مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

«الباب السادس»
مكايد الشيطان يف مسائل الغيبيات
وفيه:
المبحث األول :مكايده فيما يتعلق بالمالئكة.
المبحث الثاني :مكايده في إنكار البعث.
المبحثثث الثالثثث :مكايثثده فثثي إنكثثار اليثثو
اآلخر.
المبحث الرابع :مكايده فيما يتعلق باألرواح.
المبحثثثث الخثثثامأ :زبثثثرر مكثثثا ر مكايثثثد
الشيطان عند الفرق والملل والنحل المخالفة
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املبحث األول
مكايده يف مسائل اإليامن باملالئكة
إن مكايد إبليس يف مسائل الغيبيات كثرية وخطرية ،حيث وجد يف هذا الباب مرتع ًا
خصب ًا لوساوسه وتلبيساته إذ ال جمال للمشاهدة والتحقق ،فاستطاع الدخول من هذا
املدخل لضعاف اإليامن واليقني.
ومن هذه املسائل التي كاد العباد هبا ،املسائل املتعلقة باإليامن باملالئكة ،فاإليامن
باملالئكة هو الركن الثاين من أركان اإليامن.
قال تعاىل:

           

. )1(   
  
 
وقولـه :

        

. )2(  
واملالئكة مجع ملك أصلها «مألك بتقديم اهلمزة ،من األلوك ،وهي الرسالة ،ثم
قلبت وقدمت الالم فقيل :مالك ..ثم تركت مهزته لكثرة االستعامل ،فقيل :ملك ،فلام
مجعوا ردوها إليه فقالوا :مالئكة ومالئك. )3( »...
وقيل :أصله :ألك ( ، )4وقيل أصله :ل أ ك ( ، )5وكلها مشتقة من الرسالة.
( )1سورة البقرة ،اآلية.285 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.177 :
( )3الصحاح (.)1611/4
( )4انظر :بصائر ذوي التمييز (.)524/4
( )5انظر :املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة ،النهاية يف غريب احلديث ( ،)359/4ولسان العرب (.)96/10
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واملالئكة يف اصطالح الرشع خملوقات نورانية ،وهم عباد مكرمون ال يعصون اهلل ما
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،هلم قدرة عىل التشكل بأشكال خمتلفة ،وهم من عامل
الغيب الذي أمرنا باإليامن به ،وهلم صفات عظيمة ووظائف جسيمة (. )1
واإليامن هبم يقتيض:
أولا :اإليامن بوجودهم.
ثاني اا :اإليامن بأهنم عباد اهلل املكرمون ،ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ،وهذا
ينفي اعتقاد أهنم متولدون عن اهلل عز وجل ،أو أهنم عقول فعالة تعاىل اهلل عام يقول
الظاملون علو ًا كبري ًا.
ثالث اا :اإليامن هبم عىل سبيل اإلمجال والتفصيل ،فاإلمجال هبم مجيع ًا ،والتفصيل فيمن
ذكرهم اهلل جل وعال يف كتابه ،أو ذكر لنا رسوله ﷺ يف سنته مما ثبت ،وصح عنه
كجربيل ،وميكائيل ،وإرسافيل ،ورضوان خازن اجلنة ،ومالك خازن النار ،ومحلة
العرش ،والكروبيون ،وملك املوت (. )2
رابع اا :اإليامن بام جاء من صفاهتم ،ومن ذلك أهنم خلقوا من النور ،وأن هلم أجسام ًا
عظيمة ،وأن هلم أجنحة ،قال تعاىل :

     

               

. )3(   
 

( )1انظر :منهاج السنة ( ،)538-533/2واإليامن باملالئكة وأثره يف حياة األمة ،للشيخ صــالح الفــوزان،
ص .6-5
( )2قال ابن كثري ♫ « :وأمــا ملـ ك املــوت فلــيس بمصـ ح لـ ه باســمه يف القــر ن وال يف األحاديــث
الصحاح ،وقد جاء تسميته يف بعض اآلثار بعزرائيل واهلل أعلم»أ .هـ ،البداية والنهاية (.)42/1
( )3سورة فاطر ،اآلية.1 :
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ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ ( :إذا قىض اهلل األمر
يف السامء ،رضبت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقولـه ،كأنه سلسلة عىل صفوان ،قال
عيل ( : )1وقال غريه :صفوان ينفذهم ذلك ،فإذا افزع عن قلوهبم قالوا :ماذا قال ربكم،
قالوا :احلق وهو العيل الكبري) (. )2
ومن صفاهتم أيض ًا القوة يف العبادة كام وصفهم جل ذكره بقولـه:
. )3(     
  
 
 
  
ومن صفاهتم أيض ًا مجال املنظر وحسنه وهباؤه ،ومن صفاهتم أهنم منزهون عام
يعرتي البرش من اجلوع واملرض ،والتعب والنوم ،والنكاح.
ومن صفاهتم املوت فهم يموتون كام يموت البرش ،ومن صفاهتم السمع ،والبص،
والكالم ،واأليدي ،واألقدام ،والصعود والنزول ...وغري ذلك من الصفات(. )4
خامس اا :اإليامن بام كلفوا به من أعامل وهي كثرية وعظيمة ،منها :تبليغ وحي اهلل
جل وعال إىل رسله – وسيأيت – ومنها إنزال القطر من السامء ،وإنبات النبات واملوكل
به ميكائيل ♠ ومنهم خيلق الرزق ولـه أعوان ،ومنهم املوكل بالنفخ يف الصور،
قال تعاىل :

              

( )1أحد رواة احلديث.
()2

رواه البخاري يف كتاب« :التوحيد» ،باب( :قولـــه تعــاىل        :
)رقم ،)720/6( ،7043 :ويف كتاب« :التفسري» أيض ًا يف باب( :قولـه     :

  رقم.)1736/4( ،4524 :
( )3سورة األنبياء ،اآلية.20 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيميــة ( ،)260-259/4البدايــة والنهايــة ( ،)40/1اإليــامن باملالئكـ ة،
للشيخ حممد بن سليامن الدرويش ،ص ( ،55-18رسالة ماجستري بجامعة اإلمام مكتوبة عىل اآللة).
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. )1(      


   
 
    
  
 
 
 
 
ومنهم محلة العرش ،قال تعاىل   :

()2

وقال تعاىل :

        

. )3(   
   
 
 
  
  
 
  
  
 
 
«ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أرشف املالئكة مع محلة العرش،
وهم املالئكة املقربون» (. )4
ومنهم املوكل بالنطفة يف الرحم حتى يتم خلقها وخيرج من بطن أمه كام جاء ذلك
مصح ًا يف كثري من األحاديث.
ومنهم املوكل باجلنة وإعداد النعيم ألصحاهبا يف مقدمة هؤالء – رضوان ♠
خازن اجلنة.
ومنهم املوكل بإيقاد النار وإعداد العذاب ألهلها الزبانية ،ويف مقدمتهم مالك
خازن النار ،قال تعاىل :

        

. )5(   
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
ومنهم املوكل بتبشري املؤمنني باجلنة والكرامة ،وذلك عند موهتم.
( )1سورة الزمر ،اآلية.68 :
( )2سورة احلاقة ،اآلية.17 :
( )3سورة الزمر ،اآلية.75 :
( )4البداية والنهاية (.)40/1
( )5سورة الزخرف ،اآليتان.78-77 :
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ومنهم املوكل بعامرة البيت املعمور يف السامء ،ومنهم املوكلة بالسحاب وسوقه،
ومنهم املوكلة باجلبال.
ومنهم املوكلة بكتابة أعامل العباد من خري ورش ،ومنهم املوكلة بإنزال العذاب عىل
األمم املكذبة بأمر اهلل تعاىل (. )1
يقول ابن القيم ♫:
«وكل حركة يف الساموات واألرض من حركات األفالك ،والنجوم والشمس،
والقمر ،والرياح ،والسحاب ،والنبات ،واحليوان ،فهي ناشئة عن املالئكة املوكلني
بالساموات واألرض ،كام قال تعاىل :

 
 
 
 

 ، )2(وقال :

 

 
 
 

 ، )3(  وهي املالئكة عند أهل اإليامن وأتباع الرسل – عليهم السالم – وأما
املكذبون للرسل ،املنكرون للصانع ،فيقولون :هي النجوم»أ .هـ (. )4
وإلبليس مكايد عظيمة يف مسائل اإليامن باملالئكة  ..وإن كانت غري ظاهرة لكنها
مستنبطة من عموم مكايده يف العقائد ،ومن أمهها ما ييل:
أولا :إنكارهم.
ثاني اا :عبادهتم وتقديسهم.
( )1انظر يف تفصيل وظائف املالئكة واإليامن هبم :املنهاج للحليمي ( 302/1وما بعدها) ،شعب اإليــامن،
للبيهقي ( ،)406-405/1البداية والنهاية ( 35/1وما بعدها) ،احلبائك يف أخبــار املالئــك ،ص 13
وما بعدها ،معارج القبول ( ،)656/2عامل املالئكة ،د .عمر األشقر ،اإليامن باملالئكة ،ألمحد عزالدين
البيانوين ،ص  7وما بعدها ،اإليامن باملالئكة وأثره ،للشيخ صالح الفوزان.
( )2سورة النازعات ،اآلية.5 :
( )3سورة الذاريات ،اآلية.4 :
( )4إغاثة اللهفان (.)173-172/2
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ثالثا :ادعاء مشاهدهتم وخماطبتهم.
وفيام ييل تفصيل وبيان لتلك املكايد:
أوالً :إنكارهم:
يسعى إبليس جاهد ًا إلبطال اإليامن باملالئكة ،وهو هدف عظيم ،ألن ذلك يؤدي
إىل إنكار الرساالت والكتب ،بل إنكار اخلالق جل وعال ،فلم يتم معرفته واإليامن به
تعاىل إال بام أخربتنا به الرسل عن طريق الوحي الذي تلقته عن مالئكة اهلل تعاىل.
ومن وسائله يف ذلك:
 -1تفسري اللفظ بام مل يستعمل له ،كقول النصارى إن روح القدس هو حياة اهلل(. )1
قال ابن تيمية ♫:
«فالذي فرس النصارى به ظاهر كالم املسيح هو تفسري ال تدل عليه لغة املسيح
وعادته يف كالمه وال لغة غريه من األنبياء واألمم بل املعروف يف لغته وكالمه وكالم
سائر األنبياء تفسريه بام فرسناه ،وبذلك فرسه أكابر علامء النصارى ،وأما ضالل
النصارى املحرفون ملعاين كتب اهلل عز وجل فرسوه بام خيالف معناه الظاهر وينكره
العقل والرشع»أ .هـ (. )2
 -2قول الفالسفة بأهنم عقول فعالة متولدة عن نفس اهلل تعاىل تولد العلة من
املعلول ال ينفك عنه ،وجعلوه كاالبن والبنت ،فالعقول بنوه والنفوس بناته (. )3

( )1انظر :اجلواب الصحيح (.)199-198/3
( )2املرجع السابق (.)198/3
( )3انظر :الصفدية ،البن تيمية ( ،)9-8/1دقائق التفسري (.)162/1( ،)123/2
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يقول جالل الدين الرومي ( )1أحد فالسفة الصوفية« :العقل اجلزئي قابل للتعلم،
وهو حمتاج إىل التعليم؛ العقل الكيل هو املعلم ،وغري حمتاج إىل التعلم ،وهكذاُّ ،
كل
احلرف عندما جتيل فيها عني البحث والتأمل جتد أن األصل والبداية فيها إنام كان
الوحي؛ ...كل من لديه عقل جزئي حمتاج إىل التعليم ،والعقل الكيل هو الواضع
لألشياء مجيع ًا ،واألنبياء واألولياء هم الذين وصلوا العقل اجلزئي بالعقل الكيل
وجعلومها شيئ ًا واحد ًا»(.)2
وبعضهم يقول عن املالئكة« :أنوار يف أنوار وأنوار يف ظالل وأنوار يف ظلمة،
واألول هي العقول والثاين هي النفوس الفلكية والثالث النفوس الطبيعية»(. )3
ومنهم من يزعم بأن العقل الفعال هو جربيل ،ويزعمون أن كالم اهلل يفيض عىل
قلوب العباد بالعلوم واملعارف ،وأن املالئكة تتشكل يف النفس بصورة أشكال نورانية،
وهذا الفيض يكون بحسب استعداد النفوس له ،وهلذا فالنبوة ليست خمتصه باألنبياء،
بل هي مكتسبة لكل أحد بحسب تلقي النفس هبذا الفيض الذي يمكن اكتسابه بنوع
معني من الرياضيات وقوة التخيل واحلسن الباطن (. )4
وقوهلم هذا أعظم جرم ًا وأشد فحش ًا من قول النصارى :إن املسيح ابن اهلل وأنه احتد
( )1حممد بن حممد بن احلسني بن أمحد البلخي الرومي جالل الدين ،ولد عام 604هـ ،يف بلخ إحدى مــدن
خراسان ،شاعر وفيلسوف ،من غالة الصوفية تنسب إليه الطريقة (املولوية) انتقل إىل بغداد وجتــول يف
عدد من البالد اإلسالمية ،ثم استقريف قونيــة تــوىل التــدريس فيهــا ،ثــم انصـ ف إىل الرياضــة وســامع
املوسيقي ونظم األشعار وإنشادها لـه ،كتاب املثنوي ،وكتاب فيه ما فيه مليئة باالحتــاد واحللــول .ولـ ه
قرب بقونية يضم متحف ًا ملخلفاته وكتبه ،انظر :مقدمــة تــرجم كتــاب فيــه مــا فيــه  ،ص  ،19-10دائــرة
املعارف ،)63-60/7( ،األعالم ،للزركيل (.)30/7
( )2كتاب فيه ما فيه ،لشاعر الصوفية جالل الدين الرومي ،ص .211
( )3بغية املرتاد (.)219/1
( )4انظر :كتاب سؤال عمن يقول :إن صفات اهلل خملوقة (.)162/1
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به تعاىل ،وأشد من قول مرشكي العرب أن املالئكة بنات اهلل (. )1
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
« ...أما هؤالء أعظم ضالالً من اليهود والنصارى ومرشكي العرب فإهنم يف
احلقيقة ال جيعلون الرب تعاىل خالق ًا ليشء ،وال يفعل فع ً
ال بمشيئته واختياره ،وال
جيعلون املالئكة عباده بل جيعلون العقل األول هو رب كل ما سوى اهلل»أ .هـ (. )2
ويقال هلم« :إن العقل يف لغة املسلمني كلهم من أوهلم إىل خرهم ليس ملك ًا من
املالئكة وال جوهر ًا قائ ًام بنفسه بل هو العقل الذي يف اإلنسان ،ومل يسم أحد من
املسلمني قط أحد ًا من املالئكة عقالً ،وال نفس اإلنسان الناطقة عق ً
ال بل هذه من لغة
اليونان. )3( »...
«وهلذا يؤول هبم األمر إىل أن جيعلوا املالئكة والشياطني أعراض ًا تقوم بالنفس ليس
أعيان ًا قائمة بنفسها حية ناطقة ومعلوم باالضطرار أن هذا خالف ما أخربت به الرسل
واتفق عليه املسلمون. )4( »...
 -3قول من يدعي أن املالئكة هي القوى اخلرية التي يف اإلنسان والتي حتثه وتدفعه
لعمل اخلري ،بعكس قوى الرش الرديئة وهي الشياطني.
وهذا القول :وإن كان أخف من قول من يدعي بأهنا العقول ،غري أنه ينايف ما اتفق
عليه املسلمون ودل عليه الكتاب والسنة

()5

 ،كام أنه يؤدي إىل جعل املالئكة

( )1انظر :الصفدية ،البن تيمية ( ،)8-6-1بغية املرتـ اد ( ،)284/1ســؤال عمــن يقــول :إن صـ فات اهلل
خملوقة (.)162/1
( )2العقيدة األصفهانية ،البن تيمية (.)80/1
( )3بغية املرتاد ،البن تيمية (.)251/1
( )4املرجع السابق (.)219/1
( )5انظر :إغاثة اللهفان ،البن القيم ( ،)374/2ط .املكتب اإلسالمي.
- 719 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

والشياطني أعراض ًا قائمة بالنفس ال وجود هلا يف الواقع (. )1
وهلذا هم يثبتون ما يسمى بالقوى اخلفية كام سيأيت – إن شاء اهلل – يف مبحث
مكايده فيام يتعلق باألرواح.
قال شيخ اإلسالم ♫:
« ...الدالئل الدالة عىل وجود املالئكة غري إخبار األنبياء كثرية منها أن يقال
احلركات املوجودة يف العامل ثالثة ،قرسية وطبيعية وإرادية ووجه احلص أن مبدأ احلركة
إما أن يكون من املتحرك ،أو من سبب خارج فإن مل تكن حركته إال بسبب خارج عنه
كصعود احلجر إىل فوق ،فهذه احلركة القرسية ،وإن كانت بسبب منه ،فإما أن يكون
املتحرك لـه شعور ،وإما أن ال يكون فإن كان لـه شعور فهي احلركة اإلرادية ،وإال فهي
الطبيعية واحلركة الطبيعية يف العنارص ،إما أن تكون خلروج اجلسم عن مركزه الطبيعي،
وإال فالرتاب إذا كان يف مركزه مل يكن يف طبعه احلركة ،فاملتولدات من العنارص ال
تتحرك إال بقارس يقرس العنارص عىل حركة بعضها إىل بعض ،وإذا كانت احلركات
الطبيعية والقرسية مفتقرة إىل حمرك من خارج علم أن أصل احلركات كلها اإلرادة،
فيلزم من هذا أن يكون مبدأ مجيع احلركات من العامل العلوي والسفيل هو اإلرادة،
وحينئذ فإن كان الرب هو املحرك للجميع بال واسطة ثبت أنه فاعل خمتار ،فبطل أصل
قوهلم وجاز حدوث املعجزات عن مشيئته بال سبب ،وإن كان حركها بتوسط إرادات
أخرى فأولئك هم املالئكة ،وقد علم بالدالئل الكثرية أن اهلل خالق األشياء باألسباب
فعلم أن املالئكة هم الوسائط فيام خيلقه اهلل تعاىل ،كام قال تعاىل :


()2

()1

  
 
 
 
  

 

 ،وإذا كانوا موجودين أمكن حدوث احلوادث عنهم

( )1بغية املرتاد ،البن تيمية (.)251/1
( )2سورة النازعات اآلية.5:
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وبطل قول من يزعم أنه ليس هلا إال األسباب الثالثة املتقدمة»أ .هـ (. )2
ثاني ًا :عبادهتم وتقديسهم:
وهي طريقة أخرى للشيطان – أعاذنا اهلل منه – فزين ألناس عبادة املالئكة
وتقديسها إليقاعهم يف الرشك والكفر وعبادته.
قال ابن القيم ♫:
«ومن تالعبه هبم :أن زين لقوم عبادة املالئكة فعبدوهم بزعمهم ،ومل تكن عبادهتم
يف احلقيقة هلم ولكن كانت للشياطني» (. )3
وقال أيض ًا« :ملا عبد املرشكون املالئكة بزعمهم وقعت عبادهتم للشيطان ،وهم
يظنون أهنم إياكم كانوا يعبدون املالئكة ،كام قال تعاىل :

   

           

 ،        فالشيطان يدعو املرشكني
إىل عبادته ويومههم أنه ملك»(. )4
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعليق ًا عىل هذه اآلية« :يعني أ ،املالئكة مل
تأمرهم بذلك ،وإنام أمرهتم بذلك اجلن ،ليكونوا عابدين للشياطني التي تتمثل هلم ،كام
يكون لألصنام شياطني وكام تنزل الشياطني عىل بعض من يعبد الكواكب ويرصدها،

==

( )1سورة الذاريات اآلية .4:
( )2الصفدية ،البن تيمية (.)175/1
( )3إغاثة اللهفان ( ،)173/2ط .املكتبة الثقافية ،بريوت.
( )4اجلواب الكايف ،البن القيم (.)99/1
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حتى تنزل عليه صورة فتخاطبه ،وهو شيطان من الشياطني» (. )1
وقد عبد املالئكة طوائف ( )2منهم:
 -1الصابئة (. )3
قال شيخ اإلسالم ♫:
« ...وهبذا وصف بعض السلف الصابئة بأهنم يعبدون املالئكة وكذلك الكتب
املعربة عند قدمائهم أهنم كانوا يسموهنا اآلهلة واألرباب الصغرى ،كام كانوا يعبدون
الكواكب البيضاء. )4( »...
قال تعاىل منكر ًا عليهم عبادة املالئكة :

    

 

 
    
  
  
   
 

. )5( 

«كام اختذت الصابئة املالئكة واليهود عزير ًا والنصارى عيسى» (. )6
( )1جمموع الفتاوى (.)135/4
( )2انظر :أحكام الذمة ( ،)235-233/1وانظر :تلبيس اجلهمية البن تيمية (.)376/1
( )3الصابئة :يقال هلم الصابئون ،وهي بمعنى واحد ،ومعناه :التارك لدينه الذي رشع لــه إىل ديــن خــر...
وهم طوائف منهم احلنفاء ،ومنهم مــن عبـ د املالئكـ ة والكواكــب والنجــوم ،وكــانوا يف مبــدأ أمــرهم
يسجدون للكواكب .واخرتعوا صور ًا عىل أشكاهلا وسموها بأسامئها ،والصابئة هــم مــن أهــل حـ ران
وكثري من بالد الروم ،انظ :امللل والنحل ،للشهرستاين ( 5/2وما بعدها) ،اعتقــادات فــرق املســلمني
واملرشــكني ،للـ رازي ،ص  ،144-143املرشــد األمـ ني إىل اعتقــادات فــرق املســلمني واملرشــكني،
ص  ،143دائـــ رة املعـــارف القـــرن العرشـــين ( 426/5ومـــا بعـــدها) ،هدايـــة احليـــارى،
ص  ،11إغاثة اللهفان ،البن القيم (.)360/2
( )4جمموع الفتاوى (.)132/4
( )5سورة ل عمران ،اآلية.80 :
( )6تفسري اجلاللني (.)77/1
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وقال تعاىل :

         

. )1(  


   
  
  
 
وممن عبد املالئكة مرشكي العرب الذين قالوا :إن املالئكة بنات اهلل ( ، )2كام ذكر
ذلك تعاىل يف القر ن يف قوله تعاىل:


         

              
 

 
  
 


. )3( 

قال ابن كثري ♫ معلق ًا عىل قوهلم :        
« ...مجعوا بني أنواع كثرية من اخلطأ:
أحدها :جعلهم هلل تعاىل ولد ًا ،تعاىل وتقدس وتنزه عن ذلك علو ًا كبري ًا.
الثاين :دعواهم أنه اصطفى البنات عىل البنني فجعلوا املالئكة الذين هم عباد
الرمحن إناث ًا.
الثالث :عبادهتم هلم مع ذلك كله بال دليل وال برهان ،وال إذن من اهلل عز وجل بل
جمرد اآلراء واألهواء والتقليد لألسالف والكرباء واآلباء واخلبط يف اجلاهلية اجلهالء.
الرابع :احتجاجهم بتقديرهم عىل ذلك قدر ًا ،وقد جهلوا يف هذا االحتجاج جه ً
ال
( )1سورة األنبياء ،اآليتان.27-26 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( ،)272-271/17وأشهر من عرف عنهم بنو مليح ،انظر :بــدائع
الفوائد ،البن القيم ( ،)960/4وشفاء العليل ،البن القيم (.)26/1
( )3سورة الزخرف ،اآليتان.20-19 :
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كبري ًا ،فإنه تعاىل قد أنكر ذلك عليهم أشد اإلنكار ،فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب
يأمر بعبادته وحده ال رشيك له وينهى عن عبادة ما سواه» (. )1
وقال تعاىل :

         

. )2( 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
«هو قوهلم املالئكة بنات اهلل ،وسمى املالئكة جن ًا الجتناهنم عن األبصار ،وهو قول
جماهد وقتادة ،وقيل :قالوا حلي من املالئكة يقال هلم اجلن ،ومنهم إبليس وهم بنات
اهلل ،وقال الكلبى قالوا – لعنهم اهلل – بل تزوج من اجلن فخرج بينهام
املالئكة»...أ.هـ(. )3
ثالث ًا :ادعاء مشاهدهتم وخماطبتهم:
ومن ذلك ادعاء الصوفية نزول املالئكة عىل أوليائهم ومشاهدهتم هلم ،وتكليمهم
إياهم ،وقد سبق بيان ذلك وتفنيده.
وهذه املكيدة وسيلة الدعاء اجلن والشياطني أهنم مالئكة مكرمون ،وإظهارهم
لكرامات وأقوال تؤدي بالعباد إىل الكفر والزندقة مع إهيامهم أن هذا وحي من عند اهلل
كام سبق.

( )1تفسري ابن كثري (.)222/6
( )2سورة الصافات ،اآلية.158 :
( )3جمموع الفتاوى (.)272-271/17
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املبحث الثان
مــكايـــده فـــي إنـكــار البـعـث
البعث يف اللغة :اإلرسال يقال« :بعثه وابتعثه بمعنى  ،أي أرسله فانبعث»

()1

ويأيت بمعنى اإلرساع ،يقال« :انبعث يف السري أي أرسع» (. )2
ويأيت بمعنى اإلحياء بعد املوت (. )3
ويأيت بمعنى اإلثارة ،والنرش ،والتحريك (. )4
أما يف اصطالح الرشع:
فرياد به البعث بعد املوت ،بإحياء األجساد ،وعودة األرواح إليها وذلك بعد النفخ
يف الصور ،النفخة الثانية.
قال ابن كثري ♫ « :البعث وهو املعاد ،وقيام األرواح ،واألجساد يوم
القيامة»(. )5
وقال الشيخ عبدالعزيز السلامن ♫ يف تعريف البعث هو« :إعادة األبدان
وإدخال األرواح فيها ،فيخرجون من األجداث أحياء مهطعني إىل الداعي»أ.هـ(. )6
يقول القرطبي ♫ « :وعند أهل السنة أن تلك األجساد الدنياوية تعاد بأعياهنا
( )1الصحاح للجوهري ( ،)273/1وانظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)116/2القاموس املحيط،
ص .211
( )2لسان العرب (.)117/2
( )3انظر :املرجع السابق ،والصحاح (.)273/1
( )4انظر :الصحاح (.)273/1
( )5تفسري القر ن العظيم ،البن كثري (.)614/4
( )6الكواشف اجللية عن معاين الواسطية ،للشيخ عبدالعزيز السلامن ص .79-78
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وأعراضها بال خالف بينهم» أ .هـ (. )1
وهذا ما أمجع عليه أهل احلق وهو «املتبادر عند اإلطالق ،وجيب اإليامن به واعتقاده
ويكفر منكره» (. )2
يقول ابن حزم ♫ :
«أمجع مجيع املسلمني عىل أن اهلل تعاىل يبعث األجساد يوم القيامة ،فريد إليها
أرواحها»أ .هـ (. )3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ « :ومعاد األبدان متفق عليه عند املسلمني
واليهود والنصارى»أ .هـ (. )4
وقال صاحب املواقف:
«أمجع أهل امللل عن خرهم عىل جوازه و وقوعه»أ .هـ (. )5
وأما مكايد الشيطان يف إنكار البعث فأستنبطها من خالل:
قولـه تعاىل يف ذكر وسوسته آلدم ♠  :

     

( )1التذكرة ،للقرطبي ،ط .الثالثة 1414هـ1993/م ،دار الكتاب ال عريب ،بريوت ،حتقيــق :فــواز أمحــد
زمرايب ص .182
( )2الكواكب الدرية لرشح الدرة املضنية ،ملحمد بن مانع ،ص  ،65مطبعة املدين ،نرش املؤسسة الســعودية
بمص ،القاهرة.
( )3األصول والفروع ،ص .16
( )4جمموع الفتاوى ( ،)284/4وانظر أيض ًا ،)315-313 ،262/4( :وتفسري الرازي ( ،)7/17ويقظــة
أويل االعتبار ،لصديق حسن خان ،حتقيق :أمحد السقا ،نرش دار الرتاث ،األزهر ،ص  ،23وما بعــدها،
ومل خيالف إال فرقة الصدوقيني من النصارى كام ذكر ذلك د .عمر األشـ قر يف اليــوم اآلخــر ،ص -92
 ،94وقوهلم يف اإلصحاح الثاين والعرشين من إنجيل متى فقرة .23
( )5املواقف ،لإلجيي ،ص .372
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. )1(  
   
  
 
 
فقد منامها باحلياة الطويلة وامللك الذي ال يفنى ،ملا علمه الضال من حب النفس
هلام.
ويف هذا إنكار لكونه يعرتهيام املوت والضعف ،ومن هنا فال موت وال بعث،
فالشيطان حيرص عىل إلقاء الشبهات التي تصد عن اإليامن بالبعث واجلزاء ليبقى العبد
يف غفلة وبعد عنها ،حتى يأتيه اليقني ،والشبهات يف هذا الباب كثرية منها:
الشبهة األوىل:
إن امليت إذا مات تفتتت أجزاؤه ،واختلطت بالرتاب عىل وجه ال يمكن متييزه فنفوا
بناء عىل هذه الشبهة املعاد لألجساد واألرواح كام هو اعتقاد مرشكي العرب ،واليونان
واهلند كام بينه تعاىل يف كتابه يف قولـه تعاىل :

     

. )2(  
وال شك أن ما عليه سلف األمة أن األجساد تستحيل تراب ًا كام كانت ( )3عدا عجب
الذنب ( ، )4كام يف احلديث عن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :كل ابن

( )1سورة طه ،اآلية.120 :
( )2سورة الصافات ،اآلية.16 :
( )3يستثنى من ذلك أجساد األنبياء والشهداء ونحوهم الـ ذين خصــهم الــدليل كـ ام يف حــديث جـ ابر بــن
عبداهلل وقصة استشهاد والده يف أحد كام يف البخاري ،كتاب« :األنبياء» ،باب( :هــل خيــرج امليــت مـ ن
القرب واللحد لعله) رقم.)453/1( ،1286 :
(« )4هو العظم الذي يف أسفل الصلب عند العجز ،وهو العسيب من الدواب» ،النهاية يف غريب احلـ ديث
(.)184/3
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دم يأكله الرتاب إال عجب الذنب ،منه خلق وفيه يركب) (. )1
وهذه االستحالة ليست أمر ًا مستحيالً ،فها هي النطفة تستحيل علقة ثم مضغة ،ثم
تكتمل برش ًا سوي ًا ،وكذلك يف أثناء حياته ،فهو يبدأ طف ً
ال ثم شاب ًا ،ثم كهالً ،وهكذا
اإلعادة ،يعاد اخللق بعد أن استحالوا تراب ًا (. )2
الشبهة الثانية:
وكاد خرين بنفي املعاد اجلسدي وجعلوه مقصور ًا عىل األرواح وقالوا :باستحالة
إعادة األجسام بعد فنائها وإن اهلل تعاىل خيلق جس ًام خر تتنعم فيه الروح أو تتعذب
فقالوا« :أنت إذا تأملت وتدبرت ،ظهر لك أن الغالب عىل ظاهر الرتبة املعمورة جثث
املوتى املرتبة ،وقد حرق فيها وزرع وتكون منها األغذية ،وتغذى باألغذية جثث
أخرى ،فأنى يمكن بعث مادة كانت حاملة لصوريت إنسانني يف وقتني هلام مجيعا يف وقت
واحد ،بال قسمة»(.)3
وهو قول الفالسفة أتباع ارسطو ()4من أمثال ابن سينا ( ،)1والفارايب( )2وغريمها من

( )1رواه مسلم يف كتاب« :الفتن وأرشاط الساعة» ،رقم ،)2271/4( ،2955 :ورواه أبو داود يف كتــاب:
«السنة» ،باب( :ذكر البعث والصور) ،رقم ،)649/2( ،4743 :ورواه النسائي يف السنن الكربى ،يف
كتاب« :اجلنائز» ،باب( :أرواح املؤمنني) ،رقم.)112-111/4( ،2077 :
( )2انظر :رشح العقيدة الطحاوية ،البن العز احلنفي ،ص .471
( )3األضحوية يف أمر املعاد ،البن سينا ،ص  ،57حتقيق :ســليامن دنيـ ا ،ط .األوىل1268 ،هـــ ،دار الفكــر
العريب ،وانظر :تلبيس إبليس ،البن اجلوزي ،ص .97
( )4ارسطو هو أشهر فالسفة اليونان األقــدمني ،لقــب أمــري الفلســفة ،ولـ د ســنة 384ق.م ،وتـ ويف ســنة
322ق.م ،ذهب إىل أثينا يف عص ازدهار الفسلفة ،وكان شيخها أفالطون فالتحق بــه حــوايل عرشــين
سنة ،ثم اعتزله فجأة ،مما كان مسوغ ًا لنقد أعدائه وطعنهم ،يلقب باملعلم األول ،ولـه مؤلفات كثرية يف
اإلهليات والطبيعيات .انظر :دار معارف القرن العرشين (.)169-164/1
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املنافقني والصابئة واملجوس والباطنية. )3( ...
يقول ابن سينا« :إذا بطل أن يكون املعاد للبدن وحده ،وبطل أن يكون للبدن
والنفس مجيع ًا وبطل أن يكون للنفس عىل سبيل التناسخ فاملعاد إذن للنفس
وحدها. )4( »...
الشبهة الثالثة:
وعىل النقيض كاد خرين بنفي معاد األرواح ،وإنام يكون لألبدان فقط ونسب شيخ
اإلسالم –رمحه اهلل – هذا القول إىل كثري من املتكلمني من اجلهمية واملعتزلة (. )5
وكادهم إبليس بشبهة أن البعث ال عالقة لـه بالقدرة ،وأنه أمر ال فائدة منه ،وال

==

( )1احلسني بن عبداهلل بن سينا أبو عيل ،فيلسوف ،أصله من بلخ ،ولد يف إحدى قرى بخارى سنة 370هـ،
وكانت وفاته سنة 438هـ ،أظهر اإلسالم ،وأبطن اإلحلاد والزندقة ،قال ابــن القـ يم ♫ « :وكــان
ابن سينا كام أخرب عن نفسه قالوا :أنا وأيب من أهل دعوة احلاكم ،فكان من القرامطة الــذين ال يؤمنــون
بمبدأ وال معاد وال رب خالق ،وال رسول مبعوث جاء من عند اهلل»أ.هـ ،إغاثة اللهفان ( ،)80/2لــه
مؤلفات كثرية مليئة بالكفر والزندقــة منهــا «املعــاد»« ،الشــفا»« ،القــانون» وغريهــا .انظــر :األعـ الم،
للزركيل (.)242-241/2
( )2حممد بن حممد بن طرخان بن أوزلع ،أبو نص الفارايب ،يلقب بـ املعلم الثـ اين ،مــن الفالســفة املنتسـ بني
لإلسالم ولد يف فاراب سنة 260هـ ،نشأ يف بغداد ،وألف فيها معظم كتبه ،ومن مؤلفاته «الفصــوص»
و« راء أهل املدينة الفاضلة» وغريمها ،تويف بدمشق سنة 339هـ ،انظر :األعالم للزركيل (.)20/7
( )3انظر :اجلواب الصحيح ( ،)100-96/4جمموع الفتاوى ،البـ ن تيميـ ة ( ،)315-313/4واملواقــف
لإلجيي ( ،)374-371القيامة الكربى ،د.عمر األشقر (.)72-71
( )4األضحوية يف أمر املعاد ،ص  ،126ولالستزادة من راء الفالسفة وشبههم والرد عليهم انظر :البعــث
عنـ د الفالســفة ،د .عبــدالكريم احلميــدي ،ص  ،374-168واليــوم اآلخــر يف اليهوديـ ة واملســيحية
واإلسالم ،ص  317وما بعدها.
( )5انظر :اجلواب الصحيح ،البن تيمية ( ،)100-96/4جمموع الفتاوى (.)315-313/4
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تقضيه احلكمة ،واحلكمة بقاء النوع اإلنساين وجتدده (. )1
وقوهلم هذا بناء عىل اعتقادهم بأن الروح عرض قائم بالبدن ،وعىل هذا فهي
عندهم تفنى مع البدن (. )2
الشبهة الرابعة:
وجاء إىل خرين عندما مل يستطع إيقاعهم يف هذا الكفر فأومههم أن املعاد ال بد منه،
ولكن املبعوث جسم خر ،أو خلق جديد ( .. )3ليتوصل هبذه الشبهة إىل نفي القدرة
الربانية يف إعادة املخلوق األول بعينه ،ويوصلهم إىل معنى أقوال الفالسفة الذين نفوا
املعاد اجلسامين ،حيث إن اهلل تعاىل خيلق جس ًام خر تتنعم فيه الروح ،أو تتعذب فهي –
أي الروح – املقصودة بالعذاب أو النعيم.
وقال :إن املادة التي خلقوا منها ضعيفة ،يستحيل بقاءها ثم إعادهتا (. )4
وقالوا :اإلعادة ال تكون إال مع إعادة الزمان (. )5
قال شيخ اإلسالم ♫ :
«اإلعادة التي أخرب اهلل هبا هي اإلعادة املعقولة يف هذا اخلطاب ،وهي اإلعادة التي
فهمها املرشكون واملسلمون عن رسول اهلل ﷺ  ...وهي التي يدل عليها لفظ
اإلعادة ،واملعاد هو األول بعينه ،وإن كان بني لوازم اإلعادة ولوازم البدأة فرق ،فذلك
( )1انظر :الفوائد البن القيم ،ص  ،16-15املواقف ،لإلبجي ،ص .373
( )2انظر :القول الفصل بني الذين يؤمنون بالغيب والذين ال يؤمنون ،ملصطفى صربي ،ص .172
( )3انظر:املواقف لإلبجي ،ص  ،374-373األربعني يف أصول الدين ،للــرازي ،286-284 ،ط .األوىل
1353هـ ،روح املعاين ،لآللويس ( .)61-57/23وقد مال إىل هذا القول مصطفى صربي يف (القول
الفصل) ص .172
( )4انظر :تلبيس إبليس ،البن اجلوزي ،ص .97
( )5انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)255/17
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الفرق ال يمنع أن يكون قد أعيد األول ليس اجلسد الثاين مباين ًا لألول من كل وجه...
وال أن النشأة الثانية كاألوىل من كل وجه ...كام أنه سبحانه خلق اإلنسان ومل يكن
شيئ ًا ،كذلك يعيده بعد أن مل يكن شيئ ًا ،وعىل هذا فاإلنسان الذي صار تراب ًا ونبت من
ذلك الرتاب نبات خر أكله إنسان خر ،وهلم جرا ...ففي هذا كله قد عدم هذا
اإلنسان ،وهذا اإلنسان ،وصار كل منهام تراب ًا ،كام كان قبل أن خيلق ،ثم يعاد هذا ويعاد
هذا من الرتاب ،وإنام يبقى عجب الذنب ،منه خلق ،ومنه يركب ،وأما سائره فعدم،
فيعاد من املادة التي استحال إليها»...أ .هـ (. )1
وقال ♫ :
«فعلم أن النشأتني نوعان حتت جنس ،يتفقان ويتامثالن ويتشاهبان من وجه،
ويفرتقان ويتنوعان من وجه خر ،وهلذا جعل املعاد هو املبدأ وجعل مثله أيض ًا ،فاعتبار
اتفاق املبدأ واملعاد فهو هو ،وباعتبار ما بني النشأتني من الفرق فهو مثله. )2( »...
ومن األدلة عىل بطالنه قوله ﷺ يف حديث أيب هريرة ◙ يف الصحيح( :كان
رجل يرسف عىل نفسه ،فلام حرضه املوت قال لبنيه :إذا أنا مت فأحرقوين ،ثم اطحنوين
ثم ذروين يف الريح ،فواهلل لئن قدر عيل ريب ليعذبني عذاب ًا ما عذبه أحد ًا ،فلام مات فعل
به ذلك ،فأمر اهلل األرض ،فقال :امجعي ما فيك منه ،ففعلت ،فإذا هو قائم ،فقال :ما
محلك عىل ما صنعت؟ قال :يا رب خشيت ،فغفر له)(. )3
كام إنه يلزم من هذا القول أال يسمى البعث هبذا االسم ،وإنام يسمى خلق ًا جديد ًا،

( )1املرجع السابق نفس اجلزء ،ص .256-255
( )2املرجع السابق نفس اجلزء ،ص .253
( )3رواه البخاري يف كتاب« :األنبياء» ،باب( :أم حسبت أن أصحاب الكهــف والــرقيم) ،رقــم،3994 :
( ،)1283/3ومسلم يف كتاب« :التوبة» ،رقم.)2110-2109/4( ،2756 :
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. )1( وهذا باطل
 فقد قاسوا بعقوهلم قدرة،ومسألة إنكار البعث شبهة قديمة منشؤها القياس الفاسد
 وهلذا نجد أن، فاعتقدوا استحالة ذلك،اهلل تعاىل بقدرة البرش كام حسنها هلم إبليس
: يركز عىل ثالثة أصول،القر ن الكريم يف تقريره لقضية البعث
         

 : قال تعاىل، تقرير كامل العلم:األول

               

، )2( 

  

 
   
   
   
   
 
    
   

   

 : وقال تعاىل،وهذه اآلية جاء بعد اآليات التي تثبت البعث

               

. )3( 
     

 

 
 


 : قال تعاىل، تقرير كامل القدرة:الثاين

                

 وإنام تنظر إىل، فالنظر ليس لضعف املادة التي خلق منها البرش، )4(  
  

.عظمة اخلالق الفاعل هلذه املخلوقات
    

 : قال تعاىل، تقرير كامل احلكمة:الثالث

.16-15  ص، البن القيم، الفوائد:) انظر1(
.61 : اآلية،) سورة يونس2(
.79-78 : اآليتان،) سورة يس3(
.82-81 : اآليتان،) سورة يس4(
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. )1(    
. )2(   
   
 
  
 
 
   :وقولـه تعاىل
 منها ما يتعلق باإلمكان ومنها، )3( وأدلة إثبات البعث والرد عىل منكريه كثرية جد ًا
       

 :ما يتعلق بالوقوع كام بني تعاىل يف قوله

               

. )4( 




   
  
 

          

 :وقوله تعاىل

               
              
            

. )5( 


  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
   

 
  
 

:ومن هذه األدلة
: تأكيد القر ن الكريم عىل هذه املسألة بأساليب متعددة ومتنوعة ومن األمثلة-1
.115 : اآلية،) سورة املؤمنون1(
.36 : اآلية،) سورة القيامة2(
 درء تعارض العقل والنقل،)26-17/17(  تفسري الرازي،373-371  ص، لإلبجي، املواقف:) انظر3(
 رشح العقيدة،17-15  ص، البن القيم، الفوائد،)261-246/17(  جمموع الفتاوى،)38-32/1(
.98-97  ص، البن اجلوزي، تلبيس إبليس،472-463  ص،الطحاوية
.243 : اآلية،) سورة البقرة4(
.259 : اآلية،) سورة البقرة5(
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 قال، نفي الشك عن وقوع البعث بحيث يصبح قضية مسلمة ال جدال فيها-أ
. )1(   
  
 
  
   
 
  
 
  
 
 
 
    :تعاىل
 وما هم فيه من الذل، وبيان حاهلم يوم القيامة، توبيخ املكذبني بالبعث-ب
 : قال تعاىل،والندامة

       

            

. )2( 

 

 
 

 فدل ذلك عىل أن من مقتىض الكامل هلل تعاىل، بيان عجز اآلهلة عن إعادة اخللق-ج
     

. )3( 

 : قال تعاىل،القدرة عىل إعادة اخللق بعد موهتم

 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 

      

 : قال تعاىل، اإلقسام عىل وقوعه-دـ
. )4( 




 
    
 
 

           

. )5( 

 :وقولـه تعاىل


  
  
 
  
 
 
 
 

 فمن بدأ اخللق من العدم فهو قادر، ومنها االستدالل ببدء اخللق عىل إعادته-2
.4 : اآلية،) سورة يونس1(
.8-7 : اآليتان،) سورة يونس2(
.34 : اآلية،) سورة يونس3(
.53 : اآلية،) سورة يونس4(
.7 : اآلية،) سورة التغابن5(
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عىل اإلعادة ،قال تعاىل :

          

                
             

. )1(    
    
  
 
قال ابن القيم ♫ « :خلق اإلنسان فإنه من أعظم األدلة عىل التوحيد واملعاد،
وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة اآلدمية بأعضائها وقواها وصفاهتا ،وما فيها
من اللحم والعظم والعروق واألعصاب والعلوم واإلرادات والصناعات ،كل ذلك
من نطفة ماء»أ .هـ (. )2
 -3ومنها إن حكمة اهلل تعاىل تقتيض البعث واجلزاء ،قال تعاىل :

  

           

. )3(  


  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
فاهلل تعاىل خلق العباد وأمرهم وهناهم ،ووعدهم عىل امتثال أوامره وتوعدهم عىل
ترك األمر ،فلو مل يكن هناك بعث وال جزاء ،لكان هذا األمر والنهي والوعد والوعيد
عبث ًا ،وهذا ينزه عنه البارئ جل وعال.
قال ابن القيم ♫ « :هلذا كان الصواب أن املعاد معلوم بالعقل مع الرشع ،وأن
كامل الرب تعاىل ،وكامل أسامئه وصفاته تقتضيه وتوجبه»...أ .هـ (. )4
( )1سورة احلج ،اآلية.5 :
( )2الفوائد ،البن القيم ،ص  ،21وانظر :تفسري الرازي ( ،26/17الصواعق املرســلة (،)475-473/2
(.)480/2
( )3سورة يونس ،اآلية.4 :
( )4الفوائد ،البن القيم ،ص .17
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«فلو مل يكن لإلنسان عاقبة ينتهي إليها غري هذه احلياة اخلسيسة اململوءة نصب ًا ومه ًا
 وال يكون بعدها حال خمبوطة لكان أخس احليوانات أحسن حاالً من،وحزن ًا
. )1(»اإلنسان
.)2(  
  
  
 
  
 
  
 
   
  
   :قال تعاىل
)3(



 

  
 
 
  
 
 
  
 
  
 

  

 :وقال تعاىل

 : قال تعاىل،فيستحيل أن يكون اهلل خلق اخللق عبث ًا

           
             

. )4( 
     

 


 : قال تعاىل، ومنها إحياء األرض امليتة-4

              

. )5( 




 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 

         

 :وقوله تعاىل

               

.198  ص، للراغب األصفهاين،) تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني1(
.44 : اآلية،) سورة يونس2(
.93-92 : اآليتان،) سورة احلجر3(
.8-6 : اآليات،) سورة ق4(
.57 : اآلية،) سورة األعراف5(
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. )1( 

وبيان داللة إحياء األرض عىل البعث تتبني من خالل ما يأيت:
األول :صعود املاء إىل السامء ثم نزوله عىل هيئة مطر ،دليل القدرة ،إذ املاء ثقيل
بطبعه ،وصعوده إىل أعىل خالف املألوف ،فمن قدر عىل تغيري طبيعة املاء ،فهو قادر عىل
أن يعيد احلياة إىل اجلسم الذي بيل وأصبح تراب ًا.
الثاين :إن املاء بعد تبخره تتفرق أجزاؤه ،ثم جيمعها الرب عز وجل مرة أخرى
فتنزل جمتمعة ،فمن مجعها فال شك أنه قادر عىل مجع ما تفرق من أجزاء اإلنسان بعد
موته.
الثالث :إن خروج النبات من األرض ،إنام هو حلاجة العباد إليه يف معاشهم،
وكذلك تسيري السحاب والرياح ،إنام هو ملصلحة العباد ،فكذلك بعثهم وحرشهم ،إنام
هو ملصلحتهم ،وملجازاهتم بام عملوا ،إن خري ًا فخري وإن رش ًا فرش ًا.
الرابع :إن إنكارهم للبعث ناتج عن قصور إدراكهم عن إعادة اإلنسان بعد موته،
وبعد أن أصبح رمي ًام ،فلفت احلق جل وعال أنظارهم إىل األرض اليابسة ،فهي أشد
مجود ًا ومخود ًا ،ومع ذلك تفتقت بالنبات األخرض وانبعث أطرافها ،وعادت هلا احلياة
والنمو ،فكذلك اإلنسان (. )2

( )1سورة احلج ،اآليتان.6-5 :
( )2انظر :اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإلسالم ،تأليف :د .فرج اهلل عبدالباري ،ص  ،397طبـ ع
ونرش دار الوفاء ،مص ،ط .األوىل1411 ،هـ1911 /م ،وحممد ﷺ املثل األعىل ،تأليف :أمحد جــاد
املوىل ،ص  ،149-148حتقيـ ق :عبــدالرحيم مــارديني ،ط .األوىل1412 ،هـ ـ1991 /م ،مكتبـ ة دار
املحبة.
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وسحالة ( )1الذهب إذا تفرقت يف الرتاب أمكن مجعها بقليل من الزئبق حيث جيتمع
الذهب عىل صغر ذراته وتفرقها فكيف بقدرة اهلل تعاىل (. )2
 -5ومنها االستدالل عىل البعث بوقوع املتضادات ...وخلقه تعاىل هلا ( ، )3قال
تعاىل :

            

. )4(  
  
 
 
فالذي أمات بعد احلياة ،قادر عىل اإلحياء بعد املامت ،وهذا ظاهر الداللة ومن خلق
هذه املتضادات فهو قادر عىل إعادة احلياة إىل عظام قد بليت وأصبحت رفات ًا.
 -6ومنها التنبيه بخلق األعىل عىل خلق األدنى.
ومن ذلك لفت النظر إىل خلق الساموات واألرض ،وخلق األفالك والكواكب،
عىل ما اشتملت عليه من العظمة التي تعلو عىل خلق اإلنسان أضعاف ًا مضاعفة.
قال تعاىل :

          

  

 
  
 

. )5( 

 -7معجزات األنبياء تدل عىل وقوع البعث فقد أجرى اهلل عىل أيدهيم من
املعجزات واآليات الداالت عىل قدرته سبحانه من قلب العصا حية ،وإخراج الناقة

( )1ما سقط منه ،انظر :حتقيق :تلبيس إبليس ،ص .98
( )2انظر :تلبيس إبليس ،البن اجلوزي ،ص .98
( )3انظر :مناهج اجلدل يف القر ن الكريم ،د .زاهر األملعي ،ص  ،317مطابع الفرزدق.
( )4سورة النجم ،اآليات.45-43 :
( )5سورة يس ،اآلية.81 :
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من الصخرة ،وإحياء املوتى ،ما هو أعظم من إعادة اإلنسان بعد موته (. )1
وقد بني شيخ اإلسالم ♫ إمكان االستدالل بالدليل العقيل عىل البعث من
خالل هذا الدليل ،فقال« :اإلنسان يعلم اإلمكان اخلارجي تارة بعلمه بوجود اليشء،
وتارة بعلمه بوجود نظريه وتارة بعلمه بوجود ما اليشء أوىل بالوجود منه ،فإن وجود
اليشء دليل عىل أن ما هو دونه أوىل باإلمكان منه ،ثم إنه إذا تبني كون اليشء ممكن ًا فال
بد من بيان قدرة الرب عىل ذلك»أ .هـ

()2

ثم أثبت ♫ البعث عىل ضوء هذا االستدالل إذ خلق الساموات واألرض أبلغ
من خلق اإلنسان ،قال تعاىل :
 

   
  
 

       

. )3( 

وكذلك البدء أشق من اإلعادة ،قال تعاىل :

     

. )4(  
 
 
   
  
  
 
 
   
 
  
 
   
 


  
 
وهذه األمور موجودة ،ومعلومة ،وكونه – أي البعث – ممكن ًا ألنه داخل يف القدرة
الربانية ،فثبت صحة االستدالل عليه بالدليل العقيل (. )5
وهبذه األدلة وغريها نسقط دعاوى إبليس وشبهاته عىل لسان دعاته من منكري
البعث.

( )1انظر :تلبيس إبليس ،البن اجلوزي ،ص .98
( )2درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية (.)32-31/1
( )3سورة غافر ،اآلية.57 :
( )4سورة الروم ،اآلية.27 :
( )5انظر :درء تعارض العقل والنقل (.)34-32/1
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املبحث الثالث
مكايده يف إنكار اليوم اآلخر
إن اإليامن باليوم اآلخر ،وما اشتمل عليه من أهوال ومشاهد ،ابتداء بحياة الربزخ
إىل ما بعد ذلك من بعث ،وحرش ،وحساب ،وجنة ونار ،...رضورة حتمية ،إذ هو من
مقتضيات اإليامن بحكمة اهلل تعاىل وعدله ،قال تعاىل :

   

           

.)1( 


 
 
 
والعاقل يرى يف هذه احلياة ،الطائعني القائمني بام أمر اهلل به وافرتض عليهم،
وباملقابل يرى املكذبني ألمر اهلل املعرضني عن أوامره ،ومع هذا فقد ال حيصل أحد
منهم عىل جزائه يف الدنيا ،وحكمة اهلل تعاىل تأبى أن جيعلهام متساويني ،قال سبحانه
. )2(  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
وتعاىل   :
واملتأمل ملخلوقات اهلل تعاىل وما اشتملت عليه من العظمة والقدرة يعلم عل ًام يقين ًا
بأن هذا مل خيلق عبث ًا وال سدى (. )3
قال تعاىل :

         

. )4(  
 
  
  
  
    
 
  
 
  
 
( )1سورة اجلاثية ،اآلية.21 :
( )2سورة القلم ،اآليتان.36-35 :
( )3انظر :رشح العقيدة الطحاوية ،أليب العز احلنفي ،ص  463وما بعدها ،العقيــدة اإلســالمية وأسسـ ها،
لعبدالرمحن حنبكة امليداين ،ص  ،627-621ط .اخلامسة1408 ،هـ1988 /م ،دار القلم ،دمشق.
( )4سورة املؤمنون ،اآليتان.116-115 :
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واإليامن باليوم اآلخر من اإليامن بالغيب الذي مدح اهلل تعاىل املتصفني به يف قولـه
تعاىل :

            

. )1(     
  
 
 
وإبليس يسعى جاهد ًا إلبطال عقيدة اإليامن باليوم اآلخر ،إذ من خالل إبطاهلا يتم
تنفيذ خمططاته ،ونجاح مكايده فيصبح العباد كالبهائم حييون ويموتون بال جزاء وال
حساب وال جنة وال نار ،هنا يقف بعدها إبليس خطيب ًا ( )2يف أهل النار ،يف موقف
اخلزي والندامة ،واحلرسة واألمل الذي ال ينقيض ،يعلن ختليه عن أوليائه وحزبه يقطع
قلوهبم أسى يوم ال ينفع ندم وال حرسة.


          

            
           

. )3(  
  
 
 
 
 
  


  
  
   
 
 
 
ويف احلديث عن عقبة بن عامر ( ◙ )4عن رسول اهلل ﷺ قوله( :إذا مجع اهلل
األولني واآلخرين قىض بينهم ،وفرغ من القضاء ،قال املؤمنون :قد قىض بيننا ربنا،
فمن يشفع لنا عىل ربنا؟ فيقولون :انطلقوا إىل دم فإن اهلل خلقه بيده ،وكلمه فيأتون
( )1سورة البقرة ،اآليات.3-1 :
( )2سامها ابن كثري ♫ يف تفسريه «خطبة إبليس يف أهل النار» ،انظر:تفسري القر ن(.)530/2
( )3سورة إبراهيم ،اآلية.22 :
( )4عقبة بن عامر اجلهني ◙ روى كثري ًا من األحاديث ،وروى عنه مجاعة مــن الصــحابة والتــابعني،
وكان قارئ ًا عامل ًا بالفقه والفرائض ،شهد الفتوح ،وتوىل إمارة مص يف عهد معاوية ،وتــويف يف خالفتــه،
انظر :اإلصابة (.)489/2
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فيقولون :قم فاشفع لنا عىل ربنا فيقول دم :عليكم بنوح .فيأتون نوح ًا فيدهلم عىل
إبراهيم ،فيأتون إبراهيم فيدهلم عىل موسى ،فيأتون موسى فيدهلم عىل عيسى ،فيأتون
عيسى ،فيقول :أدلكم عىل النبي األمي ،قال :فيأتوين فيأذن تعاىل يل أن أقوم إليه ،فيثور
جمليس أطيب ريح شمها أحد قط ،حتى يت ريب فيشفعني وجيعل يل نور ًا من شعر رأيس
إىل ظفر قدمي ،فيقول الكفار عند ذلك إلبليس :قد وجد املؤمنون من يشفع هلم فقم
أنت فاشفع لنا إىل ربك؛ فإنك أنت أضللتنا .قال :فيقوم فيثور جملسه أنتن ريح شمها
أحد قط ،ثم يؤمهم جلهنم ،فيقول عند ذلك :

     

. )1( )  ...
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
لقد كان موقف إبليس هذا قاص ًام للظهور ،حيث جتلت احلقيقة التي كان ذاه ً
ال عنها
أولياؤه الذين خدعهم بمعسول مكايده ،فاعرتف بعدة أمور وهي:
أولا :بطالن وعوده وأمانيه ،وأهنا رساب خادع ال تعني شيئ ًا مع ظهور صدق
موعود الرب تعاىل وتقدس.
ثاني اا :خلفه للوعد وكذبه يف كل ما وعدهم به.
ثالث اا :لومه هلم وعتابه عىل تصديقهم له وانجرافهم وراءه بدون حجة وال برهان.
رابع اا :طلب منهم أن يلوموا أنفسهم ،فهم السبب يف كل ذلك فأين عقوهلم
وبصائرهم التي عميت وانساقت وراء أوهامه بال بينة ،وختىل عن لوم نفسه ألن هلم
عقوالً تفهم وعيون ًا تنظر.
( )1رواه الدارمي يف سننه ،رقم ،)327/2( :والبخاري يف كتاب خلق أفعال العباد ،ص  ،117وابن جرير
يف تفسريه ( )201/8من عدة طرق ،والطرباين يف الكبري ،رقم ،)320/17( ،887 :وقال اهليثمـ ي يف
جممع الزوائد (« :)376/10رواه الطرباين ،وفيه عبدالرمحن بن زياد بــن أنعــم وهــو ضــعيف»أ .هـــ،
وأحاديث الشفاعة ثابتة يف الصحيحني ومتواترة.
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خامس اا :أعلن ضعفه وعجزه التام عن نصهتم ،بل حتى نصة نفسه من باب أوىل،


    

  أي بنافعكم أو منقذكم أو خملصكم أو

مغيثكم (. )1
ومكايده يف هذا املبحث شاملة جلميع ما سبق من مكايده يف إيقاع الناس يف الكفر
والرشك والبدع ،حتى نسوا اهلل فنسيهم وأضيف عليها بعض مكايده الواضحة يف هذا
الشأن ومنها:
 -1تزيني الكفر:
قال تعاىل :

           

  

 
 
 
 
   
 
 

. )2( 

قال الشوكاين ♫ :
«وعدتكم وعد ًا باط ً
ال بأنه ال بعث وال حساب وال جنة وال نار فأخلفتكم ما
وعدتكم به من ذلك»أ .هـ (. )3
وقال قتادة يف قوله تعاىل :

      

             

( )1انظر :تفسري جامع البيان ،للطربي ( ،)200/13تفسري القر ن العظــيم ،البــن كثــري ( ،)530/2فــتح
القدير ،للشوكاين (.)104/3
( )2سورة النحل ،اآلية.63 :
( )3فتح القدير ،للشوكاين ( ،)103/3وانظر :تفسري القر ن العظيم ،البن كثري ( ،)120/4تفسري الرازي
( ،)113/19يف ظالل القر ن ،لسيد قطب (.)2180-2179/4
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: )1( 


 
 
 
 
 
«أتاهم من بني أيدهيم فأخربهم أنه ال بعث وال جنة وال نار ،ومن خلفهم من أمر
الدنيا فزينها هلم ودعاهم إليها. )2( »...
وتأمل قوله تعاىل :

         

              

. )3(   
 
ويف تفسري هذه اآلية قيل :إن املراد هبا راهب من بني إرسائيل وقصته معروفة وقد
سبق ذكرها (. )4
وقال جماهد :املراد باإلنسان هاهنا مجيع الناس يف غرور الشيطان إياهم»أ.هـ(.)5
ومعنى قولـه تعاىل :

   

« أي أغواه حتى قال :إين

كافر» ( )6فلام أوصله إىل الكفر ختىل عنه – بعد أن وعده ومناه – وتركه يواجه مصريه
األخروي والعياذ باهلل.
 -2إلقاء الشبهات:
قال تعاىل :

          

( )1سورة األعراف ،اآليتان.17-16 :
( )2تفسري ابن كثري (.)151/3
( )3سورة احلرش ،اآليتان.17-16 :
( )4انظر ص
( )5اجلامع ألحكام القر ن ،للقرطبي ( ،)42/18وانظــر :جــامع البيــان ،البــن جريـ ر ( ،)51/28وقــال
السيوطي :أخرجه عبد بن محيد ،الدر املنثور (.)119/8
( )6اجلامع ألحكام القر ن للقرطبي ( ،)42/18وجامع البيان البن جرير (.)51/28
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. )1(  
 
 
 
 
 
 
 

واملعنى أن إبليس ظن هبم أهنم يتبعونه ويقبلون غوايته ،وبالفعل حتقق له ظنه ذلك.
وما كان تسليطه ذاك إال ألهنم شاكون يف اآلخرة فغرهم باألماين والوعود
والتشكيك والوسوسة والتزيني (. )2
ومن الشبهات التي يلقيها الشيطان حماولة التشكيك يف العقائد األخروية من جنة
ونار ،وبعث وحرش وعذاب وقرب ومنكر ونكري.
وإنكار احلوض وامليزان والصاط والشفاعة ...وغري ذلك مما أنكره وكثر فيه
اخلوض من قبل أهل البدع.
قال أبو احلسن األشعري ♫ :
«أمجع أهل اإلسالم مجيع ًا إال اجلهم أن نعيم أهل اجلنة دائم ال انقطاع لـه ،وكذلك
عذاب الكفار يف النار.
وقال جهم بن صفوان إن اجلنة والنار تفنيان وتبيدان ،ويفنى من فيهام حتى ال يبقى
إال اهلل وحده كام كان وحده ال شء معه.
وقال (أبو اهلذيل ( ) )3بانقطاع حركات أهل اجلنة والنار وأهنم يسكنون سكون ًا

( )1سورة سبأ ،اآلية.20 :
( )2انظر :تفسري ابن كثري ،ص  ،1094ط .دار السالم ،زاد املسري ،البن اجلوزي ( ،)450/6فتح القــدير،
للشوكاين (.)323/4
( )3حممد بن اهلذيل بن عبداهلل بن مكحول البصي أبو اهلذيل العالف ،من شــيوخ املعتزلــة ،فــارق إمجـ اع
املسلمني ورد نص كتاب اهلل ،وجحد صفاته لـه مقاالت يف اإلعتــزال ،وجمــالس ومنــاظرات ت ســنة
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دائ ًام»أ .هـ (. )1
قال ابن كثري ♫ « :واجلنة والنار موجودتان اآلن ،معدتان ألصحاهبام كام نطق
بذلك القر ن ،وتواترت بذلك األخبار عن رسول اهلل ﷺ  ،وهذا اعتقاد أهل السنة
واجلامعة ...وهي السنة املثىل إىل قيام الساعة»أ .هـ (. )2
وهذا ما اتفق ( )3عليه سلف األمة ،وأن نعيم اجلنة دائم ال ينقطع ،وعذاب أهل
النار دائم وأن الكفار واملرشكني خملدون فيها أبد اآلباد

()4

 ،وأما أهل الكبائر من

==

235هـ انظر ترمجته :تــاريخ بغـ داد ( ،)366/3لســان امليــزان ( ،)414-413/5األعــالم للــزركيل
(.)131/7
( )1مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري ،ص  ،475-474وانظر :ص  ،279والفــرق بـ ني الفــرق
للبغدادي ،ص  ،199امللل والنحل ،للبغدادي (.)88-87/1
( )2النهاية يف الفتن واملالحم ،البن كثري ( ،)416/2تصحيح وضبط :أمحد عبدالشـ ايف ،ط .الثانيــة ،عــام
1411هـ1991 /م ،دار الكتب العلمية.
( )3انظر :الفصل يف امللل والنحل ،البن حزم ( )145/4جممــوع الفتــاوى البــن تيميـ ة  ،307/18رشح
الطحاوية أليب العز احلنفي ،ص ،490رفع األستار إلبطال أدلة القــائلني بفنــاء النــار ،للصــنعاين ،ص
 ،86حتقيق :العالمة نارص الدين األلباين ،ط .األوىل1405 ،هـ1984 /م ،املكتب اإلسالمي.
( )4نسب إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول بفنــاء النــار ونســبه شــارح الطحاويـ ة ،ص
 494إىل السلف وهم بر ء منه ،فهو من أقوال اجلهمية ،ومل يثبت عن أحد من السلف ،ولـ يس هلـ م إال
قول واحد هو القول بأبدية النار ،وعدم فنائها ،وجياب عن نسبة هذا القول لشيخ اإلسالم وتلميذه ابن
القيم – رمحهام اهلل  -بعدة أمور منها:
أوالً :إنه قد ورد عنهام خالف ذلك كام جاء يف جمموع الفتاوى ( ،)307/18وتلبــيس اجلهميــة البــن
تيمية ( ،)157/1وانظر :ما نقله عن شيخ اإلسالم صاحب كتاب كشف االستار ،ص  76-58وهــو
د .عيل احلريب اليامين ألف رسالة «كشف االستار إلبطال ادعاء فناء النار املنسوب إىل شيخ اإلسالم ابن
تيمية وتلميذه ابن القيم» – جزاه اهلل خري ًا – صادرة يف طيبــة ،الريــاض ،ط .األوىل1410 ،هـ ـ ،ومــن
حسن الظن هبذين اإلمامني إن صح نسبة هذا القول هلام أن يقال :إن ذلك القول متقدم ملا هلام من العلم
والفضل ،وملا هلام من اجلهود يف إبطال بالبدع ،والرد عىل أصحاهبا ،مما ال يزال أثره قائ ًام إىل اليوم ،فلعله
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صدّ ر منهام يف أول حياهتام ،وقبل مترسهام يف العلم ،ثم تبني هلام بطالنه فرجعا عنه ،وهذا كثـ ري يف حيــاة
العلامء فالعامل قد يكون له قوالن أو ثالثة يف املسألة ،ومع ذلك ال ينكر عليه.
ثاني ًا :أن حيمل قوهلام عىل نار العصاة.
ثالث ًا :إنه مل يوجد نقل صحيح رصيح من كتب شيخ اإلسالم اين تيمية ♫ وكل ما يف هذه املســألة
هو ما نقله عنه تلميذه ابن القيم ♫ .
أما ابن القيم فلعل إيراده لألدلة ،لبيان أوجه تأويل اآلية ،ويؤيد ذلك قوله بعد رسد األدلة« :فإن قيل:
فإىل أين انتهى قدمكم يف هذه املسألة العظيمة الشأن ،التي هي أكرب من الدنيا بأضعاف ًا مضاعفة؟».
قيل :إىل قولـه تبارك وتعاىل ،      :حادي األرواح ،ص .363
ويؤيد ذلك أيض ًا استدالله بأقوال السلف يف تلك املسألة ،ولو كان يعتقد خــالف ذلــك لبينــه .انظــر:
كشف األستار ،ص  ،34-24ص .56-55
رابع ًا :ربام محلهام عىل هذا القول ،تومههام أن هذا القول لبعض الصحابة فتابعوهم عليه ،وســاعد عــىل
ذلك شدة اخلوف من اهلل ،مع عظيم الرجاء بسعة عفوه ومغفرته ،مع ما تأوال مــن ظــواهر النصــوص
السابقة ،ومها برش ليسا بمعصومني.
وقد جاءت بعض اآلثار عن الصحابة عمر وابن مسعود وأبو هريرة وأبو سـ عيد اخلــدري وغــريهم –
ريض اهلل عنهم أمجعني – ومن أشهرها أثر عمر ◙ عن احلسن ونصه« :لو لبث أهل النار يف النار
كقدر رمال عالج ،لكان هلم عىل ذلك وقت خيرجون فيه».
قال ابن حجر ♫ « :هو منقطــع ،ومراســيل احلســن عنــدهم واهيــة ،ألنــه كــان يأخــذ مــن كــل
أحد»أ.هـ..
وقال األلباين ♫ « :ضعيف ألنه من رواية احلسن ،قال :قال عمر :واحلسن مل يدرك عمر ◙
»...أ .هـ.
انظر :السلسلة الضعيفة ،لأللباين ( ،)75-70/2رفع األستار للصنعاين ،ص  ،67-65ص  ،70ص
.82-81
واألئمة ال يعملون بمراسيل احلسن ♫ يف أحكام الطهارة فكيف هبذه املسألة العظيمة من مسائل
العقيدة.
وعىل فرض صحتها فيجاب عنها بأمرين:
األول :أهنا حممولة عىل نار العصاة من املوحدين.
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عصاة املؤمنني ممن دخلها ،فإهنم خيرجون منها إذا شاء اهلل ،ويدخلون اجلنة برمحة أرحم
الرامحني ،أو بشفاعة الشافعني.
قال ابن حزم ♫ « :اتفقت األئمة كلها برها وفاجرها – حاشا جهم ابن
صفوان وأيب اهلذيل حممد بن اهلذيل العالف العبدي البصي – عىل أن اجلنة ال فناء
لنعيمها ،والنار ال فناء لعذاهبا ،وأن أهلها خالدون أبد األبد فيها عىل ما ال

==

الثاين :إهنا يف غري حمل النزاع ،فهي تدور حول خروج أهل النار من النار ،وليس فناء النار واخلروج منها ال
يعني خلوها وفناءها ...وعليه فال يصح نسبة القول بفناء النار إىل أحد من الصحابة.
والقول بفناء النار ال خيلو من مخسة وجوه:
األول :القول بفنائها ،وفناء عذاهبا تبع ًا.
الثاين :موت من فيها ،وبقاؤها عىل حاهلا.
الثالث :خروج من فيها ،وبقاؤها عىل حاهلا.
الرابع :بقاؤهم فيها ،مع ختفيف العذاب ،أو زواله.
اخلامس :بقاء النار ودوامها أبدا.
فأما األربعة األوىل فقد أبطلها القر

ن ونص عىل فســادها ،فــاألول يف قولـــه تعــاىل   :

    اإلرساء ،اآلية ،7 :ومعلوم أن تقتيض التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها.
وأما الثاين :فباطل أيض ًا بقولـه تعاىل          :فـاطر ،اآليـ ة،36 :
وبقوله تعاىل       :األعىل :اآلية.13 :
وأما الثالث :ففي قوله تعاىل     :البقـرة ،اآليـة ،167 :وقولـ

ـه    :

        احلج ،اآلية.22 :

وأما الرابع :ففي قولـه تعاىل           :فـاطر ،اآليـة:
.36

وإذا انتفى التخفيف ،انتفى من باب أوىل زوال العذاب بالكلية أو استحالته عليهم لذة؛ وببطالن األربعــة
الوجوه ،يتعني بطريق السرب والتقسيم الوجه اخلامس .انظر :جالء العينني يف حماكمة األمحدين ،لآللــويس،
ص  ،488ط .عام 1401هـ1981 /م ،دفع إهيام االضطراب عن يات الكتاب ،للشنقيطي ،ص -124
 ،127مقدمة رفع األستار ،د .عيل احلريب ،ص .28-21
- 748 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

. )1(هـ.»أ..هناية
. )2( وقد نص عىل اإلمجاع عدد من العلامء
     

 : قال تعاىل،واآليات يف ذلك أكثر من أن حتىص

. )3( 


    
 
 
  
  
  
 
   


         

. )4( 
       

 :وقولـه تعاىل

 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

 :وقولـه تعاىل يف حال أصحاب النار
. )5( 

 

 
  
 
 
   
 


          

 :وقولـه تعاىل

. )6(     
  
 
 (يؤتى:  قال رسول اهلل ﷺ:ويف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري ◙ قال
ٍ  فينادي،باملوت كهيئة كبش أملح
 هل: فيقول، فيرشئبون وينظرون، يا أهل اجلنة:مناد
.43  ص، البن حزم،) األصول والفروع1(
 االعتبــار ببقـ اء،)234/2(  للسفاريني، لوامع األنوار،)307/18( البن تيمية، جمموع الفتاوى:) انظر2(
.67  ص، للسبكي،اجلنة والنار
.65-64 : اآليتان،) سورة األحزاب3(
.26 : اآلية،) سورة يونس4(
.52 : اآلية،) سورة يونس5(
.6 : اآلية،) سورة البينة6(
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تعرفون هذا؟ فيقولون :نعم ،هذا املوت ،وكلهم قد ر ه ثم ينادي :يا أهل النار،
فيرشئبون وينظرون ،فيقول :هل تعرفون هذا فيقولون :نعم هذا املوت ،وكلهم قد ر ه،
فيذبح ثم يقول :يا أهل اجلنة خلود فال موت ،ويا أهل النار خلود فال موت ،ثم قرأ:
. )2( ) )1(         
 
   
 
   
 
 
  
وكذا العقل دل عىل ذلك ،إذ إن النار جزاء الكفر ،وهذا الكفر دائم ال هناية له
فناسب أن يكون العذاب دائم بال انقطاع.
والنار ال تطهرهم إذ قد أخرب اهلل عز وجل بأهنم لو ردوا إىل هذه احلياة لعادوا
لكفرهم وعنادهم ،فهم إذن خملدون يف النار أبد اآلباد ،وكذلك أهل اجلنة خالدون يف
اجلنة أبد اآلباد (. )3
وقالت املعتزلة

()4

واخلوارج

()5

بخلود العصاة من املؤمنني من أهل الكبائر يف

( )1سورة مريم ،اآلية.39 :
( )2رواه البخـ ـ اري يف كتـــاب« :التفســـري» ،بـــاب ،     :رقـــم،4453 :
( ،)1760/4ومسلم يف كتاب« :اجلنة وصفة نعيمها» ،رقم )2188/4( ،2849 :بنحوه.
( )3انظر :حادي األرواح ،البن القيم ،ص .339
( )4انظر :رسائل العدل والتوحيد ( ،)154/1ومقاالت اإلسالميني ،أليب احلسن األشعري ،ص .96
( )5انظر :مقاالت اإلسالميني ،أليب احلسن األشعري ،ص .96
وفرقة اخلوارج :ظهرت يف القرن األول اهلجري ،وهم الذين خرجوا عــىل أمــري املــؤمنني عــيل بـ ن أيب
طالب ◙ بعد التحكيم الذي جرى بينه وبني معاوية بن أيب سفيان – ريض اهلل عنهام – واجتمعوا
بالنهروان ،وهم جممعون عىل تكفري عيل ريض اهلل عنه ،وهلم راء خمالفــة ملــا عليـ ه أهــل الســنة ومنهــا:
القول بخلوج مرتكب الكبرية يف النار ومل خيالف يف ذلك إال فرقة النجدات أصحاب نجدة بــن عـ امر
احلنفي ويرون اخلروج عىل األئمة ،وهم فرق شتى منهــا :النجديــة ،العجــاردة ،اإلباضــية ،األزارقــة،
الصفرية ..
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النار.
قال القايض عبداجلبار اهلمذاين« :الفاسق خيلد يف النار ،ويعذب فيها أبد اآلبدين
ودهر الداهرين»أ .هـ (. )1
وقالت االحتادية

()2

وعىل رأسهم ابن عريب الطائي أن أصحاب النار تنقلب

طبيعتهم إىل طبيعة نارية تتلذ بالعذاب (. )3
وتصور هذا القول كاف يف بطالنه ،فهو إنكار للحس ومكابرة للعقل.
وأما ما عليه املعتزلة واخلوارج من القول بتخليد العصاة يف النار( ،)4فهو قول
خمالف للنصوص الصحية من القر ن ،كقوله تعاىل :

      

 ، )5(  وغري ذلك من اآليات التي ختص الرشك بعدم
  
  
  
   
املغفرة وتعليق ما سواه باملشيئة فام شاء اهلل تعاىل غفره ،وما شاء تعاىل عذب عليه.

==

انظر :مقاالت اإلسالميني ص 86وما بعــدها ،امللــل والنحــل للشهرســتاين ( 114/1ومــا بعــدها)،
اخلوارج تأليف د .نارص عبدالكريم العقل ،ص 21ومــا بعــدها ،ط .األوىل 1419هـ ـ1998 /م ،دار
إشبيليا ،الرياض.
( )1رشح األصول اخلمسة ،للقايض عبداجلبار ،ص .666
( )2أصحاب القول بوحدة الوجود ،وأن اهلل تعاىل هو عني هذا العامل ،وزعيم هؤالء االحتادية ابن عريب
الضال – وقد سبقت ترمجته – وابن الفارض ت  ،576انظر :لسان امليزان ( ،)317/4شذرات
الذهب ،البن العامد ( ،)202-190/5واألعالم للزركيل ( ،)282-281/6مصع التصوف ،ص
 150وما بعدها.
( )3انظر :الفصل يف امللل والنحل ،البن حزم ( ،)148-147/4حادي األرواح ،ص .331-323
( )4مع اختالفهام يف احلكم عليه يف الدنيا ،فهو عند اخلوارج كافر ،أما املعتزلـ ة فهـ و عنـ دهم يف منزلــة بــني
منزلتني ،انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)484/7
( )5سورة النساء ،اآلية.48 :
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وملا ثبت من األحاديث املتواترة ( )1يف خروجهم من النار ،ودخوهلم اجلنة

()2

ومنها حديث أنس ◙ عن النبي ﷺ قال( :خيرج من النار من قال ال إله إال
اهلل ويف قلبه وزن شعرية من خري ،وخيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ،ويف قلبه وزن
برة من خري ،وخيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن ذرة من خري) (. )3
وعنه ◙ عن النبي ﷺ قال( :خيرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع،
فيدخلون اجلنة فيسميهم أهل اجلنة اجلهنميني)(.)4
وعن عبداهلل بن مسعود ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إين ألعلم خر أهل
النار خروج ًا منها و خر أهل اجلنة دخوالً اجلنة رجل خيرج من النار حبو ًا فيقول اهلل
تبارك وتعاىل لـه :اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل إليه أهنا مألى فريجع فيقول يا رب
وجدهتا مألى فيقول اهلل تبارك وتعاىل له :اذهب فادخل اجلنة قال فيأتيها فيخيل إليه
أهنا مألى فريجع فيقول يا رب وجدهتا مألى فيقول اهلل له :اذهب فادخل اجلنة فإن
لك مثل الدنيا وعرشة أمثاهلا أو إن لك عرشة أمثال الدنيا ،قال :فيقول أتسخر يب أو
أتضحك يب وأنت امللك قال لقد رأيت رسول اهلل ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه
قال :فكان يقال ذاك أدنى أهل اجلنة منزلة) (. )5
( )1انظر :التخويــف مـ ن النـ ار ،البــن رجــب ،ص  ،165ط .األوىل1405 ،هـــ1983 /م ،دار الكتــب
العلمية ،بريوت ،وجمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)184/11( ،)484/7
( )2انظر :النهاية يف الفتن واملالحم ،البن كثري ( 312/2وما بعدها) ،رشح العقيدة الطحاويــة ،ص،223
فتح الباري (.)436-433/11
( )3رواه البخاري يف كتاب« :اإليامن» ،باب( :زيادة اإليامن ونقصــانه) ،رقــم ،)24/1( ،44 :ومســلم يف
كتاب« :اإليامن» ،رقم.)180/1( 193 :
( )4رواه البخاري يف كتاب« :الرقاق» ،باب( :صفة اجلنة والنار) ،رقم ،)2399/5( ،6191 :ومســلم يف
كتاب« :اإليامن» ،رقم.)178-177/1( 191 :
( )5رواه مسلم يف كتاب« :اإليامن» ،رقم.)175/1( ،188 :
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ونصوص الوعيد قد يتخلف موجبها لعدة أسباب منها:
-1

التوبة الصادقة ،وهذا ال خالف فيه.

-2

احلسنات الكثرية واالستغفار.

-3

وقوع املصائب املكفرة.

-4

العذاب يف القرب ،وشدة أهوال يوم القيامة.

-5

الشفاعة للمذنبني ،ممن ◙ وأذن له بالشفاعة.

-6

مغفرة اهلل تعاىل للعبد وجتاوزه عنه برمحته ،بال سبب من العبد (. )1

ومن الشبهات التي يلقيها الشيطان لتضليل العباد وإيقاعهم يف الشك وإنكار
عذاب القرب ما نقله ابن القيم ♫ من قول املالحدة« :إنا نكشف القرب فال نجد فيه
مالئكة عمي ًا ص ًام يرضبون املوتى بمطارق ،وال نجد هناك حيات وال ثعابني وال نريان ًا
توجج ولو كشفنا حالة من األحوال لوجدناه مل تتغري ،ولو وضعنا عىل عينيه الزئبق
وعىل صدره اخلردل لوجدناه عىل حاله»...أ .هـ (. )2
ومنهم من يقول :إن العذاب عىل الروح فقط

()3

 ،قال شيخ اإلسالم« :هذا قول

منكر عند عامة أهل السنة واجلامعة (. )4
ومعلوم أن النصوص يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه متواترة ،ومذهب سلف األمة
عىل ذلك ،وأن امليت بعد موته إما منعم ،وإما معذب وأن العذاب حيصل لروحه
( )1انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)375/24( ،)185/11( ،)501-487/7
( )2الروح ،البن القيم ،ص  ،61وانظــر :ص  ،58ومقــاالت اإلســالميني ،أليب احلســن األشــعري ،ص
 ،430وجمموع الفتاوى ( .)284/4وهذا قول أكثر املعتزلة.
( )3وهو قول ابن حزم وابن ميرسة ،انظر :جمموع الفتاوى (.)525/5
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)525/5
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.وبدنه
:قال شارح الطحاوية
«وقد تواترت األخبار عن رسول اهلل ﷺ يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه ملن كان
ً لذلك أه
. )1(  هـ.»أ...ال
. )2( ♫ ونص عىل تواترها شيخ اإلسالم ابن تيمية
: الوعود واألمان الكاذبة-3
. )3(          :قال تعاىل
       

 :وقال تعاىل

. )4(    
  
 
 
   
 
 
 
  
  
   
 
 
 
  
 
 
 «إنه ال قيامة وال

 

 :قال القرطبي ♫ يف قولـه تعاىل

:حساب وأنه إن كان حساب وجنة ونار فأنتم أوىل باجلنة من غريكم يقويه قوله تعاىل
. )5(  هـ. أي باطالً»أ        
        

 :قال احلسن ♫ يف قوله تعاىل

. املكتب اإلسالمي. ط،450  ص،) رشح الطحاوية1(
.)284/4(  جمموع الفتاوى:) انظر2(
.120 : اآلية،) سورة النساء3(
.64 : اآلية،) سورة اإلرساء4(
.)290/10( ) اجلامع ألحكام القر ن5(
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: )1(   
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
.)2(» إال أماين وغرور ًا دعاهم إليه ًا،«واهلل ما رضهبم بعصا وال سيف وال سوط
: الدعوة إىل الباطل والصد عن استامع احلق-4
           

 :قال تعاىل

. )3(  
 
   
         

 :وقولـه تعاىل

. )4(  
  
 
 
  
 
          

 :وقولـه تعاىل

. )5(   
  
 
 وال برهان بل هي،والعجيب يف األمر أن أكثر اخللق استجابوا لـه من غري حجة
. )6( جمرد دعوى جمردة من احلجة والدليل

.21 : اآلية،) سورة سبأ1(
. دار السالم. ط،1094  ص، وذكره ابن كثري،)88/22( ) رواه ابن جرير يف تفسريه2(
.22 : اآلية،) سورة إبراهيم3(
.6 : اآلية،) سورة فاطر4(
.62-61 : اآليتان،) سورة يس5(
.)103/3(  للشوكاين، فتح القدير:) انظر6(
«وقريب من هذا من       :ويقول ♫ تعليق ًا عىل قولـه تعاىل

==

، وملا يف سنة رسوله ﷺ ويؤثرها عىل ما فيهام،يقتدي بآراء الرجال املخالفة ملا يف كتاب اهلل سبحانه
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قال ابن جرير ♫ « :يقول تعاىل ذكر أن الشيطان الذي هنيتكم أهيا الناس أن
تغرتوا بغروره إياكم باهلل لكم عدو فاختذوا عدو ًا ...فأنزلوه من أنفسكم منزل العدو
منكم واحذروه بطاعة اهلل واستغاثتكم إياه ...فال تطيعوه وتتبعوا خطواته»...أ .هـ (.)1
فبهذه الدعوة الباطلة ،والصد استطاع هذا العدو أن ينيس كثري ًا من الناس
االستعداد لآلخرة ،أو جيعلهم يكذبون هبا وال يؤمنون هبا.
ومن األمثلة عىل ذلك:
دعوهتم إىل الفحشاء والنكر :قال تعاىل :

      

            

    
  
   
 

()2

والفحشاء املعايص ،وقيل :الزنا ،وقيل :اللواط (. )3
وقيل« :كل ما عظم قبحه» (. )4
وقيل« :كل ما ظهر قبحه لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم» (. )5
فضاعوا يف ضالل الفحشاء واملنكر ،وبعدوا عن رصاط اهلل املستقيم وأصبحت هذه
الشهوات هي غاية ما يأملون.
فإنه قد استجاب للباطل الذي مل تقم عليه حجة وال ّ
دل عليه برهان ،وترك احلجة والربهان خلف

==

ظهره ،كام يفعله كثري من املقتدين بالرجال املتنكبني طريق احلق بسوء اختيارهم»أ .هـ.)104/3( ،
( )1جامع البيان (.)117/22
( )2سورة البقرة ،اآليتان.169-168 :
( )3انظر :جامع البيان ،البن جرير ( ،)185/12( ،)77/2اجلامع ألحكام القر ن ،للقرطبي (.)209/2
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)220/13
( )5مدارج السالكني ،البن القيم (.)371/1
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 -5االغرتار بالدنيا ونسيان اآلخرة:
قال تعاىل :

         

          



 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

ويقول تعاىل :

. )1( 

         

. )2(   
 
 
  
 
 
: )3(    
  
قال القرطبي ♫ يف تفسري قوله تعاىل  :
«من الشياطني تغرهم بأن ال عذاب وال حساب»ا .هـ (. )4
وقال ابن كثري« :غرهم الشيطان بأن العذاب ال ينزل هبم»أ .هـ (. )5
والغرور :الشيطان كام روي عن بعض العلامء ،ومنهم ابن جرير الطربي(.♫)6
واملعنى أنه يوسوس للعبد ،ويذكره بسعة فضل اهلل ،وأنه يتجاوز عن معاصيه حتى
يغره ويدخله يف معصية اهلل (. )7
( )1سورة األنعام ،اآلية.130 :
( )2سورة السجدة ،اآلية.14 :
( )3سورة امللك ،اآلية.20 :
( )4اجلامع ألحكام القر ن للقرطبي ( ،)218/18وانظر ،)302/4( :وانظر :تفسري اجلاللني (.)756/1
( )5تفسري ابن كثري ( ،)756/1ط .دار الفكر.
( )6انظر :جامع البيان ( ،)200/4واجلامع ألحكام القر ن ( ،)323/14و (.)42/18
( )7جامع البيان ( ،)200/4اجلامع ألحكام القر ن ( ،)323/14رشح كتاب التوحيد للشيخ سليامن بـ ن
عبداهلل ،ص .449
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 -6املكر والكيد واخلداع:
قال تعاىل :

           

            
 

  
  

. )1( 

ويتمثل هذا املكر يف الصد عن اهلدى ،والدعوة إىل الفساد ،تقبيح احلق وتزيني
الباطل ،وهي مع ذلك جهود مستمرة ال متل وال تكل لي ً
ال وهنار ًا ،صباح ًا ومسا ًء (. )2
واملكر هو« :الكيد أو التمويه باألباطيل» (. )3
قال تعاىل :

           

               

. )4(      
  
 
   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
واملزين هلذا املكر هو الشيطان – أخزاه اهلل – حتى أوقعهم يف الكفر والرشك

( )1سورة سبأ ،اآلية.33 :
( )2انظر :تفسري جامع البيان ،للطربي ( ،)98/22اجلامع ألحكام القر ن ،للقرطبي ( ،)303/14تفســري
القر ن العظيم ،البن كثري ( ،)540/3ط .دار الفكر.
* وتأمل أولياء الشيطان هذه األيام يف أكثر بالد املسلمني ،مكر بالليل والنهار ،ما بني تلفاز إىل راديو يبث
املكر والكيد لإلسالم واملسلمني ،وما ينتهي حتى يأيت كيد حمطات وقنوات فضائية تبث سمومها لـ يالً
وهنار ًا ،وما تكاد تفرت حتى يأيت دور جملة هابطة ففيلم خليع ،وهكذا مكــر دائــم ال ينجــو منــه إال مــن
عصمه اهلل.
( )3فتح القدير للشوكاين (.)85/3
( )4سورة الرعد ،اآلية.33 :
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. )1(  فكفروا به وباليوم اآلخر،والتكذيب بآيات اهلل ورصفهم عن دين اهلل
: نسيان الذكر-7
   

 : قال تعاىل،ومن مكايده يف إنكار اليوم اآلخر نسيان الذكر

             
           

. )2( 

 

 
  
 
 
 
 
 

ويف مشهد القيامة تكون اخلصومة بني العبد وقرينه من اجلن فيقول العبد يا رب هذا
       

 : ويرد عليه قرينه بقولـه،أضلني عن الذكر

          فعندها تنقطع احلجة وتقوم البينة
. )3(  وإنزال الكتب وإقامة احلجج والبينات،فأعذرت إليكم بإرسال الرسل
       

 :قال تعاىل مبين ًا حرسهتم وندمهم

               
             

. )4( 

 دار. ط،710  ص، البــن كثــري، تفســري القــر ن،)323/9(  للقرطبــي، اجلامع ألحكام القــر ن:) انظر1(
 البن سعدي، تيسري الكريم الرمحن،)85/3(  فتح القدير للشوكاين،)21/3(  تفسري البغوي،السالم
.)113/4(
.19-18 : اآليتان،) سورة املجادلة2(
.)404/6(  البن كثري، تفسري القر ن:) انظر3(
.53 : اآلية،) سورة األعراف4(
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ويقول تعاىل :

         

              

. )1(   
 
  
 
  
 
  
 

«فكل ظامل يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض عىل يديه» (. )2
  أي الشيطان سواء كان من اجلن أو اإلنس (. )3
وقولـه   :
«يزين لـه الباطل ،ويقبح لـه احلق ،ويعده األماين ،ثم يتخىل عنه ،ويتربأ منه»(.)4
 -8السخرية واالستهزاء باملؤمنني واالستكبار عليهم:
وهذه مكيدة إبليسية مستمرة مع كل من من وصدق باهلل تعاىل ،وذلك إلضعاف
مهمهم وصد الناس عنهم.
قال تعاىل :

          

          

. )5(  


 
 
 
واملعنى محلكم بغضكم هلم عىل أن نسيتم عبادة اهلل تعاىل ،ومعاملته وسخرتم من

( )1سورة الفرقان ،اآليات.29-27 :
( )2تفسري القر ن ،البن كثري ،ص  ،958ط .دار السالم ،وانظر :جامع البيان (.)7/19
( )3اجلــامع ألحكــام القــر ن ،للقرطبــي ( ،)26/13زاد املســري ،البــن اجلــوزي ( ،)86/6فـ تح القــدير
للشوكاين ( ،)73-72/4تيسري الكريم الرمحن ،للشيخ عبدالرمحن السعدي (.)475/5
( )4تيسري الكريم الرمحن ،للشيخ عبدالرمحن السعدي (.)475/5
( )5سورة املؤمنون ،اآليتان.110-109 :
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صنيعهم وعبادهتم (. )1
قال تعاىل :

         

 

 
   


. )2( 

يعني «من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه» (. )3
وهم خيادعون املؤمنني كام قال تعاىل يف حال املنافقني :

   

.)4(  
  
 
 
  
 
    
 
 
 
 
  
   
والشياطني املراد هبم السادة والكرباء والرؤساء يف الكفر والضالل وأصحاهبم ومن
عىل شاكلتهم (. )5
ويف هناية املطاف يصل إبليس بحزبه وأوليائه إىل جهنم وساءت مصريا ،فيجد العبد
نفسه مربوط ًا مع قرينه من الشياطني بسلسلة من حديد جاثمني حول جهنم ( )6كام بني
ذلك تعاىل يف قوله:


          


 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 

. )7( 

( )1تفسري القر ن العظيم ،البــن كثــري ( ،)259/3جممــوع الفتــاوى ،البــن تيميــة ( ،)186/19مـ دارج
السالكني ،البن القيم (.)350/1
( )2سورة األنعام ،اآلية.10 :
( )3تفسري القر ن ،البن كثري (.)180/3
( )4سورة البقرة ،اآلية.14 :
( )5انظر :تفسري القر ن ،البن كثري (.)52/1
( )6انظر :تفسري ابن كثري ( ،)132/3واجلامع ألحكام القر ن ،للقرطبي ( ،)132/11وتفســري اجلاللــني
(.)403/1
( )7سورة مريم ،اآليتان.69-68 :
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املبحث الرابع
مكايده فيام يتعلق باألرواح
الر ْوح بالضم يف اللغة« :الن ْفس ،يذكر ويؤنث واجلمع األرواح»(. )1
ُّ
وقيل« :ما به حياة األنفس» (. )2
وقيل املراد بالروح :ما يقوم به اجلسد وتكون به احلياة» (. )3
ٍ
معان يف القر ن الكريم ( )4منها:
ويطلق الروح عىل عدة
. )5(   
   
جربيل ♠ قال   :
والوحي ،قال تعال :


 
  
   
 
  
  
  

وعيسى♠ قال تعاىل :

()6

    

. )7(  
والر ْوح بالفتح بمعنى الراحة ،والرمحة ،والرسور والفرح (. )8
( )1لسان العرب ،البن منظور (.)462/2
( )2بصائر ذوي التمييز ،للفريوز بادي (.)103/3
( )3النهاية البن األثري (.)271/2
( )4انظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)463-462/2بصائر ذوي التمييــز ،للفريوز بـ ادي (،)105/3
النهاية ،البن األثري (.)271/2
( )5سورة الشعراء ،اآلية.193 :
( )6سورة غافر ،اآلية.15 :
( )7سورة النساء ،اآلية.171 :
( )8انظر :لسان العرب البن منظور ( ،)459/2بصائر ذوي التمييز (.)103/3
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 ، )1(  أي رمحته.
  
   
قال تعاىل    :
الروح يف الرشع فعرفها العلامء بأهنا« :ذات لطيفة تدخل اجلسم وحتل فيه ،كام
وأما ُّ

حيل املاء يف الطني اليابس ،وهلذا يقبضها امللك عند املوت ،وتكفن ويصعد هبا ويراه
اإلنسان عند موته» (. )2
وقال البعض :إهنا عرض وهو قول مرجوح (. )3
قال ابن القيم ♫ :
«تظاهرت أدلة القر ن والسنة واآلثار واالعتبار والعقل والقول إهنا – أي الروح –
ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وخترج وتذهب وجتيء وتتحرك
وتسكن ،وعىل هذا أكثر من مائة دليل»أ .هـ .
كام أن من مذهب سلف األمة وأئمتها أن امليت بعد موته إما يف نعيم ،وإما يف
عذاب ،وأن النعيم أو العذاب حيصل للروح والبدن ،وأن للروح نوع اتصال بالبدن ال
يعلمه إال اهلل ( ، )4فإذا كان يوم القيامة أعيدت األرواح إىل أجسادها كام هو متفق عليه
بني املسلمني ،وأهل الكتاب (. )5
( )1سورة يوسف ،اآلية.87 :
( )2القول املفيد ،البن عثيمني ( ،)345/2وانظر :مــدارج الســالكني ،البــن القــيم ( ،)429/3وتفســري
القر ن العظيم ،البن كثري (.)62/3
( )3انظر :القول املفيد ،البن عثيمني ( ،)345/2وانظر :الرد عليه يف رشح قصيدة ابن القــيم ،ألمحــد بــن
عيسى ( 151/2وما بعدها) ،وانظر :رشح الطحاوية ،أليب العز احلنفي (.)444/1
( )4هناك من أهل البدع من يقول :إن الروح ال تبقى بعد فراق البدن ،كام هو قول بعض أهل الكــالم مــن
املعتزلة واألشعرية ،وهو قول باطل يرده الكتاب والسنة واتفاق األمة عىل بقاء الروح بعد فراق البدن،
انظر :الروح ،ص .72
( )5انظر :الروح ،البن القيم ،ص .72
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وهي من علم الغيب التي استأثر اهلل بعلمه ،قال تعاىل:

   

.)1( 
   
  
      
  
 
روى البخاري عن عبداهلل بن مسعود ◙ قال( :بينا أنا مع النبي ﷺ يف
حرث وهو متكئ عىل عسيب ( )2إذ مر اليهود ،فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح،
فقال :ما رأيكم إليه وقال بعضهم ال يستقبلكم بيشء تكرهونه فقالوا :سلوه ،فسألوه
عن الروح فأمسك النبي ﷺ فلم يرد عليهم شيئ ًا ،فعلمت أنه يوحى إليه فقمت
مقامي فلام نزل الوحي قال :

        

. )3( )  
   
  
  
وقد اختلف العلامء يف املراد بالروح يف اآلية الكريمة عىل أقوال:
األول :أن املراد الروح املعروفة أي روح اإلنسان وهو قول األكثر ورجحه
القرطبي.
الثاين :أن املراد جربيل ♠ .
الثالث :أن املراد بالروح عيسى ♠ .
الرابع :أن املراد القر ن الكريم (. )4
( )1سورة اإلرساء ،اآلية.85 :
( )2العسيب :اجلريدة التي ال خوص فيها ،انظر :النهاية يف غريب احلديث (.)234/3
( )3رواه البخاري يف كتاب« :التفســري» ،بــاب( :ويســألونك عــن الــروح) ،رقــم،)1749/4( ،4444 :
ومسلم يف كتاب« :صفات املنافقني وأحكامهم» ،رقم.)2152/4( ،2794 :
( )4انظر :فتح الباري ،البن حجر ( ،)403-402/8ط .دار املعرفة ،واجلامع ألحكــام القــر ن للقرطبــي
( ،)324/10جامع البيان ،البن جرير ( ،)156/15تفسري ابن كثري ( ،)62/3ط .دار الفكـ ر ،الــدر
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واحلكمة – واهلل أعلم – يف إهبام حقيقة الروح وكيفية مسالكها وامتزاجها بالبدن،
ليعلم العباد مدى عجزهم وضعفهم ،حيث مل يتمكنوا من معرفة ما بني جنوهبم مع
القطع بوجوده ،فعجزه عن معرفة غريه من باب أوىل (. )1
ومن ذلك حتريم اخلوض يف كيفية أسامء اهلل وصفاته وذاته تعاىل ،مع اإليامن هبا وبمعانيها.
قال ابن القيم ♫ « :قال بعض السلف إن األرواح تتالقى يف اهلواء فتتعارف
أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤيا بام هو القيها من خري أو رش قال وقد وكل اهلل بالرؤيا
الصادقة ملك ًا علمه وأهلمه معرفة كل نفس. )2( »...
وبني ♫ أن هلا بالبدن مخس متعلقات:
األول :حينام يكون جنين ًا يف بطن أمه.
الثاين :حينام خيرج إىل وجه األرض.
الثالث :يف حال نومه فهي تفارقه من وجه ومتعلقة به من وجه خر.
الرابع :يف حياة الربزخ فلها نوع تعلق هبذا البدن ،حيث ترد السالم عىل من سلم
عليها ،ويتنعم البدن والروح فيها فاتصاهلا بالبدن مستمر.
اخلامس :بعد البعث والنشور وهنا يكمل تعلقها بالبدن فال موت بعد ذلك وال
فساد (. )3

==

املنثور للسيوطي ( 332/5وما بعدها).

( )1انظر :اجلامع ألحكام القر ن للقرطبي ( ،)324/10وفتح الباري ،البن حجر ( ،)403/8تفسري ابــن
كثري ( ،)62/3ط .دار الفكر.
( )2املرجع السابق ،ص.45
( )3انظر :املرجع السابق ص .61
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واألرواح خملوقة ،وقال أقوام من غالة الرافضة واملتصوفة والصابئة والفالسفة
بقدم الروح ،وانقسموا يف هذا القول إىل طائفتني:
األوىل :تزعم أهنا أزلية لكنها ليست من ذات اهلل تعاىل ،وهؤالء هم الصابئة
والفالسفة.
والثانية :تزعم أهنا من ذات اهلل ،وهؤالء هم الزنادقة من غالة الرافضة
واملتصوفة(.)1
وهذا قول باطل وبطالنه يظهر من عدة أوجه:
منها :إن هذا القول خمالف إلمجاع األمة واتفاق سلفها وأئمتها فإمجاعهم عىل أهنا
خملوقة (. )2
ومنها :استفاضة األدلة عىل أن الروح خترج وتقبض وتصعد وتنزل وترسح ومن
هذه األحاديث ،ما رواه أبو هريرة◙ يف الصحيح قال :قال رسول اهلل ﷺ :
يب ِر ِ
ِ
اها م َلك ِ
َان ي ْص ِعدَ ِاهنَا» َ -ق َال َمحا ٌدَ :ف َذك ََر ِم ْن طِ ِ
حي َها
(إِ َذا َخ َر َج ْت روح ا ْمل ْؤم ِن َت َلق َ َ
ِ
ِ
ت ِم ْن ِق َب ِل ْاألَ ْر ِ
ضَ ،صىل اهلل
وح َطي َب ٌة َجا َء ْ
َو َذك ََر املْ ْس َك َ -ق َالَ " :و َيقول َأ ْهل الس َامء :ر ٌ
ك و َع َىل جس ٍد كن ِ
ِ
ْت َت ْعم ِرينَهَ ،فينْ َط َلق بِ ِه إِ َىل َرب ِه َعز َو َجل ،ثم َيقول :ا ْن َط ِلقوا بِ ِه ِإ َىل
َع َل ْي َ
َ َ
ِخ ِر ْاألَ َج ِل "َ ،ق َالَ " :وإِن ا ْلكَافِ َر إِ َذا َخ َر َج ْت روحه َ -ق َال َمحا ٌد َو َذك ََر ِم ْن َنتْنِ َهاَ ،و َذ َك َر
ِ
ت ِم ْن ِق َب ِل ْاألَ ْر ِ
ضَ .ق َال َفي َقال :ا ْن َطلِقوا بِ ِه
وحَ :خبِي َث ٌة َجا َء ْ
َل ْعنًا َ -و َيقول َأ ْهل الس َامء ر ٌ
َت َع َل ْي ِه،
إِ َىل ِخ ِر ْاألَ َج ِل "َ ،ق َال َأبو ه َر ْي َرةََ :ف َرد َرسول اهللِ َصىل اهلل َع َل ْي ِه َو َسل َم َر ْي َط ًة كَان ْ

( )1انظر أقواهلم يف :جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( ،)222-221/4فتح الباري ،البن حجــر (،)404/8
الروح ،البن القيم ص .197-194
( )2انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)216/4
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َع َىل َأن ِْف ِهَ ،هك ََذا) (. )1
ويف الصحيح أيض ًا من حديث ابن مسعود◙ يف تفسري قولـه تعاىل :



 )2(     قال ﷺ :
   
  
    
 
  
 
 

(أرواحهم يف جوف طري خرض ،هلا قناديل معلقة بالعرش ترسح يف اجلنة حيث تشاء؛
ثم تأوي عىل تلك القناديل. )3( )...
ويف حديث بالل عندما فاتتهم صالة الفجر قال ﷺ ( :إن اهلل قبض أرواحكم
حني شاء ،وردها عليكم حني شاء ،يا بالل قم فأذن بالناس بالصالة.)...
قال شيخ اإلسالم ♫ بعد ذكر األدلة يف الرد عليهم:
«فقد بان بام ذكرناه أن من قال :إن أرواح بني دم قديمة غري خملوقة ،فهو من أعظم
أهل البدع احللولية ،الذين جير قوهلم إىل التعطيل ،بجعل العبد هو الرب ،وغري ذلك
من البدع الكاذبة املضلة»أ .هـ (. )4
وهناك من عبد األرواح واختذ عىل صورها األصنام (. )5
ومنها :أن قوهلم هذا مشابه لقول النصارى يف املسيح :إن فيه جزء ال هويت ،وجزء
ناسويت وهذا القول نابع من قول النصارى ،ثم تلقته جهمية هذه األمة (. )6
( )1رواه مسلم يف كتاب« :اجلنة وصفة نعيمها» ،رقم.)2202/4( ،)2872( :
( )2سورة ل عمران ،اآلية.169 :
( )3رواه مسلم يف كتاب« :اإلمارة» ،رقم.)1502/3( ،1887 :
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)216/4
( )5نظر :دقائق التفسري ،البن تيمية (.)123/2
( )6انظر تفصيل الرد عليهم يف :جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( 216/4وما بعدها) ،رشح الطحاويــة ،أليب
العز احلنفي ،ص  441وما بعدها ،الروح ،البن القيم ،ص  194وما بعدها.
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ولقد وجد الشيطان الرجيم – أخزاه اهلل – يف الروح جماالً رحب ًا إلضالل اخللق
ألهنا من عامل الغيب وهي رس استأثر اهلل تعاىل بعلمه فنهى عن اخلوض يف ماهيتها
وأحواهلا التي مل ترد هبا النصوص (. )1
فلبس إبليس عىل أقوام من الفالسفة واملتصوفة حتى أوقعهم يف كثري من الضالل.
وللشيطان يف مسألة الروح مكايد ال ختفى ،ونظر ًا لكثرة تشعب املوضوع وتعدد
مسائله حصت البحث يف ثالث مسائل:
األوىل :حتضري األرواح.
الثانية :اهلامة.
الثالثة :التناسخ.
املسألة األوىل :حتضري األرواح:
وهي من املسائل التي كثر اخلوض فيها ،وهلا مؤيدون ،وانترشت يف الغرب
والرشق

()2

 ،وهي تعرف بام يسمى االسربتزم ويعني االتصال بالكائنات غري

( )1قال ابن تيمية ♫ « :ليس يف الكتاب والسنة أن املسلمني هنوا أن يتكلمــوا يف الــروح بــام ّ
دل عليــه
الكتاب والسنة ال يف ذاهتا وال يف صفاهتا ،وأما الكالم بغري علم فذلك حمرم يف كل شء»أ .هـ ،جممــوع
الفتاوى (.)231/4
( )2يقال أن بداية نشأهتا يف أمريكا ،عىل يد رجل يدعى فيكامن كان يســمع يف كــل ليلــة طرقــات متعــددة،
وكانت ابنته تشعر بأن هناك يد تلمسها ...فهجر املنزل ..وسـ كنه بعــده خــر يــدعى (جــون فــوكس)
فقامت زوجته بالتخاطب مع هذه األرواح ،وطلبت منها أن تطرق عرش طرقات ،وهكذا اســتمرت يف
التخاطب معه حتى توصلت إىل أهنا روح رجل كان يسكن هذا البيت ،وقد قتلــه جــاره ليرســق مالـ ه
ويدفنه فيه ...وضبطت اجلريمة واعرتف اجلاين !!...انظر :دائرة معارف القرن العرشين ،حممد وجدي
( ،)249-248/1عقيدة البعث يف اإلسالم ،للتهامي نقرة ،ص  88وما بعدها ،ط .عــام 1395هـــ،
الرشكة التونسية.
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املنظورة(. )1
وهلا عالقة بام يسمى «االكتوبالزم»

()2

وما يسمى «باجلسم األثريي » ( )3و«التلباثي» (. )1
( )1عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة ،لفواز عبيد ،ص .427
* ويعرفه مورسيل بأنه «العلم الذي يثبت بقاء الروح بعد موت اجلسد ،وإمكان اتصاهلا باألحياء بواسطة
أساليب تدهلم هبا عىل مرادها ،إال أن األحياء الذين تتصــل هبــم ويفهمــون مرادهــا تكــون هلــم قــوى
خمصوصة ،ويطلق عليها اسم الوسطاء ...وتقوم هذه القوى باألمور اآلتية:
أوالً :بحلول الروح يف الوسيط وتكلمها بلساهنا وكتابتها بيده.
ثاني ًا :بإصدارها سائالً أو جس ًام روحي ًا يتشكل بشكل خاص حتـ ى يمكــن أن يلمــس ويــرى ويصــور
ويفعل باألجسام ولو كانت بيعدة عنه [!!]
ثالث ًا :بإدراك احلاالت النفسية يف أشخاض يشاركوهنا يف الشعور أو جيعلهم يدركون أحواهلا ولو كانوا
بعيدين عنها…» أ .هـــ ،رســائل األرواح ،ص  ،90د .فــؤاد رصوف ،نرشـ دار العــرب ،دائــرة القــرن
العرشين (.)245/11
( )2أي املادة اخلارجة من اجلسم  ،يقول :د .كروفرد ،ود .جيىل – ومها من دعاهتا « : -إن هذه املادة ختـ رج
من رأس الوسيط هبيئة رشائط وعقد وأهداب مزركشة ،وهي يف بعض األحيـ ان جامــدة ،ويف الــبعض
اآلخر لينة مطاطة ،ولكنها تنقبض دائ ًام عندما متــس شــيئ ًا ماديـ ًا ...أمـ ا الــدكتور كروفــرد فقــال« :إن
االكتوبالزم خيرج من القسم األسفل من جسم وسيطته [!!] ويقرع عىل األرض قرع ًا شديد ًا ،ويرفـ ع
املوائد ويرضب من أمامه حتى يشعر باملرضوب كأن قضيب ًا من احلديد الصلب ختــره ،وقــال جــييل :إن
األكتوبالزم نري وقال يف مكان خر :إن وجود النور يدفع جسد الوسيط المتصاصه»...ا.هـ ـ ،رسـ ائل
األرواح ،د .فؤاد رصوف ،ص .18
وقد اتضح كذب القائلني هبا حيث رصحوا إنه ال حيلل مطلق ًا ..وقال خرون :إنه مركب من كربونات
وفصفات ومادة أخرى ال يعلمها إنسان!!
انظر :تفصيل ذلك يف املرجع السابق من ص  ،20-18وهو عبارة عن مقال ألحد األجانـ ب ويــدعى
املستمر بالك.
( )3يعرفه أصحاب الروحية احلديثة بأنه« :لطيف شــفاف ،مطــابق متامـ ًا للجســم املـ ادي ،وال يـ راه عامــة
الناس ،إال املوهوبون ،هبات روحية [!!] ويتصل هذان اجلسدان بعضهام ببعض اتصــاالً وثيقـ ًا طيلــة
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وكلها مصطلحات تدل عىل معا ٍن ومهية ،وقد فرست ظواهر هذه احلالة بأهنا إما
قوى شيطانية أو قوى خفية ( )2غري معروفة تفعل ما تؤمر به دون رؤيتها أو عقول
منترشة يف الكون جيذهبا الوسيط بام وصل إليه من حاالت من الشفافية!!
وإما وجود أحياء ال ترى أو أهنا من احليل واخلداع أو االستهواء الذايت الذي جيعل
اإلنسان يرى ما ال وجود له ويسمع أصوات ًا ال حقيقة هلا (. )3

==

حياة اإلنسان األرضية ،فإذا انفصل اجلسم األثريي انفصاالً مؤقت ًا كام يف حالة النوم أو الغيبوبــة ســمي
طرح ًا مؤقت ًا ،وإذا انفصل انفصاالً تام ًا حدوث املوت ،ســمي طرحـ ًا دائـامً ،فيعــود اجلســم املــادي إىل
األرض التي خلق منها ،ويعود اجلسم األثريي للعامل الذي هبط منه ،وهــو عــامل الــروح والــربزخ»...
موسوعة الظواهر اخلارقة ،د .أمحد توفيق حجازي ،ص  ،194دار أســامة للنرشــ ،األردن ،عــامن ،ط.
األوىل2001 ،م.
وللشيعة اعتقاد يف اجلسم األثريي وملخصه بأن الروح تتلبس به بعد املوت وتنتقل إىل حيـ ث شـ اءت،
وربام حرضت يف مكانني يف ن واحد ،وهذا ما رصح به أحد علامئهم وهو محيد املبارك يف موقعــه عـ ىل
الشبكة يف حمارضة بتاريخ 2003/2/6م ،حيث زعم أن فاطمة ▲ حترض جمــالس العــزاء التــي
تقام ملقتل احلسني كل عام يف كل مكان يف الرشق أو الغرب!!...
( )1أحد امللكات النفسية التي تتجاز ما تألفه احلواس اإلنسانية ،ويعرف بالشعور عن بعد وقد يطلق عليها
تراسل األفكار أو البص املغناطييس ،وتعني هذه امللكة :أن أناس ًا يستحرضون يف أخالدهم سرية إنسان
بعيد بغري سبب يعلمونه ،فإذا هو ماثل أمامهم ساعة استحضاره ،أو يقلقون لغري ســبب يف حلظـ ة مــن
اللحظات ،ثم يعلمون بعد ذلك أن إنسان ًا عزيــز علــيهم كـ ان يتــأمل ،...املوســوعة امليرســة يف األديــان
واملذاهب ،)1020/2( ،ط .الرابعة.
( )2ظهر يف هذا الزمن من يبالغ يف تقديس ما يسمى بقوة العقل الباطن ،ويعطيه منزالً مــن القداســة حتــى
زعم بعضهم أن لديه احلل لكافة املشاكل!! وأن بيده الشفاء من مجيــع األمــراض!! وأنــه يمــنح القـ وة
والعزيمة ،انظر :كتاب اإليامن وإيقاظ القوى اخلفية ،أ.د .توفيــق يوســف الــواعي ،ص  ،38-36دار
البحوث العلمية ،الكويت.
( )3انظر :رسائل األرواح ،د .فؤاد رصوف ،ص .100-99
*

وتأمل هذا القول للدكتور فؤاد رصوف حيث يقول« :اســتعمل الــدكتور جــييل والبــارون رشنــك...
وسيطة وكان عليهام أن يبحثا عن وسطاء أمناء يعاونوهنام عىل البحث بإخالص وحسن نية ،وقــد أكــد
- 770 -

==

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

ويدخل يف ذلك ما يسمى بالتنويم املغناطييس (. )1

==

الدكتور جييل أنه كان يستحيل عىل هذه الوسيطة أن ختدعه ...وقد أجــرى جتاربــه يف الظــالم احلالــك
[!!] دخلت الوسيطة حجرة االمتحان فاستولت عليها الغيبوبة حــاالً وبــدأ االكتــوبالزم خيــرج منهـ ا
وتكونت منه أيد وأرجل ورؤوس عليها شعر»...أ .هـ ،املرجع السابق ص .19
( )1يقــول د .ريكــان إبــراهيم يف تعريفــه يف كتابـ ه (مقدمــة يف الباراســايكولوجي ط .األوىل ،2001 ،دار
الكندي)« :يف عملية التنويم جتري عمليــة كــف لعمــل احلــواس اخلمــس للنــائم وإغفــاء بــايولوجي
للوعي ...وينتقل دماغ املنوم عىل حالة من الكهربائية والبريكيميائية قربية من حالة دماغ املنــوم ،وهــذا
ما يسهل عملية نقل األفكار [!!] بطريقة ختاطرية ،ويظل الشخص املنوم أســري األوامــر الصـ ادرة مــن
الفرد املوحي هبا طاملا أن هناك عملية مناظرة مثلية بني احلالتني يف الدماغني»...
وإين أتساءل هل يمكن عىل ذلك تغيري عقيدة املنوم وقيمه إذا كان منومه عىل ديانه أخرى؟!
ويقول جمدي حممد الشهاوي يف كتابه التنويم املغناطييس بني احلقيقة واخلرافة ،ص ،32مكتبـ ة القــر ن
«ويمكن بواسطة التنويم إحداث حاالت من النسيان ،والتذكر والشلل احلركي ،وفقــدان األحاســيس
والنكوص (الرجوع) إىل مظاهر سلوكية وعاطفية وفكرية اتصف هبا الفرد يف سنوات سابقة من حياته
وطفولته» ا.هـ.
يقول د .أمحد توفيق حجازي« :إن ظاهرة التنويم املغناطييس تــدل عــىل وجــود الــروح ،وعــىل أن هلــا
قوانينها وعاملها اخلاص ،فاإلنسان يف حالة النوم املغناطييس تكون حواسه كلها معطلة ،وحتى األفعال
االنعكاسية تكون يف حالة شلل تام ،حتى لو وخزت النائم بإبرة فإنه ال يظهــر عليــه أي شـ عور ،ومــع
ذلك فإنك تسأله عن أشياء بعيدة عنه ،فيحدثك عنها وكأنه يراها ،وهو ال يعرفها يف حالة اليقظـ ة ،وال
يستطيع لو كان مستيقظ ًا أن جييب عىل أي سؤال مما أجاب عنه وهو نائم ،فإذا استيقظ مـ ن هــذا النــوع
من النوم فإنه ال يتذكر شيئ ًا مما سئل عنه وأجاب !!»...موسوعة الظواهر اخلارقـ ة ،د .أمحـ د حجــازي،
ص  ،192دار أسامة للنرش ،عامن ،ط .األوىل2001 ،م.
ثم هم يف هذا التنويم يدعون أن الشخص يرى ما ال يستطيع رؤيته ،ويسمع مــا ال يمكنــه ســامعه مــن
األصوات حتى ولو كان بينه وبينها مائة فرسخ يذهب عن األشياء البعيدة عنــه لرياهــا عــىل حقيقتهــا.
انظر :املرجع السابق ،ص .193-192
ويذكر قصة نقلها عن «اكزاكوف» يف كتابه املــذهب الروحــي وفــن استحضــار األرواح ونصــها« :إن
زوجة اإلنجليزي الشهري دومرجان معتادة عىل تنويم امرأة وجعل روحها خترج من جســدها وتــذهب
إىل املحل الذي تعنيه هلا فقالت هلا يوم وهي حتت تأثري النوم املغناطييس :اذهبي إىل منزيل القديم فقالت
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املنومة :قد فعلت وطرقت الباب بشدة ،قالت الزوجة :فذهبت يف اليــوم التــايل ألتأكــد مــن صــدقها،
وسألت عام حصل يف تلك اللحظة فأجابني السكان بأهنم سمعوا طرق ًا شديد ًا عىل الباب ،فذهبوا إليــه
فلم جيدوا أحد ًا فعلموا أن ذلك فعل األشقياء األوالد»...ا .هـ ،ص .193
فمن يا ترى يكون هذا الطارق إال جن ًا سمعت ونفذت ما طلب من املرأة ،وإال فمن يعقل إهنا روح أو
شخص هذه املرأة ذهب إىل املنزل وطرقه!!
ويعقب د .أمحد حجازي بقولـه« :إن ظاهرة حتضري األرواح كظاهرة التنويم املغناطييس تدل بمجملها
عىل وجود عامل الغيب ،واألرواح التي حترض قسم منها يذكر إنــه أرواح البرشـ [!!] و خــر تــذكر أهنــا
أرواح من جن»...أ .هـ .املرجع السابق ،ص .193
وقصة أخرى إلحدى النساء تم تنويمها تنوي ًام مغناطيسي ًا «فتوقف قلبها عن العمل ،ومل تنج إال بعد أن
نفخنا فمها إلعادهتا إىل اليقظة .وعندما استعادت نشاطها أفادت بأهنا رأت نفسها كمــن خيلــع لباســه،
ونفرت من جسدها ،وكانت تنظر إليه من ع ٍل وبأنفــة ،وال تريــد العــودة إليــه »....القــدرات اخلفيــة،
تأليف :مارك أوديف ،ص  ،77ترمجة :هيثم رسية ،.نرش دار دمشق ،ط .األوىل1991 ،م.
وقصة أخرى لرجل تم تنويمه فكان «يشعر بجسده يتمدد حتى خيرج منه ،وقد ميزه من بعيــدة ،فكــان
شاحب ًا ،وال حراك فيه ،وبعد عدة دقائق شاهد بخار ًا مضيئ ًا حييط به شــيئ ًا فشــيئ ًا ،وقــد اختفـ ت حالــة
الذهول يف نفس وقت عودة الوعي إليه» ،املرجع السابق ،ص .77
يقول سيد قطب ♫ « :وهذا التنويم املغناطييس ما هو وكيف يتم؟ كيــف يقطـ ع أن تســيطر إرادة
عىل إرادة ،وأن يتصل فكر بفكر فإن أحدمها يوحي إىل اآلخر وإذا أحدمها يتلقى عن اآلخر مــن كتــاب
مفتوح» ا.هـ ثم يعلق بقوله.
«السحر من قبيل هذه األمور ،وتعليم الشياطني للناس من قبيل هذه األمور وقــد تكــون صــورة مــن
صورة :القدرة عىل اإلحياء والتأثري ،إما يف احلواس واألفكار وإما يف األشياء واألجسام» ا.هـ ،يف ظالل
القر ن (.)97/1
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى عن التنويم املغناطييس ونصها« :التنــويم
املغناطييس رضب من رضوب الكهانة باستخدام جني يسلطه املنوم عىل املنوم فيتكلم بلسانه ويكســبه
قوة عىل بعض األعامل بسيطرته عليه إن صدق مع املنوم ،وكان طوع ًا لـه مقابل ما يتقرب به املنوم إليه،
وجتعل ذلك اجلني املنوم طوع إرادة املنوم يقوم بام يطلبه منه من األعامل بمساعدة اجلني لـــه إن صــدق
ذلك اجلني مع املنوم ،وعىل ذلك يكون استغالل التنويم املغناطييس واختاذه طريقـ ًا أو وســيلة للداللــة
عىل مكان رسقة أو ضالة أو عالج مريض ،أو القيام بأي عمل خر بواسطة املنوم غــري جــائز ،بــل هـ و
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وعن التحقيق نجد أهنا مكيدة شيطانية ،وفكرة إبليسية ،روج هلا إبليس وتسرت من
خالهلا إليقاع البرش يف الرشك والبدعة ،وادعاء علم الغيب والتوكل عىل غري اهلل ،وهي
باختصار قائمة عىل أن «القرين من اجلن لـه قدرة عىل تقليد صاحبه يف صوته ،وقد
يتشكل بشكله ،وهو عىل دراية واسعة بحاله الظاهرة والباطنة ،وللقرناء صلة ببعضهم
يعرفون عن طريقها األخبار التي حتدث للناس ،فيمكن لقرين سعد مث ً
ال أن يعرف
أحوال سعيد عن طريق سؤال قرينه ...فإذا قام إنسان عىل مواصفات معينة وبطرق
خمتلفة بتحضري روح إنسان فهو حيرض روح قرينه ،الذي يستطيع أن يقلد صوته ،وخيرب
عن كثري من أحواله ،وعن أمور غائبة عرفها القرناء وتبادلوا أخبارها ...وقد يكذب
القرناء يف أخبارهم ،فيقول قرين الكافر مثالً ،إنه يف نعيم ،وهو بنص القر ن يف عذاب
أليم ،والروح احلقيقية ألي إنسان ال تكذب بعد املوت ،فهو يف دار احلق التي ال كذب
فيها ،ومل حيدث أن ادعى من يزاولون حتضري األرواح أهنم احرضوا روح نبي من
األنبياء ،وذلك ألن الشياطني ال تتمثل هبم ،وال تستطيع تقليد أصواهتم. )1( »...
يقول د .عمر األشقر ♫« :انترش يف عصنا القول بتحضري األرواح وصدق
هبذه الفرية كثري من الذين يعدهم الناس عقالء وعلامء ،وحتضري األرواح املزعوم سبيله
ليس واحد ًا فمنه ما هو كذب رصاح يستعمل فيه اإلحياء النفيس واملؤثرات املختلفة،

==

رشك ملا تقدم ،وألنه التجاء إىل غري اهلل فيام هو من وراء األسباب العادية التــي جعلهــا اهلل ســبحانه إىل
املخلوقات وأباحها هلم» ،جمموع فتاوى ومقاالت سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (.)314-313/3
«ويف نــدوة عقــدهتا جريــدة الدســتور األردنيــة ونرشــهتا يف العــدد  7082الســنة  21يف اخلمــيس
1987/5/7م عىل صفحة  15-14اشرتك فيها العلامء وأساتذة علــم الــنفس وبعــض رجــال الفكــر
اإلسالمي كانت نتائج الندوة :أن هناك نوعني من املغناطييس طبي مقبول ،ومرســحي مفــروض ،وأن
األخري يتبع الشعوذة والدجل»ا.هـ ،نق ً
ال من التنويم املغناطييس بني احلقيقــة واخلرافـ ة ،تــأليف جمــدي
الشهاوي ص.56
( )1من فتاوى الشيخ عطية صقر نقالً من موقع إسالم أون الين.
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واحليل العلمية ،ومنه ما هو استخدام للجن والشياطني»أ .هـ (. )1
وعقب ♫ بقولـه« :وأرى أن غالبية الدعوات التي يزعم فيها حتضري األرواح
هي من هذا القبيل»أ .هـ (. )2
اهلدف من وراء التحضري هلذه األرواح إما معاجلة املرىض ( ، )3وإما كشف غيب
( )1عامل اجلن والشياطني ،د .عمر األشقر ،ص .100
,
102
( )2املرجع السابق ،ص
( )3انظر :كتاب حوداث خارقة للطبيعة ،إعداد :سيد عبدالكريم ،ص  3وما بعدها ،دار قتيبة ،ط .األوىل،
1991م.
* ولألسف حتى بعض املتعلمني انخدعوا هبذا التلبيس ،انظر :كتاب بلغــة األمــل عــىل الشــفاء العاجــل
بالطب الروحاين ملصطفى مرتيض العاميل ،وكتاب رحلتي إىل عامل اجلن والعــالج الروحــاين ،د .ناديـ ة
رضوان ،وقد ذكرت قصص ًا طويلة متثلت يف رحلتها مع عامل املشعوذين واخلرافيني لعالجها من صداع
تعاين منه.
تقول يف كتاهبا اآلنف الذكر« :ولفت نظري يف أثناء تــرددي عــىل اجلمعيــة [مجعيــة بريطانيـ ا العظمــى
الروحية] هذه األعداد الكبرية التي تؤمن بالعالج الروحي ،التي تفضله عن العالج لدى األطباء...
وحيرضين هنا حال مريضة شابة كانت متطوعة للعمل يف مكتبة اجلمعية الروحية حتمــل والتــي كانــت
حتتل جانب ًا كبري ًا من الدور األول هبا ،حيث كانت هذه الشابة حتمل كلية مزروعة منــذ سـ نوات ،وأهنــا
دأبت عىل تلقى جلسات أسبوعية للعالج من قبل املعاجلني الروحيني ،وأن حالتها الصحية تســوء مــن
خالل نتائج الفحوصات الدورية ،كلام انقطعت عن جلسات العالج الروحي مما حــدا هبــا إىل التطــوع
للعمل يف املكتبة!!» ا.هـ ،ص  ،257دار الرشوق.
وأظن أن خري شاهد عىل هذه القصة حديث زوجة ابن مسعود – ريض اهلل عــنهام – عنــدما قالــت :إن
عبداهلل رأى يف عنقي خيط ًا ،فقال :ما هذا؟ قلت :خيط رقي يل فيه ،قالت :فأخذه ثم قطعـ ه ،ثــم قــال:
أنتم ل عبداهلل ألغنياء عن الرشك ،سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إن الرقى والــتامئم والتولــة رشك)
فقلت :لقد كانت عيني تقذف ،وكنت أختلف إىل فالن اليهودي ،فإذا رقى سكنت ،فقال عبداهلل :إنــام
ذاك عمل الشيطان ،كان ينخسها بيده ،فإذا رقى كف عنها ،إنام كان يكفيك أن تقويل كام كان رسول اهلل
ﷺ يقول( :اذهب البأس ،رب الناس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر ســق ًام)
احلديث رواه أبو داود يف سننه ،كتاب الطب باب ما جاء ف العــني رقــم  )4/4( 3883وأبـ و يعـ ىل يف
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جمهول كام يزعمون ،وإما العثور عىل مفقود ،وإما إهيام العامة أهنم يلتقون أمواهتم
الذين سبق أن فارقوهم ويسألون عن أحواهلم وكيف يعيشون!!
ويظهر تلبيس الشياطني عليهم من خالل:
 سامع أصوات تصدر من هذه األرواح املزعومة. حتريك بعض األجسام املوجودة يف الغرفة كالطاولة أو القلم والكتابة أحيان ًا ،ورباممسنده برقم  ،)133/9( 5208والبيهقي يف السنن الكربى رقم .)350/9( 19387

==

وممن يتزعم العالج الروحاين والطب البديل يف هذه األيام من تعرف بمريم نور وهي نصـ انية لبنانيـ ة
نقل عنها يف شبكة الدفاع عن السنة بأن هناك موقع نصاين حيذر منها (وأهنا من عبدة الشيطان وتروج
األفكار طائفة دينية إحلادية منترشة يف أمريكا يطلق عليها (حركة العص اجلديد – new age more
 ) mentوأن عىل كل مسيحي أن يكون عىل حذر من األفكار والطرق التي تقوم عىل خلط األســاطري
اهلندوسية والبوذية والتاوية وما له صلة بعبدة الشيطان ومماريس اليوغا وأن مـ ريم نــور ملحــدة ومــن
عبدة الشيطان) ا.هـ.
ومما ينبغي احلذر منه أن هلذه املرأة وجود يف بعــض القنــوات الفضــائية وهلــا موقــع ثبــت مــن خاللــه
سمومها.
من أقواهلا« :أنا مواطنة أمرييكية ولكن اعترب نفيس مواطنة هذا الكوكب  ..وليس لدي حياة اجتامعيـ ة
 ..فجل ما أقوم به هو ما أحب أن أكون عليه  ..بغض النظر عام أقوله  ..وذلك ألن الصمت هو اللغــة
الوحيدة للحقيقة ،وألن الصمت هو لغة اللغات ،فمعرفة ذاتك هي اخلطوة األوىل يف الرحلــة هــذه ..
فلنشبك أيادينا ولنوحد قلوبنا ولنشف حياتنا وأمنـ ا األرض  ..وليحــل الســالم عــىل األرض  ..كلنــا
عائلة واحدة يف أرض يعم فيها السالم» ا.هـ.
ومن أقواهلا« :يزعم البعض بأنني أقوم بغسل عقول البرش ،كال ،لســت بغاســلة لعقــول النـ اس ،فأنـ ا
أغسل عقوهلم بالتأكيد ،ولكني أؤمن بطريقة التنظيف اجلاف  ..لنغســل أفكارنـ ا وأجســادنا وعقولنــا
ونسري مع ًا إىل الفناء باهلل» نق ً
ال من موقعها عىل الشبكة.
انظر ما كتب عنها يف شبكة الدفاع عن السنة ،وما كتب عنها يف منتــدى شـ موخ بعنــوان «بحــث عــن
الروحانية مريم نور حقائق ألول مــرة ،ابتــدأه الكاتــب بقولــه «ســامهوا معنــا لكــي نكشــف احلقيقـ ة
للمخدوعني فإن مريم نور صارت تشكل خطر حقيقي عىل بناتنا وشبابنا  »...إلخ.
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الرسم والنحت ،وغري ذلك مما ال يستطيعه املهرة.
 إحضار بعض األمتعة واألطعمة من خارج غرفة التحضري. تغري درجة حرارة الشخص املنوم ،وارتفاع نبضه. سامع أصوات موسيقية (. )1 استعامهلم أللفاظ من األدعية واالستغفار والتهليل خلداع العوام ،وقد زعم أحدأنصارهم

()2

أن جربيل حرض إحدى جلساته وأبدى ندمه لعدم وجود كامريا

التصوير.
 الداللة عىل مرسوق أو غائب. اعرتاف بعض من دخل فيه وجربه بأنه دجل وكذب وخداع عىل أيدي الشياطنيزيادة يف اإلضالل ومتوهيا عىل العباد ،ومن أولئك أمحد عزالدين البيانوين صاحب
كتاب اإليامن باملالئكة.
وقد كانت لـه جتربة شخصية مع أحد حمرضي األرواح الذي بدأت بدعوته للقاء
فالن وفالنة من اجلن حلديث مهم ،وعند اللقاء جلس مع الوسيط يف غرفة وأخذ يردد
أذكاره حتى أغفى الوسيط فغطاه بغطاء كام أمره أن يفعل ،وإذا بصوت خافت يسلم
عليه ويظهر حفاوته به ويقول له أنه خملوق ليس من املالئكة وال من اجلن ولكنه خلق
خر ...وأن اجلن ال تصدر إال عن أمره وأنه يتلقى األوامر من اهلل بعد أربعة وسائط
خامسهم جربيل ،ثم وعده بوعود مغرية وتتابعت اللقاءات املليئة بالوعود احلسنة،
واملستقبل املرشق ،والنفع العظيم ،وهكذا وأصبحت هذه األصوات تدعي أهنا من
املالئكة مرة ومن الصحابة ،أو من األولياء أو من اجلن مرات أخر .حتى قالوا مرة بأن
( )1انظر :عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة ،لفواز عبيد ،ص .429
( )2هو د .عيل رايض ،انظر :التفاصيل يف كتاب الروحية احلديثة ،ملحمد حسني ،ص .18-16
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الزائر أبو هريرة ◙ وغري ه من أهل العلم والفضل ،ويف األخري وعدوه بزيارة
والده املتوىف ،وطلبوا منه أال يسأله عن شء فجاء وأوصاه بالوسيط وأبدى لـه فرحه
بصلته هبذه األرواح وختم حديثه بالصالة اإلبراهيمية.
ثم تبني له بعد رحلة طويلة مع هؤالء الشياطني أن الوسيط املزعوم تارك للصالة،
وأنه أمر قائم عىل الكذب والبهتان بعيد عن الدين والتقوى ،ثم ختم كالمه بقولـه:
«فهذه األرواح التي تدعي أهنا أرواح رجال من الصحابة واألولياء والصاحلني كلها
شياطني ،ال ينبغي ملؤمن عاقل أن ينخدع هبا ،ومجيع الصور التي اعتادها مستحرضو
األرواح كذب وباطل ...ومن عجيب األمر أين قرأت بعد ذلك كتب ًا مؤلفة يف هذا
املوضوع ،فإذا باملجرمني العاقلني وصلوا إىل مثل ما وصلت إليه ،وحكموا عىل تلك
األرواح أهنا قرناء بني دم من اجلن ،كام هداين اهلل تعاىل إىل ذلك من قبل ،واحلمد
هلل»(. )1

( )1اإليامن باملالئكة ،ألمحد عزالدين البيانوين ،ص .180-179
* نرش موقع إسالم ن الين قصة ألحد التائبني قال فيها« :ذات يوم قرأت الطالسم كالعــادة كــي حيرضـ
اجلني وأطرح عليه أسئلة ،وانتظرت فلم يأت بعد حلظات وجدت الفنجان قد حترك ،سألته من معــي؟
فالن!!! وإذا به جييب وعرب طريقة مع األحرف .....األبجديـ ة التــي عــىل الطاولـ ة ،ال ولكنـ ي جنــي
مسلم ،كنت أراقب ما تفعله وأردت أن أحذرك مما تقوم به ،هل تعلم أنك تقـ وم بتأليــه وتعظــيم أحــد
عفاريت اجلن الكافر عــرب قراءتـ ك هــذه الكلــامت املليئــة بالرشــك ،أال تتقــي اهلل؟ وأنــت مســلم....
انصدمت كثري ًا وانتابني خوف كبري ملا قاله ذلك اجلني الدخيل ...وتبت إىل اهلل توبة نصوح ًا ...وها أنا
اليوم أعمل عىل حتذير من ألتقي به»...أ .هـ.
ومما يتعجب لـه تأييد الشيخ طنطاوي جوهري هلذه الدعوى ويل أعناق النصوص لتأييد رأيه فاستدل
بقوله تعاىل يف قصة موسى ♠

يف قوله تعاىل        :

            إىل قوله

تعاىل:

    سورة البقرة ،اآليات.73-67 :
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عىل ثبوت علم حتضري األرواح وقال« :ألن اهلل ذكر لنا يف سورة البقرة هنا إهنم رضبــوا القتيــل فحيــي
وأخرب عمن قتله ،وهو الذي كان وارثا لـه .»...اجلواهر يف تفسري القر ن ،للشــيخ طنطــاوي جــوهري
(.)84/1
وقال أيض ًا« :إن هذه اآلية تتىل واملسلمون يؤمنون هبا ،حتى ظهر علم حتضري األرواح بأمريكا أوالً ،ثم
بسائر أوروبا ثاني ًا ،وفائدة هذا العلم أن من صحت عنــده أحــوال األرواح وظهورهـ ا أيقــن بــاآلخرة
وباحلياة بعد املوت إيقان ًا تام ًا»...أ .هـ!! املرجع السابق (.)84/1
واســـتدل بقولـ

ـــه تعـــاىل              :

   سورة البقرة اآلية.260 :

وعلق عليها بقولـه« :فإذن كان إبراهيم يطلب اليقني باملعاينة فنحن أوىل ،واألنبيــاء أعلــم منـ ا ،فكــان
جيب عىل املسلمني أن يكونوا هم البادئني بعلم إحضار األرواح ال أمريكا»...أ .هـ )84/1( ،املرجـ ع
نفسه.
ويقول أيض ًا« :وكان االوىل بأمة اإلسالم أن تكون السابقة يف مضامره املجدة يف تعلمـ ه ،املتقدمــة عــىل
سائر األمم يف حتصيله ،لتهدي الناس إىل سواء الصاط»...ا.هـ.
وهذا القول الذي فرس به الشيخ طنطاوي اآليات قول مل يسبقه إليه أحد من املفرسين ال يف القديم وال
احلديث ،وقد وقع يف رش مما فر منه ،حيث أراد إثبات بقاء الــروح ،وعــدم فنائهــا والـ رد عــىل املـ اديني
ومنكري اليوم اآلخر ،فوقع يف تأييد هذه الفكرة اخلبيثــة التــي هــي دعــوة نصــانية هتــدف إىل إبطــال
النبوات كام سيأيت.
وحيث إنه يشرتط فيمن يقوم به أن يكون «ذا قلب خالص عىل قدم األنبياء واملرسلني »...فأقول :مــن
الذين تصدروا هذا العلم؟ أليسو دجاجلة الغرب ،وعنــدما انتقــل إىل الرشــق َمـن ِمـ َن العلــامء و ِمـن
الصاحلني و َمن ورثة األنبياء تصدى لتحضري األرواح ونادى هبا وجعلها واجبــة عــىل املسـ لمني؟!! إن
كل من يسمى بالوسطاء ليسوا سوى خدم للشياطني واجلن!! ويشرتك فيهم توفر مادة (االكتــوبالزم)
التي ال يعرف ما هيتها ،واستمع إىل ماذا تقول روح!! أحد الكفرة واسمه (ريموند) ووالده أحد دعــاة
حتضري األرواح وهو (الرس أوليفرلودج) حني سأهلا أين تعيشون اآلن فأجابته« :إن مساكننا من الطوب
األمحر ،وبعضها من اآلجر ،وإنه يدخن السجائر بلذة ،وأن زمالءه يطلبون الوسكي وأخرون يطلبــون
الصــودا» مــن كتــاب ريمونــد للرسـ أوليفرلــودج نق ـ ً
ال مــن عــامل اجلــن يف ضــوء الكتــاب والســنة،
ص.451
فهل هذا ينطق عىل ما نعتقده يف أرواح الكفار ،وأهنا معذبة إىل أن تقوم الساعة؟!
وهل هذا الوسيط خالص عىل قدم األنبياء واملرسلني كام يشرتط الشيخ طنطاوي.
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وأما بيان كذب هذه الدعوى واألدلة عىل أهنا من أحوال الشياطني فكثرية منها:
 -1ادعاء علم الغيب ومعرفة أحوال أشخاص مل يرهم.
 -2ادعاء رؤية األرواح وخماطبتها ومعرفة أحواهلا مع استحالة ذلك كام نص عىل
ذلك الرب تعاىل يف قولـه :

         

. )1(  
   
  
 
واملعنى «     أي من شأنه ،ومما استأثر بعلمه دونكم   ...

==

لذا أقوال :إن عقيدة اإلسالم واضحة جلية بأدلتها العقلية والرشعية وليســت بحاجــة إىل تأييــد بأدلــة
مشكوك فيها ،أو معلوم بطالهنا ،فال يرد عىل الباطل إال احلق.
ولألسف تبع الشيخ طنطاوي بعض العلامء من أمثال حممد فريد وجدي صاحب كتاب دائرة معــارف
القرن العرشين ومن أقواله:
«ملا انترش هذا املذهب بني علامء أوروبا تألفت سنة 1869م مجعية من أكابر علامء لوندرة لفحص هــذه
اخلوارق فحص ًا دقيق ًا علمي ًا ،فاستمرت يف البحث املتواصل ثامنية عرش شهر ًا ،وكانت النتيجة تأكيــدها
صحة تلك املشاهدات اخلارقة للعادة...إلخ» دائرة معارف القرن العرشين(.)247-246/1
ومن أقواله« :أخذ هذا املذهب من ذلك احلني يف االنتشار حتى وصل إىل ما هو عليه اآلن لـه ماليــني
من املعضدين وأكثر من  200جملة تدافع عنه وتنرشه ،وقد طعن مذهب املاديني طعنة ال برء له منها إىل
يوم الدين....إلخ» املرجع السابق (.)249/1
والشيخ حممد حسنني خملوف يف كتابه املطالب القدسية يف أحكام الروح و ثارها الكونيــة فيقــول« :مــا
أظن ذا فهم مستقيم يرتاب يف كرامــات األنبيــاء وتصــفات أرواحهـ م حــال احليــاة وبعـ د املـ امت ،أو
يســتغرب حـ وادث التنــويم والتحضــري» ،نقـ الً مــن كتــاب اإلنســان روح ال جســد ،رؤوف عبيــد
( ،)447/1ط .الثالثة ،مطبعة هنضة مص.
وإين أتساءل بناء عىل هذا القول وهل مدعي علم حتضري األرواح اليوم يف أوروبا تكون هلــم كرامــات
نؤمن هبا؟!!
( )1سورة اإلرساء ،اآلية.85 :
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    أي وما أطلعكم من علمه إال عىل القليل فإنه ال حييط أحد بيشء
من علمه» (. )1
 -3الظالم احلالك الذي يصاحب هذه العمليات ووجود خباء وهي حجرة جانبية
مفصولة عن غرفة التحضري بحجاب سميك – زيادة يف الظالم – وهي تعد جللوس
الوسيط ،ومنه خترج األرواح املتجسدة.
 -4عدم السامح ألحد بلمس األشباح.
 -5ادعاء ما يعرف بالوسيط واتصافه بصفات معينة يطالبون هبا من الشفافية
ووجود مادة (االكتوبالزم) – كام سبق – وهذه كلها أمور ال يعقلها العاقل ،وقد تبني
أن هؤالء الوسطاء ما هم إال دجالون منافقون يتعاملون مع اجلن والشياطني ويتقربون
إليهم بالرشك باهلل.
 -6الكالم والعبارات التي تصدرها هذه األرواح – بزعمهم – عىل لسان هؤالء
الوسطاء ،وكل ذلك من التخرص والقول عىل اهلل بال علم ،ومنها ما هو بمساعدة
الشياطني أو القرين وأنقل هذه العبارات التي ذكرها أحدهم ،والتي تدل داللة
واضحة عىل أن هذه الدعوى دعوة شيطانية يقول فيها:
«جيب أن نتحد يف هذه احلركة ،يف هذا الدين اجلديد ،جيب أن تسودنا املحبة ،وجيب
أن تكون لنا قدرة عىل االحتامل والتفاهم ..رسالتي أن أوايس املحروم ،وأساعد
اإلنسان عىل حترره يف نفسه من اهلل تعاىل ( ]!![ )2اإلنسان إله مكسو بعنارص األرض
وهو لن يدرك ما يف مقدوره هو ما مل حيس بجزئه املالئكي اإلهلي ...الروحية ستكون

( )1تفسري القر ن ،البن كثري (.)62/3
()2

هي نفس دعوة الشيطان .   
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أقدر من غريها عىل تأسيس دين جديد واسع للعامل كله» (. )1
 -7ظهور أصوات وحركات دون رؤية أحد ،وهذا ال يستبعد إهنا شياطني ،فاهلل
.)2(    
 
 
   
 
 
تعاىل يقول    :
 -8إن هذه دعوة هتدف إىل إبطال النبوة والرسالة ،وادعاء الرسالة كام نقل عنهم
قوهلم« :نحن مرسلون من عند اهلل كام أرسل املرسلون قبلنا ،غري أن تعاليمنا أرقى من
تعاليمهم ،فإهلنا هو إهلهم ،إال أن إهلنا أظهر من إهلهم وأقل يف صفات برشية  ..وأكثر
صفات إهلية  ..ال ختضع ألي عقيدة مذهبية . )3(»...
ويقول أحد زعامئهم ( )4عن األنبياء« :وسطاء يف درجة عالية من درجات الوساطة
واملعجزات التي جرت عىل أيدهيم ليست إال ظواهر روحية كالظواهر التي حتدث يف
حجرة حتضري األرواح» (. )5
 -9خمالفة هذه الدعوى للنصوص الصحية والصحيحة بأن األرواح بعد املوت
تنتقل إىل عامل الربزخ ،وأنه ال سلطان ألحد عليها ،وأن اهلل يتوفاها سبحانه وهي بعد
املوت إما معذبة وإما منعمة وثبت أن أرواح الشهداء يف حواصل طري خرض ترسح يف
رياض اجلنة ،تأكل من ثامرها وترشب من أهنارها ،وتأوي إىل قناديل معلقة يف سقف
عرش الرمحن.
ويف حديث الرباء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ يف جنازة رجل من األنصار
()1

جملة الروح مقال بعنوان (حديث الروح الكبري هوايت هوك) نقالً عن الروحية احلديثة د .حممد حممد حسني ص . 57

( )2عامل اجلن والشياطني ،د .عمر األشقر ص. 110
( )3املرجع السابق.
( )4وهو دثر فندالي يف كتابه «عىل حافة العامل األثريي».
( )5عىل حافة العامل األثريي نق ً
ال من كتاب جممــوع فتـ اوى ومقـ االت ســامحة الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز
( )315/3ط .الرابعة ،رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء.
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فانتهينا إىل القرب ومل يلحد فجلس رسول اهلل ﷺ وجلسنا حولـه وكأن عىل رؤوسنا
الطري ،ويف يده عود ينكت يف األرض ،فرفع رأسه فقال (أستعيذوا باهلل من عذاب القرب
مرتني أو ثالث ثم قال :إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا ،وإقبال إىل اآلخرة
نزل إليه مالئكة من السامء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان
اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حتى جيلسوا منه مد البص ،ثم جييء ملك املوت عليه
السالم حتى جيلس عند رأسه ،فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهلل
ورضوان قال فتخرج تسيل كام تسيل القطرة من يف السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل
يدعوها يف يده طرفة عني حتى يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن ،ويف ذلك احلنوط،
وخيرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت عىل وجه األرض ،قال فيصعدون هبا ،فال
يمرون يعني هبا عىل مأل من املالئكة إال قالوا ما هذه الروح الطيب ،فيقولون فالن بن
فالن بأحسن أسامئه التي كانوا يسمونه هبا يف الدنيا حتى ينتهوا هبا إىل السامء الدنيا
فيستفتحون لـسه فيفتح هلم فيشيعه من كل سامء مقربوها إىل السامء التي تليها حتى
ينتهي به إىل السامء السابعة فيقول اهلل عز وجل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه
إىل األرض ،فإين منها خلقتهم ،وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد
روحه يف جسده ،فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن لـه من ربك فيقول ريب اهلل ،فيقوالن
له ما دينك فيقول ديني اإلسالم ،فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو
رسول اهلل ﷺ  ،فيقولون لـه وما علمك فيقول قرأت كتاب اهلل فآمنت به وصدقت
فينادي مناد يف السامء إن صدق عبدي فافرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة وافتحوا لـه
باب ًا إىل اجلنة ،قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح لـه يف قربه مد بصه ،قال ويأتيه
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبرش بالذي يرسك هذا يومك
الذي كنت توعد ،فيقول لـه من أنت فوجهك الوجه جييء باخلري فيقول أنا عملك
الصالح ،فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إىل أهيل ومايل .قال وأن العبد الكافر إذا
كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من السامء مالئكة سود الوجوه
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معهم املسوح ،فيجلسون منه مد البص ،ثم جييء ملك املوت حتى جيلس عند رأسه
فيقول يا أيتها النفس اخلبيثة أخرجي إىل سخط من اهلل وغضب قال فتفرق يف جسده،
فينتزعها كام ينتزع السفود من الصوف املبلول ،فيأخذها ،فإذا أخذها مل يدعوها يف يده
طرفة عني حتى جيعلوها يف تلك املسوح وخيرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت عىل وجه
األرض فيصعدون هبا ،فال يمرون هبا عىل مأل من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح
اخلبيث فيقولون فالن بن فالن بأقبح أسامئه التي كان يسمى هبا يف الدنيا حتى ينتهي به
إىل السامء الدنيا فيستفتح له فال يفتح له ،ثم قرأ رسول اهلل ﷺ  :

  

            فيقول اهلل عز
وجل :اكتبوا كتابه يف سجني يف األرض السفىل فتطرح روحه طرح ًا ،ثم قرأ 



              

 فتعاد روحه يف جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول هاه هاه ال
أدري فيقوالن له ما دينك فيقول هاه هاه ال أدري فيقوالن لـه ما هذا الرجل الذي
بعث فيكم فيقول هاه هاه ال أدري فينادي مناد من السامء ان كذب فافرشوا لـه من
النار وافتحوا له باب ًا إىل النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قربه حتى ختتلف
فيه أضالعه ،ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبرش بالذي
يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد ،فيقول من أنت فوجهك الوجه جييء بالرش
فيقول أنا عملك اخلبيث فيقول رب ال تقم الساعة)(.)1

( )1رواه اإلمام أمحد يف املسند برقم  )287/4( 18557مؤسسة قرطبة ،وأبــو داود ويف املســند يف كتــاب:
اجلنائز باب :اجللوس عند القرب رقم ،3212 :واحلاكم يف املستدرك رقم 107 :ورقم ، 113 :وابن أيب
شيبة يف مصنفه رقم ،)54/3( 12059 :والطياليس يف مسنده رقم )102/1( 753 :وقــال املنـ ذري:
«رواه أمحد بإسناد رواته حمتج هبم يف الصحيح» ا.هـ ،الرتغيب والرتهيب (.)196/4
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 -10عجز أصحاهبا عن إقامة دليل صحيح عىل صدق دعواهم مع التقدم العلمي
والتكنولوجي ،فقد «وضعت جملة (سينفيك أمريكان) جائزة مالية ضخمة ملن يقيم
احلجة عىل صدق الظواهر الروحية ،وال تزال اجلائزة قائمة مل يظفر هبا أحد رغم انتشار
الروحيني ونفوذهم وبراعتهم يف أمريكا ،وقد ضم إىل هذه اجلائزة جائزة أخرى تربع
هبا الساحر األمريكي دنسجر للغرض نفسه ومل يظفر هبا أحد أيض ًا» (. )1
ويقول أحد منشئي حتضري األرواح:
«إن كل ما اطلعنا عليه من هذا القبيل ،وكل ما امتحناه بأنفسنا مل نجد فيه ما خيرج
عن التخييل واخلداع واالنخداع ،أو ما ال يفرس باالستهواء الذايت أو ببعض النواميس
الطبيعية املعروفة ،أو ما ال يمكن ر ُّده إىل غريه مما ال يتعذر تفسريه أو ما يف صحته شبهة
قو ّية» ( )2ا.هـ.
 -11أن هذه األرواح قد ختتلف مع الوسطاء فتخذهلم وينكشف أمرهم وهذا
حصل لبعض مدعي حتضري األرواح (. )3
 -12إن الوسطاء قبل التحضري يلتزمون بقراءة تعاويذ معينة خيدعون هبا العوام.
 -13إن الصوت الذي يصدر خيتلف متام ًا مع صوت الوسيط مما يدل عىل أ ن هناك
( )1عامل اجلن والشياطني د .عمر األشقر ص. 111
( )2هو د .يعقوب رصوف نقل قوله هذا د .فؤاد رصوف يف كتاب رسائل األرواح ص. 10
( )3نرشت جريدة القبس الكويتية يف ملحقها بتاريخ  78/6/12مقـ االً عــن العــامل الربيطــاين الروحـ اين
بيرتغودوين الذي اشتهر صيته يف معاجلة املرىض ،ومعرفة السـ ارق ،وتســخري األرواح وكــان يــرى يف
أكثر من مكان وربام جتمع أشباح لـه يف مكان واحد بنفس شكله وصورته .ومن املعلــوم أن الشــياطني
هلم القدرة عىل التشكل بأشكال أشخاص وفجأة فقد كل ذلك وتبني أن السبب هو أنه حاول استغالل
ذلك لتحقيق مكاسب مادية وقد جاءته رسالة أكثر من مرة من األرواح حتذره مــن اســتغالل ذلــك يف
مكاسب مادية فلم يلتفت هلا فسلب كل ذلك وأصبح شخص ًا عادي ًا!! فتأمل ذلك !! انظــر عــامل اجلــن
والشياطني د .عمر األشقر ص. 116 – 113
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جن ًا تلبست به ،وربام تكلم بلغة ال يفهمها احلارضون(. )1
ومن هنا نرتكز يف إبطال هذه الدعوى عىل عدة ركائز ثابتة يف عقيدة اإلسالم ومنها:
 إن من عقيدتنا يف مسألة الروح أن الروح مشرتكة مع البدن يف احلياة الدنيا يفالسعي والعمل ،وبعد املوت  ..ال يبقى إال اجلزاء ،فال تكليف حينئذ فهي إما منعمة أو
معذبة.
 إن من املسلامت عندنا اتباع سنة نبينا حممد ﷺ واخللفاء الراشدين املهديني منبعده ،ومن املعلوم أنه مل ينقل لنا فعلهم هلذا وليس له أصل يف كتاب وال سنة.
 كذلك من عقيدة املسلم أن لكل إنسان شيطان ًا قرين ًا مالزم ًا لـه إىل موته وقد دلعىل ذلك القر ن والسنة ،ومن اآليات قوله تعاىل :
  

 
 


وقوله تعاىل :

     

. )2( 
 

 
 
   
 
  
 

.)3( 

.)4(      
  
 
 
  
  
 
وقوله تعاىل   :
ويف احلديث الصحيح( :ليس منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من الشياطني
( )1انظر فيام سبق :عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة فواز عبيد ص 425وما بعدها ،الروحية احلديثة حممد
حممد حسني ،عامل اجلن والشياطني د .عمر األشــقر ،ص 100ومـ ا بعــدها ،موقــع إســالم أون اليــن،
جمموع فتاوى ومقاالت سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ( 309/3وما بعدها) ،اإليامن باملالئكة ألمحــد
عز الدين البيانوين ،اإليامن بالغيب ،بسام سـ المة ص ،127-119مكتبــة املنــار – األردن ،ط .األوىل
1983-1403م.
( )2سورة ق ،اآلية. 27 :
( )3سورة ق ،اآلية. 23 :
( )4سورة الزخرف ،اآلية. 36 :
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قالوا وأنت يا رسول اهلل :قال نعم ولكن اهلل أعانني عليه فأسلم)(.)1
 كام أن من عقيدة املسلم أن للجن قدرة عىل التشكل بأشكال خمتلفة ،فقد تظهربصورة إنس أو حيوان أو حيات  ..كام سبق بيانه ( . )2وهذا يرتبط بفهم هذه الدعوى،
ألن تدخل الشياطني واجلن فيها واضح .ويدل عليه عجزهم عن حتضري روح النبي
ﷺ  ،حيث طالبهم أحد املفكرين هلذه الدعوى بتحضريها فاعتذر مدعي حتضري
األرواح بقوله« :إن هذه روح عالية ال يمكن إحضارها» (. )3
 إهنا دعوة إىل دين جديد كام يقول أحد دعاهتا ( )4البارزين.«إن هذه املنظمة ستكون لكل البرشية ،وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العامل
الروحي طريقة جديدة للحياة ،ويعطوننا فكرة جديدة عن اهلل ومشيئته إهنم سوف
يأتوننا بالسالم والطمأنينة الروحية وبسعادة النفس والقلب ،سوف حيطمون احلواجز
بني الشعوب واألفراد بني العقائد واألديان» (. )5
ويقف وراءها اليهود والنصارى ،وهلذا تلمس من أقواهلم الدعوة إىل النصانية،
وتفضيل املسيح عيسى عليه السالم عىل مجيع األنبياء (. )6
 اعرتاف بعض من دخل فيه وجربه بأنه كذب ودجل وخداع ،وأنه تالعبتتالعبه الشياطني بأولئك املحرضين زيادة يف إضالهلم وخداع ًا ومتوهي ًا – كام سبق – .
( )1رواه مسلم (. )2814
( )2انظر ص .45-43
( )3انظر اإليامن بالغيــب تــأليف بســام ســالمة ص ،126مكتبــة املنــار ،األردن ،ط .األوىل1403 ،هـــ -
1983م.
( )4وهو د .عيل رايض.
( )5نق ً
ال من الروحية احلديثة ملحمد حممد حسني ص. 59
( )6انظر عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة لفواز عبيد ص. 446
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وأمجل القول بام قاله العالمة سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ♫ عندما سئل
عن حتضري األرواح فقال« :لقد تأملت هذا املوضوع كثري ًا ،فاتضح يل أنه علم باطل،
وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد واألخالق والتلبيس عىل املسلمني
والتوصل إىل دعوى علم الغيب يف أشياء كثرية  ..ثم أضاف ..« :وما يدعيه هؤالء
الدجالون من حتضري األرواح ،إنام هي أرواح شياطني خيدمها بعبادهتا وحتقيق مطالبها
ّ
وختدمه بام يطلب منها كذب ًا وزور ًا يف انتحاهلا أسامء من يدعونه من األموات )1( ..ا.هـ.
املسألة الثانية :اهلــامة
اهلامة بتخفيف امليم ،وقيل بالتشديد وهو قول شاذ واملراد هبا :طري من طري الليل.
وقيل إهنا البومة (. )2
وقيل« :إهنا داء يصيب املريض وينتقل إىل غريه» (. )3
وللعرب فيها اعتقادات باطلة منها:
 التشاؤم هبا ،فإذا وقعت عىل دار أحدهم اعتقد أن هذا عالمة موته ا.هـ .وعالمةنزول مصيبة به أو أهله.
 إهنا روح ميت تأيت لتطالب بحق أو تأمر بأمر. إهنا حرشة ختلق من روح امليت املقتول وأهنا تطري وتصيح حتى يقتص منه. وقيل :إهنا دودة خترج من رأس املقتول الذي مل يؤخذ بثأره وال تزال تدور حول( )1فتاوى ومقاالت سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (.)312 ،309/3
( )2انظر :فتح الباري البن حجحر ( .)296 – 295/10عون املعبــود أليب الطيــب حممــد شــمس احلـ ق
( )411/10املكتبة السلفية ،املدينة .فتح املجيد رشح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرمحن بــن حســن ل
الشيخ ص . 362القول املفيد عىل كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صالح العثيمني (.)82-81/2
( )3القول املفيد البن عثيمني (.)81/2
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قربه وتقول :اسقوين ،اسقوين حتى يؤخذ بثأره وإال بقيت ،وقيل :إهنا تدور سبعة أيام
ثم تذهب.
 وقيل :إهنا عظام امليت تتجمع بعد موته وتصري هامة وترجع إىل قرب امليت كلمائة سنة ( )1وهلذا أبطل اإلسالم مجيع هذه املعتقدات فنفاها كام يف الصحيح عنه ﷺ :
(ال عدوى وال صفر وال هامة  )2( )...احلديث.
وتظهر مكايد الشيطان يف هذه املسألة يف عدة أمور:
 -1نرش عقيدة باطلة بني مرشكي العرب وهي أن هذا الطائر أو هذه البومة روح
امليت يؤدي إىل نشوب اخلالفات والقتال بينهم ألخذ الثأر حتى إن هذا الطائر ال يزال
يصيح ويرفرف حتى يؤخذ بثأره ،وهذا مما هيدف إليه الشيطان من إزهاق األرواح
وسفك الدماء ،وقد يشكل بصورته وقد يؤزه حتى يقتص من القاتل.
 -2التشاؤم برؤية هذا الطائر ،والتشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم حمرم مناف
لكامل التوحيد.
وقد قال ﷺ « :ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر» (. )3
 -3تلبيسة عىل املرشكني بأمر الروح ألهنا من عامل الغيب وال يمكن إدراك كنهها
فكان لعدو اهلل بحال يف التلبيس من خالهلا لزيادة إضالل املرشكني ،وهلذا اختذ من
أرواح املوتى جماالً لبث مكايده وصدّ العباد عن احلق ،فهناك من يزعم أن أرواح املوتى
تعود وقد ذكر ذلك شيخ اإلسالم ♫ يف معرض حديثه عن أحوال الكفرة
( )1انظر فتح الباري ( ،)296/10وامللل والنحل للشهرستاين (.)237/2
( )2رواه البخاري يف كتاب الطب ،باب ال هامة رقم  5770الفتح (.)295/10
( )3رواه أبو داود يف كتــاب الكهانـ ة والتطــري بــاب يف الكهـ ان رقــم  ،3894أبــو داود مــع عـ ون املعبــود
(.)411/10
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واملرشكني والسحرة – فقال« :ومن هؤالء من إذا مات هلم ميت يعتقدون أنه جييء بعد
املوت يكلمهم ويقيض ديونه ويرد ودائعه ويوصيهم بوصايا فإهنم تأتيهم تلك الصورة
التي كانت يف احلياة ،وهو شيطان متثل يف صورته فيظنونه إياه»()1ا.هـ.
وقال ♫ « :ومن هؤالء من يتصور لـه الشيطان ،ويقول لـه :أنا اخلرض وربام
أخربه ببعض األمور ،وأعانه عىل بعض مطالبه ،كام قد جرى ذلك لغري واحد من
املسلمني واليهود والنصارى وكثري من الكفار  ..يموت هلم امليت فيأيت الشيطان بعد
موته عىل صورته  ..ويفعل أشياء تتعلق بامليت ،ويدخل عىل زوجته ،ويذهب ،وربام
يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كام تصنع كفار اهلند فيظنون أنه عاش بعد موته(. )2
املسألة الثالثة :التناسخ
والنسخ مأخوذ من «نسخ اليشء ينسخه نسخ ًا وانتسخه واستنسخه :اكتتبه»ا.هـ(.)3
والنسخ يأيت بمعنى اإلزالة ،وإبطال اليشء وإقامة غريه مكانه.
ويأيت بمعنى النقل والتحويل ،ومنه التناسخ (. )4
و«التناسخ من العقائد الفاسدة التي يقصد هبا انتقال الروح من بدن قد مات
صاحبه إىل بدن خر ملخلوق حي ،إنسان ًا كان أم حيوان ًا ،وذلك ملنح الروح الفرصة بعد
الفرصة لكي تتطهر من أدراهنا عىل أساس أن احلياة قصرية ،والبد من إعطاء الروح
وقت ًا كافي ًا لكي تتحرر من أخطائها. )5( »...

( )1جامع الرسائل البن تيمية ص. 195 – 194
( )2جمموع الفتاوى البن تيمية (.)288/11
( )3لسان العرب ( ،)61/3وانظر الصحاح ص ،273العني (.)201/4
( )4لسان العرب ( . )61/3خمتار الصحاح ص ،273غريب احلديث للحريب (.)1044/3
( )5املوسوعة امليرسة يف األديان واملـ ذاهب ( )1022/2ط .الرابعــة 1420هـ ـ ،وانظــر موســوعة القــرن
- 789 -

==

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

وهي من العقائد القديمة التي نشأت يف اهلند والصني ،ثم ترسبت إىل بعض فرق
املسلمني الضالة ( ، )1وأول من قال به الصابئة فمنهم نشأ أصل القول ( ، )2قال ابن
اجلوزي ♫ « :وقد لبس إبليس عىل أقوام فقالوا بالتناسخ ،وأن أرواح أهل اخلري
إذا خرجت دخلت يف أبدان خرية فاسرتاحت ،وأرواح الرش تدخل يف أبدان رشيرة
فيتحمل عليها املشاق وهذا املذهب ظهر يف زمان فرعون وموسى» ( )3ا.هـ.
واشتهر عند الدروز

()4

واإلسامعيلية والنصريية والبوذية والدهرية واهلندوس،

العرشين ملحمد فريد وجدي (.)172/10

==

ومنهم املوحدون الدروز ،تــأليف مجيــل أبــو تــرايب ص ،36راجعــه د .أســعد عــيل ط .األوىل دمشــق
1998م ،دار عالء الدين.
( )1انظر موسوعة القرن العرشين ملحمد وجدي (.)181/10
( )2انظر امللل وا لنحل للشهرستاين (.)55/2
( )3تلبيس إبليس البن اجلوزي ص ،91حتقيق حممد بــن احلســن وســعد الســعدين ،دار الكتــب العلميــة،
بريوت.
( )4فرقة رسية من فرق الباطنية ،يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفرو الزندقة ينتسبون إىل أبو عبــداهلل حممــد
بن إسامعيل الدرزي الذي كان ظهوره أيام احلاكم بأمره املنصور بن عبدالعزيز أحد ملوك العبيديني يف
مص ،وقد دعا الناس إىل عبادته وادعى أن اإلله حل يف عيل بن أيب طالب ،ينكرون األنبياء والرسل.
ومن معتقداهتم :القول بالتناسخ – كتامن معتقداهتم ومذهبهم ،عصمة أئمتهم ،يزعمون أن لنصــوص
الرشيعة معاين باطنية.
قال شيخ اإلسالم« :الدرزية والنصريية كفار باتفاق املسلمني ال حيل أكل ذبائحهم وال نكاح نســائهم؛
بل وال يقرون باجلزية ،فإهنم مرتدون عن دين اإلسالم ليسوا مسلمني ،وال هيود وال نصارى ال يقرون
بوجوب الصلوات اخلمس ،وال وجوب صوم رمضان وال وجوب احلج  »...ا.هـ ـ .جممــوع الفتــاوى
( .)162/35قال ابن عابدين يف حاشيته ،وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،جملة
البحوث ( )89-85/36للعالمة عبدالرمحن العامدي فيهم فتوى مطولة ،وذكـ ر فيهــا أهنــم ينتحلـ ون
عقائد النصريية واإلسامعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية  ..ونقل عن علامء املذاهب األربعة أنــه
ال حيل إقرارهم يف ديار اإلسالم بجزية وال غريها وال حتــل منــاكحتهم وال ذبــائحهم  »..حاشــية ابــن
عابدين ( ،)244/4دار الفكر ،بريوت ط .الثانية ،سنة 1386م.
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منهم فرقة تسمى التناسخية «قالوا بتناسخ األرواح يف األجساد واالنتقال من شخص
إىل شخص .وما يلقى اإلنسان من الراحة ،والتعب والدعة ،والنصب فمرتب عىل ما
أسلفه من قبل ،وهو يف بدن خر جزاء عىل ذلك .واإلنسان أبد ًا يف أحد أمرين :إما يف
فعل ،وإما يف جزاء ،وما هو فيه :فإما مكافأة عىل عمل قدمه ،وإما عمل ينتظر املكافأة
عليه .واجلنة والنار يف هذه األبدان ،وأعىل عليني ،درجة النبوة ،وأسفل السائلني دركة
احلية ..ومنهم من يقول :الدرجة األعىل درجة املالئكة ،واألسفل دركة الشياطني»(. )1
وأما البوذية فلهم اعتقاد يف التناسخ خيالف ما عليه األكثرية فريون أن الروح إن
كانت رشيرة تنتقل إىل جسد خر تبدأ معاناة احلياة من جديد حتى تصل إىل اخلالص
وهو ما يسمى عندهم (بالنرفا) (. )2
يقول ابن حزم ♫ :
«افرتق القائلون بتناسخ األرواح عىل فرقتني :فذهبت الفرقة الواحدة إىل أن
األرواح تنتقل بعد مفارقتها األجساد إىل أجساد أخر ،وإن مل تكن من نوع األجساد
التي فارقت  ..وهو قول القرامطة من اإلسامعيلية وغالية الرافضة  ..وذهبت الفرقة
الثانية إىل أن منعت انتقال األرواح إىل غري أنواع أجسادها التي فارقت ،وليس من هذه

==

انظر :احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي ،املوسوعة امليرسة يف األديان ( )397/1وما بعــدها ،نرشـ
دار الندوة العاملية ،ط .الرابعة 1420هـ.
( )1امللل والنحل للشهرستاين (.)254-253/1
يقول ابن اجلوزي ♫ يف تفسري التناسخ عند اهلنود «إن اهلند

( )2وكلمة غامضة معناها النجاة ،ويعني نجاة الروح التي ظلــت عــىل صــالحها أثنـ اء دورهتــا التناسـ خية
املتعاقبة ،إذ مل تعد يف حاجة إىل تناسخ جديد وبذلك حيصل هلا النجاة من احلوالن وتتحد باخلالق الذي
صدرت عنه وتفنى فيه» املوسوعة امليرسة (.)1161-1160/2
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الفرقة أحد يقول بيشء من الرشائع ،وهم من الدهرية» ( )1ا.هـ.
ويف غالة الرافضة يقول أبو احلسن األشعري ♫ :
«والفرقة الثانية منهم وهم أهل الغلو ينكرون القيامة واآلخرة ويقولون :ليس قيامة
وال خرة ،وإنام هي أرواح تتناسخ يف الصور ،فمن كان حمسن ًا جوزي بأن ينقل روحه
إىل جسد ال يلحقه فيه رضر ،وال أمل ومن كان مسيئ ًاََ جوزي بأن ينقل روحه إىل أجساد
يلحق الروح يف كونه فيها الرضر واألمل ،وليس شء غري ذلك ،وإن الدنيا ال تزال أبد ًا
هكذا»( )2ا.هـ.
وفرقة البيانية واهلاشمية من الرافضة تدعي تناسخ روح اهلل يف األئمة ،وفرقة
اجلناجية منهم تدعي تناسخها يف األنبياء إىل أن وصلت إىل عامة الناس ( – )3تعاىل اهلل
عام يقول الظاملون علو ًا كبري ًا – .

( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم ( )166-165/1باختصار.
( )2مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري ص . 46وانظر :مكائــد هيوديـ ة عــرب التــاريخ لعبــدالرمحن
حنبكة امليداين ص ،155-154ط .دار القلم ،دمشق.
( )3انظر :امللل والنحل للشهرستاين ( .)153-151/1الفرق بني الفرق للبغدادي ص ، 236وتلبـ يس
إبليس البن اجلوزي ص ،92ط .دار الكتب العلمية.
وحتى الروافض يف العص احلارض يقولون بالتناسخ عنهم الشيخ إبراهيم بن ســليامن اجلبهــان حيــث
يقول« :وجتد خرين يف إحدى اجلهات يــأتون بســخلة فيســموهنا عائشــة ثــم يبــدؤون بنتــف شــعرها
وينهالون عليها رضب ًا باألحذية حتى متوت.
ثم يأتون بكلب فيسمونه عمر ثم ينهالون عليه رضب ًا بالعىص ورمج ًا باحلجارة حتى يموت» ا.هـ.
تبديد الظالم وتنبيه النيام إىل خطر التشيع إلبــراهيم ســليامن اجلبهــان ص ،27ط .الثالثــة 1480هـ ـ.
قلت :ما أرى فعلهم هذا إال نتيجة العتقــادهم بحلــول وتناســخ األرواح بعــد املـ وت فهــم يعــذبون
السخلة ظن ًا منهم إن أرواح أمنا عائشة ▲ قد حلت فيها وكذلك يعذبون الكلب ظنـ ًا مــنهم إن
روح عمر ريض اهلل عنه قد حلت فيها وإال فام تفسري صنيعهم ذلك ؟!! نسأل اهلل العافية والسالمة.
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التناسخ ( )1عند الدروز يشمل:
املسخ ( ، )2والنسخ ( ، )3والفسخ ( ، )4والرسخ (. )5
وهم جيعلونه حمصور ًا بني اآلدميني ،أما النصريية فيعممونه (. )6
يقول أحد النصريية:
«وأنه ليلقاك الرجل يف بدنه وأنت تظن أنه دمي ،وإنام هو قرد أو خنزير أو كلب أو
دب» (. )7
وقال خر:
«إن املؤمن يكون يف الناسوتية والكافر يف املسوخية ،ويف تراكيب شتى حتى يصنع
كل واحد منهام إىل اآلخر من اخلري والرش مثلام كان يصنع إليه إن كان خري ًا فخري ،وإن
كان رش ًا فرش» (. )8
( )1يطلق عليه الدروز (التقمص) انظر من هم املوحدون ،تأليف مجيع أبو ترايب ص ،36انظر موقع الدرر
السنية.
( )2انتقال الروح من جسم دمي إىل جسم خملوق خر قد يكون حيواني ًا.
( )3انتقال الروح من جسم دمي إىل جسم دمي خر.
( )4خروج الروح من جسم دمي إىل جسد حرشة من حرشات األرض وهوامها.
( )5انتقال الروح من جسم دمي إىل الشجرة والنبات واجلامد ،انظــر هـ ذه التعــاريف ،الفصــل يف األهــواء
وامللل البن حزم ( .)166-165/1موقع الدرر السنية ،من هم املوحـ دون ،تــأليف مجيــل أبــو تــرايب
ص.36
( )6انظر :طائفة النصريية تارخيها وعقائدها ،د .سليامن احللبي ،موقع الدرر السنية.
( )7اهلفت الرشيف املنسوب لإلمام جعفر الصادق كذب ًا وزور ًا ،حتقيق د .مصطفى غالب ،نقالً مــن موقــع
الدرر السنة ،انظر يف بيان كذب الرافضة فيام ينسبونه إليــه كتــاب (املنــاظرة) لإلمــام جعفـ ر بــن حممــد
الصادق ،حتقيق وتعليق عيل بن عبدالعزيز ل شبل.
( )8املرجع السابق.
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ويقول عن سبب إيذاء الكلب لإلنسان:
«وإن الرجل حينام يمر بالكلب ال يعرفه وال يكون قد ر ه قبل ذلك اليوم ،أو ربام
يكون الرجل متزوج ًا امرأة هذا الكلب ،ألنه كان مركب ًا يف اإلنسانية ،وكان جمراه يف
بادئ األمر جمرى اإلنسان؛ فأهلكه اهلل بعذاب ذبح أو قتل بام وصل إليه من شقاوته يف
حالة الدنيا ،والرجل يكون قد تزوج امرأته وسكن داره ولبس ثيابه يعرفه الكلب يف
مسوخيته ،فإذا نظر إليه نبح ووثب عليه أو عضه يف وجهه» ( )1ا.هـ.
ومن خالل هذا الضالل توصل معهم إبليس إىل إنكار اليوم اآلخر بالكلية بام
يشتمل عليه من جنة ونار وبعث وحرش كام سبق يف املبحث السابق ،واملتأمل يف هذه
األقوال وما حتويه من التهافت والسخافة والضالل يعلم بطالهنا وبعدها عن احلق مما
ال يشك فيه عاقل.
( )1املرجع السابق.
* ومما يتعجب له قيام أحد دعاة هذا االعتقاد املنحرف املعارصين يف تركيا وهو جــودت بــن رشيــف بــن
وأي
أمحد عيل بإضالل الناس عن طريق موقع عىل اإلنرتنت وأوهم بأنــه يمكــن لـ ـه أن جيــد موتــاهم ُّ
شخصيته تقمصوها؟ وأين أرسهم اجلديدة؟ وأهنم عادوا إىل احلياة مرة أخرى  ..ويزعم بأنــه تبــني لـ ه
بعد الدراسة والبحث أهنم يولدون ويبعثون من جديد للحياة يف نفس مكان والدهتـ م الســابقة!! وقــد
يولدون يف مكان خمتلف ،ويؤكد أنه سيبحث عن الــذين ولــدوا يف أمــاكن خمتلفــة ،وعنــدهم الــدالئل
كرس سنوات طويلة للبحث والتقيص ،وأنـ ه أصــبح
والرباهني املؤكدة عىل انتامئهم السابق!! وذكر أنه ّ
يتلقى رسائل يطلبون منه البحث عن موتــاهم!! وقــد ّألـف كتابـ ًا بعنــوان «الـ ذين يتـ ذكرون حيــاهتم
األوىل» ،فتأمل هلذا الضالل نسأل اهلل السالمة!!
وكذلك للفضائيات دور يف نرش هذا الضالل  ..ففي جملــة اجلزيــرة الصــادرة عــن صــحيفة اجلزيــرة يف
عددها  34يف  12ربيع أول من عام  1424وجه سؤال لفضيلة الشيخ سلامن بـ ن فهــد العــودة ونصــه
«شاهدت يف إحدى القنوات الفضائية برناجم ًا أحرضوا فيه ثالثة أشخاص يدّ عون أهنم كانت هلم حيــاة
سابقة برهنوا عىل ذلك بأعامل قاموا هبا .الذي ال يتمتع بيشء من اإليامن اإلسالمي خيتلط عليــه أشــياء
كثرية وأتوا بآيات من القر ن وأشياء كثرية برهنوا أن الروح تنتقل من شخص إىل شــخص كــي تتطهــر
من ذنوهبا كام يدّ عون  »...ا.هـ فتأمل!!
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يقول ابن حزم ♫ :
«أما الفرقة املرتسمة باسم اإلسالم فيكفي من الرد عليهم إمجاع مجيع أهل اإلسالم
عىل تكفريهم ،وعىل أن من قال بقوهلم فإنه عىل غري اإلسالم ،وأن النبي ﷺ أتى بغري
هذا ،وبام املسلمون جممعون عليه من أن اجلزاء ال يقع إال بعد فراق األجساد لألرواح
بالنكر أو التنعم قبل يوم القيامة ثم باجلنة أو النار . )1( »...
وهذه العقيدة الباطلة قد أبطلها اهلل تعاىل يف يات كثرية منها:


           

            

. )2(
وفيها تصوير حلال الكفرة ،وهم ينادون وجيأرون إىل اهلل تعاىل أن خيرجهم ويعيدهم
إىل احلياة الدنيا ليعملوا صاحل ًا ،وقد علم اهلل كذهبم بأهنم لو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه،
فال جييبهم عىل سؤاهلم ،فقد عاشوا أعامر ًا مديدة وجاءهم النذير ومع ذلك مل يتعظوا
ومل يستجيبوا (. )3
ومنها قوله تعاىل :

          

             

. )4(
فالكافر هنا يتمنى الرجعة إذا عاين املوت ،ليصلح ما أفسد يف حياته وليبادر لعمل
( )1الفصل يف امللل والنحل البن حزم ( )166/1وانظر فتاوى علامء البلد احلرام.
( )2سورة فاطر ،اآلية. 37 :
( )3انظر :تفسري القر ن العظيم البن كثري ( .)589/5تفســري الــرازي ( ،)30-29/26زاد املســري البــن
اجلوزي (.)494/6
( )4سورة املؤمنون ،اآلية. 100-99 :
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 ويف اآلية إقناط كيل للرجعة فال، ولكن هيهات قد حيل بينه وبني ذلك،الصاحلات
. )1( رجعة إىل يوم البعث للقيام للحساب واجلزاء (كال) حرف ردع وزجر
 فقد،ويف هذا رد جازم وقطعي عىل دعاة التناسخ ورجوع األموات بعد موهتم
جاءت اآليات بسؤاهلم للرجعة عند املوت ويف االحتضار ويوم القيامة ويوم هم يف
.غمرات اجلحيم
 

 :واآليات التي فيها سؤال الكافر ومتنيه للرجعة كثرية منها قوله تعاىل

              

.         
        

 :وقولـه تعاىل

.

  
 
 
 
  
  
 
  
 
          

 :وقولـه تعاىل

.     
          

 :وقولـه تعاىل
.

         

 :وقولـه تعاىل
.   

.)122-121/23(  تفسري الرازي.)38-37/5(  تفسري القر ن العظيم البن كثري:) انظر1(
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ومما يبطل هذا املعتقد ما ثبت من أن املؤمن ينعم يف قربه ،وأن الكافر يعذب حتى
امللل األخرى تؤمن به ،كام يف حديث عائشة ▲ (أن هيودية دخلت عليها
فذكرت عذاب القرب فقال هلا :أعاذك اهلل من عذاب القرب ،فسألت عائشة رسول اهلل
ﷺ عن عذاب القرب فقال :نعم ،عذاب القرب .قالت عائشة :ريض اهلل عنها :فام رأيت
رسول اهلل ﷺ َب ْعد صىل صالة إالّ تعوذ من عذاب القرب) (. )1
وعن أنس◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه
أصحابه – وإنه ليسمع قرع نعاهلم – أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن :ما كنت تقول يف
هذا الرجل؟ ملحمد ﷺ  ،فأما املؤمن فيقول :أشهد أنه عبد اهلل ورسوله فيقال له:
ار قد أبدلك اهلل به مقعدا من اجلنة فرامها مجيعا ) قال قتادة:
انظر إىل مقعدك من الن ,
وذكر لنا أنه يفسح له يف قربه .ثم رجع إىل حديث أنس قال ( :وأما املنافق والكافر.
فيقال له :ما كنت تقول يف الرجل ؟ فيقول :ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال:
ال دريت وال تليت ويرضب بمطارف من حديد رضبة ,فيصيح صيحة يسمعها من يليه
غري الثقلني) (. )2
وقوهلم هذا يتضمن إنكار عذاب القرب وإنكار البعث واليوم اآلخر.
قال القرطبي ♫ :
«وحدث يف اإلسالم أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوف ًا من املسلمني يتساءلون
ويرون القيامة موت البدن ويرون الثواب والعقاب إىل خياالت تقع لألرواح بزعمهم
فرش هؤالء أرض من رش مجيع الكفار ألن هؤالء يلبسون عىل احلق ويغرت تلبيسهم

( )1رواه البخاري يف كتاب اجلنائز باب :ما جاء يف عذاب القرب رقم. )463-462/1( 1308 :
( )2رواه البخاري يف كتاب اجلنائز :باب ما جاء يف عذاب القرب رقم. 1374 :
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الظاهر واملرشك املجاهر برشكه حيذره املسلم» ( )1ا.هـ.
ويرد عىل الدهرية وغريهم من املالحدة املكذبني للقر ن ،بأن هذا القول دعوى بال
برهان ،فليس هلا دليل ،ال من العقل وال من احلس ،وهو رضب من التخييل والظنون،
وما كان كذلك فهو باطل (. )2
قال ابن حجر ♫ « :وهو – أي التناسخ – مذهب رديء مبني عىل دعاوى
بغري برهان» (. )3
كام إن اهلل تعاىل خلق األنواع واألجناس ،ورتب األنواع حتت األجناس ،و َف َصل كل
نوع من النوع اآلخر  ،..وهذه الفصول املذكورة ألنواع احليوان إنام هي ألنفسها التي
هي أرواحها ،فنفس اإلنسان حية ناطقة ،ونفس احليوان حية غري ناطقة  ..فال سبيل إىل
أن يصري غري الناطق ناطق ًا ،وال الناطق غري ناطق ،ولو جاز هذا لبطلت املشاهدات،
وما أوجبه احلس وبدهية العقل والرضورة من انقسام األشياء عىل حدودها (. )4

( )1اجلامع ألحكام القر ن (.)172/16
( )2انظر الفصل يف امللل واألهواء البن حزم (.)167/1
( )3فتح الباري (.)184/2
( )4املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
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املبحث اخلامس
أبرز مظاهر مكايد الشيطان عند الفرق وامللل والنحل املخالفة
لقد كاد الشيطان الفرق و امللل والنحل املخالفة ملنهج احلق بأعظم ما كاد به عامة
الناس ،فأوقعهم يف الرشك والكفر واإلحلاد والبدع املكفرة والتكذيب بالكتب والرسل
واليوم اآلخر و القدر ،وحقق ما هدف إليه من اإلضالل والصدّ عن سبيل اهلل ( ،)1كام
بني ذلك املوىل تبارك وتعاىل يف قوله :

        

            
           

. )2(
واملعنى ألجل غوايتك يل ألقعدن عىل رصاطك أصدهم عنه والصاط قيل إنه
اإلسالم ،وقيل :أنه احلق ،وقيل :طريق مكة ،ثم ألكيدن هلم من بني أيدهيم قيل
يشككهم يف أمر اآلخرة وقيل يشككهم يف سبيل احلق.
ومن خلفهم يرغبهم يف الدنيا وشهواهتا.
ويأتيهم من إيامهنم وهو احلق يصدهم عنه ،وعن (شامئلهم) أي من قبل الباطل
يردهم إليه ،وقيل يرغب إليهم املعايص ،فهو يف هذه اآلية يتوعد ليتصفن هلم يف سبل
( )1وال يعرف هذا الكيد والضالل إال من قرأ كتبهم ،واطلع عىل عقائــدهم وضـ الهلم .يقــول العالمــة
الضالة وفضحهم وشنع عليهم يف كتبــه –
إحسان إهلي ظهري ♫ وهو من تصدى للرد عىل الفرق ّ
يف الرد عىل الربيلوية «وإنني رصفت فيه جهد املستطيع ،وبذلت فيه طاقة اإلمكان وعانيت نفيسـ عــىل
قراءة أكثر من ثالث مائة رسالة وكتاب حول املوضوع – رسائل وكتب خلت من مسكة عقل وعلـ م،
وال يعرف هذا العــذاب إال مــن ابــتيل بـ ه  »..ا.هـــ ،الربيلويــة عقائــد وتـ اريخ ص ،11ط .السادســة
1404هـ 1984 -م ،نرش إدارة ترمجان السنة ،الهور باكستان.
( )2سورة األعراف ،اآليات.17-14 :
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الغواية واإلضالل من مجيع جهاهتم (. )1
وقد حذر تعاىل من اتباع السبل الضالة ألهنا طرق الشيطان يدعو إليها،
قال تعاىل :

          

. )2(  
وقد جاء توضيحها يف حديث ابن مسعود ◙ قال( :خط رسول اهلل ﷺ
خطا بيده ،ثم قال( :هذا سبيل اهلل مستقي ًام) وخط عن يمينه وشامله ،ثم قال( :هذه
السبل ليس فيها سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ اآلية)

()3

يقول القرطبي

♫ « :وهذه السبل تعم اليهودية والنصانية واملجوسية وسائر امللل وأهل البدع
والضالالت من أهل األهواء والشذوذ يف الفروع وغري ذلك من أهل التعمق يف اجلدل
واخلوض يف الكالم» ( )4ا.هـ.
ويف هذا الفصل سأتناول – بإذن اهلل – أبرز مظاهر هذا االنحراف عند الفرق وامللل
والنحل ويتمثل فيام ييل (: )5
( )1انظر :جامع البيان البن جرير الطربي ( )138-133/5وتفسري القر ن البن كثـ ري (،)151-150/3
زاد املسري البن اجلوزي (.)177-176/2
( )2سورة األنعام ،اآلية. 153 :
( )3رواه أمحد ( )4437وقال حمقق املسند  :إسناده حسن من أجل عاصم ،وهو ابن أيب النجود ،وبقية
رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب بكر  -وهو ابن عياش  -فمن رجال البخاري ،وأخرج له مسلم
يف " املقدمة" .وأخرجه احلاكم  318/2من طريق أمحد بن عبد اجلبار ،عن أيب بكر بن عياش ،هبذا
اإلسناد ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه..
( )4اجلامع ألحكام القلر ن للقرطبي (.)138/7
( )5مل أشمل مجيع انحرافات الفرق وامللل والنحل الضالة نظر ًا لكثرهتا ،واكتفيت بأبرزها ،مع العلم أنني مل
أتعرض للرد ،ألن أغلب هذه االنحرافات قد سبق احلديث عنها يف فصول البحث ،ما مل يرد ألول مرة
فإين أرد باختصار وأشري للمراجع.
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أولا :فيام يتعلق باإليامن باهلل تعاىل ويشمل:
 -1اإلحلاد ،وتعطيل الربوبية.
 -2اإلرشاك يف األلوهية ،وحتليل ما حرم اهلل وحتريم ما أحل اهلل.
 -3عبادة الشيطان.
 -4اختاذ صور أو رموز مادية أو حيوانية.
 -5اإلحلاد يف أسامء اهلل وصفاته.
ثاني اا :فيام يتعلق باإليامن بالالئكة والكتب ويشمل:
 -1عبادة املالئكة.
 -2إنكارهم.
 -3حتريف النصوص الساموية ،ووضع نصوص حمرفة وإضفاء عليها سمة
القداسة.
ثالث اا :فيام يتعلق باإليامن بالرسل ويشمل:
 -1تقديس األنبياء وعبادهتم و الغلو فيهم.
 -2إنكار النبوة والرسالة.
 -3ادعاء النبوة.
 -4ادعاء العصمة لألئمة واملشايخ واألولياء.
رابع اا :التكذيب باليوم اآلخر.
خامس اا :التكذيب بالقدر.
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أوالً :فيام يتعلق باإليامن باهلل تعاىل
ويشمل:
 -1اإلحلاد وتعطيل الربوبية
لقد عطلت بعض امللل ربوبية اهلل تعاىل.
وأعظم اإلحلاد إحلاد الشيوعية ( )1الذين جعلوا شعارهم «إنكار وجود اهلل تعاىل
وكل املغيبات ،والقول بأن املادة هي أساس كل شء ،وشعارهم :نؤمن بثالثة:
ماركس( )2ولينني ( )3وستالني ( ، )4ونكفر بثالثة :اهلل ،الدين ،امللكية اخلاصة . )1(»...

( )1مذهب اقتصادي ،اجتامعي وضع له أساس اعتقادي فكري قــائم عــىل إنكــار وجــود رب خــالق ـهل ذا
الكون .انظر :املوسوعة امليرسة .
وسقطت الشيوعية تأليف زكي الشيخ حسني ص 40ط .املكتب اإلســالمي ،املاركســية يف امليــزان د.
حممد عليان ص ،15نرش املكتبة العامة بأهبا.
( )2هيودي أملاين عاش ما بني  ،1883-1818ينحدر من أبوين ينتميان إىل طائفــة الربــانيني واحلاخامــات
اليهود ،وهلا عراقة يف الديانة اليهودية ،واعتنقــا النصـ انية نفاقـ ًا .مل يواصــل دراســته اجلامعيــة ،وكــان
صاحب مزاج خاص ،تأثر بأساتذته الكبار من اليهود ..عرف بإحلاده الشديد ورفعــه لشـ عار :إن نقـ د
الدين هو أساس كل نقد.
انظر :كواشــف زيــوف يف املــذاهب الفكريــة املعــارصة ،عبـ دالرمحن حبنكــة امليــداين ص440-439
الشيوعية واإلنسانية عباس حممــود العقــاد ط .دار الكتــاب العــريب ،بــريوت املوســوعة الفلســفية ،د.
عبداملنعم احلنفي ص  412-411ط .األوىل دار ابن زيدون ،عص اإلحلاد ،حممد تقي األميني الندوي
ص ،164ط .عام 1404هـ ،دار الصحوة للنرش والتوزيع.
( )3مؤسس احلزب الشيوعي السوفيتي ،عاش ما بني 1924-1870م يعترب املنظر الثالث للفلسفة املاديــة
اجلدلية بعد ماركس وانجلز .انظر :املوسوعة الفلسفية ،د .عبداملنعم احلنفي ص.405-404
( )4اسمه احلقيقي جوزيف فيسيار فيتش سوجا تشنيل ،واختذ اسم ستالني مع لينني الــذي كـ ان يف املنفــى،
وأصبح عضو ًا يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي.
انظر :موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري املادي للتــاريخ أمحــد العوايشــة ،ص 609ط .األوىل
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فمن أقوال لينني:
«إن اهلل هو تارخيي ًا وشعبي ًا قبل كل شء جمموعة من األفكار ولدها غباء اإلنسان
املكبل باألغالل اإلنسان املسحوق هذا االنسحاق الذي سببه حميطه الطبيعي والقمع
الطبقي» ( )2ا.هـ!!
ومن أقوال ستالني:
«نحن ملحدون  ..ونحن نؤمن بأن فكرة اهلل خرافة ،ونحن نؤمن بأن اإليامن بالدين
يعرقل تقدمنا ،ونحن ال نريد أن نجعل الدين يسيطر علينا ألننا ال نريد أن نكون
سكارى» ( )3ا.هـ !!
ومن أقوال ماركس« :إن القوانني والقواعد األخالقية والدين ليست سوى
أوهام»(. )4
ويقول أيض ًا« :انتقاد الديانة خيلص بنا إىل هذه النتيجة وهي أن اإلنسان هو اإلنسان
الكائن األسمي» ( )5ا.هـ.
ومن هذه املذاهب امللحدة( :الوجودية) وهي مذهب إحلادي قائم عىل الكفر باهلل
ورسله وكتبه ومجيع املغيبات ،وكل ما جاءت به األديان ،يركز عىل الوجود اإلنساين،

==

1402هـ ،ط .دار مكة.
( )1املوسوعة امليرسة ،ص. 310

( )2النظرية املاركسية يف ميزان اإلسالم ،أمري عبدالعزيز ط .األوىل 1401هـ ط .مكتبة األقىص ،عامن.
( )3اشرتاكيتهم وإسالمنا بشري العوف ص 50ط .عام 1966م ،مؤسسة اإلنتاج الطباعي ،بريوت.
( )4املرجع السابق ص. 50
( )5العمل والعامل بني اإلسالم والنظم الوضعية املعارصة د .سعد املرصفي ص ،36ط .األوىل 1400هـ،
دار البحوث العلمية ،وانظر الرد عىل شبهاهتم يف الرشك يف القديم واحلـ ديث ،أبــو بكــر حممــد زكريــا
( 691/1وما بعدها) ،كواشف زيوف للميداين ص 516وما بعدها.
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وبأن اإلنسان يستطيع أن يضع ذاته وكيانه(.)1
من أقواهلم« :ال يصح أن نقول :اهلل موجود؛ ألن املوجود هو اإلنسان ،والذي يتغري
هو اإلنسان ،فله زمان ،أما اهلل ،فال زمان له ،فهو غري موجود ،ألنه ال زمان له ،بل هو
كائن» (. )2
ومن أقواهلم« :أن تكون إنسان ًا :هذا معناه :أن تنزع إىل أن تكون إهل ًا» (. )3
ومن هذه املذاهب امللحدة (احلداثة) وهو مذهب فكري أديب علامين بني عىل أفكار
وعقائد غربية خالصة مثل املاركسية والوجودية  ..وهتدف احلداثة إىل إلغاء مصادر
الدين ،وما صدر عنها من عقيدة ورشيعة وحتطيم كل القيم الدينية واألخالقية
واإلنسانية ،بحجة أهنا قديمة وموروثة ،لتبني احلياة عىل اإلباحية والفوىض
والغموض. )4( »..

( )1انظر املوسوعة امليرسة ( ،)888/2ط .الرابعة املحققة.
( )2الوجودية دراسة ونقد عــىل ضــوء اإلســالم ،د .صــالح الرشــيدة ،ص ،107رسـ الة دكتــوراه مقدمــة
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
( )3الشيطان والرمحن ،سارتر ص ،267ترمجــة :عبــداملنعم احلفنــي ،دار مكتبــة احليــاة ،بــريوت ،ومكتبــة
مدلويل.
( )4املوسوعة امليرسة لألديان ( )867/2الطبعة الرابعة املحققــة ،واحلداثــة يف ميــزان اإلســالم د .عــوض
القرين ط .األوىل 1423هـ ،دار األندلس اخلرضاء ،جدة ،وللحداثــة اليــوم رمــوز معروفــة يف الــبالد
العربية ومنهم أدونيس عيل أمحد سعيد ،ومنهم الشاعر العراقي املاركيس عبدالوهاب البيايت ،والشــاعر
املصي صالح عبدالصبور ،ويوسف اخلال وغريهم.
انظر :املوسوعة امليرسة لألديان ( ،.)868/2احلداثة يف ميزان اإلسالم ،د .عوض القرين.
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ومن أقوال أدونيس (. )1
«إن من القصيدة أو املرسحية أو القصة التي حيتاج إليها اجلمهور العريب ليست تلك
التي تلسيه أو تقدم لـه مادة استهالكية ،وليست تلك التي تسايره يف حياته اجلادة ،وإنام
هي التي تعارض هذه احلياة أي تصدمه ،وخترجه من سبابته ،تفرغه من موروثه وتقذفه
خارج نفسه ،إهنا التي جتابه السياسة ومؤسساهتا ،الدين ومؤسساته ،العائلة
ومؤسساهتا ،الرتاث ومؤسساته ،وبنية املجتمع القائم ،كلها بجميع مظاهرها
ومؤسساهتا ،وذلك من أجل هتديمها كلها! أي من أجل خلق اإلنسان العريب اجلديد

()2

يلزمنا حتطيم املوروث الثابت ،فهنا يكمن العدو األول للثورة واإلنسان».
ويقول أيض ًا – أخزاه اهلل – :
«ما نطمح إليه ونعمل لـه كثوريني عرب هو تأسيس عص عريب جديد – نعرف أن
تأسيس عص جديد يفرتض – بادئ ذي بدء – االنفصال كلية عن املايض ،نعرف
كذلك أن نقطة البداية يف هذا االنفصال – التأسيس – هي النقد :نقد املوروث ،ونقد
ما هو سائد وشائع .ال يقتص دور النقد هنا عىل كشف أو تعرية ما حيول دون تأسيس
العص اجلديد ،وإنام يتجاوزه إىل إزالته متام ًا».
«إن ماضينا عامل من الضياع يف خمتلف األشكال الدينية والسياسية والثقافية
واالقتصادية ،إن مملكة من الوهم والغيب تتطاول وتستمر ،هي مملكة ال متنع اإلنسان
العريب من أن جيد نفسه وحسب ،وإنام متنعه كذلك من أن يصنعها» (. )3
روج للحداثة يف البالد العربية هاجم التاريخ اإلسالمي
( )1اسمه عيل أمحد سعيد سوري نصريي ،أكرب من ّ
والدين واألخالق يف رسالته اجلامعية لنيل الدرجة العاملية ،وكانــت بعنــوان الثابــت واملتحــول ،انظــر
املوسوعة امليرسة يف األديان (.)868/2
( )2فن الشعر أدونيس ص 76نق ً
ال من امليسوعة امليرسة (.)872/2
( )3منقول من جملته املسامة (املواقف) العدد  6عام 1969م نق ً
ال من كتاب احلداثة تعود ،د .حلمــي حممــد
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ومن أقوال نزار قباين – أحد رموز احلداثة املعارصة – :
«من أين يأيت الشعر يا قرطاجة واهلل مات وعادت األصنام» (!! )1
ويقول – أيض ًا – « :ألنني أحبك حيدث شء غري .يف تقاليد السامء تصبح املالئكة
أحرار ًا يف ممارسة احلب ويتزوج اهلل عشيقته» ( )2ا.هـ.
فتأمل إىل أي حد كادهم الشيطان حتى بلغت هبم اجلراءة عىل اهلل إىل هذا احلد .
نعوذ باهلل من حاهلم.
وخذ مثاالً خر ألحد املعارصين ( )3حيث يقول:
«صار اهلل رمادا ًصمكا رعب ًايف كف اجلالدين ..حقال ينبت سبحات وعامئم بني
الرب األغنية الثروة والرب القادم من هوليود  ..كان اهلل قدي ًام حب ًا ،كان سحابة كان
هنار ًا يف الليل ،أغنية تغسل باألمطار اخلرضاء جتاعيد األرض»(.)4
ويقول خر (: )5
اهلل يف مدينتي يبيعه اليهود
اهلل يف مدينتي مرشد طريد

==

القاعود ص. 15
( )1األعامل الشعرية الكاملة نزار قباين (.)637/3
( )2املرجع السابق (.)442/2

( )3هو د .عبدالعزيز املقالح مدير جامعة صنعاء ،انظر ما كتبه عنه د .عـ وض القــرين يف احلداثــة يف ميــزان
اإلسالم ص 104إىل ص. 107
( )4نرشت يف جملة العريب ،وأشارت إليها املجلة العربية يف عدد شعبان  1405ص 9نقـالً مــن احلداثــة يف
ميزان اإلسالم ص.105
( )5هو عبدالوهاب البيايت شاعر عراقي ماركيس عاش يف روسيا سنوات عدة.
انظر :املوسوعة امليرسة ( ،)867/2احلداثة يف ميزان اإلسالم د .عوض القرين ص. 107
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أراده الغزاة أن يكون
هلم أجريا شاعرا قواد
خيدع يف قيثارة املذهب العباد
لكنه أصيب باجلنون
ألنه أراد أن يصون زنابق احلقول من جرادهم
أراد أن يكون (!!! )1
ومن امللل الضالة املنكرة واملعطلة للربوبية (البوذية) وهو تؤله البرش ترى أن
خالص اإلنسان متوقف عليه هو ال عىل إله ،وإن اإلنسان صانع مصريه (. )2
ومن أقوال بوذا (: )3
«إن الذين يتكلمون عن اهلل ،مل يروه وجه ًا لوجه ،فهم كالعاشق الذي يذوب كمد ًا،
وهو ال يعرف من هي حبيبته ،أو كالذي يبني السلم وهو ال يدري أن يوجد
( )1كلامت ال متوت لعبدالوهاب البيايت ص ،526نقالً من احلداثة يف ميزان اإلسالم ص.111
( )2انظر موسوعة األديان ،د .مهدي البصي ص ،43ط .األوىل 2001م ،نرش دار أسامة ،األردن عامن.
( )3بوذا هو مؤسس الديانة البوذية ،اسمه سيناعار ،ولد يف أواخر القرن الثامن قبل ميالد املسيح يف مدينــة
(كابيال قاستوا) من مدن اهلند الوسطى  ..كان يميل إىل التكمــل يف األخــالق والعــادات ،يقـ ال :إن و
الده كان ملك ًا فهجر بوذا ملكه واعتزل الناس طالبا للخالص الذي يطلبه ليصل إىل مقــام (النريفانــا)
وترك الطعام والرشاب ست سنوات ال يتغذى إال عىل شء زهيد جد ًا حتى ضــعفت قــواه اجلســدية،
وبعد أن وصل إىل درجة البوذا – بزعمه – نائالً العلم األعىل عارف ًا بالتكاليف احليويـ ة ورس اخلـ الص
األبدي ،بدأ يف تأسيس الديانة البوذية وعمره  36سنة ،وتعتقد البوذية أنه ابن اهلل ،وأنه خملص للبرشية
من مآسيها ،وأنه يتحمل خطاياهم.
انظر :دائرة معارف القرن العرشين حممــد وجــدي ( ،)391-384/2املوســوعة امليرســة ط .الرابعــة
(.)763-758/2
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القص»()1ا.هـ.
كام أن البوذية يؤهلون بوذا ،وجعلوا منه اإلله األعظم ،وله متثال عظيم يعظمونه(. )2
ومن املعطلة يف الربوبية

()3

أهل (وحدة الوجود) وهو مذهب فلسفي ال ديني

يقول :أن اهلل والطبيعة حقيقة واحدة ،وأن اهلل هو الوجود احلق ،ويعتربونه – تعاىل اهلل
عام يقول الظاملون علو ًا كبريا – صورة هذا العامل املخلوق ،أما جمموع املظاهر املادية،
فهي تعلن عن وجود اهلل دون أن يكون هلا وجود قائم بذاته» ( ، )4وأشهر من قال به
ابن عريب الطائي.
يقول أحد غالة الصوفية وأهل وحدة الوجود:
«يف حرضة احلق ال مكان الثنتني ِم ْن (أنا) .أنت تقول (أنا) ،وهو يقول (أنا) :فإما
أن متوت أمامه ،وإما أن يموت أمامك ،حتى ال تبقى الثنائ ّية .أ ّما أن يموت هو
التصور ،كيف ذلك وهو احلي الذي ال
[سبحانه] ،فأمر غري ممكن ال يف الواقع وال يف
ّ

يموت؟  ..واآلن إذ املوت يف حقه [تعاىل] غري ممكن م ْت أنت حتى يتجىل عليك،
وتزول الثنائية» (. )5
واحللولية ومعناها «جتسد اخلالق يف املخلوق جملولة يف بعض بني اإلنسان،
( )1موسوعة األديان د .مهدي البصي ،ص. 43
( )2املرجع السابق ،وهو موجود يف إقليم (باميان) يف أفغانستان ،وقد هدمته حركة طالبان عــام 1421هـ ـ
مما أثار ضجة عاملية ،بل ولألسف حتى من بعض املسلمني.
( )3عده الباحث أبو بكر حممد زكريا صاحب كتاب الرشك يف القديم واحلديث من أنواع الرشك يف
وبني وجه ذلك .انظر (-838/2
الربوبية بتعطيل الصانع عام جيب عىل العبد من حقيقة التوحيدّ ،

.)839

( )4املوسوعة امليرسة يف األديان ( )783/2ط .الرابعة.
( )5كتاب فيه ما فيه لشاعر الصوفية جالل الدين الرومي ص.59-58
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وامتزاجه به امتزاج ًا كام ً
ال يف الطبيعة واملشيئة ،بحيث تتالشى الذات اإلنسانية يف
الذات اإلهلية  ، )1( »..وأول من قال هبا عند املسلمني احلالج ( ، )2وهي مأخوذة من
عقيدة النصارى وقوهلم باختاذ الالهوت بالناسوت(. )3
يقول جالل الدين الرومي الصويف:
«عندما كان النبي ﷺ مستغرق ًا وتك ّلم ،كان يقول :قال اهلل – من جهة الصورة
كان لسانه هو الذي تك ّلم ،لكنه مل يكن موجود ًا ،واملتكلم عىل احلقيقة كان احلق،
وعندما كان قد رأى نفسه يف البدء جاه ً
ال مثل هذا الكالم غري عارف ذلك الشخص
األول ،هذا تصف احلق.
وهكذا كان املصطفى ﷺ خيرب عن أناس وأنبياء مضوا قبل وجوده بعدّ ة الف من
والكريس  ..كان وجوده قدي ًام ،إذ
السنني ،وماذا سيكون حتى خر الدنيا ،وعن العرش
ّ
إن من املقطوع به ّ
ّ
أن احلادث ال يتحدث عن مثل هذه األشياء .كيف خيرب احلادث عن
القديم؟ وهكذا غدا معلوم ًا أنه ليس هذا الذي كان يقول؛ بل احلق هو الذي

( )1املوسوعة امليرسة ( )1050-1049/2ط .الرابعة.
( )2هو احلسني بن منصور احلالّج الصويف ،بدأ بإظهار الزهد والتصوف ،وإظهار كراماته – عىل حد زعمه
– عىل الناس فيخرج للناس فاكهة الشتاء يف الصيف ،وفاكهة الصيف يف الشتاء ويمــد يــده إىل اهلــواء
فيعيدها مملوءة دراهم ،وخيرب الناس بام أكلوه يف بيوهتم ،وما صنعوه ،فافتتن به خلق كثري  ..وكان ينكر
ما ينسب إليه من الكفر واحللول حتى حاكمه القضاة يف زمن املقتدر باهلل ،واعرتف بام نسب إليــه مـ ن
القول باحللول ،وأن جزء ًا من األلوهية حل فيه فقتل سنة 309هـ وقيل سنة 311هـــ بعــد أن قطعــت
أطرافه وأحرقت جثته وألقيت رماد ًا يف دجلة ،ونصب رأسه عىل جرس بغداد ،انظر يف ترمجتــه :البدايــة
والنهايــة البــن كثــري ( )132/11لســان امليــزان البــن حجــر ( )314/2ميــزان االعتـ دال للــذهبي
( ،)548/1تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ،)112/8أدعياء النبــوة ديــب عــيل حســن ص-107
 ،110األعالم للزركيل (.)260/2
( )3انظر املوسوعة امليرسة (.)1050-1049/2
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يقول. )1(»..
ويقول ابن عريب:
العبد

حق

والرب

فليت

حق

إن قلت عبد ًا فالعبد ميت

أو

قلت

شعري
رب

من
فام

املكلف

يك ّلف

()2

ومعنى هذه األبيات كام يفرسها أحد الصوفية «وقوله :إن العبد حق .أي أن وجوده
متحقق يف الشيئني ،وذلك بعد العدم بوجوده سبحانه ،املتصف بوصف القدم  ..قوله
الرب حق ،أي ثابت الوجود بال سبق ،فهو اهلل تعاىل أصل مجيع الكائنات ،وأصل
أصول مجيع املوجودات  ..فإذا علمت هذا ،فاعلم أن الفرع يتبع األصل الذي هو
املقصود ،ألن أهل الشهود ال ينظرون إىل التابع املحدود ،فشهودهم دائ ًام واجب
الوجوب [!!] ،فال يرون مع احلق شيئ ًا سواه .فإن مجيع املخلوقات بالنسبة لشهودهم
معدومات ال يروهنا بل مشهودة أصوهلا .فالقسمة ثالثية :خالق ،وصفاته ،وخملوقاته.
وصفاته هي الصفات القدمية األزلية.
وخملوقاته هم صفات صفاته الناشئة عن الصفات الذاتية [!!]  ...وظهر أن ال
وجود لغري احلق إال بالتبعية  )3( »..ا.هـ.
وقد لبس عليهم إبليس حتى ظنوا هذا (جتيل) وقرب من اهلل تعاىل فقال أحدهم:
( )1كتاب فيه ما فيه ،ص. 78
( )2جامع األصول يف األولياء ،الطرق الصوفية ،أمحد النقشبندي اخلالدي ،ص ،320حتقيق :أديــب نصـ
اهلل ،ط .األوىل 1997م ،مؤسسة االنتشار ،بريوت ،لبنان.
( )3جامع األصول يف األولياء ،الطرق الصوفية ،أمحد النقشبندي اخلالــدي ص 321-320حتقيـ ق أديــب
نص اهلل ،ط .األوىل  1997مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان.
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«واعلم أنه كلام قرب السالك إىل احلرضة اإلهلية ،كان نور بصريته أرشف وألطف
حتى صار له نور من التشابه بنوره تعاىل . )1( »..
ثم يفرس معنى االحتاد بقولـه« :وأما االحتاد الذي يدل عليه كالم بعض الواصلني
إىل نور األحدية الذاتية يف بعض السكرات فلعالقة القربية ونسبة األحدية التي حتت
تلك العالقة عند االلتفات إىل ذاته الستعالء نور األحدية عليه ،فينطلق لسانه بكالم
حكم األحدية [!!] ،وذلك الكالم ليس يف احلقيقة منه بل هو كالم احلق تعاىل بلسان
عبده لكامل قربتيه إليه كام تكلم بالشجر ملوسى :إين أنا ربك . )2( »...
ويشبه احللول واالحتاد القول بالتنزل والتجيل عند الدروز ومعناها يفرسوهنا بقوهلم
حيصل ذلك عندما املتحقق احلكيم يتخلص من تلك اآلدمية ،فتفيض عليه الصفات
الربانية وتتجىل فيه األنوار اإلهلية  ..وهذا ال يتم إال عندما متوت هذه األنانية الفردية يف
اإلنسان» (!! )3
ومن املعطلة يف الربوبية الباطنية الذين يؤهلون احلاكم بأمر اهلل الفاطمي

()4

( )1املرجع السابق ص.358
( )2املرجع السابق ص 358إىل ص.359
( )3من هم املوحدون الدروز؟ تأليف مجيل أبو ترايب ص.17
( )4وهذا نص العهد الذي وضعه محزة بن عيل الزوزين الذي يلتزم به كل من يدخل يف ملته وال يزال يعمل
به الدروز إىل اليوم ونصه:
«توكلت عىل موالنا احلاكم األحد الفرد ،الصمد ،الذي تنزه عن األزواج والعدد – أقر فالن ابن فالن
إقرار ًا أوجبه عىل نفسه وأشهد به عىل روحه يف صحة من عقله وبدنه وجواز أمره طائعـ ًا غــري مكـ ره،
وال جمرب ،إنه قد تربأ من مجيع املذاهب واملقاالت واألديان واالعتقادات عىل اختالفهـ ا وأنــه ال يعــرف
غري طاعة احلاكم جل ذكره والطاعة هي العبادة ،وأنــه ال يرشـ ك يف عبادتــه أحــد ًا مىضــ ،أو ينتظــر أو
حرض ،وأنه سلم روحه جسمه وماله وولده وما يملكه ملوالنا احلاكم جل ذكره وريض بأحكامه له ،أو
عليه غري معرتض ،وال منكر ليشء من أفعاله ساءه ذلك أو رسه ،ومتى رجع عن ديــن موالنــا احلــاكم
جل ذكره الذي كتبه عىل نفسه وأشهد به عىل روحه أو أشار به إىل غريه أو خالف شيئ ًا من أوامره كــان
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ويعطلون الرب تعاىل من أفعاله فأنكروا البعث واليوم اآلخر الرسالة والرشيعة.
ومن أ قوال :أحد أكابر الدعاة عندهم (: )1
«يا معرش املوحدين ،إذا كنتم تتحققون أن موالكم ال ختلو الدار منه ،وقد عدمته
أبصاركم  ...وإذا فسدت املعدة رضت البص ،فهكذا إذا كانت املادة واصلة إىل
النفوس الصحيحة ،فينظروا صورة الناسوت نظر ًا صحيح ًا ،وإذا كانت املادة من فعل
اإلبالة ومادة النطقاء واألسس ورشائعهم ،فيفسد النظر ،وما ينظر إال برش  ..ثم يقول:
أمل تعلموا أن موالكم يراكم من حيث ال ترونه

.

(*) ()2

معرش اإلخوان ،احسنوا ظنكم بموالكم ،يكشف لكم عن أبصاركم ما قد غطاها
من سوء ظنكم» ( )3ا.هـ.
ومن املعطلة الدهرية وهم «طائفة من األقدمني جحدوا الصانع املدبر العامل القادر،
وزعموا أن العامل مل يزل موجود ًا بنفسه ،كذلك بنفسه ال بصانع ،ومل يزل احليوان من

==

بريئ ًا من البارئ املعبود ،وحرم اإلفادة من مجيع احلدود واستحق العقوبة مــن البـ ار العــيل جــل ذكــره،
ومن أقر بأنه ليس يف السامء إله معبود ،وال يف األرض إمام موجود إال موالنا احلاكم جل ذكره كان من
املوحدين الفائزين وكتب يف شهر كذا ويف سنة كذا من سنني موالنا جل ذكره ومملوكه محزة بن عيل ابن
أمحد هادي املســتجيبني املنــتقم مـ ن املرشــكني واملرتــدين بسـ يف موالنــا جــل ذكــره وشــدة ســلطانه
وحده»ا.هـ.
نرشت ضمن مالحق كتاب الباطنيون واحلركات اهلدامة للشيخ إبراهيم اجلبهان ط .األوىل 1403هـ ـ
 1983م دار القلم ،الكويت.وهي منقولة من كتاب احلاكم بأمر اهلل وأرسار الدعوة الفاطمية تأليف حممد عبداهلل عنان ص.403
( )1هو املقتني هباء الدين من أشهر دعاهتم سنة 411هـ ،انظر عقيدة الدروز د .حممــد اخلطيــب ص-112
.113
(*) أقول :وكذلك الشيطان يرانا من حيث ال نراه ،فاحلاكم واحد من هؤالء الشياطني ،قبحهم اهلل.
( )3رسالة الغيبة نق ً
ال من عقيدة الدروز ،د .حممد اخلطيب ص.80-79
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النطفة ،والنطفة من احليوان ،كذلك كان وكذلك يكون أبد ًا» (. )1
ومن املعطلة الصابئة احلرانيني فـ «كل من كتب يف امللل والنحل وتأريخ األديان قرر
أن احلرانيني فرقة وثنية ،وأهنم كانوا يقولون :إن صانع هذا العامل ومصوره ومدبره،
ونافعه وضاره هي الكواكب السبعة. )2( »...
ومن املعطلة واملرشكة املجوس والثنوية ( )3واملانوية ( )4الذين يقولون بوجود إليهن
خالقني خالق النور ،وخالق الظلمة.
وقالوا النور ال يفعل إال اخلري ،واآلخر شيطان هو ظلمة ال يفعل إال الرش.
ومع ذلك ال يثبتون أزليتهام بل يعتقدون أن النور أزيل ،وأما الظلمة فمحدثة ،وأن
النور أحدث الظلمة ،وأن النور خلق الظلمة (. )5

( )1املنقذ من الضالل للغزايل ص ،63وانظر تلبيس إبليس البن اجلوزي ،ص.55
( )2الصابئون حرانيني ومندائيني د .رشدي عليان ص 58-57ط .دار السالم ،بغـ داد .وانظــر الفصــل يف
امللل والنحل البن حزم ( ،.)35-34/1امللل والنحل للشهرستاين (.)115-112/2
( )3فرقة من فرق املجوس يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديامن ،يفرتقون عن املجوس بقــوهلم بأزليــة
الظلمة بخالف املجوس الذين يعتقدون حدوثها ،ويقولـ ون بــاختالفهام يف اجلـ وهرو الطبـ ع والفعــل
واحليز ،و املكان ،واألجناس ،واألبدان ،واألرواح.
انظر :امللل والنحل للشهرستاين ( ،)244/2إغاثة اللهفان  177/2وما بعدها.
( )4املانوية :أصحاب ماين بن فاتك احلكيم الذي ولد حـ وايل  215مــن املــيالد ،يــزعم أن العــامل مصــنوع
مركب من أصلني قديمني أحدمها :نور واآلخر ظلمة وأهنام أزليان مل يزاال ،ولن يزاال.
انظر :امللل والنحل للشهرتساين ( 244/2وما بعدها) ،اعتقادات فرق املســلمني واملرشـ كني للــرازي
ص.88
( )5انظر :امللل والنحل للشهرستاين ( ،)236-233/1تلبيس إبليس البن اجلـ وزي ص ،95-94إغاثــة
اللهفان البن القيم (.)177/2
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قال ابن تيمية ♫ :
«وأصل قول املجوس يرجع إىل أن تكون الظلمة املضاهية للنور هي إبليس وقول
الفالسفة بالنفس .فأصل الرش عبادة النفس والشيطان وجعلهام رشيكاين للرب وأن
يعد ال به ونفس اإلنسان تفعل الرش بأمر الشيطان»ا.هـ..
ومن املعطلة النصارى الذين قالوا :إن اهلل ثالث ثالثة ،فعطلوه عن الربوبية احلقة،
وأرشكوا معه املخلوق يف الربوبية ( )1قال تعاىل :


  
   


  
 
 

               
            

. )2(  
 
 
 
 
 
 
  
وهلذا يقول ابن القيم ♫ بعد أن أطال يف رسد عقائدهم وضالهلم – :
«وباجلملة ،فال نعلم أمة من األمم سبت رهبا ومعبودها وإهلها بام سبت به هذه األمة ..
وكان بعض أئمة اإلسالم إذا رأى صليب ًا أغمض عينيه عنه ،وقال :ال أستطيع أن امأل
عيني ممن سب إهله ومعبوده بأقبح السب» (. )3
وسيأيت تفصيل أقواهلم يف املسيح (. )4

( )1النصارى معطلة للربوبية؛ ألهنم جيتمعون مع غريهم من امللل املعطلــة عـ ىل تــنقص ربوبيــة اهلل تعــاىل،
الواحد الفرد الصمد ،وألنه يمتنع يف بداهة العقول إثبات خالقني متامثلني يف الصفات واألفعال ،فهــم
إما أن يثبتوا إهل ًا واحد ًا خالق ًا ،قادر ًا ،وإما أن ينكروه ويعطلوه – تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علو ًا كبريا
– ويثبتوا إهلهم الذي اخرتعوه فيكونوا من ضمن معطلة الربوبية.
( )2سورة املائدة ،اآلية. 17 :
( )3إغاثة اللهفان البن القيم ( ،)399/2ط .املكتب اإلسالمي.
( )4انظر ص
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 -2اإلرشاك يف األلوهية:
قد وقع الرشك يف امللل والفرق والنحل املخالفة ،وهو من أعظم ما كاد به إبليس
امللل ،ومن األمثلة:
رشك اليهود عندما سألوا موسى أن جيعل هلم إهل ًا ،وعندها عبدوا العجل ،قال
تعاىل :

           

               

. )1(  


  
  
 
   
 

فعندما نجى اهلل بني إرسائيل ،وأراهم نصه وهالك عدوه وعدوهم مروا عىل قوم
يعبدون أصنام ًا عىل صور البقر ،فأثار رؤية هؤالء املرشكني يف أنفسهم حب عبادة
العجل – الذي عبدوه فيام بعد – فطلبوا من موسى عليه السالم أن جيعل هلم إهل ًا كام
هلؤالء القوم هلة ،فنزعة الرشك والوثنية مازالت عالقة بقلوهبم والعياذ باهلل ( ، )2وهلذا
استغلوا فرصة غيابه وعبدوا العجل كام قص ذلك تعاىل يف كتابه يف قوله تعاىل :
              
           
            

. )3( 


 
 
ومن هنا مل ييأس منهم إبليس – لعنه اهلل – فبعد أن ذهب موسى مليقات ربه عاود
الكَرة ،فسول هلم السامري عبادة العجل ،وأخذ احليل التي استعادوها من نساء ل
( )1سورة األعراف ،اآلية. 139-138 :
( )2انظر تفسري القر ن العظيم ،البن كثري( ،)215/3إغاثة اللهفان البن القيم(.)418/2
( )3سورة األعراف ،اآليتان.149-148 :
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فرعون وأشعل فيها النار ،ثم رمي فيها قبضة أخذها من األثر من أثر فرس جربيل
عليه السالم ،عندما نزل عىل فرس أدهم ،فلام هجم فرعون عىل البحر هاب احلصان
أن يقتحم يف البحر ،فمثل لـه جربيل عىل فرس أنثى ،فلام ر ها احلصان تقحم خلفها.
عن ابن عباس ◙ يف قوله تعاىل :    :قال «يعني زينة القوم حني
أمرنا السامري ملا قبض قبضة من أثر جربائيل عليه السالم ،فألقى القبضة عىل حليهم
فصار عج ً
ال جسد ًا لـه خوار        الذي انطلق يطلبه
(فنيس) يع ين :نيس موسى ،ضل عنه فلم هيتد له (. )1
قال ابن القيم ♫ :
«ملا جعله إله موسى استحرض سؤاالً من بني إرسائيل يوردونه عليه ،فيقولون لـه:
فألي شء ذهب عنه ملوعد إهله؟ فأجاب عن هذا السؤال قبل
إذا كان هذا إله موسى،
ّ
إيراده عليه بقوله «فنيس» (. )2
وقد حذرهم هارون عليه السالم من هذا الفعل الشنيع ،وهذا الرشك العظيم،
ولكنهم مل يأهبوا لقوله ،فاعتزهلم مع مجاعة من بني إرسائيل مل تفتن حتى عاد موسى
♠ وعندما رأى ما هم عليه ،ألقى باأللواح التي فيها كالم اهلل الذي كتبه لـه.
واشتد غضبه عليه السالم وأخذ برأس هارون عليه السالم وحليته يشدها ،واعتذر إليه
بأنه خياف أن يقال :إنه فرق بني بني إرسائيل إن هو سار إىل موسى ♠ مع

( )1رواه ابن جرير يف تفسريه (.)201/9
( )2إغاثة اللهفان ( )420/20ويف تفسري قوله تعاىل (فنيس) أقوال أخرى ذكرها ابــن جريــر وابــن القــيم
وابن كثري ،والصواب هذا القول اختاره الطربي ( )201/9وابن القيم إغاثــة اللهفــان ( )420/2ومل
يذكر البخاري يف تفسريه غريه ،انظر صحيح البخاري كتاب التفسري.
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الطائفة التي مل تفتن ( )1ثم توجه إىل السامري 

   

 
 
  
 
 
 
  
 

            

. )2(  
  
ومعنى قال ملوسى :بصت بام تبص به أنت وأصحابك أي رصت بام عملت بصري ًا
عامل ًا!! ويريد أنه رأى جربيل عليه السالم عندما جاء هلالك فرعون فقبض أثر ًا من
فرسه وألقي يف روعه أنه ما يلقيها عىل شء فيقول كن إال كان كام يريد (. )3
فأحرق موسى ♠ العجل ،ثم ألقى رماده يف البحر ،ثم كانت توبة بني
إرسائيل أن يقتل بعضهم بعض ًا (. )4
ومن خالل هذين املوقفني لبني إرسائيل يتبني مدى ما وصل إليه اليهود من
الضالل واخلذالن والعياذ باهلل والذي يظهر من خالل عدة وجوه:
األول :طلبهم من موسى عليه السالم أن جيعل هلم إهلا ،فيطلبون من خملوق أن
جيعل هلم إهل ًا خملوق ًا!! وأنى إلله خملوق جمعول أن يكون إهلا!!
الثاين :وجود موسى عليه السالم بني أظهرهم ،ومع ذلك جاهروا باملعصية ،ومل
يكن لوجوده بينهم رادع ملنعهم عن الرشك ،وذلك خلبث نفوسهم وفساد طويتهم
واحتقارهم ألنبياء اهلل ورسله.
الثالث :أن طلبهم ملوسى أن جيعل هلم إله جاء بعد نجاهتم من فرعون وقومه
( )1انظر جامع البيان (.)203/9
( )2سورة طه ،اآليتان.96-95 :
( )3انظر جامع البيان ( ،)205-204/9وتفســري القـ ر ن البــن كثــري ( ،)535-534/4إغاثــة اللهفــان
(.)422-421/2
( )4انظر تفسري القر ن العظيم البن كثري (.)536-535/4
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مبارشة ،مع رؤيتهم هلالك عدوهم ،ونصهم عليه مع طغيانه وشدة بطشه ،واألوىل أن
زيد إيامهنم وصدقهم ويقينهم باهلل تعاىل.
الرابع :إهنم مل يكتفوا – لشدة غيهم وعنادهم – أن جيعلوا العجل إهل ًا هلم بل نسبوه
إىل موسى فجعلوه إهل ًا ملوسى أيض ًا ،وجعلوا موسى عليه السالم مرشك ًا عابد ًا للعمل.
ونسبوه أيض ًا للخطأ والنسيان ،وأنه نيس إهله ،وذهب يطلبه يف الطور.
اخلامس :اختيارهم لعبادة العجل دون غريه من احليوانات مع أنه من اشهر
احليوانات يف الذل والبالدة ،وقيل :إن سبب ذلك أن السامري كان من عباد البقرة.
السادس :عبادهتم لـه مع أهنم شاهدوه قبل ذلك حيث كان ذهب ًا غري مسبوك ،ثم
سبك بالنار وطرق ،وتصور عىل هيئة عجل.
فأين هلذه العقول املتبلدة أن تعبد إهل ًا سبكته وصنعته األيدي ،وترتك عبادة رب
األرباب خالق كل شء سبحانه  ..وهذا من أعظم الضالل.
السابع :عكوفهم عىل هذا العجل وعبادهتم هلـ ،وحبهم إياه حب ًا عظي ًام حتى أرشبت
قلوهبم حبه.
الثامن :عظم الرشك الذي وقعوا فيه ،وهذا ظهر من غضب موسى عليه السالم
حيث ألقى األلواح التي فيها كالم اهلل ( ، )1وأخذ برأس أخيه هارون وحليته ،مع أن اهلل
تعاىل قد أخربه وأعلمه بفتنة قومه قبل ذلك ،ولكن ليس اخلرب كاملعاينة.
التاسع :أمر اهلل بني إرسائيل يف قصد القتيل ( )2بعد ذلك؛ فذهب بعض العلامء إىل
( )1قال ابن القيم ♫ « :مل يؤاخذ بذلك ألنـ ه محلــه عــىل فعــل ذلــك غضــبه هلل» ا.هـــ إغاثــة اللهفــان
(.)424/2
( )2الــــذي ورد يف قولـ ــــه تعــــاىل         :
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أن األمر بذبح البقرة تنبيه هلم لعدم عبادهتا ألهنا ال تنفع وال ترض ،وال تستطيع دفع
الذبح واحلرث والسقي عنها فكيف يصلح من هذا حاله أن يكون إهلا (!! )1
كذلك وقع الرشك يف الفرق بعد ظهور اإلسالم.
ومن األمثلة عىل وقوعه يف الفرق اإلسالمية الرشك عند الرافضة ،وأعظم ما وجد
الرشك يف العبادة عند فرق الرافضة ،بل هي مفتاح باب الرشك الذي انترش بعد ذلك.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ :
« ...الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديق ًا هيودي ًا أظهر اإلسالم وأبطن الكفر ليحتال
يف إفساد دين املسلمني كام احتال «بولص» يف إفساد دين النصارى  ..ثم إنه ملا تفرقت
األمة ،ابتدع ما ادعاه يف اإلمامة ،من النص والعصمة ،وأظهر التكلم يف أيب بكر وعمر،
وصادف ذلك قلوب ًا فيها جهل وظلم ،وإن مل تكن كافرة ،فظهرت بدعة التشيع التي
هي مفتاح باب الرشك ،ثم ملا متكنت الزنادقة أمروا ببناء املشاهد وتعطيل املساجد
حمتجني بأنه ال تصىل اجلمعة واجلامعة إال خلف املعصوم» ( )2ا.هـ.
فتجد عندهم النزعة املجوسية يف الغلو ،وعبادة األئمة وإنزاهلم درجة األلوهية،
وطلب احلوائج من األحجار واألشجار ،وابتداع األعياد املبتدعة قال أحد علامئهم -
منكر ًا عليهم هذه البدع  ..« -وال ختلو مدينة أو جبل أو قرية يف إيران من قرب أو شجرة
أو عني ماء أو صخرة أو مغارة يقدسوهنا ويلجؤون إليها يف احلوائج ،كل ذلك كان عىل
عهد املجوس بشهادة التاريخ ،وهي باقية إىل اآلن ،ومل يبدل اإلسالم منها إال االسم»

[  سورة البقرة ،اآلية ]72 :والقصة مذكورة يف اآليات من . 73-67
( )1انظر :إغاثة اللهفان (.)436/2( ،)224-418/2
( )2جمموع الفتاوى البن تيمية (.)162-161/27
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()1

ا.هـ .ويعلق بقوله« :والعقيدة الفاسدة إنام تو ّلد عم ً
ال فاسد ًا ،إذ ال يرجى منها

صالح يف العمل ،حيث نيس املسلمون القر ن ،ففسدت عقائدهم وعطلوا أحكام
الدين فهلكوا وذلوا وضلوا وأضلوا ،لذلك رأيت الزنا واخلمور والفسق والفجور
والدعارة واالستهتار قد بلغت أقىص حد مشني .ورأيت أسواقها كأسواق األجانب ال
جتري فيها املعامالت إال عىل أشد ما يكون الفساد من مقامرة وربا وتغابن وتشاح
وتشاجر ال ينشأ منها إال الكساد  ..ورأيت بقية األحكام اإلسالمية معطلة تقريب ًا يف كل
البالد ،فال مجاعة وال مجعة يف الصالة ،إال أن يف كل بلد إمام مجعة بغري مأموم ،وال بر
وال زكاة وال صدقة ،وال أمر بمعروف ،وال هني عن منكر ،وال دعوة إىل حق  ..وال
إقامة حدود وال تعزير وال عقوبة عىل جريمة  ..وال حرمة حلد من حدود اهلل  ..وال
إقامة لشعائر اإلسالم إال ما ابتدعه العوام ،وسموه شعرية دينية والدين بريء منها مثل
البوقات واجلوالن باألعالم ،ورضب األحجار بعضها ببعض  ..وهذا ال يقل عن
عبادات النصارى يف كنسائهم بمزامريهم وتصاويرهم ،وعبادات اليهود يف بيعهم وال
ربط لـه باإلسالم بأي وجه من الوجوه»()2ا.هـ.
وخذ مثاالً عىل رشكهم استغاثتهم وتوسلهم بغري اهلل.
يروون عن الصادق عليه السالم ( )3أنه قال( :من أراد منكم أن يستغيث إىل اهلل عز
وجل فليصل ركعتني ثم يسجد ويقول :يا حممد يا رسول اهلل ،يا عيل يا أمري املؤمنني
واملؤمنات ،بكام استغيث إىل اهلل ،يا حممد يا عيل استغيث بكام ،يا غوثاه باهلل وبمحمد
وعيل وفاطمة وتسمي ك ً
ال من أئمتك ثم تقول :بكم أتوسل إىل اهلل تعاىل ،فإهنم
( )1رسالة اإلمام اخلاليص إىل أمحد قوام السلطنة رئيس احلكومة اإليرانية ص ، 90حققه هادي اخلاليص ط.
العربية األوىل 1418هـ 1998 -م.
( )2املرجع السابق ص.93-92
( )3من املعلوم كذهبم عليه وقد نبهت سابق ًا ملخطوطه للرسالة نرشت باسم الوصية هلذا اإلمــام تنفــي مــن
نسب إليه من كذب وزور.
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يغيثونك لساعتك إن شاء اهلل تعاىل» (.!! )1
وعندهم صالة تسمى صالة االستغاثة بالبتول ،كيفيتها أنه إذا كان لك حاجة إىل
كرب ثالثا وس ّبح تسبيح فاطمة
اهلل تعاىل وضاق صدرك منها فصل ركعتني فإذا س ّلمت ّ
سالم اهلل عليها ،ثم اسجد وقل مائة مرة :يا مواليت يا فاطمة أغيثيني ،ثم ضع خدّ ك

األيمن عىل األرض وقلها مائة مرة ثم ضع اخلد األيرس وقلها مائة مرة ،ثم عد إىل
السجود وقلها مائة وعرش مرات واذكر حاجتك فإن اهلل تعاىل يقضيها إن شاء اهلل
تعاىل» (. )2
ومن هنا أقول :ما الفرق بني هذا الرشك ورشك اجلاهلية الذين كانوا يستغيثون
باألصنام؟! وما الفرق بينهم وبني الغالة (الباطنية) ؟!
ولذا يقول السيد حمب الدين اخلطيب ♫ :
«فبعد أن كان غالهتم يف العصور السالفة أقلية ،صاروا بعد ذلك إىل هذا اليوم كلهم
غالة بال استثناء ،وقد اعرتف بذلك أكرب علامئهم يف اجلرح والتعديل ية اهلل املامقاين يف
كل ترمجة كتبها للغالة األقدمني منهم ،فأعلن يف كل موضع تناول به هذا البحث من
كتابه الكبري ،بأن ما كان به الغالة األقدمون غالة ،أصبح اآلن عند مجيع الشيعة
اإلمامية من رضوريات املذهب ،ال فرق بينهام إال يف الشخصيات التي يؤهلا كل منهم
ويرفعها فوق منزلة النبي ﷺ . )3( »...
ويقول شاه عبدالعزيز غالم حكيم الدهلوي – بعد أن ذكر وجه مشاهبتهم لليهود
( )1مفاتيح اجلنان ،عباس القمي ص ،805دار الرسول األكرم ،دار املحجة البيضاء.
( )2املرجع السابق ص. 804
* ولعمري لو رأت فاطمة ▲ فعلهم هذا ألنكرت عليهم وتربأت منهم!! ثم أين الدليل عــىل هــذه
الصالة من الكتاب والسنة؟! فال دليل عندهم سوى تقليد أئمة الضالل والعياذ باهلل.
( )3اخلطوط العريضة للسيد حمب الدين اخلطيب ص 42ط .التاسعة .1380
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والنصارى والصابئة واملرشكني واملجوس – :
«ومن استكشف عن عقائدهم اخلبيثة ،وما انطووا عليه ،علم أن ليس هلم يف
اإلسالم نصيب ،وحتقق كفرهم لديه ورأى منهم كل أمر عجيب ،واطلع عىل كل أمر
البدهيي األويل . )1( »..
احليس ،وخالفوا
ّ
غريب ،وتيقني أهنم قد أنكروا ّ
وكاد إبليس فرق ًا من هذه األمة فأوهم املرجئة ( )2أن قوهلم (اشهد أن ال إله إال اهلل
وأشهد أن حممد ًا رسوله اهلل) ٍ
كاف يف إنقاذهم من الكفر ولو مل يأتوا معه بأي عمل،
وكذلك ال ترضهم معصية ما دام قد أقروا بالشهادتني.
قال ابن اجلوزي ♫ :
«فاملرجئة ملا مل يمكنهم جحد الصانع ملا فيه من نفور الناس وخمالفة العقل ،أسقطوا
فائدة اإلثبات وهي اخلشية واملراقبة وهدموا سياسة الرشع فهم رش طائفة عىل
اإلسالم» ( )3ا.هـ.

( )1خمتص النحلة االثني عرشية ،شاه الدهلوي ص 300تعليق السيد حممــود شـ كري األلــويس ط .عــام
1399هـ 1979 -م استانبول ،تركيا ،ونقل اآللويس قول ابن حزم عندما كان يناظر قسيس إسبانيا يف
صحة اإلنجيل وأسفار التوراة ويفتخر بأن القر ن ال يتطرق أي شك إليصحته وتواتر كـ ل حــرف مــن
حروفه  ..احتجوا عليه بأن الشيعة تعلن حتريف القر ن ،وأن فيه زيادة ونقصان ًا ،فقال هلم ابن حزم «إن
الروافض ليسوا من املسلمني» ا.هـ.
( )2هم الذين يقولون اإليامن هو التصديق واملعرفة ،وأنه ال يرضب مع اإليــامن معصــية ،كــام ال ينفــع مــع
الكفر طاعة ،وقالوا :إن اإليامن ال يقبل الزيادة والنقصان ،وسموا مرجئة ألهنم كــانوا يقولــون بتــأخري
العمل عىل النية وقيل :إهنم كانوا يعطون الرجاء بقوهلم السابق،وهم أصناف ،فمنهم مرجئة القدريــة،
ومنهم املرجئة اجلهمية الذين مالوا إىل راء جهم ومرجئة اخلوارج  ..ومن فرقهم :اليونسية ،والغسانية،
والعبيدية ،والثوبانية .انظر :مقاالت اإلسالميني ص 132وما بعدها ،الفرق بني الفرق ص ،19امللــل
والنحل للشهرستاين ( ،)114/1اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني للرازي ص.109-107
( )3تلبيس إبليس البن اجلوزي ص.104-103
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وأما حتليل ما حرم اهلل فكثري – عند الفرق ومن أبرزه – :
 -1املتعة عند الشيعة:
وهو الزواج املؤقت بزمن معني ،وقد اختذ الشيعة منه وسيلة إلشباع غرائزهم
اجلنسية من النساء حتت ستار الدين ،فقالوا بإباحتها ،وأن النبي ﷺ أجازها ،وتأولوا
. )1(  
  

 

  
 
  
 
   
  
قولـه تعاىل   :
ومعلوم أن ذلك منسوخ كام نص عىل ذلك العلامء (. )2
ومن األحاديث التي يرووهنا يف الرتغيب يف املتعة قوهلم (من متتع بامرأة مؤمنة،
فكأنام زار الكعبة سبعني مرة) ( . )3ويروون عن الصادق ♫ أنه قال« :املتعة ديني
ودين بائي ،فمن عمل هبا عمل بديننا ،ومن أنكرها أنكر ديننا ،واعتقد بغري ديننا)(. )4
فهم قد اختذوها دين ًا يتقربون به إىل اهلل.
يقول الطويس« :نكاح املتعة عندنا صحيح مباح يف الرشيعة» ( . )5وصورته عندهم
أن يعقد الرجل عىل املرأة مدة معلومة ،بمهر معلوم

()6

ولو كان التمتع هبا ولو

( )1سورة النساء ،اآلية. 24 :
( )2انظر :جمموع الفتــاوى البــن تيميـ ة ( ،)107/32إغاثــة اللهفــان البــن القــيم ( ،)173/1زاد املعــاد
( ،)460/3إعالم املوقعني (.)104/4( ،)156/3
ويف احلديث الصحيح أن رسول اهلل ﷺ حرم زمن خيــرب املتعــة واحلمــر األهليــة ،رواه البخــاري يف
كتاب :النكاح ،باب :هني النبي ﷺ عن نكاح املتعــة خــر ًا رقــم ،)1966/5( 4825 :ومسـ لم يف
كتاب النكاح رقم.)1027/2( 1407 :
( )3شبكة الرسدات اإلسالمية (وثيقة مصورة).
( )4املرجع السابق.
( )5املبسوط للطويس (.)224/3
( )6انظر :الشيعة وأهل البيت إلحسان إهلي ظهري ص.220-218
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الساعات معدودة ،وجييزون التمتع بالصغرية والرضيعة ،وإتيان املرأة يف دبرها (. )1
وأفتى بعض مشاخيهم املعارصين بجواز التمتع باخلادمات الكتابيات الاليت
يستقدمن بعقد اإلجارة ،وأجازوا جمامعتهن يف كل وقت (!! )2
وكذلك أجازوه مع اليهوديات واملجوسيات (!! )3
وهلذا ذهب بعض املعارصين إىل حماولة تقييدها بالرضورة واحلاجة نظر ًا ملا ترتب
عليها من انتشار اللقطاء ،واإلباحية ،والفجور والزنا املغلف بغطاء التمتع (. )4
يقول أحد الشيعة املعارصين:
«إن زواج املتعة عند الشيعة جمرد أمر مباح ،بوسع أي إنسان أن يامرسه وأن يمتنع
عن ممارسته عىل السواء ..
ثم إنه ما من شيعي عىل اإلطالق ،يرىض أن يزوج أخته أو بنته زواج املتعة املؤقت،
ما مل يكن مضطر ًا إليه ،كأن يتأخر كثري ًا زواجها دائ ًام مثالً ،أو أن ترتمل وهي ال تزال
شابة ،فيخشى عىل ابنته أو أخته الفتنة )5( »...ا.هـ.
ومن أعظم ما كاد به الشيطان الفرق بعض املنتسبة لإلسالم يف أمور النكاح (إباحة
نكاح املحارم).
الضالة ،فهم يبيحون نكاح األمهات واألخوات
كام هو موجود عند النصريية ّ
( )1انظر املرجع السابق ،ص.222
( )2انظر الفتوى يف شبكة الرسداب اإلسالمية.
( )3انظر الشيعة وأهل البيت إلحسان إهلي ظهري ص.222
( )4يف جملة (الرشاع) الشيعية العدد ( )684السنة الرابعة ص :4إشارة إىل أن رفســنجاين أشــار إىل وجــود
ربع مليون لقيط يف إيران وسببه زواج املتعة!!
( )5مقال إلبراهيم حممد جواد نق ً
ال من موقع مكتبة العقائد اإلمامية.
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والبنات (!! )1
وسيأيت نقل بعض أقواهلم يف هذا الشأن (. )2
 -2استباحة اخلمر واملخدرات
ومما كاد به إبليس بعض الفرق املنحرفة استباحة اخلمر واملخدرات ،قال تعاىل :
           
           

. )3(    
 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
فاخلمر أم اخلبائث ،والشيطان هيدف يف إيقاع الناس يف رشهبا ليوقع بينهم العداوة
والبغضاء ،ويفرق شملهم ،ويسهل عليه سوقهم إىل ألوان املعايص والذنوب ،وهلذا
سميت اخلمر أم اخلبائث.
روى البيهقي عن عثامن بن عفان ◙ قال« :اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث ،إنه
كان رجل ممن خال قبلكم يتعبد ويعتزل الناس ،فعلقته امرأة غوية ،فأرست إليها
جاريتها فقالت :إنا ندعوك لشهادة ،فدخل معها ،فطفقت كلام دخل بابا أغلقته دونه،
حتى أفىض إىل امرأة وضيئة عندها غالم وباطية ( )4مخر فقالت :إين واهلل ما دعوتك
لشهادة ،ولكن دعوتك لتقع عيل أو تقتل هذا الغالم أو ترشب هذا اخلمر ،فسقته كأس ًا
فقال :زيدوين ،فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس ،فاجتنبوا اخلمر فإهنا ال جتتمع هي

( )1انظر دراسات يف الفرق ،د .صابر طعيمة ،ص. 45
( )2انظر ص
( )3سورة املائدة ،اآليتان.91-90 :
( )4الباطية :هي إناء جيعل فيه اخلمر ،انظر لسان العرب (.)419/3
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واإليامن أبد ًا إال أوشك أحدمها أن خيرج صاحبه» (. )1
فنجد مث ً
ال النصريية يعظمون اخلمر ،ويزعمون أنه من النور ،ويقدسون بناء عىل
ذلك شجرة العنب ،فيحرمون اقتالعها وقطعها (. )2
وزعموا أن هذه املحرمات مل تثبت الحتامل الزيادة والنقصان يف القر ن (. )3
واليزيدية (عبدة الشيطان) – وسيأيت إن شاء اهلل – (. )4
والقاديانية «يبيحون اخلمر واألفيون واملخدرات واملسكرات» (. )5
وهذا االستباح لرشب اخلمر يف الفرق املنتسبة لإلسالم كان موجود ًا يف امللل
األخرى بعد انحرافها ،فالنصارى مث ً
ال عندهم ما يسمى «بالعشاء الرباين».
«يزعمون بأن املسيح قد مجع احلواريني يف الليلة التي سبقت صلبه وأنه قد وزع
عليهم مخر ًا وخبز ًا كرسه بينهم ليلتهموه إذ إن اخلمر يشري إىل دمه ،واخلبز يشري إىل

( )1رواه البيهقي يف السنن الكربى ( )288-287/8وذكر ابن كثري يف التفسري ( )645-644وقال :رواه
البيهقي ،وهذا إسناد صحيح؛ وقد رواه أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتابه ذم املسكر  ..مرفوع ًا ،واملوقــوف
أصح ،واهلل أعلم وله شاهد يف الصحيحني عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :ال يزين الزاين حني يزين وهو
مؤمن ،وال يرسق رسقة حني يرسقها وهو مــؤمن ،وال يرشـ ب اخلمــر حــني يرشـ هبا وهــو مـ ؤمن »..
احلديث .رواه البخاري يف كتاب املظامل باب :النهب بغري إذن صاحبه رقم ،)875/2( 2343:ومسلم
يف كتاب اإليامن رقم.)76/1( 57 :
( )2انظر دراسات يف الفرق د .صابر طعيمــة ص ،44ط .الثالثــة 1408هـ ـ 1987 -م ،مكتبــة املعــارف،
الرياض.
( )3انظر بيان مذهب الباطنية وبطالنه ملحمد بن احلسن الديلمي ص ،77ط .الثانية 1402هـــ1982 /م،
نرش :إدارة ترمجان السنة الهور ،باكستان.
( )4انظر ص
( )5املوسوعة امليرسة ( )418/1ط .الرابعة.
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جسده» (. )1
وقالوا «من أكل اخلبز ورشب اخلمر من الكنيسة يف يوم الفصح فإن ذلك يستحيل
فيه ،وكأنه قد أدخل يف جوفه حلم املسيح ودمه» ( !! )2ويستدلون بام ورد يف إنجيل متى
اإلصحاح السادس والعرشين وفيه (وفيام هم يأكلون أخذ يسوع اخلبز وبارك وكرس
وأعطى التالميذ وقال :خذوا وكلوا هذا هو جسدي ،وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم
قائالً :ارشبوا منها كلكم؛ ألن هذا دمي الذي للعهد اجلديد الذي يسفك من أجل
كثريين ملغفرة اخلطايا) (. )3
 -3استباحة السامع الشيطان (الغناء) :صوت الشيطان
قال تعاىل :

        

.)4(    
  
 
 
   
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
وصوت الشيطان هو الغناء ،وقد سبق بيان أدلة حتريمه (. )5
ولقد كاد إبليس أقوام ًا من الفرق فحسن هلم الغناء وفتنهم بسامعه حتى اختذوه دين ًا
يتقربون به إىل اهلل.
يقول أبو حامد الغزايل« :اعلم أن السامع هو أول األمر ،ويثمر السامع حالة يف
القلب تسمى الوجد ،ويثمر الوجد حتريك األطراف ،إما بحركة غري موزونة فتسمى

( )1املرجع السابق ،ص ،504ط .الثانية.
( )2املوسوعة امليرسة ص ،504ط .الثانية
( )3إنجيل متّى ،اإلصحاح السادس والعرشين ،فقرة (.)28-26
( )4سورة اإلرساء ،اآلية. 64 :
( )5انظر ص
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االضطراب ،وإما موزونة فتسمى التصفيق والرقص  )1( »..ا.هـ.
ويقول« :وال يدل عىل حتريم السامع نص وال قياس»

()2

ا.هـ!! راد ًا النصوص

الصحية يف حتريم الغناء مع أنه أوردها يف كتابه ،ثم يذكر أنواع السامع ومنها:
«سامع من أحب اهلل وعشقه واشتاق إىل لقائه ،فال ينظر إىل شء إال ر ه فيه سبحانه،
وال يقرع سمعه قارع ،إال سمعه منه أو فيه ،فالسامع يف حقه مهيج لشوقه ،ومؤكد
لعشقه وحبه ومور زناد قلبه ،ومستخرج منه أحواالً من املكاشفات واملالحظات ال
حييط الوصف هبا يعرفها من ذاقها ،وتسمى تلك األحوال بلسان الصوفية وجد ًا
مأخوذ من الوجود واملصادفة أي صادف من نفسه أحواال مل يكن يصادفها قبل
السامع»()3ا.هـ.
وإنني أتساءل هل هذه احلال تأتيهم ويصادفوهنا وقت تالوة القر ن كالم اهلل تعاىل،
الذي لو اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله مل يستطيعوا ولو بآية واحدة؟!
واإلجابة بالنفي ،فلم يعلم ،مما يدل عىل أن هذه األحوال جتدّ هلم بنفخ إبليس يف
صدورهم ،وقد روى يف احلديث (ما رفع أحد عقريته بغناء إال بعث اهلل لـه شياطني
عىل منكبيه يرضبان بأعقاهبام عىل صدره حتى يمسك) (. )4
وقد أجاب أحد الصوفية عندما سئل :ما بال اإلنسان يتحرك عند سامع األحلان ما
ال يتحرك عند سامع القر ن ،فقال :ألن سامع القر ن صدمة ال يمكن ألحد أن يتحرك
( )1إحياء علوم الدين للغزايل (.)268/2
( )2املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
( )3املرجع السابق (.)279/2
( )4قال العراقي« :أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي ،والطرباين يف الكبري وهو ضعيف» ا.هـ ،املغني عــن
محل األسفار يف األسفار (مطبوع يف حاشية إحياء علوم الــدين) ( ،)285/2أليب الفضــل عبـ دالرحيم
بن احلسني العراقي.
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فيه لشدة غلبته عليه ،وسامع األحلان ترويح يتحرك فيه» ( )1ا.هـ!!
بل قد جعلوا العبد يف حال السامع يتحد باهلل والعياذ باهلل فقالوا« :السامع عىل ثالثة
أقسام :سامع بالطبع ،ويشرتك فيه اخلواص والعام باجلبلة البرشية يف استلذاذ الصوت
 ..وسامع باحلال وصاحبه يتأمل ما يرد عليه من ذكر خطاب أو عتاب أو تصديق
بوعد ،وسامع بحق وصاحبه يسمع باهلل هلل ،وال يتصف بيشء من األحوال البرشية بل
بصفاء التوحيد»(. )2
ولذا يقول ابن اجلوزي ♫ بعد ذكره ملا يصاحبهم من األحوال ومجلة ما كادهم
به إبليس يف هذا السامع – :
«هذه الطائفة إذا سمعت الغناء تواجدت ،وصفقت وصاحت ومزقت الثياب ،وقد
لبس عليهم إبليس يف ذلك وبالغ» ( )3ا.هـ.
وقال ♫ « :هذا التواجد الذي يتضمن حركات املتواجدين وقوة صياحهم
وختبطهم فظاهره إنه متعمل ،والشيطان معني عليه» ( )4ا.هـ.
وتأمل هذا الوصف البليغ الذي وصفهم به اإلمام ابن القيم ♫ حيث يقول:
«ومن مكايد عدو اهلل ومصايده ،التي كاد هبا من قل نصيبه من العلم والعقل والدين ..
سامع املكاء ،والتصدية ،والغناء باآلالت املحرمة ،فهو قر ن الشيطان ،واحلجاب
الكثيف عن الرمحن ،فلو رأيتهم عند ذياك السامع ،وقد خشعت منهم األصوات،
وهدأت منهم احلركات ،وعكفت قلوهبم بكليتها عليه  ..فتاميلوا لـه ،وال كتاميل

( )1جامع األصول يف األولياء (الطرق الصوفية) أمحد النقشبندي اخلالدي ص. 330
( )2املرجع السابق ص. 330
( )3تلبيس إبليس ص. 307
( )4املرجع السابق ص ، 315وانظر خمتص منهاج القاصدين البن قدامة املقديس ص. 157-155
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النشوان ،وتكرسوا يف حركاهتم ورقصهم ،وقد خالط مخاره النفوس ،ففعل فيها أعظم
ما يفعله محيا الكؤوس ،فلغري اهلل ،بل للشيطان ،قلوب هناك متزق ،وأثواب تشقق،
وأموال يف غري طاعة اهلل تنفق ،حتى إذا عمل السكر فيهم عمله ،وبلغ الشيطان منهم
أمنيته وأمله ،واستفزهم بصوته وحيله ،فطورا جيعلهم كاحلمري حول املدار ،وتارة
كالدباب ترقص وسيط الديار ،فيا رمحتا للسقوف واألرض من دك تلك األقدام ،ويا
شامتة أعداء اإلسالم بالذين يزعمون أهنم خواص اإلسالم  )1( »...ا.هـ.
ومن األمثلة عىل حتريم ما أحل اهلل:
الرهبانية وترك الزواج وهذا وجد عند النصارى.
قال تعاىل يف وصفهم 

        

           
             

 
  
 
  
  
 
 
 

()2

«واملراد من الرهبانية ترهبهم يف اجلبال فارين من الفتنة يف الدين ،خملصني أنفسهم
للعبادة ومتحملني كلفا زائدة عىل العبادات التي كانت واجبة عليهم من اخللوة
واللباس اخلشن ،واالعتزال عن النساء والتعبد يف الغريان والكهوف» (. )3
وقال ابن جرير ♫ « :رفضوا النساء ،واختذوا الصوامع»(. )4
( )1إغاثة اللهفان (.)174-173/1
( )2سورة احلديد ،اآلية. 27 :
( )3تفســري الــرازي ( ،)246/29وانظــر اجلــامع ألحكــام القــر ن للقرطبــي ( ،)263/17فـ تح القــدير
للشوكاين (.)180-178/5
( )4جامع البيان (.)239/13
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وقيل يف سبب اختاذهم الصوامع والرتهب :إنه جاء بعد عيسى عليه السالم ملوك
ارتكبوا املحارم  ..فلام مل يسمع البعض اإلنكار لشدة بطش هؤالء امللوك اعتزلوا الناس
واختذوا الصوامع وترهبوا.
فرعاها وقام هبا مجاعة قليلة منهم األكثرية الباقية اختذوا منها وسيلة لطلب الرياسة
ومجع املال (. )1
وقد سار عىل هنجهم بعض الفرق املنتسبة لإلسالم ،وأبرز من وجد ذلك عنده
الصوفية يقول أبو حامد الغزايل «اعلم أن املريد يف ابتداء أمره ينبغي أال يشغل نفسه
بالتزويج ،فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستج ّره إىل األنس بالزوجة ،ومن
أنس بغري اهلل شغل عن اهلل» (!! )2

وهذا خالف هدي املصطفى عليه الصالة والسالم الذي قال للنفر الذين سألوا
أزواج النبي ﷺ عن عمله يف الرس فأخربوهم  ..فقال بعضهم ال كل اللحم ،وقال
بعضهم ال أتزوج النساء ،وقال بعضهم ال أنام الليل عىل فراش وقال بعضهم أصوم
وال أفطر فحمد اهلل – عليه الصالة والسالم –وأثنى عليه ثم قال« :ما بال أقوام قالوا
كذا وكذا لكني أصيل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس
مني» (. )3
قال ابن اجلوزي ♫ :
«النكاح مع خوف العنت واجب ومن غري خوف العنت سنة مؤكدة عند مجهور
الفقهاء ،ومذهب أيب حنيفة وأمحد بن حنبل أنه حينئذ أفضل من مجيع النوافل ألنه
( )1انظر جامع البيان البن جرير الطربي ( ،)239/13انظر اجلامع ألحكام القر ن للقرطبي(.)263/17
( )2إحياء علوم الدين (.)101/3
( )3رواه البخاري يف كتاب النكاح ،باب:الرتغيب يف النكاح رقم ،)1949/5( 4776 :ومسلم يف كتــاب
النكاح رقم.)1020/2( 1401 :
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سبب وجود الولد )1( »..ا.هـ.
وقال – أيض ًا – « :وقد لبس إبليس عىل كثري من الصوفية ،فمنعهم من النكاح
فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغال بالتعبد ،ورأوا النكاح شاغ ً
ال عن طاعة اهلل عز وجل،
وهؤالء وإن كانت هبم حاجة إىل النكاح أو هبم نوع تشوق إليه ،فقد خاطروا بأبداهنم
وأدياهنم ،وإن مل يكن هبم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة . )2( »...
ومن األمثلة أيض ًا عىل حتريم بعض ما أحل اهلل حتريم بعض األطعمة كتحريم
اللحم عند بعض طوائف اهلند ،ووجد هذا عند بعض الفرق كتحريم أكل السمك و
الغزال والديك ،واخلس ،وامللفوف ،عند اليزيدية كام سيأيت – إن شاء اهلل – .
 -3اختاذ صور أو رموز مادية أو حيوانية وتعظيمها:
اختذت كثري من امللل والنحل رموز ًا يعظموهنا ويقدسوهنا ،ويصلون هلا ومن أبرز
هذه الرموز.
أ -الصليب عند النصارى :والصليب هو عبارة عن رمز يعرب عنه بخطني متقاطعني
وله أشكال خمتلفة ال خترج عن هذا الوصف (. )3
وهو يعد شعار ًا هلم ،ومحلهم لـه يعني أهنم من أتباع املسيح عليه السالم (. )4
وهو مما ابتدعوه يف دين املسيح ،وليس له ذكر يف اإلنجيل البتة ،بل يف التوراة لعن
من علقه وهم مع ذلك يتخذونه معبود ًا ،وحيلفون به (. )5
( )1تلبيس إبليس ص. 357
( )2املرجع السابق ص ،359وقد أطال يف الرد عليهم.
( )3انظر املوسوعة امليرسة (.)575/2
( )4انظر امللحق رقم (.)7
( )5انظر إغاثة اللهفان البن القيم ( )401-400/2ط .املكتب اإلسالمي.
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يقول ابن القيم ♫ « :ولو كان هلم أدنى عقل لكان األوىل هبم أن حيرقوا
الصليب ،حيث وجدوه ،ويكرسوه ويضمخوه بالنجاسة ،فإنه قد صلب عليه إهلهم
ومعبودهم بزعمهم ،وأهني عليه ،وف ِضح ،وخزي منا للعجب ،بأي وجه – بعد هذا –
يستحق الصليب التعظيم ،لوال أن القوم أضل من األنعام» (. )1
ب -تعليق الصور يف الكنائس وعبادهتا:
ويف حديث عائشة ▲ يف الصحيح :أن أم حبيبة وأم سلمة :ذكرتا كنيسة
رأينها باحلبشة ،فيها تصاوير ،فذكرتا للنبي ﷺ فقال( :إن أولئك ،إذا كان فيهم
الرجل الصالح فامت ،بنوا عىل قربه مسجد ًا ،وصوروا فيه تلك الصور ،فأولئك رشار
اخللق عند اهلل يوم القيامة) (. )2
قال ابن القيم ♫ « :وتالعب هبم يف تصوير الصور يف الكنائس وعبادهتا ،فال
جتد كنيسة من كنائسهم ختلو من صورة مريم واملسيح ،وجرجس ،وبطرس ،وغريهم
من القديسيني عندهم ،والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ،ويدعوهنا من دون
اهلل»( )3ا.هـ!!
وقال ♫  ...« :اختاروا عبادة صور خطوها بأيدهيم ،يف احليطان مزوقة باألمحر
واألصفر واألزرق لو دنت منها الكالب لبالت عليها ،وأعطوها غاية اخلضوع والذل
واخلشوع والبكاء وسألوها املغفرة والرمحة والرزق والنص )4(»...ا.هـ.
وقال ابن اجلوزي ♫ « :كل حمنة لبس هبا إبليس عىل الناس فسببها امليل إىل
( )1املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة ،وانظر هداية احليارى البن القيم ص. 57-56
( )2رواه البخاري يف كتاب املساجد ،باب :هــل تنــبش قبــور مرشـ كي اجلاهليــة ،رقـ م،)165/1( 417 :
ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة رقم. 528 :
( )3إغاثة اللهفان البن القيم (.)408/2
( )4هداية احليارى البن القيم ص.59-58
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احلس واإلعراض عن مقتىض العقل وملا كان احلس يأنس باملثل دعا إبليس لعنه اهلل
خلق ًا كثري ًا إىل عبادة الصور ،وأبطل عند هؤالء عمل العقل باملرة ،فمنهم من حسن له
أهنا اآلهلة وحدها ،ومنهم من وجد فيه قلي ً
ال من فطنة فعلم أنه ال يوافقه عىل هذا فزين
له أن عبادة هذه تقرب إىل اخلالق  )1( »...ا.هـ.
وقد سارت الرافضة عىل طريقتهم يف تعظيم صور األئمة والسجود هلا وتعليقها(. )2
جـ -النــار:
ومنها النار ،وتعظمها طوائف من املجوس وهلا مكانة متميزة عندهم فهي رمز
عندهم للطهارة واحلياة ،واحلركة ،وهي متثل النور اإلهلي الذي يعم به اخلري يف
األرض.
وهي متثل رمز ًا لقدوم بعض أعيادهم كعيد النوروز الذي حيتفل به بإيقاد النريان(.)3
قال ابن القيم ♫ ومن عبادهتم هلا :أن حيفروا هلا أخدود ًا مربع ًا يف األرض،
ويطوفون به ،وهم أصناف خمتلفة «فمنهم من حيرم إلقاء النفوس فيها ،وإحراق األبدان
هبا ،وهم أكثر املجوس ،وطائفة أخرى منهم :تبلغ هبم عبادهتم هلا إىل أن يقربوا
أنفسهم وأوالدهم هلا ،وهؤالء أكثر ملوك اهلند وأتباعهم  ..فيعمد الرجل الذي يريد
أن يفعل ذلك بنفسه ،أو بولده ،أو حبيبه ،فيجمله ويلبسه أحسن اللباس ،وأفخر
( )1تلبيس إبليس البن اجلوزي ص ،67دار الكتاب العريب.
( )2انظر خمتص التحفة االثني عرشية شاه عبدالعزيز غالم حكيم الدهلوي ص. 299
( )3انظر زرادشت والديانة الزراد شتيه تأليف فارس عثامن ص 124-123ط .األوىل  2003-2002دار
املحبة ،دمشق ،دار ية بريوت ،ونقل ابن القيم يف سبب عبادهتا عن ابن جرير وأنه ملا قتل قابيـ ل هابيــل
وهرب مع أبيه دم عليه السالم ،أتاه إبليس ،فقال لـه :أن هابيل إنام قبل قربانه وأكلته النار ،وألنه كان
خيدمها ويعبدها ،فانصب أنت أيض ًا نار ًا تكون لك ولعقبك ،فبنى بيت نار ،فهو أول مــن نصــب النــار
وعبدها» ،إغاثة اللهفان (.)170/2
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احليل ،ويركبه أعىل املراكب ،وحوله املعازف والطبول والبوقات ،فيزف إىل النار أعظم
من زفافه ليلة عرسه ،حتى إذا ما قابلها ووقف عليها :وهي تأجج طرح نفسه فيها،
فضج احلارضون ضجة واحدة بالدعاء له ،وغبطته عىل ما فعل ،فال يلبث إال يسريا
حتى يأتيهم الشيطان يف صورته وشكله وهيأته ،ال ينكرون منه شيئ ًا ،فيأمرهم بأمره،
ويوصيهم بام يوصيهم به ،ويوصيهم بالتمسك هبذا الدين ،وخيربهم أنه صار إىل جنة
ورياض وأهنار ،وأنه مل يتأمل بمس النار لـه ،فال هيولنهم ذلك .وال يمنعهم عن أن
يفعلوا مثله» ( )1ا.هـ !!
د  -تعظيم الرتاب واألحجار عند الشيعة:
ويزعمون أنه شفاء من كل داء وأمان من كل خوف ،ويأكلوهنا تربك ًا.
ففي كتاب نور العني الباب الثالث واخلمسون واملائتان :استحباب اإلفطار عىل
الرتبة احلسينية ،ويروى فيه حديث باطل عن عيل◙ عندما قيل له :إين أفطرت
ّ
يوم الفطر عىل طني القرب ومتر؟ فقال لـه :مجعت بني بركة وسنة) ( ، )2ويف الباب الذي
يليه :استحباب تقبيل الرتبة احلسينية ووضعها عىل العني وإمرارها عىل سائر اجلسد.
ويروى حديث عن زيد أيب أسامة قال :كنت يف مجاعة من عصابتنا بحرضة سيدنا
الصادق ،فأقبل علينا أبو عبداهلل عليه السالم فقال :إن اهلل تعاىل جعل تربة جدّ ي
احلسني عليه السالم شفاء من كل داء وأمان ًا من كل خوف ،فإذا تناوهلا أحدكم فليقبلها
وليضعها عىل عينيه وليمرها عىل سائر جسده) (!! )3
املحرم فإذا كان يوم
ونقل عن بعض مشاخيه قوله «ويستحب الصيام يف العرش من
ّ
( )1إغاثة اللهفان البن القيم (.)170/2
( )2نور العني يف امليش إىل زيارة قرب احلسني تأليف حممد حسن االصطهبانايت ص 416دار امليزان ،بــريوت
لبنان.
( )3املرجع السابق نفس الصفحة.
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عاشوراء أمسك عن الطعام والرشاب إىل بعد العص [!!] ثم يتناول شيئ ًا يسري ًا من
الرتبة» ( )1ا.هـ.
ومنها ما يعرف (بالرباءة) وهي كرة مصنوعة من تراب تؤخذ من تربة احلسني عند
الشيعة حيملها كل شيعي تربك ًا هبا ،وتعرف أيض ًا عند اليزيدية عبدة الشيطان ( – )2كام
سيأيت – :
هـ -الطاووس عند اليزيدية فهم يقدسون متثال طاووس من النحاس عىل شكل
ديك بحجم الكف املضمومة ،وهم يطوفون هبذا التمثال عىل القرى جلمع األموال.
و -البقرة عند اهلندوس حيث يعظموهنا ويعبدوهنا وحيرمون ذبحها ويغتسلون
ببوهلا والعياذ باهلل (. )3
 -4تأليه الشيطان وعبادته : )4( :
(*)

قال تعاىل :

           

. )5(  
ومع أن عبادته تشمل – كام سبق ( – )6مجيع ما دعا إليه من الرشك والكفر ،إال إنه
وجدت طوائف جعلته إهل ًا وعبدته رصاحة ،وعبادة الشيطان قديمة ،فقد وجدت
( )1املرجع السابق نفس الصفحة.
( )2انظر املوسوعة امليرسة ( )376/1ط .الرابعة.
( )3انظر املرجع السابق (.)373/1
(*) أفردت احلديث هنا عن عبدة الشيطان مع دخوله ضمن الرشك يف األلوهية ،وذلك لقوة صلة املوضوع
بالبحث وألمهيته وظهوره يف هذا العص.
( )5سورة يس ،اآلية. 60 :
( )6انظر ص
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قبائل يف اجلاهلية يقال هلم بنو مليح من خزاعة تعبد اجلن (. )1
وبعد ظهور اإلسالم ظهرت فرقة (اليزيدية) وهي فرقة ضالة ،صنعهم الشيطان كام
يريد ،فلم يرتك مكيدة كاد هبا األمم إال وكادهم هبا حتى أصبحوا يأكلون الدم ،وال
يغتسلون وهيتفون باسمه ،ويستحلون دم من يتعوذ باهلل منه!! بل لقد مجعت هذه
الفرقة انحرافات الفرق وامللل املنحرفة من اليهود والنصارى واملجوس والبوذية
وغريهم كام سيأيت فصدق عليهم إبليس ظنه.
كام يف قولـه تعاىل :

        

               

.)2(   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
وقد كان بداية ظهورها بعد القرن السادس اهلجري ومل يكن هلا وجود يذكر قبل
ذلك (. )3
وقيل :إهنا ظهرت قبل ذلك ،وذلك بعد اهنيار الدولة األموية عام 132هـ عندما
هرب األمري إبراهيم بن حرب بن خالد بن يزيد إىل شامل العراق ومجع فلول األمويني
ودعا إىل أحقية يزيد( )4يف اخلالفة (. )1
( )1انظر يف ظالل القر ن سيد قطب (.)760/2
( )2سورة سبأ ،اآلية. 20 :
( )3انظر اليزيدية ومنشأ نحلتهم أمحد تيمور باشا ص. 46
( )4يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األموي ولد عام 25هـ ،توىل اخلالفة بعد والده معاوية ريض اهلل عنه عام
10هـ نشأ يف دمشق ،وملا توىل اخلالفة مل يبايعه عبداهلل بن الزبري ،واحلسني بن عيل – ريض اهلل عـ نهام –
فانصف عبداهلل بن الزبري إىل مكة ،واحلسني بن عيل – ريض اهلل عنهم – إىل الكوفة بدعوة مــن أهلهــا
الذين خذلوه بعد ذلك ،فقتل يف الكوفة ،وخلع أهل املدينة طاعته سنة 63هـ ،فأرسل إليهم مسلم بــن
عقبة املري (وهو قائد من الدهاة القساة  ..شهد مع معاوية صفني) فاستباح املدينة وقتل وهنب ومــات
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ومما جيدر التنبيه عليه أن هناك فرقة تسمى الشيطانية

()2

وهي غري اليزيدية وال

عالقة هلا بعبدة الشيطان.
ويف سبب تسمية اليزيدية هبذا االسم عدة أقوال:

==

يف هذه املوقعة عدد من الصحابة وخيار التابعني ،وقد دامت خالفته ثالث ســنني وتســعة أشــهر تـ ويف
سنة 64هـ .قال ابن تيمية ♫ « :فإن يزيد بن معاوية ولد يف خالفة عــثامن بــن عفــان ◙ ومل
يدرك النبي ﷺ ؛ وال كان من الصحابة باتفاق العلامء؛ وال كان مـ ن املشــهورين بالـ دين والصــالح،
وكان من شبان املسلمني؛ وال كان كافر ًا وال زنديق ًا ،وتوىل بعد أبيه عــىل كراهــة مــن بعــض املســلمني
ورضا من بعضهم ،وكان فيه شجاعة وكرم ،ومل يكن مظهر ًا للفواحش كام حيكى عنه خصومه ،وجرت
يف إمارته أمور عظيمة :أحدها :مقتل احلسني ريض اهلل عنه؛ وهو مل يأمر بقتل احلسني ،وال أظهر الفرح
بقتله؛ لكن أمر بمنع احلسني ◙ وبدفعه عن األمر ،ولو كان بقتاله ...
الثاين :فإن أهل املدينة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابــه وأهلــه ،فبعــث إلــيهم جيشـ ًا؛ يقتلــون وينهبـ ون،
ويفتضون الفروج املحرمة  ...وهلذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة األمة أنه ال يسب وال حيب
 »..ا.هـ ،جمموع الفتاوى ( )412-410/3وانظر تطهري اجلنــان واللســان ألمحــد بــن حجــر اهليثمــي
ص 80وما بعدها ،مطبوع مع الصواعق املحرقة ،وانظر يف ترمجة يزيد :تاريخ الطــربي حــوادث ســنة
 ،64البداية والنهاية ( 222/8وما بعدها) ،األعالم للزركيل (.)189/8
( )1انظر :ذيل امللل والنحل للشهرستاين ( ،)34/2إبليس للعقاد ص ،138عبدة الشيطان ممدوح الــزويب
ص 40-39ط .األوىل 1418هـ 1998 -م املكتبة الثقافية ،بريوت ،الشباب بني التطرف واالنحراف
د .إسامعيل إبراهيم ص. 24
( )2هم أصحاب شيطان الطاق ،وهو أبو جعفر حممد بن عيل بــن الــنعامن بــن أيب طريفـ ة الــبجيل الكــويف
األصول ،ويعرف بشيطان طاق ويسميه الشيعة بمؤمن الطاق ،وهي فرقة مــن فــرق الــروافض ،ومــن
معتقداهتم :أن اهلل ال يعلم األشياء إال إذا قدرها وأرادها ،ويقولون «حمال أن يعلمها ال ألنه ليس بعــامل
ولكن اليشء ال يكون شيئ ًا حتى يقدره ويشيئه بالتقدير والتقدير عنــدهم اإلرادة» منهــاج الســنة البــن
تيمية ( ،)237/2وانظر امللل والنحل للشهرستاين ( )168-166/1لسان امليــزان ()301-300/5
األعالم للزركيل ( ،)154/7عباد الشيطان يوسف البنعيل ص.62
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منها :إهنم ينتسبون إىل رجل يدعى يزيد بن أنيسة اخلارجي (. )1
وهلذا كرههم املسلمون ،والشيعة وضيقوا عليهم حتى أجلؤوهم للفرار إىل جبل
(سنجار) ( ، )2وأقبل عليهم الفرس لكون بدعتهم هذه تعظم العجم حيث يزعم أن
اهلل تعاىل سيبعث رسوالً من العجم وينزل عليه كتاب قد كتب يف السامء ،وينزل عليه
مجلة واحدة ،ويرتك رشيعة املصطفى ﷺ  ،ويكون عىل قلة الصائبة املذكورة يف
القر ن؛ وليست هي الصائبة املوجودة بح ّران وواسط  . )3( »..وهذا بعيد «ألن الفرقة

بادت وبادت راؤها معها ،كام بادت الفرق اخلارجية األخرى» (. )4

ومنها :إنه نسبة إىل (يزد) الفارسية فهم من أصول فارسية ،ودزور زرادشتيه ،فلام
جاء اإلسالم اعتنقوه نفاق ًا،وتركوا بعد ذلك حارضهتم وسكنوا ( ِ
داسن) ( )5فأسمتهم
العامة اليزديني ثم حولت إىل اليزيدين.
وقيل :إن أصلهم زردشتي جمويس لكن ولدوا يف مدينة شيخان ثم اعتنقوا اإلسالم
يف زمان عدي بن مسافر ( )6ودجموا عقائدهم بالعقيدة اإلسالمية ،فاالسم نسبة إىل

( )1زعيم إحدى فرقة اإلباضية التي يسمون باليزيديـ ة ،نســبة إليــه  ..كــان بالبصــة ،ثــم انتقـ ل إىل أرض
فارس ،ودعا إىل مذهبه وأن اهلل سريسل إليهم رسوالً من العجم  ..فتبعه أناس وتسـ مت هــذه الفرقـ ة
باسمه ،وزعم أن من شهد بنبوة حممد ﷺ من أهل الكتاب فهــو مــؤمن ،وإن مل يــدخل يف اإلســالم،
فمن اإلباضية من وقف فيه ،ومنهم مــن تـ ربأ منــه ،وج ّلهــم تــربأ منــه .انظــر :املقــاالت أليب احلســن
األشعري  ،104-103واليزيدية أمحد تيمور ص ،12واليزيدون د .حممد التونجي ص.70
( )2يقع يف شامل العراق( ،انظر اليزيدية أمحد تيمور ص.)12
( )3اليزيدون ،د .حممد التونجي ص. 70
( )4املرجع السابق ص ،71وانظر اليزيدية أمحد تيمور ص.12
( )5داسن« :اسم جبل عظيم يف شامل املوصل من جانب دجلة الرشقي فيه خلق كثري من طوائــف األكــراد
يقال هلم الداسنية» معجم البدان (.)432/2
( )6ستأيت ترمجته مفصلة.
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(إيزد) ،ويؤكد ذلك التشابه بينهام يف التناسخ وبعض االعتقادات (. )1
( َي ْزد) أو َ
ومنها :إهنم ينتسبون إىل يزيد بن معاوية ،وسبب ذلك أن شيخهم عدي بن مسافر
نقل عنه قوله يف يزيد بن معاوية «وإن يزيد بن معاوية ◙ إمام وابن إمام ،ويل
اخلالفة وجاهد يف سبيل اهلل ونقل عنه العلم الرشيف واحلديث ،وإنه بريء مما طعن فيه
الروافض من أجل قتل احلسني ◙ وغري ذلك .منبوذ ومهجور الطاعن
فيه»()2ا.هـ.
فنشأ من هذا القول اعتقاد اليزيدية يف يزيد ،وتولوه تبع ًا لرأي شيخهم ثم غلوا فيه
بعد ذلك كام سيأيت ( ، )3فجعلوه ولي ًا ثم نبي ًا ،وأخري ًا إهلا مع اآلهلة السبعة.
قال د .حممد التونجيس:
«مع أن هذا الرأي مستبط من أخبار اليزيدية ومعتقداهتم ،فإنه ما زال حيتاج إىل
براهني عديدة قاطعة ،فلم يذكر التاريخ أن يزيد بن معاوية أسس – خالل خالفته –
طريقة أو ابتدع له أحد دينا» ( )4ا.هـ.
ويقول« :إن لفظة يزيد ليست بالرضورة تفرض االنتامء إىل يزيد بن
معاوية)5(»...ا.هـ.
وقد وجدت ما يؤكد ذلك من أحد املعارصين من اليزيدية ،الذين تركوا عبادة
( )1انظر :اليزيدون ومنشا نحلــتهم ،أمحــد تيمــور ص ، 70واليزيــدون د .حممـ د ألتــونجي ص،69-68
ط .األوىل 1999 – 1420م.
( )2نقالً من كتاب اليزيدون ألمحد تيمور ص.48
( )3انظر :اليزيدية ،أمحد تيمور ص ، 48اليزيدون د .حممد التونجي ص ،73-71ص ، 48عباد الشـ يطان
يوسف البنعيل ص ،45تظهري اجلنان واللسان ألمحد بن حجر اهليثمي املكي ص. 3-2
( )4اليزيدون ،د .حممد التونجي ص. 71
( )5املرجع السابق ،ص. 73
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الشيطان ،واعتنقوا املذهب الرافيض – وبئست اهلداية – وقد سأله أحد الرافضة :ما
رس هذا االسم ،هل هناك عالقة بيزيد بن معاوية  ..أم ماذا؟ وهل يعبد اليزيدون
الشيطان كام يقال؟
فأجاب :لقد ذكر بعض من كتب عن ملتنا أن سبب التسمية هي نسبة إىل (يزد)
املدينة اإليرانية ،وبعضهم احتمل نسبتهم إىل يزيد بن معاوية  ..ولكن احلقيقة ليست
كذلك ،فاليزيدون يعتقدون أن الشيطان كان نبي ًا بعثه اهلل إىل العامل كله ،ولكن املسلمني
لعنوه ومل يتبعوه وهكذا انحرف املسلمون ،وظل اليزيدون وحدهم يتبعون هذا النبي
اخلرايف – الذي له عدة أسامء يف عقائدهم منها (طاووس ملك) ومنها (يزيد) ومن هنا
جاءت تسميتهم باليزيديني ،ولكن ال ننسى أن تأسيس هذه الفرقة جاء كام أسلفت من
شخص ينحدر من نسب يزيد بن معاوية ( )2(»... )1ا.هـ.
فلم ينسب هذه الفرقة إىل يزيد بن معاوية ،مع شدة بغض الرافضة له ولعنهم إياه ..
غري إن مما ال يشك فيه حب اليزيديني ليزيد بن معاوية وتعظيمهم له ،ولكن هذا ال
حيتم أن تكون النسبة إليه.
كام انه مما يؤكد نسبتهم للشيطان هو القول :إن كل من كتب يف هذه امللة قد اتفقوا
عىل أهنا تعظم وتعبد الشيطان – بغض النظر عن سبب هذه العبادة وعن كيفيتها – فال
يستبعد أن تكون النسبة إليه مبارشة.
تأسيسها:
يقال :إن مؤسس هذه الفرقة هو عدي بن مسافر بن إسامعيل بن موسى بن مروان
اهلكاري املتوىف سنة 555هـ.
( )1أظنه يقصد الشيخ عدي بن مسافر.
( )2نق ً
ال من موقع مكتبة العقائد اإلمامية.
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فيه تصوف ،كان زاهد ًا قال فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية« ،والشيخ عدي – قدس اهلل
روحه – كان من أفاضل عباد اهلل الصاحلني وأكابر املشايخ ،املتبعني ولـه من األحوال
الزكية واملناقب العلية ما يعرفه أهل املعرفة بذلك ،ولـه يف األمة صيت مشهور ،ولسان
صدق مذكور ،وعقيدته املحفوظة ( )1عنه مل خيرج فيها من عقيدة من تقدمه من املشايخ
الذين سلك سبيلهم كالشيخ اإلمام الصالح أيب الفرج عبدالواحد ابن حممد بن عيل
األنصاري الشريازي ثم الدمشقي ( .. )2وهؤالء املشايخ مل خيرجوا يف األصول الكبار
عن أصول أهل السنة واجلامعة  )3( »..ا.هـ .ولقربه اآلن زاوية تعرف بالزاوية العدوية،
ثم تغري اسمها بالزاوية القادرية ،وقربه اليوم كعبة لليزيدية إليه حيجون ،ويأكلون من
ترابه يف وادي (اللش) (. )4
أما موطنهم األصيل فهو جبال (هكار) موطن األكراد شامل العراق .غري إن ا لقول:
إنه مؤسس هذه الفرقة فيه نظر ،حيث إن من قرأ عقيدته جيد أهنا ال ختالف أصول أهل
السنة و اجلامعة ،وكذلك من اطلع عىل راء العلامء فيه ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية
مع سعة علمه واطالعه عىل أحوال الرجال ،وظهوره بعده بزمن طويل.
ومنهم الشهرستاين – الذي عرف املذاهب وامللل وكتب عنها – يقول فيه« :عىل أننا
( )1تسمى رسالة «اعتقاد أهل السنة واجلامعة» نقلها كاملة د .حممد التونجي يف كتابه اليزيدون ص 27وما
بعدها ،وقد ذكر أهنا حققت من حمققني مها العدواين والنعمة ،وطبعها يف بغداد عام 1975م.
( )2أبو الفرج عبدالواحد بن حممد بن عيل الشريازي املقديس ثم الدمشقي ،األنصاري اخلزرجي كان شيخ
الشام يف وقته ،من احلنابلة  ..تفقه ببغداد ثم سكن بيت املقــدس ،واســتقر يف دمشــق ،ونرشـ املـ ذهب
احلنبيل :له مؤلفات منها :املنتخب ،املبهج ،التبصة يف أصول الدين ،تويف بدمشق عام 486هـ ،انظــر:
األعالم للزركيل (.)177/4
( )3جمموع الفتاوى البن تيمية (.)377/3
( )4انظر يف ترمجته :وفيات األعيان البن خلكان ( )316/1املطبعة امليمية ،القــاهرة ،ســري أعــالم النـ بالء
( )344-342/20شذرات الذهب البن العامد ( ،)179/4اليزيدية أمحد تيمور ص 14وما بعــدها،
األعالم للزركيل (.)221/4
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إذا رجعنا إىل الكتب التي خ ّلفها هذا الشيخ املتصوف ،أو التعاليم الدينية التي نرشها
تالمذته ،وقابلناها بمعتقدات اليزيدية مل نجد بينهام عالقة» ( )1ا.هـ.
وابن خلكان املؤرخ يقول «الشيخ عدي بن مسافر بن إسامعيل بن موسى بن مروان
بن احلسن بن مروان .كذا أمىل نسبه بعض ذوي قرابته اهلكاري مسكن ًا العبد الصالح
املشهور الذي تنسب إليه الطائفة العدوية»( )2ا.هـ.
فمن هنا يتضح – واهلل أعلم – أن من جاء بعده غلو فيه غلو ًا فاحش ًا ووضعوا هذه
البدع ونسبوها إىل أصل طريقتهم التي ابتدأها الشيخ عدي بن مسافر؛ ويمكن عىل
ذلك أن نقول :إن هذه الفرقة قد مرت بمراحل تطور تتمثل فيام ييل:
املرحلة األوىل :حركة أموية سياسية ،تدعو حلب يزيد بن معاوية ،وأحقيته يف
اخلالفة.
الرحلة الثانية :حركة عدوية متيل للتصوف والزهد يف زمن عدي بن مسافر األموي.
املرحلة الثالثة :انحراف فكري عقدي يف عهد مشايخ خلفوا الشيخ عدي وجاءوا
من بعده ،وخروج كتبهم – التي خالفوا فيها تعاليم اإلسالم – للناس.
املرحلة الرابعة :اخلروج التام عن ربقة اإلسالم وحتريم القراءة والكتابة
أتباعهم ،وإعالن عبادة الشيطان وتعظيمه

()4

()3

عىل

– عىل ما سيأيت – وكان انتشارها يف

( )1انظر :ذيل امللل والنحل للشهرتساين (.)37/2
( )2وفيات األعيان (.)316/1
( )3يف عهد رئيسهم إسامعيل جول أباح هلم التعليم ودخول املدارس بعد أن كان حمرمـ ًا علـ يهم نســأل اهلل
العافية ،انظر ذيل امللل والنحل للشهرستاين (.)37/2
( )4انظر اليزيدية ومنشأ نحلتهم أمحد تيمور ص ،47عبدة الشيطان تـ ارخيهم ومعتقـ داهتم ممــدوح الــزويب
ص ،42الشباب بني التطرف واالنحراف د.إسامعيل إبراهيم ص.24
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أمريكا وباألخص يف نيويورك عىل يد (أليسرت كراويل)

()1

األمريكي اجلنسية الذي

تزعم إحياء هذه العبادة الشيطانية وإعادهتا عام 1900م ،ودعا إىل السحر ،والشعوذة
وكل مظاهر االنحالل ورشب املخدرات (. )2
وقيل :إن وجودها كان قبل ذلك عام 1118م عند (فرسان اهليكل) وهم «فرقة
مسيحية عسكرية أنشأهتا الكنيسة يف القدس ،وذلك حلامية احلجاج املسيحيني إبان
احلروب الصليبية» ( ، )3حيث كونوا ثروة هائلة قادهتم الرتكاب املوبقات والفواحش،
وممارسة السحر والشعوذة الذي انتهى بعبادة الشيطان (. )4
ويقال :إن هناك طائفة قديمة ،كانت تعبد الشيطان يف فرنسا عىل لويس الرابع عرش
وبعده ووجدت مثل هذه الطائفة يف برلني ،ولندن ووصل عددهم يف عام 1962م يف
( )1أمريكي ولد عام 1875م من عائلة عادية متوسطة احلال بني أبــوين مســيحيني ،وختـ رج مـ ن جامعــة
كامربيدج يف بريطانيا واهتم يف البداية بالظواهر والعبادات الغريبــة ،ودافــع عــن اإلثـ ارة والشــهوات
اجلنسية يف كتابه (الشيطان األبيض) ،انضم إىل نظام العهـ د الـ ذهبي وهــي مجاعــة رسيــة كانــت تضــم
الشعراء  ..مثل ويليام باتس  ..وأصبح فيام بعد املعلم العظيم هلذه اجلامعة ،ثم أوجد نظامـ ًا خاصـ ًا بــه
عام 1900م سامه (النجم الفيض) وراح يسافر عرب العامل وانترش عنه تعاطيه وتروجيه للمخــدرات ،ممـ ا
جعل السلطات اإليطالية تطرده من البالد ،فذهب إىل جزيرة سيالن حيث ارتبط جمدد ًا بالرجل الــذي
ربطته معه عالقة شاذة وقىض كراويل عمره مسافر ًا من بلد إىل خر يبحث عن لذاته اجلنسية مع النســاء
والرجال ،ويف خر حياته أصبح كراويل يعتقد أنه مصاص الدماء ،وراح حيقــن نفسـ ه بــاهلريوين حتــى
وجد يف النهاية ميت ًا بني زجاجات اخلمر ،وحقن املخدرات عام 1947م» بتصف واختصار من :عبدة
الشيطان ص.18-17
وقد أحرقت جثته حسب وصيته ،وأرسل الرماد إىل والية كاليفورنيا بأمريكــا حســب وصــيته ،أشــهر
كتبه (القانون) دعا فيه إىل حتطيم القيود االجتامعية والدينية األخالقيــة ،انظــر عبــاد الشــيطان يوســف
البنعيل ص. 80
( )2انظر عبدة الشيطان ملمدوح الزويب ص. 12
( )3عباد الشيطان يوسف البنعيل ص. 77
( )4انظر املرجع السابق ص. 78
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لندن حوايل  25ألف ًا (. )1
ومهام يكن هلذه العبادة من بدايات ،فقد كان ظهورها بشكل منظم ورصيح يف
عص النهضة األوروبية يف القرن التاسع عرش عىل يد أليسرت كراويل الذي يعد األب
الروحي هلم.
ومن أشهر املجموعات التي تنتمي لعبدة الشيطان يف أمريكا اليوم ما يعرف
(بكنيسة الشيطان) وهي من أخطر هذه املجموعات وتسمى (كنيسة الشيطان) ويقال:
إن مؤسسها وزعيمها (انطوان الفيه) ( )2الذي ألف كتاب (إنجيل الشيطان) وكتاب
الذئب وهي أول كنيسة رسمية

(*)

للشيطان يف أمريكا ،وتعد أكرب منظمة لعباد

الشيطان يف العامل ،ويقدر عدد املنتمني هلا بحوايل مخسني ألف عضو ،معظمهم من أبناء
العائالت الثرية وهلا فروع يف أمريكا وأوروبا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وتنرش عقيدهتا يف
أرجاء العامل(.)3
وهلم متثال يمثل إبليس هبيئة منكرة ،بلون ألسنة النار املندلعة يف الليل وله قرون عىل
طريف رأسه وذنب طويل كأنه أفعى خلفه (. )4
وقد وضع (انطوان الفيه) تسعة من املبادئ التي تقوم عليها كنيسة الشيطان ،وهي
( )1انظر دائرة معارف القرن العرشين ( ،)334/2عبادة الشيطان ملمدوح الزويب ص.110 – 105
( )2كاهن ،عاش حياة غري مستقرة ،ففي بداية عمره ترك بيته ليعيش يف مدينة «أوكالنــد» والتحـ ق بسـ ريك
ليعمل يف أقفاص احليوانات ،وتــرويض األســود ،ثــم انضـ م إىل إحــدى مــدن املــال لــيامرس العرافـ ة
والسحر ،وأصبح ماهر ًا يف التنويم املغناطييس ،ثم درس علم اجلريمة وعمل مصور ًا إلدارة الرشطة يف
سان فرانسسيكو فرأى من اجلرائم ما تقشعر منه األبدان ،فآثر االبتعاد عن اهلل تعاىل ،وأكب عىل تعلــم
السحر والشعوذة ثم أسس هذه الكنيسة !! انظر :عباد الشيطان يوسف البنعيل ص. 85
( )3انظر عباد الشيطان يوســف البـ نعيل ص ،110-105دائــرة معــارف القــرن العرشــين حممـ د وحــدي
(.)337-333/2
( )4انظر :دائرة معارف القرن العرشين (.)334-333/2
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مبادئ شيطانية ختالف مجيع األديان وتتلخص يف أن الشيطان يمثل:
 االنغامس يف الذات واألهواء. احلياة الواقعية ال اخليال. الطيبة ملن يستحقها. االنتقام ال التسامح. االنطالق يف اخلطايا واآلثام من أجل اإلشباع اجلسدي والفكري وهلم فيهااجتامعات تعقد رس ًا وراء األبواب ويف خر الليل ،وهلم صلوات وطقوس شيطانية،
وأعياد غارقة يف بحر الدماء أو اجلنس ( ، )1وذكر بعض الباحثني أن عبدة الشيطان
أصبح عددهم ثالثامئة ألف ( ، )2وقيل مائتي ألف

()3

واإلحصاءات ا ألخرية تؤكد أن عددهم وصل يف العراق إىل  750ألف ،وأن
مليون ًا ونصف املليون منترشون يف عدد من الدول من بينها أرمينيا وأملانيا وسوريا
وتركيا (. )4
وهذه نسبة تشكل خطر ًا كبري ًا؛ ألن زيادهتم تعني انتشارهم وتعني نذير خطر قادم
البد من التصدي له.
ومن الفرق التي تقدس الشيطان اليونسية ،وهي فرقة كانت تزعم أن إبليس عارف
باهلل (. )5
( )1انظر :عباد الشيطان ص ،87-86وقد نقلها من كتابThe satanic Bilrle, p.26 :
( )2انظر :موقع بيان الكتب.
( )3انظر :املوسوعة امليرسة
( )4انظر موقع اجلزيرة نت ،يوم اخلميس 1422/2/2هـ.
( )5امللل والنحل للشهرستاين (.)140/1
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وهناك مجاعات عبدت الشيطان يف البحرين وبالد فارس يف أيام الدولة الفاطمية
حيث كان زعيمهم يقول« :أنا باهلل وباهلل أنا  ..خيلق اخللق وأفنيهم أنا» (. )1
وأيض ًا الزنج وكانوا يف البحرين ،وهلم طقوس غريبة ويرتكبون مجيع الفواحش ،هلم
أصل أيض ًا يف إيران عىل شكل مجاعات صغرية قبل وصول اإلسالم إليها (. )2
«وهناك مجاعات من الشباب املثقف يرتدون مالبس غريبة سوداء اللون عليها
رسومات غريبة  ..مثل شعار املوت ،واجلامجم املشوهة والصلبان املعقوفة ،يطلقون
شعورهم حيث يرتكوهنا طويلة ودون متشيط أو تنظيف فيام يعمد أعضاء خرون إىل
حالقتها متام ًا.
يتجمعون أمام بعض األماكن العامة الشهرية مثل املطاعم والكازينوهات وأحيان ًا
أمام املساجد والكنائس ،فيعمدون إىل استفزاز الناس عن طريق شتم الدين أو
التعرض للفظ اجلاللة مما خيلق شجارات مع الناس خيرجون فيها يف األغلب
منتصين ،ألهنم هيامجون يف جمموعات كبرية» (. )3
«وترجع بدايات ظهور هذا التوجه املنحرف والفكر الشاذ يف مص عند بداية
السبعينيات امليالدية من خالل (الروك) الجتذاب الشباب  ..يف شهري أكتوبر
ونوفمرب عام  1993نظمت أول حفلة هلم ،ووصفت بأهنا كانت مرتع ًا للجنس
واملخدرات. )4(»..
وقد تم مالحقتهم من قبل ضباط األمن املصي ،وحضور بعض احتفاالهتم
( )1عبدة الشيطان تارخيهم ومعتقداهتم ممدوح الزويب ص. 33
( )2انظر املرجع السابق نفس الصفحة.
( )3عبدة الشيطان تارخيهم ومعتقداهتم ممدود الــزويب ص ،71وانظــر :جملــة البيــان العـ دد  113يف حمــرم
1418هـ ،والعدد  111يف ذي القعدة 1417هـ.
( )4جملة البيان العدد  ،113حمرم 1418هـ.
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وتصويرها بكمرات رسية ،ثم تم بعد ذلك إلقاء القبض عىل مجيع منظمي هذه العصابة
يف قص البارون املهجور الذي بناه ألبان عام  1905يف القاهرة حيث اختذوا مقر ًا
ملامرسة الرقص والشذوذ دون مراقبة ،وكان املجتمع يظنون أن هذه األصوات صدى
للجن والعفاريت التي تسكن هذا القص (. )1
كذلك هلم انتشار واسع يف إرسائيل ،فقد نرشت صحيفة يد يعوت احرنوت أكثر
من مرة حوادث وجتاوزات قام هبا عبدة الشيطان اإلرسائيليون ،كان خرها قصة
نبشهم لقرب جندي إرسائييل نرشت يف عدد  3شباط  ،1997وتذكر إحصائيات
الرشطة اإلرسائيلية أن عدد أتباع الشيطان قد بلغ عدة عرشات من األلوف حيث
حتتوي تل أبيب وحدها  4500شخص . )2( »..
«وأثبتت التحقيقات التي قامت هبا الرشطة اإلرسائيلية أن عبدة الشيطان
اإلرسائيليني يتميزون بالرشاسة فهم يقتلون احليوانات ويرشبون وينثرون دماءها
خالل طقوس العبادة  ..حتى املواليد الصغار واألجنة قتلوها وأكلوا قطع ًا من
أجسادها» (. )3
ومما جيدر التنبيه إليه عالقة هذه العبادة باملوسيقى.
فيالحظ تعلقهم الشديد بسامع املوسيقى الصاخبة (اهلفي ميتال) (( )4اهلاردروك)

()5

حيث تعترب إحدى الروابط القوية التي تربط عباد الشيطان بعضهم ببعض.
وهلم شعراء متخصصون يف اختيار الكلامت واستعامل القواعد واألساليب العلمية
( )1انظر :عبدة الشيطان ،ممدوح الزويب ص. 80-71
( )2عبدة الشيطان ،ممدوح الزويب ص ،93وانظر جملة البيان العدد  113يف حمرم 1418هـ.
( )3املرجع السابق ص. 95
( )4وتعني :املعدن الثقيل.
( )5تعني احلجر القايس أو الصلب.
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لتحريك الدوافع اإلجرامية عند الشباب ،وهي ذات إيقاع رسيع لتواكب العص (. )1
ومن األمثلة قوهلم« :أهيا الشيطان  ..خذ روحي  ..ويا غصب اإلله دنسها باخلطيئة
وباركها بالنار  ..البد أن أموت  ..االنتحار  ..االنتحار ..البد أن أموت» (. )2
وعندما سئل أحد قادة هذه الفرق املوسيقية وتدعى ) (Reicideوتعني (قاتل
اإلله) عن أهدافه قال« :وضع موسيقى تدعو إىل الرش بقدر املستطاع كي نفوز
بالدخول إىل جهنم من البوابات السبع ،وهذه إحدى الطرق للتعبري عن انتامئي لعباد
الشيطان»(. )3
وهلم علامء نفس وشعراء وملحنون يضعون املوسيقى والكلامت ويشجعون عىل
سامعها ،ويتم إيصال الرسائل التي يريدوهنا واإلحياءات بطريقة خفية ال تستوعبها
احلواس اخلارجية ،وتدخل يف عمق العقل الباطن وهتدف إىل إنكار اهلل تعاىل ومتجيد
الشيطان ،والدعوة إىل اجلنس والفحش والقتل واالنتحار (. )4
( )1عباد الشيطان يوسف البنعيل ص. 117
( )2املرجع السابق ،ص.119 – 117
( )3انظر :عباد الشيطان يوسف البنعيل ص. 119
( )4ويرى علامء النفس أن هلذه املوسيقى تأثي ًار عىل مجيــع اجلســم ،وأن إحياءاهتـ ا تصـ ل إىل الالوعــي عنــد
املستمع ،وإن كانت بغري لغته وغري مفهومة وأنه يفك رموزها ويفهمها وأن هلا تأثري ًا عىل حاسة السمع
والبص والعمود الفقري ،والقلب فيصيبه اخلفقان الزائد ،وتؤثر عىل عملية التنفس وتسـ بب إفــرازات
هرمونية مكثفة مما يؤدي إىل انقباض يف احلنجرة ،وأهنا تؤثر عىل األعصاب وتؤدي إىل عدم الرتكيــز ..
واالهنيار النفيس ،وأن موسيقى (البالك ميتال) وتعني (املعدن األسود) تنشــئ يف نفــس املســتمع مــيالً
نحو االنتحار وتشويه الذات وتدمري النفس والتحريض عىل التـ دمري والتخريـ ب واهليجــان ،ويصــف
أحد األطباء النفسانيني هذه احلالة قائ ً
ال« :إن موسيقى (ا ـهل ارد روك) تلعــب عــىل اجلسـ د ،وكأنــه لــة
موسيقية متام ًا كام حيدث أثناء تناول املخدرات.
إن األجهزة املستعملة واملكربة للصوت تصيب ذان الشــباب ،والتــأثريات الضــوئية تــؤثر ســلب ًا عــىل
النظر» ا.هـ.
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هلم كتب مقدسة ،ومن أبرزها كتاب (اجللوة) ،ومصحف (رش) أو املصحف
األسود.
فأما كتاب اجللوة :فيه خطاب الشيطان لليزيدية بأنه املوجود الذي يراهم ويدبر
أحواهلم يقول« :أنا كنت وموجود اآلن وأبقى إىل النهاية بتسلطي عىل اخلالئق
وتدبريي مصالح وأمور لكل الذين حتت حوزيت»(. )1
ومما جاء فيه« :ما يموت الذي هو حسبي كسائر بني دم ،وما أسمح ألحد بأن
يسكن هبذا العامل األدنى أكثر من الزمن الذي هو حمدود مني .وإذا شئت أرسلته تكرار ًا
ثاني ًا وثالث ًا إىل هذا العامل أو غريه بتناسخ األرواح» (. )2
وفيام يتعلق بمنع القراءة والكتابة جاء فيه« :أرشد بال كتاب ،أهدي غيب ًا أحبائي
وخوايص ،تعليمي هو بال كلوفة».

==

انظر :عباد الشيطان يوسف البنعيل ص ،120-117جملة األرسة العدد  90ص ،37جملة الرشاع العدد
 691ص 22نق ً
ال من املرجع السابق ص.144
وإنه ملن املؤسف ما نراه اليوم يف كثري من بالد املسلمني من التعلق الشــديد بســامع املوســيقى والغنــاء،
وإعالنه يف البيوت واألسواق والســيارات ،بــل واألخطــر مــن ذلـ ك انـ دفاع بعــض الشــباب لرتديــد
املوسيقى الغربية وسامع كلامهتا  ..فهل ينتبه شبابنا هلذا اخلطر؟!! وما أمجل قول الشاعر يف وصفها:
ثأر ًا عىل األعصاب واألوداج
خفتا ملوسيقى كأن ألهلها
ليت الذي اخرتع الضجيج أعاــــــرين

صم الصخور ترفق ًا بمزاجي

عباد الشيطان ص. 120
( )1نقالً من كتاب عباد الشيطان يوسف البنعيل ص ،53وقد نرش كامل الكتاب ضمن كتابــه مرتمجـ ًا عــن
اللغة الكردية مع مصحف رش ونرشمها أيض ًا د .حممد التـ ونجي يف كتابــه اليزيـ دون ص ،205وذكــر
أهنام نرشا وطبعا مرات عديدة.
( )2املرجع السابق . 55-54
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وفيام يتعلق بالرسية وكتم األرسار يقول« :الذين حيفظون أرساري ينالون مواعيدي
 ..يا أهيا الذين تبعتم وصاياي أنكروا أقوال وكل تعاليم التي ليست من عندي وال
تذكروا اسمي وصفايت لئال تذنبون ألنكم لستم تدرون ما يفعلون األجانب» ( )1ا.هـ.
ويف الفصل األخري يقول« :ك ّرموا شخيص وصوريت ألهنم يذ ّكروكم يب ،األمر الذي

أمهلتموه من سنني .ورشائعي أطيعوا واصفوا خلدّ امي بام يلقنوكم من علم الغيب
الذي هو من عندي» (. )2

أما مصحف رش أو املصحف األسود ،فيتناول خلق الساموات واألرض وقصة
بداية البرشية.
ومما جاء فيه:
«أول يوم خلق اهلل فيه هو يوم األحد ،وخلق ملك ًا اسمه عزازيل وهو طاووس
َم َلك ،رئيس اجلميع».
وفيه:
«ثم نزل ملك طاووس إىل األرض ألجل طائفتنا املخلوقة وأقام لنا ملوك ما عدا
ملوك اآلثوريني القدماء .»..
«حرمنا علينا اخلس ألنه عىل اسم نبيتنا اخلاسية
ويف حتريم بعض األطعمة يقولّ :

واللوبياء والصبغ األزرق ،وما نأكل السمك ألجل احرتامنا ليونان النبي ،والغزال
( )1املرجع السابق ص. 56-55
( )2املرجع السابق ص. 56
* ويالحظ ركاكة األسلوب ،وتشاهبه وأخطاء نحويــة مــع عبــارات النصـ ارى املحرفــة يف أنــاجيلهم ..
فواعجب ًا من قوم ترشبت قلوهبم هذا الباطل !! ومن عقول استخف هبا الشيطان وقادها كــام يشــاء !!
اللهم اهدنا رصاطك املستقيم  ..مني.
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ألنه غنم أحد أنبياؤنا والشيخ وتالمذته ما يأكلون حلم الديك احرتام ًا لطاووس ملك.
وطاووس َم َلك هو واحد من اآلهلة السبعة املذكورة ألن صورته متثال الديك ،والشيخ
وتالمذته ما يأكلون القرع .وحرام علينا البول وقوف ًا ولبس اللباس قعود ًا.

احلامم ،وما جيوز أن نلفظ كلمة شيطان ألنه اسم
واالستخالء من ادبخانة والغسل يف ّ
إهلنا .وال ّ
كل اسم يشابه ذلك مثل قيطان وشط ورش .وال لفظة ملعون ،لعنة .نعل .وما
أشبه ذلك» (. )1
هلم شعارات معروفة ومنها:
 -1الصليب املقلوب (. )2
 -2النجمة السداسية.
 -3اجلمجمة (. )3
 -4النجمة املساسية املشوهة.
 -5اهلالل املنقوص.
 -6األفعى املحيطة بالكرة األرضية ( . )4وهلم رموز أخرى (. )1
( )1انظر املرجع السابق ص ،60-58واليزيدون ص 214وما بعدها.
( )2الصليب املقلوب :يعرب عن رفض أعضاء اجلامعة جلميع األديــان الســاموية والتقــدير لألفكــار النازيــة
العدوانية.
انظر :عبدة الشيطان ملمدوح الزويب ص 68-67والشباب بني التطرف واالنحراف ،عبــاد الشــيطان،
يوسف ص.152
( )3اجلمجمة :تعبري قديم ألعضاء اجلامعة عن املوت أو القتل ،ويف العص احلديث أصــبح رمــز ًا لتعــاطي
املخدرات وخاصة اهلريوين والكوكايني .انظر :املراجع السابق.
( )4أفعيمحيطة بالكرة األرضية كلها بشكل بيضاوي يلتقي الرأس بالذيل يف عملية االلتفاف مما يعني كامل
خطتهم حلكم األرض والسيطرة عليها  ..وهي شعار لقوة الشيطان ،وهي مرسوقة من الفراعنة ،انظر:
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ومن عقائدهم وعباداهتم وطقوسهم ما ييل:
 يؤمنون بسبعة هلة ومجيعها خلقت من نور ،ويصفون اهلل تعاىل بالنقائص. يعتقدون أهنم خلقوا من نطفة دم دون أن متتزج جلسم حواء خالف ًا لسائر البرش. يعتقدون بتناسخ األرواح ،واحللول. حيرمون ألوان ًا من األطعمة واملالبس بدون علة واضحة كاخلس وحلم السمكوالغزال والديك.
 يقدسون مريم عليها السالم واحلالج. حيجون إىل جبل الدروز ،وهلم كتاب مقدس يسمى «مصحف رش» أو«املصحف األسود» وهو شامل لتعاليم هذه الطائفة ومعتقداهتا.
 ازدراء مجيع األديان الساموية ،وإنكار القر ن والرشيعة. ارتكاب الفواحش والشذوذ ،وقتل النساء بعد اغتصاهبن اغتصاب ًا مجاعي ًا. قتل املواليد الصغار ألن الشيطان يفرح هبم. إن الرش يتحكم يف العامل بال هناية. ال يوجد شء اسمه حكومة أو دولة ،فالكل ملك للشيطان الذي سيتحكمبالعامل بعد حرب عاملية ثالثة.
 -اصطياد القطط وذبحها ورشب دمائها وتقطيع أوصاهلا.

==

املراجع السابقة.

( )1انظر عباد الشيطان يوسف البنعيل ص ، 154-150وانظر :املالحق خر الكتاب ص  1296ملحق
رقم ( )5ورقم (.)6
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 احلج إىل وادي الت ( )1يقفون فيه يوم العارش من ذي احلجة والصالة يصلونليلة منتصف شعبان وهي صالة تعوضهم عن صالة سنة كاملة – كام يعتقدون – وأما
الزكاة فتجمع بواسطة متثال الطاووس.
 حتريم القراءة والكتابة واعتامدهم عىل علم الصدر!! هلم أعياد واحتفاالت يعمروهنا بالرقص ورشب اخلمر كعيد رأس السنةامليالدية!! وعيد املربعانية وعيد القربان ،وعيد اجلامعة.
 (طاووس ملك) رمز وثني إلبليس ،يعظمونه ،ويقدمون لـه القرابني من البرش،ومن صغار اخلراف واحلامم.
 هلم تسرت شديد عىل عقائدهم،وهم هبذا يشاهبون الرافضة يف عقيدة «التقية»(. )2 ال يصلون بل يامرسون طقوس ًا خاصة يتوجهون فيها إىل مطلع الشمس عندالرشوق وإىل مغرهبا عند الغروب ،ويقبلون األرض ويعفرون وجوههم بالرتاب.
 ال يتعوذون من الشيطان ،ويعتربون هذا إهانة له ،ويستحلون دم من يفعلهأمامهم ،كام إهنم يعتربون لفظة الشيطان مسبة له – كام سبق يف كتاب املصحف األسود
فيسمونه إبليس أو طاووس ملك!!.
 الغلو يف الشيخ عدي بن مسافر وتأليهه وتفضيله عىل الرسول ﷺ وتفضيل( )1وادي الت :يف منطقة شيخان بالعراق.
( )2التقية عند الرافضة تعني التسرت والكتامن عىل باطلهم ،وهي من أشهر عقائدهم ،ويروون فيها روايات
تؤيد متسكهم هبا ومنها قوهلم« :التقية ديني ودين بائي ،وال إيامن ملن ال تقية له» وينســبونه أليب جعفــر
اإلمام اخلامس عندهم .الكايف يف األصول للكليني باب التقية ( )219/2وهي تعني الكذب املحــض
والنفاق البني كام هو معروف عن الرافضة.
انظر :الشيعة والسنة إلحسان إهلي ظهري ص ،127بطالن عقائــد الشــيعة حممــد عبدالســتار التونيسـ
ص ،78-77ط .دار االعتصام.
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زيارة قربه عىل زيارة الكعبة املرشفة.
 بغض علامء الدين وإهانتهم وإلقاء كتبهم يف القاذورات والتغوط والتبول عليها. استحالل الزنا ومتكينهم الشيوخ من نسائهم وحمارمهم. حتريم أمور منهام – قص الشارب وقص األظافر ،البصاق عىل األرض ،دخولاملسجد ،االغتسال من اجلنابة ،االستنجاء من البول والغائط ،االغتسال يف احلامم(. )1
وهذه العقائد قد ذكر أكثرها يف مصحف رش واجللوة ،وقد تواترت عمن خالطهم
وخرب أحواهلم (. )2
مربرات عبادهتم للشيطان:
 )1أنه املوحد األول ألنه أبى السجود آلدم عليه السالم ،إذ مل ينس وصية الرب
بعدم السجود لغريه ،وأن األمر بالسجود كان جمرد اختبار للمالئكة وإبليس فنجح
إبليس.
 )2أن عبادهتم لـه خوف ًا منه ألنه قوي يف زعمهم إذ تصدى لإلله ورفض أمره ،وأنه
بطل يف نظرهم.
( )1يالحظ أهنا مما خيالف الفطرة – والعياذ باهلل – وتدل عىل القاذورات والنجاسات ،وهذا شأن الشيطان
يف التعلق بمكان القذارة والنجاسة ،أعاذنا اهلل منه.
( )2وقد نص عىل تواترها عنهم الكالباذي يف رشح التعــرف ملــذهب التصـ وف نقلهــا عنهأمحــد تيمــور يف
اليزيدية ومنشأ نحلتهم ص.11-10
وانظــر يف عقائــدهم :ذيــل امللــل والنحــل للشهرســتاين ( ،)40/2إبلــيس للعقــاد ص،139-138
املوسوعة امليرسة ،عبدة الشيطان تارخيهم ومعتقداهتم ممدوح الزويب ص ،33ص ،48-44الشباب بني
التطرف واالنحراف د .إسامعيل إبراهيم ص ، 25اليزيدية ومنشأ نحلتهم أمحــد تيمــور ص، 11-10
عباد الشيطان يوسف البنعيل ص ،61 – 60اليزيدون د .حممد التونجي ،ص 117ومــا بعــدها ،دائــرة
معارف القرن العرشين (.)337-333/2
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 )3أن نزولـه إىل األرض مل يكن طرد ًا له من اجلنة وإنام لرعاية الطائفة اليزيدية يف
األرض.
 )4يقدسون ذكاءه ،إذ متكن من خديعة دم وزوجه حواء باألكل من الشجرة ،مما
كان سبب ًا يف خروجهام من اجلنة.
 )5يعتربونه طاووس املالئكة ،مما جرهم إىل تقديس متثال من النحاس بشكل
طاووس (. )1
 )6هلم حقوق ينادون هبا ومنها:
أ -أن لإلنسان احلق يف أن يعيش عىل مزاجه اخلاص ،ويأكل ويلهو ويرتاح كام
يريد.
ب -أن له احلق يف أن يموت يف الوقت الذي يريد (هلذا يكثر بينهم االنتحار).
جـ -أن يرشب ما يريد ،ولذلك يأكلون الغائط ويرشبون الدم والبول.
د -أن يسكن أينام يريد ،وهلذا غالب ًا ما يسكنون اخلرائب واألماكن املهجورة.
هـ -أن يتحرك كام يريد ،ويفكر كام يريد ،ويتكلم بام يريد ويامرس اجلنس كام يريد.
يقول كراويل« :خذ حاجتك من اجلنس ،كام تريد وأين ومتى ومع من تريد وواجب
عىل من تشتهيه ذكر ًا أو أنثى أن يمنحك املتعة التي تبحث عنها بالشكل الطبيعي أو
الشاذ» ا.هـ.

( )1انظر :عبدة الشيطان ممــدوح الــزويب ص ،44-43والشـ باب بــني التطـ رف واالنحـ راف د .إســامعيل
إبراهيم ص ،24امللل والنحل للشهرستاين ( ،36/2وما بعدها) ،ومواقع عبدة الشــيطان عــىل شــبكة
اإلنرتنت ،وهي أهم وسيلة هلم حيث وجد هلم عىل الشبكة سـ بعة وثالثــون ألفـ ًا وأربــع مائــة ومخسـ ة
وتسعون موقع ًا ،انظر عبدة الشيطان ص. 59
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و -لإلنسان احلق أن يقتل أولئك الذين يقفون عائق ًا أمام حتقيق هذه احلقوق(. )1
وعندما سئل أحد عبدة الشيطان (املعارصين) عن عالقتهم بالشيطان .أجاب
بقولـه« :نعبده وتكاد تكون عبادتنا له مشاهبة لعبادتكم أنتم هلل  ..فنحن نترضع إىل
إبليس ونتوسل إليه ونقدم لـه القرابني والصلوات خوف ًا من أن يبطش بنا ،فنحن
نشكر اهلل كام ترى ونخشى الشيطان» (!! )2
ويزعمون أهنم يشكرون اهلل ،أما العبادة فال يصفوهنا لـه خوف ًا من الشيطان!!
حيث يصح أحدهم بقوله :عندما سئل هل تعبدون اهلل..؟! «نعم نعبده إال أن عبادتنا
له ختتلف عن عبادتكم ،سواء كنتم من املسلمني أو املسيحيني ،أو حتى اليهود ،فأنتم
تصلون هلل وتترضعون  ..أما نحن فنكتفي بشكره عىل ما صنع ،عىل خلق األرض ..
عىل خلق الناس من العدم  ..ولكننا ال نترضع إليه وال نطلب منه شيئ ًا» ( )3ا.هـ !!
بالنسبة للطوائف التي ظهرت يف الغرب فيعتقد أن سبب ظهورها هو االضطهاد
والتعذيب وحماكم التفتيش الذي كانت متارسه الكنيسة (. )4
وقد ذكر بعض الباحثني أن سبب تعظيمهم للشيطان يعود إىل إن غالة الصوفية يف
حال خلوهتم يشطحون بكلامت كفرية  ..وقد نسب هلم كثري من ذلك وكان بعضهم
يتعصب إلبليس ويدعي أنه سيد املوحدين ،ألنه أمر أن يسجد لغري اهلل فأبى.
واليزيدية فرقة منشأها من الصوفية ،ورجاهلا يرتجم هلم مع رجال الصوفية وهلذا

( )1عبدة الشيطان ممدوح الزويب ص( 17-16بتصف واختصار).
( )2جريدة الرشق األوسط يف لقاء أجراه د .نجم عبدالكريم عندما زار منطقة كردستان ،نقـالً مــن موقـ ع
الرسالة ،ومل يذكر رقم عدد اجلريدة وال تارخيها.
( )3املرجع السابق.
( )4انظر :عباد الشيطان يوسف البنعيل ص. 77
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أخذت بعض الكلامت من بعض أئمتها  ..فأدت هبم إىل تعظيم الشيطان وتقديسه(. )1
لكن هذا القول بعيد ،ألنه مل يذكر ذلك أحد ممن كتب يف هذه الديانة ومثل ذلك ال
يمكن أن خيفى ،وألن أصل اعتقادهم قائم عىل تعظيم الشيطان ،فال يبعد أن يكون
وسوس هلم وزين مواالته وحبه ،واخلوف منه حتى أهلوه وسموه طاووس ًا ملك ًا.
وبعد ما سبق ذكره من هذه الفرقة الشاذة توصلت إىل ما ييل:
 -1ال شك أن أصحاب هذه الفرقة هم صنع إبليس ،وقد كادهم بكل ألوان حيله
ومكره ،بل هم حزبه وأعوانه يف نرش كل باطل وكل رذيلة ،ومما يلفت إليه النظر حتريم
القراءة والكتابة واعتامدهم عىل علم الصدر ،وهذا من أعظم مكايده إذ ضمن عدم
رجوعهم عنه حيث أحكم عليهم باب اجلهل فال يعرفون للحق سبي ً
ال.
 -2إن هذه الفرقة خليط من عقائد الصوفية والنصانية واملجوسية والبوذية
والالوية واليهودية والوثنية ،فمثالً :بالنصانية يف إقامة األعياد واحلفالت ،وقال بعض
الباحثني :إهنم كانوا يف البداية نصارى ثم دخلوا اإلسالم .وتأثرت املجوسية :حيث
يعتقدون بوجود الشيطان أو كام يسمونه «إله البرش» وترتكز يف عبادته عىل اتقاء رشه،
وتقدم لـه القرابني والطقوس وتقيم املعابد الضخمة املزينة واملرصعة باألحجار
الكريمة.
وأما البوذية فتعتقد بوجود الشيطان وإنه إله خمتص بالرغائب اخلمس وعدو
احلقيقة.
والالو ّية تقدس الشياطني ومردة اجلن ولكن مل تعبدها (. )2
( )1انظر اليزيدية أمحد تيمورباشا ص. 52-50
( )2انظر :ذيل امللل والنحل للشهرستاين ( ،)40-39/2( )36/2دائرة املعارف للبستاين (.)338/1
إبليس عباس العقاد ص ،138عبدة الشيطان ممدوح الزويب ص . 38-25
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واملجوسية والزردراشتية تعظم الشمس ،وهناك تشابه يف بعض رموزهم.
 -3إن هلا عالقات رسية باملاسونية والصهيونية العاملية ،ومما يؤيد ذلك حماربتها
لألديان ،ودعوهتا إىل التحلل من األخالق والقيم ،كام هي دعوة املاسونية كام أن هلم
نفس الرموز التي تستخدمها املاسونية مثل النجمة ،واملثلث املتساوي األضالع ،و
العني الثالثة ،واهلالل.
كام أن مؤسس هذا الفكر يف العص احلديث أليسرت كراويل قد اختري رئيس ًا للمحفل
املاسوين يف بريطانيا يف العقد الثاين من القرن العرشين!!
ويف عام 1770م أقيم أول حمفل يف املرحلة الثانية للامسونية سمي املحفل النوراين
نسبة إىل الشيطان مما يدل عىل تقديسهم له (. )1
 -4إن لليهود يف إرسائيل دور مهم يف انتشارها حيث ظهرت يف مص بعد اتفاقية
(كامب ديفيد) وانفتاح مص عىل إرسائيل.
ومما يؤكد ذلك أن أكثر أرشطة واسطوانات عبدة الشيطان حتمل شعار أشهر
الرشكات اإلرسائيلية (. )2
 -5إن هناك منظامت رسية من عبدة الشيطان تفوق منظامت (املافيا) ومنترشة يف
أنحاء العامل ،ومتارس القتل واالختطاف وضحاياها يف كل عام بمئات األلوف!! وهلذا
أخذ الغرب يف التحذير من هذه الظواهر ،وتنادى املختصون لعالج هذه الظاهرة
«فأنشأوا قرية حديثة تدعى (قرية احلرية األمريكية) وتقوم باستقبال املراهقني من
( )1انظر :املوسوعة امليرسة ص ،450وعباد الشيطان يوسف البنعيل ص. 139 – 136
( )2انظر عبدة الشيطان ممدوح الزويب ص ،20ص. 85
*

ومما يؤكد ذلك اعرتافات بعض املتهمني من عبدة الشيطان يف مص حيث قــا لــوا بــأن جــذور اعتنــاق
الشباب املصي هلذه األفكار من خالل جمموعة من اإلرسائيليني عرب منفذ طابا عن طريق استدراجهم
باجلنس واملخدرات واخلمور ،نق ً
ال من موقع موسوعة األديان.
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اجلنسني ممن وقعوا يف شباك عباد الشيطان ووضعهم حتت العالج النفيس فرتة من
الزمن حتى يستطيعوا أن يامرسوا حياهتم الطبيعية مرة أخرى  ..كام حتتوي هذه القرية
عىل أربعني حمطة إذاعية وتلفزيونية لبث النصائح والتحذيرات من عباد الشيطان
وموسيقاهم إىل مجيع الواليات األمريكية ،وتدعو اآلباء واألمهات ملراقبة أطفاهلم،
والبحث يف غرفهم عن الصور أو الرموز التي تدل عىل عباد الشيطان ،حتى يستطيعوا
أن ينقذوهم قبل أن جيرفهم التيار» (. )1
ولقد أصبح قادة اليزيدية – ولألسف – ينادون باالعرتاف هبم كديانة ..
يقول أنور معاوية األموي أمري اليزيدية يف العراق يف بيان صادر عن رئاسة امللة
اليزيدية يف العامل – طالب فيه بعدة مطالب سياسية ومنها – «..املطالبة بنظام
ديمقراطي علامين [!!] حر تصان فيه حقوق مجيع أبنائه عىل حد سواء..
 االعرتاف بالديانة اليزيدية أسوة بباقي الديانات واملذاهب األخرى ،وإدراجهابند ًا يف دستور العراق املقبل» (. )2

( )1عباد الشيطان يوسف البنعيل ص ،120-119وقد نقلهــا مــن الربنــاج الوثـ ائقي Dancing with
 the Devilومعناه :الرقص مع الشيطان.
( )2جملة فرقونو عىل اإلنرتنت.
* من هنا أقول :ال يستبعد أن يكونوا قوة يف مساعدة األمريكان عىل املسلمني ،كام سـ اعدوا اإلنجليــز يف
احلرب العاملية يف العراق لطرد العثامنيني من العراق واجلزيرة.
انظر :اليزيديون د .حممد التونجي ص. 6-5
وإين ألعجب – بعد ما سبق – من ميل بعض الباحثني إىل تأييدهم والدفاع عنهم والتامس األعذار ـهل م
مع اطالعهم عىل ّ
جل عقائدهم الباطلة ،ومن أمثال هؤالء د .حممد التونجي حيث يقول يف خامتة كتابه
اليزيدون ،والرأي عندنا أن هذه الطائفة ذات تأثر إسالمي وعريب ،فقد مرت بنا أسامء أبنائها اإلسالمية
[!!] ،وذكرنا أن معابدهم مزدانة بآيات من الذكر احلكيم .أما هتاوهنم يف أداء الصــوم والصــالة فلهــم
مثيل يف بعض الفرق اإلســالمية املتطرفـ ة .لكننــا ال ننفــي دخــول بعـ ض األوهـ ام إلــيهم عـ ن طريــق
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الرتسبات العتيقة الدخيلة والوافدة  ..أما مسألة عبادة الشيطان فهـ م أوالً يعبــدون اهلل الواحـ د خــالق
األكوان،ويؤمنون بأنه إله الرمحة والغفران .. ،لكنهم يقدرون املالئكة السبعة ،ويعلمــون أن الشــيطان
إله الرش [!!]  ..الذي يعرف اخلري وال يفعله ،ومثله مثل احلاكم اجلائر الفاتــك الــذي يضــطر الشــعب
اآلمن إىل مماألته ومراعاته اتقاء رشوره ]!![ ،ولذلك هم مضــطرون إىل مداهنــة الشـ يطان خوفـ ًا مــن
رشوره و ثامه »..ا.هـ .ثم أخذ يرسد أدعية يقولوهنا يبني أن فيها تعلق ًا باهلل وبقدرته  ..فلامذا إذن قاتــل
رسول اهلل ﷺ املرشكني وهم يعرتفون بأن اهلل هو اخلالق الرازق الذي ينزل املطر وحييي املوتى ،وكان
أحدهم يقول :أعبد إهل ًا يف السامء وستة يف األرض؟!! ومن هؤالء الباحثني د .خلــف اجلـ راد يف كتابــه
اليزيدية واليزيديون ط .األوىل دار احلوار الالذقية فعند حديثه عن أعيادهم ذكر أن منها ما يسمى بعيد
اجلامعية أو عيد احلج ،وفيه حيجون إىل قرب الشيخ عدي ملدة سبعة أيام ،ويف هــذه األيــام ال يســمح ـهل م
بمعارشة النساء فيعلق عليها بقوله( :وهو ما يذكرنا بنص اآليـ ة القر نيــة التــي تقــول:

﴿  

﴾             اآلية .ا.هـ ،ص. 182

ويعلق عىل أعياد رأس السنة عندما جيتمع اليزيدية عىل قبور األولياء للتعبد والطواف خمتلطني رجــاالً

ونسا ًء وهم يرقصون ويرشبون اخلمور ص 182بقوله:

«وهم يف مجيع هذه الطوافات يتعاطون املرشوبات الروحية،ويذبحون الذبائح ويأكلون أفخر الطعــام،

ويتبادلون أنواع املغازالت الربيئة» ا.هـ!!
ويقول – أيض ًا – « :إن بعض الكتّاب يأيت بمجموعة من األدلة والرباهني التي تثبت إسالم اليزيديني،
ومن ذلك – مثالً – أن أسامءهم يف معظمها إسالمية ،مثل عيل ،حسن ،خرضـ  ،عمــر ،درويــش ،وإن
كان يالحظ ندرة اسم حممد بينها» ا.هـ ص. 87
وخيتم كتابه بقولـه« :هؤالء هم اليزيديون ،املشهود هلم بطيب املعرشـ  ،والتهــذيب الرفيــع ،والســلوك
القويم ،وذلك انسجام ًا مع مبادئهم األولية القائمة عىل األفكار الطيبـ ة ،والكــالم ،والكـ الم الطيــب،
والعمل الطيب» ا.هـ ،ص. 183
وال أعلم ما معنى التهذيب الرفيع ،والسلوك القويم ،والعمل الطيب؟! مع قوم يعبــدون الشــيطان ..
ويرشبون اخلمر ،ويأتون بألوان الفواحش واملنكرات  ..قوم ال يعرفون صالة وال صوم ًا وال زكاة!!
ولقد تناول يوسف البنعيل يف كتابه عباد الشيطان الرد عىل د .خلف اجلــراد وعبــدالرازق احلســيني يف
كتابه اليزيديون يف حارضهم ومستقبلهم ،ولكن رده كان جممـ ً
ال  ..مـ ن ص 51-47فحبــذا أن تفــرد
اهلمم يف إبطال هذه العقيدة ،ويتناوهلا العلامء وطلبة العلم الرشعي ،فقد الحظــت أن أكثــر مــن كتــب
عنهم ليسوا من ذوي االختصاص بالعلم الرشعي ،وهلذا وقعوا يف مدحهم والتامس األعذار هلم ،وهذا
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 -5اإلحلاد يف أسامء اهلل وصفاته:
قد سبق فيام مىض احلديث عن معنى اإلحلاد يف أسامء اهلل وصفاته وعن مكايد
الشيطان يف هذا النوع من التوحيد.
وأذكر هنا أمثلة ملن ضل يف هذا التوحيد وأحلد يف أسامء اهلل وصفاته وأعظم هذه
الفرق وأشدها خطر ًا الفالسفة والباطنية والنصريية واجلهمية.
ومن أقوال الفالسفة يقول سقراط« :النطق والعقل قارصان عن اكتناه وصفه
وحتققه ،وتسميته وإدراكه ألن قدرته وجوده ،وحكمته بال هناية ،وال يبلغ العقل أن
يصفها ،ولو وصفها لكانت متناهية ،واإلنسان املحدود املتناهي ال يدرك وال حييط باهلل
الالحمدود الالمتناهي إال ضمن املعقول واحلس ،وضمن الزمان واملكان ،إدراك ًا جزئي ًا
ال كلي ًا» (. )1
وعىل هنجه سار الفالسفة الذين ظهروا يف اإلسالم.
واإلسامعيلية الذين أخذوا من الفالسفة فقالوا ال نقول موجود ًا وال ال موجود وال
عامل ًا وال جاهالً ،وال قادر ًا وال عاجز ًا ،فعطلوا ذات اهلل عن الوجود ونفوا مجيع
الصفات (. )2
ومنهم الدروز ومن أقواهلم:
«واهلل سبحانه وتعاىل منزه عن التحديد والبرشية ،ال تلحقه صفة وال لـه صفة ،وال
يمكن الوصول إليه ،إال بأسامئه وصفاته ملجازية ،إنه تعاىل ال يدخل حتت اسم وال

==

من اجلهل بالعقيدة اإلسالمية ونواقضها.
( )1من هم املوحدون الدروز تأليف مجيل أبو ترايب ص. 16

( )2انظر امللل والنحل للشهرستاين ( ،)193-192/1وانظر بيان مذهب الباطنية وبطالنه تأليف حممد بن
احلسن الديلمي ص.72
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صفة وال لغة ألن االسم املسمى والصفة ملوصوف ،واللغة تشري إىل معروف .فبظاهر
ناسوته عرفنا بال هوته ،وإال فام عرفناه وال أدركناه ،وصورة الناسوت التي تراها
األعني ،ال حتس وال تلمس ،وال جسم هلا ،وال ختاطيط [!!] وال تأكل وال ترشب ،وال
تنام وال تتعب ،وال هلا حلم وال دم ،هي صورة روحية كاملر ة ،يرى الناظر فيها شبيه
صورته بغري ملس وال إدراك كيفية . )1( »...
ومن الفرق املعارصة فرقة األحباش ،وهي «طائفة ضالة تنسب إىل عبداهلل
احلبيش( )2ظهرت حديث ًا يف لبنان مستغلة ما خلفته احلروب األهلية اللبنانية من اجلهل
والفقر والدعوة إىل إحياء مناهج أهل الكالم والصوفية والباطنية هبدف إفساد العقيدة
وتفكيك وحدة املسلمني  . )3(»..حيث يؤولون صفات اهلل تعاىل ،والقر ن عندهم ليس
كالم اهلل حقيقة ،وينكرون علوا اهلل تعاىل واستوائه عىل عرشه وغري ذلك من التحريف
والتعطيل واإلحلاد يف أسامء اهلل وصفاته (. )4
ومن أقواهلم يف نفي العلو – والعياذ باهلل – « :من قال ال إله إال اهلل وهو يعتقد أن
اهلل يف السامء فإن هذه الشهادة ال تنفعه وهو كافر ،ألن الشهادة تنفع مع االعتقاد

( )1من هم املوحدود الدروز ،مجيل أبو ترايب ص. 16
( )2عبداهلل اهلرري احلبيش هو عبداهلل بن حممد الشيبي العبدري نسبا اهلرري موطنـ ًا نســبة إىل مدينــة هــرر
باحلبشة التي ولد هبا ،ثم قدم بعد فتنة أحدثها هناك إىل لبنــان عــام  1950وعمــل عــىل بـ ث األحقــاد
والضغائن ونرش عقيدة اجلهمية يف الصفات واإلرجاء واجلرب والتصوف والرفض  ..إىل غري ذلك مــن
العقائد الباطلة.
انظر :املوسوعة امليرسة ( )430-427/1ط .الرابعة ،وموقع التعريف باألحباش ،شبهات أهل الفتنة
وأجوبة أهل السنة عبدالرمحن دمشقية ،ص 3وما بعدها.
( )3نق ً
ال من موقع التعريف باألحباش.
( )4انظر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء رقم 19606 :وتاريخ 1418/4/24هـ برئاســة
سامحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ♫  ،يف املوسوعة امليرسة ( )431/1ط .الرابعة.
- 863 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

الصحيح ،أما تلفظ هبا بلسانه وعقيدته فاسدة فإهنا ال تنفعه» (!! )1
وفرقة املعتزلة وهم فرق كثرية كلها متفقة عىل نفي الصفات.
قال البغدادي (: ♫ )2
«إن املعتزلة افرتقت فيام بينها عرشين فرقة  ..جيمعها كلها يف بدعتها أمور :منها:
نفيها كلها عن اهلل عز وجل صفاته األزلية ،وقوهلا :إنه ليس هلل عز وجل علم ،وال
قدرة وال حياة ،وال سمع وال بص ،وال صفة أزلية وزادوا عىل هذا بقوهلم :إن اهلل
تعاىل مل يكن لـه يف األزل اسم وال صفة»( )3ا.هـ.
وقالوا «ال جيوز أن يوصف البارئ تعاىل بصفة يوصف هبا خلقه ،ألن ذلك يقتيض
تشبيها [و]  ..ال جيوز أن يعلم اليشء قبل خلقه» (. )4
ومن أقواهلم يف نفي صفة الرؤية قول زعيم املعتزلة القايض عبداجلبار (: )5
()1

رشيط بعنوان «جمالس اهلدى» لنبيل رشيف وهو من األحباش (الوجه األول) نقالً من موقع التعريف باألحباش.

( )2عبدالقاهر بن طاهر بن حممد بن عبداهلل البغدادي التميمي ،أبو منصور ،ولد ونشأ يف بغــداد وتــويف يف
إسفرائيل سنة 42هـ ،متكلم لـه تصانيف كثرية منها :الفرق بني الفرق ،امللل والنحل وأصــول الـ دين
وغريها.
انظر :طبقات الشافعية الكربى للسبكي (136/5وما بعدها) واألعالم للزركيل (.)48/4
( )3الفرق بني الفرق ص. 114
( )4امللل والنحل للشهرستاين ( ،)73/1وانظر رد شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى ( ،)147/13ومنهاج
السنة ( ،309/1( ،)157/1( ،)5/8ورشح قصيدة ابن القيم ألمحــد بـ ن عيســى ( )35-33/1ط.
املكتب اإلسالمي ،أقاويل الثقات ملرعي الكرمي ص 140وما بعدها.
(« )5عبداجلبار أمحد بن عبداجلبار اهلمذاين األسد بادي ،أبو احلسني :قاض أصويل كــان شــيخ املعتزلــة يف
عصه  ..ويل باري مات فيها سنة 415هـ .له تصانيف كثرية منها :تنزيه القر ن عــن املطــاعن ،ورشح
األصول اخلمسة ،واملغني وغريها».
األعالم للزركيل ( ،)273/3وانظر تاريخ بغداد (.)112/11
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«اختلف الناس يف ذلك :فأما أهل العدل ( )1بأرسهم والزيدية واخلوارج وأكثر
املرجئة ،فإهنم قالوا ال جيوز أن يرى اهلل تعاىل بالبص ،وال يدرك به عىل وجه ،ال
حلجاب ومانع ولكن ذلك يستحيل» ( )2ا.هـ.
قال ابن القيم ♫ « :والتعطيل رش من الرشك فإن املعطل جاحد للذات ،أو
لكامهلا ،وهو جحد حلقيقة األلوهية ،فإن ذات ًا ال تسمع وال تبص وال تغضب وال
ترىض ،وال تفعل شيئ ًا ،وليست داخل العامل وال خارجه ،وال متصلة بالعامل ،وال
منفصلة ،وال فوق وال حتت وال يمني وال شامل ،هو والعدم سواء والرشك مقر باهلل،
لكن عبد معه غريه ،فهو خري من املعطل للذات والصفات» ( )3ا.هـ.
وقال أيض ًا ♫ :
«فلام اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات يف نفس األمر ورأوا أنه البد للنصوص من
معنى بقوا مرتددين بني اإليامن باللفظ ،وتفويض املعنى ،وهذا الذي هو طريقة السلف
عندهم ،وبني رصف اللفظ عن حقيقته ،وما وضع له إىل ما مل يوضع له وال دل عليه
بأنواع من املجازات ،وبالتكلفات التي هي باأللغاز واألحاجي أشبه منها بالبيان
واهلدى ،فصار هذا الباطل مركب ًا من فساد العقل واجلهل بالسمع فال عقل وال
سمع )4( »..ا.هـ.
فالزم قوهلم :إنه ليس فوق العرش إله يعبد ،نتجه إليه بقولنا ونرفع إليه أكف
الرضاعة ،وال يصعد إليه عمل صالح ،بل الزم قوهلم إنكار اخلالق

()5

( )1يقصد (املعتزلة).
( )2املغني يف أبواب التوحيد والعدل (.)139/4
( )3مدارج السالكني البن القيم (.)403-402/2
( )4خمتص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية املعطلة البن القيم (.)9/1
( )5انظر املرجع السابق ( ،)37-36/1وانظر ما نقله اإلمام أمحد عن اجلهم بــن صــفوان إمــام املعطلــة يف
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وقد نتج من هذا التعطيل للصفات فتن عظيمة منها فتنة القول (بخلق القر ن) بناء
عىل نفي صفة الكالم هلل تعاىل.
وهي من املسائل العظيمة التي أفردت هبا املصنفات ،وتصدى السلف إلبطاهلا،
وقد قال هبا عدد من الفرق الضالة ومنهم اجلهمية واملعتزلة واخلوارج.
ومل تظهر هذه البدعة إال بعد ظهور اجلعد بن درهم ،ثم ظهور اجلهم بن صفوان من
بعد سنة 124هـ.
ومن أقوال املعتزلة كام يقول القايض عبداجلبار:
«وأما مذهبنا يف ذلك فهو أن القر ن كالم اهلل ووحيه ،وهو خملوق حمدث ،أنزله اهلل
عىل نبيه ليكون عل ًام وداالً عىل نبوته  )1( »..ا.هـ.
وقالت األشاعرة« :هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح
عليه من اإلشارات» (. )2
وهناك الواقفة ،وهم الذين يقولون ال نقول خملوق ًا وال غري خملوق وهم فرقتان:
األوىل :تقول ال نقول :إنه خملوق وال غري خملوق وهم الشاكّة.
الثانية :تقول ال نقول هو خملوق وال غري خملوق مع إيامهنم بأنه كالم اهلل ،تورع ًا(. )3
الرد عىل اجلهمية والزنادقة ص.105 – 101

==

( )1األصول اخلمسة للقايض عبــداجلبار ص ،528وانظــر مقـ االت اإلســالميني أليب احلســن األشــعري
ص ،153ص. 191
( )2اإلرشاد للجويني ص ،108وانظــر ص 109ومــا بعــدها ،اإلنصــاف للبــاقالين ص ،58رشح الفقــه
األكرب برشح مال عيل القاري ص. 15
( )3انظر :الرد عىل اجلهمية للدارمي ص ،102السنة لعبداهلل بن اإلمــام أمحــد ص ،43الرشــيعة لآلجـ ري
ص ،87رشح أصــول االعتقــاد لأللكــائي ( ،)324/2الفصــل يف امللــل والنحــل ( ،)11/3كتــاب
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ومجيع هذه األقوال خالف أصحاهبا إمجاع األمة كام نص عىل ذلك عدد منهم سفيان
بن عيينة ،كام روى البخاري ♫ قال« :أدركت مشاخينا منذ سبعني سنة منهم
عمرو بن دينار ( )1يقولون :القر ن كالم اهلل ،وليس بمخلوق» (. )2
وقال القاسم األصبهاين (« : ♫ )3أمجع املسلمون أن القر ن كالم اهلل ،وإذا
صح أنه كالم اهلل صح أنه صفته تعاىل ،وأنه عز وجل موصوف به ،وهذه الصفة الزمة

==

التوحيد البن خزيمة ( )329/1التحقيق.

( )1عمرو بن دينار املكي أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم أحد األعالم ،كان مفتي أهل مكة ،ولد بصنعاء
عام 46هـ وهو فاريس األصل قال عنه ابن عيينة :ثقة ثقة وحديث أســمعه مــن عمــرو أحــب إيل مــن
عرشين حديث ًا من غريه» ا.هـ.
وقال الزهري« :ما رأيت شيخ ًا أنص للحديث اجليد من هذا الشيخ» ا.هـ.
وقال النسائي« :ثقة ثبت» ا.هـ.
تويف بمكة عام 126هـ انظر :هتذيب التهذيب البن حجر ( )27-26/8األعالم للزركيل (.)77/5
( )2رواه البخاري يف كتاب خلق أفعال العباد ص ،7والبيهقــي يف األســامء و الصــفات ( ،)381/1ورواه
الدارمي يف الرد عىل املرييس ص 117-116وزاد «اهلل اخلالق وما سواه خملوق وا لقر ن كــالم اهلل منــه
خرج وإليه يعود».
ورواه الذهبي يف العلو بلفظ الـ دارمي (خمتصـ العلــو ص )164وقــال« :وقـ د تـ واتر هــذا عـ ن ابــن
عيينة»ا.هـ.
ومشايخ سفيان بن عيينة هم عدد من الصحابة من أمثال ابــن عبــاس وابــن عمــر وجـ ابر بــن عبــداهلل
وعبداهلل بن الزبري – ريض اهلل عنهم – وأكابر التابعني كعمرو بن دينــار – رمحهـ م اهلل – انظــر شــعب
اإليامن للبيهقي (.)459-458/1
( )3هو شيخ اإلسالم احلافظ الكبري إسامعيل بن حممد بن الفضل بن عيل بن أمحد بن طاهر التيمي الطلحي
األصبهاين ،يكنى أبا القاسم ،ويلقب بشيخ اإلسالم ولد سنة 457هـــ بأصــبهان مــن بــالد خراســان،
وتويف هبمذان سنة 526هـ ،وله مؤلفات كثرية يف التفســري واحلــديث والعقائــد ومــن أبرزهــا :كتــاب
احلجة يف بيان املحجة ،واملعتمد يف التفسري واألمايل يف احلـ ديث  ..وغريهـ ا .انظـ ر :شــذرات الــذهب
( ،)106-105/4البداية والنهاية البن كثري ( ،)217/12مقدمة كتابه احلجة يف بيان املحجة (13/1
وما بعدها).
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لذاته» ( )1ا.هـ.
ثاني ًا :فيام يتعلق باإليامن باملالئكة والكتب ،ويشمل:
 -1عبادة املالئكة والقول :إهنا عقول فعالة.
وأشهر طائفة عرف عنهم ذلك الصابئة احلرانيون وقد سبق الكالم عنهم.
 -2إنكارهم.
وممن أنكرهم من الفرق و الطوائف الفالسفة الذين ادعوا أهنم عقول فعالة .وقد
سبق تفصيل ذلك.
والباطنية يزعمون أن املالئكة هم األرواح اخلفية الدقيقة البسيطة وليست بأجسام،
وأنكروا هبذا أن النبي ﷺ رأى جربيل قط ألنه شء خفي دقيق من الروح
اللطيف»( . )2وأنكروا نزوله عىل النبي ﷺ (. )3
 -3حتريف النصوص ا لساموية ،ووضع نصوص حمرفة وإضفاء عليها سمة
القداسة.
كام جاء يف حديث عبداهلل بن عمرو العاص ريض اهلل عنهام قال( :إن يف البحر
شياطني مسجونة أوثقها سليامن ،يوشك أن خترج ،فتقرأ عىل الناس قر نا) قال النووي
( )1احلجة يف بيان املحجــة للقاســم األصـ بهاين ( ،)193/2وانظــر الفصــل يف امللـ ل والنحــل (،)11/3
والفتاوى الكربى ( )144/5وخمتص الصــواعق ( ،)286-285/2وانظــر يف الــرد علــيهم :جممــوع
الفتاوى ( 117/12وما بعدها) 144/6(، )257-246/12( ،وما بعدها ،الرد عىل اجلهمية لإلمام
أمحد بن حنبل ص ،130احليدة لإلمام عبدالعزيز ص ، 74وما بعدها ،اإلبانــة أليب احلسـ ن األشــعري
ص ،87-86رشح العقيدة الطحاوية ص ،144-143الرد عـ ىل اجلهميــة للـ دارمي ص ،102الســنة
لعبداهلل بن أمحد ص ،43الرشيعة لآلجري ص ،87كتاب التوحيد البن خزيمة ( )329/1التحقيق.
( )2بيان مذهب الباطنية وبطالنه ملحمد بن احلسن الديلمي ،ص. 73
( )3انظر املرجع السابق ص. 74
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♫ « :معناه :تقرأ شيئ ًا ليس بقر ن وتقول إنه قر ن لتغربه عوا ّم الناس فال
يغرتون»( )1ا.هـ.
ومن أمثلة ذلك حتريف التوراة ( )2واإلنجيل ( )3عند النصارى وقد ّبني ذلك تعاىل
يف قولـه :

           

 . )4(  وقوله
 
  
  
  
  
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
تعاىل :

           

             
  

 
 
 
 
 

. )5(

وكتبهم تدل عىل هذا التحريف والتبديل ،وليس هذا جمال بسطها(.)6
( )1رشح مسلم للنووي (.)80/1
( )2التوراة لفظ عرباين بمعنى التعليم والرشيعة ،وهي منزلة عىل نبي اهلل موسى الكليم عليــه صــلوات اهلل
وسالمه ،وتطلق اليوم عند اليهود عىل جمموعة األسفار اخلمسة وهــي ســفر التكــوين وســفر اخلــروج
وسفر األحبار وسفر العدد وسفر التثنية.
انظر :إظهار احلق لرمحت اهلل اهلندي ( ،)99/1دائرة معارف القرن العرشين (.)702/2
( )3اإلنجيل اسم عرباين أو رسياين ،وقيل عريب ،أو معرب عن اليونانية بمعنــى البشــارة بــاخلري ،أو اخلــرب
السار ،واإلنجيل قبل أن حيرف هو كتاب اهلل أنزله إىل نبيه عيسى عليه الصالة والسالم وأما اليوم بعــد
حتريف النصارى ،فأصبح يطلق عىل جمموعة من األناجيل األربعة وهي :متى ،مرقس ،لوقا ،يوحنّا.
انظر :لسان العرب ( ،)648/11إظهار احلق لرمحت اهلل اهلندي (.)103/1
( )4سورة البقرة ،اآلية. 79 :
( )5سورة البقرة ،اآلية. 174 :
( )6انظر :الفصل يف امللل والنحل ( 13/2وما بعــدها) ،اجلـ واب الصــحيح ( 9/2ومـ ا بعــدها) ،هدايــة
احليارى ،البن القيم ص 106وما بعــدها ،إظهــار احلـ ق بجميــع أجزائــه اجلــواب الفســيح لآللــويس
( 593/2وما بعدها).
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وممن حرف النصوص الساموية الرافضة ،فوضعوا زيادات مكذوبة عىل ألفاظ
القر ن الكريم يف مدح ل بيت النبوة ،وادعوا أن املصحف الذي بني أيدينا حمرف ،ومن
أبرز ما كتب يف ذلك كتاب (فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب) للحسني بن
حممد النوري الطربيس (. )1
بدأه بقولـه« :هذا كتاب لطيف وسفر رشيف [!!] عملته يف إثبات حتريف القر ن
وفضائح أهل اجلور والعدوان وسميته فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب
األرباب»(.)2
ثم رشع يف التفصيل يف ذكر األدلة عىل وقوع التغيري والنقصان(. )3
وقد مجع فيه ما يزيد عىل أ كثر من ألفي رواية تنص عىل التحريف بام فيها أقوال
علامء الشيعة املصحني بالتحريف (. )4
( )1حسني بن حممد تقي النوري املازندراين الطربيس :من أئمة الشــيعة يف قريــة يــالوا مــن قـ رى نـ ور عــام
الغري بالكوفة عام 1320هـ .ادعى حتريف القر ن ،وألف كتاب (فصل اخلطــاب يف
 1254وتويف يف
ّ
حتريف كتاب رب األرباب) ،وله مؤلفـ ات أخــرى منهــا نفــس الــرمحن يف فضــائل ســلامن ،مســتدرك
الوسائل ،كشف األستار.
انظر :األعالم للزركيل (.)258-257/2
( )2فصل اخلطاب ص ،69وثيقة مصورة يف شبكة الدفاع عن السنة.
( )3املرجع السابق ص.290
( )4انظر املرجع السابق.
* وقد زعم بعض الرافضة بتكذيب القول بتحريف القر ن ،وأن ما قيل كذب وزور عليهم ،وهذا كذب
وباطل فهم يتسرتون بالتقية ،كام هو معروف خوف ًا عىل أنفسهم ،وخداع ًا للمسلمني ،ومن هؤالء حممد
بن عيل بابويه القمي املولود يف القرن الرابع من اهلجرة والسيد املرتيض امللقب بعلم اهلدى املتـ وىف ســنة
436هـ.
انظر :الشيعة والسنة إلحسان إهلي ظهري ص ،104ومن املعارصين عبداحلميد النجدي الذي يزعم يف
قناة املستقلة أن عنوان الطربيس (فصل اخلطاب يف إثبات عدم حتريف كتاب رب األرباب) ويقال لـ ـه:
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ومن أقواهلم« :فالقر ن منه ناسخ ،ومنه منسوخ ،ومنهم حمكم ،ومنه متشابه ومنه
عام ،ومنه خاص ،ومنه تقديم ،ومنه تأخري  ..ومنه عىل خالف ما أنزل اهلل» (!! )1
ويقول الرافيض حسني بن الشيخ حممد البحراين ( )2يف تفسري قوله تعاىل :

 

« )3(        وهذا ال ينايف تطرق التغيري ملا بني أيدينا من
 
 
القر ن ،وما هو بني الدفتني ألن ذلك الوصف باعتباره يف نفسه  )4( »..ا.هـ.
ومن اآليات التي حرفوها قوهلم :

      

. )5(    
  
 
ومنها ية الكريس إذ يزعمون أهنا تقرأ« :اهلل ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة
وال نوم لـه ما يف الساموات وما يف األرض وما بينهام وما حتت الثرى عامل الغيب

==

إن غريت العنوان فامذا تصنع بام يف داخل الكتاب ،مما هو رصيح يف القول بالتحريف!! كام أن مما يــدل
عليكذهبم أهنم ال يكفرون من يقول بتحريف القر ن وقرب الطربيس صاحب كتاب (فصل اخلطــاب)..
له رضيح يزار ويتربك به.
انظر :موقع شبكة الدفاع عن السنة ،وشبكة الرسداب اإلسالمية.
القمي ( )31/1تصحيح وتعليق طيب املوسوي اجلزائري ،دار الرسور – بريوت – لبنان.
( )1تفسري ّ

( )2حسني بن حممد بن أمحد ابن عصفور الــدرازي الشــاخوري البحـ راين :مــن أئمــة الرافضــة مــن أهــل
البحرين ،قتل يف معركة بالبحرين عام 1216هـ ،له  36كتاب ًا منها احلقائق الفــاخرة ،األنـ وار الوضـ ية
وغريها .انظر :األعالم للزركيل (.)257/2
( )3سورة فصلت ،اآلية. 42 :
( )4األنوار الوضية يف العقائد الرضوية حلسني بن الشيخ حممد العصفور البحراين ،ص ،28حتقيق أبو أمحد
بن أمحد بن خلف البحراين.
( )5املرجع السابق ،نفس الصفحة.
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والشهادة الرمحن الرحيم . )1( »..
ومنها قوهلم« :لكن اهلل يشهد بام أنزل إليك يف عيل أنزل بعلمه واملالئكة
يشهدون»(. )2
وقوهلم« :يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يف عيل فإن مل تفعل فام بلغت
رسالته» (. )3
وقوهلم« :إن الذين كفروا وظلموا ل حممد حقهم مل يكن اهلل ليغفر هلم» (. )4
وقوهلم« :وسيعلم الذين ظلموا ل حممد حقهم أي منقلب ينقلبون»(. )5
وقوهلم« :ولو ترى الذين ظلموا ل حممد حقهم يف غمرات املوت»(. )6
وقد وضعوا هلم مصحف ًا يسمى مصحف (فاطمة) ويزعمون أن «ما فيه ية من
كتاب اهلل ،وإنه إلمالء رسول اهلل صلوات اهلل عليه و له وخط عيل عليه السالم» (. )7
ويف أصول الكايف يروي الكليني عن عيل◙ أنه سئل عن بعض أصحابه فقيل
لـه« :جعلت فداك إنا نسمع اآليات يف القر ن ليس هي عندنا كام نسمعها وال نحسن
( )1مفاتيح اجلنان عباس القمي ص ،72دار املحجة البيضاء ،وثيقة مصورة من شبكة الدفاع عن السنة.
( )2تفسري القمي ( )36/1وانظر تفسري الصايف ص 45مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان.
( )3تفسري القمي (.)36/1
( )4املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
( )5املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
( )6املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
وانظر :مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة د .نارص بن عبداهلل القفاري ( 180/1وما بعدها) ،ط.
الثانية  ،1413دار طيبة ،الرياض.
( )7بحار األنوار ( ،)41/26وانظر مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة د .نارص القفــاري (-247/1
.)251
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أن نقرأها كام بلغنا عنكم ،فهل نأثم؟ فقال :ال ،اقرؤوا كام تعلمتم فسيجيئكم من
ي َعلمكم».
ويعلق الكليني بقولـه« :يعني صاحب األمر والزمان عليه السالم – ويف بعضها –
سيخرج بقر ن جديد أي غري الذي يف أيديكم» (. )1
ويروون عن جعفر الصادق ،عندما سئل عن مصحف فاطمة – قوله« :مصحف
فيه مثل قر نكم هذا ثالث مرات واهلل ما فيه من قر نكم حرف واحد» (. )2
ويقول صاحب كتاب األنوار الوضية:
«وجود التغيري من جهة النقصان أمر ال سبيل لنفيه ورفضه من وجوه :منها :أن
حدوث القر ن املتغايرة يف الكتاب العزيز ليس من أمر الوحي املنزل وال من الرسول
املرسل ﷺ .
ومنها :انه غري ما مجعه وكتبه األمري عليه السالم وما كان يف مصحف فاطمة»...

()3

ويف الكايف كتاب أسامه «ذكر الصحيفة ( )4واجلفر( )1واجلامعة ( )2ومصحف فاطمة
( )1أصول الكايف للكليني (.)29/2
( )2اخلطوط العريضة للسيد حمب الدين اخلطيب ص. 45
( )3األنوار الوضية يف العقائد الرضوية تصنيف حسني بن الشيخ حممد العصفور البحراين ،ص 29حتقيــق
أمحد بن خلف البحراين ،وثيقة مصورة بشبكة الرسداب.
* أقول :فهل يعي دعاة التقريب ومن يزعم أننا نجتمع معهم يف األصول؟!! وأنقل هلم قول اهلالك نعمة
اهلل اجلزائري املتوىف سنة 1120هـــ يف كتابــه األنــوار النعامنيــة مؤسســة األعلمــي – بـ ريوت – لبنــان
( )378/2وهويرد عىل األشاعرة  ..ويف خر الرد ختمه بقوله« :وحاصله أ ّنا مل نجتمع معهم عــىل إلــه
وال نبي وال عليإمام ،وذلك إهنم يقولون :إن رهبم هو الذي كان حممــد ﷺ نبيـ ه وخليفتـ ه بعــده أبــو
بكر ،ونحن ال نقول هبذا الرب وال بذلك النبي ،بل نقول :إن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس ربنا
وال ذلك النبي نبينا  »...ا.هـ !!
( )4الصحيفة تشتمل عىل أسامء الشيعة إىل يوم القيامةبزعمهم ،وهو زعم باطل فأي صحيفة تستغرق أسامء
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عليها السالم» ا.هـ.
ومن املعلوم قطع ًا أن القر ن حمفوظ بحفظ اهلل تعاىل لـه ال تستطيع الرافضة وال
غريهم تغيري شء منه.

==

الشيعة عىل كثرهتم وانتشــارهم يف العــراق وإيــران واهلنــد وباكســتان وســوريا ولبنـ ان ودول اخللــيج
وعندهم عدة صحائف كام ذكر السيد حسني املوسوي وهو أحد علامء النجف الشيعة الذين تركوا هذا
املذهب اخلبيث وأعلنوا رفضهم التام له وألف كتاب ًا يف فضحهم وكشف أرسارهم.
 -1صحيفة الناموس وفيها أسامء الشيعة.
 -2صحيفة العبيطة وفيها أسامء ستني قبيلة من العرب.
 -3صحيفة ذؤابة السيف صحيفة ص غرية فيها األحرف التي يفتح كل حرف منها ألف حرف.
 -4صحيفة عيل وفيها مكتوب :بسم اهلل الرمحن الرحيم إن أعتى الناس عيل يوم القيامة مــن قتــل غــري
قاتله ،ومن رضب غري ضاربه ،ومن توىل غري مواليه فهو كافر بام أنزل اهلل تعاىل عىل حممد ﷺ  ،ومــن
أحدث حدث ًا أو وى حمدث ًا مل يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفا وال عدال.
انظر :مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة د .نارص القفاري (.)253/1
( )1اجلفر وهو نوعان اجلفر األبيض واجلفر األمحر ففي رواية عن أيب العالء قال :سمعت أبا عبداهلل يقول:
إن عندي اجلفر األبيض قلت أي شء فيه؟ قال :زبور داود ،وتوراة موسى ،وإنجيل عيسى ،وصحف
إبراهيم عليه السالم واحلالل واحلرام ،وعندي اجلفر األمحر قـ ال :قلــت :وأي شء يف اجلفـ ر األمحــر؟
قال :السالح ،وذلك إنام يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل .فقــال لــه عبــداهلل بــن أيب اليعفــور:
أصلحك اهلل ،أيعرف هذا بنو احلسن؟ فقال :إي واهلل كام يعرفــون الليــل أنـ ه ليــل والنهــار أنــه هنــار،
ولكنهم حيملهم احلسد وطلب الدنيا عىل اجلحود واإلنكار ،ولو طلبوا احلق باحلق لكان خري ًا هلم.
الكايف ( ،)628/2وانظر مسألة التقريب بني السنة د .نارص القفاري ( ،)60/1ومسألة اإلمامة حمسن
عبدالناظر (ص )451-450الدار العربية للكتاب ،وأصول الكايف (.)24/1
( )2اجلامعة :وهي عىل زعمهم صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا بذراع رسول اهلل ﷺ وإمالئه شاملة جلميع ما
حيتاجه الناس من شئون احلالل واحلرام حتــى األرش يف اخلــدش ،انظــر مســألة التقريــب بــني الســنة
والشيعة د .نارص القفاري ( ،)258/1ومسألة اإلمامة حمسن عبدالناظر ص.452-451
هذا يدل داللة واضحة عىل أن املذهب الشيعي يقدس كتب ًا ويزعمون أهنا من عند اهلل كذب ًا وافرتا ًء مــع

زعمهم حتريف القر ن الكريم.
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يقول تعاىل :

 

 
    
 
   
 
  

.)1( 

قال ابن كثري ♫ « :قرر تعاىل أنه هو الذي أنزل الذكر وهو القر ن وهو احلافظ
له من التغيري والتبديل . )2( »...
ويقول البغوي ♫ :
« ...أي نحفظ القر ن من الشياطني أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا بغريه،
 .)3(       والباطل هو إبليس ال
 
قال تعاىل     :
يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه وال أن ينقص منه ما هو منه . )4( »...
قال ابن حزم ♫ :
«القول بني اللوحني تبديل كفر صحيح ،وتكذيب لرسول اهلل ﷺ »()5أ.هـ.
وقال ♫ :
«ال خالف بني أحد من الفرق املنتمية إىل املسلمني من أهل السنة واملعتزلة
واخلوارج واملرجئة والزيدية يف وجوب األخذ بام يف القر ن ،وأنه هو املتلو عندنا نفسه،
ْ
وإن خالف يف ذلك قوم من غالة الروافض هم كفار بذلك مرشكون عند مجيع أهل
اإلسالم  )6( »...ا.هـ.

( )1سورة احلجر ،اآلية. 9 :
( )2تفسري القر ن العظيم البن كثري (.)154/4
( )3سورة فصلت ،اآلية. 42 :
( )4معامل التنزيل للبغوي (.)44/3
( )5الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم (.)40/5
( )6اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ص. 92
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ومن الفرق التي وضعت كتب ًا تزعم أهنا مقدسة اليزيدية (عبدة الشيطان) كام مر
وهلام كتاب (اجللوة) و(مصحف رش).
وضعوا فيها كالم ًا يف قدم اهلل تعاىل وبقائه وقدرته ووعده ووعيده وأقوال يف تناسخ
األرواح ،وخلق الساموات واألرض واجلبال والبحار واألشجار واملالئكة و دم
وحواء ،ونزول طاووس ملك (أي الشيطان) من السامء وإقامته يف األرض ملك ًا
لليزيدين.
ووضعوا فيها رشائع أحلوا فيها ما شاءوا من احلرام ،وحرموا فيها ما شاءوا من
احلالل  ..وذكروا فيها زيارة قرب الشيخ عدي وما يفعلونه يف عيد أول السنة من ذبح
الذبائح وإطعام الفقراء وزيارة القبور (. )1
ومن الفرق أيض ًا الدروز هلم مصحف يسمى (املنفرد بذاته) ( )2وقد حاولوا فيه
حماكاة القر ن الكريم ،مع اقتباس من اآليات ما يتناسب مع أهدافهم ومراميهم،
وخاصة فيام يتعلق بآيات العذاب والنعيم حيث جيعلون النعيم ملن يعبد احلاكم بأمر
اهلل ،والعذاب ملن مل يعبده!! وهو متداول بينهم بشكل رسي ،وال يعرف إال بشكل
حمدود ،وهلم معه رسائل مقدسة تصل إىل  111رسالة مقسمة عىل أربعة جملدات(.)3

( )1انظر اليزيدية ومنشأ نحلتهم ألمحد تيمور ص. 9-8
وقد ذكر املؤلف أن يف خزانتهم نسختني رقم ( )505 ،418يف النمساء بالنص الكردي ونسخة باللغة
اإلنجليزية وقد عثر عليها أحد الفضالء خمطوطني نرش نسخة أحدمها يف إحــدى املجــالت األمريكيــة
مرتمج ًا ،انظر ص. 7-6
( )2يقال :إن الذي وضعه «كامل جنبالط الزعيم اللبناين املعروف الذي اغتيل قبل سنوات» عقيدة الــدروز
عرض ونقض د .حممد أمحد اخلطيب ص. 170
( )3انظر املرجع السابق ص ،171-170مذاهب اإلسالميني د .عبدالرمحن بدوي (.)514/2
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ثالث ًا :فيام يتعلق باإليامن بالرسل
ويشمل:
 -1ادعاء النبوة
إن املتأمل لدعوات مدعي النبوة جيد أن دور إبليس فيها ظاهر ،فمن خالل التتبع
حلاهلم وسريهم يالحظ أن أغلبهم من الكهان أو املشعوذين أو من يتعامل مع السحرة،
وقد ظهر كثري من مدعي النبوة يف مجيع األديان وقبل وبعد موت النبي ﷺ ،وكان
للشيطان دور يف إبرازهم وإظهار اخلوارق عىل أيدهيم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ :
«وهؤالء تأتيهم أرواح ختاطبهم وتتمثل هلم ،وهي جن وشياطني فيظنوهنا مالئكة،
كاألرواح التي ختاطب من يعبد الكواكب واألصنام ،وكان أول من ظهر من هؤالء يف
اإلسالم :املختار بن أيب عبيد الذي أخرب به النبي ﷺ يف احلديث الصحيح الذي رواه
مسلم يف صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال« :سيكون يف ثقيف كذاب ومبري»(.)1
 ..فقيل البن عمر وابن عباس :إن املختار يزعم أنه ينزل إليه! فقاال:صدق؛ قال اهلل
 )2(  ؛ وقال
  
  
 
 
 
 
  . 
 
 
  
   
 
 
 
  
 
تعاىل  :
اآلخر :وقيل لـه إن املختار يزعم أنه يوحى إليه ،فقال :قال اهلل تعاىل :
 )4( » )3(  ا.هـ.
  
 
  
  
 
  


 
 
( )1رواه مسلم يف كتاب الفضائل ،رقم.)1972/4( 2545 :
( )2سورة الشعراء ،اآليتان. 222-221 :
( )3سورة األنعام ،اآلية ، 121 :وقد سبق خترجيه.
( )4جمموع الفتاوى . 239-238/11
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وروي أن سائ ً
ال سأل مسيلمة :كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال :يف ظلامء
جندس»(. )1
ومعلوم أن «الشياطني إنام سلطاهنم يف الظلامت ،واملواضع املظلمة ،وعىل أهل
الظلمة» (. )2
وأول ظهور مدعي النبوة يف الفرق من الشيعة عىل يد املختار بن أيب عبيد.
قال شيخ اإلسالم ♫ « :أول من ظهر عنه دعوى النبوة من املنتسبني إىل
اإلسالم املختار بن أيب عبيد ،وكان من الشيعة ،فعلم أن أعظم الناس ردة هم يف الشيعة
أكثر منهم يف سائر الطوائف» ( )3ا.هـ.
ولعل من أسباب ذلك:
-1

كثرة اجلهل فيهم وفساد عقيدهتم.

-2

ادعاء العصمة والوالية للبرش.

-3

ادعاء علم الغيب لألئمة.

-4

فساد عقوهلم واتباعهم لكل ناعق دون نظر وال بصرية (. )4

وقد ظهر من رؤوس الفرق من ادعى النبوة من أمثال:
أ  -املريزا حسني عىل املريزا مؤسس البهائية (. )5

( )1ذكرى ابن القيم رمحه اهلل يف تفسري املعوذتني ص. 50
( )2املرجع السابق ،ص. 49
( )3منهاج السنة البن تيمية (.)459/3
( )4انظر :دراسات يف األهواء والفرق والبدع د .نارص بن عبدالكريم العقل ص. 246
( )5انظر يف ترمجته :عقيدة ختم النبوة ،د .عثامن عبداملنعم عيش ص 121وما بعدها ط .األوىل 1396هـ -
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يلقب بالبهاء ،وإليه تنسب البهائية ولد بمدينة شرياز سنة 1819م نشأ يتي ًام يف كفالة
خاله عيل الشريازي ،مل يكن لديه ميل للدراسة فتعلم قلي ً
ال من مبادئ العربية وبعض
النحو الفاريس ،ثم اشتغل بالتجارة مع خاله فرتة من الزمن ثم غادر إىل كربالء
وواظب عىل درس السيد كاظم الرشتي عميد الشيخية ( . )1وكان ماهر ًا يف سبك
االدعاءات العجيبة الغريبة وجيتمع يف درسه عدد من الطلبة ذوي الفكر املنحرف..
ثم اشتغل برتويض نفسه فكان جيلس الساعات الطويلة يف الشمس املحرقة حتى
اختلت عقليته ،وأصيب باضطراب يف املخ وتشنجات و الم شديدة ،ويف عام 1844م
بدأ دعوته جهار ًا ،وتبعه ( )18شخص ًا ،وبعد انتشار دعوته افتتن الناس ،ورفعوا أمره
إىل الوايل وناظره العلامء وعندما سئل من تكون ؟
قال« :إين أنا املوعود ،وأنا الذي دعومتوه منذ ألف سنة وتقومون عند سامع اسمه،
وكنتم تشتاقون للقائه عند جميئه ،وتدعون اهلل بتعجيل ساعة ظهوره ،احلق أقول لكم
إن طاعتي واجبة عىل أهل الرشق والغرب»(. )2
وقال أيض ًا« :إن أقوى دليل عىل صحة دعوى رسول اهلل ﷺ هو كالم كام دلل عىل
ذلك بقولـه         :ولقد أتاين اهلل هذا الربهان،
ففي ظرف يومني وليلتني أقرر أين أقدر أن أظهر يات توازي يف احلجم القر ن» (. )3

==

 1976نرش مكتبة األزهر ،أدعياء النبوة عرب التاريخ ديب عيل حسن ص 161وما بعدها ،ط .األوىل
1996م1417-هـ ،نرش دار احلكمة ،البهائية حممد احلمد ص 5وما بعدها دار القاسم.
( )1كاظم بن قاسم احلسيني املوسوي الرشتي من أئمة الرافضة ،من إيران سكن احلائر بكربالء ،تويف سنة
1259هـ ،من مؤلفاته بيان مقامات الظاهر والباطن ،ورسائل الرشتى  ...وغريها .انظر :األعالم
للزركيل (.)215/5
( )2أدعياء النبوة عرب التاريخ ديب عيل حسن ص.164
( )3املرجع السابق نفس الصفحة ،وانظر حقيقة البابية والبهائية د .حمسن عبداحلميد ص 167وما بعدها.
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ب -غالم أمحد بن غالم القادياين:
مؤسس القاديانية ،فاريس األصل ،ويزعم أنه مغويل ،ولد عام 1256هـ يف قرية
قاديان من اهلند ،وتعلم علوم العربية والفارسية والطب ومل يفلح يف دراسة العلوم
الرشعية.
ظهر يف بداية أمره مدافع ًا عن اإلسالم ،وقام بكتابة إعالنات ومقاالت ضد
اهلندوس ،والنصارى ،فانخدع به املسلمون ،وظنوا أنه ويل هلل ،وكان معروف ًا باختالل
مزاجه ،وكثرة أمراضه وإدمانه للمخدرات .وملا ظهرت كتبه وأباطيله ومكاشفاته
ومدحه لالستعامر من اإلنجليز ،عرفه الناس ونبذه العلامء وفضحوا أمره.
تويف بداء الكولريا عام 1908م املوافق 1236هـ (. )1
ادعى النبوة والرسالة ،وزعم أنه املسيح املوعود ،وأنه ينزل عليه الوحي ،وكان
يعمل يف محاية احلكومة اإلنجليزية ،وكان يدعو إلبطال اجلهاد ويصد املسلمني عن
مقاومة اإلنجليز.
واآلن تعتقد القاديانية أن النبوة مل ختتم بمحمد ﷺ  ،وأن الرسالة باقية وأن غالم
أمحد القادياين أفضل األنبياء مجيع ًا ،وأن جربيل ♠ ينزل عليه ،وأن كتابه الذي
يسمى (الكتاب املبني) أفضل من القر ن الكريم (. )2

==

* وقد صدرت الفتاوى من املجامع العلمية مثل جممع الفقه اإلسالمي بمكة ودار اإلفتاء املصية بخروج
البهائية والبابية عن رشيعة اإلسالم ،واعتبارها حرب ًا عليه ،وبفكر أتباعهام كفر ًا بواح ًا سافر ًا ال تأويل
فيه» ،املوسوعة امليرسة (.)414/1
( )1انظر يف ترمجته :القاديانية إلحسان إهلي ظهري ص 124وما بعدها ،القاديانية حممد احلمد ص 9وما
بعدها دار القاسم ،عقيدة ختم النبوة د .عثامن عبداملنعم عيش ص 157وما بعدها ،املوسوعة امليرسة
(.)416/1
( )2انظر عقيدة ختم النبوة د .عثامن عيش ص ،159-158املوسوعة امليرسة (.)418-417/1
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 -2تقديس األنبياء وعبادهتم و الغلو فيهم
ومن أبرز هذه امللل النصانية التي ادعت األلوهية يف عيسى وأمه عليهام السالم،
كام نص عليه تعاىل يف قوله سبحانه :

        

               
                

. )1(  
  
 

وقال تعاىل :

           

              
             

. )2(  
فمنهم من زعم إنه إله تام وإنسان تام ،ولدهتام مريم عليها السالم!! والصلب
والقتل وقع عليهام مع ًا  ..وهذا قول امللكانية (. )3
ومنهم من زعم ذلك ،لكن نفى أن تكون مريم عليها السالم ولدت اإلله وإنام هي
ولدت اإلنسان فقط ،وأما اإلله فولده الرب تعاىل وتقدس ،وهذه الوالدة ليست والدة
حقيقية برشية ،بل هي عالقة احتاد يف اجلوهر وهذا قول النسطورية (. )4
( )1سورة املائدة ،اآلية. 116 :
( )2سورة املائدة ،اآلية. 17 :
( )3أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستوىل عليها ،ومعظم الروم ملكانية قالوا :إن الكلمة احتدت
بجسم املسيح ،وتدرعت بناسوته ،ويعنون بالكلمة :أقنوم العلم .ويعنون بروح القدس :أقنوم احلياة»،
امللل والنحل للشهرستاين (.)223-222/1
( )4نسبة إىل نسطور ،وقد كان بطريرك القسطنطينية ،وقوهلم هذا يرتتب عليه أن املسيح الذي خاطبهم،
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ومنهم من يزعم أن املسيح هو اهلل – تعاىل عام يقول الظاملون علو ًا كبري ًا – وهذا
قول اليعقوبية (. )1
وهناك من فرق النصارى من تقول بألوهية عيسى وأمه ( )2عليهام السالم ،كام ذكر
ذلك تعاىل يف قوله تعاىل :

         

 ...                
اآلية (. )3
فهذه جممل أقواهلم يف عيسى عليه السالم ،الذي جعلوه إهل ًا مكون ًا من ثالثة أقانيم
يسموهنا االب واالبن والروح القدس ،ويصفوهنم هكذا :اآلب :هو األقنوم األول،
وهو والد األقنوم الثاين ،وهو مكون الكائنات.
االبن :هو األقنوم الثاين ،وهو ولد األقنوم األول،وهو املخلص من اخلطية.
الروح القدس :وهو األقنوم الثالث ،ويصدر عن ركني التثليث اآلخرين بصورة

==

وشاهدوه وقتل مل يكن فيه عنص إهلي  ..فكاتبه بطريرك اإلسكندرية وانطاكية للعدول عن قولـه هذا،
فلم جيب فانعقد جممع أفسس سنة 431هـ ،وقرر لعنه وطرده ،وإثبات أن مريم عليها السالم ولدت
اإلنسان واإلله .انظر :امللل والنحل للشهرستاين ( ،)224/1حمارضات يف النصانية للشيخ حممد أبو
زهرة ص ،192املوسوعة امليرسة ص.503-502
( )1اتباع يعقوب الربادعي ،وكان من أنشط الدعاة إىل هذا القول ،حيث أعلنه بطريرك اإلسكندرية يف منتصف
القرن اخلامس امليالدي ،نجاء يعقوب يف القرن السادس فجمع له أتباع ًا ونرشه بعد أن تالشى .انظر :امللل
والنحل للشهرستاين ( ،)226-225/1حمارضات يف النصانية للشيخ حممد أبو زهرة ص194

( )2انظر :املسيح عيسى ♠ بني احلقائق واألوهام د .حممد وصفي من ص 93-90مراجعة عيل
اجلوهري دار الفضيلة – القاهرة ،حمارضات يف النصانية للشيخ حممد أبو زهرة من ص.129-120
( )3سورة املائدة ،اآلية. 116 :
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دائمة وأبدية ،وهو معطي احلياة ،ويقولون إن هذه الثالثة أقانيم وأحد» (!! )1
ومل خترج فرقة من فرقهم عن هذه األقوال.
نقل القرطبي عن أيب املعايل اجلويني قوله« :أطبقت النصارى عىل أن املسيح إله وأنه
ابن إله» (. )2
ويقول املراغي ♫ يف تفسري قولـه تعاىل :

      

 )3(    اآلية.
 
 
 
«ومجيع فرق النصارى يف هذا العص تقول :إن اهلل هو املسيح ابن مريم وإن املسيح
ابن مريم هو اهلل ،ولكن النصارى القدماء مل يكونوا متفقني عىل هذه العقيدة إذ كان
بعضهم يفرس اآلب واالبن وروح القدس بأهنا الوجود والعلم واحلياة  )4( »..ا.هـ.
ثم يعقب عليها بقولـه ♫« :والشك أن هذه العقيدة وثنية أخذت عن قدماء
املصيني والربامهة والبوذيني وغريهم من وثني الرشق والغرب» ( )5ا.هـ.
ويقول الشيخ حممد عبده« :ومجيع فرق نصارى هذا العص تقول :إن اهلل هو املسيح
ابن مريم ،وأن املسيح ابن مريم هو اهلل» (. )6

( )1املسيح ♠ بني احلقائق واألوهام د .حممد وصفي . 105
( )2اجلامع ألحكام القر ن للقرطبي (.)117/8
( )3سورة املائدة ،اآلية. 17 :
( )4تفسري املراغي (.)81/6
( )5املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
( )6تفسري القر ن للشيخ حممد عبده ( )307/6مطبعة املنار ،القاهرة  ،1934-1917وانظر تفسري اخلازن
( )28/2ط .البايب احللبي.
روح املعاين لآللويس ( )98/6إدارة الطباعة املنريية تفسري الرازي (.)196-195/11
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وتأمل هذا الضالل.
يقول د .بوست الربوستانتي يف تاريخ الكتاب املقدس.
«طبيعة اهلل عبارة عن ثالثة أقانيم متساوية اجلوهر :اهلل اآلب ،واهلل االبن واهلل
الروح القدس ،فإىل اآلب ينتمي اخللق بواسطة االبن ،وإىل االبن الفدى ،وإىل الروح
املقدس التطهري ،غري أن هذه الثالثة أقانيم تتقاسم مجيع األعامل عىل السواء»()1ا.هـ!!
ومن يتأمل هذا الكالم جيد أنه يشبه األلغاز واألحاجي  ..فهم خمتلفون يف تفسريها
حتى القساوسة ال يمكنهم تفسريها أو إعطاءها معاين حقيقة.
وقد اتبعت هذه األمة طريق األمم قبلها فنجد طائفة الربيلوية تسري عىل ذلك.
فمن أقواهلم:
«إن مجيع العامل وكل األمور يف يد رسول اهلل ﷺ يتصف فيه وفيها كام يشاء
ويعطي منه ومنها ما يشاء من يشاء» (. )2
ويقول الربيلوي« :إن رسول اهلل ﷺ هو املربئ من السقم واآلالم ،والكاشف عن
األمة كل خطب وهو املحيي ،وهو الدافع عن املعضالت ،والنافع للخلق ،والرافع
للمراتب ،وهو احلافظ والنارص وهو دافع البالء أيض ًا ،وهو الذي أبرد عىل اخلليل
النار ،وهو الذي هيب ويعطي ،وحكمه نافذ وأمره جا ٍر يف الكونني» (. )3
 -3إنكار النبوة:
وأشهر من عرف بذلك يف امللل والنحل الربامهة وهم ملة من ملل اهلند ينتسبون إىل
( )1تفسري القر ن للشيخ حممد عبده (.)307/6
( )2جاء احلق ألمحد يار الربيلوي ص 195نق ً
ال من الربيلوية إلحسان إهلي ظهري ص.70
( )3االستمداد عىل أجيال االرتداد للربيلوي ص ،33-32نق ً
ال من الربيلوية ص. 68
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رجل منه م يقال له براهم وقد قرر هلم استحالة ذلك يف العقول وقرر ذلك بعدة أمور
باطلة منها:
إن حكمة اهلل تعاىل اقتضت أن ال تعبدهم إال بام تدل عليه عقوهلم وقد دلت
الدالئل يف هذا الكون عىل أن له خالق ًا وصانع ًا مبدع ًا من حقه علينا أن نشكره
لنستوجب ثوابه ،فلامذا نتبع برش ًا مثلنا؟!
ومنها :إن األنبياء يأتون بام تستقبحه العقول وتنكره ،من التوجه إىل بيت خمصوص
يف العبادة والطواف!! والسعي ورمي اجلامر وذبح احليوان وغري ذلك (. )1
وممن أنكر نبوة بعض األنبياء اليهود ،وهذه امللة قد عرفت بتكذيب األنبياء وقتلهم،
قال تعاىل :

          

           

ۡ ُُۡۡ ى
ِي َٰ ُم ى َٰ
وَسِ
إَوذِقل ِتم
 ، )2(  وقوله تعاىلِ ﴿ :

  
 
 
  
 
 
 
ى
ى َّ ۡ ى ى ى
ۡ
ى ۡ ُ ى ى ى َّ ى ُ ۡ ۡ ى ى َّ ُ ُ ۡ ُ
َع ى
ت ِٱۡلۡرض ِ رم ۢن ىِبقل ىرهاِ
رد ِفٱدع َِلا ِربك ُِي ررج َِلا ِمرما ِتۢنب
ام ِ ىوَٰح ِ
ِط ىع ِ
ِب ِ َِٰ
لن ِنص ر
ر
ُ ى ى ۡ ى َّ
ى َّ ٓ ى ى ُ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ۡ ى ۡ ُ ى َّ
ُى ى
ِخ ِۡ
يرِۡ
وق رثائرها ِوفومرها ِوعدسرها ِوبصل رهاِۖقال ِأتستبدرلون ِٱَّلري ِهو ِأ ِد َٰ
ِهو
ٱَّلي ِ
َن ِب ر رِ
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ِو ىبا ُءوِبرغض ِ
ضبت ِعلي رهم ِٱَّلرلة ِوٱلمسكنة
مِماِسأۡلمِۗۡو رِ
رصاِفإىرن ِلك ِ
طوا ِم ِ
ٱهب ر ِ
ۡ
ْ
ُ
ى
ى
ى
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َّ
ى
ى
ى
ُ
ُ
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ۡ
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ق ِ ِذ َٰل ركِ
ِٱۡل ذ رِ
ذم ىرن ِٱّللرِۗۡذَٰل رك ِبرأن ُه ۡم َِكنوا ِيىكف ُرون ِ ِ
َِٔبي َٰ ر
ت ِٱّللرِويقتلون ِٱَلب ر ر ِۧ ر ر
ى ى ى ْ َّ ى ُ ْ ى ۡ ى ُ ى
 
  
  
   
 
  
واِوَكنواِيعتدونِ﴾ ( ، )3وقوله تعاىل    :
ِب رماِعص ِ
             

( )1انظر :امللل والنحل للشهرستاين ( ،)252-250/2وتلبيس إبليس ص 82وما بعدها.
( )2سورة البقرة ،اآلية. 87 :
( )3سورة البقرة ،اآلية. 61 :
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. )1(  


  
   
   
 
قال ابن القيم ♫:
«ومن تالعبه هبم  ..أهنم كانوا يقتلون األنبياء الذين ال تنال اهلداية إال عىل أيدهيم،
ويتخذون أحبارهم ورهباهنم أرباب ًا من دون اهلل ،حيرمون عليهم وحيلون هلم ،فيأخذون
بتحريمهم وحتليلهم ،وال يلتفتون هل ذلك التحريم والتحليل من عند اهلل تعاىل أم
ال»( )2ا.هـ.
وقد كذبوا عيسى ♠ واهتموه وأمه بالزنا والفاحشة ،ثم راموا قتله ونفذوا
هذا األمر الشنيع ،ولكن اهلل تعاىل حفظ نبيه من كيدهم ورفعه إليه وألقى الشبهة عىل
شخص خر فقتلوه وصلبوه ظن ًا منهم أنه عيسى ♠ (. )3
وكذبوا برسالة نبينا حممد ﷺ وأنكروها مع وجود الدالئل عىل صدقة يف كتبهم
وعىل تطابق املبرشات ،ومع ذلك عاندوا وحسدوا فباؤوا بغضب عىل غضب إىل يوم
 . )5(  وقال تعاىل :
   
 
  
 
 
 
  
 
 
القيامة ( )4قال تعاىل   :
. )6(  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
وهناك فرقة أخرى أنكرت النبوة واألنبياء وهم (الدروز) حيث يرون وجوب
حماربتهم وخصوص ًا أصحاب الرشائع الظاهرة كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى
( )1سورة البقرة ،اآلية. 91 :
( )2إغاثة اللهفان البن القيم (.)438/2
( )3انظر املرجع السابق (.)439/2
( )4انظر املرجع السابق (.)440-439/2
( )5سورة ل عمران ،اآلية. 184 :
( )6سورة ص ،اآلية. 14 :
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وحممد ،ووجوب التربؤ من رشائعهم ،ويزعمون أن الناطق عىل ألسنتهم مها إبليس
والشيطان (!! )1
ويقذفون األنبياء وبأشبع األلفاظ وأقذرها (. )2
ومن أقواهلم الشنيعة «فهذه الدعامة – يقصدون شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا
رسول اهلل – املقدم ذكرها هي تكليفية ناموسية ،ألن العبادة للمعدوم تكليف ،وما
أحد قط نصح لـه عبادة معدوم ،وال تصح رسولية لكافر مرشك منافق ابن مرشك ،ثم
أقام دعامة اجلهاد ،به قام إبليس لعنه اهلل وجعله فرض ًا عىل املسلمني ،فاحلاكم جل
ذكره أبطله وحرمه  ..ثم أقام دعامة الوالية لقولـه :

   

 )3(عىل زعمهم أن اهلل فوق السامء ،وحممد ًا رسول اهلل ،كذبوا لعنهم اهلل فام يف السامء
وال يف األرض إله إال احلاكم جل ذكره) (. )4
وهم أيض ًا ينكرون أن يكون دم ♠ أبو البرشية وينكرون أنه خملوق من غري
أب وال أم ،وينكرون أن موسى ♠ كليم اهلل؛ ألنه عندهم إنام كلم الشجر
واجلبل (. )5
 -4ادعاء العصمة يف األئمة واألولياء:
ممن غال يف األئمة واألولياء والصاحلني :الشيعة بجميع فرقها وطوائفها.
( )1ال أدري ما الفرق عندهم يف إبليس والشيطان؟!.
( )2انظر عقيدة الدّ روز عرض ونقض تأليف د .حممد أمحد اخلطيب ص. 160-159
( )3سورة التغابن ،اآلية. 12 :
( )4خمطوط يف تقسيم جبل لبنان ،اجلامعة األمريكية بريوت رقم  ،13ويوجد رشيط عنه يف اجلامعة
األردنية رقم  ،31نق ً
ال عن املرجع السابق ص. 161
( )5انظر عقيدة الدروز ،د .حممد أمحد اخلطيب ص. 163-162
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حتى قال بعضهم بألوهية عيل بن أيب طالب – ريض اهلل عنه ( ، )1وأول من قال
بذلك عبداهلل بن سبأ اليهودي الضال حيث زعم أن عليا حي مل يتم ،ففيه جزء من
اإلهلية وال جيوز أن يستويل عليه ،وهو الذي جييء يف السحاب والرعد صوته ،و الربق
تبسمه ،وأنه سينزل إىل األرض بعد ذلك فيمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا» (. )2
ويقول ابن حزم ♫ عند حديثه عن الفرق الغالية:
«والقسم الثاين من فرق الغالية الذين يقولون باإلهلية لغري اهلل عز وجل فأوهلم قوم
من أصحاب عبداهلل بن سبأ احلمريي لعنه اهلل :أتوا إىل عيل بن أيب طالب فقالوا
مشافهة :أنت هو .فقال هلم :ومن هو؟ قالوا :أنت اهلل فاستعظم األمر وأمر بنار
فأججت فأحرقهم بالنار ،فجعلوا يقولون وهم يرمون يف النار :اآلن صح عندنا انك
اهلل ألنه ال يعذب بالنار إال اهلل ويف ذلك يقول عيل ريض اهلل عنه:
«ملا رأيت األمر أمر ًا منكر ًا  ..أججت نار ًا ودعوت قنرب ًا (. )4( ».. )3
ثم زعم أنه مل يقتل وإنام رفع كام رفع عيسى عليه السالم ،فقال ملا بلغه قتل عيل
◙ «لو أتيتمونا بدماغه يف سبعني رصة ما صدقنا موته ،وال يموت حتى يمأل
األرض عدالً كام ملئت جور ًا» (. )5

( )1سئل عيل احلسيني اخلامنئي امللقب بآية اهلل العظمى هذا السؤال« :هناك فرقة تسمى (عيل اللهية)
ويقولون :إن علي ًا ♠ ليس إهل ًا ولكنه ليس بأقل من اإلله فام هو حكم هؤالء؟
فأجاب :إذا كانوا غري قائلني برشيك هلل الواحد املنان املتعال ،فليس حكمهم كحكم املرشك» !! أجوبة
االستفتاءات ،السؤال رقم( 325 :وثيقة مصورة يف شبكة الرسداب اإلسالمية).
( )2امللل والنحل للشهرستاين (.)174/1
( )3موىل لعيل بن أيب طالب ◙ .
( )4الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم (.)47-46/5
( )5املرجع السابق ( ،)36/5وانظر الفرق بني الفرق للبغدادي ص. 226
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وعىل هذا االعتقاد سار الرافضة يف الغلو يف عيل ريض اهلل عنه واألئمة من بعده،
فريوون عنه ◙ أنه قال« :أنا قسيم اهلل بني اجلنة والنار  ..ولقد أقرت يل مجيع
املالئكة والروح والرسل بمثل ما أقروا ملحمد ﷺ وعىل له  ..ولقد محلت مثل
محولته وهي محولة الرب ،وإن رسول اهلل يدعى فيكسى وأدعى فأكسى  ...ولقد
أعطيت خصاالً ما سبقني إليها أحد قبيل ،علمت املنايا والباليا واألنساب وفصل
اخلطاب ،فلم يفتني ما سبقني ،ومل يعزب عني ما غاب عني ،أبرش بإذن اهلل وأؤدي
عنه»( . )1ومن افرتاءاهتم قوهلم عن أيب عبداهلل« :إذا كان يوم القيامة وضع منربه يراه
مجيع اخلالئق يقف عليه رجل يقوم ملك عن يمينه ،وملك عن يساره فينادي الذي عن
يمينه يقول :يا معرش اخلالئق هذا عيل بن أيب طالب صاحب اجلنة يدخل اجلنة من
شاء ،وينادي الذي عن يساره يا معرش اخلالئق هذا عيل بن أيب طالب صاحب النار
يدخلها من شاء»(!!)2
وهذا خر من املعارصين يزعم أن عليا ◙ ليس كالبرش ،حيث يقول:
«وكل من درس حياة عيل يؤمن إيامن ًا جازم ًا قاطع ًا بأنه خيتلف عن الناس يف عقله
وعاطفته ومجيع صفاته  ..أبد ًا ال يشبههم يف شء وال يشبهونه يف شء إال يف الشكل
 ...وإذا مل يكن عيل من هذا البرش فليس من الرضوري أن يكون إهل ًا أو نصف إله؛ بل
هو طبيعة ثالثة فوق اخللق ودون اخلالق  )3( »!!...ا.هـ.

( )1علل الرشايع أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني أبو القمي (وثيقة مصورة من موقع شبكة الرسداب
اإلسالمية) ،وقد نقلها الشيخ إحسان إهلي ظهري يف الشيعة والسنة ص ، 56ونسبها لكتاب الكايف
كتاب احلجة ( )285/1ط .إيران.
( )2املرجع السابق ص. 196
()3

فلسفات إسالمية حممد جواد مغنيةص ،195وانظر الفصل يف امللل و األهواء والنحل البن
حزم(.)216/2
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ويزعمون أن األعامل ال تقبل إال بمعرفة األئمة.
فريوي الكليني يف األصول من الكايف عن أيب عبداهلل يف قوله اهلل عز وجل :



 ,     قال :نحن واهلل األسامء احلسنى التي ال يقبل اهلل من
العباد عم ً
ال إال بمعرفتنا)(. )1
وأن علي ًا ◙ حيكم بني املالئكة فريوون حديث ًا عن ابن مسعود ◙ قال:
أتيت فاطمة صلوات اهلل عليها ،فقلت هلا :أين بعلك؟ فقالت :خرج به جربائيل
♠ إىل السامء ،فقلت :يف ماذا؟ فقالت :إن عز ًا من املالئكة تشاجروا يف شء
فسألوا حك ًام من اآلدميني فأوحى اهلل تعاىل إليهم أن ختريوا ،فاختاروا عيل بن أيب طالب
عليه السالم) (. )2
بل فضلوا األئمة حتى عىل مقامات املالئكة والرسل.
يقول اهلالك اخلميني يف احلكومة اإلسالمية:
«مذهبنا أن ألئمتنا مقام ًا ال يبلغه ملك مقرب ،وال نبي مرسل ،وبموجب ما لدينا
من الروايات واألحاديث فإن الرسول األعظم ﷺ واألئمة (ع) كانوا قبل هذا العامل
أنوار ًا فجعلهم اهلل بعرشه حمدقني ،وجعل هلم من املنزلة والزلفى ما ال يعمله إال اهلل..
وقد ورد عنهم (ع) :أن لنا مع اهلل حاالت ال يسعها ملك مقرب وال نبي
مرسل»()3ا.هـ.
( )1األصول من الكايف تأليف أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني ( )144-143/1ط .الثالثة 138هـ،
نرش دار الكتب اإلسالمية – طهران.
( )2االختصاص تأليف الشيعي عبداهلل بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي امللقب بالشيخ املفيد
(ص )213صححه وعلق عليه عيل أكرب العقاري ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان.
( )3احلكومة اإلسالمية للخميني ص. 52
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ويقول حممد جواد مغنيه (: )1
«إن كل حق ثبت لرسول اهلل ﷺ عىل املسلمني فهو بذاته ثابت لإلمام املعصوم،
ألنه املمثل الرشعي لرسول اهلل ﷺ يف مجيع الشؤون التي ال تقبل النيابة والتمثيل
وكفى املعصوم عظمة أن يكون منزه ًا عن كل ما يشني ،وعامل ًا بدين اهلل كام نزل عىل
خاتم النبيني ،وأن يكون قوله وفعله وتقريره حجة ودلي ً
ال عىل احلق متام ًا ككتاب اهلل
تعاىل وسنة رسول اهلل ،وهو هبذه الصفات اجليل حيلق إىل القمة التي ال شء فوقها إال
خالق كل شء .!!)2( »...
ويقول حممد جواد مغنيه يف احلسني ◙ يف اإلشادة بكتاب – «...وإذا قرأت ما
كتبه عن احلسني (ع) اعتقدت أن احلسني (روحي إهلي [!!] يف طبيعة برشيته ،ومعنى
غيبي يف حروف من أشباح الوجود ،وأن احلسني جاء به القر ن شاهد ًا ومثاالً عىل ما
هو وفوق ما هو أي أن احلسني هو القر ن الناطق وذاك القر ن الصامت. )3( »..
وأظنه يقصد بالصامت رسول اهلل ﷺ أو القر ن ذاته ،فبهذا أصبح احلسني
◙ أفضل منه ويقول – أيض ًا – يف األئمة رسول اهلل ﷺ سيد األولني
واآلخرين!!
«إن الوالية الثابتة لإلمام قطع ًا ،وبرضورة املذهب هي الوالية املحمدية  ..ونعني
بالوالية املحمدية إن كل حق ثبت لرسول اهلل ﷺ عىل املسلمني فهو بذاته ثابت
لإلمام املعصوم ،ألنه املمثل الرشعي لرسول اهلل ﷺ يف مجيع الشؤون التي تقبل النيابة
والتمثيل.

( )1فلسفات إسالميةحممد جواد مغنية ص. 164
( )2البعض يصفه بأنه أقلهم غلوا!!
( )3مقاالت حممد جواد مغنية ص 206دار ومكتبة اهلالل – دار اجلواد.
- 891 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

وكفى املعصوم عظمة أن يكون منزه ًا عن كل ما يشني ،وعامل ًا بدين اهلل كام نزل عىل
خاتم النبيني ،وأن يكون قوله وفعله وتقريره حجة ودلي ً
ال عىل احلق متام ًا ككتاب اهلل
وسنة رسول اهلل ،وهو هبذه الصفات اجلىل حيلق إىل القمة التي ال شء فوقها إال خالق
كل شء  )1( »..ا.هـ!!
فتأمل هذا الضالل حيث رفعوا األئمة إىل منزلة األنبياء ،وجعلوا أقواهلم وأفعاهلم
وتقريراهتم حجة ودليالً!!
والصوفية أيض ًا عندهم غلو يف األولياء وبعض األشخاص – وقد بسطت الكالم
يف مكايده هلم يف مسائل الوالية واألولياء– .
ومن أمثلة هذا الغلو اعتقادهم أن طاعتهم مقدمة عىل طاعة اهلل تعاىل وأن استقباهلم
أفضل من استقبال القبلة!!
فنقل عن بعض أصحاب الطرق أنه كان يف حالة من االستغراق التام ،وعندما
حانت الصالة مل جيبهم ،ومل ينهض وبقي معه اثنان من املريدين يقول جالل الدين
الرومي مؤسس الطريقة املولوية .أنه «كان واحد من أولئك املريدين املنشغلني بالصالة
يسمى (خواجكي) أظهر له بعني الرس عيان ًا أن كل األصحاب الذين كانوا يف الصالة
مع اإلمام كانت ظهورهم إىل القبلة .وأن ذينك املريدين ال ّلني كانا قد وافقا الشيخ كان
هويته وتالشى
وجهامها إىل القبلة ألن الشيخ عندما غاب عن (نحن) و(أنا) وفنيت ّ
واستهلك يف نور احلق «موتوا قبل أن متوتوا» صار نور احلق ووجهه إىل اجلدار البد أن
يكون قد جعل ظهره إىل القبلة ذاك ألن نور احلق هو روح القبلة» (. )2
ويدّ عون أهنم يعلمون ما تكنه األنفس من الغيب.
( )1فلسفات إسالمية حممد جواد مغنية ص. 164
( )2كتاب فيه ما فيه لشاعر الصوفية جالل الدين الرومي ص.42
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ومن األمثلة عىل ذلك:
ذكر عن شيخ من شيوخ الصوفية إنه كان جالس ًا وسط مريديه ،فاشتهى أحد
املريدين رأس خروفه مشوي ًا فجأة أشار الشيخ عليهم أن حيرضوا رأس ًا مشوي ًا هلذا
املريد ،فلام سئل عن سبب معرفته ملا يف نفس املريد أجاب:
«ألنني عىل امتداد ثالثني سنة نفيت عن نفيس ونفيتها عن أ ّية شهوة ،فغدوت
كاملر ة الصافية التي ال غبش فيها .ولذلك فإنه عندما خطر يل الرأس املشوي واشتهيته
لدي عرفت أن ذلك بسبب فالن هذا؛ ألن املر ة ال صورة فيها من
لنفيس وغدا رغبة ّ
ذاهتا؛ فإذا ظهرت فيها صور ٌة فإهنا صورة اآلخر» (!! )1
( )1املرجع السابق ،ص. 79
* وأنقل هنا بعض ما يعتقدونه فيام يسمى عندهم (باخللوة) وهي مما رشعه هلم شيوخهم وجعلوا هلا
مخسة وعرشين رشط ًا منها:
األول :النية مع اإلخالص لقطع مادة الرياء.
الثاين :أن يستأذن الشيخ يف دخول اخللوة ،وال يدخلها إال بإذن الشيخ وحضوره!!
الثالث :أن يدخلها كام يدخل املسجد  ..مقدم ًا رجله اليمنى.
الرابع :أن تكون اخللوة مظلمة ال يدخلها نور الشمس وال ضوء النهار !!..
اخلامس :أال تستند إىل جدار اخللوة ،وال تتكئ عىل شء إذا كان مبني ًا  ..ثم يالزم خيال شيخه بني عينيه فإنه
رفيقه يف طريقته ،وهو معه بمعناه وروحانيته !!
السادس :الصوم فإنه يصفي القالب من الرطوبة ..
السابع :أن تعتقد يف نفسك أنك تدخل اخللوة لكي يسرتيح الناس من رشك!!
الثامن :أن يكون السالك يف خلوته مستيقظ ًا ألعدائه األربعة :الشيطان واهلوى والدنيا ونفسه ،فكلام يتجىل
لـه يف االخلوة من الصور فيقول له أنا اهلل ،ويقول له :إن اليشء الفالين هو اهلل ،فليقل :سبحان اهلل
الذي ليس كمثله شء ،منت باهلل ،وليذكر مجيع ما يراه وخيطر له لشيخه ،ويشغل بالذكر حتى يتجىل
له مذكوره!!
التاسع :ال يتكلم مع أحد يف اخللوة أو خارجها إال مع شيخه!!
العارش :أال تكون اخللوة بعيدة عن حس األصوات فإن القلب الرقيق يؤثر فيه اخلواطر املذمومة.
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احلادي عرش :إذا خرج إىل الصالة أو الوضوء فليطرئ إىل األرض غري ناظر إىل أحد!!
الثاين عرش :نفي اخلواطر مطلق ًا دون التمييز بني اخلاطر اإلهلي وامللكي والشيطاين النفيس !!  ..وال جيوز
للذاكر يف مذهب أهل الذكر واخللوة  ..أن يتفكر يف معنى ية أو حديث أو غريها !!
الثالث عرش :إذا شاهد شيئ ًا يف الواقعة ،أو يف النوم أو يف اليقظة  ..ال يستحسن ذلك وال يستقبحه ،وال يزيد
عليه وال ينقصه  ..بل يعرض ذلك عىل شيخه ،فإن الكتامن خيانة ،واهلل ال حيب اخلائنني.
الرابع عرش :وهو دوام ختيل صورة شيخه ،وهو الرابطة بينه وبني خالقه!! فيجعل قلبه مربوط ًا به ألن ذلك
جيره إىل مراقبة ربه!!
اخلامس عرش :أن يرى استمداد احلاصل لـه إنام هو من شيخه واستمداد شيخه من النبي ﷺ  ،فهو نائبه
عنه ،والنبي نائب عن ربه
جامع األصول يف األولياء  ..الطرق الصوفية ،أمحد النقشبندي اخلالدي ص 187-182باختصار
وتصف يسري.
*

تأمل ضالهلم يف هذا الغلو يف املشايخ ،حيث عذبوا أنفسهم هبذه اخللوات املظلمة ،وال يدخلها إال بإذن
شيخه ،ويظل جالس ًا بال طعام وال نوم وال كالم ،بل حتى حرموا االتكاء  !!..وهذا من العجب ومما
كاد هبم إبليس به وهم يظنون ذلك تقرب ًا إىل اهلل تعاىل نعوذ باهلل من البدع ،وسلبوا عقول املريدين فال
حيق للمريد أن يتفكر يف ية وال حديث  ..وال يستحسن شيئ ًا وال يستقبحه ،وأن جيعل شيخه نصب
عينيه وأن ينسب كل ما حيصل له من نور وهداية هلذا الشيخ!! نسأل اهلل السالمة ،بل أوجبوا اختاذ
املريد شيخ ًا ،يقول الشعراين« :وقد أمجع أهل الطريق عىل وجوب اختاذ اإلنسان له شيخ ًا يرشده إىل
زوال تلك الصفات التي متنعه من حرضت اهلل بقلبه لتصح صالته من باب ما ال يتم الواجب إال به
 »...ا.هـ .املرجع السابق ص. 198
وجعلوا النظر هلذا الشيخ موجب ًا لقضاء احلوائج يقول الرومي:
«كان واحد ًا من علية القوم جالس ًا يف اخللوة يسأل اهلل حاجة ،فجاءه نداء يقول :مثل هذا املقصود
العايل ال يتحقق باخللوة ،اخرج من اخللوة حتى يقع عليك نظر أحد األولياء الكبار ،فيحصل لك ذلك
املقصود ،فقال الرجل :أين سأجد ذلك الويل الكبري؟ فجاء اجلواب :يف اجلامع فقال الرجل :كيف
أعرف من هو وسط حشد كبري من اخللق؟ فقيل لـه :اذهب ،وسيعرفك هو وينظر إليك ،وعالمة أن
نظره وقع عليك أن اإلبريق سيسقط من يدك وتدخل يف غيبوبة [!!] وعندئذ تعرف أنه قد نظر إليك.
وهكذا فعل  ..وعىل نحو مفاجئ ظهرت له حالة ،فشهق شهقة ،ووقع اإلبريق من يده فألقي يف زاوية
اجلامع مغمي عليه ،انصف الناس مجيع ًا ،وعندما صحا وجد نفسه وحيد ًا ،مل ير ذلك الويل الكبري
- 894 -

==

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

 -5عقيدة ختم الوالية وتفضيل خاتم األولياء عىل خاتم األنبياء واملرسلني ﷺ :
يقول ابن عريب(« : )1وليس هذا العلم إال خلاتم الرسل ،وخاتم األولياء حتى إن
الرسل ال يرونه – متى رأوه – إال من مشكاة خاتم األولياء :فإن الرسالة والنبوة –
أعني نبوة الترشيع ورسالته – تنقطعان ،والوالية ال تنقطع أبد ًا ،فاملرسلون ،من كوهنم
أولياء ،ال يرون ما ذكرناه إال من مشكاة خاتم األولياء ،فكيف من دوهنم من األولياء؟
وإن كان خاتم األولياء تابع ًا يف احلكم ملا جاء به خاتم الرسل من الترشيع ،فذلك ال
يقدح يف مقامه ،وال يناقض ما ذهبنا إليه ،فإنه من وجه يكون أنزل ،كام إنه من وجه
يكون أعىل»( )2ا.هـ.

الذي ألقى نظرة عليه يف املكان لكنه ظفر بمقصوده» ،كتاب فيها ما فيه ص. 80-79

==

فيا ترى من هذا الذي خياطب هذا الشخص يف اخللوة ويميل عليه األوامر واإلرشادات إلضالله؟!!
وهل يمكن أن يكون غري شيطان مضل؟!
قال شيخ اإلسالم – رمحه اهلل « : -وملا كان االنقطاع إىل املغارات والبوادي من البدع التي مل يرشعها
اهلل وال رسوله صارت الشياطني كثري ًا ما تأوي إىل املغارات واجلبال :مثل مغارة الدم التي بجبل
قاسيون وجبل لبنان الذي بساحل الشام ،وجبل الفتح بأسوان بمص ،وجبال بالروم وخراسان
وجبال باجلزيرة ...وغري ذلك من اجلبال التي يظن بعض الناس أن هبا رجاالً من الصاحلني من اإلنس
ويسموهنا رجال الغيب وإنام هناك رجال من اجلن»...أ.هـ ،جمموع الفتاوى (.)294/11
()1

أبو بكر حميي الدين حممد بن عيل بن حممد احلامتي الطائي األندليس ابن عريب ،فيلسوف ومن أئمة
القائلني بوحدة الوجود ،أفتى كثري من العلامء بكفره فحبس ،فسعى يف خالصة عيل بن فتح البجائي،
واستقر يف دمشق حتى تويف فيها سنة 638هـ ،لـه مؤلفات كثرية مليئة بالكفروالزندقة منها الفتوحات
املكية ،وفصوص احلكم ومفاتيح الغيب – وغريها.
انظر :شذرات الذهب البن العامد ( )202-190/5ط .دار الكتب العلمية ،بريوت ،اإلعالم للزركيل
( )282-281/6مصع التصوف ص 150وما بعدها.

( )2فصوص احلكم ص ،62وانظر ص 63حيث يشبه نفسه بلبنة الذهب وجيعل النبي ﷺ لبنة فضة –
أخزاه اهلل – وانظر أيض ًا ص. 135
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ويف صفته يقول احلكيم الرتمذي ( )1املستحق لذلك رجل يشبه أباه وهو أعجمي،
هو نسق يف خلقه ،وهو ربعة من الرجال ،ختم به دورة امللك وختتم به الوالية .)2( » ...
ويقول – أيض ًا – « :وكام إن اهلل ختم بمحمد ﷺ نبوة الرشائع كذلك ختم اهلل
باخلتم املحمدي للوالية  )3( »...ا.هـ.
ويقول – أيض ًا« :هذا الويل يسري به اهلل تعاىل عىل طريق حممد ﷺ بنبوته خمتوم ًا
بختم اهلل ،فكام كان حممد ﷺ حجة عىل األنبياء ،فكذلك يصري هذا الويل حجة عىل
األولياء» ( )4ا.هـ.
ويقول ابن عريب:
« ..وأما حالة أنبياء األولياء يف هذه األمة ،فهو كل شخص أقامه احلق يف جتل من
جتلياته ،وأقام لـه مظهر حممد ﷺ ومظهر جربيل عليه السالم ،فأسمعه ذلك املظهر
الروحاين خطاب األحكام املرشوعة ملظهر حممد ﷺ ،حتى إذا فرغ من خطابه وفزع
عن قلب هذا الويل عقل صاحب هذا املشهد مجيع ما تضمنه ذلك اخلطاب من
األحكام املرشوعة الظاهرة يف هذه األمة املحمدية ،فيأخذها هذا الويل ،كام أخذها
املظهر املحمدي»()5ا.هـ.

()1

حممد بن عيل بن احلسن بن برش أبو عبداهلل احلكيم الرتمذي ،صويف ،قال السلمي :نفوه من ترمذ
وأخرجوه منها ،وشهدوا عليه بالكفر ،وذلك بسبب تصنيفه كتاب «ختم الوالية» وكتاب «علل
الرشيعة» تويف نحو عام 320هـ ،انظر ترمجته :حلية األولياء ( ،)233/10طبقات الشافعية
( ،)246-245/2األعالم للزركيل (.)272/6

( )2ختم األولياء للحكيم الرتمذي ص. 161
( )3املرجع السابق نفس الصفحة.
( )4املرجع السابق ص. 422
( )5الفتوحات املكية البن عريب ( )150/1دار صادر – بريوت.
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وممن ادعى أنه خاتم األولياء ،أن التيجاين – يقول صاحب كتاب رماح حزب
الرحيم (. – )1
«الفصل السادس والثالثون يف ذكر فضل شيخنا – ريض اهلل تعاىل عنه – وأرضاه
وعنا به وبيان أنه هو خاتم األولياء وسيد العارفني وإمام الصديقني وممد األقطاب
واألغواث ،وأنه هو القطب املكتوم والربزخ املختوم الذي هو الواسطة بني األنبياء
واألولياء بحيث ال يتلقن واحد من األولياء من كرب شأنه ،ومن صغر فيضا من حرضة
نبي إال بواسطته  )2( »...ا.هـ.
وقوهلم هذا باطل وبطالنه يظهر من عدة أوجه:
األول :أن ذلك أفىض بعدد من الزنادقة إىل ادعاء ختم الوالية لنفسه ،كابن عريب
الذي يقول بعد ذكر رؤياه بمكة عندما رأى الكعبة مبنية بلبن فضة وذهب – معقب ًا
عليه بقوله« :وقلت متأوالً :إين يف األتباع يف صنفي ،كرسول اهلل ﷺ يف األنبياء
عليهم السالم ،وعسى أن أكون ممن ختم اهلل الوالية يب ،وما ذلك عىل اهلل بعزيز»
ا.هـ .وغريه ( )4اعتقاد ًا منهم أن خاتم األولياء أفضل األولياء كام كان خاتم األنبياء،
()3

أفضلهم وغفلوا عن أنه لو مل يدل الدليل عىل أفضليته ﷺ مل يكن أفضلهم.
الثاين :إن أفضل هذه األمة بعد نبيها حممد ﷺ السابقون األولون من املهاجرين
واألنصار ،وأفضلهم أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثامن ثم ،عيل ثم الستة الباقيني من العرشة
( )1كان األوىل تسميته الكتاب رماح حزب إبليس الرجيم  ..ملا حوى هذا الكتاب من الرشك والضالل
والغلو يف أمحد التيجاين.
( )2الرواح لعمر بن سعيد الفويت ( )5-4/2مطبوع هبامش كتاب روح املعاين لعيل الفايس.
( )3الفتوحات املكية ( ،)69-68/5وانظر الصلة بني التصوف والتشيع ص.473
( )4كابن محويه ،ومن املتأخرين حممد عثامن املريغني ت1268هـ ،وأمحد التيجاين ت1230هـ.
انظر :جمموع الفتاوى ( ،)444/11والفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة ص.267-260
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املبرشين باجلنة – ريض اهلل عنهم أمجعني – وزمنهم أفضل القرون كام يف حديث عمران
بن حصني ◙ « :خري أمتي قرين ،ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم .قال عمران
– ال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالث ًا  »..احلديث (. )1
الثالث :إن خاتم األولياء هو خر مؤمن تقي يتوفاه اهلل وليس بأفضل األولياء وال
مزية له عىل أحد (. )2
الرابع« :اتفقت طوائف السنة والشيعة عىل أن أفضل هذه األمة بعد نبيها واحد من
اخللفاء ،وال يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة وأفضل أولياء اهلل تعاىل
أعظمهم معرفة بام جاء به الرسول واتباع ًا له»(. )3
اخلامس :إن تفضيلهم هلذا الويل اخلاتم عىل خاتم الرسل ،باعتبار أنه يأخذ عن اهلل
مبارشة ،وهذا قول باطل من عدة وجوه:
منها :أن ما يأخذونه بدون وساطة النبي ﷺ  ،أمر ال يوثق به ،وال يعتمد عليه بل
البد من عرضه عىل الكتاب والسنة ،فإن وافقها عمل به ،وإال رمي به عرض احلائط.
ومنها :إن أفضل أولياء هذه األمة من امللهمني الذين جيري احلق عىل لسانه عمر بن
اخلطاب ،فهو من املحدثني يف هذه األمة ،ومع ذلك فكل ما يرد عليه يعرض عىل
الكتاب والسنة ،ومل يكن مع ذلك أفضل األمة ،بل كان أبو بكر الصديق ريض اهلل

( )1رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة :باب فضائل أصحاب النبي ﷺ وريض اهلل عنهم :رقم
 ،)1335/3( 3450ورواه يف كتاب الشهادات ،باب :ال يشهد عىل شهادة جور إذا اشهد ،رقم
 ،)938/2( 2508ورواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ،باب :فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم،
رقم.)1964/4( 2035 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى ( ،)444/11جامع الرسائل ص. 206-205
( )3الفرقان ص ،47وانظر الصفدية ص 248-247لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
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عنهام أفضل منه (. )1
ومنها :إنه ال يمكن لويل من األولياء أن يساوي نبي ًا – فض ً
ال عن أن يكون أفضل
منه – ملا بينهام من الفروق الظاهرة للعيان ومنها:
 -1ثبوت العصمة للنبي بخالف الويل.
 -2وجوب اإليامن بام جاءت به األنبياء بال استثناء ،قال تعاىل :

 

            
              

. )2(  
 
 -3أن من سب نبي ًا من األنبياء أو كفر به ،وبام جاء به قتل مرتد ًا بال خالف ،وهذا
بخالف من سب ولي ًا فال يكفر بذلك ،وال جيب قتله ،بل من غال فيهم ،وفضلهم عىل
األنبياء أو ساواهم به كفر بذلك ويستتاب (. )3
السادس :إن القول بختم الوالية يلزم منه انقطاع األولياء ،بعد ذلك الويل ،ويصبح
من بعده إن جاء بعده أحد – كلهم أعداء هلل ،وهذا ال يمكن اجلزم به لبرش(. )4
( )1انظر :الصفدية ص ،254-253جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية ( ،)53/1الفكر الصويف يف
ضوء الكتاب والسنة ص ، 258لعبد الرمحن عبداخلالق.
( )2سورة البقرة ،اآلية. 136 :
( )3انظر الصفدية ص. 262 – 255
( )4إن مما يثري العجب والدهشة ما ذكره د .عبدالفتاح بركة صاحب كتاب «احلكيم الرتمذي ونظريته يف
الوالية» بعد أن نقل أقوال احلكيم الرتمذي ورأى مبلغ ما وصله فيها من ضالل ،ثم يعقب عىل ذلك
بقوله« :ولقد نجد أن احلكيم الرتمذي يقف يف مناقشته هذه عىل أرض صلبة ،سواء عىل أساس من
أصول مذهبه أو عىل أساس من النصوص القر نية الكريمة والنبوية الرشيفة ،بحيث ال نكاد نجد ما
يقابلها أو يردها ،ولكن ما يؤيدها أو يتساوق معها وهذه الفكرة – عىل كل حال – فكرة تقف يف وجه
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ « :ولقد كنت أقول :لو كان املخاطب لنا من
يفضل إبراهيم ،أو موسى ،أو عيسى عىل حممد ﷺ  :لكانت مصيبة عظيمة ،ال
حيتملها املسلمون فكيف بمن يفضل رج ً
ال من أمة حممد عىل حممد ،وعىل مجيع األنبياء
والرسل يف أفضل العلوم؟! ويدعي أهنم يأخذون ذلك من مشكاته؟ وهذا العلم هو
غاية اإلحلاد والزندقة» (. )1
وكانت نتيجة هذا القول أمران:
األول :القول بتقدم خاتم األولياء ،كام زعموا ذلك يف حق النبي ﷺ كام سبق
واستدالهلم بحديث (كنت نبيا و دم بني املاء والطني) فكذلك خاتم األولياء كان ولي ًا
و دم بني املاء والطني.
الثاين :تفضيل خاتم األولياء عىل األنبياء كام سبق من أقوال ابن عريب حيث جعل
مصدر علوم األنبياء من األولياء ( )2حيث يقول« :وليس هذا العلم إال خلاتم الرسل،
وخاتم األولياء  ..حتى إن الرسل ال يرونه – متى راواه – إال من مشكاة خاتم األولياء
فإن الرسالة والنبوة – أعني نبوة الترشيع ورسالته – تنقطعان والوالية ال تنقطع

==

املغاالة التي جتعل من رؤوس أصحاب رسول اهلل ﷺ  ،وريض عنهم ،قم ًام تعجز البرش أن يصلوا
إليها أو إىل مستواها  »...ا.هـ ص !! 384وال أدري ماذا يريد باألرض الصلبة التي وقف عليها
الرتمذي؟! ،وما هي النصوص القر نية التي تنص عىل أن لألولياء خامت ًا هو أفضل األولياء ،بل يساوي
األنبياء يف درجته؟!! وأصحاب رسول اهلل ﷺ ال يمكن أن يفضلهم أحد ،ويف احلديث الصحيح عند
البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري – ريض اهلل عنه قال :قال النبي ﷺ ( :ال تسبوا أصحايب ،فلو
أن أحدكم أنفق مثل ٍ
أحد ذهب ًا ،ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه) البخاري يف فضائل الصحابة باب قول
النبي ﷺ ( :لوكنت متخذ ًا خليالً) رقم ،)1343/3(3470 :ومسلم يف فضائل الصحابة باب:
حتريم سب الصحابة ريض اهلل عنهم ،رقم. 2540 :
( )1جمموع الفتاوى (.)240/2
( )2انظر حمبة الرسول ﷺ بني االتباع واالبتداع لعبدالرؤوف حممد عثامن ص. 190
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أبد ًا»( )1ا.هـ.
 -6سب الصحابة:
ومن مكايد الشيطان البارزة سب أولياء اهلل وحماربتهم ويف مقدمة هؤالء صحابة
رسول اهلل ﷺ .
ومن أبرز من وجد عندهم الرافضة حيث ورثوه من زعيمهم عبداهلل بن سبأ الذي
كان أول من أظهر الطعن يف أيب بكر وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم أمجعني (. )2
مع شهادة نصوص القر ن الكريم والسنة عىل عدالتهم والرضا عنهم ،قال تعاىل :
 . )3(  وكانوا إذ ذاك ألف ًا
 
  
 
  
   


  
 
 
  
 
  
 
وأربعامئة.
وقال تعاىل يف املهاجرين واألنصار :

   

. )4(   
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
وقال تعاىل :

         

. )5(  
  
 

ويف ذلك دليل عىل عظمة قدرهم عند اهلل تعاىل وكرامتهم ورفعة درجاهتم وفيهم
( )1فصوص احلكم البن عريب ص. 62
( )2انظر الشيعة والسنة إلحسان إهلي ظهري ص. 27
( )3سورة الفتح ،اآلية. 18 :
( )4سورة التوبة ،اآلية. 99 :
( )5سورة التوبة ،اآلية. 118 :
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العرشة املبرشون باجلنة ،كام ثبت يف احلديث( :عرشة من أصحايب يف اجلنة :أبو بكر،
وعمر ،وعثامن ،وعيل ،وطلحة ،والزبري ،وسعد بن أيب وقاص ،وسعيد بن زيد،
وعبدالرمحن بن عوف ،وأبو عبيدة بن اجلراح .»..
والرافضة – أخزاهم اهلل – يتقربون إىل اهلل بلعن أوليائه من الصحابة الكرام وأوهلم
أبو بكر وعمر ،وصيغة لعنهام عندهم:
«بسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم ألعن صنمي قريش وجبتهام وطاغوتيهام وافكيهام
وابنتيهام اللذين خالفا أمرك وانكرا وصيك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا
كتابك» (. )1
وهم يتهمون أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه باستحالل دماء املسلمني وحماربة أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب وحيكمون بردته – والعياذ باهلل – .
يقول اخلميني:
«أولئك الصحابة الذين مل يكن هيمهم إال الدنيا واحلصول عىل احلكم دون اإلسالم
والقر ن ،والذين اختذوا القر ن ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة قد سهل عليهم إخراج
تلك اآليات من كتاب اهلل التي كانت تدل عىل خالفة عيل ريض اهلل عنه بال فصل وعىل
إمامة األئمة ،وكذلك حتريف الكتاب الساموي وإقصاء القر ن عن أنظار أهل الدنيا
عىل وجه دائم بحيث يبقى هذا العار يف حق القر ن واملسلمني إىل يوم الدين» (!! )2
ويقول يتجه اهلل:
«إننا هنا ال شأن لنا بالشيخني وما قاما به من خمالفات للقر ن ،ومن تالعب بأحكام
( )1ذكرها د .عبداهلل الغريب يف كتابه اخلميني بني التطرف واالعتدال ص 33نقالً من كتاب «مصدقه
مالينجاب» لسيدهم عيل تقي النقودي.
( )2كشف األرسار ص. 131
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اإلله وحلاله وحرماه من عندمها ،وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي ﷺ
وضد أوالده ،ولكننا نشري إىل جهلهام بأحكام اإلله والدين.
فقد قام أبو بكر بقطع اليد اليرسى ألحد اللصوص ،وأحرق شخص ًا خر مع أن
ذلك كان حرام ًا ،ومل يطبق أحكام اهلل يف خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرة
وأخذ زوجته يف تلك الليلة نفسها.
أما عمر فإن أعامله أكثر من أن تعد وحتىص فقد أمر برجم امرأة حامل وأخرى
جمنونة ،وصححت إحدى النسوة من خلف احلجب خطأه.
أما عثامن ومعاوية ويزيد فإن اجلميع يعرفوهنم جيد ًا ..
وإن مثل هؤالء األفراد اجلهال احلمقى واألفاقون واجلائرون غري جديرين بأن
يكونوا يف موقع اإلمامة وأن يكونوا ضمن أويل األمر  )1(»..ا.هـ.
رابع ًا :التكذيب باليوم اآلخر
يقول الغزايل ♫ مبين ًا عقيدهتم يف املعاد «وأما املعاد فأنكروا ما ورد به األنبياء،
ومل يثبتوا احلرش والنرش لألجساد ،وال اجلنة والنار ،ولكن قالوا :معنى املعاد عود كل

( )1كشف األرسار للخميني ص. 127-126
* وقد نقل عنهم الكيش زعيمهم يف اجلرح والتعديل حيث يروي عن محزة بن حممد الطيار ،أنه قال :ذكرنا
حممد بن أيب بكر عند أيب عبداهلل فقال أبو عبداهلل ♠ – رمحه اهلل وصىل عليه – قال حممد بن أيب
بكر ألمري املؤمنني عيل ♠ يوم ًا من األيام :ابسط يدك أبابيعك فقال أوما فعلت؟ قال :بىل فبسط
يده ،فقال :أشهد إنك إمام مفرتض طاعتك ،وإن أيب يف النار فقال أبو عبداهلل (ع) كان النجابة فيه من
قبل أمه ،أسامء بنت عميس رمحة اهلل عليها ال من قبل أبيه» ويروي عن هشام بن أيب عبداهلل ♠
«كان مهيب عبد سوء يبكي عىل عمر» نق ً
ال من الشيعة والسنة ص 27مما يدل عىل ما تكنه قلوهبم من
حقد وبغض للصحابة الكرام!!.
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شء إىل أصله  )1( »..ا.هـ.
ويقول أحد املعارصين من اإلسامعيلية يف نفي البعث:
«إن القول بالبعث مهزأة  ..وأن املؤمن احلقيقي هو من يؤول الوحي اإلهلي عىل
كافر
طريقتهم ،وأما من يتبع الرشائع املنزلة وأحكامها عىل ظواهرها فليس هو إال ٌ
ومحار» ( )2ا.هـ!! .
ٌ
«والقيامة عندهم نوعان :قيامة صغرى ،وقيامة كربى.
فالقيامة الصغرى هي عند ما تفارق النفس بعد املوت ،والقيامة الكربى هي ما
تفارق كل النفوس اجلزئية املوجودة يف عامل الكون ،وتعود النفس الكلية إىل مبدعها
وخالقها فيبطل الوجود كله ما عدا اهلل سبحانه»(. )3
الضالة وأشهر من عرفه به:
وقد كذب به بعض الفرق وامللل والنحل ّ
 -1الدهرية القائلون :إن هي إال حياتنا الدنيا ،كام قال تعاىل يف بيان حاهلم :
. )4(    
 
   
  
 
  
  
  
 
  
والفالسفة كذلك ينكرون اليوم اآلخر ،وزعموا أن ما ذكر يف الكتاب والسنة من
وصف النعيم األخروي والعذاب ،كذلك ما هي إال خياالت ال حقيقة هلا ،ألن
اإلنسان ال يدركه بحواسه اخلمس فال يمكن اإليامن به (. )5
( )1فضائح الباطنية للغزايل ص. 45-44
( )2من تاريخ احلركات الفكرية يف اإلسالم بنديل جوزي ( ،)106/1نقالً من كتاب الرشك يف القديم
واحلديث أليب بكر حممد زكريا (.)821/1
( )3املرجع السابق (.)820/1
( )4سورة اجلاثية ،اآلية. 24 :
( )5انظر :جمموع الفتاوى ( ،)284/4( )67/4تفسري ابن كثري ( )445/4ط .دار الفكر ،رشح قصيدة
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وعىل ذلك سارت بعض الفرق املنتسبة لإلسالم ،ومنهم:
الباطنية من القرامطة ( )1اإلسامعيلية والدروز والنصريية:
وهذا نص الرسالة التي كتبها القريواين ( )2إىل سليامن القرمطي(: )3
«إين أوصيك بتشكيك الناس يف القر ن والتوراة والزبور واإلنجيل وبدعوهتم إىل
إبطال الرشائع واملعاد واملالئكة واجلن ،ثم يستطرد قائالً :وما العجب من شء
كالعجب من رجل يدعي العقل ،ثم تكون له أخت أو بنت حسناء وليس لـه زوجة
فيحرمها عىل نفسه وينكحها من أجنبي ولو عقل لعلم أنه أحق هبا من األجنبي ،وما
وجه ذلك إال ألن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب ال يعقل وهو اإلله
الذي يزعمونه وأخربهم بام ال يرونه من البعث والنشور واجلنة والنار حتى استعبدهم
وجعلهم لـه يف حياته ولذريته بعد وفاته خوالً ،فكان أمره معهم نقد ًا وأمرهم

==

ابن القيم ألمحد بن عيسى (.)99/1

( )1القرامطة :أتباع محدان قرمط ،أحد أئمة الباطنية ،من أهل الكوفة ،يلقب بقرمط لقص قامته وساقيه،
تبنى هذه احلركة التي ظاهرها التشيع وحقيقتها اإلحلاد ،انترشت يف الكوفة والبصة واألحساء
والبحرين ،من عقائدهم :اعتقادهم بأن للرشيعة ظاهر ًا وباطن ًا خيالف ظاهرها ،استباحة الزنا ونكاح
املحارم ،إنكار اليوم اآلخر.
انظر :فضائح الباطنية للغزايل ص ،18-11املوسوعة امليرسة ( 382-378/1ط .الرابعة.
( )2جعفر بن حممد بن محزة ،داعية إسامعييل من علامئهم له الرسالة املوقظة (خمطوطة) تويف سنة 834هـ،
األعالم للزركيل (.)129/2
( )3سليامن بن حسن القرمطي الزنديق  ..استباح حرمة البلد احلرام فسار إىل مكة يف سبعامئة فارس من
أتباعه القرامطة سنة  ،317فقتل مئات القتىل وردمهم يف بئر زمزم ،واقتلع احلجر األسود وصعد عىل
الكعبة يصيح أنا باهلل وباهلل أنا خيلق اخللق وأفنيهم أنا ،فأقام فيها ستةأيام بلغ القتىل فيها نحو ثالثني
ألف ًا ،ورسى الذراري هلك باألحساء عام 332هـ.
انظر :أعالم النبالء ( ،)320/15البداية والنهاية ( ،)171/11األعالم للزركيل (.)123/3
- 905 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

نسيئة»( )1ا.هـ.
وقد سبق بيان قول اجلهمية بأن النار تفنى .
ومن الصوفية من يزعم أن أهل النار أسعد منهم يف الدنيا ألهنم يف النار متذكرين
للحق ،أما يف الدنيا فكانوا من غفلة (. )2
خامس ًا :التكذيب بالقدر
الضالة حتى كثر اخلوض يف
والتكذيب بالقدر منهج سارت عليه أكثر الفرق ّ
مسائله ،وأفردت لذلك الكتب ،وصنف السلف يف الرد عىل القدرية مؤلفات كثرية
وافرتق القدرية إىل طائفتني:
األوىل :نفاة القدر من الغالة الذين أنكروا العلم ،وكان ظهورهم يف أواخر عهد
الصحابة – رضوان اهلل تعاىل عليهم – وأول من قال بنفي القدر معبد اجلهني ،وقد قتل
صرب ًا يف زمن احلجاج.
وقالوا :إن اهلل ال يعلم األشياء إال بعد وقوعها وأن األمر أنف وهؤالء كفار
باإلمجاع (. )3
الثانية :القدرية املجوسية نفاة املشيئة واخللق وهم مجهور املعتزلة ومن وافقهم من

( )1نرشت ضمن مالحق كتاب الباطنيون واحلركات اهلدامة للشيخ إبراهيم بن سليامن اجلبهان رقم ()2
ص ،45وانظر يف الرد عليهم فضائح الباطنية للغزايل ص 94-92ط .األوىل 1413هـ 1993 -م،
دار البشري – األردن – عامن.
( )2انظر كتاب فيه ما فيه ،للصويف جالل الدين الرومي ،ص. 325
( )3انظر :السنة للخالل ص ،530-529اإلبانة ص ،203رشح أصول االعتقاد ( 706/4وما بعدها)،
جمموع الفتاوى ( ،)497-491/8شفاء العليل ص ،63-25معارج القبول (.)328/2
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اخلوارج واملرجئة والشيعة (. )1
وهؤالء انقسموا إىل فرقتني:
 -1القدرية :الذين نفوا خلق اهلل ألفعال العباد وقالوا إن العبد خيلق فعل نفسه وإن
اهلل ال يضل أحد ًا.
وهلذا قال ابن عمر ◙ عن النبي ﷺ قال( :القدرية جموس هذه األمة ،إن
مرضوا فال تعودوهم ،وإن ماتوا فال تشهدوهم) (. )2
و«مما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها ،مع إيامهنم بالقضاء والقدر وأن اهلل خالق كل
شء ،وأنه ما شاء كان ،وما مل يشأ مل يكن ،وأنه يضل من يشاء وهيدي من يشاء ،وأن
العباد هلم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرهم ما أقدرهم اهلل عليه ،مع قوهلم :إن
العباد ال يشاؤون إال أن يشاء اهلل» (. )3
ولكن القدرية خالفوا أهل السنة واجلامعة وكادهم إبليس حتى أنكروه فقالوا« :إن
اهلدى عىل وجهني :هدى دليل وبيان ،فقد هدى اهلل هبذا اهلدى كل مكلف بالغ ،الكافر
واملؤمن ( )4وهدى هو الثواب والنجاة ،فال يفعل اهلل هذا اهلدى إال باملؤمنني املطيعني

( )1انظر :الفصل يف امللل والنحل ( ،)82/3امللل والنحل للشهرستاين ( ،)45/1( )30/1جمموع
الفتاوى ( ،)264/7ميزان االعتدال ( ،)141/4هتذيب التهذيب (.)204-203/10
( )2رواه أبو داود يف سننه كتاب السنة ،باب يف القدر رقم  )634/2( 4691وروي عن حذيفة يف الباب
نفسه رقم 4692 :وزادوهم (شيعة الدجال وحق عىل اهلل أن يلحقهم بالدجال) ،ورواه اإلمام أمحد يف
مسنده ،ويف السنة رقم  750ص ،139ورواه اإلمام ابن أيب العاصم يف السنة من طريق جابر ريض اهلل
عنه رقم ،)144/1( 328 :وحسنه األلباين ،ومن طريق حذيفة ريض اهلل عنه رقم -144/1( 329
 )145وهو يف صحيح اجلامع رقم .)917/2( 5163
( )3جمموع الفتاوى (.)459/8
( )4هذه املرتبة الثانية من مراتب اهلداية ،وال نخالفهم فيها ،انظر يف أنواع اهلداية ص
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القائلني عن اهلل وعن رسوله ﷺ» (. )1
قال ابن اجلوزي ♫ :
«وقال النظام إن اهلل عز وجل ال يقدر عىل شء من الرش ،وإن إبليس يقدر عىل
اخلري والرش» ( )2ا.هـ.
ٍ
معان منها:
وفرسوا إضالل اهلل للعبد بعدة
 -1العقاب واهلالك عقوبة لكفرهم حيث قالوا« :إن قيل :أفتقولون إن اهلل أضل
الكافرين؟ قيل لـه :نقول :إن اهلل أضلهم ،بأن عاقبهم وأهلكهم عقوبة هلم عىل كفرهم
ومل يضلهم عن احلق ،وال أضلهم بأن أفسدهم ،جل وعز عن ذلك» (. )3
ّ -2
إن معنى أضل اهلل سامه ضاالً (. )4
 -3وفرسوه أيض ًا برتك التوفيق والسداد وهو ما يسمى عندهم اخلذالن (. )5
وقال بعض املعارصين من القدرية« :لقد ثبت بالدليل القاطع أن اإلنسان يعيش يف
هذه احلياة ضمن دائرتني اثنتني ال ثالث هلام ،أما الدائرة األوىل :فهي التي تنفذ فيها
إرادة اهلل تبارك وتعاىل ومشيئته الكونية ،وفيها جعل اهلل تعاىل اإلنسان يسري بحسبها
وعىل مقتضاها سري ًا جمرب ًا ال إرادة له فيها وال اختيار  ..وأما الدائرة الثانية :فهي التي
تنفذ فيها إرادته ومشيئته الرشعية ،وفيها جعل اهلل تعاىل اإلنسان يسري فيها سري ًا
( )1رسالة إنقاذ البرش من اجلرب والقدر للرشيف املرتيض ( )323/11ضمن رسائل العدل والتوحيد
وانظر املقاالت ص ،227وص. 261-259
( )2تلبيس إبليس ص. 103
( )3املرجع السابق (.)325/1
( )4انظر رسالة الرد عىل املجربة القدرية ليحيى بن احلسني الريس ضمن رسائل العدل والتوحيد (-81/2
 )82وانظر (.)85-84/2
( )5انظر :املرجع السابق ( ،)82/2املقاالت ص ،260الكشاف للزخمرشي (.)737-372/2( ،)22/2
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اختياري ًا ،بحيث ال مكره له فيها وال جمرب» ( )1ثم قال« :فاإلنسان يف أفعاله االختيارية
ضمن هذه الدائرة التي يسيطر عليها ال عالقة ألفعاله فيام يتعلق بالقضاء وال دخل
للقضاء هبا ،وذلك ألن األفعال االختيارية ال تدخل حتت بحث القضاء أو القدر ،وإنام
تدخل حتت بحث األحكام الرشعية» (. )2
الثانية :اجلربية
وملا رأت اجلربية شناعة قول القدرية وفظاعته فروا إىل رشمنه فقالوا« :إنه ال فعل
ألحد يف احلقيقة إال هلل وحده ،وإنه هو الفاعل وإن الناس إنام تنسب إليهم أفعاهلم عىل
املجاز ،كام يقال :حتركت الشجرة ودار الفلك ،وزالت الشمس ،وإنام فعل ذلك
بالشجرة والفلك والشمس اهلل سبحانه. )3( »..
فعىل هذا فهداية املهتدي فعل اهلل ،ال دخل للعبد فيها إطالق ًا ،بل كام خلق لـه طوالً
كان به طوي ً
ال ،ولون ًا ونحو ذلك ( ، )4فيسلبون العبد القدرة متام ًا عىل الفعل ،وهؤالء
اجلربية الغالة أصحاب جهم بن صفوان.
وأما اجلربية املتوسطة من األشاعرة واملاتريدية ونحوهم فقالوا :إن اهلل خلق أفعال
( )1مسألة القضاء والقدر لعبداحلليم حممد قنبس ص 140-139راجعه خالد العك ط .عام 1404هـ/
 ،1984بريوت ،لبنان.
( )2املرجع السابق ص.145
* فتأمل هذا الضالل حيث جعل أفعال العباد كلها ال عالقة هلا بالقضاء والقدر ،ومما يعجب لـه تسميته
كتاب (مسألة القضاء والقدر ونشأهتا لدى الفالسفة واملتكلمني ،بحثها عىل مقتىض منهج السلف)!!
فأي سلف يريد؟! هل يريد أسالفه من القدرية النفاة؟ أم يريد سلف األمة وأئمتها؟! وحاشاهم عن
هذا القول الباطل الذي خيرج أفعال العباد عن دائرة إرادة اهلل ومشيئته فيجري يف ملكه ما ال يريد ،وقد
سبق الرد عىل القدرية يف مبحث سابق ،انظر ص
( )3مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري ص. 279
( )4انظر املرجع السابق نفس الصفحة ،وجمموع الفتاوى البن تيمية (.)445/8
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العباد وقدرها ،وشاءها ،ثم أثبتوا للعبد قدرة غري مؤثرة يف الفعل ،وهو ما يسمى
عندهم كسبا وهم خمتلفون يف تعريفه اختالف ًا كبري ًا.
فمنهم من عرفه بأنه «ما يقع به املقدور يف حمل قدرته» (. )1
وقيل الكسب« :ما وقع من الفاعل مقارن ًا لقدرة حمدثه اختيار ًا»(. )2
وهذا التعريف ال فرق بينه وبني سابقه.
وقيل هو« :ما خلفه اهلل تعاىل يف حمل قدرة املكتسب عىل وفق إرادته يف كسبه»(.)3
ووجه املشاهبة بني قوهلم هذا وقول جهم :إهنم يقولون« :إن العبد ليس بفاعل
حقيقة ،وإنام هو كاسب حقيقة ،ويثبتون مع الكسب قدرة ال تأثري هلا يف الكسب،
ولكن قرنت به من غري تأثري ،وزعموا أن كل ما يف الوجود من القوى والطبائع
واألسباب العلوية والسفلية كقدرة العبد ال تأثري ليشء منها ،فيام اقرتنت به من
احلو ادث واألفعال واملسببات بل قرن اخلالق هذا هبذا ال لسبب وال حلكمة أص ً
ال»(، )4
وهم هبذا مل يميزوا بني الفعل واملفعول ،وال بني اخللق واملخلوق،ومما يؤسف لـه أن
حيكى هذا املذهب عن أهل السنة واجلامعة ،وهم منه براء ( )5ومذهب أهل السنة وسط
( )1رشح الصاوي عىل جوهرة التوحيد ص ،104وانظر أصول الدين للبغدادي ص ،134-133توزيع
دار اإلخاء ،ط .الثانية – دار الكتب العلمية.
( )2جالء العينني يف حماكمة األمحدين لآللويس ص ،265ط .عام 1401هـ1991 /م طبعة املدين ،وانظر:
اإلنصاف للباقالين ص ،71كتاب التوحيد للامتريدي ص 256وما بعدها.
( )3جالء العينني لآللويس ص ، 266وانظر فيام سبق :املقاالت ص ،279الفرق بني الفرق للبغدادي
ص ،199امللل والنحل للشهرستاين ( ،)87/1اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني للرازي.
( )4جمموع الفتاوى البن تيمية (.)468-467/8
( )5ومن هؤالء اإلمام السفاريني – رمحه اهلل – يف لوامع األنوار ( ،)11/1حيث يقول عند حكايته
مذاهب الناس يف القدر« :وأما املتوسطة فهم أهل السنة واجلامعة فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة ،ومل
يفرطوا إفراط اجلربية املحتجني بالقدر عىل معايص اهلل ،وهؤالء عىل مذهبني مذهب األشعري ومن
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بني القدرية واجلربية كام سبق يف الرد عليهم.
ومن املسائل التي كادهم هبا:
 -1مسألة الرزق.
 -2مسألة األجل.
 -3القول بالبداء.
 -1الرزق
ومما كاد الشيطان به الفرق وامللل يف إنكار القدر مسألة الرزق والرزق يف اللغة «ما
ينتفع به واجلمع األرزاق» (. )1
ويطلق عىل العطاء ،والنصيب ،وعىل ما يصل إىل احلوف (. )2
وأما يف اصطالح الرشع ،وما عليه أهل السنة واجلامعة أن الرزق ينقسم إىل قسمني:
األول :عام وهو ما ينتفع به ،وهو املراد من قوله تعاىل :

     

. )3(   
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

ويف احلديث( :إن روح القدس نفث يف روعي أن نفس ًا لن متوت حتى تستكمل

وافقه من اخللف ،ومذهب سلف األمة وأئمة السنة .»...

==

فصل يف ذكر مذاهبهم وكان األوىل أال يقرن مذهب األشاعرة بمذهب أهل السنة اجلامعة ألنه
ثم ّ
خيالف ما هم عليه.
وانظر :كتاب بيان اهلدى من الضالل يف الرد عىل صاحب األغالل للسويح (.)204/2
( )1الصحاح للجوهري ( ،)1481/4وانظر لسان العرب ( ،)115/10القاموس املحيط ص. 144
( )2انظر :الصحاح ( ،)1481/4لسان العرب ( ،)115/10بصائر ذوي التمييز(.)65/2
( )3سورة هود ،اآلية. 6 :
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أجلها ،وتستوعب رزقها  ..احلديث) (. )1
وحديث أيب الدرداء ◙ قال سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :فرغ اهلل إىل كل
عبد من مخس من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد) (. )2
وهذا يشمل كل ما ينتفع به ،سواء كان حالالً أو حرام ًا ،ويشمل رزق اخللق كلهم
بام فيهم الرب والفاجر وغريمها.
الثاين :خاص وهو ما يملك وهو الرزق احلالل ،وهو املراد يف قوله تعاىل :



            

. )3(  
 
 
  
 
  
  
 
   
    
  
 
 
 
ويف قولـه تعاىل :

          

. )4(  
  
 
  
  
 
   
 
وكالمها يطلق عليه مسمى الرزق ،وكالمها مكتوب يف اللوح املحفوظ وداخل
حتت مشيئة اهلل تعاىل وخلقه ،فإذا أكل احلرام فهو رزق من حيث االنتفاع به ،مع حتريم
اهلل تعاىل هلذا الفعل ،والوعيد لفاعله ،وليس ألحد أن حيتج بالقدر فال حجة فيه
( )1رواه أبو نعيم يف احللية ( ،)27-16/10وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد وقال« :رواه الطرباين يف
الكبري وفيه عفري بن معدان وهو ضعيفه» ا.هـ ،ورواه احلاكم من حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه
( )5/2بأطول منه ،ورواه ابن ماجة من حديث جابر بنحوه رقم.)725/2( 2144 :
( )2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( ،)195/7وهو يف موارد الظمآن رقم  1811ص ،449-448وقال
اهليثمي يف جممع الزوائد :رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط وأحد إسنادي أحد رجاله
ثقات .ا.هـ (.)195/7
( )3سورة املائدة ،اآلية. 3 :
( )4سورة املنافقون ،اآلية. 10 :
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ألحد(. )1
وكاد الشيطان بعض الفرق املخالفة فقالت املعتزلة «رزق كل عبد ما أحل لـه وأمره
بأخذه ،فأما ما هناه عن أكله وعذبه يف قبضه ،فليس ذلك ،لعمرهم من رزقه» (. )2
وقالوا« :احلرام ال جيوز أن يكون رزق ًا  ..ألن اهلل منعنا من إنفاقه واكتسابه»(. )3
والرد عليهم من عدة أوجه:
األول :أن قوهلم خالف األدلة الصحيحة من القر ن والسنة وما أمجعت عليه األمة
قبل ظهور املعتزلة،وما أمجعت عليه كتب اللغة من تعريف الرزق بسائر ما ينتفع به عىل
اإلطالق (. )4
الثاين :أنه يلزم منه أن يكون اإلنسان قادر ًا عىل أكل رزق غريه وهذا رصيح قول
املجوسية ،ويلزم منه أال يأخذ اإلنسان رزقه الذي كتبه اهلل له (. )5
كام أنه من الزم قوهلم إنه لو أن شخص ًا تغذى طول عمره باحلرام لكان الزم قوهلم:
إن اهلل تعاىل مل يرزقه شيئ ًا ،وهذا خالف ما أمجعت عليه األمة ،أن ال رازق إال اهلل.
الثالث :ويقال هلم أيض ًا من أطعم غريه طعام ًا معصوب ًا إىل أن مات ،فيلزم من
قولكم إن هذا اإلنسان رزقه غري اهلل ،وهذا إقرار بوجود رازقني األول يرزق احلالل

( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ( ،)546-541/8لوامع األنوار مع هامشه للشيخ بابطني
( ،)344-343/1التنبيهات السنية عىل العقيدة الواسطية لعبدالعزيز الرشيد . 62-61
( )2رسالة الرد واالحتجاج عىل احلسن بن حممد بن احلنفية ليحيى بن احلسني الريس ،مطبوع ضمن رسائل
العدل والتوحيد (.)165/2
( )3رشح األصول اخلمسة للقايض عبداجلبار ص. 787
( )4انظر لوامع األنوار للسفاريني (.)344/1
( )5انظر حادي األرواح ص ،383لوامع األنوار للسفاريني (.)344/1
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والثاين يرزق احلرام (. )1
الرابع :أن اهلل تعاىل قال :

       

            

 . )2(  فدل عىل أن اهلل تعاىل متفرد باخللق ،والرزق ،واإلماتة ،واإلحياء ،فلو
أخرجنا الرزق منها لكان يف هذا تفريق بني املتامثالت بغري دليل ،فثبت أن اهلل اخلالق
الرازق ،املحيي املميت ،وال جيوز أن يقع يف ملكه سبحانه ما ال يريد (. )3
حتى املرشكون كانوا يقرون بأن اهلل رازقهم ،ومل يؤثر عنهم إنكار ذلك ،مع كفرهم
وعنادهم ،فأصبحت املعتزلة رش ًا منهم من هذا الوجه.
وأما ختصيصهم الرزق بام يصح امتالكه ( )4فهو قول باطل إذ يلزم منه أن طعام
البهيمة ،والطفل من ثدي أمه ال يسمى رزق ًا ألهنام ال يملكانه ،فال يكون رزق ًا هلام،
وهذا خالف قوله تعاىل :

          

 . )5(  كام أنه ال يلزم من رزق احلرام أن يباح متلكه (. )6
( )1انظر اإلبانة أليب احلسن األشعري ص ،186-185التمهيد للباقالين  ،371-370أصول الدين
للبغدادي ( )145-144املواقف لإلجيي ص ،320الفقه األكرب مع رشحه للمال عيل القاري
ص ،114لوامع األنوار ( ،)344/1رشح النونية للشيخ أمحد بن عيسى (.)235/2
( )2سورة الروم ،اآلية.40 :
( )3انظر التمهيد للباقالين ص. 371-370
( )4انظر رشح األصول اخلمسة ص. 784
( )5سورة هود ،اآلية. 6 :
( )6انظر اإلبانة ص( ،)187-186وانظر االعتقاد للبيهقي ص ،96الفقه األكرب مع رشحه للمال عيل
قاري ص. 114
* ومما جيدر التنبيه عليه ما ذكره الشيخ مال عيل القاري يف رشحه للفقه األكرب ص 114حيث قال:
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 -2األجل:
ومن مكايده للفرق يف التكذيب بالقدرة مسألة األجل ،واألجل يف اللغة «مدة
اليشء» ( )1سواء كان هذا اليشء موت ًا ،أو حلول دين ،أو عدة طالق  ..أو نحوه (. )2
وأما يف االصطالح فاملراد باألجل املضاف زمان تبطل فيه احلياة قطع ًا من غري تقدم
وال تأخر» (. )3
فلكل إنسان أجل حمدود ال يتقدمه ،وال يتأخر عنه ،سواء مات حتف أنفه ( )4أو
مات قتيالً ،أو هدما ،أو هرم ًا ،أو غرق ًا ،وهذه األمور جعلها اهلل تعاىل أسباب ًا للموت،
مع علم الرب تعاىل بام كان ،وما يكون فهي مكتوبة يف اللوح املحفوظ ،وشاء هذا
األجل ،وخلقه ،ومع ذلك من قتل مسل ًام بغري حق عوقب لقتله ،وجيب القصاص منه،
إال أن يعفو أولياء املقتول .ومن قتل كافر ًا حمارب ًا فهو شهيد عند اهلل يناله األجر
والثواب.
قال تعاىل :

         

==

«والشيخ أبو احلسن الرستغني ،وأبو إسحاق اإلسفرايني ما حققا اخلالف يف هذه املسألة ،وقاال
اخلالف لفظي ال حقيقي ،قيل وهو الصواب»ا.هـ والصواب إن هذا اخلالف ليس لفظي ًا ،فهو يعود إىل
فساد اعتقاد املعتزلة وقوهلم بوجوب فعل األصلح عىل اهلل ،ومسألة التحسني ،والتقبيح بناء عىل
أصوهلم املنهجية يف تقديم العقل عىل النقل ،فاخلالف بينهم وبني أهل السنة خالف يف أصول املنهج،
مما كان سبب ضالهلم وبعدهم عن احلق ،والعياذ باهلل.
( )1الصحاح للجوهري (.)162/4
( )2انظر :النهاية يف غريب احلديث البن األثري ( ،)26/1لسان العرب ( ،)13-11/11بصائر ذوي
التمييز للفريوزبآدي (.)108/2
( )3لوامع األنوار للسفاريني (.)349/1
(« )4أي عىل فراشه من غري قتل وال غرق وال حرق» القاموس املحيط للفريوزبآدي ص. 1032
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. )1(  


 
 
ويف احلديث عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت( :اللهم أمتعني بزوجي رسول اهلل
ﷺ وبأيب أيب سفيان ،وبأخي معاوية قال فقال النبي ﷺ  :لقد سألت اهلل آلجال
مرضوبة ،وأيام معدودة ،وأرزاق مقسومة ،لن يعجل شيئ ًا قبل حله ،أو يؤخر شيئ ًا عن
حله ،ولو كنت سألت اهلل أن يعيذك من عذاب يف النار ،أو عذاب القرب ،كان خري ًا
وأفضل) (. )2
قال اإلمام النووي ♫ « :وهذا احلديث رصيح يف أن اآلجال واألرزاق مقدرة
ال تتغري عام قدره اهلل تعاىل وعلمه يف األزل فيستحيل زيادهتا و نقصها حقيقة عن ذلك
 )3( »...ا.هـ.
وما صح من زيادة الرزق واألجل بصلة الرحم ال يتناىف مع ما سبق كتابته يف اللوح
املحفوظ ألنه ال يتغري ،أما ما كتبه اهلل تعاىل ،واطلع عليه املالئكة يف الصحف التي
بأيدهيم فالرزق يزيد باألسباب التي يطرقها العبد ،وهي نوعان:
األول :أسباب دينية كصلة الرحم كام يف احلديث عن أنس بن مالك ◙ قال:
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من رسه أن يبسط له يف رزقه أو ينسأ له يف أثره،
فليصل رمحه» (. )4

َّ ى ى
ومن األسباب أيض ًا الدعاء والرب وتقوى اهلل قال تعاىل ِ ﴿ :ىو ىم ى
َِيۡ ىع َّ ُ
لَِّلۥِ
نِي َّت رق ِٱّلل

( )1سورة يونس ،اآلية. 49 :
( )2رواه مسلم يف كتاب القدر رقم )2051-2050/4( 2663 :واإلمام أمحد يف مسنده (.)390/1
( )3صحيح مسلم برشح النووي (.)213/16
( )4رواه البخاري يف كتاب البيوع ،باب :من أحب البسط يف الرزق ،رقم،)729-728/2( 1961 :
ورواه أيض ًا يف كتاب األدب ،باب :من بسط له يف الرزق بصلة الرحم رقم،)2232/5( 5639 :
ورواه مسلم يف كتاب الرب والصلة باب :صلة الرحم وحتريم قطيتها رقم.)1982/4( 2557 :
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ىۡ

ۡ

ى ى

ىى ُ ُ ۡ ىۡ ُ
ر
ۡى ُ
ربِ﴾ (. )1
َم ىرجاِخمرج ًا  .وي ۡرزقهِمرنِحيثَِلَِيتس ر

واجتناب البغي ،وظلم العباد ،والربا ،وأكل مال اليتيم.
الثاين :أسباب طبيعية ،ومادية ،كالسعي للرزق ،وبذل اجلهد ،واختيار األزمان
املناسبة ،وحسن اختيار املكاسب النافعة ونحو ذلك.
وهذه األسباب واملسببات كلها بقدر اهلل تعاىل ،ومشيئته ،فقد علم تعاىل أن هذا
العبد يصل رمحه فزاد رزقه ،وعلم أن خر يقطع رمحه فنقص يف رزقه وهذا مما ال تعلمه
املالئكة ،فالزيادة والنقصان يف صحفهم ،دون ما سبق كتابته يف اللوح املحفوظ (. )2
وكذلك األجل نوعان:
 -1مطلق ،وهذا ال يعلمه إال اهلل تعاىل ،هو ال يتغري ،وال يتبدل وهو ما أثبته اهلل
تعاىل يف اللوح املحفوظ.
 -2مقيد :وهو ما اطلعت عليه املالئكة يف صحفهم فإذا ول املرء رمحه أمر اهلل تعاىل
بزيادة أجله ،وإذا قطعها أمر اهلل تعاىل بنقص أجله (. )3
وقيل أن نقصان األجل وزيادته ،إنام هو ما يطرحه اهلل تعاىل يف العمر من الربكة،
بحيث هييئ له أسباب التوفيق فيعمل العمل الكبري يف الزمن القليل(. )4
وقيل :إن نقصان العمر باملعايص ،إنام هو يف تأثريها عىل القلب ،ألن احلياة احلقيقية
حياة القلب ،فإذا أعطى اهلل تأثر قلبه هبذه املعصية ،فحرم من احلياة بقدر معصيته،
( )1سورة الطالق :ية .3-2
( )2انظر جمموع الفتاوى ( ،)541-540/8والدرة البهية رشح تائيه شيخ اإلسالم ص.72-70
( )3انظر :رشح مسلم للنووي ( ،)213/16وجمموع الفتاوى ( ،)517/8فتح الباري (،)430/10
لوامع األنوار (.)349/1
( )4انظر :الداء والدواء ص ،77وفتح الباري (. )30/10
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وهلذا سمى اهلل تعاىل الكافر ميت ًا ( )1قال تعاىل+ :أومن كان ميت ًا فأحييناه وجعلنا له نور ًا
يميش به يف الناس كمن مثله يف الظلامت ليس بخارج منها" (. )2
وال تنايف بني هذه األقوال بل يمكن اجلمع بينها فيقال :إن الزيادة والنقصان يف
صحف املالئكة التي بأيدهيم ،دون ما ثبت يف أم الكتاب ،وهذا الشخص الذي فعل
األسباب املوصلة لرضا اهلل من صلة الرحم ،وتقوى اهلل ،وغري ذلك الشك أن اهلل
تعاىل جيعل يف رزقه ويف عمره الربكة ،ويزيده من اإليامن ،وانرشاح الصدر بقدر طاعته،
واهلل أعلم.
وخالف بعض املعتزلة يف ذلك فقال القايض عبداجلبار اهلمذاين« :اخلالف يف
املقتول لو مل يقتل كيف كان يكون حاله يف احلياة واملوت؟ فعند شيخنا أيب اهلذيل ،أنه
كان يموت قطع ًا لواله ،وإال يكون القاتل قاطع ًا ألجله ،وذلك غري ممكن ،وعند
البغدادية أنه كان يعيش قطع ًا ،الذي عندنا أنه كان جيوز أن حييا وجيوز أن يموت ،وال
يقطع عىل واحد من األمرين فليس إال التجويز» ( )3ا.هـ!!
وقال البغداديون« :إنه يعيش قطع ًا ،ألن لو مل يعش مل يكن القاتل ظامل ًا له» (. )4
ومعلوم إن هذا القول خالف ما اجتمعت عليه أصول أهل السنة واجلامعة والدليل
عىل بطالنه من أوجه:
األول :ما تظاهرت عليه النصوص القطعية ،من القر ن والسنة عىل إثبات أن
األجل بقدر اهلل ،وأنه ال يتقدم وال يتأخر ،كقولـه تعاىل :

   

( )1انظر :الداء والدواء ص. 77
( )2سورة األنعام :اآلية. 122 :
( )3رشح األصول اخلمسة للقايض عبداجلبار ص. 782
( )4املرجع السابق نفس الصفحة ،وانظر أصول الدين للبغدادي ، 143-142املواقف لألجيبي ص.320
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. )1(  


   
 
 
 
 
 
وقولـه :

 

  
  
 
  
 
  
  
  
  
  

. )2( 

الثاين :أن الزم قوهلم هذا أن يكون القاتل قادر ًا عىل قطع أجل املقتول ،وهو قادر
عىل تأخريه ،فصار األجل بيد اإلنسان وهذا باطل(. )3
الثالث« :لو فرضنا أن اهلل علم أنه ال يقتل ،أمكن أن يكون قدر موته يف هذا الوقت،
وأمكن أن يكون قدر حياته إىل وقت خر ،فاجلزم بأحد هذين عىل التقدير الذي ال
يكون جهالً» (. )4
الرابع :ومن بطالن هذا القول ،فساد القول :إنه جيب أن تكون املرأة التي لو عاش
لتزوجها زوجة له ،والقول :إن النار مثوى هذا املقتول ألنه لو عاش لكفر ،أو العكس،
فدل املنع من ذلك عىل بطالن قوهلم لو مل يقتل لعاش (. )5
أما عن ظلم القاتل للمقتول ،ولو مات بأجله مل يكن ظامل ًا ،فهذا سببه عدم تفريقهم
بني اإلرادة واملشيئة ،وبني املحبة والرضا ،وهذا من أسباب ضالهلم كام سبق(.)6
فالقتل هنا بمشيئة اهلل تعاىل ،وهو ال حيبه وال يرضاه بل هنى عنه ،وال يصح أن
يقال :إنه بغري مشيئته تعاىل ،إذ ال يقع يف ملكه إال ما يريد فال تعارض إذن واحلمد هلل.

( )1سورة األعراف ،اآلية. 34 :
( )2سورة املنافقون ،اآلية. 11 :
( )3انظر :اإلبانة أليب احلسن األشعري ص. 185-184
( )4جمموع الفتاوى البن تيمية (.)518-517/8
( )5انظر اإلبانة أليب احلسن األشعري ص ،184التمهيد للباقالين . 376-375
( )6انظر ص .766
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 -3القول بالبداء عىل اهلل تعاىل:
البداء يف اللغة بمعنى الظهور ومنه قول اهلل تعاىل :

     

« ، )1(  أي ظهر هلم من عقوبات اهلل وسخطه وشدة عذابه ما مل يكن
 
 
 
يف حساهبم»

()2

وبمعنى فعل اليشء أول ،وبمعنى اخللق يقال بدأ اهلل اخللق بدء ًا

وأبدأهم بمعنى خلقهم (. )3
وهذه العقيدة الباطلة تعني «أن اهلل تبدو لـه البداوات ،وأنه يريد أن يفعل اليشء يف
وقت من األوقات ثم ال حيدثه ملا حيدث له من البداء» (. )4
وأول من قال به الرافضة ،وهي أصل من أصول مذهبهم اخلبيث.
يقول أبو احلسن األشعري ♫ « :وافرتقت الرافضة هل البارئ جيوز أن يبدو
له إذا أراد شيئ ًا أم ال [؟] عىل ثالث مقاالت:
فالفرقة األوىل منهم يقولون :إن اهلل تبدو لـه البداوات وإنه يريد أن يفعل اليشء يف
وقت من األوقات ثم ال حيدثه ملا حيدث لـه من البداء وأنه إذا أمر برشيعة ثم نسخها،
فإنام ذلك ألنه بدا لـه فيها ،وأن ما علم أنه يكون ومل يطلع عليه أحد من خلقه فجائز
عليه فيه ،وما أطلع عليه عباده فال جيوز عليه البداء فيه.
والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز عىل اهلل البداء فيام علم أنه يكون حتى ال
وجوزوا ذلك فيام أطلع عليه عباده وأنه ال يكون كام جوزوه فيام مل يطلع عليه
يكون
ّ
( )1سورة الزمر :اآلية. 47 :
( )2فتح القدير للشوكاين (.)468/4
( )3انظر لسان الع رب (.)29-26/1
( )4حركة الغلو وأصوهلا الفارسية تأليف نظلة جبوري ص ،31ط .مكتبة ابن تيمية .ط .األوىل
1409هـ1989 /م.
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عباده.
الفرقة الثالثة منهم يزعمون أنه ال جيوز عىل اهلل عز وجل البداء وينفون ذلك عنه
تعاىل» ( )1ا.هـ.
ال يف كتبهم فمث ً
والرافضة جيعلون للبداء بابا مستق ً
ال الكايف فيه باب يسميه «باب
البداء» ويروي فيه من الروايات املكذوبة ومنها قوله« :ما عبدَ اهلل بيشء مثل البداء»(.)2
ومنها رواية أخرى عن أيب عبداهلل ♠ «ما عظم اهلل بمثل البداء» ( )3ومنها
. )4(  
  
   
  
 
رواية عن أيب عبداهلل ♠ قال يف هذه اآلية   :
قال :فقال« :وهل يمحي إال ما كان ثابت ًا وهل يثبت إال ما مل يكن» (. )5
وقد وجدت هذه العقيدة يف املعارصين من أمثال اخلميني حيث ينسب إىل اهلل تعاىل
السهو ،وأنه يبدو له أمر مل يكن يف حسابه ( – )6تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علو ًا كبري ًا–
ومن أقواله يف البداء:
«هلذه اللفظة معنى واضح .. ،وهي تعني يف العربية – ظهور اليشء ،فاهلل سبحانه
وتعاىل يوجد – أحيان ًا – شيئ ًا ما من أشياء يعجز عن إدراكها فهم البرش ،ويظهره
للعيان بشكل جيعل اإلنسان يتصور بأن اهلل يريد أن يقوم بعمل ما يف الوقت الذي مل
يرد فيه أن يقوم بأي عمل ،بل ومل يكن ذلك يف نيته» (. )7

( )1مقاالت اإلسالميني لألشعري ص.39
( )2صحيح الكايف باب البداء ملحمد الباقر ص ،17ط.الدار اإلسالمية ط 1401هـ.
( )3املرجع السابق نفس الصفحة.
( )4سورة الرعد ،اآلية. 39 :
( )5صحيح الكايف ص. 17
( )6انظر اخلمينية وريثة احلركات احلاقدة لألعظمي ص. 92
( )7كشف األرسار للخميني ص. 101
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«الباب السابع»
طرق التحصني من الشيطان
(احلصن احلصني)
وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول :تحقيق العبودية هلل تعالى.
المبحث الثاني :اإلخالص والمتابعة.
المبحث الثالث :االستعاذة واالستعانة باهلل.
المبحث الرابع :االلتزام بالكتاب والسنة.
المبحثثث الخثثام  :طثثرا اسثثتقرا مثث
الكتاب والسنة في التحصي م الشيطا .
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املبحث األول
حتقيق العبودية لل
.)1( 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   :قال تعاىل
          

 :وقولـه تعاىل
.)2(

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

 :تعاىل

              
              

.)4(

.65 : اآلية،) سورة اإلرساء1(
.42 : اآلية،) سورة احلجر2(
.)172/1( ) خمتار الصحاح3(
.93-88 : اآليات،) سورة مريم4(
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 :وقولـه تعاىل

.)1(  


   
  

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

 :ويدل عىل ذلك قولـه تعاىل
.)3(  
 

           

 :وقولـه تعاىل

.)4(  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
 
          

 :وقولـه تعاىل

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


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


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

 


 ،)6(    االستثناء يف اآلية
  
  


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

        

.)2(    


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

   

.)4(      
  
 
  
 
 
.)5( 


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

      

.)1(  
 
.)2(  
 
 
 
 


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

        

.)3(    
 
وقولـه تعاىل :

        

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

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

           

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

     

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

  
  
 
 
 

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

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

      

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

     

        

.)3(   
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  

 
  
 
 

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

     

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

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

     

.)2(   


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

( )1مدارج السالكني ( ،)133/3وانظر :رشح الطحاوية ،البن أيب العز ،ص  ،588واملدخل لدراسة
العقيدة اإلسالمية ،د /إبراهيم الربيكان ،ص  ،121-114ط .عام 1413هـ1992 /م ،دار السنة.
( )2سورة اإلرساء ،اآلية.57 :
()3

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

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

 
  

.)3(  
  
 
  
 
   
 
  
 
 
 

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

تركه ،أما إن مل يضعفه فمبارشته أوىل.

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

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

(.)1

قال ابن حجر ♫« :ويستفاد منه أن الصالة أعىل العبادات ،ألنه عنها وقع
السؤال ،واجلواب فيه اإلشارة إىل عظم هاتني الصالتني لكوهنام جتتمع فيهام الطائفتان،
ويف غريمها طائفة واحدة ،واإلشارة إىل رشف الوقتني املذكورين ...ويرتتب عليه
حكمة األمر باملحافظة عليهام واالهتامم هبام» أ.هـ(.)2
ويف احلديث( :من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل فال يطلبنكم اهلل من ذمته بيشء
فيدركه فيكبه يف نار جهنم) (.)3
«والذمة هنا الضامن ،وقيل :األمان» (.)4
فإذا سمع الشيطان األذان أدبر فار ًا ولـه رضاط حتى ال يسمع األذان ،كام جاء يف
حديث أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان
ولـه رضاط حتى ال يسمع األذان ،فإذا قيض األذان أقبل ،فإذا ِّثوب هبا أدبر ،فإذا قيض
التثويب أقبل حتى خيطر بني املرء ونفسه ،يقول :أذكر كذا وكذا ،ما مل يكن يذكر! حتى
صىل ،فإذا مل يدر أحدكم كم َّ
يظل الرجل إن يدري كم َّ
صىل – ثالث ًا أو أربع ًا – فليسجد
سجدتني وهو جالس) (.)5
ومعنى قولـه( :لـه رضاط) صوت الريح ،وهو عىل حقيقته ،حيث قد ثبت أنه
( )1رواه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة ،باب (فضل صالة العرص) ،رقم،)204-203/1( ،530 :
ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،رقم.)632( :
( )2فتح الباري.)37/2( ،
( )3رواه مسلم يف كتاب الصالة ،رقم ،)454/1( ،657 :والرتمذي يف سننه ،رقم.222 :
( )4رشح النووي عىل صحيح مسلم.)158/5( ،
( )5رواه البخاري ،كتاب السهو ،باب (إذا مل يدر كم صىل – ثالث ًا أو أربع ًا – سجد سجدتني وهو جالس)،
رقم ،)134-133/3( ،1231 :الفتح ومسلم بنحوه ،يف كتاب املساجد ،رقم.)57/5( ، :
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يأكل ويرشب فال يمتنع عليه خروج الريح وفعله هذا ،إما أنه يفعله متعمد ًا كيال يسمع
صوت األذان ،وإما إنه يفعله ذلك استخفاف ًا باألذان كفعل السفهاء.
أثوب :أي أقيمت الصالة.
وقولـه إذا ِّ
ومعنى احلديث إن هذا العدو يقبل عند إقبال العبد عىل صالته حيول بينه وبني
قلبه ،بام خيطر لـه من أمور غائبة عن ذاكرته يذكره هبا ويمنيه ويذكره بحاجاته حتى
يشغله عن اخلشوع واإلخالص فيها وليرصفه عنها ويقطعها عليه(.)1
فإذا عجز عن القطع واالنرصاف عنها اختلس منها خلسة ،كام صح ذلك عن
املصطفى ﷺ عن عائشة ▲ قالت :سألت رسول اهلل ﷺ عن االلتفات يف
الصالة؟ فقال( :هو اختالس ،خيتلسه الشيطان من صالة العبد)(.)2
واالختالس «من خلست اليشء واختلسته إذا سلبته» (.)3
وهلذا رشعت مراغمته إذا وسوس للعبد يف صالته ،ومعنى املراغمة :من رغم أي
جعل أنفه يف الرغام وهو الرتاب والطني ( ،)4واملراغمة املغاضبة ( ،)5فعن أيب هريرة
◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن أحدكم إذا قام يصيل جاء الشيطان فلبس عليه
حتى ال يدري كم ص َّىل ،فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس) (.)6
وهذه السجدتان ترغيم للشيطان ،كام يف حديث أيب سعيد اخلدري ◙ قال
( )1انظر :فتح الباري ،)135-134/3( ،رشح مسلم للنووي.)92/4( ،
( )2صحيح البخاري ( ، )75صحيح أيب داود (.)910
( )3النهاية يف غريب احلديث ،البن األثري (.)61/2
( )4انظر :لسان العرب (.)247/12
( )5خمتار الصحاح ( ،)105/1وانظر :النهاية (.)184/2
( )6رواه البخاري ،يف كتاب السهو ،باب (السهو يف الفرض والتطوع) ،رقم.)413/2( ،1175 :
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رسول اهلل ﷺ( :إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم َّ
صىل ثالث ًا أم أربع ًا ،فليطرح
الشك وليبن عىل ما استيقن ،ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم ،فإن كان َّ
صىل مخس ًا
شفعن لـه صالته ،وإن كان َّ
صىل إمتام ًا ألربع كانتا ترغي ًام للشيطان)(.)1
واملراغمة هي« :حماربة العدو هلل وباهلل» ( ،)2فكلام زادت احلرب من هذا العدو
تعينت عىل أولياء اهلل لبس المة احلرب ودفع هذا العدو بكل ما أويت العبد من القوة،
وهذه املراغمة هي من أحب العبوديات إىل اهلل (.)3
الصديقية
عدوه ،فقد أخذ من ِّ
قال ابن القيم ♫« :فمن تعبد هلل بمراغمة ِّ
لعدوه ،يكون نصيبه من هذه
بسهم وافر ،وعىل قدر حمبة العبد لربه ،ومواالته ومعاداته
ِّ
فني ،واخليالء والتبخرت عند صدقة
املراغمة ،وألجل هذه املراغمة محد التبخرت بني َّ
الص َّ

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

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

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

()1

أو قلوصه حتى تكون مثل اجلبل أو

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

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

         

.)1( 


 
 
  
 
  
 
  
قال تعاىل :

          

.)2(  
   
  
   
 
 
 
  
 
 
   
 
 
وقال تعاىل :

 

 
 
  
 
  
 
   
 
 
  
 
  
 

.)3(

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

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

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

  

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

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

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

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

  

.)4(  
 
 
  
 
  
 
  
وقد قرئت بكّس الالم  المخلصي  وهم الذين اخلصوا هلل يف العبادة وأتوا

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

( )1انظر :جمموع الفتاوى ( ،)7/35( ،)58/16( ،)18/1هتذيب مدارج السالكني ( ،)514/1التمهيد،
البن عبدالرب (.)277/21
( )2رواه أبو داود يف كتاب «العلم» ،باب (فضل نرش العلم) ،رقم ،)346/2( ،3660 :والرتمذي عن ابن
مسعود يف كتاب «العلم» ،باب (ما جاء يف احلث عىل تبليغ العلم) ،رقم )307/7( ،2660 :واللفظ
لـه.
وابن ماجه يف املقدمة ،باب (من ي َّلغ علامً) ،رقم ،)84/1( ،230 :ويف صحيح ابن حبان ،رقم،680 :
(.)455-454/2
ويف املستدرك ،رقم ،)162/1( ،294 :وقال« :هذا صحيح عىل رشط الشيخني»أ .هـ ،قال ابن
عبدالرب يف التمهيد« :هذا حديث ثابت».)275/21( ،
( )3رواه البخاري يف كتاب «فضائل الصحابة» ،باب (قول النبي ه اللهم أمض ألصحايب هجرهتم) ،رقم:
 ،)1431/3( ،3721ومسلم يف كتاب «الوصية» ،رقم.)1250-1249/3( ،1627 :
( )4سورة ص ،اآليتان.83-82 ،
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وقرئت بالفتح    وهم الذين استخلصهم اهلل ،فهداهم واصطفاهم
فحققوا كامل واليته (.)1
ويف وصفهم يقول احلسن ♫« :يؤتون اإلخالص وخيافون أال يقبل
منهم»(.)2
واإلخالص سبب لعظم اجلزاء ،ومضاعفة األجر مع قلة العمل ،ومن أمثلة هذا،
حديث الرجل الذي أماط األذى عن الطريق فكان سبب ًا ملغفرة ذنوبه ودخوله اجلنة.
كام يف الصحيح عن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :بينام رجل يميش
بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر اهلل لـه فغفر لـه) (.)3
يقول شيخ اإلسالم – معلق ًا عىل هذا احلديث –:
« ...هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق ،فعله إذ ذاك بإيامن خالص،
وإخالص قائم بقلبه فغفر لـه بذلك ،فإن اإليامن يتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من
اإليامن واإلخالص» (.)4
واإلخالص مانع من الوقوع يف السوء والفحشاء ( ،)5قال تعاىل :

 

 


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


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

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

          

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

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

 

  
  
 
  
  
 
    
  
 
 

.)4( 

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

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

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

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

       

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

    

.)5(
( )1انظر :القول املفيد ،البن عثيمني (.)116/1
( )2جامع العلوم واحلكم ص.11
( )3التعريفات ،للجرجاين ،ص  ،190وانظر :التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ص .503
( )4جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)277/10
( )5سورة املائدة ،اآلية.27 :
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الرابع :أن يتذكر ذنوبه ومعاصيه ،فيخشى أن يؤخذ هبا ،أو ترجح بكف احلسنات.
وإذا وقف عىل هذه الوقفات األربع زال العجب من القلب بتوفيق اهلل (.)1
ومما ينايف اإلخالص حب اجلاه والشهرة ،واجلاه يعني طلب املنزلة والقدر (،)2
وهو الداء الدفني ،والشهرة اخلفية التي «يعجز عن الوقوف عىل غوائلها كبار العلامء
فض ً
ال عن عامة العباد ،وإنام يبتىل هبا العلامء والعباد املشمرون عن ساق اجلد لسلوك
سبيل اآلخرة ،فإهنم ملا قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات ...فاسرتاحت إىل
التظاهر بالعلم والعمل ،ووجدت خملص ًا من شدة املجاهدة يف لذة القبول عند اخللق،
ونظرهم إليه بعني الوقار والتعظيم» (.)3
والشهرة تعني ظهور اليشء ووضوحه ،وانتشاره بني الناس ،وهي من شهرت
وشهرته ( )4أيض ًا تشهري ًا وشهري ًا وشهر سيفه من باب قطع
األمر فاشتَهر واش َتهرتهَّ ..
أي س َّله ومعناها االنتشار،وقد كان الصحابة والسلف يذموهنا ويفرون منها.
عن عامر بن سعد قال :كان سعد بن أيب وقاص ◙ يف إبله فجاءه ابنه عمر،
فلام رآه سعد قال :أعوذ باهلل من رش هذا الراكب ،فنزل فقال لـه :أنزلت يف إبلك
وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فرضب سعد يف صدره ،فقال :اسكت،
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إن اهلل حيب العبد التقي الغني اخلفي) (.)5
فأما إذا جاءت الشهرة واملدح من غري طلبها وال حرص ًا عليها فال يذم عليها (،)6
كام يف حديث مسلم عن أيب ذر قال :قيل لرسول اهلل ﷺ أرأيت الرجل يعمل من
( )1انظر :تنبيه الغافلني ،أبو الليث السمر قندي ،ص  ،252ط .دار الفكر.
( )2انظر :لسان العرب ( ،)487/13القاموس املحيط ،ص  ،)1607خمتار الصحاح (.)1736/1
( )3خمترص منهاج القاصدين ،ص  ،233نرش :دار الكتاب العريب.
( )4خمتار الصحاح ( ،)147/1املصباح املنري ( ،)325/1غريب ألفاظ التنبيه ( ،)44/1غريب احلديث
للحريب ( ،)846/2النهاية يف غريب احلديث ( ،)515/2الفائق يف غريب احلديث (.)270/2
( )5رواه مسلم (.)2965
( )6انظر :خمترص منهاج القاصدين ،ص  ،235جمموع الفتاوى (.)162/18
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اخلري وحيمده الناس عليه ،قال( :تلك عاجل برشى املؤمن) (.)1
قال النووي ♫« :قال العلامء معناه هذه البرشى املعجلة لـه باخلري ،وهي
دليل عىل رضاء اهلل تعاىل عنه وحمبته لـه فيحببه إىل اخللق ...هذا كله إذا محده الناس من
غري تعرض منه حلمدهم وإال فالتعرض مذموم »أ .هـ (.)2
قال ابن قدامة املقدس ♫« :أن يكون قصده إخفاء الطاعة واإلخالص هلل،
ولكن ملا اطلع عليه اخللق علم أن اهلل تعاىل أطلعهم وأظهر هلم اجلميل من أحواله،
فيّس بحسن صنع اهلل ونظره لـه ولطفه به ،حيث كان يسرت الطاعة واملعصية ،فأظهر
اهلل سبحانه عليه الطاعة ،وسرت عليه املعصية ...فيكون فرحه بذلك ،ال بحمد الناس
وقيام املنزلة يف قلوهبم» (.)3
وللمؤمن الصادق املخلص نوعان من البرشى:
األوىل :املدح والثناء من املؤمنني ،وهناك برشى.
ثانية :وهي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو ترى لـه ( ،)4كام يف الصحيح عن أيب
هريرة ◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :مل يبق من النبوة إال املبرشات،
قال :الرؤيا الصاحلة) (.)5

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



.)1(  
  
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
          

 :وقولـه تعاىل

            

.)2(      
         

 :وقولـه تعاىل
.)3(  
 

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

 :عليها السالم – تقول أمها حني والدهتا كام يف قولـه تعاىل

            

.200 : اآلية،) سورة األعراف1(
.100-98 : اآليات،) سورة النحل2(
.36 : اآلية،) سورة فصلت3(
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.)1(  
 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 
   

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

،وأمر هبا النبي ﷺ يف ثالثة مواضع من كتاب اهلل واألمر لـه أمر ألمته
            

 :وقولـه تعاىل
.)3( 

 :وقولـه تعاىل

             

.)4(      

 
   
  
   
 

            

.)5( 
  
  
   
  
 
 
 
  
 

 :وقولـه تعاىل
 
 
  
 
 

 ومعناها اللجوء، أصلها (عوذ) عاذ يعوذ عوذ ًا وعياذ ًا ومعاذ ًا:واالستعاذة يف اللغة
.)6( واالعتصام واللوذ
.36 : اآلية،) سورة آل عمران1(
.18 : اآلية،) سورة مريم2(
.98-97 : اآليتان،) سورة املؤمنون3(
.5-1 : اآليات،) سورة الفلق4(
.6-1 : اآليات،) سورة الناس5(
 النهاية يف غريب احلديث،)193/1(  خمتار الصحاح،)498/3(  البن منظور، لسان العرب:) انظر6(
.)276/4(
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والعوذ من اللحم :أجود وأطيب اللحم ،وهو ما عاذ بالعظم ،أي لزمه وناقة
عائذ ،إذا عاذ هبا ولدها ،وهي التي تضع لسبع ،لشدة تعلق ولدها هبا.
ويقال عاذت بولدها :إذا أقامت معه ولزمته لصغر لسنه ،وم َع َّوذ الفرس :موضع
القالدة منه (.)1
واملعيذ بمعنى اجلار واملجري ،وبمعنى الساتر (.)2
ومن املعنى اللغوي نستدل عىل معناها الرشعي ،فحقيقة معناها« :اهلروب من
يشء ختافه إىل من يعصمك منه ،وهلذا يسمى املستعاذ به :معاذ ًا ،كام يسمى ملجأ
ووزر ًا» (.)3
فمعنى أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم أي (استجري بجناب اهلل من الشيطان
الرجيم أن يرضين يف ديني أو دنياي أو يصدين عن فعل ما أمرت به ،أو ارتكاب ما هنيت
عنه) ،فالعائذ بغريه ،مستخري ًا به ...معتمد ًا عليه ،وهي استغاثة وجلوء واعتصام باهلل
من رش هذا العدو الباطني الذي ال يعصم من كيده إال اهلل ،وال ينفع معه مجيل وال
إحسان ،بخالف شيطان اإلنس الذي تدفع إساءته باإلحسان إليه (.)4
يقول ابن كثري ♫« :االستعاذة هي االلتجاء إىل اهلل تعاىل ،وااللتصاق بجانبه
من كل ذي رش ومعنى أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،أي أستجري بجناب اهلل من

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

         

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

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

    

( )1رواه أبو داود يف كتاب «األدب» ،باب( :ما يقول إذا أصبح) ،رقم ،)740-739/2( ،5074 :وابن
ماجه يف السنن ،كتاب «الدعاء» ،باب( :ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى) ،رقم،3871:
(.)1273/2
واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)698/1( ،1902 :ط .دار الكتب العلمية ،وقال« :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه»أ .هـ ،ووافقه الذهبي ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)241/3( ،961 :واإلمام
أمحد يف املسند ،رقم ،)25/2( ،4785 :مؤسسة قرطبة.
( )2رواه أبو داود ( )764وابن ماجه ()807وأمحد( )6784واللفظ له
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.)1(    
 
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 

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

    

.)6(  
   
 
 
والوسواس يكون يف النفس ،فالنفس فيها رش عظيم ،وقد أمر العبد باالستعاذة
من رشها ،كام يف احلديث ...( :ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا )...احلديث ،ويف احلديث
( )1انظر :جامع البيان ،البن جرير (.)4/8
( )2املرجع السابق  ،اجلزء والصفحة نفسها.
( )3تفسري القرآن ،البن كثري ( ،)167/2ط .دار الفكر.
( )4رواه ابن جرير يف تفسريه ( ،)4/8وانظر :تفسري ابن كثري (.)167/2
( )5جامع البيان (.)3/8
( )6سورة ق ،اآلية.16 :
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عن أيب بكر الصديق ◙ قال :يا رسول اهلل مرين بيشء أقولـه إذا أصبحت ،وإذا
أمسيت ،قال( :قل اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السموات واألرض رب كل يشء
ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت ،أعوذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان ورشكه،
قال :قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك) (.)1
ويف االستعاذة من رش النفس حيتمل أمران:
األول :نستعيذ باهلل أن يصدر منها رش.
الثاين :نستعيذ باهلل أن يصيبنا رشها.
ورشك الشيطان« :ما يدعو إليه ويوسوس به من اإلرشاك باهلل تعاىل» ( ،)2وقيل:
املراد حبائله ومصائده (.)3
وقد أمر اهلل العبد بتزكية نفسه وتطهريها برتك السيئات وفعل املأمورات ( ،)4قال
.)5(    
 
 
   
 
   
  
تعاىل   :
والنفس اإلنسانية مصدر للوسواس فالوسواس لـه ثالثة مصادر:
( )1رواه الرتمذي يف كتاب «الدعوات» ،باب :ما يقال يف الصباح واملساء) ،رقم،)104/9( ،3389 :
وقال« :هذا حديث حسن صحيح»أ .هـ ،ورواه أبو داود يف كتاب « » ،باب( :ما يقول إذا أصبح)،
رقم ،)316/4( ،5067 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)694/1( ،1892 :وصححه األلباين يف
الصحيحة ،برقم ،)580/6( ،2753 :وتفسري ابن كثري ،)517/4( ،ط .دار الفكر  ،وجامع البيان
( ،)212-211/30اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ،)93/4( ،779/20( ،الدر املنثور،
للسيوطي (.)529/8
( )2النهاية يف غريب احلديث (.)467/2
( )3املرجع السابق.
( )4انظر :جمموع الفتاوى (.)198/16( ،6259/10
( )5سورة الشمس ،اآليتان.10-9 :
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 -1شياطني اجلن.
 -2شياطني اإلنس.
 -3نفس اإلنسان.
والوسواس مبدأ كل رش وأصل كل رش (.)1
 -4من رش السحرة والساحرات (.)2
.)3(   
  
وهم املقصودون يف قولـه تعاىل   :
والسحر رشه عظيم ،وخطره جسيم ،فمنه ما يمرض وما يقتل ،ومنه ما خيبل،
ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه.
وهو من إعانة الشياطني ومن أعامهلم ،وهي تقارن السحرة وتعينهم عىل أعامهلم
اخلبيثة ،مقابل عبادهتم هلم ،وهلذا رشعت االستعاذة من رشهم ومكرهم ،وقد سبق
بيان خطورة السحر وسبل الوقاية منه(.)4
 -5من رش احلاسد
«وقد دل القرآن والسنة عىل أن نفس حسد احلاسد يؤذي املحسود ،فنفس حسده
( )1انظر :جمموع الفتاوى (.)516-515/17( ،)510/17
( )2وردت لفظ (النفاثات) يف سورة الفلق بصيغة التأنيث ،قيل :لكونه الذين سحروا النبي ه هن بنات لبيد
بن األعصم اليهودي ،وهو قول ضعيف ألن الثابت أن الذي سحره لبيد وليس بناته ،وقيل :املراد
بالنفاثات :أي األرواح واألنفس اخلبيثة ،فهي السبب يف التأثري بالسحر وسلطانه إنام يكون من خالهلا
ورجحه ابن القيم ،انظر :تفسري املعوذتني ،البن القيم ،ص  ،54-53زاد املسري (.)275/7
( )3سورة الفلق ،اآلية.4 :
( )4انظر :اجلزء األول من سلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد (حقيقة الشياطني وصفاهتم وبيان
عداوهتم لبني آدم).
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رش متصل باملحسود من نفسه وعينه ،وإن مل يؤذه بيده وال لسانه ...فإذا خطر ذكره
وقلبه انبعثت نار احلسد من قلبه إليه ،وتوجهت إليه سهام احلسد من قلبه .فيتأذى
املحسود بمجرد ذلك ،فإن مل يستعذ باهلل ويتحصن به ،ويكون لـه أوراد من األذكار
والدعوات والتوجه إىل اهلل واإلقبال عليه ...وإال ناله رش احلاسد والبد» (.)1
وقد سبق الكالم عن اإلصابة بالعني .
واحلاسد يكون من اإلنس ومن اجلن.
قال ابن القيم ♫« :الشيطان وحزبه حيسدون املؤمنني عىل ما آتاهم اهلل من
فضله ،كام حسد إبليس أبانا آدم ،وهو عدو لذريته» أ .هـ (.)2
ومن حسد الشيطان ورشه ،إنه يعني احلاسد بدون طلب وال استدعاء من احلاسد،
ألنه حمقق ألهدافه معني له (.)3
 -6واالستعاذة من عامة الرشور ،ويشمل ذلك رش سائر املخلوقات سواء من
( )1تفسري املعوذتني ،ص .66-65
* وقال ابن القيم رمحه اهلل« :ويندفع رش احلاسد عن املحسود بعرشة أسباب:
أحدها :التعوذ باهلل من رشه ،والتحصن به واللجوء إليه .الثاين :تقوى اهلل ،وحفظه عند أمره وهنيه،
فمن اتقى اهلل توىل اهلل حفظه ،ومل يكله إىل غريه .الثالث :الصرب عىل عدوه ،وأال يقاتله وال يشكوه ،وال
حيدث نفسه بأذاه أصالً .الرابع :التوكل عىل اهلل ،فمن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه .اخلامس :فراغ القلب
من االشتغال به ،والفكر فيه ،وأن يقصد أن يمحوه من باله كلام خطر لـه .السادس :اإلقبال عىل اهلل،
واإلخالص لـه ،وجعل حمبته ورضاه واإلنابة إليه حمل خواطر نفسه ،السابع :جتريد التوبة إىل اهلل من
الذنوب التي سلطت عليه أعداءه .الثامن :الصدقة واإلحسان ما أمكنه .التاسع :إطفاء نار احلاسد
والباغي واملؤذي باإلحسان إليه .العارش :وهو اجلامع كذلك كله وعليه مدار هذه األسباب وهو
جتريد التوحيد» أ .هـ ،باختصار وترصف من كتاب تفسري املعوذتني ،البن القيم ،ص .89-79
( )2تفسري املعوذتني ،ص .75
( )3انظر :املرجع السابق ،ص .74
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اجلن أو اإلنس أو اهلوام أو السباع أو الدواب أو الريح أو الصواعق أو اهلواء أو النار
أو الليل أو الكواكب وسائر أنواع البالء.
.)1(       
  
وهذا يشمله قولـه تعاىل    :
عن عائشة ▲ قالت( :أخذ النبي ﷺ بيدي ،فنظر إىل القمر ،فقال :يا
عائشة ،استعيذي باهلل من رش هذا ،فإن هذا هو الغاسق إذا وقب) (.)2
«والسبب الذي ألجله أمر اهلل باالستعاذة من رش الليل ورش القمر إذا وقب ،هو
أن الليل إذا أقبل فهو حمل سلطان األرواح الرشيرة اخلبيثة ،وفيه تنترش الشياطني» (.)3
وعن عبداهلل بن عمر قال :كان رسول اهلل ﷺ إذا سافر فأقبل عليه الليل ،قال:
(يا أرض ريب وربك اهلل أعوذ باهلل من رشك ،ورش ما خلق ورش ما فيك ومن رش ما
يدب عليك ،وأعوذ باهلل من أسد وأسود ،ومن احلية والعقرب ومن ساكن البلد ومن
والد وما ولد) (.)4
واألساود «مجع أسود ...وهي أخبث احليات ،ويقال لـه أسود سالخ ألنه يسلخ
( )1سورة الفلق ،اآليتان.2-1 :
( )2رواه اإلمام أمحد يف املسند ،رقم ،)237/6( ،26042 :ط .مؤسسة قرطبة ،والرتمذي يف السنن،
كتاب «كتاب التفسري» ،باب( :ومن سورة املعوذتني) ،رقم ،)87/9( ،3363 :وقال« :هذا حديث
حسن صحيح» أ .هـ ،واحلاكم يف املستدرك ،برقم ،)589/2( ،3989 :وقال« :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه»أ .هـ ،ووافقه الذهبي ،ورواه عبد بن محيد بن مسنده ،رقم .)439/1( ،1517
( )3تفسري املعوذتني ،ص .49
( )4رواه أبو داود يف كتاب «اجلهاد» ،باب( :ما يقول الرجل إذا نزل املنزل) ،رقم،)34/3( ،2603 :
واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)110/2( ،2487 :وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه» أ.
هـ ،والبيهقي يف السنن الكربى ،رقم ،)443/4( ،7862 :وأمحد يف مسنده ،رقم،2271 :
( ،)124/3مؤسسة قرطبة.
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جلده كل عام» (.)1
وقيل« :حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس عريضة الرأس وربام كانت
ذات قرنني» (.)2
(ومن ساكن البلد ووالد وما ولد)« :ساكن البلد يريد به واهلل أعلم اجلن الذين
يسكنون األرض ،ووالد وما ولد :حيتمل أن يكون إبليس والشياطني»(.)3
صيغ الستعاذة:
وردت االستعاذة يف القرآن والسنة بصيغ متقاربة ( ،)4ومنها:
-

(أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم).

-

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

-

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

الثوري واألوزاعي.
(أعوذ بكلامت اهلل التامات من كل شيطان وهامة) ،ومعنى التامات أي

-

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

القديم.

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

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

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

صيغة األمر يف قولـه تعاىل :

      

.)2(  
 
 
-

فعل النبي ﷺ ومواظبته عليها.

-

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

-

وألنه األحوط (.)3

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

( )1كام ذكره عبدالرزاق يف مصنفه (.)83/2
( )2سورة النحل ،اآلية.98 :
( )3انظر :تفسري ابن كثري ( ،)15/1وقال« :احتج لـه الرازي».
( )4انظر :املجموع للنووي ( ،)272/3تفسري القرآن ،البن كثري ( ،)15/1اجلامع ألحكام القرآن،
للقرطبي (.)86/1
( )5انظر :تفسري الرازي (.)117/20

- 972 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

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

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

==

  

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

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

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

 ،  قال :ذلك بعدة قراءة أم القرآن ملن قرأ يف الصالة ،وهذا قول مل يرد به أثر ،وال
يعضده نظر؛  ...ولو كان هذا كام قال بعض الناس أن االستعاذة بعد القراءة لكان ختصيص ذلك
بّس هذه
بقراءة أم القرآن يف الصالة دعوى عريضة ال تشبه أصول مالك ،وال فهمه ،واهلل أعلم َّ
الراوية» أ .هـ ،)159/3( ،وانظر :تفسري ابن كثري ( ،)25/1إغاثة اللهفان ،البن القيم (،)74/1
تفسري الرازي (.)116/20
( )2سبق خترجيه.
( )3سور األعراف ،اآلية.200 :
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أمور خلقه» (.)1
ومن هنا فاالستعاذة باهلل عند الغضب فيها رس مجيل عظيم ألنه لو تأمل الغاضب
حاله عند الغضب لعلم أنه لو شاء اهلل ما تسلط عليه اخللق وما آذوه ،فتسلطهم عليه
بمشيئة اهلل ،وبناء عليه فدفع أذاهم ال يستطيعه إال اهلل تعاىل ،فاللجوء إليه عند الغضب
هو حمض العبودية (.)2
كام إن الغضب سالح الشيطان إلخراج املسلم عن طبعه وأفعاله املحمودة إىل
أفعال مذمومة يريدها الشيطان؛ وهلذا جاءت االستعاذة إلبطال هذا السالح (.)3
 -6عند اجلدل واملراء:
قال تعاىل :

            

.)4(  
  
 
 
 
  
 
  
      
 
 

وقال تعاىل :

          

.)5(  
  
 
  
  
  
 
   
  
  
 
 

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

( )1تفسري ابن كثري ( ،)279/2ط .دار الفكر.
( )2انظر :فتح الباري ( ،)521/10دار املعرفة ،بريوت.
( )3انظر :املواجهة ،حلسن قطامش ،ص .150
( )4سورة احلج ،اآليتان.4-3 :
( )5سورة غافر ،اآلية.56 :

- 977 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

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

()3

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

بكلامت اهلل التامة من غضبه ورش عباده ،ومن مهزات الشياطني وأن حيرضون فإهنا لن
( )1أخرجه البخاري ( )161ومسلم ( )237وأبو داود ( )35واللفظ له ،وابن ماجه (.)3498،337
( )2حاشية سنن أيب داود (.)56/1
( )3عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهلل بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم ،وقيل :أبو عبداهلل ،سمع أباه
وسعيد بن املسيب وروى عنهام ،وروى عن حممد بن أرشد وعطاء بن أيب رباح ،قال الدارقطني:
«سمعت أبا بكر النقاش يقول :عمرو بن شعيب ليس من التابعني ،وقد روى عنه عرشون من
التابعني».
وقال :أبو داود :سمعت أمحد بن حنبل يقول« :أهل احلديث إذا شاءوا واحتجوا بعمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ،وإذا شاءوا تركوه».
وحسن حديث الذهبي ،ووثقه العجيل والنسائي ،انظر يف ترمجته :تقريب التهذيب ،رقم ،5050 :ص
 ،423ميزان االعتدال ( ،)263/3لسان امليزان ،البن حجر ( ،)330/7سري أعالم النبالء
( ،)165/5تدريب الراوي (.)258-257/2
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ترضه) ( ،)1ومعنى وأن حيرضون :أي «تصيبوين بسوء»(.)2
قال الرتمذي« :وكان عبداهلل بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن مل يبلغ منهم
كتبها يف صك ثم علقها يف عنقه» ( )3أ .هـ الصك :الكتاب.
-9عند الوحشة:
عن الوليد بن الوليد ( ◙ )4أنه قال :يا رسول اهلل إين أجد وحشة قال( :إذا
( )1رواه الرتمذي يف كتاب «الدعوات» باب( :دعاء من أوى إىل فراشه) ،رقم ،)183/9( ،3519 :وقال:
«هذا حديث حسن غريب»أ .هـ ،ورواه أبو داود يف كتاب «الطب» باب( :كيف الرقى) ،رقم،3893 :
( ،)11/4ومالك يف املوطأ ،رقم ،)950/2( ،1705 :ومسند اإلمام أمحد ،رقم،6696 :
( ،)181/2واملعجم الكبري للطرباين ،رقم ،3838 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،)733/1(،2010 :
وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد »...أ .هـ .وسقطت هذه الرواية من التلخيص للذهبي.
( )2التمهيد (.)110/24
( )3مسألة تعليق القرآن أو األحاديث أو األدعية واألذكار الواردة يف الرقبة أو اليد ،فيها خالف بني
العلامء ،فمنهم من جوز ذلك لعموم قوله تعاىل:

       

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

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

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

( )1متفق عليه.
قال أبو بكر بن األنباري« :اهلامة واحد اهلوام ،ويقال :هي كل نسمة هتم بسوء ،والالمة امللمة ،وإنام قال :ال
ليوافق لفظ هامة».
( )2رواه ابن ماجة رقم ،)1163/2( 3522 :واحلاكم يف املستدرك رقم.)494/1( 1271 :
وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذا اللفظ! إنام أخرجه مسلم من حديث اجلريري عن يزيد
بن عبداهلل بن الشخري عن عثامن بن أيب العاص بغري هذا اللفظ» ا.هـ .وابن أيب شيبة يف مصنفه رقم:
.)63/6( 29500
( )3رواه الرتمذي يف كتاب :الطب ،باب مل يسمه رقم ( )29رقم احلديث.)408/4( 2080 :
وقال :هذا حديث حسن صحيح.
وأبو داود يف السنن يف كتاب :الطب ،باب :كيف الرقى ،رقم.)11/4( 3891 :
( )4رواه الرتمذي يف كتاب :الطب ،باب :مل يسمه رقمه ( )26رقم ،)405/4( 2075 :وقال« :هذا
حديث غريب» ا.هـ.
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 -15من غلبة الدين:
فالديون إذا لزمت العبد أدت إىل إصابته باهلموم واألحزان التي سببها الشيطان
ليقعده عن العمل ،فأمره ﷺ أن يستعيذ باهلل تعاىل ليقوى ،ويدفع رش الشيطان،
فيكتسب ويقيض دينه (.)1
كام يف حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :دخل رسول اهلل ﷺ ذات يوم
املسجد فإذا هو برجل من األنصار يقال لـه أبو أمامة فقال( :يا أبا أمامة ما يل أراك
جالس ًا يف املسجد يف غري وقت صالة ،قال :مهوم لزمتني وديون يا رسول اهلل فقال:
(أفال أعلمك كالم ًا إذا قلته أذهب اهلل مهك وقىض عنك دينك) قلت :بىل يا رسول
اهلل ،قال( :قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن وأعوذ بك
من العجز والكسل وأعوذ بك من اجلبن والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر
الرجال) قال فقلت ذلك فأذهب اهلل تعاىل مهي وغمي وقىض ديني (.)2
-16الستعانة بالل
االستعاذة ال تكون إال مع االستعانة باهلل تعاىل.
واالستعاذة من «عاذ به يعوذ عوذ ًا وعياذ ًا ومعاذ ًا به وجلأ إليه واعتصم»(.)3
وتعني يف الرشع :طلب العون من اهلل تعاىل وحده ،وهذا يتضمن كامل الذل هلل

==

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

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

  

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

  

 

.)3(  


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

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

      

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

( )1انظر :جمموع فتاوى العقيدة ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني (.)59/6
( )2سورة البقرة ،اآلية.45 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى (.)126-125/27
* ال يدخل يف االستعانة املحرمة االستعانة باملخلوق فيام يقدر عليه من األمور املستطاعة ،ألن ذلك جائز
وهو من التعاون عىل الرب والتقوى.
( )4انظر اجلزء الثالث من سلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد ( أساليب الشيطان يف مسائل
االعتقاد ،باب مكايد الشيطان إليقاع الناس يف الكفر والرشك).
( )5تلبيس إبليس ،البن اجلوزي ،ص .48
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املبحث الرابع
اللتزام بالكتاب والسنة
قال تعاىل :

         

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

     

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

       

.)3( ) )2(   
   
 
  
 
   
 
 
  
 
وسأتناول يف هذا املبحث – إن شاء اهلل – عدة مطالب هي حصن حصني حلامية
العبد من عدوه وشيطانه و هي:
أوالً :لزوم اجلامعة.
ثاني ًا :األذكار.
ثالث ًا :قراءة القرآن.
رابع ًا :غض البرص.
خامس ًا :كثرة الطاعات.
( )1رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)172/1( ،319 :ولـه شاهد عند مسلم من حديث جابر يف صفة
حج النبي ه يف كتاب «احلج» ،رقم ،)886/2( ،1218 :وابن ماجه يف كتاب «احلج» باب( :حجة
رسول اهلل ه ) ،رقم.)1022/2( ،3074 :
( )2سورة األنعام ،اآلية.153 :
( )3أخرجه أمحد ( ،)4142والنسائي يف السنن الكربى (.)111،74
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سادس ًا :التوبة واالستغفار.
سابع ًا :حفظ اجلوارح.
ثامن ًا :حتصني األهل واألوالد.
وأستعني باهلل تعاىل يف رشحها وتوضيحها.
أولا :لـزوم الــجــمـاعــة
عن ابن عمر قال خطبنا عمر باجلابية ( ،)1فقال( :يا أهيا الناس إين قمت فيكم
كمقام رسول اهلل ﷺ فينا ،فقال :أوصيكم بأصحايب ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين
يلوهنم ،ثم يفشو الكذب حتى حيلف الرجل وال يستحلف ،ويشهد الشاهد وال
يستشهد ،أال ال خي َّ
لون رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان ،عليكم باجلامعة ،وإياكم
والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ،من أراد بحبوحة ( )2اجلنة،
فيلزم اجلامعة ،من رسته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن) (.)3
فلزوم اجلامعة حصن من الشيطان ،والشيطان لـه حزب ومجاعة حيارب هبا أهل
( )1اجلابية :قرية بدمشق ...واملراد هنا القرية ،واجلابية يف اللغة« :احلوض الذي جيبي فيه املاء لإلبل أي
جيمع «خمتار الصحاح للرازي ص ،»39وانظر :معجم البلدان( ،)152/1لسان العرب(.)548/13
( )2بحبوحة اجلنة« :وسطها» انظر :لسان العرب ( ،)419 ،407/2خمتار الصحاح ص ،17النهاية يف
غريب احلديث ( ،)98/1غريب احلديث البن اجلوزي ( ،)56/1غريب احلديث البن سالم
( )205/2الفائق يف غريب احلديث ( ،)81/1انظر :الرتغيب والرتهيب (.)303/1
( )3رواه الرتمذي يف كتاب «الفتن» ،باب( :ما جاء يف لزوم اجلامعة) ،رقم ،)333/6( ،2165 :وقال:
«هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أ .هـ ،ورواه أمحد يف املسند ،رقم،)26/1( ،114 :
مؤسسة قرطبة .وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)436/10( ،4576 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم:
 ،)198/1( ،388وقال« :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني»أ .هـ ،وذكر لـه شاهدين ،وأيب
يعىل يف مسنده ،رقم ،)131/1( ،143 :والبيهقي يف السنن الكربى ،رقم.)387/5( ،9219 :
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اإليامن ،فلهذا ال بد من اجتامع وقوة يف مواجهة حزبه وجيشه حتى يف السفر ،هنى ﷺ
عن االنفراد ،فقال( :الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب) (.)1
قال اخلطايب ♫« :معناه – واهلل أعلم – أن التفرد والذهاب وحده يف األرض
من فعل الشيطان ،أو هو يشء حيمله عليه الشيطان ويدعوه إليه ،فقيل :عىل هذا إن
فاعله شيطان» أ .هـ (.)2
وقيل« :هذا الزجر زجر أدب ملا خيشى عىل الواحد من الوحشة والوحدة وليس
بحرام ،فال يتناول ما إذا وقعت احلاجة لذلك.)3( »...
وقيل :خوف ًا من وقوع املوت مع الشخص فال جيد من يغسله ويكفنه (.)4
ويف الصحيح عن ابن عمر ◙ عن النبي ﷺ قال( :لو يعلم الناس ما يف
الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) (.)5
قولـه( :ما أعلم) :أي الذي أعلمه من اآلفات التي حتصل من ذلك (.)6
وقد أجاز العلامء السفر منفرد ًا للرضورة واملصلحة ،كإرسال اجلاسوس ...ونحو
ذلك ملا ثبت يف الصحيح أن الزبري ◙ انتدب وحده ليأيت النبي ﷺ بخرب بني
( )1رواه أبو داود يف كتاب «اجلهاد» ،باب( :الرجل يسافر وحده) ،رقم ،)36/3( ،2607 :والرتمذي يف
كتاب «اجلهاد» ،باب( :ما جاء يف كراهية أن يسافر الرجل وحده) ،رقم ،)11/3( ،1725 :وحسنه،
والنسائي يف السنن الكربى ،كتاب «السري ،باب( :النهي عن سري الراكب وحده) ،رقم،8849 :
( ،)266/5وأمحد يف املسند (.)186/2
( )2معامل السنن ،للخطايب ( ،)225/2انظر :نيل األوطار ،للشوكاين (.)60/8
( )3نيل األوطار ( ،)60/8وقد نقله عن الطرباين.
( )4انظر :املرجع السابق ،اجلزء والصفحة نفسها.
( )5رواه البخاري يف كتاب «السفر» ،باب( :السري وحده) ،رقم.)1092/3( ،2835 :
( )6فتح الباري ،البن حجر ( ،)138/6ط .دار املعرفة ،وانظر :زاد املعاد ،البن القيم (.)449/2
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قريظة ،وكذلك انتدب غريه من الصحابة يف بعض مغازيه كحذيفة ونعيم بن مسعود
وغريمها.
ومحله آخرون عىل أن املنع يف حالة اخلوف واجلواز يف حالة األمن (.)1
وللجامعة يف النصوص الرشعية معنيان:
األول :االجتامع عىل احلق الذي كان عليه رسول اهلل ﷺ وأصحابه ،ومتابعة ما
أمجع عليه أهل اإلمجاع من أهل العلم ،وأهل احلل والعقد من كل عرص ،وعدم خمالفته
ألن اإلمجاع حجة (.)2
ويدل عىل هذا املعنى قوله ﷺ يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل ﷺ( :افرتقت اليهود عىل إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة وتفرقت النصارى
عىل إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة وتفرقت أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة) (.)3
ويف رواية بزاد (كلها يف النار إال واحدة وهي اجلامعة) (.)4
وال يلزم أن تكون هذه اجلامعة كثرة ،بل ربام كانوا قلة.
( )1انظر :فتح الباري ،البن حجر ( ،)138/6ط .دار املعرفة ،نيل األوطار ،للشوكاين (.)60/8
( )2انظر :فتح الباري ( ،)295/13تلبيس إبليس ص ،13فيض القدير للمناوي ( ،)350/2الفتح
الرباين ( ،)175/5رشح كتاب التوحيد للشيخ سليامن بن عبداهلل ،ص. 331
( )3رواه أبو داود يف كتاب :السنة ،باب :رشح السنة رقم )197/4( 4596 :ط .دار الفكر وابن ماجة يف
كتاب :ألفتن ،باب :افرتاق األمم رقم )1322/2( 3991 :بنحوه .وابن حبان يف صحيحه رقم:
 ،)140/14( 6247واحلاكم يف املستدرك رقم )47/1( 10 :ورقم )217/1( 441 :وصححه
وذكر له عدة شواهد .وأمحد يف املسند رقم )332/2( 8377 :ط .مؤسسة قرطبة.
( )4رواه احلاكم يف املستدرك رقم ،)218/1( 443 :وابن ماجة يف السنن رقم،)1322/2( 3992 :
وعبدالرازق يف مصنفه رقم )156/10( 18675 :وأمحد يف مسنده رقم )120/3( 12229 :ط.
مؤسسة قرطبة ،والطرباين يف املعجم الكبري رقم.)13/17( 31 :
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يقول ابن مسعود ◙« :اجلامعة ما وافق احلق ولو كنت وحدك»(.)1
قال نعيم بن محاد« :يعني إذا فسدت اجلامعة فعليك بام كانت عليه اجلامعة
حينئذ»(.)2
واخلروج عن هذه اجلامعة يعني االبتداع يف الدين وعدم االلتزام بمنهج أهل السنة
واجلامعة من السلف الصالح ومن جاء بعدهم.
الثانية :االجتامع عىل إمام واحد وعدم اخلروج عليه ويدل عليه قوله ﷺ يف
حديث حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه قال :كان الناس يسألون رسول اهلل ﷺ عن
اخلري وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني فقلت يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية ورش
فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من رش قال :نعم ،قلت وهل بعد ذلك الرش
من خري قال :نعم وفيه دخن قلت :وما دخنه؟ قال :قوم هيدون بغري هدي تعرف منهم
وتنكر ،قلت :بعد ذلك من رش؟ قال :نعم دعاة إىل أبواب جهنم من أجاهبم إليها
قذفوه فيها ،قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا ،فقال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا،
قلت :فام تأمرين إن أدركني ذلك ،قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ،قلت :فإن مل
يكن هلم مجاعة وال إمام ،قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة
حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك) (.)3
ومقتىض األمر بلزوم اجلامعة باملعنى األول يستلزم أمور ًا منها :حمبتهم ومواالهتم،
ومنها :عدم اخلروج عن طريقتهم واعتقادهم وهنجهم.
( )1ذكره املزي يف هتذيب الكامل عن عمرو بن ميمون ( ،)264/22وقال ابن حجر يف الفتح «رواه احلاكم
يف علوم احلديث بسند صحيح عنه ( »)293/13ا.هـ.
( )2هتذيب الكامل (.)265/12
( )3رواه البخاري يف كتاب :املناقب ،باب :عالمات النبوة يف اإلسالم رقم.)1320-1319/3(3411 :

- 992 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

وهم الطائفة املنصورة الذين ذكرهم ﷺ يف حديث املغرية بن شعبة ،قال( :ال
تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون) ( ،)1ويف لفظ عند
مسلم( :ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ال يرضهم من خذهلم أو خالفهم حتى
يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون عىل الناس) (.)2
وقيل :إهنم أصحاب احلديث ،وهو قول اإلمام أمحد وابن كثري وكثري من علامء
السلف (.)3
وقد اختلف يف مقامهم ،فقيل :بالشام ،مما ورد ذلك يف صحيح البخاري ورجحه
ابن كثري ( ،)4وقيل :هم أهل املغرب كام يف الصحيح أيض ًا ( ،)5قيل :بيت املقدس (.)6
قال النووي ♫« :جيوز أن تكون الطائفة مجاعة متعددة من أنواع املؤمنني ما
بني شجاع وبصري باحلرب وفقيه وحمدث ومفّس وقائم باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر وزاهد وعابد ،وال يلزم أن يكونوا جمتمعني يف بلد واحد بل جيوز اجتامعهم يف
قطر واحد وافرتاقهم يف أقطار األرض ،وجيوز أن جيتمعوا يف البلد الواحد ،وأن يكونوا
( )1رواه البخاري يف كتاب «االعتصام بالكتاب والسنة» ،باب( :قول النبي ه ال تزال طائفة من أمتى
ظاهرين عىل احلق وهم أهل العلم) ،رقم ،)2667/6( ،6881 :ومسلم يف كتاب «اإليامن» ،رقم:
 ،)137/1( ،156بأطول منه.
( )2رواه مسلم يف كتاب «اإلمارة» ،رقم.)1524/3( ،1037 :
( )3انظر :البداية والنهاية ( ،)256/6فتح الباري ( ،)140/1ط .دار املعرفة ،و( ،)295/13واجلامع
ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)296/8
( )4انظر :البداية والنهاية ( ،)256/6وقال « : /وهذا أيض ًا من دالئل النبوة ،فإن أهل احلديث بالشام
أكثر من سائر أقاليم اإلسالم – وهلل احلمد – وال سيام بمدينة دمشق محاها اهلل»...أ.هـ!!.
( )5انظر :جمموع الفتاوى ( ،)552/28( ،)507/12( ،)445/4رشح كتاب التوحيد للشيخ سليامن بن
عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب ،ص .332-331
( )6انظر :فتح الباري (.)77/13
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يف بعض منه دون بعض ،وجيوز إخالء األرض كلها من بعضهم أوالً فأوالً إىل أال يبقى
إال فرقة واحدة ببلد واحد ،فإذا انقرضوا جاء أمر اهلل»أ.هـ(.)1
ومن لزوم هذه اجلامعة أال يرضه كيد من خالفهم وال من خذهلم ،بل يشعر املسلم
بالعزة والرشف لالنتامء إليهم والسري يف ركبهم (.)2
وهلذا قال ﷺ( :ال يرضهم من خالفهم وال من خذهلم).
ألن اإليامن سيعود غريب ًا كام بدأ ،فيقل من يعرفه ،ويصبح املستمسك باحلق غريب ًا،
لكن اإلسالم ال يكون ذليالً ،كام كان يف بدايته بل هناك طائفة منصورة أعزاء ظاهرين،
وهذه من البشائر املحمدية ،خصوص ًا لنا يف هذا الزمان بأن احلق ال يزول بالكلية (.)3
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ْ
قال تعاىل﴿ :يأيها ٱَّلين ءامنوا

        

            

.)4( 
   
 
 
قال شيخ اإلسالم ♫« :أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه
عنه»أ.هـ( ،)5فإذا ارتدت طائفة جاء اهلل بطائفة أخرى مؤمنة حتب اهلل وحيبها جتاهد

( )1نقله ابن حجر ملخص ًا ،فتح الباري (.)295/13
( )2ومن هذا التخذيل ما نسمعه ونشاهده من التنقيص واحلط من مقام أهل العلم من السلف الصالح،
ومن سار عىل طريقهم ووصفهم بالغلو والتعنت ،كام حيصل اآلن من بعض ضعاف اإليامن يف الطعن
يف شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام حممد بن عبدالوهاب – رمحهام اهلل تعاىل – .
( )3انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( ،)296/18زاد املعاد ( ،)507-506/3ورشح كتاب التوحيد،
للشيخ سليامن بن حممد بن عبدالوهاب ،ص .331
( )4سورة املائدة ،اآلية.54 :
( )5جمموع الفتاوى (.)297-296/18
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عنه(.)1
وهلذا يبعث اهلل عىل رأس كل مائة سنة من جيدد الدين ،كام يف احلديث عن أيب
هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة
سنة من جيدد هلا دينها) (.)2
ومن هؤالء عمر بن عبدالعزيز الذي ظهر يف رأس املائة األوىل ،جدد اهلل به الدين
بعد أن أصبح غريب ًا حتى كان بني الناس من ال يعلم بتحريم اخلمر.
وكذلك الشافعي ♫ ظهر يف رأس املائة الثانية ،وابن رسيج عىل رأس املائة
الثالثة.
وهكذا ،وال يلزم أن يكون واحد ًا ،لصعوبة االتصاف بجميع الصفات املستلزمة
للتجديد يف شخص واحد من إقامة العدل ،واجلهاد ،وغري ذلك ،وهلذا محل اإلمام
أمحد احلديث عىل عمر بن عبدالعزيز التصافه بجميع صفات اخلري وتقدمه فيها (.)3
قال ابن حجر ♫« :وأما من جاء بعده ،فالشافعي وإن كان متصف ًا بالصفات
اجلميلة ،إال أنه مل يكن القائم بأمر اجلهاد واحلكم بالعدل ،فعىل هذا كل من كان متصف ًا
بيشء من ذلك عند رأس املائة هو املراد سواء تعدد أم ال» أ .هـ (.)4
قال شيخ اإلسالم – معلق ًا عىل هذا احلديث –:
( )1انظر :املرجع السابق (.)301-300/18
( )2رواه أبو داود يف كتاب «املالحم» ،باب( :ما يذكر يف قرن املائة) ،رقم ،)512/2( ،4291 :واحلاكم يف
املستدرك ،رقم ،)568-567/4( ،8592 :والطرباين يف األوسط ،رقم.)324/6( ،6527 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى ( ،)297/18وهتذيب الكامل ،للمزي ( ،)365/24وسري أعالم النبالء،
للذهبي ( ،)195/17البداية والنهاية ،البن كثري (.)253/10( ،)207/9( ،)256/6
( )4فتح الباري ( ،)295/13ط .دار املعرفة.

- 995 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

«وهذا احلديث يفيد املسلم أنه ال يغتم بقلة من يعرف حقيقة اإلسالم ،وال يضيق
صدره بذلك ،وال يكون يف شك من دين اإلسالم ،كام كان األمر حني بدأ ،وكذلك إذا
تغرب حيتاج صاحبه من األدلة والرباهني إىل نظري ما احتاج إليه يف أول
األمر»...أ.هـ(.)1
وأما األحاديث الصحيحة التي يدل معناها عىل فساد الدين يف آخر الزمان ،ومنها
حديث أنس ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال تقوم الساعة عىل أحد يقول اهلل
اهلل) (.)2
وحديث عبداهلل ◙ عن النبي ﷺ قال( :ال تقوم الساعة إال عىل رشار
الناس) (.)3
فيحمل عىل أن ذلك بعد خروج الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة.
وذلك حني يرسل اهلل الريح التي تقبض أرواح املؤمنني ،فيبقى الرشار ،ليس منهم
مؤمن وعليهم تقوم الساعة ،وقد روي هذا اجلمع بني احلديثني عن عبداهلل بن عمرو
بن العاص ( ،)4كام يف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن
اهلل يبعث رحي ًا من اليمن ألني من احلرير فال تدع أحد ًا يف قلبه مثقال حبة ،ويف رواية
«ذرة» من إيامن إال قبضته) (.)5
( )1جمموع الفتاوى (.)298-297/18
( )2رواه مسلم ،يف كتاب« :اإليامن» ،رقم.)131/1( ،148 :
( )3رواه مسلم يف كتاب« :الفتن وأرشاط الساعة» ،رقم.)2268/4( ،2949 :
( )4انظر :صحيح مسلم ( ،)1524/3وانظر :جمموع الفتاوى ( ،)296/18فتح الباري،19/13( ،
( ،)286/13( ،)85/13( ،)77/13ط .دار املعرفة ،ورشح كتاب التوحيد ،للشيخ سليامن بن
عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب ،ص .331
( )5رواه مسلم يف كتاب« :اإليامن» ،رقم.)109/1( ،117 :
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ومن لزوم اجلامعة املحافظة عىل الصالة مع مجاعة املسلمني ،كام يف احلديث عن أيب
الدرداء ◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال
تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان ،فعليك باجلامعة ،فإنام يأكل الذئب
من الغنم القاصية)

(.)1

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

        

.)4(  
 
  
 
 
 
 
  
  
  

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

      

 

.)2(  
   
  
  
 
    


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

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

   

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

 

 

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

()4

– رمحهام اهلل تعاىل –.

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

    

.)5( 
قال ابن عباس ¶« :أول ما نزل جربيل عىل حممد ﷺ قال لـه بلغنا جربيل
قال :بسم اهلل يا حممد ،يقول :اقرأ بذكر ربك ،وقم واقعد بذكره(.)6
( )1جابر بن زيد األزدي اليحمدي أبو الشعثاء اجلويف البرصي روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبري
وغريهم ،عامل من العلامء وفقيه قال عنه ابن عباس ريض اهلل عنه« :لو أن أهل البرصة نزلوا عند قول
جابر بن زيد ألوسعهم عل ًام من كتاب اهلل» ا.هـ .وملا مات قال قتادة :اليوم مات أعلم أهل العراق،
وكان احلسن يستخلفه يف الفتيا إذا غزا ،مات سنة 93هـ ،وقيل 103هـ.
انظر :هتذيب التهذيب (.)34/2
( )2رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه ( ،)11/1حتقيق :د /أمحد بن عبداهلل العامري الزهراين ،نرش :دار مكتبة
الدار وطيبة وابن القيم ،ط .األوىل1408 ،هـ ،وذكره السيوطي ،يف الدرر املنثور ( ،)23/1وعزاه إىل
ابن أيب شيبة ،والبخاري يف تارخيه ،وابن الرضيس يف فضائله.
وقال حمقق تفسري ابن أيب حاتم« :يف سنده أبو هالل الراسبي وهو حممد بن سليم الراسبي متكلم
فيه»أ .هـ . .قال عنه ابن حجر يف التقريب« :صدوق فيه لني» ،رقم ،5923 :ص .481
( )3انظر :تفسري ابن كثري (.)35/1
( )4انظر :عارضة األحوذي ( ،)34/13وانظر :ما ذكره ابن حجر حول اخلالف يف حتديد اسم اهلل األعظم
يف فتح الباري (.)228-227/11
( )5سورة العلق ،اآلية.1 :
( )6رواه ابن أيب حاتم يف تفسريه ( ،)11/1وابن جرير يف تفسريه ( ،)51-50/1ونقله ابن كثري يف تفسريه
( ،)29/1وقال« :وهذا األثر غريب ،وإنام ذكرناه ليعرف ،فإن يف إسناده) ضعف ًا وانقطاع ًا واهلل أعلم» أ .هـ.
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وقال العالمة ابن القيم ♫" :أما خصائصه املعنوية فقد قال أعلم اخللق صيل
اهلل عليه وسلم( :ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك) ،وكيف حتيص
خصائص اسم ملسامه كل كامل عىل اإلطالق ،وكل مدح ،وكل محد ،وكل ثناء وكل
جمد ،وكل جالل ،وكل إكرام ،وكل عز ،وكل مجال ،وكل خري وإحسان وجود وبر
وفضل؛ فله ومنه.
فام ذكر هذا االسم يف قليل إال كثره ،وال عند خوف إال أزاله ،وال عند كرب إال
كشفه ،وال عند َه ٍّم و َغ ٍّم إال فرجه ،وال عند ضيق إال وسعه ،وال تعلق به ضعيف إال
أفاده القوة ،وال ذليل إال أناله العز ،وال فقري إال أصاره غنيا ،وال مستوحش إال آنسه،
وال مغلوب إال أيده ونرصه ،وال مضطر إال كشف رضه ،وال رشيد إال آواه.
فهو االسم الذي تكشف به الكربات ،وتستنزل به الربكات ،وجتاب به الدعوات،
وتقال به العثرات ،وتستدفع به السيئات ،وتستجلب به احلسنات .وهو االسم الذي
قامت به السموات واألرض ،وبه أنزلت الكتب ،وبه أرسلت الرسل ،وبه رشعت
الرشائع ،وبه قامت احلدود ،وبه رشع اجلهاد ،وبه انقسمت اخلليقة إىل السعداء
واألشقياء ،وبه حقت احلاقة ،ووقعت الواقعة ،وبه وضعت املوازين القسط ،ونصب
الرصاط ،وقام سوق اجلنة والنار ،وبه عبد رب العاملني ومحد ،وبحقه بعثت الرسل،
وعنه السؤال يف القرب ويوم البعث والنشور ،وبه اخلصام ،وإليه املحاكمة ،وفيه املواالة
واملعاداة ،وبه سعد من عرفه وقام بحقه ،وبه شقي من جهله وترك حقه ،فهو رس اخللق
واألمر ،وبه قاما ،وثبتا ،وإليه انتهيا ،فاخللق واألمر به ،وإليه ،وألجله ،فام وجد خلق،
وال أمر ،وال ثواب ،وال عقاب ،إال مبتدئا منه ،ومنتهيا إليه ،وذلك موجبه ومقتضاه "
َۡ

َ َ

َ

َ

ۡ َ َٰ َ َ
ك فق َنا َعذ َ
أ-هـ ﴿ َر ذب َنا َما َخلق َ
اب ٱنلذار ﴾ (. )1
ت هَٰذا َبَٰطلٗا سبحن

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

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

( )2رواه البخاري يف كتاب« :األطعمة» ،باب( :التسمية عىل الطعام واألكل باليمني) ،رقم،5061 :
( ،)2056/5ومسلم يف كتاب األرشبة ،رقم.)1599/3( ،2022 :
( )3رشح صحيح مسلم ،للنووي ( ،)193/13وانظر :فتح الباري ( ،)522/9دار املعرفة ،التمهيد ،البن
عبدالرب (.)17/23
( )4رواه مسلم ،يف كتاب «األرشبة» ،رقم.)1597/3( ،2017 :
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وقال النووي ♫ يف معنى قولـه ﷺ( :إن الشيطان يستحل الطعام أال يذكر
اسم اهلل تعاىل عليه)« :معنى يستحل يتمكن من أكله ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام
إذا رشع فيه إنسان بغري ذكر اهلل تعاىل ،وأما إذا مل يرشع فيه أحد فال يتمكن ،وإن كان
مجاعة فذكر اسم اهلل بعضهم دون بعض مل يتمكن منه» (.)1أ .هـ.
وأكل الشيطان للطعام حيمل عىل احلقيقة ،لثبوته رشع ًا وعدم استحالته عقالً،
وعىل ذلك اتفق العلامء من السلف واخللف ( ،)2وأن احلديث جيري عىل ظاهره ،كام
جتري أحاديث البول والرضاط وغري ذلك مما ثبت فعله للشيطان.
ويؤخذ من احلديث استحباب التسمية يف أول األكل ،وإن نيس فليقل بسم اهلل يف
أوله وآخره ملا ثبت يف حديث.
ويؤخذ استحباب اجلهر هبا ليسمعه غريه فيقتدي به.
واستحباب التسمية لكل واحد من اآلكلني ،وإن سمي واحد ًا منهم حصل أصل
السنة ،وال يتمكن الشيطان من األكل (.)3
ورجحه النووي وقال« :نص عليه الشافعي ◙ ويستدل لـه بأن النبي ﷺ
أخرب أن الشيطان إنام يتمكن من الطعام إذا مل يذكر اسم اهلل تعاىل عليه ،وألن املقصود
حيصل بواحدة ويؤيده أيض ًا ما سيأيت يف حديث الذكر عند دخول البيت» أ.هـ(.)4
عند اخلروج من البيتعن أنس ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من قال «يعني إذا خرج من بيته»
( )1مسلم برشح النووي (.)190-189/13
( )2انظر :املرجع السابق (.)190/13
( )3انظر املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
( )4املرجع السابق ( ،)189/13وسيأيت حديث الذكر عند دخول البيت.
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بسم اهلل توكلت عىل اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال لـه :كفيت ووقيت،
وهديت ،وتنحى عنه الشيطان) (.)1
ويف رواية :فيقول لـه شيطان آخر( :كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟)(.)2
وعن أم سلمة ▲ أن رسول اهلل ﷺ كان إذا خرج من بيت قال( :بسم اهلل،
رب أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل عيل) (.)3
عند دخول البيتعن جابر ◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إذا دخل الرجل بيته،
فذكر اهلل تعاىل عند دخولـه وعند طعامه ،قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء ،وإذا
دخل فلم يذكر اهلل تعاىل عند دخولـه ،قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر اهلل
تعاىل عند طعامه ،قال :أدركتم املبيت والعشاء) (.)4
ويف الذكر الذي يقال عند دخول املنزل ،عن أيب مالك األشعري ◙ قال:
قال رسول اهلل ﷺ( :إذا ولج الرجل بيته فليقل :اللهم إين أسألك خري املولج وخري
( )1رواه الرتمذي يف كتاب«:الدعوات» ،باب( :ما يقول إذا خرج من بيته) ،رقم ،)490/5( ،3426:ط.
دار إحياء الرتاث،و قال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه» أ.
هـ .وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)104/3( 822 :وصححه األلباين ،انظر صحيح الكلم الطيب
ص. 44
( )2رواه أبو داود يف سننه ،يف كتاب« :األدب» ،باب( :ما يقول إذا خرج من بيته) ،رقم،5095 :
(.)747-746/2
( )3رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم )700/1( ،1907 :وصححه ،والبيهقي يف السنن الكربى ،رقم:
.7923
( )4أخرجه مسلم برقم ( )2018كتاب األرشبة  ،باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام ص،)468
والبخاري يف األدب املفرد (.)834
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املخرج ،بسم اهلل وجلنا ،وبسم اهلل خرجنا ،وعىل ربنا توكلنا ثم يسلم عىل أهله) (.)1
عند عثور الدابةيف احلديث عن أيب املليح عن رجل قال :كنت رديف النبي ﷺ فعثرت دابته،
فقلت :تعس الشيطان ،فقال( :ال تقل تعس الشيطان ،فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى
يكون مثل البيت ،ويقول :بقويت ،ولكن قل :بسم اهلل ،فإنك إذا قلت ذلك تصاغر
حتى يكون مثل الذباب) (.)2
ويف احلديث عن ابن مسعود ◙ عن النبي ﷺ قال( :إذا ركب الرجل
الدابة فلم يذكر اهلل ردفه الشيطان ،فقال له :تغن ،فإن مل حيسن قال لـه متن)(.)3
عند دخول اخلالءعن عيل ◙ أن النبي ﷺ قال( :سرت ما بني أعني اجلن وعورات بني آدم،
إذا دخل الكنيف أن يقول :بسم اهلل) (.)4

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

==
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قال النووي ♫ وهذا األدب متفق عىل استحبابه ويستوي فيه الصحراء
والبنيان» ( )1ا.هـ.
عند اجلامععن ابن عباس ¶ عن النبي ﷺ قال( :لو أن أحدهم يقول حني يأيت أهله:
بسم اهلل ،اللهم جنبني الشيطان ،وجنب الشيطان ما رزقتنا ،ثم قدر بينهام يف ذلك أو
قىض-ولد مل يرضه شيطان أبدا ) ( ،)2وقد سبق رشحه(.)3
يف أذكار الصباح واملساءفعن عثامن بن عفان ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ما من عبد يقول يف صباح
كل يوم ،ومساء كل ليلة ،بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف
السامء ،وهو السميع العليم ،ثالث مرات مل يرضه يشء) (.)4

==

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

وال كذب عثامن عىل النبي ه ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقوهلا» .ط.
إحياء الرتاث ،وابن ماجه يف كتاب «الطهارة وسننها» ،باب( :ما يقول الرجل إذا دخل اخلالء) ،رقم:
 ،)109/1( ،297وصححه األلباين ،انظر إرواء الغليل ( ،)88/1ط .الثانية ،عام 1405هـ/
1985م ،املكتب اإلسالمي.
( )1املجموع (.)93/2
( )2رواه البخاري ( )5165كتاب النكاح  ،باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ومسلم ( ،)3533وامحد
(.)1867
( )3انظر :كتاب (حقيقة الشياطني وصفاهتم يف ضوء الكتاب والسنة وبيان عداوهتم لبني آدم).
( )4رواه أبو داود يف السنن يف كتاب :األدب ،باب :ما يقول إذا أصبح ،باب ما يدعو الرجل إذا أصبح وإذا
أمسى رقم ، 3869 :وابن ماجة يف السنن يف كتاب :الدعاء ( ،)1273/2والرتمذي يف كتاب:

==
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 -2كلمة التوحيد
قال ابن القيم ♫« :اعلم أن أشعة ال إله إال اهلل تبدد من جنبات الذنوب
وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور ،وتفاوت أهلها يف ذلك القوة قوة
وضعف ًا ال حيصيه إال اهلل ،فمن الناس من نور هذه الكلمة يف قلبه كالشمس ومنهم من
نورها يف قلبه كالكوكب الدري ومنهم من نورها يف قلبه كاملشعل العظيم» ( )1ا.هـ.
عن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :من قال ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك لـه ،لـه امللك ولـه احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،يف يوم مائه مرة ،كانت لـه
عدل عرش رقاب ،وكتبت لـه مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت لـه حرز ًا من
الشيطان يومه ذلك حتى يميس ،ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من
ذلك) (.)2
وعن أيب ذر ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :من قال يف دبر صالة الصبح وهو
ثان رجليه قبل أن يتكلم :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك لـه امللك ،ولـه احلمد حييي
ويميت وهو عىل كل يشء قدير عرش مرات حمي عنه عرش سيئات ورفع لـه عرش
درجات ،وكان يومه ذلك يف حرز من كل مكروه ،وحرس من الشيطان ومل ينبغ لذنب
أن يدركه يف ذلك اليوم إال الرشك باهلل تعاىل) (.)3

==

الدعوات ،باب :ما جاء يف الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى رقم )465/5( 3388 :ط .إحياء الرتاث،
والنسائي يف السنن الكربى رقم.)94/6( 10178 :

( )1مدارج السالكني (.)329/1
( )2رواه البخاري يف كتاب« :بدء اخللق» ،باب( :صفة إبليس وجنوده) ،رقم،)1198/3( ،3119 :
ومسلم يف كتاب«:الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2071/4( ،2691 :
( )3ورواه الرتمذي يف كتاب« :الدعوات» ،باب مل يسمه رقم ،)64( :رقم ،)515/5( ،3474 :ط .دار
إحياء الرتاث ،وقال« :هذا حديث حسن غريب صحيح»أ .هـ ،ورواه النسائي يف السنن الكربى ،رقم:

==
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وعن أم سلمة ▲ أن فاطمة جاءت إىل النبي ﷺ تشتكي إليه اخلدمة،
فقالت :يا رسول اهلل ،واهلل لقد جملت ( )1يدي من الرحى ،أطحن مرة وأعجن مرة،
فقال هلا رسول اهلل ﷺ( :إن يرزقك اهلل شيئ ًا يأتك ،وسأدلك عىل خري من ذلك إذا
لزمت مضجعك فسبحي اهلل ثالث ًا وثالثني وكربي ثالث ًا وثالثني وامحدي أربع ًا
وثالثني؛ فذلك مائة فهو خري لك من اخلادم ،وإذا صليت صالة الصبح فقويل ال إله إال
اهلل وحده ال رشيك له ،لـه امللك وله احلمد ،حييي ويميت بيده ،بيده اخلري ،وهو عىل
كل يشء قدير؛ عرش مرات بعد صالة الصبح ،وعرش مرات بعد صالة املغرب؛ فإن كل
واحدة منهن تكتب عرش حسنات ،وحتط عرش سيئات ،وكل واحدة منهن كعتق رقبة
من ولد إسامعيل ،وال حيل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه؛ إال أن يكون الرشك ،ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك لـه وهو حرسك ما بني أن تقوليه غدوة إىل أن تقوليه عشية
من كل شيطان ومن كل سوء) (.)2

==

 ،)37/6( ،9955ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ،رقم  ،)164/4( ،4015عن أيب أيوب
األنصاري – ريض اهلل عنه –  ،ورواه من طريق آخر ،رقم ،)186/4( ،4092 :قال عنها اهليثمي يف
جممع الزوائد (« :)104/10رجاله ثقات»ا .هـ.

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

وليذكر اهلل عند قيامه من النوم ليحل عقد الشيطان التي عقدها عليه عند منامه،
كام يف حديث أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :يعقد الشيطان عىل قافية
رأس أحدكم إذا هو نام ،ثالث عقد يرضب عىل كل عقدة مكانه ،عليك ليل طويل
فارقد ،فإذا استيقظ وذكر اهلل تعاىل انحلت عقدة ،فإن توضأ انحلت عقدة ،فإن صىل
انحلت عقده كلها ،فأصبح نشيط ًا طيب النفس ،وإال أصبح خبيث النفس كسالن)(.)4
وأمر ﷺ بنفض الفراش قبل النوم ملا يف حديث أيب هريرة ◙ أن رسول
( )1انظر :فتح الباري ،البن حجر ( ،)110/11ط .دار املعرفة.
()2

وهي قولـه تعاىل                :
 ،             سورة احلج ،اآلية.65 :

( )3رواه النسائي يف السنن الكربى ،يف كتاب« :عمل اليوم والليلة» ،باب( :ما يقول إذا انتبه من منامه9ن
رقم ،)213/6( ،1689 :وابن السني يف عمل اليوم والليلة ،رقم ،12 :ص  ،15وأبو يعىل يف مسنده،
رقم ،)326/3( ،1791 :والبخاري يف األدب املفرد ،رقم ،1214 :ص  ،416واحلاكم يف املستدرك،
رقم ،)548/1( ، :وقال« :صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه» ووافقه الذهبي.
( )4رواه البخاري كتاب الدعوات ( )2329/5( )5961ومسلم رقم (.)2714
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ﷺ قال( :إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثالث مرات،
فإنه ال يدري ما خلفه عليه بعده ،وإذا اضطجع فليقل :باسمك ريب وضعت جنبي
وبك أرفعه فإن أمسكت نفيس فارمحها ،وإن أرسلتها فاحفظها بام حتفظ به عبادك
عيل روحي،
الصاحلني ،فإذا استيقظ فليقل :احلمد هلل الذي عافاين يف جسدي ،ور َّد َّ

وأذن يل بذكره) ( ،)1واحلكمة من النفض بالثوب دون اليد لئال يكون يف فراشه ما يكره
فيصيب يده.
وقولـه ال يدري ما خلفه عليه بعده :أي من تراب أو قذاة أو هوام (.)2
عن بريدة ◙ قال :شكا خالد بن الوليد ◙ إىل النبي ﷺ فقال :يا

رسول اهلل! ما أنام الليل من األرض ،فقال النبي ﷺ( :إذا أويت إىل فراشك فقل:
اللهم رب السموات السبع وما أظلت ،ورب األرضني وما أقلت ،ورب الشياطني،
عيل أحد منهم ،وأن يبغي
وما أضلت كن يل جار ًا من رش خلقك كلهم مجيع ًا ،أن يفرط َّ
ع َّيل .عز جارك ،وج َّل ثناؤك وال إله غريك ،وال إله إال أنت) (.)3

وعند الفزع يقول :كام يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل
ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلامت( :أعوذ بكلامت اهلل التامات ،من غضبه ورش

( )1رواه البخاري يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :التعوذ والقراءة عند النوم) ،رقم،)2329/5( ،5961:
ومسلم يف كتاب« :الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2714( :
( )2انظر :فتح الباري ( ،)126/11ط .دار الفكر.
( )3رواه الرتمذي يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :دعاء من أوى إىل فراشه) ،رقم،)183/9( ،3523 :
والطرباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)115/4( ،3839 :بنحوه.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)126/10رواه الطرباين يف األوسط ...ورجاله رجال الصحيح إال
أن عبدالرمحن بن سابط مل يسمع من خلد بن الوليد ورواه يف الكبري بسند ضعيف بنحوه» أ .هـ.
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عباده ،ومن مهزات الشياطني وأن حيرضون)(.)1
ومعنى مهزات الشياطني ،أي نزغاهتم ووساوسهم وفيه االستعاذة منهم ومن
حضورهم لإلغواء واإلضالل واإليذاء (.)2
وعن خالد بن الوليد ◙ أنه شكا إىل رسول اهلل ﷺ فقال :إين أجد فزع ًا
وزعم أن عفريت ًا يكيدين ،قال:
بالليل ،فقال( :أال أعلمك كلامت علمنيهن جربيل
أعوذ بكلامت اهلل التامات التي ال جياوزهن بر وال فاجر من رش ما ينزل من السامء وما
يعرج فيها ،ومن رش ما ذرأ يف األرض وما خيرج منها ،ومن رش فتن الليل وفتن النهار،
ومن رش طوارق الليل والنهار إال طارق ًا يطرق بخري يا رمحن) (.)3
 -5األذان واإلقامة
ومن الذكر الذي يطرد به الشيطان األذان واإلقامة ،كام يف حديث أيب هريرة
◙ قال :قال النبي ﷺ( :إذا نودي بالصالة ،أدبر الشيطان ولـه رضاط ،فإذا
قيض اقبل ،فإذا ث ِّوب هبا أدبر ،فإذا قيض أقبل حتى خيطر بني اإلنسان وقلبه ،فيقول:
أذكر كذا وكذا ،حتى ال يدري أثالث ًا صىل أم أربع ًا ،فإذا مل يدر ثالث ًا صىل أو أربع ًا،
سجد سجديت السهو) (.)4
( )1سبق خترجيه.
( )2انظر :مصائب اإلنسان ،البن مفلح ،ص  ،23-22عون املعبود ،أليب الطيب.)386/10( ،
( )3رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،رقم ،1159-114/4( ،3838 :وعبدالرزاق يف مصنفه ،رقم:
 ،)35/11( ،19831والبيهقي يف شعب اإليامن ،رقم ،)129/9( ،4387 :وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد (« :)127/10وفيه املسيب بن واضح وقد وثقه غري واحد وضعفه مجاعة ،وكذلك احلسن بن
عيل املعمري وبقية رجاله رجال الصحيح» أ .هـ.
( )4رواه البخاري يف كتاب« :الصالة» ،باب( :فضل التأذين) ،رقم ،)220/1( ،583 :ويف كتاب« :بدء
اخللق» ،باب( :صفة إبليس وجنوده) ،رقم ،)1196/3( ،3110 :ومسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم:

==

- 1015 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

وليس األذان خمتص ًا بوقته ،بل يرشع لطرد الشيطان يف مجيع األوقات التي يعرض
للعبد فيها (.)1
ودليله حديث أيب هريرة ◙ فيام رواه عنه سهيل قال :أرسلني أيب إىل بني
حارثة ،قال :ومعي غالم لنا أو صاحب لنا ،فناداه مناد من حائط باسمه ،قال :وأرشف
الذي معي عىل احلائط ،فلم ير شيئ ًا ،فذكرت ذلك أليب ،فقال :لو شعرت أنك تلقى
هذا ،مل أرسلك ،ولكن إذا سمعت صوت ًا فناد بالصالة ،فإين سمعت أبا هريرة حيدث
عن رسول اهلل ﷺ أنه قال( :إن الشيطان إذا نودي بالصالة و َّىل ولـه حصاص) (.)2
وحصاص« :بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتني أي رضاط ،وقيل:
احلصاص :شدة العدو» (.)3
«وإ دبار الشيطان عند األذان لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد
وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه ،وقيل :ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن
بالتوحيد» (.)4
 -6مالزمة الذكر عند دخول املسجد وعند اخلروج منه
فعن فاطمة بنت النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال( :إذا دخلت املسجد فصل عىل
النبي ﷺ وقل اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك) (.)5

==

.399/1( ،389

( )1انظر :مقامع الشيطان ،سليم اهلاليل ،ص .59
( )2رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم.)291/1( ،389 :
( )3صحيح مسلم برشح النووي (.)92/4
( )4املرجع السابق ،اجلزء والصفحة نفسها.
( )5رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم.)494/1( ،713 :
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ويف رواية أخرى يف مسلم( :فليسلم وليصل ويقول إذا خرج اللهم إين أسألك من
فضلك) (.)1
ويف أخرى( :اللهم احفظني من الشيطان) (.)2
والشيطان حياول أن يصد العبد عن الذكر حتى وهو يف أرشف البقاع عند اهلل ،ففي
احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن أحدكم إذا كان يف
املسجد جاء الشيطان فأبس ( )3به كام َي َب ُّس الرجل بدابته ،فإذا سكن زنقه( ،)4أو
أجلمه) ،قال أبو هريرة« :فأنتم ترون ذلك ،أما املزنوق فرتاه مائ ً
ال كذا ال يذكر اهلل ،وأما
امللجوم ففاتح فاه ال يذكر اهلل .)5( »
ومعنى احلديث« :إن الشيطان حيتال عىل العبد كام يفعل الراعي مع ناقته حني
يريدها أن تنقاد لـه ليحلبها ،فال يزال يوسوس للعبد ويسكنه حتى ينقاد لـه فال يذكر
اهلل تعاىل» (.)6

( )1رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم.)494/1( ،713 :
( )2رواه النسائي يف السنن الكربى ،رقم ،)27/6( ،9919 :وابن أيب شيبه يف مصنفه ،رقم،3415 :
( ،)298/1والنسائي يف عمل اليوم والليلة ،رقم ،90 :ص  ،178ط .الثانية1406 ،هـ ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،وأبو نعيم يف احللية.)139/8( ،

( )3فأبس« :يقال بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرته ،وقلت هلا بِس بِس بكر الباء وفتحها» النهاية
يف غريب احلديث (.)127/1
( )4زنقه املزنوق :املربوط بالزناق ،وهو حلقه توضع حتت حنك الدابة ،ثم جيعل فيها خيط يشد برأسها
متنع مجاجها ،وقال :املزنوق أصله من الزنقة وهو ميل يف جدار أو سكة أو عرقوب واد» النهاية يف
غريب احلديث (.3159/2
( )5رواه اإلمام أمحد يف املسند رقم (،)330/2وابن كثري يف تفسريه ( )576/4وقال«تفرد به أمحد» أ.هـ.
( )6انظر :الفتح الرباين ،أمحد البنا (.)77/2
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 -7الذكر عند استفتاح الصالة
عن أيب سعيد اخلدري ◙ قال( :كان رسول اهلل ﷺ إذا قام من الليل كرب،
ثم يقول :سبحانك اهلل وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك ،ثم يقول:
ال إله إال اهلل ثالث ًا ،ثم يقول :اهلل أكرب كبريا ثالث ًا ،أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان
الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ) (.)1
 -8السالم
فالسالم سبب حلصول الربكة ،وهي مطردة للشياطني ،ففي احلديث عن أنس بن
مالك أنه ﷺ قال لـه( :إذا دخلت عىل أهلك فسلم يكن بركة عليك وعىل أهلك)(.)2
وروى عن إبراهيم النخعي ♫ قال« :إذا دخلت املسجد فقل السالم عىل
رسول اهلل ،وإذا دخلت عىل أهلك فسلم عليهم ،وإذا دخلت بيت ًا ليس فيه أحد فقل
السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني»(.)3
 -9املداومة عىل أذكار الصباح واملساء
عن أيب بكر ◙ قال :يا رسول اهلل مرين بكلامت أقوهلن إذا أصبحت وإذا
أمسيت ،قال( :قل اللهم فاطر السموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،رب كل

( )1رواه أبو داود ( )775واللفظ له والطحاوي يف رشح معاين اآلثار ( )1171والبيهقي بنحوه (.)2451
( )2رواه الرتمذي  ،كتاب« :الدعوات» ،باب( :ما جاء يف التسليم إذا دخل بيته) ،رقم،)59/5( ،2698 :
ط .دار إحياء الرتاث العريب ،وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،ورواه ابن جرير يف تفسريه عن
جابر – ريض اهلل عنه – موقوف ًا ( ،)173/8ط .دار الفكر.
( )3رواه ابن جرير الطرباي يف تفسريه ( ،)174/18ط .دار الفكر ،ذكره ابن كثري يف تفسريه عن جماهد
( ،)306/3ط .دار الفكر ،وروي أيض ًا عن قتادة وزاد «فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن املالئكة ترد
عليه» أ .هـ.
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يشء ومليكه ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أعوذ بك من رش نفيس ورش الشيطان ورشكه،
وأن أقرتف عىل نفيس سوء ًا أو أجره عىل مسلم قله إذا أصبحت ،وإذا أمسيت وإذا
أخذت مضجعك) (.)1
وعن ابن عمر ¶ قال :مل يكن النبي ﷺ يدع هؤالء الدعوات حني يميس
وحني يصبح( :اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العفو
والعافية يف ديني ودنياي ،وأهيل ومايل ،اللهم اسرت عورايت ،وآمن روعايت ،اللهم
احفظني من بني يدي ومن خلفي ،وعن يميني ،وعن شاميل ،ومن فوقي ،وأعوذ
بعظمتك أن أغتال من حتتي)

(.)2

واألمر بالذكر واألحاديث الواردة فيه كثرية ،قد أفردت هلا املصنفات فلكل شأن
من شئون العبد ذكر خيتص به ( ،)3وإنام اقترصت عىل ما سبق الختصاصه باملوضوع.
ومن أعظم الذكر قراءة القرآن ،كام سيأيت يف املبحث القادم.

( )1رواه الرتمذي يف كتاب «الدعوات» ،باب :ما يقال يف الصباح واملساء) ،رقم،)104/9( ،3389 :
وقال« :هذا حديث حسن صحيح»أ .هـ ،ورواه أبو داود يف كتاب « » ،باب( :ما يقول إذا أصبح)،
رقم ،)316/4( ،5067 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)694/1( ،1892 :وصححه األلباين يف
الصحيحة ،برقم.)580/6( ،2753 :
( )2رواه أبو داود يف كتاب «األدب» ،باب( :ما يقول إذا أصبح) ،رقم ،)740-739/2( ،5074 :وابن
ماجه يف السنن ،كتاب «الدعاء» ،باب( :ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى) ،رقم،3871:
(.)1273/2
( )3انظر :الوابل الصيب البن القيم ،والكلم الطيب البن تيمية ،واألذكار للنووي ،واألذكار البن السنى،
وعمل اليوم والليلة للدينوري ،وعمل اليوم والليلة للنسائي ،وحتفة الذاكرين للشوكاين ،وانظر:
الكتب واألبواب التي أفردت يف كتب الصحاح والسنن.
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ثالث اا :قراءة القرآن الكريم
القرآن الكريم كالم اهلل ،وهو احلصن احلصني ،والّساج املنري ،وهو كتاب اهلل ،فيه
نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،هو الفصل ،ليس باهلزل ،من تركه من
جبار قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر
احلكيم ،وهو الرصاط املستقيم ،هو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة ،وال
يشبع منه العلامء ،وال خيلق عىل كثرة الرد ،وال تنقيض عجائبه ،هو الذي مل تنته اجلن إذ
سمعته ،حتى قالوا :

         

.)1(
«ومن قال به صدق ،ومن علم به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدي إىل
رصاط مستقيم» (.)2
وهو من أعظم ما يدفع به رش الشيطان وحزبه ،وقد ورد بيان ذلك عىل لسان
املصطفى ﷺ ،ويف األثر عن أيب هريرة ◙ قال( :إن البيت ليتسع عىل أهله
وحترضه املالئكة وهتجره الشياطني ويكثر خريه ،أن يقرأ فيه القرآن ،وإن البيت ليضيق
عىل أهله وهتجره املالئكة وحترضه الشياطني ويقل خريه؛ أال يقرأ فيه القرآن)(.)3
( )1سورة اجلن ،اآليتان.2-1 :
( )2جزء من حديث رواه الرتمذي يف كتاب« :ثواب القرآن» ،باب( :ما جاء يف فضل القرآن) ،رقم:
 ،)113-112/8( ،2908وقال« :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده جمهول ويف
احلارث مقال»أ .هـ.
( )3رواه الدارمي يف السنن ،رقم ،)522/2( ،3309 :حتقيق :فواز رمري وخالد السبع ،ط .األوىل،
1407هـ ،دار الكتاب العريب وابن املبارك يف الزهد ،حديث رقم ،79 :ص  273بنحوه ،حتقيق:
حبيب الرمحن األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،وقال األعظمي يف التحقيق« :أخرجه حممد بن
نرص يف قيام الليل من حديث أنس مرفوع ًا».
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ومن وسائل دفع الشيطان بالقرآن الكريم اجلهر به ،كام يف حديث أيب قتادة
◙ أن النبي ﷺ خرج ليلة فإذا هو بأيب بكر ◙ يصيل ،خيفض صوته،
قال :ومر بعمر بن اخلطاب وهو يصيل رافع ًا صوته ،فلام اجتمعا عند النبي ﷺ ،قال
النبي ﷺ( :يا أبا بكر ،مررت بك وأنت تصيل ،ختفض من صوتك)ن قال :أسمعت
من ناجيت يا رسول اهلل.
وقال لعمر( :مررت بك وأنت تصيل رافع ًا صوتك).
الوسنان ( ،)1وأطرد الشيطان.
فقال :يا رسول اهلل ،أوقظ َ
فقال النبي ﷺ( :يا أبا بكر ،ارفع من صوتك شيئ ًا ،ويا عمر ،اخفض من صوتك
شيئ ًا) (.)2
وقد جاءت النصوص بتخصيص بعض سور وآيات القرآن الكريم بمزيد مزية يف
دفع الشيطان والتحصن منه ،ومنها:
 -1سورة الفاحتة
وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيه ﷺ ،كام يف البخاري عن أيب سعيد
بن املعىل ( ◙ )3قال :كنت أصيل فدعاين النبي ﷺ فلم أجبه .فقلت :يا رسول
( )1الوسنان :أي النائم الذي مل يستغرق ،والوسن بداية النوم ،انظر :النهاية يف غريب احلديث ،البن األثري
(.)186/5
( )2رواه الرتمذي يف كتاب« :الصالة» ،باب( :ما جاء يف قراءة الليل) ،رقم ،)100-99/2( 447 :وقال:
«هذا حديث غريب» ا.هـ ،وأبو داود يف كتاب« :الصالة» ،باب( :رفع الصوت بالقراءة يف صالة
الليل) ،رقم ،)423/1( 1329 :وابن خزيمة يف صحيحه ،رقم ،189/2( ،1161 :واحلاكم يف
املستدرك ،رقم ،) /1( ، :وقال« :صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه»أ .هـ ،ووافقه الذهبي.
( )3أبو سعيد بن املعىل األنصاري املدين ،لـه صحبة يقال :اسمه رافع بن أوس بن املعىل ،ويقال :احلارث
بن أوس تويف سنة  ،73وهو ابن أربع وستني ،هتذيب الكامل (.)348/33
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 )1(      ثم قال:
 
اهلل كنت أصيل ،قال( :أمل يقل اهلل   :
أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل أن نخرج من املسجد ،فأخذ بيدي ،فلام أردنا
اخلروج ،قلت :يا رسول اهلل إنك قلت :ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن ،قال :احلمد
هلل رب العاملني هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته)(.)2
أ-وهي من أنفع األدوية يف الرقية
ويف الرقية ،هبا ثبت حديث أيب سعيد اخلدري ◙ أن رهط ًا من أصحاب
رسول اهلل ﷺ انطلقوا يف سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب
فاستضافوهم ،فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا لـه بكل يشء ال ينفعه
يشء ،فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند
بعضهم يشء فأتوهم ،فقالوا :يا أهيا الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا لـه بكل يشء ال ينفعه
يشء ،فهل عند أحد منكم يشء ،فقال بعضهم :نعم ،واهلل إين لراق ولكن واهلل لقد
استضفناكم فلم تضيفونا ،فام أنا براق لكم حتى جتعلوا لنا جعالً ،فصاحلوهم عىل قطيع
من الغنم ،فانطلق فجعل يتفل ويقرأ احلمد هلل رب العاملني حتى لكأنام نشط من عقال،
فأنطلق يميش ما به قلبه ،قال :فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه ،فقال بعضهم:
أقسموا ،فقال :الذي رقي ال تفعلوا حتى نأيت رسول اهلل ﷺ فنذكر لـه الذي كان
فننظر ما يأمرنا فقدموا عىل رسول اهلل ﷺ فذكروا لـه ،فقال :وما يدريك أهنا رقية
أصبتم أقسموا وارضبوا يل معكم بسهم) (.)3

( )1سورة األنفال ،اآلية.24 :
()2

رواه البخاري ،يف كتاب« :التفسري» ،باب( :ولقد آتيناك سبع ًا من املثاين والقرآن العظيم) ،رقم.)1738/4( ،4426 :

( )3رواه البخاري يف كتاب« :الطب» ،باب( :النفث يف الرقية) ،رقم،)2170-2169/5( ،5417 :
ومسلم يف كتاب« :السالم» ،رقم.)1728/4( ،2201 :
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ب – عالج للجنون
فعن خارجة عن عمه قال :اقبلنا من عند النبي ﷺ فأتينا عىل حي من العرب،
فقالوا :عندكم دواء ،فإن عندنا معتوها يف القيود ،فجاؤوا باملعتوه يف القيود ،فقرأت
عليه فاحتة الكتاب ثالثة أيام غدوة وعشيه أمجع براقي ثم أتفل ،فكأنام نشط من عقال،
فأعطوين جعالً ،فقلت :ال ،فقالوا :سل النبي ﷺ فسألته ،فقال( :كل فلعمري من
أكل برقية باطل ،لقد أكلت برقية حق) (.)1
جـ -وهي عالج جلميع األمراض واألوجاع العضوية
يقول ابن القيم ♫« :مكثت بمكة تعرتيني أدواء ،وال أجد طبيب ًا وال دواء،
فكنت أعالج نفيس بالفاحتة ،فأرى هلا تأثري ًا عجيب ًا ،فكنت أصف ذلك ملن يشتكي أمل ًا،
وكان كثري ًا منهم يربأ رسيع ًا» (.)2
 -2سورة البقرة
(ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة
البقرة)(.)3
وعن أيب أمامة الباهيل◙ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :اقرأوا القرآن
فإنه يأيت يوم القيامة شفيع ًا ألصحابه ،أقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإهنام
تأتيان يوم القيامة كأهنام غاممتان أو كأهنام غيايتان أو كأهنام فرقان من طري صواف
حتاجان عن أصحاهبام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حّسة وال تستطيعها
( )1رواه ابن ماجة (.)2874
( )2اجلواب الكايف ،البن القيم ،ص  ،8وانظر :احلصن الواقي ،للشيخ عبداهلل الّسحان ،ص  ،7-5ط.
الثانية1418 ،هـ  ،دار شقراء.
( )3رواه مسلم ،يف كتاب« :صالة املسافرين وقرصها» ،رقم.)539/1( ،780 :
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البطلة(.)2())1
ومعنى ال تستطيعها البطلة« :أي ال يمكنهم حفظها ،وقيل :ال تستطيع النفوذ يف
قارئها» (.)3
وفيها آية الكريس ،وثبت فيها حديث أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل
ﷺ( :إن لكل يشء سنام ًا وسنام القرآن سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن ،ال تقرأ
يف بيت وفيه شيطان إال خرج منه :آية الكرس) (.)4
ويف حديث أيب هريرة ◙ يف الصدقة قال :وكلني رسول اهلل ﷺ بحفظ
زكاة رمضان ،فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام ،فأخذته وقلت :ألرفعنك إىل رسول
عيل عيال ويل حاجة شديدة.
اهلل ﷺ ،قال :دعني فإين حمتاج و َّ
قال :فخليت عنه فأصبحت ،فقال النبي ﷺ( :يا أبا هريرة ما فعل أسريك
البارحة؟)،قال :قلت يا رسول اهلل ،شكا حاجة شديدة وعياالً فرمحته وخليت سبيله،
قال( :أما إنه قد كذبك وسيعود) ،فعرفت أنه سيعود ،لقول رسول اهلل ﷺ أنه سيعود
فرصدته ،فجاء حيثو من الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعنك إىل رسول اهلل ﷺ ،قال:
دعني حمتاج وعيل عيال ،ال أعود ،فرمحته وخليت سبيله ،فأصحبت فقال يل رسول اهلل
ﷺ( :يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة؟) ،قلت :يا رسول اهلل ،شكا حاجة وعياالً
فرمحته وخليت سبيله ،قال :أما إنه قد كذبك وسيعود ،فرصدته الثالثة :فجاء حيثو من

( )1البطلة :السحرة كام فّسحها معاوية بن سالم أحد رواة احلديث.
( )2رواه مسلم يف كتاب« :صالة املسافني وقرصها» ،رقم.)553/1( ،804 :
( )3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ( ،)35/1ط .دار الفكر.
( )4رواه احلميدي يف مسنده ،رقم ،)437/2( ،994:واحلاكم يف املستدرك ،رقم،)748/1( ،2059 :
وقال« :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه» ،أ .هـ.
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الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعنك إىل رسول اهلل ﷺ ،وهذا آخر ثالث مرات ،إنك
تزعم إنك ال تعود ثم تعود ،فقال :دعني أعلمك كلامت ينفعك اهلل هبا ،قلت :وما
هي؟ قال :إذا أويت إىل فرشك فاقرأ آية الكرس...        :
حتى ختتم اآلية ،فإنك لن يزال عليك من اهلل حافظ ،وال يقربك شيطان حتى تصبح،
فخليت سبيله فأصبحت ،فقال يل رسول اهلل ﷺ( :ما فعل أسريك البارحة؟) ،قلت:
يا رسول اهلل زعم أنه يعلمني كلامت ينفعني اهلل هبا ،فخليت سبيله ،قال( :وما هي؟)،
قال يل :إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرس من أوهلا حتى ختتم اآلية :

  

 ،...   وقال يل :لن يزال عليك من اهلل حافظ ،وال يقربك شيطان
حتى تصبح ،وكانوا أحرص يشء عىل اخلري ،فقال النبي ﷺ( :أما إنه صدقك وهو
كذوب تعلم من ختاطب من ثالث ليال يا أبا هريرة؟) ،قلت :ال ،قال( :ذاك شيطان).
وهي يف أعظم اآليات التي ينترص هبا عىل الشيطان وحزبه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
« ...فقد جرب املجربون الذين ال حيصون كثرة أن هلا من التأثري يف دفع الشياطني
وإبطال أحواهلم ما ال ينضبط من كثرته وقوته ،فإن هلا تأثري ًا عظي ًام يف دفع الشيطان عن
نفس اإلنسان وعن املرصوع وعمن تعينه الشياطني ،مثل أهل الظلم والغضب ،وأهل
الشهوة والطرب ،وأرباب السامع املكاء والتصدية ،إذا قرئت عليهم بصدق دفعت
الشياطني ،وبطلت األمور التي خيليها الشيطان ،ويبطل ما عند إخوان الشياطني من
مكاشفة شيطانية وترصف شيطاين ،إذ كانت توحي إىل أوليائهم بأمور يظنها اجلهال
من كرامات أولياء اهلل املتقني ،وإنام هي من تلبيسات الشياطني عىل أوليائهم املغضوب
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عليهم والضالني»أ.هـ(.)1
وفيها :اآليتان األخريتان ويف فضلها ،ورد حديث ابن مسعود ◙ قال :قال
رسول اهلل ﷺ( :اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف ليلة كفتاه)(.)2
وعن النعامن بن بشري ◙ قال :قال النبي ﷺ( :إن اهلل كتب كتاب ًا قبل أن
خيلق السموات واألرض بألفي عام أنزل منه آيتني فختم هبام سورة البقرة ،وال يقرآن
يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان)(.)3
ويف احلديث إشارة لطيفة حيث عرب بالقرب يف قولـه ﷺ( :فيقرهبا) ومل يقل
فيدخلها ،ويف ذلك تعبري عن نفي الدخول من باب أوىل ،كام أنه إشار إىل الليل لكونه
حمل سكون العباد ونومهم ،لكونه وقت ًا النتشار الشياطني (.)4
 -3سورة اإلخالص واملعوذتني
ويف الصحيحني عن عائشة ▲ أن النبي ﷺ (كان إذا أوى إىل فراشه كل
ليلة ،مجع كف َّيه ،ثم نفث فيهام وقرأ فيهام       و 

   

 و  ،     ثم مسح هبام ما استطاع من جسده ،يبدأ هبام عىل رأسه
( )1جمموع الفتاوى (.)56-55/19
( )2رواه البخاري ،يف كتاب« :املغازي»  ،باب( :شهود املالئكة بدر ًا) ،رقم ،3786 :ومسلم ،يف كتاب:
«صالة املسافرين وقرصها» ،رقم.)555/1( 807 :
( )3رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( ،)274/4والدارمي يف سننه ،كتاب« :فضائل القرآن» ،باب( :فضل أول
سورة البقرة وآية الكرس) ،)449/2( ،والرتمذي يف كتاب« :فضائل القرآن» ،باب( :ما جاء يف آخر
سورة البقرة) ،رقم ،)235/4( ،3044 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)286/2( ،3031 :وابن حبان
يف صحيحه ،رقم ،)79-78/2(779:والطرباين يف األوسط ،رقم.)212/2( ،1382 :
( )4انظر :فيض القدير ،للمناوي (.)348/2
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ووجهه ،وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات)(.)1
وهاتان السورتان من أعظم ما يتعوذ به ،وبينهام تناسب وتوافق ،كام أشار إىل ذلك
شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حيث إن منبع الوسواس شيطان اإلنس أو نفس اإلنسان،
وسورة الناس فيها االستعاذة من الرش الصادر من العبد ،وأما سورة الفلق ففيها
استعاذة من الرش الصادر من اخللق عموم ًا ،فكانت االستعاذة هبام أكمل استعاذة.
وعن عبداهلل بن خبيب ( ◙ )2قال :خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب
رسول اهلل ﷺ ليصيل لنا فأدركناه ،فقال( :أصليتم؟) ،قال :فلم أقل شيئ ًا ،فقال:
(قل) ،قال :فلم أقل شيئ ًا ،ثم قال( :قل) ،فلم أقل شيئ ًا ،ثم قال( :قل) ،فقلت :يا
رسول اهلل ما أقول؟ قال( :قل هو اهلل أحد ،واملعوذتني حتى متيس وحني تصبح ثالث
مرات تكفيك من كل يشء) (.)3
 -4آيات أخرى من القرآن
عن أيب بن كعب قال :كنت عند النبي ﷺ فجاء أعرايب ،فقال :يا نبي اهلل إن يل
أخ ًا وبه وجع ،قال( :وما وجعه؟) ،قال :به مل ّ ( ،)4قال :فأتني به فوضعه بني يديه فعوذه
النبي ﷺ بفاحتة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتان اآليتان :
( )1رواه البخاري برقم ( )5017كتاب فضائل القرآن  ،باب فضل املعوذات (.)1267
( )2عبداهلل خبيب باملعجمة مصغر ًا ،اجلهني حليف األنصار ...لـه صحبة ،روى عن النبي ه وروى عنه
ولده معاذ ،انظر :اإلصابة (.)73/4
( )3رواه أبو داود يف كتاب« :األدب» ،باب( :ما يقول إذا أصبح) ،رقم ،)324/4( ،5082 :ط .دار
احلديث ،القاهرة ،ط .عام 1408هـ1988 /م ،والرتمذي يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :رقم ،)7
رقم ،)567/5( 3575 :ط .إحياء الرتاث العريب وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح غريب»
ا.هـ ،والنسائي يف السنن ،كتاب« :االستعاذة» ،باب( :رقم  ،)1رقم.)250/8( ،5428 :
لـم :أي ملم وهو «طرف من اجلنون يلم باإلنسان» ،النهاية يف غريب احلديث (.)272/4
(ّ )4
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 ،)1(    وآية الكرس ،وثالث آيات من آخر سورة البقرة ،وآية من
 
 
 
 ،)2(       وآية من األعراف :
  
 
 
آل عمران  :
 ،)3(  وآخر سورة املؤمنون :
  
 
 
  
 
 
 

  

 
  



 

  
 
  
  

()4
 ،)5(    وعرش آيات من أول
 ،وآية من سورة اجلن    :


الصافات وثالث آيات من آخر سورة احلرش ،وقل هو اهلل أحد واملعوذتني ،فقام
الرجل كأنه مل يشتك قط) (.)6
مر ابن مسعود عىل رجل مصاب فقرأ يف
وورد يف فضل آخر سورة املؤمنون عندما َّ
أذنه :

           

 ،        حتى ختم السورة فربأ ،فقال رسول اهلل
ﷺ( :بامذا قرأ يف أذنه؟ فأخربه فقال رسول اهلل ﷺ :والذي نفيس بيده لو أن رج ً
ال
موقن ًا قرأها عىل جبل لزال) (.)7

( )1سورة البقرة ،اآلية.163 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.18 :
( )3سورة األعراف ،اآلية.54 :
( )4سورة املؤمنون ،اآلية.116 :
( )5سورة اجلن ،اآلية.13 :
( )6رواه ابن ماجه يف كتاب« :الطب» باب( :الفزع واألرق وما يتعوذ منه) ،رقم،1175/2( ،3549:
واإلمام أمحد يف مسنده ( ،)128/5واحلاكم يف املستدرك رقم ،)458/4( 8269 :وقال« :قد احتج
الشيخان ريض اهلل عنهام برواة هذا احلديث كلهم عن آخرهم غري أيب جناب الكلبي واحلديث حمفوظ
صحيح ومل خيرجاه» ا.هـ ،ومل يوافقه الذهبي.
( )7رواه أبو يعىل يف مسنده ،رقم ،)458/8( ،5045 :وأبو نعيم يف احللية ( ،)7/1وقال اهليثمي يف جممع

==
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وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ يقرأ هبا يف أذن املرصوع فيفيق (.)1
ّ
غـــض الـبصـــر
رابع اا:
غض البرص ،حيث إن النظر من سهام إبليس
ومن وسائل التحصني ضد الشيطان ّ
التي يرمي هبا فال ختطئ ،وهو منفذ القلب ،وباب كل رش إذا أطلق يف احلرام.
قال القرطبي ♫« :البرص هو الباب األكرب إىل القلب ،وأعمر طرق احلواس
إليه ،بسبب ذلك كثر السقوط من جهته ،ووجب التحذير منه وغضه عن مجيع
املحرمات» أ .هـ (.)2
ويف احلديث عن حذيفة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :النظرة سهم من
سهام إبليس مسموم من تركها خمافتي أبدلته إيامن ًا جيد حالوته يف قلبه) (.)3
السم الذي يسقاه املسموم،
«فإن السهم شأنه أن يّسي يف القلب ،يعمل فيه عمل ُّ

فإن بادر استفراغه وإال قتل وال بد» (.)4

لذا حذر اإلسالم من إطالق النظر يف احلرام ،كام يف حديث عيل بن أيب طالب

==

الزوائد (« :)115/5رواه أبو يعىل وفيه ابن هليعة وفيه ضعف وحديثه حسن»أ .هـ ،ويشهد لـه
احلديث السابق.

( )1انظر ما نقله ابن القيم  /عن شيخ اإلسالم يف زاد املعاد (.)68/4
( )2اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)223/12
( )3رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)173/10( ،10362 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،7875 :
( ،)349/4وقال« :صحيح اإلسناد»ا.هـ ،ومل يوافقه الذهبي وابن الشهاب يف مسنده ،رقم،292 :
( ،)195/1ط .الثانية1407 ،هـ1986 /م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
( )4روضة املحبني ،البن القيم ،ص .95
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◙( :ال تتبع النظرة النظرة ،فإنام لك األوىل وليست لك اآلخرة)(.)1
قال ابن كثري ♫« :ذهب كثري من العلامء إىل أنه ال جيوز للمرأة النظر إىل
الرجال األجانب بشهوة ،وال بغري شهوة أصالً ،واحتج كثري منهم بام رواه أبو داود
والرتمذي عن أم سلمة أهنا كانت عند رسول اهلل ﷺ وميمونة▲ قالت :بينام
نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم ،فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا باحلجاب ،فقال :ﷺ:
(احتجبا منه) ،فقلت :يا رسول اهلل أليس هو أعمى ال يبرصنا وال يعرفنا؟ فقال رسول
اهلل ﷺ( :أفعمياوان أنتام ألستام تبرصانه) ( »...)2أ.هـ ( .)3ورجحه النووي (.)4
وجعل النظر زنى العني ،كام يف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال( :كتب عىل
ابن آدم نصيبه من الزنا ،فهو مدرك ذلك ال حمالة ،العينان زنامها النظر ،واألذنان زنامها
( )1رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)212/2( ،2788 :وقال« :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل
خيرجاه»أ .هـ ،وقال الذهبي يف التلخيص «عىل رشط مسلم»ا.هـ ،وأبو دواد يف السنن ،كتاب:
«األدب» ،باب( :ما يؤمر به من غض البرص) ،رقم ،)246/2( ،2148 :والرتمذي يف كتاب،» « :
باب( :ما جاء يف نظرة املفاجأة)ن رقم ،)101/5( ،2776 :ط .دار إحياء الرتاث ،والدارمي يف
السنن ،رقم.)386/2( ،2709 :
( )2رواه الرتمذي:يف باب( :ما جاء يف احتجاب النساء من الرجال) ،رقم ،)102/5( ،2778 :دار إحياء
الرتاث ،وقال« :هذا حديث حسن صحيح» ،أ .هـ ،وأبو داود يف السنن ،يف كتاب« :التفسري»
باب(:قولـه  )        :رقم ،)63/4( ،4111 :ط .دار
الفكر ،وابن حبان يف صحيحه رقم )389/12( 5576 :والبيهقي يف السنن الكربى رقم13303 :
( ،)91/7وحسنه النووي ،انظر :رشح مسلم ( ،)184/6قال ابن حجر – « : - /أخرجه أصحاب
السنن من رواية الزهري عن نبهان موىل أم سلمة عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري
بالرواية عن بنهان وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه ،بأنه مكاتب أم سلمة ومل جيرحه
أحد ال ترد روايته» ا.هـ ،فتح الباري ( ،)337/9وانظر (.)550/1
( )3تفسري ابن كثري ( ،)283/3دار الفكر.
( )4رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)184/6
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االستامع ،واللسان زناه الكالم ،واليد زناها البطش ،والرجل زناها اخلطى ،والقلب
هيوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه) (.)1
وقد رشع اإلسالم رشائع وقائية ملنع فتنة البرص ومنها:
 -1االستئذان لئال يقع البرص عىل ما حرم اهلل النظر إليه ،عن سهل بن سعد
◙ قال :اطلع رجل من حجر يف ح َجر النبي ﷺ ومع النبي ﷺ مدرى حيك
به رأسه فقال( :لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك ،وإنام جعل االستئذان من أجل
البرص) (.)2
 -2حتريم الدخول عىل النساء ،حتى املحارم بدون استئذان خشية أن يرى
عورهتن ،عن عطاء بن يسار أن رسول اهلل ﷺ سأله رجل فقال يا رسول اهلل استأذن
عىل أمي قال :نعم قال الرجل إين معها يف البيت فقال رسول اهلل ﷺ استأذن عليها
فقال الرجل إين خادمها فقال له رسول اهلل ﷺ استأذن عليها أحتب أن تراها عريانة
قال :ال ،قال :فاستأذن عليها(.)3
 -3حرم اخللوة باألجنبية ،ويف احلديث( :ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام

( )1رواه مسلم يف كتاب« :القدر» ،رقم.)2047/4( ،2657 :
( )2رواه البخاري يف كتاب« :االستئذان» ،باب( :االستئذان من أجل البرص) ،رقم،)2304/5( ،5887 :
ومسلم يف كتاب« :اآلداب» ،رقم.)1698/3( ،2156 :
( )3رواه مالك يف املوطأ رقم )963/2( 1729 :مرسالً ،والبيهقي يف السنن الكربى رقم13336 :
( ،)97/7وابن جرير يف تفسريه ( ،)112/18وابن أيب شيبة يف مصنفه عن زيد بن أسلم رقم:
 ،)42/4( 17600قال ابن عبدالرب« :وهو مرسل صحيح جمتمع عىل صحة معناه وال جيوز عند أهل
العلم أن يرى الرجل أمه وال ابنته وال أخته وال ذات حمرم منه عريانة ألن املرأة عورة فيام عدا وجهها
وكفيها»ا.هـ التمهيد (.)229/16
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الشيطان) (.)1
 -4رشع احلجاب عىل املرأة ،قال تعاىل :

    

.
حيث جعله حصن ًا حصين ًا للمرأة تدفع به عن نفسها النظرات املسعورة ،وتزهق به
أرواح ذئاب البرش ،الذين ال هم هلم إال تتبع النساء والنظر إليهن ،ليهنؤوا بلقمة سائغة
يف مستنقع الرذيلة ،بعد أن دعوا إىل تعرية األجساد ،متزيق احلجاب واختالط الرجال
بالنساء ،هناك تضيع الفضيلة ،وتطمس احلقيقة اإليامنية ،وختتلط األنساب ،وهتدر
احلقوق.
ومن هنا فإن :غض البرص يورث ثالث فوائد جليلة القدر:
األوىل :حالوة اإليامن ولذته التي هي أحىل وأطيب مما تركه هلل ،فإن من ترك شيئ ًا
هلل عوضه اهلل خري ًا منه.
الثانية :إن غض البرص يورث نور القلب والفراسة ،قال تعاىل عن قوم لوط :
 ،)2(   فالتعلق بالنظر يوجب فساد العقل وعمي
 
  
 
  
 
 
البصرية وسكر القلب ،واهلل تعاىل جيزي العبد عىل عمله بام هو من جنس عمله فغض
برصه عام حرم يعوضه اهلل عليه من جنسه بام هو خري منه ،فيطلق بصريته ويفتح عليه
باب العلم واملعرفة.
الثالثة :قوة القلب وثباته وشجاعته ،فيجعل اهلل لـه سلطان النرصة مع سلطان
( )1سبق خترجيه.
( )2سورة احلجر ،اآلية.72 :

- 1032 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

احلجة ،ويف األثر« :الذي خيالف هواه يفرق الشيطان من ظله ،وهلذا يوجد يف املتتبع
هلواه من الذل واملهانة ما جعله اهلل ملن عصاه» (.)1
خامس اا :كـــثــرة الــطــاعـــات
ال شك أن العبد كلام أكثر من الطاعات والقربات كانت سبب ًا لقوة اإليامن الذي
هو سبب يف طرد الشياطني ،بل وفرارهم من هذا العبد ،قال تعاىل :

  

.)2(    
 
وجاء يف مسلم عن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :إذا قرأ ابن آدم
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول :يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله
اجلنة ،وأمرت بالسجود فعصيت فيل النار) (.)3
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ عن النبي ﷺ( :إن املؤمن لينيض شيطانه كام
ينيض أحدكم بعريه يف السفر).
«ألنه كلام اعرتضه صب عليه سياط الذكر ،والتوجه واالستغفار والطاعة،
فشيطانه معه يف عذاب شديد ،ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه يف راحة ودعة،
وهلذا يكون قوي ًا عاتي ًا» (.)4
وكثرة الطاعات سبب إلغاظة إبليس؛ ألهنا سبب لتكفري السيئات ،كام ثبت يف
الصحيح عن النبي ﷺ قال( :الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل
( )1جمموع الفتاوى ،باختصار وترصف يسري (.)259-252/21
( )2سورة احلجر ،اآلية.42 :
( )3رواه مسلم يف كتاب« :اإليامن» ،رقم.)87/1( ،81 :
( )4تفسري املعوذتني ،البن القيم ،ص .105
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رمضان كفارة ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر) (.)1
والكبائر تكفرها ومتحوها التوبة النصوح ،كام سيأيت يف املطلب القادم – إن شاء اهلل –.

سادس اا :التوبة والستغفار
ومن وسائل التحصني من الشيطان الرجيم التوبة واالستغفار.
«فالتوبة هي حقيقة دين اإلسالم ،والدين كله داخل يف مسمى «التوبة» ،وهبذا
استحق التائب أن يكون حبيب اهلل» (.)2
قال تعاىل :




 
 
  
 
  
  
 
  
  
 



()3

؛ وهلذا حياول

الشيطان أن يصده عنها بكل وسيلة ،ويف احلديث يف صحيح اجلامع أن الشيطان قال
لرب العزة واجلالل( :وعزتك وجاللك ما أزال أغوي عبادك مادامت أرواحهم يف
أجسادهم فقال الرب وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين) ( ،)4ويدل عليه
قولـه تعاىل :

 

  
 
   
 
 
  
 
  
 

.)5(  
 
 
 

فأشد ما يكون حنق ًا وغيظ ًا إذا رأى رمحات اهلل ومغفرته تنزل عىل العباد ،كام يف
احلديث( :ما رئي الشيطان يوم ًا هو فيه أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم
عرفة ،وما ذاك إال ملا رأى من تنزل الرمحة وجتاوز اهلل عن الذنوب العظام إال ما أرى
يوم بدر ،قيل وما رأي يوم بدر يا رسول اهلل ،قال :أما أنه قد رأى جربيل يزع
( )1رواه مسلم يف كتاب« :الطهارة» ،رقم.)209/1( ،233 :
( )2مدارج السالكني ،البن القيم ( ،)306/1وانظر :طريق اهلجرتني ،ص .355
( )3سورة التوبة ،اآلية.222 :
( )4رواه أمحد يف املسند ( ،)29/3والبغوي يف رشح السنة ( ،)146/1وهو يف مشكاة املصابيح ،رقم:
.)724/2( ،2344
( )5سورة ص ،اآليتان.83-82 :
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املالئكة)(.)1

( )1رواه مالك يف موطأ عن طلحة بن عبيداهلل ،رقم ،)422/1( ،944 :دار إحياء الرتاث العريب،
والفاكهي يف أخبار مكة ،رقم ،)26/5( ،2762 :حتقيق :د /عبدامللك بن دهيش ،ط .الثانية،
1414هـ ،وقال إسناده مرسل أ .هـ ،دار خرض ،بريوت ،وقال« :إسناده مرسل» أ .هـ.
وذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( ،)129/2وقال« :رواه مالك والبيهقي من طريقه وغريمها
وهو مرسل»أ .هـ.
ولـه شاهد عن عبادة بن الصامت – ريض اهلل عنه – قال :قال رسول اهلل ﷺ يوم عرفة( :أهيا الناس
إن اهلل  تطول عليكم يف هذا اليوم فغفر لكم إال التبعات فيام بينكم ووهب مسيئكم ملحسنكم
وأعطى ملحسنكم ما سأل فادفعوا باسم اهلل ،فلام كان بجمع قال :إن اهلل  قد غفر لصاحليكم وشفع
صاحليكم يف طاحليكم تنزل الرمحة فتعهم ثم تفرق املغفرة يف األرض فتقع عىل كل تائب ممن حفظ
لسانه ويده ،وإبليس وجنوده عىل جبال عرفات ينظرون ما يصنع اهلل هبم فإذا نزلت الرمحة دعا إبليس
وجنوده بالويل والثبور) ،رواه عبدالرزاق يف مصنفه ،رقم ،)17/5( ،8831 :ورواه ابن جرير يف
تفسريه عن ابن عمر ( ،)295/2دار الفكر ،وأبو نعيم يف احللية (.)199/8
قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (« :)129/2رواه الطرباين يف الكبري ورواته حمتج هبم يف الصحيح
إال أن فيهم رج ً
ال مل يسم» أ .هـ.
ولـه شاهد آخر ذكره السيوطي يف الدر املنثور ( ،)553/1وقال« :أخرج ابن ماجه واحلكيم الرتمذي
يف نوادر األوصول وعبداهلل بن أمحد يف زوائد املسند والطرباين والبيهقي يف سننه عن العباس بن
مرداس السلمي أ ،رسول اهلل ه (دعا عشية عرفة ألمته باملغفرة والرمحة فأكثر الدعاء فأوحى اهلل إليه أين
قد فعلت إال ظلم بعضهم بعضا ً،وأما ذنوهبم فيام بيني وبينهم فقد غفرهتا فقال :يا رب إنك قادر عىل
أن تثيب هذا املظلوم خري ًا من مظلمته وتغفر هلذا الظامل فلم جيبه تلك العشية ،فلام كان غداة املزدلفة
أعاد الدعاء فأجابه اهلل أين قد غفرت هلم ،فتبسم رسول اهلل ه فسأله أصحابه ،قال :تبسمت من عدو اهلل
إبليس أنه ملا علم أن اهلل قد استجاب يل يف أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور وحيثو الرتاب عىل رأسه)،
رواه البيهقي يف السنن الكربى ،رقم ،)118/5( ،9264 :ورواه أبو يعىل يف مسنده ،رقم،1578 :
( ،)149/3واإلمام أمحد يف املسند ،رقم ،)14/4( ،16252 :مؤسسة قرطبة.
وذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( ،)130/2وقال« :رواه البيهقي من حديث ابن كنانة بن
العباس بن مرداس السلمي ومل يسمه عن أبيه عن جده عباس ،ثم قال وهذا احلديث له شواهد كثرية،

==
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ومعنى التوبة« :العزم عىل فعل املأمور والتزامه» (.)1
وقال اإلمام الطربي ♫« :األوبة مما يكرهه اهلل إىل ما يرضاه من طاعته» (.)2
وقال ابن القيم ♫« :الرجوع مما يكرهه اهلل ظاهر ًا وباطن ًا إىل ما حيبه ظاهر ًا
وباطن ًا» (.)3
وهي ما تعرف بالتوبة النصوح ،ومعنى النصوح ،قيل« :الصادقة التي يشعر العبد
فيها بالندم عىل الذنب وحب الرجوع إىل الطاعة» (.)4
وقيل« :تامة الرشوط» (.)5
واملعنى« :ختليصها من كل غش ونقص وفساد ،وإيقاعها عىل أكمل الوجوه»(.)6
وهلا رشوط:
األول :اإلقالع عن الذنب يف احلال.
الثاين :عزم القلب عىل عدم العودة.

==

وقد ذكرناها يف كتاب «البعث» فإن صح بشواهده ففيه احلجة ،وإن مل يصح فقد قال اهلل تعاىل:

      النساء ،48 :وظلم بعضهم بعض ًا دون الرشك» أ .هـ ،وانظر :ما
قاله ابن عبدالرب يف التمهيد ( ،122/1واملزي يف هتذيب الكامل (.)251/14
( )1مدارج السالكني ( ،)305/1وانظر :طريق اهلجرتني ،ص .355
( )2جامع البيان ( ،)286/1ط .دار الفكر.
( )3مدارج السالكني (.)306/1
( )4انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)168/28وتفسري جامع البيان ،للطربي (،)167/28
ومدارج السالكني (.)309/1
( )5اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)91/5
( )6مدارج السالكني ،البن القيم (.)309/1
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الثالث :الندم عىل املايض.
الرابع :اإلخالص بأن يكون تركه للذنب خالص ًا لوجه اهلل تعاىل ،ال يريد به شيئ ًا
.)1( 


  
 
  


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

          

            
            

.)3(      
  
 
 
  


 
وإن كان الذنب يتعلق بامل أو جناية فيضاف إليه رشط سادس وهو :التحلل من
املجني عليه (.)4
(من كانت عنده مظلمه ألخيه من عرضه أومن يشء فليتحلله منه اليوم قبل أال
يكون دينار وال درهم إن كان لـه عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل تكن لـه
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) (.)5

( )1سورة النور ،اآلية.31 :
( )2الرشطان الرابع واخلامس استفدهتام من توجيهات املرشف – وفقه اهلل – .
( )3سورة النساء ،اآليتان.18-17 :
( )4انظر :املرجع السابق ( ،)291-286/1تفسري القرطبي (.)211/4( ،)91/5
( )5رواه البخاري يف كتاب« :املظامل» ،باب( :من كانت لـه مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبني

==
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وإن كانت بعرض كقذف وغيبة وهبتان ،فقال بعض العلامء :ال تتم إال باإلعالم
والتحلل ،ألن اجلناية فيها حقني ،حق هلل ،وحق لآلدمي ،فال بد من أداء حق اآلدمي.
وقيل :ال يشرتط اإلعالم ويكفي التوبة فيام بني العبد وربه ويذكر املغتاب
واملقذوف ...بخري يف مواطن ذكره بسوء ،ويكثر من االستغفار له ،ملا يؤدي اإلخبار
من املفاسد املرتتبة عليه من الغل وامليل لالنتقام وغري ذلك.
وهذا قول لإلمام أمحد واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم – رمحهم
اهلل – (.)1
والتوبة واجبة عىل مجيع اخللق باتفاق األمة عىل الفور ،وال جيوز تأخريها أو
التسويف هبا ،وهي ال تسقط حد ًا ،بل هي بني العبد و ربه(.)2
وهي نوعان:
 -1التوبة عن ترك احلسنات املأمور هبا ،وهذا قسم ال يتنبه له.
 -2التوبة من فعل السيئات املنهي عنها (.)3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
«فالتوبة املرشوعة هي الرجوع إىل اهلل ،وإىل فعل ما أمر به وترك ما هنى عنه،
وليست التوبة من فعل السيئات فقط ،كام يظن كثري من اجلهال ال يتصورون التوبة إال

==

مظلمته؟) ،رقم.)865/2( ،2317 :

( )1انظر :مدارج السالكني ( ،)291-289/1خمترص منهاج القاصدين.
( )2انظر :جمموع الفتاوى ( ،)310/10اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)91-90/5الفوائد ،ص
 ،16مدارج السالكني (.)272/1
( )3انظر :رسالة التوبة ،البن تيمية ،ص .227

- 1038 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

عام يفعله العبد من القبائح ،كالفواحش واملظامل ،بل التوبة من ترك احلسنات املأمور هبا
أهم من التوبة من فعل السيئات املنهي عنها ،فأكثر اخللق يرتكون كثري ًا مما أمرهم اهلل به
من أقوال القلوب وأعامهلا ،وأقوال البدن وأعامله »...أ .هـ (.)1
وهي عامة لكل ذنب أذنبه العبد ،وليس لذنب دون ذنب ،وهذا ما عليه أهل
السنة.
وقبوهلا من اهلل بمشيئته تعاىل ،وليس واجب ًا عليه «ألن اخللق ال يوجبون عىل اهلل
شيئ ًا أو حيرمون عليه شيئ ًا ،بل هم أعجز من ذلك ،وأقل من ذلك ،وكل نعمة منه
فضل وكل نقمة منه عدل» (.)2
والعبد بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب الذي أوجب لـه التوبة ،وتصبح بعد
نقضها بالعودة إىل الذنب ،وهو يف احلالة الثانية أكمل من األوىل.
قال القرطبي ♫« :والعود إىل الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه ألنه أضاف إىل
الذنب نقض التوبة ،فالعودة عىل التوبة أحسن من ابتدائها؛ ألنه أضاف إليها مالزمة
اإلحلاح بباب الكريم ،وأنه ال غافر للذنوب سواه» (.)3
ويف سيد االستغفار يقول ﷺ( :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك
عيل وأبوء لك بذنبي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،قال :ومن قاهلا يف النهار
َّ
موقن ًا هبا فامت من يومه قبل أن يميس ،فهو من أهل اجلنة ،ومن قاهلا من الليل وهو

( )1املرجع السابق ،ص .228
( )2جمموع الفتاوى (.)73/8
( )3اجلامع ألحكام القرآن (.)213/4
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موقن هبا فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة) (.)1
ويف احلديث اعرتاف بالنعمة ،واعرتاف بوقوع الذنب ،فاملؤمن ما بني عبادة
واستعانة ،عبادة اتباع ًا لألمر ،واستعانة إيامن ًا بالقدر (.)2
وهناك توبة مستحبة ،وهي التوبة من ترك املستحبات من املأمورات وفعل
املنهيات (.)3
وهل تصح التوبة من الذنب مع اإلرصار عىل غريه؟!
الذي عليه املحققون من أهل العلم إن كل ذنب لـه توبة ختصه ،وأهنا تصح التوبة
من الذنب مع وجود غريه ،وهذا متفق مع أصول أهل السنة ،بأن الشخص الواحد
جتتمع فيه والية هلل وعداوة من وجهني خمتلفني ،ويكون فيه إيامن ونفاق ،وقد ثبت
دخول أهل الكبائر النار يعذبون بقدر ذنوهبم ثم خيرجون منها ويدخلون اجلنة (.)4
والتوبة مقبولة مادام العبد حي ًا وال تنقطع إال بوقوع أمرين:
األول :نزول املوت
قال تعاىل :

          

            
            

( )1رواه البخاري عن شداد بن أوس – ريض اهلل عنه – يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :أفضل االسغفار)،
رقم.)2323/5( ،5947 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى (.)73/8
( )3انظر :رسالة التوبة ،البن تيمية ،ص .227
( )4انظر :مدارج السالكني (.)282-273/1
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.)1(  
 
 
  


 
قيل :يف معنى قريب ،أي« :عىل قرب عهد من الذنب من غري إرصار»( ،)2والذي
عليه مجهور املفّسين :أهنا التوبة قبل املعانية أي نزول املوت(.)3
ويف احلديث عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال( :إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل
يغرغر) (.)4
الثاين :طلوع الشمس من مغرهبا
عن أيب موسى عن النبي ﷺ قال( :إن اهلل  يبسط يده بالليل ليتوب ميسء
النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب ميسء الليل حتى تطلع الشمس من
مغرهبا) (.)5
ويف الصحيح عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ثالث إذا
خرجن ال ينفع نفس ًا ،إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خري ًا طلوع
الشمس من مغرهبا والدجال ودابة األرض) (.)6
( )1سورة النساء ،اآليتان.18-17 :
( )2اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)93/5
( )3انظر :مدارج السالكني (.)284/1
( )4رواه الرتمذي يف كتاب« :الدعوات»  ،باب( :فضل التوبة واالستغفار) ،رقم،)547/5( ،3537:
وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)395/2( ،628 :واحلاكم يف
املستدرك ،رقم ،)286/4( ،7659 :وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه» أ .هـ ،وابن
ماجه يف كتاب« :الزهد» ،باب( :ذكر التوبة) ،رقم ،)1420/2( ،4253 :وابن أيب شيبة يف مصنفه،
رقم ،)173/7( ،35077 :وأيب يعىل يف مسنده ،رقم.)81/10( ،5717 :
( )5رواه مسلم يف كتاب« :التوبة» ،رقم.)2113/4( ،2759 :
( )6رواه مسلم يف كتاب« :اإليامن» ،رقم.)138/1( ،158 :
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وهناك مانع ثالث ،وهو باختيار العبد وهو اإلرصار عىل مواقعة الذنب ،وقال
تعاىل:

          

.)1(  


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

          

.)3(  
 
اهلم بالذنب ،وقيل :إصابة الذنب ،وقيل :اللمة من الشيطان،
والطائف هوّ :
وقيل :الوسوسة واخلطرة الشيطانية (.)4
يقول ابن اجلوزي ♫« :واعلم أن مثل إبليس مع التقي واملخلط كرجل
جالس بني يديه طعام وحلم فمر به كلب ،فقال له :اخسأ فذهب ،فمر بآخر بني يديه
طعام وحلم ،فكلام أخسأه طرده ،مل يربح فاألول مثل املتقي يمر به الشيطان فيكفيه يف
طرده الذكر ،والثاين مثل املخلط ال يفارقه الشيطان ملكان ختليطه» (.)5

( )1سورة آل عمران ،اآلية.135 :
( )2مدارج السالكني (.)283/1
( )3سورة األعراف ،اآلية.201 :
( )4انظر :زاد املسري ،البن اجلوزي ( ،)310-309/3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (-349/7
 ،)350تيسري الكريم الرمحن ،البن سعدي (.)136-135/3
( )5تلبيس إبليس ،ص .48
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واستحب بعض العلامء :صالة ركعتني للتوبة (.)1
وقد ورد حديث يف صالة التوبة ،عن أيب بكر الصديق ◙ عن النبي ﷺ أنه
قال( :ما من عبد يذنب ذنب ًا ثم يتوضأ ويصيل ركعتني ويستغفر اهلل إال غفر لـه ،ثم تال
هذه اآلية :

            

.)2()
واستحب بعض العلامء أيض ًا الصدقة بام يقدر عليه من املال عند التوبة (.)3
وللتوبة فضائل كثرية ومزايا عظيمة منها:
* إهنا سبب حلصول الندم واالنكسار والقرب من اهلل تعاىل ،ودوام الترضع
والدعاء ،مما يكون سبب ًا يف دخول اجلنة ،وهذا معنى قول بعض السلف أن العبد ليعمل
بالذنب يدخله به اجلنة ،ويعمل احلسنة يدخل هبا النار (.)4
* إهنا لنجاته من بغي وتسلط أعدائه من اجلن واإلنس وشياطينهم.

( )1انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)380/5
()2

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

( )3انظر :زاد املعاد ( ،)586/3ودليله حديث كعب بن مالك يف قصة الثالثة الذين خلفوا وفيه قول
كعب( يا رسول اهلل إن من توبتي أن أنخلع من مايل).
( )4انظر :الوابل الصيب ،البن القيم ،ص .13
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قال ابن القيم ♫« :فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه
يشء أنفع له من التوبة النصوح ،وعالمة سعادته أن يعكس فكره ونظره عىل نفسه
وذنوبه وعيوبه ،فيشغل هبا وبإصالحها ،وبالتوبة منها ...واهلل يتوىل نرصته وحفظه
والدفع عنه» (.)1
* إهنا سبب انرشاح الصدر ،وحصول حالوة اإليامن ،وأنوار اهلداية ( ،)2قال
تعاىل.)3(        :
* إهنا سبب إلحباط مجيع السيئات واملعايص ،صغريها وكبريها (.)4
وأما االستغفار ،فهو مأخوذ من الغفر وهو السرت والتغطية (.)5
وهو «طلب املغفرة من اهلل ،وهو حمو الذنب ،وإزالة أثره ،ووقاية رشه» (.)6
ويف الصحيح عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :والذي نفيس
بيده لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم وجلاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر هلم) (.)7
والفرق بينه وبني التوبة أن االستغفار أعم ،فكل من االستغفار والتوبة يتضمن
أحدمها اآلخر ،ويدخل يف مسامه عند اإلطالق ،ولكن االستغفار أعم ،فليس كل

( )1بدائع الفوائد ،البن القيم ( ،)467/2وانظر :اجلواب الكايف ،ص .60
( )2انظر :جمموع الفتاوى (.)390/11
( )3سورة العنكبوت ،اآلية.69 :
( )4انظر :االستقامة ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)463/1
( )5انظر لسان العرب البن منظور (.)25/5
( )6مدارج السالكني (.)307/1
( )7رواه مسلم ،يف كتاب« :الذكر والدعاء والتوبة» ،رقم.)2106/4( ،2749 :
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مستغفر تائب ًا ،وكل تائب مستغفر (.)1
كام أن االستغفار طلب إزالة الرضر ودفع الرش ،وأما التوبة فطلب جلب املنفعة،
وحصول ما حيب (.)2
واالستغفار قد يكون باللسان فقط والقلب مرص عىل الذنب ،بخالف التوبة ال بد
فيها من تواطؤ القلب واللسان (.)3
ويستحب أن يكون خامتة كل عمل صاحل االستغفار كالصالة واحلج وقيام الليل والوضوء.
وقد رشع ذلك يف الوضوء أن يقال بعد الفراغ منه «سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك».
وهلذا السبب فهم عمرو ابن عباس ¶ أن أجل النبي ﷺ قرب بعد نزول
سورة النرص ،ألن فيها إعالم ًا بأن النبي ﷺ قد بلغ الرسالة ،ونصح األمة ،وأدى ما
عليه ،فجعل خامتة الكامل االستغفار (.)4
ومن فضائل الستغفار:
 االستغفار سبب لتفريج اهلم ،فمن لزمه جعل اهلل له من كل هم فرج ًا ومنكل ضيق خمرج ًا (.)5
-

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

( )1انظر :مدارج السالكني (.)308-307/1
( )2انظر :املرجع السابق (.)309/1
( )3اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (،)380/5جمموع الفتاوى (.)488/7(،)655/10
( )4انظر :مدارج السالكني ،البن القيم (.)176/1
( )5انظر :جمموع الفتاوى (.)163/8
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.)1(  
  
 
 
-

وهو سبب لدفع العذاب عن األمة ،قال تعاىل :

   

.)2(  
  
 
 
«فأخرب تعاىل أنه ال يعذب من استغفر ،ألن االستغفار سبب ملحو الذنوب التي
هي سبب نزول العذاب ،وهي سبب حلصول السيئات» (.)3
سابع اا :حــفــظ الـــجـــوارح
ومن وسائل التحصني ضد الشيطان الرجيم حفظ اجلوارح؛ ألن كثرة اخلطايا
والسيئات سبب لتمكن الشيطان وسيطرته عىل العبد ،قال تعاىل :

  

.)4(  
    

 

  
  
 
واجلوارح هي« :مجع جارحة وهي األعضاء التي يكتسب هبا اإلنسان» ( ،)5ومنها
اليدين والرجلني والسمع والبرص واللسان ،وسميت جوارح «ألهننَ ..جيرحن اخلري
والرش أي يكسبنه» ( )6وأعظمها وأمهها وأشدها خطر ًا اللسان« ،فهو يفتح للعبد أبواب ًا
( )1سورة هود ،اآلية.3 :
( )2سورة األنفال ،اآلية.33 :
( )3جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)163/8
( )4سورة اإلرساء ،اآلية.62 :
( )5املطلع عىل أبواب املقنع ( ،)118/1وانظر لسان العرب ( ،)423/2املصباح املنري ( ،)95/1غريب
احلديث للحريب (.)244/1
( )6لسان العرب (.)423/2
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من الرش كلها مداخل للشيطان ،فإمساك فضول الكالم يسد عنه تلك األبواب كلها،
وكم من حرب جرهتا كلمة واحدة» (.)1
ولذا جاءت األحاديث الكثرية مؤكدة عىل احلث عىل حفظ اللسان من اللغو
واحلرام وفحش القول ،بل التنزه عن اخلوض فيام ال يعني وجعل ذلك من كامل
اإليامن.
قال ابن القيم ♫« :وأكثر املعايص إنام يولدها فضول الكالم والنظر ،ومها
أوسع مداخل الشيطان ،فإن جارحتيهام ال يمالن وال يسأمان بخالف شهوة البطن،
فإنه إذا امتأل مل يبق فيه إرادة للطعام ،وأما العني واللسان فلو تركا مل يفرتا من النظر
والكالم ،فجنايتهام متسعة األطراف ،كثرية الشعب ،عظيمة اآلفات» أ.هـ (.)2
وآفات اللسان كثرية وأعظمها القول عىل اهلل بال علم ،وحتريم احلالل وحتليل
احلرام ،إىل غري ذلك من آفاته من الغيبة والنميمة واملراء واجلدال ،والقذف والسب
واللعن وسب األموات والسخرية واالستهزاء والكذب واخلصومة والتقعر وشهادة
الزور (.)3
قال تعاىل :

  

 
  
  
 
 
  
 
    

.)4( 

ويف احلديث عن عائشة ▲ قالت :قال رسول اهلل ﷺ( :إن أبغض الرجال

( )1التفسري القيم ،ص .627
( )2املرجع السابق ،نفس الصفحة.
( )3انظر :مدارج السالكني ( ،)115-114/1وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ،وحيد عبدالسالم بايل،
ص  300وما بعدها .
( )4سورة اإلرساء ،اآلية. 53 :
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عند اهلل األلد اخلصم) (.)1
ومعناه« :شديد اخلصومة ،مأخوذ من لديدي الوادي ،ومها جانباه ،ألنه كلام احتج
عليه بحجة أخذ يف جانب آخر ،وأما اخلصم فهو احلاذق باخلصومة واملذموم هو
اخلصومة بالباطل» (.)2
ويف حفظه عن السباب والشتم عن عياض بن محار قال :قلت يا رسول اهلل ،رجل
عيل بأس أن أنترص منه؟ قال( :املستابان شيطانان
من قومي يشتمني وهو دوين َّ
يتهاذيان ويتكاذبان) (.)3
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن العبد ليتكلم
بالكلمة ما يتبني فيها يزل هبا يف النار أبعد ما بني املرشق واملغرب) (.)4
ومن حفظ اللسان ،حفظه من رمي املؤمن بالكفر.
عن ابن عمر ¶ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إذا قال الرجل ألخيه
يا كافر ،فقد باء هبا أحدمها إن كان كام قال وإال رجعت عليه) (.)5

( )1رواه البخاري ،يف كتاب« :املظامل» ،باب( :قول اهلل تعاىل ،)     :رقم،2325 :
( ،)867/2ومسلم يف كتاب« :العلم» ،رقم.)2054/4( ،2668 :
( )2صحيح مسلم برشح النووي (،)219/16وانظر :فتح الباري( ،)188/8(،)106/5وسبل السالم،
للصنعاين ( ،)196/4جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)445/14
( )3رواه اإلمام أمحد يف املسند ( ،)162/4وابن حبان يف صحيحه ،رقم.)492/7( ،5697 :
( )4رواه البخاري يف كتاب« :الرقاق» ،باب(:حفظ اللسان) ،رقم.)2377/5( ،6112 :
( )5رواه البخاري يف كتاب« :األدب» ،باب( :من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كام قال) ،رقم،5752 :
( ،)2263/5ومسلم يف كتاب« :اإليامن» ،رقم.)79/1( ،60 :

- 1048 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

ومن حفظ اللسان عن إفشاء الرس.
ومن ذلك احلديث ما يكون بني الرجل وامرأته ،فعن أيب سعيد اخلدري ◙
أن رسول اهلل ﷺ قال( :إن من أرش الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل
املرأة وتفيض إليه ثم ينرش رسها) (.)1
ومن حفظ اللسان صونه عن الكالم الباطل والشعر (.)2
قال تعاىل :

            

            

.)3(          
 

وعن أيب سعيد اخلدري ◙ قال :بينا نحن نسري مع رسول اهلل ﷺ
بالعرج( )4إذ عرض شاعر ينشد ،فقال رسول اهلل ﷺ( :خذوا الشيطان أو امسكوا
الشيطان؛ ألن يمتلئ جوف أحدكم قيح ًا خري له من أن يمتلئ شعر ًا) (.)5
( )1رواه مسلم يف كتاب« :النكاح» ،رقم.)1060/4( ،1437 :
( )2ال يدخل يف ذلك من كان شعره خلدمة ونرصة اإلسالم ،أو مل يشتمل عىل كذب وإثم وباطل ،قال شيخ
اإلسالم« :فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطني ،إال إذا كان أحدهم كذاب ًا أثيامً،
فالكذاب يف قوله وخربه ،واألثيم يف فعله وأمره» أ .هـ ،جمموع الفتاوى ( ،)51/2ودليله االستثناء يف
آخر اآلية ،  ...       :سورة الشعراء.227 :
( )3سورة الشعراء ،اآليات.226-221 :
( )4ال َعرج :قرية يف الطائف يف أول هتامة تبعد عن املدينة ثامنية وسبعون ميالً ،انظر :معجم البلدان
(.)111/4
( )5روه مسلم يف كتاب« :الشعر» ،رقم ،)1769/4( ،2259 :والبخاري عن أيب هريرة وابن عمر ب يف
كتاب« :األدب» ،باب( :ما يكره أن يكون الغالب عىل اإلنسان الشعر حتى تصده عن ذكر اهلل والعلم
والقرآن) ،رقم.)2279/5( ،5802 :
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قال النووي ♫« :املراد أن يكون الشعر غالب ًا عليه مستولي ًا عليه بحيث يشغله
عن القرآن وغريه من العلوم وذكر اهلل تعاىل ،وهذا مذموم من أي شعر كان ،فأما إذا
كان القرآن واحلديث وغريمها من العلوم الرشعية هو الغالب عليه فال يرض حفظ
اليسري من الشعر مع هذا ،ألن جوفه ليس ممتلئ ًا شعر ًا» (.)1
ومن حفظ اللسان صونه عن النجوى ،قال تعاىل :

  

 ،)2(  ...وقد سبق الكالم فيها.
 
ومن حفظ اجلوارح حفظ البرص ،وقد سبق احلديث عنه.
ومن حفظ اجلوارح حفظ البطن ،وحفظ البطن يشمل حفظه من أكل الربا وأكل
مال اليتيم والرشوة ،وأكل كل ما حرم الرشع بيعه كثمن الكلب وكسب البغي واخلمر
واملخدرات وترك الشبهات ،وعدم التوسع يف املباحات من كثرة املطاعم واملشارب.
جاء يف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :اجتنبوا السبع
املوبقات ،قالوا :يا رسول اهلل وما هن؟ قال :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي
حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف
املحصنات الغافالت املؤمنات) (.)3

( )1صحيح مسلم برشح النووي (،)15-14/15وانظر :فتح الباري ( ،)538،550/10ط دار املعرفة،
املفهم ( ،)528/5اجلامع ألحكام القرآن (.)150/13
( )2سورة املجادلة ،اآلية.10 :
()3

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

 ،)        رقم ،)1017/3( ،2615 :ومسلم يف
كتاب« :اإليامن» ،رقم.)92/1( ،89 :

- 1050 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

وقال تعاىل:

        

            
            

.)1(  
ويف احلديث (لن يزال العبد يف فسحة من دينه ما مل يرشب اخلمر ،فإذا رشهبا خرق
اهلل عنه سرته ،وكان الشيطان ول َّيه وسمعه وبرصه ورجله يسوقه إىل كل رش ،ويرصفه
عن كل خري) (.)2
ومعنى احلديث أنه «إذا رشهبا صار عقله مع الشيطان كاألسري يف يد كافر يستعمله
يف رعاية اخلنازير ومحل الصليب وغري ذلك ،فإذا أدمن رشهبا صار الشيطان من جنده
ومن أعوانه وأتباعه» (.)3
واهلل طيب وال يقبل إال طيب ًا ،كام يف حديث أيب هريرة ◙ قال( :إن اهلل طيب
ال يقبل إال طيب ًا ،وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني ،فقال:

  

 ،)4(      وقال :
 
 
 
  
 
  
 




  
 

 ،)5(  ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد
   
 
  
 
يديه إىل السامء :يا رب يا رب ومطعمه حرام ومرشبه حرام وغذي باحلرام فأنى
( )1سورة املائدة ،اآليتان.91-90 :
( )2رواه الطرباين يف الكبري ،رقم ،)15-14/19( ،21 :وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري ،رقم:
 ،4782ص  ،690ط .املكتب اإلسالمي ،ط .الثالثة1410 ،هـ1990 /م.
( )3فيض القدير ،للمناوي (.)302/5
( )4سورة املؤمنون ،اآلية.51 :
( )5سورة البقرة ،اآلية.172 :
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يستجاب لذلك)(.)1
ومن حفظ اجلوارح حفظ الفرج ،قال تعاىل :

    

              

.)2(    
 
ويف احلديث عن سهل بن سعد ◙ قال :قال رسول ﷺ( :من يضمن يل ما
بني حلييه وما بني رجليه أضمن لـه اجلنة) (.)3
وحفظ الفرج يشمل :حفظه عن اللواط ،والزنا ،والسحاق ،ونكاح اليد ،وإتيان
املرأة يف دبرها ،وإتيان احلائض ،وإتيان البهيمة ،قال ﷺ كام يف حديث أيب هريرة
◙ قال( :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وال يّسق السارق حني يّسق
وهو مؤمن ،وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن) (.)4
ومن حفظ اجلوارح حفظ اليد ويشمل :حفظها عام ييل:
قتل املسلم ،وقتل النفس ،واإلشارة عىل املسلم بالسالح ولبس الذهب،
ومصافحة النساء ،واللعب بالنرد والبلوت والعزف عىل اآلالت املوسيقية ،ورضب
املسلم وكتابة البدع املخالفة للسنة وغري ذلك (.)5
( )1رواه مسلم يف كتاب« :الزكاة» ،رقم.)703/2( ،1015 :
( )2سورة املؤمنون ،اآليات.7-5 :
( )3رواه البخاري يف كتاب« :الرقاق» ،باب( :حفظ اللسان وقول النبي ه من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فليقل خري ًا أو ليصمت) ،رقم.)2376/5( ،6109 :
( )4رواه البخاري( ،)2475ومسلم (.)57
( )5انظر :مدارج السالكني ( ،)121-120/1وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ،لوحيد عبدالسالم بايل،
ص .362-359
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ويف احلديث الصحيح عن عبداهلل بن عمرو ¶ عن النبي ﷺ قال( :املسلم
من سلم املسلمون من لسانه ويده) (.)1
وعن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال يشري أحدكم إىل أخيه
بالسالح ،فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزغ يف يده ،فيقع يف حفرة من النار).
وعن أيب موسى األشعري ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :من لعب بالنردشري
( )2فكأنام صبغ يده يف حلم خنزير ودمه) (.)3
ومن هذا احلديث وغريه ذهب أكثر العلامء إىل حتريم اللعب بالنرد وقاسوه عىل
القامر والشطرنج ( ،)4ومعنى صبغ يده يف حلم خنزير ودمه أي «يف حال أكله منهام وهو
تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهام» (.)5
ومن حفظ اجلوارح ،حفظ السمع عن سامع ما يغضب اهلل ،واستامع الكفر
والبدعة ،واستامع األرسار ،وسامع أصوات النساء عند خشية وقوع الفتنة (.)6
ومن آكد ما ينبغي صون السمع عنه ،سامع الغناء وآالت اللهو املحرمة ،يف أعظم
ما يقوي األحوال الشيطانية.
( )1رواه البخاري يف كتاب« :اإليامن» ،رقم )13/1( ،10 :واللفظ لـه ،ومسلم يف كتاب« :اإليامن» ،رقم:
.)65/1( ،40
( )2النردشري :هو النرد« :وهي قطع ملونة تكون من خشب البقس ومن عظم الفيل» ،التمهيد ،البن
عبدالرب (.)175/13
( )3رواه مسلم يف كتاب« :الشعر» ،رقم.)1770/4( ،2260 :
( )4انظر :رشح مسلم للنووي ( ،)16/15الكايف يف فقه ابن حنبل ،البن قدامة املقدس (،)524/4
واملغني ( ،)171/10وجمموع الفتاوى (.)222/32
( )5رشح مسلم للنووي (.)16/15
( )6انظر :مدارج السالكني (.)117/1
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :ومن أعظم ما يقوي األحوال الشيطانية
سامع الغناء واملالهي ،وهو سامع املرشكني ،قال اهلل تعاىل :

   

 ،)1(  قال ابن عباس وابن عمر -ريض اهلل عنهم -وغريمها
  
   
 
من السلف (التصدية) :التصفيق باليد( ،واملكاء) :مثل الصفري ،فكان املرشكون
يتخذون هذا عبادة ،وأما النبي ﷺ وأصحابه فعبادهتم ما أمر اهلل به من الصالة
والقراءة والذكر ونحو ذلك ...ومل جيتمع النبي ﷺ وأصحابه عىل استامع غناء قط ال
بكف وال بدف»أ .هـ (.)2
حتريم الغناء

()3

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

غريه ،ويبحثون عن البهجة فيام عداه ،يضعون السموم مواضع الدواء ،طالبني العافية
والشفاء يف الشهوات واألهواء .ومن ذلك عكوف كثري من الناس اليوم عىل استامع
( )1سورة األنفال ،اآلية.35 :
( )2جمموع الفتاوى (.)295/11
( )3باختصار وترصف يسري من كتاب النور الكاشف يف بيان حكم الغناء واملعازف.
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آالت املالهي والغناء ،حتى صار ذلك سلواهم وديدهنم ،متعللني بعلل واهية وأقوال
زائفة ،تبيح الغناء وليس هلا مستند صحيح ،يقوم عىل تروجيها قوم فتنوا باتباع
الشهوات واستامع املغنيات.
وكام نرى بعضهم يروج للموسيقى بأهنا ترقق القلوب والشعور ،وتنمي العاطفة،
وهذا ليس صحيحا ،فهي مثرية للشهوات واألهواء ،ولو كانت تفعل ما قالوا لرققت
قلوب املوسيقيني وهذبت أخالقهم ،وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوء سلوكهم.
عباد اهلل من كان يف شك من حتريم األغاين واملعازف ،فليزل الشك باليقني من
قول رب العاملني ،ورسوله صىل اهلل عليه وسلم األمني ،يف حتريمها وبيان أرضارها،
فالنصوص كثرية من الكتاب والسنة تدل عىل حتريم األغاين والوعيد ملن استحل ذلك
أو أرص عليه ،واملؤمن يكفيه دليل واحد من كتاب اهلل أو صحيح سنة رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم فكيف إذا تكاثرت وتعاضدت األدلة عىل ذلك .ولقد قال سبحانه و

َ َ
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
ذ
تعاىل يف كتابه العزيزَ ﴿ :و َما َكن لمؤمنٗ َوَل مؤم َن ٍة إذا قَض ٱّلل َو َرسوُل ٓۥ أ ۡم ًرا أن
ۡ
َ َ
ذ َ
َ ََ
َية م ۡن أَ ۡمره ۡم َو َمن َي ۡعص ذ َ
ٱۡل َ َ
ٱّلل َو َرسوُلۥ فق ۡد َضل َضلَٰل ُّمبينا ﴾ (.)1
يَكون لهم
ۗۡ

ونظر ًا خلطورة األغاين ،وأهنا سبب من أسباب فتنة الناس وإفسادهم وخاصة

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

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

ْ
ذ َ
ذ َ
قوله تعاىلَ ﴿ :وم َن انلذاس َمن ي َ ْش ََتي ل َ ْه َو ْ َ
الديث ِلضل عن َسبيل اّلل بغ َْي عل ٍم
َ َ
َ
َ
َو َي ذتخذ َها هز ًوا أولئ َك له ْم َعذاب ُّمهي ﴾ (.)1

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

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

تفسريهم ما وجد إليه سبيل".

ْ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ
َ ْ ْ
َ
َ َ
ب عليْهم ِبيْلك َو َرجلك
اس َتفز ْز َمن استطعت منهم بصوتك وأجل
وقال تعاىل﴿ :و
َ
َ
َ ْ
ذ
ذ
ً ()1
َوشاركه ْم ف ال ْم َوال َوال ْوَلد َوع ْده ْم َو َما يَعدهم الشيْ َطان إَل غرورا﴾

جاء يف تفسري اجلاللني( :واستفزز) :استخف( ،صوتك) :بدعائك بالغناء
واملزامري وكل داع إىل املعصية و هذا أيضا ما ذكره ابن كثري والطربي عن جماهد .وقال
القرطبي يف تفسريه" :يف اآلية ما يدل عىل حتريم املزامري والغناء واللهو :ما كان من

صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه".
ِ
()2
ور َوإِ َذا َم ُّروا بِال َّلغ ِو َم ُّروا كِ َرا ًما﴾
و قال اهلل عز وجلَ ﴿ :وا َّلذي َن َال َيش َهدو َن ال ُّز َ

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

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

()1

قال اإلمام الطربي يف

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

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

(.)4

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

==

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

(.)1

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

(.)2

وروي عن اإلمام أيب حنيفة أنه قال :الغناء من أكرب الذنوب التي جيب تركها
فور ًا .وقد قال اإلمام السفاريني يف كتابه غذاء األلباب معلق ًا عىل مذهب اإلمام أبو
حنيفة" :وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء وجيعله من الذنوب ،وكذلك مذهب أهل
الكوفة سفيان ومحاد وإبراهيم والشعبي وغريهم ال اختالف بينهم يف ذلك ،وال نعلم
خالفا بني أهل البرصة يف املنع منه".
وقد قال القايض أبو يوسف تلميذ اإلمام أبى حنيفة حينام سئِل عن رجل سمع
صوت املزامري من داخل أحد البيوت فقال" :ادخل عليهم بغري إذهنم ألن النهي عن
(( )1اجلامع للقريواين).
(( )2إغاثة اللهفان)
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املنكر فرض".

أما اإلمام مالك فإنه هنى عن الغناء وعن استامعه ،وقال ♫ عندما سئِل عن الغناء

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

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

()1

ونص اإلمام أمحد ♫ عىل كّس آالت اللهو

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

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

***

أبد ًا من اإلرشاك بالرمحن

وإذا تعلق بالسامع أصاره

***

عبدا لكـل فـالنة وفالن

و بذلك يتبني لنا أقوال أئمة العلامء واقرارهم عىل حرمية الغناء واملوسيقى واملنع
منهام.
الستثناء:
ويستثنى من ذلك الدف -بغري خلخال -يف األعياد والنكاح للنساء ،وقد دلت
عليه األدلة الصحيحة ،قال شيخ اإلسالم ♫" :ولكن رخص النبي صىل اهلل عليه
وسلم يف أنواع من اللهو يف العرس ونحوه كام رخص للنساء أن يرضبن بالدف يف
األعراس واألفراح ،وأما الرجال عىل عهده فلم يكن أحد عىل عهده يرضب بدف وال
يصفق بكف ،بل ثبت عنه يف الصحيح أنه قال :التصفيق للنساء والتسبيح للرجال،
ولعن املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني من الرجال بالنساء"

()1

وأيضا من

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

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

(.)2

فهذه األدلة تدل عىل أن اإلنشاد

جائز ،سواء كان بأصوات فردية أو مجاعية ،والنشيد يف اللغة العربية :رفع الصوت
بالشعر مع حتسني وترقيق( ،)3وهناك ضوابط تراعى يف هذا األمر وضعها لنا أهل العلم
وهي :عدم استعامل اآلالت واملعازف املحرمة يف النشيد ،عدم اإلكثار منه وجعله
ديدن املسلم وكل وقته وتضييع الواجبات والفرائض ألجله ،أن ال يكون بصوت
النساء ،وأن ال يشتمل عىل كالم حمرم أو فاحش ،وأن ال يشابه أحلان أهل الفسق
واملجون ،وأن خيلو من املؤثرات الصوتية التي تنتج أصواتا مثل أصوات املعازف.
وأيضا يراعى أن ال يكون ذا حلن يطرب به السامع ويفتنه كالذين يسمعون األغاين.
ولالستزادة يمكن مراجعة :كتاب اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام للشيخ
العالمة صالح بن فوزان الفوزان ،وكتاب السامع لشيخ اإلسالم ابن القيم ،وكتاب
حتريم آالت الطرب للشيخ حممد نارص الدين األلباين ♫.
وختام ًا ،قال اإلمام ابن القيم ♫ يف كتابه إغاثة اللهفان" :اعلم أن للغناء
خواص هلا تأثري يف صبغ القلب بالنفاق ،ونباته فيه كنبات الزرع باملاء .فمن خواصه:
َّ
(( )1رواه البخاري .)1043/3
(( )2مصنف ابن أيب شيبة .)711/8
(( )3القاموس املحيط).
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أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره ،والعمل بام فيه ،فإن الغناء والقرآن ال
جيتمعان يف القلب أبد ًا ملا بينهام من التضاد ،فإن القرآن ينهى عن اتباع اهلوى ،ويأمر
الغي ،وينهى عن اتباع خطوات الشيطان،
بالعفة ،وجمانبة شهوات النفوس ،وأسباب ّ

الغي فيثري كامنها،
والغناء يأمر بضد ذلك كله ،وحيسنه ،وهي ِّيج النفوس إىل شهوات ّ
ويزعج قاطنها ،وحيركها إىل كل قبيح ،ويسوقها إىل وصل كل مليحة ومليح ،فهو

واخلمر رضيعا لبان ،ويف هتييجهام عىل القبائح فرسا رهان..إلخ"(.)1
ثامن اا :حتصني األهل واألولد
ومن وسائل التحصني من الشيطان الرجيم ،حتصني األهل واألوالد ،ولذلك عدة
وسائل رشعية منها:
 -1االستعاذة باهلل ،وذلك بتعويذ األطفال باهلل ،كام كان يفعل الرسول ﷺ مع
احلسن واحلسني ،كام يف البخاري عن ابن عباس ¶ قال :كان رسول اهلل ﷺ
يعوذ احلسن واحلسني( :أعيذكام بكلامت اهلل التامة ،من كل شيطان وهامة ،ومن كل
عني المة ،ويقول :إن أباكام يعوذ هبا إسامعيل وإسحاق).
 -2ذكر اهلل عند دخول املنزل ،عن أيب مالك األشعري ◙ قال :قال رسول
اهلل ﷺ( :إذا ولج الرجل بيته فليقل :اللهم إين أسألك خري املولج وخري املخرج ،بسم
اهلل وجلنا ،وبسم اهلل خرجنا ،وعىل ربنا توكلنا ثم يسلم عىل أهله)(.)2

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

 

.)4(  
 
  
  
 
 
 
( )1رواه أبو داود يف كتاب« :اجلهاد» ،باب( :فضل الغزو يف البحر) ،رقم ،)7/3( ،2494 :ط .دار
الفكر ،واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)83/2( ،2400 :وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه»أ .هـ ،والبيهقي يف السنن الكربى ،رقم ،)166/9( ،18319:وحسنه النووي يف األذكار،
ص .2
( )2األذكار ،للنووي ،ص .2
( )3أخرجه الرتمذي ( )589وأبو يعىل ( )3624والطرباين يف املعجم األوسط ( )5991مطوال.
( )4سورة اإلرساء ،اآلية.64 :
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قال جماهد وغريه :صوت الشيطان الغناء ،وقد سبق الكالم فيه.
وعن أيب هريرة ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال تصحب املالئكة رفقة فيها
كلب وال جرس) (.)1
وعن عائشة ▲ قالت( :مل يكن النبي ﷺ يرتك يف بيته شيئ ًا فيه تصاليب إال
نقضه) (.)2
وعن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال تدخل املالئكة بيت ًا فيه
متاثيل أو تصاوير) (.)3
قال النووي ♫« :قال أصحابنا ( )4وغريهم من العلامء تصوير صورة احليوان
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر» (.)5
وقال أيض ًا« :وال فرق يف هذا كله بني ماله ظل وما ال ظل لـه ...وبمعناه قال
مجاهري العلامء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ،وهو مذهب الثوري ومالك وأيب
حنيفة وغريهم» أ .هـ (.)6
وسبب امتناع املالئكة من دخول بيت فيه صورة؛ «لكوهنا معصية فاحشة وفيها

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

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

( )1رواه مسلم.
( )2صحيح مسلم برشح النووي (.)68/6
* جاء يف حديث ضعيف (إن الشيطان ال خيبل أحد ًا يف دار فيها فرس عتيق) وقد رواه الطرباين يف املعجم
الكبري رقم 506 :واحلارث يف مسنده رقم )676/2( 6052 :وأمحد يف اآلحاد واملثاين رقم2696 :
( ،)158/5ط .األوىل 1991-1411م ،دار الراية ،الرياض ،وقال ابن كثري يف تفسريه ( )323/2ط.
دار الفكر« ،هذا حديث منكر ال يصح إسناده وال متنه» ا.هـ ،قال القرطبي « : /وإنام سمي عتيق ًا ألنه
ختلص من اهلجانة  ..وروي أن اجلن ال تقرب دار ًا فيها فرس وأهنا تنفر من صهيل اخليل  »..ا.هـ،
اجلامع ألحكام القرآن (.)38/8
( )3رواه البخاري ( )6388ومسلم (.)1434
( )4رواه البخاري ( )5623ومسلم (.)2012
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فخلوهم) (.)1
 -10تعليمهم األذكار ،وحثهم عىل املداومة عليها.
ومنها أذكار النوم ،وآية الكرس ،واملعوذتني ،كام كان فعل األنبياء والسلف –
رمحهم اهلل – فقد كان إبراهيم

يعوذ إسامعيل وإسحاق ،والنبي ﷺ كان يعوذ

احلسن واحلسني ،ويف هذا تعليم هلم ،وكان عبداهلل بن عمرو بن العاص يعلم من عقل
من أبنائه أن يقول عند النوم( :أعوذ بكلامت اهلل التامة من غضبه ورش عباده ومن
مهزات الشياطني وأن حيرضون) (.)2

()1

رواه أمحد ( )57/4( )16623وابن السني رقم ( )705ص.201

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

 :قال تعاىل

            

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

.)5(  
 
  
  
  
 


.100-98 : اآليات،) سورة النحل1(
.65 : اآلية،) سورة اإلرساء2(
.)242/3(  للشوكاين،) فتح القدير3(
. البن تيمية،) النبوات4(
.173 : اآلية،) سورة آل عمران5(
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.)1( 
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
وقال تعاىل    :
واملتوكل حيبه اهلل ،قال تعاىل :

       

.)2(  
 
 
والتوكل من أعامل القلوب العظيمة ،ومن أعظم الواجبات ،وحقيقته اعتامد
القلب عىل اهلل وحده ،وهو طريق العبادة ووسيلتها ،فال عبادة بدون توكل واستعانة،
وإذا وصل العبد إىل حتقيق معنى التوكل فقد وصل إىل مقام خواص األولياء من العلامء
الربانيني ومن سار عىل هنجهم ،وكلام زاد إيامنه ويقينه وعبادته ،ازدادت حاجته إىل
التوكل (.)3
.)4(  


  
 
  
  
  
    
قال تعاىل   :
وقال تعاىل يف قصة موسى

:

       

.)5(   
.)6(     
  
 
 
وقال تعاىل      :

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

رهبم يتوكلون) (.)1

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

         

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

==
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 -2إخفاء النعم عىل احلاسد
كام بني ذلك املوىل تبارك وتعاىل يف قولـه تعاىل :

    

.)1(  

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

==

 ،87-86ص .377-374

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

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

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

    

               
(.)1

 
 
  
 
  
  
 
  


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

          

.)3(    
 
  


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

( )1سورة يوسف ،اآلية. 67 :
( )2جامع البيان ( )13/13وقد روى ذلك عن ابن عباس وجماهد وحممد بن كعب وقتادة والسدي
والضحاك وغريهم ،انظر :املرجع السابق ( ،)14-13/13والدر املنثور للسيوطي ( )557/4ط .دار
الفكر ،البداية والنهاية البن كثري (.)212/1
( )3سورة اإلرساء ،اآلية.53 :

- 1078 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

واملقاتلة ،فإنه عدو آلدم وذريته ...وعداوته ظاهرة بينة»أ .ه(.)1
وحسن اخللق يعني «اإلحسان إىل الناس ،وكف األذى عنهم ،واحتامل أذاهم»(.)2
وقيل« :بذل الندى ،وكف األذى ،وطالقة الوجه» (.)3
وصف حسن اخللق هو «بسط الوجه ،وبذل املعروف ،وكف األذى» أ.هـ (.)4
وقد فّسه النبي ﷺ بالرب ،فقال( :الرب حسن اخللق واإلثم ما حاك يف صدرك
وكرهت أن ي َّطلع عليه الناس) (.)5
والرب« :يكون بمعنى الصلة ،وبمعنى اللطف واملربة وحسن الصحبة والعرشة،
وبمعنى الطاعة ،وهذه األمور هي جمامع حسن اخللق» أ .هـ (.)6
وحسن اخللق قسامن:
األول :حسن اخللق مع اهلل ،ويعنى الرضا بام قسم اهلل للعبد بشكر نعمته والصرب
عىل بالئه ،وترك االعرتاض عىل حكمه سواء بالقلب أو اللسان.
الثاين :حسن اخللق مع الناس ،ويشمل أمرين:
 -1بذل املعروف وسائر وجوه اإلحسان بالقول والفعل.
( )1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)319-318/4
( )2مدارج السالكني ،البن القيم ( ،)340/2وانظر.)307/2( :
( )3جمموع الفتاوى ،البن تيمية ( ،)9/7ونسبه للحسن البرصي ،وانظر :رشح صحيح مسلم للنووي
(.)78/15
( )4رواه الرتمذي يف كتاب« :الرب والصلة» ،باب( :ماجاء يف حسن اخللق) ،رقم.)214/6( ،2006:
( )5رواه مسلم يف كتاب« :الرب والصلة واآلداب» ،رقم ،)1980/4( ،2553 :عن النواس بن سمعان
األنصاري.
( )6رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)111/16
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 -2كف األذى قوالً وفع ً
ال ،مع حتمل األذى (.)1
ولـه مخسة أركان ال يقوم إال هبا:
 -1العلم :ويشمل العلم بفضائل األخالق ورذائلها ،وحسن اخللق وما يرتتب
عليه من عظيم اجلزاء.
 -2الصرب :وذلك لتحمل األذى واملصابرة عليه بكظم الغيظ ،وكف األذى
ومقابلة اإلساءة باإلحسان ،وهلذا قال تعاىل :

      

.)2(  
 
 
 
  
وقال تعاىل :

         

.)3( 
وهلذا قال بعض العلامء« :بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين» أ .هـ (.)4
وقال تعاىل :

        

.)5(  


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

( )1عدة الصابرين ،البن القيم ،ص .13
( )2رواه البخاري ( )6114ومسلم (.)2609
( )3انظر :مدارج السالكني (،)311-308/2حاشية ابن القيم (.)91/13
( )4رواه البيهقي يف السنن الكربى ،رقم ،)191/10( ،20571 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،4221 :
ومسند الشهاب ،رقم ،)192/2( ،1165 :ومالك يف املوطأ ،رقم ،1606 :وأمحد يف املسند ،رقم:
 ،8939وقال ابن كثري« :تفرد به أمحد»أ .هـ ،البداية والنهاية (.)35/6
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وهو من أسباب دخول اجلنة ،وقيل :أعىل الدرجات فيها ،عن أيب هريرة ◙
قال :سئل رسول اهلل ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة ،قال( :تقوى اهلل وحسن
اخللق) ،وسئل عن أكثر ما سئل ،فقال( :الفم والفرج) (.)1
وعن أيب أمامة قال :قال رسول اهلل ﷺ( :أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك
املراء وإن كان حمق ًا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازح ًا ،وببيت يف
أعىل اجلنة ملن حسن خلقه) (.)2
وال ريب أن حسن اخللق مشتمل عىل هذه الثالثة ،فاستحق صاحبه أن يدرك هذه
املنزلة (.)3
وهو يدل عىل كامل اإليامن (إن من أكمل املؤمنني إيامن ًا أحسنهم خلق ًا ،وألطفهم
بأهله) (.)4
إنه سبب يف القرب من النبي ﷺ يوم القيامة ،فعن جابر أن رسول اهلل ﷺ قال:
(إن من أحبكم إ َّيل وأقربكم مني جملس ًا يوم القيامة أحاسنكم أخالق ًا ،وإن أبغضكم إيل
( )1رواه الرتمذي يف كتاب« :الرب والصلة» ،باب( :ما جاء يف حسن اخللق) رقم)214/6( ،2005 :
وصححه ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)224/2( ،476 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،7919 :
( ،)360/4وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»أ .هـ.
( )2رواه أبو دواد يف كتاب« :األدب» ،باب(:يف حسن اخللق) ،رقم ،)252/4( ،4800 :والبيهقي يف
السنن الكربى ،رقم ،)249/10( ،20965 :والطرباين يف املعجم الصغري ،رقم )74/2( ،805 :عن
معاذ بن جبل ،والكبري ،رقم ،)98/8( ،7488 :واألوسط ،رقم ،)68/5( ،4693 :ورواه الرتمذي
عن أنس بن مالك بنحوه يف كتاب« :الرب والصلة» ،باب( :ما جاء يف املراء) ،رقم،358/4( ،1993 :
وقال« :حديث حسن»أ .هـ.
( )3انظر :مدارج السالكني ( ،)307/2االستقامة ،البن تيمية ( ،)442/1جمموع الفتاوى (.)9/7
( )4رواه الرتمذي يف كتاب« :اإليامن» ،باب( :يف استكامل اإليامن وزيادته ونقصانه) ،رقم،2612 :
( ،)9/5ط .دار إحياء الرتاث ،وقال« :هذا حديث صحيح» أ .هـ.
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وأبعدكم مني جملس ًا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون ،قالوا :يا رسول اهلل
قد علمنا الثرثارين واملتشدقني ،فام املتفيهقون ،قال :املتكربون) (.)1
والثرثار« :هو كثري الكالم بغري فائدة دينية ،واملتشدق :املتكلم بملء فيه تفاصح ًا
وتعاظ ًام وتطاوالً وإظهار ًا لفضله عىل غريه ،وأصله من الفهق وهو االمتالء» (.)2
إن صاحبه ينال درجة الصائم القائم ،فعن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل
ﷺ( :إن اهلل ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصالة) (.)3
ومجاع القول :إن حسن اخللق هو الدين «فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف
الدين» (.)4
وحسن اخللق كان صفة النبي ﷺ مع املؤمنني ،قال تعاىل :

  

.)5(  
 
  
  


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

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

 

             

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

  

.)3(   
 
  
 
  
 
.)4(  
  
 
  
  

 
  


وقولـه تعاىل    :
ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يكون رحي ًام لين ًا مع إخوانه املسلمني ،فهو أشد ما
يكون عىل الشيطان ،وأما أهل الرشك وأهل البدع فيعرض عنهم وال يبدأهم بالسالم،
وال يقابلهم ببشاشة الوجه وطالقته.
قال ابن القيم ♫« :ومن أنواع مكايده ومكره (أي الشيطان) أن يدعو العبد
بحسن خلقه وطالقته وبرشه إىل أنواع من اآلثام والفجور ،فيلقاه من ال خيلصه من
رشه إال جتهمه والتعبيس يف وجهه واإلعراض عنه ،فيحسن لـه العدو أن يلقاه ببرشه
وطالقة وجهه وحسن كالمه ،فيتعلق به ،فريوم التخلص منه فيعجز ،فال يزال العدو
يسعى بينهام حتى يصيب حاجته فيدخل عىل العبد بكيده من باب حسن اخللق وطالقة
الوجه ،ومن ههنا وىص أطباء القلوب باإلعراض عن أهل البدع ،وأال يسلم عليهم
( )1رواه مسلم يف كتاب« :الفضائل» ،رقم.)1804/4( ،2309 :
( )2سورة الفتح ،اآلية.29 :
( )3سورة التوبة ،اآلية.73 :
( )4سورة التوبة ،اآلية.123 :
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وال يرهيم طالقة الوجه وال يلقاهم إال بالعبوس واإلعراض ،وكذلك أوصوا عند لقاء
من خياف الفتنة بلقائه من النساء واملردان» أ .هـ (.)1
 -4اجلهاد
.)2(  
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
قال تعاىل   :
ومفهوم املخالفة يف اآلية إن من مل جياهد فال هداية لـه ،فاجلهاد يوجب اهلداية إىل
سبيل احلق والرصاط املستقيم (.)3
واملراد باجلهاد يف اآلية ،اجلهاد العام يف الدين من طلب رضا اهلل ،وجماهدة النفس
واهلوى واألعداء (.)4
قال ابن القيم ♫« :علق سبحانه اهلداية باجلهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم
جهاد ًا ،وأفرض اجلهاد جهاد النفس وجهاد اهلوى ،وجهاد الشيطان ،وجهاد الدنيا،
فمن جاهد هذه األربعة يف اهلل هداه اهلل سبل رضاه املوصلة إىل جنته» ( )5أ.هـ.
واملراد بقولـه  :  أي طريق اجلنة ،وقيل :التوفيق للدين احلق ،وقيل:
ختلص نياهتم وصدقاهتم ومجيع أعامهلم (.)6

( )1إغاثة اللهفان (.)120/1
( )2سورة العنكبوت ،اآلية. 69 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى (.)34/28
( )4انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ( ،)364/13جمموع الفتاوى ( ،)390/11مكائد الشيطان،
سلامن الدحدوح ،ص .183
( )5الفوائد ،ص ،109وانظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)365-364/13
( )6انظر :املرجع السابق (.)365/13
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:واجلهاد يشمل أنواع ًا عدة منها
 اجلهاد بالنفس-أ
 حيث جيود العبد بروحه رخيصة يف سبيل إعالء لكلمة،وهو أعىل مراتب اجلهاد
 

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

               
             

.)1(  



           

 :وقولـه تعاىل
.)2( 

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


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

           

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

 

  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
  
 
 

وقوله تعاىل :

.)2( 

          

            

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

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

    

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


    
 
  
  
  
 
بن ثابت ،ويقول( :قد آن لكم أن ترسلوا هذا الضارب بذنبه).
وكان حسان ◙ يقول( :والذي يعثك باحلق ألفرينهم بلساين فري األديم)،
فلام انتهى من هجاء املرشكني ،قال ﷺ( :هجاهم حسان فشفى واستشفى) (.)3
ومن اجلهاد ،جهاد النفس وهو أربعة مراتب:
األوىل :جماهدة النفس عىل تعلم الدين احلق ،وبذل اجلهد يف ذلك ألنه ال سعادة
وال نجاح هلا إال هبذا اهلدى.
الثانية :جماهدة النفس عىل العمل بام علم.
( )1رواه أبو داود يف كتاب« :اجلهاد» ،باب( :كراهية ترك الغزو) ،رقم ،2186 :وصحيح سنن النسائي يف
كتاب« :اجلهاد» ،باب( :وجوب اجلهاد ،9رقم ،2900 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،2427 :
( )91/2وصححه ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم.)6/11( ،4708 :
( )2سورة احلرش ،اآلية.13 :
( )3رواه مسلم يف كتاب« :الفضائل» ،رقم.)1936/4( ،2490 :

- 1088 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

الثالثة :جماهدة النفس عىل الدعوة إىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة وتعليم
اجلاهل ،وإرشاد املسرتشد.
الرابعة :الصرب عىل ما يناله يف هذا الطريق من أذى اخللق وظلمهم ونيلهم منه(.)1
قال تعاىل :

          

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

      

 
 
   
  
   


 
 
 
 
  
 
  
 
  


( )1انظر :زاد املعاد ،البن القيم (.)10/3
( )2سورة العرص ،اآليات.3-1 :
( )3زاد املعاد (.)10/3
( )4سورة املائدة ،اآلية.54 :

- 1089 -

.)4( 
 

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

  

 : فأعىل مراتبه تسليم النفس واملال هلل تعاىل، اإلخالص-2

           

.)1(     


       

 : كام يف قوله تعاىل، التوكل والصرب-3

             

.)2(  
  
 
 
         و

 :وقولـه تعاىل

.)3(  


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

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

)5(



 «إذا اختلف الناس يف:وهلذا قال اإلمام أمحد بن حنبل ♫ وغريه من السلف
.111 : اآلية،) سورة التوبة1(
.42-41 : اآليتان،) سورة النحل2(
.128 : اآلية،) سورة األعراف3(
.)160-158/1(  البن القيم، العقود الدرية:) انظر4(
.69 : اآلية،) سورة العنكبوت5(
.)160/1( ،) العقود الدرية6(

- 1090 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

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

 :قال تعاىل

              

.)3(  
  
  
 
  
 
 
 
          

 :وقال تعاىل

                

.)4(  
  
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
.)5( 


  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
   :وقال تعاىل
    

 :وقولـه تعاىل يف وصف املؤمنني

.69 : اآلية،) سورة العنكبوت1(
 وذكره إبراهيم بن حممد بن مفلح،)184/6(  ذكره املقدس يف الفروع،)442/28( ) جمموع الفتاوى2(
 وابن القيم يف مدارج، بريوت، املكتب اإلسالمي،هـ1400  عام. ط،)312/3( احلنبيل يف املبدع
.) ونسبه لألوزاعي وابن املبارك511/1( السالكني
.201-199 : اآليات،) سورة األعراف3(
.36-34 : اآليات،) سورة فصلت4(
.96 : اآلية،) سورة املؤمنني5(
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.)1(  
وقال تعاىل :

       

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

  

.)1( 
  
 
  

 
  
 
 
  


  


فإن كان ناله من األذى يف سبيل اهلل ،فال حيق لـه أن يطلب لذلك عوض ًا غري
السلعة التي وعده اهلل تعاىل هبا وهي اجلنة.
البنه :

قال تعاىل يف ذكر وصية لقامن

    

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

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

          

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

()1

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

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

تسوية الصفوف.

-

إطالق الشعر يف الصالة وعدم عقصه.

 -22حتصني اجلامعة املسلمة من الشيطان ،بعدة وسائل منها:

- 1099 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

 قتل الشياطني. قتل أعوان الشياطني من الطواغيت ومنهم السحرة والكهان. الرقية الرشعية. هدم أماكن الرشك. قتل جنود الشيطان من احليوان. بيان سبيل املجرمني. إصالح حال األمة اإلسالمية.واستعني باهلل تعاىل يف بياهنا وتوضيحها.
ثاني اا :ما استقريته من السنة يف التحصن من الشيطان
 -1ترك التشبه بالشيطان وخمالفته
ومن وسائل التحصني من الشيطان ،ترك التشبه به وخمالفته ما استطاع العبد ،ألن
التشبه بالشيطان سبب ملالزمته للشخص املتشبه به ،وخمالفته تؤدي إىل نفوره منه
والبعد عنه ،كام قال ﷺ( :قيلوا فإن الشياطني ال تقيل) (.)1
والقيلولة هي« :نوم نصف النهار ،وقيل :االسرتاحة نصف النهار إذا اشتد احلر
وإن مل يكن معها نوم» (.)2

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

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

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

( )4املفهم ،للقرطبي (.)298/5
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العب نفس ًا واحد ًا ،ويقول :ذلك رشب الشيطان)
وهنى عن ِّ

(.)1

د  -ترك القيلولة كام قال ﷺ( :قيلوا فإن الشياطني ال تقيل) (.)2
هـ -اجللوس بني الشمس والظل:
ففي احلديث (هنى رسول اهلل ﷺ أن جيلس بني الضح والظل ،وقال :جملس
الشيطان) (.)3
قال ابن كثري ♫« :وقد ذكروا يف هذا معاين :من أحسنها أنه ملا كان اجللوس
يف مثل هذا املوضع فيه تشويه باخللقة ،فيام يرى كان حيبه الشيطان ،ألن خلقته يف نفسه
مشوه ،وهذا مستقر يف األذهان ،وهلذا قال تعاىل :

   

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

         

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

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

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

  

. )2(  


  
  
 
  
 
  
  
   
 
 
   
 
 
 
 -2الوضـــــوء:
«إن من أسلحة املؤمن يف حربه مع الشيطان ذكر اهلل عىل كل حال ،وإذا كان العبد
ذاكر ًا هلل وهو يف حالة طهور دائم ،فإن ذلك من عمل اإليامن»(.)3
فالطهور من اإليامن كام يف احلديث( :الطهور شطر اإليامن) (.)4
وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن الوضوء يكون سبب لفك العقد التي يرضهبا
الشيطان عىل العبد يف حال نومه كام يف قوله ﷺ( :يعقد الشيطان عىل قافية رأس
أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يرضب عىل كل عقدة مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإن
استيقظ فذكر اهلل انحلت عقدة ،فإن توضأ انحلت عقدة فإن صىل انحلت عقده كلها
فأصبح نشيط ًا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن) (.)5
وعن أيب روح الكالعي ( )6عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ،عن رسول اهلل
( )1رواه ابن ماجه يف السنن رقم ،)1087/2( ،3266 :والطرباين يف املعجم األوسط ،رقم،6775 :
( ،)36-35/7وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (« :)93/3رواه ابن ماجه بإسناد صحيح»أ .هـ.
( )2سورة البقرة ،اآلية.34 :
( )3عامل اجلن والشياطني ،أليب أسامة حميي الدين ،ص .147
( )4رواه مسلم يف كتاب الطهارة رقم.)203/1( 223 :
( )5رواه البخاري كتاب الدعوات ( )2329/5( )5961ومسلم رقم (.)2714
( )6شبيب بن نعيم ،قال عنه ابن حجر يف التقريب« :ثقة ،من الثالثة ،أخطأ من عده من الصحابة» ،رقم:

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

==

 ،2744ص .264

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)471/3والنسائي يف كتاب« :االفتتاح» ،باب( :القراءة يف الصبح بالروم) ،رقم:
 )156/2( ،947من غري ذكر الشيطان.
( )2فيض القدير (.)11-10/3
( )3رواه الطرباين يف املعجم األوسط ،رقم ،)204/5( ،5087 :وقال املنذري« :إسناده جيد»أ .هـ،
الرتغيب والرتهيب (.)231/1
( )4رواه أمحد (.)17985
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 -3الـصــالة:
ومن وسائل التحصني ضد الشيطان ،املحافظة عىل الصالة فهي عمود اإلسالم،
وأساسه وال حظ يف اإلسالم ملن تركها.
وهي من أعظم مقامات العبودية كام سبق.
هلذا حياول الشيطان أن يصد العبد عنها ،ويشغله بالوساوس عن إقامتها،
واخلشوع فيها كام سبق بيان ذلك يف مواطن متعددة.
وأعظم ما يغيظ إبليس يف هذا املقام:
أ -األذان:
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال النبي ﷺ( :إذا نودي بالصالة،
أدبر الشيطان وله رضاط ،فإذا قيض أقبل ،فإذا ثوب هبا أدبر ،فإذا قيض أقبل حتى خيطر
بني اإلنسان وقلبه ،فيقول :اذكر كذا وكذا ،حتى ال يدري أثالث ًا صىل أم أربع ًا ،فإذا مل
يدر ثالث ًا صىل أو أربع ًا ،سجد سجديت السهو) (.)1
ب -املحافظة عىل الفرائض واخلشوع فيها:
وهو حياول رسقة أي يشء من الصالة ،كام يف احلديث عندما سئل رسول اهلل ﷺ
عن النظر يف الصالة ،قال( :ذاك اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد) (.)2
لذا عىل العبد اإلقبال عىل الصالة ،بخشوع وحضور قلب حتى ييأس الشيطان
منه ،وعليه أن يستعيذ باهلل كلام حال الشيطان بينه وبني صالته ،كام سبق بيان ذلك.

( )1رواه البخاري يف كتاب الصالة ( )220/1( )583ومسلم ()329
( )2صحيح أيب داود ( )910وصحيح البخاري ()75
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جـ -قيام الليل:
عن عبداهلل بن مسعود ◙ قال :ذكر عند رسول اهلل ﷺ رجل نام ليلة حتى
أصبح ،قال( :ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه ،أو يف أذنه) (.)1
وقد سبق بيان معنى احلديث ،وهو عىل عمومه يدل عىل استخفاف الشيطان
بالنائم إىل أن يصبح واستهزاؤه به(.)2
ويف األثر عن ابن مسعود ◙( :حسب الرجل من اخليبة والرش أن ينام حتى
يصبح وقد بال الشيطان يف أذنه) (.)3
وهو يعقد عىل رأس النائم ثالث عقد ،يرضب عىل مكان كل عقدة عليك ليل
طويل فارقد ( ...)4كام سبق
وقد ترجم لـه البخاري ♫ يف صحيحه ،باب :عقد الشيطان عىل قافية الرأس
إذا مل يصل بالليل (.)5
وعن ابن عمر ◙( :ما أصبح رجل عىل غري وتر إال أصبح عىل رأسه جرير
قدر سبعني ذراع ًا) (.)6
واجلرير احلبل – كام سبق – وهو حقيقة ،ويعني أن الشيطان قد خطم هذا العبد
( )1صحيح البخاري ( )1144ومسلم ( )774والنسائي (.)1608
( )2انظر اجلزء األول من سلسلة مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد (حقيقة الشياطني -باب اإليذاء
النفيس والبدين) للمؤلفة (مطبوع).
( )3ذكره ابن جحر يف الفتح ( ،)29/3وقال« :صحيح اإلسناد» أ .هـ.
( )4سبق خترجيه.
( )5كتاب« :الصالة»ن (.)383/1
( )6قال احلافظ ابن حجر« :سنده جيد» ،فتح الباري ( ،)25/3ط .دار املعرفة.
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كام خيطم الرجل بعريه ،ومتكن منه ،فأصبح يقوده كيفام شاء (.)1
د  -سجود التالوة:
عن أيب هريرة ◙ قال رسول اهلل ﷺ( :إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد،
اعتزل الشيطان يبكي ،يقول يا ويله ،أمر ابن آدم بالسجود فسجد ،فله اجلنة ،وأمرت
بالسجود فأبيت ،فيل النار) (.)2
رشه باإلضافة إىل اعتزاله يف
ففي سجود التالوة حتزين للشيطان وإذا حزن َّ
خف ُّ

ناحية يبكي.

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

           

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

       

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

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

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

(.)700/2
( )3انظر :مكايد الشيطان لعباد الرمحن ،لسلامن الدحدوح ،ص .188
( )4سورة البقرة ،اآلية.268 :
( )5انظر :تفسري الطربي ( ،)87/3تفسري ابن كثري ( )322/1ط .دار الفكر.

- 1110 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

ومن وجد األخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان 

 
    
 
  
  
 
  
 

  

(.)1

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

( )1رواه الرتمذي (.)2988
( )2انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)246-245/25
( )3رواه البخاري يف كتاب الصيام ،باب :هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسع ًا ،رقم:
 ،)672/2( 1800ومسلم يف كتاب :الصيام ،رقم )187/7( 1079 :رشح النووي.
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 -6الرضاء بقضاء الل وقدره والبعد عن اجلزع والنياحة:
ومن وسائل التحصني من الشيطان التسليم للقضاء والقدر ،قال ﷺ يف حديث
أيب هريرة ريض اهلل عنه – أن رسول اهلل ﷺ قال( :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل
من املؤمن الضعيف ويف كل خري ،احرص عىل ما ينفعك ،واستعن باهلل  وال تعجز،
وإن أصابك يشء فال تقل :لو أين فعلت كذا لكان كذا ،ولكن قل قدر اهلل وما شاء
فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان).
ويف احلديث الصحيح عن العباس بن عبداملطلب أنه سمع رسول اهلل ﷺ يقول:
(ذاق طعم اإليامن من ريض باهلل رب ًا ،وباإلسالم دين ًا ،وبمحمد رسوالً) (.)1
ويف احلديث هني عن االعرتاض عىل قضاء اهلل وقدره ،وإن ذلك وسيلة لعمل
الشيطان ملا يرتتب عىل االعرتاض من احلزن والندم والتسخط والشعور بأنه كان يمكن
رد املقدور ،وكل ذلك ينايف الرضا والتسليم ملشيئة اهلل تعاىل وقدره ،وإن ما شاء كان،
وما مل يشأ مل يكن ،فإذا سلم العبد هلل تعاىل خلص توحيده وإيامنه وأقبل عىل اهلل تعاىل
بانرشاح صدر وطمأنينة قلب ،وما ذاك إال ملا يورثه الرضا من اليقني واالعتامد عىل اهلل
تعاىل (.)2
قال ابن القيم ♫« :وهي سهلة بالدعوى باللسان ،وهي من أصعب األمور
عند احلقيقة واالمتحان ،وال سيام إذا جاء ما خيالف هوى النفس ومرادها»أ .هـ (.)3

( )1رواه مسلم يف كتاب اإليامن باب :الدليل عىل أن من ريض باهلل ربا وباإلسالم دين ًا وبمحمد ه رسوالً
فهو مؤمن وإن ارتكب املعايص الكبائر رقم.)62/1( 34 :
( )2انظر :أعالم املوقعني ،البن القيم (.)157/3
( )3مدارج السالكني ،البن القيم (.)172/2
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والتسليم والرضا يشمل:
-

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

عن مجيع نواهيه.
-

الرىض بام يقدر عىل العبد ،وكل ما يفعله ،وهذا يعني إفراده باالستعانة

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

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

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

( )1رواها اإلمام أمحد يف مسنده رقم )237/1( 2127 :ط .مؤسسة قرطبة ،والبيهقي يف السنن الكربى
رقم )70/4( 6952 :بنحوه ،وذكر أهنا يف وفاة رقية ك  ،والطياليس يف مسنده رقم2694 :
( )351/1بنحوه وذكر أهنا يف وفاة رقية ريض اهلل عنها ،قال الشوكاين يف نيل األوطار ()149/4
«حديث ابن عباس فيه عيل بن زيد وفيه كالم وهو ثقة وقد أشار إىل احلديث احلافظ يف التلخيص
وسكت عنه».
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-

الرضا بدين اإلسالم واعتقاده ،وتقديمه عىل سائر األديان (.)1

 -7الــعــدل:
(إن اهلل تعاىل مع القايض ما مل جير ،فإذا جار وكله إىل نفسه) (.)2
ويف رواية ( ...فإذا جار ختىل عنه ولزمه الشيطان) (.)3
وعن حذيفة بن اليامن ◙ قال( :قلت :يا رسول اهلل إنا كنا برش فجاء اهلل
بخري فنحن فيه ،فهل من وراء هذا اخلري رش؟ قال( :نعم) ،قلت :هل وراء ذلك الرش
خري؟ قال( :نعم) ،قلت :فهل وراء ذلك اخلري رش؟ قال( :نعم) ،قلت :كيف؟ قال:
(يكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي وال يستنون بسنتي ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم
قلوب الشيطان يف جثامن إنس) ،قال قلت :كيف أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟
قال( :تسمع وتطيع لألمري وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)

()4

ويف

احلديث األمر بطاعة األمراء يف غري معصية اهلل ،مهام بلغ منهم اجلور(.)5
( )1انظر :مدارج السالكني (.)172/2
( )2رواه ابن ماجه عن عبداهلل بن أيب أوىف يف كتاب« :األحكام» ،باب( :التغليظ يف احليف والرشوة) ،رقم:
 ،)775/2( ،2312وصححه األلباين ،انظر :صحيح ابن ماجه ،رقم ،1870 :وانظر :املشكاة رقم:
 ،3741ورواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)105/4( ،7026 :وقال« :صحيح اإلسناد ووافقه
الذهبي» ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم.)440/11( ،5062 :
( )3رواه الرتمذي يف كتاب« :األحكام» ،باب( :ما جاء يف اإلمام العادل) ،رقم ،)618/3( ،1330 :دار
إحياء الرتاث ،وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،والبيهقي يف السنن الكربى ،رقم،20238 :
(.)134/10
( )4رواه مسلم يف كتاب« :اإلمارة» ،رقم.)1476/3( ،1847 :
( )5والطاعة هنا مقيدة :ما مل يأمروا بمعصية اهلل ،وجيب الصرب عليهم وكراهة ما هم عليه من املعايص وال
جيوز اخلروج عليهم إال عند وجود أمرين:
األول :عدم إقامة الصالة.

==
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ومعنى احلديث :إن هؤالء األئمة الذين يأتون يف آخر الزمان ال هيتدون بسنته وال
سرية النبي ﷺ ،ووصف هؤالء الرجال بأن قلوهبم مظلمة قاسية قد استوىل عليها
الشيطان باألهواء الفاسدة ،وأنواع الضالل والظالم ،فهم من حزبه وأعوانه ،وهؤالء
هم شياطني اإلنس (.)1
 -8النكاح والرتابط األرسي:
ومن وسائل التحصني ضد الشيطان النكاح ،وهو من أقوى وسائل دفع كيده،
فهو وسيلة حلفظ البرص وحفظ الفرج ،اللذين مها أكرب وسائل الشيطان إليقاع البرش
يف الرش والرذيلة ،عن عبداهلل بن مسعود ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :يا معرش
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج ومن مل
يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له وجاء) (.)2
ويف احلديث عن جابر ◙ عن النبي ﷺ قال( :إن املرأة تقبل يف صورة
شيطان ،وتدبر يف صورة شيطان ،فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته ،فليأت أهله فإن
ذلك يرد ما يف نفسه) ،ويف رواية ملسلم( ،أن رسول اهلل ﷺ رأى امرأة فأتى زينب
وهي َمت َعس – تدلك – َمنِي َئ ًة هلا – أي جلد يدبغ فقىض حاجته ثم خرج إىل أصحابه
فقال.)3( )...

==

الثاين :أن يرى منهم كفر بواح ،وهو الواضح الذي تدل عليه النصوص داللة رصحية وال حيتمل التأويل.
انظر :فتح الباري ،البن حجر ،)8/31( ،ط .دار املعرفة ،نيل األوطار ،للشوكاين ( )358/7وما بعدها.
( )1انظر :رشح النووي لصحيح مسلم ( ،)237/12ومرقاة املفاتيح يف رشح مشكاة املصابيح ،للعالمة
الس َوريت وأوالده.
عىل بن سلطان حممد القاري ( ،)137/5مطبعة حممد عبدالعزيز ّ

( )2رواه البخاري يف كتاب« :الصيام» ،باب( :الصوم ملن خاف عىل نفسه العزوية) ،رقم،1806 :
( ،)673/2ومسلم يف كتاب« :النكاح» ،رقم.10189/2( ،1400 :
( )3رواه مسلم يف كتاب النكاح باب ندب من راى امرأة فوقعت يف نفسه إىل ان يأيت امراته رقم (.)1403

- 1115 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

ويف هذا رد لفتنة الشيطان وسوسته بالفتنة باملرأة ،ومعلوم أنه ال طريق إىل ذلك إال
بالنكاح.
وهلذا حياول الشيطان إفساد احلياة الزوجية وتنغيصها ،والتفريق بني الزوجني ما
استطاع إىل ذلك ،كام يف حديث جابر ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن إبليس
يضع عرشه عىل املاء ثم يبعث رساياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ،جييء أحدهم،
فيقول :ما تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته ،قال :فيدنيه منه ،ويقول نعم أنت) (.)1
ويف األثر عن أيب أمامة قال( :إن الشيطان يأيت إىل فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله
وهييئونه فيلقي عليه العود واحلجر أو اليشء ليغضبه عىل أهله ،فإذا وجد ذلك فال
يغضب عىل أهله ،قال :ألنه من عمل الشيطان) (.)2
ومن هنا ينبغي عىل الزوجني التغايض عن الزالت والقيام باحلقوق والواجبات
حتى ال جيد الشيطان مدخ ً
ال للتفريق بينهام.
كذلك ينبغي الرتابط األرسي بني مجيع األرحام والقرابات ،ألن الفرقة واخلالف
من عمل الشيطان إلفساد ذات البني التي حتلق الدين ،كام يف احلديث عن أيب هريرة
◙ أن النبي ﷺ قال( :إياكم وسوء ذات البني فإهنا احلالقة) (.)3
( )1رواه مسلم كتاب صفة القيامة واجلنة والنار  -باب حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس وأن مع
كل إنسان قرينا رقم (.)5037
( )2رواه البخاري يف « :األدب املفرد» ،باب( :الشيطان جييء بالعود واليشء يطرحه عىل الفراش) ،رقم:
 ،1191ص  ،407ختريج :حممد فؤاد عبدالباقي ،ط .الثانية1409 ،هـ1989 /م ،دار البشائر
اإلسالمية ،بريوت.
()3

رواه الرتمذي يف كتاب« :صفة القيامة» ،باب( :سوء ذات البني هي احلالقة) ،رقم،2510 :
،)198/07وقال « :هذا حديث صحيح غريب» أ .هـ ،ورواه أبو داود عن أيب الدرداءقال :قال
رسول اهلل ه ( :أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصدقة ،قالوا :بىل ،قال :إصالح ذات البني

==
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 إنام يعني العداوة،) «ومعنى قوله (سوء ذات البني:♫ قال الرتمذي
.)1( هـ. إهنا حتلق الدين»أ: يقول،) وقوله (احلالقة،والبغضاء
      

:

يقول تعاىل يف قصة يوسف

               
               

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

 :قال تعاىل

.)3(  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
: قرار املرأة يف بيتها-9
.)4() فإذا خرجت استرشف الشيطان،(أقرب ما تكون املرأة من رهبا وهي يف بيتها
 (املرأة عورة فإذا خرجت: عن النبي ﷺ قال،ويف رواية عن عبداهلل بن مسعود
 (وأهنا ال تكون إىل وجه اهلل أقرب منها يف قعر: ويف رواية،)استرشفها الشيطان
،4919 : رقم،9 (يف إصالح ذات البني: باب،» «األدب: يف كتاب،)وفساد ذات البني هي احلالقة

==

.)444/6( ،27548 : رقم، وأمحد يف املسند،)200/21(
.)28/8( ،)133/7( ،)36/2(  رشح النووي ملسلم: وانظر،)663/4( ) سنن الرتمذي1(
.100 : اآلية،) سورة يوسف2(
.45 : اآلية،) سورة الكهف3(
.) سبق خترجيه4(
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بيتها)(.)1
ويف رواية أخرى عن ابن مسعود ◙( :إنام النساء عورة ،وإن املرأة لتخرج
من بيتها ،وما هبا من بأس فيسترشف هلا الشيطان ،فيقول :إنك ال مترن بأحد إال
أعجبته ،وإن املرأة لتلبس ثياهبا ،فيقال :أين تريدين؟ فتقول :أعود مريض ًا ،أو أشهد
جنازة ،أو أصيل يف مسجد ،وما عبدت امرأة رهبا مثل أن تعبده يف بيتها) (.)2
وقال سعيد بن املسيب ♫ ( :ما أيس الشيطان من يشء إال أتاه من قبل
النساء ،وقال :ما أخوف يشء عندي من النساء) (.)3
ويف احلديث( :املرأة تقبل يف صورة شيطان وتدبر يف صورة شيطان) (.)4
قال جماهد ♫« :إذا أقبلت املرأة جلس الشيطان عىل رأسها فزينها ملن ينظر،
وإذا أدبرت جلس عىل عجزها فزينها ملن ينظر» أ.هـ (.)5
ومن هنا تتضح الفتنة العظيمة خلروج النساء وتربجهن ،ولذا من األسلم للمرأة
ولغريها القرار يف بيتها وعدم اخلروج إال حلاجة ،ليسلم هلا دينها ،وتسلم من إيقاع من
يراها من الرجال يف الفتنة هبا إرغام ًا للشيطان وسد ًا ملداخله(.)6(.)4
( )1رواه الرتمذي رقم ( ،)476/3وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،والطرباين يف الكبري (،)64/3
وصححه األلباين ،انظر :سنن الرتمذي ،رقم ،936 :رواه ابن حبان يف صحيحه ،رقم،5598 :
( ،)412/12وابن خزيمة يف صحيحه ،رقم.)93/3( ،1685 :
( )2رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)185/9( ،8914 :قال اهليثمي يف جممع الزوائد (:359/2
«رجاله ثقات»أ .هـ ،وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)137/1
( )3سري أعالم النبالء (.)237/4
( )4رواه مسلم يف كتاب النكاح (.)1403
( )5اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)227/12
( )6يالحظ أن دعاة الرذيلة وأعوان الشيطان كثري ًا ما حيرصون عىل إخراج املرأة من بيتها وتصويره بأن

==
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 -10البعد عن الغضب:
جاء يف الصحيح عن عبدالرمحن بن أيب بكر ¶ (جاء أبو بكر بضيف لـه أو
بأضياف لـه ،فأمسى عند النبي ﷺ ،فلام جاء قالت أمي :احتبست عن ضيفك أو
أضيافك الليلة ،قال :ما عشيتهم ،فقالت :عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى ،فغضب
أبو بكر فسب وجدع وحلف ال يطعمه فاختبأت ،أنا فقال :يا غنثر
ِ
عمه ،فحلف الضيف أو األضياف أال يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه،
تطعمه حتى َيط َ
فقال أبو بكر :كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا ال يرفعون
()1

فحلفت املرأة ال

لقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها ،فقال :يا أخت بني فراس ما هذا ،فقالت :وقرة عيني
إهنا اآلن ألكثر قبل أن نأكل فأكلوا وبعث هبا إىل النبي ﷺ فذكر أنه أكل منها)(.)2
ويف رواية( :فأكل منها أبو بكر ،وقال :إنام كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ،ثم
أكل منها لقمة ،ثم محلها إىل النبي ﷺ فأصبحت عنده ،وكان بيننا وبني قوم عقد
فمىض األجل ففرقنا اثني عرش رج ً
ال من كل رجل منهم أناس اهلل أعلم كم مع كل
رجل فأكلوا منها أمجعون) (.)3

==

سجن ،وحثها عىل التحرر منه واإلنخراط يف شتى أنواع العمل وجماالته ،فيجب احلذر من هذه
الدعاوى وعدم االنخداع بمعسوهلا ،واإلعراض عن كل ناعق وشيطان يدعو إليها!!

( )1غنثر«:القطيل الوخم ،وقيل:اجلاهل من الغثارة» ،النهاية يف غريب احلديث ( ،)389/3وانظر:
( ،)247/1غريب احلديث ،البن اجلوزي ( ،)169/2الفائق ( ،)33/3لسان العرب ( ،)8/5رشح
مسلم للنووي ( ،)19/14الرياض النرضة ،للطربي ( ،)150/2ط .األوىل1996 ،م ،دار الغرب،
بريوت.
( )2رواه البخاري يف كتاب« :األدب» ،باب( :قول الضيف لصاحبه ال آكل حتى تأكل ،9رقم،790 :
( ،)1174/5ومسلم يف كتاب« :األرشبة» ،رقم.)1627/3( ،2057 :
( )3رواه البخاري يف كتاب« :الصالة»ن باب( :السمر مع الضيف واألهل) ،رقم.)216/1( ،577 :
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قال النووي ♫« :فيه أن من حلف عىل يمني فرأى غريها خري ًا منها فعل
ذلك ،وكفر عن يمينه ،كام جاءت به األحاديث الصحيحة ،وفيه محل املضيف املشقة
عىل نفسه إكرام ًا لضيفانه وإذا تعارض حنثه نفسه ألن حقهم عليه آكد»أ.هـ(.)1
وقال أيض ًا ♫« :فقمع الشيطان وإرغامه وخمالفته يف مراده باليمني ،وهو
إيقاع الوحشة بينه وبني أضيافه ،فأخزاه أبو بكر باحلنث الذي هو خري»أ.هـ(.)2
ويف احلديث كرامة أليب بكر ◙ (.)3
وقد سبق بيان أن الغضب من إيذاء الشيطان للعبد ليوقعه فيام حرم اهلل ،أو ينسيه
ذكر اهلل.
 -11التأين واجتناب العجلة:
جاء يف احلديث عن أنس ◙( :التأين من الرمحن والعجلة من الشيطان ،ومن
يشء أكثر معاذير من اهلل وما من يشء أحب إىل اهلل من احلمد) (.)4
ويف حديث اشج عبد القيس ،قال ﷺ( :إن فيك خصلتني حيبهام اهلل ورسوله
احللم واألناة) (.)5
( )1رشح صحيح مسلم ،)19/14( ،وانظر :فتح الباري البن حجر ( )597/6وما بعدها ،دار املعرفة.
( )2املرجع السابق (.)22/14
( )3انظر :املرجع السابق ( ،)19/14فتح الباري (.)598/6
( )4رواه أبو يعىل يف مسنده ،رقم ،)248-247/7( ،4256 :والبيهقي يف السنن الكربى ،رقم،20057 :
( ،)104/10والبيهقي يف شعب اإليامن ،رقم.)321/8( ،4058 :
وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (« :)284/2رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح»أ .هـ ،ورواه
الرتمذي يف كتاب« :الرب والصلة» ،باب( :ما جاء يف التأين والعجلة) ،رقم ،)367/4( ،2012 :دار
إحياء الرتاث ،عن سعد بن سهل الساعدي بنحوه خمترص ًا ،وقال« :هذا حديث غريب»أ.هـ.
( )5رواه مسلم يف كتاب« :اإليامن» ،رقم ،)48/1( ،18 :بدون الزيادة ،والزيادة رواه أبو داود يف كتاب:

==
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ومن التأين املرشوع:
 التأين يف احلكم عىل اآلخرين ،والتثبت عند سامع أي إشاعة ضد شخص أومجاعة (.)1
قال تعاىل :

          

.)2(   
   
 
 
 
  
 

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

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

 التأين يف الذهاب إىل املسجد عند إقامة الصالة ،وعدم العجلة والتّسع ،بليميش وعليه السكينة والوقار ،مع غض الطرف وخفض الصوت (.)4
 -التأين وعدم العجلة عند اختاذ أي قرار يتعلق بحياة العبد ودينه من زواج

==

«األدب» ،باب :يف قبلة اجلسد) ،رقم ،357/4( ،5225 :وأبو يعىل يف مسنده ،رقم،6848 :
(.)242/12

()1

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

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

 


 
   
 
 
   
 
  
 

     

.)5(

( )1رواه الطرباين يف املعجم األوسط ،رقم ،)164/7( ،71650 :واحلارث يف مسنده ،رقم،907 :
( ،)853/2وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب (« :)236/3حديث غريب ،رواه الطرباين يف
األوسط ،واألصبهاين يف كالمها من رواية احلسن بن واصل ،وكان شيخنا احلافظ أبو احلسن – /
يقول :هو حديث حسن»أ .هـ.
( )2انظر :لسان العرب ( ،)645/21التعريفات للجرجاين ،ص  ،331النهاية يف غريب احلديث  ،البن
األثري (.)291/5
( )3خمتار الصحاح ( ،)309/1وانظر :املصباح املنري (.)679/2
( )4رواه البخاري يف كتاب« :األدب» ،بابك (فضل من يعول يتيامً) ،رقم ،)2237/5( ،5659 :ومسلم
يف كتاب« :الزهد والرقائق» ،رقم.)2287/4( ،2983 :
( )5سورة النساء ،اآلية.10 :
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وقال تعاىل :

  

  
 
 
  
 
   
  
   

.)1( 

 -14البعد عن الفتن:
عن ابن عمر ◙ أنه سمع رسول اهلل ﷺ وهو مستقبل املرشق يقول( :أال
إن الفتنة هاهنا ،أال إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان).
ويف رواية البخاري (فأشار نحو مسكن عائشة فقال :هنا الفتنة ثالث ًا من حيث
يطلع قرن الشيطان) (.)2
أي نحو املرشق كام جاء مفّس ًا يف بعض الروايات (.)3
قال ابن عبدالرب ♫« :يف هذا احلديث علم من أعالم نبوة رسول اهلل ﷺ
إلخباره بالغيب عام يكون بعده ،والفتنة ههنا بمعنى الفتن ألن الواحدة ههنا تقوم مقام
اجلميع الذكر ،وأخرب ﷺ عن إقبال الفتن من ناحية املرشق ،وكذلك أكثر الفتن من
املرشق انبعثت وهبا كانت نحو اجلمل وصفني ،وقتل احلسني وغري ذلك مما يطول
ذكره ،مما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق وخراسان إىل اليوم ،وقد كانت الفتن يف كل
ناحية من نواحي اإلسالم ولكنها باملرشق أكثر أبد ًا»أ هـ (!! )4
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :ملا انترشت الدولة العباسية ،وكان يف
( )1سورة األنعام ،اآلية.152 :
( )2رواه البخاري يف كتاب« :اخلمس» ،باب :ما جاء يف بيوت أزواج النبي ،وما نسب من البيوت إليهن)
رقم ،)1130/3( ،2937 :ورواه مسلم يف كتاب« :الفتن وأرشاط الساعة» ،رقم،2905 :
(.)2228/4
( )3كام رواه مسلم يف كتاب« :الفتن وأرشاط الساعة» ،رقم ،)2229/4( ،2905 :وأمحد يف املسند ،رقم:
 ،)18/2( ،4679ومالك يف املوطأ ،رقم.)975/2( ،1757 :
( )4التمهيد ،البن عبدالرب (.)12/17
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أنصارها من أهل املرشق واألعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي ،حيث قال :الفتنة
ههنا ،ظهر حينئذ كثري من البدع وعربت أيض ًا إذ ذاك طائفة من كتب األعاجم من
املجوس الفرس والصابئني الروم واملرشكني اهلند »...أ .هـ (.)1
 -15طلب العلم:
عن ابن عباس ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :فقيه أشد عىل الشيطان من
ألف عابد) (.)2
( )1جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)20/4
( )2رواه ابن ماجه يف املقدمة ،باب( :فصل العلامء واحلث عىل طلب العلم) ،رقم ،)8/1( ،222 :وابن
حبان يف املجروجني ( ،)296/1والبيهقي يف شعب اإليامن ،رقم ،)344/4( ،1586 :والبخاري يف
التاريخ الكبري ( ،)308/3والرتمذي يف كتاب« :العلم» ،باب( :يف فضل الفقه عىل العبادة) ،رقم:
 ،)48/4( ،2681دار إحياء الرتاث العريب ،وقال« :هذا حديث غريب وال نعرفه غال من هذا الوجه،
من حديث الوليد بن مسلم»أ.هـ ،والطرباين يف املعجم الكبري ،رقم ،)65/11( ،11099:وحكم
عليه األلباين بالوضع ،وقال يف ختريج مشكاة املصابيح« :وآفته روح بن جناح وهو ضعيف جد ًا منهم
الوضيع»...أ .هـ ،رقم ،)75/1( ،217 :وانظر :ضعيف اجلامع ،رقم ،3987 :ص.581
وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة – ريض اهلل عنه – عن النبي ه قال( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من
فقه يف الدين ،ولففيه أشد عىل الشيطان من ألف عابد ،ولكل يشء عامد وعامد هذا الدين الفقه) ،وقال
أبو هريرة« :ألن أجلس ساعة فأتفقه أحب إيل من أن أحيي ليلة إىل الصباح»أ .هـ ،رواه البيهقي يف
شعب اإليامن ،رقم ،)343-341/4( ،1584 :وقال« :يزيد بن عياض ضعيف يف احلديث»أ .هـ،
ورواه الدارقطني يف السنن ،رقم ،)76/3( ،294 :والشهاب يف مسنده ،رقم،)150/1( ،206 :
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)121/1فيه يزيد بن عياض وهو كذاب»أ .هـ ،وقال األلباين:
«موضوع» ،ضعيف اجلامع الصغري ،رقم ،5104 :ص  ،737وروى البيهقي عن ابن عمر قال :قال
رسول اهلل ه ( :ما عبد اهلل بيشء أفضل من فقه يف دين) ،رقم ،)341/3( ،1583 :قال البيهقي:
«واملحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري»أ .هـ ،وقد رواه أبو نعيم يف احللية (.)365/3
وقد ذكرت هذه األحاديث استئناس ًا ،وإال فاألحاديث الصحيحة الدالة عىل فضل طلب العلم،
ومكانة العلامء ال تعد وال حتىص ،وال شك يف أن العلم وسيلة ملعرفة مكائد الشيطان وحيله ومن ثم

==
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وقال ابن اجلوزي ♫« :واعلم أن الباب األعظم الذي يدخل منه إبليس عىل
الناس ،هو اجلهل ،فهو يدخل عىل اجلهال بأمان ،وأما العامل فال يدخل عليه إال
مسارقة ،وقد لبس إبليس عىل كثري من املتعبدين بقلة علمهم ،ألن مجهورهم يشتغل
بالعبادة ومل حيكم العلم» (.)1
وقال أيض ًا« :وأقوى القيد الذي يوثق به األرسى :اجلهل ،وأوسطه يف القوة:
اهلوى ،وأضعفه الغفلة ،ومادام درع اإليامن عىل املؤمن فإن نبل العدو ال يقع يف
مقتل»أ .هـ (.)2
وقال ابن القيم ♫« :فإنه ال ينجو من عدوه إال من عرفه ،وعرف طريقه التي
يأتيه منها وجيشه الذي يستعني به عليه ،وعرف مداخله وخمارجه وكيفية حماربته ،وبأي
يشء حياربه ،وبامذا يداوي جراحه وبأي يشء يستمد القوة لقتاله ودفعه ،وهذا كله ال
حيصل إال بالعلم ،فاجلاهل يف غفلة وعمى عن هذا األمر العظيم واخلطب اجلسيم»(.)3
والشيطان حياول أن حيول بني العبد وبني أن يتعلم فربام أومهه طلب العلم يف الكرب
مذمة «فريض باجلهل أن يكون موسوم ًا به ،وآثره عىل العلم أن يكون مبتدئ ًا به ،وهذا
من خدع اجلهل وغرور الكسل ،ألن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي األسنان فيه
أوىل ،واالبتداء بالفضيلة فضيلة ،ولئن يكون شيخ ًا متعل ًام أوىل من أن يكون شيخ ًا
جاهالً» (.)4

==

النجاة منه وكشف خمططاته ،وهذا ال يكون ابد ًا مع اجلهل.

( )1تلبيس إبليس البن اجلوزي ( )764/2حتقيق د .أمحد الزيد ،دار الوطن.
( )2املرجع السابق.
( )3مفتاح دار السعادة البن القيم (.)112/1
( )4أدب الدنيا والدين ،ص .26
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وربام أومهه أن تعلم العلم ال بد له من العمل ،فإن مل يعمل به طالبه كان حجة
عليه ،فاألسلم تركه.
فإن عصاه وتعلم ربام أدخل عليه العجب بعلمه ،وإن مل يزل جاه ً
ال فيوقعه يف
العجب والغرور والفتوى بال علم (.)1
ومن وسائل التحصني ضد الشيطان لزوم حلق الذكر ،فهي أبغض األماكن إليه،
ولذا حياول أن يرصف العبد عنها ،ويشغله بأي أمر من الدنيا كي ال يالزمها ،قال ابن
مسعود( :إن الشيطان أطاف بأهل جملس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم،
فأتى عىل حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا ،فقام أهل الذكر فحجزوا
بينهم فتفرقوا) (.)2
كذلك من وسائل التحصني ضد الشيطان مالزمة الصحبة الصاحلة عموم ًا.
عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :الرجل عىل دين خليله فلينظر
أحدكم من خيالل) (.)3
( )1انظر :تلبيس إبليس ،ص  157وما بعدها ،ووقاية اإلنسان من اجلان ،وحيد بايل ،ص .192
( )2رواه اإلمام أمحد يف الزهد ،ص  ،196وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ،ص  ،35وقد درست إسناده د.
إهلام اجلابري يف رسالتها الدكتوراه «األحاديث الواردة يف الشيطان ومكائده والوقاية منه» ،وقالت:
«إسناده ضعيف لسامع محاد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل وبعد االختالط»أ .هـ ،ص ،1768
وانظر :تلبيس إبليس بتحقيق :د .أمحد املزيد ( ،)219-218/1دار الوطن ،الرياض ،ط .األوىل،
1423هـ2002 /م.
( )3رواه الرتمذي يف كتاب« :الزهد ،باب( :رقم « 45مل يسمه») ،رقم ،)89/4( ،2387 :ط .دار إحياء
الرتاث ،وقال« :هذا حديث حسن غريب» أ .هـ ،وأبو داود يف كتاب« :األدب» ،باب( :من يؤمر أن
جيالس) ،رقم ،)259/4( ،4833 :ط .دار الفكر ،واحلاكم يف املستدرك ،رقم)189/4( ،7320 :
وصححه ،وأمحد يف املسند ،رقم )334/2( ،8398 :مؤسسة قرطبة ،والطياليس يف مسنده،
رقم ،)335/1( ،2573:والشهاب يف مسنده ،رقم ،)141/1( ،187 :وعبد بن محيد يف مسنده،

==
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ويف الصحيح عنه ◙( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام
العادل ،وشاب نشأ يف عبادة ربه ،ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجالن حتابا يف اهلل
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال ،فقال إين أخاف اهلل
ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه ورجل ذكر اهلل خالي ًا ففاضت
عيناه)(.)1
ومن فوائد جمالسة الصاحلني التي تكون سبب اا لطرد الشياطني:
 -1إن فيها إعانة عىل ذكر اهلل الذي هو من أسباب االعتصام باهلل وطرد
الشياطني.
 -2تذكر اآلخرة واالستعداد هلا.
 -3البعد عن الشهوات ومواطن الشبهات (.)2
 -16التواضع وشكر النعم:
عن النعامن بن بشري قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إن للشيطان مصايل

()3

وفخوخا ( ،)4وإن من مصاليه البطر بأنعم اهلل ،والفخر بعطاء اهلل ،والكربياء عىل عباد
اهلل ،واتباع اهلوى يف غري ذات اهلل) (.)5

==

رقم.)418/1( ،1431 :

( )1رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب« :اجلامعة واإلمامة» ،باب( :من جلس يف املسجد ينتظر الصالة
وفضل املسجد) ،رقم ،)234/1( ،629 :ومسلم يف كتاب« :الزكاة» ،رقم.)715/2( ،1031 :
( )2انظر :عامل اجلن والشياطني ،أليب أسامة حميي الدين ،ص .142
( )3مصايل :مجع مصالة ،واملراد الرشك التي يصطاد هبا ،انظر :فيض القدير (.)499/2
( )4فخوخا :مجع فخ ،وهي آلة يصطاد هبا ،انظر :املرجع السابق ،نفس اجلزء والصفحة.
( )5رواه ابن عساكر يف تارخيه ( ،)124/26واملزي يف هتذيب الكامل ( ،)88/30وقد رواه موقوف ًا عىل

==
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ومن املعلوم أن الكرب من كبائر الذنوب ،وهو أبرز الصفات الشيطانية ،لذا عىل
العبد اجتنابه والتخلص منه واالستعاذة باهلل منه.
قال تعاىل يف بيان وصية لقامن البنه :

       

.)1(  
  
 
 
 
 
 
   
  
  
واملعنى «ال تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقار ًا هلم،
واستكبار ًا عليهم ،ولكن ألن جانبك ،وابسط وجهك إليهم» (.)2
 -17البعد عن غشيان األسواق لغري حاجة:
ألهنا جمالس الشيطان وهي مركز نصب رايته ،ويف احلديث( :ال تكونن إن
استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج ،فإهنا معركة الشيطان وهبا ينصب
رايته) (.)3
ويف احلديث تشبيه ملا يفعل الشيطان بأهل األسواق من نيله منهم وإيقاعهم يف
الباطل والغش واليمني الغموس والبيوع املحرمة باملعركة القائمة يف سبيل اجلهاد،
حيث إنه ينصب رايته وحيشد حشوده من حزبه وأعوانه وذريته (.)4
لالنتصار يف هذه املعركة ولذا يرشع حماربته يف السوق ومن وسائل حربه:

==

النعامن بن بشري البخاري يف« :األدب املفرد» ،رقم ،553 :ص  ،194والبخاري يف التاريخ
( ،)312/8وضعفه األلباين ،انظر :السلسلة الضعيفة ،رقم ،)483/5( ،2463 :وقال« :وباجلملة،
فاحلديث ضيعف مرفوع ًا وحيتمل التحسني موقوف ًا»أ .هـ.

( )1سورة لقامن ،اآلية.18 :
( )2تفسري ابن كثري (.)385/5
( )3رواه مسلم يف كتاب :فضائل الصحابة ،رقم.)1906/4( ،2451 :
( )4انظر:رشح مسلم للنووي (،)7/16النهاية يف غريب احلديث،البن األثري (.)222/3
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أ -الذكر يف األسواق ،ويف احلديث عن عمر بن اخلطاب ◙ أن رسول اهلل
ﷺ قال( :من دخل السوق فقال ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد
حييي ويميت وهو حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير ،كتب اهلل لـه ألف
ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع لـه ألف ألف درجة) ( ،)1لذا كان الذكر فيها
مضاعف ًا لكون الشيطان ينصب فيها رايته(.)2
وكان من عادة السلف إحياء ذكر اهلل يف األسواق كام أثر عن ابن عمر وأيب هريرة
أهنام كانا خيرجان إىل السوق يف أيام العرش يكربان ويكرب الناس بتكبريمها (.)3
ب -الصدق يف البيع والتحذير من احللف الكاذب إلنفاق السلعة ،كام يف احلديث
عن أيب ذر ◙ عن النبي ﷺ قال( :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر
إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ،قال :فقرأها رسول اهلل ﷺ ثالث مرات ،قال أبو
ذر خابوا وخّسوا من هم يا رسول اهلل ،قال :املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف
الكاذب)(.)4
( )1رواه الرتمذي يف كتاب« :الدعوات» ،باب( :ما يقول إذا دخل السوق) ،رقم،)491/5( ،3428 :
وقال« :هذا حديث غريب»أ .هـ ،والدرامي يف سننه ،رقم ،)379/2( ،692 :دار الكتاب العريب،
واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)722/1( ،1974 :ورقم ،)722/1( ،1975 :عن ابن عمر بزيادة
(وبنى له بيت ًا يف اجلنة) ،وقال« :هذا إسناده صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه»أ .هـ ،ومل يوافقه
الذهبي ،وابن ماجه يف كتاب« :البيوع» ،باب( :األسواق ودخوهلا) ،رقم،)752/2( ،2235 :
بالزيادة السابقة ،والطياليس يف مسنده ،رقم ،)4/10( ،12 :وأمحد يف املسند ،رقم،)47/1( ،327 :
مؤسسة قرطبة ،وعبد بن محيد يف مسنده ،رقم.)39/1( ،28 :
( )2انظر :مصائب اإلنسان من مكايد الشيطان ،البن مفلح ،ص .103
( )3ذكره البخاري معلق ًا يف مقدمة باب( :فضل العمل يف أيام الترشيق).)329/1( ،
وقال الصنعاين يف سبل السالم (« :)72/2وذكره البغوي والبيهقي كذلك»أ .هـ ،معلق ًا.
( )4رواه مسلم يف كتاب« :اإليامن» ،رقم.)102/1( ،105 :
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جـ -الصدقة ،ففي احلديث( :يا معرش التجار إن الشيطان واإلثم حيرضان البيع
فشوبوا بيعكم بالصدقة) (.)1
د -االستعاذة باهلل من رش السوق ومن رش ما فيها ،ويف احلديث كان رسول اهلل
ﷺ (إذا دخل السوق قال :بسم اهلل اللهم إين أسألك خري هذه السوق ،وخري ما فيها،
وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ،اللهم إين أعوذ بك أن أصيب فيها يمين ًا فاجرة أو
صفقة خارسة) (.)2
 -18الستعالء والحتقار:
ومن وسائل التحصني ضد إبليس االستعالء عليه واحتقاره ،ألن كيده ضعيف،
فال ينبغي أن يؤبه لـه لئال يؤدي ذلك إىل تعاظمه وتكربه وطغيانه (.)3
ويف احلديث( :ال تقل تعس الشيطان ،فإنه يعظم حتى يصري مثل البيت ،ويقول:
بقويت رصعته ،ولكن بسم اهلل ،فإنك إذا فعلت ذلك تصاغر) (.)4
ويقول تعاىل :

         

( )1رواه الرتمذي يف كتاب البيوع ،باب (ما جاء يف التجارة وتسمية النبي ه ) ،رقم،)341/3( ،1225 :
وقال :هذا حديث صحيح  .أ.هـ ،ورواه الطرباين يف الكبري رقم.)357/18( ،913 :
( )2رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)723/1( ،1977 :وسكت عليه ،وقال الذهبي« :أبو عمرو ال
يعرف ،واملدائني مرتوك»أ .هـ.
( )3انظر :املواجهة ،حلسن أمحد قطامش ،ص .159-158
( )4رواه أبو داود يف كتاب« :االدب» ،باب( :مل يسمه) ،رقم ،)296/4( ،4982 :وأمحد يف املسند،
والنسائي يف عمل اليوم والليلة ،رقم ،)142/6( ،10388 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم،)292/4( :
وصححه ،وابن السني يف عمل اليوم والليلة ،رقم ،510 :ص  ،190وقال ابن كثري يف تفسريه
(« :)92/4إسناد جيد قوي واهلل أعلم» أ .هـ ،وصححه األلباين يف اجلامع الصغري ،رقم،7401 :
(.)1234/2
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.)1(  
عن احلسن قال« :كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به ،قال :أعوذ بعزيز هذا
الوادي من رش سفهاء قومه» (.)2
قال اهلل تعاىل     :أي« :زاد اجلن عىل اإلنس جراءة وتطاوالً ملا
رأوا من ذعرهم وخوفهم مع إهنم ال يملكون ألنفسهم رض ًا وال نفع ًا»(.)3
ومن االستخفاف به عدم التحدث بام حيدث للمرء يف منامه من تالعب الشيطان
به ،كام يف احلديث( :ال حيدثن أحدكم بتلعب الشيطان به يف منامه)(.)4
وعن جابر ◙ عن رسول اهلل ﷺ أنه قال ألعرايب جاء فقال :إين حلمت أن
رأس قطع فأنا أتبعه .فزجره النبي ﷺ وقال( :ال خترب بتلعب الشيطان بك يف
املنام)(.)5
 -19قلة اخلروج لي ا
ال:
عن جابر ◙ قال رسول اهلل ﷺ( :إذا سمعتم نباح الكالب وهنيق احلمري
الرجل ( )6فإن
بالليل فتعوذوا باهلل ،فإهنن يرين ما ال ترون ،وأقلوا اخلروج إذا هدأت ِّ

( )1سورة اجلن ،اآلية.6 :
( )2رواه ابن جرير يف تفسريه (.)108/29
( )3املرجع السابق (.)109-108/29
( )4رواه مسلم كتاب الرؤيا  ،باب ال خيرب أحد بتلعب الشيطان له يف املنام (.)2268
( )5رواه مسلم كتاب الرؤيا  ،باب ال خيرب أحد بتلعب الشيطان له يف املنام (.)2268
( )6هدأت الرجل :أي سكنت وهدأت واملراد :بعد انقطاع األرجل عن امليش يف الطرقات ليالً ،انظر:
النهاية يف غريب احلديث ،البن األثري ( ،)249/5عون املعبود ،أليب الطيب (.)8/14
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اهلل  يبث يف ليله من خلقه ما شاء واجيفوا ( )1األبواب واذكروا اسم اهلل عليها ،فإن
()2
الشيطان ال يفتح باب ًا أجيف وذكر اسم اهلل عليه وأوكئوا األسقية ،وغطوا اجلرار
واكفئوا اآلنية) (.)3
ووجه ذلك لكونه الليل عرضة لتعرض الشياطني للعبد ،ألن الظلمة وقت لتفرق
اجلن والشياطني وانتشارها يف األرض ،قوله يف احلديث( :فإن اهلل  يبث يف ليله من
خلقه ما شاء) من اإلنس واجلن والشياطني واهلوام (.)4
 -20الــدعــاء:
فالدعاء من أقوى األسلحة ،لدفع رش الشيطان وجنوده ،حتى نبي األمة ﷺ
استعاذ باهلل تعاىل منه ،ودعا اهلل أن يعصمه من الشيطان الرجيم.
ومن األحاديث الواردة عنه ﷺ يف هذا الشأن ،قوله ﷺ( :اللهم عامل الغيب
والشهادة رب كل يشء ومليكه ،أعوذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان ورشكه وأن
أقرتف عىل نفيس سوء ًا أو أجره إىل مسلم)(.)5
وكان من دعائه ﷺ( :اللهم إين أعوذ بك من اهلدم ،وأعوذ بك من الرتدي،
وأعوذ بك من الغم والغرق واحلرق واهلرم ،وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند

( )1اجيفوا :أي ردوها وأغلقوها ،النهاية يف غريب احلديث (.)317/1
()2

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

( )3رواه أبو داود (.)553-552
( )4انظر :الفتح الرباين ،أمحد البنا ( ،)260-259/14عون املعبود (.)8-7/14
( )5رواه الرتمذي (.)3529
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املوت ،وأعوذ بك من أموت يف سبيلك مدبر ًا ،وأعوذ بك أن أموت لديغ ًا) (.)1
وعن أيب األزهر األنامري ( ◙ )2أن رسول اهلل ﷺ كان إذا أخذ مضجعه
من الليل ،قال( :بسم اهلل وضعت جنبي ،اللهم اغفر يل ذنبي واخسأ شيطاين ،وفك
رهاين ،واجعلني يف الندي األعىل) (.)3
وهو منهج أنبياء اهلل مجيع ًا يف مواجهة الطواغيت من أولياء الشيطان وحزبه.
قال تعاىل خمرب ًا عن نوح

:

       

            
  
 
 
 
 

.)4(     

وقال تعاىل عن لوط

:

        

             

.)5(    
  
  
 
 
   
 
 

( )1رواه أمحد (.)15523
( )2أبو األزهر األنامري ،ويقال :أبو زهري ،صحايب ،قال عنه ابن أيب حاتم« :ال يسمى وهو صحايب روى
عن النبي ه ثالثة أحاديث»أ .هـ ،انظر :اإلصابة (.)11/7
( )3رواه أبو داود يف كتاب« :األدب» ،باب( :ما يقال عند النوم) ،رقم ،)314/4( ،5054 :والطرباين يف
املعجم الكبري ،رقم ،)298/22( ،759 :واحلاكم يف املستدرك ،رقم )548/1( ،549 :بنحوه،
وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»أ .هـ ،ووافقه الذهبي ،ورواه الصحاوي يف مشكل
اآلثار (.)31-30/1
( )4سورة الشعراء ،اآليات.120-117 :
( )5سورة الشعراء ،اآليات.173-168 :

- 1134 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

 -21كشف خمططات الشيطان وسد منافذه ومداخله:
يف القرآن الكريم بيان كاف وشاف يف كيفية إضالل الشيطان ألبينا آدم

وذلك

ألخذ احليطة واحلذر من هذا العدو املرتبص ،الذي زين لنبي اهلل املعصية ،ووعده
باخللود واألماين الكاذبة ،حتى أخرجه وزوجه من اجلنة ،كذلك السنة بني املصطفى –
عليه الصالة والسالم – كثري من خمططاته ومصائده ،وكيف يشكك العبد يف خالقه،
ويوسوس لـه يف صالته ووضوئه ،مما سبق تفصيله وبيانه.
لذا كان لزام ًا عىل أهل العلم بيان هذه املخططات وتوضيحها وكشفها للناس بكل
ما أتيح يف هذا الزمان من وسائل الدعوة ،حتى ينكشف عوار هذه املخططات ومن
خيتفي وراءها من جند إبليس ( ،)1كذلك من وسائل التحصني ضد هذا العدو سد
منافذه ومداخله التي ينفذ هبا إىل العبد وجتنب مواضعه وأماكن جلوسه.
واألصل يف ذلك ما رواه أبو هريرة ◙ قال :عرسنا ( )2مع رسول اهلل ﷺ
فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ،فقال النبي ﷺ( :ليأخذ كل رجل برأس راحلته
فإن هذا منزل حرضنا فيه الشيطان) ،قال :ففعلنا ثم دعا باملاء ،فتوضأ ثم سجد
سجدتني (.)3
وقولـه( :هذا منزل حرضنا فيه الشيطان)« :فيه دليل عىل استحباب اجتناب

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

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

( )3رواه مسلم يف كتاب« :املساجد» ،رقم.)471/1( ،680 :
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مواضع الشيطان» (.)1
 -22رد التثاؤب:
عن أيب سعيد اخلدري ◙ أن رسول اهلل ﷺ قال( :إذا تثاءب أحدكم
فليمسك بيده عىل فيه ،فإن الشيطان يدخل) (.)2
وعن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن اهلل حيب العطاس ،ويكره
التثاؤب فإذا عطس فحمد اهلل ،فحق عىل كل مسلم سمعه أن يشمته ،وأما التثاؤب
فإنام هو من الشيطان فلريده ما استطاع ،فإذا قال ها ضحك منه الشيطان)(.)3
 -23النهي عن الصالة وقت الرشوق والغروب:
ومن سد مداخل الشيطان البعد عن الصالة وقت الرشوق والغروب ،ملا يف
احلديث عن ابن عمر ¶ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا طلع حاجب الشمس
فدعوا الصالة حتى تربز ،وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصالة حتى تغيب وال
حتينوا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بني قرين شيطان أو
الشيطان.)4()...
واملعنى أن الشيطان تقارهنا حني تطلع وتغرب ،فتكون صالة من يصىل للشمس
أو الكواكب للشيطان ،وليس كام يعتقدونه ،فنهى النبي ﷺ املؤمن عن الصالة يف
( )1رشح صحيح مسلم للنووي (.)183/5
( )2رواه البخاري برقم ( )6223كتاب االستئذان باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب.
( )3رواه البخاري يف كتاب« :األدب» ،باب( :ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤب) ،رقم،5869 :
( ،)2297/5ومسلم يف كتاب« :الزهد والرقائق» ،رقم.)2293/4( ،2994 :
( )4رواه البخاري يف كتاب« :بدء اخللق» ،باب( :صفة إبليس وجنوده) ،رقم،)1193/3( ،3099 :
ومسلم يف كتاب« :املساجد ومواضع الصالة» ،رقم.)427/1( ،612:
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هذين الوقتني سد ًا هلذه الذريعة (.)1
 -24تقليل الطعام والرشاب:
قال ابن القيم ♫« :وأما فضول الطعام فهو داع إىل أنواع كثرية من الرش ،فإنه
حيرك اجلوارح إىل املعايص ويثقلها عن العبادة ،وحسبك هبذين رش ًا فكم من معصية
جلبها الشبع وفضول الطعام ،وكم من طاعة حال دوهنا ...ولو مل يكن يف االمتالء من
الطعام إال أنه يدعو إىل الغفلة عن ذكر اهلل  ،وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة
واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به يف كل واد »أ .هـ (.)2
وكثرة الطعام والرشاب تعترب من مفسدات القلب وسمومه ،ولذا قال – عليه
الصالة والسالم – يف احلديث( :ما مأل ابن آدم وعاء رش ًا من بطنه بحسب ابن آدم
أكالت يقمن صلبه ،فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنفسه) (.)3
وجعل النبي ﷺ قلة الطعام عالمة للمؤمن كام يف الصحيح عن أيب هريرة ريض
اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ( :يأكل املسلم يف معي واحد والكافر يأكل يف سبعة
أمعاء) (.)4
ويف احلديث احلث عىل قلة الطعام ،ألن الشدة وكثرة الطعام من سامت الكافرين

( )1انظر :فتح املنان (.)295-293/1
( )2بدائع الفوائد ( ،)397/2وانظر :إحياء علوم الدين ،للغزايل (.)36/3
( )3رواه الرتمذي يف كتاب« :الزهد» ،باب( :ما جاء يف كراهية االكل) ،رقم ،)590/4( ،2380 :عن
املقداد بن معدي ،وقال« :هذا حديث حسن صحيح»أ .هـ ،وابن حبان يف صحيحه ،رقم،674 :
( ،)449/2واحلاكم يف املستدرك ،رقم.)135/4( ،7139 :
( )4رواه البخاري يف كتاب :األطعمة باب :املؤمن يأكل يف معي واحد ،رقم،)2062/5( 5081 :
ومسلم يف كتاب :األرشبة ،رقم )1631/3( 2060 :عن ابن عمر.
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يف العموم ( )1كام قال تعاىل :

  

 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 

..)2(
 -25التسمية عند الدخول إىل البيت ،والتضييق عليه بمنعه الطعام والرشاب:
كام يف احلديث – السابق – عن جابر بن عبداهلل أنه سمع النبي ﷺ يقول( :إذا
دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخولـه وعند طعامه ،قال الشيطان :ال مبيت لكم وال
عشاء ،وإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر
اهلل عند طعامه ،قال :أدركتم املبيت والعشاء) (.)3
ومن منعه الطعام والرشاب التسمية عند الطعام كام سبق وأكل اللقمة الساقطة
وعدم تركها للشيطان ،كام يف احلديث عن أنس ◙ أن رسول اهلل ﷺ كان إذا
أكل طعام ًا ِ
لعق أصابعه الثالث قال :وقال( :إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها
األذى ،وليأكلها وال يدعها للشيطان ،وأمرنا أن نسلت القصعة ،قال :فإنكم ال تدرون
يف أي طعامكم الربكة) (.)4

( )1انظر فتح الباري ( ،)539/9وقيل إن لفظ احلديث من العموم التي أريد هبا اخلصوص ،انظر فتح
الباري ( ،)537/9التمهيد البن عبدالرب (.)55/18
( )2سورة حممد ،اآلية. 12 :
( )3أخرجه مسلم برقم ( )2018كتاب األرشبة  ،باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام ص،)468
والبخاري يف األدب املفرد (.)834
( )4رواه مسلم يف كتاب« :األرشبة» ،)207/13( ،واحلديث رواه أبو داود يف كتاب« :األطعمة» ،باب:
(يف اللقمة تسقط) ،رقم ،3845 :والرتمذي يف كتاب« :األطعمة» ،باب( :ما جاء يف اللقمة تسقط)،
حديث رقم.1863 :
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 -26البعد عن مواطن الشبهات والريبة وسوء الظن وإظهار الرباء منهام:
كام يف حديث صفية ▲ أهنا جاءت إىل رسول اهلل ﷺ يف اعتكافه يف
املسجد يف العرش األواخر من رمضان ،فتحدثت عنده ساعة ،ثم قامت تنقلب ،فقام
النبي ﷺ يقلبها ،حتى إذا بلغت باب املسجد عند باب أم سلمة مر رجالن من
األنصار ،فسلام عىل رسول اهلل ،فقال هلام النبي ﷺ( :عىل رسلكام إنام هي صفية بنت
حيي ،فقاال :سبحان اهلل يا رسول اهلل ،وكرب عليهام ،فقال هلام النبي ﷺ إن الشيطان
يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم ،وإين خشيت أن يلقي يف أنفسكم شيئ ًا) (.)1
قال اخلطايب ♫« :يف هذا احلديث من العلم استحباب أن حيذر اإلنسان من
كل أمر من املكروه مما جتري به الظنون ،وخيطر بالقلوب ،وأن يطلب السالمة من
الناس بإظهار الرباءة من الريب» (.)2
 -27تسوية الصفوف:
عن أنس بن مالك ◙ أن النبي ﷺ قال( :راصوا صفوفكم وقاربوا بينها
وحاذوا باألعناق فوالذي نفس حممد بيده إين ألرى الشياطني تدخل من خلل الصف
كأهنا احلذف (.)4( ) )3

( )1رواه مسلم (.)2034
( )2نقله ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ،ص .46
( )3احلذف« :الغنم الصغار احلجازية ،واحدهتا َح َذ َفة بالتحريك ،وقيل :هي صغار جر وليس هلا آذان وال
أذناب جياء هبا من اليمن» ،النهاية يف غريب احلديث (.)356/1
( )4رواه أبو داد يف كتاب« :الصالة» ،باب( :تسوية الصفوف) ،رقم ،)176/1( ،667 :واإلمام أمحد يف
املسند ( ،)260/3والنسائي يف السنن ،كتاب« :اإلمامة» ،باب( :حث اإلمام عىل رص الصفوف
واملقاربة بينهام) ،رقم.)92/2( ،815 :
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 -28املنع من عقص الشعر و إطالق الشعر يف الصالة وعدم كفه:
ألن حمل مغرز الضفرية يف القانية جملس للشيطان ،ودليله فعل رافع موىل النبي
ﷺ عندما مر باحلسن بن عيل ¶ وهو يصيل قائ ًام وقد غرز َضفرته يف قفاه،
فحلها أبو رافع ،فالتفت إليه مغضب ًا ،فقال أبو رافع :أقبل عىل صالتك وال تغضب،
فإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :ذلك كفل ( )1الشيطان) ( ،)2واملقصود بعقص
الشعر ليه وإدخال أطرافه يف أصوله ،والشعر املعقوص املضفور(.)3
ويف حديث ابن عباس ◙( :الذي يصيل ورأسه معقوص كالذي يصيل وهو
مكتوف) (.)4
واملعنى« :إذا كان شعره منشور ًا سقط عىل األرض عند السجود فيعطى صاحبه
ثواب السجود لـه ،وإذا كان معقوص ًا يف معنى ما مل يسجد ،وشبهه باملكتوف وهو
املشدود اليدين ألهنام ال يقعان عىل األرض يف السجود» (.)5
 -29احلذر من اجلزع والتسخط والنياحة عىل امليت:
( )1كفل الشيطان :املراد مقعده  ،كام يف رواية أيب داود قوله( :يعني مقعد الشيطان ،يعني مغرز ضفره).
( )2رواه الرتمذي يف كتاب« :الصالة» ،باب( :ما جاء يف كراهية كف الشعر يف الصالة) ،رقم،384 :
( ،)52/2وقال« :حديث أيب رافع حديث حسن ،والعمل عىل هذا عند أهل العلك ،كرهوا أن يصيل
الرجل وهو معقوص شعره»أ .هـ.
( )3انظر :النهاية يف غريب احلديث  ،البن األثري (.)375/3
( )4رواه عبدالرزاق يف مصنفه ،رقم ،)183/2( ،2991 :وأبو داود يف كتاب« :الصالة» ،باب( :الرجل
يصيل عاقص ًا شعره) ،رقم ،)171/1( ،646 :والرتمذي يف كتاب« :الصالة» ،باب( :ما جاء يف
كراهية كف الشعر يف الصالة) ،رقم ،)237/1( ،382 :وقال« :هذا حديث حسن» ،واحلاكم يف
املستدرك ،رقم )393/1( ،963 :وصححه ،ووافقه الذهبي ،والبيهقي يف السنن الكربى (،)109/2
والطرباين يف املعجم الكبري ،رقم.)332/2( ،993 :
( )5النهاية يف غريب احلديث ،البن األثري (.)276-275/3
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وهو باب عظيم من األبواب التي يدخل هبا الشيطان للنفوس والقلوب ،وإىل
البيوت أيض ًا ،عن أم سلمة ▲ قالت :ملا مات أبو سلمة ،قلت :غريب ويف أرض
غربة ألبكينه بكاء يتحدث عنه ،فكنت قد هتيأت للبكاء عليه؛ إذ أقبلت امرأة من
الصعيد تريد أن تسعدين فاستقبلها رسول اهلل ﷺ وقال( :أتريدين أن تدخيل الشيطان
بيت ًا أخرجه اهلل منه مرتني ،فكففت عن البكاء عليه فلم أبك) ( ،)1ومعنى تسعدين :أي
تساعدين يف البكاء والنوح (.)2
وقد ورد الوعيد الشديد للنائحة إذا مل تتب كام احلديث عن أيب مالك األشعري أن
النبي ﷺ قال( :أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن الفخر يف األحساب
والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة ،وقال :النائحة إذا مل تتب قبل موهتا
تقام يوم القيامة وعليها رسبال من قطران ودرع من جرب)(.)3
وملا بعث رسول اهلل ﷺ معاذ ًا إىل اليمن ،خرج ومعه النبي ﷺ يوصيه ومعاذ
راكب ،والرسول ﷺ يميش حتت راحلته فلام فرغ ،قال( :يا معاذ إنك عسى أال تلقاين
بعد عامي هذا ،ولعلك أن متر بمسجدي وقربى ،فبكى معاذ بن جبل جشع ًا ( )4لفراق
رسول اهلل ﷺ فقال النبي ﷺ :ال تبك يا معاذ للبكاء أو إن البكاء من الشيطان) (.)5

( )1رواه مسلم يف كتاب« :اجلنائز ،باب( :البكاء عىل امليت) ،رقم )224/6( ، :النووي.
( )2رشح النووي (.)244/6
( )3رواه مسلم يف كتاب :اجلنائز رقم ،)644/2( 935 :ورواه البخاري يف كتاب :فضائل الصحابة ،باب:
القسامة يف اجلاهلية ،رقم 3637 :خمترص ًا ( )1398/3عن ابن عباس – ريض اهلل عنه – .
( )4جشع ًا« :اجلشع :اجلزع لفراق اإللف» ،النهاية يف غريب احلديث ،البن األثري (.)237/1
()5

رواه اإلمام أمحد ( ،)235/5عن عاصم بن محيد السكوين ،والبزار يف مسنده ،رقم،2647 :
( ،)91/7وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)16/3رواه الرباز ورجاله ثقات ،ورواه الطرباين يف
الكبري»أ .هـ.
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 -30النظافة ومس الطيب:
ومن وسائل طرد الشيطان النظافة ،واستعامل الرائحة الطيبة ،ألن الشياطني حتب
القاذورات والنجاسات ،ومواطنها احلاممات وأحب يشء إليها الروائح الكرهية (!! )1
ويف احلديث عن أيب هريرة ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إن الشيطان
حساس حلاس فاحذروه عىل أنفسكم من بات ويف يده ريح فأصابه يشء فال يلومن إال
نفسه) (.)2
وكان من هدي النبي ﷺ إنه كان حيب الطيب وأمر من عرض عليه الرحيان أال
يرده كام يف الصحيح( :من عرض عليه رحيان فال يرده فإنه طيب الريح خفيف
املحمل)(.)3
وأمر باالغتسال يف كل سبع ،ففي احلديث عن أيب هريرة ◙ عن النبي ﷺ
قال( :عىل كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده) (.)4
ويف رواية( :وإن كان له طيب مسه) (.)5
( )1انظر :الطب النبوي ،البن القيم ،ص .216
( )2رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)132/4( ،7127 :وقال« :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني
ومل خيرجاه هبذه األلفاظ»أ .هـ ،ومل يوافقه الذهبي ،قال« :بل موضوع فيه يعقوب تركه أمحد والناس»أ.
هـ ،والرتمذي يف كتاب« :األطعمة» ،باب( :ما جاء يف كراهية البيتوتة ويف يده ريح غمر) ،رقم:
 ،)137/6( ،1860وقال« :هذا حديث غريب»أ .هـ ،ومسند ابن اجلعد ،رقم.)415/1( ،2837 :
( )3رواه مسلم يف صحيحه،يف كتاب« :األلفاظ من األدب» ،رقم.)1766/4( ،2253 :
( )4رواه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب« :املساجد» ،رقم.)582/2( ،849 :
( )5رواه ابن حبان يف صحيحه ،رقم ،)33/4( ،1232 :والطرباين يف مسند الشافيني ،رقم،1536 :
( ،)278/2ط .األوىل1405 ،هـ1984 /م ،مؤسسة الرسالة ،يروت ،حتقيق :محدي بن عبداملجيد
السلغي.
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ولذا تسكن الشياطني احلشوش ملا فيه من النتن ،وعدم ذكر اهلل (.)1
حتصني اجلامعة املسلمة من الشيطان

()2

إن ما سبق من وسائل وطرق التحصني تتعلق بالتحصني الفردي ،ونظر ًا خلطورة
هذا العدو ،وتربصه بالعبد ،وحرصه عىل تفكيك وحدة املجتمع املسلم ،ولكونه مع
حزب ومجاعة يكيدون جلامعة املسلمني ،وهو يدعوهم لذلك ،كام قال تعاىل :



.)3(  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
وقولـه تعاىل :

       

.)4(  
 
  
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
إذن فال بد من مواجهة مجاعية ،يتحد فيها املجتمع املسلم صف اا واحد اا لرد كيده ومكره،
بوسائل مرشوعة ومستقاة من الكتاب والسنة ومنها:
 -1قتل الشياطني:
وهذا القتل عىل حقيقته ،وقد أمر النبي ﷺ به وأقره ،ومن األدلة عليه ما رواه
النسائي وغريه عن أيب الطفيل قال( :ملا فتح رسول اهلل ﷺ مكة بعث خالد بن الوليد
إىل نخلة ،وكانت هبا العزى فأتاها خالد ،وكانت عىل ثالث سمرات

()5

فقطع

( )1من إضافة فضيلة املرشف – حفظه اهلل – .
( )2استفدت يف مباحث هذا املطلب وعناوينه من كتاب« :املواجهة» ،حلسن قطامش ،ص  ،187ورسالة
«األحاديث الواردة يف الشيطان ومكائده والوقاية منه» د /إهلام اجلابري ،ص .949
( )3سورة فاطر ،اآلية.6 :
( )4سورة املجادلة ،اآلية.19 :
السمرة :من شجر الطلح ،انظر لسان العرب (.)379/4
(َّ )5
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السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي ﷺ فأخربه فقال :ارجع فإنك مل
تصنع شيئ ًا فرجع خالد ،فلام أبرصت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا يف اجلبل ،وهم
يقولون :يا عزى فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة نارشة شعرها ،حتثو الرتاب عىل
رأسها ،فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إىل النبي ﷺ فأخربه فقال :تلك
العزى)(.)1
وهي شيطانه كانت تدخل يف الصنم وختاطبهم منه (.)2
أمره املقداد بن النعامن بقتل الشيطان الذي يف منزله ،كام يف حديث أيب سعيد
اخلدري عندما أعطى رسول اهلل ﷺ قتادة بن النعامن ( )3العرجون ( )4وقال( :خذ هذا
فسييضء أمامك عرش ًا وخلفك عرش ًا ،فإذا دخلت البيت وتراءيت سواد ًا يف زاوية
البيت فارضبه قبل أن يتكلم فإنه شيطان ،قال :ففعل)(.)5
ومن ذلك أمره ﷺ بقتل حيات البيوت بعد إنذارها ثالث ًا ،حيث قال يف حديث
()1

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

 ،) رقم ،)474/6( ،11547 :والبيهقي يف دالئل النبوة ( ،)77/5وأبو يعىل يف مسنده ،رقم،902 :
( ،)196/2وذكرها ابن هشام وابن كثري وغريهم.
( )2انظر :السرية ،البن هشام ( ،)236/2البداية والنهاية ،البن كثري (.)314/4
( )3قتادة بن النعامن بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر األوس األنصاري ،شهد بدر ًا وما بعدها ،وهو
الذي رد عليه النبي ه عينه عندما سقطت يف غزوة بدر ،تويف يف خالفة عمر ،وصىل عليه سنه 22هـ،
انظر هتذيب التهذيب (.)321-320/8
( )4العراجني :مجع عرجون ،وهو العود األصفر الذي فيه شحايخ عذق النخلة ،انظر :الفتح الرباين
(.)67/22
( )5رواه اإلمام أمحد ( ،)65/3وابن خزيمة يف صحيحه ،كتاب« :الصالة» ،باب( :إتيان املساجد يف الليلة
املطرية املظلمة) ،رقم ،)81/3( ،1660 :والطرباين يف الكبري ،رقم ،)7-5/19 (،9:وقال اهليثمي يف
جممع الزوائد («:)41/2رجاله موثقون»أ .هـ.
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أيب سعيد اخلدري الطويل – وقد سبق –( :إن باملدينة جن ًا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم
شيئ ًا فآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنام هو شيطان) (.)1
وأمر بدفع من يمر بني يدي املصىل وشبهه بالشيطان ،فعن أيب صالح السامن

()2

قال :رأيت أبا سعيد اخلدري يف يوم مجعة يصيل إىل يشء يسرته من الناس ،فأراد شاب
من بني أيب معيط أن جيتاز بني يديه فدفع أبو سعيد يف صدره ،فنظر الشاب ،فلم جيد
مساغ ًا إال بني يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من األوىل ،فنال من أيب سعيد ،ثم
دخل عىل مروان فشكا إليه ما لقي من أيب سعيد ،ودخل أبو سعيد خلفه عىل مروان
فقال :مالك والبن أخيك يا أبا سعيد ،قال :سمعت النبي ﷺ يقول( :إذا صىل
أحدكم إىل يشء يسرته من الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله
فإنام هو شيطان) ( ،)3وليس املراد هنا القتال بالسالح ألن ذلك خمالف ملا هو مطلوب
من اإلقبال عىل الصالة ،واخلشوع فيها! وملا علم من حرمة دم املسلم ،وهذا ما أمجع
عليه العلامء ،وإنام يدفعه بشدة وبغلظة ،واملراد بقوله ﷺ شيطان ،حيتمل أن املراد فعله
حيث شوش عىل املصيل ،وحيتمل أن الذي دفعه لفعل ذلك الشيطان( ،)4كام يف رواية
ابن عمر وفيها( :فإن حقه قرين) (.)5

( )1رواه مسلم(.)2236
( )2ذكوان السامن الزيات املدين أبو صالح ،كان موىل ألم املؤمنني جويرية ،روى عن أيب هريرة وعائشة ب
اتفق العلامء عىل توثيقه ،روى عنه ابنه سهيل واألعمش ،مات سنة 101هـ ،انظر :هتذيب التهذيب
( ،)189/3التقريب ،ص  ،203سري أعالم النبالء (.)36/5
( )3رواه البخاري كتاب« :الصالة» ،باب( :يرد املصيل من مر بني يديه ،9رقم ،)581/1( ،509 :ومسلم
كتاب« :الصالة» ،رقم.)223/4( :
( )4انظر :املفهم ،للقرطبي (.)105/2
( )5رواه مسلم يف كتاب« :الصالة» ،رقم )105/2( ،402 :املفهم.
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-2قتل أعوان الشياطني من الطواغيت ومنهم السحرة والكهان:
والطاغوت هو «كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» (.)1
وقد سبق تفصيل ذلك(.)2
ومن الطواغيت السحرة والكهان ،كام روي ذلك عن ابن عباس وجابر وقتادة
ومكحول وجماهد وابن سريين وغريهم (.)3
ويف األمر بقتلهم روى اإلمام أمحد يف مسنده عن بجالة بن عبداهلل ( )4أنه قال:
(كتب عمر بن اخلطاب ◙ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ،فقتلنا ثالث
سواحر)(.)5
وروي عن جندب موقوف ًا ومرفوع ًا( :إن حد الساحر رضبة بالسيف) (.)6
( )1أعالم املوقعني ،البن القيم ( ،)53/1وانظر :تفسري الطربي ( ،)19/3رشح النووي لصحيح مسلم
( ،)18/3فتح الباري (.)448/11
( )2انظر مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد باب مكايد الشيطان إلفساد االعتقاد بالكفر والرشك للمؤلفة
(مطبوع).
( )3انظر :جامع البيان ( ،)19/3( ،)130/5تفسري البغوي ( ،)234/3تفسري الرازي (،)128/10
املحرر الوجيز ،البن عطية ( ،)283/2الدر املنثور ،للسيوطي (،)308/2( ،)22/2( ،)584/1
فتح القدير للشوكاين ( ،)276/1رشح كتاب التوحيد ،لعبد اهلل بن سليامن ،ص  ،337ص .33
( )4بجالة بن عبدة التميمي العنربي البرصي ،روى عن كتاب عمر بن اخلطاب وعن عبدالرمحن بن عوف
وعمران بن حصني وابن عباس ،وعنه عمرو بن دينار وقتادة وقشري بن عمر وثقه أبو زرعة وجماهد بن
موسى ،كان كاتب ًا جلزء بن معاوية ،انظر :هتذي التهذيب (.)366-365/1
( )5رواه أمحد يف املسند ( ،)191-190/1يف صحيح أيب داود يف كتاب« :اإلمارة» ،باب( :أخذ اجلزية من
املجوس) ،رقم.)165/3( ،3043 :
( )6رواه الرتمذي يف كتاب« :احلدود» ،باب( :ما جاء يف حد الساحر) ،رقم ،)60/4( ،1460 :دار إحياء
الرتاث ،واحلاكم يف املستدرك ،رقم ،)401/4( ،8073 :وصححه ووافقه الذهبي.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :وأكثر العلامء عىل أن الساحر يقتل وقد ثبت
عن الصحابة – رضوان اهلل عليهم – فعله.)1(»...
وقال أيض ًا« :قال بعض أهل العلم يقتل ألجل الكفر ،وقال بعضهم ألجل الفساد
يف األرض ،لكن مجهور هؤالء يرون قتله حد ًا»أ .هـ (.)2
-3الرقية الرشعية:
إن الرقية الرشعية وسيلة لطرد الشياطني من األبدان التي تلبست هبا ،وهي من
نرصة املظلوم ،ومن حق املسلم عىل أخيه ،وقد فعله رسول اهلل ﷺ واألنبياء من قبله
والصاحلون.
قال شيخ اإلسالم ♫« :هذا من أفضل األعامل وهو من أعامل األنبياء
والصاحلني ،فإنه ما زال األنبياء والصاحلون يدفعون الشياطني عن بني آدم بام أمر اهلل به
ورسوله ،كام كان املسيح يفعل ذلك ،وكام كان نبينا ﷺ يفعل ذلك.)3(»...
ومن أدلة فعله ﷺ ما روي عن يعىل بن مرة ◙ :عن النبي ﷺ أنه أتته
امرأة بابن هلا قد أصابه ملم ،فقال النبي ﷺ( :اخرج عدو اهلل ،أنا رسول اهلل ،قال:
فربئ ،فأهدت له كبشني وشيئ ًا من أقط و سمن ،فقال رسول اهلل ﷺ :يا يعىل خذ
األقط والسمن وخذ أحد الكبشني ورد عليها اآلخر) (.)4

==

وقال األلباين -رمحه اهلل« : -الصحيح أنه عن جندب موقوف»أ .هـ ،انظر :ضعيف سنن الرتمذي ،رقم:
.)168( ،244

( )1جمموع الفتاوى (.)346/28
( )2املرجع السابق (.)384/29
( )3جمموع الفتاوى (.)57-56/19
( )4رواه أمحد يف مسنده ( )171/4واحلاكم يف املستدرك ( )618/2وقال حديث صحيح اإلسناد ومل

==
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وفعله الصحابة

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

ﷺ فأتينا عىل حي من العرب ،فقالوا :أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخري،
فهل عندكم دواء أو رقية فإن عندنا معتوها يف القيود؟ قال فقلنا :نعم ،قال :فجاؤوا
باملعتوه يف القيود ،قال :فقرأت بفاحتة الكتاب ثالثة أيام غدوة وعشية أمجع بزاقي ثم
أتفل ،قال :فكأنام نشط من عقال ،قال :فأعطوين جعالً ،فقلت :ال حتى أسأل النبي
ﷺ فسألته ،فقال( :كل لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) (.)1
وكذلك فعله السلف الصالح ،فقد روي عن اإلمام أمحد ♫ وكانت اجلن
ختافه وتطيعه ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ♫(.)2
وعىل من قام بذلك أن يلتمس الطريقة املرشوعة فيحرص أولا عىل توفر أمرين
هامني يف كل من املعالج واملعالج ومها:
 -1قوة اإليامن ،وصدق اللجوء إىل اهلل تعاىل خالق كل يشء.
 -2االستعاذة واالستعانة باهلل تعاىل بصدق وإخالص يتواطأ فيه عمل القلب
مع قول اللسان (.)3
قال ابن القيم ♫« :وأكثر تسلط األرواح اخلبيثة عىل أهله تكون من جهة قلة

==

خيرجاه ووافقه الذهبي وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( )6/9رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح.

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)211/5وأبو داود يف كتاب« :الطب» ،باب( :كيف الرقى) ،رقم،3901 :
( ،)13/4والنسائي يف السنن الكربى ،كتاب« :الطب» ،باب( :ذكر ما يرقى به املعتوه) ،رقم،7534 :
( ،)365/4واحلاكم يف املستدرك ( ،)560-559/1وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»
ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين ،صحيح اجلامع الصغري ،رقم.4370 :
( )2انظر :ما نقله ابن القيم  /عن شيخه ابن تيمية  /يف هذا الشأن يف الطب النبوي ،ص.69-68
( )3انظر :زاد املعاد ،البن القيم (.)68-67/4
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دينهم وخراب قلوهبم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصينات النبوية
واإليامنية ،فتلقى الروح اخلبيثة الرجل أعزل ال سالح معه وربام عريان ًا فيؤثر
فيه»أ.هـ(.)1
وعليه أن يستعمل مع ذلك الدعاء للمصاب ،كام عليه أن يأمر اجلن وينهاهم عن
اإلرضار هبذا املصاب ،وله زجرهم ولعنهم ،كام يف قوله ﷺ للعفريت الذي تسلط
عليه( :أعوذ باهلل منك) ،وقولـه( :ألعنك بلعنة اهلل ثالث ًا)( ،)2ونحو ذلك من الكالم(.)3
كام جيب عليه أن يستخدم الرقية الرشعية ،كام نصت عىل ذلك األحاديث عن
عائشة ▲ أن رسول اهلل ﷺ دخل عليها ،وامرأة تعاجلها أو ترقيها ،فقال:
( )1املرجع السابق (.)69/4
( )2رواه مسلم برقم ( )542كتاب املساجد ومواضع الصالة  ،باب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة
والتعوذ منه وجواز العمل القليل يف الصالة.
( )3انظر :جمموع الفتاوى (.)53-50/19
* كثر يف اآلونة اآلخرية من يقوم بعالج الناس بالرقية ،والبعض منهم يقع يف اجتهادات غري رشعية ،وال
دليل عليها ومنها :القراءة عىل ماء به زعفران ثم غمس األوراق الصغرية فيه وجتفيفها ،ثم بيعها عىل
الناس حيث يأمر املريض أن يغمسها يف املاء ثم يرشب ماءها!!
وقد أفتت هيئة كبار العلامء يف الفتوى رقم  139تاريخ 1418/1/8هـ ،بعدم جواز ذلك ،وأنه من
االحتيال عىل أكل الناس بالباطل ،وليس من الرقية التي نص بعض أهل العلم عىل جوازها؛ وهي
كتابة اآليات يف ورقة ،أو يف يشء طاهر كتابة واضحة ،ثم غسل تلك الكتابة ورشب غسيلها أ .هـ.
ومنها :قراءة القرآن أثناء الرقية بمكرب صوت أو عرب اهلاتف مع بعد املسافة ،والقراءة عىل مجع كبري يف
آن واحد ،حيث أفتت اللجنة يف الفتوى السابقة إىل أن الرقية ال بد أن تكون عىل املريض مبارشة وال
تكون بواسطة مكرب الصوت أو اهلاتف ،ألن هذا خيالف ما فعله رسول اهلل ه وأصحابه ن وأتباعهم ،
كذلك القراءة عىل املريض بواسطة جهاز التسجيل ال تغني عن الرقية ،ألن الرقية حتتاج إىل اعتقاد ونية
حال أدائها ،ومبارشة للنفث عىل املريض واجلهاز ال يتأيت منه ذلك ،انظر :الفتوى الصادرة من هيئة
كبار العلامء واملطبوعة يف نرشة من دار الوطن ،ولالستزادة انظر فتاوى العلامء يف عالج السحر واملس
والعني واجلان ،إعداد وترتيب :نبيل حممد حممود ،ط .الثانية1421 ،هـ ،دار القاسم.
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(عاجليها بكتاب اهلل) (.)1
قال احلافظ ابن حجر ♫:
أمجع العلامء عىل جواز الرقى عند اجتامع ثالثة رشوط:
 -1أن تكون بكالم اهلل تعاىل ،أو بأسامئه وصفاته.
 -2أن تكون باللسان العريب ،أو بام يعرف معناه من غريه.
 -3أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا ،بل بذات اهلل تعاىل» (.)2
وأعظم ما يرقى به كتاب اهلل تعاىل فهو شفاء ،كام وصفه اهلل تعاىل بقولـه :



.)3(     


  

وقولـه تعاىل :

         

.)4(  
 
قال ابن القيم ♫« :فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية،
وأدواء الدنيا واآلخرة ،وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء به ،وإذا أحسن العليل
التداوي به ،ووضعه عىل دائه بصدق وإيامن ،وقبول تام ،واعتقاد جازم ،واستيفاء
رشوطه ،مل يقاومه الداء أبد ًا ،وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسامء الذي لو

( )1رواه ابن حبان يف موارد الظمآن ،رقم.1419 :
( )2فتح الباري (.)195/10
( )3سورة فصلت ،اآلية.44 :
( )4سورة يونس ،اآلية.57 :
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نزل عىل اجلبال لصدعها ،أو عىل األرض لقطعها»أ .هـ (.)1
ومن اآليات التي يرقى هبا :سورة الفاحتة ،وأربع آيات من سورة البقرة ،وآية :
 ،   وآية الكرس ،وثالث آيات من أواخر سورة البقرة ،وآية من آل
عمران،         :
وآية من سورة األعراف :

     

، 

وآخر سورة املؤمنني ،      :وآية من سورة اجلن :



 ،   وعرش آيات من أول الصافات ،وثالث آيات من آخر سورة احلرش،
وسورة اإلخالص ،واملعوذتني.
تقرأ يف أذن املريض املصاب ،كام يف حديث ابن مسعود أو ينفث عليه كام ورد يف
حديث خارجة ◙ السابق.
ويستعمل الرضب عند احلاجة إليه ،ألنه ال يقع عىل املصاب وإنام عىل اجلن
املتلبس به.
ودليله حديث أم أبان بنت وازع ( )2عن أبيها ،أن جدها الزارع انطلق إىل رسول
اهلل ﷺ ،فانطلق معه بابن له جمنون أو ابن أخت له ،قال جدي( :فلام قدمنا عىل رسول

( )1زاد املعاد ،البن القيم (.352/4
( )2ام أبان بنت الوازع بن الزارع ،روت عن أبيها وجدها ،وأبوها هو الوازع بن زارع العبدي صحايب،
وجدها زارع بن عامر العبدي أبو الوازع وفد مع االشبج عىل رسول اهلل ه  ،وقبل يدي النبي ه ورجليه
قال عنها ابن حجر :مقبولة عند املتابعة ،انظر :ميزان االعتدال ( ،)611/4اإلصابة (،)627/3
 ،)541/1تقريب التهذيب ،رقم ،8700 :ص .755
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اهلل ﷺ املدينة ،قلت :يا رسول اهلل إن معي ابن يل أو ابن أخت يل جمنون أتيتك به
تدعو اهلل  لـه ،فقال :ائتني به ،فانطلقت به إليه وهو يف الركاب ،فأطلقت عنه
وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبني حسنني ،وأخذت بيده حتى انتهيت به عىل
رسول اهلل ﷺ ،فقال :ادنه مني اج َعل َظه َره مما يليني ،قال :فأخذ بمجامع ثوبه من

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

اهلل اخرج عدو اهلل ،فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره األول ،ثم أقعده رسول اهلل
ﷺ بني يديه ،فدعا لـه بامء ،فمسح وجهه ودعا لـه ،فلم يكن يف الوفد أحد بعد دعوة
النبي ﷺ يفضل عليه) (.)1
وحديث عثامن بن أيب العاص ◙ قال :ملا استعملني رسول اهلل ﷺ عىل
الطائف جعل يعرض يل يشء يف صاليت حتى ما أدرى ما أصيل فلام رأيت ذلك رحلت
إىل رسول اهلل ﷺ فقال( :ابن أيب العاص؟ قلت :نعم يا رسول اهلل .قال :ما جاء بك؟
قلت :يا رسول اهلل عرض يل يشء يف صاليت حتى ما أرى ما أصيل .قال :أدنه ،فدنوت
منه فجلست عىل صدور قدمي ،قال :فرضب بيده وتفل يف فمي ،وقال :اخرج يا عدو
اهلل ،ففعل ذلك ثالث مرات ،ثم قال :احلق بعملك ،قال عثامن فلعمري ما أحسبه
خالطني بعد) (.)2
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫« :قد حيتاج يف إبراء املرصوع ،ودفع اجلن
عنه إىل الرضب ،فيرضب رضب ًا كثري ًا جد ًا ،والرضب إنام يقع عىل اجلني ،وال حيس به
املرصوع ،وخيرب أنه مل حيس بيشء من ذلك ،وال يؤثر يف بدنه ،ويكون قد رضب بعصا
قوية عىل رجليه ،بحيث لو كان عىل اإلنيس لقتله ،وإنام هو عىل اجلني ،واجلني يصيح
( )1رواه الطرباين يف الكبري ،رقم ،)276-275/5( ،5314 :ويشهد ملرشوعية الرضب حديث عثامن بن
أيب العاص التايل.
( )2رواه ابن ماجة (.)2874
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ويرصخ وحيدث احلارضين بأمور متعددة ،كام قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثرية
يطول وصفها حيرضه خلق كثريون» أ .هـ (.)1
-4هدم أماكن الرشك:
يف احلديث الصحيح عن أيب اهلياج األسدي ( )2قال :قال يل عيل ابن أيب طالب
◙( :أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ  ،التدع متثاال إال طمسته وال
قرب ًا مرشف ًا إال سويته) ( ،)3ومجع يف احلديث بني عموم التامثيل وتسوية القبور ألن
كليهام وسيلة للرشك هبا(.)4
وقد سبق ذكر حديث بعث النبي ﷺ خلالد بن الوليد هلدم العزى ،وهدم ذي
اخللصة بدوس ( )5ومنه يستدل عىل أن الشياطني تتخذ من هذه األماكن مسكن ًا تأوي
إليه وتفسد اخللق من خالله حيث أهنا ختاطب عابدهيا وترد عليهم وربام خرجت
متمثلة فيه صورة يستغيثون به .
قال ابن القيم ♫« :ال جيوز إبقاء مواضع الرشك والطواغيت ،بعد القدرة عىل
هدمها وإبطاهلا يوم ًا واحد ًا ،فإهنا من شعائر الكفر والرشك ،وهي أعظم املنكرات ،فال

( )1جمموع الفتاوى (.)60/19
( )2حيان بن حصني أبو اهلياج األسدي الكويف ،تابعي ،روى عن عيل وعامر ،وعنه أبناه ومنصور وأبو
وائل والشعبي ،وثقه ابن حبان والعجيل ،كان كاتب لعامر – ريض اهلل عنه –  ،انظر :هتذيب التهذيب
( ،)59/3تقريب التهذيب ،ص .184
( )3رواه مسلم يف كتاب اجلنائز ،رقم.)666/2( ،969 :
( )4انظر رشح العمدة البن تيمية (.)449/4
( )5كام روى البخاري عن ابن جرير يف كتاب :اجلهاد باب حرق الدور والنخيل رقم2857 :
(.)1100/3
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جيوز اإلقرار عليها مع القدرة ألبتة.)1( »...
-5قتل جنود الشيطان من احليوان:
وإبليس – كام سبق – لـه جند من احليوانات ،وقد جاء األمر النبوي بقتلها ،ومنها
الفواسق ،كام روى البخاري يف صحيحه عن عائشة ▲ أن النبي ﷺ قال:
(مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم ،الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة
والكلب العقور) (.)2
ويف الفأرة عن جابر بن عبداهلل ◙ عن النبي ﷺ قال( :مخروا اآلنية وأوكوا
األسقية ،وأجيفوا األبواب ،واكفوا صبيانكم عند العشاء ،فإن للجن انتشار ًا وخطفة،
واطفئوا املصابيح عند الرقاد ،فإن الفويسقة ربام اجرتت الفتيلة فأحرقت أهل
البيت)(.)3
ومنها احليات :وهي من الدواب املقربة للشيطان بدليل إحاطتها بعرشه ،كام يف
حديث ابن صائد عندما سأله رسول اهلل ﷺ (ما ترى؟ قال :أرى عرش ًا عىل املاء أو
عىل البحر حوله حيات ،قال رسول اهلل ﷺ :ذاك عرش إبليس) (.)4
«والذي ينظر أو يشاهد اآلثار الفرعونية جيد أن احليات كانت آهلة تعبد من دون

( )1زاد املعاد ،البن القيم (.)506/3
( )2رواه البخاري يف كتاب« :اإلحصار جزاء الصيد» ،باب( :ما يقتل املحرم من الدواب) ،رقم،1732 :
( ،)650/2ومسلم يف كتاب« :احلج» ،رقم.)857/2( ،1198 :
( )3سبق خترجيه.
( )4رواه البخاري يف كتاب :اجلهاد ،باب :كيف يعرض اإلسالم عىل الصبي ،رقم ،2890 :ورواه مسلم
يف كتاب :الفتن وأرشاط الساعة رقم.)2241/4( 2925 :
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اهلل» (.)1
وقد جاء األمر بقتلها ،كام يف الصحيح عن ابن عمر أنه سمع النبي ﷺ خيطب
عىل املنرب يقول( :اقتلوا احليات ،واقتلوا ذا الطفيتني واألبرت فإهنام يطمسان البرص
ويستسقطان احلبل) (.)2
ويف احلديث اآلخر( :إن باملدينة نفر ًا من اجلن قد أسلموا ،فمن رأى شيئ ًا من هذه
العوامر فليؤذنه ثالث ًا ،فإن بدا لـه بعد فليقتله فإنه شيطان)( .)3وتوعد من تركها خلوف
رضر يناله بقتلها ،كام يف احلديث عن عبداهلل بن عباس – ريض اهلل عنهام  -قال :قال
رسول اهلل ﷺ( :من ترك احليات خمافة طلبهن فليس منا؛ ما ساملناهن منذ
حاربناهن)(.)4
أي ليس من املقتدين بسنتنا اآلخذين بطريقتنا (.)5
ومنها الكالب ،كام جاء يف حديث جابر ◙ قال :أمرنا رسول اهلل ﷺ بقتل
الكالب ،حتى إن املرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ،ثم هنى رسول اهلل ﷺ وقال:
(عليكم باألسود البهيم – أي الذي ال بياض فيه – ذي النقطتني – أي الذي فوق عينيه
نقطتان بيضاوان – فإنه شيطان) (.)6

( )1املواجهة ،حسن قطامش ،ص .200
( )2رواه البخاري ( )3297ومسلم (.)2233
( )3رواه مسلم (.)2236
( )4رواه أبو داود يف كتاب« :األدب» ،باب( :يف قتل احليات) ،رقم.)785/2( ،5250 :
( )5عون املعبود ،أليب الطيب (.)163/13
( )6رواه مسلم يف كتاب« :القسامة واملزارعة» ،رقم.)1200/3( ،1572 :
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-6بيان سبيل املجرمني:
.)1(  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
قال تعاىل   :
أي« :لتظهر طريق املجرمني املخالفني للرسل» (.)2
وقال تعاىل حمذر ًا من اتباع هذه السبل :

     

.)3(  
وال سبيل إىل معرفتها ما مل توضح وتبني ،فقد يظن ظان أن البدعة سنة وأن السنة
بدعة؛ هلذا رشع بيان مناهج الباطل وفضحها.
قال تعاىل :

         

.)4(    
 
 
وليس هناك عدو أخطر من الشيطان وجنده ،وأعوانه من املنافقني واملرشكني ،لذا
لزام ًا عىل كل مسلم فضح خمططاهتم ،وأنظمتهم ومناهجهم كل بحسب قدرته ،وما
أويت من وسائل اخلطاب.
-7إصالح حال األمة اإلسالمية:
فنعلم كام سبق أن إبليس يركز عىل السلطة ويسعى إلفساده لضامن إفساد ما حتتها
سواء كانت السلطة سلطة عامة كسلطة الدولة أو خاصة يف األرسة ...ولذا ال بد يف
( )1سورة األنعام ،اآلية.55 :
( )2تفسري ابن كثري ( ،)137/3ط .دار الفكر.
( )3سورة األنعام ،اآلية.153 :
( )4سورة املائدة ،اآلية.16 :
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 احلكم بام: وأوهلا، ونبدأ باألسس العامة،حماربته من إصالح أحوال األمة اإلسالمية
 أو أي أمر من شئون،أنزل اهلل يف مجيع القضايا دينية كانت أم اجتامعية أم سياسية
          

 : قال تعاىل،العباد

.)1(  
  
  
   
  
 
 
 
          

 :وقال تعاىل

.)2(   
  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 

.)3(  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
    :وقال تعاىل
.)4(    
  
  
  
  
 
  
    :وقال تعاىل
 فال بد أن يقوم مكاهنا سلطان الطواغيت،وإذا مل حتقق احلاكمية املطلقة هلل تعاىل
. ومن هنا يقوم سلطان الشيطان وحزبه وأنصاره،الذين حيكمون بغري ما أنزل اهلل
     

 : قال تعاىل، حتقيق العدل:الثاين

.)5(   
   
 
 
   
 
  
   
 
  
 
 
 ولن تقوم قائمة هلذا الدين إال، فاجلهاد ذروة سنام اإلسالم، اجلهاد:الثالث

.49 : اآلية،) سورة املائدة1(
.65 : اآلية،) سورة النساء2(
.44 : اآلية،) سورة املائدة3(
.45 : اآلية،) سورة املائدة4(
.25 : اآلية،) سورة احلديد5(
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بالعودة للجهاد ونرص اإلسالم ودحر أعدائه ،قال تعاىل :

   

.)1(   
  
  

 
 
 
.)2(  
  
 
  
  

 
  


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

        

.)3(  
  
  
 
 
إن هالك األمم مرتبط برتك هذه الشعرية العظيمة من شعائر اإلسالم ،وكلام
أضاعت األمة هذا الركن نتج عن ذلك انتشار املنكرات والفواحش ومتكن الشياطني
وتسلطها عىل املجتمع املسلم ،فتعلوا الرذيلة ويصبح املعروف منكر ًا واملنكر
معروف ًا(.)4
( )1سورة املجادلة ،اآلية.21 :
( )2سورة التوبة ،اآلية.123 :
( )3سورة آل عمران ،اآلية.110 :
( )4يقول اإلمام النووي « : /واعلم أن هذا الباب – أعني باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر – قد
ضيع أكثره من أزمان متطاولة ومل يبق منه يف هذه األزمان إال رسوم قليلة جد ًا ،وهو باب عظيم به قوام
األمر ومالكه ،وإذا كثر اخلبث عم العقاب الصالح والطالح ،وإذا مل يأخذوا عىل يد الظامل أو شك أن
يعمهم اهلل تعاىل بعقابه            :
[  سورة النور ،اآلية ،]63 :فينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا اهلل  أن يعتني هبا
الباب ،فإن نفعه عظيم وال سيام وقد ذهب معظمه وخيلص نيته وال هيابن من ينكر عليه الرتفاع
مرتبته ،فإن اهلل تعاىل قال[       :سورة احلج ،اآلية ،]40 :وقال تعاىل :
[         سورة آل عمران ،اآلية »...]10 :أ .هـ ،رشح
النووي عىل صحيح مسلم (.)24/2

==
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ولكن ليكن األمر باملعروف والنهي عن املنكر برفق وحكمة وباملوعظة احلسنة
والكلمة الطيبة ،بدون تعنيف وال شدة حتى ال يكون اآلمر معين ًا للشيطان عىل أخيه،
كام أرشد املصطفى ﷺ يف حديث أيب هريرة ◙ قال :أيت النبي ﷺ برجل قد
رشب ،قال :ارضبوه ،قال أبو هريرة :فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب
بثوبه ،فلام انرصف ،قال بعض القوم :أخزاك اهلل ،قال :ال تقولوا هكذا ال تعينوا عليه
الشيطان) (.)1
ويف لفظ للبخاري( :ال تكونوا عون الشيطان عىل أخيكم) ،ويف زيادة( :ولكن
قولوا رمحك اهلل) (.)2
-9نبذ الفرقة والختالف واجتامع املسلمني حتت راية واحدة:
عن ثعلبة اخلشني ◙ قال :كان الناس إذا نزلوا منزالً تفرقوا يف الشعاب
واألودية ،فقال هلم رسول اهلل ﷺ( :إن تفرقكم يف هذه الشعاب واألودية إنام ذلكم
من الشيطان) ،فلم ينزلوا بعد ذلك منزالً إال انضم بعضهم إىل بعض حتى يقال :لو
بسط عليهم ثوب لعمهم (.)3
فإذا عد الرسول ﷺ جمرد تفرقهم يف الشعاب واألودية مع اتفاق قلوهبم من
الشيطان ،فام ظنك بتفرق القلوب وتنافرها ،وتنوع املذاهب واملسالك .ويف احلديث
عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :ما من ثالثة نفر يف
قرية والبدو ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليك باجلامعة فإنام

==

أقول :كيف لو رأى  /هذه األزمان وما فشا فيها من ضياع احلرمات وانتهاك حمارم اهلل ،وما نشاهده
اليوم من غلبة املنكرات ،ورفع املنافقني لعقريهتم وتطاوهلم عىل اإلسالم ،وإعالهنم احلرب عليه يف
وسائل اإلعالم ،مما هو نتيجة لضعف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال حول وال قوة إال باهلل!!
( )1رواه البخاري يف كتاب« :احلدود» ،باب( :الرضب باجلريد والنعال) ،رقم )66/12( ،6777 :الفتح.
( )2رواه البخاري يف كتاب« :احلدود» ،باب( :ما يكره من لعن شارب اخلمر) ،رقم)75/12( ،6781 :
الفتح.
( )3رواه احلاكم يف املستدرك ،رقم ،)115/2( :وقال« :حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهبي»أ .هـ.
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يأكل الذئب من الغنم القاصية) ( )1فالواجب سالمة القلب عىل املسلمني ،ونبذ الفرقة،
حتى مع وجود يشء من اخلالف يف وجهات النظر ،فهذه ال تكون سبب ًا للمعاداة
واملشاحنة ونيل كل طرف من اآلخر كام نرى اليوم.
ويف احلديث ( ...من أراد منكم بحبوحة اجلنة فليلزم اجلامعة فإن الشيطان مع
الواحد وهو من االثنني أبعد) ( )2احلديث.

( )1رواه أبو داود رقم ،547 :والنسائي رقم ،847 :وأمحد بنحوه رقم.21710 :
( )2رواه الرتمذي يف كتاب «الفتن» ،باب( :ما جاء يف لزوم اجلامعة) ،رقم ،)333/6( ،2165 :وقال:
«هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أ .هـ ،ورواه أمحد يف املسند ،رقم،)26/1( ،114 :
مؤسسة قرطبة.
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اخلــــاتــمـــة
عيل بإمتام هذا البحث أمحده وأشكره وأثني عليه ،بام هو
وبعد أن م َّن اهلل العظيم الكريم ّ
أهله تعاىل وتقدس ،فله احلمد كام ينبغي جلالل وجهه ،ولعظيم سلطانه ،وله احلمد عىل
نعمه الظاهرة والباطنة ،ولـه احلمد عىل نعمة اإلسالم واإليامن والقرآن ونعمة األهل
واملال واملعافاة ،وله احلمد عىل كل نعمة أنعم هبا علينا يف رس وعالنية أو خاصة أو
عامة له احلمد حتى يرىض وله احلمد بعد الرضا وله احلمد إذا ريض.
وأصىل وأسلم عىل الرمحة املهداة ،والّساج املنري نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
وآل بيته وأزواجه الطاهرات العفيفات ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وأسال اهلل
تعاىل بأسامئه وصفاته أن جيعله خالص ًا لوجهه.
ومل ختل ملة من امللل إال وحذرت أتباعها من الشيطان الرجيم ( ،)1وهو عدو مالزم
لكل إنسان ،فالقرين موكل بالعبد وهو كافر يأمره بكل فحشاء وسوء وهذا مما يزيد
خطورة هذا العدو ،الذي جند حياته إلضالل بني البرش ،فهو ابتالء للمسلم حيتاج فيها

َ َ ْ َ َ َْ َ
ً َ َ ذ َْ َ
يث م َن ذ
اۡلبيث
الطيب ويجعل
إىل صرب ومصابرة كي خيرج نقي ًا صافياِ﴿،لمزي اّلل اۡلب
َ ْ َ ََ
َ
َ
َ
َع َب ْعض فَ َ ْ
َيك َمه َجي ًعا ف َي ْج َعله ف َج َه ذن َم﴾ (.)2
بعضه
ٍ
( )1فمثالً يف الديانات املجوسية تعتقد إهلني خالق النور ،وخالق الظلمة ،الذي يزعمون أنه خلق سائر
الرشور ،ويف الديانة النرصانية جتعل من إبليس شخص ًا مسيطر ًا عىل األرواح الرشيرة ،التي حتاول بدروها أن
هتيمن وتضبط كل نشاط برشي ،ففي انجيل بطرس ( 8 :5فأصبحوا واسهروا ألن إبليس خصمكم كأسد
زائر جيول ملتمس ًا من يبتلعه هو) ،ويف إنجيل متى ( )11/1اإلصحاح الرابع( :وأخذه إبليس إىل جبل عال
جد ًا ،فأراه مجيع ممالك الدنيا وجمدها وقال لـه :أعطيك هذا كله إن سجدت يل وعبدتني ،فأجابه يسوع:
ابتعد عني ،يا شيطان ،ألن الكتاب يقول :للرب إهلك تسجد ،وإياه وحده تعبد).
( )2سورة األنفال ،اآلية.37
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وقد بينت يف هذا الكتاب مكايد الشيطان يف مسائل االعتقاد وطرق التحصني منه  ،نفع
اهلل به  ،وأسأل اهلل تعاىل ان جيعله خالص ًا صواب ًا  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب
العاملني ،واهلل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .
قالته وكتبته
الدكتوره قذله بنت حممد ال حواش القحطاين
املوقع االلكرتوين
/http://www.d-gathla.com
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فهرس
املصادر واملراجع
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 .1اإلبانة عن أصول الديانة للشيخ أيب احلسن بن إسامعيل األشعري ،ط.
مطابع اجلامعة اإلسالمية ،ط .الثانية 1405هـ ،تقديم محاد األنصاري.
 .2ابن حبان يف الثقات ،نرش دار الفكر ط .األوىل 1395هـ1975/م.
 .3أبو منصور املاتريدي حياته وآراؤه العقدية ,تأليف /بالقاسم الغايل دار
الرتكي للنرش 1989م.
 .4إثبات نبوة النبي ﷺ  ،تأليف :أيب احلسن بن احلسني احلسني الزيدي ،حتقيق:
خليل أمحد إبراهيم ،ط .األوىل 1399هـ1979/م ،نرش دار الكتاب العريب.
 .5اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية ،لإلمام شمس الدين
أيب عبداهلل حممد بن بكر بن القيم ،حتقيق :فواز زمريل ،ط .األوىل
1408هـ1988/م ،نرش دار الكتاب العريب.
 .6اآلحاد واملثاين ،أمحد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباين ،ط .األوىل
1411هـ1991/م ،دار الراية ،الرياض ,حتقيق د .باسم فيصل أمحد اجلوابرة.
 .7األحاديث املختارة للمقديس ،ط .األوىل 1410هـ ،نرش مكتبة النهضة ،مكة
املكرمة ،حتقيق :عبدامللك بن دهيش.
 .8األحاديث الواردة يف الشيطان ومكائده والوقاية منه مجع ًا وخترجي ًا ودراسة،
د .إهلام بنت بدر بن عوض اجلابري ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول الدين
– قسم السنة وعلومها مكتوبة باآللة الكاتبة.
 .9االحتفال باملولد بني االتباع واالبتداع للشيخ حممد بن سعد بن شقري ،ضمن
رسائل حكم االحتفال باملولد.
 .10اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان  .ابن بلبان ،مؤسسة الرسالة ،ط.1
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 .11أحكام التداوي واحلالت امليؤوس منها وقضية موت الرمحة ,تأليف حممد عيل
البار دار املمنارة 1415هـ.
 .12أحكام القرآن أليب بكر حممد بن عبداهلل املعروف بابن العريب ،ط .عام
1408هـ1988/م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،راجعه وخرج أحاديثه حممد
عبدالقادر عطا.
 .13اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد
الظاهري تقديم/إحسان عباس دار اآلفاق اجلديدة 1403هـ1983-م.
 .14إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل ،دار املعرفة ،بريوت.
 .15أخبار مكة ،الفاكهي ،حتقيق :د .عبدامللك بن دهيش ،ط .الثانية 1414هـ،
دار خرض ،بريوت.
 .16االختصاص ،تأليف الشيعي عبداهلل بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي
امللقب بالشيخ املفيد ،صححه وعلق عليه عيل أكرب العقاري ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان.
 .17االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية البن قتيبة ،ضمن عقائد السلف.
 .18اإلخالص والرشك األصغر ،عبد العزيز بن العبداللطيف ،ط .األوىل
1414هـ ،دار الوطن ،الرياض.
 .19اآلداب ،البيهقي ،دار الكتب العلمية ،ط.1
 .20األدب املفرد ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،ط .الثالثة
1409هـ1989/م ،دار البشائر اإلسالمية ،ختريج حممد فؤاد عبدالباقي.
 .21أدعياء النبوة عرب التاريخ ،تأليف ديب عيل حسن ،ط .األوىل 1417هـ/
1996م ،نرش دار احلكمة.
 .22األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار ،لإلمام احلافظ حمي الدين أيب زكريا
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حييى بن رشف النووي ،املكتبة الثقافية ،بريوت.
 .23آراء املسترشقني حول القرآن وتفسريه ،د .عمر بن إبراهيم رضوان ،دراسة
ونقد ،ط .األوىل 1413هـ1992/م ،دار طيبة – الرياض.
 .24األربعني يف أصول الدين ،للرازي  ،ط .األوىل 1353هـ
 .25إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول /تأليف حممد بن عيل بن
حممد الشوكاين دار الكتب العلمية 1414هـ1994 -م.
 .26اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ،إلمام احلرمني أيب املعايل
عبدامللك اجلويني ،ط .األوىل ،مؤسسة الكتب الثقافية 1405هـ ،حتقيق:
أسعد متيم.
 .27إرواء الغليل يف ختريج منار السبيل ،للعالمة حممد نارص الدين األلباين ،ط.
الثانية 1405هـ1985/م ،إرشاف حممد زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي.
 .28أسباب البدع ومضارها ،للشيخ حممد شلتوت ط .عام 1410هـ1990/م،
نرش مكتبة السنة.
 .29أسباب هالك األمم للشيخ عبداهلل التليدي  .دار البشائر اإلسالمية ط .1
 .30أسباب هالك األمم وسنة اهلل يف القوم املجرمني واملنحرفني للشيخ عبداهلل
التليدي دار البشائر اإلسالمية 1406هـ1986 -م.
 .31االستقامة البن تيمية .تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد
السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي
(املتوىف728 :هـ) املحقق :د .حممد رشاد سامل النارش :جامعة اإلمام حممد بن
سعود  -املدينة املنورة الطبعة :األوىل1403 ،
 .32االستقامة ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية ،ط .األوىل
1403هـ ،نرش جامعة اإلمام حممد بن سعود ،حتقيق د .حممد رشاد سامل.
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 .33اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،للشيخ د .حممد بن أيب شهبة،
نرش مكتبة السنة ،القاهرة ط .الرابعة 1408هـ.
 .34األسطورة التي هوت (عالقة اجلان باإلنسان) تأليف حسان عبداملنان ،رقم
التصنيف  ،243ع ح ع ،مكتبة برهومة ،عامن ،األردن ط .األوىل 1416هـ -
1995م.
 .35األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم ،د .عيل عبدالواحد وايف ،هنضة
مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة.
 .36اإلسالم يف مواجهة أعدائه ،توفيق عيل هبه ،دار اللواء للنرش والتوزيع ،ط.
األوىل 1403هـ 1983 -م.
 .37األسامء والصفات ،لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي،
ط .األوىل 1405هـ1985/م ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،حتقيق :عامد
الدين أمحد حيدر.
 .38األسئلة واألجوبة األصولية عىل العقيدة الواسطية ،للشيخ عبد العزيز
السلامن طبعة املؤلف عام 1409هـ1989 -م.
 .39اشرتاكيتهم وإسالمنا ،تأليف بشري العوف ،ط عام 1966م ،مؤسسة اإلنتاج
الطباعي ،بريوت.
 .40اإلصابة يف متييز الصحابة املؤلف :أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد
بن حجر العسقالين (املتوىف852 :هـ) حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعىل
حممد معوض النارش :دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :األوىل 1415 -
هـ
 .41أصول االعتقاد يف سورة يونس -عليه السالم ،-تأليف :قذلة بنت حممد
القحطاين ،ط .األوىل 1424هـ2003 /م ،دار طويق للنرش والتوزيع،
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الرياض.
 .42أصول الدين للبغدادي ،ط .الثانية ،دار الكتب العلمية ،توزيع دار اإلخاء.
 .43األصول من الكايف ،تأليف أيب جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني
الرازي ،ط .الرابعة 1401هـ ،دار صعب ،دار التعارف ،بريوت ،تصحيح
وتعليق :عيل أكرب الغفاري.
 .44األصول والفروع البن حزم األندليس ،ط .األوىل 1404هـ1984 /م،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
 .45األضحوية يف أمر املعاد ،البن سينا ،ط .األوىل 1368هـ ،دار الفكر العريب،
حتقيق سليامن دنيا.
 .46أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،للشيخ حممد األمني الشنقيطي ،نرش
مكتبة ابن تيمية ،ط1413 .هـ1992/م.
 .47إظهار احلق ،تأليف رمحت اهلل اهلندي ،ط .األوىل 1410هـ1989 /م ،طبع
ونرش إدارات البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء ،حتقيق :حممد أمحد حممد
مكاوي.
 .48إعانة املستفيد يف رشح كتاب الوحيد للشيخ صالح الفوزان.
 .49االعتبار ببقاء اجلنة والنار ،تأليف :أيب احلسن تقي الدين السبكي ،ط .عام
1349هـ ،مكتبة القدس – دمشق.
 .50االعتصام ،للشاطبي دار املعرفة ،بريوت.
 .51االعتقاد عىل مذهب السلف أهل السنة واجلامعة ،لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد
بن احلسني البيهقي ،ط .السالم العاملية.
 .52اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني للرازي ،ط .عام 1398هـ ،نرش مكتبة
الكليات األزهرية.
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 .53إعجاز القرآن أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين ،حتقيق :عامد الدين أمحد
حيدر ،ط .األوىل 1406هـ1986/م ،طبع ونرش مؤسسة الكتب الثقافية.
 .54إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،مصطفى الرافعي ،ط .الثالثة ،نرش دار
الكتاب العريب.
 .55إعالم املوقعني عن رب العاملني ،تأليف شمي الدين أيب عبداهلل حممد بن أيب
بكر املعروف بابن القيم اجلوزية ،دار اجليل ،بريوت – لبنان ،راجعه وعلق
عليه وقدم له طه عبدالرؤوف سعد.
 .56أعالم النبوة ،تأليف :عيل بن حممد املاوردي ،نرش مكتبة الكليات األزهرية،
راجعه وقدم له :طه عبد الرؤوف سعد.
 .57األعالم للزركيل  .خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس ،الزركيل
الدمشقي (املتوىف1396 :هـ) النارش :دار العلم للماليني الطبعة :اخلامسة
عرش  -أيار  /مايو  2002م
 .58إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن
أيوب ابن قيم اجلوزية ( )751 - 691حققه :حممد عزير شمس خرج أحايثه:
مصطفى بن سعيد إيتيم النارش :دار عامل الفوائد  -مكة املكرمة الطبعة :األوىل،
 1432هـ
 .59أقاويل الثقات يف تأويل األسامء والصفات ،تأليف اإلمام زين الدين مرعي
بن يوسف الكرمي ،ط .األوىل 1406هـ1985 /م ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،حتقيق :شعيب األرناؤوط.
 .60اقتضاء الرصاط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق حممد حامد الفقي،
نرش دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
 .61آكام املرجان يف أحكام اجلان ،للشيخ اإلمام العالمة بدر الدين أيب عبداهلل
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حممد بن عبداهلل الشبيل ،ضبطه وصححه أمحد عبدالسالم ،دار الكتب العلمية،
بريوت ط .األوىل 1408هـ 1988 -م.
 .62األم للشافعي ( ،)96/2ط .الثانية1393 ،هـ ،دار املعرفة ،بريوت.
 .63اإلمامة عند اجلعفرية ،تأليف عيل أمحد السالوس ،مكتبة ابن تيمية ،الكويت.
 .64األمر باالتباع والنهي عن االبتداع للحافظ جالل الدين السيوطي ،حتقيق
مصطفى عاشور مكتبة القرآن للطبع والنرش (بوالق) القاهرة.
 .65أمية الرسول حممد ﷺ  ،د .قحطان عبدالرمحن الدوري دار البشري
1417هـ1996 -م.
 .66االنتصار للخياط ،تقديم ومراجعة حممد حجازي ،نرش مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة ،مطبعة مدين.
 .67االنتصاف ألمحد منري اإلسكندراين ،مطبوع يف حاشية الكشاف.
 .68اإلنسان الكامل ،عبد الكريم اجلييل ،ط .الثالثة ،مصطفى احللبي ،مرص.
 .69اإلنسان روح ال جسد ،رؤوف عبيد ،ط .الثالثة ،مطبعة هنضة مرص.
 .70اإلنسان والشيطان ،د .فاروق الدسوقي ،ط .املكتب اإلسالمي ،بريوت،
مكتبة فرقة اخلاين ،الرياض.
 .71اإلنصاف فيام قيل يف املولد الغلو واإلجحاف ،للشيخ أيب بكر اجلزائري
ضمن رسائل حكم االحتفال باملولد.
 .72اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به ،للقايض أيب بكر الطيب
الباقالين البرصي ،ط .األوىل 1407هـ1986/م ،عامل الكتب ،حتقيق عامد
الدين أمحد حيدر.
 .73أنوار التنزيل ،للبيضاوي  ،بريوت ،مؤسسة شعبان
 .74األنوار الساطعات آليات اجلامعات ،للشيخ عبد العزيز السلامن ،ط.
الرابعة1411 ،هـ.
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 .75األنوار النعامنية ،تأليف نعمة اهلل اجلزائري ،مؤسسة األعلمي ،بريوت –
لبنان.
 .76األنوار الوض َّية يف العقائد الرضوية ،تأليف حسني بن الشيخ حممد العصفور
البحراين ،حتقيق :أبو أمحد بن خلف البحراين.
 .77أنيس الفقهاء ،تأليف قاسم بن عبداهلل بن أمري عيل القونوي ،ط .األوىل
1406هـ ،نرش دار الوفاء ،جدة ،حتقيق د .أمحد بن عبدالرزاق الكبري.
 .78أوضح اإلشارة يف الرد عىل من أجاز املمنوع من الزيارة ،تأليف الشيخ :أمحد
بن حييى النجمي ،ط .األوىل 1405هـ ،طبع ونرش الرئاسة العامة إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء ،الرياض.
 .79األولياء ،للحافظ ابن أيب الدنيا .حتقيق وتعليق جمدي السيد إبراهيم مكتبة
الساعي 1987م.
 .80اآليات البينات يف حتريم دعاء األموات ،عيل بابكر ط .األوىل 1418هـ.
 .81اإليامن بالغيب ،بسام سالمة ،ط .األوىل 1403هـ1983/م ،مكتبة املنار،
األردن.
 .82اإليامن باملالئكة –عليهم الصالة والسالم -أمحد عزالدين البيانوين دار
السالم 1985 -1405م.
 .83اإليامن باملالئكة للشيخ حممد بن سليامن الدرويش ،رسالة ماجستري مقدمة
جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام 1403 - 1402هـ ،مكتوبة
باآللة الكاتبة.
 .84اإليامن باملالئكة وأثره يف حياة األمة للشيخ صالح الفوزان.
 .85اإليامن باملالئكة ،د .عمر األشقر .
 .86اإليامن بعوامل اآلخرة ومواقفها ،تأليف عبداهلل رساج الدين ط .الثانية
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1404هـ1984/م.
 .87اإليامن البن تيمية ،طبعة عام 1406هـ1986/م ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،ختريج العالمة نارص الدين األلباين.
 .88اإليامن وإيقاظ القوى اخلفية ،أ.د .توفيق يوسف الواعي ،دار البحوث
العلمية ،الكويت.
 .89الباطنيون واحلركات اهلدامة للشيخ /إبراهيم اجلبهان ،ط .األوىل
1403هـ1983/م ،دار القلم – الكويت.
 .90الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث ،لإلمام أيب شامة الشافعي ،حتقيق:
مشهور حسن سليامن ط .األوىل 14101هـ1990/م ،دار الراية ،الرياض.
 .91بحار األنوار ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان.
 .92البحر املحيط أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري
الدين األندليس (املتوىف745 :هـ) املحقق :صدقي حممد مجيل النارش :دار
الفكر – بريوت الطبعة 1420 :هـ
 .93البداية والنهاية أليب الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي ،ط .األوىل 1408هـ/
1988م ،نرش دار الريان للرتاث ،القاهرة ،حتقيق :د .أمحد أبو ملحم وآخرون.
1408 .94هـ1988 /م ،نرش دار الريان للرتاث ،القاهرة ،حتقيق :د .أمحد أبو
ملحم وآخرون.
 .95بدائع الفوائد ،البن القيم ،دار الكتاب العريب ،بريوت – لبنان ،توزيع دار
النفائس.
 .96البدع واملحدثات وما ال أصل له ،مجع وإعداد محود بن عبداهلل املطر ،ط.
الثانية 1419هـ1999/م ،دار ابن خزيمة ،الرياض.
 .97البدع والنهي عنها ،البن وضاح القرطبي ،ط .األوىل 1416هـ1996/م،
دار الصميعي.
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 .98البدع ،ابن وضاح القرطبي ،ط .األوىل1416 ،هـ1996 /م .دار الصميعي.
 .99برهان الرشع يف إثبات املس والرصع ،كتبه عيل بن حسن بن عيل بن
عبداحلميد احللبي األثري ،املكتبة املكية ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل
1417هـ1996/م.
 .100الربهان يف علوم القرآن ،لإلمام بدر الدين حممد بن عبداهلل الزركيش ،دار
املعرفة ،بريوت ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم.
 .101الربيلوية عقائد وتاريخ ،ط .السادسة 1404هـ1984/م ،نرش إدارة
ترمجان السنة ،الهور – باكستان.
 .102بصائر ذوي التميز يف لطائف الكتاب العزيز ،تأيف جمد الدين حممد بن
يعقوب الفريوزآبادي ،ط .املكتبة العلمية ،بريوت ،حتقيق :حممد عيل النجار.
 .103البصائر والذخائر أليب حيان التوحيدي عيل بن حممد العباس ،دار صادر،
بريوت ،حتقيق :وداد القايض.
 .104بطالن عقائد الشيعة ،عبدالستار التونيس ،طبعة دار االعتصام.
 .105البعث عند الفالسفة ،للشيخ د .عبدالكريم بن حممد احلميدي ،رسالة
دكتوراه ،مقدمة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،قسم العقيدة
واملذاهب املعارصة ،مكتوبة عىل اآللة.
 .106بغية املرتاد يف الرد عىل املتفلسفة والقرامطة والباطنية ،لشيخ اإلسالم أمحد
بن عبد احلليم ابن تيمية ،نرش مكتبة العلوم واحلكم ،ط .األوىل 1408هـ،
حتقيق د .موسى سليامن الدويش.
 .107بلغة األمل إىل الشفاء العاجل بالطب الروحاين ،تأليف مرتىض العاميل.
 .108البهائية ،حممد احلمد ،نرش دار القاسم.
 .109بيان اهلدى من الظالل يف الرد عىل صاحب األغالل ،السويح.
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 .110بيان تلبيس اجلهمية أو نقض تأسس اجلهمية ،تأليف أيب العباس شيخ
اإلسالم أمحد بن تيمية ،تصحيح وتكميل وتعليق حممد بن عبدالرمحن بن
قاسم ،مؤسسة قرطبة.
 .111البيان عن الفرق بني املعجزات وا لكرامات واحليل والكهانة والسحر
للباقالين ،حتقيق :رترشد يوسف اليسوعي (بدون رقم وتاريخ الطبعة ودار
النرش).
 .112بيان مذهب الباطنية ملحمد بن احلسن الديلمي ،ط .الثانية
1402هـ1982/م ،نرش إدارة ترمجان السنة ،الهور ،باكستان.
 .113تاج العروس من جوهر القاموس ،السيد حممد مرتىض احلسيني الزبيدي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان 1395هـ1975 /م.
 .114تاج العروس من جوهر القاموس ،السيد حممد مرتىض احلسيني الزبيدي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان 1395هـ1975 /م.
 .115تاريخ األمم وامللوك أليب جعفر الطربي ،ط .األوىل 1407هـ ،نرش دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 .116التاريخ الكبري للبخاري ط .دار الفكر ،حتقيق السيد هاشم الندوي
 .117تاريخ بغداد ،للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،ط .دار
الكتب العلمية.
 .118تأسيس التقديس ،البن بابطني.
 .119تأويل مشكل القرآن ،البن قتيبه ،نرش دار الرتاث ،ط .الثانية1393 ،هـ/
1973م ،رشح أمحد صقر.
 .120تبديد الظالم وتنبيه النيام إىل خطر التشيع ،للشيخ إبراهيم سليامن اجلبهان،
ط .الثالثة1410 ،هـ.
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 .121تبديد الظالم وتنبيه النيام ،إلبراهيم سليامن اجلبهـان( ،دون ت.ن).
 .122التربك ،أنواعه ،أحكامه ،د .نارص بن عبدالرمحن اجلديع ،ط .الثانية
1413هـ1993 /م ،نرش دار الرشد ،الرياض.
 .123التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ،تأليف :اإلمام
أيب املظفر االسفراييني ،ط .الثانية1408 ،هـ1988 /م ،دار الكتب العلمية،
تعليق وختريج :حممد زاهد الكوثري.
 .124التبيان يف آداب محلة القرآن ،للنووي ،ط .األوىل1403 ،هـ1983/م ،دار
الوكالة العامة للتوزيع ،دمشق.
 .125التبيان يف أقسام القرآن ،للعالمة شمس الدين حممد بن أيب بكر املعروف
بابن قيم اجلوزية ،طبعة دار الطباعة املحمدية باألزهر ،نرش مكتبة الرياض
احلديثة ،سنة 1388هـ.
 .126حتفة األحوذي يف رشح سنن الرتمذي ،لإلمام احلافظ أيب العيل حممد بن
عبدالرمحن املباركفوري ،ط .الثانية1406 ،هـ1986 /م ،نرش املكتبة السلفية،
تصحيح :عبدالوهاب عبداللطيف.
 .127التحفة العراقية ،البن تيمية ،مطبوع ضمن الرسائل املنريية.
 .128حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد إلبراهيم بن حممد البيجوري دار الكتب
العلمية 1403هـ1983 -م.
 .129التخويف من النار والتعريف بحال البوار ،للحافظ أيب الفرج عبدالرمحن
بن أمحد بن رجب احلنبيل ،ط .األوىل1405 ،هـ1983 /م ،ط .دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .130تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ،للحافظ جالل الدين عبدالرمحن
بن أيب بكر السيوطي.
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 .131التدمرية ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،ط .األوىل،
1405هـ ،حتقيق :حممد عودة السعوي.
 .132التذكار يف فضل األذكار ،حتقيق :يوسف عيل بديوي ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،ط .األوىل 1419هـ1999 /م.
 .133التذكرة لإلمام القرطبي  .أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف671 :هـ)
 .134تربية األوالد يف اإلسالم ،عبداهلل ناصح علوان ،دار السالم ،بريوت،
حلب.
 .135الرتغيب والرتهيب ،للمنذري ،عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري ،ط.
األوىل1417 ،هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،حتقيق :إبراهيم شمس الدين.
 .136التصديق بالنظر إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة ،تأليف :احلافظ أيب بكر حممد بن
احلسني اآلجري ،ط .األوىل1408 ،هـ1988 /م ،مؤسسة الرسالة ،حتقيق:
سمري الزهريي.
 .137التصوف املنشأ واملصادر ،تأليف :إحسان إهلى ظهري ،ط .األوىل،
1406هـ1986 /م ،نرش إدارة ترمجان السنة.
 .138تطهري االعتقاد لإلمام الصنعاين .
 .139تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد ،تأليف :حممد بن إسامعيل األمري اليمني
الصنعاين ،ط .األوىل1412 ،هـ1992 /م ،نرش مكتبة الزهراء ،حتقيق :د.
السيد حممد سيد.
 .140تطهري اجلنان واللسان ،ألمحد بن حجر اهليثمي (مطبوع مع الصواعق
املحرقة).
 .141التعريفات ،تأليف :عيل بن حممد الرشيف اجلرجاين ،ط .عام 1985م،
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مكتبة لبنان ،بريوت.
 .142تفسري ابن أيب حاتم ،حتقيق :د .أمحد بن عبداهلل العامري الزهراين ،ط.
األوىل1408 ،هـ ،نرش دار مكتبة الدار وطيبة وابن القيم.
 .143تفسري أيب السعود ،املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم،
تأليف :أيب السعود حممد بن حممد العامدي ،ط .الثانية1411 ،هـ1990 /م،
دار إحياء الرتاث العريب.
 .144تفسري األحالم ،البن سريين ،نرش املكتبة العرصية ،بريوت ،لبنان.
 .145تفسري البحر املحيط ،تأليف حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس،
ط .الثانية 1403هـ1983 /م ،دار الفكر للطباعة والنرش.
 .146تفسري البغوي املؤلف  :حميي السنة  ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد
بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف 510 :هـ) املحقق  :عبد الرزاق املهدي
النارش  :دار إحياء الرتاث العريب -بريوت الطبعة  :األوىل  1420 ،هـ .
 .147تفسري البيضاوي ،ط .الثانية1388 ،هـ1988 /م ،ط .مصطفى احللبي.
 .148تفسري التحرير والتنوير ،تأليف حممد بن الطاهر بن عاشور الدار التونسية
1984م.
 .149تفسري الثعالبي املسمى جواهر احلسان يف تفسري القرآن ،منشورات مؤسسة
األعلمي ،بريوت ،لبنان.
 .150تفسري اجلاللني .
 .151تفسري اجلاللني ،ط .األوىل ،دار احلديث ،القاهرة.
 .152تفسري اخلازن ،طبعة البايب احللبي.
 .153تفسري اخلازن ،طبعة البايب احللبي.
 .154تفسري الصايف ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان.
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القمي ،تصحيح وتعليق :طيب املوسوي اجلزائري ،دار
 .155تفسري العباس ِّ
الرسور ،بريوت ،لبنان.

القمي ،تصحيح وتعليق :طيب املوسوي اجلزائري ،دار
 .156تفسري العباس ِّ
الرسور ،بريوت ،لبنان.

 .157تفسري الفخر الرازي نرش دار الفكر ،ط .الثالثة1405 ،هـ1985 /م.
 .158تفسري القاسمي املسمى حماسن التأويل ،ط .عام 1957م ،دار إحياء
الرتاث.
 .159تفسري القرآن العظيم البن كثري  .دار السالم .
 .160تفسري املراغي ألمحد مصطفى املراغي ،ط .الثالثة1394 ،هـ1974 /م،
دار الفكر.
 .161تفسري املعوذتني ،البن القيم اجلوزية ،حتقيق مصطفى بن العدوي ،نرش
مكتبة الصديق ،ط .األوىل 1408هـ1988/م.
 .162تفسري املنار ،تأليف حممد رشيد رضا ،ط .الثانية ،دار املعرفة ،بريوت،
لبنان.
 .163التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،د .حممد سيد طنطاوي ،ط .عام 1998م،
نرش دار هنضة ،مرص.
 .164تفسري جزء عم ملحمد عبده  ،دار النرش :اجلمعية اخلريية اإلسالمية.
 .165تفسري سورة اجلن ،د.حممد البهي ،ط .األوىل  ،1396نرش مكتبة وهبة،
طبع دار الغريب.
 .166تفسري غريب القرآن ،البن قتيبة ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،ط .عام
1398هـ1987 /م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .167تفسري فتح القدير ،للشوكاين .
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 .168تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني ،أليب احلسني القاسم بن حممد الراغب
األصفهاين ،ط .األوىل1408 ،هـ1988 /م ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
لبنان ،تقديم وحتقيق :د .عبد املجيد النجار.
 .169تقريب التهذيب ،لإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر،
ط.الثالثة 1400هـ1991 /م ،ط .دار القلم.
 .170تلبس اجلن باإلنس ،د .بدر عبدالرزاق املاص  .نرش مكتبة الفالح،
الكويت ،ط .األوىل1418 ،هـ1998 /م.
 .171تلبيس إبليس للحافظ مجال الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي
البغدادي ت ،597حتقيق د .السيد اجلمييل ،نرش :دار الكتاب العريب ،بريوت،
ط .السادسة 1413هـ1993-م.
 .172تلبيس إبليس للحافظ مجال الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي
البغدادي ت ،597حتقيق د .السيد اجلمييل ،نرش :دار الكتاب العريب ،بريوت،
ط .السادسة 1413هـ1993-م.
 .173تلخيص االستغاثة ،ألمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،ط .عام
1417هـ1997/م ،دار أطلس للنرش.
 .174تلخيص احلموية ضمن رسائل يف العقيدة ،البن عثيمني ،دار طيبة.
 .175التلخيص ،للحافظ الذهبي ،مطبوع بحاشية املستدرك.
 .176التمهيد ،البن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبد الرب النمري،
وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب1387 ،هـ ،حتقيق:
مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد البكري.
 .177تنبيه الغافلني ،أليب الليث السمرقندي ،طبعة دار الفكر.
 .178التنبيهات السنية عىل العقيدة الواسطية ،تأليف :العالمة عبدالعزيز ابن
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نارص الرشيد ،ط .الثانية1400 ،هـ1980 /م ،مكتبة الرياض احلديثة،
الرياض.
 .179التنويم املغناطييس بني احلقيقة واخلرافة جمدي حممد الشهاوي ،مكتبة
القرآن ،القاهرة.
 .180هتافت العلامنية ،لعامد الدين خليل ،ط .عام 1403هـ1983 /م ،مؤسسة
الرسالة ،نرش الرشكة املتحدة للتوزيع.
 .181هتذيب األسامء واللغات ،لإلمام العالمة أ[ي زكريا حمي الدين بن رشف
النووي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .182هتذيب التهذيب ،لإلمام شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين،
ط .األوىل1404 ،هـ1984 /م ،طبعة دار الفكر.
 .183هتذيب الكامل حتقيق د .بشار معروف ط .األوىل 1400هـ 1980/م،
مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .184هتذيب مدارج السالكني ،البن القيم ،هذبه عبداملنعم صالح العزي ،ط.
اخلامسة1416 ،هـ1996 /م ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .185التوحيد األعظم ،تأليف :أمحد علوان ،ط .األوىل1410 ،هـ1990 /م،
دار الفكر ،بريوت ،مركز الدراسات والبحوث اليمني ،صنعاء ،حتقيق:
عبدالعزيز سلطان طاهر املنصوب.
 .186التوحيد وإثبات صفات اهلل عز وجل ،لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن
خزيمة ،ط .الثانية1411 ،هـ1991 /م ،نرش مكتبة الرشد ،الرياض ،حتقيق
ودراسة :د .عبدالعزيز الشهوان.
 .187التوحيد ومعرفة أسامء اهلل عز وجل وصفاته عىل االتفاق والتفرد ،تأليف:
أيب عبداهلل حممد بن إسحاق بن حممد ابن منده ،حتقيق :د .عيل حممد الفقيهي.
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 .188التوحيد ،أليب منصور املاتريدي ،نرش اجلامعة املرصية ،حتقيق :فتح اهلل
خلف.
 .189التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ط .األوىل 1409هـ ،مكتبة
لينة ،مرص حتقيق ،د .ربيع بن هادي.
 .190التوصل إىل حقيقة التوسل املرشوع واملمنوع تأليف حممد نسيب الرفاعي
ط .عام 1399هـ1979 -م.
 .191توضيح الكافية الشافية ،للعالمة عبدالرمحن بن سعدي ،ط .عام
1368هـ ،املطبعة السلفية ،القاهرة.
 .192التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ملحمد عبد الرؤوف املناوي ،ط .األوىل،
1410هـ ،نرش دار الفكر ،دمشق ،بريوت ،حتقيق :د .حممد رضوان الداية.
 .193تيسري العزيز احلميد ،للشيخ سليامن بن عبداهلل بن عبدالوهاب املكتب
اإلسالمي 1400هـ.
 .194تيسري الكريم الرمحن للعالمة عبد الرمحن السعدي ،حتقيق :حممد زهري
النجار ،ط .األوىل 1408هـ1988 /م ،عامل الكتب.
 .195الثقات البن حبان  ،نرش دار الفكر ،ط .األوىل1395 ،هـ1975 /م،
حتقيق :السيد رشف الدين أمحد ،والبيهقي يف دالئل النبوة (.)468/2
 .196الثورة اإليرانية يف ميزان اإلسالم ،حممد منظور النعامين ،ط .دار عامر،
عامن.
 .197جامع األصول يف األولياء (الطرق الصوفية) ،تأليف :أمحد النقشبندي
اخلالدي ،حتقيق :أديب نرص اهلل ،الطبعة األوىل1997 ،م ،مؤسسة االنتشار،
بريوت ،لبنان.
 .198جامع األصول من أحاديث الرسول ﷺ لإلمام أيب السعادات مبارك بن
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حممد ابن األثري اجلزري.
 .199جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي،
طبعة 1405هـ1974 /م ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 .200جامع البيان يف تأويل القرآن  ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلميل ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ) املحقق :أمحد حممد شاكر النارش:
مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  2000 -م
 .201جامع التفاسري ،رشكة العريس.
 .202جامع الرسائل ،لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،ط.
األوىل1389 ،هـ1969 /م ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل.
 .203جامع العلوم واحلكم البن رجب ،ط .األوىل1408 ،هـ ،مؤسسة الكتب
الثقافية.
 .204جامع الفرق واملذاهب اإلسالمية ،تأليف :أمري مهنا وعيل خريس ،ط.
األوىل1992 ،م ،نرش املركز الثقايف العريب ،بريوت.
 .205اجلامع الفريد ،حيتوي كتب ووسائل ألئمة الدعوة التوحيد حممد بن
عبدالوهاب وأمحد بن تيمية وابن القيم اجلوزية مؤسسة مكة للطباعة والنرش
1387هـ.
 .206جامع كرامات األولياء ،تأليف :يوسف بن إسامعيل النبهاين ،ط .عام
1409هـ ،دار الفكر ،حتقيق إبراهيم عطوة.
 .207اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي،
الطبعة الثالثة ،صورة عن الطبعة الثانية ،املحققة واملصححة بدار الكتب
املرصية.
 .208اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي،
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الطبعة الثالثة ،صورة عن الطبعة الثانية ،املحققة واملصححة بدار الكتب
املرصية.
 .209اجلامع لشعب اإليامن ،تأليف :احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،ط.
األوىل1406 ،هـ1986 /م ،نرش الدار السلفية ،بومباي ،حتقيق :د .عبدالعيل
حامد.
 .210جالء العينني يف حماكمة األمحدين ،للسيد نعامن خري الدين اآللويس ،ط.
عام 1401هـ1991 /م ،طبعة املدين ،قدم له عىل السيد صبح املدين.
 .211عام 1401هـ1991 /م ،طبعة املدين ،قدم له عىل السيد صبح املدين.
 .212اجلواب الصحيح البن تيمية  ،مطابع املجد التجارية.
 .213اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،مطبعة
املدين ،تقديم وإرشاف عيل السيد املدين.
 .214اجلواب الفسيح ملا لفقه عبداملسيح ،تأليف ،اإلمام اآللويس ،ط .األوىل،
1412هـ1992 /م ،دار اجليل ،بريوت ،حتقيق :أمحد حجازي.
 .215اجلواب الكايف ،لإلمام ابن قيم اجلوزية ،ط .األوىل 1417هـ1997 /م،
دار ابن خزيمة ،حتقيق عامر عيل ياسني.
 .216جواهر املعاين وبلوغ األماين يف فيض أيب العباس التجاين ،تأليف :عيل
حرازم العريب براده ،دار اجليل ،بريوت ،ط .عام 1408هـ1988 /م.
 .217اجلواهر يف تفسري القرآن ،للشيخ طنطاوي جوهري مطبعة البايب احللببي
1350هـ.
 .218حادي األرواح إىل بالد األفراح ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن أيب بكر بن قيم
اجلوزية ،نرش دار مدين ،تقديم :عيل السيد صبح مدين.
 .219حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود ،ط .الثانية1415 ،هـ ،دار الكتب
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العلمية ،بريوت.
 .220حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود ،ط .الثانية1415 ،هـ ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 .221حاشية ابن عابدين ،ط .الثانية ،سنة 1386هـ ،دار الفكر ،بريوت.
 .222حاشية اإلمام السندي ،مطبوع بحاشية سنن النسائي.
 .223حاشية الروض املربع يف رشح زاد املستقنع ،للشيخ عبدالرمحن بن قاسم.
 .224حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح ،ألمحد بن إسامعيل الطحاوي
احلنفي ،ط .الثالثة1318 ،هـ ،مرص ،مكتبة البايب احللبي.
 .225احلبائك يف أخبار املالئك ،للحافظ جالل الدين السيوطي ،طبعة مكتبة
القرآن ،حتقيق :مصطفى عاشور.
 .226احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة إمالء اإلمام احلافظ أيب
القاسم إسامعيل بن حممد بن الفضل التميمي األصبهاين ،ط .األوىل،
1411هـ1990 /م ،نرش دار الراية ،حتقيق ودراسة :حممد ربيع املدخيل.
 .227احلداثة تعود ،د .حلمي حممد القاعود دار األعتصام.
 .228احلداثة يف ميزان اإلسالم ،د .عوض القرين ،ط .األوىل1423 ،هـ ،دار
األندلس اخلرضاء ،جدة.
 .229حدائق األنوار ومطالع األرسار يف سرية النبي املختار ﷺ  ،أليب الفرج
عبدالرمحن بن عيل الشهري بابن الديبع الشيباين ،طبع يف قطر عىل نفقة أمري
دولة قطر ،حتقيق :عبداهلل األنصاري.
 .230حراسة الفضيلة ،للشيخ بكر بن عبداهلل أبو زيد ،ط .األوىل1421 ،هـ،
طبعة احلرس الوطني.
 .231احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي عقائدها وحكم اإلسالم فيها تأليف
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حممد أمحد اخلطيب مكتبة األقىص 1406هـ1986 -م.
 .232احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي عقائدها وحكم اإلسالم فيها تأليف
حممد أمحد اخلطيب مكتبة األقىص 1406هـ1986 -م.
 .233حركة الغلو وأصوهلا الفارسية تأليف نظلة جبوري ص ،31ط .مكتبة ابن
تيمية .ط .األوىل 1409هـ1989 /م.
 .234احلسني اآلجري ،ط .األوىل1408 ،هـ1988 /م ،مؤسسة الرسالة،
حتقيق :سمري الزهريي.
 .235احلصن الواقي ،للشيخ عبداهلل السدحان ،ط .الثانية1418 ،هـ ،دار
الشقراء.
 .236احلق الواضح املبني ،للعالمة عبدالرمحن بن سعدي ،مكتبة املعارف.
 .237حقيقة البابية والبهائية ،د .حمسن عبداحلميد ،ط .الثالثة1405 ،هـ/
1985م ،املكتب اإلسالمي.
 .238حقيقة البابية والبهائية ،د .حمسن عبداحلميد ،ط .الثالثة1405 ،هـ/
1985م ،املكتب اإلسالمي.
 .239حقيقة اجلن يف الكتب والسنة /ناجي الطنطاوي مكتبة املنارة 1408هـ-
1987م.
 .240حقيقة تلبس اجلن باإلنس وكيفية إخراجهم ،تأليف :إبراهيم الضبيعي،
ط .األوىل1413 ،هـ1993 /م.
 .241حكم االحتفال باملولد النبوي ،للعالمة عبدالعزبز بن باز ،ضمن رسائل
االحتفال باملولد النبوي.
 .242احلكومة اإلسالمية ،للخميني ،وثائق مصورة من موقع شبكة الرسادب
اإلسالمية.
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 .243احلكيم الرتمذي ونظريته يف الوالدة ،د .عبدالفتاح عبداهلل بركة ،طبع جممع
البحوث اإلسالمية ،نرش املكتبة العرصية ،صيد ،بريوت.
 .244حلية األولياء ،أليب نعيم ،ط .الرابعة1405 ،هـ ،دار الكتاب العريب،
بريوت.
 .245محاية اإلنسان من وساوس اجلن والشيطان ،تأليف :األستاذ إبراهيم حممد
الضبيعي.
 .246احلموية ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،ط .السلفية.
 .247حوادث خارقة للطبيعة ،إعداد :سمري عبدالكريم ،ط .األوىل1991 ،م،
دار قتيبة.
 .248احلوادث والبدع ،أليب بكر الطرطويش ،حتقيق :عبد املجيد تركي ،ط.
األوىل1410 ،هـ1990 /م ،دار الغرب اإلسالمي.
 .249احليدة لإلمام عبدالعزيز بن حيي بن مسلم الكناين ،ط .األوىل1409 ،هـ/
1988م ،مجعية عامل املطابع التعاونية ،عامن ،األردن ،تصحيح :الشيخ
إسامعيل األنصاري.
 .250ختم الوالية ،تأليف :أيب عبداهلل حممد بن عيل بن احلسن احلكيم الرتمذي،
ط .املطبعة الكاثوليكية ،بريوت ،حتقيق :عثامن إسامعيل حييى.
 .251اخلصائص الكربى ،لإلمام أيب الفضل جالل الدين السيوطي ،ط .األوىل،
1405هـ1985 /م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .252خصائص النبي ﷺ بني الغلو واجلفا ،عرض ونقد عىل ضوء الكتاب
والسنة ،تأليف :الصادق بن حممد بن إبراهيم ،ط .األوىل1421 ،هـ/
2000م ،نرش مكتبة الرشد ،الرياض.
 .253خصائص النبي ﷺ بني الغلو واجلفا ،عرض ونقد عىل ضوء الكتاب
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والسنة ،تأليف :الصادق بن حممد بن إبراهيم ،ط .األوىل1421 ،هـ/
2000م ،نرش مكتبة الرشد ،الرياض.
 .254اخلطوط العريضة للسيد حمب الدين احلقيق ،ط .التاسعة1380 ،هـ.
 .255خلق أفعال العباد ،لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ،حتقيق :د .عمرية،
دار املعارف ،الرياض.
 .256اخلميني بني التطرف واالعتدال ،د .عبداهلل الغريب ،ط .األوىل 1402هـ/
1982م.
 .257اخلمينية وريثة احلركات احلاقدة واألفكار الفاسدة ،وليد األعظمي ،ط.
األوىل1408 ،هـ1988 /م ،دار عامر.
 .258دارسات يف الفرق ،د .صابر طعيمة ،ط .الثالثة1408 ،هـ1987 /م،
مكتبة املعارف ،الرياض.
 .259دائرة املعارف ،القرن العرشين ،تأليف :حممد فريد وجدي ،ط .الثالثة ،دار
املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان.
 .260الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،لإلمام جالل الدين السيوطي ،ط .األوىل،
1403هـ ،دار الفكر.
 .261الدر النضيد ،يف إخالص كلمة التوحيد ،حممد بن عيل الشوكاين ،ضمن
الرسائل السلفية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان..
 .262درء تعارض العقل والنقل ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد
سامل ،توزيع مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
 .263دراسات يف األهواء والفرق والبدع ،د .نارص عبدالكريم العقل ،ط.
األوىل1418 ،هـ1997 /م ،نرش مركز الدراسات واإلعالم ،الرياض.
 .264دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،تأليف :موريس بوكاي،
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ط .الرابعة1977 ،م ،دار املعارف.
 .265الدرة البهية رشح العقيدة التائية يف حل املشكلة القدرية للشيخ عبد الرمحن
السعدي ط .عام 1406هـ  1985 -مكتبة املعارف ،الرياض
 .266الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،جمموع رسائل ومسائل علامء نجد
األعالم ،مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين النجدي ،ط.
الثانية1402 ،هـ1982 /م ،دار العربية ،بريوت.
 .267دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب ،تأليف :حممد األمني الشنقيطي،
مطبعة املدين ،القاهرة.
 .268دقائق التفسري ،ألمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،ط .الثانية1404 ،هـ ،نرش
مؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،حتقيق :د .حممد السيد احلليند.
 .269دالئل التوحيد ،جلامل الدين القاسمي ،ط .األوىل1412 ،هـ1991 /م،
تعليق :خالد العك ،نرش دار النفائس.
 .270دالئل النبوة للحافظ أيب نعيم األصبهاين ،ط .الثانية1406 ،هـ1986 ،م،
دار النفائس ،بريوت ،حتقيق :حممد واس قلعة وعبد الرب عباس.
 .271دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة ،أليب بكر أمحد احلسني
البيهقي ،ط .األوىل1408 ،هـ1988 /م ،دار الكتب العلمية ،دار البيان،
للرتاث ،القاهرة ،حتقيق :د .عبداملعطي قلعجي.
 .272دالئل النبوة ،لإلمام أيب بكر جعفر بن حممد بن احلسن الفريايب ،ط .األوىل
1406هـ1986 /م ،دار حراء ،مكة ،حتقيق :عامر حسن صربي.
 .273الديباج للسيوطي ،نرش دار ابن عفان ،اخلرب،السعودية ،عام1416هـ/
1996م حتقيق أبوي إسحاق احلويني األثري.
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 .274الدين اخلالص للسيد حممد صديق حسن ،مكتبة الرتاث ،القاهرة ،حتقيق:
حممد زهري النجار.
 .275الدين ،د .حممد دارز ،نرش دار العلم ،ط .الثالثة1394 ،هـ1974 /م.
 .276ديوان الربعي ،لعبدالرحيم الربعي مع رشحه (مل يذكر اسم شارحه)،
مكتبة القاهرة.
 .277ديوان البوصريي ،حممد سيد ،مطبعة مصطفى احللبي ،مرص1374 ،هـ،
حتقيق :حممد سيد الكيالين.
 .278ذم الكالم ،لعبداهلل بن حممد بن عيل اهلروي ،ط .األوىل1994 ،م ،دار
الفكر ،حتقيق :د .مسيح دغيم.
 .279ذم املوسوسني ،البن القيم .مكتبة ابن تيمية ط.1
 .280الرجاء ،تأليف :أسعد الصاغري ،ط .األوىل1413 ،هـ ،دار القبلة للثقافة.
 .281رحلتي إىل عامل اجلن والعالج الروحاين ،د .نادية رضوان ،ط .دار
الرشوق.
 .282رد اإلمام الدارمي عثامن بن سعيد عىل برش املرييس العنيد ،ط .األوىل عام
1358هـ ،دار الكتب العلمية ،تعليق وتصحيح :حممد حامد الفقي.
 .283الرد القوي عىل الرفاعي لفضيلة الشيخ محود بن عبداهلل التوجيري ،ضمن
رسائل حكم االحتفال باملولد النبوي.
 .284الرد عىل البكري ،املسمى تلخيص االستغاثة تأليف تقي الدين أمحد بن
تيمية الدار العلمية للطباعة والنرش 1405هـ1985 -م.
 .285الرد عىل البكري ،املسمى تلخيص االستغاثة تأليف تقي الدين أمحد بن
تيمية الدار العلمية للطباعة والنرش 1405هـ1985 -م.
 .286الرد عىل اجلهمية والزنادقة ،لإلمام أمحد بن حنبل ،ط .الثانية1402 ،هـ/
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1982م ،نرش وتوزيع دار اللواء ،حتقيق وتعليق :د .عبدالرمحن عمرية.
 .287الرد عىل اجلهمية ،لإلمام احلافظ ابن منده ،ط .األوىل1401 ،هـ/
1981م ،حتقيق :عيل فقيهي.
 .288الرد عىل اجلهمية ،لإلمام الدارمي ،ضمن عقائد السلف.
 .289رد مفرتيات عىل اإلسالم ،د .عبداجلليل شلبي ،ط .األوىل1982 ،م ،نرش
دار القلم ،الكويت.
 .290رد مفرتيات عىل اإلسالم ،د .عبداجلليل شلبي ،ط .األوىل1982 ،م ،نرش
دار القلم ،الكويت.
 .291رسالة التوبة ،ابن تيمية ،ضمن جامع الرسائل.
 .292رسالة اخلاليص إىل أمحد قوام السلطنة ،رئيس احلكومة اإليرانية ،حققه:
هادي اخلاليص ،ط .العربية ،األوىل1418 ،هـ1998 /م.
 .293رسالة الداعي إىل السنة الزاجر عن البدعة ،للشيخ عبدالصمد حبيب
الغاين ،نرش دار العربية ،بريوت ،لبنان.
الريس ،ضمن رسائل
 .294رسالة الرد عىل املجربة القدرية ،ليحيى بن حسني ِّ
العدل والتوحيد.

 .295رسالة الرد واالحتجاج عىل احلسن بن حممد بن احلنفية ،تأليف :حييى بن
حسني الريس ،مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد.
 .296الرسالة الشافية يف وجوه اإلعجاز ،تأليف :عبدالقاهر اجلرجاين ،مطبوع
من كتاب دالئل اإلعجاز للمؤلف ،تعليق :حممود حممد شاكر ،ط .عام
1410هـ1989 /م ،نرش مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،مطبعة املدين.
 .297رسالة الرشك ومظاهره ،تأليف :مبارك بن حممد املبيل ،ط .األوىل،
1409هـ ،مكتبة اإليامن للطبع والنرش والتوزيع.
 .298رسالة الصوفية والفقراء لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن
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تيمية.
 .299الرسالة القشريية لإلمام القاسم عبدالكريم القشريي ،مطبعة حسان ،نرش
دار الكتب احلديثة ،حتقيق :د .عبد احلليم حممود وحممود الرشيف.
 .300رسالة إنقاذ البرش من اجلرب والقدر ،للرشيف املرتيض ضمن رسائل العدل
والتوحيد.
 .301الرسالة يف أصول احلنفية أليب احلسن الكرخي ،املطبوعة مع تأسيس النظر
للدبويس.
 .302رسائل األرواح ،د .فؤاد رصوف ،نرش دار العرب.
 .303رسائل العدل والتوحيد ،دراسة وحتقيق :د .حممد عامرة ،ط .دار الرشوق.
 .304الرسائل املنريية ،ط .عام 1364هـ ،توزيع مكتبة طيبة ،الرياض.
 .305رسائل يف حكم االحتفال باملولد النبوي ،ملجموعة من العلامء ،ط .األوىل،
1419هـ1998 /م ،دار العاصمة ،الرياض.
 .306رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار ،تأليف :اإلمام حممد ابن
إسامعيل الصنعاين ،ط .األوىل1405 ،هـ1984 /م ،املكتب اإلسالمي،
حتقيق :العالمة حممد نارص الدين األلباين.
 .307رماح حزب الرحيم عىل نحور حزب الرجيم ،تأليف :عمر بن سعيد
الفويت ،مطبوع هبامش جواهر املعاين وبلوغ األماين.
 .308الرواح لعمر بن سعيد الفويت ،مطبوع هبامش كتاب روح املعاين لعيل
الفايس.
 .309روح البيان ،لأللويس الغدادي ،ط .الرابعة1405 ،هـ1985 /م ،دار
إحياء الرتاث العريب.
 .310روح املعاين لأللويس ،إدارة الطباعة املنريية.
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 .311الروح البن القيم رمحه اهلل " حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)
 .312الروحية احلديثة ،تأليف :حممد حممد حسني مؤسسة الرسالة 1404هـ-
1948م.
 .313روضة املحبني ونزهة املشتاقني ،للعالمة شمس الدين حممد بن أيب بكر بن
قيم اجلوزية ،ط .الثانية1407 ،هـ1987 /م ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
لبنان ،راجعه وحققه أصوله وعلق عليه :د .السيد اجلمييل.
 .314رؤية إسالمية لالسترشاق ،تأليف :د .أمحد غراب ،ط .الثانية1411 ،هـ،
املنتدى اإلسالمي.
 .315الرؤية ،لإلمام احلافظ أيب أحلسني عيل بن عمر الدارقطني ،ط .األوىل،
1411هـ1990 /م ،مكتبة املنار ،قدم له وحققه وخرجه :إبراهيم حممد العيل
وأمحد فخره الرفاعي.
 .316زاد املسري يف علم التفسري لإلمام أيب الفرج مجال الدين عبدالرمحن عيل
حممد اجلوزي ،ط .الرابعة1407 ،هـ ،املكتب اإلسالمي.
 .317زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن القيم ،حتقيق :شعيب وعبدالقادر
األرناوؤط ،ط ،14 .عام 1410هـ1990 /م ،نرش مؤسسة الرسالة ،مكتبة
املنار.
 .318زاد املهاجر (املسمى الرسالة التبوكية) البن القيم اجلوزية ،مكتبة املدين،
جدة ،حتقيق :د .حممد مجيل غازي.
 .319زبدة التفسري من فتح القدير ،ملحمد بن سليامن األشقر ،ط .الثالثة،
1411هـ1991 /م ،نرش دار اهلجرة ،الدمام.
 .320زرادشت والديانة الزرادشتية ،تأليف :فارس عثامن ،ط .األوىل2002 ،م/
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2003م ،دار املحبة ،دمشق ،دار آية بريوت.
 .321الزهد والرقائق لإلمام شيخ اإلسالم عبداهلل بن املبارك املرزوي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي.
 .322الزواجر البن عباس اهليثمي ،ط .عام 1407هـ1997 /م ،دار املعرفة،
بريوت.
 .323سبل السالم لإلمام حممد بن إسامعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد اخلويل ،ط.
الرابعة ،سنة 1379هـ ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .324السحر بني احلقيقة واخليال ،د .أمحد احلمد  ،ط .األوىل1408 ،هـ ،مكتبة
الرتاث بمكة.
 .325السحر والسحرة من منظار القرآن والسنة ،د .إبراهيم كامل أدهم ،ط.
األوىل.
 .326السحر .د .إبراهيم أدهم ،ط .األوىل1416،هـ1996/م دار البشائر
اإلسالمية للطباعة والنرش.
 .327الرسطان ،د .مالكوم شوارتز ،ترمجة :عامد أبو سعد ،نرش مؤسسة الرسالة.
 .328سلسلة األحاديث الصحيحة للعالمة نارص الدين األلباين ،ط .املكتب
اإلسالمي.
 .329سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،لنارص الدين األلباين ،ط .الرابعة،
1408هـ ،مكتبة املعارف ،الرياض.
 .330السنة أليب عاصم ،حتقيق وختريج العالمة نارص الدين األلباين ،ط .األوىل،
1400هـ ،نرش املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 .331السنة لإلمام عبداهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل ،ط .األوىل1405 ،هـ/
1985م ،د .دار الكتب العلمية ،بريوت ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين.
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 .332السنة للخالل  ،حتقيق د .عطية الزهراين ط .األوىل 1989 – 1410م  ،دار
الراية.
الفضل بن هبرام بن عبد
 .333سنن الدرامي لإلمام عبد اهلل بن عبد الرمحن بن ّ
الصمد الدارمي .
 .334سنن ابن ماجه ،للحافظ أيب عبداهلل بن يزيد القزويني ،ط .املكتبة العلمية،
بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي.
 .335سنن أيب داود للحافظ أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين ،طبع
ونرش دار اجلنان ،بريوت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،دراسة وفهرسة كامل
احلوت.
رس روجردي اخلراساين،
 .336سنن البيهقي أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُ ر َ
أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ).

 .337سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،طبع ونرش املكتبة
اإلسالمية ،استانبول ،تركيا ،تعليق :عزت عبيد الدعاس.
 .338سنن الدارقطني ،عيل بن عمر أبو احلسن الدارقطني البغدادي ،دار املعرفة،
بريوت1386 ،هـ1966 /م ،حتقيق :السيد عبداهلل هاشم يامين املدين.
 .339سنن الدارمي لإلمام احلافظ عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي ،ط.
1407هـ1987 /م ،ط .دار الكتاب العريب ،بريوت ،حتقيق :فؤاد زمريل
وخالد السبع.
 .340السنن الكربى للبيهقي ط .عام 1994/1414م ،مكتبة دار الباز ،مكة،
حتقيق :حممد عبدالقادر عطا ،وأبو يعىل ط .األوىل1404 ،هـ1984/م ،دار
املأمون للرتاث ،دمشق ،حتقيق :حسني سليم أسد.
 .341السنن الكربى للنسائي ،حتقيق :عبدالغفار سليامن البنداري وسيد كرسوي
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حسن ،ط .األوىل1411 ،هـ1991 /م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .342سنن النسائي  ،نرش مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط .الثالثة،
1406هـ1986 /م ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة.
 .343سنن النسائي برشح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية السندي ،ط.
الثالثة1409 ،هـ1988 /م ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،ترقيم وتصحيح:
عبدالفتاح أبو غدة.
 .344السنن واملبتدعات املتعلقة باألذكار والصلوات ،ملحمد بن أمحد الشقري
احلوامدي ،مكتبة ابن تيمية.
 .345سؤال عمن يقول إن صفات اهلل خملوقة ،لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن
عبداحلليم بن تيمية.
 .346سري أعالم النبالء ،لإلمام شمس الدين محد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،ط.
التاسعة1413 ،هـ1993 /م ،مؤسسة الرسالة.
 .347سرية ابن هشام  ،نرش دار اجليل ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،هـ ،حتقيق:
طه عبدالرؤف سعد.
 .348السرية احللبية لعيل برهان الدين احللبي  ،ط .عام 1400هـ ،دار املعرفة،
بريوت.
 .349السرية النبوية ،البن هشام ،ط .األوىل1409 ،هـ1988 /م ،نرش مكتبة
املنار ،األردن ،الزرقاء ،حتقيق :مهام سعيد وحممد بن عبداهلل أبو صعيليك.
 .350سيامء األولياء وكراماهتم ،عيل األصفهاين.
 .351الشباب بني التطرف واالنحراف ،د .إسامعيل إبراهيم.
 .352شبكة الرسداب اإلسالمية.
 .353شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة ،عبدالرمحن دمشقية دار اجلاري
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1999م.
 .354شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،للمؤرخ أيب الفالح عبد احلي ابن
العامد احلنبيل ،ط .دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .355رشح أصول اعتقاد أهل السنة ،حتقيق :د .أمحد سعد محدان ،نرش دار طيبة،
الرياض.
 .356رشح األربعني ،لإلمام حييى بن رشف الدين النووي ،ط .الثالثة،
13936هـ1973 /م ،حتقيق :عبداهلل إبراهيم األنصاري ،مكتبة جدة.
 .357رشح األصول اخلمسة ،للقايض عبداجلبار ،تعليق :أمحد احلسيني ابن أيب
هاشم ،حتقيق :د .عبدالكريم عثامن ،نرش مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط .الثانية،
1403هـ1983 /م.
 .358رشح الزرقاين ،ملحمد ،ط .األوىل1411 ،هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .359رشح السنة ،لإلمام احلسني البغوي ،ط .الثانية1403 ،هـ1983 /م،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،حتقيق :شعيب األرناوؤط وحممد زهري الشاويش.
 .360رشح السيوطي لسنن النسائي ،مطبوع يف حاشية سنن النسائي .
 .361رشح الصاوي عىل جوهرة التوحيدة تأليف أمحد بن حممد املالكي -دار
اإلخاء 1980م.
 .362رشح العقيدة األصفهانية لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية
احلراين ،ط .األوىل1415 ،هـ ،مكتبة الرشد ،الرياض ،حتقيق :إبراهيم
سعيداين.
 .363رشح العقيدة الطحاوية للقايض عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز احلنفي
الدمشقي ،ط .األوىل1405 ،هـ1985 ،م ،نرش مكتبة البيان ،توزيع مكتبة
املؤيد ،حتقيق :بشري حممد عيون.
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 .364رشح العمدة البن تيمية ط .األوىل 1413هـ ،حتقيق :د .سعود
العطيشان ،مكتبة العبيكان
 .365رشح املقاصد ،تأليف :مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاين ،حتقيق:
عبدالرمحن عمرية ،نرش مكتبة الكليات األزهرية ،األزهر.
 .366رشح حديث (ما ذئبان جائعان) البن رجب احلنبيل ،ط .األوىل،
1413هـ1993 /م ،مكتبة طربية ،الرياض ،أعده وضبطه وعلق عليه :أبو
حممد أرشف عبداملقصود.
 .367رشح صحيح مسلم ،لإلمام حميى الدين أبو زكريا النووي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .368رشح قصيدة ابن القيم ،للشيخ أمحد بن عيسى ،ط .املكتب اإلسالمي.
 .369رشح كتاب التوحيد ،للشيخ سليامن بن عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب،
مطبعة الرياض احلديثة.
 .370رشح معاين اآلثار ،للمحدث املفرس أيب جعفر بن حممد الطحاوي ،ط.
األوىل1408 ،هـ1987 /م ،مؤسسة الرسالة ،حتقيق :شعيب األرناوؤط.
 .371رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد الرافيض  ،ط .عام 1381هـ ،عيسى
احللبي ،مرص.
 .372الرشك يف القديم واحلديث أبو بكر حممد زكريا مكتبة الرشد عام
1421هـ.
 .373الرشيعة اإلسالمية للقوانني اجلاهلية ،لعمر بن سليامن األشقر ،ط .األوىل،
1404هـ ،طبعة دار الدعوة ،الكويت.
 .374الرشيعة ،لإلمام أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري ،ط .دار الكتب العلمية،
حتقيق :حممد حامد فقي.
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 .375شعب اإليامن ،للبيهقي ،نرش دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .األوىل،
1410هـ.
 .376الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،للقايض أبو الفضل عياض بن موسى بن
عياض اليحصبي ،مطبعة عيسى احللبي ،حتقيق :عيل حممد البجاوي.
 .377شفاء الصدور يف الرد عىل اجلواب املشكور ،ط .األوىل1412 ،هـ/
1992م ،مكتبة لينة ،أصدرته دار اإلفتاء.
 .378شفاء العليل ،البن القيم ،ص  ،94نرش دار الفكر ،بريوت.
 .379شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام  ،تأليف تقي الدين حممد بن أمد الفايس ط.
دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .380شامئل الرسول ﷺ  ،للحافظ ابن كثري ،ط .الثانية1409 ،هـ1988 /م،
دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ،حتقيق :د .مصطفى
عبدالواحد.
 .381شواهد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق ،للنبهاين ،طبعة إيشيق ،اصطنبول،
تركيا ،رقم الطبعة وتارخيها ال يوجد.
 .382الشيطان والرمحن ،تأليف :سارتر ،ترمجة :عبداملنعم احلنفي ،دار مكتبة
احلياة ،بريوت ،ومكتبة مدلوي.
 .383الشيعة والسنة ،إلحسان إهلي ظهري .إحسان إهلي ظهري (املتوىف1407 :هـ)
النارش :إدارة ترمجان السنة ،الهور – باكستان الطبعة :الثالثة 1396 ،هـ -
 1979م
 .384الشيوعية واإلنسانية ،عباس حممد عقاد ،ط .دار الكتاب العريب ،بريوت.
 .385الصابئون احلرانيون ومندائيون ،د .رشدي عليان ،ط .دار السالم.
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 .386الصارم البتار يف التصدي للسحرة األرشار ،لوحيد عبدالسالم بايل ،مكتبة
الصحابة ،ط .الثالثة 1421هـ.
 .387الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ،تأليف :شيخ اإلسالم أمحد بن
عبداحلليم بن تيمية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،حققه وعلق عليه:
حممد حميي الدين عبداحلميد.
 .388الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي ،البن عبداهلادي ،طبع ونرش الرئاسة
العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء ،تصحيح ومقابلة :إسامعيل
األنصاري.
 .389الصحاح ،تأليف إسامعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبدالغفور عطار
( ،)2144/5دار العلم للماليني ،ط .الثالثة1404 ،هـ1984 /م
 .390صحيح ابن حبان  ، ،حتقيق شعيب األرناوؤط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط .الثانية1414 ،هـ.
 .391صحيح ابن خزيمة ،لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ،ط.
األوىل1395 ،هـ1975 /م ،املكتب اإلسالمي ،حتقيق :حممد مصطفى
األعظمي.
 .392صحيح البخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،ضبط
وترقيم ورشح وختريج :د.مصطفى ديب البغا ،ط .الرابعة1410 ،هـ ،نرش
وتوزيع دار ابن كثري.
 .393صحيح الرتغيب والرتهيب ،للحافظ املنذري ،اختيار وحتقيق العالمة حممد
نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،ط .األوىل 1402هـ1982 /م.
 .394صحيح اجلامع الصغري وزيادته للعالمة حممد نارص الدين األلباين ،ط.
الثانية1406 ،هـ1986 /م ،املكتب اإلسالمي.
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 .395صحيح الكايف ،حممد الباقر ،طبعة الدار اإلسالمية ،ط 1401هـ.
 .396الصحيح املسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي ،ط .عام
1400هـ1979 /م ،مكتبة املعارف ،الرياض.
 .397صحيح سنن ابن ماجه ،للشيخ حممد نارص الدين األلباين ،ط .الثالثة،
1408هـ1988 /م ،إرشاف زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،نرش مكتب
الرتبية.
 .398صحيح سنن أيب داود ،ط .األوىل1409 ،هـ1989 /م ،مكتب الرتبية
العريب ،نرش املكتب اإلسالمي.
 .399صحيح سنن النسائي للشيخ العالمة حممد نارص الدين األلباين ،ط .األوىل
1409هـ ،طبعة املكتب اإلسالمي ،نرش مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج.
 .400صحيح مسلم ،لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،
حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،طبع ونرش املكتبة اإلسالمية ،استانبول ،تركيا.
 .401صفات اهلل ،تأليف :صالح املسند ،ط .الثانية1412 ،هـ1991/م ،مطبعة
املدين.
 .402صفات اهلل ،تأليف :صالح املسند ،ط .الثانية1412،هـ1991/م  ،مطبعة
املدين.
 .403صفة الصفوة ،لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي ،دار الوعي ،حلب ،حققه
وعلق عليه :حممد فاخوري.
 .404الصفدية ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :رشاد سامل ،ط .الثانية
1406هـ.
 .405الصلة بني التصوف والتشيع ،تأليف :كامل مصطفى الشيبي ،ط .الثانية،
دار املعارف ،مرص.
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 .406الصمت ،البن أيب الدنيا ،حتقيق :أبو إسحاق األثري ،ط .الثانية،
1417هـ1997 /م ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
 .407الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة ،البن قيم اجلوزية ،ط .األوىل،
1408هـ ،دار العاصمة ،حتقيق :د .عيل بن حممد الدخيل اهلل.
 .408الصواعق املرسلة عىل الشبه الداحضة الشامية ،للشيخ سليامن بن سحامن.
 .409الصوفية معتقد ًا ومسلك ًا ،تأليف :د .صابر طعيمة ،ط .الثانية1406 ،هـ/
1985م ،عامل الكتب للنرش والتوزيع.
 .410ضعيف اجلامع الصحيح ،ط .الثالثة1410 ،هـ1990 /م ،طبعة املكتب
اإلسالمي.
 .411ضعيف سنن أيب داود ،لنارص الدين األلباين ،إرشاف :زهري الشاويش ،نرش
عام 1412هـ1991 /م.
 .412ضوء القرآن ،إعداد عبد احلميد بن عبد الرمحن السحيباين .دار القاسم ،ط.
األوىل1417،هـ1996/م.
 .413طائفة النصريية تارخيها وعقائدها ،د .سليامن احللبي.
 .414الطب املرصي القديم ،د .حسن كامل ،نرش مكتبة مدبويل تاريخ النرش
1384هـ1964 /م.
 .415الطب النبوي ،تأليف حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي (ابن
قيم اجلوزية) نرش :مؤسس الرسالة – بريوت – لبنان.
 .416طبقات الشافعية الكربى ،للسبكي ،ط .الثانية1413 ،هـ1992 /م ،نرش
هجر ،حتقيق :د .عبدالفتاح احللو ،ود .حممود الطناجي.
 .417الطبقات الصغرى ،لعبد الوهاب بن أمحد الشعراين ،ط .األوىل1390 ،هـ،
املطبعة التوقيفية ،مرص ،حتقيق :عبدالقادر أمحد عطا.

- 1201 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

 .418الطبقات الكربى للشعراين املطبعة التوقيفية ،مرص.
 .419الطرق احلسان يف عالج أمراض اجلان ،إعداد أيب املنذر خليل بن إبراهيم
أمني  .ط .األوىل1421 ،هـ2000 /م ،دار ابن األثري ،الرياض.
 .420الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،لإلمام ابن القيم اجلوزية ،دار املدين،
جدة ،تقديم وحتقيق :د .حممد مجيل غازي.
 .421طريق اهلجرتني وباب السعادتني ،البن القيم اجلوزية ،ط .األوىل،
1409هـ1988 /م ،نرش دار ابن القيم ،الدمام ،حتقيق :عمر بن حممود أبو
عمر.
 .422عارضة األحوذي ،أبو بكر بن العريب ،ط .عام 1416هـ1994/م ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.
 .423عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة ،عبدالكريم نوفان فواز عبيدان ،دار ابن
تيمية للنرش والتوزيع ،ط .األوىل1405 ،هـ1985 /م.
 .424عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة ،لفواز عبداهلل.
 .425عامل اجلن والشياطني من القرآن وسنن خاتم املرسلني ،إعداد :أبو أسامة
حميي الدين ،نرش مكتبة اخلدمات احلديثة ،جدة ،ط .األوىل1415 ،هـ/
1994م.
 .426عامل اجلن والشياطني ،د .عمر سليامن األشقر ،دار الكتب العلمية ،ط.
اخلامسة1406 ،هـ ،الكويت.
 .427عامل اجلن والشياطني ،من القرآن والسنة ،تأليف أبو أسامة حميي الدين ،ص
 ،159ط .األوىل1415 ،هـ1994 /م ،نرش مكتبة اخلدمات احلديثة ،جدة.
 .428عامل اجلن واملالئكة ،د .عمر األشقر ،دار الكتب العلمية ،الكويت.
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 .429عامل اجلن واملالئكة ،د .عمر األشقر ،دار الكتب العلمية ،الكويت.
 .430عباد الشيطان أخطر الفرق املعارصة ،يوسف البنعيل .ط .الثانية 1997م.
 .431عبداهلل بن سبأ وأثره يف إحداث الفتنة يف صدر اإلسالم ،للشيخ سليامن
العودة ،دار طيبة.
 .432عبدة الشيطان ،تأليف :ممدوح الزويب ،ط .األوىل1418 ،هـ1998 /م،
املكتبة الثقافية ،بريوت.
 .433العبودية لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية ،ط .األوىل
1401هـ1981 /م ،دار الكتب العلمية.
 .434عجائب وغرائب اجلان من القرآن والسنة ،للعالمة بدر الدين الشبيل،
رشح وحتقيق :سعيد اللحام ،دار الفكر اللبناين.
 .435عدة الصابرين وذخرية الشاكرين للعالمة ابن قيم اجلوزية .حممد بن أيب
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)
النارش :دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت/مكتبة دار الرتاث ،املدينة املنورة،
اململكة العربية السعودية الطبعة :الثالثة1409 ،هـ1989 /م
 .436العرش وما روي فيه ،البن أيب شيبة ،ط .األوىل 1406هـ1986 /م،
مكتبة املعال ،الكويت ،حتقيق :حممد بن محد احلمود.
 .437عرص اإلحلاد ،حممد تقي األحيني الندوي1404 ،هـ ،دار الصحوة للنرش
والتوزيع.
 .438العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،حممد بن أمحد بن
عبداهلادي بن قدامة املقديس ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،حتقيق :حممد حامد
الفقي.
 .439العقيدة اإلسالمية وأسسها ،تأليف :عبدالرمحن حبنكة امليداين ،ط.
اخلامسة1408 ،هـ1988 /م ،دار القلم ،دمشق.
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 .440العقيدة األصفهانية ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية ،نرش
مكتبة الرشد.
 .441عقيدة البعث يف اإلسالم ،للتهامي نقرة ،ط .عام 1395هـ ،الرشكة
التونسية.
 .442عقيدة الدروز عرض ونقض ،د .حممد أمحد اخلطيب ،ط .الثالثة
1409هـ1989 /م ،دار عامل الكتب للنرش والتوزيع.
 .443عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،لإلمام أيب عثامن إسامعيل الصابوين،
مطبوع ضمن الرسائل املنريية.
 .444عقيدة املسلمني والرد عىل امللحدين ،للشيخ صالح البليهي ،ط .الثالثة،
1404هـ ،املطبعة األهلية لألوفست.
 .445العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية ،إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك
بن عبداهلل اجلويني ،نرش وطبع مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،تقديم
وحتقيق وتعليق د .أمحد حجازي السقا.
 .446عقيدة ختم النبوة ،د .عثامن عبداملنعم عيش ،ط .األوىل1396 ،هـ/
1976م ،نرش مكتبة األزهر.
 .447العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،تأليف :أجناس جولد تسيهر ،ترمجة
وتعليق :حممد يوسف وعبدالعزيز عبداحلق وعيل حسن عبدالقادر ،طبعة
مصورة عن مطبعة دار الكتاب املرصي ،عام 1946م ،دار الرائد العريب،
بريوت.
 .448العالج الرباين للسحر واملس الشيطاين ،تأليف :جمدي حممد الشهاوي ،ط.
الثالثة1417 ،هـ1997 /م ،نرش عامل الكتب ،بريوت.
 .449العالج القرآين والطبي من الرصع اجلني والعضوي ،تأليف :أمحد الديب،
ود .نبيل سليم ،نرش مكتبة الصحابة ،جدة.

- 1204 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

 .450عالقة اجلان باإلنسان ،تأليف :حسان عبداملنان  .مقدمة د .عدنان العبد
الالت مستشار أمراض الدماغ واألعصاب ،وانظر :دائرة معارف القرن
العرشين،
 .451علل الرشائع ،أليب جعفر حممد عيل بن احلسني بن بابوية القمي ،قدم له:
حممد صادق بحر العلوم ،تاريخ النرش1382 :هـ1963 /م.
 .452علم أصول البدع ،تأليف :عيل بن حسن بن عيل بن عبداحلميد األثري ،ط.
األوىل1413 ،هـ1992 /م ،دار الراية ،الرياض.
 .453علامء يف مواجهة احلكام ،تأليف جمدي حممد الشهاوي ،مكتبة األصدقاء،
القاهرة ،دار املسافر ،جدة.
 .454العلامنية ،للشيخ د .سفر احلوايل ،ط .األوىل1402 ،هـ1982/م.
 .455عمدة القاري رشح صحيح البخاري مؤلفه بدر الدين العيني ،أيب
حممد :حممود بن أمحد العيني ،احلنفي .املتوىف :سنة . 855
 .456عمل اليوم والليلة ،النسائي ،ط .الثانية1406 ،هـ ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،حتقيق :د .فاروق محادة.
 .457عمل اليوم والليلة ،أليب بكر بن السني ،دار املعرفة ،بريوت1399 ،هـ/
1979م ،حتقيق :عبد القادر أمحد عطا.
 .458العمل والعامل بني اإلسالم والنظم الوضعية املعارصة ،د .سعد املرصفي،
ط .األوىل1400 ،هـ ،دار البحوث العلمية.
 .459عون املعبود يف رشح سنن أيب داود ،تأليف :حممد شمس احلق أبو الطيب،
ط .الثانية1415 ،هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،نرش املكتبة السلفية،
املدينة.
 .460العني ،أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،دار النرش :دار ومكتبة
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اهلالل ،حتقيق :د .مهدي املخزومي ،د .إبراهيم السامرائي.
 .461عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري ،تأليف :احلافظ أيب الفتح
حممد بن حممد بن سيد الناس ،حتقيق :حممد العيد وحميى الدين مستو ،ط.
1413هـ1992 /م ،طبع ونرش دار ابن كثري ،بريوت.
 .462غاية املرام يف علم الكالم ،لعيل بن أيب عيل اآلمدي ،ط .عام 1391هـ،
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق :حسن عبداللطيف.
 .463غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي ط .األوىل/1396 ،
1976م .دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان.
 .464غريب احلديث ،إبراهيم بن إسحاق احلريب ،ط .األوىل1405 ،هـ ،جامعة
أم القرى ،حتقيق :د .سليامن العايد.
 .465غريب احلديث ،البن قتيبة عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،ط .األوىل،
1397هـ ،نرش مطبعة العاين ،بغداد ،حتقيق :د .عبداهلل اجلبوري.
 .466غريب احلديث ،لإلمام أيب سليامن محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ،جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة1402 ،هـ ،حتقيق :عبدالكريم إبراهيم العزباوي.
 .467الفائق يف غريب احلديث ،جار اهلل أبو القاسم حممود الزخمرشي ،دائرة
املعارف النظامية ،حيدر آباد الدكن ،حتقيق :احلسن النعامين.
 .468الفتاوى احلديثية ،البن حجر اهليثمي ،وهبامشه الدرر املنترشة يف األحاديث
املنترشة للسيوطي ،ط .عام 1307هـ ،املطبعة امليمية ،مرص.
 .469الفتاوى الرشعية يف املسائل العرصية من فتاوى علامء البلد احلرام .
 .470الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ط .األوىل 1409هـ1988 /م،
دار املعرفة ،بريوت.
 .471الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ط .األوىل 1409هـ1988 /م،
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دار املعرفة ،بريوت.
 .472فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،ط .األوىل
1419هـ1999/م ،ط .رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،الرياض.
 .473فتاوى علامء البلد احلرام ،إعداد :خالد بن عبدالرمحن اجلرييس ،ط .األوىل
1420هـ1999 /م ،مؤسسة اجلرييس.
 .474فتاوى نور عىل الدرب.
 .475فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ.
 .476فتح الباري رشح صحيح البخاري لإلمام احلافظ أمحد بن عيل ابن حجر
العسقالين ،ط .األوىل1410 ،هـ1989 /م ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان.
 .477فتح البيان يف مقاصد القرآن  ،حممد صديق خان
 .478فتح احلق املبني يف عالج الرصع والسحر والعني ،د .عبداهلل الطيار،
والشيخ سامي املبارك ،ط .الثانية1415 ،هـ ،دار الوطن ،الرياض.
 .479الفتح الرباين ترتيب مسند اإلمام أمحد مع رشحه بلوغ األماين ،للشيخ أمحد
بن عبدالرمحن البنا ،دار الشهاب ،القاهرة.
 .480فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،تأليف حممد
بن عيل الشوكاين ،طبعة دار املعرفة ،بريوت.
 .481فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ،للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ،
تاريخ النرش 1357هـ1937 /م.
 .482فتح املنان يف مجع كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اجلان ،تأليف أيب عبيدة
مشهور بن حسن آل سلامن ،نرش مكتبة التوحيد ،املنامة ،البحرين ،ط .األوىل،
1419هـ1999 /م.
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 .483الفتنة وموقف املسلم منها ،إعداد :عبداحلميد السحيباين ،ط .األوىل
1417هـ ،دار القاسم للنرش والتوزيع.
 .484الفتوحات املكية البن عريب ،ط .عام 1405هـ1985 /م ،طبعة ثانية
مصورة عن الطبعة األوىل ،اهليئة املرصية العامة للكتاب باالشرتاك مع املجلس
األعىل لرعاية الفنون واآلداب ،حتقيق :د .عثامن حييى ،مراجعة :د .إبراهيم
مدكور.
 .485الفردوس املأثور  ،اخلطاب أليب الشجاع شريويه اهلمزاين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط .األوىل1986 ،م ،حتقيق السعيد بسيوين زغلول.
 .486ال َفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ،لألستاذ عبدالقاهر بن طاهر
البغدادي ،حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب ،ط .عام 1408هـ1987 /م،
ط.دار اجليل ،دار اآلفاق ،بريوت.
 .487الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان لشيخ اإلسالم أمحد بن
عبداحلليم بن تيمية.
 .488الفروع ملحمد بن مفلح املقديس ،ط .األوىل1418 ،هـ ،دار الكتب
العلمية ،حتقيق :أبو الزهراء حازم القايض.
 .489فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب ،وثيقة مصورة من موقع
شبكة الرسادب اإلسالمية.
 .490الفصل يف امللل األهواء والنحل ،تأليف أيب حممد بن عيل بن أمحد ابن حزم
الظاهري ،دار اجليل ،حتقيق د .حممد إبراهيم نرص ،د .عبدالرمحن عمرية.
 .491فصوص احلكم البن عريب ،تعليق أبو العالء عفيفي ،ط .الثانية 1400هـ/
1980م ،نرش دار الكتاب العريب.
 .492فضائح الباطنية ،أبو حامد الغزايل ،ط .األوىل1413 ،هـ1993 /م ،دار
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البشري ،عامن ،األردن.
 .493فضائل الصحابة أليب عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :ويص اهلل بن
حممد عباس ،ط .األوىل 1403هـ1983 /م.
 .494الفقه األكرب مع رشحه ملال عيل القارئ ،ط .األوىل ،عام 1323هـ ،مكتبة
ومطبعة احللبي ،تصحيح :حممد بدر الدين أبو فراس احللبي.
 .495الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة ،د .عبدالرمحن بن عبداخلالق،
ط.الثالثة 1406هـ1986 /م ،مكتبة ابن تيمية.
 .496فلسفات إسالمية ،حممد جواد معنية ،مكتبة اهلالل ،دار اجلواد.
 .497الفوائد لشمس الدين أيب عبداهلل حممد بن قيم اجلوزية ،ط .الثانية ،عام
1408هـ1988 /م ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،مكتبة دار البيان ،دمشق.
 .498فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للشيخ عبدالرؤوف املناوي ،دار
احلديث ،القاهرة.
 .499القاديانية ،إحسان إهلي ظهري ،نرش إدارة ترمجان السنة ،باكستان ،الهور.
 .500القاديانية ،حممد احلمد ،نرش دار القاسم.
 .501القاموس املحيط ملجد الدين حممد يعقوب الفريوزآبادي ،مؤسسة الرسالة،
ط .الثانية1407 ،هـ1987 /م.
 .502القرآن والشيطان ،فارس حممد ثابت 243 ،ث ف ق ،دار الفكر العريب.
 .503قرع السياط يف قمع أهل اللواط ،ألمحد بن حممد السفاريني ،ط .األوىل،
1412هـ ،دار الطحاوي ،الرياض.
 .504القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ،للشيخ د .عبدالرمحن حممود
(رسالة ما جستري مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ،قسم
العقيدة ،املذاهب املعارصة).
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 .505قطر الويل عىل حديث الويل للشوكاين ،حتقيق د .إبراهيم هالل مطبعة
حسان ،نرش دار الكتب.
 .506قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،حممد صديق ،حسن خان.
 .507قالدة اجلواهر يف ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه األكابر ،ملحمد بن أيب اهلدى
أفندي الرفاعي الصيادي ،ط .األوىل 1400هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .508قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم.
 .509قواعد األحكام يف مصالح األنام ،للعز بن عبدالسالم ،ط .عام 1388هـ/
1968م ،مكتبة الكليات األزهرية.
 .510القواعد املثىل يف صفات اهلل وأسامئه احلسنى ،لفضيلة الشيخ حممد ابن
صالح بن عثيمني ،ط1404 ،1هـ1984 /م.
 .511القول السديد يف مقاصد التوحيد ،ط .الثالثة 1390هـ ،مؤسسة النور،
الرياض.
 .512القول الفصل النفيس يف الرد عىل املفرتي داود جرجيس ،للشيخ
عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ .تقديم ومراجعة :إسامعيل بن سعد بن عتيق
ط .عام 1405هـ1985/م.
 .513القول الفصل بني الذين يؤمنون بالغيب والذين ال يؤمنون ،للشيخ
مصطفى صربي ،ط .عام 1407هـ1986 /م ،دار السالم.
 .514القول الفصل بني الذين يؤمنون بالغيب والذين ال يؤمنون ،للشيخ
مصطفى صربي ،ط .عام 1407هـ1986 /م ،دار السالم.
 .515القول الفصل يف حكم االحتفال بمولد خري الرسل ،للشيخ إسامعيل
األنصاري ،مطبوع ضمن رسائل حكم االحتفال باملولد.
 .516القول املفيد عىل كتاب التوحيد ،رشح فضيلة الشيخ حممد بن صالح
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العثيمني.
 .517القوى اخلفية ،اجلن الشيطاين واجلن الرمحاين ،شيخ اإلسالم ابن تيمية،
مكتبة الرتاث اإلسالمي ،مرص ،ط .األوىل1413 ،هـ1992 ،م ،مجع وإعداد:
عكاشة بن عبداملنان الطيب.
 .518القيامة الكربى ،د .عمر سليامن األشقر ،ط .الثانية1408 ،هـ1988 /م،
مكتبة الفالح ،الكويت.القدرات اخلفية ،تأليف :مارك أوديف ،ترمجة :هيثم
رسية ،ط .األوىل1991 ،م ،نرش دار دمشق.
 .519الكاشف للذهبي  ،ط .األوىل 1413هـ1992/م ،دار القبلة للثقافة
اإلسالمية ،جدة ،حتقيق :حممد عوامه
 .520الكايف يف األصول للكليني ،ط .إيران.
 .521الكايف يف فقه ابن حنبل البن قدامة املقديس  ،حتقيق :زهري الشاويش  ،ط.
اخلامسة 1408هـ 1988 -م ،ط .املكتب اإلسالمي ،بريوت
 .522الكامل يف ضعفاء الرجال ،اجلرجاين ،ط .الثالثة1409 ،هـ1988 /م،
حتقيق :حييى غزاوي ،دار الفكر ،بريوت.
 .523كتاب الزيارة البن تيمية ،ط .عام 1400هـ1980 /م ،دار مكتبة احلياة،
مراجعة وتعليق :سيف الدين الكاتب.
 .524الكتاب املقدس ،تصدرها دار الكتاب املقدس يف العامل العريب1983 ،م.
 .525كتاب فيه ما فيه ،للشاعر الصويف جالل الدين الرومي ،ط .األوىل،
1423هـ2002 ،م ،ط .دار الفكر ،دمشق ،ترمجه عن الفارسية :عيسى عىل
العاكوب.
 .526كرامات أولياء اهلل ،لإلمام احلافظ أيب القاسم هبة اهلل بن احلسن الاللكائي،
ط .عام 1412هـ1992 /م ،نرش طيبة ،الرياض ،حتقيق :د .أمحد سعد
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محدان.
 .527كشاف القناع ،ملنصور البهويت ،ط .عام 1402هـ ،دار الفكر ،بريوت،
حتقيق :هالل مصيلحي هالل.
 .528الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،
تأليف حممود بن عمر الزخمرشي ط .الثالثة 1407هـ1987 /م ،دار الكتاب
العريب ،ترتيب مصطفى حسني أمحد.
 .529كشف األستار إلبطال ادعاء فناء النار املنسوب لشيخ اإلسالم ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم اجلوزية ،تأليف :د .عيل بن عيل جابر احلريب اليامين ،ط.
األوىل1410 ،هـ ،دار طيبة ،الرياض.
 .530كشف األرسار اخلميني ،ط .الثالثة ،1980 ،دار عامر للنرش والتوزيع،
عامن ،ترمجة د .حممد البنداري تقديم :د .حممد أمحد اخلطيب.
 .531كشف اخلفاء ومزيل اإللباس فيام اشتهر من األحاديث ،للمفرس الشيخ
إسامعيل بن حممد العجلوين ،ط .اخلامسة1408 ،هـ1988 /م ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،تصحيح :أمحد القالش.
 .532الكشف عن حقيقة الصوفية تأليف حممود عبدالرؤوف القاسم ط .الثانية
عام 1413هـ1993/م.
 .533الكلم الطيب ،تأليف شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية
احلراين ،ط .األوىل 1422هـ2001 /م ،حتقيق العالمة نارص الدين األلباين،
مكتبة املعارف ،الرياض.
 .534كنز العامل لعالء هندي ،املطبعة العربية ،حلب1397 ،هـ1977 /م،
مؤسسة الرسالة.
 .535الكواشف اجللية عن معاين الواسطية ،للشيخ عبدالعزيز بن حممد السلامن،
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ط .السابعة عرش1410 ،هـ.
 .536كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعارصة ،تأليف عبدالرمحن حبنكة
امليداين طار القلم ط .الثانية عام 1412هـ1991/م..
 .537الكواكب الدرية لرشح الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية ،تأليف:
حممد بن عبدالعزيز بن مانع ،مطبعة املدين ،نرش املؤسسة السعودية بمرص،
القاهرة.
 .538كيف أخدم اإلسالم؟ لعبد امللك القاسم ،دار القاسم.
 .539كيف نداوي السحر املس احلسد ،أليب الفداء حممد عزت حممد عارف ،ط.
الثانية 1411هـ1990 /م ،مكتبة املأمون ،جدة.
 .540كيفية إخراج اجلان من جسم اإلنسان ،سعيد جاد وعيل بدوي ،نرش
الروضة ،القاهرة.
 .541الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة جلالل الدين عبدالرمحن
السيوطي .ط .عام 1380هـ1960/م.
 .542اللجنة الدائمة للبحوث العلمية .فتاوى اللجنة الدائمة ()48/2
11هـ1991/م ،دار الندوة اإلسالمية ،بريوت ،لبنان.
 .543لسان العرب ،أليب الفضل مجال الدين حممد بن منظور ،دار صادر،
بريوت ،مؤسسة الكتب الثقافية.
 .544لسان امليزان ،لإلمام احلافظ شهاب الدين أي الفضل أمحد بن عيل بن حجر
العسقالين ،ط .األوىل ،نرش دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،مكتبة دار زمزم،
الرياض.
 .545لقاء الباب املفتوح املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني (املتوىف:
1421هـ) .
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 .546لقط املرجان يف أحكام اجلان ،للحافظ جالل الدين السيوطي ،حتقيق:
مصطفى عاشور ،نرش مكتبة القرآن ،القاهرة
 .547ملع األدلة يف قواعد أهل السنة واجلامعة ،لعبدامللك اجلويني ،ط .الثانية،
1407هـ1987 ،م ،عامل الكتب ،د .فوقية حسني حممود.
 .548ملعة االعتقاد ملوفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقديس مع
رشحها ،للشيخ صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق أرشف عبداملقصود ،ط.
الثانية 1412هـ1992 /م.
 .549لوامع األنوار اهلية وسواطع األرسار األثرية ،لرشح الدرة املضية يف عقد
الفرق املرضية ،تأليف العامل الشيخ حممد بن أمحد السفاريني األثري احلبنيل،
ط .الثانية1412 ،هـ1992 /م ،منرشوات مؤسسة اخلافقني ،دمشق.
 .550ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،أبو احلسن عيل احلسني الندوي .ط.
العارشة .عام 1394هـ1974/م.
 .551املاركسية يف امليزان ،د .حممد عليان ،نرش املكتبة العامة بأهبا.
 .552مباحث يف إعجاز القرآن ،تأليف مصطفى مسلم ،ط .األوىل 1408هـ/
1988م ،دار املنار ،جدة.
 .553مباحث يف علوم القرآن ،للشيخ مناع خليل القطان ،ط .اخلامسة،
1401هـ ،دار الطباعة ،نرش مكتبة وهبة.
 .554املبدع ،إلبراهيم بن مفلح احلنبيل ،ط .عام 1400هـ ،املكتب اإلسالمي.
يس
 .555املبسوط يف فقه اإلمامية .تأليف أيب جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطو ,
صححه وعلق عليه حممد الباقر البهبودي –املكتبة املرتضوية إلحياء تراث
اجلعفرية 1919م.
 .556املبسوط للرسخيس ( ،)84/16ط .عام 1406هـ ،دار املعرفة ،بريوت.
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 .557املجروحني ،البن حبان ،دار الوعي ،حلب.
 .558جملة األرسة العدد  97يف ربيع اآلخر 1422هـ.
 .559جملة البيان العدد  111يف ذي القعدة 1417هـ.
 .560جملة البيان العدد  113يف حمرم 1418هـ.
 .561جملة اجلزيرة العدد  34تاريخ  /12ربيع أول 1424هـ.
 .562جملة الدعوة – تاريخ  1414 / 11 / 10هـ 0
 .563جملة الدعوة العدد  1740يف  29حمرم 1421هـ.
 .564جملة الدعوة العدد  1785يف  4حمرم 1422هـ.
 .565جملة الرشاع الشيعية العدد  684السنة الرابعة.
 .566جممع الزوائد للهيثمي ،ط .عام 1407هـ ،دار الريان للرتاث ،ودار
الكتاب العريب ،القاهرة ،بريوت.
 .567جممع الزوائد ،نرش دار الريان ،ودار الكتاب العريب ،القاهرة ،بريوت.
 .568جمموع التوحيد ،البن تيمية وحممد بن عبدالوهاب ،ونخبه من العلامء ،ط.
دار الفكر.
 .569املجموع الثمني ،من فتاوي فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني مجع
وترتيب :فهد نارص السليامن .ط .األوىل1410 .هـ1990/م.
 .570جمموع الفتاوى ،البن تيمية ،مجع وترتيب :عبدالرمحن بن حممد القاسم،
طبع ونرش مكتبة ابن تيمية.
 .571املجموع املفيد يف نقض القبورية ،د .حممد اخلميس ،ط .األوىل1418 ،هـ/
1998م ،دار أطلس.
 .572املجموع رشح املهذب أليب زكريا حمي الدين بن رشف النووي .حتقيق:
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حممد نجيب املطيعي .ط .عام 1400هـ1980/م.
 .573جمموع فتاوى ومقاالت سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رمحه اهلل – ط.
الرابعة.
 .574جمموع فتاوى ومقاالت سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رمحه اهلل – ط.
الثانية 1408هـ1988 /م.
 .575جمموعة الرسائل املنريية ،إدارة الطباعة املنريية ،ط.عام 1346هـ ،/يف علم
الكالم لإلجيي ،لعضد الدين القايض عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي ،مطبعة عامل
الكتب ،بريوت.
 .576جمموعة الرسائل واملسائل لإلمام تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية،
ط .األوىل1403 ،هـ1983 /م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،تعليق
وتصحيح :مجاعة من العلامء بإرشاف حممد رشيد رضا.
 .577املجموعة النادرة ألبناء اآلخرة ،لبهاء الدين حممد مهدي الصيادي الرفاعي
احلسيني الشهري بالرواس ،نرش مكتبة النجاح ،طرابلس ،ليبيا ،حتقيق:
عبداحلكيم بن سليم عبدالباسط.
 .578حماسن التأويل ،حممد مجال الدين القاسمي ،حتقيق وختريج :فؤاد
عبدالباقي ،دار الفكر ،بريوت.
 .579حمارضات يف النرصانية ،للشيخ :حممد أبو زهرة .طبع ونرش الرئاسة العامة
للبحوث العلمية والدعوة واإلفتاء عام 1404هـ.
 .580حمبة الرسول ﷺ بني االتباع واالبتداع ،تأليف :عبدالرؤوف حممد عثامن،
ط .رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،الرياض.
 .581املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،للقايض أيب حممد بن عطية
األندليس.
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 .582املحىل ،البن حزم الظاهري ،نرش مكتبة اخلانجي ،القاهرة.
 .583حممد املثل األعىل ،تأليف :أمحد جاد املوىل ،ط .األوىل1412 ،هـ/
1991م ،مكتبة دار املحبة ،حتقيق :عبدالرحيم مارديني.
 .584خمتار الصحاح ،تأليف حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ،مكتبة لبنان،
بريوت1988 ،م.
 .585خمترص إغاثة اللهفان ،البن القيم ،اختصار الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن
أبابطني ،ط .الثانية1409 ،هـ.
 .586خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة ،تأليف اإلمام حممد بن أيب
بكر املعروف ،بابن قيم اجلوزية ،ط .عام 1349هـ ،دار الفكر ،اختصار حممد
املوصيل.
 .587خمترص الصواعق املرسلة ،البن القيم ،اختصار املوصيل ،طبعة دار الفكر.
 .588خمترص العلو ،تأليف احلافظ شمس الدين الذهبي ،حتقيق :حممد نارص
الدين األلباين ،ط .الثانية1412 ،هـ1991 /م ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
دمشق.
 .589املخترص املفيد يف رشح جوهرة التوحيد .تأليف نوح عيل سلامن القضاة دار
الرازي 1420هـ1999/م.
 .590خمترص النحلة اإلثني عرشية ،شاه الدهلوي ،تعليق :السيد حممود شكري
األلويس ،ط1399 .هـ1979 /م ،استانبول ،تركيا.
 .591خمترص معارج القبول ،للشيخ حافظ حكمي اختصار سعد حممد القحطاين،
ط .الثانية 1419هـ1999 /م ،دار إشبيليا.
 .592خمترص منهاج القاصدين ،البن قدامة املقديس ،حتقيق :عيل حسن عيل
عبداحلميد ،ط .األوىل1406 ،هـ1986 /م ،دار الفيحار ،دار عامر.
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 .593مداخل الشيطان عىل الصاحلني ،د .عبداهلل اخلاطر ،ط .الثالثة 1419هـ/
1999م ،طبعة املنتدى اإلسالمي ،تقديم مجال سلطان.
 .594مدارج السالكني ،البن القيم ،حتقيق :حممد فقي ،نرش دار الكتاب العريب،
ط .الثانية ،عام 1392هـ.
 .595املدخل البن احلاج أبو عبداهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري املالكي،
مكتبة دار الرتاث ،القاهرة.
 .596مذاهب اإلسالميني ،د .عبدالرمحن بدوي .الطبعة الثانية .دار العلم
للماليني نرش عام 1391-1399هـ1979/م.
 .597املذاهب املعارصة وموقف اإلسالم منها ،د .عبدالرمحن عمرية.
 .598مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ،ألمحد بن عبدالرمحن القايض،
ط .األوىل1416 ،هـ ،دار العاصمة.
 .599مرقاة املفاتيح يف رشح مشكاة املصابيح ،للعالمة عيل بن سلطان حممد
القاري ،طبعة حممد عبدالعزيز السوريت وأوالده.
 .600مسألة اإلمامة ،حمسن عبدالناظر ،الدار العربية للكتاب.
 .601مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة ،د .نارص بن عبداهلل القفاري ،ط.
الثانية1413 ،هـ ،دار طيبة ،الرياض.
 .602مسألة القضاء والقدر ،لعبداحلليم حممد قمبس ،راجعه :خالد العك ،ط.
عام 1404هـ1984 /م ،بريوت ،لبنان.
 .603مسائل اجلاهلية ،لإلمام حممد بن عبدالوهاب ،ط .عام 1396هـ ،اجلامعة
اإلسالمية ،املدنية املنورة ،حتقيق :شكري اآللويس.
 .604مسائل عبداهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين .ط .األوىل 1407هـ/
1987م.
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 .605املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل ،مجع وحتقيق عبداإلله
بن سلامن األمحدي ط األوىل1412 ،هـ ،دار طيبة ،الرياض .
 .606املستدرك عىل الصحيحني ،لإلمام احلافظ أ[ي عبداهلل بن حممد بن عبداهلل
احلاكم النيسابوري ،ط .األوىل 1411هـ1990 /م ،دار الكتب العلمية،
دراسة وحتقيق مصطفى عبدالقادر عطا.
 .607مسند ابن اجلعد عيل بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلوهري البغدادي ،ط.
األوىل1410 ،هـ1990 ،م ،نرش مؤسسة نادر ،بريوت ،حتقيق :عامر أمحد
حيدر.
 .608مسند ابن شهاب ،ط .الثانية 1407هـ ،1986 /مؤسسة الرسالة ،بريوت،
حتقيق :محد بن عبدا ملجيد السلفي.
 .609مسند أيب داود الطياليس ،للحافظ سليامن بن داود بن اجلارود الشهري بأيب
داود الطياليس ،دار املعرفة بريوت ،لبنان.
 .610مسند اإلمام أمحد بن حنبل فهرسة الشيخ نارص الدين األلباين ،ط.
*

اخلامسة 1405هـ1985 /م ،ط .املكتب اإلسالمي.
 .611مسند اجلعد ،ط .األوىل ،عام 1410هـ1990 /م ،مؤسسة نادر ،بريوت،
حتقيق :عامر أمحد.
 .612مسند احلارث ابن أيب أمامة ،حتقيق :د .حسني الباكري ،ط .األوىل،
1412هـ19921 /م ،مركز خدمة السنة والسرية النبوية ،املدينة املنورة.
 .613مسند احلميدي عبداهلل بن الزبري أبو بكر احلميدي ،دار الكتب العلمية،
مكتبة املتنبي ،بريوت ،القاهرة ،حتقيق :حبيب األعظمي.
 .614مسند عبد بن محيد .للحافظ أيب حممد عبد بن محيد ،حققه وضبط نصوصه
وخرجه :السيد البدري السامراين حممود حممد خليل الصعيدي نرش عامل

- 1219 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

الكتب 1408هـ1988/م.
 .615املسند ،أليب يعىل ،حتقيق :حسني سليم أسد ،ط .األوىل1404 ،هـ/
1984م ،نرش دار املأمون ،دمشق.
 .616املسيح عيسى – عليه السالم – بني احلقائق واألوهام ،د .حممد وصفي،
مراجعة عيل اجلوهري ،دار الفضيلة ،القاهرة.
 .617مشكاة املصابيح ،للعالمة حممد بن عبداهلل بن اخلطيب التربيزي ،ط.
الثالثة1405 ،هـ1985 ،م ،حتقيق :نارص الدين األلباين ،ط .املكتب
اإلسالمي.
 .618مشكل احلديث وبيانه ،البن فورك ،ط .األول 1402هـ ،دار الوعي،
حلب ،حتقيق وتعليق :د .عبداملعطي أمني قلعجي.
 .619مصائب اإلنسان من مكايد الشيطان ،تأليف تقي الدين أيب إسحاق إبراهيم
بن أيب عبداهلل حممد ابن مفلح .صححه .عبداهلل الصديق .تاريخ النرش
1390هـ.
 .620املصباح املنري ،أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي ،املكتبة العلمية،
بريوت.
ي
 .621مرصع التصوف أو تنبيه الغبي إىل تكفري ابن عريب/لربهان الدين البقاع ,
حتقيق وتعليق عبدالرمحن الوكيل .ط .عام 1400هـ1980/م.
 .622مصنف أيب شيبة ،ط .األوىل ،عام 1409هـ ،نرش مكتبة الرشد ،حتقيق:
كامل احلوت.
 .623املطلع عىل أبواب املقنع ،تأليف حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل ،ط .عام
1401هـ1981 /م ،حتقيق حممد بشري ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 .624مع الفارايب واملدن الفاضلة تأليف :فاروق سعد ,دار الرشوق 1402هـ-
1982م.
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 .625معارج القبول ،للشيخ حافظ احلكمي ،دار ابن القيم ،الدمام ،ضبط عمر
بن حممود أبو عمر.
 .626معامل التنزيل ،لإلمام أبو حممد احلسن بن مسعود البغوي .حتقيق :خالد
عبدالرمحن العك -مروان سوار .دار املعرف ,ة بريوت .ط1407 .هـ1987/م.
 .627املعجزة الكربى ،ملحمد أيب زهرة تاريخ النرش 1390هـ1970/م
 .628معجم األدباء .تأليف :ياقوت بن عبداهلل احلموي .راجعه :وزارة املعارف
العمومية املرصية .سلسلة املوسوعات العربية .القاهرة :دار املأمون مكتبة
عيسى البايب احللبي .ط .عام 1357هـ.
 .629املعجم األوسط ،أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،نرش دار احلرمني،
القاهرة1415 ،هـ ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد وعبداملحسن بن
إبراهيم احلسيني.
 .630معجم البلدان ،تأليف :ياقوت بن عبداهلل احلموي أبو عبداهلل ،دار الفكر،
بريوت.
 .631املعجم الصغري ،سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،ط .األوىل،
1405هـ1985 ،م ،نرش املكتب اإلسالمي ،دار عامر ،بريوت ،عامن ،حتقيق:
حممد شكور حممود احلاج أمرير.
 .632معجم ألفاظ العقيدة ،عامر بن عبداهلل فالح ،مكتبة املعارف ،الرياض.
 .633املعجم الكبري للطرباين ط .الثانية 1404هـ1983/م ،مكتبة العلوم
واحلكم – املوصل ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد السلفي.
 .634املعجم الكبري ،الطرباين ،نرش مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،ط .الثانية،
1404هـ1973 /م.
 .635املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ،رتبه ونظمه لفيف من
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املسترشقني ،مكتبة بريل ،لندن ،سنة 1936م.
 .636معجم املؤلفني ،عمر رضا كامله ،مكتبة املثنى ببغداد ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
 .637معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس بن زكريا .حتقيق عبدالسالم حممد
هارون .ط .األوىل1371 .هـ1951/م.
 .638املغرب يف ترتيب املعرب ،تأليف أيب الفتح نارص الدين بن عبدالسيد بن
عيل بن املطرز ،ط .األوىل1979 ،م ،مكتبة أسامة ابن زيد ،حلب ،حتقيق:
حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار.
 .639املغني عن محل األسفار يف األسفار ،أليب الفضل عبدالرمحن بن احلسني
العراقي ،مطبوع يف حاشية (إحياء علوم الدين).
 .640املغني البن قدامة ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان.
 .641املغني للقايض عبداجلبار اهلمذاين ،حتقيق :د .حممد املصطفى ،د .أبو الوفاء
الغنيمي ،ط .املؤسسة املرصية العامة للتأليف والنرش.
 .642مفاتيح اجلنان ،عباس القمي ،دار الرسول األكرم ،دار املحجة البيضاء.
 .643مفاتيح الغيب املسمى (التفسري الكبري للرازي).
 .644املفاخر العلية يف املآثر الشاذلية ،ألمحد بن عباد الشافعي ،ط .عام 1381م،
احللبي ،مرص.
 .645مفاهيم جيب أن تصحح ،ملحمد علوي املالكي ،ط .األوىل عام 1405هـ،
دار اإلنسان ،القاهرة.
 .646مفتاح دار السعادة ،البن القيم ،دار الفكر.
 .647مفرتيات عىل اإلسالم ،أمحد حممد مجال ،دار الفكر ،بريوت.
 .648مفردات القرآن للراغب األصفهاين ،حتقيق :حممد كيالين ،دار املعرفة.
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بريوت ،لبنان.
 .649املفردات يف غريب القرآن ،تأليف :أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف
بالراغب األصفهاين حتقيق :حممد كيالين ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان .
 .650املفهم ملا أشكل يف تلخيص كتاب مسلم  ،تأليف أبو العباس أمحد بن عمر
بن إبراهيم القريض (.)656-578
 .651املفهم ،للحافظ القرطبي ،ط .الثانية1420 ،هـ1999 /م ،دار ابن كثري.
 .652املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشهورة عىل األلسنة .تأليف
شمس الدين أيب اخلري حممد عبدالرمحن السخاوي .صححه وعلق عليه
عبداهلل حممد الصديق الغامري .ط .األوىل 1399هـ1979/م.
 .653مقاصد املكلفني ،د .عمر األشقر .دار النفائس ,األردن .ط .الثانية
1411هـ1991/م.
 .654مقاالت اإلسالميني ،أليب احلسن األشعري ،نرش دار إحياء الرتاث،
بريوت ،ط .الثالثة ،هلوت رينز.
 .655مقاالت ،حممد جواد مغنية ،دار ومكتبة اهلالل ،دار اجلواد.
 .656مقامع الشيطان يف ضوء الكتاب والسنة ،تأليف :سليم اهلاليل ،ط .الثالثة،
1412هـ1991 /م ،دار ابن اجلوزي ،الدمام.
 .657مقدمة يف الباراسايكولوجي ،د .ريكان إبراهيم ،ط .األوىل2001 ،م ،دار
الكندي.
 .658مكايد الشيطان لعباد الرمحن ،تأليف :سليامن الدحدوح ،دار البشائر
اإلسالمية.
 .659مكايد الشيطان ،تأليف :طه عبداهلل العفيفي ،دار االعتصام.
 .660مكايد الشيطان ،للحافظ ابن أيب الدنيا ،مكتبة القرآن ،حتقيق جمدي السيد
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إبراهيم.
 .661مكايد هيودية عرب التاريخ ،عبدالرمحن حبنكة امليداين ،ط .دار القلم،
دمشق.
 .662مكتبة البيت املسلم الشاملة (السرية النبوية)1420 ،هـ1999 /م ،مركز
البحوث.
 .663مكتبة العقائد وامللل ،اإلصدار األول1419 ،هـ1998 /م ،مركز
البحوث.
 .664مكتبة املعاجم والغريب واملصطلحات ،مركز الرتاث ،اإلصدار األول،
1999 ،1420م.
 .665امللل والنحل ،للبغدادي ،حتقيق :البري نرصي ،دار الرشوق ،بريوت.
 .666امللل والنحل ،للشهرستاين ،حتقيق :حممد سيد الكيالين ،دار املعرفة،
بريوت.
يب دار عالء الدين .سوريا.
 .667من هم املوحدون الدروز؟ ،تأليف :مجيل أبو ترا ,
 .668منار السبيل ،ابن ضويان ،ط .الثانية1405 ،هـ ،مكتبة املعارف ،الرياض.
 .669املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،ابن القيم اجلوزية ،ط .الثانية،
1403هـ1983 /م ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،حتقيق :عبدالفتاح
أبو غدة.
 .670املناظرة ،لإلمام جعفر بن حممد الصادق ،حتقيق وتعليق :عيل بن عبدالعزيز
آل شبل.
 .671مناهج اجلدل يف القرآن الكريم ،د .زاهر األملعي ،مطابع الفرزدق.
 .672مناهل العرفان يف علوم القرآن الكريم ،للشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين،
طبعة دار إحياء الكتب العربية.
 .673املنقذ من الضالل ،أليب حامد الغزايل ،ط .الثانية ،عام 1394هـ ،دار
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الكتب احلديثة ،مرص.
 .674منهاج السنة ،البن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبداحلليم ،ط .األوىل
1406هـ ،1986 ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل.
 .675املنهاج يف شعب اإليامن ،احلليمي ،حتقيق :حلمي حممد فودة ،ط .األوىل،
عام 1399هـ ،دار الفكر.
 .676منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد ،لعثامن بن حسن ،ط .عام
1413هـ1993 /م ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .677منهج اإلسالم يف تزكية النفوس ،د .أنس أمحد كرزون ،نرش دار النور
املكتبات ،جدة ،دار ابن حزم ،بريوت.
 .678منهج اإلسالم يف تزكية النفوس ،د .أنس أمحد كرزون ،نرش دار النور
املكتبات ،جدة ،دار ابن حزم ،بريوت.
 .679منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة ،للدكتور عبداهلل نومسوك ،مكتبة دار
القلم ،ط .الثانية 1414هـ.
 .680املواجهة ،تأليف حسن أمحد قطامش ،ط .األوىل 1415هـ1995 /م ،دار
طيبة للنرش والتوزيع ،ا لرياض.
 .681موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ،للحافظ نور الدين عيل بني أيب بكر
اهليثمي ط .دار الكتب العلمية ،ت حقيق ونرش حممد عبدالرزاق محزة.
 .682املوافقات يف أصول األحكام ,أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشهري
بالشاطبي .تعليق :حممد اخلرض حسني -حممد حسنني
خملوف.ط.عام1340هـ1921/م.
 .683مواقع سامحة الشيخ ابن باز  -رمحه اهلل.-
 .684موسوعة األديان ،د .مهدي البرصي ،ط .األوىل2001 ،م ،نرش دار أسامة،
األردن ،عامن.
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 .685موسوعة البيان اإللكرتونية ،مكتب جملة البيان ،الرياض.
 .686موسوعة الظواهر اخلارقة ،د .أمحد توفيق حجازي ،ط .األوىل2001 ،م،
دار أسامة للنرش ،األردن ،عامن.
 .687املوسوعة العربية امليرسة ،نرش أعامل املوسوعة ،الرياض ،ط .األوىل.
 .688املوسوعة الفلسفية ،د عبداملنعم احلنفي ،ط .األوىل ،دار ابن زيدون.
 .689موسوعة القرن العرشين ،حممد فريد وجدي .
 .690موسوعة القرن العرشين ،حممد فريد وجدي.
 .691املوسوعة امليرسة يف األديان ط .الرابعة.
 .692املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب .الندوة العاملية.ط .الثانية عام
1409هـ1989/م.
 .693موسوعة دائرة معارف القرن العرشين إعداد حممد فريد وجدي .
 .694موسوعة طالب العلم الرشعي ،املستوى املتقدم 800 ،جملد ًا ،مركز
الرتاث ،اإلصدارة 1420 ،205هـ2000 /م.
ي ضبط وتقديم وحتقيق
 .695موضوعات ،أليب الفرج عبدالرمحن بن عيل اجلوز ,
عبدالرمحن حممد عثامن –املكتبة السلفية 1386هـ1966/م.
 .696املوطأ ،لإلمام مالك ،ط .احلادية عرش1410 ،هـ1990 /م ،إعداد :أمحد
راتب عرموش.
 .697موقع التعريف باألحباش.
 .698موقع الدرر السنية.
 .699موقع الرسالة.
 .700موقع الشيخ سامحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رمحه اهلل تعاىل .
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 .701موقع بيان الكتب.
 .702موقع جزيرة نت.
 .703موقع محيد املبارك الشيعي.
 .704موقع شبكة الدفاع عن السنة.
 .705موقع هلا آون الين.
 .706موقع جملة فرقونو.
 .707موقع مريم نور.
 .708موقع مكتبة العقائد اإلمامية.
 .709موقف ابن تيمية من األشاعرة ،للشيخ د .عبدالرمحن بن صالح بن صالح
املحمود ،ط .األوىل1415 ،هـ1995 /م ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .710موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري املادي للتاريخ ،تأليف :أمحد
العوايشة ،ط .األوىل 1402هـ ،طبعة دار مكة.
 .711مؤلفات حممد بن عبدالوهاب ،تصنيف وإعداد عبدالعزيز بن زيد الرومي،
راجع أصوله وصححه د .حممد بلتاجي ،د .سيد حجاب ،مطبعة املركز
اإلسالمي للطباعة والنرش.
 .712ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،تأليف أيب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثامن
الذهبي ،دار الفكر ،حتقيق :عيل حممد البجاوي.
 .713النبوات ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين ،ط1405 .هـ1985 /م ،دار
الكتاب العريب ،بريوت ،دراسة وحتقيق حممد عبدالرمحن عوض.
 .714النبوة بني املثبتني واملنكرين ،د .مجال الدين حسني عفيفي.
 .715نجد املسمى روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات بني
اإلسالم تأليف حسني بن غنام حتقييق نارص الدين األد مطبعة املدين
1381هـ1961 -م.
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 .716النسائي يف عمل اليوم والليلة ،نرش مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط .الثانية،
1406هـ ،حتقيق :د .فاروق محادة.
 .717نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ،تأليف :عرفان عبداحلميد فتاح ،ط .عام
1394هـ ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 .718نصب املجانيق لنسف الغرانيق ،للعالمة نارص الدين األلباين ،ط .املكتب
اإلسالمي ،دمشق1372 ،هـ.
 .719النصيحة يف صفات الرب ،ألمحد الواسطي ،ط .املكتب اإلسالمي.
 .720النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد ،ملحمد حميى الدين عبداحلميد،
حاشية عىل إحتاف املريد بجوهرة التوحيد لعبدالسالم اللقاين.
 .721النظرية املاركسية يف ميزان اإلسالم ،تأليف :أمري عبدالعزيز ،ط .األوىل،
1401هـ ،مكتبة األقيص ،عامن.
 .722نظم املتناثر من احلديث املتواتر ،أليب الفيض جعفر احلسن اإلدرييس،
الشهري بالكتاين ،ط .األوىل1403 ،هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .723النفحات األقدسية يف رشح الصلوات األمحدية ،ملحمد هباء الدين البيطار،
ط .دار اجليل ،بريوت.
 .724نفحات الرضا والقبول يف فضائل املدينة ،للحرضاوي ،دار غريب،
القاهرة ،حتقيق :د .حممد رينهم عزب.
 .725النهاية يف الفتن واملالحم ،للحافظ ابن كثري ،ط .الثانية ،عام 1411هـ/
1991م ،دار الكتب العلمية ،تصحيح وضبط :أمحد عبدالشايف.
 .726النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،ط .دار الفكر ،حتقيق طاهر
أمحد الزاوي وحممود حممط الطناجي.
ل تأليف أيب عبداهلل حممد احلكيم
 .727نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسو ,
الرتمذي .نسخة مصورة عن طبعة االستانة 1294هـ.
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 .728نور العني يف امليش إىل زيارة قرب احلسني ،تأليف :حممد حسن األصبهاين،
دار امليزان ،بريوت ،لبنان.
 .729النور املحمدي بن هدي الكتاب املبني وغلو الغالني ،عداب حممود
احلمش ،ط .األوىل1407 ،هـ ،دار األماين ،ودار حسان ،الرياض.
 .730نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار للشيخ اإلمام حممد بن عيل بن حممد
الشوكاين ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،نرش دار احلديث ،القاهرة.
 .731هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ،لإلمام ابن القيم اجلوزية ،دار
املطبعة السلفية ،نرش دار الريان ،تقديم وحتقيق وتعليق :د .أمحد السقا.
 .732اهلدية السنية والتحفة الوهابية النجدية لكبار أئمة نج ,د مجع وترتيب سليامن
ابن اسحاق .وقف عىل طبعها وعلق عيها حممد رشيد رضا .طبع عىل نفقة
امللك عبدالعزيز .ط .الثانية 1344هـ1924/م.
 .733هذه هي الصوفية ،تأليف :عبدالرمحن الوكيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان.
 .734اهلوى وأثره يف اخلالف ،للشيخ د .عبداهلل الغنيامن ،ط .األوىل1412 ،هـ،
دار الوطن.
 .735الوابل الصيب الكلم الطيب لشمس الدين أيب عبداهلل حممد بن قيم
اجلوزية .حققه وخرج أحاديثه عبدالقادر األرناؤوط .ط .الثانية
1399هـ1979/م.
 .736الواسطية لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية .مع رشح حممد خليل
س راجعه عبدالرازق عفيفي ط .الثانية.
هرا ,
 .737الوجودية دراسة ونقد عىل ضوء اإلسالم ،د .صالح الرشيدة (رسالة
دكتوراه مقدمة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة).
 .738وحي اهلل ،حسن ضياء الدين عرت ،ط .الثانية ،دار الفنون ،جدة.
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 .739الوحي املحمدي ،د .عبداجلليل شلبي ،طبعة عام 1406هـ1985 ،م،
مطابع الرشوق ،القاهرة.
 .740الوحي يف اإلسالم وإبطال الشبهات ،عبداهلل عبداحلي أبو بكر (رسالة
ماجستري مقدمة إىل جامعة أم القرى مكتوبة عىل اآللة الكاتبة).
 .741وسقطت الشيوعية ،تأليف :زكي الشيخ حسني ،طبعة املكتب اإلسالمي.
 .742الوسوسة وطرق العالج عىل ضوء الكتاب والسنة ،لسليامن عبدالرمحن
الغيامة.
 .743الوفاء بأحوال املصطفى ،تأليف :أيب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي ،ط.
األوىل1386 ،هـ1966 /م ،مطبعة السعادة ،نرش دار الكتب احلديثة ،حتقيق:
مصطفى عبدالواحد.
 .744وفيات األعيان ،البن خلكان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر.
 .745وقاية اإلنسان من اجلن والشيطان ،تأليف :وحيد عبدالسالم بايل.
 .746وقفات حوار مع الشيخ حممد متويل الشعراوي ،تأليف :نبيل محدي.
 .747والية اهلل والطريق إليها ،دارسة وحتقيق لكتاب قطر الويل عىل حديث
الويل ،لإلمام الشوكاين ،تأليف :إبراهيم إبراهيم هالل ،طبعة املدين.
 .748اليزيدية ومنشأ نحلتهم ،أمحد تيمور باشا ،مكتبة الثقافة الدينية 1421هـ/
2001م.
 .749اليزيديون ،واقعهم ،تارخيهم ،معتقداهتم ،إعداد حممد التونجي ،املكتبة
احلديثة الثقافية 1420هـ1999 /م.
 .750يقظة أويل االعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار ،تأليف :صديق
حسن خان ،حتقيق :أمحد حجازي السقا ،نرش دار الرتاث اإلسالمي ،األزهر.
 .751اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإلسالم ،تأليف :د .فرج اهلل
عبدالباري أبو عطا اهلل ،ط .األوىل1411 ،هـ1911 ،م ،طبع ونرش دار الوفاء
للطباعة ،املنصورة ،مرص.
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فهرس
األحاديث
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أتى جربائيل عليه السالم النبي ﷺ

إذا أتيت مضجعك ,فتوضأ وضوءك

أيت النبي ﷺ برجل قد رشب ,قال:

إذا أخذت مضجعك فقل :أعوذ

وهو يوعك

136

للصالة 1012

بكلَمت اَّلل التامات

ارضبوه 1159

981

يت َر ُس ُ
ول اَّللهي ﷺ َي ْو ًما بي َل ْح ٍم َ ,ف ُرفي َع
ُأ ي َ
إي َل ْي يه ِّ
168
اع
الذ َر ُ

إي َذا اس َتي َق َظ َأحدُ كُم يمن من ي
َام يه َفت ََو هض َأ
ْ ْ
َ ْ ْ َ

صليب من
هبي ﷺ ويف عنقي
ُ
ٌ
أتيت الن ه
َذ ٍ
هب 251

إذا أصبح إبليس ّ
بث جنوده

186

إي َذا َأوى َأحدُ كُم إي َىل فير ي
اش يه ا ْبتَدَ َر ُه َم َل ٌك
َ
َ
َ ْ

اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم اَّلل

34

983

إذا أويت إىل فراشك فقل :اللهم رب

1030

السموات السبع 1014

أخذ النبي ﷺ بيدي ,فنظر إىل القمر

إذا تثاءب أحدكم

969

اخ ُر ْج عَدُ هو اَّللهي ْ
ْ
اخ ُر ْج عَدُ هو اَّللهي

1147 ,69 ,61

إي َذا َأك ََل َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْأك ُْل بي َي يميني يه
179،25

اجتنبوا السبع املوبقات 1050

احتجبا منه

359

,54

1136

او َب َأ َحدُ ك ُْم َف ْل ُي ْم يس ْك بي َي يد يه َع ََل
إي َذا َت َث َ
181
في ييه
إذا مجع اَّلل األولني واآلخرين قىض
بينهم 741

اخ ُر ْج َيا َش ْي َط ُ
ْ
ان يم ْن َصدْ ير ُع ْث ََم َن 44

- 1232 -

وح املُْ ْؤ يم ين 766
إي َذا َخ َر َج ْت ُر ُ
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الر ُج ُل َب ْي َت ُه َ ,ف َذك ََر اَّللهَ يعنْدَ
إي َذا َد َخ َل ه
د ُخولي يه و يعنْدَ َطع ي
178
ام يه
َ
َ
ُ

بالليل 1132 ,982،981

إذا دخل الرجل بيته أو أوى إىل فراشه

إذا سمعتم َّناق احلمري 981

إذا سمعتم نباح الكالب وَّنيق احلمري

1013

إذا شك أحدكم يف صالته

إذا دخل الرجل بيته ,فذكر اَّلل تعاىل

عند دخولـه

إذا طلع حاجب الشمس 1136

1007

إذا قال الرجل ألخيه يا كافر

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة 544

1048

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب

إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه

السَمء 1111

1014

إذا دخلت املسجد فصل عَل النبي ﷺ
1016

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل
الشيطان

إذا دخلت عَل أهلك فسلم يكن بركة
عليك وعَل أهلك

938

1018

1109،1033

إذا قىض اَّلل األمر يف السَمء

714

إذا َ
كان ُجن ُْح ال هل ْي يلْ ,أو أ ْم َس ْيت ُْمَ ,ف ُك ُّفوا
1071،161
يص ْبيا َنك ُْم

إي َذا ر َأى َأحدُ كُم الر ْؤيا ُ ي
ُي ُّب َها َفإي هَّنَا يم َن
َ ُ ُّ َ
َ
40
اَّللهي

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون

إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله

اآلخر 36

143 ,141 ,139

إذا نودي بالصالة ,أدبر الشيطان ولـه

إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اَّلل

رضاط 1015،936

ردفه الشيطان 1008
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إذا ولج الرجل بيته فليقل :اللهم إين

أعوذ بَم عاذت به مالئكة اَّلل ورسله

أسألك خري املولج

من رش رؤياي 982

1067،1007

1067 982
,
أعيذكَم بكلَمت اَّلل التامة

َأ ْذ يه ي
اس َر هب الن ي
هاس 160
ب ا ْل َب َ
أرواحهم يف جوف طري خرض

افرتقت اليهود عَل إحدى أو اثنتني
767

أفال أعلمك كالم ًا إذا قلته أذهب اَّلل

اسرتقوا هلا؛ فإن هبا النظرة
142 ,140
استعيذوا باَّلل من عذاب القرب

وسبعني فرقة

991

مهك 984
782

ف َر ُج ٌل َع ََل َن ْف يس يه 392
ْس َ
َأ ْ َ

ي
احب ي
ان يِل َو َقدْ َذ َه َب ْت
َأ ْق َب ْل ُت َأنَا َو َص َ
َأ ْس ََم ُعنَا 395
اقتلوا احليات ,واقتلوا ذا الطفيتني

اس ُم اَّللهي ْاألَ ْع َظ يم ا هل يذي إي َذا ُد يع َي بي يه
ْ
ٍ
اب ييف َث َالث 105
َأ َج َ

1155

اسم اَّلل األعظم يف سور من القرآن

ا ْق َر ُءوا ا ْل ُق ْر َ
آن َفإي هن ُه َشافي ٌع يألَ ْهلي يه َي ْو َم
ا ْل يق َيا َم ية 97

اطلع رجل يف ُح َجر النبي ﷺ

اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة
شفيع ًا ألصحابه 1023

َأ ْع َظم آي ٍة ييف ا ْل ُقر ي
آن﴿ :اَّللهُ ََل إي َل َه إيَل ُه َو
ُ َ
ْ
ْ
احلَ ُّي ا ْل َق ُّيو ُم﴾ 104

اقرأوا سورة البقرة ,فإن أخذها بركة

أعوذ بكلَمت اَّلل التامة من غضبه ,979

أَل أبعثك عَل ما بعثني عليه رسول اَّلل

ثالث 101
1031

1072

98

ﷺ
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أَل أخربكم بَم هو أخوف عليكم

آمنت بكتابك الذي أنزلت

عندي من املسيح الدجال؟

950

ي
َأَلَ ُأ ير َ
جلن يهة
يك ا ْم َر َأ ًة م ْن َأ ْه يل ا َ

50

أَل أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل
أن نخرج من املسجد

1022

أَل إن الفتنة هاهنا

1124

اهيم ♠ ملَها ُأ يري املَْن ي
ي
َاس َك
َ
إي هن إي ْب َر َ
232

ي
يم ♠ ملَها ُأ يم َر َأ ْن ُي َؤ ِّذ َن ييف
إي هن إي ْب َراه َ
الن ي
هاس 233
إن أبغض الرجال عند اَّلل األلد اخلصم
1048

َأ ََل إي هن َر ِِّّب َأ َم َر يين َأ ْن ُأ َع ِّل َمك ُْم َما َج يه ْلت ُْم
413

إن إبليس يضع عرشه عَل املاء

أَل أنبئكم بخري أعَملكم وأزكاها عند

1116،336

مليككم 999
أَل وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون
قبور أنبيائهم

608

َأ ْل َعن َُك بي َل ْعن يَة اَّللهي َث َال ًثا

564

إي هن ا ْبنيي بي يه ُجن ٌ
ُونَ ,وإي هن ُه َي ْأ ُخ ُذ ُه يعنْدَ
َغدَ ائينَا 52
إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم
ثالث مرات

23

َأ ََل تَر آي ٍ
ات ُأن يْز َل ْت ال هل ْي َل َة ََل ْ ُي َر يم ْث ُل ُه هن َق ُّط
ْ َ َ
107

53

إن أحدكم إذا قام يصيل جاء الشيطان
937

أمرنا رسول اَّلل ﷺ أن َل تغلبوا عَل

إن أحدكم إذا كان يف املسجد جاء

ثالث 283

الشيطان فأبس 1017

أمرنا رسول اَّلل ﷺ بقتل الكالب

ي
الشي َط ي
ان 42
إي هن ا ْل ُبكَا َء م َن ه ْ

1155

احل َ
ني 363
احل َرا َم َب ِّ ٌ
الل َب ِّ ٌ
ني َ ,وإي هن ْ َ
إي هن ْ َ
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ي
ي
رش ٌك 159
إي هن ُّ
الر َقى َوالت َهَمئ َم َوالت َِّو َل َة ْ
ي
الش ْي َط َ
إي هن ه
الص َال ية
ان  ,إي َذا َسم َع النِّدَ ا َء بي ه
300

إن الشيطان إذا نودي بالصالة و هىل ولـه

حصاص

1016

إن الشيطان قال :لن ينجو مني الغني

إن الشيطان يأيت أحدكم وهو يف
الصالة 305،304
إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى
الدم

1111 ,939

إن الشيطان يستحل الطعام أن َل ُيذكر

352

اسم اَّلل عليه

الش ْي َط َ
إي هن ه
ان َق َالَ :و يع هزتي َك َيا َر ِّب ََل
237
َأ ْب َر ُح ُأ ْغ يوي

1005،178

إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه

ان َقدْ َأيي َس َأ ْن َي ْع ُبدَ ُه املُْ َص ُّل َ
الش ْي َط َ
إي هن ه
ون
ييف َج يز َير ية ا ْل َع َر ي
ب 38
الش ْي َط َ
إي هن ه
ني َص َال ييت
ان َقدْ َح َال َب ْينيي َو َب ْ َ
َو يق َرا َء ييت 309 ,303
الش ْي َط َ
إي هن ه
ني َص َال ييت
ان َقدْ َح َال َب ْينيي َو َب ْ َ
31

أصحابه 797
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها
1048
إن الغضب من الشيطان 1106،28
إي هن اَّللهَ َأن َْز َل الده ا َء َوالده َوا َء 119
إن اَّلل حرم عَل أمتي اخلمر
1059

إن الشيطان قعد َلبن آدم بأطرقة
447،196،12
الشي َط َ ي
ور ية
إي هن ه ْ
ان ل َيت ََم هث ُل ييف ُص َ

ان و ي
اض ٌع َخ ْط َم ُه َع ََل َق ْل ي
إي هن ه
ب
الش ْي َط َ َ
ا ْب ين آ َد َم 301

إن اَّلل طيب َل يقبل إَل طيب ًا
358

- 1236 -

1051

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

إي هن اَّلل َع هز َو َج هل َلَ َينَا ُم َوَلَ َينْ َب يغي َل ُه َأ ْن

َينَا َم

106

إن اَّلل قبض أرواحكم حني شاء 767

إن اَّلل يبسط يده بالليل ليتوب ميسء
النهار 1041
إي هن املَْر َأ َة ُت ْقبي ُل يِف صور ية َشي َط ٍ
ان
ُ َ ْ
ْ
1115،339

إن اَّلل كتب كتاب ًا قبل أن خيلق
السموات واألرض بألفي عام

إي هن املَْ َالئي َك َة َتن يْز ُل ييف ا ْلعن ي
َان َو ُه َو
َ
259
اب
الس َح ُ
ه

إي هن اَّللهَ ََل َي ْقبي ُض ا ْل يع ْل َم انْتي َزا ًعا من

إن املؤمن لينيض شيطانه 1033

1026
الناس 255

إن املؤمن لينيض 1033 ،928

إن اَّلل ليبلغ العبد بحسن خلقه

اب َو ُه َو ييف
َأ هن النهبي هي ﷺ َد َخ َل َع ََل َش ٍّ
ا َملو ي
ت 392
ْ

1083
إن اَّلل يبعث رُي ًا من اليمن

996

إن اَّلل يبعث هلذه األمة عَل رأس كل
مائة سنة

995

أن النبي ﷺ َر َأى يف َب ْيتيها ي
جار َي ًة 123

إن اَّلل ُيب العبد التقي الغني اخلفي

أن النبي ﷺ مر عَل رجلني مقرتنني

956
إن اَّلل ُيب العطاس

ي
يص ٍة َهلَا َأ ْعال ٌم
َأ هن النهبي هي ﷺ َص هَل ييف ََخ َ
307

454
1136

أن الوليد بن املغرية جاء إىل النبي ﷺ

إن اَّلل يقبل توبة العبد ما َل يغرغر

فقرأ عليه

1041

568

أن امرأة جاءت إىل النبي ﷺ َم َع َها
صبي هلا بي يه َمل ٌم 61
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َأ هن َر ُس َ
ول اَّللهي ﷺ َر َأى ا ْم َر َأ ًة َف َأتَى
ا ْم َر َأ َت ُه 330

أن أناس ًا يف زمن النبي ﷺ قالوا :يا
رسول اَّلل هل نرى ربنا 546
إن أناس ًا من أمتي سيفقهون

360

إن أول الناس يقيض يوم القيامة عليه
950
إن باملدينة جن ًا قد أسلموا

394
َأ هن َر ُس َ
ول اَّللهي ﷺ َعا َد َر ُج ًال يم ْن
394
ني
املُْ ْسلي يم َ
أن رسول اَّلل ﷺ (كان إذا رشب تنفس

إن باملدينة نفر ًا من اجلن قد أسلموا

ثالثة أنفاس

1155،1145
ٍ
جعفر تصيبهم العني أفأسرتقي
إن بني
هلم؟

أن رسول اَّلل ﷺ سئل عن الكبائر

146

1101

أن رسول اَّلل ﷺ سئل عن الرجل
يقاتل للمغنم

947

إن تفرقكم يف هذه الشعاب واألودية

أن رسول اَّلل ﷺ قال ذات يوم يف
خطبته « َأ ََل إي هن َر ِِّّب َأ َم َر يين 413

ال َث ًة ييف بنيي إي ي
إي هن َث َ
ص 354
ْسائ َيلَ :أ ْب َر َ
َ
َْ

أن رسول اَّلل ﷺ كان إذا أخذ مضجعه

إنَم ذلكم من الشيطان 1159

إن حد الساحر رضبة بالسيف

أن رسول اَّلل ﷺ كان إذا خرج من

1146
أن رج ً
ال قال :يا حممد يا سيدنا

من الليل

1134

611

أن رجلني خرجا من عند النبي ﷺ

بيت قال( :بسم اَّلل

أن رسول اَّلل ﷺ كان يعلمهم من
األوجاع كلها 983

641
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أن رسول اَّلل ﷺ كان يعلمهم من

إن كدتم آنف ًا لتفعلون فعل فارس

الفزع كلَمت( :أعوذ بكلَمت اَّلل

والروم 612

التامات 1014

إي هن ليك ُِّل ُأ هم ٍة فتن ًة 351

أن رسول اَّلل ﷺ كان يعلمهم من

إن لكل يشء سنام ًا وسنام القرآن

الفزع979 :

سورة البقرة

أن رهط ًا من أصحاب رسول اَّلل ﷺ

ان ملَه ًة بياب ين آدم ولي ْلم َل ي
ي
لشي َط ي
ك ملَه ًة
إي هن ل ه ْ
ْ ََ َ َ

انطلقوا يف سفرة سافروها

1110،32

1022

إن للشيطان مصاِل

أن عبداَّلل بن سعد بن أِّب الرسح
يكتب لرسول اَّلل ﷺ

480

231

أن فاطمة جاءت إىل النبي ﷺ تشتكي

إي هن م يعي ابنًا يِل َأ يو ابن ُأ ْخ ٍ
ت يِل َجمْن ٌ
ُون
ْ َ
ْ
َ
َأ َت ْيت َُك بي يه تَدْ ُعو اَّللهَ َع هز َو َج هل َل ُه 54
481

8

إن من أحبكم إ هِل وأقربكم مني جملس ًا

إن فيك خصلتني ُيبهَم اَّلل ورسوله

يوم القيامة

1120

1082

إن من أرش الناس عند اَّلل منزلة يوم

إن فيك خلصلتني ُيبهَم اَّلل ورسوله
احللم واألناة

فاتقوا وسواس املاء

305

إن مما أختوف عليكم رجل قرأ القرآن

1011

ه
ني َم ْس ُجو َن ًة
إن يف ال َب ْح ير َشياطي َ

1128

إن للوضوء شيطان ًا يقال له :الوهلان,

إي هن يع ْف يريتًا يم َن ْي
اجل ِّن َت َف هل َت َع َيل ا ْل َب ي
ار َح َة
ه

إليه اخلدمة

1024

القيامة 1049

1096

إي هن في ي
اس َم اَّللهي ْاألَ ْع َظ يم 105
يه ََم ْ
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ي
ي
رشاف ك ُّل َقبيي َلة
َأ هن َن َف ًرا م ْن ُق َر ْيش م ْن َأ ْ َ
213
اي ْجت ََم ُعوا

وهنات ,فمن
هنات
إنه سيكون
ُ
ٌ

إن هذه احلشوش حمترضة 978
إن يرزقك اَّلل شيئ ًا يأتك 1011

ي
الر ُج َل الذي
أ هن ُه َشكَا إىل َر ُسول اَّللي ﷺ ه
خي هي ُل إل ْي يه َأ هن ُه َ ي
الص َال ية 304
َُ
جيدُ ه
الَّش َء يف ه

أن هيودية دخلت عليها فذكرت عذاب

إي هن ُه َل ُي َغ ُ
ان َع ََل َق ْلبيي وإين ألستغفر اَّلل

القرب

797

أنا أغنى الرشكاء عن الرشك

952

أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك

224
َان يمن آي ي
ات اَّللهي َل ينْك يَس َف ي
إَّنَم آيت ي
ان
َ
ْ َ
ه َُ َ
ي
ي
ي
ٍ
ي ي
حل َياته 85
َمل ْوت َأ َحد َوَل َ
إَّنَم يلتمسان البرص  ,ويسقطان احلبل

1082
َأنَا َس ِّيد َو َلد آ َدم َي ْوم ا ْل يق َيا َمة

رأيتموه 999

168

147

إين أجد فزع ًا بالليل ,فقال( :أَل

إنك لن خت هلف فتعمل عم ً
ال تبتغي به

أعلمك كلَمت علمنيهن جربيل عليه

945

السالم 1015

رش يم ْث ُلك ُْم ,أن َْسى كَم َتن َْس ْو َن
إنهَم أنَا َب َ ٌ

ي
فَ ,فا ْد ُع اَّللهَ يِل
ْص ُعَ ,وإي ِّين َأ َتك هَش ُ
إ ِّين ُأ ْ َ

227 ,226

50

إنَم بعثت ألمتم مكارم األخالق

إين ألعلم آخر أهل النار خروج ًا منها

1081

752

إنَم ل هبس علينا الشيطان القراءة
1106
احل َج ير األَ ْس َو يد َ ,ف َق هب َل ُه 246
َأ هن ُه َجا َء َإىل ْ َ
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إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما
جيد

976

صدرك 1079

إي ِّين َألَن َْسى َأ ْو ُأن هَسى يألَ ُس هن

226

إين َل أؤمر أن أنقب قلوب الناس وَل
أشق بطوَّنم

الرب حسن اخللق واإلثم ما حاك يف

953

بسم اَّلل الكبري ,أعوذ باَّلل العظيم من
رش عرق نعار 983

بينا أنا مع النبي ﷺ يف حرث

764

أوصيكم بأصحاِّب ثم الذين يلوَّنم

بينا رجل بفالة من األرض

640

ي
السم يع
ُأ ْوص ْيك ُْم بي َت ْق َوى اَّللي عز وجل َو ه
َوال هطا َع ية 192

عليه السالم ي
بينََم يج يرب ُيل ي
قاعدٌ يعندَ
ْ
ه
ْ
يضا يم ْن َف ْو يق يهَ ,ف َر َف َع
النهبي ِّي ﷺ َس يم َع ن يَق ً
َر ْأ َسه 96

989

ول اَّللهي ﷺ ييف بي ي
َأ هو ُل َما ْاش َتكَى َر ُس ُ
ت
َْ
َم ْي ُمو َن َة 204
أول ما خلق اَّلل القلم

594

بينَم رجل يمَّش بطريق وجد غصن
946
التأين من الرمحن والعجلة من الشيطان

إياكم وسوء ذات البني فإَّنا احلالقة

1120

1116

التثاؤب من الشيطان

إياكم وحمقرات الذنوب فإن مثل ذلك
235
ي ي ي
ور ية ال َب َق َر ية َمن َق َر َأ ُمها
اآل َيتَان من آخ ير ُس َ
يف َل ْي َل ٍة َك َفتَا ُه 1026،100

181

التثاؤب والعطاس يف الصالة من
الشيطان

181

تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعده
988
ت يَع َس َع ْبدُ الدِّ ين ي
َار َ ,والدِّ ْر َه يم
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ال َر ُس ُ
َت َ
+ه َو
ول اَّللهي ﷺ َه يذ يه اآل َي َةُ :
ا هل يذي َأن َْز َل ع 365

َاس يم ْن َأ ْص َح ي
اب النهبي ِّي ﷺ
َجا َء ن ٌ
364 301
,
َف َس َأ ُلو ُه

تلك عاجل برشى املؤمن 957

ت َف ي
اط َم ُة بين ُْت َأ يِّب ُح َب ْي ٍ
ش إي َىل النهبي ِّي
َجا َء ْ
177
ﷺ َف َقا َل ْت

ثالث إذا خرجن َل ينفع نفس ًا

جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم

1041
ثالث َل يغل عليهن قلب مسلم 945
ثالث من كن فيه

931

1088
وت يمن ُأمتيي بعدَ َق َض ي
اء اَّلل
ُج ُّل َم ْن َي ُم ُ ْ ه َ ْ
122

ثالثة كلهم ضامن عَل اَّلل

خدمت رسول اَّلل ﷺ عرش سنني

1068

1083

ثالثة َل يكلمهم اَّلل يوم القيامة

خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان

1130

1049

يس َي ْو َم َبدْ ٍر ييف ُجن ٍْد يم َن
َجا َء إي ْبلي ُ
الش َياطي ي
ه
35 ,22
ني

النبي ﷺ

جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له,

خرج علينا رسول اَّلل ﷺ ونحن

فأمسى عند النبي ﷺ

خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه

1119،641

َجا َء َر ُج ٌل إي َىل النهبي ِّي ﷺَ ,ف َق َالَ :يا

657

نتذاكر الدجال 950
خرجت أتعرض رسول اَّلل ﷺ قبل أن

َر ُس َ
ول اَّللهي ,إي هن ألحدث نفيس بالَّشء

أسلم 570

239

خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة
نطلب رسول اَّلل ﷺ
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خصلتان أو خلتان ُيافظ عليهَم عبد

دخل رسول اَّلل ﷺ حائط ًا لبعض

مسلم 1001

األنصار 1101
800

دخل عيل النبي ﷺ وأنا اشتكي 136

خط رسول اَّلل ﷺ خطا بيده

َخ هط َلنَا َر ُس ُ
ول اَّللهي ﷺ َي ْو ًما َخ ًّطا 193

دسموا نونته؛ لئال تصيبه العني 140

َخ َط َبنَا َر ُس ُ
ول اَّللهي ﷺ َ ,فك َ
َان َأ ْك َث ُر
ُخ ْط َبتي يه 360

ذاق طعم اإليَمن من ريض باَّلل رب ًا
1112

ُ
ريت
خ َط َبنا
رسول اَّللي ﷺ فقالِّ :إين ُأ ُ
226
ليل َة ال َقدْ ير
َخ ُروا اآلني َي َةَ ,و َأ ْوكُوا األَ ْس يق َي َة
َ ِّ

172

ُذكي َر يعنْدَ النهبي ِّي ﷺ َر ُج ٌلَ ,ف يق َيلَ :ما َز َال
نَائي ًَم 185
ذكر عند رسول اَّلل ﷺ رجل نام ليلة

َخس من الدواب كلهن فاسق

1108

1154
خري أمتي قرين 898
مح ين
اخل ْي ُل َث َال َث ٌة َ :ف َف َر ٌس لي هلر ْ َ
َْ

َذ َ
اك َش ْي َط ٌ
ان ُي َق ُال َل ُه يخن َْز ٌب

44

373

َد هب إي َل ْيك ُْم َدا ُء األُ َم يم َق ْب َلك ُُم ا ْل َب ْغ َضا ُء
َو ْ
احلَ َسدُ 200

ُذكي ُرَ ,أ هن َر ُج ًال َأتَى النهبي هي ﷺ َف َق َالَ :يا
ول اَّللي ,ما مده ُة ُأمتي َك يمن الر َخ ي
َر ُس َ
اء؟
َ ه
َ ُ ه
291
الراكب شيطان والراكبان شيطانان
990

د َخ َل النبي ﷺ م هك َة ,وحو َل البي ي
ت
َ ْ َْ
َ
َ
ُّ
ث يم َئ ية ن ُُص ٍ
ُّون و َث َال ُ
يست َ
ب 249

رأيت رسول اَّلل ﷺ عَل املنرب خيطب
الناس 356

- 1243 -

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

رأيت عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي
جير قصبه

282،249

َر َأ ْي ُت ييف املَْنَا يم ك ََأ هن َر ْأ يِس ُقطي َع

40

الرجل عَل دين خليله 1127

السيد اَّلل

600

املفردون
سريوا ,هذا مجدان ,سبق ِّ
1000

سئل رسول اَّلل ﷺ عن أكثر ما يدخل

الرؤيا الصاحلة من اَّلل 982،39

الناس اجلنة

سألت رسول اَّلل ﷺ عن اَللتفات يف

سئل رسول اَّلل ﷺ عن النظر يف

الصالة 937

الصالة 1107
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة

سبعة يظلهم اَّلل يف ظله 1128

1033

سرت ما بني أعني اجلن وعورات بني
آدم

1082

صوتان ملعونان 1059

1008

ُس يح َر النهبي ُّي ﷺ َحتهى ك َ
خي هي ُل إي َل ْي يه َأ هن ُه
َان ُ َ
الَّشء 216
َي ْف َع ُل ه ْ

صوم شهر الصرب وثالثة أيام

940

الطاعون رجس أرسل عَل طائفة من

سحر النهبيي ﷺ رج ٌل يمن ا ْليه ي
ود 91
َ َُ
َ ُ
ه
َ ََ

بني إْسائيل

رسول اَّللي ﷺ ٌ
َ
رجل من بني
سحر
َ

الطاعون شهادة ألمتي ورجز أعدائكم

ُز َر ٍيقُ ,ي ُ
قال له َلبيدُ

153

90

الطاعون شهادة لكل مسلم

ُس يحر رسول اَّلل حتى إن كان ليخ هيل
إليه أنه يأيت نساءه وَل يأهتن

156

92

158 157
,
طهروا هذه األجساد طهركم اَّلل

النبي ﷺ َس يم َع َر ُج ًال َي ْق َر ُأ يف
سمع ه

1106

املسجد 226
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الطهور شطر اإليَمن

1105 ,939

عاجليها بيكي ي
تاب اَّللهي

62

فقيه أشد عَل الشيطان من ألف عابد
1125

َع هر َس َر ُس ُ
ول اَّللهي ﷺ َل ْي َل ًة بي َط ير ييق َم هك َة
231

ف
ف َو َم ْس ٌخ َو َق ْذ ٌ
ييف َه يذ يه األُ هم ية َخ ْس ٌ
402

قاتلت مع رسول اَّلل ﷺ اجلن واإلنس

عالم يقتل أحدكم أخاه ،130،128
143 ،141
َع ََل ير ْسليك ََُم  ,إين َهَم يه َي َص يف هي ُة بين ُْت ُح َي ٍّي
375،38،5

ني
َق َال ُس َل ْي ََم ُن َ :ألَ ُطو َف هن ال هل ْي َل َة َع ََل تي ْس يع َ
227

عليكم باألسود البهيم 1155

قال ِل رسول اَّلل ﷺ( :يا بني إذا
دخلت 1068

عليكم بقولكم وَل يستهوينكم
الشيطان

ول اَّللهي ﷺ َف َس يم ْعنَا ُه َي ُق ُ
َقا َم َر ُس ُ
ول " :
َأ ُعو ُذ بياَّللهي يمن َْك 215

612

العني ت ي
َ
الرجل القرب 120
ُدخ ُل
ني َحق
ا ْل َع ْ ُ

149

القدرية جموس هذه األمة 907

119

غدة كغدة البعري خيرج يف املراق واإلبط
157

قلت يا رسول اَّلل ,بأِّب أنت وأمي,
أخربين عن أول يشء

590

قولوا بقولكم وَل يستجركم الشيطان

ي
رسك ُْم199
رشوا َو َأ ِّم ُلوا َما َي ُ ُّ
َف َأ ْب ُ
في َر ٌاش لي هلر ُج يل َوفي َر ٌاش يَل ْم َر َأتي يه

179

فرغ اَّلل إىل كل عبد من َخس

912
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قيل لرسول اَّلل ﷺ أرأيت الرجل
يعمل من اخلري 957

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

قيل يا رسول اَّلل :أي الناس أفضل

كان النبي ﷺ إذا دخل اخلالء ,قال:

قيلوا فإن الشياطني َل تقيل

ي
َ
األنصار ُيؤ ُّمهم يف
رج ٌل يم َن
كان ُ
ي
112
مسجد ُقبا َء

كان إذا اشتكى رسول اَّلل ﷺ رقاه

كان رجل يرسف عَل نفسه

1087

(اللهم إين أعوذ بك

1102 ,1100
جربيل 145،135

978

731

كان رسول اَّلل إذا دخل يف الصالة

ك َ
َان إي َذا ْاش َتكَى َي ْق َر ُأ َع ََل َن ْف يس يه
بياملُْعو َذ ي
106
ات َو َينْ ُف ُث
َ ِّ

الشيطان الرجيم 51

كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة ,مجع

كان رسول اَّلل ﷺ إذا أراد أن ينام قال:

كف هيه ,ثم نفث فيهَم

يقول« :اللهم إين أعوذ بك من

1026،106

كان إذا دخل املسجد قال( :أعوذ باَّلل
العظيم 973
ك َ
الر ُسو ُل اَّللهي ﷺ ُم ْعتَكي ًفا ـ أي يف
َان َ
ور ُه َل ْي ً
ال َف َحده ْث ُت ُه ُث هم
املسجد ـ َف َأ َت ْي ُت ُه َأ ُز ُ

(باسمك

1012

ُ
َ
رسول اَّللهي ﷺ إي َذا َسا َف َر َف َأ ْق َب َل
كان
ال هل ْي ُل 110
كان رسول اَّلل ﷺ إذا قام من الليل
كرب

1018

ُق ْم ُت ألنقلب 5

كان رسول اَّلل ﷺ إذا قام من الليل

كان الناس يسألون رسول اَّلل ﷺ عن

يقول« :اللهم إين أعوذ بك من

اخلري

992،9

ك َ
َان النهبي ُّي ﷺ ُم ْعتَكي ًفا َ .ف َأ َت ْي ُت ُه

375
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الشيطان الرجيم 52
كان رسول اَّلل ﷺ يستفتح الصالة
بالتكبري 1104

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

كنت أرقي رسول اَّلل ﷺ من العني

كان رسول اَّلل ﷺ يعوذ احلسن
واحلسني( :أعيذكَم بكلَمت اَّلل التامة
1067

اض َح ْي َض ًة كَثي َري ًة َش يديدَ ًة
ُكن ُْت ُأ ْس َت َح ُ
َف َأ َت ْي ُت َر ُس َ
ول اَّللهي ﷺ 176

كتب اَّلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق
السَموات واألرض

136

425

ُكن ُْت جاليسا مع النهبيي ﷺ ,ورج ي
الن
ََ ُ
َ ً َ َ
ِّ
يس َتب ي
ان 28
َ ْ ه

كتب عَل ابن آدم نصيبه من الزنا
1030

كنت رديف النبي ﷺ فعثرت دابته,

كل ابن آدم يأكله الرتاب 728

فقلت :تعس الشيطان 1008

الش ْي َط ُ
ك ُُّل َبنيي آ َد َم َي ْط ُع ُن ه
ان ييف َجنْ َب ْي يه
بيإي ْص َب يع يه 215

َل تتخذوا قربي عيد ًا

كل فلعمري من أكل برقية باطل ,لقد
أكلت برقية حق 1023،61

كنا إذا حرضنا مع رسول اَّلل ﷺ طعام ًا
1005
وسا يعنْدَ النهبي ِّي ﷺ َ ,ف َجا َء َر ُج ٌل
ُكنها ُج ُل ً
يم ْن َأ ْق َبحي 240
ت َج ي
ار َي ٌة ,
ُكنها ييف َم يس ٍري َلنَا َفن ََز ْلنَا َ ,ف َجا َء ْ
ي
96
يم
حل ِّي َسل ٌ
َف َقا َل ْت  :إي هن َس ِّيدَ ا َ
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608

ََل َ َْت َع ُلوا بيوتكم قبورا 99
َل َتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان
ينفر

1023

َل تدخل املالئكة بيت ًا فيه متاثيل أو
تصاوير 1069
ََل تُر يس ُلوا َفو ي
اش َيك ُْم
َ
ْ

162

َل تزال طائفة من أمتى ظاهرين 993
َل تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اَّلل
993

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

ََل ت َُسافي ْر املَْ ْر َأ ُة ثالثة أيام إي هَل َم َع يذي
َحم ْ َر ٍم 342

َل عدوى وَل طرية وَل هامة وَل صفر
788

َل ُت َشدُّ الر َح ُال إيَله إي َىل َثال َث ية مس ي
اجد
َ َ
ِّ

َل يا بنت الصديق ,ولكنهم الذين

َل تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وَل

َل يأكلن أحدكم بشَمله 1101

246

يصومون

جرس 1069

َل يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب

َل تطروين كَم أطرت النصارى ابن

إَل

مريم
601،604،624،242،19
6
َل تقل تعس الشيطان

938

َل ُيدثن أحدكم بتلعب الشيطان به يف
منامه 1132
َل يزال الناس يتساءلون حتى يقال

1131

1012

َل تقوم الساعة إَل عَل رشار الناس

َل يشري أحدكم إىل أخيه بالسالح

996
السا َع ُة َحتهى ت َْأ ُخ َذ ُأ همتيي بي َأ ْخ يذ
ََل َت ُقو ُم ه
ا ْل ُقر ي
ون َق ْب َل َها 264
ُ
َل تقوم الساعة عَل أحد يقول اَّلل اَّلل
996

1053
َل يمَّش أحدكم يف نعل واحدة
1104
َل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
274

َل تكونوا عون الشيطان عَل أخيكم
1159
ََل َح َسدَ إي هَل َع ََل ا ْثنَت ْ ي
َني َر ُج ٌل

948

200
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َلبي َث َر ُس ُ
ول اَّللهي ﷺ يس هت َة َأ ْش ُه ٍر َي َرى َأ هن ُه
َي ْأتيى َوَلَ َي ْأتيى 217

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

َل َت ْت َب ُع هن َسنَ َن َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم

197

لعن اَّلل اليهود والنصارى
611 ،610
لعنة اَّلل عَل اليهود والنصارى

607

لقد سألت اَّلل آلجال مرضوبة

916

لكل يشء حقيقة ,وما بلغ عبد حقيقة

اإليَمن 429

ليك ُِّل َ ٍ
ي
ور ُة
يشء َسنَا ٌم وإن سنام ا ْل ُق ْرآن ُس َ
ْ
ا ْل َب َق َر ية 99
َل يبق من النبوة إَل املبرشات

957

َل يكن النبي ﷺ يرتك يف بيته شيئ ًا فيه
تصاليب

1069

ملا افتتح النبي ﷺ مكة رن إبليس 458
َان َي ْو َم ُأ ُح ٍد ُه يز َم املُْ ْ ي
رشك َ
ملَها ك َ
اح
ُون َف َص َ
يس 35
إي ْبلي ُ
يت َأ َحدَ ك ُْم َف َي ُق ُ
الش ْي َط ُ
َل ْن َيدَ َع ه
ول
ان َأ ْن َي ْأ ي َ
240

لن يزال العبد يف فسحة من دينه
1051
ْرب
ْرب ,اَّللهُ َأك َ ُ
ْرب ,اَّللهُ َأك َ ُ
اَّللهُ َأك َ ُ
239،312
السنَ ُن
ْرب ,إي هَّنَا ُّ
اَّللُ َأك َ ُ

198

اللهم أمتعني بزوجي رسول اَّلل ﷺ
916

َل يكن النبي ﷺ يدع هؤَلء الدعوات

اللهم أنت رِّب َل إله إَل أنت خلقتني

حني يميس وحني يصبح 1019

وأنا عبدك

ََل ْ َي ُك ْن َر ُس ُ
ول اَّللهي ﷺ يدع هؤَلء
الكلَمت إذا أصبح َوإذا َأ ْم َسى « :ال هل ُه هم
108
إي ِّين َأ ْس َأ ُل َك

اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا

ملا استعملني رسول اَّلل ﷺ عَل

واآلخرة
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1019 ،963

اللهم إين أعوذ بك من الشيطان
الرجيم 963

الطائف 1152

1039

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

ال هل ُه هم إي ِّين َأ ُعو ُذ بي َك يم َن ْاهلَدْ يم

َل ْو َي ْع َل ُم املُْ ْؤ يم ُن َما يعنْدَ اَّللهي يم َن ا ْل ُع ُقو َب ية

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان

لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم

392

1133،174

990

1071
اللهم عاَل الغيب والشهادة رب كل
يشء ومليكه

ليأخذ كل رجل برأس راحلته
1135

1133

اللهم َل َتعل قربي وثن ًا يعبد
611 ،608

ليأكل أحدكم بيمينه ,وليرشب بيمينه
1104

هلي أشد عَل الشيطان من احلديد

َليس ه ي
الرص َع ية 1081،30
ْ َ
الشديدُ بي ُّ ْ

1109
لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك
1031

1059

1009

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون احلر

351

لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت
431
َان يَلب ين آدم و ٍ
اد يم ْن َذ َه ٍ
ب
لو ك َ ْ َ َ َ

قرينه 785
ليكونن يف هذه األمة خسف

لو أن أحدهم يقول حني يأيت أهله
لو أن َلبن آدم واديني

ليس منكم من أحد إَل وقد وكل به

351

لو َل حدثان عهد قومك بالكفر
لنقضت البيت 431
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واحلرير 1058،401
ما احتلم نبي قط إنَم اَلحتالم

186

ما أحد يدخل اجلنة ُيب أن يرجع إىل
الدنيا 1086

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

ما بعث اَّلل من نبي إَل كان حق ًا عليه
أن يدل أمته

ما من مولود إَل عَل قلبه الوسواس
301

601

ي
الرجال
رض عَل
ما
ُ
تركت بعدي فتن ًة َأ َ ه
ي
339
النساء
من

ما من يوم يصبح العباد فيه إَل ملكان
ينزَلن 1110
َما يمنْك ُْم يم ْن َأ َحد إي هَل َو َقدْ ُوك َِّل بي يه َق يرينُه
يم ْن ْي
224،203،6
اجل ِّن

ما ترى؟ قال :أرى عرش ًا عَل املاء
1154
ان جائيع ي
ي ي
ان ُأ ْر يس َال ييف َغنَ ٍم
َما ذ ْئ َب َ َ

352

ما نقصت صدقة من مال 1093

ما ضل قوم إَل أوتوا اجلدل

978

ما يرسين هبا الدنيا وما فيها يعني
الرخصة

َما َض هل َق ْو ٌم َب ْعدَ ُهدً ى كَانُوا َع َل ْي يه إي هَل
اجلدَ َل 367
ُأوتُوا ْ َ

232

مر رسول اَّلل ﷺ بقوم فيهم رجل
1092
يرفع حجر ًا

ما قعد يتيم مع قوم عَل قصعتهم

املرأة تقبل يف صورة شيطان

1123

1118

ما من ثالثة يف قرية وَل بدو َل تقام

استرش َفها
املرأة عورة فإذا خرجت
َ

1159،997
ما من ذكر وَل أنثى إَل عَل رأسه جرير

الشيطان

330

مرين بشئ أقوله إذا أصبحت,وإذا

184
َما يم ْن َع ْب ٍد َي ُق ُ
ول ييف َص َباحي ك ُِّل َي ْو ٍم
و مس ي
اء ك ُِّل َل ْي َل ٍة بي ْس يم اَّللهي ا هل يذي
َ َ َ
1009،68

أمسيت 311

مروا اآلنية وأوكوا األسقية
1154
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مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

املسلم من سلم املسلمون من لسانه
ويده

1053

من أتى الغائط فليسترت 979

من رآين يف املنام فقد رآين حق ًا

708

من ْسه أن يبسط له يف رزقه

916

من صَل الصبح فهو يف ذمة اَّلل 936

من أتى عراف ًا أو كاهن ًا فصدقه بَم يقول
477،86

من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
274

يش ٍءََ ,ل ْ ُت ْق َب ْل
َم ْن َأتَى َع هرا ًفا َف َس َأ َل ُه َع ْن َ ْ
86
ني َل ْي َل ًة
َل ُه َص َال ٌة َأ ْر َب يع َ
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه

من قاتل لتكون كلمة اَّلل هي العليا
947
من قال «يعني إذا خرج من بيته» بسم

فهو رد 274،192

اَّلل توكلت عَل اَّلل

من أراد منكم بحبوحة اجلنة فليلزم

من قال يف دبر صالة الصبح وهو ثان

1007

اجلَمعة 1160

رجليه قبل أن يتكلم

من اصطبح بسبع مترات عجوة َل يرضه

من قال َل إله إَل اَّلل وحده َل رشيك

ذلك اليوم سم وَل سحر 90
َم ين ا ْك َت َح َل َف ْل ُيوتي ْر

لـه

187

1155

عرضه 1037
من لعب بالنردشري

307

1130
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1053

من نزل منزَلً ثم قال أعوذ بكلَمت اَّلل
التامات 981

من دخل السوق فقال َل إله إَل اَّلل
وحده َل رشيك له

1010

من كانت عنده مظلمه ألخيه من

من ترك احليات خمافة طلبهن فليس منا
من توضأ نحو وضوئي هذا

1010

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

من يضمن ِل ما بني حلييه وما بني

هي من عمل الشيطان ,115

املؤمن القوي خري وأحب إىل اَّلل من

واعلم أن األمة لو اجتمعوا عَل أن

رجليه 1052

117 ,116

املؤمن الضعيف 1112،428

ينفعوك 126

النظرة سهم من سهام إبليس مسموم

والذي نفيس بيده لو أن رج ً
ال موقن ًا

1029

قرأها عَل جبل لزال

َّنى رسول اَّلل ﷺ أن جيلس بني الضح

1028

والذي نفيس بيده لو َل تذنبوا لذهب

والظل 1102

اَّلل بكم 1044

ات ا ْل ُق ْط يِل َ ,ف َل َق ْط ُت َله حصي ٍ
َه ي
ات
ُ َ َ َ

والذي نفيس بيده ما لقيك الشيطان

194

933

هذا سبيل اَّلل مستقيَم وخط عَل يمينه
وشَمله 284
هذان سيدا ,كهول أهل اجلنة

681

وإن أصابك يشء فال تقل لو أين فعلت
431

َهك ََذا َف َت َع َو ْذ َ ,ما تعو َذ املُْ َت َع ِّو ُذ َ
ون
107
بي يم ْثلي يه هن َق ُّط

واهدين ألحسن األخالق َل هيدي
ألحسنها إَل أنت

َه َل َك املُْ َتنَ ِّط ُع َ
ون 194
هو اختالس ,خيتلسه الشيطان

َفيس بي يدهَ ,ل ينزل يف الت ي
وا هل يذي ن ي
هوراة
َ
الز ي
ي
بور 97
وَل يف
اإلنجيل وَل يف ه

937
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1095

وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل
الشيطان

428

مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد وطرق التحصين منه

احل يد ُ
يث
َو َجا َء ُه َر ُج ٌل َ ,ف َق َال َ :ما َه َذا ْ َ
ُُتَدِّ ُ
237
ث بي يه ؟

َيا َأ َبا َذ ٍّرَ ,ه ْل َص هل ْي َت

يا أرض رِّب وربك اَّلل 969

َو ْخ ٌز يم ْن َأعْدَ ائيك ُْم يم َن ْي
اجل ِّن َو َيف كُل

يا رسول اَّلل إنا كنا برش فجاء اَّلل بخري

َش َها َد ُة 153
ظ َزك ي
ول اَّللهي ﷺ بي يح ْف ي
َو هك َلنيى َر ُس ُ
َاة
َر َم َض َ
ان 103 ،23

1114
يا رسول اَّلل إين أجد وحشة
أصبحت

رمضان 1024
َوملَها ا ْف َتت ََح النهبي ُّي ﷺ َم هك َة َر هن َر هن ًة ُأ ْخ َرى
336،230

966

يا رسول اَّلل مرين بكلَمت أقوهلن إذا
أصبحت وإذا أمسيت

1018

يا رسول اَّلل! ما أنام الليل من األرض

َو َما َك َ
ان ُيدْ ير ييه َأ هَّنَا ُر ْق َي ٌة 96

1014

1022

يا رسول اَّلل ,إن الشيطان قد حال بيني

يا أبا ذر تعوذ باَّلل من رش شياطني

وبني صاليت

اإلنس واجلن 964

972

يا عائشة أما اَّلل عز وجل فقد برأك

يا أبا ذر هل صليت؟ قلتَ :ل ,قال:

قم فصل

980

يا رسول اَّلل مرين بَّشء أقولـه إذا

وكلني رسول اَّلل ﷺ بحفظ زكاة

وما يدريك أَّنا رقية

102

611

964

يا ُع ْقب َة بن َع ي
ام ٍرَ ,أ هَل َأ ُع ِّل ُم َك َخ ْ َري
َ َ ْ َ
َث َال ي
107
ث ُس َور

َيا َأ َبا َذ ٍّرَ ,ت َع هو ْذ بياَّللي يم ْن َرش َش َياطي ي
ني
ِّ
ْس َو ْي
ْي
اإلن ي
اجل ِّن 108 ،102

يا غالم إين أعلمك كلَمت
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يا غالم! سم اَّلل 1005

يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل

يا حممد اشتكيت 135

هاس َي ْو َم ا ْل يق َيا َم يةَ ,ق َال:
جي َم ُع اَّللهُ الن َ
َْ
َادي من ٍ
َفين ي
604
َاد
ُ
ُ

935

َيا ُم َعا ُذ ,إين َ
هك َع َسى َأ ْن ََل َت ْل َق ياين َب ْعدَ
َع ي
42
امي َه َذا

خيرج قوم من النار بعدما مسهم 752

يا معرش التجار إن الشيطان واإلثم

خيرج من النار من قال َل إله إَل اَّلل

ُيرضان البيع 1131 ,939

752
يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألف ًا بغري

يا معرش الشباب من استطاع منكم

حساب 1076

الباءة 1115 ,1111

يعقد الشيطان عَل قافية رأس أحدكم

يا نبي اَّلل إن ِل أخ ًا وبه وجع ,قال:

،1013 ،299،183

(وما وجعه؟) 1027

1105

يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق

يقبض اَّلل األرض ويطوي السموات

كذا؟ 971

بيمينه 529

ان َأ َحدَ ك ُْم َف َي ُق ُ
الش ْي َط ُ
َي ْأ ييت ه
ولَ :م ْن َخ َل َق
ك ََذا ،420 ،363 ،300 ،239

َي ُق ُ
اِل َم ياِل
ول ا ْل َع ْبدُ َم ي َ

1012

351

يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح

749

ي ي
وش ُك َأ ْن َتن يْز َل َع َل ْيك ُْم يح َج َار ٌة يم َن
ُ
الس ََم يء 283 ،268
ه

يأكل املسلم يف معي واحد
1137
يبعث اَّلل عز ه
وجل يوم القيامة منادي ًا
544
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ثاني ًا :التكذيب بالرسل والرساالت377 ................................... :
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ومن أساليبه يف إفساد االعتقاد االستهواء386 ...............................
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 -1عبادة املالئكة والقول :إهنا عقول فعالة868 .............................
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 -2تقديس األنبياء وعبادهتم و الغلو فيهم 881 .............................
 -3إنكار النبوة884 .......................................................:
 -4ادعاء العصمة يف األئمة واألولياء887 ................................. :
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 -6سب الصحابة901 .................................................... :
رابع ًا :التكذيب باليوم اآلخر903 ...........................................
خامس ًا :التكذيب بالقدر 906 ...............................................
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«الباب السابع»922...............................................................
طرق التحصي من الشيطان 922 ...................................................
(احلصن احلصي) 922 .............................................................
املبحث األول 923 .................................................................
حتقيق العبودية هلل 923 ..............................................................
ولتحقيق كامل العبودية ال بد من توفر ركني عظيمي مها928 ...................... :
وأعامل العبادة ثالثة أنواع930 .....................................................:
وهي تقوم عىل ثالثة أصول عظيمة931 ............................................:
األول :املحبة931 ..................................................................
الثان :اخلوف 932 .................................................................
الثالث :الرجاء 932 ................................................................
التوكل 934 ........................................................................
ومن أعظم مقامات العبودية الصالة واخلشوع فيها والطمأنينة 935 ..................
املبحث الثان 941 ..................................................................
اإلخـــالص941 ..................................................................
املبحث الثالث958 .................................................................
االستعاذة واالستعانة باهلل958 ......................................................
االستعاذة958 .................................................................... :
صيغ االستعاذة970 ...............................................................:
مواضع االستعاذة971 ............................................................ :
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 -2عند الدخول يف الصالة 971 ....................................................
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 -4عند تالوة القرآن973 ......................................................... :
 -5عند الغضب976 ............................................................. :
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 -7عند دخول اخلالء978 ........................................................ :
 -8عند الفزع من النوم979 .......................................................:
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-11عند نباح الكالب وهنيق احلمري981 .......................................... :
-12عند احللم982 ............................................................... :
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 -14عند املرض واحلمى983 ..................................................... :
 -15من غلبة الدين984 .......................................................... :
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واالستعانة باهلل تعاىل بأمور985 ................................................... :
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 -1املداومة عىل التسمية 1001 .....................................................
 -2كلمة التوحيد 1010 ...........................................................
 -3الذكر عند التشكيك يف العقائد1012 ...........................................
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 -5األذان واإلقامة1015 ..........................................................
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 -4آيات أخرى من القرآن 1027 ..................................................
رابع ًا :غـــض الـبصـــر 1029 ....................................................
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سادس ًا :التوبة واالستغفار 1034 ...................................................
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 -5احللم والعفو وسالمة الصدر والصرب عىل األذى وكظم الغيظ1091 ........... :
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 -1ترك التشبه بالشيطان وخمالفته 1100 ............................................
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