل اهللَِّ  »تقــول :  ▲َصِفيََّة اْبنــَ اَن الَرســُ   ملسو هيلع هللا ىلص كــَ

ُت ألنقلــب ،   مَّ ُقمــْ ُه ثــُ ْثتــُ ُمْعَتكًِفا ـ أي يف املسجد ـ  َفَأَتْيُتُه َأُزوُرُه َلْياًل َفَحدَّ

ا  .َفَقاَم َمِعي لَِيْقلَِبنِي  َمَّ َرَأيــَ اِر، َفلــَ َن األَْنصــَ
اَلِن مــِ ـ أي يرافقني ـ  َفَمرَّ َرجــُ

َعا، َفَقاَل النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  ىم  » ملسو هيلع هللا ىلصَأْْسَ ُت ُحيــَ ِفيَُّة بِنــْ َا صــَ ُكََم إَِنَّ
 .«َعىَل ِرْسلِ

ْيَطاَن جَيِْري ِمَن اإِلْنَساِن جَمَْرى  »َقاَل  .َفَقاالَ ُسْبَحاَن اهللَِّ َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنَّ الشَّ

ِم، َوإيِنِّ َخِشيُت َأْن َيْقِذَف يِف ُقُلوبِ   .(2)«ُكََم ُشًا ـ َأْو َقاَل ـ َشْيًئا الدَّ

 

 [  .27(  ]األعراف:1)

 .(2175) (1712/ 4صحيح مسلم )(   2)



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا
 

 6 
 

شدة التحذير منه ، وبيان عداوته يف الكتا  والسنة وما ذاك إال ملا   الثالث:

ومن اآليات املحذرة منه قوله تعاىل   ،علم منه سبحانه فهو خالقه العليم به

ۡرِض َحَلَٰل ﴿ : 
َ
ا ِِف ٱَۡل ْ ِمما َها ٱنلااُس ُُكُوا يُّ

َ
َٰٓأ ْ يَ َِٰت   َطي ِبا َوََّل تَتابُِعوا ُخُطَو

 ّٞ ۡيَطَِٰنِۚ إِناُهۥ لَُكۡم َعُدو  بنٌِي ٱلشا ُمرُُكم ١٦٨ مُّ
ۡ
ن  إِناَما يَأ

َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ بِٱلسُّ

ِ َما ََّل َتۡعلَُموَن      . (1) ﴾َتُقولُواْ لََعَ ٱَّللا
ْ ِِف ﴿ وقوله سبحانه   ْ ٱۡدُخلُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلا يُّ

َ
َٰٓأ ۡلِم ََكٓفاة يَ ِ َوََّل تَتابُِعواْ   ٗ   ٱلس 

َِٰت   ّٞ ُخُطَو ۡيَطَِٰنِۚ إِناُهۥ لَُكۡم َعُدو  بنِيّٞ  ٱلشا  . (2) ﴾  مُّ
ۡيَطََٰنَۖ إِناُهۥ  ﴿ وقوله تعاىل :   ن َّلا َتۡعُبُدواْ ٱلشا

َ
ََٰبِِنٓ َءاَدَم أ ۡعَهۡد إََِلُۡكۡم َي

َ
لَۡم أ

َ
أ

بنِيَ  لَُكۡم َعُدوا    تعاىل  اهلل  من  تقريع  هذا " :♫  كثري  ابن  قال ،  (3) ﴾ مُّ

  وعصوا  ، مبَّي  هلم عدو وهو الشيطان أطاعوا الذين ، آدم بني  من للكفرة

ـ  "لذي خلقهم ورزقهم  ا وهو الرمحن   (4) ا.ه

عظيمة من اخلري   اً : تفننه يف أساليب اإلغواء واخلداع فربَم فتح أبوابالرابع 

،  فيزين ويمني ويعّد وما يعدهم إال غرورا   ؛ليصل إىل با  واحد من الرش

َِذنا ِمۡن ِعبَادَِك  لاَعَنُه ٱ  ﴿  كَم بَّّي ذلك سبحانه يف قوله : َّتا
َ
ُۘ َوقَاَل ََل ُ َّللا

َمن ِيَناُهۡم نَِصيب
ُ
ِضلاناُهۡم َوََل

ُ
ۡفُروضا َوََل َوٓأَلُمَرناُهۡم فَلَُيبَت ُِكنا َءاَذاَن  ا ما

 

 [ .169-168]البقرة:  ( 1)

 [.208(   ]البقرة:2)

 [.60(   ]يس:3)

  ط . دار السالم . 119(   تفسري ابن كثري   4)
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ۡيَطََٰن َوَِل   ِۚ َوَمن َيتاِخِذ ٱلشا نا َخۡلَق ٱَّللا ُ ِ ُهۡم فَلَُيَغي  نَۡعَِٰم َوٓأَلُمَرنا
َ
ِن  ٱَۡل ا م 

ان ِ َفَقۡد َخِِسَ ُخِۡسَ بِينا ُدوِن ٱَّللا َوُيَمن ِيِهۡمَۖ َوَما يَعُِدُهُم  ُهۡم يَعِدُ   ا مُّ
ۡيَطَُٰن إَِّلا ُغُروًرا    .  (1) ﴾ٱلشا

   .غفلة الكثري عنه وأنه سبب كل ُش يف هذا العامل  اخلامس:
   : ♫قال ابن القيم   

 منها يأتيه التي  هطريق وعرف عرفه، من إال  هعدو من ينجو ال فإنه "

فية حماربته  وكي وخمارجه  مداخله  وعرف ،  عليه به يستعَّي  الذي ،  وجيشه

، وبأي يشء ُياربه وبَمذا يداوي جراحه ، وبأي يشء يستمد القوة لقتاله 

ودفعه ، وهذا كله ال ُيصل إال بالعلم فاجلاهل يف غفلة وعمى عن هذا  

ـ  "األمر العظيم واخلطب اجلسيم    .(2) ا.ه

: إن كل إنسان قد وكل به قرين من اجلن كَم يف احلديث عن عبد  لسادس ا

قال » ما منكم من احد  ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال : رسول اهلل  ◙اهلل بن مسعود 

إال وقد وكل به قرينه من اجلن « قالوا : وإياك ؟ يا رسول اهلل : قال : » 

 . (3) وإياي إال أن اهلل أعانني عليه فأسلم ، فال يأمرين إال بخري « 

: انه ال يفرت يقظة وال منامًا فهو عدو البرشية وهو الذي اخرج أبانا   ابع الس

  عىل  سلط بحكمته سبحانه اهلل  إن  ":♫آدم من اجلنة ، قال ابن القيم 

عبد عدوا عاملا بطرق هالكه ، وأسبا  الرش الذي يلقيه فيه متفننا فيها ال 

 
 [.120-119(   ]النساء:1)

 ( .1/206(   مفتاح السعادة ) 2)

 (2814) (2167/ 4(   صحيح مسلم )3)
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خبريًا هبا حريصًا عليها ، ال يفرت يقظة وال منامًا ، وال بد له واحدة من  

 .  (1) "ست يناهلا منه .. الخ  

، ومنشأها أصُله اخلبيُث وَنْفُسُه املنطويُة عــىل احلقــِد  ـ عداوته ال تضمحلُّ

ه، قــال واحلسِد والكِبِ  ، فهو يرى أن بنــي آدَم ســبُب شــقاِئه وزواِل نعمتــِ

رََءۡيَتَك َهَٰ ﴿تعاىل:  
َ
ۡرتَِن إََِلَٰ يَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمِة قَاَل أ خا

َ
ا لَئِۡن أ ۡمَت لََعَ ِي َكرا َذا ٱَّلا

ۥٓ إَِّلا قَلِيل ِياَتُه ۡحَتنَِكنا ُذر 
َ
 .( 2) ﴾ ََل

  إبليَس  إنَّ »: قال  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن ◙ويف حديِث أِ  سعيد اخلُْدري 

ُه   آدمَ  بني  أغوي أبرُح  ال وعزتِك : قال مادامْت األرواُح فيهم، فقال لـه ربُّ

: فبعزيت وجاليل ال أبرُح أغفُر هلم ما استغفروين  .  (3)   «عز وجلَّ

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

  إن هذا العدوَّ له مداخُل عىل النفِس اإلنسانية، وطرُق إغراءٍ  -1

واستدراٌج ال يتنبه هلا كثرٌي من الناِس، فالبد من معرفتَِها وتوِضيِحها 

ها وإبطاهُلا، قال ابُن اجلوزي    تلبيسِ  يف♫ وفضِحها ليتمَّ صدُّ

 .  الكتا  هذا  ضونغ يف كثريةٌ  ومكايـُِده  الشيطانِ  وفتنُ ": إبليسِ 

 ما إىل  يدعُ  من فإن  السالمةُ  عزُت  بالقلو  وتشبثها الشيطانِ  فتنِ  ولكثرةِ  

 . ا.هـ (4) "ع كمداِد سفينِة ِمنحدرٍة فيا ْسعَة انحدِراها ..  الطب عَليه ُيُث 

 

 (   مفتاح دار السعادة. 1)

 [.62(   ]اإلْساء:2)

 (، وقــال: 4/290) 7672(، واحلــاكم يف املســتدرك رقــم: 3/41(   رواه أمحــد يف مســنده )3)

 »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه« ووافقه الذهبي.

 .45(   تلبيس إبليس  4)
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ۡغَوۡيَتِِن  ﴿فهو حميٌط بالعبِد من مجيع جوانِـبِه، قال تعاىل: 
َ
ٓ أ قَاَل فَبَِما

ۡقُعَدنا لَُهۡم ِصَرََٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم 
َ
ِۢن بنَۡيِ  ََل يِۡديِهۡم َوِمۡن  ُثما ٓأَلتِيَناُهم م 

َ
أ

ۡكََثَُهۡم َشَِٰكرِينَ 
َ
يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمَۖ َوََّل ََتُِد أ

َ
 .(1) ﴾ َخۡلفِِهۡم وََعۡن أ

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

د من إبراِز  فالب،  (2) يف صورِة األِ  واألِم ليأمر باتباِع الدجاِل كَم سيأيت

خطُرُه وتنكشف   دركُ موضوع الشيطاِن يف صورة واقعيٍة ملموسٍة، حتى يُ 

مكايُده، فهو أشد من اليهوِد والنصارى وسائِر الكفرِة، فهو الرأُس املدبُر  

والطاغوُت اخلفيُّ الذي يواصُل سَعيه الدؤوَ  ملحِو وإزالِة ديِن اهللِ  

 وتوحيِده من األرِض. 

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

 . (3) «ََتُْرَج، َفَتْقَرَأ عىَل النَّاِس ُقْرآًنا

   خطُرهُ إبراُز خطِرِه عىل املجتمِع اإلسالميِّ واألمِة املسلمِة، فليَس -3

بالزاِد اإليَمينِّ عند الفرِد، بْل  فرديم يتُم التحرُز منه ودفُعُه  عىل نطاٍق  قاباً 

، فَم من ٍُش يف هذا    البَد مَع ذلَك من حماربتِه ومواجهتِِه بشكٍل مجاعيم

 .  إال هو سَبُبهُ  العاملِ 

 

 [.17-16(   األعراف ] 1)

 .265(   انظر  2)

 (.1/12) 7املقدمة رقم: (   رواه مسلم يف 3)
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 :  ♫ قال ابُن القيِم   

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

 . ا.هـ (1) "فيه السبٌب  فهو

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

 جعلتني أتطرُق لكثرٍي من اجلوانِب األخرى ولو باإلشارِة. البحث 

رضورُة التأصيِل الرشعيِّ للتصوِر الغيبيِّ لقضايا اجلِن والشياطَِّي   -4

 خصوصًا مع كثرِة اخلوِض فيها ما بَّي مصيٍب وخمطٍئ، وم مٍن وُمنكٍر. 

ألن العدوَّ   ؛وهلذا ُعظَم خطُرُه واستْفَحَل ُُشهُ  غالبًا،إنه َيراَنا وال نراُه  -5

الذي تراُه تستطيُع َدْفَعُه ومقاوَمَتُه، وأما العدُو اخلفيَّ فقد تغفُل عن  

التحذر ِمنُه، وقْد يباِغُتَك عىل حَِّي غفلٍة ويف حالِة ضعٍف، وهلذا أمرنا اهللُ  

ِ  فَإَِذا ﴿  تعاىل باالستعاذِة منه قال سبحانه: َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّللا
ۡ
قََرأ

ۡيَطَِٰن ٱلراِجيمِ   . ( 2)  ﴾  ِمَن ٱلشا
إن مكايَد الشيطاِن كانْت السبَب يف إفساِد عقائِد األمِم وانحرافَِها عن   -6

التوحيِد اخلالِص قديًَم وحديثًا. وخفاِء مكايِدِه، فرأيُت أن أتناوَل هذا  

لرِش سبٌب الجتنابِه وحتذيٌر من الوقوِع فيه،  املوضوع، وأوضَحُه إذ معرفُة ا

عن   ملسو هيلع هللا ىلصكان الناُس يسألوَن رسوَل اهللِ »: يقول ◙ كَم كان حذيفُة 

 

 .(112-111 )(   تفسري املعوذتَّي، 1)

 [  .98(   ]النحل:2)
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 . احلديث (1)  « اخلرِي، وكنُت أسألُه عن الرِش خمافَة أن ُيْدرَكني ...
 : ♫ قال ابن القيم    

ينام عنه  ن اهلل سبحانه ابتىل هذا اإلنسان بعدو ال يفارقه طرفة عَّي وال إ"

وال يغفل عنه يراه هو وقبيله من حيث ال يراه يبذل جهده يف معاداته يف  

 إليه ،  كل حال وال يدع أمر يكيده به يقدر عىل إيصاله إليه إال أوصله

من شياطَّي اجلن: وغريهم من شياطَّي   أبيه ، ببني جنسه ويستعَّي عليه 

  ،  ُشاكله اإل حوومد، وبغى له الغوائل ، فقد نصب له احلبائل  ،  اإلنس 

وعدو  ، وقال ألعوانه: دونكم عدوكم ،ونصب له الفخاخ والشباك 

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

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

 .    (2) " ومن أجله  واإلبعاد من رمحة اهلل بسببه

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

ل َمن ُشَع يف ذلك، ولكّن املوضوَع َُيتاج إىل جهٍد واهتَمٍم وبذٍل   أوَّ

للمزيِد لتتضافَر اجلهوَد وُيْفَضَح الكيُد سعيًا يف نجاِة العبد أوالً ثم َنجاِة 

ا املوضوَع بحاجٍة إىل ضِم جوانبـِِه،  من َيدُعوه ثـَانيًا. وقد رأيت أن هذ

ومجِع ُمَتَفِرِقه، إذ قد ُألِّفْت فيه امل لفاُت الكثريُة قديًَم وحديثًا، ومن هذه  

 

ــم: 1) ــوة يف اإلســالم، رق ــات النب ــا : عالم ــب، ب ــا : املناق  3411(   رواه البخــاري يف كت

 .(3/1475) 1847(، ومسلم يف كتا : أإلمارة، رقم: 3/1319)

 . ( 247)   :  ♫(   الداء والدواء البن القيم 2)
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، تلبيُس إبليَس   امل لفاِت: إغاثُة اللهفاِن من مصايِد الشيطاِن البن القيمِّ

، مصائُب اإلنسان من مكايِد الشيطاِن البن مفلِح احل نبيل،  البِن اجلوزيِّ

مكايُد الشيطاِن البن أ  الدنيا، مكايد الشيطاِن للعفيفي، احلرُ  عىل 

الشيطاِن ملصلح حممد، مصايُد الشيطاِن وذم اهلوى البن غانٍم، سالُح  

اليقظاِن للشيِخ عبدالعزيز بن حممد السلَمن، عاملُ اجلِن والشياطَِّي د. عمر  

الصحيُح اجلامُع  ميِد الباليل،البياُن يف مداخِل الَشيطاِن لعبداحل األشقر، 

وغريها من  درويش، آل ألخبار اجلِن والشيطاِن لوائل بن السعيد 

 وهناك رسائُل جامعيٌة تناولْت هذا املوضوَع ومنها: امل لفات . 

األحاديُث الواردُة يف الشيطاِن ومكايِدِه والوقايِة منه مجعًا وَترجيًا   -

  كليةُ  –د. إهلام بنت بدر اجلابري، رسالُة دكتوراه، جامعُة اإلمام  ودراسة

 .الدين أصولِ 

دراسٌة عقديٌة إلبليَس ومعتقداِت الفرِق الضالِة فيه للباحث حممد بن   -

 سليَمن املفدى، رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود. 

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

 رسالةُ  - اآلدا  كلية –زعَمُء الرِش يف القرآِن الكريِم، سمرية جالية  -

 .ماجستري

وأكثُر هذه امل لفاِت تركزْت فيها الدراسُة عىل جانٍب معٍَّي كخلِق  

الشيطاِن وأصلِِه وصفاتِِه، أو التعوِذ منه والتحصِن منه أو تناولِِه من  

، وبعُضَها بحَث املوضو  ِع بشكٍل شامٍل، كَم يف  جانٍب حديثيم أو فقهيم
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 . تعاىل  اهلل رمحهَم–إغاثِة اللهفاِن البن القيمِّ وتلبيِس إبليَس البِن اجلوزي 

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

 فجمعُت حتت كل مسألِة ما خيصها من هذه املكايِد.

فُت جديدًا للمكتبِة اإلسالميِة؛  وأسأُل اهللَ تعاىل أن أكوَن ُوفقُت وأض

وساُهت يف نفع األمة وحتذيرها من أشد أعداءها وصدقت يف نصحها،   

ألنَّ األمُر أخطُر مما ُيتصوُر، ومهَم ُبذل فيه من اجلهوِد فهي ال تفي إال  

 بجزٍء يسرٍي من هذا املوضوِع املتشعب واهلاِم.  

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

ض اهلل هلــذا البحــث مــن فاستعنت بــاهلل وقــيَّ  ،يستفاد منها ليسهل قراءته

من كان عضــدًا يل  -نحسبهم كذلك واهلل حسيبهم -املخلصَّي الصادقَّي

 يف اإلخراج والصف والطباعة .

 فجزاهم اهلل عني وعن اإلسالم واملسلمَّي خريا ً  ...  

 

 

 

 

أصل البحث رسالة علمية تقدمت هبا لكلية أصول الدين بجامعة اإلمام حممـد بـن سـعود (   1)

اإلسالمية بالرياض بعنوان ) مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد وطرق الوقاية منه ( لنيل درجـة 

هـ وقد طبعت بحمد اهلل وفضله يف سلسـلة  ) سـس كتـب  ( نفـع اهلل هبـا 1425الدكتوراه عام 

 علها خالصة صوابًا .وج
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 : ـ    منهجية البحث

 كتابُة اآلياِت بالرسِم العثَمين، وعزُوها إىل السورِة ورْقِم اآليِة.   -1

َتريُج األحاديِث واآلثاِر من املصادِر احلديثيِة ما أمكَن ذلك، وإذا    -2

ا اكتفيُت بعزوه إليهَم أو إليه، أما إذا  كاَن احلديُث يف الصحيحَِّي أو أحدُُهَ

وأنقل َكالَم علَمِء احلديِث يف احلكم   كان يف غرِيُِها فإين أتوسُع يف َترجيِه،

 عليه ما استطعُت.

 تعريُف األعالِم غري املشهوريَن برتمجٍة موجزٍة.  -3

 ُشُح األلفاظ الغريبِة.  -4

 حتديُد األماكِن والبلداِن. -5

 التعريف بالفرق. -6

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

وما نقلته باملعنى وأضفت إليه معاين أخرى أشري إليه بلفظ: انظر   "   "

 مرجع كذا. 

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

السنة الثابتة، فإن مل أجد بحثت عن أثر وأدعمه بأقوال السلف أو معنى  

فرسين أو استنتاج  آية من كتا  اهلل، وأنقل ما يدل عىل ذلك من أقوال امل

 توصلت إليه.
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أستدل  وإنَم ، ثم أذكر ما يتعلق هبذه املكيدة من شبهات ومسائل جزئية 

ۡيَطَُٰن  ﴿ عليها بعموم مكايده مثل قوله تعاىل:   ََٰبِِنٓ َءاَدَم ََّل َيۡفتِنَناُكُم ٱلشا َي
َزي ََِنا لَُهۡم ِِف  ﴿ ، وقولـه تعاىل:  (1) اآلية ﴾...

ُ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ٓ أ ِ بَِما قَاَل َرب 

ۡۡجَعنَِي  
َ
ۡغوَِيناُهۡم أ

ُ
ۡرِض َوََل

َ
 .    (2 )ٱَۡل

ۡقُعَدنا لَُهۡم ِصَرََٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم ُثما  ﴿ وقوله تعاىل:  
َ
ۡغَوۡيَتِِن ََل

َ
ٓ أ قَاَل فَبَِما

يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡل 
َ
ِۢن بنَۡيِ أ يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمَۖ َوََّل  ٓأَلتِيَناُهم م 

َ
فِِهۡم وََعۡن أ

ۡكََثَُهۡم َشَِٰكرِيَن  
َ
 . ( 3)  ﴾ََتُِد أ

ناُهۥ يُِضلُُّهۥ َوَيۡهِديهِ إََِلَٰ  ﴿ : قال تعاىل و 
َ
هُ فَأ ناُهۥ َمن تََوَّلا

َ
ُكتَِب َعلَۡيهِ أ

عِيِ    . ( 4)  ﴾ َعَذاِب ٱلسا

ده »:  ◙وحديث سبة إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه فقعدد لد

 .– سيأيت كَم –احلديث  (5) « بطريق اإلسالم...

 

 

 

 [.27(   ]األعراف:1)

 [.39(   ]احِلجر:2)

 [.17-16(   ]األعراف: 3)

 [.4(   ]احلج:4)

(، واإلمام النسـائي يف كتـا  اجلهـاد، بـا : مـا ملـن 3/483(   رواه اإلمام أمحد يف مسنده )5)

 (.2/72(، وانظر صحيح اجلامع )6/21) 3134أسلم وهاجر رقم: 
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 : ♫ قال ابن القيم  

  طرق  من طريق  من فَم كلها،  اخلري بطرق آدم البن قعد إنه : ُشه ومن"

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

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

 . ا.هـ (1) "حافرته عىل  ويرده أثره يبطل ما له قيض منه وفرغ

عليها بإمجال وأحيل إىل مراجع الرد، ألن  الشبهات التي أوردها أرّد  -10

البحث ال يتسع لكثرة الرد، ويف املقابل وجدت أنه من الصعب إيراد  

 الشبهة دون تفنيد هلا ولو بشكل موجز. 

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

خالل   عندي منها وما استعرته من املكتبات العامة أو اخلاصة، ومن

وما مل أجد نقلت أقواهلم من كتب املقاالت وامللل،  ، البحث يف مواقعهم 

  رمحهَم  –وكتب الثقات أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 . –اهلل

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

البحث أشري إليها التعليقات اهلامشية التي أضيفها من غري صلب  -13

 بعالمة )*(. 

 

 

 

 .110املعوذتَّي،  (   تفسري 1)
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 : د   تقسيم البحث

ىل سس أجزاء عبارة عن سلسلة عىل إتم بحمد اهلل وفضله تقسيم البحث 

 النحو التايل : ـ  

وبيان  حقيقة الشياطَّي وصفاهتم يف ضوء الكتا  والسنة  األول :الكتاب 

وثالثة أبوا    وهو كتابنا هذا، ويتكون من مقدمة..  عداوهتم لبني آدم 

 وخامتة.

،  وبيان شدة عداوته للبرشية  ،أما املقدمة فذكرت فيها أُهية البحث

 وتقسيم البحث.  ،ومنهجية البحث

  ، وعالقة الشياطَّي باجلن ،ذكرت فيه تعريف الشيطان :والبا  األول

 وصفة الشياطَّي . 

 من الشيطان لبني آدم ذكرت فيه أنواع اإليذاء النفس : والبا  الثاين 

وهي ثَمنية: الغضب ، والوسوسة، والتخذيل، والنجوى، وسوء الظن،  

 واحلُلم، واحلزن، والنسيان. 

والبا  الثالث: ذكرت فيه أنواع اإليذاء البدين من الشيطان لبني آدم 

القتل واملقاتلة، مرض  العَّي،  وهي ثَمنية عرش: الصع، السحر،

ن، التفريق بَّي  الطاعون، اإلصابة باألمراض العضوية، خطف الصبيا

الزوجَّي، نخس املولود عند والدته، حضور الشيطان عند مجاع أهله، 

حراق املنازل بالنار، َتبط اإلنسان عند املوت، االستحاضة، أكل طعام  إ

التثاؤ  والنعاس يف  إفساد املعامالت، اآلدميَّي والرش  معهم والسكن،

ىل خيشومه، الصالة وعند الذكر، العقد عىل رأس النائم واملبيت ع

 واخلامتة .    التالعب بمقاعد بني آدم. 

 مكايده يف إيقاع البرش يف الكفر والرشك والبدع واألهواء   الثاين:الكتاب 
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 مكايد  الشيطان وأساليبه يف إفساد االعتقاد .  الثالث :الكتاب 

 .مكايد الشيطان يف مسائل النبوات والغيبيات الرابع :الكتاب 

بحث شامل جلميع طــرق وأســبا   "احلص احلصَّي  اخلامس :الكتاب 

ووسائل التحصَّي من الشيطان الــرجيم م يــدة بأدلــة الكتــا  والســنة 

 .(1)الصحيحة  

ويف اخلتام أمحد اهلل وأشكره أوالً وآخرًا، فله جل وعال محدًا وشكرًا كَم 

من شارك يف إخراجه  كَم أشكُر كلَّ  بجالل وجهه وعظيم سلطانه.يليق 

كَم أسَألُه   فأسأُل اهللَ تعاىل أن جيزَي اجلميَع خرَي اجلزاِء. ، وطباعته ونرشه 

تعاىل أن يتقبلَّ هذا العمَل وجيَعَلُه خالصًا لوجهِه الكريِم، صوابًا  وصىل  

 . اهللُ عىل نبينا حممٍد وعىل آله وصحبِه وسلَّم تسليًَم كثريًا إىل يوِم الدين 

 

 الفقرية اىل عفورهبا القدير  : مجع وتأليف 

  قذلة بنت حممد بن عبداهلل بن معيض آل حواش القحطاين

 ابط املوقع ر

gathla.com-https://d 
 

 

 

يف  الكرتونيًا   متت طباعة كتا  احلصن احلصَّي  ونرشه بحمد اهلل يف املكتبات ونرشه(   1)

  املكتبات الوقفية وهذا رابط الكتا  ملن أراد االستفادة واالطالع.
gathla.com/downloads/books/pdf/alhesnalhaseen.pdf-https://d 

 
 

https://d-gathla.com/
https://d-gathla.com/downloads/books/pdf/alhesnalhaseen.pdf
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 األول   لبابا

 تعريف الشيطان  -1

مع كثرة اخلوض يف هذه املسائل وهي من القضايا الغيبية ُيتم علينا قبل 

البدء يف معرفة مكايد الشيطان وأساليبه يف إفساد االعتقاد جيدر بنا  

املخلوق، وإن كان من الشهرة واملعرفة يف الرش بحيث ال  التعريف هبذا 

ُيتاج إىل معرٍف وال يمكن حص أجناس ُشه فضاًل عن آحادها إذ كل  

 .  (1) ُش يف العامل فهو السبب فيه...«

 تعريف الشيطان : د  

الشطن بفتحتَّي: احلبل، وقال اخلليل: هو احلبل الطويل  "من »ش ط ن  

واجلمع أشطان والشيطان معروف وكل عاٍت من اإلنس واجلن والدوا   

 .  (2) شيطان... والعر  تسمي احلية شيطانًا...« 

)فيعال(، وقيل أَنا زائدة من  والشيطان نونه أصلية، فيصري عىل وزن

 
، حتقيق: مصطفى بن العـدوي. 112-111(   تفسري املعوذتَّي، لإلمام ابن قيم اجلوزية،   1)

 م.1988هـ/ 1408نرش مكتبة الصديق. ط األوىل، 

(، 5/2144(   الصحاح، تأليف إسَمعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبدالغفور عطـار )2)

م، وانظر القاموس املحيط، ملجد الدين حممـد 1984هـ/ 1404دار العلم للماليَّي، ط. الثالثة، 

ــادي،    ــن يعقــو  الفريوزآب ــة، 1561-1560ب ــ/ 1407، م سســة الرســالة ط. الثاني ـه

 م.  1987
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   . (1)   شاط يشيط عىل وزن فعالن فيمنع من الصف

 وسمي هبذا االسم لتمرده وعتوه وبعده عن اخلري. 

ويطلق عليه إِْبلِيُس ألنه يئس من رمحة اهلل... َواْلَبَلُس يف لغة العر   

 .(2) اليأس

والرجيم والرجم هو اللعن والطرد، وسمي رجيًَم ألنه لعن وطرد من  

 .   (3) رمحة اهلل وألنه يطرد برجم الكواكب 

 أسامؤه  : ـ   

ودعاه اهلل يف القرآن الكريم بسبعَّي اسًَم قبيحًا منها )الشيطان، 

والواسواس اخلناس، العدو، الفاتن، املضل، الكياد، اخلادع، الكاذ ،  

الكفار، اخلتار، اهلامز، املستكب، اللعَّي، املارد، اخلاطف، املرجوم،  

ل، املميل، املحتنك،  اخلذول، السفيه الظامل، العفريت، الفاسق، الـُمَسوِّ 

 
(، واملفردات يف غريب القرآن، تأليف: أ  القاسم احلسـَّي بـن 5/2145انظر: الصحاح )(   1)

، حتقيق: حممد كيالين، دار املعرفة، بريوت، لبنـان، 261حممد املعروف بالراغب األصفهاين،   

 (.13/238ولسان العر ، البن منظور )

-/6للفريوزآبـادي، ) ، وانظر: بصـائر ذوي التمييـز3/909(   انظر: الصحاح للجوهري، 2)

 هـ.1406، الكويت، ط. اخلامسة، 16(، وعامل اجلن والشياطَّي، د. عمر األشقر،   103

(، نرشــ دار الــرتا.، ط. الثانيــة، 508(   انظــر: تأويــل مشــكل القــرآن، البــن قتيبــة، )  3)

 م، ُشح أمحد صقر.1973هـ/ 1393
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   . (1) املستفزز، جالب الرش، اخلبيث.... إلخ  

ْ يَُقَٰتِلُوَن ِِف  ﴿   كَم يف قوله تعاىل: (2) ويطلق عليه الطاغوت  ِيَن َءاَمُنوا ٱَّلا
ۡوَِلَآَء  

َ
ْ أ ُغوِت فََقَٰتِلُٓوا َٰ ْ يَُقَٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱلطا ِيَن َكَفُروا َِۖ َوٱَّلا َسبِيِل ٱَّللا

ۡيَطَِٰن ََكَن َضعِيًفا   ۡيَطَِٰنِۖ إِنا َكۡيَد ٱلشا  .  (3)   ﴾ٱلشا

وقد ورد لفظ إبليس يف القرآن مفردًا يف أحد عرش موضعًا، وأما لفظ 

الشيطان فقد ورد يف ثَمنية عرش موضعًا عدا اجلن واجِلنَّة التي يراد هبا 

 .   (4)الشياطَّي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.108-6/104ائر ذوي التمييز، للفريوزآبادي، )ص(   انظر: ب1)

(   كَم رواه البخاري  عن عمر ط معلقا يف كتا  التفسري يف مقدمة با : وإن كنـتم مـرأ أو 2)

 (.4/1673) طعىل سفر أو جاء أحد منكم من الغائ

 [.76(   ]النساء:3)

 (، نرش م سسة أعَمل املوسوعة، الرياض، طـ األوىل.14/298(   انظر: املوسوعة العربية، )4)
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 عالقة الشياطني باجلن -2

ومل  يكن منهم عىل   ،وكان الشيطان مع املالئكة يتعبد اهلل عز وجل 

 . (2)وهو من عامل اجلن، وهو أصل اجلن  والشياطَّي،  (1)الصحيح

فلَم أمره تعاىل بالسجود آلدم أبى واستكب وأعرض عن أمر ربه فلعنه اهلل   

َٰٓئَِكةِ  ﴿وأبلسه وجعله مرجومًا إىل يوم الدين، قال تعاىل:  ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَملَ
ََبَٰ َوٱ ٱۡسُجُدواْ أِل 

َ
ٓ إِبۡلِيَس أ َٰفِرِينَ   ۡسَتۡكََبَ َوََكَن ِمنَ َدَم فََسَجُدٓواْ إَِّلا  (3) ﴾ ٱۡلَك

َفَتتاِخُذونَُهۥ   ﴿ والشيطان موجود وله ذرية يتكاثرون كَم قال تعاىل: 
َ
أ

لِِمنَي بََدَّل   َٰ ٗۚ بِۡئَس لِلظا ۢ ۡوَِلَآَء ِمن ُدوِِن وَُهۡم لَُكۡم َعُدوُّ
َ
ۥٓ أ ِياَتُه .  ( 4)   ﴾  َوُذر 

وليس كَم يزعم البعض أن املراد به اجلراثيم، أو األفكار والوساوس، أو  

 

اختلف العلَمء يف كون إبلـيس مـن املالئكـة أم مـن اجلـن عـىل قـولَّي؟ قـال ابـن تيميـة :  (   1)

»والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله وال باعتبـار مثالـه ومل خيـرج 

عن السجود آلدم أحد من املالئكة ال جبيل وال ميكائيـل« جممـوع الفتـاوى، لشـيخ اإلسـالم، 

، نرش مكتبة اخلانجي، القاهرة، ففيه أدلة قويـة يف 4/28املحىل البن حزم الظاهري، ، و4/346

الرد عىل من قال أنه من املالئكة، وانظـر: مقـاالت اإلسـالميَّي، أل  احلسـَّي األشـعري، )  

ــز، وعــامل اجلــن 441 ــق: هلمــوت رين ــة، حتقي ــريوت، ط. الثالث ــرتا.، ب ــاء ال (، نرشــ دار إحي

 .17ألشقر،   والشياطَّي، د. عمر ا 

(، وانظـر: فـتح البـاري البـن 4/235(   انظر: جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة، )2)

 (.2/332. وانظر: دائرة املعارف القرن العرشين، )6/424حجر، 

 [.34(   ]البقرة:3)

 [.50(   ]الكهف:4)
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وكَم صورته وسائل   –( 2) وهذا قول باطل – (1) أنه خرافة كَم يزعم املاديَّي

اإلعالم منذ زمن، بل موضوع الشيطان قضية واقعية، وهو سبب الصاع  

عىل مستوى اجلَمعات بل مستوى األمة اإلسالمية، وهو سبب الصاع  

 .(3) بَّي احلق والباطل منذ نشأة البرشية

 

 

  

 

 .(29) :(   انظر  1)

 (.29) :(   انظر  2)

، 7-6. واملواجهـة، حلسـن أمحـد قطـاش 1/206السعادة، البن القـيم، (   انظر: مفتاح دار 3)

 وما بعدها. 18وعامل اجلن يف ضوء الكتا  والسنة، لفواز عبيد اهلل،   
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 صفة الشياطني  -3

 أبرزها: للشياطَّي صفات يمكن استقصاؤها من الكتا  والسنة ومن 

َّلا تَۡسُجَد  ﴿ كَم يف قولـه تعاىل:   أهنم خملوقون من نار : ـ  -1
َ
قَاَل َما َمَنَعَك أ

نَا۠ َخۡيّٞ 
َ
َمۡرتَُكَۖ قَاَل أ

َ
ار  إِۡذ أ

ِۡنُه َخلَۡقَتِِن ِمن نا  .(1) ﴾ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطني    م 

 ومتكن رؤيتهم:ـ   (2) إهنم يتشكلون يف صورة اإلنس واحليات والبهائم -2

ِإَوۡذ َزياَن  ﴿   قوله تعاىل: كَم دلت عىل ذلك النصو  الصحيحة ومنها: 
ۡعَمَٰلَُهۡم َوقَاَل ََّل ََغلَِب لَُكُم ٱَۡلَۡوَم ِمَن ٱنلااِس ِإَوّن ِ َجارّٞ 

َ
ۡيَطَُٰن أ   لَُهُم ٱلشا

ا تََرآَءِت ٱۡلفَِئَتاِن نََكَص   َٰ َعقَِبۡيهِ  لاُكۡمَۖ فَلَما  .  (3)  ﴾لََعَ

َجاَء إِْبلِيُس َيْوَم َبْدٍر يِف ُجنٍْد  »، َقاَل :  ¶ويف احلديث فَعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

اقَ  َِّي َمَعُه َرَأْيُتُه يِف ُصوَرِة َرُجٍل ِمْن َبنِي ُمْدلٍِج يِف ُصوَرِة ُْسَ
َياطِ َة ْبِن  ِمَن الشَّ

كََِّي : الَ َغالَِب َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن  ْيَطاُن لِْلُمرْشِ َمالِِك ْبِن ُجْعُشٍم ، َفَقاَل الشَّ

َقْبَضًة ِمَن   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّاِس َوإيِنِّ َجاٌر َلُكْم ، َفَلَمَّ اْصَطفَّ النَّاُس ، َأَخَذ َرُسوُل اهللَِّ 

يُل إىَِل   ْوا ُمْدبِِريَن . َوَأْقَبَل ِجْبِ كََِّي ، َفَولَّ اِ  ، َفَرَمى هِبَا يِف ُوُجوِه املُْرْشِ َ الرتُّ

كََِّي ، اْنَتَزَع إِْبلِيُس َيَدُه ،  إِْبلِيَس ، َفَلَمَّ َرآُه ، َوَكاَنْت َيُدُه يِف َيِد َرُجٍل ِمَن املُْرْشِ

اَقُة َتْزُعُم َأنََّك َلنَا َجاٌر ؟ َقاَل َفَوىلَّ ُمْدبًِرا هُ  ُجُل : َيا ُْسَ َو َوِشيَعُتُه ، َفَقاَل الرَّ

 

 [.12(   ]األعراف:1)

واألدلة التالية  شاءوا (   أنكرت املعتزلة ذلك وقالوا: إن اهلل تعاىل مل جيعل إليهم أن ينقلبوا متى 2)

 .441انظر: مقاالت اإلسالميَّي، أل  احلسن األشعري،   ترد مزاعمهم، 

 .[48]األنفال:(   3)
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ُ َشِديُد الْعَِقابِ ﴿ َ َواَّللا َخاُف اَّللا
َ
َرى َما ََّل تََرْوَن إِّن ِ أ

َ
َوَذلَِك ِحََّي  ﴾   إِّن ِ أ

 .  (1)   «َرَأى املَْاَلِئَكَة 

وهو يف الصالة   ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ومن األدلة حديث العفريت الذي تفلت عىل ا

فسمعه الصحابة وهو   ملسو هيلع هللا ىلص وأتى بشها  من نار ليحرق به وجه النبي 

 .  (2) «َأْلَعنَُك بَِلْعنَِة اهللَِّ َثاَلًثا »يقول يف الصالة 

   له.   ملسو هيلع هللا ىلصفهذا دليل عىل رؤية النبي 

  »    ◙ ومن األدلة أيضًا ما رواه البخاري يف صحيحه عن أ  هريرة 

َلنِى  َقاَل  بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن ، َفَأَتانِى آٍت َفَجَعَل َُيُْثو   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللَِّ  َوكَّ

ينِّ  . َقاَل إِ  ملسو هيلع هللا ىلصِمَن الطََّعاِم ، َفَأَخْذُتُه ، َوُقْلُت َواهللَِّ ألَْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَِّ 

ْيُت َعنُْه َفَأْصَبْحُت َفَقاَل  حُمَْتاٌج ، َوَعيَلَّ ِعَياٌل ، َويِل َحاَجٌة َشِديَدٌة . َقاَل َفَخلَّ

. َقاَل ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ  «َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َما َفَعَل َأِسرُيَك اْلَباِرَحةَ » ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

ُه َقْد َكَذَبَك   »ُتُه ، َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه . َقاَل َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياالً َفَرمِحْ  َأَما إِنَّ

إِنَُّه َسَيُعوُد . َفَرَصْدُتُه  ملسو هيلع هللا ىلص. َفَعَرْفُت َأنَُّه َسَيُعوُد لَِقْوِل َرُسوِل اهللَِّ   « َوَسَيُعودُ 

. َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَء َُيُْثو ِمَن الطََّعاِم َفَأَخْذُتُه َفُقْلُت ألَْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَِّ 

َدْعنِي َفإيِنِّ حُمَْتاٌج ، َوَعيَلَّ ِعَياٌل الَ َأُعوُد ، َفَرمِحُْتُه ، َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه  

.    «كَ َأِسريُ  َفَعَل  َما ، ُهَرْيَرةَ  َأَبا َيا»– ملسو هيلع هللا ىلص - َرُسوُل اهللَِّ َفَأْصَبْحُت، َفَقاَل يِل 

 

(، وذكره البيهقي يف قصـة طويلـة، انظـر: دالئـل النبـوة 6/18(   رواه ابن جرير يف تفسريه )1)

(3/110-111.) 

 (.542) (385/ 1(   صحيح مسلم )2)
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ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياالً ، َفَرمِحُْتُه َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه . َقاَل  

ُه َقْد َكَذَبَك َوَسَيُعوُد  » اَء َُيُْثو ِمَن الطََّعاِم ،  . َفَرَصْدُتُه الثَّالَِثَة َفجَ  «َأَما إِنَّ

اٍت َأنََّك   ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَخْذُتُه َفُقْلُت ألَْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَِّ  ، َوَهَذا آِخُر َثاَلِ. َمرَّ

ََمٍت َينَْفُعَك اهللَُّ هِبَا . ُقْلُت َما  
َتْزُعُم الَ َتُعوُد ُثمَّ َتُعوُد . َقاَل َدْعنِي ُأَعلِّْمَك َكلِ

َذا َأَوْيَت إىَِل فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْرِسىِّ ) اهللَُّ الَ إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَىُّ  ُهَو َقاَل إِ 

اْلَقيُّوُم ( َحتَّى ََتْتَِم اآلَيَة ، َفإِنََّك َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهللَِّ َحافٌِظ َوالَ َيْقَرَبنََّك  

»   ملسو هيلع هللا ىلصيَلُه َفَأْصَبْحُت ، َفَقاَل يِل َرُسوُل اهللَِّ َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح . َفَخلَّْيُت َسبِ 

ُه ُيَعلُِّمنِي َكلََِمٍت ،   َما َفَعَل َأِسرُيَك اْلَباِرَحَة « . ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ َزَعَم َأنَّ

َوْيَت إىَِل  َينَْفُعنِي اهللَُّ هِبَا ، َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه . َقاَل » َما ِهَى « . ُقْلُت َقاَل يِل إَِذا أَ 

هِلَا َحتَّى ََتْتَِم  ُ ََّل إََِلَ إََِّل  ُهَو اليح ﴿فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْرِِس ِمْن َأوَّ اَّلَل 
َوَقاَل يِل َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهللَِّ َحافٌِظ َوالَ َيْقَرَبَك َشْيَطاٌن َحتَّى    ﴾الَْقُي ومُ 

ُه َقْد   ملسو هيلع هللا ىلصٍء َعىَل اخْلرَْيِ . َفَقاَل النَّبِي ُتْصبَِح ، َوَكاُنوا َأْحَرَ  يَش  » َأَما إِنَّ

َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌ  ، َتْعَلُم َمْن َُتَاطُِب ُمنُْذ َثالَِ. َلَياٍل َيا َأَبا ُهَرْيَرَة « .  

 . (1) َذاَك َشْيَطاٌن «  :َقاَل الَ . َقاَل 

 : ♫ قال شيخ اإلسالم  

واجلن يتصورون يف صور اإلنس والبهائم، فيتصورون يف صور احليات "

والعقار  وغريها، ويف صورة اإلبل والبقر والغنم واخليل والبغال 

 

إذا وكل رجاًل فرتك الوكيل شيئًا فأجازه املوكل فهو )(   رواه البخاري يف كتا  الوكالة، با  1)

 (.813-2/812، )2187، رقم (جائز
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 . (1)   "واحلمري، ويف صور الطري ويف صور بني آدم...

 : ـ  إهنم يتناكحون ويتناسلون وهلم ذرية -3

ٓ إِبۡلِيَس  ِإَوۡذ قُلَۡنا ﴿ قال تعاىل:  ْ إَِّلا ْ أِلَدَم فََسَجُدٓوا َٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدوا لِلَۡملَ
ۡوَِلَآَء ِمن  

َ
ۥٓ أ َتُه ِيا َفَتتاِخُذونَُهۥ َوُذر 

َ
ۡمرِ َرب ِهِۦٓۗۡ أ

َ
ن ِ َفَفَسَق َعۡن أ ََكَن ِمَن ٱۡۡلِ

لِِمنَي بََدَّل   َٰ ٗۚ بِۡئَس لِلظا ۢ   :  وقال تعاىل ، (2)  ﴾  ُدوِِن وَُهۡم لَُكۡم َعُدوُّ
﴿ ّٞ ۡرِف لَۡم َيۡطِمۡثُهنا إِنسّٞ َقۡبلَُهۡم َوََّل َجآن  َِٰصَرَُٰت ٱلطا  .(3) ﴾فِيِهنا َق
 إهنم يأكلون ويرشبون : ـ   -4  

كَم دلت عىل ذلك األدلة الصحيحة ومنها ما ثبت يف صحيح مسلم  

إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم  »قال:   ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  ¶عن ابن عمر

ْيَطاَن َيْأُكُل بِِشََملِِه  ْ  بَِيِمينِِه ، َفإِنَّ الشَّ َ  َفْلَيرْشَ
َفْلَيْأُكْل بَِيِمينِِه، َوإَِذا َُشِ

ُ  بِِشََملِهِ   .(4)«َوَيرْشَ

 

 

 

(، وانظر: عامل اجلن يف ضوء الكتا  والسنة، لفواز عبيد،   19/45(   جمموع الفتاوى، )1)

 وما بعدها. 19

 [.50(   ]الكهف:2)

 [.56(   ]الرمحن:3)

رواه مسـلم يف صــحيحه، كتــا  األُشبــة، بــا  )آدا  الطعــام والرشــا  وأحكامهــا(،    (4)

 (.3/1598) 2020رقم:



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا
 

 28 
 

 إهنم يتلبسون باإلنيس ويرصعونه : ـ  -5

ْ ََّل َيُقوُموَن إَِّلا َكَما  ﴿   قوله تعاىل:   كام دل عىل ذلك    ا ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
ِيَن يَأ ٱَّلا

 ۚ ِ ۡيَطَُٰن ِمَن ٱلَۡمس  ِي َيَتَخباُطُه ٱلشا وقد أنكر أقوام تلبُس   (1)   ﴾َيُقوُم ٱَّلا

والصحيح إن شاء   اجلني باإلنس وسيأيت الرد عىل ه الء وبيان الصوا 

 اهلل تعاىل . . 

 واجلامعة عىل اإليامن بوجود الشياطني واجلن وعقيدة أهل السنة 

 :(2) ♫ قال اإلمام إسامعيل الصابوين  

 : الشياطني يف واجلامعة   السنة أهل معتقد بيان يف 

الشياطَّي يوسوسون لآلدميَّي ويعتدون  قنون أن اهلل سبحانه خلقويتي 

   استزالهلم ويرتصدون هلم، قال اهلل عز وجل:
َيَِٰطنَي ََلُوُحوَن ﴿ ٓ ِإَونا ٱلشا ۡوَِلَا

َ
َطۡعُتُموُهۡم إِناُكۡم  إََِلَٰٓ أ

َ
ئِِهۡم َِلَُجَِٰدلُوُكۡمَۖ ِإَوۡن أ

   .(3)   ﴾لَُمۡۡشُِكوَن  

 

 

 [.275(   ]البقرة:1)

(   إسَمعيل بن عبدالرمحن بن أمحد بن إسَمعيل أبو عثَمن الصـابوين: مقـدم أهـل احلـديث يف 2)

نيسابور ، كان فصيح اللهجـة  بالد خراسان لقبه أهل السنة فيها بشيخ اإلسالم... ولد ومات يف

واسع العلم عارفًا باحلديث والتفسري جييد الفارسية... لـه كتا  »عقيدة السلف« و »الفصول يف 

 م، دار العلم للماليَّي.1990(، ط. التاسعة، 1/317عالم للزركيل، )األ األصول«.

 [.121(   ]األنعام:3)
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وأن اهلل يسلطهم عىل من يشاء، ويعصم من كيدهم ومكرهم من  

 .  ا.هـ(1)يشاء«

 

(، 1/130ن إسـَمعيل الصـابوين، )(   عقيدة السـلف وأصـحا  احلـديث لإلمـام أ  عـثَم1)

 مطبوعة ضمن الرسائل املنريية.

وال عبة بمن أنكر هذه املخلوقات من الفالسفة والزنادقة والقدرية وبعض املعابين من 

أمثال، د. صادق العظم حيث يذكر يف تعليقه عىل ندوة اجلامعة األمريكية عن الفكر اإلسالمي 

املسلم، يف النصف الثاين من القرن العرشين أن يعتقد بوجود املعاب تساؤله »هل يفرتض يف 

كائنات مثل اجلن واملالئكة وإبليس وجودًا حقيقيًا غري مرئي؟ أم إنه ُيق له أن يعتبها كائنات 

 أسطورية... مثلها مثل آهلة اليونان، وعروس البحر، والغول، والعنقاء... إلخ«.

 ورة اجلن من أن املراد باجلن املالئكة.ومن أمثال، د. حممد البهي يف تفسريه س

، وانظر: تفسري جزء عم، ملحمد عبده، حيث يزعم أنه قوة نازعة 8انظر: تفسري سورة اجلن،   

 للرش، دار اهلالل، بريوت.

ن اجلن هي اجلراثيم وامليكروبات التي كشف عنها العلم احلديث. وللرد عىل وبعضهم قال إ

ألدلة النقل املتواترة واملعلومة من الدين بالرضورة، بل قد تواتر عند عامة ه الء إن مل ينقادوا 

 أهل الكتا  واملرشكَّي وغريهم من أهل الديانات بوجود اجلن.

فنقول هلم انكروا إذن أرواحكم التي بَّي جنوبكم فهاهي َترج وتصعد وتنزل وأنتم ال تروَنا 

 زمرة املوتى.خرجت من البدن أصبح جثة هامدة وُعدَّ يف  وإذا 

وقد ثبت علميًا قدرة بعض املخلوقات عىل رؤية ما ال يستطيع اإلنسان رؤيته كالنحل والبومة، 

تتمكن من رؤية األشعة فوق البنفسجية، وغاية ما لدى ه الء املفكرين يف عدم اإلثبات هو عدم 

ْ }العلم، وعدم العلم ال ينفي الوجود، قال تعاىل:  ََم مَل
ُبوا بِ [. 39]يونس:  {ُُيِيُطوا بِِعْلِمهِ  َبْل َكذَّ

(، وعامل اجلن يف 6/423وانظر: فتح الباري، البن حجر ) (.19/20انظر: جمموع الفتاوى )

، رد 13، وعامل اجلن والشياطَّي، د. عمر األشقر  13ضوء الكتا  والسنة، لفواز عبيد،   

 .303عىل مفرتيات عىل اإلسالم  
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القيامة، وله  وإن إبليس حي بنص القرآن، وسُينظره اهلل تعاىل إىل يوم 

وسيأيت   (1)عرش عىل البحر جالس عليه ويبعث ْساياه لإلفساد والفتنة

 . –  اهلل شاء  إن –بيان ملكايده وأساليبه  يف األجزاء القادمة  

  

 

 (، دار الكتب العلمية.1/53البن كثري، )(   انظر: البداية والنهاية، 1)
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 الباب الثان 

 اإليــذاء النـفـســي 

مل تقص مكايد الشيطان لنبي البرش عىل إيقاعهم يف الكفر والرشك،  

واألهواء، بل تعدت لتشمل مجيع صنوف اإليذاء البدين والنفس  والبدع 

فهو ال يفتأ مع العبد يضله ويزين لـه الكفر والرشك ويدبر لـه مع ذلك 

أنواعًا من األذى البدين والنفس، وهذا يف حالة ما إذا وجده غري متسلح  

ن بسالح الذكر والدعاء واألوراد الواردة يف الكتا  والسنة، مع العلم أ

أنواع اإليذاء البدين تشمل اجلانب النفس، ولكن جاء الفصل بينهَم،  

 زيادة يف اإليضاح والتفصيل.

 ومن أنواع اإليذاء النفيس ما ييل: 

 الغضب.  -1

 الوسوسة. -2

 التخذيل. -3

 النجوى. -4

 سوء الظن وإثارة الشكوك والنزغ بَّي العباد.  -5

 احللم.  -6

 احلزن.  -7

 النسيان. -8
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 والً: الغضب  أ

 .( 1) الرضا ، والَغْضبة : الصخرة الصلبةالَغَضب ضد 

»غليان دم القلب طلبًا لدفع امل ذي عند خشية وقوعه، أو طلبًا  معناه:و 

.وهي مجرة من نار يلقيها   (2) لالنتقام ممن حصل منه األذى بعد وقوعه« 

الشيطان يف قلب ابن آدم ليعتدي ويظلم ويتكلم بفحش القول، ورديء  

 ن األفعال املشينة التي تصدر من الغضب. الكالم... إىل غري ذلك م 

ْيَطاَن ُخلَِق ِمْن النَّاِر َوإِنَََّم »ويف احلديث:  ْيَطاِن َوإِنَّ الشَّ إِنَّ اْلَغَضَب ِمْن الشَّ

ْأ«ُتْطَفُأ النَّاُر بِاملَْاِء َفإَِذا َغِضَب َأَحُدُكْم   .  (3)  َفْلَيَتَوضَّ

دٍ  َعْن ُسَلْيََمَن ْبِن ُبَ
َوَرُجالِن   ،ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َجالًِسا َمَع النَّبِيِّ  َقاَل: ◙(4) 

 

 (.4/428( ومقاييس اللغة البن فارس )1/648انظر: لسان العر  البن منظور )(  1)

م، م سسـة 1991هـ/ 1412(، ط. الثانية، 1/369(  جامع العلوم واحلكم، البن رجب، )2)

 الرسالة، بريوت، حتقيق: شعيب األرناوؤط وإبراهيم باجس.

(، 2/664) 4784و داود يف كتا  األد ، با  )مـا يقـال عنـد الغضـب(، رقـم (   رواه أب3)

ــام أمحــد يف املســند، ) ــم 4/226واإلم ــوي يف ُشح الســنة، رق (، 13/161، )3583(، والبغ

وحسن سـند املحققـان: زهـري الشـاويش وشـعيب األرنـاوؤط. وذكـره املنـذري يف الرتغيـب 

 (.2/74ملنثور، )(، والسيوطي يف الدرر ا 452-3/451والرتهيب، )

(   سليَمن بن بد بن اجلون بن أ  اجلون اخلزاعي أبو مطرف الكويف، صـحا ، كـان خـريًا 4)

فاضاًل، سَمه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  سليَمن، سكن الكوفة وشهد مع عيل بن أ  لطالب صـفَّي، قتـل يف 

 (.4/475سنة، انظر: هتذيب التهذيب، البن حجر، ) 93حر  مع عبيد اهلل بن زياد وعمره 
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ا امْحَرَّ  َيْسَتبَّاِن، إيِنِّ   »:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل النَّبِيُّ (1) َواْنَتَفَخْت َأْوَداُجُه  َوْجُهُه،َفَأَحُدُُهَ

َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاُلوا َلُه : إِنَّ النَّبِيَّ «ألَْعَلُم َكلَِمًة َلْو َقاهَلَا َلَذَهَب َعنُْه َما جَيُِد 

ِجيِم » ْيَطاِن الرَّ ْذ بِاهللَِّ ِمَن الشَّ فتأمل   .(2) «، َقاَل : َوَهْل ِ  ِمْن ُجنُوٍن؟«َتَعوَّ

وطاعة  (أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)كيف حال الغضب بينه وبَّي قول 

 .  – والسالم  الصالة عليه –اهلادي البشري 

 :  ♫ قال النووي  

فيه أن الغضب يف غري اهلل تعاىل من نزغ الشيطان وأنه ينبغي لصاحب   "

الغضب أن يستعيذ... وأنه سبب لزوال الغضب، وأما قول هذا الرجل  

الذي اشتد غضبه: )هل ترى   من جنون؟( فهو كالم من مل يفقه يف دين  

صة  اهلل تعاىل، ومل يتهذ  بأنوار الرشيعة املكرمة، وتوهم أن االستعاذة خمت

باملجنون، ومل يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان... وُيتمل أن هذا  

. ومن هنا استنبط  ( 3) القائل... كان من املنافقَّي أو من جفاة األعرا « 

العلَمء أن من أقوى األشياء يف دفع الغضب هو استحضار التوحيد 

نقذ له من واللجوء إىل اهلل فاملعنى احلقيقي لالستعاذة هو االعتقاد بأنه ال م

املكروه إال اهلل، ولو شاء سبحانه مل يسلط عىل اإلنسان أعداءه ومن 

 

(   األوداج: ما أحاط بـالعنق مـن العـروق التـي يقطعهـا الـذابح. انظـر: النهايـة يف غريـب 1)

 (.5/165احلديث، البن األثري، )

-1195، )3106(   رواه البخاري يف كتا  بدء اخللق، با  )صفة إبلـيس وجنـوده(، رقـم 2)

 .(4/2015، )2610(، ومسلم يف كتا  الب والصلة واآلدا ، رقم 1196

 (.16/163(   صحيح مسلم برشح النووي، )3)
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 .  (1)  "يعاُشهم

 : ♫ قال ابن حجر  

الذي غضب بأن يستعيذ من الشيطان ألنه    ملسو هيلع هللا ىلص وهبذا يظهر الرس يف أمره "

إذا توجه إىل اهلل يف تلك احلالة باالستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار  

ما ذكر، وإذا استمر الشيطان متلبسًا متمكنًا من الوسوسة مل يمكنه من 

 . ا.هـ (2) استحضار يشء من ذلك« 

ح حقًا، قال  من يملك نفسه عند الغضب هو الفاضل املمدو  دَّ وهلذا عُ 

:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  ◙يف حديث َأِ  ُهَرْيَرةَ   "  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ِديُد الَِّذي َيْملُِك َنْفَسُه ِعنَْد اْلَغَضِب » َعِة، إِنَََّم الشَّ ْ ِديُد بِالصُّ  . (3) «َلْيَس الشَّ

الشيطان  وهلذا يتوجه عند الغضب االلتزام بآداب وفضائل تعني عىل دحر 

 وهزيمته ومنها:

 الوضوء. -1

 االستعاذة باهلل تعاىل.  -2

 كظم الغيظ وإمساك النفس عند االنتصار واخلصومة. -3

 .   ( 4)اجللوس إن كان قائًَم واالضطجاع إن كان جالسًا  -4

 

 (.6/594(، واملفهم للقرطبي، )10/638(   انظر: فتح الباري، )1)

 (.10/638(   فتح الباري، البن حجر، )2)

 (.4/2014، )2609(   رواه مسلم، يف كتا  الب والصلة واآلدا ، رقم 3)

 (.6/495ملفهم، للقرطبي، )(، وا 163-16/162(   انظر: صحيح مسلم برشح النووي، )4)
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 ثانيًا: الوسوسة  

الوسوسة حديث النفس واألفكار، وهو الصوت اخلفي وتسمى أصوات  

، والوسوسة مأخوذة من الفعل الرباعي وسوس وليس   (1) احليل َوْسواس 

من الثالثي املضاعف ألَنا تدل عىل التكرار نحو بب وذرذر بخالف  

ّب وذّر فال تدل عىل التكرار فتبَّي من هذا أن الوسوسة كالمًا يكرره  

 .  (3)والَوْسَواس اسم للشيطان  (2) وي كده املوسوس 

 :وصــفه يف تعــاىل قــال – اهلل أخــزاه –وهي صفة ثابتة من صفات إبليس 
ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ ٱنلااِس ﴿ ، فبَّي سبحانه أنه وســواس، وأن  (4) ﴾ٱَّلا

حمل هذه الوسوسة هو صدور الناس، فهو جيري مــن العبــد جمــرى الــدم 

فيوسوس له بالرش ويشككه يف خالقه، ويدخل عليه احلزن هبذه الوسوسة 

 . (5)ويشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد فعله

وتأمل حكمة القرآن وجاللته كيف أوقع  " : ♫ قال ابن القيم 

االستعاذة من ُش الشيطان املوصوف بأنه الوسواس اخلناس الذي 

يوسوس يف صدور الناس، ومل يقل من ُش وسوسته لتعم االستعاذة ُشه 

 

ــار الصــحاح، )1) (، 255-6/254(، لســان العــر ، البــن منظــور، )1/301(   انظــر: خمت

 (.5/185(، النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )2/658املصباح املنري، )

 .98(   انظر تفسري املعوذتَّي  2)

 (.353-2/352املغر ، )(، 6/254(   انظر: لسان العر ، البن منظور، )3)

 [  5(   ]الناس:4)

 ( وما بعدها.2/256(   انظر: بدائع الفوائد، البن القيم، )5)
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ِ ٱلۡوَۡسَواِس ﴿   مجيعه فإن قـوله: يعم كل ُشه، ووصفه بأعظم  (1) ﴾ِمن َش 

صفاته وأشدها ُشًا وأقواها تأثريًا وأعمها فسادًا وهي الوسوسة التي هي 

مبادئ اإلرادة، فإن القلب يكون فارغًا من الرش واملعصية يوسوس إليه 

وخيطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصري شهوة ويزينها له 

 . هـ. ا (2) وُيسنها له...« 

 لطيف جسد ألنه آدم بني  جسد يف – الشيطان أي –يدخل "ل: وقد قي

 .  (3)  "الرديئة باألفكار النفس ُيد.  أن وهو   ويوسوس،

وأشد ما يكون العبد عليه إذا كان يف صالته، لذلك هو يسارع إىل  

الوسوسة له ليفسدها عليه، ويف حديث  َأنَّ ُعْثََمَن ْبَن َأِ  اْلَعاِ  ، َأَتى  

ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْينِي َوَبَّْيَ َصاَليِت   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  ، َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهللَِّ ، إِنَّ الشَّ

َذاَك َشْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه َخنَْزٌ    »:  ملسو هيلع هللا ىلصْلبُِسَها َعيَلَّ ، َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َوِقَراَءيِت يَ 

ْذ بِاهللَِّ ِمنُْه ، َواْتِفْل َعىَل َيَساِرَك َثاَلًثا  َقاَل : َفَفَعْلُت   ،َفإَِذا َأْحَسْسَتُه َفَتَعوَّ

 . (4)   «َذلَِك َفَأْذَهَبُه اهللَُّ َعنِّي 

وأذهب اخلشوع   ،ومعنى حال: أي بيني وبَّي الصالة حتى حرمني لذهتا 

 .  (5)فيها 

 

 [4(   ]الناس:1)

 (.2/257(   املرجع السابق، )2)

، حتقيـق: مصـطفى 84(   لقط املرجان يف أحكام اجلان، للحافظ جالل الدين السيوطي،   3)

 (.346-1/344انظر: املفهم للقرطبي، )عاشور،نرش مكتبة القرآن، القاهرة، و

 (.1729-4/1728، )2203(   رواه مسلم يف كتا  السالم، رقم 4)

 (.14/190(   انظر: صحيح مسلم برشح النووي، )5)
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 .  (1) ولبسها: »أي خيلطها ويشككني فيها«  

 ومن الوسوسة اللَّمة : ـ    

َقاَل : َقاَل َرُسوُل  ◙َمْسُعودٍ روى الرتمذي من حديث  َعْبِد اهللَِّ ْبِن 

ْيَطاِن َفإِيَعاٌد  »ملسو هيلع هللا ىلص: اهللَِّ  ا ملََُّة الشَّ ْيَطاِن ملًََّة بِاْبِن آَدَم َولِْلَمَلِك ملًََّة َفَأمَّ إِنَّ لِلشَّ

ا ملََُّة املََْلِك َفإِيَعاٌد بِاخْلرَْيِ َوَتْصِديٌق بِاحْلَقِّ فَ  ِّ َوَتْكِذيٌب بِاحْلَقِّ َوَأمَّ َمْن  بِالرشَّ

ْذ بِاهللَِّ   ُه ِمْن اهللَِّ َفْلَيْحَمْد اهللََّ َوَمْن َوَجَد اأْلُْخَرى َفْلَيَتَعوَّ َوَجَد َذلَِك َفْلَيْعَلْم َأنَّ

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ُمرُُكْم   ﴿ُثمَّ َقَرأَ  (2)  «ِمْن الشَّ
ْ
يَْطاُن يَعُِدُكْم الَْفْقَر َوَيأ الشا

   .( 3) ﴾بِالَْفْحَشاءِ 
اخلطرة تقع يف القلب.. فَم كان من خطرات اخلري، فهو  " واملراد باللمة:

 .  (4)  "من امللك، وما كان من خطرات الرش، فهو من الشيطان

 

 

 

 (   املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.1)

بـان (   رواه الرتمذي يف كتا  التفسري، با  )من سورة البقرة(، وقال: حسن غريب، وابن ح2)

ـ. حـديث رقـم 2/171يف صحيحه، ) (، وقـال األلبـاين :  يف اجلـامع الصـغري: ضـعيف. أ. ـه

1961. 

 .[268البقرة: ](   3)

(، وانظـر: غريـب احلـديث أل  عبيـد 4/273(   النهاية يف غريب احلديث، البـن األثـري، )4)

عر ، بريوت، م. دار الكتا  ال1976/ 1396(، ط. األوىل، 1/90القاسم بن سالم اهلروي، )

 لبنان.
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 :♫قال ابن القيم 

وأما ملة الشيطان، فهي وعده ومَتْنيُتُه حَّي َيعُد اإلنس، ويأمره وينهاه، كَم "

ُدُهۡم ﴿ قال تعــاىل: ُروًرا يَعِِ ۡيَطَُٰن إَِّلا غُِ ُدُهُم ٱلشِا ا يَعِِ يِهۡمَۖ َومَِ ِ  ﴾َوُيَمنِ 
 هـ..ا(2)"(1)

 : ♫ قال فضيلة الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني 

ومن نعمة اهلل أن للشيطان ما يضاده، وهي ملة امللك، فإن للشيطان يف   "

   .(3)  "قلب ابن آدم ملة وللملك ملة، ومن وفق غلبت ملة امللك ملة الشيطان

وعىل ذلك يكون نتيجة ملة امللك االنرشاح والنور والتوكل واإلنابة  

والتعلق باهلل تعاىل، وقص األمل واإلعراض عن الدنيا. وأما ملة الشيطان  

فينتج عنها: الضيق، واحلزن، اهلم، الغم، اخلوف، التسخط ، التكالب عىل  

 .  (4) الدنيا، واإلقبال عليها والغفلة عن ذكر اهلل  

 : ♫ القيم    يقول ابن

ثم للناس يف هذه املحنة مراتب ال ُيصيها إال اهلل، فمنهم من تكون ملة  "

امللك أغلب من ملة الشيطان وأقوى، فإذا ألـمَّ به الشيطان وجد من األمل  

 

 [.120(   ] النساء:1)

، ط. اخلامسـة، 72(   هتذيب مدارج السالكَّي، البن قيم، هذبه عبداملنعم صالح العزي،   2)

 م، م سسة الرسالة، بريوت.1996هـ/ 1416

 (.3/136(   القول املفيد عىل كتا  التوحيد، لفضلة الشيخ حممد بن صالح بن عثيمَّي )3)

، وانظر: اإليـَمن باملالئكـة، د. 266-265تبيان يف أقسام القرآن، البن القيم،   (   انظر: ال4)

 .44عمر األشقر،   
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والضيق واحلص وسوء احلال بحسب ما عنده من حياة القلب، فيبادر إىل  

ة وال يدعها تستحكم فيصعب تدا  ركها، فهو دائًَم يف حر   طرد تلك اللَّمَّ

تَّي، يدال لـه مرة ويدال عليه مرة أخرى والعاقبة للمتقَّي  ـ ه ا(1) "بَّي اللَّمَّ

  وهلذا تأمل كيف يتسابق امللك والشيطان عىل بني اإلنسان، ويف احلديث 

إَِذا َأَوى َأَحُدُكْم إىَِل فَِراِشِه   »، َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص: َأّن َرُسوَل اهللَِّ  ◙َعْن َجابِرٍ 

ْيَطاُن : اْفَتْح برِْشٍ ، َوَيُقوُل املََْلُك : اْفَتْح   اْبَتَدَرُه َمَلٌك َوَشْيَطاٌن ، َيُقوُل الشَّ

ْيَطاُن َوَباَت املََْلُك َيْكَلُ ُه ، َوإَِذا اْسَتْيَقَظ  بَِخرْيٍ ، َفإِْن َذَكَر اهللََّ َذَهَب الشَّ

ْيَطاُن : اْفَتْح برَِشم ، َوَيُقوُل املََْلُك : اْفَتْح  اْبَتَدرَ  ُه َمَلٌك َوَشْيَطاٌن ، َيُقوُل الشَّ

بَِخرْيٍ ، َفإِْن َقاَل : احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َردَّ إيَِلَّ َنْفِس َبْعَد َمْوهِتَا َومَلْ ُيِمْتَها يِف َنْوِمَها  

ََمَء َأْن َتَقَع َعىَل اأْلَْرِض إاِلَّ بِإِْذنِِه ، إِنَّ اهللََّ  ، احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي ُيْمِسُك ال  سَّ

ٍء   بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم ، احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي ُُيِْيي املَْْوَتى ، َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

ٍة َماَت َشِهيًدا ، َوإِْن َقاَم َفَصىلَّ َصىلَّ   .(2) «  يِف اْلَفَضاِئلِ َقِديٌر ، َفإِْن َخرَّ ِمْن َدابَّ

 

  

 

 .266(   التبيان يف أقسام القرآن، البن القيم،   1)

(، وقال: »هذا حـديث صـحيح عـىل ُشط مسـلم ومل 1/733(   رواه احلاكم يف املستدرك، )2)

 خيرجاه« ا.هـ، ووافقه الذهبي.

(، »رواه أبـو يعـىل، ورجالـه رجـال الصـحيح غـري 10/120اهليثمي يف جممع الزوائـد، )وقال 

 إبراهيم الشامي وهو ثقة« أ. هـ.
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 ثالثًا: التخذيل  

ضد الناب. َخذله وَخذل عنه خَيُْذله َخْذال وِخْذالنا: ترك   اخلاذُل: "

 ُنْصته وَعْونه.  

، ومن   (1)   "محل الرجل عىل خذالن صاحبه وتثبيطه عن نصته  والتخذيل:

هذا املعنى اللغوي يتبَّي لنا معنى التخذيل الذي يسلكه الشيطان مع العبد 

 فهو ُير  عىل غرس الوهن واخلذالن يف قلو  العباد..  

   وله يف ذلك مواقف مشهورة منها:د 

  اإلسالم: َتذيله للمسلمَّي يف الغزوات كَم يف غزوة أحد، قال شيخ  -أ

 أن  الناس يف نعق قد الشيطان وكان": أحد غزوة عن احلديث معرض يف

منهم من ثبت فقاتل،  و فهر ،  لذلك تزلزل من فمنهم قتل؛  قد حممداً 

ٌد إَِّلا رَُسولّٞ ﴿  فقال اهلل تعاىل:  فَإِيْن  لَۡت ِمن  قَۡد خَ َوَما ُُمَما
َ
ۚ أ َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل

َٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُُضا   ۡعَقَٰبُِكۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب لََعَ
َ
َٰٓ أ ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم لََعَ

َ
اَت أ ما

َ َشۡي  ۗۡ وََسَيۡجزِي ٱ     ٱَّللا ِكرِيَن  ا ُ ٱلشاَٰ  . " (3() 2)   ﴾َّللا

ُكوَن َفَصاَح إِْبلِيُس »َقاَلْت :  ▲َعْن َعاِئَشةَ  ملََّا َكاَن َيْوَم ُأُحٍد ُهِزَم املُْرْشِ

َأْي ِعَباَد اهللَِّ ُأْخَراُكْم ، َفَرَجَعْت ُأواَلُهْم َفاْجَتَلَدْت ِهَي َوُأْخَراُهْم َفنََظَر  

 

 (، وانظر: بصائر ذوي التمييز، للفريوزآبادي11/202(   لسان العر ، البن منظور، )1)

(2/531.) 

 .[144(   ]آل عمران:2)

ــاوى )3) ــوع الفت ــر: الرو28/431(   جمم ــبيل، (، وانظ ــان، للش ــام املرج ــا يف آك ــة بكامله اي

 (220-223). 
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 ، َفَقاَل : َأْي ِعَباَد اهللَِّ َأِ  َأِ   ◙َفإَِذا ُهَو بَِأبِيِه اْلَيََمنِ  ◙ُحَذْيَفةُ 

: َغَفَر اهللَُّ َلُكْم ، َقاَل:   ◙َفَواهللَِّ َما اْحَتَجُزوا َحتَّى َقَتُلوُه ، َفَقاَل ُحَذْيَفةُ 

َق بِاهللَِّ  ◙ُعْرَوةُ   .  (1)  « َفََم َزاَلْت يِف ُحَذْيَفَة ِمنُْه َبِقيَُّة َخرْيٍ َحتَّى حَلِ

 َيْومَ  إِْبلِيُس  َجاءَ  »: َقاَل   ¶َعبَّاسٍ  اْبنِ  فَعنِ – أيضاً  –ويف غزو بدر  -

َياطَِّيِ  ِمنَ  ُجنْدٍ  يِف  َبْدرٍ  هُ  َمَعهُ  الشَّ وَرةِ  يِف  َرَأْيتــُ لٍ  صــُ نْ  َرجــُ ي  مــِ ْدلٍِج  َبنــِ  يِف  مــُ

اَقةَ  ُصوَرةِ  ْيَطانُ  َفَقاَل  ، ُجْعُشمٍ  ْبنِ  َمالِِك  ْبنِ  ُْسَ كَِّيَ  الشَّ ِ َب غَ  الَ :  لِْلُمرشــْ الــِ

َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن النَّاِس َوإيِنِّ َجاٌر َلُكْم ، َفَلَمَّ اْصَطفَّ النَّاُس ، َأَخَذ َرُسوُل اهللَِّ 

ْدبِِريَن .  ملسو هيلع هللا ىلص ْوا مــُ ََّي ، َفَولــَّ
كِ ِ وِه املُْرشــْ ا يِف ُوجــُ َ اِ  ، َفَرَمى هبــِ َ َقْبَضًة ِمَن الرتُّ

يُل إىَِل إِْبلِيَس ، َفَلَمَّ  كََِّي ، َوَأْقَبَل ِجْبِ ِ  َرآُه ، َوَكاَنْت َيُدُه يِف َيِد َرُجٍل ِمَن املُْرشــْ

ْزُعُم  اْنَتَزَع إِْبلِيُس َيَدُه ، َفَوىلَّ ُمْدبًِرا ُهوَ  ُة تــَ اقــَ ُجُل : َيا ُْسَ َوِشيَعُتُه ، َفَقاَل الرَّ

َخاُف ٱ﴿َأنََّك َلنَا َجاٌر ؟ َقاَل : 
َ
ٓ أ َرىَٰ َما ََّل تََرۡوَن إِّن ِ

َ
ٓ أ ِديُد إِّن ِ ُ شَِ ۚ َوٱَّللا َ َّللا

 .(3)«َوَذلَِك ِحََّي َرَأى املَْاَلِئَكَة  (2) ﴾ٱۡلعَِقاِب 
 

 

  

 

 (.6/416) 3290(   رواه البخاري، كتا  بدء اخللق، با  )صفة إبليس وجنوده(، رقم 1)

 [.48(   ]األنفال:2)

 (.6/18(   رواه ابن جرير، يف تفسريه، )3)
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 رابعًا: النجوى  

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوَِٰن  ﴿   قال تعاىل: ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََنََٰجۡيُتۡم فََل َتتََنََٰجۡواْ بِٱۡۡلِ َها ٱَّلا يُّ
َ
أ

ِٓي إََِلۡهِ   َ ٱَّلا ْ ٱَّللا َۖ َوٱتاُقوا ِ َوٱتلاۡقَوىَٰ  بِٱلَِۡب 
ْ َوَمۡعِصَيِت ٱلراُسوِل َوتََنََٰجۡوا

وَن  ۡيَطَِٰن َِلَ  ُُتَۡۡشُ ْ َولَۡيَس  إِناَما ٱنلاۡجَوىَٰ ِمَن ٱلشا ِيَن َءاَمُنوا ۡحُزَن ٱَّلا
ِۚ وَ   ً بَِضآر ِهِۡم َشۡي  ِ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ ا إَِّلا بِإِۡذِن ٱَّللا

ِ فَۡلَيَتَوَّكا  .(1) ﴾ لََعَ ٱَّللا

ون... والنجوى اسم للمصدر... وناجى  " النَّجوى والنَِّجيُّ الـُمتسارُّ

واالرجل ُمناجاًة، ونجاء: ساره. وانتجى القوم     (2)   "وتناجوا: تسارُّ

وكانت النجوى من الشيطان ألنه ُيزن هبا الذين آمنوا بَم يسلط عليهم  

من الوساوس والشكوك والظنون، وهلذا جاءت األحاديث أيضًا بالنهي 

   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ¶عن النجوى ففي الصحيحَّي، عن ابن عمر 

َعْن َعْبِد اهللِّ بن   ، (3)  «إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر»قال: 

إَِذا ُكنُْتْم َثاَلَثًة َفاَل َيَتنَاَجى اْثنَاِن  » ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِّ  ◙ مسعود 

 .  (4)  «ُدوَن اآلَخِر َحّتَى ََتَْتلُِطوا بِالنّاِس. ِمْن َأْجِل َأْن ُْيِزَنهُ 

 

 

 [10(   ]املجادلة:1)

(، وانظـر: 1/270وانظـر: خمتـار الصـحاح، )(، 15/308(   لسان العر ، البن منظور، )2)

 (.2/595املصباح املنري، )

 5930(   رواه البخاري يف كتـا  االسـتئذان، بـا  )ال يتنـاجي اثنـان دون الثالـث(، رقـم 3)

 .2183(، ومسلم يف كتا  السالم، با  )حتريم مناجاة االثنَّي دون الثالث(، رقم 5/2318)

ئذان، بـا  )إذا كـانوا أكثـر مـن ثالثـة فـال بـأس باملسـارة (   رواه البخاري يف كتا  االسـت4)

(، ومسلم يف كتا  السالم با  )حتريم مناجاة االثنـَّي دون 5/2319، )5932واملناجاة(، رقم 

 .2184الثالث بغري رضاه(، رقم 
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 .»من أجل أن حيزنه«  :هقول 

   :♫ قال القرطبي  

ُيزن ألجله. وذلك بأن يقدر يف نفسه أن احلديث عنه  أي يقع يف نفسه ما "

بَم يكره، أو أنه مل يروه أهاًل ليرشكوه يف حديثهم... وعىل هذا يستوي يف  

وال عرشة وال ألف مثاًل،   ، ذلك كل األعداد، فال يتناجى أربعة دون واحد

 . هـ. ا (1)  "لوجود ذلك املعنى يف حقه

 واختلف املفرسون يف النجوى التي هي من الشيطان عىل أقوال: ـ  

مناجاة املنافقَّي، بعضهم لبعض... ليغيظوا امل منَّي وكان ذلك   األول: 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصيكب يف صدور امل منَّي وُيزَنم فشكوا ذلك للنبي 

حيث كان من له حاجة يناجى  ملسو هيلع هللا ىلصمناجاة امل منَّي للرسول  الثاين: 

حدًا، وكان الشيطان يأيت إىل القوم فيقول وكان ال يمنع أ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 هلم: أَنم يتناجون للحر  والقتال.

 .  (2) أن املراد األحالم التي يراها النائم يف منامه فتحزنه  الثالث:

ونسبت للشيطان ألَنا من تزيينه، وغروره وتسويله حيث يريد أن ُيزن  

 .  (3) امل منَّي ويوُههم أن هناك مكيدة تراد هبم 

 

 (.17/295(   اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )1)

-5/186، فـتح القـدير، للشـوكاين، )(16-14/15(   انظر: جامع البيـان البـن جريـر، )2)

187.) 

(، تفسـري 1/727(، تفسري اجلاللَّي، )17/295(   انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي، )3)

 (.5/187(، فتح القدير للشوكاين، )6/582القرآن، البن كثري، )
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 خامسًا: سوء الظن، وإثارة الشكوك والنزغ بني العباد    

الشيطان عدو مرتبص بالعبد، يتحَّي الفر  إلثارة الشكوك والظنون يف  

قلب العبد، سعيًا منه إلشغاله عن ذكر اهلل أوالً وبفه عَم هو أوىل يف  

حقه من عباده اهلل تعاىل، واالشتغال بالطاعة إىل االشتغال بسفاسف  

تبع العورات ثانيًا، وثالثًا إثارة اخلالفات يف املجتمع وتفريق  األمور وت

الوحدة حيث سوء الظن بَّي الناس والتحريش بينهم. وقد جاء يف 

ْيَطاَن َقْد   » َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ  ◙حديث َعْن َجابِرٍ  إِنَّ الشَّ

 . (1) « َعَرِب، َوَلكِْن يِف التَّْحِريِش َبْينَُهمْ َأيَِس َأْن َيْعُبَدُه املَُْصلُّوَن يِف َجِزيَرِة الْ 

اخلالف والرشور والعداوة والبغضاء بينهم حتى "املراد بالتحريش: 

 .  (2) "تكون من ذلك أمثال تلك الفتن العظيمة واخلطو  اجلسيمة

َا َجاَءْت إىَِل َرُسوِل اهللَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َزْوَج النَّبِيِّ  ▲ويف حديث َصِفيَّةَ    ملسو هيلع هللا ىلص َأَنَّ

َثْت  َتُزوُرُه يِف اْعتَِكافِِه يِف املَْْسِجِد يِف اْلَعرْشِ اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن ، َفَتَحدَّ

ُب ، َفَقاَم النَّبِيُّ 
َمَعَها َيْقلُِبَها ، َحتَّى إَِذا َبَلَغْت   ملسو هيلع هللا ىلصِعنَْدُه َساَعًة ُثمَّ َقاَمْت َتنَْقلِ

َباَ  املَْْسِجِد ِعنَْد َباِ  ُأمِّ َسَلَمَة َمرَّ َرُجاَلِن ِمْن اأْلَْنَصاِر َفَسلَََّم َعىَل َرُسوِل  

ُكََم ، إِنَََّم ِهَي َصِفيَُّة بِنُْت ُحَييم »:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل هَلََُم النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ 
.  «َعىَل ِرْسلِ

  : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقااَل : ُسْبَحاَن اهللَِّ َيا َرُسوَل اهللَِّ ؛ َوَكُبَ َعَلْيِهََم ، َفَقاَل النَّبِيُّ 

ِم ، َوإيِنِّ َخِشيُت َأْن َيْقِذَف يِف  »  ْنَساِن َمْبَلَغ الدَّ ْيَطاَن َيْبُلُغ ِمْن اإْلِ إِنَّ الشَّ

 

 (.4/2169، )2812(   رواه مسلم يف كتا  صفة القيامة واجلنة والنار، رقم 1)

 (.7/310ملفهم للقرطبي، )(   ا 2)
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 .  (1)  «ُقُلوبُِكََم َشْيًئا

 :  ♫   قال القايض عياض

قيل: هو عىل ظاهره وأن اهلل تعاىل جعل لـه قوة وقدرة عىل اجلري يف "

باطن اإلنسان يف جماري دمه. وقيل هو عىل االستعارة لكثرة إغوائه  

ووسوسته، فكأنه ال يفارق اإلنسان كَم ال يفارقه دمه. وقيل إنه يلقي  

ـ ا "وسوسته يف مسام لطيفة من البدن فتصل وسوسته إىل القلب   . (2) . ه

 :♫وقال النووي 

فيه استحبا  التحرز من التعرض لسوء ظن الناس يف اإلنسان وطلــب "

السالمة واالعتذار باألعذار الصحيحة... وفيه االســتعداد للــتحفظ مــن 

مكايد الشيطان فإنه جيــري مــن اإلنســان جمــرى الــدم فيتأهــب اإلنســان 

 . (3) "لالحرتاز من وساوسه وُشه

بكلمة يلقيها الشخص عىل أخيه تتســبب يف القطيعــة وقد ينزغ بَّي العباد 

ۡحَسُنۚ  ﴿  والبغضاء، قال تعاىل:
َ
ۡيَطََٰن َوقُل ل ِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلاِِت ِِهَ أ إِنا ٱلشا

ِن َعُدو    نَسَٰ ۡيَطََٰن ََكَن لِۡۡلِ بِين  ا يزََنُغ بَۡيَنُهۡمۚ إِنا ٱلشا  .(4)﴾امُّ

 

، ومسلم يف (3218)(   رواه البخاري يف كتا  بدء اخللق، با  )صفة إبليس وجنوده(، رقم 1)

 .1/1712،  (2175)كتا  السالم، با  )بيان أنه يستحب ملن رؤي خاليًا بامرأه(، رقم 

اخللـوة ( كتـا  السـالم بـا  حتـريم 175   14صحيح مسلم برشـح النـووي ) ج / (   2)

 باألجنبية والدخول عليها .

 (.157-14/156(   صحيح مسلم برشح النووي، )3)

 [53(   ]اإلْساء:4)
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ۢن وَجَ  ﴿ :♠وقال تعاىل عىل لسان يوسف  ۡدوِ مِِ َ َِن ٱِلِۡ آَء بُِكم م 
ِ لَِطيفّٞ  ِۚ إِنا َرّب  ۡيَطَُٰن َبۡيِِن َوَبنۡيَ إِۡخَوِتٓ ن ناَزَغ ٱلشا

َ
ُهۥ  ل َِما يَشَ َبۡعِد أ آُءۚ إِنِا

 . (1) ﴾ُهَو ٱۡلَعلِيُم ٱۡۡلَِكيُم 

يقتل بعضهم بعضًا، قال  وربَم نزغ بينهم وأثار بعضهم عىل بعض حتى 

ۡيَطَِٰنِۖ   ﴿  تعاىل:  . (2) ﴾فََوَكَزهُۥ ُموََسَٰ َفَقََضَٰ َعلَۡيهِِۖ قَاَل َهََٰذا ِمۡن َعَمِل ٱلشا

 

  

 

      [.100(   ]يوسف:1)

 [.15(   ]القصص:2)
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 سادسًا: احللم  

الرؤيا واحللم: عبارة عَم يراه النائم يف نومه من األشياء، ولكن غلبت  "

عىل ما يراه من الرؤيا عىل ما يراه من اخلري واليشء احلسن وغلب احللم 

 .  (1) "الرش والقبيح...

احِلَُة  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : َقاَل النَّبِيُّ  ◙ويف احلديث عن أ  قتادة ْؤَيا الصَّ الرُّ

ْيَطانِ  َفإَِذا َحَلَم َأَحُدُكْم احللم يكرهه َفْليَْبُصْق َعْن  ِمَن اهللَِّ َواحْلُُلُم ِمَن الشَّ

ُه   .(2)  «َيَساِرِه َوْلَيستعيذ بِاهللَِّ منه فلن يرُضُّ

َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللَِّ   ◙ويف البخاري من حديث  َأِ  َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ 

َ »َيُقوُل :  ملسو هيلع هللا ىلص ْؤَيا ُُيِبَُّها َفإَِنَّ ا ِمَن اهللَِّ َفْلَيْحَمِد اهللََّ َعَلْيَها  إَِذا َرَأى َأَحُدُكُم الرُّ

ْيَطاِن َفْلَيْسَتِعْذ  ْ. هِبَا َوإَِذا َرَأى َغرْيَ َذلَِك مِمَّا َيْكَرُه َفإِنَََّم ِهَي ِمَن الشَّ َوْلُيَحدِّ

ُه  َا َلْن َترُضَّ َها َوال َيْذُكْرَها أِلََحٍد َفإَِنَّ  . (3) «ِمْن َُشِّ

 

 

 (.12/145(   لسان العر ، البن منظور، )1)

(، 6/417) 3292(   رواه البخاري يف كتا  بدء اخللق، با  )صفة إبليس وجنوده(، رقـم 2)

 (.4/177) 2261ورواه مسلم يف كتا  الرؤيا، حديث رقم 

 هـو فـَم اجلبـل، من  عيلَّ  أثقل الرؤيا ألرى كنت وإن:  – احلديث رواه أحد وهو –قال أبو سلمة 

 .هـ. أ. ُأَباليها فَم احلديث هذا  سمعت أن إال

 (.6/2563)، 6584(   رواه البخاري يف كتا  التعبري، با  )الرؤيا من اهلل(، رقم 3)
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 : ♫ قال ابن حجر  

وإضافة احللم إىل الشيطان بمعنى أَنا تناسب صفته من الكذ  " 

والتهويل وغري ذلك بخالف الرؤيا الصادقة فأضيفت إىل اهلل إضافة 

ـ  (1) "ترشيف، وإن كان الكل بخلق اهلل وتقديره  .ا.ه

  أَنا  – أعلم  واهلل –وظاهر احلديث  . (2) وقيل إنه ُيرضها ويفرح هبا  

 إلغوائه  العبد عىل وسلطه ذلك عىل أقدر اهلل وأن  الشيطان بسبب

  ◙َجابِرٍ  َعنْ  احلديث يف بالنائم، الشيطان يتالعب وقد. وَتويفه

َفَقاَل : َيا َرُسوَل اهللَِّ َرَأْيُت يِف املَْنَاِم َكَأنَّ َرْأِِس   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّبِيِّ 

ْيَطاُن بَِأَحِدُكْم يِف   »َوَقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص ُقطَِع ؟!َقاَل َفَضِحَك النَّبِيُّ  إَِذا َلِعَب الشَّ

ْ. بِِه النَّاَس   .  (3)   «َمنَاِمِه َفاَل ُُيَدِّ

لآلداب الرشعية يف حال الرؤى الشيطانية،    ملسو هيلع هللا ىلصهلذا أرشدنا الرسول اهلل 

 وهي: 

 أن يبصق عن يساره.  -1

 التحول إىل ناحية أخرى. -2

 

 (.12/486(   فتح الباري، )1)

 (.15/17(   انظر ُشح النووي لصحيح مسلم )2)

   با  ال خيب بتلعب الشيطان يف املنام.يف أول كتا  الرؤيا.(  5720)  (   رواه مسلم 3)
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االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم، ألنه عدو مرتبص، ولن   -3

 خيلصك منه إال أن تعتصم وتلتجئ باهلل تعاىل وَتلص لـه يف اللجوء. 

 . (2) (1) أن ال ُيد. هبا  -4

 
  

 

 (12/486(، وفتح الباري )18-15/17(   انظر ُشح مسلم للنووي )1)

ومما جيدر التنبيه عليه ما يتداول هذه األيام من بعض الكتـب التـي تشـتمل عـىل تفسـري  *(  2)

الرؤى واألحالم ونسبتها البن سريين والنابلس وهو غري صحيح، ومنها كتا  بعنوان »تفسـري 

 األحالم البن سريين« نرش املكتبة العصية، بريوت، لبنان.

َناية الكتا  ذيله بطريقه فتح املندل وهو يعني قـراءة  وقد كتب فيه فصوالً كثرية عن الرؤيا، ويف

الفنجان، ثم أورد الطريقة لذلك وقد اشتملت عىل كثري من الرشكيات واالستعانة بـاجلن، ومـن 

العجيب أن الناُش مل يسند هذه الطريقة ألحد مما يوهم نسبتها إىل ابن سـريين، وهـذا مـن خلـط 

 احلق بالباطل!!

الناُش يف املقدمة: »هذا كتا  جليـل يف تعبـري الرؤيـا، ينسـب إىل اإلمـام حممـد بـن حيث يقول 

 سريين :  مشتمل عىل تسعة وعرشين بابًا« ا.هـ.

 فليتنبه لذلك وليحذر من تداوله وقراءته.
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 سابعًا: احلزن  

واجلمع   (1)  "والـُحْزُن والـَحَزُن: نقيض الفرح وهو خالف الرسور"

 أحزان. 

ومن إيذاء الشيطان للعبد احلزن، فهو ُيزن العبد ليشغله عن الطاعة، قال 

ِيَن َءاَمنُواْ َولَۡيَس بَِضآر ِهِۡم  ﴿  تعاىل: ۡيَطَِٰن َِلَۡحُزَن ٱَّلا إِناَما ٱنلاۡجَوىَٰ ِمَن ٱلشا
ِۚ وَ ا    ً َشۡي  ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  إَِّلا بِإِۡذِن ٱَّللا

ِ فَۡلَيَتَوَّكا  .  (2)  ﴾لََعَ ٱَّللا

 : ♫ قال ابن القيم  

، وال مصلحة فيه للقلب. وأحب يشء إىل  " إن احلزن موقف غري ُمرَسِّ

ن العبد ليقطعه عن سريه ويوقفه عن  ـ (3)   "سلوكهالشيطان أن ُُيزِّ  . ا.ه

َخَرَج إىَِل اْلَيَمِن َمَعُه النَّبِيُّ ،  ملسو هيلع هللا ىلصملََّا َبَعَثُه النَّبِيُّ  ◙ويف حديث معاذ  

َت َراِحَلتِِه  ملسو هيلع هللا ىلصَوُمَعاٌذ َراكٌِب َوَرُسوُل اهللَِّ ،ُيوِصيِه  ملسو هيلع هللا ىلص   ، َفَلَمَّ َفَرغَ ، َيْميِش حَتْ

َوَلَعلََّك َأْن مَتُرَّ   ،إِنََّك َعَسى َأْن اَل َتْلَقايِن َبْعَد َعاِمي َهَذا ،َيا ُمَعاذُ  » َقاَل : 

يبَِمْسِجِدي َوقَ    ،  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَكى ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َجَشًعا لِِفَراِق َرُسوِل اهللَِّ  ،   «ْبِ

ْيَطانِ  ،اَل َتْبِك َيا ُمَعاُذ َلْلُبَكاُء » :  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِيُّ   .(4)  «َأْو إِنَّ اْلُبَكاَء ِمَن الشَّ

 

 

 .1/57، وانظر: خمتار الصحاح، 3/111(   لسان العر ، ابن منظور، 1)

 [10]املجادلة:(   2)

، مطبـوع 11-10(، وانظـر التحفـة العراقيـة  1/506سالكَّي، البن القيم، )(   مدارج ال3)

 ضمن الرسائل املنريية، اجلزء الثاين.

( وابـن أ]ي 7/91) 2647( والبزار يف مسنده رقـم 5/235(   رواه اإلمام أمحد يف مسنده )4)

زوائــد ( خمتصــًا وقــال اهليثمــي يف جممــع ال3/420) 1838عاصــم يف اآلحــاد واملثــاين رقــم: 

 ( »رواه البزار ورجاله ثقات ورواه الطباين يف الكبري« ا.هـ.3/16)
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 ثامنًا: النسيان  

قولـه   ، منه (2)  "يذكروالنَّس اليشء الـَمنِْسّى الذي ال ".  (1) وهو الرتك 

ن َوُكنُت نَۡسي  ﴿  تعاىل: والنسأ التأخري، يقال: نسأت اليشء  ".  (3) ﴾ا ِسي  ا ما

 .   (5) "، والنسيان ضاللة ملا فيه من احلرية (4) نسأ وأنسأته إنساًء إذا أخرته 

  ومن اإليذاء النفس للعبد النسيان وهو من الشيطان، يقول تعاىل: 
﴿ ِۚ َُٰهۡم ذِۡكَر ٱَّللا نَسى

َ
ۡيَطَُٰن فَأ  .  ( 6)  ﴾ ٱۡسَتۡحَوَذ َعلَۡيِهُم ٱلشا

َ   ﴿ ويقول تعاىل: َرىَٰ مَِ ِكِۡ َد ٱَّل  ۡيَطَُٰن فََل َتۡقُعۡد َبعِۡ ا يُنِسيَناَك ٱلشا ِإَوما
لِِمنَي  َٰ  .  (7)ٱۡلَقۡوِم ٱلظا

ۡيَطَُٰن ذِۡكَر َرب ِهِۦ   ﴿  : تعاىل يقول ♠ويف قصة يوسف  َُٰه ٱلشا نَسى
َ
فَأ

 

 (.1/274(، خمتار الصحاح، )5/322(   انظر: لسان العر ، البن منظور، )1)

(، نرشـ: دار ومكتبـة اهلـالل، 7/304(   العَّي، أل  عبدالرمحن اخللل بن أمحد الفراهيـدي )2)

 م السامرائي.حتقيق د. مهدي املخزومي، د. إبراهي

 [23]مريم:(   3)

(، 3/426(، الفائق يف غريـب احلـديث، )2/404(   انظر: غريب احلديث، البن اجلوزي، )4)

 (.5/43النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )

 (.1/211(   اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )5)

 [.19(   ]املجادلة:6)

 [.68(   ]األنعام:7)
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ۡجِن بِۡضَ  ِسننِيَ  ِ  . (1)  ﴾فَلَبَِث ِِف ٱلس 
آ إََِل ﴿ :تعــاىل يقــول ♠ويف قصــة موســى  َوۡينَِِ

َ
َت إِۡذ أ رََءيِِۡ

َ
اَل أ قَِِ

ۡخَرةِ فَإِّن ِ نَسِ  نسَ ٱلصا
َ
َٰ يُت ٱۡۡلُوَت َوَمآ أ ََذ ى ۥۚ َوٱَّتا ۡذُكَرهُ

َ
ۡن أ

َ
ۡيَطَُٰن أ نِيُه إَِّلا ٱلشا

ُهۥ ِِف ٱِۡلَۡحرِ َعَجب  
 . (2) ﴾اَسبِيلَ

باَك إَِذا   ﴿  : تعاىل قوله تفسري يف : ♫قال ابن كثري  َوٱۡذُكر را
 :  (3) ﴾ نَِسيَت 

النسيان منش ه من  ألن  ؛أرشد من نس اليشء يف كالمه إىل ذكر اهلل تعاىل "

نسَ  ﴿   ♠ الشيطان، كَم قال يف فتى موسى 
َ
ٓ أ َٰ َوَما ۡن  ى

َ
ۡيَطَُٰن أ نِيُه إَِّلا ٱلشا

ۥۚ  ۡذُكَرهُ
َ
وذكر اهلل تعاىل يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب   (4)  ﴾أ

 . هـ. ا (5) "النسيان

 

 

 

 [.42(   ]يوسف:1)

 [.63(   ]الكهف:2)

 .[24]الكهف:(   3)

 [.63(   ]الكهف:4)

 (.2/117(، وانظر: البداية والنهاية، البن كثري، )3/80(   تفسري القرآن العظيم، )5)
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 ومن مظاهر هذا اإليذاء: ـ  

نسيان املصالح الدينية كنسيان الذكر، ونسيان القرآن، كَم يف حديث   -1

ُسوَء ِحْفظِي  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل : َشَكْوُت إىَِل النَّبِيِّ  ◙ُعْثََمَن ْبِن َأِ  اْلَعا ِ 

، ُثمَّ   «َذاَك َشْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه ِخنَْزٌ  ، اْدُن ِمنِّي َيا ُعْثََمُن »لِْلُقْرآِن ، َفَقاَل : 

اْخُرْج َيا  »َوَضَع َيَدُه َعىَل َصْدِري َفَوَجْدُت َبْرَدَها َبَّْيَ َكتَِفيَّ ، َوَقاَل : 

، َقاَل : َفََم َسِمْعُت َبْعَد َذلَِك َشْيًئا إاِل  « ِمْن َصْدِر ُعْثََمنَ َشْيَطاُن 

    .(1) "َحِفْظُت 

َ فَنَِسَيُهۡمۚ  ﴿   ونسيان العبد لنفسه، كَم يف قـوله تعاىل: ْ ٱَّللا ،    (2) ﴾ نَُسوا
يقتيض أن نسيان اهلل كان سببًا لنسياَنم أنفسهم، وأَنم ملا نسوا اهلل  "وهذا 

 .   (3)  "أنساهم أنفسهمعاقبهم بأن 
اإلعراض والغفلة، واجلهل بمعرفة اهلل تعاىل التي كانوا يعرفوَنا  -2

 سابقًا.

 

الفـزع (، ورواه ابـن ماجـه يف كتـا  الطـب، بـا  )5/307(   رواه البيهقي يف الـدالئل، )1)

( بنحـوه، والطـباين يف املعجـم الكبـري، رقـم 2/1174، )3548وما يتعوذ منه(، رقم  واألرق

8347( ،9/47.) 

 (: »وفيه عثَمن بن برش ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات«ا.هـ.9/3)الزوائد قال اهليثمي يف جممع 

 [67(   ]التوبة:2)

 (.16/348(   جمموع الفتاوى، البن تيمية، )3)
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 .  (1)ترك مصالح النفس ومنافعها، وترك العمل بالطاعة  -3

 . ♠نسيان املصالح الدنيوية، كَم يف نسيان احلوت يف قصة موسى 

 ذكر  السجَّي أنسى  حيث ♠نسيان فعل اخلري، كَم يف قصة يوسف 

ه بضع مكث إىل  فأدى  لـه  تعرض  الذي والظلم للملك ♠ يوسف

 .(2) سنَّي

 

 

 

 

 (.16/349املرجع السابق، )(   انظر: 1)

ناُه نَاٍج ِمنُْهَما ﴿ ♠يوسف  "َوَقاَل  "(  2)
َ
ِي َظنا أ وهو: الذي رأى أنه يعص سرا: ﴾ لَِّلا

 .فيخرجني مما أنا فيه يل،لعله يرق  وقصتي،أي: اذكر له شأين  ﴾اذُْكْرِِن ِعنَْد َرب َِك ﴿

يَْطاُن ذِْكَر َرب ِهِ ﴿ نَْساهُ الشا
َ
وذكر ما يقر   تعاىل،ذكر اهلل  الناجي،أي: فأنسى الشيطان ذلك  ﴾ فَأ

وذلك ليتم اهلل  اإلحسان،الذي يستحق أن جيازى بأتم  يوسف،ذكر  نسيانه،ومن مجلة ذلك  إليه،

ْجِن ِبْضَع ِسنََِّي  .أمره وقضاءه وهلذا قيل: إنه لبث  التسع،والبضع: من الثال. إىل  "َفَلبَِث يِف السِّ

قدر لذلك سببا  السجن،ويأذن إلخراج يوسف من  أمره،وملا أراد اهلل أن يتم  .سنَّي سبع

)   ♫تفسري السعدي  "  .وهو رؤيا امللك قدره،وإعالء  شأنه،وارتفاع  يوسف،إلخراج 

( ، وانظر فتح البيان يف 55ـ  54)   : 5وانظر تفسري ابن كثري ج /  "،  " 430   2ج/ 

 .( 421   3مقاصد القرآن  ) ج / 
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 باب الثالث ال

 اإليـــذاء الـبـــدنـــي 

 
 ومن أنواع اإليذاء البدين ما ييل: 

 الصع.  -1

 السحر. -2

 العَّي  -3

 القتل. -4

 مرض الطاعون. -5

 اإلصابة باألمراض العضوية. -6

 خطف الصبيان.  -7

 التفريق بَّي الزوجَّي.  -8

 املولود عند والدته.نخس  -9

 يف اجلَمع.  -10

 إحراق املنازل بالنار  -11

 َتبط اإلنسان عند املوت.  -12

 االستحاضة. -13

 أكل طعام اآلدميَّي والرش  معهم، والسكن يف  -14

 مساكنهم، والنوم يف فرشهم. 



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا
 

 56 
 

 إفساد املعامالت. -15

 التثاؤ  والنعاس يف الصالة وعند الذكر.  -16

 خيشومه واالحتالم. العقد عىل رأس النائم، واملبيت عىل   -17

 التالعب بمقاعد بني آدم. -18

 

 وإليك التفصيل والبيان لكل نوع من أنواع هذا اإليذاء 
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 أوالً: الـــرصع 

وهو أشد أنواع اإليذاء، إذ املصا  به يفقد السيطرة عىل كامل قواه  

 العقلية ويتخبطه الشيطان ويصعه، وهو نوع من اجلنون .  

 : ـ   تعريفه يف اللغة 

الطرح باألرض، وخصه يف التهذيب باإلنسان، صاَرَعه  "فالصع:  

عا... واجلمع بعى  عا وِبْ  .  (1)  "فَصَعه َيْصَعَه َبْ

 : ـ   تعريفه طبيًا 

عبارة عن اختالل يصيب اإلنسان يف عقله بحيث ال يعي املصا  ما  "

يقول فال يستطيع أن يربط بَّي ما قاله وما سيقوله يصا  صاحبه بفقدان  

الذاكرة فيتخبط يف حركاته وتصفاته، فال يستطيع أن يتحكم يف سريه،  

أو حسا  املسافة وقد يفقد القدرة عىل تقدير اخلطوة املتزنة لقدميه، 

 .  (2) "الصحيحة هلا

فهو جيعل املصا  يفقد حسه وشعوره. ويسقط عىل األرض، ويصاحب  

ذلك تشنج عصبي يظهر يف شد األطراف واهتزازها وخروج الزبد من  

 .(3) الفم، وعض اللسان وتوتر األعصا  وشحو  الوجه 

 

 

 

(، 3/342(، وانظر: معجم مقـاييس اللغـة، ألمحـد بـن فـارس )8/197(   لسان العر ، )1)

 (.5/411وانظر: تاج العروس، )

 (.77-76(   عامل اجلن واملالئكة )2)

 (.5/468انظر: دائرة معارف القرن العرشين، )   (3)
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 : ـ  ♫ قال احلافظ ابن حجر 

املس والصع: هي علة متنع األعضاء الرئيسية من انفعاهلا منعًا غري تام،  " 

يف منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من  تنحبسوسببه ريح غليظة 

بعض األعضاء يتبعه تشنج يف األعضاء فال يبقى الشخص منتصبًا بل  

يسقط، ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة، وقد يكون الصع من اجلن...  

ألول هو الذي يثبته األطباء ويذكرون عالجه، والثاين جيحده كثري منهم  وا

وبعضهم يثبته وال يعرف له عالجًا إال بمقاومة األرواح اخلريية العلوية 

 .  (1)  "لتندفع آثار األرواح البرشية السفلية وتبطل أفعاهلا

 : رصعان الرصع  ♫ قال ابن القيم  

بع األرواح اخلبيثة األرضية ويقصد بذلك مردة اجلن  األول:

اندماج واقرتان األرواح اخلبيثة والشيطانية "وشياطينهم، ويعرف بأنه 

 .    (2)  "باإلنسان 

وهذا هو النوع الذي يثبته األطباء  (3): بع األخالط الرديئة الثاين 

ويفرسونه بأنه بسبب أورام الدماغ، أو التها  الدماغ أو وجود ب رة يف  

 .  (4) الدماغ تظهر بعد عمل َتطيط الدماغ الكهربائي 

 

 (.10/114(   فتح الباري يف ُشح صحيح البخاري، )1)

، نرش مكتبة الفالح، الكويـت، ط. 17(   تلبس اجلن باإلنس، د. بدر عبدالرزاق املا ،   2)

 م.1998هـ/ 1418األوىل، 

 (.70-4/66(   انظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم، )3)

. مقدمـة د. عـدنان العبـد 33(   انظر: عالقة اجلان باإلنسان، تأليف: حسان عبـداملنان،   4)

 (.5/468الالت مستشار أمراض الدماغ واألعصا ، وانظر: دائرة معارف القرن العرشين، )
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أحد أعراض اختالل خاليا املخ اختالالً تركيبيًا أو وظيفيًا أو "وقيل أنه: 

 .  (1)  "ختاللكهربائيًا، وتتعدد أسبابه حسب هذا اال

 : ـ   ثبوت الرصع )املس الشيطان(

مس اجلن ودخوهلم يف اإلنس،   من حيث ثبت ما عليه سلف األمة وهو

واألدلة من الكتا  والسنة والعقل وأقوال أهل العلم.فمن الكتا : قوله  

ِي َيَتَخباُطُه  ﴿ :   تعاىل اْ ََّل َيُقوُموَن إَِّلا َكَما َيُقوُم ٱَّلا َِبوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
ِيَن يَأ ٱَّلا

 ۚ ِ ۡيَطَُٰن ِمَن ٱلَۡمس  ىل أن املراد  وقد ذهب مجهور املفرسين ع   . (2)  ﴾ ٱلشا

بتخبط الشيطان املذكور يف اآلية بعه لإلنسان، واَتذوا من هذه اآلية  

 . (3) دلياًل عىل ثبوته وإليك بعض أقوال املفرسين رمحهم اهلل 

يَْطاُن ِمَن الَْمس ِ  ﴿ ":  ♫قال اإلمام الطربي  ِي َيَتَخباُطُه الشا ﴾  اَّلا
قد مس الرجل وألق فهو ممسوس  "يتخبله من مسه إياه، يقال منه: 

ـ  "ومألوق، كل ذلك إذا ألـمَّ به اللمم فجنّ   .  (4)  ا.ه

 

 

 

 

، ط. 159(   عامل اجلن والشياطَّي، من القرآن والسنة، تـأليف أبـو أسـامة حميـي الـدين،   1)

 م، نرش مكتبة اخلدمات احلديثة، جدة.1994هـ/ 1415وىل، األ

 [.275(   ]البقرة:2)

 (   وخالف بعض األشاعرة ،  واملتكلمَّي ، وبعض املعابين.3)

 (.3/103(   جامع البيان البن جرير الطبي، )4)
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 : ♫ وقال ابن كثري  

يَْطاُن ِمَن الَْمس ِ  ﴿" ِي َيَتَخباُطُه الشا أي ال يقومون من قبورهم يوم     ﴾ اَّلا

القيامة، إال كَم يقوم املصوع حال بعه وَتبط الشيطان له، وأنه يقوم  

ـ  "قيامًا منكراً   .  (1) ا.ه

 : ♫ وقال القرطبي  

يف هذه اآلية دليل عىل فساد إنكار الصع من جهة اجلن، وزعم أنه من   " 

فعل الطبائع، وأن الشيطان ال يسلك يف اإلنسان وال يكون منه 

ـ "مس  .  (2) ا.ه

 خمبلَّي القيامة يوم  يقومون أَنم املعنى " : ♫وقال القاسمي 

 .  (3) ا.هـ  "كاملصوعَّي

أي اجلنون، يقال ﴾ الَْمس ِ ِمَن ﴿  تعاىل قولـه »: ♫ وقال األلويس 

مس الرجل فهو ممسوس، إذا جن، وأصله اللمس باليد وسمي به ألن  

الشيطان قد يمس الرجل وأخالطه مستعارة للفساد فتفسد وُيد. 

ـ اجلنون«     . (4) ا.ه

 

 (.1/579(   تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )1)

 (.3/355للقرطبي، )(   اجلامع ألحكام القرآن، 2)

 (.3/361(   حماسن التأويل، حممد مجال الدين القاسمي، )3)

 (.3/49(   روح املعاين، لأللوِس، )4)
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وأما السنة فقد ثبت كثري من األحاديث والوقائع التي تثبت بع اجلن  

   للمصوعَّي باآليات واألدعية، ومنها: ملسو هيلع هللا ىلصلإلنس وثبت معاجلته  

قال:   ◙ ـ ما ثبت يف الصحيحَّي من حديث عطاء بن أ  رباح1

: َأالَ ُأِريَك اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اجلَنَِّة؟ ُقْلُت: ¶َقاَل: َقاَل يِل اْبُن َعبَّاسٍ 

ْوَداُء، َأَتِت النَّبِيَّ  ُع، َوإيِنِّ  َفَقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصَبىَل، َقاَل: َهِذِه املَْرَأُة السَّ إيِنِّ ُأْبَ

ُف، َفاْدُع اهللََّ يِل، َقاَل:  ِت َوَلِك اجلَنَُّة، َوإِْن ِشْئِت  »َأَتَكشَّ إِْن ِشْئِت َصَبْ

ُف، َفاْدُع اهللََّ يِل   «َدَعْوُت اهللََّ َأْن ُيَعافَِيِك  ، َفَقاَلْت: إيِنِّ َأَتَكشَّ َفَقاَلْت: َأْصِبُ

َف، َفَدعَ   .   (1)ا هَلَا« َأْن الَ َأَتَكشَّ

وقد  "قال احلافظ يف ُشح هذا احلديث بعد أن ذكر عدة طرق للحديث، 

، كان من  ▲ي خذ من الطرق التي أوردهتا أن الذي كان بأم زفر

   . (2)   "بع اجلن ال من بع اخللط...

َقاَل : ملََّا   ،  ◙اخرج ابن ماجه يف سننه. َعْن ُعْثََمَن ْبِن َأِ  اْلَعا ِ  -

ٌء يِف َصاَليِت   ، َعىَل الطَّاِئِف  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْعَمَلنِي َرُسوُل اهللَِّ  َجَعَل َيْعِرُض يِل يَشْ

َفَقاَل:   ، ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَمَّ َرَأْيُت َذلَِك َرَحْلُت إىَِل َرُسوِل اهللَِّ  ، َحتَّى َما َأْدِري َما ُأَصيلِّ 

 

(   رواه البخاري يف صحيحه، كتا  املرأ، بـا  )فصـل مـن يصـع مـن الـريح(، الفـتح 1)

اسـمها أم وهذه املرأة  (.4/1994(، ورواه مسلم يف صحيحه، كتا  الب والصلة، )10/114)

 زفر كَم روى ذلك البخاري يف صحيحه عن عطاء .

قال ابن حجر: وعند البزار من وجه آخر عن ابن عبـاس يف نحـو هـذه القصـة أَنـا قالـت: »إين 

 (.10/114أخاف من اخلبيث أن جيردين« فتح الباري )

 (.10/115(   فتح الباري، البن حجر، )2)
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ُقْلُت :     «َما َجاَء بَِك  »َقاَل :  ،َرُسوَل اهللَِّ   ُقْلُت : َنَعْم َيا ، «اْبُن َأِ  اْلَعا ِ  »

ٌء يِف َصَلَوايِت َحتَّى َما َأْدِري َما ُأَصيلِّ  ،َيا َرُسوَل اهللَِّ    » َقاَل   ، َعَرَض يِل يَشْ

ْيَطاُن اْدُنْه  َقاَل :   ،َفَجَلْسُت َعىَل ُصُدوِر َقَدَميَّ  ،َفَدَنْوُت ِمنُْه  ، «َذاَك الشَّ

َ  َصْدِري بَِيِدِه  َفَفَعَل   ، «اْخُرْج َعُدوَّ اهللَِّ  » َوَقاَل :  ،َوَتَفَل يِف َفِمي  ،َفرَضَ

اٍت  ُثمَّ َقاَل :  َقاَل : َفَقاَل ُعْثََمُن :   ،  « احْلَْق بَِعَملَِك  » َذلَِك َثاَلَ. َمرَّ

.فأما حديث ابن ماجه فصيح يف أن   (1) ِسُبُه َخاَلَطنِي َبْعُد «  َفَلَعْمِري َما َأْح 

 محل  يصح  وال    ◙  أخرج الشيطان من صدر عثَمن   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 احلديث  وهلذا للصع، املنكرين  بعض  يقول كَم الوسوسة، عىل  ذلك

 .  املعنى  هذا عىل  تدل كلها كثرية  روايات

ا حديث مسلم فال ينايف حديث ابن ماجه، والشكوى يف احلديثَّي  وأم

واحدة؛ إذ إن الشيطان قد حال بينه وبَّي صالته فأصبح ال يدري ما يقول  

رقاه ثم أرشده عىل طريقة الوقاية من   ملسو هيلع هللا ىلصيف صالته، فيحتمل أن الرسول 

 الشيطان حتى ال يعود إليه.

 

 3547بــا  )الفــزع واألرق ومــا يتعــوذ منــه(، رقــم (   رواه ابــن ماجــه يف كتــا  الطــب، 1)

(2/1174.) 

وقد جاءت روايات أخرى للحديث ت يد هـذه الروايـة ، األوىل منهـا مـا أخرجـه أبـو نعـيم يف 

(، والطـباين يف املعجـم 308-5/307، مطوالً، والبيهقي يف دالئـل النبـوة )403الدالئل   

 (، بنحوه.6/47، )8347الكبري، رقم 

 .9/3ثمي: »فيه عثَمن بن برس مل أعرفه وبقية رجاله ثقات« ا.هـ، وقال اهلي
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 رسول كان : قال ◙ما رواه أبو داود والرتمذي عن ابن مسعود  -3

اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم  »اهلل  إذا دخل يف الصالة يقول: 

 .  (1)  «وُهزه ونفخه ونفثه

إذا   ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان رسول اهلل  ◙ وعند أمحد يف املسند عن أ  سلمة

قام من الليل يقول: »اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من ُهزه  

ُذوا بِاهللِ ِمَن  »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َوَكاَن َرُسوُل اهللِ «ونفثه ونفخه َتَعوَّ

ِزِه َوَنْفِخِه َوَنْفثِِه  ِجيِم، ِمْن َُهْ ْيَطاِن الرَّ ُزُه   «الشَّ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَما َُهْ

ا َنْفُخُه   »َنْفُخُه َوَنْفُثُه ؟ َقاَل: وَ  تِي َتْأُخُذ َبنِي آَدَم، َوَأمَّ ُزُه، َفَهِذِه املُْوَتُة الَّ ا َُهْ َأمَّ

ْعُر  ا َنْفُثُه َفالشِّ ، َوَأمَّ  .  (2)  «َفاْلكِْبُ

 : اهلمز  تفسري  يف ♫ قال ابن كثري  

الصع، وفرس  وقد ورد يف احلديث: فهمزه املوتة وهو اخلنق الذي هو " 

 . (3)"ابن األثري املوتة باجلنون

 

(. وقــال: هــذا حــديث حســن 326-1/325، )749(   رواه احلــاكم يف املســتدرك، رقــم: 1)

صحيح اإلسناد، وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب«ا.هـ. ووافقه الـذهبي يف التلخـيص، 

، 764با  )ما يستفتح الصالة من الـدعاء، رقـم  وروى نحوه أبو داود يف سننه ، كتا  الصالة،

(، وابن ماجه يف سننه من طريق جبـري بـن مطعـم عـن أبيـه يف كتـا  الصـالة، بـا  1/262)

والدارمي يف سننه يف كتا  الصالة، با  )ما يقال  807( رقم: 1/265)االستعاذة يف الصالة( )

 (.1/226يف استفتاح الصالة(، ) 

 (.6/156سند، )(   رواه أمحد يف امل2)

 (.5/273(، وانظر: النهاية يف غريب احلديث )1/61(   البداية والنهاية، )3)
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  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت بِاْبٍن هَلَا إىَِل َرُسوِل اهللَِّ  »  ¶ َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  -4

ُه َيْأُخُذُه ِعنَْد َغَداِئنَا َوَعَشاِئنَا  : َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اهللَِّ  إِنَّ اْبنِي بِِه ُجنُوٌن، َوإِنَّ

ًة  ملسو هيلع هللا ىلصَفَمَسَح َرُسوُل اهللَِّ ، َلْينَا َفُيَخبَُّث عَ  َصْدَرُه، َوَدَعا َفَثعَّ َثعَّ
يعني -  ( 1) 

ْرِو اأْلَْسَوِد، َفَسَعى« ،  -سعل  .(2) َوَخَرَج ِمْن َجْوفِِه ِمْثُل اجْلِ

يف سفر... فعرضت   ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرجت مع النبي  ◙ وعن جابر -5

لـه امرأة معها صبي هلا، فقالت: يا رسول اهلل، إن ابني هذا يأخذه 

الشيطان كل يوم ثال. مرات، قال: فتناول الصبي، فجعله بينه وبَّي  

ثم قال: »اخسأ عدو اهلل أنا رسول اهلل« ثالثًا. ثم دفعه إليها،   مقدم الرحل، 

لنا املرأة معها صبيها ومعها  فلَم قضينا سفرنا ممرنا بذلك املكان، فعرضت 

كبشان تسوقهَم، فقالت: يا رسول اهلل اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك 

 

-8/39(، لسان العر ، البن منظور، )1/212(   التع: القيء، النهاية يف غريب احلديث، )1)

(، 2/212(، غريـب احلـديث البـن سـالم، )1/914(، القاموس املحيط للفريوزآبادي، )40

 (.3/255الفائق، )

(، ابن أ  شـيبه 1/24(، والدارمي يف سننه، )268-1/254(   رواه اإلمام أمحد يف املسند، )2)

.قـال ابـن كثـري يف 12460(، رقـم 12/57(، والطباين يف املعجم الكبري )5/47يف مصنفه، )

رواية اإلمام أمحد: »تفرد به أمحد وفرقد السنجي رجل صالح ولكنه ِسء احلفظ، وقد روى عنـه 

ـ. البدايـة  ة وغري واحد، واحتمل حديثه وملـا رواه ههنـا شـاهدًا ممـا تقـدم واهلل أعلـم«شعب ا.ـه

 (، ط. مكتبة املعارف.6/159والنهاية، )
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»خذوا منها واحدًا، وردوا عليها   باحلق، ما عاد إليه بعد ، فقال:

 .(1) اآلخر« 

ةَ  ُه َأَتْتُه اْمَرَأٌة بِاْبنٍ  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِيِّ  ◙ويف لفظ آخر: عن َيْعىَل ْبِن ُمرَّ   َأنَّ

  « اْخُرْج َعُدوَّ اهللَِّ ، َأَنا َرُسوُل اهللَِّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ (2) هَلَا َقْد َأَصاَبُه ملٌََم 

َأ ، َفَأْهَدْت َلُه َكْبَشَّْيِ َوَشْيًئا ِمْن َأِقٍط َوَسْمٍن . َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ   َقاَل : َفَبَ

ْمَن ، َوُخْذ َأَحَد اْلَكْبَشَّْيِ ، َوُردَّ َعَلْيَها   »: ملسو هيلع هللا ىلص َيا َيْعىَل ، ُخْذ اأْلَِقَط َوالسَّ

 .  (3) « اآْلَخرَ 

أقرَّ   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ويف هذه األحاديث بمجموعها داللة بُية عىل 

هذه املرأة عىل قوهلا بأن ابنها يأخذه الشيطان أي يتلبس به ويصعه،  

 دعا  مما  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  دعاء ببكة – وعال جل –اهلل  فشفاه  ملسو هيلع هللا ىلصوعاجله النبي 

 .   ملسو هيلع هللا ىلص للنبي  اهلدية تقديم  إىل املرأة هذه

 

 31754( وابن أ  شـيبة يف مصـنفه رقـم: 23-1/22)17(   رواه الدرامي يف السنن رقم: 1)

لباين، انظر: صـحيح ( وصححه األ1/320) 1053(، وعبد بن محيد يف مسنده رقم: 6/321)

 (.19-6/18(، والبيهقي يف الدالئل )1/60) 268سنن ابن ماجة رقم 

(   ملم: طرف من اجلنون يلـم باإلنسـان، أي يقـر  منـه ويعرتيـه. انظـر: النهايـة يف غريـب 2)

(، غريـب احلـديث 1/252(، خمتار الصحاح، )9/228(، ولسان العر  )4/272احلديث، )

 (.2/559اح املنري، )(، املصب1/319للحر ، )

ــال: حــديث 2/618(، واحلــاكم يف املســتدرك، )4/171(   رواه أمحــد يف مســنده، )3) (، وق

(: 9/6. هـ. ووافقه الـذهبي. وقـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد، )ا صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . 

 . هـ.ا رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح. 
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  َواِزٍع، َعْن َأبِيَها ُأمُّ َأَباَن بنُت  َحّديثمن ما رواه الطباين يف الكبري  -6

اِرَع ، اْنَطَلَق إىَِل َرُسوِل اهللَِّ  » ¶  َها الزَّ ، َفاْنَطَلَق َمَعُه بِاْبٍن   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َجدَّ

ي : َفَلَمَّ َقِدْمنَا َعىَل َرُسوِل اهللَِّ    ملسو هيلع هللا ىلص َلُه جَمْنُوٍن َأِو اْبِن ُأْخٍت َلُه ، َقاَل َجدِّ

املَِْدينََة، ُقْلُت : َيا َرُسوَل اهللَِّ ، إِنَّ َمِعي اْبنًا يِل َأِو اْبَن ُأْخٍت يِل جَمْنُوٌن َأَتْيُتَك  

، َفاْنَطَلْقُت بِِه إَِلْيِه ، َوُهَو يِف   « اْئتِنِي بِهِ  » بِِه َتْدُعو اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َلُه ، َفَقاَل :

َكاِ  ، َفَأْطَلْقُت َعنُْه  َفِر َوَأْلَبَسْتُه َثْوَبَّْيِ َحَسنََّْيِ ،  الرِّ َوَأْلَقْيُت َعنُْه ثَِياَ  السَّ

اْدُنُه ِمنِّي اْجَعْل  »، َفَقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَخْذُت بَِيِدِه َحتَّى اْنَتَهْيُت بِِه إىَِل َرُسوِل اهللَِّ 

الُه َوَأْسَفلِِه ، َفَجَعَل  ، َقاَل : َفَأَخَذ بَِمَجاِمِع َثْوبِِه ِمْن َأعْ  «َظْهَرُه مِمَّا َيلِينِي 

ُ  َظْهَرُه َحتَّى َرَأْيُت َبَياَض إِْبَطْيِه ، َوُهَو َيُقوُل : اْخُرْج َعُدوَّ اهللَِّ  »َيرْضِ

ِل ، ُثمَّ َأْقَعَدُه  «اْخُرْج َعُدوَّ اهللَِّ  ِحيِح َلْيَس بنَظِرِه األَوَّ ، َفَأْقَبَل َينُْظُر َنَظَر الصَّ

 َيَدْيِه ، َفَدَعا َلُه بََِمٍء ، َفَمَسَح َوْجَهُه َوَدَعا َلُه ، َفَلْم َيُكْن  َبَّْيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللَِّ 

 .  (1)  «َيْفُضُل َعَلْيِه  ملسو هيلع هللا ىلصيِف اْلَوْفِد َأَحٌد َبْعَد َدْعَوِة َرُسوِل اهللَِّ  

     :األدلة العقلية

وقد دل العقل عىل قبول دخول اجلني يف اإلنس وعدم استنكاره، فنحن  

وقرين من اجلن مع كل إنسان منا ومع  ، ن من بوجود املالئكة الكاتبَّي 

ذلك مل نرهم، وال يراهم من حولنا. كَم أننا نشاهد اهلواء يدخل يف  

أجسامنا، والروح نعلم أَنا تصعد وتنزل وَترج من أبداننا ونحن مل  

 

ــري، )1) ــباين يف الكب ــد، )5314(   رواه الط ــع الزوائ ــي يف جمم ــال اهليثم (: رواه 3-9/2(، ق

 . هـ.ا الطباين، وأم أبان مل يرو عنها غري مطر. 
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هدها ولكننا م منون بوجودها. واجلن هلم أجسام لطيفة ورقيقة،  نشا

ودخوهلم باإلنس   حتى عىل القول بأَنم أجسام كثيفة فال يمنع تلبسهم

كَم يدخل الطعام والرشا . كَم إننا نشاهد النار وكيف تسلك يف اجلمر،  

والكهرباء كيف ترسي يف األسالك واملاء كيف خيتلط بالرتا  والرمال 

بس ... فكذلك ال يستنكر دخول اجلن ومالبستهم ألجسام  واملال

 .  (1) اإلنس 

 : ـ   أقوال العلامء يف إثبات الرصع

 :القول األول : ثبوت الرصع ودخول اجلني بدن اإلنيس

قلت أل : إن أقومًا يزعمون أن   :قال عبداهلل بن أمحد بن حنبل  

اجلني ال يدخل يف بدن اإلنس، قال: »يا بني يكذبون هوذا يتكلم عىل  

 . (2)لسانه« 

 

(، مقـاالت اإلسـالميَّي، أل  احلسـن 2/288(   انظر: اجلـوا  الصـحيح، البـن تيميـة، )1)

-150ين أ  عبـداهلل الشـبيل،   )األشعري، آكام املرجان يف أحكام اجلـان، تـأليف بـدر الـد

 م، دار الكتب العلمية1988هـ/ 1408(، ط. األوىل، 107

، تـأليف أمحـد الـديب، ود. 62-61العالج القرآين والطبي من الصع اجلنـي والعضـوي،   

 نبيل سليم.

(، اجلوا  الصحيح ملن بدل دين املسـيح، 611-11/610(، )19/12(   جمموع الفتاوى، )2)

 .251-250النبوات،   (، و4/455)

(، أن عبـداهلل بـن 1/297(، واحلليمـي يف املنهـاج، )1/185وذكر ابن أ  يعىل يف الطبقـات، )

 ورؤية رمضان يف الشياطَّي تسلسل حديث بَّي التوفيق كيفية عن  أباه سأل – اهلل رمحهَم –اإلمام 

 هذا«. يصع يف رمضان؟! فأجابه بقولـه: »هكذا احلديث، وال نتكلم يف املجنون
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 :  ♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   

وهذا الذي قاله اإلمام أمحد مشهور، فإنه يصع الرجل فيتكلم بلسانه  "

عظيًَم لو رض  به مجل  كالمًا ال يعرف معناه، ويرض  عىل بدنه رضبًا 

 . ( 1) "ألثر فيه تأثريًا عظيَمً 

وليس يف أئمة املسلمَّي من ينكر دخول اجلني يف بدن  " وقال أيضًا:

املصوع وغريه، ومن أنكر ذلك وادعى أن الرشع يكذ  ذلك فقد كذ  

 .  (2)  "عىل الرشع، وليس يف األدلة الرشعية ما ينفي ذلك

بالقرآن والسنة واتفاق سلف األمة،  وجود اجلن ثابت " :♫ وقال 

وكذلك دخول اجلني يف بدن اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو  

ـ  "أمر مشهور حمسوس ملن تدبر    .(3)  ا.ه

 :♫ وقال ابن القيم    

وأما جهلة األطباء وسقطهم وسفلتهم، ومن يعتقد بالزندقة فضيلة،  "

، وال يقرون بأَنا ت ثر يف بدن املصوع،  األرواحفأولئك ينكرون بع 

 

 (.277-24/276(   جمموع الفتاوى، )1)

 (   املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.2)

 (   املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.3)
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وليس معهم إال اجلهل، وإال فليس يف الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، 

 . (1) ا.هـ "واحلس والوجود شاهد به

 ومن ه الء  بل نقل بعضهم اإلمجاع عىل جواز دخول اجلني اإلنس، 

  بن  عبدالعزيز الشيخ وسَمحة ، سبق كَم ♫شيخ اإلسالم ابن تيمية 

اهلل   رسول وسنة  وجل عز اهلل كتا  دل وقد ...  ":  يقول حيث  ♫  باز

عليه الصالة والسالم  وإمجاع األمة عىل جواز دخول اجلني باإلنس  

وبعه إياه، فكيف جيوز ملن ينتسب إىل العلم أن ينكر ذلك بغري علم وال  

  "املخالفَّي ألهل السنة واجلَمعة؟!...  هدى بل تقليدًا لبعض أهل البدع
(2) (3 .) 

 

 
ــاد، )1) ــدالقادر 4/67(   زاد املعــاد يف هــدى خــري العب (، البــن القــيم. حتقيــق: شــعيب وعب

انظر: العـالج ، كتبة املنارم، نرش م سسة الرسالة، م1990هـ/ 1410، عام 14األرناؤوط، ط. 
 الرباين للسحر واملس الشيطاين، تأليف جمدي حممد  . 

:   ♫(   إيضاح احلق يف دخول اجلني يف اإلنس والرد عىل من أنكر ذلك، وقـال سـَمحته 2)
نكرين: »ومما ذكرنا أيضًا يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة يف عددها الصادر امل عىل رده معرض يف
، عـن الـدكتور حممـد عرفـان مـن أن كلمـة جنـون اختفـت مـن 8هـ   14/10/1407يف 

القاموس الطبي. وزعمه أن دخول اجلني يف اإلنس، ونطقه عىل لسانه أنه مفهوم علمـي خـاطئ 
مائة باملائة، كل ذلك باطل نشأ من قلة العلم باألمور الرشعية وبَم قرره أهل العلم من أهل السنة 

مل يكن ذلك حجة عىل عدم وجوده بل يـدل  ،ي هذا األمر عىل كثري من األطباءواجلَمعة، وإذا خف
ذلك عىل جهلهم العظيم بَم علمه غريهم من العلَمء املعروفَّي بالصدق واألمانة والبصـرية بـأمر 
الدين، بل هو إمجاع من أهل السنة واجلَمعة كَم نقل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مجيع أهـل 

الرسالة السابقة نقاًل من كتا  كيفية إخراج اجلان من جسم اإلنسان، سعيد جـاد  ..هـا العلم...«
 القاهرة. -، نرش الروضة 55وعيل بدوي،   

الصع ونفى أن الشيطان يصع اإلنسان ويالبسه وهو منقول عن أكثر البعض أنكر وقد (   3)
 والقفال من الشافعية والفخر الرازي املعتزلة كاجلبائي ، وبعض األشاعرة  ، والزخمرشي

   . وبعض املعابين  ،وغريهم  
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 : ـ  أسباب الرصع

 اإلنيس لعدة أسباب: الشيطان يتسبب يف رصع  

 ـ تعلقه بذلك الشخص وعشقه له.

ـ أن يكون ذلك الشخص قد تسبب يف األذى هلم باإلحراق أو القتل أو  

 غري ذلك من أنواع األذى.

 ـ أن يكون ذلك من با  العبث كَم يعبث السفهاء.

 ـ تسلط اجلن عليه بسبب السحر.

 ـ تسلط اجلن و العداوة الشديدة واخلبث. 

 اإليَمن وضعف اجلسد وتسلط اخلوف الشديد.ـ ضعف 

 .  (1) ـ الكفر واإلحلاد  

 : ـ   أقوال العلامء يف أسباب  الرصع

 : ♫ قال ابن تيمية     

 وبع اجلن لإلنس هو ألسبا  ثالثة : " 

وهذا الصع يكون أرفق من  ،ـ تارة يكون اجلني ُيب املصوع ليتمتع به

 غريه وأسهل .  

 

(، والسـحر. د. إبـراهيم أدهـم، 19/40(، )19/39(، )13/82(   انظر: جمموع الفتاوى )1)

 م، دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنرش.1996هـ/ 1416ط. األوىل، 
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   ، أو صب عليهم ماء حارا   ،إذا بال عليهم  ،ـ وتارة يكون اإلنس آذاهم 

هذا أشد الصع   ، غري ذلك من أنواع األذى  أو ، أو يكون قتل بعضهم 

 .   "وكثريا ما يقتلون املصوع

بأبناء   كَم يعبث سفهاء اإلنس  ،تارة يكون بطريق العبث به  " وقال : 

 .  (1) "السبيل 

مثل أن ي ذَيم    ، أو األكثر عن بغض وجمازاة  ،وقد يكون وهو كثري "ـ 

وإما    ،إما ببول عىل بعضهم   ،بعض اإلنس أو يظنوا أَنم يتعمدون أذاهم  

ويف    ، وإن كان اإلنس ال يعرف ذلك ،بصب ماء حار وإما بقتل بعضهم 

فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه وقد يكون عن عبث منهم   ،اجلن جهل وظلم 

 .(2)   "وُش بمثل سفهاء اإلنس  ...  

 :   ♫ قال ابن القيم  

وأكثر تسلط األرواح اخلبيثة عىل أهله تكون من جهة قلة دينهم وخرا    "

قلوهبم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية 

اخلبيثة الرجل أعزل ال سالح معه وربَم كان  واإليَمنية، فتلقى الروح 

    . ا.هـ(3)  "عرياًنا في ثر فيه هذا...

 

 

 .2/1(   دقائق التفسري 1)

 . 20/19(   الفتاوى 2)

 (. 69/    4زاد املعاد ج /  ) (   انظر  3)
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 : أمور مهمة وتنبيهات ملن أصيب باملس الشيطان ويريد العالج  

باالبتعاد واحلذر   أُهية تصحيح العقيدة، وجتريد التوحيد وحتقيقه ، -1 

 من الرشكيات والبدع واملعايص.

االعتصام بالكتــا  والســنة والتمســك هبــَم والعمــل هبــَم ..وهــذا  -2

ا  ﴿وبــالء ضــيق كل من املخرج هو  ُۥ َرۡرَجِ  ل َلا ۡعَِ َۡ  َ ِق ٱَّللا ن َيتِا َومَِ
   . (1) ﴾َوَيۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث ََّل ََيۡتَِسُبۚ 

التوكل عىل اهلل وحده، واالستعانة به جل وعال وتعلق القلب به تعاىل   -3

فإن املــسَّ مــرض مــن  يشء، ،وأن الشفاء بيده ..واإليَمن بقدرته عىل كل 

إال اهلل تبارك وتعاىل، كَم قــال إبــراهيم عليــه  األمراض وال يشفي املريض

إنَم أمُره إذا أراد شيئًا أن   (2) ﴾ِإَوَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِنيِ ﴿الصالة والسالم:  

يقول له كن فيكون، ومن املعلوم أن اهلل تبــارك وتعــاىل ينصــ مــن توكــل 

ِيُِب ﴿:  تعاىل قال  عليه، وجييب من اضطر إليه بصدق وإخال  ُۡ ن  ما
َ
أ

وَٓء   . (3) ﴾ٱلُۡمۡضَطرا إَِذا َدََعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ

 

 [.3(   ]الطالق:1)

 [.80(   ]الشعراء:2)

 [.62(   ]النمل:3)
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ُ بُُِض   ﴿: تعاىل ويقول  َوَۖ ِإَون  ِإَون َيۡمَسۡسَك ٱَّللا ۥٓ إَِّلا هُِ َف ََلُ َل ََكشِِ فَِ
ۡي  يُرِۡدَك 

َو فََل َرآدا لَِفۡضلِهِۦۚ يُِصيُب بِهِۦ َمن يَشَِ  ِِبَ ِۦۚ وَهُِ ادِه ۡن ِعبَِ آُء مِِ
 . (1) ﴾ٱۡلَغُفوُر ٱلراِحيُم 

  املحافظة عىل أذكار الصباح واملساء والتحصَّي املستمر.-4

و قول ال إله إال اهلل وحده ال ُشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل  

 يوم . مرة كل 100يشء قدير 

 املحافظة عىل الصالة والطهارة من النجاسات. -5

ية  آـ حتصَّي البيوت بقراءة القرآن فيها، وخصوصا سورة البقرة و6

  الكرِس.

فكل مرض البد له من   الرقية ..  عن الناجتة واآلثار العالج  عىل الصب-7 

  املريض  يعلم  أن  البد  لذا .. فرتة عالجية ثم يكون الشفاء بإذن اهلل 

  قبل العالج  يقطع فال  ومصابرة، صب منه حتتاج  العالج  فرتة ن أ  واملصا 

 . الشفاء

  ما  مورأ بفعل االجتهاد وعدم والسنة الكتا  يف ورد بَم اإللتزام-8 

 ينترش بَّي الناس من البدع . يل مماالدل  عليها يدل ومل  وردت،

  ماحتبه وكل واملعايص  واملعازف تطهري املنزل من الصور والتَمثيل -9

 .   إليه وتدعو اطَّييالش

 

 

 .[107(   ]يونس:1)
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 العالج بالرقية الرشعية  

 : ـ   تعريف الرقية

الُعْوذة، ومجعها ُرقى، يقال: َرَقى الراقي َرْقيًا وُرْقَيًة وُرِقيًّا، إذا  "لغة: هي: 

 .(1)    "ُعْوذتهعّوذ ونفث يف 

 : ـ  واصطالحًا: الرقية

 .       (2) "العوذة التي ُيْرقى هبا صاحب اآلفة"

 ،مجع رقية كظلم مجع ظلمة وهي ما يقرأ لطلب الشفاء  "والرقى : 

   (3) "واالسرتقاء طلب الرقية   

الرقية هي الُعوذة التي يرقى هبا صاحب اآلفة كاحلمى   "قال ابن األثري: 

 .   (4) "ذلك من اآلفات والصع وغري 

الرقية الرشعية وسيلة لطرد الشياطَّي من األبدان التي تلبست هبا، وهي   

  ملسو هيلع هللا ىلص من نصة املظلوم، ومن حق املسلم عىل أخيه، وقد فعله رسول اهلل 

»هذا من  :♫ واألنبياء من قبله والصاحلون. قال شيخ اإلسالم 

أفضل األعَمل وهو من أعَمل األنبياء والصاحلَّي، فإنه ما زال األنبياء 

 

 1اآلدا ، البيهقي، دار الكتب العلمية، ط  )1)

 .1)اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان(، ابن بلبان، م سسة الرسالة، ط  (2)

 . (12-1/1)مرقاة املفاتيح ُشح مشكاة املصابيحانظر: (   3)

 254/  2 -(   النهاية يف غريب احلديث ، ابن األثري 4)
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والصاحلون يدفعون الشياطَّي عن بني آدم بَم أمر اهلل به ورسوله، كَم كان  

 . (1) يفعل ذلك...«  ملسو هيلع هللا ىلصاملسيح يفعل ذلك، وكَم كان نبينا 

   ملسو هيلع هللا ىلص ن امرأة جاءت إىل النبي أ »: ◙ما رواه جابر  ملسو هيلع هللا ىلصومن أدلة فعله 

  « اْخُرْج َعُدوَّ اهللَِّ َأَنا َرُسوُل اهللَِّ  »: ملسو هيلع هللا ىلصملٌََم ، َفَقاَل النَّبِيُّ بِِه ا صبي هلا َعهَ مَ 

َأ ، َفَأْهَدْت َلُه َكْبَشَّْيِ َوَشْيًئا ِمْن َأِقٍط َوَسْمٍن ، َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ   َقاَل : َفَبَ

ْمَن َوُخْذ َأَحَد اْلكَ »: ملسو هيلع هللا ىلص  . (2)  « ْبَشَّْيِ َوُردَّ َعَلْيَها اآْلَخَر ُخْذ اأْلَِقَط َوالسَّ

هِ ، وفعله الصحابة  ْلِت، َعْن َعمِّ َقاَل: َأْقَبْلنَا  ¶ َعْن َخاِرَجَة ْبِن الصَّ

ِمْن ِعنِْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَأَتْينَا َعىَل َحيم ِمَن اْلَعَرِ ، َفَقاُلوا: ُنبِّْئنَا َأنَُّكْم ِجْئُتْم ِمْن  

، َفَهْل ِعنَْدُكْم َدَواٌء َأْو ُرْقَيٌة؟ َفإِنَّ ِعنَْدَنا َمْعُتوًها يِف   ُجِل بَِخرْيٍ ِعنِْد َهَذا الرَّ

: َفُقْلنَا: َنَعْم. َقاَل: َفَجاُءوا بِاملَْْعُتوِه يِف اْلُقُيوِد، َقاَل: َفَقَرْأُت  اْلُقُيوِد. َقاَل 

ََم   اٍم ُغْدَوًة َوَعِشيًَّة، َأمْجَُع ُبَزاِقي، ُثمَّ َأْتُفُل، َقاَل: َفَكَأنَّ ِة اْلكَِتاِ  َثاَلَثَة َأيَّ بَِفاحِتَ

َفُقْلُت: اَل َحتَّى َأْسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ،  َنِشَط ِمْن ِعَقاٍل َقاَل: َفَأْعَطْويِن ُجْعاًل،

 .   (3) «ُكْل َلَعْمِري َمْن َأَكَل بُِرْقَيِة َباطٍِل َلَقْد َأَكْلَت بُِرْقَيِة َحقم  »َفَسَأْلُتُه َفَقاَل: 

 

 (.57-19/56(   جمموع الفتاوى )1)

 . (105/ 29(   رواه االمام امحد يف مسنده  )2)

(، وأبو داود يف كتا : »الطب«، بـا : )كيـف الرقـى(، رقـم: 5/211رواه اإلمام أمحد )(   3)

(، والنسائي يف السـنن الكـبى، كتـا : »الطـب«، بـا : )ذكـر مـا يرقـى بـه 4/13، )3901

ــم:  ــوه(، رق ــال: »هــذا 560-1/559(، واحلــاكم يف املســتدرك )4/365، )7534املعت (، وق

وافقه الذهبي، وصححه األلباين، صحيح اجلامع الصغري، حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه« و

 .4370رقم: 
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  وكانت  ♫وكذلك فعله السلف الصالح، فقد روي عن اإلمام أمحد

 . ♫ اجلن َتافه وتطيعه، وشيخ اإلسالم ابن تيمية

وعىل من قام بذلك أن يلتمس الطريقة املرشوعة   ،ويرقي العبد نفسه 

 فيحرص أوالً عىل توفر أمرين هامني يف كل من املعالج واملعالج ومها: 

 ـ قوة اإليَمن، وصدق اللجوء إىل اهلل تعاىل خالق كل يشء. 

ـ االستعاذة واالستعانة باهلل تعاىل بصدق وإخال  يتواطأ فيه عمل  

 .  القلب مع قول اللسان  

وعليه أن يستعمل مع ذلك الدعاء للمصا ، كَم عليه أن يأمر اجلن  

 وينهاهم عن اإلرضار هبذا املصا ، وله زجرهم ولعنهم .  

ولـه: ، وق«أعوذ باهلل منك»للعفريت الذي تسلط عليه:   ملسو هيلع هللا ىلص كَم يف قوله 

 . (2)،  ونحو ذلك من الكالم  (1)   «ألعنك بلعنة اهلل ثالثاً »

كَم جيب عليه أن يستخدم الرقية الرشعية، كَم نصت عىل ذلك األدلة من 

 الكتا  والسنة .  

دخَل عليهــا وامــرأٌة تعاجلُهــا أو ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رسوَل اهللَِّ » ▲عن عائشة  

 .(3) « اهللََِّترقيها ، فقاَل : عاجليها بِكِتاِ  

 

اَلِة ، 1)  الصَّ
ِ
ْيَطاِن يِف َأْثنَاء اَلَة   َباُ  َجَواِز َلْعِن الشَّ َتاُ  املََْساِجِد َوَمَواِضِع الصَّ

(   صحيح مسلم كِ

ِذ ِمنُْه  حديث رقم   .886َوالتََّعوُّ

 (.53-19/50(   انظر: جمموع الفتاوى )2)

 .1419(   رواه ابن حبان يف موارد الظمآن، رقم: 3)
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 : ♫ قال احلافظ ابن حجر  

 أمجع العلامء عىل جواز الرقى عند اجتامع ثالثة رشوط: "

 ـ أن تكون بكالم اهلل تعاىل، أو بأسَمئه وصفاته. 

 ـ أن تكون باللسان العر ، أو بَم يعرف معناه من غريه.

   (1) ـ أن يعتقد أن الرقية ال ت ثر بذاهتا «  

 وأَنا سبب من األسبا  .  

وأعظم ما يرقى به كتا  اهلل تعاىل فهو شفاء، كَم وصفه اهلل تعاىل بقوـلــه: 

ى وَِشَفآءّٞۚ  ﴿ يَن َءاَمُنواْ ُهد  ِ  .(2) ﴾قُۡل ُهَو لَِّلا

َها ٱنلااُس قَۡد ﴿ وقولـه تعاىل:  يُّ
َ
َٰٓأ وِۡعَظةّٞ يَ ب ُِكۡم وَِشَفآءّٞ  َجآَءتُۡكم ما ِن را   م 

ُدورِ وَُهد    . (3)  ﴾ ۡؤِمننَِي َورَۡۡحَةّٞ ل ِۡلمُ ى  ل َِما ِِف ٱلصُّ

 : ♫ قال ابن القيم  

فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا  "

واآلخرة، وما كل أحد ي هل وال يوفق  لالستشفاء به، وإذا أحسن العليل  

التداوي به، ووضعه عىل دائه بصدق وإيَمن، وقبول تام، واعتقاد جازم،  

دواء كالم ر   واستيفاء ُشوطه، مل يقاومه الداء أبدًا، وكيف تقاوم األ 

 

 (.10/195(   فتح الباري )1)

َلت:2)  .[44(   ]ُفصِّ

 [.57(   ]يونس:3)
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األرض والسَمء الذي لو نزل عىل اجلبال لصدعها، أو عىل األرض  

 . (1)  "لقطعها

 :ومن اآليات التي يرقى هبا

ِ الَْعالَِمنَي    ﴿  سورة الفاحتة :  ِ رَب  ِ الراْحَمَِٰن الراِحيِم  اْۡلَْمُد َّلِلا بِْسِم اَّللا
ِيِن  إِيااَك َنْعُبُد ِإَويااَك نَْسَتعِنُي اْهِدنَا   الراْحَمَِٰن الراِحيِم  َمالِِك يَوِْم ال 

 ْ نَْعْمَت َعلَيِْهْم َغْيِ ال
َ
ِيَن أ اَط اَّلا اَط الُْمْسَتقِيَم  ِِصَ َ ِ َمْغُضوِب َعلَيِْهْم  الّص 

ال نَِي      .(2)  ﴾ َوََّل الضا
     فِيهِ     َريَْب  ََّل  الِْكَتاُب  ذلك  الم  ﴿ من سورة البقرة  :  أول سس آيات

ِينَ  ل ِلُْمتاقِنيَ  ُهًدى  َلةَ  َوُيقِيُمونَ  بِالَْغيْبِ  يُْؤِمُنونَ  اَّلا ا  الصا   َرزَْقَناُهمْ  َوِمما
ِينَ   يُنفُِقونَ  نزَِل  بَِما  يُْؤِمُنونَ  َواَّلا

ُ
نزَِل  َوَما  إََِلَْك  أ

ُ
  َوبِاْْلِخَرةِ  َقبْلَِك  ِمن  أ

ب ِِهْم َۖ ُهمْ  ِن را َٰ ُهًدى م  وَلَٰئَِك لََعَ
ُ
وَلَٰئِكَ    يُوقُِنوَن   أ

ُ
 . (3)   ﴾ الُْمْفلُِحونَ   ُهمُ   َوأ

ٓ ِإَوَلَُٰهُكۡم إَِلَٰهّٞ ﴿ :   وآية َۖ َّلا ََٰه إَِّلا ُهَو ٱلراۡحَمَُٰن ٱلراِحيُم   َوَِٰحدّٞ  (4)   ﴾ إَِل

ُ   ﴿ و آية الكرِس :   ُخُذهُ  ََّل  ۚ  الَْقيُّومُ  اليَْحُّ  ُهوَ  إَِّلا  إَِلَٰهَ  ََّل  اَّللا
ْ
  ۚ  نَوْمٌ  َوََّل  ِسَنةٌ  تَأ

َماَواتِ  ِِف  َما  ََلُ  رِْض  ِِف  َوَما  السا
َ
ِي يَْشَفُ  ِعنَْدهُ إَِّلا بِإِذْنِهِۚ   َمنْ   ۗۡاَْل   َذا اَّلا

يِْديِهمْ  بنَْيَ  َما  َيْعلَمُ 
َ
ءٍ  َُيِيُطونَ  َوََّل   َۖ َخلَْفُهمْ  َوَما  أ   بَِما  إَِّلا  ِعلِْمهِ  ِمنْ  بََِشْ

 

 .4/352(   زاد املعاد، البن القيم )1)

 [ .7-1(   ]الفاحتة:2)

 .[5-1(   ]البقرة:3)

 [.163(   ]البقرة:4)
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َماَواتِ  ُكرِْسيُّهُ  وَِس َ   َۚشاءَ  رَْض  السا
َ
  الَْعِلُّ  وَُهوَ  ۚ  ِحْفُظُهَما  َيُئوُدهُ  َوََّل   َۖ َواَْل

 .(1)   ﴾الَْعِظيُم  

 سورة البقرة : ـ   ثال. آيات من آخر

رِْض ۗۡ ﴿ 
َ
َماَواِت َوَما ِِف اَْل ِ َما ِِف السا ا ِ نُفِسُكمْ  ِِف  َما  ُتبُْدوا  ِإَون  َّلل 

َ
وْ  أ

َ
  أ

ُ  بِهِ  َُيَاِسبُْكم  َُّتُْفوهُ  ُب  يََشاءُ  لَِمن  َفَيْغفِرُ   َۖ اَّللا ِ ُ   ۗۡ يََشاءُ  َمن  َوُيَعذ  َٰ  َواَّللا   لََعَ
ءٍ  ُك ِ  نْزَِل إََِلْهِ ِمْن َرب ِهِ َوالُْمْؤِمُنوَنۚ   .يٌر  قَدِ  ََشْ

ُ
  آَمنَ  ُكل  آَمَن الراُسوُل بَِما أ

 ِ ُِق  ََّل  َورُُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَمَلئَِكتِهِ  بِاَّللا َحدٍ  بنَْيَ  ُنَفر 
َ
  َوقَالُوا  ۚ  رُُسلِهِ  ِمنْ  أ

َطْعَنا  َسِمْعَنا 
َ
ُ َنْفًسا إَِّلا    يُ الَْمصِ  ِإَوََلَْك  َرباَنا  َرانَكَ ُغفْ   ََۖوأ ََّل يَُكل ُِف اَّللا
  نَِسيَنا  إِنْ  تَُؤاِخْذنَا ََّل  َرباَنا   ۗۡ اْكتََسَبْت  َما وََعلَيَْها  َكَسَبْت  َما  لََها  وُْسَعَهاۚ  

وْ 
َ
نَا  أ

ْ
ْخَطأ

َ
ا َعلَيَْنا َُتِْملْ  َوََّل  َرباَنا   ۚأ ِينَ  لََعَ  َۡحَلَْتهُ  َكَما  إِِْصً   ۚ  َقبْلَِنا  ِمنْ  اَّلا
ِلَْنا َما ََّل َطاقََة نَلَا بِهِ َۖ رَ  نَْت  ۚ  َوارَْۡحَْنا نَلَا  َواْغفِرْ  َعناا  َواْعُف  باَنا َوََّل ُُتَم 

َ
  أ

نَا   َمْوََّلنَا  .  (2) ﴾ الََْكفِرِينَ   الَْقوْمِ   لََعَ   فَانُّْصْ

ولُو   ﴿واآلية من آل عمران: 
ُ
ََٰه إَِّلا ُهَو َوالَْمَلئَِكُة َوأ ناُه ََّل إَِل

َ
ُ أ َشِهَد اَّللا

 . (3) ﴾  اْۡلَِكيمُ   الَْعزِيزُ   ُهوَ   إَِّلا  إَِلَٰهَ   ََّل   الْعِلِْم قَائًِما بِالْقِْسِطۚ  

َماَواِت   ﴿ واآلية من سورة األعراف:   ِي َخلََق السا ُ اَّلا إِنا َرباُكُم اَّللا
يااٍم ُثما اْسَتَوىَٰ لََعَ الَْعرِْش ُيْغَِش اللايَْل انلاَهاَر َيْطلُُبُه  

َ
رَْض ِِف ِستاةِ أ

َ
َواَْل

 

 [.255(   ]البقرة:1)

 .[285-284-283]البقرة:(   2)
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ْمرِهِ ۗۡ
َ
َراٍت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوَم ُمَسخا ََّل  َحثِيًثا َوالشا

َ
  اْْلَلْقُ  ََلُ  أ

َ
   ۗۡ ْمرُ َواَْل

ُ   َتَباَركَ     (1) ﴾  الَْعالَِمنيَ   رَبُّ   اَّللا
ناُكْم إََِلَْنا   ﴿ وآخر سورة امل منَّي:  

َ
ناَما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأ

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
أ

ُ الَْملُِك اْۡلَقُّ َۖ    الَْكرِيمِ  الَْعرِْش  رَبُّ  ُهوَ  إَِّلا  إَِلَٰهَ  ََّل  ََّل تُرَْجُعوَن َفَتَعاََل اَّللا
ِ إَِلَٰهً  ا َءاَخَر ََّل بُۡرَهََٰن ََلُۥ بِهِۦ فَإِناَما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرب ِهِۦٓۚ  َوَمن يَۡدُع َمَ  ٱَّللا

َِٰۡحِنَي   نَت َخۡيُ ٱلرا
َ
ِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ َٰفُِروَن َوقُل راب   .(2) ﴾ إِناُهۥ ََّل ُيۡفلُِح ٱۡلَك

ََذ َصاِحَبةً  ﴿  :وآية من سورة اۡلن    ناُه َتَعاََلَٰ َجدُّ َرب َِنا َما اَّتا
َ
ا  َوأ   ﴾ َوََّل َوَلً

(3) . 

اِجَراِت زَْجًرا   ﴿وعرش آيات من أول الصافات   ا فَالزا افااِت َصفًّ َوالصا
رِْض َوَما بَيَْنُهَما  

َ
َماَواِت َواَْل فَاتلااَِلَاِت ذِْكًرا  إِنا إَِلََٰهُكْم لََواِحٌد  رابُّ السا

ِ  َوَربُّ الَْمَشارِِق  إِناا َزياناا 
ِن ُك  نَْيا بِزِيَنٍة الَْكَواكِِب  وَِحْفًظا م  َماَء الُّ السا
ِ َجانٍِب 

َٰ َوُيْقَذفُوَن ِمن ُك  لَْعَ
َ
ُعوَن إََِل الَْمَۡلِ اَْل ما ارٍِد  َّلا يَسا    َشيَْطاٍن ما

تَْبَعُه ِشَهاٌب  فَ  اْْلَْطَفةَ  َخِطَف  َمنْ  إَِّلا   َواِصٌب  َعَذاٌب  َولَُهمْ  ُدُحوًرا َۖ 
َ
أ

 .  (4)  ﴾ ثَاقٌِب 
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 وثال. آيات من آخر سورة احلرش .  

َهاَدةِ ُهَو الراْۡحَُن الراِحيُم   ﴿ ِي ََّل إََِلَ إَِّلا ُهَو ََعلُِم الَْغيِْب َوالشا ُ اَّلا ُهَو اَّللا
َلُم  وُس السا ِي ََّل إََِلَ إَِّلا ُهَو الَْملُِك الُْقدُّ ُ اَّلا الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن  ُهَو اَّللا

ا  ِ َعما ُ ُسبَْحاَن اَّللا ِ ُ اْْلَالُِق اِْلَارُِئ    الَْعزِيُز اْۡلَبااُر الُْمَتَكَب  يُْۡشُِكوَن  ُهَو اَّللا
رِْض وَُهَو  

َ
َمَواِت َواَْل ْسَماُء اْۡلُْسَِن يَُسب ُِح ََلُ َما ِِف السا

َ
ُِر ََلُ اَْل الُْمَصو 
   . (1)  ﴾ الَْعزِيُز اْۡلَِكيُم  
َمُد  لَْم يَِِلْ َولَْم يُوَلْ    ﴿  وسورة اإلخال    ُ الصا َحٌد  اَّللا

َ
ُ أ قُْل ُهَو اَّللا

َحٌد 
َ
ِ انلااِس َملِِك   ﴿ واملعوذتَّي.   (2) ﴾َولَْم يَُكْن ََلُ ُكُفًوا أ ُعوُذ بَِرب 

َ
قُْل أ
 ِ ِ الْوَْسَواِس اْْلَنااِس  اَّلا ي يُوَْسوُِس ِِف ُصُدورِ  انلااِس  إََِلِ انلااِس  ِمْن َش 

ناةِ َوانلااِس   .(3)  ﴾ انلااِس  ِمَن اْۡلِ
ِ ََغِسٍق إَِذا َوقََب  َوِمْن   ﴿ ِ َما َخلََق  َوِمْن َش  ِ الَْفلَِق  ِمْن َش  ُعوُذ بَِرب 

َ
قُْل أ

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد   اثَاِت ِِف الُْعَقِد  َوِمْن َش  ِ انلافا  . (4) ﴾َش 
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اِمَعةُ  َعَواُت اجلجَ َقى َوالدَّ َذاُت َوالرُّ  :التََّعوُّ

 .(1) )سبع مرات( «َأْسَأُل اهللََّ اْلَعظِيَم َر َّ الَعْرِش الَعظِيِم َأْن َيْشِفَيَك » -1

َثالَ.  «بِْسِم اهللَِّ »َيَضُع املَِْريُض َيَدُه َعىَل الَِّذي ُيْ ملُُِه ِمْن َجَسِدِه َوَيُقوُل:  -2

اٍت، ويقول :  )َسْبَع   « َأُعوُذ بِاهلل َوُقْدَرتِِه ِمْن َُشِّ َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ »َمرَّ

اٍت( َمرَّ
 (2). 

ايِف، الَ ِشَفاءَ »اللَُّهمَّ َر َّ النَّاِس،َأْذِهِب اْلَبْأَس، وَ -3 إاِلَّ    اْشِف َأْنَت الشَّ

 .(3) ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء الَ ُيَغاِدُر َسَقًَم«

ٍة، َوِمْن ُكلِّ َعَّْيٍ   -4 ِة ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ ََمِت اهللَِّ التَّامَّ
»َأُعوُذ بَِكلِ

ٍة« الَمَّ
 (4). 

اِت ِمْن َُشِّ  -5  .(5) َما َخَلَق« »َأُعوُذ بَِكلََِمِت اهللَِّ التَّامَّ

اِت: ِمْن َغَضبِِه، َوِعَقابِِه، َوَُشِّ ِعَباِدِه، َوِمْن   -6 ََمِت اهللَِّ التَّامَّ
»َأُعوُذ بَِكلِ

َياطَِِّي  َزاِت الشَّ وِن« ، َُهَ َوَأْن َُيْرُضُ
 (6 .) 
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 .276/ 2ويف صحيح سنن أ  داود،  322، و180/ 5يف صحيح اجلامع،

 .2202، برقم 1728/ 4( مسلم، 2) 

 .2191، برقم 1721/ 4 ، ومسلم، 5750، برقم 206/ 10( البخاري مع الفتح، 3)

 .3371، برقم 408/  6( البخاري مع الفتح، 4)

 .2709، برقم 1728/  4( مسلم 5)

 3، وحسنه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، 3528، والرتمذي، برقم 3893( أبو داود، برقم 6)

/171 . 
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تِي اَل جُيَاِوُزُهنَّ َبرٌّ َواَل َفاِجٌر، ِمْن  7 اِت الَّ ََمِت اهللَِّ التَّامَّ
َُشِّ َما  ـ »َأُعوُذ بَِكلِ

ََمِء، َوِمْن َُشِّ َما َيْعُرُج فِيَها،   َخَلَق، َوَبَرَأ، َوَذَرَأ، َوِمْن َُشِّ َما َينِْزُل ِمَن السَّ

َوِمْن َُشِّ َما َذَرَأ يِف اأْلَْرِض، َوِمْن َُشِّ َما خَيُْرُج ِمنَْها، َوِمْن َُشِّ فَِتِن اللَّْيِل 

 .(1) « ٍق إاِلَّ َطاِرًقا َيْطُرُق بَِخرْيٍ َيا َرمْحَنُ َوالنََّهاِر، َوِمْن َُشِّ ُكلِّ َطارِ 

ْبِع، َوَر َّ األَْرِض، َوَر َّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم،   -8 َمَواِت السَّ »اللَُّهمَّ َر َّ السَّ

ْنِجيِل   ٍء، َفالَِق اْلـَحبِّ َوالنََّوى، َوُمنِْزَل التَّْوَراِة َواإْلِ نَا َوَر َّ ُكلِّ يَشْ َربَّ

ُل َفَلْيَس َواْلقُ  ٍء َأْنَت آِخٌذ بِنَاِصَيتِِه َأْنَت اأْلَوَّ ْرآِن، َأُعوُذ بَِك ِمْن َُشِّ ُكلِّ يَشْ

ٌء، َوَأْنَت الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك   ٌء، َوَأْنَت اآْلِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك يَشْ َقْبَلَك يَشْ

ٌء ...« ٌء، َوَأْنَت اْلَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك يَشْ يَشْ
   (2)  . 

ٍء ُيْ ِذيَك، َوِمْن َُشِّ ُكلِّ َنْفٍس َأْو َعَّْيِ   -9 » بِْسِم اهللَِّ أْرِقيَك، ِمْن ُكلِّ يَشْ

 .(3) َحاِسٍد، اهللُ َيْشِفيَك، بِسِم اهللَِّ َأرِقيَك«

يَك، َوِمْن ُكلِّ َداٍء َيْشِفيَك، َوِمن َُشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد،  -10
»بِْسِم اهللَِّ ُيْبِ

»  .( 4)  َوِمْن َُشِّ ُكلِّ ِذي َعَّْيٍ

 

 

، وانظـر: 637، بإسناد صحيح، وابن السـني، بـرقم 15461، برقم 119/  3( مسند أمحد، 1)

 .196/ 7، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، 127/  10جممع الزوائد، 

 .2713، برقم 2084/  4( مسلم، 2)

 .2186، برقم 1718/  4 ◙( مسلم عن أ  سعيد 3)

 .2185، برقم 1718/  4 ▲( مسلم عن عائشة 4)
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ٍء ُيْ ِذيَك، ِمْن َحَسِد َحاِسٍد، َوِمْن ُكلِّ   -11 »بِْسِم اهللَِّ َأْرِقيَك ِمْن ُكلِّ يَشْ

 . (1) ِذي َعَّْيٍ اهللَُّ َيْشِفيَك« 

بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السَمء وهو  » ـ 12

   . (2)  «السميع العليم

يقول: قال رسول  ◙أبان بن عثَمن قال: سمعت عثَمن بن عفان عن 

َما ِمْن َعْبٍد َيُقوُل يِف َصَباِح ُكلِّ َيْوٍم َوَمَساِء ُكلِّ َلْيَلٍة بِْسِم اهللَِّ  »:   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ِميُع اْلَعلِيُم   ََمِء َوُهَو السَّ ٌء يِف اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ الَِّذي اَل َيرُضُّ َمَع اْسِمِه يَشْ

اٍت  ءٌ فَثاَلَ. َمرَّ ُه يَشْ   .(3) « َيرُضَّ

أو ينفث   ◙ملصا ، كَم يف حديث ابن مسعودتقرأ يف أذن املريض ا 

 السابق.  ◙ عليه كَم ورد يف حديث خارجة 

ويستعمل الرض  عند احلاجة إليه، ألنه ال يقع عىل املصا  وإنَم عىل   

  ¶ َعْن َأبِيَها (4) حديث أم أبان بنت وازع ، ودليله  ،اجلن املتلبس به

 

، وصححه األلباين يف صحيح ◙، عن عبادة بن الصامت 3527( سنن ابن ماجه، برقم 1)

 . 268/  2ابن ماجه، 

(، والنسائي يف )عمل اليوم 3388(، والرتمذي )660املفرد()أخرجه البخاري يف )األد    (2)

  .(346والليلة( )

(، والنسـائي يف )عمـل 3388(، والرتمـذي )660(   أخرجه البخـاري يف )األد  املفـرد()3)

 .(346اليوم والليلة( )

دي أبان بنت الوازع بن الزارع، روت عن أبيها وجدها، وأبوها هو الوازع بن زارع العـب  أم(   4)

، وقبـل  ملسو هيلع هللا ىلصصحا ، وجدها زارع بن عامر العبدي أبو الوازع وفد مع االشبج عـىل رسـول اهلل 
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اِرَع ، اْنَطَلَق إىَِل َرُسوِل اهللَِّ  » َها الزَّ ، َفاْنَطَلَق َمَعُه بِاْبٍن َلُه جَمْنُوٍن   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َجدَّ

ي : َفَلَمَّ َقِدْمنَا َعىَل َرُسوِل اهللَِّ  املَِْدينََة ، ُقْلُت :   ملسو هيلع هللا ىلصَأِو اْبِن ُأْخٍت َلُه ، َقاَل َجدِّ

 َأِو اْبَن ُأْخٍت يِل جَمْنُوٌن َأَتْيُتَك بِِه َتْدُعو اهللََّ َعزَّ َيا َرُسوَل اهللَِّ ، إِنَّ َمِعي اْبنًا يِل 

َكاِ  ، َفَأْطَلْقُت   َوَجلَّ َلُه ، َفَقاَل : اْئتِنِي بِِه ، َفاْنَطَلْقُت بِِه إَِلْيِه ، َوُهَو يِف الرِّ

َفِر َوَأْلَبَسْتُه َثْوَبَّْيِ َحَس  نََّْيِ ، َوَأَخْذُت بَِيِدِه َحتَّى َعنُْه َوَأْلَقْيُت َعنُْه ثَِياَ  السَّ

َظْهَرُه مِمَّا َيلِينِي ، َقاَل  ، َفَقاَل: اْدُنُه ِمنِّي اْجَعْل  ملسو هيلع هللا ىلصاْنَتَهْيُت بِِه إىَِل َرُسوِل اهللَِّ 

ُ  َظْهَرُه َحتَّى َرَأْيُت   : َفَأَخَذ بَِمَجاِمِع َثْوبِِه ِمْن َأْعالُه َوَأْسَفلِِه ، َفَجَعَل َيرْضِ

إِْبَطْيِه ، َوُهَو َيُقوُل : اْخُرْج َعُدوَّ اهللَِّ اْخُرْج َعُدوَّ اهللَِّ ، َفَأْقَبَل َينُْظُر  َبَياَض 

ِل ، ُثمَّ َأْقَعَدُه َرُسوُل اهللَِّ  ِحيِح َلْيَس بنَظِرِه األَوَّ َبَّْيَ َيَدْيِه ، َفَدَعا  ملسو هيلع هللا ىلصَنَظَر الصَّ

َلْم َيُكْن يِف اْلَوْفِد َأَحٌد َبْعَد َدْعَوِة َرُسوِل  َلُه بََِمٍء ، َفَمَسَح َوْجَهُه َوَدَعا َلُه ، فَ 

 . (1) « َيْفُضُل َعَلْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ 

ملََّا اْسَتْعَمَلنِي َرُسوُل اهللَِّ   » قال: : ◙ وحديث عثَمن بن أ  العا  

ٌء يِف َصاَليِت َحتَّى َما َأْدِري َما ُأَصيلِّ  ،َعىَل الطَّاِئِف  ملسو هيلع هللا ىلص َجَعَل َيْعِرُض يِل يَشْ

  ،  «اْبُن َأِ  اْلَعاِ   »َفَقاَل :  ، ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَمَّ َرَأْيُت َذلَِك َرَحْلُت إىَِل َرُسوِل اهللَِّ  ،

  ، ُقْلُت : َيا َرُسوَل اهللَِّ  ، «َما َجاَء بَِك »َقاَل :  ،ُقْلُت : َنَعْم َيا َرُسوَل اهللَِّ 

 

ورجليـه قـال عنهـا ابـن حجـر: مقبولـة عنـد املتابعـة، انظـر: ميـزان االعتـدال  ملسو هيلع هللا ىلصيدي النبي 

 .755،   8700(، تقريب التهذيب، رقم: 1/541(، 3/627(، اإلصابة )4/611)

(، ويشهد ملرشوعية الرض  276-5/275، )5314(  رواه الطباين يف الكبري، رقم: 1)

 حديث عثَمن بن أ  العا  التايل.
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ٌء يِف َصَلَوايِت َحتَّى َما َأْدِري َما ُأَصيلِّ  َفَدَنْوُت  ،  «اْدُنْه  »َقاَل :  ،َعَرَض يِل يَشْ

َ   بَِيِدِه  ،َفَجَلْسُت َعىَل ُصُدوِر َقَدَميَّ  ،ِمنُْه    ، َوَتَفَل يِف َفِمي  ،َقاَل : َفرَضَ

اٍت ، ُثمَّ َقاَل :  ،  «  اهللَِّ اْخُرْج يا َعُدوَّ »َوَقاَل :  احْلَْق   »َفَفَعَل َذلَِك َثاَلَ. َمرَّ

 . (1) «َقاَل : ُعْثََمُن : َفَلَعْمِري َما َأْحِسُبُه َخاَلَطنِي َبْعدُ  ،  «بَِعَملَِك 

 :   ♫ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

رضبًا  قد ُيتاج يف إبراء املصوع، ودفع اجلن عنه إىل الرض ، فيرض  " 

كثريًا جدًا، والرض  إنَم يقع عىل اجلني، وال ُيس به املصوع، وخيب أنه 

مل ُيس بيشء من ذلك، وال ي ثر يف بدنه، ويكون قد رض  بعصا قوية  

عىل رجليه، بحيث لو كان عىل اإلنس لقتله، وإنَم هو عىل اجلني، واجلني 

ا نحن هذا  يصيح ويصخ وُيد. احلارضين بأمور متعددة، كَم قد فعلن

 . (2) ا.هـ "وجربناه مرات كثرية يطول وصفها ُيرضه خلق كثريون

 

 

 

 

 

   2874ماجه   الرقم:  (   صحيح ابن 1)

 (.19/60(   جمموع الفتاوى )2)



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا

 

   87 

 يف عالج الرصع :    ♫ قال ابن القيم   

 :وعالج هذا النوع يكون بأمرين

 .    أمر من جهة املرصوع، وأمر من جهة املعالج 

فالذي من جهة املصوع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إىل فاطر هذه   

األرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، 

فإن هذا نوع حماربة، واملحار  ال يتم له االنتصاف من عدوه بالسالح إال 

عد أن يكون السالح صحيًحا يف نفسه جيًدا، وأن يكون السا :بأمرين 

قوًيا، فمتى َتلف أحدُها مل يغن السالح كثري طائل، فكيف إذا عدم  

يكون القلب خراًبا من التوحيد، والتوكل، والتقوى،  : األمران مجيًعا

 . والتوجه، وال سالح له

يكون فيه هذان األمران أيًضا، حتى إن من   ، بأن املعالجمن جهة  :والثاين 

بسم اهلل أو بقول ال حول   :أو بقول  .ج منهاخر :املعاجلَّي من يكتفي بقوله

 .«اخرج عدو اهلل أنا رسول اهلل » :كان يقول  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبى    وال قوة إال باهلل،

يرسل إىل املصوع   -يقصد شيخ اإلسالم ابن تيميه  -وشاهدت شيخنا

اخرجي، فإن هذا ال   :قال لك الشيخ  :من خياطب الروح التي فيه، ويقول 

ُيل لك، فيفيق املصوع، وربَم خاطبها بنفسه، وربَم كانت الروح ماردة  

فيخرجها بالرض ، فيفيق املصوع وال ُيس بأمل، وقد شاهدنا نحن  
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فََحِسبُۡتۡم  ﴿ : أذن املصوع وكان كثرًيا ما يقرأ يف، وغرينا منه ذلك مراًرا 
َ
أ

ناَما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعَبث  
َ
ناُكۡم إََِلَۡنا ََّل تُرَۡجُعوَن  أ

َ
  .(1) ﴾ا َوأ

نعم، ومد هبا  :وحدثني أنه قرأها مرة يف أذن املصوع، فقالت الروح 

وكان يعالج  فأخذت له عصا، ورضبته هبا يف عروق عنقه ...  :قال  .صوته

الكرِس، وكان يأمر بكثرة قراءهتا املصوع ومن يعاجله هبا، وبقراءة  بآية 

 .  (3() 2)    "املعوذتَّي 

 

  

 

 [115(   ]امل منون:1)

   107ـ    105(   الطب النبوي البن القيم     2)

ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البرشية بعى  ":♫(   لطيفة   قال ابن القيم 3)

عنها وال  االمتناعيمكنها  هذه األرواح اخلبيثة وهي يف أْسها وقبضتها تسوقها حيث شاءت وال

خمالفتها وهبا الصع األعظم الذي ال يفيق صاحبه إال عند املفارقة واملعاينة فهناك يتحقق أنه كان 

وعالج هذا الصع باقرتان العقل الصحيح إىل اإليَمن بَم  هو املصوع حقيقة وباهلل املستعان

قلبه ويستحرض أهل الدنيا وحلول  جاءت به الرسل وأن تكون اجلنة والنار نصب عينيه وقبلة

املثالت واآلفات هبم ووقوعها خالل ديارهم كمواقع القطر وهم بعى ال يفيقون وما أشد داء 

هذا الصع ولكن ملا عمت البلية به بحيث ال يرى إال مصوعا مل يص مستغربا وال مستنكرا بل 

اد اهلل بعبد خريا أفاق من هذه صار لكثرة املصوعَّي عَّي املستنكر املستغر  خالفه فإذا أر

الصعة ونظر إىل أبناء الدنيا مصوعَّي حوله يمينا وشَمال عىل اختالف طبقاهتم فمنهم من 

أطبق به اجلنون ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إىل جنونه ومنهم من يفيق مرة وجين أخرى 

 ♫انتهى كالمه "يف التخبط فإذا أفاق عمل عمل أهل اإلفاقة والعقل ثم يعاوده الصع فيقع

 .( 69/  4زاد املعاد ) 
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      ثانيًا: السحر

السحر منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما  وهو ييل الصع حيث أن

يذهب العقل ومنه ما يفرق به بَّي املرء وزوجه. وكل ذلك ال ُيد. إال  

َحٍد إَِّلا بِإِذِْن  ﴿ بإذن اهلل . كَم قال تعاىل: 
َ
ِيَن بِهِ ِمْن أ َوَما ُهم بَِضار 

 ِ    .(1) ﴾اَّللا

طَّي وه الء السحرة إنَم أعانتهم الشياطَّي، والسحر من عمل الشيا

ْحَر ﴿  والدليل عىل ذلك ما جاء يف قــوله تعاىل: ِ ،  ( 2) ﴾ ُيَعل ُِموَن انلااَس الس 

وحققت هلم مرادهم ملا تقربوا إليها بالرشك، واألفعال اخلبيثة إذ يطلب 

من بعضهم كتابة كالم اهلل تعاىل بالنجاسة، أو الذبح لغري اهلل تعاىل، أو  

 .  (3) السجود للشياطَّي والذبح هلم إىل غري ذلك من األفعال الرشكية 

َٰ ﴿   قال تعاىل : َياِطنُي لََعَ   َكَفرَ  َوَما   ُملِْك ُسلَيَْماَن َۖ َواتاَبُعوا َما َتتْلُو الشا
َياِطنيَ  َوَلَِٰكنا  ُسلَيَْمانُ  ْحرَ  انلااَس  ُيَعل ُِمونَ  َكَفُروا  الشا ِ نزَِل  َوَما  الس 

ُ
  أ

َحدٍ  ِمنْ  ُيَعل َِمانِ  َوَما َوَماُروَتۚ  َهاُروَت  بَِبابَِل  الَْملََكنْيِ  لََعَ 
َ
َٰ  أ   َيُقوََّل  َحِتا

ِقُونَ  َما  ِمنُْهَما  َفَيَتَعلاُمونَ   َۖ تَْكُفرْ  فََل  فِتَْنةٌ  ََنْنُ  إِناَما    الَْمرْءِ  بنَْيَ  بِهِ  ُيَفر 
ِينَ  ُهم  َوَما  ۚ  َوَزوِْجهِ  َحدٍ  ِمنْ  بِهِ  بَِضار 

َ
ِ  بِإِذْنِ  إَِّلا  أ ُموَن َما  َوَيَتَعلا  ۚ  اَّللا

 

 [.102البقرة:  ]  ( 1)

 [.102البقرة:  ](   2)

 .98(   انظر: آكام املرجان يف أحكام اجلان،   3)
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  ۚ  َخَلقٍ  ِمنْ  اْْلِخَرةِ  ِِف  ََلُ  َما  اْشََتَاهُ  لََمنِ  َعلُِموا  َولََقدْ  يَُُضُُّهْم َوََّل يَنَفُعُهْمۚ  
ْوا  َما   َوَِلِئَْس  نُفَسُهمْ   بِهِ   َشَ

َ
 . (1) ﴾ َيْعلَُمونَ  ََكنُوا   لَوْ   ۚ  أ

 : ـ  للشيطان وسائل عدة إلفساد االعتقاد بالسحر منها

إيقاع السحرة يف الرشك األكب، من خالل ما يقومون به من التقر   -1

 والذبح هلم ودعائهم واالستغاثة هبم. للشياطَّي 

  دينه  باع من إال عليها يقدم ال عظام أفعال يف – أيضاً  –إيقاعهم  -2

  وخماطبة به، اخلالء ودخول قدميه، عىل املصحف وضع مثل بدنياه،

 .(2)   الفواحش من ذلك  وغري باملحارم  والزنا  هلا، والسجود  الكواكب 

فتنة العباد هبذا الساحر، حيــث يتعلــق بــه ضــعاف اإليــَمن فيســتغل  -3

ضعفهم وحاجتهم إلفساد عقائدهم أوالً، وَنب أمــواهلم ثانيــًا ألوليائــه 

اهُ َما ََلُ ِِف اْْلِخَرةِ ِمْن َخَلقٍ ﴿وأعوانه   . (3)﴾َولََقْد َعلُِموا لََمِن اْشََتَ

 : ♫يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   

والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقر  صاحب العزائم واألقسام وكتب  "

الرشك صار والروحانيات السحرية، وأمثال ذلك بَم ُيبونه من الكفر 

ذلك كالرشوة والبطيل هلم، فيقضون بعض أغراضهم كمن يعطي غريه 

 عىل فاحشة أو ينال معه فاحشة...ماالً ليقتل لـه من يريد قتله أو يعينه 

 

 [.102البقرة،:  ](   1)

 .  19-18(   انظر: الصارم البتار يف التصدي للسحرة األُشار    2)

 [.102البقرة،:  ](   3)
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فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطَّي أعاَنم عىل بعض أغراضهم إما 

تغوير ماء من املياه، وإما أن ُيمل يف اهلواء إىل بعض األمكنة، وإما أن  

 .  (1)   ا.هـ "يأتيه بَمل من أموال بعض الناس...

َِن  َوَيوَْم ََيُْۡشُُهْم َۡجِيًعا يَ ﴿   قال تعاىل : ن ِ قَِد اْسَتْكََثْتُم م  ا َمْعَۡشَ اْۡلِ
نِس َۖ  ْوَِلَاؤُُهم  َوقَاَل  اْۡلِ

َ
ِنَ  أ نِس  م  ا اْسَتْمَتَ  َبْعُضَنا بَِبْعٍض َوَبلَْغَنا  َربانَ  اْۡلِ

لَْت نَلَاۚ  جا
َ
ِي أ َجلََنا اَّلا

َ
ُ  َشاءَ  َما إَِّلا  فِيَها  َخاِلِينَ  َمثَْواُكمْ  انلاارُ  قَاَل  أ    ۗۡ اَّللا

   (2)  ﴾  َعلِيمٌ   َحِكيمٌ   َرباَك   إِنا 

 : قال ابن القيم  

الشيطانية الذين هلم كشوف  وهذه اآلية منطبقة عىل أصحا  األحوال "

شيطانية وتأثري شيطاين. فيحسبهم اجلاهل أولياء الرمحن، وإنَم هم من  

أولياء الشيطان. أطاعوه يف اإلُشاك، ومعصية اهلل، واخلروج عَم بعث به  

رسله، وأنزل به كتبه، فأطاعهم يف أن خدمهم بإخبارهم بكثري من  

 .  (3)   ا.هـ"املغيبات والتأثريات...

 

 

 

 

 .35-19/34(   الفتاوى، 1)

 [.128(   ] األنعام: 2)

 .2/172(   إغاثة اللهفان، البن القيم، 3)
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 : ـ  تعريف السحر

م به أو  كلعقد ورقى وكالم يت"(: هو يف تعريف السحر) قال ابن قدامة

يكتبه أو يعمل شيئًا ي ثر يف بدن املسحور أو قلبه أو عقله من غري مباُشة 

 . (1)   "لـه ولـه حقيقة ... 

السحر عمل تقر  فيه إىل الشيطان وبمعونة منه،  " : (2) وقال األزهري 

كينونة للسحر، ومن السحر األُْخَذة. التي تأخذ العَّي كل ذلك األمر 

حتى يظن أن األمر كَم يرى وليس األصل عىل ما يرى، والسحر األَْخَذة  

وكل ما لطف مأخذه ودقَّ فهو سحر... وأصل السحر بف اليشء عن  

 .(3)   "حقيقته إىل غريه...

 السنة أهل مذهب: ♫ (4) له حقيقة قال اإلمام املازري والسحر 

 من غريه كحقيقة حقيقة لـه وأن السحر إثبات عىل األمة علَمء ومجهور

 

 (، دار الكتا  العر ، بريوت، لبنان.10/113(   املغني  البن قدامة )1)

ـ/ 370(   هو أبو منصور حممد بن أمحد األزهـر اهلـروي، تـويف )2) ( أحـد أئمـة اللغـة 981ـه

د  والفقه. ولد وتويف يف هراة بخراسان... له »هتـذيب اللغـة« و تفسـري القـرآن، األعـالم واأل

 (.5/311للزركيل، )

 (.4/348(   لسان العر ، مادة سحر، )3)

(   حممد بن عيل بن عمر التميمي املازري، أبو عبداهلل، حمد.، مـن فقهـاء املالكيـة. نسـبته إىل 4)

ووفاته باملهدية له كتا  »املعلم بفوائد مسلم« يف احلديث، وعليـه تعليقاتـه مازر بجزيرة صقلية، 

، انظـر: وفيـات 536عىل صحيح مسلم وقد قام بتسجيلها طالبه حَّي قرائته عليـه، تـويف سـنة 

(، حتقيـق: د. إحسـان عبـاس، دار صـادر، األعـالم للـزركيل 1/486األعيان، البن خلكان، )

(6/277.) 
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 . هـ. ا.   (1) بتة خالفًا ملن أنكر ذلك ونفى حقيقته الثا األشياء

قولــه  ومنهــا: عــىل أن للســحر حقيقــة دلة الثابتــة عــىل ذلــك والدالــةلأل

 . (2) ﴾ َوٱۡسََتَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر َعِظيم   ﴿ تعاىل:

ِ ََغِسٍق    ﴿   وقولـه تعاىل:   ِ َما َخلََق  َوِمْن َش  ِ الَْفلَِق  ِمْن َش  ُعوُذ بَِرب 
َ
قُْل أ

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد   اثَاِت ِِف الُْعَقِد  َوِمْن َش  ِ انلافا  . (3) ﴾إَِذا َوقََب  َوِمْن َش 

  (4) "ولوال أن السحر له حقيقة ملا أمر اهلل تعاىل باالستعاذة منه"  

وهذا من أقوى األدلة عىل ثبوت حقيقة السحر، وقد   ملسو هيلع هللا ىلصوسحر النبي 

اتفق املفرسون عىل أن سبب نزول سورة الفلق هو ما كان من سحر لبيد 

 .  (5)   ملسو هيلع هللا ىلصبن األعصم للرسول 

 : ♫ قال القرطبي  

  «إن اهلل شفاين»أن النبي عليه الصالة والسالم  ملا ُحّل السحر قال: "

والشفاء إنَم يكون برفع العلة وزوال املرض، فدل عىل أن له حقًا وحقيقة،  

فهو مقطوع به بإخبار اهلل تعاىل ورسوله عىل وجوده ووقوعه. وعىل هذا 

  . (6) ا.هـ"اإلمجاع  أهل احلل والعقد الذين ينعقد هبم  

 

 (.14/174ح النووي، )(   صحيح مسلم برش1)

 [116(   ]األعراف:2)

 [5-1(   ]الفلق:3)

 (.10/114(   املغني البن قدامة )4)

 (.2/46(   انظر: أحكام القرآن للقرطبي، )5)

 (.2/46(   اجلامع ألحكام القرآن، )6)
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كَم أن العقل ال ينكر ذلك بل قد خيرق اهلل العادة عىل يد ساحر وال يكون  

 .  (1) ذلك من با  املعجزة وال الكرامة لثبوت الفرق بينهَم 

 ـ  قال القرايف :

السحر له حقيقة ، وقد يموت املسحور ، أو يتغري طبعه وعادته ، وإن مل    "

 .  (2)  …  حنبل  وابن الشافعي   به وقال   "يباُشه  

 : ♫ قال ابن القيم  

والسحر الذي ي ثر مرضًا وثقاًل وعقاًل وحّبًا وبغضًا ونزيفًا موجود ،   " 

   .(3) "تعرفه عامة الناس ، وكثري من الناس عرفه ذوقًا بَم أصيب به منهم  

   : ♫ قال ابن القيم  
  وغريهم  املعتزلة من الكالم أهل  من طائفة – السحر يعني  –أنكر ذلك " 

  عقد،  وال حل وال  قتل  وال مرض  يف  ال  البتة للسحر تأثري ال  إنه : وقالوا

  وهذا  ذلك، سوى لـه حقيقة ال الناظرين ألعَّي  َتييل  ذلك  وإنَم : قالوا

هاء  الفق عليها واتفق والسلف الصحابة عن اآلثار به تواترت ما خالف

 

( ومـا 14/174(، وانظر: صحيح مسلم برشح النـووي، )10/273(   انظر: فتح الباري، )1)

بعدها، واملسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل، مجـع وحتقيـق عبداإللـه بـن سـلَمن 

ــاض، واجلــامع ألحكــام 1412(، ط األوىل، 103-2/102األمحــدي ، ) ــة، الري ــ، دار طيب ـه

 (.2/44القرآن، للقرطبي، )

 ( . 149/  4(   الفروق  ) 2)

 ( 561(   التفسري القيم البن القيم )   :  3)
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 .  (1) ا.هـ "وأهل التفسري واحلديث وأربا  القلو ... 

 : ♫ وقال فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني  

إذًا فله حقيقة  ،وهو م ثر .. أثره ظاهر جدًا  ،للسحر حقيقة والشك  "

 .  (2) "وي ثر عىل بدن املسحور وحواسه وربَم َيلكه 

َها تَۡسََعَٰ  ﴿وأما قولـه تعاىل:  نا
َ
  (3) ﴾ُُيَياُل إََِلۡهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم أ

 اآليــة »هذه:♫فال حجة فيها عىل نفي حقيقة السحر قال ابن حجر 

 وردت هــذه ألن هبا له حجة وال َتييل، هو إنَم السحر أن زعم من عمدة

 .(4) ".... وال يلزم منه أن مجيع أنواع السحر َتييل فرعون سحرة قصة يف

 حكم السحر : ـ  

 : ♫ قال  اإلمام  مالك 

وال يستتا  وال تقبل توبته بل حتتم   يقتل بالسحرالساحر كافر  " 

 . "قتله..

 

 

 

 

(، دار الكتا  العر ، بريوت، لبنـان، وانظـر تفسـري 2/227(   بدائع الفوائد، البن القيم، )1)

 ( وما بعدها.1/257ابن كثري، )

 (    جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن عثيمَّي :  ـ با  السحر . 2)

 .[66(   ]طه:3)

 (.10/276(   فتح الباري، )4)
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   :♫ قال النووي  

السحر حرام وهو من الكبائر باإلمجاع... وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن  

تضمن ما يقتيض الكفر كفر وإال فال، وإذا مل يكن فيه ما يقتيض الكفر عزر  

 فإن تا  قبلت توبته. (1) واستتيب منه وال يقتل عندنا 

وبقول مالــك قــال أمحــد بــن حنبــل وهــو مــروى " قال القايض عياض :

الصــحابة والتــابعَّي قــال أصــحابنا فــاذا قتــل الســاحر عــن مجاعــة مــن 

ــه  ــا لزم ــل غالب ــه يقت ــات بســحره وأن ــه م ــرتف أن ــانا واع بســحره إنس

  (2)"القصا  ...

إذا عرف   "ويف مسائل عبداهلل بن أمحد بن حنبل قال : سمعت أ  يقول 

   . (3) "بذلك فأقر يقتل ، يعني الساحر 

من املوبقات بل ذكره بعد الرشك مباُشة كَم يف   ملسو هيلع هللا ىلص وعده رسول اهلل 

قالوا يا رسول اهلل وما هن ؟ قال :   «املوبقات اجتنبوا السبع» الصحيح

  ، و الربا ،وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ، والسحر، الرشك باهلل »

 وقذف املحصنات الغافالت  ، والتويل يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم

.  (4)«امل منات 

 

 (   يعني عند الشافعية.1)

 ( .14/176ُشح مسلم )(   2)

(3     )427. 

 (.2766برقم ) (10/ 4(   صحيح البخاري )4)
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 : ♫قال الشيخ العالمة ابن عثيمني  

هو داخل يف الرشك وإن كان دون ذلك ، فهو جرم عظيم ألن السحر من  "

أعظم ما يكون يف اجلناية عىل بني آدم ، فهو يفسد عىل املسحور أمر دينه  

ذلك .. وهلذا كان السحر  ودنياه ، ويقلقه فيصبح كالبهائم ، بل أسوأ من 

 .  (1) "ييل الرشك باهلل 

 : يف حكم الساحر ♫ العزيز بن باز  فتوى سامحة الشيخ عبد 

والصحيح عند أهل العلم : أن الساحر يقتل بغري استتابة ؛ لعظم ُشه  

وفساده ، وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أنه يستتا  ، وأَنم كالكفرة 

 اآلخرين يستتابون .  

العلم : أنه ال يستتا  ؛ ألن ُشه عظيم ،   أقوال أهلولكن الصحيح من 

ب وهو يكذ  ، فيرض وألنه خيفي ُشه ، وخيفي كفره ، فقد يدعي أنه تائ

الناس رضرًا عظيًَم ، فلهذا ذهب املحققون من أهل العلم اىل أن من عرف  

وثبت سحره يقتل ولو زعم أنه تائب ونادم ، فال يصدق يف قوله .وهلذا  

أنه كتب إىل أمراء األجناد أن يقتلوا كل من  ◙ ثبت عن عمر 

 دي :  وجدوا من السحرة ، حتى يتقي ُشهم ، قال أبو عثَمن النه

 ) فقتلنا ثال. سواحر ( . 

  داود أبو رواه " –هكذا جاء يف صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة 

 .  "البخاري"  يف وأصله  صحيح بإسناد

 

 .(1/498(   القول املفيد )1)



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا
 

 98 
 

أَنا قتلت جارية هلا ، ملا علمت أَنا   ▲وهكذا صح عن حفصة 

 تسحر قتلتها .

الصحا  اجلليل ملا رأى ساحرًا يلعب  ◙ وهكذا جند  بن عبد اهلل 

أتاه من جهة ال   -يقطع رأسه ويعيده ، خييِّل عىل الناس بذلك  -برأسه 

 يعلمها فقتله ، وقال : ) أعد رأسك إن كنت صادقًا (.

واملقصود : أن السحرة ُشهم عظيم ، وهلذا جيب أن يقتلوا ، فويل األمر 

إذا عرف أَنم سحرة ، وثبت لديه ذلك بالبينة الرشعية : وجب عليه  

 .  (1) انتهى  "للمجتمع من ُشهم وفسادهم  قتلهم ؛ صيانة

 : ♫ عبد العزيز ابن باز   :قال سامحة الشيخ  

فإن السحر من اجلرائم العظيمة ، ومن أنواع الكفر ومما يبتىل به الناس   "

قديًَم وحديثًا ، يف األمم املاضية ويف اجلاهلية ويف هذه األمة ، وعىل حسب  

يكثر أهل   -الوازع اإليَمين والسلطاين كثرة اجلهل وقلة العلم وقلة 

السحر والشعوذة ، وينترشون يف البالد للطمع يف أموال الناس والتلبيس 

عليهم ، وألسبا  أخرى ، وعندما يظهر العلم ويكثر اإليَمن ، ويقوى  

السلطان اإلسالمي يقل ه الء اخلبثاء وينكمشون وينتقلون من بالد إىل  

روج فيه باطلهم ، ويتمكنون فيه من الشعوذة بالد اللتَمس املحل الذي ي

 . (2)  "والفساد

 

 .♫(   جمموع فتاوى سَمحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  1)

 .رمحه اهلل تعاىل  عبد العزيز ابن باز الشيخ (   موقع الشيخ سَمحة2)
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 : ـ   أرضار السحر

ِقُونَ  َما  ِمنُْهَما  َفَيَتَعلاُمونَ ﴿ التفريق بَّي الزوجَّي، كَم قال تعاىل:  -1   ُيَفر 
ِۚ   َوَما  ۚ  َوَزوِْجهِ  الَْمرْءِ  بنَْيَ  بِهِ  َحٍد إَِّلا بِإِذِْن اَّللا

َ
ِيَن بِهِ ِمْن أ ،    ( 1)   ﴾  ُهم بَِضار 

وهنا يطلب الساحر ممن يأتيه أن ُيرض له أثر من آثار من يريد سحره من 

 .  (2) شعر وثو ... 

اجلنون حيث يقوم اجلني املوكل بالسحر بالتمركز يف عقل   -2

 .(3) املسحور

 .  (4) القتل فمن السحر ما يقتل  -3

 املرض فقد يتمركز يف عضو معَّي ويعطله فيصا  بالعمى أو الشلل.  -4

 الوسواس .  -5

النزيف عند املرأة، فيقوم اجلنى املكلف بالتمركز يف رحم املرأة،   -6

 ويركض ركضة يف العرق فيستمر نزول الدم عليها.

فال يستطيع  "لربطبا"حبس الرجل عن امرأته وهو ما يعرف   -7

 جمامعتها.

 

 

 [.102(   ]البقرة،: 1)

 (   انظر: الصارم البتار يف التصدي للسحرة األُشار . 2)

 (.3/227(   انظر: تفسري الرازي، )3)

. وكتا   فتح احلق املبَّي يف عالج الصـع والسـحر 190(   انظر: يف أرضاره: الصارم البتار، 4)

 والعَّي . 
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 : ♫ قال ابن قدامه  

  امرأته  عن الرجل يأخذ وما يمرض وما يقتل ما – السحر أي –فمنه "

  اآلخر  إىل أحدُها يبغض وما وزوجه املرء  بَّي يفرق ما ومنه  وطأها فيمنعه

 . (1)  "...اثنَّي بَّي ُيبب  أو

 :  ♫   صفات السحرة  كام ذكرها ابن تيمية

 مباُشهتم للنجاسات واخلبائث التي ُيبها الشيطان .  -

 أكل احليات والعقار  والزنابري .  -

 ترك الوضوء والصالة . -

 دعاء غري اهلل واالستعانة هبم .  -

 اجللوس يف املزابل ومواضع النجاسات ومقابر الكفار .   -

 .   (2)  واألحلانكراهيتهم سَمع القرآن وإقباهلم عىل األغاين   -

 : ♫اإلمام الصنعاين  يقول  

فإن قلت أنه قد يتفق من ه الء الذين يلوكون ) لفظ ( اجلاللة ،   "

ويضيفون إليها أهل اخلالعة و البطالة خوارق عادات ، وأمور تظن 

كرامات كطعن أنفسهم ، ومحلهم ملثل احلنش واحلية .. ، وأكلهم النار  

ومسهم إياها باأليدي وتقلبهم فيها باألجسام .. قلت هذه أحوال  

 

لشــيخ (، وانظــر: فــتح املجيــد ُشح كتــا  التوحيــد، ل10/113(   املغنــي البــن قدامــة، )1)

 .323عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ،   

 . 83الشيطان البن تيميه    وأولياء(   انظر الفرق بَّي أولياء الرمحن  2)
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طاغوتية وأعَمل إبليسيه يفعلها الشياطَّي إلخواَنم   وأفعالشيطانية .. 

من ه الء الضالَّي .. وقد ثبت يف األحاديث إن الشياطَّي واجلان  

 .  (1) "يتشكلون بأشكال احلية والثعبان .. وقد يكون ذلك من با  السحر

 -:ومن عالمات الساحر

أن يسأل عن أسمه واسم األم وعمر الشخص ، وهذه عالمة بارزة ألن   -

 .الساحر يتعامل مع الشياطَّي وهي تنسب إىل أمهاهتا 

أن يطلب أثرا ممن يريد سحره ســواء شــعر أو أظــافر أو صــور أو غــري  -

 ذلك. 

 ـ العمل لياًل وهذا غالب وقت عملهم .  

ركات للشفاة مما يصعب  ـ  استخدام كلَمت غري مفهمومة من متتَمت وح

 عىل املستمع فهمها .  

نبوية مع متتَمت أثناء العالج يدلس عىل  وأحاديث قرآنيةـ خلط آيات 

 الناس أنه ليس من السحرة وأنه يستخدم القرآن يف عالجه .  

 ـ يطلب حيوان بصفة معينة .

 ـ استخدام كتب السحرة التي فيها رموز وجداول .  

والطالسم واحلروف املقطعة واملربعات   ـ كتابة الرموز واجلداول

 والدوائر .  

 

 (. 114ـ  113(   ـتطهري االعتقاد    ) 1)
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ـ إعطاء املريض حجابًا بشكل مثلث أو مربع ويكون ملفوف بجلد أو  

احلديد أو النحاس وقد يأمره بلبسها أو تعليقها يف عضده أو عنقه وغالبا 

 يكون داخلها استغاثات ُشكية . 

 ر هبا . ـ يعطي املريض أوراقًا هبا طالسم وأبخرة ُيرقها ويتبخ

وفيها جداول وأرقام يأمره بغمسها يف   ،ـ يعطي املريض حروفًا مقطعة 

 .   (1)أو االغتسال هبا ،املاء ثم ُشهبا 

 -وهلم مكر وحيل يف إضالل الناس وخداعهم منها :

إَيام الشخص أَنم يعلمون حاله وقد يذكرون له شيئا من األمور التي   -

صداع خاصة يف  صيبك أحيانا وي حتصل لكل البرش كقوهلم أنت مترض 

الليل .. وقد تدخل عمل ما وتفشل وقد فشلت مرارا .. وهكذا من  

 غالب أحوال الناس مما خيدع ضعاف اإليَمن ويوُههم بصدقه . 

وهو من املوبقات والكبائر وأرضاره عىل البدن كثرية وهو عمل فاسد من  

ينه بدنياه  . شيطان ضال ، ومن باع د 

 

 (. 27ـ  26(   كيفية حل السحر للشيخ عبد املحسن القاسم )   1)
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 : ـ   من أنواع السحر

 :   الكهانة

والكهان هم الذين يتعاطون اخلب عن الكائنات يف مستقبل الزمان،  

 ويدعون معرفة األْسار، ويأخذون عن مسرتق السمع.  

 .(2() 1) "الكاهن لفظ يطلق عىل العراف والذي يرض  باحلىص واملنجم  "

 أي: من ينتسب إىل العرافة.  :نسبةصيغة مبالغة من العارف، أو  والعراف: 

: هو الكاهن، وهو الذي خيب عن املستقبل. وقيل: هو اسم  والعراف قيل

عام للكاهن واملنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل عىل معرفة الغيب  

إذ هو   ;بمقدمات يستعملها، وهذا املعنى أعم، ويدل عليه االشتقاق

األمور وادعى هبا  مشتق من املعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه 

 .   (3) املعرفة

: هو الذي خُيب عن األمور الغائبة عن طريق احلَْدس والّتخمَّي  و قيل

كَم بَّي شيخ اإلسالم ابن -والّظن. وقيل: هو الكاهن. فال فرق بينهَم 

 .  ♫تيمية 

 

  202(    حاشية كتا  التوحيد البن القاسم   : 1)

قـوم هلـم أذهـان حـادة، ونفـوس  -فيَم علم بشهادة االمتحان-)الكهان   (  * وقال اخلطا :2)

ــيهم  ــون إل ــم يفزعــون إىل اجلــن ويســتفتوَنم يف احلــواد.، فيلق ــة، فه ــائع ناري ــرة، وطب ُشي

 الكلَمت(ا.هـ   

  532(   القول املفيد   3)
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اف اسم عام يدخل فيه كّل من أخب عن املغّيبات، سواء عن  "  أن العرَّ

طريق احلَْدس والّتخمَّي، أو عن طريق اخلّط يف   طريق الشياطَّي، أو عن

   (1) "الّرمل، أو قراءة الكف والِفنَْجان، أو غري ذلك 

 : العيافة

 .  (2) ومعناه: التشاؤم بأصواهتا وأسَمئها ومسارها "َزْجر الطري 

فيزجرون الطري ويزعمون أَنا تدهلم عىل يشء فيتشاءمون هبا تارة  

وهذا من أعَمل اجلاهلية  والطيور ليس عندها  ،ويتيمنون هبا تارة أخرى 

 .  (3) خري وال ُش

ق  : الطَّرج

من أجل استطالع األمور الغائبة، وهي طريقة   "اخلطُّ خيّط يف األرض 

وإنَم الشياطَّي هي التي تأيت   جاهلية، وهم ال يعلمون هبا الغيب بذاهتا، 

هلم بَم يريدون إذا تقّربوا إليهم بالعبادة، وكفروا باهلل عّز وجّل، ألن  

الشياطَّي تريد إضالل بني آدم مهَم استطاعت. كلها من أنواع السحر؛  

ألَنا من اجلبت، واجلبت السحر ، فالسحر إذًا كلمة عامة جتمع ُشورًا 

 .   (4)كثرية، إما قولية، وإما عملّية

 

 .363   1(   اعانة املستفيد   للشيخ صالح الفوزان   ج / 1)

 . 358   1(   اعانة املستفيد   الفوزان    ج / 2)

 (. 979   1(   كتا   املجموع الفريد يف ُشح كتا  التوحيد ) ج / 3)

 . 358   1املستفيد   الفوزان    ج /  إعانة(   4)
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 :  التنجيم 

فيستدل مثاًل باقرتان   ،علم النجوم الذي يستدل به عىل احلواد. األرضية 

 النجم الفالين والنجم الفالين عىل أنه سيحد. كذا وكذا .  

والنجم   ،ويستدل بوالدة انسان يف هذا النجم عىل أنه سيكون سعيدًا 

حوال النجوم عىل احلواد.  أ فيستدلون باختالف  ، األخر سيكون شقيًا 

األرضية واحلواد. األرضية من عند اهلل . قد تكون أسباهبا معروفة وقد  

 .  (1) تكون جمهولة لكن ليس للنجوم هبا عالقة  

 : ـ  علم النجوم ينقسم اىل قسمني

 : ـ   علم التأثري   :األول

 وهو أن يستدل باألحوال الفلكية عىل احلواد. األرضية .   "

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة » ملسو هيلع هللا ىلصفهذا حمرم باطل لقوله 

   ."«من السحر 

َمْن َقاَل ُمطِْرنا بِنَْوِء َكذا َوَكذا َفَذلَِك كافٌِر   »حديث َزْيِد ْبِن خالٍِد  وقوله يف 

 .  (2) «  ِ َ َوُمْ ِمٌن بِاْلَكْوَكِب 

ََُم آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهللَِّ إ» يف الشمس والقمر:   ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي  ال    َنَّ

فاألحوال الفلكية ال عالقة بينها وبَّي   (3)«َينَْكِسَفاِن ملَِْوِت َأَحٍد  َوال حِلََياتِِه 

 .احلواد. األرضية 

 

 .  519   1فيد للشيخ حممد بن عثيمَّي ج / (   القول امل1)

 [.59(   ]األنعام:2)

 (.907برقم ) (626/ 2مسلم )(، 1040برقم ) (34/ 2البخاري ) رواه(  3)
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وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب ََّل َيۡعلَُمَهآ  ﴿ وقد استأثر اهلل بعلم الغيب كَم قال:   "
 .(1) ﴾ إَِّلا ُهَو 
وفيه من الفوائد عدم اإلغرتار بَم ي تاه أهل الباطل من معارفهم  

وعلومهم، واحلذر من كل علم ال تعلم صحته من كتا  اهلل وسنة رسوله 

 . (2) " ملسو هيلع هللا ىلص

 : ـ   علم التسيري : الثاين

فهذا جائز وقد يكون واجبًا   ،وهو ما يستدل به عىل اجلهات واألوقات 

أحيانًا كَم قال الفقهاء : إذا دخل وقت الصالة جيب عىل اإلنسان أن يتعلم 

ۡلََقَٰ ِِف  ﴿ عالمات القبلة من النجوم والشمس والقمر قال تعاىل : 
َ
َوأ

ۡرِض َرَوَٰ 
َ
ن تَِميَد ٱَۡل

َ
نَۡهَٰر  َِسَ أ

َ
  فلَم   ، ( 3) ﴾ لاَعلاُكۡم َتۡهَتُدوَن  ا وَُسُبل  بُِكۡم َوأ

العالمات األرضية انتقل إىل العالمات السَموية فقال   ▐ ذكر 

ِۚ ﴿ تعاىل    النجوم  هبذه  فاالستدالل  ( 4)  ﴾  َوبِٱنلاۡجِم ُهۡم َيۡهَتُدوَن وََعَلََٰمَٰت 

  وقت  دخل الفالين  النجم طلع إذا :  يقال أن مثل ، به  البأس  األزمان  عىل

،   والشَمل ، كالقبلة األماكن عىل  وكذلك الربيع وقت ودخل السيل

 .  (5) "واجلنو  

 

 [.59(   ]األنعام:1)

 . 208(   حاشية التوحيد    2)

 [.15(  ]النحل:3)

 [  .16(  ]النحل:4)

 . 986ـ  985   1(   املجموع الفريد ُشح كتا  التوحيد   ج / 5)
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 : ـ   حكم  من سأل العرافني

سئلت اللجنة الدائمة للبحو. العلمية واإلفتاء عن كيفية اجلمع بَّي   

   احلديثَّي ؟!

ٍء، مَلْ ُتْقَبْل َلُه َصاَلٌة َأْرَبِعََّي َلْيَلًة« ملسو هيلع هللا ىلصقال  اًفا َفَسَأَلُه َعْن يَشْ »َمْن َأَتى َعرَّ
 (1). 

َقُه بََِم  َكاِهنًاعرافًا أو َمْن َأَتى »: يف حديث أخر   َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر بََِم  َفَصدَّ

دٍ   .  (2)  «ُأْنِزَل َعىَل حُمَمَّ

   :فأجابت اللجنة الدائمة 

دٍ  َكاِهنًاعرافًا أو َمْن َأَتى » َقُه بََِم َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر بََِم ُأْنِزَل َعىَل حُمَمَّ  . (3) «َفَصدَّ

يراد منه: أن من سأل الكاهن معتقدًا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر؛ 

َماَواِت  ﴿ألنه خالف القرآن يف قوله تعاىل:  قُْل ََّل َيْعلَُم َمْن ِِف السا
رِْض الَْغيَْب إَِّلا اَّللا 

َ
 .  (4)  ﴾َواَْل

ْ ُتْقَبْل َلُه َصاَلٌة   وأما احلديث اآلخر:  ٍء، مَل اًفا َفَسَأَلُه َعْن يَشْ »َمْن َأَتى َعرَّ

فبهذا ُيعلم أن من أتى  رواه مسلم وليس فيه )فصدقه(.،  (5)َأْرَبِعََّي َلْيَلًة«

 . (6)  عرافا فسأله مل تقبل له صالة أربعَّي يومًا ، فإن صدقه فقد كفر..

 

 ( 2230)   (   رواه مسلم يف صحيحه1)

 (.9536) برقم (331/ 15أمحد ) رواه اإلمام(   2)

 (.9536) برقم  (331/ 15أمحد ) رواه اإلمام(   3)

 [.65(   ]النمل:4)

 ( 2230)   (   رواه مسلم يف صحيحه5)

 (2/48الدائمة )(   اللجنة الدائمة للبحو. العلمية  .فتاوى اللجنة 6)
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 : ـ   أعراض السحر 

واملصا    كثرية وخفية وليس من السهل تشخيصها، ـ أعراض السحر 

بالسحر يف الغالب اليشعر بحالته وقد يميض يف حتقيق أهداف الساحر  

 -وهو اليشعر ومنها :

ـ اإلصابة بأعراض الصع واملس الشيطاين لكون السحر يرتبط بشيطان  

 خيدمه.  

ـ تغري مفاجئ يف حالة املسحور من احلب إىل الكراهية والعكس ومن  

 !! واالنحرافومن العبادة واالستقامة إىل املعصية   ،الصحة للمرض 

 ومن الرسور إىل احلزن والضيق!! 

 ه .. ـ قد خييل إليه فعل الشئ وهو اليفعل

سحر النبي  » قالت  ▲ . عن عائشة ملسو هيلع هللا ىلصـ كَم جاء يف سحر النبي 

 .   (1) احلديث « حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل اليشء وما فعله ...

 : ♫ قال ابن القيم  

وأما كونه خييَّل إليه أنه فعل اليشء ومل يفعله : فليس يف هذا ما ُيدخل  "

عليه داخلة يف يشء من صدقه ؛ لقيام الدليل واإلمجاع عىل عصمته من  

هذا ، وإنَم هذا فيَم جيوز أن يطرأ عليه يف أمر دنياه التي مل ُيبعث لسببها ،  

 

 (.5766رواه البخاري )(   1)
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ل من أجلها ، وهو فيها ُعرضة لآلفات كسائ ر البرش ، فغري بعيد  وال ُفضِّ

ـ  "أنه خييَّل إليه ِمن أمورها ما ال حقيقة له ثم ينجيل عنه كَم كان    . (1)  ا.ه

 ـ وغري ذلك من األوهام والتخيالت التي يصا  هبا املسحور. 

    سائر اجلسد.املرض والوهن يف  ـ 

 ـ الربط عن زوجته فال يستطيع جمامعتها كَم يف سحر الربط . 

 . ـ وغري ذلك من األعراض التي تظهر عند قراءة القرآن والرقية 

 :  ♫ قال ابن قدامه  

ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته   -أي السحر  -فمنه  "

فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق بَّي املرء وزوجه وما يبغض أحدُهاإىل اآلخر  

 .  (2)  "أو ُيبب بَّي اثنَّي ... 

 : ـ    أشكال السحر

 : هناك أشكال  كثرية للسحر املعقود 

 ـ منها ماهو مكتو  . 

 ـ أو معقود يف حبل ونحوه.

 ـ أو يف زجاجة مقفلة . 

 ـ أو يف جثث إنسان . 

 أو حيوان ..........الخ . 

 

 ( .4/124(   زاد املعاد )1)

 (113/  10(   املغني البن قدامه ) 2)
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يكون عبارة عـن عزائـم ورقـى وعقــد وطالسم   ـ ومن السحر ما

 وأدوية وأبخرة  . 

 . يكون عىل شكل دمي ومتاثيل  ـ ومنه ما

 ملسو هيلع هللا ىلص عىل صورة من شمع عىل صورة رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصـ وكان سحر النبي 

وقد جعلوا يف تلك الصورة إبرا مغروزة فيها إحدى عرشة ووتر فيه 

 إحدى عرشة عقدة،

 ـ وكان سحره يف ) مشط ومشاطة وجف طلع ذكر (  

 ـ ومعنى مشط:  معروف وهي اآللة التي تعد لترسيح الشعر  .  

 . ـ ومشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أو من اللحية عند ترسُيه 

ـ ومعنى)جف طلع ذكر( وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه  

 ويطلق عىل الذكر واألنثى ويسمى كافور النخل .  

 ـ وعادة يوضع السحر عند عقده يف أماكن قذرة ومهجورة

فقد استخرجه من بئر ذروان وذروان   ملسو هيلع هللا ىلصـ كَم جاء يف مكان سحر النبي 

 ولكأن نخلها رؤوس الشياطَّي( بئر يف بني زريق، ماءها كنقاعة احلناء، 

 فيه قوالن:   «لكأن نخلها رؤوس الشياطني»يف معنى   قال اخلطايب 

 أَنا مستدقة كرؤوس احليات واحلية يقال هلا الشيطان .  : ـ  أحدُها

أَنا وحشية املنظر سمجة األشكال وهو مثل يف استقباح   : ـ واآلخر

 .   (1) صورهتا وهول منظرها كصورة الشياطَّي 

 
(   انظرُشح مسلم للنووي . و فـتح البـاري البـن حجـر . و عمـدة القـاري ُشح صـحيح 1)

 البخاري  وموقع سَمحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحهم اهلل تعاىل .
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 -: عالج السحر  بطريقتني

   -العالج  للسحر قسامن :  

   -: ما يتقي به السحر قبل وقوعه   القسم األول :

وترك مجيع املحرمات ، والتوبة من مجيع   ـ القيام بجميع الواجبات ، 

 السيئات.

 كثار من قراءة القرآن الكريم بحيث جيعل له وردًا منه كل يوم .  ـ اإل

 ـ التحصن بالدعوات والتعويذات .  

 املرشوعة .   واألذكار ـ 

 ـ املحافظة عىل أذكار الصباح واملساء .  

  ملسو هيلع هللا ىلصـ أكل سبع مترات عجوة عىل الريق صباحًا إذا امكن . لقول النبي 

 . (1) «اليوم سم وال سحرمن اصطبح بسبع مترات عجوة مل يرضه ذلك  »:

 . (2) «بيتيها ال  بني من  مترات سبع أكل من »: ملسلم  رواية ويف  ـ

 : ♫بن باز  وقال سامحة الشيخ عبد العزيز  

من أكل سبع   » : ملسو هيلع هللا ىلصـ أن مجيع متر املدينة توجد فيه هذه الصفة لقول النبي 

 .  (3) « تيها مترات مما بني الب 

 

 

 
 (.2047رواه مسلم  برقم )(   1)

 ( 2047(  و ومسلم رقم )  5454(   رواه البخاري برقم ) 2)

 ( ♫(    وانظر ) جمموع فتاوى العالمة ابن باز  126/ 4(   انظر ) زاد املعاد 3)
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 : ـ    وقوعهعالج السحر بعد القسم الثان :

 استخراجه وإبطاله :   ويكون  

  (1) إذاعلم مكانه بالطرق املباحة ُشعا، وهذا من أبلغ ما يعالج به املسحور 

. 

رجٌل من بني   ملسو هيلع هللا ىلص سَحر رسوَل اهللِ  » أَنا قالت :  ▲عن عائشة 

يَُّل إليه أنه   ملسو هيلع هللا ىلصُزَريٍق، ُيقاُل له َلبيُد بُن األعَصِم، حتى كان رسوُل اهللِ  خُيَ

َيفَعُل اليشَء وما فَعله، حتى إذا كان ذاَت يوٍم أو ذاَت ليلٍة وهو ِعندي، 

لكنه َدعا وَدعا، ثم قال : يا عائشُة، أَشَعرِت أن اهللَ أفتاين فيَم استفَتيُته فيه، 

رجالِن، فقَعد أحُدُها ِعنَد رأِس، واآلَخُر ِعنَد ِرجيل، فقال أحُدُها أتاين 

لصاِحبِه : ما وَجُع الرجِل ؟ فقال : َمطبوٌ ، قال : َمن طبَّه ؟ قال : َلبيُد 

بُن األعَصِم، قال : يف أيِّ يشٍء ؟ قال : يف ُمشٍط وُمشاَطٍة، وُجفِّ َطلِع 

يف    ملسو هيلع هللا ىلص . فأتاها رسوُل اهللِ   يف بئِر َذرواَن نخلٍة ذَكٍر . قال : وأيَن هو ؟ قال : 

ناٍس من أصحابِه، فجاء فقال : يا عائشُة، كأن ماَءها ُنقاَعُة احِلنَّاِء، أو كأن  

ُرؤوَس نخلِها ُرؤوُس الشياطَِّي . قلُت : يا رسوَل اهللِ : أفال استخَرْجَته ؟ 

َر عىل الناِس في ا  . فأَمر هبا  قال : قد عافاين اهللُ، فكِرْهُت أن ُأَثوِّ ه ُشًّ

 . (2)«فُدفِنَْت 

 

/ 4، ومسـلم، 5765، بـرقم 132/ 10، والبخاري مع الفـتح 124/ 4(   انظر: زاد املعاد، 1)

 .228/ 3 ♫وجمموع فتاوى ابن باز، 2189، برقم 1917

 (.2189( واللفظ له، ومسلم )5763(   أخرجه البخاري )2)
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ومن   االستخراج،وقد جاءت قصة السحر من طرق أخرى فيها إثبات 

  ◙ َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقمَ  "مسنده"أصح هذه الطرق ما أخرجه أمحد يف 

اًما ، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسَحَر النَّبِيَّ »َقاَل:  َرُجٌل ِمَن اْلَيُهوِد ، َقاَل: َفاْشَتَكى لَِذلَِك َأيَّ

يُل  َفَقاَل: إِنَّ َرُجاًل ِمَن اْلَيُهوِد َسَحَرَك ، َعَقَد َلَك   ♠ َفَجاَءُه ِجْبِ

  ملسو هيلع هللا ىلص ُعَقًدا يِف بِْئِر َكَذا َوَكَذا ، َفَأْرَسَل إَِلْيَها َمْن جَيِيُء هِبَا ، َفَبَعَث َرُسوُل اهللِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ، َفاْسَتْخَرَجَها، َفَجاَء هِبَا ، َفَحلََّها. َقاَل: َفَقاَم َرُسوُل اهللِ ◙َعلِيًّا 

، َفََم َذَكَر لَِذلَِك اْلَيُهوِديِّ ، َواَل َرآُه يِف َوْجِهِه َقطُّ  "َكَأنَََّم ُنِشَط ِمْن ِعَقاٍل 

 .  (1)«َحتَّى َماَت 

    : ♫ قال ابن القيم  

وال تنايف بينهَم ، فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ، ثم دفنه بعد "

: ) هال استخرجته ( ؛ أي : هال أخرجته  ▲وقول عائشة ، أن شفي 

للناس حتى يروه ويعاينوه، فأخبها باملانع له من ذلك ، وهو أن املسلمَّي  

  مل يكونوا ليسكتوا عن ذلك ، فيقع اإلنكار ويغضب للساحر قومه ، 

فيحد. الرش ، وقد حصل املقصود بالشفاء واملعافاة . فأمر هبا فدفنت ومل 

 يستخرجها للناس .

 

 (.3529( ، والنسائي يف السنن الكبى )19267(   أخرجه أمحد يف مسنده )1)
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فاالستخراج الواقع ، غري الذي سألت عنه عائشة . والذي يدل عليه أنه 

إنَم جاء إىل البئر ليستخرجها منه ومل جييء إليه لينظر إليها ثم ينصف إذ ال 

 .  (1) "غرض له يف ذلك واهلل أعلم 

 : ♫ وقال ابن القيم  

 : يف عالج السحر الذي سحرته اليهود به ملسو هيلع هللا ىلص هديه  "

قد أنكر هذا طائفة من الناس ، وقالوا : ال جيوز هذا عليه ، وظنُّوه نقصًا  

وعيبًا ، وليس األمر كَم زعموا ، بل هو من جنس ما كان يعرتيه من  

األسقام واألوجاع ، وهو مرض من األمراض ، وإصابته به كإصابته  

 بالسم ال فرق بينهَم .  

ُسِحر رسول   »:أَنا قالت  ▲وقد ثبت يف الصحيحَّي عن عائشة 

اهلل حتى إن كان ليخيَّل إليه أنه يأيت نساءه ومل يأهتن ، وذلك أشد ما يكون  

 .«من السحر

: والسحر مرض من األمراض ، وعارض من العلل،   قال القايض عياض 

وأما كونه  . جيوز عليه كأنواع األمراض مما ال ُينكر ، وال َيقدح يف نبوته

يفعله : فليس يف هذا ما ُيدخل عليه داخلة يف   خييَّل إليه أنه فعل اليشء ومل

يشء من صدقه ؛ لقيام الدليل واإلمجاع عىل عصمته من هذا ، وإنَم هذا  

ل من  فيَم جيوز أن يطرأ عليه يف أمر دنياه التي مل ُيبعث لسببها ، وال ُفضِّ

 

 (. 4/124(   زاد املعاد )1)
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أجلها ، وهو فيها ُعرضة لآلفات كسائر البرش ، فغري بعيد أنه خييَّل إليه ِمن 

 .  (1) "أمورها ما ال حقيقة له ثم ينجيل عنه كَم كان 

 -:يف حال العثور عليه واستخراجه وإبطالهكيفية فك السحر 

جيب التحصن باآليات القرآنية  واألذكار واألدعية النبوية مع  :أوالً 

التوكل عىل اهلل واستحضار قوة اليقَّي باهلل عىل إبطاله وان اهلل تعاىل قادر  

 ن كيد الشيطان كان ضعيفا.  إ،وعىل كل شئ 

ُيرض السحر ويبدأ يف قراءة املعوذتَّي عليه وآية الكرِس وما تيرس له   : ثانياً 

 من سورة البقرة .  

ـ إن كان العمل عبارة عن عقد فإنه يفكها بآلة موس حادة أو مقص وهو 

يقرا املعوذتَّي ويكررها مع النفث ثم يتلف العمل ويدفنه يف الرتا .  

عند استخراجه السحر . كَم جاء يف بعض   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما نقل من فعل النبي 

َيا َعاِئَشُة،  »َفاْنَتَبَه َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْذُعوًرا، َوَقاَل: –روايات احلديث ونصه 

يِن بَِداِئي؟  َبرْيَ «َأَما َشَعْرِت َأنَّ اهللََّ َأْخَبَ . ُثمَّ َبَعَث َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعلِيًّا َوالزُّ

نَّاءِ  ُه ُنقاعة احْلِ ، َفنََزُحوا َماَء اْلبِْئِر َكَأنَّ َر ْبَن َياِْسٍ ْخَرَة،  َوَعَمَّ ، ُثمَّ َرَفُعوا الصَّ

، َفإَِذا فِيِه ُمَشاَطُة َرْأِسِه َوَأْسنَاٌن ِمْن ُمْشطِِه، َوإَِذا فِيِه َوَتٌر   َوَأْخَرُجوا اجْلُفَّ

ةَ  ،   َمْعُقوٌد، فِيِه اْثنََتا َعرْشَ وَرَتَّْيِ َبِر. َفَأْنَزَل اهللَُّ َتَعاىَل السُّ ُعْقَدًة َمْغُروَزًة بِاإْلِ

ًة ِحََّي اْنَحلَِّت َفَجَعَل  ُكلَََّم َقَرَأ آَيًة اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة، َوَوَجَد َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِخفَّ

اَلُم،   يُل، َعَلْيِه السَّ اْلُعْقَدُة اأْلَِخرَيُة، َفَقاَم َكَأنَََّم َنشَط ِمْن ِعَقاٍل، َوَجَعَل ِجْبِ

ٍء يُ »َيُقوُل:  ْ ِذيَك، ِمْن َحاِسٍد َوَعَّْيٍ اهللَُّ  بِاْسِم اهللَِّ أْرِقيك، ِمْن ُكلِّ يَشْ

 

 ( .  10/235( ، وينظر أيضا فتح الباري البن حجر )2/739( بدائع الفوائد ، البن القيم )1)
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. َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َأَفاَل َنْأُخُذ اخْلَبِيَث َنْقُتُلُه؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  «َيْشِفيَك 

ا»ملسو هيلع هللا ىلص:   . (1)    «أما َأَنا َفَقَد َشَفايِن اهللَُّ، َوَأْكَرُه َأْن ُيثرَِي َعىَل النَّاِس َُشًّ

حرق السحر وذلك بعد فك  ت احلديث الصحيحة ،وجاء يف بعض روايا

 العقد والقراءة عليه . 

 : ♫قال اإلمام النووي 

   .(3) « أفال أحرقته  » ،  (2)  «أفال أخرجته   »   يف رواية  

أن خيرجه ثم   ▲كأَنا طلبت يعني عائشة ، كال الروايتَّي صحيح "

 .نتهى ا "ُيرقه  

 العالج. ـ وي خذ من احلديث جواز حرق السحر وهو نوع من 

،  ـ ويتنبه إىل أن بعض أنواع السحر تنترش باحلرق واإلشعال ويزيد ُشها

القراءة عليها ووضعها يف ماء مقروء فيه حتى متحى معاملها  أوالفينبغي 

ثم  ، السحر إبطالويقرأ وينفث عىل املاء باملعوذتَّي وآية الكرِس وآيات 

 حترق أو تدفن . 

 فة ونشاط، ويقوم من فوره  ـ وعند إبطال السحر سيجد املسحور خ

 .(4)   كأنَم نشط من عقال !!

 

ذكره الثعـالبي بـال إسـناد ، "قال : و(  852)   :  8يف تفسري الفلق ج /  (    ذكره  ابن كثري1)

 .انتهى ولبعضه شواهد ،وأصله يف الصحيحَّي "وفيه غرابة 

 (. 5766(   رواه البخاري )   : 2)

 (. 2189(   رواه مسلم )   : 3)

( ، فـتح البـاري البـن 243/ 19وي )وُشح صحيح مسلم للنووي واملجموع للـن انظر: (   4)

 .8/ 507-500( تفسري ابن كثري 235-233)    10حجر  ج  

 (. 504-502، أسبا  نزول القرآن  ) 
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 ـ  :عالج السحر بعد وقوعه 

يف حالة اإلصابة بالسحر وظهور أعراضه عىل الشخص وعدم العثور  

 -:فعىل املسلم -كَم سبق بيان ذلك -عليه واستخراجه

باهلل، واعتَمد القلب عليه واإليَمن  واليقَّي بقدرته وعلمه   االستعانة  :أوال

 املحيط بكل شئ والذي الَتفى عليه خافية.. القوي القادر املقتدر . 

بكثرة الترضع والدعاء بأن يبطل  اهلل السحر    اللجوء إيل اهلل  :ثانيا

 ويذهب األذى ويفرج الكر . 

ويف الشدائد ويف سائر  وكان هذا منهج سيد املرسلَّي عند نزول البالء 

 .   ملسو هيلع هللا ىلصيف حديث سحره  ▲أحواله قالت عائشة 

دعا ودعا ثم قال :  ذات يوم حتى كان  "ـ كَم رواه البخاري ومسلم وفيه: 

 ..   (1)كَم يف البخاري «يف ما فيه شفائي  أشعرت أن اهلل أفتاين »

 وحصول االستجابة والفرج .   تكرار الدعاءوفيه 

 ـ ويف رواية مسلم  دعا ثم دعا ثم دعا بالتكرار .  

 ) أي أظهر العجز واالفتقار اىل اهلل ( قال القايض عياض : 

 بالقرآن الكريم واملداومة عىل تالوته وتدبره..  االستشفاء :ثالثًا 

َا ﴿  قال تعاىل :  األمراض.ـ فهو الشفاء جلميع  النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم  َيا َأُّيُّ

ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمننِيَ  ُكْم َوِشَفاٌء ملَِا يِف الصُّ  .  (2) ﴾  َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ

 

 (2189()1719/ 4صحيح مسلم )(  3268)  (122/ 4صحيح البخاري ) ( 1)

 [  .57(  ]يونس : 2)
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ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي َواَل َيِزيُد  ﴿  :ـ قال تعاىل  َوُننَزِّ

 .  (1)  ﴾اً الظَّاملنَِِي إاِلَّ َخَسارً 

ِي ُهَو ُيۡطعُِمِِن َويَۡسقنِِي  ﴿ ـ وقال تعاىل :  ِي َخلََقِِن َفُهَو َيۡهِديِن َوٱَّلا ٱَّلا
 .  (2)  ﴾ ِإَوَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِنِي 

 .  (3)  ﴾   ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاءٌ  ﴿  ـ قال  تعاىل:

   : ـ  االستشفاء بسورة الفاحتة 

َلنَا َفنََزْلنَا ، َفَجاَءْت  َمِسريٍ  ُكنَّا يِف  » َقاَل : ◙ َأِ  َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  َعنْ ـ 

؟   َراٍق  َجاِرَيٌة ، َفَقاَلْت : إِنَّ َسيَِّد احلَيِّ َسلِيٌم ، َوإِنَّ َنَفَرَنا َغْيٌب ، َفَهْل ِمنُْكمْ 

أَ  بُِرْقَيٍة ، َفَرَقاهُ  َنْأُبنُهُ  َفَقاَم َمَعَها َرُجٌل َما ُكنَّا ، َفَأَمَر َلُه بَِثاَلثََِّي َشاًة ،   َفَبَ

ِسُن ُرْقَيًة  َقاَل   -َأْو ُكنَْت َتْرِقي ؟  -َوَسَقاَنا َلَبنًا ، َفَلَمَّ َرَجَع ُقْلنَا َلُه : َأُكنَْت حُتْ

ِدُثوا َشْيًئا َحتَّى َنْأيِتَ  بُِأمِّ الكَِتاِ   الَّ : الَ ، َما َرَقْيُت إِ  َأْو َنْسَأَل  -، ُقْلنَا : الَ حُتْ

َا   ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلَمَّ َقِدْمنَا املَِدينََة َذَكْرَناُه لِلنَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  - َفَقاَل : َوَما َكاَن ُيْدِريِه َأَنَّ

ُبوا  ُرْقَيٌة ؟ اْقِسُموا   . (4)    «بَِسْهمٍ  يِل  َوارْضِ

 

 [.82 :اإلْساء](  1)

 [.  80 -78(  ]الشعراء 2)

 [.44(  ]فصلت : 3)

 (  . 5007(  رواه البخاري ) 4)

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3260
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ـ ويف رواية أ  داود يف حديث الرقية أن الراقي : أخذ يتفل عىل سيد 

ِ َرِب  الَْعالَِمنيَ ﴿ احلي، ويقرأ :  أي : سورة الفاحتة، قال :   ﴾ اْۡلَْمُد َّلل 

 فكأنَم أنشط من عقال . 

   "احْلَْمدُ "أن أبا سعيد هو الذي رقاه : وأنه قرأ سورة  الرتمذي:ويف رواية  ـ

 سبع مرات .

   : ومن فضائل هذه السورة  

الم قاِعٌد ِعنَد النَّبِيِّ قال ¶ عن ابن عباس  يُل عليِه السَّ : بْينََم ِجْبِ

ََمِء ُفتَِح  »َسِمَع َنِقيًضا ِمْن َفْوِقِه، َفَرَفَع َرْأَسه َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َهَذا َباٌ  ِمَن السَّ

ْ ُيْفَتح َقطُّ إاِلَّ الَيْومَ  هذا َمَلٌك َنَزَل إىِل  »َفنََزَل ِمنه َملٌك فقاَل: «الَيْوَم ومَل

ََم   »َفَسلََّم وقال: «األَْرِض مل َينِْزْل َقطُّ إاِلَّ اليَْومَ  َأبرِشْ بِنوَريِن ُأوتِيَتُهََم، مَلْ ُيْ هَتُ

  َنبِيٌّ َقبَلَك: َفاحتِة الكَِتاِ ، وَخواتِيم ُسوَرِة الَبَقرِة، َلن َتقرَأ بحْرٍف ِمنَْها إاِلَّ 

 .  (1) «ُأْعطِيَته

ما ُأنزَلت سورٌة يف التَّوراِة وال يف اإلنجيِل وال يف  » :  ملسو هيلع هللا ىلصـ قال رسول اهلل  

بُع املَثاين والقرآُن العظيُم   ا هَلي السَّ بوِر ، وال يف الُفرقاِن ِمثُلها ،وإَنَّ الزَّ

 .  (2)   « الَّذي ُأعطيُته

 

 (   . 806(  رواه مسلم  ) 1)

 (. 2704البخاري ) رواه (   2)



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا
 

 118 
 

يف التَّوراِة وال يف اإلنجيِل وال يف  مل ينزل والَِّذي َنفِس بَيِده،  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال ـ 

بوِر ، وال يف الُفرقاِن ِمثُلها   .  (1) «الزَّ

 : ♫ قال ابن القيم  

مكثت بمكة مدة تعرتيني أدواء، وال أجد طبيبا وال دواء فكنت أعالج   "

يشتكي أملا،  نفس بالفاحتة، فأرى هلا تأثريا عجيبا، فكنت أصف ذلك ملن 

 .  (2) "وكان كثري منهم يبأ ْسيعا 

 والكافية.  ، والواقية ، والرقية ،والشافية ،الشفاء ولذا فإن من أسامئها : 

 :   العالج بسورة البقرة

قال اإلمام أمحد: حدثنا عبد امللــك بــن عمــرو حــدثنا هشــام عــن ُييــى  

ــة  ــن أ  أمام ــالم ع ــن أ  س ــري ع ــن أ  كث ــمعت  ◙ب ــال: س ق

ِة يقــول:  ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهلل  ْوَم اْلِقَيامــَ ِه يــَ
افٌِع أِلَْهلــِ ُه شــَ ْرآَن َفإِنــَّ َرُءوا اْلقــُ »اقــْ

َراَن فــَ  َرَة َوآَل ِعمــْ َراَوْيِن اْلَبقــَ هــْ ََُم اْقَرُءوا الزَّ َأَنَّ ِة كــَ ْوَم اْلِقَيامــَ اِن يــَ ََُم َيْأتِيــَ إَِنَّ

ْن  اِن عــَ َوافَّ ُُيَاجــَّ رْيٍ صــَ اِن طــَ ََُم فِْرقــَ َأَنَّ اِن َأْو كــَ ََُم َغَياَيتــَ َأَنَّ اِن َأْو كــَ َغََمَمتــَ

ٌة وتركهــا  َذَها َبَركــَ إِنَّ َأخــْ َرَة فــَ َرُءوا اْلَبقــَ اَل »اقــْ مَّ قــَ ِهََم« يوم القيامة ثــُ
َأْهلِ

 .  (3)«ستطيعها اْلَبَطَلةُ ترسة وال ح

 . الزهراوان: املنريتانمعنى 

 

 (2875(   سنن الرتمذي  ) 1)

 (8(   الداء والدواء البن القيم )  : 2)

 (.804رواه مسلم )(   3)
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 أظلك من فوقك.  الغياية: مامعنى   

 القطعة من اليشء.   : الفرقمعنى 

 املتضامة.  معنى الصواف: املصطفة

 والبطلة: السحرة.

أي ال يمكنهم حفظها، وقيل: ال يستطيعون   :  (ال تستطيعهاومعنى )

 .    (1) النفوذ يف قارئها

لفظٌة نبوّية : « فإن أخذها بركة وتركها حرسة وال تستطيعها البطلة»

وردت يف حديث من أحاديث املصطفى عليه الصالة والسالم، وذلك يف  

فضل سورة البقرة، وعظيِم دوِرها يف محاية الناس من ُّش الشياطَّي ومن 

 .كيد السحرة واجلاّن، ولعموم بركتها وكثرة خرياهِتا

قال:  ◙ واحلديث الذي وردت فيه يف رواية مسلم  عن أ  أمامة  

اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة،  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل 

 .  (2)«وتركها حرسة، وال تستطيعها الَبَطَلة

 أي قراءهتا بركة، وترك قراءهتا حرسة وخسارة.  : فإن أخذها بركة 

فرسها معاوية الراوي عن زيد الراوي عن أ  سالم  : وال تستطيعها البطلة

الراوي عن أ  أمامة بالسحرة، تسمية هلم باسم فعلهم، ألن ما يأتون به  

الباطل، وإنَم مل يقدروا عىل قراءهتا ومل يستطيعوها لزيغهم عن احلق  

 

 . 12(   ُشح تفسري ابن كثري :    1)

  (.804رواه مسلم ) (  2)
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الباطل، ويصح أن يكون املعنى وال يستطيع دفعها واخرتاق  واَنَمكهم يف 

 حتصينها لقارئها السحرة.

وقيل: املراد من البطلة أهل البطالة، أي ال يستطيعون قراءهتا وتدبر 

 .  (1)  معانيها لكسلهم. 

والعمل بَم فيها   ،والتدبر يف معانيها ،أي املواظبة عىل تالوهتا :  فإن أخذها

 ة عظيمة  .  ( ، أي منفعبركة ) 

 بالنصب وجيوز الرفع ، أي تركها وأمثاهلا .   : وتركها 

ليس يتحرّسُ أهُل اجلنّة إاّل عىل   » أي ندامة يوم القيامة ، كَم ورد : : حرسة 

 .  (2) « ساعٍة مّرت هبم مل يذُكُروا اهلل تعاىل فيها

 . بالتأنيث والتذكري ، أي ال يقدر عىل حتصيلها    :  وال يستطيعها 

، أي أصحا  البطالة والكسالة لطوهلا ، وقيل : أي السحرة  ) البطلة (

ألن ما يأتون به باطل ، سَمهم باسم فعلهم الباطل ، أي ال ي هلون لذلك  

أو ال يوفقون له ، ويمكن أن يقال : معناه ال تقدر عىل إبطاهلا أو عىل  

ِيَن بِهِۦ مِ  ﴿ فيها -تعاىل  -صاحبها السحرة لقوله  َحٍد  َوَما ُهم بَِضآر 
َ
ۡن أ

 ِۚ  .  (3) اآلية  ﴾إَِّلا بِإِۡذِن ٱَّللا

 

 (   فتح املنعم لرشح صحيح مسلم .1)

 ( 5120هقي يف شعب اإليَمن احلديث برقم ) يالب رواه(   2)

 .(11-5/1)كتا  فضائل القرآن -مرقاة املفاتيح ُشح مشكاة املصابيح انظر: (   3)
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  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ◙عن سهيل بن أ  صالح عن أبيه عن أ  هريرة 

َعُلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فِيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة اَل   »قال:  اَل جَتْ

ْيَطانُ   . (1) «َيْدُخُلُه الشَّ

ٍء َسنَاٌم وإن  »قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول  لُِكلِّ يَشْ

 .  (2) «  سنام اْلُقْرآِن ُسوَرُة اْلَبَقَرةِ 

 :  فضل خواتيم البقرة

َرِة ا «:ملسو هيلع هللا ىلصمن قرأُها يف ليلة كفتاه: روي عنه  -  وَرِة الَبقــَ آلَيَتاِن ِمن آِخِر ســُ

 .  (3)« َمن َقَرَأُُها يف َلْيَلٍة َكَفَتاهُ 

إذا قرأت يف دار ثال. ليال فال يقرهبا الشيطان: عن النعَمن بــَّي بشــري  - 

َق الســمواِت واألرَض  أن رسول اهلل قال: » إِنَّ اهللَ كتب كتاًبا قبَل أْن خَيْلــُ

َم ــِ َتَم هبـ ــَ َّْيِ ، خـ ــَ ُه آَيتـ ــْ َزَل ِمنـ ــْ اٍم ، أنـ ــَ ألَفْي عـ ــِ ــورةَ  بـ َرةِ  سـ ــَ ، ال  الَبقـ

 . (4)«َفَيْقَرهُبا َشْيَطانٌ  َليالٍ  ثالَ.  َدارٍ  يف يْقَرآنِ 

عن ابِن َعبَّاٍس ريض اهلل عنهَم قال:  ال تقرأ بحرف منهَم إال أعطيته: -

َسِمَع َنقيًضا ِمْن َفوِقِه،   ملسو هيلع هللا ىلصَقاِعٌد ِعنَْد النبي  -عليه السالم -َبْينَََم ِجْبيُل »

ْ ُيْفَتْح َقطٌّ إاِل الَيْوَم،   ََمِء ُفتَِح الَيْوَم َومَل َفَرَفَع َرأَسُه، َفَقاَل: َهَذا با  ِمَن السَّ

 

 .(218/ 2) رواه أبو داود(   1)

 (.2878ا لرتمذي )رواه (   2)

 (.4008برقم ) (84/ 5لبخاري )ا رواه (   3)

 (.160/ 5الرتمذي )رواه (   4)
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فنَزَل منُه َملٌك، فقاَل: هذا َملٌك َنزَل إىل األرِض مل ينْزْل قّط إال اليوَم  

ُة الكَِتاِ ،  َفَسلََّم وقال: أْبرِشْ بِنُوَرْيِن ُأوتِي ََم َنبيٌّ َقْبَلَك: َفاحِتَ ْ ُي هَتُ َتُهََم مَل

 .  (1)«َوَخواتِيُم ُسوَرِة الَبَقَرِة، َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف ِمنَْها إاِل ُأْعطِيَته

إن الشيطان يفر  »عن عبد اهلل يعني ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه قال: "

 .  (2)«من البيت يسمع فيه سورة البقرة

   : ـ االستشفاء بآية الكريس

 :  مواضع لقراءهتا  

 قراءة آية الكرِس دبر الصالة : ـ  

:»َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْرِِسِّ  ملسو هيلع هللا ىلص : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ◙قال أبو أمامة الباهيل 

 .(3) ُدُبَر ُكلِّ َصالٍة َمْكُتوَبٍة مَلْ َيْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اجْلَنَِّة، إاِل املَْْوُت« 

يا أبا املُنِْذِر، أَتْدِري أيُّ  » ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اهلل  ◙عن أ  كعب 

آَيٍة ِمن كِتاِ  اهللِ معَك أْعَظُم؟ قاَل: ُقلُت: اهللَُّ وَرسوُلُه أْعَلُم. قاَل: يا أبا  

ُ َّل إََلَ ﴿املُنِْذِر أَتْدِري أيُّ آَيٍة ِمن كِتاِ  اهللِ معَك أْعَظُم؟ قاَل: ُقلُت:  اَّللا

 

 (.806برقم ) (554/ 1مسلم ) رواه(   1)

ــبى   رواه(   2) ــائي الك ــة ) -النس ــوم والليل ــل الي ــا  عم (، 240/   6( )ج 10800كت

 (86/   2وصحيح الرتغيب والرتهيب )ج 

(   أخرجه النسائي يف السنن الكبى، والطباين يف املعجـم الكبـري، وابـن السـني، وصـححه 3)

 ( .1595األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )
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َ  يف َصْدِري، وقاَل: واهللَِّ لَِيْهنَِك الِعْلُم  . قاَل: َفرَضَ ﴾إَّلا هو اليَحُّ الَقيُّومُ 

 .  (1) «ِأبا املُنِْذر

: »اسم اهلل األعظم يف سور من القرآن ثال. : يف البقرة، و آل  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(2) و طه«    عمران، 

 : عند النوم  -1

َلنِي َرُسوُل اهللَِّ »َقاَل  ◙ َعْن َأِ  ُهَرْيَرَة  بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن،  ملسو هيلع هللا ىلصَوكَّ

َفَأَتايِن آٍت َفَجَعَل َُيُْثو ِمْن الطََّعاِم ... َقاَل َدْعنِي ُأَعلِّْمَك َكلََِمٍت َينَْفُعَك اهللَُّ  

ُ ََّل  ﴿  هِبَا. ُقْلُت: َما ُهَو؟ َقاَل: إَِذا َأَوْيَت إىَِل فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْرِِسِّ  اَّللا
َحتَّى ََتْتَِم اآْلَيَة، َفإِنََّك َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمْن اهللَِّ   ﴾إََِلَ إَِّلا ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّومُ 

َحافٌِظ، َواَل َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح. َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه، َفَأْصَبْحُت، َفَقاَل 

 َزَعَم َأنَُّه :»َما َفَعَل َأِسرُيَك اْلَباِرَحَة«؟ ُقْلُت : َيا َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصيِل َرُسوُل اهللَِّ 

ََمٍت َينَْفُعنِي اهللَُّ هِبَا َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه. َقاَل : »َما ِهَي«؟ ُقْلُت: َقاَل 
ُيَعلُِّمنِي َكلِ

هِلَا َحتَّى ََتْتَِم اآْلَيَة َوَقاَل  يِل: إَِذا َأَوْيَت إىَِل فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْرِِسِّ ِمْن َأوَّ

َوَكاُنوا -اَل َعَلْيَك ِمْن اهللَِّ َحافٌِظ َواَل َيْقَرَبَك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح يِل : َلْن َيزَ 

ٍء َعىَل اخْلرَْيِ  ُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو   ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِيُّ  -َأْحَرَ  يَشْ :» َأَما إِنَّ

 

 .( 810(   رواه مسلم برقم ) 1)

 وصححه األلباين. (3856) ابن ماجة رواه(   2)
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«؟ َقاَل :اَل. َقاَل َكُذوٌ ، َتْعَلُم َمْن َُتَاطُِب ُمنُْذ َثاَلِ. َلَياٍل َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ 

 .  (1) :»َذاَك َشْيَطاٌن«

 :  ويف الصباح واملساء -2

أنَُّه كاَن َلُه ُجرٌن مــن متــٍر ، َفكــاَن يــنُقُص ،  ◙حلديث أ  بن كعب 

ِم ، فســلََّم عليــِه ، فــردَّ 
ٍة شبِه الغالِم املحتلِ فحرَسُه ذاَت ليلٍة ، فإذا هَو بدابَّ

الَم ، فقاَل : ما أنَت ، جنِّيٌّ أم إنسٌّ ؟ قاَل : جنِّيٌّ . قاَل : َفنــاولني  عليِه السَّ

ُدُه يُد َكلٍب ، وشعُرُه شعُر كلٍب ، قاَل : هذا َخلُق يَدَك . َفناوَلُه يَدُه ، فإذا ي

مِت اجلنُّ أنَّ ما فيهم رجٌل أشدُّ منِّي ، قــاَل : فــَم جــاَء 
اجلنِّ ، قاَل : قد علِ

دقَة ، فِجئنا ُنصيُب من طعاِمَك . قاَل : فَم  بَِك ؟ قاَل : بلَغنا أنََّك حتبُّ الصَّ

 لَّتي يف سورِة البقرِة : ُينجينا منُكم ؟ قاَل : هِذِه اآليُة ا

ُ ََّل إََِلَ إَِّلا ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّومُ ﴿ ى ﴾ اَّللا ا حتــَّ ا حــََّي ُيمســ ُأجــرَي منــَّ َمن قاهلــَ

ى ُيْمســَ ، فلــَمَّ أصــبَح  ا حتــَّ ا حــََّي يصــبُِح ُأجــرَي منــَّ ن قاهلــَ بَِح، ومــَ ُيصــْ

 .(2)« اخلبيث َصدَق  : فَذَكَر ذلَِك َلُه فقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  رسوَل  أتى 

 فضائلها : ـ   

َوُهَو يِف املَْْسِجِد  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْيُت َرُسوَل اهللِ » ، َقاَل:  ◙ َعْن َأِ  َذرم 

، َهْل َصلَّْيَت؟  َقاَل:   .ُقْلُت: اَل. َقاَل: ُقْم َفَصلِّ  . َفَجَلْسُت، َفَقاَل: َيا َأَبا َذرم

ْذ بِاهللِ ِمْن َُشِّ َشَياطَِِّي   ، َتَعوَّ َفُقْمُت َفَصلَّْيُت ُثمَّ َجَلْسُت، َفَقاَل: َيا َأَبا َذرم

 

 (.2311) البخاري  رواه (  1)

 وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب. (  10730)(   رواه النسائي يف الكبى 2)
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نِّ َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َولإِْلِْنسِ  ْنِس َواجْلِ   . َشَياطَُِّي؟ َقاَل: َنَعْم  اإْلِ

اَلُة؟  ، َوَمْن َشاَء ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، الصَّ َقاَل: َخرْيٌ َمْوُضوٌع، َمْن َشاَء َأَقلَّ

ْوُم  ؟ َقاَل: َقْرٌض جُمِْزٌئ  ، َوِعنَْد اهللِ   َأْكَثرَ  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َفالصَّ

َدَقُة؟ َقاَل: َأْضَعاٌف ُمَضاَعَفٌة  ُقْلُت: َيا   .َمِزيدٌ  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َفالصَّ

، َأْو ِْسٌّ إىَِل َفِقرٍي َرُسوَل  َا َأْفَضُل؟ َقاَل: َجْهٌد ِمْن ُمِقلم ُقْلُت: َيا   .  اهللِ، َفَأَيُّ

ُل؟ َقاَل: آَدُم  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَنبِيٌّ   َرُسوَل اهللِ، َأيُّ اأْلَْنبَِياِء َكاَن َأوَّ

ا َرُسوَل اهللِ، َكِم املُْْرَسُلوَن؟ َقاَل:  َقاَل: ُقْلُت: يَ  . َكاَن؟ َقاَل: َنَعْم َنبِيٌّ ُمَكلٌَّم 

ًة: ، مَجًّا َغِفرًيا ، َوَقاَل َمرَّ َسَْسَة َعرَشَ ، َقاَل: ُقْلُت: َيا   َثاَلُ. ِماَئٍة َوبِْضَعَة َعرَشَ

 ، َرُسوَل اهللِ، آَدُم َأَنبِيٌّ َكاَن؟ َقاَل: َنَعْم، َنبِيٌّ ُمَكلٌَّم َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ

ْرِِسِّ   ُة اْلكــُ اَل: آيــَ ُم؟ قــَ َك َأْعظــَ ِزَل َعَليــْ ََم ُأنــْ يَحُّ ﴿ َأيُّ َو الِْ اَّلُل ََّل إََِلَ إَِّلا هُِ
 .(1)«﴾الَْقيُّومُ 

َلنِى  َقاَل  »قال:  ◙وقد ذكر البخاري عن أ  هريرة َرُسوُل اهللَِّ   َوكَّ

بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن ، َفَأَتانِى آٍت َفَجَعَل َُيُْثو ِمَن الطََّعاِم ، َفَأَخْذُتُه ،   ملسو هيلع هللا ىلص

. َقاَل إيِنِّ حُمَْتاٌج ، َوَعيَلَّ ِعَياٌل ، َويِل   ملسو هيلع هللا ىلصَوُقْلُت َواهللَِّ ألَْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَِّ 

ْيُت َعنُْه َفَأْص  َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َما :  ملسو هيلع هللا ىلصَبْحُت َفَقاَل النَّبِيُّ َحاَجٌة َشِديَدٌة . َقاَل َفَخلَّ

َفَعَل َأِسرُيَك اْلَباِرَحَة. َقاَل ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياالً 

ُه َقْد َكَذَبَك َوَسَيُعوُد. َفَعَرْفُت َأنَّ : َفَرمِحُْتُه ، َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه . َقاَل  ُه َأَما إِنَّ

 

( قال حمقق املسند: إسناده ضعيف جدًا جلهالـة عبيـد بـن اخلشـخاش، 21546(  رواه امحد )1)

 ي، وقال الدارقطني: املسعودي عن أ  عمر الدمشقي مرتوك.  ولضعف أ  عمر الدمشق
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إِنَُّه َسَيُعوُد . َفَرَصْدُتُه َفَجاَء َُيُْثو ِمَن الطََّعاِم  ملسو هيلع هللا ىلصَسَيُعوُد لَِقْوِل َرُسوِل اهللَِّ 

. َقاَل َدْعنِي َفإيِنِّ حُمَْتاٌج ، َوَعيَلَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَخْذُتُه َفُقْلُت ألَْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَِّ 

  ملسو هيلع هللا ىلص لَّْيُت َسبِيَلُه َفَأْصَبْحُت ، َفَقاَل يِل َرُسوُل اهللَِّ  ِعَياٌل الَ َأُعوُد ، َفَرمِحُْتُه ، َفخَ 

َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ، َما َفَعَل َأِسرُيَك . ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة  :

ُه َقْد َكَذَبَك َوَسَيُعوُد . َفَرَصْدُتُه   :َوِعَياالً ، َفَرمِحُْتُه َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه . َقاَل  َأَما إِنَّ

،   ملسو هيلع هللا ىلص الثَّالَِثَة َفَجاَء َُيُْثو ِمَن الطََّعاِم ، َفَأَخْذُتُه َفُقْلُت ألَْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَِّ 

اٍت َأنََّك َتْزُعُم الَ َتُعوُد ُثمَّ َتُعوُد . َقاَل َدْعنِي  ُأَعلِّْمَك  َوَهَذا آِخُر َثاَلِ. َمرَّ

ََمٍت َينَْفُعَك اهللَُّ هِبَا . ُقْلُت َما ُهَو َقاَل إَِذا َأَوْيَت إىَِل فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة  
َكلِ

ُ ََّل إََِلَ إََِّل  ُهَو اليح الَْقُي ومُ ﴿ اْلُكْرِسىِّ  َحتَّى ََتْتَِم اآلَيَة ، َفإِنََّك َلْن  ﴾  اَّلَل 

افٌِظ َوالَ َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح . َفَخلَّْيُت َسبِيَلُه  َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهللَِّ َح 

َما َفَعَل َأِسرُيَك اْلَباِرَحَة  . ُقْلُت َيا   ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْصَبْحُت ، َفَقاَل يِل َرُسوُل اهللَِّ 

ََمٍت ، َينَْفُعنِي اهللَُّ هِبَا ، فَ 
ُه ُيَعلُِّمنِي َكلِ َخلَّْيُت َسبِيَلُه . َقاَل  َرُسوَل اهللَِّ َزَعَم َأنَّ

هِلَا َحتَّى  َما ِهَى  . ُقْلُت َقاَل يِل إَِذا َأَوْيَت إىَِل فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْرِِس ِمْن َأوَّ

ُ ََّل إََِلَ إََِّل  ُهَو اليح الَْقُي ومُ  ﴿ََتْتَِم  َوَقاَل يِل َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهللَِّ   ﴾ اَّلَل 

الَ َيْقَرَبَك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح ، َوَكاُنوا َأْحَرَ  يَشٍء َعىَل اخْلرَْيِ .  َحافٌِظ وَ 

ُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌ  ، َتْعَلُم َمْن َُتَاطُِب ُمنُْذ   :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِي  َأَما إِنَّ

   . (1)   «َثاَلِ. َلَياٍل َيا َأَبا ُهَرْيَرَة  . َقاَل الَ . َقاَل  َذاَك َشْيَطانٌ 

 

(   رواه البخاري يف كتا  الوكالة، با  )إذا وكل رجاًل فرتك الوكيل شيئًا فأجازه املوكل فهو 1)

 (.813-2/812، )2187جائز(، رقم 
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سورة البقرة فيها آية »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙ وعن أ  هريرة

  « سيدة آي القرآن ال تقرأ يف بيت فيه شيطان إال خرج منه: آية الكرِس

وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة عن حكيم بن جبري ثم قال: صحيح  

  »  اإلسناد ومل خيرجاه كذا قال وقد رواه الرتمذي من حديث زائدة ولفظه

لكل يشء سنام وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة أي القرآن:  

 ثم قال: غريب ال نعرفه إال من حديث حكيم بن جبري « آية الكرِس

وكذا ضعفه أمحد وُييى بن   "قلت "وقد تكلم فيه شعبة وضعفه  ◙

   معَّي وغري واحد من األئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي.

َأنَُّه َخَرَج َذاَت َيْوٍم إىَِل   » : ¶َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِ  ـ 

يِن بِ  ُكْم خُيِْبُ َأْعَظِم آَيٍة يِف اْلُقْرآِن؟ َفَقاَل اْبُن  النَّاِس َوُهْم َسََمَطاٌت َفَقاَل: َأيُّ

َأْعَظُم آَيٍة يِف »َمْسُعوٍد: َعىَل اخْلَبرِِي َسَقْطَت َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: 

ُ ََّل إََِلَ إَِّل ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّومُ ﴿ :اْلُقْرآنِ     .(2) «(1)  ﴾اَّللا

َماُم َأمْحَُد: َعْن َأْسََمَء بِنِْت َيِزيَد ْبِن يِف اْشتََِملِِه َعىَل اْسِم و اهللَِّ اأْلَْعَظِم: َقاَل اإْلِ

َكنِ  وَل اهللَِّ  : قالت ▲السَّ َّْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرســُ اَتَّْيِ اآْلَيتــَ يقــول يِف هــَ

 

 [.255(   ]البقرة: 1)

 .(  170   2تفسري ابن كثري) ج (   2)
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وُم﴾ ُ ََّل إََِلَ إَِّل  *الِم َو ﴿  (1)﴿اهللَُّ اَل إَِلَه إاِل ُهَو احْلَيُّ اْلَقيــُّ يَحُّ اَّللا َو الِْ هُِ
 .(3)  « إِنَّ فِيِهََم اْسَم اهللَِّ اأْلَْعَظمِ » (2)﴾ الَْقيُّومُ 

ِه »َيْرَفُعُه َقاَل:  ◙ َعْن َأِ  ُأَماَمةَ ـ  َي بــِ ِذي إَِذا ُدعــِ اْسُم اهللَِّ اأْلَْعَظِم الــَّ

اٌم  «َأَجاَ  يِف َثاَلٍ.: ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َوآِل ِعْمَراَن َوَطهَ  ُن -َوَقاَل ِهشــَ َو ابــْ َوهــُ

ٍر َخطِيُب ِدَمْشَق  ا اْلَبَقَرُة َفـ ﴿-َعَمَّ ومُ : َأمَّ ُ ََّل إََِلَ إَِّل ُهَو اليَْحُّ الَْقيُِّ  (4)﴾اَّللا

ومُ  *الم ﴿ :َويِف آِل ِعْمَرانَ  يَحُّ الَْقيُِّ َو الِْ ُ ََّل إََِلَ إَِّل هُِ هَ   (5)﴾اَّللا  :َويِف طــَ

 .(7)(6)﴾يَح ِ الَْقيُّومِ وََعَنِت الْوُُجوهُ لِلْ ﴿

 : ♫قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي 

هذه اآلية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك ملا   

اشتملت عليه من األمور العظيمة، والصفات الكريمة، فلقد كثرت  

األحاديث يف الرتغيب يف قراءهتا وجعلها ورًدا لإلنسان يف أوقاته صباًحا 

 

 [.255(   ]البقرة: 1)

 [.2، 1(   ]آل عمران: 2)

 (.27610أمحد )(   رواه 3)

 [.255(   ]البقرة: 4)

 [ .2، 1(   ]آل عمران: 5)

 [.111(   ]طه: 6)

 .(171/   2تفسري القران العظيم البن كثري ) ج (  7)
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و ُتسمى آية ، ( 1)   ا.هـومساًء، وعند نومه، وأدبار الصلوات املكتوبات. 

 لكرِس لذكر الكرِس فيها.ا

ُ ََّل إََِلَ إَِّلا ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّومُ قوله: ﴿   ﴾ إخبار بأنه املتفرد باإلهلية جلميع   اَّللا

اخلالئق، وهو احلي يف نفسه، الذي ال يموت أ بًدا، القيم بغريه، ومن متام  

نَة هي النعاس، ويف  حياته وقيوميته أنه ال تأخذه سنة وال نوم، والسِّ

َقاَل: َقاَم فِينَا َرُسوُل اهللِّ  ◙َعْن َأِ  ُموَسٰى األشعري صحيح مسلم 

إِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ الَ َينَاُم َوالَ َينَْبِغي َلُه َأْن َينَاَم. » َكلََِمٍت، َفَقاَل: بَِخْمسِ  ملسو هيلع هللا ىلص

ْيِل َقْبَل َعَمِل النََّهاِر. َوَعَمُل   خَيِْفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعُه. ُيْرَفُع إَِلْيِه َعَمُل اللَّ

 َكَشَفُه ألَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما  َلوْ  النََّهاِر َقْبَل َعَمِل اللَّْيِل. ِحَجاُبُه النُّورُ 

ُه ِمْن َخْلِقهِ   .  (2) «اْنَتَهى إَِلْيِه َبَصُ

 : ـ  االستشفاء بسورة اإلخالص واملعوذتني 

َكاَن إَِذا اْشَتَكى َيْقَرُأ َعىَل   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  »  :▲ َعاِئَشةَ  َعنْ ـ 

َذاِت  َنْفِسهِ  ِدِه ، َفَلَمَّ اْشَتدَّ َوَجُعُه ُكنُْت َأْقَرُأ َعَلْيِه َوَأْمَسُح بِيَ  َوَينُْفُث  بِاملَُْعوِّ

 . (3) «َرَجاَء َبَرَكتَِها

َكاَن إَِذا َأَوى إىَِل فَِراِشِه ُكلَّ َلْيَلٍة مَجََع   ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ » ▲َعْن َعاِئَشةَ ـ 

ْيِه ُثمَّ َنَفَث فِيِهََم َفَقَرَأ فِيِهََم ُقْل  َوُقْل َأُعوُذ بَِربِّ   "  (4)  " ُهَو اهللَُّ َأَحدٌ  "َكفَّ

 
 (.112(   تفسري ابن سعدي، )  1)

 (.179رواه مسلم برقم )(   2)

 ( . 2192( ومسلم )  4728(   رواه البخاري ) 3)

 [ .4-1(  ]اإلخال : 4)
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اْسَتَطاَع ِمْن  ُثمَّ َيْمَسُح هِبََِم َما    (2) " َوُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ  " (1) "اْلَفَلِق 

َجَسِدِه َيْبَدُأ هِبََِم َعىَل َرْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما َأْقَبَل ِمْن َجَسِدِه َيْفَعُل َذلَِك َثاَلَ.  

اٍت   .  (3) «َمرَّ

 : ◙-ُهَو اْبُن ُأَنْيسٍ -، َعْن َعْبِد اهللَِّ اأْلَْسَلِميِّ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرـ 

. َفَلْم َأْدِر َما "ُقْل "َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَضَع َيَدُه َعىَل َصْدِرِه ُثمَّ َقاَل:  »

.  "ُقْل "ُثمَّ َقاَل يِل:  "ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد  ". ُقْلُت: "ُقْل "َأُقوُل، ُثمَّ َقاَل يِل: 

َفَرْغُت ِمنَْها، ُثمَّ َقاَل يِل:  َحتَّى  " َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق ِمْن ََشِّ َما َخَلَق  "ُقْلُت: 

َحتَّى َفَرْغُت ِمنَْها. َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ   " ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ  ". ُقْلُت: "ُقْل "

ِهنَّ َقطُّ ،  َهَكَذا َفَتَعَوذْ "ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُذوَن بِِمْثلِ  .  (4) «َما تعوَذ املَُْتَعوِّ

َقاَل: َلِقيُت َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْبتََدْأُتُه فأخذُت ◙ْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ عَ ـ 

َيا ُعْقَبُة، اْحُرْس لَِساَنَك »بَِيِدِه، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ، بَِم َنَجاُة املُْْ ِمِن؟ َقاَل: 

. َقاَل: ُثمَّ َلِقَينِي َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  «َولَِيَسْعَك بيُتك، واْبِك َعىَل َخطِيَئتَِك 

َيا ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، َأالَّ َأُعلُِّمَك َخرْيَ َثاَلِ. ُسَور  »ْبَتَدَأيِن َفَأَخَذ بَِيِدي، َفَقاَل: َفا

ُبوِر، َواْلُقْرآِن اْلَعظِيِم؟  . َقاَل: ُقْلُت:  «ُأْنِزَلْت يِف التوراة، واإلنجيل، َوالزَّ

ُقْل َأُعوُذ   "َو  (5) "ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد  "َبىَل، َجَعَلنِي اهللَُّ فَِداَك. َقاَل: َفَأْقَرَأيِن: 
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َيا ُعْقَبُة، اَل َتنَْسُهن  »ُثمَّ َقاَل:  (2) " ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ  "َو  (1) " بَِربِّ اْلَفَلِق 

، َوَما  «اَل َتنَْسُهنَّ ». َقاَل: َفََم َنِسيُتُهنَّ ُمنُْذ َقاَل: «َواَل ُتبْت َلْيَلًة َحتَّى َتْقَرَأُهنَّ 

. َقاَل ُعْقَبُة، ُثمَّ َلِقيُت َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْبَتَدْأُتُه،  بِتُّ َلْيَلًة َقطُّ َحتَّى َأْقَرَأُهنَّ

يِن بَِفَواِضِل اأْلَ  َيا  »ْعََمِل. َفَقاَل: َفَأَخْذُت بَِيِدِه، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َأْخَبْ

ْن َظَلَمَك  ُعْقَبُة، ِصْل َمْن َقَطَعَك، وأْعِط َمْن َحَرَمك، َوَأْعِرْض   .   (3) «  َعمَّ

َأمَلْ َتَر آَياٍت ُأْنِزَلْت  »  : َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  :َقاَل ◙َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ ـ 

ْيَلَة مَلْ ُيَر ِمْثُلُهنَّ َقطُّ ُقْل    . (4)   «َأُعوُذ بَِر ِّ اْلَفَلِق َوُقْل َأُعوُذ بَِر ِّ النَّاسِ اللَّ

خلق واملراد: عموم   أمرنا باالستعاذة باهلل يف سورة الفلق من ُش ما

 ويف مقدمتها ُش الشيطان وحزبه  .    ،الرشور 

   ويف هذه السورة أبلغ بيان وأوجزه ملا  ينبغي أن يستعاذ منه ويشمل :د

ُش اجلن والشياطَّي فَم من عبد إال وقد وكل به قرين من اجلن يزين   -1

يستعيذ   ملسو هيلع هللا ىلصوال يألوه جهدًا وهلذا كان رسول اهلل  ، له املعايص والفواحش 

 ...  باهلل من تسلط الشياطَّي عليه من مجيع اجلهات كَم يف احلديث

ْ َيُكْن َرُسوُل اهللَِّ  ¶ابن عمر  عن يدع ه الء الكلَمت   ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: مَل

ْنَيا َواآْلِخَرِة، اللَُّهمَّ   »إذا أصبح َوإذا َأْمَسى:  اللَُّهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَعافَِيَة يِف الدُّ

 

 [.5-1]الفلق:(  1)

 [.6 - 1(  ]الناس: 2)

 ( )  ذكره ابن كثري (. 1794/  332/  3(   رواه أبو يعىل يف مسنده )3)

 ( 114(   رواه مسلم برقم ) 4)

https://www.alukah.net/sharia/0/59656/
https://www.alukah.net/sharia/0/59656/
https://www.alukah.net/sharia/0/59656/
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إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِيَة يِف ِدينِي َوُدْنَياَي َوَأْهيِل َوَمايِل، اللَُّهمَّ اْسرُتْ  

يَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن  َعْوَرايِت َوآِمْن َرْوَعايِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظنِي ِمْن َبَّْيِ َيدَ 

 . (1)« َيِمينِي َوَعْن ِشََميِل َوِمْن َفْوِقي َوَأُعوُذ بَِعَظَمتَِك ِمْن َأْن ُأْغَتاَل ِمْن حتتي 

ِزِه َوَنْفِخِه   »وكان يستعيذ بقوله : ِجيِم ِمْن َُهْ ْيَطاِن الرَّ َأُعوُذ بِاهللَِّ ِمَن الشَّ

 . «َوَنْفثِهِ 

ا  ومن ُش شياطَّي اإلنس قال تعاىل : ﴿  -2 ِ نَِب ٍ َعُدوًّ
َوَكَذلَِك َجَعلْنَا لُِك 

ن ِ يُوِِح َبْعُضُهْم إََِل َبْعٍض زُْخُرَف الَْقْوِل ُغُروًرا َولَْو   نِْس َواْۡلِ َشَياِطنَي اْۡلِ
ونَ   .(2) ﴾   َشاَء َربَُّك َما َفَعلُوهُ فََذرُْهْم َوَما َيْفََتُ

َوُهَو يِف   ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْيُت َرُسوَل اهللِ » َقاَل:  ◙ْن َأِ  َذرم عَ وثبت يف حديث 

، َهْل َصلَّْيَت؟»املَْْسِجِد َفَجَلْسُت، َفَقاَل:  ُقْم  » ُقْلُت: اَل. َقاَل:  «َيا َأَبا َذرم

ْذ بِاهللِ ِمْن  »َقاَل: َفُقْمُت َفَصلَّْيُت ُثمَّ َجَلْسُت، َفَقاَل:  «َفَصلِّ  ، َتَعوَّ َيا َأَبا َذرم

نِّ  ْنِس َواجْلِ َِّي اإْلِ
َشَياطَُِّي؟   َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َولإِْلِْنسِ  «َُشِّ َشَياطِ

اَلُة؟ َقاَل:  «َنَعمْ »َقاَل:  َخرْيٌ َمْوُضوٌع، َمْن َشاَء  » ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، الصَّ

، َوَمْن َشاَء َأْكَثرَ  ْوُم  ؟ َقاَل:  « َأَقلَّ َقْرٌض  "َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َفالصَّ

َدَقُة؟ َقاَل:  « جُمِْزٌئ  ، َوِعنَْد اهلل َمِزيدٌ  َأْضَعاٌف  »ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل، َفالصَّ

 

( 740-2/739)5074(   رواه أبو داوود يف كتا  الد  با  : مايقول إذا أصبح رقم:1)

مايدعوا به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ( رقم : وابن ماجه يف السنن كتا  الدعاء با  ) 

( وصححه ووافقه الذهبي 1/698)1902( واحلاكم يف املستدرك رقم : 2/1273)3871

 (.3/241)961وابن حبان يف صحيحه رقم : 

 [112(   ]األنعام: 2)
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َا َأْفَضُل؟ َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ «ُمَضاَعَفةٌ  ، َأْو ِْسٌّ »، َفَأَيُّ َجْهٌد ِمْن ُمِقلم

ُل؟ َقاَل:  «إىَِل َفِقريٍ  ُقْلُت: َيا   «آَدمُ »ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َأيُّ اأْلَْنبَِياِء َكاَن َأوَّ

ُسوَل اهللِ،  َقاَل: ُقْلُت: َيا رَ  «َنَعْم َنبِيٌّ ُمَكلَّمٌ »َرُسوَل اهللِ، َوَنبِيٌّ َكاَن؟ َقاَل: 

، مَجًّا َغِفرًيا »َكِم املُْْرَسُلوَن؟ َقاَل:  ًة: «َثاَلُ. ِماَئٍة َوبِْضَعَة َعرَشَ ، َوَقاَل َمرَّ

َنَعْم، َنبِيٌّ  »، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، آَدُم َأَنبِيٌّ َكاَن؟ َقاَل: «َسَْسَة َعرَشَ »

ٌم  ََم ُأْنِزَل َعَلْيَك َأْعَظُم؟ َقاَل:  « ُمَكلَّ آَيُة  »َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َأيُّ

 . (1)   « ﴾اَّلُل ََّل إََِلَ إَِّلا ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّومُ ﴿ اْلُكْرِِسِّ 

  من ُش السحر والسحرة وقد جاءت االستعاذة منه يف قوله تعاىل:﴿ -3

  ِ اثَاِت ِِف الُْعَقدِ َوِمْن َش   .. وهن السواحر .  (2)   ﴾ انلافا

اثَاتِ ﴿ وقد وردت لفظ  قيل لكون   ،يف سورة الفلق بصيغة التأنيث  ﴾انلافا

وهو  ،هن بنات لبيد بن العصم اليهودي   ملسو هيلع هللا ىلصالذين سحروا النبي 

وقيل املراد   ، ضعيف ألن الثابت أن الذي سحره هو لبيد وليس بناته 

وسلطانه   ،فهي السبب يف التأثري بالسحر  ،ألرواح اخلبيثة بالنفاثات : أي ا

 .   ♫يكون من خالهلا .. ورجح ذلك ابن القيم   إنَم

 االستعاذة من احلسد ومن عامة الرشور : -4

 

( قال حمقق املسند: إسناده ضعيف جدًا جلهالـة عبيـد بـن اخلشـخاش، 21546(  رواه امحد )1)

 ضعف أ  عمر الدمشقي، وقال الدارقطني: املسعودي عن أ  عمر الدمشقي مرتوك.  ول

 [.4(  ]الفلق: 2)
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ويشمل ذلك ُش سائر املخلوقات سواء من اجلن أو األنس أو اهلوام أو 

النار أو الليل أو  السباع أو الدوا  أو الريح أو الصواعق أو اهلواء أو 

ِ  وهذا يشمله قوله تعاىل : ﴿  ،الكواكب وسائر أنواع البالء ُعوُذ بَِرب 
َ
قُْل أ

ِ َما َخلَقَ   .  (1)﴾  الَْفلَِق  ِمْن َش 

  ، فنظر إىل القمر، بَِيِدي ملسو هيلع هللا ىلصأخذ النبيُّ  »قالت : ▲عن عائشة ـ 

يا عائشُة ! استعيذي باهللِ ِمْن َُشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب  ؛ هذا غاِسٌق إذا   : فقال

 . (2) «وقب 

والسبب الذي ألجله أمر اهلل باالستعاذة من ُش الليل وُش القمر إذا   "

 ، هو أن الليل إذا أقبل فهو حمل سلطان األرواح الرشيرة اخلبيثة ؛ وقب 

 .  (3)  "وفيه تنترش الشياطَّي 

كاَن رسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َساَفَر َفَأْقَبَل اللَّْيُل  »َقاَل:  ¶ وعن ابن عمر ـ 

ِك، وَُشِّ ما  :قال فِيِك، وُشِّ ما َيا َأْرُض، ر ِّ َوربُِّك اهللَّ، َأُعوُذ بِاهللَِّ ِمْن ُشِّ

َق فيِك، وَُشِّ ما َيد ُّ عليِك، َأعوذ باهللَِّ ِمْن َُشِّ َأسٍد َوَأْسَود، وِمَن 
ُخلِ

 .  (4) « احليَِّة والَعْقَرِ ، َوِمْن َساكِِن الَبَلِد، وِمْن والٍِد َوَما َوَلد

 

 [.2، 1(  ]الفلق: 1)

( ، والرتمــذي يف الســنن يف كتــا  6/237)26042(   رواه اإلمــام أمحــد يف املســند ، رقــم 2)

 التفسري.

 . 49(   تفسري املعوذتَّي  3)

 (. 9/19 )أمحدرواه اإلمام (   4)
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ويقال له أسود سالخ  ،مجع أسود .. وهي أخبث اخلبائث  " :واألساود

 .  (1)  "ألنه يسلخ جلده كل عام  

 . (2) "قرنَّي  حية رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس وربَم كانت ذات"وقيل

ساكن البلد يريد به واهلل أعلم اجلن   ":  )ومن ساكن البلد ووالد وما ولد (

 . الذين يسكنون األرض 

 . "ُيتمل أن يكون إبليس والشياطَّي   ": ووالد وما ولد  

وهاتان السورتان من أعظم ما يتعوذ به، وبينهَم تناسب وتوافق، كَم أشار  

إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، حيث إن منبع الوسواس شيطان اإلنس  

سورة الناس فيها االستعاذة من الرش الصادر من  أو نفس اإلنسان، و

العبد، وأما سورة الفلق ففيها استعاذة من الرش الصادر من اخللق عمومًا،  

 فكانت االستعاذة هبَم أكمل استعاذة .  

، َقاَل: َخَرْجنَا يِف َلْيَلٍة ¶َعْن ُمَعاِذ ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُخَبْيٍب، َعْن َأبِيهِ 

ُيَصيلِّ َلنَا، َقاَل: َفَأْدَرْكُتُه،  ملسو هيلع هللا ىلصَمطرَِيٍة َوُظْلَمٍة َشِديَدٍة َنْطُلُب َرُسوَل اهللَِّ 

َفَقاَل: »ُقْل« َفَلْم َأُقْل َشيًْئا، ُثمَّ َقاَل: »ُقْل«، َفَلْم َأُقْل َشْيًئا، َقاَل: »ُقْل«،  

 

 3/34)2603(   رواه أبو داوود يف كتا  اجلهاد با  : ما يقول الرجل إذا نزل املنـزل رقـم:1)

 ( وصححه.2/110:)2487واحلاكم يف املستدرك رقم 

 (.6/348(   فتح الباري )2)
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َحدٌ ﴿ ُقْل:   » َفُقْلُت، َما َأُقوُل؟ َقاَل:
َ
ُ أ َذَتَّْيِ ِحََّي مُتِْس  ﴾ قُْل ُهَو اَّللا ، َواملَُعوِّ

ٍء  اٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ يَشْ  .(1) « َوُتْصبُِح َثاَلَ. َمرَّ

 د   اإلخالص:بسورة  االستشفاء

توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده فإذا قال العبد   "هذه السورة "

َحدٌ ﴿
َ
ُ أ  كان قد وحد اهلل بَم وحد به نفسه ....      ﴾قُْل ُهَو اَّللا

َحدٌ ﴿ ـ 
َ
ُ أ متضمنة توحيد االعتقاد واملعرفة وما جيب إثباته  ﴾قُْل ُهَو اَّللا

  :للر  من

 ـ األحدية املنافية ملطلق املشاركة بوجه من الوجوه ..  

ـ الصمدية املثبتة له مجيع صفات الكَمل التي ال يلحقها نقص بوجه من  

 الوجوه .  

 وغناه وأحديته .    ،ـ ونفي الولد الذي هو من لوازم الصمدية 

 ـ ونفي الكفء املتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظري. 

ونفي   ،ونفي كل نقص عنه  ،إثبات كل كَمل له  فتضمنت هذه السورة

إثبات شبيه أو مثيل له يف كَمله ونفي مطلق الرشيك . وهذه األصول هي  

 

َأُبو ( وقال: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه وَ 567/ 5الرتمذي )رواه (  1)

اُد ُهَو: َأِسيُد ْبُن َأِ  َأِسيدٍ   وصححه األلباين. َسِعيٍد الَبَّ
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جمامع التوحيد العلمي االعتقادي الذي يباين صاحبه مجيع فرق الضالل  

 . (1) ".تعدل ثلث القرآن .  ولذلك كانت  ،والرشك 

 : ـ   فضائل سورة اإلخالص

كاَن رُجٌل ِمَن  »قاَل: ◙اهللِ عْن ثابٍت عن أنسٍ عن عبيُد 

هم يف مسجِد ُقباَء، وكاَن كلََّم افتتَح سورًة يقرُأ هِبَا هلْم يف  األنصاِر يُ مُّ

حتى يفرُغ ِمنْها، ُثمَّ  ﴾قْل ُهَو اهللَُّ َأَحدٌ ﴿الصالِة ممَّا يقرُأ به، افتتح بـ 

 يف كلِّ ركعٍة، وذكَر يقرُأ ُسورًة ُأخَرى َمَعَها، وكاَن يصنُع ذلَك 

يا فالُن، ما محلَك عىل لزوم هذِه  » ملسو هيلع هللا ىلصاحلديَث، وفيه: فقاَل النبي 

ُحبَُّك إياَها أدخلَك »فقال: إين ُأِحبُّها، فقاَل:  « السورِة يف كلِّ ركعٍة؟ 

 .«اجلنَّةَ 

أنَّ رجاًل لسَع  ◙مْن حديِث أ  سعيدٍ  "صحيح البخاريِّ "ففي 

ُدها، فلَمَّ أصبَح جاَء إىل النبيِّ  ﴾ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد ﴿ رُجاًل يقرُأ:    ملسو هيلع هللا ىلصُيردِّ

ا  -فذكَر ذلَك لُه    :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللَّ  -وكاّن الرجَل يتقاهلُّ

ا لتعدُل ُثُلَث القرآنِ »  . «والذي نفِس بيده إَنَّ

ألصحابه:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي ◙عن أ  سعيد اخلُْدِرّي 

، فشقَّ ذلك عليهم، «أيعِجُز أحدكم أن يقرأ ُثُلَث القرآن يف ليلٍة؟»

 

 . 384   3(   بدائع التفسري البن القيم :    ج / 1)
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نا يطيق ذلك يا رسول اهلل؟! فقال:  اهلل الواحد الصمد ُثُلُث »وقالوا: أيُّ

 .(1)«القرآن 

سمع رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ  » :◙عن عبداهلل بن ُبَرْيَدة، عن أبيه  

أينِّ أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد اللَُّهمَّ إينِّ أسأُلَك   يقول:

   الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له ُكُفًوا أحد، فقال: 

لقد سألَت اهلل باالسم الذي إذا ُسئل به أعطى، وإذا ُدعَي به »

 .(4) (3) (2)«أجا  

 

/ 1(، ورواه مسـلم مـن طريـق أ  الـدرداء )5015( بـرقم )344/ 3(   صحيح البخاري )1)

 (.811( برقم )556

 (.1493)( برقم 79/ 2(   سنن أ  داود )2)

عن وهب بن منبه: أنه ت خذ سبع ورقات من السدر األخرض ثم من عالج السحر ماروي (   3)

تدق بَّي حجرين، ثم ترض  باملاء ويقرأ فيه آية الكرِس والقواقل ـ أي السور الـثال. األخـرية 

 من القرآن وسورة الكافرون ـ ثم ُيسو منه ثال. حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل مـا بـه،

ـ وهو جيد للرجل إذا حبس عـن أهلـه.  (  جممـوع  416ذكـره القرطبـي يف التـذكرة )   ا.ـه

انظر فتح املجيد يف ُشح كتا  التوحيد للشيخ عبد الرمحن بن .  ♫للشيخ ابن باز الفتاوى  

 (342/  341حسن )   

 -: ♫(  وقال سَمحة الشيخ ابن باز 4)

 يف عالج من حبس عن مجاع أهله :   *

ـ يأخذ سبع ورقات من السدر األخرض، فيدقها بحجر، أو نحوه وجيعلها يف إناء ويصب عليـه 

 من املاء ما يكفيه للغسل . 
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َر ِّ  وُذ بـِ ْل َأعـُ ٌد ﴾ و ﴿ قـُ َا اْلَكافُِروَن﴾ و﴿ ُقْل ُهَو اهللَُّ َأحـَ ـ ويقرأ فيها آية الكرِس و﴿ُقْل َياَأَيُّ

ـ وآيات السحر يف سورة األعـراف وهـي قولـه تعـاىل:   ِّ النَّاِس ﴾اْلَفَلِق  ﴾  و ﴿ ُقْل َأُعوُذ بِرَ 

اُنوا  ا كـَ َل مـَ قُّ َوَبطـَ َ َع احلـْ ُكوَن  َفَوقـَ
ْأفِ ا يـَ  ﴿َوَأْوَحْينَا إِىَل ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفإَِذا ِهَي َتْلَقُف مـَ

 َفُغلُِبوا ُهنَالَِك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن ﴾.  َيْعَمُلوَن 

اَء  ت يف سورة يونس وهي قوله سبحانه: ﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن اْئُتويِن بُِكلِّ َساِحٍر َعلِيٍم واآليا َمَّ جـَ َفلـَ

ْحُر  ِه السـِّ ُتْم بـِ ا ِجئـْ ى مـَ َحَرُة َقاَل هَلُْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأْنُتْم ُمْلُقوَن  َفَلَمَّ َأْلَقْوا َقاَل ُموسـَ إِنَّ اهللََّ السَّ

 .نَّ اهللََّ اَل ُيْصلُِح َعَمَل املُْْفِسِديَن  َوُُيِقُّ اهللَُّ احْلَقَّ بَِكلََِمِتِه َوَلْو َكِرَه املُْْجِرُموَن﴾َسُيْبطُِلُه إِ 

وا  َل َمْن َأْلَقى  َقاَل َبْل َأْلقـُ ا َأْن َنُكوَن َأوَّ ا َأْن ُتْلِقَي َوإِمَّ  ـ واآليات يف سورة طه: ﴿َقاُلوا َياُموَسى إِمَّ

ا اَل َفإَِذا حِ  ى  ُقْلنـَ ًة ُموسـَ َا َتْسَعى َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيفـَ يَُّل إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأَنَّ  َباهُلُْم َوِعِصيُُّهْم خُيَ

اِحٍر َواَل ُيفْ  ُد سـَ نَُعوا َكيـْ ََم صـَ نَُعوا إِنـَّ ُح لـِ ََتَْف إِنََّك َأْنَت اأْلَْعىَل  َوَأْلِق َما يِف َيِمينَِك َتْلَقْف َما صـَ

اِحُر َحْيُث َأَتى﴾  .  السَّ

ـ وبعد قراءة ما ذكر يف املاء، يرش  منه ثال. مرات، ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الـداء إن  

هشاء اهلل، وإن دعت احلاجة الستعَمله مرتَّي أو أكثر، فال بأس حتى يزول الـداء. انتهـى كالـم 

( يف عالج من حبس عن مجاع أهله لفتوى  279/  3)  ♫) جمموع فتاوى ابن باز  .♫

 .( 146161رقم ) 
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 النرشة 

 .  (1) النرشة  :  هي من االنتشار وهي كالتعويذة والرقية 

 .  (2)   "إطالق السحر عن املسحور"وهي: 

رض  من الرقية والعالج يعالج به من كان يظن أنه به مس من "وقيل: 

 . (3)  "اجلن

قــال ابــن اجلــوزي: »وال يكــاد يقــدر عــىل ذلــك إال مــن يعــرف 

 .هـ.ا(4)السحر«

ه احلسن من السحر     . (5) وعدَّ

وهو املقصود يف احلديث أما النرشة بالرقية والتعوذات واألدوية فال  

 . (6) يدخل فيها 

 

 

(، النهايـة يف 1/275(، خمتـار الصـحاح، )5/209(   انظر: لسان العر ، البـن منظـور، )1)

 (.5/53غريب احلديث، البن األثري، )

 (،  2/408(   غريب احلديث، البن اجلوزي، )2)

(، وانظــر النهايــة يف غريــب احلــديث 9/63)(   املجمــوع للنــووي، وهــو قــول اخلطــا ، 3)

 (.10/348(، وعون املعبود )5/54)

 (   املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.4)

 (.5/53(   انظر: النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )5)

 (.73-2/72) ♫، والقول املفيد، البن عثيمَّي367(   انظر: تيسري العزيز احلميد،   6)
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 : ـ   النرشة قسامن 

 -:   نرشة جائزةاألوىل :  

أو باألدوية عند األطباء فإن   ،ما كانت بالقرآن أو باألدعية املعروفة وهي 

السحر يكون عن طريق اجلن وُيصل منه حقيقة أمراض يف البدن وتغري  

وإذا األمر كذلك فإنه يعالج باملضادات التي تزيل ذلك  ، يف العقل والفهم

ومما يزيله القرآن الكريم والقرآن هو أعظم ما ينفع يف إبطال   ،السحر 

مما هو معروف من الرقى   ، حو ذلك السحر وكذلك األدعية واألوراد ون

 الرشعية. 

: النرشة بالرقية، والتعوذات، واألدوية، والدعوات املباحة فهذا منهو

ألنه ُيصل منه املرض، وإذا كان األمر كذلك فإنه يعالج بَم أذن به  ؛ جائز

 .  (1) املباحة  ُشعا من الرقى واألدوية 

 -: والقسم الثان من النرشة

 وهي  من أنواع الرشك: وهي حل السحر بسحر مثله .  

فعىل هذا ال يكون السحر من حيث العقد واالبتداء إال بالرشك باهلل، ومن  

؛ وهلذا قال -جل وعال -حيث الرفع والنرش ال يكون إال بالرشك باهلل

 

 (.1/326)(   انظر   التمهيد لرشح كتا  التوحيد 1)
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يعني: ال ُيل السحر بغري الطريق   (1) "ال ُيل السحر إال ساحر  "احلسن: 

 .   (2) عروفة إال ساحر الرشعية امل

هي من  »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن النرشة فقال:  ◙وفيها حديث جابر 

 أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود بسند جيد (3) «عمل الشيطان 

التابعي اجلليل أنه قال: ال ُيل السحر   ♫وروي عن احلسن البصي

 إال ساحر.  

النرشة حل السحر عن املسحور، وهي نوعان:   :♫ قال ابن القيم 

حل بسحر مثله، فهذا هو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي فيه حديث  

إذا حل بسحر مثله بتقر  إىل الشياطَّي ودعائهم ونحو   ◙جابر

 .  (4) ذلك 

 : ♫ قال الشيخ  ابن عثيمني  

الوها  يف النهي عن النرشة:  معلقًا عىل كالم شيخ اإلسالم حممد ابن عبد

، وهنا ليس فيه صيغة َني، «هي من عمل الشيطان»: ملسو هيلع هللا ىلص»ت خذ من قوله 

لكن فيه ما يدل عىل النهي، ألن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط،  

 

 .233/  10(   أخرجه ابن جرير يف )التهذيب( كَم يف )فتح الباري( 1)

 . 315 - 314(   انظر  التمهيد لرشح كتا  التوحيد    2)

 وصححه األلباين. (3868(   رواه أبو داود )3)

 .♫  ابن باز اإلمام(   موقع 4)
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بل ذم فاعله، وقوله: هذا من عمل الشيطان، وتقبيح اليشء، وما أشبه  

 . هـ. ا (1) ذلك يدل عىل النهي«  

 ـ    قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ : 

أن ما كان منه بالسحر فيحرم ، وما كان بالقرآن والدعوات واألدوية   " 

   (2)"املباحة فجائز 

 : ♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

واملسلمون وإن تنازعوا يف جواز التداوي باملحرمات كامليتة واخلنزير ، " 

فال يتنازعون يف أن الكفر والرشك ال جيوز التداوي به بحال ، ألن ذلك  

حمرم يف كل حال ، وليس هذا كالتكلم به عند اإلكراه ، فإن ذلك إنَم جيوز  

إذا كان بقلب صاحبه ،  إذا كان قلبه مطمئنا باإليَمن ، والتكلم به إنَم ي ثر 

ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه باإليَمن مل ي ثر ، والشيطان إذا عرف أن  

صاحبه مستخف بالعزائم مل يساعده ، وأيضا فإن املكره مضطر إىل التكلم  

 -:له وال رضورة إىل إبراء املصا  به لوجهَّي

 ي ثر ، بل  : أنه قد ال ي ثر أكثر مما ي ثر من يعالج بالعزائم ، فالأحدمها 

 . يزيده ُشًا 

 .  (3) ": أن يف احلق ما يغني عن الباطل  والثاين

 

 (.2/76) ♫البن عثيمَّي(   القول املفيد، 1)

 (  .  423(  فتح املجيد   الشيخ عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ )   2)

 ( .   19/61جمموع الفتاوى )  (3)
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    : ♫ وقال الشيخ حممد بن إبراهيم  

فيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو أ....... السحر حرام وكفر ،  " 

 . (1)  "!؟مصابة

 ـ    وقال الشيخ حممد األمني املختار الشنقيطي :

العدول عنه يف هذه املسألة : أن استخراج  التحقيق الذي ال ينبغي  "

السحر إن كان بالقرآن كاملعوذتَّي ، وآية الكرِس ، ونحو ذلك مما جتوز  

الرقية به فال مانع من ذلك ، وإن كان بسحر أو ألفاظ أعجمية أو بَم ال  

يفهم معناه ، أو بنوع آخر مما ال جيوز فإنه ممنوع ، وهذا واضح ،وهو  

 . (2) "تعاىل   إن شاء اهلل  الصوا 

عن حكم عالج  ♫  وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

 السحر بالسحر عند الرضورة ؟ !  

سئل عن النرشة   ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ؛ال جيوز عالج السحر بالسحر ": فأجاب

هي حل السحر بالسحر ؛  :. والنرشة (3) «  هي من عمل الشيطان » فقال :

وألن حلها بالسحر يتضمن دعوة اجلن واالستعانة هبم ، وهذا من الرشك 

األكب ؛ وهلذا أخب اهلل سبحانه عن امللكَّي أَنَم يقوالن ملن يريد التعلم  

َحٍد َحِتا َيُقوََّل إِناَما ََنُْن فِتَْنٌة فََل  ﴿ منهَم ما نصه : 
َ
َوَما ُيَعل َِماِن ِمْن أ

 

   0( 1/165(  فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم )1)

 0( 4/465(  أضواء البيان )2)

 (   تقدم َترجيه.3)
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يَاِطنُي لََعَ ُملِْك   ﴿وقبلها قوله تعاىل :   ﴾ُفرْ تَكْ  َواتاَبُعوا َما َتتْلُو الشا
َياِطنَي َكَفُروا ُيَعل ُِموَن انلااَس   ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكنا الشا

نْزَِل لََعَ الَْملََكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت 
ُ
ْحَر َوَما أ ِ ثم قال  ، ﴾ الس 

َحٍد َحِتا َيُقوََّل إِناَما ََنُْن فِتَْنٌة فََل تَْكُفْر  ﴿  سبحانه :
َ
َوَما ُيَعل َِماِن ِمْن أ

ِيَن بِهِ   ِقُوَن بِهِ بنَْيَ الَْمرْءِ َوَزوِْجهِ َوَما ُهْم بَِضار  َفَيَتَعلاُموَن ِمنُْهَما َما ُيَفر 
ِ َوَيَتَعلا  َحٍد إَِّلا بِإِذِْن اَّللا

َ
ُموَن َما يَُُضُُّهْم َوََّل َينَْفُعُهْم َولََقْد َعلُِموا  ِمْن أ

نُْفَسُهْم لَْو  
َ
ْوا بِهِ أ لََمِن اْشََتَاهُ َما ََلُ ِِف اْْلِخَرةِ ِمْن َخَلٍق َوَِلِئَْس َما َشَ

ِ َخْيٌ  َقْوا لََمُثوَبٌة ِمْن ِعنِْد اَّللا ُهْم آَمُنوا َواتا نا
َ
 لَْو ََكنُوا  ََكنُوا َيْعلَُموَن  َولَْو أ

 .  (1)  ﴾ َيْعلَُمونَ 

:  منهاويف هاتَّي اآليتَّي حتذير من تعلم السحر وتعليمه من وجوه كثرية ، 

أنه قد   ومنها:: أّن تعلمه كفر ينايف اإليَمن ، ومنها أنه من عمل الشيطان ، 

ُيصل به التفريق بَّي املرء وزوجه ، وهذا من أعظم الظلم والفساد يف  

نه ال يقع يشء من الرضر وال غريه إال بإذن اهلل ، واملراد  : أ  ومنهااألرض ، 

: أن هذا التعلم يرضهم وال   ومنهاباإلذن هنا اإلذن الكوين القدري ، 

واملعنى : ليس   0: أن من فعله ليس له عند اهلل من خالق ومنها ينفعهم ، 

 .له حظ وال نصيب من اخلري 

: ذمه  ومنها وهذا وعيد عظيم يوجب احلذر من تعلم السحر وتعليمه ،  

ْوا بِهِ  ﴿سبحانه من تعاطي هذا السحر بقوله تعاىل :  َوَِلِئَْس َما َشَ
 

 [.103، 102(  ]البقرة: 1)
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نُْفَسُهمْ 
َ
: إخباره سبحانه أن هذا  ومنها ،البيع  : واملراد بالرشاء هنا،  ﴾ أ

 . العمل ينايف اإليَمن والتقوى

وهبذه الوجوه يظهر لكل مسلم شدة حتريم تعلم السحر وتعليمه ، وكثرة  

ما فيه من الفساد والرضر ، وأنه مع هذا كفر بعد اإليَمن ، وردة عن 

فالواجب احلذر من ذلك ، وأن يكتفي   0اإلسالم ، نعوذ باهلل من ذلك 

بالعالج الرشعي وباألدوية املباحة بدالً من العالج بَم حرمه اهلل   املسلم

 . (1) انتهى   "عليه ُشعًا ، واهلل ويل التوفيق 

ْرَداءِ  اَء   »:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  ◙وَعْن َأِ  الدَّ إِنَّ اهللََّ َأْنَزَل الدَّ

َواَء َوَجَعَل لُِكلِّ َداٍء َدَواًء ، َفَتَداَوْوا َوالَ َتَداَوْوا بَِحَرامٍ   .  (2) « َوالدَّ

إن اهلل مل جيعل شفاءكم فيَم حرم  »قال:  ◙وعن ابن مسعود 

 .  (3)  « إن اهلل تعاىل مل جيعل يف رجس شفاء»ويف رواية أخرى ،  «عليكم

 

 

 

 

 

 .هـ  1414/  11/  10 تاريخ –(   جملة الدعوة 1)

 مـن  –تعـاىل :  احلـديث صـحيح لبـاين رمحـه اهلل ( ، قال الشيخ األ 3874(   رواه ابو داود ) 2)

 .(  3/  154 (   الندية الروضة عىل الرضية التعليقات  من  انتهى  لشواهده – معناه حيث

 11 املوسوعة الفقهية ج :ظران ،(  78/  10ج (   رواه البخاري معلقًا )الفتح ،3)

 .(  215/  9)   خرجه ابن حزم بسنده يف املحىلوأ .118 
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 العني ثالثا: 

بالعَّي فهي ال تقع   إصابتهممن أنواع اإليذاء البدين لبني آدم من الشيطان 

 .     إال بتحسَّي الشيطان وحضوره

  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللَِّ   َأِ  ُهَرْيَرَة َقاَل  من حديث مسنده يف أمحد اإلمام روى

ْيَطاُن »  .(1) «  َوَحَسُد اْبِن آَدماْلَعَّْيُ َحقٌّ َوَُيْرُضُ هِبَا الشَّ

   :♫ القيم  ابن وقال

والشيطان يقارن الساحر واحلاسد، وُيادثهَم ويصاحبهَم، ولكن احلاسد  "

 تعينه الشياطَّي بال استدعاء منه للشياطَّي؛ ألن احلاسد شبيه

 فساد من الشيطان ُيبه ما يطلب  ألنه ؛ أتباعه من  احلقيقة يف  وهو بإبليس،

 .  (2)   "عنهم اهلل نعم وزوال الناس

 : ـ  معنى العني 

  .عان الرجل بعينه عينًا فهو عائن :يقال

نظر باستحسان مشو  بحسد من خبيــث الطبــع ُيصــل " حقيقة العــني:

 ."للمنظور منه رضر 

 

 (.9668رواه أمحد )(   1)

 (. 758   2(   بدائع الفوائد البن القيم ) ج / 2)
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مأخوذة من عان َيعَّي إذا أصابه بعينه ، وأصلها : مــن إعجــا   "العَّْي : 

نْفسه اخلبيثة ، ثم تستعَّي عىل تنفيذ ســمها العائن باليشء ، ثم َتتبعه كيفية 

 .(1)"بنظرها إىل املَِعَّي 

وقيل »انفعال نفس وعقيل يتمنى خالله احلاسد أن تزول نعمة أو حالة 

معينة موجودة لدى املحسود، وقد تزول هذه احلالة أو النعمة وينادي  

 .  (2)املحسود بمجرد انفعال نفسية احلاسد« 

الكتا  والسنة، وهذا ما عليه مذهب علَمء  والعَّي حق وهي ثابتة ب

، فهي تدخل الرجل القب وتدخل اجلمل القدر بمشيئة اهلل! كَم يف  (3) األمة

 ...  احلديث 

العَّي ُتدِخُل الرجَل القب،  »:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل  ◙عن جابر

 .  (4)  « وُتدِخل اجلََمَل الِقْدر

  : ألبنائه قال حَّي  ♠وأدلة ثبوهتا يف القرآن قوله تعاىل إن يعقو  

ِقٍَة َوَما    َوقَاَل يَابَِِنا ََّل تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمنْ ﴿ بَْواٍب ُمَتَفر 
َ
أ

 

(  فتـاوى  10/210( فتح الباري البن حجر)  17/301(  انظر لسان العر  البن منظور ) 1)

   ( 271 /1اللجنة ) 

ــم، ط. األوىل 2) ــَمل أده ــراهيم ك ــنة، د. إب ــرآن والس ــار الق ــن منظ ــحرة م ــحر والس (   الس

 م، دار الندوة اإلسالمية، بريوت، لبنان.1991هـ/1411

 (.9/226(   انظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )3)

تفسـريه: »هـذا إسـناد (، قال ابـن كثـري يف 2/140) 1057(   رواه الشها  يف مسنده رقم: 4)

 (.4/412رجاله كلهم ثقات ومل خيرجوه« ا.هـ )
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ُْت  ِ َعلَيْهِ تََوَّكا ٍء إِِن اْۡلُْكُم إَِّلا َّلِلا ِ ِمْن ََشْ ْغِِن َعنُْكْم ِمَن اَّللا
ُ
وََعلَيْهِ   أ

ُونَ  ِ ِ الُْمَتَوَّك 
 .(1)   ﴾فَلَْيَتَوَّكا

 :ـ  اآلية هذه  تفسري  يف ♫ قال ابن كثري  

  مع  جهزهم ملا بنيه أمر أنه  ♠ يقول تعاىل إخبارًا عن يعقو  " 

  من  وليدخلوا واحد،  با  من كلهم  يدخلوا ال أن مص إىل بنيامَّي أخيهم

  والضحاك  وجماهد كعب بن وحممد عباس ابن قال كَم فإنه متفرقة، أبوا 

عليهم العَّي، وذلك أَنم كانوا   خيش: أنه واحد وغري والسدي وقتادة

ذوي مجال وهيئة حسنة، ومنظر وهباء، فخيش عليهم أن يصيبهم الناس  

 .  (2) ا.هـ"بعيوَنم 

ِيَن َكَفُروا ﴿  : تعاىل  قولـه – أيضاً –ومن األدلة  لَُُيْلُِقونََك  ِإَوْن يََكاُد اَّلا
ِْكَر َوَيُقولُوَن إِناُه لََمْجُنونٌ  ا َسِمُعوا اَّل  بَْصارِهِْم لَما

َ
 .(3)   ﴾ بِأ

   :♫    كثري  ابن قال 

ويف هــذه اآليــة دليــل عــىل أن العــَّي إصــابتها وتأثريهــا حــق بــأمر اهلل "

ــددة  ــن طــرق متع ــة م ــث املروي ــذلك األحادي ــَم وردت ب عــز وجــل ك

 . (4)ا.هـ"كثرية

 

 [.67(   ]يوسف: 1)

 (.4/38(   تفسري القرآن البن كثري، )2)

 .[51(   ]القلم: 3)

 (. 93/  7(   تفسري ابن كثري ) 4)
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ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ ﴿ومن األدلة قولـه تعاىل:    .  (1) ﴾َوِمْن َش 

 :   ♫ قال ابن القيم   

دل القرآن والسنة عىل أن نفس حسد احلاسد ي ذي املحسود. فنفس "

حسده ُش متصل باملحسود منه نفسه وعينه وإن مل ي ذه بيده وال  

  "لسانه...

 -وأَنا حق كثرية منها :وأما األدلة من السنة عىل ثبوت العَّي  

َحقٌّ َوَلْو َكاَن   ْلَعَّْيُ ا » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال ¶ عن ابن عباس 

ٌء َساَبَق اْلَقَدَر َسَبَقْتُه    .(2)    « اْسُتْغِسْلُتْم َفاْغِسُلوا َوإَِذا   اْلَعَّْيُ   يَشْ

اهللَِّ! إِنَّ َوَلَد َجْعَفٍر  َيا َرُسوَل »َقاَلْت:  ▲َعْن َأْسََمَء بِنْت ُعَمْيسٍ 

ٌء َسابَِق  ُه َلْو َكاَن يَشْ ِقي هَلُْم؟ َفَقاَل: »َنَعْم، َفإِنَّ ُع إَِلْيِهم اْلَعَّْيُ َأَفَأْسرَتْ
ُترْسِ

 . (3)  «اْلَقَدِر َلَسَبَقْتُه اْلَعَّْيُ 

تِي َبْعَد  » قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن ◙عن جابر  ُجلُّ َمْن َيُموُت ِمْن ُأمَّ

 .(4) «يعنى العَّي  بِاألَْنُفسِ و َقَضاِء اهلل 

 

 

 

 [.5(   ]الفلق: 1)

 . ( 5418( و البخاري )  2188(   رواه مسلم ) 2)

 ( والرتمذي وابن ماجه . 438/  6) (   رواه االمام أمحد 3)

 . ( 242/ 1)   (   رواه الطيالس يف مسنده4)



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا

 

   151 

 : واحلاسد  العائن بني  ♫ وفرق ابن القيم  

 معاينته.و  املعَّي مقابلة عند نفسه تتكيف  العائن   العائن :

 ُيصل لـه ذلك عند غيبة املحسود وحضوره أيضًا.  واحلاسد: 

والعائن قد يصيب من ال ُيسده من مجاد أو حيوان... وربَم أصابت عينه  

   .(1) نفسه 

أما احلاسد فحاسد لصاحب النعمة يتمنى زواهلا عنه، وربَم يصاحب  ـ  

  (2)  "ذلك عداوة شديدة 

 : ـ   والعني نوعان 

   .(3)  عَّي إنسية أي من اإلنس، ونوع جنية أي من اجلن 

ةً  َبْيتِهــا يف َرَأى ملسو هيلع هللا ىلص النبــي  أن  » ▲وقد صح عن أم سلمة   يف جاِريــَ

ُقوا: فقاَل  َسْفَعٌة، وْجِهها  .(4)«النَّْظَرةَ  هبا فإنَّ  هَلا، اْسرَتْ

نظرة، يعني: من اجلن، وقيل: عالمة وأراد بالنظرة:   :أي "سعفة "قوله : 

العَّي، يقول: هبا عَّي أصابتها من نظر اجلن، وقيل: عيون اجلن أنفذ من 

 . (5)"أسنة الرماح

 

 

 (. 577(   انظر التفسري القيم البن القيم . ) تفسري املعوذتَّي (  )   : 1)

 . 70(   تفسري املعوذتَّي،  2)

 . ( 164/ 4)  القيم البن  املعاد  (   زاد3)

 . ( 171/  10)  البخاري  (   رواه4)

 . ( 163/  12(   ُشح السنة للبغوى ) 5)
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 : ♫ وقال ابن القيم  

هي سهام َترج من نفس احلاسد والعائن نحو املحسود واملعَّي تصيبه  "

مكشوفًا ال وقاية عليه أثرت فيه، وال بد تارة وَتطئه تارة، فإن صادفته 

 .(1)  "وإن صادفته حذرًا شاكي السالح ال منفذ فيه للسهام مل ت ثر فيه...

 : ♫   القيم  ابن قال 

وهذا أردأ ما   بل بطبعه، وقد يعَّي الرجل نفسه وقد يعَّي بغري إرادته"

 .  (2) ا.هـ "يكون من النوع اإلنساين 

 : ♫الرب  عبد  ابن  وقال 

هذا ال و عليه واحلسد احلسن باليشء اإلعجا  البرشي الطبع من إن" 

يملكه املرء من نفسه ، فلذا مل يعاتب عامر عليه بل عىل ترك التبيك الذي 

 .  (3) "يف وسعه

   :♫ قال العالَّمة ابن القيم  

 :  ويندفع رش احلاسد عن املحسود بعرشة أسباب"

ه  : السبب األول ذ باهلل من ُشِّ ن به واللجوء إليه؛ كَم قال التعوُّ والتحصُّ

ِ َما َخلََق َوِمْن َش ِ ﴿ تعاىل : ِ الَْفلَِق  ِمْن َش  ُعوُذ بَِرب 
َ
ََغِسٍق إَِذا   قُْل أ

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  اثَاِت ِِف الُْعَقِد َوِمْن َش  ِ انلافا   .(4) ﴾ َوقََب  َوِمْن َش 

 
 (. 167/  4(   زاد املعاد البن القيم ) 1)

  ( . 168/  4(   زاد املعاد ) 2)

 (.32/ 4(   نقاًل من ُشح الزرقاين عىل موطأ مالك) 3)

 [ .5 - 1(  ]الفلق: 4)
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تقوى اهلل وحفظه عند أمره وَنيه، فَمن اتقى اهلل توىلَّ    :السبب الثاين

وا َوَتتاُقوا ََّل  ﴿ :-تعاىل  -حفظه ومل َيكِْله إىل غريه؛ قال  ِإَوْن تَْصَِبُ
َ بَِما َيْعَملُوَن ُُمِيٌط   .  (1) ﴾ يَُُضُُّكْم َكيُْدُهْم َشيًْئا إِنا اَّللا

.   : السبب الثالث ه وأن ال يقاتله وال يشكوه، وال ُيدِّ الصب عىل عدوِّ

 بأذاه. نفسه 

ل   :السبب الرابع ل عىل اهلل، فَمن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه، ولو توكَّ التوكُّ

له، ولو كادت له السموات واألرض وَمن فيهن،  العبد عىل اهلل حقَّ توكُّ

 جلعل له خمرًجا من ذلك، وكفاه ونصه. 

فراغ القلب من االشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن   : السبب اخلامس

، فال يلتفت إليه، وال خيافه، وال يمأل قلبه  يمحَوه من باله كلََّم خطر له

 بالفكر فيه.

اإلقبال عىل اهلل واإلخال  له، وجعل حمبته ونيل رضاه   :السبب السادس

 واإلنابة إليه يف كل خواطر نفسه وأمانيها.

جتريد التوبة إىل اهلل من الذنو  التي سلَّطت عليه   : السبب السابع

َصابَُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما ﴿  يقول: -تعاىل  -فإن اهلل  أعداءه؛
َ
 َوَما أ

يِْديُكمْ 
َ
فَم ُسلِّط عىل العبد َمن ي ذيه إال بذنب، يعلمه أو  ،   (2)  ﴾  َكَسَبْت أ

 

 .[120]آل عمران:   ( 1)

 [.30(   ]الشورى: 2)
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ال يعلمه، وما ال يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه 

  مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره.

اللهم إين أعوذ بك أن أُشك بك وأنا أعلم،  »ويف الدعاء املشهور: 

، فَم ُيتاج  (1) "األد  املفرد"؛ رواه البخاري يف «ستغفرك ملا ال أعلمأو

العبد إىل االستغفار منه مما ال يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فَم ُسلِّط  

هتا، فإذا  عليه م ٍذ إال بذنب، وليس يف الوجود ُشٌّ إال الذنو  وموجبا

، فليس للعبد إذا ُبِغي عليه ...ُعويِف من الذنو  ُعويِف من ُموِجباهتا

وُأوِذي وتسلَّط عليه خصومه يشء أنفع له من التوبة النصوح من الذنو  

ه عليه.  التي كانت سبًبا لتسلُّط عدوِّ

الصدقة واإلحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثرًيا عجيًبا يف   : السبب الثامن

دفع البالء ودفع العَّي وُشِّ احلاسد، فَم يكاد العَّي واحلسد واألذى  

يتسلَّط عىل حمِسن متصدق، وإن أصابه يشء من ذلك كان معاَماًل فيه 

باللطف واملعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة احلميدة، والصدقة  

ن شكر النعمة، والشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبًبا  واإلحسان م

 لزواهلا.

أن يطفئ ناَر احلاسد والباغي وامل ِذي باإلحسان إليه،  :السبب التاسع

ا وبغًيا وحسًدا، ازددت إليه إحساًنا، وله نصيحًة،   فكلََّم ازداد أًذى وُشًّ

 

 (.3731رواه أمحد )و (، 716برقم )(377األد  املفرد  ) : (   1)
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ي َِئُة اْدَفْ   َوََّل تَْسَتوِي اْۡلََسَن ﴿ وعليه شفقًة؛ قال اهلل تعاىل :  ُة َوََّل السا
ناُه َوِِلل َۡحِيمٌ 

َ
ِي بَيَْنَك َوَبيَْنُه َعَداَوةٌ َكأ ْحَسُن فَإَِذا اَّلا

َ
 . (1) ﴾ بِالاِِت ِِهَ أ

وهو اجلامع لذلك كله وعليه مدار هذه األسبا  وهو   :السبب العاَش

 .  مجتريد التوحيد والرتحل بالفكر يف األسبا  إىل املسبب العزيز احلكي

ٍ فََل ََكِشَف ََلُ إَِّلا ُهَو َۖ﴿ قال تعاىل  ُ بُُِض    يُرِْدكَ  ِإَون  ِإَون َيْمَسْسَك اَّللا
 .(2)   ﴾لَِفْضلِهِ   َرادا   فََل   ِِبَْيٍ 

واعلم أن األمة لو اجتمعوا  »  ¶لعبداهلل بن عباس  ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي 

اجتمعوا عىل أن عىل أن ينفعوك مل ينفعوك إال بيشء كتبه اهلل لك ولو 

 .(3) «يرضوك مل يرضوك إال بيشء كتبه اهلل عليك

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه  

أهون عليه من أن خيافه مع اهلل تعاىل بل يفرد اهلل باملخافة وقد أمنه منه 

ية  وخرج من قلبه اهتَممه به واشتغاله به وفكره فيه وجترد اهلل حمبة وخش

وإنابة وتوكال واشتغاال به عن غريه فريى أن إعَمله فكره يف أمر عدوه 

... فالتوحيد حصن اهلل    وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده

األعظم الذي من دخله كان من اآلمنَّي قال بعض السلف من خاف اهلل  

 خافه كل يشء ومن مل خيف اهلل أخافه من كل يشء . 

 

 [.34(   ]فصلت: 1)

 [.107] يونس  :    (2)

 ( .   2516(   رواه الرتمذي ) 3)
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فهذه عرشة أسبا  يندفع هبا ُش احلاسد والعائن والساحر وليس له أنفع  

اف معه  من التوجه إىل اهلل وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به وأن ال خي

غريه بل يكون خوفه منه وحده وال يرجوا سواه بل يرجوه وحده فال  

يعلق قلبه بغريه وال يستغيث بسواه وال يرجو إال إياه ومتى علق قلبه  

بغريه ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهته فمن خاف شيئا غري اهلل  

سلط عليه ومن رجا شيئا سوى اهلل خذل من جهته وحرم خريه هذه سنة 

ِ َتبِْديًل ﴿ اهلل يف   . (2) " (1) ﴾َولَْن ََتَِد لُِسناةِ اَّللا

  ـ : العني منلوقاية طرق ا  

 اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل الن ذكر اهلل يطرد شياطَّي اجلن واألنس .  -

  يكن مل أصابك ما بأن يقَّي  عىل فإذا فعلت ذلك فتوكل عىل اهلل وكن

 .   ليصيبك يكن مل أخطأك وما ليخطئك

  يرضك فال الرشعية األسبا  فعلت فإذا العَّي،  من اخلوف  بك  يلتبس وال 

 .  اهلل  شاء إن يشء ذلك  بعد

التحصن باألذكار وقراءة املعوذتَّي مع سورة اإلخال ، واألدعية   -

 وأذكار ما بعد الصلوات .  واالستيقاظ،  الواردة يف الصباح واملساء والنوم

 

 [ .62]األحزا :  ( 1)

 .باختصار وتصف يسري ( 776ـ   764من  2الفوائد البن القيم   ) ج /  بدائع ( 2)
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العَّي   فإن هلَم تأثريًا قويًا يف ردَّ  ويكثر العبد من تعويذ نفسه باملعوذتَّي ، -

نس فلَم  وعَّي اإل يتعوذ من عَّي اجلانّ  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك كان النبي  ،ومقاومتها

    .(1) نزلت املعوذتَّي أخذ هبَم وترك ما سوى ذلك

 من امةالتَّ  اهلل بكلَمت  »أعيذك:   ومن التحصَّي تعويذ األوالد هبذا الذكر

  احلسن  يعوذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان  فقد «  ةالمَّ  عَّي كل ومن ةوهامَّ  شيطان  كل

، أعوذ   وإسحاق  إسَمعيل هبَم  ذ عوِّ يُ  كان أباكَم إن » ويقول  واحلسَّي 

 . (2)  «ة عَّي المَّ  ة ومن كلمن كل شيطان وهامَّ  ةامبكلَمت اهلل التَّ 

  .   السم ذوات  األرض  هوام من الواحدة يعني   :ةشيطان وهامَّ ومعنى 

 .  (3)  اإلنسان  تصيب التي  العَّي : ةالالمَّ العَّي   

   : ـ سباب الوقاية من العنيأ ومن  

ـ سرت املحاسن، فإن ذلك قد يكون سببا لإلصابة بالعَّي واحلسد، السيَم  

 عزال من سالح الذكر ودروع التحصَّي! أإذا كان العبد 

دسموا نونته  أنه رأى صبيًا مليحًا فقال:  »: ◙ـ جاء يف حديثة عثَمن 

   .  «لئال تصيبه العَّي

 ..   العَّي تصيبه لئال سودوها أي  :دسموا نى معو

 

وصـححه األلبـاين يف صـحيح ابـن ماجـه  (3511( وابـن ماجـه )5494النسائي ) رواه(   1)

(2830 ) . 

 . ¶( عن ابن عباس  3191البخاري )  رواه(   2)

 (. 130/ 3(غريب احلديث البن سالم ) 552/ 12(   انظر إىل لسان العر  ) 3)
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 .(1)   .. -أي ذقنه  -الدائرة املليحة التي يف حنكه  :ونونته 

ـ واذا رأى اإلنسان شيئا يعجبه فعليه أن يبك لكي ال يرض أخاه  

عامر   حنيف بن سهل قصة سهل  حديث  يف  كَم نبوي  إرشاد  وهذا  املسلم

  ومعه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن   ملسو هيلع هللا ىلص ابن ر بيعة وهو صحا  من صحابة رسول اهلل 

اِر ِمَن  بِِشْعِب اخْلَزَّ  َحتَّى إَِذا َكاُنوا ماء نحو معه ساروا حتى  أصحابه

ْسِم  اْغَتَسَل َسْهُل ْبُن ُحنَْيٍف َوَكانَ  اجْلُْحَفةِ  َرُجال َأْبَيَض َحَسَن اجْلِ

ْلدِ  َوال ِجْلَد   َفنََظَر إَِلْيِه َعاِمُر ْبُن َربِيَعَة َفَقاَل َما َرَأْيُت َكاْلَيْومِ  َواجْلِ

) أي بع سهل   َفُلبَِط َسْهٌل  ، عني وال جلد فتاة خمّبأة يف خدرها (ي) ةٍ خُمَبَّأَ 

َفقيَل َلُه َيا َرُسوَل اهللَِّ َهْل َلَك يِف َسْهٍل   ملسو هيلع هللا ىلصَفُأيِتَ َرُسوُل اهللَِّ  ،وزنًا ومعنى (

اُلوا َنَظَر إَِلْيِه  َقاَل هْل َتتَِّهُموَن فِيِه ِمْن َأَحٍد قَ  َما َيْرَفُع َرْأَسُه َوَما ُيِفيُق  َواهللَِّ؟ 

َعالَم َيْقُتُل   َعاِمًرا َفَتَغيََّظ َعَلْيِه َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعاِمُر ْبُن َربِيَعَة َفَدَعا َرُسوُل اهللَِّ 

ْكَت  ؟ َأَحُدُكْم َأَخاهُ  َفَغَسَل  ُثمَّ َقاَل َلُه اْغَتِسْل َلهُ  َهال إَِذا َرَأْيَت َما ُيْعِجُبَك َبرَّ

ْرَفَقْيِه َوُرْكَبَتْيِه َوَأْطَراَف ِرْجَلْيِه َوَداِخَلَة إَِزاِرِه يِف َقَدٍح ُثمَّ  َوْجَهُه َوَيَدْيِه َومِ 

ُصبَّ َذلَِك املَْاُء َعَلْيِه َيُصبُُّه َرُجٌل َعىَل َرْأِسِه َوَظْهِرِه ِمْن َخْلِفِه ُيْكِفُئ اْلَقَدَح  

 . (2) «ْيَس بِِه َبْأٌس َذلَِك َفَراَح َسْهٌل َمَع النَّاِس لَ  َوَراَءُه َفَفَعَل بِهِ 

 

 (.166/  12)   (   ذكره البغوي يف ُشح السنة1)

 (  . 204   10/  ج)  (   فتح الباري2)
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أال بركت إن العَّي   »، وفيه: «فوعك سهل مكانه واشتد وعكه»ويف رواية 

 . (1)  ..  «، فتوضأ له عامر فراح سهل ليس به بأس  «حق، توضأ له

 أي : كمرئي اليوم . كاليوم معنى ـ 

وال  ـ معنى عطف عىل مقدر أي : ما رأيت شيئا    : وال جلد خمبأةمعنى  ـ 

 يقال : جارية خمبأة ، أي : مسترتة. -بتشديد الباء بعدها ُهزة -  جلد خمبأة

 عىل بناء املفعول ، أي : بع به .   : فلبط معنى ـ 

 أي : هل لك رغبة يف إصالح أمره؟   ، هل لك يف سهلمعنى ـ 

 من اإلفاقة .  :  ما يفيق معنى  ـ 

 أي : دعوت بالبكة .    :-بتشديد الراء- :  كت برَّ  معنى  ـ

 قيل : هو الفرج ، وقيل : ما ييل البدن من اإلزار.    :وداخلة إزاره  معنى ـ 

 أي : يقلب .  :  -هبمزة  –  يكفئ معنى ـ 

    .(2) عىل بناء املفعول  :عل ففُ معنى  ـ

 بالذكر أصابته بقدر اهلل . فإذا صادفت العَّي العبد غري حمصن 

 

 

 

 

(، وصـــحح إســـناده األلبـــاين يف 3509(، وابـــن ماجـــة) 938/ 2(   رواه املوطـــأ )1)

 (.4562املشكاة)

 (. 153)    (   حاشية مسند االمام أمحد بن حنبل2)
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 :ـ  عالج العني بعد وقوعها

 .    العائن معرفة حالة يف  وهذا  ،   : االغتسالأوال

  بن  سهل بن أمامة أ  عن » كَم يف حديث سهل بن حنيف السابق

 ¶ حنيف بن سهل ربيعة بن عامر رأى:  قال أنه ◙حنيف

 «...  بسهل فلبط ، خمبأة جلد وال ، كاليوم رأيت ما:  فقال يغتسل

 . احلديث

   ـ:   الغسل هذا   كيفية

  َحِديث  يِف  ، ااِلْغتَِسال ِصَفة  َوَقَعْت  َوَقدْ "يف الفتح :  ♫ قال احلافظ 

َحهُ  َوالنََّساِئيِّ  َأمْحَد ِعنْد ◙ُحنَْيٍف  ْبن َسْهل  ِمنْ  ِحبَّان اِْبن َوَصحَّ

ْهِريِّ  َطِريق َثهُ  َأَباهُ  َأنَّ  »  ◙ُحنَْيٍف  ْبن َسْهل ْبن ُأَماَمةَ  َأِ   َعنْ  الزُّ   َحدَّ

ارِ   بِِشْعِب   َكاُنوا إَِذا َحتَّى ،  َماء َنْحو  َمَعهُ  َوَساُروا  َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِّي  َأنَّ    ِمنْ  اخْلَزَّ

ْسم  َحَسن  َأْبَيض َوَكانَ - ◙ُحنَْيٍف  ْبن َسْهل اِْغَتَسَل  اجْلُْحَفة   اجْلِ

ْلد   َواَل  َكاْلَيْومِ  َرَأْيت َما:  َفَقاَل  ◙  َربِيَعة  ْبن َعاِمر إَِلْيهِ  َفنََظرَ  -َواجْلِ

عَ  َأْي  - َفُلبِطَ ,  خُمَبََّأة ِجْلد   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ َرُسول َفَأَتى .  َسْهل - َوَمْعنًى  َوْزًنا ُبِ

 َفَتَغيَّظَ  َعاِمًرا َفَدَعا.  َربِيَعة ْبن َعاِمر.  َقاُلوا ؟ َأَحد ِمنْ  بِهِ  َتتَِّهُمونَ  َهْل  َفَقاَل:

ْكت ُيْعِجبك َما َرَأْيت  إَِذا َهالَّ  ؟ َأَخاهُ  َأَحدُكمْ  َيْقُتل َعاَلمَ  َفَقاَل: َعَلْيهِ   ُثمَّ .   َبرَّ

  ِرْجَلْيهِ  َوَأْطَراف  َوُرْكَبَتْيهِ  َوِمْرَفَقْيهِ  َوَيَدْيهِ  َوْجهه  َفَغَسَل  َلُه،  اِْغَتِسْل  َقاَل:

 َرْأسه  َعىَل  َخْلفه  ِمنْ  َرُجل  َعَلْيهِ  املَْاء َذلَِك  َيُصّب  ُثمَّ  َقَدح، يِف  إَِزاره َوَداِخَلة 
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  َبْأس بِهِ  َلْيَس  النَّاس َمعَ  َسْهل  َفَراَح  َذلَِك، بِهِ  َفَفَعَل  ؛  اْلَقْدح  ُيْكَفأ  ُثمَّ  َوَظْهره 

   .(1) ا.هـ"«

 :     ♫ قال ابن القيم  

أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذارة منه ثم   ملسو هيلع هللا ىلصقد أمر رسول اهلل  "

  الذي   يصب ذلك املاء عىل املعَّي ، فإنه يزيل عنه تأثري نفسه والعائن

  عند  األفخاذ بواطن اللغة أهل قال:  ومغابنه  ، بالعَّي الشخص أصا 

 . (2)  " احلوالب

 :  ♫ قال القايض ابن العريب 

 .(3)   "الظاهر واألقوى بل احلق أنه ما ييل اجلسد من اإلزار  "

 :  ♫ قال البيهقي 

: الغسل الذي أدركنا علَمءنا يصفونه : ♫قال ابن شها  الزهري"

أن ي تى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ، ثم يمجه يف  

القدح ، ثم يغسل وجهه يف القدح ثم يدخل يده اليرسى فيصب عىل كفه  

يمنى يف القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب هبا عىل كفه اليرسى صبه ال 

واحدة ثم يدخل يده اليرسى فيصب عىل مرفقه األيمن ، ثم يدخل يده  

اليمنى فيصب عىل مرفقه األيرس ، ثم يدخل يده اليرسى فيصب هبا عىل  

 

 .( 204)   :  10فتح الباري ُشح صحيح البخاري ج / (   1)

 (. 214(   الروح البن القيم   )    : 2)

 ( . 217/  8 –ألحوذي ُشح صحيح الرتمذي (   عارضة ا 3)
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قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب هبا عىل قدمه األيرس ، ثم يدخل  

اليرسى فيصب هبا عىل ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب هبا   يده

  القدح  يف   عىل ركبته اليرسى ، كل ذلك يف قدح ثم يدخل داخله إزاره

 أصيب الذي الرجل رأس عىل فيصب  ، األرض يف القدح يوضع وال

 .(1)  " واحدة صبه خلفه  من بالعَّي

 :  ♫ قال النووي  

وأخب أنه إدراك   ،قال القايض عياض : اجلمهور عىل ما فرسه الزهري " 

  العائن  غسل  وخص به العمل وإن ،العلَمء يصفونه واستحسنه علَمؤنا

  صبة صبه إنَم األعضاء باقي  وكذلك بيمينه وأخذه صبه هو إنَم وجهه

  داخله  غسل  وكذلك ،وغريه  الوضوء  يف األعضاء غسل صفة  عىل ليس

  ظهر  عىل  وراءه القدح يكفأ  ثم  القدح  يف وغمسه إدخاله هو إنَم:  اإلزار 

 . "األرض 

 واختلفوا يف غسل داخلة اإلزار ما املقصود هبا؟ 

 عىل عدة أقوال منها:د   

، وقيل  جسمهقيل فرجه، وقيل األفخاذ والورك، وقيل: إزاره الذي ييل 

 . (2) الطرف املتديل الذي ييل حقوة األيمن 

 

 (    9/352ذكره البيهقي يف  السنن   )   (1)

، ُشح الزرقـاين 4/171، زاد املعـاد، البـن القـيم، 12/166(   انظر ُشح السنة، للبغوي، 2)

 .4/322عىل املوطأ، 
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 . اإلزار داخلة  غسل منـ  أعلم واهللـ واحلكمة 

  :♫ كام قال ابن القيم  

ألَنا تطلب   ؛هذه الكيفية اخلبيثة تظهر يف املواضع الرقيقة من اجلسد"

النفوذ فال جتد أرقَّ من املغابن، وداخلة اإلزار، وال سيَم إن كان من كناية 

عن الفرج، فإذا غسلت باملاء، بطل تأثريها وعملها، وأيضًا فهذه املواضع  

 . ا.هـ"لألرواح الشيطانية هبا اختصا 

 : ♫ قال ابن القيم 

ا مما ال يناله عالج  وهذ"معلقًا عىل اغتسال العائن ورادًا عىل من ينكره :  

بًا   األطباء، وال ينتفع به من أنكره، أو سخر منه، أو شك فيه، أو فعله جمرِّ

 ال يعتقد أن ذلك ينفعه. 

وإذا كان يف الطبيعة خوا  ال تعرف األطباء عللها البتة، بل هي عندهم  

ية، فَم الذي ينكره زنادقتهم   خارجة عن قياس الطبيعة تفعل باخلاصِّ

وجهلتهم من اخلوا  الرشعية، هذا مع أن يف املعاجلة هبذا االستغسال ما 

 . (1) . هـا  "تشهد له العقول الصحيحة، وتقر ملناسبته...

 

 

 (.4/171(   زاد املعاد، البن القيم، )1)
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  ثم  املاء، يف  يعوذ  أن بأساً  ترى ال كانت  أَنا  ▲»وروي عن عائشة

كَم أجاز مجاعة من السلف كتابة القرآن وإذابته يف  ،  (1) ملريض« ا به  يعالج

 .  (2) ماء ويرشبه املريض 

   :♫ قال فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني  

وهناك طريقة أخرى... وهي أن ي خذ يشء من شعاره أي ما ييل جسمه  "

من الثيا  كالثو ، والطاقية والرسوال وغريها، أو الرتا  إذا مشى عليه  

 . (3) ا.هـ"ويصب عىل ذلك ماء يرش به املصا ، أو يرشبه..وهو رطب،  

 

ـ، نرشـ: 1409(، ط. األوىل عـام 5/40) 235029مصنفه رقم: (   رواه ابن أ  شيبة يف 1) ـه

 (.12/166مكتبة الرشد، حتقيق: كَمل احلوت، وذكره البغوي يف ُشح السنة)

 (.4/170(، وزاد املعاد، البن القيم )12/166(   انظر: ُشح السنة النبوية )2)

 ومنها:* هناك طرق بدعية يظن بعض الناس أَنا متنع من وقوع العَّي وهو خطأ 

قـال: »مـن   ملسو هيلع هللا ىلصتعليق التَمئم وهو من الرشك األصغر، ففي احلديث عن عقبة بن عامر أن النبـي 

 .1678علق متيمة فقد أُشك« رواه اإلمام أمحد، رقم 

  ملسو هيلع هللا ىلصاَتاذ حجت يكتب بداخلها كالم وألفـاظ ُشكيـة ليسـت مـن كتـا  اهلل وال سـنة رسـوله 

 وتعلق عىل الرقبة أو يف اليد.

تعليق الودع، ومن ذلك تعليق اخلـرز األزرق عـىل الصـبيان والعظـام واحلـذوة والسـنابل عـىل 

 أبوا  البيوت ويف رقا  الدوا .

 .َذْر امللح يف مناسبات األفراح عىل احلضور

 استعَمل األلفاظ الغريبة كقوهلم »سسة وسيسة« »وأمسكوا اخلشب« وغري ذلك من البدع.

-169انظر: الطرق احلسان يف عالج أمراض اجلان، إعداد أ  املنذر خليـل بـن إبـراهيم أمـَّي، 

 م، دار ابن األثري، الرياض.2000هـ/ 1421، ط. األوىل، 170

 ( 94-1/93ُشح فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمَّي) القول املفيد عىل كتا  التوحيد،(   3)
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   -: (1) عالج العني بعد وقوعها إذا مل يعرف العائن

، ويترضع اليه،  -تبارك وتعاىل-إذا مل يعرف العائن؛ فليلجأ املعَّي  إىل اهلل 

ويسأله الشفاء؛ ، ثم بعد ذلك عليه بالرقية الرشعية من القران الكريم   

  األسلمي  احلصيب بنوالسنة النبوية والدعاء املرشوع . عن بريدة 

 . (2)  «ال ُرقيَة إالَّ من َعٍَّي أو مُحةٍ  »:  قال   ◙

 : -بضم املهملة وَتفيف امليم-:«  مةٍ احلُ ال ُرقيَة إالَّ من َعٍَّي أو  » :قوله

 قال ثعلب وغريه : هي سم العقر  .  -

 قيل هي شوكة العقر  .    :وقال القزار   -

  إَنا اإلبرة التي ترض  هبا العقر  والزنبور. : وكذا قال ابن سيده  -

وقد أخرج   ، حية أو عقر احلمة كل هامة ذات سم من  "وقال اخلطا  : 

ال رقية إال من  »مرفوعًا :  ◙ أبو داود من حديث سهل بن حنيف 

 

 – منهـا الوقايـة –(   * ومما جيدر التنبيه عليه ما أورده صاحب كتا  »إصابة العَّي« حقيقتها 1)

 حروس برس، طرابلس، لبنان. األسمر راجي: إعداد ، عالجها

»نأخـذ بيضـة دجـاج، ونكتـب حيث أورد أنواعًا كثرية من الرقى التي ال أصل هلا ومنها قولـه: 

عليها سبع مرات )بسم اهلل الـرمحن الـرحيم، وصـىل اهلل عـىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 

وسلم(، ثم نضع البيضة يف يدنا ونبخر حتتها بكزبرة ناشفة ونحن نقرأ سورة اإلخال ... حتى 

هذا يعنـي أن الشـفاء تقف!! البيضة يف يدنا وعند ذلك نكرسها فإذا وجدنا فيها نقطة دم محراء، ف

 من العَّي قد تم وعند ذلك ندهن جبهة املصا  بقليل منها«!!!

وقد ذكر أنواعًا من البدع والشعوذة ولبس احلق بالباطل ويف ختام كتابه أورد مالحق من كتـا  

:  ورأيـه  رمحه اهلل تعـاىلالطب النبوي، البن القيم، وكتا  التعاويذ من اآليات القرآنية، البن باز

 حكم تعليق التعاويذ واآليات القرأنية يف الرقبة!! فليتنبه لذلك. يف

 . ( 2848(   رواه ابن ما جه ) 2)
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فغاير بينهَم فاحتمل احلمة خاصة بالعقر  فيكون   «نفس أو محة أو لدغت

 .(1)  "ذكر اللدغة بعدها من ذكر العام بعد اخلا  

    «  ال ُرقيَة إالَّ من َعٍَّي أو مُحةٍ  »أما قوله 

 :   اخلطا نقال عن ♫ قال النووي  

. (2)  "احلمة وذي  العَّي رقية  منومعنى احلديث ال رقية أشفى وأوىل " 

 : ♫ قال ابن حجر  

ما ُيتاج اىل الرقية فيلتحق بالعَّي جواز  ومعنى احلص فيه أَنَم أصاًل كل   "

كهَم يف كوَنا تنشأ عن أحوال اذلك الشرت رقية من به خبل أو مس نحو

  قرح من للبدن عرض ما كل بالسم ويلتحق ، جني  أو أنس منشيطانية 

  .(3) "  السمية املواد من ونحوه

 الرقية الرشعية : ـ رشوط 

 : ♫ قال ابن حجر  

 -أمجع العلَمء عىل جواز الرقى عند اجتَمع ثالثة ُشوط : 

 أو صفاته .  أن تكون بكالم اهلل تعاىل أو باسَمئه -

  أن تكون باللسان العر  أو بَم يعرف معناه من غريه .-

 .   (4)  ت ثر بذاهتا بل بذات اهلل تعاىل أن يعتقد أن الرقية ال-

 

 

 (. 156   10/  ج)   (   فتح الباري البن حجر1)

 . (88/ 3(   ُشح مسلم ) 2)

 (. 196/  10(   فتح الباري البن حجر ) 3)

  ( 195/ 10فتح الباري البن حجر )   (4)
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   أحاديث إثبات الرقية : ـ 

 إذا كان »: قالت أَنا ملسو هيلع هللا ىلص النبي  زوج عائشة عن .♠رقية جبيل ـ 

  داء  كل ومن  ، يبيك اهلل  بسم  قال جبيل رقاه ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  اشتكى 

 .(1) « عَّي  ذي  كل وُش حسد إذا  حاسد ُش  ومن ، يشفيك

فقال : يا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   أتى  جبيل إن»  ◙ اخلدري سعيد أ  عن ـ

  فقال : نعم قال : بسم اهلل أرقيك من كل يشء ي ذيك  حممد اشتكيت ؟!

   .(2)  «أو عَّي حاسد اهلل يشفيك بسم اهلل أرقيك ،ومن ُش كل نفس ،

 النبي  ♠ جبائيل أتى  » :  قال ◙  عن عبادة بن الصامتـ  

اهلل أرقيك من كل يشء ي ذيك ،من حسد   بسم:  وقال  يوعك وهو  ملسو هيلع هللا ىلص

 .  (3) «حاسد ، ومن كل عَّي اهلل يشفيك

  -  اشتكي  وأنا ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عيل دخل  »قال :  ◙عن أ  هريرة ـ  

:   الرمحن  عبد قال. أعلمك أال :  فقال  - يعودين حديثه يف  الرمحن عبد قال

  ؟! ♠ جبيل  هبا رقاين برقية أرقيك أال

 داء  كل  من  ، يشفيك واهلل ،  أرقيك اهلل  بسم :  قال وأمي   قلت :بىل بأ 

  عبد  وقال حسد إذا  ُشحاسد ومن  العقد  يف النفاثات ُش  ومن ،  ي ذيك

    (4)«  فيك ءدا  كل من الرمحن

 
 .( 2185رواه مسلم رقم )    (1)
 .( 2186صحيح مسلم )    (2)
 .( 2858رواه ابن ماجه )    (3)
 .( 9757رواه اإلمام أمحد يف املسند )    (4)
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َّي  الع من  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أرقي  كنت  » :  قالت  ▲  عن عائشةـ  

بيدك الشفاء ال   فأضع يدي عىل صدره وأقول أمسح البأس ر  الناس

   .  (1) «كاشف له إال أنت 

 -:عالج العني بالرقية الرشعية   

    -كَم سبق بيانهـ يرقي األنسان نفسه 

 .   بسورة الفاحتةـ 

 .   واإلخال ـ 

 واملعوذتَّي .  ـ

 وآية الكرِس.  ـ

 وخواتيم سورة البقرة، واألدعية املرشوعة يف الرقية مع النفث ومسح  ـ

 موضع األمل ...  

 التعوذات والرقى والدعوات اجلامعة: ـ ب

   .(2)  (مرات سبع)  يشفيك أن العظيم العرش ر   العظيم  اهلل ـ أسأل

ثال.   "بسم اهلل"يضع املريض يده عىل الذي ي مله من جسده ويقول: ـ 

أعوذ باهلل وقدرته من ُشما أجد وأحاذر )سبع  "مرات، ويقول: 

 .  (3) "مرات(

  شفاؤك  إال شفاء ال الشايف أنت واشف البأس أذهب الناس ر  اللهم"ـ 

 .  (1) "سقَمً  يغادر  ال شفاء

 
 .( 24876اإلمام أمحد يف املسند )  رواه   (1)
، وصححه األلباني يف صحيح 2083، برقم 410/ 2، والرتمذي، 3106، برقم 187/ 3أبو داود،    (2)

 .276/ 2ويف صحيح سنن أبي داود،  322، و180/ 5امع،اجل
 .2202، برقم 1728/ 4مسلم،    (3)
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   (2) "أعيذك بكلَمت اهلل التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عَّي المةـ 

 .  (3) "ما خلق ُش من التامات اهلل بكلَمت  ـ أعوذ

ُهزات  أعوذ بكلَمت اهلل التامات من غضبه وعقابه وُش عباده ومن ـ 

 .(4) "الشياطَّي وأن ُيرضون

  خلق،  ما ُش  من فاجر وال بر  جياوزهن  ال التي  التامات اهلل بكلَمت ـ أعوذ

  ُش  ومن فيها، يعرج ما ُش ومن السَمء، من ينزل ما ُش ومن وذرأ، وبرأ

  والنهار،  الليل فتن ُش ومن  منها،  خيرج ما ُش ومن األرض، يف  ذرأ ما

 . (5) "رمحن  يا بخري  يطرق طارقاً  إال طارق كل ُش ومن

اللهم ر  السَموات السبع ور  العرش العظيم، ربنا ور  كل يشء،  ـ 

فالق احلب والنوى، ومنزل التوراة واإلنجيل والقرآن، أعوذ بك من ُش  

كل يشء أنت آخذ بناصيته، أنت األول فليس قبلك يشء، وأنت اآلخر  

يشء، وأنت الباطن فليس فليس بعدك يشء، وأنت الظاهر فليس فوقك 

   (6)   «دونك يشء...

 

 .2191، برقم 1721/ 4 ، ومسلم، 5750، برقم 206/ 10البخاري مع الفتح،    (1)
 .2709، برقم 1728/  4مسلم    (2)
 .2709، برقم 1728/  4مسلم    (3)

 3، وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي، 3528والرتمذي، برقم ، 3893أبو داود، برقم    (4)

/171 . 
، وانظر: 637، بإسناد صحيح، وابن السني، برقم 15461، برقم 119/  3مسند أمحد،   ( 5)

 .196/ 7، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، 127/  10جممع الزوائد، 
 .2186، برقم 1718/  4 ،مسلمرواه    (6)
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  كل  ُش ومن ي ذيك  يشء كل من أرقيك  اهلل الرحيم الرمحن  اهلل  بسم » ـ 

 . (1) « أرقيك اهلل بسم يشفيك اهلل  حاسد  عَّي أو  نفس

بسم اهلل يبيك ومن كل داء يشفيك ومن ُش حاسد إذا حسد ومن ُش ـ 

   (2) "كل ذي عَّي

  اهلل  حاسد عَّي أو نفس كل ُش  من ي ذيك  يشء كل  من أرقيك  اهلل  ـ بسم

  . (3) "  أرقيك اهلل  بسم  ، يشفيك

يف بيان صفة النفث أثناء   ♫ قال فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني

   -:الرقية

أن ينفث اإلنسان بريق تال فيه القرآن الكريم مثل أن يقرأ الفاحتة،  "

والفاحتة رقية، وهي من أعظم ما يرقى به املريض فيقرأ الفاحتة وينفث يف  

املاء فإن هذا ال بأس به، وقد فعله بعض السلف وهو جمر  ونافع بإذن  

َحدٌ ينفث يف يديه عند نومه بـ:   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، وقد كان النبي 
َ
ُ أ     قُْل ُهَو اَّللا

ِ الَْفلَقِ   و ُعوُذ بَِرب 
َ
ِ انلااِس   و،    أ ُعوُذ بَِرب 

َ
فيمسح هبا وجهه وما      قُْل أ

   . (4) "استطاع من جسده صلوات اهلل وسالمه عليه

 

 

 

 

 

 .2186، برقم 1718/  4 ،مسلمرواه    (1)
 .2185، برقم 1718/  4 ▲مسلم عن عائشة   ( 2)
 .2186، برقم 1718/  4مسلم رواه    (3)
  (     107/ 1)  فتاوى الشيخ ابن عثيمَّي جمموع    (4)
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   -:   مسائل وفوائد من بحث العني

   والدواب واجلامدات األشخاص العني تصيب  :األوىلاملسألة 

 العَّي  إن  »  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال:  قال ◙ جابر  عن احلديث  ويف

   . (1)   « القدر واجلمل  القب الرجل لتدخل

 ما أخيه من أو ماله أو نفسه من أحدكم رأى إذا »  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  وقالـ 

 .  (2) «حق  العَّي فٍان بالبكة له فليدع يعجبه

 باملال املتمثلة العينية األمور يف تقع العَّي أن عىل دليل(  ماله)  ـ فقوله 

  ..ونحوها واألثا. والسيارة

 بعض الشواهد عىل ذلك (زاد املعاد) يف كتابه   ♫وقد ذكر ابن القيم  ـ 

 : ـ   التمهيد كتابه يف ♫الب عبد  ابن ماماإل وذكر  يف زمنه 

حتلب فأعجبه صوت رأيت رجال عيونا سمع بقرة "قال األصمعي :ـ   

شخبها فقال : أيتهن هذه ؟ قالوا : الفالنية لبقرة أخرى يورون عنها ،  

   .(3) "فهلكتا مجيعا : املورى هبا ، واملورى عنها 

 ما تصيب األطفال   اً العني كثي  :املسألة الثانية 

ومن  ـ  وحلسنهم ومجاهلم غالبا، وتعلق النفوس هبم  جلهلهم بالتحصَّي،

رأى يف بيتها    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن   ▲  َسلَمة أم  ـ حديث األدلة عىل ذلك:

 

  ( 4023رواه ابو نعيم يف احليلة وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )    (1)

وصححه األلباين  216/  4واحلاكم  168   "عمل اليوم والليلة  "رواه ابن السني يف    (2)

 .(243 (، )الكلم الطيب )يف 

 . ( 69  /  13 ج)  التمهيد البن عبد الب   (3)
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وقد سبق  ،  (1)«اسرتقوا هلا؛ فإن هبا النظرة»  جارية يف وجهها َسْفعة، فقال:

 . ُشحه

 : ـ   معاين الكلامت

 عَّي من نظر اجلن .  :والنظرة

    . (2) أثر سواد يف الوجه :والسعفة 

 حزم لآل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رخص»: قال ◙ اهلل عبد بن جابر وعن

أجسام بني   أرى مايل»:  ▲  عميس بنت ألسَمء وقال احلية،  رقية يف

أخي )جعفر بن أ  طالب( ضارعة؟ تصيبهم احلاجة؟ قالت: ال ولكنها 

 . (3) « العَّي ترسع إليهم ، قال: ارقيهم قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم

    . وضعيفة وهازلة   نحيفة :  ـ ضارعة

  صوت  فسمع  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  دخل :  قالت   ▲ عائشة عن  عمرة ـ وعن

ي ، فهال اسرتقيتم له من يبك هذا لصبيكم ما»:  فقال يبكي  صبي 

 .  (4) «العَّي

   ◙ عثَمن أن  -يف كتا  ُشح السنة :  ♫مام البغوي وذكر اإل

  .« العَّي  تصيبه لئال ؛ نونته  دسموا » :فقال مليحاً  صبياً  رأي

  معنى دسموا نونته : أي سودوا نونته . "ثم قال يف تفسريه :ـ 

  .(5)  الصغري الصبي   ذقن  يف تكون التي  النقرة : ـ والنونة

 

  .( 2197)  ومسلم ( 5739اخرجه البخاري )    (1)

  ( 202   10انظر فتح الباري برشح صحيح البخاري ) ج /   (2)

  ( 1456(  رقم )  382رواه مسلم يف الرقى با  الرقية من العَّي خمتص مسلم  )      (3)

  (23883رواه االمام أمحد يف مسنده )    (4)

 ( 173   4زاد املعاد البن القيم ) ج /    (5)
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    األحاديث يف  وردت التي  بعض أعراض العني  : الثالثة املسألة 

    املرض املفاجي ء د

خرج وسار معه نحو مكة    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ◙ عن سهل بن حنيف

حتى إذا كانوا بشعب اخلرار ) اسم موضع ( من اجلحفة اغتسل سهل بن  

حنيف وكان رجال أبيض حسن اجلسم واجللد فنظر إليه عامر بن ربيعة 

أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال : ما رأيت كاليوم وال جلد  

ل اهلل ، هل لك  ، فقيل : يا رسو  ملسو هيلع هللا ىلصخمبأة ، فلبط سهل ، فأيت رسول اهلل 

يف سهل واهلل ما يرفع رأسه ، قال : هل تتهمون فيه من أحد ؟ ، قالوا :  

نظر إليه عامر بن ربيعة ، فدعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عامرا 

فتغيظ عليه ، وقال : عالم يقتل أحدكم أخاه ، هال إذا رأيت ما يعجبك 

كت ...(    .  (1)  برَّ

   والربودة احلمى   د 

اللهم ابف   » :  ملسو هيلع هللا ىلصكَم جاء يف بعض روايات حديث سهل وفيها قوله 

إذا رأى أحدكم من  »:ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،فقام «عنه حرها وبردها ووصبها 

 . (2) «نفسه أو ماله أو أخيه ما ُيب فليبك فإن العَّي حق 

  بسيل  مررت »قال :  ◙ويف رواية أخرى عن سهل بن حنيف 

:    فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  إىل ذلك فنمى  حمموماً  فخرجت فيه فاغتسلت فدخلت

 . (3) «  فليتصدق ثابت أبا مروا

 

( والنسائي وابن حبان وصححه األلباني يف  1811( ومالك )  15550وأخرج اإلمام أمحد )    (1)
 ( 4562كاة ) املش
 .  ) 3 / 486)  رواه االمام امحد يف املسند   (2)

 (.  5733 /1)  املستدرك عىل الصحيحَّي لإلمام النسيابوري   (3)
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 وظهور بقع   ة الصفر  د السواد بالوجه و 

رأى يف بيتها  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   السابق ▲ورد يف حديث أم َسلَمة 

 . (1) «لنظرةا اهب  فإن  هلا؛ اسرتقوا »:  فقال َسْفعة، وجهها يف جارية

  معروف سبب  بدون الزائدة والنحافة د النحول واهلزال

ل حزم يف آل ملسو هيلع هللا ىلصرخص رسول اهلل   »قال :  ¶وعن جابر بن عبد اهلل  

مايل أرى أجسام بني أخي )جعفر   رقية احلية، وقال ألسَمء بنت عميس:

بن أ  طالب( ضارعة؟ تصيبهم احلاجة؟ قالت: ال ولكنها العَّي ترسع  

 . (2) «قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم ، إليهم ، قال: ارقيهم

 .    نحيفة وهازلة وضعيفة  ضارعة:ـ 

 كثرة بكاء األطفال بدون سبب ظاهر   د

فسمع صوت صبي  ملسو هيلع هللا ىلصقالت : دخل النبي  ▲جاء عن عائشة 

 .(3)   «مالصبيكم هذا يبكي ، فهال اسرتقيتم له من العَّي »يبكي فقال : 

  التربيك يبطل العني ويذهب أثرها   : املسألة الرابعة

: واملقصود به الدعاء من العائن بالبكة عند نظره إليه ، فذلك   التربيك 

 بإذن اهلل تعاىل يبطل العَّي ويذهب كل أثر من آثارها . 

فإذا رأي اإلنسان ما يعجبه فإنه ينبغي أن يدعو ألخيه ويقول : ماشاء اهلل  

 تبارك اهلل ، ماشاء اهلل القوة إال باهلل ، اللهم بارك فيه .

 

 (. 2197)  ومسلم ( 5739البخاري )  رواه   (1)

 (. 1456(  رقم )  382رواه مسلم يف الرقى با  الرقية من العَّي خمتص مسلم  )      (2)

 (.23883رواه االمام أمحد يف مسنده )    (3)
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  :♫   الرب  عبد ابن  قال

 . (1)  "تبارك اهلل أحسن اخلالقَّي ، اللهم بارك فيه "له :  يقول

 عامر:  قالوا ؟ به تتهمون »: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي  ◙بدليل حديث سهل 

 ما أخيه من أحدكم رأى إذا! ؟ أخاه أحدكم يقتل عالم:  قال ، ربيعة بن

 . (2)  «... بالبكة له فليدع يعجبه

إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما   »  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

 .  (3) «يعجبه فليدع له بالبكة فٍان العَّي حق 

 : ♫ قال الشيخ ابن عثيمني  

فإذا رأى اإلنسان ما يعجبه وخاف من حسد العَّي فإنه يقول: ما شاء  "

اهلل تبارك اهلل، حتى ال يصا  املشهود بالعَّي، وكذلك إذا رأى اإلنسان ما 

يعجبه يف ماله فليقل: ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل؛ لَِئالَّ يعجب بنفسه وتزهو  

به نفسه يف هذا املال الذي أعجبه، فإذا قال: ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل، فقد  

 . (4)  "وكل األمر إىل أهله تبارك وتعاىل 

األحسن إذا كان اإلنسان خياف أن تصيب عينه أحدًا  "وقال أيضا : 

قال للرجل الذي  ملسو هيلع هللا ىلصتبارك اهلل عليك ؛ ألن النبي  عجابه به أن يقول:إل

 
 (  . 31 /122املوسوعة الفقهية   )    (1)
 . ( 1747( ومالك) 15550)  وأمحد (3509رواه ابن ماجه )   ( 2)
 وصححه(  216/ 4( واحلاكم)  168رواه ابن السني يف  عمل اليوم والليلة   )    (3)

 . لكلم الطيبا  يف  األلباين

  فتاوى نور عىل الدر .    (4)
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كت عليه  » أصا  أخاه بعَّي:  ، أما ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل  « هال برَّ

قال تعاىل   فهذه يقوهلا: من أعجبه ملكه ، كَم قال صاحب اجلنة لصاحبه .

َة إاِلَّ بِاهللَِّ﴿:   .(2() 1)  ﴾َوَلْواَل إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللَُّ اَل ُقوَّ

  » قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  ◙ وجاء يف احلديث عن أنس بن مالك

هُ  َة إاِل بِاهللَِّ مَلْ َيرُضَّ  .(3)   «َمْن َرَأى َشْيًئا َفَأْعَجَبُه َفَقال َما َشاَء اهللَُّ ال ُقوَّ

   العني أنكر من عىل الرد   : اخلامسةاملسألة 

وقد أنكر العَّي بعض الطوائف نظرًا جلهلهم وعدم إحاطتهم بكيفية  

  -: والرد عليهم ،حدوث العني 

 : -سبق مما- والسنة  بثبوت األدلة الصحيحة من القرآن الكريم :أوالً  

َوقَاَل يَابَِِنا ََّل  ﴿ موصيا بنيه:  ♠كَم يف قوله تعاىل يف ذكر يعقو  
ْغِِن َعنُْكْم  تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب 

ُ
ِقٍَة َوَما أ بَْواٍب ُمَتَفر 

َ
َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أ

  ِ
ُْت وََعلَيْهِ فَلَْيَتَوَّكا ِ َعلَيْهِ تََوَّكا ٍء إِِن اْۡلُْكُم إَِّلا َّلِلا ِ ِمْن ََشْ ِمَن اَّللا

ُونَ  ِ  .  (4)   ﴾الُْمَتَوَّك 

 

 [.39]الكهف:    (1)

  (.235/ 1لقاء البا  املفتوح)   (2)

 (. 21/ 5رواه اهليثمي يف جممع الزوائد )    (3)

 [.67]يوسف:    (4)
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وذكر أنه قال ذلك هلم؛ ألَنم كانوا   ذكر الطربي يف تفسري هذه اآلية: 

رجاال هلم مجال وهيأة، فخاف عليهم العَّي إذا دخلوا مجاعة من طريق  

 .  (1) "واحد، وهم ولد رجل واحد، فأمرهم أن يفرتقوا يف الدخول إليها

 يف تفسريها:   ♫ وقال القرطبي  

ملا عزموا عىل اخلروج خيش عليهم العَّي، فأمرهم أال يدخلوا مص من  "

  واحد، وكانت مص هلا أربعة أبوا ، وإنَم خاف عليهم العَّي؛ با

لكوَنم أحد عرش رجال لرجل واحد، وكانوا أهل مجال وكَمل وبسطة،  

 .  (2) "قاله ابن عباس، والضحاك، وقتادة وغريهم

بَْواٍب  َوقَاَل يَابَِِنا ََّل تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن ﴿   قال تعاىل :
َ
أ

ِ َعلَيْهِ   ٍء إِِن اْۡلُْكُم إَِّلا َّلِلا ِ ِمْن ََشْ ْغِِن َعنُْكْم ِمَن اَّللا
ُ
ِقٍَة َوَما أ ُمَتَفر 

ُونَ  ِ ِ الُْمَتَوَّك 
ُْت وََعلَيْهِ فَلَْيَتَوَّكا  .(3)   ﴾تََوَّكا

 : ♫يقول احلافظ ابن كثري 

لُِقونََك ﴿ قال ابن عباس وجماهد وغريُها لينفذوَنَك بأبصارهم؛  : (4) ﴾لَُُيْ

أي: َيِعينُوَك بأبصارهم؛ بمعنى: ُيسدونك؛ لبغضهم إياك، لوال وقاية اهلل  

لك، ومحايته إياك منهم، ويف هذه اآلية دليل عىل أن العَّي إصابتها  

 

 (. 165/  16ابن جرير الطبي )   ( 1)

 (. 226/  9) القرطبي اجلامع ألحكام القرآن   (2)

 [.67]يوسف:    (3)

 [.51]القلم:   ( 4)
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وتأثريها حق، بأمر اهلل عز وجل، كَم وردت بذلك األحاديث املروية من 

 . (1) طرق متعددة كثرية

 -:  ثبوت العني وتأثيها من السنةاألدلة عىل  

 ملسو هيلع هللا ىلصقالت: »أمرين النبي  ▲ـ ما جاء يف صحيح البخاري عن عائشة

 .(2) أن يسرتقى من العَّي«  -أو أمر  -

  اشتكى  إذا »كان: قالت أَنا ▲عائشة عن مسلم صحيح ويف 

ومن كل داء يشفيك،   يبيك،  اهلل باسم : قال جبيل رقاه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

   .  (3) ومن ُش حاسد إذا حسد، وُش كل ذي عَّي«

 .  (4)  «  حق العَّي »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول قال: قال ◙  هريرة أ  عن ـ 

يا رسول اهلل، إن بني جعفٍر  » قالت: ▲ ـ وعن أسَمء بنت عميس 

فقال: نعم، فلو كان يشء سابَق القضاِء،   .تصيبهم العَّي أفأسرتقي هلم؟

 .  (5)  «لسبَقْته العَّي 

 

 . ( 410/ 4  تفسري ابن كثري)   (1)

 . ( 5738( رقم )  210/  10صحيح البخاري )برشح فتح الباري ()    (2)

 (. 5595صحيح مسلم )برشح النووي( رقم )    (3)

 (ومسلم يف السالم، با  الطب. 203/  10رواه البخاري )    (4)

(، وقال: حسن صـحيح، وصـححه األلبـاين  2059)  والرتمذي  ( 438/  6رواه أمحد )    (5)

 (.5662ع ) يف صحيح اجلام
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  القب   العَّي تدخل الرجل» : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   ◙ ـ وعن جابر

 .  (1)  «  القدر اجلمل  وتدخل

 : ♫   قال ابن القيم

 :يف بيان أثر العني وكيفية اإلصابة هبا 

وال ريب أن اهلل سبحانه خلق يف األجسام واألرواح قوى وطبائع " 

خمتلفة ، وجعل يف كثري منها خوا  وكيفيات م ثرة وال يمكن لعاقل  

إنكار تأثري األرواح يف األجسام ، فإنه أمر مشاهد حمسوس ، وأنت ترى  

الوجه كيف ُيمر محرة شديدة ، إذا نظر إليه من ُيتشمه ويستحي منه ،  

صفرة شديدة عند نظر من خيافه إليه ، وقد شاهد الناس من يسقم  ويصفر 

من النظر وتضعف قواه ، وهذا كله بواسطة تأثري األرواح ، ولشدة 

ارتباطها بالعَّي ينسب الفعل إليها ، وليست هي الفاعلة ، وإنَم التأثري  

للروح ، واألرواح خمتلفة يف طبائعها وقواها وكيفياهتا وخواصها ، فروح  

رسوله أن   -سبحانه  -اسد م ذية للمحسود أذى بينا .وهلذا أمر اهلل احل

يستعيذ به من ُشه ، وتأثري احلاسد يف أذى املحسود أمر ال ينكره إال من  

هو خارج عن حقيقة اإلنسانية ، وهو أصل اإلصابة بالعَّي ، فإن النفس  

بتلك  اخلبيثة احلاسدة تتكيف بكيفية خبيثة ، وتقابل املحسود فت ثر فيه

 

 . (4023رواه أبو نعيم يف احللية، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع)    (1)
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اخلاصية ، وأشبه األشياء هبذا األفعى ، فإن السم كامن فيها بالقوة ، فإذا  

 قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية ، وتكيفت بكيفية خبيثة م ذية . 

  ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى ت ثر يف إسقاط اجلنَّي .  :  فمنها  ـ

برت وذي  ما ت ثر يف طمس البص كَم قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يف األ : ومنها ـ 

  . (1) « إهنام يلتمسان البرص ، ويسقطان احلبل  »الطفيتَّي من احليات : 

: ما ت ثر يف اإلنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غري اتصال به ،   ومنهاـ 

لشدة خبث تلك النفس ، وكيفيتها اخلبيثة امل ثرة ، والتأثري غري موقوف  

اجلسمية ، كَم يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة عىل االتصاالت 

بالرؤية  والرشيعة ، بل التأثري يكون تارة باالتصال ، وتارة باملقابلة ، وتارة 

من ي ثر فيه ... بل قد يكون أعمى ، فيوصف    ، وتارة بتوجه الروح نحو

له اليشء فت ثر نفسه فيه ، وإن مل يره ، وكثري من العائنَّي ي ثر يف املعَّي  

َوإِْن َيَكاُد  بالوصف من غري رؤية . وقد قال تعاىل لنبيه  يف قوله تعاىل : ﴿ 

ُه الَِّذيَن َكَفُروا َلُيْزلُِقوَنَك بِ  ْكَر َوَيُقوُلوَن إِنَّ َأْبَصاِرِهْم ملََّا َسِمُعوا الذِّ

ِمْن ََشِّ َما َخَلَق  َوِمْن ََشِّ   قُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفل وقال : ﴿، (2) ﴾ملََْجنُونٌ 

اَثاِت يِف اْلُعَقِد  َوِمْن ََشِّ َحاِسٍد إَِذا   َغاِسٍق إَِذا َوَقَب  َوِمْن ََشِّ النَّفَّ

 .(3) ﴾َحَسَد 

 

 (.5252رواه أبو داود)(  1)

    [ . 51] القلم : ( 2)

 .[  5 - 1 (  ]الفلق:3)
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فكل عائن حاسد ، وليس كل حاسد عائن  ، فلَم كان احلاسد أعم من  

العائن ، كانت االستعاذة منه استعاذة من العائن ، وهي سهام َترج من  

نفس احلاسد والعائن نحو املحسود واملعَّي تصيبه تارة ، وَتطئه تارة ،  

ا  فإن صادفته مكشوفا ال وقاية عليه  أثرت فيه ، وال بد وإن صادفته حذر 

شاكي السالح ال منفذ فيه للسهام مل ت ثر فيه  وربَم ردت السهام عىل  

الرمي احلس سواء ، فهذا من النفوس واألرواح   صاحبها ، وهذا بمثابة

  وذاك من األجسام واألشباح .

وأصله من إعجا  العائن باليشء ، ثــم تتبعــه كيفيــة نفســه اخلبيثــة ، ثــم 

إىل املعَّي ، وقد يعَّي الرجــل نفســه ، وقــد تستعَّي عىل تنفيذ سمها بنظرة 

 .(1)"يعَّي بغري إرادته ، بل بطبعه ، وهذا أردأ ما يكون من النوع اإلنساين

 : ♫ قال النووي  

ومذهب أهل السنة أن العَّي إنَم تفسد وهتلك عند نظر العائن بفعل اهلل  "

العادة أن خيلق الرضر عند مقابلة  -سبحانه وتعاىل  -تعاىل، أجرى اهلل 

هذا الشخص لشخص آخر، وما يتعلق بعلم الفقه، فإن الرشع ورد  

بالوضوء هلذا األمر يف حديث سهل بن حنيف ملا أصيب بالعَّي عند 

 . (2) "عائنه أن يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص، فأمر النبي اغتساله

 

 

 (. 187 - 186/ 4(   زاد املعاد البن القيم  ) 1)

 . ( 3/8(   ُشح صحيح مسلم، النووي ) 2)
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 :  ♫ سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمني  

اختلف بعض الناس يف العَّي فقال بعضهم ال ت ثر ملخالفتها للقرآن   

 الكريم فَم القول احلق يف هذه املسألة ؟ 

وهذا   (1) «إن العني حق  » وهي :  ملسو هيلع هللا ىلص : القول احلق ما قاله النبي اجلواب 

أمر قد شهد له الواقع ، وال أعلم آيات تعارض هذا احلديث ، حتى يقول 

ه الء إنه يعارض القرآن الكريم ، بل إن اهلل سبحانه وتعاىل قد جعل لكل  

ِإَوْن يََكاُد  ﴿ يشء سببًا ، حتى إن بعض املفرسين قالوا يف قوله تعاىل : 
ِْكَر  ا َسِمُعوا اَّل  بَْصارِهِْم لَما

َ
لُِقونََك بِأ ِيَن َكَفُروا لَُُيْ قالوا : إن   (2) ﴾ اَّلا

املراد هنا العَّي ، ولكن عىل كل حال سواء كان هذا هو املراد باآلية أم  

غريه ، فإن العَّي ثابتة ، وهي حق وال ريب فيها ، والواقع يشهد لذلك  

 .  (3)إىل اليوم ملسو هيلع هللا ىلصمنذ عهد الرسول 

 : ♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

عن ربه ، فإنه جيب اإليَمن به ، سواء عرفنا  ملسو هيلع هللا ىلصإن ما أخب به الرسول "

فَم جاء يف الكتا  والسنة   ، معناه أو مل نعرف ؛ ألنه الصادق املصدوق 

 . (4) "وجب عىل كل م من اإليَمن به 

  
 

 َترجيه.تقدم (   1)

 .[51 (   ]القلم:2)

 (. 1407(   الفتاوى الرشعية يف املسائل العصية من فتاوى علَمء البلد احلرام ) 3)

 . ( 41/ 3(   جمموع فتاوى ) 4)
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    رابعًا :  القتل واملقاتلة

ومعنى ذلك أن الشيطان اجلني قد ، ومن اإليذاء البدين القتل واملقاتلة

وقد دلت عىل ذلك السنة   ،يقتل املسلم من اإلنس وقد يقاتله ويصارعه 

 من هذه األحاديث:  ،النبوية

قال:   ◙ ما رواه البيهقي يف الدالئل عن احلسن أن عَمر بن ياْس -1

اجلن واإلنس، فسئل عن قتال اجلن، فقال:   ملسو هيلع هللا ىلص»قاتلت مع رسول اهلل 

أرسلني رسول اهلل إىل بئر أستقي منها، فرأيت الشيطان يف صورته، 

بفهٍر كان معي أو حجر.   (1) فصارعني فصعته، ثم جعلت أرمي أنفه 

فلَم   «إن عَمر لقي الشيطان عند البئر فقاتله»ألصحابه:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: النبي 

 بن عَمر إن : يقول ◙ن أبو هريرة رجعت سألني فأخبته األمر، فكا 

 .(2)  «  اهلل رسول  لسان عىل الشيطان من اهلل  أجاره ياْس

ففي احلديث دليل عىل أن الشيطان قد يقاتل اإلنسان حماوالً قتله،   

  ◙ كَم يف األثر: عن عبداهلل بن مسعود  ◙وكذلك صارع عمر 

فلقي الشيطان فاشتجرا  ملسو هيلع هللا ىلص خرج رجل من أصحا  النبي »قال: 

فاصطرعا، فصعه الذي من أصحا  حممد ، فقال الشيطان: أرسلني 

 

(، العـَّي للخليـل بـن 5/66(   الفهر: »احلجر قدر ما يدق به اجلوز ونحوه« لسان العـر  )1)

 (.3/481احلديث، البن األثري، )(، النهاية يف غريب 4/45أمحد )

(، 9/293(، وذكـره اهليثمـي يف جممـع الزوائـد، )6/451(   رواه اإلمام أمحد يف مسـنده، )2)

وقال: رواه الطباين عن شيخه يعقو  بن إسحاق املحرمي ومل أعرفه، واحلكم بن عطية خمتلـف 

 وليس فيه ذكر القصة. ،6/337فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح. أ. هـ، وأصله يف البخاري، 
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ثنِي. قال: ال.   ُثك حديثًا عجيبًا ُيعجُبك. قال: فأرَسَلُه، قال: فحدِّ ُأحدِّ

ََذا الثانية فاصطرعا، فصعه الذي من أصحا  حممد  ، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فاَتَّ

ُثك حديثًا يعجبك، فأرسل ه، فقال: حدثني. قال: ال.  أرسلني فألحدِّ

ثم جلس عىل صدره،   ملسو هيلع هللا ىلصفاَتذا الثالثة، فصعه الذي من أصحا  حممد 

ُثني. قال:  وأخذ بإهبامه َيُلوُكها، فقال: أرسلني. قال: ال أرسلك حتى حُتدِّ

ُسورُة البقرُة فإِنَّه ليس منها آية ُتقرُأ يف وسط شياطَّي إال َتَفّرقوا، وال ُتقرُأ 

 كنية وهي  –لك البيت شيطان، قالوا: يا أبا عبدالرمحن يف بيت فيدُخل ذ

  بن  عمر  إال  َتَرونه فمن: قال الرجل؟ ذلك فمن :  – مسعود ابن

 .  (1)«اخلطا 

أنَُّه َدَخَل عىَل َأِ  َسِعيٍد   .. أن أبا السائب »أخرج مسلم يف صحيحه  -2

، َفَجَلْسُت َأْنَتظُِرُه حتَّى  ◙ اخلُْدِريِّ  يف َبْيتِِه، قاَل: َفَوَجْدُتُه ُيَصيلِّ

ِريًكا يف َعَراِجََّي يف َناِحَيِة الَبْيِت، َفاْلَتَفتُّ َفإَِذا   َيْقيِضَ َصاَلَتُه، َفَسِمْعُت حَتْ

َف َأَشاَر إىل  َحيٌَّة َفَوَثْبُت ألَْقُتَلَها، فأَشاَر إيَلَّ َأِن اْجلِْس َفَجَلْسُت، َفَلَمَّ ا  ْنَصَ

اِر، َفقاَل: َأَتَرى هذا الَبْيَت؟ َفُقلُت: َنَعْم، قاَل: كاَن فيه َفًتى ِمنَّا  َبْيٍت يف الدَّ

إىل اخلَنَْدِق َفكاَن   ملسو هيلع هللا ىلص َحديُث َعْهٍد بُعْرٍس، قاَل: َفَخَرْجنَا مع َرسوِل اهللِ 

ِجُع إىل َأْهلِِه،  بَأْنَصاِف النَّهَ  ملسو هيلع هللا ىلص ذلَك الَفَتى َيْسَتْأِذُن َرسوَل اهللِ  اِر َفرَيْ

ُخْذ َعَلْيَك ِساَلَحَك، فإينِّ َأْخَشى   ملسو هيلع هللا ىلص َفاْسَتْأَذَنُه َيْوًما، َفقاَل له َرسوُل اهللِ 

 

، وأبــو نعــيم يف دالئــل النبــوة 85  63(   رواه ابــن أ  الــدنيا يف مكايــد الشــيطان رقــم: 1)

 (.2/448، والدارمي يف سننه )131 
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ُجُل ِساَلَحُه، ُثمَّ َرَجَع َفإَِذا اْمَرَأُتُه بَّْيَ الَباَبَّْيِ َقاِئَمًة   َعَلْيَك ُقَرْيَظَة، فأَخَذ الرَّ

ْمَح  ٌة، َفقاَلْت له: اْكُفْف َعَلْيَك  فأْهَوى إَلْيَها الرُّ لَِيْطُعنََها به َوَأَصاَبْتُه َغرْيَ

ُرحْمََك َواْدُخِل الَبْيَت حتَّى َتنُْظَر ما الذي َأْخَرَجنِي، َفَدَخَل َفإَِذا بَحيٍَّة  

ْمِح َفاْنَتَظَمَها به، ُثمَّ َخرَ  َج  َعظِيَمٍة ُمنَْطِوَيٍة عىَل الِفَراِش فأْهَوى إَلْيَها بالرُّ

َع َمْوًتا احلَيَُّة َأِم   َُم كاَن َأْْسَ اِر َفاْضَطَرَبْت عليه، َفَم ُيْدَرى َأَيُّ َفَرَكَزُه يف الدَّ

ِييِه  ملسو هيلع هللا ىلص الَفَتى، قاَل: َفِجْئنَا إىل َرسوِل اهللِ  ، َفَذَكْرَنا ذلَك له َوُقْلنَا اْدُع اهللََّ ُُيْ

اَل: إنَّ باملَِدينَِة ِجنًّا قْد َأْسَلُموا، َفإَِذا  َلنَا َفقاَل: اْسَتْغِفُروا لَِصاِحبُِكْم، ُثمَّ ق

اٍم، فإْن َبَدا َلُكْم َبْعَد ذلَك، َفاْقُتُلوُه، فإنََّم   َرَأْيُتْم منهْم شيًئا، َفآِذُنوُه َثاَلَثَة َأيَّ

 . (1)  «   هو شيَطانٌ 

سيد اخلزرج  ◙ ومن األدلة عىل القتل قصة موت سعد بن عبادة 

وأنه مات بسبب سهمَّي أرسلت عليه من اجلن كَم روى احلاكم عن قتادة  

يبول ثم رجع فقال إين ألجد يف  ◙قام سعد بن عبـادة )قال: 

ظهري شيئًا فلم يلبث أن مات فناحت اجلن فقالوا: نحن قتلنا سيد  

 

(، وأبـو 4/1756(   رواه مسلم يف صحيحه، كتا  السالم، با  )قتـل احليـات وغريهـا( )1)

يف املوطأ كتا  االستئذان، با  )مـا جـاء يف  ( خمتصًا، وما لك5/413داود يف كتا  األد ، )

 (.2/976قتل احليات(، )
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إن صحت   ( 1)   يناه بسهمَّي فلم خيطئ ف اده( اخلزرج سعد بن عبادة ورم

 الرواية. 

  عليه  –لته إحراقه حاوبم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سبق بيان إيذائه لنبي الرمحة حممد 

  عىل  حثه العبد قتل حماولته ومن، يصيل قائَمً  كان عندما – والسالم الصالة

سينه مع هتييج الغضب الدافع للقتل  وحت وتزيينه عليه وحتريضه القتل

فََوَكَزهُ ُموََس َفَقََض َعلَيْهِ قَاَل  ﴿ والعدوان ، ومما يدل عىل ذلك قوله تعاىل 
يَْطاِن إِناُه َعُدول ُمِضلل ُمبنِيٌ  . أي أغواه بقتل هذا  (2)﴾َهَذا ِمْن َعَمِل الشا

  له  وزين ♠  موسى  نبوة  قبل  ذلك  وكان  –الرجل وهو ال يريد قتله 

 .(3)   فقتله وكزه حتى  الغضب وهيج  القتل

ْت ََلُ ﴿يف تفســري قوـلــه تعــاىل: ♫قال ابن إبراهيم النخعي  َفَطواعَِ
ْصَبَح ِمَن اْْلَاِِسِينَ 

َ
ِخيهِ َفَقَتلَُه فَأ

َ
ما من مقتول يقتدل »: (4)﴾َنْفُسُه َقتَْل أ

 

( وسكت عليه وضعفه الذهبيي، والطباين 3/283) 5103(   رواه احلاكم يف املستدرك رقم 1)

(، وابن سـريين 1/206( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )6/16) 5359يف املعجم الكبري رقم: 

 مل يدرك سعد بن عبادة« ا.هـ.

 [.15(   ]القصص: 2)

 (.13/261(، واجلامع ألحكام البيان للقرطبي)20/45(   انظر: جامع البيان للطبي )3)

 [30(   ]املائدة: 4)
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 .(1) «ظلاًم، إال كان عىل ابن آدم األول والشيطان كِْفل منه

ورفعه بيده   ،باإلشارة إىل أخيه بالسالحومن حماولته قتل العبد إغراؤه له 

كَم يف احلديث عن أ    ،فينزع يده ليقع السالح عىل املشار إليه فيقتله

 ال  فإنه بالسالح أخيه إىل أحدكم يشرين ال»: مرفوعاً  ◙ هريرة 

 .  (2)  «النار من  حفرة يف فيقع  يده  ينزغ   الشيطان لعل  يدري

بينهم حتى يرض  أحدُها  واملراد أنه يغري ":  ♫ قال ابن حجر 

 .  (3)  "اآلخر بسالحه فيحقق الشيطان رضبته له

 . (4) املعنى أنه ينزعه من يده ويرمي به عىل أخيه حقيقة  : وقيل

 

 

  

 

 ( ومثله ال يقال بالرأي.6/194(   رواه ابن جرير يف تفسريه )1)

، 6661(   رواه البخاري يف كتا  الفتن، با  )مـن محـل علينـا السـالح فلـيس منـا(، رقـم 2)

 (.4/2020، )2617(، ورواه مسلم يف كتا  الب والصلة واآلدا ، رقم 6/2592)

 (.13/30(   فتح الباري يف ُشح صحيح البخاري، البن حجر، )3)

 (   انظر: املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.4)
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 خامسًا :  مـرض الطاعــون  

 وقد ثبت يف السنة أن هذا املرض سببه اجلن ومن تلك األحاديث: 

عن   ملسو هيلع هللا ىلصقال: سئل رسول اهلل  ◙ ما رواه أبو موسى األشعري -1

نِّ َويَف كُ الطاعون فقال: »  . (1) «َشَهاَدُة  لَوْخٌز ِمْن َأْعَداِئُكْم ِمَن اجْلِ

  ¶ عن أ  بكر بن أ  موسى األشعري عن أبيه عبداهلل بن قيس -2

نِّ َوِهَي   »َذَكَر الطَّاُعوَن َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  َوْخٌز ِمْن َأْعَداِئُكْم ِمَن اجْلِ

 ( 2)  « َشَهاَدُة املُْْسلِِم 

  شهادة  الطاعون »:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  قال : قالت ▲ عن عائشة  -3

  اآلباط  يف خيرج البعري، كغدة غدة اجلن، من أعدائكم ورجز ألمتي 

، من مات فيه مات شهيدًا، ومن أقام فيه كان كاملرابط يف سبيل   (3)  واملراق 

 

(، وقال حديث صحيح 1/50(، واحلاكم يف املستدرك، )4/395(   رواه أمحد يف املسند، )1)

ىل ُشط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهبي، وأصله يف البخاري يف كتا  اجلهاد، با  )الشهادة ع

 (، بلفظ »الطاعون شهادة لكل مسلم« .6/42سبع(، )

(: »رواه احلاكم عن أ  هريرة، واشتهر عىل األلسنة: 2/152قال العجلوين يف كشف اخلفا، )

 »وخز أعدائكم من اجلن«.

 (.4/413ملسند ، )(   رواه أمحد يف ا 2)

(   املراق بالفتح: ما رق من أسفل البطن وقال املراق: ما سفل من البطن فَم حتته من املواضـع 3)

(. لسان العـر ، البـن 2/252، 4/321التي ترق جلودها. انظر: النهاية يف غريب احلديث، )

 (.1/106(، خمتار الصحاح، )10/122منظور، )
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 .  (1)  « اهلل ومن فر منه كان كالفار من الزحف

ويف هذه األحاديث داللة عىل أن مرض الطاعون من اجلن، وسَمه  

   ورجز، ومعنى الوخز: الطعن الذي ال ينفذ .  ملسو هيلع هللا ىلص وخزالرسول 

ِم، َفَلَمَّ كاَن  اَخَرَج إىَِل الشَّ  ◙عَمرَ أنَّ »: ◙عْن عْبِد اهلل بِن عاِمرٍ 

مْحِن بُن َعْوٍف  اِم، فأْخَبُه عْبُد الرَّ َغ َبَلَغُه أنَّ اْلَوباَء َقْد َوَقَع بالشَّ أنَّ  : برَِسْ

إِذا َسِمْعُتْم بِِه بأْرض َفال َتْقَدُموا َعلْيِه، َوإِذا َوَقَع  : ، َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص رسوَل اهلل 

 . (2)  « ... َفال ََتُْرُجوا فِرارًا ِمنْهُ بأْرٍض وأْنُتْم هِبا 

وفيه داللة عىل أن للجن والشياطَّي سلطان يف اإليذاء البدين، ومن ذلك  

 اإلصابة ببعض األمراض ومنها مرض الطاعون. 

ووصف طعن اجلن بأنه وخز ألنه يقع من الباطن إىل الظاهر في ثر  "

وهذا بخالف طعن  أوالً ثم ي ثر يف الظاهر وقد ال ينفذ،  بالباطن

 .  (3) "اإلنس 

 

. انظـر: ▲، وأبو نعيم يف فوائد أ  بكر من خالد عن عائشة(   رواه الطباين يف األوسط1)

 (.10/78كنز العَمل، لعالء اهلندي، )

ـ أخرجه البخاري 1614حديث 647املوطأ كتا  اجلامع ) با  ماجاء يف الطاعون (   (   2)

 .( للبيهقي378/  3ومسلم ـ انظر السنن الكبى ) 

 (.10/223)(   فتح الباري، البن حجر، 3)
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:  (1) والشيطان لـه ركض، وُهز، ونفث، ونفخ، ووخز،قال اجلوهري"

...   (2)  ﴾اْرُكْض بِرِْجلَِك ﴿  الركض حتريك الرجل ومنه قولـه تعاىل:

واهلمز شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل. وقد نفث الراقي ينفث وينفث، 

 .  (3)  "والنفخ معروف، والوخز الطعن بالرمح وغريه ال يكون نافذاً 

 يف اآلكام: ـ   (4) قال الشبيل 

يف الطاعون: »إنه وخز أعدائكم من اجلن«    ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك القول يف قوله "

: »غدة كغدة البعري خيرج من مراق البطن«، وذلك أن اجلني   ملسو هيلع هللا ىلصمع قوله 

إذا وخز العرق من مراق البطن خرج من وخزه الغدة فيكون وخز اجلني  

 .  (5)"سببًا للغدة اخلارجية

 

 

(   إسَمعيل بن محاد اجلوهري، أبو نص لغوي من األئمـة، أشـهر كتبـه الصـحاح، يقـال أنـه 1)

ـ.انظر: األعـالم 293حاول الطريان وصنع جناحان من خشب فوقع بيعًا كانت وفاته عام  ـه

 (.2/269(، ومعجم األدباء، )1/400، وانظر: لسان امليزان، ) (313/  1 )للزركيل،

(2 : [   )42.] 

 .114-113(   نقاًل من آكام املرجان،   3)

(   »حممد بن عبداهلل الشبيل الدمشقي أبو عبداهلل... من فقهاء احلنفية، ولد بدمشق، ورحل إىل 4)

، واستمر يف القضاء إىل أن تـويف هبـا...«، األعـالم 755القاهرة وويل قضاء طرابلس الشام سنة 

 (.6/234للزركيل، )

، وانظر: النهاية يف غريـب احلـديث واألثـر، البـن 114ان يف أحكام اجلان،   (   آكام املرج5)

 (.10/221(، وفتح الباري، )3/127األثري، )

. 
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 : ♫ وقال ابن حجر 

وقال مجاعة من األطباء: الطاعون مادة سمية حتد. ورمًا قتاالً ُيد. يف  " 

واملغابن من البدن، وأغلب ما تكون حتت اإلبط أو  املواضع الرخوة 

خلف األذن أو عند األرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إىل العفونة  

والفساد يستحيل إىل جوهر سمي يفسد العضو ويغري ما يليه وي دي إىل 

 .  (1)  "القلب كيفية رديئة فيحد. القيء والغثيان والغشى واخلفقان...

مرض من أنواع احلمى اخلبيثة "رس الطاعون بأنه والطب احلديث اآلن يف 

ْسيع العدوى. وصفه املميز لـه ظهور د مل كبري للمصا  وخراج  

وغرغرينة  و... ويتولد من اجلراثيم املرضة املتسببة من البقايا احليوانية 

 .  (2)   "املتعفنة...

وفرسوا أسبا  انتشاره بأنه بسبب دخول اجلراثيم، وسوء التغذية،  

 .  (3) َنا  ونقصا

 ـ  وأما أعراضه منها:  

 رعشة وصداع.  -1

 اصفرار يف الوجه واحتقان يف العينَّي.  -2

 اضطرا  يف امليش وميل للنوم. -3

 

 (.10/222(   فتح الباري، )1)

 (.5/737(   موسوعة القرن العرشين، حممد فريد وجدي، )2)

 (   انظر: املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.3)
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 هذيان وشدة ظمأ.  -4

 تشقق الفم.  -5

 القيء واإلسهال.  -6

ارتفاع يف درجة احلرارة، ويصاحبها شدة يف التنفس، والتها   -7

 .  (1)بالرئة

ونحن ن من بَم جاء يف السنة من كون هذا املرض وخز اجلن، حيث أن  

النص الرشعي أخب بالسبب األصيل... واألطباء قد اطلعوا عىل أسبا   "

جديدة هلذا املرض، فقالوا بَم اطلعوا عليه وبَم وصل إليه علمهم، وال  

 .  (2)   "إشكال يف ذلك

 : ♫ قيم  ال  ابن قال

يف الطاعون وعالجه واالحرتاز منه يف الصحيحَّي عن عامر  ملسو هيلع هللا ىلصيف هديه 

أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا   ~ بن سعد بن أ  وقا  عن أبيه

  ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت من رسول اهلل يف الطاعون فقال أسامة قال رسول اهلل

أرسل عىل طائفة من بني إْسائيل وعىل من كان قبلكم   س رج الطاعون»

وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال   تقدموا عليهفإذا سمعتم به بأرض فال 

 

-10/221(، وانظر: فتح الباري، البـن حجـر، )738-5/737املرجع السابق، )(   انظر: 1)

222.) 

 .31-30، وانظر: الطب النبوي ،   168(   اإليَمن باملالئكة، أمحد عزالذين البيانوين،   2)
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 .  (1) «َترجوا منها فرارا منه

 مالك ابن  انس  قال قالت سريين بنت  حفصة  عن أيضا الصحيحَّي  ويف 

من حيث اللغة نوع   (2) «الطاعون شهادة لكل مسلم  ملسو هيلع هللا ىلص » قال رسول اهلل 

من الوباء قاله صاحب الصحاح وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال 

خيرج معه تلهب شديد م مل جدا يتجاوز املقدار يف ذلك ويصري ما حوله  

اخرض أو أكمد وي ول أمره إىل التقرح ْسيعا ،ويف  أويف األكثر أسود 

وخلف األذن واألرنبة ويف   اإلبطع يف األكثر ُيد. يف ثالثة مواض

 اللحوم الرخوة.

الطعن قد عرفناه  :قالتملسو هيلع هللا ىلص  أَنا قالت للنبي  ▲ ويف أثر عن عائشة

 «. بطغدة كغدة البعري خيرج يف املراق واإل»فَم الطاعون قال :

قال األطباء إذا وقع اخلراج يف اللحوم الرخوة واملغابن وخلف األذن  

فاسد سمي طاعونا وسببه دم ردئ مائل إىل واألرنبة وكان من جنس 

العفونة والفساد مستحيل إىل جوهر سمي يفسد العضو ويغري ما يليه  

وربَم رشح دما وصديدا وي دي إىل القلب كيفية رديئة فيحد. القيء  

واخلفقان والغيش وهذا االسم وإن كان يعم كل ورم ي دي إىل القلب  

  ه خيتص به احلاد. يف اللحمكيفية رديئة حتى يصري لذلك قتاال فإن

الغددي ألنه لرداءته ال يقبله من األعضاء إال ما كان أضعف بالطبع 

 

 .(2218( واللفظ له ، ورواه مسلم رقم )3474رواه البخاري رقم )(   1)

 .(1916)( ، ومسلم 2830رواه البخاري )(   2)



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا
 

 194 
 

 ن الطاعون يكثر يف الوباء ويف البالد الوبيئة عب عنه بالوباءكا  وملا ..

  أن  والتحقيق يعم مرض كل  هو  وقيل الطاعون الوباء كَم قال اخلليل :  

موما وخصوصا فكل طاعون وباء ،وليس كل ع  والطاعون الوباء بَّي

العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها  األمراضوباء طاعونا وكذلك 

والطواعَّي خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة يف املواضع املتقدم  

واجلراحات هي آثار الطاعون وليست نفسه   واألروام ذكرها هذه القروح 

 الظاهر جعلوه نفس الطاعون ..  األثر  إال ملا مل تدرك منه األطباءولكن 

 ـ   :أموروالطاعون ُيَعبَّ به عن ثالثة 

  األطباءالظاهر وهو الذي ذكره  األثرهذا  :احدها

املوت احلاد. عنه وهو املراد باحلديث الصحيح يف قوله   :والثاين

 .  «الطاعون شهادة لكل مسلم»

 السبب الفاعل هلذا الداء :والثالث

وقد ورد يف احلديث الصحيح: أنه بقية رجزا أرسل عىل بني إْسائيل  

  واألسبا  وورد فيه أنه )وخز اجلن( وجاء )انه دعوة نبي( وهذه العلل 

ما يدفعها كَم ليس عندهم ما يدل عليها والرسل َتب   األطباء ليس عند 

ا الغائبة وهذه اآلثار التي ادركوها من أمر الطاعون ليس معهم م باألمور

 ينفي أن تكون بتوسط األرواح فإن تأثري األرواح يف الطبيعة وأمراضها

وهالكها أمر ال ينكره إال من هو أجهل الناس باألرواح وتأثرياهتا  

-وانفعال األجسام وطبائعها عنها ،واهلل سبحانه قد جيعل هلذه األرواح
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كَم   تصفا يف أجسام بني آدم عند حدو. الوباء وفساد اهلواء -الشيطانية

..  . جيعل هلا تصفا عند بعض املواد الرديئة التي حتد. للنفوس هيئة رديئة

من الذكر والدعاء واالبتهال   األسبا مامل يدفعها دافع أقوى من هذه 

لألمة يف َنيه ملسو هيلع هللا ىلص  ... وقد مجع النبي   والترضع والصدقة وقراءة القرآن

بعد وقوعه  عن الدخول إىل األرض التي هو هبا وَنيه عن اخلروج منها 

كَمل التحرز منه فإن يف الدخول يف األرض التي هو هبا تعرضا للبالء  

وموافاة له يف حمل سلطانه، وإعانة لإلنسان عىل نفسه وهذا خمالف للرشع  

والعقل بل جتنب الدخول إىل أرضه من با  احلمية التي أرشد اهلل  

 ففي  باجلملة و سبحانه إليها وهي محية عن األمكنة واألهوية امل ذية ...

هي عن الدخول يف أرضه األمر باحلذر واحلمية والنهي عن التعرض  الن

ألسبا  التلف ،ويف النهي عن الفرار منه األمر بالتوكل والتسليم 

 . (1) "والتفويض فاألول تأديب وتعليم والثاين تفويض وتسليم 

 : ♫ وأورد ابن حجر   

ال خيالف ذلك ما قال  "مجعًا ملا ورد يف السنة مما خيالف كالم األطباء فقال: 

ألنه جيوز أن   ؛األطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه

يكون ذلك ُيد. عن الطعنة الباطنة فتحد. منها املادة السمية وَييج  

ألنه   ؛ الدم بسببها أو ينصب، وإنَم مل يتعرض األطباء لكونه من طعن اجلن

أمر ال يدرك بالعقل، وإنَم يعرف من الشارع فتكلموا يف ذلك عىل ما  

 

 ( وما بعدها باختصار وتصف يسري .30الطب النبوي البن القيم )  (   1)
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 .  (1)   "اقتضته قواعدهم

عون إنَم يكون من طعن اجلن وقوعه غالبًا يف ومما ي يد أن الطا" وقال  :

أعدل الفصول ويف أصح البالد هواء وأطيبها ماء، وبأنه لو كان كذلك  

لعم الناس واحليوان، واملوجود باملشاهدة أنه يصيب الكثري وال يصيب  

من هم بجانبهم مما هم يف مثل مزاجهم، ولو كان كذلك لعم مجيع  

يض تغري األخالط وكثرة األسقام، وهذا يف  البدن... وألن فساد اهلواء يقت

 .  (2)  "الغالب يقتل بال مرض

 

  

 

 (.10/222(   فتح الباري، البن حجر، )1)

 (.223-10/222(   املرجع السابق، )2)
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 سادسا ً: اإلصابة باألمراض العضوية 

فالشيطان قد يكون سببًا يف مرض عضوي وقد دلت عىل ذلك اآلثار  

 والوقائع. 

  ت، َقالَ  ◙  بن مسعود، َزْينََب اْمَرَأِة َعْبِد اهللَِّ ومن ذلك حديث 

ٌك  »َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ  َقى َوالتَََّمِئَم َوالتَِّوَلَة ُِشْ َقاَلْت   . «إِنَّ الرُّ

َ َتُقوُل َهَذا َواهللَِّ َلَقْد َكاَنْت َعْينِي َتْقِذُف َوُكنُْت َأْخَتلُِف إىَِل ُفاَلٍن   ُقْلُت مِل

يعني ابن مسعود  -َفَقاَل َعْبُد اهللَِّ  .ْت اْلَيُهوِديِّ َيْرِقينِي َفإَِذا َرَقايِن َسَكنَ

ْيَطاِن َكاَن َينَْخُسَها بَِيِدِه َفإَِذا َرَقاَها َكفَّ َعنَْها : -◙ إِنَََّم َذاِك َعَمُل الشَّ

ََم َكاَن َيْكِفيِك َأْن َتُقويِل َكََم َكاَن َرُسوُل اهللَِّ  َأْذِهِب اْلَباَس َر َّ   » َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ

ايِف الَ ِشَفاَء إاِلَّ ِشَفاؤُ   .  (1) «َك ِشَفاًء الَ ُيَغاِدُر َسَقًَم  النَّاِس اْشِف َأْنَت الشَّ

 وقد سبق الكالم عن مرض الطاعون وأنه بسبب وخز اجلن. 

 
(، واإلمــام أمحــد يف 2/402، )3883(   رواه أبو داود يف كتا  الطب با  )يف تعليق التَمئم(، رقــم 1)

( نحــوه، وقــال: »صــحيح اإلســناد عــىل ُشط 4/418(، واحلــاكم يف املســتدرك، )1/381)مســنده، 

(، 10/213) 10503الشيخَّي« ا.هـوأقره الذهبي يف التلخيص. والطــباين يف املعجــم الكبــري، رقــم 

 .1412بدون ذكر القصة، وابن حبان يف صحيحه، رقم 
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  فإن تأثري األرواح يف الطبيعة وأمراضها " : ♫يقول ابن القيم 

  تأثرياهتا  و   وهالكها أمر ال ينكره إال من هو أجهل الناس باألرواح 

 . (2)(1)   ا.هـ"...

)ذات اجلنب( كَم يف احلديث عن   ومن األمراض التي تكون من الشيطان 

النبي عليه الصالة والسالم  حَّي قالوا:   (3)  لّدوا  ملا » ▲ عائشة

إهنا من  »خشينا أن يكون به ذات اجلَنَب فقال عليه الصالة والسالم 

 .  (4)  «الشيطان ومل يكن اهلل يسلطه عيلي 

وقيل إنه   ،وقيل السّل  ،واخلابة ،وهو مرض معروف يسمى الشوصة

 -:يطلق عىل نوعَّي من املرض

 
 .39(   الطب النبوي،   1)

هـ خبًا مفــاده 1412شعبان  16بتاريخ  9045« يف عددها الصادر برقم (   * نرشت جريدة »املدينة2)

أن أحد املشائخ متّكن من إخراج اجلن من جسد امرأة بعد أن فشلت حمــاوالت األطبــاء يف عالجهــا مــن 

عامًا« ا.هـ !!، نقالً من كتا  حقيقة تلبس اجلن باإلنس وكيفية إخــراجهم، تــأليف إبــراهيم  18الشلل 

م، وانظر ما نقله عن الباحث مجال عبدالباري الــذي أكــد 1993هـ/1413ط. األوىل  44الضبيعي  

ترجع إىل فعل اجلن وأنه عالج أمراضًا فشل األطبــاء يف عالجهــا فعاجلهــا  األمراضمن وجود عدد من 

بالقرآن الكريم واألدعية املأثورة، ومن هذه األمــراض بعــض األمــراض العصــبية والباطنيــة وأمــراض 

 . 45-44نفسية كالوسواس والفصام ... إلخ. انظر   ضحاالت العقم وأمراالنساء و

 .(   سبق تعريف الّلدود3)

(، وصـححه 4/405(، واحلاكم يف املستدرك رقـم: )6/274(   رواه اإلمام أمحد يف املسند )4)

 ووافقه الذهبي، واحلديث أصله يف البخاري.
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ورم حار يكون يف غشاء البطن وقروح يف داخل اجلنب يصاحبها  األول:

 آالمًا شديدة، وهذا النوع هو املقصود يف احلديث. 

ريح حتتبس بَّي األضالع ويف الصدر وينتج لذلك وجعًا، وهذا   الثاين: 

 .  (1) النوع ليس املقصود يف احلديث 

   (2) بدوهي من األمراض املستعصية واملخوفة حيث تقع بني القلب والك 

احلمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض )ومن أعراضها 

وبالكي كَم ثبت   (4) وتعالج بالقسط وهي )العود اهلندي(  (3)  (املنشاري

 .  (5)  له  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   وإقرار  ◙من فعل أنس 

  

 

( ط. دار املعرفة، زاد املعـاد 8/148(، )6/43(، )1/120(   انظر: فتح الباري البن حجر )1)

(، روضــة 2/101(، كشــاف القنــاع للبهــويت )19/206(، التمهيــد البــن عبــدالب )4/81)

 هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت.1405( مل يذكر اسم امل لف، ط. الثانية 6/124الطالبَّي )

 (.4/83)(، زاد املعاد البن القيم 10/172(   انظر: فتح الباري )2)

 (.4/82(، وانظر زاد املعاد )10/172(   فتح الباري )3)

 5383(   كَم ثبت يف البخاري من حديث أم قيس ل يف كتـا  الطـب، بـا : اللـدود رقـم: 4)

(5/2159.) 

 (.5/2162) 5389(   احلديث رواه البخاري يف كتا : الطب با : ذات اجلنب رقم: 5)
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 سابعًا: خطف الصبيان 

  قال: قال ¶ وقد ثبت ذلك يف الصحيح عن جابر بن عبداهلل 

وا ِصْبياَنُكْم، فإنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  إذا كاَن ُجنُْح اللَّْيِل، أْو أْمَسْيُتْم، َفُكفُّ

ََّي َتنَْترِشُ ِحينَِئٍذ، فإذا َذَهَب ساَعٌة ِمَن اللَّْيِل َفُحلُّوُهْم، فأْغلُِقوا  
ياطِ الشَّ

ْيطاَن ال َيْفَتُح باًبا ُمْغَلًقا، وَأْوُكوا  األْبواَ   واْذُكُروا اْسَم اهللَِّ، فإنَّ الشَّ

ِقَرَبُكْم واْذُكُروا اْسَم اهللَِّ، وَسُِّروا آنَِيَتُكْم واْذُكُروا اْسَم اهللَِّ، ولو أْن 

 .(1) «  ا ..َتْعُرُضوا عليها شيئً 

 .  (2) مس « إقباله بعد غرو  الشجنح الليلواملعنى يف قوله »

   : ♫ قال ابن اجلوزي  

ألن النجاسة التي تلوذ هبا  ؛الصبيان يف تلك الساعة عىل إنَم خيف"

الشياطَّي موجودة معهم غالبًا، والذكر الذي ُيرز منهم مفقود من  

  التعلق،  يمكنهم بَم يتعلقون انتشارهم عندالصبيان غالبًا، والشياطَّي 

ـ  "الوقت ذلك  يف الصبيان عىل خيف فلذلك  .(3) ا.ه

 
(، ومســلم 3/1195) 3304لق، با  )صفة إبليس وجنوده، رقم (   رواه البخاري يف كتا  بدء اخل1)

 (.3/1594) 2012يف كتا  االُشبة، رقم 

 (.6/420(   فتح الباري، )2)

  .6/421فتح الباري، نقله ابن حجر يف (   3)

عقد اإلمام الشبيل يف آكام املرجان بابًا بعنوان »يف ما يلهي الشيطان عــن الصــبيان« وأورد فيــه حــديث و

ي عن احلسن قال: قال رسول اهلل  : »اَتذوا احلَممات املقصوصات يف البيوت فإَنا تلهــي الشــيطان مرو

(، قال 5/279عن صبيانكم« وهذا حديث ال يصح، أخرجه اخلطيب يف تارخيه من حديث ابن عباس، )

 .. هـ.ا( موضوع، آمنة حممد بن زياد.2/230السيوطي يف الآللئ املصنوعة، )
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اَل ُتْرِسُلوا » :   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال ◙ويف وراية عن جابر  

ْمُس َحتَّى َتْذَهَب َفْحَمُة اْلِعَشاِء ،   (1) َفَواِشَيُكْم  َوِصْبَياَنُكْم إَِذا َغاَبْت الشَّ

ْمُس َحتَّى َتْذَهَب َفْحَمُة اْلِعَشاءِ  َياطََِّي َتنَْبِعُث إَِذا َغاَبْت الشَّ  .(2) «  َفإِنَّ الشَّ

الليل أمكن منها هلم يف  واحلكمة يف انتشارهم حينئذ أن حركتهم يف "

 . (3) "سواد  النهار، ألن الظالم أمجع للقوى الشيطانية من غريه وكذلك كل 

 

  

 

مجع  فاشيه، وهي املاشية التي تنترش من املال، كاإلبل والبقر والغـنم، النهايـة يف  (   فواشيكم:1)

 (.3/449غريب احلديث، )

 (.3/1595، )2013(   رواه مسلم ، كتا  األُشبة، رقم 2)

 .(281-5/280للقرطبي، )  (، انظر: املفهم6/420(   فتح الباري، )3)
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 ثامنًا: التفريق بني الزوجني

  يف تعاىل اهلل ذكره وقد – اهلل لعنه –وهذا هدف عظيم من أهداف إبليس 

  ءِ َفَيَتَعلاُموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفر ِقُوَن بِهِۦ بنَۡيَ ٱلَۡمرۡ  ﴿    : شأنه جل يقول إذ كتابه
  ِۚ َحٍد إَِّلا بِإِۡذِن ٱَّللا

َ
ِيَن بِهِۦ ِمۡن أ  .  (1)   ﴾َوَزوِۡجهۦِۚ َوَما ُهم بَِضآر 

وليس بالسحر وحده يفرق بَّي الزوجَّي، بل له مكايد عدة يف إثارة 

اخلالفات بَّي الزوجَّي؛ وذلك بإيقاد نار الفتنة واخلالف والوسوسة لكل  

واحد منهَم ويسعى يف ذلك جاهدًا حتى يقع الطالق الذي هو غاية ما  

َعْن َجابٍِر، َقاَل:  يتمناه ، ففي احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه 

اَياُه   « :ْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل َسمِ  إِنَّ َعْرَش إِْبلِيَس َعىَل اْلَبْحِر، َفَيْبَعُث َْسَ

َأْعَظْم فِْتنًَة، جَيِيُء َأَحُدُهْم َفَيُقوُل: َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا،  ف َفَيْفتِنُوَن النَّاَس 

َيُقوُل: َما َتَرْكُتُه َحتَّى َفَيُقوُل: َما َصنَْعَت َشْيًئا، َقاَل ُثمَّ جَيِيُء َأَحُدُهْم فَ 

ْقُت َبْينَُه َوَبَّْيَ اْمَرَأتِِه، َقاَل: َفُيْدنِيِه ِمنُْه َوَيُقوُل: نِْعَم َأْنَت   .  (2) «  َفرَّ

يروى بفتح النون بمعنى: نعم أنت ذاك الذي تستحق اإلكرام،  "

 . (3)  "وبكرسها أي نعم منك

إن الشيطان يأيت إىل فراش أحدكم بعدما   »:ويف األثر عن أ  أمامة قال

يفرشه أهله وَييئونه، فيلقي عليه العود واحلجر أو اليشء ليغضبه عىل  

 

 .[102(   ]البقرة:1)

 (.4/2167، )2813كتا  صفات املنافقَّي وأحكامهم، رقم (   رواه مسلم يف 2)

 .164(   أكام املرجان يف أحكام اجلان، للشبيل،   3)
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  أهله، فإذا وجد أحدكم فال يغضب عىل أهله، قال: ألنه من عمل 

 .  (1) «الشيطان

 :   ♫  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

املحرمات، بل هو فعل  السعي يف التفريق بَّي الزوجَّي من أعظم "

هاروت وماروت، وفعل الشيطان احلظي عند إبليس، كَم جاء به احلديث  

 .  (2)  "الصحيح

والشيطان يثري غريه املرأة عىل زوجها والشك فيــه كــَم يف حــديث عائشــة 

ْرُت عليــه،  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َرسوَل اهللِ » ▲ َخَرَج ِمن ِعنِدَها َلْياًل، قاَلْت: َفغــِ

ْرِت؟ َفُقلــُت: َومــا يل ال  َفَجاَء َفَرَأى ما َأْصنَُع، َفقاَل: ما َلِك؟ يا َعاِئَشُة َأغــِ

: َأَقْد َجاَءِك شيَطاُنِك قاَلْت: يــا ملسو هيلع هللا ىلصَيَغاُر ِمْثيِل عىَل ِمْثلَِك؟ َفقاَل َرسوُل اهللِ 

ْم َرسوَل اهللِ، َأْو َمِعَي   شيَطاٌن؟ قاَل: َنَعْم ُقلُت: َومع ُكلِّ إْنَساٍن؟ قــاَل: َنعــَ

ى  اَننِي عليــه حتــَّ ْن َر ِّ َأعــَ
ْم، َوَلكــِ ُقلُت: َومعَك؟ يا َرسوَل اهللِ، قاَل: َنعــَ

  .(3) «َأْسَلمَ 

 

  

 

(   رواه البخاري يف األد  املفرد، با  الشيطان جييء بالعود واليشـء يطرحـه عـىل الفـراش 1)

البشائر  م، دار1989هـ/ 1409، َتريج حممد ف اد عبدالباقي، ط. الثالثة 407  1191رقم: 

 اإلسالمية، بريوت.

 (.1/291(   فتح املنان يف مجع كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اجلان، )2)

 ( 2815رواه مسلم ) (   3)
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 تاسعًا : نخس املولود عند والدته  

 َرُسوَل  سمعت ّ ،قال ◙َعْن َأِ  ُهَرْيَرَة  وهذا ثابت يف الصحيحَّي 

ْيَطاُن َفَيْسَتِهلُّ َصاِرًخا ِمْن   » : يقول اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َما ِمْن َمْوُلوٍد ُيوَلُد إاِلَّ َنَخَسُه الشَّ

ُه  ْيَطاِن إاِلَّ اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ ُثمَّ َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة اْقَرُءوا إِْن ِشْئُتْم   (1) « َنْخَسِة الشَّ

يَْطانِ ﴿ ِياَتَها ِمَن الشا ِعيُذَها بَِك َوُذر 
ُ
   . (2)  ﴾  الراِجيمِ   ِإَوّن ِ أ

  املولود  »ِصياُح  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول: قال ◙وعند مسلم عن أ  هريرة 

 .  (3)  الشيطان« ِمن َنْزَغة  يقع حَّي

 : ♫ قال النووي  

صياح املولود حَّي يقع نزغة من الشيطان أي حَّي يسقط من بطن أمه،  "

رماه ومعنى نزغة: نخسة وطعنة منه. ومنه قوهلم: نزغه بكتمة سوء: أي 

   . (4)  "هبا

ُكّل   »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن ◙ويف رواية عند اإلمام أمحد عن أ  هريرة 

 

َن }(   رواه البخاري يف صحيحه، كتا  األنبياء، با  قوله تعاىل: 1) َتَها مـِ يَّ َوإيِنِّ ُأِعيُذَها بَِك َوُذرِّ

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ (، ومسـلم يف صـحيحه، كتـا  الفضـائل، بـا  )فضـائل عيسـى 6/469) {الشَّ

 (، واللفظ ملسلم.4/1838(، ) ♠

 [.36(   ]آل عمران: 2)

 (.4/1838، )2367(   رواه مسلم يف صحيحه، كتا  الفضائل، رقم 3)

 (.121-15/120(   صحيح مسلم برشح النووي، )4)
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ْيَطان يِف ِحْضنَْيهِ  إال ما كان من مريم وابنها، أمل   ( 1)   إِْنَسان َتلِدُه ُأّمه َيْلُكزُه الشَّ

تروا إىل الصبي حَّي يسقط كيف يصخ، قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: 

 .  (2) فذاك حَّي يلكزه الشيطان بحضنيه«  

 .  (3)  "النخس هو الدفع واحلركة ":  قال ابن األثري

  :    ♫ قال ابن القيم 

ولد آدم  ... إن اهلل سبحانه اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من "

شيطانًا، فشيطان املولود قد خنس ينتظر خروجه ليقرنه ويتوكل به، فإذا  

انفصل استقبله الشيطان وطعنه يف خابته حترقًا عليه وتغيظًا واستقباالً  

 .  (4) ا.هـ "له بالعدواة... فيبكي املولود من تلك الطعنة

   :   ♫   قال القرطبي 

النَّخس من الشيطان إشعار منه بالتمكن والتســليط، وحفــظ اهلل تعــاىل " 

ملريم وابنها من نخسته تلك التي هي ابتداء التســليط ببكــة إجابــة دعــوة 

ــت:  ــَّي قال ــا ح يَْطانِ ﴿ أمه ِِا َن الش ِِِ ا م َِِ ِياَته َك َوُذر  ِِِ ُِِذَها ب ِعي
ُ
 ِإَوّن ِ أ

 . (6)"(5)﴾الراِجيمِ 

 
جنبه« الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحـد، (   »احلضنية: اجلنب واملعنى: يرضبه بكفه عىل 1)

 (.20/132أمحد البنا، )

 (.2/368(   رواه أمحد يف مسنده، )2)

 (.5/32(   النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )3)

 (.1/226(   التبيان يف أقسام القرآن، البن القيم، )4)

 [.36(   ]آل عمران: 5)

 (.6/177القرطبي، )(   املفهم، للحافظ 6)
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  يف  يشاركهَم أم  وأمه، ♠واختلف العلَمء هل هذا خا  بعيسى 

 وأمه  ♠   عيسى  خيص  ال ذلك إن بعضهم فقال األنبياء، مجيع ذلك

 وقال  ،   عياض  القايض  ذلك  إىل ومال األنبياء، مجيع ذلك يف يشاركهَم بل

 ذلك أحد من األنبياء أو  يف يشاركهَم  وال هبَم خا   ذلك  بأن  آخرون

األولياء، وإن هذا الطعن ال يلزم منه إغواء املمسوس، واألنبياء قد  

إِنا ِعَبادِي لَيَْس لََك  ﴿  عصمهم اهلل من إضالل الشيطان كَم قال تعاىل:
 .   (1)   ﴾َعلَيِْهْم ُسلَْطانٌ 

 .  (2) ومال إىل ذلك القرطبي وقتادة 

  – وعيسى  مريم هبا  اهلل خص خصيصة هذه إن – أعلم  واهلل –والراجح 

وذلك لداللة األدلة عىل   عمران، امرأة دعاء ببكة  – السالم عليهَم

 اختصاصهَم بذلك دون سائر اخللق.  

كَم إن األحاديث ليس فيها ما يدل عىل عدم تعرض إبليس هلَم بعد  

والدهتَم، ومعلوم أن مجيع األنبياء قد عصمهم اهلل من إضالل إبليس  

 وإغوائه هلم.  

 نبينا من أفضل   ♠وهنا يرد إشكال: هل يعني ذلك أن عيسى 

 . ؟! ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 

 

 [.65(   ]اإلْساء: 1)

 (.4/68(   انظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )2)



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا

 

   207 

  ؛ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  عىل ♠وال يدل هذا عىل فضل عيسى    ": (1)   قال السهييل

قد نزع منه ذلك املغمز وملئ قلبه حكمة وإيَمنًا بعد أن   ملسو هيلع هللا ىلص حممدًا   ألن 

 . "(2) غسله روح القدس بالثلج والبد 

  هلَم مالزمته من يعصَم فلم  – نخسه من عصَم وإن –ومريم وابنها "

يِّة ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبينا تعاىل اهلل  خص  وقد. ومقارنته عليه هبا إنعامه  كمل  بخاصِّ

، وال يأمره   بأن أعانه عىل شيطانه حتى صح إسالمه، فال يكون عنده ُشٌّ

ية مل ي هتا أحد غريه، ال عيسى وال أمه  .  (3) "إال بخري، وهذه خاصَّ

عىل    ملسو هيلع هللا ىلصكَم أَنا قد ثبتت النصو  الصُية الدالة عىل أفضلية نبينا حممد 

ُ ِميثَاَق انلابِي نَِي لََما آتَيْتُُكْم ِمْن  ﴿   قال تعاىل: ،    سائر األنبياء  َخَذ اَّللا
َ
ِإَوذْ أ

ٌق لَِما َمَعُكْم تَلُْؤِمَُنا بِهِ   ِ كَِتاٍب وَِحْكَمٍة ُثما َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصد 
قَْرْرنَا قَاَل  َوتَلَ 

َ
َخْذُتْم لََعَ َذلُِكْم إِِْصِي قَالُوا أ

َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ
َ
ناُه قَاَل أ نُّْصُ

 

ـ، 508(   عبدالرمحن بن عبداهلل بن أمحد السهييل: حافظ، عـامل باللغـة والسـري، ولـد سـنة 1) ـه

 هـ، من كتبه )الروض األنف(، و)التعريـف واإلعـالم يف مـا أهبـم يف القـرآن(،581وتويف سنة 

 (.3/313(، اإلعالم للزركيل، )1/280انظر: وفيات األعيان، البن خلكان، )

(، أن 1/147، )259(   يشري إىل ما رواه مسلم عن أنس بن مالـك يف كتـا  اإليـَمن، رقـم 2)

وهـو يلعـب مـع الغلـَمن فأخـذه فصـعه فشـق عـن قلبـه ♠رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أتاه جبيل

هذا حظ الشيطان منك ثـم غسـله يف طسـت مـن  فاستخرج القلب. فاستخرج منه علقة. فقال:

ذهب بَمء زمزم ثم ألََمُه ثم أعاد إىل مكانه. وجاء الغلَمن يسعون إىل أمه )يعنى ظئرة( فقـالوا: إن 

حممدًا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللـون. قـال أنـس: وقـد كنـت أرى أثـر ذلـك املخـيط يف 

 صدره«.

 (.6/178(   املفهم، للقرطبي )3)
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اهِِدينَ  نَا َمَعُكْم ِمَن الشا
َ
 .  (1)   ﴾فَاْشَهُدوا َوأ

 قال املفرسون: د  

أخذ اهلل امليثاق بالوحي فلم يبعث نبيًا إال ذكر له حممد ونعته وأخذ عليه  "

 .  (2)  "أدركه ي منن به ميثاقه إن 

  َأَنا  » :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل قال قال : ◙ويف صحيح مسلم عن أ  هريرة 

ل ، اْلِقَياَمة َيْوم  آَدم َوَلد َسيِّد ل   ،َقْب الْ  َعنْهُ  َينَْشقُّ  َمنْ  َوَأوَّ ل َشافِع َوَأوَّ َوَأوَّ

ع   القيامة يوم احلمد لواء حامل »أنا: ¶.وعن ابن عباس  (3) «ُمَشفَّ

  حلق  ُيرك  من  أول وأنا فخر، وال  مشفع أول  شافع أول  وأنا فخر،  وال 

  األولَّي  أكرم  وأنا فخر، وال  امل منَّي فقراء  ومعي  فأدخلها  يل  فيفتح اجلنة

 .  (4) رين وال فخر« واآلخ 

هِ  َفُرفِعَ  ، بَِلْحمٍ  َيْوًما ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرُسوُل  ُأيِتَ  »:  َقاَل  ،◙ ُهَرْيَرةَ  َأِ   َعنْ   إَِليــْ

َراعُ  ْوَم  ِمنَْها َفنََهَس  ، ُتْعِجُبهُ  َوَكاَنْت  ، الذِّ اِس يــَ يُِّد النــَّ ا ســَ ََنَْسًة ، َفَقاَل : َأنــَ

ِريَن يِف  ََّي َواآلخــِ لــِ اْلِقَياَمِة ، َوَهْل َتْدُروَن بَِم َذاَك جَيَْمُع اهللَُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة األَوَّ

ْمُس ، َصِعيٍد َواِحٍد ؟ َفُيْس  ْدُنو الشــَّ ُ ، َوتــَ ُذُهُم اْلَبصــَ اِعي ، َوَينْفــُ ِمُعُهُم الدَّ

 

 [.81]آل عمران:  (  1)

 (.1/59(   الشفا، للقايض عياض )2)

 (.4/1782، )2278(   رواه مسلم يف كتا  الفضائل، رقم 3)

 (، وقال: هذا حديث غريب.5/588(   رواه الرتمذي، )4)
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وُل  وَن ، َفَيقــُ َتِملــُ ا اَل َُيْ َفَيْبُلُغ النَّاَس ِمَن اْلَغمِّ َواْلَكْرِ  َما اَل ُيطِيُقوَن ، َومــَ

ا قــَ  ْم ، َأاَل َبْعُض النَّاِس لَِبْعٍض : َأاَل َتَرْوَن َما َأْنُتْم فِيِه ، َأاَل َتَرْوَن مــَ ْد َبَلَغكــُ

ُكْم ؟ ، َفَيُقوُل َبْعُض النَّاِس لَِبْعٍض : اْئُتوا آَدَم  َتنُْظُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم إىَِل َربِّ

َخ  ِدِه َوَنفــَ َك اهللَُّ بِيــَ ، َفَيْأُتوَن آَدَم ، َفَيُقوُلوَن : َيا آَدُم ، َأْنَت َأُبو اْلَبرَشِ ، َخَلقــَ

َوَأَمَر املَْاَلِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك ، اْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك ، َأاَل َتَرى  فِيَك ِمْن ُروِحِه ،

إىَِل َما َنْحُن فِيِه ، َأاَل َتَرى إىَِل َما َقْد َبَلَغنَا ، َفَيُقوُل آَدُم : إِنَّ َر ِّ َغِضَب اْلَيْوَم 

َب  ِن  َغَضًبا ، مَلْ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه ، َوَلْن َيْغضــَ ايِن عــَ َ ُه َنــَ ُه ، َوإِنــَّ َدُه ِمْثلــَ َبعــْ

وٍح ،  وا إىَِل نــُ ي ، اْذَهبــُ رْيِ وا إىَِل غــَ  ، اْذَهبــُ
َجَرِة َفَعَصْيُتُه ، َنْفِس ، َنْفســِ الشَّ

َك  َمَّ ِل إىَِل األَْرِض ، َوســَ ســُ ُل الرُّ َفَيْأُتوَن ُنوًحا ، َفَيُقوُلوَن : َيا ُنوُح ، َأْنَت َأوَّ

ا َشُكوًرا ، اْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك ، َأاَل َتَرى َما َنْحُن فِيِه ، َأاَل َتَرى َما َقْد اهللَُّ َعْبدً 

ُه ،  ُه ِمْثلــَ َبَلَغنَا ، َفَيُقوُل هَلُْم : إِنَّ َر ِّ َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا ، مَلْ َيْغَضْب َقْبلــَ

ُه َقدْ  ْوِمي ،  َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه ، َوإِنَّ ىَل قــَ َكاَنْت يِل َدْعَوٌة ، َدَعْوُت هِبَا عــَ

وَن : ♠َنْفِس ، َنْفِس ، اْذَهُبوا إىَِل إِْبَراِهيَم  ، َفَيْأُتوَن إِْبَراِهيَم ، َفَيُقولــُ

ا  َأْنَت َنبِيُّ اهللَِّ َوَخلِيُلُه ِمْن َأْهِل األَْرِض ، اْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك ، َأاَل َتَرى إىَِل مــَ

َب َنْحُن فِيِه ، َأاَل َتَرى إىَِل َما َقْد َبَلَغنَا ، َفَيُقوُل هَلُْم إِْبَراِهيُم : إِنَّ َر ِّ َقدْ   َغضــِ

ِه ،  اْلَيْوَم َغَضًبا ، مَلْ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه ، َواَل َيْغَضُب َبْعَدُه ِمْثَلُه ، َوَذَكَر َكَذَباتــِ

ى  ْأُتوَن ُموســَ ى ، َفيــَ وا إىَِل ُموســَ ي ، اْذَهبــُ رْيِ وا إىَِل غــَ َنْفِس ، َنْفِس ، اْذَهبــُ
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وُل ♠ ااَلتِِه  ، َفَيُقوُلوَن : َيا ُموَسى ، َأْنَت َرســُ َلَك اهللَُّ بِِرســَ اهللَِّ ، َفضــَّ

ُن فِيــِه ، َأاَل  ا َنحــْ َوبَِتْكلِيِمِه َعىَل النَّاِس ، اْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك ، َأاَل َتَرى إىَِل مــَ

ى  ْوَم ♠َتَرى َما َقْد َبَلَغنَا ، َفَيُقوُل هَلُْم ُموســَ َب اْليــَ
ْد َغضــِ : إِنَّ َر ِّ قــَ

َضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه ، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه ، َوإيِنِّ َقَتْلُت : َنْفًسا مَلْ َغَضًبا ، مَلْ َيغْ 

ى ، ♠ُأوَمْر بَِقْتلَِها ، َنْفِس ، َنْفِس ، اْذَهُبوا إىَِل ِعيَسى  ، َفَيْأُتوَن ِعيســَ

ُه َفَيُقوُلوَن : َيا ِعيَسى ، َأْنَت َرُسوُل اهللَِّ َوَكلَّْمَت النَّاَس  يِف املَْْهِد ، َوَكلَِمٌة ِمنــْ

َأْلَقاَها إىَِل َمْرَيَم َوُروٌح ِمنُْه ، َفاْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك ، َأاَل َتَرى َما َنْحُن فِيِه ، َأاَل 

ى  ْوَم ♠َتَرى َما َقْد َبَلَغنَا ، َفَيُقوُل هَلُْم ِعيســَ َب اْليــَ
ْد َغضــِ : إِنَّ َر ِّ قــَ

ا ، َغَضًبا ، مَلْ َيْغَض  ُه َذْنبــً ْذُكْر لــَ ْب َقْبَلُه ِمْثَلُه ، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه ، َومَلْ يــَ

ٍد  ي ، اْذَهُبوا إىَِل حُمَمَّ ، َفَيْأُتوينِّ ، َفَيُقوُلوَن  ملسو هيلع هللا ىلصَنْفِس ، َنْفِس ، اْذَهُبوا إىَِل َغرْيِ

ُد ، َأْنَت َرُسوُل اهللَِّ ، َوَخاَتُم األَْنبِ  ْن : َيا حُمَمَّ َم مــِ دَّ ا َتقــَ َياِء ، َوَغَفَر اهللَُّ َلَك مــَ

ْد  َر ، اْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك ، َأاَل َتَرى َما َنْحُن فِيِه ، َأاَل َتَرى َما قــَ َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ

َتُح اهللَُّ مَّ َيفــْ َر ِّ ، ثــُ
َت اْلَعْرِش َفَأَقُع َساِجًدا لــِ يَلَّ َبَلَغنَا ، َفَأْنَطلُِق ، َفآيِت حَتْ  عــَ

مَّ  ْبيِل ، ثــُ ٍد قــَ ُه أِلَحــَ َوُيْلِهُمنِي ِمْن حَمَاِمِدِه َوُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِه َشْيًئا ، مَلْ َيْفَتحــْ

َأْرَفُع َرْأِِس ،  ْع ، فــَ فَّ َفْع ُتشــَ ُد ، اْرَفْع َرْأَسَك ، َسْل ُتْعَطْه ، اشــْ ُيَقاُل : َيا حُمَمَّ

تِ  تَِك َمْن َفَأُقوُل : َيا َر ِّ ، ُأمَّ ُد ، َأْدِخِل اجْلَنََّة ِمْن ُأمَّ تِي ، َفُيَقاُل : َيا حُمَمَّ ي ، ُأمَّ

اِس  اُء النــَّ كــَ ْم ُُشَ اَل ِحَساَ  َعَلْيِه ِمَن الَباِ  األَْيَمِن ِمَن َأْبَواِ  اجْلَنَِّة ، َوهــُ
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ِدهِ  ٍد بِيــَ ُس حُمَمــَّ ِذي َنفــْ َواِ  ، َوالــَّ َن األَبــْ
َك مــِ َّْيَ فِيََم ِسَوى َذلــِ ا بــَ  ، إِنَّ مــَ

َة  َّْيَ َمكــَّ ََم بــَ ٍر ، َأْو كــَ َة َوَهجــَ َّْيَ َمكــَّ ََم بــَ ِة َلكــَ اَعَّْيِ ِمْن َمَصاِريِع اجْلَنــَّ املِْْصَ

ى«  َوُبْصَ
(1)(2). 

  

 

 (.1/185، )327(   رواه مسلم يف كتا  اإليَمن، َباُ  َأْدَنى َأْهِل اجْلَنَِّة َمنِْزَلًة فِيَه رقم 1)

وقد أنكر بعض املعتزلة حديث »ما من مولود...« من أمثال الزخمرشي وعبد اجلبار (  2)

  . اهلمذاين

عىل منهجهم يف رد أخبار اآلحاد  ونقل األلوِس إنكار القايض عبداجلبار اهلمذاين هلذه األخبار

آلحاد وليس للمعتزلة أي حجة يف ردهم هذه األخبار، وردهم أخبار ا  وتقديم العقل عىل النقل،

 .يف إبطال النصو  الثابتة بصفة عامة إال اتباعًا للشيطان وانسياقًا وراء أهوائهم

 أخب وقد فيه، امتناع ال واألمر الصحاح، يف مدون وأكثرها كثرية البا  هذا  يف وهذه األخبار "

يس ل الزخمرشي إليه ركن  الذي والتخييل بالقبول، فيتلقى – والسالم الصالة عليه – الصادق به

ألن املس باليد ربَم يصلح لذلك، أما االستهالل صارخًا فال، عىل أن أكثر الروايات ال  ؛بيشء

 .(.3/137انظر: روح املعاين، لأللوِس، )،   "جيري فيها مثل ذلك
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 : حضور الشيطان مجاع الرجل أهله عارشاً 

  :  ملسو هيلع هللا ىلص ثبت يف الصحيحَّي من حديث أنس بن مالك قال: َقاَل: َرُسوُل اهللَِّ 

ْيَطاَن » َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َأَراَد َأْن َيْأيِتَ َأْهَله َقاَل: بِْسِم اهللَِّ اللَُّهمَّ َجنِّْبنَا الشَّ

ْر َبْينَهُ  ُه إِْن ُيَقدَّ ْيَطاَن َما َرَزْقَتنَا َفإِنَّ ُه َشْيَطاٌن  َوَجنِّْب الشَّ ََم َوَلٌد يِف َذلَِك مَلْ َيرُضُّ

أمر الرجل أن يدعو   ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة من احلديث: أن الرسول ، (1) « َأَبًدا 

هبذا الدعاء عند اجلَمع، مما يدل عىل حضور الشيطان جلَمع الرجل فإذا  

 . ذكر اهلل تعاىل خنس

ه شيطان  : »فإنه أن يقدر بينهَم ولد يف ذلك مل يرض  ملسو هيلع هللا ىلص ويف ُشح قوله  

 : أبدًا« 

ذكر العلامء أقوال كثرية مع اتفاقهم عىل عدم احلمل عىل عموم أنواع  

 منها:   (2) الرضر  

إِنا  ﴿   قيل أن املعنى أن الشيطان ال يسلط عليه، فهو ممن قال اهلل فيهم:   -
 . (3) ﴾ِعَبادِي لَيَْس لََك َعلَيِْهْم ُسلَْطانٌ 

 

، 5165(   رواه البخاري يف كتـا  النكـاح، بـا  )مـا يقـول الرجـل إذا أتـى أهلـه(، رقـم 1)

 (، الفتح.9/284)

 (.9/285(   فتح الباري البن حجر، )2)

 [.65(   ]اإلْساء: 3)
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 . (1) خابته كَم يف احلديثوقيل أن املعنى أنه ال يرضه بالطعن يف   -

 وقيل املراد أنه ال يرضه بصعه.  -

 وقيل ال يرضه يف بدنه وقيل دينه.  -

 وقيل ال يفتنه إىل الكفر.  -

 .  (2) وقيل ال يشارك أباه يف مجاع أمه  -

 : ♫ قال ابن حجر  

 . هـ. ا  (3)  "ولعل هذا أقر  األجوبة" 

ْجلِْب َعلَيِْهْم  ﴿ وهذا ما ذكره بعض املفرسين عند تفسري قوله تعاىل: 
َ
َوأ

ْوََّلدِ وَِعْدُهْم َوَما يَعُِدُهُم  
َ
ْمَواِل َواَْل

َ
ِِبَيْلَِك َورَِجلَِك وََشارِْكُهْم ِِف اَْل

يَْطاُن إَِّلا ُغُروًرا  .  (4) ﴾ الشا

جامع ومل ُيَسمِّ  إذا "قال:  (5) فمن األقوال يف تفسريها كَم روي عن جماهد 

لَْم َيْطِمثُْهنا  ﴿ انطوي اجلان عىل إحليله فجامع معه، فذلك قوله تعاىل:
 

 (   املراد حديث: »ما من مولود«.1)

 (، باختصار وتصف.286-9/285(   فتح الباري، )2)

 (.9/286(   فتح الباري ، )3)

 [.64(   ]اإلْساء: 4)

أهـل مكـة، قـال (   »جماهد بن جب، أبو احلجاج املكي، موىل بني خمـزوم، تـابعي مفرسـ مـن 5)

الذهبي: شيخ القراء واملفرسين. أخذ التفسري عن ابن عباس، قرأه عليه ثال. مرات يقـف عنـد 

(، 3/9(، وانظـر: ميـزان االعتـدال، )5/278كل آية يسأله: فيم نزلت...« األعالم للزركيل، )

 (.2/117وصفة الصفوة 
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 . (2)  " ( 1)  ﴾ إِنٌْس َقبْلَُهْم َوََّل َجانل 

: هل رئي فيكم  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: »قال يل رسول اهلل  ▲وروى عن عائشة 

بون ؟ قلت وما املغربون قال: الذين يشرتك فيهم اجلن«   . (3) املّغرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [.74(   ]الرمحن: 1)

، 116(، واحلكيم الرتمـذي يف نـوادر األصـول،   27/88(   رواه ابن جرير يف تفسريه، )2)

(، وعـزاه البـن جريـر واحلكـيم، وذكـره 6/148، وذكره السيوطي يف الدر املنثور، )243  

 (.10/289القرطبي يف أحكام القرآن، )

، با  )يف الصبي يولد فيـ ذن يف أذنـه(، رقـم: 5107(   رواه أبو داود يف كتا  األد ، رقم 3)

(، قال شعيب األرناوؤط: 12/166ذكره اإلمام البغوي يف ُشح السنة، )(، و2/750) 5107

ــه ضــعيف وجمهــول، وانظــر: تفســري البغــوي ) (، وُشح الســنة 3/123إســناده ضــعيف، في

 )اهلامش(.
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 احلادي عرش : إحراق املنازل بالنار 

اآلنف الذكر قال : قال رسول اهلل  ◙يف حديث جابر كَم ورد 

  : ملسو هيلع هللا ىلص 

األَْبَواَب َواْكِفُتوا ِصْبَياَنُكْم »ََخُِّروا اآلنَِيَة، َوَأْوُكوا األَْسِقَيَة، َوَأِجيُفوا  

َقاِد،   ِعنَْد الِعَشاِء، َفإِنَّ لِْلِجنِّ اْنتَِشاًرا َوَخْطَفًة، َوَأْطِفُئوا املََصابِيَح ِعنَْد الرُّ

ِت الَفتِيَلَة َفَأْحَرَقْت َأْهَل الَبْيِت« اَم اْجََتَّ  . (1) َفإِنَّ الُفَوْيِسَقَة ُربَّ

 الفأرة.الفويسقة: هي 

 : ♫ قال ابن حجر  

واألصل يف مجيع ذلك يرجع إىل الشيطان فإنه هو الذي يسوق الفأرة  "

 . (2) ا.هـ "إىل حرق الدار

وهذا الذي ذكره ابن حجر استنبطه مما رواه أبو داود يف سننه وابن 

 حبان يف صحيحه، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال:

إذا نمتم فأطفئوا رسجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة عىل » 

 

 (.3316البخاري )رواه (   1)

 (.6/440(   فتح الباري، )2)
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 .(2)(1)« هذا الرساج فيحرقكم

 

( ط. دار 4/363) 5247م: (   رواه أبو داود يف كتا  األد  بـا  إطفـاء النـار بالليـل رـق 1)

( وبو  عليه بقولـه: »ذكـر البيـان بـأن 12/327) 5519الفكر، وابن حبان يف صحيحه رقم: 

الفويسقة ترضم عىل أهل البيت بيتهم بأمر الشيطان إياها ذلك«ا.هـ، واحلاكم يف املستدرك رقـم: 

 .4369( وصححه، وصححه األلباين يف صحيح أ  داود رقم: 4/317) 7766

هـ 1412/حمرم 15( يف 338وهذا ي يده الواقع. ففي جريدة )املسلمون( يف عددها رقم ) ( 2)

 نرشت قصة مواطن تشتعل النار يف بيته، ويف كل ركن من األركان  بال سبب واضح...

ـ. نرشـت خـبًا 1412/ ذي القعـدة 20تاريخ  2481ويف جريدة أخبار اليوم يف عددها رقم  ـه

منزل طبيب كل نصف ساعة، حيث تنتقـل إىل كـل مكـان يف املنـزل، وبعـد عن نريان تشتعل يف 

حـاولوا اكتشـاف أي مصـدر للحريـق ولكـنهم مل يسـتطيعوا  جميء رجال األمن ورجال املطايف

معرفة سببها إذ كانت تشتعل أمام مرأى عيوَنم يف أْسة األطفال ويف املفروشات ويف كل مكـان 

نة من احلريق ملعرفـة السـبب العلمـي الشـتعال النـريان، وأخذ أحد رجال األمن عي ،من الشقة

انظـر: كتـا  الطـرق  ،  وعند با  املعمل اجلنائي اختفى الكيس الـذي ُيمـل عينـات احلريـق

ـ/ 1415، تأليف خليل بن إبـراهيم أمـَّي، ط. 60-54احلسان يف عالج أمراض اجلان،    ـه

 م، مكتبة الصحابة، جدة.1994

 وقيل –ن القيم :  عن أ  النرض هاشم بن القاسم قال: كنت أرمي ويف الوابل الصيب يذكر اب

 الكوقة إىل فكتبت عيل ذلك فاشتد: قال جوارنا، عن  حتول النرض أبا يا: فقيل داري، يف – آوي

: أن بئرًا باملدينة كان يقطع رشاؤها، املحار  إيلَّ  فكتب أسامة وأ  واملحار ، إدريس، ابن  إىل

فنزل هبم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء، ثم تكلموا هبذا الكالم فصبوه يف البئر، 

فخرجت نار من البئر فطفئت عىل رأس البئر، وهو  »بسم اهلل أمسينا باهلل الذي ليس منه يشء 

اهلل املنيع نحتجب، وبأسَمئه احلسنى كلها عائذًا ممتنع وبعزة اهلل التي ال ترام وال تضام وبسلطان 
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من األبالسة، ومن ُش شياطَّي اإلنس واجلن، ومن ُش كل معلن ومرس، ومن ُش ما خيرج 

بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل وخيرج بالنهار، ومن ُش ما خلق وذرأ وبرأ، ومن ُش 

 عىل باط مستقيم، أعوذ باهلل بَم إبليس وجنوده، ومن ُش كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ر 

استعاذ به موسى، وعيسى وإبراهيم الذي وىف ومن ُش ما خلق وذرأ وبرأ، ومن ُش إبليس 

 وجنوده، ومن ُش ما يبغي. 

 أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرمحن الرحيم: 

ا ﴿  افااِت َصفًّ اِجَراِت زَْجًرا  1َوالصا َربُّ  4إِنا إِلََهُكْم لََواِحٌد  3فَاتلااَِلَاِت ذِْكًرا  2َفالزا
رِْض َوَما بَيَْنُهَما َوَربُّ الَْمَشارِِق 

َ
َماَواِت َواَْل نَْيا بِِزيَنٍة الَْكَواكِِب  5السا َماَء الُّ  6إِناا َزياناا السا

ِ َشيَْطاٍن َمارٍِد 
ُعوَن إََِل  7وَِحْفًظا ِمْن ُك  ما ِ َجانٍِب ََّل يَسا

لَْعَ َويُْقَذفُوَن ِمْن ُك 
َ
 8 الَْمَۡلِ اَْل

تَْبَعُه ِشَهاٌب ثَاقٌِب  9ُدُحوًرا َولَُهْم َعَذاٌب َواِصٌب 
َ
 [«. 10- 1]الصافات: ﴾  إَِّلا َمْن َخِطَف اْْلَْطَفَة فَأ

ار قال أبو النرض: فأخذت تورا من ماء، ثم تكلمت فيه هبـذا الكـالم، ثـم تتبعـت بـه زوايـا الـد

 فرششته، فصاحوا  !! أحرقتنا، نحن نتحول عنك.

، وانظــر: كتــا  النــذير العريــان لتحــذير املــرأ 177-176الوابــل الصــيب، البــن القــيم، 

ــة، ط. األوىل،  ــدي، دار طيب ــي اجلن ــن فتح ــي ب ــأليف فتح ــرآن، ت ــالرقى والق ــاجلَّي ب واملع

 اد وما أخاهلا تصح.. ذكر هذه القصة وقال: مل نقف هلا عىل إسن89م،   1995هـ/1415



 دسلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقا
 

 218 
 

   الثان عرش: ختبط اإلنسان عند املوت

منه كَم جاء يف احلديث: » اللَُّهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ    ملسو هيلع هللا ىلصوهذا التخبط تعوذ النبي 

دِّي، َ َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَغَرِق، َواحْلََرِق،   (1) بَِك ِمَن اهْلَْدِم، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الرتَّ

ْيَطاُن ِعنَْد املَْْوِت، َوَأُعوُذ بَِك َأنْ (2) َواهْلََرمِ    ، َوَأُعوُذ بَِك َأْن َيَتَخبََّطنَِي الشَّ

 .(4) «َلِديًغا (3) َأُموَت يِف َسبِيلَِك ُمْدبًِرا، َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت 
 : ♫ قال ابن األثري  

مفرس قولـه عليه الصالة والسالم: »وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان   

   .(5) عند املوت، أي يصعني ويلعب  «  

فهذا العدو املرتبص هبذا العبد يتحَّي فرصة ضعفه، وموته ليتخبطه 

 .  (6)  "ويصعه، وربَم فتنة وختم له بالسوء وحال بينه وبَّي التوبة

 

 (.2/148(، فيض القدير )2/216(   الرتدي السقوط من مكان عال، انظر النهاية )1)

يـة« النهايـة يف غريـب احلـديث 2) (   التهدم: »هـو أن ينهـار عليـه بنـاء، أو يقـع يف بئـر أو أْهوَّ

(5/252.) 

كاحليـة والعقـر  يف بدنـه، انظـر (   لديغ أي ملدوغ، واللديغ هو من أصابته ذوات السموم 3)

 (.2/148(، فيض القدير )4/245املرجع السابق )

، والنسـائي، 1552(   أخرجه أبو داود، واللفظ له، كتا  الـوتر، بـا  يف االسـتعاذة، بـرقم 4)

/ 4، والنسـائي يف الكـبى، 5546كتا  االستعاذة، با  االستعاذة من الرتدي واهلـدم، بـرقم 

ــرقم 467 ــد، ، وأ7918، ب ــرقم 303/ 14مح ــري، 8667، ب ــباين يف الكب ،  170/ 19، والط

 .  275/ 5، وصحيح سنن أ  داود، 3/1123وصححه األلباين يف صحيح النسائي، 

 (.2/8(   النهاية يف غريب احلديث، )5)

 (.283-8/282(   انظر: ُشح السيوطي لسنن  النسائي، مطبوع يف حاشية سنن النسائي )6)
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   :♫ قال ابن تيمية 

الشيطان أشد ما يكون عىل ابن آدم حَّي املوت يقول وهلذا روي أن "

ألعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدًا، وحكاية عبداهلل بن  

 .  (1) ا.هـ  "أمحد بن حنبل مع أبيه وهو يقول ال بعد ال بعد مشهورة

بل إن مكايده للعبد تستمر حتى بعد موته يف قبه كَم دل عىل ذلك األثر   

حرضت ابن   »قال: ♫، فعن سعيد بن املسيب  ¶ مر عن ابن ع

بسم اهلل ويف سبيل اهلل وعىل  »عمي يف جنازة، فلَم وضعها يف اللحد قال: 

اللهم أجرها  »، فلَم أخذ يف تسوية اللبن عىل اللحد قال: «ملة رسول اهلل

د  من الشيطان ومن عذا  القب، اللهم جاف األرض عن جنبيها وصعِّ

ها منك رضواناً روحها،  ، قلت: يا ابن عمر! أيشء سمعته من رسول  «ولقِّ

اهلل أم قلته برأيك قال: إنني إذًا لقادر عىل القول؛ بل يشء سمعته من  

 .(2) « ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

  بل الشيطان ُير  كل احلر  عىل أن ُيول بَّي العبد وبَّي أن تدركه  

ال ُأخبُكم إال  » قال:  ◙كَم يف احلديث عن أ  سعيد اخلدري   الرمحة

ما سمعُت من يِفِّ رُسول اهلل  ، سمَعتُه أُذناَي َووعاُه َقْلبِي َأنَّ َعبدًا َقَتَل  

 

 (.4/256فتاوى البن تيمية، )(   جمموع ال1)

( 1/495) 1553(   رواه ابن ماجة يف كتا  اجلنائز، با : ما جاء يف إدخال امليت القب رقم 2)

 11698(، ويشهد له ما رواه ابن أ  شيبة يف مصـنفه رقـم: 4/55والبيهقي يف السنن الكبى )

 أن يقولـوا بسـم اهلل ويف ( عن خيثمة قال: )كانوا يستحبون إذا وضـعوا امليـت يف القـب3/19)

 سبيل اهلل وعىل ملة رسول اهلل، اللهم أجره من عذا  القب ومن عذا  النار ومن ُش الشيطان(.
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تسعًا وتسعَّي نْفسًا، ُثمَّ َعَرَضْت له التوبُة، فسأل عن أعلم أهل األرض  

فدل عىل رجل، فأتاُه فقال: إيِنِّ َقَتلُت تِسعًا وتسعَّي نْفسًا، فهل يل من  

ْعَد قْتِل تسعًا وتسعَّي نفسًا؟! قال: فانَتََض سيفه فقتله،  توبة؟ قال: بَ 

فأكمل به مائة ُثمَّ عرضْت له التوبُة، فسأل عن أعلم أهل األرض فُدلَّ 

 عىل رجٍل، فأتاُه فقال: إين قتلت مائة نفس، فهل يل من توبة؟  

ْنَت فيها قال: وما َُيُوُل بينََك وبَّي التوبة! ُأخُرْج ِمن القرية اخلبيثة التي أَ 

إىل القرية الصاحلة قرية كذا وكذا، فاعبد ربََّك فيها. قال: فخرج يريد 

القرية الصاحلة فَعرَض له أجُلُه يف الطريق، قال: فاختصم فيه مالئكة  

الرمحة ومالئكة العذا ، فقال إبليس: أنا أوىل به مل يعصني ساعة قط.  

: انظروا أي القريتَّي كانت  فقالت مالئكة الرمحة: إنه خرج تائبًا. فقال اهلل

احِلَة وَباَعَد ِمنُه القريَة  أقر  إليه فأحِلُقوه هِبا. َفقرَّ  اهلل منُه القرية الصَّ

 .  (1)  «اخلبيثة فأحِلُقوُه بأهِل القرية الصاحلة

 

 

 

 

 

(، 7/63) 34220(، وابن أ  شـيبة يف مصـنفه رقـم: 3/20(   رواه اإلمام أمحد يف املسند )1)

وأبـو يعـىل يف مسـنده (، 7/63) 34220وابن ماجة يف كتا  الديات، با : ذكر سعة :  رقـم: 

 (، واحلديث أصله يف الصحيحَّي بدون ذكر لفظ الشيطان.2/508) 1356رقم: 
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 الثالث عرش: االستحاضة

جريان الدم من فرج املرأة يف غري أوانه... من عرق  "هي:  واالستحاضة

 .  (1)  "العاذل يقال له
وقد جاء يف احلديث إَنا ركضة من ركضات الشيطان كَم يف حديث عن  

ُكنُْت ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكثرَِيًة َشِديَدًة  :» َقاَلْت  ▲مَحْنََة بِنِْت َجْحشٍ 

ُه َفَوَجْدُتُه ىِف َبْيِت ُأْختِى َزْينََب بِنِْت   ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَتْيُت َرُسوَل اهللَِّ  َأْسَتْفتِيِه َوُأْخِبُ

َجْحٍش َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنِّى اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َكثرَِيًة َشِديَدًة َفََم  

ُه َترَ  ْوَم َفَقاَل » َأْنَعُت َلِك اْلُكْرُسَف َفإِنَّ اَلَة َوالصَّ ى فِيَها َقْد َمنََعْتنِى الصَّ

ِِذى َثْوًبا «. َفَقاَلْت ُهَو   َم «. َقاَلْت ُهَو َأْكَثُر ِمْن َذلَِك. َقاَل » َفاَتَّ ُيْذِهُب الدَّ

ا. َقاَل َرُسوُل  ََُم   ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ  َأْكَثُر ِمْن َذلَِك إِنَََّم َأُثجُّ َثجًّ » َسآُمُرِك بَِأْمَرْيِن َأَيَّ

َفَعْلِت َأْجَزَأ َعنِْك ِمَن اآلَخِر َوإِْن َقِويِت َعَلْيِهََم َفَأْنِت َأْعَلُم «. َفَقاَل هَلَا » إِنَََّم  

اٍم ىِف  اٍم َأْو َسْبَعَة َأيَّ ْيَطاِن َفَتَحيََِّض ِستََّة َأيَّ ِعْلِم   َهِذِه َرْكَضٌة من َرَكَضاِت الشَّ

اهللَِّ ُثمَّ اْغَتِسىِل َحتَّى إَِذا َرَأْيِت َأنَِّك َقْد َطُهْرِت َواْسَتنَْقْأِت َفَصىلِّ َثاَلًثا  

اَمَها َوُصوِمى َفإِنَّ َذلَِك جُيِْزُئِك   يَن َلْيَلًة َوَأيَّ يَن َلْيَلًة َأْو َأْرَبًعا َوِعرْشِ َوِعرْشِ

يُض النَِّساُء َوَكََم َيْطُهْرَن ِميَقاَت َحْيِضِهنَّ َوَكَذلَِك َفاْفَعىِل ىِف ُكلِّ َشْهٍر 
َكََم حَتِ

ىِل اْلَعْصَ َفَتْغَتِسلََِّي   ْهَر َوُتَعجِّ ِرى الظُّ َوُطْهِرِهنَّ َوإِْن َقِويِت َعىَل َأْن ُتَ خِّ

ِريَن املَْْغِرَ  َوُتعَ  ْهِر َواْلَعْصِ َوُتَ خِّ اَلَتَّْيِ الظُّ َمِعََّي َبَّْيَ الصَّ لََِّي اْلِعَشاَء  َوجَتْ جِّ

اَلَتَّْيِ َفاْفَعىِل َوَتْغَتِسلََِّي َمَع اْلَفْجِر َفاْفَعىِل   َمِعََّي َبَّْيَ الصَّ ََّي َوجَتْ
ُثمَّ َتْغَتِسلِ

 

(، وانظر: حاشـية الـروض املربـع ُشح زاد املسـتقنع، 1/538(   فتح الباري، البن حجر، )1)

 (.1/387) ♫للشيخ عبدالرمحن بن قاسم
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    (1) َوُصوِمى إِْن َقَدْرِت َعىَل َذلَِك « 

َجاَءْت َفاطَِمُة   »َقاَلْت : ▲ويف رواية البخاري من حديث عائشة  

َفَقاَلْت : َيا َرُسوَل اهللَِّ إيِنِّ اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َفالَ   ملسو هيلع هللا ىلصبِنُْت َأِ  ُحَبْيٍش إىَِل النَّبِيِّ 

اَلَة ؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  ََم َذلِِك ِعْرٌق ، َوَلْيَس   ملسو هيلع هللا ىلص َأْطُهُر َأَفَأَدُع الصَّ : الَ ، إِنَّ

اَلَة ، َوإَِذا َأْدَبَرْت َفاْغِسيِل َعنِْك  بَِحْيٍض ، َفإَِذا َأْقَبَلْت   َحْيَضُتِك َفَدِعي الصَّ

َم ُثمَّ َصيلِّ  ِئي لُِكلِّ َصاَلٍة ، َحتَّى جَيِيَء   -َقاَل : َوَقاَل َأِ  :  -الدَّ ُثمَّ َتَوضَّ

 .  (2)  « َذلَِك الَوْقُت  

دم  وهذه الروايات ال تنايف بينها، وذلك ألن الشيطان جيري من ابن آ"

فإذا ركض ذلك العرق وهو جاٍر سال منه الدم،   ملسو هيلع هللا ىلص جمرى الدم، كَم أخب 

وللشيطان يف هذا العرق اخلا  تصف وله به اختصا  زائد عىل  

 .  (3)  "عروق البدن مجيعها

 

 

 

 ، 287ض تدع الصالة( رقم (   رواه أبو داود يف كتا  الطهارة، با  )إذا أقبلت احلي1)

(، والرتمذي يف كتا  الطهارة با : ما جاء يف االستحاضة أَنا جتمع بَّي الصالتَّي 1/127)

(، وقال هذا حديث حسن صحيح. ا.هـ. والبيهقي يف 225-1/221) 128بغسل واحد رقم: 

 ، واحلاكم يف6/439، وأمحد يف املسند، 622(، وابن ماجه، 1/338السنن الكبى، )

(، وحسنه األلباين )انظر: صحيح سنن 2/148(، والبغوي يف ُشح السنة، )1/172تدركه)مس

 (.57-1/56) 267الرتمذي رقم 

، ومسلم يف كتا  26(   رواه البخاري يف كتا  احليض، با  )عرق االستحاضة( رقم 2)

 .14احليض، رقم 

 .114(   آكام املرجان يف أحكام اجلان، للشبىل،   3)
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مساكنهم،   عرش: أكل طعام اآلدميني والرشب معهم والسكن يف  رابعال

   والنوم يف فرشهم

وعىل ذلك دلت النصو  الصحيحة ومنها: ما رواه مسلم عن حذيفة  

ْيَطاَن َيْسَتِحلُّ الطََّعاَم َأْن اَل ُيْذَكَر قال: »   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  ◙ إِنَّ الشَّ

 .  (1)   «...  اْسُم اهللِ َعَلْيهِ 
ْ َنَضْع   »َقاَل : ◙َعْن ُحَذْيَفَة  َنا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َطَعاًما مَل ُكنَّا إَِذا َحرَضْ

ًة َطَعاًما ،   َنا َمَعُه َمرَّ َأْيِدَينَا َحتَّى َيْبَدَأ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيَضَع َيَدُه ، َوإِنَّا َحرَضْ

َا ُتْدَفُع ، َفَذَهَبْت لَِتَضَع َيَدَها يِف الطََّعاِم ، َفَأَخَذ َرُسوُل  َفَجاَءْت َجاِرَيٌة َكَأَنَّ

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِيِدَها ، ُثمَّ َجاَء َأْعَراِ ٌّ َكَأنَََّم ُيْدَفُع َفَأَخَذ بَِيِدِه ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

ِذِه :  ُه َجاَء هِبَ ْيَطاَن َيْسَتِحلُّ الطََّعاَم َأْن اَل ُيْذَكَر اْسُم اهلِل َعَلْيِه ، َوإِنَّ إِنَّ الشَّ

اِرَيِة لَِيْس  َذا اأْلَْعَرايِبِّ لَِيْسَتِحلَّ بِِه ،  اجْلَ ا ، َفأََخْذُت بَِيِدَها ، َفَجاَء هِبَ َتِحلَّ هِبَ

 .(2) « َفَأَخْذُت بَِيِدِه ، َوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه ، إِنَّ َيَدُه يِف َيِدي َمَع َيِدَها

 َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّهُ  ، ◙ اهللَِّ َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ – أيضاً  –ويف مسلم 

ُجُل َبْيَتُه ، َفَذَكَر اهللََّ ِعنَْد ُدُخولِِه َوِعنَْد َطَعاِمِه ، َقاَل   » َيُقوُل :  إَِذا َدَخَل الرَّ

ْيَطاُن : اَل َمبِيَت َلُكْم َواَل َعَشاَء ، َوإَِذا َدَخَل ، َفَلْم َيْذُكِر اهللََّ ِعنَْد ُدُخولِِه   الشَّ

ْيطَ  ْ َيْذُكِر اهللََّ ِعنَْد َطَعاِمِه ، َقاَل : ، َقاَل الشَّ اُن : َأْدَرْكُتُم املَْبِيَت ، َوإَِذا مَل

 

 (.3/1597) 2017سلم يف كتا  األُشبة، رقم (   رواه م1)

 2017(   رواه مسلم يف كتـا  األُشبـة، بـا  )آدا  الطعـام والرشـا  وأحكامهـا( رقـم 2)

(3/1597.) 
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 .   (1)«   َأْدَرْكُتُم املَْبِيَت َواْلَعَشاءَ 

فإن الشيطان يأكل ويرش  مع الشخص الذي يأكل ويرش  بشَمله جاء  

  َأَحُدُكمْ  َأَكَل  إَِذا » :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  أن  ▲يف احلديث عن عائشة 

َب  َوإَِذا ، بَِيِمينِهِ  َفْلَيْأُكْل  ْب  ََشِ ْيَطانَ  َفإِنَّ  ، بَِيِمينِهِ  َفْلَيرْشَ   ،  بِِشاَملِهِ  َيْأُكُل  الشَّ

ُب   .  (2)   « بِِشاَملِهِ  َوَيرْشَ

وكذلك النوم يف الفرش ورد يف احلديث َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ َأنَّ َرُسوَل  

ابُِع   » اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُه: ْيِف َوالرَّ ُجِل َوفَِراٌش اِلْمَرَأتِِه َوالثَّالُِث لِلضَّ فَِراٌش لِلرَّ

ْيَطانِ   .  (3) «  لِلشَّ

فراش يكون يف البيت مفروشًا   »قال: (4) ويف األثر عن قيس بن أ  حازم 

 

 2018(   رواه مسلم يف كتا  األُشبة، بـا  )آدا  الطعـام والرشـا  وأحكـامهَم(، رقـم 1)

(3/1598.) 

ــا  )ال2) ــة، بـ ــا  األُشبـ ــلم يف كتـ ــم (   رواه مسـ ــامهَم(، رقـ ــا  وأحكـ ــام والرشـ طعـ

2020(،3/1598.) 

 (  2084(   رواه مسلم برقم ) 3)

(   قيس بن أ  حازم واسمه حصَّي بن عوف ويقال عوف بن عبـداحلار. الـبجيل األمحسـ 4)

أبو عبداهلل الكويف أدرك اجلاهلية ورحل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليبايعه فقـبض وهـو يف الطريـق وأبـوه لـه 

 أبيه وأ  بكر وعمر وعثَمن وغريهم من العرشة سوى عبدالرمحن بن عوف.صحبه روى عن 

قال ابن حجر: »قد روى بعد العرشة عن مجاعة من الصحابة وكبائهم وهو مـتقن الروايـة وقـد 

تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل احلديث عنه من أصحب اإلسناد ومـنهم 

 كري ...« وقال الذهبي: ثقة حجة كاد أن يكون صحابيًا« ا.هـ.  من محل عليه وقال له أحاديث منا

قال ابن معَّي: هو واثـق مـن الزهـري، وقـال مـرة ثقـة، انظـر: هتـذيب التهـذيب البـن حجـر 

 (.393-3/392(، ميزان االعتدال للذهبي )8/346-347)
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 .  (1) «ال ينام عليه أحد إال نام عليه الشيطان

 .  (2) وقيد ذلك الشبيل يف األحكام فيَم إذا فرش ومل يسم عليه  

 :   ♫ قال ابن القيم  

فكــل طعــام أو ُشا  مل يــذكر  ،فمن ُشه إنه لص سارق ألموال الناس"

واحلظ وكــذلك يبيــت يف البيــت إذا مل  ،اسم اهلل عليه فله فيه حظ بالرسقة

يذكر فيه اسم اهلل، فيأكل طعام اإلنس بغري إذَنم، ويبيت يف بيــوهتم بغــري 

أمرهم، فيدخل سارقًا وخيرج مغــريًا ويــدل عــىل عــوراهتم، فيــأمر العبــد 

 ا.هـ.(3)"يقظة ومنامًا أن فعل كذا وكذاباملعصية ثم يلقي يف قلو  الناس 

 

 

  

 

 . 175(   آكام املرجان يف أحكام اجلان  1)

 الصفحة.(   انظر املرجع السابق نفس 2)

 .109-108(   تفسري املعوذتَّي البن القيم  3)
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 عرش : إفساد املعامالت   امس اخل

  إىل  سعى  بل الدين، إفساد عىل  – اهلل أخزاه –مل يتوقف كيد الشيطان 

 يتبايع الذي املكان هي  األسواق أن وحيث  الدنيوية، املعامالت إفساد

ها في يكثر  – غالباً  – األسواق أن  كَم  ويشرتون،  – غالباً   – فيه الناس

الباطل والغش واخلداع، والعقود املحرمة، والنظر إىل ما حرم اهلل، هلذا  

اَتذ الشيطان هذا املكان موطنًا لنصب رايته، وإعالن املعركة فال يفتأ  

يفسد عىل الناس معامالهتم، وُيسن هلم احلرام، ويغريهم بالنظر إىل  

 املحرم.  

:   ◙ها، فقال موصيًا سلَمن عن املكث في ملسو هيلع هللا ىلصولذلك َنى الرسول 

  منها، خيرج من آخر  وال السوق يدخل من أول استطعت  إن تكونن »ال

 .  (1)  رايته« ينصب وهبا  الشيطان، معركة فإَنا

واملعركة موضع القتال، سمى بذلك لتعارك األبطال فيه، ومصارعة  "

ُيملهم  بعضهم بعضًا، فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بَم 

عليه من املكر، واخلديعة، والتساهل يف البيوع الفاسدة والكذ ، واأليَمن  

الكاذبة، واختالط األصوات، وغري ذلك بمعركة احلر ، وبمن يصع  

 .  (2)  "فيها

 
 ،( –ل  –(   رواه مســلم يف كتــا  فضــائل الصــحابة، بــا  )فضــائل أم ســلمة أم املــ منَّي 1)
(4/1906.) 
(، وجاء يف رواية أخرى: »ال تكن أول من يدخل السوق، وال 6/358(   املفهم، للقرطبي، )2)

خ« ذكـره اهليثمـي يف جممـع آخر من خيرج منها، فإَنا معركة ال شيطان، فيها باض الشـيطان وفـرَّ
ـ.ا ( وقال: رواه الطباين يف الكبري. 4/77الزوائد،) أقـول: فليـت نسـاءنا اليـوم يـدركن .   . ـه

ذلك، ويقتصن عىل الرضوريات، يف اخلروج إىل األسواق التي أصبحت اليوم تعـج بـاملنكرات 
ال يكاد خيفى عىل عاقل، وذلك من كيد الشيطان الذي والتبج، والسفور، وهتك األعراض، مما 

 نصب رايته وأعلن احلر  عىل احلرمات واألخالق من خالهلا.
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 عرش: التثاؤب والنعاس يف الصالة وعند الذكر سادسال

أن يكــون املــرء  يــودُّ  فهــو فالتثاؤ  عالمة الكسل، والعجر، واخلمــول، 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن ◙عاجزًا عاطاًل، وهلذا جاء يف احلديث عن أ  هريرة 

 .(1)قال: »التثاؤ  من الشيطان. فإذا تثاء  أحدكم فليكظم ما استطاع« 
وُل اهللَِّ  ◙عن َأِ  َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  اَل َرســُ اَل : قــَ اَوَ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقــَ إَِذا َتثــَ

ْيَطاَن َيْدُخُل    . (2) «َأَحُدُكْم َفْلُيْمِسْك بَِيِدِه َعىَل فِيِه ، َفإِنَّ الشَّ

التثــاؤ  والعطــاس يف  »قــال:  ◙ويف األثر عن عبداهلل بن مسعود

 . (3)«الصالة من الشيطان

 
، 2994(   رواه مسلم، يف كتا  الزهد والرقائق، با  )تشميت العــاطس وكراهــة التثــاؤ (، رقــم 1)

(4/2293.) 

  6226(   رواه البخــاري يف كتــا  األد ، بــا  )إذا تثــاء  فليضــع يــده عــىل فيــه(، رقــم 2)

(، الفتح، ورواه مسلم يف كتا  الزهد والرقائق، با  )تشميت العاطس وكراهة التثــاؤ (، 10/745)

 (، واللفظ ملسلم.4/2293، )2995رقم 

 (.522-17/521(   جمموع الفتاوى، )3)

(، 2/499(، وعبــدالرزاق يف مصــنفه، )4/141ريــر الطــبي يف تفســريه، )ويدل لذلك ما رواه ابن ج

وغريه عن ابن مسعود قال: »النعاس عند القتال أمنة من اهلل، والنعاس يف الصالة من الشــيطان« ، ورواه 

(، وقال 2/354(. ذكره السيوطي، يف الدر املنثور، )9/288، )9451الطبي يف املعجم الكبري، رقم: 

 .969بن محيد، وابن جرير وابن املنذر وابن أ  حاتم والطبي، وابن ماجه يف السنن، رقــم أخرجه عبد 

(، وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغريه، وضعفه ابن حجر مع 6/328وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، )

الكبــري، رقــم  رواه الطباين يف املعجــم، و (10/607أنه اعتبه شاهدًا حلديث الرتمذي«. انظر: الفتح )

 هـ. ا.(، ورجاله موثقون، 2/86(. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، )9/288، )9453
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 : ♫ قال ابن حجر

قال شيخنا يف ُشح الرتمذي: ال يعارض هذا حديث أ  هريرة يعني " 

حديث البا  يف حمبة العطاس وكراهة التثاؤ  لكونه مقيدًا بحال 

الصالة، فقد يتسبب الشيطان يف حصول العطاس للمصيل ليشغله عن  

؛  الصالة، وقد يقال أن العطاس إنَم مل يوصف بكونه مكروهًا يف الصالة 

وإضافة الفعل إىل الشيطان ألنه    ،(1)  ده بخالف التثاؤ ألنه ال يمكن ر

 .  (2)   "واسطة هلذا الفعل

   : ♫ قال النووي 

أضيف التثاؤ  إىل الشيطان ألنه يدعو إىل الشهوات إذ يكون عن ثقل  " 

البدن واسرتخائه وامتالئه، واملراد التحذير من السبب الذي يتولد منه 

ـ  "ذلك وهو التوسع يف املأكل  .  (3) ا.ه

 

 
قال ابن حجر: »أخرج الرتمذي من طريق أ  اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جــده رفعــه قــال: 

ابــن  )العطاس والنعاس من الشيطان والتثاؤ  يف الصالة من الشيطان( وسنده ضعيف ولـه شاهد عن

 .هـ. امسعود يف الطباين لكن مل يذكر النعاس وهو موقوف وسنده ضعيف أيضًا« 

 (.10/607(   فتح الباري، )1)

 (.10/627(   انظر: فتح الباري، البن حجر، )2)

 (.10/746(   نقاًل من فتح الباري، )3)
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 :  وقال ابن العريب

إن كل فعل نسبه الرشع إىل الشيطان ألنه واسطته، وأن كل فعل حسن "

 . "نسبه الرشع إىل امللك ألنه واسطته

قــال: »والتثــاؤ  مــن االمــتالء وينشــأ عنــه التكاســل وذلــك بواســطة 

 .(1)الشيطان...«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.6/422(   فتح الباري، البن حجر، )1)
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عرش: العقد عىل رأس النائم، واملبيت عىل خيشومه، والبول يف   بعالسا

 حتالم واالأذنيه 

  يف  له تصدى  نام  إذا  العبد أن  منه،  وأعاذنا – اهلل  أخزاه –فمن ُش الشيطان 

 : ومنها اإليذاء من كثرية بأنواع نومه

     ستيقاظ اال أوالً: العقد عىل رأسه ليمنعه من 

   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  ◙هريرة  روى البخاري ومسلم من حديث أ  

يطان َيْعِقد »: قال   عقد،  ثال.  -نام  هو  إذا- أحدكم رأس    قافية عىل  الشَّ

  انحلَّت  اهلل  فذكر استيقظ فإن فارقد،  طويٌل  ليٌل  عليك: عقدة كلَّ  يرض 

أ فإن عقدٌة، انحلَّت عقدٌة، فأصبح نشيًطا  صىلَّ  فإن عقدٌة، انحلَّت توضَّ

 . (2)  «كسالَن  (1) طيِّب النَّفس، وإالَّ أصبح خبيث النَّفس

 

ه ملسو هيلع هللا ىلص  يف هذا احلديث: »خبيث الـنفس« مـع النهـي الـوارد يف (   قال ابن حجر :  ال ينايف قول1)

احلديث: »ال يقولن أحدكم خبثت نفس« وليس كذلك ألن النهي أنَم ورد عن إضافة املرء ذلـك 

إىل نفسه كراهة لتلك الكلمة، وهذا احلديث وقع ذمًا لفعله. وقال البـاجي: لـيس بـَّي احلـديثَّي 

لنفس يكون اخلبث بمعنى فساد الدين، ووصـف بعـض اختالف، ألنه َني عن إضافة ذلك إىل ا 

 (.3/35األفعال بذلك حتذيرًا منها وتنفريًا«، أ. هـ. فتح الباري، )

(، ويف 1/383، )1090(   رواه البخاري يف كتا  الكسوف، با  )التهجـد بالليـل(، رقـم 2)

تـا  (، ومسـلم يف ك3/1193، )30969كتا  بدء اخللق، با  )صفة إبليس وجنـوده، رقـم 

 (.1/538، )776صالة املسافرين، 
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، وخص   (1) هي م خر العنق وقيل م خر الرأس، وقيل وسطه " :القافية

القفا بذلك ولكونه حمل الوهم وجمال تصفه وهو أطوع للقوى الشيطانية 

 .  (2)  "وأْسعها إجابة لدعوته

واحلديث عام وخيص من ليس للشيطان سلطان عليه، كاألنبياء ونحوهم  

 .  (3) ومن قرأ آية الكرِس  

والرض  الوارد يف احلديث املراد به التأكيد واإلحكام هلذه العقد. وقيل  

 حجب احلس عن النائم.  :رادامل

هي عقد حقيقية كعقد الساحر،  :وقد اختلف العلَمء يف املراد بالعقد فقيل

 ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رســول قــال: قــال  ◙وي يد هذا احلديث عن أ  هريــرة 

ما من ذكر وال أنثى إال عىل رأسه جرير معقود حــَّي »ر مرفوعًا: جاب وعن

 .(4)«يرقد

 يعلم حقيقته إال اهلل.واجلرير: احلبل، وهذا ال 

 

(، غريـب 1/228(، خمتـار الصـحاح، )15/193(   انظر: لسان العـر ، البـن منظـور، )1)

ــالم، ) ــن سـ ــديث، البـ ــديث، )3/171احلـ ــب احلـ ــائق يف غريـ ــباح 1/20(، الفـ (، املصـ

 (.2/259(، غريب احلديث، البن اجلوزي، )2/512املنري)

 (.3/32(   فتح الباري، )2)

 (.3/25املرجع السابق، ) (  3)

(، وابـن خزيمـة يف صـحيحه، رقـم 6/294، )2554(   رواه ابن حبان يف صـحيحه، رقـم 4)

ـ/ 1404(، ط األوىل، 4/195(، وأ  يعىل يف مسنده، )2/175، )1133 م، حتقيـق: 1984ـه

 حسَّي سليَمن، نرش دار املأمون، دمشق.
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 أن ذلك جماز حيث شبه فعل الشيطان بفعل الساحر.  : وقيل

ته له بأن الليل  ساملراد عقد القلب وتصميمه عىل اليشء ووسو : وقيل

طويل، وقيل طعن من القيام، وقيل املراد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم، 

املراد بالعقد الثال. وقيل املراد تثقيله النوم عىل النائم، وقال البعض 

األكل والرش  والنوم، حيث أن كثرهتا ت دي إىل الكسل وبالتايل تثبيط 

 .  (1) وهذا بعيد   الشيطان له عن العبادة

 ثانيًا: البول يف أذنيه  

َر ِعنَْد النَّبِيِّ  »، َقاَل: ◙يف الصحيحَّي َعْن َعْبِد اهللَِّ بن مسعود 
ُذكِ

اَلِة، َفَقاَل: َذاَك   ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل، َفِقيَل: َما َزاَل َناِئًَم َحتَّى َأْصَبَح، َما َقاَم إىَِل الصَّ

ْيَطاُن يِف ُأُذنِِه   . (2) «أو قال: يف أذنيه ،َرُجٌل َباَل الشَّ

وقد اختلف يف املراد ببول الشيطان فقيل: هو عىل احلقيقة فكَم أنه يأكل   

أن ذلك جماز واملراد سد الشيطان  : لويرش  وينكح فكذلك يبول، وقي

كناية عن ازدراء الشيطان واستخفافه به لكونه   : أذنه عن الصالة، وقيل

جعله كالكنيف املعّد إللقاء البول فيه وقيل مثل فنام عن الصالة، 

 

(، ُشح صـحيح مسـلم للنـووي 35-3/30حجـر، )(   انظر: فيَم سبق، فتح الباري، البن 1)

 (.4/94(، النهاية يف غريب احلديث، البن األثري )19/45الب، ) (، التمهيد، البن عبد6/65)

(   رواه البخاري يف صحيحه، كتا  التهجد، با  )إذا نام ومل يصل بـال الشـيطان يف إذنـه(، 2)

، 3096بلـيس وجنـوده، رقـم (، ويف كتا  بـدء اخللـق، بـا  )صـفة إ1/384، )1092رقم 

 (.1/537، )774(، ومسلم يف كتا  املسافرين، رقم 3/1193)
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 .  (1)مرضو  يعب به عن الغفلة عن القيام من النوم

 : تنامويف احلكمة من ذكر األذن مع أن العَّي هي التي 

إشارة إىل ثقل النوم فإن املسامع هي موارد االنتباه وخص "قيل هي: 

ألنه أسهل مدخاًل يف التجاويف وأْسع نفوذًا يف العروق فيور.  ؛ البول 

 .  (2) "الكسل يف مجيع األعضاء 

ومحله بعض العلَمء فيمن نام عن صالة العشاء فلم يصلها حتى انقَض  

النائم عن صالة النافلة ال يستحق هذا ألن  ؛وهو أوىل  ، (3) الليل كله 

عنده ليحرمه من القيام  نتباهاالالتوبيخ، والشيطان ُياول سد منافذ 

 . !للصالة

 ثالثًا : املبيت عىل اخليشوم 

إَِذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َمنَاِمِه  »عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ◙عن أ  هريرة 

َأ ،  ْيَطاَن َيبِيُت َعىَل َخْيُشوِمهِ َفَتَوضَّ  .(4) «َفْلَيْسَتنْثِْر َثاَلًثا  َفإِنَّ الشَّ

 ما فوق ُنْخَرتِِه من القصبة وما حتتها من خشارم رأسه. "واخلَْيُشوم:

وقيل: اخلياشم غراضيف يف أقىص األنف بينه وبَّي الدماغ. وقيل: هي 

 

(، فـتح البـاري، 24/216(، التمهيد البن عبدالب، )6/64(   انظر: ُشح مسلم للنووي، )1)

 (.2/407(، املفهم للقرطبي )3/36)

 (.3/36(   فتح الباري، البن حجر، )2)

 (، وهو قول الطحاوي.24/216عبدالب، )(   انظر: التمهيد، البن 3)

، 3/1199، 3121(   رواه البخاري يف كتا  بدء اخللق، با  )صفة إبليس وجنوده(، رقـم 4)

 .238ومسلم يف كتا  الطهارة، با  )اإليثار واإلستنثار واإلستجَمر(، رقم 
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واخلََشُم داء يأخذ يف   .( 1)  "وقيل: أقىص األنف -عروق يف باطن األنف

 جوف األنف فتتغري رائحته .

ويف املعنى املراد بكون الشيطان يبيت عىل خيشومه، لكونه منفذ إىل  

ب عند االستيقاظ فيورد  القلب، فيبيت عىل اخليشوم ليتوصل إىل القل

اخلواطر والوساوس، فإذا قام الشخص من نومه فاستنثر ثالثًا منعه من 

   .  (2) الوصول إىل قلبه 

 رابعًا: االحتالم  

  إنَم  قط  نبي  احتلم  ما»: قال ¶ وقد جاء فيه حديث عن ابن عباس 

 . (3)  «الشيطان من االحتالم 

من احلُْلم بضم احلاء وسكون الالم وهو ما يراه النائم من "االحتالم:  

 

، 1/170ي، ، وانظـر: املصـباح املنـري، للفريوزآبـاد12/178(   لسان العر ، ابن منظور، 1)

 .6/422وفتح الباري، البن حجر، 

 .4/422(   انظر: فتح الباري، 2)

، 8062، ويف األوســط،رقم 11/180، 11564(   رواه الطــباين يف املعجــم الكبــري، رقــم 3)

ـ/ القـاهرة، دار 1415، حتقيق: طارق بن عو  اهلل وعبداملحسن احلسيني، ط. عـام 8/91 ـه

 احلرمَّي.

»رواه الطباين يف الكبري واألوسط وفيـه عبـدالكريم بـن  1/267الزوائد، قال اهليثمي يف جممع 

أ  ثابت وهو جممع عىل ضعفه« أ. هـ. وقـال حمقـق املعجـم الكبـري محـد السـلفي: »يف املجمـع 

 عبدالكريم وهو خطأ« وصححه عبدالعزيز بن أ  ثابت.

ـهــ/ 1409لثالثــة، (، ط. ا 3/92وذكــر احلــديث اجلرجــاين يف الكامــل يف ضــعفاء الرجــال، )

 ، حتقيق: ُييى عزاوي، ط. دار الفكر، بريوت.1988
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املنامات يقال َحَلم يف منامه واحتلم... هذا أصله ثم جعل اسًَم ملا يراه  

 .  (1)"النائم من اجلَمع فيحد. معه إنزال املني غالباً 
 وهو من اإليذاء البدين لكونه من تالعب الشيطان.

ألنــه مــن  ؛ملسو هيلع هللا ىلصاالحــتالم مســتحيل يف حــق النبــي ":♫قال النووي 

 . (2)ا.هـ"تالعب الشيطان بالنائم

 .ومعلوم أنه ال سلطان له عىل األنبياء

  

 

 (.2/158(   املجموع، للنووي، )1)

(، وانظـر: الفتـاوى البـن تيميـة، 7/222(، )3/198(   صحيح مسـلم برشـح النـووي، )2)

ـ، حتقيـق: د. سـعود 1413(، ط. األوىل  1/396(، وُشح العمدة البن تيمية، )10/450) ـه

(، 1/38كتبة العبيكان، وسبل السالم، تأليف اإلمام حممد بن إسَمعيل الصنعاين، )العطيشان، م

 هـ، دار إحياء الرتا. العر ، بريوت.1379حتقيق: حممد اخلويل، ط. الرابعة، سنة 
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 عرش: التالعب بمقاعد بني آدم  ثامن ال

 َمنِ  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن ◙ وقد ورد ذلك يف حديث أ  هريرة 

َوَمِن اْسَتْجَمَر   ،اْكَتَحَل َفْلُيوتِْر َمْن َفَعَل َفَقْد َأْحَسَن َوَمْن الَ َفاَل َحَرَج 

َوَمْن َأَكَل َفََم ََتَلََّل َفْلَيْلِفْظ  ،َفْلُيوتِْر َمْن َفَعَل َفَقْد َأْحَسَن َوَمْن الَ َفاَل َحَرَج 

َوَمْن َأَتى  ،َقْد َأْحَسَن َوَمْن الَ َفاَل َحَرَج َوَما الََك بِلَِسانِِه َفْلَيْبَتلِْع َمْن َفَعَل فَ 

ْ جَيِْد إاِلَّ َأْن جَيَْمَع َكثِيًبا ِمْن َرْمٍل َفْلَيْسَتْدبِْرُه َفإِنَّ  اْلَغاِئَط َفْلَيْسَترِتْ َفإِْن مَل

ْيَطاَن َيْلَعُب بَِمَقاِعِد َبنِي آَدَم َمْن َفَعَل َفَقْد َأْحَسَن َوَمْن الَ َفالَ   .(1) « َحَرَج  الشَّ

 : ♫ قال الشوكاين  

  آدم،  بنى  بمقاعد يلعب الشيطان بأن معلالً  بالتسرت األمر فيه واحلديث "

 يطرد  الذي الذكر عن خللوه احلاجة قضاء وقت ُيرض  الشيطان أن وذلك

 البول له وحسن العورة  بكشف اإلنسان أمر الوقت  ذلك يف حرض  فإذا به،

تي هي مظنة رشاش البول وذلك معنى قوله يلعب  ال  الصلبة املواضع يف

بمقاعد بنى آدم، فأمر رسول اهلل عليه وسلم قايض احلاجة بالتسرت حال 

 

(، وابـن 1/56، )35(   رواه أبو داود يف كتا  الطهـارة، بـا  )االسـتتار يف اخلـالء(، رقـم 1)

 (، بأقص منه.1/121، )337ماجه، رقم 

(، والبيهقـي يف 1/177(، والدرامي يف سننه، )4/257، )1410وابن حبان يف صحيحه، رقم 

ـ، 1414(، مكتبة دار الباز ، مكة املكرمة، ط. عـام 1/94السنن الكبى، ) م، حتقيـق: 1994ـه

 (.2/371حممد عبدالقادر، عطا. واإلمام أمحد يف املسند، )
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قضائها خمالفة للشيطان ودفعًا لوسوسته التي يتسبب عنها النظر إىل سوأة  

      .  (1) ا.هـ "قايض احلاجة
 
 
 

  

 

 .(1/93) (   نيل األوطار، للشوكاين،1)
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 اخلــــاتــمـــة

الكريم عيّل بإمتام هذا البحث أمحده وأشكره  وبعد أن منَّ اهلل العظيم 

وأثني عليه، بَم هو أهله تعاىل وتقدس، فله احلمد كَم ينبغي جلالل وجهه،  

ولعظيم سلطانه، وله احلمد عىل نعمه الظاهرة والباطنة، ولـه احلمد عىل  

نعمة اإلسالم واإليَمن والقرآن ونعمة األهل واملال واملعافاة، وله احلمد  

عمة أنعم هبا علينا يف ْس وعالنية أو خاصة أو عامة له احلمد عىل كل ن 

   حتى يرأ وله احلمد بعد الرضا وله احلمد إذا ريض.

وأصىل وأسلم عىل الرمحة املهداة، والرساج املنري نبينا حممد وعىل آله  

وصحبه وسلم وآل بيته وأزواجه الطاهرات العفيفات ومن تبعهم  

ل اهلل تعاىل بأسَمئه وصفاته أن جيعله خالصًا بإحسان إىل يوم الدين، وأسا

    لوجهه. 

 وبعد:  

، وهو  (1) ملة من امللل إال وحذرت أتباعها من الشيطان الرجيم  تأت مل 

 

(   فمثاًل يف الديانات املجوسية تعتقد إهلَّي خالق النور، وخالق الظلمـة، الـذي يزعمـون أنـه 1)

خلق سائر الرشور، ويف الديانة النصانية جتعل من إبليس شخصًا مسيطرًا عىل األرواح الرشيرة، 

بحوا )فأـص  8: 5التي حتاول بدروها أن هتيمن وتضبط كل نشاط برشـي، ففـي انجيـل بطـرس 

واسهروا ألن إبليس خصمكم كأسـد زائـر جيـول ملتمسـًا مـن يبتلعـه هـو(، ويف إنجيـل متـى 

( اإلصحاح الرابع: )وأخذه إبليس إىل جبل عال جدًا، فأراه مجيع ممالـك الـدنيا وجمـدها 1/11)
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عدو مالزم لكل إنسان، فالقرين موكل بالعبد وهو كافر يأمره بكل  

فحشاء وسوء وهذا مما يزيد خطورة هذا العدو، الذي جند حياته 

البرش، فهو ابتالء للمسلم ُيتاج فيها إىل صب ومصابرة كي  إلضالل بني 

ي ِِب َوَيْجَعَل اْْلَبِيَث  ﴿خيرج نقيًا صافيًا، ُ اْْلَبِيَث ِمَن الطا َِلَِمَُي اَّللا
ُكَمُه َۡجِيًعا َفَيْجَعلَُه ِِف َجَهنامَ   .(1) ﴾ َبْعَضُه لََعَ َبْعٍض فََيْ

وصفاهتم يف ضوء الكتا  يف هذا الكتا  حقيقة الشياطَّي بينت وقد 

وأن هذه العداوة ليست قابة الكيد   ،وبيان عداوهتم لبني آدم ،والسنة

بل هو ممتد لإليذاء احلس   ، العبد عن الصاط املستقيم النحرافالشيطاين 

  ( مكايد الشيطان يف مسائل االعتقادوالبدين والنفس وهو جزء من كتا  )

وليعلم العبد أن عداوته عامة يف الدين والدنيا ، وأنه عدو ماكر قد جنَّد 

خيله ورجله إلفساد حياة بني آدم وآخرهتم!  كَم أخب اهلل تعاىل عنه يف  

ا ﴿: سورة إبراهيم يف قوله تعاىل  ۡيَطَُٰن لَما َ  َوقَاَل ٱلشا ۡمُر إِنا ٱَّللا
َ
قَُِضَ ٱَۡل

ِ وَ  ِن  وََعَدُكۡم وَۡعَد ٱۡۡلَق  ۡخلَۡفُتُكۡمَۖ َوَما ََكَن َِلَ َعلَۡيُكم م 
َ
وََعدتُُّكۡم فَأ

نُفَسُكمِۖ 
َ
ن َدَعۡوتُُكۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم َِلِۖ فََل تَلُوُموِِن َولُوُمٓواْ أ

َ
ٓ أ نَا۠   ُسۡلَطٍَٰن إَِّلا

َ
آ أ ما

 

وقال لـه: أعطيك هذا كله إن سجدت يل وعبدتني، فأجابه يسوع: ابتعد عنـي، يـا شـيطان، ألن 

 قول: للر  إهلك تسجد، وإياه وحده تعبد(.الكتا  ي

 [.37(   ]األنفال: 1)
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 ٓ ۡكُتُمونِ  بُِمّۡصِِخُكۡم َوَما ۡشَ
َ
ٓ أ نُتم بُِمّۡصِِِخا إِّن ِ َكَفۡرُت بَِما

َ
ۗۡ إِنا   أ ِمن َقۡبُل
لِِمنَي لَُهۡم َعَذاٌب  َٰ َِلمّٞ  ٱلظا

َ
 .(1)﴾٢٢  أ
يف كتا  ليسهل االنتفاع به وقراءته، نفع اهلل به   هذا اجلزء وقد رأيت إفراد

                                                                                                       وبأصله.

وأسأل اهلل تعاىل ان جيعله خالصًا صوابًا ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر   

           .وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم   ،العاملَّي، واهلل أعلم

                                                                                                      قالته وكتبته

                                        الدكتوره قذله بنت حممد ال حواش القحطاين

                                                                    املوقع االلكرتوين 

gathla.com -http://www.d / 
 
 

  

 

 .[22]إبراهيم:(   1)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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