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 «الباب السادس»

 

 ن يف مسائل الغيبياتمكايد الشيطا

 

 وفيه:

 الئكة.فيما يتعلق بالمكايده م :المبحث األول

 مكايده في إنكار البعث. :المبحث الثاني

مكايثثده فثثي إنكثثار اليثثو  : حثثث الثالثثث المب

 اآلخر.

 اح.روباألمكايده فيما يتعلق : بعالمبحث الرا

الخثثثامأ: زبثثثرر مكثثثا ر مكايثثثد حثثثث المب

 حل المخالفةلملل والنالشيطان عند الفرق وا
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 املبحث األول 

 اإليامن باملالئكة  مسائل مكايده يف

عًا ترذا الباب ميف هة، حيث وجد طريخوكثرية   تائل الغيبي مساإن مكايد إبليس يف

ا  تطاع الدخول من هذاهدة والتحقق، فاس لمشل لاجمال ته إذ لبيساتسه وو لوساخصباً 

 يقني.واللضعاف اإليامن  لدخامل

علقة باإليامن باملالئكة، فاإليامن سائل املتد هبا، املالعباكاد  ومن هذه املسائل التي

 إليامن.ا نا من أركيناركن الثال ة هو باملالئك

         قال تعاىل:      

       (1) . 

             وقولـه:

    (2) . 

لة، ثم رسااأللوك، وهي ال ن، ممزةا »مألك بتقديم اهلالئكة مجع ملك أصلهملوا

ة االستعامل، فقيل: ملك، فلام .. ثم تركت مهزته لكثرالكيل: م الالم فققلبت وقدمت 

 . (3)« ...ككة ومالئئقالوا: مالليه فمجعوا ردوها إ

 سالة. الر   نم ةقمشتوكلها ،  (5)أ ك  ، وقيل أصله: ل (4)وقيل: أصله: ألك 

 
 .285اآلية: رة، قبة الرسو  ( 1)

 .177البقرة، اآلية: (   سورة 2)

 .(4/1611الصحاح )(   3)

 .(4/524) ييزلتمذوي ا ر: بصائرانظ  ( 4)

 (.10/96) لسان العرب ، و(4/359غريب احلديث ) صفحة، النهاية يففس اجلزء والق نالساب ظر: املرجعان (  5)
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ما   رمون ال يعصون اهللمك رانية، وهم عباد وت نرشع خملوقا اصطالح الواملالئكة يف

عىل التشكل بأشكال خمتلفة، وهم من عامل  ن ما يؤمرون، هلم قدرةعلوم ويفأمره

 . (1) ةمة ووظائف جسيمهلم صفات عظيو ،هإليامن بابذي أمرنا يب الالغ

 قتيض:يهبم  واإليامن

 .بوجودهم ناميإلا :أولا 

هذا عملون، وبالقول وهم بأمره ينه كرمون، ال يسبقوامل ن بأهنم عباد اهللياماإل ثانياا:

ام يقول هلل ععن اهلل عز وجل، أو أهنم عقول فعالة تعاىل ااعتقاد أهنم متولدون  نفيي

 كبريًا. اً واملون علظلا

ن  عًا، والتفصيل فيممجي مهب لمجا، فاإلتفصيللل واااإلمجعىل سبيل  ماإليامن هب ثالثاا:

 ح عنهيف سنته مما ثبت، وص ملسو هيلع هللا ىلص سوله ا رتابه، أو ذكر لنكيف عال ذكرهم اهلل جل و

  ومحلةفيل، ورضوان خازن اجلنة، ومالك خازن النار، يل، وإرسايل، وميكائكجرب

 . (2)املوت  لكمو، وبيونكرلالعرش، وا

امًا  لنور، وأن هلم أجسن ام اقولم خلك أهنومن ذ  هتم،افجاء من ص بام ن اإليام رابعاا: 

         ، قال تعاىل:ةجنحم أعظيمة، وأن هل

                 

     (3) . 

 
ان، ، للشيخ صــالح الفــوزياة األمةيف حه ئكة وأثرملالا بامن ياإلو(، 538-2/533السنة )نظر: منهاج ا (  1)

 .6-5ص 

اديــث ألحالقــر ن وال يف ا يفه باســمه ح لــ بمصــ ت فلــيس املــوك ملــ  : »وأمــا ♫  ن كثري(   قال اب2)

 (.1/42لنهاية )اوهـ، البداية واهلل أعلم«أ. يل جاء تسميته يف بعض اآلثار بعزرائ وقد الصحاح،

 .1ية: اآل ،فاطر (   سورة3)
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ألمر ىض اهلل ا)إذا ق:  ملسو هيلع هللا ىلصهلل قال: قال رسول ا ◙هريرة  يبويف احلديث عن أ

ل اقعىل صفوان، ه سلسلة أن، كلـهوق، رضبت املالئكة بأجنحتها خضعانا ليف السامء

ا: ماذا قال ربكم، الوقم عن قلوهبع فز  ا ا  ذإذلك، ففذهم ني انو: وقال غريه: صف (1)عيل 

 . (2)( الكبري  ق وهو العيلا: احل قالو

  ذكره بقولـه:هم جل كام وصف ًا القوة يف العبادةم أيضهتومن صفا
            (3) . 

  امع  منزهون م أهنمفاهتن صؤه، ومه وهبانسحو رملنظام أيضًا مجال صفاهتن مو

 نكاح.لا ب والنوم، وملرض، والتعايعرتي البرش من اجلوع و

ومن صفاهتم السمع، والبص،  ،ام يموت البرش ملوت فهم يموتون كم ااهتصف ومن

 . (4)تان الصف.. وغري ذلك منزول.صعود واللا، واألقدام، ووالكالم، واأليدي

تبليغ وحي اهلل   ا:هنظيمة، مثرية وعي كوه أعامل به من اوفكل بام ناإليام خامساا:

بات واملوكل ، وإنبات الن ءن السامطر مقلنزال ا ها إومن –وسيأيت  –إىل رسله  جل وعال

ور، م املوكل بالنفخ يف الصهنومنهم خيلق الرزق ولـه أعوان، وم ♠ميكائيل  هب

                  تعاىل:ال ق

 
 ديث.ة احلواأحد ر   (1)

         :تعــاىل )قوـلــه :بابوحيد«، التكتاب: » رواه البخاري يف   (2)

         :ولـه)قضًا يف باب: : »التفسري« أيتاب(، ويف ك6/720، )7043(رقم:  

   :(.4/1736، )4524رقم 

 .20، اآلية: اءنبيسورة األ  ( 3)

ة، (، اإليــامن باملالئكــ 1/40البدايــة والنهايــة ) (،260-4/259تيميــة ) ، البنوع الفتاوىم: جمظر(   ان4)

 لة(.آلبة عىل امكتو ماماإلة عبجام ، )رسالة ماجستري55-18، ص يشامن الدروسليللشيخ حممد بن 
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                (1) . 

               (2): ومنهم محلة العرش، قال تعاىل

            :وقال تعاىل

                 (3) . 

لعرش،  ا  ةلمح مع الئكةرشف املوهم أ  رشعلاهم حول ون الذين وبيالكر »ومنهم

 . (4)ة املقربون« الئكوهم امل

جاء ذلك  بطن أمه كام من  م حتى يتم خلقها وخيرجلرحهم املوكل بالنطفة يف ا ومن

 يث.حًا يف كثري من األحادمص

 ♠ن رضوا –ألصحاهبا يف مقدمة هؤالء  ميومنهم املوكل باجلنة وإعداد النع

 .جلنةازن اخ

متهم مالك  ويف مقدة، نيألهلها الزبا بانار وإعداد العذ ال قادإيب كلوم املومنه

            قال تعاىل:نار، ال ازنخ

                (5) . 

 د موهتم. عن  ذلكوجلنة والكرامة، منني بااملؤبتبشري  لكوومنهم امل

 
 .68ة الزمر، اآلية: (   سور1)

 .17اآلية:  ،احلاقة سورة(   2)

 .75: ، اآلية(   سورة الزمر3)

 .(1/40نهاية )ية وال(   البدا4)

 .78-77سورة الزخرف، اآليتان:  (  5)
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قه، لة بالسحاب وسواملوك ء، ومنهملساميف امور رة البيت املعبعام كلوومنهم امل

 كلة باجلبال.وومنهم امل

 عىللعذاب زال ا نة بإلملوكنهم املوكلة بكتابة أعامل العباد من خري ورش، ومنهم امو

 . (1) كذبة بأمر اهلل تعاىلامل مماأل

 :♫ ن القيميقول اب

س،  وم والشمالنجن حركات األفالك، وم رضركة يف الساموات واألل حك»و

عن املالئكة املوكلني  ة ناشئحليوان، فهي والنبات، وا رياح، والسحاب،ر، والوالقم

     ، وقال:        (2) ىل:بالساموات واألرض، كام قال تعا

  (3) ماوأ  –لسالم هم اعلي – الرسل وأتباعيامن عند أهل اإلاملالئكة هي ، و 

 . (4) هي النجوم«أ. هـ  :ن، فيقولواملكذبون للرسل، املنكرون للصانع

لكنها  ظاهرة ريغ ت. وإن كانئكة .الاملب نياموإلبليس مكايد عظيمة يف مسائل اإل

 :قائد، ومن أمهها ما ييلعلده يف امكاي  مومستنبطة من عم

 م.إنكاره لا:وأ 

 ديسهم.عبادهتم وتق ثانياا:

 
، اإليــامن شعب ،دها(بعا مو 1/302هبم: املنهاج للحليمي ) نكة واإليامالئفصيل وظائف امل ت(   انظر يف1)

 13، ص أخبــار املالئــك يفئك ا(، احلبا هوما بعد 1/35هاية )ن(، البداية وال406-1/405هقي )للبي

عزالدين  محدئكة، د. عمر األشقر، اإليامن باملالئكة، ألاملال مل(، عا 2/656) القبولها، معارج عدا بوم

 لفوزان.لح اا يخ صلشل ،وأثرهبعدها، اإليامن باملالئكة ا وم 7، ص نوينالبيا 

 .5عات، اآلية: سورة الناز(   2)

 .4ية: آلريات، االذاسورة    (3)

 (.173-2/172)إغاثة اللهفان   ( 4)
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 خماطبتهم.و مادعاء مشاهدهت :ثالثا

 كايد:ملن لتلك اياوفيام ييل تفصيل وب

 أوالً: إنكارهم: 

  ك يؤدي ذل نأل هدف عظيم،وهو ة، ئكالبامل نيسعى إبليس جاهدًا إلبطال اإليام

يامن به رفته واإلمع يتم اخلالق جل وعال، فلم ارنكب، بل إلكت او إىل إنكار الرساالت

 ىل.عاته عن مالئكة اهلل تالذي تلقحي الورسل عن طريق لاأخربتنا به  اىل إال بامتع

 ائله يف ذلك:وس ومن

 . (1)اهلل س هو حياة القدوح ن رإ  صارىنتفسري اللفظ بام مل يستعمل له، كقول ال -1

 : ♫قال ابن تيمية 

ح  سيال تدل عليه لغة امل ريتفس ملسيح هوم ابه ظاهر كالرس النصارى ف يذفال»

المه وكالم  كو اء واألمم بل املعروف يف لغتهبيغريه من األنلغة كالمه وال وعادته يف 

ضالل  ام، وأرىصاالنلامء ر عبكاأ ه سائر األنبياء تفسريه بام فرسناه، وبذلك فرس 

 كره نلظاهر ويه ا خيالف معنا ل فرسوه باموج ز  عكتب اهلل ملحرفون ملعاين ا ى رالنصا

 . (2) لعقل والرشع«أ. هـ ا

من  ةلفس اهلل تعاىل تولد العلدة عن نعالة متوول فم عقالسفة بأهنقول الف -2

 . (3) تهبنانفوس وال وه بن  املعلول ال ينفك عنه، وجعلوه كاالبن والبنت، فالعقول

 
 (.199-3/198ب الصحيح )اجلوا (   انظر:1)

 (.3/198(   املرجع السابق )2)

 .(1/162(، )2/123دقائق التفسري )، (9-1/8ة )يميلصفدية، البن ت: ا(   انظر3)
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لم، لتعزئي قابل ل: »العقل اجلةي فوالصأحد فالسفة  (1) الرومي ن يديقول جالل ال

ذا، كلُّ هكىل التعلم، واج إ، وغري حمتيل هو املعلملكإىل التعليم؛ العقل اج تاحموهو 

 عني البحث والتأمل جتد أن األصل والبداية فيها إنام كان اهاحلرف عندما جتيل في

ع ضا ولو ا لكيل هلتعليم، والعقل اا  ىلجزئي حمتاج إ عقل يهلدمن . كل ؛..يوحال

الكيل زئي بالعقل اجلم الذين وصلوا العقل ه ياءلاء واألونبييعًا، واأللألشياء مج

 .(2)«شيئًا واحداً  ومهاوجعل

ر يف ظالل وأنوار يف ظلمة، »أنوار يف أنوار وأنوا :وبعضهم يقول عن املالئكة

 . (3)ية«ث النفوس الطبيعالثلالفلكية وا  سوالنفي ه  اينوالث قولعالي هواألول 

ض عىل يزعمون أن كالم اهلل يفي، ولهو جربي الن العقل الفعم من يزعم بأهنمو

كال نورانية،  شأ ةاملالئكة تتشكل يف النفس بصور واملعارف، وأنوم لعباد بالعلقلوب ا

باألنبياء،  صهخمت ست ليلنبوة فا ا ذوهل وهذا الفيض يكون بحسب استعداد النفوس له،

ع وتسابه بناكض الذي يمكن فس هبذا الفينلالقي سب تمكتسبة لكل أحد بحهي  بل

 . (4)الباطن  لتخيل واحلسناني من الرياضيات وقوة عم

ى: إن املسيح ابن اهلل وأنه احتد راصنفحشًا من قول ال ظم جرمًا وأشدوقوهلم هذا أع

 
ى مــدن حدخ إهـ، يف بل604عام  ولد الدين، لالبلخي الرومي جال ني بن أمحداحلسن ن حممد بمد بحم   (1)

املولوية( انتقل إىل بغداد وجتــول يف قة )ريطتنسب إليه الصوفية من غالة ال، سوفيلشاعر وفخراسان، 

وســامع اضــة يالر ىلإ فانصــ  نيــة تــوىل التــدريس فيهــا، ثــمقواستقريف  ثم الد اإلسالمية،البعدد من 

ه ولــ حللــول. ئة باالحتــاد واليه مفيه ما في ، وكتابثنويتاب املكعار وإنشادها لـه، ونظم األش سيقيوامل

ائــرة ، د19-10انظر: مقدمــة تــرجم كتــاب فيــه مــا فيــه ، ص به، كتوًا ملخلفاته م متحفبقونية يض ربق

 (.7/30عالم، للزركيل )أل(، ا63-7/60)املعارف، 

 .211ن الرومي، ص جالل الدي وفيةلصلشاعر ا فيه، ه ما فيب ا كت   (2)

 (.1/219رتاد )ة امل(   بغي3)

 (.1/162) خملوقةصفات اهلل ن : إولعمن يق نظر: كتاب سؤالا (  4)
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 . (1)بنات اهلل  كةالئاملن لعرب أي اكرش م  لىل، وأشد من قوبه تعا

 :♫  ميةقال شيخ اإلسالم ابن تي

يف  إهنمالعرب ف كياليهود والنصارى ومرش ن  مظم ضالالً .. أما هؤالء أع».

بمشيئته واختياره، وال  الً ععاىل خالقًا ليشء، وال يفعل فت جيعلون الرب ة الاحلقيق

 . (2) هـ  اهلل«أ. سوى  كل ماب ر هو لقل األوعالن ولجيعلون املالئكة عباده بل جيع

يس ملكًا من ل رهمخم إىل  أوهلني كلهم من لغة املسلم يف للعقويقال هلم: »إن ا

يف اإلنسان، ومل يسم أحد من  ي هو العقل الذبل  ئاًم بنفسهال جوهرًا قاو املالئكة

غة ل منه ذهاًل بل قع قةطامني قط أحدًا من املالئكة عقاًل، وال نفس اإلنسان النلسملا

 . (3)...« يونانال

بالنفس ليس م تقو أعراضاً طني ئكة والشياجيعلوا املال نأ إىل»وهلذا يؤول هبم األمر 

هذا خالف ما أخربت به الرسل ن باالضطرار أ علومة ناطقة وممة بنفسها حيائأعيانًا ق

 . (4)عليه املسلمون...«  قفتاو

وتدفعه  ثهحت والتي  نسانيف اإلي لتا ةوى اخلريقالي ه قول من يدعي أن املالئكة -3

 طني.ة وهي الشياالرش الرديئ ىوقكس ل اخلري، بعلعم

 فقينايف ما ات أنه لعقول، غريا يدعي بأهنان من قول موإن كان أخف : قوللوهذا ا

، كام أنه يؤدي إىل جعل املالئكة  (5) والسنة  باتك عليه العليه املسلمون ودل  

 
فات اهلل صــ  يقــول: إن عمــن(، ســؤال 1/284)اد (، بغية املرتــ 8-6-1ر: الصفدية، البن تيمية )انظ   (1)

 (.1/162خملوقة )

 .(1/80مية )ن تيبهانية، الألصفايدة عقال (  2)

 (.1/251ية )تيم د، البنا (   بغية املرت3)

 (.1/219جع السابق )رامل (  4)

 (، ط. املكتب اإلسالمي.2/374) ، البن القيمللهفانر: إغاثة انظا  ( 5)
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 . (1)قع والاهلا يف وجود س ال نفالب ةمضًا قائاعرأ ني والشياط

يف مبحث   – اهللاء شإن  – سيأيتاخلفية كام سمى بالقوى ي امون وهلذا هم يثبت

 رواح.ام يتعلق باألفيمكايده 

 : ♫م اإلسال خشي قال

يقال إخبار األنبياء كثرية منها أن  ئكة غريالملوجود ا  ىل»... الدالئل الدالة ع

كة  رحل بدأ اص أن م ادية ووجه احلوإر رسية وطبيعية ثة، قالث امل يف العت املوجودة احلركا

بب خارج عنه ال بسحركته إرج فإن مل تكن اب خبن س املتحرك، أو مون من ما أن يكإ

ا أن يكون منه، فإم بكانت بسب نكة القرسية، وإذه احلرفوق، فه إىل حلجر عود اكص

فهي  الإ اإلرادية، و  حلركةا هير فـه شعون فإن كان لو يكالا أن املتحرك لـه شعور، وإم

ي، ن مركزه الطبيع عسم اجل أن تكون خلروج، إما العنارص ة يف ي عيالطب واحلركةالطبيعية 

 ال العنارص  ن، فاملتولدات ماحلركة يف طبعهيكن ه مل مركز اب إذا كان يففالرت وإال

ت ركانت احلعض، وإذا كابإىل  بعضهاال بقارس يقرس العنارص عىل حركة تتحرك إ

رادة،  ها اإلركات كلل احلصأ لم أنخارج ع ة إىل حمرك منقرتفة والقرسية مطبيعيال

رادة،  و اإلفيل هوالس العامل العلوي ات منع احلركيكون مبدأ مجي نا أذ ن هفيلزم م

أصل واسطة ثبت أنه فاعل خمتار، فبطل يع بال مجلاملحرك ل وفإن كان الرب هوحينئذ 

رادات حركها بتوسط إن اكال سبب، وإن ئته بشيم عن عجزاتجاز حدوث املوهلم وق

سباب ء باألاألشيا ة أن اهلل خالقكثريلل اد علم بالدالئكة، وقم املالئئك هلوأخرى فأ

     :ىلاعكام قال ت قه اهلل تعاىل،يام خيلوسائط فم الئكة هاملالفعلم أن 

(2)    (1) م هنادث عن حدوث احلوجودين أمكمو اكانو ، وإذا 

 
 (.1/251بن تيمية )ال (   بغية املرتاد،1)

 .5:اآلية اتعزلنا ا رةسو(   2)
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 . (2)  . هـاملتقدمة«أب الثالثة باس ألاس هلا إال لي يزعم أنه  بطل قول منو

 م: هس م وتقديثانيًا: عبادهت

  دة املالئكةاس عبان ألنفزي –منه  أعاذنا اهلل –يقة أخرى للشيطان طر وهي

 ته.وعباديف الرشك والكفر  إليقاعهم وتقديسها

 : ♫قيم ن الاب قال

دهتم عباكن تم، ومل بدوهم بزعمهعة فة املالئكعباد ملقو م: أن زينتالعبه هب من»و

 . (3)كانت للشياطني«  ولكن ة هلميف احلقيق

هم للشيطان، و مادهتبقعت عو مهكون املالئكة بزعمملا عبد املرش وقال أيضًا: »

       ىل: تعال قاام إياكم كانوا يعبدون املالئكة، كأهنم ظنون ي

             

        املرشكني يدعو شيطان، فال 

 . (4)لك«أنه مهم مهيوبادته و عىلإ

ملالئكة مل  ة: »يعني أ، اآليهذه ا تعليقًا عىلهلل ه ارمحاإلسالم ابن تيمية  شيخ قال

ين للشياطني التي تتمثل هلم، كام دبكونوا عالك اجلن، ليذم ب هترملك، وإنام أ مرهم بذتأ

ويرصدها،  بعبد الكواك بعض من يني عىلاطيششياطني وكام تنزل ال مصنالأليكون 

 = = 
 .4: آليةا ياتارلذاسورة (   1)

 (.1/175تيمية ) فدية، البنصال   (2)

 وت.بري(، ط. املكتبة الثقافية، 2/173ة اللهفان )(   إغاث3)

 .(1/99ن القيم )بيف، الا الك اجلواب (  4)
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 . (1)الشياطني« يطان من و شوه ،صورة فتخاطبه ل عليهتنزتى ح

 منهم: (2)ائف كة طوئوقد عبد املال

 . (3)الصابئة  -1

 : ♫الم يخ اإلسقال ش

  الكتب وكذلك  السلف الصابئة بأهنم يعبدون املالئكة عضب ذا وصف»... وهب

كانوا يعبدون الصغرى، كام  با موهنا اآلهلة واألربيسنوا كا ممائهم أهنربة عند قداملع

 . (4)...« اءبيضل لكواكب اا

        ئكة:يهم عبادة املاللعمنكرًا  قال تعاىل

                   (5) . 

 . (6) يسى«ود عزيرًا والنصارى ع يهالو بئة املالئكةت الصااختذكام »

 
 (.4/135(   جمموع الفتاوى )1)

 .(1/376بيس اجلهمية البن تيمية )تل(، وانظر: 235-1/233الذمة )ام حك(   انظر: أ2)

رك لدينه الذي رشع لــه إىل ديــن  خــر... اه: التا ي بمعنى واحد، ومعنصابئون، وهلم اهل قال ة: يصابئلا   (3)

بــدأ أمــرهم كواكــب والنجــوم، وكــانوا يف مالوة د املالئكــ بــ م مــن عهومن حلنفاء،م انهئف مطواوهم 

ان رهــل حــ أ مــن ئة هــما وسموها بأسامئها، والصابهل رًا عىل أشكا ا صوب. واخرتعوواكلكيسجدون ل

وما بعدها(، اعتقــادات فــرق املســلمني  2/5)هرستاين امللل والنحل، للش لروم، انظ:اد بالمن  كثريو

 ملرشــكني،  اعتقــادات فــرق املســلمني واإىل نيرشــد األمــ مل، ا144-143 رازي، صللــ  ،رشــكنياملو

 ى، ومـــا بعـــدها(، هدايـــة احليـــار 5/426العرشـــين )قـــرن املعـــارف الرة اـئــ ، د143ص 

 .(2/360يم )قال بن، الهفانالل ةإغاث، 11 ص

 (.4/132اوى )(   جمموع الفت4)

 .80(   سورة  ل عمران، اآلية: 5)

 .(1/77اللني )اجل تفسري   (6)
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             وقال تعاىل:

           (1) . 

، كام ذكر  (2)  اهلل ئكة بنات املال إن وا:لب الذين قاكي العرمرش ة ئكد املالعب نممو

 ه تعاىل: ولق  يف القر ن يفذلك تعاىل

            

                

         (3 ). 

 :              معلقًا عىل قوهلم  ♫قال ابن كثري 

 طأ:واع كثرية من اخلبني أن . مجعوا»..

 ًا. ريكب ه عن ذلك علواً نزوتدًا، تعاىل وتقدس ىل ول تعاهللهم لعأحدها: ج

هم عباد  الذين  لبنات عىل البنني فجعلوا املالئكةا فىصطااهم أنه الثاين: دعو 

 الرمحن إناثًا.

ل بل  عز وجمن اهلل  نوال إذ برهان،ل وال ال دليبه لكهلم مع ذلك هتم عباد: الثالث

 اهلية اجلهالء.جلا  واخلبط يف رباء واآلباءلألسالف والك لتقليدوا واءه رد اآلراء واألجم

جهاًل  قدرًا، وقد جهلوا يف هذا االحتجاج ك ذلىلرهم عقديبت احتجاجهم :ابعرال

 
 .27-26، اآليتان: اءينبسورة األ  ( 1)

ع ئ: بــدان عرف عنهم بنو مليح، انظرم (، وأشهر272-17/271تيمية ) بنال ظر: جمموع الفتاوى،(   ان2)

 (.1/26) العليل، البن القيم(، وشفاء 4/960) لقيمبن ا، الدفوائال

 .20-19(   سورة الزخرف، اآليتان: 3)
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 ل الكتبث الرسل وأنزمنذ بع نهإفد اإلنكار، يهم أشعلك ذل  كبريًا، فإنه تعاىل قد أنكر

 . (1)ه« اوة ما سبادن ععرشيك له وينهى  حده العبادته ويأمر ب

                      تعاىل: الوق

 (2) . 

 :♫تيمية  سالم ابن اإل خ شي قال

وهو قول   ر،صابألام عن جنًا الجتناهن وسمى املالئكة ،نات اهللالئكة بهلم املقوو »ه

ت س وهم بناليومنهم إب اجلن،ل هلم اة يقكالئوقيل: قالوا حلي من املة، جماهد وقتاد

ينهام بل تزوج من اجلن فخرج ب –اهلل لعنهم  –لبى قالوا ال الكقو، هللا

 . (3)هـ«أ....كةئاملال

 بتهم: مشاهدهتم وخماطعاء اد :اً لثثا

ليمهم وتكائهم ومشاهدهتم هلم، ليأو ىلعالئكة وفية نزول املذلك ادعاء الص نوم

 .تفنيده وذلك  بيانإياهم، وقد سبق 

ون، وإظهارهم كة مكرمم مالئياطني أهنشلواجلن الدعاء ا وسيلة ملكيدةه اوهذ

د اهلل هذا وحي من عن م أنمها ع إهيلزندقة ملكفر وا اإىلد ؤدي بالعبالكرامات وأقوال ت

 . سبق امك

 

 

 
 .(6/222كثري )بن ا فسريت  ( 1)

 .158اآلية:  ت،ا افسورة الص  ( 2)

 (.272-17/271لفتاوى )(   جمموع ا3)
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 ن اثلا ثحبمل ا

 البـعـث  نـكــارإ ـيـ ـمــكايـــده ف

  (1)ث«عبنله فاى ، أي أرسبمعنبتعثه »بعثه وا: رسال يقال: اإلةاللغ ث يفالبع

 . (2)«  : »انبعث يف السري أي أرسعى اإلرساع، يقالعنبم ويأيت

 . (3)وت امل ء بعدإلحيابمعنى ايت ويأ

 . (4) ريك حتلوا رش،الناإلثارة، و ىبمعن أيتيو

 اصطالح الرشع: يف أما

النفخ  عد ذلك بواح إليها ووعودة األر ،جسادحياء األالبعث بعد املوت، بإ بهد افري

 ة الثانية. فخنلا صور، يف ال

جساد يوم  وهو املعاد، وقيام األرواح، واأل لبعث: »ا♫ ابن كثري ل قا

 . (5) ة«لقياما

ألبدان  ا دةاععث هو: »إبلايف تعريف ♫ عزيز السلامن البدع يخوقال الش

 . (6) ي«أ.هـع الداطعني إىلاث أحياء مهون من األجدجفيخر  ها،فيح واروإدخال األ

تعاد بأعياهنا  اد الدنياويةألجسلك اة أن تسنال لهأ : »وعند ♫ لقرطبي ل ايقو

 
    ط،ملحيوس القاما(، 2/116)نظور  وانظر: لسان العرب، البن م، ( 1/273وهري )للج  (   الصحاح 1)

 .211 ص

 (.2/117لسان العرب ) (  2)

 (.1/273انظر: املرجع السابق، والصحاح ) (  3)

 (.1/273: الصحاح )ظران  ( 4)

 .(4/614العظيم، البن كثري )  نرلقتفسري ا   (5)

 .79-78العزيز السلامن ص بدطية، للشيخ علواسعن معاين اية ل(   الكواشف اجل6)
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 . (1) ـ ه هم« أ.وأعراضها بال خالف بين

ه ن به واعتقادق، وجيب اإليامالطند اإلق وهو »املتبادر عاحلهل أه وهذا ما أمجع علي

 . (2)ه« ركنم فركوي

 :♫  يقول ابن حزم

ا  إليهة، فريد يام قلايبعث األجساد يوم ىل عىل أن اهلل تعا »أمجع مجيع املسلمني 

 . (3)واحها«أ. هـ أر

 نيمسلعليه عند امل متفقدان ب»ومعاد األ: ♫ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . (4)هـ هود والنصارى«أ. يلوا

 اقف:وملحب ااوقال ص

 .  (5)هـ «أ. قوعهو جوازه و هم عىلخر  عنل ل امللع أه»أمج

 ل:خال نمث فأستنبطها ر البع إنكاالشيطان يف وأما مكايد

         : ♠ دم  يف ذكر وسوسته آلىلتعا قولـه

 
ريوت، حتقيــق: فــواز أمحــد عريب، ب م، دار الكتاب ال1993هـ/1414 ةالثلثط. ابي، لقرطلرة، ذكلتا(   1)

 .182زمرايب ص 

ية ودرش املؤسسة الســع، ن، مطبعة املدين65ن مانع، ص ب دحمضنية، ململلدرة اارشح ب الدرية لاكالكو   (2)

 هرة.بمص، القا 

 .16والفروع، ص ل (   األصو3)

(، ويقظــة 17/7زي )(، وتفسري الرا315-313، 4/262): ضاً ر أيوانظ(، 4/284)ى اوتع الف(   جممو4)

، وما بعــدها، 23 ص، ث، األزهرار الرتارش دد السقا، نمحق: أقيأويل االعتبار، لصديق حسن خان، حت

-92قر يف اليــوم اآلخــر، ص شــ لك د. عمر األكر ذصارى كام ذالنن رقة الصدوقيني م فومل خيالف إال

 .23يل متى فقرة ين من إنجرشالعو ثاينح الصحا إليف ام هل و، وق94

 .372اقف، لإلجيي، ص (   املو5)
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          (1) . 

حب النفس علمه الضال من  ذي ال يفنى، ملاللك املواة الطويلمنامها باحلياة  دقف

 هلام.

 بعث،فال موت وال  هنا ومن الضعف،و وتامل يعرتهيامكار لكونه ويف هذا إن

ى العبد قبي ل اء واجلز بعثباليامن ن اإلي تصد عالتات لشيطان حيرص عىل إلقاء الشبهفا

 كثرية منها: بابلا  هذا شبهات يفني، واليقالحتى يأتيه  ،اعنه دوبعيف غفلة 

 ألوىل: الشبهة ا

وا  فنف ييزه يمكن مت ال هجوتلطت بالرتاب عىل ختفتتت أجزاؤه، واإن امليت إذا مات 

 ونانيلوا  رب،ي العمرشك اعتقاد هو كامهة املعاد لألجساد واألرواح ه الشببناء عىل هذ

         :ىلقولـه تعا يف ابهتكيف كام بينه تعاىل د نهلاو

   (2) . 

عدا عجب   (3)كانت  ًا كاماد تستحيل ترابألجسأن اف األمة سل هيلوال شك أن ما ع

بن قال: )كل ا ملسو هيلع هللا ىلص  هلل ا لورسأن  ◙  يرةهر ن أيب ديث ع يف احل كام،  (4) ب الذن

 
 .120: (   سورة طه، اآلية1)

 .16ة: يت، اآلا لصاف(   سورة ا2)

ر بــن ابام يف حــديث جــ يل كــ خصــهم الــدل ذينالــ الشهداء ونحوهم ء وستثنى من ذلك أجساد األنبيا ي  ( 3)

ن امليــت مــ  اء«، باب: )هــل خيــرجب: »األنبيا كت ي،بخار الام يفكأحد  يف هوالد عبداهلل وقصة استشهاد

 (.1/453، )1286القرب واللحد لعله( رقم: 

واب«،جزعاللصلب عند اأسفل  ذي يفو العظم ال»ه(   4)  ديثحلــ نهاية يف غريب اال ، وهو العسيب من الد 

(3/184.) 
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 . (1)ب( ركي يهجب الذنب، منه خلق وفع إال به الرتالكأي  دم

م  ث ،يل علقة ثم مضغةستحة ت فها هي النطف  رًا مستحياًل،الة ليست أم وهذه االستح

ا  ذكهم كهاًل، وو يبدأ طفاًل ثم شابًا، ثفه اء حياته،لك يف أثن، وكذوياً ًا سكتمل برش ت

 . (2)ًا تحالوا ترابسأن ا   عدب لقعادة، يعاد اخلاإل

 : ثانيةشبهة اللا

الة  األرواح وقالوا: باستح ىل ع سدي وجعلوه مقصوراً جل ا ادوكاد  خرين بنفي املع

ب تعذلروح أو تنعم فيه اخر تت  جسامً  خيلقعاىل ت هللافنائها وإن م بعد إعادة األجسا

عمورة جثث ملبة الرتا هرن الغالب عىل ظاأ لك رهوتدبرت، ظ فقالوا: »أنت إذا تأملت

ث ذى باألغذية جث ة، وتغذيغ األيها وزرع وتكون منها ف  د حرقبة، وقرتملا وتىامل

وقت يف  يعاام مجهل ني تقنسانني يف ووريت إملة لصدة كانت حامكن بعث ماأخرى، فأنى ي

 .(3)«بال قسمة واحد،

ا من مهغريو (2)يب، والفارا(1)نا سين با من أمثال(4)ل الفالسفة أتباع ارسطو وهو قو

 
كتــاب:  بو داود يفأاه رو(، و4/2271) ،2955: قمرعة«، كتاب: »الفتن وأرشاط السا  يفرواه مسلم   ( 1)

، يف ىلكربيف السنن اي نسائال (، ورواه2/649، )4743البعث والصور(، رقم: ب: )ذكر »السنة«، با 

 .(112-4/111، )2077م: باب: )أرواح املؤمنني(، رق «،زائاب: »اجلنتك

 .471وية، البن العز احلنفي، ص حا العقيدة الط رشح (   انظر:2)

ـهــ، دار الفكــر 1268ا، ط. األوىل، يامن دنيــ ، حتقيق: ســل57ا، ص ، البن سيندعا املأمر يف  حويةضاأل   (3)

 .97، ص ياجلوز نالب بيس إبليس،تلظر: وانالعريب، 

 ســنة ويفق.م، وتــ 384ة د ســنلفلســفة، ولــ  امــرياألقــدمني، لقــب أان ارسطو هو أشهر فالسفة اليون   (4)

عرشــين ن فالتحق بــه حــوايل خها أفالطوين شكا ة، وفسلفر الا ازده عص نا يفق.م، ذهب إىل أثي322

كثرية يف  اتفؤلل، ولـه مولم األعباملنهم، يلقب طعئه وعداة، ثم اعتزله فجأة، مما كان مسوغًا لنقد أسن

 (.169-1/164ن )قرن العرشيال رف. انظر: دار معا ياتاإلهليات والطبيع
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 . (3) . ية..لباطنوس وااملجة وئباوالص قني نافامل

ن للبدن أن يكو ه، وبطلاملعاد للبدن وحد »إذا بطل أن يكون نا:سين ابيقول 

 نفساد إذن للاسخ فاملعالتن سبيلعىل للنفس  نيكو نأ عًا وبطلالنفس مجيو

 . (4)وحدها...« 

 :الثالثةالشبهة 

يخ  شونسب ان فقط دبلألون يك رواح، وإنام د األامع ينفقيض كاد  خرين بلنا ىلعو

 . (5) ة عتزلواململتكلمني من اجلهمية القول إىل كثري من ا  ذاه – رمحه اهلل–اإلسالم 

ه، وال  من ال فائدة وأنه أمر قدرة،بال لـه قةث ال عالبعلا بليس بشبهة أنهم إوكاد

 = = 
هـ، 370دى قرى بخارى سنة ولد يف إح ،بلخن له م، أصلسوفي، فعيلو بينا أاحلسني بن عبداهلل بن س   (1)

 : »وكــان♫ م يبــن القــ اقال والزندقة، د حلا اإل هـ، أظهر اإلسالم، وأبطن438انت وفاته سنة وك

الــذين ال يؤمنــون ة ن من القرامطفكا  وة احلاكم،دع هلن نفسه قالوا: أنا وأيب من أ عابن سينا كام أخرب

(، لــه 2/80) اللهفان د اهلل«أ.هـ، إغاثةجاء من عن بعوثم ال رسولولق، ا ب خر وال معاد بمبدأ وال

، المريهــا. انظــر: األعــ غلقــانون« و»ا «،لشــفا «، »ا»املعــاد هــا مندقــة لزنمؤلفات كثرية مليئة بالكفر وا

 (.242-2/241للزركيل )

بني نتســ املفالســفة لمــن ا ين،ا لثــ ا ماملعلأبو نص الفارايب، يلقب بــ  ع،رخان بن أوزلبن طد بن حممد حمم  ( 2)

صــوص« لف»ااته ؤلفنشأ يف بغداد، وألف فيها معظم كتبه، ومن مهـ، 260 م ولد يف فاراب سنةلإلسال

 (.7/20يل )زركللهـ، انظر: األعالم 339ق سنة دمشوغريمها، تويف ب «ة الفاضلةيندملهل اراء أو» 

 ، واملواقــف(315-4/313ة )يــ تيم نالبــ  ى،اوتع الف(، جممو100-4/96ب الصحيح )واانظر: اجل   (3)

 (.72-71الكربى، د.عمر األشقر ) القيامة (،374-371لإلجيي )

والرد عليهم انظر: البعــث  ههمراء الفالسفة وشب تزادة من سالول، 126، ص ر املعادأم ية يفضحو(   األ4)

ة يســيحملوا ةديــ هوييف ال، واليــوم اآلخــر 374-168ص  ي،لكريم احلميــدعبــداالســفة، د. الفد عنــ 

 عدها.وما ب 317 م، صالواإلس

 (.315-4/313) اوى(، جمموع الفت100-4/96لصحيح، البن تيمية )اجلواب ا(   انظر: 5)
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 . (1)إلنساين وجتدده ا  وعنلاكمة بقاء تقضيه احلكمة، واحل

  هيف ذابالبدن، وعىل هئم رض قاروح ع أن الب مهدتقااع ىل ناء عهذا ب موهلقو

 . (2) مع البدنعندهم تفنى 

 الشبهة الرابعة:

بد منه،   املعاد الم أن ومههر فأيف هذا الكف مهعقادما مل يستطع إياء إىل  خرين عنجو

لقدرة اي فن ىلإ صل هبذه الشبهة يتو. ل. (3)ق جديد لكن املبعوث جسم  خر، أو خلو

فوا وال الفالسفة الذين نأقى عنينه، ويوصلهم إىل مل بعاألووق املخل ةد  إعانية يفالربا

 –فهي عذب و تتأ فيه الروح، معجساًم  خر تتنلق إن اهلل تعاىل خي املعاد اجلسامين، حيث

 ة بالعذاب أو النعيم. املقصود – أي الروح

 . (4)ا عادهتبقاءها ثم إ يلحتسي ة،ا ضعيفلقوا منهي خالت ةاملاد : إنوقال

 . (5)مان لزا دة ة ال تكون إال مع إعااد عا: اإلوقالو

 : ♫ سالم قال شيخ اإل 

عادة التي  اإل وهي ذا اخلطاب،ه يف إلعادة املعقولةا هيأخرب اهلل هبا »اإلعادة التي 

ظ ف ها لل عليتي يد... وهي ال ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكون واملسلمون عن رسول اهلل ا مهفه

ذلك ف ق،فرة زم البدأ اإلعادة ولوان بني لوازم اك وإن ،بعينه اد هو األولملعوا ، دةعااإل

 
 .373اقف، لإلبجي، ص ملو، ا16-15لقيم، ص اائد البن فولا نظر:(   ا1)

 .172 صي، صربى فملصط بالغيب والذين ال يؤمنون، ون الذين يؤمنل بنيالقول الفصر: نظ(   ا2)

 ، ط. األوىل286-284 أصول الدين، للــرازي، ربعني يف، األ374-373بجي، ص ملواقف لإلظر:اان(   3)

ل مصطفى صربي يف )القول لقوقد مال إىل هذا او(. 61-23/57) لويس، لآلح املعاينرو، هـ1353

 .172ص  ل(الفص

 .97، البن اجلوزي، ص يسر: تلبيس إبلانظ (  4)

 (.17/255) يميةت ى، البنولفتا اوع مجم: رانظ  ( 5)
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. ..هجون كل ينًا لألول مد الثاين مبااجلسليس يكون قد أعيد األول  الفرق ال يمنع أن

ن ان ومل يكسنكل وجه... كام أنه سبحانه خلق اإل من لثانية كاألوىلة انشألوال أن ا 

من  ترابًا ونبت ان الذي صار سنفاإل اعىل هذكن شيئًا، و يمل نأد بع عيده يكذلك ًا، شيئ

د عدم هذا  له قذا كر، وهلم جرا... ففي هات  خر أكله إنسان  خنبب الرتذلك ا 

ن خيلق، ثم يعاد هذا ويعاد أ بلًا، كام كان قراب تامصار كل منهو ،نااإلنسنسان، وهذا اإل

  ،مفعد ها سائره يركب، وأمومن، قلخ نهمنب، ذجب القى عام يبرتاب، وإنلا هذا من 

 . (1)هـ . «أ..ا.حال إليهادة التي استفيعاد من امل

 :♫ وقال 

وجه،  نم ن ويتشاهبانتامثالت جنس، يتفقان ويم أن النشأتني نوعان حت عل»ف

 ارتبعفاله أيضًا، بدأ وجعل مثملعاد هو ا، وهلذا جعل املعان من وجه  خريتنوان وويفرتق

 . (2)ثله...« رق فهو م شأتني من الفنلا بني  ر ماوباعتباهو هو،  ف عاداملأ واتفاق املبد

الصحيح: )كان  يف ◙يف حديث أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص األدلة عىل بطالنه قولهن وم

، ثم اطحنوين ينت فأحرقوبنيه: إذا أنا مل لت قاه املوحرض املف ،ف عىل نفسهجل يرس ر

 لت فع ام فلام ابًا ما عذبه أحدًا، ذع ي نذبريب ليعقدر عيل  نئ  لح، فواهلليلرا ثم ذروين يف

 هو قائم، فقال: ما ، فإذا عي ما فيك منه، ففعلتمجا ل:اهلل األرض، فقا، فأمر به ذلك

 . (3)له(فغفر  ،ت: يا رب خشي؟ قالتمحلك عىل ما صنع

يدًا، دجقًا يسمى خل امإنويسمى البعث هبذا االسم،  القول أالإنه يلزم من هذا  كام

 
 .256-255جلزء، ص بق نفس ا(   املرجع السا 1)

 .253 ص زء،اجل (   املرجع السابق نفس2)

 ،3994رقــم: (، يمم حسبت أن أصحاب الكهــف والــرق)أ »األنبياء«، باب: يف كتاب: ريا بخه الروا  ( 3)

 (.2110-4/2109، )2756 كتاب: »التوبة«، رقم: يف (، ومسلم3/1283)
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 . (1)ا باطل وهذ

م قدرة  هلقوبعياس الفاسد، فقد قاسوا شؤها القة منميدبهة ق ومسألة إنكار البعث ش 

 د أنجن اة ذلك، وهلذاستحالإبليس، فاعتقدوا درة البرش كام حسنها هلم اهلل تعاىل بق

 يركز عىل ثالثة أصول: ة البعث،يف تقريره لقضي ريمالك القر ن

                     تعاىل: م، قاللعل الكام ريرقت ل:واأل

                                

                   (2)  ،

       ال تعاىل:ث، وقالبع عد اآليات التي تثبتوهذه اآلية جاء ب

                 

       (3) . 

            ، قال تعاىل:ل القدرةتقرير كام الثاين:

                  

   (4) إىل وإنام تنظر ،رش بها الخلق منالتي  املادة ليس لضعف ، فالنظر 

 خلوقات.مل ل هلذه ااعة اخلالق الفعظم

        :اىلتع الاحلكمة، ق تقرير كامل :الثثال

 
 .16-15ن القيم، ص فوائد، الب: الظر(   ان1)

 .61رة يونس، اآلية: (   سو2)

 .79-78 ان:(   سورة يس، اآليت3)

 .82-81: انتي، اآلرة يس(   سو4)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  733 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

        (1) . 

 .              (2) وقولـه تعاىل:

ن ومنها  كاإلمبا لقتعما ينها ، م (3) ًا يه كثرية جد رمنك ىلوالرد ع  وأدلة إثبات البعث

           : هلويف ق كام بني تعاىل الوقوع ب قلتعما ي

                                

            (4) . 

              ىل:وقوله تعا

                 

                

              

                           (5) . 

 ن هذه األدلة: مو    

 : وعة ومن األمثلةنتوم ة د ليب متعدسابأعىل هذه املسألة  ميالكر ن لقرا كيد أت -1

 
 .115اآلية:  ون،(   سورة املؤمن1)

 .36اآلية:  مة،يا (   سورة الق2)

نقل العقل وال عارضت (، درء26-17/17) يازلرافسري ، ت373-371اقف، لإلبجي، ص و(   انظر: امل3)

العقيدة ح رش، 17-15(، الفوائد، البن القيم، ص 261-17/246وى )وع الفتا (، جمم1/32-38)

 .98-97زي، ص جلويس إبليس، البن اب، تل472-463 ص وية،الطحا 

 .243اآلية: ة، قر(   سورة الب4)

 .259ة، اآلية: قر(   سورة الب5)
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ل   جدال فيها، قامة المسلية بح قض صيث يبحث ك عن وقوع البعي الشنف -أ

 .                          (1) :اىلتع

  ل ذال وما هم فيه من ة،امقيلايوم هلم حان عث، وبياكذبني بالبيخ املبوت -ب

            ل تعاىل:، قاالندامةو

              

      (2) . 

اىل مقتىض الكامل هلل تع منن أ عىل ة اخللق، فدل ذلكن إعادهلة عاآل زعجن ابي -ج

         ىل:ل تعابعد موهتم، قالق دة اخلالقدرة عىل إعا

                          (3) . 

          وعه، قال تعاىل:ىل وقع امقساإل -ـد

           (4) . 

               :ـه تعاىلولوق

                (5) . 

قادر   العدم فهو  لق منبدأ اخل فمن ،إعادته اخللق عىل ءببد ل دالاالستومنها  -2

 
 .4ة: يآلا ،يونس (   سورة1)

 .8-7اآليتان:  ونس،ي سورة   (2)

 .34ة: نس، اآلي(   سورة يو3)

 .53(   سورة يونس، اآلية: 4)

 .7ة: بن، اآليغا لترة اسو (  5)
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              ىل:قال تعا ة،عاداإلعىل 

                  

               

                (1) . 

عاد،  ملاويد وحلتىل ااألدلة عم أعظمن نسان فإنه : »خلق اإل♫ قيم قال ابن ال

ا، وما فيها  اهتصفو واهادمية بأعضائها وقة اآلروهذه الص بكي تر ح مني دليل أوضوأ

ك  لذ لك اعات،دات والصنوم واإلراب والعلوالعظم والعروق واألعصا محمن الل

 . (2)هـ  «أ.ماء ةنطف من

        :عاىلل تاجلزاء، قا تقتيض البعث وكمة اهلل تعاىلإن ح نهاوم -3

             

                (3) . 

ىل وتوعدهم ع ره وامال أعىل امتث ، ووعدهمهماهم وهنالعباد وأمرلق  خاىلتع فاهلل

وعيد ألمر والنهي والوعد والا  ث وال جزاء، لكان هذابعك ناكن همر، فلو مل يترك األ 

 .وعال جل  ئرالبا ينزه عنه ثًا، وهذاعب

  الرشع، وأن الصواب أن املعاد معلوم بالعقل مع  انذا ك: »هل♫ القيم  ابن لقا

 . (4) هـ  .«أ...وجبهه وتقتضيوصفاته ت ه ئل أسام ، وكامرب تعاىلال ل كام

 
 .5آلية: ارة احلج، سو   (1)

(، 475-2/473ملرســلة )ا ، الصواعق17/26) سري الرازيتف ر:، وانظ21ائد، البن القيم، ص لفو(   ا2)

(2/480.) 

 .4 اآلية: ،يونس ورةس  ( 3)

 .17د، البن القيم، ص (   الفوائ4)
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 ومهاً  نصباً اململوءة ة اخلسيسة هذه احليا إليها غري هينتي اقبة»فلو مل يكن لإلنسان ع

من  الً ن حانات أحسيواحلا أخس نخمبوطة لكا لاح ابعدهال يكون وحزنًا، و

 . (1)اإلنسان«

 .                     (2) قال تعاىل:

                     (3) ال تعاىل:قو

       ال تعاىل:ل أن يكون اهلل خلق اخللق عبثًا، قتحيفيس

              

               

      (4) . 

         :امليتة، قال تعاىل األرضحياء ا إهنوم -4

                

                    (5) . 

             وقوله تعاىل:

                  

 
 .198ص  ،اينصفهاأل تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني، للراغب (  1)

 .44 س، اآلية:ونية سور (  2)

 .93-92ر، اآليتان: حلج(   سورة ا3)

 .8-6اآليات:  ق، رة(   سو4)

 .57عراف، اآلية: أل(   سورة ا5)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  737 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

        (1) . 

 بني من خالل ما يأيت:لبعث تتض عىل ااء األريحإ لةوبيان دال

 يلثق ذ املاء، دليل القدرة، إرط هيئة مم نزوله عىلء ثسام إىل الد املاء عوص األول:

عىل ة املاء، فهو قادر فمن قدر عىل تغيري طبيع ،فوألىل أعىل خالف املعوده إعه، وصبطب

 بًا.ح ترابصأ وسم الذي بيلجلا ىلإاحلياة  يعيد  أن

أخرى   عز وجل مرةأجزاؤه، ثم جيمعها الرب تبخره تتفرق  إن املاء بعد :ينثاال

بعد اإلنسان  من أجزاء قرفا تع م مجر عىلاد شك أنه قالفن مجعها ، فمزل جمتمعةفتن

 موته.

  ،معاشهم ليه يفعباد إ، إنام هو حلاجة الخروج النبات من األرضن إ :ثالالث

إنام وحرشهم،  فكذلك بعثهمحة العباد، صلمل هو ، إناملرياحاو حابك تسيري السلكذو

 رشًا. رشًا ف ن وإفخري رياً لوا، إن خعم م بام، وملجازاهتهو ملصلحتهم

اإلنسان بعد موته،   ةداعإ تج عن قصور إدراكهم عن ان للبعث  مهارإنكإن  بع:الرا 

  ي أشد ة، فهسبااليإىل األرض  مرهظانوعال أ حلق جلفلفت اد أن أصبح رمياًم، وبع

ياة احلت هلا افها، وعادخرض وانبعث أطربالنبات األذلك تفتقت  مخودًا، ومع واً دومج

 . (2)ان سنك اإلكذل و، فوالنم

 
 .6-5ن: ا يتآلا ج،رة احل(   سو1)

ع طبــ ، 397 ، صواإلسالم، تأليف: د. فرج اهلل  عبدالباري املسيحيةخر بني اليهودية و: اليوم اآلانظر  ( 2)

جــاد  محدأ املثل األعىل، تأليف: ملسو هيلع هللا ىلصحممد ، وم1911هـ/ 1411، ىل، ط. األوصم، وفاءار الونرش د

ـ1412، األوىلق: عبــدالرحيم مــارديني، ط. قيــ ، حت149-148 ، صاملوىل دار ة م، مكتبــ 1991 /هــ

 املحبة.
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الزئبق حيث جيتمع  نم يلالرتاب أمكن مجعها بقل تفرقت يف اإذ هب الذ (1)وسحالة 

 . (2) ىلعات درة اهللكيف بقرقها فعىل صغر ذراته وتف  الذهب

، قال  (3)ضادات... وخلقه تعاىل هلا بعث بوقوع املتلا  عىلاالستدالل  اهومن -5

                عاىل:ت

      (4) . 

اهر الداللة ومن خلق امت، وهذا ظياء بعد املحإلا عىل ادرياة، قحلا عدأمات بفالذي 

 .تاً رفا صبحتوأم قد بليت اظاة إىل عاحليىل إعادة  ر عهو قادملتضادات فهذه ا

 . نىداألق خلاألعىل عىل  بيه بخلقنها التن مو -6

واكب، لكوا فالكاألوخلق  األرض،إىل خلق الساموات وومن ذلك لفت النظر 

 اإلنسان أضعافًا مضاعفة. خلق التي تعلو عىل ةمظالع من ت عليه لمتىل ما اشع

                        ىل:قال تعا

         (5) . 

أيدهيم من  رى اهلل عىل أج دث فقوع البعوق ىلع ألنبياء تدل زات امعج -7

لناقة ا ، وإخراج حية قلب العصامن بحانه ىل قدرته سعجزات واآليات الداالت عامل

 
 .98ق: تلبيس إبليس، ص ظر: حتقي(   ما سقط منه، ان1)

 .98ص  اجلوزي، بناليس، إبل(   انظر: تلبيس 2)

 ق.ابع الفرزدمط ،317كريم، د. زاهر األملعي، ص ال اجلدل يف القر ن جنظر: مناها  ( 3)

 .45-43م، اآليات: نج(   سورة ال4)

 .81 ية:اآل، سورة ي(   س5)
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 . (1) تهمود بعنسان إعادة اإلأعظم من ، ما هو ىتوامل ياءوإح خرة،لصمن ا

من  البعث عىل العقيل لبالدلي لدالتاالس إمكان♫ اإلسالم  وقد بني  شيخ

ليشء، بعلمه بوجود ا م اإلمكان اخلارجي تارةإلنسان يعل: »ا فقال، يلالدل  ا هذ لخال

د جوو ه، فإننمد وجوبالوىل ء أليشبوجود ما ا هارة بعلمه وتوجود نظريه بة بعلموتار

 فال ء ممكناً يشال كون  نه إذا تبني ثم إ، نهنه أوىل باإلمكان مدوو ه ما اليشء دليل عىل أن 

  (2)هـ  ك«أ.ذل عىل بردرة ال بيان ق د منب

لغ  ألرض أبلساموات واالبعث عىل ضوء هذا االستدالل إذ خلق ا♫ ثم أثبت 

           ىل:اعان، قال تنسمن خلق اإل

           (3) . 

         عاىل:قال ت عادة،ق من اإلأش ءدبذلك ال كو

                          (4) . 

القدرة   داخل يفألنه  ممكناً  –البعث ي أ –كونه و ،ومة، ومعل موجودةاألمور  ذه وه

 . (5) قيلليل الععليه بالد بت صحة االستداللالربانية، فث

ن منكري  دعاته م لسان عىل هتابهإبليس وشقط دعاوى ها نسريغلة واألد وهبذه 

 البعث. 

 
 .98البن اجلوزي، ص  بيس إبليس،: تلظر(   ان1)

 (.32-1/31درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية )(   2)

 .57: آليةفر، اسورة غا    (3)

 .27ة الروم، اآلية: ر(   سو4)

 (.34-1/32نقل )والل (   انظر: درء تعارض العق5)
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 الثالث  ثبحمل ا

 يوم اآلخر لار اكيف إن مكايده

زخ  اة الرباء بحي، ابتدومشاهد لواهأ ليه منع تملوما اشآلخر، م ان باليواإليام نإ

هو من  إذرة حتمية، رضوار...، وجنة ون ب،إىل ما بعد ذلك من بعث، وحرش، وحسا

       :ل تعاىلدله، قاوع ىلاتعهلل مة ا بحك يات اإليامنضتمق

                        

   (1). 

 م،يهعلض ام أمر اهلل به وافرتب ني القائم عني طائال ياة،يف هذه احلل يرى قاوالع

 صل أحدحي د ال ا فقع هذمره، ومأوان ع  املعرضني بني ألمر اهللذاملك ىوباملقابل ير

نه ، قال سبحاعلهام متساويني اهلل تعاىل تأبى أن جي  يا، وحكمةالدنيف  ئهزاعىل ج همنم

 .                   (2) ىل:وتعا

يقينًا  امً يعلم عل والقدرة ةملت عليه من العظتعاىل وما اشتم هللت اوقاملخل لمتأملوا

 . (3)وال سدى  لق عبثاً مل خي ن هذا بأ

             قال تعاىل:

                     (4) . 

 
 .21اثية، اآلية: اجل(   سورة 1)

 .36-35 تان:ياآل م،قللورة ا(   س2)

، ها سســ ة وأميوما بعدها، العقيــدة اإلســال 463ز احلنفي، ص أليب العالعقيدة الطحاوية، انظر: رشح (   3)

 شق.دمم، دار القلم، 1988هـ/ 1408 سة،، ط. اخلام627-621يداين، ص ملاة حنبكرمحن لعبدال

 .116-115ن: تا ؤمنون، اآلية امل(   سور4)
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قولـه  يفبه  فني تص تعاىل املذي مدح اهلليوم اآلخر من اإليامن بالغيب الن بالواإليام

                :تعاىل

           (1) . 

هلا يتم إبطا لإذ من خالوم اآلخر، يلان باإليام بطال عقيدة جاهدًا إل وإبليس يسعى

ء وال اال جزتون بوموي نحييو ئمهالبكاد االعب ده فيصبحجاح مكاينو، اتهتنفيذ خمطط

   موقف ل النار، يفهأ يف (2)يس خطيبًا لبف بعدها إر، هنا يقوال نا وال جنةحساب 

زبه يقطع وحئه ن أوليالن ختليه عينقيض، يع مل الذي الزي والندامة، واحلرسة واألاخل

 .ينفع ندم وال حرسة م اليو وهبم أسىقل

             

              

             

                  (3 ). 

 هللا مجعقوله: )إذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول نع ◙ (4)عامر  نعن عقبة ب ويف احلديث

 ،نابيننا ربقد قىض  ؤمنون:قال امل ء،من القضا وفرغ، بينهم قىض نري واآلخاألولني 

خلقه بيده، وكلمه فيأتون  إن اهللف إىل  دم  اوققولون: انطليع لنا عىل ربنا؟ فيشفمن ف

 
 .3-1ت: ا ياآل بقرة،(   سورة ال1)

 (.2/530ل النار«، انظر:تفسري القر ن)يس يف أه تفسريه »خطبة إبليف♫ ن كثري ا ابه(   سام2)

 .22: يةاآلراهيم، إبورة س   (3)

تــابعني، وال مــن الصــحابةعة ا روى كثريًا من األحاديث، وروى عنه مج ◙ني جلهمر اا عقبة بن ع   (4)

تــه، وية، وتــويف يف خالفيف عهد معا مص ة وىل إمار، وتحلفتوا هدشائض، ه والفرًا بالفقارئًا عاملق وكان

 (.2/489: اإلصابة )انظر
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فيدهلم عىل  . فيأتون نوحاً عليكم بنوح م:ا فيقول  دنا عىل ربنقم فاشفع لفيقولون: 

يأتون عيسى، ف  فيدهلم عىلموسى يأتون ف ،ىسوعىل م دهلماهيم فيربإ أتونهيم، فيإبرا

، فيثور هيوم إل يل أن أق ىلاعي، قال: فيأتوين فيأذن تاألمنبي  ال ىلعم ول: أدلكيسى، فيقع

رأيس  ورًا من شعرن ي وجيعل يلريب فيشفعن  يت  ، حتىجمليس أطيب ريح شمها أحد قط

م م فقيشفع هل نم نواملؤمنوجد يس: قد لبإلذلك ار عند دمي، فيقول الكفق إىل ظفر

ور جملسه أنتن ريح شمها فيث يقومل: فاق. أضللتنا فإنك أنت ربك؛ لنا إىل فعأنت فاش

         نم، فيقول عند ذلك: همهم جلقط، ثم يؤ دحأ

          ...     )(1) . 

عنها   قيقة التي كان ذاهالً جتلت احل حيث هور،ظللا قاصاًم إبليس هذ ن موقفلقد كا

 أمور وهي: ن خدعهم بمعسول مكايده، فاعرتف بعدةيذؤه الأوليا

  هور صدقتعني شيئًا مع ظ ا رساب خادع ال مانيه، وأهنوعوده وأ النبط أولا:

 تقدس.ىل والرب تعا  ودموع

 عدهم به.كل ما و د وكذبه يفللوع خلفه :اا نياث

 .نا برهون حجة والدب ه ىل تصديقهم له وانجرافهم وراءه عوعتاب لومه هلم :ثالثاا 

م وهللك فأين عقبب يف كل ذم، فهم السطلب منهم أن يلوموا أنفسه رابعاا:

 مهل سه ألنم نف عن لوىلوخت نة، بال بي اقت وراء أوهامهسنالتي عميت وا وبصائرهم

 ر.نظوعيونًا تتفهم قوالً ع

 
، وابن جرير 117فعال العباد، ص أاب خلق كت يفبخاري (، وال2/327م: )رق  ه،نسن دارمي يفرواه ال  (  1)

يف ي ثمــ يل اهل (، وقا 17/320، )887، رقم: رياين يف الكبالطربعدة طرق، ومن ( 8/201يف تفسريه )

. ـهــ، يف«أزياد بــن أنعــم وهــو ضــع لرمحن بنلطرباين، وفيه عبدا(: »رواه ا10/376لزوائد )مع اجم

 .رةومتواتتة يف الصحيحني ابثة عفا شحاديث الوأ
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 ،ىلوة نفسه من باب أبل حتى نص هتم،عن نص عجزه التامأعلن ضعفه واا: خامس
        كم أو ذكم أو خملصأو منقافعكم أي بن

 . (1)مغيثكم 

كفر الالناس يف يقاع ه يف إدياكم من ما سبق ة جلميعلمشابحث ومكايده يف هذا امل

هذا   يف ةوأضيف عليها بعض مكايده الواضح مهفنسي اهلل نسوا بدع، حتىرشك والوال

 :اهن ومنالشأ

 تزيني الكفر:  -1

               قال تعاىل:

             (2) . 

 :  ♫ قال الشوكاين 

كم ما نار فأخلفتحساب وال جنة وال  بعث وال نه ال بأالً وعدًا باط مكت»وعد

 . (3) هـ أ. «كه من ذلوعدتكم ب

          ه تعاىل:لوق قتادة يف الوق

               

 
فــتح ، (2/530كثــري )بــن العظــيم، ال ر نلق(، تفسري ا13/200ر: تفسري جامع البيان، للطربي )ظ(   ان1)

 (.3/104ين )ر، للشوكا القدي

 .63 ة:حل، اآليالن ةسور   (2)

فسري الرازي ت ،(4/120ن كثري )ظيم، البالع وانظر: تفسري القر ن (،3/103)القدير، للشوكاين  (   فتح3)

 (.2180-4/2179 ن، لسيد قطب )رالل الق ظيف (،19/113)
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 (1) : 

أمر  من  ن خلفهمنار، ومنة وال ث وال جعب ال هم أنه خربفأهيم ديأ ني ن ب»أتاهم م

 . (2)إليها...« نها هلم ودعاهم يا فزينالد

             :وتأمل قوله تعاىل

                

      
 (3) . 

  عروفة وقد م تهل وقصائيي إرسبن هب من ا را املراد هب ية قيل: إنويف تفسري هذه اآل

 . (4)ذكرها  قبس

 .(5)إياهم«أ.هـ الشيطان غرور الناس يف عيمجسان هاهنا نباإل د ارملا د:اهوقال جم

 : إين  الحتى ق ه »أي أغوا      ه تعاىل: قولـعنى مو

ه مصري يواجه وتركه –ه ه ومنان وعدد أبع – ختىل عنه إىل الكفر فلام أوصله (6)كافر« 

 . باهلل ي والعياذروخاأل

 ات:شبهلا  ءلقاإ  -2

              :قال تعاىل

 
 .17-16يتان: اآل، (   سورة األعراف1)

 (.3/151كثري ) بن(   تفسري ا2)

 .17-16: نيتا اآل، احلرش سورة   (3)

 ر صانظ   (4)

(، وقــال 28/51)ر يــ البــن جر البيــان، جــامع(، وانظــر: 18/42طبي ) ن، للقراجلامع ألحكام القر(   5)

 (.8/119، الدر املنثور )دبن محي عبده : أخرجالسيوطي

 (.28/51ير )ن البن جريا (، وجامع الب18/42للقرطبي ) ن قر(   اجلامع ألحكام ال6)
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          (1) . 

 لك. ظنه ذ قق لهل حتعفلاعونه ويقبلون غوايته، وبم أهنم يتببليس ظن هبى أن إواملعن

ود  وعاألماين والم بآلخرة فغرهاكون يف اال ألهنم شوما كان تسليطه ذاك إ

 . (2)يني تز لاالوسوسة وشكيك ووالت

  ة نألخروية من جيف العقائد ا تشكيكال ة ولاان حملشيطيها ايلق تيالت شبهالن امو

 ومنكر ونكري. قربذاب وث وحرش وعونار، وبع

وكثر فيه مما أنكره  ة... وغري ذلكالشفاعصاط ووال نازوإنكار احلوض واملي

 دع. بل أهل الب خلوض من ق ا

 :♫ ري  سن األشعقال أبو احل

ه، وكذلك  ـلانقطاع  ال ئماجلنة دا عيم أهلنن هم أال اجلم مجيعًا إ إلسالا ل»أمجع أه

 نار. الكفار يف ال باعذ

يبقى تى ال يهام حمن ف  ىنر تفنيان وتبيدان، ويفاجلنة والنا بن صفوان إن جهم وقال

 ء معه.ش  ال ان وحده إال اهلل وحده كام ك

ًا ن سكونأهنم يسكنوونار لا وهل اجلنة ركات أبانقطاع ح(  (3)ذيل اهل وقال )أبو

 
 .20ية: ، اآلبأس ةسور  ( 1)

 ر،يقــدلا ح(، فت6/450وزي )ن اجلالم، زاد املسري، البدار الس ، ط.1094ن كثري، ص : تفسري ابانظر  ( 2)

 (.4/323للشوكاين )

ع ا زلــة، فــارق إمجــ ملعتمن شــيوخ ا ف،عالهلذيل بن عبداهلل بن مكحول البصي أبو اهلذيل الامد بن حم  ( 3)

 لس  ومنــاظرات ت ســنةتــزال، وجمــا اإلع مقاالت يفلـه  فاتهص حدج، وكتاب اهلل ورد نص املسلمني

= = 
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 . (1)  «أ. هـامً ائد

طق ن امان ألصحاهبام كتان اآلن، معدتلنار موجود»واجلنة وا :♫ ن كثري با لاق

ة  السن ، وهذا اعتقاد أهل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ن رسولر عابخبذلك القر ن، وتواترت بذلك األ

 . (2)  أ. هـاعة«الس ىل قيام إملثىل ... وهي السنة اامعةواجل

 لهأوعذاب  ،طعنقي ال ائمد  نةم اجليعن وأن ألمة،عليه سلف ا (3)فق تاما  اوهذ

، وأما أهل الكبائر من  (4)آلباد اخملدون فيها أبد الكفار واملرشكني ئم وأن النار دا

 = = 
 يل ركم للــز(، األعــال414-5/413)ن ايــزلســان امل (،3/366)داد نظر ترمجته: تــاريخ بغــ هـ ا235

(7/131). 

ني الفــرق بــ  ، والفــرق279 ر: ص، وانظ475-474ص (   مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري، 1)

 .(88-1/87دادي )للبغ نحل،الو لاملل ،199ص  للبغدادي،

الثانيــة، عــام . ط، ايفشــ د عبدالوضبط: أمححيح (، تص2/416بن كثري )الحم، النهاية يف الفتن وامل(   ال2)

 كتب العلمية.ل، دار ام1991هـ/ 1411

رشح  ،18/307ة البــن تيميــ ى جممــوع الفتــاو( 4/145ن حزم )الب، (   انظر: الفصل يف امللل والنحل3)

النــار، للصــنعاين، ص  ني بفنــاءإلبطال أدلة القــائلع األستار ، رف490نفي، صز احلع اليبأل ةطحاويال

 م، املكتب اإلسالمي.1984هـ/ 1405 ألوىل،األلباين، ط. ا يندال رصا لعالمة نحتقيق: ا، 86

 ص ة،يــ لطحاوشــارح ا نــار ونســبهبفنــاء ال ولبن القيم القذه ايمية وتلمين تاب(   نسب إىل شيخ اإلسالم 4)

م إال يس هلــ عن أحد من السلف، ولــ  ومل يثبتمن أقوال اجلهمية، منه، فهو  بر ءم السلف وهإىل  494

ن نسبة هذا القول لشيخ اإلسالم وتلميذه ابن عوجياب  ها،ائعدم فنبأبدية النار، ول ولقاو هول واحد ق

 ا:عدة أمور منهب - محهام اهللر –م القي

بــن وتلبــيس اجلهميــة ال (،18/307) تاوىلفجمموع ا ء يفا ام جك لكذخالف عنهام  نه قد وردإ أوالً:

هــو و 76-58 كشف االستار، ص ابتك باحصاإلسالم عن شيخ  نقله(، وانظر: ما 1/157) تيمية

 سالم ابناإلسوب إىل شيخ املنناء النار ء فعا حلريب اليامين ألف رسالة »كشف االستار إلبطال اداد. عيل 

ـ، ومــن هــ 1410، ، الريــاض، ط. األوىلرة يف طيبــةصاد –  خرياً ه اهللاجز –« يمقبن اللميذه اتيمية وت

م ملا هلام من العلم دقول متقال لك: إن ذول هلام أن يقاللقاا ذه ةن صح نسبمامني إن اإلحسن الظن هبذي

ه فلعل يوم،ال ىلاًم إثره قائال يزال أهبا، مما حا والرد عىل أصدع، إبطال بالبيف د والفضل، وملا هلام من اجلهو
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 = = 
ة يــا ح يف ريوهذا كثــ  جعا عنه،ه فر، ثم تبني هلام بطالنيف العلمام، وقبل مترسهام  أول حياهتام يفنهصّدر م

 أو ثالثة يف املسألة، ومع ذلك ال ينكر عليه. نله قوالون يكمل قد العلامء فالعا 

 اة.عص عىل نار الوهلامأن حيمل ق ًا:نيثا 

ســألة وكل ما يف هذه امل ♫ين تيمية م اسالشيخ اإل كتب نيح مرصح يقل صحيوجد ن إنه مل :ثالثاً 

 .♫ بن القيم تلميذه اعنه ما نقله هو 

 ل:اآلية، ويؤيد ذلك قوله بعد رسد األدلة: »فإن قي لان أوجه تأوية، لبيإيراده لألدل عللفقيم ال أما ابن

 ة؟«.ضاعفم بأضعافاً نيا دن الم ربكهي أ سألة العظيمة الشأن، التياملهذه دمكم يف قهى ىل أين انتفإ

 .363األرواح، ص  ديحا  ،      :عاىلإىل قولـه تبارك وتقيل: 

 . انظــر:نــهلبيخــالف ذلــك قد يعتستدالله بأقوال السلف يف تلك املسألة، ولو كان ايد ذلك أيضًا ويؤ

 .56-55، ص 34-24ستار، ص األكشف 

عــىل د ســاعم عليه، وفتابعوه حابةالصأن هذا القول لبعض ، تومههام لقولا عىل هذا لهامام محرب :رابعاً 

ع ما تأوال مــن ظــواهر النصــوص مفوه ومغفرته، سعة ععظيم الرجاء ب عم اهلل،ن ذلك شدة اخلوف م

 معصومني.ا بليسالسابقة، ومها برش 

 –هم وغــري ريعيد اخلــدبو ســ أرة وريه ود وأبعن الصحابة عمر وابن مسعو اراآلث اءت بعض ج وقد

النار  يفلنار ا ث أهللب عن احلسن ونصه: »لو ◙عمر  رها أثرهن أشوم –اهلل عنهم أمجعني ريض 

  ذلك وقت خيرجون فيه«.ىلج، لكان هلم عل عالكقدر رما 

نــه كــان يأخــذ مــن كــل ألنــدهم واهيــة، ســن عمراســيل احل، وقطــع: »هو من♫ قال ابن حجر 

 .ـ.هأحد«أ.

 ◙ر عم مل يدرك : واحلسنل: قال عمرقا ن، حلسواية انه من ريف ألضع: » ♫ ينا أللبا القو          

 ...«أ. هـ.

، ص 70 ، ص67-65 صنعاين، صرفع األستار لل (،75-2/70لأللباين )، ضعيفةالانظر: السلسلة     

81-82. 

  ائل مسن ممة ظيلعارة فكيف هبذه املسألة اطهيف أحكام ال ♫سن مراسيل احلن بملوواألئمة ال يع     

 دة.قيلعا

 ين:أمرعنها ب عىل فرض صحتها فيجابو        

 حممولة عىل نار العصاة من املوحدين.أهنا  ل:األو        
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ة أرحم رمحنة ب ، ويدخلون اجلاء اهلل إذا شمنها  خلها، فإهنم خيرجونممن د ؤمنني امل ةاصع

 .فعني االش ةبشفاع، أو محني الرا

ابن حاشا جهم  – هافاجرها وا بركله ةئماأل : »اتفقت♫ حزم ابن قال 

عىل أن اجلنة ال فناء  –لبصي لعالف العبدي اا  يليب اهلذيل حممد بن اهلذوأصفوان 

بد فيها عىل ما ال ون أبد األا، وأن أهلها خالدلعذاهب  فناءلنار الوا ،اهملنعي

 = = 
ال ها من النار من النار، وليس فناء النار واخلروجج أهل خروي تدور حول ع، فها غري حمل النزيف إهنا  :الثاين

 ابة.صحال مند حىل أإ ارنال اءفنيه فال يصح نسبة القول بعلوفناءها... ولوها يعني خ

 سة وجوه:لو من مخخي لنار الوالقول بفناء ا

 .القول بفنائها، وفناء عذاهبا تبعاً  األول:

 ا.ها عىل حاهل وبقاؤ موت من فيها، :ينالثا 

 خروج من فيها، وبقاؤها عىل حاهلا. :الثالث

 أو زواله.، العذابختفيف ، مع اؤهم فيها بق بع:الرا

 ا.دا أبمهوادر ونا البقاء  اخلامس:

    :ا، فــاألول يف قوـلــه تعــاىلىل فســاده ن ونص علقربطلها األربعة األوىل فقد أا أما ف

     :ومعلوم أن7اإلرساء، اآلية ،   الفعل الذي بعدها. ارالتكرار بتكرتقتيض 

، 36ة: ـي فـاطر، اآل          :ـه تعاىلولبق ضاً يطل أا بف :ثاينلا اوأم

 .13اآلية: ىل: ألعا        :تعاىلوبقوله 

ـه:167 يـة:البقـرة، اآل     :ففي قوله تعاىل: وأما الثالث        ، وقوـل

          :22احلج، اآلية. 

فـاطر، اآليـة:            :تعاىل: ففي قولـه بعلراوأما ا  

36. 

األربعــة  النلذة؛ وببطعليهم  التهتحلكلية أو اسعذاب با زوال الى من باب أوىل انتفى التخفيف، انتفوإذا  

 ،لآللــويسين، محداكمة األحم يفالء العينني انظر: ج خلامس.ه االتقسيم الوجالوجوه، يتعني بطريق السرب و

-124نقيطي، ص تاب، للشضطراب عن  يات الكاالم، دفع إهيام 1981هـ/ 1401 ما ع. ط، 488ص 

 .28-21ريب، ص عيل احلار، د. قدمة رفع األست، م127
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 . (1) هـ.ة..«أايهن

 . (2)العلامء دد من عمجاع اإل عىل نص دوق

         :قال تعاىل ،ىصحت ر من أن ذلك أكث يف ياتواآل

                        (3) . 

             :ىلاعوقولـه ت

               (4) . 

           نار:ل أصحاب ال يف حاتعاىل قولـهو

             (5) . 

                        عاىل:وقولـه ت

           (6) . 

: )يؤتى  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل ل: قال اق ◙دري سعيد اخلح عن أيب الصحي ويف

هل فيقول:  ئبون وينظرون،أهل اجلنة، فيرش ا ي ، فينادي مناٍد:بش أملحك ملوت كهيئةبا

 
 .43البن حزم، ص ع، ول والفرواألص   (1)

ء ا ببقــ  راالعتبــا (، 2/234اريني )لسفل امع األنوار،(، لو18/307ية)تيمفتاوى، البن (   انظر: جمموع ال2)

 .67النار، للسبكي، ص و ةنجلا

 .65-64ان: رة األحزاب، اآليتوس (  3)

 .26اآلية:  (   سورة يونس،4)

 .52اآلية:  ة يونس،(   سور5)

 .6: يةلبينة، اآلسورة ا (  6)
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نار، لا لهأقد ر ه ثم ينادي: يا وت، وكلهم امل نعم، هذا: قولونيف ؟عرفون هذات

 ،ه ر قد  وكلهم ،نعم هذا املوت :نوقولذا فيعرفون هل: هل تقوفي ن،ن وينظرووبفيرشئ

  موت، ثم قرأ:   أهل النار خلود فال، ويا موت خلود فالل اجلنة أها ي يقول: ثمفيذبح 
                           (1)  )(2) . 

له  يةاهن دائم ال ا الكفرذه و كفر،نار جزاء اللا إن ك، إذ لذ ل  عىل لعقل داوكذا 

 دائم بال انقطاع.عذاب  ون الب أن يكفناس

ا  دوعاياة لهذه احل ىلإ ل بأهنم لو ردواز وجع ذ قد أخرب اهللار ال تطهرهم إلنوا

 دون يفلااجلنة خ كذلك أهلو، بادأبد اآليف النار  ندولخمهم وعنادهم، فهم إذن لكفر

 . (3) اآلباد دباجلنة أ

من أهل الكبائر يف   من املؤمنني ود العصاة خلب (5)وارج واخل (4)  لة عتزوقالت امل

 
 .39(   سورة مريم، اآلية: 1)

ــ    (2) ــم:  ،    : «، بـــابفســـرييف كتـــاب: »الت اريرواه البـخ ، 4453رقـ

 ( بنحوه.4/2188، )2849«، رقم: ة نعيمها كتاب: »اجلنة وصف يف (، ومسلم4/1760)

 .339يم، ص الق بناألرواح، ال: حادي انظر   (3)

 .96األشعري، ص ، أليب احلسن مينيقاالت اإلسال(، وم1/154ظر: رسائل العدل والتوحيد )ان (  4)

 .96سن األشعري، ص حلا يبأل ،مينيت اإلسالقاالر: م(   انظ5)

ن أيب  عــيل بــ املــؤمننيرجوا عــىل أمــري اهلجري، وهم الذين خن األول ارج: ظهرت يف القروخلوفرقة ا 

معوا اجتو – عنهام ريض اهلل –نه وبني معاوية بن أيب سفيان لتحكيم الذي جرى بيابعد    ◙طالب 

: هــل الســنة ومنهــا ه ألفــة ملــا عليــ ا خمء ا ر م، وهل نه عيض اهلل ريلتكفري عىل ع ، وهم جممعونبالنهروان

امر عــ  بــنحاب نجدة جدات أصرقة النف يف ذلك إال فة يف النار ومل خيالب الكبريالقول بخلوج مرتك

رقــة، إلباضــية، األزا، ايــة، العجــاردةعىل األئمة، وهم فرق شتى منهــا: النجد حلنفي ويرون اخلروجا

 .. الصفرية
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 ر. النا

بدين  اآلد يها أبويعذب ف ،ر ااسق خيلد يف الن»الف جلبار اهلمذاين:قال القايض عبدا

 . (1)ودهر الداهرين«أ. هـ 

 بالنار تنقل لطائي أن أصحابا عريب ابن سهم  رأىلوع (2)ادية وقالت االحت 

 . (3) ابذ بالعذلتنارية ت عةبيط ىلطبيعتهم إ

 قل.كابرة للعللحس ومإنكار  اف يف بطالنه، فهوالقول كهذا  وتصور

، فهو قول (4)لنارة يف اصالع خليد االقول بت نمعتزلة واخلوارج امل وأما ما عليه

          اىل:ه تعكقول  ن،قرة من الصوص الصحي نلل فلخما

       (5) لرشك بعدم  ختص االتي من اآليات  ، وغري ذلك

 ب عليه.ذع ىلااىل غفره، وما شاء تعهلل تعا اءفام ش باملشيئة ه ارة وتعليق ما سوملغفا

 = = 
ومــا بعــدها(،  1/114للشهرســتاين )حــل امللــل والن ،عــدها ما بو 86ص نيميالت اإلسالظر: مقا نا          

ـ1419ألوىل اها، ط. ومــا بعــد 21رص عبدالكريم العقل، صليف د. نا وارج تأاخل م، دار 1998 /هــ

 لرياض.إشبيليا، ا

 .666 ، صيض عبداجلبار(   رشح األصول اخلمسة، للقا 1)

ن عريب  ء االحتادية ابؤالمل، وزعيم ها الع هذا  عني هو  عاىلأن اهلل توجود، ول ة ادحول بوحاب الق(   أص2)

رات  (، شذ4/317يزان )سان امل، انظر: ل576بن الفارض ت وا –مجته سبقت تر وقد  –الضال 

ص     وف،(، مصع التص282-6/281(، واألعالم للزركيل )202-5/190، البن العامد )بالذه

 دها. وما بع 150

 .331-323ألرواح، ص ي ا(، حاد148-4/147)حزم  بنال ،للنحامللل وا لفصل يفار: ظن(   ا3)

هم يف منزلــة بــني دو عنــ ة فهــ املعتزلــ  ا افر، أموارج كيه يف الدنيا، فهو عند اخلاحلكم عل فهام يف(   مع اختال4)

 (.7/484ية )زلتني، انظر: جمموع الفتاوى، البن تيممن

 .48: ، اآليةسورة النساء   (5)
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  (2)م اجلنة هلوالنار، ودخ يف خروجهم من (1) تواترةحاديث املمن األثبت  اومل

  ر من قال ال إله إال النا خيرج منقال: ) ملسو هيلع هللا ىلصي نب العن  ◙نس حديث أ اهنمو

زن به وقل ويفهلل، ا ه إاللإ من قال ال رج من النارمن خري، وخي رية قلبه وزن شعويف  اهلل

 . (3) رة من خري(به وزن ذلقويف  اهللإال ال ال إله ن قالنار م نمري، وخيرج خمن  ةبر

فع، منها س مسهم ماار بعدلنقوم من ا  رج)خي  قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙وعنه 

 .(4)ميني(اجلهنفيسميهم أهل اجلنة  اجلنة  لون فيدخ

 لخر أه  لمعين أل: )إملسو هيلع هللا ىلص هللا  قال: قال رسول ◙سعود ن عبداهلل بن معو

 اهللبوًا فيقول النار حن م رجل خيرج نةالً اجلخر أهل اجلنة دخوو  ر خروجًا منهاناال

قول يا رب ع فيألى فريجه أهنا مليإ يلخ تيها فينة فيأجلال فادخرك وتعاىل لـه: اذهب تبا

ليه يل إ خفي اهيفادخل اجلنة قال فيأتله: اذهب تعاىل بارك وقول اهلل تا مألى فيوجدهت

نة فإن فادخل اجل باذهى فيقول اهلل له: ا مألفيقول يا رب وجدهت جعريألى فم اهنأ

 خر يب أوتسأ ولقال: فيقالدنيا،  الأمث أمثاهلا أو إن لك عرشة ةمثل الدنيا وعرش  لك

واجذه ى بدت نضحك حت ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل قد رأيت رسنت امللك قال ل وأأتضحك يب

 . (5)نزلة( م  اجلنة له أ ىل: فكان يقال ذاك أدنقا

 
م، دار الكتــب 1983ـهــ/ 1405، وىل، ط. األ165 صجــب، بــن ر، الارنــ لن االتخويــف مــ انظر:   ( 1)

 .(11/184)(، 7/484ع الفتاوى، البن تيمية )وت، وجممومية، بريالعل

، 223اويــة، صلطحح العقيدة اوما بعدها(، رش 2/312الحم، البن كثري )هاية يف الفتن واملن: الانظر(   2)

 (.436-11/433ي )ح البارفت

 ومســلم يف (،1/24) ،44ونقصــانه(، رقــم: زيادة اإليامن : )يامن«، بابإل: »اكتاب يف ريا خالب(   رواه 3)

 (.1/180) 193كتاب: »اإليامن«، رقم: 

يف  ســلم(، وم5/2399)، 6191باب: )صفة اجلنة والنار(، رقم:  كتاب: »الرقاق«، يفاري البخرواه    (4)

 (.178-1/177) 191رقم: يامن«، كتاب: »اإل

 .(1/175، )188: رقم»اإليامن«،  تاب:يف ك سلمم هارو (  5)
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 باب منها:لعدة أسموجبها د قد يتخلف لوعيونصوص ا

 ف فيه. ال خال  ذاوهادقة، صل بة االتو -1

 .واالستغفاركثرية لااحلسنات  -2

 .املكفرة بئصاوقوع امل -3

 القيامة.  ، وشدة أهوال يومربلقا  يفب العذا -4

 فاعة.ه بالشوأذن ل ◙  ني، ممنعة للمذنبالشفا -5

 .( 1)بد العمن  سبب ، بالهتمحنه برع زه اووجت د بعلل تعاىل ة اهللمغفر -6

ر اكناعهم يف الشك وإعباد وإيقلتضليل اليطان يلقيها الش التي شبهات ومن ال

نجد فيه ف القرب فال نكش نا»إ: دةحمن قول املال♫  ميقالنقله ابن  عذاب القرب ما

نريانًا  وال نيباعث والهناك حيات  نجد رق، والبمطاوتى  يرضبون املكة عميًا صامً مالئ

لزئبق  عينيه انا عىلناه مل تتغري، ولو وضعدجا حالة من األحوال لوكشفن ج ولوتوج

 . (2)«أ. هـ عىل حاله...دناه جوخلردل ل صدره اوعىل

ا قول ، قال شيخ اإلسالم: »هذ  (3) لروح فقط ىل ا ع ابعذالن م من يقول: إنهوم

 . (4) جلامعة ا نة وسالامة أهل منكر عند ع

هب سلف األمة  ذ مونعيمه متواترة، ورب ب القذا ت عثبو نصوص يف لا أن  وملعمو

لروحه عذاب حيصل وأن ال بوإما معذ منعم،  وته إمام امليت بعدوأن   ذلك، عىل

 
 (.24/375(، )11/185(، )501-7/487يمية )ى، البن تع الفتاو(   انظر: جممو1)

ص ســن األشــعري، ، ومقــاالت اإلســالميني، أليب احل58: ص ، وانظــر61القيم، ص  البنوح، (   الر2)

 لة.ثر املعتزقول أك اوهذ .(4/284تاوى )، وجمموع الف430

 (.5/525ع الفتاوى )ة، انظر: جمموميرسن حزم وابن بول اهو قو   (3)

 (.5/525اوى، البن تيمية )موع الفت(   جم4)
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 ه.وبدن

 ة:شارح الطحاويل قا

ان ن كمل القرب ونعيمه يف ثبوت عذاب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل األخبار عن  رتتواتوقد »

 . (1) ...«أ. هـ أهالً  لذلك 

 . (2)♫ ة ي ن تيمم اباإلساليخ ا شتواتره ص عىلنو

 ألمان الكاذبة: عود واالو   -3

 .                 (3) :تعاىلقال 

           :وقال تعاىل

                        (4) . 

 يامة والال ق نه»إ      عاىل:يف قولـه ت♫ طبي قرالل قا

 تعاىل:  هلمن غريكم يقويه قو نةباجل م أوىلتأنف نة ونارحساب وج كانحساب وأنه إن 

                 (5) هـباطاًل«أ. أي . 

            اىل:له تعيف قو♫ قال احلسن 

 
 ملكتب اإلسالمي.اط.  ،450اوية، ص حرشح الط(   1)

 (.4/284(   انظر: جمموع الفتاوى )2)

 .120اآلية:  اء،سورة النس   (3)

 .64 اآلية: ،اءرسرة اإل(   سو4)

 .(10/290 ن )رالق حكامع ألامجلا  ( 5)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  755 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

                         (1) : 

 .(2)يهًا«اهم إل ورًا دعاين وغرأم إال ، وال سوط فيس بعصا والم »واهلل ما رضهب

 امع احلق: استوالصد عن   طلالباإىل   دعوةلا -4

               :اىلتع قال

       (3) . 

             :ـه تعاىلولوق

        (4) . 

              وقولـه تعاىل:

        (5) . 

هي   ان بلهر، وال بةحجغري  نـه مبوا لأكثر اخللق استجار أن جيب يف األملعوا

 . (6)  الدليلردة من احلجة وجمرد دعوى جم

 
 .21اآلية:  (   سورة سبأ،1)

 م.السالط. دار  ،1094ص  ن كثري،(، وذكره اب22/88تفسريه )جرير يف  رواه ابن(   2)

 .22اآلية:  (   سورة إبراهيم،3)

 .6(   سورة فاطر، اآلية: 4)

 .62-61س، اآليتان: ة ي(   سور5)

 .(3/103) اينير، للشوكتح القدفر: ظن(   ا6)

من   وقريب من هذا»        تعاىل:عليقًا عىل قولـه ت ♫قول وي          

  ىل ما فيهام،ويؤثرها ع ملسو هيلع هللا ىلصبحانه، وملا يف سنة رسوله ملا يف كتاب اهلل سالفة ال املخالرج آراءي بقتدي

= = 
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ناس أن  ذي هنيتكم أهيا الل ا اىل ذكر أن الشيطان ل تع»يقو :♫ قال ابن جرير 

العدو سكم منزل أنفمن  أنزلوه عدوًا... ف ذواخت فاعدو إياكم باهلل لكم ه ورغرب اوتغرت

 .(1)أ. هـ عوا خطواته...«بتعوه وتطيت فال ..ياه.ثتكم إاغبطاعة اهلل واست وه ذرم واحمنك

 ساأن ينيس كثريًا من الن دولعا ا ، والصد استطاع هذلباطلةفبهذه الدعوة ا

 ا.ا وال يؤمنون هبهب ونذبيك همة، أو جيعلاالستعداد لآلخر

   ة عىل ذلك:لألمثان مو

          :ل تعاىلاقنكر: وال الفحشاء إىل  هتمدعو 

              

                  (2)  

 . (3)اللواط وقيل: الزنا، وقيل:  ،املعايص ءاشلفحاو

 . (4)عظم قبحه« كل ما وقيل: »

 . (5)سليم«  ه كل ذي عقلستفحشاوكل أحد ما ظهر قبحه ل»كل يل: قو

  هذه وأصبحت  ملستقيما ن رصاط اهلل، وبعدوا عركملنا ضالل الفحشاء ويف وااعفض

 .نما يأملوية  غا الشهوات هي

 = = 
ة والربهان خلف  جحلك اروت ،برهان دّل عليهال وة جح قم عليهت ذي مل لا لباطلب لنه قد استجا فإ

 . (3/104)  هـ، أ. ارهم«جال املتنكبني طريق احلق بسوء اختيردين بالعله كثري من املقتظهره، كام يف

 (.22/117البيان ) جامع (  1)

 .169-168(   سورة البقرة، اآليتان: 2)

 (.2/209) يرطبقلل ،القر نألحكام  امعاجل (،12/185) ،(2/77)ر يجر نالبمع البيان، جا  (   انظر:3)

 (.13/220، البن تيمية )(   جمموع الفتاوى4)

 .(1/371(   مدارج السالكني، البن القيم )5)
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 ة:ن اآلخرسيانا و يالدناالغرتار ب  -5

             قال تعاىل:

            

                (1) . 

             :ويقول تعاىل

         (2) . 

 :            (3)تعاىل: يف تفسري قوله♫ ي برطلققال ا

 . (4)  هـ ا.ساب«وال ح  عذابتغرهم بأن ال »من الشياطني 

 . (5) ل هبم«أ. هـ ينز يطان بأن العذاب الالش م »غرهال ابن كثري: قو

 .♫(6) يير الطربجر ناب  مومنهن بعض العلامء، ن كام روي عاطوالغرور: الشي

معاصيه حتى ز عن يتجاوهلل، وأنه فضل ا ره بسعةد، ويذكيوسوس للعب واملعنى أنه 

 . (7)ه يف معصية اهلل لخيغره ويد

 
 .130: اآليةنعام، رة األسو  ( 1)

 .14السجدة، اآلية: (   سورة 2)

 .20اآلية:  (   سورة امللك،3)

 (.1/756اجلاللني ) ريستف :نظرا(، و4/302ظر: )وان (،18/218بي )طرن للق قرلم اا حكاجلامع أل   (4)

 دار الفكر. (، ط.1/756سري ابن كثري )(   تف5)

 (.18/42(، و )14/323) لقر نحكام اامع ألواجل(، 4/200ن )(   انظر: جامع البيا 6)

ن بــ ن ياملشيخ سلل توحيدلا بكتا  رشح(، 14/323) ر نع ألحكام الق(، اجلام4/200(   جامع البيان )7)

 .449ص بداهلل، ع



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  758 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

 د واخلداع: ي كلاو ر كمل ا  -6

               اىل:تع قال

              

            (1) . 

يح احلق وتزيني تقب ساد،ة إىل الفوعى، والد عن اهلد د صال  ويتمثل هذا املكر يف 

 . (2) ساءً ًا، صباحًا ومرا تكل لياًل وهنل والال متتمرة مع ذلك جهود مسوهي  اطل،الب

 . (3)باطيل« باأللتمويه و اأ»الكيد  : هو ركملوا

               قال تعاىل:

                 

                        (4) . 

م يف الكفر والرشك أوقعهحتى  –أخزاه اهلل  –ان طي واملزين هلذا املكر هو الش

 
 .33سبأ، اآلية:  ةروس   (1)

فســري (، ت14/303) طبيللقر (، اجلامع ألحكام القر ن،22/98ي )ربان، للط: تفسري جامع البي(   انظر2)

 (، ط. دار الفكر.3/540)العظيم، البن كثري قر ن ال

و يبث يدا رىلز إا ني تلفالنهار، ما بو لليالمكر ب ،املسلمني دالب أكثر أليام يفه اء الشيطان هذوتأمل أوليا     * 

 يالً مومها لــ سيأيت كيد حمطات وقنوات فضائية تبث حتى  تهيواملسلمني، وما يناملكر والكيد لإلسالم 

 مــن إال ال ينجــو منــه لة هابطة ففيلم خليع، وهكذا مكــر دائــمفرت حتى يأيت دور جمكاد ت، وما تاراً وهن

 .مه اهللعص

 (.3/85) ينا وكلشدير لقلفتح ا   (3)

 .33ية: آلا عد،رال ةسور   (4)
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 . (1)خر وباليوم اآل به اروكفف ،اهللعن دين  مهرصفوبآيات اهلل  بيوالتكذ

 نسيان الذكر:   -7

       نسيان الذكر، قال تعاىل:خر اليوم اآل راكايده يف إنمك ومن

               

             

         (2) . 

ذا  ه ربا ول العبد يفيق ناجلن  م هنيقرالعبد و ني ب ةصومخل ة تكون اماويف مشهد القي

                  ـه:لوقبد عليه قرينه عن الذكر، وير أضلني

  بينةلفعندها تنقطع احلجة وتقوم ا          

 . (3) لبينات لكتب وإقامة احلجج واا النزوإسل، بإرسال الر ميكإل ت رذعفأ

           وندمهم:نًا حرسهتم تعاىل مبي لاق

                 

                           

 (4) . 

 
ر دا ، ط.710 (، تفســري القــر ن، البــن كثــري، ص9/323بــي )قرطألحكام القــر ن، لل(  انظر: اجلامع 1)

دي محن، البن سع(، تيسري الكريم الر3/85ير للشوكاين )(، فتح القد3/21ي )البغوتفسري  سالم،ال

(4/113) . 

 .19-18 :انيت، اآلةلة املجادروس  ( 2)

 (.6/404ن، البن كثري ) رقال فسريتانظر: (   3)

 .53: يةسورة األعراف، اآل (  4)
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             ويقول تعاىل:

                

            (1) . 

 . (2)ه« يويعض عىل يد لندمالقيامة غاية ا يندم يوم ظامل»فكل 

 . (3)أو اإلنس  اجلن نمان ك ان سواءشيطأي ال     وقولـه: 

 .(4)أ منه«ويتربعنه، تخىل األماين، ثم ي ق، ويعده بح لـه احلق»يزين لـه الباطل، وي

 هم: ر علي اكبتسالاو باملؤمنني ء واالستهزا ةسخريلا  -8

ضعاف  ىل، وذلك إلاق باهلل تعدصمن ومرة مع كل من  بليسية مستدة إذه مكيهو

 .الناس عنهم مهمهم وصد

              :ل تعاىلاق

            

   (5) . 

املته وسخرتم من ، ومعتعاىلاهلل بادة تم عكم هلم عىل أن نسيعنى محلكم بغضملاو

 
 .29-27(   سورة الفرقان، اآليات: 1)

 (.19/7سالم، وانظر: جامع البيان )، ط. دار ال958، ص كثري ن، البنالقر سري تف (  2)

 ريلقــداتح فــ (، 6/86بــن اجلــوزي )ال ،ســريد املاز(، 13/26) بــيطن، للقرم القــر حكــا اجلــامع أل   (3)

 (.5/475رمحن السعدي )عبداليخ لكريم الرمحن، للش(، تيسري ا73-4/72للشوكاين )

 (.5/475لسعدي )محن اعبدالر للشيخن، لرمحلكريم اا(   تيسري 4)

 .110-109سورة املؤمنون، اآليتان:    (5)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  761 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

 . (1)هتم وعباديعهم صن

             :عاىلتقال 

          (2) . 

 . (3)عه« انوا يستبعدون وقوب الذي كن العذام»ني عي

       افقني:املنحال  ىل يفني كام قال تعاون املؤمنوهم خيادع

                          (4). 

ومن  محاهبصل وأوالضاللكفر كرباء والرؤساء يف اوال هبم السادةشياطني املراد وال

 . (5) شاكلتهم عىل

 دبالع ساءت مصريا، فيجد جهنم وه إىلليائبليس بحزبه وأوإ صلي فطااية املهن ويف

كام بني  (6)م نهل جوحجاثمني يد بسلسلة من حد من الشياطني  ًا مع قرينهطنفسه مربو

   قوله: لك تعاىل يفذ

             

                    (7) . 

 
ارج دمــ  (،19/186يميــة )تــاوى، البــن تلفاع مــو(، جم3/259ثــري )ك بــنعظيم، القر ن الال (   تفسري 1)

 (.1/350السالكني، البن القيم )

 .10، اآلية: نعاماأل (   سورة2)

 (.3/180 )بن كثريال(   تفسري القر ن، 3)

 .14بقرة، اآلية: رة ال(   سو4)

 (.1/52(   انظر: تفسري القر ن، البن كثري )5)

تفســري اجلاللــني و ،(11/132)قرطبي م القر ن، للكا حألع اجلامو (،3/132) ثريكري ابن ظر: تفسان (  6)

(1/403.) 

 .69-68ن: يتا سورة مريم، اآل   (7)
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 بع ا رلا ثحاملب

 ألرواح يتعلق بامكايده فيام 

ْوح با ، يذكر ويغلضم يف اللالرُّ  . (1)ح«األروا اجلمعؤنث وة: »الن ْفس 

 . (2)فس« اة األنا به حي»م :وقيل

 . (3)« اجلسد وتكون به احلياةبه  د بالروح: ما يقومارامل ليقو

 :انهم (4) يف القر ن الكريم عىل عدة معانٍ  ويطلق الروح

 .            (5) :لقا ♠ جربيل

                      (6) ل تعال:ي، قاوالوح

              :قال تعاىل ♠وعيسى

   (7) . 

 . (8) ر والفرحة، والرسوالرمحة، ولراحبمعنى ا حلفتابْوح لر  وا

 
 .(2/462) (   لسان العرب، البن منظور1)

 (.3/103ز، للفريوز بادي )لتميير ذوي ابصائ (  2)

 (.2/271(   النهاية البن األثري )3)

(، 3/105) يدا ز بــ وفريلييــز، لائر ذوي التمبص (،463-2/462منظور ) نبال العرب، ر: لسانانظ(   4)

 (.2/271ثري )النهاية، البن األ

 .193لشعراء، اآلية: ورة اس  ( 5)

 .15ة: ر، اآليف(   سورة غا 6)

 .171، اآلية: لنساءسورة ا (  7)

 (.3/103تمييز )ال (، بصائر ذوي2/459انظر: لسان العرب البن منظور )  ( 8)
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 ، أي رمحته.              (1) :اىلتع قال

وح ماوأ  وحتل فيه، كام»ذات لطيفة تدخل اجلسم  :اهنبأ فعرفها العلامءع رش لا يف الرُّ

اه وير هبا يصعدوتكفن و ،وتملاعند لك امل ضهال املاء يف الطني اليابس، وهلذا يقبحي 

 . (2)ه« عند موت اإلنسان

 . (3)ح رجول م ا عرض وهو قوبعض: إهنلا القو

   :♫ القيم  قال ابن

 –أي الروح  –قول إهنا والار والعقل بتواالعر ثاآلاوة قر ن والسن»تظاهرت أدلة ال

ك  حريء وتتوجت  وتذهب وتنفصل وخترج د وتنزل وتتصلصعت ائمة بنفسهات قذا

 ـ . ئة دليل«أ. هن ماثر م أكوعىل هذا  ،نتسكو

يف  ، وإمايف نعيمته إما ومد يت بعتها أن املاألمة وأئم سلفهب من مذ ن أامك

البدن ال ح نوع اتصال بلروبدن، وأن للاروح وللل صحي  ابيم أو العذ اب، وأن النععذ

 يهو متفق عله كام دهاساإىل أج واح ت األر، فإذا كان يوم القيامة أعيد  (4)  لمه إال اهلليع

 . (5)  باالكتسلمني، وأهل امل بني 

 
 .87 ة:يف، اآلسوسورة ي   (1)

(، وتفســري 3/429) قــيمالســالكني، البــن ال(، وانظر: مــدارج 2/345يمني )ثع بنالد، يل املف(   القو2)

 (.3/62ري )ثالقر ن العظيم، البن ك

 محــد بــن، ألدة ابن القــيم(، وانظر: الرد عليه يف رشح قصي2/345)فيد، البن عثيمني ول املظر: القان   (3)

 (.1/444) يفحلناعز لأليب اح الطحاوية، رش ر:نظ(، واا هوما بعد 2/151عيسى )

مــن  كــالمال بعض أهل  تبقى بعد فراق البدن، كام هو قولروح الال البدع من يقول: إن(   هناك من أهل 4)

البدن، د فراق بع  بقاء الروحل يرده الكتاب والسنة واتفاق األمة عىلشعرية، وهو قول باطواأل ملعتزلةا

 .72 صالروح،  :رنظا

 .72ص  يم،قبن الظر: الروح، الان   (5)
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      عاىل:قال ت ه،علماهلل بي استأثر لغيب التعلم ا وهي من

                    (1). 

يف   ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي  اا أننقال: )بي ◙سعود م  بنعبداهلل  عن اري البخى ور

، حوبعضهم لبعض سلوه عن الر لافقد، يهوإذ مر ال (2)عسيب  ىلمتكئ عوهو  حرث

، فسألوه ه فقالوا: سلوه هونكم بيشء تكريستقبل ال مهضعب وقال إليه فقال: ما رأيكم

مت فق حى إليهأنه يو لمتم يرد عليهم شيئًا، فعفل ملسو هيلع هللا ىلص نبيال أمسكوح فن الرع

           : ل ي قاحالو  نزلي فلامماقم

            )(3) . 

 الكريمة عىل أقوال:   يةبالروح يف اآلراد وقد اختلف العلامء يف امل

ثر ورجحه هو قول األكوسان ني روح اإلأ ةعروفالروح امل  ملرادأن ا ل:وألا

 رطبي. قال

 . ♠ يلجرب ملرادأن ا :الثاين

 .  ♠أن املراد بالروح عيسى  :الثالث

 . (4)م ي ركلا ر نراد القأن امل الرابع:

 
 .85(   سورة اإلرساء، اآلية: 1)

 (.3/234)ديث احل غريب يفالتي ال خوص فيها، انظر: النهاية  ريدةاجل (   العسيب:2)

، (4/1749، )4444(، رقــم: : »التفســري«، بــاب: )ويســألونك عــن الــروحاه البخاري يف كتابرو   (3)

 .(4/2152، )2794م: أحكامهم«، رقو قنيافاملن تا تاب: »صفك يف ومسلم

 للقرطبــي ار املعرفة، واجلامع ألحكــام القــر نط. د (،403-8/402بن حجر )(   انظر: فتح الباري، ال4)

ر، الــدر (، ط. دار الفكــ 3/62، تفسري ابن كثري )(15/156البن جرير )يان، امع الب(، ج10/324)

= = 
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ا وامتزاجها بالبدن،  هوكيفية مسالكروح حقيقة ال  يف إهبام –أعلم  واهلل –واحلكمة 

 مع نوهبمج ة ما بني معرف من  مل يتمكنوا  ثيم، حوضعفه معجزه مدى العباد لم ليع

 . (1)أوىل ن باب ه عن معرفة غريه م، فعجزقطع بوجوده ال

 هبا وبمعانيها. ن  ه تعاىل، مع اإليام ات وذ   ه ت ا صف امء اهلل و يف كيفية أس اخلوض    ك حتريم ذل   ومن 

فتتعارف اء هلو ايف  ى قإن األرواح تتال عض السلف: »قال ب♫ م القيقال ابن 

يا وقد وكل اهلل بالرؤ من خري أو رش قال  يهاق ال بام هو  ايتيها ملك الرؤيأف تذاكر أو ت

 . (2)نفس...«  لك علمه وأهلمه معرفة اً كمل صادقة ال

 :علقاتمخس متن بدلاب اأن هل♫ ني بو

 . أمه حينام يكون جنينًا يف بطن ل:األو

 رض.ألجه اوخيرج إىل  نامحي الثاين:

 ر.من وجه  خه ب ةقه ومتعلجن وم هفارقه فهي تل نومحا يف :الثالث

 مسلترد السالم عىل من حيث دن، لبا اذعلق هبزخ فلها نوع تيف حياة الرب الرابع:

 . مستمر اهلا بالبدنتصفا اهيف بدن والروح عليها، ويتنعم ال

  وال د ذلكعوت بمال ا بالبدن فا يكمل تعلقهوهن بعد البعث والنشور امس:خلا

 . (3)فساد 

 = = 
 بعدها(. ا مو 5/332ي )للسيوط ثوراملن

بــن  ا(، تفسري8/403حجر )(، وفتح الباري، البن 10/324) يرطبقلل نالقر  جلامع ألحكاما :ظران(   1)

 (، ط. دار الفكر.3/62ري )كث

 .45، صابقرجع الس(   امل2)

 .61رجع السابق ص ر: امل(   انظ3)
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لفالسفة  تصوفة والصابئة وا ة واملالرافض ة غالمن ل أقوام وقا ،ةخملوقرواح ألوا

 :هذا القول إىل طائفتني يف وا قسموان ح،بقدم الرو

لصابئة  ؤالء هم اوه تعاىل،ن ذات اهلل م  ستيل انهكا أزلية لتزعم أهن األوىل:

 ة.والفالسف

  رافضة غالة ال دقة من اهم الزنء وهؤال ، اهلل ا من ذاتم أهنتزع لثانية:او

 .(1) صوفةاملتو

 أوجه:يظهر من عدة طل وبطالنه قول با ذاوه

ا  عىل أهنهم ا وأئمتها فإمجاعهفمجاع األمة واتفاق سلف إلخمالل قولا منها: إن هذا 

 . (2) قةولخم

  زل وترسح ومنبض وتصعد وتنوتق  أن الروح خترجاألدلة عىلضة استفا ومنها:

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولقال رال: قحيح يف الص ◙رةأبو هري ما رواهث، حاديألذه اه

وح  املْ ْؤِمنِ ) ْصِعَداهِنَا«  إَِذا َخَرَجْت ر  اَها َمَلَكاِن ي  َها ِمْن طِيِب ِرحِي  َقاَل مَح اٌد: َفَذَكرَ  -َتَلق 

وٌح َطي َبٌة َج  "اَل: قَ  -َك املِْْس َوَذَكَر  اَمِء: ر  ول  َأْهل  الس   هلل ااَءْت ِمْن ِقَبِل اأْلَْرِض، َصىل  َوَيق 

: اْنَطِلق   َجَس َعَلْيِك َوَعىَل  ول  ، ث م  َيق  ِه َعز  َوَجل  ، َفي نَْطَلق  بِِه إىَِل َرب  ِرينَه  نِْت َتْعم  وا بِِه ِإىَل ٍد ك 

ه  وَ  ": ، َقاَل "ِخِر اأْلََجِل   وح  َر إَِذا َخَرَجْت ر 
َر اٌد َوَذَكَر ِمْن َنْتنَِها، َوَذكَ َقاَل مَح   -إِن  اْلَكافِ

ول   -ْعنًا لَ  وا بِِه  َأهْ َوَيق  : اْنَطلِق  وٌح: َخبِيَثٌة َجاَءْت ِمْن ِقَبِل اأْلَْرِض. َقاَل َفي َقال  اَمِء ر  ل  الس 

ول  اهللِ َصىل  اهلل  َعَلْيِه َوَسل  َرْيرَ َأب و ه  ، َقاَل "َجِل ىَل  ِخِر اأْلَ إِ  َم َرْيَطًة َكاَنْت َعَلْيِه، َة: َفَرد  َرس 

 
، (8/404جــر )ح ري، البنا بال (، فتح222-4/221) ، البن تيمية(   انظر أقواهلم يف: جمموع الفتاوى1)

 .197-194 صالقيم الروح، البن 

 (.4/216البن تيمية )(   انظر: جمموع الفتاوى، 2)
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 . (1) (ْنِفِه، َهَكَذاأَ ىَل عَ 

    يف تفسري قولـه تعاىل:◙ ودعسيضًا من حديث ابن مصحيح أويف ال

            (2)  ملسو هيلع هللا ىلصقال  :

؛ تشاءة حيث  اجلنترسح يف قة بالعرشلعديل مانا ق، هلرضيف جوف طري خ)أرواحهم 

 . (3)اديل...( ك القنلتأوي عىل ثم ت

حكم أروا : )إن اهلل قبض ملسو هيلع هللا ىلصجر قال عندما فاتتهم صالة الف لبال ثديويف ح

 ..(ة..الصاللناس بأذن بال قم فبال ا عليكم حني شاء، ياهورد ،حني شاء

  :م عليه لة يف الردر األدبعد ذك♫ قال شيخ اإلسالم 

عظم  لوقة، فهو من أغري خم ة مي  دم قديأرواح بن  ال: إنن من قكرناه أ»فقد بان بام ذ

ك ري ذل لرب، وغاهو  دلعباطيل، بجعل التع وهلم إىل، الذين جير قحللوليةا دعلبا هلأ

 . (4)هـ ضلة«أ.  املالكاذبة من البدع  

 . (5) صنام عىل صورها األ األرواح واختذوهناك من عبد 

  يت، وجزءوهيه جزء ال يح: إن ف املسصارى يف قول النم هذا مشابه لوهلق نأ :اومنه

 . (6)مة ذه األجهمية ه ارى، ثم تلقتهول النصق  منع بان القولناسويت وهذا 

 
 (.4/2202)(، 2872): رقميمها«، عرواه مسلم يف كتاب: »اجلنة وصفة ن (  1)

 .169، اآلية: (   سورة  ل عمران2)

 .(3/1502، )1887م: رق : »اإلمارة«،(   رواه مسلم يف كتاب3)

 (.4/216بن تيمية )ال ى،وفتا ع المو(   جم4)

 (.2/123)دقائق التفسري، البن تيمية  :رظن   (5)

الطحاويــة، أليب رشح  بعدها(،وما  4/216) بن تيميةل الرد عليهم يف: جمموع الفتاوى، التفصي ظر(   ان6)

 عدها.وما ب 194بن القيم، ص وما بعدها، الروح، ال 441عز احلنفي، ص ال
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ل اخللق  إلضال  رحباً وح جماالً الريف  – أخزاه اهلل –م جيالرلشيطان اوجد  قدلو

تها يف ماهي ى عن اخلوضه فنهملعب ىلاستأثر اهلل تعا عامل الغيب وهي رس ألهنا من

 . (1)صوص نلترد هبا ا  مل التي  حواهلاوأ

 ل. الري من الضيف كث أوقعهم واملتصوفة حتى فالسفة ال ن م ما قوعىل أفلبس إبليس 

د وع وتعدب املوضثرة تشعكلنظرًا ، وال ختفى روح مكايدال  ألةسمان يف طلشيلو

 ث مسائل:ه حصت البحث يف ثالمسائل

 األرواح. ريحتض األوىل:

 ة. امة: اهلالثاني

 ة: التناسخ.الثالث

 ضري األرواح:وىل: حتأل املسألة ا

ب رالغ وانترشت يفيدون، وهلا مؤاخلوض فيها،  لتي كثر ا ئلساملا هي منو

ري كائنات غ ال بالاالتص نييعتزم وسربيسمى االعرف بام هي ت، و (2)رشقلوا

 

 دّل عليــه هنوا أن يتكلمــوا يف الــروح بــام سلمنيامل نأنة السيف الكتاب و ليس: » ♫ية يمال ابن تق   (1)

ء«أ. هـ، جممــوع كل ش فذلك حمرم يفري علم لكالم بغاال يف ذاهتا وال يف صفاهتا، وأما  السنةو الكتاب

 (.4/231لفتاوى )ا

 دة،تعــدليلــة طرقــات مكــل يف  يســمعن كا  فيكامن ىعيدد رجل يىل ، عيكا شأهتا يف أمر(   يقال أن بداية ن2)

ه  خــر يــدعى )جــون فــوكس( ه بعــدكنفهجر املنزل.. وســ  ه تشعر بأن هناك يد تلمسها...تابن تكانو

رقات، وهكذا اســتمرت يف نها أن تطرق عرش طلبت ماألرواح، وط مع هذه بالتخاطب فقامت زوجته

ه ره ليرســق مالــ جــا  قتلــهوقد ، بيتهذا ال نكيسل كان جح ررو هنا توصلت إىل أ التخاطب معه حتى

قرن العرشين، حممد وجدي رف العا .!! انظر: دائرة مضبطت اجلريمة واعرتف اجلاين..و... هفي هنيدفو

ـهــ، 1395بعدها، ط. عــام وما  88ي نقرة، ص لتهام اإلسالم، لالبعث يف، عقيدة (1/248-249)

 .الرشكة التونسية
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 . (1)ورةاملنظ

  (2)« مزبالوتى »االكة بام يسموهلا عالق

 . (1)و»التلباثي«  (3)ي « األثري »باجلسموما يسمى 

 
 .427ص يد، ز عبوالف والسنة، بتا وء الكضيف ن اجل (   عامل1)

ا باألحياء بواسطة اتصاهل  كانموت اجلسد، وإملم الذي يثبت بقاء الروح بعد ع»ال هبأن رسيلمو ويعرفه   *   

ن مرادهــا تكــون هلــم قــوى ن تتصــل هبــم ويفهمــوالذي  أن األحياءدها، إالعىل مرا ا م هبأساليب تدهل 

 :تيةاآل رموالقوى باأله ذهوم ق. وت..ءسطا ليها اسم الوخمصوصة، ويطلق ع

 لمها بلساهنا وكتابتها بيده.كط وتيلوسا يف روحأوالً: بحلول ال

يــرى ويصــور يلمــس و يمكــن أن ىص حتــ أو جساًم روحيًا يتشكل بشكل خا سائالً ها ثانيًا: بإصدار

 بيعدة عنه ]!![األجسام ولو كانت فعل بوي

وا كانركون أحواهلا ولو يد لهمعو جيالشعور أ يف ا وهنكيشارض ا أشخالنفسية يف  ثالثًا: بإدراك احلاالت

 القــرن دائــرة العــرب، دار نرشــ  ف،رصو فــؤاد. د ،90 ص األرواح، رســائل ـهــ،. أ «…ا عنه نيديعب

 (. 11/245) العرشين

رج ختــ  ادة»إن هذه امل : -ومها من دعاهتا  –كروفرد، ود. جيىل اجلسم ، يقول: د. ة من ملادة اخلارجأي ا   (2)

ن جامــدة، ويف الــبعض ا ألحيــ اعض ب يف وهيد وأهداب مزركشة، وعقئط اة رشوسيط هبيئال سرأ نم

فقــال: »إن  كروفــرد الــدكتور ا . أمــ ئاًم عندما متــس شــيئًا ماديــًا..نقبض داا تة مطاطة، ولكنهاآلخر لين

 عيرفــ وًا، يدد ش األرض قرعاً سم األسفل من جسم وسيطته ]!![ ويقرع عىلبالزم خيرج من القالكتوا

إن  حلديد الصلب ختــره، وقــال جــييل:امن  يباً ضقأن ب كحتى يشعر باملرضو امهأم نمب وائد ويرضامل

ائل ـ، رســ تصاصه...«ا.هــ سيط المجسد الو عيدف ال يف مكان  خر: إن وجود النورري  وقم ناألكتوبالز

 .18ؤاد رصوف، ص األرواح، د. ف

 ون: إنه مركب من كربوناتخر  لقا .. وقاً طلحيلل مال  هنإا ويث رصحهبا ح وقد اتضح كذب القائلني          

 ى ال يعلمها إنسان!! رة أخدوما  تصفا وف

 ب ويــدعىد األجانــ ح، وهو عبارة عن مقال أل20-18من ص  السابق صيل ذلك يف املرجعظر: تفان          

 ك.املستمر بال

ه عامــة رايــ وال  ادي،املــ ســم  للجاً امــ ق متمطــابلروحية احلديثة بأنه: »لطيف شــفاف، (   يعرفه أصحاب ا3)

 وثيقــًا طيلــة اتصــاالً ن اجلسدان بعضهام ببعض ال هذصويت []!! ية إال املوهوبون، هبات روح، ناسال

= = 
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ما  أهنا إحلالة بت ظواهر هذه اوقد فرس ، يةمهو نٍ  معاوكلها مصطلحات تدل عىل

عقول أو ها رؤيت ه دونب ؤمرفعل ما تغري معروفة ت (2)ى خفية وأو ق نيةطاقوى شي

 فية!!الشفا منت الا وصل إليه من حذهبا الوسيط باميف الكون جي  منترشة

 علجي  ي لذايت ا ء الذداع أو االستهواخلاو و أهنا من احليلترى أ ياء الأحوجود وإما 

 . (3)هلا  يقةقواتًا ال حمع أصد له ويسيرى ما ال وجوإلنسان ا

 = = 
ســمي لنوم أو الغيبوبــة الة اتًا كام يف حالً مؤقي انفصا رية، فإذا انفصل اجلسم األثان األرضية اإلنسحيا 

جلســم املــادي إىل ا عــودائــاًم، فيد طرحــاً  ســمي وت،املحدوث  ماً تا  االً طرحًا مؤقتًا، وإذا انفصل انفص

..« والــربزخ.  الــروحهبط منه، وهــو عــامل  الذيود اجلسم األثريي للعاملع، ويا منه قخل لتياألرض ا

ألردن، عــامن، ط. ار أســامة للنرشــ، ا، د194ق حجازي، ص د توفية، د. أمحقموسوعة الظواهر اخلار

 م.2001األوىل، 

ءت، ا ث شــ يــ حىل ل إتلبس به بعد املوت وتنتقت روحصه بأن اللخريي ومثاأل سمجلاة اعتقاد يف شيعلول          

ىل عــ لامئهم وهو محيد املبارك يف موقعــه عه أحد حد، وهذا ما رصح بمكانني يف  ن وا ربام حرضت يفو

 اء التــيحترض جمــالس العــز ▲فاطمة م، حيث زعم أن 6/2/2003ارضة بتاريخ ة يف حمالشبك

 غرب...!! الن يف الرشق أو كا ل م كم يفعا  لكحلسني تل اقم ملا تق

د وقد يطلق عليها عر عن بنية، ويعرف بالشعوفه احلواس اإلنسا تتجاز ما تأل التي سيةفكات النأحد املل  ( 1)

نسان حرضون يف أخالدهم سرية إكة: أن أناسًا يستاملل  ، وتعني هذهغناطييسالبص املفكار أو تراسل األ

 مــن ةيف حلظــ  ن لغري ســببلقواره، أو يقحضمامهم ساعة استأ اثلو ما هإذف ،علمونهبب يس غريبيد بع

األديــان يرســة يف ...، املوســوعة اململان يتــأانًا عزيــز علــيهم كــ ن بعد ذلك أن إنسات، ثم يعلموظاللح

 بعة.(، ط. الرا2/1020، )واملذاهب

 مــن القداســة حتــى زالً من طيهيعو ،الباطنعقل الوة قى بما يسم الزمن من يبالغ يف تقديس(   ظهر يف هذا 2)

وة ض!! وأنــه يمــنح القــ ء من مجيــع األمــران بيده الشفا أ!! ولشاككافة املديه احلل لن لعم بعضهم أز

، دار 38-36عي، ص الــوا . توفيــق يوســفية، أ.دقوى اخلفإيقاظ الاإليامن وزيمة، انظر: كتاب عوال

 البحوث العلمية، الكويت.

 .100-99ص ، وفد رصفؤا. د ،ألرواحئل اسا : ررانظ(   3)

ن رشنــك... الــدكتور جــييل والبــارو »اســتعمل قول:ييث حر فؤاد رصوف لدكتول لل هذا القوأموت     * 

وقــد أكــد نية، بإخالص وحسن البحث  هنام عىلء يعاونوسطاء أمنا هام أن يبحثا عن ون عليا كوسيطة و
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 . (1)طييس املغنا ويممى بالتنلك ما يس ذل يفدخوي

 = = 
 حلالــكالظــالم ا يفبــه جــرى جتارأد . وق..دعهخت وسيطة أنله اعىل هذ تور جييل أنه كان يستحيلالدك

  ا كتــوبالزم خيــرج منهــ غيبوبة حــاالً وبــدأ االليها العولت تفاس جرة االمتحانيطة حلوس!![ دخلت ا]

 .19السابق ص  املرجع .«أ. هـ،ها شعر..ورؤوس علينت منه أيد وأرجل وتكو

، دار 2001 ىل،ط. األو يوجيكولســا باراالقدمــة يف مه )يف كتابــ يكــان إبــراهيم يف تعريفــه يقــول د. ر   (1)

يولوجي خلمــس للنــائم وإغفــاء بــا حلــواس ااعمــل لكــف  م جتري عمليــةلتنوية ا»يف عملي :ي(الكند

م، ة دما قربية من حالميائية والبريكيهربائية لة من الكماغ املنوم عىل حا تقل دنيللوعي... و وهــذا غ املنــو 

ادرة مــن لصــ امــر اأســري األوم نوالشخص امل ظل، وييةاطرخت [ بطريقة! ]!  األفكارما يسهل عملية نقل 

 «ني يف الدماغني...اظرة مثلية بني احلالتملية منعناك هأن  حي هبا طاملا املو فردال

 ديانه أخرى؟! عىل  ذا كان منومهوقيمه إاملنوم  ري عقيدة ذلك تغيأتساءل هل يمكن عىلوإين 

القــر ن ة مكتبــ  ،32افة، صرواخلاحلقيقة  نييس بطيغنا املالتنويم  ابهي يف كتويقول جمدي حممد الشهاو

اســيس حاحلركي، وفقــدان األسيان، والتذكر والشلل من الن تحاال داثحطة التنويم إبواس مكن»وي

من حياته  سنوات سابقة رد يفاتصف هبا الفوفكرية وعاطفية سلوكية  إىل مظاهروالنكوص )الرجوع( 

 .وطفولته« ا.هـ

أن هلــا  وعــىل وح، وجــود الــرعــىلتــدل  ملغناطييسا ويمهرة التنا ظ »إن ي:حجازق محد توفيأد. يقول 

ل تى األفعا سه كلها معطلة، وحن حواوكلنوم املغناطييس تص، فاإلنسان يف حالة اها اخلا وعامل نها يقوان

ومــع  ،عوريــه أي شــ م بإبرة فإنه ال يظهــر علو وخزت النائحتى للة شلل تام، ن يف حا اسية تكواالنعك

ة، وال ظــ اليق الةح يعرفها يف وهو الا، وكأنه يراها ك عنهنه، فيحدثع يدةأشياء بع عنأله تسإنك ف ذلك

نــوع ن هــذا الاستيقظ مــ ئم، فإذا ا أجاب عنه وهو نا ال ممؤس أن جييب عىل أي يستطيع لو كان مستيقظاً 

ي، زجــا د حأمحــ د.  ة،ر اخلارقــ هظواسوعة السئل عنه وأجاب...«!! مو كر شيئًا مما  يتذالنوم فإنه المن 

 م.2001، وىلن، ط. األعامنرش، أسامة لل ار، د192ص 

 يمكنــه ســامعه مــن مــا ال عميستطيع رؤيته، ويسن أن الشخص يرى ما ال يم يدعووالتن هذا ثم هم يف

قتهــا. عيدة عنــه لرياهــا عــىل حقياألشياء الب هب عنمائة فرسخ يذوبينها ان بينه تى ولو كاألصوات ح

 .193-192ص ، سابقالاملرجع  :نظرا

ونصــها: »إن ألرواح اضــار حاست ب الروحــي وفــناملــذهبه وف« يف كتا اك»اكز نقلها عن صةر قويذك

 ا وتــذهبمن جســده حها خترجة وجعل رودة عىل تنويم امرأمعتا  نا ليزي الشهري دومرجزوجة اإلنج

ت الفق  القديميلنزىل مإ ذهبيا غناطييس:امل  النوملت هلا يوم وهي حتت تأثريعنيه هلا فقا لذي تإىل املحل ا
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 = = 
قها، م التــايل ألتأكــد مــن صــديف اليــو ذهبتفة: جة، قالت الزوب بشدلبا لت وطرقت افع: قد املنومة

إليــه  ذهبواعىل الباب، فشديدًا ا طرقًا هنم سمعوالسكان بأك اللحظة فأجابني يف تل لوسألت عام حص

 .193 ص هـ، ا....«داء األواليشقفعل األ دوا أحدًا فعلموا أن ذلكفلم جي

من يعقل إهنا روح أو وإال ف ،رأةملن امنفذت ما طلب معت و سرق إال جناً طا ذا الرى يكون هت يا  فمن

 نزل وطرقه!! ىل املإ خص هذه املرأة ذهبش

ا م املغناطييس تدل بمجملهظاهرة التنويواح كة حتضري األرإن ظاهرقولـه: »حجازي ب ب د. أمحدويعق

تــذكر أهنــا  و خــر !![اح البرشــ ]روإنــه أنها يذكر م قسمتي حترض لا رواحأل، وايبعامل الغ جودعىل و

 .193هـ. املرجع السابق، ص ...«أ. نمن ج واحرأ

ال بعد أن تنج إالعمل، ومل  لبها عن»فتوقف قاطيسيًا وياًم مغنساء تم تنويمها تنى الندحوقصة أخرى إل

ســه، با لــع لسها كمــن خينفأت بأهنا ر تادا أفطهنشا  دتما استعا دوعنليقظة. خنا فمها إلعادهتا إىل انف

 فيــة،خلاليــه....« القــدرات فــة، وال تريــد العــودة إٍل وبأنعمن  هإلي ، وكانت تنظرجسدها من ونفرت 

 م.1991ىل، األو دار دمشق، ط..، نرش يثم رسيةترمجة: ه، 77ف، ص تأليف: مارك أودي

 فكــان من بعيــدة،ه ميزنه، وقد مج خير تىدد حتمبجسده ي ريشعفكان » قصة أخرى لرجل تم تنويمهو

حالــة  تفشــيئًا، وقــد اختفــ  مضيئًا حييط به شــيئاً  بخاراً  دشاه ققائده، وبعد عدة اك فيحر احبًا، والش

 .77، ص السابق ، املرجععي إليه«عودة الو الذهول يف نفس وقت

دة ارإ رســيطع أن تقطــ كيــف ي م؟تيف هو وكي ا التنويم املغناطييس ما : »وهذ♫ قطب سيد  يقول

عن اآلخر مــن كتــاب  ا يتلقىأحدمه إذاوي إىل اآلخر كر فإن أحدمها يوحفب ل فكر، وأن يتصعىل إرادة

 وله. قبوح« ا.هـ ثم يعلق مفت

صــورة مــن ور وقــد تكــون األم من قبيل هذه  للناسالشياطني ل هذه األمور، وتعليمحر من قبي»الس

ل سام« ا.هـ، يف ظالجألاء وايف األشي األفكار وإما و اسواحلما يف إ تأثري،الو اء اإلحيصورة: القدرة عىل

 (.1/97القر ن )

 طييس ونصها: »التنــويميم املغنا التنوى عن وتلعلمية واإلفتاء فلجنة الدائمة للبحوث اصدرت الأوقد 

يكســبه و بلسانهم لكيتن وم فيسلطه املن وم عىل امل باستخدام جنيهانة من رضوب الك ييس رضباملغناط

املنوم إليه،  تقرب بهيما  لقابمن طوعًا لـه دق مع املنوم، وكا صن ليه إبسيطرته عبعض األعامل  عىل  قوة

ق إن صــدة اجلني ـلــه بمساعد األعامل قوم بام يطلبه منه منملن وم يادة اوع إرط لك اجلني املن وموجتعل ذ

اللــة وســيلة للده طريقــًا أو ذا ختا وغناطييسملنويم التا لن استغالمع املنوم، وعىل ذلك يكوذلك اجلني 

 وهــ وم غــري جــائز، بــل عمل  خر بواسطة املن  يام بأيقو الأض، ية أو عالج مرمكان رسقة أو ضال عىل
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وتسرت من  بليس إ هلا جوفكرة إبليسية، ركيدة شيطانية، ونجد أهنا م وعن التحقيق

وهي ، اهلل غريعىل  لم الغيب والتوكلعاء عد ابدعة، وك وال الرش لبرش يفيقاع اهلا إلخال

قد  صوته، ويف صاحبهتقليد  ة عىلرقد همن اجلن لـقرين  أن »التصار قائمة عىلباخ

اء صلة ببعضهم اهرة والباطنة، وللقرنه الظواسعة بحال ايةدر و عىلكله، وهبش يتشكل

أن يعرف  س، فيمكن لقرين سعد مثالً ادث للنلتي حت ها األخبار اطريق عنون فريع

 عينة وبطرق فات معىل مواصذا قام إنسان ه... فإينقرل اؤ س طريق أحوال سعيد عن 

رب لد صوته، وخييق أن ستطيعالذي ي نه،روح قري فهو حيرض انح إنسحضري روتفة بلخمت

ب ذوقد يكها... بادلوا أخباراء وترنالق اأمور غائبة عرفه ن كثري من أحواله، وعنع

ب القر ن يف عذا هو بنص و م،عين يفإنه  ول قرين الكافر مثاًل،قيالقرناء يف أخبارهم، ف

ب ال كذق التي احليف دار  ملوت، فهوا ب بعدال تكذ نإنسا ألي ح احلقيقيةوالروأليم، 

ن نبي م ح رو اوألرواح أهنم احرضعى من يزاولون حتضري ا أن اد ، ومل حيدث يهاف

 . (1)« تطيع تقليد أصواهتم...ستاطني ال تتمثل هبم، وال ين الش وذلك ألاألنبياء، 

دق رواح وصاأل ضريحل بتوالقنا : »انترش يف عص♫. عمر األشقر دل وقي

وم سبيله ضري األرواح املزعلامء، وحت عقالء وع الناسن يعدهم يمن الذري كث ةريلفهبذه ا

  ختلفة، ملااملؤثرات  والنفيس حياءإلفيه ا يستعملح ارص كذبهو ه ما  فمناً دليس واح

 = = 
اهلل ســبحانه إىل  ة التــي جعلهــا لعادياء األسباب او من ور فيام هه التجاء إىل غري اهللقدم، وألنملا ترشك 

 (.314-3/313از )بن زيز بيخ عبدالعت سامحة الشالا مقووى وع فتا مم«، جمهل  ا هاحقات وأباملخلو

ــد» ــدوة عق ــدةجا هتويف ن ــتور ري ــة ونرشــهتا يف  الدس ــدد األردني ــنة  7082الع ــيسيف ا 21الس  خلم

الفكــر س وبعــض رجــال الــنف وأساتذة علــم العلامءك فيها اشرت 15-14م عىل صفحة 7/5/1987

وأن  ض،مفــرو ل، ومرســحيييس طبي مقبوطا غنامل عني مننوهناك  أن :وةئج النداإلسالمي كانت نتا 

ي ف جمــدتــألي ،ة احلقيقــة واخلرافــ التنويم املغناطييس بنيالً من قـ، نه«ا.للشعوذة والدجاألخري يتبع ا

 .56ص الشهاوي

 .الم أون الينقع إسنقالً من مو طية صقرالشيخ ع (   من فتاوى1)
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 . (1) «أ. هـ للجن والشياطني ستخدام ا  هوا م نهة، وم واحليل العلمي

األرواح  ضريحت  فيها ميزعتي ال  الدعوات غالبية نأ»وأرى  بقولـه: ♫وعقب 

 . (2)بيل«أ. هـ من هذا الق هي

كشف غيب ، وإما  (3) رىضملا جلةرواح إما معااألهلذه حضري تلاهلدف من وراء ا 

 
 .100ص ، األشقرر مع. اطني، د(   عامل اجلن والشي1)

 ,102، ص ملرجع السابقا   (2)

، ىلودار قتيبة، ط. األوما بعدها،  3كريم، ص د عبداليد: ساإعد رقة للطبيعة،ظر: كتاب حوداث خا نا (  3)

 م.1991

 الشــفاء العاجــل لغــة األمــل عــىلتاب ببيس، انظر: كذا التلخدعوا هبحتى بعض املتعلمني انولألسف     * 

ة الروحــاين، د. ناديــ  جوالعــالامل اجلن رحلتي إىل ع با كتو، عاميلال ى مرتيضصطفمل حاينطب الروبال

اع جها من صدلعال افينيرواخلامل املشعوذين ويلة متثلت يف رحلتها مع ع طاً قصص تذكر رضوان، وقد

 تعاين منه.

مــى العظا يــ طانعيــة بريددي عــىل اجلمعيــة ]مجيف أثناء تــر نظري الذكر: »ولفتاآلنف   كتاهبا تقول يف

  ...ءطبا ألى ادعن العالج ل لروحي، التي تفضلهاج العالتي تؤمن بد الكبرية الادعأله ا[ هذيةوحالر

كانــت الروحية حتمــل والتــي  ة اجلمعيةمكتب مل يفلعة لابة كانت متطوعوحيرضين هنا حال مريضة ش

 هنــا ، وأاتنومنــذ ســ  روعةمز ليةحتمل ك حيث كانت هذه الشابةاألول هبا،  الدور كبريًا من ل جانباً حتت

صحية تســوء مــن ال ا التهحأن و الروحيني، ج من قبل املعاجلنيعالية للسات أسبوععىل تلقى جل تبدأ

ع  التطــوا هبــا إىلالعالج الروحي مما حــدعن جلسات قطعت ام انكلة، لفحوصات الدوريخالل نتائج ا

 ، دار الرشوق.257 ة!!« ا.هـ، صملكتبللعمل يف ا

عنــدما قالــت: إن  – عــنهام ريض اهلل –ابن مسعود  ةجزو ديثصة حلقا ىل هذههد عشا  خريأظن أن و

: ه، ثــم قــالم قطعــ خذه ثفأت: قي يل فيه، قالفقال: ما هذا؟ قلت: خيط ر ًا،طي خيقعن بداهلل رأى يفع

 لــة رشك(لرقى والــتامئم والتويقول: )إن ا ملسو هيلع هللا ىلصهلل سمعت رسول ا الرشك، غنياء عنأنتم  ل عبداهلل أل

داهلل: إنــام رقى سكنت، فقال عب ذاي، فإن اليهودأختلف إىل فال تكنوف، تقذ نيعيكانت  لقد ت:لفق

كام كان رسول اهلل أن تقويل كفيك كان ي إنامرقى كف عنها،  ان، كان ينخسها بيده، فإذاشيطلمل اعاك ذ

( ســقامً  درا يغ شفاء الال شفاء إال شفاؤك، أنت الشايف  واشف أس، رب الناسذهب البيقول: )ا ملسو هيلع هللا ىلص

 ىل يفعــ و يبــ ( وأ4/4) 3883جاء ف العــني رقــم  ما باب  كتاب الطبود يف سننه، ادو به أروا يثداحل
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اهتم م يلتقون أموام العامة أهنوإما إهي، ودفقم ىلثور عالع كام يزعمون، وإما لوجمه

 ! ون!عيشم وكيف يأحواهل نعيسألون رقوهم واأن ف سبقالذين 

 خالل:يهم من اطني علالشييس ظهر تلبيو

 ومة. املزع حروادر من هذه األسامع أصوات تص -

 ام ، وربابة أحياناً القلم والكت كالطاولة أو الغرفةدة يف جوواملام حتريك بعض األجس -

 = = 
 (.9/350) 19387قم ربى رلكن البيهقي يف السن(، وا9/133) 5208نده برقم مس

ة يــ نانانية لبف بمريم نور وهي نصــ أليام من تعرهذه اب البديل يف ين والطج الروحا وممن يتزعم العال

روج تن وا ن عبدة الشيطذر منها )وأهنا محي نصاينناك موقع السنة بأن ه نعع ا لدفكة اشب عنها يفنقل 

 new age more  –اجلديد   ركة العصها )حق عليطلا ينترشة يف أمريككار طائفة دينية إحلادية مألفا

ment ألســاطريلط اخ عىل تي تقومن األفكار والطرق الون عىل حذر مأن يكىل كل مسيحي ( وأن ع 

ة ومــن لحــدمنــور  ريممــ اليوغا وأن  ة الشيطان ومماريسدعبصلة بة وما له وذية والتاويبلوا سيةندواهل 

 عبدة الشيطان( ا.هـ.

لــه قــع ثبــت مــن خالوهلــا مولفضــائية جود يف بعــض القنــوات ااملرأة و هلذه نه أنم ذرومما ينبغي احل

 مومها.س

 ةعيــ اجتاملدي حياة وكب .. وليس كلا اهذ اطنةمو رب نفيساعت كنلة وأمرييكيواهلا: »أنا مواطنة من أق

 اللغــةو ت هوذلك ألن الصم .. بغض النظر عام أقوله ..يه لون عكن أأه هو ما أحب .. فجل ما أقوم ب

رحلــة هــذه .. األوىل يف الطوة ة ذاتك هي اخل، فمعرفة اللغاتقة، وألن الصمت هو لغيدة للحقيالوح

ألرض .. كلنــا ا م عــىلليحــل الســالا األرض .. ونــ موأ تنا حيا  شفلنوبنا ود قلوحنول أيادينا فلنشبك 

 لسالم« ا.هـ.ا اهم فيعض يرة واحدة يف أعائل

ا اس، فأنــ عقــول النــ ، كال، لســت بغاســلة لعقول البرشبغسل أقوم ي أنن»يزعم البعض ب ومن أقواهلا:

نــا لوعقونا جســادوأا أفكارنــ غســل لن .. ف اجلافأؤمن بطريقة التنظي تأكيد، ولكنيم بالأغسل عقوهل 

 .ا عىل الشبكة« نقالً من موقعهاهللناء ب إىل الفونسري معاً 

ن »بحــث عــن موخ بعنــواتــدى شــ يف منا عنهلسنة، وما كتب عنها يف شبكة الدفاع عن ا كتب ر ما ظان

 ةقيقــ كشــف احل»ســامهوا معنــا لكــي ن الكاتــب بقولــهتــدأه ألول مــرة، ابحقائق  مريم نورالروحانية 

 بابنا ...« إلخ.شو ناتنا يقي عىل بتشكل خطر حق ترصا  نورريم م إنوعني فلمخدل
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 هرة. ال يستطيعه املوغري ذلك مما النحت، و سملرا

 .ريفة التحض خارج غر نطعمة متعة واألماأل ضبع إحضار -

 ضه.، وارتفاع نبالشخص املنومة اررجة حرد ريتغ -

 . (1) موسيقية  سامع أصوات  -

وقد زعم أحد   ع العوام،دا خلهليل ر والتفاتغسواالاظ من األدعية م أللفتعامهلسا -

امريا مه لعدم وجود كلساته وأبدى ندإحدى ج حرضل يجربأن  (2)أنصارهم 

 . ويرالتص

 ائب.غ وأوق مرس  عىللة  ال الد -

داع عىل أيدي الشياطني ب وخوكذ جله بأنه دفيه وجرب دخلمن عض اعرتاف ب -

 صاحب نوينبيان العزالديد محأ  لئكالعباد، ومن أوا عىل ومتوهي زيادة يف اإلضالل

 ملالئكة.ب اإليامن بااتك

 ءللقا وتهبدع ذي بدأتي األرواح الية مع أحد حمرضربة شخصجت ه لـ تانوقد ك

خذ يردد  فة وألوسيط يف غرع اس ماء جلقاللند وع ديث مهم،اجلن حل نفالنة مفالن و

ت يسلم فخات صوا بره أن يفعل، وإذام أمطاء كغبفى الوسيط فغطاه أذكاره حتى أغ

خلق ن اجلن ولكنه ة وال مئكال ملا منليس  به ويقول له أنه خملوق هفاوتحويظهر عليه 

 ائطعة وسبأر بعد مر من اهللى األواقلوأنه يتن أمره عإال  صدرن اجلن ال ت خر... وأ

احلسنة، وعود ة بالئيعت اللقاءات امللعده بوعود مغرية وتتابثم و مسهم جربيل،خا

 منأهنا بحت هذه األصوات تدعي صأيم، وهكذا ووالنفع العظ ،قرش املبل واملستق

بأن  ةالوا مر . حتى قرت أخامر أو من اجلن و من األولياءمن الصحابة، أة مرة وئكالملا

 
 .429بيد، ص وء الكتاب والسنة، لفواز ع ضيفجلن امل ا (   انظر: ع1)

 .18-16ص  ملحمد حسني، حلديثة،لروحية ا: التفاصيل يف كتاب اايض، انظرعيل رو د. ه (  2)
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 ة ه بزيارضل، ويف األخري وعدوه من أهل العلم والفري وغ ◙رة هريائر أبو الز

ه حر وأبدى لـه ف صاه بالوسيط وء وأجاف ءمنه أال يسأله عن ش  والده املتوىف، وطلبوا

 الة اإلبراهيمية. لصباه ثيحده هبذه األرواح وختم بصلت

،  الةللصتارك املزعوم ط يس الو  أن ني اطالشيالء ع هؤ ويلة مطحلة ر له بعد تبني ثم 

ـه: ى، ثم ختم كالمه بقولوقتن وال والبهتان بعيد عن الديه أمر قائم عىل الكذب نأو

ياء والصاحلني كلها واألول  ةبل من الصحا أرواح رجا هناي أ عتدتي »فهذه األرواح ال

 ورضتح مسدها اعتالتي لصور اايع مجخدع هبا، وينينبغي ملؤمن عاقل أن  ال ،ني طياش

فة يف هذا  كتبًا مؤل أت بعد ذلكر أين قر األمجيب ن عوم طل...ذب وبااح كوراأل

تلك  وحكموا عىل ه،ليإ لتوص ثل مالني وصلوا إىل مفإذا باملجرمني العاق ،عاملوضو

مد ن قبل، واحلم  اهلل تعاىل إىل ذلكاينهد امك، رناء بني  دم من اجلنأهنا ق حاألروا

 . (1)«هلل

 
 .180-179 ص انوين،البين يالدمحد عزإليامن باملالئكة، أل(   ا1)

كالعــادة كــي حيرضــ سم الطال رأتقا: »ذات يوم التائبني قال فيه دحقصة أل ن الين   موقع إسالمرشن    *  

عــي؟ ته من مرك، سألات وجدت الفنجان قد حتت بعد حلظلم يأظرت فنتئلة، وارح عليه أساجلني وأط

جنــي  يكنــ لال وة، ولــ طا عــىل اللتــي ا ةجديــ .. األبطريقة مع األحرف... به جييب وعربوإذا فالن!!! 

وم بتأليــه وتعظــيم أحــد تقــ  كم أنلتع لا تقوم به، هوأردت أن أحذرك مم لها تفعت أراقب ممسلم، كن

مســلم....  ؟ وأنــتتتقــي اهللاملليئــة بالرشــك، أال الكلــامت  ك هــذهقراءتــ  كافر عــربيت اجلن العفار

وها أنا  بة نصوحًا...وت  اهللإىل بتوتيل... الدخي ناجلله ذلك بني خوف كبري ملا قا كثريًا وانتا صدمت ان

 .هـ .لتقي به...«أمل عىل حتذير من أعأ اليوم

تأييد رأيه فاستدل  النصوص ل أعناقويل  وىذه الدع ي جوهري هل عجب لـه تأييد الشيخ طنطاو يت ا ومم

          تعاىل:قوله يف  ♠ة موسى  يف قصوله تعاىلبق

            اىلإىل قوله تع: 

     73-67ات: البقرة، اآليسورة. 
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 = = 
القتيــل فحيــي رة هنا إهنم رضبــوا قرة البلنا يف سوكر  ذألن اهلل: »قالو واحاألرضري حتلم ت عوثب ىلع

لقر ن، للشــيخ طنطــاوي جــوهري سري افتاهر يف و...«. اجله، وهو الذي كان وارثا لـهتلق عمن خربوأ

(1/84.) 

م ث ،أوالً  ريكا أمح بروااأل ريم حتضعل  ظهر نون هبا، حتىاملسلمون يؤمآلية تتىل وهذه ا ًا: »إنوقال أيض

يقــن بــاآلخرة أ ا هــ ظهوروح واه أحــوال األرلعلم أن من صحت عنــداة هذا ًا، وفائدانيا ثر أوروبسائب

 (.1/84. هـ!! املرجع السابق )...«أاً نًا تاما املوت إيقوباحلياة بعد 

ـــه                تعـــاىل: واســـتدل بقوـل

   260ورة البقرة اآلية: س. 

ا، فكــان بيــاء أعلــم منــ واألنأوىل،  باملعاينة فنحن إذن كان إبراهيم يطلب اليقنيه: »فلـيها بقوعلوعلق 

ع رجــ ( امل1/84هـ، )«أ. ...أمريكا ال واح راألضار لم إحبعني دئا البهم نوا يكو  أنعىل املسلمنيجيب 

 نفسه.

تقدمــة عــىل ه، امللمــ ة يف تعجدامره املالم أن تكون السابقة يف مضإلساأمة بىل و: »وكان االويقول أيضاً 

 هـ.الصاط...«ا.سواء اس إىل صيله، لتهدي النسائر األمم يف حت

 يم وال يف القدين الفرسمن املحد يه أله إيسبقل مل قوات يآلي اطاوخ طنالشيبه  ول الذي فرسوهذا الق

ديني ا عــىل املــ  ردائهــا والــ إثبات بقاء الــروح، وعــدم فناد ريث أحه، نرش مما فر م احلديث، وقد وقع يف

إىل إبطــال  نصــانية هتــدفلتــي هــي دعــوة يثــة ارة اخلبتأييد هذه الفك ومنكري اليوم اآلخر، فوقع يف

 يت.سيأكام وات النب

مــن  ...« فأقول:األنبياء واملرسلني دمعىل ققلب خالص »ذا ون أن يك به يقوم يمنط فه يشرتإنيث وح

َن العلــامء وتقــل إانوعنــدما ، لة الغربروا هذا العلم؟ أليسو دجاجتصد لذينا ن مــِ ن ىل الرشــق مــَ مــِ

 !! إن؟لمنيســ مل اعــىل اجبــةها ووجعلونادى هبا  حضري األرواحبياء تصدى لتاألن ن ورثةالصاحلني ومَ 

 زم(تــوبالكاال)م توفر مادة واجلن!! ويشرتك فيه شياطنيوى خدم للوا سليسوسطاء بالسمى يمن كل 

ة ووالده أحد دعــا  ! أحد الكفرة واسمه )ريموند(روح!  ولماذا تق استمع إىلالتي ال يعرف ما هيتها، و

 طوبن المنا ساكن»إن م: بتهجا أن فاآلشون تعي أين ( حني سأهلا  أوليفرلودجواح وهو )الرساألر  حتضري

كي وأخرون يطلبــون لوسابون ليط هة، وأن زمالءه يدخن السجائر بلذإنجر، وها من اآلوبعضر، األمح

 لســنة،  ضــوء الكتــاب وافرلــودج نقــالً مــن عــامل اجلــن يفأولي رســ مونــد للريمــن كتــاب الصــودا« 

 .451ص

 ة؟! علسا وم اأن تق إىل بةذمع هنا ، وأكفارح القده يف أرواق عىل ما نعتفهل هذا ينط

 وي.ا طنط يشرتط الشيخ بياء واملرسلني كامندم األالص عىل قيط خلوسهذا ا وهل
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 ها:الشياطني فكثرية من والأح نا مأهن عىل دلةاألوى وعد هذه ال ن كذببياما أو

 . أحوال أشخاص مل يرهم ةف رادعاء علم الغيب ومع -1

لك كام نص عىل  حالة ذتساهلا مع ا ومعرفة أحبتها واطوخم  احادعاء رؤية األرو -2

              قولـه:يف ىلعات ربذلك ال 

         (1) . 

     ه دونكم...استأثر بعلما ومم نه،شأأي من      واملعنى »

 = = 
تأييــد بأدلــة ة والرشعية وليســت بحاجــة إىل لعقليا بأدلتها ة اضحة جليأقوال: إن عقيدة اإلسالم وذا ل

 حلق.ال اىل الباطل إا، فال يرد عمعلوم بطالهن، أو وك فيها مشك

تاب دائرة معــارف ك صاحب فريد وجديمد ل حمن أمثا ء معلاملض اي بعطنطاوخ لشيا عتب سفولأل

 :هقوالأمن وقرن العرشين ال

وندرة لفحص هــذه م مجعية من أكابر علامء ل1869سنة ت با تألفروعلامء أوملا انترش هذا املذهب بني »

ا يــدهتأك ةتيجالن وكانت، راً شه عرشية ثامناصل ملتويف البحث ا يًا، فاستمرت دقيقًا علمفحصاً  اخلوارق

 (.247-1/246ين)رشالع معارف القرن لعادة...إلخ« دائرةل ارقةشاهدات اخلامل تلكصحة 

 ه ماليــنيهو عليه اآلن لـيف االنتشار حتى وصل إىل ما حلني ا من ذلك هبهذا املذومن أقواله: »أخذ 

 إىلمنها  له برء ة الطعن ادينيملب اذهمعن د ط، وقنرشهه وتلة تدافع عنجم 200ثر من املعضدين وأكمن 

 (.1/249ملرجع السابق )ا .إلخ«الدين... يوم

ا الكونيــة فيقــول: »مــا  ثارهو كام الروحية يف أحخملوف يف كتابه املطالب القدس سننيح مدوالشيخ حم          

ت، أو امملــ د اعــ ة وبيــا م حــال احلصــفات أرواحهــ األنبيــاء وت رامــاتاب يف كفهم مستقيم يرت أظن ذا

ــويم واحــ  غربيســت ــاب اإلنمــن  الً «، نقــ حضــريوالتدث التن ــد وحســان ركت  ال جســد، رؤوف عبي

 مطبعة هنضة مص. لثة،ا ثال (، ط.1/447)

امــات هلــم كر يف أوروبا تكون دعي علم حتضري األرواح اليوموهل مل هذا القو بناء عىلين أتساءل وإ          

 نؤمن هبا؟!! 

 .85ية: آل، اإلرساءا(   سورة 1)
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     يشء حد بأ ط حييال  فإنهليل الق عىل  من علمه إال لعكمطوما أي أ

 . (1)ه« لمن عم

خباء وهي حجرة جانبية   دوليات ووجلذي يصاحب هذه العمالظالم احلالك ا  -3

د جللوس تع وهي  –ظالم زيادة يف ال – كميب سجابح لة عن غرفة التحضريمفصو

 ملتجسدة. ا اح روألا  الوسيط، ومنه خترج

 األشباح.  بلمس ح ألحدعدم السام -4

ون هبا من الشفافية  بلايط عينة م تابصف صافهتاويط رف بالوسا يعادعاء م -5

 بني د تيعقلها العاقل، وق وهذه كلها أمور ال – سبق امك –الزم( ووجود مادة )االكتوب

ني ويتقربون اطشيالو نون منافقون يتعاملون مع اجللاجا هم إال دالء الوسطاء مؤهن أ

 .هلللرشك باإليهم با

سان هؤالء ل عىل –هم مزعب –ح األروا تصدرها هذه  لتياعبارات الالكالم و -6

بمساعدة  هلل بال علم، ومنها ما هو ا ىلالقول عوكل ذلك من التخرص والوسطاء، 

أحدهم، والتي تدل داللة   اه رذك رات التي هذه العبانقل ن وأريقالالشياطني أو 

 ها: يول فقطانية ين هذه الدعوى دعوة شيأ ىلع ةحاضو

ب أن تسودنا املحبة، وجي يد، جيبجلدين ادهذا ال احلركة، يف هذه  يف ن نتحد»جيب أ

 وايس املحروم، وأساعدل والتفاهم.. رسالتي أن أامتحاال  أن تكون لنا قدرة عىل

رص األرض نابعو سكم ]!![ اإلنسان إله (2)عاىل ت ن اهلل نفسه مره يف حترعىل سان نإلا

 كونست روحية... ال يالئكي اإلهلامله حيس بجزئهو ما مل  هقدورمما يف  كوهو لن يدر

 
 (.3/62، البن كثري ) نلقر افسريت   (1)

 .   طان الشيدعوة نفس هي (   2)
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 . (1) كله« ين جديد واسع للعاملغريها عىل تأسيس د  ر منأقد

هلل ياطني، فاا شد إهنبعتيسن رؤية أحد، وهذا ال ظهور أصوات وحركات دو -7

 .                    (2): لوقي تعاىل

سالة كام نقل عنهم  الرسالة، وادعاء الرو ةل النبو بطاإىل إهتدف  ةو إن هذه دع -8

ن  يمنا أرقى مالتعن أ غري رسل املرسلون قبلنا،مرسلون من عند اهلل كام أ نحنوهلم: »ق

ر ثوأك .برشية .إهلهم وأقل يف صفات  منر ظهأ ناهلنا هو إهلهم، إال أن إهلفإ تعاليمهم،

 . (3)...«مذهبية  ألي عقيدة ضعخت  ية .. الصفات إهل

من درجات الوساطة   ةيلاء: »وسطاء يف درجة عاألنبيعن ا (4)د زعامئهم أح لويقو

ي حتدث يف تلكالظواهر ا  اهر روحية ظوت إاليسلم تي جرت عىل أيدهيت الواملعجزا

 . (5) «اححجرة حتضري األرو

  وت بعد امل ح رواة بأن األح حية والصحيالص صللنصو خمالفة هذه الدعوى -9

وهي بعد  هناتوفاها سبحليها، وأن اهلل يال سلطان ألحد ع وأنه ،الربزخ امل إىل عنتقل ت

 يف ري خرض ترسحيف حواصل ط اءهد شلا حواإما منعمة وثبت أن أراملوت إما معذبة و

ة يف سقف قمعل لقنادي ن أهنارها، وتأوي إىلم بترش و هارياض اجلنة، تأكل من ثامر

 .ش الرمحنرع

من األنصار  يف جنازة رجل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عخرجنا مال ازب قبن ع ءاحديث الرب ويف

 
 . 57حممد حسني ص  مدثة د. حمعن الروحية احلدي ح الكبري هوايت هوك( نقالً الرو يثحدبعنوان ) ح مقالجملة الرو  ( 1)

 . 110صقر شاألعمر  اطني، د.لشيان ومل اجلا (   ع2)

 بق.لسا رجع ا(   امل3)

 .«األثرييعامل كتابه »عىل حافة ال الي يف دثر فند وهو   (4)

 ز بــن بــاز االت ســامحة الشــيخ عبــدالعزيى ومقــ اوفتــ اب جممــوع من كت ثريي نقالً ىل حافة العامل األع(   5)

 اء.تإلفمية والالبحوث الع ة، رئاسة إدارةابعط. الر (3/315)
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ا ؤوسنر عىلوجلسنا حولـه وكأن  ملسو هيلع هللا ىلص ومل يلحد فجلس رسول اهلل ربقلانتهينا إىل اف

 هلل من عذاب القربباا ذويعستأ)يف األرض، فرفع رأسه فقال عود ينكت  يده طري، ويف ال

رة  إىل اآلخل ابوإق  يا،لدنمن ا انقطاع إذا كان يف ؤمن العبد امل ثم قال: إن ثالث تني أومر

 من أكفان كأن وجوههم الشمس معهم كفن ه وجن السامء بيض الوه مالئكة منزل إلي

 يهلبص، ثم جييء ملك املوت علا منه مد السوتى جي نة حاجل  حنوط ن مط اجلنة وحنو

 غفرة من اهللمىل إاخرجي   ةلنفس الطيباتها ييقول أحتى جيلس عند رأسه، فم اللسا

مل  اهفيأخذها فإذا أخذيف السقاء القطرة من ام تسيل ك ليج تستخرل فان قاورضو

نوط، احل   ذلك، ويفلكفنلك اذ يف ها فيجعلوهاحتى يأخذويدعوها يف يده طرفة عني 

 ا، فالألرض، قال فيصعدون هبا جهو ىلع ج منها كأطيب نفحة مسك وجدتوخير

فالن بن فيقولون ، بيالط روحال ا هذه لوا ماقالئكة إال امل نىل مأل معيعني هبا  نيمرو

 يان لدىل السامء ا هوا هبا إمونه هبا يف الدنيا حتى ينتسي سامئه التي كانوان بأحسن أفال

ي تليها حتى لتا  ءامسالعه من كل سامء مقربوها إىل ح هلم فيشييفتـسه فون لتفتحفيس

ه ودوأعيني عليي يف ب عبداتل اكتبوا كجز وعول اهلل قالسابعة في سامءلإىل ا ينتهي به

د أخرجهم تارة أخرى قال فتعا اهنوفيها أعيدهم وم ها خلقتهم،ض، فإين منإىل األر

 بك فيقول ريب اهلل، فيقوالنن لـه من راله فيقولسانفيج انكلم يهفيأت جسده، روحه يف

 ويكم فيقول ه ف عث جل الذي برما هذا ال هن لال، فيقوك فيقول ديني اإلسالميند ما هل

 تقداهلل فآمنت به وصقرأت كتاب لمك فيقول وما عـه ل  ون، فيقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

فتحوا لـه وااجلنة من  بسوه وأل نة جل فافرشوه من اصدق عبدي فينادي مناد يف السامء إن 

يه ته، قال ويأد بصم قربه  وطيبها ويفسح لـه يف هاوحر ن مه بابًا إىل اجلنة، قال فيأتي

ك ك هذا يوم بالذي يرس  برش ول أ فيقيح ب الرب طيايوجه حسن الثلن ارجل حس

أنا عملك ري فيقول أنت فوجهك الوجه جييء باخل نم توعد، فيقول لـه الذي كنت

إذا   فركاال دعبإىل أهيل ومايل. قال وأن الحتى أرجع  عةم الساب أقول رفيق ح،الالص

ه وجوود الكة سئن السامء مالم يه رة نزل إل خبال من اآلقا وإين الدنكان يف انقطاع م



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  783 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

جيلس عند رأسه  ىتحجييء ملك املوت  البص، ثم سون منه مدوح، فيجلساملعهم م

يف جسده، قال فتفرق ب  وغضن اهللخط م س ىلإ جياخلبيثة أخر تها النفسفيقول يا أي

ه وها يف يدعخذها مل يدأإذا فخذها، ن الصوف املبلول، فيأم  ودسفلاع فينتزعها كام ينتز

عىل وجه جيفة وجدت كأنتن ريح رج منها خي و سوحامل تلكا يف علوهجي فة عني حتى رط

ح الرو هذا ما  واالإال قالئكة مأل من املون هبا، فال يمرون هبا عىل دعصاألرض في

به  ينتهي مى هبا يف الدنيا حتى يسن كا يلت الن بن فالن بأقبح أسامئه ا فيقولون ف يث اخلب

     : ملسو هيلع هللا ىلص اهللول رس م قرأله، ث له فال يفتح فتحدنيا فيستل السامء اىلإ

             فيقول اهلل عز

    قرأ مه طرحًا، ثحح رور طىل فت سجني يف األرض السفيف بهتاك واوجل: اكتب

                         

 قول هاه هاه ال  فيك رب ن م ملكان فيجلسانه فيقوالن له سده ويأتيهج فتعاد روحه يف

  ذي ل اللرجا اما هذلـه  نأدري فيقوال ال ل هاه هاه وا دينك فيقمله  نفيقوالأدري 

  سامء ان كذب فافرشوا لـه من ل ا ي فينادي مناد منهاه ال أدر فيقول هاه عث فيكم ب

ف ا ويضيق عليه قربه حتى ختتلرها وسمومهح تيه منفيأ لنار ا ىلإ اً فتحوا له بابالنار وا

برش بالذي  أول الريح فيق لثياب منتنابيح قالوجه عه، ويأتيه رجل قبيح الأضه يف

جييء بالرش  وجهك الوجهل من أنت فعد، فيقوتوت ي كنالذ مك ذا يوؤك هوسي

 .(1)عة(تقم السا أنا عملك اخلبيث فيقول رب ال لفيقو

 
تــاب: ود ويف املســند يف كداوأبــو ة قرطبة، ( مؤسس4/287) 18557رقم د يف املسند بمحم أا إلماه او(   ر1)

، وابن أيب  113ورقم:  107: قمر املستدرك اكم يف، واحل3212وس عند القرب رقم: لاجل :باب اجلنائز

 ذري:نــ وقــال امل( 1/102) 753 : مسنده رقم(، والطياليس يف3/54) 12059ة يف مصنفه رقم: شيب

 (.4/196الرتهيب )و رتغيبا.هـ، ال لصحيح« ام يفج هبته حمتد بإسناد رواأمحاه و»ر
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  ميصدق دعواهم مع التقدم العل ل صحيح عىلليهبا عن إقامة دحاصأز عج  -10

ن يقيم ملمة مالية ضخ ةيكان( جائزرك أم ي)سينف لوجي، فقد »وضعت جملةنوتكالو

انتشار  م يظفر هبا أحد رغ ة قائمة مل زال اجلائزة، وال تحيرور ال واه الظصدق  عىل ة جاحل

 أخرى تربع زةزة جائجلائذه اه ىلإ ضمأمريكا، وقد اعتهم يف الروحيني ونفوذهم وبر

 . (1)يضًا« ه ومل يظفر هبا أحد أفسن رضغلل هبا الساحر األمريكي دنسجر

 رواح:أل ا نشئي حتضريمويقول أحد 

رج  خي  جد فيه ماحناه بأنفسنا مل نلقبيل، وكل ما امتاا هذه من ليا عاطلعنا م لك»إن 

يس بعض النوامب ء الذايت أوهواستالبا نخداع، أو ما ال يفرس  عن التخييل واخلداع واال

ه إىل غريه مما ال ن مكي ال ا الطبيعية املعروفة، أو م ة صحته شبه ه أو ما يفريتفس ر يتعذ ردُّ

 .ـها. (2)ّية« وق

وهذا  فتخذهلم وينكشف أمرهم قد ختتلف مع الوسطاء  ح األروا هذه أن  -11

 . (3)لبعض مدعي حتضري األرواح  لصح

 عينة خيدعون هبا العوام. ة تعاويذ ماءقرلتزمون بري يحضتل ا بلإن الوسطاء ق -12

اك  نن هدل عىل أ يلوسيط مما اصوت  مًا معي يصدر خيتلف متاالذ وتلصا نإ -13

 
 . 111ني د. عمر األشقر صطلشيا ان وعامل اجل(   1)

 . 10ص تاب رسائل األرواحوله هذا د. فؤاد رصوف يف كنقل قف و. يعقوب رصهو د  ( 2)

 اينلروحــ  اربيطــاينعــن العــامل ال  االً قــ م 12/6/78بتاريخ ها قملحية يف تالقبس الكوينرشت جريدة    (3)

يــرى يف  تســخري األرواح وكــانورق، ا الســ  ومعرفة رىض،صيته يف معاجلة امل هري اشتودوين الذبيرتغ

ن الشــياطني م أاملعلــو شكله وصورته. ومن باح لـه يف مكان واحد بنفسمع أشجت مكان وربامثر من أك

ل استغالول ه حا أن سبب هوك وتبني أن الذلكل  فقدجأة فأشخاص و كالشبأ التشكل القدرة عىل هلم

يف  ســتغالل ذلــكاألرواح حتذره مــن ا ة منرن ممة أكثر رسال سب مادية وقد جاءتهكا قيق مذلك لتح

 انظــر عــامل اجلــن!! مل ذلك خصًا عاديًا!! فتأت هلا فسلب كل ذلك وأصبح شيلتف لمف اسب ماديةمك

 . 116 – 113صقر شاأل. عمر دوالشياطني 
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 . (1)ال يفهمها احلارضونة لغكلم بت بامور به، تسجنًا تلب

 :هامنعقيدة اإلسالم و تة يفز ثابه الدعوى عىل عدة ركائذه ومن هنا نرتكز يف إبطال

ة الدنيا يف  ياحل ا يف ن وح أن الروح مشرتكة مع البدمسألة الر يف إن من عقيدتنا  -

 أوة منعمما ي إئذ فهحين فياء، فال تكلزاجليبقى إال  ملوت .. الابعد ولعمل، السعي وا

 معذبة. 

ملهديني من  واخللفاء الراشدين ا ملسو هيلع هللا ىلص حممد  انلامت عندنا اتباع سنة نبي سامل إن من  -

 . نةوليس له أصل يف كتاب وال س فعلهم هلذاا مل ينقل لن أنهوم لعامل بعده، ومن

  دل   د قإىل موته و هلـ  مالزماً اً طانًا قرينيان ش سلكل إنمن عقيدة املسلم أن  لككذ -

          وله تعاىل:والسنة، ومن اآليات ق ن ر ك القلذ ىلع

            (2 ). 

 .                (3) وقوله تعاىل:

 .                       (4)اىل:وقوله تع

اطني شيال من ل به قرينهد وكوق الد إ: )ليس منكم من أحويف احلديث الصحيح

 
مد حمثة يية احلدالروحوما بعدها،  425د صبيواز عوالسنة ف الكتابوء يف ضن امل اجلر فيام سبق: عنظا   (1)

يــن، ا بعــدها، موقــع إســالم أون الومــ  100ص، مر األشــقر د. عن والشياطنيمد حسني، عامل اجلحم

كة ألمحــد ئملالا ن بيامإلعدها(، اا بمو 3/309) زلعزيز بن با حة الشيخ عبداسام ومقاالتجمموع فتاوى 

األوىل  .ن، طدألرا –نــار بــة امل، مكت127-119المة صســ  بسام ن بالغيب،اإليام، انوينلبيلدين اعز ا

 .م1403-1983

 . 27اآلية: رة ق، (   سو2)

 . 23سورة ق، اآلية: (   3)

 . 36ية: سورة الزخرف، اآل (  4)
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  .(1)(ملسهلل أعانني عليه فأا كنول منعقالوا وأنت يا رسول اهلل: قال 

فقد تظهر ة، تلفخم كالبأش كلشت الىلعن قدرة أن للج ملاملسمن عقيدة كام أن  -

ذه الدعوى، . وهذا يرتبط بفهم ه (2)سبق بيانه  ام كيات .. ة إنس أو حيوان أو حبصور

يدل عليه عجزهم عن حتضري روح النبي و واضح. ن فيهاواجلني طياشال خلألن تد

 ي حتضريعدر مذريها فاعتلدعوى بتحضاه ذهلبهم أحد املفكرين لطاث حي ، ملسو هيلع هللا ىلص

 . (3)رها« يمكن إحضا ية اللروح عاإن هذه : »بقوله حاألروا

 ن.ارزيالب (4)ل أحد دعاهتا ن جديد كام يقويد إهنا دعوة إىل -

ريقها سوف يوضح لنا سكان العامل  ط ة، وعنالبرشيلكل كون ست ظمةن»إن هذه امل 

وف إهنم س هتشيئ معن اهلل وكرة جديدة فا ننوجديدة للحياة، ويعطة يقطر يوحالر

اجز وحللب، سوف حيطمون االنفس والق ة وبسعادة روحيال ة أنينالطمم وسالا بالننيأتو

 . (5)واألديان«  دبني الشعوب واألفراد بني العقائ

، يةانصلنوهلذا تلمس من أقواهلم الدعوة إىل ا، لنصارىاليهود وا ااءهور قفيو

 . (6) ءبيانمجيع األ السالم عىل يهلع وتفضيل املسيح عيسى

اع، وأنه تالعب نه كذب ودجل وخدأبجربه فيه ول دخ عض منب اعرتاف -

 .  –بق س امك – م وخداعًا ومتوهياً ني بأولئك املحرضين زيادة يف إضالهلطايالعبه الشتت

 
 . (2814رواه مسلم ) (  1)

 .45-43 صظر (   ان2)

 -ـهــ 1403ط. األوىل، ن، ألرد، ااملنــاربــة ، مكت126ص مةســالليف بســام الغيــب تــأن باإليامظر ان  ( 3)

 م.1983

 (   وهو د. عيل رايض.4)

 . 59ص د حسنيممد حممن الروحية احلديثة ملح قالً ن   (5)

 . 446صالسنة لفواز عبيد انظر عامل اجلن يف ضوء الكتاب و  ( 6)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  787 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

  سئل اعندم♫ ز بان ب  يز  قاله العالمة سامحة الشيخ عبدالعزبامالقول وأمجل 

ل، باطلم  أنه عح يلفاتض ،اً ثريع كوضوامل اذلت ه»لقد تأم رواح فقال:األ عن حتضري

ق والتلبيس عىل املسلمني ائد واألخالإفساد العق طانية يراد منهاوأنه شعوذة شي

أضاف: ».. وما يدعيه هؤالء  ثم..  ثريةك شياءيف أب يالغم دعوى عللتوصل إىل وا

ها لبمطاقيق ا وحت ا بعبادهته خيدماح شياطني  هي أروام، إنحاألروا  ضريحت  ن م الدّجالون

 ا.هـ.(1)موات .. ونه من األ عداهلا أسامء من يًا يف انتح وزورا كذباً طلب منه يدمه باموخت 

 اهلــامة  املسألة الثانية:

 ل.يلالوهو قول شاذ واملراد هبا: طري من طري يد بالتشد يل، وقمليما يففخاهلامة بت

 . (2)ة م البو يل إهناقو

 . (3) «ه ىل غريل إنتقويريض يصيب امل ءوقيل: »إهنا دا

 : ادات باطلة منهاقتها اعرب فيلعول

ه ا.هـ. وعالمة  ىل دار أحدهم اعتقد أن هذا عالمة موتع فإذا وقعت ،التشاؤم هبا -

 ه.هلأو أ به  بةمصي  نزول

 . روح ميت تأيت لتطالب بحق أو تأمر بأمرا إهن -

 منه. تص تى يقصيح حري وتتط اهنل وأت املقتوروح املي ق منلرشة خت ح اإهن -

دور حول  وال تزال ت ي مل يؤخذ بثأره رأس املقتول الذ ن رج مدودة خت  هنايل: إقو -

 
 (.312، 3/309بن باز )زيز بدالعخ عالشيت سامحة قاالمى وفتاو   (1)

 قحلــ املعبــود أليب الطيــب حممــد شــمس ا ون(. ع296 – 10/295حر )حج البنري ح البا فت (   انظر:2)

ســن  ل تاب التوحيد للشيخ عبدالرمحن بــن حك ملجيد رشحفتح ا .دينة( املكتبة السلفية، امل10/411)

 .(82-2/81ني )ح العثيمصال مد بنحم لشيخالتوحيد لاب ت كفيد عىلامل . القول 362الشيخ ص

 (.2/81 )يمنين عثالبملفيد ل ا(   القو3)
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أيام عة تدور سبا إهن قيل:و ت،يقثأره وإال بى يؤخذ به وتقول: اسقوين، اسقوين حتقرب

 ثم تذهب.

يت كل قرب املرجع إىل هامة وت وتصري د موتهبعع جمت تت وقيل: إهنا عظام املي -

:  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عنه  ات فنفاها كامتقدملعه اهذ مجيعم الاإلس لبطذا أوهل (1) ة ئة سنما

 احلديث. (2)...(  وال هامةى وال صفر )ال عدو

 :مور عدة أ يف سألةامل ذه ه يفظهر مكايد الشيطان تو

مة روح  هذه البو ر أوئا الطاهذن أ ي هو نرش عقيدة باطلة بني مرشكي العرب  -1

يزال ا الطائر ال ن هذتى إح أرذ الث خألم بينه اللقتواات خلالفشوب ادي إىل نؤمليت يا

زهاق األرواح إذا مما هيدف إليه الشيطان من بثأره، وهحتى يؤخذ  فيصيح ويرفر

 د يؤزه حتى يقتص من القاتل.وق بصورته كلد يش، وقاءدملاوسفك 

مناف  حمرم و معلوم أمسموع مرئي أو لتشاؤم بار، وئا الطا هذ ة ؤيربم التشاؤ -2

 د. يحتول اللكام

 . (3)« هامة وال صفر طرية وال  وى وال»ال عد:  ملسو هيلع هللا ىلصال قد وق

 هاكنه اك إدر عامل الغيب وال يمكن املرشكني بأمر الروح ألهنا من يسة عىل تلب -3

ختذ من اذا هلكني، ورش ملا لضال بحال يف التلبيس من خالهلا لزيادة إاهللن لعدو فكا

املوتى  ن أرواحيزعم أ هناك من، فاحلق ند ععباال ه وصدّ مكايدالً لبث اوتى جمرواح املأ

يف معرض حديثه عن أحوال الكفرة  ♫ م شيخ اإلسال ك تعود وقد ذكر ذل

 
 (.2/237تاين )سلشهرل حلن(، وامللل وال10/296تح الباري )ف انظر (  1)

 (.10/295الفتح ) 5770، باب ال هامة رقم طب كتاب الخاري يفباه ال(   رو2)

 ون املعبــودعــ  مــع أبــو داود ،3894قــم ان رالكهــ  يف بــاب ة والتطــريهانــ كال  كتــابيفود أبو دا (   رواه3)

(10/411). 
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هلم ميت يعتقدون أنه جييء بعد  ات ء من إذا مهؤالن مو» :لافق –ملرشكني والسحرة وا

ورة  الص  تلكهم أتيت ا فإهنموصيهم بوصايوي يض ديونه ويرد ودائعهقيو مهمليكاملوت 

 ا.هـ. (1)ظنونه إياه«يفته ثل يف صورطان متهو شي و ة،احليا يفت كان التي 

 بامرو رضخله: أنا اان، ويقول لـ: »ومن هؤالء من يتصور لـه الشيط♫ ال قو

احد من  وغريل لكذ ىرج  قداممور، وأعانه عىل بعض مطالبه، كأله ببعض اربأخ

 طان بعديت الشيفيأيت ملاوت هلم ميار .. ن الكفم ثريوك ى نصارالاليهود وسلمني وامل

ويدخل عىل زوجته، ويذهب، وربام  يت،فعل أشياء تتعلق بامل.. وي صورته ىلوته عم

 . (2)د فيظنون أنه عاش بعد موتهنع كفار اهلن تصكام رنالابا ميتهم نون قد أحرقويكو

 ة: التناسخ لثثاال ةلسأامل 

 .(3)ه«ا.هـتتباك :هه واستنسختسخوانًا خنس ينسخهيشء خ ال »نسخوذ من لنسخ مأاو

 امة غريه مكانه.اإلزالة، وإبطال اليشء وإق بمعنى يتيأ نسخوال

 . (4) التناسخ تحويل، ومنه ويأيت بمعنى النقل وال

ت  ما قد ن بد منح والر لالفاسدة التي يقصد هبا انتقا دخ من العقائتناسالو»

بعد  الفرصة روحال حن، وذلك مليواناً ان أم حك ناً نساإحي، ق خر ملخلوىل بدن  صاحبه إ

من إعطاء الروح ياة قصرية، والبد اهنا عىل أساس أن احلمن أدر تتطهر  يصة لك رفال

 . (5).« ..هاطائأختتحرر من  كافيًا لكي  وقتاً 

 
 . 195 – 194صة تيمي مع الرسائل البنجا  (  1)

 (.11/288مية )يبن تالى و(   جمموع الفتا 2)

 (.4/201، العني )273الصحاح صر (، وانظ3/61رب )عان ال(   لس3)

 (.3/1044يب )لحريث لغريب احلد، 273ص الصحاح تار( . خم3/61لسان العرب )  ( 4)

ـ1420 ( ط. الرابعــة2/1022هب )ذاان واملــ دييرسة يف األملة ااملوسوع  ( 5) ، وانظــر موســوعة القــرن هــ

= = 
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عض فرق  بت إىل بترس  ثم، ني صالو د اهلن العقائد القديمة التي نشأت يف  وهي من

ن با، قال  (2)قول أصل ال نشأهم نمالصابئة فال به ول من ق، وأ (1) ضالةالملسلمني ا

اخلري ، وأن أرواح أهل أقوام فقالوا بالتناسخ: »وقد لبس إبليس عىل ♫ ي زواجل

ن رشيرة  اأبد رواح الرش تدخل يفأفاسرتاحت، ورية خ انأبد إذا خرجت دخلت يف

 . ا.هـ (3)ى« وموس  فرعونان زم يف هرشاق وهذا املذهب ظاملا يهلع فيتحمل

ة واهلندوس،  ذية والدهريصريية والبو النية وليع واإلسام (4) وز ردهر عند الواشت

 = = 
 (.10/172وجدي ) فريد دحمالعرشين مل

شــق عــيل ط. األوىل دم ، راجعــه د. أســعد36يــل أبــو تــرايب صمج وز، تــأليفن الدروملوحدومنهم ا          

 .نار عالء الديدم، 1998

 (.10/181)دي ملحمد وج العرشين لقرنانظر موسوعة ا  ( 1)

 (.2/55)تاين نحل للشهرسا للل واملانظر  (  2)

يــة، لمالكتــب الع، دار لســعدينق حممد بــن احلســن وســعد ايحتق ،91ص اجلوزي (   تلبيس إبليس البن3)

 بريوت.

حممــد عبــداهلل أبو قة ينتسبون إىل زندال ويبطنون الكفروم ن اإلسالق الباطنية، يظهرو(   فرقة رسية من فر4)

يف  عبيدينين عبدالعزيز أحد ملوك الب نصورره املاحلاكم بأمام ه أيهوركان ظ لذيل الدرزي اعيسامبن إ

 والرسل.  عيل بن أيب طالب، ينكرون األنبياء إلله حل يفى أن اعه وادقد دعا الناس إىل عبادتوص، م

ن لنصــوص أ مونمتهم، يزععصمة أئ بهم،معتقداهتم ومذه امنكت –ول بالتناسخ قال قداهتم:ومن معت

 ية.باطنين عة معا رشيال

هم؛ ئح نســا ل أكل ذبائحهم وال نكا حيال  لمنيسفاق املرزية والنصريية كفار باتلدم: »اإلسالقال شيخ ا

ون يقر وال نصارى ال ود، وال هيسالم ليسوا مسلمنيباجلزية، فإهنم مرتدون عن دين اإلن وال يقرو بل

ـ...« اج ال وجوب احلو ضانوب صوم رم، وال وجخلمسبوجوب الصلوات ا الفتــاوى  مــوع. جم.هــ

جملة  فتاء،إلية واة الدائمة للبحوث العلمناللج اوىتوانظر فابن عابدين يف حاشيته،  ال(. ق35/162)

ون تحلــ نفيهــا أهنــم ي روذكــ مطولة، لعامدي فيهم فتوى ( للعالمة عبدالرمحن ا89-36/85ث )حوالب

ة أنــه بعاألر ذاهبن علامء املل عونق .. باطنيةوالبالقرامطة ن قبوالذين يل سامعيليةواإلعقائد النصريية 

حاشــية ابــن  .«ذبــائحهم .م وال هنــاكحتية وال غريها وال حتــل مزم بجسالإلديار ا ال حيل إقرارهم يف

 م.1386 سنةثانية، لفكر، بريوت ط. ال(، دار ا4/244عابدين )

= = 
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 شخص  منل تقانألرواح يف األجساد واالناسخية »قالوا بتناسخ ام فرقة تسمى التمنه

صب فمرتب عىل ما لنوا، ةدعحة، والتعب وال االر نا يلقى اإلنسان ممإىل شخص. و

يف إما ين: رمأ  يف أحد داً أب ناك. واإلنسلعىل ذجزاء ر ن  خيف بدوهو  بل،ن قمه لفأس

ر املكافأة  عىل عمل قدمه، وإما عمل ينتظ ما مكافأةو فيه: فإما يف جزاء، وما هفعل، وإ

ة ركد ني لائبوة، وأسفل السن ة الجوأعىل عليني، در ،هذه األبدانيف  ارلنوا  نةعليه. واجل

 . (1)ني«ياطالش  ةألسفل دركاكة، وملالئا درجةعىل جة األلدر: ا لقوي احلية.. ومنهم من

ثرية فريون أن الروح إن  ليه األكالف ما عتقاد يف التناسخ خي ية فلهم اعلبوذما اأو

 صخلالا ديد حتى تصل إىل جاحلياة من  اناةمعأ تبدر يرة تنتقل إىل جسد  خكانت رش

 . (2)نرفا( ال)بم هندوهو ما يسمى ع

 :♫  حزم نبيقول ا

ة إىل أن  احدالوفرقة بت الذهف  :تني قررواح عىل ف خ األون بتناسائلق الق»افرت

 نوع األجساد مل تكن من  أخر، وإنألجساد إىل أجساد قل بعد مفارقتها ارواح تنتاأل

ة  قر لفت اوغالية الرافضة .. وذهب ةعيليإلساما لقرامطة من ول ا ق هو. و. التي فارقت

ذه ه  من وليس لتي فارقت،دها اواع أجساغري أن ىلال األرواح إتقانعت من ىل أنية إثانال

 = = 
 بعــدها، نرشــ  وما ( 1/397ديان )األمليرسة يف ا وعةمي، املوس اإلساللعاملت الباطنية يف اركا احل انظر:

 هـ.1420العاملية، ط. الرابعة  وةالند دار

 (.254-1/253ل والنحل للشهرستاين )لامل  ( 1)

 د »إن اهلند يف تفسري التناسخ عند اهلنو♫ وزي جلقول ابن اي          

 خيةســ تنا اء دورهتــا الصــالحها أثنــ  عــىل التي ظلــت اة الروحي نججاة، ويعنالن اها معن ضةمغا  وكلمة  ( 2)

 الن وتتحد باخلالق الذيواحل نة ما ذلك حيصل هلا النجتناسخ جديد وب جة إىليف حا عاقبة، إذ مل تعد ملتا

 (.1161-2/1160وسوعة امليرسة )وتفنى فيه« امل عنه صدرت
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 ا.هـ.  (1)ئع، وهم من الدهرية« الرشاول بيشء من يق أحدفرقة ال

 : ♫ ي حلسن األشعريقول أبو ا  ويف غالة الرافضة

  قيامة  سيل: رة ويقولونواآلخالغلو ينكرون القيامة  لههم أومنهم  يةانلثا ةقر»والف

روحه  نقلن يأبجوزي  سناً ان حمر، فمن كيف الصو اسخهي أرواح تتن خرة، وإنام وال 

ل روحه إىل أجساد جوزي بأن ينق أمل ومن كان مسيئًاََر، وال يلحقه فيه رض ال  ىل جسدإ

أبدًا   ك، وإن الدنيا ال تزاللذ غري ءس ش ولي ،ملواأل رلروح يف كونه فيها الرضيلحق ا

 . ـه.ا (2)هكذا«

 رقةفوئمة، أل اهلل يفسخ روح اتدعي تناة مية من الرافضبيانية واهلاشة ال وفرق

تعاىل اهلل  – (3)مة الناس صلت إىل عاألنبياء إىل أن وتناسخها يف اي دعمنهم تناجية اجل

 . –لظاملون علوًا كبريًا عام يقول ا

 
 ر.( باختصا 166-1/165زم )بن حال لنحلوا واءل واأله(   الفصل يف املل1)

رمحن لتــاريخ لعبــدالا ة عــربهيوديــ . وانظر: مكائــد  46ص ريشعألن اني أليب احلست اإلسالميالمقا (   2)

 ، ط. دار القلم، دمشق.155-154 صينحنبكة امليدا

يس وتلبــ ،  236دي    صبني الفرق للبغدا (. الفرق153-1/151حل للشهرستاين )ظر: امللل والنان  ( 3)

 لمية.لعب ادار الكت ، ط.92ص وزيس البن اجلإبلي

امن اجلبهــان حيــث براهيم بن ســليإ الشيخعنهم يقولون بالتناسخ  ارض حل اصالعالروافض يف  وحتى

ئشــة ثــم يبــدؤون بنتــف شــعرها لة فيســموهنا عا بســخ يــأتون خرين يف إحدى اجلهات  د»وجت ول:قي

 ت.ومتتى حذية حن عليها رضبًا باألوينهالو

 وت« ا.هـ.يم تىة حرجا  ورمجًا باحلبًا بالعىصرض  ليهينهالون ععمر ثم  مونهبكلب فيس أتونم يث

ـ. هــ 1480 ، ط. الثالثــة27جلبهــان صاامن يســل مطر التشيع إلبــراهيالنيام إىل خ يهوتنب لظالمتبديد ا

 بونيعــذ هــمفوت بعــد املــ ل وتناســخ األرواح لهم هذا إال نتيجة العتقــادهم بحلــوقلت: ما أرى فع

ًا مــنهم إن ظنــ  الكلب بونك يعذكذلها وقد حلت في▲  ئشةح أمنا عا إن أروا منهمخلة ظنًا الس

 مة.الوالس فيةاهلل العا ؟!! نسأل  كم ذلهنيعصا وإال فام تفسري نه قد حلت فيهع اهلل ر ريضروح عم
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 يشمل: زورالد دعن (1) خ استنال

 . (5) لرسخ ، وا (4) سخ، والف (3)لنسخ ، وا (2)املسخ 

 . (6)ه نوفيعمم ةرييالنص يني، أماني اآلدمحمصورًا بعلونه وهم جي 

 ة: رييلنصأحد ايقول 

كلب أو  إنام هو قرد أو خنزير أون أنه  دمي، وجل يف بدنه وأنت تظلقاك الر»وأنه لي

 . (7)دب« 

 ر:خ  وقال

صنع  تى يشتى ح بيكراية، ويف تاملسوخفر يف الناسوتية والكا يفكون يؤمن امل إن»

وإن   فخري،ان خرياً ن كه إيليصنع إ كانثلام والرش م من اخلرير نهام إىل اآلخكل واحد م

 . (8)رش« كان رشًا ف

 
 قع الدررور مظان ،36ص يبترايع أبو ملوحدون، تأليف مجليه الدروز )التقمص( انظر من هم ا(   يطلق ع1)

 السنية.

 يكون حيوانيًا. قد وق  خرخملجسم  إىلدمي انتقال الروح من جسم     (2)

 . خر  دمي إىل جسم  دميالروح من جسم ل انتقا (   3)

 ت األرض وهوامها.جسد حرشة من حرشا مي إىل د وح من جسمخروج الر   (4)

لفصــل يف األهــواء ا يف،ذه التعــار، انظــر هــ دامجلوا نباتالورة ىل الشجروح من جسم  دمي إ(   انتقال ال5)

يــل أبــو تــرايب دون، تــأليف مجوحــ م املمن ه وقع الدرر السنية،. م(166-1/165زم )ن حالب وامللل

 .36ص

 احللبي، موقع الدرر السنية. قائدها، د. سليامنعها وارخيلنصريية تر: طائفة اظان   (6)

 موقــعمصطفى غالب، نقالً مــن  د.يق ورًا، حتقكذبًا وز ادقصال جعفرم ا إلمنسوب لاهلفت الرشيف امل  ( 7)

مــد حمبــن  رجعفــ  )املنــاظرة( لإلمــامنه إليــه كتــاب بو ينسة فيام بيان كذب الرافضر يفة، انظلسندرر اال

 بل.بن عبدالعزيز ل ش يق عيلتعل، حتقيق والصادق

 (   املرجع السابق.8)
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 سان:اء الكلب لإلنويقول عن سبب إيذ

م، أو ربام  ويللك اذقبل  ر ه  دق ونكي وال مر بالكلب ال يعرفه»وإن الرجل حينام ي

يف  ان جمراه إلنسانية، وك ا يفه كان مركباً ألنب، كلال اهذمتزوجًا امرأة  يكون الرجل

وصل إليه من شقاوته يف  بامبح أو قتل ذ اب بعذهلكه اهللفأ ان؛سنى اإلرر جم ألما بادئ

يف كلب اله رفعي ه وسكن داره ولبس ثيابهلرجل يكون قد تزوج امرأتلة الدنيا، واحا

 ا.هـ.  (1) «ههجو ب عليه أو عضه يففإذا نظر إليه نبح ووث ،هوخيتسم

ية بام لكلبا رخم اآلويال إنكاريس إىل  معهم إبلتوصل ذا الضالل ومن خالل ه

ملتأمل يف هذه حث السابق، واوحرش كام سبق يف املب  وبعث من جنة ونار يهعليشتمل 

 ا وبعدها عن احلق مماهنالم بطلل يعلضالواة افخسلما حتويه من التهافت وااألقوال و 

 ل. ال يشك فيه عاق

 
 ملرجع السابق.(   ا1)

بــن يــف بــن رشدت و جــواملعارصين يف تركيا وه رفنحعتقاد املة هذا االا دع ام أحدقي هلب جعتا يممو    *  

 موتــاهم وأيُّ  جيــد نه أـرتنت وأوهم بأنــه يمكــن لــ عىل اإلنع ق موقناس عن طرييل بإضالل الد عأمح

 هلــ  بــنيت بأنــه خرى .. ويزعمدة؟ وأهنم عادوا إىل احلياة مرة أوأين أرسهم اجلدي ؟مصوها تق شخصيته

وقــد !! لســابقةم االدهتــ ن ومكا  من جديد للحياة يف نفس ونبعثيولدون ويحث أهنم بوالدراسة ال دعب

 م الــدالئللفــة، وعنــدهتن خمكأمــا  يبحث عن الــذين ولــدوا يفكد أنه سيؤلف، و مكان خمتيولدون يف

ح أصــب هأنــ و ،قيصلتحث واات طويلة للبامئهم السابق!! وذكر أنه كّرس سنو املؤكدة عىل انتنيلرباهوا

ف كتع بحثون منه الائل يطلبسى ريتلق ون حيــاهتم ذكرذين يتــ »الــ نــوان بع ابــاً ن موتــاهم!! وقــد ألــّ

 نسأل اهلل السالمة!! الضالل  ذامل هل وىل«، فتأاأل

الصــادرة عــن صــحيفة اجلزيــرة يف  ففي جملــة اجلزيــرة .الل .الضنرش هذا  يات دور يفئلفضا للك ذوك         

فهــد العــودة ونصــه ن ن بــ لشيخ سلاملفضيلة ا ؤالوجه س 1424 عام من أول يعبر 12يف  34ها عدد

 شخاص يّدعون أهنم كانت هلم حيــاةأ ثالثةرناجمًا أحرضوا فيه ة بائيت الفضنواى القإحديف  »شاهدت

أشــياء يــه يشء من اإليامن اإلسالمي خيتلط عل. الذي ال يتمتع با وا هبقامك بأعامل نوا عىل ذلهة برقساب

هــر تتطكــي  ح تنتقل من شخص إىل شــخص روال برهنوا أنء كثرية ا أشين القر ن ومات يبآ تواأو ةثريك

 !! عون ...« ا.هـ فتأمليدّ ام وهبا كذن من
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 :♫ حزم  ابن لوقي

إلسالم ايع أهل مج اعمجإلرد عليهم ن ام فيكيم فسم اإلسالتسمة بارقة املر»أما الف

 أتى بغري ملسو هيلع هللا ىلصىل غري اإلسالم، وأن النبي عفإنه عىل أن من قال بقوهلم ريهم، وعىل تكف

اح  لألروبعد فراق األجساد   يقع إالالمن أن اجلزاء  هيلع معونبام املسلمون جمهذا، و

 . (1) ...«و النار نة أامة ثم باجلل يوم القي أو التنعم قبر كنلاب

 ها:كثرية من  يف  ياتتعاىل لها اهللقد أبط طلةالبا ذه العقيدةوه

              

                

(2 ). 

عيدهم وي مهجخير نأرون إىل اهلل تعاىل أوفيها تصوير حلال الكفرة، وهم ينادون وجي 

عنه، ا ملا هنوا م لو ردوا لعادوأهن ب مذهبك اهلللم د ع، وقدنيا ليعملوا صاحلاً اة الإىل احلي

ع ذلك مل يتعظوا ومالنذير  ة وجاءهممديد عامرًا ا أوم، فقد عاشسؤاهلم عىل هبفال جيي

 . (3) ا و يستجيبومل

              ومنها قوله تعاىل:

                 

(4 ). 

ادر لعمل بييف حياته ول أفسدما  حلصيلت، ولرجعة إذا عاين املفالكافر هنا يتمنى ا

 
 رام.لد احلالبوى علامء وانظر فتا  (1/166م )زالفصل يف امللل والنحل البن ح   (1)

 . 37اطر، اآلية: (   سورة ف2)

املســري البــن  اد، ز(30-26/29الــرازي ) ســري(. تف5/589)ري ثن كالب يمظالعالقر ن ري (   انظر: تفس3)

 (.6/494اجلوزي )

 . 100-99اآلية:  ون،ؤمنرة املسو (  4)
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 الكيل للرجعة فإقناط ذلك، ويف اآلية  وبني ه ينب يلقد حهيهات ولكن  ت،الصاحلا

 . (1) جرع وزف ردراء )كال( حب واجلزللحسا  مقيابعث للوم العة إىل يرج

وهتم، فقد  م وقطعي عىل دعاة التناسخ ورجوع األموات بعد مزويف هذا رد جا

 م هم يفويومة القيا االحتضار ويوم يفوة عند املوت لرجعم لهلاؤسبات يجاءت اآل

 حيم.جلا اترمغ

     : اىلتع هقولمنها  كثريةللرجعة  نيهمتؤال الكافر وفيها سواآليات التي 

                

                   . 

            اىل:ـه تعلووق

               . 

              :وقولـه تعاىل

          . 

              ىل:تعا ولـهوق

. 

                      :ىلعاـه تولقو

      . 

 
 (.122-23/121الرازي )تفسري  (.38-5/37 )رير: تفسري القر ن العظيم البن كثظن(   ا1)
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 ب حتى أن الكافر يعذ، وه ن ينعم يف قرباملؤم د ما ثبت من أنقتعاملا هذل ومما يبط

عليها أن هيودية دخلت ) ▲ة شئث عاحدي به، كام يف ن مؤرى تلل األخامل

 هللا شة رسول لقرب، فسألت عائاذاب ع ن فقال هلا: أعاذك اهلل م ب القربفذكرت عذا

ها: فام رأيت عن اهلل ريض: الت عائشة، عذاب القرب. قنعم رب فقال:الق عذابعن  ملسو هيلع هللا ىلص

 . (1) القرب( ذابعذ من صالة إالّ تعوَبْعد  صىل  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لورس

عنه وضع يف قربه وتوىل  قال: )إن العبد إذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ولأن رس ◙وعن أنس

تقول يف  نت ما كن: والفيقدانه فيقعكان أتاه مل –اهلم عرع نمع قسه لينوإ – أصحابه

ه: له فيقال ل  ورسو ه عبد اهللنأ  دأشه ل: قوفين ؤم، فأما امل ملسو هيلع هللا ىلصالرجل؟ ملحمد  اذه

:  ا مجيعا ( قال قتادةامهفرة نه مقعدا من اجلب اهلل د أبدلك, قار ن النر إىل مقعدك مانظ

.  افروالك  نافقامل أنس قال: ) وأماديث ىل حإرجع   قربه. ثموذكر لنا أنه يفسح له يف

يقال: الناس ف لويقما  ولأقت كن ي الرجل ؟ فيقول: ال أدر ل يف وقما كنت ت ه: ل  لفيقا

 يهها من يليسمع ةحيصيح بة, فيصرض يدمن حدب بمطارف ويرض  دريت وال تليتال

 .  ( 2)لثقلني( ا ريغ

 م اآلخر. اليوعث وبر الاذا يتضمن إنكار عذاب القرب وإنكم هوقوهل

   :♫ ي قرطبقال ال

ءلون استي ني ملساملكنهم إنكار البعث خوفًا من ميم أقوام ليس سالاإل يف ثحد»و

عمهم بز حاوألرت تقع لاالخي إىل قابلثواب والعوت البدن ويرون اقيامة مويرون ال

تلبيسهم  ويغرت ن عىل احلقن هؤالء يلبسويع الكفار ألرش مج  منء أرضفرش هؤال

 
 ( .463-1/462) 1308م: قر لقربعذاب ا يف خاري يف كتاب اجلنائز باب: ما جاء(   رواه الب1)

 . 1374قم:  رالقرب ذابيف عب اجلنائز: باب ما جاء تا  كالبخاري يفرواه    (2)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  798 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

 ا.هـ.  (1) «ملسره املحيذاملجاهر برشكه  واملرشك الظاهر

بال   ول دعوى، بأن هذا القن رقلل ني ذبكهرية وغريهم من املالحدة املدلويرد عىل ا

ون، الظنيل ورضب من التخي  هوو ،ساحلوال من قل لعمن ا هلا دليل، ال  سبرهان، فلي

 .  (2)هو باطل ما كان كذلك فو

 دعاوى ىلعيء مبني مذهب رد –اسخ نتال  أي –: »وهو ♫ جر حقال ابن 

 . (3)ن« برها بغري

َصل كل وفَ ناس، األج نواع حتتألا برتو س،ناواألج  ع تعاىل خلق األنواهللاكام إن 

 نفسها التيهي ألنام ألنواع احليوان إ ةرذكواملصول الفه ، وهذلنوع اآلخر ..من انوع 

إىل  ليسب . فالري ناطقة .ية غان حن حية ناطقة، ونفس احليواإلنسانفس احها، فهي أرو

شاهدات، ملا تطللبا هذجاز  ولالناطق غري ناطق، و الالناطق ناطقًا، وغري  يصريأن 

 . (4)ها دوحد عىلياء ألشا نقساموالرضورة من اوبدهية العقل س احل وجبهوما أ

 
 

 

 

 

 

 
 (.16/172) نالقر (   اجلامع ألحكام 1)

 (.1/167حزم )هواء البن واأل لمللا(   انظر الفصل يف 2)

 (.2/184فتح الباري )  ( 3)

 الصفحة.ء و(   املرجع السابق نفس اجلز4)
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 مساملبحث اخلا

 خالفةلفرق وامللل والنحل امل ا دنع ن  اكايد الشيطأبرز مظاهر م 

  ةم ما كاد به عام أعظهج احلق بملن الفة املخ والنحلامللل  ق وطان الفرلقد كاد الشي

 رسلب والالتكذيب بالكتكفرة ود والبدع املإلحلاوالكفر وا كرش لام يف عهوقفأالناس، 

، كام (1) اهلل ّد عن سبيلضالل والصمن اإلإليه ا هدف وحقق مر، دقلو ااآلخر  ليوماو

            له:يف قو وتعاىلتبارك بني ذلك املوىل 

              

             


 (2) . 

إنه لصاط قيل اونه أصدهم عاطك رص عىلدن  وايتك يل ألقعواملعنى ألجل غ

 م قيل أيدهيريق مكة، ثم ألكيدن  هلم من بني طيل: قق، ووقيل: أنه احل  ،اإلسالم

 حلق. يل ا سبهم يفكيشك يلوقة خراآل م يف أمريشككه

 .ااهتيا وشهوندهم يرغبهم يف الخلفومن 

اطل بل ل امن قبم( أي )شامئلهق يصدهم عنه، وعن هو احلم وإيامهن نمم ويأتيه

ليتصفن هلم يف سبل  د يتوع آلية، فهو يف هذه اليهم املعايصوقيل يرغب إ  يه،ردهم إلي

 
المــة العم. يقــول الهل ، واطلع عىل عقائــدهم وضــ همكتب من قرأ لضالل إالاد وف هذا الكيريع وال (  1)    

 –كتبــه  يفهم يعل عد عىل الفرق الّضالة وفضحهم وشنرلصدى لوهو من ت♫ ي ظهري هل ن إحسا إ

 عــىل فيســ نيت ان وعانمكجهد املستطيع، وبذلت فيه طاقة اإل ة »وإنني رصفت فيهيربيلويف الرد عىل ال

م، لــ وع من مسكة عقل وكتب خلترسائل  –وكتاب حول املوضوع ة سالمائة رث ثر من ثالأك ةاءرق

دســة ط. السا  ،11ص ريخا ه ..« ا.ـهــ، الربيلويــة عقائــد وتــ بــ  ابــتيلهذا العــذاب إال مــن  عرف يوال

 لسنة، الهور باكستان.رش إدارة ترمجان انم، 1984 -هـ 1404

 .17-14 ت:ا آليعراف، ااأل(   سورة 2)
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 . (1)هتم يع جهامن مج  إلضاللالغواية وا

الالسبباع ن اتمتعاىل د حذر قو    ا،يهيدعو إل نهنا طرق الشيطاة أل ل الض 

              :اىلقال تع

    (2) . 

 ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا رسول  : )خطالق ◙ ن مسعود يف حديث ابا توضيحهوقد جاء 

)هذه  قال: له، ثموشام هينيم عن خط  و ياًم(هذا سبيل اهلل مستق)ل: ، ثم قايده ا بخط

بي ل القرطيقو (3) ية(اآل أثم قرإليه يدعو  نيطاليه شها سبيل إال عالسبل ليس في

البدع وأهل مللل ا ية وسائروالنصانية واملجوستعم اليهودية : »وهذه السبل ♫ 

  ك من أهل التعمق يف اجلدل ذلوغريوع رف الوذ يفاء والشذو ألهل ا أه والضالالت من

 ـ. ا.ه (4) م«اللكض يف اواخلو

لل واملعند الفرق  رافحنا االذهمظاهر  زرأب – بإذن اهلل –ل هذا الفصل سأتناو ويف

 : (5) ييل لن حل ويتمثل فياماو

 
 (،151-3/150)ري قر ن البن كثــ تفسري ال( و138-5/133جرير الطربي ) بنال البيانمع انظر: جا    (1)

 (.177-2/176)وزي زاد املسري البن اجل

 . 153ة: ياآل (   سورة األنعام،2)

قية  وب ود،يب النج إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أ حمقق املسند : وقال    (4437رواه أمحد )(   3)

ه مسلم  فمن رجال البخاري، وأخرج ل -وهو ابن عياش  -ات رجال الشيخني غري أيب بكر له ثقرجا 

من طريق أمحد بن عبد اجلبار، عن أيب بكر بن عياش، هبذا   2/318م وأخرجه احلاك ."قدمةامل " يف

 .: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.وقال اإلسناد،

 (.7/138) طبيللقرن  رقلحكام الاجلامع أل   (4)

 نني ملبأبرزها، مع العلم أت تفيكا، وارهتثظرًا لكة نلا حل الض  الفرق وامللل والن(   مل أشمل مجيع انحرافات 5)

ث، ما مل يرد ألول مرة البح لصوفات قد سبق احلديث عنها يف فحرااالن هرد، ألن أغلب هذأتعرض لل

 شري للمراجع.تصار وأخا د بر أينفإ
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 ىل ويشمل:عاباهلل ت باإليامنأولا: فيام يتعلق  

 بوبية. رلل اعطيوت اإلحلاد، -1

 .هللا ما أحلم ريحت ية، وحتليل ما حرم اهلل واأللوه  ك يفا إلرشا  -2

 شيطان. ة العباد -3

 وانية. يح ة أواديأو رموز م اختاذ صور -4

 .هصفاتو أسامء اهللد يف ااإلحل -5

 يشمل:بالالئكة والكتب وعلق باإليامن  ثانياا: فيام يت 

 ملالئكة. عبادة ا -1

 إنكارهم.  -2

سمة  ة وإضفاء عليهارفوص حمع نصضو، وويةصوص السامنف الريحت  -3

 . سةالقدا

 ن بالرسل ويشمل: إليامبا   يتعلقاميف ثالثاا:

 .مهو فيلغلهتم و اداباء وعبيتقديس األن -1

 سالة. ر وال ةنبو إنكار ال  -2

 نبوة. ادعاء ال -3

 ء.وليااألملشايخ وة لألئمة واء العصمادعا -4

 .آلخروم ارابعاا: التكذيب بالي

 .لقدرابذيب  التكمساا: اخ 

 



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  802 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

 تعاىل   هللبا: فيام يتعلق باإليامن أوالً 

 ل:مشوي

 ية تعطيل الربوباد واإلحل  -1

 ىل.تعاة اهلل يبولل ربملعطلت بعض ا لقد

ىل نكار وجود اهلل تعام »إلوا شعارهالذين جع (1) وعية يالش  د حلاعظم اإلحلاد إأو

: بثالثة نؤمن: هم، وشعارشءكل  أساسالقول بأن املادة هي ، وباتملغيكل او

 . (1)...«ن، امللكية اخلاصة الدي ،ثة: اهللالثب ، ونكفر (4) وستالني  (3)ولينني  (2)كسمار

 
ا ذهلــ ب خــالق عــىل إنكــار وجــود ر عي وضع له أساس اعتقادي فكري قــائماجتام دي،قتصا ا بهمذ(   1)

 مليرسة .ا وعةساملو ظر:نلكون. اا

ن د. ايــزاإلســالمي، املاركســية يف امل كتب. املط 40الشيخ حسني صليف زكي وعية تأالشيوسقطت           

 بأهبا. ةملعا ابة ت، نرش املك15حممد عليان ص

ت حلاخامــا ائفــة الربــانيني وا، ينحدر من أبوين ينتميان إىل ط1883-1818ش ما بني ا ع اينأمل ودي(   هي2)

امعيــة، وكــان اجل راســتهداقــًا. مل يواصــل انية نفقــا النصــ اعتنانة اليهودية، وديال قة يفاعر ا ود، وهل ليها

د قــ ن : إنارعلشــ  د ورفعــهدياده الشحلبإ فعر .ساتذته الكبار من اليهود.ثر بأأت صاحب مزاج خاص،

 كل نقد. الدين هو أساس

 440-439ص يــداينامل حبنكــةن رمحلدارصة، عبــ اهب الفكريــة املعــا انظر: كواشــف زيــوف يف املــذ          

د.  ،يةعــريب، بــريوت املوســوعة الفلســفال لكتــاباالعقــاد ط. دار  اس حممــودانية عبلشيوعية واإلنسا

ي الندوي ن، حممد تقي األمي اإلحلادعص دون،زي بنا دار ىلواأل ط. 412-411بداملنعم احلنفي ص ع

 لتوزيع.ر الصحوة للنرش واهـ، دا1404، ط. عام 164ص

املاديــة فة للفلس  املنظر الثالثم يعترب1924-1870ي، عاش ما بني سوفيتالعي والشي زبحلؤسس ام (  3)

 .405-404ص فينعم احلنداملب. عدنظر: املوسوعة الفلسفية، لز. اجاناجلدلية بعد ماركس و

 نفــى،امليف  انالــذي كــ  م ستالني مع ليننيفيسيار فيتش سوجا تشنيل، واختذ اس مه احلقيقي جوزيف(   اس4)

 يوعي.حزب الشنة املركزية للاللج يفًا وبح عضوأص

 ىلط. األو 609العوايشــة، ص أمحــد خرية ماركس للتفسري املادي للتــا ظريمن ن مظر: موقف اإلسالان          

= = 
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 ينني:ل لأقوا  منف

غباء اإلنسان ا األفكار ولده كل شء جمموعة من ل قباً عبيخييًا وشهو تار إن اهلل»

مع والق  ي علطبيطه ا ببه حميي س الذ  سحاقنسان املسحوق هذا االنإلغالل ا كبل باألامل

 ا.هـ!! (2)طبقي« ال

 لني: تاس ال ومن أقو

 نالدين باإليام نأبنؤمن ن رافة، ونحخ نؤمن بأن فكرة اهللونحن لحدون .. م ننح»

نكون ألننا ال نريد أن  ن يسيطر علينانريد أن نجعل الدي ن الحون رقل تقدمنا،يع

 ا.هـ !!  (3)رى« سكا

ى  دين ليست سو ة والخالقيألعد ا لقواانني واإن القو» س:ومن أقوال مارك

 . (4)أوهام«

ن  نساهو اإل ناساإلن أن لنتيجة وهي خيلص بنا إىل هذه ا يانة الد »انتقاد :ل أيضاً قووي

 هـ. .ا (5)األسمي«  ئناكال

اهلل  فر بالك عىلدي قائم دية( وهي مذهب إحلالحدة: )الوجون هذه املذاهب املمو

، يركز عىل الوجود اإلنساينان، األدي هب اءتا جموكل  ،تاملغيبيع اورسله وكتبه ومج

 = = 
 ة.مك دار ط. ،هـ1402

 . 310مليرسة، ص(   املوسوعة ا1)

 قىص، عامن.ألة اب. مكتـ طه1401ىل ألوا. ط لعزيزإلسالم، أمري عبدا(   النظرية املاركسية يف ميزان ا2)

 ت.بريو ،عيم، مؤسسة اإلنتاج الطبا 1966 عامط.  50نا بشري العوف صم وإسالمرتاكيته(   اش3)

 . 50ص(   املرجع السابق 4)

هـ، 1400وىل ، ط. األ36عارصة د. سعد املرصفي صالنظم الوضعية امللعامل بني اإلسالم ووا لعملا   (5)

 بكــر حممــد زكريــا  ديث، أبــويم واحلــ م يف الرشك يف القداهتشبه د عىلالر ، وانظرميةللعا لبحوثدار ا

 وما بعدها. 516ص اينما بعدها(، كواشف زيوف للميدو 1/691)
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 .(1)ته وكيانهضع ذاتطيع أن ييس اناإلنس أنوب

، والذي يتغري ننساإلو ان املوجود هأل ؛وجود مول: اهللقن صح أني قواهلم: »المن أ

 بل هوله،  ري موجود، ألنه ال زمانغه، فهو  زمان لزمان، أما اهلل، فالاإلنسان، فله هو 

 . (2)ئن« اك

 . (3)ًا« إهل أن تكون ىلتنزع إن أ ه:ن تكون إنسانًا: هذا معنا: »أواهلمأق ومن

ر  اأفك عىل علامين بني يبدأكري ب فوهو مذه (ةحلداث)اهب امللحدة ومن هذه املذا

 إلغاء مصادر ىلداثة إوهتدف احلكسية والوجودية .. لصة مثل املاروعقائد غربية خا

  القيم الدينية واألخالقية كل  وحتطيم ةرشيعدة ومن عقي ار عنهما صدالدين، و

 ىضو فة والحية عىل اإلباثة، لتبني احلياورووم مةقدي ة أهناجحب سانية،ناإلو

 . (4).« وض.والغم

 

 

 
 حققة.(، ط. الرابعة امل2/888)رسة يملاة عووسملا(   انظر 1)

مــة مقد دكتــوراهلة ا رســ ، 107ص د. صــالح الرشــيدة، ودية دراسة ونقد عــىل ضــوء اإلســالم،ج(   الو2)

 ة.املنور اإلسالمية باملدينة عةامجلبا 

بــة تكمكتبــة احليــاة، بــريوت، ومدار  ،نــي، ترمجــة: عبــداملنعم احلف267صتر ، سارنالشيطان والرمح (  3)

 .يللودم

عــوض ميــزان اإلســالم د. عة الرابعة املحققــة، واحلداثــة يف ب( الط2/867ديان )ملوسوعة امليرسة لألا  ( 4)

د الــبال رمــوز معروفــة يف ثــة اليــوموللحدا ندلس اخلرضاء، جدة،األار دهـ، 1423 األوىل ط. رينلقا

يايت، والشــاعر لباهاب لوادعب ركيسا ومنهم الشاعر العراقي املعيد، سد لعربية ومنهم أدونيس عيل أمحا

 ويوسف اخلال وغريهم. ،ي صالح عبدالصبوراملص

 م، د. عوض القرين.سالاإل ميزانيف  ةاحلداث.، (2/868ان )لألدي وعة امليرسةانظر: املوس           
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 . (1) يس نأدوومن أقوال 

 ليست تلك  ر العريب اجلمهو اج إليهاأو القصة التي حيت ة أو املرسحية»إن من القصيد

 ام إنادة، وجلا تهت تلك التي تسايره يف حياوليسكية، الهاست مادةه لـ مدقأو ت تلسيهالتي 

قذفه وت هوروثن متفرغه م ،هسبابتن ه، وخترجه مأي تصدمهذه احلياة عارض التي تهي 

لعائلة الدين ومؤسساته، ا سة ومؤسساهتا،التي جتابه السيا اإهن ،فسهخارج ن

رها ع مظاهيما بجكله قائم،لا جتمعية امل، الرتاث ومؤسساته، وبنامؤسساهتو

 (2) العريب اجلديد سانإلنا خلق من أجل يأ كلها! هايمدومؤسساهتا، وذلك من أجل هت

 ة واإلنسان«.رللثو ولمن العدو األيك افهن بت،وث الثارويم املطيلزمنا حت 

 : –هلل اه اأخز –ضًا ل أيويقو

أن عرف ن –د يدجعريب عص  وريني عرب هو تأسيسـه كث عمل لونه مح إلي»ما نط

عرف  ، ناملايض نعة صال كليفناال  –بادئ ذي بدء  –د يفرتض ديج يس عصسأت

نقد وث، قد املورود: نقنهي ال –أسيس لتا  –فصال نة يف هذا االذلك أن نقطة البدايك

ون تأسيس  د لما حيو أو تعريةالنقد هنا عىل كشف ال يقتص دور ا هو سائد وشائع. م

 «.متاماً  هلتزاإ ىلوزه إاجتنام يد، وإالعص اجلدي

اسية والثقافية  سيوالنية ل الدياكشتلف األخم يف إن ماضينا عامل من الضياع»

ال متنع اإلنسان  لكةممهي ول وتستمر، طاتتغيب والالوهم  نم مملكةن قتصادية، إواال

 . (3)أن يصنعها«  كذلك من متنعه د نفسه وحسب، وإناملعريب من أن جي ا

 
 يالميخ اإلسة هاجم التارلعربياد رب من رّوج للحداثة يف البالأك صريي،نأمحد سعيد سوري  سمه عيل  (   ا1)

انظــر ، وكانــت بعنــوان الثابــت واملتحــول، ةل الدرجة العاملي رسالته اجلامعية لنيخالق يفألان ويالدو

 (.2/868ان )ديألا يرسة يفعة املاملوسو

 .(2/872امليرسة )مليسوعة  من انقالً  76لشعر أدونيس صا فن  ( 2)

، د. حلمــي حممــد ثة تعوداداحل تابك ن مم نقالً 1969عام  6دد ( العفاقنقول من جملته املسامة )املوم  ( 3)

= = 
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 :  –عارصة امل احلداثة رموزأحد   –ين ابنزار ق قوال ومن أ

 !! (1)األصنام«  وعادتهلل مات وا ةاجيا قرطر شعال»من  أين يأيت 

تصبح املالئكة  ءلسامايد يف تقال غري. ءحيدث ش  ني أحبكنأل: » – أيضاً  –يقول و

 ـ..ها (2)« شيقته عاهللسة احلب ويتزوج رارًا يف ممارأح

هلل إىل هذا احلد .  ىل اراءة عجلم اغت هبحتى بل نلشيطادهم افتأمل إىل أي حد كا

 .محاهل من هللبانعوذ 

 حيث يقول: (3)ألحد املعارصين  خر  وخذ مثاالً 

م بني ينبت سبحات وعامئ حقال .ين. كف اجلالديفاً با رعصمكرمادا ً ار اهلل»ص

 ة كانباحكان سبًا، د .. كان اهلل قدياًم حومن هوليالقادم  غنية الثروة والرب الرب األ

  .(4)«رضيد األاعجت ء نية تغسل باألمطار اخلرضا، أغالليل يفرًا هنا

 :  (5)  خرول ويق

 ليهود ادينتي يبيعه اهلل يف م

 د طريد رش م ينتي مد يفهللا

 = = 
 . 15د صالقاعو

 (.3/637)عامل الشعرية الكاملة نزار قباين (   األ1)

 .(2/442ق )بسا رجع ال(   امل2)

القــرين يف احلداثــة يف ميــزان وض د. عــ  هانظر ما كتبه عنصنعاء،  ر جامعةدالعزيز املقالح مديعبد.  هو   (3)

 . 107إىل ص 104صسالم اإل

 نقــالً مــن احلداثــة يف 9ص 1405عبان شالعربية يف عدد  ، وأشارت إليها املجلةالعريب ةلجم ت يفرشن   (4)

 .105الم صميزان اإلس

 دة.سنوات ع  روسيا عراقي ماركيس عاش يف عرشا  لبيايتب اا هعبدالوهو    (5)

 . 107رين صم د. عوض القإلسالان (، احلداثة يف ميزا2/867ة )يرسعة املوانظر: املوس
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 يكون نة أالغز أراده ا

 عرا قواد هلم أجريا شا

 العباد قيثارة املذهب يف  خيدع

 باجلنون صيب نه أكل

 مهجراد من  ولقاحل  نابقيصون ز ألنه أراد أن

 !!! (1)كون ي أراد أن

  نالبرش ترى أ البوذية( وهو تؤلهوبية )عطلة للربملاو املنكرةة اللضومن امللل ا

 . (2)نسان صانع مصريه إلن اإ، وهو ال عىل إله هيعل وقفنسان متإلاخالص 

 : (3) ل بوذا ومن أقوا

دًا،  مكيذوب ي لذا  شقكالعام لوجه، فه اهلل، مل يروه وجهاً  عنن لمويتكلذين »إن ا

يوجد  يدري أن هو السلم ولاي ي يبن لذ كاو و ال يعرف من هي حبيبته، أوه

 
 .111داثة يف ميزان اإلسالم صحل، نقالً من ا526صت لعبدالوهاب البيايت ال متو تكلام (  1)

 ن.ردن عامامة، األم، نرش دار أس2001 وىلاأل ، ط.43ص يي البصمهد د.ديان، وعة األانظر موس   (2)

دينــة يح يف مسامل ديالم لقب الثامن أواخر القرن لد يفو، ديانة البوذية، اسمه سيناعارال مؤسس و(   بوذا ه3)

و ال: إن ات، يقــ خــالق والعــادطى .. كان يميل إىل التكمــل يف األسمن مدن اهلند الو)كابيال قاستوا( 

نريفانــا( )المقــام  يطلبه ليصل إىل الص الذيلبا للخلكه واعتزل الناس طا م وذابفهجر ًا كلكان م لدها

ت قــواه اجلســدية، حتى ضــعف جداً  هيدز ءش إال عىلات ال يتغذى ت سنوسب وترك الطعام والرشا

ص الرس اخلــ ة ويــ يوليف احلبالتكا عىل عارفًا نائالً العلم األ –بزعمه  –لبوذا اأن وصل إىل درجة وبعد 

 ابن اهلل، وأنه خملص للبرشيةنه ذية أوسنة، وتعتقد الب 36عمره بوذية ويف تأسيس الديانة الأ بد ،ألبديا

 .اهممل خطايها، وأنه يتحمآسي نم

املوســوعة امليرســة ط. الرابعــة  (،391-2/384جــدي )القرن العرشين حممــد و ة معارفرئدا :نظرا          

(2/758-763.) 
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 ا.هـ. (1)قص«ال

 . (2)مونهله متثال عظيم يعظو، مظعاأل وجعلوا منه اإلله  ،وذاؤهلون بة ييذالبو نكام أ

ي  لسفي ال دينالوجود( وهو مذهب ف حدة)و هلأ (3) ية عطلة يف الربوب امل ومن

 اهلل اىلتع – ربونهتعويحلق، ا ودوجواحدة، وأن اهلل هو الة يقبيعة حقطل وااهللأن  يقول:

ملادية، ار هاظاملوق، أما جمموع خلململ اذا العاة هروص –ا ون علوًا كبريلظاملعام يقول ا

ه ، وأشهر من قال ب (4)« بذاتهقائم ود وج دون أن يكون هلاعن وجود اهلل فهي تعلن 

 . الطائيابن عريب  

 وأهل وحدة الوجود:  ةي ة الصوفالحد غل أيقو

ما فإ :()أنا لأنا(، وهو يقونا(. أنت تقول )ِمْن )أ الثنتني ان كم ق الحلا ةحرض»يف 

يموت هو   ئّية. أّما أن حتى ال تبقى الثنا ك،م امت أامه، وإما أن يمومأ  وت أن مت

ال  ي الذ حليو اهف ذلك والتصّور، كي يف الواقع وال يف ن ال ممكفأمر غري ]سبحانه[،

 عليك، تجىلى ينت حتْت أممكن م   ريىل[ غعا]ته واآلن إذ املوت يف حق ..؟ يموت

 . (5)ل الثنائية« وتزو

إلنسان، لولة يف بعض بني ا جم قولملخسد اخلالق يف ا»جت  اهانعلية وملوحلاو

 
 . 43صصي، الب د. مهديان يدسوعة األ(   مو1)

ـ1421 معــا تان، وقد هدمته حركة طالبان انس أفغيفإقليم )باميان( وجود يف ، وهو م(   املرجع السابق2)   هــ

 بعض املسلمني.حتى من  فألسلل وبة، ملية عا ضج ثارمما أ

 ك يفرشلأنواع القديم واحلديث من حممد زكريا صاحب كتاب الرشك يف ا رده الباحث أبو بك(   ع 3)

-2/838) نظرلك. اذ حيد، وبنّي وجه يقة التود من حقنع عام جيب عىل العبصا ال لبتعطيية بالربو

839.) 

 عة.بلرااط. ( 2/783) نديا يف األ ةمليرساة (   املوسوع4)

 .59-58الرومي ص نلصوفية جالل الدياب فيه ما فيه لشاعر ا(   كت5)
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 يف  نسانيةشى الذات اإلة واملشيئة، بحيث تتالعيالطبيف  مالً  كااجه به امتزاجاً وامتز

ذة من  مأخو وهي،  (2)الج حل ا سلمني ملا ند، وأول من قال هبا ع (1)« هلية ..إلالذات ا

 . (3) تاسووت بالناله لاختاذ اصارى وقوهلم بالن عقيدة

 ي الصويف:م رولا دينيقول جالل ال

من جهة الصورة   – هلل قال ان يقول: غرقًا وتكّلم، كاستم ملسو هيلع هللا ىلصبي كان الن»عندما 

 ، احلق  ن كاة ، واملتكلم عىل احلقيقاً وديكن موج ه مللكن ّلم،كالذي تن لسانه هو كا

خص شلك اعارف ذلري غ لكالماثل هذا هاًل مفسه يف البدء جاقد رأى نوعندما كان 

 . قحلف ااألول، هذا تص

ف من   الة عدّ ب وجوده  وا قبلس وأنبياء مضخيرب عن أنا ملسو هيلع هللا ىلصكذا كان املصطفى هو

ذ  . كان وجوده قدياًم، إ. والكريّس  شرالع وعنا، يخر الدنسيكون حتى  السنني، وماذا 

ادث عن  احل ف خيربيذه األشياء. كمثل ه يتحدث عن ادث الحلاأّن ع به وطقمن امل إنّ 

هو الذي  قول؛ بل احلق يس هذا الذي كان يله نأ ماً م؟ وهكذا غدا معلو يدالق

 
 ة.ابعرلا( ط. 1050-2/1049مليرسة )(   املوسوعة ا1)

عىل حد زعمه  –ماته كراظهار إلزهد والتصوف، وبإظهار ا، بدأ منصور احلالّج الصويفن  بنياحلس هو  ( 2)

إىل اهلــواء   يف يف الشتاء ويمــد يــدهكهة الصا ف، وفلصيايف اء الشتة هفاكللناس  جفيخر سنا عىل ال –

وكان ينكر .  .ريلق كثه خبفافتتن ه، وعن، وما ص أكلوه يف بيوهتمدها مملوءة دراهم، وخيرب الناس باميفيع

ن إليــه مــ  بام نسبف يف زمن املقتدر باهلل، واعرتاة القض هاحللول حتى حاكمالكفر و إليه منما ينسب  

ـهــ بعــد أن قطعــت 311هـ وقيل سنة 309 لوهية حل فيه فقتل سنةمن األ اً جزء وأن ول،حللل با قولا

دايــة انظر يف ترمجتــه: الب، دادغجرس بىل عب رأسه ونص ،ةيف دجل ثته وألقيت رماداً أطرافه وأحرقت ج

بي ال للــذهداالعتــ  ان( ميــز2/314مليــزان البــن حجــر )ن ا( لســا 11/132بــن كثــري )لنهايــة الوا

-107حســن ص ء النبــوة ديــب عــيل(، أدعيا 8/112بغدادي )خطيب الللاد دبغ خاري، ت(1/548)

 (.2/260، األعالم للزركيل )110

 (.1050-2/1049يرسة )امل ةعاملوسو (   انظر3)
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 . (1)يقول..«

 ن عريب: ل ابويقو

 حقالعبد حق والرب 

 ميت بد علًا فادبإن قلت ع

 

 كلفامل من  يت شعري لف 

 (2)ف لّ كي   أو قلت رب فام

 

ه دون وجق. أي أد حبعإن ال »وقوله: صوفية يفرسها أحد البيات كامعنى هذه األمو

ه ل وصف بوصف القدم .. قسبحانه، املتبعد العدم بوجوده  كذلو ،ني متحقق يف الشيئ

ل ات، وأصنئالكا يعمج لىل أصاعفهو اهلل ت ثابت الوجود بال سبق،أي حق، الرب 

 صل الذي هوع األيتب لفرعأن افاعلم  ، ذاعلمت ها إذف مجيع املوجودات .. صولأ

م دائاًم واجب هودشهف،  التابع املحدودىلإرون ال ينظ هود شلأهل ا  املقصود، ألن

شهودهم املخلوقات بالنسبة ل يعإن مجسواه. ف يرون مع احلق شيئاً  وب ]!![، فالالوج

 قاته. ولخماته، وصفو ق،القسمة ثالثية: خال. فهلاودة أصوه شبل م اوهنريت ال اممعدو

 ألزلية. ية الصفات القدم هي ا اتهوصف

[ ... وظهر أن ال  !]!ة ياتئة عن الصفات الذشاالن ت صفاتهصفا مقاته هوخملو

 . ا.هـ (3) ق إال بالتبعية ..«جود لغري احلو

 :دهمأح ىل فقالاعاهلل ت نم ب( وقريلنوا هذا )جت لبس عليهم إبليس حتى ظد وق

 
 . 78، ص(   كتاب فيه ما فيه1)

 نصــ  ديــبق: أقي، حت320ي، صداخلال ديالطرق الصوفية، أمحد النقشبنء، وليا ألامع األصول يف ا(   ج2)

 ر، بريوت، لبنان.م، مؤسسة االنتشا 1997 األوىل .ط، اهلل

أديــب ق قيــ حت 321-320صخلالــدي ي ادنبد النقشلطرق الصوفية، أمح(   جامع األصول يف األولياء، ا3)

 ، لبنان.وت، برييبة االنتشار العرمؤسس 1997ألوىل نص اهلل، ط. ا
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ف وألطف  نور بصريته أرش انية، كة اإلهلاحلرض ىلسالك إالب قر»واعلم أنه كلام 

 . (1)ره تعاىل ..« ونبه بن التشار مونار له حتى ص

واصلني الض بعم يه كالاالحتاد الذي يدل علولـه: »وأما نى االحتاد بقرس معفي ثم

ت بة األحدية التي حت ونسية ة القربقت فلعالاركسلبعض ا ة الذاتية يفإىل نور األحدي

م  نه بكاللسا قفينطل األحدية عليه،ء نور ه الستعالإىل ذات تتفاد االلنعة العالقك تل

 انعاىل بلست كالم احلق نه بل هوحلقيقة م ليس يف اكالم لك الاألحدية ]!![، وذ محك

 . (2)« ... ربك  أناينإشجر ملوسى: إليه كام تكلم بال هربتيل ق عبده لكام

م يفرسوهنا بقوهل هاومعنا دروزعند ال جيلل والتنزلتباول واالحتاد القول حلله اويشب

 ه الصفات ض عليفتفي من تلك اآلدمية، صليتخ احلكيم حققتدما املحيصل ذلك عن 

يف  ةينانية الفردعندما متوت هذه األ إال يتم . وهذا الفيه األنوار اإلهلية . ة وتتجىلالرباني

 !! (3)ان« نسإلا

 (4)الفاطمي  مر اهللم بأاحلاك نوهلذين يؤالة نييف الربوبية الباط طلةملعومن ا

 
 .358صق (   املرجع الساب1)

 .359ص إىل 358ق صلسابا عرج(   امل2)

 .17ترايب ص ؟ تأليف مجيل أبومن هم املوحدون الدروز(   3)

يعمل ل يف ملته وال يزال دخن يمه كل م بزلذي يلت اينزوعيل الزلذي وضعه محزة بن (   وهذا نص العهد ا4)

 إىل اليوم ونصه:الدروز  به

ابن فالن ر فالن قأ – دلعداعن األزواج و نزهذي تال ،مدالص د،رىل موالنا احلاكم األحد الفت ع»توكل          

ه، رمكــ   غــري عــاً وجواز أمره طائ عقله وبدنهبه عىل روحه يف صحة من  ه عىل نفسه وأشهدإقرارًا أوجب

ا وأنــه ال يعــرف فهــ اختال واالعتقادات عىل واألديانقاالت من مجيع املذاهب واملأ ترب نه قد، إوال جمرب

نتظــر أو بادتــه أحــدًا مىضــ، أو يك يف عرشــ يال  أنــهوهي العبادة،  اعةوالطه ركذ جل ماكغري طاعة احل

 وله، أمه ا يض بأحكور هكركم جل ذا ملكه ملوالنا احلولده وما يسلم روحه جسمه وماله و هحرض، وأن

رجع عن ديــن موالنــا احلــاكم تى ه، ومه ساءه ذلك أو رسمن أفعالر ليشء غري معرتض، وال منك يهعل

كــان  شيئًا من أوامره ر به إىل غريه أو خالفأو أشا  هحرو عىل هنفسه وأشهد ب عىلتبه ك يذالره كذ لج

= = 
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 لرشيعة. لة واالرسا عث واليوم اآلخر بلوا اه فأنكرعالفأىل من طلون الرب تعاويع

 : (1)أكابر الدعاة عندهم ال: أحد ومن أ قو

 متهوقد عد ،هدار منلا ولال خت  مون أن موالكوحدين، إذا كنتم تتحققملرش ا»يا مع

ىل دة واصلة إ املا كانت إذا كذا ص، فهبل ا دة رضت عاملت صاركم ... وإذا فسدأب

من فعل املادة  كانت وإذا وت نظرًا صحيحًا،ساالن وا صورةنظري فحيحة، النفوس الص

 :ل .. ثم يقور، وما ينظر إال برش ظالن يفسدائعهم، فمادة النطقاء واألسس ورشإلبالة وا

 (2) . )*(حيث ال ترونه من كم  كم يراالون موا ألمعتأمل 

ا هاقد غط عن أبصاركم ماالكم، يكشف لكم ظنكم بمووا ن، احسناوخمعرش اإل

 ا.هـ. (3) نكم«ن سوء ظم

در،  القار العامل انع املدب  األقدمني جحدوا الص دهرية وهم »طائفة منالعطلة ومن امل

يزل احليوان من   وملع، ال بصان هنفسلك بكذ ،بنفسه يزل موجوداً  زعموا أن العامل مل و

 = = 
عــيل جــل ذكــره، الار بــ مــن البة وحق العقاستود ع احلدويرم اإلفادة من مجملعبود، وحبريئًا من البارئ ا

من  كانكره ذ لجم اكحلا ا األرض إمام موجود إال موالنيف وال  ،لسامء إله معبودليس يف ار بأنه ومن أق

يل ابن ذكره ومملوكه محزة بن ع ن سنني موالنا جلشهر كذا ويف سنة كذا مكتب يف و زينئلفا ااملوحدين 

ه ة ســلطانموالنــا جــل ذكــره وشــد يفبســ  نرتــديوامل ملرشــكنين امــ م املنــتق نيد هادي املســتجيبأمح

 ا.هـ.وحده«

ـ1403 هان ط. األوىلجلبيم ااهرإب لشيخلة ب الباطنيون واحلركات اهلدامكتا الحق منرشت ضمن   هــ

 دار القلم، الكويت.م 1983 -

 .403ن صعنا  د عبداهللملفاطمية تأليف حمالدعوة ا احلاكم بأمر اهلل وأرسار ي منقولة من كتابوه

-112د. حممــد اخلطيــب صوز الدر ةهـ، انظر عقيد411م سنة هر دعاهتني هباء الدين من أشقتامل هو   (1)

113. 

 .شياطني، قبحهم اهللاكم واحد من هؤالء الاه، فاحلرنال  حيث طان يرانا منلشيلك اكذو: لأقو  ( *)

 .80-79ص بطيمد اخلحمقيدة الدروز، د. قالً من ع(   رسالة الغيبة ن3)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  813 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

 . (1)ًا« كذلك يكون أبدو انكذلك كان، احليو نمة  والنطف، فةنطال

ر  ديان قرتأريخ األوالنحل ومللل يف ا ني فـ »كل من كتب ي ن حلراصابئة ا ال ةلاملعط ومن

 ه،ربه ومدروالعامل ومص قولون: إن صانع هذاينوا م كانية، وأهنأن احلرانيني فرقة وث

 . (2)كب السبعة...« كواال وضاره هي فعهونا

ن  ود إليهبوج نيقولو الذين (4)وية واملان (3) نوية جوس والثامل ملرشكةاوة املعطلن وم

 ة. الظلمخالق  ني خالق النور، وقلخا

 إال الرش.   ليفع ة الان هو ظلماخلري، واآلخر شيطال يفعل  إال وقالوا النور  

أن و ة،دث، وأما الظلمة فمحأزيلور أن الن نوتقدل يعب امتهأزلي ثبتونك ال يومع ذل

 . (5)نور خلق الظلمة ، وأن الظلمةأحدث ال  ورالن

 

 
 .55ص ،ليس البن اجلوزيتلبيس إبوانظر  ،63الضالل للغزايل صن ذ مقاملن (  1)

نظــر الفصــل يف داد. واغــ بم، لسالاط. دار  58-57ص ليانع يشدرد.  يني(   الصابئون حرانيني ومندائ2)

 (.115-2/112) لشهرستاين(.، امللل والنحل ل35-1/34لنحل البن حزم )امللل وا

يــة بأزل معن املجوس بقــوهل يفرتقون ديامن، ور والظلمة أزليان قلنن اأعمون يز سق املجوفر نم فرقة   (3)

ع والفعــل رو الطبــ هواجلــ  يف ون بــاختالفهامقولــ ، ويها ثدوحدون قعتالظلمة بخالف املجوس الذين ي

 األبدان، واألرواح.وكان، واألجناس، واحليز، و امل

 عدها.ب وما  2/177ان فثة اللهإغا  ، (2/244)للشهرستاين النحل انظر: امللل و          

صــنوع م لعــاملا نم أد، يــزعمــن املــيال 215وايل د حــ ذي وللن فاتك احلكيم اب ماين بة: أصحا (   املانوي4)

 يزاال. نيان مل يزاال، ولاآلخر ظلمة وأهنام أزل: نور وا حدمهأني ممركب من أصلني قدي

كني للــرازي رشــ وامل ســلمنيامل دات فرقتقا عا بعدها(،وما  2/244تساين )لشهرانظر: امللل والنحل ل          

 .88ص

، إغاثــة 95-94زي صوجلــ ن االب يسإبل تلبيس  (،236-1/233ين )ا والنحل للشهرست ر: امللل(   انظ5)

 (.2/177م )يالق اللهفان البن



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  814 - 
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 :  ♫ تيمية قال ابن

قول  هي إبليس و ضاهية للنورة املالظلمتكون وس يرجع إىل أن جملول ا»وأصل ق

ن أو بللر نلهام رشيكاينفس والشيطان وجعبادة الالرش ع نفس. فأصلالسفة بالالف

 . ا.هـ.ن«طاشيتفعل الرش بأمر ال سانإلنال به ونفس ايعد 

حلقة،  ا ة بوبيعن الر لوه طعثة، فاهلل ثالث ثال لذين قالوا:  إنلنصارى ا ن املعطلة امو

        قال تعاىل:  (1)خلوق يف الربوبية عه املكوا موأرش

                

             

      
 (2) . 

  :  –م وضالهل دهمئارسد عقد أن أطال يف بع♫  ابن القيم ا يقولذوهل

ت به هذه األمة .. ها بام سبودها وإهلا ومعبت رهباألمم سب   مة منعلم أ»وباجلملة، فال ن

أن امأل  طيع أسته، وقال: ال ه عننييع ض أغم صليباً  ىا رأ م إذ كان بعض أئمة اإلسالو

« قبح اله بأدوعبه ومهلإ سب  عيني ممن  سب 
(3) . 

 . (4) املسيحل أقواهلم يف وسيأيت تفصي

 

 
 ، تعــاىلىل تــنقص ربوبيــة اهلللــة عــ ن مع غريهم من امللل املعطمعوتربوبية؛ ألهنم جي(   النصارى معطلة لل1)

فهــم فعال، واألصفات ل متامثلني يف اات خالقنيقول إثبيمتنع يف بداهة الع نهوأل لصمد،د اراحد الفالو

ا كبري ل الظاملون علواً تعاىل اهلل عام يقو – ويعطلوه هكرونن يأًا خالقًا، قادرًا، وإما واحد اً إهل  بتوايثأن  إما 

 ية.بوبرالمعطلة  وه فيكونوا من ضمنخرتعويثبتوا إهلهم الذي ا –

 . 17، اآلية: دةائملورة اس   (2)

 .إلسالميملكتب ا. ا(، ط2/399البن القيم )اللهفان إغاثة  (  3)

 صظر ان  ( 4)
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 يف األلوهية:  كرشااإل  -2

س أعظم ما كاد به إبلياملخالفة، وهو من  والنحلك يف امللل والفرق لرش ا وقعقد 

 ة: امللل، ومن األمثل

ل  قا، جل، وعندها عبدوا العاً إهل أن جيعل هلم موسىا ولما سأدن ود عهيك الرش

                :تعاىل

                 

             (1 ). 

م هم نصه وهالك عدوه وعدوهم مروا عىل قو، وأرااهلل بني إرسائيل نجى ندماعف

حب عبادة  سهمأنفاملرشكني يف الء هؤ ةؤير راثر، فأر البقيعبدون أصنامًا عىل صو

 ام هلًا كأن جيعل هلم إعليه السالم  سىمووا من فطلب –بعد  يامعبدوه ف  ذي ال –العجل 

، وهلذا  ( 2)لعياذ باهلل هبم واالت عالقة بقلوماز نية لوثرشك واة، فنزعة ال هل هلؤالء القوم 

   وله تعاىل:يف قه بايف كت ذلك تعاىل قص غيابه وعبدوا العجل كاماستغلوا فرصة 
                

             

              

  
 (3 ). 

 ات ربه عاودفبعد أن ذهب موسى مليق –لعنه اهلل  –هم إبليس ن هنا مل ييأس منوم

ل هلم السام، ةالَكر    ل ن نساء ا مهوادي استعلتا يل دة العجل، وأخذ احلعباري فسو 

 
 . 139-138سورة األعراف، اآلية: (   1)

 (.2/418غاثة اللهفان البن القيم)، إ(3/215البن كثري) تفسري القر ن العظيم، انظر   (2)

  .149-148: تانيآلعراف، ا(   سورة األ3)
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يل من أثر فرس جرب أخذها من األثر  ةها قبض ار، ثم رمي فيأشعل فيها النو ونفرع

صان عون عىل البحر هاب احل دهم، فلام هجم فرفرس أ الم، عندما نزل عىلالسيه عل

م خلفها. صااحل ى، فلام ر هاأنث فرس ل عىليثل لـه جربفم، أن يقتحم يف البحر ن تقح 

م حني وقينة ال: قال »يعني ز    له تعاىل:قو يف  ◙باس ع بنا عن

ى القبضة عىل حليهم م، فألقليه السالائيل عثر جربا قبض قبضة من أمري ملاسأمرنا ال

 الذي انطلق يطلبه        لـه خوارفصار عجاًل جسدًا 

 . (1)هيتد له م فلل عنه  موسى، ضنيس :يس( يع ينفن)

 :  ♫ م قال ابن القي

قولون لـه:  ه، فيه عليي إرسائيل يوردونمن بن الً ى استحرض سؤاسوملا جعله إله م»

  قبل الؤسال هذا ه؟ فأجاب عن شء ذهب عنه ملوعد إهلإذا كان هذا إله موسى، فألّي 

 . (2)ه »فنيس« قوله بإيراده علي

م، ا الرشك العظيل الشنيع، وهذفعالن هذا م م ه الساليلع م هارونهذرح وقد

عاد موسى  ن حتى تفتمن بني إرسائيل ملمجاعة مع ه، فاعتزهلم لوم مل يأهبوا لقهنولك

 ه.ـ لكتبه  ياهلل الذم ى باأللواح التي فيها كالوعندما رأى ما هم عليه، ألق ♠

ه ليإ  واعتذريته يشدها، حلولسالم ا يهعلأس هارون الم وأخذ برسلا تد غضبه عليهواش

مع  ♠ موسى سار إىل وهني إرسائيل إن ب رق بني ن يقال: إنه فبأنه خياف أ

 
 (.9/201) ابن جرير يف تفسريه اهرو  ( 1)

 ملقــياخرى ذكرها ابــن جريــر وابــن وال أقأ يس()فن ىلتعا  ري قولهويف تفس( 20/420)إغاثة اللهفان  (  2)

( ومل 2/420ابن القيم إغاثــة اللهفــان )( و9/201اره الطربي )والصواب هذا القول اختكثري،  نبوا

 ي كتاب التفسري.ارلبخاصحيح ظر نغريه، اه ريفسري يف تيذكر البخا 
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         ثم توجه إىل السامري (1)التي مل تفتن  طائفةال

              

     (2) . 

ًا  بك أي رصت بام عملت بصريبام تبص به أنت وأصحاملوسى: بصت  قال معنىو

ض أثرًا من قبف رعون جاء هلالك ف ا ندمسالم ع لارأى جربيل عليه  عاملًا!! ويريد أنه

 . (3) كان كام يريد فيقول كن إال  ءش ا عىلهيلقي امه يف روعه أن قيألو فرسه

ني ، ثم كانت توبة بقى رماده يف البحرثم أل العجل، ♠ ق موسىرحأف

 . (4)إرسائيل أن يقتل بعضهم بعضًا 

ليهود من  ه اإلي وصل ما ى  مدرسائيل يتبني ن املوقفني لبني  إل هذيومن خال

 ه:جوعدة وخالل  نم   والذي يظهرهللبا ذ اخلذالن والعياو لالضال

ن خملوق أن  لبون مطيإهلا، ف عل هلمجي أن سالم الليه من موسى عاألول: طلبهم 

 ًا!! وأنى إلله خملوق جمعول أن يكون إهلا!!قهلم إهلًا خملو جيعل

  مل ا باملعصية، وهروجا كع ذلوم ،هرهمسالم بني أظثاين: وجود موسى عليه اللا

تهم وسهم وفساد طوينفث ك خلب، وذلكلرش ملنعهم عن ا دعرام كن لوجوده بينهي

 ه. ورسلهللء انبياأل ارهمواحتق

عد نجاهتم من فرعون وقومه  عل هلم إله جاء بطلبهم ملوسى أن جي  أن :ثالثال

 
 (.9/203بيان )جامع ال انظر   (1)

 .96-95يتان: طه، اآل ورة(   س2)

ثــة اللهفــان (، إغا 535-4/534كثــري )ن البــن  رالقــ  ســريف(، وت205-9/204ع البيان )ر جامظان   (3)

(2/421-422.) 

 .(536-4/535لعظيم البن كثري ) ن ا(   انظر تفسري القر4)
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أن ىل ألواه، وبطش وشدةمع طغيانه  الك عدوهم، ونصهم عليههلمبارشة، مع رؤيتهم 

 عاىل.ت اهللدقهم ويقينهم بوصم زيد إيامهن

ه  وبم بل نسهلًا هلإ جل ا العلوجيع أن  –ادهم لشدة غيهم وعن – وايكتف م ملهنإ: الرابع

 .وجعلوا موسى عليه السالم مرشكًا عابدًا للعمل ًا ملوسى أيضًا،موسى فجعلوه إهلإىل 

 به يف الطور.يطلهب ذه، وإهل نيس نسيان، وأنهونسبوه أيضًا للخطأ وال

أنه من اشهر   مع ت يوانان احلم ه العجل دون غرية اد عبمس: اختيارهم لااخل

 ن عباد البقرة. ن السامري كان مذلك أ ببيل: إن سدة، وقالالبل  ولذيف ا حليوانات ا

ثم يث كان ذهبًا غري مسبوك، سادس: عبادهتم لـه مع أهنم شاهدوه قبل ذلك حلا

 هيئة عجل. ىل ر عووتص ق،رطار وسبك بالن

ة رب دي، وترتك عبادياألته نعوصته كبس ن تعبد إهلاً أ دةبلذه العقول املتهلن فأي

 الضالل. من أعظم .. وهذا سبحانه ءش  لق كلخاباب األر

حتى أرشبت   حبهم إياه حبًا عظيامً العجل وعبادهتم هلـ، و هم عىل هذا: عكوفالسابع

 .قلوهبم حبه

  م سالب موسى عليه الغضن ه، وهذا ظهر مفي عواقذي وال  كالرش ثامن: عظم لا

ن اهلل ، مع أهتحليرون وهاخيه خذ برأس أ، وأ (1)اهلل  مكالفيها التي  حوايث ألقى األلح

 ، ولكن ليس اخلرب كاملعاينة.كتنة قومه قبل ذل أخربه وأعلمه بفىل قد اعت

امء إىل لعلض اعهب بفذ ؛ذلك بعد (2)تيل  قصد الق بني إرسائيل يفالتاسع: أمر اهلل

 

ن اللهفــا  اثــة.ـهــ إغغضــبه هلل« اذلــك ه محلــه عــىل فعــل ك ألنــ : »مل يؤاخذ بذل♫ م ين القاب ل(   قا 1)

(2/424.) 

ــذ(   2) ــاىل: رد يفوي الــ ـــه تعــ ـ           قوـل

= = 



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  819 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

تطيع دفع ال ترض، وال تسو فعال تنألهنا  ام لعدم عبادهتهله بيبذبح البقرة تن ر م أن األ

 !!  (1)ن إهلا هذا حاله أن يكولح من صيها فكيف سقي عنلا ث وواحلرح الذب

 لك وقع الرشك يف الفرق بعد ظهور اإلسالم. ذك

د وجضة، وأعظم ما رافال د ك عنرش لا مية لفرق اإلسالاألمثلة عىل وقوعه يف ا ن وم

 ك. رش بعد ذلالرشك الذي انتباب هي مفتاح  لب، فرق الرافضة ندع  دةالرشك يف العبا

 :  ♫ن تيمية الم ابسل شيخ اإلقوي

فر ليحتال   هيوديًا أظهر اإلسالم وأبطن الكالرافضة كان زنديقاً  »... الذي ابتدع دين

ملا تفرقت  نهإ لنصارى .. ثمين ااد د إفسيف «صولكام احتال »ب اد دين املسلمني يف إفس

 ر،م عكر ويب بأ التكلم يف ظهروأ  ن النص والعصمة،اإلمامة، م يف تدع ما ادعاه األمة، اب

رت بدعة التشيع التي  ن مل تكن كافرة، فظه فيها جهل وظلم، وإباً ولوصادف ذلك ق

د ساجل املوتعطي دهاشمروا ببناء املالرشك، ثم ملا متكنت الزنادقة أ هي مفتاح باب

 ـ. ا.ه (2)م« وصعة إال خلف املتصىل اجلمعة واجلامع اله حمتجني بأن

م درجة األلوهية،  هلازة األئمة وإنادبعو، والغل املجوسية يفعة لنزفتجد عندهم ا

  -بتدعة قال أحد علامئهم ار واألشجار، وابتداع األعياد امللب احلوائج من األحجوط

أو شجرة  رية يف إيران من قرب ق  أودينة أو جبل لو م خت .. وال» - دععليهم هذه البمنكرًا 

 ىلكل ذلك كان ع ، جئحلوايف اا إليه ويلجؤون هناأو مغارة يقدسو ماء أو صخرة ني أو ع

 االسم«  اآلن، ومل يبدل اإلسالم منها إال تاريخ، وهي باقية إىل هد املجوس بشهادة ال ع

 = = 
  73-67رة يف اآليات من مذكو صةلقوا [72ية: آلالبقرة، ا رة]سو . 

 (.2/436، )(224-2/418للهفان )ثة ا(   انظر: إغا 1)

 (.162-27/161مية )بن تيال ىاوالفتع جممو(   2)
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 يرجى منها ال إذاًل فاسدًا، د عم تولّ إنام  ةدسفا»والعقيدة ال ا.هـ. ويعلق بقوله: (1)

م عطلوا أحكام وئدهقر ن، ففسدت عقااملسلمون ال يسالعمل، حيث ن صالح يف 

لفجور ا واخلمور والفسق والوا، لذلك رأيت الزن وأض وذلوا وضلوا  واكلن فهالدي

 ال أسواق األجانبت أقىص حد مشني. ورأيت أسواقها كوالدعارة واالستهتار قد بلغ

ن وتشاح باتغقامرة وربا وما يكون الفساد من م شدأ مالت إال عىلملعاها اري فيجت 

 معطلة تقريبًا يف كلة  يم حكام اإلسالاأل ةبقي رأيتو الكساد .. إالها شاجر ال ينشأ منوت

بر بلد إمام مجعة بغري مأموم، وال  وال مجعة يف الصالة، إال أن يف كلالبالد، فال مجاعة 

حق .. وال منكر، وال دعوة إىل  عني عروف، وال هنر بم أم ة، وال ق دص الوال زكاة و

 ال ودود اهلل .. ح نمحلد رمة ح يمة .. والجر عىلعزير وال عقوبة حدود وال ت ةامإق

يء منها مثل وام، وسموه شعرية دينية والدين برم إال ما ابتدعه العإقامة لشعائر اإلسال 

ن ع قل.. وهذا ال يبعض ها بر بعضاجحاألألعالم، ورضب البوقات واجلوالن با

بيعهم وال يف ود م، وعبادات اليهم وتصاويرههمريكنسائهم بمزاعبادات النصارى يف 

 ا.هـ. (2)وجوه«ال  نم بأي وجه مسالإله باط لـرب

 عىل رشكهم استغاثتهم وتوسلهم بغري اهلل. ثاالً وخذ م

اهلل عز إىل غيث ن يستأ مكمنال: )من أراد أنه ق (3)عن الصادق عليه السالم يروون 

ني ؤمن امليا عيل يا أمري رسول اهلل،  ياول: يا حممد ل ركعتني ثم يسجد ويقيصفلوجل 

وبمحمد  كام، يا غوثاه باهللمد يا عيل استغيث بحم ايث إىل اهلل، غيتسام ا، بكاتواملؤمن

 مإهناهلل تعاىل، فن أئمتك ثم تقول: بكم أتوسل إىل وعيل وفاطمة وتسمي كاًل م

 
يص ط. ال، حققه هادي اخل 90يرانية صاإل طنة رئيس احلكومةام اخلاليص إىل أمحد قوام السلماإل سالة(  ر1)

 . م1998 - ـه1418ىل األوالعربية 

 .93-92رجع السابق صامل  ( 2)

ا اإلمــام تنفــي مــن ة هلذيوصلا باسمت نرش للرسالةخطوطه  ملت سابقاً ليه وقد نبهم عمن املعلوم كذهب(   3)

 وزور. كذب ه منب إلينس
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 .!! (1)ىل« عات إن شاء اهلل اعتك ك لسغيثوني

  ة إىلاجا كان لك حإذ نه بتول، كيفيتها أ ستغاثة بالالا ة تسمى صالة وعندهم صال

سّبح تسبيح فاطمة سّلمت كرّب ثالثا و نها فصل ركعتني فإذام كرعاىل وضاق صدت اهلل

ّدك ضع خ ، ثمينيثيغيت يا فاطمة أ، ثم اسجد وقل مائة مرة: يا موالسالم اهلل عليها

رة، ثم عد إىل لها مائة مقو ع اخلد األيرس رض وقلها مائة مرة ثم ضألاأليمن عىل ا

اء اهلل  تعاىل يقضيها إن شاهلل كر حاجتك فإنواذ مراتعرش و وقلها مائةود لسجا

 . (2)تعاىل« 

ا يستغيثون  الرشك ورشك اجلاهلية الذين كانو ومن هنا أقول: ما الفرق بني هذا

 الة )الباطنية( ؟! غلبينهم وبني افرق ا الم؟! ونامصألبا

 : ♫ يب الدين اخلط بحميقول السيد  ولذا

كلهم ذلك إىل هذا اليوم بعد  صاروا ة،ة أقلي فلصور السالعم يف ان غالهتبعد أن كا»ف

اين يف قة اهلل املام اجلرح والتعديل  يناء، وقد اعرتف بذلك أكرب علامئهم يفغالة بال استث 

 نم ث به هذا البحفأعلن يف كل موضع تناول  قدمني منهم،ة األلغالل كتبهاة مجكل تر

شيعة ال عين عند مجبح اآلصأ غالة،  وناألقدمالغالة ا كان به بأن م ري،كتابه الكب

هلا كل منهم فرق بينهام إال يف الشخصيات التي يؤوريات املذهب، ال اإلمامية من رض

 . (3)...«  ملسو هيلع هللا ىلصنبي  لفوق منزلة ا  ويرفعها

لليهود  هموجه مشاهبت بعد أن ذكر –كيم الدهلوي لعزيز غالم حعبداشاه ل ويقو

 
 يضاء.البلرسول األكرم، دار املحجة ر اا، د805اس القمي ص(   مفاتيح اجلنان، عب1)

 . 804ص السابق رجع(   امل2)

ه هــذ عــىلالدليل منهم!! ثم أين  م وتربأتت عليهفعلهم هذا ألنكر▲ ت فاطمة لو رأي مرولع  *   

 والعياذ باهلل. اللضة القليد أئمدهم سوى تدليل عنفال  ! نة؟السب ولكتا ا ة منالصال

 .1380سعة ط. التا  42الدين اخلطيب ص لعريضة للسيد حمب(   اخلطوط ا3)
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 : –ملجوس كني وابئة واملرش والصا ارىوالنص

م يف ليه، علم أن ليس هلبيثة، وما انطووا عاخل مف عن عقائدهتكشسا»ومن 

ىل كل أمر ععجيب، واطلع ه ورأى منهم كل أمر اإلسالم نصيب، وحتقق كفرهم لدي

 . (1)يل ..« ، وخالفوا البدهيّي األو  أنكروا احليّس قد  أهنم وتيقني ، بيغر

إال اهلل   إله م )اشهد أن الهلو قأن  (2)ة املرجئفأوهم  هذه األمة ًا من فرقوكاد إبليس 

يأتوا معه بأي عمل، ( كاٍف يف إنقاذهم من الكفر ولو مل حممدًا رسوله اهلل  وأشهد أن 

 تني.شهادبال واد أقرق مام معصية ما دهوكذلك ال ترض

 : ♫ اجلوزي  قال ابن

  أسقطوا  ل،وخمالفة العق الناسفيه من نفور  ملالصانع ا دحج ا مل يمكنهم»فاملرجئة مل

م رش طائفة عىل موا سياسة الرشع فهشية واملراقبة وهداخل يهاإلثبات وفائدة 

 ا.هـ. (3) اإلسالم« 

 
عــام  لــويس ط.كري األعليق السيد حممــود شــ ت 300ص دهلويه العرشية، شا  ينثالحلة االن خمتص   (1)

 ا يفيسبانر قسيس إكان يناظ م عندما بن حزاول  قلويساآل قل، ون، تركيا بولتانم اس1979 -هـ 1399

مــن حــرف ل تواتر كــ ال يتطرق أي شك إليصحته و يفتخر بأن القر نصحة اإلنجيل وأسفار التوراة و

»إن ال هلم ابن حزم انًا، فقة ونقصقر ن، وأن فيه زيادريف العلن حتعة ته بأن الشييلعا احتجو..  حروفه

 هـ.ا. مني«سلامل يسوا منض لوافالر

 ينفــع مــع اليــامن معصــية، كــام واملعرفة، وأنه ال يرضب مع اإل ديقصالت يامن هويقولون اإلالذين  هم   (2)

 كــانوا يقولــون بتــأخريألهنم  مرجئةموا لنقصان، وساو دةالزيا قبل امن ال ياإلين الوا: إالكفر طاعة، وق

يــة، جئة القدرمنهم مراف، فنأص وهمبق،السا م قوهل لرجاء بن اعطوكانوا ينية وقيل: إهنم ل عىل الالعم

 نية،سا ة، والغرج .. ومن فرقهم: اليونسياجهم ومرجئة اخلو اجلهمية الذين مالوا إىل  راء ةرجئم املومنه

، امللــل 19ص الفرق فرق بنيوما بعدها، ال 132صالميني اإلس االتانظر: مق  .ةينبا والثوية، والعبيد

 .109-107ص ني للرازيواملرشكلمني ساملفرق ات تقاداع(، 1/114 )اينرستحل للشهوالن

 .104-103تلبيس إبليس البن اجلوزي ص (  3)
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 : –زه برأ نعند الفرق وم – فكثري  ليل ما حرم اهللوأما حت 

 :ة عند الشيعةملتعا  -1

زهم  غرائ وسيلة إلشباع منهلشيعة ا ذاخت معني، وقد  وهو الزواج املؤقت بزمن

أجازها، وتأولوا  ملسو هيلع هللا ىلصنبي ا بإباحتها، وأن الالوقفر الدين، ت ستاحت النساء ن اجلنسية م

 .                 (1 ) قولـه تعاىل:

 . (2)ء العلامك لذ خ كام نص عىلومعلوم أن ذلك منسو

،  متتع بامرأة مؤمنة )من متعة قوهليف امل  بالرتغي يفالتي يرووهنا اديث ومن األح

قال: »املتعة ديني أنه ♫ ق . ويروون عن الصاد (3)ة سبعني مرة( فكأنام زار الكعب

.   (4)ننا(كر ديننا، واعتقد بغري ديمن أنكرها أنا، وديننب ا عملهب لم بائي، فمن عودين 

  اهلل.نًا يتقربون به إىليد اختذوها دق همف

. وصورته عندهم  (5) ح مباح يف الرشيعة«صحي اتعة عندناح املكنطويس: »اليقول 

متع هبا ولو  ولو كان الت (6)ر معلوم ومة، بمهة معلأن يعقد الرجل عىل املرأة مد

 
 . 24لنساء، اآلية: ا (   سورة1)

د املعــا  (، زاد1/173القــيم )ن البــن للهفــا ثــة ا(، إغا 32/107)ة تيميــ  البــنالفتــاوى موع جمانظر:   ( 2)

 .(4/104)، (3/156ني )(، إعالم املوقع3/460)

مــر األهليــة، رواه البخــاري يف واحل تعــةخيــرب امل حرم زمن ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ن رسوأيح يف احلديث الصحو          

لم يف ســ مو، (5/1966)   4825: رقــم اً عن نكاح املتعــة  خــر ملسو هيلع هللا ىلصهني النبي  :النكاح، بابتاب: ك

 (.2/1027) 1407قم: كاح رالن كتاب

 .صورة(م إلسالمية )وثيقةلرسدات اشبكة ا(   3)

 السابق.جع املر  ( 4)

 (. 3/224طويس )وط للسملب(  ا5)

 .220-218صوأهل البيت إلحسان إهلي ظهري  ةشيعلر: ا(   انظ6)
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 . (1)ا هر دبأة يف املر الصغرية والرضيعة، وإتيانزون التمتع بوجييدة، دوات معاعسلا

يت  الال تالكتابيا ادماتخل تمتع باالعارصين بجواز ى بعض مشاخيهم املتوأف

 !! (2)امعتهن يف كل وقت إلجارة، وأجازوا جميستقدمن بعقد ا

 !! (3)يهوديات واملجوسيات وه مع الأجاز وكذلك

ترتب ملا  ا بالرضورة واحلاجة نظراً اولة تقييدهىل حمين إرصاملعاض عب وهلذا ذهب

 . (4)التمتع  بغطاء فا املغلزن، والفجور والللقطاء، واإلباحيةامن انتشار  اهليع

 عارصين:يقول أحد الشيعة امل

ع  نسان أن يامرسه وأن يمتنوسع أي إاح، ب»إن زواج املتعة عند الشيعة جمرد أمر مب

 ..  ء السوا ىلع عن ممارسته

ة املؤقت،  عه زواج املتتنب خته أوزوج أي عىل اإلطالق، يرىض أن يثم إنه ما من شيع

رتمل وهي ال تزال اًم مثاًل، أو أن تدائ اًا زواجهر كثريخأكأن يت ه،كن مضطرًا إليما مل ي

 ا.هـ. (5) ة...« الفتنابة، فيخشى عىل ابنته أو أخته ش

ور النكاح )إباحة إلسالم يف أمبة لنتساملبعض  رقفلابه الشيطان  ومن أعظم ما كاد

 (.حارمنكاح امل

ات واألخو األمهاتح هم يبيحون نكانصريية الّضالة، فل موجود عند ا وه كام

 
 .222سابق، صنظر املرجع الا(   1)

 اإلسالمية. بادة الرسشبك لفتوى يفظر اان(   2)

 .222ي ظهري صان إهل عة وأهل البيت إلحسظر الشيان   (3)

إىل وجــود  شــارأاين أن رفســنجشارة إىل : إ4ة صلرابعانة ( الس684لعدد )ة اشيعيالع( ارشة )الل(   يف جم4)

 ملتعة!! اوسببه زواج يران ربع مليون لقيط يف  إ

 ة.ماميلعقائد اإلا ةتبقع مكن مونقالً م جوادد مقال إلبراهيم حمم (  5)
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 !! (1)  توالبنا

 . (2)ا الشأن أقواهلم يف هذ وسيأيت نقل بعض

 اتملخدراستباحة اخلمر وا  -2

  ، قال تعاىل:دراتاملخو اخلمرة حاباملنحرفة استكاد به إبليس بعض الفرق ومما 
             

             

                           (3 ). 

ة  عداوم النهيوقع بي ل  ارشهبقاع الناس يف ئث، والشيطان هيدف يف إيأم اخلباخلمر فا

 والذنوب، وهلذا  يصااملع نالوإىل أسوقهم عليه ويفرق شملهم، ويسهل والبغضاء، 

 خلبائث.ا  سميت اخلمر أم

نه أم اخلبائث، إ ا اخلمر فإهناقال: »اجتنبو  ◙بن عفان  هقي عن عثامنبيلاروى 

ليها إ  تفأرس ه امرأة غوية، قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقت ن خالكان رجل مم

ته دونه، لقا أغباب دخل ، فطفقت كلاممعهافدخل  لشهادة، كلت: إنا ندعوفقا يتهارجا

 لت: إين واهلل ما دعوتك اقمخر ف (4) طية ابعندها غالم و ئة إىل امرأة وضيحتى أفىض 

سًا الم أو ترشب هذا اخلمر، فسقته كأهذا الغيل  أو تقتل قع علشهادة، ولكن دعوتك لت

 ع هيإهنا ال جتتممر فوا اخلفاجتنب ،سها وقتل النفعلي وقع  ىيرم حت ملفوين، فقال: زيد

 
 . 45، صبر طعيمةد. صا  ر دراسات يف الفرق،(   انظ1)

 ر صنظ(   ا2)

 .91-90دة، اآليتان: ائة املورس   (3)

 (.3/419ر، انظر لسان العرب )ماخل فيه ناء جيعلطية: هي إالبا    (4)
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 . (1)به« احمها أن خيرج صأبدًا إال أوشك أحد ن يامإلاو

عىل  بناءأنه من النور، ويقدسون يعظمون اخلمر، ويزعمون  ةثاًل النصرييم دفنج

 . (2)فيحرمون اقتالعها وقطعها  العنب،  ذلك شجرة

 . (3)ن القر  قصان يفنلل الزيادة وا حتامت البت مل تثامر املح وزعموا أن هذه 

 . (4) –اهلل  وسيأيت إن شاء –ن( طاالشي ةبدة )عواليزيدي

 .  (5)ت« يون واملخدرات واملسكرافاألحون اخلمر ويبالقاديانية »يو

مللل نتسبة لإلسالم كان موجودًا يف الفرق املب اخلمر يف اوهذا االستباح لرش 

 اين«.الربلعشاء يسمى »با اًل عندهم ماى مثنصارل فها، فاارحعد اناألخرى ب

وزع  دققت صلبه وأنه سبالليلة التي  د مجع احلواريني يفق سيحملان ن بأ»يزعمو

ىل يشري إ  دمه، واخلبز  إىللتهموه إذ إن اخلمر يشري وخبزًا كرسه بينهم لياً رمخعليهم 

 
ه روا ( وقال:645-644)فسري الت كثري يف ابن كر( وذ288-8/287ربى )يف السنن الك يرواه البيهق(   1)

 قــوفمرفوعًا، واملو.. سكر ملم اذه كتاب يفبن أيب الدنيا  أبو بكر د رواههذا إسناد صحيح؛ وقيهقي، والب

 وهو ينزاين حني يزين الأنه قال: »ال يز ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهلل عني حلصحياهد يف اعلم وله شواهلل أأصح، 

 ؤمن ..«وهــو مــ هبا مــر حــني يرشــ خلاب  يرشــ ، والوهو مــؤمنقها رسال يرسق رسقة حني يمؤمن، و

لم سوم (،2/875) 2343:رقمحبه صا ذن إ ب بغريهظامل باب: الن كتاب امل اري يفاحلديث. رواه البخ

 .(1/76) 57م: إليامن رقكتاب ا يف

، عــارفملم، مكتبــة ا1987 -ـ هــ 1408الثالثــة  ، ط.44يمــة صبر طعانظر دراسات يف الفرق د. صا    (2)

 .الرياض

م، 1982ـهــ/ 1402ثانية ، ط. ال77لمي صحمد بن احلسن الديطالنه ملية وبباطنان مذهب اليب ظر(  ان3)

  ستان.كبا  ن السنة الهور،مجا ة ترارإد :رشن

 انظر ص (  4)

 ( ط. الرابعة.1/418يرسة )امل ةوسوع(   امل5)
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 . (1)جسده« 

حيل تسصح فإن ذلك يالف يوم كنيسة يف لا  مر منخلبز ورشب اخلوقالوا »من أكل ا 

نجيل متى إ ون بام ورد يف!! ويستدل (2)دمه« و سيحملام ه حلأدخل يف جوف ه قد، وكأنفيه

رس ك وكون أخذ يسوع اخلبز وبارين وفيه )وفيام هم يأكلرش لعح السادس وا احاإلص

 مهوأعطاذ الكأس وشكر ال: خذوا وكلوا هذا هو جسدي، وأخميذ وقوأعطى التال

ل من أج  فكي يسد اجلديد الذ للعهالذي  هذا دمي ننها كلكم؛ ألوا مارشب قائاًل:

 . (3)ايا( كثريين ملغفرة اخلط

 (: صوت الشيطان ءاغنالشيطان )ال ستباحة السامعا  -3

           ىل: قال تعا

                     (4). 

 . (5)ريمه وقد سبق بيان أدلة حت  وت الشيطان هو الغناء،صو

 يناً داختذوه  ىتعه حاء وفتنهم بسامأقوامًا من الفرق فحسن هلم الغن د إبليسولقد كا

 .هللاربون به إىل يتق

  يف  ر السامع حالةهو أول األمر، ويثمع السام أنعلم الغزايل: »ا حامدل أبو يقو

حركة غري موزونة فتسمى د حتريك األطراف، إما بجوالوجد، ويثمر لاالقلب تسمى 

 
 نية.، ط. الثا 504ص رجع السابق،امل  ( 1)

 ةنيالثا  ، ط.504رسة صاملية (   املوسوع2)

 (.28-26رة )لسادس والعرشين، فقصحاح اى، اإلمتّ  (   إنجيل3)

 . 64 ة:اآلي ء،(   سورة اإلرسا4)

 نظر صا  ( 5)
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 . ا.هـ (1)سمى التصفيق والرقص ..«  زونة فت طراب، وإما مواالض

صوص الن  راداً  ا.هـ!! (2)وال قياس«  ع نصلساماحتريم  ىلعيدل  ويقول: »وال

 ومنها: أنواع السامع  كركتابه، ثم يذ ء مع أنه أوردها يفناالغ ميريف حت الصحية 

، سبحانه ء إال ر ه فيه ش إىل لقائه، فال ينظر إىلأحب اهلل وعشقه واشتاق  ن»سامع م

، ومؤكد شوقهيج له حقه ميف ع الساممنه أو فيه، فوال يقرع سمعه قارع، إال سمعه 

ظات ال املكاشفات واملالح منالً اوأحمنه به، ومستخرج د قلور زناوحبه وم هلعشق

فية وجدًا  تلك األحوال بلسان الصو ىسممن ذاقها، وت صف هبا يعرفهالوحييط ا

 نفسه أحواال مل يكن يصادفها قبل صادف من واملصادفة أي جود مأخوذ من الو

 هـ. ا.(3)السامع«

 ،تعاىل هللم اوة القر ن كالتال ا وقتويصادفوهن احلال تأتيهمهذه هل  لساءي أتننإو

بآية واحدة؟!  وولمل يستطيعوا  ن يأتوا بمثلهأ نس واجلن عىلالذي لو اجتمعت اإل

ّد هلم بنفخ إبليس يف  حوال جت عىل أن هذه األ يدل بالنفي، فلم يعلم، مما واإلجابة 

 شياطني  اهلل لـه غناء إال بعثته بعقري رفع أحد امديث )قد روى يف احل صدورهم، و

 . (4) عىل صدره حتى يمسك( اهبامقعبأبان  منكبيه يرضعىل

ع األحلان ما اإلنسان يتحرك عند سام لاب دما سئل: مان عأحد الصوفية  ابوقد أج

د أن يتحرك  ن سامع القر ن صدمة ال يمكن ألحفقال: ألسامع القر ن، عند ال يتحرك 

 
 (.2/268لغزايل )الدين لعلوم  ياء(   إح1)

 جع السابق نفس اجلزء والصفحة.رامل (  2)

 (.2/279بق )ا املرجع الس (  3)

ي عــن املغن ري وهو ضعيف« ا.هـ،يف الكباين الطرباملالهي، و مذ نيا يفالد ابن أيب خرجه»أ(   قال العراقي: 4)

دالرحيم الفضــل عبــ  (، أليب2/285)ن( حياء علوم الــدية إحاشي ع يفوطبار )مسفاألسفار يف األ محل

 العراقي. سنيحلبن ا
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 .هـ!!ا (1)فيه« يتحرك  حياألحلان ترو  سامعه، ويلبته علغ ة ه لشدفي

 ةثسامع عىل ثاللاهلل فقالوا: »بااهلل والعياذ حال السامع يتحد ب يفعبد لاا جعلوبل قد 

ذاذ الصوت يف استلبلة البرشية باجل شرتك فيه اخلواص والعام أقسام: سامع بالطبع، وي

اب أو تصديق و عتاب أطن ذكر خم هد عليه يتأمل ما ير.. وسامع باحلال وصاحب

البرشية بل  صف بيشء من األحوال يتوال  ، هللحبه يسمع باهللوصا ع بحق عد، وساموب

 . (2)اء التوحيد«صفب

ا كادهم حوال ومجلة ماأليصاحبهم من  بعد ذكره ملا♫ اجلوزي  نبولذا يقول ا

 :  –هذا السامع  به إبليس يف

  دق، وقت الثيابومز صاحتووصفقت  ،تدتواج ا سمعت الغناء»هذه الطائفة إذ 

 هـ. .ا (3)يف ذلك وبالغ« لبس عليهم إبليس 

 وقوة صياحهم نكات املتواجديحرد الذي يتضمن : »هذا التواج♫ ال وق

 ا.هـ. (4)عليه« الشيطان معني و بطهم فظاهره إنه متعمل،خت و

 :يقول حيث♫ ن القيم البليغ الذي وصفهم به اإلمام اب وتأمل هذا الوصف

ين .. ل والدقعالنصيبه من العلم وتي كاد هبا من قل لايده،  ومصاو اهلل د عديمن مكاو»

جاب الشيطان، واحل نر حرمة، فهو قملناء باآلالت الغوالتصدية، وا سامع املكاء،

شعت منهم األصوات، ن الرمحن، فلو رأيتهم عند ذياك السامع، وقد خف عالكثي

وال كتاميل  لـه، تاميلوا.. فليه عليتها كب مقلوهبركات، وعكفت وهدأت منهم احل

 
 . 330صي د النقشبندي اخلالدالصوفية( أمح قولياء )الطر األ(   جامع األصول يف1)

 . 330ص قبا لسرجع اامل (  2)

 . 307صإبليس  تلبيس(   3)

 . 157-155مة املقديس صقدابن ال دينصقا اج النه، وانظر خمتص م 315بق صع السا (   املرج4)
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ها أعظم فيالنفوس، ففعل م، وقد خالط مخاره ورقصه ماهت، وتكرسوا يف حركالنشوان

لوب هناك متزق، وأثواب تشقق، ، قبل للشيطانفلغري اهلل،  ،وسه محيا الكؤلعما يف

م هطان منيشلاوبلغ ر فيهم عمله، اعة اهلل تنفق، حتى إذا عمل السكوأموال يف غري ط

دار، وتارة حول امل مريطورا جيعلهم كاحلهم بصوته وحيله، فزفواست وأمله، نيتهأم

قدام، ويا دك تلك األ نم رضللسقوف واأل ايار، فيا رمحتلدب ترقص وسيط اكالدبا

 ا.هـ.  (1)سالم ...« تة أعداء اإلسالم بالذين يزعمون أهنم خواص اإلشام

 :هللا ا أحللة عىل حتريم م ومن األمث

 . وجد عند النصارى  اذاج وهرك الزوة وتبانيهالر 

            مفهقال تعاىل يف وص

             

               

          (2) 

خملصني أنفسهم دين، لا فارين من الفتنة يفترهبهم يف اجلبال  هبانيةمن الرراد وامل»

  ة عليهم من اخللوة واجب تانبادات التي كعلفا زائدة عىل اكلادة ومتحملني للعب

 . (3)الغريان والكهوف«   اللباس اخلشن، واالعتزال عن النساء والتعبد يفو

 . (4)لصوامع«ا واذخت اساء، ونلا وا فض: »ر♫ بن جرير وقال ا

 
 (.174-1/173ان )اثة اللهف(   إغ1)

 . 27(   سورة احلديد، اآلية: 2)

تح القــدير فــ  ،(17/263بــي ) ن للقرطالقــرم وانظــر اجلــامع ألحكــا (، 29/246زي )اتفســري الــر  ( 3)

 (.180-5/178)كاين للشو

 .(13/239)لبيان (   جامع ا4)
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م ملوك  بعد عيسى عليه السال جاء  هنإ الصوامع والرتهب:  ل يف سبب اختاذهميقو

تزلوا الناس امللوك اع بطش هؤالء إلنكار لشدةا  عضالب مل يسمع اماملحارم .. فل واارتكب

 واختذوا الصوامع وترهبوا. 

  ة لة لطلب الرياسسيو هانمختذوا ا ةاقيلبية انهم األكثرفرعاها وقام هبا مجاعة قليلة م

 . (1)ومجع املال 

ذلك عنده  جدم، وأبرز من ورق املنتسبة لإلسال ض الفعبم وقد سار عىل هنجه

اء أمره ينبغي أال يشغل نفسه يد يف ابتدلم أن املرالغزايل »اع دامبو حة يقول أيف الصو

 منو ة،جوس بالزنأل اإىلّره سلوك ويستج، فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من البالتزويج

 !! (2)شغل عن اهلل«  أنس بغري اهلل

الذين سألوا   فر الذي قال للن ليه الصالة والسالمطفى عصاملوهذا خالف هدي 

هم ال  كل اللحم، وقال . فقال بعضفأخربوهم .له يف الرس معن ع ملسو هيلع هللا ىلص اج النبيوزأ

  م أصوم هضعل بقااش وليل عىل فرالنساء، وقال بعضهم ال أنام ال بعضهم ال أتزوج

بال أقوام قالوا »ما  :لقاوأثنى عليه ثم –م يه الصالة والسال لع –ر فحمد اهلل فطأ الو

يس عن سنتي فلء، فمن رغب ا سلنوج افطر وأتزأو وأنام وأصوم صيلا وكذا لكني أكذ

 . (3)مني« 

 : ♫ قال ابن اجلوزي 

  ر مجهو مؤكدة عند ت سنةن ف العنت واجب ومن غري خوف الع»النكاح مع خو

ه ل ألن فانو ئذ أفضل من مجيع البن حنبل أنه حين د حنيفة وأمحب أيبومذه قهاء،لفا

 
 .(17/263ي)ن للقرطبكام القر امع ألحر اجلظان (،13/239طربي )ال جريرن الب انالبي مع(   انظر جا 1)

 (.3/101(   إحياء علوم الدين )2)

 كتــاب م يف(، ومسل5/1949) 4776 رقم:النكاح  ب يفغيب النكاح، باب:الرتلبخاري يف كتا ا(   رواه 3)

 (.2/1020) 1401رقم:  النكاح
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 ا.هـ. (1).« سبب وجود الولد.

عهم من النكاح  كثري من الصوفية، فمنىلع وقد لبس إبليس»:  –أيضًا  –ل وقا

 عز وجل، ة اهللعد، ورأوا النكاح شاغاًل عن طاتركوا ذلك تشاغال بالتعب فقدماؤهم

م هن ابدليه، فقد خاطروا بأهبم نوع تشوق إ وأإىل النكاح  حاجةهبم  كانت إنو ءوهؤال

 . (2)..« . لة فاتتهم الفضييه ن هبم حاجة إلدياهنم، وإن مل يكوأ

بعض األطعمة كتحريم  بعض ما أحل اهلل حتريم ألمثلة أيضًا عىل حتريمان وم

 مك وسكل الأ ميرق كتح د بعض الفرذا عنهم عند بعض طوائف اهلند، ووجد اللح

 . –شاء اهلل  إن – يتيأعند اليزيدية كام س خلس، وامللفوف، اوزال والديك، الغ

 ية وتعظيمها: نايو ز مادية أو ح رمو اختاذ صور أو   -3

برز دسوهنا، ويصلون هلا ومن أحل رموزًا يعظموهنا ويقذت كثري من امللل والنخت ا

 هذه الرموز. 

طعني اقعنه بخطني متعرب مز ير ة عناربع يب هووالصل ارى:النص دالصليب عن -أ 

 . (3) الوصف  اهذخمتلفة ال خترج عن وله أشكال 

 . (4)عليه السالم  يحن أتباع املسم  ملـه يعني أهن لهمارًا هلم، ومحوهو يعد شع

  جيل البتة، بل يف التوراة لعنابتدعوه يف دين املسيح، وليس له ذكر يف اإلنمما وهو 

 . (5)لفون به وحي  دًا،وبه معونذ ختذلك يقه وهم مع من عل

 
 . 357إبليس ص تلبيس   (1)

 هم.د عليرال ، وقد أطال يف359صابق لسع اجرامل   (2)

 (.2/575)ة رسامليملوسوعة انظر ا   (3)

 (.7) (   انظر امللحق رقم4)

 .ميإلسالتب اط. املك (401-2/400ن البن القيم )إغاثة اللهفا   (   انظر5)
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حيرقوا  كان األوىل هبم أنعقل ل ىدن: »ولو كان هلم أ♫ يقول ابن القيم 

خ  وه رس حيث وجدوه، ويكب، الصلي عليه إهلهم النجاسة، فإنه قد صلب ب وه وي ضم 

 –عد هذا ب –وجه ، بأي ، وخزي منا للعجبزعمهم، وأهني عليه، وف ِضحومعبودهم ب

 . (1)األنعام«  القوم أضل منأن  لوال ،لتعظيما  بالصلييستحق 

 بادهتا:ئس وع انلكتعليق الصور يف ا -ب

نيسة  ك تاذكروأم سلمة:  أن أم حبيبةح: صحييف ال ▲عائشة ويف حديث 

ان فيهم إذا ك فقال: )إن  أولئك، ملسو هيلع هللا ىلصلنبي فيها تصاوير، فذكرتا لرأينها باحلبشة، 

ك رشار  ئلك الصور، فأوه تلا فيور، وصوداً جسه مت، بنوا عىل قربصالح فامالرجل ال 

 . (2) ( د اهلل يوم القيامةاخللق عن

فال  ،اكنائس وعبادهتلاصوير الصور يف  تهبم يف »وتالعب: ♫ ال ابن القيم ق

غريهم طرس، وجس، وبواملسيح، وجر سهم ختلو من صورة مريمجتد كنيسة من كنائ

دون  ا منعوهنديصور، ولل نسجدوشهداء وأكثرهم يلقديسيني عندهم، وال من ا 

 ا.هـ!!  (3)اهلل«

محر باألحليطان مزوقة يف ا  وها بأيدهيم،صور خط دة: »... اختاروا عبا♫ وقال 

لذل اوأعطوها غاية اخلضوع والكالب لبالت عليها،  اهمنزرق لو دنت ألاواألصفر و

 ـ. ا.ه (4)لنص...«وها املغفرة والرمحة والرزق واألخلشوع والبكاء وسوا

 ا امليل إىلاس فسببهإبليس عىل النا هب: »كل حمنة لبس  ♫زي وجلابن ا لاوق

 
 . 57-56البن القيم صاحليارى هداية زء والصفحة، وانظر نفس اجلسابق ع ال(   املرج1)

(، 1/165) 417: مرقــ  ،هليــةكي اجلا ش قبــور مرشــ هــل تنــب باب: ،اجدي يف كتاب املسخارالب اهرو  ( 2)

 . 528صالة رقم: لجد ومواضع ااملسا ومسلم يف كتاب 

 .(2/408م )بن القيان الهف(   إغاثة الل3)

 .59-58م صبن القيرى الحليا هداية ا   (4)
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هلل ا نهدعا  إبليس لع س يأنس باملثلاحل لعقل وملا كانإلعراض عن مقتىض اس واحلا

فمنهم من حسن له  العقل باملرة، طل عند هؤالء عملر، وأبعبادة الصوخلقًا كثريًا إىل 

ين قه عىل هذا فز افويفعلم أنه ال طنة من ف قليالً  هيفوجد  وحدها، ومنهم منأهنا اآلهلة 

 ا.هـ.  (1)اخلالق ...«  ب إىلرقت عبادة هذه  له أن

 . (2)عليقهااألئمة والسجود هلا وت رصوهم يف تعظيم تقلرافضة عىل طريت اوقد سار

 النــار:  -جـ

رمز  ميزة عندهم فهي طوائف من املجوس وهلا مكانة متلنار، وتعظمها ومنها ا

يف  ريخلي يعم به اهلي الذمتثل النور اإلي ه وة، واحلركة، حلياة وارم للطهاهدنع

 ألرض.ا

 .(3)بإيقاد النريان هبل وز الذي حيتفرويادهم كعيد النأع  زًا لقدوم بعض وهي متثل رم 

أخدودًا مربعًا يف األرض،   عبادهتم هلا: أن حيفروا هلاومن ♫ قيم قال ابن ال

ألبدان اق اا، وإحرفيه وسم إلقاء النفحير من مفة »فمنهلتناف خموفون به، وهم أصويط

يقربوا  ن هتم هلا إىل  أبادم: تبلغ هبم ع، وطائفة أخرى منهوساملج ثر أك هبا، وهم

د هم .. فيعمد الرجل الذي يري لوك اهلند وأتباعم ثرأكوالدهم هلا، وهؤالء أوم أنفسه

وأفخر اس، لبلاسه أحسن بلمله وي، أو حبيبه، فيجأن يفعل ذلك بنفسه، أو بولده 

 
 .ريبالع ابالكت ار، د67ن اجلوزي صبليس الببيس  إ(   تل1)

 . 299الدهلوي ص محكي غالمدالعزيز ية شاه عبثني عرشة االفلتحانظر خمتص ا  ( 2)

 راد 2003-2002األوىل  ط. 124-123ف فارس عثامن صراد شتيه تأليزوالديانة الادشت (   انظر زر3)

 بيــلل ها بيــ قا  لقتملا  نهعن ابن جرير وأ عبادهتا  يف سببت، ونقل ابن القيم ية بريودار  شق، املحبة، دم

 ، وألنه كانالنارهابيل إنام قبل قربانه وأكلته  أن :لـه يس، فقالأتاه إبل السالم،عليه   دموهرب مع أبيه 

نــار نصــب ال ول مــنهو أبيت نار، ف ىنفبقبك، ولع تكون لك اراً ن ا، فانصب أنت أيضاً خيدمها ويعبده

 (.2/170ان )اللهف وعبدها«، إغاثة
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 النار أعظم والبوقات، فيزف إىلل طبولاو ازفاكب، وحوله املعاملر ه أعىل ركبيو احليل،

رح نفسه فيها، ط ججتأها ووقف عليها: وهي لبقاحتى إذا ما  ،هزفافه ليلة عرسمن 

 يلبث إال يسريا اء له، وغبطته عىل ما فعل، فالج احلارضون ضجة واحدة بالدعفض

 ره،مأب رهممنه شيئًا، فيأمرون ال ينك ته،أهيورته وشكله ويف ص ن اطيهم الشيتأحتى ي

إىل جنة   راص وخيربهم أنه ،نتمسك هبذا الدي بالبه، ويوصيهم  يوصيهم بام يوصيهمو

. وال يمنعهم عن أن النار لـه، فال هيولنهم ذلكنه مل يتأمل بمس وأ، ارورياض وأهن

 ا.هـ !!  (1)ه« يفعلوا مثل

 : ر عند الشيعةحجاواأل م الرتابي ظتع -د 

 .، ويأكلوهنا تربكاً وفكل خ منان ء من كل داء وأمشفا زعمون أنهيو

 عىلر طاائتان: استحباب اإلفملوالث واخلمسون اثالعني الباب ال ور ففي كتاب ن

  عندما قيل له: إين أفطرت  ◙عيل  ية، ويروى فيه حديث باطل عنالرّتبة احلسين 

الباب الذي  يف ، و (2) سنة( و ةك ر: مجعت بني بلـه القف ومتر؟ ربقطني اليوم الفطر عىل 

 . سدعىل سائر اجل االعني وإمراره عىلسينية ووضعها تقبيل الرتبة احل تحبابسا: يليه

ا  ال: كنت يف مجاعة من عصابتنا بحرضة سيدنأسامة ق زيد أيب ديث عنويروى ح

ل تربة جّدي   جعاىلعتإن اهلل  :م فقالاهلل عليه السالالصادق، فأقبل علينا أبو عبد

قبلها فليناوهلا أحدكم من كل خوف، فإذا تانًا مأ و فاء من كل  داءم ش عليه السال سني حلا

 !! (3)( ر جسده عىل سائ  اره عينيه وليمىلعوليضعها 

رش من املحّرم فإذا كان يوم  بعض مشاخيه قوله »ويستحب الصيام يف الع  ونقل عن

 
 (.2/170) لقيما بنالن للهفا ا (   إغاثة1)

وت امليزان، بــريدار  416يف حممد حسن االصطهبانايت صلتأ حلسنيرة قرب ا إىل زيا يف امليشلعني اور (   ن2)

 لبنان.

 فحة.الص فساملرجع السابق ن   (3)
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من ًا ل شيئًا يسرياونتيعص ]!![ ثم د البع لرشاب إىلاولطعام شوراء أمسك عن ا عا

 . ـها. (1)الرتبة« 

عند   سني من تربة احل ذخوعة من تراب تؤمصناءة( وهي كرة ها ما يعرف )بالربومن

كام  – (2)الشيطان  كًا هبا، وتعرف أيضًا عند اليزيدية عبدةشيعي تربملها كل يعة حي الش

 : –سيأيت 

س عىل شكل حانلاال طاووس من متث ونسدة فهم يقيداليزي عند الطاووس -هـ

 األموال.  معل عىل القرى جلطوفون هبذا التمثاوهم ي ،مةحجم الكف املضموك بدي

ن ذبحها ويغتسلون ا وحيرموويعبدوهنموهنا حيث يعظ سدوعند اهلن ةقرب لا -و

 . (3)ببوهلا والعياذ باهلل 

 : (4) :  )*(ه تأليه الشيطان وعبادت -4

               : ىلاال تعق

   (5) . 

ر، إال إنه  مجيع ما دعا إليه من الرشك والكف – (6)  كام سبق –ه تشمل عبادت ومع أن

جدت ، فقد وديمةق نادة الشيطابعحة، وهلًا وعبدته رصاوجدت طوائف جعلته إ

 
 فحة.بق نفس الصا سلا ملرجعا   (1)

 بعة.ط. الرا (1/376املوسوعة امليرسة )انظر   ( 2)

 .(1/373)ق سابلا ملرجعا (   انظر3)

وضوع ة املرشك يف األلوهية، وذلك لقوة صللن امله ضن مع دخودة الشيطا ا عن عبيث هنداحل(   أفردت *)

 ره يف هذا العص.وألمهيته وظهو بالبحث

 . 60ة: اآليورة يس، س   (5)

 (   انظر ص6)
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 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

 . (1)تعبد اجلن خزاعة  منل هلم بنو مليح يقا اجلاهلية ل يفئباق

ة، ض قةيدية( وهي فرزي ظهرت فرقة )ال المبعد ظهور اإلسو كام الشيطان صنعهم ال 

م، وال دهم هبا حتى أصبحوا يأكلون الد، فلم يرتك مكيدة كاد هبا األمم إال وكايريد

عت هذه د مجمنه!! بل لق هللباتعوذ دم من يلون تحسيباسمه، و نووهيتفيغتسلون 

والبوذية  سالنصارى واملجود وحرفة من اليهوالفرق وامللل املنافات رح انالفرقة 

 ه.إبليس ظنق عليهم يت فصدكام سيأ مهوغري

           كام يف قولـه تعاىل: 

                 

               (2). 

يذكر قبل  جودوا كن هلي ومل يهلجر ا سدقرن السالا ا بعدكان بداية ظهورهوقد 

 . (3) لك ذ

عندما    هـ132موية عام األهنيار الدولة ل ذلك، وذلك بعد ارت قبهظا وقيل: إهن

يد إىل شامل العراق ومجع فلول األمويني لد بن يزرب بن خام بن حإبراهي ريمهرب األ 

 . (1)الفة يف اخل (4)ودعا إىل أحقية يزيد

 
 (.2/760) الل القر ن سيد قطبظر يف ظان   (1)

 . 20: يةسورة سبأ، اآل  ( 2)

 . 46باشا ص د تيمورم أمحهحلتيزيدية ومنشأ نال انظر  ( 3)

عام  عنه الده معاوية ريض اهللاخلالفة بعد و هـ، توىل25 د عاممعاوية بن أيب سفيان األموي ول بن ديزي (  4)

 –نهام عــ  ريض اهلل –عيل  حلسني بنري، واعه عبداهلل بن الزبمل يبايالفة اخل وملا توىل ،قشدمأ يف ـ نشه10

 الكوفة بدعوة مــن أهلهــا ىلإ – عنهميض اهلل ر –ن عيل حلسني بة، واك م بن الزبري إىلاهللعبد فانصف

مسلم بــن  مهيإلأرسل ـ، فه63سنة  اعتهط ، وخلع أهل املدينةقتل يف الكوفةفه بعد ذلك، خذلو الذين

ومــات  هنبتل ووقنة يداح املتبعاوية صفني( فاسشهد مع ماة .. ائد من الدهاة القس)وهو ق املريقبة ع

= = 
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 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

  ري اليزيدية والي غوه (2) انية شيطلا تسمى اك فرقةن هنأ هيتنبيه عللا جيدر ومما

 ا بعبدة الشيطان. قة هلالع

 م عدة أقوال: سيزيدية هبذا اال ال  ويف سبب تسمية

 = = 
ويف شــهر تــ دامت خالفته ثالث ســنني وتســعة أ وقد عني،ار التابصحابة وخيد من العة عدقملويف هذه ا

ومل  ◙بــن عفــان  نفة عــثامخال د يفمعاوية ولن يزيد بفإن : »♫ ية . قال ابن تيمـه64سنة 

ح، صــالوالدين الــ ن بيوراملشــهن لامء؛ وال كان مــ ابة باتفاق الع؛ وال كان من الصح ملسو هيلع هللا ىلصي النبيدرك 

ملســلمني بعــض اوتوىل بعد أبيه عــىل كراهــة مــن  ،قاً يزند لمني؛ وال كان كافرًا والاملس نشبا ن وكان م

ت ، وجرصومهحيكى عنه خ امفواحش كومل يكن مظهرًا لل ،كرمه شجاعة وان فيوك  ضهم،من بع ا ورض

رح فال هر، وال أظسنياحل بقتلر يأم ملوهو  ه؛سني ريض اهلل عنحدها: مقتل احلإمارته أمور عظيمة: أ يف

 . ه عن األمر، ولو كان بقتاله ..عبدفو  ◙ تله؛ لكن أمر بمنع احلسنيبق

ون، ينهبــ و ؛ يقتلــونشــاً لــيهم جيفبعــث إوابــه وأهلــه، يعته وأخرجوا نب ضواملدينة نقل اهإن أ: فالثاين          

ب أنه ال يسب وال حي ة األمةئمأو نةلسل اهمعتقد أي عليه وهلذا كان الذ يفتضون الفروج املحرمة ...و

ثمــي اهليبــن حجــر  ألمحــدظر تطهري اجلنــان واللســان نوا (412-3/410هـ، جمموع الفتاوى ).« ا..

ث ســنة حــواد طــربيالد: تاريخ زيترمجة يظر يف املحرقة، وانوع مع الصواعق طب، موما بعدها  80ص

 (.8/189) يلركللز األعالمعدها(، وما ب 8/222ة )، البداية والنهاي64

يب الــزو ، عبدة الشيطان ممدوح138ص قادعس لل(، إبلي2/34للشهرستاين ) النحلولل (   انظر: ذيل امل1)

ف رارف واالنحتطبني ال الشبابفية، بريوت، املكتبة الثقا  م1998 -هـ 1418ىل واأل ط. 40-39ص

 . 24عيل إبراهيم صإسام د.

يل الكــويف الــبج ةريفــ الــنعامن بــن أيب ط عيل بــن بن مدحمر جعف وهو أبوالطاق، م أصحاب شيطان (   ه2)

افض، ومــن لــروافــرق مــن  وهي فرقةطاق، ق ويسميه الشيعة بمؤمن الا ن طا بشيطاألصول، ويعرف 

يس بعــامل »حمال أن يعلمها ال ألنه لولون ويق ا،ها وأرادهدر إذا قياء إالال يعلم األشاهتم: أن اهلل قدمعت

بــن اإلرادة« منهــاج الســنة ال عنــدهم ديرئه بالتقدير والتقره ويشيقديى حت يئاً ش يكون اليشء الولكن 

( 301-5/300) انيــز( لسان امل168-1/166 )لشهرستايننحل ل(، وانظر امللل وال2/237) ميةيت

 .62يل صالبنعوسف ي د الشيطانبا (، ع7/154يل )ألعالم للزركا
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 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

 . (1)يزيد بن أنيسة اخلارجي جل يدعى ون إىل رينتسب ها: إهنمنم

إىل جبل  راللفر يهم حتى أجلؤوهمم املسلمون، والشيعة وضيقوا علوهلذا كرهه

يزعم أن  م حيثجعالتهم هذه تعظ م بدعالفرس لكون هم يعلأقبل ، و (2)ار( سنج)

 نزل عليهء، وييف السام بكتعليه كتاب قد  من العجم وينزل ىل سيبعث رسوالً اهلل تعا

قلة الصائبة املذكورة يف  ، ويكون عىل ملسو هيلع هللا ىلصحدة، ويرتك رشيعة املصطفى مجلة وا

رقة الفبعيد »ألن  هذاو.  (3) اسط ..«ن ووارّ حوجودة بملا صائبة  ن؛ وليست هي الالقر

 . (4)ى« خرق اخلارجية األ ها، كام بادت الفرها معؤا ربادت وبادت 

ة، ودزور زرادشتيه، فلام  ول فارسيهم من أصرسية فد( الفازي) نسبة إىل إنه :ومنها

 مهفأسمت (5) (داِسنارضهتم وسكنوا )تنقوه نفاقًا،وتركوا بعد ذلك حجاء اإلسالم اع

 ين.إىل اليزيد ولتحم يني ثة اليزدلعاما

  ماعتنقوا اإلسال ثم مدينة شيخان  ويس لكن ولدوا يفشتي جمدرز وقيل: إن أصلهم

يدة اإلسالمية، فاالسم نسبة إىل هم بالعقوا عقائدودجم (6) سافر م بن يف زمان عدي 

 
أرض إىل  لنتقــ كــان بالبصــة، ثــم اليــه .. إ ةســبن ة،يديــ زون باليلتي يسمرقة اإلباضية ا(   زعيم إحدى ف1)

ة هــذه الفرقــ مت ســ س وتأنا  .. فتبعهلعجم سريسل إليهم رسوالً من ا اهلل وأن فارس، ودعا إىل مذهبه

 يــدخل يف اإلســالم، وإن ملمن، مــؤكتاب فهــو المن أهل  ملسو هيلع هللا ىلصمد شهد بنبوة حم مه، وزعم أن مناسب

 احلســن ت أليبقــاالانظــر: امل أ منــه.ّلهــم تــربج  و، نــهم ربأتــ نهم مــن فيه، ومباضية من وقف فمن اإل

 .70جي صلتون. حممد ادون د، واليزي12ة أمحد تيمور صيزيديوال ،104-103األشعري 

 (.12تيمور صأمحد  نظر اليزيديةامل العراق، )اش يف (   يقع2)

 . 70. حممد التونجي صون، ديزيدال(   3)

 .12تيمور صد أمحة دييزيلوانظر ا، 71ق صاملرجع الساب  ( 4)

ألكــراد ائــف الرشقي فيه خلق كثري من طوالة جنب دظيم يف شامل املوصل من جا جبل ع اسم(   داسن: »5)

 (.2/432دان )لبم اسنية« معجلدااهلم قال ي

 مفصلة.رمجته (   ستأيت ت6)
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 . (1)  اتداض االعتقعبوناسخ  ه بينهام يف التأو )إيَزد(، ويؤكد ذلك التشاب )َيْزد(

  يخهم عدي بن مسافرأن ش كلذ بن معاوية، وسببيد سبون إىل يزينت ما: إهنومنه

ويل  ام، وابن إمإمام   ◙عاوية م بن»وإن  يزيد  ةيزيد بن معاوي يف نقل عنه قوله

مما طعن فيه  علم الرشيف واحلديث، وإنه بريءاخلالفة وجاهد يف سبيل اهلل ونقل عنه ال

عن ومهجور الطاوذ بمن غري ذلك. و ◙ سني احل أجل قتل نم  روافضال

 ا.هـ. (2)فيه«

فيه  اولأي شيخهم ثم غرلعًا وتولوه تبيد، ليزيدية يف يزا القول اعتقاد امن هذ  أشفن

 اآلهلة السبعة.  ، فجعلوه وليًا ثم نبيًا، وأخريًا إهلا مع (3)  بعد ذلك كام سيأيت

 لتونجيس: قال د. حممد ا 

ا زال حيتاج إىل فإنه م اهتم،دمعتقليزيدية ور اأخبا نم بطمست  يألر ذا اه »مع أن

 –خالل خالفته  – أسس بن معاويةزيد التاريخ أن ي قاطعة، فلم يذكر عديدة ني اهبر

 ا.هـ. (4)دينا«  ريقة أو ابتدع له أحد ط

ن ورة تفرض االنتامء إىل يزيد ب ويقول: »إن لفظة يزيد ليست بالرض

 .هـ. ا(5)معاوية...«

  ة د بادية، الذين تركوا عاليزيين من ملعارصمن أحد ا ذلك ؤكد ي ماوجدت  دقو

 
  ،69-68ي صجد ألتــوند. حممــ  ، واليزيــدون 70منشا نحلــتهم، أمحــد تيمــور صدون وليزيا (   انظر:1)

 م.1999 – 1420 . األوىلط

 .48ر صوتيم  من كتاب اليزيدون ألمحدنقالً   ( 2)

يطان ، عباد الشــ  48، ص73-71نجي صتوال ن د. حممديدوزالي ، 48تيمور ص أمحد (   انظر: اليزيدية،3)

 . 3-2يثمي املكي صواللسان ألمحد بن حجر اهل  جلنانري اظه، ت45يل صنعوسف البي

 . 71ي صالتونج مدحم د.، دونياليز   (4)

 . 73ق، صالساب رجع(   امل5)
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ضة: ما ف ارد سأله أحد ال قو –ة ست اهلدايوبئ –ذهب الرافيض ان، واعتنقوا املالشيط

يعبد اليزيدون ن معاوية .. أم ماذا؟ وهل هل هناك عالقة بيزيد برس هذا االسم، 

 ل؟الشيطان كام يقا

د(  )يزسبة إىلنة هي بب التسمين سنا ألتم عنكتب  نم بعض كرفأجاب: لقد ذ

ليست  ة قحلقي.. ولكن اوية  يزيد بن معااحتمل نسبتهم إىل وبعضهم ،يةاملدينة اإليران

ملسلمني  إىل العامل كله، ولكن اطان كان نبيًا بعثه اهلل زيدون يعتقدون أن الشييلاكذلك، ف

بي ن هذا النبعوم يتدهوحن زيدويلا وظل ن،ا انحرف املسلمولعنوه ومل يتبعوه وهكذ

ا  ن هننها )يزيد( وما )طاووس ملك( ومهم منهدئقاله عدة أسامء يف ع الذي –رايف اخل

من  الفرقة جاء كام أسلفت ال ننسى أن تأسيس هذه  نكلباليزيديني، و مميتهجاءت تس

 ا.هـ.   (2)...« (1)بن معاوية  شخص ينحدر من نسب يزيد

م إياه .. ولعنهضة له فالرا  ع شدة بغض ، ماويةمعن ب يزيد إىلرقة لففلم ينسب هذه ا

كن هذا ال  لوله، وتعظيمهم وية ليزيد بن معا فيه حب اليزيديني ال يشك  اغري إن مم

 ن تكون النسبة إليه. أ محيت

ا من كتب يف هذه امللة قد اتفقو  انه مما يؤكد نسبتهم للشيطان هو القول: إن كلامك

فال  –يتها ن كيفادة وعبه الععن سبب هذظر الن غضب – يطانشلا تعبدو عىل أهنا تعظم

 . نسبة إليه مبارشةتكون ال أنيستبعد 

 تأسيسها: 

ى بن مروان  افر بن إسامعيل بن موسسم رقة هو عدي بنفلذه اإن مؤسس هقال: ي

 هـ.555توىف سنة اهلكاري امل

 
 ي بن مسافر.دخ عيالش (   أظنه يقصد1)

 مامية.اإل قائدالع قع مكتبةمن مو(   نقالً 2)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  842 - 
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  اهللس قد –ي دعخ الشي»وسالم ابن تيمية، ، كان زاهدًا قال فيه شيخ اإلفيه تصوف

ألحوال تبعني ولـه من اخ، املياشالصاحلني وأكابر امل اهللعباد  لأفاض كان من – وحهر

صيت مشهور، ولسان  ة بذلك، ولـه يف األمةفر عيعرفه أهل امل اية مناقب العلوامل الزكية

ايخ شة من تقدمه من املعنه مل خيرج فيها من عقيد (1)مذكور، وعقيدته املحفوظة  صدق

عيل  نبد ج عبدالواحد ابن حممالفرح أيب لالصا يخ اإلمامالشهم كيلسب ك ن سليذال

ألصول الكبار ا خ مل خيرجوا يفيااملش. وهؤالء . (2)ي ثم الدمشقي ألنصاري الشرياز ا

اوية تعرف بالزاوية العدوية، ا.هـ. ولقربه اآلن ز (3)« أهل السنة واجلامعة ..عن أصول 

ن، ويأكلون من حيجوإليه  ةيزيديم كعبة للليوه اقربو ة،ادريقلا اويةلزثم تغري اسمها با

 . (4) اللش( وادي ) يف ترابه

:  العراق. غري إن ا لقول لطن األكراد شامومار( جبال )هك  فهوموطنهم األصيل أما

أهل  قيدته جيد أهنا ال ختالف أصولفيه نظر، حيث إن من قرأ ع إنه مؤسس هذه الفرقة

إلسالم ابن تيمية  يخ امنهم شوفيه  ء العلامء راعىل ع طلا ك منل ذوكعة، امالسنة و اجل

 .لطوي بعده بزمنهوره ال الرجال، وظواطالعه عىل أحوعلمه  ةعس مع

يقول فيه: »عىل أننا  –وامللل وكتب عنها الذي عرف املذاهب  – يناتومنهم الشهرس

 
وما  27ونجي يف كتابه اليزيدون صد التحمم د.ها كاملة قلامعة« نة واجلقاد أهل السنسمى رسالة »اعتت (  1)

 م.1975غداد عام يف ب ا بعهدواين والنعمة، وطمها الع نيققحمن ت مقأهنا حققد ذكر بعدها، و

 خلزرجي كان شيخا اريقي، األنصدمشلثم اديس ازي املقالشريبدالواحد بن حممد بن عيل عرج فو ال(   أب2)

ذهب دمشــق، ونرشــ املــ كن بيت املقــدس، واســتقر يف ثم س غدادبب.. تفقه  لةاحلناب ته، منالشام يف وق

ظــر: ن، اـه486ل الدين، تويف بدمشق عام  أصويفة خب، املبهج، التبص: املنتها نم اتلفمؤ هنبيل: لاحل

 (.4/177األعالم للزركيل )

 (.3/377ة )البن تيميوى ا الفتموع (   جم3)

بالء ســري أعــالم النــ  املطبعة امليمية، القــاهرة،( 1/316) انالبن خلك انت األعي: وفيا ظر يف ترمجته(   ان4)

، وما بعــدها  14أمحد تيمور صيدية زالي(، 4/179العامد ) هب البنلذات راشذ( 20/342-344)

 (.4/221للزركيل ) معالاأل
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ها نرش  التي ة ني ديم اليلعاالت أوالشيخ املتصوف،  نا إىل الكتب التي خّلفها هذاإذا رجع

 ـ. ا.ه (1)عالقة«  بينهام دنجعتقدات اليزيدية مل ا بمابلناهقته، وتالمذ

وان  إسامعيل بن موسى بن مر نبعدي بن مسافر  خالشيرخ يقول »املؤ وابن خلكان

لصالح رابته اهلكاري مسكنًا العبد ا. كذا أمىل نسبه بعض ذوي قبن احلسن بن مروان

 ـ.  ا.ه (2)ة«دويالع فةائلط يه ا لإب  تنس ذياملشهور ال

 ا هذهفاحشًا ووضعو ه غلو فيه غلواً عدجاء ب منأن  –واهلل أعلم  – هنا يتضحن مف

 ي بن مسافر؛ ويمكن عىلالتي ابتدأها الشيخ عد مهإىل أصل طريقت اسبوهالبدع ون

 فيام ييل: قة قد مرت بمراحل تطور تتمثل ذلك أن نقول: إن هذه الفر

، وأحقيته يف اويةبن مع دب يزي، تدعو حلسيةسيا يةموأ حركة :ىلاألوة املرحل

 ة. اخلالف

 وي.م ألدي بن مسافر ا ع  زمن والزهد يفتصوف عدوية متيل لل الثانية: حركة  الرحلة

وجاءوا يف عهد مشايخ خلفوا الشيخ عدي انحراف فكري عقدي املرحلة الثالثة: 

 للناس. –م الاإلس  مليتعا هاالتي خالفوا في –من بعده، وخروج كتبهم 

عىل  (3)  لقراءة والكتابةريم احت وم لتام عن ربقة اإلسال وج ا: اخلرةلرابعاملرحلة ا

انتشارها يف ان وك –عىل ما سيأيت  – (4) شيطان وتعظيمهلاادة وإعالن عبعهم، أتبا

 
 (.2/37)شهرتساين لل لالنحلل وذيل امل انظر:(   1)

 (.1/316األعيان ) (   وفيات2)

 هللال ســأن يهملــ رمــًا عن كان حماملدارس بعد أ ول أباح هلم التعليم ودخولعيل جإسامم عهد رئيسه (   يف3)

 (.2/37للشهرستاين )لنحل ال وية، انظر ذيل امللالعاف

يب هتم ممــدوح الــزوداعتقــ ارخيهم ومن تــ ا لشيطدة ا، عب47ص تيمورزيدية ومنشأ نحلتهم أمحد يال رانظ (  4)

 .24براهيم صعيل إإسامد.االنحراف و التطرف اب بني، الشب42ص
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كي اجلنسية الذي  األمري (1)د )أليسرت كراويل( أمريكا وباألخص يف نيويورك عىل ي

ذة  وعلشودعا إىل السحر، وا م،1900عام  ادهتاطانية وإعلشيدة ا بالعا هذه  ءاحيعم إتز

 . (2) ت ورشب املخدرا مظاهر االنحالل وكل

اهليكل( وهم »فرقة  م عند )فرسان 1118عام  كلدها كان قبل ذوجإن ووقيل: 

ن اج املسيحيني إباة يف القدس، وذلك حلامية احلجحية عسكرية أنشأهتا الكنيسمسي

احش، وفالالرتكاب املوبقات و دهتمئلة قااروة هث كونوا ث، حي (3)  ة«بيصليلا  وباحلر

 . (4) نشيطابعبادة النتهى لشعوذة الذي اممارسة السحر وا و

سا عىل لويس الرابع عرش  ت تعبد الشيطان يف فرنهناك طائفة قديمة، كان نإويقال: 

م يف  1962م عا يف همعدد صلبرلني، ولندن وو عده ووجدت مثل هذه الطائفة يفوب

 
عــة ن جاممــ رج بــوين مســيحيني، وختــ بني  أ الاحلة سطمتو ة عاديةمن عائلم 1875ولد عام (   أمريكي 1)

 واتارة والشــهإلثــ اعــن  دافــعغريبــة، وات الالبداية بالظواهر والعباد يف مواهتكامربيدج يف بريطانيا 

وهــي مجاعــة رسيــة كانــت تضــم ذهبي د الــ عهــ  نظام الإىل، انضم ألبيض(ه )الشيطان اجلنسية يف كتابا

أوجد نظامــًا خاصــًا بــه  ة، ثمعاملم العظيم هلذه اجلعد املعب يامف بحوأص باتس ..ويليام لشعراء .. مثل ا

ا ه للمخــدرات، ممــ وجيوتره تعاطيه عن انترشمل وعرب العا سافر امه )النجم الفيض( وراح يسم 1900م عا 

الــذي  جمددًا بالرجل إىل جزيرة سيالن حيث ارتبطفذهب د، بالرده من التطيطالية ات اإلجعل السلط

لنســاء امع  نسيةىل  خر يبحث عن لذاته اجلبلد إ من اويل عمره مسافراً وقىض كرة ذشا ة قعال هبطته معر

حتــى ه بــاهلريوين وراح حيقــن نفســ  ء،دما ه مصاص الأن ديعتقويل أصبح كراياته والرجال، ويف  خر ح

ة دمن: عب واختصارم« بتصف 1947 اخلمر، وحقن املخدرات عام جاجاتني زب اية ميتاً نهد يف الوج

 .18-17ص انيطلشا

صــيته، أشــهر بأمريكــا حســب و ا رنيواليفأ رسل الرماد إىل والية كته، ويوص قد أحرقت جثته حسبو          

وســف ي د الشــيطانبــا انظــر ع القيــة،الدينية األخد االجتامعية ويوالقىل حتطيم ه إيعا فد ن()القانو كتبه

 . 80يل صالبنع

 . 12صويب الز دوحالشيطان ملم(   انظر عبدة 2)

 . 77وسف البنعيل صالشيطان ياد عب   (3)

 . 78ظر املرجع السابق صان   (4)
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 . (1)ًا فأل 25دن حوايل لن

ح يف ورصي رها بشكل منظمات، فقد كان ظهومن بداي دةمهام يكن هلذه العباو

عد األب أليسرت كراويل الذي ي قرن التاسع عرش عىل يدلا  األوروبية يف ةض النهعص 

 الروحي هلم.

 رفيعما  موليكا اريدة الشيطان يف أمشهر املجموعات التي تنتمي لعبومن أ

ن( ويقال: الشيطا ةيساملجموعات وتسمى )كنهذه أخطر  ن وهي مالشيطان( سة بكني)

جيل الشيطان( وكتاب نإ)لذي ألف كتاب ا (2) ان الفيه()انطو سسها وزعيمها إن مؤ

يكا، وتعد أكرب منظمة لعباد للشيطان يف أمر )*(ية ذئب وهي أول كنيسة رسمال

م من أبناء عظمهعضو، م  ألفوايل مخسني بح هلا ني تمند املدعر ويقد، لشيطان يف العاملا

 يف اوتنرش عقيدهت ايفريقا وجنوب أنزانيكا وأوروبا وتا فروع يف أمريرية وهلثلا العائالت

 .(3)أرجاء العامل

ون عىل نار املندلعة يف الليل وله قرمتثال يمثل إبليس هبيئة منكرة، بلون ألسنة ال موهل

 . (4)ه خلف عىأفه كأن ليطوذنب و طريف رأسه

يطان، وهي  عليها كنيسة الشتقوم  يت اله( تسعة من املبادئ الفينطوان اوضع )وقد 

 
 .110 – 105ص يبلزوملمدوح ا طانيالش دةبا (، ع2/334لقرن العرشين )دائرة معارف ا رانظ (  1)

ريك ق بســ لتحــ أوكالنــد« واترك بيته ليعيش يف مدينة »عمره اية بدقرة، ففي ستة غري ماش حيا (   كاهن، ع2)

ة فــ لعراإحــدى مــدن املــال لــيامرس ا م إىلضــ ان وتــرويض األســود، ثــميوانات، احل أقفاص يفعمل لي

 رة الرشطة يفمل مصورًا إلداوعمة علم اجلريرس دثم  ،ييساملغناط هرًا يف التنويملسحر، وأصبح ما او

تعلــم  ىلكب عوأىل، تعا  هللبتعاد عن اقشعر منه األبدان، فآثر االما ت رائمجلفرأى من او رانسسيكسان ف

 . 85 صيللبنعنظر: عباد الشيطان يوسف ا!! ا ةنيسذة ثم أسس هذه الكحر والشعوالس

 وحــديد مــ لعرشــين حمة معــارف القــرن ا، دائــر110-105ص عيلنالبــ  انظر عباد الشيطان يوســف  ( 3)

(2/333-337.) 

 (.334-2/333ن )العرشيمعارف القرن انظر: دائرة   ( 4)
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 يف أن الشيطان يمثل: صخلع األديان وتتيلف مجطانية ختادئ شيمبا

 االنغامس يف الذات واألهواء. -

 اخليال. احلياة الواقعية ال -

 الطيبة ملن يستحقها. -

 مح. سااالنتقام ال الت -

  ها سدي والفكري وهلم فياجل إلشباعاأجل  اآلثام منا وطاياخل يف طالقناال -

،  ةينات وطقوس شيطاولم صالليل، وهل خر  ء األبواب ويفت تعقد رسًا ورااجتامعا

دة الشيطان ، وذكر بعض الباحثني أن عب (1)الدماء أو اجلنس  وأعياد غارقة يف بحر

 (3)فلأي مائتل ، وقي (2)ئة ألف أصبح عددهم ثالثام

ن وأ ،فأل 750يف العراق إىل  وصل عددهم نؤكد أت ا ألخرية تصاءاحاإلو

ملانيا وسوريا أويا بينها أرمين نلدول معدد من ا يفليون منترشون مليونًا ونصف امل

 . (4)وتركيا 

قادم  تعني انتشارهم وتعني نذير خطروهذه نسبة تشكل خطرًا كبريًا؛ ألن زيادهتم 

 ه.تصدي للالبد من ا

ف  عار سليرقة كانت تزعم أن إبهي فسية، وناليو تقدس الشيطانلتي ا  رقن الفمو

 . (5)باهلل 

 
The satanic Bilrle: لها من كتاب، وقد نق87-86اد الشيطان صر: عبانظ   (1) , p.26 

 .: موقع بيان الكتب(   انظر2)

 نظر: املوسوعة امليرسة (   ا3)

 .هـ2/2/1422نت، يوم اخلميس موقع اجلزيرة  رانظ (  4)

 (.1/140هرستاين )لشل للل والنحامل  ( 5)
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ام الدولة الفاطمية  يأ يف وبالد فارس نيالبحر لشيطان يفا  ك مجاعات عبدتوهنا

 . (1)لق اخللق وأفنيهم أنا« نا باهلل وباهلل أنا .. خي ث كان زعيمهم يقول: »أحي

ش، هلم فواحيع المجكبون س غريبة ويرتطقو موهلحرين، بلا نوا يفاوأيضًا الزنج وك

 . (2)ا سالم إليهإلة قبل وصول اعىل شكل مجاعات صغريان ريإ أصل أيضًا يف

ن عليها مالبس غريبة سوداء اللوالشباب املثقف يرتدون  نمات »وهناك مجاع

لقون طي، عقوفةملشوهة والصلبان امثل شعار املوت، واجلامجم املرسومات غريبة .. 

خرون إىل ء  اضأعأو تنظيف فيام يعمد شيط دون متوويلة ث يرتكوهنا طم حيرهعوش

 امًا.حالقتها مت

ت وأحيانًا ل املطاعم والكازينوهاثم ريةالعامة الشه ناألماكأمام بعض ن يتجمعو

دين أو استفزاز الناس عن طريق شتم الجد والكنائس، فيعمدون إىل أمام املسا

ألغلب يف افيها  نخيرجوات مع الناس شجارق لمما خي  ةل الفظ اجللالتعرض ل

 . (3)ة« ون يف جمموعات كبريامجهيم منتصين، ألهن

بداية   لفكر الشاذ يف مص عنداو حرفالتوجه املن اهور هذبدايات ظ جع»وتر

بر جتذاب الشباب .. يف شهري أكتويالدية من خالل )الروك( الالسبعينيات امل

 لجنستعًا لرانت موصفت بأهنا كم، وهلة ل حفلوأ متنظ 1993ونوفمرب عام 

 . (4)واملخدرات..«

الهتم افعض احت، وحضور بياط األمن املصمالحقتهم من قبل ضبتم  دوق

 
 . 33الزويب صدوح م مماهتهم ومعتقدخيطان تارة الشي(   عبد1)

 ة.لصفحفس اق نملرجع الساب(   انظر ا2)

يف حمــرم  113دد عــ ن ال، وانظــر: جملــة البيــا 71 صالــزويب دودهم ومعتقداهتم مميطان تارخيالشعبدة    (3)

 .هـ1417ة عدلقيف ذي ا 111هـ، والعدد 1418

 هـ.1418، حمرم 113لبيان العدد ا لة(   جم4)
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يع منظمي هذه العصابة ذلك إلقاء القبض عىل مجمرات رسية، ثم تم بعد كب رهاوتصوي

قرًا  وا مذاخت ة حيث ر هقايف ال 1905ه ألبان عام قص البارون املهجور الذي بنايف 

صدى   نون أن هذه األصوات يظ عمجتون مراقبة، وكان املوذ دوالشذ صالرق  ملامرسة

 .  (1)ا القص ذهتسكن  اريت التيعفللجن وال

يفة يد يعوت احرنوت أكثر إرسائيل، فقد نرشت صح لك هلم انتشار واسع يفذك

ة  ا قصره خ، كان نوليرسائيإلعبدة الشيطان ا  ن مرة حوادث وجتاوزات قام هبام

ذكر إحصائيات ، وت1997شباط  3رشت يف عدد يل نإرسائي  جندي نبشهم لقرب

ات من األلوف حيث رش عدة ان قد بلغ عطياع الشن عدد أتبأ ة اإلرسائيليةالرشط

 . (2)خص ..« ش 4500ي تل أبيب وحدها حتتو

ن ا طشيبدة العاإلرسائيلية أن حقيقات التي قامت هبا الرشطة »وأثبتت الت

دماءها  رونثنوياحليوانات ويرشبون  تلونفهم يق رشاسةيتميزون بال ليني ئيااإلرس

كلوا قطعًا من  أوها ألجنة قتلواو الصغاراملواليد ى العبادة .. حتخالل طقوس 

 . (3) أجسادها«

 ة باملوسيقى. ومما جيدر التنبيه إليه عالقة هذه العباد

 (5)(ردروك)اهلا (4)ل( ميتاي ف بة )اهلخالصسيقى ا ولشديد بسامع املفيالحظ تعلقهم ا

 .ان بعضهم ببعضتي تربط عباد الشيطال ةيقوترب إحدى الروابط الحيث تع

األساليب العلمية  امت واستعامل القواعد ولكال ن يف اختياروصء متخصوهلم شعرا

 
 . 80-71الزويب ص ممدوحان، يطعبدة الش ر:(   انظ1)

 هـ.1418 يف حمرم 113العدد ة البيان جملانظر و ،93ص يبالزودوح مم دة الشيطان،(   عب2)

 . 95(   املرجع السابق ص3)

 لثقيل.تعني: املعدن او   (4)

 لصلب.و اأايس لقا ني احلجر(   تع5)
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 . (1)تواكب العص الشباب، وهي ذات إيقاع رسيع لك الدوافع اإلجرامية عند لتحري

ئة  يطخلغصب اإلله دنسها با ويا وحي ..ر. خذ ا الشيطان .»أهي م:هلقوثلة ماأل ومن 

 . (2)وت« مأ  أن تحار.. البدن.. اال االنتحار ..البد أن أموت وباركها بالنار .. 

تعني )قاتل و (Reicide)ه الفرق املوسيقية وتدعى أحد قادة هذ وعندما سئل 

 تطاع كي نفوزاملسر قدالرش ب إىلتدعو  ىقال: »وضع موسيقاإلله( عن أهدافه 

اد عبعن انتامئي ل إحدى الطرق للتعبريذه هو، م من البوابات السبعجهن ول إىلخبالد

 . (3)ن«الشيطا

ون عىل وسيقى والكلامت ويشجععراء وملحنون يضعون املشو نفسوهلم علامء 

بها عوستة ال تياءات بطريقة خفالرسائل التي يريدوهنا واإلحي  سامعها، ويتم إيصال

تعاىل ومتجيد  هللار باطن وهتدف إىل إنكال الق العقميف ع ارجية، وتدخلاخل اسواحل

 . (4)ار قتل واالنتحلالفحش واجلنس وا ىلان، والدعوة إالشيط

 
 . 117ف البنعيل صاد الشيطان يوسعب   (1)

 .119 – 117ص، جع السابقر(   امل2)

 . 119 صنعيلان يوسف الب(   انظر: عباد الشيط3)

 الالوعــي عنــد ىلل إصــ ا تمجيــع اجلســم، وأن إحياءاهتــ  ر عىلثياً هلذه املوسيقى تأ النفس أن امءرى علوي (  4)

لسمع ا ىل حاسةريًا عوأن هلا تأث رموزها ويفهمها ك يف هومة وأنهمف وغري تهلغنت بغري املستمع، وإن كا 

ت بب إفــرازاوتســ تنفس ال مليةع عىل تؤثر، وفقان الزائدالفقري، والقلب فيصيبه اخلعمود وال صوالب

 رتكيــز ..تؤدي إىل عدم العىل األعصاب و رتؤث أهنا إىل انقباض يف احلنجرة، وؤدي  يا هرمونية مكثفة مم

مــيالً ســتمع امل فــستنشــئ يف ن( األسود املعدنتال( وتعني )يقى )البالك ميوسن ملنفيس، وأر اا هنياالو

ب واهليجــان، ويصــف  والتخريــ دمري التــ عىل حريض لتس واالنفري الذات وتدم نحو االنتحار وتشويه

  لــة كأنــهو د،عــىل اجلســ ارد روك( تلعــب »إن موسيقى )اهلــ  :الً قائ اء النفسانيني هذه احلالةاألطب أحد

 خدرات.اء تناول امل كام حيدث أثنماً متا موسيقية 

عــىل  اً ســلب ثرة تــؤضــوئيال والتــأثريات ة للصوت تصيب  ذان الشــباب،ملكربة واملزة املستعجهإن األ

 ر« ا.هـ.لنظا
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وة(، ومصحف )رش( أو املصحف أبرزها كتاب )اجلل هلم كتب مقدسة، ومن

 سود. األ

يراهم ويدبر لذي ا وداملوج هنبأزيدية يخطاب الشيطان للفأما كتاب اجللوة: فيه 

عىل اخلالئق ىل النهاية بتسلطي ى إقبوأنا كنت وموجود اآلن : »أم يقولأحواهل

 . (1)زيت«وحت لكل الذين حت  رح وأموبريي مصالتدو

ح ألحد بأن لذي هو حسبي كسائر بني  دم، وما أسم: »ما يموت اومما جاء فيه

رارًا كلته توإذا شئت أرسني. م  ودهو حمد يلذ لزمن ا ا األدنى أكثر من يسكن هبذا العامل 

 . (2)رواح« أو غريه بتناسخ األمل اعالًا وثالثًا إىل هذا ثاني

أهدي غيبًا أحبائي   ء فيه: »أرشد بال كتاب،اجبة راءة والكتاقلبمنع ا ام يتعلق فيو

 «. ايص، تعليمي هو بال كلوفةوخو

 = = 
الرشاع العدد ، جملة 37ص 90  دلعدارسة  ، جملة األ120-117بنعيل صسف الون يانظر: عباد الشيطا 

 .144صع السابق رجملمن ا الً نق 22ص 691

ى والغنــاء، تعلق الشــديد بســامع املوســيقمن المني سلبالد امل من كثري ليوم يفسف ما نراه اوإنه ملن املؤ

بعــض الشــباب لرتديــد دفاع نــ ك ابــل واألخطــر مــن ذلــ  الســيارات،ق وألسواوا بيوتاليف  النهوإع

 ا:الشاعر يف وصفهل قو وما أمجل ؟!! راخلطا ذشبابنا هل ا .. فهل ينتبه ة وسامع كلامهتيغربلقى ااملوسي

 ا ن ألهلهيقى كأخفتا ملوس

 رينــــــج أعا لضجيارتع ليت الذي اخ

 . 120ن صطا يعباد الش          

 داج واألواب ثأرًا عىل األعص           

 بمزاجي خور ترفقاً م الصص

 

 

عــن ًا ب ضمن كتابــه مرتمجــ مل الكتا ، وقد نرش كا 53بنعيل صلف اسن يوقالً من كتاب عباد الشيطا ن(   1)

، وذكــر 205ص دونزيــ الي ابــهونجي يف كتد التــ مأيضًا د. حمحف رش ونرشمها مصمع الكردية  اللغة

 ة.ديدات عمربعا نرشا وطأهنام 

 . 55-54سابق ال املرجع(   2)
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ن مواعيدي  نالوي رين أرساوظفلذين حي ااألرسار يقول: »وفيام يتعلق بالرسية وكتم 

 ت من عندي وال كل تعاليم التي ليسل واوأقبعتم وصاياي أنكروا ين تا الذهييا أ ..

 ا.هـ.  (1)ن األجانب« كم لستم تدرون ما يفعلونن أللئال تذنبو يتي وصفاذكروا اسمت

لذي  اروكم يب، األمر ّرموا شخيص وصوريت ألهنم يذكّ ويف الفصل األخري يقول: »ك

ب يغ البام يلقنوكم من علم امي ا خلدّ وواصف ائعي أطيعوا. ورشني سنوه من متلأمه

 . (2) لذي هو من عندي« ا

ساموات واألرض وقصة  لالق ، فيتناول خدوف األسأو املصح رشأما مصحف 

 ية البرشية.بدا

 ومما جاء فيه: 

طاووس  اسمه عزازيل وهويه هو يوم األحد، وخلق ملكًا »أول يوم خلق اهلل ف 

 «.ميعاجلس ك، رئيلَ مَ 

 وفيه:

ك ما عدا  لوقة وأقام لنا ملواملخ ناىل األرض ألجل طائفتوس إلك طاومنزل  »ثم

 ..«. ءالقدماآلثوريني ا ملوك

ينا اخلس ألنه عىل اسم نبيتنا اخلاسية  نا عل»حّرم ض األطعمة يقول:عب ريمويف حت 

زال  والغ، بيان الننوليامنا رتل السمك ألجل احوبياء والصبغ األزرق، وما نأكوالل

 
 . 56-55السابق ص املرجع   (1)

 . 56(   املرجع السابق ص2)

أنــاجيلهم ..  يففــة ارى املحررات النصــ عبــا  وأخطاء نحويــة مــع وتشاهبه اكة األسلوب، كيالحظ رو*      

!! كــام يشــاء ها وقادن شيطا هبا ال !! ومن  عقول استخفطل با ا الهذ بت قلوهبموم ترشق واعجبًا منف

 مني.تقيم ..  اطك املسرص اهدنا هم الل
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طاووس ملك.  م الديك احرتامًا لحل نوكللشيخ وتالمذته ما يأا وانبياؤنأأحد  ألنه غنم

ثال الديك، والشيخ املذكورة ألن صورته مت ةعلسبمن اآلهلة ا  دهو واحوس َمَلك اووط

اللباس قعودًا. رام علينا البول وقوفًا ولبس مذته ما يأكلون القرع. وحوتال

م ساه نلفظ كلمة شيطان ألنأن  ا جيوزمم، وغسل يف احلاّم وال  نةخامن ادب ءالاالستخو

ة. نعل. وما نع، للفظة ملعون الورش. ويطان وشط ق يشابه ذلك مثلهلنا. وال كّل اسم إ

 . (1)أشبه ذلك« 

 هلم شعارات معروفة ومنها: 

 . (2)الصليب املقلوب  -1

 النجمة السداسية.  -2

 . (3)مة اجلمج -3

 . شوهة ملا  يةاملساس  النجمة -4

 .املنقوص لالاهل -5

 . (1) ز أخرى رمو مهل. و (4)كرة األرضية بال ملحيطةافعى  األ -6

 
 دها.عوما ب 214ص نزيدو، والي60-58رجع السابق صملظر ان(   ا1)

لنازيــة كــار افالتقــدير لأليــان الســاموية وداأل عة جلميعضاء اجلامأع ض قلوب: يعرب عن رفصليب امل(   ال2)

 نية.دواالع

لشــيطان، ، عبــاد اافراالنحف والتطر والشباب بني 68-67ص ويبالز وحملمدلشيطان : عبدة انظرا          

 .152وسف صي

عــاطي لت احلديث أصــبح رمــزاً القتل، ويف العص  أو تعن املو عةاماجل عضاءمجمة: تعبري قديم ألجلا   (3)

 ع السابق.ملراجا يني. انظر:ريوين والكوكا اهل صة خدرات وخا امل

كامل  مما يعني االلتفافة ي عملل يفبالذي بيضاوي يلتقي الرأس شكلها بكلضية رة األريطة بالكيمحفعأ   (4)

فراعنة، انظر: ، وهي مرسوقة من الطانيقوة الشلار عهي ش.. و ألرض والسيطرة عليها اكم حلخطتهم 

= = 
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 :ما ييل م وطقوسهمهتوعباداقائدهم ومن ع

 بالنقائص. ، ويصفون اهلل تعاىلة ومجيعها خلقت من نورهل عة يؤمنون بسب -

 رش.بلا لسائر جلسم حواء خالفاً وا من نطفة  دم دون أن متتزج يعتقدون أهنم خلق -

 لول.، واحلناسخ األرواحن بتدوتقيع -

مك لسكاخلس وحلم ا بس بدون علة واضحةملالاوة ن ألوانًا من األطعمحيرمو -

 . كيل والدوالغزا

 يها السالم واحلالج.لعيم يقدسون مر -

رش« أو ن إىل جبل الدروز، وهلم كتاب مقدس يسمى »مصحف جوحي  -

 .اعتقداهتموة الطائف امل لتعاليم هذه »املصحف األسود« وهو ش

 ة.نكار القر ن والرشيع، وإساموية ليان ااء مجيع األدازدر -

 .بًا مجاعياً اصن اغتعد اغتصاهبب ، وقتل النساءاب الفواحش والشذوذارتك -

 لشيطان يفرح هبم.املواليد الصغار ألن ا لتق -

 اية.إن الرش يتحكم يف العامل بال هن -

حكم  يتس  ن الذياطشيملك لل  أو دولة، فالكل ال يوجد شء اسمه حكومة -

 . الثةملية ثاحرب عبالعامل بعد 

 اهلا.دمائها وتقطيع أوص ورشب هااصطياد القطط وذبح -

 = = 
 ة.ع السابقراجامل

   حقمل 1296ب ص خر الكتا ق  ح املالر: ، وانظ 154-150ص وسف البنعيلعباد الشيطان ير  انظ(   1)

 (. 6( ورقم )5م )رق
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صلون  من ذي احلجة والصالة ي رشلعان فيه يوم اوفيق (1)وادي الت  احلج إىل -

أما  و  –كام يعتقدون  –سنة كاملة وهي صالة تعوضهم عن صالة ليلة منتصف شعبان 

 س.ووطاثال المتة بواسط  عالزكاة فتجم

 دهم عىل علم الصدر!!عتام ابة واتوالك ريم القراءةحت  -

السنة   س عيد رأب اخلمر كرشوهنا بالرقص وياد واحتفاالت يعمرم أعهل -

 . القربان، وعيد اجلامعة ! وعيد املربعانية وعيد!ةديامليال

،  رش القرابني من الببليس، يعظمونه، ويقدمون لـه )طاووس ملك( رمز وثني إل -

 م. احلامو افر اخلراغص ومن

 . (2)«»التقية يف عقيدة فضةا رالم،وهم هبذا يشاهبون ائدهعىل عق شديد هلم تسرت -

 ها  إىل مطلع الشمس عنديفون خاصة يتوجه اً ن طقوسبل يامرسون ال يصلو -

 ويعفرون وجوههم بالرتاب. د الغروب، ويقبلون األرضالرشوق وإىل مغرهبا عن

فعله يم من ، ويستحلون دة لهانإهن هذا وتربن، ويعاتعوذون من الشيطال ي -

سود  املصحف األ ب ام سبق يف كتاك –لشيطان مسبة له ة اظفل م، كام إهنم يعتربونمامهأ

 ووس ملك.!!اط أو مونه  إبليسسيف

وتفضيل  ملسو هيلع هللا ىلص ن مسافر وتأليهه وتفضيله عىل الرسوللشيخ عدي بالغلو يف ا -

 
 بالعراق.ة شيخان طقنيف م ت:وادي ال(   1)

 تيروون فيها روايا من أشهر عقائدهم، وهي واطلهم، بىل عامن والكتلرافضة تعني التسرت اعند  (   التقية2)

 فــر جعونه أليبه« وينســبة لقيال تن ال إيامن ملئي، وبا يني ودين  هلم: »التقية دقوها م هبا ومنيد متسكهتؤ

ذب املحــض كي الن( وهي تع2/219التقية )يني باب كللصول لاأليف يف اخلامس عندهم. الكا  ماماإل

 ضة.رافلوف عن ارمع وام هبني كوالنفاق ال

يســ ونالســتار التلشــيعة حممــد عبدا ائــدبطالن عق ،127ري صظه يالسنة إلحسان إهل انظر: الشيعة و          

 م.ا تصاالعار ، ط. د78-77ص
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 .الكعبة املرشفة زيارة قربه عىل زيارة

 . هاوالتغوط والتبول عليرات القاذو هم يفم وإلقاء كتبانتهإهو نالدي ءلامبغض ع -

 مهم.ئهم وحمارسام الشيوخ من نحالل الزنا ومتكينهاست -

البصاق عىل األرض، دخول   قص الشارب وقص األظافر،  –ام يم أمور منهرحت  -

 . (1)مام يف احل لغائط، االغتسالنابة، االستنجاء من البول وااملسجد، االغتسال من اجل

خالطهم عمن  رتش واجللوة، وقد تواتحف ريف مص ا أكثرهائد قد ذ كر العقه هذو

 . (2)م وخرب أحواهل

   :لشيطانعبادهتم ل ت مربرا

نس وصية الرب  عليه السالم، إذ مل ي ألنه أبى السجود آلدم لواألأنه املوحد  (1

ح يس فنجلبوإالئكة ر للمجمرد اختبا لغريه، وأن األمر بالسجود كانبعدم السجود 

 ليس.إب

ه له ورفض أمره، وأنلإل ىدتصنه قوي يف زعمهم إذ ه ألفًا منولـه خأن عبادهتم  (2

 م.بطل يف نظره

 
 نشيطا ل، وهذا شأن اوالنجاساتقاذورات ال وتدل عىل –هلل ا ذ بوالعيا  –لف الفطرة مما خيا ا ظ أهنحيال  ( 1)

 اهلل منه. ا أعاذن ،ةجاسنوال ق بمكان القذارةيف التعل

تيمــور يف أمحــد نهوف نقلهــا ععــرف ملــذهب التصــ لتح ااذي يف رشم الكالبعنه نص  عىل تواترها (   وقد 2)

 . 11-10صتهم أ نحلنشمو يديةليزا

 ،139-138قــاد صإبلــيس للع(، 2/40) ينالنحــل للشهرســتا ذيــل امللــل وم:  عقائــدهوانظــر يف          

 بني ، الشباب48-44، ص33اهتم ممدوح الزويب صدم ومعتقهرخيا ان تسوعة امليرسة، عبدة الشيطوامل

،  11-10ص رمــوتيمحــد م أمنشأ نحلتهدية وزي، الي 25ص سامعيل إبراهيمإ د. واالنحرافالتطرف 

 بعــدها، دائــرةومــا  117صلتونجي، ا دليزيدون د. حمم، ا61 – 60صيل سف البنععباد الشيطان يو

 (.337-2/333القرن العرشين ) فمعار
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يف  اية الطائفة اليزيدية له من اجلنة وإنام لرع رداً رض مل يكن طألإىل ا أن نزولـه (3

 األرض.

  ا جرة، ممن الشاء باألكل مذ متكن من خديعة  دم وزوجه حويقدسون ذكاءه، إ (4

 نة. جهام من اجلو خريف اً ن سبباك

حاس بشكل  قديس متثال من النإىل ت هموس املالئكة، مما جرونه طاوتربعي (5

 . (1)س طاوو

 ها:دون هبا ومنانحقوق يهلم  (6

ام اص، ويأكل ويلهو ويرتاح كأن يعيش عىل مزاجه اخل أن لإلنسان احلق يف  -أ

 يريد.

 االنتحار(. مبينهر كثهلذا ي) يدلذي يروقت ا يموت يف ال أن له احلق يف أن -ب

 ل. يرشبون الدم والبو ئط واغاليريد، ولذلك يأكلون ب ما ن يرش أ -جـ

 هجورة. اخلرائب واألماكن امل نوسكنغالبًا ما ي ا، وهلذينام يريدن أأن يسك  -د

 كام يريد. ويتكلم بام يريد ويامرس اجلنسأن يتحرك كام يريد، ويفكر كام يريد،   -هـ

ن تريد وواجب ومتى ومع م وأين س، كام تريدناجل منك حاجت ذخ»: كراويليقول 

و ل الطبيعي أكشها بالي تبحث عنالتيمنحك املتعة ذكرًا أو أنثى أن هيه تشت عىل من

 اذ« ا.هـ. شلا

 
. إســامعيل د رافرف واالنحــ بــني التطــ اب ب، والشــ 44-43ويب صبدة الشيطان ممــدوح الــزعانظر:   ( 1)

شــبكة  عــىلالشــيطان ها(، ومواقع عبدة بعدوما  ،2/36ين )ستا لنحل للشهرلل وامل، ا24هيم صإبرا

 ةومخســ ثالثــون ألفــًا وأربــع مائــة وبعة ســ عىل الشبكة  ث وجد هلمة هلم حييلسنت، وهي أهم واإلنرت

 . 59ص ًا، انظر عبدة الشيطانععون موقسوت
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 . (1)يق هذه احلقوقل أولئك الذين يقفون عائقًا أمام حتقاحلق أن يقتلإلنسان  -و

أجاب بالشيطان.  مقتهعالن ين( عرصاعان )املالشيطل أحد عبدة وعندما سئ

ترضع إىل ن ن تم هلل .. فنحشاهبة لعبادتكم أنله م اتنبده وتكاد تكون عباد»نع قولـه:ب

، فنحن خوفًا من أن يبطش بنا لـه القرابني والصلوات  منقدتوسل إليه ونوإبليس 

 !! (2)ونخشى الشيطان« نشكر اهلل كام ترى 

ن!! الشيطا ًا من هنا لـه خوفو يصف فالعبادة لا ا ، أمون اهللن أهنم يشكرويزعمو

 اعبادتنه إال أن عبد..؟! »نعم نسئل هل تعبدون اهلل عندما ه:حيث يصح أحدهم بقول

و حتى اليهود، فأنتم سلمني أو املسيحيني، أتكم، سواء كنتم من املداعب له ختتلف عن

.. ض رخلق األ عىلصنع،  ىل ماتفي بشكره عهلل وتترضعون .. أما نحن فنك  تصلون

 هـ !!ا. (3)منه شيئًا« نطلب  الننا ال نترضع إليه وولك عدم .. لمن ا   خلق الناسىلع

هاد أن سبب ظهورها هو االضط تقديف الغرب فيع ي ظهرتطوائف التلل بالنسبة

 . (4) لكنيسة تفتيش الذي كانت متارسه اوالتعذيب وحماكم ال

ة يف  غالة الصوفي  إنإىلد ان يعوطيلشيمهم لب تعظاحثني أن سبوقد ذكر بعض الب

 لك وكان بعضهمنسب هلم كثري من ذ وقد  .. يشطحون بكلامت كفريةهتم ال خلوح

 ري اهلل فأبى. ، ألنه أمر أن يسجد لغنيوحدأنه سيد امل يس ويدععصب إلبلييت

ذا  وهل الصوفية، ورجاهلا يرتجم هلم مع رجال واليزيدية فرقة منشأها من الصوفية

 
 تصار(.)بتصف واخ 17-16 صدوح الزويبشيطان ممال ة(   عبد1)

 ع، نقــالً مــن موقــ طقة كردستانمن ندما زار. نجم عبدالكريم عه دأجرا ءقا ل ط يفوسة الرشق األجريد   (2)

  تارخيها.الدة ويرقم عدد اجلرومل يذكر لرسالة، ا

 ق.بالسا (   املرجع 3)

 . 77البنعيل صر: عباد الشيطان يوسف ظ(   ان4)
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 . (1)لشيطان وتقديسهيم اىل تعظإهبم  تها .. فأدتمض أئبعن لامت مكلا ذت بعضأخ

ال   كذل  الديانة ومثل يف هذه ممن كتب  أحدمل يذكر ذلك  القول بعيد، ألنه ن هذاكل

أن يكون   تعظيم الشيطان، فال يبعدأصل اعتقادهم قائم عىل يمكن أن خيفى، وألن

 ًا ملكًا.سطاووه مووه وسهلأى منه حتخلوف ته وحبه، واوسوس هلم وزين مواال

 إىل ما ييل:صلت وتة من هذه الفرقة الشاذكره سبق ذ ابعد مو

بكل ألوان حيله  دهمليس، وقد كابإم صنع الفرقة ه هذه شك أن أصحاب  ال  -1

مما يلفت إليه النظر حتريم نرش كل باطل وكل رذيلة، وبل هم حزبه وأعوانه يف ومكره، 

دم  من عه إذ ضدمكاي هذا من أعظمودر، لصا  علمىلع هماعتامدابة وقراءة والكتال

 . يالً عرفون للحق سب م باب اجلهل فال يعليه محكرجوعهم عنه حيث أ

املجوسية والبوذية  الصوفية والنصانية و دئعقاقة خليط من رفهذه الإن  -2

ض عبل ت، وقاحلفالاألعياد وا  فمثاًل: بالنصانية يف إقامة الوية واليهودية والوثنية، وال

وسية: حيث املج تثردخلوا اإلسالم. وتأ ى ثمة نصاريالبدا م كانوا يف : إهنني حثالبا

ه، يف عبادته عىل اتقاء رش تكزالبرش« وتر هلونه »إو كام يسمن أبوجود الشيطا يعتقدون

عة باألوالطقوس وتقيم املعابد الوتقدم لـه القرابني  حجار ضخمة املزينة واملرص 

 ة. الكريم

ئب اخلمس وعدو لرغاتص باخمإله  لشيطان وإنهاجود بود فتعتق ةيوذما البوأ

 . قةاحلقي

 . (2) دها كن مل تعبول ني ومردة اجلنوّية تقدس الشياطوالال

 
 . 52-50ورباشا صيمد تزيدية أمحانظر الي   (1)

 (.1/338لبستاين )ف لة املعار(، دائر40-2/39( )2/36 )ينا ستهرللش نحلامللل وال : ذيلظر(   ان2)

 . 38-25ويب ص زح الون ممدالشيطا  ، عبدة138العقاد صس ا إبليس عب          
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 وزهم. وهناك تشابه يف بعض رمردراشتية تعظم الشمس، زل وا واملجوسية

تها براذلك حم يؤيد املية، ومماية باملاسونية والصهيونية العإن هلا عالقات رس -3

نية كام أن هلم اسوملاة والقيم، كام هي دعو خالقمن األ لتحللعوهتا إىل ادن، ويادلأل

و  ثلث املتساوي األضالع، ملوا مثل النجمة، ةاسونيتخدمها املتس س الرموز التي نف

 العني الثالثة، واهلالل. 

ل فحلمسًا لي رئاويل قد اختريكر يف العص احلديث أليسرت كركام أن مؤسس هذا الف

 القرن العرشين!!من   الثاين  العقديطانيا يف بريف  ينسواامل

  ين راي املحفل النومنية سية للامسولثانيف املرحلة ا م  أقيم أول حمفل1770 ماع ويف

 . (1)يدل عىل تقديسهم له  نسبة إىل الشيطان مما

  يةاتفاق بعد ظهرت يف مص ائيل دور مهم يف انتشارها حيثإن لليهود يف  إرس -4

 ئيل. ا إرستاح مص عىلنف( وايديفدكامب )

شهر ن حتمل شعار أانات عبدة الشيطاواسطو ةطيؤكد ذلك أن أكثر أرشومما 

 . (2)يلية ئإلرساالرشكات ا

ت )املافيا( ومنترشة يف بدة الشيطان تفوق منظامهناك منظامت رسية من ع نإ -5

وهلذا  ! لوف!ألا تبمئا ماع يف كل ياهاالختطاف وضحانحاء العامل، ومتارس القتل واأ

لظاهرة  تصون لعالج هذه ااملخ ىدنامن هذه الظواهر، وت حذير يف الت الغرب أخذ 

املراهقني من  مريكية( وتقوم باستقبالاأل )قرية احلرية  تدعى رية حديثةوا ق»فأنشأ

 
 . 139 – 136يوسف البنعيل ص ، وعباد الشيطان450ة صة امليرسعوسو: امل(   انظر1)

 . 85ص ،20الزويب ص الشيطان ممدوح دةعب (   انظر2)

نــاق عتالــوا بــأن جــذور  طان يف مص حيث قــا لشيا افات بعض املتهمني من عبدةعرتا ذلك كدؤا يممو     *  

عن طريق استدراجهم  فذ طابا ن مربني ععة من اإلرسائيليالل جمموخمن  رهلذه األفكا  اب املصيالشب

 ة األديان.وعموسمن موقع  ر، نقالً موخلنس واملخدرات واباجل
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فيس فرتة من  لشيطان ووضعهم حتت العالج النممن وقعوا يف شباك عباد ااجلنسني 

 ةري. كام حتتوي هذه القرى .مرة أخ بيعيةحياهتم الطا رسويام ن أيعوا طتيسحتى  نالزم

طان يلشرات من عباد ا يالتحذالنصائح ولبث ة وتلفزيونية ربعني حمطة إذاعيعىل أ

اقبة أطفاهلم، تدعو اآلباء واألمهات ملرالواليات األمريكية، و وموسيقاهم إىل مجيع

وا ع يستطييطان، حتى لش اد اعب ىلتدل ع يلتموز ا ر و الم عن الصور أوالبحث يف غرفه

 . (1)ر« ايلتوهم قبل أن جيرفهم اينقذأن 

 نة ..اديالعرتاف هبم كادون بينا –سف ولأل  –دة اليزيدية ولقد أصبح قا

ن رئاسة امللة زيدية يف العراق يف بيان صادر عاألموي أمري الي  يقول أنور معاوية

م  اة بنظ»..املطالب –نها ومة يسياس بلطاعدة مبفيه طالب  –عامل اليزيدية يف ال

 .. حد سواءق مجيع أبنائه عىله حقويفن علامين ]!![ حر تصا راطيديمق

األخرى، وإدراجها قي الديانات واملذاهب ابة ب اليزيدية أسو لديانةعرتاف بااال -

 . (2)  يف دستور العراق املقبل«بنداً 

 
 Dancing withقي ائوقد نقلهــا مــن الربنــاج الوثــ ، 120-119ص نعيللبسف اوطان ييشعباد ال   (1)

the Devil  :شيطان.قص مع اللراومعناه 

 نت. اإلنرتىلنو عوجملة فرق   (2)

يف  يــزنجلاعدوا اإل، كام ســ لمنيسألمريكان عىل املكونوا قوة يف مساعدة ايبعد أن تيس ل: المن هنا أقو   *    

 ق واجلزيرة.عراالمن  ينينعثامد الرطاق لعريف الملية احلرب العا 

 . 6-5ون د. حممد التونجي صر: اليزيديانظ         

م عذار هلــ ألس االتام تأييدهم والدفاع عنهم وىلني إثبعض الباح يلمن م –بق بعد ما س – عجبوإين أل         

تابه ك متةخا  ل يفقويث يتونجي حلا مدؤالء د. حمأمثال ه ومن عقائدهم الباطلة،مع اطالعهم عىل جّل 

ية اإلسالم ها ئبنا بنا أسامء أإسالمي وعريب، فقد مرت ه الطائفة ذات تأثر هذ أن دنا عنرأي والاليزيدون، 

ة فلهــم يف أداء الصــوم والصــال مهتاوهن ا أم .كيممزدانة بآيات من الذكر احل بدهما كرنا أن معوذ]!![، 

ريــق ن طام إلــيهم عــ األوهــ ض بعــ  خــولفــي دننال  . لكننــا ةرفــ تطســالمية امللفرق اإلض اعمثيل يف ب

= = 
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 = = 
د خــالق احــ اهلل الو  يعبــدونالً وم أالشيطان فهــ  فدة .. أما مسألة عبادةعتيقة الدخيلة والواال باترتسال

ان شــيطلعة، ويعلمــون أن ايقدرون املالئكة السب م.. لكنه ان،رالغفيؤمنون بأنه إله الرمحة وووان،كاأل

ي يضــطر الشــعب الــذتــك لفا ا ائراجل مثل احلاكممثله و له،يفعوال  اخلريي يعرف ذال.. لرش ]!![ إله ا

خوفــًا مــن  يطانشــ مداهنــة ال ىلمضــطرون إ ولذلك هم[ ! ]!  تقاء رشوره،إىل مماألته ومراعاته ااآلمن 

قاتــل  نإذذا ه .. فلام وبقدرتاهللبأن فيها تعلقًا  د أدعية يقولوهنا يبنيأخذ يرس م. ثـ«ا.هرشوره و ثامه ..

 طر وحييي املوتى، وكانالرازق الذي ينزل امللق خلا و اه اهللأن يعرتفون ب  وهمكنيرشامل ملسو هيلع هللا ىلص اهللسول ر

  كتابــهيفاد راجلــ  من هؤالء الباحثني د. خلــفو؟!! ضتة يف األروس السامء إهلًا يف بدع: أأحدهم يقول

يد مى بعيسما ها ن منأ ذكر أعيادهم عنثه فعند حدي الالذقيةار و. األوىل دار احلاليزيدية واليزيديون ط

م  يســمح هلــ ال ميــا ويف هــذه األ يخ عدي ملدة سبعة أيام،ه حيجون إىل قرب الشوفيج، احلد و عية أاجلامعي

   ﴿ يــة التــي تقــول:نة القر يــ اآل بنص  ها بقوله: )وهو ما يذكرنا يق عللالنساء فيعة بمعارش

              ﴾182، صآلية. ا.هـا . 

جــاالً رتلطني خم افووالطىل قبور األولياء للتعبد عدية يجيتمع اليزما السنة عنداد رأس أعيىل ويعلق ع

 ه:بقول 182ص روون ويرشبون اخلمونساًء وهم يرقص

كلون أفخر الطعــام، ويأئح لذبا احون ويذبالروحية، رشوباتامل طونيتعا  توافا هذه الطع ي مج»وهم يف

 ! هـ! ا. الت الربيئة«يتبادلون أنواع املغازو

ثبت إسالم اليزيديني، ت التي هنياربوال ب يأيت بمجموعة من األدلةا لكتّ ا: »إن بعض  – أيضاً  –ل ويقو

ن درويــش، وإعمــر،  ،خرضــ ن، ، حسيلثل عمية، مسالإ ها م يف معظمن أسامءهأ – مثالً  –ومن ذلك 

 . 87صم حممد بينها« ا.هـ اس درةحظ نن يالكا 

لتهــذيب الرفيــع، والســلوك ا، ورشــ بطيب املع هلماملشهود  زيديون،اليهم لـه: »هؤالء وخيتم كتابه بقو

يــب، الم الطلكــ وام، ة، والكــالار الطيبــ فكألة القائمة عىل امًا مع مبادئهم األوليا لك انسجوذ، ملقويا

 . 183ص ا.هـ، «طيبال لعملاو

..  الشــيطانون عبــدب؟! مع قوم يك القويم، والعمل الطيهذيب الرفيع، والسلوالتنى ا معمعلم ال أو

 ة!! الة وال صومًا وال زكا صيعرفون  ال م. قولوان الفواحش واملنكرات .أون بتاخلمر، ويأون ويرشب

يف  يســينق احلوعبــدالرازجلــراد الف . خىل دع الردلشيطان ا ادعب يف كتابه البنعيل سفويولقد تناول 

 فــردحبــذا أن تف 51-47ن ص. مــ كان جممــالً .ومستقبلهم، ولكن رده  اليزيديون يف حارضهمبه كتا 

ن أكثــر مــن كتــب م الرشعي، فقد الحظــت أللبة العوطء لعلامهذه العقيدة، ويتناوهلا ا بطالإاهلمم يف 

ا وهذم، ر هل األعذس احهم والتاميف مد  اقعوا ووهلذ  ،رشعيلعلم البا ص تصا ذوي االخ ليسوا منم  هنع

= = 
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 هلل وصفاته:اإلحلاد يف أسامء ا  -5

اته وعن مكايد وصف ء اهلل أسام ى اإلحلاد يفنن معع يث  احلدىض م بق فيام قد س

 د.ا النوع من التوحييف هذ  انالشيط

وأعظم هذه يف أسامء اهلل وصفاته  دأحلا التوحيد وذه يف لة ملن ضل  أمثوأذكر هنا 

 ة والنصريية واجلهمية.ا خطرًا الفالسفة والباطنيالفرق وأشده

فه صناه ورصان عن اكت اقل قلعوا النطق » ط:ل سقراة يقووال الفالسفومن أق

 العقل أن بلغهناية، وال ي وجوده، وحكمته بالرته دقن وتسميته وإدراكه أل ققه،وحت 

وال حييط باهلل  حدود املتناهي ال يدركمتناهية، واإلنسان امل تكانولو وصفها ل ،يصفها

 اً جزئي كاً ، إدراناكان واملالزم واحلس، وضمنالالمتناهي إال ضمن املعقول  الالحمدود

 . (1) ال كليًا«

  اإلسالم. وا يفرهظ سار الفالسفة الذين وعىل هنجه

  ودًا وال ال موجود والجول م الوا ال نقوقفالسفة وا من الفأخذعيلية الذين واإلسام

مجيع  لوا ذات اهلل عن الوجود ونفواال قادرًا وال عاجزًا، فعطعاملًا وال جاهاًل، و

 . (2)ت الصفا

 م: هلأقوان وموز درلا همومن

صفة، وال   تلحقه صفة وال لـهال  ،ةيزه عن التحديد والبرش  منوتعاىل هسبحان»واهلل 

دخل حتت اسم وال جازية، إنه تعاىل ال يملته بأسامئه وصفا ه، إاللوصول إلين ايمك

 = = 
 اإلسالمية ونواقضها. من اجلهل بالعقيدة

 . 16ص ل أبو ترايبمجيوز تأليف ون الدروحدامل(   من هم 1)

حممد بن ه تأليف نالطذهب الباطنية وب(، وانظر بيان م193-1/192اين )ستهرشل لل(   انظر امللل والنح2)

 .72ديلمي صالن حلسا
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ظاهر   معروف. فبالصفة ملوصوف، واللغة تشري إىلال لغة ألن االسم املسمى وصفة و

ا ها تروصورة الناسوت التي اه، أدركن اه والال فام عرفنإه، ووته نا بالفرع ناسوته

ترشب، وال  وال![ وال تأكل !اطيط ]ا، وال ختهل تلمس، وال جسمعني، ال حتس وال األ

يرى الناظر فيها شبيه هي صورة روحية كاملر ة،  ب، وال هلا حلم وال دم،تنام وال تتع

 . (1).« ..ة ك كيفيإدرا غري ملس والصورته ب

داهلل   عبىلإب وهي »طائفة ضالة تنساش، األحب ة ة فرق فرق املعارصن المو

 ية اللبنانية من اجلهللهاأل فته احلروب لخلة ما بنان مستغ لظهرت حديثًا يف (2)احلبيش

لعقيدة  صوفية والباطنية هبدف إفساد احياء مناهج أهل الكالم وال والفقر والدعوة إىل إ

قر ن عندهم ليس العاىل، وتاهلل  يؤولون صفاتحيث  . (3) ..«ني مسلدة امليك وحوتفك

 في تحر ذلك من ال ريغعرشه ووائه عىل استاهلل تعاىل و يقة، وينكرون علوا حقهللا كالم

 . (4)أسامء اهلل وصفاته   والتعطيل واإلحلاد يف

  تقد أنعيو هلل وهإال اقال ال إله : »من  –والعياذ باهلل  –علو ومن أقواهلم يف نفي ال

تنفع مع االعتقاد ادة هشالنفعه وهو كافر، ألن ت هادة الش هذه الالسامء فإن  يف اهلل

 
 . 16صيب ترا ول أبمجي د الدروز،ملوحدواهم من (   1)

مدينــة هــرر  إىل ةموطنــًا نســبري نسبا اهلرلعبدري ي اشيب بن حممد الرري احلبيش هو عبداهلل(   عبداهلل اهل 2)

 ث األحقــادمــل عــىل بــ وع 1950 لبنــان عــام د فتنة أحدثها هناك إىلعم قدم بث ا،لد هبباحلبشة التي و

مــن  لرفض .. إىل غري ذلكوا صوفوالت جلربء وات واإلرجا الصفا  ة يفهمياجل ةدعقي ئن ونرشغا لضوا

 العقائد الباطلة.

ة تنلفاأهل التعريف باألحباش، شبهات  موقعوط. الرابعة،  (430-1/427يرسة )املظر: املوسوعة ان          

 ا.دهعبوما  3دمشقية، صأهل السنة عبدالرمحن  ةوأجوب

 باش.حباألريف تعال عقمو من نقالً  (  3)

ـ برئاســة ه24/4/1418وتاريخ  19606وث العلمية واإلفتاء رقم: للبح مةائالد وى اللجنةنظر فتا(   4)

 ة.علراب( ط. ا1/431وعة امليرسة )ساملو ، يف♫ بن باز لعزيز ادالشيخ عبة اسامح
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 !! (1)ال تنفعه«  هناته فاسدة فإدينه وعقهبا بلسا لفظالصحيح، أما ت

 فات.تزلة وهم فرق كثرية كلها متفقة عىل نفي الصاملع وفرقة

 :♫  (2) قال البغدادي 

ر: منها: مودعتها أبها يف .. جيمعها كلة قرفين عرش ها نيب ت فيامافرتقعتزلة ن امل»إ

م، وال عل ليس هلل عز وجه لإن زلية، وقوهلا:عز وجل صفاته األ اهلل نع نفيها كلها

 ادوا عىل هذا بقوهلم: إن اهللص، وال صفة أزلية وزحياة، وال سمع وال ب الورة قد

 ا.هـ.  (3)ة«وال صف اسم تعاىل مل يكن لـه يف األزل

يض  تقي ف هبا خلقه، ألن ذلكوصبصفة ي ئ تعاىلن يوصف البارأ زو جي »ال والاقو

 . (4)بل خلقه« ء قليشوز أن يعلم اشبيها ]و[ .. ال جي ت

 : (5)بداجلبار يم املعتزلة القايض عفي صفة الرؤية قول زعن م يفمن أقواهلو

 
 ألحباش.التعريف با  قعمو   منالً ( نق ه األولالوج) باشمن األح و رشيف وه نبيل« لط بعنوان »جمالس اهلدىيرش(   1)

 يف وتــويف غــداد بيف ر، ولد ونشأصوغدادي التميمي، أبو منهر بن حممد بن عبداهلل البن طا بر اهدالقعب (  2)

دين الــ  ق، امللل والنحل وأصــولربني الفق فرلا: اكلم لـه تصانيف كثرية منهتـ، مه42إسفرائيل سنة 

 وغريها.

 .(4/48 )ركيلم للزواألعال وما بعدها(5/136لسبكي )ى للكربا فعيةشا الات ظر: طبقنا         

 . 114الفرق بني الفرق ص   (3)

(، ومنهاج 13/147وى )ا الفت ر رد شيخ اإلسالم يف جمموعوانظ(، 1/73لشهرستاين )النحل ل(   امللل و4)

 ( ط.35-1/33عيســى ) نبــ م ألمحــد القيبن ، ورشح قصيدة ا1/309) ،(1/157)، (8/5ة )السن

 عدها.ما بو 140ص الكرميملرعي  اويل الثقاتإلسالمي، أقب املكتا

 لــة يفز: قاض أصويل كــان شــيخ املعتسنياحل بوألسد  بادي، أمذاين اعبداجلبار اهل  (   »عبداجلبار أمحد بن5)

 رشحطــاعن، وملر ن عــن االق زيهتصانيف كثرية منها: تن هـ. له415ة نها سعصه .. ويل باري مات في

 ها«.املغني وغري، ومسةاخلصول ألا

 (.11/112خ بغداد )تاري انظر(، و3/273يل )م للزركاألعال
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ثر  وأك جارواخلو زيديةهم والبأرس (1)س يف ذلك: فأما أهل العدل »اختلف النا

به عىل وجه، ال  يدرك والاهلل تعاىل بالبص، ى ز أن يرو ال جي  فإهنم قالوا  ة،ئجرامل

 ـ. ا.ه (2)يستحيل«  ذلككن جاب ومانع ولحل

طل جاحد للذات، أو ن الرشك فإن املع: »والتعطيل رش م♫ م يقلن اقال اب

 الضب وغت البص وتوال  تًا ال تسمع، فإن ذاجحد حلقيقة األلوهية لكامهلا، وهو

بالعامل، وال صلة تم لعامل وال خارجه، والا ست داخليًا، ولوال تفعل شيئ، ىضرت

، واء والرشك مقر باهللس ملعدهو وا شامل،  يمني وال حتت والال فوق و ة، وال لمنفص

 ا.هـ.  (3)لصفات« فهو خري من املعطل للذات وا لكن عبد معه غريه، 

 :♫  ل أيضاً وقا

د للنصوص من  بأنه ال ار ورأويف نفس األم اتفصلء اوانتفا  لطيا التععتقدوفلام ا»

 طريقة السلف و نى، وهذا الذي هاملع للفظ، وتفويضن بااإليام ن بني دديرتما معنى بقو

يه ىل ما مل يوضع له وال دل عل حقيقته، وما وضع له إ ، وبني رصف اللفظ عن مهدعن

ا بالبيان منه هأشبحاجي ألاو أللغازهي باالتي  تكلفاتع من املجازات، وبالبأنوا

 عقل وال ع فالبالسم واجلهلعقل لاد الباطل مركبًا من فسا صار هذافهلدى، وا

 ا.هـ.  (4)..« عسم

إليه أكف  ه  إليه بقولنا ونرفعالعرش إله يعبد، نتج ق وفيس م: إنه لقوهل فالزم

  (5)الق كار اخلهلم إنمل صالح، بل الزم قود إليه عالرضاعة، وال يصع

 
 .قصد )املعتزلة((   ي1)

 (.4/139يد والعدل )لتوحب اوااملغني يف أب (  2)

 .(403-2/402السالكني البن القيم ) دارجم(   3)

 .(1/9) يمالقة البن لطمية املعاجلهىل تص الصواعق املرسلة ع(   خم4)

م املعطلــة يف محد عن اجلهم بــن صــفوان إمــا مام أاإل نقلهما وانظر (، 37-1/36السابق )نظر املرجع ا  ( 5)

= = 
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ء بنا ( نتنة القول )بخلق القرف ة منها متن عظيطيل للصفات فتعلا  هذاج من تن دقو

 .ىلالم هلل تعاة الكنفي صفعىل 

سلف إلبطاهلا، املصنفات، وتصدى ال هبا فردتيمة التي أ ظعهي من املسائل الو

 . وارججلهمية واملعتزلة واخلومنهم اال هبا عدد من الفرق الضالة وقد ق

بن صفوان من  مور اجلهه، ثم ظجلعد بن درهما روهد ظإال بع ةدعذه البهتظهر ومل 

 هـ. 124  بعد سنة

 يض عبداجلبار: لقاا  لة كام يقولملعتز قوال اومن أ

حمدث، أنزله اهلل  هلل ووحيه، وهو خملوقفهو أن القر ن كالم ا كل  ذما مذهبنا يفأو»

 .هـ. ا (1) ه ..«لاًم وداالً عىل نبوتليكون ععىل نبيه 

ح ه العبارات وما يصطلتدل علي ينفس الذل القائم بالقوال»هو  رة: عاشاألقالت و

 . (2)ارات« ن اإلشيه ملع

 تان:ال غري خملوق وهم فرقو وقاً ال نقول خمل نوهم الذين يقولوة، قفوهناك الوا 

 الشاّكة. لوق وهماألوىل: تقول ال نقول: إنه خملوق وال غري خم

 . (3)، تورعاً الم اهللامهنم بأنه كإيع وق مل خمريغ اللوق وهو خم  نقولقول الالثانية: ت

 = = 
 .105 – 101ص دقةنا اجلهمية والز لرد عىلا

 ي يني أليب احلســن األشــعرماإلســال تاالقــ ظــر م، وان528قايض عبــداجلبار صلسة لم(   األصول اخل1)

 . 191، ص153ص

فقــه ح ال، رش58 صالينللبــاق اإلنصــافومــا بعــدها،  109وانظــر ص، 108ص نيلجويل ادرش(   اإل2)

 . 15لقاري صاألكرب برشح مال عيل ا

ي رلآلجــ ، الرشــيعة 43إلمــام أمحــد صابن  ، السنة لعبداهلل102دارمي صة للهميجلر: الرد عىل ا(   انظ3)

 تــاب(، ك3/11) حــللنوا  امللــليف (، الفصــل2/324) صــول االعتقــاد لأللكــائيأ، رشح 87ص

= = 
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يان  فس ذلك عدد منهم عىل ألمة كام نص  اع اهبا إمجف أصحاخال ل اقوومجيع هذه األ 

ت مشاخينا منذ سبعني سنة منهم »أدركقال: ♫ روى البخاري  امكة، بن عيين 

 . (2)« قبمخلواهلل، وليس ن كالم يقولون: القر  (1)ار ن دينعمرو ب

 ذاإو، م اهلل ن كالن أن القرملسلموا»أمجع  :♫  (3)هاين صبألسم االقا لاقو

زمة  ة ال فصذه الوف به، وهصوىل، وأنه عز وجل متعاصح أنه صفته  أنه كالم اهللصح 

 = = 
 .لتحقيق( ا1/329بن خزيمة )التوحيد ال

مكة، ولد بصنعاء أهل تي مفاألعالم، كان هم أحد رم اجلمحي موالدينار املكي أبو حممد األثو بن عمر (  1)

مــن يل ث أســمعه مــن عمــرو أحــب إيثقة وحدة ثق ينة:ريس األصل قال عنه ابن عيا هو فوهـ 46عام 

 ـ..ها ه« من غرياً ثرشين حديع

 هـ.خ« ا.الشيهذا من اجليد للحديث شيخًا أنص  ي: »ما رأيتزهرل القا و

 ت«  ا.هـ.وقال النسائي: »ثقة ثب

 (.5/77م للزركيل )الاألع (27-8/26لتهذيب البن حجر )يب اهتذ: هـ انظر126ام بمكة ع تويف

رواه ، و(1/381ات )صــفالو  األســامء لبيهقــي يف، وا7ص كتاب خلق أفعال العباد خاري يفلبا هروا (  2)

 هلل منــها لقر ن كــالم ا اخلالق وما سواه خملوق و»اهلل وزاد 117-116ييس صىل املري يف الرد عالدارم

 «.ودخرج وإليه يع

ن ابــن عــ تر هــذا واتــ  د»وقــ  ( وقــال:164)خمتصــ العلــو ص ارميده الذهبي يف العلو بلفظ الــ وروا

 عيينة«ا.هـ.

 عبــداهللابر بــن وابــن عمــر وجــ ل ابــن عبــاس مثا من أة صحابالن د مة هم عدنيان بن عيسفي ايخومش

انظــر شــعب   –هلل م اهــ رمح  –ن دينــار كعمرو بكابر التابعني وأ –ريض اهلل عنهم  –زبري بن الهلل عبداو

 (.459-1/458ي )قاإليامن للبيه

 لحيالط ميالتير اهن طأمحد ب نببن عيل  لفضلن ابري إسامعيل بن حممد بكافظ الاحلم إلسال(   هو شيخ ا3)

د خراســان، ـهــ بأصــبهان مــن بــال457سنة  م ولدسالخ اإلبشيويلقب لقاسم، يكنى أبا ا األصبهاين،

قائــد ومــن أبرزهــا: كتــاب عوال ثت كثرية يف التفســري واحلــديؤلفا ه مولهـ، 526ن سنة  هبمذاوتويف

الــذهب ات شــذر ر:انظــ  ا.هــ وغريديث .. حلــ ايل يف ااألم وة، واملعتمد يف التفسريجان املحبي يفجة احل

 1/13بيان املحجة ) (، مقدمة كتابه احلجة يف12/217)ثري بن كال لنهايةداية وا(، الب4/105-106)

 ا بعدها(.وم
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 هـ.ا. (1)لذاته« 

 مل: كتب، ويشامن باملالئكة والثانيًا: فيام يتعلق باإلي

 . لةقول فعاع إهنا كة والقول:  عبادة املالئ  -1

 م. م عنهق الكالون وقد سبحلرانيالصابئة ف عنهم ذلك اعرة طائفشهر أو

 رهم. إنكا  -2

فعالة. وقد  ول قعأهنم ين ادعوا ذل لطوائف الفالسفة او ا رهم من الفرق وممن أنك

 يل ذلك. سبق تفص

، ليست بأجسامة الدقيقة البسيطة واح اخلفي املالئكة هم األرووالباطنية يزعمون أن 

من الروح دقيق  يشء خف جربيل قط ألنه أىر ملسو هيلع هللا ىلص النبي نأا روا هبذكوأن

 . (3) ملسو هيلع هللا ىلصبي نزوله عىل النروا نكأو.  (2)«اللطيف

وإضفاء عليها سمة فة رصوص حمة، ووضع نيوريف النصوص ا لسامحت  -3

 لقداسة.ا

البحر    عنهام قال: )إن يف ريض اهلل  هلل بن عمرو العاصكام جاء يف حديث عبدا

  النووي  نا( قال اس قرنأ عىل الن خترج، فتقرأ كش، يويامنلسا هونة أوثقجني مسشياط

 
(، 3/11لنحــل )وال لــ امل (، وانظــر الفصــل يف2/193) بهاينصــ يف بيان املحجــة للقاســم األجة احل   (1)

: جممــوع الــرد علــيهم يف انظــرو (،286-2/285صــواعق )لاوخمتص  (5/144)والفتاوى الكربى 

لإلمام جلهمية ها، الرد عىل اوما بعد 6/144( ،)257-12/246)  ها(،بعد وما  12/117تاوى )الف

 األشــعرين ســ حليب ا، وما بعدها، اإلبانــة أل 74ز صي، احليدة لإلمام عبدالعز130ل صحنبن أمحد ب

، الســنة 102ي صدارمللــ ميــة هاجلىل الرد عــ  ،144-143ص اويةلطح، رشح العقيدة ا87-86ص

 يق.( التحق1/329) ، كتاب التوحيد البن خزيمة87ي صآلجرعة لرشي، ال43أمحد ص لعبداهلل بن

 . 73ص ،يلميدوبطالنه ملحمد بن احلسن النية باطالبيان مذهب    (2)

 . 74ص بقا الس (   انظر املرجع3)
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ناس فال لار ن لتغربه عواّم ه ققر ن وتقول إنتقرأ شيئًا ليس ب ه:انمع» :♫ 

 ا.هـ. (1)«غرتوني

وقد بنّي ذلك تعاىل  صارىعند الن (3)واإلنجيل  (2) توراةلك حتريف الومن أمثلة ذ

               ه:يف قولـ

             (4 ) .  وقوله

               تعاىل:

               

        (5 ). 

 .(6)بسطها لا يس هذا جموالتبديل، ول ريفحتا الىل هذوكتبهم تدل ع

 
 (.1/80رشح مسلم للنووي )   (1)

صــلوات اهلل عليــه ليم الك وسىاهلل مىل نبي وهي منزلة عوالرشيعة،  ليمالتعى بمعن اينعرباة لفظ رو(   الت2)

ج ووهــي ســفر التكــوين وســفر اخلــرمسة اخلر جمموعة األسفا ود عىل اليوم عند اليهوسالمه، وتطلق 

 .يةثنتر الر األحبار وسفر العدد وسففوس

 (.2/702العرشين )رن لقا رفا مع ائرةد ،(1/99) ندياهل  إظهار احلق لرمحت اهلل انظر:          

 أو اخلــربالبشــارة بــاخلري،  معنــى، أو معرب عن اليونانية بل عريبوقي اين،رسيين أو اعربسم اإلنجيل ا  ( 3)

اليوم بعــد  ا الم وأملسوا صالةله إىل نبيه عيسى عليه الز أنيل قبل أن حيرف هو كتاب اهللإلنجوا ر،السا 

 ا.نّيوحا، ، مرقس، لوقاجيل األربعة وهي: متىألنا منة عموىل جمع قصبح يطل، فأارىحتريف النص

 .(1/103اهلل اهلندي ) لرمحت(، إظهار احلق 11/648عرب )ن اللسا  ظر:ان         

 . 79ية: ، اآلقرةلب(   سورة ا4)

 . 174ية: آلة، ار(   سورة البق5)

(، هدايــة ها عــدبا ومــ  2/9)يح الصــح ابواجلــ  وما بعــدها(، 2/13نحل )لمللل واا يف لفصل(   انظر: ا6)

لــويس ئــه اجلــواب الفســيح لآلأجزا جميــعق باحلــ  إظهــار بعــدها، وما  106يم صاحليارى، البن الق

 وما بعدها(. 2/593)



 
  

 
 

  

 
 

 

             -  870 - 

 وطرق التحصين منه  يطان في مسائل االعتقادمكايد الش

ألفاظ  مكذوبة عىل داتايية الرافضة، فوضعوا زاموالنصوص الس وممن حرف 

ي بني أيدينا حمرف، ومن  املصحف الذ ل بيت النبوة، وادعوا أن مدح   ن الكريم يفالقر

بن  لحسني ب األرباب( لر ابف كتريحت  يف اب )فصل اخلطابتذلك ك تب يفأبرز ما ك

 . (1) النوري الطربيس مد حم

يف القر ن حتر تف ]!![ عملته يف إثبارشيلطيف وسفر بقولـه: »هذا كتاب  ه أبد

تاب رب يته فصل اخلطاب يف حتريف كن وسمجلور والعدواائح أهل اضفو

 .(2)رباب«األ

 . (3)نصاق نلوا  وقوع التغيريىلدلة عكر األثم رشع يف التفصيل يف ذ

وال  التحريف بام فيها أق عىلاية تنص ثر من ألفي روأ ك د عىلا يزيد مجع فيه مقو

 . (4) فيعة املصحني بالتحريالشعلامء 

 
ور عــام نــ  رىقــ مــن  ئمة الشــيعة يف قريــة يــالواأمن  :لنوري املازندراين الطربيسقي اد تم(   حسني بن حم1)

يف طــاب القر ن، وألف كتاب )فصل اخل يفرحتى ادع .ـه1320عام ة وفالكوتويف يف الغرّي ب 1254

 ك فضــائل ســلامن، مســتدرمحن يفات أخــرى منهــا نفــس الــرمؤلفــ  وله اب(،ربرب األ يف كتابحتر

 تار.ألسا الوسائل، كشف

 (.258-2/257انظر: األعالم للزركيل )          

 .السنةشبكة الدفاع عن  مصورة يفة يقث، و69(   فصل اخلطاب ص2)

 .290سابق صلاجع املر  ( 3)

 بق.(   انظر املرجع السا 4)

عليهم، وهذا كذب زور ر ن، وأن ما قيل كذب والق تحريفول بالق ذيبضة بتكض الرافوقد زعم بع     *  

مد حم ءالن هؤهم، وخداعًا للمسلمني، ومسأنف ية، كام هو معروف خوفًا عىلالتقن بوباطل فهم يتسرتو

 وىف ســنةاهلدى املتــ  لقب بعلماملوالسيد املرتيض ة جرع من اهل بارن الرلقايف  ودملولالقمي ايل بابويه عبن 

 . هـ436

عم يف ي يزالذي داحلميد النجدومن املعارصين عب ،104نة إلحسان إهلي ظهري صوالسشيعة : الانظر

ـب( ويقا رب األربا  بريف كتا حتم دات عطربيس )فصل اخلطاب يف إثبلان اوقناة املستقلة أن عن  ه:ل لــ

= = 
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ه متشابه ومنمنسوخ، ومنهم حمكم، ومنه  ومنه لقر ن منه ناسخ،م: »فاهلومن أقوا

 !! (1)  هلل«ا لزنا أمنه عىل خالف موري .. ه تأخعام، ومنه خاص، ومنه تقديم، ومن

     يف تفسري قوله تعاىل: (2)بحراين الشيخ حممد البن  حسني  رافيضويقول ال

         (3 )«ملا بني أيدينا من  رق التغيريوهذا ال ينايف تط

 .هـ. ا (4)سه ..« نف ره يفباتعاف ب ألن ذلك الوصني الدفت و بني القر ن، وما ه

          قوهلم: ت التي حرفوهاياآلاومن 

          (5 ). 

نة  خذه سالقيوم ال تأي حلهو ا الإ إلهقرأ: »اهلل ال تأهنا  زعمونومنها  ية الكريس إذ ي

ى عامل الغيب لثر وما حتت ا  يف األرض وما بينهام اوملساموات م لـه ما يف انو الو

 = = 
ل ا يــدأن ممكام !! لتحريفلقول با و رصيح يف اب، مما هكتا بام يف داخل ال نعتص ن فامذااوت العنريغإن 

اب )فصل اخلطــاب..( ب كتصاح ن وقرب الطربيسيقول بتحريف القر من  يكذهبم أهنم ال يكفرونعل

 ويتربك به. يزار له رضيح

 ية.مالاإلسلرسداب ة، وشبكة انعن الس اعدفلكة اانظر: موقع شب

 بنان.ل – ريوتب –لرسور ، دار اوي اجلزائرييب املوسق ط( تصحيح وتعلي1/31ي ) القمّ ريس(   تف1)

أئمــة الرافضــة مــن أهــل مــن  ين:راالشــاخوري البحــ بن عصفور الــدرازي د احسني بن حممد بن أمح   (2)

ية ضــ ووار النــ أل، اةخرالفــا حلقائق بًا منها اا كت 36ه ل ـ،ه1216ل يف معركة بالبحرين عام تن، قيالبحر

 (.2/257يل )زركنظر: األعالم للا ها.وغري

 . 42 ية:ت، اآلورة فصل(   س3)

، حتقيق أبو أمحد 28، صحراينالبر خ حممد العصفووية حلسني بن الشيالرضار الوضية يف العقائد ألنو(   ا4)

 بن خلف البحراين. أمحد بن

 الصفحة. سابق، نفلسا عملرج(   ا5)
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 . (1).« .محن الرحيم الر ةوالشهاد

بعلمه واملالئكة  يف عيل أنزلاهلل يشهد بام أنزل إليك  »لكن ومنها قوهلم:

 . (2)يشهدون«

 بلغت فام لمل تفعفإن  ربك يف عيل نك مإلي لزنأما  هيا الرسول بلغأم: »يا قوهلو

 . (3)ه« رسالت

 . (4)ر هلم« غفيلمد حقهم مل يكن اهلل ل حموظلموا   م: »إن الذين كفرواهلووق

 . (5)نقلبون«ا  ل حممد حقهم أي منقلب يظلمو وقوهلم: »وسيعلم الذين

 . (6)«يف غمرات املوت مد حقهمل حموقوهلم: »ولو ترى الذين ظلموا  

من   ةي  هيأن »ما ف مة( ويزعمون فاط)مصحف  يسمى هلم مصحفاً  اضعوقد وو

 . (7)ه السالم« يلله وخط عيل عو  هاهلل صلوات اهلل علي رسوله إلمالء كتاب اهلل، وإن

عن بعض أصحابه فقيل أنه سئل  ◙الكايف يروي الكليني عن عيلول صأويف 

ال نحسن و نسمعها امك دناي عنه  سيل ن اآليات يف القر نا نسمعاك إلـه: »جعلت فد

 
 . السنة دفاع عنمن شبكة ال قة مصورةوثيملحجة البيضاء، ا دار، 72ي صمقباس الع ننا جلا اتيح(   مف1)

 بنان.ت، لريوب مي للمطبوعات،مؤسسة األعل 45 صلصايف( وانظر تفسري ا1/36) لقميسري اتف  ( 2)

 .(1/36(   تفسري القمي )3)

 لصفحة.واء زاجل (   املرجع السابق نفس4)

 .الصفحةو ءجلزاس ق نفع الساب(   املرج5)

 والصفحة.زء السابق نفس اجل جعملر(   ا6)

ا(، ط. وما بعده 1/180قفاري )هلل اليعة د. نارص بن عبداوالش ةلسنهل ا أريب بنيلة التقوانظر: مسأ          

 ار طيبة، الرياض.، د1413ة الثاني

-1/247ري )لقفــا  ارصنا  ة د.يعوالشالسنة  لبني أه يبقرتة ال(، وانظر مسأل26/41نوار )ر األا (   بح7)

251.) 
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تم فسيجيئكم من ل موا كام تعثم؟ فقال: ال، اقرؤنأ لهفأها كام بلغنا عنكم، نقر أن

َعل    كم«.م  ي 

 – ويف بعضها –عليه السالم والزمان  حب األمر»يعني صالـه: بقوليني كلويعلق ا

 . (1)يديكم« يف أسيخرج بقر ن جديد أي غري الذي 

له: »مصحف  قو –صحف فاطمة م سئل عن  ماند ، عصادق ل ا رجعف ويروون عن

 . (2) نكم حرف واحد« ن قرما فيه م ذا ثالث مرات واهلله مكن فيه مثل قر

 : لوضيةاألنوار ا ول صاحب كتابويق

ورفضه من وجوه: منها: أن   نقصان أمر ال سبيل لنفيه من جهة الالتغيري»وجود 

ل رسو لل وال من انزحي املوالر أم  س منلي ززيعلرة يف الكتاب اياملتغا قر نحدوث ال

 . ملسو هيلع هللا ىلصاملرسل 

 (3)ة...«طمافالم وما كان يف مصحف الس مري عليه ما مجعه وكتبه األغري هناومنها: 

ف فاطمة ومصح (2) واجلامعة  (1)فرواجل (4)  الصحيفة  امه »ذكراب أسايف كتالك ويف

 
 .(2/29ليني )ايف للكأصول الك  ( 1)

 . 45خلطيب صدين الب اد حملسيريضة لطوط الع(   اخل2)

حتقيــق  29ص ،شيخ حممد العصفور البحراينن ال بسنيرضوية تصنيف حالوضية يف العقائد ال ألنوار(   ا3)

 ب.رسداشبكة البمصورة  قةثيوين، أمحد بن خلف البحرا

ة عمك ناهلال هلم قولل؟!! وأنقل هم يف األصوننا نجتمع معم أزعن يقريب ومتلي دعاة ال يعفه أقول:    *  

لبنــان  –ريوت بــ  – لمــيعنيــة مؤسســة األ كتابــه األنــوار النعامـهــ يف1120نة ائري املتوىف ساجلز اهلل

إلــه عــىل هم تمع معنج ا ملنّ له أاصح: »وولهبقه مد ختاألشاعرة .. ويف  خر الر د عىلر( وهوي2/378)

ه أبــو ه بعــدليفتــ وخه نبيــ  ملسو هيلع هللا ىلصمــد ي كان حمرهبم هو الذولون: إن  وذلك إهنم يقم، ما ليإي وال عبنوال 

ا نس ربيلذي خليفته نبيه أبو بكر لرب اال إنبي، بل نقول: ذا الرب وال بذلك النن ال نقول هببكر، ونح

 ! !  هـ..« اوال ذلك النبي نبينا ..

ء تستغرق أسام ل فأي صحيفةوهو زعم باط  هم،عمةبزالقيام  موعة إىل يالشيء ىل أسامل عتشتمة صحيفال  (  4)

= = 
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 عليها السالم« ا.هـ. 

وال  ضة ف ستطيع الرات لـه ال ىلعا تاهلل  فظحبظ وف أن القر ن حماً لوم قطعاملعومن 

 .هنمغريهم تغيري شء 

 = = 
ج ان ودول اخللــيوباكســتان وســوريا ولبنــ  يــران واهلنــدم يف العــراق وإتشــارهوان مرهتكث عة عىلالشي

ا ا هذكورين تالذة يعشف الوسوي وهو أحد علامء النجملني اسعدة صحائف كام ذكر السيد حدهم وعن

 هم.وكشف أرسار بًا يف فضحهمكتا ف وألتام له لاا رفضهم علنووأ اخلبيثهب املذ

 ة.لشيعا ءأساموفيها لناموس صحيفة ا -1

 تني قبيلة من العرب.يها أسامء سيفة العبيطة وفصح -2

 ل حرف منها ألف حرف.كفتح يص غرية فيها األحرف التي  حيفةف صسيحيفة ذؤابة الص -3

 ة مــن قتــل غــريياملقم اعيل يو سا أعتى النإن  حيمن الرلرمح ااهللبسم : بمكتوها فيو ة عيلصحيف -4

، ومــن  ملسو هيلع هللا ىلصعىل حممد اهلل تعاىل كافر بام أنزل فهو  اليهمو غري ن توىلربه، ومرضب غري ضا  قاتله، ومن

 ا وال عدال.فة رصم يقبل اهلل منه يوم القيا ًا ملدثحم حدثًا أو  وى أحدث

 .(1/253) فاريالقوالشيعة د. نارص نة لسا هلني أب يبرتقالانظر: مسألة           

أبا عبداهلل يقول:  سمعتقال: الء الع أيبة عن يففي روافر األمحر األبيض واجل وهو نوعان اجلفرر جلفا (  1)

ى، وصحف سل عيير داود، وتوراة موسى، وإنجزبو ال:ق ت أي شء فيه؟عندي اجلفر األبيض قل إن

األمحــر؟ ر جلفــ ا ء يفش قلــت: وأيال: ر قــ عندي اجلفر األمح، وامراحلل والاحلوم الإبراهيم عليه الس

عفــور: لــه عبــداهلل بــن أيب اليقــال تل. فللق لسيفب اه صاححلدم يفتإنام يفتح لسالح، وذلك قال: ال

ه ليــل والنهــار أنــه هنــار، نــ يــل أل:  إي واهلل كام يعرفــون الفقالن؟ سرف هذا بنو احلأصلحك اهلل، أيع

 ًا هلم.باحلق لكان خري قاحل واو طلبلوإلنكار، د واحولب الدنيا عىل اجلوط سدحلا ملهمحيم هكنول

ن (، ومسألة اإلمامة حمس1/60د. نارص القفاري )سنة ني اليب بلتقرة امسأل ر(، وانظ2/628كايف )ال 

 (.1/24كايف )لول اصالدار العربية للكتاب، وأ (451-450صعبدالناظر )

ا ه شاملة جلميع مئإمالو ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا راع رسول بذاعاً ة طوهلا سبعون ذرحيفص  مهعمىل زع هيو: عة(   اجلام2)

بــني الســنة  ش، انظــر مســألة التقريــباخلــدش يف األرحتــى ام واحلر احلالل ناس من شئونحيتاجه ال

 .452-451ص ناظرلومسألة اإلمامة حمسن عبدا (،1/258) نارص القفاري والشيعة د.

 وافرتاًء مــع باً كذ ند اهللع من أهنا  عمونويزهب الشيعي يقدس كتبًا ذامل أن ىلع ةحواض ل داللةهذا يد          

 يم.كرالقر ن العمهم حتريف ز
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 .                  (1) يقول تعاىل:

فظ  احلاو الذي أنزل الذكر وهو القر ن وهو »قرر تعاىل أنه ه :♫ كثري قال ابن 

 . (2) .«..ل يدن التغيري والتبمله 

 : ♫ ل البغوي قووي

وا بغريه، يبدلا منه أو زيدوا فيه أو ينقصوي نأ فظ القر ن من الشياطني نح ي »... أ

. والباطل هو إبليس ال           (3) :قال تعاىل

 . (4)نه ...« م  وا هنه مم صقين نال أيس منه وا لمد فيه يزي يقدر أن

 : ♫ م حز نقال اب

 هـ..أ(5)« ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ذيب لرسولبديل كفر صحيح، وتكت ني حو»القول بني الل

 : ♫وقال 

 من أهل السنة واملعتزلة  ىل املسلمني املنتمية إد من الفرق حأ»ال خالف بني 

، هسفا نعندن ولتامل وأنه هوالقر ن،  بام يف ألخذا ة يف وجوبوارج واملرجئة والزيديواخل

أهل  مرشكون عند مجيع لكذبر فامن غالة الروافض هم كم وف يف ذلك قوإْن خال

 ا.هـ.  (6)...«  المساإل

 
 . 9ية: آل، احلجرة اسور   (1)

 (.4/154عظيم البن كثري )(   تفسري القر ن ال2)

 . 42ية: ، اآلصلتف (   سورة3)

 (.3/44لبغوي )لزيل ن(   معامل الت4)

 (.5/40اء والنحل البن حزم )واألهل ولامل ل يفص(   الف5)

 . 92ص ألحكام البن حزما صولام يف أكحاإل(   6)
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ة الشيطان( كام مر   زيدية )عبد مقدسة الي   تزعم أهنااً بالتي وضعت كت ق رفومن ال

 .اب )اجللوة( و)مصحف رش(وهلام كت

خ اسنأقوال يف ته ووعيده ودعوه وقدرتو هئقابوتعاىل  قدم اهلل مًا يفا كاليهوضعوا ف

واملالئكة و دم   جارشحار واألرض واجلبال والبواأل ات واألرواح، وخلق السام

 األرض ملكًا وإقامته يف من السامء )أي الشيطان( زول طاووس ملكون وحواء،

 لليزيدين.

  ن م اءواشيها ما وحرموا ف  ،احلراممن  واها ما شاءوا فيها رشائع أحلوا فيووضع

ح أول السنة من ذب  عيد يفه الشيخ عدي وما يفعلون ربها زيارة ق. وذكروا في. اللاحل

 . (1) ر وبقعام الفقراء وزيارة الطوإ ئحالذبا

ا فيه وقد حاولو (2)بذاته( صحف يسمى )املنفرد أيضًا الدروز هلم مرق فلومن ا

 ،مه اميومر مهفا أهد ناسب معيات ما يتمن اآل تباساقكريم، مع حماكاة القر ن ال

ر  أمحلاكم بلنعيم ملن يعبد اا نوعلجي العذاب والنعيم حيث  اتي يتعلق بآوخاصة فيام

ل رف إال بشكي، وال يعبينهم بشكل رس !! وهو متداوله دب، والعذاب ملن مل يعهللا

 .(3) لداتعة جمربسمة عىل أرسالة مق 111ة تصل إىل حمدود، وهلم معه رسائل مقدس

 

 
 . 9-8ص تيمور محدم أللتهنشأ نحيدية وميزانظر ال  ( 1)

ة غء بالنص الكردي ونسخة باللنمسا ال يف( 505، 418م )يف خزانتهم نسختني رق وقد ذكر املؤلف أن          

يكيــة رمجــالت األامل ىحــدنرش نسخة أحدمها يف إ خمطوطني ءضالفالد حها أليثر عة وقد عنجليزياإل

 . 7-6، انظر صاً مجمرت

سنوات« عقيدة الــدروز  املعروف الذي اغتيل قبل لبناينم اللزعيط اجنبال ه »كاملإن الذي وضع (   يقال:2)

 . 170خلطيب صد اأمح مدرض ونقض د. حمع

 (.2/514لرمحن بدوي )اد. عبد نيميسالإلااهب مذ، 171-170ص السابق رجعمل(   انظر ا3)
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 رسللبان اماإليب  لقتع ي ثالثًا: فيام

 ويشمل:

 لنبوة اادعاء  -1

  ور إبليس فيها ظاهر، فمن خالل التتبع ي النبوة جيد أن دعدم إن املتأمل لدعوات

املشعوذين أو من يتعامل مع السحرة،   ن أولكهامن احظ أن أغلبهم الحلاهلم وسريهم ي

وكان  ،ملسو هيلع هللا ىلص بيلنل وبعد موت اوقد ظهر كثري من مدعي النبوة يف مجيع األديان وقب

 م.ار اخلوارق عىل أيدهيهدور يف إبرازهم وإظ نايطللش

 : ♫  شيخ اإلسالم ابن تيمية لقا

مالئكة، طني فيظنوهنا جن وشيا يهوتتمثل هلم، و مه»وهؤالء تأتيهم أرواح ختاطب

ؤالء يف واح التي ختاطب من يعبد الكواكب واألصنام، وكان أول من ظهر من هكاألر

حيح الذي رواه ديث الصيف احل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي خرب به أي الذعبيد  أيبن ب الم: املختاراإلس

 .(1) «أنه قال: »سيكون يف ثقيف كذاب ومبري ملسو هيلع هللا ىلصيف صحيحه عن النبي   لممس

ار يزعم أنه ينزل إليه! فقاال:صدق؛ قال اهلل ملختإن ا ابن عباس:ن عمر وب.. فقيل ال

؛ وقال        .        (2 )تعاىل: 

    اهلل تعاىل: إليه، فقال: قال اآلخر: وقيل لـه إن املختار يزعم أنه يوحى

            (3 ) »(4)  .ا.هـ 

 
 (. 4/1972) 2545كتاب الفضائل، رقم:  رواه مسلم يف    (1)

 .  222-221: سورة الشعراء، اآليتان   (2)

 ، وقد سبق خترجيه.   121ية: سورة األنعام، اآل   (3)

 .  239-11/238 اوىجمموع الفت   (4)
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يف ظلامء  أتيك؟ فقال:يأتيك الذي لمة: كيف ييمسأل  سالً ئان سأي ورو

 .  (1)«دسجن

وعىل أهل  واضع املظلمة،ملاومعلوم أن »الشياطني إنام سلطاهنم يف الظلامت، و

 . (2) مة« الظل

 وأول ظهور مدعي النبوة يف الفرق من الشيعة عىل يد املختار بن أيب عبيد. 

 ن املنتسبني إىلم وةالنبوى دع عنه رهظ: »أول من  ♫  قال شيخ اإلسالم 

الناس ردة هم يف الشيعة   وكان من الشيعة، فعلم أن أعظم د، ملختار بن أيب عبيالم اساإل

 ا.هـ.  (3) الطوائف« ر منهم يف سائرثكأ

 ن أسباب ذلك: ل مولع

 كثرة اجلهل فيهم وفساد عقيدهتم. -1

 ة والوالية للبرش.ادعاء العصم -2

 . مةالغيب لألئادعاء علم  -3

 .  (4) ال بصرية وكل ناعق دون نظر م لعهباوات هلموقعاد سف -4

 فرق من ادعى النبوة من أمثال: رؤوس ال نم وقد ظهر

 . (5)البهائية   سعىل املريزا مؤس املريزا حسني  -أ 

 
 .  50ني صوذتاملع تفسريهلل يف رمحه القيم ذكرى ابن ا   (1)

 .  49املرجع السابق، ص   (2)

 (.3/459البن تيمية ) ةمنهاج السن   (3)

 .  246دالكريم العقل صارص بن عبدع د. نات يف األهواء والفرق والبانظر: دراس   (4)

 -هـ 1396وىل ط. األعدها وما ب 121عثامن عبداملنعم عيش صد. انظر يف ترمجته: عقيدة ختم النبوة،    (5)

= = 
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يتياًم يف كفالة   م نشأ1819، وإليه تنسب البهائية ولد بمدينة شرياز سنة البهاءيلقب ب

العربية وبعض  ئ فتعلم قلياًل من مباد ة سالدرل ميل لديه نكشريازي، مل يخاله عيل ال

بالء كر ىل ادر إ، ثم اشتغل بالتجارة مع خاله فرتة من الزمن ثم غيس رفالالنحو ا

. وكان ماهرًا يف سبك  (1) خية تي عميد الشييد كاظم الرش درس السىلعوواظب 

 . رف.ح نامل فكرلا  يمن الطلبة ذوالغريبة وجيتمع يف درسه عدد  االدعاءات العجيبة

  الشمس املحرقة حتى  يفة لان جيلس الساعات الطويكاشتغل برتويض نفسه ف مث

م  1844م شديدة، ويف عا وتشنجات و الم خاختلت عقليته، وأصيب باضطراب يف امل

ن الناس، ورفعوا أمره ( شخصًا، وبعد انتشار دعوته افتت18ته جهارًا، وتبعه )دأ دعوب

 كون ؟ت منسئل   مادنعء واملعيل وناظره الإىل الوا

منذ ألف سنة وتقومون عند سامع اسمه،  ه ومتالذي دعواملوعود، وأنا  قال: »إين أنا

 ظهوره، احلق أقول لكم دعون اهلل بتعجيل ساعةتوئه عند جميئه، اقوكنتم تشتاقون لل

 .  (2)«إن طاعتي واجبة عىل أهل الرشق والغرب

الم كام دلل عىل  ك هو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ل ورس ىو عدليل عىل صحة وقال أيضًا: »إن أقوى د 

هذا الربهان،  ولقد أتاين اهلل         بقولـه: ذلك

 .  (3)لقر ن« يلتني أقرر أين أقدر أن أظهر  يات توازي يف احلجم ا يومني ولففي ظرف 

 = = 
وما بعدها، ط. األوىل   161ص نريخ ديب عيل حس مكتبة األزهر، أدعياء النبوة عرب التا نرش 1976

 قاسم. وما بعدها دار ال 5د احلمد صئية حممهـ، نرش دار احلكمة، البها 1417-م1996

نة س تويفربالء، ائر بكن احلي من أئمة الرافضة، من إيران سكرشتكاظم بن قاسم احلسيني املوسوي ال   (1)

م  شتى ... وغريها. انظر: األعالراطن، ورسائل الهـ، من مؤلفاته بيان مقامات الظاهر والب1259

 (. 5/215) للزركيل

 . 164ديب عيل حسن ص  التاريخنبوة عرب أدعياء ال   (2)

 ا.ما بعدهو 167صميد لبابية والبهائية د. حمسن عبداحلة ااملرجع السابق نفس الصفحة، وانظر حقيق   (3)

= = 
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 :ينغالم القادياغالم أمحد بن  -ب

يف قرية   هـ1256نه مغويل، ولد عام أاريس األصل، ويزعم ف، يةديانلقاا سمؤس

اسة العلوم  در يفيفلح والطب ومل  ة والفارسية قاديان من اهلند، وتعلم علوم العربي

 . الرشعية

ات ومقاالت ضد  ظهر يف بداية أمره مدافعًا عن اإلسالم، وقام بكتابة إعالن

ًا باختالل فويل هلل، وكان معرو نهأ ظنواو، نومسلملا هرى، فانخدع باهلندوس، والنصا

ته افومكاش راضه وإدمانه للمخدرات. وملا ظهرت كتبه وأباطيلهمأ ة ثرمزاجه، وك

 لعلامء وفضحوا أمره. الناس ونبذه انجليز، عرفه ر من اإلامعمدحه لالستو

 .  (1) هـ 1236م املوافق  9081تويف بداء الكولريا عام  

الوحي، وكان عليه  له ينزح املوعود، وأنسيملنه اعم أزوة، لاسرلنبوة وال ى ا ادع

املسلمني عن  دصان يدعو إلبطال اجلهاد ويمحاية احلكومة اإلنجليزية، وك يف يعمل

 نجليز. ومة اإلاقم

اقية وأن غالم  ، وأن الرسالة ب ملسو هيلع هللا ىلصقاديانية أن النبوة مل ختتم بمحمد عتقد الواآلن ت

ه الذي  بينزل عليه، وأن كتا ♠ يلجرب نوأ ،يعاً مج ءأفضل األنبياأمحد القادياين 

 .  (2)( أفضل من القر ن الكريم ني بامل يسمى )الكتاب

 = = 
روج  مكة ودار اإلفتاء املصية بخبالفقه اإلسالمي  رت الفتاوى من املجامع العلمية مثل جممعصد  قدو    *

كفرًا بواحًا سافرًا ال تأويل   أتباعهامربًا عليه، وبفكر عتبارها حسالم، واائية والبابية عن رشيعة اإلالبه

 (. 1/414وسوعة امليرسة )املفيه«، 

وما  9ية حممد احلمد صوما بعدها، القاديان 124سان إهلي ظهري صإلحة نييا لقادمجته: ا ترنظر يفا   (1)

املوسوعة امليرسة  ا بعدها، وم 157ش صبوة د. عثامن عبداملنعم عيختم الن بعدها دار القاسم، عقيدة

(1/416.) 

 (.418-1/417)، املوسوعة امليرسة 159-158يش صن عانظر عقيدة ختم النبوة د. عثام   (2)
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 مم و الغلو فيههت دتقديس األنبياء وعبا -2

السالم،  لوهية يف عيسى وأمه عليهام نصانية التي ادعت األومن أبرز هذه امللل ال

           ه: كام نص عليه تعاىل يف قوله سبحان

                 

                  

      (1)  . 

               وقال تعاىل:

                

               

    (2 ) . 

 مريم عليها السالم!! والصلب امدهتسان تام، ولنزعم إنه إله تام وإ منم فمنه

 .  (3)ية ناكملل. وهذا قول ا.عليهام معًا  والقتل وقع

اإلله وإنام هي   نفى أن تكون مريم عليها السالم ولدتم ذلك، لكن ومنهم من زع

ست والدة  يل س، وهذه الوالدةدتقو ىلرب تعاله فولده الولدت اإلنسان فقط، وأما اإل

 . (4) احتاد يف اجلوهر وهذا قول النسطورية  قة ، بل هي عالةحقيقية برشي

 
 .  116دة، اآلية: ائاملة ورس   (1)

 .  17آلية: سورة املائدة، ا   (2)

كلمة احتدت وا: إن ال كانية قالوىل عليها، ومعظم الروم ملروم واست أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض ال   (3)

 ة«،احليا بروح القدس: أقنوم  علم. ويعنونال أقنوم  تدرعت بناسوته، ويعنون بالكلمة:ملسيح، و بجسم ا

 (.223-1/222) اين رستشهللل النحامللل و

ن املسيح الذي خاطبهم، ب عليه ألقسطنطينية، وقوهلم هذا يرتتاوقد كان بطريرك  نسبة إىل نسطور،   (4)

= = 
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وهذا  – ظاملون علوًا كبرياً تعاىل عام يقول ال – هللهو اأن املسيح  مومنهم من يزع

 .  (1) قول اليعقوبية 

، كام ذكر  ماللسا عليهام (2)سى وأمه وهناك من فرق النصارى من تقول بألوهية عي

             يف قوله تعاىل: ىلاعتذلك 

                 ... 

 .  (3) اآلية 

ن ثالثة أقانيم الم، الذي جعلوه إهلًا مكونًا مسلا  عيسى عليهيففهذه جممل أقواهلم 

وم األول، ا: اآلب: هو األقنقدس، ويصفوهنم هكذح الور االب واالبن وال يسموهنا

 لثاين، وهو مكون الكائنات.وهو والد األقنوم ا

 من اخلطية.  صخل  و امل م األول،وهوقنألا ولدهو وم الثاين، واالبن: هو األقن

ن ركني التثليث اآلخرين بصورة وم الثالث، ويصدر عنقألهو القدس: واالروح 

 = = 
ه هذا،  ولـريرك اإلسكندرية وانطاكية للعدول عن قكاتبه بطيه عنص إهلي .. فمل يكن ف هدوه وقتلوشا 

وإثبات أن مريم عليها السالم ولدت   ده،طرو نه ر لعهـ، وقر431 س سنةفلم جيب فانعقد جممع أفس

  خ حممد أبو حمارضات يف النصانية للشي(، 1/224امللل والنحل للشهرستاين ) :انظر  سان واإلله.اإلن

 .503-502ة ص، املوسوعة امليرس192زهرة ص

 منتصف ة يفيندرسكاإل  بطريرك لنهيث أعن أنشط الدعاة إىل هذا القول، حن م اتباع يعقوب الربادعي، وكا   (1)

انظر: امللل   شى.أن تال س فجمع له أتباعًا ونرشه بعددقوب يف القرن الساالقرن اخلامس امليالدي، نجاء يع 

  194لشيخ حممد أبو زهرة صصانية ل(، حمارضات يف الن226-1/225شهرستاين )والنحل لل

اجعة عيل مر 93-90صمن  مد وصفي. حمهام دبني احلقائق واألو ♠  ملسيح عيسى: اانظر   (2)

 . 129-120ن صانية للشيخ حممد أبو زهرة مص، حمارضات يف النالقاهرة –اجلوهري دار الفضيلة  

 .  116آلية: سورة املائدة، ا   (3)
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 !! (1) الثة أقانيم وأحد« ه الثإن هذون احلياة، ويقول ي وأبدية، وهو معط دائمة

 ن فرقهم عن هذه األقوال. ومل خترج فرقة م

ملسيح إله وأنه ن اأ ىلنصارى عأطبقت ال »: لهقو ويني املعايل اجلنقل القرطبي عن أيب

 .  (2) ن إله« با

                يف تفسري قولـه تعاىل: ♫ قول املراغييو

        (3 ) .اآلية  

 ملسيحمريم وإن ا بنا يحو املسل: إن اهلل ه»ومجيع فرق النصارى يف هذا العص تقو

إذ كان  مل يكونوا متفقني عىل هذه العقيدة ءادمالنصارى الق مريم هو اهلل، ولكن بنا

 ا.هـ.  (4)علم واحلياة ..« لقدس بأهنا الوجود والا ب واالبن وروحآلابعضهم يفرس 

قدماء : »والشك أن هذه العقيدة وثنية أخذت عن ♫عليها بقولـه  ثم يعقب

 ا.هـ.  (5)  من وثني الرشق والغرب«م هوالبوذيني وغري ةامهربني والاملصي

 اهلل هو املسيح نالشيخ حممد عبده: »ومجيع فرق نصارى هذا العص تقول: إ لوقيو

 .  (6)هلل« و ابن مريم هاملسيح ا ابن مريم، وأن

 

 .  105وهام د. حممد وصفي بني احلقائق واأل  ♠ املسيح   (1)

 (.8/117حكام القر ن للقرطبي )أل اجلامع   (2)

 .  17: يةآلة، ااملائد سورة   (3)

 (. 6/81تفسري املراغي )   (4)

 جلزء والصفحة.ارجع السابق نفس امل   (5)

خلازن ، وانظر تفسري ا1934-1917 هرة، القا عة املنار( مطب 6/307شيخ حممد عبده )لقر ن للتفسري ا   (6)

 ( ط. البايب احللبي. 2/28)

 (.196-11/195) زيرا  الية تفسرينريعة امل( إدارة الطبا 6/98اين لآللويس )ملعروح ا
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 وتأمل هذا الضالل. 

 دس.يقول د. بوست الربوستانتي يف تاريخ الكتاب املق

  هللاون واهلل االب ،اجلوهر: اهلل اآلبة ويساثالثة أقانيم مت ة عنارهلل عب»طبيعة ا

وإىل الروح  ،ىإىل االبن الفدو ،الروح القدس، فإىل اآلب ينتمي اخللق بواسطة االبن 

 ا.هـ!!(1) لثالثة أقانيم تتقاسم مجيع األعامل عىل السواء« أن هذه اتطهري، غرياملقدس ال

 افهم خمتلفون يف تفسريه. . لغاز واألحاجياأله شبأنه ي ا الكالم جيدومن يتأمل هذ 

 قة.ال يمكنهم تفسريها أو إعطاءها معاين حقي سةحتى القساو

 ك.لبلها فنجد طائفة الربيلوية تسري عىل ذم قميق األاألمة طر ه ذوقد اتبعت ه

 فمن أقواهلم: 

 ء يشاها كامفيه وفييتصف  ملسو هيلع هللا ىلص»إن مجيع العامل وكل األمور يف يد رسول اهلل 

 .  (2)من يشاء«  اءمنه ومنها ما يش عطييو

هو املربئ من السقم واآلالم، والكاشف عن   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  إنوي: »الربيل ويقول

لق، والرافع  الت، والنافع للخافع عن املعض ، وهو الدحييملة كل خطب وهو ام األ

 يل اخللالذي أبرد عىلللمراتب، وهو احلافظ والنارص وهو دافع البالء أيضًا، وهو 

 .  (3)« ني نكوٍر يف الجا ه كمه نافذ وأمرطي، وحيعو ر، وهو الذي هيبالنا

 إنكار النبوة:  -3

من ملل اهلند ينتسبون إىل  ملة وهم ةوالنحل الربامه لوأشهر من عرف بذلك يف املل

 
 (.6/307د عبده )تفسري القر ن للشيخ حمم   (1)

 . 70ظهري صسان إهلي نقالً من الربيلوية إلح 195يلوي صجاء احلق ألمحد يار الرب   (2)

 .  68ربيلوية صال  ، نقالً من33-32ل االرتداد للربيلوي صاالستمداد عىل أجيا    (3)
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ر م يقال له براهم وقد قرر هلم استحالة ذلك يف العقول وقرر ذلك بعدة أمورجل منه

 باطلة منها:

دلت  دقو ليه عقوهلمععبدهم إال بام تدل ضت أن ال تتعاىل اقت إن حكمة اهلل

نشكره  أن انعليعًا من حقه دبقًا وصانعًا مالدالئل يف هذا الكون عىل أن له خال

 ًا مثلنا؟!لنستوجب ثوابه، فلامذا نتبع برش 

خمصوص  لتوجه إىل بيت ومنها: إن األنبياء يأتون بام تستقبحه العقول وتنكره، من ا

 .  (1) ذلك  ريغاحليوان و امر وذبحمي اجل اف!! والسعي ورعبادة والطويف ال

تلهم، نبياء وقاأل بية قد عرفت بتكذلوممن أنكر نبوة بعض األنبياء اليهود، وهذه امل

              ىل:قال تعا

             

       (2 )ِِۡذِقُۡلُتِإَِو﴿ :تعاىل ، وقوله َٰ َُٰموَسى ۡمِيى
ِ ى ِنَّۡصِبر َِٰلىن ى امِ َعى عى دِ ِِطى َٰحر اِِِوى ِبىۡقلرهى ِمرۢن ۡرُض

ى
ِٱۡۡل ِتُۢنبرُت ا ِمرمَّ ىا َِلى ُُِيۡررۡج بَّكى ِرى ىا َِلى فىٱۡدُع

دِۡ
ى
ِأ ُِهوى ري ِٱَّلَّ لُونى ىۡستىۡبدر ت

ى
ِأ ِقىالى ۖ ا لرهى بىصى ِوى ا هى سر دى ِوىعى ا فُومرهى ِوى ا رهى ِروىقرثَّآئ رٱَّلَّ ِب َٰ ِهَُِنى رِي ۡيۡ ِخى ِِوى

ِْمرۡصِرٱۡهبرطُِ ِمَِّوا ِلىُكم ِفىإرنَّ ُضِرا ۡۡلُۡمِۗۡوى
ى
أ ِسى بِ ا رغىضى ِب بىآُءو ِوى نىُة ۡسكى ِوىٱلۡمى رلَُّة ِٱَّلذ لىۡيهرُم ِعى ِِبىۡت

َِِِٔب ِْيىۡكُفُرونى نُوا َِكى نَُّهۡم
ى
رأ ِب ركى َٰل ذى رِۗۡ ِٱّللَّ رنى ِمذ ر ِٱَلَّبريذ يىۡقُتلُونى ِوى ر ِٱّللَّ َٰتر رغِىِۧيى ِب ِ نى ر ِٱۡۡلىقذ َِِٰۡير ِِذى ركى ل

رِ ِْب وا صى اِعى ِِمى ۡعتىُدونى نُواِْيى َكى            ، وقوله تعاىل:( 3) ﴾وَّ

               

 
 وما بعدها.  82(، وتلبيس إبليس ص252-2/250)اين للشهرستنحل ل والانظر: املل   (1)

 .  87ة: يسورة البقرة، اآل   (2)

 .  61اآلية: سورة البقرة،    (3)
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                 (1 ). 

 : ♫قال ابن القيم 

أيدهيم،   داية إال عىلهلال تنال اين ذللون األنبياء اتق»ومن تالعبه هبم .. أهنم كانوا ي

مون عليهمويتخذون أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهلل، حي   ، فيأخذون موحيلون هل ر 

اىل أم  عت لتحريم والتحليل من عند اهللهل ذلك ا نلهم، وال يلتفتوتحريمهم وحتليب

 ا.هـ.  (2)ال«

ونفذوا  موا قتلهرا مث، زنا والفاحشةلاواهتموه وأمه ب ♠ وقد كذبوا عيسى 

 وألقى الشبهة عىلهذا األمر الشنيع، ولكن اهلل تعاىل حفظ نبيه من كيدهم ورفعه إليه 

   . (3)  ♠أنه عيسى  ه ظنًا منهم قتلوه وصلبوف شخص  خر

الدالئل عىل صدقة يف كتبهم مع وجود  هاوأنكرو ملسو هيلع هللا ىلصوكذبوا برسالة نبينا حممد 

وا فباؤوا بغضب عىل غضب إىل يوم  حسدو واومع ذلك عاند ،وعىل تطابق املبرشات

  عاىل:. وقال ت          (5 ) قال تعاىل: (4) القيامة 

                (6 ) . 

رون وجوب ث ييح( وهم )الدروز ءاوهناك فرقة أخرى أنكرت النبوة واألنبي

حماربتهم وخصوصًا أصحاب الرشائع الظاهرة كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

 
 .  91ية: سورة البقرة، اآل   (1)

 (.2/438اثة اللهفان البن القيم )إغ   (2)

 .( 2/439انظر املرجع السابق )   (3)

 (.440-2/439انظر املرجع السابق )   (4)

 .  184، اآلية: رانعمل   سورة   (5)

 .  14سورة ص، اآلية:    (6)
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عىل ألسنتهم مها إبليس  ون أن الناطقئعهم، ويزعماتربؤ من رشوحممد، ووجوب ال

 !! (1) لشيطان وا

 . (2) فاظ وأقذرها وبأشبع األل ءابيويقذفون األن

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا  ون دصيق –ه الدعامة ذهومن أقواهلم الشنيعة »ف

ف، وما يللمعدوم تك، ألن العبادة لاملقدم ذكرها هي تكليفية ناموسية –رسول اهلل 

ثم  ك،ر مرشك منافق ابن مرش ة لكافبادة معدوم، وال تصح رسولي قط نصح لـه عأحد 

اكم جل فاحل ،ني  عىل املسلماً ضبه قام إبليس لعنه اهلل وجعله فر أقام دعامة اجلهاد،

       ذكره أبطله وحرمه .. ثم أقام دعامة الوالية لقولـه:

(3) يف السامء  فاموحممدًا رسول اهلل، كذبوا لعنهم اهلل  فوق السامء، زعمهم أن اهلل عىل

 . (4)م جل ذكره( وال يف األرض إله إال احلاك

أبو البرشية وينكرون أنه خملوق من غري   ♠ يكون  دمن أ نكرووهم أيضًا ين

لم الشجر ك ندهم إناميم اهلل؛ ألنه عكل ♠ أب وال أم، وينكرون أن موسى

 . (5) جلبل وا

 ادعاء العصمة يف األئمة واألولياء: -4

 ها.ني: الشيعة بجميع فرقها وطوائفواألولياء والصاحل مةممن غال يف األئ

 
 شيطان؟!.ما الفرق عندهم يف إبليس وال ال أدري   (1)

 . 160-159حممد أمحد اخلطيب ص د. تأليف عرض ونقض  انظر عقيدة الّدروز   (2)

 .  12سورة التغابن، اآلية:    (3)

، ويوجد رشيط عنه يف اجلامعة 13 قم ر  وتبري مريكيةة األجلامعخمطوط يف تقسيم جبل لبنان، ا   (4)

 . 161ملرجع السابق صا، نقالً عن 31قم األردنية ر

 .  163-162طيب صة الدروز، د. حممد أمحد اخلنظر عقيدا   (5)
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، وأول من قال  (1)ريض اهلل عنه  –طالب   بن أيبعيل ةيل بعضهم بألوهقا حتى

من   م، ففيه جزءتييا حي مل ل حيث زعم أن علبذلك عبداهلل بن سبأ اليهودي الضا

، و الربق صوته دعلراب واوهو الذي جييء يف السحوال جيوز أن يستويل عليه، اإلهلية 

 .  (2)ت جورًا« ملئكام   رض عدالً أل األميعد ذلك فتبسمه، وأنه سينزل إىل األرض ب

 عند حديثه عن الفرق الغالية:  ♫ ويقول ابن حزم

جل فأوهلم قوم ري اهلل عز وباإلهلية لغ نذين يقولوفرق الغالية ال »والقسم الثاين من

ا : أتوا إىل عيل بن أيب طالب فقالو اهللأصحاب عبداهلل بن سبأ احلمريي لعنه  من

: أنت اهلل فاستعظم األمر وأمر بنار الوا قهلم: ومن هو؟  لامشافهة: أنت هو. فق

انك  انن صح عندون يف النار: اآلفأ ججت فأحرقهم بالنار، فجعلوا يقولون وهم يرم

 قول عيل ريض اهلل عنه: بالنار إال اهلل ويف ذلك ينه ال يعذب اهلل أل

 .  (4).« . (3) ًا ودعوت قنربًا مر أمرًا منكرًا .. أججت نارت األيأر »ملا

 يقتل وإنام رفع كام رفع عيسى عليه السالم، فقال ملا بلغه قتل عيل ملأنه  ثم زعم

حتى يمأل ه، وال يموت موت قناصد   عني رصة ماه يف سبنا بدماغ»لو أتيتمو  ◙

 .  (5)األرض عدالً كام ملئت جورًا« 

 
»هناك فرقة تسمى )عيل اللهية(  ال:نئي امللقب بآية اهلل العظمى هذا السؤسئل عيل احلسيني اخلام   (1)

 الء؟ولكنه ليس بأقل من اإلله فام هو حكم هؤ اً إهل س لي ♠  إن علياً ون: ويقول

وبة  ك« !! أج املرش  ليس حكمهم كحكم لواحد املنان املتعال، ف ا انوا غري قائلني برشيك هللكفأجاب: إذا           

 سالمية(. اإل )وثيقة مصورة يف شبكة الرسداب 325قم: االستفتاءات، السؤال ر

 (.174/ 1)اين تلشهرسلامللل والنحل    (2)

 .  ◙موىل لعيل بن أيب طالب     (3)

 (.47-5/46نحل البن حزم )لالفصل يف امللل واألهواء وا   (4)

 .  226دادي صلفرق للبغ، وانظر الفرق بني ا(5/36املرجع السابق )   (5)
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من بعده،  ةمضة يف الغلو يف عيل ريض اهلل عنه واألئر الرافعتقاد ساال ا وعىل هذا

أنه قال: »أنا قسيم اهلل بني اجلنة والنار .. ولقد أقرت يل مجيع  ◙ه عن نوفريو

محلت مثل  له .. ولقد  عىلو ملسو هيلع هللا ىلصحمد ما أقروا ملل بمثل وح والرساملالئكة والر

ى وأدعى فأكسى ... ولقد سكفيمحولته وهي محولة الرب، وإن رسول اهلل يدعى 

واألنساب وفصل  والباليا ايانقبيل، علمت امل د حأعطيت خصاالً ما سبقني إليها أ

ؤدي  اهلل وأرش بإذن فلم يفتني ما سبقني، ومل يعزب عني ما غاب عني، أب اخلطاب،

ه عن أيب عبداهلل: »إذا كان يوم القيامة وضع منربه يرا هتم قوهلماءاافرت. ومن  (1)عنه«

عن   ره فينادي الذياسيع اخلالئق يقف عليه رجل يقوم ملك عن يمينه، وملك عن يمج

عيل بن أيب طالب صاحب اجلنة يدخل اجلنة من  : يا معرش اخلالئق هذا مينه يقولي

ب النار طالب صاح ا عيل بن أيبق هذاخلالئ اره يا معرش ي عن يسنادي الذشاء، وي

 !!(2)يدخلها من شاء«

 ليس كالبرش، حيث يقول: ◙ين يزعم أن عليا رصاعوهذا  خر من امل

 جازمًا قاطعًا بأنه خيتلف عن الناس يف عقله ناً اميؤمن إحياة عيل ي  »وكل من درس

الشكل يف  شء إال يشبهونه يفء وال ههم يف ش وعاطفته ومجيع صفاته .. أبدًا ال يشب

ه؛ بل  أو نصف إلاً إهلري أن يكون عيل من هذا البرش فليس من الرضو ذا مل يكن... وإ

 . ـا.ه (3)...!!«  قهو طبيعة ثالثة فوق اخللق ودون اخلال

 
ب رسدالبكة اشو القمي )وثيقة مصورة من موقع أب ايع أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسنيعلل الرش   (1)

ا لكتاب الكايف ه، ونسب 56 الشيعة والسنة صوقد نقلها الشيخ إحسان إهلي ظهري يفية(، الماإلس

 ( ط. إيران.1/285) كتاب احلجة

 .  196املرجع السابق ص   (2)

ء والنحل البن  هوا، وانظر الفصل يف امللل و األ195غنيةصلسفات إسالمية حممد جواد مف    (3)

 (.2/216حزم)
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 زعمون أن األعامل ال تقبل إال بمعرفة األئمة. وي

    :عز وجل  قوله اهللداهلل يف ن أيب عبفريوي الكليني يف األصول من الكايف ع

      ,حن واهلل األسامء احلسنى التي ال يقبل اهلل من ن :لقا

 .  (1)نا(ت فعماًل إال بمعر دالعبا

قال:   ◙حيكم بني املالئكة فريوون حديثًا عن ابن مسعود  ◙وأن عليًا 

 ئيلج به جرباك؟ فقالت: خرلبع أينا: هليها، فقلت اهلل علة صلوات أتيت فاطم

 من املالئكة تشاجروا يف شء اً زع إىل السامء، فقلت: يف ماذا؟ فقالت: إن  ♠

يهم أن ختريوا، فاختاروا عيل بن أيب طالب إل ىلفأوحى اهلل تعا حكاًم من اآلدميني فسألوا 

 .  (2) عليه السالم( 

 .لئكة والرسات املالعىل مقامبل فضلوا األئمة حتى  

  احلكومة اإلسالمية: يفك اخلميني لاهلايقول 

ب ما لدينا ملك مقرب، وال نبي مرسل، وبموج هغبل»مذهبنا أن ألئمتنا مقامًا ال ي

واألئمة )ع( كانوا قبل هذا العامل  ملسو هيلع هللا ىلصاألعظم  سولر لواألحاديث فإن ا من الروايات

.. إال اهلل عملهما ال ي لة والزلفىن املنزعل هلم مأنوارًا فجعلهم اهلل بعرشه حمدقني، وج

ب وال نبي رقم وقد ورد عنهم )ع(: أن لنا مع اهلل حاالت ال يسعها ملك

 ا.هـ. (3) مرسل«

 
،  ـ ه138( ط. الثالثة 144-1/143أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني ) تأليفيف الكا ن ول مص األ   (1)

 طهران. –  نرش دار الكتب اإلسالمية

ادي امللقب بالشيخ املفيد بن النعامن العكربي البغد  بن حممدتأليف الشيعي عبداهلل االختصاص   (2)

 وت، لبنان. ، بريعاتمطبولل لمي ع ة األسلق عليه عيل أكرب العقاري، مؤسوع ( صححه213)ص

 . 52مية للخميني صاحلكومة اإلسال     (3)
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 : (1)ويقول حممد جواد مغنيه 

عىل املسلمني فهو بذاته ثابت لإلمام املعصوم،   ملسو هيلع هللا ىلصهلل ل ا وسإن كل حق ثبت لر»

يل ة والتمث نيابتقبل ال ون التي الؤيع الشيف مج ملسو هيلع هللا ىلص ألنه املمثل الرشعي لرسول اهلل

بدين اهلل كام نزل عىل  اً كفى املعصوم عظمة أن يكون منزهًا عن كل ما يشني، وعاملو

حلق متامًا ككتاب اهلل  عىل اليالً دووتقريره حجة  هلعخاتم النبيني، وأن يكون قوله وف

ا إال  هال شء فوقة التي إىل القمتعاىل وسنة رسول اهلل، وهو هبذه الصفات اجليل حيلق 

 .!!(2)..« كل شء .الق خ

»...وإذا قرأت ما  –اب تكب يف اإلشادة  ◙ويقول حممد جواد مغنيه يف احلسني 

يف طبيعة برشيته، ومعنى  ]!![ كتبه عن احلسني )ع( اعتقدت أن احلسني )روحي إهلي

 عىل ماشاهدًا ومثاالً ر ن ي يف حروف من أشباح الوجود، وأن احلسني جاء به القغيب

 . (3) هو القر ن الناطق وذاك القر ن الصامت..« ي أن احلسني هو أ فوق ما  وهو 

أو القر ن ذاته، فبهذا أصبح احلسني   ملسو هيلع هللا ىلصمت رسول اهلل صاالوأظنه يقصد ب

سيد األولني  ملسو هيلع هللا ىلصيف األئمة رسول اهلل  –أيضًا  –ل وقأفضل منه وي ◙

 واآلخرين!!

عني  حمدية .. ونالوالية امل ي ههب ملذاة م قطعًا، وبرضورإلما»إن الوالية الثابتة ل

 فهو بذاته ثابت عىل املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلص بالوالية املحمدية إن كل حق ثبت لرسول اهلل 

يع الشؤون التي تقبل النيابة  يف مج ملسو هيلع هللا ىلصلإلمام املعصوم، ألنه املمثل الرشعي لرسول اهلل 

 والتمثيل. 

 
 .  164ة صنيلسفات إسالميةحممد جواد مغف      (1)

 ا!! بأنه أقلهم غلويصفه البعض      (2)

 .دار اجلواد –دار ومكتبة اهلالل  206ص  مقاالت حممد جواد مغنية      (3)
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 كام نزل عىل هللن ابدي ا يشني، وعاملاً ن كل موكفى املعصوم عظمة أن يكون منزهًا ع

ككتاب اهلل  احلق متامًا ، وأن يكون قوله وفعله وتقريره حجة ودلياًل عىلخاتم النبيني 

ال شء فوقها إال خالق تي ل اوسنة رسول اهلل، وهو هبذه الصفات اجلىل حيلق إىل القمة 

 ا.هـ!! (1)كل شء ..« 

عاهلم أقواهلم وأف لواوجعء، اىل منزلة األنبيئمة إفتأمل هذا الضالل حيث رفعوا األ

 اهتم حجة ودلياًل!!وتقرير

وقد بسطت الكالم  –ض األشخاص  األولياء وبعوالصوفية أيضًا عندهم غلو يف

 . –اءيليف مكايده هلم يف مسائل الوالية واألو

تقباهلم وأن اس ومن أمثلة هذا الغلو اعتقادهم أن طاعتهم مقدمة عىل طاعة اهلل تعاىل 

 ! !لقبلةل ابااستقأفضل من 

عندما  رق أنه كان يف حالة من االستغراق التام، وعض أصحاب الطفنقل عن ب

 ن الة مل جيبهم، ومل ينهض وبقي معه اثنان من املريدين يقول جالل الديحانت الص

الة املنشغلني بالصومي مؤسس الطريقة املولوية. أنه »كان واحد من أولئك املريدين الر

ين كانوا يف الصالة األصحاب الذ يانًا أن كلعالرس بعني له  مى )خواجكي( أظهريس

أن ذينك املريدين الّلني كانا قد وافقا الشيخ كان إىل القبلة. و مع اإلمام كانت ظهورهم

ن الشيخ عندما غاب عن )نحن( و)أنا( وفنيت هّويته وتالشى أل ةلوجهامها إىل القب

 دار البد أنوجهه إىل اجلواحلق نور  صار ا قبل أن متوتوا«»موتو لك يف نور احلقواسته

 .  (2) لقبلة« احلق هو روح ا يكون قد جعل ظهره إىل القبلة ذاك ألن نور

 ويّدعون أهنم يعلمون ما تكنه األنفس من الغيب. 

 
 .  164ة صيد مغنافلسفات إسالمية حممد جو      (1)

 . 42الدين الرومي ص اللجكتاب فيه ما فيه لشاعر الصوفية       (2)
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 ة عىل ذلك: مثلألومن ا

د ذكر عن شيخ من شيوخ الصوفية إنه كان جالسًا وسط مريديه، فاشتهى أح

رأسًا مشويًا هلذا م أن حيرضوا الشيخ عليه رأة أشا فجشوياً ريدين رأس خروفه مامل

 يف نفس املريد أجاب:ب معرفته ملا املريد، فلام سئل عن سب

عن أّية شهوة، فغدوت   تهايفامتداد ثالثني سنة نفيت عن نفيس ون »ألنني عىل

 هيته الرأس املشوي واشتر يل الصافية التي ال غبش فيها. ولذلك فإنه عندما خطكاملر ة 

من  ك بسبب فالن هذا؛ ألن املر ة ال صورة فيهاعرفت أن  ذلرغبة لدّي  ايس وغدلنف

 !! (1) ذا ظهرت فيها صورٌة فإهنا صورة اآلخر« ذاهتا؛ فإ

 
 .   79املرجع السابق، ص     (1)

 ( وهي مما رشعه هلم شيوخهم وجعلوا هلافيام يسمى عندهم )باخللوة ونهيعتقد ض ما وأنقل هنا بع   *   

 سة وعرشين رشطًا منها:مخ

 ء.ة الريا مع اإلخالص لقطع مادلنية األول: ا

 إال بإذن الشيخ وحضوره!! ا هيستأذن الشيخ يف دخول اخللوة، وال يدخل  أن اين:لثا

 نى. ليمرجله امًا ل املسجد .. مقد ثالث: أن يدخلها كام يدخال

 هار ..!!النة مظلمة ال يدخلها نور الشمس وال ضوء الرابع: أن تكون اخللو

  .. ثم يالزم خيال شيخه بني عينيه فإنهنياً ن مبكا إذا ىل شء اخللوة، وال تتكئ ع جدار اخلامس: أال تستند إىل

 ناه وروحانيته !!فيقه يف طريقته، وهو معه بمعر

 الرطوبة .. من لقالب في ا: الصوم فإنه يصالسادس

 لناس من رشك!!ح اقد يف نفسك أنك تدخل اخللوة لكي يسرتيالسابع: أن تعت

 شيطان واهلوى والدنيا ونفسه، فكلام يتجىل ال بعة:ره األألعدائ ك يف خلوته مستيقظاً السالالثامن: أن يكون 

فليقل: سبحان اهلل   ،هو اهلل الينه: إن اليشء الف ول له أنا اهلل، ويقول للـه يف االخلوة من الصور فيق

حتى يتجىل  الذكرا يراه وخيطر له لشيخه، ويشغل بع ميس كمثله شء،  منت باهلل، وليذكر مجيالذي ل

 ه!!له مذكور

 !! همع أحد يف اخللوة أو خارجها إال مع شيخ كلم  يتال اسع:الت

 ر املذمومة. واطيه اخلثر فالقلب الرقيق يؤعيدة عن حس األصوات فإن العارش: أال تكون اخللوة ب

= = 
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 = = 
 األرض غري ناظر إىل أحد!!ىل ذا خرج إىل الصالة أو الوضوء فليطرئ إاحلادي عرش: إ

.. وال جيوز   ! اطر اإلهلي وامللكي والشيطاين النفيس ! اخل بني  يزلتمي دون ا: نفي اخلواطر مطلقاً  عرش الثاين

 و غريها !! ث أأو حدي ية يتفكر يف معنى  أهل الذكر واخللوة .. أنللذاكر يف مذهب 

قبحه، وال يزيد   يستيف اليقظة .. ال يستحسن ذلك وال  أو ا شاهد شيئًا يف الواقعة، أو يف النوم الثالث عرش: إذ

 ال حيب اخلائنني. ض ذلك عىل شيخه، فإن الكتامن خيانة، واهلليعربل  ..قصه  وال ين عليه

به ألن ذلك  القه!! فيجعل قلبه مربوطاً  خنه وبنية بييخه، وهو الرابط: وهو دوام ختيل صورة شالرابع عرش

 جيره إىل مراقبة ربه!!

، فهو نائبه  ملسو هيلع هللا ىلص لنبيا ه منداد شيخام هو من شيخه واستمـه إنس عرش: أن يرى استمداد احلاصل لاماخل

 عنه، والنبي نائب عن ربه 

باختصار  187-182دي اخلالدي صق الصوفية، أمحد النقشبناألصول يف األولياء .. الطر عمجا           

 وتصف يسري. 

إال بإذن  ا يدخلهسهم هبذه اخللوات املظلمة، وال أنفيف هذا الغلو يف املشايخ، حيث عذبوا  تأمل ضالهلم      *

!! وهذا من العجب ومما .تكاء .عام وال نوم وال كالم، بل حتى حرموا االسًا بال طجال ظلويه، شيخ

عقول املريدين فال  ذ باهلل من البدع، وسلبوا تعاىل نعواهلل  إىلنون ذلك تقربًا م إبليس به وهم يظكاد هب

ه نصب شيخ علجيأن وال يستقبحه، ويئًا   ية وال حديث .. وال يستحسن شر يفحيق للمريد أن يتفك

بل أوجبوا اختاذ الشيخ!! نسأل اهلل السالمة،  ة هلذايه وأن ينسب كل ما حيصل له من نور وهدايعين

ختاذ اإلنسان له شيخًا يرشده إىل  مجع أهل الطريق عىل وجوب ا: »وقد ألشعراينل اريد شيخًا، يقوامل

إال به  واجبال يتم الما  ابب من لبه لتصح صالته بقك الصفات التي متنعه من حرضت اهللتل زوال

 .  198...« ا.هـ. املرجع السابق ص

 قول الرومي: ًا لقضاء احلوائج يجعلوا النظر هلذا الشيخ موجبو

ملقصود  ا ال اهلل حاجة، فجاءه نداء يقول: مثل هذلقوم جالسًا يف اخللوة يسأمن علية اواحدًا ن »كا 

ألولياء الكبار، فيحصل لك ذلك  نظر أحد اليك ع قعى يج من اخللوة حت، اخرالعايل ال يتحقق باخللوة

ف رجل: كياليف اجلامع فقال بري؟ فجاء اجلواب: رجل: أين سأجد ذلك الويل الكلفقال ااملقصود، 

، وعالمة أن  ليك؟ فقيل لـه: اذهب، وسيعرفك هو وينظر إهو وسط حشد كبري من اخللق أعرف من

 [ وعندئذ تعرف أنه قد نظر إليك. يبوبة ]!! يف غل دخوت ق سيسقط من يدكإلبرينظره وقع عليك أن ا

زاوية  لقي يف أ  إلبريق من يده ففشهق شهقة، ووقع ا عىل نحو مفاجئ ظهرت له حالة،و عل .. وهكذا ف

 ير ذلك الويل الكبري  ، ملس مجيعًا، وعندما صحا وجد نفسه وحيداً امع مغمي عليه، انصف النا اجل
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 : ملسو هيلع هللا ىلصء عىل خاتم األنبياء واملرسلني يل خاتم األولياوتفض عقيدة ختم الوالية -5

  لياء حتى إن وتم األوخا لرسل،لم إال خلاتم ا لعهذا ا : »وليس (1) يقول ابن عريب

 –الة والنبوة لياء: فإن الرسإال من مشكاة خاتم األو –متى رأوه  –ونه الرسل ال ير

من كوهنم أبدًا، فاملرسلون، طع قنتنقطعان، والوالية ال ت –أعني نبوة الترشيع ورسالته 

اء؟ وليمن األ، فكيف من دوهنم ولياءأولياء، ال يرون ما ذكرناه إال من مشكاة خاتم األ

 ترشيع، فذلك ال ًا يف احلكم ملا جاء به خاتم الرسل من الألولياء تابعكان خاتم ا نوإ

نه من وجه  إامك يقدح يف مقامه، وال يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل، 

 ا.هـ.  (2)يكون أعىل«

 = = 
 . 80-79، كتاب فيها ما فيه صبمقصوده« ظفر نهلكان ة عليه يف املكى نظرالذي ألق

 الله؟!!ضمر واإلرشادات إلة ويميل عليه األواذي خياطب هذا الشخص يف اخللول هذا ا فيا ترى من

 أن يكون غري شيطان مضل؟! وهل يمكن

ا  عهرش ين البدع التي ملادي مان االنقطاع إىل املغارات والبوا ك: »ومل -رمحه اهلل  –قال شيخ اإلسالم 

تي بجبل  واجلبال: مثل مغارة الدم ال تملغاراوله صارت الشياطني كثريًا ما تأوي إىل ا وال رساهلل

لروم وخراسان  فتح بأسوان بمص، وجبال با ، وجبل الل الشاماحل لبنان الذي بسقاسيون وجب

إلنس من ا نيصاحلا رجاالً من الأن هبمن اجلبال التي يظن بعض الناس  ذلكوجبال باجلزيرة... وغري 

 (.11/294هـ، جمموع الفتاوى ).ن...«أوهنا رجال الغيب وإنام هناك رجال من اجلويسم

عريب، فيلسوف ومن أئمة امتي الطائي األندليس ابن حممد احل يل بنبن عيي الدين حممد أبو بكر حم     (1)

ئي،  فتح البجا بن  يل ع صةبس، فسعى يف خالره فحوجود، أفتى كثري من العلامء بكفال  القائلني بوحدة

توحات روالزندقة منها الفـه مؤلفات كثرية مليئة بالكفلهـ، 638واستقر يف دمشق حتى تويف فيها سنة 

 وغريها.  –الغيب  م ومفاتيحاحلك  فصوصاملكية، و

ركيل م للزر الكتب العلمية، بريوت، اإلعالدا ( ط.202-5/190رات الذهب البن العامد )انظر: شذ         

 وما بعدها.  150صوف صع الت مص (6/281-282)

  –لبنة فضة  ملسو هيلع هللا ىلصي جيعل النبحيث يشبه نفسه بلبنة الذهب و 63، وانظر ص62ص فصوص احلكم     (2)

 . 135أيضًا ص نظروا –أخزاه اهلل 
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 أعجمي،به أباه وهو يش ذلك رجلاملستحق ل (1) ويف صفته يقول احلكيم الرتمذي 

 .(2) ... « ل، ختم به دورة امللك وختتم به الوالية بعة من الرجاخلقه، وهو ر نسق يفهو 

  هللنبوة الرشائع كذلك ختم ا ملسو هيلع هللا ىلص: »وكام إن اهلل ختم بمحمد  –أيضًا  –ول ويق

 ا.هـ.  (3) ية ...« اخلتم املحمدي للوالب

  خمتوماً  وتهبنب ملسو هيلع هللا ىلصد ىل عىل طريق حممهلل تعاأيضًا: »هذا الويل يسري به ا –ويقول 

الويل حجة عىل  حجة عىل األنبياء، فكذلك يصري هذا ملسو هيلع هللا ىلصمد فكام كان حم بختم اهلل،

 ا.هـ.  (4)األولياء« 

 ويقول ابن عريب: 

قامه احلق يف جتل من هذه األمة، فهو كل شخص أيف  ء».. وأما حالة أنبياء األوليا

ظهر مله ذلك اسمعالم، فأجربيل عليه الس ومظهر ملسو هيلع هللا ىلصجتلياته، وأقام لـه مظهر حممد 

ع غ من خطابه وفز  ، حتى إذا فرملسو هيلع هللا ىلصكام املرشوعة ملظهر حممد ين خطاب األحالروحا

من  عن قلب هذا الويل عقل صاحب هذا املشهد مجيع ما تضمنه ذلك اخلطاب

ذها الويل، كام أخألحكام املرشوعة الظاهرة يف هذه األمة املحمدية، فيأخذها هذا ا

 ا.هـ. (5) ظهر املحمدي«امل

 
 ترمذ مذي، صويف، قال السلمي: نفوه منلرتبن احلسن بن برش أبو عبداهلل احلكيم احممد بن عيل      (1)

لل  ع لوالية« وكتاب »ه بالكفر، وذلك بسبب تصنيفه كتاب »ختم اوا عليشهدا، ومنه جوهوأخر

افعية طبقات الش (،10/233ألولياء )ترمجته: حلية ا هـ، انظر320الرشيعة« تويف نحو عام 

 (.6/272م للزركيل )(، األعال2/245-246)

 .  161للحكيم الرتمذي ص ياءختم األول     (2)

 ة. صفحس الق نفسابجع الاملر     (3)

 .  422املرجع السابق ص     (4)

 وت. بري  –( دار صادر 1/150عريب )  نوحات املكية البالفت     (5)
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يقول صاحب كتاب رماح حزب  –يجاين لياء، أن الته خاتم األونادعى أ ممنو

 . – (1) م الرحي

 هوأرضا –ريض اهلل تعاىل عنه  –ل السادس والثالثون يف ذكر فضل شيخنا »الفص

ب به وبيان أنه هو خاتم األولياء وسيد العارفني وإمام الصديقني وممد األقطا  اوعن

طة بني األنبياء لذي هو الواسخ املختوم ازم والربكتوقطب املواث، وأنه هو الواألغ

لياء من كرب شأنه، ومن صغر فيضا من حرضة قن واحد من األوواألولياء بحيث ال يتل

 هـ. . ا (2) نبي إال بواسطته ...« 

 وقوهلم هذا باطل وبطالنه يظهر من عدة أوجه:

عريب   نسه، كابلنفلوالية إىل ادعاء ختم ازنادقة األول: أن ذلك أفىض بعدد من ال

عقبًا م –بن فضة وذهب رؤياه بمكة عندما رأى الكعبة مبنية بل يقول بعد ذكرالذي 

يف األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلص هللعليه بقوله: »وقلت متأوالً: إين يف األتباع يف صنفي، كرسول ا

  (3)  بعزيز« عىل اهلل عليهم السالم، وعسى أن أكون ممن ختم اهلل الوالية يب، وما ذلك

ياء، لياء أفضل األولياء كام كان خاتم األنبأن خاتم األوقادًا منهم تاع (4)  ريه .هـ. وغا

 مل يكن أفضلهم. ملسو هيلع هللا ىلصلوا عن أنه لو مل يدل الدليل عىل أفضليته  أفضلهم وغف

السابقون األولون من املهاجرين  ملسو هيلع هللا ىلصل هذه األمة بعد نبيها حممد فضإن أ  الثاين:

لعرشة لباقيني من اثم الستة ا ثم، عيل امن، ثم عثأبو بكر، ثم عمرأفضلهم واألنصار، و

 
تاب من الرشك والضالل  الرجيم .. ملا حوى هذا الكس زب إبليميته الكتاب رماح حكان األوىل تس   (1)

 يجاين. التوالغلو يف أمحد 

 كتاب روح املعاين لعيل الفايس. هبامش وع مطب (5-2/4)فويت يد الالرواح لعمر بن سع   (2)

 .473شيع صتصوف والت(، وانظر الصلة بني ال69-5/68فتوحات املكية )ال   (3)

 هـ. 1230هـ، وأمحد التيجاين ت1268حممد عثامن املريغني تن ملتأخريكابن محويه، ومن ا   (4)

 .267-260صة تاب والسنالك ضوء يف  يف(، والفكر الصو11/444الفتاوى ) موعانظر: جم        
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م أفضل القرون كام يف حديث عمران وزمنه –أمجعني  ريض اهلل عنهم –املبرشين باجلنة 

يلوهنم. قال عمران يلوهنم، ثم الذين ين ذل، ثم ا: »خري أمتي قرين ◙بن حصني 

 .  (1)احلديث ًا ..« ال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالث –

وفاه اهلل وليس بأفضل األولياء وال  مؤمن تقي يت لياء هو  خرواتم األن خثالث: إال

 . (2) ة له عىل أحد مزي

ا واحد من  نبيه الرابع: »اتفقت طوائف السنة والشيعة عىل أن أفضل هذه األمة بعد

اىل اهلل تعابة وأفضل أولياء اخللفاء، وال يكون من بعد الصحابة أفضل من الصح

 .  (3)له«ل واتباعًا وبه الرساء ة بام جأعظمهم معرف

عتبار أنه يأخذ عن اهلل خاتم الرسل، با امس: إن تفضيلهم هلذا الويل اخلاتم عىلاخل

 مبارشة، وهذا قول باطل من عدة وجوه:

، أمر ال يوثق به، وال يعتمد عليه بل   ملسو هيلع هللا ىلصيأخذونه بدون وساطة النبي  ما نأمنها: 

 ئط.به عرض احلا ه، وإال رميبها عمل افق، فإن و الكتاب والسنةعرضه عىلالبد من  

ن جيري احلق عىل لسانه عمر بن  ن امللهمني الذيإن أفضل أولياء هذه األمة م ومنها:

ع ذلك فكل ما يرد عليه يعرض عىل وم ،ةاخلطاب، فهو من املحدثني يف هذه األم 

 ريض اهلل أبو بكر الصديق نبل كا ك أفضل األمة،الكتاب والسنة، ومل يكن مع ذل

 

م: رقم  هوريض اهلل عن ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي  لفضائل الصحابة: باب فضائرواه البخاري يف كتاب   (1)

ا اشهد، رقم  ال يشهد عىل شهادة جور إذ اب:دات، ب(، ورواه يف كتاب الشها 3/1335) 3450

  م، ذين يلوهنم البة ثصحا الكتاب فضائل الصحابة، باب: فضل  يف (، ورواه مسلم 2/938) 2508

 (. 4/1964) 2035رقم: 

 .  206-205ع الرسائل صم(، جا 11/444وع الفتاوى )انظر: جمم   (2)

 ن تيمية.اب  إلسالملشيخ ا 248-247ظر الصفدية ص، وان 47لفرقان صا   (3)
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 . (1) ضل منه  فعنهام أ 

أن يكون أفضل فضاًل عن  –يًا ال يمكن لويل من األولياء أن يساوي نب ومنها: إنه

 ملا بينهام من الفروق الظاهرة للعيان ومنها: –منه 

 عصمة للنبي بخالف الويل. ال توثب -1

    : ىلال تعاوجوب اإليامن بام جاءت به األنبياء بال استثناء، ق -2

              

                

    (2 ) . 

كفر به، وبام جاء به قتل مرتدًا بال خالف، وهذا   من األنبياء أو أن من سب نبياً  -3

يكفر بذلك، وال جيب قتله، بل من غال فيهم، وفضلهم عىل فال  بخالف من سب ولياً 

 .  (3) ذلك ويستتاب ه كفر بء أو ساواهم باألنبيا

ح انقطاع األولياء، بعد ذلك الويل، ويصب ية يلزم منهل بختم الوالوإن الق دس:السا

 . (4) كلهم أعداء هلل، وهذا ال يمكن اجلزم به لبرش  –ء بعده أحد من بعده إن جا

 
  يف  (، الفكر الصويف 1/53بن تيمية )ل ال، جمموعة الرسائل واملسائ254-253دية صانظر: الصف   (1)

 ، لعبد الرمحن عبداخلالق. 258صب والسنة لكتا وء اض

 .  136رة البقرة، اآلية: سو    (2)

 .  262 – 255انظر الصفدية ص   (3)

كيم الرتمذي ونظريته يف الفتاح بركة صاحب كتاب »احلعبدره د. ا يثري العجب والدهشة ما ذكإن مم   (4)

ل، ثم يعقب عىل ذلك  ضالفيها من  وصلهما  بلغم نقل أقوال احلكيم الرتمذي ورأى أن الوالية« بعد

ن  سواء عىل أساس م  مناقشته هذه عىل أرض صلبة، يف أن احلكيم الرتمذي يقف  بقوله: »ولقد نجد 

الرشيفة، بحيث ال نكاد نجد ما  القر نية الكريمة والنبويةوص ن النصأصول مذهبه أو عىل أساس م

فكرة تقف يف وجه   –ىل كل حال ع –الفكرة  وهذهعها ق ماوو يردها، ولكن ما يؤيدها أو يتسا أيقابله

= = 
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: »ولقد كنت أقول: لو كان املخاطب لنا من  ♫ اإلسالم ابن تيمية خ قال شي

ال يبة عظيمة، صلكانت م:  ملسو هيلع هللا ىلص حممد  و عيسى عىلسى، أ، أو مو يفضل إبراهيم

ىل مجيع األنبياء مد عىل حممد، وعملسلمون فكيف بمن يفضل رجاًل من أمة حمحيتملها ا

اته؟ وهذا العلم هو ك من مشكوالرسل يف أفضل العلوم؟! ويدعي أهنم يأخذون ذل

 . (1) غاية اإلحلاد والزندقة«  

 ران:هذا القول أموكانت نتيجة 

كام سبق   ملسو هيلع هللا ىلصي ك يف حق النبام زعموا ذلكولياء، األم خاتم ول: القول بتقداأل

ء والطني( فكذلك خاتم األولياء كان وليًا  ا و دم بني املاواستدالهلم بحديث )كنت نبي

 .و دم بني املاء والطني 

حيث جعل  : تفضيل خاتم األولياء عىل األنبياء كام سبق من أقوال ابن عريبالثاين

اتم الرسل، العلم إال خل : »وليس هذالحيث يقو (2)ولياء ياء من األ األنبر علوم مصد

إال من مشكاة خاتم األولياء  –متى راواه  –الرسل ال يرونه إن  وخاتم األولياء .. حتى

تنقطعان والوالية ال تنقطع  –بوة الترشيع ورسالته أعني ن –فإن الرسالة والنبوة 

 = = 
  أن يصلوااًم تعجز البرش م، وريض عنهم، ق ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  بالتي جتعل من رؤوس أصحا  املغاالة

ا يريد باألرض الصلبة التي وقف عليها  !! وال أدري ماذ 384ا.هـ ص..« اها .إليها أو إىل مستو

ء خامتًا هو أفضل األولياء، بل يساوي يا أن لألول عىل تنص  لتيا مذي؟!، وما هي النصوص القر نيةالرت

احلديث الصحيح عند  فضلهم أحد، ويف يال يمكن أن  ملسو هيلع هللا ىلصحاب رسول اهلل صاألنبياء يف درجته؟!! وأ

يب، فلو  صحا : )ال تسبوا أ ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: قال النبي ريض اهلل –أيب سعيد اخلدري عن  ومسلمالبخاري 

باب قول وال نصيفه( البخاري يف فضائل الصحابة م غ مد أحدها بل، مهباً ذ أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ 

فضائل الصحابة باب:  (، ومسلم يف3/1343)3470متخذًا خليالً( رقم:  ت: )لوكن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .   2540ة ريض اهلل عنهم، رقم: صحابسب الحتريم 

 (.2/240جمموع الفتاوى )   (1)

 . 190مد عثامن صحمبدالرؤوف ع لعبتدااالو بني االتباع ملسو هيلع هللا ىلص انظر حمبة الرسول    (2)
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 ا.هـ.  (1) أبدًا«

 لصحابة: سب ا -6

مقدمة هؤالء صحابة  اربتهم ويف ياء اهلل وحمل ة سب أوارزطان البومن مكايد الشي

 .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

م الرافضة حيث ورثوه من زعيمهم عبداهلل بن سبأ الذي  برز من وجد عندهومن أ

 . (2)عن يف أيب بكر وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم أمجعني أظهر الطكان أول من 

   قال تعاىل: ،ضا عنهمالرالتهم ونة عىل عد م والسن الكريدة نصوص القر مع شها

           (3 ) وكانوا إذ ذاك ألفًا .

 ئة.وأربعام

       تعاىل يف املهاجرين واألنصار: وقال

                    (4) . 

              وقال تعاىل:

      (5 ) . 

وكرامتهم ورفعة درجاهتم وفيهم  د اهلل تعاىلمة قدرهم عنظل عىل عدلييف ذلك و

 
 .  62ن عريب ص فصوص احلكم الب   (1)

 .   27ري صهالشيعة والسنة إلحسان إهلي ظ انظر   (2)

 .  18سورة الفتح، اآلية:    (3)

 .  99التوبة، اآلية: ورة س   (4)

 .  118سورة التوبة، اآلية:    (5)
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، كام ثبت يف احلديث: )عرشة من أصحايب يف اجلنة: أبو بكر، املبرشون باجلنةالعرشة 

وعيل، وطلحة، والزبري، وسعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد،  وعثامن، وعمر،

 ..«.  بن اجلراحعبيدة ، وأبو  الرمحن بن عوفوعبد

وأوهلم   اهلل بلعن أوليائه من الصحابة الكراميتقربون إىل –خزاهم اهلل أ –افضة الرو

 وعمر، وصيغة لعنهام عندهم: أبو بكر

يش وجبتهام وطاغوتيهام وافكيهام صنمي قر »بسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم ألعن

وحرفا لبا دينك ولك وقعصيا رسوانكرا وصيك ووابنتيهام اللذين خالفا أمرك 

 .  (1)ك« تابك

  ني وحماربة أمريديق ريض اهلل عنه باستحالل دماء املسلمأبو بكر الص وهم يتهمون

 . –والعياذ باهلل  –املؤمنني عيل بن أيب طالب وحيكمون بردته 

 يني: قول اخلمي

 اإلسالمىل احلكم دون »أولئك الصحابة الذين مل يكن هيمهم إال الدنيا واحلصول ع

سدة قد سهل عليهم إخراج نواياهم الفايعة لتحقيق رلقر ن ذا ان اختذو ن، والذيوالقر

كانت تدل عىل خالفة عيل ريض اهلل عنه بال فصل وعىل كتاب اهلل التي تلك اآليات من 

حتريف الكتاب الساموي وإقصاء القر ن عن أنظار أهل الدنيا ، وكذلك إمامة األئمة

 !! (2) ن« ىل يوم الديإسلمني واملالقر ن ار يف حق ذا العيبقى ه وجه دائم بحيثعىل 

 قول يتجه اهلل:وي

ا به من خمالفات للقر ن، ومن تالعب بأحكام الشيخني وما قام»إننا هنا ال شأن لنا ب

 
نقالً من كتاب »مصدقه  33ل صدارف واالعتالتطبني ني ميد. عبداهلل الغريب يف كتابه اخلها ذكر   (1)

 .لسيدهم عيل تقي النقودي مالينجاب«

 .   131كشف األرسار ص   (2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصا، وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي من عندمهاإلله وحلاله وحرماه 

 دين.اإلله والأحكام هلهام بنا نشري إىل جوضد أوالده، ولكن

د اللصوص، وأحرق شخصًا  خر مع أن د اليرسى ألحكر بقطع اليبام أبو د قفق

يطبق أحكام اهلل يف خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرة  ان حرامًا، ومل ذلك ك

  تلك الليلة نفسها.زوجته يف وأخذ

أخرى حامل وامرأة  فقد أمر برجم أما عمر فإن أعامله أكثر من أن تعد وحتىص

 احلجب خطأه.سوة من خلف ن إحدى الحت نة، وصحجمنو

 رفوهنم جيدًا .. أما عثامن ومعاوية ويزيد فإن اجلميع يع

أن جديرين بوإن مثل هؤالء األفراد اجلهال احلمقى واألفاقون واجلائرون غري 

 ا.هـ.  (1) يكونوا يف موقع اإلمامة وأن يكونوا ضمن أويل األمر ..«

 رب باليوم اآلخ تكذي: الرابعاً 

ء، وأما املعاد فأنكروا ما ورد به األنبيايف املعاد » نًا عقيدهتميمب ♫ يلغزايقول ال

 د عود كلحلرش والنرش لألجساد، وال اجلنة والنار، ولكن قالوا: معنى املعاومل يثبتوا ا

 
 . 127-126للخميني ص كشف األرسار   (1)

أنه قال: ذكرنا ر، تعديل حيث يروي عن محزة بن حممد الطيا الكيش زعيمهم يف اجلرح والعنهم نقل وقد     * 

قال حممد بن أيب   –ه رمحه اهلل وصىل علي – ♠ و عبداهللقال أبعبداهلل فأيب عند  كرحممد بن أيب ب

سط  ل: بىل فبال أوما فعلت؟ قا يدك أبابيعك فق أليام: ابسط ن ايومًا م ♠  املؤمنني عيلري بكر ألم

من   يهبو عبداهلل )ع( كان النجابة فل أام مفرتض طاعتك، وإن أيب يف النار فقا إنك إم يده، فقال: أشهد 

  ♠  اهللديه« ويروي عن هشام بن أيب عبميس رمحة اهلل عليها ال من قبل أببنت ع مه، أسامءبل أق

ما تكنه قلوهبم من  يدل عىل  مما  27 من الشيعة والسنة صنقالً كي عىل عمر« يب »كان مهيب عبد سوء

 ض للصحابة الكرام!!.حقد وبغ
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 ا.هـ.  (1)شء إىل أصله ..« 

 البعث: ين من اإلسامعيلية يف نفي ويقول أحد املعارص

وحي اإلهلي عىل و من يؤول الن احلقيقي همأن املؤ. وث مهزأة .ن القول بالبع»إ

وأحكامها عىل ظواهرها فليس هو إال كافٌر  الرشائع املنزلةطريقتهم، وأما من يتبع 

 ا.هـ. !!  (2)ومحاٌر« 

 ة عندهم نوعان: قيامة صغرى، وقيامة كربى.»والقيام

هي ما   ربىمة الكقياعد املوت، والق النفس بامة الصغرى هي عند ما تفارفالقي

ا لكلية إىل مبدعه املوجودة يف عامل الكون، وتعود النفس ا فوس اجلزئية فارق كل النت

 . (3)وخالقها فيبطل الوجود كله ما عدا اهلل سبحانه«

 فرق وامللل والنحل الّضالة وأشهر من عرفه به:ه بعض الوقد كذب ب

 حاهلم:  يف بيانىل  قال تعايا، كامنا الدنإال حيات القائلون: إن هي الدهرية -1

                          (4 ) . 

يف الكتاب والسنة من  فة كذلك ينكرون اليوم اآلخر، وزعموا أن ما ذكر والفالس

هلا، ألن  ت ال حقيقةالإال خياهي لك ما كذ خروي والعذاب،لنعيم األوصف ا

 .  (5)اإليامن به نسان ال يدركه بحواسه اخلمس فال يمكن اإل

 
 . 45-44ة للغزايل صطنيفضائح البا    (1)

من كتاب الرشك يف القديم  (، نقالً 1/106إلسالم بنديل جوزي )ة يف اات الفكريحلركيخ ارتا من    (2)

 (.1/821) ديث أليب بكر حممد زكريا حلوا

 (.1/820رجع السابق )امل   (3)

 .  24ثية، اآلية: سورة اجلا    (4)

دة قصي رشح ، كر( ط. دار الف445/ 4ابن كثري ) سري (، تف4/284( )4/67ظر: جمموع الفتاوى )ان    (5)

= = 
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 وعىل ذلك سارت بعض الفرق املنتسبة لإلسالم، ومنهم:

 اإلسامعيلية والدروز والنصريية:  (1) طة ن القرامالباطنية م

 :  (3) قرمطين الامي إىل سل (2)واين الرسالة التي كتبها القري وهذا نص

  إىلن والتوراة والزبور واإلنجيل وبدعوهتم ناس يف القر ك بتشكيك اليإين أوص»

ء ئع واملعاد واملالئكة واجلن، ثم يستطرد قائاًل: وما العجب من ش إبطال الرشا

ناء وليس لـه زوجة  من رجل يدعي العقل، ثم تكون له أخت أو بنت حس كالعجب

ا األجنبي، وم أحق هبا من هلعلم أنقل ولو عنبي وينكحها من أجعىل نفسه فيحرمها 

ائب ال يعقل وهو اإلله طيبات وخوفهم بغوجه ذلك إال ألن صاحبهم حرم عليهم ال

شور واجلنة والنار حتى استعبدهم بعث والنالذي يزعمونه وأخربهم بام ال يرونه من ال

هم وأمر قداً ن أمره معهم نوالً، فكاحياته ولذريته بعد وفاته خ وجعلهم لـه يف

 = = 
 (.1/99محد بن عيسى )قيم ألابن ال

 قامته وساقيه،  لقص يلقب بقرمط  فة، مة الباطنية، من أهل الكو ئطة: أتباع محدان قرمط، أحد أالقرام   (1)

اء حسإلحلاد، انترشت يف الكوفة والبصة واألظاهرها التشيع وحقيقتها ا ركة التيتبنى هذه احل

نا ونكاح  باطنًا خيالف ظاهرها، استباحة الزهرًا ولرشيعة ظا أن لهم بدقا والبحرين، من عقائدهم: اعت

 م اآلخر. واملحارم، إنكار الي

 لرابعة. ط. ا 382-378/ 1، املوسوعة امليرسة )18-11للغزايل ص يةفضائح الباطن انظر:          

هـ،  834سنة  تويف وطة(خمط الرسالة املوقظة ) له د بن محزة، داعية إسامعييل من علامئهمجعفر بن حمم   (2)

 (. 2/129كيل )األعالم للزر

ارس من يف سبعامئة ف كةام فسار إىل مرمة البلد احلرحامن بن حسن القرمطي الزنديق .. استباح سلي   (3)

  ر زمزم، واقتلع احلجر األسود وصعد عىلمئات القتىل وردمهم يف بئ ، فقتل317أتباعه القرامطة سنة 

غ القتىل فيها نحو ثالثني  فأقام فيها ستةأيام بل لق وأفنيهم أنا،اخل خيلق ا  أنباهلل وكعبة يصيح أنا باهللال

 .هـ332حساء عام لذراري هلك باألاألفًا، ورسى 

 (. 3/123) (، األعالم للزركيل11/171)والنهاية (، البداية 15/320النبالء ) انظر: أعالم          
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 ا.هـ.  (1) نسيئة«

 .ل اجلهمية بأن النار تفنى سبق بيان قو وقد

ن أهل النار أسعد منهم يف الدنيا ألهنم يف النار متذكرين  صوفية من يزعم أومن ال

 . ( 2) لدنيا فكانوا من غفلة أما يف اللحق، 

 بالقدر خامسًا: التكذيب  

ض يف  وكثر اخلتى الّضالة ح فرقه أكثر الج سارت عليوالتكذيب بالقدر منه

  ية مؤلفات كثريةكتب، وصنف السلف يف الرد عىل القدرفردت لذلك ال، وأمسائله

 وافرتق القدرية إىل طائفتني:

ا العلم، وكان ظهورهم يف أواخر عهد  ين أنكرواألوىل: نفاة القدر من الغالة الذ

 لوقد قت  ني،معبد اجله ل بنفي القدروأول من قا –رضوان اهلل تعاىل عليهم  –الصحابة 

 حلجاج. من اصربًا يف ز

مر أنف وهؤالء كفار د وقوعها وأن األا: إن اهلل ال يعلم األشياء إال بعوقالو

 . (3)باإلمجاع 

ن  شيئة واخللق وهم مجهور املعتزلة ومن وافقهم منفاة املالثانية: القدرية املجوسية 

 
(  2ن رقم )يم بن سليامن اجلبها إبراهخ دامة للشياهل  ركاتاحلاطنيون والب نرشت ضمن مالحق كتاب    (1)

م،  1993 -هـ 1413ط. األوىل  94-92، وانظر يف الرد عليهم فضائح الباطنية للغزايل ص45ص

 عامن.  –األردن   –دار البشري 

 .  325ويف جالل الدين الرومي، صانظر كتاب فيه ما فيه، للص   (2)

ما بعدها(، و 4/706قاد )، رشح أصول االعت203انة صب، اإل530-529ص خالللل ر: السنةانظ   (3)

 (. 2/328، معارج القبول )63-25ل صي(، شفاء العل497-8/491جمموع الفتاوى )
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 .  (1)  اخلوارج واملرجئة والشيعة 

 :إىل فرقتني الء انقسموا وهؤ

ل نفسه وإن ال العباد وقالوا إن العبد خيلق فعلق اهلل ألفعوا خالذين نف ة:ي القدر -1

 ال يضل أحدًا.  اهلل

، إن ة جموس هذه األمة)القدري قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙وهلذا قال ابن عمر 

 . (2)ماتوا فال تشهدوهم(  مرضوا فال تعودوهم، وإن

خالق كل در وأن اهلل والقم بالقضاء هنمع إياما، مة وأئمتهعليه سلف األ و»مما اتفق

وأنه يضل من يشاء وهيدي من يشاء، وأن  مل يشأ مل يكن، شء، وأنه ما شاء كان، وما

إن  وهلم:قشيئتهم وقدرهم ما أقدرهم اهلل عليه، مع فعلون بمالعباد هلم مشيئة وقدرة ي

 .  (3)« ن يشاء اهللالعباد ال يشاؤون إال أ

س حتى أنكروه فقالوا: »إن وكادهم إبلي  امعة السنة واجل للفوا أهخا ن القدرية ولك

يل وبيان، فقد هدى اهلل هبذا اهلدى كل مكلف بالغ، الكافر وجهني: هدى دل  اهلدى عىل

ى إال باملؤمنني املطيعني دى هو الثواب والنجاة، فال يفعل اهلل هذا اهلد وه (4) ن واملؤم

 
(، جمموع  1/45( )1/30ل والنحل للشهرستاين )(، املل3/82: الفصل يف امللل والنحل )انظر   (1)

 (.204-10/203ب )ذيذيب الته(، هت4/141) االعتدالان (، ميز7/264الفتاوى )

وي عن حذيفة يف الباب ( ور2/634) 4691يف سننه كتاب السنة، باب يف القدر رقم اه أبو داود رو   (2)

مام أمحد يف لحقهم بالدجال(، ورواه اإلاهلل أن ي ادوهم )شيعة الدجال وحق عىل وز 4692م: سه رقنف

ريض اهلل السنة من طريق جابر م يف اصن أيب العم ابإلما ه ا، وروا139ص 750مسنده، ويف السنة رقم 

-1/144) 329 اهلل عنه رقم ة ريض ف(، وحسنه األلباين، ومن طريق حذي1/144) 328رقم:  عنه

 (.2/917) 5163صحيح اجلامع رقم  ( وهو يف 145

 (.8/459جمموع الفتاوى )   (3)

 اهلداية ص نواع أ ، انظر يففيها فهم خالة، وال ندايهذه املرتبة الثانية من مراتب اهل    (4)
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 . (1)« ملسو هيلع هللا ىلصوله ن اهلل وعن رسلقائلني عا

 :  ♫ اجلوزي نقال اب

يقدر عىل رش، وإن إبليس اهلل عز وجل ال يقدر عىل شء من ال ال النظام إن »وق

 ا.هـ.  (2)اخلري والرش« 

 ها: معاٍن منإضالل اهلل للعبد بعدة  وفرسوا

 أضل  رهم حيث قالوا: »إن قيل: أفتقولون إن اهللالعقاب واهلالك عقوبة لكف -1

ة هلم عىل كفرهم وأهلكهم عقوببهم عاق هم، بأنلأضاهلل إن ه: نقول: افرين؟ قيل لـالك

 .  (3) أفسدهم، جل وعز عن ذلك«  وال أضلهم بأن ومل يضلهم عن احلق،

 .  (4) إّن معنى أضل اهلل سامه ضاالً  -2

 .  (5) لسداد وهو ما يسمى عندهم اخلذالن وفرسوه أيضًا برتك التوفيق وا -3

يف  إلنسان يعيش أن اليل القاطع د ثبت بالقد قدرية: »لعارصين من ال بعض امل الوق

ما الدائرة األوىل: فهي التي تنفذ فيها  ثالث هلام، أ هذه احلياة ضمن دائرتني اثنتني ال

اإلنسان يسري بحسبها  الكونية، وفيها جعل اهلل تعاىل ومشيئته إرادة اهلل تبارك وتعاىل

ة: فهي التي ثاني الدائرة ال ام.. وأ يارا وال اختإرادة له فيه جمربًا ال وعىل مقتضاها سريًا 

تعاىل اإلنسان يسري فيها سريًا  وفيها جعل اهللتنفذ فيها إرادته ومشيئته الرشعية، 

 
العدل والتوحيد  سائلر ( ضمن 11/323رش من اجلرب والقدر للرشيف املرتيض )لة إنقاذ البرسا    (1)

 . 261-259ص، و227ت صملقاالوانظر ا

 .  103س صتلبيس إبلي   (2)

 (.1/325املرجع السابق )   (3)

-2/81)ائل العدل والتوحيد من رسض سني الريساحل ى بنيحيلقدرية لة اانظر رسالة الرد عىل املجرب   (4)

 (. 85-2/84نظر )( وا82

 (.737-2/372) (،2/22)رشي ، الكشاف للزخم260قاالت صامل ،(2/82انظر: املرجع السابق )   (5)
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فعاله االختيارية  ثم قال: »فاإلنسان يف أ (1) رب« ا وال جماختياريًا، بحيث ال مكره له فيه

 ضاء وال دخلقلعلق بايت عاله فيامال عالقة ألف يطر عليهاضمن هذه الدائرة التي يس

أو القدر، وإنام ت بحث القضاء ك ألن األفعال االختيارية ال تدخل حت ضاء هبا، وذلللق

 .  (2) تدخل حتت بحث األحكام الرشعية« 

 اجلربية الثانية:  

ال فعل   درية وفظاعته فروا إىل رشمنه فقالوا: »إنهوملا رأت اجلربية شناعة قول الق

نسب إليهم أفعاهلم عىل الناس إنام توإن هو الفاعل  هنده، وإوح ة إال هلل حد يف احلقيقأل

شجرة ودار الفلك، وزالت الشمس، وإنام فعل ذلك يقال: حتركت الاملجاز، كام 

 .  (3) سبحانه..« لشمس اهللبالشجرة والفلك وا

ه طوالً بل كام خلق لـإطالقًا، اية املهتدي فعل اهلل، ال دخل للعبد فيها فعىل هذا فهد

ل، وهؤالء سلبون العبد القدرة متامًا عىل الفع، في (4) ذلك نحو ، ولونًا والً به طويان ك

 ية الغالة أصحاب جهم بن صفوان.اجلرب

خلق أفعال  اتريدية ونحوهم فقالوا: إن اهللعرة واملوأما اجلربية املتوسطة من األشا

 
  هـ/ 1404ط. عام  راجعه خالد العك  140-139لعبداحلليم حممد قنبس ص اء والقدر مسألة القض   (1)

 ن. لبنا ت، ، بريو1984

 .145بق صالسا  جعاملر   (2)

در، ومما يعجب لـه تسميته قل حيث جعل أفعال العباد كلها ال عالقة هلا بالقضاء والا الضالفتأمل هذ    *  

ج السلف(!! لمني، بحثها عىل مقتىض منهفة واملتكقضاء والقدر ونشأهتا لدى الفالساب )مسألة الكت

هم عن  مة وأئمتها؟! وحاشا لف األيريد س لنفاة؟ أمية القدرن اه مالففأي سلف يريد؟! هل يريد أس

وقد   ما ال يريد، اهلل ومشيئته فيجري يف ملكه ةذا القول الباطل الذي خيرج أفعال العباد عن دائرة إراده

 انظر ص  بحث سابق،سبق الرد عىل القدرية يف م

 .  279الميني أليب احلسن األشعري صمقاالت اإلس   (3)

 (.8/445ية )وع الفتاوى البن تيموجمم الصفحة،سابق نفس ع الملرجر اانظ   (4)
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يسمى  اوهو م عل،رة يف الفقدرة غري مؤث توا للعبدالعباد وقدرها، وشاءها، ثم أثب

 يف تعريفه اختالفًا كبريًا. وهم خمتلفون كسباعندهم 

 .  (1)ما يقع به املقدور يف حمل قدرته« من عرفه بأنه »فمنهم 

 . (2) قارنًا لقدرة حمدثه اختيارًا«الفاعل موقيل الكسب: »ما وقع من 

 وهذا التعريف ال فرق بينه وبني سابقه.

 .(3)سبه«إرادته يف ك وفق املكتسب عىل  ل قدرة حم تعاىل يف»ما خلفه اهلل وقيل هو:

هنم يقولون: »إن العبد ليس بفاعل ذا وقول جهم: إووجه املشاهبة بني قوهلم ه

لكسب، ع الكسب قدرة ال تأثري هلا يف ايثبتون محقيقة، وإنام هو كاسب حقيقة، و

ئع طباالقوى واليف الوجود من أن كل ما ولكن قرنت به من غري تأثري، وزعموا 

نت به من  العبد ال تأثري ليشء منها، فيام اقرتسفلية كقدرة وال باب العلويةسواأل

،   (4) «مة أصالً ادث واألفعال واملسببات بل قرن اخلالق هذا هبذا ال لسبب وال حلكاحلو

لـه أن مما يؤسف الفعل واملفعول، وال بني اخللق واملخلوق،ووهم هبذا مل يميزوا بني 

ومذهب أهل السنة وسط  (5) م منه براء ، وهنة واجلامعةسلأهل ا  عن ذا املذهبحيكى ه

 
، توزيع  134-133صول الدين للبغدادي صأ، وانظر 104رشح الصاوي عىل جوهرة التوحيد ص   (1)

 العلمية.   دار الكتب –اإلخاء، ط. الثانية دار 

وانظر: املدين،  طبعة م 1991 هـ/1401، ط. عام 265اكمة األمحدين لآللويس صجالء العينني يف حم   (2)

 وما بعدها. 256وحيد للامتريدي صتاب الت، ك71اف للباقالين صاإلنص

، الفرق بني الفرق للبغدادي 279املقاالت ص ، وانظر فيام سبق: 266لويس صجالء العينني لآل   (3)

 زي. لرا(، اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني ل 1/87ل والنحل للشهرستاين )، املل199ص

 (.468-8/467)يمية البن ت ع الفتاوىجممو    (4)

(، حيث يقول عند حكايته 1/11يف لوامع األنوار )  –رمحه اهلل  –ء اإلمام السفاريني ومن هؤال   (5)

القدرية النفاة، ومل  اجلامعة فلم يفرطوا تفريط ل السنة و القدر: »وأما املتوسطة فهم أهذاهب الناس يف م

عري ومن  هب األشهؤالء عىل مذهبني مذ، وعايص اهللقدر عىل مبال تجني ملحة اربييفرطوا إفراط اجل

= = 
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   .سبق يف الرد عليهمواجلربية كام  بني القدرية

 ومن املسائل التي كادهم هبا: 

 ق. مسألة الرز -1

 األجل. مسألة -2

 القول بالبداء. -3

 زق الر  -1

»ما  لغة والرزق يف المسألة الرزق  كار القدرومما كاد الشيطان به الفرق وامللل يف إن

 .  (1)رزاق« ع األفع به واجلمتين

 . (2) حلوف  ما يصل إىل اويطلق عىل العطاء، والنصيب، وعىل

ينقسم إىل قسمني:  أن الرزقوأما يف اصطالح الرشع، وما عليه أهل السنة واجلامعة 

         :وهو ما ينتفع به، وهو املراد من قوله تعاىلاألول: عام 

                       (3 ). 

حتى تستكمل  نفث يف روعي أن نفسًا لن متوتح القدس ويف احلديث: )إن رو

 = = 
 ..«..وافقه من اخللف، ومذهب سلف األمة وأئمة السنة 

اجلامعة ألنه  أهل السنةأال يقرن مذهب األشاعرة بمذهب  وكان األوىل كر مذاهبهم ثم فّصل يف ذ          

 عليه.   خيالف ما هم

 (. 2/204يح )الرد عىل صاحب األغالل للسو يف  اللالض هلدى منوانظر: كتاب بيان ا          

 .   144اموس املحيط ص(، الق10/115لعرب )(، وانظر لسان ا4/1481ي )الصحاح للجوهر   (1)

 (.2/65لتمييز)بصائر ذوي ا(، 10/115(، لسان العرب )4/1481انظر: الصحاح )   (2)

 .  6آلية: سورة هود، ا   (3)
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 .  (1)( أجلها، وتستوعب رزقها .. احلديث

ىل كل  إ ول: )فرغ اهللقي ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل رسو قال سمعت ◙داء حديث أيب الدرو

 . (2) قي أم سعيد( من أجله ورزقه وأثره وش مخس عبد من

لق كلهم ل رزق اخلوهذا يشمل كل ما ينتفع به، سواء كان حالالً أو حرامًا، ويشم

 جر وغريمها.بام فيهم الرب والفا

    ىل:تعا يف قوله ل، وهو املرادرزق احلالالثاين: خاص وهو ما يملك وهو ال

                          

                       (3 ). 

              تعاىل:ويف قولـه 

               (4 ). 

ل ملحفوظ وداخايف اللوح  مها مكتوبالرزق، وكال طلق عليه مسمىوكالمها ي

ق من حيث االنتفاع به، مع حتريم احلرام فهو رز تعاىل وخلقه، فإذا أكل ت مشيئة اهللحت 

 حجة فيه وليس ألحد أن حيتج بالقدر فال لفاعله، اهلل تعاىل هلذا الفعل، والوعيد

 
يف    ع الزوائد وقال: »رواه الطرباينجمم(، وأورده اهليثمي يف 27-10/16لية )حلم يف ارواه أبو نعي    (1)

  عنه  هللمن حديث ابن مسعود ريض ا.هـ، ورواه احلاكم معدان وهو ضعيفه« الكبري وفيه عفري بن  ا

 (.2/725) 2144ة من حديث جابر بنحوه رقم: واه ابن ماج( بأطول منه، ور2/5)

، وقال 449-448ص 1811 رقم(، وهو يف موارد الظمآن 7/195مسنده ) محد يفرواه اإلمام أ   (2)

 ط وأحد إسنادي أحد رجاله يف الكبري واألوسد والبزار والطرباينع الزوائد: رواه أمح جمماهليثمي يف

 (. 7/195ثقات. ا.هـ )

 .  3، اآلية: ورة املائدةس   (3)

 .  10: ون، اآليةسورة املنافق   (4)
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 . (1) ألحد

  لـه وأمره  بد ما أحللة »رزق كل عفقالت املعتز املخالفة وكاد الشيطان بعض الفرق

 . ( 2) رزقه« لك، لعمرهم من وعذبه يف قبضه، فليس ذ هناه عن أكلهما  بأخذه، فأما

 . (3)ن إنفاقه واكتسابه«منعنا م  وقالوا: »احلرام ال جيوز أن يكون رزقًا .. ألن اهلل

 رد عليهم من عدة أوجه:وال

ليه األمة  ا أمجعت عر ن والسنة ومصحيحة من القاألدلة ال األول: أن قوهلم خالف

ما ينتفع به عىل ف الرزق بسائر عليه كتب اللغة من تعرية،وما أمجعت عتزلبل ظهور املق

 . (4) اإلطالق 

رصيح قول  درًا عىل أكل رزق غريه وهذا نسان قاالثاين: أنه يلزم منه أن يكون اإل

 . (5)  له لذي كتبه اهللسان رزقه ااملجوسية، ويلزم منه أال يأخذ اإلن

وهلم: ره باحلرام لكان الزم قتغذى طول عم خصاً إنه لو أن ش الزم قوهلم أنه من كام

 هلل. زق إال اتعاىل مل يرزقه شيئًا، وهذا خالف ما أمجعت عليه األمة، أن ال راإن اهلل 

فيلزم من   من أطعم غريه طعامًا معصوبًا إىل أن مات، الثالث: ويقال هلم أيضاً 

الل ألول يرزق احل ني ابوجود رازق روهذا إقرا غري اهلل،اإلنسان رزقه ولكم إن هذا ق

 
  ألنوار مع هامشه للشيخ بابطني ع ا(، لوام546-8/541تيمية ) نالبلفتاوى اجمموع انظر:    (1)

 .  62-61الرشيد  لواسطية لعبدالعزيزسنية عىل العقيدة ا(، التنبيهات ال1/343-344)

من رسائل ، مطبوع ضبن احلنفية ليحيى بن احلسني الريسن بن حممد الة الرد واالحتجاج عىل احلسسر   (2)

 (. 2/165وحيد )العدل والت 

 . 787عبداجلبار صيض  رشح األصول اخلمسة للقا    (3)

 (.1/344ألنوار للسفاريني )امع اانظر لو   (4)

 (.1/344) يلوامع األنوار للسفارين  ،383حادي األرواح صانظر    (5)
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 .  (1) ام والثاين يرزق احلر

            ع: أن اهلل تعاىل قال:الراب

              

  (2 )عاىل متفرد باخللق، والرزق، واإلماتة، واإلحياء، فلو عىل أن اهلل ت . فدل

املتامثالت بغري دليل، فثبت أن اهلل اخلالق  بني  لكان يف هذا تفريقزق منها أخرجنا الر

 .  (3) يريد  حانه ما ال ملكه سبوال جيوز أن يقع يف املميت،الرازق، املحيي  

نهم إنكار ذلك، مع كفرهم هم، ومل يؤثر عوا يقرون بأن اهلل رازقاملرشكون كانحتى 

 جه.هذا الو  وعنادهم، فأصبحت املعتزلة رشًا منهم من

منه أن طعام فهو قول باطل إذ يلزم  (4)بام يصح امتالكه  وأما ختصيصهم الرزق

هلام، يكون رزقًا  فال ال يملكانه، قًا ألهنام يسمى رزالطفل من ثدي أمه الهيمة، والب

              عاىل:وهذا خالف قوله ت

    (5 )(6)ح متلكه أن يبا م من رزق احلرام . كام أنه ال يلز . 

 
، أصول الدين 371-370اقالين ، التمهيد للب186-185سن األشعري صة أليب احلانظر اإلبان   (1)

ي  األكرب مع رشحه للمال عيل القارقه ، الف320املواقف لإلجيي ص (145-144) يلبغدادل

 (.2/235ى )للشيخ أمحد بن عيس  (، رشح النونية1/344، لوامع األنوار )114ص

 . 40روم، اآلية: لسورة ا   (2)

 . 371-370باقالين صالتمهيد للانظر    (3)

 .  784اخلمسة صح األصول انظر رش   (4)

 .  6 ية:ود، اآلهسورة    (5)

حه للمال عيل الفقه األكرب مع رش ، 96ص (، وانظر االعتقاد للبيهقي187-186)انظر اإلبانة ص  (6)

 . 114قاري ص

حيث قال:  114رب صللفقه األكشيخ مال عيل القاري يف رشحه لر التنبيه عليه ما ذكره اومما جيد  * 

= = 
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 ألجل:ا  -2

ة »مدة  األجل، واألجل يف اللغ القدرة مسألةيب برق يف التكذفمكايده لل ومن

 .  (2)نحوه سواء كان هذا اليشء موتًا، أو حلول دين، أو عدة طالق .. أو  (1)اليشء« 

م طعًا من غري تقدملراد باألجل املضاف زمان تبطل فيه احلياة قوأما يف االصطالح فا

 .  (3)أخر« وال ت

أو   (4) ت حتف أنفه عنه، سواء ماأخر دمه، وال يتقدود ال يتسان أجل حمفلكل إن

لموت، ا، أو هرمًا، أو غرقًا، وهذه األمور جعلها اهلل تعاىل أسبابًا لقتياًل، أو هدممات 

شاء هذا  ن، وما يكون فهي مكتوبة يف اللوح املحفوظ، وعلم الرب تعاىل بام كا مع

منه،  قصاصله، وجيب التحق عوقب لقاًم بغري ومع ذلك من قتل مسلوخلقه، األجل، 

حماربًا فهو شهيد عند اهلل يناله األجر  ومن قتل كافراً يعفو أولياء املقتول.  إال أن

 والثواب. 

             قال تعاىل:

 = = 
  الف يف هذه املسألة، وقاال خلا اما حقق سفراينيني، وأبو إسحاق اإلسن الرستغ»والشيخ أبو احل

ًا، فهو يعود إىل  ا اخلالف ليس لفظي«ا.هـ والصواب إن هذلصواباخلالف لفظي ال حقيقي، قيل وهو ا

لتحسني، والتقبيح بناء عىل  ، ومسألة ام بوجوب فعل األصلح عىل اهللساد اعتقاد املعتزلة وقوهل ف

أصول املنهج، يف ينهم وبني أهل السنة خالف بف ، فاخلال النقليف تقديم العقل عىل املنهجية أصوهلم

 ذ باهلل.دهم عن احلق، والعيا م وبعمما كان سبب ضالهل 

 (.4/162صحاح للجوهري )ال   (1)

(، بصائر ذوي 13-11/11ن العرب )(، لسا 1/26 غريب احلديث البن األثري )يفانظر: النهاية    (2)

 (. 2/108ريوزبآدي )تمييز للفال

 (.1/349ر للسفاريني )ا نووامع األل   (3)

 .  1032ط للفريوزبآدي صحرق« القاموس املحي ق والرأي عىل فراشه من غري قتل وال غ»   (4)
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    (1 ) . 

جي رسول اهلل الت: )اللهم أمتعني بزوق ملسو هيلع هللا ىلصوج النبي بة زث عن أم حبييويف احلد

  آلجال: لقد سألت اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوبأيب أيب سفيان، وبأخي معاوية قال فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

يؤخر شيئًا عن  وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئًا قبل حله، أو  ، وأيام معدودة،مرضوبة

 رب، كان خرياً الق ار، أو عذابنعذاب يف اليعيذك من كنت سألت اهلل أن  له، ولوح

 .  (2)وأفضل( 

»وهذا احلديث رصيح يف أن اآلجال واألرزاق مقدرة  : ♫ مام النوويقال اإل

مه يف األزل فيستحيل زيادهتا و نقصها حقيقة عن ذلك تعاىل وعل دره اهللال تتغري عام ق

 ا.هـ.  (3)...« 

ه يف اللوح  تابتمع ما سبق ك  ال يتناىف صلة الرحمادة الرزق واألجل بح من زيوما ص

 تعاىل، واطلع عليه املالئكة يف الصحف التي أما ما كتبه اهللملحفوظ ألنه ال يتغري، ا

  طرقها العبد، وهي نوعان:باب التي ييد باألسبأيدهيم فالرزق يز

قال:   ◙بن مالك عن أنس كام يف احلديث  األول: أسباب دينية كصلة الرحم

أو ينسأ له يف أثره،  له يف رزقه يبسط»من رسه أن  يقول: ملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اهللسمع

 . (4)يصل رمحه« فل

ُۥِِِ﴿ومن األسباب أيضًا الدعاء والرب وتقوى اهلل قال تعاىل:  َِّلَّ ۡعىل َِيى ى ِٱّللَّ تَّقر ِيى ن وىمى
 

 .  49نس، اآلية: سورة يو   (1)

 (.1/390( واإلمام أمحد يف مسنده )2051-4/2050) 2663ه مسلم يف كتاب القدر رقم: ارو   (2)

 (.16/213)  النووي صحيح مسلم برشح   (3)

(،  729-2/728) 1961رقم: رزق، للبيوع، باب: من أحب البسط يف اب ارواه البخاري يف كتا    (4)

(،  5/2232) 5639الرحم رقم:  من بسط له يف الرزق بصلة  كتاب األدب، باب:ورواه أيضًا يف

 (. 4/1982) 2557قطيتها رقم:  حم وحتريميف كتاب الرب والصلة باب: صلة الررواه مسلم و
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اِ ۡرىجر ُبرِخمرجًا . َمى ۡتىسر َِيى ۡيُثَِلى يىۡرزُقُۡهِمرۡنِحى  .  (1)  ﴾وى
 ل مال اليتيم.با، وأكلم العباد، والرواجتناب البغي، وظ

هد، واختيار األزمان  رزق، وبذل اجلي للادية، كالسعمطبيعية، و ين: أسبابالثا

 اختيار املكاسب النافعة ونحو ذلك. ملناسبة، وحسن ا

 تعاىل، ومشيئته، فقد علم تعاىل أن هذا  اهلل بقدروهذه األسباب واملسببات كلها 

علمه مما ال ت فنقص يف رزقه وهذا طع رمحهوعلم أن  خر يق العبد يصل رمحه فزاد رزقه،

 . (2) فوظ يف اللوح املح فهم، دون ما سبق كتابتهلنقصان يف صحة واكة، فالزيادئاملال

 وكذلك األجل نوعان:

و ال يتغري، وال يتبدل وهو ما أثبته اهلل  ، هتعاىلمطلق، وهذا ال يعلمه إال اهلل  -1

 تعاىل يف اللوح املحفوظ.

اىل  تعمحه أمر اهللرول املرء  حفهم فإذاعليه املالئكة يف صاطلعت  مقيد: وهو ما -2

 .  (3)أجله  تعاىل بنقص جله، وإذا قطعها أمر اهللبزيادة أ

 العمر من الربكة،  ىل يفتعا وقيل أن نقصان األجل وزيادته، إنام هو ما يطرحه اهلل

 .  (4) ليف الزمن القلي بحيث هييئ له أسباب التوفيق فيعمل العمل الكبري

احلياة احلقيقية  القلب، ألن  عىل يف تأثريها ويص، إنام همر باملعاوقيل: إن نقصان الع

ى اهلل تأثر قلبه هبذه املعصية، فحرم من احلياة بقدر معصيته، لقلب، فإذا أعطحياة ا

 
 . 3-2رة الطالق:  ية و س   (1)

 . 72-70شيخ اإلسالم صة البهية رشح تائيه والدر (،541-8/540ظر جمموع الفتاوى )ان   (2)

(، 10/430لباري )(، فتح ا8/517موع الفتاوى )جم(، و16/213مسلم للنووي )  انظر: رشح   (3)

 (. 1/349لوامع األنوار )

 ( .10/30لباري )وفتح ا ،77الداء والدواء صانظر:    (4)
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 وجعلنا له نوراً  قال تعاىل: +أومن كان ميتًا فأحييناه  (1) اهلل تعاىل الكافر ميتًا سمى  ذاوهل

 .  (2) "رج منها اامت ليس بخه يف الظلبه يف الناس كمن مثليميش 

قال: إن الزيادة والنقصان يف اجلمع بينها في هذه األقوال بل يمكن وال تنايف بني 

أم الكتاب، وهذا الشخص الذي فعل ت يف ثب صحف املالئكة التي بأيدهيم، دون ما

 ري ذلك الشك أن اهلل، وغالرحم، وتقوى اهلل األسباب املوصلة لرضا اهلل من صلة

بقدر طاعته،  اإليامن، وانرشاح الصدر ، ويزيده من ربكةويف عمره ال عل يف رزقهتعاىل جي

 اهلل أعلم.و

»اخلالف يف  اين: مذوخالف بعض املعتزلة يف ذلك فقال القايض عبداجلبار اهل

يل، أنه  اهلذت؟ فعند شيخنا أيباملقتول لو مل يقتل كيف كان يكون حاله يف احلياة واملو

غري ممكن، وعند ألجله، وذلك عًا القاتل قاط ن، وإال يكوعًا لواله كان يموت قط

ش قطعًا، الذي عندنا أنه كان جيوز أن حييا وجيوز أن يموت، وال ية أنه كان يعيالبغداد

 ا.هـ!! (3) واحد من األمرين فليس إال التجويز« عىل  قطعي

 . (4)له«  تل ظاملاً مل يعش مل يكن القا ألن لوإنه يعيش قطعًا، وقال البغداديون: »

والدليل   السنة واجلامعة اجتمعت عليه أصول أهل  لقول خالف ماذا اومعلوم إن ه

 عىل بطالنه من أوجه:

إثبات أن   القر ن والسنة عىل ة، من طعياألول: ما تظاهرت عليه النصوص الق

       اىل:يتأخر، كقولـه تعاألجل بقدر اهلل، وأنه ال يتقدم وال 

 
 .  77اء صلدوانظر: الداء وا   (1)

 .   122 آلية:اسورة األنعام:    (2)

 . 782 عبداجلبار صصول اخلمسة للقايضرشح األ   (3)

 . 320، املواقف لألجيبي ص 143-142بغداديالصفحة، وانظر أصول الدين لل املرجع السابق نفس   (4)
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          (1 ) . 

 .                             (2 ) وقولـه:

  رل، وهو قادجل املقتوتل قادرًا عىل قطع أن القاقوهلم هذا أن يكوالثاين: أن الزم 

 .  (3)اإلنسان وهذا باطل ار األجل بيد، فصعىل تأخريه 

قت،  لوفرضنا أن اهلل علم أنه ال يقتل، أمكن أن يكون قدر موته يف هذا ا الثالث: »لو 

الذي ال  مكن أن يكون قدر حياته إىل وقت  خر، فاجلزم بأحد هذين عىل التقديروأ

 . (4)اًل« يكون جه

أة التي لو عاش  أن تكون املرجيب القول: إنه  لقول، فسادالن هذا االرابع: ومن بط

ول: إن النار مثوى هذا املقتول ألنه لو عاش لكفر، أو العكس، زوجة له، والق لتزوجها

 .  (5)ن ذلك عىل بطالن قوهلم لو مل يقتل لعاش ملنع ما فدل

تفريقهم  سببه عدم مل يكن ظاملًا، فهذابأجله لمقتول، ولو مات أما عن ظلم القاتل ل

 . (6)  سبقسباب ضالهلم كامحبة والرضا، وهذا من أيئة، وبني املاملش اإلرادة وني ب

عنه، وال يصح أن  ل هنى ب فالقتل هنا بمشيئة اهلل تعاىل، وهو ال حيبه وال يرضاه 

 إذن واحلمد هلل.تعارض إال ما يريد فال يقال: إنه بغري مشيئته تعاىل، إذ ال يقع يف ملكه 

 

 
 .   34عراف، اآلية: سورة األ   (1)

 .  11قون، اآلية: فنا سورة امل   (2)

 . 185-184اإلبانة أليب احلسن األشعري ص ظر: ان   (3)

 (.518-8/517تيمية ) تاوى البنجمموع الف   (4)

 . 376-375ين ، التمهيد للباقال184ألشعري صاانظر اإلبانة أليب احلسن    (5)

 . 766انظر ص    (6)
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  تعاىل:هللبداء عىل االقول بال  -3

         هلل تعاىل:معنى الظهور ومنه قول اء يف اللغة بلبداا

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

لق بدءًا خلبدأ اهلل الق يقال ليشء أول، وبمعنى اخلفعل ا وبمعنى (2)اهبم« يف حس

   . (3)هم هم بمعنى خلقأبدأو

»أن اهلل تبدو لـه البداوات، وأنه يريد أن يفعل اليشء يف الباطلة تعني  وهذه العقيدة

 . (4)ثم ال حيدثه ملا حيدث له من البداء«  وقاتاأل وقت من

 بهم اخلبيث. ول مذهة، وهي أصل من أصوأول من قال به الرافض 

جيوز أن يبدو  ة هل البارئ رافض »وافرتقت ال : ♫ ألشعريو احلسن ا يقول أب

 ]؟[ عىل ثالث مقاالت: اد شيئًا أم الله إذا أر 

بداوات وإنه يريد أن يفعل اليشء يف و لـه الاهلل تبد فالفرقة األوىل منهم يقولون: إن

 ثم نسخها،أنه إذا أمر برشيعة بداء وا حيدث لـه من ال وقت من األوقات ثم ال حيدثه مل

قه فجائز عليه أحد من خللم أنه يكون ومل ي طلع ها، وأن ما عه فيألنه بدا لـ فإنام ذلك

 يه.البداء ف  عليه فيه، وما أطلع عليه عباده فال جيوز عليه

كون حتى ال  رقة الثانية منهم يزعمون أنه جائز عىل اهلل البداء فيام علم أنه يوالف

ه مل يطلع علي فيامكام جوزوه  نأنه ال يكوه عباده وا ذلك فيام أطلع عليوجّوزويكون 

 
 .   47آلية: الزمر: ا سورة   (1)

 (.4/468) كاينير للشو تح القدف   (2)

 (.29-1/26ع رب )ال انظر لسان   (3)

ة. ط. األوىل  ط. مكتبة ابن تيمي ، 31ف نظلة جبوري صصوهلا الفارسية تأليلو وأغ حركة ال   (4)

 م. 1989هـ/ 1409
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 عباده. 

فون ذلك عنه نأنه ال جيوز عىل اهلل عز وجل البداء وي ثة منهم يزعمونالفرقة الثال

 ا.هـ.  (1)عاىل« ت

اب يسميه »باب الرافضة جيعلون للبداء بابا مستقاًل يف كتبهم فمثاًل الكايف فيه بو

بوبة ومنها قات املكذوويروي فيه من الروايبداء« ال  .(2)البداء« هلل بيشء مثلَد اله: »ما ع 

ظم اهلل بمثل البداء«  ♠ عبداهلل ية أخرى عن أيب ومنها روا ومنها  (3)»ما ع 

.           (4) قال يف هذه اآلية: ♠ عبداهللرواية عن أيب 
 . (5)كن« إال ما مل ي  وهل يثبتكان ثابتاً : »وهل يمحي إال ما : فقالقال

 اخلميني حيث ينسب إىل اهلل تعاىل ارصين من أمثالدت هذه العقيدة يف املعوقد وج

 –تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًا كبرياً  – (6)ابه كن يف حسالسهو، وأنه يبدو له أمر مل ي

 اله يف البداء: ومن أقو

 فاهلل سبحانهء، ظهور اليش – ة يف العربي وهي تعني للفظة معنى واضح، ..هلذه ا»

، ويظهره أشياء يعجز عن إدراكها فهم البرش  شيئًا ما من – أحياناً  –وتعاىل يوجد 

ور بأن اهلل يريد أن يقوم بعمل ما يف الوقت الذي مل نسان يتصللعيان بشكل جيعل اإل

 . (7)ذلك يف نيته«  مل يكنوم بأي عمل، بل ويرد فيه أن يق

 

 
 .39لألشعري صمقاالت اإلسالميني    (1)

 . هـ1401ة ط إلسالمي، ط.الدار ا17اقر صملحمد البصحيح الكايف باب البداء    (2)

 فحة. الصاملرجع السابق نفس    (3)

 .  39 سورة الرعد، اآلية:   (4)

 .  17صحيح الكايف ص   (5)

 . 92كات احلاقدة لألعظمي صخلمينية وريثة احلرانظر ا   (6)

 .  101صكشف األرسار للخميني    (7)
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 « السابعاب الب »

 ان طن الشي م صنيالتح طرق 

 )احلصن احلصني( 

 :مباحثة وفيه خمس

 تحقيق العبودية هلل تعالى. األول:حث ب الم

 عة.اباإلخالص والمتي: الثان  حثالمب 

 تعانة باهلل.واالساالستعاذة  الثالث:   المبحث

 نة.االلتزام بالكتاب والس الرابع: المبحث

طثثرا اسثثتقرا  مثث  الخثثام :  حثثثالمب 

 . االشيط  مي  في التحص تاب والسنةالك
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 األول  املبحث

 حتقيق العبودية لل 

 .                   (1)قال تعاىل: 

              وقولـه تعاىل: 

(2). 

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

 .(3) والتعبيد أيضًا االستعباد وهو اختاذ الشخص عبدًا« 

   أما يف الرشع فنوعان:

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

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

والتخري، وهي وصف الزم جلميع األحياء، فاخللق كلهم عبيد ربوبية اهلل تعاىل، لقوله 

                 تعاىل:

                  
                

(4). 

 
 . 65(   سورة اإلرساء، اآلية: 1)

 . 42 احلجر، اآلية: (   سورة2)

 (. 1/172(   خمتار الصحاح )3)

 .93-88ورة مريم، اآليات: (   س4)
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             وقولـه تعاىل:

          (1). 

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

 .(2)يف الرب هلم« ترص درجم

          ويدل عىل ذلك قولـه تعاىل:

  (3). 

               تعاىل:وقولـه 

                  (4). 

              وقولـه تعاىل:

       (5). 

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

 حتقيق األلوهية. 

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

 
 . 83 : يةمران، اآلعة آل (   سور1)

نسان من اإل ائب(، وانظر: مص2/66بن كثري )تفسري ا (، وانظر: 14/30) تيمية ، البنوىع الفتا جممو   (2)

 .60-59مكايد الشيطان، البن مفلح ص 

 . 15، اآلية: (   سورة الرعد3)

 . 18ورة احلج، اآلية: (   س4)

 . 49نحل، اآلية: سورة ال (  5)
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  .(1)يت مطلقة وهي تأيت بلفظ مطلق ومقيد، أما األوىل فتأ

 :ومن أمثلتها

 .                (2) قولـه تعاىل:

 .               (3) وقولـه تعاىل:

 .                 (4) وقولـه تعاىل:

 .                 (5) وقولـه تعاىل:

االستثناء يف اآلية   ،        (6) :وقولـه تعاىل

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

 وقيل: ال يلقيهم يف ذنب ال توبة منه. 

 .(8)وقيل: املراد احلجة فال حجة له فيام يدعوهم إليه من الرشك 

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

 
  ن العظيم، البن قرآسري ال(، تف2/176عني )م املوق (، أعال106-1/105ني )كالسالانظر: مدارج    (1)

 .7-6ابل الصيب، ص (، الو3/51)كثري، 

 . 63(   سورة الفرقان، اآلية: 2)

 . 6(   سورة اإلنسان، اآلية: 3)

 . 68آلية: خرف، ا(   سورة الز4)

 . 18-17ن: ، اآليتا زمرل(   سورة ا5)

 . 42 ة احلجر، اآلية:(   سور6)

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

 (. 3/325(، أضواء البيان، للشنقيطي، )10/28القرآن، القرطبي، ) كامألحانظر: اجلامع  (  8)



 

 
 

 

 
 

 

          - 926 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

 فل رسعان ما ينفلت وهيرب.غالا من ئًا، فهو كام ينال اللص  نال الشيطان منهم شي 

 يف تفسري هذه اآلية:  ♫قال جماهد 

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

 .(1)هلم«

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

            قولـه تعاىل:

       (2). 

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

  .(3)«ملسو هيلع هللا ىلص

        هذه اآلية:هلم األمن املطلق املذكور يفوهم الذين 

               (4). 

 .                (5) وقولـه تعاىل:

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

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

 
 خرجه ابن أيب حاتم«.وقال: »أ(، 5/313يف الدر املنثور، )سيوطي  (   ذكره ال1)

 . 65اآلية:  رقان،(   سورة الف2)

 (. 1/168) املعاد (   زاد3)

 . 82نعام، اآلية: األسورة  (  4)

 . 68رف، اآلية: سورة الزخ  ( 5)
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          :قولـه يف تعاىل وصفهم

  (1). 

 .          (2):وقوله تعاىل يف نوح عليه السالم

            :ملسو هيلع هللا ىلصوقولـه يف شأن نبينا حممد 

       (3). 

            تعاىل: وقولـه

     (4). 

 .(5)وهذه ال يشاركهم فيها غريهم 

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

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

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

 .(7)وبعض املكروهات، وترك بعض املستحبات« 

 
 . 45سورة ص، اآلية:  (  1)

 . 3(   سورة اإلرساء، اآلية: 2)

 . 23ة: ة البقرة، اآلي(   سور3)

 . 1: يةآل(   سورة اإلرساء، ا4)

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

 . 6وابل الصيب، ص ال انظر:  (  6)

 (. 1/107الكني )مدارج الس  ( 7)
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ت واملندوبات، وترك املحرمات  : فالقيام بالواجبا»وأما مرتبة املقربني 

 عام خيافون رضره،رعني ، متون فيام ال ينفعهم يف معادهمواملكروهات، زاهدي

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

 متفاوته ال يعلمها إال اهلل.

وقهروه، كام يف احلديث عن   ه قد أضنووالشيطان معهم يف حال ال يقدر عليهم، بل 

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

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

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

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

 ال لذيا فهي كاجلسد الت منهالتي متى خل... ألعاملامت... وهي روح اإليامن واالظ

 .(4)« فيه روح

 
 (.1/108املرجع السابق ) (  1)

و: (   »لينيض: أي هيزله، وجيعله نِض  2) ا« النهاية يف  هبت حلمهوأذ التي أهتزلتها األسفار الدابة وا. والنِض 

 (. 5/72احلديث )غريب 

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

د بلفظ: )إن  (، عن عبداهلل بن مسعو388-10/387، )5447يف شعب اإليامن، رقم: قي بيهورواه ال

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

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

أرشب من  امه، ولكني آكل من طعوإذا رشب ذكر اسم اهلل، وإذا نام ذكر اسم اهلل، فيقول اآلخر: ، اهلل

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

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

 رجال الصحيح«أ. هـ. 

 (.7-1/6قيم ) (   مدراج السالكني، البن ال4)
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»فلو بطلت مسالة املحبة لبطلت مجيع مقامات اإليامن   : ♫قال ابن القيم 

إهنا روح كل مقام ومنزلة وعمل...بل هي واإلحسان ولتعطلت منازل السري إىل اهلل ف

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

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

أي حتبه وتذل له  ،ورجاء وتعظياًم وطاعة له بمعنى مألوه، وهو الذي تأهله القلوب

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

 أ. هـ  (. 1)«ـه ملحبوبهوذلل

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

 .(2)وى تناوله«كاملريض يعاف الدواء بطبعه فينفر منه ويميل إليه بمقتىض عقله فيه

  خالف األمر هواه ومراده كامكامل الذل لـه سبحانه وتعاىل واخلضوع مهام  الثاين:

               :تعاىلقال 

               (3). 

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

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

 وللعبودية احلقة رشطان ل بد من توافرمها:

         تعاىل: املتابعة، أي موافقة الرشع، قال األول:

 
 (. 3/26رجع السابق )(  امل1)

 (.1/60اري، البن حجر )فتح الب (  2)

 . 65اآلية:  ،لنساء(   سورة ا3)

 (. 3/30و )( 106-1/105الكني )، مدارج الس11 ، صالقيم ، البنيبابل الصظر: الو(   ان4)
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             (1). 

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

 .                 (2) قال تعاىل:

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

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

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

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

                (4). 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية تعليقًا عىل قول الفضيل:

يامن الداراين  وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة املشايخ، كام قال أبو سل»

 .(5)والسنة«  كتابلا ا إال بشاهدين اثنني بلهأق  من نكت القوم فالنكتة بي ال إنه لتمر بقل

 وأعامل العبادة ثالثة أنواع:

 عبادات القلب، كاملحبة واإلخالص واليقني والتوكل واإلنابة واخلشية.  -

 
 . 85آل عمران، اآلية:  ورةس  ( 1)

 . 2(   سورة تبارك، اآلية: 2)

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

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

 . 110آلية: لكهف، ا(   سورة ا4)

 (.11/585)وى فتا (   جمموع ال5)
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 ادات اجلوارح، كالصالة والصيام والزكاة واحلج... بع -

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

 ل عظيمة: ثالثة أصو وهي تقوم عىل

 ملحبة: الوألا

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

يعاديه، وهي عبودية املواالة منه واملعاداة، كام يف  وحمبة كل ما حيب اهلل، وبغض ما

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

ء ال حيبه إال ه أحبَّ إليه مما سوامها، وأن جيب املررسولو حالوة اإليامن: أن يكون اهلل

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

 ومن أبرز عالماهتا:

          :ملسو هيلع هللا ىلصاالتباع واالقتداء للرسول  -

   (2). 

         اجلهاد يف سبيله، قال تعاىل: -

          

                          (3). 

 
،  امني(. ومسلم يف كتاب اإل1/14، )16يامن(، رقم: (   رواه البخاري يف كتاب اإليامن، باب )حالوة اإل1)

 . 45رقم: 

 . 31ران، اآلية: (   سورة آل عم2)

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

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

         ل تعاىل:، قاه ا سوأعظم خوف فال خياف 

(3)، .وال يكون العبد مسلاًم إال به 

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

يزجر عن معصية من   باطنة، وخوف رسي طاعة و إىلوف إىل من خيافه، وكان يدعاخل

واجبات اإليامن، وتعلقه بغري اهلل من الرشك األكرب باهلل من أعظم علقه ت ناكخيافه 

التي هي من أعظم واجبات القلب غري اهلل  الذي ال يغفره اهلل ألنه أرشك يف هذه العبادة 

 أ. هـ.  (4)مع اهلل« 

 .(5)قنوط من رمحة اهللوال ساليأ ي أال يصل به هذا اخلوف إىلوينبغ

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

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

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

ا دارت رحى  يهوعل، رحى العبودية األصول »هي قطب  وهذه الثالثة 

 
 .222بن القيم، ص ، الالعليلشفاء  ر: (   انظ1)

 وبيان أنواعها، انظر ص ها صيلواع وقد سبق تفاخلوف أن   (2)

 . 175(   سورة آل عمران: اآلية: 3)

 . 98، ص القول السديد  ( 4)

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

 (. 2/394لكني )ا لسمدارج ا   (6)
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 .(1) ل«األعام

         :ه تعاىلـلقو، ويدل عليها مجيعاً 

               (2). 

رد فنا فإنحان للعبد يسريان به يف طريق االستقامة، اجنا جاء مهواخلوف والر

 .(3)مها دون اآلخر هلك بأحد

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

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

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

 .(5)فرصعه(  ◙)وتصارع الشيطان مع عمر 

ديث تبني فضل عمر ومكانته، وخوف الشيطان وفراره منه، لكنها ال  األحا ه ذهو

 .(6)تقتيض العصمة 

 
دخل لدراسة امل، و588يب العز، ص وية، البن أح الطحا (، وانظر: رش3/133لكني )ج السا ار(   مد1)

 م، دار السنة. 1992هـ/ 1413، ط. عام 121-114العقيدة اإلسالمية، د/ إبراهيم الربيكان، ص 

 . 57، اآلية: اإلرساء ورةس(   2)

كتب  امل، ط. 588، ص يةالطحاو (، رشح7/227بي )طقرلقرآن، للاحكام انظر: اجلامع أل(   3)

 اإلسالمي. 

(، ومسلم،  6/339، )3294ب )صفة إبليس وجنوده(، رقم: با  لق،، كتاب بدء اخلواه البخاري(   ر4)

 ووي.ح الن( رش15/164ئل، )كتاب الفضا 

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

 (. 2/448) السنن، دارمي يفوال

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

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

 ،           (1) قال تعاىل: الشيطان،

وهو »من أجل مقامات العارفني... وكلام عال مقام العبد كانت حاجاته إىل التوكل 

      وقولـه تعاىل: ،(2)العبد يكون توكله« أعظم وأشد، وأنه عىل قدر إيامن 

              (3). 

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

 والتوكل عىل اهلل نوعان:

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

 لدنيوية. مصائبه او

 ادا حيبه هو ويرضاه من اإليامن واليقني واجلهصول ميف ح توكل عليه الثاين:

 .(5)إليه   ةالدعوو

 واملؤمن لـه مع التوكل حالتان:

 يتخلف توكل اضطرار وإجلاء حني تنقطع األسباب وينغلق الفرج وهذا ال  األوىل:

 
 . 65اآلية: ء، رسا(   سورة اإل1)

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

 . 99ية: سورة النحل، اآل(   3)

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

(6/54-55.) 

 ملنريية، اجلزء الثاين.ا ائلمطبوع ضمن الرس، 13راقية صعتحفة ال، وانظر ال112ص  لفوائد،(   ا5)
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 عنه الفرج والتيسري البتة. 

 ل:أحوا ثالثةسباب فهنا لـه مع األسباب وجود األ توكل اختيار مع الثاين:

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

 دون أن ينكح.الولد 

 تعافيه، ويبقى أن يكون السبب حمرمًا، ففي هذه احلالة ال حتل مبارشته وال الثاين:

 .اإلطالق  التوكل هو السبب، وهو من أقوى األسباب عىل

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

 .ال

سببًا يف تفرق اهلمَّ وتشتته فيتعني تركه، بل يكون من األوىل  وكان هفأضعن إف

 تركه، أما إن مل يضعفه فمبارشته أوىل.

عبودية   األسباب كله عبودية هلل تعاىل ألن التوكل عبودية القلب، ومبارشة ذاوه

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

 ية الصالة واخلشوع فيها والطمأنينة عبودلاامات قم م ومن أعظ

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

م يعرج  ، وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العرص، ثلنهارومالئكة با كة بالليلمالئ

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

 
اين، شوكل(، وفتح القدير ل8/527)تاوى، ، جمموع الف18-10(   انظر: الفوائد، البن القيم، ص 1)

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

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

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

لطائفتان،  ا ني لكوهنام جتتمع فيهام إىل عظم هاتني الصالتواجلواب فيه اإلشارة السؤال، 

يه لعب لوقتني املذكورين... ويرتتإلشارة إىل رشف ا ة، واواحد ويف غريمها طائفة

 .(2) هـأ.  حافظة عليهام واالهتامم هبام«باملاألمر  ةمحك

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

 .(3)فيدركه فيكبه يف نار جهنم( 

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

يف  كام جاء ،ألذانا معلشيطان األذان أدبر فارًا ولـه رضاط حتى ال يسا معا سفإذ

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

ب هبا أدبر، فإذا ولـه رضاط حتى ال يسمع ا قيض ألذان، فإذا قيض األذان أقبل، فإذا ثوِّ

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

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

 .(5)( جالس وهو سجدتني 

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

 
(،  204-1/203) ، 530العرص(، رقم:  الةة، باب )فضل صمواقيت الصالاب ي يف كترواه البخار( 1)

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

 (. 2/37(   فتح الباري، )2)

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

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

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

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

 باألذان كفعل السفهاء. ه ذلك استخفافاً نه يفعلإ وإما ،نذاصوت األ

ب: أي أقيمت الصالة. ـه إوقول  ذا أثوِّ

عىل صالته حيول بينه وبني  دو يقبل عند إقبال العبد ومعنى احلديث إن هذا الع 

هبا ويمنيه ويذكره بحاجاته حتى  ره ه يذكه من أمور غائبة عن ذاكرتلـقلبه، بام خيطر 

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

ف عنها اختلس منها خلسة، كام صح ذلك عن  لقطع واالنرصافإذا عجز عن ا

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

 .(2)الة العبد(من ص شيطانقال: )هو اختالس، خيتلسه ال؟ فالصالة

 .(3) سلبته« اذسته إلتاخ»من خلست اليشء وتالس واالخ

وهلذا رشعت مراغمته إذا وسوس للعبد يف صالته، ومعنى املراغمة: من رغم أي  

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

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

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

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

 
 (.92/ 4للنووي، )لم مس(، رشح 135-3/134اري، )بتح النظر: فا(   1)

 (. 910صحيح أيب داود ) ،  (75ي )صحيح البخار(   2)

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

 (.12/247(   انظر: لسان العرب )4)

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

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

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

 .(1)إن كان صىلَّ إمتامًا ألربع كانتا ترغياًم للشيطان(عن لـه صالته، وشف

، فكلام زادت احلرب من هذا العدو  (2)هلل وباهلل« واملراغمة هي: »حماربة العدو 

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

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

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

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

، واخليالء والتبمحد التبخرت بني اغمة املر املراغمة، وألجل هذه  فنيَّ قة  د صعند  خرتالصَّ

 ِّ ، وبذل حمبوبه من نفسه وماله هلل ، حيث ال يرالّسِّ اه إال اهلل، ملا يف ذلك من إرغام العدوِّ

كى اق طعمه ولذته بودية ال يعرفه إال القليل من الناس، ومن ذب من العب، وهذا با

 .(4)عىل أيامه األول« 

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

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

 
ى، كتاب »السهو«، باب )إمتام ائي يف السنن الكرب(، والنس5/60) داملساجم، يف كتاب مسلرواه (   1)

عىل املصيل  اممتويف السنن كتاب السهو، باب )إ(، 1/205، )585(، رقم:  املصيل عىل ما ذكر إذا شك

نتني الث الة، باب )إذا شك يفكتاب الص د يفواأبو دو (،3/27)، 1238رقم:  ما ذكر إذا شك(،

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

 (.1/225هتذيب مدارج السالكني ) (  2)

 (.1/226(   املرجع السابق )3)

 ابق، اجلزء والصفحة نفسها.(   املرجع الس4)
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أو قلوصه حتى تكون مثل اجلبل أو  (1)فلوه اهلل بيمينه فريبيها كام يريب أحدكم 

 .(2)أعظم(

واحلمد   الطهور شطر اإليامن) :ملسو هيلع هللا ىلص األشعري قال: قال رسول اهللوعن أيب مالك 

ض،  متآلن أو متأل ما بني الساموات واألر حلمد هللاواهلل  انهلل متأل امليزان، وسبح

عليك، كل الناس والقرآن حجة لك أو  والصالة نور والصدقة برهان والصرب ضياء

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

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

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

 كام  –ان جمامع الناس يف األسواق ونصب رايته ة إىل حضور الشيطويف احلديث إشار

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

ام غ إر ملا حيدث من اللغو والكذب، ويف هذاون كفارة تى يكدقة حخلط البيع بالص

 .(5)ر لـهطان وقهيشلل

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

 (. الدم

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

 
ثري األ يف غريب احلديث البنالنهاية  افر«وات احلوذأوالد  هو الفطيم منملهر الصغري، وقيل: فلوة: »ا   (1)

(، خمتار الصحاح للرازي  15/162(، لسان العرب )2/481املنري ) حاملصبا ( وانظر: 3/474)

 . 214ص

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

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

(، 3/341)، 1225(، رقم:  ه ة وتسمية النبيرالتجا  )ما جاء يف  بابيوع، الب واه الرتمذي يف كتاب(   ر4)

 (.18/357، )913رقم:  الكبري  وقال: هذا حديث صحيح . أ.هـ، ورواه الطرباين يف

ث  االرت ءإحيا  ر ام، د1994هـ/ 1415ام (، ط. ع5/210عريب، )البن ال ذي، و(   انظر: عارضة األح5)

 (. 3/46نن، للخطايب )سامل ال(، ومع4/334ي )ألحوذفة ا، بريوت، لبنان، وحتالعريب
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وإذا   (1)ه باجلوع... ال: فضيقوا جماريقا ذ، وهلأو رشب اتسعت جماري الشياطني أكل 

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

ني فضعفت قوهتم وعملهم... ومل يقل التي هبا تفتح أبواب النار، وصفدت الشياط

هذا أقل  ن لكي د يؤذفدت، واملصفد من الشياطني قأهنم قتلوا وال ماتوا، بل قال: ص

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

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

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

قال: قلت: وما  ،لصدر(هر صوم الدهر، ويذهب مغلة ا شمن كل  الصرب وثالثة أيام

 .(3)ان( لصدر، قال: )رجس الشيطمغلة ا

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

 .(4)والصيام يقمع الشيطان ويسد جماريه 

 

 

 
ام هي يف كتاب قفت عليها، وإننة التي وأللباين يف هذه الزيادة: »ال أصل هلا يف يشء من كتب الس(   قال ا1)

م،  1988ـ/ه1408ة ينط. الثا ( 1/79عيفة )سلسلة األحاديث الض ط« ا.هـ،فق اإلحياء للغزايل

 ة املعارف، الرياض.مكتب

 (.459-1/458)  سالكني البن القيموانظر مدارج ال (،25/246الفتاوى )وع جمم  ( 2)

 ، والنسائي يف65، 482يث رقم: يس يف مسنده،حدود الطيال(، وأبو دا5/154(   رواه اإلمام أمحد )3)

بأطول منه رقم:  بمعناه و حيحهص ان يفبحه وابن لزيادة فيآخربدون ذكر ا  2408قم: حبّبي برامل

 .  هسول اهلل رأصحاب أعرايب من   عن (14/498) 6557

(، 4/293) 8220ه رقم: دة يف آخرالكربى عن أيب هريرة ريض اهلل عنه بدون الزيا البيهقي يف السنن و          

هلل ا ريض يلعو يعىل يف مسنده عن (، وأب4/298) 7872: ارث رقماحل نوعبدالرزاق يف مصنفه ع

 (. 1/346) 442قم: نه رع

 (.4/211قدير، للمناوي، )ال : فيض (   انظر4)
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 لثاين ا املبحث

 اإلخـــالص 

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

             تعاىل: ، قالبيشء

          (1). 

              قال تعاىل:

                  (2). 

 .                   (3) وقال تعاىل:

صًا، أي اليشء خيلص خلو من خلص و، وهةدع إلخالص يف اللغة لـه معان  او

 صار خالصًا.

لص اليشء بمعنى اختار، وخَلص بالفتح بمعنى نجا وسلم، يقال: خلصت، وأخ

 حدون.بلغته واملخلصون املووخلصت إىل فالن وصلته و

 .واختارهم فوحدوه، ومل يرشكوا به شيئاً   هم اهلللذين أخلصواملخلصون ا

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

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

 
 .40-39اآليتان: سورة احلجر،   ( 1)

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

 . 83-82آليتان: سورة ص، ا(   3)
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  التميز عن األخالط فاإلخالص إذن تدور معانيه عىل الصفاء، والنقاء، و

 .(1) والشوائب

 .ريفهعت كر مجلة من أقوال العلامء يفومن هذه املعاين يظهر املعنى الرشعي، وأذ

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

 .(3)مطلوبه«  أيضًا: هو »توحيد

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

 .(5) وقني«حظة املخلمال

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

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

 
اح  صحر الا ت(، خم1/796س املحيط )(، القامو2/615(، )7/26ظور )من ن(   انظر: لسان العرب، الب1)

  النهاية، البن (،2/192يث )فائق يف غريب احلدال (،1/265(، املغرب )4/186عني )، ال(1/77)

 . (62-2/61األثري )

 (. 1/110(   مدارج السالكني )2)

 نفسها. اجلزء والصفحة ع السابق،(   املرج3)

 (.1/516ني )الكس(   هتذيب مدارج ال4)

 .(2/146) يحكام القرآن، للقرطب(   اجلامع أل5)

امء، ولد ونشأ قب بسلطان العلشقي، يلالدمبن احلسن السلمي  سما  القعزيز بن عبدالسالم بن أيب بدالع   (6)

ر، ويف نصح الوالة،  النهي عن املنكاملعروف وهـ، لـه مواقف مشهورة يف األمر ب577دمشق سنة يف 

الدين أيوب،   نجم صالحلمن از ة يفبا طة، توىل القضاء واخلعد من علامء الشافعيتهدًا، يجم كان إماماً 

لسول وغريها،  األحكام، بداية ا الكبري، قواعد التفسريها: ه مؤلفات كثرية منلـ هـ، 660تويف سنة 

 (. 4/21عالم )(، األ5/80انظر: طبقات السبكي )
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 .(1)دنيوي« 

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

 .(2)ظاهره«  يكون باطنه أعمر من دق يف اإلخالص أنوالص اطنه،ريًا من بظاهره خ

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

 .(3)الناس عليها« 

القلب من تأليه ما سوى اهلل تعاىل  ة: »واإلخالص خلوصوقال شارح الطحاوي

 .(4)هـ  ن« أ.لشيطامكن منه اه فخلص هلل فلم يتوإرادته وحمبت

 ن وهييدلعد ااووقة التي هي من أصول اإليامن واإلخالص من األعامل القلبي

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

 .(6)ذا فارقها، فارقت احلياة وهو بمنزلة الروح للجسد الذي إ

      :ة الرسل، قال تعاىلواإلخالص هو حقيقة الدين، ومضمون دعو 

            (7). 

واملعنى »اعملوا لربكم خملصني لـه الدين والطاعة ال ختلطوا ذلك برشك وال  

 
هرية، للعز بن  مكتبة الكليات األز م،1968 /هـ1388(، ط. عام 1/146د األحكام )(   قواع1)

 م. السعبدال

 (.1/515ج السالكني )مدار ذيب هت   (2)

 (.21/4ري )ابن جرير يف التفسه ارو   (3)

 ملكتب اإلسالمي. ، ط. ا498اوية، ص (   رشح الطح4)

 (.10/5يمية )(   جمموع الفتاوى، البن ت5)

 (. 11/381)الفتاوى وع م(، وانظر: جم3/224ع الفوائد )(   بدائ6)

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

وأخذ  ،(2) اإلسالم« دين  ا إىلديان كله»أي مائلني عن األ   ومعنى 

 .(3) اتالعباداآلية وجوب النية يف  بعض العلامء هذه 

 .                    (4) ال تعاىل:قو

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

 .(5) وسنته« أ. هـ   ملسو هيلع هللا ىلصهلل سول امتابعة ر فيه،

 .            (6) :ألعامل، قال تعاىلومها رشطا قبول ا

الثة أقوال: طرفان   هذه اآلية ث»الناس هلم يف :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

عندهم ئر، والكباممن اتقى ال يقبل اهلل إال ووسط، فاخلوارج واملعتزلة يقولون: 

 ك...رش لا اتقى  منقولون: بحال... واملرجئة ي ة ال يقبل منه حسنةصاحب الكبري

صًا إال من اتقاه يف ذلك العمل ففعله كام أمر به خالوالسلف واألئمة يقولون: ال يتقبل 

 .(7)لوجه اهلل تعاىل« أ. هـ 

ه غل  قى فيته فال يبدغله وغله، وتنقي واإلخالص سبب لصالح القلب، وإخراج

 
 (.8/156بن جرير )، البيانلمع اجا (   1)

 .(20/144حكام القرآن )أل عاجلام(   2)

 حة.، نفس اجلزء والصفاملرجع السابق (  3)

 . 125(   سورة النساء، اآلية: 4)

 (.1/513السالكني ) ذيب مدارج(   هت5)

 . 27ة: ي(   سورة املائدة، اآل6)

 . 31ص  نيف،ر املنا امل :رظ(، وان6/216تيمية ) منهاج السنة، البن  ( 7)
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 .(1)وال حيمل الغل 

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

: إخالص العمل هلل، ومناصحة والة األمر، ولزوم مجاعة املسلمني، عليهن قلب مسلم

كام يف  هلل. ا رفعة الدرجات عند وهو سبب اخلري و ،(2)إن دعوهتم حتيط من ورائهم( ف

 تبتغي به ه )... إنك لن ختلَّف فتعمل عمالً فيو ◙ص  وقاحديث سعد بن أيب

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

      وهو سبب لطرد الشيطان والوقاية منه، قال تعاىل:

           (4). 

توا  أو ةدبالعوهم الذين اخلصوا هلل يف ا  ي ص  خل  الم   وقد قرئت بكّس الالم 

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

 
د،  (، التمهي1/514 )مدارج السالكني  ، هتذيب(35/7(، )16/58(، )1/18) تاوىانظر: جمموع الف(  1)

 (. 21/277البن عبدالرب )

لرتمذي عن ابن (، وا2/346) ،3660)فضل نرش العلم(، رقم:  ب »العلم«، بابد يف كتا (   رواه أبو داو2)

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

 لـه.

،  680(، ويف صحيح ابن حبان، رقم: 1/84، )230رقم: من يلَّغ علاًم(، املقدمة، باب )اجه يف بن موا

(2/454-455.) 

أ. هـ، قال ابن  يح عىل رشط الشيخني«»هذا صح ال:ق(، و162/ 1، )294ستدرك، رقم: ويف امل

 (.21/275ديث ثابت«، )ذا ح: »هدتمهياليف  ربلعبدا

ض ألصحايب هجرهتم(، رقم: اللهم أم هالنبي  ابة«، باب )قولئل الصح»فضاالبخاري يف كتاب  اهور   (3)

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

 . 83-82يتان، رة ص، اآلسو   ( 4)
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هم فاصطوهم الذين استخلصهم اهلل، فهداهم وا   بالفتح ئت وقر

 .(1)فحققوا كامل واليته 

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

 .(2)منهم«

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

 فرة ذنوبه ودخوله اجلنة. كان سببًا ملغى عن الطريق فحديث الرجل الذي أماط األذ

: )بينام رجل يميش الق ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ◙هريرة  أيبعن كام يف الصحيح 

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

  :– احلديث هذا عىل معلقاً   –م اإلسال خيشل يقو

إذ ذاك بإيامن خالص،  فعله صن الشوك عن الطريق،»... هذا الذي نحى غ 

 وب منن يتفاضل بتفاضل ما يف القللـه بذلك، فإن اإليام ئم بقلبه فغفروإخالص قا

 .(4)امن واإلخالص« اإلي

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

 
(،  51-3/50بغوي)لل زيل،(، معامل التن15/76(، )10/28)طبي رللق ن، لقرآا مانظر: اجلامع ألحكا  (  1)

 (.4/162البن كثري ) القرآن العظيم، (، تفسري 26/162)الرازي سري تف

 (.12/132ام القرآن )امع ألحك(   ذكره القرطبي يف اجل2)

م: ، رق به( ىفرم يقالطر يفغصن وما يؤذي الناس «، باب: )من أخذ ال»املظامل تابك(   رواه البخاري يف 3)

 ( بأطول منه. 3/1521) ،1914»اجلهاد«، رقم:  ابتيف ك(، ومسلم 2/874، )2340

 (.6/221، البن تيمية )(   منهاج السنة4)

حاوية، رشح الط  (،1/516(، هتذيب مدارج السالكني )8/222ن تيمية )اوى، الب(   انظر: جمموع الفت5)

 . الميسب اإلتك، ط. امل499-498ز، ص البن أيب الع
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                 (1). 

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

 .(2)السيئات والتكفري عن 

نفس، ألنه من أشق  رة للمت س مة اسب واإلخالص حيتاج العبد لتحقيقه جماهدة وحم

هدة النفس يف حتصيله العلامء األفذاذ عىل جما ىل النفوس وأعزها، لذا حرصاألمور ع

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

 .(3) إهنا تتقلب عيل« نيتي،

              قال تعاىل:

     (4)، ة غري خالصة هلل تعاىل عامة يف كل من كانت لـه نيية واآل

 .(5)  صل اإليامن أم المعه أكان  سواء

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

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

 .(6)فهو يف سبيل اهلل(  ؟ فقال: )من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليااهلل

 ذمهم فاألمر سواء، ومهه مدح اخللق وال ايل بال يبومن عالمات املخلص أنه 

 
 . 24ورة يوسف، اآلية: س   (1)

 (.1/261باري، البن حجر )(، وفتح ال6/218يمية )بن ت: منهاج السنة، الظرنا   (2)

 (. 1/29(   املجموع، للنووي )3)

 . 15اآلية:  ورة هود،(   س4)

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

، 2958م: لمغنم هل ينقص أجره؟(، رقتل لن قا مب: )با د«، ا هالبخاري يف كتاب »اجل(   رواه 6)

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

مثاقيل الذر من عمله، أن يطلع الناس عىل  عمل، فال حيب املخلصلا اءإخفومنها 

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

 .(1) نه حرف« أ. هـ إيلَّ م

ين ورفعته هلل، وهدفهم رضاه، فغاية أعامهلم وأقواهلم نرش الد همن عملومنها إ

هور احلق ال غلبة  حاورة مههم ظفمثاًل عند املسهم، فنأ وظحظ وسموه دون نظر إىل

 اخلصم.

يف هذا الشأن: »ما ناظرت أحدًا قط عىل الغلبة،   ♫ومن أقوال الشافعي 

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

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

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

خلَّص ة مع سوء خماف  .(3) ظن بالنفس، وهذه مرتبة الـم 

 .                      (4) قال تعاىل:

عن هذه اآلية   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قالت: سألت  ▲عائشة  نعي مذروى الرت

        ، ين يرشبون اخلمر قالت عائشة أهم الذ

ويصلون ويتصدقون  نهم الذين يصومونبنت الصديق، ولك ال ياال: )ويّسقون، ق

 
 عبدالعزيز بن عبداللطيف لة اإلخالص، د/ ظر: رسا ، وان473مقاصد املكلفني، د/ عمر األشقر، ص  ( 1)

 بق، الصفحة نفسها. رجع السا امل (  2)

 (.519-1/516)كني  الج السرا(   انظر: هتذيب مد3)

 . 60 ية:اآل (   سورة املؤمنون،4)
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 .(1)ن يف اخلريات( يسارعو نيلذك ا أال يقبل منهم، أولئوهم خيافون 

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

 .(2) مر يف قلبه صفة أخرى ماًل عىل صفة، وهو يضالناس أنه يعمل ع

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

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

 .(4)املنزلة يف قلوب الناس« أ. هـ 

 .(5)ظهار اخلري لقصد الشهرة مع إبطان غريه« جر بأنه: »إوعرفه ابن ح

ملعصية، مع ك اة، ويرتالطاعيفعل بقولـه: »الرياء أن  ♫عاين وعرفه الصن

و مال أ  نم ي،نيويطلع عليها ملقصد د مالحظة غري اهلل، أو خيرب هبا، أو حيب أن

 .(6)نحوه«

هلل يف التوجه بالعبادة،  ومجيع هذه التعاريف مرتادفة جيمعها ميل القلب لغري ا

 غريمها.ادة وبالصدقة ووالرياء يكون بالعلم وبالعب

 
(، وابن ماجه يف  5/327، )3175ون(، رقم: باب: )سورة املؤمنتاب »التفّس«، مذي، كلرت(   رواه ا1)

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

مل  د وا سنوقال: »هذا حديث صحيح اإل ، 3486 م:ق ك، ردر املست (، واحلاكم يف6/205)

 هـ.خيرجاه«أ.

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

، البن ب احلديثغري (،4/170ب احلديث، البن سالم )(، غري14/445رب )ان العانظر: لس (3)

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

 (.20/212مع ألحكام القرآن )(   اجلا 4)

 (.1/126ن حجر )بفتح الباري، ال  ( 5)

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

فه نعمته به فعر  يت فأهد رجل استش قيامة عليهيقول: )إن أول الناس يقيض يوم ال

ت، قال: كذبت، ولكنك قال: قاتلت فيك حتى استشهدفعرفها، قال: فام عملت فيها؟ 

نار، حب عىل وجهه حتى القي يف القاتلت ألن يقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فس

أ القرآن فأيت به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فام فعلت قرو تعلم العلم وعلمهورجل 

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

به فسحب عىل وجهه حتى ألقي  مرأ رأت ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثمقال عامل، وقلي

ع اهلل عليه وأالنايف  فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، ه ناف املال كلَّ من أصعطاه ر، ورجل وسَّ

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

فقد قيل، ثم أمر به فسحب عىل وجهه ثم قال هو جواد قال: كذبت، ولكنك فعلت لي

 .(1)ألقي يف النار( 

فهؤالء الثالثة   ه،يمه وشدة عقوبت حترليظ يف يث بيان حتريم الرياء والتغاحلدويف 

ىل النفس، ولكنهم هتا عدش عم مهعبذلوا دماءهم وأمواهلم وأعامرهم يف عبادات، مل تنف

 .(2)لشهرة فصارت عذابًا هلم والعياذ باهلل دوا املدح وامل يطلبوا هبا وجه اهلل، وإنام أرا

يد اخلدري يب سعديث أعىل أمته من الرياء، ففي ح ملسو هيلع هللا ىلصبي وهلذا اشتد خوف الن

  و، فقال: )أال أخربكم بام هونحن نتذاكر الدجال ملسو هيلع هللا ىلصرج علينا رسول اهلل خ قال:

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

 
ن )م :لنسائي يف كتاب »اجلهاد«، باب(، وا3/1513، )1905قم: (   رواه مسلم يف كتاب »اجلهاد«، ر1)

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

 (.13/51للنووي )ح مسلم رشظر: ان(   2)
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 .(1)وم الرجل يصيل فيزين صالته، ملا يرى من نظر رجل( أن يقفي، اخل

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

والوقوف  جلدالاب همن رفظن إيلتفت إىل وساوس الشيطان ومكايده، ألن إبليس 

اقبتهم، لذلك س ومرالنا عه يف مراءاةهو أشد من ذلك، وهو إيقا مر معه إىل ماسيست

 لعمل.لـه إبليس بالرياء ويضاعف اعىل العبد أن حيدث عماًل صاحلًا كلام وسوس 

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

وإن اهلل ال يقبل من العمل  وف أمام اهلل،نيه حلظة الوقنصب عي لعجي و ،وحده بالعمل

 .(2)وابًا صًا صن خالإال ما كا

رص،  س، فالرياء يتعلق بحاسة البومن الرياء السمعة، وهو العمل ألجل سامع النا

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

 .(3) مهمماأ اوالرياء فعله

 لرياءيع يكون بعد الفراغ من العمل، بخالف اوهو أن التسم وهناك فرق آخر

 .(4)يكون مقارنًا للعمل  الذي 

 لعبادة إىل قسمني:والرياء ينقسم باعتبار إبطال ا

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

 
(، واإلمام أمحد يف  2/1406) 4204رقم:  الرياء والسمعةهد، باب: ز ماجه يف كتاب: البن اه ا(   رو1)

  ( 4/365) 7936كم يف املستدرك رقم: ؤسسة قرطبة واحلا حوه، م( بن3/30) 11270مسنده رقم: 

 ي.قه الذهبفووا ـ،« ا.هها رجيح اإلسناد ومل خيوقال: »هذا حديث صح خمترصاً 

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

(، رشح  1/147عبدالسالم )عز بن (، قواعد األحكام، لل 11/336ح الباري، البن حجر )فت (   انظر:3)

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

 .437 كلفني، د/ عمر األشقر، صمقاصد امل (،1/146ام )كحأل(   انظر: قواعد ا4)
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عمل ن م ى الرشكاء عن الرشكويف احلديث )أنا أغن  ،)()*هي صاحبه، بل عمله مردود عل

 تركته ورشكه(. عماًل أرشك معي فيه غريي 

يامها يف األصل عىل  يكون الدافع للعبادة، بل طارئًا عليها مع قأال  الثاين:

 التان.له ح فهنا اإلخالص

 أن جياهده ويدافعه فهذا ال يرضه. األوىل:

 يضًا:عه حالتان أن لدفوكي اهنف ليهويغلب ع أن يسرتسل معه  الثانية:

ى أن يكون أوهلا مبنيًا عىل آخرها لعبادة متصلة بآخرها، أي بمعنكون اأن ت األوىل:

 ة لغلبة الرياء عليها.ة مثاًل. فهنا تبطل العبادكالصال

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

 ة. أيام متعدد 

 .(1)لرياء مردودًا صحيحًا مقبوالً، واآلخر الذي خالطه ا لواأل نيكوفهنا 

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

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

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

العمل ألجل »ترك العمل ألجل الناس رياء و :♫ض وقال الفضيل بن عيا

 
، ألمحد بن 145ىل مراقي الفالح، ص ي عوحاشية الطحطاو(، 1/18ن حجر )باري، البل(   انظر: فتح ا1)

اب التوحيد  ، رشح كتلبيهـ، مرص مكتبة البايب احل1318 نفي، ط. الثالثة،وي احلإسامعيل الطحا 

 ثيمنيرشح كتاب التوحيد، البن عاملفيد ل لقولا ،470-468صداهلل بن سليامن، للشيخ عب

(1/114-116.) 

 ، نرش دار الكتاب العريب. 250البن قدامة، ص هاج القاصدين، خمترص من   ( 2)
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 .(1) الناس رشك« 

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

ا خمافة أن يراه الناس فهو مراء، ألنه ترك العمل ألجل الناس، أما لو ركهدة وت عباعىل

و زكاة واجبة أو يكون هذا مستحب إال أن تكون فريضة ألوة فخلا  يف اهصليتركها لي

 .(2)به فاجلهر بالعبادة يف ذلك أفضل...«  قتدىعاملًا ي

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

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

من  ًا هلل مع اجتهاده يف سالمتهعله رسس إذا علم اهلل من قلبه أنه يفالنا ني ب هونك جلأل

 الرياء ومفسدات اإلخالص...«.

 مردودنهيه ع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فعن أمر مرشو ىإىل أن قال: »ومن هن

 عليه من وجوه:

،  ار هبء بل يؤمأن األعامل املرشوعة ال ينهى عنها خوفًا من الريا أحدها:

 فيها.خالص إلابو

)إين مل  :ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهلل كرته الرشيعة وقد ق يقع عىل ما أنأن اإلنكار إنام الثانية:

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

كرون عىل أهل ك والفساد ينأن أهل الرش  إىليفيض هذا  إن تسويغ مثل الثالثة:

 
 (.23/174يمية )البن ت(   جمموع الفتاوى، 1)

 .11 (   رشح األربعني، للنووي، ص2)

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

(، ومسلم يف كتاب  4/1581)، 4094(، رقم: قبل حجة الوداعىل اليمن إ –ريض اهلل عنه  –

 (.2/742، )1064»الزكاة«، رقم: 



 

 
 

 

 
 

 

          - 954 - 
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، فيرتك أهل الصدق إظهار  : هذااولاق اً عرشوأمرًا م اخلري والدين إذا رأوا من يظهر مراء 

 يتعطل اخلري.األمور املرشوعة حذرًا من ملزهم ف

ن يظهر األعامل املرشوعة،  إن هذا من شعائر املنافقني، وهو الطعن عىل م الرابعة:

                  اىل: تعال اهللق

                        (1). »..(2). 

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

نبعث هذا النشاط، ما ا مهاللوو، ومومون فيصه قيام ساعة، فيوافقهم، أو يصوعادت

اإلطالق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل فربام ظن ظان أن هذا رياء، وليس كذلك عىل 

فربام كانت  غفلة،يه الولكن تعوقه العوائق، وتستهومؤمن يرغب يف عبادة اهلل تعاىل، 

 هزل ن م يفه الصوم ببًا لزوال الغفلة واندفاع العوائق... وقد يعّس عليغري سدة المشاه

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

يلتفت إليه، وإنام  الطاعة، ويقول: إذا عملت غري عادتك كنت مرائيًا، فال ينبغي أن

 وسواس الشيطان، وخيترب أمره بأن فت إىل يلتقصده الباطن، وال ر إىلن ينظينبغي أ

رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو هلل، وإن مل فإن  ،هنوير الو ان يراهميمثل القوم يف مك

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

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

 يقدم عليه ما الدافع إليه؟عمل  يف كلسه، فيخترب قلبه نف

 عن شوب  باخللق مل يكن خالياً يتعلق  امل ك يف ة كعدمهاومتى مل يكن وجود العباد

 
 . 79، اآلية: (   سورة التوبة1)

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

 . ، نرش: دار الكتاب العريب 250ن، ص يقاصدالنهاج م رص(   خمت3)
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 .(1)خفي من الرياء 

يأس من حصول اإلخالص بل جياهد آفات الرياء ودوافعه نسان أال يوينبغي لإل

لقلب هدة ا جماكان شأن السلف يف وهذا نيته،ستقيم لـه قلبه، وتصفو لـه حتى ي

 حلصول اإلخالص. 

عاجلت شيئًا أشد   ام »:-تهلعلمه وجالمع غزارة  ♫يقول سفيان الثوري 

 .(2)«عيّل من نيتي إهنا تتقلب عيلَّ 

العجب وهو »عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة ال  اإلخالص،  ومما ينايف

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

باب   نم اءيلر»ا، فقال: وهو قرين الرياء، وفرق بينهام  شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .(4)إلرشاك باخللق والعجب من باب اإلرشاك بالنفس« ا

  املرء أن ينظر ألربعة أمور:لعجب عىلولكرس ا

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

 ه.ملتقرًا لعك بنعم اهلل تعاىل عليه، مما جيعله مشتغاًل هبا حمارن ذلأن يق الثاين:

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

        :هذا العمل، واهلل تعاىل إنام يتقبل من املتقني، قال تعاىل

(5). 

 
 .(1/116عثيمني )يد، البن فانظر: القول امل (  1)

 . 11وم واحلكم صلعل(   جامع ا2)

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

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

 . 27 ية:اآلئدة، ا امل(   سورة 5)
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 .تاسناحلف ترجح بك أن يتذكر ذنوبه ومعاصيه، فيخشى أن يؤخذ هبا، أو الرابع:

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

 ،(2)نزلة والقدر ومما ينايف اإلخالص حب اجلاه والشهرة، واجلاه يعني طلب امل

كبار العلامء  ز عن الوقوف عىل غوائلهاالشهرة اخلفية التي »يعجني، والدف وهو الداء

لامء والعباد املشمرون عن ساق اجلد لسلوك ا العهب تىلبي ام باد، وإنفضاًل عن عامة الع

هنم ملا قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات... فاسرتاحت إىل سبيل اآلخرة، فإ

ق، ند اخلللقبول عملجاهدة يف لذة ا شدة ا من بالعلم والعمل، ووجدت خملصاً التظاهر 

 .(3)ونظرهم إليه بعني الوقار والتعظيم« 

، وانتشاره بني الناس، وهي من شهرت  هووضوح ءيشال ورظهني رة تعوالشه

تَ  َتهر واش  رته األمر فاش  ت ه.. وشهَّ هر 
ع أيضًا تشهريًا وشهريًا وشهر سيفه من باب قط  (4)

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

عمر،   هنباه ءجاف يف إبله ◙عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أيب وقاص 

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

، ب سعد يف صدره، فقال: اسكتوغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟ فرض

 .(5)  (فيي الغني اخلحيب العبد التق يقول: )إن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ت رسوسمع

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

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

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

 (. 1/1736حاح )(، خمتار الص1607(، القاموس املحيط، ص 13/487ب )لعرانظر: لسان ا  ( 2)

 اب العريب. دار الكت: رش، ن233ترص منهاج القاصدين، ص (   خم3)

ريب احلديث ، غ(1/44(، غريب ألفاظ التنبيه )1/325 )رياملنح ملصبا ا (، 1/147تار الصحاح )(   خم4)

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

 (. 2965لم )رواه مس (   5)

 .(18/162، جمموع الفتاوى )235 نهاج القاصدين، ص(   انظر: خمترص م6)
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 .(1) (ؤمنعاجل برشى امليه، قال: )تلك وحيمده الناس عل اخلري

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

من  بته لـه فيحببه إىل اخللق... هذا كله إذا محده الناسه وحمنع اىلعت ء اهللدليل عىل رضا

 .(2)«أ. هـ  ري تعرض منه حلمدهم وإال فالتعرض مذمومغ

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

 ،لها حول من أولكن ملا اطلع عليه اخللق علم أن اهلل تعاىل أطلعهم وأظهر هلم اجلمي

عصية، فأظهر ة واملسن صنع اهلل ونظره لـه ولطفه به، حيث كان يسرت الطاعّس بحيف

حمد الناس به بذلك، ال حفر ملعصية... فيكوناهلل سبحانه عليه الطاعة، وسرت عليه ا

 .(3)زلة يف قلوهبم« املن وقيام

 :رشىوللمؤمن الصادق املخلص نوعان من الب

 .ىاك برش نهو ،ني نم من املؤاملدح والثناء  األوىل:

كام يف الصحيح عن أيب   ،(4) ى لـهوهي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو تر  :ثانية 

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

 .(5)  الصاحلة(الرؤيا قال: 

 
 (.4/2034، )2642: مرق  صلة واآلداب«،الو »الربمسلم يف كتاب  (   رواه1)

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

 رشى وال ترضه«. ب

 .245ترص منهاج القاصدين، ص (   خم3)

 (.10/8الفتاوى )(   انظر: جمموع 4)

، رقم:  »الصالة« سلم يف كتابم، و6589ت(، رقم: ابرش)امل اب: »  «، باب:ري يف كتبخا ل(   رواه ا5)

479( ،1/348 .) 
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 الثالث  املبحث

 الستعاذة والستعانة بالل  

 : لستعاذةا

  ه تعاىل:لرجيم يف قولـمن الشيطان ا   ذةعاتساالبر ء األموقد جا
                             

                  (1). 

                  وقولـه تعاىل:

              

          (2). 

             وقولـه تعاىل:

   (3). 

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

       ىل:تعا قولـه يف كام والدهتا حني  أمها ولتق – السالم عليها

              

 
 . 200 األعراف، اآلية: ورةس   (1)

 .100-98اآليات: سورة النحل،   ( 2)

 . 36 (   سورة فصلت، اآلية:3)
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               (1). 

       امللك وأنكرته قالت كام يف قولـه تعاىل: مريمجاء 

        (2). 

 لـه أمر ألمته،  كتاب اهلل واألمر  ثالثة مواضع من يف ملسو هيلع هللا ىلصهبا النبي  رمأو

                 ـه تعاىل:وقول

 (3). 

                 وقولـه تعاىل:

                            (4). 

                 وقولـه تعاىل:

                         (5). 

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

 .(6)واالعتصام واللوذ 

 
 . 36ة: (   سورة آل عمران، اآلي1)

 . 18ة مريم، اآلية: (   سور2)

 .98-97اآليتان: ؤمنون، امل ة(   سور3)

 .5-1: تيا ورة الفلق، اآلس   (4)

 .6-1ناس، اآليات: سورة ال  ( 5)

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

(4/276.) 
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ناقة ما عاذ بالعظم، أي لزمه وهو أجود وأطيب اللحم، و: محلالمن ذ والعو 

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

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

 .(1)القالدة منه 

 .(2)تر ساواملعيذ بمعنى اجلار واملجري، وبمعنى ال

»اهلروب من ة معناها: عىل معناها الرشعي، فحقيقدل املعنى اللغوي نست ن وم

جأ ذًا، كام يسمى مل: معااذ بهصمك منه، وهلذا يسمى املستع افه إىل من يعيشء خت

 .(3) ووزرًا«

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

به، أو ارتكاب ما هنيت  مرت عن فعل ما أ يصدينو أ  يايدنأو ي الرجيم أن يرضين يف دين

اهلل صام بواعت ًا عليه، وهي استغاثة وجلوء به... معتمد، فالعائذ بغريه، مستخرياً (عنه

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

 .(4)ه ليإ ناسحباإله إحسان، بخالف شيطان اإلنس الذي تدفع إساءت

ق بجانبه »االستعاذة هي االلتجاء إىل اهلل تعاىل، وااللتصا :♫ ثرييقول ابن ك

 بجناب اهلل من الرجيم، أي أستجرييطان ن الش ل ذي رش ومعنى أعوذ باهلل ممن ك

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

ره ابن  كوانظر: ما ذ (،4/276األثري ) بنالديث، ية يف غريب احل(، النها 4/155(   انظر: لسان العرب )2)

 .16-15ص  لقيم يف تفسري املعوذتني،ا

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

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

 كفيف م،قياغ وهذه املعاين الظاهرة يستلزم لتحقيقها أن يقوم بالقلب معناها أبل

قد  منقطعًا إليه،ربه، مفتقرًا إليه، متذلاًل لـه، هاربًا إليه وحده،  يديمنطرحًا بني  لقلبا

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

ه فيمتواطئة مع استعاذة القلب مكملة هلا، فأنى لشيطان مهام مترد أن يصل لعبد حتققت 

 .(2) اينعملا ذه ه

 :ل وهيهلل ثالثة أصو با  ولالستعاذة

 مستعيذ.   األول:

 ه.مستعاذ ب الثاين:

 .(3)تعاذ منه مس  الثالث:

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

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

فكل من   هلل جل جالله اخلالق القادر العظيم،و ااملستعاذ به، وهو وه يناثال ماوأ

يذ حقيقة إال هو ال معغيث واملستعاذ، وختىل عنه، فال مريه خذله ذلك استعاذ بغ

 سبحانه.

             ويف سورة الناس يقول تعاىل:

 
 (.1/89بي )طلقركام القرآن، لحأل جلامع(، وانظر: ا1/16كثري ) ابن  (   تفسري1)

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

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

 كونه:

 ربَّا. -1

 ملكًا. -2

 إهلًا. -3

األوىل فهي إضافة لربوييته، فهو خالق املخلوقات، ومدبر شئوهنم   عاذةتساال فأما

 اشفوكوجالب مصاحلهم، ولـه القدرة التامة عليهم، وهو عليم هبم وبأحواهلم، 

 م.هتابركل

ف لـه  ضافة مللكه تعاىل، فهو امللك احلق، الذي ترصالثانية فهي م  وأما االستعاذة

 ة وال سلطان، ه قدرحد معستعاذة واالستغاثة، ليس ألاال

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

! وكيف ؟ةحول هلم وال قوال  نمم ه ريبغ اذومالكًا كيف يعبد غريه؟، وكيف يستع

 يستغاث بمن هم يف ملكه وحتت ترصفه وتدبريه.

 .(2)األلوهية خلصوصهااذة بالستعة بالربوبية بعمومها وأخر استعاذاال  فقدم

 
 .3-1اس، اآليات: الن(   سورة 1)

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

ين قالوا: أن صفات الذ عطلةة وسائر امليمامات رد عىل اجلهلتا اهلل اهلل، وبكلامت ذة بصفاتتعا سويف اال    *  

لعباد،  انظر: خلق أفعال اق،  يستعاذ بمخلواذة هبا ألنه الجتز االستعإذ لو كانت خملوقة مل ، ةلوقاهلل خم

(،  24/186لرب )بداععارف، الرياض، التمهيد، البن . عمرية، دار امل، حتقيق: د96للبخاري، ص 

 ، 178، لسليامن آل الشيخ، ص وحيدالت ب، رشح كتا 22-21البن القيم، ص ، نيعوذتتفسري امل
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وأما الثالث وهو املستعاذ منه، وهو عموم الرشور، ويف مقدمتها رش الشيطان 

 منه ويشمل: نبغي أن يستعاذا يمل ه زجأون وياوحزبه، ويف سورة الفلق والناس أبلغ ب

من اجلن يزيِّن له  ل به قرين، فام من عبد إال وقد وكرش اجلن والشياطني -1

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

 يعيستعيذ باهلل من تسلط الشياطني عليه من مج ملسو هيلع هللا ىلصمن الشيطان، ولشدة رشه كان 

يدع هؤالء  ملسو هيلع هللا ىلصعمر يقول مل يكن رسول اهلل  ن احلديث عن اب يفامك ،تاهاجل

 ، اللهما واآلخرةالدنية يف بح )اللهم إين أسألك العافيى وحني يصالدعوات حني يمس

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

ي ن فوقي وعن شاميل ومميني نعو فيخل مناحفظني من بني يدي وروعايت، اللهم 

 .(1)وذ بعظمتك أن أغتال من حتتي( وأع

ه ونفخه مهز و الرجيم طان)اللهم إين أعوذ بك من الشييستعيذ بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 .(2) ه(ثونف

 لشعر.ومهزه: املوتة، ونفخه: الكرب، ونفشه: ا

        ، قال تعاىل:ومن رش شياطني اإلنس -2

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

 ، 3871:سى(، رقمأم ايدعو به  الرجل إذا أصبح وإذ لدعاء«، باب: )ما ماجه يف السنن، كتاب »ا

(2/1273.) 

ذا حديث صحيح وقال: »ه ة، علمي(، ط. دار الكتب ال1/698)، 1902: مملستدرك، رقاواحلاكم يف            

(، واإلمام  3/241، )961ه، رقم: يف صحيحان لذهبي، وابن حب. هـ، ووافقه ا  خيرجاه«أاإلسناد ومل

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

 واللفظ له  (6784)وأمحد(807)ماجه ن ( واب764رواه أبو داود )(   2)
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                    (1). 

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

 تليفص ال: فقمت، ققم فصلفجلست فقال: )يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: ال، قال: 

 ، قال: فقلت: ياذر تعوذ باهلل من رش شياطني اإلنس واجلنفقال: يا أبا  لستج مث

 .(2) (...ولإلنس شياطني؟ قال: نعمرسول اهلل 

 .(3)رش من شياطني اجلن( )قال نعم  ويف رواية:

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

 ـ. . هأ «ةنيعاك مذا يعاينيوسوس وال تراه، وه

  –ة ن يكون يف اإلنس شياطني، روي عن السدي وعكرم ض العلامء أوقد أنكر بع

 التي الشياطني  أي السابقة، اآلية يف ةاملذكور نسإلا طني بشيا املراد: فقالوا –اهلل  رمحهام

 اإلنس، شياطني إىل يوحون اجلن شياطني  اجلن تضل التي والشياطني  اإلنس، تضل

 وسائل من فيه تفنن بام اآلخر ربخي كل اجلن، شياطني  ىلإ حيتو اإلنس ني وشياط

 
 . 112ة األنعام، اآلية: سور (  1)

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

 (. 8/275، )5507ذة من رش شياطني اإلنس( رقم: تعا ذة، باب: )االسكتاب االستعا 

،  7944ربى، رقم: الك لبيهقي يف السنن(، وا8/217) ،7871رقم: ، الكبري يف املعجموالطرباين 

(4/461.) 

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

  بعد  /ثري . هـ، وقال ابن ك(، »وفيه عيل بن يزيد وفيه كالم«أ3/115د )يف جممع الزوائوقال اهليثمي 

(، ط.  2/167. هـ، )أه وصحته واهلل أعلم« قوت ث وجمموعها يفيدذا احلديهل  ق: »فهذه طرقهذكر طر

 ر. ر الفكدا

 (.8/5)تفسريه  يف  (   رواه ابن جرير3)
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  يس ولية، وم اآلن مفهوهو قول بعيد ع ،(1)والفعل  بالقول ذاءواإلي والتزيني  اإلضالل

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

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

بذلك الشياطني  كان معنياً  ذه اآلية األنبياء، أنه جعل هلم من الشياطني أعداء، فلوه

مل يكن خلصوص األنبياء باخلرب عنهم  س،لد إبليين هم وي الذالسد  الذين ذكرهم

 .(2)وجه« 

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

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

ن شياطني ل: »كفار اجلشياطني اإلنس، أي كفار اإلنس، فقا ♫وفّس جماهد 

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

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

        ، قال تعاىل:ومن رش النفس ووساوسها -3

      (6). 

ة  اذ ستعباال يها رش عظيم، وقد أمر العبد، فالنفس فيف النفس نوالوسواس يكو

 احلديث: )... ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا...( احلديث، ويف احلديث من رشها، كام يف

 
 .(8/4بن جرير )بيان، الال (   انظر: جامع1)

 سابق ، اجلزء والصفحة نفسها.ال (   املرجع2)

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

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

 (.8/3البيان ) جامع  ( 5)

 . 16ة: ق، اآلي ورة(   س6)
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، وإذا بحتأص اذإ هـولأق  بيشءول اهلل مرينقال: يا رس ◙عن أيب بكر الصديق 

يشء ض رب كل واألر ت، قال: )قل اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السمواتأمسي

 ومن رش الشيطان ورشكه، عوذ بك من رش نفيسنت، أإال أومليكه أشهد أن ال إله 

 .(1)قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك( 

 ن: النفس حيتمل أمرا ويف االستعاذة من رش 

 در منها رش. ن يصنستعيذ باهلل أ :لوألا

 نستعيذ باهلل أن يصيبنا رشها.  الثاين:

وقيل:   ،(2)هلل تعاىل« اك بااإلرش ما يدعو إليه ويوسوس به من ك الشيطان: »رشو

 .(3)املراد حبائله ومصائده 

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

 .                    (5) :اىلتع

 الثة مصادر:لـه ثسواس إلنسانية مصدر للوسواس فالووالنفس ا

 
(، 9/104، )3389باح واملساء(، رقم: الصب: ما يقال يف »الدعوات«، با  يف كتابذي (   رواه الرتم1)

أصبح(،  إذا ، باب: )ما يقولتاب »  « كيفأبو داود  اههـ، وروصحيح«أ.  ل: »هذا حديث حسنوقا 

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

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

املنثور،   (، الدر 4/93)، 20/779) ي، للقرطب م القرآن،(، اجلامع ألحكا 30/211-212)

 (. 8/529طي )للسيو

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

 (   املرجع السابق.3)

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

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

 شياطني اإلنس. -2

 نفس اإلنسان.  -3

 .(1)رش  والوسواس مبدأ كل رش وأصل كل

 .(2) من رش السحرة والساحرات -4

 .           (3) :اىلعت هـلقويف وهم املقصودون 

ومنه ما خيبل، قتل، وما يوخطره جسيم، فمنه ما يمرض  ه عظيم،والسحر رش

 نه ما يفرق بني املرء وزوجه.وم

وهو من إعانة الشياطني ومن أعامهلم، وهي تقارن السحرة وتعينهم عىل أعامهلم  

عاذة من رشهم ومكرهم، وقد سبق  ستالا رشعت اهلذو ،مهلم دهتخلبيثة، مقابل عباا

 .(4)نهلوقاية مبيان خطورة السحر وسبل ا

 من رش احلاسد  -5

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

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

لبيد   تهن بنا  هبي نلكونه الذين سحروا اليل: صيغة التأنيث، قالفلق ب ورةس فاثات( يف لنلفظ )ا (   وردت2)

قيل: املراد  ناته، وس بت أن الذي سحره لبيد ولين الثابف ألم اليهودي، وهو قول ضعياألعص بن

هلا  خالكون من نه إنام يثري بالسحر وسلطا اح واألنفس اخلبيثة، فهي السبب يف التأرولنفاثات: أي األبا 

 (. 7/275ري )س، زاد امل54-53ني، البن القيم، ص عوذتانظر: تفسري امل القيم،  ابن ورجحه

 . 4 (   سورة الفلق، اآلية:3)

حقيقة الشياطني وصفاهتم وبيان )  مسائل االعتقادن يفالشيطا ايد مك اجلزء األول من سلسلة انظر:(   4)

 . عداوهتم لبني آدم(
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فإذا خطر ذكره رش متصل باملحسود من نفسه وعينه، وإن مل يؤذه بيده وال لسانه... 

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

من األذكار ويكون لـه أوراد به،  يتحصنذلك، فإن مل يستعذ باهلل و ود بمجرداملحس

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

  . لعني عن اإلصابة با وقد سبق الكالم

 ومن اجلن.  نسإلد يكون من اساحلاو

ىل ما آتاهم اهلل من ؤمنني ع»الشيطان وحزبه حيسدون امل :♫قال ابن القيم 

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

ومن حسد الشيطان ورشه، إنه يعني احلاسد بدون طلب وال استدعاء من احلاسد،  

 .(3) له حمقق ألهدافه معني ألنه 

ويشمل ذلك رش سائر املخلوقات سواء من  ور،عامة الرشن م  واالستعاذة -6

 
 . 66-65ني، ص ت(   تفسري املعوذ 1)

 حسود بعرشة أسباب:د عن املاحلاس رشفع »ويند: رمحه اهللوقال ابن القيم    *   

ند أمره وهنيه، اهلل، وحفظه ع قوى: تإليه. الثاين ن به واللجوءتحص، والباهلل من رشه أحدها: التعوذ         

وال  ال يشكوه، أال يقاتله وو  عدوه،الثالث: الصرب عىله.  يكله إىل غرياهلل حفظه، ومل اهلل توىل فمن اتقى

لب  غ القاخلامس: فرا .اهلل فهو حسبه ل عىل اهلل، فمن يتوكل عىل كالتو ع:رابأذاه أصالً. الحيدث نفسه ب

،  قبال عىل اهللالسادس: اإلمن باله كلام خطر لـه.  يقصد أن يمحوه وأنه، به، والفكر فيمن االشتغال 

من توبة إىل اهلل لسابع: جتريد الطر نفسه، اإليه حمل خواة واإلنابجعل حمبته ورضاه ، وواإلخالص لـه

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

و  هذه األسباب وه له وعليه مدار امع كذلك كإليه. العارش:  وهو اجل ملؤذي باإلحسانوا اغيوالب

 . 89-79بن القيم، ص  املعوذتني، الكتاب تفسري صار وترصف منختهـ، با   ريد التوحيد« أ.جت

 . 75تفسري املعوذتني، ص  (  2)

 . 74ع السابق، ص ج(   انظر: املر3)
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أو اهلواء أو النار  الريح أو الصواعقب أو الدوانس أو اهلوام أو السباع أو ن أو اإلاجل

 أو الليل أو الكواكب وسائر أنواع البالء.

 .                   (1) وهذا يشمله قولـه تعاىل:

، فقال: يا لقمرىل ابيدي، فنظر إ ملسو هيلع هللا ىلصقالت: )أخذ النبي  ▲عن عائشة 

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

»والسبب الذي ألجله أمر اهلل باالستعاذة من رش الليل ورش القمر إذا وقب، هو  

 .(3)يه تنترش الشياطني« الرشيرة اخلبيثة، وفواح ألرا ناطلس  حملليل إذا أقبل فهو أن ال

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

أعوذ باهلل من رشك، ورش ما خلق ورش ما فيك ومن رش ما  )يا أرض ريب وربك اهلل

ومن لد بال  نكاس نومرب ومن احلية والعق ،دعليك، وأعوذ باهلل من أسد وأسو يدب 

 .(4)والد وما ولد( 

خ قال لـه أسود سالخ ألنه يسلواألساود »مجع أسود... وهي أخبث احليات، وي

 
 . 2-1، اآليتان: سورة الفلق  ( 1)

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

حديث   »هذا  ل:وقا (، 9/87، )3363عوذتني(، رقم: من سورة املري«، باب: )وفستاب التكتاب »ك

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

 (. 1/439، )1517، رقم محيد بن مسنده واه عبد بن. هـ، ووافقه الذهبي، ورد ومل خيرجاه«أسنا اإل

 . 49، ص نياملعوذت(   تفسري 3)

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

سناد ومل خيرجاه« أ. حديث صحيح اإل هذا: » (، وقال2/110)، 2487رقم:  رك، ملستدواحلاكم يف ا

،  2271: قم سنده، ر(، وأمحد يف م4/443)، 7862ى، رقم: يف السنن الكربوالبيهقي  هـ،

 قرطبة.  (، مؤسسة3/124)
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 .(1)عام« ه كل جلد

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

 .(2)ذات قرنني« 

لم اجلن الذين   أعاهللو هب د ريد يولد(: »ساكن البل ا)ومن ساكن البلد ووالد وم

 .(3)الشياطني«يس ويسكنون األرض، ووالد وما ولد: حيتمل أن يكون إبل

 :ةصيغ الستعاذ 

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

 .(أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) -

 .ثيدواحليف اآلية  ة األمرقملطاب (الشيطان الرجيماهلل من  استعيذ ب) -

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

 ي واألوزاعي. الثور 

، ومعنى التامات أي  (من كل شيطان وهامة ات التاماهلل أعوذ بكلامت ) -

 .(5) الكامالت الاليت ال يلحقها النقص 

 هنطاوسلبوجه اهلل العظيم  أعظم منه، وأعوذالذي ليس يشء  أعوذ بوجه اهلل -

 .ديمقلا

 
 ت. (، ط. دار املعرفة، بريو6/348، )جرن حتح الباري، الب(   ف1)

 الصحفة . ء واجلز السابق، نفس ع(   املرج2)

 (. 2/40د )داويب هامش سنن أ   (3)

كثري  (، وتفسري ابن 169-4/168د املعاد ) (، زا77-1/76) البن القيمانظر: إغاثة اللهفان،   ( 4)

(1/16.) 

 . 178ص  خ،لشييخ سليامن آل ااب التوحيد، للش ظر: رشح كت(   ان5)
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 ع الستعاذة: اضمو 

ل وقت وعىل أي حال، ، عمومًا يف كعند الشعور بنزغات الشيطان ووساوسه -1

 ىل:تعا قال

                         
(1). 

 .                     (2) وقولـه تعاىل:

من خلق كذا؟ حتى  ويف احلديث: )يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟

 باهلل وولينته(. يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ

 ة لدخول يف الصال ند اع  -2

، إن  يا رسول اهلل ):عثامن بن أيب العاص الثقفي حينام أتى إليه فقال ملسو هيلع هللا ىلص رم أ دوق

 
 . 36 (   سورة فصلت، اآلية:1)

 . 200ية: األعراف، اآل ة(   سور2)

كد الوصف  القرآن كيف أ»وتأمل رس :  /فائدة لطيفة، فقال  / ذكر ابن القيم  تنياآلق بني هاتني ويف الفر  *

  الموصف باأللف والتصاصها، وعرف الالسنة واخ ال عىل تأكيدلد»هو« ا العليم بذكر صيغةع بالسمي

مر عنه. فإن األتغناء املقام سالراف، يف سورة األع التأكيد، وتركهرقم القتضاء املقام هلذا  ة سوريف

ء باإلحسان يسمقابلة إساءة املىل النفس، وهو األشياء عصم وقع بعد األمر بأشق  ستعاذة يف سورةباال

ن ال يدع العبد يفعل  ا الشيطو يم،ه إال ذو حظ عظابرون، وال يلقا يه إال الصر ال يقدر علأم، وهذا عليه

عنه دعاه ه لـه، فإن عجز زينوي إىل االنتقامعدوه، فيدعوه ه يلط علذل وعجز، ويس بل يريه أن هذاهذا، 

وما   قه وآثر اهللالال من خسان إىل امليسء إحسن، فال يؤثر اإلء إليه وال حيه وأال ييسإىل اإلعراض عن

أن   هعراف، فإنه أمرحتريض... وأما يف سورة األ وأكيد ت قامفكان املقام م عىل حظه العاجل،عنده 

  باإلعراض، وهذا سهل عىل  م باإلحسان، بلاءهتإس ألمر بمقابلة، وليس فيها انيلاجلاهيعرض عن 

قابلة  عىل دفع امل صههذا كحران وسعيه يف دفع يطا، فليس حرص الشغري مستعص عليهالنفوس، 

 (.1/79وانظر: إغاثة اللهفان ) ،124-123ص ري املعوذتني،  حسان«أ. هـ، تفسباإل
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، فقال لـه رسول اهلل وقراءيت يلبِّس صاليت وبني  الشيطان قد حال بيني  :ملسو هيلع هللا ىلصها عيلَّ

فتعوذ باهلل منه واتفل عن يسارك ثالثًا قال:  هتس)ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحس

 فأذهبه اهلل عني(.  تففعل

الصالة، وممن قال به لامء وجوب االستعاذة بعد االستفتاح يف الع ضعب ىريو

 نها: واحتج بعدة أدلة م(1) ♫طاء ع

          األمر يف قولـه تعاىل: غةصي -

   (2). 

 .ومواظبته عليها ملسو هيلع هللا ىلصبي نفعل ال -

 و واجب.ع الشيطان وما ال يتم الواجب إال به فهفتد اهنألو -

 .(3)حوط األ وألنه -

الراجح ألنه ال خالف بني العلامء أنه إذا صىل  هوو (4)ب ستحباواجلمهور عىل اال

 .(5)ومل يأت باالستعاذة قبل القراءة أن صالته صحيحة 

لف لسا  ن مة عامج رجحه النووي وقال بهوومن العلامء من استحبها يف كل ركعة، 

 
 (.2/83فه ) صنمق يف كره عبدالرزاذ (   كام 1)

 . 98ية: اآل حل،(   سورة الن2)

 لرازي«. ل: »احتج لـه ا(، وقا 1/15انظر: تفسري ابن كثري )(   3)

، رآنامع ألحكام الق(، اجل1/15ثري )آن، البن ك، تفسري القر(272/ 3ي )ر: املجموع للنوونظ(   ا 4)

 (.1/86ي )بللقرط

 (.20/117ري الرازي )(   انظر: تفس5)
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 .(1)هم منهم ابن سريين، وعطاء، واحلسن وغري

 وىل.ة األبالتعوذ يف الركع ♫و حنيفة وقال أب

يستفتح الصالة باالستعاذة، فقد ورد عنه أنه إذا افتتح القراءة يف   ملسو هيلع هللا ىلص انوك

وال إله  الصالة كرب، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدك،

ذ باهلل السميع ريًا ثالثًا، أعوال أنت ثالثًا، ثم يقول: اهلل أكرب كبإ لهإ ال :ل:وغريك، ثم يق

 .(2)ونفثه( ثم يقرأ من مهزه ونفخه ميالرج شيطانم من اليالعل

 عند دخول املسجد:  -3

أنه كان إذا دخل  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث عن عبداهلل بن عمرو بن العاص عن النبي 

وسلطانه القديم، من الشيطان ، يمركال هجهو، وبعوذ باهلل العظيمأاملسجد قال: )

 الرجيم(.

 .(3) يوم ئر الك، قال الشيطان: حفظ مني سال: فإذا قال ذلاق

   عند تالوة القرآن: -4

 .                  (4) قال تعاىل:

 
 (.1/86رطبي، )كام القرآن، للقألحمع (، اجلا 3/272جموع للنووي )ملانظر: (   ا1)

 تسعيد اخلدري  حديث أيب، من 242ة(، رقم:العند افتتاح الص  باب: )ما يقول ه الرتمذي(   روا2)

 لباين. وصححه األ

،  (1/180، )466رقم:  ،ذا دخل املسجد(ة، باب: )ما يقول الرجل إالب الصتا  كواه أبو داود يف(   ر3)

 .50يب، ص وصحيح الكلم الط، 4715جلامع، رقم: وانظر: صحيح ا

 . 98ة: نحل، اآلي(   سورة ال4)

م واجبة عند ن الشيطان الرجيالستعاذة مه اآلية أن اهذوظاهر  : -اهللرمحه  –إلمام الشنقيطي قال ا    * 

 ر يف األصول. صيغة أفعل للوجوب، كام تقر ، ألنءةقراال

= = 
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العبد  ينة لقلوب املؤمنني حياول الشيطان أن يصد كسو رونو ءشفا فلكون القرآن

راءة، أو االسرتسال مع يف الوقوف عن القببًا كون سالوته بكثرة الوساوس التي تعن ت

 عدم اخلشوع والتدبر، وهلذا رشعت االستعاذة باهلل عند تالوة القرآن.

  نإ: اهمن ♫يم مة ذكرها ابن القيولالستعاذة قبل التالوة فوائد وحكم عظ

لصدور من وساوس وتشكيك شيطان يف ارآن الكريم دواء وشفاء لكل ما يلقيه اللقا

د بالقرآن عليه أن يستعيذ باهلل من عدوه، لئال حيول ولكي ينتفع العب اسدة،دات فوإرا

 .(1)بينه وبني االستفادة 

 ناطيلش اسعى هي املادة التي يوومنها: إن القرآن أصل لنبات مادة اخلري يف القلب، 

حتى  ى مادة اخلري عامرة بالقرآنة منه لتبقفسادها يف القلب، لذا أمر العبد باالستعاذ إل

ثابتة األصول أصلها يف القلب وفروعها يف سائر  عودها وتصبح شجرةيقوى 

 اجلوارح. 

ومنها: إن تالوة القرآن سبب حلضور املالئكة وقرهبا من العبد، لذا لزمت  

 منزلة ال جتتمع فيها املالئكة والشياطني. اهنأل ن،الشيطستعاذة إلبعاد االا

ول الشيطان بينه  الستعاذة لئال حي بد بار العقارئ القرآن يناجي ربه، فأمومنها: إن 

 وبينها، ولطرده وإبعاده عن هذا املقام العظيم.

يه تالوته، لومنها: إن الشيطان حياول عندما يقرأ العبد أن خيلط عليه، ويشوش ع

       قولـه:يف قراءته ما ليس منها، كام بني تعاىل يف خلدأ وأ ه،اأنس وربام
 = = 

جعفر بن  االستحباب، وحكى عليه اإلمجاع أبو لندب و ة لآلي اأهل العلم: أن األمر يف من كثري وقال          

ة لعموم اآلية  ة يف الصالة عند القراءذا عباالست: األمر اهر اآلية أيضاً ألئمة، وظجرير وغريه من ا

 (.3/325هـ، أضواء البيان ) « أ.اىلتع العلم عند اهللو

 (.1/94)اثة اللهفان غ(   انظر: إ1)
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                         (1). 

سبق، فإذا كان  امك ،نوققحامل ذكره السلف ورجحه ومعنى متنى، أي تال عىل ما

صده اذة لالستعلق من باب أوىل، لذا رشعت افسائر اخل اهلل ورسله، هذا مع أنبياء

 شويش واالشغال.ومنعه عن الت

ن مقام العبد وهو يتلو كالم اهلل، مقام عظيم، ومنزلة رفيعة، حيسده عليها أومنها: 

لذا فهو يكيد  ه،نع ه دصل دللعبشتد كيد الشيطان االشيطان، وكلام كان الفعل أنفع 

   بطال كيده.الستعاذة إلالقارئ بكل وسيلة، فرشعت ا

قدمة لكالم اهلل، فال تتقدم إال ويأيت بعدها تالوة ن ومعنوا تعاذةومنها: أن االس

 .(2)كالم اهلل، ومل ترشع بني يدي كالم أحد سواه تعاىل 

 . ثم من اللغو والرففومنها: إن فيها تطييبًا وطهارة لل

ومة عدوه، عجزه عن مقاها استعانة باهلل، واعرتاف العبد بضعفه ويف إن :هانوم

 .(3) ه منهلينجيفيلجأ إىل مواله 

تحقق إال باالستعاذة باهلل من الشيطان قبل التالوة، خالفًا ملن توهذه الفوائد ال 

 
 . 52: (   سورة احلج، اآلية1)

ان ، ومقامع الشيط(117-20/116(، تفسري الرازي ) 76-1/74ر: إغاثة اللهفان، البن القيم )انظ   (2)

ر ابن  ام، د1991 / هـ1412الثالثة ، ط. 35اليل، ص : سليم اهل السنة، تأليفو بالكتا  يف ضوء 

 ربية السعودية. اجلوزي، اململكة الع

 الفكر. ار . د، ط(1/15قرآن، البن كثري ) ال تفسري(   انظر: 3)
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 .(1) قال: إن االستعاذة تكون بعد التالوة 

 : عند الغضب -5

يف التوجيه النبوي عندما استب رجالن كام  ،بضغلا ة ذستعاا ترشع عنده االممو

)إين  :ملسو هيلع هللا ىلصغضب فقال النبي دة ال من ش حتى إن أحدمها ليمتزغ أنفه ملسو هيلع هللا ىلصعند النبي 

( فقالوا: ما هي يا رسول اهلل؟ قال: )أعوذ باهلل ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد

 .(2)الشيطان الرجيم(  من

 .                (3) :قولـه تعاىل ويف تفسري

»وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن اإلعراض   :♫ثري ك بنل ايقو

 من نزغه، إنه سميع عن اجلاهل وحيملك عىل جمازاته فاستعذ باهلل، يقول: فاستجر باهلل

عنك نزغ الشيطان وغري ذلك من   هبذي امبم ي. علهل اجلاهل عليك..جلعليم سميع 

 
يم  ين وإبراهومالك وابن سريبو هريرة حابة والتابعني، ومنهم أ(   وقد نسب هذا القول لبعض الص1)

  شيطان بعد التالوة كالعجب، ليها القي يفع الوساوس التبعد القراءة تد االستعاذة وأدلتهم: أن يعخالن

 ...اآليةالوة.ولظاهر تفيبقى ثواب ال

وابن   بته إىل إيب هريرة ومالكواستبعدا نس –رمحهام اهلل  –لعريب وابن اري كث ابن وقد استنكر هذا القول 

 .  – رمحهم اهلل  –ين سري

   اآلية هذه سريفت ل مالك يف املجموعة، يفدناه قوأغرب ما وج»ومن :  رمحه اهلليب رعلابن ا قال

  ،  :هذا قول مل يرد به أثر، وال  الة، والص رأ يف ملن ققراءة أم القرآن  عدةذلك بقال

لك لكان ختصيص ذ ءةالقراد عاذة بعتالناس أن االس  قال بعض نظر؛ ... ولو كان هذا كام يعضده 

  هأعلم بّسَّ هذ صول مالك، وال فهمه، واهللتشبه أ ال ة آن يف الصالة دعوى عريضأم القربقراءة 

(،  1/74غاثة اللهفان، البن القيم )(، إ1/25)كثري   ابن(، وانظر: تفسري3/159)هـ،  الراوية« أ.

 (. 20/116تفسري الرازي )

 خترجيه.  (   سبق2)

 . 200ية: آلاف، اعرسور األ (  3)
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 .(1)أمور خلقه« 

ه لو تأمل الغاضب رس مجيل عظيم ألنفيها لغضب هنا فاالستعاذة باهلل عند اومن 

ليه حاله عند الغضب لعلم أنه لو شاء اهلل ما تسلط عليه اخللق وما آذوه، فتسلطهم ع 

، فاللجوء إليه عند الغضب ىلاعت اهلل إال أذاهم ال يستطيعه عبمشيئة اهلل، وبناء عليه فدف

 .(2) هو حمض العبودية 

املحمودة إىل   عن طبعه وأفعاله ملسلمراج اإن الغضب سالح الشيطان إلخ كام

 .(3) أفعال مذمومة يريدها الشيطان؛ وهلذا جاءت االستعاذة إلبطال هذا السالح 

 : د اجلدل واملراءنع  -6

                قال تعاىل:

                     (4). 

              وقال تعاىل:

                         (5). 

وتوا  وم إال أق)ما ضل  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙وعن أيب أمامة 

 
 (، ط. دار الفكر. 2/279)ن كثري تفسري اب  ( 1)

 ت. ور املعرفة، بري(، دا10/521: فتح الباري )انظر  ( 2)

 . 150ص جهة، حلسن قطامش، وار: امل(   انظ3)

 . 4-3ج، اآليتان: ورة احلس  ( 4)

 . 56، اآلية: (   سورة غافر5)
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 .(1)(لداجل

ق  غلبة أما إن كان إلظهار احلن املراء وهي املخاصمة بالباطل، وإظهار الل مجلداو

 .         (3)لقولـه تعاىل: (2)موم س بمذفلي

، واجلدل يف لم، واجلدل يف رد احلق بعد ظهوره ومن اجلدل املذموم: اجلدل بغري ع

 .(4)در قلابألمر اومعارضة ت اهلل، اآي

 : عند دخول اخلالء -7

  ذ بكإين أعو اللهمال: )إذا دخل اخلالء، ق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال: كان ◙عن أنس 

 ليه.متفق ع (5)من اخلبث واخلبائث( 

، فإذا أتى  )إن هذه احلشوش حمترضة :ملسو هيلع هللا ىلصوعن زيد بن أرقم قال: قال رسول اهلل 

 .(واخلبائث ن اخلبثمأحدكم اخلالء فليقل: أعوذ باهلل 

 
وابن ماجه  (5/378) 3253رقم: ورة الزخرف(، س  )ومن ب:« ، با رييف كتاب »التفسالرتمذي  (   رواه1)

(، 256، 5/252 املسند )يف( وأمحد 1/19) 48اب البدع واجلدل(، رقم: )اجتن ب:ا ب يف املقدمة،

(، واحلاكم يف  8/277) ،8067اين يف املعجم الكبري، رقم: والطرب (،25/53) فسريهوابن جرير يف ت

ابن أيب الدنيا يف  ورواه  قه الذهبي،اإلسناد« ووافح »صحي ل:(، وقا 448-2/447قم:   )ستدرك، رامل

،  1997 /هـ1417ط. الثانية ، و إسحاق األثري، حتقيق: أب 103، ص 135قم: مت«، رلصا» كتاب

 ت. ، بريولعريبدار الكتاب ا

(، 15/266بن جدرير )البيان ال(، جامع 7/38(، )9/27ي )انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطب(   2)

رشح قصيدة   ،42ن صاميسلوحيد للشيخ عبداهلل بن تاب الت(، رشح ك1/573للسيوطي ) ور املنثر الد

 (.26-1/25) خ أمحد بن عيسىابن القيم للشي

 . 125ة النحل، اآلية: سور(   3)

 (.8244(، )3/310الفتاوى البن تيمية ) جمموع نظر(   ا4)

تاب لم يف ك(، مس1/66) 142ء(، رقم:الند اخلع ما يقول)الطهارة« باب: يف كتاب »(   رواه البخاري 5)

 (.1/283، )375أراد دخول اخلالء(، رقم: ل إذا قويا »الطهارة«، باب: )م
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،  غائط فليسترتتى ال)... من أ : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙ة يرهر يب أ وعن

ليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، كثيبًا من رمل ف جيمع ال أن جيد إ فإن مل

 .(1) من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج(

د، ألهنا  والفسا ى واملعنى »أن الشياطني حترض تلك األمكنة، وترصدها باألذ

 –ليه الصالة والسالم ع – وتكشف فيها العورات.. فأمر اهلل،ذكر  هافير جهيواضع م

 أبصار عليه تقع األرض من براح يف اإلنسان قعود يكون وأال أمكن ما رتبالتس

 واخلالء عليه البول  نرش  فيصيبه ريح، هتب  أو السرت، النتهاك فيتعرض الناظرين،

 .(2)والفساد« باألذى ه إيا صده قو هب نالشيطا لعب  من كلذ وكل هثياب أو بدنه فيلوث

 :ع من النومعند الفز -8

زع من النوم، وقد ورد ذلك يف حديث عمرو بن  الف تعاذة االس عنده  ومما ترشع

)أعوذ  كان يعلمهم من الفزع: ملسو هيلع هللا ىلص عن أبيه عن جده؛ أن رسول اهلل  (3)شعيب 

فإهنا لن  نورضحي وأن ني زات الشياطمن مهوورش عباده،  بكلامت اهلل التامة من غضبه

 
 . (3498،337وابن ماجه ) ،فظ لهوالل (35أبو داود )و (237ومسلم ) (161أخرجه البخاري )(   1)

 (. 1/56حاشية سنن أيب داود )  ( 2)

أباه  سمع أبو عبداهلل،  ، وقيل:يمعمرو بن العاص أبو إبراهعبداهلل بن  بنن حممد رو بن شعيب ب(   عم3)

ي:  الدارقطن ح، قالبا  رى عن حممد بن أرشد وعطاء بن أيبعنهام، ورواملسيب وروى  بنوسعيد 

ن  رشون ملتابعني، وقد روى عنه ع ن اليس ممرو بن شعيب عالنقاش يقول:  »سمعت أبا بكر

 «. لتابعنيا

شعيب عن   بن واحتجوا بعمرو ا شاءواإذحنبل يقول: »أهل احلديث معت أمحد بن س و داود:وقال: أب

 ه«.شاءوا تركوعن جده، وإذا ه أبي

، ص  5050 : ب التهذيب، رقميف ترمجته: تقري  ائي، انظر والنس يللعجوحسن حديث الذهبي، ووثقه ا

م النبالء  السري أع (،7/330حجر )البن  ان،امليز (، لسان3/263االعتدال )ان ، ميز423

 (.258-2/257(، تدريب الراوي )5/165)
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 .(2)»تصيبوين بسوء« ومعنى وأن حيرضون: أي ،(1)ترضه( 

»وكان عبداهلل بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن مل يبلغ منهم   :رتمذيقال ال

 : الكتاب.أ. هـ الصك (3)كتبها يف صك ثم علقها يف عنقه« 

 :عند الوحشة-9

قال: )إذا  وحشة  دجأ ين إ ل اهللويا رسقال: أنه  ◙ (4)عن الوليد بن الوليد 

 
وقال: ، (9/183، )3519ى إىل فراشه(، رقم: دعاء من أودعوات« باب: )الذي يف كتاب »رتم (   رواه ال1)

،  3893)كيف الرقى(، رقم:  اب:طب« بيف كتاب »ال دورواه أبو داو حسن غريب«أ. هـ، »هذا حديث

،  6696 ومسند اإلمام أمحد، رقم: (، 2/950، )1705رقم:  ك يف املوطأ، ، ومال(4/11)

(،  1/733،)2010املستدرك، رقم: احلاكم يف ، و3838رقم:  ،كبري للطرباينال (، واملعجم2/181)

 ذهبي. لل تلخيص لرواية من الاهـ. وسقطت هذه اإلسناد...« أ.   حديث صحيح»هذا  ل:وقا 

 . ( 24/110(   التمهيد )2)

خالف بني  ها بة أو اليد، فييف الرقة األدعية واألذكار الوارداألحاديث أو و لقرآن أسألة تعليق ام(   3)

        : موم قوله تعاىلجوز ذلك لع ء، فمنهم من لامالع

   :وغريه – عنه اهلل ريض – ودابن مسعروى ذلك عن  منعه، من ومنهم ،82األرساء، اآلية  

  وألن  يتجاوزها، فال  ملريض ا عىل القراءة ي وه معينة، فةبص ورد بالقرآن اءاالستشف نأل السلف  من

  قد تعليق  أن كام  ،  انللصبي الزمةمل ا بالنجاسة يثهتلو أو  به اخلالء  ودخول كر الذ نةها إ إىل يؤدي  قد  ذلك

 الوة. تغناء عن التسشعر باالوعيتها أو يمع مرش وةترك تال   عىل يفيض

(، 4/216رك للحاكم، )(، املستد7/374) شيبة، ة، مصنف ابن أيبسألء يف هذه امل امال العلانظر: أقو          

وي فتا (، 1/382فظ حكمي )ا عارج القول، حل ، م132املجيد، ص ، فتح 168حلمد، ا زيزتيسري الع

-1/178) ول املفيد، البن عثيمنيلق(، ا1/58)، البن عثيمني ني لثم(، املجموع ا1/20ابن باز )

183.) 

ثم  كاً خو خالد بن الوليد، حرض بدر مرش ي القريش أخزومداهلل املاملغرية بن عب بن ليد بن الوليدول(   ا4)

نوا بني أين جزعت من األرس  يظ هت أنأسلم وقال كر واه هشام وخالدن فلام افتداه أخه املسلموأرس

ختلف يف موته  االصحيح نوت كام ثبت يف يدعو له يف الق هاهلل  ولفكان رس ه خواله بعد إسالمأسه حب

 .(324-6/323ينة، انظر اإلصابة )يدخل املد بل أنالقضية قل مات يف عمرة وقي
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رش عباده، به، ووعقا ، من غضبهلامت اهلل التاماتأخذت مضجعك فقل: أعوذ بك

 .(1)زات الشياطني، وأن حيرضون، فإنه ال يرضك وباحلري أن ال يقربك( مهومن 

 : عند نزول املنزل-10

 : )منليقو ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :قالت ▲ (2)يم بنت حك عن خولة

ه يشء حتى يرحتل يرض من رش ما خلق، مل بكلامت اهلل التامات  ذوع أل ثم قا نزل منزالً 

 .(3)لك( من منزله ذ 

 :عند نباح الكالب وهنيق احلمري-11

، فتعوذوا باهلل قال: )إذا سمعتم هناق احلمري ملسو هيلع هللا ىلصي أن النب ◙عن أيب هريرة 

 اهنإف، ن فضلهمسلوا اهلل كة، فيمن الشيطان فإهنا رأت شيطانًا، وإذا سمعتم صياح الد

 .(4)لكًا( رأت م

يق  وهن بالكال)إذا سمعتم نباح  :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قال: قال رسو ◙وعن جابر 

 
، ص 705بن السني رقم: وا رطبة،( ط. مؤسسة ق 4/57) 16623قم: أمحد يف املسند ره اإلمام روا   (1)

201. 

لمارثة بن األوقص بن مرة ح أمية بنن خولة بنت حكيم ب (  2) ن، ظعوأة عثامن بن مريَّة امبن هالل السُّ

د وفاة  بع ه لنبيل  فسها ن هبتيقال إهنا و،  ه روت عن النبي ضلة، صاحلةة، فا يك صحابيتكنى بأم رش

 (.12/443هذيب )التذيب (، هت70-8/69) انظر: اإلصابة ابن مظعون

 (.4/2080) 2708وبة واالستغفار«، رقم:لتدعاء واال  كتاب »الذكر ويف لم (   رواه مس 3)

 نم يتبع هبا شغف اجلبال(، رقم: ل املسلم غرب ما باب: )خ ب »بدء اخللق«،كتا ه البخاري يف ا(   رو4)

 (. 4/2092)، 2729وبة«، رقم: ت كر والدعاء والسلم يف كتاب »الذ(، وم3/1020، )33027
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ذوا باهلل منهن فإهنن يرين ما ال ترون(  ري بالليلاحلم فتعوَّ
(1). 

واحلكمة يف األمر باالستعاذة حلضور الشيطان، فيستعاذ باهلل تعاىل هنا دفعًا ملن 

 . مدآ ه لبنيدوسوسته وكيرشه و خيشى من

 .(2)عايص يل: خوفًا من نزول الغضب عند رؤية أهل املقو

 : عند احللم-12

واحللم  )الرؤيا الصاحلة من اهلل :ملسو هيلع هللا ىلصبن قتادة عن أبيه قال: قال النبي  اهللد عب نع

عوذ باهلل من رشها من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلاًم خيافه فليبصق عن يساره وليت

 .(3)( ترضه  فإهنا ال

بام عاذت به مالئكة   ة عند الرؤيا املكروهة أن يقول: )أعوذاذ عتسالاة صفيف  ءوجا

 .(4)بني منها ما أكره يف ديني ودنياي( هذه أن يصي رؤياين رش سله ماهلل ور

 : تعويذ األولد-13

من   يعوذ احلسن واحلسني فيقول: )أعيذكام بكلامت اهلل التامة  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل 

يعوذ  ملسو هيلع هللا ىلصيقول: هكذا كان أيب إبراهيم  مث ،ةمعني ال لامة، ومن ك ان وهطكل شي

 
(،  749-2/748، )5103:  الديك والبهائم(، رقم يف )ما جاء: اب »األدب«، بابت ك(   رواه أبو داود يف1)

(، وصححه، وسكت عليه  4/283ستدرك )يف املواحلاكم (، 3/306سند )امل إلمام أمحد يفاو

 . 164كلم الطيب، بطرقه، ختريج ال  اين: صحيحاأللب ال. قالذهبي

املعبود  ن (، عو17/47مسلم، للنووي ) حيح(، رشح ص6/353اري، البن حجر )البفتح  (   انظر:2)

(14/7.) 

 (. 2261) م رقم( ومسل6585لصاحلة رقم )ا اباب الرؤي -ريباب التعرواه البخاري كت(   3)

  رزاق بأسانيد لأيب شيبة وعبداد بن منصور وابن أخرجه سعيقال: »و ري،(   ذكره ابن حجر يف فتح البا 4)

فؤاد عبدالباقي وحمب د يق: حممقهـ، حت1379، عام تريو(، ط. دار املعرفة، ب12/371) ة«،صحيح

 دين اخلطيب.ال
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 .(1)يل وإسحاق( إسامع 

 :مىاحلرض و عند امل  -14

ويب وجع قد كاد  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قدمت عىل النبي عن عثامن بن أيب العاص الثقفي أنه 

أعوذ بعزة اهلل  )اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم اهلل :ملسو هيلع هللا ىلص يبطلني فقال يل النبي 

 .(2)ت فقلت ذلك فشفاين اهلل( ارم  عسبأحاذر ورش ما أجد ه من توقدر

أهيل    فلم أزل آمر بهكان يبا  مقال عثامن »ففعلت فأذهب اهللويف رواية: 

 ا.هـ.  (3)وغريهم«

ومن  جاع كلهاكان يعلمهم من األو ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ¶ وعن ابن عباس 

 رح ومن رش رش عرق نعارمن  ماحلمى أن يقولوا )بسم اهلل الكبري، أعوذ باهلل العظي

 .(4)ر( انال

 
 عليه.  متفق   (1)

قال: ال ة، وإنام امللم مةلال يقال: هي كل نسمة هتم بسوء، وااهلوام، و واحد »اهلامة ر بن األنباري:بك قال أبو

 فظ هامة«.ليوافق ل

 (. 1/494) 1271رك رقم: دست(، واحلاكم يف امل2/1163) 3522م: جة رقرواه ابن ما   ( 2)

يزيد  ريري عن لم من حديث اجلمس ظ! إنام أخرجهفذا اللاد ومل خيرجاه هب: »هذا حديث صحيح اإلسنالوق

م:  قيبة يف مصنفه ر ا.هـ. وابن أيب شا اللفظ« غري هذ ب  عاصبن الشخري عن عثامن بن أيب ال بن عبداهلل 

29500 (6/63.) 

 (.4/408) 2080ديث: احل( رقم 29)اب مل يسمه رقم بب،  رواه الرتمذي يف كتاب: الط   (3)

 ن صحيح. ال: هذا حديث حسوق

 (.4/11)  3891: الرقى، رقمكيف  طب، باب:نن يف كتاب: ال السوأبو داود يف  

ا  »هذقال: (، و4/405) 2075( رقم: 26ه )باب: مل يسمه رقمب: الطب، يف كتا ي مذ(   رواه الرت4)

 حديث غريب« ا.هـ. 

= = 
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 : من غلبة الدين -15

بها الشيطان  واألحزان التي سبموم ه باهلإىل إصابت ا لزمت العبد أدتفالديون إذ

أن يستعيذ باهلل تعاىل ليقوى، ويدفع رش الشيطان،  ملسو هيلع هللا ىلصليقعده عن العمل، فأمره 

 .(1)دينه  يضقفيكتسب وي

ذات يوم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لسودخل ر :هلل عنه قاليض ارد اخلدري كام يف حديث أيب سعي

ك أمامة ما يل أرا  ا أبال: )يأمامة فقا صار يقال لـه أبواملسجد فإذا هو برجل من األن

جالسًا يف املسجد يف غري وقت صالة، قال: مهوم لزمتني وديون يا رسول اهلل فقال: 

 بىل يا رسول لت: قوقىض عنك دينك(  )أفال أعلمك كالمًا إذا قلته أذهب اهلل مهك 

ك من اهلم واحلزن وأعوذ بك وإذا أمسيت اللهم إين أعوذ ب أصبحتإذا  لق) :لقااهلل، 

ن اجلبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الكسل وأعوذ بك معجز ومن ال

 .(2)عاىل مهي وغمي وقىض ديني الرجال( قال فقلت ذلك فأذهب اهلل ت

 الستعانة بالل -16

 . عاىلت  اهللبة عانستال ون إال مع ا تكالاالستعاذة  

 .(3)صم«واعت إليه ًا وعياذًا ومعاذًا به وجلأمن »عاذ به يعوذ عوذ واالستعاذة 

طلب العون من اهلل تعاىل وحده، وهذا يتضمن كامل الذل هلل  وتعني يف الرشع:

 = = 
اكم  (، وا حل2/1165) 3526م: لطب، باب: ما يعوذ به من احلمى رقا  كتاب:السنن يفبن ماجة يف وا          

مؤسسة . ( ط1/300) 2729محد يف مسنده رقم: ه، وأوصحح (4/459) 8274رك رقم: املستد يف

 .  204ص 594نده رقم: بد بن محيد يف مسقرطبة، وع

، ط.  39الضبيعي ص د بن حمم إبراهيمن، لألستاذ يطا ة اإلنسان من وساوس اجلن والشاينظر مح(   ا1)

 لعبيكان. كة اهـ، رش 1412األوىل 

ي واملز  (،485-1/484) 1555 االستعاذة رقم: اب: يفة، بلصالالسنن يف كتاب: ا داود يفه أبو ا(   رو2)

 (. 23/106ب الكامل )يف هتذي

 (.498/ 3)نظور لعرب، البن ما(   لسان 3)
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      األمر لـه جل وعال، واالعتقاد بأنه سيكفي عبده تعاىل، وتفويض 

   (1)، قال تعاىل: ،(2) يه عني التقرب إىل اهلل والتوكل علي توه     

     (3). 
ا، وذلك بالقبول وااللتزام  فكل عبودية هلل حيتاج فيها العبد إلعانتني، إعانة قبله

عبادة عىل ال اىلتع اهلل دمق ذا، وهلىلجه اهلل تعاوالصة لهلا، وإعانة عليها بفعلها خ

 .(4) االستعانة 

 ر:الستعانة بالل تعاىل بأمو و

 :ملسو هيلع هللا ىلصاالستعانة بذاته سبحانه، وذلك بدعائه والتذلل لـه جلَّ وعال، قال  ل:واأل

 .)وإذا استعنت فاستعن باهلل...(

: ليومًا فقا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت خلف رسول اهلل  ¶ كام يف حديث ابن عباس 

ك، إذا سألت اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاه فظحا، تلامك مكين أعلإ)يا غالم 

علم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك فاستعن باهلل، واتعنت ذا اسفأسأل اهلل، وإ

رضوك بيشء مل وك إال بيشء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا عىل أن يبيشء مل ينفع

 .(5) (حفصلا فتوجقالم ألفعت ا، رليكعيرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل 

فاالستعانة عنه، تنفك اته تعاىل، وهي من ذاته ال االستعانة بأسامئه وصف الثاين:

 
 (.1/81 )لكني(   انظر: مدارج السا 1)

 (. 16/55(، )10/549الفتاوى ) ع وظر: جمم(   ان2)

 . 5 ة الفاحتة، اآلية:سور  ( 3)

 (.1/76): مدارج السالكني انظر   (4)

 2518عة(، رقم: ا حنظلة ساعة وسا : )ولكن ي«، بابمةقيا رواه الرتمذي يف كتاب »صفة ال (  5)

سند،  د يف امل. ورواه أمح.هـرتمذي: »هذا حديث حسن صحيح« اال وقال (،7/201-202)

(،  11/123) ، 11243 ، رقم:  يف املعجم الكبري طرباين (، مؤسسة قرطبة، وال 1/293، )3669:مقر

 . 7959، رقم: اجلامعح صحي(، وهو يف 1/434، )745ه، رقم: مسند اب يفلشهوابن ا
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 استعانة باهلل تعاىل.هبا، 

 .(1)اهلل تعاىل كالصرب والصالة األحوال املحبوبة، إىلاالستعانة باألعامل و الثالث:

           كام قال تعاىل:

   (2). 
االستعانة باألموات واألحياء عىل أمر ال يقدرون عليه كاالستعانة هبم يف  ماوأ

  – باهلل والعياذ – (3) اء املوتى أو شفاء املرىض أو نحو ذلك، فهذا من الرشك األكرب إحي

 .(4) ذلك يلصتف قسب وقد

 ال لتلميذه:ه قنألف سلا ض بعي عن ور

ل لك اخلطايا؟ طان»ما تصنع بالشي ؟ قال: ده، قال: فإن عادأجاه قال: إذا سوَّ

أرأيت إن مررت بغنم فنبحك  أجاهده، قال: فإن عاد، قال: أجاهده، قال: هذا يطول

 طول ا يذال: هصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي، قكلبها، أو منعك من العبور ما ت

 .(5)الغنم يكفه عنك«  بحاصب نعستا ، ولكنكعلي

بحانه أن يكفنا رش هذا  ء والترضع إليه سالدعااىل و بد من االستعانة باهلل تعوهلذا ال 

 جميب.  العدو، ويعصمنا من نزغاته إنه سميع

 
 (.59/ 6صالح العثيمني )بن حممد قيدة، للشيخ عجمموع فتاوى ال(   انظر: 1)

 . 45آلية: ة البقرة، اسور(   2)

 .(126-27/125انظر: جمموع الفتاوى )  ( 3)

جائز  لكن ذعليه من األمور املستطاعة، أل يام يقدرف ستعانة باملخلوقاملحرمة اال ةنال يدخل يف االستعا     *  

 التقوى. تعاون عىل الرب ووهو من ال

مسائل  شيطان يفيطان يف مسائل االعتقاد ) أساليب الاجلزء الثالث من سلسلة مكايد الشنظر ا(   4)

 ك(. قاع الناس يف الكفر والرشباب مكايد الشيطان إلي ،االعتقاد

 .48اجلوزي، ص  (   تلبيس إبليس، البن5)
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 الرابع  املبحث

 اللتزام بالكتاب والسنة  

             قال تعاىل: 

          (1). 

 ل: طاعة اهلل.والسلم هو اإلسالم، وقي

 .(2)وفّسه مقاتل بأنه العمل بجميع األعامل ووجوه الرب 

وارق  ت اخلجرن وإ ل،ل مضاضو فه ،سالمإلا ةعياللتزام برش ومن خرج عن ا

 ادعى املكاشفات.عىل يديه، و

 :♫تيمية  ابن  سالمقال شيخ اإل 

»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 

ة جيمعون بني ي انيطشلال ألحواب ا صحاعامة أو ين،ااحب حال هبتحوال؛ فهو صاأل

         ىل:ل تعاام قالشيطاين واحلال البهتاين، كاحلال ا

             (3). (4)..« أ. هـ. 

ة اهلل قوالً يعرشع ابتيه بايم فعللرجن اطاشيلا ص منامية واخلالفمن أراد احل

 
 . 208ية: رة البقرة، اآلو (   س1)

 (.3/22امع ألحكام القرآن )جلنظر: اا (  2)

 .222-221عراء، اآليتان: رة الشسو    (3)

 .(1/319ن تيمية عن اجلان )ابسالم إل اشيخ   يف مجع كالم ن(   فتح املنا 4)
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ام الرصاط املستقيم، ومها لكتاب والسنة، فهام بااللتزماًل واعتقادًا، وهو معنى اوع

)تركت  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙النجاة ملن أرادها، كام يف حديث أيب هريرة 

 .(1)  اهلل وسنتي...(اب كت  فيكم شيئني لن تضلوا بعده 

  –بينا املصطفى طريق، كام بني ن لبك امنهعبد ع يصد ال أنان الشيط لوهلذا حياو

  هذا: )لاق ثم بيده  خطاً  وخط أصحابه مع مرة ذات جلس إذا – الموالس الصالة عليه

 إال سبيل منها ليس السبل  هذه : قال ثم وشامله، يمينه عن وخط مستقياًم،  اهلل سبيل

                   :قرأ ثم إليه، يدعو انشيط عليه

                   (2)  )(3). 

امية هي حصن حصني حل لبمطا عدة – اهلل شاء إن – املبحثوسأتناول يف هذا 

 :هي و نهدوه وشيطان عد مبعلا

 امعة. : لزوم اجلالً وأ

 ثانيًا: األذكار.

 اءة القرآن.قر ًا:لثثا

 رابعًا: غض البرص. 

 خامسًا: كثرة الطاعات. 

 
صفة   د مسلم من حديث جابر يف (، ولـه شاهد عن1/172، )319 ، رقم:اكم يف املستدركاحل(   رواه 1)

ب: )حجة ج« با احلب »(، وابن ماجه يف كتا 2/886، )1218رقم:  «،يف كتاب »احلج هحج النبي 

 (.2/1022، )3074م: (، رق  هرسول اهلل 

 . 153ية: آلام، انعرة األ(   سو 2)

 (. 111،74نسائي يف السنن الكربى )وال (،4142أخرجه أمحد )(   3)
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 دسًا: التوبة واالستغفار.اس

 سابعًا: حفظ اجلوارح.

 ثامنًا: حتصني األهل واألوالد.

 وتوضيحها. ىل يف رشحهاوأستعني باهلل تعا

 جــمـاعــةالــ زومـل: أولا 

أهيا الناس إين قمت فيكم   : )يافقال ،(1) بنا عمر باجلابية طخ ال ق ر عمابن  نع

، ثم الذين صحايب ثم الذين يلوهنمفينا، فقال: أوصيكم بأ ملسو هيلع هللا ىلصكمقام رسول اهلل 

 شاهد والتى حيلف الرجل وال يستحلف، ويشهد اليلوهنم، ثم يفشو الكذب ح

م باجلامعة، وإياكم كليع ،نايط الش إال كان ثالثهام  ةأ رمبا رجللونَّ خي يستشهد، أال ال 

اجلنة،  (2)نني أبعد، من أراد بحبوحة االثمن  ان مع الواحد وهوالشيطفإن  والفرقة

 .(3) فيلزم اجلامعة، من رسته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن(

  ل أه هباحيارب  ةان لـه حزب ومجاعفلزوم اجلامعة حصن من الشيطان، والشيط

 
بل أي فيه املاء لإل يي جيباللغة: »احلوض الذواملراد هنا القرية، واجلابية يف  : قرية بدمشق...(   اجلابية1)

 (.13/548، لسان العرب)(1/152ن)لدا«، وانظر: معجم الب39للرازي ص ر الصحاحتا جيمع »خم

يف  ، النهاية 17اح صلصحا (، خمتار419، 2/407لعرب )ا سانظر: ل: »وسطها« انةبحبوحة اجلن   (2)

سالم  نث الب(، غريب احلدي1/56(، غريب احلديث البن اجلوزي )1/98)غريب احلديث 

 (.1/303)(، انظر: الرتغيب والرتهيب 1/81حلديث )ا الفائق يف غريب (2/205)

ل:  قا (، و6/333، )2165(، رقم: عةاموم اجلما جاء يف لز)»الفتن«، باب: ب يف كتا  (   رواه الرتمذي3)

(،  1/26، )114د، رقم: الوجه« أ. هـ، ورواه أمحد يف املسنيح غريب من هذا »هذا حديث حسن صح

رقم:   ك،تدر(، واحلاكم يف املس10/436، )4576رقم:  ه،بن حبان يف صحيحوا  سسة قرطبة.ؤم

ر لـه شاهدين، وأيب  كوذ  . هـ،ط الشيخني«أرشحديث صحيح عىل ا ال: »هذ(، وق1/198، )388

 (. 5/387، )9219يف السنن الكربى، رقم:  (، والبيهقي1/131، )143ده، رقم: مسن يعىل يف
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 ملسو هيلع هللا ىلصر، هنى  السف تى يفقوة يف مواجهة حزبه وجيشه حو عام ت جان بد م امن، فلهذا الياإل

 .(1)والثالثة ركب(  اكب شيطان والراكبان شيطانان، فقال: )الر عن االنفراد

  األرض يف وحده  والذهاب التفرد  أن – أعلم واهلل –»معناه  : ♫قال اخلطايب 

إن  ا ذه ىلع: فقيل إليه، ويدعوه  نيطاشال هعلي حيمله ءيش  هو أو شيطان،لا  فعل من

 .(2). هـ فاعله شيطان« أ

ذا الزجر زجر أدب ملا خيشى عىل الواحد من الوحشة والوحدة وليس  : »هوقيل

 .(3)ل ما إذا وقعت احلاجة لذلك...« بحرام، فال يتناو

 .(4)يغسله ويكفنه وقيل: خوفًا من وقوع املوت مع الشخص فال جيد من 

لم الناس ما يف  عي لو) :الق ملسو هيلع هللا ىلصي عن النب  ◙ن عمر اب ن ح عصحيويف ال

 .(5) راكب بليل وحده( ا سارم علموحدة ما أال

 .(6) الذي أعلمه من اآلفات التي حتصل من ذلك  أعلم(: أي قولـه: )ما

و وقد أجاز العلامء السفر منفردًا للرضورة واملصلحة، كإرسال اجلاسوس... ونح

 بني  بخرب ملسو هيلع هللا ىلص يب لنأيت ا وحده لي تدبان ◙  ريبالزأن الصحيح  ذلك ملا ثبت يف 

 
يف   ذيرتم (، وال3/36، )2607وحده(، رقم: ل يسافر رجهاد«، باب: )الد يف كتاب »اجلوأبو دا(   رواه 1)

(، وحسنه،  3/11، )1725: مرق حده(،سافر الرجل وييف كراهية أن  اء: )ما جاب »اجلهاد«، بابكت

،  8849رقم:  باب: )النهي عن سري الراكب وحده(، ى، كتاب »السري،ي يف السنن الكربسائلنوا

 (.2/186) محد يف املسندأ(، و5/266)

 (.8/60للشوكاين ) وطار، ألل ا(، انظر: ني2/225نن، للخطايب )عامل السم (  2)

 ين. اطربعن ال(، وقد نقله 8/60ل األوطار )ني(   3)

 فسها.اجلزء والصفحة ن بق،سا (   انظر: املرجع ال4)

 (. 3/1092) ،2835: السري وحده(، رقمه البخاري يف كتاب »السفر«، باب: )(   روا5)

 (. 2/449اد، البن القيم )د املعزار: (، ط. دار املعرفة، وانظ6/138)بن حجر ال (   فتح الباري،6)
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بن مسعود يه كحذيفة ونعيم حابة يف بعض مغاز ن الصريه مقريظة، وكذلك انتدب غ

 .وغريمها

 .(1) ومحله آخرون عىل أن املنع يف حالة اخلوف واجلواز يف حالة األمن 

 وللجامعة يف النصوص الرشعية معنيان:

ا مة بعاتمو ،حابهوأص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هيلن عكا ق الذيحل االجتامع عىل ا :األول

دم خمالفته قد من كل عرص، وع، وأهل احلل والعالعلمأهل  أمجع عليه أهل اإلمجاع من

 .(2)إلمجاع حجة ألن ا

يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال   ملسو هيلع هللا ىلصويدل عىل هذا املعنى قوله 

رقت النصارى  وتف ةق فربعني وس نتني ثو اود عىل إحدى أ)افرتقت اليه :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .(3)وسبعني فرقة(  ثالث ي عىلوتفرقت أمت تني وسبعني فرقة ناثو أ ىحدعىل إ

 .(4)ويف رواية بزاد )كلها يف النار إال واحدة وهي اجلامعة( 

 وال يلزم أن تكون هذه اجلامعة كثرة، بل ربام كانوا قلة. 

 
 (. 8/60ار، للشوكاين )وطاأل(، ط. دار املعرفة، نيل 6/138) حجر  الباري، البن (   انظر: فتح1)

لفتح (، ا 2/350وي )ا ر للمن، فيض القدي13س ص(، تلبيس إبلي13/295: فتح الباري )انظر(   2)

 .  331هلل، ص داعب كتاب التوحيد للشيخ سليامن بن  (، رشح 5/175الرباين )

ن ماجة يف  وابر ( ط. دار الفك197/ 4) 4596 :رقملسنة ، باب: رشح اةيف كتاب: السن ود أبو دا (   رواه3)

قم:  ر صحيحه ه. وابن حبان يف ( بنحو2/1322) 3991اق األمم رقم: ألفتن، باب: افرتكتاب: 

وصححه  ( 1/217) 441( ورقم: 1/47) 10رقم:  املستدرك (، واحلاكم يف 14/140) 6247

 قرطبة. ةؤسسط. م  (2/332) 8377 يف املسند رقم:د د. وأمحوذكر له عدة شواه

،  (2/1322)  3992ماجة يف السنن رقم: (، وابن 1/218) 443ملستدرك رقم:  ايف (   رواه احلاكم4)

( ط.  3/120) 12229 نده رقم: مس( وأمحد يف 10/156) 18675قم: رمصنفه وعبدالرازق يف 

 (. 17/13) 31 رقم: يف املعجم الكبري طرباينال ، ومؤسسة قرطبة
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 .(1)«كحدو كنت ولق احلق وة ما واف»اجلامع  :◙سعود يقول ابن م

ة  جلامعليه ابام كانت ع ت اجلامعة فعليكدفس ا إذ ني: »يعقال نعيم بن محاد

 .(2)حينئذ«

واخلروج عن هذه اجلامعة يعني االبتداع يف الدين وعدم االلتزام بمنهج أهل السنة  

 واجلامعة من السلف الصالح ومن جاء بعدهم.

يف  ملسو هيلع هللا ىلصه قول يهعلل دعليه وي واحد وعدم اخلروج امجتامع عىل إمالثانية: اال

عن   ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل لون رس يسأ: كان النا ريض اهلل عنه قال ن اميلان يفة بحديث حذ

وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني فقلت يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية ورش   اخلري

 وهل بعد ذلك الرش  ، قلتجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من رش قال: نعمف

م وم هيدون بغري هدي تعرف منهق ل:قا ه؟ا دخنيه دخن قلت: ومفو مع: نقالمن خري 

؟ قال: نعم دعاة إىل أبواب جهنم من أجاهبم إليها لت: بعد ذلك من رشكر، قوتن

م لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قذفوه فيها، قلت: يا رسول اهلل صفه

 مل  نإف قلت: سلمني وإمامهم،ملا ةاعم مجال: تلزق إن أدركني ذلك، قلت: فام تأمرين

و أن تعض بأصل شجرة  لك الفرق كلها ولتزل ت: فاعكن هلم مجاعة وال إمام، قالي

  .(3)حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك( 

ًا منها: حمبتهم ومواالهتم،  باملعنى األول يستلزم أمور  ومقتىض األمر بلزوم اجلامعة 

 جهم.هنو مادهعتققتهم واي عدم اخلروج عن طر ومنها:

 
احلاكم   يف الفتح »رواه (، وقال ابن حجر22/264الكامل عن عمرو بن ميمون ) ذيبيف هتذكره املزي   ( 1)

 هـ. (« ا.13/293عنه )يف علوم احلديث بسند صحيح 

 (. 12/265ل )هتذيب الكام   (2)

 (. 1320-3/1319)3411قم: بوة يف اإلسالم ر ات النمعال لبخاري يف كتاب: املناقب، باب:رواه ا  ( 3)
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)ال  قال: ، ةشعبة بن يف حديث املغري ملسو هيلع هللا ىلصذين ذكرهم ال  ة روصنفة املوهم الطائ

ويف لفظ عند  ،(1)ظاهرون( حتى يأتيهم أمر اهلل وهم  تزال طائفة من أمتى ظاهرين

حتى  ال يرضهم من خذهلم أو خالفهم مسلم: )ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل

 .(2)ناس( ال ىلن ع هرووهم ظا يأيت أمر اهلل

ء وكثري من علام كثري وابن حلديث، وهو قول اإلمام أمحدا باصحأ م: إهنوقيل

 .(3)السلف 

وقد اختلف يف مقامهم، فقيل: بالشام، مما ورد ذلك يف صحيح البخاري ورجحه 

 .(6)املقدس  بيت  يل:، ق(5)وقيل: هم أهل املغرب كام يف الصحيح أيضًا   ،(4)ابن كثري 

 تعددة من أنواع املؤمنني مام ةعمجا فةلطائ»جيوز أن تكون ا :♫وي والن قال 

يه وحمدث ومفّس وقائم باألمر باملعروف والنهي عن وفقوبصري باحلرب شجاع بني 

ني يف بلد واحد بل جيوز اجتامعهم يف املنكر وزاهد وعابد، وال يلزم أن يكونوا جمتمع

ا نووكي نأو احد،ا يف البلد الوعومتن جي ز أض، وجيوراقهم يف أقطار األقطر واحد وافرت

 
فة من أمتى  ال تزال طائ هي النب ، باب: )قولنة«لسكتاب »االعتصام بالكتاب وا يف  بخاريرواه ال(   1)

«، رقم:  نيف كتاب »اإليام (، ومسلم6/2667، )6881ل العلم(، رقم: عىل احلق وهم أه ظاهرين

 . (، بأطول منه1/137، )156

 . (3/1524، )1037 : ة«، رقميف كتاب »اإلمار ه مسلموار  ( 2)

(، واجلامع 13/295ملعرفة، و)(، ط. دار ا1/140ي )ار(، فتح الب6/256والنهاية ) اية البد (   انظر: 3)

 (.8/296ي )ألحكام القرآن، للقرطب

بالشام  احلديثل أه ذا أيضًا من دالئل النبوة، فإن: »وه / ال(، وق6/256اية )البداية والنه انظر:(   4)

 !.هـ! أ.بمدينة دمشق محاها اهلل...«ام ال سيو – احلمد هللو –يم اإلسالم لا سائر أقأكثر من 

بن  ناب التوحيد للشيخ سليام(، رشح كت28/552(، )12/507(، )4/445موع الفتاوى )(   انظر: جم5)

 .332-331اب، ص وهن حممد بن عبدالعبداهلل ب

 (. 13/77) (   انظر: فتح الباري6)
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أوالً فأوالً إىل أال يبقى م عضهرض كلها من بء األز إخاليف بعض منه دون بعض، وجيو

 .(1)هـأ. إال فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر اهلل«

املسلم  من خذهلم، بل يشعرلزوم هذه اجلامعة أال يرضه كيد من خالفهم وال ن وم

 .(2)ركبهم يف  ريسلوام يهإل ف لالنتامء رش وال عزةبال

 ذهلم(.م من خالفهم وال من خه يرض: )الملسو هيلع هللا ىلصوهلذا قال 

ألن اإليامن سيعود غريبًا كام بدأ، فيقل من يعرفه، ويصبح املستمسك باحلق غريبًا، 

 ظاهرين،  ائفة منصورة أعزاءم ال يكون ذلياًل، كام كان يف بدايته بل هناك طلكن اإلسال 

 .(3) ة الكليزول ب هذا الزمان بأن احلق ال ييف انل اً وص، خصبشائر املحمديةل ن امذه وه

ْ ﴿ :قال تعاىل َها ٱَّلذ يَن َءاَمن وا يُّ
َ
َٰٓأ           يَ

              

      (4). 

ه »أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون في :♫قال شيخ اإلسالم 

جتاهد فإذا ارتدت طائفة جاء اهلل بطائفة أخرى مؤمنة حتب اهلل وحيبها  ،(5)هـأ.عنه«

 
 (.13/295فتح الباري ) ،ر ملخصاً (   نقله ابن حج1)

لح،  ن السلف الصا قام أهل العلم متنقيص واحلط من مال منالتخذيل ما نسمعه ونشاهده  هذاومن  (  2)

الطعن   يامن يفاإلن من بعض ضعاف ، كام حيصل اآلتم ووصفهم بالغلو والتعنومن سار عىل طريقه 

 .  – اهلل تعاىل امهرمح  –ب حممد بن عبدالوها إلمام  واية يف شيخ اإلسالم ابن تيم

ب التوحيد، (، ورشح كتا 507-3/506اد املعاد )، ز(18/296الفتاوى، البن تيمية )وع : جمم(   انظر3)

 .331ن عبدالوهاب، ص لشيخ سليامن بن حممد بل

 . 54دة، اآلية: سورة املائ   (4)

 (.297-18/296ع الفتاوى )(   جممو 5)
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 .(1)نهع

كام يف احلديث عن أيب  ،نيدالدد رأس كل مائة سنة من جي  عىل عث اهللبوهلذا ي

)إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙رة ريه

 .(2)من جيدد هلا دينها(   سنة

الدين ومن هؤالء عمر بن عبدالعزيز الذي ظهر يف رأس املائة األوىل، جدد اهلل به 

 .رمخلام تحريال يعلم بالناس من  بني ان  حتى كاً ح غريبد أن أصبعب

ملائة ائة الثانية، وابن رسيج عىل رأس ااملرأس  ظهر يف ♫وكذلك الشافعي 

 الثالثة. 

وهكذا، وال يلزم أن يكون واحدًا، لصعوبة االتصاف بجميع الصفات املستلزمة  

 اإلمام لذا محذلك، وهل اد، وغريللتجديد يف شخص واحد من إقامة العدل، واجله

 .(3) فيها تقدمهتصافه بجميع صفات اخلري وال  زيعزبدالعمر بن ع  حلديث عىلاد أمح

فالشافعي وإن كان متصفًا بالصفات جاء بعده، »وأما من  :♫قال ابن حجر 

اجلميلة، إال أنه مل يكن القائم بأمر اجلهاد واحلكم بالعدل، فعىل هذا كل من كان متصفًا 

 .(4)  . هـأم ال« أ سواء تعدد  راداملائة هو  رأس املذلك عند  بيشء من

 :– احلديث اذه عىل معلقاً  –ل شيخ اإلسالم اق

 
 (.301-18/300جع السابق ): املرظران (  1)

 (، واحلاكم يف 2/512، )4291، رقم: ئة(ا «، باب: )ما يذكر يف قرن املحم »املالاود يف كتاب د(   رواه أبو 2)

 (. 6/324، )6527رقم:   ،(، والطرباين يف األوسط568-4/567، )8592رقم: املستدرك، 

ء، البالم الن(، وسري أع24/365لمزي )ل ل،(، وهتذيب الكام18/297الفتاوى ) : جمموع ظران ( 3)

 (. 10/253) (،9/207(، )6/256ية، البن كثري )نها ة وال(، البداي17/195للذهبي )

 ر املعرفة. (، ط. دا13/295فتح الباري )  ( 4)
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يعرف حقيقة اإلسالم، وال يضيق   لم أنه ال يغتم بقلة من »وهذا احلديث يفيد املس

  صدره بذلك، وال يكون يف شك من دين اإلسالم، كام كان األمر حني بدأ، وكذلك إذا

ل و أ يفه إلي ما احتاج إىل نظري اهني لربدلة واأله من اتاج صاحبتغرب حي 

 .(1) األمر...«أ.هـ

اد الدين يف آخر الزمان، ومنها ديث الصحيحة التي يدل معناها عىل فسحاألا اوأم

)ال تقوم الساعة عىل أحد يقول اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙أنس  حديث

 .(2)( اهلل

 رشار  عىل إال الساعة  مقال: )ال تقو ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ن ع ◙داهلل وحديث عب

 .(3)( الناس

 ة. وج عند قرب الساعومأج يأجوجذلك بعد خروج الدجال و نأ ىلعل فيحم

وذلك حني يرسل اهلل الريح التي تقبض أرواح املؤمنني، فيبقى الرشار، ليس منهم  

رو مهلل بن عتقوم الساعة، وقد روي هذا اجلمع بني احلديثني عن عبدامؤمن وعليهم 

)إن  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لورس لقا: الق  ◙ يرة أيب هريث عن حلد اكام يف ،(4)اص بن الع

ألني من احلرير فال تدع أحدًا يف قلبه مثقال حبة، ويف رواية   ناليم من رحياً  اهلل يبعث

 .(5)ال قبضته( إ من إيامن  »ذرة«

 
 .(298-18/297وع الفتاوى )(   جمم1)

 (. 1/131، )148رقم:  يامن«،اإلسلم، يف كتاب: »(   رواه م2)

 (.2268/ 4، )2949، رقم: «ةط الساعاب: »الفتن وأرشايف كت لممس  (   رواه3)

، 13/19، )(، فتح الباري18/296ع الفتاوى )موجم (، وانظر:3/1524صحيح مسلم )ر: انظ  ( 4)

ن  ب د، للشيخ سليامنح كتاب التوحي(، ط. دار املعرفة، ورش13/286(، )13/85(، )13/77)

 .331 بن حممد بن عبدالوهاب، ص عبداهلل

 (. 1/109، )117، رقم: «ن»اإليامه مسلم يف كتاب: روا   (5)
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أيب   عن ث احلدي، كام يفومن لزوم اجلامعة املحافظة عىل الصالة مع مجاعة املسلمني

 قرية وال بدو ال يف ثةالث ا منيقول: )م ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ت رسمعقال:  ◙ ءالدردا

ليك باجلامعة، فإنام يأكل الذئب شيطان، فععليهم ال ة إال قد استحوذالصال فيهم تقام

 .(1)من الغنم القاصية( 

 .(2)استوىل عليهم وحوهلم إليه«  ومعنى استحوذ عليهم الشيطان: »أي

يتسلط  نايطش لا د إنمنه، قيل: املراة يد لبعع اعن القطي املنفردة لشاةا أي ية: »القاص

 .(3).« السنة واجلامعة..أهل  عقيدةعىل من خيرج من 

            ل تعاىل:اق

             (4). 

 
(، 1/205، )547م: رك اجلامعة(، رق يف التشديد يف ت: )ابداود يف كتاب: »الصالة«، ب أبورواه (   1)

(،  2/106، )847 م:رك اجلامعة(، رق )التشديد يف ت ن، كتاب: »الصالة«، باب:والنسائي يف السن

 ا تقدم متفقملوق رواته شاهد دصا حديث (، وقال: »هذ1/330، )765 قم:واحلاكم يف املستدرك، ر

الثقات« حيدث إال عن  هب زائده إنه ال، وقد عرف من مذ بيشح حتجاج برواته إال السائب بناالعىل 

يف صحيحه،   بن حبانوا، مؤسسة قرطبة، (6/446، )27554ام أمحد يف مسنده، رقم: أ. هـ، واإلم

هقي يف  ي(، والب2/371) ،1486قم: زيمة يف صحيحه، روابن خ، (458-5/457، )2101رقم: 

داود  قال: »أخرجه أبوطي يف تفسريه، وسيوال(، وذكره 3/54، ) 4708رقم:  ى،الكرب السنن

 الفكر.  (، ط. دار 8/86ن مردويه )ي واحلاكم وصححه« وابوالنسائ

هاية  (، والن5/175)  الرباينح لفت(ن وانظر: ا2/106حاشية السنن )، بنسائيالح السيوطي لسنن رش   (2)

 (.1/457ريب احلديث )غ يف

د البنا الرباين، ألمح، وانظر: الفتح (2/106نسائي )ال ننمام السندي، مطبوع بحاشية ساإلاشية (   ح3)

 (.2/251(، وعون املعبود )5/175(، )3/3)

 . 19جادلة، اآلية: (   سورة امل4)
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 .(1)اذستحونى االسبق التفصيل يف مع دوق

فيام   رطاعة ويل األم أمورًا منها:  باملعنى الثاين فيستلزم  وأما مقتىض لزوم اجلامعة

 .  يأمر به، ما مل يأمر بمعصية

هلذا  وخيرج عليها،  يعتدي عليها أواجلامعة ونرصهتا ضد من  لوقوف معومنها: ا

   تعاىل بقتال الباغي.اهلل أمر

             :ىلاعت الق

                      (2). 

واملؤمنني إذا اقتتلت طائفتان  ملسو هيلع هللا ىلص النبي سبحانه أمر  هلل ا إن»ف ل:قااس عن ابن عب

صف بعضهم من بعض، فإن أجابوا حكم ملؤمنني أن يدعوهم إىل حكم اهلل وينمن ا

فحق  جييب فهو باغ، ظلوم من الظامل، فمن أبى منهم أنفيهم بكتاب اهلل حتى ينصف امل

 .(3)« كم اهلل ويقروا بحاهلل مرأ  ىلإا ئويفيحتى  دهم ويقاتلهماهجي  أن املؤمنني  عىل إمام

»مل يأذن ابتداء يف قتال بني املؤمنني، بل إذا   :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ر  تكون إحدامها أقرب إىل احلق، فأماقتتلوا فأصلحوا بينهام، واالقتتال هو فتنة، وقد 

 ،فعو ن و بملا اقتتل بنو عمر ملسو هيلع هللا ىلصبي النذلك فعل كباإلصالح، و كسبحانه يف ذل

فإذا أصلح  فقدم أبا بكر...إن حرضت الصالة  بالل:قال لصلح بينهم، ولي رجفخ

 
مطبوع   فساد االعتقاد(ا يطان يفد باب )وسائل الشالعتقا ا ائلانظر كتاب مكايد الشيطان يف مس   (1)

 ة. للمؤلف

 . 9سورة احلجرات، اآلية:  (  2)

ر  (، ط. دا 4/212ابن كثري )الفكر، وانظر: تفسري (، ط. دار 26/127يف تفسريه ) رواه ابن جرير   (3)

،  579، ص العزأيب بن . دار الفكر،  رشح الطحاوية ال، ط(496/ 1)نثور، للسيوطي الفكر، الدر امل

 فة. عرار امل(، ط. د5/299)ي، فتح الباري  مالب اإلسط. املكت
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م بالقسط فلم تقبل إحدامها بالقسط بل بغت، فإهنا تقاتل ألن قتاهلا هنا يدفع به بينه

 .(1)تال الذي هو أعظم منه...« الق

  ة جفعرث حدير األمة، كام يف م ألرق ملفجلامعة ااارج عن ل اخلتبق ملسو هيلع هللا ىلصمر النبي أو

ال: )إنه عىل املنرب خيطب، فق ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل قال  قال: ◙ (2) ح رشين ب

، فمن رأيتموه  سيكون هنات    ملسو هيلع هللا ىلصد أن يفرق أمر أمة حممد عة أو يريفارق اجلام وهنات 

 .(3) ة يركض( ع اَرَق اجلامفَ شيطان مع َمن  فاقتلوه، فإن يد اهلل عىل اجلامعة، فإن ال

ول أئمة فاف حااللت وة املسلمنياعمج ام ز تلا ني سلمومن هنا فيجب عىل امل

تباس احلق وعلامئها الربانيني، لكثرة الفتن يف هذا الزمان، وكثرة الشبهات وال  املسلمني 

ال قوة إال  وال حول و بالباطل، ال سيام وقد أصبح املعروف منكرًا واملنكر معروف،

 .مني لساملة اعإىل مج ينفذ برشه فالبه وحزالشيطان   ، وذلك لدفعباهلل

 ــار ذكـاأل  ثانياا:

ومن وسائل التحصني من الشيطان الرجيم مالزمة الذكر، وهو من خري األعامل 

 ديث:وأزكاها كام يف احل

تكم، وخري ، وأرفعها يف درجا) أال أنبئكم بخري أعاملكم وأزكاها عند مليككم

 مهقناوا أعفترضبكم ا عدومن أن تلقو مك لوخريوالورق،  بالذه لكم من إنفاق

 
(، 17/311(، )3/284) جمموع الفتاوىف يسري، وانظر: (، بترص1/33) ميةتي(   االستقامة، البن 1)

(19/90.) 

ن ابل: املعجمة، وقيل: ابن رشيك، وقي أو هملة، مل رصيح، بالصاد ا يح، وقيل: ابن رش (   عرفجة بن 2)

، انظر اإلصابة ه اهلل رسول صحايب سمع من ي، نزل الكوفة،جعشيح االيل، وقيل: ابن ذررشاح

(4/235). 

(،  7/92، )4020ة حديث(، رقم: )قتل من فارق اجلامع م الدم«، باب:ئي، كتاب: »حتريرواه النسا    (3)

 (. 2/297، )2389قم: ر  اجلامع الصغري، وهو يف صحيح
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 .(1)اهلل، قال: ذكر اهلل(  وا: بىل يا رسول ، قالناقكمبوا أعيرضو

يسري يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول اهلل  ◙ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

دطريق مكة، فمرَّ عىل جبل يقال لـه: مجدان، فقال: )سريوا، ه ، نوذا مجدان، سبق املفرِّ

 .(2) رات(والذاك  اً ريثك ون اهلللذاكر؟ قال: ارسول اهلل يا دونفرل: وما امليق

قال: )... وآمركم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙ويف حديث احلارث األشعري 

رساعًا يف أثره حتى أتى حصنًا  عدوبذكر اهلل كثريًا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه ال

 .(3) ( هللر ان إال بذكالشيطالعبد ال ينجو من  ك ا كذلحصينًا أحرز نفسه منه، و

م، فإذا  ابن آد بقل ثم عىلان جايطلش)ا :لقا ◙اس بن عبويف األثر عن ا

َوَس، فإذا ذكر اهلل تعاىل خنس( سها وغفل َوس 
(4). 

»فلو مل يكن يف الذكر إال هذه اخلصلة الواحدة، لكان حقيقا بالعبد أال يفرت لسانه 

 
 ه يفن ماج(، واب9/95) ،(3374ل(، رقم: امعري األلدعوات«، باب: )ختاب:»اك يف (   رواه الرتمذي1)

(، 1/496درك )اكم يف املست(، واحل2/1245، )3790ر(، رقم: لذكا كتاب: »األدب«، باب: )فضل

 وافقه الذهبي.وصححه و

جال جاله رر سندلطرباين عن جابر يرفعه بواه ار(: »وقد 5/457ر )ي يف فيض القدياووقال املن         

 (.1/513) ، 2629: اجلامع، رقم حأللباين يف صحيا ه، وصححالصحيح«أ. هـ

 (.4/2062) 2676قم: بة واالستغفار رب: الذكر والدعاء والتوكتا  (   رواه مسلم يف 2)

واحلاكم يف  لـه،  (، واللفظ 3/195)  ، 1895حه، رقم: حيديث رواه ابن خزيمة يف ص(   جزء من ح3)

  أ.هـ،ومل خيرجاه«  ىل رشط الشيخنيع ثذا حدي(، وقال: »ه1/582، )1534 قم:املستدرك، بر

ده، رقم:  مسن ة، والطياليس يف(، مؤسسة قرطب4/202(، )4/130، )17209محد يف مسند، رقم: وأ

 (. 3/286)3427م: ري، رقيف املعجم الكب  ملعرفة، بريوت، والطرباين(، دار ا1/159، )1161

ابن ره ، وذك(، دار الفكر3/28يف تفسريه )ي االطرب ثر رواه ابن جريرذا األوه، سبق خترجيه مرفوعاً (   4)

، دار إحياء الرتاث  م1983هـ/ 1403الثة، (، ط. الث2/524، )897: رقمب األثري يف جامع األصول، 

 .  / األلباين  عليه  ق(، ومل يعل2/705)، 2281ح، رقم: بيوت، وهو يف مشكاة املصا العريب، بري
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وال  بالذكر،  ن عدوه إاله منفسرز إنه ال حي فره، كال يزال هلجًا بذوأ ىل،عن ذكر اهلل تعا

إذا غفل وثب عليه وافرتسه، وإذا  لة، فهو يرصده، ففلغا ن بابإال م وعدال هيعليدخل 

 .(1)ذكر اهلل تعاىل انخنس وتصاغر وانقمع« أ. هـ 

 بن  اهللعبدوهلذا حياول الشيطان أن يصده عن الذكر ويشغله، كام يف احلديث عن 

ل خد  الإ سلمعبد مخلتان حيافظ عليهام  ون ألتاصقال: )خ ملسو هيلع هللا ىلصبي نعمرو، عن ال

يسبح يف دبر كل صالة عرشًا وحيمد عرشًا ويكرب  ن يعمل هبام قليل، وما يسرينة، مهجلا

زان، ويكرب أربعًا وثالثني إذا  عرشًا، فذلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسامئة يف املي

يف ان وألف اللسمائه بلك فذ  ني،ثًا وثالثثال حمد ثالثًا وثالثني ويسبأخذ مضجعه وحي 

يعقدها بيده، قالوا يا رسول اهلل كيف مها يسري  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ت رسولأيد رقلف ،يزانامل

يقوله  ومن يعمل هبام قليل، قال: يأيت أحدكم يعني الشيطان يف منامه فينومه قبل أن 

 .(2)يقوله( ويأتيه يف صالته فيذكره حاجة قبل أن 

 ر:لذكلشيطان بااد  رومن وسائل ط

 ة مية عىل التساملداوم   -1

ض املواضع، الرمحن الرحيم، وقد يزاد يف بعحيم، ن الرلرمحا اهلل مسب قولى: يعن

قه عبودية عىل خلوقول بسم اهلل يتضمن اسم اهلل العظيم، ومعناه: »ذو األلوهية وال

 
 ئة فائدة.ما  كثر من، وذكر فيه أ 56صلصيب، ا ابل(   الو1)

-2/736، )5065بيح عند النوم(، رقم: لتس)انه يف كتاب: »األدب«، باب: سن ود يفرواه أبو دا  ( 2)

،  3410رقم: بعد الصالة؟(، ح »الدعوات«، باب: )كم يسبواه الرتمذي يف سننه يف كتاب: (، ر737

،  2018رقم: حبان يف صحيحه،  ، وابنهـأ. ال: »هذا حديث حسن صحيح«(، وق9/115)

،  6498ملسند، رقم:  ايف (، وأمحد234-2/233، )3189: رقمنفه، الرازق يف مصد(، وعب5/361)

 (.139/ 1، )356عبد بن محيد يف مسنده، رقم: ة، و(، مؤسسة قرطب2/160)
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 .(1)أمجعني« 

ىل تعاك وربنا تبار ىل»اهلل علم ع :♫عبدالوهاب وقال شيخ اإلسالم حممد بن 

 .(2)  أ. هـبود« له أي املعمعناه اإل

 .(3) وجود الذي مل يزل وال يزال« جب ال: »واعناه ل موقي

 وهلذا االسم العظيم خواص  ليست لغريه من األسامء ومنها:

 ات بسائر الدالالت. داللته عىل مجيع األسامء والصف -1

       :سنى إليه، كقولـه تعاىلإضافة سائر األسامء احل -2

  (4)، اىل:ـه تعوقول        (5). 

 االبتداء به يف مجيع األمور وتعليق حل الذبائح بذكره عليها. -3

 عىل اهلل تعاىل. إال اهلل( عصم دمه، وماله، وحسابه)ال إله  أن من قال -4

 لقسم.اب اختصاصه -5

 الصالة به.  تاحافت -6

 ،(6)جيمع يثنى والك ال فلذل غريه، بهسمى  يتالف تعاىل، إنه خاص باهلل      -7

 
 (.1/54 تفسريه)رير يفجرواه ابن  بعباس  عن ابن  القول  ذاروي ه  (  1)

 (.4/11بن عبدالوهاب )حممد  اتؤلف(   م2)

 (.1/102)رطبي القرآن، للق ماجلامع ألحكا   ( 3)

 . 24ة: ي(   سورة احلرش، اآل4)

 . 180، اآلية: (   سورة األعراف5)

ما بعدها، ( و1/35، )1/32لكني )سا وما بعدها(، مدارج ال 2/21انظر: التوحيد، البن مندة )  (  6)

 (.2/20ذوي التمييز ) بصائرو
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    يف قولـه تعاىل: (1)وهلذا عده بعض العلامء اسم اهلل األعظم، فعن جابر بن زيد 

 ، قبل كل  هب نه يف مجيع القرآن يبدأقال: »اسم اهلل األعظم هو اهلل، أال ترى أ

 .– اىلعت هللا رمحهام –  (4) لعريبن اواب، (3)ابن كثري، ورجح ذلك (2)سم«ا

            بقوله، كام يف قولـه تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصوهي أول ما أمر النبي 

 (5). 

جربيل بلغنا لـه  الق ملسو هيلع هللا ىلص»أول ما نزل جربيل عىل حممد  :¶ عباس  قال ابن

 .(6)د بذكره قم واقعكر ربك، ومد، يقول: اقرأ بذا حمهلل يا مسبقال: 

 
س وابن عمر وابن الزبري  عبا ابن  لبرصي روى عنالشعثاء اجلويف ا ومدي أبزيد األزدي اليح ابر بنج (  1)

ة نزلوا عند قول  يض اهلل عنه: »لو أن أهل البرصاس رقال عنه ابن  عبعامل من العلامء وفقيه م، ه وغري

م أهل العراق،  ات أعل م يوم وملا مات قال قتادة: ال ا.هـ.  كتاب اهلل« من يد ألوسعهم علامً ز جابر بن

 هـ. 103هـ، وقيل 93نة مات سيا إذا غزا، تيستخلفه يف الفن سان احلوك

 (.2/34ر: هتذيب التهذيب )انظ           

 مكتبة دار راين، نرش:زهد بن عبداهلل العامري ال(، حتقيق: د/ أمح1/11م يف تفسريه ) يب حاتواه ابن أ(   ر2)

  (، وعزاه إىل 1/23رر املنثور )لد اي، يف هـ، وذكره السيوط1408، ىلألون القيم، ط. اة وابالدار وطيب

 ن الرضيس يف فضائله. واب،   شيبة، والبخاري يف تارخيهأيب ابن

م  كل حممد بن سليم الراسبي متم: »يف سنده أبو هالل الراسبي وهو يب حاتسري ابن أوقال حمقق تف

 . 481، ص 5923قم: ني«، رل فيهريب: »صدوق التق نه ابن حجر يفال عق.  ـ.فيه«أ. ه

 (. 1/35ثري )كظر: تفسري ابن  ان (  3)

ألعظم م اهلل اديد اسر: ما ذكره ابن حجر حول اخلالف يف حتانظو (،13/34ظر: عارضة األحوذي )ان (  4)

 (. 228-11/227يف فتح الباري )

 . 1 ة:(   سورة العلق، اآلي5)

ريه سابن كثري يف تفه ل(، ونق51-1/50تفسريه ) رير يفج ابن(، و1/11ه )تفسريأيب حاتم يف  ابن رواه  ( 6)

 . هـ.أعلم« أ  واهللعرف، فإن يف إسناده( ضعفًا وانقطاعاً لي اههذا األثر غريب، وإنام ذكرن»و وقال:(، 1/29)
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أما خصائصه املعنوية فقد قال أعلم اخللق صيل " :♫بن القيم ا عالمةال الوق

يص وكيف (،اهلل عليه وسلم: )ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك  حت 

كل ناء وث لكوطالق، وكل مدح، وكل محد، خصائص اسم ملسامه كل كامل عىل اإل

وبر  وجود إحسانخري و وكل ل،وكل مجاكل عز، إكرام، و ل جالل، وكلك، وجمد

 منه.وفضل؛ فله و

فام ذكر هذا االسم يف قليل إال كثره، وال عند خوف إال أزاله، وال عند كرب إال  

عيف إال ال تعلق به ضإال وسعه، و عند ضيقَغمٍّ إال فرجه، وال كشفه، وال عند َهمٍّ و

،  آنسهالإوحش مست ال، وانيأصاره غري إال ز، وال فقليل إال أناله العذال وة، ولقا ه أفاد

 وال مغلوب إال أيده ونرصه، وال مضطر إال كشف رضه، وال رشيد إال آواه. 

ربكات، وجتاب به الدعوات،  فهو االسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به ال

لذي  سم اوهو اال ات.سناحل لب بهتجستوات، وتستدفع به السيئات، وتقال به العثر

وبه رشعت  وبه أرسلت الرسل،كتب، لت الأنز هب، وضروات واألبه السمامت ق

الرشائع، وبه قامت احلدود، وبه رشع اجلهاد، وبه انقسمت اخلليقة إىل السعداء 

ين القسط، ونصب الواقعة، وبه وضعت املواز احلاقة، ووقعت واألشقياء، وبه حقت

سل، رلت اثبعوبحقه   ومحد،ب العاملني ار، وبه عبد رلنوا نةسوق اجل  ماقالرصاط، و

البعث والنشور، وبه اخلصام، وإليه املحاكمة، وفيه املواالة  ل يف القرب ويوم السؤاوعنه 

ي من جهله وترك حقه، فهو رس اخللق واملعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شق

 جد خلق، ، فام وجلهه، وألوإلي مر به،واأللق اخليا، فتهنا ، وبه قاما، وثبتا، وإليهواألمر

 "ئا منه، ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه  عقاب، إال مبتدب، وال ثوا ، والرم  أالو

ـ -أ ۡبَحََٰن ٗ  َربذَنا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَٰط ل  ﴿  ه    . (1)  ﴾ا َعَذاَب ٱنلذار   ق َن َك فَ ا س 

 
 (116-1/115تيسري العزيز احلميد ) انظر: [191]آل عمران:(   1)
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 ومنها:ان  شيطال  لطرد  هايف مواضع عدة تتأكد التسمية كناوه

 ل األك -

وكانت يدي   ،ملسو هيلع هللا ىلص هلل سول احجر رت يف : كنلقا ◙سلمة مر بن أيب عن ع

 ،(2) ، وكل بيمينك، وكل مما يليك( فقال يل: )يا غالم! سم اهلل ،(1) تطيش يف الصحفة 

 فامزالت تلك طعمتي بعد. 

  ع ضلصحفة وال تقرص عىل موي اواحوقولـه تطيش: »أي تتحرك ومتتد إىل ن

 .(3)« دحوا

ع نض، مل ماً عاط ملسو هيلع هللا ىلص هللرسول ا ا حرضنا معقال: كنا إذ ◙وعن حذيفة 

ارية معه مرة طعامًا فجاءت جفيضع يده، وإنا حرضنا  ملسو هيلع هللا ىلصأيدينا حتى يبدأ رسول اهلل 

اء أعرايب بيدها، ثم ج ملسو هيلع هللا ىلصكأهنا تدفع، فذهبت لتضع يدها يف الطعام، فأخذ رسول اهلل 

ذكر ي   ن الأ )إن الشيطان يستحل الطعام :ملسو هيلع هللا ىلصهلل ال وسرقال دفع، فأخذ بيده، ف يأنامك

فأخذت بيدها، فجاء هبذا األعرايب اجلارية ليستحل هبا هبذه جاء  هإنو ،ليهع اسم اهلل 

 .(4) بيده إن يده يف يدي مع يدها( ليستحل به فأخذ بيده، والذي نفيس

 دتعليم اجلاهل لئال جي وصغرييؤخذ من هذا احلديث احلرص عىل تذكري ال

 .عليهاحيرص  تي الخله امدذلك من طعام وغري ام مدخاًل إىل أكل الالهلن خالشيطان م

 
نووي ال «، رشحالقصعة تشبع عرشةمخسه فع يشبما تسع ما  ، وهية: دون القصعةلصحف(   ا1)

(13/193.) 

،  5061 ة عىل الطعام واألكل باليمني(، رقم:سميلت كتاب: »األطعمة«، باب: )اي يفلبخار(   رواه ا2)

 (. 3/1599، )2022، ومسلم يف كتاب األرشبة، رقم: (5/2056)

البن  ملعرفة، التمهيد،دار ا (،9/522الباري ) : فتح(، وانظر13/193ي )للنوو يح مسلم،صح(   رشح 3)

 (. 23/17الرب )بدع

 (. 3/1597)، 2017تاب »األرشبة«، رقم:  كلم، يف(   رواه مس 4)
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)إن الشيطان يستحل الطعام أال يذكر   :ملسو هيلع هللا ىلصيف معنى قولـه  ♫وقال النووي 

ن من أكل الطعام  عليه(: »معنى يستحل يتمكن من أكله ومعناه أنه يتمك اسم اهلل تعاىل

ن كن، وإن كا يه أحد فال يتمع فيرش  مل إذاىل، وأما اعنسان بغري ذكر اهلل ته إفي إذا رشع

 أ. هـ. .(1)« ون بعض مل يتمكن منهضهم د بعهلل ا سمكر اذف مجاعة

 وعدم استحالته عقاًل،  وأكل الشيطان للطعام حيمل عىل احلقيقة، لثبوته رشعاً 

ري عىل ظاهره، كام ث جي ديوأن احل ،(2)لسلف واخللف وعىل ذلك اتفق العلامء من ا

 لشيطان.ثبت فعله لط وغري ذلك مما رضا والول البي أحاديث رجت 

ب التسمية يف أول األكل، وإن نيس فليقل بسم اهلل يف  ااستحبديث احل  منذ ؤخيو

 أوله وآخره ملا ثبت يف حديث.

 ذ استحباب اجلهر هبا ليسمعه غريه فيقتدي به.ؤخوي

ل  م حصل أصهنملني، وإن سمي واحدًا آلكن اواستحباب التسمية لكل واحد م

 .(3)من األكل وال يتمكن الشيطان  ة،لسن ا

  ملسو هيلع هللا ىلصويستدل لـه بأن النبي  ◙شافعي يه النص علال: »وق ويالنو حهورج

ذكر اسم اهلل تعاىل عليه، وألن املقصود أخرب أن الشيطان إنام يتمكن من الطعام إذا مل ي

 .(4)أ.هـ «تيث الذكر عند دخول البحدييف حدة ويؤيده أيضًا ما سيأيت حيصل بوا

 عند اخلروج من البيت -

يعني إذا خرج من بيته« » ال ن ق)م :ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا لوقال رسقال:  ◙نس عن أ

 
 (.190-13/189(   مسلم برشح النووي )1)

 (.13/190نظر: املرجع السابق )(   ا2)

 لصفحة. اجلزء واس انظر املرجع السابق نف  ( 3)

 بيت.لذكر عند دخول الحديث ا يأيت(، وس13/189ابق )املرجع الس   (4)
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، وال حول وال قوة إال باهلل، يقال لـه: كفيت ووقيت، بسم اهلل توكلت عىل اهلل

 .(1)وهديت، وتنحى عنه الشيطان( 

 .(2)؟(وقيو يف لك برجل قد هدي وكف)كير: ويف رواية: فيقول لـه شيطان آخ

، هللبسم ال: )اقيت بن ا خرج مكان إذ ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ▲ن أم سلمة عو

 .(3) عيل(ل أو أضل أو أظلم أو أ ظلم أو أجهل أو جيهل رب أعوذ بك أن أز

 عند دخول البيت -

دخل الرجل بيته،  )إذا  يقول: ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اهلل  ◙ عن جابر 

وإذا  ال مبيت لكم وال عشاء، : انطقال الشي ،هوعند طعام عند دخولـهىل تعافذكر اهلل 

تم املبيت، وإذا مل يذكر اهلل ، قال الشيطان: أدركخولـهعند د عاىل تهللا لم يذكردخل ف

 .(4)ال: أدركتم املبيت والعشاء( تعاىل عند طعامه، ق

:  قال ◙ ي ويف الذكر الذي يقال عند دخول املنزل، عن أيب مالك األشعر 

 خريملولج وسألك خري ا: اللهم إين أته فليقلبي رجلولج الذا إ) :ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل قا

 
(، ط.  5/490، )3426رقم:(، تهاب: )ما يقول إذا خرج من بي، بعوات«يف كتاب:»الد رواه الرتمذي  ( 1)

  أ. عرفه إال من هذا الوجه« مذي: »هذا حديث حسن صحيح غريب ال نقال الرترتاث،و دار إحياء ال

  الطيب انظر صحيح الكلم لباين،أله ا(، وصحح3/104) 822صحيحه، رقم: يف  ن حبانهـ. واب

 . 44ص

،  5095ذا خرج من بيته(، رقم: ل إ قوكتاب: »األدب«، باب: )ما ي يف  سننه،أبو داود يف  (   رواه 2)

(2/746-747.) 

قم: ى، رالكرب يف السنني ( وصححه، والبيهق1/700) ،1907اه احلاكم يف املستدرك، رقم: (   رو3)

7923. 

 ،(468صطعام والرشاب وأحكامهام ال آدابب كتاب األرشبة ، با  (2018أخرجه مسلم برقم )   (4)

 (.834والبخاري يف األدب املفرد )
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 .(1)عىل أهله(  توكلنا ثم يسلمنا، وعىل ربنا جلنا، وبسم اهلل خرجهلل وبسم ا خرج،امل

 عند عثور الدابة -

فعثرت دابته،  ملسو هيلع هللا ىلصنبي يف احلديث عن أيب املليح عن رجل قال: كنت رديف ال

ى نك إذا قلت ذلك تعاظم حتإف، انس الشيطعتتقل  ، فقال: )اليطانالشعس فقلت: ت

ا قلت ذلك تصاغر : بسم اهلل، فإنك إذ كن قل، وليتبقو قول:يو ت،البي يكون مثل

 .(2)حتى يكون مثل الذباب( 

قال: )إذا ركب الرجل   ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙مسعود ث عن ابن ويف احلدي

 .(3)(متنل لـه اقسن ه: تغن، فإن مل حي ل لفقا، الدابة فلم يذكر اهلل ردفه الشيطان

 عند دخول اخلالء -

،  دمآ نيبوعورات جلن عني ابني أما  )سرت :الق ملسو هيلع هللا ىلصنبي أن ال ◙ يل عن ع

 .(4)إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اهلل( 

 
، 5066ما يقول(، رقم:  يتهدخل بما جاء فيمن )باب:  »األدب«،كتاب: بو داود يف سننه يف رواه أ  ( 1)

ححه األلباين: ختريج الكلم  (، ص3/296، )3452والطرباين يف املعجم الكبري، رقم: (، 2/747)

 (.43الطيب )

د يف املسند، ، وأمح(4/296، )4982م: (، رقباب: )مل يسمه، ب«»االد يف كتاب:د (   رواه أبو داو2)

(،  4/292) م: (، واحلاكم يف املستدرك، رق 6/142، )10388لة، رقم: يم واللعمل اليوئي يف والنسا 

ه  تفسري، وقال ابن كثري يف190، ص 510رقم:  اليوم والليلة،  وصححه، وابن السني يف عمل

،  7401رقم:  لصغري،ا امعباين يف اجلاألل أ. هـ، وصححه م«علاهلل أيد قوي وج (: »إسناد4/92)

(2/1234.) 

(:  10/131مع الزوائد )جم (، وقال اهليثمي يف9/156، )8781 رقم:  يف الكبري، ينالطربا رواه    (3)

 لصحيح« أ. هـ. »رجاله رجال ا

 606ء(، رقم: الخلدخول امية عند تساب: )ما ذكر من الة« ، ب(   رواه الرتمذي يف كتاب »الطهار4)

= = 
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وهذا األدب متفق عىل استحبابه ويستوي فيه الصحراء  ♫قال النووي 

 ا.هـ.  (1)والبنيان« 

 عند اجلامع-

: أهله حني يأيت هم يقولد أح )لو أن :لقا ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ¶ عباس  نبا عن

ثم قدر بينهام يف ذلك أو  تنا، ا رزقطان ملشيب اوجن ،انالشيط يللهم جنبن ا اهلل، بسم

 .(3)وقد سبق رشحه ،(2)( شيطان أبدا  يرضه ولد مل -قىض

 ار الصباح واملساء أذكيف -

قال: )ما من عبد يقول يف صباح  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙فعن عثامن بن عفان 

األرض وال يف  ء يفيش   مع اسمهرضة، بسم اهلل الذي ال يليلكل ، ومساء يوم لك

 .(4)يشء( يرضه ت مل مراث الث ،يمع العل، وهو السميالسامء

 = = 
  د رويذاك القوي وقبه ليس ه وإسنادا الوجال نعرفه إال من هذ ث غريبديا ح( وقال: هذ2/503)

أصابه الفالج، بن عثامن وأنه  كثر الروايات تذكر يف آخره قصة ابانوأ أشياء يف هذا هأنس عن النبي  عن

؟ فواهلل ظرتنما لك ال له: »فقحلديث ينظر إليه، منه ا فجعل الرجل الذي سمع   امنكذبت عىل عث ما إيلَّ

فنسيت أن أقوهلا«. ط.   ضبتبني غي فيه ما أصا ني أصابليوم الذولكن ا هعثامن عىل النبي  ال كذبو

  يقول الرجل إذا دخل اخلالء(، رقم: ننها«، باب: )ما اث، وابن ماجه يف كتاب »الطهارة وسالرتإحياء 

هـ/  1405م الثانية، عا ، ط. ( 1/88الغليل )ء واظر  إرباين، انل(، وصححه األ1/109)، 297

 مي. م، املكتب اإلسال1985

 (. 2/93موع )(   املج1)

، وامحد  (3533ا أتى أهله ومسلم )نكاح ، باب ما يقول الرجل إذكتاب ال (5165رواه البخاري )(   2)

(1867.) 

 اوهتم لبني آدم(. عدفاهتم يف ضوء الكتاب والسنة وبيان طني وصانظر: كتاب )حقيقة الشيا (   3)

عو الرجل إذا أصبح وإذا أصبح، باب ما يدإذا باب: ما يقول  يف كتاب: األدب، سنن(   رواه أبو داود يف ال4)

يف كتاب: مذي (، والرت2/1273اء ): الدعيف كتاب نن، وابن ماجة يف الس 3869أمسى رقم: 

= = 



 

 
 

 

 
 

 

          - 1010 - 
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 حيد ة التو كلم  -2

»اعلم أن أشعة ال إله إال اهلل تبدد من جنبات الذنوب   :♫قال ابن القيم 

لقوة قوة  ك اذل اوت أهلها يففذلك الشعاع وضعفه فلها نور، وت وغيومها بقدر قوة

من م نهمو مسه كالشكلمة يف قلبمن نور هذه ال لناسن افم  ،يه إال اهللصوضعفًا ال حي 

 ا.هـ.  (1)م من نورها يف قلبه كاملشعل العظيم« ي ومنهب الدركلبه كالكويف ق نورها

 وحده ال  ال إله إال اهللقال: )من قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙عن أيب هريرة 

ـ رة، ه م مائوم دير، يف يقاحلمد وهو عىل كل يشء ـه ول ، لـه امللك هـرشيك ل ه كانت ل

ـ ، وكرش رقابعدل ع ـه حرزًا من مائة سيئة، وكانت ل ت عنهوحمي نة، حسة ئامه تبت ل

ن يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر م الشيطان يومه ذلك حتى يميس، ومل 

 .(2)ذلك( 

بر صالة الصبح وهو   دل يفقا قال: )من ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ◙وعن أيب ذر 

ي  يمد حي ـه احلول ك،لملا ـهرشيك ل وحده ال : ال إله إال اهللملكيت أن قبلان رجليه ث

ل يشء قدير عرش مرات حمي عنه عرش سيئات ورفع لـه عرش ويميت وهو عىل ك

 درجات، وكان يومه ذلك يف حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ومل ينبغ لذنب

 .(3)اىل( عرشك باهلل تال ال يوم إال  ذلكأن يدركه يف 

 = = 
ياء الرتاث،  إح ( ط.5/465) 3388: م ح وإذا أمسى رقالدعاء إذا أصباء يف ما ج ، باب:اتدعوال

 (.  6/94) 10178لكربى رقم: ن اوالنسائي يف السن

 (. 1/329ارج السالكني )مد  ( 1)

(، 3/1198، )3119: رقم نوده(،إبليس وجة : »بدء اخللق«، باب: )صف(   رواه البخاري يف كتاب2)

 (. 4/2071، )2691وبة«، رقم: ء والتالدعا لذكر و»ااب:ومسلم يف كت

دار ط.  (،5/515، )3474(، رقم: 64رقم: )مه  كتاب: »الدعوات«، باب مل يسي يفلرتمذرواه او (  3)

قم:  ربى، رلسنن الكا أ. هـ، ورواه النسائي يفث، وقال: »هذا حديث حسن غريب صحيح«إحياء الرتا

= = 
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،  دمةاخل إليه كيتشت ملسو هيلع هللا ىلصي ت إىل النبأن فاطمة جاء ▲أم سلمة ن وع

يدي من الرحى، أطحن مرة وأعجن مرة،  (1)رسول اهلل، واهلل لقد جملت : يا فقالت

ا  ذ، وسأدلك عىل خري من ذلك إ أتك)إن يرزقك اهلل شيئًا ي :ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلا رسول اهلل 

امحدي أربعًا ني والثوث ثاً وكربي ثال ثالثني ي اهلل ثالثًا وسبح ك فلزمت مضجع

بح فقويل ال إله إال  وإذا صليت صالة الص ادم،من اخل لك خري وفهك مائة ثالثني؛ فذلو

، حييي ويميت بيده، بيده اخلري، وهو عىل اهلل وحده ال رشيك له، لـه امللك وله احلمد

 ب؛ فإن كلرة املغرش مرات بعد صالوع بح،عد صالة الص بكل يشء قدير؛ عرش مرات 

بة  تق رق هن كعنة م احدو كليئات، ووحتط عرش س كتب عرش حسنات،هن تمن حدةوا

وال حيل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه؛ إال أن يكون الرشك، ال من ولد إسامعيل، 

ة  عشي أن تقوليه  ه إال اهلل وحده ال رشيك لـه وهو حرسك ما بني أن تقوليه غدوة إىلإل

 .(2) (كل سوءن كل شيطان ومن م

 = = 
عن أيب أيوب  (،4/164، )4015، رقم لكبريعجم اامليف ه الطرباين وروا (،6/37، )9955

يف   ل عنها اهليثمي(، قا 4/186، ) 4092: ، ورواه من طريق آخر، رقم  –ه عن اهلل ريض  – رينصا ألا

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

 ثنة«،بة اخلصلال مل باألشياءن العيشبه البثر، م ما  ر فيها تعجر وظهو جملت يدي: »أي ختن جلدها (   1)

 (.4/300ديث، )ية يف غريب احلالنها 

: »األحاديث لتها اجلابري يف رسا سناده، د/ إهلام ت إ(، وقد درس6/298د يف املسند )أمحمام واه اإلر (  2)

ا قني مهويني صدوراالت: »إسناده حسن لوجود ، وق1160-1158اردة يف الشيطان«، ص الو

 هـ. . « أشهر بن حوشبرام وداحلميد بن هبعب

 اب:يف الصحيحني يف البخاري يف كتبت دم ثا ا للخا بهوطل إىل رسول اهلل ك يث جميء فاطمة وحد          

(، ومسلم  1359-3/1358)، 3502ب(، رقم: عيل بن أيب طال، باب: )مناقب »فضائل الصحابة«

 (. 4/2091)، 2727: قمذكر والدعاء والتوبة«، ريف كتاب: »ال
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 د عند التشكيك يف العقائكر الذ  -3

  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙ رة  هرييث أيبدر حذك ةذ عا االستوقد سبق يف

من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق  )يأيت الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟

 .(1)ولينته( ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهلل 

، فمن خلق اهلل؟ اهلللق : هذا خالقيتساءلون حتى يالناس  زال يرواية: )ال يفو

 .(2)ه( ورسل باهلل منت: آلقليشيئًا فوجد من ذلك فمن 

 املحافظة عىل أذكار النوم والستيقاظ والفزع منه  -4

 إذا أراد أن ينام قال: )باسمك ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان رسول اهلل ◙عن حذيفة 

ا اتن أم ما حيانا بعدأقال: )احلمد هلل الذي مه منامن  استيقظ وإذا  اللهم أموت وأحيا(

 .(3) ليه النشور( وإ

)إذا أتيت مضجعك،  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال يل: الق ◙ بزااء بن عوعن الرب

، ثم اضطجع عىل شقك األيمن وقل: اللهم أسلمت نفيس ضوءك للصالةفتوضأ و

جأ مل ي إليك، الرإليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظه

مت أرسلت، فإن ت، ونبيك الذي أنزلذي ال ابكآمنت بكت ،منك إال إليك ىوال منج

ويف احلديث الندب بالوضوء  ،(4) اجعلهن آخر ما تقول(رة، والفط عىل مت كتيلمن ل 

قبل النوم واملبيت عىل طهارة حسية ومعنوية واالستعداد للموت بطهارة القلب، 

 
 جيه. (   سبق ختر1)

 (، الفتح. 4/149، )جنوده(و بليسإق«، باب: )صفة تاب: »بدء اخللي يف كلبخاررواه ا  ( 2)

(، ومسلم يف  5/2326، )5953م: ل إذا نام(، رق ، باب: )ما يقوكتاب: »الدعوات« يف  (   رواه البخاري3)

 (. 4/2082، )2711والتوبة«، رقم: كتاب:»الذكر والدعاء 

يف   لم ومس ، (5/2326، )5953طاهرًا(، رقم: ا بات : )إذ«، باباتدعولب: »ااه البخاري يف كتا (   رو4)

 (. 4/2082)، 2710ر والدعاء والتوبة«، رقم: لذكاب:»اكت
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 .(1)وتفويض األمر هلل 

  إىل فراشه  ى أو أو لرجل بيتهاقال: )إذا دخل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ن ع ◙وعن جابر 

إذا ذكر اهلل لشيطان: افتح برش؛ فقول ا، ويريبخ فتحا لكقول املك وشيطان فيابتدره مل

طرد امللك الشيطان وظل يكلؤه، فإذا انتبه من منامه ابتدره ملك وشيطان، فيقول 

 يل: احلمد هلل الذي رد إ قالهو برش؛ فإن  حلك: افتح بخري، ويقول الشيطان: افتامل

 قع عىلأن ت ت والساما سكالذي يماحلمد هلل  متها يف منامهامل يا ووهتد منفيس بع

فإن هو خرَّ من فراشه فامت كان شهيدًا، وإن هو قام  ،(2)ىل آخر اآلية األرض إال بإذنه إ

 .(3)يصيل صىل يف فضائل( 

مه، ا لتي عقدها عليه عند منن ايطاحل عقد الشيوليذكر اهلل عند قيامه من النوم ل

ة  قافي عىل يطانشالد )يعق قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أن رسول  ◙يرة أيب هر ديث حكام يف

نام، ثالث عقد يرضب عىل كل عقدة مكانه، عليك ليل طويل  إذا هو أحدكم رأس

، فإن صىل ة، فإن توضأ انحلت عقدةرقد، فإذا استيقظ وذكر اهلل تعاىل انحلت عقدفا

 .(4)كسالن( لنفسث اخبيبح ، وإال أص سنشيطًا طيب النفبح فأصا، كله ه نحلت عقدا

أن رسول   ◙أيب هريرة  حديث ا يفمل مو الن بللفراش ق بنفض ا  ملسو هيلع هللا ىلصأمر و

 
 املعرفة.  (، ط. دار 11/110ري، البن حجر ) انظر: فتح البا (   1)

                وهي قولـه تعاىل: (   2)

             ، 65احلج، اآلية:  سورة. 

 ن9نتبه من منامه)ما يقول إذا اباب:  يلة«،م والليوال : »عملكتاب السنن الكربى، يف النسائي يف واهر (  3)

مسنده،   ، وأبو يعىل يف 15، ص 12ة، رقم: ليلوابن السني يف عمل اليوم وال  (،6/213)، 1689: رقم

ستدرك،  امل يف، واحلاكم 416، ص 1214: (، والبخاري يف األدب املفرد، رقم 3/326، )1791قم: ر

 بي. ه« ووافقه الذهخيرجا  م وملط مسلرش عىل»صحيح قال: (، و 1/548:    ، )مرق

 (.2714( ومسلم رقم )5/2329) (5961)  كتاب الدعوات  ياررواه البخ(   4)
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فة إزاره ثالث مرات، نفلينفضه بص قال: )إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه ملسو هيلع هللا ىلص

جنبي عت وض باسمك ريب :بعده، وإذا اضطجع فليقل فإنه ال يدري ما خلفه عليه

 عبادك  بام حتفظ به رسلتها فاحفظهاأ وإن ها،رمحكت نفيس فاسوبك أرفعه فإن أم

يف جسدي، وردَّ عيلَّ روحي، افاين الذي عظ فليقل: احلمد هلل استيقفإذا ، ني احلصلا

ن يف فراشه ما يكره واحلكمة من النفض بالثوب دون اليد لئال يكو ،(1)وأذن يل بذكره( 

 يده.   بفيصي

 .(2)هوام ة أو قذا  أو  رابه: أي من تدال يدري ما خلفه عليه بع لـهوقو

فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  ◙وليد لن اد بلاخ شكال: قا ◙ن بريدة ع

راشك فقل: يت إىل ف)إذا أو :ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي من األرض ! ما أنام الليلرسول اهلل

، طني شيالت، ورب القوما أظلت، ورب األرضني وما أ اللهم رب السموات السبع

 يبغوأن ي أحد منهم، ، أن يفرط عيلَّ اً مجيعهم لك كمن رش خلق وما أضلت كن يل جاراً 

 .(3)ريك، وال إله إال أنت( غ لَّ ثناؤك وال إلهك، وجز جار. عيلَّ ع

وعند الفزع يقول: كام يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 

رش  و، من غضبه هلل التاماتت الامت: )أعوذ بككان يعلمهم من الفزع كلام ملسو هيلع هللا ىلص

 
(، 5/2329)، 5961عند النوم(، رقم: )التعوذ والقراءةب: : »الدعوات«، با بخاري يف كتابال رواه (  1)

 (. 2714) ، رقم:  يف كتاب: »الذكر والدعاء والتوبة« ومسلم

 . الفكر(، ط. دار 11/126) اريفتح البر: نظ(   ا2)

 (،9/183، )3523: ، رقمى إىل فراشه(واب: )دعاء من أمذي يف كتاب: »الدعوات«، برتاله وار  ( 3)

 (، بنحوه. 4/115، )3839جم الكبري، رقم: ملعوالطرباين يف ا

 لصحيح إالل ارجا ه اين يف األوسط... ورجال(: »رواه الطرب10/126جممع الزوائد )قال اهليثمي يف و          

 . أ. هـضعيف بنحوه«  يف الكبري بسندع من خلد بن الوليد ورواه سمي مل طساب أن عبدالرمحن بن
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 .(1)ون(زات الشياطني وأن حيرضمه نوم، عباده 

م وفيه االستعاذة منهم ومن  م ووساوسهنزغاهت، أي طني يالشا تزامهنى ومع

 .(2)حضورهم لإلغواء واإلضالل واإليذاء 

فقال: إين أجد فزعًا  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهلل إىل رسو أنه شكا ◙وعن خالد بن الوليد 

يتًا يكيدين، قال: عفرأن وزعم  يل علمك كلامت علمنيهن جرب أ)أالليل، فقال: لبا

امء وما ا ينزل من السبر وال فاجر من رش موزهن  جيالتي الا تامتا ال وذ بكلامت اهللأع

فيها، ومن رش ما ذرأ يف األرض وما خيرج منها، ومن رش فتن الليل وفتن النهار، يعرج 

 .(3)رق بخري يا رمحن( يط قاً هار إال طارنطوارق الليل والومن رش 

 مةقاواإلاألذان   -5

ديث أيب هريرة  يف ح ، كامقامةاإلو نذان األ رد به الشيطاومن الذكر الذي يط

ذا  فإ، )إذا نودي بالصالة، أدبر الشيطان ولـه رضاط :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  ◙

ب هبا أدبر، فإذا قيض أقبل حتى خيطر بني  ول: فيقه، إلنسان وقلباقيض اقبل، فإذا ث وِّ

 بعًا،أر وأ ًا صىلمل يدر ثالث م أربعًا، فإذاأ صىل ثاً ثالال يدري أ ىأذكر كذا وكذا، حت

 .(4) السهو(  سجديت سجد 

 
 ه. (   سبق خترجي1)

 (. 10/386 الطيب، )، عون املعبود، أليب23-22ن مفلح، ص ائب اإلنسان، البمص (   انظر: 2)

: م رزاق يف مصنفه، رق ، وعبدال1159-4/114، )3838الكبري، رقم:  (   رواه الطرباين يف املعجم3)

يثمي يف جممع  اهل وقال (، 9/129، )4387يامن، رقم: (، والبيهقي يف شعب اإل11/35)، 19831

بن  ة، وكذلك احلسن واضح وقد وثقه غري واحد وضعفه مجاع»وفيه املسيب بن (: 10/127الزوائد )

 لصحيح« أ. هـ. عيل املعمري وبقية رجاله رجال ا

 كتاب: »بدء (، ويف1/220، )583ن(، رقم: ذيتأال ل)فض ب: »الصالة«، باب:ي يف كتا خارالبه (   روا4)

»الصالة«، رقم:  ومسلم يف كتاب:  (،3/1196، )3110م: س وجنوده(، رقبليصفة إلق«، باب: )خلا

= = 
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لتي يعرض وليس األذان خمتصًا بوقته، بل يرشع لطرد الشيطان يف مجيع األوقات ا 

 .(1)للعبد فيها 

 إىل بني  أيب  لنييل قال: أرسهفيام رواه عنه س ◙ودليله حديث أيب هريرة 

 وأرشف : لاق، باسمهاد  من حائط ب لنا، فناداه منصاح أو لناومعي غالم  حارثة، قال:

شيئًا، فذكرت ذلك أليب، فقال: لو شعرت أنك تلقى عىل احلائط، فلم ير معي  الذي 

دث ك، ولكن إذا سمعت صوتًا فناد بالصالة، فإين سمعت أبا هريرة حي هذا، مل أرسل

 .(2)( حصاصه ولـ وىلَّ  دي بالصالةوال: )إن الشيطان إذا نه قأن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  عن

ي رضاط، وقيل:  تني أمهمل صادينو ةم وضمملة ماص: »بحاء مهوحص

 .(3)« العدو ص: شدةاحلصا

دبار الشيطان عند األذان لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد  إ»و

ن ال سوسة اإلنسان عند اإلعن و ه موقيل: ليأس ،وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه

 .(4)د« توحيبال

 ج منه رو خلاد د وعن د دخول املسجمالزمة الذكر عن -6

: )إذا دخلت املسجد فصل عىل الق ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ة بنت النبي فاطمفعن 

 .(5)وقل اللهم اغفر يل  ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك(  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 = = 
389( ،1/399 . 

 . 59شيطان، سليم اهلاليل، ص انظر: مقامع ال (  1)

 (. 1/291)، 389م: رق  ة«،الرواه مسلم يف كتاب: »الص (   2)

 (.4/92النووي )  حبرش م ل سح مي(   صح3)

 فسها.زء والصفحة نرجع السابق، اجل(   امل4)

 (. 1/494، )713، رقم: ة«يف كتاب: »الصال (   رواه مسلم5)
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من   كذا خرج اللهم إين أسألل إيقووليصل سلم ويويف رواية أخرى يف مسلم: )فل

 .(1)فضلك( 

 .(2)ن( ني من الشيطاويف أخرى: )اللهم احفظ

يصد العبد عن الذكر حتى وهو يف أرشف البقاع عند اهلل، ففي  أن  حياوليطان لشوا

)إن أحدكم إذا كان يف  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙احلديث عن أيب هريرة 

أو  ،(4)هسكن زنق ا سُّ الرجل بدابته، فإذبَ  يَ به كام (3) سباملسجد جاء الشيطان فأ

اهلل، وأما  مائاًل كذا ال يذكر رتاه نوق ف املز ماأ ،لكرون ذرة: »فأنتم تأجلمه(، قال أبو هري

 . »(5)امللجوم ففاتح فاه ال يذكر اهلل 

لراعي مع ناقته حني حيتال عىل العبد كام يفعل اومعنى احلديث: »إن الشيطان 

كر قاد لـه فال يذينحتى نه يسكو وس للعبدسليحلبها، فال يزال يو لـهاد يدها أن تنقري

 .(6)« اهلل تعاىل

 
 (. 1/494، )713صالة«، رقم: (   رواه مسلم يف كتاب: »ال1)

، 3415 :رقم يب شيبه يف مصنفه،، وابن أ(6/27)، 9919السنن الكربى، رقم: (   رواه النسائي يف 2)

ـ، مؤسسة  ه1406لثانية، . ا، ط178، ص 90رقم:  اليوم والليلة،(، والنسائي يف عمل 1/298)

 (.8/139يف احللية، )  بريوت، وأبو نعيمة، الرسال

ية ا« النها تحهوف اءت هلا بِس  بِس  بكر البقة وأبسستها إذا سقتها وزجرته، وقل»يقال بسست النا (   فأبس: 3)

 .(1/127) يف غريب احلديث

ا أسهفيها خيط يشد برابة، ثم جيعل الدحنك  لقه توضع حتتحبالزناق، وهو  (   زنقه املزنوق: املربوط4)

كة أو عرقوب واد« النهاية يف  يل يف جدار أو س قال: املزنوق أصله من الزنقة وهو ممتنع مجاجها، و

 .2/3159احلديث )غريب 

 أ.هـ.  »تفرد به أمحد«( وقال4/576ري يف تفسريه )كثن ابو،(2/330يف املسند رقم ) ام أمحد إلمه اوا(   ر5)

 (.2/77أمحد البنا ) فتح الرباين، ال انظر: (   6)
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 اح الصالة ستفتعند اكر لذا  -7

، إذا قام من الليل كرب ملسو هيلع هللا ىلصقال: )كان رسول اهلل  ◙عن أيب سعيد اخلدري 

: وليق ثم يقول: سبحانك اهلل وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك، ثم

ن ا طيلشمن ا لسميع العليم، أعوذ باهلل ااً ثالثا كبرياهلل أكرب  اهلل ثالثًا، ثم يقول:ال ه إال إل

 .(1)( ونفخه ونفثه ثم يقرأمهزه م من الرجي

 السالم  -8

ي مطردة للشياطني، ففي احلديث عن أنس بن صول الربكة، وهفالسالم سبب حل

 .(2)(ليك وعىل أهلكة عبركيكن  لمفس كقال لـه: )إذا دخلت عىل أهل ملسو هيلع هللا ىلصمالك أنه  

  ىل عم السالاملسجد فقل  قال: »إذا دخلت ♫عي خالنيم ن إبراه ى عوور

عليهم، وإذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل دخلت عىل أهلك فسلم  ذا وإهلل، سول ار

 .(3)ني«السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحل

 املداومة عىل أذكار الصباح واملساء   -9

  وإذا حتأصبقوهلن إذا أرسول اهلل مرين بكلامت  ا: يقال ◙  بكر عن أيب

والشهادة، رب كل لغيب امل ارض، عألوا اتالسمواللهم فاطر  ، قال: )قليتمسأ

 
 (. 2451( والبيهقي بنحوه )1171واللفظ له والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )  (775) أبو داودرواه (   1)

(، 5/59، )2698قم: خل بيته(، رد  ا جاء يف التسليم إذاوات«، باب: )مدع»ال (   رواه الرتمذي ، كتاب:2)

يف تفسريه عن   يب« أ. هـ، ورواه ابن جريرن غرحس ثحدي لعريب، وقال: »هذااء الرتاث اإحير ط. دا

 كر. (، ط. دار الف173/ 8موقوفًا ) –ه   عنريض اهلل –ابر ج

عن جماهد  هكره ابن كثري يف تفسريدار الفكر، ذ ط.(، 18/174جرير الطرباي يف تفسريه )(   رواه ابن 3)

حدثنا أن املالئكة ترد  لك وبذ ريؤم  دة وزاد »فإنه كانيضًا عن قتا ي أرو(، ط. دار الفكر، و3/306)

 ه« أ. هـ. علي



 

 
 

 

 
 

 

          - 1019 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من رش نفيس ورش الشيطان ورشكه،  يشء

إذا  ت ومسيت، وإذا أ حبوأن أقرتف عىل نفيس سوءًا أو أجره عىل مسلم قله إذا أص

 .(1) أخذت مضجعك( 

 يسمي ات حني هؤالء الدعو يدع ملسو هيلع هللا ىلصقال: مل يكن النبي  ¶  ن ابن عمر عو

، اللهم إين أسألك العفو ة يف الدنيا واآلخرةهم إين أسألك العافي)الل :يصبحوحني 

عايت، اللهم والعافية يف ديني ودنياي، وأهيل ومايل، اللهم اسرت عورايت، وآمن رو

  وذ وأع قي،فو شاميل، ومن خلفي، وعن يميني، وعن ومندي من بني ي يناحفظ

 .(2)ال من حتتي( بعظمتك أن أغت

ا املصنفات فلكل شأن الواردة فيه كثرية، قد أفردت هلث حادير واألذكل بار مألوا

 وإنام اقترصت عىل ما سبق الختصاصه باملوضوع. ،(3)عبد ذكر خيتص به من شئون ال

 .مسيأيت يف املبحث القادام ، كءة القرآنار ومن أعظم الذكر ق

 

 
(، 9/104، )3389باح واملساء(، رقم: الصب: ما يقال يف »الدعوات«، با  ذي يف كتابرواه الرتم  ( 1)

أصبح(،  ، باب: )ما يقول إذاتاب »  « كيفأبو داود  اهصحيح«أ. هـ، ورو حسنحديث  ل: »هذاوقا 

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

 .(6/580، )2753الصحيحة، برقم: 

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

 ، 3871:سى(، رقمأم ايدعو به  الرجل إذا أصبح وإذ لدعاء«، باب: )ما ماجه يف السنن، كتاب »ا

(2/1273.) 

كار البن السنى، ر للنووي، واألذوالكلم الطيب البن تيمية، واألذكا  لصيب البن القيم،ا ل(   انظر: الواب3)

ظر:  ، وانينا شوكلوحتفة الذاكرين ل ة للنسائي،للليواة للدينوري، وعمل اليوم وعمل اليوم والليل

 حاح والسنن. صفردت يف كتب الالكتب واألبواب التي أ
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 م قراءة القرآن الكري  :ثالثاا    

فيه   نري، وهو كتاب اهلل،صني، والّساج املصن احل و احلوه  ،هللالم االقرآن الكريم ك

خرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس باهلزل، من تركه من نبأ ما قبلكم و

ر لذكو ااملتني، وه له اهلل، وهو حبل اهللأض ريه يف غ ى، ومن ابتغى اهلدجبار قصمه اهلل

، وال ال تلتبس به األلسنةواء واأله  به غيتزي ال املستقيم، هو الذ يم، وهو الرصاطكاحل

ىل كثرة الرد، وال تنقيض عجائبه، هو الذي مل تنته اجلن إذ  علامء، وال خيلق عيشبع منه ال

             سمعته، حتى قالوا:

(1). 

إليه هدي إىل علم به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا  ، ومن صدق هب لاق »ومن

 .(2)رصاط مستقيم« 

سان  وهو من أعظم ما يدفع به رش الشيطان وحزبه، وقد ورد بيان ذلك عىل ل

أهله  عىل  لبيت ليتسعا قال: )إن  ◙ هريرة أيبعن ثر ألا  ويف ،ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

ليضيق  القرآن، وإن البيت  أ فيهيقر نأ ،ه ريكثر خوهتجره الشياطني ويوحترضه املالئكة 

 .(3)ه الشياطني ويقل خريه؛ أال يقرأ فيه القرآن(جره املالئكة وحترضعىل أهله وهت

 
 . 2-1يتان: رة اجلن، اآلسو  (  1)

ضل القرآن(، رقم: ب: )ما جاء يف فلرتمذي يف كتاب: »ثواب القرآن«، با ء من حديث رواه اجز (  2)

  يف ل ووالوجه وإسناده جمهال من هذا إفه عر(، وقال: »هذا حديث ال ن8/112-113، )2908

 ث مقال«أ. هـ.احلار

، ط. األوىل، بعسواز رمري وخالد ال(، حتقيق: ف 2/522، )3309ن، رقم: نالدارمي يف الس(   رواه 3)

بنحوه، حتقيق:   273، ص 79يث رقم: رك يف الزهد، حدهـ، دار الكتاب العريب وابن املبا 1407

ق: »أخرجه حممد بن  التحقي ي يفمبريوت، وقال األعظالعلمية،  بلكت ا بيب الرمحن األعظمي، دار ح

 عًا«.ديث أنس مرفوحقيام الليل من نرص يف 
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ث أيب قتادة حدييف كام  الكريم اجلهر به، ومن وسائل دفع الشيطان بالقرآن

خيفض صوته،  يصيل، ◙و بأيب بكر ه إذاة فخرج ليل ملسو هيلع هللا ىلص يأن النب  ◙

قال  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبي لام اجتمعا عند ال صوته، ف اً يصيل رافع ب وهوطاخلا بن مرمر بعقال: و

)يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصيل، ختفض من صوتك(ن قال: أسمعت  :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 اهلل. من ناجيت يا رسول

 فعًا صوتك(.نت تصيل راوأ بك )مررتوقال لعمر: 

نان ، اهلل سولفقال: يا ر أوقظ الَوس 
 وأطرد الشيطان. ،(1)

اخفض من صوتك  يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئًا، ويا عمر، ) :ملسو هيلع هللا ىلص ي بن لا فقال

 .(2)شيئًا( 

وقد جاءت النصوص بتخصيص بعض سور وآيات القرآن الكريم بمزيد مزية يف  

 :نهاه، وم الشيطان والتحصن مندفع 

 سورة الفاحتة  -1

  ديسع  يبعن أ كام يف البخاري  ،ملسو هيلع هللا ىلص لقرآن العظيم الذي أوتيهوا  اينبع املثس وهي ال

فلم أجبه. فقلت: يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت أصيل فدعاين النبي  ◙ (3) املعىلبن 

 
ألثري احلديث، البن ا داية النوم، انظر: النهاية يف غريبيستغرق، والوسن ب مل: أي النائم الذي (   الوسنان1)

(5/186.) 

(، وقال:  100-2/99) 447ءة الليل(، رقم: جاء يف قرا )ما : يف كتاب: »الصالة«، باب (   رواه الرتمذي2)

ة  الصلصوت بالقراءة يف باب: )رفع ا«، لصالةيف كتاب: »ا دا.هـ، وأبو داو»هذا حديث غريب« 

، واحلاكم يف  2/189، )1161رقم:  (، وابن خزيمة يف صحيحه،1/423) 1329الليل(، رقم: 

 هبي. ذله اقرجاه«أ. هـ، ووافمسلم ومل خي رشط  /  (، وقال: »صحيح عىل1) املستدرك، رقم:  ،

احلارث : لس بن املعىل، ويقا رافع بن أو سمهال: الـه صحبة يق ،ألنصاري املدين(   أبو سعيد بن املعىل ا3)

 (.33/348ذيب الكامل )، وهو ابن أربع وستني، هت73يف سنة بن أوس تو
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ثم قال:         (1) اهلل كنت أصيل، قال: )أمل يقل اهلل:

 ادنام أرفل ، فأخذ بيدي،سجدأن نخرج من امل  لن قبقرآال ظم سورة يفعأال أعلمك أ

لت: ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن، قال: احلمد يا رسول اهلل إنك ق قلت: وج،رخلا

 .(2)ه(العاملني هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيتهلل رب 

 رقية ال يف  دويةوهي من أنفع األ-أ     

ن أصحاب أن رهطًا م ◙دري اخل عيد ست حديث أيببثويف الرقية، هبا 

وا بحي من أحياء العرب نزل حتى  روهاة ساف سفر يف اولقانط ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا لـه بكل يشء ال ينفعه 

 ن يكون عندبكم لعله أوا نزلقد  نييشء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤالء الرهط الذ

نفعه ال ي ل يشءكب هـل عيناهط إن سيدنا لدغ فسا: يا أهيا الر لوفقا هم،أتوعضهم يشء فب

حد منكم يشء، فقال بعضهم: نعم، واهلل إين لراق  ولكن واهلل لقد عند أء، فهل يش 

ع قطيىل وهم عاستضفناكم فلم تضيفونا، فام أنا براق  لكم حتى جتعلوا لنا جعاًل، فصاحل

 قال،تى لكأنام نشط من عرب العاملني ح مد هللاحلرأ ل يتفل ويقعج، فانطلق فمن الغنم

م جعلهم الذي صاحلوهم عليه، فقال بعضهم: أوفوهقال: ف ه قلبه،ما ب يميش قطلنأف

فنذكر لـه الذي كان  ملسو هيلع هللا ىلصأقسموا، فقال: الذي رقي ال تفعلوا حتى نأيت رسول اهلل 

  يك أهنا رقيةردي فقال: وما ،فذكروا لـه ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل  رعىل  فقدموافننظر ما يأمرنا 

 .(3) (همم بسموا وارضبوا يل معكأصبتم أقس

 
 . 24(   سورة األنفال، اآلية: 1)

 (.4/1738)، 4426(، رقم: من املثاين والقرآن العظيم سبعًا  كيناتري«، باب: )ولقد آاب: »التفست كيف  رواه البخاري، (  2)

(، 2170-5/2169، )5417، رقم: النفث يف الرقية() :كتاب: »الطب«، بابالبخاري يف اه رو   (3)

 (. 4/1728، )2201م«، رقم:  يف كتاب: »السال ومسلم
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 للجنون عالج –ب 

فأتينا عىل حي من العرب،   ملسو هيلع هللا ىلصفعن خارجة عن عمه قال: اقبلنا من عند النبي 

 رأتود، فق القيفقالوا: عندكم دواء، فإن عندنا معتوها يف القيود، فجاؤوا باملعتوه يف

، فكأنام نشط من عقالراقي ثم أتفل، ب أمجعيه ش عوأيام غدوة  يه فاحتة الكتاب ثالثةعل

فسألته، فقال: )كل فلعمري من  ملسو هيلع هللا ىلصنبي : ال، فقالوا: سل الفقلت عاًل،ج   ينوعطفأ

 .(1)( أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق

 وهي عالج جلميع األمراض واألوجاع العضوية -جـ

،  ءال دوا ويباً ، وال أجد طبء»مكثت بمكة تعرتيني أدوا :♫ القيميقول ابن 

يشتكي أملًا،  ، فكنت أصف ذلك ملنعجيباً ًا ريتأث اى هلج نفيس بالفاحتة، فأرفكنت أعال

 .(2)وكان كثريًا منهم يربأ رسيعًا« 

 سورة البقرة  -2

رة  سوذي تقرأ فيه من البيت ال وا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفرجتعل)ال 

 .(3)ة(بقر ال

أوا القرآن يقول: )اقر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولت رقال: سمع ◙هيل اوعن أيب أمامة الب

زهراوين البقرة وسورة آل عمران فإهنام  ، أقرأوا ال ألصحابه فيعاً ة شمايالق ومي فإنه يأيت

 صواف كأهنام غاممتان أو كأهنام غيايتان أو كأهنام فرقان من طري تأتيان يوم القيامة

 تستطيعها ة والحّس ها ها بركة وتركذالبقرة فإن أخ ورةوا سقرأ اصحاهبام حتاجان عن أ

 
 .(2874رواه ابن ماجة )(   1)

، ط.  7-5ص ، للشيخ عبداهلل الّسحان، الواقي نحلصا، وانظر: 8قيم، ص يف، البن اللكا ا واب(   اجل2)

 ء. اشقردار  هـ ،1418ية، نالثا 

 (.1/539، )780قرصها«، رقم: صالة املسافرين و» :يف كتاب(   رواه مسلم،  3)
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 .(2)((1) طلةالب

ال يمكنهم حفظها، وقيل: ال تستطيع النفوذ يف  »أي  بطلة: ال هاعيطستت ومعنى ال 

 .(3)قارئها« 

قال: قال رسول اهلل  ◙، وثبت فيها حديث أيب هريرة وفيها آية الكريس

تقرأ  ال ن، قرآي الدة أ سي ةفيها آي سورة البقرة رآنالقنام )إن لكل يشء سنامًا وس :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4)( س رلكا شيطان إال خرج منه: آيةيف بيت وفيه 

بحفظ  ملسو هيلع هللا ىلصوكلني رسول اهلل قة قال: يف الصد ◙ويف حديث أيب هريرة 

، فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام، فأخذته وقلت: ألرفعنك إىل رسول زكاة رمضان

 يدة.  دويل حاجة شعيلَّ عيال ج وتاين حم ي فإقال: دعن ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ك  سريأ لفعا )يا أبا هريرة م :ملسو هيلع هللا ىلصنبي فأصبحت، فقال ال هعن ليتقال: فخ

يا رسول اهلل، شكا حاجة شديدة وعياالً فرمحته وخليت سبيله،  حة؟(،قال: قلتالبار

 أنه سيعود ملسو هيلع هللا ىلصقال: )أما إنه قد كذبك وسيعود(، فعرفت أنه سيعود، لقول رسول اهلل 

 قال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصىل رسول اهلل ك إفعنفقلت: ألر هام، فأخذتحيثو من الطعاء فج دته،فرص

فقال يل رسول اهلل  وخليت سبيله، فأصحبتمحته فر د،وعأ  ال دعني حمتاج وعيل عيال،

)يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة؟(، قلت: يا رسول اهلل، شكا حاجة وعياالً  :ملسو هيلع هللا ىلص

جاء حيثو من فعود، فرصدته الثالثة: وسيبك د كذنه قفرمحته وخليت سبيله، قال: أما إ

 
 ة احلديث. كام فّسحها معاوية بن سالم أحد رواالبطلة: السحرة (   1)

 (. 553/ 1)، 804 : مرق ،املسافني وقرصها« كتاب: »صالةيف  م مسل  رواه  (2)

 الفكر.  ردا  (، ط.1/35ن كثري )برآن العظيم، ال(   تفسري الق3)

، ( 1/748، )2059: (، واحلاكم يف املستدرك، رقم2/437)، 994مسنده، رقم: يفحلميدي (   رواه ا4)

 ، أ. هـ. وقال: »صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«



 

 
 

 

 
 

 

          - 1025 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

رات، إنك ث م الثر آخ ذاوه ،ملسو هيلع هللا ىلصفعنك إىل رسول اهلل خذته فقلت: ألرفأ ام،لطعا

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 تصبح، يطان ش  كربيق الو زال عليك من اهلل حافظ، تم اآلية، فإنك لن يى خت حت

)ما فعل أسريك البارحة؟(، قلت:  :ملسو هيلع هللا ىلصله فأصبحت، فقال يل رسول اهلل فخليت سبي

، ي؟(ا ه)وم قال: يا رسول اهلل زعم أنه يعلمني كلامت ينفعني اهلل هبا، فخليت سبيله، 

     ختتم اآلية:   من أوهلا حتىكرس ال آيةفراشك فاقرأ  قال يل: إذا أويت إىل

   ...،  وقال يل: لن يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربك شيطان

هو ك وصدقإنه أما ) :ملسو هيلع هللا ىلصحتى تصبح، وكانوا أحرص يشء عىل اخلري، فقال النبي 

 ، قال: )ذاك شيطان(.با هريرة؟(، قلت: الأ يا من ثالث ليال   ذوب تعلم من ختاطبك

 ات التي ينترص هبا عىل الشيطان وحزبه.آليا معظأ  يف يهو

 :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

»... فقد جرب املجربون الذين ال حيصون كثرة أن هلا من التأثري يف دفع الشياطني 

طان عن   يف دفع الشيظيامً  عرياً ، فإن هلا تأثه ينضبط من كثرته وقوتا الم مواهلل أحوإبطا

ل الظلم والغضب، وأهل نه الشياطني، مثل أهن تعيعموع ورصملا نفس اإلنسان وعن

الشهوة والطرب، وأرباب السامع املكاء والتصدية، إذا قرئت عليهم بصدق دفعت 

 من ني ل ما عند إخوان الشياطيبط، ويطانالش الشياطني، وبطلت األمور التي خيليها

هال ا اجلنهظي رومبأم كانت توحي إىل أوليائه رصف شيطاين، إذوت نية يطامكاشفة ش

ات الشياطني عىل أوليائهم املغضوب سء اهلل املتقني، وإنام هي من تلبيمن كرامات أوليا
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 .(1)عليهم والضالني«أ.هـ

قال: قال   ◙ود مسعبن ث احدي دور، فضلها وفيها: اآليتان األخريتان ويف

 .(2)(ه من قرأمها يف ليلة كفتاآخر سورة البقرة   من تان)اآلي :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول

)إن اهلل كتب كتابًا قبل أن  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  ◙ن بن بشري لنعاما نوع

البقرة، وال يقرآن أنزل منه آيتني فختم هبام سورة  خيلق السموات واألرض بألفي عام

 .(3)شيطان( هبايقرف  لاييف دار ثالث ل

: )فيقرهبا( ومل يقل ملسو هيلع هللا ىلص عرب بالقرب يف قولـه حيثفة إشارة لطي ثويف احلدي

ىل، كام أنه إشار إىل الليل لكونه باب أوول من تعبري عن نفي الدخذلك  يفو، اهلدخفي

 .(4)حمل سكون العباد ونومهم، لكونه وقتًا النتشار الشياطني 

 سورة اإلخالص واملعوذتني -3

 راشه كل فإىل )كان إذا أوى ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ▲عن عائشة  حني صحيال ويف

       و       هامفي رأوق كفيَّه، ثم نفث فيهام ليلة، مجع

 و       رأسه ىلأ هبام ع، ثم مسح هبام ما استطاع من جسده، يبد 

 
 .(56-19/55) اوىفتع الجممو   ( 1)

 كتاب: يفم، ومسل ،3786، رقم: ( املالئكة بدراً : »املغازي« ، باب: )شهود  كتابيف ري،ا (   رواه البخ2)

 (.1/555) 807«، رقم:  ها رين وقرص»صالة املساف

ل أول آن«، باب: )فضلدارمي يف سننه، كتاب: »فضائل القر(، وا4/274نده )(   رواه اإلمام أمحد يف مس3)

 )ما جاء يف آخراب: »فضائل القرآن«، باب: يف كت يذرتمل(، وا2/449رس(، )رة وآية الكلبقا سورة

(، وابن حبان  2/286، )3031رك، رقم: تدسيف امل (، واحلاكم4/235، )3044: ، رقمسورة البقرة(

 (. 2/212، )1382لطرباين يف األوسط، رقم: (، وا79-2/78)779يف صحيحه، رقم:

 (.2/348، للمناوي )ديرلقيض انظر: ف(   ا4)
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 .(1)(راتث مل ذلك ثاليفع ،سده ل من جووجهه، وما أقب

وتوافق، كام أشار إىل ذلك   تناسب امنهيبو، بهأعظم ما يتعوذ  سورتان منوهاتان ال

إلنس أو نفس اإلنسان، إن منبع الوسواس شيطان ااإلسالم ابن تيمية، حيث شيخ 

رة الفلق ففيها ما سوأوالعبد،  وسورة الناس فيها االستعاذة من الرش الصادر من 

 . ةاذتعة هبام أكمل است االستعاذومًا، فكاناخللق عممن در  الرش الصا ناستعاذة م

لب قال: خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة نط ◙ (2)  بن خبيب بداهللع نوع

ليصيل لنا فأدركناه، فقال: )أصليتم؟(، قال: فلم أقل شيئًا، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

: يا ل(، فقلت)ق ال:يئًا، ثم قشفلم أقل  )قل(،  قال:ثم  شيئًا، فلم أقل )قل(، قال:

وذتني حتى متيس وحني تصبح ثالث عوامل، دأح اهللو رسول اهلل ما أقول؟ قال: )قل ه

 .(3)رات تكفيك من كل يشء( م

 آيات أخرى من القرآن  -4

 يلاهلل إن فجاء أعرايب، فقال: يا نبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بن كعب قال: كنت عند النبي 

فأتني به فوضعه بني يديه فعوذه  قال: ،(4) ، قال: به ملّ (؟ل: )وما وجعه، قاوجع وبه أخاً 

  كتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتان اآليتان:الة احت بف ملسو هيلع هللا ىلص بيالن

 
 (.1267فضائل القرآن ، باب فضل املعوذات ) كتاب  (5017رواه البخاري برقم )(   1)

ه وروى عن هصحبة، روى عن النبي ـه ... لحليف األنصار ، اجلهنيمصغراً ة عبداهلل خبيب باملعجم   (2)

 (.4/73اإلصابة )لده معاذ، انظر: و

ر  (، ط. دا 4/324، )5082م: دب«، باب: )ما يقول إذا أصبح(، رقب: »األيف كتا ود (   رواه أبو دا3)

(،  7رقم باب: ) ، ي يف كتاب: »الدعوات«مذ، والرتم1988 هـ/1408ة، ط. عام ديث، القاهراحل

ن صحيح غريب« ذي: »هذا حديث حسرتمإحياء الرتاث العريب وقال ال ط. (، 5/567) 3575قم: ر

 (. 8/250) ،5428(، رقم: 1ستعاذة«، باب: )رقم : »اال، كتابسننا.هـ، والنسائي يف ال

 .(4/272يف غريب احلديث )ية النها  ،«ساننن اجلنون يلم باإلوهو »طرف م ملمي (   لـّم: أ4)
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    (1)،  ية من الث آيات من آخر سورة البقرة، وآرس،  وثوآية الك

      وآية من األعراف: ،         (2) عمران: آل

     (3)، :وآخر سورة املؤمنون       

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

ام  وقل هو اهلل أحد واملعوذتني، فق حلرش،ا ةورس رآخن الصافات وثالث آيات م

 .(6)الرجل كأنه مل يشتك قط( 

ابن مسعود عىل رجل مصاب فقرأ يف  وورد يف فضل آخر سورة املؤمنون عندما مرَّ 

              أذنه: 

        ، ورة فربأ، فقال رسول اهلل تم السحتى خ

أن رجاًل  لو ده والذي نفيس بي :ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه فقال رسول اهللأذنه؟  )بامذا قرأ يف :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(7) ( موقنًا قرأها عىل جبل لزال

 
 . 163 بقرة، اآلية:لسورة ا  ( 1)

 . 18(   سورة آل عمران، اآلية: 2)

 . 54ف، اآلية: (   سورة األعرا3)

 . 116آلية: ، ا(   سورة املؤمنون4)

 . 13(   سورة اجلن، اآلية: 5)

،  2/1175، )3549:(، رقمهنذ مو زع واألرق وما يتع« باب: )الفلطب»ارواه ابن ماجه يف كتاب: (   6)

: »قد احتج  قال(، و4/458)  8269ستدرك رقم: امل كم يف(، واحلا 5/128مسنده ) محد يفأ واإلمام

ظ  غري أيب جناب الكلبي واحلديث حمفو آخرهم  لهم عنث كان ريض اهلل عنهام برواة هذا احلديالشيخ

 هبي. يوافقه الذ  ومل، صحيح ومل خيرجاه« ا.هـ

يثمي يف جممع اهل  وقال (،1/7حللية )ا نعيم يف وأبو  (، 8/458، )5045ه، رقم: سند يف مىل عو يب(   رواه أ7)

= = 
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 .(1)فيفيق  يقرأ هبا يف أذن املرصوع ♫خ اإلسالم ابن تيمية شي انك دوق

 غـــّض الـبصـــر  رابعاا:

س هام إبلينظر من سومن وسائل التحصني ضد الشيطان غّض البرص، حيث إن ال 

 ل رش إذا أطلق يف احلرام. كاب ذ القلب، وبمنف وهويرمي هبا فال ختطئ،  ي الت

 إىل القلب، وأعمر طرق احلواس  كربألا بابال  وه»البرص  :♫قال القرطبي 

مجيع كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه وغضه عن إليه، بسبب ذلك 

 .(2)املحرمات« أ. هـ 

)النظرة سهم من   :ملسو هيلع هللا ىلص هللا : قال رسول الق ◙ذيفة ويف احلديث عن ح

 .(3) تركها خمافتي أبدلته إيامنًا جيد حالوته يف قلبه( من  ام إبليس مسمومهس

م الذي يسقاه املسموم،  ه أنشأن السهم »فإن يّسي يف القلب، يعمل فيه عمل السُّ

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

ديث عيل بن أيب طالب ح يفالنظر يف احلرام، كام لذا حذر اإلسالم من إطالق 

 = = 
ـه  يشهد لهـ، و «أ.فيه ابن هليعة وفيه ضعف وحديثه حسن»رواه أبو يعىل و(: 5/115الزوائد )

 احلديث السابق.

 (.4/68ملعاد )م يف زاد اسالاإلعن شيخ   /قله ابن القيم (   انظر ما ن1)

 (.12/223م القرآن، للقرطبي )حكا امع ألجلا   (2)

،  7875درك، رقم: واحلاكم يف املست(، 10/173، )10362الكبري، رقم:  عجم امله الطرباين يف ا(   رو 3)

،  292يف مسنده، رقم: ـ، ومل يوافقه الذهبي وابن الشهاب اد«ا.هاإلسن حيح(، وقال: »ص4/349)

 بريوت. ة، الرسال ةؤسسمم، 1986هـ/  1407، ط. الثانية (،1/195)

 . 95، ص مبن القيبني، الح(   روضة امل4)
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  .(1)النظرة، فإنام لك األوىل وليست لك اآلخرة( ظرة)ال تتبع الن :◙

ن العلامء إىل أنه ال جيوز للمرأة النظر إىل  كثري م»ذهب  :♫ ريكث نابل اق

 حتج كثري منهم بام رواه أبو داودالرجال األجانب بشهوة، وال بغري شهوة أصاًل، وا

ام  نبي  قالت: ▲ وميمونة ملسو هيلع هللا ىلص ا كانت عند رسول اهلل هنأوالرتمذي عن أم سلمة 

 :ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال:باحلجاب انأمر ام دعنحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك ب

نا؟ فقال رسول ليس هو أعمى ال يبرصنا وال يعرفأ(، فقلت: يا رسول اهلل )احتجبا منه

 .(4)ورجحه النووي  .(3)..« أ.هـ .(2)نه( : )أفعمياوان أنتام ألستام تبرصاملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قال: )كتب عىل   ◙ يف احلديث عن أيب هريرة ام ، كنى العني لنظر زاوجعل 

مدرك ذلك ال حمالة، العينان زنامها النظر، واألذنان زنامها  ، فهوالزنا نبه مي نص مابن آد

 
ذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل (، وقال: »ه2/212، )2788حلاكم يف املستدرك، رقم: ه اروا  ( 1)

اب:  كت ن،ا.هـ، وأبو دواد يف السنالذهبي يف التلخيص »عىل رشط مسلم« ، وقال«أ. هـجاهخير

: »  «،  بي يف كتا الرتمذو (،2/246، )2148رقم:  (،ض البرصغ من ه، باب: )ما يؤمر ب»األدب«

إحياء الرتاث، والدارمي يف  (، ط. دار 5/101)، 2776يف نظرة املفاجأة(ن رقم:  جاء)ما  باب:

 (. 2/386، )2709: رقم السنن، 

اء يحر إا(، د 5/102، )2778 رجال(، رقم:ال منا جاء يف احتجاب النساء (  رواه الرتمذي:يف باب: )م2)

 كتاب: »التفسري« ، يفالسننأبو داود يف وأ. هـ،  صحيح«،ن ، وقال: »هذا حديث حساثالرت

(، ط. دار  4/63، )4111( رقم:  :        باب:)قولـه

  13303 قم: كربى ر لانن س( والبيهقي يف ال12/389) 5576م: رقكر، وابن حبان يف صحيحه الف

 : »أخرجه أصحاب - / –ابن حجر ال (، ق6/184ح مسلم )انظر: رش لنووي،ا (، وحسنه7/91)

ما علل به انفراد الزهري  وأكثر ده قويسنا هري عن نبهان موىل أم سلمة عنها وإسنن من رواية الزال

ة ومل جيرحه  سلمتب أم ا كه منالزهري ويصفه، بأ إن من يعرفهة فدحعن بنهان وليست بعلة قا  بالرواية

 (. 1/550وانظر )(، 9/337فتح الباري ) ه« ا.هـ،روايت ردأحد ال ت

 الفكر.  (، دار 3/283ثري )ن كتفسري اب   (3)

 (. 6/184لم )مس  (   رشح النووي عىل صحيح4)



 

 
 

 

 
 

 

          - 1031 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

طى، والقلب ان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل زناها اخلاالستامع، واللس

 .(1)ه( بيكذويصدق ذلك الفرج أو  ىتمنهيوى وي

 ية ملنع فتنة البرص ومنها: ائع وقائسالم رشإلع اوقد رش

البرص عىل ما حرم اهلل النظر إليه، عن سهل بن سعد   يقع ئالان لذتئساال -1

ر يف ح   ◙ ج  مدرى حيك   ملسو هيلع هللا ىلصومع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصَجر النبي قال: اطلع رجل من ح 

ستئذان من أجل ، وإنام جعل االنك عييف  هبأعلم أنك تنظر لطعنت  به رأسه فقال: )لو

 .(2)( رصالب

ن خشية أن يرى  اذئ است نودب حتريم الدخول عىل النساء، حتى املحارم -2

تأذن سأله رجل فقال يا رسول اهلل اس ملسو هيلع هللا ىلصاء بن يسار أن رسول اهلل عورهتن، عن عط

ا عليه  ناستأذ ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل بيت فها يف الل إين مععىل أمي قال: نعم قال الرج

استأذن عليها أحتب أن تراها عريانة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولدمها فقال له رافقال الرجل إين خ

 .(3)أذن عليها تسال: فاق ،قال: ال

لثهام حرم اخللوة باألجنبية، ويف احلديث: )ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثا -3

 
 (. 4/2047، )2657رقم:   (   رواه مسلم يف كتاب: »القدر«، 1)

(،  5/2304، )5887رقم: ، ستئذان من أجل البرص(االباب: )، ان«ئذي يف كتاب: »االستواه البخارر  (2)

 (. 3/1698، )2156»اآلداب«، رقم:   اب:يف كتومسلم 

 13336 السنن الكربى رقم: يهقي يفوالب الً،( مرس2/963) 1729يف املوطأ رقم:  (   رواه مالك3)

:  رقمأسلم  بنيد ز شيبة يف مصنفه عن  ، وابن أيب(18/112وابن جرير يف تفسريه ) (،7/97)

صحة معناه وال جيوز عند أهل   عىلتمع مرسل صحيح جم ولرب: »وه ن عبدااب(، قال 4/42) 17600

ألن املرأة عورة فيام عدا وجهها  ريانة منه عرم أمه وال ابنته وال أخته وال ذات حملم أن يرى الرجل الع

 (. 16/229فيها«ا.هـ التمهيد )وك
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 .(1)الشيطان( 

      عاىل: املرأة، قال ترشع احلجاب عىل  -4

. 

ات املسعورة، وتزهق به  رظ نا الهسفن حيث جعله حصنًا حصينًا للمرأة تدفع به عن

هن، ليهنؤوا بلقمة سائغة  ذئاب البرش، الذين ال هم هلم إال تتبع النساء والنظر إلي أرواح

 رجاللط امتزيق احلجاب واختال ،عوا إىل تعرية األجساديلة، بعد أن ديف مستنقع الرذ

در هتواب، سنألا تضيع الفضيلة، وتطمس احلقيقة اإليامنية، وختتلط  كهنابالنساء، 

 احلقوق.

 ومن هنا فإن: غض البرص يورث ثالث فوائد جليلة القدر:

شيئًا  ، فإن من تركهي أحىل وأطيب مما تركه هللن ولذته التي حالوة اإليام األوىل:

 ًا منه.ريخهلل عوضه اهلل 

   قلب والفراسة، قال تعاىل عن قوم لوط: لر ايورث نو البرص ضإن غ الثانية:

       (2)، يوجب فساد العقل وعمي  نظرفالتعلق بال

ه بام هو من جنس عمله فغض عىل عمل  جيزي العبدرية وسكر القلب، واهلل تعاىلالبص

ري منه، فيطلق بصريته ويفتح عليه خ هو ه من جنسه باميله عام حرم يعوضه اهلل ع رصب

 .فةرعباب العلم وامل

قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل اهلل لـه سلطان النرصة مع سلطان  ثة:الالث

 
 رجيه. (   سبق خت1)

 . 72: اآلية ر،حلجا (   سورة2)
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يوجد يف املتتبع  ، وهلذا: »الذي خيالف هواه يفرق الشيطان من ظلهاحلجة، ويف األثر

 .(1)ملن عصاه«  ذل واملهانة ما جعله اهللل اهلواه من 

 كـــثــرة الــطــاعـــات: خامساا  

عات والقربات كانت سببًا لقوة اإليامن الذي  ر من الطاكث  أاملك دبن العال شك أ

      هم من هذا العبد، قال تعاىل:هو سبب يف طرد الشياطني، بل وفرار

      (2). 

قال: )إذا قرأ ابن آدم   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙يرة هر أيب يف مسلم عن اءجو

بكى يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله ي نالشيطال اعتز جدسفسجدة ال

 .(3)فيل النار( ود فعصيت اجلنة، وأمرت بالسج

  كام طانهيش نيض: )إن املؤمن لي ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙ويف احلديث عن أيب هريرة 

 .ر(فسال م بعريه يفكينيض أحد

عة،  اوالط رافغتواالساعرتضه صب عليه سياط الذكر، والتوجه  كلام»ألنه 

و معه يف راحة ودعة، ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي ه ذاب شديد، يطانه معه يف عفش

 .(4)قويًا عاتيًا«  وهلذا يكون

يف   تيئات، كام ثبالس ريب لتكفيس؛ ألهنا سبسبب إلغاظة إبلوكثرة الطاعات 

 ان إىلورمض قال: )الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة  ملسو هيلع هللا ىلصبي الن  الصحيح عن

 
 (. 259-21/252يسري ) فصار وترص، باختوى(   جمموع الفتا 1)

 . 42(   سورة احلجر، اآلية: 2)

 (. 1/87، )81كتاب: »اإليامن«، رقم:  (   رواه مسلم يف 3)

 .105املعوذتني، البن القيم، ص تفسري (   4)
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 .(1)ئر( بينهن ما اجتنبت الكبا رة ملااكف ناضمر

 . –إن شاء اهلل  –القادم  املطلبيت يف التوبة النصوح، كام سيأ والكبائر تكفرها ومتحوها 

 تغفار التوبة والس: سادساا 

 بة واالستغفار.والتجيم الشيطان الر نتحصني ملاومن وسائل 

توبة«، وهبذا  »ال  سمىم يفل له داخدين ك، وال»فالتوبة هي حقيقة دين اإلسالم

 .(2)استحق التائب أن يكون حبيب اهلل« 

 ل؛ وهلذا حياو         (3) ىل:قال تعا

 لة، ويف احلديث يف صحيح اجلامع أن الشيطان قال يوس بكل أن يصده عنها الشيطان

مادامت أرواحهم يف  لك ما أزال أغوي عبادكوجال كعزت و): لواجلال العزةلرب 

عليه دل وي ،(4)ا استغفروين( رب وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم مأجسادهم فقال ال 

 .                   (5) قولـه تعاىل:

كام يف  غيظًا إذا رأى رمحات اهلل ومغفرته تنزل عىل العباد، ون حنقًا وكيما  شدفأ

منه يف يوم   وال أدحر وال أحقر وال أغيظي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ئاحلديث: )ما ر

رى  الرمحة وجتاوز اهلل عن الذنوب العظام إال ما أ نزل من تإال ملا رأى  ذاك عرفة، وما

ما أنه قد رأى جربيل يزع يا رسول اهلل، قال: أ ردب مو ي أي، قيل وما رم بدريو

 
 (. 1/209، )233ة«، رقم: طهارالرواه مسلم يف كتاب: »   (1)

 .355جرتني، ص طريق اهل  وانظر:، (1/306، البن القيم ) كني السال رجمدا  ( 2)

 . 222سورة التوبة، اآلية:    (3)

 مشكاة املصابيح، رقم:  وهو يف (،1/146) (، والبغوي يف رشح السنة3/29سند )رواه أمحد يف امل   (4)

2344( ،2/724 .) 

 . 83-82ن: تا (   سورة ص، اآلي5)
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 .(1)املالئكة(

 
، الرتاث العريب ار إحياء(، د1/422، )944يداهلل، رقم: عب لحة بنط عن طأرواه مالك يف مو  ( 1)

عبدامللك بن دهيش، ط. الثانية،  (، حتقيق: د/ 5/26) ،2762كهي يف أخبار مكة، رقم: لفا وا

 . ال: »إسناده مرسل« أ. هـده مرسل أ. هـ، دار خرض، بريوت، وقل إسنا ، وقا هـ1414

ا قه وغريمهمن طريي : »رواه مالك والبيهققال(، و2/129) يبيف الرتغيب والرتهه املنذري وذكر

 . هـ. وهو مرسل«أ

ناس ا اليوم عرفة: )أهي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال – عنه اهلل  ريض –ـه شاهد عن عبادة بن الصامت ول

حسنكم  ب مسيئكم ملووه كمكم إال التبعات فيام بين تطول عليكم يف هذا اليوم فغفر ل  ن اهللإ

م وشفع يكلصاحل قد غفر هلل اقال: إن بجمع  انوا باسم اهلل، فلام كدفعسأل فا ا م منكوأعطى ملحس

ن حفظ ئب ممل تا تفرق املغفرة يف األرض فتقع عىل كالرمحة فتعهم ثم زل صاحليكم يف طاحليكم تن

 يسلت الرمحة دعا إبلم فإذا نز هباهللل عرفات ينظرون ما يصنع لسانه ويده، وإبليس وجنوده عىل جبا 

واه ابن جرير يف  ور (،5/17، )8831قم: ر مصنفه،  زاق يفلروالثبور(، رواه عبدا ويلده بالنووج

 (.8/199الفكر، وأبو نعيم يف احللية )(، دار 2/295مر )ن عتفسريه عن اب

 الصحيح  حمتج هبم يفاته رواه الطرباين يف الكبري و(: »رو2/129يف الرتغيب والرتهيب ) ملنذريقال ا

 « أ. هـ. يسم مل جالً م ريهإال أن ف

يم الرتمذي  حلك(، وقال: »أخرج ابن ماجه وا1/553ثور ) الدر  املنيفالسيوطي ذكره  خرولـه شاهد آ

س بن لطرباين والبيهقي يف سننه عن العبا سند واد املزوائادر األوصول وعبداهلل بن أمحد يف يف نو

أين إليه  أكثر الدعاء فأوحى اهللة فوالرمحة غفرملشية عرفة ألمته با )دعا ع ه اهلل ولمرداس السلمي أ، رس

ل: يا رب إنك قادر عىل م فقد غفرهتا فقا ينها،ً وأما ذنوهبم فيام بيني وببعضعضهم لت إال ظلم بع قد ف

  ة املزدلفةغدا انجيبه تلك العشية، فلام كمن مظلمته وتغفر هلذا الظامل فلم  خرياً  ظلوم ا امل أن تثيب هذ

و اهلل عد مت منبه، قال: تبسا سأله أصحف ه اهللفرت هلم، فتبسم رسول د غأين ق اهلل بهأعاد الدعاء فأجا 

 رأسه(،  اب عىلو الرتوحيث  أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور  قد استجاب يل يفاهللإبليس أنه ملا علم أن 

  ، 1578 يف مسنده، رقم: اه أبو يعىلورو (،5/118، )9264كربى، رقم: رواه البيهقي يف السنن ال

 .قرطبة(، مؤسسة 4/14، )16252رقم:  د، اإلمام أمحد يف املسن، و(3/149)

بن  كنانة(، وقال: »رواه البيهقي من حديث ابن 2/130ب والرتهيب )غيوذكره املنذري يف الرت          

رية،  يث له شواهد كثداحل ده عباس، ثم قال وهذارداس السلمي ومل يسمه عن أبيه عن جالعباس بن م

= = 
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 .(1)عنى التوبة: »العزم عىل فعل املأمور والتزامه« مو

 .(2) ته«طاع ما يرضاه من ىلإ»األوبة مما يكرهه اهلل  :♫ ي وقال اإلمام الطرب

ًا  رهظا هبا حي مًا إىل طنبارًا و ظاه»الرجوع مما يكرهه اهلل :♫وقال ابن القيم 

 .(3)نًا« وباط

يل: »الصادقة التي يشعر العبد  وهي ما تعرف بالتوبة النصوح، ومعنى النصوح، ق

 .(4) ذنب وحب الرجوع إىل الطاعة« الفيها بالندم عىل

 .(5) «طوقيل: »تامة الرشو

 .(6)وجوه«ها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها عىل أكمل الصلي: »خت واملعنى

 رشوط: اوهل

 عن الذنب يف احلال.  عالقاإل  ل:األو

 عزم القلب عىل عدم العودة.  الثاين:

 = = 
   تعاىل:اهلل د قالإن مل يصح فقواحلجة،  ه ففيههد»البعث« فإن صح بشوا ابتيف كا اهكرنوقد ذ

       :أ. هـ، وانظر: ما    دون الرشك«عضاً ب ، وظلم بعضهم 48النساء

 .(251/ 14كامل )زي يف هتذيب المل، وا1/122 يف التمهيد )قاله ابن عبدالرب 

 . 355، ص نيق اهلجرتر: طرينظ(، وا1/305السالكني )رج دام   (1)

 ر. (، ط. دار الفك1/286البيان ) امع(   ج2)

 (. 1/306لكني )(   مدارج السا 3)

(،  28/167للطربي )(، وتفسري جامع البيان، 28/168بي )لقرآن، للقرطم اكا (   انظر: اجلامع ألح4)

 (. 1/309لسالكني )ا ومدارج 

 (.5/91آن، للقرطبي )لقرا حكامألمع (   اجلا 5)

 (.1/309قيم ) كني، البن اللارج السا (   مد6)
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 الندم عىل املايض.  لث:الثا

 اً ال يريد به شيئ  تعاىل،لوجه اهللتركه للذنب خالصًا اإلخالص بأن يكون  الرابع:

 .                 (1) :عاىلال تمن الدنيا، ق

كون سواء العام أو اخلاص، فالعام أن يأن تكون التوبة يف وقتها املحدد  اخلامس:

وبلوغ  ةرغواخلاص أن يكون قبل الغرشمس من مغرهبا، كام سيأيت، قبل طلوع ال

 .(2)  ملقواحل الروح

                    قال تعاىل:

              
              

                 (3). 

من  التحلل وهو: سادس ن الذنب يتعلق بامل أو جناية فيضاف إليه رشط كان إو

 .(4)ه ملجني عليا

قبل أال   فليتحلله منه اليوميشء  منأو من عرضهخيه ألمن كانت عنده مظلمه )

وإن مل تكن لـه  ر وال درهم إن كان لـه عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته،يكون دينا

 .(5) يئات صاحبه فحمل عليه(س منحسنات أخذ 

 
 . 31: (   سورة النور، اآلية1)

 .   – وفقه اهلل –ف رشاملالرابع واخلامس استفدهتام من توجيهات (  الرشطان 2)

 .18-17: (   سورة النساء، اآليتان3)

 (.4/211(، )5/91) رطبيقل ا(، تفسري291-1/286جع السابق )ر(   انظر: امل4)

للها له هل يبني فح  )من كانت لـه مظلمة عند الرجلب: «، با اب: »املظاملتاري يف كه البخوار(  5)

= = 
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م إلعالال باقذف وغيبة وهبتان، فقال بعض العلامء: ال تتم إكرض بع توإن كان

 من أداء حق اآلدمي. وحق لآلدمي، فال بد ني، حق هلل، حق افيه يةألن اجلناوالتحلل، 

وربه ويذكر املغتاب  وقيل: ال يشرتط اإلعالم ويكفي التوبة فيام بني العبد

فار له، ملا يؤدي اإلخبار غستاال نء، ويكثر مسوب . بخري يف مواطن ذكره ..وفواملقذ

 .كل ذ ريوغلالنتقام لغل وامليل من ا  عليه من املفاسد املرتتبة

 رمحهم –القيم اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن  وهذا قول لإلمام أمحد واختار شيخ

 .(1) – اهلل

ا أو هخريأوال جيوز ت عىل الفور،ة م خللق باتفاق األة عىل مجيع ا والتوبة واجب

 .(2)ربه ، وهي ال تسقط حدًا، بل هي بني العبد واهب يفوسالت

 عان:نو وهي

 هبا، وهذا قسم ال يتنبه له.أمور ملا تانسن ترك احلالتوبة ع -1

 .(3)توبة من فعل السيئات املنهي عنها لا -2

 :♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

  نه، ع ىوترك ما هن به راهلل، وإىل فعل ما أم  إىلتوبة املرشوعة هي الرجوع ال»ف

 إالن التوبة ل ال يتصورواجلها من وليست التوبة من فعل السيئات فقط، كام يظن كثري

 = = 
 (.2/865، )2317مظلمته؟(، رقم: 

 صدين.(، خمترص منهاج القا 291-1/289كني )مدارج السالظر: ان(   1)

ئد، ص وا(، الف91-5/90قرطبي )لل ن،لقرآا كام(، اجلامع ألح10/310لفتاوى )ا  (   انظر: جمموع2)

 . ( 1/272السالكني ) ج، مدار 16

 . 227يمية، ص ن ت(   انظر: رسالة التوبة، الب3)



 

 
 

 

 
 

 

          - 1039 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

من ترك احلسنات املأمور هبا  واملظامل، بل التوبةالقبائح، كالفواحش  عله العبد منيف عام

اهلل به م رهمق يرتكون كثريًا مما ألاخللسيئات املنهي عنها، فأكثر أهم من التوبة من فعل ا 

 .(1). هـ القلوب وأعامهلا، وأقوال البدن وأعامله...« أ لقواأ نم

أهل  وليس لذنب دون ذنب، وهذا ما عليه، دبالع بهل ذنب أذنوهي عامة لك

 السنة. 

ق ال يوجبون عىل اهلل  وقبوهلا من اهلل بمشيئته تعاىل، وليس واجبًا عليه »ألن اخلل

من ذلك، وكل نعمة منه  لوأق، كلجز من ذعأ هم حيرمون عليه شيئًا، بلو أ شيئاً 

 .(2)فضل وكل نقمة منه عدل« 

عد  لذنب الذي أوجب لـه التوبة، وتصبح با ل بقه ة أفضل من والعبد بعد التوب

 احلالة الثانية أكمل من األوىل. نقضها بالعودة إىل الذنب، وهو يف

  ىل إنه أضاف أله ئبح من ابتداوإن كان أقب ذن»والعود إىل ال :♫قرطبي ال قال

ا مالزمة  ه أضاف إليه؛ ألندائهاب نقض التوبة، فالعودة عىل التوبة أحسن من ابتنالذ

 .(3)سواه« أنه ال غافر للذنوب اب الكريم، وبب حاحلاإل

  قتني وأنا عبدك)اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خل :ملسو هيلع هللا ىلصويف سيد االستغفار يقول 

ء لك بنعمتك وأب نعت،رش ما ص منك بك ما استطعت، أعوذ وعدو دكوأنا عىل عه

ا يف النهار هلاقن مو: أنت، قال الذنوب إال يغفر نه العيلَّ وأبوء لك بذنبي فاغفر يل فإ

هو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو  يومه قبل أن يميس، فموقنًا هبا فامت من 

 
 . 228املرجع السابق، ص    (1)

 (.8/73وى )لفتا ا (   جمموع2)

 (.4/213(   اجلامع ألحكام القرآن )3)
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 .(1) نة( جل ا أهل  يصبح فهو منامت قبل أن موقن هبا ف 

ف بوقوع الذنب، فاملؤمن ما بني عبادة  اعرت، وابالنعمة افرتعويف احلديث ا

 .(2)بالقدر  اً ناميإة ، واستعانباعًا لألمر دة ات، عباواستعانة

ملستحبات من املأمورات وفعل وهي التوبة من ترك اوهناك توبة مستحبة، 

 .(3)املنهيات 

 غريه؟! عىلب مع اإلرصار ذناللتوبة من وهل تصح ا

كل ذنب لـه توبة ختصه، وأهنا تصح التوبة   إن لعلممن أهل ان قوقالذي عليه املح

لشخص الواحد السنة، بأن ا ل هأل وصأ ا متفق معد غريه، وهذع وجوذنب ممن ال

من وجهني خمتلفني، ويكون فيه إيامن ونفاق، وقد ثبت  يه والية هلل وعداوةجتتمع ف

 .(4) نةاجل ويدخلون هامن بقدر ذنوهبم ثم خيرجونن بويعذ كبائر الناردخول أهل ال

 ع أمرين:بوقو ع إالوالتوبة مقبولة مادام العبد حيًا وال تنقط

 وتمل ا ل: نزولواأل

                    قال تعاىل:

              
              

 
، سغفار( الدعوات«، باب: )أفضل ا»ال : كتاب يف  –ريض اهلل عنه  –شداد بن أوس ن (   رواه البخاري ع1)

 . (5/2323، )5947رقم: 

 (.8/73انظر: جمموع الفتاوى )   (2)

 . 227لتوبة، البن تيمية، ص انظر: رسالة ا   (3)

 (.282-1/273)ج السالكني مدار : (   انظر4)
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       (1).  

والذي   ،(2)إرصار« ن غريذنب م قيل: يف معنى قريب، أي: »عىل قرب عهد من ال

 .(3)ية أي نزول املوتهنا التوبة قبل املعاناملفّسين: أ رومجه يهعل

ما مل   عبدال قبل توبةن اهلل يإقال: ) ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث عن ابن عمر عن النبي 

 .(4)( يغرغر

 غرهبام  من الثاين: طلوع الشمس

ء ب ميسليتو يبسط يده بالليل قال: )إن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصى عن النبي سمو  أيب عن

 ن الشمس محتى تطلع ء الليل ليتوب ميس رهانلبايده يبسط ، وارالنه

 .(5)مغرهبا( 

إذا  : )ثالثملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙ويف الصحيح عن أيب هريرة 

ريًا طلوع خا يامهنيف إ سبتك أو من قبلا مل تكن آمنت هن يام، إجن ال ينفع نفساً خر

 .(6)ض( الشمس من مغرهبا والدجال ودابة األر

 
 .18-17آليتان: (   سورة النساء، ا1)

 .(5/93آن، للقرطبي )مع ألحكام القرا (   اجل2)

 (.1/284)نظر: مدارج السالكني ا  ( 3)

(، 5/547، )3537الستغفار(، رقم:وا »الدعوات« ، باب: )فضل التوبةب:  كتا اه الرتمذي يفو(   ر4)

واحلاكم يف  (، 2/395، )628بان يف صحيحه، رقم: هـ، وابن ح « أ.يبوقال: »هذا حديث حسن غر

وابن   ـ،ناد ومل خيرجاه« أ. هإلسا  صحيح ثحدي، وقال: »هذا (4/286، )7659 م:املستدرك، رق 

يف مصنفه،  (، وابن أيب شيبة2/1420، )4253ذكر التوبة(، رقم: : )، بابتاب: »الزهد«كماجه يف 

 (.10/81، )5717قم: يف مسنده، رعىل ي (، وأيب7/173، )35077رقم: 

 (. 4/2113، )2759 م: م يف كتاب: »التوبة«، رق(   رواه مسل5)

 (. 1/138)، 158»اإليامن«، رقم:  اب:كتيف  ملمس  (   رواه6)
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، وقال  لعبد وهو اإلرصار عىل مواقعة الذنبا اريتاخ لث، وهو بثاوهناك مانع 

             تعاىل:

                        (1). 

ع  »واإلرصار عقد القلب عىل ارتكاب الذنب متى ظفر به، فهذا الذي يمن

 .(2)مغفرته«

              وقال تعاىل:

   (3). 

مة من الشيطان،  قيل: إصابة الذنب، وقيل: اللوالطائف هو: اهلّم بالذنب، و

 .(4)ة الشيطانية وقيل: الوسوسة واخلطر 

كرجل  طخلوامل تقيليس مع الب»واعلم أن مثل إ :♫اجلوزي يقول ابن 

بني يديه  أ فذهب، فمر بآخر: اخسال لهجالس بني يديه طعام وحلم فمر به كلب، فق

ن فيكفيه يف ل مثل املتقي يمر به الشيطاأخسأه طرده، مل يربح فاألو م، فكلاموحل معاط

 .(5)طه« كان ختلياملخلط ال يفارقه الشيطان ملطرده الذكر، والثاين مثل 

 
 . 135: يةن، اآلسورة آل عمرا (  1)

 (. 1/283)(   مدارج السالكني 2)

 . 201األعراف، اآلية:  (   سورة3)

-7/349عظيم، البن كثري   )(، تفسري القرآن ال310-3/309وزي )ري، البن اجلاملسد (   انظر: زا4)

 (. 136-3/135) سعدي  نالبكريم الرمحن، (، تيسري ال350

 . 48ص بليس، إ (   تلبيس5)
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 .(1)تني للتوبة عرك صالة: ءعض العلامبواستحب 

أنه   ملسو هيلع هللا ىلصبي ن عن ال ◙ر الصديق يب بكعن أ وقد ورد حديث يف صالة التوبة،

غفر لـه، ثم تال  ركعتني ويستغفر اهلل إال ب ذنبًا ثم يتوضأ ويصيل من عبد يذن ا)م :الق

                هذه اآلية: 

)(2). 

 .(3) ند التوبة من املال ع هعلي دردقة بام يقصواستحب بعض العلامء أيضًا ال

 رية ومزايا عظيمة منها:فضائل كثوللتوبة 

ع  ، ودوام الترضعاىل تواالنكسار والقرب من اهلل* إهنا سبب حلصول الندم 

ل ليعم دخول اجلنة، وهذا معنى قول بعض السلف أن العبد يف بباً ، مما يكون سءوالدعا

 .(4)النار  هبا خلاحلسنة يد لذنب يدخله به اجلنة، ويعمبال

 نس وشياطينهم.سلط أعدائه من اجلن واإل* إهنا لنجاته من بغي وت

 
 (.5/380كام القرآن، للقرطبي )ألح(   انظر: اجلامع 1)

صحيحه بن خزيمة يف كرها ا(، وذ390-2/389)، 623يحه، رقم: يف صح (   رواه ابن حبان2)

(،  2/86، )1521ستغفار(، رقم: اليف ا) اب:: »الصالة«، بيف السنن، كتابد (، وأبو داو3/216)

(، وقال اجلرجاين  1/185) ،584لطرباين يف األوسط، رقم: وا ،2 ص ، 1 مسنده، رقم:  يس يف والطيال

حسن، حلديث طريقه وهذا اقصد ابن حبان[، ل الشيخ ]أظنه يل: »قايف الكامل يف ضعفاء الرجا 

م، حتقيق: حييى غزاوي، 1988 هـ/1409، (، ط. الثالثة1/430«ا. هـ، ) اً وأرجو أن يكون صحيح

 ت.وبري  دار الفكر،

بن مالك يف قصة الثالثة الذين خلفوا وفيه قول عب (، ودليله حديث ك 3/586اد )ملعد ازار: (   انظ3)

 (.ن مايلوبتي أن أنخلع مول اهلل إن من ت يا رس  كعب)

 . 13يم، ص لقر: الوابل الصيب، البن ا(   انظ4)
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صومه أوذي وتسلط عليه خ»فليس للعبد إذا بغي عليه و :♫قال ابن القيم 

فسه نصوح، وعالمة سعادته أن يعكس فكره ونظره عىل نلا  ة لتوبأنفع له من ا  يشء

ا... واهلل يتوىل نرصته وحفظه همن ةوبحها، وبالتوعيوبه، فيشغل هبا وبإصال ذنوبهو

 .(1)ع عنه« والدف

ل قا ،(2)ن، وأنوار اهلداية * إهنا سبب انرشاح الصدر، وحصول حالوة اإليام

 .           (3) عاىل:ت

 .(4) اهغريها وكبريصباط مجيع السيئات واملعايص، حسبب إل* إهنا 

 .(5) فر وهو السرت والتغطيةوأما االستغفار، فهو مأخوذ من الغ

 .(6)ووقاية رشه«  هو حمو الذنب، وإزالة أثره،وهو »طلب املغفرة من اهلل، و

: )والذي نفيس ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل الق ◙يرة  هريح عن أيبحويف الص

 .(7) هلم( رفغفي نورون ويستغفبقوم يذنبوجلاء  اهلل بكم لذهب ذنبوابيده لو مل ت

ل من االستغفار والتوبة يتضمن  ة أن االستغفار أعم، فكوالفرق بينه وبني التوب

كل ر أعم، فليس ااالستغف عند اإلطالق، ولكنمها اآلخر، ويدخل يف مسامه أحد

 
 .60ص  ب الكايف، (، وانظر: اجلوا467/ 2قيم )البن ال ئد،بدائع الفوا  ( 1)

 (.11/390اوى )لفتع اموجم (   انظر: 2)

 . 69نكبوت، اآلية: الع(   سورة 3)

 (. 1/463ابن تيمية )سالم (   انظر: االستقامة، لشيخ اإل4)

 (.5/25ظور )لعرب البن منلسان ا(   انظر 5)

 (. 1/307لسالكني )ا (   مدارج6)

 (.2106/ 4) ،2749بة«، رقم: تاب: »الذكر والدعاء والتوك ، يفملمس  (   رواه7)
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 .(1)ر تائبًا، وكل تائب مستغفر فغتسم

عة، املنف جلب لبالتوبة فط الرضر ودفع الرش، وأما الةلب إزفار طكام أن االستغ

 .(2)وحصول ما حيب 

توبة ال بد  يكون باللسان فقط والقلب مرص عىل الذنب، بخالف الفار قد واالستغ

 .(3)لقلب واللسان فيها من تواطؤ ا 

 وضوء.ج وقيام الليل والصاحل االستغفار كالصالة واحل لمعكل   امتةن يكون خأويستحب 
وبحمدك،  سبحانك اللهم»ه نمغ بعد الفرا وقد رشع ذلك يف الوضوء أن يقال

 «.وأتوب إليك استغفرك ه إال أنتأن ال إل أشهد

زول بعد نقرب  ملسو هيلع هللا ىلصأن أجل النبي  ¶وهلذا السبب فهم عمرو ابن عباس 

ألمة، وأدى ما ا حص، ونغ الرسالةبل دق  ملسو هيلع هللا ىلص يها إعالمًا بأن النبيف لنرص، ألن سورة ا 

 .(4)فار عليه، فجعل خامتة الكامل االستغ

 ومن فضائل الستغفار:

زمه جعل اهلل له من كل هم فرجًا ومن  من لم، فهلاج يرتفسبب لغفار االست -

 .(5)كل ضيق خمرجًا 

   عاىل: ت الالدنيا، قملتاع احلسن يف وهو سبب لنزول اخلريات وا -

 
 (.308-1/307مدارج السالكني )ر: انظ  ( 1)

 (.1/309(   انظر: املرجع السابق )2)

 (.7/488)(،10/655وى )الفتا  (،جمموع5/380ي )القرآن، للقرطب ألحكام(   اجلامع 3)

 . (1/176بن القيم )ج السالكني، الار (   انظر: مد4)

 (.8/163انظر: جمموع الفتاوى )  ( 5)
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     (1). 

       :وهو سبب لدفع العذاب عن األمة، قال تعاىل -

    (2). 

ملحو الذنوب التي   ر سبب ستغفا»فأخرب تعاىل أنه ال يعذب من استغفر، ألن اال

 .(3)ول السيئات« صسبب حل وهي ب،ذانزول العهي سبب 

 حــفــظ الـــجـــوارح : سابعاا 

كثرة اخلطايا  ألنان الرجيم حفظ اجلوارح؛ ومن وسائل التحصني ضد الشيط

      لعبد، قال تعاىل:ا عىل تهيطران وسلتمكن الشيط والسيئات سبب

            (4). 

 نها وم ،(5)يكتسب هبا اإلنسان« »مجع جارحة وهي األعضاء التي  :واجلوارح هي

ن اخلري .»ألهنن حارجو يتوسمسان، والبرص والل اليدين والرجلني والسمع . جَي رح 

 باً بواأ دبللع تح اللسان، »فهو يفوأعظمها وأمهها وأشدها خطراً  (6) سبنه«والرش أي يك

 
 . 3هود، اآلية:  سورة(   1)

 . 33رة األنفال، اآلية: سو  (  2)

 (.8/163جمموع الفتاوى، البن تيمية ) (  3)

 . 62، اآلية: إلرساء(   سورة ا4)

 بيغر (،1/95ملنري )(، املصباح ا2/423(، وانظر لسان العرب )1/118املقنع )أبواب (   املطلع عىل 5)

 (. 1/244ث للحريب )دياحل

 (. 2/423)سان العرب (   ل6)
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ا، من الرش كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكالم يسد عنه تلك األبواب كله

 .(1)احدة« ة ووكم من حرب جرهتا كلم

حفظ اللسان من اللغو  ىل عث احل عىل مؤكدةيث الكثرية دولذا جاءت األحا

 لني وجعل ذلك من كام ، بل التنزه عن اخلوض فيام ال يعالقولواحلرام وفحش 

 ن.امياإل

»وأكثر املعايص إنام يولدها فضول الكالم والنظر، ومها  :♫ل ابن القيم اق

، البطن شهوة فال يمالن وال يسأمان بخال اميهحتداخل الشيطان، فإن جارأوسع م

لو تركا مل يفرتا من النظر سان فوالل مل يبق فيه إرادة للطعام، وأما العني  تأل ام ذاه إفإن

 .(2) اف، كثرية الشعب، عظيمة اآلفات« أ.هـ األطر ةعستم  اموالكالم، فجنايته

ل حلالل وحتليم ام، وحتريعىل اهلل بال علوأعظمها القول  كثرية وآفات اللسان 

 لنميمة واملراء واجلدال، والقذف والسباو يبة لغن ا اته م ذلك من آفرياحلرام، إىل غ

هادة عر وشقتل وا ةم وزاء والكذب واخلصب األموات والسخرية واالستهعن وسوالل

 .(3)الزور 

 .                       (4) قال تعاىل:

الرجال  ض أبغ )إن :ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول اهلل  ▲عائشة ن ع ديثحلا ويف

 
 . 627، ص قيم ال ريتفس(   ال1)

 ، نفس الصفحة. ابق(   املرجع الس2)

ايل، عبدالسالم ب ، وحيد ن اجلن والشيطانوقاية اإلنسان م(، 115-1/114(   انظر: مدارج السالكني )3)

 وما بعدها .  300ص 

 .  53اء، اآلية: (   سورة اإلرس4)
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 .(1)( عند اهلل األلد اخلصم

حتج وادي، ومها جانباه، ألنه كلام الديدي الذ من مأخو ،ةومصاخلومعناه: »شديد 

ذموم هو  صومة واملاخلوأما اخلصم فهو احلاذق ب عليه بحجة أخذ يف جانب آخر،

 .(2)لباطل« ابصومة اخل

هلل، رجل سول ايا ر عن عياض بن محار قال: قلت اب والشتمالسبعن  هحفظويف 

)املستابان شيطانان  قال:منه؟  ترصنأن بأس أدوين عيلَّ  ي يشتمني وهومن قوم 

 .(3)يتهاذيان ويتكاذبان( 

تكلم لعبد لين ا)إ :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙ويف احلديث عن أيب هريرة 

 .(4)أبعد ما بني املرشق واملغرب( ر ناال يف  زل هباي تبني فيهايلكلمة ما با

 ر.لسان، حفظه من رمي املؤمن بالكفالظ حف ومن

يقول: )إذا قال الرجل ألخيه   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول تعسم : الق ¶ عن ابن عمر 

 .(5)قال وإال رجعت عليه(  ، فقد باء هبا أحدمها إن كان كاميا كافر

 

 

، 2325: رقم (،     :ل اهلل تعاىلو: )قظامل«، باباه البخاري، يف كتاب: »املرو(   1)

 (. 4/2054، )2668(، ومسلم يف كتاب: »العلم«، رقم: 2/867)

الم، (، وسبل الس8/188(،)5/106ظر: فتح الباري)(،وان16/219) لنووي حيح مسلم برشح ا (   ص2)

 (.14/445)موع الفتاوى، البن تيمية جم (، 4/196) للصنعاين

 (.  7/492، )5697حيحه، رقم:  ص(، وابن حبان يف162/ 4سند )امل يف دأمح رواه اإلمام  ( 3)

 . (5/2377، )6112قم: )حفظ اللسان(، ر»الرقاق«، باب: كتاب: (   رواه البخاري يف 4)

،  5752تأويل فهو كام قال(، رقم:  بغري ها أخ باب: )من أكفرتاب: »األدب«، ك (   رواه البخاري يف5)

 (. 1/79، )60ن«، رقم: ياماإل» اب:ومسلم يف كت ،(5/2263)
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 .رسومن حفظ اللسان عن إفشاء ال

  ◙ ي ني الرجل وامرأته، فعن أيب سعيد اخلدرب ونيك ما احلديثومن ذلك 

رجل يفيض إىل ال امةقيلام وية ناس عند اهلل منزل قال: )إن من أرش ال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ن أ

 .(1)املرأة وتفيض إليه ثم ينرش رسها( 

 .(2)  شعرعن الكالم الباطل والومن حفظ اللسان صونه 

                قال تعاىل:

                

                  (3). 

  ملسو هيلع هللا ىلص  ل اهللوسر عم نحن نسريبينا قال:  ◙وعن أيب سعيد اخلدري 

ا امسكو )خذوا الشيطان أو :ملسو هيلع هللا ىلصإذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول اهلل  (4)بالعرج

 .(5)رًا( لئ شعتله من أن يمحدكم قيحًا خري أ ألن يمتلئ جوف ؛ طانالشي

 
 (. 4/1060، )1437واه مسلم يف كتاب: »النكاح«، رقم: ر  ( 1)

خ وباطل، قال شي ثمأو مل يشتمل عىل كذب وإ رصة اإلسالم، دمة ونمن كان شعره خل ال يدخل يف ذلك (  2)

بًا أثياًم، كذاهم حدن أ، إال إذا كا ياطنيعليهم الش ليس فيه أن الشعراء تتنزل آنالقر رظاهاإلسالم: »ف

ستثناء يف (، ودليله اال2/51وى )وخربه، واألثيم يف فعله وأمره« أ. هـ، جمموع الفتا له فالكذاب يف قو

 .227الشعراء:  رةسو ،       . ..آلية: آخر ا

 .226-221ت: ا اآليالشعراء،  (   سورة3)

: قرية يف الطائف يف أوَعر  ال   (4) لبلدان معجم ا امة تبعد عن املدينة ثامنية وسبعون ميالً، انظر: ل هتج 

(4/111.) 

  يف  ب ريرة وابن عمربخاري عن أيب هال(، و4/1769، )2259رقم:  اب: »الشعر«،يف كت (   روه مسلم5)

ده عن ذكر اهلل والعلم  تص حتىر لشعىل اإلنسان اعالب ن يكون الغ»األدب«، باب: )ما يكره أ ب:كتا 

 (.5/2279، )5802ن(، رقم: قرآوال
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ليه بحيث يشغله يًا علمستو»املراد أن يكون الشعر غالبًا عليه  : ♫نووي ل ال قا

أي شعر كان، فأما إذا  مذموم من وهذا اىل، عت هللا من العلوم وذكر ريه وغ عن القرآن

يرض حفظ  ة هو الغالب عليه فالالرشعيلعلوم كان القرآن واحلديث وغريمها من ا

 .(1) رًا« شع ئاً تلس ممألن جوفه لي هذا، علشعر ماليسري من ا

        ، قال تعاىل:ىلنجو ومن حفظ اللسان صونه عن ا

...   (2)، وقد سبق الكالم فيها. 

 نه. ديث عوقد سبق احل ومن حفظ اجلوارح حفظ البرص،

الربا وأكل  ن أكلموحفظ البطن يشمل حفظه  بطن،لومن حفظ اجلوارح حفظ ا

وكسب البغي واخلمر  الكلب كثمنالرشوة، وأكل كل ما حرم الرشع بيعه م ويتيال مال

 احات من كثرة املطاعم واملشارب.املبيف   عسوالت دمت وترك الشبهات، وعواملخدرا

بع  س)اجتنبوا ال :ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل رس قالل: قا ◙ جاء يف احلديث عن أيب هريرة 

ل النفس التي  حر، وقت، والساهللك بلرش : ا وما هن؟ قال اهلل لقالوا: يا رسو، املوبقات

ف ذقوف، حلزتيم، والتويل يوم اق، وأكل الربا، وأكل مال اليباحل  إالحرم اهلل

 .(3)ات الغافالت املؤمنات( حصنامل

 
املعرفة،  (، ط دار 10/538،550: فتح الباري )(،وانظر15-15/14نووي )(   صحيح مسلم برشح ال1)

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

 . 10ورة املجادلة، اآلية: س (  2)

       باب: )قول اهلل تعاىل:  «،فسريلت»ا اري يف كتاب:خالب (   رواه3)

         :ومسلم يف  ، (3/1017) ،2615(، رقم

 (.1/92)، 89رقم:  كتاب: »اإليامن«،
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           تعاىل: وقال

              
              

   (1). 

يرشب اخلمر، فإذا رشهبا خرق  ما مل  هنيد نمال العبد يف فسحة ويف احلديث )لن يز

يرصفه وقه إىل كل رش، ه ورجله يسووسمعه وبرص اهلل عنه سرته، وكان الشيطان وليَّه

 .(2)( عن كل خري

ه ستعملالشيطان كاألسري يف يد كافر ي له مععق صارا رشهب احلديث أنه »إذا  ىنومع

ن من جنده لشيطاصار ا اهبرشن وغري ذلك، فإذا أدم رعاية اخلنازير ومحل الصليب يف 

  .(3)ومن أعوانه وأتباعه« 

ن اهلل طيب : )إلقا ◙ث أيب هريرة ام يف حديال طيبًا، كواهلل طيب وال يقبل إ

     مر به املرسلني، فقال:بام أ ني ؤمناملمر ، وإن اهلل أطيباً  ال يقبل إال

         (4)، :وقال     

        (5)،  يمد أغرب أشعث ثم ذكر الرجل يطيل السفر

احلرام فأنى وغذي ب مارح هبومطعمه حرام ومرش  سامء: يا رب يا ربيديه إىل ال

 
 .91-90اآليتان: ة، ائدملة ا(   سور1)

الصغري، رقم:  لباين يف ضعيف اجلامع(، وضعفه األ15-19/14، )21لطرباين يف الكبري، رقم: ه ا(   روا2)

 .م1990هـ/ 1410 ة،. املكتب اإلسالمي، ط. الثالث، ط690 ، ص4782

 (.5/302اوي )من، للريلقد(   فيض ا3)

 . 51 :آليةملؤمنون، ا(   سورة ا4)

 . 172اآلية:  رة،لبقا ورة(   س5)
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 .(1)يستجاب لذلك(

        قال تعاىل:ومن حفظ اجلوارح حفظ الفرج، 

                

       (2). 

)من يضمن يل ما  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول: قال الق ◙سعد  عن سهل بن ويف احلديث

 .(3) (نةاجل لـه أضمن يهه وما بني رجلحليي بني 

ا، والسحاق، ونكاح اليد، وإتيان نوالز لواط، حفظه عن ال وحفظ الفرج يشمل:

أيب هريرة   كام يف حديث ملسو هيلع هللا ىلصوإتيان البهيمة، قال  ئض،ااحليان وإت ، هااملرأة يف دبر

ق ق السارق حني يّسّس وهو مؤمن، وال ي حني يزين ين الزاين)ال يزقال:  ◙

 .(4)و مؤمن( ها وهبيرش  حني  يرشب اخلمر ، والنمؤموهو 

 حفظها عام ييل: ويشمل:اليد ومن حفظ اجلوارح حفظ 

الح ولبس الذهب،  بالس لمس املعىل ةرشال النفس، واإلقتل املسلم، وقت

ة، ورضب سيقيواآلالت امللوت والعزف عىل واللعب بالنرد والبومصافحة النساء، 

 .(5)وغري ذلك  لسنةلفة  البدع املخالسلم وكتابة امل

 
 (. 2/703، )1015يف كتاب: »الزكاة«، رقم:  سلم(   رواه م1)

 . 7-5ة املؤمنون، اآليات: ر(   سو 2)

م اآلخر يووال باهللمن كان يؤمن  ه النبي ن وقولسا تاب: »الرقاق«، باب: )حفظ اللري يف كالبخا  رواه(   3)

 (. 5/2376، )6109 صمت(، رقم: فليقل خريًا أو لي

 (. 57(، ومسلم )2475رواه البخاري)   (4)

، يل، لوحيد عبدالسالم با ن(، وقاية اإلنسان من اجلن والشيطا 121-1/120الكني )الس(   انظر: مدارج 5)

 .362-359ص 
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قال: )املسلم  ملسو هيلع هللا ىلصنبي عن ال ¶ لصحيح عن عبداهلل بن عمرو ديث ا احليفو

 .(1)( ه ويده من سلم املسلمون من لسان

قال: )ال يشري أحدكم إىل أخيه  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙ رة يهر أيب  نوع

 يف حفرة من النار(.  ع يده، فيقالشيطان ينزغ يف إنه ال يدري لعل، فبالسالح

 قال: )من لعب بالنردشري  ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللسرن أ ◙ى األشعري موس أيب وعن

 .(3)غ يده يف حلم خنزير ودمه( ام صبأنفك (2)

اللعب بالنرد وقاسوه عىل ء إىل حتريم لاملعاثر أك بهذ وغريه  احلديث ومن هذا 

ام وهو حال أكله منه ر ودمه أي »يفه يف حلم خنزيومعنى صبغ يد ،(4) القامر والشطرنج 

 .(5)« هاممه بتحريم أكلتحريليه تشب

، واستامع الكفر  ب اهللا يغضم عن سامع ومن حفظ اجلوارح، حفظ السمع

 .(6) د خشية وقوع الفتنة ء عنسالنات ا أصو عامع األرسار، وسوالبدعة، واستام

أعظم   و املحرمة، يفء وآالت اللهعنه، سامع الغناومن آكد ما ينبغي صون السمع 

 نية. اشيطألحوال الما يقوي ا

 
»اإليامن«، رقم:  ب:كتا  يف لم للفظ لـه، ومس( وا1/13، )10 م:بخاري يف كتاب: »اإليامن«، رق (   رواه ال1)

40( ،1/65 .) 

عظم الفيل«، التمهيد، البن  ومنملونة تكون من خشب البقس  قطعهي »ود: شري: هو النردالنر(   2)

 (. 13/175عبدالرب )

 (. 4/1770، )2260»الشعر«، رقم:  رواه مسلم يف كتاب:   (3)

(، 4/524قدامة املقدس ) بن، اللب حن يف يف فقه ابن(، الكا 15/16) وي(   انظر: رشح مسلم للنو4)

 (.32/222)ى تاو، وجمموع الف(10/171املغني )و

 (.15/16) (   رشح مسلم للنووي5)

 (.1/117(   انظر: مدارج السالكني )6)
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ة  يطاني لش»ومن أعظم ما يقوي األحوال ا  :♫ة يمي ن تاب المقال شيخ اإلس

       :اىلعت كني، قال اهلل وهو سامع املرش ع الغناء واملالهي، سام

     (1)، وغريمها  -ريض اهلل عنهم- عمر نقال ابن عباس واب

كان املرشكون ء(: مثل الصفري، فاملك)واد، الية(: التصفيق بتصديل)ا من السلف

ة الالص  من هب م ما أمر اهللوأصحابه فعبادهت ملسو هيلع هللا ىلصادة، وأما النبي ذا عبذون هيتخ

 قط ال غناء ىل استامع وأصحابه ع ملسو هيلع هللا ىلصاءة والذكر ونحو ذلك... ومل جيتمع النبي والقر

 .(2)أ. هـ بكف وال بدف«

 (3) ناءحتريم الغ

 تكملنيله املسآوك عىل نبيه املصطفى راوب سلماحلمد هلل وكفى، وصىل اهلل و

 ، ثم أما بعد:فاالرش 

من خالهلا  جيدون ،ةيمكر  فةيالدين حياة رش اإلسالم يف ظل هذا أهل يعيش

تعاليم ة، ولذة العبادة، وتقف لطاعنس اطمئنان، وأاليقني واال راحةوحالوة اإليامن، 

عن ني، تصون اإلنسان فرنحامل ضد نوازع االنحراف وأهواء اعً مني ين حصنًاهذا الد

 إنو ن واىل دين اهللوتقيض عىل مهومه وأحزانه، فام أغنى م شهواته،ه من وحتمياته، نزو

 من عاداه وإن كان غنًيا. أفقرفقرًيا، وما  كان

  عن السعادة يف مني ض املسلأن يبحث بع لغيوَر عىل دينهحيزن املسلَم ا مما وإن

لعافية  بني ا، طالواءعون السموم مواضع الدضيه، عداالبهجة فيام يبحثون عن وه، ريغ

استامع  عىل ميو الس من النا كثري عكوف ذلك ومن يف الشهوات واألهواء. والشفاء

 
 . 35 سورة األنفال، اآلية: (  1)

 (.11/295ع الفتاوى )(   جممو 2)

 .حكم الغناء واملعازف باختصار وترصف يسري من كتاب النور الكاشف يف بيان(   3)
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وأقوال  ل واهيةني بعلمتعلل ،ديدهنمو حتى صار ذلك سلواهم ،ي والغناءآالت املاله

باتباع ا نو تم ف  ها قوجي صحيح، يقوم عىل ترو د نمستليس هلا و الغناءتبيح  ،زائفة

   .نياتامع املغالشهوات واست

  ، طفةلعاا ميوالشعور، وتن بأهنا ترقق القلوب يروج للموسيقى وكام نرى بعضهم

 الوا لرققتتفعل ما ق كانت ، ولواألهواءللشهوات و ةمثري ييس صحيحا، فهوهذا ل

 .م انحرافهم وسوء سلوكهمنعل نمم وأكثرهم ،أخالقهموهذبت  قلوب املوسيقيني 

شك باليقني من  ازف، فليزل الواملعغاين ريم األكان يف شك من حت  من هللا ادعب

يف حتريمها وبيان أرضارها،  األمني،لم سه ويعل هللصىل ا ورسوله قول رب العاملني،

تحل ذلك  سد ملن ا والوعي  حتريم األغاينلسنة تدل عىلن الكتاب واة مكثري فالنصوص

صىل اهلل رسول نة ح سكتاب اهلل أو صحي نمحد وا عليه، واملؤمن يكفيه دليل رصأأو 

ه و ناسبح الق قد ة عىل ذلك. ولإذا تكاثرت وتعاضدت األدل  فكيفهلل عليه وسلم ا

ؤۡ  ﴿ تعاىل يف كتابه العزيز:  ۡمًرا َورَس   ٱّللذ  َنٍة إ َذا قَََض م  ؤۡ َوََل م   ٗ  م نَوَما ََكَن ل م 
َ
ۥٓ أ ن وُل  

َ
  أ

م  ٱۡۡل ََيَة   يَك    م نۡ وَن لَه 
َ
َ َيۡعص  ر ه ۡمۗۡ َوَمن  مۡ  أ وَُل   َورَ  ٱّللذ ب ين   ۥ َفَقۡد َضلذ َضَلَٰل س   .(1)  ﴾  ا مُّ

سبب من أسباب فتنة الناس وإفسادهم وخاصة  اهنأ ، واينغاألخلطورة نظرًا و

موقف عىل  ي حيتويرص والذأمجع لكم هذا البحث املخت بت أن لشباب منهم، أحبا

 سيقى. واملوالغناء  العلم من م وأئمة أهللسه وعليسنة رسوله صىل اهلل ب اهلل واكت

ني، سائاًل اهلل مسلملا عةنف عز وجل، وموهذه املادة هي حماولة أردت هبا خدمة دين اهلل

ا لكريم، وهو حسبن خالصًا لوجهه ا جيعل هذا العمل ارك وتعاىل أن ينفع هبا وأنتب

 .لالوكيونعم 

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

َ وَ ﴿: اىلقوله تع لذ عَ  الَْ لَْهوَ ْشََت ي م َن انلذاس  َمن ي يث  ِل  ض   ع لٍْم  َسب يل  اّللذ  ب َغَْي   ن د 
ْم َعَذاب  ا ه  هَ ذَ خ  تذ َي وَ  ولَئ َك لَه 

 
ًوا أ ه ي   ز   .(1)  ﴾ مُّ

اللهو   :♫اهد قال جمغناء، و : هو الابن عباس ريض اهلل عنهاماألمة  قال حرب 

 .(3) "زامريوامل  الغناءنزلت هذه اآلية يف" :♫ يبرصال وقال احلسن ،(2)  الطبل

ث بأنه يحلدا وهلل ابة والتابعني ويكفي تفسري الصح": ♫القيم  قال ابنو 

ألت ابن مسعود صهباء: سعود، قال أبو ال ذلك عن ابن عباس وابن مس لغناء فقد صح ا

ه غريه هو لإال ذي ، فقال: واهلل ال "يثهلو احلد ن يشرتيناس مومن ال "تعاىل: عن قوله 

 . -ات ث مرددها ثالري -لغناء ا

 رجاب الق لكوكذ(4) "ناء..وصح عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أيضا أنه الغ

وعيل بن وعمرو بن شعيب  وميمون بن مهران  وعكرمة وسعيد بن جبري ومكحول

 ة. ريمية الكهذه اآل و غريهم يف تفسري بديمة

 ولقد(5)ءالغنا يمتدل عىل حتر ريتفسال  : وهذه اآلية عىل هذا♫حدي والاقال  

 سريتفهذا العلم أن ليعلم طالب "احلاكم يف مستدركه عن تفسري الصحايب:  قال

 . "مسند زيل عند الشيخني حديثيب الذي شهد الوحي و التن الصحا

 
 [ 6]لقامن:   ( 1)

 ( يلطرباري )تفس (  2)

 (. )تفسري ابن كثري  ( 3)

 البن القيم(.  ناللهفا  إغاثة) (  4)

 ثة اللهفان(.)إغا    (5)
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: احلاكم ىل كالممعلقًا ع فانللهثة اإغا يف كتابه ♫مام ابن القيم إلا قالو 

دهم، فهم أعلم بعن مَ  من تفسري بالقبول ريب أنه أوىل فالظر وهذا وإن كان فيه ن"

من األمة، وقد شاهدوا  هب بطخون م م نزل وهم أولاألمة بمراد اهلل من كتابه، فعليه

دل عن حاء عىل احلقيقة فال يععرب الفص، وهم الوعمالً  تفسريه من الرسول علامً 

   ."بيل سد إليه ما وجفسريهم ت

ْم ب  َمن  اْسَتَطْعَت م نْ  ز زْ فْ َواْسَت ﴿وقال تعاىل:  ْجل ْب َك وَ َصْوت  ه 
َ
ل َك   أ َيْل َك َورَج  َعلَيْه م ِب 

ْم  وَ     ف  َشار ْكه 
َ
 وَ مْ ال

َ
م   ْوَلد  ال  َوال ه  ْم َوَما يَع د  يَْطان   وَع ْده  ر   الشذ  (1) ﴾وًراإ َلذ غ 

: بدعائك بالغناء (صوتك) ،خفت: اس(ززواستف): لني اجلالري تفسجاء يف 

ذكره ابن كثري والطربي عن جماهد. وقال  ماأيضا و هذا  ةإىل املعصي   وكل داعريمزاوامل

ن من  ما كا: واللهوم املزامري والغناء يدل عىل حتري ام يةاآل  يف"يف تفسريه: القرطبي 

  ."ه تنزه عنوما يستحسنه فواجب الن أو فعله صوت الشيطا

هَ ﴿جل: وهلل عز و قال ا ِذيَن اَل َيش  وَوالَّ وَر َوإَِذالاَن د  وِ للَّ وا بِاَمرُّ  زُّ   (2)﴾وا كَِراًما َمرُّ غ 

،  الغناءالزور هنا  نفية أنه قال:احل نب مد حمه ما جاء عن وقد ذكر ابن كثري يف تفسري

 "ون الزورال يشهدوالذين ": تعاىل اهد يف قولهجم عنرطبي والطربي وجاء عند الق

ر أصل الزوقال أبو جعفر: و"ه: ريستف يف . وجاء عن الطربيناءمعون الغسل: ال يقا

ما  فخاله ه أو يراه، أنووصفه بخالف صفته، حتى خييل إىل من يسمع ،يشءني الحتس

ه حق وهو باطل، حتى قد ظنوا أن يدخل يف ذلك ألنه حمسن ألهله، و به، والرشك قده

 .(3) "عهحتى يستحيل سامعه سام الصوت عنه ترجيحيس اأيضا ممء ألنه ويدخل فيه الغنا

 
 [ 64:ءارساإل](   1)

 [. 72]الفرقان:   ( 2)

 )تفسري الطربي(. (   3)
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قال اإلمام الطربي يف    (1)﴾ غو مروا كرامااللروا بو إذا م ﴿ ويف قوله عز وجل:

عض مرورهم كراما يف ب .مروا كراما ،معوه أو رأوه سل فطباالب وإذا مروا"ه: تفسري

 ."وذلك كالغناء ،وه سمعذلك بأن ال ي

   :فةيية الرشالسنة النبو   حريم منأدلة الت

واخلمر  واحلريرر ن احلستحلومتي أقوام يليكونن من أ": ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال

 ة،حلاجيهم أتي ،مرحة هلبسا عليهمح علم، يرو جنب إىل ولينزلن أقوام، املعازفو

دة وخنازير إىل يضع العلم، ويمسخ آخرين قر، وغدا، فيبيتهم اهللفيقولون: ارجع إلينا 

ن، مام ابن حباأهل العلم منهم اإلبر أكاديث وقد أقر بصحة هذا احل (2) "ةالقياميوم 

،  يةابن تيم سالمعييل، وابن صالح، وابن حجر العسقالين، وشيخ اإلإلساموا

 :♫ يممام ابن القاإل قالنعاين، وغريهم كثري. والصقيم، ون الي، وابطحاووال

حة  ه الباطل يف إباة ملذهبرصنن حزم هذا احلديث شيئا كابومل يصنع من قدح يف صحة "

. وقال العالمة ابن صالح "به سنده   يصلبخاري ملن الع ألوزعم أنه منقط هي،الامل

 ..من وجوه  ذلكيف طأ وأخ .. ذلك ه رد يف م(حز)أى ابن  إليهوال التفات ": ♫

 .(3)"ط الصحيحرش ب معروف االتصالواحلديث صحيح 

 ه صىلهني؛ أوهلام قولرب من وجطلعزف واآالت ال ل عىل حتريمويف احلديث دلي

املذكورات ومنها املعازف هي يف الرشع ن يح بأفإنه رص ،"نتحلويس"عليه وسلم:  اهلل

 
 [. 72]الفرقان: (   1)

ين  ا بألللحة الصحيلة سقي، وراجع السليهوالب ، ووصله الطرباين5590قم بخاري تعليقا بررواه ال(   2)

 .(91ص

  ني(.داب إلمام السفاريرشح منظومة اآل )غذاء األلباب يف(   3)
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ر تم حرمته وهو الزنا واخلم  ماع زف مملعاقرن ا ا:نيثا م.قوأولئك الحلها فيست ،حمرمة

 .  (1)"قرهنا معهاا مل - أى املعازف - مل تكن حمرمةواحلرير، ولو 

ف، ديث عىل حتريم املعازاحلذا هل فد": ♫ابن تيمية اإلسالم خقال شي

  .(2)"الت كلهاالت اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه اآلآ هي زفواملعا

اهلل  ول اهلل صىل رس خرج "ريض اهلل عنه قال: برجا عن  هسننيف  يمذالرت وروى

ه جيود بنفسه، فوضع إبراهيم هإذا ابن نخيل، فن عوف إىل ال عبد الرمحن ب لم مععليه وس

لبكاء؟ قال: إين مل نت تنهى عن اكي وأ: أتببد الرمحنعيناه، فقال ع ففاضت جره  حيف

 هلو ولعب نغمة ندصوت ع رين:قني فاج أمحصوتني  عنوإنام هنيت  ،أنه عن البكاء

 قال )  "ةمخش وجوه وشق جيوب ورنَّ  مصيبة:  صوت عندشيطان، وومزامري 

  .(3) (يث حسندهذا احل الرتمذي: 

 ند، و صوت ويل عمةنع  ر عند، صوت مزمان ملعونانتاصو": ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  .(4)"مصيبة

، وقذف، ومسخ، ليكونن يف هذه األمة خسف": قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصوعن رسول اهلل 

  .(5)"املعازفواختذوا القينات، ورضبوا ب ،موراخلوا  رشب ذاك إلوذ

،  لقنني ة، واالكوبملزر، ويّس، وا ، واملخلمري اأمتم عىل إن اهلل حر": ملسو هيلع هللا ىلصقال 

   .(2) بشيةباحل طنبورالالقنني هو ما ، أالطبلهي   الكوبة ،(1)  "وزادين صالة الوتر

 
 (.بترصف 141-1/140اين لبلأل)السلسلة الصحيحة (   1)

 . )املجموع((   2)

 (.5194مع صحيح اجلا  األلباين هوحسن(   3)

 (427السلسلة الصحيحة  )إسناده حسن،   (4)

 ( 2203 ةحصحيلة السلسل، اهحيح بمجموع طرقص)(   5)
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ال: فوضع  رًا، قر مزماعم نبسمع ا"أنه قال: وروى أيب داوود يف سننه عن نافع 

قال: فقلت:  ًا؟شيئيل: يا نافع هل تسمع ق، وقال يعن الطر ونأىيه عىل أذنيه، أصبع

سمع مثل عليه وسلم، فأذنيه، وقال: كنت مع النبي صىل اهلل  ن عيه مل: فرفع أصباق !ال

 .(3) "اذل همث نعفص  هذا!

ذا فعلهم كان ه ا: إذاؤناملقال ع"قائاًل:  علق عىل هذا احلديث اإلمام القرطبيو  

  .(4)"؟!ممرهفكيف بغناء أهل هذا الزمان وز ، عتدالعن االق صوت ال خيرج يف ح

   :العلم أهل أئمةأقوال 

خط ه ستبوعاقن طادؤه من الشي: الغناء مبهرىض اهلل عنعمر بن عبد العزيز اإلمام  قال

 .(5)الرمحن

 هم:مجع من العلامء من  فزاملعاى وقيستامع إىل املوسقد نقل اإلمجاع عىل حرمة االول

ي: القرطبأبو العباس  اممإل ا قال . فرجب احلنبيل الح وابنصوابن الي رطب الق اإلمام 

فال  ()الطبل الكوبةو واألوتار أما املزامري"وقال أيضا:  ب والسنةالكتانوع بناء ممالغ

 فلة اخلوأئم  قوله من السلفاستامعها ومل أسمع عن أحد ممن يعتربيف حتريم  تلفخي 

ق ومهيج الشهوات ر والفسووهل اخلمعار أوهو ش ال حيرم يبيح ذلك، وكيف من

 ،(6) " تفسيق فاعله وتأثيمهمه والحتري مل يشك يفلك كذ ملجون؟ وما كانوا سادوالف

 = = 
 (.1708 )صحيح، صحيح اجلامع(   1)

 غذاء األلباب(.)(   2)

 (. 4116د يث صحيح، صحيح أيب داوو)حد(   3)

  )اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي(. (  4)

 .)غذاء األلباب((   5)

 البن حجر اهليثمي(. اقرتاف الكبائر )الزواجر عن  ( 6)
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ممن يعتد بقوله يف اإلمجاع  يثبت عن أحد وملمه ريحت  اإلمجاع عىل الصالح: ابن وقال

 . .غناءلا تالف أنه أباحواالخ

 وقال احلسن .ارنل يف الالباطالغناء باطل، و :♫ بن حممد قاسمال قال

  .(1)هلم دعوة فال ،-لعب و غناء أى– الوليمة هلو يف كان: إن ♫ البرصي

ع علامء أمج : وقديقال الطرب، ونةسبالكتاب وال: هو ممنوع ♫قال النحاس 

: ال تدخل  ♫عي زااألو اإلمام يقول. وهكراهة الغناء، واملنع من األمصار عىل

  .ها طبل ومعازفوليمة في

م بتحري أصحابه وقد رصح": يفةحن  يف بيان مذهب اإلمام أيب ♫يم قابن ال قال

معصية   ا بأنهلقضيب، ورصحوزمار والدف، حتى الرضب بالها كاملهي كاملال سامع

كفر، به  ذسامع فسق والتلذوأبلغ من ذلك قالوا: إن ال، لشهادةوترد هبا ا فسق ب الجوت

ر  يف أن ال يسمعه إذا من جيتهد أب عليه ا وجي قالو ،يصح رفعهرد يف ذلك حديث ال وو

 .(2)"و كان يف جواره ه أب

ب تركها لذنوب التي جي يب حنيفة أنه قال: الغناء من أكرب ا م أ اإلماوروي عن  

بو م أامًا عىل مذهب اإلابه غذاء األلباب معلقاإلمام السفاريني يف كتقال وقد  .فوراً 

وكذلك مذهب أهل  الذنوب، نجيعله مناء وفإنه يكره الغ وأما أبو حنيفة"ة: فيحن

الف بينهم يف ذلك، وال نعلم  اختهم اللشعبي وغريوا هيمان ومحاد وإبراسفيفة الكو

  ."همنرصة يف املنع بني أهل الب خالفا

مع  ل سجرل عن ئِ حينام س  أبو يوسف تلميذ اإلمام أبى حنيفة القايض  قالوقد 

عن  النهيهنم ألن بغري إذ مخل عليهاد": البيوت فقال حدأ داخلمري من املزا صوت

 
 (. مع للقريواينا اجل)(  1)

 (فانهل ال ةغاثإ)   (2)
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   ."ضفر نكرامل

ئِ عن ♫وقال عن استامعه، ء والغناى عن إنه هنمالك فإلمام أما ا الغناء  ل عندما س 

ا إنام يفعله عندناقل يقول بأن الغناء حق؟ من عهل "ازف: عالرضب عىل املو

خيار إن عليه األيصيل له شهادة وال  لقبَ اإلسالم ال ت   محكيف  فاسقلاو (1)"الفساق

  وعامتهم. ناسال غاءبل يصيل عليه غو ،مات

 -ابه ورصح أصح":  ♫ ذهب اإلمام الشافعييان ميف ب ♫ن القيم اب قال

 وأنكروا عىل من نسب إليه  رفون بمذهبه بتحريمهالعا -عى افإلمام الشاب اأصح أي

فعي اسئل الشو (2)"ق وابن الصباغي والشيخ أيب إسحاربط يب الالط كالقايض أيب حله

الناس عن لهوا حتى ي العراق ة يفادقمن أحدثه الزن أولل: اهلل عنه عن هذا؟ فقاريض 

  .(3)الصالة وعن الذكر

ابنه: سألت أيب عن  محد فقال عبد اهلل ام أاإلم هبوأما مذ":  ♫ ل ابن القيماق

  يفعله: إنامم ذكر قول مالكقلب، ال يعجبني، ثالب نفاقال تبالغناء ين :فقالالغناء 

ة  مغني  ولدًا وجاريةعن رجل مات وخلف  عنه ريض اهللسئل و (4)"الفساق عندنا

ل له: إهنا فقي غنية،م أهناة ال عىل أهنا ساذج ىلا فقال: تباع عتاج الصبي إىل بيعهفاح

أهنا  فقال: التباع إال  ،ألفاً  ينرش عساذجة تساوي  عتي ثالثني ألفًا، ولعلها إن بيتساو

ًا ما إذ لو مل يكن حمظور ،رظوحم  الغناء وهذا دليل عىل أن" :اجلوزي ابن لقا ساذجة.

 
 (.11/295(   جمموع الفتاوى )1)

 .(ة اللهفانثإغا )(   2)

 جر عن اقرتاف الكبائر(.)الزوا (  3)
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ت اللهو عىل كّس آال ♫اإلمام أمحد  ونص (1)"اليتيم عىلملال ويت اجاز تف

 . (2)فة، وأمكنه كّسهاذا رآها مكشوإ ه غرير ووبنكالط

ا آالت اللهو كلهئمة األربعة أن األ مذهب" : ♫ ةن تيمي إلسالم ابقال شيخ ا

نه م أعلفا"أيضا:  الوق(3) "نزاعا للهوت اآالأحد من أتباع األئمة يف يذكر  .ومل.م.حرا

من وال مرص باليوال  امجاز وال بالشفضلة ال باحلمل يكن يف عنفوان القرون الثالثة امل

العبادة من د وه زح والصاللامن أهل الدين و وال العراق وال خراسانوال املغرب 

أحدث هذا   ناموإ دف وال بكف وال بقضيبدية ال بصاء والتاملك ع عىل مثل سامعجيتم

املعازف " آخر: يف موضعوقال  "ية فلام رآه األئمة أنكروه الثان ائة أواخر امل يف ذلكبعد 

  .(4) "أعظم مما تفعل محيا الكؤوس عل بالنفوس، تفلنفوسا مخر

وهلذا  ": ناءالغ امعس  اعتادبيان حال من يف  ♫ ةي ن تيم اب م وقال شيخ اإلسال

سامع  يف جيد  وال فرح به،ي السامع القرآن، و عىلن اعتاده واغتذى به ال حي وجد من ي

الهية وألسن  لوبوه بقمعمعوا القرآن سات، بل إذا ساآليات كام جيد يف سامع األبي

 وأصغتات كرت احلوسكن ية خشعت األصوات الغية، وإذا سمعوا املكاء والتصد

  .(5) "القلوب

  (6)"لهاطرب كال التعىل حتريم آ اهب األربعةاملذ تاتفق" :♫اين قال األلب

 
 ن(.اجلامع ألحكام القرآ)(   1)

 (.(. )إغاثة اللهفان(   2)

 ملجموع(. )ا(   3)

 . (جموع)امل(   4)

 . (جموع)امل(   5)
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وفيه  ع آالته إالعني بالغناء وسام د أحداً جت ال  إنك" :♫ مالقيابن اإلمام  قال

. "ءىل استامع الغناوفيه رغبة عن استامع القرآن إ وعماًل، علامً  هلدىريق اط ضالل عن

ويصد عن القرآن  العقول، ةن، ومخرلشيطارشك االزنا، و فإنه رقية"غناء: ال عن قالو

  ."ه ورغبتها فيهس إليالنفولشدة ميل طل لبا ه من الكالم ا غري من أكثر

  :♫وقال 

  جيتمعانعبد ليس  لبق  يف     ***     الغنان وحب أحلاران الق حب

 من اإلرشاك بالرمحن  اً أبد         ***           هدأبما سلم الذي هو  واهلل

 وفالن  فـالنةل  لكـ عبدا        ***           ه   ع أصاربالسامتعلق  اوإذ

واملنع   ى واملوسيق ناءعىل حرمية الغ واقرارهم  ءلعلامأئمة ا تبني لنا أقوال لك يو بذ

 . اممنه

 ء: تثناالس

  توقد دل اء،لنسيف األعياد والنكاح ل -بغري خلخال-الدف  ويستثنى من ذلك

عليه ىل اهلل صالنبي  ولكن رخص": ♫سالم إلقال شيخ ا حيحة،عليه األدلة الص

ن بالدف يف  يرضب اء أننحوه كام رخص للنسالعرس و اللهو يف نواع من أيف لم وس

بدف وال كن أحد عىل عهده يرضب لم يهده فع الرجال عىل مافراح، وأ واألاألعراس 

والتسبيح للرجال،  تصفيق للنساءال: قال أنه حيحالص  يصفق بكف، بل ثبت عنه يف

وأيضا من  (1)"النساءلرجال بن ا مجال واملتشبهنيلراب لنساءاعن املتشبهات من لو

 دي جاريتان من ر وعنأبو بك دخل عيل"أهنا قالت:  عنهااهلل حديث عائشة رىض 

ني ت غني بم بام تقاولت به األنصار يف يوم بعاث قالت وليستا غنيانصار تاألن  واريج

 
 جموع(.  امل)   (1)
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وم عيد  ذلك يف يوه وسلم  عليالنبي صىل اهلل الشيطان يف بيت أبو بكر أبمزمور لفقا

 . (1)"عيدا وهذا عيدناقوم  ن لكلعليه وسلم يا أبا بكر إ اهلل قال النبي صىلفطر الف

 زف: يف حتليل املعا تنيياجلارث  بحديمن استدل  الرد عىل 

املركب   السامع ة إباح ىلم علكهذا استدال وأعجب من": ♫ابن القيم قال  

وم  بية يف يد امرأة صعن لوغصغريتني دون الب ء بنتني ة االجتامعية بغنائيمما ذكرنا من اهل

خالق وب ومكارم األالشجاعة واحلر  وصفعرب يفات الفرح بأبيات من أبيعيد و

من أكرب احلجج عليهم، فإن  هذا، والعجيب أن هذا احلديث نذا مأين هف والشيم،

 هللرسول ا  الشيطان، وأقره  ريم ا ى ذلك مزمورا من مزاهلل عنه سم يضكرب رألق اصديال

ة  مفسد  والكلفتني جلويريتني غري م ورخص فيه عىل هذه التسمية، سلمه وهلل عليصىل ا

تعملونه وتعلمونه من السامع  ما إباحة أفيدل هذا عىل والستامعهام،يف إنشادمها 

 ن ، وقال اب (2)"واألفهام العقول تلكيف ض اهللان املشتمل عىل ما ال خيفى؟! فسبح

نقل  يو مل لوقت،يف ذلك اة صغريريض اهلل عنها  ةنت عائشوقد كا": ♫اجلوزي 

 غناءذم الي لقاسم بن حممدابن أخيها ا الغناء ، قد كان ذم ا إالصيلهعنها بعد بلوغها وحت 

  .(3)"عنها منع من سامعه وقد أخذ العلموي

   :يتكاآلملوسيقى فهو ا ية مناخلال يةم حكم األناشيد اإلسال

معوا  عليهم قد سهللن اضواالكرام ر صحابةلواوسلم  اهلل عليه صىللنبي ن اصح أ

عامهلم، جمالسهم وأ، ويف وحرضهم يف سفرهمهم، من غريأنشدوه واستنشدوه الشعر و

األكوع وأنجشة ريض اهلل  امر بنت وعن ثابب ام يف إنشاد حسانبأصوات فردية ك

 
 .(1540ح ابن ماجه )صحيح، صحي(   1)

 ( لسالكنيمدارج ا)(   2)

 )تلبيس إبليس(. (   3)
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 :ل ندق، قاحفر اخل عنه يف قصة يف حديث أنس ريض اهلل اعية كام وات مج، وبأصنهمع

اللهم ال عيش " قال: واجلوع  نا من النصب وسلم ما بهلل عليه صىل ا هلل ل افلام رأى رسو

 ،ا حممداايعوذين بالفقالوا جميبني: نحن  .واملهاجرة لألنصارفاغفر  ،اآلخرة إال عيش

د حسن عن أيب  سنأخرج ابن أيب شيبة بلس أيضا؛ ااملجويف (1)"داعىل اجلهاد ما بقينا أب

لم منحرفني ىل اهلل عليه وسحاب رسول اهلل صأص يكنمل ": رمحن قالل ن عبد اب سلمة

 أريدلسهم، وينكرون أمر جاهليتهم، فإذا األشعار يف جما ني، كانوا يتناشدونوتمتام وال

اإلنشاد  ل عىل أن تدلة ألد ه افهذ .(2)"ارت محاليق عينهء من دينه دن يش م عدهأح

الصوت  بية: رفعلعرة ا اللغالنشيد يفواعية، ن بأصوات فردية أو مجكاجائز، سواء 

هل العلم وضعها لنا أ  مر ط تراعى يف هذا األ ضوابناك هو ،(3) مع حتسني وترقيق بالشعر

له وجع عدم اإلكثار منه، يف النشيد حرمة ف املازعدم استعامل اآلالت واملع :وهي

 بصوت ونأن ال يك، ائض ألجلهفروتضييع الواجبات وال هوكل وقتسلم دن امليد

لفسق أهل ا وأن ال يشابه أحلان، أو فاحش كالم حمرم عىل تمليش ء، وأن الالنسا

 ف.ازأصوات املع ا مثللصوتية التي تنتج أصواتؤثرات او من املوأن خيل، واملجون

 .يسمعون األغاين كالذيننه فتويامع الس ال يكون ذا حلن يطرب به أن يراعىضا يأو

واحلرام للشيخ  ل حلالكتاب ام بنقد ال اب اإلعتك يمكن مراجعة:  ادةتزالسول

ب تاوكم، م ابن القيالسامع لشيخ اإلسالاب وكت، بن فوزان الفوزان لعالمة صالحا

 .♫ين  لباين األلدآالت الطرب للشيخ حممد نارص ا حتريم

ء نااعلم أن للغ"للهفان: إغاثة ا  بهكتايف  ♫ لقيموختامًا، قال اإلمام ابن ا

ن خواصه: ع باملاء. فمه كنبات الزرفي اتهونببالنفاق،  لقلبايف صبغ تأثري خواصَّ هلا 

 
 (. 3/1043 لبخاريا رواه)(   1)

 (.8/711 ف ابن أيب شيبة)مصن(   2)

 . (القاموس املحيط) (  3)
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ل  والقرآن ال الغناء مل بام فيه، فإنتدبره، والعآن والقر يصده عن فهمقلب وهي الأنه ي 

ويأمر  عن اتباع اهلوى،هى ينن لقرآإن اهام من التضاد، فب أبدًا ملا بينلقلان يف عاجيتم

 ان،باع خطوات الشيطات عن وينهى ب الغّي،اس، وأسبالنفووجمانبة شهوات ، بالعفة

، فيثري كامنهاشهوات الغّي  ىلج النفوس إ وهييِّ سنه، ، وحي يأمر بضد ذلك كله والغناء

ل كليح، كل قب ويزعج قاطنها، وحيركها إىل و ، فهمليحة ومليح ويسوقها إىل وص 

، ويف هتييجهام عىل يعا ر رضمخلوا  .(1)"خقبائح فرسا رهان..إلاللبان 

 واألولد األهل حتصني : ثامناا 

عدة  ذلك ، ولدواألواللرجيم، حتصني األهل صني من الشيطان ائل التحومن وسا

   عية منها:رش ائلوس

مع  ملسو هيلع هللا ىلصكام كان يفعل الرسول  هلل،ال بااألطف، وذلك بتعويذ االستعاذة باهلل -1

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول كان  ل:قا ¶ اس  البخاري عن ابن عبحلسني، كام يفوان احلس

وهامة، ومن كل ، من كل شيطان تامة الت اهلللامني: )أعيذكام بكيعوذ احلسن واحلس

 حاق(. ا إسامعيل وإسذ هبيعوباكام إن أول: قمة، ويعني ال

ل  رسو قال: قال ◙ك األشعري  مال عن أيب ،نزلذكر اهلل عند دخول امل  -2

وخري املخرج، بسم  ملولجخري اسألك أ : اللهم إين)إذا ولج الرجل بيته فليقل :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(2)له(ثم يسلم عىل أه عىل ربنا توكلناوخرجنا، م اهلل وبس اهلل وجلنا،

 

 
 . 217لقيم صاللهفان من مصايد الشيطان البن ا إغاثة(   1)

 ، 5066 ته ما يقول(، رقم:يجاء فيمن دخل بكتاب: »األدب«، باب: )ما  يف ننه س يف  وددا  ه أبوروا(   2)

ج الكلم  (، صححه األلباين: ختري3/296، )3452، رقم: م الكبريعج امل (، والطرباين يف 2/747)

 (.43الطيب )
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 د ولواألهل يم عىل األلتسلا  -3

ثة كلهم ضامن عىل اهلل )ثال قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙باهيل عن أيب أمامة ال 

: يف سبيل اهلل اً رج غازيخجل ر   فهو ضامن عىل اهلل دخله ه فيافيتو تىح

اهلل حتى امن عىل جد فهو ضىل املسإجل راح يمة، ورنال من أجر وغن يرده بام اجلنة، أو

ن و ضامهورجل دخل بيته بسالم ف نال من أجر وغنيمة، بام رده ة أو ياجلنخله دوفاه فييت

 .(1)اهلل سبحانه وتعاىل(  عىل

 رعاية  ه يفنأعناه فمن، والضامن الرعاية لليشء، »أي صاحب ضاممن: ى ضاومعن

  .(2) اهلل«أ. هـ 

 )يا بني إذا دخلت :ملسو هيلع هللا ىلص: قال يل رسول اهلل الق ◙أنس وقد سبق حديث 

 .(3)وعىل أهل بيتك( يك عل  ن بركة، يكفسلم ىل أهلكع

 بيت كام سبق. يف الكريم كثرة تالوة القرآن ال  -4

  صاوير والت انوالكالب واألجراس والصلب ء واملوسيقىمن الغناازل تطهري املن -5

     ، قال تعاىل:نهي عنهاد ورد الوق،  وسائل إبليس، ألهنا مجيعاً والتامثيل

       (4). 

 
  ر ا. دط (،3/7، )2494البحر(، رقم:  يف»اجلهاد«، باب: )فضل الغزو  بو داود يف كتاب:(   رواه أ1)

اإلسناد ومل  صحيح  ، وقال: »هذا حديث(2/83، )2400م: ، واحلاكم يف املستدرك، رق كرالف

النووي يف األذكار،   (، وحسنه9/166، )18319 السنن الكربى، رقم:لبيهقي يفوا هـ،خيرجاه«أ. 

 .2ص 

 . 2ص ألذكار، للنووي، (   ا2)

 ( مطوال. 5991ين يف املعجم األوسط )والطربا (3624وأبو يعىل ) (589أخرجه الرتمذي )(   3)

 . 64 ية: آلاء، سورة اإلرسا  ( 4)
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 . سبق الكالم فيه لغناء، وقدطان االشي ل جماهد وغريه: صوتاق

ها قة فيكة رفئقال: )ال تصحب املال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙هريرة  أيبن وع

 .(1)( كلب وال جرس

إال   بفيه تصالييته شيئًا يرتك يف ب ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ت: )مل يكن االق ▲وعن عائشة 

 .(2)ضه( قن

ه  ًا فية بيتال تدخل املالئك)  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙يرة رهيب أن وع

  .(3)( ل أو تصاويرمتاثي

ن حليواورة اص وغريهم من العلامء تصوير (4)»قال أصحابنا  :♫ووي قال الن

  .(5)« وهو من الكبائرحرام شديد التحريم 

ال قاه معنوب ه... ظل لـالل وما  هذا كله بني ماله ظرق يف ف»واليضًا: وقال أ

و مذهب الثوري ومالك وأيب م، وهبعده ة والتابعني ومنمجاهري العلامء من الصحاب

 .(6) أ. هـ  «ريهمحنيفة وغ

وفيها  »لكوهنا معصية فاحشة صورة؛فيه  يتوسبب امتناع املالئكة من دخول ب

 
 (.3/1672)، 2112 ينة«، رقم: زوالب: »اللباس (   رواه مسلم يف كتا 1)

 (. 5/2220، )5608:  اب: »اللباس«، باب: )نقض الصور(، رقم كت بخاري يف (   رواه ال2)

  (، ورواه مسلم، يف4/1470، )5605 م: وير(، رق التصا : )ملغازي«، بابكتاب: »ا(   رواه البخاري يف 3)

 واللفظ له. (، 3/1672، )2112«، رقم: ةوالزين سلبا : »الكتاب

 افعية. يعني الش   (4)

 (.14/81نووي ) (   صحيح مسلم برشح ال5)

 (.1/302دالرب )ظر: التمهيد، البن عب(، وان 14/94(   املرجع السابق )6)
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 .(1)«  تعاىلهللا ة ما يعبد من دونيف صور ، وبعضهاخللق اهلل تعاىلمضاهاة 

 عن دخول بيت فيه كلب: عهاتناام وأما

 أكله هلا ولنتن رائحته.ا، ولكثرة زمة هلاملالالعينية  لنجاسةبسبب ا -1

 ها من الشياطني.بعض نوأل -2

الئكة وحصول ا بحرمانه من دخول امليهيقتنمن  اقبوللنهي يف اختاذها فيع -3

 .(2)شياطني ىل وجود اليؤدي إ لذي عدمهالربكة واخلري اا

 يت.الب يف فل نوامن ال كثارإلا  -6

جعل لبيته نصيبًا من  ه فليمسجد أحدكم الصالة يف ويف احلديث: )إذا قىض 

 
 (.14/84السابق )املرجع  (  1)

 (، ط. دار املعرفة. 10/381اري )بلح ار: فتوانظ فس اجلزء والصفحة،رجع السابق، ناملانظر:   ( 2)

و صورة، وتدخل لقبض روحه، ب أعنده كل تكتب املالئكة أعامل من وهو: هلذلك اشكال  عىلويرد    *   

 واجيب عن هذا: 

اء لـه دعكرام لصاحبه وخول إ، د من ذلك بيتًا فيه يشءأهنم ال يدخلون إن احلديث حممول عىل »

تنكر، فإن  س مومثل هذا غرية األعامل وقبض األرواح، بم لكتا هل دخوك من عليه، وال يمنع ذلوتربيك 

وال  مؤاخني لـه أو مرتددين إليه،   ناس منزلـهال ول صلحاءحب املنزل ال يمنع من دخفساد صا 

 ومغريين، أو   لوه منكرين عليهيمنعهم من أن يدخ

 . 215ص  بائك للسيوطي،احلق لزمه....«، ـه بح لمطالبني

ألعامل والذين  كتبون اكة الذين يئالربكة، ال املالذين ينزلون بالرمحة وال سياحنيلاكة ملالئفاملراد ا

(، ومعامل السنن  10/405، وفتح الباري )214: املرجع السابق، ص نظررواح، ايقبضون األ

 (.14/84م للنووي )(، ورشح مسل1/65)

وما  1/302امن )يعب اإلش يف نهاجالعبد«، انظر: امل اهلل تعاىل عملم يدخلون ويبلغه »ال  يل:وق

 . ار الفكرهـ، د1399. األوىل، عام فودة، طحلمي حممد  يق:لحليمي، حتقبعدها(، ل 
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 .(1)ن صالته خريًا( عل يف بيته ما جفإن اهلل صالته،

 . ر اهلل والصالةمن البيت العامر بذك فرني تشياطال وال شك أن

عن  وأبعد  ىنه أخفت لكوالنافلة يف البيحث عىل »وإنام  :♫قال النووي 

ئكة، وينفر منه املالمحة و، وتنزل فيه الرون عن املحبطات وللتربك بذلكصوأ اء،لريا

 .(2)الشيطان« 

الشيطان   ممنه يتخذال ، حتى اجلهال بالتسمية عند الطعاماألطفال و  ذكريت  -7

 .(3) سبق  ع وقدت تدفاءية التي جيف حديث اجلار ل الطعام، كامالوسيلة الستح

ما  طانللهم جنبنا الشيطان وجنب الشي)ا ـه:قول، بعد اجلامندعاء ع ال -8

 .(4)رزقتنا(

 يف احلديث: )إذا كان لشياطني، كاماشار ، النتمنعهم من اخلروج إذا أقبل الليل -9

ليل ذهب ساعة من ال حينئذ، فإذا فإن الشياطني تنترش  كمانصبي كفوال فجنح اللي

 
 (   رواه مسلم. 1)

 (.6/68ووي ) (   صحيح مسلم برشح الن 2)

اين يف املعجم  وقد رواه الطرب ق(فيها فرس عتي  دار يفبل أحداً الشيطان ال خيحديث ضعيف )إن  جاء يف   *  

  2696رقم:  املثاين اآلحاد ويفوأمحد ( 2/676) 6052ارث يف مسنده رقم: حلوا 506 : رقمكبري ال

ط.  ( 2/323 يف تفسريه )م، دار الراية، الرياض، وقال ابن كثري1991-1411األوىل (، ط. 5/158)

  نهقًا أل: »وإنام سمي عتي / قال القرطبي ـ،وال متنه« ا.هناده إس ال يصح هذا حديث منكردار الفكر، »

ـ،  ر من صهيل اخليل ..« ا.ههنا تنفيها فرس وأفدارًا ال تقرب اهلجانة .. وروي أن اجلن  لص منخت

 (.8/38حكام القرآن )ع ألاجلام

 (.1434( ومسلم )6388رواه البخاري )(   3)

 .(2012ومسلم ) (5623خاري )رواه الب(   4)
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 .(1)فخلوهم( 

 ها.عليمة داوعىل امل  م، وحثهتعليمهم األذكار -10

 –فعل األنبياء والسلف كان  ، كامرس، واملعوذتني ومنها أذكار النوم، وآية الك

ذ يعو كان ملسو هيلع هللا ىلصي سحاق، والنبيعوذ إسامعيل وإ  إبراهيم كان دفق – اهلل رمحهم

يعلم من عقل عمرو بن العاص ن وكان عبداهلل بذا تعليم هلم، سني، ويف هاحلسن واحل

رش عباده ومن و كلامت اهلل التامة من غضبهبوذ )أعم: النو ول عند قه أن يأبنائ من

 .(2)ني وأن حيرضون( لشياطزات ا مه

 

 .201ص (705( وابن السني رقم )4/57) (16623رواه أمحد )   (1)
 جيه. (   سبق ختر2)
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 ساخلام  املبحث

 يطانالشيف التحصني من  ستقراء من الكتاب والسنةق ارط 

 

 الكتاب العزيز ما استقريته من   :أولا 

 التوكل.  -1

 . احلاسدلنعم عىلإخفاء ا -2

 ب. ان اجللني امة وواالبتس  الطيبةحسن اخللق والكلمة  -3

 اجلهاد بأنواعه. -4

 م الغيظ. عىل األذى وكظلصرب در واة الص عفو وسالماحللم وال -5

 خدرات. وامل اخلمراجتناب  -6

 اجتناب اللعب بامليّس وما شاهبه. -7

 . األمراض القلبيةب من لالق هريتط -8
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 يطان التحصن من الش  يف يته من الكتاب لا: ما استقروأ 

 لل التوكل عىل ا  -1

                         اىل:تع لقا

              

        (1). 

 .                    (2) تعاىل: الوق

هم من طان ويعصمدفع عنهم كيد الشيذي يا عليه، فهو الن يتوكلوهم بأ»فأمر

 .(3)إغوائه« 

  وكل عليهايته، وأنه سبحانه حسب من ت كفم إىلهتن عليه لطمأني نوإنام يتوكلو»

 .(4)رصه ويرزقه بفضله وجوده« ه وينهيدي

  :تعاىلول ليه،وال إلغوائه أيضًا، يقللشيطان سلطان ع نيكو ا فلنومن هن
              

        (5). 

 
 .100-98 ت:يا سورة النحل، اآل (  1)

 . 65ية: سورة اإلرساء، اآل  ( 2)

 (.3/242ح القدير، للشوكاين )ت(   ف3)

 ات، البن تيمية. و(   النب4)

 . 173: ية(   سورة آل عمران، اآل5)
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 .                  (1) وقال تعاىل:

           :، قال تعاىلحيبه اهلل وكلواملت

   (2). 

اعتامد  ة، ومن أعظم الواجبات، وحقيقته م لعظيلوب اوالتوكل من أعامل الق

واستعانة، كل عبادة بدون توووسيلتها، فال طريق العبادة  ده، وهووحهلل ىل اب عالقل

 مقام خواص األولياء من العلامء ل إىلوصالتوكل فقد  ىلعبد إىل حتقيق معنصل اوإذا و

جته إىل ازدادت حا دته،وعبا من سار عىل هنجهم، وكلام زاد إيامنه ويقينهيني ولربانا

 .(3)التوكل 

 .                   (4) قال تعاىل:

           : يف قصة موسى وقال تعاىل

    (5). 

 .                   (6) وقال تعاىل:

 
 . 48آلية: حزاب، ا(   سورة األ1)

 . 159آل عمران، اآلية: (   سورة 2)

وى الفتا ء الثاين، وجمموع زاملنريية، اجلل ائا بعده، ضمن الرسوم 13ة، ص (   انظر: التحفة العرافي3)

 بعدها(.  وما  2/112دارج السالكني )م(، 7/16)

 . 13ية: سورة التغابن، اآل (  4)

 . 84 اآلية:، (   سورة يونس5)

 . 12م، اآلية: ة إبراهي(   سور6)
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بغري حساب عن عمران بن  جلنة ا الذين يدخلون ح يف السبعني ألفاً ويف الصحي

وا: ل، قاحساب قال: )يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألفًا بغري ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللرسحصني أن 

وطريَّ يت ، وال قونيسرتمن هم يا رسول اهلل؟ قال: هم الذين ال  ن وعىل ون، وال يكتو 

 .(1)وكلون( رهبم يت

ب،  حساغريدخول اجلنة ب لذي يستحق به هؤالءجعل الوصف ا ملسو هيلع هللا ىلصبي الن فإن»

ون وعىل رهبم ن غريوأليس هو حتقيق التوحيد وجتريده فال هم أن يرقيهم وال يتطريَّ

 .(2)يتوكلون« 

 .(3)الدين  مامة يفإلان ايوجبا وأساس التوكل أمران مها: الصرب واليقني، ومه

             تعاىل:ل قا

 (4). 

 
، 5378: من مل يكتو(، رقمغريه وفضل »الطب«، باب: )اكتوى أو كوى  واه البخاري يف كتاب:(   ر1)

 (، واللفظ لـه. 1/198، )218قم: ر ن«،إليامومسلم يف كتاب: »ا  (،5/2157)

 فة. ار املعر(، ط. د1/211) (،49/ 11)، وانظر: فتح الباري 89 اح، البن القيم، صو(   حادي األر2)

 (.1/160) د الدرية، البن القيم (   انظر: العقو3)

 . 24اآلية:  (   سورة السجدة،4)

قد  يسعى يف طلب زرق ألن اهلل ، والهلل اري لط القلب خوف من غ خيا التوكل أال ن وفية أيزعم الص   *   

باألسباب ن العمل واجلامعة م سنةأهل اله لتوكل، وهذا خالف ما عليأن ذلك قادح يف ا نضمنه، ويرو

ب والتوكل عمل القلسببات قدره، وأنه خالق األسباب وامل واإليامن بقضائه ومع الثقة بوعد اهلل

 . وارحاب عمل اجلسبواأل

وما  301رشح الطحاوية، ص  (،190-4/189، )(3/18القرآن، للقرطبي )م ا حكع ألما اجلانظر:           

(، ط. دار املعرفة، رشح  11/409ري )فتح البا (، 2/211م )مسللصحيح ي بعدها، رشح النوو

  ، (8/521ا بعدها(، )وم 8/429وى )لفتا (، جمموع ا2/223بن عيسى )يدة ابن القيم، أمحد قص

وهاب، ص  ل ن حممد بن عبدا، لسليامن بن عبداهلل بيدحتوب الا تح ك (، رش 10/257(، )8/529)

= = 
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 إخفاء النعم عىل احلاسد   -2

         يف قولـه تعاىل:وىل تبارك وتعاىلك املكام بني ذل

                  (1). 

 عىل ه هذ رؤياك تقصص ال بني يا – السالم عليهام –بنه يوسف ب العقويل »قا

 اوةعدال ويناصبوك ل،ائغوال ك وبغفي : يقول كيدًا، لك فيكيدوا فيحسدوك إخوتك

 .(2)بني«م عدو لإلنسان شيطانل ا إن الشيطان فيك ويطيعوا

 ثيبح زائداً وتعظيمهم إياه تعظياًم  ه لـهوتفيها خضوع إخ »وكان تعبري الرؤيا

 .(3)خيرون له ساجدين إجالالً واحرتامًا وإكرامًا« 

  ر، ظهد وتتوج حتى»ومن هذا يؤخذ األمر بكتامن النعمة  :♫ثري كابن قال 

ذي نعمة   ا، فإن كلتامهنئج بكاوا عىل قضاء احلو حديث )استعينكام ورد يف

 .(5) هـ .أ«(4)حمسود(

 = = 
 . 377-374، ص 86-87

 . 5: اآلية ف،(   سورة يوس1)

 (، ط. دار الفكر. 12/53تفسري ابن جرير ) (، وانظر:12/152ام القرآن، للقرطبي )امع ألحك(   اجل2)

الدر املنثور  ، (1/303) لنيسري اجلالفكر، وانظر: تفلا(، ط. دار 2/470)ري ابن كثري تفس (  3)

 ط. دار الفكر. (، 4/501)

، -ريض اهلل عنه  –ل اذ بن جب(، عن مع2/292)، 1186:  يف املعجم الصغري، رقم(   رواه الطرباين 4)

معاذ إال   هذااحلديث عنروى (، وقال: »ال ي3/55وسط، )(، ويف األ20/94، )183والكبري، رقم: 

احللية   ه، وأبو نعيم يفبنحو 707 مسنده، رقم: يف بها والش ،هـ سعيد«أ. سناد ، تفرد بهإلهبذا ا

 هـ. نه ثور« أ.  ه عتفرد بد وقال: »غريب من حديث خال(، 5/215)

بداية  وال (، دار املعرفة،4/268ري )فكر، وانظر: فتح البا (، ط. دار ال2/470تفسري ابن كثري )  ( 5)

 (.15/17تيمية )ن بالوى، ا تالف، جمموع املعارف، بريوت ة(، مكتب1/199ية )والنها 
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        سالم:يه الخمربًا عن يعقوب عل عاىله تلو ومن هذا ق

                 

         (1).   

عنده إىل مرص   من ج رو»قال يعقوب لبنيه ملا أرادوا اخل :♫قال ابن جرير 

. . بواب متفرقةد وادخلوا من أواح طريق رص منملوا تدخيا بني ال وا الطعام رليمتا

خول الدا يف قورتف. فأمرهم أن ي.مجال وهيبة فخاف عليهم العني   هلمرجاالً  كانواهنم أل

   .هـ.أ(2)إليها« 

 .بيان أن العني حق وأن الشيطان حيرضها سبق وقد 

 انب لطيبة ولني اجلا مةكلحسن اخللق وال  -3

              قال تعاىل:

           (3). 

أن يأمر عباد اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصه ول»يأمر تبارك وتعاىل عبده ورس :♫قال ابن كثري 

 بة، فإهنم إن ملحسن والكلمة الطي هتم الكالم األاوراحمم وطباهتخمااملؤمنني أن يقولوا يف 

ة  خاصموامل الرش ووقع ل، اعالكالم إىل الف وا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وأخرجيفعل

 
 .   67: ةورة يوسف، اآلي(   س1)

بن كعب وقتادة والسدي  د وحممد عباس وجماه ابنلك عن ذ ( وقد روى13/13البيان ) (   جامع2)

( ط. دار  4/557للسيوطي )ثور (، والدر املن14-13/13ق )، انظر: املرجع السابوالضحاك وغريهم

 .(1/212) كثريية البن  البداية والنها  ،الفكر

 . 53ية: (   سورة اإلرساء، اآل3)
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 .(1)و آلدم وذريته... وعداوته ظاهرة بينة«أ. ه دنه عة، فإقاتلوامل

 .(2)اهم«ذأل حتامحسان إىل الناس، وكف األذى عنهم، واي »اإلعني لقوحسن اخل

 .(3)طالقة الوجه« وقيل: »بذل الندى، وكف األذى، و

 .(4) أ.هـ ى« ذملعروف، وكف األاف حسن اخللق هو »بسط الوجه، وبذل وص

 )الرب حسن اخللق واإلثم ما حاك يف صدركل: فقا بالرب، ملسو هيلع هللا ىلصي النب وقد فّسه 

 .(5)ه الناس( ليع لعوكرهت أن يطَّ 

والعرشة،   ةربة وحسن الصحب واملف اللطعنى وبموالرب: »يكون بمعنى الصلة، 

 .(6) هـر هي جمامع حسن اخللق« أ.  و األم ى الطاعة، وهذه وبمعن

 :نوحسن اخللق قسام

ا بام قسم اهلل للعبد بشكر نعمته والصرب رضال نى ، ويعاهلل حسن اخللق مع  ول: ألا

 ض عىل حكمه سواء بالقلب أو اللسان.اعرتالعىل بالئه، وترك ا

 مرين:ناس، ويشمل أع اللق مخلا سنح :الثاين

 القول والفعل.بان حسإلوسائر وجوه ابذل املعروف  -1

 
 .(319-4/318يم، البن كثري )تفسري القرآن العظ (  1)

 (. 2/307(، وانظر: )2/340القيم )  ني، البندارج السالكم  ( 2)

لنووي ل  ر: رشح صحيح مسلم البرصي، وانظحسن (، ونسبه لل 7/9بن تيمية ) جمموع الفتاوى، ال   (3)

(15/78.) 

 (. 6/214، )2006حسن اخللق(، رقم: باب: )ماجاء يفكتاب: »الرب والصلة«،   يف ذيلرتما واه(   ر4)

نواس بن سمعان  (، عن ال4/1980، )2553اآلداب«، رقم: والصلة وتاب: »الرب  كمسلم يفه (   روا5)

 ري.األنصا 

 (. 16/111ح مسلم )صحي (   رشح النووي عىل6)
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 .(1)ى ذ، مع حتمل األالً كف األذى قوالً وفع -2

 ا:هبإال  يقوم ن ال ولـه مخسة أركا

ا يرتتب ومق لويشمل العلم بفضائل األخالق ورذائلها، وحسن اخل العلم: -1

 عليه من عظيم اجلزاء. 

األذى  عليه بكظم الغيظ، وكف املصابرة ذى ول األملتح كذلو الصرب: -2

           ة باإلحسان، وهلذا قال تعاىل:ءاإلساومقابلة 

         (2). 

                :اىلتعل وقا

 (3). 

 .(4)ـ ين« أ. ه اإلمامة يف الد تنال ليقني رب واالص»ب :ءض العلامقال بع وهلذا

            وقال تعاىل:

  (5). 

  رب مع لصيف ا ابرة، وهي حالهصلصرب وهو حال الصابر يف نفسه واملابرهم »فأم

 
د  وعىل سنن أيب دا(، حاشية ابن القيم 2/220)(، 2/308م )البن القيارج السالكني، مدانظر: ( 1)

 وت. بريعلمية الهـ، دار الكتب 1415انية (، ط. الث13/91)

 . 35، اآلية: ورة فصلت(   س2)

 . 24ية: (   سورة السجدة، اآل3)

 (. 3/464ابن كثري ) (   تفسري4)

 . 200آلية: ة آل عمران، اسور(   5)
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صابرة، فقد يصرب العبد  الصرب واملت واللزوم واإلقامة عىلواملرابطة، وهي الثبا  خصمه

بالتقوى،   بد تعغرين م بطارب ويصابر ويرد يصوقد يصابر وال يرابط وق برصاي وال

 .(1)موقوف عليها« لفالحوأن اله التقوى لك كسبحانه أن مالك ذفأخرب 

ق  تخلق بخلول والفعل والن القبيح مق كل باتدعوه الجتن هيو العفة: -3

 ، الذي يدعوه لفعل كل مجيل وترك كل قبيح.احلياء

بذل  الو زة لعامل العبد عىل راد شجاعة النفس وقوهتا، فتحملوا :الشجاعة -4

إنام الشديد  لرصعةيد با)ليس الشد :ملسو هيلع هللا ىلص، قال مارة بالسوءاح النفس األبح مجوك

 .(2)ند الغضب( عالذي يملك نفسه 

لعدل مجاع ما  عتدال يف مجيع أموره، واعدل حيمله عىل التوسط واال الو دل:لع ا -5

 ني وبب ضمتوسط بني الغال تفريط، فمثاًل احللم خلق و اطفرسبق من األخالق، فال إ 

 .(3) واإلرسافالتبذير  الشح، وبني خل وبني الب لق متوسطملهانة، واجلود خوالذل ا

ا، ليها اإلسالم ورغب فيهدعا إ التي ، يمةظعالق اإلسالم الخوحسن اخللق من أ

 د صاحبها بعظيم اجلزاء.ووع

قال: قال رسول  ◙ة يب هريرأ يثحد، كام يف ملسو هيلع هللا ىلصوهي من أسباب بعثته 

 .(4)( األخالقرم مكا ممتأل ثتع)إنام ب :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 
 . 13 ص م، البن القيعدة الصابرين،   ( 1)

 (.2609ومسلم ) (6114رواه البخاري )   (2)

 (.91/ 13ابن القيم ) شية(،حا 311-2/308ني )كر: مدارج السال(   انظ3)

، 4221م يف املستدرك، رقم: (، واحلاك10/191، )20571البيهقي يف السنن الكربى، رقم: اه (   رو4)

  قم: ر  ند، د يف املس، وأمح1606قم: ر (، ومالك يف املوطأ، 2/192، )1165رقم:  ومسند الشهاب،

 (. 6/35)البداية والنهاية  به أمحد«أ. هـ،، وقال ابن كثري: »تفرد 8939
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  ◙ ات فيها، عن أيب هريرة أعىل الدرجنة، وقيل: و من أسباب دخول اجلهو

قوى اهلل وحسن ، قال: )تيدخل الناس اجلنة ثر ماأكعن  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل سئل رس قال:

 .(1) ج(فروال م)الفل عن أكثر ما سئل، فقال: اخللق(، وسئ

  ترك نة ملن ت يف ربض اجل ببي  يمزعا أن) :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل وعن أيب أمامة قال: قال 

 ازحًا، وببيت يفماجلنة ملن ترك الكذب وإن كان يت يف وسط حمقًا، وبباملراء وإن كان 

 .(2)حسن خلقه( ملن  اجلنة أعىل

  ذه ه مشتمل عىل هذه الثالثة، فاستحق صاحبه أن يدرك  خللقسن اب أن حوال ري

 .(3)ملنزلة ا

خلقًا، وألطفهم  أحسنهم نني إيامناً ل املؤممأك نم ل اإليامن )إنوهو يدل عىل كام

 .(4)ه( بأهل

ل: قا ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللفعن جابر أن رس يوم القيامة، ملسو هيلع هللا ىلصه سبب يف القرب من النبي نإ

 أحاسنكم أخالقًا، وإن أبغضكم إيل قيامةاللسًا يوم ربكم مني جم)إن من أحبكم إيلَّ وأق

 
(  6/214، )2005: »الرب والصلة«، باب: )ما جاء يف حسن اخللق( رقم: تابمذي يف ك(   رواه الرت1)

،  7919قم: ر واحلاكم يف املستدرك،(، 2/224، )476م: ن حبان يف صحيحه، رقوصححه، واب

 أ. هـ.حيح اإلسناد ومل خيرجاه«ص ديثا حذه: »(، وقال4/360)

(، والبيهقي يف  4/252، )4800قم: ، رن اخللق(»األدب«، باب:)يف حس اب:اه أبو دواد يف كتو(   ر2)

( عن  2/74، )805: ، رقماين يف املعجم الصغري(، والطرب10/249، )20965السنن الكربى، رقم: 

الرتمذي  (، ورواه 5/68، )4693م: ق رط، وسألا، و(8/98، )7488كبري، رقم: المعاذ بن جبل، و

،  4/358، )1993يف املراء(، رقم: اء ب: )ما جب: »الرب والصلة«، با كتا بن مالك بنحوه يف  عن أنس

 وقال: »حديث حسن«أ. هـ. 

 (.7/9تاوى )لف(، جمموع ا1/442مية )البن  تية، ستقام(، اال2/307لسالكني )(   انظر: مدارج ا3)

،  2612رقم: (، ن وزيادته ونقصانهاستكامل اإليام اب: »اإليامن«، باب: )يفتكيف ذي مالرت(   رواه 4)

 الرتاث، وقال: »هذا حديث صحيح« أ. هـ. اء دار إحي (، ط.5/9)
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سول اهلل قون، قالوا: يا ريهملتفوا قوندشتلثرثارون واملعدكم مني جملسًا يوم القيامة ا بأو

 .(1)ن( و، فام املتفيهقون، قال: املتكرباملتشدقني ثرثارين وا القد علمن

م بملء فيه تفاصحًا واملتشدق: املتكل بغري فائدة دينية،م الكال كثري وهار: »والثرث

 .(2) «ءق وهو االمتاللفضله عىل غريه، وأصله من الفه اراً وتعاظاًم وتطاوالً وإظه

قال رسول اهلل ل: قا ◙ريرة يب هئم القائم، فعن أنال درجة الصاحبه يإن صا

 .(3)ة( والصالم الصو درجة بحسن خلقه يبلغ العبدل)إن اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلص

لدين »فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف  حسن اخللق هو ا  ومجاع القول: إن

 .(4)ن« الدي

      :ىلعال تاق، مع املؤمنني  ملسو هيلع هللا ىلصوحسن اخللق كان صفة النبي 

                     (5). 

 الوف، ، فام قال يل قط أعرش سنني  ملسو هيلع هللا ىلصل أنس بن مالك: )خدمت رسول اهلل اق

 
  (، ط. دار 4/370، )018(، رقم: الق األخاب: )ما جاء يف معايلذي يف كتاب: »   «، ب(   رواه الرتم 1)

ابن حبان يف  ومرو بن العاص، (، عن ع2/217، )7035رقم: ،ندهمس يفد اإلمام أمححياء الرتاث، وإ

عاص، وقال الرتمذي: »هذا حديث حسن ال عمرو بن (، عن2/235، )485قم: ، رصحيحه

 أ.هـ.غريب«

 . (2/307ارج السالكني )(   مد2)

 نواب  (، 4/252، )4798م: حسن اخللق(، رق  ب: »األدب«، باب: )يفنن يف كتا لسد يف ا(   رواه أبو دوا3)

 (.229-2/228، )480حبان يف صحيحه، رقم: 

 (. 2/307) كني (   مدارج السال4)

 . 128ية: اآل التوبة،  (   سورة5)
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 .(1)ذا( لت كفع  أال عله أفته، وال ليشء ململ فعل يشء فعلتهلقال 

     تعاىل:أعدائهم، يقول هم بعضًا، ومع ة املؤمنني مع بعضصف وهو

               

              ...   (2). 

      ل تعاىل:م، قاوا هلظلغأن يفأمرهم تعاىل ب وأما مع الكافرين،

         (3). 

 .                 (4) :عاىلـه توقول

، فهو أشد ما  إخوانه املسلمني حياًم لينًا مع كون رأن ي لمؤمنلنبغي ومن هنا ي

م، يبدأهم بالسال هم والل البدع فيعرض عنهأك ويكون عىل الشيطان، وأما أهل الرش 

 القته.وجه وطشة الببشا همقابل يوال

ه )أي الشيطان( أن يدعو العبد  مكايده ومكر»ومن أنواع  :♫ قال ابن القيم

من  ، فيلقاه من ال خيلصهاع من اآلثام والفجور أنوه إىلرشته وبحسن خلقه وطالقب

ن يلقاه ببرشه دو ألععنه، فيحسن لـه ا  ضعراعبيس يف وجهه واإلرشه إال جتهمه والت

ال العدو ه فيعجز، فال يزص منبه، فريوم التخل فيتعلقمه، سن كالوحجهه ة ووطالق

  لق وطالقة سن اخلباب ح ده منعىل العبد بكي لحاجته فيدخينهام حتى يصيب يسعى ب

 يهمأطباء القلوب باإلعراض عن أهل البدع، وأال يسلم عل ن ههنا وىصالوجه، وم

 
 (. 4/1804، )2309(   رواه مسلم يف كتاب: »الفضائل«، رقم: 1)

 . 29سورة الفتح، اآلية:  (  2)

 . 73توبة، اآلية: سورة ال  ( 3)

 . 123اآلية:  سورة التوبة،   ( 4)
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عند لقاء أوصوا كذلك اض، وعرواإلوس بالعبال يلقاهم إال لوجه ووال يرهيم طالقة ا

 .(1)أ. هـ  لنساء واملردان«تنة بلقائه من االف من خياف

 اجلهاد  -4

 .                    (2) :تعاىل قال

اد يوجب اهلداية إىل لـه، فاجله هداية  د فالاه جي مل  يف اآلية إن منخالفة ومفهوم امل

 .(3)اط املستقيم سبيل احلق والرص

لنفس  رضا اهلل، وجماهدة ا  ن طلبدين مليف ا ، اجلهاد العام ةواملراد باجلهاد يف اآلي

 .(4) ألعداء واهلوى وا

ية أعظمهم هدا اسباجلهاد فأكمل الن اية»علق سبحانه اهلد  :♫قال ابن القيم 

نيا، يطان، وجهاد الدهاد اهلوى، وجهاد الشنفس وجاد ال اد جههض اجلأفرًا، وجهاد

 هـ. أ. (5)نته« إىل ج وصلة سبل رضاه املهللذه األربعة يف اهلل هداه افمن جاهد ه

وقيل:   ، حلقأي طريق اجلنة، وقيل: التوفيق للدين ا :  ولـه واملراد بق

 .(6) هلم اهتم ومجيع أعامم وصدقختلص نياهت

 

 
 (. 1/120ثة اللهفان )ا إغ  ( 1)

 .   69، اآلية: تسورة العنكبو  ( 2)

 (. 28/34نظر: جمموع الفتاوى )ا  (3)

مكائد الشيطان،  (،11/390وع الفتاوى )(، جمم13/364(  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )4)

   . 183ح، ص دو ن الدحسلام

 (.365-13/364) يقرطبلل نقرآألحكام ال ، وانظر اجلامع109(   الفوائد، ص5)

 (.13/365ق )بر: املرجع السا (   انظ6)
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 عدة منها: اً شمل أنواعهاد يجلوا

 بالنفس  اجلهاد -أ 

ة  مء لكلة يف سبيل إعالصاجلهاد، حيث جيود العبد بروحه رخي  مراتبوهو أعىل

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

                 
               

   (1). 

               :تعاىل وقولـه

 (2). 

قال: )ما أحد يدخل اجلنة حيب أن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙عن أنس ويف احلديث 

ع إىل ن يرجى أيتمنإنه ، فإال الشهيد  األرض من يشء، وإن له ما عىلياندال يرجع إىل

 .(3)كرامة( رش مرات ملا يرى من الل عتالدنيا فيق

 اجلهاد باملال -ب

    تعاىل:ابه، فقال س يف مواضع من كتبالنفهاد اجل تعاىل عىل وقد قدمه اهلل

             

 
 .170-169: رة آل عمران، اآليتانسو  (  1)

 . 74(   سورة النساء، اآلية: 2)

(،  3/1037، )2662 نيا( رقم:لدإىل ا متنى املجاهد أن يرجعكتاب:»اجلهاد«، باب:)(   رواه البخاري يف 3)

 (. 3/1498، )1877م:  مارة«، رق م يف كتاب: »اإلسلوم
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     (1). 

 .                  (2) وقال تعاىل:

              وقوله تعاىل:

              

      (3). 

الناس   ل يا رسول اهلل: أييققال:  ◙درياخل عن أيب سعيد حلديثويف ا

ل: اقمن،  قالوا: ثم  بنفسه وماله،: )مؤمن جياهد يف سبيل اهلل، فقال رسول اهللأفضل

 .(4)ويدع الناس من رشه(  ب يتقي اهللمن يف شعب من الشعاؤم

 

 
 . 15ت، اآلية: (   سورة احلجرا1)

 . 95ية: اآل (   سورة النساء،2)

 .11-10ان: يتالصف، اآل(   سورة 3)

(، رقم:  هللسبيل ااهد بنفسه وماله يف : )أفضل الناس مؤمن جي(   رواه البخاري يف كتاب: »اجلهاد«، باب4)

 . 1888 هاد«، رقم:يف كتاب: »اجل لم(، ومس3/1026، )2634

عبارات لمني ووصفهم بأبشع الملسومواقع للنيل من ا وحمطات للبث ، لقد ختصصت اليوم إذاعات،  )*( 

س هذه  وجه من املسلمني يناف، ومن هنا فال بد أن يكون هناك خطاب م ه رها، وسب النبيأقذو

 عىل أمرين: ب الرتكيزجيطات، واإلذاعات واملح

 . ه مدراز أخالق وصفات نبينا حمب، وإئهدا ومباإلسالمي  از حماسن الدينبراألول:إ

خطابًا يظهر فيه االستعالء والقوة   طابهذا اخل لكفر واإلحلاد، وليكنل االرد عىل شبهات أه الثاين:

اعه وسموه عىل  دين وارتفالة هذا سلم وغري املسلم بعزف واستكانة، ليشعر املواحلجة، ال خطاب ضع

 . 8ن، اآلية: فقورة املنا سو            ،  دياناألمجيع 
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 م اجلهاد باللسان والقلم والتعلي -جـ

ن الذي  مزا ال  هذ ًا يفصوصن يستغنى عنه خأجلهاد ال يمكن لنوع من اا ا ذوه

وتشويه صورته، اإلسالم للنيل من مبادئه، قوى الرش ووسائله عىل دين تكالبت فيه 

 .– عليه وسالمه اهلل واتلص –ألنبياء والطعن يف خاتم ا  ةيرجعلاوخلف امه بالتهتوا

  أنفسكم بأموالكم وكني ملرش قال: )جاهدوا ا ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙وعن أنس

 .(1)كم( وألسنت

        ىل:ن باأللسن، قال تعايرالكافجاء اد هجلهومن ا

         (2).  يثني عىل حسان  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اهلل

 رب بذنبه(.رسلوا هذا الضاكم أن تل د آنبن ثابت، ويقول: )ق

بلساين فري األديم(، رينهم عثك باحلق ألفيوالذي )ل: يقو ◙ن وكان حسا

 .(3) (فىستشفى وان فشاحس : )هجاهمملسو هيلع هللا ىلص ، قال انتهى من هجاء املرشكني فلام

 أربعة مراتب: ومن اجلهاد، جهاد النفس وهو 

  ألنه ال سعادة  يف ذلك هداجل جماهدة النفس عىل تعلم الدين احلق، وبذل األوىل:

 دى. اهل  ذاإال هبوال نجاح هلا 

 بام علم. العملس عىل جماهدة النف  ة:الثاني

 
نسائي يف  الح سنن ، وصحي2186زو(، رقم: باب: )كراهية ترك الغ(   رواه أبو داود يف كتاب: »اجلهاد«، 1)

،  2427املستدرك، رقم:  كم يف ا حلا، و2900رقم:  ،9)وجوب اجلهاد: كتاب: »اجلهاد«، باب

 (. 11/6، )4708: رقمن حبان يف صحيحه، ب( وصححه، وا2/91)

 . 13، اآلية: حلرشسورة ا  ( 2)

 (. 4/1936، )2490م: (   رواه مسلم يف كتاب: »الفضائل«، رق3)
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ليم وتع سنةحلاة وعظوامل كمةحلبا جماهدة النفس عىل الدعوة إىل اهلل تعاىل الثالثة:

 د. شاجلاهل، وإرشاد املسرت

 .(1)م منهم ونيلهمهوظل الصرب عىل ما يناله يف هذا الطريق من أذى اخللق الرابعة:

              :تعاىلقال 

           (2). 

 كذلك من اجلهاد جهاد الشيطان.

 : ♫يم لقبن اقال ا

العبد من  إىل يلقي دفع ماعىل  ادهجه أحدمهاطان فمرتبتان »وأما جهاد الشي

 يف اإليامن. الشبهات والشكوك القادحة 

الشهوات، فاجلهاد  سدة والفا  تدارامن اإلليه إقي يل دفع ماجهاده عىل  لثانيةا

 .(3)هـ  الصرب« أ.ين يكون بعده يكون بعده اليقني، والثااألول 

يق  بتحق نال إالال تروة الذسالم، ألن هذه م اإل سنا د بأنواعه ذروةهااجلًا فوعموم

 عظمها:يع معاين اإليامن واإلسالم، ومن أمج

          :تعاىل قال  – سبق كام –املحبة  -1

                          (4). 

 
 (.3/10القيم )ن د، الب(   انظر: زاد املعا 1)

 . 3-1، اآليات: رص(   سورة الع 2)

 (. 3/10) ادعامل  (   زاد3)

 . 54اآلية: (   سورة املائدة، 4)



 

 
 

 

 
 

 

          - 1090 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

      :ىلتعا ل هللملااس واإلخالص، فأعىل مراتبه تسليم النف -2

               

         (1). 

           :تعاىلله و قالتوكل والصرب، كام يف -3

               

     (2). 

             و  ىل:تعا ولـهقو

            (3). 

 .(4)الدنيا  الزهد يف متاع-4

 تي هي  ال داية له لاجلهاد موجباً  انكا »وهلذ:♫قال ابن القيم

         كام دل عليه قوله تعاىل:حميطة بأبواب العلم، 

 (5)  (6)ـ « أ. ه. 

اختلف الناس يف وغريه من السلف: »إذا  ♫إلمام أمحد بن حنبل ا الوهلذا ق

 
 . 111: يةسورة التوبة، اآل   (1)

 .42-41ن: يتا نحل، اآل(   سورة ال2)

 . 128(   سورة األعراف، اآلية: 3)

 (.160-1/158ن القيم ): العقود الدرية، الب(   انظر4)

 . 69بوت، اآلية: ورة العنكس (  5)

 (. 1/160، )العقود الدرية   (6)
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 م، ألن اهلل يقول:معهق احل غر، فإن الث لأه يهظروا ماذا عليشء فان

            (1)  » (2) أ. هـ. 

 م الغيظ:كظو  ذى األ عىللصربالصدر وااحللم والعفو وسالمة   -5

                        قال تعاىل:

                

           (3). 

              :عاىلت القو

                                  

                (4). 

 .                  (5) عاىل:وقال ت

        :ني املؤمن وصفيف  وقولـه تعاىل

 
 . 69العنكبوت، اآلية:  سورة   (1)

براهيم بن حممد بن مفلح  ه إ(، وذكر6/184قدس يف الفروع )امل(، ذكره 28/442ى )وجمموع الفتا    (2)

يف مدارج  م ن القياإلسالمي، بريوت، وابهـ، املكتب 1400عام  (، ط.3/312احلنبيل يف املبدع )

 ن املبارك. ه لألوزاعي وابسب( ون1/511السالكني )

 .201-199األعراف، اآليات:  سورة   (3)

 .36-34لت، اآليات: ص (   سورة ف4)

 . 96اآلية: (   سورة املؤمنني، 5)
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    (1). 

            ىل:تعا وقال

(2). 

يقال له حجر  يرفع حجراً  جلر يهمبقوم ف ملسو هيلع هللا ىلص هللل اوال: )مر رسسن قاحل نع

لب ه وغفحلم عنه فغلب نفسسبه رجل ل ل: أفال أخربكم بام هو أشد منه رجاألشد قا

 .(3)صاحبه( طان يطانه وشيش

 ن الظلم، األذى، والعفو عرجة احللم والصرب عىل »ألن د م: هلعاىله توحتقق حمبت

 .(4)ه بالصيام والقيام« لغيب  ما الالرجل هبا  خرة، يبلغواآل لدنياأفضل أخالق أهل ا

 ، والوصول إىل هذه الشيطان الدرجات العالية، وإرغام اخللق ونيلولدفع أذى 

 ة أمور:إىل عد  ظرن ين د ألعبصرب وسالمة الصدر عىل ا وال من احللم  رتبةامل

ئه،  ط يكن ليخابه ملما أصيشأ مل يكن، وأن  كان ومل ن ما شاء اهللأالقدر و األول: 

 لصيبه. كن يطأه ملوما أخ

وموفور  العاقبة لصابرين من حسن تأمل ما أعده اهلل لالتحيل بالصرب، ولي الثاين:

 .لصربلك إال باال ذ ن يناجلزاء، ول

 
 . 54(   سورة القصص، اآلية: 1)

 . 134ية: (   سورة آل عمران، اآل2)

، الفريوائي رمحن عبداجلبارال( حتقيق: عبد2/609) 1305رقم: د  الزههناد الّسي الكويف يف (   رواه3)

حجر يف فتح الباري  ابني، الكويت، وذكره مللكتاب اإلسال هـ، نرش: دار اخللفاء1406 وىلاأل .ط

 ل: »رواه البزار بسند حسن« ا.هـ. وقا ( 10/519)

 (. 2/435) (   الصارم املسلول4)
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عىل أكرب منه وهو  حممود صرب اضطرارًا ا، وهو هذعىل ًا يار»وعلم إن مل يصرب اخت

 .(1)مذموم« 

عن   ◙ة هرير أيب ن، ويف احلديث عموالصفح واحلل والعف عاقبة الثالث:

عزًا، وما  بعفو إالوما زاد اهلل عبدًا  ال صت صدقة من مقال: )ما نق  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

الدنيا  اخللق يف  قلوب يف  حمبة و عزاً والعز هنا يشمل  ،(2)( اهللإال رفعه هلل أحد تواضع 

 .(3) ًا يف اآلخرة وعز

إال  ايناهل المة ذا منزلة عظيوه ،لهق ما قبذا فوه، وهأن يرىض بام أصاب الرابع:

 ق اهلل تعاىل.لقيام بحبسبب ا ال سيام إن كان ما ناهلا كانأصحاب اهلمم العالية، و

،  ن إليهمحسلق أاخليه اإلحسان، فكلام أساء إلمقابلة اإلساءة ب :امساخل

ئهم إياه بإهداإليه شيئًا من إحساهنم ه هبذا اإلحسان يرد إليهم نأ عر العبد وليستش

 !ورهم!سناهتم وأجح

من   هم عىل ما أهدوه إليهؤكافييعلم أنه ا جيعل األمر هيون عىل العبد، فا ممذهو

 ر!!عظيم الوزمن  عنه األجر وما حتملوا عظيم

كلام اشتغل العبد  نه وليعلم أيعنيه،  بام ال بهل قليشغال ، ف سالمة الصدر السادس:

 رجاء ثوابه.و هللعىل ان اإلقبال مأنفع لـه أهم وا هو هذه األمور فاته مبيشء من 

 .!!(4) ته«حالورشيف جدًا ملن عرفه وذاق مشهد   »وهذا :♫قال ابن القيم 

ف بخالها قتلع العداوة ويقيض عليالعفو واحللم ي، فألمنحصول ا السابع:

 
 (. 1/98فان )غاثة اللهإ وانظر:(، 2/319ج السالكني )(   مدار 1)

 (.2001/ 4، )2588«، رقم: بآلداوا ةلصل: »الرب واه مسلم يف كتابوا(   ر2)

 ؤاد عبدالباقي. د فية صحيح مسلم، حممش(   انظر: حا 3)

 (. 2/320لكني )لسا مدارج ا (  4)
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عبد غائن، فال يأمن ال فتزرع العداوات وتزداد الضها ها ويشعللذي يزيدنتقام ا الا

 عدوه. من مباغتة ندها  ع

      اهلل تعاىل: لبيعة، فاملؤمن قد عقد الصفقة معن اثم فعد الثامن:

              (1). 

غري  عوضاً لذلك حيق لـه أن يطلب  ن ناله من األذى يف سبيل اهلل، فالكا فإن

 . ىل هبا وهي اجلنةعا ته اهللة التي وعدعالسل

        البنه:  وصية لقامن  قال تعاىل يف ذكر

                  (2). 

لفت يف ي اتم التهلمواات املسلمني وأيداملرتدين ذ من ن يأخالصديق عىل أ عزم وملا

 ت يف اهلل : )تلك دماء وأموال ذهب◙بن اخلطاب  حرب الردة، قال عمر

 .(3) ية لشهيد(ال د، ووأجورها عىل اهلل

 .عاً هذا إمجاًا فكان ه خمالفل يعرفمل ة و وكان بمشهد من الصحاب

 :وجوه  هر منظذه النعمة وذلك يعظيم املنة يف ه  التاسع:

اهلل البطش  النرص، ومل يكن ظاملًا ينتظر من  اهلل من  يرجو ل مظلوماً علكونه ج -1

 والعقوبة.

 
 . 111(   سورة التوبة، اآلية: 1)

 . 17ورة لقامن، اآلية: (   س2)

ن عحه، حيص يف نه البخاريثر روى بعضًا مأل(، وهذا ا2/321كني )ارج السال مديم يف (   ذكره ابن الق3)

رقم:   هقي يف السنن الكربى،لبي(، وا 6/2639، )6795ر الصديق رقم: طارق بن شهاب عن أيب بك

 (.6/438، )32731(، وابن أيب شيبة يف مصنفه، رقم: 8/335، )17410
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شاكها إال  كة يحتى الشو يشء د منوبه فام يصيب العباياه وذنالتكفري من خط -2

 .اياه خط من كفر اهلل هبا

 عظم منها.ا مل تكن يف دينه، وينظر إىل ما هو أهناهلل أ أن حيمد -3

ال وال بنون، يف يوم هو يف ه مفي فعينىل يف يوم ال اعند اهلل تع هاجزاء أن يدخر -4

 القيامة. وم حلاجة إىل حسنة ينجيه اهلل هبا يأمس ا

ضل  أفمن  هم  ذيناء والرسل واألولياء ال قه من األنبيبمن سى بأن يتأسَّ  العارش:

يساوي   ا الاله مم، ليهون عليه ما ند الناس بالًء، فليتأس هبمأش لك كانواق، ومع ذاخلل

 ن أذى اخللق. م ليهوقع عًا مع مما ئشي

خالص له، بته واإل، والتعلق به وتوحيده وحمباهلل تعاىلأن يشتغل  احلادي عرش:

 .(1) لشوق إليه، وامنه والتقرب

بمحبة اهلل،   لبهامتأل ق ها، فإذاد وأرفعاهاملشجل و أ»وه  :♫قال ابن القيم 

نس به... األ، وني به، وقرة العهلتقرب إليه، وامرضاتومعاملته، وإيثار واإلخالص له 

ته... فإنه ه وبأقضيفوض إليه أموره كلها، وريض ب ، بحيثواختذه وليًا دون من سواه 

 به وفكره شتغل قلي ن أن عضالً أذى الناس لـه ألبتة، فهود ه متسع لشقلب ى يفال يبق

ـ  االنتقام واملقابلةلب ورسه بط  .(2)  «أ. ه

من سوء اخللق، وكان من  اهفي  ماهتا يف تغيريدلنفس وجماهيض اترو :الثاين عرش

  ، وارصف عني ال أنتحسنها إ)واهدين ألحسن األخالق ال هيدي أل :ملسو هيلع هللا ىلصدعاء النبي 

هذا اخللق ف يصبح كلوالتلق لتخوبا ،(3)يئها إال أنت( نى سال يرصف عها وسيئ

 
 (. 324-318م )قيبن السبق مدارج السالكني ال(   انظر فيام 1)

 .(324-2/323بق )سا (   املرجع ال2)

 (.1/534، )771رقم:  حيحه، يف كتاب: »الصالة«،صيف  لمس ماه (   رو3)
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  : ملسو هيلع هللا ىلص لرسوللـه اعندما قال  ◙ قيس لا ويف حديث أشج عبد  ،(1) د سجية للعب

ني ني ختلقت هبام أم جبل، فقال: أخلقرسوله احللم واألناة وهلل اني حيبهامك خلصلتي)إن ف

 بهاملذي جبلني عىل خلقني حي  ا: احلمد هللفقالام، بل جبلك اهلل عليه؟ فقال: هاماهلل علي

 .(2)سوله( ورهلل ا

  لـهى تصريلسكينة والثبات حت»يتكلف احللم والوقار وا :♫قال ابن القيم 

وة القبول والتعلم، : وقد جعل اهلل سبحانه يف اإلنسان قوا قالائع، منزلة الطببأخالقًا 

يكون ضعيفًا فيعود قد  االنتقال هذا  أنا غري مستحيل، غريمقتضياهت نقل الطبائع عنف

ود إىل طبعه إذا  ولكن مل ينقل الطبع فقد يععث، وقد يكون قويًا أدنى باب طبعهىل د إالعب

يستحدث صاحبه طبعًا ثانيًا، فهذا  يثبح نتقاليستحكم اال واشتد وقدباعث وي الق

 .(3) هـأ. ي انتقل عنه يكاد يعود طبعه الذال

 القلبية راض األم تطهري القلب من   -6

              عاىل:قال ت

   (4). 

تقوى  تقوم ال قلب، والتقوى ال تقوم إال بالهم اهلل تعاىل بالتقوى، وحقيقة الصففو

 
(، والرتبية الذاتية من 152-4/151للصنعاين ) م،سبل السال(، 2/315رجع السابق )امل(   انظر: 1)

 لسنة، هاشم عىل أمحد. الكتاب وا

كتاب:  د يف اود أبويادة رواه الزيادة، والز ون (، بد1/48، )18رقم: إليامن«، »اكتاب: (   رواه مسلم يف 2)

،  6848 يعىل يف مسنده، رقم: أبو، و4/357، )5225: مبلة اجلسد(، رق»األدب«، باب: يف ق

(12/242.) 

 . 13(   عدة الصابرين، البن القيم، ص 3)

 . 201رة األعراف، اآلية: (   سو 4)
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 ن كل، وملبيكل مرض ق الص والذكر، وتطهريه منن واإلخيامباإل فيه إال بعد عامرته

 (1)( ههنا ىالتقو : )الصحيح ثاحلدي يف – والسالم الصالة عليه –وشبهة، قال  ةشهو

 صل باألعامل الظاهرة. حت ال تقوى صدره، فال ويشري عىل

 ه وبني احلرام حاجزًا منحييل بين قوى حتىيقة الت يصيب رجل حققال سفيان: »ال

 .(2) «أ. هـ دع اإلثم وما تشابه منهوحتى ي الل،احل

، خلص من  ، وأصبح قلبًا سلياًم من األمراضتقوى من القلبنت ال متك فإذا

رار، كام ال خطرات ليس هلا قيه إعله للطان، وال يكون سيصبح لـه عليه  ، فالشيطانال

 .               : بقولـهها اهلل تعاىلوصف

غفل وينال منه الشيطان، الذي  بد، ال بد أن ين العا كا»ومل :♫ابن سعدي قال 

إذا   لغاوين، وأن املتقيمن ا ني تقته، ذكر تعاىل عالمة امليزال مرابطًا، ينتظر غرته وغفل ال

 أي باب أتى، ومن أي مدخلتذكر من يطان... ئف من الش نب، ومسه طاأحس بذ

 .(3) ـه. تعاىل« أ يه، فأبرص واستغفر اهلليطان علالش دخل

احلصن سور،   »وأعلم أن القلب كاحلصن، وعىل ذلك :♫زي ن اجلوقال اب

كة ترتد إىل ذلك احلصن، وإىل جانبه ئلم، وساكنه العقل، واملالوللسور أبواب، وفيه ث

مة بني قائ حلربك الربض من غري مانع، واف إىل ذلطني ختتلربض فيه اهلوى والشيا

غفلة  ل احلصن تطلبدور حول تتزا ال والشياطني أهل احلصن وأهل الربض، 

واب احلصن الذي  م، فينبغي للحارس أن يعرف مجيع أباحلارس والعبور من بعض الثل

 
 (.4/1986) ،2564اب: »   «، رقم: سلم يف كتم ث رواه(   جزء من حدي1)

 (.7/288لية )حليف ام ي عو نرواه أب   (2)

 (.136-3/135، البن سعدي )ن الكريم الرمح(   تيسري3)



 

 
 

 

 
 

 

          - 1098 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

 .(1)هـ أ.يفرت« ا سة حلظة، فإن العدو مظه ومجيع الثلم، وأال يفرت عن احلرا حفقد وكل ب

 حصن من الشيطان يف التسنة  ن ال ثانياا: ما استقريته م 

 ته.لفاوخمن اشبه بالشيطترك الت -1

 .ضوءالو -2

 الصالة.  -3

 اإلنفاق يف سبيل اهلل.  -4

 الصيام.  -5

 ة.رضا والتسليم بقضاء اهلل وقدره، والبعد عن اجلزع والنياحلا -6

 العدل.  -7

 النكاح، والرتابط األرسي.  -8

 ار املرأة يف بيتها.رق -9

 . عن الغضبالبعد  -10

 التأين وترك العجلة.  -11

 ل عمل خيرج إليه املرء. نية يف كالح حيتص -12

 .يمتكفالة الي  -13

 فتن. عن ال دبعال -14

 الصاحلني.لم، ومالزمة جمالس الذكر وجمالسة طلب الع -15

 
 .50وزي، ص اجل يس، البن(   تلبيس إبل1)



 

 
 

 

 
 

 

          - 1099 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

 التواضع وشكر النعم. -16

 حاجة. ريالبعد عن غشيان األسواق لغ -17

 اره.االستعالء عىل الشيطان واحتق -18

 . قلة اخلروج ليالً  -19

 اء. الدع -20

 نها:ة وسائل مده بعمداخلوسد  خمططات الشيطانكشف  -21

 ن جلوسه:جتنب مواضعه وأماك -

 س وغروهبا.ند طلوع الشملصالة عا  عني  نهلا -

 اخلشوع يف الصالة.  -

 ة ومس الطيب. ظاف الن -

 رد التثاؤب. -

 تقليل الطعام والرشاب. -

   عند  والرشاب، وأكل اللقمةدخول إىل البيت وعند الطعام د ال ية عنالتسم -

 وطها.سق

 . يبة وسوء الظنالر بعد عن مواطن الشبهات،ال -

 تسوية الصفوف.  -

 صه.عدم عقة وصال ل االشعر يفإطالق  -

 سائل منها:امعة املسلمة من الشيطان، بعدة وحتصني اجل -22
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 قتل الشياطني. -

 م السحرة والكهان.ومنه واغيتقتل أعوان الشياطني من الط  -

 ة. الرقية الرشعي  -

 هدم أماكن الرشك. -

 ن احليوان.لشيطان مقتل جنود ا  -

 رمني.املجبيان سبيل  -

 ال األمة اإلسالمية. إصالح ح -

 ا.اهنا وتوضيحهيف بي اىلتع اهللستعني بوا

 يف التحصن من الشيطان   ثانياا: ما استقريته من السنة 

 فته ترك التشبه بالشيطان وخمال -1

ن  ستطاع العبد، ألشبه به وخمالفته ما ان وسائل التحصني من الشيطان، ترك التمو

نه مره إىل نفو لشخص املتشبه به، وخمالفته تؤديته لالزمن سبب مللتشبه بالشيطاا

 .(1)( ال تقيل )قيلوا فإن الشياطني  :ملسو هيلع هللا ىلصل اكام ق ه،عنبعد وال

ر إذا اشتد احلر  النهانصف  والقيلولة هي: »نوم نصف النهار، وقيل: االسرتاحة

 .(2)نوم«  وإن مل يكن معها

 
قم:  ر صحيحة، ه األلباين، انظر: ال(، وحسن1/3، )2725م: (   رواه الطرباين يف املعجم األوسط، رق1)

 (. 2/815)، 4431ع، رقم: ام(، وصحيح اجل4/202) ،1647

يث، البن األثري  حلدالنهاية يف غريب ا (، وانظر: 7/163ألحكام القرآن، للقرطبي ) امعاجل  ( 2)

 (. 2/202) غرب(، امل4/133)
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 .(1)جرة« والقائلة: »الظهرية وهي اهلا

 به:التشبه  ومن

 األكل والرشب بالشامل: -أ 

، وال أحدكم بشامله ن)ال يأكل: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولأن ر ¶  رعن ابن عم 

 .(2)بشامله ويرشب هبا(  لشيطان يأكلهبا، فإن ا يرشبن

 ني: صبعاألكل بإ -ب

حائطًا لبعض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال: )دخل رسول  ¶ له حديث ابن عباس ليود

معه، فالتفت إيل، فقال: يا ابن أنا يش ول وهو يمول الرطب، فيأك، فجعل يتنااألنصار

 .(3)ع( الشيطان، وكل بثالث أصابة ا أكلهنفإني، صبعبإ لتأكباس ال ع

 .ملسو هيلع هللا ىلصثالث هي صفة أكله ب كلواأل

ث أصابع: أدب حسن، وسنة  ل بثالان يأكك ملسو هيلع هللا ىلص»وكونه  :♫قال القرطبي 

 زيادة ن غرييه محيتاج إلقتصار عىل ما م، وباالألهنا تشعر بعدم الرشه يف الطعامجيلة، 

 .(4)عليه...«أ هـ 

 :احدو فس لرشب بنا -جـ

، ثة أنفاسالث إذا رشب تنفس)كان  ملسو هيلع هللا ىلص ري أن رسول اهلل زهاب ال شهن عن اب

 
 (. 11/578(، لسان العرب )2/521ظر: املصباح املنري )(، وان1/354(   املطلع عىل أبواب املقنع )1)

 ق خترجيه. (   سب2)

ئد اي يف جممع الزو(، وقال اهليثم11/103، )11251 م: قر، عجم الكبريالطرباين يف امله (   روا3)

 جال الصحيح«أ. هـ. ه رقية رجالهليعة وحديثه حسن وب ابن(: »وفيه 5/25)

 (.5/298(   املفهم، للقرطبي )4)
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 .(1)( يطانب الشذلك رش وهنى عن العبِّ نفسًا واحدًا، ويقول:

 .(2) ()قيلوا فإن الشياطني ال تقيل :ملسو هيلع هللا ىلصقال   كام ترك القيلولة -د 

 ظل: وال  لشمسوس بني ااجلل  -هـ

لس جم وقال:، ظلوال لضح اني س بأن جيل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يث )هنى ففي احلد

 .(3)الشيطان( 

لوس وقد ذكروا يف هذا معاين: من أحسنها أنه ملا كان اجل» : ♫بن كثري قال ا

 نفسه ه يفقتخليام يرى كان حيبه الشيطان، ألن ذا املوضع فيه تشويه باخللقة، فمثل ه يف

       ذهان، وهلذا قال تعاىل:األ ر يفهذا مستقمشوه، و

(4).(5) هـ  أ...« الشياطني وحسن خلق املالئكةوز فيها قبح ن النفوس مغر.. فإ. 

 إلرساف والتبذير:ا  -و

             قال تعاىل:

 
خر عن  آ وهو مرسل، ولـه شاهد(، 557-10/556، )5610عب اإليامن، رقم: رواه البيهقي يف ش    (1)

:  ن قبل، الرأي، رقممومثله ال يقال احد فإنه رشاب الشيطان(، وسًا نف ابوال: )ال ترشعكرمة، ق

ه،  ي )املحقق( : إسناده صحيح، ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفندوخمتار ال(، وقال 10/558، )5613

 (. 5/106، )24167رقم: 

:  م، رق حةيحالصين، انظر: ، وحسنه األلبا ( 1/3، )2725وسط، رقم: ملعجم األا اين يف(   رواه الطرب2)

 (. 2/815، )4431جلامع، رقم: (، وصحيح ا4/202، )1647

يب، (، وقال املنذري سنده جيد، الرتغيب والرته3/413، )15459م سند، رقاه اإلمام أمحد يف املرو (  3)

(5/260.) 

 . 65ورة الصافات، اآلية: (   س4)

 (.57-1/56) ريوالنهارية، البن كث البداية  ( 5)
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       (1). 

 .(2)فاق يف غري حق لتبذير: اإلنابن مسعود: اقال 

و أنفق مدًا يف غري كله يف احلق مل يكن مبذرًا، ول ن مالهق إنساوقال جماهد: لو أنف

 .(3) اً حق كان مبذر

 بحت  لشياطني لك إال ألن اني وما ذم إخوان الشياطبأهن   املبذريند وصف اهللوق

 قه يف غري وجهه.وإنفا، الامل اعةإض

يف   ملسو هيلع هللا ىلص لفراش الذي ال لزوم له، يقول من األثاث وااف، اإلكثار ومن اإلرس

مرأته، وفراش للضيف، )فراش للرجل، وفراش ال  :◙ عبد اهللبن جابر  حديث

 .(4)طان( لرابع للشيوا

  هو  إناماختاذه ىل احلاجة، فمعناه أن ما زاد ع علامء الل قا» :♫نووي قال ال 

هو مذموم، وكل ذه الصفة، فا، وما كان هبيال وااللتهاء بزينة الدنياالختو اةمباهلل

، وقيل: ويوسوس به وحيسنه، ويساعد عليه يرتضيهألنه  مذموم يضاف إىل الشيطان،

ل أنه حيص  مبيت ومقيل، كام ليه ن للشيطان عحاجة كا غرين لكاا إنه عىل ظاهره، وأنه إذ

 .(5)هـ   أ.«  صاحبه عند دخوله عشاتعاىل اهللذكر  يي الذ ال بالبيت لـه املبيت

 

 
 .27-26تان: ياآل ء،اإلرس(   سورة ا1)

 لفكر. ر ا(، ط. دا73/ 15ه )ريبن جرير يف تفس(   رواه ا2)

 اجلزء والصفحة.فس لسابق، ن(   املرجع ا3)

 (.3/1651، )2084ينة«، رقم: (   رواه مسلم يف كتاب: »اللباس والز4)

 . 156ص جهة حلسن قطامشوا(، وانظر امل14/59) صحيح مسلم ووي عىل(   رشح الن5)
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 قعاء عند اجللوس يف الصالة:اإل -ز

 برييستفتح الصالة بالتك ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل )كان رسقالت:  ▲كام ورد عن عائشة 

به،ا ركع مل يشخص ن إذوكا      والقراءة بـ  رأسه ومل يصوِّ

، وكان إذا  يستوي قائامً  أسه من الركوع مل يسجد حتىرفع ر كان إذاو لك،ذ ني ب ولكن

عتني قول: يف كل ركوكان ي جالسًا،ع رأسه من السجدة مل يسجد حتى يستوي رف

ينهى عن عقبة   ى، وكاننه اليمن يفرش رجله اليّسى، وينصب رجلوكاالتحية، 

لصالة  خيتم ا ان، كعب  سَّ اش الالرجل ذراعيه افرتن، وينهى أن يفرتش شيطاال

 .(1)بالتسليم(

ه باألرض وينصب ساقيه ويضع يديه عىل األرض، ييت : »أن يلصق إلواإلقعاء هو

 .(2)« ه من السباعكلب وغرييفرش الكام 

 احدة: بنعل و امليش   -ح

يميش )ال  قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  ◙هريرة  فهي مشية الشيطان، عن أيب 

 .(3)ة( نعل واحد يف يميشان لشيط؛ فإن ا نعل واحدةأحدكم يف

 :األخذ والعطاء بالشامل-ط

يمينه، ل أحدكم بقال: )ليأك ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ◙هريرة  ديث عن أيبكام يف احل

ب يرشامله وبيمينه، فإن الشيطان يأكل بش ، وليأخذ بيمينه، وليعطبيمينهوليرشب 

 
 (. 6/31ه )سندواإلمام أمحد يف م (،1/357، )498 يف كتاب: »الصالة«، رقم: ممسل اهور   (1)

 (. 4/214صحيح مسلم )ىل النووي ع(   رشح 2)

(، 5/2200، )5518 نعل واحدة(، رقم: اس«، باب: )ال يميش يف(   رواه البخاري يف كتاب: »اللب 3)

 . 2097 والزينة«، رقم:س سلم يف كتاب: »اللبا وم
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 .(1)خذ بشامله( ويأ له، ويعطي بشامله،بشام

 :التكرب والستعالء-ي

      :تعاىل قال – منه اهلل أعاذنا –س صفات إبليرز بن أهي مو

                    (2) . 

 :ــــوءلوضـا  -2

حال، وإذا كان العبد    كلهلل عىلر اذك نايطمع الش بهمن أسلحة املؤمن يف حر »إن

 .(3)ائم، فإن ذلك من عمل اإليامن«حالة طهور د هلل وهو يف ًا ذاكر

 .(4)( إليامنام يف احلديث: )الطهور شطر ا يامن كر من اإلفالطهو

ا د التي يرضهبالعقأن الوضوء يكون سبب لفك الصحيح  وقد ثبت يف احلديث

ية رأس قد الشيطان عىل قاف )يع :ملسو هيلع هللا ىلصوله  ق يف امكه حال نوم الشيطان عىل العبد يف

فإن فارقد  ا عليك ليل طويلل عقدة مكاهند يرضب عىل كنام ثالث عقإذا هو  دكمأح

كلها لت عقده يقظ فذكر اهلل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة فإن صىل انحاست

 .(5)خبيث النفس كسالن( وإال أصبح  لنفسصبح نشيطًا طيب افأ

ل اهلل  ، عن رسو ملسو هيلع هللا ىلصجل من أصحاب النبي عن ر (6) ي العالك حروعن أيب و

 
،  6775سط، رقم: ألورباين يف املعجم اط(، وال2/1087) ،3266ماجه يف السنن رقم:  ابن اهور   (1)

 إسناد صحيح«أ. هـ. (: »رواه ابن ماجه ب3/93املنذري يف الرتغيب والرتهيب )ال (، وق7/35-36)

 . 34ية: (   سورة البقرة، اآل2)

 . 147لدين، ص  أسامة حميي ايب اجلن والشياطني، أل(   عامل3)

 . (1/203) 223قم: ه مسلم يف كتاب الطهارة رارو  ( 4)

 (.2714قم )ر( ومسلم 5/2329) (5961)  الدعواتكتاب   البخاريرواه (   5)

قم: صحابة«، رده من الحجر يف التقريب: »ثقة، من الثالثة، أخطأ من ع ابنقال عنه (   شبيب بن نعيم، 6)

= = 
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لشيطان علينا البَّس  : )إناميها الروم فأوهم، قالىل الفجر صالة فقرأ فه صأن ملسو هيلع هللا ىلص

صالة فأحسنوا أتيتم الون الصالة بغري وضوء، فإذا من أجل أقوام يأت القراءة

 .(1)الوضوء(

راءة بسبب  لقا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل عىل: أن الشيطان خلط ولبس ى احلديثعنوم

عىل املصلني حيث وجد  فعاد شؤمهم نوا الوضوء،جود أقوام يصلون بدون أن حيسو

 .(2)تهم يس مدخاًل بواسطإبل

طهروا هذه األجساد طهركم قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ¶ وعن ابن عباس 

عة من سا يف شعاره ملك، ال ينقلب بات معه ، إالليس من عبد يبيت طاهراً  ه، فإنهللا

 .(3) اغفر لعبدك فإنه بات طاهرًا(قال: اللهم   إال ليلال

 ن.اشيط يمكن أن جيتمع مع امللكال متى بات معه ملك، م أنه ملعلوومن ا

ديث  كام أن الوضوء من وسائل إطفاء الغضب والغضب من الشيطان كام يف احل

  ذاإ، فر باملاءالنار، وإنام تطفأ الناشيطان خلق من ن ال، وإالغضب من الشيطان )إن

 .(4)ضأ( غضب أحدكم فليتو

 = = 
 . 264 ، ص2744

روم(، رقم:  لح با صبلايف )القراءة  الفتتاح«، باب:»ا(، والنسائي يف كتاب: 3/471) د(   رواه اإلمام أمح1)

 طان.يمن غري ذكر الش( 2/156، )947

 (. 11-3/10قدير )(   فيض ال2)

 جيد«أ. هـ، : »إسنادهاملنذري (، وقال5/204، )5087 يف املعجم األوسط، رقم: اينواه الطرب(   ر3)

 (.1/231الرتغيب والرتهيب )

 (. 17985رواه أمحد )(   4)
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 :الـصــالة  -3

م،  الصالة فهي عمود اإلسال شيطان، املحافظة عىلال تحصني ضدوسائل الومن 

 ه وال حظ يف اإلسالم ملن تركها.أساسو

 سبق.  وهي من أعظم مقامات العبودية كام

ها،  شغله بالوساوس عن إقامتلعبد عنها، ويصد اا حياول الشيطان أن ي ذهل

 ذلك يف مواطن متعددة. ا كام سبق بيان  هفي شوعواخل

 ا املقام:هذ إبليس يفما يغيظ وأعظم 

 :األذان -أ 

)إذا نودي بالصالة،   :ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي قال ◙رة ويف احلديث عن أيب هري

خيطر  قيض أقبل حتى فإذافإذا ثوب هبا أدبر،  ،قيض أقبلأدبر الشيطان وله رضاط، فإذا 

مل ، فإذا  يدري أثالثًا صىل أم أربعاً كذا وكذا، حتى ال كرذ: ا، فيقولهقلببني اإلنسان و

 .(1)جد سجديت السهو( ًا صىل أو أربعًا، سالثيدر ث

 ة عىل الفرائض واخلشوع فيها:حافظامل  -ب

 ملسو هيلع هللا ىلصهلل ديث عندما سئل رسول اام يف احلوهو حياول رسقة أي يشء من الصالة، ك

 .(2)بد( طان من صالة العيلشاسه الس خيتل، قال: )ذاك اختالصالة  عن النظر يف

وع وحضور قلب حتى ييأس الشيطان بخشالصالة، بال عىل اإلق لذا عىل العبد

 باهلل كلام حال الشيطان بينه وبني صالته، كام سبق بيان ذلك.  تعيذن يسمنه، وعليه أ

 
 (329( ومسلم )1/220( )583رواه البخاري يف كتاب الصالة )(   1)

 (75اري )( وصحيح البخ910صحيح أيب داود )(   2)
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 يل: لقيام ال -جـ

 حتى ليلةرجل نام  ملسو هيلع هللا ىلصد رسول اهلل قال: ذكر عن ◙عود عن عبداهلل بن مس

 .(1)أذنه( ال الشيطان يف أذنيه، أو يف قال: )ذاك رجل ب ح،بأص

شيطان ف التخفابيان معنى احلديث، وهو عىل عمومه يدل عىل اسوقد سبق 

 .(2)يصبح واستهزاؤه به أن إىل بالنائم 

  حسب الرجل من اخليبة والرش أن ينام حتى ) :◙سعود ويف األثر عن ابن م

 .(3) يف أذنه(يصبح وقد بال الشيطان 

يل  ك ل عقدة عليمكان كل النائم ثالث عقد، يرضب عىل  هو يعقد عىل رأسو

 .. كام سبق .(4)فارقد  طويل

باب: عقد الشيطان عىل قافية الرأس  ،يف صحيحه ♫ البخاري  وقد ترجم لـه

 .(5) ل إذا مل يصل باللي

ر  إال أصبح عىل رأسه جري )ما أصبح رجل عىل غري وتر :◙ن ابن عمر عو

 .(6)عًا( اذر عني قدر سب

  العبد هذا خطم قد نالشيطا أن يويعن يقة،حق وهو – سبق كام –ير احلبل واجلر

 
 (.1608والنسائي ) (774) ( ومسلم1144صحيح البخاري )  ( 1)

باب اإليذاء   -حقيقة الشياطنيسائل االعتقاد )من يف شيطا يد المكا  األول من سلسلة اجلزءانظر (   2)

 (. )مطبوعفة ( للمؤلفيس والبدينالن

 صحيح اإلسناد« أ. هـ. (، وقال: »3/29(   ذكره ابن جحر يف الفتح )3)

 (   سبق خترجيه. 4)

 (.1/383الة«ن )ب: »الص تا (   ك5)

 رفة.ط. دار املع(، 3/25باري )لتح اف ،«يدج جر: »سنده ل احلافظ ابن حقا (   6)
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 .(1)ه، فأصبح يقوده كيفام شاء من متكنو بعريه، الرجل خيطم كام

 سجود التالوة: -د 

،  )إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقال رسو ◙عن أيب هريرة 

 سجود فسجد، فله اجلنة، وأمرتأمر ابن آدم بال ،لهوييا  يقولاعتزل الشيطان يبكي، 

 .(2)لنار( ، فيل اأبيتود فبالسج

ه باإلضافة إىل اعتزاله يف  وإذا ح نففي سجود التالوة حتزين للشيطا زن خفَّ رشُّ

 ناحية يبكي.

 يف التشهد: ةبالسباب اإلشارة  -هـ 

ىل ركبتيه، ع يهيدوضع  ةبن عمر إذا جلس يف الصال فعن نافع قال: كان عبداهلل

)هلي أشد عىل الشيطان  :ملسو هيلع هللا ىلصهلل ول ال رسقال: قار بإصبعه، وأتبعها برصه، ثم وأشا

 ة. السباب ييعن (3) ( من احلديد

 ا.هـ. (4) واإلخالص«»وينوي باإلشارة التوحيد  :♫قال النووي 

 : يف سبيل الل قاإلنفا -4

               يقول تعاىل:

          (5). مل ومال  ن كان لهفم 

 
 .378-377سالم بايل، ص دالوحيد عب ن اجلن والشيطان، تأليف:: وقاية اإلنسان مر(   انظ1)

 (. 1/87، )81امن«، رقم:  كتاب: »اإلي(   رواه مسلم يف 2)

 . مؤسسة قرطبة.ط  (،2/119، )6000، رقم: املسند يف(   رواه اإلمام أمحد 3)

 (. 5/82) يلنوول  مل مس (   رشح4)

 . 10افقون، اآلية: سورة املن  ( 5)
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وت له كام ملال زوعة عند ناىل فيه، سأل اهلل تعاىل الرجيؤد زكاته، ومل يعط حق اهلل تع

 .(1)وغريه  ◙عن ابن عباس روى 

قال: قال رسول اهلل  ◙ا: عن أيب هريرة وغريمه ري ومسلمى البخارو

ا، فقًا خلف، فيقول: اللهم أعط منا من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن)م :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)ل اآلخر: اللهم أعط ممسكًا تلفا(وويق

هلل، وترك الشح والبخل ملال يف سبيل اا ذلوبلإلنفاق ويف اآلية واحلديث دعوة 

 .(3)فه ل الشيطان وختويهو من عمالذي 

           قال تعاىل:

           (4). 

شيطان الفقر لواجبة، ذكره القة أو الزكاة العبد يف سبيل اهلل إما بالصد أنفق ااملفك

 .(5)ئس منه نفق يوأ وخوفه منه فإذا خالفه

ن »إ :ملسو هيلع هللا ىلص سول اهللقال: قال ر ◙حلديث عن ابن مسعود وهلذا جاء يف ا

ما أوق، ب باحلكذية فأما ملة الشيطان فإيعاد بالرش وتبابن آدم وللملك مل ن للمةللشيطا

ن اهلل فليحمد اهلل لك فليعلم أنه ماحلق فمن وجد ذمللك فإيعاد باخلري وتصديق بملة ا

 
 (.18/103القرآن للقرطبي ) كامامع ألح(، واجل28/118ري الطربي )(   انظر تفس1)

          ول اهلل تعاىل:: »التفسري«، باب: )قبخاري يف كتابرواه ال(   2)

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

(2/700.) 

 . 188 ن، لسلامن الدحدوح، صباد الرمح(   انظر: مكايد الشيطان لع3)

 . 268: ية(   سورة البقرة، اآل4)

 ر الفكر.ا. دط( 1/322ابن كثري )(، تفسري 3/87)ي لطرب: تفسري ا(   انظر5)
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      من الشيطان ثم قرأ الشيطان ذ ليتعوى فومن وجد األخر

               (1). 

 :الــصــيام  -5

رة  الصيام، وقد سبق يف حديث أيب هري عبد ضد الشيطان،ا يتحصن به الومم

  فليتزوج، ومن مل )يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة : ملسو هيلع هللا ىلصه قول ◙

 .إنه له وجاء(بالصوم ففعليه يستطع 

علوم أن باب  امل منو *()نكاحال  مجاع الشهوة، يف حالة عدم القدرة عىل وذلك لكبح 

العبد، فجعل الصيام وسيلة   عىل هبا الشيطان األبواب التي يدخل  الشهوة من أقوى

 وتضييقه. هذا املدخلسد ل

الصوم يقلل شك أن ، وال دموقد ثبت أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى ال

يق  ي ىل التضع لك بعد تناول الطعام والرشاب، وهذا يؤدييان الدم وكثرته، وذجر

يف شهر رمضان، ما ال يوجد  عىل الطاعة واإلنابةبال العباد إق وهذا يالحظ يفه، ليع

 .(2)ر شهونظريه يف سائر ال

ام لعام كه سائر اشهر رمضان حتبس الشياطني فال ختلص إىل ما كانت تستطيع ففي

ان ضخل شهر رم)إذا د :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال ◙عن أيب هريرة يف احلديث 

 .(3)سلسلت الشياطني( م ووغلقت أبواب جهن ءالسامبواب  ت أفتح

 
 (. 2988رواه الرتمذي )  ( 1)

 (.246-25/245موع الفتاوى، البن تيمية )جم (   انظر: 2)

رقم:  و شهر رمضان ومن رأى كله واسعًا، ل يقال رمضان أالصيام، باب: ه ابالبخاري يف كته ا(   رو3)

 . ( رشح النووي7/187) 1079اب: الصيام، رقم: لم يف كت(، ومس2/672) 1800
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 :والنياحة زعاجلبقضاء الل وقدره والبعد عن   الرضاء  -6

يث يف حد ملسو هيلع هللا ىلصر، قال لتحصني من الشيطان التسليم للقضاء والقدومن وسائل ا

 ىل اهلل إ قال: )املؤمن القوي خري وأحب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولر أن –أيب هريرة ريض اهلل عنه 

جز، وال تع ا ينفعك، واستعن باهلل  مكل خري، احرص عىل يفو يفالضع ؤمنمن امل

كن قل قدر اهلل وما شاء ين فعلت كذا لكان كذا، ولو أوإن أصابك يشء فال تقل: ل

 .شيطان(ح عمل الفعل، فإن لو تفت

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعبداملطلب أنه سمع رسول اهلل  اس بنحيح عن العبويف احلديث الص

 .(1)، وبمحمد رسوالً( يناً ، وباإلسالم دباً ر اهللريض بمن يامن إلذاق طعم ا)

لعمل   وقدره، وإن ذلك وسيلة اهلل ديث هني عن االعرتاض عىل قضاءويف احل

كن والتسخط والشعور بأنه كان يمالندم احلزن و االعرتاض من الشيطان ملا يرتتب عىل

ما شاء كان، ن ، وإوقدره ىل  تعاهللملشيئة ا املقدور، وكل ذلك ينايف الرضا والتسليم رد

عىل اهلل تعاىل  قبلتعاىل خلص توحيده وإيامنه وأ يشأ مل يكن، فإذا سلم العبد هللمل وما 

قني واالعتامد عىل اهلل من اليه الرضا إال ملا يورثصدر وطمأنينة قلب، وما ذاك بانرشاح 

 .(2) تعاىل

ور  األم صعبي من أهاللسان، و»وهي سهلة بالدعوى ب : ♫قال ابن القيم 

 .(3)النفس ومرادها«أ. هـ   وال سيام إذا جاء ما خيالف هوى ان،احلقيقة واالمتح ندع

 

 
 رسوالً  ه  محمدباهلل ربا وباإلسالم دينًا وب ن باب: الدليل عىل أن من ريض ب اإليامكتا  مسلم يف  هروا(   1)

 (. 1/62) 34: يص الكبائر رقما عوإن ارتكب امل   منؤفهو م

 (. 3/157القيم )(   انظر: أعالم املوقعني، البن 2)

 (.2/172الكني، البن القيم ) دارج الس(   م3)
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 ليم والرضا يشمل:لتسوا

أوامره واالنكفاف  جلميع النقياد ، والتسليم وااهلل ربًا وإهلًا ومعبوداً الرضا ب -

 اهيه.عن مجيع نو

  نة ستعاباال اده ني إفرعه، وهذا يالرىض بام يقدر عىل العبد، وكل ما يفعل -

ب، صائه فيام ينزل عىل العبد من املومن هذا الرضا بقضاء اهلل وقدر كل،واالعتامد والتو

بن حديث ادل عليه يدعو إليه وي ت، ألن ذلك من الشيطان وهووعدم النياحة عىل املي

عندما ماتت فقال رسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل بنت ريف قصة وفاة زينب  ¶ عباس 

النساء فجعل عمر كت ثامن بن مظعون فبع خلريالح االصسلفنا ب)احلقي  :ملسو هيلع هللا ىلص

ني مهاًل يا عمر ثم قال: ابكل: بيده وقا ملسو هيلع هللا ىلصأخذ عمر رسول اهلل يرضهبن بسوطه ف

محة  ومن الر  والقلب فمن اهلل ن العني ام كان مم قال: إنه مهوإياكن ونعيق الشيطان ث

 .(1)ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان( و

اهلل، وما كان من اليد   فمنمن العني والقلب ن ا كاة: )مخر ديث اآلويف احل

 فمن الشيطان(. واللسان

ه عني االنقياد لكل ما جاء بنبيًا ورسوالً، وهذا ي ملسو هيلع هللا ىلص مدالرضا بنبيه حم -

 لنفس واملال والولد.عىل ا ملسو هيلع هللا ىلصاتباع سنته، وتقديم حمبته ليه، ولتحاكم إاملصطفى، وا

 
قي يف السنن الكربى  هي( ط. مؤسسة قرطبة، والب1/237) 2127 رقم:  مسندهيفد إلمام أمحرواها ا(   1)

  2694يف مسنده رقم: ك ، والطياليس  يةا يف وفاة رقأهن وه، وذكر( بنح 4/70) 6952رقم: 

(  4/149لشوكاين يف نيل األوطار )ا، قال اوفاة رقية ريض اهلل عنه( بنحوه وذكر أهنا يف 1/351)

حلافظ يف التلخيص ا هو ثقة وقد أشار إىل احلديثه كالم ووفي د بن زييله ععباس في »حديث ابن

 وسكت عنه«. 
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 .(1)ديان األائر عىل سمه وتقدي ،واعتقاده  الرضا بدين اإلسالم -

 : ــدلــعال  -7

 .(2)فسه(  نما مل جير، فإذا جار وكله إىل )إن اهلل تعاىل مع القايض

 .(3)الشيطان( ختىل عنه ولزمه  رفإذا جا ويف رواية )...

نا كنا برش فجاء اهلل هلل إيا رسول ا:قلت )قال:  ◙اليامن فة بن وعن حذي

ذلك الرش اء نعم(، قلت: هل ور) قال:رش؟  ريهذا اخل ل من وراءفنحن فيه، فه بخري

عم(، قلت: كيف؟ قال: ن) فهل وراء ذلك اخلري رش؟ قال: خري؟ قال: )نعم(، قلت:

فيهم رجال قلوهبم  وسيقومبسنتي،  ن بعدي أئمة ال هيتدون هبداي وال يستنون)يكو

؟  ذلكأدركت  ل اهلل إن جثامن إنس(، قال قلت: كيف أصنع يا رسوطان يفقلوب الشي

ويف  (4) رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع(إن ع وتطيع لألمري وسم: )تقال

 .(5)مهام بلغ منهم اجلورمراء يف غري معصية اهلل، األاحلديث األمر بطاعة  

 
 (.2/172لكني )سا لمدارج ا انظر:   ( 1)

ة(، رقم: ف والرشوباب: )التغليظ يف احلي بن أيب أوىف يف كتاب: »األحكام«، اجه عن عبداهلل(   رواه ابن م2)

وانظر: املشكاة رقم:  ، 1870: رقم  ، بن ماجهايح انظر: صح(، وصححه األلباين، 2/775، )2312

وافقه  ود »صحيح اإلسنا  ل:ا (، وق4/105، )7026: واه احلاكم  يف املستدرك، رقمرو، 3741

 (. 11/440، )5062صحيحه، رقم: وابن حبان يف  الذهبي«،

  ر (، دا3/618)، 1330: ام«، باب: )ما جاء يف اإلمام العادل(، رقم: »األحكرواه الرتمذي يف كتاب  ( 3)

،  20238رقم: ، كربىأ. هـ، والبيهقي يف السنن ال «بث، وقال: »هذا حديث حسن غرياء الرتاإحي

(10/134.) 

 (. 3/1476، )1847قم: : »اإلمارة«، ره مسلم يف كتابارو(    4)

يص وال ا ملعليه من اية اهلل، وجيب الصرب عليهم وكراهة ما هم ع روا بمعصة هنا مقيدة: ما مل يأم(   والطاع5)

 ليهم إال عند وجود أمرين:اخلروج عوز جي

 ول: عدم إقامة الصالة. ألا

= = 
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تدون بسنته وال  ال هي ة الذين يأتون يف آخر الزماناألئم إن هؤالءومعنى احلديث: 

ها ية قد استوىل علياسمة قم مظلوهببأن قل ء الرجال، ووصف هؤالملسو هيلع هللا ىلصسرية النبي 

وأعوانه، وهؤالء  بهاع الضالل والظالم، فهم من حزالشيطان باألهواء الفاسدة، وأنو

 .(1) اإلنس هم شياطني 

 :النكاح والرتابط األرسي   -8

أقوى وسائل دفع كيده،  و من تحصني ضد الشيطان النكاح، وهائل الومن وس

قاع البرش إلي وسائل الشيطان كربا أذين مهالللفرج، ابرص وحفظ فهو وسيلة حلفظ ال 

)يا معرش  :ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل سر قال: قال ◙عبداهلل بن مسعود  عن ،يف الرش والرذيلة

صن للفرج ومن مل ، وأحأغض للبرصفليتزوج فإنه  اب من استطاع منكم الباءةالشب

 .(2)وم، فإنه له وجاء( بالص يستطع فعليه

أة تقبل يف صورة  رن املل: )إقا  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي اعن  ◙ابر ويف احلديث عن ج

أهله فإن أت رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فلي، وتدبر يف صورة شيطان، فإذا انشيط

ى زينب أة فأترأى امر ملسو هيلع هللا ىلصفسه(، ويف رواية ملسلم، )أن رسول اهلل ذلك يرد ما يف ن

 صحابهأ إىل خرج ثم حاجته فقىض يدبغ جلد أي – هلا َمنِيَئةً  – تدلك – مَت َعس  وهي 

 .(3) ...(لفقا

 = = 
 ة وال حيتمل التأويل.صوص داللة رصحيي تدل عليه النذال، وهو الواضح احوهم كفر برى مني : أنالثاين

 ها.وما بعد  ( 7/358ر املعرفة، نيل األوطار، للشوكاين )(، ط. دا31/8لباري، البن حجر، )انظر: فتح ا

مة  للعال ح،صابياة املفاتيح يف رشح مشكاة املقر(، وم12/237وي لصحيح مسلم )رشح النوظر: ن(   ا 1)

 زيز الّسَوريت وأوالده.عة حممد عبدالع(، مطب5/137ي )رقا سلطان حممد الن بعىل 

 ،1806م: اب: )الصوم ملن خاف عىل نفسه العزوية(، رقصيام«، به البخاري يف كتاب: »ال (   روا2)

 . 2/10189، )1400»النكاح«، رقم:  يف كتاب:سلم م(، و2/673)

 (. 1403 امراته رقم )فسه إىل ان يأيتن امرأة فوقعت يفى اندب من رباب  احالنك(   رواه مسلم يف كتاب 3)
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ومعلوم أنه ال طريق إىل ذلك إال سوسته بالفتنة باملرأة، شيطان ورد لفتنة الا  هذويف

 .بالنكاح

ما   الزوجني  اد احلياة الزوجية وتنغيصها، والتفريق بني هلذا حياول الشيطان إفسو

إبليس )إن  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  ◙جابر  تطاع إىل ذلك، كام يف حديثاس

م، أعظمهم فتنة، جييء أحده  ه منزلة فأدناهم من اه يرسا عثبثم ي اءملرشه عىل ايضع ع

 .(1)ويقول نعم أنت( أته، قال: فيدنيه منه، امرفيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبني 

يفرشه أهله بعدما  مشيطان يأيت إىل فراش أحدك)إن المة قال: ويف األثر عن أيب أما

 الد ذلك ف له، فإذا وجأهعىل به يغض ل ليشءا احلجر أو ي عليه العود وقفيل وهييئونه

 .(2)ألنه من عمل الشيطان( غضب عىل أهله، قال: ي

الزالت والقيام باحلقوق والواجبات ىل الزوجني التغايض عن ي عومن هنا ينبغ

 خاًل للتفريق بينهام. طان مدجيد الشيحتى ال 

ف  الة واخللفرقابات، ألن مجيع األرحام والقراالرتابط األرسي بني ينبغي  كذلك

ين، كام يف احلديث عن أيب هريرة  ذات البني التي حتلق الدإلفساد مل الشيطان ع من

 .(3)( ت البني فإهنا احلالقةقال: )إياكم وسوء ذا ملسو هيلع هللا ىلص نبيأن ال  ◙

 
مع  ريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس وأن باب حت -القيامة واجلنة والنار (   رواه مسلم كتاب صفة 1)

 (. 5037قم )ر قرينا  ننسا كل إ

: م رق عىل الفراش(، ه حليشء يطرود والعء با ب املفرد«، باب: )الشيطان جييد(   رواه البخاري يف : »األ2)

م، دار البشائر 1989ـ/ ه1409ؤاد عبدالباقي، ط. الثانية، ختريج: حممد ف ،407، ص 1191

 ة، بريوت. اإلسالمي

، 2510هي احلالقة(، رقم:  ات البنيوء ذسباب: ) ،مة«فة القيا رواه الرتمذي يف كتاب: »ص(   3)

داءقال: قال  رلدداود عن أيب او بورواه أ . هـ،أ ريب«(،وقال : »هذا حديث صحيح غ07/198

ح ذات البني  ل:  إصال الصدقة، قالوا: بىل، قا ال أخربكم بأفضل من درجة الصيام و: )أ ه  ول اهللرس

= = 
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اوة ني العدت البني(، إنام يع)سوء ذا ى قوله»ومعن :♫قال الرتمذي 

 .(1) ـ«أ. هلديناهنا حتلق والبغضاء، وقوله )احلالقة(، يقول: إ

          :ف قصة يوسل تعاىل يف قوي

                 
                 

               (2). 

يا بحقارة الدنم ويعلس، النا  عند أعد اهلل للعافني وعىل العبد أن يتذكر ما 

 ية. قتها فيدخر للحياة الباق وحقي

              قال تعاىل:

                       (3). 

 : قرار املرأة يف بيتها -9
 .(4)بيتها، فإذا خرجت استرشف الشيطان(ون املرأة من رهبا وهي يف تك )أقرب ما

ال: )املرأة عورة فإذا خرجت ق ملسو هيلع هللا ىلصسعود، عن النبي هلل بن م واية عن عبداويف ر

منها يف قعر  أقرب إىل وجه اهللن تكو ال وأهناة: )يشيطان(، ويف روااسترشفها ال

 = = 
  ،4919، رقم: 9ح ذات البني)يف إصال اب: بألدب«، ا: »يف كتاب وفساد ذات البني هي احلالقة(،

 (. 6/444، )27548 (، وأمحد يف املسند، رقم:21/200)

 (. 8/28(، )7/133(، ) 2/36م )ح النووي ملسل(، وانظر: رش4/663)سنن الرتمذي    (1)

 . 100سورة يوسف، اآلية:  (  2)

 . 45سورة الكهف، اآلية: (   3)

 (   سبق خترجيه. 4)
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 .(1)بيتها(

خرج  لنساء عورة، وإن املرأة لت ا)إنام :◙ويف رواية أخرى عن ابن مسعود 

 مترن بأحد إال ل: إنك اللشيطان، فيقوف هلا امن بيتها، وما هبا من بأس فيسترش 

أشهد  أوًا، ريضعود مل: أوأين تريدين؟ فتقجبته، وإن املرأة لتلبس ثياهبا، فيقال: عأ

 .(2)رأة رهبا مثل أن تعبده يف بيتها( يل يف مسجد، وما عبدت ام، أو أصجنازة

بل ا أيس الشيطان من يشء إال أتاه من ق) م :♫قال سعيد بن املسيب و

 .(3)عندي من النساء(  أخوف يشءء، وقال: ما النسا

 .(4) يطان(رة شووتدبر يف ص يطانويف احلديث: )املرأة تقبل يف صورة ش

ىل رأسها فزينها ملن ينظر، لت املرأة جلس الشيطان عإذا أقب » :♫جماهد  الق

 .(5)نظر« أ.هـ لس عىل عجزها فزينها ملن يت جوإذا أدبر 

للمرأة   ء وتربجهن، ولذا من األسلمخلروج النسا العظيمة الفتنةومن هنا تتضح 

اع من تسلم من إيقو نها،دي م هلاليسل روج إال حلاجة،ولغريها القرار يف بيتها وعدم اخل

 .(6).(4)ة هبا إرغامًا للشيطان وسدًا ملداخلهراها من الرجال يف الفتن ي

 
، (3/64. هـ، والطرباين يف الكبري )أ وقال: »هذا حديث حسن غريب«  (، 3/476قم )رلرتمذي ااه رو(  1)

،  5598صحيحه، رقم:  اه ابن حبان يف، رو936ي، رقم: ذمنظر: سنن الرت، ااأللباينوصححه 

 (. 3/93، )1685 ن خزيمة يف صحيحه، رقم:(، واب12/412)

: 2/359يثمي يف جممع الزوائد )قال اهل  (،9/185، )8914: بري، رقم(   رواه الطرباين يف املعجم الك2)

 (.1/137والرتهيب )  غيبحيح الرت يف صاينأللب»رجاله ثقات«أ. هـ، وحسنه ا

 (. 4/237عالم النبالء )(   سري أ3)

 .(1403) يف كتاب النكاح رواه مسلم(   4)

 (.12/227)للقرطبي جلامع ألحكام القرآن، ا(   5)

ويره بأن صىل إخراج املرأة من بيتها وتما حيرصون ع كثرياً  نيطا ن الشحظ أن دعاة الرذيلة وأعوا(   يال6)

= = 
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 : البعد عن الغضب -10

بضيف لـه أو جاء أبو بكر ) ¶ بكر  بن أيبجاء يف الصحيح عن عبدالرمحن 

 تبست عن ضيفك أو، فلام جاء قالت أمي: احملسو هيلع هللا ىلصمسى عند النبي أبأضياف لـه، ف

أبوا أو فأبى، فغضب : عرضنا عليه أو عليهم ف، فقالت: ما عشيتهمالة، قليلفك الأضيا

  لفت املرأة ال حف  (1)فقال: يا غنثر لف ال يطعمه فاختبأت، أنا وح ب وجدعأبو بكر فس

عمه أو يطعموه حتى يطعمه، ال يطلف الضيف أو األضياف أ ه، فحعمَ طتى يَ مه حطعِ ت  

ال يرفعون لوا فجعلوا ام فأكل وأكطعبال طان فدعايكأن هذه من الش فقال أبو بكر:

قرة عيني فراس ما هذا، فقالت: وني : يا أخت ب ربا من أسفلها أكثر منها، فقاللقمة إال 

 .(2)نها(فذكر أنه أكل م ملسو هيلع هللا ىلصلنبي  عث هبا إىل اأكلوا وبإهنا اآلن ألكثر قبل أن نأكل ف

 ي يمينه، ثمعنن يامن الشيط ل: إنام كان ذلكويف رواية: )فأكل منها أبو بكر، وقا

د عق ا وبني قومفأصبحت عنده، وكان بينن ملسو هيلع هللا ىلصلنبي قمة، ثم محلها إىل اأكل منها ل

مع كل  أعلم كم ثني عرش رجاًل من كل رجل منهم أناس اهللفمىض األجل ففرقنا ا

 .(3)أكلوا منها أمجعون( رجل ف

 = = 
االته، فيجب احلذر من هذه  جموعمل أنواع ال  شتىخراط يف واإلن نهرر مسجن، وحثها عىل التح

 ليها!!ن يدعو إعراض عن كل ناعق وشيطا عاوى وعدم االنخداع بمعسوهلا، واإلالد

(، وانظر: 3/389يب احلديث )نهاية يف غرلارة«، اثالغ من لوقيل:اجلاه القطيل الوخم،غنثر:»(   1)

(، رشح 5/8) برالع (، لسان3/33)الفائق  (،2/169)وزي (، غريب احلديث، البن اجل1/247)

،  ار الغربم، د1996، ط. األوىل، (2/150(، الرياض النرضة، للطربي )14/19مسلم للنووي )

 بريوت.

،  790، رقم: 9آكل حتى تأكل ف لصاحبه اليقول الض)ب: «، با البخاري يف كتاب: »األدب (   رواه2)

 (.3/1627، )2057رقم: ، بة«(، ومسلم يف كتاب: »األرش5/1174)

 (. 1/216، )577 ب: )السمر مع الضيف واألهل(، رقم: البخاري يف كتاب: »الصالة«ن با  هروا (  3)
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نها فعل م أى غريها خريًا »فيه أن من حلف عىل يمني فر :♫ل النووي قا

ة، وفيه محل املضيف املشقة به األحاديث الصحيح ه، كام جاءتكفر عن يمينو لك، ذ

 .(1)نثه نفسه ألن حقهم عليه آكد«أ.هـلضيفانه وإذا تعارض ح ماً نفسه إكرا عىل

مراده باليمني، وهو  ه يف شيطان وإرغامه وخمالفت»فقمع ال :♫ ال أيضاً وق

 .(2) خري«أ.هـ الذي هو ثناحلر بكاه أبو بزبني أضيافه، فأخإيقاع الوحشة بينه و

 .(3) ◙أليب بكر    ويف احلديث كرامة

يوقعه فيام حرم اهلل، أو ينسيه  إيذاء الشيطان للعبد ل من أن الغضب  وقد سبق بيان

 . ذكر اهلل

 :العجلة تأين واجتنابال -11

، ومن  شيطان)التأين من الرمحن والعجلة من ال :◙أنس ث عن جاء يف احلدي

 .(4) من احلمد(  اهلليشء أحب إىل اهلل وما منن  ر ميكثر معاذأيشء 

 سولهخصلتني حيبهام اهلل وريك )إن ف :ملسو هيلع هللا ىلصالقيس، قال  عبد جويف حديث اش

 .(5)احللم واألناة( 

 
 ة. دار املعرف ،ا بعدها م( و6/597ر: فتح الباري البن حجر ) (، وانظ14/19مسلم، )ح صحيح (   رش 1)

 (.14/22(   املرجع السابق )2)

 (. 6/598ي )تح البار(، ف14/19ق )(   انظر: املرجع الساب3)

،  20057نن الكربى، رقم: س(، والبيهقي يف ال248-7/247، )4256واه أبو يعىل يف مسنده، رقم: ر (  4)

 (. 8/321، )4058اإليامن، رقم:  (، والبيهقي يف شعب10/104)

رواه و ،هـ و يعىل ورجاله رجال الصحيح«أ.»رواه أب :(2/284ب والرتهيب )ال املنذري يف الرتغيقو         

(، دار  4/367، )2012التأين والعجلة(، رقم:  لة«، باب: )ما جاء يفص »الرب وال تاب: كمذي يفالرت

 أ.هـ. «ريبديث غوه خمترصًا، وقال: »هذا حبن سهل الساعدي بنح ، عن سعد إحياء الرتاث

كتاب:  د يف اود أبويادة رواه الزيادة، والز ون (، بد1/48، )18إليامن«، رقم: رواه مسلم يف كتاب: »ا(   5)

= = 
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 رشوع:  ومن التأين امل 

عند سامع أي إشاعة ضد شخص أو   لتثبتاحلكم عىل اآلخرين، واالتأين يف  -

 .(1)مجاعة 

              قال تعاىل:

            (2). 

ذل بلنتائج واعاىل، وعدم استعجال منه التأين والصرب يف الدعوة إىل اهلل تو -

 . دعاء والترضع إىل اهللاخللق مع الهد إلصالح اجل

ه املنكر، كام يف ن للشخص تأويل ال يعلمفقد يكووالتأين أيضًا يف إنكار املنكر،  -

 .(3) – عليه وسالمه اهلل اتصلو –وسى الكليم ي اهلل ممع نب  قصة اخلرص 

بل  ، ّسعتعجلة واللقامة الصالة، وعدم االتأين يف الذهاب إىل املسجد عند إ  -

 .(4) ف وخفض الصوت والوقار، مع غض الطر يه السكينة يميش وعل

ياة العبد ودينه من زواج ختاذ أي قرار يتعلق بحة عند ا التأين وعدم العجل -

 = = 
،  6848قم: أبو يعىل يف مسنده، ر، و4/357، )5225: م(، رقبلة اجلسدألدب«، باب: يف ق»ا

(12/242.) 

 للقرطبيقرآن، ال حكامأل عاملفكر، اجل(، ط. دار ا5/225ير )ن جر، البنانظر: جامع البيا   ( 1)

 (، ط. دار الفكر. 7/557ي )الدر املنثور، للسيوط  (،16/311)

 . 6: ورة احلجرات، اآلية(   س2)

 (.1/222ر ) ن حجبال (، فتح الباري،3/627نظر: زاد املعاد، البن القيم )(   ا3)

ام ط. ع (، 1/324بهويت )(، كشاف القناع، لل5/100)مسلم  ح النووي عىل صحيح(   انظر: رش4)

 . تلفكر، بريو، دار اهـ1402
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 .(1)ذلك  وطالق ونحو

 .(2) وعند زيارة اإلخوان التأين يف امليش -

 .(3) خيش طلوع الفجر التأين يف السحور عند الصيام ما مل  -

 .(4)مورة أهل الفقه والعللقضية، ومشااحلكم يف ا يفيض اتأين الق -

ستقباله وكراهة أن  لياًل، لكي يتهيئوا الطروقهم التأين للقادم عىل أهله، وعدم  -

 .(5) س والتجسس عىل األهل  للشكوك والوساوه، ومنعاً جيد عندهم ما يكر

 : املرء تصحيح النية يف كل عمل خيرج إليه -12

  بيد  ية را رايتان، بيده  إال – بيته من  يعني –خيرج ج خار ث )ما منيجاء يف احلد

برايته، فلم يزل حتت رايته أتبعه امللك  ب اهلل ملا حي  خرج فإن شيطان، بيد  وراية ملك

طان برايته، فلم يزل حتت يا يسخط اهلل اتبعه الشه، وإن خرج إىل مإىل بيت حتى يرجع

 .(6)تى يرجع إىل بيته( راية الشيطان ح

من بيته، ويركز عىل العبد من أول خروجه يطان يراقب ديث أن الشاحلمن  ويؤخذ

عنه، وتبعه امللك، وإن كان يف  فإن كان يف طاعة انرصفأجله،  هدفه الذي خرج من

 . ةمعني لـه عىل هذه النيطان حامل لرايته ة، فالشيمعصي

 
 (. 2/33) ملعرفة، سبل السالم(، د. دار ا8/521باري، البن حجر ) (   انظر: فتح ال1)

 (.10/584املرجع السابق )   (2)

 .دار املعرفة، بريوتهـ، 1393ط. الثانية،   (،2/96) فعي(   انظر: األم للشا 3)

 ، بريوت. املعرفة، دار هـ 1406م عا  ط. (،16/84)ظر: املبسوط للّسخيس ان  ( 4)

 (.3/140، للصنعاين )(   انظر: سبل السالم5)

،  (، حتقيق: الشيخ العالمة أمحد شاكر126-16/125، )8269قم: ه، ر إلمام أمحد يف مسندرواه ا(   6)

 ناده صحيح«أ. هـ. س»إ : / لوقا 
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 : كفالة اليتيم -13

،  قصعتهمعىلوم قيتيم مع  قال: )ما قعد ملسو هيلع هللا ىلصلنبي عن ا ◙عن أيب موسى 

 .(1)شيطان(  يقرب قصعتهمف

فقد   لبلوغ، ويف البهائم من قبل ام هو الفرد، وهو من فقد أباه من البرش واليتي

 .(2)أمه

 .(3)يمة« يتيم يقال: درة يتريه فهو »وكل يشء مفرد يعز نظ

  نقة عليه، يف احلديث ع يتيم، ورمحته والشفالم عىل حسن رعاية الوقد حث اإلس

لغريه أنا وهو كهاتني كافل اليتيم لـه أو ) :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ال: قال رسوق ◙ ة رأيب هري

 .(4) عه السبابة والوسطى ال بأصبييف اجلنة(، فق

         تعاىل:ويف حتريم ظلمه وأكل ماله يقول 

               (5). 

 
 ،907م: ده، رقمسنث يف ارواحل(، 7/164، )71650ألوسط، رقم: جم ااملع رواه الطرباين يف   (1)

رواه الطرباين يف   (: »حديث غريب،3/236يب والرتهيب )قال املنذري يف الرتغو(، 2/853)

 / –بو احلسن أفظ احلا  خنا صبهاين يف كالمها من رواية احلسن بن واصل، وكان شيسط، واألاألو

 و حديث حسن«أ. هـ. يقول: ه 

احلديث ، البن  ية يف غريب، النها 331ص  ين،لجرجا ل تيفا (، التعر21/645: لسان العرب )انظر(   2)

 (. 5/291) األثري

 (. 2/679ملنري )اح ا(، وانظر: املصب1/309(   خمتار الصحاح )3)

(، ومسلم  5/2237، )5659ل يتياًم(، رقم: ويع ل منض)ف (   رواه البخاري يف كتاب: »األدب«، بابك4)

 (. 4/2287)، 2983:  الزهد والرقائق«، رقمب: » كتا يف

 . 10، اآلية: النساء سورة  ( 5)
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 .                        (1) وقال تعاىل:

 :عن الفتن البعد -14

 أال)ق يقول: وهو مستقبل املرش  ملسو هيلع هللا ىلصهلل نه سمع رسول اأ ◙عن ابن عمر 

 .ث يطلع قرن الشيطان(هنا من حياالفتنة ه، أال إن هناا ن الفتنة هإ

ال: هنا الفتنة ثالثًا من حيث  ر نحو مسكن عائشة فقاري )فأشاويف رواية البخ

 .(2)طان( قرن الشييطلع 

 .(3)يف بعض الروايات  فّساً ملرشق كام جاء مأي نحو ا

  ملسو هيلع هللا ىلص ة رسول اهللبونم من أعال م»يف هذا احلديث عل :♫قال ابن عبدالرب 

تقوم مقام  احدة ههناه، والفتنة ههنا بمعنى الفتن ألن الولغيب عام يكون بعدإلخباره با

تن من ق، وكذلك أكثر الفحية املرش عن إقبال الفتن من نا ملسو هيلع هللا ىلصلذكر، وأخرب اجلميع ا 

وغري ذلك مما يطول  وهبا كانت نحو اجلمل وصفني، وقتل احلسني  بعثتاملرشق ان

، وقد كانت الفتن يف كل وخراسان إىل اليوملفتن بالعراق عد ذلك من ا ب نكا ه، مماركذ

 !! (4) ثر أبدًا«أ هـ م ولكنها باملرشق أكحي اإلسالناحية من نوا

كان يف وية، ت الدولة العباس»ملا انترش  :♫يمية م ابن تقال شيخ اإلسال 

 
 . 152، اآلية: (   سورة األنعام1)

يف بيوت أزواج النبي، وما نسب من البيوت إليهن(  : ما جاءباب يف كتاب: »اخلمس«، (   رواه البخاري2)

،  2905«، رقم: ساعةاط ال كتاب: »الفتن وأرش(، ورواه مسلم يف 3/1130، )2937 قم: ر

(4/2228.) 

  (، وأمحد يف املسند، رقم: 4/2229)  ، 2905الساعة«، رقم:  ط لفتن وأرشاتاب: »ام يف كمسلرواه  ام ك  ( 3)

 (. 2/975، )1757، رقم:  املوطأ لك يف(، وما 2/18، )4679

 (.17/12 )(   التمهيد، البن عبدالرب4)
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ل: الفتنة  قا حيثلنبي، ا طوائف من الذين نعتهمأنصارها من أهل املرشق واألعاجم 

اجم من عربت أيضًا إذ ذاك طائفة من كتب األعذ كثري من البدع وهنا، ظهر حينئه

 .(1) الروم واملرشكني اهلند...« أ. هـ جوس الفرس والصابئني امل

 :طلب العلم -15

يه أشد عىل الشيطان من  ق)ف  :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل و ل رسقال: قا ◙ عباس  عن ابن 

 .(2)( عابد ألف

 
 (.4/20البن تيمية )(   جمموع الفتاوى، 1)

(، وابن  1/8، )222: مالعلم(، رق ىل طلب احلث عء ولعلاما ل)فصة، باب: ه ابن ماجه يف املقدمروا (  2)

(، والبخاري يف 4/344)، 1586: رقم قي يف شعب اإليامن،(، والبيه1/296بان يف املجروجني )ح

:  رقم ادة(،بفضل الفقه عىل الع ب: »العلم«، باب: )يفا كت ي يفذرتم (، وال3/308التاريخ الكبري )

جه،  نعرفه غال من هذا الو ث غريب والهذا حديقال: »، و لعريبا ثرتا إحياء ال(، دار 4/48، )2681

(، وحكم  11/65، )11099قم: لكبري، رجم اوالطرباين يف املع  بن مسلم«أ.هـ،  الوليد من حديث

منهم   جداً ضعيف  ته روح بن جناح وهو مشكاة املصابيح: »وآف ريج ختيف ال عليه األلباين بالوضع، وق

 . 581، ص3987  امع، رقم:ضعيف اجلانظر: ، و(75/ 1) ،217ـ، رقم: الوضيع...«أ. ه

ال: )ما عبد اهلل بيشء أفضل من ق ه لنبيا عن – عنه اهلل ريض  – وللحديث شاهد من حديث أيب هريرة           

وقال  الدين الفقه(، هذا  دامد وعامألف عابد، ولكل يشء علشيطان من ا ىل شد عأيه فقه يف الدين، ولفف

هـ، رواه البيهقي يف  الصباح«أ. ي ليلة إىل من أن أحي أحب إيلأتفقه ة فعس سا جلأريرة: »ألن أبو ه

»يزيد بن عياض ضعيف يف احلديث«أ. هـ،   (، وقال:343-4/341، )1584رقم:  شعب اإليامن،

(،  1/150، )206رقم:   مسنده،(، والشهاب يف3/76، )294ن، رقم: نالسيف  يقطنورواه الدار

األلباين:   . هـ، وقالوهو كذاب«أ يد بن عياض»فيه يز(: 1/121) وائدلزامي يف جممع وقال اهليث

البيهقي عن ابن عمر قال: قال   ، وروى737ص  ،5104الصغري، رقم: »موضوع«، ضعيف اجلامع 

ل البيهقي:  (، قا 3/341، )1583قه يف دين(، رقم: أفضل من ف ءبيشهلل ابد )ما ع:  ه رسول اهلل

 (. 3/365)يف احللية  ه أبو نعيموقد روا. هـ، ي«أرالزه ل واللفظ من ق  ملحفوظ هذا»وا

حة الدالة عىل فضل طلب العلم، يث الصحيحادستئناسًا، وإال فاألوقد ذكرت هذه األحاديث ا          

ان وحيله ومن ثم  لشيطا وسيلة ملعرفة مكائدوال شك يف أن العلم  ، ىصال حتوعد ومكانة العلامء ال ت

= = 
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ىل  يدخل منه إبليس ع ب األعظم الذيعلم أن الباوا» :♫جلوزي ا وقال ابن

يدخل عليه إال ن، وأما العامل فال هال بأماالناس، هو اجلهل، فهو يدخل عىل اجل

م يشتغل هلة علمهم، ألن مجهورري من املتعبدين بقس عىل كثمسارقة، وقد لبس إبلي

 .(1)بالعبادة ومل حيكم العلم« 

ه يف القوة: اجلهل، وأوسط به األرسى: ثقوي ييد الذقلوقال أيضًا: »وأقوى ا

يقع يف  من فإن نبل العدو العىل املؤ  ، وأضعفه الغفلة، ومادام درع اإليامناهلوى

 .(2) مقتل«أ. هـ 

ف طريقه التي  ردوه إال من عرفه، وع»فإنه ال ينجو من ع  :♫لقيم وقال ابن ا

ته، وبأي  كيفية حماربو هارجله وخمخاعني به عليه، وعرف مديأتيه منها وجيشه الذي يست

وهذا كله ال   له ودفعه،اوي جراحه وبأي يشء يستمد القوة لقتاحياربه، وبامذا يديشء 

 .(3)جلسيم«مر العظيم واخلطب ا هذا األ ال بالعلم، فاجلاهل يف غفلة وعمى عنحيصل إ

رب  يف الك مفربام أومهه طلب العل حياول أن حيول بني العبد وبني أن يتعلم والشيطان

  مبتدئًا به، وهذا  عىل العلم أن يكونوسومًا به، وآثره هل أن يكون مة »فريض باجلذم م

يه سنان فألن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي ا هل وغرور الكسل، ألمن خدع اجل

يخًا ن يكون شيخًا متعلاًم أوىل من أن يكون شبالفضيلة فضيلة، ولئ أوىل، واالبتداء 

 .(4)جاهاًل« 

 = = 
 مع اجلهل.  ن ابداً ال يكوذا  ه، وهاتطنه وكشف خمطالنجاة م

 الزيد، دار الوطن. ( حتقيق د. أمحد 2/764بن اجلوزي )(   تلبيس إبليس ال1)

 السابق. املرجع  ( 2)

 .(1/112(   مفتاح دار السعادة البن القيم ) 3)

 . 26دب الدنيا والدين، ص أ   (4)
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ه طالبه كان حجة مل، فإن مل يعمل ببد له من الع لم العلم التع أن أومهه امورب

 .عليه، فاألسلم تركه

يف فيوقعه  يه العجب بعلمه، وإن مل يزل جاهالً وتعلم ربام أدخل عل فإن عصاه 

 .(1)لفتوى بال علم العجب والغرور وا

  إليه،  نكالذكر، فهي أبغض األماومن وسائل التحصني ضد الشيطان لزوم حلق 

مها، قال ابن زمن الدنيا كي ال يال، ويشغله بأي أمر ف العبد عنهاحياول أن يرصا ذول

 ق بينهم،لس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرلشيطان أطاف بأهل جمعود: )إن امس

هم حتى اقتتلوا، فقام أهل الذكر فحجزوا نون الدنيا فأغرى بيفأتى عىل حلقة يذكر

 .(2) بينهم فتفرقوا( 

 عمومًا.الصحبة الصاحلة  الشيطان مالزمةالتحصني ضد ل وسائك من لكذ

نظر فلي له)الرجل عىل دين خلي :ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قال: قال رسو ◙عن أيب هريرة 

 .(3)أحدكم من خيالل( 

 
 . 192 بايل، صوحيد  ان،ن اجلم نقاية اإلنسا وما بعدها، وو   157ليس، ص س إبيب(   انظر: تل1)

ده د.  رست إسنا قد د، و35بيس إبليس، ص ، وابن اجلوزي يف تل196الزهد، ص  رواه اإلمام أمحد يف   ( 2)

 :لوقاية منه«، وقالت الشيطان ومكائده وايفدة لوارايث إهلام اجلابري يف رسالتها الدكتوراه »األحاد

،  1768، ص تالط«أ. هـعد االخقبل وبئب السا  بن لمة من عطاءاده ضعيف لسامع محاد بن س»إسن

ط. األوىل،   الرياض، وطن،(، دار ال219-1/218س إبليس بتحقيق: د. أمحد املزيد )وانظر: تلبي

 م. 2002هـ/ 1423

(، ط. دار إحياء 4/89) ،2387يسمه«(، رقم: »مل  45د، باب: )رقم هالزب: »ا كت (   رواه الرتمذي يف3)

)من يؤمر أن كتاب: »األدب«، باب:  بو داود يفهـ، وأ يب« أ.غر ث حسنديحوقال: »هذا الرتاث، 

(  4/189، )7320يف املستدرك، رقم: واحلاكم كر، (، ط. دار الف4/259، )4833جيالس(، رقم: 

ده،  مسن يف قرطبة، والطياليس  ( مؤسسة 2/334، )8398 :رقم ند، ساملوصححه، وأمحد يف 

يد يف مسنده،  وعبد بن مح (،1/141، )187م: ه، رق ندسالشهاب يف م(، و1/335، )2573رقم:

= = 
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ظل إال ظله اإلمام   يوم ال اهلل يف ظله)سبعة يظلهم  : ◙عنه الصحيح  ويف

ابا يف اهلل جد ورجالن حت ساامل لق يفعم عبادة ربه، ورجل قلبهالعادل، وشاب نشأ يف 

إين أخاف اهلل ، فقال الا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومججتمعا عليه وتفرقا

ًا ففاضت ورجل ذكر اهلل خالي فق يمينهتصدق أخفى حتى ال تعلم شامله ما تن ورجل

 .(1)عيناه(

 بباا لطرد الشياطني:ومن فوائد جمالسة الصاحلني التي تكون س

هلل وطرد أسباب االعتصام با الذي هو من عىل ذكر اهللة نإعافيها  إن -1

 الشياطني.

 ا.داد هلستعتذكر اآلخرة واال -2

 .(2) مواطن الشبهاتو البعد عن الشهوات -3

 : مشكر النعالتواضع و -16

 (3)يقول: )إن للشيطان مصايل ملسو هيلع هللا ىلصهلل اشري قال: سمعت رسول عن النعامن بن ب

د والكربياء عىل عبابعطاء اهلل،  هلل، والفخرا مأنعبطر بلا وإن من مصاليه ،(4)ا وفخوخ

 .(5)( ع اهلوى يف غري ذات اهللاهلل، واتبا

 = = 
 (. 1/418، )1431رقم: 

مامة«، باب: )من جلس يف املسجد ينتظر الصالة امعة واإل»اجليف صحيحه يف كتاب: (   رواه البخاري 1)

 (. 2/715، )1031م: ، رق«ةلم يف كتاب: »الزكا (، ومس234/ 1، )629م: ق، ر سجد(امل وفضل

 . 142دين، ص مة حميي اليب أسا طني، أل شيا ن والجلاانظر: عامل (   2)

 (.2/499)القدير  فيض   ي يصطاد هبا، انظر:يل: مجع مصالة، واملراد الرشك الت(   مصا 3)

 والصفحة.ع السابق، نفس اجلزء جملرر: اظان (   فخوخا: مجع فخ، وهي آلة يصطاد هبا،4)

قوفًا عىل قد رواه مو(، و30/88ل )لكام ذيب اهت ، واملزي يف(26/124عساكر يف تارخيه )ابن  ه(   روا5)

= = 
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ة، لذا عىل  الشيطانيمن كبائر الذنوب، وهو أبرز الصفات  من املعلوم أن الكربو

 االستعاذة باهلل منه.وجتنابه والتخلص منه العبد ا

                  وصية لقامن البنه: قال تعاىل يف بيان

                 (1). 

هلم، رًا أو كلموك احتقا جهك عن الناس إذا كلمتهمتعرض بو واملعنى »ال

 .(2)بسط وجهك إليهم« انبك، وواستكبارًا عليهم، ولكن ألن جا

 :ةسواق لغري حاج ن غشيان األع  دلبعا -17

ونن إن  احلديث: )ال تكز نصب رايته، ويف شيطان وهي مرك ألهنا جمالس ال

عركة الشيطان وهبا ينصب فإهنا م ن يدخل السوق وال آخر من خيرج،استطعت أول م

 .(3)رايته( 

يف  همسواق من نيله منهم وإيقاعديث تشبيه ملا يفعل الشيطان بأهل األ احل ويف

 سبيل اجلهاد، ركة القائمة يفيوع املحرمة باملع الغموس والبالغش واليمني و لباطال

 .(4)زبه وأعوانه وذريته ته وحيشد حشوده من حث إنه ينصب رايحي

 وسائل حربه:ومن اربته يف السوق ذه املعركة ولذا يرشع حمصار يف هلالنت

 = = 
التاريخ  خاري يف والب، 194، ص 553رقم:  بشري البخاري يف: »األدب املفرد«،النعامن بن 

: »وباجلملة،  (، وقال5/483، )2463 :رقم فة، يلضع(، وضعفه األلباين، انظر: السلسلة ا 8/312)

ـ  موقوفًا«أ. ف مرفوعًا وحيتمل التحسنيضيع ثيفاحلد  . ه

 . 18آلية: قامن، اسورة ل   (1)

 (. 5/385)(   تفسري ابن كثري 2)

 (.4/1906، )2451قم: : فضائل الصحابة، ر(   رواه مسلم يف كتاب3)

 (. 3/222ديث،البن األثري )حلب اغري ة يف(،النهاي16/7(   انظر:رشح مسلم للنووي )4)
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  اهلل سولأن ر ◙ب يف احلديث عن عمر بن اخلطاالذكر يف األسواق، و -أ

وله احلمد ، له امللك يك لههلل وحده ال رشفقال ال إله إال امن دخل السوق قال: ) ملسو هيلع هللا ىلص

تب اهلل لـه ألف قدير، ك وت، بيده اخلري وهو عىل كل يشءويميت وهو حي ال يم حييي

ذا كان الذكر فيها ل ،(1)سيئة ورفع لـه ألف ألف درجة( ألف ة وحما عنه ألف ألف حسن

 .(2)ايتهينصب فيها رن اطشيون الكل مضاعفاً 

أيب هريرة  ر عن ابن عمر وياء ذكر اهلل يف األسواق كام أثمن عادة السلف إح وكان

 .(3)ا ان ويكرب الناس بتكبريمهعرش يكربا خيرجان إىل السوق يف أيام الأهنام كان

 فاق السلعة، كام يف احلديثالبيع والتحذير من احللف الكاذب إلنيف  الصدق  -ب

وال ينظر  القيامةيكلمهم اهلل يوم  ال: )ثالثة الق ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ع ◙  ذرأيب  نع

 ثالث مرات، قال أبو ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل أليم، قال: فقرأها ريهم وهلم عذاب إليهم وال يزك

املنان واملنفق سلعته باحللف بل واهلل، قال: املسا وخّسوا من هم يا رسول ذر خابو

 .(4)(الكاذب

 
،  (5/491، )3428قم: وق(، رالسدخل  ذاإ: )ما يقول يف كتاب: »الدعوات«، باب مذيرتل (   رواه ا1)

،  اب العريب الكت(، دار 2/379، ) 692ب«أ. هـ، والدرامي يف سننه، رقم: وقال: »هذا حديث غري

دة (، عن ابن عمر بزيا 1/722) ، 1975: (، ورقم1/722، )1974واحلاكم يف املستدرك، رقم: 

فقه  ـ، ومل يوااه«أ. ه خيرجومل  شيخنيال حيح عىل رشطنة(، وقال: »هذا إسناده صاجل يف)وبنى له بيتًا 

،  (2/752) ،2235ق ودخوهلا(، رقم: يف كتاب: »البيوع«، باب: )األسوا الذهبي، وابن ماجه

(،  1/47، )327د يف املسند، رقم: محوأ (،10/4) ،12بالزيادة السابقة، والطياليس يف مسنده، رقم: 

 (. 1/39، )28رقم: وعبد بن محيد يف مسنده،  طبة،رقمؤسسة 

 . 103مفلح، ص مكايد الشيطان، البن  اإلنسان منمصائب  انظر:  (  2)

 (. 1/329ل يف أيام الترشيق(، )فضل العمب: )معلقًا يف مقدمة با (   ذكره البخاري 3)

 ًا. معلق ،البيهقي كذلك«أ. هـ(: »وذكره البغوي و72/ 2) سالملل اوقال الصنعاين يف سب

 (. 1/102، )105: ، رقم ن«تاب: »اإليام(   رواه مسلم يف ك4)
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 البيع حيرضان لشيطان واإلثمالتجار إن ا رش مع : )ياثديالصدقة، ففي احل -جـ

 .(1) بوا بيعكم بالصدقة( فشو

هلل  احلديث كان رسول اا فيها، ويف ن رش السوق ومن رش مستعاذة باهلل ماال -د

خري هذه السوق، وخري ما فيها،  سألكهلل اللهم إين أذا دخل السوق قال: بسم ا)إ ملسو هيلع هللا ىلص

فاجرة أو  ذ بك أن أصيب فيها يميناً عوأ ين لهم إلا ها ورش ما فيها،ذ بك من رش وأعو

 .(2)رسة( صفقة خا

 : قارالستعالء والحت -18

، يده ضعيفه واحتقاره، ألن كالستعالء عليالتحصني ضد إبليس ا ومن وسائل

 .(3)تعاظمه وتكربه وطغيانه إىل لئال يؤدي ذلك  فال ينبغي أن يؤبه لـه

يصري مثل البيت، ويقول:  تىحظم نه يعإف ،تقل تعس الشيطانديث: )ال ويف احل

 .(4)صاغر( بسم اهلل، فإنك إذا فعلت ذلك ت بقويت رصعته، ولكن

             ول تعاىل:ويق

 
(، 3/341)، 1225(، رقم:  ه ة وتسمية النبيالتجار )ما جاء يف  بابوع، البي بمذي يف كتا رتواه الر(   1)

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

»أبو عمرو ال الذهبي: سكت عليه، وقال (، و1/723، )1977ك، رقم: اكم يف املستدر(   رواه احل2)

 يعرف، واملدائني مرتوك«أ. هـ. 

 . 159-158ص  هة، حلسن أمحد قطامش،ج: املوارانظ(   3)

د يف املسند، وأمح ،(4/296، )4982م: (، رقب«، باب: )مل يسمه»االد يف كتاب:د رواه أبو داو(   4)

(،  4/292) م: ، رق حلاكم يف املستدركا، و(6/142، )10388ة، رقم: ليعمل اليوم واللوالنسائي يف 

ه  تفسريال ابن كثري يف، وق190، ص 510رقم:  اليوم والليلة،  وصححه، وابن السني يف عمل

،  7401رقم:  صغري،لا عامباين يف اجلاألل علم« أ. هـ، وصححهاهلل أيد قوي وج (: »إسناد4/92)

(2/1234.) 



 

 
 

 

 
 

 

          - 1132 - 

 طرق التحصين منه و  ئل االعتقادمكايد الشيطان في مسا

   (1). 

ذا  ات به، قال: أعوذ بعزيز هفب اديل الوزن ن الرجل منهم إذا حلسن قال: »كاعن ا

 .(2)فهاء قومه« الوادي من رش س

 ملا ة وتطاوالً ىل اإلنس جراء»زاد اجلن ع أي:    عاىل: قال اهلل ت

 .(3)ألنفسهم رضًا وال نفعًا«يملكون  مع إهنم ال رأوا من ذعرهم وخوفهم

منامه من تالعب الشيطان  يف مرءدث للحي  ه عدم التحدث بامن االستخفاف بوم

 .(4)(شيطان به يف منامه: )ال حيدثن أحدكم بتلعب البه، كام يف احلديث

قال: إين حلمت أن يب جاء فأنه قال ألعرا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل عن  ◙وعن جابر 

يطان بك يف وقال: )ال خترب بتلعب الش ملسو هيلع هللا ىلص نبي فزجره الأنا أتبعه. رأس قطع ف

 .(5)نام(امل

 :يالا ل خلروجاة قل -19

وهنيق احلمري   باح الكالب)إذا سمعتم ن :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل ◙عن جابر 

ل هدأت الرِّ ترون، وأقلوا اخلروج إذا فإهنن يرين ما ال  ،فتعوذوا باهلل الليلب ج 
فإن  (6)

 
 . 6آلية: ا(   سورة اجلن، 1)

 (.108/ 29ريه )يف تفس جرير ناب رواه   (2)

 (.109-29/108بق )(   املرجع السا 3)

 .(2268) طان له يف املنامخيرب أحد بتلعب الشيكتاب الرؤيا ، باب ال   رواه مسلم(   4)

 .(2268) حد بتلعب الشيطان له يف املنامخيرب أكتاب الرؤيا ، باب ال   رواه مسلم(   5)

ر:  الطرقات ليالً، انظيف امليش  نل عملراد: بعد انقطاع األرجالرجل: أي سكنت وهدأت وا ت(   هدأ6)

 (.14/8ب )لطييب األ  ،عون املعبود(، 5/249حلديث، البن األثري )ا النهاية يف غريب
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اسم اهلل عليها، فإن األبواب واذكروا  (1)واجيفوا  قه ما شاءليله من خل يبث يف  اهلل 

 (2) طوا اجلرار أوكئوا األسقية، وغيف وذكر اسم اهلل عليه وأج باً تح بافي الشيطان ال 

 .(3)نية( واكفئوا اآل

وقت لتفرق  الظلمة  تعرض الشياطني للعبد، ألنلكونه الليل عرضة لك ووجه ذل

يف ليله من  يبث )فإن اهلل  له يف احلديث:األرض، قونتشارها يف اجلن والشياطني وا

 .(4)ياطني واهلوام لشوان واجل سنه ما شاء( من اإلقخل

 :الــدعــاء -20

 ملسو هيلع هللا ىلصى نبي األمة حت الشيطان وجنوده، ء من أقوى األسلحة، لدفع رشفالدعا

 يعصمه من الشيطان الرجيم. اهلل أن اذ باهلل تعاىل منه، ودعااستع

اللهم عامل الغيب  ) :ملسو هيلع هللا ىلصالشأن، قوله يف هذا  ملسو هيلع هللا ىلصعنه الواردة  من األحاديثو

أن رش الشيطان ورشكه وأعوذ بك من رش نفيس ومن ، كهليء وميش ل والشهادة رب ك

 .(5)و أجره إىل مسلم(أقرتف عىل نفيس سوءًا أ

وذ بك من الرتدي،  وأع دم، )اللهم إين أعوذ بك من اهل  :ملسو هيلع هللا ىلصوكان من دعائه 

الشيطان عند  ذ بك أن يتخبطني واهلرم، وأعو رق واحلرق غن الغم والوأعوذ بك م

 
 (.1/317احلديث )لنهاية يف غريب أي ردوها وأغلقوها، ا اجيفوا:   (1)

باين   رال (، وانظر: الفتح1/260ث )ر، النهاية يف غريب احلديا من الفخ (   مجع جرة، وهو إناء2)

(4/260.) 

 (. 553-552أبو داود )رواه (   3)

 (.8-14/7د )ملعبوا ن (، عو260-14/259تح الرباين، أمحد البنا ) فل(   انظر: ا4)

 (. 3529مذي )رواه الرت  ( 5)
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 .(1)وت لديغًا( مدبرًا، وأعوذ بك أن أم  لكبيس وت يفمأ  املوت، وأعوذ بك من

ن إذا أخذ مضجعه كا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙ (2) ن أيب األزهر األنامري وع

 شيطاين، وفك، اللهم اغفر يل ذنبي واخسأ ضعت جنبي، قال: )بسم اهلل والليل من

 .(3)دي األعىل( اجعلني يف النرهاين، و

 زبه.يت من أولياء الشيطان وحاغ طوالاجهة وم وهو منهج أنبياء اهلل مجيعًا يف

           :ًا عن نوح قال تعاىل خمرب

              

              (4). 

            :لوط  عنوقال تعاىل 

                 

                (5). 

 
 (. 15523رواه أمحد )(   1)

يب حاتم: »ال يسمى وهو صحايب روى ن أل عنه ابري، صحايب، قا ل: أبو زهأبو األزهر األنامري، ويقا (   2)

 (.7/11). هـ، انظر: اإلصابة أأحاديث« ثةثال  هعن النبي 

الطرباين يف  (، و4/314)، 5054 ، رقم:وم(د النعن ب: )ما يقالألدب«، با بو داود يف كتاب: »اأ (   رواه3)

بنحوه،  ( 1/548، )549تدرك، رقم: م يف املس(، واحلاك22/298، )759كبري، رقم: عجم الامل

صحاوي يف مشكل  فقه الذهبي، ورواه الاهـ، وو .ه«أوقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجا 

 (.31-1/30) را اآلث

 .120-117 اء، اآليات:ورة الشعر(   س4)

 .173-168ات: عراء، اآليورة الش(   س5)
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 : خلهومدان وسد منافذه كشف خمططات الشيطا -21

وذلك   يطان ألبينا آدم لش ا ل ة إضالييفيف القرآن الكريم بيان كاف  وشاف  يف ك

عصية، ووعده ملاملرتبص، الذي زين لنبي اهلل ا من هذا العدو ألخذ احليطة واحلذر 

 – املصطفى ني حتى أخرجه وزوجه من اجلنة، كذلك السنة بلكاذبة، د واألماين اباخللو

 ه،قالخ يف العبد يشكك وكيف ومصائده، خمططاته من كثري – والسالم الةالص عليه

 .وبيانه تفصيله سبق مما ووضوئه، صالته يف ـهل وسوسوي

ا للناس بكل طات وتوضيحها وكشفهخطمًا عىل أهل العلم بيان هذه امللذا كان لزا

ومن  ف عوار هذه املخططات شهذا الزمان من وسائل الدعوة، حتى ينك يفما أتيح 

د س  دوا العذه كذلك من وسائل التحصني ضد ،(1)من جند إبليس ءها خيتفي ورا

 ماكن جلوسه.نب مواضعه وأذ هبا إىل العبد وجت منافذه ومداخله التي ينف

 ملسو هيلع هللا ىلصهلل ع رسول ام (2)عرسنا  قال: ◙ه أبو هريرة واواألصل يف ذلك ما ر

 ل برأس راحلته)ليأخذ كل رج :ملسو هيلع هللا ىلصلنبي افلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال 

فتوضأ ثم سجد  ء،ااملدعا ب ثمهذا منزل حرضنا فيه الشيطان(، قال: ففعلنا  فإن

 .(3)سجدتني 

اجتناب ب الشيطان(: »فيه دليل عىل استحبازل حرضنا فيه وقولـه: )هذا من 

 
لعباد الرمحن، سلامن   طانائد الشي، ومك145-144 األشقر، صظر: عامل اجلن والشياطني، د/ عمر (   ان 1)

ن أمحد سبايل، املواجهة، حل للشيخ وحيد عبدالسالم نسان ،إلة ا، وقاي 180-179الدحدوح، ص 

 . 182قطامش، ص 

حلديث ، البن االثري غريب ا حة، النهاية يفم واالسرتايل للنوخر اللر آملسافا للتعريس: نزو(   ا2)

(3/206.) 

 (. 1/471، )680رقم: «، »املساجدسلم يف كتاب: رواه م   (3)
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 .(1)ان« مواضع الشيط

 اؤب: رد التث -22

 دكمقال: )إذا تثاءب أح ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ◙عن أيب سعيد اخلدري 

 .(2)ىل فيه، فإن الشيطان يدخل( ده عفليمسك بي

، ويكره ب العطاس)إن اهلل حي  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ل قا: قال  ◙ رةوعن أيب هري

التثاؤب عه أن يشمته، وأما سمطس فحمد اهلل، فحق عىل كل مسلم لتثاؤب فإذا عا

 .(3)حك منه الشيطان(ضالشيطان فلريده ما استطاع، فإذا قال ها  هو من فإنام

 الرشوق والغروب:  وقتة الصال النهي عن  -23

ملا يف الة وقت الرشوق والغروب، لصا عن بعد لن اومن سد مداخل الشيطا

 الشمس ب)إذا طلع حاج :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  قال: ¶ ابن عمر احلديث عن 

حاجب الشمس فدعوا الصالة حتى تغيب وال إذا غاب ة حتى تربز، وفدعوا الصال

هنا تطلع بني قرين شيطان أو ا فإلشمس وال غروهبينوا بصالتكم طلوع احت 

 .(4)الشيطان...(

س من يصىل للشم وتغرب، فتكون صالة لشيطان تقارهنا حني تطلعا أنى ملعناو

يف  ن الصالة املؤمن ع ملسو هيلع هللا ىلصي عتقدونه، فنهى النب ي أو الكواكب للشيطان، وليس كام

 
 (.5/183) (   رشح صحيح مسلم للنووي1)

 ن العطاس وما يكره من التثاؤب.يستحب مكتاب االستئذان  باب ما   (6223رواه البخاري برقم )(   2)

، 5869رقم:  ثاؤب(،الته من كريمن العطاس واب: )ما يستحب اب: »األدب«، بتكرواه البخاري يف   ( 3)

 (.2293/ 4، )2994الزهد والرقائق«، رقم: كتاب: » (، ومسلم يف5/2297)

(، 3/1193) ،3099 اب: »بدء اخللق«، باب: )صفة إبليس وجنوده(، رقم:ري يف كت(   رواه البخا 4)

 (.1/427، )612«، رقم:ةملساجد ومواضع الصالومسلم يف كتاب: »ا
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 .(1)هذين الوقتني سدًا هلذه الذريعة 

 لرشاب:تقليل الطعام وا -24

، فإنه لرش ا منرية ثع ك»وأما فضول الطعام فهو داع  إىل أنوا :♫قيم ن القال اب

حسبك هبذين رشًا فكم من معصية  عن العبادة، و املعايص ويثقلها حيرك اجلوارح إىل

دوهنا... ولو مل يكن يف االمتالء من  طاعة حالعام، وكم من ها الشبع وفضول الطلبج

، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة   ر اهللالغفلة عن ذك عام إال أنه يدعو إىلطال

 .(2) هـ  «أ. م به يف كل وادن ووعده ومناه وشهاه وهاطاشيالليه عثم واحدة ج

 عليه –ا قال القلب وسمومه، ولذ اتة الطعام والرشاب تعترب من مفسدوكثر

  آدم ابن بحسب بطنه من رشاً  اءعو آدم ابن مأل ما: )احلديث يف – والسالم الصالة

 .(3)( نفسهل لثوث ابهلرش  وثلث لطعامه فثلث حمالة ال كان فإن صلبه، منيق تأكال

هريرة ريض   أيب الصحيح عن  للمؤمن كام يفقلة الطعام عالمة  ملسو هيلع هللا ىلصوجعل النبي 

والكافر يأكل يف سبعة    معي واحداملسلم يف)يأكل  :ملسو هيلع هللا ىلص ه قال: قال رسول اهللعناهلل 

 .(4) أمعاء(

ألن الشدة وكثرة الطعام من سامت الكافرين ام، عىل قلة الطع ويف احلديث احلث

 
 (.295-1/293ن )نا نظر: فتح امل(   ا1)

 (.3/36حياء علوم الدين، للغزايل )وانظر: إ(، 2/397ائد )بدائع الفو (  2)

ن ع (، 4/590، )2380الزهد«، باب: )ما جاء يف كراهية االكل(، رقم: كتاب: » (   رواه الرتمذي يف3)

  ، 674ه، رقم: ن حبان يف صحيححيح«أ. هـ، وابص قال: »هذا حديث حسناملقداد بن معدي، و

 (. 4/135، )7139م: ستدرك، رقملم يف اواحلاك(، 2/449)

(، 5/2062) 5081رقم:  عي واحد،باب: املؤمن يأكل يف م  رواه البخاري يف كتاب: األطعمة   (4)

 ( عن ابن عمر. 3/1631) 2060: قم ومسلم يف كتاب: األرشبة، ر
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           قال تعاىل:كام (1)موم عال يف

(2).. 

 الطعام والرشاب:  الدخول إىل البيت، والتضييق عليه بمنعه سمية عندالت  -25

إذا  )ل: يقو ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع أنه عبداهلل بن جابر عن – قلسابا  –يف احلديث كام 

ال مبيت لكم وال  قال الشيطان: دخولـه وعند طعامه،رجل بيته فذكر اهلل عند الل دخ

دركتم املبيت، وإذا مل يذكر شيطان: أدخوله قال الفلم يذكر اهلل عند ل عشاء، وإذا دخ

 .(3)يت والعشاء( مه، قال: أدركتم املبااهلل عند طع

اللقمة الساقطة  ل أكو سبق كام ومن منعه الطعام والرشاب التسمية عند الطعام

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ◙س احلديث عن أن ها للشيطان، كام يفوعدم ترك

ذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها وقال: )إالثالث قال: عامًا لِعق أصابعه ط أكل

سلت القصعة، قال: فإنكم ال تدرون أن نيطان، وأمرنا يأكلها وال يدعها للشلاألذى، و

 .(4) ة(لربكاكم يف أي طعام

 
فتح   ، انظراخلصوصا ريد هبأ يالعموم الت لفظ احلديث من (، وقيل إن9/539)انظر فتح الباري   ( 1)

 (. 18/55ن عبدالرب )مهيد الب(، الت9/537) الباري

 .  12مد، اآلية: (   سورة حم2)

 ،(468صوالرشاب وأحكامهام طعام الآداب كتاب األرشبة ، باب  (2018أخرجه مسلم برقم )(   3)

 (.834والبخاري يف األدب املفرد )

مة«، باب:  »األطع أبو داود يف كتاب:اه وحلديث را، و(13/207(   رواه مسلم يف كتاب: »األرشبة«، )4)

لقمة تسقط(،  جاء يف ال  اب: )ما مة«، بطع: »األابتلرتمذي يف ك، وا3845رقم:  اللقمة تسقط(، يف)

 . 1863 حديث رقم: 
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 الرباء منهام:الظن وإظهار  شبهات والريبة وسوءالبعد عن مواطن ال -26

يف اعتكافه يف  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل أهنا جاءت إىل رسو ▲ كام يف حديث صفية

ام امت تنقلب، فقحدثت عنده ساعة، ثم قتاملسجد يف العرش األواخر من رمضان، ف

ر رجالن من م مةسلأم  ببا يقلبها، حتى إذا بلغت باب املسجد عند  ملسو هيلع هللا ىلص لنبي ا

نت ب )عىل رسلكام إنام هي صفية :ملسو هيلع هللا ىلصبي فقال هلام الن ام عىل رسول اهلل، األنصار، فسل

يطان شإن ال ملسو هيلع هللا ىلص، وكرب عليهام، فقال هلام النبي سول اهللان اهلل يا رحيي، فقاال: سبح

 .(1)خشيت أن يلقي يف أنفسكم شيئًا( إين مبلغ الدم، و يبلغ من اإلنسان

من  اب أن حيذر اإلنسانا احلديث من العلم استحب هذ »يف :♫ طايبقال اخل

ن  لب السالمة مطر بالقلوب، وأن يطخي املكروه مما جتري به الظنون، و كل أمر من

 .(2)بإظهار الرباءة من الريب« الناس 

 الصفوف:  ةتسوي -27

قال: )راصوا صفوفكم وقاربوا بينها   ملسو هيلع هللا ىلصي أن النب ◙ الك عن أنس بن م

لل الصف الشياطني تدخل من خنفس حممد بيده إين ألرى ي لذوااق فنألعوحاذوا با

 .(4)(  (3)احلذف  كأهنا

 
 (. 2034رواه مسلم )(   1)

 . 46ص  س إبليس،قله ابن اجلوزي يف تلبي(   ن2)

وال   ناار جر وليس هلا آذغبالتحريك، وقيل: هي ص ةَحَذفَ  هتا (   احلذف: »الغنم الصغار احلجازية، واحد3)

 (.1/356ديث )احلغريب  يف «، النهاية اب جياء هبا من اليمنأذن

 أمحد يف  (، واإلمام1/176، )667 ة«، باب: )تسوية الصفوف(، رقم:صالأبو داد يف كتاب: »ال (   رواه4)

ف  وث اإلمام عىل رص الصفح) باب: ،مة«(، والنسائي يف السنن، كتاب: »اإلما 3/260املسند )

 (.2/92، )815، رقم: (واملقاربة بينهام
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 كفه:ة وعدم لشعر يف الصالإطالق ا و  قص الشعرع  املنع من -28

ي  النبعل رافع موىل لس للشيطان، ودليله فألن حمل مغرز الضفرية يف القانية جم

رته يف قفاه، ف  َض  رزقد غو وهو يصيل قائامً  ¶ عندما مر باحلسن بن عيل  ملسو هيلع هللا ىلص

ضب، تغأبو رافع: أقبل عىل صالتك وال  مغضبًا، فقال رافع، فالتفت إليه فحلها أبو

واملقصود بعقص  ،(2)الشيطان(  (1)فل : )ذلك كيقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فإين سمعت رسول

 .(3)املعقوص املضفورشعر يف أصوله، والر ليه وإدخال أطرافه عالش

ه معقوص كالذي يصيل وهو  أسور يصيل يالذ) :◙ويف حديث ابن عباس 

 .(4)مكتوف( 

سجود فيعطى صاحبه العره منشورًا سقط عىل األرض عند ى: »إذا كان شواملعن

باملكتوف وهو  كان معقوصًا يف معنى ما مل يسجد، وشبهه ـه، وإذا واب السجود لث

 .(5) يقعان عىل األرض يف السجود«   الاليدين ألهنام املشدود

 سخط والنياحة عىل امليت: لتواع اجلز  من احلذر -29

 
 طان، يعني مغرز ضفره(.لشيود قوله: )يعني مقعد ااية أيب دا  يف روه ، كامقعدراد مملال الشيطان: (   كف1)

، 384: باب: )ما جاء يف كراهية كف الشعر يف الصالة(، رقم الصالة«،واه الرتمذي يف كتاب: »(   ر2)

ا أن يصيل  عند أهل العلك، كرهو عىل هذا  لمفع حديث حسن، والعا(، وقال: »حديث أيب ر2/52)

 ـ. ره«أ. هقوص شعمع ل وهورجلا

 (. 3/375ديث ، البن األثري )احلنظر: النهاية يف غريب (   ا3)

 جل)الر :باب(، وأبو داود يف كتاب: »الصالة«، 2/183، )2991قم: مصنفه، ر(   رواه عبدالرزاق يف 4)

 يفب: )ما جاء  كتاب: »الصالة«، با لرتمذي يفاو(، 1/171، )646م: قيصيل عاقصًا شعره(، ر

ذا حديث حسن«، واحلاكم يف  »ه  (، وقال:1/237، )382: صالة(، رقمر يف الف الشعة ككراهي

،  (2/109ووافقه الذهبي، والبيهقي يف السنن الكربى ) ( وصححه،1/393، )963تدرك، رقم: املس

 (. 2/332، )993: ميف املعجم الكبري، رق  ين لطربااو

 . (276-3/275)بن األثري ية يف غريب احلديث، الالنها    (5)



 

 
 

 

 
 

 

          - 1141 - 
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وإىل ، دخل هبا الشيطان للنفوس والقلوبألبواب التي يوهو باب عظيم من ا

ملا مات أبو سلمة، قلت: غريب ويف أرض قالت:  ▲عن أم سلمة  البيوت أيضًا،

أت للبكاء عليه؛ إذ أقبلت امرأة من  هتي عنه، فكنت قد ة ألبكينه بكاء يتحدثبغر

دخيل الشيطان قال: )أتريدين أن تو ملسو هيلع هللا ىلص فاستقبلها رسول اهلل  دينسعأن ت ريدالصعيد ت

سعدين: أي ومعنى ت ،(1)لم أبك( ت عن البكاء عليه فففبيتًا أخرجه اهلل منه مرتني، فك

 .(2) تساعدين يف البكاء والنوح 

مالك األشعري أن   أيبتتب كام احلديث عن  ا مليد للنائحة إذوقد ورد الوعيد الشد

 خر يف األحسابية ال يرتكوهنن الفع يف أمتي من أمر اجلاهلرب)أ: قال ملسو هيلع هللا ىلصبي الن

ب قبل موهتا ذا مل تتال: النائحة إلنجوم والنياحة، وقاقاء بسوالطعن يف األنساب واالست 

 .(3)جرب( ال من قطران ودرع منبتقام يوم القيامة وعليها رس

معاذ و هصيوي ملسو هيلع هللا ىلص لنبيمعاذًا إىل اليمن، خرج ومعه ا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ا بعثومل

معاذ إنك عسى أال تلقاين  فرغ، قال: )يا  حتت راحلته فلاميميش ملسو هيلع هللا ىلصراكب، والرسول 

لفراق  (4)معاذ بن جبل جشعًا  ى، فبكىر بمسجدي وقربمي هذا، ولعلك أن مت ابعد ع

 .(5)أو إن البكاء من الشيطان(  لبكاءتبك يا معاذ لال  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 
 ( النووي. 6/224اء عىل امليت(، رقم:  ، )لبكاب: »اجلنائز، باب: )امسلم يف كترواه   ( 1)

 (. 6/244نووي )(   رشح ال2)

 :ضائل الصحابة، بابفاه البخاري يف كتاب: وور(، 2/644) 935(   رواه مسلم يف كتاب: اجلنائز رقم: 3)

 .  –ه  يض اهلل عنر –باس ابن ع عن (3/1398)خمترصًا  3637يف اجلاهلية، رقم: القسامة 

 (. 1/237)األثري  ة يف غريب احلديث، البنع: اجلزع لفراق اإللف«، النهايجلش(   جشعًا: »ا4)

،  2647ه، رقم: دكوين، والبزار يف مسنسالمحيد  بن (، عن عاصم5/235(   رواه اإلمام أمحد )5)

لطرباين يف  ت، ورواه االه ثقا از ورجلربواه ا »ر (:3/16ائد )اهليثمي يف جممع الزو(، وقال 7/91)

 هـ. الكبري«أ. 
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 : يبطال سة وم النظاف -30

ألن الشياطني حتب رائحة الطيبة، ظافة، واستعامل ال من وسائل طرد الشيطان النو

 !! (1)الروائح الكرهية  ء إليهااممات وأحب يش جاسات، ومواطنها احلنالقاذورات وال

الشيطان )إن  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال: قال ◙يب هريرة أويف احلديث عن 

 فأصابه يشء فال يلومن إال يحره د ييف ات وحساس حلاس فاحذروه عىل أنفسكم من ب

 .(2)نفسه( 

عليه الرحيان أال   ضإنه كان حيب الطيب وأمر من عر ملسو هيلع هللا ىلصمن هدي النبي  وكان

ح خفيف يطيب الر همن عرض عليه رحيان فال يرده فإنلصحيح: ) يرده كام يف ا 

 .(3)املحمل(

  ملسو هيلع هللا ىلصي عن النب ◙كل سبع، ففي احلديث عن أيب هريرة ال يف وأمر باالغتس

 .(4)ه وجسده( سبعة أيام يغسل رأكل مسلم أن يغتسل يف كل س ىل)ع ال:ق

 .(5)( ويف رواية: )وإن كان له طيب مسه

 
 . 216ن القيم، ص (   انظر: الطب النبوي، الب1)

 رشط الشيخني ىل ع صحيح ثحدي(، وقال: »هذا 4/132، )7127اكم يف املستدرك، رقم: رواه احل(   2)

اس«أ. د والنركه أمحب تيعقو يهف»بل موضوع  يوافقه الذهبي، قال: هـ، ومل .أجاه هبذه األلفاظ«رومل خي

  ر(، رقم:لبيتوتة ويف يده ريح غممة«، باب: )ما جاء يف كراهية اطعوالرتمذي يف كتاب: »األهـ، 

 (. 1/415، )2837رقم:  ،عدن اجلبد ا (، وقال: »هذا حديث غريب«أ. هـ، ومسن6/137، )1860

 (. 4/1766، )2253 ألدب«، رقم:كتاب: »األلفاظ من ا  صحيحه،يف (   رواه مسلم يف 3)

 (.2/582، )849جد«، رقم: سا  صحيحه، يف كتاب: »املواه مسلم يف (   ر4)

  ، 1536(، والطرباين يف مسند الشافيني، رقم: 4/33، )1232ه، رقم: رواه ابن حبان يف صحيح (  5)

ملجيد  حتقيق: محدي بن عبدا ة، يروت،لا م، مؤسسة الرس1984 هـ/1405، ط. األوىل، (2/278)

 . يالسلغ
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 .(1)من النتن، وعدم ذكر اهلل  ملا فيه شياطني احلشوشولذا تسكن ال

  (2) الشيطان  اجلامعة املسلمة منحتصني    

ًا خلطورة  ظرون ،رديف الما سبق من وسائل وطرق التحصني تتعلق بالتحصني إن 

تفكيك وحدة املجتمع املسلم، ولكونه مع عىل  هربصه بالعبد، وحرصهذا العدو، وت

    ، وهو يدعوهم لذلك، كام قال تعاىل:املسلمني عة ب ومجاعة يكيدون جلامزح

             (3). 

           اىل:وقولـه تع

              (4). 

، ره مكو يدهكلرد  ة مجاعية، يتحد فيها املجتمع املسلم صفاا واحداا بد من مواجه إذن فال

 ومنها:  من الكتاب والسنة بوسائل مرشوعة ومستقاة

 قتل الشياطني: -1

ه، ومن األدلة عليه ما رواه به وأقر ملسو هيلع هللا ىلصه، وقد أمر النبي توهذا القتل عىل حقيق

بعث خالد بن الوليد   مكة ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل يل قال: )ملا فتح رسوه عن أيب الطفالنسائي وغري

فقطع  (5) انت عىل ثالث سمرات وك، دلخا اأتاهإىل نخلة، وكانت هبا العزى ف

 
 .  –فظه اهلل ح –املرشف فضيلة   إضافة من (  1)

، ورسالة 187امش، ص حلسن قط ه من كتاب: »املواجهة«،ت يف مباحث هذا املطلب وعناوينتفد(   اس2)

 .949ابري، ص جلقاية منه« د/ إهلام اوالئده وا ومك»األحاديث الواردة يف الشيطان 

 . 6طر، اآلية: سورة فا    (3)

 . 19ة: اآلي ة،لسورة املجاد(   4)

رة: من(   السَّ 5)  (.4/379عرب )ال شجر الطلح، انظر لسان م 
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قال: ارجع فإنك مل  ففأخربه  ملسو هيلع هللا ىلصالبيت الذي كان عليها ثم أتى النبي  السمرات وهدم

يف اجلبل، وهم  حجبتها أمعنوا ًا فرجع خالد، فلام أبرصت به السدنة وهمصنع شيئت

 ىلع اب رتو التاها خالد فإذا هي امرأة عريانة نارشة شعرها، حتثن: يا عزى فأيقولو

فأخربه فقال: تلك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قتلها ثم رجع إىل أسها، فعممها بالسيف حتىر

 .(1) العزى(

 .(2)طبهم منه نم وختاصنه كانت تدخل يف الاوهي شيط

يد حديث أيب سع لذي يف منزله، كام يفبقتل الشيطان اأمره املقداد بن النعامن 

وقال: )خذ هذا  (4) ونرجعلا (3)ن قتادة بن النعام ملسو هيلع هللا ىلصاخلدري عندما أعطى رسول اهلل 

زاوية   فك عرشًا، فإذا دخلت البيت وتراءيت سوادًا يف لء أمامك عرشًا وخفسييض

 .(5)فإنه شيطان، قال: ففعل( يتكلمقبل أن  البيت فارضبه

حيث قال يف حديث  ارها ثالثًا،ذ نإحيات البيوت بعد  بقتل ملسو هيلع هللا ىلصلك أمره ومن ذ

 

    : )قولـه تعاىل: التفسري«، بابكتاب: » ئي يف السنن الكربى، يفرواه النسا    (1)

 )902م: ه، رق دمسن يف عىلي (، وأبو 5/77وة )دالئل النبي يف ، والبيهق(6/474، )11547قم: ، ر ،  

  وغريهم. كثريوابن وذكرها ابن هشام (، 2/196)

 (.4/314لنهاية، البن كثري ) بداية وا(، ال236/ 2البن هشام ) (   انظر: السرية،2)

  ما بعدها، وهود بدرًا وه، شألوس األنصاريظفر ا عامر بن سواد بن بنزيد  نن بقتادة بن النعام(   3)

هـ،  22ليه سنه  ع، وصىلويف يف خالفة عمرزوة بدر، تطت يف غما سقدعن عينه ه يلذي رد عليه النبا

 (.321-8/320ذيب )انظر هتذيب الته

ين ظر: الفتح الربا نا  نخلة،لق ا: مجع عرجون، وهو العود األصفر الذي فيه شحايخ عذالعراجني (  4)

(22/67.) 

د يف الليلة يان املساجاب: )إتة«، بلصالب: »اتا كخزيمة يف صحيحه، (، وابن 3/65د )إلمام أمحااه (   رو 5)

(، وقال اهليثمي يف 7-19/5 ،)9رباين يف الكبري، رقم:(، والط3/81، )1660لمة(، رقم: ملظرية ااملط

 . هـن«أ. ووثق(:»رجاله م2/41جممع الزوائد )
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ا رأيتم منهم فإذ دينة جنًا قد أسلمواملبا ن)إ :– بقس وقد –أيب سعيد اخلدري الطويل 

 .(1) وه فإنام هو شيطان(لفآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقت شيئاً 

 (2)  صالح السامن لشيطان، فعن أيبمر بدفع من يمر بني يدي املصىل وشبهه باوأ

ب شا د ارفأ ،لناسسعيد اخلدري يف يوم مجعة يصيل إىل يشء يسرته من ال: رأيت أبا قا

أبو سعيد يف صدره، فنظر الشاب، فلم جيد  تاز بني يديه فدفعمن بني أيب معيط أن جي 

أيب سعيد، ثم فدفعه أبو سعيد أشد من األوىل، فنال من ليجتاز  إال بني يديه فعاد مساغاً 

أيب سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه عىل مروان  يه ما لقي منخل عىل مروان فشكا إلد

ا صىل ذيقول: )إ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  قال: سمعت ،يا أبا سعيد يك أخ نالبوالك فقال: م

فإن أبى فليقاتله  فليدفعه أن جيتاز بني يديه دأحدكم إىل يشء يسرته من الناس فأراد أح

ملا هو مطلوب  ن ذلك خمالف نا القتال بالسالح ألوليس املراد ه ،(3)فإنام هو شيطان( 

ا أمجع حرمة دم املسلم، وهذا م منم لعا ملا! ومن اإلقبال عىل الصالة، واخلشوع فيه

 اد فعلهرشيطان، حيتمل أن امل ملسو هيلع هللا ىلص، واملراد بقوله ةغلظبء، وإنام يدفعه بشدة وعليه العلام

ية  كام يف روا ،(4)شيطانعه لفعل ذلك الحيث شوش عىل املصيل، وحيتمل أن الذي دف

 .(5)فيها: )فإن حقه قرين( وابن عمر 

 

 
 (. 2236رواه مسلم)(   1)

  ب  شةهريرة وعائعن أيب روى  ،رية جوينني مان موىل ألم املؤدين أبو صالح، كلزيات املان ذكوان السام(   2)

التهذيب   ر: هتذيبهـ، انظ101مش، مات سنة ثيقه، روى عنه ابنه سهيل واألعتو  ء عىلاتفق العلام

 (. 5/36) الء، سري أعالم النب 203(، التقريب، ص 3/189)

لم س وم (،1/581)، 509، رقم: 9ديه صيل من مر بني ي)يرد امل :باباب: »الصالة«، اري كت(   رواه البخ3)

 (.4/223: )صالة«، رقماب: »الكت

 (.2/105ملفهم، للقرطبي ): اانظر (  4)

 ( املفهم. 2/105، )402رقم: لصالة«، رواه مسلم يف كتاب: »ا (  5)
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 نهم السحرة والكهان:وم ت يغ طوالمن ا قتل أعوان الشياطني -2

 .(1)  اوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع«جت طاغوت هو »كل ما وال

 .(2) ذلك وقد سبق تفصيل

س وجابر وقتادة  ذلك عن ابن عباومن الطواغيت السحرة والكهان، كام روي 

 .(3)ن سريين وغريهم بل وجماهد واومكحو

أنه قال:  (4) عن بجالة بن عبداهلل  ده سنم يف دأمح ويف األمر بقتلهم روى اإلمام

تلنا ثالث كل ساحر وساحرة، فقأن اقتلوا  ◙ر بن اخلطاب عم)كتب 

 .(5)سواحر(

 .(6)( ر رضبة بالسيفعن جندب موقوفًا ومرفوعًا: )إن حد الساحوروي 

 
حيح مسلم النووي لص رشح(، 19/ 3لطربي )فسري ا(، وانظر: ت1/53)م القي نالب(   أعالم املوقعني، 1)

 (.11/448، فتح الباري )(3/18)

كفر والرشك للمؤلفة  د الشيطان إلفساد االعتقاد بالكايباب ممسائل االعتقاد  الشيطان يفمكايد  انظر  ( 2)

 بوع(. )مط

(، 10/128تفسري الرازي ) ،(3/234) غوي(، تفسري الب3/19(، )5/130(   انظر: جامع البيان )3)

(،  2/308) (،2/22، )(584/ 1) املنثور، للسيوطي(، الدر 2/283) البن عطية يز،املحرر الوج

 . 33، ص 337سليامن، ص ح كتاب التوحيد، لعبد اهلل بن رش  (، 1/276دير للشوكاين )فتح الق

 بن عوفوعن عبدالرمحن  بطا ن اخلب مر لة بن عبدة التميمي العنربي البرصي، روى عن كتاب ع(   بجا 4)

اهد بن  زرعة وجمأبو  هوثقعمر  بن نار وقتادة وقشريوعنه عمرو بن ديبن عباس، ا ووعمران بن حصني

 (.366-1/365عاوية، انظر: هتذي التهذيب )ن مزء بسى، كان كاتبًا جلمو

 )أخذ اجلزية من :ابة«، برما (، يف صحيح أيب داود يف كتاب: »اإل191-1/190ملسند )محد يف ا(   رواه أ5)

 (.3/165) ،3043س(، رقم: املجو

اء إحيدار  (،4/60، )1460م: لساحر(، رقيف حد اجاء  ا )م باب: «،ديف كتاب: »احلدو رواه الرتمذي   (6)

 وافقه الذهبي.  وصححه و (،4/401، )8073ك، رقم: الرتاث، واحلاكم يف املستدر

= = 
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»وأكثر العلامء عىل أن الساحر يقتل وقد ثبت  :♫ابن تيمية    قال شيخ اإلسالم

 .(1)«...فعله – عليهم  اهلل نوارض –بة االصحعن 

هم ألجل الفساد قال بعض أهل العلم يقتل ألجل الكفر، وقال بعض» وقال أيضًا:

 .(2)كن مجهور هؤالء يرون قتله حدًا«أ. هـ رض، لاأليف 

 عية:الرقية الرش-3

طرد الشياطني من األبدان التي تلبست هبا، وهي من  عية وسيلة ل إن الرقية الرش 

واألنبياء من قبله  ملسو هيلع هللا ىلص  وقد فعله رسول اهللمن حق املسلم عىل أخيه، و م،ولملظارصة ن

 والصاحلون.

امل وهو من أعامل األنبياء األع  فضل»هذا من أ :♫ سالم قال شيخ اإل 

ن بني آدم بام أمر اهلل به عالشياطني  ياء والصاحلون يدفعونإنه ما زال األنب والصاحلني، ف

 .(3)..«يفعل ذلك.  ملسو هيلع هللا ىلص كان نبينا كامو ،كذل ليفع ورسوله، كام كان املسيح

أنه أتته   ملسو هيلع هللا ىلصبي الن عن : ◙ روي عن يعىل بن مرةما  ملسو هيلع هللا ىلصعله ف ومن أدلة 

، قال: ل اهلل)اخرج عدو اهلل، أنا رسو :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ملم، امرأة بابن هلا قد أصابه

خذ  : يا يعىلملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل سمن،  و أقطشيئًا من وكبشني  لهئ، فأهدت فرب

 .(4)خر( حد الكبشني ورد عليها اآلأ خذو سمنلط وا األق

 = = 
  رقم: ،ف سنن الرتمذيضعي دب موقوف«أ. هـ، انظر: نج نه عن أيح »الصح:  -رمحه اهلل-وقال األلباين 

244( ،168 .) 

 (.28/346اوى )(   جمموع الفت1)

 (.29/384) ابقلساملرجع ا   (2)

 (.57-19/56)وى جمموع الفتا (   3)

قال حديث صحيح اإلسناد ومل (  و2/618( واحلاكم يف املستدرك )4/171) رواه أمحد يف مسنده (   4)

= = 
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نا من عند النبي  أقبل فعن خارجة بن الصلت عن عمه قال: ابة صحالفعله و

لرجل بخري، ئتم من عند هذا اعىل حي من العرب، فقالوا: أنبئنا أنكم جتينا فأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اوجاؤفال: قية فإن عندنا معتوها يف القيود؟ قال فقلنا: نعم، قأو ردواء  فهل عندكم

الثة أيام غدوة وعشية أمجع بزاقي ثم ث ابالكت قرأت بفاحتةعتوه يف القيود، قال: فاملب

النبي قال: فأعطوين جعاًل، فقلت: ال حتى أسأل قال، ن عقال: فكأنام نشط متفل، أ

 .(1) اطل لقد أكلت برقية حق( ية بكل برقفقال: )كل لعمري من أفسألته،  ملسو هيلع هللا ىلص

ن وكانت اجل ♫اإلمام أمحد  عني ورقد فلح، وكذلك فعله السلف الصا

 .(2)♫خ اإلسالم ابن تيمية شيو طيعه،ختافه وت

عة فيحرص أولا عىل توفر أمرين  ملرشوة اك أن يلتمس الطريقم بذلوعىل من قا

 املعالج ومها:كل من املعالج و هامني يف

 ق اللجوء إىل اهلل تعاىل خالق كل يشء.وصد يامن،قوة اإل -1

 القلبطأ فيه عمل تعاىل بصدق وإخالص يتوا اهللب انةعالستاالستعاذة وا -2

 .(3)قول اللسان ع م

هله تكون من جهة قلة عىل أثة سلط األرواح اخلبيكثر ت»وأ :♫قال ابن القيم 

 = = 
 ورجاله رجال الصحيح.  ( رواه أمحد9/6مع الزوائد )الذهبي وقال اهليثمي يف جمخيرجاه ووافقه 

،  3901 :رقمالرقى(،  (، وأبو داود يف كتاب: »الطب«، باب: )كيف5/211د )(   رواه اإلمام أمح1)

،  7534قم: وه(، ر، باب: )ذكر ما يرقى به املعت»الطب« الكربى، كتاب:(، والنسائي يف السنن 4/13)

رجاه« صحيح اإلسناد ومل خي ذا حديثل: »ه(، وقا 560-1/559يف املستدرك )كم ا (، واحل4/365)

 .4370لباين، صحيح اجلامع الصغري، رقم: صححه األووافقه الذهبي، و

 . 69-68الطب النبوي، ص شأن يف ليف هذا ا /ية عن شيخه ابن تيم  /ن القيم بنقله ا ا : م(   انظر2)

 (.68-4/67) القيم  بنال اد،زاد املعانظر: (   3)
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النبوية  تناالتحصي وئق الذكر والتعاويذ وألسنتهم من حقا دينهم وخراب قلوهبم

وربام عريانًا فيؤثر ه مع حسال ل الواإليامنية، فتلقى الروح اخلبيثة الرجل أعز 

 .(1) هـ«أ.فيه

هم عن  يأمر اجلن وينهاأن  ستعمل مع ذلك الدعاء للمصاب، كام عليهي يه أنعلو

يت الذي تسلط للعفر ملسو هيلع هللا ىلصام يف قوله رضار هبذا املصاب، وله زجرهم ولعنهم، كاإل

 .(3) مكاللن امذلك ونحو  ،(2) منك(، وقولـه: )ألعنك بلعنة اهلل ثالثًا(هللعوذ باعليه: )أ

كام نصت عىل ذلك األحاديث عن  ، لرشعيةاتخدم الرقية كام جيب عليه أن يس

وامرأة تعاجلها أو ترقيها، فقال:  ل عليها،دخ ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل أن ر  ▲عائشة 

 
 .(4/69جع السابق )املر(   1)

باب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة   ،جد ومواضع الصالة كتاب املسا  (542) برقم  رواه مسلم  (  2)

 التعوذ منه  وجواز العمل القليل يف الصالة. و

 (.53-19/50نظر: جمموع الفتاوى )(   ا3)

ال ورشعية،  ريلبعض منهم يقع يف اجتهادات غاولرقية، ا س ببعالج النا  كثر يف اآلونة اآلخرية من يقوم   *   

  عها عىليفها، ثم بيه وجتفة فيصغريراق الومس األم غزعفران ث ها ومنها: القراءة عىل ماء بهدليل علي

 ها!!ا يف املاء ثم يرشب ماءث يأمر املريض أن يغمسهالناس حي

عدم جواز ذلك، وأنه من  ب هـ،8/1/1418تاريخ  139 أفتت هيئة كبار العلامء يف الفتوى رقم  وقد

ي  وه وازها؛ج م عىل لعلعض أهل اباطل، وليس من الرقية التي نص الناس بالب لل عىل أكيا االحت

 أ. هـ.  لك الكتابة ورشب غسيلها كتابة واضحة، ثم غسل ت   يشء طاهر، أو يف يات يف ورقةبة اآلكتا 

كبري يف  ع عد املسافة، والقراءة عىل مجب اتف مع هل  ا صوت أو عربومنها: قراءة القرآن أثناء الرقية بمكرب

ال يض مبارشة و املرون عىلتك بد أن الرقية ال ة إىل أنقأفتت اللجنة يف الفتوى الساب ن واحد، حيثآ

وأتباعهم ،   نوأصحابه  ه سول اهللن هذا خيالف ما فعله ر كرب الصوت أو اهلاتف، ألن بواسطة متكو

تقاد ونية تاج إىل اعحتالرقية  نلتسجيل ال تغني عن الرقية، ألا طة جهازسبواعىل املريض كذلك القراءة 

من هيئة  ى الصادرة الفتو ذلك، انظر: يت منه يتأز الواجلها ض املريىل للنفث ع ةحال أدائها، ومبارش

س  ج السحر واملولالستزادة انظر فتاوى العلامء يف عال  ر الوطن،املطبوعة يف نرشة من داكبار العلامء و

 . هـ، دار القاسم1421الثانية،  .حممود، ط د ان، إعداد وترتيب: نبيل حممجلاالعني وو
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 .(1)يها بكتاب اهلل( )عاجل

 : ♫قال احلافظ ابن حجر  

 ع العلامء عىل جواز الرقى عند اجتامع ثالثة رشوط: مجأ 

 اته.تعاىل، أو بأسامئه وصف اهلل مكالبون أن تك -1

 لعريب، أو بام يعرف معناه من غريه.ا باللسان أن تكون -2

 .(2)بذاهتا، بل بذات اهلل تعاىل«  ال تؤثر  تقد أن الرقيةيع أن -3

    اهلل تعاىل بقولـه:ه وصف  تعاىل فهو شفاء، كامم ما يرقى به كتاب اهللوأعظ

           (3). 

             تعاىل: وقولـه

   (4). 

م من مجيع األدواء القلبية والبدنية،  تاء ال»فالقرآن هو الشفا :♫م قال ابن القي

عليل الا أحسن إذستشفاء به، وفق لال حد يؤهل وال يوأ ا كلم، وةخروأدواء الدنيا واآل

اد جازم، واستيفاء تقتام، واعإيامن، وقبول و التداوي به، ووضعه عىل دائه بصدق

امء الذي لو السض ووم األدواء كالم رب األرلداء أبدًا، وكيف تقارشوطه، مل يقاومه ا

 
 . 1419رقم: ن، الظمآ رد موا ن يف ابن حبا  ه(   روا1)

 (. 10/195)لباري (   فتح ا2)

 . 44: (   سورة فصلت، اآلية3)

 . 57اآلية:  (   سورة يونس، 4)
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 .(1) ـ. هأا«نزل عىل اجلبال لصدعها، أو عىل األرض لقطعه

    ع آيات من سورة البقرة، وآية:ربحتة، وأفاهبا: سورة المن اآليات التي يرقى و

    ، وآية من آل  ن أواخر سورة البقرة،وآية الكرس، وثالث آيات م

 ،                 عمران:

   ،           اف:عر األ ةرسو نم وآية 

    ة اجلن:وآية من سور ،      ؤمنني:وآخر سورة امل

    ،  ،آخر سورة احلرش، ن ات ميآث الوثوعرش آيات من أول الصافات

 .عوذتني املة اإلخالص، ووسور

كام ورد يف  يهينفث عل ابن مسعود أو يثتقرأ يف أذن املريض املصاب، كام يف حد

 السابق. ◙حديث خارجة 

ب وإنام عىل اجلن  صاامل ة إليه، ألنه ال يقع عىل تعمل الرضب عند احلاجويس

 املتلبس به.

  ول انطلق إىل رسيها، أن جدها الزارع أبعن  (2)ع زواودليله حديث أم أبان بنت 

عىل رسول ا لام قدمن، قال جدي: )فلهفانطلق معه بابن له جمنون أو ابن أخت  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 
 .4/352(   زاد املعاد، البن القيم )1)

ازع بن زارع العبدي صحايب، بوها هو الوأوجدها، وا وازع بن الزارع، روت عن أبيهلاان بنت بم أ(   ا2)

يه  ورجل هوقبل يدي النبي  ،  هل اهلل ىل رسومع االشبج عع وفد الوازبو عبدي أالعامر بن ها زارع دوج

(،  3/627ة )(، اإلصاب4/611د املتابعة، انظر: ميزان االعتدال )قبولة عنقال عنها ابن حجر: م

 . 755، ص 8700(، تقريب التهذيب، رقم:  1/541
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 به يتكأو ابن أخت يل جمنون أت ل اهلل إن معي ابن يلاملدينة، قلت: يا رسو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

طلقت عنه فأاب، كرال يف لـه، فقال: ائتني به، فانطلقت به إليه وهو تدعو اهلل 

  حسنني، وأخذت بيده حتى انتهيت به عىلبني بسته ثوألثياب السفر ووألقيت عنه 

َره  مما يليني، قال: نه فقال: اد ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  َعل َظه   فأخذ بمجامع ثوبه من مني اج 

حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: اخرج عدو  هره ب ظأعاله وأسفله، فجعل يرض

ول اهلل رسأقعده  ثمنظره األول، نظر نظر الصحيح ليس بي أقبلف ،هللا اهلل اخرج عدو

ن يف الوفد أحد بعد دعوة  يكـه، فلم ح وجهه ودعا لمسبني يديه، فدعا لـه بامء، ف ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)عليه(  يفضل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

عىل   ملسو هيلع هللا ىلصلني رسول اهلل مستعا امل قال: ◙امن بن أيب العاص وحديث عث

رحلت  ما أصيل فلام رأيت ذلكى أدر اى متح يتجعل يعرض يل يشء يف صال الطائف

 جاء بك؟  اهلل. قال: ماسول فقال: )ابن أيب العاص؟ قلت: نعم يا ر ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللإىل رس

. قال: أدنه، فدنوت  حتى ما أرى ما أصيليتقلت: يا رسول اهلل عرض يل يشء يف صال

 وعد اي عىل صدور قدمي، قال: فرضب بيده وتفل يف فمي، وقال: اخرج ستفجل منه

ل عثامن فلعمري ما أحسبه قابعملك،  ثم قال: احلقففعل ذلك ثالث مرات، ، اهلل

 .(2)خالطني بعد( 

ودفع اجلن  »قد حيتاج يف إبراء املرصوع، :♫تيمية  نسالم ابيقول شيخ اإل

، والرضب إنام يقع عىل اجلني، وال حيس به داً  جاً لرضب، فيرضب رضبًا كثريعنه إىل ا

بعصا  بون قد رضكيف بدنه، وي يشء من ذلك، وال يؤثرب حيس ملنه أ املرصوع، وخيرب

عىل اجلني، واجلني يصيح  وإنام هوإلنيس لقتله،  اقوية عىل رجليه، بحيث لو كان عىل

 
ن ديث عثامن بلرضب حعية ارشوشهد ملوي(، 276-5/275، )5314الطرباين يف الكبري، رقم:  (   رواه1)

 يل.العاص التا أيب 

 .(2874ماجة )رواه ابن  (   2)
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ه مرات كثرية ناجربوكام قد فعلنا نحن هذا  ارضين بأمور متعددة،ويرصخ وحيدث احل

 .(1)أ. هـ  يطول وصفها حيرضه خلق كثريون«

 ك:لرشكن اام م أ ده-4

قال: قال يل عيل ابن أيب طالب   (2)ي ج األسداعن أيب اهلي يف احلديث الصحيح

وال تدع متثاال إال طمسته ال ، ملسو هيلع هللا ىلصليه رسول اهلل عا بعثني  أبعثك عىل م)أال: ◙

موم التامثيل وتسوية القبور ألن عث بني دي احليفومجع  ،(3)سويته(  قربًا مرشفًا إال

 .(4)الرشك هبكليهام وسيلة ل

د هلدم العزى، وهدم ذي  لي الو  بن خلالد ملسو هيلع هللا ىلصي قد سبق ذكر حديث بعث النبو

تتخذ من هذه األماكن مسكنًا تأوي   طني الشيايستدل عىل أن ومنه  (5)ة بدوس لصاخل

رد عليهم وربام خرجت وتدهيا بحيث أهنا ختاطب عا وتفسد اخللق من خاللهإليه 

 .متمثلة فيه صورة يستغيثون به 

القدرة عىل   عدت، باغيرشك والطو»ال جيوز إبقاء مواضع ال : ♫ مقيلال ابن قا

لرشك، وهي أعظم املنكرات، فال وا الكفر هنا من شعائر دًا، فإهدمها وإبطاهلا يومًا واح

 
 (.19/60(   جمموع الفتاوى )1)

بو  وأ وعامر، وعنه أبناه  ومنصور يلوى عن ع ري، ج األسدي الكويف، تابع(   حيان بن حصني أبو اهليا 2)

ذيب التهذيب ر: هتظان ، –نه ع اهلل  ريض –لعامر  ه ابن حبان والعجيل، كان كاتبالشعبي، وثقووائل 

 .184ب، ص ريب التهذي(، تق3/59)

 (. 2/666) ،969قم: سلم يف كتاب اجلنائز، ر(   رواه م3)

 (.4/449عمدة البن تيمية ) (   انظر رشح ال4)

 2857الدور والنخيل رقم: اد باب حرق هتاب: اجلك  روى البخاري عن ابن جرير يفامك(  5)

(3/1100.) 
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 .(1)ألبتة...« رار عليها مع القدرة جيوز اإلق

 الشيطان من احليوان:د  ل جنو تق-5

 ومنها بقتلها، النبوي األمر  اءج دقو ،تيوانااحل  من  جند لـه – سبق  كام –وإبليس 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن  ▲روى البخاري يف صحيحه عن عائشة  امق، كواسالف

أة والعقرب والفأرة يقتلن يف احلرم، الغراب واحلد كلهن فاسقاب الدو )مخس من

 .(2)الكلب العقور( و

ا  وكية وأوقال: )مخروا اآلن ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ◙أرة عن جابر بن عبداهلل لفويف ا

، فإن للجن انتشارًا وخطفة، لعشاءا عند نكمكفوا صبيا، وأجيفوا األبواب، واقيةسألا

ل الفويسقة ربام اجرتت الفتيلة فأحرقت أه فإنقاد، صابيح عند الر ئوا املواطف

 .(3) البيت(

ربة للشيطان بدليل إحاطتها بعرشه، كام يف قب املاحليات: وهي من الدوومنها ا

أو  ءاىل املع أرى عرشاً )ما ترى؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل رس هأل س عندما حديث ابن صائد

 .(4)س( ذاك عرش إبلي: ملسو هيلع هللا ىلصهلل عىل البحر حوله حيات، قال رسول ا

ة تعبد من دون جيد أن احليات كانت آهل»والذي ينظر أو يشاهد اآلثار الفرعونية 

 
 (.3/506م )القي بنعاد، المل زاد ا   (1)

، 1732الدواب(، رقم: حرم من صيد«، باب: )ما يقتل املكتاب: »اإلحصار جزاء اللبخاري يف رواه ا(   2)

 (. 2/857، )1198رقم:  ج«،، ومسلم يف كتاب: »احل (2/650)

 . (   سبق خترجيه3)

رواه مسلم  ، و2890 ، رقم: بي الصعىل اإلسالم ض كتاب: اجلهاد، باب: كيف يعره البخاري يفا(   رو4)

 (. 4/2241) 2925لساعة رقم: ن وأرشاط ا: الفتيف كتاب
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 .(1)« اهلل

ب طخي  ملسو هيلع هللا ىلص يبمع النوقد جاء األمر بقتلها، كام يف الصحيح عن ابن عمر أنه س

لبرص واألبرت فإهنام يطمسان ا ذا الطفيتني  واواقتل، وا احلياتعىل املنرب يقول: )اقتل

 .(2)ل( ستسقطان احلبوي

رأى شيئًا من هذه  ، فمنن اجلن قد أسلمواويف احلديث اآلخر: )إن باملدينة نفرًا م

ركها خلوف ت نمد عو. وت(3)فليؤذنه ثالثًا، فإن بدا لـه بعد فليقتله فإنه شيطان( رلعوام ا

 قال: قال - عنهام اهلل ريض –عن عبداهلل بن عباس ث احلدي ها، كام يفرضر يناله بقتل

املناهن منذ ؛ ما سترك احليات خمافة طلبهن فليس منا من ) :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول

 .(4)حاربناهن(

 .(5)سنتنا اآلخذين بطريقتنا بتدين قأي ليس من امل

ل بقت ملسو هيلع هللا ىلصل: أمرنا رسول اهلل قا ◙ر باحديث جومنها الكالب، كام جاء يف 

 وقال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ثم هنى قتله،نملرأة تقدم من البادية بكلبها فا تى إنح ،الكالب

 عينيه فوق  الذي  أي – تني طالنق ذي – فيه بياض ال الذي  أي – عليكم باألسود البهيم)

 .(6)( شيطان فإنه – بيضاوان قطتانن

 

 
 .200ص   ن قطامش، (   املواجهة، حس1)

 .(2233( ومسلم )3297)رواه البخاري (   2)

 . (2236رواه مسلم )   (3)

 (. 2/785، )5250ات(، رقم: يقتل احل اود يف كتاب: »األدب«، باب: )يفداه أبو ور  ( 4)

 (.13/163طيب )ال ود، أليبب (   عون املع5)

 (.3/1200، )1572رعة«، رقم: امة واملزا»القس واه مسلم يف كتاب:(   ر6)
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 بيان سبيل املجرمني:-6

 .              (1) تعاىل:قال 

 .(2)املخالفني للرسل«  ريق املجرمني لتظهر طأي: »

          من اتباع هذه السبل: وقال تعاىل حمذراً 

   (3). 

البدعة سنة وأن السنة   أنظن ظان د يني، فق معرفتها ما مل توضح وتبإىل لبيس وال

 . باطل وفضحهاناهج البيان م  بدعة؛ هلذا رشع

             قال تعاىل:

       (4). 

ذا ه، وأعوانه من املنافقني واملرشكني، لنديطان وجالشطر من وليس هناك عدو أخ

رته، وما كل بحسب قد ططاهتم، وأنظمتهم ومناهجهمخم كل مسلم فضحًا عىل لزام

 ل اخلطاب.أويت من وسائ

 مة اإلسالمية:ال األح إصالح -7

لضامن إفساد ما حتتها ه دافسإلويسعى فنعلم كام سبق أن إبليس يركز عىل السلطة 

يف   ا ال بد... ولذ عامة كسلطة الدولة أو خاصة يف األرسة طةسلطة سلال ء كانتسوا

 
 . 55: ةم، اآلي(   سورة األنعا 1)

 . (، ط. دار الفكر3/137ثري )(   تفسري ابن ك2)

 . 153األنعام، اآلية:  ة(   سور3)

 . 16ة، اآلية: درة املائ(   سو 4)
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احلكم بام   :وأوهلااألسس العامة، ن إصالح أحوال األمة اإلسالمية، ونبدأ بم حماربته

 ونئ ش مر من يع القضايا دينية كانت أم اجتامعية أم سياسية، أو أي أ مج يف أنزل اهلل

              باد، قال تعاىل:لعا

               (1). 

              وقال تعاىل:

                 (2). 

 .                    (3) عاىل:وقال ت

 .                   (4) ىل:عات القو

سلطان الطواغيت   فال بد أن يقوم مكاهناا مل حتقق احلاكمية املطلقة هلل تعاىل، إذو

 .ره اصبه وأنمون بغري ما أنزل اهلل، ومن هنا يقوم سلطان الشيطان وحزكين حي ذال

         اىل:عحتقيق العدل، قال ت ثاين:ال

                    (5). 

  إالالدين  ئمة هلذااسنام اإلسالم، ولن تقوم قة ور ذ دافاجله اجلهاد، الثالث:

 
 . 49 :(   سورة املائدة، اآلية1)

 . 65ية: اآلنساء، السورة    (2)

 . 44اآلية: ائدة، (   سورة امل3)

 . 45آلية: (   سورة املائدة، ا4)

 . 25آلية: احلديد، (   سورة ا5)
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       ل تعاىل:قاعدائه، بالعودة للجهاد ونرص اإلسالم ودحر أ

          (1). 

 .                 (2) ال تعاىل:قو

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر: -8

            ىل:تعاقال 

        (3). 

وكلام  م،اإلسال من شعائر ظيمةبرتك هذه الشعرية العط ب تمر مك األمإن هال

ش ومتكن الشياطني احشار املنكرات والفوانتذلك أضاعت األمة هذا الركن نتج عن 

نكر  مل ًا وار ويصبح املعروف منك ملسلم، فتعلوا الرذيلةوتسلطها عىل املجتمع ا

 .(4)معروفاً 

 
 . 21جادلة، اآلية: (   سورة امل1)

 . 123اآلية:  ، التوبة ةسور(   2)

 . 110: ةان، اآلي(   سورة آل عمر3)

  قد  – نكرامل عن والنهي باملعروف األمر  ابب أعني –لباب ا الم أن هذع: »وا  /يقول اإلمام النووي   ( 4)

  قوام به عظيم  باب هو و  جدًا، قليلة رسوم  إال  ناألزما  هذه  يف  منه يبق ومل  ولةمتطا  أزمان من أكثره يعض

وا عىل يد الظامل أو شك أن  إذا مل يأخذوالطالح، و الصالح العقاب عم  اخلبث كثر اذوإ كه،ال وم األمر

            به: قا ىل بعتعا هم اهلل ميع

  اهلل  ا حتصيل رضينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف ف [، 63: ةآلي]سورة النور، ا  يعتني هبا أن

ع  ليه الرتفا ينكر عيته وال هيابن من لص نوخي معظمه  هبوقد ذ ام م وال سييالباب، فإن نفعه عظ

  عاىل: تال [، وق40سورة احلج، اآلية: ]      ىل قال: مرتبته، فإن اهلل تعا 

         رشح  أ. هـ.« [..10 ة: اآلي ان،ة آل عمرر]سو ،

 .(2/24سلم )صحيح مالنووي عىل 

= = 
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  مة وباملوعظة احلسنة حكوق فرب ملنكر ولكن ليكن األمر باملعروف والنهي عن ا

طان عىل أخيه، لشي لعنيف وال شدة حتى ال يكون اآلمر معيناً ت ة، بدونكلمة الطيب وال

برجل قد  ملسو هيلع هللا ىلصأيت النبي قال:  ◙يف حديث أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصشد املصطفى ركام أ

هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب أبو  ل، قاب، قال: ارضبوه رش

ا ال تعينوا عليه كذقولوا هقال: ال ت هلل،بعض القوم: أخزاك ا الق، فرصلام انبثوبه، ف

 .(1)الشيطان( 

(، ويف زيادة: )ولكن الشيطان عىل أخيكم نخاري: )ال تكونوا عوللبفظ ويف ل

 .(2) قولوا رمحك اهلل( 

 اجتامع املسلمني حتت راية واحدة:الف وتنبذ الفرقة والخ -9

الشعاب  ا يفنزلوا منزالً تفرقو ذاإس انلكان ا قال: ◙ عن ثعلبة اخلشني 

كم لعاب واألودية إنام ذالشذه )إن تفرقكم يف ه :ملسو هيلع هللا ىلصقال هلم رسول اهلل ف ألودية،وا

 بعض حتى يقال: لو  الً إال انضم بعضهم إىل(، فلم ينزلوا بعد ذلك منزمن الشيطان

 .(3)يهم ثوب لعمهم سط علب

ع اتفاق قلوهبم من م ةديوألعاب واجمرد تفرقهم يف الش ملسو هيلع هللا ىلصفإذا عد الرسول 

 احلديث ويف لك.لقلوب وتنافرها، وتنوع املذاهب واملساا ك بتفرقان، فام ظنلشيطا

فر يف  يقول: )ما من ثالثة ن ملسو هيلع هللا ىلصداء ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل رعن أيب الد

إنام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليك باجلامعة ف تقام ال وقرية والبد

 = = 
ده تهاك حمارم اهلل، وما نشاهيها من ضياع احلرمات وانفما فشا هذه األزمان و /لو رأى أقول: كيف           

ه يف  وإعالهنم احلرب علي تطاوهلم عىل اإلسالم،و  غلبة املنكرات، ورفع املنافقني لعقريهتم ليوم من ا

 ال باهلل!!ول وال قوة إعن املنكر وال ح لنهير باملعروف وااألم تيجة لضعفن هواإلعالم، مما ل ئوسا 

 ( الفتح. 12/66) ،6777: مرق  )الرضب باجلريد والنعال(، يف كتاب: »احلدود«، باب: البخاري(   رواه 1)

 (12/75، )6781: قمراخلمر(، ا يكره من لعن شارب ب: »احلدود«، باب: )ما ت(   رواه البخاري يف ك2)

 لفتح.ا

وافقه ورجاه، ديث صحيح اإلسناد ومل خي(، وقال: »ح2/115تدرك، رقم: )املساه احلاكم يف رو   (3)

 الذهبي«أ. هـ. 
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ب عىل املسلمني، ونبذ الفرقة،  قلالمة الفالواجب س (1) ب من الغنم القاصية(ذئلا لكأي

ت النظر، فهذه ال تكون سببًا للمعاداة  اء من اخلالف يف وجهد يش وجوحتى مع 

 وم. يمن اآلخر كام نرى الاملشاحنة ونيل كل طرف و

مع  ن ايطشلا فإن  ةيف احلديث )... من أراد منكم بحبوحة اجلنة فليلزم اجلامع و

 ث.احلدي (2) أبعد( ثنني الواحد وهو من اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 21710رقم:  بنحوهد أمحو، 847 م:قروالنسائي ، 547م: رقاود د أبو رواه    (1)

ل:  وقا  (،6/333، )2165م: ق(، رةعاموم اجلاء يف لزما ج)»الفتن«، باب: رواه الرتمذي يف كتاب (   2)

(،  1/26، )114م: ، رقدالوجه« أ. هـ، ورواه أمحد يف املسنح غريب من هذا ي»هذا حديث حسن صح

 طبة. سسة قرؤم
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 اخلــــاتــمـــة 

البحث أمحده وأشكره وأثني عليه، بام هو  اعيّل بإمتام هذ الكريم ظيمهلل العن منَّ اوبعد أ

 ينبغي جلالل وجهه، ولعظيم سلطانه، وله احلمد عىل مد كامفله احل أهله تعاىل وتقدس،

القرآن ونعمة األهل و اإليامننعمة اإلسالم ومد عىل نة، ولـه احلاطبوال ةالظاهرنعمه 

رس وعالنية أو خاصة أو  عم هبا علينا يفنعمة أنكل مد عىل وله احل واملال واملعافاة،

 احلمد إذا ريض.  وله  اعد الرضعامة له احلمد حتى يرىض وله احلمد ب

به وسلم آله وصحا حممد وعىل ينب  نريناج املوأصىل وأسلم عىل الرمحة املهداة، والّس  

  سال اهلل وأ الدين، إىل يوم ه الطاهرات العفيفات ومن تبعهم بإحساناجته وأزووآل بي

 وصفاته أن جيعله خالصًا لوجهه. تعاىل بأسامئه

، وهو عدو مالزم  (1) من الشيطان الرجيم اعها بحذرت أتومل ختل ملة من امللل إال و 

د زيا مما ي فحشاء وسوء وهذره بكل وهو كافر يأمد بالعب ن موكل لكل إنسان، فالقري

يها فء للمسلم حيتاج و ابتالفه البرش، ضالل بنيخطورة هذا العدو، الذي جند حياته إل

َم زَي اّللذ  ﴿،إىل صرب ومصابرة كي خيرج نقيًا صافياً  ي  ب  َوَيْجَعَل اْۡلَب يَث  ب يَث  اْۡلَ ِل   م َن الطذ
َمه  ََج ي فَََيْ   َبْعٍض   َبْعَضه  ََعَ   .(2)  ﴾مَ َجَهنذ ْجَعلَه  ف   ًعا َفَي ك 

 
ائر ق سن أنه خلني خالق النور، وخالق الظلمة، الذي يزعموهل وسية تعتقد إ(  فمثالً يف الديانات املج1)

ها أن اول بدروحت، التي رشيرةليس شخصًا مسيطرًا عىل األرواح ال ية جتعل من إبيانة النرصانالد يفور، و الرش

ألن إبليس خصمكم كأسد  اواسهرو ا بحوص)فأ 8: 5نجيل بطرس كل نشاط برشي، ففي ا يمن وتضبطهت

جبل عال إىل س إبلي : )وأخذهابعصحاح الر( اإل1/11من يبتلعه هو(، ويف إنجيل متى ) جيول ملتمساً  زائر

يسوع:  ، فأجابه وعبدتني ن سجدت يلإذا كله طيك هممالك الدنيا وجمدها وقال لـه: أع ، فأراه مجيع جداً 

 ك تسجد، وإياه وحده تعبد(. هل للرب إ :قولي شيطان، ألن الكتاب ابتعد عني، يا 

 . 37ألنفال، اآليةا(   سورة 2)
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نفع ،  وطرق التحصني منه العتقادا ليف مسائالشيطان الكتاب مكايد وقد بينت يف هذا 

نا أن احلمد هلل رب دعوا ر، وآخ صواباً  وأسأل اهلل تعاىل ان جيعله خالصاً  ،اهلل به 

 .ىل آله وصحبه وسلم  وع مدحم نبينا العاملني، واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل

 قالته وكتبته 

 قذله بنت حممد ال حواش القحطاين ره الدكتو

 قع االلكرتوين املو

 com.gathla-d.www://http/ 
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 فهرس

 املصادر واملراجع 
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ايل عقاد، إلمام احلرمني أيب املألدلة يف أصول االعتاإلرشاد إىل قواطع ا .26

هـ، حتقيق:  1405عبدامللك اجلويني، ط. األوىل، مؤسسة الكتب الثقافية 

 أسعد متيم. 

باين، ط.  للعالمة حممد نارص الدين األل  ريج منار السبيل،إرواء الغليل يف خت  .27

 المي. هري الشاويش، املكتب اإلسم، إرشاف حممد ز1985هـ/1405الثانية 

م،  1990هـ/1410. عام أسباب البدع ومضارها، للشيخ حممد شلتوت ط .28

 نرش مكتبة السنة. 

 . 1ة ط دار البشائر اإلسالمي أسباب هالك األمم للشيخ عبداهلل التليدي . .29

ب هالك األمم وسنة اهلل يف القوم املجرمني واملنحرفني للشيخ عبداهلل  أسبا .30

 م. 1986 -هـ 1406التليدي دار البشائر اإلسالمية 

عبد احلليم بن عبد    العباس أمحد بنتقي الدين أبو  االستقامة البن تيمية. .31

 الدمشقي  السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل

النارش: جامعة اإلمام حممد بن   املحقق: د. حممد رشاد سامل   هـ(728)املتوىف: 

 1403الطبعة: األوىل،  املدينة املنورة -سعود 

 عبداحلليم ابن تيمية، ط. األوىل االستقامة، لشيخ اإلسالم أمحد بن .32

 هـ، نرش جامعة اإلمام حممد بن سعود، حتقيق د. حممد رشاد سامل. 1403
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ائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، للشيخ د. حممد بن أيب شهبة،  رساإل .33

 هـ. 1408نرش مكتبة السنة، القاهرة ط. الرابعة 

بداملنان، رقم ان عنسان( تأليف حساألسطورة التي هوت )عالقة اجلان باإل .34

  -هـ 1416وىل ، ع ح ع، مكتبة برهومة، عامن، األردن ط. األ243يف التصن

 م. 1995

ة يف األديان السابقة لإلسالم، د. عيل عبدالواحد وايف، هنضة  املقدس األسفار .35

 مرص للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة. 

التوزيع، ط. رش ودار اللواء للن  اإلسالم يف مواجهة أعدائه، توفيق عيل هبه، .36

 م. 1983  -ـ ه1403األوىل 

 البيهقي،  األسامء والصفات، لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل .37

، حتقيق: عامد  م، دار الكتاب العريب، بريوت1985هـ/ 1405ط. األوىل 

 الدين أمحد حيدر. 

العزيز   األسئلة واألجوبة األصولية عىل العقيدة الواسطية، للشيخ عبد .38

 م. 1989 -هـ 1409املؤلف عام لامن طبعة الس

تاج  م، مؤسسة اإلن1966اشرتاكيتهم وإسالمنا، تأليف بشري العوف، ط عام  .39

 الطباعي، بريوت. 

ن حممد بن أمحد  املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل ب  اإلصابة يف متييز الصحابة .40

  حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعىل هـ(852بن حجر العسقالين )املتوىف: 

  1415  -الطبعة: األوىل  بريوت –النارش: دار الكتب العلمية  حممد معوض

ـ   ه

مد  ، تأليف: قذلة بنت حم-الم عليه الس-أصول االعتقاد يف سورة يونس  .41

توزيع، م، دار طويق للنرش وال2003هـ/  1424ىل القحطاين، ط. األو
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 الرياض.

 أصول الدين للبغدادي، ط. الثانية، دار الكتب العلمية، توزيع دار اإلخاء. .42

يعقوب بن إسحاق الكليني   األصول من الكايف، تأليف أيب جعفر حممد بن .43

وت، تصحيح دار صعب، دار التعارف، بريهـ، 1401الرازي، ط. الرابعة 

 وتعليق: عيل أكرب الغفاري.

م،  1984هـ/  1404وىل األندليس، ط. األحزم   البن الفروعواألصول  .44

 ر الكتب العلمية، لبنان. بريوت، دا

يب،  رالعدار الفكر   هـ،1368، البن سينا، ط. األوىل األضحوية يف أمر املعاد .45

 حتقيق سليامن دنيا. 

ان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ حممد األمني الشنقيطي، نرش  البي أضواء .46

 م. 1992هـ/ 1413مكتبة ابن تيمية، ط. 

م، طبع  1989هـ/  1410األوىل  ، تأليف رمحت اهلل اهلندي، ط. قإظهار احل .47

ونرش إدارات البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء، حتقيق: حممد أمحد حممد  

 مكاوي.

 .الوحيد  للشيخ صالح الفوزانكتاب  رشحإعانة املستفيد يف  .48

السبكي، ط. عام   الدينتقي  ر، تأليف: أيب احلسناالعتبار ببقاء اجلنة والنا .49

 دمشق.   –هـ، مكتبة القدس 1349

 االعتصام، للشاطبي  دار املعرفة، بريوت. .50

محد  مام احلافظ أيب بكر أالسنة واجلامعة، لإل  سلف أهلاالعتقاد عىل مذهب ال .51

 لعاملية. سالم الالبيهقي، ط. ابن احلسني 

هـ، نرش مكتبة  1398م لمني واملرشكني للرازي، ط. عاساعتقادات فرق امل .52

 الكليات األزهرية. 
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إعجاز القرآن أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين، حتقيق: عامد الدين أمحد   .53

 م، طبع ونرش مؤسسة الكتب الثقافية. 1986هـ/1406ىل حيدر، ط. األو

رش دار  نطفى الرافعي، ط. الثالثة، ية، مصووالبالغة النبإعجاز القرآن  .54

 الكتاب العريب. 

مي الدين أيب عبداهلل حممد بن أيب  شف املني، تأليإعالم املوقعني عن رب الع .55

 وعلق راجعه لبنان، –بكر املعروف بابن القيم اجلوزية، دار اجليل، بريوت 

 . سعد عبدالرؤوف طه له وقدم عليه

حممد املاوردي، نرش مكتبة الكليات األزهرية،  يف: عيل بن النبوة، تألأعالم  .56

 سعد. فرؤوال عبدراجعه وقدم له: طه 

 بن فارس، الزركيل  ود بن حممد بن عيل خري الدين بن حمم األعالم للزركيل . .57

الطبعة: اخلامسة   النارش: دار العلم للماليني هـ(1396الدمشقي )املتوىف: 

 م  2002أيار / مايو  -عرش 

املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن   فان يف مصايد الشيطانالله إغاثة .58

خرج أحايثه:  حققه: حممد عزير شمس (751  - 691أيوب ابن قيم اجلوزية )

الطبعة: األوىل،  مكة املكرمة -النارش: دار عامل الفوائد   مصطفى بن سعيد إيتيم

ـ   1432  ه

ين الدين مرعي  ليف اإلمام زوالصفات، تأ يل األسامءقات يف تأولثا أقاويل .59

م، مؤسسة الرسالة،  1985هـ/  1406بن يوسف الكرمي، ط. األوىل 

 بريوت، حتقيق: شعيب األرناؤوط.

اقتضاء الرصاط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق حممد حامد الفقي،   .60

 بريوت، لبنان. نرش دار املعرفة،

عبداهلل    لعالمة بدر الدين أيبكام اجلان، للشيخ اإلمام اجان يف أحآكام املر .61
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محد عبدالسالم، دار الكتب العلمية،  حممد بن عبداهلل الشبيل، ضبطه وصححه أ

 م. 1988 -هـ  1408بريوت ط. األوىل 

 هـ، دار املعرفة، بريوت.1393(، ط. الثانية، 96/ 2األم للشافعي ) .62

 يت.لكون تيمية، ا عيل أمحد السالوس، مكتبة اب اإلمامة عند اجلعفرية، تأليف  .63

جالل الدين السيوطي، حتقيق  ي عن االبتداع للحافظاألمر باالتباع والنه .64

 ة. مصطفى عاشور مكتبة القرآن للطبع والنرش )بوالق( القاهر

، د. قحطان عبدالرمحن الدوري دار البشري   ملسو هيلع هللا ىلصأمية الرسول حممد  .65

 م. 1996  -هـ1417

لثقافة الدينية،  االنتصار للخياط، تقديم ومراجعة حممد حجازي، نرش مكتبة ا  .66

 القاهرة، مطبعة مدين. 

 وع يف حاشية الكشاف.نتصاف ألمحد منري اإلسكندراين، مطبالا .67

 اجلييل، ط. الثالثة، مصطفى احللبي، مرص. معبد الكري اإلنسان الكامل،  .68

 الثالثة، مطبعة هنضة مرص. .روح ال جسد، رؤوف عبيد، ط سانإلنا .69

املكتب اإلسالمي، بريوت،   اإلنسان والشيطان، د. فاروق الدسوقي، ط. .70

 لرياض.اين، امكتبة فرقة اخل

نصاف فيام قيل يف املولد الغلو واإلجحاف، للشيخ أيب بكر اجلزائري  اإل .71

 باملولد.ضمن رسائل حكم االحتفال 

 بكر الطيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، للقايض أيب فيام جيباإلنصاف  .72

يق عامد  عامل الكتب، حتق  م،1986هـ/1407ىل الباقالين البرصي، ط. األو 

 الدين أمحد حيدر. 

 ، مؤسسة شعبان ، بريوتأنوار التنزيل، للبيضاوي  .73

العزيز السلامن، ط.   األنوار الساطعات آليات اجلامعات، للشيخ عبد .74

 هـ. 1411الرابعة، 
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 –ة األعلمي، بريوت ائري، مؤسس اهلل اجلز  ية، تأليف نعمة األنوار النعامن .75

 لبنان. 

مد العصفور  شيخ حملوية، تأليف حسني بن ايف العقائد الرض األنوار الوضيَّة  .76

 راين. بن خلف البح: أبو أمحد قالبحراين، حتقي

ن عبداهلل بن أمري عيل القونوي، ط. األوىل  تأليف قاسم ب أنيس الفقهاء، .77

 لرزاق الكبري. د بن عبدا قيق د. أمحالوفاء، جدة، حت هـ، نرش دار 1406

يف الشيخ: أمحد  أجاز املمنوع من الزيارة، تألأوضح اإلشارة يف الرد عىل من  .78

هـ، طبع ونرش الرئاسة العامة إلدارات  1405بن حييى النجمي، ط. األوىل 

 لبحوث العلمية واإلفتاء، الرياض.ا

يم مكتبة  لسيد إبراهوتعليق جمدي ا األولياء، للحافظ ابن أيب الدنيا. حتقيق .79

 م. 1987لساعي  ا

 هـ. 1418األموات، عيل بابكر ط. األوىل اآليات البينات يف حتريم دعاء  .80

م، مكتبة املنار،  1983هـ/1403لغيب، بسام سالمة، ط. األوىل ن بااإليام .81

 األردن. 

البيانوين دار   عزالدينأمحد   -عليهم الصالة والسالم –اإليامن باملالئكة  .82

 م. 1985 -1405السالم  

دمة  جستري مقرسالة مابن سليامن الدرويش،  باملالئكة للشيخ حممدامن اإلي .83

هـ، مكتوبة  1403 -  1402مد بن سعود اإلسالمية عام  جلامعة اإلمام حم

 باآللة الكاتبة. 

 اإليامن باملالئكة وأثره يف حياة األمة للشيخ صالح الفوزان. .84

 .اإليامن باملالئكة، د. عمر األشقر  .85

ية  ن ط. الثانرساج الدي  تأليف عبداهلل اإليامن بعوامل اآلخرة ومواقفها، .86
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 م. 1984هـ/ 1404

م، املكتب اإلسالمي،  1986هـ/ 1406البن تيمية، طبعة عام امن اإلي .87

 بريوت، ختريج العالمة نارص الدين األلباين. 

اإليامن وإيقاظ القوى اخلفية، أ.د. توفيق يوسف الواعي، دار البحوث   .88

 العلمية، الكويت.

الباطنيون واحلركات اهلدامة للشيخ/ إبراهيم اجلبهان، ط. األوىل  .89

 الكويت. –ر القلم م، دا1983هـ/ 1403

الشافعي، حتقيق:  الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث، لإلمام أيب شامة  .90

 م، دار الراية، الرياض.1990هـ/ 14101مشهور حسن سليامن ط. األوىل 

 نان.األعلمي للمطبوعات، بريوت، لب ، مؤسسةبحار األنوار .91

يوسف بن حيان أثري  البحر املحيط أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن .92

هـ( املحقق: صدقي حممد مجيل النارش: دار  745الدين األندليس )املتوىف:  

ـ   1420لطبعة:  ا بريوت –الفكر   ه

هـ/  1408كثري الدمشقي، ط. األوىل ظ ابن فالبداية والنهاية أليب الفداء احلا .93

 ن.للرتاث، القاهرة، حتقيق: د. أمحد أبو ملحم وآخروم، نرش دار الريان 1988

رتاث، القاهرة، حتقيق: د. أمحد أبو  م، نرش دار الريان لل1988هـ/  1408 .94

 آخرون.ملحم و

لبنان، توزيع دار  –بدائع الفوائد، البن القيم، دار الكتاب العريب، بريوت  .95

 النفائس.

أصل له، مجع وإعداد محود بن عبداهلل املطر، ط.   دثات وما الالبدع واملح .96

 ابن خزيمة، الرياض.م، دار 1999هـ/1419الثانية 

م،  1996هـ/1416األوىل  البدع والنهي عنها، البن وضاح القرطبي، ط. .97

 دار الصميعي. 
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 م. دار الصميعي. 1996هـ/ 1416البدع، ابن وضاح القرطبي، ط. األوىل،  .98

 بن  إثبات املس والرصع، كتبه عيل بن حسن بن عيلبرهان الرشع يف .99

بعة األوىل  ة، دار ابن حزم، الطثري، املكتبة املكي عبداحلميد احللبي األ

 م. 1996هـ/ 1417

بدر الدين حممد بن عبداهلل الزركيش، دار   القرآن، لإلمام الربهان يف علوم .100

 بريوت، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. عرفة، امل

إدارة   م، نرش 1984هـ/1404عقائد وتاريخ، ط. السادسة  الربيلوية  .101

 باكستان. –ور السنة، الهترمجان 

التميز يف لطائف الكتاب العزيز، تأيف جمد الدين حممد بن  ذوي  بصائر .102

 قيق: حممد عيل النجار.يعقوب الفريوزآبادي، ط. املكتبة العلمية، بريوت، حت 

ن حممد العباس، دار صادر، لتوحيدي عيل بالبصائر والذخائر أليب حيان ا .103

 د القايض.بريوت، حتقيق: ودا

 طبعة دار االعتصام.  ونيس،ر التشيعة، عبدالستابطالن عقائد ال .104

البعث عند الفالسفة، للشيخ د. عبدالكريم بن حممد احلميدي، رسالة   .105

دكتوراه، مقدمة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، قسم العقيدة  

 مكتوبة عىل اآللة. هب املعارصة، واملذا

م أمحد  باطنية، لشيخ اإلسالاملتفلسفة والقرامطة وال  بغية املرتاد يف الرد عىل .106

هـ،  1408احلليم ابن تيمية، نرش مكتبة العلوم واحلكم، ط. األوىل  بن عبد

 حتقيق د. موسى سليامن الدويش.

 ىض العاميل. بلغة األمل إىل الشفاء العاجل بالطب الروحاين، تأليف مرت .107

 بهائية، حممد احلمد، نرش دار القاسم.ال .108

 لسويح.عىل صاحب األغالل، امن الظالل يف الرد  اهلدىبيان  .109
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بيان تلبيس اجلهمية أو نقض تأسس اجلهمية، تأليف أيب العباس شيخ   .110

اإلسالم أمحد بن تيمية، تصحيح وتكميل وتعليق حممد بن عبدالرمحن بن  

 قاسم، مؤسسة قرطبة. 

  ملعجزات وا لكرامات واحليل والكهانة والسحرالبيان عن الفرق بني ا .111

طبعة ودار  رقم وتاريخ ال يوسف اليسوعي )بدون للباقالين، حتقيق: رترشد

 النرش(.

بيان مذهب الباطنية ملحمد بن احلسن الديلمي، ط. الثانية   .112

 ن السنة، الهور، باكستان.مجاة ترم، نرش إدار1982هـ/ 1402

تاج العروس من جوهر القاموس، السيد حممد مرتىض احلسيني الزبيدي،   .113

 م. 1975هـ/ 1395وت، لبنان دار إحياء الرتاث العريب، بري 

الزبيدي،  مد مرتىض احلسيني  ج العروس من جوهر القاموس، السيد حمات .114

 م. 1975هـ/ 1395ث العريب، بريوت، لبنان دار إحياء الرتا

نرش دار   هـ،1407وىل ألط. ا  الطربي،ك أليب جعفر تاريخ األمم وامللو .115

 بريوت. العلمية، الكتب 

 لندوي التاريخ الكبري للبخاري  ط. دار الفكر، حتقيق السيد هاشم ا .116

البغدادي، ط. دار  فظ أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب تاريخ بغداد، للحا .117

 . الكتب العلمية

 س، البن بابطني.تأسيس التقدي .118

هـ/  1393تأويل مشكل القرآن، البن قتيبه، نرش دار الرتاث، ط. الثانية،  .119

 م، رشح أمحد صقر.1973

بهان،  م سليامن اجللشيخ إبراهينيام إىل خطر التشيع، لتبديد الظالم وتنبيه ال .120

 هـ. 1410ط. الثالثة،  
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 جلبهـان، )دون ت.ن(.سليامن ا إلبراهيم النيام،وتنبيه  تبديد الظالم .121

ة  أحكامه، د. نارص بن عبدالرمحن اجلديع، ط. الثاني التربك، أنواعه،  .122

 م، نرش دار الرشد، الرياض.1993هـ/  1413

تأليف: اإلمام  الكني، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهل .123

ر الكتب العلمية،  م، دا1988هـ/  1408ثانية،  أيب املظفر االسفراييني، ط. ال

 ثري.تعليق وختريج: حممد زاهد الكو

م، دار  1983هـ/ 1403ألوىل، التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، ط. ا .124

 لتوزيع، دمشق.الوكالة العامة ل

الدين حممد بن أيب بكر املعروف   التبيان يف أقسام القرآن، للعالمة شمس .125

باألزهر، نرش مكتبة الرياض  بعة دار الطباعة املحمديةبن قيم اجلوزية، طبا

 ـ. ه1388احلديثة، سنة 

ح سنن الرتمذي، لإلمام احلافظ أيب العيل حممد بن  وذي يف رش حتفة األح .126

،  بة السلفيةتكم، نرش امل1986هـ/ 1406عبدالرمحن املباركفوري، ط. الثانية، 

 بدالوهاب عبداللطيف.تصحيح: ع

 ريية. التحفة العراقية، البن تيمية، مطبوع ضمن الرسائل املن .127

بن حممد البيجوري دار الكتب   هيمبرا حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد إل .128

 م.1983 -هـ 1403العلمية 

الرمحن  عبدالتخويف من النار والتعريف بحال البوار، للحافظ أيب الفرج  .129

م، ط. دار الكتب  1983هـ/  1405ألوىل، احلنبيل، ط. ا بن أمحد بن رجب

 وت، لبنان. ية، بريمالعل

الدين عبدالرمحن  يف رشح تقريب النواوي، للحافظ جالل   راويب الريتد .130

 بن أيب بكر السيوطي. 
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مية، ط. األوىل، أمحد بن عبداحلليم بن تيالتدمرية، لشيخ اإلسالم   .131

 هـ، حتقيق: حممد عودة السعوي. 1405

ضل األذكار، حتقيق: يوسف عيل بديوي، دار ابن كثري، دمشق،  ر يف فالتذكا .132

 م. 1999هـ/ 1419بريوت، ط. األوىل 

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح   .   التذكرة لإلمام القرطبي .133

 هـ( 671ي شمس الدين القرطبي )املتوىف:  األنصاري اخلزرج

، بريوت، وان، دار السالمتربية األوالد يف اإلسالم، عبداهلل ناصح عل .134

 حلب.

ي، ط.  منذري، عبدالعظيم بن عبدالقوي املنذر لرتهيب، للالرتغيب وا .135

 دين. هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، حتقيق: إبراهيم شمس ال1417األوىل، 

التصديق بالنظر إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة، تأليف: احلافظ أيب بكر حممد بن   .136

ؤسسة الرسالة، حتقيق:  م، م1988  /هـ1408ىل، احلسني اآلجري، ط. األو

  الزهريي. سمري

ان إهلى ظهري، ط. األوىل، التصوف املنشأ واملصادر، تأليف: إحس .137

 م، نرش إدارة ترمجان السنة. 1986هـ/  1406

 لإلمام الصنعاين .  تقاداالع تطهري .138

  مد بن إسامعيل األمري اليمنيعن أدران اإلحلاد، تأليف: حم دتطهري االعتقا .139

م، نرش مكتبة الزهراء، حتقيق: د.  1992ـ/ ه1412ط. األوىل،  عاين،الصن

 السيد حممد سيد. 

ي )مطبوع مع الصواعق  حجر اهليثم ن، ألمحد بنواللسا تطهري اجلنان .140

 املحرقة(. 

م،  1985التعريفات، تأليف: عيل بن حممد الرشيف اجلرجاين، ط. عام  .141
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 بريوت. مكتبة لبنان،

ن عبداهلل العامري الزهراين، ط.  د. أمحد ب، حتقيق: أيب حاتم تفسري ابن .142

 ار وطيبة وابن القيم.هـ، نرش دار مكتبة الد1408األوىل، 

القرآن الكريم،  ل السليم إىل مزاياتفسري أيب السعود، املسمى إرشاد العق .143

م،  1990هـ/ 1411أليف: أيب السعود حممد بن حممد العامدي، ط. الثانية، ت

 الرتاث العريب.  دار إحياء

 وت، لبنان. ملكتبة العرصية، بريسري األحالم، البن سريين، نرش افت .144

تفسري البحر املحيط، تأليف حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس،   .145

 طباعة والنرش.م، دار الفكر لل1983هـ/  1403الثانية  ط.

املؤلف : حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد   تفسري البغوي .146

  املحقق : عبد الرزاق املهدي  هـ(510البغوي الشافعي )املتوىف :  بن الفراء

 .  هـ  1420الطبعة : األوىل ،  بريوت-ء الرتاث العريب النارش : دار إحيا

 م، ط. مصطفى احللبي. 1988هـ/  1388الثانية،  تفسري البيضاوي، ط. .147

ة  تفسري التحرير والتنوير، تأليف حممد بن الطاهر بن عاشور الدار التونسي .148

 م. 1984

يف تفسري القرآن، منشورات مؤسسة   سري الثعالبي املسمى جواهر احلسانتف .149

 األعلمي، بريوت، لبنان.

 . تفسري اجلاللني  .150

 لقاهرة. حلديث، اتفسري اجلاللني، ط. األوىل، دار ا .151

 لبي.تفسري اخلازن، طبعة البايب احل .152

 تفسري اخلازن، طبعة البايب احللبي. .153

 وت، لبنان.ريعات، بومي للمطبسة األعل تفسري الصايف، مؤس .154
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ي، تصحيح وتعليق: طيب املوسوي اجلزائري، دار   .155 تفسري العباس القمِّ

 بريوت، لبنان. الرسور،

ي، تصحيح وتعلي .156 يب املوسوي اجلزائري، دار  ط ق:تفسري العباس القمِّ

 ، لبنان.الرسور، بريوت

 م. 1985هـ/ 1405تفسري الفخر الرازي نرش دار الفكر، ط. الثالثة،   .157

اء م، دار إحي1957تأويل، ط. عام لري القاسمي املسمى حماسن اتفس .158

 الرتاث. 

 . دار السالم .  القرآن العظيم البن كثري تفسري  .159

،  م1974 /هـ 1394لثة،  تفسري املراغي ألمحد مصطفى املراغي، ط. الثا .160

 دار الفكر. 

ة، حتقيق مصطفى بن العدوي، نرش تفسري املعوذتني، البن القيم اجلوزي .161

 م. 1988هـ/1408ة الصديق، ط. األوىل مكتب

بريوت، املعرفة، ة، دار  الثاني  .ط فسري املنار، تأليف حممد رشيد رضا،ت .162

 لبنان. 

م،  1998، د. حممد سيد طنطاوي، ط. عام للقرآن الكريم  التفسري الوسيط .163

 نرش دار هنضة، مرص.

 . نرش: اجلمعية اخلريية اإلسالميةال  دار،  تفسري جزء عم ملحمد عبده  .164

وهبة،   كتبة، نرش م1396األوىل د.حممد البهي، ط.  اجلن،سري سورة فت .165

 طبع دار الغريب. 

ق: السيد أمحد صقر، ط. عام  ن قتيبة، حتقيالقرآن، البتفسري غريب  .166

 وت.م، دار الكتب العلمية، بري1987هـ/  1398

 . فتح القدير، للشوكاينتفسري  .167
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قاسم بن حممد الراغب  تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني، أليب احلسني ال .168

بريوت، م، دار الغرب اإلسالمي، 1988هـ/  1408األوىل،  األصفهاين، ط.

 ر. النجا املجيد لبنان، تقديم وحتقيق: د. عبد 

، لإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر، ذيبتقريب الته .169

 م، ط. دار القلم.1991هـ/  1400ط.الثالثة  

نرش مكتبة الفالح،  .  رزاق املاصتلبس اجلن باإلنس، د. بدر عبدال .170

 م. 1998هـ/  1418األوىل، الكويت، ط. 

ن بن اجلوزي  الفرج عبدالرمحال الدين أيب مج للحافظ يس تلبيس إبل .171

، حتقيق د. السيد اجلمييل، نرش: دار الكتاب العريب، بريوت، 597البغدادي ت 

 م. 1993-هـ 1413ط. السادسة 

ي  عبدالرمحن بن اجلوز لفرجيب اأ دينمجال ال للحافظ س إبليستلبي .172

كتاب العريب، بريوت، : دار اللسيد اجلمييل، نرش ، حتقيق د. ا597البغدادي ت 

 م. 1993-هـ 1413ط. السادسة 

تلخيص االستغاثة، ألمحد بن عبداحلليم بن تيمية، ط. عام  .173

 لنرش.م، دار أطلس ل1997هـ/ 1417

 طيبة. تلخيص احلموية ضمن رسائل يف العقيدة، البن عثيمني، دار  .174

 املستدرك. بوع بحاشية فظ الذهبي، مطالتلخيص، للحا .175

الرب النمري،    بن عبدالرب، أبو عمر يوسف بن عبداهلل عبد هيد، البنتمال .176

هـ، حتقيق:  1387وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب،  

 لعلوي، حممد البكري. مصطفى بن أمحد ا 

 . بعة دار الفكرالسمرقندي، ط تنبيه الغافلني، أليب الليث .177

زيز ابن  لواسطية، تأليف: العالمة عبدالعالعقيدة ا عىل سنيةهات الالتنبي .178
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الرياض احلديثة،  م، مكتبة 1980هـ/ 1400، نارص الرشيد، ط. الثانية

 الرياض.

دي حممد الشهاوي، مكتبة   احلقيقة واخلرافة جمطييس بني املغنا التنويم .179

 القرآن، القاهرة. 

مؤسسة   م، 1983هـ/  1403د الدين خليل، ط. عام هتافت العلامنية، لعام .180

 الرسالة، نرش الرشكة املتحدة للتوزيع.

هتذيب األسامء واللغات، لإلمام العالمة أ]ي زكريا حمي الدين بن رشف   .181

 ان.لبن وت،ي، دار الكتب العلمية، بريالنوو

بن عيل بن حجر العسقالين،   لتهذيب، لإلمام شهاب الدين أمحدهتذيب ا .182

 م، طبعة دار الفكر.1984 هـ/ 1404، ألوىلط. ا

م،  1980هـ / 1400هتذيب الكامل  حتقيق د. بشار معروف ط. األوىل  .183

 مؤسسة الرسالة، بريوت. 

لعزي، ط.  هتذيب مدارج السالكني، البن القيم، هذبه عبداملنعم صالح ا .184

 وت.م، مؤسسة الرسالة، بري1996هـ/  1416اخلامسة،  

م،  1990هـ/  1410ط. األوىل،  ن،اوتوحيد األعظم، تأليف: أمحد عللا .185

دار الفكر، بريوت، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، حتقيق: 

 .يز سلطان طاهر املنصوبعبدالعز

يب بكر حممد بن إسحاق بن  إلمام أات اهلل عز وجل، لالتوحيد وإثبات صف .186

مكتبة الرشد، الرياض، حتقيق  م، نرش 1991هـ/ 1411، يةخزيمة، ط. الثان

 سة: د. عبدالعزيز الشهوان.ودرا

صفاته عىل االتفاق والتفرد، تأليف:  التوحيد ومعرفة أسامء اهلل عز وجل و .187

 عيل حممد الفقيهي.   د.ده، حتقيق:  حممد بن إسحاق بن حممد ابن منأيب عبداهلل
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فتح اهلل   قيق:املاتريدي، نرش اجلامعة املرصية، حت يب منصور  التوحيد، أل .188

 خلف.

هـ، مكتبة  1409يمية ط. األوىل شيخ اإلسالم ابن تالتوسل والوسيلة ل .189

 د. ربيع بن هادي.  حتقيق،مرص  لينة،

ي  اعرفالتوصل إىل حقيقة التوسل املرشوع واملمنوع تأليف حممد نسيب ال .190

 م.1979 -هـ 1399ط. عام 

رمحن بن سعدي، ط. عام  فية، للعالمة عبدالتوضيح الكافية الشا .191

 . هـ، املطبعة السلفية، القاهرة1368

الرؤوف املناوي، ط. األوىل،  ف، ملحمد عبدالتوقيف عىل مهامت التعاري .192

 هـ، نرش دار الفكر، دمشق، بريوت، حتقيق: د. حممد رضوان الداية. 1410

عبدالوهاب املكتب تيسري العزيز احلميد، للشيخ سليامن بن عبداهلل بن  .193

 هـ. 1400اإلسالمي 

حممد زهري   سعدي، حتقيق:بد الرمحن الع مةعاللل الرمحن تيسري الكريم  .194

 م، عامل الكتب. 1988هـ/ 1408ط. األوىل  النجار،

م،  1975هـ/ 1395الثقات البن حبان ، نرش دار الفكر، ط. األوىل،  .195

 (.468/ 2رشف الدين أمحد، والبيهقي يف دالئل النبوة )  حتقيق: السيد

ر،  ثورة اإليرانية يف ميزان اإلسالم، حممد منظور النعامين، ط. دار عامال .196

 عامن.

تأليف: أمحد النقشبندي   ،األولياء )الطرق الصوفية( يفصول جامع األ .197

م، مؤسسة االنتشار،  1997دي، حتقيق: أديب نرص اهلل، الطبعة األوىل، اخلال

 بريوت، لبنان.

دات مبارك بن السعا أيب  لإلمام ملسو هيلع هللا ىلصجامع األصول من أحاديث الرسول  .198
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 حممد ابن األثري اجلزري. 

يل آي القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي،  أوت البيان عن معجا .199

 لبنان.  م، دار الفكر، بريوت،1974هـ/ 1405طبعة 

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب  ،يف تأويل القرآن  جامع البيان .200

النارش:   املحقق: أمحد حممد شاكر هـ(310، أبو جعفر الطربي )املتوىف: اآلميل

 م   2000  -ـ ه  1420وىل، الطبعة: األ مؤسسة الرسالة 

 رشكة العريس.، جامع التفاسري .201

بن عبداحلليم بن تيمية، ط.   يخ اإلسالم تقي الدين أمحدئل، لشاجامع الرس .202

 : د. حممد رشاد سامل. م، حتقيق1969  هـ/1389وىل، األ

هـ، مؤسسة الكتب 1408البن رجب، ط. األوىل،  جامع العلوم واحلكم  .203

 الثقافية. 

ط. : أمري مهنا وعيل خريس، ب اإلسالمية، تأليفجامع الفرق واملذاه .204

 م، نرش املركز الثقايف العريب، بريوت.1992وىل، األ

حيتوي كتب ووسائل ألئمة الدعوة التوحيد حممد بن   الفريد،اجلامع  .205

للطباعة والنرش   كةالقيم اجلوزية مؤسسة م  اب وأمحد بن تيمية وابنعبدالوه

 هـ. 1387

عيل النبهاين، ط. عام ام: يوسف بن إسيفجامع كرامات األولياء، تأل .206

 يم عطوة. الفكر، حتقيق إبراه   هـ، دار1409

األنصاري القرطبي،  يب عبداهلل حممد بن أمحد اجلامع ألحكام القرآن، أل .207

طبعة الثانية، املحققة واملصححة بدار الكتب  الطبعة الثالثة، صورة عن ال

 ية.املرص

بن أمحد األنصاري القرطبي،   مداجلامع ألحكام القرآن، أليب عبداهلل حم .208
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الكتب   حة بدارثة، صورة عن الطبعة الثانية، املحققة واملصحالطبعة الثال

 رصية.امل

امع لشعب اإليامن، تأليف: احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، ط.  جلا .209

م، نرش الدار السلفية، بومباي، حتقيق: د. عبدالعيل  1986هـ/  1406 ،األوىل

 حامد.

لويس، ط.  ين اآلدخري ال ني يف حماكمة األمحدين، للسيد نعامنالعينجالء  .210

 سيد صبح املدين. ملدين، قدم له عىل العة ا، طب م1991هـ/ 1401عام 

 قدم له عىل السيد صبح املدين.  عة املدين،م، طب 1991هـ/ 1401عام  .211

 تيمية ، مطابع املجد التجارية.اجلواب الصحيح البن  .212

بعة  م ابن تيمية، مط ن املسيح، لشيخ اإلساليداجلواب الصحيح ملن بدل  .213

 املدين، تقديم وإرشاف عيل السيد املدين. 

تأليف، اإلمام اآللويس، ط. األوىل، لفقه عبداملسيح،  اجلواب الفسيح ملا .214

 ، حتقيق: أمحد حجازي.م، دار اجليل، بريوت1992هـ/  1412

م،  1997 /هـ 1417ابن قيم اجلوزية، ط. األوىل يف، لإلمام  اجلواب الكا .215

 دار ابن خزيمة، حتقيق عامر عيل ياسني.

عاين وبلوغ األماين يف فيض أيب العباس التجاين، تأليف: عيل اهر املجو .216

 م. 1988هـ/  1408م اع ه، دار اجليل، بريوت، ط. براديبحرازم العر

تفسري القرآن، للشيخ طنطاوي جوهري مطبعة البايب احللببي  اجلواهر يف  .217

 هـ. 1350

بن قيم يب بكر عبداهلل حممد بن أاألفراح، لإلمام أيب   إىل بالد حادي األرواح .218

 اجلوزية، نرش دار مدين، تقديم: عيل السيد صبح مدين. 

هـ، دار الكتب  1415نية، حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود، ط. الثا .219
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 العلمية، بريوت.

هـ، دار الكتب  1415حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود، ط. الثانية،  .220

 وت.مية، بريلعلا

 ار الفكر، بريوت.دـ، ه1386ط. الثانية، سنة  ابدين،عحاشية ابن  .221

 ي، مطبوع بحاشية سنن النسائي.م السند ة اإلماياشح .222

 قاسم.حاشية الروض املربع يف رشح زاد املستقنع، للشيخ عبدالرمحن بن  .223

حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح، ألمحد بن إسامعيل الطحاوي  .224

 بي.البايب احلل هـ، مرص، مكتبة1318الثة،  الثاحلنفي، ط. 

احلبائك يف أخبار املالئك، للحافظ جالل الدين السيوطي، طبعة مكتبة   .225

 قيق: مصطفى عاشور.، حت القرآن

احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة إمالء اإلمام احلافظ أيب   .226

ىل، ألوالفضل التميمي األصبهاين، ط. االقاسم إسامعيل بن حممد بن 

 ار الراية، حتقيق ودراسة: حممد ربيع املدخيل.م، نرش د1990هـ/  1411

 عتصام. احلداثة تعود، د. حلمي حممد القاعود دار األ  .227

هـ، دار  1423احلداثة يف ميزان اإلسالم، د. عوض القرين، ط. األوىل،   .228

 دة. األندلس اخلرضاء، ج

  ، أليب الفرج ملسو هيلع هللا ىلص سرية النبي املختار األرسار يفار ومطالع حدائق األنو .229

أمري  ن عيل الشهري بابن الديبع الشيباين، طبع يف قطر عىل نفقة عبدالرمحن ب

 ألنصاري.لة قطر، حتقيق: عبداهلل ادو

ـ،  ه1421 أبو زيد، ط. األوىل، شيخ بكر بن عبداهللحراسة الفضيلة، لل .230

 طبعة احلرس الوطني. 

 فتألي سالم فيهاها وحكم اإلعقائد  ياحلركات الباطنية يف العامل اإلسالم .231
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 م. 1986  -هـ1406ىص حممد أمحد اخلطيب مكتبة األق

م فيها تأليف كم اإلسالامل اإلسالمي عقائدها وحاحلركات الباطنية يف الع .232

 م. 1986  -هـ1406اخلطيب مكتبة األقىص حممد أمحد 

، ط. مكتبة ابن  31صسية تأليف نظلة جبوري ة الغلو وأصوهلا الفارحرك .233

 م. 1989هـ/ 1409. ط. األوىل تيمية

م، مؤسسة الرسالة،  1988هـ/  1408احلسني اآلجري، ط. األوىل،  .234

 حتقيق: سمري الزهريي. 

  هـ، دار1418حان، ط. الثانية، شيخ عبداهلل السداحلصن الواقي، لل .235

 الشقراء. 

 ف.ن بن سعدي، مكتبة املعار، للعالمة عبدالرمحاحلق الواضح املبني  .236

هـ/  1405. الثالثة،  عبداحلميد، طية، د. حمسن حقيقة البابية والبهائ .237

 املكتب اإلسالمي.  م، 1985

هـ/  1405ثة،  . حمسن عبداحلميد، ط. الثال حقيقة البابية والبهائية، د .238

 م، املكتب اإلسالمي. 1985

  -هـ 1408نطاوي مكتبة املنارة حقيقة اجلن يف الكتب والسنة/ ناجي الط  .239

 م. 1987

يف: إبراهيم الضبيعي،  حقيقة تلبس اجلن باإلنس وكيفية إخراجهم، تأل .240

 م. 1993ـ/ ه1413ىل، ط. األو

رسائل  مة عبدالعزبز بن باز، ضمنال باملولد النبوي، للعالالحتفحكم ا .241

 االحتفال باملولد النبوي. 

موقع شبكة الرسادب    ة اإلسالمية، للخميني، وثائق مصورة مناحلكوم .242

 اإلسالمية. 
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عبداهلل بركة، طبع جممع   احلكيم الرتمذي ونظريته يف الوالدة، د. عبدالفتاح .243

 ة العرصية، صيد، بريوت.املكتبمية، نرش وث اإلسال البح

ار الكتاب العريب،  هـ، د1405ألولياء، أليب نعيم، ط. الرابعة، ة احلي .244

 بريوت.

اية اإلنسان من وساوس اجلن والشيطان، تأليف: األستاذ إبراهيم حممد  مح .245

 الضبيعي. 

 ط. السلفية. حلليم بن تيمية، الم أمحد بن عبدالشيخ اإلساحلموية،  .246

م،  1991ألوىل، . ااد: سمري عبدالكريم، طحوادث خارقة للطبيعة، إعد  .247

 دار قتيبة. 

جيد تركي، ط.  امل احلوادث والبدع، أليب بكر الطرطويش، حتقيق: عبد .248

 اإلسالمي.  ار الغربم، د1990هـ/  1410األوىل، 

هـ/  1409األوىل،  الكناين، ط. عزيز بن حيي بن مسلماحليدة لإلمام عبدال .249

عامن، األردن، تصحيح: الشيخ   عامل املطابع التعاونية، م، مجعية1988

 امعيل األنصاري. إس

ن احلسن احلكيم الرتمذي،  هلل حممد بن عيل بختم الوالية، تأليف: أيب عبدا .250

 ط. املطبعة الكاثوليكية، بريوت، حتقيق: عثامن إسامعيل حييى.

ىل، ضل جالل الدين السيوطي، ط. األواخلصائص الكربى، لإلمام أيب الف .251

 .، لبنان م، دار الكتب العلمية، بريوت1985هـ/  1405

اب رض ونقد عىل ضوء الكتبني الغلو واجلفا، ع ملسو هيلع هللا ىلصخصائص النبي  .252

هـ/  1421ط. األوىل،  مد بن إبراهيم،بن حم لصادقليف: ا أوالسنة، ت

  مكتبة الرشد، الرياض.م، نرش 2000

ونقد عىل ضوء الكتاب  اجلفا، عرضبني الغلو و ملسو هيلع هللا ىلصخصائص النبي  .253
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هـ/  1421، تأليف: الصادق بن حممد بن إبراهيم، ط. األوىل، السنةو

 الرشد، الرياض. م، نرش مكتبة 2000

 هـ. 1380اخلطوط العريضة للسيد حمب الدين احلقيق، ط. التاسعة،  .254

ة،  يل البخاري، حتقيق: د. عمريإلمام حممد بن إسامع خلق أفعال العباد، ل .255

 ياض.عارف، الردار امل

هـ/  1402عتدال، د. عبداهلل الغريب، ط. األوىل اخلميني بني التطرف واال .256

 م. 1982

مي، ط.  واألفكار الفاسدة، وليد األعظ احلركات احلاقدةاخلمينية وريثة  .257

 دار عامر. م، 1988هـ/  1408األوىل، 

م،  1987هـ/ 1408لثة،  الثا  د. صابر طعيمة، ط.دارسات يف الفرق،  .258

 عارف، الرياض.مكتبة امل

دار   ،مد فريد وجدي، ط. الثالثةليف: حمأن، تدائرة املعارف، القرن العرشي .259

 بريوت، لبنان.  املعرفة للطباعة والنرش،

، لإلمام جالل الدين السيوطي، ط. األوىلاملأثور، الدر املنثور يف التفسري ب .260

 هـ، دار الفكر. 1403

عيل الشوكاين، ضمن   الدر النضيد،  يف إخالص كلمة التوحيد، حممد بن .261

 ية، بريوت، لبنان.. ب العلمار الكتالرسائل السلفية، د

درء تعارض العقل والنقل، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: د. حممد رشاد   .262

 ن تيمية، القاهرة. سامل، توزيع مكتبة اب

دراسات يف األهواء والفرق والبدع، د. نارص عبدالكريم العقل، ط.  .263

 اسات واإلعالم، الرياض.م، نرش مركز الدر1997هـ/  1418وىل، ألا

دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، تأليف: موريس بوكاي،  .264
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 دار املعارف.  م،1977ط. الرابعة، 

الرمحن   لقدرية للشيخ عبدشكلة االدرة البهية رشح العقيدة التائية يف حل امل .265

 ضلرياامكتبة املعارف،  1985 -هـ  1406السعدي ط. عام 

موع رسائل ومسائل علامء نجد ، جمديةالدرر السنية يف األجوبة النج  .266

األعالم، مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين النجدي، ط.  

 وت. م، دار العربية، بري1982هـ/ 1402الثانية، 

: حممد األمني الشنقيطي،  ن آيات الكتاب، تأليفدفع إهيام االضطراب ع .267

 اهرة. املدين، القمطبعة  

هـ، نرش 1404،  داحلليم بن تيمية، ط. الثانيةب دقائق التفسري، ألمحد بن ع .268

 مشق، حتقيق: د. حممد السيد احلليند. مؤسسة علوم القرآن، د

م،  1991هـ/ 1412وىل، دالئل التوحيد، جلامل الدين القاسمي، ط. األ .269

 لنفائس.ق: خالد العك، نرش دار اتعلي

م،  1986هـ،  1406ألصبهاين، ط. الثانية،  دالئل النبوة للحافظ أيب نعيم ا .270

 الرب عباس. قيق: حممد واس قلعة وعبدفائس، بريوت، حت دار الن

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة، أليب بكر أمحد احلسني  .271

دار البيان،  علمية، لكتب ال م، دار ا1988هـ/  1408ىل، يهقي، ط. األوالب

 ي قلعجي. للرتاث، القاهرة، حتقيق: د. عبداملعط

سن الفريايب، ط. األوىل ن حممد بن احليب بكر جعفر بدالئل النبوة، لإلمام أ .272

 م، دار حراء، مكة، حتقيق: عامر حسن صربي.1986هـ/  1406

هـ/  1416اخلرب،السعودية، عام بن عفان،الديباج للسيوطي، نرش دار ا  .273

 قيق أبوي إسحاق احلويني األثري. م حت 1996



 

 

 
 

 

-  1189 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

، القاهرة، حتقيق:  صديق حسن، مكتبة الرتاث   الدين اخلالص للسيد حممد .274

 نجار.حممد زهري ال 

 م. 1974ـ/  ه1394الدين، د. حممد دارز، نرش دار العلم، ط. الثالثة،   .275

، شارحه( ديوان الربعي، لعبدالرحيم الربعي مع رشحه )مل يذكر اسم .276

 مكتبة القاهرة. 

  ،هـ1374 ديوان البوصريي، حممد سيد، مطبعة مصطفى احللبي، مرص، .277

 . قيق: حممد سيد الكيالينحت 

دار   م، 1994ذم الكالم، لعبداهلل بن حممد بن عيل اهلروي، ط. األوىل،  .278

 الفكر، حتقيق: د. مسيح دغيم.

 . 1مكتبة ابن تيمية ط  .ذم املوسوسني، البن القيم .279

 ثقافة. ة للهـ، دار القبل1413الرجاء، تأليف: أسعد الصاغري، ط. األوىل،  .280

اين، د. نادية رضوان، ط. دار  لعالج الروحرحلتي إىل عامل اجلن وا .281

 ق.الرشو

  وىل عاميس العنيد، ط. األرد اإلمام الدارمي عثامن بن سعيد عىل برش املري .282

 هـ، دار الكتب العلمية، تعليق وتصحيح: حممد حامد الفقي. 1358

هلل التوجيري، ضمن  يلة الشيخ محود بن عبداالرد القوي عىل الرفاعي لفض .283

 النبوي.  فال باملولدل حكم االحترسائ

دين أمحد بن  تقي ال فرد عىل البكري، املسمى تلخيص  االستغاثة تأليلا .284

 م. 1985  -هـ1405تيمية الدار العلمية للطباعة والنرش 

ة تأليف تقي الدين أمحد بن  ستغاثص  االالرد عىل البكري، املسمى تلخي .285

 م. 1985  -هـ1405والنرش عة  العلمية للطبا دارتيمية ال

هـ/  1402ثانية، همية والزنادقة، لإلمام أمحد بن حنبل، ط. الىل اجلالرد ع .286
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 للواء، حتقيق وتعليق: د. عبدالرمحن عمرية. م، نرش وتوزيع دار ا1982

هـ/  1401منده، ط. األوىل،   الرد عىل اجلهمية، لإلمام احلافظ ابن .287

 قيهي.فقيق: عيل م، حت 1981

 ف.السل عقائد همية، لإلمام الدارمي، ضمنىل اجلعالرد   .288

م، نرش  1982، اإلسالم، د. عبداجلليل شلبي، ط. األوىلرد مفرتيات عىل  .289

 دار القلم، الكويت.

م، نرش  1982، عبداجلليل شلبي، ط. األوىل رد مفرتيات عىل اإلسالم، د. .290

 كويت.دار القلم، ال

 رسالة التوبة، ابن تيمية، ضمن جامع الرسائل. .291

، حققه: يرانيةومة اإل رئيس احلكالسلطنة، إىل أمحد قوام رسالة اخلاليص   .292

 م.1998هـ/  1418هادي اخلاليص، ط. العربية، األوىل، 

للشيخ عبدالصمد حبيب  نة الزاجر عن البدعة،رسالة الداعي إىل الس .293

 الغاين، نرش دار العربية، بريوت، لبنان. 

، ضمن رسائل رسالة الرد عىل املجربة القدرية، لي .294 حيى بن حسني الريسِّ

 د. يدل والتوحالع

ف: حييى بن  بن حممد بن احلنفية، تأليرسالة الرد واالحتجاج عىل احلسن  .295

 لعدل والتوحيد. الريس، مطبوع ضمن رسائل احسني 

القاهر اجلرجاين، مطبوع  د وجوه اإلعجاز، تأليف: عبافية يفشالرسالة ال .296

يق: حممود حممد شاكر، ط. عام  اب دالئل اإلعجاز للمؤلف، تعلمن كت

 رش مكتبة اخلانجي، القاهرة، مطبعة املدين. نم، 1989هـ/  1410

، بن حممد املبيل، ط. األوىل ره، تأليف: مباركرسالة الرشك ومظاه .297

 ع. طبع والنرش والتوزيهـ، مكتبة اإليامن لل1409

د بن عبداحلليم بن الم تقي الدين أمحالفقراء لشيخ اإلسصوفية ورسالة ال .298
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 تيمية. 

القشريي، مطبعة حسان، نرش  الكريمة لإلمام القاسم عبدلقشرييا الرسالة  .299

 د وحممود الرشيف.الكتب احلديثة، حتقيق: د. عبد احلليم حممو دار

رسالة إنقاذ  البرش من اجلرب والقدر، للرشيف املرتيض ضمن رسائل العدل  .300

 والتوحيد. 

صول احلنفية أليب احلسن الكرخي، املطبوعة مع تأسيس النظر  ة يف أالرسال  .301

 .للدبويس 

 اد رصوف، نرش دار العرب. واح، د. فؤرسائل األر .302

 دار الرشوق.ة وحتقيق: د. حممد عامرة، ط. د، دراسرسائل العدل والتوحي .303

 هـ، توزيع مكتبة طيبة، الرياض.1364ية، ط. عام  الرسائل املنري .304

األوىل،  .وي، ملجموعة من العلامء، طد النبلرسائل يف حكم االحتفال باملو .305

 الرياض.العاصمة، م، دار  1998هـ/  1419

يف: اإلمام حممد ابن  رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار، تأل .306

، املكتب اإلسالمي،  م1984  /هـ 1405وىل، إسامعيل الصنعاين، ط. األ

 حتقيق: العالمة حممد نارص الدين األلباين.

بن سعيد  يف: عمر لم عىل نحور حزب الرجيم، تأالرحي برماح حز .307

 لوغ األماين. اين وبواهر املعع هبامش جالفويت، مطبو

هبامش كتاب روح املعاين لعيل   الرواح لعمر بن سعيد الفويت، مطبوع .308

 يس.الفا

م، دار  1985هـ/  1405عة،  ي، ط. الرابأللويس الغداد روح البيان، ل .309

 لعريب. حياء الرتاث اإ

 املنريية.  روح املعاين لأللويس، إدارة الطباعة .310
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أيوب بن سعد شمس  بن أيب بكر بن  مدحم  "الروح البن القيم رمحه اهلل  .311

 هـ( 751ىف: ين ابن قيم اجلوزية )املتو الد

  -هـ1404لرسالة مؤسسة ا الروحية احلديثة، تأليف: حممد حممد حسني  .312

 م. 1948

الدين حممد بن أيب بكر بن   روضة املحبني ونزهة املشتاقني، للعالمة شمس .313

ب العريب، بريوت،  م، دار الكتا 1987هـ/  1407الثانية،  قيم اجلوزية، ط.

 .سيد اجلمييلراجعه وحققه أصوله وعلق عليه: د. ال لبنان،

هـ،  1411نية، . الثاطب، ق، تأليف: د. أمحد غرارؤية إسالمية لالسترشا .314

 مي. الاملنتدى اإلس

وىل، . األسني عيل بن عمر الدارقطني، طالرؤية، لإلمام احلافظ أيب أحل  .315

هيم حممد العيل وحققه وخرجه: إبراة املنار، قدم له م، مكتب1990هـ/  1411

 ره الرفاعي. وأمحد فخ

عيل  أيب الفرج مجال الدين عبدالرمحن  زاد املسري يف علم التفسري لإلمام .316

 هـ، املكتب اإلسالمي.1407حممد اجلوزي، ط. الرابعة،  

ن القيم، حتقيق: شعيب وعبدالقادر  اد، البزاد املعاد يف هدي خري العب .317

الرسالة، مكتبة   سةؤسنرش م ،م1990هـ/ 1410  ، عام14األرناوؤط، ط. 

 .راملنا

ة التبوكية( البن القيم اجلوزية، مكتبة املدين،  زاد املهاجر )املسمى الرسال  .318

 ق: د. حممد مجيل غازي.جدة، حتقي

  األشقر، ط. الثالثة،قدير، ملحمد بن سليامن زبدة التفسري من فتح ال .319

 اهلجرة، الدمام. م، نرش دار 1991هـ/  1411

م/  2002فارس عثامن، ط. األوىل،  لزرادشتية، تأليف:ادشت والديانة ارز .320
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 املحبة، دمشق، دار آية بريوت.م، دار 2003

املرزوي، دار   اإلسالم عبداهلل بن املباركالزهد والرقائق لإلمام شيخ   .321

 ظمي. ب العلمية، بريوت، حتقيق: حبيب الرمحن األعالكت

املعرفة،   م، دار1997هـ/  1407الزواجر البن عباس اهليثمي، ط. عام  .322

 بريوت.

مد اخلويل، ط.  امعيل الصنعاين، حتقيق: حمالسالم لإلمام حممد بن إس بلس .323

 هـ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.1379عة، سنة الراب

، مكتبة  هـ1408السحر بني احلقيقة واخليال، د. أمحد احلمد ، ط. األوىل،   .324

 الرتاث بمكة. 

نة، د. إبراهيم كامل أدهم، ط.  القرآن والس حرة من منظارلسوا السحر  .325

 .األوىل

دار البشائر   م 1996هـ/ 1416األوىل،السحر. د. إبراهيم أدهم، ط.  .326

 لطباعة والنرش.اإلسالمية ل

 الرسالة. مؤسسة رمجة: عامد أبو سعد، نرش الرسطان، د. مالكوم شوارتز، ت .327

املكتب  األلباين، ط.سلسلة األحاديث الصحيحة للعالمة نارص الدين  .328

 المي. اإلس

، ط. الرابعة،  فة واملوضوعة، لنارص الدين األلبايناديث الضعيسلسلة األح .329

 املعارف، الرياض.مكتبة   هـ،1408

ين األلباين، ط. األوىل،  ريج العالمة نارص الدصم، حتقيق وختالسنة أليب عا .330

 ، نرش املكتب اإلسالمي، بريوت.هـ1400

هـ/  1405وىل، ن حنبل، ط. األبد اإلمام أمح بن إلمام عبداهلللنة الس .331

 سيوين. ريوت، حتقيق: حممد السعيد بلمية، بتب العم، د. دار الك1985
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، دار   م1989 – 1410ط. األوىل السنة للخالل ، حتقيق د. عطية الزهراين  .332

 . الراية

بد  اهلل بن عبد الرمحن بن الفّضل بن هبرام بن ع د عبسنن  الدرامي  لإلمام  .333

 .  الصمد الدارمي

املكتبة العلمية،  داهلل بن يزيد القزويني، ط. ن ابن ماجه، للحافظ أيب عبنس .334

 بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. 

بع ليامن بن األشعث السجستاين، طسللحافظ أيب داود   اود يب دسنن أ  .335

دراسة وفهرسة كامل    ونرش دار اجلنان، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية،

 احلوت. 

ج  ن احلمحد بقي ألبيها  سنن .336 ور َ ردي اخلراساين،  سني بن عيل بن موسى اخلُرسر

 .هـ(458أبو بكر البيهقي )املتوىف:  

ملكتبة ونرش ا سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، طبع  .337

 اإلسالمية، استانبول، تركيا، تعليق: عزت عبيد الدعاس.

ر املعرفة،  ني البغدادي، داسنن الدارقطني، عيل بن عمر أبو احلسن الدارقط .338

  هاشم يامين املدين.هللداق: السيد عب م، حتقي1966هـ/  1386ت، بريو

عبدالرمحن الدارمي، ط.  سنن الدارمي لإلمام احلافظ عبداهلل بن   .339

ط. دار الكتاب العريب، بريوت، حتقيق: فؤاد زمريل  م، 1987هـ/  1407

 وخالد السبع. 

ر الباز، مكة،  م، مكتبة دا1414/1994ى للبيهقي ط.  عام الكرب  السنن .340

م، دار  1984هـ/1404 ط. األوىل، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، وأبو يعىل

 شق، حتقيق: حسني سليم أسد.املأمون للرتاث، دم

السنن الكربى للنسائي، حتقيق: عبدالغفار سليامن البنداري وسيد كرسوي   .341
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 الكتب العلمية، بريوت. ردام، 1991 /هـ 1411حسن، ط. األوىل، 

الثة،  مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط. الث ئي  ، نرش سنن النسا .342

 ، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة. م1986هـ/  1406

سنن النسائي برشح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية السندي، ط.   .343

ترقيم وتصحيح:  م، مكتبة املطبوعات اإلسالمية،1988هـ/  1409ة،  الثالث

 عبدالفتاح أبو غدة. 

والصلوات، ملحمد بن أمحد الشقري   املتعلقة باألذكارالسنن واملبتدعات  .344

 احلوامدي، مكتبة ابن تيمية. 

ن  سالم تقي الدين أمحد باإل خملوقة، لشيخ  سؤال عمن يقول إن صفات اهلل .345

 عبداحلليم بن تيمية. 

سري أعالم النبالء، لإلمام شمس الدين محد بن أمحد بن عثامن الذهبي، ط.   .346

 ة. سة الرسال سم، مؤ1993هـ/ 1413التاسعة،  

هـ، حتقيق:  1411الطبعة األوىل،  سرية ابن هشام ، نرش دار اجليل، بريوت، .347

 عد. ؤف سالرطه عبد

هـ، دار املعرفة،  1400السرية احللبية لعيل برهان الدين احللبي ، ط. عام  .348

 بريوت.

بة  م، نرش مكت1988هـ/ 1409السرية النبوية، البن هشام، ط. األوىل،  .349

  أبو صعيليك. وحممد بن عبداهلل رقاء، حتقيق: مهام سعيداملنار، األردن، الز

 اين.ولياء وكراماهتم، عيل األصفهألسيامء ا .350

 إبراهيم. الشباب بني التطرف واالنحراف، د. إسامعيل .351

 شبكة الرسداب اإلسالمية.  .352

لرمحن دمشقية دار اجلاري  وبة أهل السنة، عبدا الفتنة وأجشبهات أهل  .353
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 م. 1999

بن  ي ااحل دالفالح عبمن ذهب، للمؤرخ أيب  شذرات الذهب يف أخبار .354

 بريوت.العامد احلنبيل، ط. دار الكتب العلمية، 

. أمحد سعد محدان، نرش دار طيبة،  رشح أصول اعتقاد أهل السنة، حتقيق: د .355

 ياض.الر

إلمام حييى بن رشف الدين النووي، ط. الثالثة،  ل، ح األربعني رش .356

 جدة.  م األنصاري، مكتبةم، حتقيق: عبداهلل إبراهي1973هـ/ 13936

أمحد احلسيني ابن أيب  عليق: ترشح األصول اخلمسة، للقايض عبداجلبار،  .357

نرش مكتبة وهبة، القاهرة، ط. الثانية،  ن، بدالكريم عثامحتقيق: د. ع ،هاشم

 م. 1983هـ/  1403

 ريوت.هـ، دار الكتب العلمية، ب1411، رشح الزرقاين، ملحمد، ط. األوىل .358

م،  1983هـ/ 1403 . الثانية،احلسني البغوي، ط  رشح السنة، لإلمام .359

 ق: شعيب األرناوؤط وحممد زهري الشاويش.املكتب اإلسالمي، بريوت، حتقي

 . رشح السيوطي لسنن النسائي، مطبوع يف حاشية سنن النسائي  .360

دار   -وي عىل جوهرة التوحيدة تأليف أمحد بن حممد املالكيالصارشح  .361

 م. 1980اإلخاء 

حلليم بن تيمية  بن عبدا  الم أمحدشيخ اإلسل  صفهانية العقيدة األح رش .362

هـ، مكتبة الرشد، الرياض، حتقيق: إبراهيم  1415احلراين، ط. األوىل، 

 سعيداين. 

حممد بن أيب العز احلنفي  للقايض عيل بن عيل بن  رشح العقيدة الطحاوية  .363

توزيع مكتبة   م، نرش مكتبة البيان،1985هـ،  1405الدمشقي، ط. األوىل، 

 حممد عيون. شريد، حتقيق: بؤيامل



 

 

 
 

 

-  1197 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

هـ، حتقيق: د. سعود 1413ط. األوىل    رشح العمدة البن تيمية .364

 العطيشان، مكتبة العبيكان

لتفتازاين، حتقيق:  رشح املقاصد، تأليف: مسعود بن عمر سعد الدين ا .365

 ة، نرش مكتبة الكليات األزهرية، األزهر.عمريمحن عبدالر

ن رجب احلنبيل، ط. األوىل، رشح حديث )ما ذئبان جائعان( الب .366

بو مكتبة طربية، الرياض، أعده وضبطه وعلق عليه: أم، 1993هـ/  1413

 حممد أرشف عبداملقصود. 

يا النووي، دار الكتب م حميى الدين أبو زكررشح صحيح مسلم، لإلما .367

 العلمية، بريوت، لبنان. 

 تب اإلسالمي. يخ أمحد بن عيسى، ط. املكرشح قصيدة ابن القيم، للش .368

ح كتاب التوحيد، للشيخ سليامن بن عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب،  رش .369

 مطبعة الرياض احلديثة. 

، ط.  فرس أيب جعفر بن حممد الطحاويرشح معاين اآلثار، للمحدث امل .370

 يق: شعيب األرناوؤط.الة، حتقم، مؤسسة الرس1987هـ/  1408األوىل، 

ـ، عيسى  ه 1381 م، ط. عا رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد الرافيض .371

 احللبي، مرص. 

الرشد عام   أبو بكر حممد زكريا مكتبة احلديث الرشك يف القديم و .372

 . هـ1421

بن سليامن األشقر، ط. األوىل،   انني اجلاهلية، لعمرسالمية للقوالرشيعة اإل .373

 هـ، طبعة دار الدعوة، الكويت.1404

تب العلمية،  جري، ط. دار الككر حممد بن احلسني اآلالرشيعة، لإلمام أيب ب .374

 يق: حممد حامد فقي. حتق
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األوىل، شعب اإليامن، للبيهقي، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، ط.  .375

 . هـ1410

بن موسى بن   ى، للقايض أبو الفضل عياضالشفا بتعريف حقوق املصطف .376

  حممد البجاوي. عياض اليحصبي، مطبعة عيسى احللبي، حتقيق: عيل

هـ/  1412األوىل، شكور، ط. اجلواب امل الرد عىل شفاء الصدور يف .377

 م، مكتبة لينة، أصدرته دار اإلفتاء.1992

 ، نرش دار الفكر، بريوت.94القيم، ص يل، البن شفاء العل .378

شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام ، تأليف تقي الدين حممد بن أمد الفايس ط.  .379

 دار الكتب العلمية، بريوت.

م،  1988  هـ/1409انية،  ، للحافظ ابن كثري، ط. الث ملسو هيلع هللا ىلصسول شامئل الر .380

سة علوم القرآن، حتقيق: د. مصطفى  ية ومؤسدار القبلة للثقافة اإلسالم 

 عبدالواحد. 

اصطنبول،   ،لق، للنبهاين، طبعة إيشيقسيد اخلبشواهد احلق يف االستغاثة  .381

 وتارخيها ال يوجد.تركيا، رقم الطبعة 

ار مكتبة  دة: عبداملنعم احلنفي، رتر، ترمجطان والرمحن، تأليف: ساشيال .382

 ، ومكتبة مدلوي. احلياة، بريوت

  هـ(1407إحسان إهلي ظهري )املتوىف:  الشيعة والسنة، إلحسان إهلي ظهري. .383

  -هـ   1396الطبعة: الثالثة،   باكستان –ن السنة، الهور النارش: إدارة ترمجا

 م   1979

 دار الكتاب العريب، بريوت.اد، ط. الشيوعية واإلنسانية، عباس حممد عق .384

 سالم. د. رشدي عليان، ط. دار الرانيون ومندائيون، ون احل الصابئ .385
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تبة  لوحيد عبدالسالم بايل، مكصدي للسحرة األرشار،  الصارم البتار يف الت  .386

 هـ. 1421الصحابة، ط. الثالثة  

م أمحد بن  اإلسال  خالصارم املسلول عىل شاتم الرسول، تأليف: شي .387

، حققه وعلق عليه: بنانت، لية، بريولكتب العلممية، دار ايعبداحلليم بن ت

 حممد حميي الدين عبداحلميد.

بن عبداهلادي، طبع ونرش الرئاسة د عىل السبكي، الم املنكي يف الرالصار .388

لة: إسامعيل العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء، تصحيح ومقاب

 األنصاري. 

لصحاح، تأليف إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار ا .389

 م 1984هـ/ 1404ني، ط. الثالثة،  (، دار العلم للمالي5/2144)

شعيب األرناوؤط، مؤسسة الرسالة، بريوت، صحيح ابن حبان ، ، حتقيق  .390

 .هـ1414ط. الثانية، 

زيمة، ط. خن  بن إسحاق ب خزيمة، لإلمام أيب بكر حممد ابن صحيح .391

م، املكتب اإلسالمي، حتقيق: حممد مصطفى  1975هـ/  1395األوىل، 

 ظمي. عاأل

خاري، لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري، ضبط  الب صحيح .392

ـ، نرش  ه1410، وترقيم ورشح وختريج: د.مصطفى ديب البغا، ط. الرابعة

 وتوزيع دار ابن كثري.

مة حممد  لعالفظ املنذري، اختيار وحتقيق اصحيح الرتغيب والرتهيب، للحا .393

 م. 1982هـ/ 1402ط. األوىل سالمي، نارص الدين األلباين، املكتب اإل

رص الدين األلباين، ط.  حممد نا للعالمة صحيح اجلامع الصغري وزيادته  .394

 م، املكتب اإلسالمي. 1986هـ/ 1406الثانية، 
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 هـ. 1401، ط  صحيح الكايف، حممد الباقر، طبعة الدار اإلسالمية .395

ط. عام  الصحيح املسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي،  .396

 م، مكتبة املعارف، الرياض.1979هـ/  1400

الثالثة،  صحيح سنن ابن ماجه، للشيخ حممد نارص الدين األلباين، ط.  .397

رش مكتب  سالمي، نم، إرشاف زهري الشاويش، املكتب اإل1988هـ/  1408

 الرتبية. 

  م، مكتب الرتبية1989ـ/ ه1409 ،ح سنن أيب داود، ط. األوىلصحي .398

 نرش املكتب اإلسالمي. العريب،

األوىل ، ط.  ينباالدين األل حممد نارص النسائي للشيخ العالمة  صحيح سنن .399

 هـ، طبعة املكتب اإلسالمي، نرش مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج.1409

صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،   .400

 تركيا.  حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، طبع ونرش املكتبة اإلسالمية، استانبول،

م، مطبعة  1991هـ/ 1412صفات اهلل، تأليف: صالح املسند، ط. الثانية،   .401

 املدين. 

مطبعة   ، م 1991هـ/ 1412ند، ط. الثانية، صفات اهلل، تأليف: صالح املس .402

 املدين. 

عي، حلب، حققه ي، دار الو ام أيب الفرج ابن اجلوزوة، لإلمصفة الصف .403

 وعلق عليه: حممد فاخوري.

رشاد سامل، ط. الثانية  م ابن تيمية، حتقيق: الصفدية، لشيخ اإلسال  .404

 هـ. 1406

ط. الثانية،  : كامل مصطفى الشيبي، يع، تأليفصوف والتشالصلة بني الت .405

 ارف، مرص.دار املع
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ري، ط. الثانية،  الصمت، البن أيب الدنيا، حتقيق: أبو إسحاق األث .406

 م، دار الكتاب العريب، بريوت.1997هـ/  1417

قيم اجلوزية، ط. األوىل،  همية واملعطلة، البنالصواعق املرسلة عىل اجل .407

 ن حممد الدخيل اهلل.ة، حتقيق: د. عيل بمهـ، دار العاص1408

 لشبه الداحضة الشامية، للشيخ سليامن بن سحامن. لصواعق املرسلة عىل ا ا .408

هـ/  1406تقدًا ومسلكًا، تأليف: د. صابر طعيمة، ط. الثانية، الصوفية مع .409

  والتوزيع.م، عامل الكتب للنرش 1985

املكتب   م، طبعة1990 / ـه1410لثالثة،  يح، ط. اامع الصح ضعيف اجل .410

 اإلسالمي. 

إرشاف: زهري الشاويش، نرش دين األلباين، ضعيف سنن أيب داود، لنارص ال .411

 م. 1991هـ/ 1412عام 

حيباين. دار القاسم، ط. ن السالرمح  احلميد بن عبد  ضوء القرآن، إعداد عبد .412

 م. 1996هـ/ 1417األوىل،

 سليامن احللبي.  د.ها، دطائفة النصريية تارخيها وعقائ .413

خ النرش الطب املرصي القديم، د. حسن كامل، نرش مكتبة مدبويل تاري .414

 م. 1964هـ/  1384

لزرعي الدمشقي )ابن  ن أيب بكر بن أيوب االنبوي، تأليف حممد ب الطب  .415

 لبنان.  –بريوت  –س الرسالة قيم اجلوزية( نرش: مؤس

م، نرش  1992هـ/ 1413نية،  كربى، للسبكي، ط. الثافعية الاطبقات الش .416

 و، ود. حممود الطناجي.هجر، حتقيق: د. عبدالفتاح احلل

هـ،  1390، ىلط. األوالوهاب بن أمحد الشعراين،  لعبد  الطبقات الصغرى، .417

 املطبعة التوقيفية، مرص، حتقيق: عبدالقادر أمحد عطا. 
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 رص. فية، ميقربى للشعراين املطبعة التوات الكقالطب .418

 عالج أمراض اجلان، إعداد أيب املنذر خليل بن إبراهيم  الطرق احلسان يف .419

 ، الرياض.م، دار ابن األثري2000هـ/ 1421األوىل، ط. .  أمني 

املدين،   إلمام ابن القيم اجلوزية، دارياسة الرشعية، لاحلكمية يف الس   الطرق .420

 ل غازي.جدة، تقديم وحتقيق: د. حممد مجي

السعادتني، البن القيم اجلوزية، ط. األوىل،  ريق اهلجرتني وبابط .421

م، نرش دار ابن القيم، الدمام، حتقيق: عمر بن حممود أبو  1988  /هـ1409

 عمر.

م، دار  1994هـ/1416عارضة األحوذي، أبو بكر بن العريب، ط. عام   .422

 إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان. 

فواز عبيدان، دار ابن  كتاب والسنة، عبدالكريم نوفان العامل اجلن يف ضوء  .423

 م. 1985هـ/ 1405تيمية للنرش والتوزيع، ط. األوىل، 

 والسنة، لفواز عبداهلل. عامل اجلن يف ضوء الكتاب  .424

ن وسنن خاتم املرسلني، إعداد: أبو أسامة  ن القرآعامل اجلن والشياطني م .425

  /ـ ه1415ط. األوىل،  ثة، جدة،احلدي تحميي الدين، نرش مكتبة اخلدما

 م. 1994

ب العلمية، ط.  لشياطني، د. عمر سليامن األشقر، دار الكت اجلن وا عامل .426

 هـ، الكويت.1406اخلامسة،  

دين، ص والسنة، تأليف أبو أسامة حميي ال عامل اجلن والشياطني، من القرآن  .427

 دمات احلديثة، جدة. م، نرش مكتبة اخل1994هـ/ 1415ط. األوىل، ، 159

 كويت.لمية، اار الكتب العلعامل اجلن واملالئكة، د. عمر األشقر، د  .428
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 كتب العلمية، الكويت.ر الا، د األشقرمر  امل اجلن واملالئكة، د. عع .429

 م. 1997عباد الشيطان أخطر الفرق املعارصة، يوسف البنعيل. ط. الثانية  .430

يخ سليامن اإلسالم، للش ث الفتنة يف صدرا هلل بن سبأ وأثره يف إحدداعب .431

 العودة، دار طيبة. 

م،  1998هـ/ 1418يف: ممدوح الزويب، ط. األوىل، يطان، تألعبدة الش .432

 املكتبة الثقافية، بريوت.

ابن تيمية، ط. األوىل ليم ية لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبداحلالعبود .433

 م، دار الكتب العلمية. 1981هـ/  1401

ان من القرآن والسنة، للعالمة بدر الدين الشبيل،  عجائب وغرائب اجل .434

 لحام، دار الفكر اللبناين. رشح وحتقيق: سعيد ال

مد بن أيب  ابن قيم اجلوزية. حمعدة الصابرين وذخرية الشاكرين للعالمة  .435

هـ(  751بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 

، بريوت/مكتبة دار الرتاث، املدينة املنورة،  النارش: دار ابن كثري، دمشق

 م 1989هـ/  1409ة، الثالث اململكة العربية السعودية الطبعة: 

  م،1986هـ/ 1406وىل العرش وما روي فيه، البن أيب شيبة، ط. األ .436

 مكتبة املعال، الكويت، حتقيق: حممد بن محد احلمود. 

الصحوة للنرش   هـ، دار1404عرص اإلحلاد، حممد تقي األحيني الندوي،   .437

 والتوزيع.

أمحد بن  مد بن اقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، حم العقود الدرية يف من .438

امد مة املقديس، دار الكتاب العريب، بريوت، حتقيق: حممد حا قدداهلادي بن عب

 الفقي.

تأليف: عبدالرمحن حبنكة امليداين، ط.  مية وأسسها، اإلسال   العقيدة .439

 . ر القلم، دمشقم، دا1988هـ/  1408اخلامسة،  
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نرش   يم ابن تيمية،عبداحلل  العقيدة األصفهانية، لشيخ اإلسالم أمحد بن .440

 مكتبة الرشد. 

هـ، الرشكة  1395  نقرة، ط. عامعقيدة البعث يف اإلسالم، للتهامي  .441

 التونسية. 

قيدة الدروز عرض ونقض، د. حممد أمحد اخلطيب، ط. الثالثة  ع .442

 مل الكتب للنرش والتوزيع.م، دار عا1989هـ/  1409

عقيدة السلف وأصحاب احلديث، لإلمام أيب عثامن إسامعيل الصابوين،   .443

 ل املنريية. رسائن الضم مطبوع

  خ صالح البليهي، ط. الثالثة،لحدين، للشيعقيدة املسلمني والرد عىل امل  .444

 هـ، املطبعة األهلية لألوفست.1404

امللك  مام احلرمني أيب املعايل عبدالعقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية، إل  .445

يم تقد رة،بن عبداهلل اجلويني، نرش وطبع مكتبة الكليات األزهرية، القاه

 حتقيق وتعليق د. أمحد حجازي السقا. و

هـ/  1396األوىل،    ش، ط.لنبوة، د. عثامن عبداملنعم عياختم  عقيدة .446

 م، نرش مكتبة األزهر. 1976

جولد تسيهر، ترمجة قيدة والرشيعة يف اإلسالم، تأليف: أجناس الع .447

طبعة دالعزيز عبداحلق وعيل حسن عبدالقادر، وسف وعبوتعليق: حممد ي

ريب،  عم، دار الرائد ال1946عام  ملرصي،ارة عن مطبعة دار الكتاب مصو

 بريوت.

العالج الرباين للسحر واملس الشيطاين، تأليف: جمدي حممد الشهاوي، ط.   .448

 مل الكتب، بريوت.م، نرش عا1997هـ/  1417الثالثة،  

يب، العالج القرآين والطبي من الرصع اجلني والعضوي، تأليف: أمحد الد .449

 ، نرش مكتبة الصحابة، جدة. ليمود. نبيل س
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عدنان العبد  . مقدمة د.  نسان، تأليف: حسان عبداملنانعالقة اجلان باإل .450

الالت مستشار أمراض الدماغ واألعصاب، وانظر: دائرة معارف القرن  

 عرشين،ال

علل الرشائع، أليب جعفر حممد عيل بن احلسني بن بابوية القمي، قدم له:   .451

 م. 1963هـ/  1382يخ النرش: ارحممد صادق بحر العلوم، ت

حسن بن عيل بن عبداحلميد األثري، ط.  يل بن علم أصول البدع، تأليف: ع  .452

 الراية، الرياض. م، دار1992هـ/  1413األوىل، 

صدقاء، جمدي حممد الشهاوي، مكتبة األاحلكام، تأليف  علامء يف مواجهة .453

 القاهرة، دار املسافر، جدة. 

 م. 1982هـ/ 1402يل، ط. األوىل، نية، للشيخ د. سفر احلواالعلام .454

، أيب  نيبدر الدين العي لبخاري مؤلفهعمدة القاري رشح صحيح ا  .455

 .  855املتوىف: سنة   .احلنفي ،محد العيني بن أ حممود :حممد

  هـ، مؤسسة الرسالة،1406ط. الثانية، النسائي، عمل اليوم والليلة،  .456

 دة.بريوت، حتقيق: د. فاروق محا

هـ/  1399م والليلة، أليب بكر بن السني، دار املعرفة، بريوت، عمل اليو  .457

 القادر أمحد عطا.  م، حتقيق: عبد1979

لنظم الوضعية املعارصة، د. سعد املرصفي،  العمل والعامل بني اإلسالم وا .458

 البحوث العلمية. هـ، دار 1400ط. األوىل، 

مس احلق أبو الطيب،  ملعبود يف رشح سنن أيب داود، تأليف: حممد شعون ا .459

هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، نرش املكتبة السلفية،  1415ط. الثانية، 

 املدينة. 

الفراهيدي، دار النرش: دار ومكتبة   ن أمحدالرمحن اخلليل ب العني، أليب عبد .460

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
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 إبراهيم السامرائي.  ومي، د.اهلالل، حتقيق: د. مهدي املخز

حلافظ أيب الفتح  فنون املغازي والشامئل والسري، تأليف: ا  عيون األثر يف .461

تو، ط.  حميى الدين مسحممد بن حممد بن سيد الناس، حتقيق: حممد العيد و

 ثري، بريوت.م، طبع ونرش دار ابن ك1992هـ/  1413

هـ،  1391دي، ط. عام غاية املرام يف علم الكالم، لعيل بن أيب عيل اآلم .462

 سالمية، القاهرة، حتقيق: حسن عبداللطيف.املجلس األعىل للشؤون اإل

/  1396ط. األوىل،  غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي .463

 وت، لبنان.تاب العريب، بريم. دار الك1976

هـ، جامعة  1405براهيم بن إسحاق احلريب، ط. األوىل،  ب احلديث، إغري .464

 ق: د. سليامن العايد.قيحت ، ىأم القر

ينوري، ط. األوىل،  بة عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدقتييث، البن غريب احلد .465

 اين، بغداد، حتقيق: د. عبداهلل اجلبوري. هـ، نرش مطبعة الع1397

بن إبراهيم اخلطايب، جامعة   ن حممدغريب احلديث، لإلمام أيب سليامن محد ب .466

 هـ، حتقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي. 1402أم القرى، مكة املكرمة،  

الزخمرشي، دائرة   غريب احلديث، جار اهلل أبو القاسم حممود الفائق يف .467

 ارف النظامية، حيدر آباد الدكن، حتقيق: احلسن النعامين.املع

يث مشه الدرر املنترشة يف األحاداثمي، وهبيالفتاوى احلديثية، البن حجر اهل .468

 امليمية، مرص.طبعة ملهـ، ا1307املنترشة للسيوطي، ط. عام  

 .  ية من فتاوى علامء البلد احلرام سائل العرصالفتاوى الرشعية يف امل .469

م،  1988ـ/  ه 1409. األوىل ى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، طربالفتاوى الك .470

 املعرفة، بريوت.دار 

م،  1988هـ/  1409مية، ط. األوىل اإلسالم ابن تي ى لشيخى الكربالفتاو .471
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 دار املعرفة، بريوت.

. األوىل لجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، طى الفتاو .472

 لبحوث العلمية واإلفتاء، الرياض.م، ط. رئاسة إدارة ا1999هـ/ 1419

دالرمحن اجلرييس، ط. األوىل ء البلد احلرام، إعداد: خالد بن عبفتاوى علام .473

 م، مؤسسة اجلرييس.1999هـ/  1420

 فتاوى نور عىل الدرب.  .474

 .آل الشيخ مد بن إبراهيمفتاوى ورسائل الشيخ حم .475

حجر   لإلمام احلافظ أمحد بن عيل ابن البخاري  فتح الباري رشح صحيح .476

م، دار الكتب العلمية، بريوت، 1989هـ/ 1410، األوىل العسقالين، ط.

 لبنان. 

 حممد صديق خان ،فتح البيان يف مقاصد القرآن   .477

طيار، الرصع والسحر والعني، د. عبداهلل ال فتح احلق املبني يف عالج .478

 .لوطن، الرياضهـ، دار ا 1415والشيخ سامي املبارك، ط. الثانية، 

الفتح الرباين ترتيب مسند اإلمام أمحد مع رشحه بلوغ األماين، للشيخ أمحد   .479

 بن عبدالرمحن البنا، دار الشهاب، القاهرة. 

ف حممد لتفسري، تأليفتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم ا .480

 املعرفة، بريوت.بن عيل الشوكاين، طبعة دار 

بن حسن آل الشيخ،   الرمحن  التوحيد، للشيخ عبد فتح املجيد رشح كتاب .481

 م. 1937هـ/ 1357نرش لتاريخ ا

أيب عبيدة  تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اجلان،  فتح املنان يف مجع كالم .482

وىل، مشهور بن حسن آل سلامن، نرش مكتبة التوحيد، املنامة، البحرين، ط. األ

 م. 1999  /هـ1419

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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داد: عبداحلميد السحيباين، ط. األوىل الفتنة وموقف املسلم منها، إع .483

 هـ، دار القاسم للنرش والتوزيع.1417

م، طبعة ثانية  1985هـ/  1405ام وحات املكية البن عريب، ط. عالفت .484

الطبعة األوىل، اهليئة املرصية العامة للكتاب باالشرتاك مع املجلس  مصورة عن

مراجعة: د. إبراهيم عثامن حييى، األعىل لرعاية الفنون واآلداب، حتقيق: د. 

 مدكور.

الفردوس املأثور ، اخلطاب أليب الشجاع شريويه اهلمزاين، دار الكتب   .485

 ل.م، حتقيق السعيد بسيوين زغلو1986األوىل، العلمية، بريوت، ط. 

رق وبيان الفرقة الناجية منهم، لألستاذ عبدالقاهر بن طاهر   .486 الَفرق بني الف 

م،  1987هـ/ 1408العريب، ط. عام  إحياء الرتاث ة  ق جلنالبغدادي، حتقي

 بريوت. ط.دار اجليل، دار اآلفاق،

م أمحد بن  الشيطان لشيخ اإلسال  وأولياء نرمحالفرقان بني أولياء ال .487

 عبداحلليم بن تيمية. 

هـ، دار الكتب  1418 ط. األوىل، ،الفروع ملحمد بن مفلح املقديس  .488

 العلمية، حتقيق: أبو الزهراء حازم القايض.

وقع  حتريف كتاب رب األرباب، وثيقة مصورة من ميف فصل اخلطاب  .489

 ب اإلسالمية. الرساد شبكة

زم  حممد بن عيل بن أمحد ابن ححل، تأليف أيب ل األهواء والن لالفصل يف امل .490

 الظاهري، دار اجليل، حتقيق د. حممد إبراهيم نرص، د. عبدالرمحن عمرية. 

  /هـ 1400لثانية ي، ط. االعالء عفيف فصوص احلكم البن عريب، تعليق أبو .491

 م، نرش دار الكتاب العريب.1980

م، دار  1993هـ/ 1413فضائح الباطنية، أبو حامد الغزايل، ط. األوىل،  .492
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 األردن. البشري، عامن،  

بن حممد بن حنبل، حتقيق: ويص اهلل بن   فضائل الصحابة أليب عبداهلل أمحد .493

 م. 1983هـ/  1403باس، ط. األوىل حممد ع

هـ، مكتبة  1323عام   رئ، ط. األوىل،ملال عيل القاع رشحه م فقه األكربال .494

 ومطبعة احللبي، تصحيح: حممد بدر الدين أبو فراس احللبي. 

تاب والسنة، د. عبدالرمحن بن عبداخلالق،  الفكر الصويف يف ضوء الك .495

 م، مكتبة ابن تيمية. 1986هـ/  1406ط.الثالثة  

 جلواد. ، دار ا مكتبة اهلالللسفات إسالمية، حممد جواد معنية، ف .496

  الفوائد لشمس الدين أيب عبداهلل حممد بن قيم اجلوزية، ط. الثانية، عام .497

 ، الطائف، مكتبة دار البيان، دمشق. م، مكتبة املؤيد1988هـ/  1408

ض القدير رشح اجلامع الصغري، للشيخ عبدالرؤوف املناوي، دار في .498

 احلديث، القاهرة. 

 ن السنة، باكستان، الهور.ترمجا ، نرش إدارةالقاديانية، إحسان إهلي ظهري .499

 القاديانية، حممد احلمد، نرش دار القاسم. .500

رسالة،  مد يعقوب الفريوزآبادي، مؤسسة ال القاموس املحيط ملجد الدين حم .501

 م. 1987هـ/  1407ط. الثانية، 

 ر الفكر العريب. ق، دا ث ف  243القرآن والشيطان، فارس حممد ثابت،  .502

ي، ط. األوىل،  بن حممد السفارينقمع أهل اللواط، ألمحد  قرع السياط يف .503

 هـ، دار الطحاوي، الرياض.1412

عبدالرمحن حممود  نة، للشيخ د.القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والس .504

مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم، قسم  )رسالة ما جستري

 عارصة(.هب املالعقيدة، املذا
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بعة  إبراهيم هالل مط  د. قلويل للشوكاين، حتقيحديث ا عىل يلقطر الو .505

 نرش دار الكتب.  حسان،

 سن خان.ر يف بيان عقيدة أهل األثر، حممد صديق، حقطف الثم .506

دى  قالدة اجلواهر يف ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه األكابر، ملحمد بن أيب اهل .507

 دار الكتب العلمية، بريوت.هـ، 1400رفاعي الصيادي، ط. األوىل أفندي ال

 للعز بن عبد السالم.  األنام قواعد األحكام يف مصالح .508

هـ/  1388بدالسالم، ط. عام واعد األحكام يف مصالح األنام، للعز بن عق .509

 م، مكتبة الكليات األزهرية. 1968

  فضيلة الشيخ حممد ابنالقواعد املثىل يف صفات اهلل وأسامئه احلسنى، ل .510

 م. 1984هـ/  1404، 1صالح بن عثيمني، ط

ر،  هـ، مؤسسة النو1390ط. الثالثة ول السديد يف مقاصد التوحيد، الق .511

 الرياض.

القول الفصل النفيس يف الرد عىل املفرتي داود جرجيس، للشيخ  .512

عتيق  لشيخ. تقديم ومراجعة: إسامعيل بن سعد بن عبدالرمحن بن حسن آل ا

 م.1985هـ/1405ط. عام 

نون، للشيخ مال يؤ نالقول الفصل بني الذين يؤمنون بالغيب والذي .513

 م.م، دار السال1986هـ/ 1407عام   .صطفى صربي، طم

ون، للشيخ ن ال يؤمنذيلوا قول الفصل بني الذين يؤمنون بالغيبال .514

 سالم.م، دار ال1986 /هـ 1407، ط. عام  مصطفى صربي

القول الفصل يف حكم االحتفال بمولد خري الرسل، للشيخ إسامعيل   .515

 األنصاري، مطبوع ضمن رسائل حكم االحتفال باملولد.

يد عىل كتاب التوحيد، رشح فضيلة الشيخ حممد بن صالح القول املف .516
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 يمني. العث

واجلن الرمحاين، شيخ اإلسالم ابن تيمية،  طاين الشيخلفية، اجلن القوى ا  .517

م، مجع وإعداد:  1992هـ،  1413مكتبة الرتاث اإلسالمي، مرص، ط. األوىل، 

 ان الطيب.عكاشة بن عبداملن

م،  1988هـ/  1408ة،  يط. الثان األشقر، ر سليامند. عم ،القيامة الكربى .518

ديف، ترمجة: هيثم ليف: مارك أوح، الكويت.القدرات اخلفية، تأمكتبة الفال

 م، نرش دار دمشق. 1991رسية، ط. األوىل، 

م، دار القبلة للثقافة  1992هـ/1413ط. األوىل  الكاشف للذهبي ، .519

 اإلسالمية، جدة، حتقيق: حممد عوامه 

 ان. إيرط.   ني،األصول للكليالكايف يف  .520

ط. ،  ويشاالش  حتقيق: زهريالكايف يف فقه ابن حنبل البن قدامة املقديس ،  .521

 اإلسالمي، بريوتط. املكتب  ،م1988 -ـ ه1408اخلامسة  

م،  1988هـ/  1409ثة،  الكامل يف ضعفاء الرجال، اجلرجاين، ط. الثال .522

 قيق: حييى غزاوي، دار الفكر، بريوت.حت 

كتبة احلياة،  م، دار م1980هـ/ 1400 لزيارة البن تيمية، ط. عامكتاب ا .523

 مراجعة وتعليق: سيف الدين الكاتب.

 م. 1983س يف العامل العريب، ار الكتاب املقدرها دالكتاب املقدس، تصد .524

فيه، للشاعر الصويف جالل الدين الرومي، ط. األوىل، تاب فيه ما ك .525

  ه عن الفارسية: عيسى عىلر، دمشق، ترمجم، ط. دار الفك2002هـ، 1423

 وب.العاك

ئي، لاللكاا كرامات أولياء اهلل، لإلمام احلافظ أيب القاسم هبة اهلل بن احلسن  .526

أمحد سعد  ة، الرياض، حتقيق: د. نرش طيب م،1992هـ/ 1412ط. عام 
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 محدان.

هـ، دار الفكر، بريوت، 1402، ط. عام  نصور البهويتكشاف القناع، مل .527

 حتقيق: هالل مصيلحي هالل.

ويل يف وجوه التأويل، التنزيل وعيون األقا ضحقائق غوام  الكشاف عن .528

م، دار الكتاب  1987هـ/  1407تأليف حممود بن عمر الزخمرشي ط. الثالثة  

 أمحد. العريب، ترتيب مصطفى حسني 

نار املنسوب لشيخ اإلسالم ابن تيمية  كشف األستار إلبطال ادعاء فناء ال .529

  ر احلريب اليامين، ط.ببن عيل  جا وتلميذه ابن القيم اجلوزية، تأليف: د. عيل

 هـ، دار طيبة، الرياض.1410األوىل، 

، دار عامر للنرش والتوزيع، 1980كشف األرسار اخلميني، ط. الثالثة،   .530

 خلطيب.ا مد أمحدد. حممد البنداري تقديم: د. حم عامن، ترمجة

يخ شفاء ومزيل اإللباس فيام اشتهر من األحاديث، للمفرس الكشف اخل .531

ة  م، مؤسس1988هـ/ 1408امسة، اخل لوين، ط.لعجعيل بن حممد ا إسام

 الرسالة، بريوت، تصحيح: أمحد القالش.

 اسم ط. الثانية  قة الصوفية تأليف حممود عبدالرؤوف القحقين الكشف ع .532

 م. 1993هـ/1413عام 

حلليم بن تيمية  أمحد بن عبداالكلم الطيب، تأليف شيخ اإلسالم تقي الدين  .533

ارص الدين األلباين،  م، حتقيق العالمة ن2001هـ/ 1422احلراين، ط. األوىل 

 مكتبة املعارف، الرياض.

م،  1977هـ/ 1397طبعة العربية، حلب، امل،  كنز العامل لعالء هندي .534

 سسة الرسالة. مؤ

امن،  الكواشف اجللية عن معاين الواسطية، للشيخ عبدالعزيز بن حممد السل .535
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 هـ.1410بعة عرش، ط. السا

رية املعارصة، تأليف عبدالرمحن حبنكة  كواشف زيوف يف املذاهب الفك .536

 م.. 1991هـ/1412ة عام الثاني  امليداين طار القلم ط.

عقد أهل الفرقة املرضية، تأليف:  كب الدرية لرشح الدرة املضية يف الكوا .537

عبدالعزيز بن مانع، مطبعة املدين، نرش املؤسسة السعودية بمرص، حممد بن 

 القاهرة. 

 ك القاسم، دار القاسم.لعبد امللدم اإلسالم؟  كيف أخ .538

كيف نداوي السحر املس احلسد، أليب الفداء حممد عزت حممد عارف، ط.   .539

 ، جدة. م، مكتبة املأمون1990هـ/ 1411ية الثان

، سعيد جاد وعيل بدوي، نرش كيفية إخراج اجلان من جسم اإلنسان .540

 الروضة، القاهرة. 

لرمحن  املصنوعة يف األحاديث املوضوعة جلالل الدين عبداالآليل .541

 م. 1960هـ/1380 السيوطي. ط. عام

  (2/48لدائمة ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  .فتاوى اللجنة ا .542

 سالمية، بريوت، لبنان.الندوة اإلم، دار  1991هـ/ 11

ن منظور، دار صادر، الدين حممد بلسان العرب، أليب الفضل مجال  .543

 بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية. 

فظ شهاب الدين أي الفضل أمحد بن عيل بن حجر  ام احللسان امليزان، لإلما .544

، القاهرة، مكتبة دار زمزم،  تاب اإلسالميالعسقالين، ط. األوىل، نرش دار الك

 لرياض.ا

)املتوىف:   الح بن حممد العثيمني حممد بن ص :فاملؤل لقاء الباب املفتوح .545

 .  هـ(1421
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حتقيق:  ،لقط املرجان يف أحكام اجلان، للحافظ جالل الدين السيوطي .546

 رآن، القاهرة نرش مكتبة الق مصطفى عاشور،

يف قواعد أهل السنة واجلامعة، لعبدامللك اجلويني، ط. الثانية،  ملع األدلة  .547

 م، عامل الكتب، د. فوقية حسني حممود. 1987هـ، 1407

ملقديس مع   بن أمحد بن قدامة ادين أيب حممد عبداهللملعة االعتقاد ملوفق ال  .548

يق أرشف عبداملقصود، ط.  ، حتقحممد العثيمني  رشحها، للشيخ صالح بن

 م. 1992 هـ/1412انية الث

  دلوامع األنوار اهلية وسواطع األرسار األثرية، لرشح الدرة املضية يف عق .549

ثري احلبنيل،  يني األيخ حممد بن أمحد السفارشاملرضية، تأليف العامل ال الفرق

 ، دمشق.م، منرشوات مؤسسة اخلافقني 1992  هـ/1412ط. الثانية، 

احلسن عيل احلسني  الندوي. ط.   عامل بانحطاط املسلمني، أبوماذا خرس ال .550

 م. 1974هـ/1394عام العارشة.  

 أهبا.، د. حممد عليان، نرش املكتبة العامة باملاركسية يف امليزان .551

 هـ/ 1408ط. األوىل يف إعجاز القرآن، تأليف مصطفى مسلم، مباحث  .552

 م، دار املنار، جدة. 1988

ان، ط. اخلامسة،  ل القطيعلوم القرآن، للشيخ مناع خل مباحث يف .553

  مكتبة وهبة. ر الطباعة، نرش اهـ، د1401

 كتب اإلسالمي. هـ، امل1400هيم بن مفلح احلنبيل، ط. عام  املبدع، إلبرا .554

 جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس, املبسوط يف فقه اإلمامية. تأليف أيب .555

تبة املرتضوية إلحياء تراث  املك–ي حه وعلق عليه حممد الباقر البهبودصح

 م. 1919اجلعفرية 

 ملعرفة، بريوت.هـ، دار ا 1406(، ط. عام 16/84املبسوط للرسخيس ) .556
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 املجروحني، البن حبان، دار الوعي، حلب. .557

 هـ. 1422يف ربيع اآلخر  97لة األرسة العدد  جم .558

 هـ. 1417يف ذي القعدة  111 جملة البيان العدد  .559

 هـ. 1418 حمرم يف 113لعدد جملة البيان ا .560

 هـ. 1424/ ربيع أول  12تاريخ  34جملة اجلزيرة العدد   .561

 0هـ  1414/   11/   10 تاريخ –جملة الدعوة  .562

 هـ. 1421حمرم    29يف  1740جملة الدعوة العدد   .563

 هـ. 1422م حمر  4يف  1785جملة الدعوة العدد   .564

 السنة الرابعة.  684جملة الرشاع الشيعية العدد   .565

رتاث، ودار الريان للـ، دار ه1407عام   جممع الزوائد للهيثمي، ط. .566

 ت.الكتاب العريب، القاهرة، بريو

 ودار الكتاب العريب، القاهرة، بريوت. يان، جممع الزوائد، نرش دار الر .567

جمموع التوحيد، البن تيمية وحممد بن عبدالوهاب، ونخبه من العلامء، ط.  .568

 الفكر.  دار

صالح العثيمني مجع  فتاوي فضيلة الشيخ حممد بناملجموع الثمني، من   .569

 م. 1990هـ/1410. ط. األوىل. فهد نارص السليامن  وترتيب:

دالرمحن بن حممد القاسم، ع وترتيب: عبتاوى، البن تيمية، مججمموع الف .570

 طبع ونرش مكتبة ابن تيمية. 

هـ/  1418األوىل، ، د. حممد اخلميس، ط. املجموع املفيد يف نقض القبورية .571

 م، دار أطلس. 1998

حتقيق:   دين بن رشف النووي.ح املهذب أليب زكريا حمي الاملجموع رش .572
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 م. 1980هـ/1400حممد نجيب املطيعي. ط. عام 

ط.  – اهلل رمحه –بن باز   بدالعزيزيخ ع سامحة الش التومقا فتاوى جمموع .573

 عة. رابال

ط.  –رمحه اهلل  –  ة الشيخ عبدالعزيز بن باز جمموع فتاوى ومقاالت سامح .574

 م. 1988هـ/ 1408الثانية 

هـ/، يف علم 1346ام نريية، ط.عملجمموعة الرسائل املنريية، إدارة الطباعة ا .575

الكالم لإلجيي، لعضد الدين القايض عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي، مطبعة عامل  

 الكتب، بريوت.

 ة،  الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيميمام تقي جمموعة الرسائل واملسائل لإل .576

الكتب العلمية، بريوت، تعليق م، دار 1983هـ/ 1403ألوىل، ط. ا

 بإرشاف حممد رشيد رضا.ن العلامء  م وتصحيح: مجاعة

املجموعة النادرة ألبناء اآلخرة، لبهاء الدين حممد مهدي الصيادي الرفاعي   .577

لس، ليبيا، حتقيق: اح، طراباحلسيني الشهري بالرواس، نرش مكتبة النج

 الباسط. سليم عبدعبداحلكيم بن  

القاسمي، حتقيق وختريج: فؤاد   د مجال الدينحماسن التأويل، حمم .578

 عبدالباقي، دار الفكر، بريوت.

امة  شيخ: حممد أبو زهرة. طبع ونرش الرئاسة العحمارضات يف النرصانية، لل .579

 هـ. 1404 للبحوث العلمية والدعوة واإلفتاء عام

يف: عبدالرؤوف حممد عثامن،  اع، تألاع واالبتدبني االتب ملسو هيلع هللا ىلصحمبة الرسول  .580

 اض.ريل إلفتاء، اإدارة البحوث العلمية وا ط. رئاسة

حممد بن عطية  لكتاب العزيز، للقايض أيب ز يف تفسري ااملحرر الوجي  .581

 األندليس. 
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 نجي، القاهرة. ا، البن حزم الظاهري، نرش مكتبة اخلملحىلا .582

هـ/  1412ف: أمحد جاد املوىل، ط. األوىل، حممد املثل األعىل، تألي .583

 ي. لرحيم ماردينيق: عبدا م، مكتبة دار املحبة، حتق1991

خمتار الصحاح، تأليف حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان،   .584

 م. 1988بريوت، 

ترص إغاثة اللهفان، البن القيم، اختصار الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن  خم .585

 هـ.1409. الثانية،  أبابطني، ط

حممد بن أيب  مام أليف اإل ق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، تخمترص الصواع .586

هـ، دار الفكر، اختصار حممد  1349بكر املعروف، بابن قيم اجلوزية، ط. عام 

 املوصيل.

 خمترص الصواعق املرسلة، البن القيم، اختصار املوصيل، طبعة دار الفكر. .587

  يف احلافظ شمس الدين الذهبي، حتقيق: حممد نارصخمترص العلو، تأل .588

املكتب اإلسالمي، بريوت،    م،1991 /هـ 1412الدين األلباين، ط. الثانية،  

 دمشق. 

ف نوح عيل سلامن القضاة دار  املخترص املفيد يف رشح جوهرة التوحيد. تألي .589

 م. 1999هـ/ 1420الرازي 

سيد حممود شكري  ة، شاه الدهلوي، تعليق: اللة اإلثني عرشيخمترص النح .590

 تانبول، تركيا. م، اس1979هـ/  1399األلويس، ط. 

فظ حكمي اختصار سعد حممد القحطاين،  للشيخ حاول،  خمترص معارج القب .591

 م، دار إشبيليا. 1999هـ/  1419ط. الثانية 

عيل  حسن يلن قدامة املقديس، حتقيق: ع ن، البيخمترص منهاج القاصد .592

 ، دار الفيحار، دار عامر. م1986هـ/  1406ىل، عبداحلميد، ط. األو
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هـ/  1419لثة  . الثامداخل الشيطان عىل الصاحلني، د. عبداهلل اخلاطر، ط .593

 دى اإلسالمي، تقديم مجال سلطان.م، طبعة املنت1999

رج السالكني، البن القيم، حتقيق: حممد فقي، نرش دار الكتاب العريب،  مدا .594

 . هـ1392، عام  ط. الثانية

دري املالكي،  ج أبو عبداهلل حممد بن حممد بن حممد العباملدخل البن احلا .595

 مكتبة دار الرتاث، القاهرة. 

 مسالميني، د. عبدالرمحن بدوي. الطبعة الثانية. دار العلمذاهب اإل .596

 م. 1979ـ/ه1391-1399يني نرش عام للمال

 عمرية.  املذاهب املعارصة وموقف اإلسالم منها، د. عبدالرمحن .597

، ألمحد بن عبدالرمحن القايض، يف نصوص الصفات مذهب أهل التفويض .598

 مة.هـ، دار العاص1416ط. األوىل، 

رشح مشكاة املصابيح، للعالمة عيل بن سلطان حممد  املفاتيح يف  ةمرقا .599

 طبعة حممد عبدالعزيز السوريت وأوالده.لقاري، ا

 الناظر، الدار العربية للكتاب.ألة اإلمامة، حمسن عبد مس .600

اري، ط. مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة، د. نارص بن عبداهلل القف .601

 اض.يبة، الرهـ، دار طي1413الثانية، 

لعك، ط.  عه: خالد اقضاء والقدر، لعبداحلليم حممد قمبس، راجلمسألة ا  .602

 م، بريوت، لبنان.1984هـ/ 1404عام 

ة  ع هـ، اجلام1396مسائل اجلاهلية، لإلمام حممد بن عبدالوهاب، ط. عام   .603

 قيق: شكري اآللويس.ة، حت المية، املدنية املنوراإلس

 هـ/ 1407وىل محد بن حنبل الشيباين. ط. األ مسائل عبداهلل بن اإلمام أ .604

 م. 1987
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ل، مجع وحتقيق عبداإلله  محد بن حنباملسائل والرسائل املروية عن اإلمام أ .605

 . هـ، دار طيبة، الرياض1412ط األوىل،  بن سلامن األمحدي

لإلمام احلافظ أ]ي عبداهلل بن حممد بن عبداهلل   املستدرك عىل الصحيحني، .606

العلمية،  ر الكتب م، دا1990هـ/  1411احلاكم النيسابوري، ط. األوىل 

 دراسة وحتقيق مصطفى عبدالقادر عطا.

مسند ابن اجلعد عيل بن اجلعد بن عبيد أبو احلسن اجلوهري البغدادي، ط.   .607

بريوت، حتقيق: عامر أمحد   رش مؤسسة نادر،م، ن1990هـ، 1410األوىل، 

 حيدر.

، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1986هـ/  1407مسند ابن شهاب، ط. الثانية   .608

 ملجيد السلفي.محد بن عبدا حتقيق: 

مسند أيب داود الطياليس، للحافظ سليامن بن داود بن اجلارود الشهري بأيب  .609

 ياليس، دار املعرفة بريوت، لبنان.داود الط 

خ نارص الدين األلباين، ط.  يلشنبل فهرسة ابن ح *مسند اإلمام أمحد  .610

 م، ط. املكتب اإلسالمي. 1985هـ/  1405اخلامسة  

م، مؤسسة نادر، بريوت، 1990هـ/  1410األوىل، عام  مسند اجلعد، ط. .611

 حتقيق: عامر أمحد. 

يق: د. حسني الباكري، ط. األوىل، مسند احلارث ابن أيب أمامة، حتق .612

 م، مركز خدمة السنة والسرية النبوية، املدينة املنورة. 19921  هـ/1412

ية،  احلميدي، دار الكتب العلمأبو بكر  مسند احلميدي عبداهلل بن الزبري .613

 تبة املتنبي، بريوت، القاهرة، حتقيق: حبيب األعظمي.مك

وصه حققه وضبط نص محيد،مسند عبد بن محيد. للحافظ أيب حممد عبد بن  .614

نرش عامل   مد خليل الصعيديحممود حم وخرجه: السيد البدري السامراين 
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 م. 1988هـ/1408الكتب 

هـ/  1404ط. األوىل،   سليم أسد، املسند، أليب يعىل، حتقيق: حسني  .615

 م، نرش دار املأمون، دمشق. 1984

بني احلقائق واألوهام، د. حممد وصفي،  –عليه السالم  –يح عيسى املس .616

 ي، دار الفضيلة، القاهرة. وهرمراجعة عيل اجل

ط.  عبداهلل بن اخلطيب التربيزي، ن، للعالمة حممد باملصابيح مشكاة .617

ط. املكتب   دين األلباين،قيق: نارص الم، حت 1985هـ، 1405الثالثة،  

 اإلسالمي. 

هـ، دار الوعي،  1402البن فورك، ط. األول   مشكل احلديث وبيانه، .618

 مني قلعجي. ليق: د. عبداملعطي أب، حتقيق وتعحل

ان من مكايد الشيطان، تأليف تقي الدين أيب إسحاق إبراهيم سنمصائب اإل .619

خ النرش مد ابن مفلح. صححه. عبداهلل الصديق. تاريبن أيب عبداهلل حم

 هـ. 1390

املكتبة العلمية،  فيومي،   املقري الاملصباح املنري، أمحد بن حممد بن عيل .620

 بريوت.

قاعي, تكفري ابن عريب/لربهان الدين البغبي إىل مرصع التصوف أو تنبيه ال .621

 م. 1980هـ/1400. عام حتقيق وتعليق عبدالرمحن الوكيل. ط

حتقيق:   هـ، نرش مكتبة الرشد،1409 األوىل، عام  مصنف أيب شيبة، ط. .622

 كامل احلوت. 

لفتح البعيل احلنبيل، ط. عام  املطلع عىل أبواب املقنع، تأليف حممد بن أيب ا  .623

 م، حتقيق حممد بشري، املكتب اإلسالمي، بريوت.1981هـ/  1401

-هـ 1402, دار الرشوق تأليف: فاروق سعد مع الفارايب واملدن الفاضلة .624

 م. 1982
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القيم، الدمام، ضبط عمر  بن للشيخ حافظ احلكمي، دار ا  ،معارج القبول .625

 بن حممود أبو عمر. 

أبو حممد احلسن بن مسعود البغوي. حتقيق: خالد معامل التنزيل، لإلمام  .626

 م. 1987هـ/ 1407وت. ط. املعرفة, بري سوار. دار مروان  -عبدالرمحن العك

 م 1970/هـ 1390 تاريخ النرش   زهرةيباملعجزة الكربى، ملحمد أ .627

بن عبداهلل احلموي. راجعه: وزارة املعارف ت األدباء. تأليف: ياقومعجم  .628

هرة: دار املأمون مكتبة  لعربية. القامية املرصية. سلسلة املوسوعات االعمو

 هـ. 1357البايب احللبي. ط. عام  عيسى

املعجم األوسط، أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، نرش دار احلرمني،  .629

داملحسن بن  بوعحممد  بن هـ، حتقيق: طارق بن عوض اهلل1415هرة،  القا

 إبراهيم احلسيني. 

ليف: ياقوت بن عبداهلل احلموي أبو عبداهلل، دار الفكر،  لدان، تأالب معجم .630

 بريوت.

د بن أيوب أبو القاسم الطرباين، ط. األوىل،  املعجم الصغري، سليامن بن أمح .631

عامر، بريوت، عامن، حتقيق:  م، نرش املكتب اإلسالمي، دار1985هـ، 1405

 ج أمرير.ود احلاشكور حممحممد 

 ر بن عبداهلل فالح، مكتبة املعارف، الرياض.معجم ألفاظ العقيدة، عام .632

م، مكتبة العلوم  1983هـ/1404ط. الثانية  للطرباين املعجم الكبري .633

 .املجيد السلفي  املوصل، حتقيق: محدي بن عبد –واحلكم 

نية،  . الثاطل، ، الطرباين، نرش مكتبة العلوم واحلكم، املوصاملعجم الكبري .634

 م. 1973هـ/  1404

مه لفيف من  املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، رتبه ونظ .635
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 م. 1936املسترشقني، مكتبة بريل، لندن، سنة  

املثنى ببغداد، دار إحياء الرتاث   معجم املؤلفني، عمر رضا كامله، مكتبة .636

 العريب، بريوت.

السالم حممد  يق عبديا. حتقفارس بن زكر مقاييس اللغة، ألمحد بن معجم .637

 م. 1951هـ/1371هارون. ط. األوىل. 

ف أيب الفتح نارص الدين بن عبدالسيد بن  ألياملغرب يف ترتيب املعرب، ت .638

م، مكتبة أسامة ابن زيد، حلب، حتقيق: 1979يل بن املطرز، ط. األوىل، ع

 د خمتار.ري وعبداحلميحممود فاخو

ل عبدالرمحن بن احلسني أليب الفضعن محل األسفار يف األسفار،  ياملغن .639

 العراقي، مطبوع يف حاشية )إحياء علوم الدين(. 

 ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.بن قدامةاملغني ال .640

طفى، د. أبو الوفاء ص مد املد. حم املغني للقايض عبداجلبار اهلمذاين، حتقيق: .641

 . الغنيمي، ط. املؤسسة املرصية العامة للتأليف والنرش 

 لقمي، دار الرسول األكرم، دار املحجة البيضاء. عباس امفاتيح اجلنان،  .642

 (. تيح الغيب املسمى )التفسري الكبري للرازيمفا .643

م،  1381ط. عام لية، ألمحد بن عباد الشافعي،  ذاخر العلية يف املآثر الشااملف .644

 احللبي، مرص. 

هـ،  1405مفاهيم جيب أن تصحح، ملحمد علوي املالكي، ط. األوىل عام  .645

 اهرة. الق، دار اإلنسان

 مفتاح دار السعادة، البن القيم، دار الفكر.  .646

 اإلسالم، أمحد حممد مجال، دار الفكر، بريوت. مفرتيات عىل .647

قيق: حممد كيالين، دار املعرفة.  مفردات القرآن للراغب األصفهاين، حت .648
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 بريوت، لبنان.

املفردات يف غريب القرآن، تأليف: أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف   .649

 . الين، دار املعرفة، بريوت، لبنانحتقيق: حممد كي  غب األصفهاينبالرا

ا أشكل يف تلخيص كتاب مسلم ، تأليف أبو العباس أمحد بن عمر  م ملاملفه .650

 . (656-578ريض )بن إبراهيم الق

 ابن كثري. م، دار1999هـ/ 1420املفهم، للحافظ القرطبي، ط. الثانية،  .651

نة. تأليف  سرة عىل األلحاديث املشهوحلسنة يف بيان كثري من األاملقاصد ا .652

 شمس الدين أيب اخلري حممد عبدالرمحن السخاوي. صححه وعلق عليه

 م. 1979هـ/ 1399عبداهلل حممد الصديق الغامري. ط. األوىل 

ردن. ط. الثانية  كلفني، د. عمر األشقر. دار النفائس, األمقاصد امل .653

 م. 1991هـ/ 1411

شعري، نرش دار إحياء الرتاث، أليب احلسن األ مقاالت اإلسالميني، .654

 بريوت، ط. الثالثة، هلوت رينز.

 ة اهلالل، دار اجلواد.مقاالت، حممد جواد مغنية، دار ومكتب  .655

مقامع الشيطان يف ضوء الكتاب والسنة، تأليف: سليم اهلاليل، ط. الثالثة،   .656

 م، دار ابن اجلوزي، الدمام. 1991هـ/  1412

م، دار  2001األوىل،  إبراهيم، ط. الباراسايكولوجي، د. ريكانمقدمة يف  .657

 الكندي. 

دار البشائر ن لعباد الرمحن، تأليف: سليامن الدحدوح،  مكايد الشيطا .658

 اإلسالمية. 

 االعتصام.مكايد الشيطان، تأليف: طه عبداهلل العفيفي، دار   .659

حتقيق جمدي السيد  الدنيا، مكتبة القرآن،  د الشيطان، للحافظ ابن أيبمكاي .660
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 إبراهيم.

مليداين، ط. دار القلم، نكة اعبدالرمحن حبودية عرب التاريخ، مكايد هي .661

 دمشق. 

م، مركز  1999هـ/ 1420مكتبة البيت املسلم الشاملة )السرية النبوية(،  .662

 البحوث. 

م، مركز  1998هـ/  1419إلصدار األول، مكتبة العقائد وامللل، ا .663
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 م. 2001
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أتى جربائيل عليه السالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص   

 136 وهو يوعك

قال:   ,أيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص برجل قد رشب

 1159 ارضبوه 

َ َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما بيَلْحٍم  َفُرفيَع   ,ُأيتي

َراعُ   168 إيَلْيهي الذِّ

أتيُت النهبيه ملسو هيلع هللا ىلص ويف عنقي صليٌب من  

 251 َذهٍب 

 1050 اجتنبوا السبع املوبقات

اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم اَّلل

 983 

 1030 احتجبا منه 

فنظر إىل القمر , أخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيدي

 969 

  ,54 اْخُرْج َعُدوه اَّللهي اْخُرْج َعُدوه اَّللهي
61,  69, 1147 

 

ْن َصْدري ُعْثََمنَ   44 اْخُرْج َيا َشْيَطاُن مي

وءك فتوضأ وض  ,إذا أتيت مضجعك

 1012 للصالة 

إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ  

 981 بكلَمت اَّلل التامات 

أَ   َفَتَوضه
هي ْن َمنَامي إيَذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم مي

 186 

 359 إذا أصبح إبليس بّث جنوده 

ينيهي  إيَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْلَيْأُكْل بيَيمي

 179،25 

هي اْبَتدَ  َرُه َمَلٌك إيَذا َأَوى َأَحُدُكْم إيىَل فيَراشي

 34 

إذا أويت إىل فراشك فقل: اللهم رب 

 1014 السموات السبع 

 1136 إذا تثاءب أحدكم

هي َعََل  ْك بيَيدي إيَذا َتَثاَوَب َأَحُدُكْم َفْلُيْمسي

 181 فييهي 

إذا مجع اَّلل األولني واآلخرين قىض 

 741 بينهم

ني   766 إيَذا َخَرَجْت ُروُح املُْْؤمي
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ُجُل  نَْد   ,َبْيَتُه  إيَذا َدَخَل الره َفَذَكَر اَّللهَ عي

هي  نَْد َطَعامي  178 ُدُخوليهي َوعي

إذا دخل الرجل بيته أو أوى إىل فراشه 

 1013 

فذكر اَّلل تعاىل  ,إذا دخل الرجل بيته

 1007 عند دخولـه 

 544 إذا دخل أهل اجلنة اجلنة 

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب  

 1111 السَمء 

عَل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخلت املسجد فصل 

 1016 

إذا دخلت عَل أهلك فسلم يكن بركة  

 1018 عليك وعَل أهلك 

َن   َا مي بَُّها َفإيَّنه
ْؤَيا ُُيي إيَذا َرَأى َأَحُدُكُم الرُّ

 40 اَّللهي

إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله

 139,  141,  143 

إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اَّلل  

 1008 ردفه الشيطان 

الكالب وَّنيق احلمري  إذا سمعتم نباح 

 1132  ,982،981 بالليل

 981 إذا سمعتم َّناق احلمري

 938 إذا شك أحدكم يف صالته

 1136 إذا طلع حاجب الشمس

إذا قال الرجل ألخيه يا كافر

 1048 

إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه

 1014 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل  

 1109،1033 الشيطان

 714 ألمر يف السَمء إذا قىض اَّلل ا

ْيلي  وا  ,أْو أْمَسْيتُمْ  ,إذا كاَن ُجنُْح الله َفُكفُّ

ْبياَنُكمْ   1071،161 صي

إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون 

 36 اآلخر 

أدبر الشيطان ولـه  ,إذا نودي بالصالة 

 1015،936 رضاط 
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إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إين 

أسألك خري املولج 

 1067،1007 

بي اْلَباَس َربه النهاسي   160 َأْذهي

 767 أرواحهم يف جوف طري خرض

اسرتقوا هلا؛ فإن هبا النظرة 

 140,  142 

 782 باَّلل من عذاب القرب استعيذوا

هي  َف َرُجٌل َعََل َنْفسي  392 َأْْسَ

َي بيهي  ي إيَذا ُدعي ذي اْسُم اَّللهي اأْلَْعَظمي اله

 105 َأَجاَب يفي َثاَلٍث 

عظم يف سور من القرآن اسم اَّلل األ 

 101 ثالث

اطلع رجل يف ُحَجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 1031 

: ﴿اَّللهُ ََل إيَلَه إيَل ُهَو   َأْعَظُم آَيٍة يفي اْلُقْرآني

 104 احْلَيُّ اْلَقيُّوُم﴾ 

,  979 أعوذ بكلَمت اَّلل التامة من غضبه

1072 

أعوذ بَم عاذت به مالئكة اَّلل ورسله 

 982 من رش رؤياي

 1067, 982 بكلَمت اَّلل التامة أعيذكَم 

افرتقت اليهود عَل إحدى أو اثنتني 

 991 وسبعني فرقة 

أفال أعلمك كالمًا إذا قلته أذهب اَّلل  

 984 مهك

َباني ِلي َوَقْد َذَهَبْت   َأْقَبْلُت َأَنا َوَصاحي

 395 َأْسََمُعنَا

واقتلوا ذا الطفيتني  ,اقتلوا احليات

 1155 

َْهليهي َيْوَم اْقَرُءوا  اْلُقْرآَن َفإينهُه َشافيٌع ألي

َياَمةي   97 اْلقي

اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة  

 1023 شفيعًا ألصحابه

فإن أخذها بركة  ,اقرأوا سورة البقرة

 98 

أَل أبعثك عَل ما بعثني عليه رسول اَّلل  

 1153 ملسو هيلع هللا ىلص
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أَل أخربكم بَم هو أخوف عليكم 

 950 عندي من املسيح الدجال؟ 

ْن َأْهلي اجلَنهةي  يَك اْمَرَأًة مي  50 َأَلَ ُأري

أَل أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل 

 1022 أن نخرج من املسجد 

 1124 أَل إن الفتنة هاهنا

ْلُتمْ  َأََل إينه َرِّبِّ َأَمَريني َأْن ُأَعلَِّمُكْم َما َجهي

 413 

أَل أنبئكم بخري أعَملكم وأزكاها عند  

 999 مليككم

ن كان قبلكم كانوا يتخذون أَل وإن م

 608 قبور أنبيائهم

 23 َأْلَعنَُك بيَلْعنَةي اَّللهي َثاَلًثا

ْثُلُهنه َقطُّ 
ْيَلَة ََلْ ُيَر مي َلْت الله َأََلْ َتَر آَياٍت ُأْنزي

 107 

أمرنا رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص أن َل تغلبوا عَل 

 283 ثالث

أمرنا رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص بقتل الكالب

 1155 

 564 نزلت آمنت بكتابك الذي أ

يَم  َك  ♠إينه إيْبَراهي َي املَْنَاسي ملَها ُأري

 232 

يَم  َن يفي  ♠إينه إيْبَراهي َر َأْن ُيَؤذِّ ملَها ُأمي

 233 النهاسي 

إن أبغض الرجال عند اَّلل األلد اخلصم

 1048 

إن إبليس يضع عرشه عَل املاء

 1116،336 

نَْد   ,إينه اْبنيي بيهي ُجنُونٌ  ُه َيْأُخُذُه عي َوإينه

 52 َغَدائينَا

إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم 

 53 ثالث مرات 

إن أحدكم إذا قام يصيل جاء الشيطان

 937 

إن أحدكم إذا كان يف املسجد جاء 

 1017 الشيطان فأبس

ْيَطاني  َن الشه  42 إينه اْلُبَكاَء مي

 ٌ ٌ َوإينه احْلََرا ,إينه احْلاَلَل َبنيِّ  363 َم َبنيِّ
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كٌ  ْ
َقى َوالتهََمئيَم َوالتَِّوَلَة رشي  159 إينه الرُّ

ْيَطاَن  اَلةي   ,إينه الشه َع النَِّداَء بيالصه
إيَذا َسمي

 300 

إن الشيطان إذا نودي بالصالة وىله ولـه 

 1016 حصاص

إن الشيطان قال: لن ينجو مني الغني 

 352 

ْيَطاَن َقاَل:  َك َيا َربِّ ََل  إينه الشه
تي زه
َوعي

ي   237 َأْبَرُح ُأْغوي

ْيَطاَن َقْد َأييَس َأْن َيْعُبَدُه املَُْصلُّوَن  إينه الشه

يَرةي اْلَعَربي   38 يفي َجزي

ي َوَبنْيَ َصاَليتي 
ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْيني إينه الشه

 309  ,303 َوقيَراَءيتي 

ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْينيي َوَبنْيَ   َصاَليتي إينه الشه

 31 

إن الشيطان قعد َلبن آدم بأطرقة 

 447،196،12 

ْيَطاَن ليَيَتَمثهُل يفي ُصوَرةي   358 إينه الشه

ٌع َخْطَمُه َعََل َقْلبي  ْيَطاَن َواضي إينه الشه

 301 اْبني آَدمَ 

إن الشيطان يأيت أحدكم وهو يف 

 305،304 الصالة 

إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى  

 1111  ,939 الدم 

إن الشيطان يستحل الطعام أن َل ُيذكر 

 1005،178 اسم اَّلل عليه

إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه 

 797 أصحابه

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها

 1048 

 1106،28 إن الغضب من الشيطان

َواءَ  اَء َوالده  119 إينه اَّللهَ َأْنَزَل الده

اخلمر إن اَّلل حرم عَل أمتي 

 1059 

إن اَّلل طيب َل يقبل إَل طيباً 

 1051 
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إينه اَّلل َعزه َوَجله َلَ َينَاُم َوَلَ َينَْبغيي َلُه َأْن  

 106 َينَامَ 

 767 إن اَّلل قبض أرواحكم حني شاء

إن اَّلل كتب كتابًا قبل أن خيلق 

السموات واألرض بألفي عام

 1026 

ْلَم اْنتي  َزاًعا من  إينه اَّللهَ ََل َيْقبيُض اْلعي

 255 الناس 

إن اَّلل ليبلغ العبد بحسن خلقه

 1083 

 996 إن اَّلل يبعث رُيًا من اليمن 

إن اَّلل يبعث هلذه األمة عَل رأس كل 

 995 مائة سنة 

إن اَّلل ُيب العبد التقي الغني اخلفي 

 956 

 1136 إن اَّلل ُيب العطاس

إن اَّلل يقبل توبة العبد ما َل يغرغر 

 1041 

يبسط يده بالليل ليتوب ميسء إن اَّلل  

 1041 النهار

إينه املَْْرَأَة ُتْقبيُل ِفي ُصوَرةي َشْيَطانٍ 

 1115،339 

ُل يفي اْلَعنَاني َوُهَو   إينه املاََْلئيَكَة َتنْزي

َحاُب   259 السه

 1033 إن املؤمن لينيض شيطانه

 1033  ،928 إن املؤمن لينيض 

َشابٍّ َوُهَو يفي َأنه النهبييه ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعََل 

 392 املَْوتي 

َأنه النهبييه ملسو هيلع هللا ىلص َصَله يفي ََخييَصٍة هَلَا َأْعالمٌ 

 307 

َيةً   123 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى يف َبْيتيها جاري

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مر عَل رجلني مقرتنني

 454 

أن الوليد بن املغرية جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

 568 فقرأ عليه 

أن امرأة جاءت إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َمَعَها 

 61 ي هلا بيهي ملََمٌ صب
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أن أناسًا يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: يا 

 546 رسول اَّلل هل نرى ربنا 

 360 إن أناسًا من أمتي سيفقهون

إن أول الناس يقيض يوم القيامة عليه

 950 

  إن باملدينة جنًا قد أسلموا 

إن باملدينة نفرًا من اجلن قد أسلموا

 1155،1145 

قي إن بني جعفٍر تصيبهم العني أفأسرت

 146 هلم؟

إن تفرقكم يف هذه الشعاب واألودية 

 1159 إنَم ذلكم من الشيطان

ائييَل: َأْبَرَص  ْْسَ
 354 إينه َثاَلَثًة يفي َبنيي إي

إن حد الساحر رضبة بالسيف

 1146 

 611 أن رجاًل قال: يا حممد يا سيدنا

أن رجلني خرجا من عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 641 

َرَأًة َفَأَتى َأنه َرُسوَل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى امْ 

 330 اْمَرَأَتهُ 

أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن الكبائر

 394 

ْن   َأنه َرُسوَل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص َعاَد َرُجاًل مي

نيَ   394 املُْْسليمي

أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص )كان إذا رشب تنفس 

 1101 ثالثة أنفاس

أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن الرجل 

 947 يقاتل للمغنم

أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص قال ذات يوم يف  

 413 ه » َأََل إينه َرِّبِّ َأَمَريني خطبت

أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أخذ مضجعه 

 1134 من الليل 

أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا خرج من  

 1007 بيت قال: )بسم اَّلل

أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلمهم من 

 983 األوجاع كلها
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أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلمهم من 

الفزع كلَمت: )أعوذ بكلَمت اَّلل 

 1014 التامات 

أن رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلمهم من 

 979 الفزع: 

أن رهطًا من أصحاب رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص  

انطلقوا يف سفرة سافروها

 1022 

ن عبداَّلل بن سعد بن أِّب الرسح أ

 480 يكتب لرسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َحةَ  نِّ َتَفلهَت َعيَله اْلَباري َن اجْلي
يًتا مي ْفري إينه عي

 231 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص تشتكي أن فاطمة جاءت إىل 

 1011 إليه اخلدمة 

 8 إنه يف الَبْحري َشياطينَي َمْسُجوَنةً 

إن فيك خصلتني ُيبهَم اَّلل ورسوله

 1120 

إن فيك خلصلتني ُيبهَم اَّلل ورسوله 

 1096 احللم واألناة

ََم اْسَم اَّللهي اأْلَْعَظمي   105 إينه فييهي

إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس 

 612 والروم 

ٍة فتنةً إينه  ُكلِّ ُأمه
 351 لي

إن لكل يشء سنامًا وسنام القرآن 

 1024 سورة البقرة 

ْيَطاني ملَهًة بياْبني آَدَم َوليْلَمَلكي ملَهةً  إينه ليلشه

 1110،32 

 1128 إن للشيطان مصاِل

  ,إن للوضوء شيطانًا يقال له: الوهلان
 305 فاتقوا وسواس املاء

َن ُأْخٍت ِلي جَمْنُوٌن إينه َمعيي اْبنًا ِلي َأوي ابْ 

 َتْدُعو اَّللهَ َعزه َوَجله َلهُ 
 54 َأَتْيُتَك بيهي

إن مما أختوف عليكم رجل قرأ القرآن

 481 

إن من أحبكم إِله وأقربكم مني جملسًا 

 1082 يوم القيامة 

إن من أرش الناس عند اَّلل منزلة يوم  

 1049 القيامة 
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ْن َأرْشَ  ْن ُقَرْيش مي اف ُكّل َقبييَلة  َأنه َنَفًرا مي

 213 ايْجَتَمُعوا

 978 إن هذه احلشوش حمترضة 

 1011 إن يرزقك اَّلل شيئًا يأتك

أن هيودية دخلت عليها فذكرت عذاب  

 797 القرب

 952 أنا أغنى الرشكاء عن الرشك 

أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك

 1082 

َياَمة   168 َأَنا َسيِّد َوَلد آَدم َيْوم اْلقي

ختلهف فتعمل عماًل تبتغي بهإنك لن 

 945 

ْثُلُكمْ  أْنَسى كَم َتنَْسْونَ  ,إنهَم أَنا َبرَشٌ مي

 226,  227 

إنَم بعثت ألمتم مكارم األخالق

 1081 

إنَم لبهس علينا الشيطان القراءة

 1106 

ُه َجاَء إىَل احْلََجري األَْسَودي   246 َفَقبهَلهُ  ,َأنه

فمن   ,إنه سيكون هناٌت وهناُت 

 999 رأيتموه 

ُجَل الذي   أنهُه َشَكا إىل َرُسولي اَّللي ملسو هيلع هللا ىلص الره

اَلةي  َء يف الصه ُه جَييُد الَّشه يهُل إلْيهي َأنه  304 خُيَ

ُه َلُيَغاُن َعََل َقْلبيي وإين ألستغفر اَّلل إينه

 224 

َفاني  ْن آَياتي اَّللهي َل َينَْكسي ََُم آَيَتاني مي إَّنه

ََياتيهي مليَْوتي َأَحٍد  َوَل 
 85 حلي

ويسقطان احلبل ,إَّنَم يلتمسان البرص 

 147 

فقال: )أَل   ,إين أجد فزعًا بالليل

عليه أعلمك كلَمت علمنيهن جربيل 

 1015 السالم 

عُ  ُف  ,إيينِّ ُأْْصَ َفاْدُع اَّللهَ ِلي  ,َوإيينِّ َأَتَكشه

 50 

إين ألعلم آخر أهل النار خروجًا منها

 752 

ًة َلْو َقاهَلَا َلَذَهَب َعنُْه َما إيينِّ ألَْعَلُم َكليمَ 

 28 جَييدُ 
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إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما 

 976 جيد

َُسنه 
ى ألي  226 إيينِّ أَلَْنَسى َأْو ُأَنسه

إين َل أؤمر أن أنقب قلوب الناس وَل 

 953 أشق بطوَّنم 

أوصيكم بأصحاِّب ثم الذين يلوَّنم

 989 

ْيُكْم بيَتْقَوى اَّللي عز وجل معي  ُأْوصي َوالسه

 192 َوالطهاَعةي 

ُل َما اْشَتَكى َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص يفي َبْيتي  َأوه

 204 َمْيُموَنةَ 

 594 أول ما خلق اَّلل القلم

إياكم وسوء ذات البني فإَّنا احلالقة 

 1116 

إياكم وحمقرات الذنوب فإن مثل ذلك 

 235 

ري ُسوَرةي الَبَقَرةي َمن  ن آخي َقَرَأمُها اآلَيَتاني مي

 1026،100 يف َلْيَلٍة َكَفَتاهُ 

الرب حسن اخللق واإلثم ما حاك يف 

 1079 صدرك

أعوذ باَّلل العظيم من   ,بسم اَّلل الكبري

 983 رش عرق نعار 

 764 بينا أنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حرث 

 640 بينا رجل بفالة من األرض 

نَد   ٌد عي الم قاعي  السه
يُل عليهي رْبي بْينََم جي

ْن َفْوقيهي  يًضا مي َع َنقي َفَرَفَع   ,النهبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسمي

 96 َرْأَسه

بينَم رجل يمَّش بطريق وجد غصن 

 946 

التأين من الرمحن والعجلة من الشيطان 

 1120 

 181 التثاؤب من الشيطان

التثاؤب والعطاس يف الصالة من  

 181 الشيطان

تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعده 

 988 

ي ْرَهمي  ,نَاري َتعيَس َعْبُد الدِّ  352 َوالدِّ
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هي اآلَيَة: +ُهَو   َتاَل َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص َهذي

ي َأْنَزَل ع  ذي  365 اله

 957 تلك عاجل برشى املؤمن

ثالث إذا خرجن َل ينفع نفساً 

 1041 

 945 ثالث َل يغل عليهن قلب مسلم

 931 ثالث من كن فيه 

ثالثة كلهم ضامن عَل اَّلل

 1068 

م القيامة ثالثة َل يكلمهم اَّلل يو

 1130 

َن  َجاَء إيْبلييُس َيْوَم َبْدٍر يفي ُجنٍْد مي

َياطينيي   35 ,22 الشه

  ,جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له
 1119،641 فأمسى عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

َفَقاَل: َيا  ,َجاَء َرُجٌل إيىَل النهبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

إينه ألحدث نفيس بالَّشء  ,َرُسوَل اَّللهي

 239 

ْن  َأْصَحابي النهبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َناٌس مي

 364, 301 َفَسَأُلوهُ 

َجاَءْت َفاطيَمُة بينُْت َأِّبي ُحَبيٍْش إيىَل النهبييِّ  

 177 ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت 

جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم

 1088 

تيي َبْعَد َقَضاءي اَّلل ْن ُأمه
ُجلُّ َمْن َيُموُت مي

 122 

خدمت رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص عرش سنني 

 1083 

أو امسكوا الشيطانخذوا الشيطان 

 1049 

خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه 

 657 النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

خرج علينا رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحن 

 950 نتذاكر الدجال

خرجت أتعرض رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن  

 570 أسلم

خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة  

 1027 نطلب رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص
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خصلتان أو خلتان ُيافظ عليهَم عبد  

 1001 مسلم

 800 رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص خطا بيده خط 

 193 َخطه َلنَا َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما َخطًّا

َفَكاَن َأْكَثُر    ,َخَطَبنَا َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص 

 360 ُخْطَبتيهي 

خَطَبنا رسوُل اَّللي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إينِّ ُأريُت 

 226 ليلَة الَقْدري 

َيةَ  ,ََخُِّروا اآلنيَيةَ   172 َوَأْوُكوا األَْسقي

اب كلهن فاسقَخس من الدو

 1154 

 898 خري أمتي قرين 

مْحَني  لره
 373 اخْلَْيُل َثاَلَثٌة : َفَفَرٌس لي

َدبه إيَلْيُكْم َداُء األَُممي َقْبَلُكُم اْلَبْغَضاُء 

 200 َواحْلََسدُ 

ةَ  وَحْوَل الَبْيتي   ,َدَخَل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكه

َئةي ُنُصٍب  تُّوَن وَثاَلُث مي  249 سي

دخل رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص حائطًا لبعض 

 1101 األنصار

 136 دخل عيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأنا اشتكي

 140 دسموا نونته؛ لئال تصيبه العني 

ذاق طعم اإليَمن من ريض باَّلل رباً 

 1112 

نَْزٌب   44 َذاَك َشْيَطاٌن ُيَقاُل َلُه خي

نَْد ال  يَل: َما َزاَل   ,نهبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل ُذكيَر عي َفقي

 185 َنائيًَم 

ذكر عند رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص رجل نام ليلة 

 1108 

َأنه َرُجاًل َأَتى النهبييه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا  ,رُ كي ذُ 

؟  ,َرُسوَل اَّللي َخاءي َن الره
تيَك مي ُة ُأمه َما ُمده

 291 

الراكب شيطان والراكبان شيطانان

 990 

املنرب خيطب  رأيت رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص عَل

 356 الناس 
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رأيت عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي  

 282،249 جير قصبه

 40 َرَأْيُت يفي املَْنَامي َكَأنه َرْأِسي ُقطيعَ 

 1127 الرجل عَل دين خليله

 982،39 الرؤيا الصاحلة من اَّلل

سألت رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اَللتفات يف 

 937 الصالة 

 1128 سبعة يظلهم اَّلل يف ظله

ما بني أعني اجلن وعورات بني  سرت 

 1008 آدم

ُه   يهُل إيَلْيهي َأنه َر النهبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتهى َكاَن خُيَ
ُسحي

ء ْ  216 َيْفَعُل الَّشه

َن اْليَُهودي   91 َسَحَر النهبييه ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل مي

سَحر رسوَل اَّللي ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل من بني  

 90 ُيقاُل له َلبيدُ  ,ُزَريٍق 

ر رسول اَّلل حتى إن كان ليخيه 
ل  ُسحي

 92 إليه أنه يأيت نساءه وَل يأهتن

َع َرُجاًل َيْقَرُأ يف   سمع النبيه ملسو هيلع هللا ىلص َسمي

 226  املسجد

 600 السيد اَّلل 

دون , هذا مجدان ,سريوا سبق املفرِّ

 1000 

سئل رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص عن أكثر ما يدخل 

 1082 الناس اجلنة 

سئل رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص عن النظر يف  

 1107 الصالة 

واجلمعة إىل اجلمعةالصلوات اخلمس 

 1033 

 1059 صوتان ملعونان

 940 صوم شهر الصرب وثالثة أيام

الطاعون رجس أرسل عَل طائفة من  

 156 بني إْسائيل

الطاعون شهادة ألمتي ورجز أعدائكم

 153 

,  153 الطاعون شهادة لكل مسلم

157 ,158 

طهروا هذه األجساد طهركم اَّلل

 1106 
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 1105, 939 الطهور شطر اإليَمن 

 62 عاجليها بيكيتابي اَّللهي

ةَ  يقي َمكه َس َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلًة بيَطري َعره

 231 

  ،130،128 عالم يقتل أحدكم أخاه

141، 143 

ْسليُكََم  يهُة بينُْت ُحَييٍّ  ,َعََل ري
َي َصفي ََم هي إينه

 375،38،5 

 1155 عليكم باألسود البهيم 

عليكم بقولكم وَل يستهوينكم 

 612 الشيطان

ُل الرجَل القرب  120 العني ُتدخي

 119 اْلَعنْيُ َحق  

غدة كغدة البعري خيرج يف املراق واإلبط 

 157 

ُكمْ  ُلوا َما َيرُسُّ وا َوَأمِّ ُ
 199 َفَأْبرشي

ْمَرَأتيهي  ُجلي َوفيَراٌش َلي لره
 179 فيَراٌش لي

 912 فرغ اَّلل إىل كل عبد من َخس

فقيه أشد عَل الشيطان من ألف عابد

 1125 

ةي َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف   األُمه
هي يفي َهذي

 402 

قاتلت مع رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص اجلن واإلنس

 149 

ْيَلَة َعََل تيْسعينيَ  َقاَل ُسَلْيََمُن : أَلَُطوَفنه الله

 227 

قال ِل رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص: )يا بني إذا  

 1068 دخلت

ْعنَاُه َيُقوُل :   "َقاَم َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص َفَسمي

نَْك  َأُعوذُ   215 بياَّللهي مي

 907 القدرية جموس هذه األمة 

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

قولوا بقولكم وَل يستجركم الشيطان 

 584 

قيل لرسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص أرأيت الرجل 

 957 يعمل من اخلري



 

 

-  1246 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

قيل يا رسول اَّلل: أي الناس أفضل 

 1087 

قيلوا فإن الشياطني َل تقيل

 1100 ,1102 

كان إذا اشتكى رسول اَّلل  ملسو هيلع هللا ىلص رقاه 

 145،135 جربيل

هي  َكاَن إيَذا اْشَتَكى َيْقَرُأ َعََل َنْفسي

َذاتي َوَينُْفُث   106 بياملَُْعوِّ

مجع  ,كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة

 1026،106 ثم نفث فيهَم ,كفيهه

كان إذا دخل املسجد قال: )أعوذ باَّلل 

 973 العظيم

ُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص  ُمْعَتكيًفا ـ أي يف  َكاَن الَرُسو

ْثُتُه ُثمه  املسجد ـ  َفَأَتْيُتُه َأُزوُرُه َلْياًل َفَحده

 5 ُقْمُت ألنقلب

كان الناس يسألون رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص عن  

 992،9 اخلري

 375 َكاَن النهبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمْعَتكيًفا . َفَأَتْيُتهُ 

قال:  ,كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل اخلالء

 978 )اللهم إين أعوذ بك 

هم يف  َن األنصاري يُؤمُّ
كاَن رُجٌل مي

 112 مسجدي ُقباءَ 

 731 كان رجل يرسف عَل نفسه

كان رسول اَّلل  إذا دخل يف الصالة  

يقول: »اللهم إين أعوذ بك من 

 51 الشيطان الرجيم

كان رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد أن ينام قال: 

 1012 )باسمك

َل كاَن رسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص إيَذا َساَفَر َفَأْقبَ 

ْيُل   110 الله

كان رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام من الليل  

 1018 كرب

كان رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام من الليل  

يقول: »اللهم إين أعوذ بك من 

 52 الشيطان الرجيم

كان رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص يستفتح الصالة  

 1104 بالتكبري
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كان رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص يعوذ احلسن 

واحلسني: )أعيذكَم بكلَمت اَّلل التامة 

 1067 

كتب اَّلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق 

 425 السَموات واألرض 

كتب عَل ابن آدم نصيبه من الزنا

 1030 

 728 كل ابن آدم يأكله الرتاب

ْيَطاُن يفي َجنَْبْيهي  ُكلُّ َبنيي آَدَم َيْطُعُن الشه

هي   215 بيإيْصَبعي

لقد  ,كل فلعمري من أكل برقية باطل

 1023،61 أكلت برقية حق 

رضنا مع رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص طعاماً كنا إذا ح

 1005 

نَْد النهبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َفَجاَء َرُجٌل   ,ُكنها ُجُلوًسا عي

ْن َأْقَبحي   240مي

رٍي َلنَا َفنََزْلنَا  َيٌة  ,ُكنها يفي َمسي  ,َفَجاَءْت َجاري
 96 َفَقاَلْت : إينه َسيَِّد احلَيِّ َسلييمٌ 

كنت أرقي رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص  من العني 

 136 

يَدًة  ُكنُْت ُأْستَ  َحاُض َحْيَضًة َكثيرَيًة َشدي

 176 َفَأَتْيُت َرُسوَل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص 

ًسا َمَع النهبييِّ ملسو هيلع هللا ىلص
َوَرُجالني  ,ُكنُْت َجالي

 28 َيْسَتبهاني 

  ,كنت رديف النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعثرت دابته
 1008 فقلت: تعس الشيطان

 608 َل تتخذوا قربي عيداً 

َعُلوا بيوتكم قبورا  99 ََل ََتْ

مقابر إن الشيطان  َل َتعلوا بيوتكم

 1023 ينفر

َل تدخل املالئكة بيتًا فيه متاثيل أو 

 1069 تصاوير

َيُكمْ  ُلوا َفَواشي  162 ََل ُتْرسي

 993 َل تزال طائفة من أمتى ظاهرين

َل تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اَّلل 

 993 
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ََل ُتَسافيْر املَْْرَأُة ثالثة أيام إيَله َمَع ذيي  

 342 حَمَْرمٍ 

دَل تُ  َحاُل إيَله إيىَل َثالَثةي َمَساجي َشدُّ الرِّ

 246 

َل تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وَل 

 1069 جرس

َل تطروين كَم أطرت النصارى ابن  

مريم

 601،604،624،242،19

6 

 1131 َل تقل تعس الشيطان

َل تقوم الساعة إَل عَل رشار الناس 

 996 

اَعُة َحتهى  تيي بيَأْخذي ََل َتُقوُم السه َتْأُخَذ ُأمه

 264 اْلُقُروني َقْبَلَها

َل تقوم الساعة عَل أحد يقول اَّلل اَّلل 

 996 

َل تكونوا عون الشيطان عَل أخيكم

 1159 

 200 ََل َحَسَد إيَله َعََل اْثنََتنْيي َرُجٌل 

َل عدوى وَل طرية وَل هامة وَل صفر

 788 

ولكنهم الذين  ,َل يا بنت الصديق

 948 يصومون

 1101 َل يأكلن أحدكم بشَمله

َل يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب 

 938 إَل 

َل ُيدثن أحدكم بتلعب الشيطان به يف 

 1132 منامه

َل يزال الناس يتساءلون حتى يقال

 1012 

َل يشري أحدكم إىل أخيه بالسالح

 1053 

َل يمَّش أحدكم يف نعل واحدة 

 1104 

َل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه

 274 

ُه  لَ  تهَة َأْشُهٍر َيَرى َأنه بيَث َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص سي

 217 َيْأتيى َوَلَ َيْأتيى
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 197 َلَتْتَبُعنه َسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ 

لعن اَّلل اليهود والنصارى 

 610، 611 

 607 لعنة اَّلل عَل اليهود والنصارى

 916 لقد سألت اَّلل آلجال مرضوبة

وما بلغ عبد حقيقة  ,لكل يشء حقيقة

 429 اإليَمن

ٍء َسنَاٌم وإن سنام اْلُقْرآني ُسوَرُة   ليُكلِّ يَشْ

 99 اْلَبَقَرةي 

 957 َل يبق من النبوة إَل املبرشات 

َل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرتك يف بيته شيئًا فيه 

 1069 تصاليب

َل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدع هؤَلء الدعوات  

 1019 حني يميس وحني يصبح

 اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص يدع هؤَلء ََلْ َيُكْن َرُسوُل 

الكلَمت إذا أصبح َوإذا َأْمَسى: » اللهُهمه 

 108 إيينِّ َأْسَأُلَك 

ملا استعملني رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص عَل 

 1152 الطائف

 458 ملا افتتح النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكة رن إبليس

ُكوَن َفَصاَح  َم املُْرْشي ملَها َكاَن َيْوَم ُأُحٍد ُهزي

 35 إيْبلييُس 

ْيطَ  َ َأَحَدُكْم َفَيُقوُل َلْن َيَدَع الشه اُن َأْن َيْأيتي

 240 

لن يزال العبد يف فسحة من دينه

 1051 

اَّللهُ َأْكرَبُ  ,اَّللهُ َأْكرَبُ  ,اَّللهُ َأْكرَبُ 

 239،312 

نَنُ  ,اَّللُ َأْكرَبُ  َا السُّ  198 إيَّنه

اللهم أمتعني بزوجي رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص

 916 

اللهم أنت رِّب َل إله إَل أنت خلقتني 

 1039 وأنا عبدك 

اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا 

 1019 ،963 واآلخرة 

اللهم إين أعوذ بك من الشيطان 

 963 الرجيم 
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َن اهْلَْدمي  اللهُهمه إيينِّ َأُعوُذ بيَك مي

 1133،174 

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان

 1071 

اللهم عاَل الغيب والشهادة رب كل 

 1133 يشء ومليكه

َتعل قربي وثنًا يعبد اللهم َل

 608، 611 

هلي أشد عَل الشيطان من احلديد

 1109 

لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك 

 1031 

 لو أن أحدهم يقول حني يأيت أهله

 1009 

 351 لو أن َلبن آدم واديني 

لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت 

 431 

ْن َذَهٍب  ْبني آَدَم َواٍد مي  351 لو َكاَن َلي

َل حدثان عهد قومك بالكفر لو 

 431 لنقضت البيت 

َن اْلُعُقوَبةي  نَْد اَّللهي مي ُن َما عي َلْو َيْعَلُم املُْْؤمي

 392 

لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم

 990 

ليأخذ كل رجل برأس راحلته

 1135 

وليرشب بيمينه ,ليأكل أحدكم بيمينه

 1104 

َعةي  ْ يُد بيالرصُّ دي  1081،30 َلْيَس الشه

ليس منكم من أحد إَل وقد وكل به 

 785 قرينه

ليكونن يف هذه األمة خسف

 1059 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون احلر  

 1058،401 واحلرير

 186 ما احتلم نبي قط إنَم اَلحتالم

ما أحد يدخل اجلنة ُيب أن يرجع إىل 

 1086 الدنيا 
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ما بعث اَّلل من نبي إَل كان حقًا عليه 

 601 أن يدل أمته

ما تركُت بعدي فتنًة َأرَضه عَل الرجالي 

 339 من النساءي 

ما ترى؟ قال: أرى عرشًا عَل املاء

 1154 

اَل يفي َغنَمٍ   352 َما ذيْئَباني َجائيَعاني ُأْرسي

 978 ما ضل قوم إَل أوتوا اجلدل 

َما َضله َقْوٌم َبْعَد ُهًدى َكاُنوا َعَلْيهي إيَله  

 367 ُأوُتوا اجْلََدَل 

قعد يتيم مع قوم عَل قصعتهمما 

 1123 

ما من ثالثة يف قرية وَل بدو َل تقام

 1159،997 

ما من ذكر وَل أنثى إَل عَل رأسه جرير

 184 

ْن َعْبٍد َيُقوُل يفي َصَباحي ُكلِّ َيْوٍم  َما مي

ي ذي َوَمَساءي ُكلِّ َلْيَلٍة بيْسمي اَّللهي اله

 1009،68 

ما من مولود إَل عَل قلبه الوسواس

 301 

ما من يوم يصبح العباد فيه إَل ملكان 

 1110 ينزَلن

ينُه  َل بيهي َقري ْن َأَحد إيَله َوَقْد ُوكِّ نُْكْم مي َما مي

نِّ  ْن اجْلي
 224،203،6 مي

 1093 ما نقصت صدقة من مال 

ما يرسين هبا الدنيا وما فيها يعني  

 232 الرخصة 

مر رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوم فيهم رجل 

 1092 يرفع حجراً 

ة تقبل يف صورة شيطان املرأ

 1118 

املرأة عورة فإذا خرجت استرَشَفها 

 330 الشيطان

وإذا  ,مرين بشئ أقوله إذا أصبحت 

 311 أمسيت 

مروا اآلنية وأوكوا األسقية 

 1154 
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املسلم من سلم املسلمون من لسانه 

 1053 ويده

 979 من أتى الغائط فليسترت 

من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بَم يقول

 477،86 

ءٍ  اًفا َفَسَأَلُه َعْن يَشْ ََلْ ُتْقَبْل  ,َمْن َأَتى َعره

نَي َلْيَلةً   86 َلُه َصاَلٌة َأْرَبعي

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه 

 274،192 فهو رد

من أراد منكم بحبوحة اجلنة فليلزم  

 1160 اجلَمعة 

من اصطبح بسبع مترات عجوة َل يرضه 

 90 ذلك اليوم سم وَل سحر 

 187 َحَل َفْلُيوتيرْ َمني اْكتَ 

من ترك احليات خمافة طلبهن فليس منا 

 1155 

 307 من توضأ نحو وضوئي هذا 

من دخل السوق فقال َل إله إَل اَّلل  

 1130 وحده َل رشيك له

 708 من رآين يف املنام فقد رآين حقاً 

 916 من ْسه أن يبسط له يف رزقه

 936 من صَل الصبح فهو يف ذمة اَّلل

عمال ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل 

 274 

من قاتل لتكون كلمة اَّلل هي العليا

 947 

من قال »يعني إذا خرج من بيته« بسم 

 1007 اَّلل توكلت عَل اَّلل

من قال يف دبر صالة الصبح وهو ثان 

 1010 رجليه قبل أن يتكلم

من قال َل إله إَل اَّلل وحده َل رشيك  

 1010 لـه

ن  من كانت عنده مظلمه ألخيه م

 1037 عرضه

 1053 من لعب بالنردشري 

من نزل منزَلً ثم قال أعوذ بكلَمت اَّلل 

 981 التامات 
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من يضمن ِل ما بني حلييه وما بني 

 1052 رجليه

املؤمن القوي خري وأحب إىل اَّلل من  

 1112،428 املؤمن الضعيف 

النظرة سهم من سهام إبليس مسموم 

 1029 

َّنى رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص أن جيلس بني الضح 

 1102 ظلوال

َفَلَقْطُت َلُه َحَصَياٍت   ,َهاتي اْلُقْط ِلي 

 194 

هذا سبيل اَّلل مستقيَم وخط عَل يمينه 

 284 وشَمله

 681 كهول أهل اجلنة  ,هذان سيدا

ُذوَن   ,َهَكَذا َفَتَعَوْذ  َما تعوَذ املَُْتَعوِّ

نه َقطُّ  هي
ْثلي  107 بيمي

 194 َهَلَك املَُْتنَطُِّعونَ 

 937 لشيطانخيتلسه ا ,هو اختالس

  ,115 هي من عمل الشيطان
116,  117 

واعلم أن األمة لو اجتمعوا عَل أن 

 126 ينفعوك

والذي نفيس بيده لو أن رجاًل موقنًا  

 1028 قرأها عَل جبل لزال 

والذي نفيس بيده لو َل تذنبوا لذهب  

 1044 اَّلل بكم

والذي نفيس بيده ما لقيك الشيطان

 933 

ي َنفيسي  ذي ه واله َل ينزل يف التهوراةي   ,بَيدي

بوري   97 وَل يف اإلنجيلي وَل يف الزه

وإن أصابك يشء فال تقل لو أين فعلت

 431 

واهدين ألحسن األخالق َل هيدي  

 1095 ألحسنها إَل أنت 

وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل 

 428 الشيطان
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يُث  ,َوَجاَءُه َرُجٌل  َفَقاَل : َما َهَذا احْلَدي

ُث  دِّ  237 بيهي ؟ُُتَ

نِّ َويَف ُكل  َن اجْلي
ْن َأْعَدائيُكْم مي َوْخٌز مي

 153   َشَهاَدةُ 

ْفظي َزَكاةي  َلنيى َرُسوُل اَّللهي ملسو هيلع هللا ىلص بيحي َوكه

 103 ،23 َرَمَضانَ 

وكلني رسول اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص بحفظ زكاة 

 1024 رمضان

ًة ُأْخَرى  َة َرنه َرنه َوملَها اْفَتَتَح النهبييُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكه

 336،230 

َا ُرْقَيةٌ َوَما كَ   َأَّنه
يهي  96 اَن ُيْدري

 1022 وما يدريك أَّنا رقية 

يا أبا ذر تعوذ باَّلل من رش شياطني 

 964 اإلنس واجلن 

قال:   ,يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: َل

 964 قم فصل

ْن رَشِّ َشَياطينيي  ,َيا َأَبا َذرٍّ  ْذ بياَّللي مي َتَعوه

نِّ  ْنسي َواجْلي  108 ،102 اإْلي

ْيَت  ,َيا َأَبا َذرٍّ   102 َهْل َصله

 969 يا أرض رِّب وربك اَّلل

يا رسول اَّلل إنا كنا برش فجاء اَّلل بخري

 1114 

 980 يا رسول اَّلل إين أجد وحشة 

يا رسول اَّلل مرين بَّشء أقولـه إذا  

 966 أصبحت

يا رسول اَّلل مرين بكلَمت أقوهلن إذا  

 1018 أصبحت وإذا أمسيت 

األرضيا رسول اَّلل! ما أنام الليل من 

 1014 

إن الشيطان قد حال بيني   ,يا رسول اَّلل

 972 وبني صاليت

يا عائشة أما اَّلل عز وجل فقد برأك 

 611 

رٍ  َأَله َأُعلُِّمَك َخرْيَ  , َيا ُعْقَبَة ْبَن َعامي

 107 َثاَلثي ُسَور

 985 يا غالم إين أعلمك كلَمت 
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 1005 يا غالم! سم اَّلل

 135 يا حممد اشتكيت 

إينهَك َعَسى َأْن ََل َتْلَقايني َبْعَد  ,ُمَعاذُ َيا 

ي َهَذا   42 َعامي

يا معرش التجار إن الشيطان واإلثم 

 1131  ,939 ُيرضان البيع 

يا معرش الشباب من استطاع منكم 

 1115 , 1111 الباءة 

قال:   ,يا نبي اَّلل إن ِل أخًا وبه وجع

 1027 )وما وجعه؟(

يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق 

 971 كذا؟

ْيَطاُن َأَحَدُكْم َفَيُقوُل: َمْن َخَلَق   َيْأيتي الشه

،  420، 363،  300، 239  َكَذا

1012 

يأكل املسلم يف معي واحد

 1137 

يبعث اَّلل عز وجله يوم القيامة منادياً 

 544 

 935 يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل

َياَمةي  َقاَل:   ,جَيَْمُع اَّللهُ النهاَس َيْوَم اْلقي

 604 ُينَاديي ُمنَادٍ فَ 

 752 خيرج قوم من النار بعدما مسهم

خيرج من النار من قال َل إله إَل اَّلل 

 752 

يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألفًا بغري 

 1076 حساب

يعقد الشيطان عَل قافية رأس أحدكم

 299،183، 1013  ،

1105 

يقبض اَّلل األرض ويطوي السموات 

 529 بيمينه

َ َماِلي َيُقوُل   351 اْلَعْبُد َماِلي

 749 يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح

َن   َجاَرٌة مي َل َعَلْيُكْم حي ُك َأْن َتنْزي ُيوشي

ََمءي   283، 268 السه
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 100 .................................................... فضل خواتيم البقرة 

 100 ................................................ االستشفاء بآية الكرس 

 100 ....................................................... مواضع لقراءهتا 

 101 .......................................................... عند النوم  -1

 102 ................................................ ويف الصباح واملساء -2

 106 ................................ االستشفاء بسورة اإلخالص واملعوذتي

 112 ............................................... فضائل سورة اإلخالص

 114 .......................................................... النرشة قسامن

 114 .................................................... األوىل : نرشة جائزة

 115 ............................................... النرشة والقسم الثان من  

 119 ............................................................ العي ثالثا: 

 119 ............................................................ معنى العي 

 121 ........... -وأما األدلة من السنة عىل ثبوت العي وأهنا حق كثرية منها :

 122 ......................................................... والعي نوعان

 126 ................................................. طرق الوقاية من العي 

 127 .......................................... ومن أسباب الوقاية من العي 



 

 

           -  1261 - 

 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 129 ............................................... عالج العي بعد وقوعها

 129 ...................................................... هذا الغسل    كيفية

 131 ........................ ا املقصود هبا؟ واختلفوا يف غسل داخلة اإلزار م

 133 ............................ عالج العي بعد وقوعها إذا مل يعرف العائن

ـ   135 .............................................. رشوط الرقية الرشعية : 

ـ   135 ............................................... أحاديث إثبات الرقية : 

 136 ........................................ -عالج العي بالرقية الرشعية :

 138بيان صفة النفث أثناء الرقية  يف رمحه اهللعثيمي قال فضيلة الشيخ حممد بن 

 139 ......................................... العي مسائل وفوائد من بحث 

 139 ........... املسألة األوىل: العي تصيب األشخاص والدواب واجلامدات 

 139 ........................... املسألة الثانية : العي كثريًا ما تصيب األطفال

 141 .......... التي وردت يف األحاديث املسألة الثالثة :  بعض أعراض العي 

 142 ..................... املسألة الرابعة :  التربيك يبطل العي ويذهب أثرها

 144 ............................... الرد عىل من أنكر العي املسألة اخلامسة :  

 145 .............................. األدلة عىل ثبوت العي وتأثريها من السنة 

 146 .................................... يف بيان أثر العي وكيفية اإلصابة هبا

 149 .................................................. رابعًا :  القتل واملقاتلة

 153 ........................................... خامسًا :  مـرض الطاعــون 

 159 .................................. سادسا ً: اإلصابة باألمراض العضوية 
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 161 ................................................. سابعًا: خطف الصبيان

 163 ............................................. وجيثامنًا: التفريق بي الز

 164 .......................................تاسعًا : نخس املولود عند والدته

 170 ............................. عارشًا : حضور الشيطان مجاع الرجل أهله

 172 ..................................... احلادي عرش : إحراق املنازل بالنار

 174 ................................... الثان عرش: ختبط اإلنسان عند املوت 

 176 .............................................. الثالث عرش: االستحاضة 

مساكنهم، الرابع عرش: أكل طعام اآلدميي والرشب معهم والسكن يف 

 178 ...................................................... والنوم يف فرشهم 

 180 ........................................ اخلامس عرش : إفساد املعامالت

 181 ................ السادس عرش: التثاؤب والنعاس يف الصالة وعند الذكر 

السابع عرش: العقد عىل رأس النائم، واملبيت عىل خيشومه، والبول يف أذنيه  

 183 ............................................................ واالحتالم

 183 ............................ أوالً: العقد عىل رأسه ليمنعه من االستيقاظ

 185 .................................................... ول يف أذنيهثانيًا: الب

 186 .............................................. ثالثًا : املبيت عىل اخليشوم 

 186 ........................................................ رابعًا: االحتالم 

 187 .................................. الثامن عرش: التالعب بمقاعد بني آدم 

 189 ......................................................... »الباب الثان«
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 189 .......................................... أسباب االنحراف عن الفطرة

 190 ......................................................... املبحث األول 

 190 .......................................... أسباب االنحراف عن الفطرة

 190 ............................................... الرشك باهلل والكفر به-1

 191 .............................................................. البدع  -2

 191 ........................................................ اللغة البدعة يف  

 191 ................................................. وأما تعريفها يف الرشع

 192 ......................................... والبدع ختتلف بالنسبة حلكمها

 193 ..................................... وصاحب البدعة ال خيلو من حالي

 194 ..................................................... الغلو يف الدين  -3

 194 .......................................................... الغلو يف اللغة 

 194 ....................................................... والغلو يف الدين 

 196 ............................................................ التقليد  -4

 197 ............................................................. التشبه  -5

 198 ........................................................... الـمـال  -6

 200 ............................................................. احلسد  -7

 201 ...................................................... واملراد من احلسد 

 201 ............................................................. اجلهل -8

 202 .......................................... اهلوى والشهوات املحرمة -9
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 203 .......................................................... املبحث الثان 

 203 ...................تعرضه ألنبياء اهلل ورسله من خالل نصوص الوحيي 

 203 .............................. أوالً: تعرضه ألنبياء اهلل فيام يتعلق بالتبليغ 

 211 .............................. ثانيًا: تعرضه ألنبياء اهلل بالنصب والعذاب 

ء  ثالثًا: تعرضه ألنبياء اهلل بالقتل والتحريق وأنواع أخرى من اإليذا

 213 .............................................................. اجلسدي 

 216 ...................................... رابعًا : تعرضه ألنبياء اهلل بالسحر

 221 ................................... خامسًا: تعرضه ألنبياء اهلل بالوسوسة 

 224 ................................................................. الغي.

 226 ..................................... سادسًا: تعرضه ألنبياء اهلل بالنسيان 

 229 ................ سابعًا: تعرضه ألنبياء اهلل باحلسد والتنقيص من مكانتهم

 231 ........................... ثامنًا: تعرضه ألنبياء اهلل بإشغاهلم يف عبادهتم

 234 ......................................................... حث الثالث املب

 234 ................................ مكايده يف إيقاع البرش يف الكفر والرشك

 234 ........................................ الرش األول: رش الكفر والرشك

 234 .................................... املرتبة الثانية من الرش وهي: البدعة. 

 235 .................................... املرتبة الثالثة من الرش وهي: الكبائر

 235 ........................................... املرتبة الرابعة وهي: الصغائر 

 236 .... ثواب فيها وال عقاباملرتبة اخلامسة وهي: إشغاله باملباحات التي ال 
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

املرتبة السادسة وهو: أن يشغله بالعمل املفضول عام هو أفضل منه ليزيح 

 236 ........................................................... عنه الفضيلة 

 239 ........................................................ أوالً: التشكيك 

 239 .................................... التشكيك يف اخلالق جل وعال : ـ -أ

ـ  -ب  240 ..................................... الترشيك يف ألوهية اخلالق : 

ـ  -جـ  241 ................................... إنكار العقائد اإليامنية الغيبية : 

 241 ...................... يف املخلوقي ودعاؤهم من دون اهلل : ـثانيًا: الغلو 

 245 ................................................. ثالثًا: التعلق باآلثار: ـ

ـ   248 ..................... رابعًا: التصوير ونصب األنصاب وإقامة التامثيل : 

واملتتبع للنصوص يتبي لـه مكايد الشيطان يف إغواء اخللق بعبادة الصور  

 249 .................................................... والتامثيل من خالل

 249 ....................................................... تعظيم املوتى-1

 249 ................................. واألجرام السامويةتعظيم الكواكب -2

 249 ........................... الغلو يف املخلوق كام احلال عند النصارى -3

 250دخول الشياطي يف هذه األصنام وخماطبة عابدهيا وإخبارهم باملغيبات-4

 251 ................. خامسًا: التحليل والتحريم والقول عىل اهلل بغري علم : ـ

 256 ...................................... سادسًا: حتريف األديان الساموية:

 257 ............................................. ـ سابعًا: السحر والكهانة : 

ـ   259 ............................................... ثامنًا: التقليد األعمى : 
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 260 ...................................... تاسعًا: اتباع اهلوى والشهوات : ـ

 263 ......................................................... املبحث الرابع

 263 ................................ مكايده يف إيقاع البرش يف البدع واألهواء 

 264 ................................................. أوالً: التشبه بالكفار: ـ

 265 ...................................................... ثانيًا: الشبهات: ـ

ـ   267 ...................................... ثالثًا: االعتامد عىل العقل املجرد: 

ـ رابعًا: التعصب   268 .......................... املذهبي، والتقليد بال دليل : 

 270 ...................................................... خامسًا: اجلهل: ـ

ـ   271 ....................................... سادسًا: إقامة املوالد واألعياد : 

 287 ...................................... سابعًا: السكوت عىل املنكرات : ـ

 288 ........................................................ »الباب الثالث«

 288 .................................... أساليب الشيطان يف إفساد االعتقاد 

 289 ......................................................... املبحث األول 

 289 ...................................................... خطوات الشيطان 

 289 ....................................................... اخلطوة يف اللغة: 

 292 .................................................. طوات: وأول هذه اخل

 292 .......................................................... أوالً: النسيان

 297 ....................................................... ثانيًا: االستدراج 

 298 ........................................................ ثالثًا: التسويف
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 299 ....................................................... رابعًا: الوسوسة 

 302 ...................... وهو ينفذ إىل النفس اإلنسانية من ثالثة منافذ هي: 

 302 ............................................... والوسواس أنواع منها:ـ

 310 ................................ ومن عالج الوسوسة التفكر يف خلق اهلل

 310 ......................... ومن عالج الوسوسة: قراءة سورة اإلخالص ،

 310 ........ ومن عالجها: قطع الوسوسة عىل الفور وعدم االسرتسال معها

 313 ........................................................... خامسًا: األَز  

 316 ......................................................... سادسًا: احلرية 

 318 ................................................. سابعًا: التربؤ والشامتة

 323 .......................................................... املبحث الثان 

 323 ............................................. تزيي الباطل ونسيان احلق

 323 .................... وللشيطان يف هذا التزيي أساليب وطرق كثرية منها: 

 323 ..................................................... أوالً: تزيي الرشك

 325 ......................... ين احلرام وتسميته بأسامء حمببة للنفوس ثانيًا: تز

 329 .................................................... ثالثًا: تزيي املعايص

 331 ................................................ رابعًا: تزيي اتباع اهلوى

 334 ........................ خامسًا: تزيي حرب املسلمي، وتكذيب الرسل

 334 ............ سادسًا: تزيي أعامل الطغاة ألنفسهم، ليصد الناس عن احلق 

 335 .................................................... سابعًا: تزيي النفاق
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 336 ......................................................... املبحث الثالث 

 336 ....................................................... الـــفـــتـــنــة 

 337 ...........................ومن مظاهر الفتن التي يوقع فيها العباد ما ييل

 337 ............................................... أوالً: فتنة الكفر والرشك 

 337 ....................................... ثانيًا: فتنة احلكم بغري ما أنزل اهلل

 338 ....................................................... ثالثًا: فتنة النساء

 343 .................................................... رابعًا الفتنة باألمرد 

 349 ......................................... خامسًا: فتنة األموال واألوالد 

 358 ................................. املعايصسادسًا: الفتنة بالتعلق بالبدع و

 360 .................................. سابعًا : الفتنة بالدخول عىل السالطي

 360 ............................................ ثامنًا: الفتنة باملسيح الدجال

 362 ......................................................... املبحث الرابع

 362 .................................................. إلـقـاء الـشبــهــات

 363 .......... ومن وسائل الشيطان يف إفساد االعتقاد بإلقاء الشبهات ما ييل:

 363 ........................................................ أوالً: التشكيك 

 364 ......................................... ثانيًا: اخلوض يف متشابه القرآن

 367 ..................................................ثالثًا: املجادلة بالباطل

 369 ....................................................... املبحث اخلامس 

 369 .............................................................. الـصـــدَّ 
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 370 ....................................................... األول: اإلغراء: 

 374 ........................................................ الثان: اإلغواء: 

 375 ....................................................... املبحث السادس 

 375 ....................................................... َظـنِّ الــســـوء

 376 .......................... أوالً: نفي علم اهلل واطالعه عىل أعامل العباد: 

 377 ................................... ثانيًا: التكذيب بالرسل والرساالت:

 378 ..................................... الغواية والضالل:ثالثًا: اتباع سبيل 

 379 .................................. رابعًا: الظن بعدم نرصة اهلل للمؤمني:

 379 ................................................... خامسًا: نفي البعث:

 381 ............................... سادسًا: تثبيط املسلمي وإضعاف قوهتم:

 381 ........................... سابعًا: الطعن يف األعراض وقذف املؤمنات: 

 382 ................... ثامنًا: اإلفساد بي اإلخوان والتحريش بي املسلمي:

ـ   383 ........................................... ولسوء الظن عالمات منها:

 384 ......................................................... ملبحث السابعا

 384 ....................................................... الــتســويــــل 

 385 ......................................................... املبحث الثامن 

 385 ..................................... االستحواذ واإلستهواء والتخويف

 385 .................................. واستحواذ الشيطان هلم تم بعدة أمور: 

 385 ........................................ وكان من نتائج هذا االستحواذ: 
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 386 ............................... ومن أساليبه يف إفساد االعتقاد االستهواء 

 387 . بعدة أمور منها: والتخويف الذي يتبعه الشيطان لتخويف أوليائه يكون 

 388 ......................................وينتج من ختويفه عدة حماذير منها:

 389 ........................................................ املبحث التاسع 

 389 .................................................... القنوط من رمحة اهلل 

 389 ........................................................ والقنوط معناه:

 396والسبب يف حتريم القنوط من رمحة اهلل أن فيه سوء ظن باهلل من ثالثة أوجه:

 397 ........................................................ املبحث العارش 

 397 ............................................. األمــن مــن مـــكــر اهلل

 400 ................................................... عرش املبحث احلادي  

 400 ....................................................... االســتــفــزاز 

أوالً: يستفزهم، ويزعجهم، ويستخفهم بصوته وهي بداية إعالن احلرب  

 404 ............................................. النفسية، وهدم املعنويات.

ثانيًا: حشد القوى، وذلك بجلب اخليل والرجل، وهم كل راكب وماش يف 

 404 ............................ .  )( معايص اهلل والتسلط عليهم بام يقدر عليه

 404 ............................................. ل: ثالثًا: املشاركة يف األموا 

 404 ............................................. رابعًا: شاركهم يف األوالد:

 405 ............................... خامسًا: الوعود الكاذبة واألمان الباطلة:

 406 ..................................................... املبحث الثان عرش 
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 406 ................................................................   السحر

 406 ...............وللشيطان وسائل عدة إلفساد االعتقاد بالسحر منها:

 408 ......................................................... »الباب الرابع«

 408 ............................. مكايد الشيطان وأساليبه يف مسائل التوحيد 

 409 ......................................................... املبحث األول 

 409 ........................................................ توحيد الربوبية 

 411 ..................................................... معنى كلمة الرب: 

 413 ..................................... مكايد الشيطان يف توحيد الربوبية: 

 413 ...................................... أوال: االنحراف بالفطرة السليمة:

 420 ......................................................... ثانيًا: التعطيل:

 421 ............................................... ثالثًا: الرشك يف الربوبية: 

 422 ....................................... رابعًا: التكذيب بالقضاء والقدر:

 443 .......................................................... املبحث الثان 

 443 ........................................................ توحيد األلوهية 

 445 .................................................... الً: رشك العبادة: أو

 458 ........................................... ثانيًا: رشك الطاعة واالتباع: 

 466 .................................................... ثالثًا: رشك الدعاء:

 471 .................................................. رابعًا: رشك الشفاعة: 

 473 ........................................ خامسًا: القول عىل اهلل بال علم:
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 479 ....................................................... سادسًا: الــردة: 

 499 ......................................................... املبحث الثالث 

 499 .............................................. توحيد األسامء والصفات

 505 .......................................................... التعطيل:  -1

 507 ......................................................... التحريف: -2

 514 ..........................................................التكييف: -3

 515 ........................................................... التمثيل: -4

 518 ...................... وقد أوقعهم إبليس يف هذا اإلحلاد بعدة شبه منها: 

 518 ............................................................ التنزيه: -1

 521 ............... نفي اجلسمية والتحيز والرتكيب واجلوهر واالنقسام:  -2

 527 ........................................................ نفي اجلهة:  -3

 531 ....................................................... نفي التشبيه: -4

 534 .................................................... نفي األعراض: -5

 539 .................................. حتكيم العقل يف مسائل الصفات: -6

 553 ......................................................... التفويض:  -7

 556 ..........نفي الصفات بناء عىل أن إثباهتا يستلزم منه تعدد القدماء: -8     

 561 .......................................................»الباب اخلامس« 

 561 ........................................................ مكايد الشيطان

 561 ................................................... يف مسائل الـنبـوات 
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 562 ......................................................... املبحث األول 

 562 ............................................... مكايده يف إنكار النبوات 

 567 .................................. أوالً: دعوى السحر والكهانة والشعر 

 571 ................................................... ثانيًا: دعوى اجلنون: 

 573 .................................................. الكذب: ثالثًا: دعوى 

 578 ................................................. رابعًا: اجلنس البرشي: 

أظهروا للناس يف اإليامن باهلل واليوم   –عليهم السالم  –خامسًا: أن الرسل 

 581 ................................................... اآلخر خالف األمر: 

 583 ............................... سادسًا: تفضيل بعض البرش عىل األنبياء: 

 584 .......................................................... املبحث الثان 

 584 ..................................... مكايد الشيطان يف الغلو يف األنبياء

 585 ...................................................... تأليه األنبياء: -1

 606 ........ؤاهلم الشفاعة، ودعاؤهم والترضع إليه وإظهار الفاقة هلم:س -2

 607 ..............................................الغلو يف قبور األنبياء:  -3

 623 ............................................. إقامة املوالد واألعياد:  -4

 631 ......................................................... املبحث الثالث 

 631 .......................... مكايد  الشيطان يف نفي املعجزات والكرامات 

 635 ............... األول: مكايد عامة يف نفي معجزات مجيع األنبياء ومنها:

 636 .................. مكايد خاصة بمعجزات نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص  ومنها:الثان:  
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 وطرق التحصين منه  مكايد الشيطان في مسائل االعتقاد

 636 ..................... األوىل: مكايد عامة يف نفي معجزات مجيع األنبياء:
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