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 وخطته, ثم يأيت التمهيـد , ومنهجه, وأهدافه,بدأ البحث باحلديث عن أمهية املوضوع

 . وأنواع املستعاذ منه,ً ورشعاًببيان االستعاذة لغة
ة مطالـب, ق برشور النفس, وفيه ثالثِّ املتعل,َّأما املبحث األول فقد تضمن املستعاذ منه

 .  يف االستعاذة من رشور وسواس اجلن واإلنس عامة:األول
 . يف االستعاذة من وسوسة الشيطان ومجيع صور أذاه النفيس والبدين:والثاين
 . يف االستعاذة من وسوسة الشيطان يف حاالت معينة:والثالث

َّأما املبحث الثاين فقد تضم ة, وفيـه مطلبـان, ق برشور اخللـق عامـِّن املستعاذ منه املتعلَّ
 . يف االستعاذة من رشور خمصوصة:والثاين اخللق عامة, ِّ يف األمر باالستعاذة من رش:األول

شـمول القـرآن الكـريم يف تناولـه :  ومنها,ثم تأيت اخلامتة يف بيان بعض نتائج الدراسة
 عنها ِدْعُللموضوعات وخطورة الرشور املستعاذ منها يف القرآن, ورضورة جماهدة النفس للب

 .ً وعمال بكتاب اهللا تعاىل,ًدرءا خلطرها
ْوييل هذا رس  . مصادر البحث ومراجعهُدَ

                                                 
 .أستاذ التفسري املساعد بكلية املعلمني بالطائف )*(
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 املقدمة
احلمد هللا رب العاملني والـصالة والـسالم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 

 .أمجعني

 :املوضوع وأمهيته: ًأوال
ِمن خالل القرآن الكـريم, بجمـع ا يتحدث هذا البحث عن املستعاذ منه ْ آليـات َ

ًالتي نصت عىل ما يستعاذ منه خربا, أو إنـشاء, ثـم دراسـة تلـك اآليـات, واسـتنباط  ً ُ َّْ َ
 . املعاين التي تبني هذا املوضوع

 : ويكتسب هذا املوضوع أمهيته من أمور أمهها
أن االستعاذة من الشيطان هي أول ما يبـدأ بـه العبـد عنـد تـالوة كـالم اهللا  − ١

 يف باهبا إلدراك حكمة اهللا تعـاىل يف البـدء هبـا ُّوتدبره, ومن هنا فإن التوسع
 . مطلب رشعي

َّأن الرشور املستعاذ منها متثل العدو األكرب للعبد, ذلك العدو الذي بـني اهللا  − ٢ َ َّ
ِّتعاىل أنه ال عاصم منه إال باللجوء إىل اخلالق املالك املـدبر, وأول خطـوة يف 

 .مواجهته هي العلم به
َل القرآن يمكن العبد من معرفـة أهـم مـا فيـه; أن بحث هذا املوضوع من خال − ٣ ِّ َ ُ

وذلك ألن القرآن ينبه عـىل أسـس املوضـوعات ومهامهتـا, لطبيعتـه املجملـة 
 . والتسليم ِّاملوجزة, ويرتك تفصيالهتا للسنة املبينة, عىل صاحبها أفضل الصالة

 ًأن هذا املوضوع يمثل لونا من ألوان التفسري الذي ال زال بحاجة ماسـة إىل − ٤
اإلثراء, والدراسة , وهو التفسري املوضوعي, وال زال قيد النقـد والتعـديل 
َّيف أساليبه ومناهجه, وكل دارسة جـادة ملوضـوع مـن موضـوعات القـرآن 

 . تسهم يف ذلك اإلثراء والتأسيس
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 أهداف البحث: ًثانيا
, باإلضافة إىل العلم بام يستعاذ منه واحلكمة من االستعاذة منـه يف ضـوء القـرآن

 : هيدف البحث إىل ما ييل
ُّح فكرة حتتوي عىل يشء من اجلدة يف منهج التفسري املوضوعي يـتم مـن ْرَط   −١ َّ

َّخالهلا تاليف النقد املوجه ألسلوب التفسري املوضوعي بأنه يبتعد عن العلم 
 .الرشعي ويركز عىل التعبري األديب أكثر مما جيب

 : جممل هذه الفكرة تقوم عىل ركيزتني
ْاالستفادة مـن مـنهج التفـسري املوضـوعي يف مجـع اآليـات يف موضـوع  :وىلاأل َ

واحد, وبناء جوانب املوضوع األساسية عىل ضوئها, واالستفادة من تنوع أساليبها يف 
 . خدمة املوضوع

 االستفادة من منهج التفسري التحلييل يف إثراء كل جانب عند احلديث عنه :الثانية
 . من خالل آياته
فدت هذا املنهج من خالل دراستي الطويلـة يف رسـالة الـدكتوراه ومـا وقد است

 . رمحه اهللا تعاىل) ه٧٢٨: ت(بعدها لتفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إثراء جانب تفـسري القـرآن بـالقرآن, باملقارنـة بـني اآليـات يف املوضـوع,    −٢

 . وحماولة تفسري بعضها ببعض
 .لقرآن الكريم كاملةمعرفة األمور املستعاذ منها يف ا   −٣
 . التنصيص عىل هذه األمور يف االستعاذةنمعرفة احلكمة م   −٤
َّدراسة األساليب والقوالب التي تضمنت تلك األمـور, ومعرفـة أثرهـا يف    −٥

بناء املعلومات يف هـذا املوضـوع, ويف ضـمن ذلـك إدراك أثـر األسـلوب 
 .القرآين يف بيان املعاين
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 منهج البحث: ًثالثا
 : لوصول إىل هذه األهداف سلكت املناهج التاليةل   −١

 . املنهج االستقرائي يف مجع اآليات الواردة يف املوضوع, وتفسريها   −أ
املنهج االستنباطي يف بناء جوانب املوضـوع, وحتريـر تفـسري اآليـات    −ب

الواردة, والبحث عن املعاين الثواين لتلك اآليات, وتوظيفها يف إثـراء 
 . جوانب املوضوع

 .وضعت خطة للبحث جتمع جوانب املوضوع   −٢
 .مجعت آيات املوضوع, وقسمت املوضوع عىل ضوئها بعد معرفة تفسريها   −٣
 . للتفسري املوضوعي قدر االستطاعة حاولت توظيف التفسري التحلييل   −٤
َّاقترصت عىل ما خيص املوضوع من املعاين الـمفرس هبـا واملـستخرجة قـدر    −٥ َُ ُّ

 وحاولت توظيف املعاين املستفادة من األساليب يف رسم هيكـل ,املستطاع
 .املوضوع

تعمدت التنبيه عىل تنوع املعاين القرآنية يف النص القرآين بطرقهـا املختلفـة,    −٦
 . ليظهر غزارة النصوص القرآنية باملعاين

ُخففت من اجلانب الوعظي الذي يكثر من الوعظ عىل حـساب املعلومـات    −٧
 . ورغبة يف الرتكيز عىل الفوائد املستنبطة من األسلوب القرآينًإجيازا, 

 خطة البحث : ًرابعا
 : قسمت البحث إىل

  . مقدمة تتحدث عن املوضوع وأمهيته وأهدافه ومنهجه وخطته−
 . متهيد ببيان معنى االستعاذة يف اللغة واالصطالح −
 .ِّاملستعاذ منه املتعلق برشور النفس:  املبحث األول−
 . املستعاذ منه املتعلق برشور اخللق عامة : املبحث الثاين −
 . تتضمن أهم النتائج:  خامتة−
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 ًاالستعاذة لغة ورشعا, وأنواع املستعاذ منه: متهيد
 : ًاالستعاذة لغة ورشعا

َطل:  بمعنىاالستعاذة مصدر, : ذْوَ والعـ,ذ, فالسني والتـاء فيهـا للطلـبْوَب العَ
ّرضُي من أمر مِقَي وُمِصْعَ إىل ما يوءاللج ِ.)١( 

  :تطلق االستعاذة يف اللغة عىل معان
والتحيز إىل اليشء عىل معنى االمتنـاع بـه   أهنا من االلتجاء واالستجارة:أحدمها
 ,ئيَجْلَياذي أي مِ جلأت إليه وهو ع: أي, واستعذت به,ٍ بفالنُتْذُيقال عمن املكروه, 

 .ه بمعنىُتْذَّوَ غريي به وعُتْذَعَوأ
عـاذ بفـالن, وعـاذ : , يقالِامللتجئً إىل يشء يدفع مكروها عن االلتجاء :ُذْوَعوال

َباحلرم, وأعاذه إذا منعه من الرض الذي عاذ من أجله َ.)٢( 
 وهو ما التصق منه ,هُذْوَ عِ اللحمُ أطيب:يقال . ولزوم املجاورة  االلتصاق:الثاين

 )٣().ه٦٠٦: ت(ذكره الرازي  .وجاورهبالعظم 
» ذَّوُع«: العرب للبيت الذي يف أصل الشجرة التي قد استرت هبا تقول :السرت: الثالث

وه َّمَهـا سـِّلِ عاذ بالشجرة واسترت بأصلها وظَّامـفكأنه ل بضم العني وتشديد الواو وفتحها,
                                                 

 ). ٢٧٦−١٤/٢٧٥ (, التحرير والتنوير البن عاشور)٤٢٨−٢/٤٢٧ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )١(
اللغـة لألزهـري  , هتـذيب)٢/٦٩٨ (, مجهـرة اللغـة البـن دريـد,)٢/٢٢٩(العني للخليل بن أمحـد : انظر  )٢(

, تـاج )٥٠١−٣/٤٩٨(, لسان العرب البن منظـور )٤/١٨٣(معجم مقاييس اللغة البن فارس  ,)٣/٩٣(
, املحرر الـوجيز البـن عطيـة )١/١٠٩(جامع البيان للطربي : , وانظر)٤٤١ −٩/٤٣٨(العروس للزبيدي 

, بـدائع الفوائـد البـن )١/٨٩(, اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )١/٦١(, التفسري الكبريللرازي )١/٥٨(
 ).١/١١٤(, تفسريالقرآن العظيم البن كثري )٤٢٧−٢/٤٢٦(القيم 

, معجـم مقـاييس اللغـة البـن )٢/٦٩٨(ة اللغة البـن دريـد مجهر: انظرو, )١/٦١ (التفسري الكبريللرازي  )٣(
−٢/٤٢٦(, بـدائع الفوائـد البـن القـيم )٥٠١−٣/٤٩٨ (, لسان العـرب البـن منظـور)٤/١٨٣(فارس 
 ).٤٤١ −٩/٤٣٨(تاج العروس للزبيدي , )١/١١٤(, تفسريالقرآن العظيم البن كثري )٤٢٧
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 )١(. به منهَّه بمن استعاذ به منه واستجنِّوُدَ قد استرت من عذفكذلك العائ ,ًذاَّوُع
اربة, وكلها ترجع إىل معنى واحد هو االلتجـاء إىل الـيشء, ثـم وهذه املعاين متق

 )٢(.حيمل عىل كل يشء لصق بيشء أو الزمه
 . واملعنى الرشعي لالستعاذة يشملها

واالستعاذة هي االلتجاء إىل اهللا تعـاىل وااللتـصاق «): ه٧٧٤: ت(ابن كثري قال 
 .)٣(». كل ذي رشِّبجنابه من رش

ستعاذة والقوالن حق واال«:  عن القولني األخريين)ه٧٥١: ت(وقال ابن القيم 
 قد استمسك قلبـه , معتصم به, متمسك به,بمعاذه, فإن املستعيذ مسترت ,ًتنتظمهام معا

 فعرض , وقصده به فهرب منهًوه سيفاُّدَ إذا أشهر عليه ع, أباهُ الولدُمَزْلَكام ي به ولزمه,
فكـذلك   ويستمسك به أعظم استمساك,,يهقي نفسه علْلُ فإنه ي,هِبَرَله أبوه يف طريق ه

 وألقى نفسه بـني , إليهَّرَه ومالكه وفِّه إىل ربَه الذي يبغي هالكِّ من عدوَبَرَ قد هُالعائذ
   )٤(».ه والتجأ إلي, واستجار به, واعتصم به,يديه

َفأمر اهللا بدفع وسوسة الشيطان بـالعوذ بـاهللا, والعـ ُذ بـاهللا هـو االلتجـاء إليـه ْوَ
  . بالعصمة, أو استحضار ما حدده اهللا له من حدود الرشيعةبالدعاء

  :أنواع املستعاذ منه
 رش ْنِواملستعاذ منه يف القرآن شامل جلميع الرشور التي تصيب اإلنـسان, فـام مـ

 .إال وهو داخل فيام يستعاذ منه يف القرآن
                                                 

تـاج العـروس , )٤٢٧−٢/٤٢٦ (وائـد البـن القـيم, بدائع الف)٥٠١−٣/٤٩٨ (لسان العرب البن منظور  )١(
 ).٤٤١ −٩/٤٣٨ (للزبيدي

 ).٤/١٨٣ (معجم مقاييس اللغة البن فارس ـ عوذ ـ: انظر  )٢(
 ).١/١١٤ (تفسري القرآن العظيم البن كثري  )٣(
 ).٢/٤٢٦ (بدائع الفوائد البن القيم  )٤(
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 : ويمكن تقسيم تلك الرشور إىل نوعني أساسيني
 . تعلق بالرشور الناشئة من داخل النفس اإلنسانية املستعاذ منه امل:أحدمها

ففي الكتاب الكريم والسنة النبوية ما يدل عىل أن من مصادر الرش الذي يصيب 
اإلنسان نفسه التي بني جنبيه, فمن جانبها يأتيه كثري من الرشور, من الكفر والفـسوق 

ُوالعصيان, وعامة تلك الرشور مبدؤها الوسواس الناشئ من داخ َ ْ ًل نفـسه ابتـداء, أو َ
 . ُّاملار من خالهلا

ُّوهو الرش الذي يأتيه من خارجه, . ِّ املستعاذ من املتعلق برشور اخللق عامة:الثاين
 . مما خلق اهللا تعاىل

ومن هنا سيكون الكالم عىل هذا التقسيم, فسنتحدث عن الرشور الناشـئة مـن 
 . ناآلخريداخل النفس اإلنسانية, ثم الرشور الناشئة من 
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 ِّاملستعاذ منه املتعلق برشور النفس: املبحث األول
ِّعند التأمل يف أساليب القرآن يف احلديث عن املستعاذ منه املتعلق برشور الـنفس 
نجد أنه يتحدث عنه بأساليب خمتلفة, وهذه األساليب تتدرج بني اإلمجال والتفـصيل 

 .الذي هو من خصائص القرآن الكريم
ُد األمر باالستعاذة من رشور الوسواس عامة سـواء كـان ففي سياق اإلمجال ور

 . ًصادرا من اإلنس أم من اجلن, كام يف سورة الناس
ًويف سياق أكثر حتديدا ورد األمـر باالسـتعاذة مـن رشور الوسـواس الـشيطاين 

ــاىل ــه تع ــام يف قول  j k l m n o p * r s t u ﴿: ًخاصــة, ك
v﴾ ]٩٨, ٩٧: املؤمنون[. 

َ حتديدا وَ أكثرٍويف سياق  باالسـتعاذة مـن الـشيطان الـرجيم يف أحـوال ُ األمرَدَرً
 . معينة, كام يف األمر باالستعاذة عند قراءة القرآن الكريم, وعند النزغ
 . وعن التأمل يف هذه األحوال نجدها جتمع أبواب اخلري والرش

 :  لعل منها,ويف تنوع هذه األساليب حكم ظاهرة
لشيطان التي وردت يف مجيـع الـسياقات بأسـاليب اإلشارة إىل خطورة وسوسة ا

 .خمتلفة
ًواإلشارة إىل أمهية األحوال التي جاء النص عليها حتديدا يف بعض األساليب مع 

 . ورود األمر باالستعاذة الشاملة يف كل حال
ُومما يتوافق مع طبيعـة القـرآن الكـريم أن يكـون تنـاول املـستعاذ منـه يف ضـوء  ُ َ

ِيكون احلديث عن املستعاذ منـه املتعلـق بـرشور الـنفس يف ثالثـة أساليبه, ومن هنا س ِّ ُ
 : مطالب بحسب أساليبه يف تناوله



 

٨١ 

  :االستعاذة من رشور وسواس اجلن واإلنس عامة: املطلب األول
 : وقد جاء ذلك يف سورة ا لناس

﴿ s r q p*v u* y x* ~ } | {* 
` a b c d*f g h﴾]٦− ١: الناس[. 

 .الستعاذة من رشور الوسواس اخلناسفهذه السورة خمصصة ل
وأعظم تلك الرشور عىل اإلطـالق الوسوسـة; فإهنـا مبـدأ األفعـال املذمومـة, 
ِّوحسم الرش بحسم أصله ومادته أجود من دفعه بعد وقوعه, فإذا أعيذ العبـد مـن رش 
الوسواس الذي يوسوس يف الصدور فقد أعيذ من رش الكفـر والفـسوق والعـصيان, 

ُومن ثم أع َّ   )١(.ِّيذ من رش عقوباته يف الدنيا واآلخرةَ
ه التـي َوهذا من أرسار وصف املستعاذ منه بالوسواس, فجعل الوسوسـة صـفت

ًيستعاذ منه بسببها, وإن كان النص شامال جلميع الرشور ُّ . 
 :  الوسوسة−١

 : مفهومها وحقيقتها يف السياق القرآين
م اخلفـي يف اخـتالط, مـن الكـال: , وقيـلفسَّحـديث الـن: والوسوسة يف اللغة

 إما بـصوت خفـي :الوسواس الذي أصله الصوت اخلفي, أو اإللقاء اخلفي يف النفس
ٍال يسمعه إال من ألقي إليه, وإما بغري صوت كام يوسوس الشيطان للعبد َّ. 

روا َّرَ يلقيـه إليـه كـْنَ عند مـه يكرره املوسوس ويؤكدًوملا كانت الوسوسة كالما
 منـه َمَهْفُ لـي;وا تكرير اللفـظَ فراع, وسوس وسوسة:معناها فقالوالفظها بإزاء تكرير 

 )٢(.تكرير مسامه
                                                 

 ).٤٧٤− ٢/٤٧٣(ئع الفوائد البن القيم , بدا)٥٣٦, ٥٠٨ − ١٧/٥٠٧(جمموع الفتاو البن تيمية : انظر  )١(
 , لـسان العـرب)٢/٤٧٤ (, بدائع الفوائد البن القيم)١٣/٩٢ (, هتذيب اللغة)٧/٣٣٥ (العني: انظر  )٢(

 ).١٣/٩٢ (, تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي)٦/٢٥٤(



 

٨٢ 

دعـوة الـشيطان لطاعتـه بخطـرات رديئـة : وحقيقة الوسوسة يف السياق القرآين
يلقيها يف النفس, أو كالم خفي يصل مفهومه للقلب من غري سـامع صـوت, ويـدخل 

فيها نتيجـة لتلـك اخلـواطر, أو األهـواء فيها باعتبار آثارها شهوات النفس التي تثور 
  )١(.التي هني العبد عن اتباعها, وأمر بمعصيتها
 :بني الوسوسة واألحوال القلبية املشاهبة

َتدل نصوص القرآن عىل أن الوسواس أخف من الطائف, فإن الوسوسة تبدأ ن ًغـا ْزُّ
الطـائف, وهـو مـا ِّوهو أدنى حركة وتتكرر وتتواىل حتى تتحول إىل إصابة باملس, وهـو 

 y z ﴿: قـال تعـاىل. ًيطوف القلب به ويدور عليه, فهو أبلغ قليال مـن الوسوسـة
{ | } ~ _ ̀ a b c d﴾]فـإن قولـه يف . ]٢٠١: األعراف
َّ يدل عىل متكن مس الطائف حتى حصل نسيان, فتذك﴾ a﴿اخلرب  ِّ َ روا ما نـسوه, ُّ

حـصل إبـصارهم للحـق والـسداد َّتذكروا ما أمر به تعاىل, وما هنـى عنـه, ف: واملعنى
ِفاتبعوه, وطردوا عنه مس الشيطان الطائف َّ.)٢(  

والوسواس بداية يف القلب قد تنتهـي بـالران, فـإن الوسـواس إذا متكـن فـصار 
ًطائفا يف القلب أنساه ما كان معه من اإليامن حتى يعمى عن احلـق, فيقـع يف الباطـل, 

حلـق, فيقـع فيـه, ويـستمر بـه احلـال, وال فإنه يغشى القلب بغشاوة متنعه عن إبصار ا
ْإن ال( قال . يتوب حتى يعلو قلبه الران َّ ِمؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبـه ـِ ِِ ْ َ ٌ ُْ َ َُ ْ َ ََ ُ َْ َ ْ

ُفإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ُ ُ َ َ َْ ََ َ ِْ َ ْْ َ َ ََ ُ فـإن زاد زادت فـذلك الـران الـذي ذكـره اهللا يف ,ِ َ ََ ََّ َ ُ َ َْ ِ ْ َ َ
ِكتابه ِِ«: ﴿ji lk m n o p q r﴾]٣(.)]١٤: املطففني(  

                                                 
, روح املعاين )٢٠/٢٦٣ (, اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)٥/٥٤٠ (املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )١(

 ).٣٠/٢٨٦ (لآللويس
 ).٤/٤٤٥١ (البحر املحيطتفسري : انظر  )٢(
, والرتمـذي يف )١١٦٥٨(, بـرقم )٦/٥٠٩( ـ النسائي يف السنن الكرب أخرجه ـ من حديث أيب هريرة   )٣(

 حـسن صـحيح, وابـن :, وقال)٣٣٣٤(, برقم )٥/٤٣٤(ومن سورة املطففني : سننه, كتاب التفسري, باب
 =, واحلاكم يف مستدركه, يف كتـاب )٤٢٤٤(برقم ) ٢/١٤١٨( يف سننه, كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب هجما



 

٨٣ 

ُفالوسواس بداية الذنب, والرين هناية الذنب وجزاؤه, والغني ألطف من الرين, كام  ْ َّ
َإنه ليغـان عـىل قلبـي وإين ألسـتغفر اهللا يف اليـوم مئـة  (:قال الصحيح عنه يف احلديث  ََ َِ ِِ ْ ََ ُ ْ ُْ ْ َْ ََ َ ِّ ِ ِ ُ

ٍمرة َّ  يزيـل ً فأخرب أنه يستغفر اهللا اسـتغفارا,رقيق أرق من الغيمالغني حجاب ( فإن )٢()١().َ
 . )٣()ًناْيَالغني عن القلب فال يصري نكتة سوداء كام أن النكتة السوداء إذا أزيلت التصري ر

  .فكأن املراتب الغني, ثم ا لنكتة السوداء, ثم الرين
  :املعنى اجلامع للوسوسة

يه الشيطان يف نفـس اإلنـسان مـن رش, يف ما يلق: إن املعنى اجلامع للوسوسة أهنا
ْمـا مـنكم : (أنه قال  يو قد ثبت يف الصحيح عن النب. مقابل ما يلقيه امللك من خري ُ ْ ِ

ِّمن أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن ُ ُ َِ ْ ُ ِ َِ ِ ٍَ ِّ َ وإياك يا رسول ا: قالوا,َ ُ َ ََّ َّ وإيـاي إال أن :قـال ِهللاِ َ َ َّ ِ
ِاهللاَ أعانني عليه َ َ ْ فأس,َ ٍلم فال يأمرين إال بخريَ ْ ُ ُ َ ََ ِ ِ ْ َ.()٤(  

 ُةَّمـَ فل,ًةَّمـَلـلـشيطان لن إ و,ًةَّمـَن للملك لإ: ( )ه٣٣: ت(ابن مسعود وقال 
  )٦(.)٥() الشيطان إيعاد بالرش و تكذيب باحلقُةَّمـَ ول,وتصديق باحلق  إيعاد باخلريِكَلَمـال

                                                 
صـحيح عـىل رشط مـسلم, : , وقال)٢/٥٦٢(, ويف كتاب التفسري, تفسري سورة املطففني )١/٤٥(اإليامن 

 ). ١٦٢٠(رقم ب) ٢/١٢٥( األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب هنَّسَومل خيرجاه, ووافقه الذهبي, وح
أخرجه مسلم يف صحيحه, يف كتاب الذكر و الدعاء والتوبـة واالسـتغفار, بـاب اسـتحباب االسـتغفار   )١(

 . , وأخرجه غريه من حديث األغر املزين)٢٧٠٢ ( برقم,)٤/٢٠٧٥ (واالستكثار منه
 ).٥٢٣−١٧/٥٢٢ (جمموع الفتاو: انظر  )٢(
)٣(  جمموع الفتاو) ١٥/٢٨٣(.  
حتريش الشيطان وبعثه رسايـاه لفتنـة : لم يف صحيحه, كتاب صفة القيامة واجلنة والنار, بابأخرجه مس  )٤(

 ., وأخرجه غريه من حديث ابن مسعود )٢٨١٤ (برقم) ٤/٢١٦٧ (ًالناس وأن مع كل إنسان قرينا
 يف علل من خطبة البن مسعود, وصححه أبو زرعة كام) ٨٥٣٢٩(, برقم )٩/١٠١(أخرجه الطرباين يف الكبري   )٥(

, )٥/٣٩٤(, ومسند البزار )١/٤٠(, يف موارد الظمآن البن حبان ً, وروي مرفوعا إىل النبي )٢/٢٤٤(احلديث 
 إال من ِّوهذا احلديث ال نعلمه يرو عن عبد اهللا عن النبي« :, من طريق أيب األحوص, قال البزار)٢٠٢٧(برقم 

 . )١٩٦٣(فه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم َّعَ, وض» ًوقوفاهذا الوجه هبذا اإلسناد وقد رواه غري أيب األحوص م
 ).٥٢٤−١٧/٥٢٣ (جمموع الفتاو البن تيمية: انظر  )٦(

= 



 

٨٤ 

عام, فإن اإلهلام يف اللغة من ومن هنا نجد الوسوسة تدخل حتت اإلهلام باملعنى ال
َ كأنـه يشء ألقـي يف الـروع فالتهمـه اليشء إذا ابتلعه,هلم ُّ َ ٌَ َ َِّ \ [ ﴿: قـال تعـاىل. ُ

 )١(.]٨: الشمس[ ﴾ ^
 

مـا يلقـى يف الـروع, أو إيقـاع الـيشء يف الـنفس, أو : َّومن هنا عرفه العلامء بأنه
 )٢(.ًاإلعالم اخلفي هباجس يلقى يف النفس إلقاء

ًإذا أراد اهللا بعبده خـريا أهلمـه اخلـري «: )ه١٢٠: ت( القرظيمد بن كعبقال حم
ّفعمل به, وإذا أراد به الرش أهلمه الرش فعمل به ّ«)٣(. 

والفجور يكون بواسـطة الـشيطان  فهو سبحانه يلهم الفجور والتقو للنفس,«
  هذا أمـر بـالفجور وهـذا,وهو إهلام وسواس والتقو بواسطة ملك وهو إهلام وحي

 . أن يقرتن به خربَّدُ واألمر الب,أمر بالتقو
وهـذه اآليـة ممـا  راد به الوسوسـة,ُق ال يِلْطُف لفظ اإلهلام إذا أْرُوقد صار يف الع

ن كان تقو اهللا فهـو مـن إ فاملأمور به ,الوسوسة عىل أنه يفرق بني إهلام الوحي وتدل
 . و إن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان,إهلام الوحي

فـإن  فيكون الفرق بني اإلهلام املحمود و بني الوسوسة املذمومة هو الكتـاب والـسنة,
وإن , فهو من اإلهلام املحمود  الكتاب و السنة عىل أنه تقو هللا,َّكان مما ألقي يف النفس مما دل

 .)٤(»رد ال ينتقضَّطُو هذا الفرق م .فهو من الوسواس املذموم  عىل أنه فجور,َّكان مما دل
  :ة والناسَّنِوسوسة اجل

ْهذه الوسوسة بجميع معانيها داخلة يف املستعاذ منه يف سورة النـاس, بـل بينـت  َ َّ َ
                                                 

 , )٥/١٧٦ (معجم مقاييس اللغة البن فارس: انظر  )١(
 ).١٢/٥٥٤ (, لسان العرب البن منظور)٩/١٤٠ (زاد املسري البن اجلوزي: انظر  )٢(
 ).٥/٤٤٩ (فتح القدير للشوكاين  )٣(
 ).٥٣٠−١٧/٥٢٩ (جمموع الفتاو البن تيمية  )٤(



 

٨٥ 

 ﴾f g h﴿: السورة مصادر هذه الوسوسة وأنواعها, فالراجح أن قولـه
 .بيان للذي يوسوس

نوع من اجلن, ونوع من نفوس اإلنس, فالـرش مـن : وعليه فإن الوسوسة نوعان
َّا, فلإلنس شـياطني كـام أن للجـن شـياطني, كـام أن نفـس اإلنـسان قـد اجلهتني مجيع َّ ً

 )١(.]١٦: ٓق[﴾A B C D E F G H ﴿: توسوس له, كام قال تعاىل
 : عليها األدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلمْتَّلَوهذه احلقيقة قد د

 ` _ ^ [ \ ] Y Z﴿: قولـه تعـاىلفمن القـرآن    −١
k j i hg f e d c b aq p o nm l ﴾ 

وسمى وسوسـة بعـضهم .  فسامهم شياطني, وهم إنس وجن]١١٢: األنعام[
  )٢(.ًلبعض وحيا

َّومن السنة استدل العلـامء بحـديث    −٢ َ أن رسـول اهللا أيب ذر ُّ َّقـال لـه , :
يـا رسـول : قلـت: قال)  باهللا من رش شياطني اإلنس واجلنْذَّأبا ذر, تعو يا(

   )٤)(٣(...)احلديث. نعم: لاهللا, ولإلنس شياطني? قا

َوهذا احلديث وإن ضعف, إال أن تسمية بعض اإلنس شياطني ,  عن النبي ٌ ثابتُِّ
َعائشة قالت من ذلك حديث  َ ِإين ألنظـر إىل شـياطني اإلنـس : ( ِهللاقـال رسـول ا: ِ ْ ِْ ِ َ َُ ُ َ َ

َواجلن قد فروا من عمر َ ُُّ َِّ ِ.()٥( 
                                                 

  .)٥١٧−١٧/٥١٦ (املصدر نفسه: انظر  )١(
 ).٤٩٠−٢/٤٨٩ (,بدائع الفوائد البن القيم)٥٠٧−٥٠٦ (الرد عىل املنطقيني البن تيمية: انظر  )٢(
 ,)٤٠٣٤ (, بـرقم)٩/٤٢٦ (والبـزار يف مـسنده ,)٢١٥٤٦ (برقم) ٣٥/٤٣١ (أخرجه أمحد يف مسنده  )٣(

 . فه حمققو مسند اإلمام أمحدَّ, وضع)٤٧٨ (, برقم)١/٦٥ (والطياليس يف مسنده
  .)٥٤١ −٨/٥٤٠ (تفسري القرآن العظيم البن كثري: انظر  )٤(
, )٣٦٩١ (, برقم)٥/٦٢١ (مناقب عمر بن اخلطاب : أخرجه الرتمذي يف سننه, كتاب املناقب, باب  )٥(

َ هذا حديث حسن صحيح غ«: وقال ٌ َ ٌ َ َِ َِ ِريب من هذا الوجهٌ ْ َ ٌْ  ., وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي »ِ



 

٨٦ 

من اجلـن شـياطني, : كانوا يقولونم َّوعىل هذا دلت عامة أقوال السلف أهن   −٣
 )١(.ومن اإلنس شياطني

ُوالفرق بني وسوسة اجلني ووسوسة اإلنيس أن اإلنيس يوسوس بواسطة األذن, 
واجلني ال حيتاج إىل ذلك; ألنه جيري من ابن آدم جمر الدم, وإن كـان قـد يتمثـل لـه 

ُاملالئكـة  (:نه قـالأ عن النبيكام ثبت يف الصحيح  ,يوسوس إليه يف أذنه كاإلنيسو َ ِ َ َ
َتتحدث يف العنان والعنان الغامم بـاألمر يكـون يف األرض فتـسمع الـشياطني الكلمـة  َُ َ ْ َ ْ ُِ َِ َّ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ ََ َّ َ ََ ُ ُِ َِ ْ ِ

ْفتقرها يف أذن الكاهن كام تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذ َُ َ َ َ َُ ُ ُ َِ َِ َ ََ َ َ ُ ُّ َُّ ِ َ َُ ْ ِْ َ ِ ٍبـةُ هـذه , فالظـاهر أن )٢()َ
 )٣(.ة بواسطة األذنوسوس

ّوهبذا يعلم أن الوسوسة نوعان, وسوسة جني, ووسوسة إنيس ّ ُ َ ْ ُ:  
َّوسوسة اجلنة ِ: 

; وهلـذا )٤(اإلنس ما هو إال تابع وويل له الوسواس اجلني هو األصل, ووسواس
  )٥(. يف هذه السورة﴾f g h﴿: َّقدمه يف قوله

طر من اإلنـيس, ولـذلك ومن املعلوم يف الكتاب والسنة أن الوسواس اجلني أخ
تكاثرت النصوص يف التحذير منه, وذكرت تفصيالت تتعلـق بوسوسـته, فبينـت أن 

 E F G ﴿ : قولـهقـال املفـرسون يفالوسواس من جنس احلديث والكالم, وهلـذا 
H﴾]ث به نفسهِّما حتد :قالوا ]١٦: ٓق. 

                                                 
 جـامع البيـان للطـربي ,)٥٠٦ (, الرد عىل املنطقيني البن تيمية)٥١٣−١٧/٥٠٩ (جمموع الفتاو البن تيمية :انظر  )١(

)٣٠/٧٥٥.( 
 , برقم)٣/١١٩٧ (صفة خلق إبليس وجنوده: بدء اخللق, باب: أخرجه البخاري يف صحيحه, يف كتاب  )٢(

 ., وغريه من حديث عائشة ريض اهللا عنها)٣١١٤(
 ). ٤٩٠−٢/٤٨٩ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٣(
 .)٣٠/٦٣٥ (التحرير والتنوير: انظر  )٤(
 ).٣٠/٦٣٥ (املصدر نفسه: انظر  )٥(



 

٨٧ 

ع َّويف القرآن الكريم حديث أوسع عن تلك الوسوسة; خلطورهتا, وهي تتنو
 ̈ § ¦﴿: عن املايض, كقوله تعاىل ًفقد تكون خرباتنوع احلديث والكالم, 

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À ﴾]أو عن حارض, كقوله تعاىل ]٢٠: األعراف :﴿ R S T U V W 

\ [ Z Y X﴾]أو عن مستقبل, كقوله تعاىل]١٧٥: آل عمران  :﴿ ¤
³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥﴾]البقرة :

, ]١٢٠: النساء[﴾ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á ﴿:  وقوله تعاىل,]٢٦٨
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿: وقوله

³ ² ± °  ̄ ®¬ « ª ﴾]هــــ, وقول]٦٤  :راءــــاإلس :
﴿s r q p o n m l k j i h g﴾]١٢٠: طه[.  

ًوقد تكون إحداثا للرش, كام سبق, وقد تكون إنساء للخري, ومن ذلك قوله : ً
Ì Ë Ê É Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  ﴿: تعاىل

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾]وقوله,]٦٨: األنعام  :﴿£ ¤  ¥  
 ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ 

µ ﴾]وقوله]٤٢: يوسف , :﴿N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ ]\ ^ _ ` a b﴾]٦٣: الكهف[. 

 .االعتقادات الباطلة التي حتدث يف النفس: ومما يدخل حتت األخبار من الوساوس
ْن الوسواس هو ما يمليه الشيطان يف نفس اإلنسان مـن رش يف مقابـل مـا فإذا كا ُ

ًليه امللك من خري, فإنه يدخل فيه ما حيصل يف القلب مما يظنـه صـاحبه علـام عقـب ْمُي
 . ًالنظر واالستدالل إذا كان باطال

بـن مـسعود اغري واحد من الصحابة كـأيب بكـر وومما يدل عىل ذلك ما جاء عن 
 وإن كان خطأ فمني ومن ,جتهادهم إن كان صوابا فمن اهللاافيام يقولونه بام, ريض اهللا عنه

 .  ليست مطابقة من الشيطانيعتقادات الت يف النفس من االىَقْلُ فجعلوا ما ي,الشيطان



 

٨٨ 

 قلـوهبم اخلـري ل بـاإلنس مالئكـة وشـياطني يلقـون يفَّكَاهللا ووحقيقة ذلك أن 
 سبق قول ابن مسعود كام , قائد الباطلة من الرش والع, فالعلم الصادق من اخلري,والرش

و كام أخرب اهللا أن . »ملة امللك تصديق باحلق و ملة الشيطان تكذيب باحلق«): ه٣٣: ت(
وإن  وأخرب أنه يكلمهم بملك يوحي بإذنه ما يشاء, ىل البرش ما توحيه,إاملالئكة توحي 

 . لشيطان املوسوس كام ال يشعر با,ال يشعر بأنه من امللكقد كان البرش 
ُومما حيصل بسبب تلك اإلمالءات الشيطانية, نسيان احلق, والوقوع يف اخلطأ, فإهنـا  ُ ْ َ

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  ﴿:قـال تعـاىل ها من الـشيطان,َّكل
à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô﴾]٦٨: األنعام[. 

ِإن هذا واد به: (قال هلموأصحابه عن الصالة  النبي  نام َّامـول ٍِ َّ ُ شيطان فركبـوا ِ ِ َ َْ ٌَ
ْحتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول اهللا َ َ َّ َُ َ َُ ُ ِ ْ َ  ْأن ينزلـوا وأن يتوضـ َْ ََ ُ ِ ْ َوا وأمـر ؤَ َ َ َ

َبال َال أن ينادي بالصالِ َّ َِ ِ َ ُ ْ َ َّة أو يقيم فصىل رسول اهللا ً َ َ َ ُِ ِ ِبالناس َّ َّثم … ِ  لتفت رسـول اهللا اُ
ٍإىل أيب بكر فقال ْ َّ إن الش:َ َيطان أتى بالَّ ِ َ َ ُال وهو قائم يصيل فأضجعهْ َ َ َْ َ َ ِّ ُ ٌ ِ َ ُ فلم يزل هيدئـه كـام ,ً ُ ِّ ََ ُ ْ َ

َهيدأ الصبي حتى نام َُّ ِ َّ ُ َّ َ ُ...()١(. 
 )٢(.إنشاءًوكام تكون وسوسة اجلنة أخبارا فقد تكون 

c d e f g h i j   k ﴿: هـومثاله ما أخرب عنه يوسف يف قول
 v u t s r q p o n ml z y x w� ~ } | {  

 ¢¡£    ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬﴾]١٠٠: يوسف[.  
                                                 

البيهقـي يف , و)٢٦ (برقم) ١/١٤ (النوم عن الصالة: أخرجه مالك يف املوطأ, كتاب وقوت الصالة, باب  )١(
, مـن حـديث زيـد بـن )٩٨١ (برقم) ٢/٨٧ (قضاء الفائتة: معرفة السنن واآلثار, يف كتاب الصالة, باب

, مـن حـديث عمـران بـن )٣٣٧٨ (بـرقم) ٣/١٣٠٨ (وأصـل القـصة ثابتـة يف البخـاري. ًأسلم مرسال
الم ابن حجر وقد أطال فيها الك) ٦٨١ (برقم) ١/٤٧٢ (احلصني, ويف صحيح مسلم من حديث أيب قتادة

 ).١٨٦−٥/١٨٢ (منهاج السنة النبوية البن تيمية: وانظر). ١/٤٤٨ (يف الفتح
 ) ٥٣٢−١٧/٥٣٠ (جمموع الفتاو البن تيمية: انظر  )٢(



 

٨٩ 

 : وسوسة الناس
ٌوهو النوع الثاين للوسوسة, واحلاجة ماسة إىل اإلشـارة إىل هـذا النـوع, وذلـك  َّ

ألن األمم اعتادوا أن حيذرهم املـصلحون مـن وسوسـة الـشيطان, خلفائه عىل العباد; 
, الذي ير بعض العلامء أنه أشـد وسوسة أهل نوعهم من اإلنسوربام ال خيطر بالبال 

ُّخطرا من وسواس الشياطني, وهو أجدر منهم بالتعوذ; ألهنم منهم أقرب, وهم أقدر  ً
  )١(.عىل الرضر, بسبب دخوهلم معهم, ومالزمتهم هلم

  :وتتنوع يف القرآن إىل نوعني
 Y﴿ : وهـو الـذي جـاء ذكـره يف قولـه تعـاىل: وسوسة اإلنيس إىل غريه−١

 ̂  ] \ [ Zk j i hg f e d c b a ̀  _ 
l nm o p q﴾]١١٢: األنعام[. 

B A  ﴿: وهو الذي جاء ذكـره يف قولـه تعـاىل:  وسوسة نفس اإلنيس له−٢
O N M L K J IH G F E D C ﴾]عــىل أن ُّ, وهــذا يــدل]١٦: ٓق 

للنفس وسوسة, فهنـا نفـس اإلنـسان وسوسـت لنفـسه, وهـو مـا يـسمى بحـديث 
  )٢(.النفس
َحم  :  من اإلنسان الوسوسةُّلَ

َإن القلب حم ً اخلطرات واألفكار بـشتى أنواعهـا ودرجاهتـا, وهـو أيـضا حمـل ُّلَ
ـــسورة ـــذه ال ـــا يف ه ـــاىل هن ـــال تع  a b c ﴿ :الوسوســـة, ولكـــن ق

d﴾]فذكر الصدر ومل يذكر القلب, وسبب ذلك أن الصدر هو ساحة  ]٥: الناس 
ــاىل ــال تع ــه, ق ــب وحــصنه, وبيت  Ä   Å Æ Ç È É Ê       Ë Ì ﴿: القل

Í﴾]٤٦: احلج[. 
                                                 

 .)٣٠/٦٣٥ (التحرير والتنوير: انظر  )١(
 ).٥١١−١٧/٥١٠ (جمموع الفتاو البن تيمية: انظر  )٢(



 

٩٠ 

ُومن الصدر ترد الواردات من مهوم وغموم وغريها إىل القلب, فهـي جتتمـع يف  ِ َ
الصدر ثم تلج إىل القلب, فالشيطان جييء إىل الصدر, فيلقي ما يريد إلقاءه يف القلـب, 

 . فهو موسوس يف الصدر, ووسوسته واصلة إىل القلب
ِويف هذا التعبري إشارة إىل عدم متكن ُّ ِ َ ٍ الوسوسة, وأهنا غري حالة يف القلب, بل هي َ َِّ

  )١(.حمومة يف الصدر حول القلب
 .هذا هو الرش األعظم املتعلق بالنفس الذي يكون من داخلها وهو الوسوسة

 عنـه, فـإن ُّومع خطورهتا بسبب طبيعتها التي جتعلها مصاحبة لإلنسان ال تنفك
ي يقوم بـذلك بكثـرة وكثافـة وإرصار الذي يزرعها يف النفس اإلنسانية من إنيس وجن

ْالوسواسفإن , ﴾ ~ { | }﴿ًه اهللا وسواسا َّامَومن هنا س بالفتح اسم : َ
ْكالزلزال بمعنى الزلزلة, وأما املصدر فوسواس بالكـرس الوسوسة, : بمعنى املصدر َِّ َّ− 

ْكزلزال ِ.  
ِسمي باملصدر واملراد به هنا املتكلم بالوسوسة من شيطان وإنسان,  ِّ ٌكأنه وسوسة ُ َ َْ َ

ُ ألهنا صنعته وشغل;يف نفسه ْ ُ ُ َ : ه الذي هو عاكف عليه, فهو من باب املبالغة, نظريه قولهَْ
﴿H I J K﴾ ]٢(.]٤٦: هود(  

ُقـي يف أنفـس النـاس اخلـواطر ْلُالـشياطني التـي توتعريفه للجنس, فهو يشمل 
مـن , ويـشمل كـل ]١٢٠: طـه[﴾ g h i﴿ :قـال تعـاىلكام الرشيرة, 

ًكالما خفيا من الناس يتكلم  ُّوهم أصحاب املكايد واملؤامرات الذين يتسارون لتـدبري ً
                                                 

, جممـوع )٤/٢٢٧ (, التـسهيل لعلـوم التنزيـل البـن جـزي)٢/٢٧٩ (زاد املسري البن اجلـوزي: انظر  )١(
 , الفوائـد البـن القـيم)٤٨٦−٢/٤٨٥ (, بـدائع الفوائـد البـن القـيم)١٨/٣١٢ (الفتاو البن تيمية

 ).٣٠/٢٨٧ (, روح املعاين لآللويس)٢٦(
/ ٢ (ن, إمالء ما من به الرمح)٣٢/١٨١ (, التفسري الكبري للرازي)٤/٨٢٩ (الكشاف للزخمرشي: انظر  )٢(

/ ١١ (م الكتـاب املكنـونو, الدر املـصون يف علـ)٣٠/٢٦١ (, اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)٢٩٨
 ).٣٠/٢٨٦ ( روح املعاين لآللويس,)١٦٢



 

٩١ 

َّاملكايد, وإحلاق األذ بالناس, من اغتيال, أو رسقة, أو إضالل, وحيرصون أال يعلـم 
 . من يريدون اإليقاع به

ُ الدوائر, ويغرون الناس بهَّومنهم الذين كانوا يرتبصون برسول اهللا  ْ ُ.)١(  
, ﴾~ ﴿نـوس يف ُية وصف له بكثرة االختفاء واالنقباض وهـو اخلويف اآل

ه, فإنه خيتفي وينقبض يف َّ ربُ كلام ذكر العبد,وهي صفة ذلك الوسواس الرشير وعادته
 .غار, ويف ذلك إشارة إىل كيفية مواجهته والسالح الناجع معهَة وصَّلِذ

 )٢(.ق عىل الوسواس من الشيطان ومن اإلنسبوهذا الوصف ينط
ُومن هنا ير اإلنسان هي َ يطـرق ويـرتدد وخيـاف تبعاهتـا  ثـم , بخـواطر الـرشُّمُ

َوامة, أو يزعه وازع الدين أو احليـاء أو خـوف العقـاب عنـد اهللا أو َّوتزجره النفس الل
َّ فيصمم عىل فعلها فيقرتفها, فكـأن ,عند الناس ثم تعاوده حتى يطمئن هلا ويرتاض هبا

 )٣(. ثم يبدو ثم خيتفي حتى يتمكن من تدليته بغرورالشيطان يبدو له ثم خيتفي,
اس مع الـنفس َّوهذا اإلقدام عىل الرش واإلحجام عنه أثر لرصاع الوسواس اخلن

 y﴿: َاللوامة, ومع الذكر الرباين الفطري الذي يوقظـه امللـك بلمتـه, يقـول تعـاىل
z { | } ~ _ ` a b c d﴾]٤(.]٢٠١: األعراف(  

سوسته ودوامـه عليهـا وانـشغاله الـدائم هبـا حتـى بو−وهكذا نر الوسواس 
 هو اخلطر األعظم التي يتهدد النفس من داخلها, ونعلم حينئذ أمهية −صارت عادة له

 . االستعاذة من رشه
                                                 

  .بترصف يسري) ٣٠/٦٣٣ (التحرير والتنوير البن عاشور  )١(
 اجلـامع ألحكـام ,)٣٢/١٨١ (, التفـسري الكبـري للـرازي)٥/٥٤٠ (املحرر الوجيز البن عطيـة: انظر  )٢(

بدائع الفوائـد : , وانظر)٣/٣١٧ (, درء تعارض العقل والنقل البن تيمية)٢٠/٢٦٢ (القرآن للقرطبي
 ).٢٣/٢٨٦ (, روح املعاين لآللويس)٤٨٠−٢/٤٧٩ (البن القيم

 ).٣٠/٦٣٤ (, التحرير والتنوير البن عاشور)٥/٥٤٠ (املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )٣(
 ).٥/٥٤٠ (الوجيز البن عطيةاملحرر : انظر  )٤(



 

٩٢ 

ونعلم حينئذ أن عصمة اهللا تعاىل للعبد من رشوره أصل الوقاية من كل رش; ألن 
 إنام تكون عـىل ت الرب الوسوسة مبدأ كل رش من كفر وفسوق وعصيان, وعقوبا

 ,تلك الرشور, وسائر ما يصيب العبد من الرشور من أمثاله من اإلنـس أو مـن اجلـن
وكذا العقوبات الساموية إنام تقع له بسبب ذنوبـه التـي وقـع فيهـا بـسبب الوسوسـة, 

 بسبب استجابته ألوامر ربـه مـن اجلهـاد ;وسائر ما حيصل للعبد من غري ذلك السبيل
بيله, وما يصيبه من تطبيق حدود اهللا تعاىل عليه بـسبب ذنوبـه الدنيويـة, واهلجرة يف س
  )١(.ر اهللا هبا ذنوبه يف الدنيا أو خيفف هبا عنه عذاب اآلخرةِّفَكُكلها خري له, ي

 الرشور التي حتدث له ُّكام يدخل حتت هذه االستعاذة الشاملة يف هذه السورة كل
سوسة الوسواس للناس بإيذائه, وهـي مـن رش من الناس; ألهنا إنام حتدث له بسبب و

  . )٢(الوسواس العام
عـن ف. ومن هنا ندرك أمهية هذه السورة يف االستعاذة, كام جاءت بذلك األحاديـث 

ٍعقبة بن عامر قال ِ َ َْ ُ بينا أنا أسري مع رسـول ا:ُ ِ َ ْ ٌبـني اجلحفـة واألبـواء إذ غـشيتنا ريـح   ِهللاَ َ ْ َ ِْ َ ْ ِ َِ ْ َِ ِ َ ْ ُ ْ
ِوظلمة شد َ ٌ َُ ْ َيدة فجعل رسول اَ َ َ َ ٌ ُيتعوذ ب  ِهللاَ َّ َ ِأعوذ بـرب الفلـق«ـََ َ َْ ِّ َ ِّأعـوذ بـرب النـاس« و»ِ َ ِ« 

ُويقول ُ َ َيا عقبة تعوذ هبام فام تعوذ متعوذ بمثلهام: (َ َِ ِ ِْ ُ ِْ ٌ َ ِّْ َ َّ َ َّ َ َ َُ َ َُ ِ ِ وسمعته يؤمنا هبام يف الصالة:قال) ِ َِّ َ ُ ْ َُّ َُ ُ()٣(. 
 : بقية رشور الوسواس اخلناس−٢

 يدل عىل أن ﴾~ { | }﴿: يف قوله: ك فإن عموم التعبريومع ذل
املستعاذ منه هنا ليس فقط الوسوسة, بل املراد االستعاذة من مجيع الرشور, فإن كلمـة 

                                                 
 ).٢/٤٨١ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )١(
 ). ٥١٩−١٧/٥١٤ (جمموع الفتاو البن تيمية: انظر  )٢(
 , والبيهقـي يف سـننه, بـاب يف املعـوذتني)١٤٦٣ (, برقم)٢/٧٣ (أخرجه أبو داود يف سننه, باب يف املعوذتني  )٣(

ــرقم)٢/٣٩٤( ــرباين يف )٣٨٥٦ (, ب ــري, والط ــرقم)١٧/٣٤٥ (الكب ــسند)٩٥٠ (, ب ــد يف امل ــام أمح  , واإلم
, وغريهم من حديث عقبة بن عامر, وصححه حمققو املـسند, واأللبـاين ـ رمحـه اهللا ـ يف صـحيح )٢٨/٥٣١(

 ). ٥١٩−١٧/٥١٤ (جمموع الفتاو البن تيمية: انظر و.سنن أيب داود



 

٩٣ 

رش نكرة مضافة إىل معرفة, وهي الوسواس, فتكون االسـتعاذة شـاملة جلميـع رشور 
ــذا قيــل ــاس, ول وسوســة مــن رش : مــن رش الوســواس, ومل يقــل: الوســواس اخلن

  )١(.الوسواس
ُرصَورشور شياطني اإلنس واجلن األخر كثرية, ال يمكن ح  ُرْكـِها , وسـيأيت ذْ

  . ه القرآن بالذكر منهاَّصَما خ
ًرمحه اهللا تعاىل كثريا مـن رشور شـياطني اجلـن ) ه٧٥١: ت(وقد ذكر ابن القيم 

اخلـري كلهـا, من رسقة أموال الناس, والتسلط عليهم يف نومهم, والقعود هلـم بطـرق 
وكيد أبيهم أليب البرش حتى أخرجه من اجلنة, واستقطاعه من أوالده القسم األكرب إىل 

يه إليذاء صفوة اخللق من األنبياء والـصاحلني, مـا يـشري إىل كثـرة رشور ِّالنار, وتصد
: شياطني اجلن واإلنس, عىل أنه رمحه اهللا تعاىل حرص رش الشيطان يف ستة أجناس هـي

وكـل تلـك . بدعة, والكبائر, والصغائر, واملباحات, واالنشغال باملفـضولالكفر, وال
  واهللا أعلم )٢(.الرشور تدخل حتت االستعاذة الشاملة يف هذه السورة

  )٣(.ومع ذلك, فإن حمور االستعاذة الرشور املتعلقة بالنفس من داخلها
 .وقد جاءت بأسلوب عام جلميع رشور الوسواس اخلناس

 : االستعاذة من وسوسة الشيطان ومجيع صور أذاه النفيس والبدين:املطلب الثاين
إذا كان األسلوب السابق فيـه االسـتعاذة مـن مجيـع رشور الوسـواس بأنواعـه 
ًاملختلفة, فإن األسلوب هنا أكثر حتديدا; إذ فيه األمر باالستعاذة من مجيع رشور النوع 

 . ايناألعظم من أنواع الوسواس, وهو الوسواس اجلني الشيط
                                                 

, الرد عىل املنطقيني البـن )٥/٥٤٠ (ز البن عطية, املحرر الوجي)٤/٥٤٨ (معامل التنزيل للبغوي: انظر  )١(
−٤٨٩, ٢/٤٨١ (, بدائع الفوائد البن القـيم)٥/١٨٧ (, منهاج السنة النبوية البن تيمية)٥٠٦ (تيمية
 .)٣٠/٦٣٥ (التحرير والتنوير, )٤٩٠

 ).٤٨٦−٢/٤٨١ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٢(
 ).١٧/٥١٥ (جمموع الفتاو البن تيمية: انظر  )٣(



 

٩٤ 

 .  خص باستعاذة أخر, فقدوهذه إشارة إىل مزيد خطورته
واالستعاذة هنا استعاذة شاملة جلميع صور أذ الشيطان, فيدخل فيها االستعاذة 

 j k l m n o ﴿ :قولـه تعـاىل يف  وذلـك;من األذ البـدين بعمـوم الـنص
p*r s t u v ﴾]٩٨ ,٩٧: املؤمنون[.   

 شاملة ألرضاره البدنية والنفسية, ويتبني ذلـك فهمزات الشيطان يف اآلية األوىل
 . من بيان معنى اهلمز يف اللغة والسياق

 .زْمَزة, وهي املرة من فعل اهلْمَزات مجع اهلَمَفاهل
وأصل اهلمز يف اللغة يدور عىل شدة الدفع والتحريـك بيـد وغريهـا, والعـرص, 

 . ِّ واألزِّوهو كاهلز. والنخس
َمهزت رأسه, ومه: تقول َ ََ َُ ِّزت اجلوزة بكفْ َ ْْ َّ ورجل مه.يَ ْهي: ازَ ِمز الناس, أي يغمـز َ ِ

َومهزه. فيهم َ ْاهلمز, ودفعه ورضبه: َ ْالـضغط: َ ِوقـد مهـز القنـاة إذا ضـغطها باملهـامز . َّ َ َ ََ َ ََ َ َ
ْللتثقيف  َواهلامز واهلمزة…َّ َُ َومهـز , الذي خيلف الناس من ورائهم, ويأكـل حلـومهم: َُّ َ

ْهلمز وا.ًس يف قلبه وسواسامه: الشيطان اإلنسان ُّالعض: َ َ)١(. 
    فقـد قـال ابـن عبـاس;وكالم السلف يف معنى اهلمزات هنا يدل عـىل شـموهلا

  وساوســهم, وقــال جماهــد ): ه١١٠: ت(نزغــاهتم, وقــال احلــسن): ه٦٨: ت(
وقـال , )٢(هم النـاسُقْنَخ: )ه١٦٨:ت (قال ابن زيدوهم, ُثْفَهم ونُخْفَن): ه١٠٤: ت(

                                                 
ــر  )١( ــل: انظ ــني للخلي ــد)٤/١٧ (الع ــن دري ــة الب ــرة اللغ ــذيب)٢/٨٣٠ (, مجه ــري , هت ــة لألزه  اللغ

 , النهايــة يف غريــب األثــر البــن األثــري)٤/٢٤٢ (ه,املحكــم واملحــيط األعظــم البــن ســيد)٦/٩٦(
زاد : , وانظـر)١٥/٣٨٨ (تـاج العـروس للزبيـدي, )٥/٤٢٥ (لسان العرب البن منظـور, )٥/٢٧٢(

 , تفسري البحـر املحـيط أليب حيـان)٢٣/١٠٣ (, التفسري الكبري للرازي)٥/٤٨٩ (البن اجلوزياملسري 
  ).٥/٣٥٣ (, أضواء البيان للشنقيطي)١٨/٦٢ (, روح املعاين لآللويس)٨/٢٧٢(

  .)١٧/١٠٦ (جامع البيان للطربي: انظر  )٢(



 

٩٥ 

  )١(.هم باإلغواء إىل املعايصُعْفَد: أهل املعاين
وتلك األقوال جتمع مجيع أنواع إيذاء الشياطني لإلنـسان حتـت معنـى اهلمـزات 

 : وهي عىل نوعني
ُّرصَ واملراد هبـا كيـد الـشياطني لإلنـس, وتـ: اإليذاء النفيس−١ ُفاهتم بتحريـك َ

الغضبية التـي تنـتج القو اإلنسانية بالوسوسة ومحلها عىل الباطل; مثل حتريك القوة 
رات الغضب التي ال يملك اإلنسان فيها نفسه , أو حثهـا عـىل املعـايص بإغرائهـا ْوَس

 كـام يـشمل بعـث أعـدائهم عـىل إيـذائهم ,بمخالفة ما أمـر اهللا تعـاىل بـه, أو غريهـا
 )٢(.بالوسوسة
  .السابقوهذا معنى قول ابن زيد .  باخلنق, واجلنون ونحوها: اإليذاء البدين−٢
 . زات يف اآليةَمَعنى اللفظي للهاملال هذين املعنيني يدخل حتت وك
: وـزء منه, وهـو يركز عىل املعنى األول بل عىل جـا املعنى السياقي فهـَّوأم

الوساوس واإلغراءات التي يلقيها الشيطان يف نفوس املؤمنني ليواجهوا أعداءهم 
و والصفح وحسن ـهم من العفيئة, ومتنعـيئة بالسـدفعون السـ, فيهـ نفسلوهبمـبأس

 i j k﴿: قال تعاىل: التعامل, ودفع السيئة باحلسنة, وذلك ألن السياق يف ذلك
 n m l*u t s r q p*} | { z y x w* 

 ̀_  h g f e dc b a*p o n m l k j* r 
s t u v﴾]٣(]٩٨− ٩٣: املؤمنون(. 

ً فيـه دخـوال ُلُخْدَوهذا املعنى السياقي ال يتعارض مع املعنى اللفظي العام, بل ي
                                                 

 ).٣/٣١٦ (معامل التنزيل للبغوي: انظر  )١(
  ).٢٣/١٠٣ (, التفسري الكبري للرازي)٤/١٥٥ (البن عطيةاملحرر الوجيز : انظر  )٢(
, روح )١٥٠−٦/١٤٩ (, إرشاد العقل السليم أليب السعود)٤/١٥٥ (املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )٣(

 ).١٨/١٢١ (, التحرير والتنوير البن عاشور)١٨/٦٢ (املعاين لآللويس



 

٩٦ 

, ﴾o p﴿, كام أن السياق ال خيصص العموم املفهوم مـن اإلضـافة يف ًاّأولي
وهي من املتعوذ منها يف اآلية, والتعوذ من  رات الغضب من الشيطان,ْوَفالنزغات وس

ًاجلنون مراد أيضا ٌ.)١(  
ِللمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد املضاف إليه :ومجع اهلمزات ِ ُِّ ِ ِ ُّ َّ.)٢(  

ِأعـوذ بـا(: ومثله تفـسري اهلمـز يف حـديث الرسـول  ُ ُ ِ الـسميع العلـيم مـن ِهللاَ ِ َِ ْ ِ َّ
ِالشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََّ َ ِ ْ َّ َْ ِ ِ ِ  )٤(. بأنه اجلنون,)٣()َ

ــون ــق واجلن ــاملس واخلن ــسان ب ــدين يف اإلن ــأثري الب ــه الت ــراد ب ــى ي ــو معن ِّوه ُ .  
 . واهللا أعلم

 t u v w x y z﴿: ه تعاىلُ من القرآن قولِهلمزات هذه اِّويفرس
 ` _ ^ [ \ ] V W X Y Z﴿ :وقوله تعـاىل , ]٨٣: مريم[﴾| }

*b c d e f g h ﴾]٥(.]٣٧ ,٣٦: الزخرف(  
 تأكيد لالسـتعاذة الـشاملة مـن كـل أرضار ﴾ r s t u v﴿: وقوله
  )٦(.فإن احلضور هو القرب من اليشء ووروده ومشاهدته عن قرب. الشيطان

 سوء يصيب به ِّضور الشيطان شاملة تقتيض االستعاذة من أيُ حْنِ واالستعاذة م
العبد سواء كان بالوسوسة واإلغواء واإلضالل أو باإليذاء البـدين, وكـالم املفـرسين 

                                                 
 )٤/١٥٥ (املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )١(
 ).١٨/٦٢ (, روح املعاين لآللويس)٦/١٤٩ (إرشاد العقل السليم أليب السعود: انظر  )٢(
 .سيأيت خترجيه  )٣(
ْمهزه« يف رشح , قال)٣/٤٣ (فرسه بذلك أبو عبيد كام يف رشح السنة للبغوي  )٤( ْ املوتة اجلنـون  (.وتةُمـال: »َ

 ).  فيهْنِيشء ينفثه اإلنسان م ألنه كالً من النخس والغمز وأما الشعر إنام سامه نفثاًه مهزاَّامَس
 ).٥/٣٥٣ (−أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن   )٥(
, املفـردات يف )٢/٧٥ (, معجـم مقـاييس اللغـة البـن فـارس)٤/١١٧ (اللغة لألزهري هتذيب: انظر  )٦(

 . )١٢٢ (غريب القرآن للراغب األصفهاين



 

٩٧ 

 )١(.يدور عىل هذا
  )٢(. يف يشء من أمري﴾ v u t s r﴿): ه١٨٢: ت(قال ابن زيد 

 ﴾v u t s r﴿: هر يف قولـهوالظا«): ه١٣٩٣: ت(قال الشنقيطي
ًأعوذ بك أن حيرضين الشيطان يف أمر من أموري كائنا ما كـان, سـواء كـان : أن املعنى

s r q p o n m ﴿: ذلــك وقــت تــالوة القــرآن, كــام قــال تعــاىل
t﴾ ٣(». أو غري ذلك من مجيع الشؤون يف مجيع األوقات,أو عند حضور املوت(  

م بعـد األمـر بـالعوذ مـن مهـزاهتم ويف عطف األمر باالسـتعاذة مـن حـضوره
 . من مالبسة الشياطني أدنى مالبسةُالتحذير

 ﴾k l m ﴿: , وتكـرار النـداء يف قولـه﴾l  ﴿ويف إعادة فعـل االسـتعاذة 
 إظهار كامل االعتناء باملأمور به وهو االسـتعاذة مـن )٤(,﴾r s t u v﴿و

 . شأن من شؤون العبدَّمهزات الشياطني, وحضورهم أي
  ية, ـذاء الشيطان النفسـور إيـع صـاملة من مجيـذه االستعاذة الشـوبمعنى ه

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿: يف قوله تعاىل مريم ِّمُ عن أوالبدنية ماحكاه 
¯ ° ± ² ³ µ́ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

À﴾]٣٦: آل عمران[. 
 . ًفإن هذه االستعاذة شاملة جلميع صور أذاه احليس والبدين أيضا

                                                 
 , زاد املسري البن اجلـوزي)٤/١٥٥ (جيز البن عطية, املحرر الو)٣/٣١٦ (معامل التنزيل للبغوي: انظر  )١(

, تفـسري القـرآن )٦/٣٨٧ (, البحر املحيط أليب حيـان)٢٣/١٠٣ (, التفسري الكبري للرازي)٥/٤٨٩(
 ).٥/٣٥٣ (و أضواء البيان للشنقيطي, )٥/٤٩٢ (العظيم البن كثري

 ).١٧/١٠٦ (جامع البيان للطربي  )٢(
 ).٥/٣٥٣ (أضواء البيان للشنقيطي  )٣(
  ).١٨/٦٢ (, روح املعاين لآللويس)٦/١٤٩ (إرشاد العقل السليم أليب السعود :انظر  )٤(



 

٩٨ 

 : تعاذة من وسوسة الشيطان يف حاالت معينةاالس: املطلب الثالث
سوسة الشيطان لإلنسان داخلة يف االستعاذة من رشور الوسواس اخلنـاس وإن 

ًعامة, وهو األسلوب األول, وهي داخلة أيضا يف االسـتعاذة مـن وسوسـة الـشيطان 
 .ومجيع صور أذاه التي مرت يف املطلب الثاين

ة نــباالســتعاذة يف حــاالت معيولكــن األســلوب القــرآين هنــا هــو ختصيــصها 
 .خمصوصة

 . وإذا تأملنا يف هذه احلاالت وجدناها جامعة يف باهبا
دفع األذ تـ أن افاالستعاذة من وسوسة الشيطان عنـد الـشعور هبـا مـن شـأهن

والظـاهر أحيانـه,  نع عنه رضره يف كلمتالشيطاين عن العبد عند كل باب من أبوابه, و
 . ًاب الرش مجيعاأن االستعاذة هنا تتعلق بأبو

واالستعاذة من وسوسة الشيطان عند قراءة القرآن هـي املقابلـة للحالـة األوىل, 
ًفهي استعاذة منه عند االتصال باجلامع ألبواب اخلري مجيعا, ومن شأن تلك االستعاذة 

َأن مت  .ن العبد من االستفادة من ذلك اخلري العميمِّكُ
 . خريِّ كلُبْلَ رش, وجِّ كلُعْفَ دا فيهوهبذا نجد هذه احلاالت املخصوصة جيتمع

ومن هنا نعلم احلكمة من التنصيص عليها دون سواها يف جمال الـرشور املتعلقـة 
 . بالنفس, ويظهر اإلعجاز يف اإلمجال والتفصيل القرآين

  :عند الشعور هبا: احلالة األوىل
k j i h g f e* o n m﴿: وذلك يف قوله تعاىل
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h i j k*m n o p q r s t u v  w*y z 
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ْمح : يطلق عىل يف اللغةَغْزَّفإن الن , )١( بعض الناس عـىل بعـض باإلفـساد بيـنهمِلَ
  )٣(. وذكر الغري باألمر القبيح, واغتيابه,)٢(. والطعنِزْخَبه الووعىل ش

ُ شديد للجلد بطرف عـود ٌّمس: −)ه١٣٩٣: ت(كام قال ابن عاشور − هتوحقيق َ ِ ِ
 )٤(.أو إبرةَأو إصبع 

ً غالبـا ِفْرُومن ثم أطلق عىل اإلزعاج باحلركة إىل الرش أو الفساد, ثم صار يف الع
 )٥(.ن حركاته مرسعة مفسدةعىل اسم أفعال الشيطان; أل
 أو يد من إلقاء غـضب وحقـد ٍبْلَفعل الشيطان يف ق: لنزغوهلذا ذكر العلامء أن ا

 ~ { | ﴿: , ومـن احلقـد, قولـه)٦(أو بطش يف اليد, فمن الغضب هذه اآلية
ْرشُال ي(: ملسو هيلع هللا ىلص ومن البطش قول النبي ,]١٠٠: يوسف[﴾¡¢ �  أحـدكم عـىل أخيـه ِ

  .)٧() فيلقيه يف حفرة من حفر النار, يف يده ال ينزغ الشيطان,بالسالح
ل ِّوَسُ الوسوسـة بـام يـُفهذا املعنى للنزغ هو املراد يف هذه اآليـة هنـا, فهـو بدايـة

                                                 
 ).٤/٣٨٤ (العني للخليل  )١(
 ).٨/٧٨ (هتذيب اللغة لألزهري: انظر  )٢(
 ).٢٢/٥٨٠ (تاج العروس للزبيدي: انظر  )٣(
 ).٢٤/٢٩٧ (التحرير والتنوير البن عاشور  )٤(
, اجلامع ألحكام القـرآن )١٥/٧٩ (, التفسري الكبري للرازي)٢/٤٩١ ( عطيةاملحرر الوجيز البن: انظر  )٥(

 , روح املعـــاين لآللـــويس)٣/٥٣٣ (, تفـــسري القـــرآن العظـــيم البـــن كثـــري)٧/٣٤٨ (للقرطبـــي
 ).٢٤/٢٩٧ (, التحرير والتنوير البن عاشور)٩/١٤٧,٢٤/١٢٤(

 .  من سورة األعراف٢٠٠اآلية   )٦(
  مـن محـل علينـا الـسالح فلـيس منـا كتاب الفتن, بـاب قـول النبـي أخرجه البخاري يف صحيحه,  )٧(

, وأخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب باب النهي عن اإلشارة بالـسالح )٦٦٦١ (رقمب) ٦/٢٥٩٢(
 ).٥/١٧ (املحرر الوجيز البن عطية: وانظر. ٢٦١٧رقم بإىل مسلم 
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ًغا بجامع التأثري اخلفي الذي حتدثه كام حيدثه نزغ ْزَ نْتَيِّمُلإلنسان من املعايص, وقد س
 ):ه٣١١: ت(الزجـاج قـال (): ه٥١٦: ت( وهلـذا قـال البغـوي )١(اإلبرة يف اجلسم,

 )٢(.»النزغ أدنى حركة تكون من اآلدمي, ومن الشيطان أدنى وسوسة«
 وإن للـشيطان ًةَّمـَإن للملـك لـ(: −الـسابق−األثـر  ة املـشار إليهـا يفَّوهي اللم

  ., وهاتان اللمتان هي اخلواطر من اخلري والرش)٣()ًةَّمـَل
ال يف هذه اآلية من أن املراد اإلغـضاب ُّوهذا املعنى شامل ملا يدل عليه سياق احل

g f e ﴿ :بن زيد, يف قولـهً, مستدال بام رواه عن ا)ه٣١٠: ت(كام فرسه الطربي 
k j i h﴾]قال رسول اهللا  ]١٩٩: األعراف: فكيـف بالغـضب يـا 

  .)٤(﴾w v u ts r q p o n m﴿: رب? قال
 e f g ﴿ :مـن أن قولـه) ه٦٠٦: ت(وكذا هو شامل ملا أشار إليه الـرازي 

h i j k﴾]قبل اآليـة تـدل عـىل أن االسـتعاذة مـن ]١٩٩: األعـراف 
  )٥(.ذلكعىل حماولة اإلغضاب من الشيطان, فإن تلك قرينة سياقية تدل 

ٍزيادة تنفري عنويف اآلية  ٍوفرط حتذير عن العمـل بموجبـه, ويف األمـر  الغضب ُ ُ
َ من الغوائل الصعبة التي ال يـتٌ وتنبيه عىل أنه,ٌباالستعاذة باهللا تعاىل هتويل ألمره ُ َّخلِ  ُصَ

َّمن مرضهتا إال بااللتجاء إىل  َ   )٦(.عصمة اهللا َ
يف أي وقت, ويف أي حال شـعرت بوسوسـة مـن الـشيطان  :واملعنى العام لآلية

                                                 
, إرشـاد العقـل الـسليم )٧/٣٤٨(م القـرآن للقرطبـي , اجلامع ألحكا)١٥/٧٩(التفسري الكبري للرازي : انظر  )١(

, ٢٢٩/ ٩(, التحرير والتنوير البن عاشـور )٩/١٤٧(, روح املعاين لآللويس )٨/١٤, ٣/٣٠٨(أليب السعود 
٢٤/٢٩٧.( 

 ).١/٣٩٦ (, وهو بمعناه يف معاين القرآن وإعرابه للزجاج)٢/٢٢٤ (معامل التنزيل للبغوي  )٢(
 . )٨٣ ( صسبق خترجيه  )٣(
 .)١٠/٦٤٥ (جامع البيان للطربي: انظر  )٤(
  .)١٥/٧٩ (التفسري الكبري للرازي: انظر  )٥(
 .)٣/٣٠٨ (إرشاد العقل السليم أليب السعود: انظر  )٦(
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وتثبيط عن اخلري أو حث عىل الرش وإيعاز عليه من جمازاة السيئة بمثلها أو غـري ذلـك, 
تـك وضـعفك َّ علـيم بني, سميع ملا تقول بحامه, فإنه ِمَتْواح واعتصم باهللا, ئِفالتج

وحاجتك إليه وقوة التجائك له, فسيحميك من كـل فتنـة, وسـيقيك مـن وسوسـته, 
  )١(.وسيحوطك برعايته, وسينجيك بفضله

  :عند قراءة القرآن: واحلالة الثانية
   ]٩٨: النحل[﴾m n o p q r s t﴿: قال تعاىل

. قبلهـاأن تكون أن من مواضع االستعاذة عند قراءة القرآن وهذه اآلية تدل عىل 
أكثــر علــامء الــصحابة إىل ) ه٦٠٦: ت(هــذا قــول مجهــور العلــامء, ونــسبه الــرازي 

 .والتابعني
ــاىل ــه تع ــرسوا قول ــه إذا ﴾ m n o p q r s t﴿: وف  بأن

 . أردت أن تقرأ القرآن, فأوقع املايض موقع املستقبل لثبوته
 وإذا ,ْقُدْ إذا قلـت فاصـ:أردت القراءة فاستعذ; كقول القائلإذا  :وحقيقة معناه
كـذلك  وت ذلـك,ْدَ إذا أر: يعني قبل اإلحرام واملعنى يف مجيع ذلك,أحرمت فاغتسل

  )٢(.معناه إذا أردت القراءة ﴾ m n o ﴿: قوله
  :ويدل عىل أن املراد هو هذا املعنى

: ثل هذا األسلوب واملـراد النظائر يف األسلوب, فقد جرت العادة بإطالق م−١
 واملراد إذا أردتـم القيـام ]٦: املائـدة[﴾ D E F G ﴿: إذا أردت; مثل قوله تعاىل

 ² ± ° ﴿:  وقولـه,]١٥٢: األنعام[﴾ X Y Z ﴿:  وكقوله,إىل الصالة
³ ´ µ ¸¶ ﴾]مـن وراء حجـاب بعـد  وليس املراد أن تـسأهلا ]٥٣: األحزاب

                                                 
 ).٣١٣ (تيسري الكريم الرمحن للسعدي: انظر  )١(
, )٢٠/٩٢ (, التفـسري الكبـري للـرازي)٥٩٠ /٢ (, الكـشاف)١٤/٣٥٧ (جامع البيان للطربي: انظر  )٢(

 ).٥/١٣٩ (, إرشاد العقل السليم أليب السعود)٥/٥١٧ (البحر املحيط أليب حيان
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 .]١٢: املجادلة[ ﴾E DK J I H G F    ﴿ :سؤال متقدم, وكقوله تعاىل
أن الكـالم : أظهر القولني يف هذه اآلية الكريمة« :)ه١٣٩٣: ت(قال الشنقيطي 
ولـيس املـراد أنـه  .اآلية..  أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ باهللا,عىل حذف اإلرادة

آليـة, هـم مـن ظـاهر اْفُ كـام ي,إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ باهللا من الشيطان
والدليل عىل ما ذكرنا تكرر حذف اإلرادة يف القرآن ويف . وذهب إليه بعض أهل العلم

F E D C B A  ﴿:  كقولــه,كــالم العــرب لداللــة املقــام عليهــا
G﴾]وقولـه, أردتم القيام إليها كام هو ظـاهر: أي,]٦: املائدة  :﴿  ¤ £ ¢ ¡

 ألن النهي إنام هو عن ;وا باإلثم إذ أردتم أن تتناجوا فال تتناج: أي,]٩: املجادلة[﴾ ¥
  )١(.» مىض وانقىض كام هو واضحٍلْعِ عن فُ النهيُّحِصَأمر مستقبل يراد فعله, وال ي

ذ يف صـالته قبـل َّكان يتعـوأنه   جاء عنه فقد ,ة للقرآنِّ فإهنا املفرس,ةَّنُّ الس−٢
 : القراءة

 الليـل فاسـتفتح  إذا قـام مـن كان رسول اهللا: قال  فعن أيب سعيد اخلدري
 َك, وال إلـهُّدَ وتبارك اسمك وتعـاىل جـ,سبحانك اللهم وبحمدك(: صالته وكرب قال

 أعوذ بـاهللا الـسميع العلـيم مـن الـشيطان : ثم يقول,ً ال إله إال اهللا ثالثا: ويقول,كُغري
ْالرجيم من مه   .)٢()ه ونفخه ونفثهِزَ

 .  بمطلق ظاهر اللفظوهذا نص يف الرد عىل من ير القراءة قبل االستعاذة
ة, وبقـي سـببية القـراءة لالسـتعاذة, َّنُّ هـو الـسَ عىل أن التقديمَّلَفهذا احلديث د

 إال بـأن ُّ هي الدالة عىل أن سبب االستعاذة القراءة, وذلك ال يتم﴾p﴿يف والفاء 
                                                 

 ).٢/٤٤٣ (أضواء البيان للشنقيطي  )١(
, )٤٦٧ (برقم) ١/٢٣٨ (إباحة الدعاء بعد التكبري, وقبل القراءة: أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه, باب  )٢(

: , وأبـو داود يف سـننه, بـاب)٢٧٨ (, برقم)١/٢٤٥ (التعوذ قبل القراءة,: والبيهقي يف الصغر, باب
نه َّسَوغـريهم مـن حـديث أيب سـعيد, وحـ ,)١/٢٠٦ (من رأ االستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك,

 ). ٢/٥١ (األلباين يف إرواء الغليل



 

١٠٣ 

 .  املعنىَّتقدر اإلرادة, ليصح
وإنام يناسـبها الـرشوع  ,ًوأيضا الفراغ عن العمل ال يناسب االستعاذة من العدو

 )١(.فيه والتوسط
حيتمـل أن يكـون املـراد  ]٩٨: النحل[﴾ m n o p﴿ :ال شك أن قولهو

 بني هـذه اآليـة وبـني ًوإذا ثبت االحتامل وجب محل اللفظ عليه توفيقا منه إذا أردت,
 . خبار الواردةاأل

:  تعاىل وساوس الشيطان عند القراءة قالُيْفَاملقصود من االستعاذة نكام أن 
﴿j i h g f e d c b a  ̀ _ ~ } | { z y x  

k﴾]الوة ال ـاء التـون أثنـالوة, والوسوسة تكـة هي التـ, فإن األمني]٥٢: احلج
الوة ال ـبعدها, وعليه فإن االستعاذة الواقية من تلك الوسوسة هي التي تقع قبل الت

  )٢(.بعدها
ِومن حكم تـرشيع االسـتعاذة عنـد قـراءة القـرآن مـ َ   ا ذهـب إليـه ابـن عاشـور ِ

ِوإنام رش« : بقوله)ه١٣٩٣: ت( ًت االستعاذة عند ابتداء القراءة إيذانا بنفاسة القرآن َعُ
ُّونزاهته, إذ هو نازل من العامل القـديس امللكـي, فجعـل افتتـاح قراءتـه بـالتجر د عـن َ

 وال اسـتطاعة للعبـد أن يـدفع تلـك ,النقائص النفسانية التي هي من عمل الـشيطان
 ألن ;ُعـوذ بـاهللاَالنقائص عن نفسه إال بأن يسأل اهللا تعاىل أن يبعد الشيطان عنـه بـأن ي

ّجانب اهللا قديس ال تسلك الشياطني إىل من يأوي إليه, فأرشـد اهللا رسـوله إىل سـؤال 
ِذا مناسـبا, كـام رشْوَته عـَّذلك, وضمن له أن يعيذه منه, وأن يعيذ أم ُ ً عـت التـسمية يف ً

 )٣(.»عت الطهارة للصالةُ وكام رش,الاألمور ذوات الب

                                                 
 ). ١٤/٢٢٩ (روح املعاين لآللويس: انظر  )١(
 ).١/٨٥ (التفسري الكبري للرازي: انظر  )٢(
 )٢٧٧−٢٧٦ /١٤(ير التحرير والتنو  )٣(
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 املستعاذ منه املتعلق برشور اخللق عامة : املبحث الثاين
كام ظهرت خصائص القرآن الكريم يف احلديث عن املستعاذ منه املتعلـق بـرشور 

 .النفس, تظهر يف احلديث عن املستعاذ منه املتعلق برشور اخللق عامة
ً وتفصيال, واإلمجال والتفصيل من خصائص ًلقد وردت يف القرآن الكريم إمجاال

ْالقرآن الكريم التي تبدو ظاهرة يف موضوعاته, فـام جي يف مكـان  ْلَّصَفـُ يف مكـان يْلَمـُ
آخر, ولإلمجال مغزاه من اإلحكام, والشمول, وللتفصيل مغزاه يف تركيز االهتامم عىل 

 . ما يفصل وإعطائه مزيد العناية ولفت األنظار إليه
 :  التي ورد يف سياقها املستعاذ منه املتعلق برشور اخللق هيواألساليب

 كام يف سـورة الفلـق, , األمر باالستعاذة من رشور اخللق عامة:األسلوب األول
 . وهو إمجال

ويف ذلـك تفـصيل ومتثيـل .  االسـتعاذة مـن رشور خمـصوصة:األسلوب الثـاين
 . بأعظم الرشور وأخطرها

 .  للمستعاذ منهُلُاوكون التنيوبنفس طبيعة القرآن س
 :األمر باالستعاذة من رش اخللق عامة: املطلب األول
 أن َّفبـني يـستعاذ منهـا,  القرآن الكريم الرشور اخلارجة عن النفس التيَّلقد بني

 ^* \ ] T U V W*Y Z ﴿: فقال: جممل ما يستعاذ منه هو رش اخللق
_ ` a b*d e f g h*j k l m n﴾]الفلــق :
:  إذ حقيقـة معناهـا; يف االستعاذة من كل يشءٌ عام﴾\ ] Y Z﴿:  فإن قوله]٥−١

ِّمن رش  : )١(. كل يشء له رش; ألن كل ما سو اهللا فهو خملوقَ
                                                 

 , زاد املسري البن اجلوزي)٥/٥٣٨ (, املحرر الوجيز البن عطية)٣٠/٧٤٥ (جامع البيان للطربي: انظر  )١(
)٩/٢٧٣.( 
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 :  ما خلق أنواعُّورش
ًفون من أنواع املعايص واملآثم, ومضارة بعـضهم بعـضا, مـن َّما يفعله املكل: منه

 . ّبَقتل وبغي وظلم وشتم وس
باع ِّملكلفـني مـن األكـل والـنهش واللـدغ والعـض كالـسما يفعله غـري ا: ومنه
 . واحلرشات
ما وضعه اهللا تعاىل يف اجلامدات من أنواع الرضر كاإلحراق يف النار والقتل : ومنه

  )١(., وما خلق من األمراض واألسقام, والقحط وأنواع املحن واآلفاتِّمُّيف الس
 َّرشاالستعاذة هنـا  ُّمُعَت وهكذا تدخل مجيع الرشور من العقالء وغريهم, بحيث

باع ِّخرة ورش شياطني اإلنس واجلن ورش السكل خملوق فيه رش وكل رش يف الدنيا واآل
 )٢(.واهلوام ورش النار واهلواء وغري ذلك

 ليشمل نفس الرش النابع من نفـس املـستعيذ, وال يمنـع َقَلَ تعميم ما خُوالظاهر
ً, ولكن قد يعنـي أن الـداخل أوال يف   هبا رسول اهللاذمن ذلك نزول السورة ليستعي
 )٣(.النص, الرشور النابعة من الغري

 ألنـه ملـا ; عـىل التغليـب﴾\ ]﴿:  التي لغري العقالء يف قوله﴾]﴿ـوإنام عرب ب
  )٤(. هبا ألن العربة بالغالبَّربَغلب غري العقالء ع

                                                 
 , البحـر املحـيط أليب حيـان)٣٢/١٧٧ (, التفسري الكبري للرازي)٤/٨٢٥ (الكشاف للزخمرشي: انظر  )١(

, )٩/٢١٤ (, إرشاد العقل السليم أليب الـسعود)٨/٥٣٥ (, تفسري القرآن العظيم البن كثري)٨/٥٣٣(
, أضـواء البيـان )٦/٤٠٠٧ (, يف ظـالل القـرآن لـسيد قطـب)٩٣٧ (تيسري الكريم الـرمحن للـسعدي

 ).٩/١٥٩ (للشنقيطي
 ).٢/٤٤١ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٢(
 لـشيخ حممـد بـن عثيمـنيل) جزء عـم (, تفسري القرآن الكريم)٣٠/٢٨٠ (روح املعاين لآللويس: انظر  )٣(

)٣٥٢.( 
 ).٣٢/١٧٧ (التفسري الكبري للرازي: انظر  )٤(



 

١٠٦ 

ه, تتحدث عن الرشور الصادرة لإلنـسان مـن غـري) سورة الفلق(وهذه السورة 
ًعموما وخصوصا, فقولـه تعـاىل ً :﴿Y Z [ \﴾بعـض ْتَّصُ يف العمـوم, ثـم خـ 

 )١(.الرشور بالذكر
 h i j k l m n o﴿: وبمعنى هذه اآلية قوله تعاىل

p r s t u v w x zy { }| ~ � ¡ 
 .]٥٦: غافر[﴾¢

; لتـشمل تلـك ﴾} |﴿ففي هذه اآلية يـأمره تعـاىل باالسـتعاذة العامـة 
عاذ منه, وأوهلم املذكورون املوصوفون باملجادلة يف آيـات اهللا بغـري االستعاذة كل ما يست

ًسلطان أتاهم كربا وحسدا له  ً ْ ِ عىل الفضل الذي آتاه اهللا أو الكرامة التي أكرمه هبا مـن 
النبوة , ولذلك فهم جيادلون بغري سلطان, يرومون إمخال احلـق وإعـالء الباطـل, وكـل 

ِ قد تكفل بإعالء دينـه ورفـع كلمتـه, وهـو الـذي  اهللاََّذلك لن يدركوه ولن يبلغوه; ألن ْ ََّ
َأعطاه النبوة ورشفه بالرسالة, وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء, وال يدرك باألماين ْ ُ َّ َ . 

ِّفأمر باالسـتعاذة مـن رش َ هـم وحـاهلم وكـربهم وحـسدهم بـاهللا الـذي يـسمع ُ
 . هم وعالنيتهمَّ ويعلم رس, وير تآمرهم,كالمهم

 َّ منه, ليشمل كـلً ومل يذكر مستعاذا﴾| }﴿: عموم هنا أنه قالووجه ال
  )٢(.ق يفيد العموم النسبي, وهو اختيار عدد من املفرسينَّ املتعلَحْتَ فَّما يستعاذ منه; ألن

وهذا هو األقرب; ألنه املوافق للقواعد, واملعنى األعم واألشمل, وفيـه العمـل 
 . بجميع األدلة من السياق والقواعد

ًا, فقـد مـأل ّدِ الصدور دون القلوب لإلشارة إىل عظم ذلك الكرب جَرْكِد آثر ذوق
                                                 

 ).٦/١٦ (جمموع الفتاو البن تيمية  )١(
تيـسري الكـريم الـرمحن  ,)٤/٨ (, التـسهيل لعلـوم التنزيـل)٤/٥٦٥ (املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )٢(

 ).٢٤/١٧٥ (, التحرير والتنوير البن عاشور)٧٤٠ (للسعدي



 

١٠٧ 

 )١(.القلوب وفاض منها حتى شغل الصدور التي هي مساكنها
ه َّرشَويف هذا مناسبة ألمره باالستعاذة منه, فإنه ال يقدر عليه إال هو, وهـو قـد بـ

 )٢(. ذلك الكرب واحلسد يمليهاَّ ما يف نفوسهم من أماينابنفي أن يبلغو وآنسه 
  :االستعاذة من رشور خمصوصة: املطلب الثاين

ويف مقابل ذلك األسلوب يف االستعاذة العامة الشاملة مـن رش كـل مـا يـستعاذ 
 ِمَظـِمنه, جاء التخصيص باالستعاذة من رش بعض املخلوقـات خاصـة; إشـارة إىل ع

 . الرشور التي تصدر منها أو فيها
ك املخلوقات املستعاذ منها, وجـدناها تتكامـل مـع االسـتعاذة نا يف تلْلَّوإذا تأم

 .الشاملة من رش اخللق عامة
كام أهنا أمور عامة يدخل حتت كل واحد منها أنواع من الرشور ال يعلـم قـدرها 

 .إال اهللا تعاىل
 عىل إحكام القرآن وإمجالـه, وأن مـا يف الـسنة النبويـة عـىل صـاحبها ُّوهذا يدل

 ال تكاد خترج عن بيان ما جاء به القرآن, فهـي ,سليم من التعوذاتأفضل الصالة والت
 .مفرسة ومفصلة إلمجال القرآن وإحكامه

 : ومن تلك املخلوقات
 : رش الليل−١

ً فــإن فيــه أقــواال ]٣: الفلــق[﴾a b ` _ ^﴿ :وذلــك يف قولــه تعــاىل
  )٤(.هذا قول أكثر املفرسين.  جيمع الصحيح منها أنه الليل إذا أظلم)٣(كثرية

                                                 
 ).٧/٣٣٢ (نظم الدرر للبقاعي: ظران  )١(
 ).٤/٥٦٥ (املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )٢(
 ).٥/٥٣٨ (هذه األقوال يف املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )٣(
 =, تفـسري القـرآن العظـيم )٩/٢٧٣ (, زاد املسري البن اجلـوزي)٣٠/٧٤٦ (جامع البيان للطربي: انظر  )٤(



 

١٠٨ 

ويف عطف االستعاذة مـن رش الليـل إذا اشـتد ظالمـه عـىل االسـتعاذة مـن رش 
ِاندراجه فيام قبله لزيـادة احلاجـة إىل االسـتعاذة منـه له مع ٌختصيص : املخلوقات كلها ِ ِ ُِ َ ِ
ِلكثرة وقوعه ِ ِ.)١( 

 كقولـه »يف« من إضافة االسم إىل زمانـه عـىل معنـى ̀﴾﴿وإضافة الرش إىل 
 ,, فقد أضافه إليـه ملالبـسته لـه بحدوثـه فيـه]٣٣: سبأ[﴾ W X Y Z﴿: تعاىل
 )٢(.تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع واهلوام والليل

ْدخل وتغلغل يف اليشء, ومنه الوقبة ﴾b﴿ :ومعنى اسم النقرة يف الـصخرة : َ
 )٣(.جيتمع فيها املاء, ووقبت الشمس غابت

ِوتقييده بقوله تعاىل ِ ُ :﴿    a b﴾...;َن حـدوثَ أل  الـرش يف الليـل مـع اشـتداد َّ
ِالليل أخفى للويـل :َحينئذ أصعب وأعرس; ولذلك قيلَوالتحرز  ُأكثر,ظلمته  َ ْ َ , وهلـذا ُ

 لتحقـق غلبـة ;فإنه وقت يتحينه اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب الدعارة والعيث
ُأغدر الليل« :الغفلة والنوم عىل الناس فيه, يقال َ ْدر فيه, َ الغَرُثَه ك ألنه إذا اشتد ظالم,»ْ

 )٤(.َفعرب عن ذلك بأنه أغدر
 ألن مقـام الـدعاء ;يف مقام الدعاء يراد به العمـوم ̀﴾﴿واألقرب أن تنكري 

 )٥(.يناسب التعميم
 ,والليل حينئذ خموف بذاتـه. الليل حني يتدفق فيغمر البسيطة …واملقصود هنا«

 ,من وحش مفرتس هيجـم: ءًفضال عىل ما يثريه من توقع للمجهول اخلايف من كل يش
                                                 

 ).٨/٥٣٦ (البن كثري
 ) ٢١٥−٩/٢١٤ (د العقل السليم أليب السعودإرشا: انظر  )١(
 ).٣٠/٦٢٧ (, التحرير والتنوير البن عاشور)٢١٥−٩/٢١٤ (إرشاد العقل السليم أليب السعود: انظر  )٢(
 ).٣٠/٦٢٧ (التحرير والتنوير البن عاشور: انظر  )٣(
 ).٣٠/٦٢٧ (عاشور, التحرير والتنوير البن )٢١٥−٩/٢١٤ (إرشاد العقل السليم أليب السعود: انظر  )٤(
 ).٣٠/٦٢٧ (التحرير والتنوير البن عاشور: انظر  )٥(

= 



 

١٠٩ 

 ومـن وسـاوس , وحرشة سامة تزحف, وعدو خمادع يتمكن,ومتلصص فاتك يقتحم
وهواجس ومهوم وأشجان تترسب يف الليل, وختنق املشاعر والوجدان, ومن شـيطان 

 ومن , ومن شهوة تستيقظ يف الوحدة والظالم,تساعده الظلمة عىل االنطالق واإلحياء
 .)١(»!, يف الغاسق إذا وقبُبِثَ ويُّ يدبٍظاهر وخاف

ويف الليل آيات ودالئل ال تطلع إال فيه, قد يتعلق هبا البرش وقد تزيد هبا الرشور 
ًعىل الرغم من أن هلا تأثريا خريا يف جوانب أخر ً. 

 . فإنه آية الليل ودليله ال يظهر إال فيه, وهو مستلزم له القمر, :من هذه اآليات
 ; احلاصـل عنـه أقـوِّ لغريه, واالستعاذة مـن الـرشثري ما ليسأولكن له من الت
 نظـر إىل القمـر  أنـه −ريض اهللا عنهـا− من حديث عائـشة وهلذا ورد عن النبي 

ِّذي باهللا من رشَّوَعَيا عائشة ت(: فقال   )٢(.)ه فإنه الغاسق إذا وقبَ
َوذلــك ال يعــارض كــون الليــل هــو الغاســق, وال يعنــي قــرص صــفة الغاســق  ْ َ  

 .ُر, فإن القمر آية الليل, بل ذلك دليل عـىل أن القمـر أوىل بوصـف الغـسوقعىل القم
فالقمر أحق ما يكون بالليل باالستعاذة والليـل مظلـم, «): ه٧٢٨: ت(قال ابن تيمية 

 فيه من أنـواع الـرش مـا ال ياإلنس واجلن ما ال تنترش بالنهار, وجير تنترش فيه شياطني
سوق والعـصيان والـسحر والـرسقة واخليانـة  بالنهـار مـن أنـواع الكفـر والفـيجير

 مقـرون بالظلمـة; وهلـذا إنـام جعلـه اهللا لـسكون ًوالفواحش وغري ذلك, فالرش دائـام
  اآلدميني وراحتهم, لكن شياطني اإلنس واجلـن تفعـل فيـه مـن الـرش مـا ال يمكنهـا 
ــرش  ــو مع ــه, وأب ــر وعبادت ــه, والقم ــالقمر وبدعوت ــلون ب ــار, ويتوس ــه بالنه   فعل

                                                 
 ).٦/٤٠٠٧ (يف ظالل القرآن لسيد قطب  )١(
, وأمحـد يف )١٠١٣٨ (بـرقم) ٦/٨٤ (, والنسائي يف الكـرب)٣٠/٣٥٢ (أخرجه ابن جرير يف تفسريه  )٢(

, مـن حـديث )٤٤٤٠ (, بـرقم)٧/٤١٧ (, وأبو يعىل يف مـسنده)٢٥٧١١ (, برقم)٤٢/٤٦٨ (مسنده
َّيا عائشة استعيذي بـاهللاِ مـن رش هـذا, فـإن هـذا «:  قالعائشة ريض اهللا عنها بألفاظ متقاربة منها أنه  ُِّ َ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ

َالغاسق إذا وقب ََ ُ ِ  .نه حمققو املسندَّسَ, وح»ْ



 

١١٠ 

 يـذكر فيـه مـن الكفريـات والـسحريات مـا يناسـب »مصحف القمـر« له )١(يخْلَالب
 .)٢(»االستعاذة منه

 :  رس من أرسار ختصيص الليل باالستعاذة, ومما يدل عىل ذلكُمَلْعُومن هنا ي
ُال ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمـة (: قوله  َ ْ ْ ْ َ ْْ َ َ َ ُ َ ْ ََ َْ َ َّ َُّ ُ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ

َالعش ِ ِاء فإن الشياطني تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاءْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََ َْ ََ َّ ْ ََّ ََّ ِ َِ َّ(.)٣(  

 .ل من الدواب يف الرعيَسْرُمجع فاشية وهي ما ي: والفوايش
  . والفحمة إقبال الليل وأول سواده

ُواملراد أن جنس الشياطني تبعث, أو رئيس الـشياطني ي ذا غابـت  بجنـده إُثَعـْبُ
 )٤(.الشمس حتى يذهب أول الليل

 تناسب, وذلك أن الفلق هو ﴾V W  ﴿ويف االستعاذة من الليل إذا أظلم بـ
الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور, وهو الذي يطرد جيش الظالم وعـسكر املفـسدين 

َ فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريـق إىل رس,يف الليل  ٍّنِ أو كـٍبَ
 .وتأوي اهلوام إىل جحورها والشياطني التي انترشت بالليل إىل أمكنتها وحماهلاأو غار, 

 النور الذي يقهر الظلمـة ويزيلهـا ويقهـر ِّفأمر اهللا تعاىل عباده أن يستعيذوا برب
 )٥(.وجيشها عسكرها

                                                 
ف نََّصـَو ,ه٢٧٢املنجم جعفر بن حممد البلخي صاحب التصانيف يف النجوم واهلندسة, مات يف رمضان سنة   )١(

 ).١٣/١٦١ (السري: انظر. من كتب اهلذيان ًكتبا كثرية
 , و بدائع الفوائد البن القيم)٥٣٥−١٧/٥٣٤ (:, وانظر)٥٠٦−١٧/٥٠٥ (جمموع الفتاو البن تيمية  )٢(

)٢/٤٤٢ .( 
, )٣/٣٥٩٥ (األمر بتغطية اإلناء, وإيكاء الـسقاء, وإغـالق األبـواب: أخرجه مسلم يف صحيحه, باب  )٣(

  .)٢٦٠٤ (برقم )٣/٣٥ (, وأبو داود يف سننه, باب كراهية السري يف أول الليل)٢٠١٣( برقم
 ).٨/١٨٦ (مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح: انظر  )٤(
 ).٤٤٦−٢/٤٤٥ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٥(



 

١١١ 

 : رش السحر والسحرة−٢
 ]٤: الفلق[﴾ d e f g h ﴿: قال تعاىل
 مع حتريك اللسان بدون إخراج ريق, فهو أقـل ٌخْفَمن النفث, وهو ن: والنفاثات
ِالنفوس الساحرات الاليت ينفثن يف عقد السحر: من التفل, واملراد َ ُ.)١(  

َفيخرج من تلك األنفس اخلبيثة نفس ممازج للرش واألذ مقرتن بالريق, يتساعد  َ
 )٢(.مع الروح الشيطانية عىل أذ املسحور فيقع فيه السحر بإذن اهللا الكوين القدري

َمن عقد عقدة, ثـم نفـث (: أنه قال وقد رو احلسن عن أيب هريرة عن النبي  ُ ْ ََ َ َّ ًَ َ َُ َ ْ
ِفيها, فقد سحر, ومن سحر فقد أرشك, ومن تعلق شيئا وكل إليه ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ًَ َ ْ َْ َ ََ َ َ ْ َ ََ(.)٣( 

ر;  فأمر باالستعاذة مـن النفاثـات دون الـذكو,واقترص عىل اإلناث يف االستعاذة
ألنه قصد األنفس واألرواح ال النساء, وتأثري السحر إنام هو من جهة األنفس اخلبيثـة 

اثات هنـا بـصيغة التأنيـث َّواألرواح الرشيرة, وسلطانه إنام يظهر منها, فلهذا ذكر النف
  )٤(.دون التذكري

ة, د داللة عىل تأثري السحر, وأن له حقيقـَقُاثات يف العَّويف االستعاذة من رش النف
 واتفق عليه الفقهاء وأهـل التفـسري ,وهذا ما تواترت به اآلثار عن الصحابة والسلف

فـإن الـسحر ; ة العقـالءَّواحلديث, وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامـ
ُ وثقال وحًالذي يؤثر مرضا ًا وبغضا وغري ذلك من اآلثار موجود تعرفه عامة النـاس, ّبً ً

 .نه قد أصيب بهًوبعضهم قد علمه ذوقا; أل
                                                 

 ).٨/٥٣٦ (, تفسري القرآن العظيم البن كثري)٧٥١−٣٠/٧٤٩ (جامع البيان للطربي: انظر  )١(
 ).٢/٤٤٧ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٢(
ــننه  )٣( ــسائي يف س ــه الن ــصغرأخرج ــرقم)٧/١١٢ ( ال ــرب)٤٠٧٩ (, ب ــرقم)٢/٣٠٧ (, ويف الك  , ب

فه األلبـاين ـ رمحـه اهللا ـ يف ضـعيف َّعَوض). ١٤٦٩ (, برقم)٢/١٢٧ (, والطرباين يف األوسط)٣٥٤٢(
 . )١٧٨٨ (, برقم)٢/٢٧٠ (الرتغيب والرتهيب

 ).٤٤٨−٢/٤٤٧ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٤(



 

١١٢ 

 دليل عىل أن النفـث يـرض املـسحور يف ﴾ d e f﴿: ويف قوله تعاىل
ْحال غيبته وعدم وجوده, ولو كان الرضر ال حي  مل يكـن ً بمبارشة البدن ظـاهرال إالُصَ

  )١(.للنفاثات رش يستعاذ به
طف أحدمها عىل اآلخر أن الليل هـو ُواملناسبة بني رش الليل ورش السحر حتى ع

 املفضل للسحر, فهو الوقت الذي يتحني فيـه الـسحرة إجـراء شـعوذهتم لـئال الوقت
 )٢(.يطلع عليهم أحد

 : رش احلسد واحلساد−٣
  ]٥: الفلق[﴾j k l m  n﴿: قال تعاىل

إذا أظهر ما يف نفسه من احلـسد وعمـل بمقتـضاه برتتيـب مقـدمات الـرش  :أي
ًرضار باملحسود قوال وفعالومبادي اإل ً.)٣( 

 . نعمة اهللا عىل املحسود ومتني زواهلاُضْغُب: دوأصل احلس
لـيس   هو من نفس احلاسد وطبعها,ُّوهذا الرشاهللا عىل عباده, فاحلاسد عدو نعم 

ِّ اكتسبه من غريها بل هو من خبثها ورشًهو شيئا  فإنـه إنـام يكـون ,ها بخالف الـسحرَ
٤(. واستعانة باألرواح الشيطانية,باكتساب أمور أخر( 

 :سد تشمل أمرينة من رش حاسد إذا حواالستعاذ
َّوعينه, فإنه ربام أصـاب هبـا فعـان ورضرش نفس احلاسد  :أحدمها ون ُيْعَمـ, والـَ

 )٥(:املصاب بالعني, وقال الشاعر
                                                 

 ).٢/٤٤٧ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )١(
 ).٣٠/٦٢٨ (التحرير والتنوير البن عاشور: انظر  )٢(
 ).٣٠/٢٨٤ (روح املعاين لآللويس  )٣(
 ).٢/٤٥٨ (بدائع الفوائد البن القيم  )٤(
, واحلامسـة )٢/١٤٢ (احليـوان للجـاحظهـو يف و , عهمة السلميالبيت لعباس بن مرداس خياطب كليب بن أيب  )٥(

 ). ١/١٠ (البرصية



 

١١٣ 

َقد كـان قومـك حيـس ُْ ـــ  ًداِّبونك سـيَ ـــك س ـــال أن ـــِّيَوإخ ُد معي ْ َ  ُونٌ
نـه يتبـع املـساوء  فإ, أن حيمله فرط احلسد عـىل إيقـاع الـرش باملحـسود:الثاين

 , إن احلـسد أول ذنـب عـيص اهللا بـه يف الـسامء واألرض:ويطلب العثرات, وقد قيل
 إبليس آدم حتى أخرجه من اجلنة, وأما يف األرض فحسد قابيل بـن آدم ألخيـه َدَسَفح

  )١(.هابيل حتى قتله
 باحلسد فقط, واألمـر باالسـتعاذة مـن رش احلاسـد عنـد وقـوع ِّويف تعليق الرش

احلسد داللة عىل أن نفس احلسد رش يتصل باملحسود من نفس احلاسـد وعينـه, وإن مل 
يؤذ احلاسد مبارشة بيده ولسانه, وإال مل تصح االستعاذة منه, وهذا يدل عىل أن املعنـى 

صل نتيجـة اإلفـراط يف يتضمن رش العني واحلسد, وهو أشمل من قرصه عـىل مـا حيـ
 )٢(. من احلاسد عىل املحسود, وإن كان يقيد االستعاذة بحصول احلسدّاحلسد من تعد

 عىل أن احلسد املذموم هو ما كان فيه عمل وفعل من العبد بإيقاع − ًأيضا− وفيه داللة 
ُّاحلسد عىل املحسود, وتوجه نفس احلاسد نحو املحـسود باحلـسد, وذلـك أن احلـسد قـد 

ِّيف نفس الرجل, ولكنه خيفيه وال يرتب عليه أذ ال بقلبه وال بلسانه, بـل هـو كـاره يكون  َ ُ
له, مبغض ملا يف نفسه, جياهدها عىل دفعه, وال يبادر املحسود بام يكرهـه, بـل يلـزم نفـسه 

 )٣(.ومن هنا ندرك رس التقييد, ودقة التعبري القرآين. بالدعاء له, ومتني زيادة اخلري له
ُّ باحلاسد دون العائن داللة عىل أن احلاسد أعـم; فـإذا اسـتعاذ مـن رش ويف التعبري َ

َّفـإن العـائن . احلسد دخل فيه العائن, وذلك من شمول اللفظ القرآين وبالغته وإعجازه
  )٤(.ًوحضوره أيضايف غيبته املحسود فإنه حيسد احلاسد يصيب املعني عند معاينته, أما 

                                                 
 ).٥/٥٣٨ (املحرر الوجيز البن عطية: , وانظر)٦/٣٧٧ (النكت والعيون للاموردي  )١(
 ).٤٥٤−٢/٤٥٣ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٢(
, بـدائع الفوائـد البـن )٨/٥٣٤ (حيـانالبحر املحيط أليب ). ٣٢/١٧٩ (التفسري الكبري للرازي: انظر  )٣(

 ).٩/١٦٢ (, أضواء البيان للشنقيطي)٤٦٢−٢/٤٦١ (القيم
 ). ٩/١٦٢ (, وأضواء البيان للشنقيطي)٢/٢٥٦ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٤(



 

١١٤ 

وهو  ,جاهله هذه اآلية أمر معروف ال ينكره إال وهذا التأثري للحسد الذي أثبتت
 . أصل اإلصابة بالعني

o n m l  v u t s r q p ﴿: وقد قال اهللا تعـاىل لنبيـه
w﴾ ]١(.]٥١:القلم(  

 عمـوم يـدل عـىل أن ]٥: الفلـق[﴾j k l m  n ﴿: ويف التعبري القرآين
حلـسد يقـع مـن االستعاذة شاملة لكل حاسد سواء كان من اإلنس أم من اجلن, فـإن ا

ًا ّ كام حسد إبليس أبانا آدم, وأصبح عدو,اجلنسني, فالشيطان وحزبه حيسدون املؤمنني
 )٢(.]٦: فاطر[ ﴾a b c d ` _ ﴿: له بسبب احلسد, قال تعاىل

وعطف األمر باالستعاذة من رش احلسد بعد األمـر باالسـتعاذة مـن رش الـسحر 
 : وهو من أوجه .يشري إىل تناسب بينهام

 .ان اللذان يعودان إىل رش النفس الرشيرةَّ أهنام الرش:أحدها
حر يـستعني ا أن كـل واحـد مـنهام يتـضمن إعانـة مـن الـشياطني, فالـس:الثاين

 عـىل ِهللا اِمَعـِ نُّبالشيطان, واحلاسد يعينه الشيطان وإن مل يستعن بـه; ألن كلـيهام عـدو
 . هعباد

ه, بل من أمر خـارج عنـه, وهـذا بان يف إيذاء العبد بال عمل منَّسبَ أهنام يت:الثالث
  )٣(.بخالف الوسواس; ألنه إنام يؤذي العبد من داخله بواسطة مساكنته له وقبوله منه

 التأثري اخلفي لكل منهام, الذي يكون من الساحر بالـسحر ومـن احلاسـد :الرابع
  )٤(.باحلسد مع االشرتاك يف عموم الرضر, فكالمها إيقاع رضر يف خفاء

                                                 
 ).٤٥٥−٢/٤٥٤ (بدائع الفوائد البن القيم: , وانظر)٤/١٦٧ (زاد املعاد البن القيم: انظر  )١(
 ).٢/٤٦٠ (الفوائد البن القيمبدائع   )٢(
 ).٤٦١−٢/٤٥٨ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )٣(
 ).٩/١٦٢ (أضواء البيان للشنقيطي: انظر  )٤(



 

١١٥ 

ًلسبب يف اجتامع احلسد والسحر كثريا يف القـرآن; كـام اجتمعـا يف ولعل هذا هو ا
 )١(.وصف اليهود

  : رش العدو املتكرب−٤
وممن ورد ختصيصه باالستعاذة منه يف القرآن الكـريم مـن اخللـق العـدو املتكـرب 

 .الذي اليؤمن بيوم احلساب
ه اهللا  علم بقول فرعـون الـذي ذكـرَّامـَل ورد ذلك يف حكاية استعاذة موسى 

ــه  A B C D E F HG I J K L M N O P ﴿: بقول
Q R S﴾]فقال موسى مـا أخـرب اهللا بـه يف قولـه ]٢٦: غـافر: ﴿ U V W 

X Y Z [ \ ] ^ _ `  a﴾]ًيقول موسى خماطبـا  ]٢٧: غافر
 بريب وربكم من كل عدو متصف بالتكرب عىل اهللا, والتعـايل ُتْذُأهيا الناس إين ع: قومه

ً هلم حقا, وال يراهم شيئا, وهو متصف مع ذلك بالتكذيب بيـوم عىل خلق اهللا ال ير ً
اجلزاء واحلساب, فال يردعه تواضعه وتقديره خللق اهللا تعاىل, وال خوفه من اهللا تعـاىل 

 فيقتل من يشاء , يسومهم سوء العذاب, عىل عباد اهللاٍ متغطرس متعالِّ متجربٍفهو قاس
 )٢(.بغري رادع من خلق وال ضمري

 يف دفـع َد املعتـربَّ عـىل أن الطريـق املؤكـُّيـدل» َّإن« اآلية بحرف التأكيد وافتتاح
 )٣(.الرشور واآلفات عن النفس هو االعتامد عىل اهللا والتوكل عليه وحده ال رشيك له

﴾ Z﴿: والتعبري بوصف الربوبية مضاف إىل املخاطبني من قومه, يف قولـه
 عياذه, ويعتصموا بالتوكل عليـه اعتـصامه,اهللا  هلم عىل أن يقتدوا به, فيعوذوا بٌثْعَفيه ب

 )٤(.ً اجلامعي أدعى للقبول, وأقو تأثريا يف استجالب اإلجابةَبَلَّوذلك أن الط
                                                 

 ).٤٥٩−٢/٤٥٨ (بدائع الفوائد البن القيم: انظر  )١(
 ).٢٠/٣١٠ (جامع البيان للطربي: انظر  )٢(
 ) ٢٧/٤٩ (التفسري الكبري للرازي  )٣(
 ) ٤/١٦٦ (يالكشاف للزخمرش  )٤(



 

١١٦ 

 )١(.وختصيص اسم الرب املتضمن للحفظ والرتبية; ألهنام املطلوبان يف اإلعاذة
 : ويف عدم ذكر فرعون باسمه فائدتان

 .َالتعريض, فيكون أبلغ ليكون األسلوب عىل طريق :إحداها
 أن تشمل االستعاذة فرعون وغريه من اجلبابرة واألعداء, وذلـك دليـل :والثانية

ًعىل أن االستعاذة باهللا يف دفع كل من كان موصوفا بتلك الصفة, فيدخل فيه كـل مـن 
ًكان عدوا سواء كان مظهرا لتلك العداوة أو كان خمفيا هلا, وذلك أوىل من الدعاء عـىل  ً ً

  )٢(.ن بعينهفرعو
 ُّإذا اجتمع يف الرجل التجـرب يف إضافة صفة عدم اإليامن بيوم احلساب أنه ِّوالرس

فقد استكمل أسباب القسوة واجلراءة عىل اهللا  والتكذيب باجلزاء وقلة املباالة بالعاقبة,
 )٣(. ارتكبها َّوعباده, ومل يرتك عظيمة إال

هديد ذلك املوقف املتمثـل يف الرجـوع  عىل موقف املؤمن أمام التٌويف اآلية داللة
 . والثقة يف محايته, واالستعاذة به,إىل اهللا

م أمره إىل املستعيل عـىل كـل َّلَ وس, واطمأن,قاهلا هذه العبارة, فقد قال موسى 
 وأشـار إىل ,متكرب, القاهر لكل متجرب, القادر عـىل محايـة العائـذين بـه مـن املـستكربين

 كام أشار إىل عدم اإليـامن .والوعيد ينسها أو يرتكها أمام التهديد وحدانية اهللا ربه ورهبم مل
 فام يتكرب متكرب وهو يـؤمن بيـوم احلـساب, وهـو يتـصور موقفـه يومئـذ .احلساببيوم 

ُحارسا خاشعا خاضعا ذليال, جمردا من كل قوة, ما له من محيم وال شفيع ي ً ً ً  )٤(.طاعًً
                                                 

  ).٧/٢٧٤ (إرشاد العقل السليم أليب السعود  )١(
 , إرشاد العقل الـسليم أليب الـسعود)٢٧/٤٩ (, التفسري الكبري للرازي)٤/١٦٦ (الكشاف للزخمرشي  )٢(

)٧/٢٧٤.( 
 ) ٤/١٦٦ (الكشاف للزخمرشي  )٣(
 ). ٥/٣٠٧٨ (يف ظالل القرآن لسيد قطب  )٤(



 

١١٧ 

ين الذين ال يؤمنون بيـوم احلـساب, وهذه االستعاذة من مجيع صور أذ املتكرب
 L M ﴿:  موسى من الرجم يف قوله تعاىلُجاء تفسريها يف آية أخر, وهي استعاذة

N O P  Q﴾]فإنه  )١(.]٢٠: الدخان  مـن أن يرمجـه −هنـا−يستعيذ باهللا تعاىل 
ًفرعون بأي معنى من معاين الرجم شتام كان ذلك باللـسان أو رمجـا باحلجـارة باليـد ً .

 )٢(.ستعاذة شاملة من كل أنواع األذ فهي بمعنى االستعاذة من كل متكرب جبارفاال
 :ِّ فاحشة الزنى−٥

 : يف آيتني. ىالزن: ومما جاء النص يف االستعاذة منه يف القرآن الكريم من الرشور
 استعاذة يوسف من تلك الفاحشة عندما دعته امرأة العزيز إليها, وذلـك :األوىل

 A B C D E F G H I J K ML N ﴿ :يف قولــه تعــاىل
O QP R S T VU W X Y  Z﴾]٢٣: يوسف[   

ُّوذ, وهو اللجـأ إىل مكـان للتحـصَ مصدر ميمي اسم للع:»عاذم«و َ , منـصوب نْ
 )٣(.ًأعوذ باهللا معاذا: بفعل حمذوف, أي

 وأستجري به من هذه الفاحشة العظيمة وهذا , وألتجئ إليه,أعتصم باهللا: واملعنى
ألنه مما يسخط اهللا ويبعد منه; وألنه خيانة يف حـق سـيدي الـذي أكـرم الفعل القبيح; 

 )٤(.مثواي
ِّوهذا اجتناب منه عىل أتم ٌ وإشارة إىل التعليل بأنه منكر هائل, الوجوهٌ ٌ َ  جيـب أن ,ٌ

قـد شـاهده بـام أراه اهللا تعـاىل مـن  ُيعاذ باهللا تعاىل للخالص منه وما ذاك إال ألنه 
ِ هو عليه يف حد ذاته من غاية القبح وهناية السوء عىل ماِّالربهان النري ُِ.)٥( 

                                                 
 ).٦/٣٨٣ (أضواء البيان للشنقيطي  )١(
 ). ٧/٢٥٢ (, تفسري القرآن العظيم البن كثري)٣٣−٢٥/٣٢ (جامع البيان للطربي :انظر  )٢(
  ,)٧/٣٧ (, التحرير والتنوير البن عاشور)٥/٢٩٤ (البحر املحيط أليب حيان: انظر  )٣(
 ).٣٩٦ (, تيسري الكريم الرمحن للسعدي)٧٩−١٣/٧٨ (جامع البيان للطربي  )٤(
 ).٤/٢٦٥ (أليب السعودإرشاد العقل السليم   )٥(



 

١١٨ 

 مـن جربيـل −عليها السالم− استعاذة العذراء البتول مريم بنت عمران :والثانية
عندما نزل إليها وخال هبا ومل تعرفه, وذلك يف قولـه تعـاىل  :﴿ z { | } 
~ _ `  a﴾]١٨: مريم[. 

ري بالرمحن منك أهيـا الرجـل أن تنـال إين أستج: ومعنى قوهلا الذي نقله اهللا عنها
 فتجتنب ,مه اهللا عليك, إن كنت ذا تقو من اهللا تتقي حمارمه و ختاف عقابهَّرَمني ما ح

ِ كان ذا تقو منعته تقواه من اخللوة بـامرأة ال حتـْنَ مَّما هناك اهللا عنه, فإن  ومـن , لـهُّلَ
  )١(.فعل ما حرمه اهللا عليه معها

 فبادرتـه ,ًه برشا اختبـأ هلـا لرياودهـا عـن نفـسهاْتَبِسَألهنا ح منه; ْتَوقد استعاذ
ته من قصده الذي هـو املتبـادر َّمهَوَبالتعوذ منه قبل أن يكلمها مبادرة باإلنكار عىل ما ت

  .من أمثاله يف مثل تلك احلالة
» َّإن«ومما يدل عىل أمهيـة تلـك االسـتعاذة عنـدها أهنـا أكـدهتا بحـرف التأكيـد 

 جانـب اهللا ْتَلـَعَج:  هلا منه, أيًربية, فكأهنا أخربته بأهنا جعلت اهللا معاذاواجلملة اخل
 لذاتـه, توهذا موعظة له, ومعلوم أن استعاذهتا منـه ليـس. ملجأ هلا مما تظن أنه هم به
 )٢(.ه ألمثاهلا, وإنام كان من الفاحشة التي ظنته يريدهاَرْكُفإنه مل يكن يف صورته ما ي

 :ائل به علم سؤال ما ليس للس−٦
 : ﴿ \]  ^ _ ` a b c dحكاية عن نـوح  وذلك يف قوله تعاىل

e f hg i j k l m n  o﴾]٤٧: هود[. 
تـه عنـدما سـأل ربـه َّلَ بالتوبة إليه مـن زخيرب اهللا تعاىل هنا عن إنابة نبيه نوح 

أستجري بك أن أتكلف مسألتك مـا لـيس يل :  مسألة ال علم له هبا, أيينجاة ابنه, وه
وال أعلـم أن حـصوله   مما قد استأثرت بعلمه, وطويـت علمـه عـن خلقـك,, علمبه

                                                 
 ).٤٨٧−١٥/٤٨٦ (جامع البيان للطربي: انظر  )١(
 ) ١٦/٨١ (التحرير والتنوير البن عاشور: انظر  )٢(



 

١١٩ 

وهذه ,  احلالَ كان معلوم الفساد أو مشتبهًمقتىض احلكمة, أو ال أعلم أنه صواب سواء
 . مما وقع منهتوبة منه 

مـع أن األصـل إضـامره » سؤال ما ليس له به علـم«وقد أظهر املستعاذ منه وهو 
ّة يف التوبة وإظهارا للرغبة والنشاط فيها وتربكا بام لقًلذكره قريبا مبالغ ً  إذ فيـه ,نـه ربـهً

َالداللة عىل كون ذلك الذي هني عنه أمرا هائال حمذورا ال حميص ً ًً ذ بـاهللا ْوَ منـه إال بـالعُ
  )١(.ه قارصة عن النجاة من املكاره إال بذلكُتَرْدُتعاىل, وأنه عبد ضعيف ق

ً, وبقي مستعظام لـه تائبـا منـه, وقـد عند نوح ًوقد بقي هذا السؤال حارضا  ً
 .  أنه يعتذر به يوم القيامة عندما يطلبه اخللق للشفاعة هلم إىل رب العاملنيَّحَص

 جيتمع املؤمنون يوم القيامة,( :قال  عن النبي فقد رو البخاري عن أنس 
 اس خلقك اهللا بيـده,أنت أبو الن :فيقولون فيأتون آدم, لو استشفعنا إىل ربنا, :فيقولون

فاشفع لنا عند ربك حتـى يرحينـا مـن  مك أسامء كل يشء,َّوعل وأسجد لك مالئكته,
 فإنـه أول رسـول ً نوحـاا ائتوي, ويذكر ذنبه فيستحي,ناكمَلست ه : فيقول,مكاننا هذا

 لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس لـه بـه : فيأتون فيقول,بعثه اهللا إىل أهل األرض
 .)٢(احلديث )….  ائتوا خليل الرمحن: فيقوليعلم فيستحي

  : اجلهل−٧
 � {~ | } p q r s t u v w x zy ﴿: قال تعاىل

وبـام أن العلـم . واجلهل يف اللغة ضد العلم]٦٧: البقرة[﴾¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡
 فإن أصل اجلهل خلو النفس عن ذلك العلم, أو اعتقـاد ,معرفة اليشء عىل ما هو عليه

وقد أطلق اجلهل عىل التقدم يف األمور املجهولـة بغـري . و عليهاليشء عىل خالف ما ه
                                                 

 ).٤/٢١٣ (, إرشاد العقل السليم أليب السعود)١٢/٤٣٧ (جامع البيان للطربي: انظر  )١(
 رقمبـ أهل اجلنة منزلـة فيهـا أدنى: , ومسلم يف اإليامن باب)٤٢٠٦ (أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  )٢(

 .ًلست أهال هلذه املرتبة وهذا العمل: , أي»لست هناكم«: ومعنى). ١٩٣(



 

١٢٠ 

َفعل اليشء بخالف ما حقه أن يفعلعلم, وعىل  َ ُ َ ْْ ً اعتقد فيه اعتقادا صـحيحاً سواء,ِ ً ِ ِ  أم ,ُ
ًفاسدا كتارك الصالة عمدا ًَ ِ ِ َِّ ِ.  

ُووجه ذلك اإلطالق أن اجلهل باليشء وعدم معرفته يقتيض أن يفعل بغري علـم, 
ُاده عىل خالف ما هو عليه يقتيض أن يفعل بخالف ما حقه أن يفعل, ومـن هنـا واعتق ُ

عدم املعرفة باليشء, وأطلق عىل : أطلق اجلهل عىل الفعل, وإن كان املعروف من معناه
 )١(.مع العلم  احللم من األفعال الغضبية التي ال تتالءمُّما يضاد

 : واجلهل يف السياق حيتمل هذه الوجوه
 قـد اسـتعاذ بـاهللا مـن  يكون املراد به االستهزاء, فيكون موسى فيحتمل أن

واالسـتهزاء فعـل مـذموم يفعلـه  .االستهزاء الذي ظنوه قد قصده, وهذا قول مقاتل
َاجلاهل لعدم علمه بأنه حم  .  اليشء عىل خالف ما هو عليهَلَعَ مذموم, فيكون قد فٌمَّرـُ

 قد استعاذ  فيكون موسى ,اهللارواية الكذب عن : وحيتمل أن يكون املراد به
  وهـذا قـول الطـربي . ْلُقـَ, ورو عنـه مـا مل يمن أن يكون قـد كـذب عـىل ربـه 

يعني من السفهاء الذين يـروون عـن اهللا «: , فقد قال يف تفسري اجلاهلني)ه٣١٠: ت(
 )٢(.»الكذب والباطل

والكذب عـىل اهللا تعـاىل مـن أعظـم الـذنوب واملحرمـات, وال شـك أنـه مـن 
 أن يكـذب عـىل اهللا تضيات اجلهل, فإنه يستحيل عىل من كمل علمه كموسى مق

 . فإنام يفعله جلهله باهللا تعاىل وما جيب له,تعاىل, ومن فعله
وحيتمل أن يكون املراد باجلهل يف اآلية اهتام النبـي بالكـذب, يـستفاد هـذا مـن 

فعلهـم و. أن أكون منكم:  فكأنه قال﴾ ¦ ¥ ¤ £ ﴿: التعريض هبم يف قوله
                                                 

, )٢/٢٥٨ (اللغـة لألزهـري , هتـذيب)١/٤٩٤ (, اجلمهرة البن دريد)٣/٣٩٠ (العني للخليل: انظر  )١(
 ).٢٨/٢٥٥ (تاج العروس للزبيدي, )١١/١٢٩ (لسان العرب البن منظور

 ).١/٤١٥ (البحر املحيط أليب حيان: وانظر, )١/٣٣٧ (ن للطربيجامع البيا  )٢(



 

١٢١ 

 يف وال سـيام−زوا عـىل معـصوم َّوَالذي أوجب االستعاذة من أن يكون منهم أهنـم جـ
 )١().ه٧٤٥: ت( أنه كذب عىل اهللا, كام قال أبو حيان −التبليغ عن اهللا

 .  وهو جهل عظيم, لليشء عىل خالف ما هو عليهٌلْعِ ف−ًأيضا−وهذا 
أمـر االسـتهزاء بالـدين مـن اجلـاهلني بـام يف : وحيتمل أن يكون املراد باجلاهلني

ومأخذ هذا االحتامل أن العلم بجـزاء االسـتهزاء يف . العقاب الشديد والعذاب األليم
  وهذا من اجلهل بمعنى عدم العلم باليشء?)٢(.الدين يمنع إقدامه عىل اهلزء والسخرية

التي يشري إليها السياق بطريقة أو بـأخر, وخيتلـف  فكل هذه املعاين من املعاين
 . ًسياق يف الداللة عليها قوة وضعفاال

ًهل يمكن أن يكون املعنى املراد شامال جلميع صور اجلهل املذكورة يف : والسؤال
 ًهذه األقوال مجيعا التي يدل عليها السياق ? 

 ¥﴿:  وهو الذي يدل عليه عموم اللفظ يف قوله,أنه ال مانع من ذلك: واجلواب
¦﴾ . 

 : ميع أنواع اجلهل, ومنهاوعليه فإن االستعاذة شاملة جل
 . عدم معرفة احلق   −١
 ;ه مـن اجلهـل كـام سـبقَّعدم العمل به, بمخالفته والوقوع يف املعصية, فإنـ   −٢

 .وذلك ألن اجلهل هو املوقع فيه
 الـسيئات فأصل ما يوقع النـاس يف«): ه٧٢٨: ت(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ;ً راجحـاًأو ظن أهنـا تـنفعهم نفعـا ,ًا راجحًاجلهل وعدم العلم بكوهنا ترضهم رضرا
وا بـذلك َّرسَ وفـ, كل مـن عـىص اهللا فهـو جاهـل:الصحابة ريض اهللا عنهم وهلذا قال

                                                 
 ).١/٤١٥ (البحر املحيط أليب حيان: انظر  )١(
 ). ١/٣٦٧ (اللباب البن عادل: انظر  )٢(



 

١٢٢ 

ــه ــساء[﴾j k l m n o p q r s t u﴿ :قول  ]١٧: الن
 _` ^ [ \ ] R S T U V W X ZY ﴿ كقوله

a b c d e f g h j i k l m  n﴾]٥٤: األنعام[. 
وكل  .]٢٨: فاطر[ ﴾̄ ° ± ² ³́  ﴿ :ه تعاىلو مما يبني ذلك قول :قلت

̧ º ¹ « ¼ ½  ﴿ كـام قـال تعـاىل من خشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عـامل,
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾﴾ ]١(»...]٩: الزمر(. 

 وعـدم ,عدم العلـم بـاحلق النـافع: اجلهل نوعان«): ه٧٥١: ت(قال ابن القيم 
:  قـال موسـى. وحقيقـةً ورشعـاًلغة وعرفـا فكالمها جهل ,العمل بموجبه ومقتضاه

أ مـن   ]٦٧: البقرة[ ﴾{ | ﴿: ملا قال له قومه ﴾¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿
  .املستهزئني

: يوسـف[﴾b c d f e g h i j ﴿: وقال يوسف الصديق
 إما ألنـه مل ,ًى عدم مراعاة العلم جهالَّمَوس … من مرتكبي ما حرمت عليهم:أي ]٣٣

  )٢(.»وإما جلهله بسوء ما جتني عواقب فعله ,ينتفع به فنزل منزلة اجلاهل
  : الظلم−٨

 A B C D E F G H ﴿: قال تعـاىل حكايـة عـن يوسـف الـصديق

I J K L M﴾]٧٩: يوسف[. 
  )٣(.﴾ D E F G H I J﴿واملستعاذ منه هو املصدر املنسبك من 

  )٤(.عىل حقيقته, إذ هو وضع اليشء يف غري موضعه ﴾M ﴿: والظلم يف قوله
                                                 

 ). ٧٨−١/٧٧ (اقتضاء الرصاط املستقيم: , وانظر)٢٩٣−١٤/٢٩٠ (جمموع الفتاو البن تيمية  )١(
 ). ٤٧٠−١/٤٦٩ (مدارج السالكني البن القيم  )٢(
, إرشاد العقل الـسليم )١٨/١٤٨ (, التفسري الكبري للرازي)٣/٢٦٩ (املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )٣(

 ). ١٣/٣٧ (التحرير والتنوير البن عاشور ,)٤/٢٩٩ (أليب السعود
 ).٣/٢٦٩ (املحرر الوجيز البن عطية: انظر  )٤(



 

١٢٣ 

نلجأ إىل اهللا تعاىل ونستجري به مـن أن نأخـذ مـا ال حـق لنـا يف أخـذه, : ىواملعن
 بمـذنب, فـإن هـذا ًوذلك بأخذ غري الذي وجدنا متاعنا عنده, فنكون قد أخذنا بريئا

 )١(.ظلم, ونحن نستعيذ ونعتصم باهللا من الظلم
ًنا غري الذي وجدنا متاعنا عنده إنا إذاْذَخَإن أ: يقول«: قال ابن إسحاق  نفعل مـا َّ

 )٢(.» ونجور عىل الناس,هُلْعِليس لنا ف

*      *      *

                                                 
 ).١٣/٣٧ (وير البن عاشور, التحرير والتن)١٣/٧٩ (جامع البيان للطربي: انظر  )١(
 ).٧/٢١٨٠ (, تفسري ابن أيب حاتم)١٣/٧٩ (جامع البيان للطربي: انظر  )٢(



 

١٢٤ 

 اخلامتة
: ًوأخريا وبعد هذه اجلولة يف آيـات كتـاب اهللا تعـاىل مـن خـالل هـذا املوضـوع

 :  لعل أمهها ما يأيت,ظهرت بعض النتائج هلذه الدراسة. املستعاذ منه يف ضوء القرآن
ازه, فإن األمور املستعاذ منها شمول القرآن يف تناوله للموضوعات رغم إجي   −١

فيه شملت كل الرشور, بالرتكيز عىل أسـس تلـك الـرشور وأمهاهتـا التـي 
 .يندرج حتتها ما سواها

التناسب بني آيات القرآن الكريم, سواء بني آيات الـسورة الواحـدة كـام يف    −٢
سور الفلق والناس; إذ ظهر التناسب بني كل آية والتي تليهـا, أو كـان بـني 

انب املوضوع الواحد كام هو ظاهر بني أنواع املستعاذ منـه, إذ تبـني أهنـا جو
 . يف جمموعها ما يشمل مجيع الرشورتؤلف 

غزارة املعاين الثانية يف القرآن, وهي املعاين التي ال تؤخذ من النص مبارشة,    −٣
وإنــام تــستفاد مــن األســاليب البالغيــة, كــالعطف, والتعريــف والتنكــري, 

ًوقد ظهر ذلك جليا من خـالل اإلشـارة إىل .  ونحو ذلك,ذكرواحلذف وال
 . خمتلف املعاين التي تتضمنها تلك األساليب, ومكاهنا يف جوانب املوضوع

ومن هنا يتبني اخلطأ يف إغفال هذه املعاين يف التفسري املوضـوعي, ويتبـني أمهيـة 
تعبـري الـذي يفتقـد إىل ًالعناية هبا إلثراء التفسري املوضوعي, بدال مـن الرتكيـز عـىل ال

 . الربط بالنص من قريب أو بعيد
ع أساليب القرآن يف تناوله للموضوعات, فهو ال يقترص عىل لون واحد ُّوَنَت   −٤

يف تناول املوضوع, بل جيمع بـني عـدة أسـاليب; كـام الحظنـا اجلمـع بـني 
لة اإلمجال والتفصيل يف تناول أنواع املستعاذ منه, فمرة ترد يف أساليب شـام

عامة, ومرة يرد االستعاذة من أمور خمـصوصة, واملفـصل يفـرس املجمـل, 
ويمثل له بأهم أجزائه, فريكز االهتامم عىل املخصوص بالـذكر, ويـشري إىل 



 

١٢٥ 

َّمزيد خطورته, ومن ثم  يفتح املجال للوحي الثاين السنة النبوية لإلسهام يف َ
 . تفصيل ما أمجل وبيانه

هـا يف القـرآن, ورضورة جماهـدة الـنفس للبعـد خطورة الرشور املستعاذ من   −٥
ًعنها, درءا خلطرها, وعمال بكتاب اهللا تعاىل, واستقامة عىل هداه ً . 

 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني,واهللا أعلم



 

١٢٦ 

 فهرس املصادر واملراجع
 العـامدي, دار إحيـاء إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم, أليب السعود حممد بن حممد −١

 .بريوت− الرتاث العريب
حممد نارص الـدين األلبـاين, أرشف عـىل للشيخ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل,  −٢

 . م١٩٨٥−ه١٤٠٥/ ٢حممد زهري الشاويش, بريوت, املكتب اإلسالمي, ط: طبعه
بـن املختـار اجلكنـي  حممد األمـني بـن حممـد للشيخأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن,  −٣

ــشنقيطي, دار الفكــر للطباعــة والنــرش  ــق١٩٩٥−ه١٤١٥ − بــريوت −ال مكتــب : م, حتقي
 .البحوث والدراسات

أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن لشيخ اإلسالم اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم,  −٤
: ة الثانية, حتقيـق, الطبعه١٣٦٩ – القاهرة −تيمية احلراين أبو العباس, مطبعة السنة املحمدية 

 .حممد حامد الفقي
 البقاء عبد اهللا بن احلـسني بـن عبـداهللا يبأل به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات, َّنَإمالء ما م −٥

 . عوضةإبراهيم عطو:  باكستان, حتقيق− الهور −املكتبة العلمية: العكربي, دار النرش
 مكتبـة ,ق البـزار, مؤسـسة علـوم القـرآن بكر أمحد بن عمرو بن عبـد اخلـاليبألالبحر الزخار,  − ٦

 . حمفوظ الرمحن زين اهللا. د: , الطبعة األوىل, حتقيقه١٤٠٩ – املدينة , بريوت–العلوم واحلكم 
, مكتبـة  بن قـيم اجلوزيـةأيوب الزرعي أبو عبد اهللابن  حممد بن أيب بكر لإلمامبدائع الفوائد,  −٧

هــشام : , الطبعــة األوىل, حتقيــقم١٩٩٦−ه١٤١٦ – مكــة املكرمــة −نــزار مــصطفى البــاز 
 . ... أرشف أمحد−عادل عبداحلميد العدوي −عبدالعزيز عطا 

 حممـد مرتـىض احلـسيني الزبيـدي, دار اهلدايـة, للـشيختاج العروس من جواهر القـاموس,  −٨
 .جمموعة من املحققني: حتقيق

 الكتب العلميـة  حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس, دارلإلمامتفسري البحر املحيط,  −٩
الشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود : م, الطبعة األوىل, حتقيق٢٠٠١−ه١٤٢٢ − بريوت ,لبنان−
أمحـد النجـويل . د,يتزكريا عبد املجيد النو . د: الشيخ عيل حممد معوض, شارك يف التحقيق−

 .اجلمل
ط .  د,للنـرش تونس, الدار التونـسية ,تفسري التحرير والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور −١٠

 .م١٩٨٤/



 

١٢٧ 

للحافظ أيب الفـداء إسـامعيل بـن عمـرو بـن كثـري القـريش الدمـشقي . تفسري القرآن العظيم −١١
−ه١/١٤١٨ ط, الريــاض, دار طيبــة,ســامي بــن حممــد الــسالمة: حتقيــق). ه٧٧٤−٧٠٠(

 .م١٩٩٧
فهـد بـن : لفضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني, اعتنى بـه) جزء عم(تفسري القرآن الكريم  −١٢

بن صالح العثيمني اخلريية, الريـاض, دار  ارص السليامن, طبع بإرشاف مؤسسة الشيخ حممدن
 . م٢٠٠٢−ه١/١٤٢٣الثريا, ط

 صـيدا, − عبد الرمحن بن حممد بـن إدريـس الـرازي, املكتبـة العـرصية للشيختفسري القرآن,  −١٣
 .أسعد حممد الطيب: حتقيق

 حممد بن عمر التميمي الرازي الـشافعي,  فخر الدينللشيخالتفسري الكبري أو مفاتيح الغيب,  −١٤
 .م, الطبعة األوىل٢٠٠٠−ه١٤٢١ − بريوت −دار الكتب العلمية 

ــة,  −١٥ ــذيب اللغ ــريب يبألهت ــرتاث الع ــاء ال ــري, دار إحي ــد األزه ــن أمح ــد ب ــصور حمم    من
 .حممد عوض مرعب: م, الطبعة األوىل, حتقيق٢٠٠١ −بريوت−

: ت(عبـد الـرمحن بـن نـارص الـسعدي للـشيخ  ,تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كـالم املنـان −١٦
عبد اهللا بن عبـد العزيـز بـن : الشيخ: قدم له. عبد الرمحن بن معال اللوحيق: حتقيق). ه١٣٧٦

 اململكة العربية السعودية, الريـاض, وزارة الـشؤون ,حممد بن صالح العثيمني: عقيل, الشيخ
 .م٢٠٠٠−ه١٤٢١: ١ط .اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

) ه٣١٠−٢٢٤( أليب جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي ,جامع البيان عن تأويـل آ ي القـرآن −١٧
 ,دار عـامل الكتـب: اململكـة العربيـة الـسعودية.عبد اهللا بـن عبـد املحـسن الرتكـي. د: حتقيق
 .ه١/١٤٢٤ط

 حممد بن إسامعيل أبـو عبـداهللا البخـاري اجلعفـي, دار ابـن لإلماماجلامع الصحيح املخترص,  −١٨
 .مصطفى ديب البغا. د: , الطبعة الثالثة, حتقيقم١٩٨٧−ه١٤٠٧ −بريوت−  الياممة,كثري

 حممد بن عيـسى أبـو عيـسى الرتمـذي الـسلمي, دار لإلماماجلامع الصحيح سنن الرتمذي,  −١٩
 .نيأمحد حممد شاكر وآخر: , حتقيق−بريوت−دار إحياء الرتاث العريب : النرش

 −اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبي, دار الـشعب  عبد أيب: اجلامع ألحكام القرآن, تأليف −٢٠
 .القاهرة

: م, الطبعـة األوىل, حتقيـق١٩٨٧ − بـريوت − دار العلـم للماليـني البن دريد,مجهرة اللغة,  −٢١
 .رمزي منري بعلبكي

−ه١٤٠٣ −بـريوت−صدر الدين عيل بن احلسن البـرصي, عـامل الكتـب لاحلامسة البرصية,  −٢٢



 

١٢٨ 

 . أمحدخمتار الدين: م, حتقيق١٩٨٣
م, ١٩٩٦−ه١٤١٦ − بـريوت ,لبنان− عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ, دار اجليل يبألاحليوان,  −٢٣

 .عبد السالم حممد هارون: حتقيق
: محد بن يوسف املعـروف بالـسمني احللبـي حتقيـقأل ,الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون −٢٤

 .م١٩٨٧−ه١٤٠٧/ ١ط. دارالقلم,دمشق. الدكتور أمحد حممد اخلراط
عبـداحلليم بـن  بن تقي الدين أمحد بن عبدالسالملشيخ اإلسالم ء تعارض العقل والنقل, در −٢٥

 . دار الكنوز األدبية. حممد رشاد سامل: عبدالسالم بن تيمية, حتقيق
 أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين, دار لشيخ اإلسالم أيب العباسالرد عىل املنطقيني,  −٢٦

 . بريوت–املعرفة 
لعالمة أيب الفضل شـهاب الـدين الـسيد ل يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين, روح املعاين −٢٧

 . بريوت−حممود األلويس البغدادي, دار إحياء الرتاث العريب 
 بريوت −عبدالرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي, املكتب اإلسالمي لزاد املسري يف علم التفسري,  −٢٨

 .الثالثة , الطبعةه١٤٠٤−
بـن قـيم   حممد بـن أيب بكـر أيـوب الزرعـيلإلمام أيب عبداهللادي خري العباد, زاد املعاد يف ه −٢٩

−ه١٤٠٧ – الكويــت − بــريوت − مكتبــة املنــار اإلســالمية −, مؤســسة الرســالة اجلوزيــة
 . عبد القادر األرناؤوط−شعيب األرناؤوط : , حتقيقة, الطبعة الرابعة عرشم١٩٨٦

حممد فؤاد : , حتقيق−بريوت−القزويني, دار الفكر حمد بن يزيد أبو عبداهللا ملسنن ابن ماجه,  −٣٠
 .عبد الباقي

حممـد : , حتقيـق−سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي, دار الفكرلسنن أيب داود,  −٣١
 .حميي الدين عبد احلميد

٣٢−  ,ــسنن الــصغر ــامال ــدار لإلم ــة ال ــو بكــر, مكتب ــن عــيل البيهقــي أب ــن احلــسني ب    أمحــد ب
 .حممد ضياء الرمحن األعظمي. د: , الطبعة األوىل, حتقيقم١٩٨٩−ه١٤١٠ −املدينة املنورة−

٣٣−  ,ــرب ــسنن الك ــة ألال ــب العلمي ــسائي, دار الكت ــرمحن الن ــد ال ــو عب ــعيب أب ــن ش ــد ب   مح
 سـيد ,عبد الغفار سـليامن البنـداري.د: , الطبعة األوىل, حتقيقم١٩٩١−ه١٤١١ −بريوت−

 .كرسوي حسن
−ه٧٤٨ن حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي املتـوىف سـنة  لإلمام شمس الدي,سري أعالم النبالء −٣٤

 ,بـريوت, مؤسـسة الرسـالة. شعيب األرناؤوط, حممد نعـيم العرقـسويس: حتقيق. م١٣٧٤
 .م١٩٨٨− ه١/١٤٠٩ط



 

١٢٩ 

  بـريوت − دمـشق − احلـسني بـن مـسعود البغـوي, املكتـب اإلسـالمي لإلمـامرشح السنة,  −٣٥
 .حممد زهري الشاويش−رناؤوط شعيب األ: م, الطبعة الثانية, حتقيق١٩٨٣−ه١٤٠٣−

  بـريوت − بكـر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي, دار الكتـب العلميـة أيبلإلمـام شعب اإليـامن,  −٣٦
 .حممد السعيد بسيوين زغلول: , الطبعة األوىل, حتقيقه١٤١٠−

أمحـد عبـدالغفور : حتقيـق. جلـوهرياالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إلسامعيل بن محاد  −٣٧
 .م٤/١٩٩٠ط,  العلم للماليني بريوت, دار,عطار

حمد بن حبان بـن أمحـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي, ملصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان,  −٣٨
 .شعيب األرنؤوط: , الطبعة الثانية, حتقيقم١٩٩٣−ه١٤١٤ – بريوت −مؤسسة الرسالة 

كتـب  حممد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري, امللإلمامصحيح ابن خزيمة,  −٣٩
 .حممد مصطفى األعظمي. د: , حتقيقم١٩٧٠−ه١٣٩٠ −بريوت−اإلسالمي 

 , الريـاض, مكتبـة املعـارف, حممد نارص الـدين األلبـاينللشيخ. صحيح الرتغيب والرتهيب −٤٠
  .م٢٠٠٠−ه١/١٤٢١ط

 مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري, دار إحياء الـرتاث لإلمامصحيح مسلم,  −٤١
 .حممد فؤاد عبد الباقي:  حتقيق بريوت,−العريب 

−ه١/١٤٢١حمد نارص األلباين, الرياض, مكتبة املعارف, طملضعيف الرتغيب والرتهيب,  −٤٢
 .م٢٠٠٠

: هع, حممد نارص الدين األلباين, أرشف عىل طب)الفتح الكبري(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته  −٤٣
 . م١٩٩٠−ه١٤١٠/ ٣زهري شاويش, بريوت, املكتب اإلسالمي, ط

−عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بـن مهـران الـرازي أبـو حممـد, دار املعرفـة لحلديث, علل ا −٤٤
 .حمب الدين اخلطيب: , حتقيقه١٤٠٥ −بريوت

 الفـضل العـسقالين  أمحد بـن عـيل بـن حجـر أيبلإلمامفتح الباري رشح صحيح البخاري,  −٤٥
 .حمب الدين اخلطيب:  بريوت, حتقيق−الشافعي, دار املعرفة 

حمـد بـن عـيل بـن حممـد ملامع بني فني الرواية والدرايـة مـن علـم التفـسري, فتح القدير اجل −٤٦
 . بريوت−الشوكاين, دار الفكر 

, دار )٧٥١−٦٩١(الفوائد أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي, بن قـيم اجلوزيـة  −٤٧
 . حممد حامد الفقي:  حتقيق,م ١٩٧٣−ه١٣٩٣ /٢الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط

  .م١٩٨١− ه١٤٠١ ,١٠/ ط, دار الرشوق,القاهرة). ه١٣٨٥: ت(سيد قطب ل ,الل القرآنيف ظ − ٤٨
 .بريوت−بادي, مؤسسة الرسالة احمد بن يعقوب الفريوزملالقاموس املحيط,  −٤٩



 

١٣٠ 

حمد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي, دار الكتاب العـريب ملكتاب التسهيل لعلوم التنزيل,  −٥٠
 .الرابعةم, الطبعة ١٩٨٣−ه١٤٠٣ − لبنان −

 مهـدي .د: دار ومكتبـة اهلـالل, حتقيـق: لخليل بن أمحد الفراهيدي, دار النرشل, كتاب العني −٥١
 . د إبراهيم السامرائي,املخزومي

العبـاس,  عبـداحلليم بـن تيميـة احلـراين أيببن محد ألجمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية,  −٥٢
 . بن حممد بن قاسم العاصمي النجديعبد الرمحن: مكتبة ابن تيمية, الطبعة الثانية, حتقيق

 القاسم حممود بـن عمـر يبألالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل,  −٥٣
 .عبد الرزاق املهدي:  بريوت, حتقيق−الزخمرشي اخلوارزمي, دار إحياء الرتاث العريب 

 .ريوت, الطبعة األوىلب− فريقي املرصي, دار صادر حمد بن مكرم بن منظور اإلمللسان العرب,  − ٥٤
 −محد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي, مكتب املطبوعات اإلسالمية ألاملجتبى من السنن,  −٥٥

 .عبدالفتاح أبو غدة: , الطبعة الثانية, حتقيقم١٩٨٦−ه١٤٠٦ –حلب 
 حممد عبداحلق بن غالب بن عطية األندليس, دار يبألاملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز,  − ٥٦

 .عبدالسالم عبدالشايف حممد: م, الطبعة االوىل, حتقيق١٩٩٣− ه١٤١٣ −  لبنان −  العلمية الكتب
− احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس, دار الكتب العلمية يبألاملحكم واملحيط األعظم,  −٥٧

 .عبداحلميد هنداوي: م, الطبعة األوىل, حتقيق٢٠٠٠ −بريوت
حممـد بـن أيب بكـر لإلمـام أيب عبـداهللا اك نـستعني, مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإي −٥٨

, الطبعـة م١٩٧٣−ه١٣٩٣ −بـريوت−, دار الكتـاب العـريب بن قيم اجلوزيـةأيوب الزرعي 
 .حممد حامد الفقي: الثانية, حتقيق

 −عيل بن سلطان حممـد القـاري, دار الكتـب العلميـة لمرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح,  −٥٩
 .مجال عيتاين: م, الطبعة األوىل, حتقيق٢٠٠١−ه١٤٢٢ −بريوت / لبنان

حمد بن عبـداهللا أبـو عبـداهللا احلـاكم النيـسابوري, دار الكتـب ملاملستدرك عىل الصحيحني,  −٦٠
 .مصطفى عبد القادر عطا: م, الطبعة األوىل, حتقيق١٩٩٠−ه١٤١١ − بريوت −العلمية 

 −يل التميمي, دار املأمون للـرتاث أمحد بن عيل بن املثنى أبو يعىل املوصلإلمام مسند أيب يعىل,  −٦١
 .حسني سليم أسد: , الطبعة األوىل, حتقيقم١٩٨٤−ه١٤٠٤ –دمشق 

ن, بـريوت, يط وآخـروشـعيب األرنـؤ: حتقيق. )ه٢٤١−١٦٤(مسند اإلمام أمحد بن حنبل  −٦٢
 . م٢٠٠١−ه١٤٢١/ ١مؤسسة الرسالة, ط

خالـد : بـريوت, حتقيـق − احلـسني بـن مـسعود البغـوي, دار املعرفـة لإلمـاممعامل التنزيل,  −٦٣
 .عبدالرمحن العك
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الـدكتور : رشح وحتقيـق.  الزجـاجمعاين القرآن وإعرابه أليب إسـحاق إبـراهيم بـن الـرسي −٦٤
 .م١٩٨٨−ه١/١٤٠٨ ط, بريوت, عامل الكتب,عبداجلليل عبده شلبي

, ه١٤١٥ −القـاهرة− القاسم سليامن بن أمحـد الطـرباين, دار احلـرمني يبألاملعجم األوسط,  −٦٥
 .عبداملحسن بن إبراهيم احلسيني , طارق بن عوض اهللا بن حممد: حتقيق

 −سليامن بـن أمحـد بـن أيـوب الطـرباين, مكتبـة الزهـراء أيب القاسم : املعجم الكبري, تأليف −٦٦
 .محدي بن عبداملجيد السلفي: , الطبعة الثانية, حتقيقم١٩٨٣−ه١٤٠٤−املوصل 

ــأليف −٦٧ ــة, ت ــاييس اللغ ــم مق ــا: معج ــن ف ــد ب ــسني أمح ــل أيب احل ــا, دار اجلي ــن زكري   رس ب
 .عبد السالم حممد هارون: م, الطبعة الثانية, حتقيق١٩٩٩−ه١٤٢٠ − لبنان − بريوت−

 بكـر لحـافظ أيبلدريـس الـشافعي, إمام أيب عبـد اهللا حممـد بـن معرفة السنن واآلثار عن اإل −٦٨
 −ة بن احلسني بن عيل بن موسى أبو أمحـد البيهقـي اخلـرسوجردي, دار الكتـب العلميـ أمحد
 .سيد كرسوي حسن:  الطبعة بدون, حتقيق− بريوت ,لبنان

 لبنـان, −, دار املعرفة  الراغب القاسم احلسني بن حممدأيب: املفردات يف غريب القرآن, تأليف −٦٩
 .حممد سيد كيالين: حتقيق

  محد بن عبد احللـيم بـن تيميـة احلـراين أبـو العبـاس, مؤسـسة قرطبـة ألمنهاج السنة النبوية,  −٧٠
 .حممد رشاد سامل. د: الطبعة األوىل, حتقيق, ه١٤٠٦−

 − احلسن, دار الكتب العلميـة عيل بن أيب بكر اهليثمي أيبلموارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان,  −٧١
 .حممد عبد الرزاق محزة: بريوت, حتقيق

   مالك بن أنس أبو عبـداهللا األصـبحي, دار إحيـاء الـرتاث العـريب لإلمامموطأ اإلمام مالك,  −٧٢
 . حممد فؤاد عبد الباقي: قيق, حت−مرص−

أيب احلـسن عـىل بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي : تصنيف. النكت والعيون تفسري املاوردي −٧٣
 بـريوت, دار الكتـب ,الـسيد عبـد املقـصود بـن عبـد الـرحيم: راجعه وعلق عليه. البرصي

 .ت. د/ ط .  د,العلمية, ومؤسسة الكتب الثقافية
 الـسعادات املبـارك بـن حممـد اجلـزري, املكتبـة أيب: تأليف يف غريب احلديث واألثر, النهاية −٧٤

 . حممود حممد الطناحيي,طاهر أمحد الزاو: م, حتقيق١٩٧٩−ه١٣٩٩ − بريوت −العلمية 

*      *      * 
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