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االستعاذة
حسين علي ريس
بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
ت ْالقُرْ آَنَ فَا ْستَ ِع ْذ بِ ه
الحمد هلل القائل ( فَإ ِ َذا قَ َر ْأ َ
ان ال هر ِج ِيم ) ( )1والصالة
اهللِ ِمنَ ال هش ْيطَ ِ
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :ـ
فلما خلق هللا سبحانه و تعالى اإلنسان ,وجعل الشيطان له قرينا يأمره بالسوء  ,وجعله
يجري في نفسه وتفكيره كما يجري الدم في العروق  ,جعل هللا الرحمن الرحيم له مررجا
من هذا االبتالء الكبير المالزم له في جميع الحاالت حتى في العبادات  ,بل ربما يكون
اشد وقعا عليه في العبادة  ,ألن هذا ال يروق له حيث ان الشيطان العاصي هلل يريد أن
يضل جميع الرلق ليكونوا من حزبه وجماعته الذين يزين لهم المعاصي  ,والمررج من
هذا كله كما علمنا النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم وكما جاء في الكتاب والسنة اال وهي
االستعاذة والتي تعني الفرار والمفزع واللجوء الى هللا تعالى من جميع المراوف
واألخطار فهو حسبنا ونعم الوكيل .
لذا ارتأيت أن أتطرق لبحث أتناول فيه موضوعا يشفي غليل المسلم ففتح هللا علي
بموضوع أسميته (االستعاذة معناها واشتقاقها ومشروعيتها وفضلها وأهميتها وأنواعها
وأحكامها ) مبينا لما لالستعاذة من فوائد وفضائل وأحكام وقد قسمته الى اربعة مباحث ,
المبحث األول  :معنى االستعاذة لغة واصطالحا وفيه مطلبان,المطلب األول  :معنى
االستعاذة في اللغة :المطلب الثاني  :معنى االستعاذة اصطالحا ً :المبحث الثاني  :اشتقاقات
االستعاذة  ,المبحث الثالث  :مشروعية االستعاذة وفضلها وفيه مطلبان ,المطلب األول :
مشروعية االستعاذة  ,المطلب الثاني  :فضل االستعاذة وأهميتها المبحث الرابع  :أنواع
االستعاذة وأحكامها وفيه أربعة مطالب المطلب األول  :االستعاذة باهلل تعالى  ,المطلب
الثاني  :االستعاذة بأسماء هللا تعالى وصفاته وكلماته المطلب الثالث  :االستعاذة بالمرلوق
 ,المطلب الرابع :حكم االستعاذة غير المشروعة .هذا وأسأل هللا تعالى أن يوفقني للصواب
وان يفيد كل من اطلع على هذا الكتاب انه ولي ذلك والقادر عليه

 . 1النحل

. 89 /
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المبحث األول  :معنى االستعاذة لغة واصطالحا وفيه مطلبان
المطلب األول  :معنى االستعاذة في اللغة:

جاءت االستعاذة في الي ا العيلع لعيعة عيان .ب عني االسيتجالة  ,والتحيي  ,واالعتصياا ,

واال تناع  ,وااللتجاء  ,والتحل  ,والذلك ب عن الحجل(. )1

فاالستعاذة ه :االستجالة  ,والتحي إل الش ء عل

عن اال تناع به ن ال اللوه

و عناهييا ضي ييا االلتجيياء  ,واالعتصيياا  ,والتحييل
؛ولهذا س

()3

ال ستعاذ به عاذا و لجأ وو ال

(. )2

يين ش ي ء تخافييه إلي

يين يعص ي ك نييه

.

وجاءت ب عن الحجل  .قال اللاج :

قالت :وفـيها َح ْي َدة وُذ ْعُر

ِ
وح ْجُر
َع ْوٌذ بربـي من ُك ُم َ
()4

,

وتقول العلع للش ء يناللونه واألَ ل يهابونهُ :ح ْجي ال ضَ عفعيا ,وهيو اسيتعاذة ين األَ يل
ـر
ـون ِح ْجـ ا
والييذلك ولع في القيلرن الال يليا ( َيـ ْـوَم َيـ َـرْو َن ا ْل َم َال ِة َك ـ َة َال ُب ْ
ين َوَيُْولُـ َ
يـ َـرئ َي ْو َم ِةـ رـذ لِ ْل ُم ْجـ ِـرِم َ
()5
ور)
َّم ْح ُج ا
الحجل ال نع حجل عليه يحجل َحج ال و ُحج ال و حجي ال و َحج النيا و حج النيا نيع نيه وال
عل ف ن إذا نعه ن التصلف(.)6

حجل عنه ض ال عفع وال نع ويقال َحجل القا
والييذلك سي الحجييل عنييع البيييت الح يلاا النييه ي نييع الوييااف ضن يوييوف بييه وان ييا يويياف يين

ولااه .

 . 1لسان العلع ابو الف ل ح ع ابن اللا ابن نظول االفليق ال صل (  111 – 036هي )  ( ,و , 1عال

صابل  ,بيلوت  ,ب ت )  , 889/ 3اعة عوذ  ,عاذ به  ,يعوذ عوذا وعياذا  ,الذ به ولجأ اليه واعتصا ,
جتال الصحاح ح ع بن اب بالل عبع القاعل ال ال

(ت 121ه ي ) تحقيق ح وع خاول ( و  ,بيلوت  ,التبة

لبنان  ,ناشلون  1841هي  1884 -ا .. . 801 / 1 :
 .2الجا ع ألحالاا القلرن ابو عبع اهلل  ,ح ع بن اح ع بن ضب بالل بن فلح القلوب (,ت011ﻫ), ,تحقيق:ضح ع عبع
العليا البل عون (,و , 2عال الشعع ,القاهلة  1312,ﻫ ) . 90 / 1 ,

 .3تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع ,سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع(,و-1266
ت 1233ﻫ) (,التبة اللياض الحعيثة  :اللياض,ب  ,ت) .118/ 1
 .8لسان العلع ابن نظول . 888/ 3 ,
 .4سولة الفلقان رية 22.

 .0ابن نظول ,لسان العلع. 101 / 8 ,
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()1

اال يليق

والذلك يقال للعقل حجل النه ي نع صاحبه عن تعاو
وال ي يل في قولييه تعييال (ويْولــون ِحجـ ار محجــو ار ) عااييع علي ال االيية ال ييا جيياء عيين
ضب سعيع الخعل ل

اهلل عنه قال ف هذه اآلية ح ال ا حل يا إن يبشيل ال جل يون ب يا يبشيل

به ال تقون .

إذا لق
علي ي

.

وقيل :هو قول الالفال لل االة وه الل ة استعاذة  ,والانت علوفة في الجاهليية فاليان
اللجل

عني ي

يلقييونها في

ن يخافه قال  :حج ال حجو ال ض

ح ال ا عليك التعلض ل  ,وانتصيابه

حج ييلت علي ييك ضو حج ييل اهلل علي ييك  ,ض
()2

يينالا

النييال قييالوا نعييوذ بيياهلل

إن ال ج ييل ين إذا ضلوا ال اال يية

 ,وذلييك شييااع عنييع العييلع ال ييا ذاللنييا انهييا

الانوا يقولون إذا ن ل بأحعها نا لة ضو شعة يقولون حج ال حجو ال وانشع بع ها :
حتى دعوني بأرحام لها سلفت

وقال قاةلهم أنى بحاجور
ب عاذ يقول إن

يعن

واللقية و العوذة ب عن

نك ويحجلك عن

ت سك ب ا يعيذن

واحع قال لقبة :

()3

فما ترك من عوذة يعرفها
وال رقية إال بها رقاني

وقال بن األثيل  :اللقية العوذة الت

ذلييك

()4

يين اآلفييات

وقيييل العييوذ اللجييأ

اللايع  :العوذ االلتجاء إل

يلق

بها صاحع اآلفة الالح

والصيعاع ويييل

يين تخييوف لاليياف يالفيييه  ,ذال يله الح الل ي

الغيل والتعلق به(. )5

وقييال

ال ولع الثان

عن االستعاذة اصو حا :
 .1تفسي ي يييل الق ي ي يلرن العظي ي يييا ضبي ي ييو الفي ي ييعاء اس ي ي ي اعيل بي ي يين ع ي ي يل بي ي يين الثيي ي ييل الع شي ي ييق ( ,ت(, ,)118عال الفالي ي ييل ,
بيلوت1861,ه) 314. / 3

 . 2القلوب ,الجا ع ألحالاا القلرن , 21 / 13 ,تفسيل القلرن العظيا ضبن الثيل. 314 / 3 ,
 ,. 3لسان العلع ابن نظول 101. / 8 ,
 . 8ال صعل السابق 101. / 8 .
 . 4التوقي ييف علي ي

ه ييات التعييياليف  :ح ييع عب ييع ال ييل وف ال ن يياو (و-842ت , )1631تحقي ييق :ع .ح ييع ل ي يوان

العاية(,و,1بيلوت,عال الفالل ال عاصل 1816 ,ه) . 436 / 1 ,
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قال بين الثييل :االسيتعاذة هي االلتجياء إلي اهلل تعيال وااللتصياق بجنابيه

شل  ,والعياذة تالون لعفع الشل واللياذ لولع جلع الخيل  ,ال ا قال ال تنب :
أؤمله

يا من ألوذ به فيما

ومن أعوذ به ممن أحاذ ره

ال يجبر الناس عظما أنت كاسره
إل

ين شيل اليل ذ

وال يهيضون عظما أنت جابره

وقيال بيين القيييا  :االسييتعاذة االلتجيياء واالعتصيياا والتحييل وحقيقتهييا الهييلع يين شي ء تخافييه
ن يعص ك نه ولهذا يس

ال ستعاذ به عاذا و لجيأ وو ال  ,فالعاايذ بياهلل قيع هيلع

يا

ي ذيه ضو يهلاليه إلي لبيه و الاليه وفيل إلييه وضلقي نفسيه بيين يعييه واعتصيا بيه واسيتجال بيه والتجيأ
إلييه وهيذا ت ثييل وتفهييا فواال ف يا يقيوا بالقلييع ين االلتجياء إلي اهلل واالعتصياا بيه واالويلاح بييين
يع اللع واالفتقال إليه والتذلل بين يعيه ض ل ال تحيو به العبالة( )1هذا عن ال ا ابن القيا .

وبهييذا تبييين ضن االسييتعاذة بيياهلل عبيياعة لييه ,و يين ضعظ يا العبيياعات ألنهييا ا تنيياع بيياهلل ع ي وجييل

والتجاء إليه .

ولهييذا ض ييل اهلل باالسييتعاذة بييه في ضالثييل يين رييية ف ي التيياع اهلل تعييال  ,وتيواتلت السيينن عيين

النب صل اهلل عليه وسلا بذلك  ,قال اهلل تعال  (:واما ينزغنك من الييطان نزغ فاستعذ باهلل
إنه هو السميع العليم )
()3

يحضرون)

.

()2

وقال( وقل رب أعوذ بك مـن همـزات اليـياطين وأعـوذ بـك رب إن
()4

وقييال ( قــل أعــوذ بــرب الفل ـ )

وقييال تعييال ( قــل أعــوذ بــرب النــاس ملــك النــاس إلــه

الناس)( )5فيذذا اليان تعيال هيو لبنيا و لالنيا فوالهنيا في
لجأ لنا نيه إال إلييه وال عبيوع لنيا يييله في ينبغي

في ع لنيا في
ضن ييعع

الشيعااع سيواه وال
وال يخياف وال يلجي

وال يحي ييع يي ي يله وال يي ييذل وال يخ ي ييع لغي ي يله وال يتوالي ييل إال عليي ييه ألن ي يين تخافي ييه وتلجي ييوه

وتععوه وتتوالل عليه إ ا ضن يالون
لع لك سواه وتالون

لبيك والقيا بأ ولك و تول

لواله وعبعه الحق فهو
ال تسييتغن

شيأنك فهيو لبيك في

لك الناس حقا واللهيا عبييعه و الياليه

عنييه ولفيية عييين بييل حاجتييك إليييه ضعظييا

ضو يالييون عبييوعك فوالهييك الييذ
ين حاجتيك إلي حياتيك ولوحيك فهيو اإللييه الحيق إليه النياس ف ين اليان لبهيا و لالهييا

 . 1تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع . 118 / 1,
 .2سولة األعلاف رية 266.
 . 3سولة ال

نون رية 89.

 .8سولة الفلق رية 1.
 . 4سولة الناس رية .1
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ييل ح ياه

فوالهها فها جعيلون ضن ال يستعيذوا بغيله وال يستنصلوا بسواه وال يلجاوا إل
فهييو الييافيها وحسييبها وناصييلها ووليييها و تييول ض ييولها ج يعييا بلبييو بيتيه و لالييه فوالهيتييه
لهيا فالييف ال يلتجي العبيع عنييع النيوا ل وني ول عيعوه بيه إلي لبيه و لالييه فوالهيه وهييذه
وليقييه الق يلرن يحييت

عليييها بييذقلالها بهييذا التوحيييع عل ي

توحيييع اإللهييية ( )1هييذا

عن ي

ال ا ابن القيا .

فذذا ا تثل العبع ض ل اهلل واستعاذ به ف ليع ضن هيذه عبياعة ين ضجيل العبياعات بيل هيو ين

حقااق توحيع األلوهية فذن استعاذ بغيله فهو عابع لذلك الغيل ال ا ضن ين صيل هلل وصيل لغييله
يالييون عابييعا لغيييل اهلل الييذلك ف ي االسييتعاذة وال فييلق ,إال ضن ال خلييوق يولييع نييه ييا يقييعل عليييه

ويستعاذ به فيه بخ ف ا ال يقيعل علييه إال اهلل في يسيتعاذ فييه إال بياهلل الاليععاء فيذن االسيتعاذة
()2

ن ضنواعه

.ال يا جياء في الحيعي

اليذ لواه ضهيل السينن ويييلها عين النع يان بين بشييل قيال

سي عت النبي صييل اهلل عليييه وسييلا يقييول (الــدعاه هــو العبــادة)( )3ثييا قي ضل( َوقَــا َل َرُب ُكـ ُـم ْاد ُعــوِني
()4
ون جه َّنم َد ِ
ون ع ْن ِعب َ ِ
اخ ِرين ََ)
َستَ ِج ْب لَ ُك ْم إِ َّن الَّ ِذ َ
َ
ستَ ْك ِب ُر َ َ
ين َي ْ
أْ
ادتي َ
س َي ْد ُخلُ َ َ َ َ
و ييا االثييل الصييعاع والشييعااع الت ي تواجهنييا ف ي الحييلع الوويليية بييين ضحبيياء اهلل تعييال وبييين
ضعييعااها الشييياوين,شييياوين األنييس والجيين .فييب ن يسييتعيذ الصييالحون عنييع الحاجيية ؛فعنييع ذلييك

يسييتعيذ الصييالحون بيياهلل تعييال لبهييا و لالهييا فوالههييا و ييا ضعظ ييه يين ي ذ( .)5يقييول تعييال ( َوِا َّم ـا
()6
ِ
ان َن ْزغٌ فَاستَ ِع ْذ ِباللَّ ِه إِ َّن ُه ُهو َّ ِ
نز َغ َّن َك ِم َن َّ
طِ
يم)
الي ْي َ
َي َ
ْ
السميعُ ا ْل َعل ُ

 . 1تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع ,سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع118. / 1 ,
 . 2ال صعل السابق  114/1بتصلف قليل .

 . 3سيينن ضب ي عاوع  ,ضبييو عاوع سييلي ان بيين االشييع

السجسييتان اال ع (و-262ت ,)214تحقيييق  :ح ييع حي ي الييعين

عبع الح يع(و  ,عال الفالل ,ب ,ت)  , 10/2سنن التل ذ ضبو عيس
ت ,)218تحقيق :ضح ع ح ع شاالل ورخلون(,و  ,عال إحياء الت ال

ح ع بين عيسي التل يذ السيل

(و-268

العلب  ,بيلوت,بي ,ت), 318 /4 ,ضبيو عبيع

اهلل ح ييع بيين ي يييع الق وين ي (,و-261ت,)214سيينن ابيين اجيية,تحقي ييق ح ييع ف ي اع عب ييع الب يياق (,و  ,عال الفالييل

,بيي ييلوت,ب ي ي ,ت)  , 1249/2السي يينن الالبي ييلا ضبي ييو عبي ييع الي ييلح ن ضح ي ييع بي يين ش ي ييعيع النس ي يياا (,و-214ت,)363
,تحقييق:ع.عبيع الغفيال سيلي ان البنيعاو ,سييع السيلو حسين(,و,1عال الاليع العل يية,بيييلوت1811,ه1881-ا) /0
 84و قال ضبو عيس التل ذ هذا حعي
 . 8سولة يافل

رية 06.

حسن صحيح .

 . 1حقيقة الشيوان بال نظول القلرن شاالل عبع الجبال ,128 / 1 ,بتصلف قليل.
 . 2سولة فصلت رية 30.
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ولذلك ا نلاه ن فعل ال ستعيذ باهلل تعيال والعاايذ بيه قيع هيلع

يا ي ذييه ضو يهلاليه إلي لبيه

و الاله وفل إليه وضلق نفسه بين يعيه واعتصا به واستجال به والتجأ إليه.

والتعوذ بياهلل تعيال لييس جيلع الل يات يجيل تلفظهيا بيعون وعي ل عناهيا و ين يييل انتبياه

,وان ا يلافق الالل ات النابعة ن ضع اق القلع استشعال لهيبة ال غي

تبالك وتعال ولسوخ الثقة
()1

الالبلا بأنه تعال القاعل وحعه عل ضن يح يك وبأن عونه رت ال حالة تصيعيقا لوعيعه الحيق

.

المبحث الثاني:ايتْاقات االستعاذة
ان ل ستعاذة اشتقاقات الثيلة نها عاذ به َي ُعيوُذ َع ْيوذا و عيياذا و َ عياذا ,الذ بيه ولييجأَ إليييه
واعتصا(.)2

وج يع اشتقاقات االستعاذة و ا يتصلف نها ه ب عن واحع  ,ولذلك يقال عاذ بيه واسيتعاذ بيه

لجأ إليه وهو عياذه ض

لج ه ,وضعاذ ييله به وعوذه به  ,وقولها عاذ اهلل ض ضعيوذ بياهلل َ َعياذا

العوذة و ال َ َعا َذةُ و التَّ ْعويذ الله ب عن واحع
,و ُ
وجــدنا متاعنــا
و عييا َذ اهلل ضَ عييياذا بيياهلل  .قييال اهلل ع ي وجييلَ (:م َعــا َذ اهلل أَن نأْخــذ إِال َمــن َ
عنده)( )4؛ ضَ نعوذ باهلل عاذا ضَن نأْخذ يييل اليجان ي بجنايتيه ,نصيبه عل ي ال ي صعل اليذ ضُلييع
()3

.

()5
ت
بييه الفعييل  .ولو عيين النب ي صييل اهلل عليييه وسييلا  ,ضَنييه تَي مور ا ي ضلَة يين العييلع ,فل ي ا ض ُْعخ يلَ ْ
علييه قالت :ضَعوذ باهلل نك ,فقال (:لْد عذ ِ
ْت بمعاذ فالـحْـي بأَهلك)( .)6ض ُع ْذت ب اليان العيياذ
ُ
عاذ ض عياذ وب ع ٍ
العياذ وب ن للعااذين ضن يعوذوا به وهو اهلل ع وجل وحقيقته عذت ب ٍ
ياذ َ ْين
َْ
َ
م َ
َ
يتعلض له( ) 7و الي َ َعاذ في هذا اليحعي  :الذ ُي َعاذ به.
َعا َذ به لا يالن ألحع ضن
َ

 . 3حقيقة الشيوان بال نظول القلرن شاالل عبع الجبال 124./1 ,
 . 8لسان العلع ا بن نظول . 889 / 3 ,
 . 4ختال الصحاح ,ال ال 183. ,
 . 0سولة يوسف ,رية 18.

 . 1لسان العلع ابن نظول 889. /3 ,
 . 9ص ييحيح البخيييال  ,ضب ييو عبي ييع اهلل

ح ييع ب يين ضسي ي اعيل البخيييال (,و-188ت ,)240تحقييييق  :ع .ص ييوف عي ييع

البغييا(,و,3عال ابيين الثيييل ,الي ا يية ,بيييلوت1861,ه1891-ا) بلفييظ عييذت بعظيييا  2612/4بيياع يين ولييق وهييل
يواجه اللجل ا لضته بالو ق ,والنساا

 . 1الفااق ف يليع الحعي

 ,السنن الالبلا ,344/3وابن اجة  ,سنن ابن اجة 041. /1

بن ع ل ح وع ال خشل (و-801ت , ,)439تحقيق:عل

الف ل ابلاهيا(,و:2عال ال علفة,لبنان ,ب ,ت)30. / 3 ,

ح ع البجاو  -ح ع ابو
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و الي َ َعاذ:الي صعل والي الان وال ان ضَ قع ليجأْت إلي لجأ ولُ ْذت ب َ ذ .واهلل ع وجل عاذ ن
()1
ت بف ن و
عاذ به و ليجأُ ن ليجأَ إلييه ,والي ُذ ثل الي عاذ ؛ وهو عياذ ضَ ليجا  .و ُع ْذ ُ
ْت إلييه .وقولها :عاذ اهلل ضَ ضَعوذ باهلل عاذا ,بجعله بيعال ين اللفيظ بالفعيل
يجأ ُ
استعذت به ضَ لَ َ
ألَنه صعل فوان الان ييل ستع ل ثل سبحان(.)2

ويق ييال ضَي يياَ َ :ع ييا َذة اهلل و َ َع ييا َذ وج ييه اهلل و َ َع ييا َذةَ وج ييه اهلل ,وه ييو ث ييل ال ي ي َ ْع َن وال ي ي َ ْع َناة
ت ييييل بييه و َع َّوْذتُييه بييه ب عني  .قييال سيييبويه :وقييالوا :عااييذا بيياهلل يين
َعي ْذ ُ
والي َ ْأت ي وال ي َ أْتاة .و ض َ

شلها فو عوا االسا و ع الي صعل؛ قال عبع اهلل السه :

عذابك بالْوم الذين طَ َغ ْوا
أَلـح ْ
َ
فـي ْط ُغونـي
وعاةذا بك أَن َي ْغلُوا ُ
قال األَ هل  :يقال :اللها عااذا بك ن الل سوء ضَ ضَعيوذ بيك عاايذا .وف ي الييحعي (:عاةـذ

بــاهلل مــن النــار)( لواه سييلا)( )3ضَ ضَنييا عااييذ و تعي ميوذ ,ال ييا يقييال ستييجيل بيياهلل ,فجعييل الفاعييل
اء عافيق؛ و ين لواه عاايذا ,بالنصيع ,جعيل الفاعيل و يع
و ع الي فعول ,القولها سٌّل الات ٌا و ٌ
()4
تعوذ باهلل واستعاذ
و
؛
الي صعل وهو العيا ُذ .ووَ ْيٌل عيا ٌذ و ُع َّوذ :عااذة بجبل وييله ي ا ي نعها
م
عوذه ,و َع ْوٌذ باهلل نك ضَ ضَعوذ باهلل نك؛ قال الشاعل:
واستعاذ فأَعاذه و م
قالت :وفـيها َح ْي َدة وُذ ْع ُر:
ِ
وح ْجُر
َع ْوٌذ بربـي من ُك ُم َ
ق ييال :وتق ييول الع ييلع للشي ي ء يناللون ييه واألَ ييل يهابون ييهُ :ح ْجي ي ال ضَ عفع ييا ,وه ييو اس ييتعاذة يين

()5
يت في ٌن
األَ ل  .و ا تلاليت ف نيا إال َع َيوذا نيه ,بالتييحليك ,و َع َيوذا نيه ضَ ال الهية .ويقيال :ضُ ْفل َ
خوفه وليا ي لبه ضَو لبه وهو يليع قتله فلييا يقتليه .وقيال اللييي  :يقيال في ن
ن فُ ٍن َع َوذا إذا َّ

 . 2لسان العلع ابن نظول 889./ 3 , ,
 . 3ال صعل السابق .889/ 3 .

 .3ص ييحيح س ييلا اب ييو الحس ييين اب يين الحج ييار سي ييلا القش يييل النيس ييابول (و-260ت, ,)201تحقي ييق :ح ييع في ي اع عب ييع
البيياق (و,عال احييياء الت ي ال

العلب ي  ,بيييلوت ,ب ي ,ت) 2690/8 ,بيياع التعييوذ يين شييل ييا ع ييل و يين شييل ييا .لييا

يع ل ,عن ضب هليلة ثا ضن النب

صل اهلل عليه وسيلا اليان إذا اليان في سيفل وضسيحل يقيول سي ع سيا ع بح يع اهلل

وحسن ب اه علينا لبنا صاحبنا وضف ل علينا عااذا باهلل ن النال.

 . 4لسان العلع بن نظول889./3, ,
 . 1ال صعل السابق ,ص888.
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َع ي َيوٌذ ل ييك ضَ لي ييجأٌ .وف ي ي الي ييحعي  :إن ييا قاله ييا تَ َع ييوذا ( )1ضَ إن ييا ضَق ي َّيل بالش ييهاعة الجا ييا إلي يييها
العييوذةُ و ال ي َ َعا َذةُ و التَّ ْعويي ُذ:
و عتصي ا بهييا ليييعفع عنييه القتييل ,وليييس ب خييلص ف ي إسي ه  ,و ُ
اللقييية ُي ْلق ي بهييا اإلنسييان يين في ع ضَو جنييون ألَنييه يعيياذ بهييا .وقييع َعي َّيوَذه؛ يقييالَ :عي َّيوْذت ف نييا بيياهلل
وضَسي ي ااه وبالي ُ َع ـوذتي ييين إذا قل ييت ضُعي ييذك ب يياهلل وضَسي ي ااه يين ال ييل ذ ش ييل وال ييل عاء وحاس ييع(,)2

عوذتان ,بالسل الواو :سولة الفلق وتالييتها ألَن بعضَ الل واحيعة نه يا قيل ضَعيوذ .وضَ يا التعاوييذ
والي ـ
التي تُالتع وتعلق علي اإلنسان ن العيين فقيع نهي عين تعليييقها ,وهي تسي ال ي َ َعاذات ضَي يا,
الع َّوُذ :ا عيذ
الع َوُذ واحعتها ُعوَذةٌ .و ُ
ُي َع َّوذ بها ن علقت علييه ن العين والف ع واليجنون ,وه ُ
العي َّيوُذ يين الال ي  :ييا ل ييا يلتفييع إلي ي األَيصييان و نعييه الشييجل يين ضَن
بييه يين شييجل ضَو يي يله .و ُ
يلع  ,ن ذلك.

صان ي َّ  ,لييا ُي ْبيق
وقييل :ه ضَشياء تالون في يلظ ال ينالها الي ا ُل؛ قال الال يتَ :خيليي َ َ ُخيْل َ
حبها ن القلع إال ع َّوذا سينالُها ,و الع َّوُذ و ال ي ع َّوُذ ين الشيجل :يا نبيت ف ي ضَصيل ه ٍ
يعف ضَو
ََ
ُ
ُ
َُ
ُ
شجلة ضَو َح َج ٍل يستله ,ألَنه الأَنه ُي َع موُذ بها؛ وقييل :الي َع ـوذ ,بالالسل ,الل نبيت ف ي ضَصيل شيجلة ضَو

عوذ به.
حجل ضَو ش ء ُي م
يالع َوذ ين َح َجيل
الع َوُذ ا عال بيه الشي ء اليذ ي يلبه اليليح ,فهيو ييعول ب َ
قال األَ هل  :و َ
()3
الع َّيوُذ ين اللييحا :يا
و
.
يبعض
ب
ها
ي
بع
ياذ
ع
و
ا
و
االل
و
ت
ذا
إ
يحلع
ل
ا
ي
ف
القوا
ذ
او
ع
ت
و
.
ضَو ضَلو ة
َ
َ
ُ
ُ
ََ
عاذ بالعظا ول ه .قال ثعلع :قلت ألَع البي  :ا وعا اليخب ؟ قال :ض ُْع ُ ه .قال قلت :ا ضَوييع
الل ييحا؟ ق ييالُ :عي َّيوُذه .وناق يية عااييذ :ع يياذ بهييا ول ييعها ,فاعييل ب عني ي

النسع.

فعييول؛ وقي يييل :هييو عل ي ي

َن وليعها يعيوذ بهيا ,والييج ع ُعيوٌذ( ,)4وقيع عياذت
و العااذ :الل ضُنث إذا و عت عة سبعة ضَيياا أل م
ت عل يييه ييا عاا
وحييع َب ْ
عييياذا و ضَعيياذت ,وه ي ُ عي ي ٌذة ,و ضَعييوَذت .و عيياذت بولييعها :ضَقا ييت عييه َ
صغي ال ,الأَنه يليع عاذ بها ولعها فقلع(.)5
 . 2ينظل  :صحيح األ اا سلا  ,80 / 1 , ,السنن الالبلا النساا 114. / 4 ,
 . 3لسان العلع بن نظول888./3 ,

األعي ا ,واليان ين عياعة اليجاهلي ميية ضَنهييا إذا
. 8هي حجيالة تُي ْيج َ ع
وتنصيع ف ي ال ي َ فا ة ُي ْهتَي َيعا بها,والييج ع رلٌاا ,واآللااْ :
َ
حابه تلاليوا عليييه حجيالة يعلفُونيه بهيا ,حت ي إذا عياعوا ضخيذوه .ابين نظيول,
ص ُ
است ْ
وجعوا شياا في وليقها وال ي النها ْ
لسان العلع. 18 / 12,

 . 1لسان العلع ابن نظول . 466 /3 ,
 . 2ال صعل السابق .
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َّ
عن
عوذ َو ا َّ
تصلف نه ا  .وال ُالل ب َ
وقع تاللل ذالل ْ
االستعاذة والت َ
الش ء.

االستجالة والتحي إل

المبحث الثالث  :ميروعية االستعاذة وفضلها وفيه مطلبان
المطلب األول  :ميروعية االستعاذة
البع لالل ع ل نبتغ

به وجه اهلل تعال

ونلجو ن اهلل عليه ثوابا ضن يالون شلوعا

ب عن له اصل ف الشليعة واالستعاذة الذلك فقع ثبتت شلوعية االستعاذة باهلل تعال واس ااه

وصفاته والل اته ف الالتاع والسنة واإلج اع.

فأ ا ف الالتاع فان اهلل تعيال قيع ا لنيا باالسيتعاذة بيه عنيع تي وة القيلرن ين الشييوان اليلجيا
استَ ِع ْذ ِباللّ ِه ِم َن َّ
الي ْيطَ ِ
الر ِج ِيم)(. )1
ان َّ
فقال تعال (فَِإ َذا قََأر َ
ْت ا ْلُْْر َ
آن فَ ْ
ـن َّ
طِ
ان َنـ ْـزغٌ
اليـ ْـي َ
ونييعبنا اهلل تعييال إلي االسييتعاذة بييه عنييع الغ ييع فقييال تعييال ( َوِا َّمــا َي َ
نز َغ َّنـ َ
ـك ِمـ َ
()2
اليـي ِ
ِ
ِ
ِ
فَاستَ ِع ْذ ِباللّ ِه إِ َّن ُه ِ
اط ِ
َعـوُذ
ين* َوأ ُ
َعوُذ ِب َك م ْن َه َم َـزات َّ َ
يم) وقال تعيال ( َوُقل َّر ِب أ ُ
ْ
َ
سميعٌ َعل ٌ
()3
ضُر ِ
ون) .
ِب َك َر ِب أَن َي ْح ُ
وقع ولعت ضحاعي

الثيلة ف هذا األ ل سنولع ال

هنييا عل ي سييبيل االستشييهاع حييعي

()4

خولييه

نها في ا يتعلق بيه في

و يعه وضذاليل

بنييت حاليييا السييل ية  .قالييت:س ي عت لسييول اهلل 

يقيول(:مـن نــزل منـزال فْـال أعــوذ بكلمـات اهلل التامـات مــن يـر مــا خلـ  ,لـم يضــره يـي حتــى
()5

يرحل من منزله)
وفي الحييعي

.
عيين عااشية (رضــي اهلل عنهــا) ضن لسييول اهلل  عل هييا هييذا الييععاء(اللهييا إني

ضسألك ن الخيل الله عاجله ورجله يا عل يت نيه و يا ليا ضعليا وضعيوذ بيك ين الشيل الليه عاجليه
ورجله ا عل ت نه و ا لا ضعلا اللها إن ضسألك ن خيل ا سألك عبعك ونبيك وضعوذ بك ين
شل ا عاذ به عبعك ونبيك اللها إن ضسيألك الجنية و يا قيلع إليهيا ين قيول ضو ع يل وضعيوذ بيك
 . 3سولة النحل89. :

. 8سولة االعلاف266. :
 . 4سولة ال

نون89.-81 :

 . 0هي خوليية بنييت حاليييا بيين ا ييية السييل ية ,يقييال لهييا اا ُشيليك ,ويقييال انهييا هي الواهبيية التي وهبييت نفسييها للنبي , 
والانت قبل ذلك تحت عث ان بن

عون ل

اهلل عنه.

 . 1صحيح سلا 2696 /8باع ف التعوذ ن سوء الق اء وعلك الشقاء ,التل ذ ,سنن التل ذ 880 /4باع ا جياء
ا يقول اذا ن ل ن ال ,النساا  ,السنن الالبلا  188/0ا يقول اذا ن ل ن ال.
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()1

ن النيال و يا قيلع إليهيا ين قيول ضو ع يل وضسيألك ضن تجعيل اليل ق ياء ق ييته لي خيي ال )
()2

والثيل ا الان النبي  يتعيوذ ين ض يول ععييعة

؛ فقيع ولع عنيه  وسيلا ال يا هيو في الحيعي

عين سييعع بين ابي وقيياص اليان يييأ ل بخ ييس وييذاللهن عيين النبي

 ضنييه الييان ييأ ل بهيين(اللهييا

إن ضعوذ بك ن البخل وضعوذ بك ين الجيبن وضعيوذ بيك ضن ضلع إلي ضلذل الع يل وضعيوذ بيك ين
()3

فتنة العنيا يعن فتنة العجال وضعوذ بك ن عذاع القبل)

.

وقع ثبت عن النب  انه الان يتعوذ عنع عخول الخ ء ال ا ولع ف حيعي

انيس  يقيول اليان
()4

لسول اهلل  اذا عخل الخ ء قال (:اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباةث)
وف ي الحييعي

ضن النب ي  الييان يتعييوذ ف ي الص ي ة؛ عيين جبيييل بيين وعييا ضن النب ي



ل ا عخل ف الص ة البل قال اهلل ضالبل البي ال قالها ث ثا والح ع هلل الثي ال قالها ث ثا وسبحان اهلل
()5

باللة وضصي قالها ث ثا ضعوذ باهلل ن الشيوان اللجيا ن نفخه ونفثه وه ه )

.

وقع لو ان جبليل  اول ا ن ل بالقلرن عل لسول اهلل  ض له باالستعاذة ؛ ال ا قيال

األ اا ابو جعفل بن جليل في يا لواه عين عبيع اهلل بين عبياس  قيال :اول يان ل جبلييل علي
()6

النب  قال(:يا ح ع استعذ )قال ( استعيذ باهلل السميع العليم من الييطان الرجيم)
وج هييول العل يياء علي ان االسييتعاذة سييتحبة ليييس ب تحت يية يييأثا تالالهييا ,وحالي الي ال

عيين

عواء بن لباح وجوبها ف الص ة وخالجها الل ا الاع ان يق ضل القلرن .وقال ابن سيلين:اذا تعوذ
ي يلة واحي ييعة ف ي ي ع ي يله فقي ييع الف ي ي ف ي ي اسي ييقاو الوجي ييوع واحي ييت ال ي ي ال

لعوي يياء بظي يياهل اآليي يية

(فاستعذ)وهو ا ل ظاهله الوجوع ,وب واظبة النب  عليها والنها تع ضل شل الشييوان و يا الييتا
 . 2صحيح ابن حبيان ,ابيو حياتا ح يع بين حبيان بين اح يع الت ي ي البسيت (,ت348ه ) تحقييق :شيعيع األلني وو ,
(و ,2سسيية اللسييالة ,بيييلوت1818,ه1883-ا) ,146 /3 ,سيينن ابيين اجيية ,1208 /2 ,بيياع الجوا ييع يين
الععاء.

 . 3األ ول واألشياء الت تعوذ نها النب صل اهلل عليه وسلا ه

اتها ال سلا ويخافها ف العنيا واآلخلة .

 . 8صحيح البخال , 2381 /4 ,باع التعوذ ن عذاع القبل.
 . 4ال صعل السيابق  ,ر,1ص 00بياع يا يقيول ثيا الخي ء  ,صيحيح سيلا  283 /1 ,بياع يا يقيول اذا الاع عخيول
الخ ء.

 . 0سنن ضب عاوع ابو عاوع  , 263 /1 ,ابن حبان ,صحيح ابن حبان  , 96/ 4سنن البيهق  ,ابو بالل ضح يع بين
الحسييين بيين عل ي بيين وسي البيهق ي (,و -398ت ,)849تحقيييق :ح ييع عبييع القيياعل عو ي (,و ,التبيية عال البييا
 ,الة ال الل ة 1818,ه –1888ا ) , 34 / 2باع التعوذبعع االفتتاح  ,ابن اجة  ,سنن ابن اجة ,

,204باع االستعاذة ف الص ة.
 . 1تفسيل ابن الثيل 14. /1

/1
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الواجع االبه فهو واجع والن االستعاذة احوو وهيو احيع سيالك الوجيوع ,وقيال بع يها:الانيت

االسييتعاذة واجبيية علي النبي  عون ض تييه ,وحالي عيين الييك انييه اليتعييوذ في ال التوبيية ويتعييوذ
لقياا ل

()1

ان ف اول ليلة نه

.

المطلب الثاني  :فضل االستعاذة وأهميتها
ولعت ريات الثيلة ف

التاع اهلل ف

ف ل االستعاذة وضه يتها وفااعتها لل سلا ,و الذلك

استعل نا لآليات واألحاعي الوالعة ف هذا الشأن
ا
ولعت ضحاعي الثيلة ف ذلك ,و ن خ ل
نز َغ َّن َك ِم َن َّ
طِ
استَ ِع ْذ
الي ْي َ
يتبين لنا ضن اهلل تعال ا لنا باالستعاذة فقال تعال ( َوِا َّما َي َ
ان َن ْزغٌ فَ ْ
ِ
س ِميعٌ َعلِيم ٌَ) ( )2وذلك لصع خول الععو الشيوان ال حالة إذ ال يقبل هذا
ِباللّه إِ َّن ُه َ

الععو ال بين صانعة وال إحسان واليبتغ ييل ه ك ابن رعا لشعة الععاوة بينه وبين ضبينا رعا
ِ ()3
آد َم الَ َي ْف ِت َن َّن ُك ُم َّ
َخ َر َج أ ََب َوْي ُكم ِم َن ا ْل َج َّنة)
ان َك َما أ ْ
عليه الس ا ال ا قال تعال ( َيا َب ِني َ
الي ْيطَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َح ِ
وقال تعال (إِ َّن َّ
اب
الي ْي َ
ط َ
ان لَ ُك ْم َع ُدٌّو فَاتَّخ ُذوهُ َع ُد ًّوا إِ َّن َما َي ْد ُعو ح ْزَب ُه ل َي ُكوُنوا م ْن أ ْ
الس ِع ِ
ير) ()4وذلك عالس ا نقابل به خول الععو اإلنس حي ا لنا اهلل تعال باإلحسان إليه
َّ
ليلعه عن هذا الشل وبعه الويع األصل إل ال واالة وال صافات فقال تعال ( ُخذ اْل َع ْف َو َوْض ُ ْل
()6
ين)( )5فل ا ن لت هذه اآلية قال  (: ياربي كيف بالغضب)
َعل ْ
باْل ُع ْلف َوض ْ
ض َعن اْل َجاهل َ
فان ل اهلل تعال

باإلنسان .

ض له باالستعاذة ن الشيوان  ,ول ا الانت ععاوة الشيوان و الايعه ليوقع

ولشييعة تلييك العييعاوة ,حيي

هي االسييتعاذة بيياهلل تعييال حيي

قصييوعه اإلسيياءة ,الانييت الوليقيية الوحيييعة لصييعه و نييع خو يله

إنهييا اسييتعانة بيياهلل تعييال واعتيلاف لييه بالقييعلة وللعبييع بال ييعف

والعجي عيين قاو يية هييذا العييعو ال بييين البيياون الييذ ال يقييعل علي
الذ خلقه .

نعييه وعفعييه إال اهلل تعييال

رييات ال البيع لهيين في عنياهن قوليه تعيال ( ُخ ِـذ ا ْل َع ْفـ َـو
واني ل اهلل تعيال في التابيه ثي
ـه ِ
ِ
ان َن ْزغٌ فَ ِ
ض ع ِن ا ْلج ِ
وأْمر ِبا ْلعر ِ
نز َغ َّن َك ِم َن َّ
الي ْيطَ ِ
ين* َوِا َّما َي َ
اهلِ َ
ف َوأ ْ
َ
َع ِر ْ َ
سـميعٌ
ْ
استَع ْذ ِباللّه إِ َّن ُ َ
َ ُ ْ ُْ
. 2ال صعل السابق ,ص10.
. 3سولة األعلاف ,رية266. ,
 . 8سولة األعلاف ,رية 21.
. 4سولة فاول ,رية 0.

. 0سولة األعلاف ,رية 188.
 . 1تفسيل ابن الثيل ,ر,2ص218.
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()1
َعلَم ِبما ي ِ
ِ
َعـوُذ
س ُن َّ
صـفُ َ
يم) وقوله تعال ( ْادفَ ْع ِبالَّ ِتي ِه َي أ ْ
ون* َوُقـل َّر ِب أ ُ
الس ِي َة َة َن ْح ُن أ ْ ُ َ َ
َح َ
َعل ٌ
اليي ِ
ِ
ِ
ضُر ِ
اط ِ
ون ِِ)(. )2
َعوُذ ِب َك َر ِب أَن َي ْح ُ
ين* َوأ ُ
ِب َك م ْن َه َم َزات َّ َ
السـ ِي َة ُة ْادفَ ِ َّ ِ ِ
ـه
س َن ُة َوَال َّ
ـن فَـِإ َذا الَّ ِـذي َب ْي َن َ
ـك َوَب ْي َن ُ
سُ
ـي أ ْ
ْ
وقوله تعال ( َوَال تَ ْ
َح َ
ستَ ِوي ا ْل َح َ
ـع بـالتي ه َ
ـه ولِـ ٌّ ِ
اهــا إَِّال ُذو َحــظ َع ِظـ ر
ـيم* َوِا َّمــا
صـ َـبُروا َو َمــا ُيلََّْ َ
ـيم * َو َمــا ُيلََّْ َ
اهــا إَِّال الَّـ ِـذ َ
ين َ
َعـ َـد َاوةٌ َكأ ََّنـ ُ َ
ـي َحمـ ٌ
()3
ِ
ان َن ْزغٌ فَاستَ ِع ْذ ِباللَّ ِه إِ َّن ُه ُهو ا َّ ِ
نز َغ َّن َك ِم َن َّ
طِ
يم)
الي ْي َ
َي َ
ْ
َ
لسميعُ ا ْل َعل ُ
ف األعلاف وال نون وحا السجعة ال لابع لهن فذنه تعال يلشع فيهن
فهذه اآليات الث

عا لية العاصي

إلي

ين اإلنيس بيال علوف وبيالت هي ضحسين فيذن ذليك يالفيه ع يا هيو فييه ين

الت يلع بذذنيه تعيال ولهيذا قيال فييذذا اليذ بينيك وبينيه عيعاوة الأنيه ولي ح ييا ثيا يلشيع تعيال إلي

االستعاذة ن شياوين الجان فذنه ال يالفه عنك اإلحسان فوان ا يليع ه الك وع يالك بالالليية فذنيه
ععو بين لك وألبيك ن قبلك(. )4
و ن األحاعي

استع لج ن ثا النب

فقييال النب ي

الوالعة ف بيان ف ل االسيتعاذة وضه يتهيا ؛حيعي

 ونحن عنعه جلوس وضحيعه ا يسيع صياحبه غ يبا قيع اح يل وجهيه

 (: إنــي ألعلــم كلمــة لــو قالهــا لــذهب عنــه مــا يجــد لــو قــال أعــوذ بــاهلل مــن

الييطان الرجيم) فقالوا لللجيل ضال تسي ع يا يقيول النبي
حعي

سيلي ان بين صيلع قيال:

()5

 قيال :إني لسيت ب جنيون

 ,وفي

عث ان بن ضب العاص انه ضت النب  فقال :يا لسول اهلل إن الشيوان حال بين وبيين

ص ت وقلاءت يلبسها عل فقال لسيول اهلل  (: ذاك ييطان يْال له خنزب فإذا أحسسته
فتعوذ باهلل منه واتفل على يسـارك ثالثـا) قيال :ففعليت ذليك فأذهبيه اهلل عني

()6

 ,وحيعي

خولية

. 2سولة األعلاف ,ن رية . 266– 188 ,
 . 3سولة ال

نون ,ن رية 89.-80 ,

 . 8سولة فصلت ,ن رية 30.-38 ,
 . 4تفسيل ابن الثيل ,ر,2ص218.
 . 1صحيح البخال

 2211/4باع الحذل ن الغ يع , ,صيحيح سيلا  2614 / 8 ,بياع ف يل ين ي ليك نفسيه ثيا

الغ ع  ,سنن اب عاوع  288 /8باع ا يقال ثا الغ ع.
,. 2صحيح سلا 1129 /8 ,باع التعوذ ن شيوان الوسوسية في الصي ة  ,ال سيتعلك علي الصيحيحين  ,ابيو عبيع
اهلل ح ييع بيين عبييع اهلل الحيياالا النيسييابول (,و321ت  ,)864تحقيييق  :ح ييع عبييع القيياعل عو ي (,و ,1عال الالتييع

العل ية ,بيلوت 1811,ه –1886ا)  288 /8وقال حعي

صحيح االسناع.
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بنييت حاليييا السييل ية ضنهييا س ي عت لسييول اهلل  يقييول (:ثــم إذا نــزل أحــدكم من ـزال فليْــل أعــوذ
(. )1

بكلمات اهلل التامات من ير ما خل فإنه اليضره ييه حتى يرتحل منه )
تبين لنا ن خ ل استع ال

نا لآليات واألحاعي

الوالعة ف االستعاذة ان ف يلها عظييا

وضه يتهييا البييلة وضنهييا سي ح ال ينبغي تلالييه  ,ولييذلك ا لنييا اهلل تعييال في القيلرن باالسييتعاذة بييه
لننعا بحالة اال ن التاا ابتعاعا عن وساوس الشيوان ال ذية ,و ن شل الل ذ شل .

و ن اها فوااعها ض تثال ا ل اهلل تعال ,وليس للشلعيات فااعة اال القياا بحيق الوفياء هلل تعيال

()2

ا تثيياال ال يله واجتنابييا لنهيييه ,وقييع قيييل فااييعتها ض تثييال اال ييل باالسييتعاذة يين وسوسيية الشيييوان
و ين لواافهيا ان االسيتعاذة وهيالة للفييا
()3

ال ا اهلل تعال

يا اليان يتعاوياه ين اللغييو واللفي

 ,وتويييع ليه لييت وة

وقيول القيال عنيع قيلاءة القيلرن ضعيوذ بياهلل ين الشييوان اليلجيا اسيتجالة بياهلل

تعال واعتصاا بجنابه ن ان ي له الشيوان ف عينه وعنياه او يصعه عين فعيل يا ضُ َيل بيه او
يحثه عل فعل ا ُنه َ عنه ,الن الشيوان ال يقبل لشوة وال ي ثل فيه ج ييل النيه شيليل بيالوبع
وال يالفه عن االنسان إال الذ خلقه(,)4وهذا عن اآليات ال تقع ة .
والييان النب ي  وسييلا يق ي ضل علي نفسييه بييال عوذات وينف ي

استواع ن جسعه,ال ا ف الحعي
جعه نف

في يعيييه الشيليفتين وي سييح ييا

عن عااشية (رضـي اهلل عنهـا) ضن لسيول اهلل  اليان إذا ضخيذ
()5

ف يعييه وقي ضل بيال عوذات و سيح به يا جسيعه

وهيذا الفعيل ين النبي  تشيليع

لأل يية وفيييه بيييان أله ييية االسييتعاذة ف ي ج يييع األ ييول س يواء عنييع ق يلاءة الق يلرن ضو عن يع ييا يأخييذ
اإلنسان

جعه ضوالان ف سفل واعلاله الليل ضو ن ل ن ال يلييع إن ياليون بأ يان ين اليل شيل ,

واليل بظ ه يجعل اإلنسان عاج عين ح ايية نفسيه ألن اإلنسيان الييلا في الظي ا اييعبل ليه

.فقع يستتل ععو ليه في الظي ا ويقتليه,وقيع يوجيع شيياا

ذييا الييلاه في الظي ا في ذييه والييل هيو

السييالون وال الحيية والنييوا  ,واالنسييان حييين ينيياا يالييون عيياج ا عيين الييعفاع عيين نفسييه  ,وهييو حتييار
ل ين يح ييه و يحلسيه ,فباالسيتعاذة بياهلل تعيال ينجييو االنسيان ين شيل اليل ذ شيل وينياا قليييل

. 3اال يياا سييلا ,صييحيح سييلا 2691 /8 ,بيياع ف ي التعييوذ يين سييوء الق يياء وعلك الشييقاء ويي يله , ,التل ييذ ,سيينن
التل ذ  880/4باع ا جاء ا يقيول اذا ني ل ني ال ,النسياا  ,السينن الالبيلا  188/0بياع يا يقيول اذا ني ل ني ال,

ابن اجة  ,سنن ابن اجة  1118 / 2باع الف ع وااللق و ا يتعوذ نه.
 . 8الجا ع االحالاا القلرن  ,القلوب 90./1 ,
 ,. 4تفسيل القلرن العظيا ,ابن الثيل 10. /1
 . 0ال صعل السابق .
 . 1صحيح البخال
فلاشه.

 2328 / 4باع التعوذ والق الءة ثا النوا , ,سنن ابن اجة  1214/2باع ايععو به اذا روا ال
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العين او يق
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ص ته ن ييل ان يلبس عليه الشيوان قلااته ف الص ة ال يا هيو في حيعي

عث ان بن اب العاص الذ سبق ذالله,فل ا فعل ا عل ه النب  قال:ففعلت فاذهبه اهلل عن .
وحعي

خولة السل ية ال تقعا انه ن استعاذ بالل ات اهلل التا ات الي له ش حت يلتحل.

قيال القلوبي :هييذا خبيل صيحيح وقييول صياعق عل نيا صييعقه عليي وتجلبية فييان

نيذ سي عت

هذا الخبل ع ليت علييه فليا ي يلن شي ء الي ان تلالتيه فليعيتن عقيلع بال هعيية ليي فتيذاللت
ف نفس فاذا ب قع نسيت ضن ضتعوذ بتلك الالل ات(.)1
وف الحعي

عن ضب هليلة  عنيه قيال ثيا ليعيت لجي عقيلع فجياء  فيأخبله فقيال(:
()2

أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات اهلل التامات من ير ما خل لم يضرك ييه)

تظهييل لنييا االسييتعاذة بيياهلل تعييال وضسي ااه والل اتييه وا ييحة جلييية وان ذلييك الف ييل هييو ف ييل ييا
يستعاذ به وهو اهلل تعال .

واالهت اا بهذه االستعاذة لفت للنظل ن خ ل هيع النبي  حيي

اليان يسيتعيذ بياهلل ين

ال ييل ش ييل وضذا ,فالثيي ي ال ييا ال ييان  يتع ييوذ ب ييال عوذات ويق ضله ييا ث ثي يا عن ييع ا يأخ ييذ ظجع ييه فواذا
عااشة (رضي اهلل عنها) ال تقعا والثيي ال يا اليان

اشتال الان يفعل ذلك ضي ا ال ا جاء ف حعي

يعلا الصحابة االستعاذة ف الصباح وال ساء ,ويأتيه بعض الصحابة فيقول يا لسول اهلل عل ن

تعوذا ضتعوذ به,وذلك ل ا ييلون ل سيتعاذة ين ضه يية البيلا في حيياتها ين خي ل ضعاءهيا لعبياعة
اهلل تعال وا تثال ض له وحفظا النفسها وا والها و ضهلها.

المبحث الرابع  :أنواع االستعاذة وأحكامها وفيه أربعة مطالب
المطلب األول  :االستعاذة باهلل تعالى

ل ا الان الععاء هو العباعة ال ا هو ف الحعي

الذ لواه ضهل السينن ويييلها عين النع يان

َسـتَ ِج ْب
بن بشيل قال س عت النب  يقيول (الدعاه هو العبادة) ثيا قي ضل( َوقَـا َل َرُب ُك ُـم ْاد ُعـوِني أ ْ
()4( )3
ون جه َّنم َد ِ
ون ع ْن ِعب َ ِ
ين)
اخ ِر َ
لَ ُك ْم إِ َّن الَّ ِذ َ
َ
ستَ ْك ِب ُر َ َ
ين َي ْ
ادتي َ
س َي ْد ُخلُ َ َ َ َ

 . 2تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع .118 / 1 ,
 . 3سنن النساا  ,143 / 0وابن اجة ,سنن ابن اجة  1102 /2 ,باع لقية الحية والعقلع.
 . 1سولة يافل رية 06.

,. 2سنن ضب عاوع , 10 /2 ,ابن اجة ,سنن ابن اجية ,ر,2ص , 1249التل يذ سينن التل يذ  , 318 / 4السينن
الالبلا  846 /0و قال ضبو عيس التل ذ هذا حعي

حسن صحيح
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واالستعاذة باهلل تعال ه ضحع ضنواع الععاء وه استجالة باهلل تعال واعتصياا بجنابيه ين

الييل ش ي ء يف ي ع نييه اإلنسييان ويهييعع ض نييه وض انييه وال يسييتويع اإلنسييان ضن يواجييه بقع التييه تلييك

ال خاول فهو بأ س الحاجية إلي ضن يلجيأ إلي اهلل تعيال فهيو وحيعه القياعل علي عفيع الشيل عنيه

,ف

ف ع له ف الشعااع سواه وال لجأ له ن اهلل إال إليه وال عبيوع ليه يييل اهلل في ينبغي ضن

يعع وال يخياف وال يلجي وال يحيع يييله وال ييذل وال يخ يع لغييله وال يتواليل إال علييه ألن ين

تخافه وتلجيوه وتيععوه وتتواليل علييه إ يا ضن ياليون لبييك والقييا بيأ ولك و تيول شيأنك فهيو لبيك

في لع لييك .سيواه وتالييون

لوالييه وعبييعه الحييق فهييو لييك النيياس حقييا واللهييا عبيييعه و اليالييه ضو

يالون عبوعك فوالهيك اليذ ال تسيتغن عنيه ولفية عيين بيل حاجتيك إلييه ضعظيا ين حاجتيك إلي

حياتييك ولوحييك فهييو اإللييه الحييق إلييه النيياس ف يين الييان لبهييا و لالهييا فوالههييا فهييا جييعيلون ضن ال

يسييتعيذوا بغيييله وال يستنصييلوا بس يواه وال يلجا يوا إل ي ييييل ح يياه فهييو الييافيها وحسييبها وناصييلها
ووليييها و تييول ض ييولها ج يعييا بلبييو بيتيه و لالييه وضلهيتييه لهييا فاليييف ال يلتج ي العبييع عنييع الن يوا ل

وني ي ول ع ييعوه ب ييه إلي ي لب ييه و لال ييه فواله ييه.ونعني ي باالس ييتعاذة ب يياهلل هن ييا االس ييتعاذة باالس ييا ال ف ييلع

العلا(اهلل)جل ج له  ,وحي جاء القلرن صلحا بذلك واألحاعيي اليوالعة عين النبي  فواج ياع
استَ ِع ْذ ِباللّ ِه ِم َن َّ
الي ْـيطَ ِ
الـر ِج ِيم)
ان َّ
العل اء عل ذلك,ف ن اآليات قوله تعال (فَِإ َذا قََأر َ
ْت ا ْلُْْر َ
آن فَ ْ

()1

في هييذه اآليية ض ييل اهلل تعيال باالسييتعاذة بيه يين الشييوان عنيع قيلاءة القيلرن ؛وفي رييية
ضخلا ض ل باالستعاذة به ن ن غ الشيوان عنع الغ ع فقيال تعيال (وامـا ينزغنـك مـن اليـيطان
نزغ فاستعذ باهلل إنه هو السميع العليم)

()2

وجيياءت االسييتعاذة بيياهلل تعييال علي لسييان ضنبيااييه ال ييا قييال تعييال
()3
ون ِم َن ا ْلج ِ
ين)
َعوُذ ِباللّ ِه أ ْ
اه ِل َ
َن أَ ُك َ
َ
(قَا َل أ ُ
ِ
ق ييال تع ييال علي ي لس ييان يوس ييف( قَـــا َل معـــا َذ اللّـ ِ
اي إِ َّنـ ُ
ــه إِ َّنـ ُ
سـ َ
ــه َرِبـــي أ ْ
ــه الَ ُي ْفلـــ ُ
ــن َمثْـ َــو َ
َح َ
ََ
()4
ِ
اع َنــا ِعنـ َـدهُ إِ َّن ـ إِذا
الظَّــالِ ُم َ
ون) وف ي رييية ضخييلا (قَــا َل َم َعــا َذ اللّــه أَن َّنأْ ُخ ـ َذ إِالَّ َمــن َو َجـ ْـد َنا َمتَ َ
ون) (. )5
لَّظَالِ ُم َ
 . 1سولة النحل رية . 89
 . 2سولة فصلت رية . 30
 . 3سولة البقلة رية 01.

 . 8سولة يوسف رية . 23
 . 4سولة يوسف رية . 10

علي لسييان وس ي 
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فف هذه اآليات ولعت االستعاذة باسا اهلل ال فلع العلا اهلل جل ج له الذات العلية .وجاءت

األحاعي

بذلك ضي ا فقع استعاذ النب  باهلل تعال ال ا جاء ف الحعي

(اللهيا إني ضعيوذ بيك

يين البخييل و ضعييوذ بييك يين الجييبن وضعييوذ بييك يين ضن ضلع إلي الذل الع ييل و ضعييوذ بييك يين فتنيية

العنيا و ضعوذ بك ن عذاع القبل)

()1

وف الحعي

عين عبيع اهلل بين ع يلو بين العياص ل ي

اهلل عنه ا ضن لسول اهلل  اليان يقيول إذا عخيل ال سيجع ( أعـوذ بـاهلل العظـيم وبوجهـه الكـريم

وسلطانه الْديم من الييطان الرجيم)

()2

والان  إذا افتتح الص ة قال  :اللها إن ضعوذ بك ن الشيوان اللجيا وه ة ونفخه ونفثه

قال ه ه ال وتة ونفثه الشعل ونفخه الالبل( .)3واألحاعي

ف هذا الباع الثيلة .

وال ا يستعاذ باهلل تعال الذلك يستعاذ بأس ااه وصيفاته والل اتيه وسيوف ضتناولهيا في ال وليع

القاعا و لخ ف بعض ال تالل ين ف بعض الصفات ضفلعتها ف

ولع خاص.

المطلب الثاني  :االستعاذة بأسماه اهلل تعالى وصفاته وكلماته
يت ييح لنييا

العباعة فاالستعاذة ه
ن ش تخافه إل

ييا سييبق ضن االسييتعاذة بيياهلل تعييال ضحييع ضن يواع الييععاء وحي ي
ن اجل العباعة هلل بل ين حقيااق توحييعه وحيي

ضن الييععاء هييو

حقيقية االسيتعاذة الهيلع

ن يعص ك نيه وي نعيه نيك وان ال سيتعيذ بياهلل تعيال حين يا يفي ع إلي اهلل

ن ش ء يخافه يعتقع انه ال لجأ وال نجأ ن اهلل إال إليه .وان االنسان ال يسيتويع عفيع الشيل

عيين نفسييه إال بيياللجوء إلي القيياعل عل ي عفييع ذلييك الشييل وان اهلل وحييعه هييو الق ياعل علي ذلييك وان
االستعاذة بأس ااه وصفاته الاالستعاذة بذاته وذلك الن ضس ااه وصفاته ييل خلوقة وانه سبحانه

وتعل ضثبتها لنفسه ف التابه الع وال ا جاء ت السنه ال وهلة صلحة بذلك .
ون ِفـي أ ِ ِ
ِ
س ُـي ْج َزْو َن
س َنى فَ ْ
ين ُي ْل ِح ُـد َ
اد ُعوهُ ِب َها َوَذُرواْ الَّ ِذ َ
ْ
َس َماه ا ْل ُح ْ
قال اهلل تعيال ( َولِلّه األ ْ
َس َـم ةه َ
()4
َس َـماه
ـه أ َِو ْاد ُعـواْ َّ
الـر ْح َم َن أَيًّـا َّمـا تَ ْـد ُعواْ َفلَ ُ
ون) وقال تعالى ( ُق ِـل ْاد ُعـواْ اللّ َ
َما َكا ُنواْ َي ْع َملُ َ
ـه األ ْ
()6
()5
س َنى)
َس َماه ا ْل ُح ْ
س َنى) وقال تعال (اللَّ ُه َال إِلَ َه إَِّال ُه َو لَ ُه ْاأل ْ
ا ْل ُح ْ

 . 0صحيح البخال , 2381 / 4باع التعوذ ن عذاع القبل.
 . 1سنن اب عاوع 121 /1 ,باع في ا يقوله اللجل ثا عخوله ال سجع.
 . 9سنن ابن اجة 200/1 ,باع االستعاذة ف الص ة .
 . 1سولة األعلاف رية 196.
 . 2سولة اإلسلاء رية 116
 . 3سولة وه رية 9.
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السـماو ِ
ارئ ا ْلمص ِور لَ ُه ْاألَسـماه ا ْلحسـ َنى يسـ ِب لَ ُ ِ
ِ
َّ
ات
ُ ْ َُ ُ
ـه َمـا فـي َّ َ َ
وقال تعال ( ُه َو الل ُه ا ْل َخال ُ ا ْل َب ِ ُ ُ َ ُ
َْ
()1
ِ
َو ْاأل َْر ِ
يم)
ض َو ُه َو ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َحك ُ

فف هذه اآليات وييلها وصف اهلل نفسه بهيذه الصيفات العظي ية ,وض يل عبياعه ضن ييععوه بهيا

 ,وان فها اس ا ء اهلل تعال والعلا بها

ِ
ـاد ُعوهُ ِب َهــا )
س ـ َنى فَـ ْ
َسـ َـماه ا ْل ُح ْ
ضسيياس البييع نييه لتحقيييق قولييه تعييال ( َوِللّــه األ ْ
بأس ااه الت ا لنا إن نععوه بها ف هذه اآليات يتناول ج يع ضنواع اليععاء ب يا في ذليك ععياء
()2

فييععاء اهلل

االستعاذة .

وفي ذلييك يقييول األ يياا ابيين القيييا لح ييه اهلل تعييال :هييو سييبحانه يييععو عبيياعه إلي ضن يعلفييوه

بأسي ااه وصييفاته ويثنييوا عليييه بهييا ويأخييذوا بحظهييا يين عبوعيتهييا ( 6 666)3وال شييك إن يين اجييل
العبوعييية ضن يلجييأ ال سييلا فيلييوذ باسي ا اهلل وصييفاته ويعييوذ بهييا يين الييل شييل في الييل وقييت وحييين

لتتحقق ناجاته عنع ا يقف بين يع اهلل تعيال ويقيول (إيـاك نعبـد وايـاك نسـتعين)

()4

واسي ااه

سبحانه وتعال اللها حسن لالونها قع علت عل صفة ال ال عظي ة هلل تعال ,فأسي ااه سيبحانه

وتعال ج يعها عالة عل صفات ال ال ونعوت جي ل لليلع تبيالك وتعيال  ,واليل اسيا نهيا ييعل

عل

عن

ن صفاته ليس هو ال عن الذ عل عليه االسا اآلخل

ول ا الانت حاجة العباع إل

()5

علفة لبها وخالقها و لالها ه اعظا الحاجات وظلولتها إلي

ذلك ه اعظا ال لولات فعليها إن يبذلوا ا ضستواعوا ن وسعها ف

علفة ضس ااه وصفاته,

وان تالون هذه ال سألة العظي ة ن ضهيا ال سياال وضوالهيا بالعنايية في التعبيع واليععاء والحيع لهيا

لينجو بها ن الل شل ويفو بها بالل خيل (.)6

وقع جياء في الصيحيحين عين اا ال ي نين عااشية ل ي اهلل عنهيا ضن النبي صيل اهلل علييه

وسلا بع

لج عل سلية والان يق ضل الصحابه ف صي ته ع(قيل هيو اهلل احيع)

()7

فل يا لجعيوا

 . 8سولة الحشل رية 28.
 . 4سولة األعلاف رية 196.

 . 0عالر السالالين بيين نيا ل ايياك نعبيع وايياك نسيتعين  ,ابيو عبيع اهلل ح يع بين ابي باليل اييوع ال لعي (و 081
ه,ت 141ه ) تحقيق  :ج ع حا ع الفق

(و, 2عال الالتاع العلب  ,بيلوت  1383,ه 1813,ا ) 826. /1

 . 1سولة الفاتحة رية 8.
 . 2الحق الوا ح ال بين البن سعع ,ص44.

 . 3فقه األععية واالذالال.182 /1عبع الل اق بن عبع ال حسن البعل و اللياض  1823ﻫ التبة ال لك فهع الوونية.
 . 8سولة االخ ص رية 1.
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ذالييلوا ذلييك للنب ي  فقييال ( :سييلوه ال ش ي ء الييان يصيينع ذلييك )فسييألوه فقييال :النهييا صييفة
اللح ن وضنا احع ان اق ضل بها فقال النب ( أخبروه أن اهلل يحبه )
فل ا الان حع هذا الصحاب الجليل  عنيه لصيفات اهلل تعيال

()1

تيه لهيا سيببا ليعخول

و

الجنيية ؛الانييت علفيية اهلل تعييال والعلييا بييه ه ييا اللييذان عع يواه ال ي هييذه ال حبيية العظي يية  ,ولييذلك
الانت حاجة العبع ال تحصييل هيذا ال وليع العظييا ين اعظيا الحاجيات وافظلهيا واجلهيا وليذلك

اشال ابن القيا لح ه اهلل تعال بقوله:وليس حا جة االلواح قو ال ش ء اعظا نها ال

علفة

باليها وفاولها و حب ته وذاليله واالبتهيار بهيا ووليع الوسييلة الييه وال لفي عنيعه والسيبيل الي هيذا
اال ب علفة اوصافه واسي ااه ,فالل يا اليان العبيع بهيا اعليا اليان بياهلل اعيلف وليه اوليع والييه اقيلع
والل ا الان بها انالل الان باهلل اجهل واليه االله و نه ابعع ,واهلل ين ل العبع
ن نفسه حي

ين له العبع ن نفسه.

()2

ف ا عل العبع ال حع لهذه االس اء الحسن والصفات العل اذا ا نابه ش ء وضعتل ه شل ان
يعوذ بها ليالون بأ ان ن الل شل فانيه سيبحانه هيو القياعل علي عفيع اليل شيل.وان النبي صيل
اهلل عليه وسلا ال ا استعاذ باهلل تعال قيع اسيتعاذ باسي ااه وصيفاته ال يا جياء في الحيعي

ابيين عبيياس قييال الييان النب ي

 يقييول ضعييوذ بع تييك

()3

 .وف ي حييعي

عي ن

عث ييان بيين ضب ي العيياص

الثقف ضنه شالا إل لسول اهلل  وجعا يجعه ف جسيعه نيذ ضسيلا فقيال ليه لسيول اهلل ( : 

ثــم ضــع يــدك علــى الــذي تــألم مــن جســدك وقــل باســم اهلل ثالثــا وقــل ســبع م ـرات أعــوذ بــاهلل
وقدرته من ير ما أجد وأحاذر)

()4

والذلك اجياء في حيعي

خولية بنيت حالييا قاليت  :سي عت

لسول اهلل  يقيول(:من نزل منزال فْال أعوذ بكلمات اهلل التامات مـن يـر مـا خلـ  ,لـم يضـره

. 4اخلجيه البخيال في صيحيحه ,2000/0 ,بياع يا جياء في ععياء النبي

صيل اهلل علييه وسيلا ض تيه إلي توحيييع اهلل

تبالك وتعال ,واخلجه سلا ف صحيحه  441/1 ,بياع قيلاءة قيل هيو اهلل احيع,واخلجيه النسياا ,السينن الالبيلا 1 ,
 381/الف ل ف قلاءة قل هو اهلل ضحع.

 . 1فتيياح عال السييعاعة و نشييول والييية العلييا وااللاعة ابييو عبييع اهلل ح ييع بيين اب ي بالييل ضيييوع ال لع ي (,و081ت,)141
(و,عال الالتع العل ية,بيلوت,ب ,ت ). 128/2
 . 2اخلجه البخال  ,صحيح البخال  ,ر, 0ص 2843باع الحلف بع ة اهلل وصفاته والل اته .
 . 3اخلجه ابين حبيان ,صيحيح ابين حبيان  ,ر, 1ص ,231والتل يذ

 ,سينن التل يذ ,ر,8ص,869وابيو عاوع ,سينن

اب ي ي عاوع  ,ر,8ص 11بي يياع اليي ييف اللق ي ي ,والنسي يياا  ,السي يينن الالبي ييلا  ,ر,8ص 301بي يياع ق ي يلاءة ال ي يليض عل ي ي

اعوذ به.
نفسه,وابن اجة ,سنن ابن اجة  ,ر,2ص 1103باع ا َع َوذ به النب صل اهلل عليه وسلا و ُ
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يي حتى يرحل من منزله)
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()1

وبهذا الحعي

استعل العل اء عل ان الي ا اهلل تعيال هيو صيفته

ييل خلوق وذلك الن االستعاذة بال خلوق التجو ف

ثل هذا األ ل ولو الانت الل اته خلوقة

ييا ضلشييع النبي صييل اهلل علييية وسييلا ال ي االسييتعاذة بهييا .وفي الحييعي

القلرن الال عت لة والجه يه .
يبع

وف حعي

لعا علي القيياالين بخلييق

جابل ابن عبع اهلل  يقول ل ا ن ل عل لسول اهلل  قل هو القاعل عل ضن

عليالا عذابا ن فوقالا قال ضعوذ بوجهك ضو ن تحت ضلجلالا قال ضعوذ بوجهك فل ا

ن ل ييت ضو يلبس ييالا ش يييعا وي ييذيق بع ييالا ب ييأس بع ييض ق ييال هات ييان ضه ييون ضو ضيس ييل
االحاعيي ي

()2

ففي ي ه ييذه

وييله ييا اس ييتعاذ النبي ي  باسي ي اء اهلل وص ييفاتة والل ات ييه النه ييا ا لي يية يي ييل خلوق ييه

واالستعاذة بها الاالستعاذة بذاته سبحانة وتعال فاهلل جل ج له واحع باس اءه وصفاته قااا بذاته
تصف بصفات الال ال و ن ه ن صفات النقص (ليس كمثله ييه وهو السميع العليم )

()3

فلييه الح ييع اللييه عل ي ضس ي ااه الحسيين وصييفاته العظي يية ورالاييه الجسييي ة ولييه الثنيياء الحسيين ال

نحص ثناء عليه هو ال ا ضثن عل نفسه .

المطلب الثالث  :االستعاذة بالمخلو
قلنيا في

ييا سيبق ضن االسييتعاذة بياهلل تعييال ضو بأسي ااه ضو صييفاته ضو الل اتيه هي

ضحيع ضنيواع

الععاء ؛ والععاء هو العباعة ال ا ولع ف الحيعي عين النع يان بين بشييل قيال سي عت النبي
ون َع ْـن
سـتَ ْك ِبُر َ
َسـتَ ِج ْب لَ ُك ْـم إِ َّن الَّ ِـذ َ
ين َي ْ
يقول (الـدعاه هـو العبـادة) ثيا قي ضل( َوقَـا َل َرُب ُك ُـم ْاد ُعـوِني أ ْ
ون جه َّنم َد ِ
ِعب َ ِ
ين) (( )4لواه ابو عاوع وانساا وابن اجة والتل ذ ) ( )5وان اهلل
اخ ِر َ
َ
ادتي َ
س َي ْد ُخلُ َ َ َ َ


ـن َو ِْ
نـس
ـت ا ْل ِج َّ
خلق االنس والجن لعباعته ال ليعبع بع ها بع ا وذلك قوليه تعيال ( َو َمـا َخلَ ْْ ُ
ان َ
إَِّال لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون) ( )6ولالن اهلل تعال ذالل ف التابه الع يي صيو ال ين حيال العيلع قبيل اإلسي ا انهيا
 . 8لواه اال اا

سلا ,صحيح سلا ,ر,8ص 1129باع استحباع و ع اليع عل

و ع االلا ع الععاء.

 . 4لواه البخيال ,صيحيح البخيال  ,ر,0ص 2088بياع قيول اهلل تعييال اليل شي ء هاليك إال وجهيه ,والتل يذ  ,سيينن
التل ييذ  ,ر 4ص 201بيياع و يين سييولة األنع يياا ,والنسيياا ,السيينن الالب ييلا ,ر,8ص 812الييل ش ي ء هالييك إال

وجهه.

 . 1سولة الشولا رية 11.
 . 2سولة يافل رية . 06
 . 3سنن ضب عاوع , 10 /2 ,سنن ابن اجة  , 1249 /2سينن التل يذ ر,4ص , 318السينن الالبيلا 846/0,و قيال
ضبو عيس التل ذ هذا حعي

 . 8سولة الذاليات رية .40

حسن صحيح .
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الييانوا يس ييتعيذون ب ييالجن ,وا ييل اهلل نبي ييه  ان يخب ييل ا تييه ان الج يين اس ييت عوا الق يلرن ور ني يوا ب ييه
ِ
س ِـم ْع َنا
ـن ا ْل ِج ِ
ـي إِلَ َّ
ـي أ ََّن ُ
اسـتَ َم َع َنفَ ٌـر ِم َ
ـه ْ
ـن فََْـالُوا إِ َّنـا َ
وصعقوه وانقاعوا له ,فقيال تعيال ( ُقـ ْل أُوح َ
ـه تَ َعـالَى َجـ ُد َرِب َنـا َمـا اتَّ َخـ َذ
قُْرآنا َع َجبـا* َي ْه ِـدي إِلَـى ُ
ي ِـد فَ َم َّنـا ِب ِـه َولَـن ُن ْ
الر ْ
َحـدا* َوأ ََّن ُ
ي ِـر َك ِب َرِب َنـا أ َ
احبة وَال ولَدا*وأ ََّن ُه َكان يُْو ُل ِ
ِ
يطَطا*َأ ََّنا ظَ َن َّنا أَن لَّن تَُْـو َل ِْ
ـن
نـس َوا ْل ِج ُ
يه َنا َعلَى اللَّ ِه َ
َ
سف ُ
ان ُ
َ
ص َ َ َ َ
َ
()1
فف هذه اآليات الاللي ات نجع ان اهلل تعال اخبل عن الجن اليذين اسيت عوا
َعلَى اللَّ ِه َالذبا)
القلرن ور نوا به ,قع ذاللوا ععة ا ول نها ان هذا القلرن يهع ال اللشع فأ نوا بيه ونفيوا الشيلك
بيياهلل تعييال ال ييا نفيوا عيين اهلل تعييال اتخيياذ الصيياحبة والولييع,وذ يوا علي سييفيهها ض ابليييس قولييه
عل اهلل شووا ض جيو ال وبياو و و ال وليذلك اناليلوا علي االنيس ولجين ت ياعيها وت يالاها علي

الالذع عل اهلل.تعال ف نسبة الصاحبة والولع اليه ثا اخبلوا ان االنس الانوا يستعيذون بيالجن

ون ِب ِر َج ر
ان ِ
ان ِر َجا ٌل ِم َن ِْ
وه ْم َرَهْا )
اد ُ
ال ِم َن ا ْل ِج ِن فََز ُ
نس َي ُعوُذ َ
فقال تعال ( َوأ ََّن ُه َك َ
وهذه صولة ن صول االستعاذة الت ذاللها القلرن وحيي الانيت علوفية باالوسياو العلبيية
(. )2

رنييذاك حي ي

ال يان يين عيياعة العييلع ف ي جيياهليتها يعييوذون بعظيييا ذلييك ال الييان يين الجييان ان

يصييبها بش ي ء يسييواها  ,ثل ييا الييان يييعخل احييعها ب ي ع اععااييه ف ي ج يوال لجييل البيييل وذ ا ييه

وخفالته ,فل ا لضت الجن ان االنس يتعيوذون بهيا ين خيوفها اعوهيا لهقيا ض خوفيا والهابيا حتي
بقوا اشع ينها خافية وضالثيل تعيوذا بهيا
فين لها فيقول ضعوذ بسيع هذا الواع

()3

وقيال السيع  :اليان اللجيل يخيلر باهليه فييأت االلض

ن الجن ان ض لضنا فيه و ال ض وولع ضو اشيت ,قال

قتاعة :فاذا عاذ بها ن عون اهلل لهقتها الجن االذا عنع ذلك

()4

وعن عالل ة :الان الجن يفلون ن االنس ال ا يفل االنيس ين الجين ضوضشيع واليان االنيس ضذا

ن لوا واعيا هلع الجن خوفا ن االنس ,فيقول سيع القيوا نعيوذ بسييع ضهيل هيذا اليواع فقيال الجين
()5

نلاها يفلون نا ال ا نفل نها فعنوا ين االنيس فاصيابوها بالخبيل

والجنيون ,فيذلك قوليه تعيال

 . 4سولة الجن ن رية . 4-1
 . 1سولة الجن ن رية . 0
 ,. 2تفسيل القلرن العظيا ابن الثيل. 828 / 8 ,
 . 3ال صعل السابق  ,ص , 836

 . 8الخبييل بالتسييالين الفسيياع  ,قييال ابيين سيييعه  :الخبييل فسيياع األع يياء حتي ال يييعل اليييف ي شي فهيو تخبييل خبييل
ختبل, ,لسان العلع ابن نظول181./11,
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ون ِب ِر َج ر
ان ِ
ان ِر َجا ٌل ِم َن ِْ
وه ْم َرَهْا )
اد ُ
ال ِم َن ا ْل ِج ِن فََز ُ
نس َي ُعوُذ َ
( َوأ ََّن ُه َك َ
وقيل اث ا وقيل وغيانا(.)2
ووجه االستعالل باآلية عل التلج ة ضن اهلل حال عن

()1

ض خوفيا فوالهابيا وذعي ال

ن الجن ضنها ل ا تبين لها عين

اللسي ييول  ور ن ي يوا بي ييه ذالي ييلوا ضشي ييياء ي يين الشي ييلك الي ييانوا يعتقي ييعونها ف ي ي الجاهليي يية ي يين ج لتهي ييا
االستعاذة بغييل اهلل ,وقيع ضج يع العل ياء علي ضنيه ال تجيو االسيتعاذة بغييل اهلل ولهيذا نهيوا عين
اللق الت ال يعلف عناها خشية ان يالون فيها ش ء ن ذلك  ,قال

عل القيال الحنفي :

وال يج ييو االس ييتعاذة ب ييالجن فق ييع ذا اهلل الال ييافلين علي ي ذل ييك فق ييال وضن ييه ال ييان لجي يال يين االن ييس
ي َـر
ي ُـرُه ْم َج ِميعـا َيـا َم ْع َ
يعوذون بلجال ن الجن ف اعوها لهقيا الي إن قيال وقيال تعيال ( َوَي ْـوَم ِي ْح ُ
ا ْل ِج ِ ِ
ضـ َنا ِبـ َـب ْع ر
ان نـ ِ
ـن ِ
ان نـ ِ
ـن ِ
ض) اآلييية
ـس َوقَــا َل أ َْولِ َيـ ُؤ ُهم ِمـ َ
اســتَ ْكثَْرتُم ِمـ َ
اســتَ ْمتَ َع َب ْع ُ
ـس َرَّب َنــا ْ
ـن قَــد ْ
فاست تاع اإلنس بالجن ف ق اء حوااجه وا تثال .
ضو ا ي يله ضو إخب يياله بشي ي ء

يين ال غيب ييات واس ييت تاع الجني ي باإلنسي ي

واستعاذته به واستغاثته وخ يوعه ليه وفييه ضن اليون الشي ء يحصيل بيه
ين اليف شي ال وجليع نفيع ال يييعل علي

ال ش يلالين الخاوايية عيين الجيين حي ي

ضنيه ليييس

ين الشيلك

()3

 ,فهييذه

تعظي ييه إي يياه

نفعية عنيوييه

ين تصييولات

الييانوا يسييتعيذون بهييا ألعتقيياعها ضنهييا يفعلييون

ييا

َنت َوِل ُي َنا ِمن
س ْب َحا َن َك أ َ
يشاءون  ,وانها يعبعونها ن عون اهلل ال ا قال تعال (قَالُوا ُ
ــن أَ ْكثَـ ُــرُهم ِب ِهـــم ُم ْؤ ِم ُنـــون ََ)( . ) 4وس ييوف ضولع حال ييا
ــدون َِ ا ْل ِجـ َّ
ُدوِن ِهـــم َبـ ْ
ــل َكـــا ُنوا َي ْع ُبـ ُ
االستعاذة ييل ال شلوعة ف ال ولع القاعا إن شاء اهلل تعال .

المطلب الرابع :حكم االستعاذة غير الميروعة
إن التوحيييع هييو حقيقيية عييين اإلسي ا وذلييك في

ُك أَالَّ تَ ْع ُب ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ)
َرب َ

()5

ضــى
عظييا ريييات القيلرن ثييل قولييه تعييال ( َوقَ َ

وهو الذ ال يقبل اهلل ن ضحع سواه ال ا قال النب  : بن االس ا

 . 4سولة الجن ن رية . 0

 . 0جا ع البيان عن تأويل ر القلرن ابو جعفل ح ع بن جليل بن ي يع بن خاليع الوبيل (,و 228ت(,)316و  ,عال
الفالييل  ,بيييلوت  1864,ه) ,169/ 28الجييا ع الحاليياا الق يلرن,القلوب ي , , 16/18 ,تفسيييل الق يلرن العظيييا ابيين
الثيل. 828 /8 ,
 . 1تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع ,سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع . 118 / 1
 . 2سولة سبأ رية . 81 ,
 . 3سولة اإلسلاء 23. ,
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االس ي ا عل ي خ ييس شييهاعة ضن ال إلييه إال اهلل وضن ح ييعا لسييول اهلل فواقيياا الص ي ة وايتيياء ال اليياة
وصوا ل ان وحي البييت ( لواه البخيال و سيلا)( )1فيأخبل ضن عيين اإلسي ا بني علي هيذه
األلالييان الخ سيية وه ي األع ييال فييعل عل ي ضن االس ي ا هييو عبيياعة اهلل وحييعه ال ش يليك لييه بفعييل
ال أ ول وتلك ال حظول واالخي ص في ذليك هلل وقيع ت ي ن ذليك ج ييع ضنيواع العبياعة؛ فيجيع

إخ صها هلل تعال .

و نها االستعاذة باهلل في ا ال يقعل عليه إال هو سبحانه وتعيال ال يا قيال جيل شيأنه( :قـل
()2

اعوذ برب الفل )

()3

وقال تعال (قـل اعـوذ بـرب النـاس)

في ا يختص بالخالق تعال

ف ين ضشيلك يع اهلل تعيال

ن هذه العباعات ضو ييلها
()5

تعال (قيل ضعيوذ بيلع النياس ليك النياس إليه النياس )

()4

فان ضي انه فيه نظيل

التوحي ييع ال ييا ضن

يين حقييااق توحيييع األلوهييية فييذن اسييتعاذ بغي يله فهييو
يين ص ييل

هلل وص ييل

االستعاذة وال فلق إال ضن ال خليوق يوليع
ي ييا ال يقي ييعل عليي ييه إال اهلل ف ي ي
()6

ضنواعه

 ,قيال

فياذا تحقيق العبيع بهيذه الصيفات

ال ييلع وال ل ييك واالل ييه وا تث ييل ض ييل اهلل واس ييتعاذ ب ييه في ي لي ييع ضن ه ييذه عب يياعة

العبيياعات بييل هييو

خلوقيا

يين ضج ييل

خييالف ل يينه

لغيي يله يال ييون عاب ييعا لغيي يل اهلل ال ييذلك في ي
نيه

يا يقيعل علييه ويسيتعاذ بيه فييه بخي ف

يسي ييتعاذ فيي ييه إال بي يياهلل الالي ييععاء في ييذن االسي ييتعاذة

ي يين

وقع شلع اهلل ألهل اإلس ا ضن يستعيذوا به بيعال ع يا يفعليه ضهيل الجاهليية

يين االسييتعاذة بييالجن  ,وذلييك

اجيياء ف ي

الحييعي

عيين خوليية بنييت حاليييا قالييت :

س عت لسول اهلل  يقول (:من نزل منزال فْال أعوذ بكلمات اهلل التامات من يـر مـا

 . 8صحيح البخال 12 /1,باع االي ان وقول النب صل اهلل عليه وسلا بن االالا عل خ س  ,و سلا  ,صحيح
و سلا  84/1,باع بيان الالان االس ا ,سنن التل ذ  4/ 4باع بن االس ا عل خ س  ,السنن الالبلا/ 0,
 ,431ج يعها ن حعي

ابن ع ل .

 . 4سولة الفلق ,رية . 1
 . 0سولة الناس ,رية . 1
 . 1تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع . 23 /1بتصلف قليل .
 . 2سولة الناس  ,ن رية . 3- 1

 . 3تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع ,سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع . 110/1 ,
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()1

خلـ

وهذا

لــم يضــره يــيه حتــى يرحــل مــن منزلــه ذلــك ) (,لواه سييلا والتل ييذ والنسيياا )
()2

لل سل ين ضن يستعيذوا به ضو بصفاته

ا شلعه اهلل تعال

.

وقع اتفق العل اء عل ضن االستعاذة بال خلوق ال تجو واستعلوا بحعي

خولة وقيالوا فييه

عليل عل ضن الل يات اهلل يييل خلوقية ولعوا بيه علي الجه يية وال عت لية في قيولها بخليق القيلرن

قالوا فلو الانت الل ات اهلل خلوقة لا يأ ل النب  باالسيتعاذة بهيا الن االسيتعاذة بيال خلوق

شلك  .وقال شيخ اإلس ا ابن تي ية :وقع نص األا ة الأح ع وييله عل ضنه ال يجو اإلسيتعاذة
ب خليوق وهييذا

ييا اسيتعلوا بييه علي ضنيه الي ا اهلل ييييل خليوق قييالوا ألنييه ثبيت عيين النبي  ضنييه

اسيتعاذ بالل ييات اهلل وض ييل بييذلك ولهييذا نهي العل يياء عيين التعييا يا والتعاويييذ التي ال يعييلف عناهييا
()3

خشية ضن يالون فيها شلك

 .وقال ابن القيا و ن ذبح للشيوان وععاه واستغا

به وتقلع إلييه

ب ا يحيع فقيع عبيعه فوان ليا يسيا ذليك عبياعة ويسي يه اسيتخعا ا وصيعق هيو اسيتخعاا الشييوان ليه
فيصيل ن خعا الشيوان وعابعييه وبيذلك يخع يه الشييوان لالين خع ية الشييوان ليه ليسيت خع ية
()4

عبيياعة فييذن الشيييوان ال يخ ييع لييه ويعبييعه ال ييا يفعييل هييو بييه
يجييو

وفي شييلح العقيييعة الوحاوييية ال

االسييتعاذة بييالجن فقييع ذا اهلل الالييافلين عل ي ذلييك فقييال تعييال (وأنــه كــان رجــال مــن ا
()5

اننس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهْا)
وقال

عل القال الحنف  :وال يجو

االستعاذة بيالجن فقيع ذا اهلل الاليافلين علي ذليك

فق ييال وضن ييه ال ييان لج ييال يين االن ييس يع ييوذون بلج ييال يين الج يين في ي اعوها لهق ييا الي ي إن ق ييال وق ييال
ِ
ان ِ
ـن ِ
ان ِ
استَ ْكثَْرتُم ِم َن ِ
نـس
يُرُه ْم َج ِميعا َيا َم ْع َ
تعال ( َوَي ْوَم ِي ْح ُ
نـس َوقَـا َل أ َْولِ َيـ ُؤ ُهم ِم َ
ي َر ا ْل ِج ِن قَد ْ
ض َنا ِب َب ْع ر
ض)( )6اآلية فاست تاع اإلنس بالجن ف ق ياء حوااجيه وا تثيال ضوا يله
استَ ْمتَ َع َب ْع ُ
َرَّب َنا ْ
ضو إخبيياله بش ي ء يين ال غيبييات واسييت تاع الجن ي باإلنس ي تعظي ييه إييياه واسييتعاذته بييه واسييتغاثته

 .8صحيح سلا 2696/8باع ف التعوذ ن سوء الق اء وعلك الشقاء ,سنن التل ذ 880 /4باع ا جاء ا يقول
اذا ن ل ن ال ,النساا  ,السنن الالبلا  188/ 0ا يقول اذا ن ل ن ال.

 . 4تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع 119 / 1, ,
 . 0ال صعل السابق ص. 119
 . 1تيسيل الع ي الح يع في شيلح التياع التوحييع سيلي ان بين عبيع اهلل بين ح يع بين عبيع الوهياع  . 118 / 1, ,شيلح
العقيعة الوحاوية (و  ,8ال التع االس

 . 2سولة الجن ن رية . 0

 . 3سولة االنعاا  ,ن ضآلية . 129

 ,بيلوت  1381,ه ) . 416/ 1
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وخ ييوعه لييه وفيييه ضن الييون الش ي ء يحصييل بييه نفعيية عنيويييه يين الييف شييل ضوجلييع نفييع ال يييعل
()1

عل ضنه ليس ن الشلك
تبين

يا سيبق ان االسيتعاذة بيالجن حيلاا الن اهلل تعيال

قيع ذ ا الاليافلين علي ذليك فقيال
()2

تعال (وأنـه كـان رجـال مـن اننـس يعـوذون برجـال مـن الجـن فـزادوهم رهْـا)

ال ستعيذ بش ,بيل ت ييعه لهقيا ,فعوقيع بنقييض قصيعه  ,والنهيا ن ضنيواع العبياعة

و النهيا التفييع
وهي ا تنياع

بيياهلل عي وجييل والتجيياء إليييه في ينبغي صيلفها الي ييييل اهلل تعييال ؛ إال ضن االنسييان يولييع
نه

ا يقعل عليه ويستعاذ به فيه بخ ف

ا اليقعل عليه إال اهلل في

يسيتعاذ فييه إال

باهلل تبالك وتعال .

اللها ان اعوذ بك ن الشيوان اللجيا ن ه ه ونفخه ونفثه  ,واعوذ بك ن شل الل ذ

شل انت رخذ بناصيته .

الراتمة
بعع ان فليت بعون اهلل تعال وتوفيقه ن التابة هيذا البحي

ال وسيوا (االسيتعاذة ) تبيين لي

إن هييذا ال و ييوع ذو ضه ييية البييلا ف ي حييياة ال سييلا وذلييك يين خ ي ل ييا وجييعت ف ي التيياع اهلل
تعال

ن اآليات القلرنيية الاللي ية وفي التيع السينة النبويية والسييلة العويلة للسيول اهلل صيل اهلل

عليه وسلا ن األحاعي

النبوية الشليفة الوالعة في هيذا الشيأن و ين خي ل او عي علي التيع

التفسيل والعقيعة والفقه ف هذا ال جال .توصلت ال

ا يأت

:

 . 1بعع العلض ال فصل ل عن االستعاذة لغة ن حظ ضنها جاءت تعععة ال عان ج يعها
تفيع ال نع .

 . 2تبيين لي

يا سييبق ضن االسييتعاذة هي اللجييوء إلي اهلل تعييال وااللتصيياق بجنابيه يين شييل

الل ذ شل فالعااذ باهلل تعال قع هلع

يعيه واستجال به لي نع عنه الشل .

ا ي ذيه إل لبه و الاله وفل إليه وضلق بنفسه بين

 . 8سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع  ,تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع,ر , 1ص111
 . 4سولة الجن ن رية . 0
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 . 3أله ية االستعاذة و الانتها ف حياة ال سلا ا لنا اهلل سبحانه وتعال بها ف ييل ايية ين
استَع ْذ باللَّه َن َّ
اللجيا)
وان َّ
الش ْي َ
التاع اهلل تعال ال ا قال سبحانه وتعال (فَذ َذا قَ َضل َ
ْت اْلقُ ْل َ
رن فَ ْ
(النحييل)89:وتيواتلت السيينن عيين النبي صييل اهلل عليييه وسييلا في ذلييك ال ييا جيياء عين عااشيية
ل ي ي اهلل عنهي ييا ضن لسي ييول اهلل صي ييل اهلل عليي ييه وسي ييلا الي ييان إذا اشي ييتال يق ي ي ضل عل ي ي نفسي ييه
فل يا اشيتع وجعيه النيت ضقي ضل علييه وض سيح بييعه لجياء بلالتهيا(لواه البخيال

بال عوذات وينف

و سييلا) وعيين بيين عبيياس ل ي اهلل عنه ييا قييال ثييا الييان النب ي

صييل اهلل عليييه وسييلا يعييوذ

الحسيين والحسييين ويقييول إن ضباال ييا الييان يعييوذ بهييا إسي اعيل فواسييحاق ضعييوذ بالل ييات اهلل التا يية
يين الييل شيييوان وها يية و يين الييل عييين ال ييه(لواه البخييال ,وضبو عاووع ,والتل ييذ ,وابن اجيية

,والنساا )

 . 8عل ال سلا ضن ال يستغن عن االسيتعاذة بياهلل تعيال ولفية عيين حيي

حاجتيه إليهيا

ضعظا ن حاجته إل بقية ض ول حياته فجيعيل بيه ضن ال يسيتعيذ بغييل اهلل وال يلجيا إلي
ييل ح اه .
 . 4علينييا ضن نعتصييا بيياهلل تعييال
السييي ا التي تييأت

ونحت ي بح يياه يين الشييلول واألخوييال الت ي تواجهنييا

يين عييعونا الييذ ال يقبييل صييالحة وال إحسييانا وال يل ي إال بهي ك

ابيين رعا ال ييا قييال تعييال (إ َّن َّ
ونيوا
ان لَ ُالي ْيا َعي ُيع ٌّو فَاتَّخي ُذوهُ َعي ُيعوا إَّن َ ييا َيي ْيع ُعو ح ْ َبييهُ لَي ُال ُ
الشي ْييوَ َ
السييعيل ) ولخوييل هييذا العييعو الييذ ال يسييتويع عفعييه إال اهلل الييذ خلقييه
َصي َيحاع َّ
ي ْين ض ْ

فهو القاعل عل

نعه .

 . 0االسييتعاذة ض ييان لل س ييلا ضين ييا ح ييل والتح ييل ف ي ال ييل

ييان و الييان يين وس يياوس الش يييوان

ال ذييية و يين شييل الييل ذ شييل فعيين سييعع بيين ضب ي وقيياص يقييول س ي عت خولييه بنييت حاليييا

السل ية تقول س عت لسول اهلل صل اهلل عليه وسلا يقول ثيا ين ني ل ني ال ثيا قيال ضعيوذ
بالل ييات اهلل التا ييات يين شييل ييا خلييق لييا ي يله ش ي ء حت ي يلتحييل يين ن لييه ذلييك(6لواه
سلا والتل ذ

و الك).

 . 1ن ضها فوااعها ا تثال ض ل اهلل تعال وليس للشلعيات فااعة إال القيياا بحيق الوفياء لهيا في

ا تثالها ض ال واجتنابها نهيا ,وقع قيل فااعتها ا تثال األ ل باالستعاذة ن وسوسة الشيوان.

 . 9ن لواافها ضن االستعاذة وهالة للفا
ال ا اهلل تعال

وقول القال

ا الان يتعاوياه ين اللغيو واللفي

وتويييع ليه ليت وة

عنع قلاءة القلرن ضعوذ باهلل ين الشييوان اليلجيا اسيتجالة بياهلل
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تعال واعتصاا بجنابه ن ضن ي له الشيوان ف عينه وعنياه ضو يصعه عن فعل ا ضُ َيل بيه
ضو يحثه عل فعل ُانه َ عنه .

 8تع ييع االس ييتعاذة يين ضه ييا العب يياعات و يين حق ييااق التوحي ييع و يين األذال ييال ال

يية لالثي ييل يين

 . 16االستعاذة باس اء اهلل وصفاته والل اته ه الاالسيتعاذة بذاتيه سيبحانه وتعيال

وقيع تبيين انيه

االع ال

ال تجو االستعاذة بال خلوق النها تناف

فهوا التوحيع و عن

الععاء الذ هو خ العباعة

هذا ا توصلت اليه واهلل ضعلا وصل اهلل عل نبينا ح ع وعل رله وصحبه وسلا

تبت املصادر
 . 1القلرن الالليا
2

 .تفس ي يييل القي ي يلرن العظ ي يييا ضب ي يين الثي ي ييل  ,ضب ي ييو الف ي ييعاء إسي ي ي اعيل ب ي يين ع ي ييل الع ش ي ييق (

ت118هي)(,و  ,عال الفالل ,بيلوت  1861,هي).
3
4

 .تيسيل الع ي الح يع ف شلح التاع التوحيع ,سلي ان بن عبع اهلل بن ح ع بن عبع الوهاع .

 .التوقي ييف علي ي

ه ييات التع يياليف ال ن يياو  ,ح ييع عب ييع ال ييل وف ( ت  1631ه ي ي )

تحقيق  :ح ع ل وان العاية  (,و , 1عال الفالل ال عاصل  ,عال الفاليل  ,بييلوت  ,ع شيق

 1816 ,هي ).
4

 .جا ع البيان عن تأويل ر القلرن الوبل ,

) (و ,عال الفالل ,بيلوت 1864,هي) .

 . 0الجييا ع الصييحيح س ننالتل ييذ  ,ابييو عيسي

ح ع بن جليل ضبو جعفل ( ت  316ه ي
ح ييع بيين عيسي السييل

(ت 218ه ي ),

,تحقيق :اح ع ح ع شاالل واخلون  (,و ,عال احياء الت ال العلب ,بيلوت ) .
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 .الجا ع الصحيح ال ختصل  ,ضبو عبعاهلل ح يع بين إسي اعيل الجعفي ( ت 240ه ي ),

1

تحقيييق  :صييوف عيييع البغييا ( ,و, 3عال ابيين الثيييل  ,الي ا يية ,بيييلوت عيياا  1861هي ي-

1891ا).

. 9الجا ع ألحالاا القلرن القلوب  ,ضبو عبع اهلل ح ع بن ضح ع بن ضب بالل بن فلح
(ت011هي)) عال الشعع  ,القاهلة 1312 ,هي).

 . 9حقيقة الشيوان بال نظول القلرن شاالل عبع الجبال,

. 01الحق الوا ح ال بين البن سعع

,

 . 11سيينن ابي عاود  ,سييلي ان بيين االشييع

السجسييتان اال ع (ت  214ه ي) تحقيييق  :ح ييع

ح العين عبع الح يع (,و ,عال الفالل ,بيلوت ب  .ت ).

 . 12س نن البيهق ال ك برى ,ابو بالل اح ع بن الحسين بن عل بين وسي (ت  849ه ي ),
تحقيق :ح ع عبع القاعل عوا (و  ,التبة عالالبا  ,الة ال الل ة  1888,ا ).

 .13سنن ابن اجة,تحقيق ح ع ف اع عبعالباق (,و  ,عال الفالل ,بيلوت,ب ,ت)
 .01السنن الالبلا النساا ,تحقيق:ع.عبع الغفال سلي ان البنعاو ,سيع السلو حسن(,و,0عال
الالع العل ية,بيلوت0100,ه0990-ا

01

.شلح العقيعة الوحاوية (و  ,1ال التع االس

 ,بيلوت  0990,ه .

البست (,ت911ه ),

01

 .صحيح ابن حبان ابو حاتا ح ع بن حبان بن اح ع الت ي

01

صييحيح سييلا ابييو الحسييين ابيين الحجييار سييلا القشيييل النيسييابول (و-211ت,)210

تحقيق :شعيع األلن وو ( ,و ,2سسة اللسالة ,بيلوت0101,ه0999-ا
,تحقيق :ح ع ف اع عبع الباق (و,عال احياء الت ال العلب  ,بيلوت ,ب ,ت

 . 19فييتح البييال شييلح ص يحيح البخييال ضب ين حجييل,ضبييو الف ييل ضح ييع بيين عل ي العسييق ن
الشييافع (,ت 94هي ي) ,تحقيييق  :ح ييع ف ي اع عبييع البيياق  ,حييع الييعين الخويييع (,و ,عال

ال علفة ,بيلوت  1318,هي ).
09

 .فقييه األععييية واالذالييالر,1ص .182عبييع الييل اق بيين عبييع ال حسيين البييعل ؛و اللييياض

21

ح يع

1823ﻫ التبة ال لك فهع الوونية
 .الفااق في يلييع الحيعي

ال خشيل  ,ح يوع بين ع يل (ت439ه ي)  :,علي

البجاو  ,ح ع ضبو الف ل إبلاهيا (,و, 8عال ال علفة ,لبنان ,ب .ت ).
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20
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 .لسان العلع ابن نظول ,ضبو الف ل ح ع بين اليلا األفليقي ال صيل ( ,ت 111

هي)  ,تحقيق  :عبع اهلل عل ورخلون (,و , 1عال صاعل  ,بيلوت  ,بل .ت).

 . 22ختال الصحاح ال ال

 ,ح ع بن اب بالل بن عبع القاعل (ت  000هي) ,حاح  ,تحقيق:

ح وع خاول  ( ,التبة لبنان ناشلون,بيلوت 1814 ,هي – 1884ا) .

 29عالر السالالين بين نا ل إياك نعبع فواياك نسيتعين بين القييا  ,ح يع بين ضبي باليل ضبيو عبيع
اهلل
ال لع (ت141هي),تحقيق  :ح ع حا ع الفق  (,و , 2عال الالتياع العلبي  ,بييلوت ,

 0919ا).

 .28فتيياح عال السييعاعة و نشييول والييية العلييا وااللاعة ابييو عبييع اهلل ح ييع بيين اب ي بالييل ضيييوع
ال لع (,و190ت(, )110و,عال الالتع العل ية,بيلوت,ب ,ت )

