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 األحاديث املنقولة من صحيح البخاري 

ÜÇòÈj @óZ@ @
bÌjÛa 

  واألحاديث املنقولة من صحيح مسلم 

ÜÇòÈj @óZ@ @
ïÓbjÛa@‡jÇ@åi@†aûÏ@åi@‡à« 



٥         

      
  

ه العاملني, والصالة والسـالم عـىل رسـول احلمد هللا ربِّ   
وحده ال رشيك لـه, خـالق  ,األمني, وأشهد أن ال إله إال اهللا

ــني, ــق أمجع ــس  اخلالئ ــني اإلن ــة ب ــداوة قائم ــل الع وجع
والشياطني, مادامت الشمس تشـرق من مشـرقها, والـروح 

أشهد أن حممداً عبـده ورسـوله , ويوم الدين إىليف جسدها, 
 .ص
 :أما بعد  
 إبلـيسُ : فمامَّ ال شـكَّ فيـه وال ريـب أن أبـا اجلـن هـو  

 , وكـلٌّ × آدمُ : , كام أن أبا اإلنس هوعائذين باهللا من رشه
مـن نـار,  من مارجٍ  نَّ جلا ا أراد سبحانه, فخلقممَّ  ,خلقهم اهللا

 .الزب, كام خلق املالئكة من نور وخلق اإلنس من طنيٍ 



٦                 

ـيف وَ  ,فهو القائل سـبحانه    ¦ m :ف خلـق اجلـنصْ

§   ¨ © ª « lيف وصف خلـق  ,, وقال جلَّ شأنه
ــس ــال الرســول m c  d e f gl: اإلن ــام ق , وك
: ف خلـق املالئكـةصْ يف وَ  −الذي ال ينطق عن اهلو− ص

لِ « لِق اجلانُّ خُ مـن نـار,  مـن مـارجٍ  قت املالئكة من نور, وخُ
لِق آدم ممَّ  ف لكموخُ صِ  .]لمسلم, عن عائشة : رواه[»ا وُ

ــراهم − أن اإليــامن بوجــود اجلــنِّ  ومعلــومٌ    الــذين ال ن
من األمور الغيبية التي جيب اإليامن هبـا,  −ةياحلقيقبصورهم 

, ومـن صفمن أنكر وجودهم; فقد كفر بام أُنزل عىل حممد 
 ,; حيث قال سـبحانهسهم باإلنس; فهو ضالٌّ مُضلٌ أنكر تلبُّ 

  m D E F G H I: كلون الربـاف الذين يأصْ يف وَ 

J K L Ml . 
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ــم    اء يف حقيقــة الشــيطان, ولِعِظَ ــرَ اجلــدل واملِــرَ وملــا كثُ
طورته عىل اإلنسان, التي قد ال يتنبَّـهُ هلـا الغافـل, بـل قـد خُ 

التحذير  « يغفل عنها اليقظان; مجعتُ هذا البحـث املتواضـع

وقال  اته قال اهللا سبحانه,, الذي حيمل بني طيَّ »الشيطان من 
ــ, يف بيــان ذلــك, ووَ صرســوله  ف خلقهــم, وأكلهــم, صْ

, وقـدراهتم , وكيدهم, ومكرهم ببني آدمورشهبم, وحياهتم
 .التي قد ختفى عىل الكثري

, كام أن نحذر منه, ونتَّ  وجلَّ  وقد أمرنا اهللا عزَّ    خذه عدواً
, فـام عـىل m _ ` a  b c d l: قال سبحانه

ه ) الشــيطان(م األكــرب املســلمني إال أن حيــذروا مــن عــدوِّ
ـ وا هلـم األسـلحةوجنوده من اإلنس واجلن, وأن يعِ مـن  ,دُّ

ولـذا قمنـا  ;القرآن والسـنة; ملحـاربتهم واالنتصـار علـيهم
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بتذييل هذا البحث العظيم بام يكون سـبباً يف ذلـك, إن شـاء 
 .اهللا تعاىل

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ’٢٨/٢/١٤٢٦وحرِّر في 
  أبو إبراهيم

  محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي
 مسجد السنة- الحديدة
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ّناالَج ُرْآِذ
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m®   ¬  «  ª  ©  ¨  §l. 

 ]٢٧: احلجر[
• X W 

m}  |~   ¤     £  ¢  ¡  �) ١(     §  ¦  ¥

¨©  ²  ±  °  ¯      ®   ¬  «  ªl. 
 ]١٠: النمل[

• X W 
m«  ª  ©  ¨     §  ¦l.  

 ]١٥: الرمحن[
                                                 

كَ : (عند تفسري هذه اآلية /قال الشيخ السعدي  )١(  ).ر احليَّات, رسيع احلركةوهو ذَ
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  m  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ×l. 

 ]٣٩: الرمحن[
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  m    |  {  z  y  x  w  v

 �  ~  }l.  
 ]٥٦: الرمحن[

• X W 
   mc  b  a    `  _  ^l.  

 ]٧٤: الرمحن[
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• X W 
   m®   ¬  «  ª  ©  ¨  §l 

 ]٢٧: احلجر[
• X W 

m«  ª  ©  ¨     §  ¦l  
 ]١٥: الرمحن[

ـــ   ـــائِ عَ  نْ عَ ـــقَ  ,ل ةَ شَ   :A:تْ الَ
تِ «   لِقَ ـاملَ  خُ ـةُ مِ ئِكَ ـ ,نْ نُـورٍ الَ لِقَ خُ ـنْ  تِ وَ ـانُّ مِ اجلَ

ارٍ  نْ نَ جٍ مِ ارِ مْ  ,مَ كُ فَ لَ صِ َّا وُ مُ ممِ لِقَ آدَ خُ  .»وَ
 .٢٩٩٦: مسلم رقم :رواه  

 ـاٍرنـَ ــْنِم ّنـاُخِلَق الَج



١٤                 

 الِجــنَّ ُمـُه ةـّنـالِج

       

 
 

• X W  
  mP  O  N  MQ  S  RT            V  U

^  ]  \  [  Z  Y  X   Wl 

 ]١١٩: هود[  
• X W  

  mU  T  S  R     [     Z  Y   X  W  V
a  `   _  ^  ]   \     bl 

 ]١٣: السجدة[
• X W  

    m   i  h  g  fl 
 ]٦: الناس[
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 :A:الَ قَ  ,ا يِّ نِ اخلُشَ  ةَ بَ لَ عْ  ثَ يبِ أَ  نْ عَ   
 :افٍ نَ صْ أَ  ةُ ثَ الَ ثَ  نُّ اجلِ «  
ِ جْ أَ  مْ هلَُ  فٌ نْ صِ فَ  • ُ طِ يَ , ةٌ حَ ن َ  ونَ ريْ  .اءِ وَ  اهلَ ا يفِ هبِ
 .بٌ الَ كِ وَ  ,اتٌ يَّ حَ  فٌ نْ صِ وَ  •
ِ  فٌ نْ صِ وَ  •  .»ونَ نُ عَ ظْ يَ وَ  ,ونَ لُّ حيَ
والبيهقي  ,واحلاكم ,"الكبري"الطرباين يف : أخرجه  

 ."األسامء والصفات"يف 
صــحيح "يف  /األلبــاين الشــيخ  حهوصــحَّ  •
 .٣١١٤ :رقم "اجلامع

 

 ّنَأصَناف الِج
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ــ   ــ نِ عَ ــعَ  نِ ابْ ــ, ب اسٍ بَّ ــالنَّ  نِ عَ ــ ,ص يِّ بِ   :الَ قَ
خُ اجلِ مَ  اتُ يَّ احلَ «   ـ ,ورةً صُ  نِّ سْ ـامَ كَ سِ ـ تِ خَ  مُ ةُ دَ رَ القِ

َ ي إِ نِ بَ  نْ مِ  رِ يْ ازِ نَ اخلَ وَ   .»لَ يْ ائِ رسْ
 يف و أبـو الشـيخ, "الكبـري"الطـرباين يف : خرجهأ  

 ."العظمة"
صــحيح "يف  /األلبــاين الشــيخ  حهوصــحَّ  •
 .٣٢٠٣: رقم "اجلامع
 :وجاء بلفظ •
 رُ يْ ازِ نَ اخلَ وَ  ةُ دَ رَ القِ  تِ خَ سِ  مُ امَ كَ , نِّ اجلِ  خُ سْ مَ  اتُ يَّ احلَ «  

َ ي إِ نِ بَ  نْ مِ   .»لَ يْ ائِ رسْ

ـّنات َمسُخ الِجـّالَحي
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 .حاتم أيبابن و, "صحيحه"حبان يف  بنا :رجهأخ  
ــحَّ  • ــيخ  حهوص ــاين الش ــلة "يف  /األلب السلس

 .١٨٢٤ :رقم "الصحيحة
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• X W 

m  k  j  i   h  g  f  e  d   c

  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l

z  y  xl 
 ]٥٨ – ٥٦: الذاريات[

 أن اهللا خلق الجّن واإلنس اَألصُل
 لعبادته وحده ال شريك له
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m  H  G  F  E  D   C  B  A

L  K  J   IM    R  Q  P  O  N
  [  Z  Y  X   W  V  U  T   S
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    o   n  m  l  k  j  i  h   g
  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p
  d  c  b  a    `  _   ~  }   |  {  z

ef    j  i  h   gl 
 ]٣٢ – ٢٩: األحقاف[

 ر الجن بالقرآنِـُّسرَعة تأث
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S  R   Q       P  O  N  M   LT       W  V  U
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  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °
  Ä  Ã  Â     Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º
  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  Æ   Å

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï      Ù    Ø  ×  Ö  Õ
  ã  â  á   à  ß  Þ      Ý  Ü  Û  Ú

   ê  é  è           ç  æ  å  äl 
 ]٢٨ – ١: اجلن[

ـ, ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ    ـ: الَ قَ ـرَ   جَ رَ خَ  ولُ سُ
 نْ مِ , k ةَ ورَ سَ  :مْ هِ يْ لَ عَ  أَ رَ قَ فَ , هِ ابِ حَ صْ  أَ ىلَ عَ  ص اهللاِ

َ وَّ أَ   :الَ قَ فَ , واتُ كَ سَ فَ , اهَ رِ  آخِ ىلَ ا إِ هلِ
ـهَ ـتُ أْ رَ قَ  دْ قَ لَ «   ـىلَ ا عَ ـفَ , نِّ  اجلِ ـحْ وا أَ انُ كَ ـ نَ سَ وداً دُ رْ مَ

m  |  {  z : هِ لـِوْ  قَ ىلَ عَ  تُ يْ تَ  أَ امَ لَّ كُ  تُ نْ كُ , مْ كُ نْ مِ 
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}l , َـعَ نِ  نْ مِ  ءٍ يْ ـشَ بِ  الَ : واالُ ق ـا نُ نـَبَّ رَ  كَ مِ  ,بُ ذِّ كَ
 .»دُ مْ احلَ  كَ لَ فَ 

 .الرتمذي: أخرجه  
ـــنه • السلســـلة "يف  /األلبـــاين  الشـــيخ وحسَّ

ـــم "الصـــحيحة صـــحيح ســـنن "ويف , ٢١٥٠ :رق
 .٢٦٢٤: رقم "الرتمذي
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 ]٣٢ – ٢٩: األحقاف[

نُمسِلُمو ّنـِج
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• X W 

m  K    J  I  H  G       F  E   D     C  B  A
S  R   Q       P  O  N  M   LT       W  V  U

 Xl 

 ]٢ – ١: اجلن[
ـ, ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ    ـ: الَ قَ ـرَ   جَ رَ خَ  لُ وسُ
 نْ مِ , k ةَ ورَ سَ  :مْ هِ يْ لَ عَ  أَ رَ قَ فَ , هِ ابِ حَ صْ  أَ ىلَ عَ  ص اهللاِ

َ وَّ أَ   :الَ قَ فَ , واتُ كَ سَ فَ , اهَ رِ  آخِ ىلَ ا إِ هلِ
ـهَ ـتُ أْ رَ قَ  دْ قَ لَ «   ـىلَ ا عَ ـفَ , نِّ  اجلِ ـحْ وا أَ انُ كَ ـ نَ سَ وداً دُ رْ مَ

m  |  {  z  :هِ لـِوْ  قَ ىلَ عَ  تُ يْ تَ  أَ امَ لَّ كُ  تُ نْ كُ , مْ كُ نْ مِ 
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}l , َـعَ نِ  نْ مِ  ءٍ يْ ـشَ بِ  الَ  :واالُ ق ـا نُ نـَبَّ رَ  كَ مِ  ,بُ ذِّ كَ
 .»دُ مْ احلَ  كَ لَ فَ 

 .الرتمذي: أخرجه  
ـــنه • السلســـلة "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  وحسَّ

ـــم "الصـــحيحة صـــحيح ســـنن "ويف , ٢١٥٠ :رق
 .٢٦٢٤: رقم "الرتمذي
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•  X W 
m  ~  }   |  {    z  y  x
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 ]١٠ – ٧: الصافات[
 

 من َخَبِر الّسَماء َمنُع الشياطين
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• X W 
m  Q  P  O  N  M  L           K  J  I

  U  T  S   Rl 
 ]١٨ – ١٧: احلجر[

• X W 
m  ]  \  [  ZYX  W  V  U

  c  b  a   `  _  ^l 
 ]٢١٢ – ٢١٠: الشعراء[

ـرَ  قَ لَـطَ نْ اِ  :الَ قَ , ب اسٍ بَّ عَ  نِ بْ  هللاِا دِ بْ عَ  نْ عَ     ولُ سُ
ــائِ  طَ يفِ  ص اهللاِ ــفَ ــن أَ ةٍ مِ ــعَ , هِ ابِ حَ صْ ــىلَ إِ  نَ يْ دِ امِ  وقِ  سُ

َ بَـ لَ يْ حِ  دْ قَ وَ , اظٍ كَ عُ  ـ نيْ ـوَ  نيِ اطِ يَ الشَّ ـ نيَ بَ ِ خَ ـ ربَ , ءِ امَ السَّ
ــرْ أُ وَ  ــعَ  تْ لَ سِ ــ مُ هِ يْ لَ ــجَ رَ فَ , بُ هُ الشُّ ــ تِ عَ ىلَ إِ  نيُ اطِ يَ الشَّ
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مْ  هِ َ بَـا وَ نـَنَ يْ بَ  لَ يْـحِ  :اوالُ ? قَ مْ كُ الَ مَ : اوالُ قَ فَ , قَومِ ـ نيْ ِ خَ  ربَ
 مْ كُ ـنـَيْ بَ  الَ ا حَ مَ : واالُ قَ  .بُ هُ ا الشُّ نَ يْ لَ عَ  تْ لَ سِ رْ أُ وَ , ءِ امَ السَّ 

َ بَ وَ  ِ خَ  نيْ ءٍ  الَّ إِ  ءِ امَ السَّ  ربَ ْ نْ يشَ ِ فَ , ثَ دَ حَ  مِ ـوا مَ بُ ارضْ  قَ ارِ شَ
َ ارِ غَ مَ وَ  ضِ رْ األَ  ـذِ الَّ  مرُ ا األَ ذَ هَ  اوا مَ رُ ظُ انْ فَ  ,اهبَ . ثَ دَ ي حَ
ـــ ـــيَ , واقُ لَ طَ انْ فَ ـــمَ  نَ وبُ رِ ـضْ ـــارِ غَ مَ وَ  ضِ رْ األَ  قَ ارِ شَ َ  ;اهبَ

ـألَ اا ذَ هَ  امَ  ونَ رُ ظُ نْ يَ  ـ رَ مْ ـذِ الَّ ـوَ  مْ هُ نَ يْـبَ  الَ ي حَ َ بَ ـ نيْ ِ خَ  ربَ
ـ قَ لَ طَ انْ فَـ: الَ قَ , ءِ امَ السَّ  ـجَّ وَ تَ  نَ يْ ذِ الَّ ـنَ  واهُ ـةَ إِ   وَ حْ َامَ ىلَ هتِ

ــولِ اهللاِ  سُ ــةَ   صرَ لَ نَ  ,بِنَخْ يْ ــدِ امِ ــوقَ عَ ــاظٍ  سُ كَ  ,عُ
ولُ وَ  سُ د صاهللاِ  رَ امِ اظٍ  اً عَ كَ وقِ عُ ـيلِّ  ,إِىلَ سُ ـوَ يُصَ هُ وَ

رِ  جْ فَ ةَ الْ الَ ابِهِ صَ حَ لَ  ,بِأَصْ آنَ ـفَ رْ قُ وا الْ عُ مِ ـا ,امَّ سَ وا مَ تَ سْ عُ
هُ  وا ,لَ الُ قَ يْنَ  :فَ الَ بَ ي حَ ا الَّذِ ذَ َ ـهَ بَـنيْ مْ وَ ءِ  كُ ـامَ ِ السَّ ـربَ  .خَ

مْ  هِ مِ وْ وا إِىلَ قَ عُ جَ وا ,فَرَ الُ قَ نـَ :فَ مَ وْ ا قَ m   L  K    J  ايَ
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لَ فَ  بِيِّهِ  اهللاُأَنْزَ ىلَ نَ لَّ عَ جَ زَّ وَ ـدٍ  عَ َمَّ m     C  B  A : ص حمُ

  H  G       F  E   Dl.  

تفســـري ســـورة [ ٤٦٣٧ :البخـــاري رقـــم :رواه   
, "الصــالة" :كتــاب[ ٤٤٩ :ومســلم رقــم, ]"اجلــن"

 .]"اجلهر بالقراءة يف الصبح" :باب
ـائِ عَ  نْ عَ    ا ,ل ةَ شَ ـَ ـولَ  أَهنَّ سُ تْ رَ عَ ـمِ  ص اهللاِسَ

ولُ  قُ  :يَ
انِ «   نـَ عَ لُ يفِ الْ زِ نـْ ةَ تَ ئِكَ ـوَ −إِنَّ املَالَ هُ ابُ  :وَ ـحَ  −السَّ

امَ  َ يفِ السَّ رَ قُيضِ َمْ رُ األْ كُ تَذْ عَ  ,ءِ فَ مْ يَاطِنيُ السَّ قُ الشَّ ِ رتَ تَسْ  ,فَ
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هُ  عُ مَ تَسْ انِ  ,فَ هَّ كُ يهِ إِىلَ الْ تُوحِ ةٍ  ,فَ بَ ذْ ةَ كَ ائَ ا مِ هَ عَ بُونَ مَ ذِ يَكْ فَ
مْ  هِ سِ نْدِ أَنْفُ نْ عِ  .»مِ

 .٣٠٣٨: رقم البخاري: رواه  
 .١٦٧٧ :مرق "رياض الصاحلني"كام يف  •
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س   نَّ واإلن َز اهللا الج القراِن أعج ب
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 ]١٤: سبأ[

ب  ون الغي ن ال يعلم الج
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 ]٣٩: النمل[

 : ., هو"العفريت" •
ـــ   ةَ عَ ـــرَ يْ رَ ـــ, انْ أَيبِ هُ   :A:الَ قَ
يتًاإِنَّ «   رِ فْ نَ  عِ ـةَ  مِ حَ بَارِ َّ الْ ـيلَ كُ عَ تـِ فْ ـلَ يَ عَ نِّ جَ  ;اجلِْ

ةَ  ـالَ َّ الصَّ ـيلَ طَعَ عَ إِنَّ  ,لِيَقْ هُ  اهللاَوَ نـْ ي مِ نَنـِ كَ تُّـهُ  ,أَمْ عَ  ,)١(فَذَ

                                                 
 .خنقته: أي )١(

  الَعَفاريت
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ي  ارِ ـوَ ـنْ سَ ةٍ مِ يَ ـارِ بِ سَ نـْ بِطَـهُ إِىلَ جَ تُ أَنْ أَرْ مْ َ دْ مهَ قَ لَ فَ
دِ ـلْ ا جِ سْ ـونَ  ;مَ َعُ يْـهِ أَمجْ ونَ إِلَ نْظُـرُ وا تَ بِحُ تَّى تُصْ ثُـمَّ  ,حَ

نَ  يْامَ ـلَ ي سُ لَ أَخِ وْ تُ قَ رْ كَ |  {     ~  �  ¡  ¢  m  :ذَ

§  ¦  ¥  ¤  £l , ُه دَّ رَ اسِ  اهللاُفَ  .»ائً خَ
 .٥٤١ :ومسلم رقم ,٤٤٩ :البخاري رقم :رواه  
ــهم رواه  • ــدال"وبعض ــه"يف  "بال ــو "فدعت  :وه

 .الشديدالدفع 
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 اءَ طَ عَ  نْ عَ  ,الً سَ رْ مَ  ,"املوطأ"رو اإلمام مالك يف   
 لَ خَ دَ فَ , دِ جِ سْ  املَ يفِ  ص اهللاِ ولَ سُ رَ  انَ كَ : الَ قَ , ارَ سَ يَ  نِ بْ ا

ـالرَّ  هِ يْـلَ إِ  ارَ شَ أَ فَ , ةِ يَ حْ لِّ وال سِ أْ الرَّ  رُ ائِ ثَ  لٌ جُ رَ   ,هِ دِ يَـبِ  ولُ سُ
ْ وَ  ,هِ رِ عْ شَ  حِ الَ صْ إِ بِ  هُ رُ مُ أْ يَ  هُ نَّ أَ كَ  ـفَ فَ  ,هِ تِ يَ حلِ ـرَ  مَّ ثُـ ,لَ عَ  ,عَ جَ
 :ص يُّ بِ النَّ  الَ قَ فَ 

ـ نْ أَ  نْ اً مِ ريْ ا خَ ذَ هَ  سَ يْ لَ أَ «   َ أْ يَ ـأَ  يتَ ـوَ , مْ كُ دُ حَ  رُ ائِ ثَـ وَ هُ
 .»?انٌ طَ يْ شَ  هُ نَّ أَ كَ  ,سِ أْ الرَّ 

 
 
 

شكال الشياطين ُمزِعَجةأ
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 :A:الَ قَ  ,ا لٍ فَّ غَ مُ  نِ بْ  هللاِا دِ بْ عَ  نْ عَ   
ــلِ «   بِ ِ كِ اإلْ ــارِ بَ ــلُّوا يفِ مَ ــنَ  ;الَ تُصَ ــتْ مِ لِقَ ــا خُ َ إِهنَّ  فَ

يَاطِنيِ   .»الشَّ
 .٢٠٥٧١: رقمأمحد : أخرجه  
 :وطؤقال شعيب األرنا •
 ).إسناده صحيح(  
ــل  حهوصــحَّ  • ــام /الشــيخ مقب اجلــامع "يف  ك

 .)٢/٤٩( "الصحيح
نِ    بٍ  عَ ازِ اءِ بْنِ عَ َ ربَ الَ , ا الْ ـولُ : قَ سُ ئِلَ رَ  اهللاِسُ
نِ  ص بِلِ  عَ ِ كِ اإلْ بَارِ ةِ يفِ مَ الَ الَ  ,الصَّ قَ  :فَ

خلقت اإلبل من الشياطين



٤١         

        

لُّوا الَ «   نَ  ;هافِيتُصَ َا مِ إِهنَّ يَاطِنيِ  فَ  .»الشَّ
ــو داود , ١٨٥٣٨: أمحــد رقــم: أخرجــه   ــمأب : رق
 .٤٤٩: رقمبن ماجه او, ٨١: رقم والرتمذي, ١٨٤
 .بإسناد صحيح •
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 ]٦٥ – ٦٤: الصافات[

ـــ   ـــائِ عَ  نْ عَ ـــيفِ  ,ل ةَ شَ ـــ ثِ يْ دِ  حَ  … رِ حْ السِّ
A: 

ةُ «   ائِشَ ا عَ نَّـاءِ  اهللاِوَ  !يَ ِ ةُ احلْ اعَ قَ ا نُ هَ اءَ أَنَّ مَ ـأَنَّ  ,لَكَ لَكَ وَ
ا رُ  هَ لَ يَاطِنيِ  وسُ ؤنَخْ  .»…الشَّ

 :رقـم ومسـلم, ٥٤٣٠: رقـم البخـاري: أخرجه  
٢١٨٩. 

رؤوس الشياطين
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بْدِ    نْ عَ رَ  اهللاِعَ مَ الَ , ببْنِ عُ ولَ : قَ سُ أَيْتُ رَ  اهللاِرَ
قِ  ص ِ ريُ إِىلَ املَرشْ ولُ  ,يُشِ قُ يَ  :وَ
نَا«   اهُ تْنَةَ هَ فِ نَا ,إِنَّ الْ اهُ تْنَةَ هَ فِ لُـعُ  ,إِنَّ الْ طْ يْثُ يَ نْ حَ مِ

يْطَانِ  نُ الشَّ رْ  .»قَ
: رقـم ومسـلم ,٣١٠٥: رقـم البخـاري: أخرجه  

٢٩٠٥. 
رَ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ    مَ   :A:الَ قَ  ,ببْنِ عُ
نَا يفِ شَ مَّ اللهُ «   كْ لَ ارِ نَاابَ نِنَااللهُ  ,مِ مَ نَا يفِ يَ كْ لَ ارِ  .»مَّ بَ
وا   ـــالُ ـــولَ  :قَ سُ ـــا رَ نَا ,اهللاِيَ ـــدِ يفِ نَجْ ـــالَ  !وَ   :قَ
نَا يفِ شَ اللهُ «   كْ لَ ارِ نَااْ مَّ بَ نِنَااللهُ  ,مِ مَ نَا يفِ يَ كْ لَ ارِ  .»مَّ بَ

 َقرُن الشيطان
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الُ    ولَ  :واقَ سُ ا رَ نَا ,اهللاِيَ دِ يفِ نَجْ ـالَ  !وَ ـالَ : قَ هُ قَ نـُّ أَظُ فَ
 :يفِ الثَّالِثَةِ 

لُ «   زِ الَ نَاكَ الزَّ تَنُ  ,هُ الْفِ يْطَانِ  ,وَ نُ الشَّ رْ عُ قَ طْلُ ا يَ َ هبِ  .»وَ
 .٦٦٨١: رقم البخاري :رواه  
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ين   شمس ال تطلع ي شيطان   وتغرب ب َقرَن
 

 
رَ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ    مَ   :A:الَ قَ  ,ببْنِ عُ
بُ «   اجِ لَعَ حَ ا طَ سِ  إِذَ مْ ةَ  ;الشَّ ـالَ وا الصَّ عُ تَّـى  ,فَدَ حَ
زَ  ُ سِ  ,تَربْ ـمْ ـبُ الشَّ اجِ ـابَ حَ ا غَ إِذَ ةَ  ;وَ ـالَ وا الصَّ عُ  ,فَـدَ

تَّى تَغِيبَ  سِ  ,حَ ـمْ لُوعَ الشَّ مْ طُ تِكُ الَ يَّنُوا بِصَ َ الَ حتَ الَ  ,وَ وَ
ا َ وهبَ رُ يْطَانٍ  ;غُ ْ شَ ينَ رْ َ قَ عُ بَنيْ َا تَطْلُ إِهنَّ  .»فَ

: رقـممسـلم , و٣٠٩٩: مرقـ البخـاري :أخرجه  
٨٢٩. 
ـقُ : الَ قَ , ا يِّ مِ لَ السُّ  ةَ سَ بَ عَ  نِ و بْ رِ مْ عَ  نْ عَ    ـ تُ لْ  ايَ

ــــرَ  ــــنِ  !اهللاِ ولَ سُ ينِ عَ ْ ــــربِ ةِ  أَخْ ــــالَ ــــالَ  ?الصَّ   :قَ
بْحِ «   ةَ الصُّ الَ لِّ صَ مَّ أَقْصِ  ,صَ نِ ـثُ ةِ  رْ عَ الَ تَّـى  ,الصَّ حَ
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سُ  مْ لُعَ الشَّ عَ  ,تَطْ فِ تَ رْ تَّى تَ َا تَ  ;حَ إِهنَّ َ فَ عُ بَـنيْ نيَ تَطْلُ عُ حِ طْلُ
يْطَانٍ  ْ شَ ينَ رْ ارُ  ,قَ فَّ كُ َا الْ دُ هلَ جُ ينَئِذٍ يَسْ حِ ـلِّ  ,وَ مَّ صَ ـإِنَّ  ;ثُ فَ

ةٌ  ورَ ْضُ ةٌ حمَ ودَ هُ شْ ةَ مَ الَ حِ  ,الصَّ مْ الرُّ لَّ الظِّلُّ بـِ تَقِ سْ تَّى يَ  ,حَ
نِ  ْ عَ مَّ أَقْرصِ ةِ  ثُ الَ ـنَّمُ  ;الصَّ هَ رُ جَ ـجَ ينَئِذٍ تُسْ إِنَّ حِ ا  ,فَ ـإِذَ فَ

ءُ  يْ فَ بَلَ الْ لِّ  ,أَقْ ةٌ  ;فَصَ ـورَ ْضُ ةٌ حمَ ودَ ـهُ شْ ةَ مَ ـالَ ـإِنَّ الصَّ  ,فَ
 َ عَرصْ َ الْ يلِّ تَّى تُصَ مَّ  ,حَ نِ ثُ ْ عَ ةِ  أَقْرصِ الَ بَ  ,الصَّ ـرُ تَّى تَغْ حَ

سُ  مْ يْطَانٍ  ;الشَّ ْ شَ ينَ رْ َ قَ بُ بَنيْ رُ َا تَغْ إِهنَّ دُ  ,فَ ـجُ ينَئِذٍ يَسْ حِ وَ
ارُ  فَّ كُ َا الْ   »…هلَ

 .٨٣٢: رقم سلمم: أخرجه  
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بْدِ    ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ يْنَا , باهللاِ عَ لَ مَ عَ دِ ٍ قَ ربَ لَ خَ إِنَّ أَوَّ
ولِ  سُ نْ رَ ابـِ :ص اهللاِعَ َا تَ انَ هلَ ةً كَ أَ رَ ـا يفِ  ,عٌ ـأَنَّ امْ أَتَاهَ فَ
 ٍ ةِ طَريْ ورَ مْ  ,صُ ـُ عٍ هلَ ـذْ ـىلَ جِ عَ عَ قَ وَ ـالَ  ,فَ الَـتْ  :قَ قَ أَالَ  :فَ

لُ  نْزِ كَ  ;تَ َ ربِ نُخْ نَـا ,فَ َ ْربِ ختُ ـالَ  ?وَ ـلٌ  :قَ جُ جَ رَ ـرَ ـدْ خَ ـهُ قَ إِنَّ
ةَ  كَّ نَ فَ  ,بِمَ يْنَا الزِّ لَ مَ عَ رَّ نَ  ى,حَ نَعَ مِ مَ ارِ  وَ رَ فِ  .الْ

 .أمحد :رواه   
الصـحيح املسـند "يف  /الشيخ مقبـل  نهوحسَّ  •

 .٨٧: ص "من دالئل النبوة
 
 

 تصُّور الشيطان في صورة طير
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رٍّ    ــــــنْ أَيبِ ذَ ــــــ ,اعَ   :A:الَ قَ
لْبُ «   يْطَانٌ  الْكَ دُ شَ وَ َسْ  .»األْ
 .٥١٠: رقم مسلم :رواه  
ـولُ أَ : الَ قَ  ,ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ    سُ نَا رَ رَ  اهللاِمَ
بِ  ص تْلِ الْكِالَ تَّى ,بِقَ ـنَ ـإِنَّ الْ  حَ مُ مِ دَ قْ ةَ تَ أَ رْ ـةِ  مَ بَادِيَ الْ
ا بِهَ لْ هُ  ,بِكَ تُلُ نَقْ َى النَّبِيُّ  ,فَ مَّ هنَ ـا صثُ تْلِهَ ـنْ قَ ـالَ  ,عَ قَ   :وَ

ــيمِ «   دِ الْبَهِ ــوَ َسْ مْ بِاألْ ــيْكُ لَ ِ  ,عَ ــنيْ طَتَ ــهُ  ;ذِي النُّقْ إِنَّ فَ
يْطَانٌ   .»شَ

 .١٥٧٢: رقممسلم  :رواه  
 

الكلب األسود شيطان
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ـرَ  نَّ أَ  ,ا ةَ ابَ بَ  لُ يبِ أَ  نْ عَ    ـنْ  ص اهللاِ ولَ سُ ى عَ ـَ هنَ
نَّانِ الَّتِي يفِ الْبُيُوتِ  ِ تْلِ اجلْ  .قَ

: قـمر ومسـلم, ٣١٣٥: رقـم البخـاري :هجأخر  
٢٢٣٣. 

يِّ  نْ عَ    رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ هُ , ا أَيبِ سَ نَّ الَ أَ ا  :قَ ـذَ  هَ أَتَـرَ
بَيْتَ  لْتُ  ?الْ قُ مْ  :فَ الَ  .نَعَ ا :قَ نـَّ تًـى مِ انَ فِيـهِ فَ يثُ  ,كَ ـدِ حَ

سٍ  رْ دٍ بِعُ هْ ولِ  ,عَ سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ قِ  ص اهللاِفَخَ دَ َنـْ  ,إِىلَ اخلْ
ـو سُ ـتَأْذِنُ رَ تَـى يَسْ فَ لِكَ الْ انَ ذَ ـافِ  ص اهللاِلَ فَكَ بِأَنْصَ

ارِ  لِهِ  ,النَّهَ عُ إِىلَ أَهْ جِ ْ ا ,فَريَ مً وْ هُ يَ نَ تَأْذَ ولُ  ,فَاسْ سُ هُ رَ الَ لَ قَ فَ

ات  ل الَحيَّ ن قت ي ع النه
َذر   ى ُتن وت حت ي البي ي ف الت
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كَ «: ص اهللاِ حَ ـالَ يْكَ سِ لَ ذْ عَ يْـكَ  ;خُ لَ ـى عَ شَ ـإِينِّ أَخْ فَ
ةَ  ظَ يْ رَ هُ  .»قُ حَ الَ لُ سِ جُ ذَ الرَّ أَخَ ـعَ  ,فَ جَ مَّ رَ ـهُ  ,ثُ أَتُ رَ ا امْ ـإِذَ فَ
َ الْ  ةً بَنيْ ائِمَ ِ قَ حَ  ,بَابَنيْ مْ ـا الـرُّ يْهَ  إِلَ وَ ـأَهْ هِ  ;فَ ـا بـِ نَهَ  ,لِيَطْعُ

ةٌ  َ ريْ تْهُ غَ ابَ أَصَ هُ  ,وَ الَتْ لَ قَ َكَ  :فَ حمْ يْكَ رُ لَ فْ عَ فُ لِ  ,اكْ ادْخُ  وَ
بَيْتَ  نِي ,الْ جَ رَ ي أَخْ ا الَّذِ رَ مَ نْظُ تَّى تَ لَ  .حَ خَ يَّةٍ  ,فَدَ ا بِحَ إِذَ فَ

ةٍ  ظِيمَ ىلَ  ,عَ ةٍ عَ يَ نْطَوِ اشِ مُ رَ فِ حِ  , الْ مْ الرُّ ـا بـِ يْهَ  إِلَ وَ ـأَهْ  ,فَ
ا بِهِ  هَ تَظَمَ انْ جَ  ,فَ ـرَ مَّ خَ ارِ  ,ثُ هُ يفِ الـدَّ ـزَ كَ رَ بَتْ  ,فَ ـطَرَ فَاضْ

يْهِ  لَ ا ,عَ تً وْ عَ مَ َ انَ أَرسْ ُامَ كَ  أَهيُّ رَ دْ امَ يُ تَـى ,فَ فَ َيَّـةُ أَمْ الْ  ?احلْ
الَ  ولِ  :قَ سُ ئْنَا إِىلَ رَ نَ  ,ص اهللاِفَجِ رْ كَ هُ فَذَ لِكَ لَ نَا ,ا ذَ لْ قُ  :وَ
عُ  نَا اهللاَادْ يِيهِ لَ ْ ـالَ  .حيُ قَ مْ « :فَ بِكُ ـاحِ وا لِصَ رُ فِ ـتَغْ ثُـمَّ  ,»اسْ
الَ   :قَ



٥١         

        

ناإِنَّ بِاملَ «   ينَةِ جِ وا ,دِ لَمُ دْ أَسْ يْئًا ,قَ مْ شَ نْهُ تُمْ مِ أَيْ ا رَ إِذَ  ,فَ
آذِنُوهُ  امٍ  مْ فَ ةَ أَيَّ ثَ لـِ ,ثَالَ ـدَ ذَ عْ مْ بَ ا لَكُ إِنْ بَدَ تُلُوهُ  ,كَ فَ ـاقْ  ;فَ

يْطَانٌ  وَ شَ امَ هُ إِنَّ  .»فَ
 .٢٢٣٦: رقم مسلم :رواه  
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ةَ    ــرَ يْ رَ ــنْ أَيبِ هُ ــولَ , ا عَ سُ ــالَ  ص اهللاِأَنَّ رَ   :قَ
نَ لَيُنْضِ «   مِ يَاطِينَهُ ـإِنَّ املُؤْ ـ ,ي شَ نْضِ امَ يُ مْ ـكَ كُ ـدُ ي أَحَ

رِ  فَ هُ يفِ السَّ  .»بَعِريَ
 .)٨٩٤٠()١٤/٥٠٤(أمحد  :أخرجه  
حـدثنا  :قـال, حدثنا قتيبة بن سعيد: قال :سنده •

 .ا عن أيب هريرة ,عن موسى بن وردان ,ابن هليعة
 .ثقة: موسى بن وردان •

 
بـن  أو قتيبـة ,ابن هليعة إذا رو عنـه أحـد العبادلـةو

ــه قبــل اال ,ســعيد ــه  ;خــتالطأو مــن رو عن فحديث

شيطان المؤمن هزيل 

 فائدة



٥٦                 

  .صحيح
للعالمـة  الروض الداين يف الفوائد احلديثية"راجع  •

سـري "و, ٤٦: ص, عصام بن موسى هـاديل "األلباين
 "السلســلة الصــحيحة"و, )٨/١٥(  "أعــالم النــبالء

 "ضــعيف اجلــامع"و, )٢/٦٤٦( ,)٥٩٥و ١/٢٨٩(
 .١٧٧٢ :رقم
يف تفسريه آية الشيطان  ,ذكر هذا احلديث ابن كثري •

 . "اإلرساء"من سورة 
    
ـمَ  نِ بْـ اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ    ـ, ا ودٍ عُ سْ ـ نَّ إِ : الَ قَ  انَ طَ يْ شَ

ـلْ يَ  نِ مِ ؤْ املُ  ـ ىقَ ـ انَ طَ يْ شَ ـ, رِ افِ الكَ َ فَ ـريَ  نِ مِ ؤْ املُـ انَ طَ يْ  شَ
ــ ــأَ , باً احِ شَ َ غْ ــمَ , ربَ ــيَ فَ  ,والً زُ هْ ــ ولُ قُ ــ هُ لَ ــ انُ طَ يْ شَ : رِ افِ الكَ
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َ وَ  !?كَ الَ مَ  ـ ولُ قُ يَ فَ  !تَ كْ لَ هَ  دْ قَ  !كَ حيْ  اهللاِ وَ الَ : انُ طَ يْ الشَّ
ْ ىلَ إِ  هُ عَ مَ  لُ صِ ا أَ مَ  ـا رَ كَ ذَ  ,مَ عِ ا طَ ذَ إِ  هُ نَّ إِ  ;ءٍ  يشَ ا ذَ إِ وَ  ,اهللاِ مَ سْ

 ِ ـذَ  ,امَ ا نَ ذَ إِ وَ  ,اهللاِ مَ سْ ا رَ كَ ذَ  ,بَ رشَ ـا رَ كَ ـيَ فَ  .اهللاِ مَ سْ  ولُ قُ
ـنِّ كِ لَ : رُ خَ اآل ـ لُ ي آكُ ـعَ طَ  نْ مِ َ أَ وَ , هِ امِ ـ بُ رشْ َ  نْ مِ  ,هِ ابـِرشَ

 .ولٌ زُ هْ ا مَ ذَ هَ وَ , سٌ اخِ ا مَ ذَ هَ فَ  .هِ اشِ رَ  فِ ىلَ عَ  امُ نَ أَ وَ 
 .٥٨٣٣: رقم "شعب اإليامن"لبيهقي يف ا :رواه  
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ابِ النَّبِيِّ    حَ نْ أَصْ لٍ مِ جُ نْ رَ الَ  صعَ ولَ نَّ إِ : قَ سُ رَ
ــحِّ  صاهللاِ  َ الضِّ ــنيْ لَــسَ بَ ْ ى أَنْ جيُ ـَ الظِّــلِّ  ,هنَ ــالَ  ,وَ قَ   :وَ

يْطَانِ «   ْلِسُ الشَّ  .»جمَ
 .أمحد: أخرجه  
السلســلة "يف  /األلبــاين الشــيخ  حهوصــحَّ  •

 .٨٣٨ :رقم "الصحيحة
 
 

 
 

الشيطان يجلس بين الظل والشمس
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ــةَ    ائِشَ ــنْ عَ ــتْ , لعَ الَ ــولُ : قَ سُ ــانَ رَ  ص اهللاِكَ
ى نْهَ يْطَانِ  يَ بَةِ الشَّ قْ نْ عُ  .عَ
 .٤٩٨ :رقم مسلم :رواه  

 
 
 

 
ــ   ــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ــرَ  نَّ أَ , ا ةَ رَ يْ ــ ص اهللاِ ولَ سُ   :الَ قَ
 .»ةِ دِ احِ الوَ  لِ عْ  النَّ  يفِ يشِ مْ يَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ «  
 ."شكل اآلثارم"الطحاوي يف : أخرجه  

النهي عن جلسة الشيطان في الصالة

 الشيطان يمشي في َنعٍل واحد
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السلســلة "يف  /األلبــاين الشــيخ  حهوصــحَّ  •
 .٣٤٨ :رقم "الصحيحة

 
 
 
 

ةَ    ـــرَ يْ رَ ـــنْ أَيبِ هُ ـــ ,اعَ   :A:الَ قَ
ةَ «   دَ جْ مَ السَّ أَ ابْنُ آدَ رَ ا قَ دَ  ,إِذَ جَ ـيْطَانُ  ;فَسَ لَ الشَّ تَزَ اعْ
بْكِي قُولُ  ,يَ يلِ  :يَ يْ ا وَ ودِ  ,يَ ـجُ مَ بِالسُّ رَ ابْنُ آدَ دَ  ,أُمِ ـجَ  ;فَسَ

هُ اجلَ  لَ ودِ  ,نَّةُ فَ جُ تُ بِالسُّ رْ أُمِ يْتُ  ,وَ أَبَ َ  ;فَ يلِ  .»النَّارُ  فَ
 .٨١ :رقم مسلم :رواه  

وة ُتبكي الشيطانسجدُة التال
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ةَ    ـــرَ يْ رَ ـــنْ أَيبِ هُ ـــ ,ا عَ   :A:الَ قَ
ـابِرَ  الَ «   قَ مْ مَ يُـوتَكُ لُوا بُ عَ ْ ـنَ  ,جتَ ـرُ مِ نْفِ ـيْطَانَ يَ  إِنَّ الشَّ

ةُ الْبَقَ  ورَ أُ فِيهِ سُ رَ قْ ي تُ ةِ الْبَيْتِ الَّذِ  .»رَ
 .٧٨٠: رقم مسلم :رواه  
يِّ    رِ بَـدْ ودٍ الْ عُ سْ نْ أَيبِ مَ ـالَ , ا عَ يُّ : قَ ـالَ النَّبـِ قَ
 :ص
ةِ «   ـرَ ةِ الْبَقَ ـورَ ـرِ سُ ـنْ آخِ ِ مِ تَنيْ يَ ِ اآلْ اتَنيْ أَ هَ رَ نْ قَ يفِ  ,مَ
ةٍ  تَاهُ  ;لَيْلَ فَ  .»كَ
 .٨٠٨: رقم ومسلم, ٤٧٢٢: رقم البخاري: أخرجه  

 ِفَراُر الشيطان من البيت الذي
 ُتقرأ فيه سورة البقرة
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نِ بْنِ    امَ نِ النُّعْ ريٍ  عَ يِّ  ,ب بَشِ نِ النَّبـِ ـالَ  صعَ   :قَ
اتِ  اهللاَإِنَّ «   وَ ــمَ لُــقَ السَّ ْ بْــلَ أَنْ خيَ تَــبَ كِتَابًــا قَ كَ

امٍ  يْ عَ فَ ضَ بِأَلْ َرْ األْ ِ وَ  ,وَ تَنيْ نْهُ آيَ لَ مِ ةَ  ,أَنْزَ ـورَ ِامَ سُ تَمَ هبِ خَ
ةِ  رَ بَقَ رَ تُ الَ  ,الْ ثَ لَيَالٍ آقْ ارٍ ثَالَ ا الشَّ  ;نِ يفِ دَ َ هبَ رَ يَقْ  .»يْطَانُ فَ

ـــه   ـــاكم يف  :أخرج ـــتدرك"احل ـــاب[ "املس  :كت
الشيخ مقبل  بتحقيق, )٣٠٩٠)(٢/٣١٣(] "التفسري"

 .احلاكم هِ لِ بْ ومن قَ , حهوصحَّ , / الوادعي
: رقـم "صحيح اجلامع"يف  /األلباين  حهوصحَّ  •

١٧٩٩. 
والطــــرباين يف  ,والنســــائي ,لرتمــــذيا: ورواه  

 ."الصغري"
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ـرَ  نَّ أَ , ا ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نِ عَ     ص اهللاِ ولَ سُ
 :الَ قَ 

ْ  لِّ كُ لِ  نَّ إِ «   ـالبَ  ةُ ورَ سُ  آنِ رْ القُ  امُ نَ سَ وَ , اماً نَ سَ  ءٍ يشَ  ,ةِ رَ قَ
ةِ  ةَ ورَ سُ  عَ مِ ا سَ ذَ إِ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ وَ  ـرَ ـتُ البَقَ ـ ;أُ رَ قْ ـ جَ رَ خَ  نَ مِ

 .»ةِ رَ قَ البَ  ةُ ورَ سُ  هِ يْ فِ  أُ رَ قْ ي تُ ذِ الَّ  تِ يْ البَ 
ووافقـــه , حهوصـــحَّ , )١/٥٦١(احلـــاكم  :رواه  

 .الذهبي
ـــ • ـــاين  نهوحسَّ ـــيخ األلب ـــلة "يف  /الش السلس

 .٥٨٨: رقم "الصحيحة
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ــ   ــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ــرَ  نَّ أَ , ا ةَ رَ يْ ــ ص اهللاِ ولَ سُ   :الَ قَ
انِ «   َذَ ا نُودِيَ بِاألْ يْطَانُ  ;إِذَ رَ الشَّ بَ اطٌ  ,أَدْ َ تَّى  ;لَهُ رضُ حَ

انَ  َذَ عَ األْ مَ ا ,الَ يَسْ إِذَ انُ ـقُضِ  فَ َذَ بَلَ  ;يَ األْ بَ  ,أَقْ ا ثُـوِّ ـإِذَ فَ
َا رَ  ;هبِ بَ ا قُضِ  ,أَدْ إِذَ يبُ ـفَ بَلَ  ;يَ التَّثْوِ ءِ  ,أَقْ َ املَـرْ ْطُـرُ بَـنيْ خيَ

هِ  سِ نَفْ ولُ  ,وَ قُ ا :يَ ذَ رْ كَ كُ ا ,اذْ ذَ رْ كَ كُ  .»… اذْ
 .٣٨٩: رقمومسلم , ٥٨٣: رقم البخاري: أخرجه  
 :A:الَ قَ  ,ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ   
نُ «   ذِّ ــؤَ نَ املُ ا أَذَّ ــيْطَانُ  ;إِذَ بَ الشَّ ــرَ ــونَ  ,هَ كُ ــى يَ تَّ حَ

اءِ  حَ وْ  .»بِالرَّ
نَ    يَ مِ هِ ينَةِ  وَ يالً  ٣٠املَدِ  .مِ

ه األذان نـم طانـّر الشيـيف راط ول ُض
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 .١٤٤٠٤: رقم محدأ :رواه  
 :قال شعيبو •
 ).عىل رشط مسلم ,إسناده قوي(  
 :وفيه ,٨٨٨: رقمورواه مسلم  •
هي من : قالف ء,وسألته عن الروحا: قال سليامن(  

 .)ميالً  ٣٦املدينة  
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ـــــ   ـــــأَ  نْ عَ ـــــ, ا سٍ نْ   :A:الَ قَ
 .»لُ يْ قِ  تَ الَ  نيَ اطِ يَ نَّ الشَّ إِ فَ  ;والُ قِيْ «  
ـــو :رواه   ـــيم يف  أب ـــب"نع ـــرباين يف  ,"الط والط

 ."األوسط"
: رقـم "السلسـلة الصـحيحة"األلباين يف  نهحسَّ و •

 .٤٤٣١: رقم "صحيح اجلامع"ويف , ١٦٤٧
 
 
 
 

 الشياطين ال تقيل
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ــ   ــ نْ عَ ــرَ  نَّ أَ  ,ا رٍ ابِ جَ ــ ص اهللاِ ولَ سُ ــ الَ قَ   :هُ لَ
ــلِ «   جُ اشٌ لِلرَّ ــرَ ــهِ  ,فِ أَتِ رَ مْ اشٌ الِ ــرَ فِ ــثُ  ,وَ الثَّالِ وَ

يْفِ  يْطَانِ  ,لِلضَّ ابِعُ لِلشَّ الرَّ  .»وَ
 .٢٠٨٤: رقممسلم : أخرجه  

 
 
 
 
 
 

ِفراُش الشيطان
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مَ رَ قَ : الَ قَ  ,ب رَ مَ عُ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ    ِ املَ  نَ مِ  نِ الَ جُ دِ  ,قِ رشْ
ـقَ فَ  ,ص اهللاِ ولَ سُ رَ  دِ هْ عَ  ىلَ عَ  ,انِ بَ يْ طِ خَ  ـقَ  مَّ ثُـ ,امَ لَّ كَ تَ فَـ ,اامَ , ادَ عَ
ـرَ  بُ يْ طِ خَ  سٍ يْ قَ  نُ بْ  تُ ابِ ثَ  امَ قَ وَ  ـعَ فَ  ,مَ لَّ كَ تَ فَـ, ص اهللاِ ولِ سُ  بَ جِ

ْ  ص اهللاِ ولَ سُ رَ  امَ قَ فَ , امَ هِ مِ الَ كَ  نْ مِ  اسُ النَّ   :الَ قَ فَ  ,بُ طُ خيَ
َ ا أَ يَ «   ـقُ  !اسُ ا النَّ هيُّ ـ واولُ ـ ;مْ كُ ولَ قَ ـ تَ امَ نَّ إِ فَ ـ قُ يْ قِ شْ ـ مِ الَ الكَ  نَ مِ

 .»انِ طَ يْ الشَّ 
 :ص اهللاِ ولُ سُ رَ  الَ قَ  مَّ ثُ   
 .»راً حْ سِ لَ  انِ يَ البَ  نَ مِ  نَّ إِ «  
 .٦٧١: رقماألدب املفرد "البخاري يف : أخرجه  
 ،"صحيح األدب املفرد"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •

 .١٧٣١: رقم "السلسلة الصحيحة"وانظر 

 تشقيق الكالم من الشيطان
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الَ    فٍ قَ طَرِّ نْ مُ الَ  :عَ ي : أَيبِ يلِ قَ نـِ ـدِ بَ فْ تُ يفِ وَ لَقْ انْطَ
ـولِ  سُ رٍ إِىلَ رَ امِ ا ,ص اهللاِعَ نـَ لْ قُ نَا :فَ ـيِّدُ ـالَ  .أَنْـتَ سَ قَ  فَ

ولَ اهللاِ  سُ يِّدُ «: صرَ ا .»اهللاُالسَّ نـَ لْ ـالً  :قُ نَا فَضْ ـلُ أَفْضَ , وَ
الً  نَا طَوْ ظَمُ أَعْ الَ  .وَ قَ  :فَ

لِ «   وْ ولُوا بِقَ مْ قُ مْ (كُ لِكُ وْ مُ  )أَوْ بَعْضِ قَ نَّكُ يَ رِ تَجْ الَ يَسْ  وَ
يْطَانُ   .»الشَّ

 .داود أبو :رواه  
الصحيح املسند مما ليس "يف  /قال الشيخ مقبل  •

 :)٤٣٢/ ١(  "يف الصحيحني
 .)هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم(  
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الِكٍ    نْ أَنَسِ بْنِ مَ الَ , ا عَ الً قَ جُ ـولِ اهللاِ  أَنَّ رَ سُ لِرَ
ا :ص نَ يِّدَ ا سَ ا ,يَ نَ يِّدِ ابْنَ سَ ـا وَ  ,وَ ـايَ نَ َ ريْ نَـا ,خَ ِ ريْ ـنَ خَ ابْ  .وَ

ولُ  سُ الَ رَ قَ  :ص اهللاِفَ
ــاسُ «   ــا النَّ َ مْ بِ  !أَهيُّ ــيْكُ لَ ــعَ مْ لِ وقَ مُ  ,كُ نَّكُ يَ وِ ــتَهْ سْ الَ يَ  وَ

يْطَانُ  بْدِ  ,الشَّ دُ بْنُ عَ َمَّ ا حمُ بْدُ  اهللاِ,أَنَ ه اهللاِعَ ولُ سُ رَ اهللاِ ,ُوَ ا وَ  مَ
لَ  نْزِ قَ مَ وينِ فَوْ فَعُ رْ بُّ أَنْ تَ نِي اهللاُأُحِ لَ زَ تِي أَنْ  .»تِي الَّ

ــد ,أمحــد :أخرجــه   ــد يف  وعب ــن محي  ,"املنتخــب"ب
  ".العمل"والنسائي يف 

اجلــامع "يف  / يشــيخنا مقبــل الــوادع حهصــحَّ  •
 .)١/٣٥٧(  "مما ليس يف الصحيحني الصحيح

ـــاين الشـــيخ  حهوصـــحَّ  • السلســـلة "يف  /األلب
 .١٠٩٧: رقم "حةالصحي



٧١         

 
 

ـــــ   ـــــأَ  نْ عَ ـــــ ,ا سٍ نَ   :A:الَ قَ
 .»انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  ةُ لَ جَ العَ وَ , اهللاِ نَ  مِ ينِّ أَ التَّ «  
 ."الشعب"والبيهقي يف , بو يعىلأ: أخرجه  
نهو •  "صـحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  حسَّ
: رقــم "السلســلة الصــحيحة"وانظــر , ٣٠١١ :رقــم

١٧٩٥. 
 :اهللاقال شيخنا أبو إبراهيم حفظه  •
يف حـديث سـعد  لكن ينبغـي أن يفهـم عـىل مـا(  
التـؤدة يف كـل يشء «: قـال صأن رسول اهللا  ,ا
 .»خرة يف عمل اآلإالَّ  ,خري

الَعَجلة من الشيطان
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 ."الشعب"والبيهقي يف  ,واحلاكم ,داود بوأ :رواه  
صـــحيح "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهوصـــحَّ  •

 "ةالسلسـلة الصـحيح"وانظر , ٣٠٠٩ :رقم "اجلامع
 .هـ.ا)١٧٩٤: رقم
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ـ, ا ةَ سَ بَ عَ  نِ و بْ رِ مْ عَ  نْ عَ      :A:الَ قَ
ْ قَ بْ يَ فَ  ,سُ مْ الشَّ  لُّ قِ تَ سْ ا تَ مَ «   ـ ءٌ ى يشَ  الَّ إِ  اهللاِ قِ لْـخَ  نْ مِ

ِ اطِ يَ الشَّ  نَ مِ  انَ كَ  ا مَ الَّ إِ , هِ دِ مْ حَ بِ  اهللاَ حَ بَّ سَ  ِ بَ  اءِ يَ بِ غْ أَ وَ  ,نيْ ي ن
 .»مَ آدَ 

 ."احللية"يف  وأبو نعيم ,ابن السني: أخرجه  
نه •  "صـحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  وحسَّ
 .٥٥٩٩ :رقم

 

فات ن ص ر اهللا م دم ذآ ع
 الشياطين وأغبياء بني آدم
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ـ ,ا ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ      :A:الَ قَ
ــمّ  كِ لَ لمَ لِ وَ  ,مَ آدَ  نِ بْ ةً الِ ـمّ لَ  انِ طَ يْ لشَّ لِ  نَّ إِ «   ـأَ فَ , ةً لَ ا مَّ

ِ بِ  ادٌ عَ يْ إِ فَ  انِ طَ يْ الشَّ  ةُ ـمَّ لَ   ةُ ـمَّ لَ ا مَّ أَ وَ  ,قِ احلَ بِ  بٌ يْ ذِ كْ تَ وَ , الرشَّ
ـيْ إِ فَ , كِ لَ املَ  ِ اخلَ بـِ ادٌ عَ ـتَ وَ , ريْ ـفَ , قِ احلَ بـِ قٌ يْ دِ صْ ـوَ  نْ مَ  دَ جَ
 دَ جَ وَ  نْ مَ وَ . اهللاَ دِ مَ حْ يَ لْ فَ  ,اىلَ عَ تَ  اهللاِ نَ مِ  هُ نَّ أَ  مَ لَ عْ يَ لْ فَ  ;كَ لِ ذَ 
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ــاألُ  ــتَ يَ لْ فَ  ;رَ خْ ــ ذْ وَّ عَ ــ اهللاِبِ ــ نَ مِ ــ ,»انِ طَ يْ الشَّ ــ مَّ ثُ  :أَ رَ قَ
»m¤ ¥  ¦  § ¨ l«. 

: رقـم النسـائيو ,٢٩٨٨: رقـمالرتمذي : أخرجه  
ـــان و ,١١٠٥١ ـــن حب ـــماب ـــدوأ ,٤٦و ٤٥: رق  مح

)١/٢٣٥(. 
األلبـاين بالضـعف يف الشـيخ كان قد حكم عليـه  •

 :رقــم "مــذيضــعيف الرت"و ,٧٧: رقــم "املشــكاة"
 .١٩٦٣: رقم" اجلامع ضعيف", و٥٧٢
هدايـة "كـام يف  ,فحكـم لـه بالصـحة ,ثم تراجـع •

 ,٣٨: رقــم" صــحيح املــوارد"و, ٧٠: رقــم" الــرواة
بـآخر  اإلعـالم" يف كتـاب كام, ٣٤: رقم "النصيحة"و

 .١٢١: ص "اإلمام أحكام األلباين
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ــاين  • ــال الشــيخ األلب ــرواة إىل "يف  /ق ــة ال هداي
 :)٧٠( رقم "ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة

 .)سنده صحيح عىل رشط الشيخني(  
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ـ لٍ جُ رَ  نْ عَ    ـأَ  نْ مِ ـ ص يِّ بـِالنَّ  ابِ حَ صْ  تُ نـْكُ : الَ قَ
ــدِ رَ  ــالنَّ  فَ يْ ــعَ فَ , ص يِّ بِ ــابَّ دَ  تْ رَ ثَ ــقُ فَ  ,هُ تُ ــتَ  :تُ لْ  سَ عِ

ـ تَ الَ «: الَ قَ فَ  .انُ طَ يْ الشَّ  ـتَ  :لْ قُ ـ سَ عِ ـإِ فَ , انُ طَ يْ الشَّ ا ذَ إِ  كَ نَّ
ـيَ  ىتَّ حَ  مَ اظَ عَ تَ , كَ لِ ذَ  تَ لْ قُ  ـيَ وَ , تِ يْـالبَ  لَ ثْـمِ  ونَ كُ  :ولُ قُ
 رَ اغَ صَ تَ  كَ لِ ذَ  تَ لْ ا قُ ذَ إِ  كَ نَّ إِ فَ  ,اهللاِ مِ سْ بِ : لْ قُ  نْ كِ لَ وَ  .يتِ وَّ قُ بِ 

 .»ابِ بَ الذُّ  لَ ثْ مِ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ 
ــه    ــمأخرج ــد رق ــو, أ٢٠٦٢٠: أمح ــم داود ب : رق

 .٥٥٦و ٥٥٤: رقم "العمل"يف  والنسائي, ٤٩٨٢
سـليم  :حتقيـق ,للنـووي "األذكـار"راجع كتاب  •

 .)٦٧١−٢/٦٧٠( اهلاليل

 ما ُيقال إذا َتعّثرت الدَّابة
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اجلـامع "يف  /الشـيخ مقبـل الـوادعي  حهصحَّ  •
ـــيخ و, )١/٣٦١(" الصـــحيح ـــاين الش  يف /األلب

 .٣١٢٩و ٣١٢٨: رقم" صحيح الرتغيب والرتهيب"
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ, ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
ينِهِ «   لْ بِيَمِ يَأْكُ لْ مْ فَ كُ دُ لَ أَحَ ا أَكَ شْ  ,إِذَ يَ هِ ـوَ ينـِ بْ بِيَمِ  ,رَ

ـِيْ مِ يَ بِ  ذْ خُ أْ يَ لْ وَ  ـِيْ مِ يَ بِ  طِ عْ يُ لْـوَ , هِ ن ـلُ  ;هِ ن أْكُ ـيْطَانَ يَ ـإِنَّ الشَّ فَ
لِهِ  امَ لِهِ  ,بِشِ امَ بُ بِشِ َ يَرشْ  .»هِ لِ امَ شِ ي بِ طِ عْ يُ وَ , وَ

 ."مسنده"واحلسن بن سفيان يف , ابن ماجه: رواه  
صـــحيح "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهوصـــحَّ  •

 .٣٨٤:رقم "اجلامع
نْ أَنَسِ    كٍ  عَ الـِ ـ ,ابْنِ مَ   :A:الَ قَ
مْ «   كُ ـدِ ـةُ أَحَ مَ قَطَتْ لُقْ ا سَ َذَ ,إِذَ ـا األْ نْهَ طْ عَ ـيُمِ لْ  ,فَ

لْ  اوَ هَ لْ يْطَانِ  ,يَأْكُ ا لِلشَّ هَ عْ دَ الَ يَ  .»…وَ

ِمن آداب الطعام
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 .٢٠٣٤: رقممسلم  :رواه  
ـرَ  تُ عْ مِ سَ : الَ قَ  ,ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ     ولَ سُ
 :ولُ قُ يَ  ص اهللاِ

ْضُ «   يْطَانَ حيَ ـنْ ـإِنَّ الشَّ ءٍ مِ ْ ـلِّ يشَ نْـدَ كُ مْ عِ كُ ـدَ رُ أَحَ
أْنِهِ  ـ ,شَ ْضُ تَّى حيَ ـهِ ـحَ امِ عَ نْـدَ طَ هُ عِ ـنْ  ,رَ ـقَطَتْ مِ ا سَ ـإِذَ فَ

مُ  كُ دِ ةُ  أَحَ مَ قْ نْ أَذً ;اللُّ ا مِ َ انَ هبِ ا كَ طْ مَ يُمِ لْ ا ,فَ هَ لْ مَّ لِيَأْكُ  ,ثُ
يْطَانِ  ا لِلشَّ هَ عْ دَ الَ يَ غَ  ,وَ رَ ا فَ إِذَ هُ  ;فَ ابِعَ قْ أَصَ يَلْعَ لْ هُ الَ  ;فَ إِنَّ فَ

ةُ  كَ َ ونُ الْربَ هِ تَكُ امِ عَ ي يفِ أَيِّ طَ رِ دْ  .»يَ
ــل: رواه   ــم ممس ــائي ,وأمحــد, ٢٠٣٣: رق  ,والنس
 .رتمذيوال
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ــــــــ, ا هُ نْــــــــعَ وَ      :A:الَ قَ
مْ «   كُ دُ لَ أَحَ ا أَكَ تُـهُ  ,اماً عَ طَ إِذَ مَ قَطَتْ لُقْ طْ  ;فَسَ ـيُمِ لْ فَ

ا نْهَ هُ مِ ابَ ا رَ ا ,مَ هَ مْ مَّ لِيَطْعَ يْطَانِ  ,ثُ ا لِلشَّ هَ عْ دَ الَ يَ  .»وَ
 .الرتمذي  :رواه  
 صـــحيح"يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهوصـــحَّ  •

 .٣٧٨ :رقم "اجلامع
ــهُ , اأيضــاً  هُ نْــعَ وَ  نَّ عَ النَّبِــيَّ  أَ ــمِ ــولُ  صسَ قُ   :يَ
يْتَهُ «   لُ بَ جُ لَ الرَّ ا دَخَ رَ  ,إِذَ كَ ذَ ولِهِ  اهللاَفَ نْدَ دُخُ نْدَ  ,عِ عِ وَ

هِ  امِ عَ يْطَانُ  ;طَ الَ الشَّ مْ  :قَ بِيتَ لَكُ اءَ  ,الَ مَ شَ الَ عَ  .وَ
لَ  ا دَخَ إِذَ رِ  ,وَ كُ ذْ مْ يَ لَ ولِهِ عِ  اهللاَ فَ يْطَانُ  ;نْدَ دُخُ الَ الشَّ  :قَ

تُمُ  كْ رَ  .املَبِيتَ  أَدْ
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رِ  كُ ذْ ْ يَ ا ملَ إِذَ هِ  اهللاَ وَ امِ عَ نْدَ طَ ـالَ  ;عِ ـتُمُ  :قَ كْ رَ  ,املَبِيـتَ  أَدْ
اءَ  الْعَشَ  .»وَ
 .٢٠١٨: رقم مسلم: رواه

ةَ    فَ يْ ذَ نْ حُ الَ , اعَ ضَ : قَ ا حَ نَّا إِذَ يِّ ـكُ عَ النَّبـِ نَا مَ رْ
ا ص امً ْ  ,طَعَ نَاملَ يَ دِ عْ أَيْ ولُ  , نَضَ سُ أَ رَ بْدَ تَّى يَ  ,ص اهللاِحَ

هُ  دَ عَ يَ يَضَ ـ .فَ ضَ إِنَّا حَ ـاـوَ امً ةً طَعَ ـرَّ ـهُ مَ عَ نَا مَ تْ  ,رْ ـاءَ فَجَ
ةٌ  يَ ارِ عُ  ,جَ فَ َا تُدْ أَهنَّ ـامِ  ,كَ ا يفِ الطَّعَ هَ ـدَ ـعَ يَ بَتْ لِتَضَ هَ  ,فَـذَ

ولُ  سُ ذَ رَ أَخَ ا ص اهللاِفَ هَ ـ ,بِيَدِ ـاءَ أَعْ مَّ جَ ٌّ ثُ ايبِ امَ فَ  ,رَ ـأَنَّ كَ
عُ  فَ ـــدْ هِ  ,يُ ـــذَ بِيَـــدِ أَخَ ـــولُ  ,فَ سُ ـــالَ رَ قَ   :ص اهللاِفَ

ـمُ «   رَ اسْ كَ ـذْ امَ أَنْ الَ يُ لُّ الطَّعَ تَحِ يْطَانَ يَسْ  اهللاِإِنَّ الشَّ
يْهِ  لَ هِ الْ  ,عَ ذِ َ اءَ هبِ هُ جَ إِنَّ ةِ ـوَ يَ ارِ ـا ;جَ َ لَّ هبِ تَحِ تُ  ,لِيَسْ ـذْ أَخَ فَ
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ا هَ َ  ,بِيَدِ اءَ هبِ ِّ فَجَ ايبِ رَ َعْ ا األْ لَّ بِهِ  ;ذَ تَحِ هِ  ,لِيَسْ تُ بِيَـدِ ذْ أَخَ  ,فَ
هِ  يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ ي ,وَ هُ يفِ يَدِ دَ َ  ,إِنَّ يَ مهِ دِ عَ يَ  .»امَ

 .٢٠١٧ :رقم مسلم: رواه  
ـعُ  نِ بْـ اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ    ـرَ  نَّ أَ  ,ب رَ مَ  ص اهللاِ ولَ سُ

 :الَ قَ 
َـ نَّ بَ رَ ـشْ  يَ الَ وَ  ,هِ لِ امَ شِ بِ  مْ كُ نْ مِ  دٌ حَ أَ  لْ كُ أْ يَ  الَ «   ـ ;اهبِ  نَّ إِ فَ
َ  بُ رَ ـشْ يَ وَ  ,هِ لِ امَ شِ بِ  لُ كُ أْ يَ  انَ طَ يْ الشَّ   .»اهبِ

 .٢٠٢٠: رقم مسلم: رواه  
 :وزاد نافع •

َ  ذْ خُ أْ  يَ الَ وَ « َ  طِ عْ يَ  الَ وَ  ,اهبِ  .»اهبِ
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ْشِ   يَّةَ بْنِ خمَ نْ أُمَ ابِ − ايٍّ ـعَ ـحَ ـنْ أَصْ ـانَ مَ كَ وَ
ولِ  سُ الَ  −ص اهللاِرَ ـ: قَ ـولُ كَ سُ ـا ص اهللاِانَ رَ الِسً  ,جَ

لُ  أْكُ لٌ يَ جُ رَ ـمِّ  ,وَ مْ يُسَ لَ ـهِ إِالَّ  ,فَ امِ عَ ـنْ طَ بْـقَ مِ ْ يَ تَّـى ملَ حَ
ةٌ  مَ لَ  ,لُقْ ا إِىلَ فِيهِ ـفَ هَ عَ فَ الَ  ,امَّ رَ مِ  :قَ لَـهُ  اهللاِبِسْ هُ  ,أَوَّ ـرَ آخِ  .وَ

كَ النَّبِيُّ  حِ الَ  ,صفَضَ مَّ قَ  :ثُ
أْ «   يْطَانُ يَ الَ الشَّ ا زَ هُ مَ عَ لُ مَ ـمَ  ,كُ رَ اسْ كَ امَّ ذَ لَ ـزَّ  اهللاِفَ عَ

لَّ  جَ ا يفِ بَطْنِهِ  ;وَ اءَ مَ تَقَ  .»اسْ
 .وغريه ,٣٧٦٨: رقمبو داود أ: أخرجه  
 وهـو ,املثنى بن عبد الـرمحن اخلزاعـي: ويف سنده •

 ,لغـريه حسـنٌ , ضعيف لذاته: فاحلديث, جمهول العني
ــــه حــــديث  ــــن مســــعود اإذ يشــــهد ل  ,اب

 :A:الَ قَ 
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ـعَ طَ  لِ وَّ  أَ يفِ  اهللاَ رَ كُ ذْ يَ  نْ أَ  يَ ـسِ نَ  نْ مَ « ـيَ لْ فَ  ;هِ امِ ـ لْ قُ َ حِ  نيْ
ـآوَ , هِ لِ وَّ  أَ يفِ  اهللاِ مِ سْ بِ : رُ كُ ذْ يَ  ـإِ فَ  ;هِ رِ خِ ـيَ  هُ نَّ امـاً عَ طَ  لُ بِ قْ تَ سْ

 .»هُ نْ مِ  بُ يْ صِ يُ  انَ ا كَ مَ  ثَ يْ بِ اخلَ  عُ نَ مْ يَ وَ  ,داً يْ دِ جَ 
 .وغريه ,"صحيحه"بن حبان يف ا: رواه
السلســلة "يف  /األلبــاين يخ الشــ حهوصــحَّ  •

 عنـد حـديث "اإلرواء"ويف  ,١٩٨ :رقـم "الصحيحة
 .١٩٦٥: رقم
 ةوحديث أميـ, ابن مسعود صحيح لذاتهفحديث  •

 .متنانهاواحلمد هللا عىل توفيقه و, هحسن لغري
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ــ   ــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ــرَ  نَّ أَ  ,ا ةَ رَ يْ أَ  ص اهللاِ ولَ سُ رَ
ائِامً  بُ قَ َ الً يَرشْ جُ الَ لَ  ,رَ قَ  .»قِهُ « :هُ فَ

الَ    هْ ـلِ  :قَ الَ  ?مَ  :قَ
رُّ «   ِ عَكَ اهلْ بَ مَ َ كَ أَنْ يَرشْ ُّ  .»?أَيَرسُ
الَ    الَ  .الَ  :قَ  :قَ
نْهُ «   ٌّ مِ وَ رشَ نْ هُ عَكَ مَ بَ مَ ِ دْ رشَ هُ قَ إِنَّ يْطَانُ  :فَ  .»الشَّ
 .يف مسندهياموالدارمي , اإلمام أمحد: أخرجه  
 اجلـامع"يف  /شيخنا مقبل الـوادعي  حهوصحَّ  •

 ).١/٣٦٣( "الصحيح
 

َشِرَب َمَعَك 
طا الش
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دُ بْـنُ املُ  :مٌ لِ سْ مُ  امُ مَ اإلِ  الَ قَ    َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ ىحَ نَا  ,ثَنـَّ ثَ ـدَّ حَ
ىلَ  َعْ بْدُ األْ دَ  ,عَ اوُ نْ دَ رٍ  ,عَ امِ نْ عَ الَ  −وهو الشعبي− عَ : قَ

ةَ  مَ قَ لْ أَلْتُ عَ ولِ : سَ سُ عَ رَ دَ مَ هِ ودٍ شَ عُ سْ انَ ابْنُ مَ لْ كَ  اهللاِهَ
ِ  ص ةَ اجلْ يْلَ ةُ  ?نِّ لَ مَ قَ لْ الَ عَ قَ ودٍ  :فَ ـعُ سْ أَلْتُ ابْـنَ مَ , أَنَا سَ

لْتُ  قُ ـولِ  :فَ سُ ـعَ رَ مْ مَ نْكُ دٌ مِ دَ أَحَ هِ لْ شَ ـةَ  ص اهللاِهَ يْلَ لَ
ــنِّ  ِ ــالَ  ?اجلْ ــولِ , الَ  :قَ سُ ــعَ رَ ــا مَ نَّ ــا كُ كِنَّ لَ  ,ص اهللاِوَ

اهُ تَ فْ افَ  نَ ــدْ ابِ  ,قَ ــعَ الشِّ ــةِ وَ يَ دِ َوْ ــنَاهُ يفِ األْ سْ تَمَ الْ ــافَ  ,فَ نَ لْ  :قُ
تُطِريَ  تِيلَ  ,اسْ الَ  .أَوْ اغْ ةٍ  :قَ يْلَ ِّ لَ بِتْنَا بِرشَ مٌ  ,فَ ـوْ َـا قَ  ,بَاتَ هبِ

آّل عظٍم ال ُيذآر عليه اسم 
 اهللا فهو طعام الشيطان
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نَا بَحْ امَّ أَصْ لَ اءٍ  ,فَ رَ نْ قِبَلَ حِ اءٍ مِ وَ جَ ا هُ الَ  ,إِذَ نَا :قَ لْ قُ ـا  :فَ يَ
ولَ  سُ نَاكَ  !اهللاِرَ دْ قَ بْنَاكَ  ,فَ لَ كَ  ,فَطَ دْ لَمْ نَجِ ـ ,فَ ا بِشَ بِتْنـَ رِّ ـفَ

يْ  مٌ لَ وْ َا قَ ةٍ بَاتَ هبِ الَ  .لَ  :قَ
نِّ «   اعِي اجلِْ ـهُ  ,أَتَاينِ دَ عَ بْتُ مَ هَ مُ  ,فَـذَ ـيْهِ لَ أْتُ عَ ـرَ قَ  فَ

آنَ  رْ قُ  .»الْ
الَ    ا :قَ لَقَ بِنـَ انْطَ مْ  ,فَ هُ ـارَ انَـا آثَ أَرَ ِمْ  ,فَ اهنِ ريَ ـارَ نـِ آثَ  ,وَ

ادَ  أَلُوهُ الزَّ سَ الَ  ,وَ قَ  :فَ
مُ «   كِرَ اسْ ظْمٍ ذُ لُّ عَ مْ كُ يْهِ  اهللاِلَكُ لَ ـدِ  ,عَ عُ يفِ أَيْ قَ مْ يَ يكُ

ونُ حلَ  ا يَكُ رَ مَ فَ ةٍ  ,امً أَوْ رَ عْ لُّ بَ كُ مْ  ,وَ ابِّكُ وَ لَفٌ لِدَ  .»عَ
ولُ    سُ الَ رَ قَ  :ص اهللاِفَ
ِامَ «   وا هبِ تَنْجُ الَ تَسْ مْ  ;فَ انِكُ وَ امُ إِخْ عَ ُامَ طَ إِهنَّ  .»فَ
 .٤٥٠: رقممسلم  :رواه  
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 :A:الَ قَ  ,ب اسٍ بَّ عَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ   
? يقِ زْ  رِ امَ ـيْ فِ فَ  ,هُ قَ زْ رِ  تَ نْ يَّ بَ  كَ قِ لْ خَ  لُّ كُ  :سُ يْ لِ بْ إِ  الَ قَ «  

ْ امَ ـيْ فِ : الَ قَ   .»هِ يْ لَ ي عَ مِ اسْ  رِ كَ ذْ يُ   ملَ
وأبـو نعـيم يف , "العظمـة"أبو الشـيخ يف : أخرجه  

 ."ةاملختار"والضياء املقديس يف , "احللية"
 السلســلة"يف  /األلبــاين الشــيخ  حهوصــحَّ  •

 .٧٠٨: رقم "الصحيحة
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ابِرِ    نْ جَ ـرَ  تُ عْ مِ سَ : الَ قَ  ,ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  عَ  ولَ سُ
 :ولُ قُ يَ  ص اهللاِ

شَ إِنَّ «   ــرْ ــىلَ  عَ لِــيسَ عَ ــالبَ إِبْ ــاهُ فَ  ,رِ حْ ايَ َ ــثُ رسَ  ,يَبْعَ
أَ ,اسَ النَّ  ونَ نُ تِ فْ يَ فَ  مْ مَ ظَ عْ فَ لَةً دَ نْ عِ هُ نْزِ ـمْ فِتْنَـةً  ,هُ مَ هُ ظَمُ  ,أَعْ

مْ  هُ دُ ِيءُ أَحَ ولُ  ,جيَ يَقُ ا :فَ ـذَ كَ ا وَ ـذَ لْتُ كَ عَ ـولُ  .فَ يَقُ ـا  :فَ مَ
يْئًا تَ شَ نَعْ الَ  .صَ مْ : قَ هُ دُ ِيءُ أَحَ مَّ جيَ ولُ  ,ثُ يَقُ تُهُ  :فَ كْ رَ ا تَ  ,مَ

أَتِهِ  رَ َ امْ بَنيْ يْنَهُ وَ قْتُ بَ رَّ تَّى فَ الَ  .حَ نْهُ  :قَ نِيهِ مِ يُدْ ـولُ  ,فَ قُ يَ  :وَ
مَ أَنْتَ   .»نِعْ

شُ    مَ َعْ الَ األْ الَ  :قَ اهُ قَ هُ  :أُرَ مُ تَزِ يَلْ  .فَ
 .٢٨١٣ :رقم مسلم: رواه  

 آدم بني مع المعرآة قائد هو إبليس
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ابِرِ    نْ جَ ـرَ  تُ عْ مِ سَ : الَ قَ  ,ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  عَ  ولَ سُ
 :ولُ قُ يَ  ص اهللاِ

شَ إِنَّ  «   رْ ـىلَ  عَ يسَ عَ لـِ ـرِ إِبْ َ فَ  ,البَحْ ـثُ رسَ ـاهُ يَبْعَ  ,ايَ
, تِنُونَ النَّاسَ يَفْ أَ فَ ظَمَ فَ مْ عْ ةً دَ نْ عِ هُ لَ نْزِ ةً  ,هُ مَ ـمْ فِتْنـَ هُ ظَمُ  ,أَعْ

مْ  هُ دُ ِيءُ أَحَ ولُ  ,جيَ يَقُ ا :فَ ـذَ كَ ا وَ ـذَ لْتُ كَ عَ ـولُ  .فَ يَقُ ـا  :فَ مَ
يْئًا تَ شَ نَعْ الَ  .صَ مْ : قَ هُ دُ ِيءُ أَحَ مَّ جيَ ولُ  ,ثُ يَقُ تُهُ  :فَ كْ رَ ا تَ  ,مَ
قْتُ  رَّ تَّى فَ أَتِهِ  حَ رَ َ امْ بَنيْ يْنَهُ وَ الَ  .بَ نْهُ  :قَ نِيهِ مِ يُدْ ـولُ  ,فَ قُ يَ  :وَ

مَ أَنْتَ   .»نِعْ
شُ    مَ َعْ الَ األْ الَ  :قَ اهُ قَ هُ  :أُرَ مُ تَزِ يَلْ  .فَ
 .٢٨١٣ :رقم مسلم: رواه  

عرش إبليس على البحر
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  :A:الَ قَ  ,ب اسٍ بَّ عَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ   
َ إِ فَ  ;مْ كُ انَ يَ بْ وا صِ فُّ كُ فَ  ,سُ مْ الشَّ  تِ بَ رَ ا غَ ذَ إِ «   ـ اهنَّ  ةٌ اعَ سَ

ُ تَ نْ يَ  ُ اطِ يَ الشَّ  اهَ يْ فِ  رشِ  .»نيْ
 .الطرباين: أخرجه  
صـــحيح "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهوصـــحَّ  •

 "السلسـلة الصـحيحة", وانظـر ٦٩٢ :رقـم "اجلامع
 .١٣٦٦: رقم
ابِرِ    نْ جَ ـ ,ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  عَ   :A:الَ قَ
يْلِ «   نْحُ اللَّ انَ جُ ا كَ يْتُ  ,إِذَ سَ مْ  ,مْ أَوْ أَمْ بْيَانَكُ وا صِ فُّ كُ  ;فَ

نْتَشِ  يَاطِنيَ تَ إِنَّ الشَّ ذٍ ـفَ ينَئـِ ـ ,رُ حِ ـنَ فَ ةٌ مِ ـاعَ بَـتْ سَ هَ ا ذَ  إِذَ

وقت انتشار الشياطين
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يْلِ  مْ  ,اللَّ لُّوهُ ابَ  ,فَخَ َبْوَ وا األْ لِقُ أَغْ ـمَ  ,وَ وا اسْ رُ كُ اذْ  ;اهللاِوَ
ا قً لَ غْ ا مُ ابً تَحُ بَ فْ يْطَانَ الَ يَ إِنَّ الشَّ  .»فَ

 .٢٠١٢: رقم ومسلم ,٣١٢٨ : رقمالبخاري : أخرجه  
 :)٣١٠٦(وزاد البخاري رقم  •
كَ «   ـــبَاحَ صْ ـــئْ مِ فِ أَطْ ـــرِ  ,وَ كُ اذْ ـــمَ  وَ كِ  ,اهللاِاسْ أَوْ  وَ

كَ  اءَ قَ رِ  ,سِ كُ اذْ مَ  وَ كَ  ,اهللاِاسْ ـاءَ ـرْ إِنَ ِّ مخَ ـرِ  ,وَ كُ اذْ ـمَ  وَ اسْ
يْئًا ,اهللاِ يْهِ شَ لَ ضُ عَ رُ لَوْ تَعْ  .»وَ
 : )٣١٣٨(وزاد البخاري رقم  •
ـوا املَ ئُـفِ طْ أَ وَ , فـةً طْ خَ وَ , اراً شَ تِ انْ  نِّ جِ لْ لِ  نَّ إِ فَ «    حَ يْ ابِ صَ
 .»… ادِ قَ الرُّ  دَ نْ عِ 
 : )٥٣٠١(وزاد البخاري رقم  •
ِّ وَ «   َ وَ  ,امَ عَ وا الطَّ رُ مخَ  .»ابَ الرشَّ
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 :)٢٠١٢( رقم وزاد مسلم  •
لُّ الَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ فَ «   ـِ ـ  حيَ ـ يَ الَ وَ , اءً قَ سِ  الَ وَ , ابـاً حُ بَ تَ فْ

ْ  نْ إِ فَ , اءً نَ إِ  فُ شِ كْ يَ  ِ  ملَ ـأَ  دْ جيَ ـيَ  نْ  أَ الَّ إِ  مْ كُ دُ حَ ـ ضَ رُ عْ  ىلَ عَ
 .»لْ عَ فْ يَ لْ فَ  ;اهللاِ مَ اسْ  رَ كُ ذْ يَ وَ , وداً عُ  هِ ائِ نَ إِ 
 :وزاد مسلم يف رواية •
ــوْ أَ وَ «   ــكُ ــاذْ وَ  ,مْ كُ بَ رَ وا قِ ــرُ كُ ــوَ , اهللاِ مَ وا اسْ ِّ وا رُ مخَ
 .»اهللاِ مَ وا اسْ رُ كُ اذْ وَ , مْ كُ تَ يَ آنِ 
 :)٢٠١٣(  رقموعند مسلم  •
ابِرِ    نْ جَ ـ ,ب اهللاِ دِ بْـعَ  نِ بْ  عَ   :A:الَ قَ
ــرْ  تُ الَ «   ــوَ وا فَ لُ سِ ــبْ وَ  ,)١(مْ كُ يَ اشِ ــا غَ ذَ إِ  مْ كُ انَ يَ صِ  تِ ابَ

ـ ةُ مَ حْ فَ  بُ هَ ذْ ى تَ تَّ حَ , سُ مْ الشَّ  ـ; اءِ العِشَ ـ نَّ إِ فَ َ اطِ يَ الشَّ  نيْ
                                                 

 . البهائم: فواشيكم )١(
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ــبَ نْ تَ  ــا غَ ذَ إِ  ثُ عِ ــ تِ ابَ ــحَ , سُ مْ الشَّ ــتَّ ــحْ فَ  بُ هَ ذْ ى تَ  ةُ مَ
 .»اءِ شَ العِ 
 :)٢٠١٤( رقم وعند مسلم  •
ـــــو   نْ ـــــ ,ا أيضـــــاً  هُ عَ   :A:الَ قَ
ـوْ أَ وَ , اءَ نَ وا اإلِ طُّ غَ «   ـوا كُ ـ ;اءَ قَ السِّ ـ يفِ  نَّ إِ فَ ـيْ لَ  ةِ نَ السَّ ةً لَ

ـ وْ أَ , اءٌ طَ غِ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  اءٍ نَ إِ بِ  رُّ مُ يَ  الَ , اءٌ بَ وَ  اهَ يْ فِ  لُ زِ نْ يَ   اءٍ قَ سِ
 .»اءُ بَ الوَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  لَ زَ  نَ الَّ إِ  ;اءٌ كَ وِ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ 

ابِرِ    نْ جَ ـ ,ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  عَ   :A:الَ قَ
ـ اذَ إِ  وجَ رُ وا اخلُ لُّ قِ أَ «   ـالرِّ  تِ أَ دَ هَ بُـ اهللاَ نَّ إِ  ;لُ جْ  يفِ  ثُّ يَ

 .»اءَ شَ  امَ  هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  هِ لِ يْ لَ 
 فـظلوالواحلـاكم, , وابن خزيمـة, بو داودأ: رواه  
 .ةبن خزيمال
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 :/ احلاكم وقال •
 .)عىل رشط مسلم صحيحٌ (
 صــحيح الرتغيــب"يف  / األلبــاينالشــيخ قــال  •

 "صــحيح اجلــامع"يف  , و)٣١٢٤( رقــم "والرتهيــب
 :)٦٢٠( رقم
 .)لغريه صحيحٌ (  
ـــــ   ـــــأَ  نْ عَ ـــــ, ا سٍ نْ   :A:الَ قَ
 .»لُ يْ قِ  تَ الَ  نيَ اطِ يَ نَّ الشَّ إِ فَ  ;والُ قِيْ «  
ـــو :رواه   ـــيم يف  أب ـــب"نع ـــرباين يف  ,"الط والط

 ."األوسط"
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ـــو • ـــيخ  نهحسَّ ـــاين الش ـــلة "يف  /األلب السلس
: رقم "صحيح اجلامع"ويف , ١٦٤٧: رقم "الصحيحة
٤٤٣١.  
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 ]٥٣ − ٥٢: احلج[
نِ    ادِ  عَ دَ ِقْ دِ املْ وَ الَ , ابْنِ األَسْ بَانِ : قَ احِ صَ بَلْتُ أَنَا وَ أَقْ

نَا ,يلِ  ارُ أَبْصَ نَا وَ عُ امَ بَتْ أَسْ هَ دْ ذَ قَ نَ  ,وَ دِ  مِ َهْ ضُ  ,اجلْ رِ نَا نَعْ لْ عَ فَجَ
ـولِ  سُ ابِ رَ ـحَ ـىلَ أَصْ نَا عَ سَ مْ  ,ص اهللاِأَنْفُ ـنْهُ ـدٌ مِ لَـيْسَ أَحَ فَ

نَا بَلُ قْ يْنَا النَّبِيَّ  ,يَ أَتَ لِهِ  ,صفَ انْطَلَقَ بِنَا إِىلَ أَهْ نُزٍ  ,فَ ةُ أَعْ ثَ ا ثَالَ إِذَ  ,فَ
الَ النَّبِيُّ  قَ ا«: صفَ يْنَنـَ بَنَ بَ ا اللَّ ذَ تَلِبُوا هَ تَلِـبُ  .»احْ ا نَحْ نـَّ  ,فَكُ

يَشْ  ـيبَ ـفَ نَّا نَصِ انٍ مِ لُّ إِنْسَ بُ كُ يِّ  ,هُ رَ فَـعُ لِلنَّبـِ نَرْ ـيبَهُ  صوَ  .نَصِ
ـنَ  يءُ مِ يَجِ يْـلِ  فَ ـوقِظُ نَـائِامً  ,اللَّ ـلِيامً الَ يُ ـلِّمُ تَسْ يُسَ عُ  ,فَ ـمِ يُسْ وَ

ظَانَ  يَقْ أْيتِ املَ  .الْ مَّ يَ دَ ثُ جِ يلِّ  ,سْ يُصَ ـهُ  ,فَ ابَ َ أْيتِ رشَ مَّ يَ ـ ,ثُ يَشْ بُ ـفَ  .رَ
ةٍ  اتَ لَيْلَ يْطَانُ ذَ اينِ الشَّ أَتَ قَ  ,فَ ـيبِيوَ بْتُ نَصِ ِ ـالَ  ,دْ رشَ قَ ـدٌ  :فَ َمَّ حمُ

ارَ  َنْصَ أْيتِ األْ هُ  ,يَ ونَ فُ يُتْحِ مْ  ,فَ هُ نْدَ يبُ عِ يُصِ ـ ,وَ ـةٌ إِىلَ مَ اجَ هِ حَ ا بـِ
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هِ اجلُ  ذِ ةِ هَ عَ ـا .رْ يْتُهَ أَتَ ـ ,فَ اـفَشَ تُهَ بْ ي ,رِ لَـتْ يفِ بَطْنـِ غَ ـامَّ أَنْ وَ لَ  ,فَ
بِيلٌ  ا سَ هُ لَيْسَ إِلَيْهَ تُ أَنَّ لِمْ عَ الَ  ,وَ ـيْطَانُ  :قَ نِي الشَّ مَ ـالَ  ,نَـدَّ قَ  :فَ

َكَ  حيْ ـنَعْتَ  !وَ ا صَ ـدٍ  !?مَ َمَّ ابَ حمُ َ بْـتَ رشَ ِ ـيءُ  ?أَرشَ يَجِ ـالَ  ,فَ فَ
هُ  ِدُ يْكَ  ,جيَ لَ و عَ عُ يَدْ لِكُ  ;فَ تَهْ تُكَ  ,فَ رَ آخِ يَاكَ وَ نْ بُ دُ هَ تَذْ َّ  .فَ ـيلَ عَ وَ

ةٌ  لَ مْ يَّ  ,شَ مَ ـدَ ىلَ قَ ا عَ تُهَ عْ ضَ ا وَ أْيسِ  ,إِذَ جَ رَ ـرَ ا  ,خَ تُهَ ـعْ ضَ ا وَ إِذَ وَ
أْيسِ  ىلَ رَ ايَ  ,عَ مَ ـدَ جَ قَ ـرَ مُ  ,خَ وْ ي النـَّ ِيئُنـِ ـلَ الَ جيَ عَ جَ ـا  ,وَ أَمَّ وَ

ا نَامَ بَايَ فَ احِ تُ  ,صَ ـنَعْ ـا صَ ا مَ ـنَعَ ْ يَصْ ملَ ـالَ  .وَ يُّ  :قَ ـاءَ النَّبـِ فَجَ
لِّمُ , ص سَ انَ يُ امَ كَ لَّمَ كَ مَّ أَتَى املَ  ,فَسَ دَ ثُ جِ ىلَّ  ,سْ تَـى ثُـمَّ أَ  ,فَصَ

هُ  ابَ َ نْهُ  ,رشَ فَ عَ شَ يْئًا ,فَكَ ِدْ فِيهِ شَ لَمْ جيَ ءِ  ,فَ امَ هُ إِىلَ السَّ أْسَ عَ رَ فَ رَ  ,فَ
لْتُ  قُ َّ  :فَ يلَ و عَ عُ دْ نَ يَ لِـكُ  ;اآلْ أَهْ ـالَ  .فَ قَ ـ« :فَ ـنْ اللهُ ـمْ مَ مَّ أَطْعِ

نِي مَ نْ  ,أَطْعَ قِ مَ أَسْ اينِ سَ وَ  .»…قَ
 .٢٠٥٥: رقم مسلم :رواه  
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ـــ   ـــرَ هُ  يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
حِ «   الَ يهِ بِالسِّ مْ إِىلَ أَخِ كُ دُ ريُ أَحَ ي  ;الَ يُشِ رِ ـدْ هُ الَ يَ إِنَّ فَ

هِ  دِ عُ يفِ يَ نْزِ يْطَانَ يَ لَّ الشَّ مْ لَعَ كُ دُ ـنَ  ,أَحَ ةٍ مِ ـرَ فْ ـعُ يفِ حُ يَقَ  فَ
 .»النَّارِ 
: رقـم ومسـلم, ٦٦٦١: رقـمالبخـاري : أخرجه  

٢٦١٧. 
 .وحيقق رضبته ورميته ,أي يرمي يف يده: "ينزع" •

 
 
 

  !!ال تكن آلة الشيطان
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ـعُ  نِ بْـ اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ    ـرَ  نَّ أَ  ,ب رَ مَ  ص اهللاِ ولَ سُ
 :الَ قَ 

وفَ «   فُ وا الصُّ َ املَ وَ  ,أَقِيمُ وا بَنيْ اذُ وا  ,نَاكِـبِ حَ ـدُّ سُ وَ
َلَلَ  مْ  ,اخلْ انِكُ ـوَ ي إِخْ لِينُوا بِأَيْـدِ ـاتٍ  ,وَ جَ رُ وا فُ رُ الَ تَـذَ وَ

يْطَانِ  ـ ,لِلشَّ ـلَ صَ صَ نْ وَ مَ هُ  ;فاوَ ـلَ صَ ـنْ قَطَـعَ  ,اهللاُوَ مَ وَ
فا هُ  ;صَ  .»اهللاُقَطَعَ
 .٦٦٦ :رقم داود أبو :رواه  
ــحَّ  • ــة حهوص ــن خزيم ــاكم, اب ــذهبي, واحل , وال

, "ريـــاض الصـــاحلني"يف  ١٠٩١: رقـــم والنـــووي
 .١١٨٧: رقم "صحيح اجلامع"واأللباين يف 

  الشيطان يتخّلل الُفَرج التي بين المصلَّين
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ـــــ   ـــــأَ  نْ عَ ـــــ ,ا سٍ نَ   :A:الَ قَ
مْ  «   وفَكُ ــفُ ــوا صُ صُّ ــارِ  ,رُ قَ ــاوَ يْنَهَ وا  ,بُوا بَ ــاذُ حَ وَ

نَاقِ  َعْ وَ  ,بِاألْ سـ فَ ي نَفْ هِ ـِالَّذِ ـيْطَانَ  ,ي بِيَـدِ  الشَّ َرَ  ,إِينِّ ألَ
فِّ  لَلِ الصَّ نْ خَ لُ مِ خُ دْ َا ,يَ أَهنَّ فُ احلَ  كَ  .»ذَ

ـــه   ـــو: أخرج ـــمداود  أب ـــائي, ٧٦٧: رق , والنس
 .وابن حبان, واحلاكم

 "صحيح اجلامع"واأللباين يف , النووي حهوصحَّ  •
 .واحلاكم, وابن حبان, ٣٥٠٥: رقم
 :)١٠٩٢(رقم " نيحلرياض الصا"قال النووي يف و •
ـــ"(   ـــاء: "فذَ احلَ ـــة بح ـــة ,مهمل  ,وذال معجم

تكـون  ,سـود ,صـغار ,غـنم: هي ,ثم فاء, مفتوحتني
 ).باليمن
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َ  نِ عَ      :A:الَ قَ  ,ب بٍ ازِ عَ  نِ بْ  اءِ الربَ
مْ «   كُ وفَ ــفُ ــوا صُ ــمُ  الَ  ,أَقِيمُ لُكُ لَّ َ ــيَا ختَ ُ الشَّ َــا كَ طِنيْ أَهنَّ

دُ  الَ فِ احلَ  أَوْ  .»ذَ
ـولَ  :قِيلَ    سُ ـا رَ فِ  ,اهللاِيَ َـذَ دُ احلْ الَ ـا أَوْ مَ ـالَ  !?وَ  :قَ
ودٌ «   دٌ  ,سُ رْ نِ  ,جُ ضِ الْيَمَ  .»بِأَرْ
 .واحلاكم, وابن أيب شيبة, أمحد: أخرجه  
صـــحيح "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهوصـــحَّ  •

 .١١٩٢ :رقم "اجلامع
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بْدِ    نْ عَ رِ  اهللاِعَ مْ اصِ  وبْنِ عَ نِ , ببْنِ العَ النَّبِيِّ  عَ
الَ  ص  :قَ
تَانِ «   لَ صْ تَانِ (خَ لَّ لِمٌ  )أَوْ خَ سْ بْدٌ مُ امَ عَ يْهِ لَ َافِظُ عَ  ;الَ حيُ

َنَّةَ  لَ اجلْ ريٌ  ,إِالَّ دَخَ ا يَسِ َ لِيلٌ  ,مهُ ِامَ قَ لُ هبِ مَ عْ نْ يَ مَ ـبِّحُ  :وَ  يُسَ
اىلَ  عَ رَ  اهللاَ تَ بُ شْ  دُ ةٍ عَ الَ لِّ صَ اـكُ شْ  ,رً دُ عَ ْمَ حيَ اـوَ ُ  ,رً ـربِّ يُكَ وَ

شْ  اـعَ ةٌ  ,رً ائَ مِ ونَ وَ ْسُ لِكَ مخَ انِ بِ فَذَ ْـسُ  ,اللِّسَ مخَ أَلْـفٌ وَ وَ
انِ  ِيزَ ةٍ يفِ املْ ائَ هُ  .مِ عَ ـجَ ضْ ذَ مَ ا أَخَ ثِنيَ إِذَ ثَالَ ا وَ عً بَ ُ أَرْ ربِّ يُكَ  ,وَ

ثِنيَ  ثَالَ ا وَ ثً دُ ثَالَ ْمَ حيَ ثَالَ  ,وَ ـا وَ ثً ـبِّحُ ثَالَ يُسَ نيَ وَ لِكَ فَـ ,ثـِ ذَ
ةٌ  ائَ انِ بِ  مِ أَلْفٌ  ,اللِّسَ انِ بِ وَ ِيزَ  .»املْ

د يطان عن ذروا الش اح
الة د الص وم وعن الن
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الَ    ـولَ : قَ سُ أَيْـتُ رَ دْ رَ قَ لَ هِ  ص اهللاِفَ ا بِيَـدِ هَ ـدُ قِ عْ  .يَ
الُوا ولَ  :قَ سُ ا رَ ريٌ  !اهللاِيَ ا يَسِ َ يْفَ مهُ امَ  ,كَ ـِ ـلُ هبِ مَ عْ ـنْ يَ مَ وَ
لِيلٌ  الَ  ?قَ  :قَ
مْ «   كُ دَ أْيتِ أَحَ نِي–يَ عْ يْطَ  :يَ هِ  −انَ الشَّ نَامِ هُ  ;يفِ مَ مُ يُنَوِّ  ,فَ

ولَهُ  قُ بْلَ أَنْ يَ تِهِ  ,قَ الَ أْتِيهِ يفِ صَ يَ ةً  ;وَ اجَ هُ حَ رُ كِّ يُذَ بْـلَ أَنْ  ,فَ قَ
ا وهلََ قُ  .»يَ

: رقـم والرتمـذي ,٥٠٦٥: رقمبو داود أ: أخرجه  
: ه رقـموابـن ماجـ ,)٧٥−٣/٧٤(والنسائي  ,٣٤٧١
 ).٢٥٠و ٢/١٦١( وأمحد ,٩٢٦
 .حديث صحيح •
سـليم  :تعليـق, للنـووي "األذكار" ع كتابراج •

 .)١٨١−١/١٨٠( اهلاليل
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ــ    ــمَ  نِ بْــ اهللاِ دِ بْــعَ  نْ عَ ــ هُ نَّــأَ , ا ودٍ عُ سْ   :الَ قَ
تِهِ «   ـالَ نْ صَ يْئًا مِ يْطَانِ شَ مْ لِلشَّ كُ دُ لْ أَحَ ْعَ   ,الَ جيَ ـرَ يَ

هِ  ينـِ مِ نْ يَ فَ إِالَّ عَ ِ نْرصَ يْهِ أَنْ الَ يَ لَ قا عَ أَ  ,أَنَّ حَ ـدْ رَ يْـتُ لَقَ
هِ  صالنَّبِيَّ  ارِ نْ يَسَ فُ عَ ِ نْرصَ ا يَ ثِريً  .»كَ

 .٧٠٧: رقمومسلم , ٨١٤: رقمالبخاري : رواه  
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ةَ    ائِشَ نْ عَ الَتْ , لعَ ـولَ : قَ سُ ـأَلْتُ رَ  ص اهللاِسَ
نِ  ةِ  عَ الَ اتِ يفِ الصَّ لْتِفَ الَ  .االِ قَ  :فَ

سٌ «   تِالَ وَ اخْ نْ  ,هُ يْطَانُ مِ هُ الشَّ تَلِسُ ْ بْدِ خيَ ةِ الْعَ الَ  .»صَ
 .٧١٨: رقم البخاري: أخرجه  

 
 
 
 
 

لتفات في الصالة من الشيطاناال
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
تِهِ  مْ كُ دُ حَ  أَ يتِ أْ يَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ «   الَ يُ  ,يفِ صَ يْـهِ بِّ لَ فَ لَ  ,سُ عَ

ىلَّ  مْ صَ يَ كَ رِ دْ تَّى الَ يَ  .»…حَ
ــ   ــو داود: هأخرج ــذي, أب ــه, والرتم ــن ماج  ,واب

 .بيهقيوال, والدارقطني
 .متفق عليه "وقاية اإلنسان"ويف  •
صـــحيح "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهوصـــحَّ  •

 .١٦٥٥ :رقم "اجلامع
نْ    نَ بْـنِ عَ ثْامَ ـاصِ  عُ عَ يَّ  هُ أَنَّـ, اأَيبِ الْ أَتَـى النَّبـِ
الَ , ص قَ ولَ  :فَ سُ ا رَ ي  !اهللاِيَ يْنـِ ـالَ بَ ـدْ حَ يْطَانَ قَ إِنَّ الشَّ

تلبيس الشيطان على 
َّل ُ ال



١١٤                

يتِ  اءَ قِرَ يتِ وَ الَ َ صَ بَنيْ َّ  ,وَ ـيلَ ا عَ ـهَ بِسُ لْ ـولُ  .يَ سُ ـالَ رَ قَ  اهللاِفَ
 :ص
يْطَانٌ «   اكَ شَ ـالُ لَـهُ  ,ذَ قَ بٌ خِ  :يُ ـتَهُ  .نْـزَ سْ سَ ا أَحْ ـإِذَ  ;فَ

ذْ بِ  وَّ تَعَ نْهُ  اهللاِفَ ا ,مِ ثً كَ ثَالَ ارِ ىلَ يَسَ لْ عَ فِ اتْ  .»وَ
الَ    لِكَ  :قَ لْتُ ذَ عَ فَ بَهُ  ,فَ هَ أَذْ نِّي اهللاُفَ  .عَ
 .٢٢٠٣: رقممسلم  :رواه  
ـولُ ـَّملَ : الَ قَ  ,ا هُ نْ عَ وَ    سُ نِي رَ لَ مَ ـتَعْ  ص اهللاِا اسْ

ىلَ الطَّائِفِ  يتِ  ,عَ الَ ءٌ يفِ صَ ْ ضُ يلِ يشَ رِ عْ لَ يَ عَ ا  ,جَ تَّى مَ حَ
يلِّ  ا أُصَ ي مَ لَ  ,أَدْرِ لِكَ ـفَ أَيْتُ ذَ ولِ  ,امَّ رَ سُ لْتُ إِىلَ رَ حَ  اهللاِرَ

الَ  ,ص  :قَ
 .»!ابْنُ أَيبِ الْعَاصِ «  
لْتُ    مْ  :قُ عَ ولَ  ,نَ سُ ا رَ الَ  .اهللاِيَ  :قَ
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اءَ بِكَ «   ا جَ  .»?مَ
لْتُ    ـولَ  :قُ سُ ا رَ ايتِ  !اهللاِيَ ـلَوَ ءٌ يفِ صَ ْ ضَ يلِ يشَ ـرَ  ,عَ

يلِّ  ا أُصَ ي مَ ا أَدْرِ تَّى مَ الَ  .حَ  :قَ
يْطَانُ «   اكَ الشَّ هْ  ,ذَ نُ  .»ادْ
نْهُ    تُ مِ نَوْ دَ يَّ  ,فَ مَ ـدَ ورِ قَ ـدُ ـىلَ صُ تُ عَ لَسْ ـالَ  ,فَجَ  :قَ

دْ  بَ صَ َ هِ فَرضَ ي بِيَدِ لَ يفِ فَمِي ,رِ فَ تَ الَ  ,وَ قَ  :وَ
وَّ «   دُ جْ عَ رُ اتٍ  ,»اهللاِاخْ رَّ ثَ مَ لِكَ ثَالَ لَ ذَ عَ فَ  .فَ
الَ    مَّ قَ لِكَ احلَ « :ثُ مَ  .»قْ بِعَ
 .٣٥٤٨: رقمابن ماجه  :أخرجه  
ابن سنن صحيح "يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ  •
: رقم "السلسلة الصحيحة"ويف  ,٢٨٥٨: رقم "ماجه

 .بيهأعن  من حديث يعىل بن مرة, ٤٨٥و ٢٩١٨
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يِّ    عِ الَ حٍ الْكَ وْ نْ أَيبِ رَ الَ , اعَ ولُ : قَ سُ ىلَّ بِنَا رَ صَ
ةً  ص اهللاِ الَ ومِ  ,صَ ةَ الرُّ ورَ ا سُ أَ فِيهَ رَ قَ لُ  ,فَ ابِّ فَ ـهَ  ,سَ بَعْضُ

الَ فَ   :قَ
ةَ «   اءَ رَ يْطَانُ الْقِ يْنَا الشَّ لَ امَ لَبَسَ عَ امٍ  ;إِنَّ ـوَ ـلِ أَقْ نْ أَجْ  ,مِ

وءٍ  ضُ ِ وُ ريْ ةَ بِغَ الَ أْتُونَ الصَّ يْتُمُ  ,يَ ا أَتَ إِذَ ةَ  فَ الَ نُوا  ;الصَّ سِ أَحْ فَ
وءَ  ضُ  .»الْوُ

 ).٢٥/٢٠٨(محد أ: رواه  
 .شعيب األرناؤوط نهحسَّ  •
نِ ابْنِ    سٍ عَ يِّ  الَ اعِ ُزَ الَ  ,اخلْ ٍ  :قَ ـارسِ رُ بْـنُ يَ امَّ لَ عَ دَخَ

دَ  جِ ِ  ,املَسْ تَنيْ عَ كْ عَ فِيهِ رَ كَ رَ امَ أَ  ,فَ هُ فَّ تَ  ,خَ أَ امَ ـوَ هُ الَ , مَّ مَّ : قَ ثُ
لَسَ  نَا إِلَيْهِ  ,جَ مْ قُ هُ  ,فَ نْـدَ ـنَا عِ لَسْ نَـا لَـهُ  ,فَجَ لْ ـمَّ قُ ـدْ  :ثُ لَقَ
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 ِ اتَنيْ تَيْكَ هَ عَ كْ تَ رَ فْ فَّ دا خَ ظَانِ  ,جِ ا الْيَقْ ا أَبَ ـالَ  !يَ قَ إِينِّ  :فَ
يْطَانَ  ِامَ الشَّ تُ هبِ رْ ادَ َّ فِ  ;بَ يلَ لَ عَ خُ دْ امَ أَنْ يَ  .يهِ

 .١٨٣٢٣: رقمأمحد  :رواه  
مؤسســـة . , طشـــعيب األرنـــاؤوط حهوصـــحَّ  •

 .الرسالة
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
ةِ «   ـالَ ـانَ يفِ الصَّ ا كَ مْ إِذَ كُ دَ ـيْطَانُ  ,إِنَّ أَحَ ـاءَ الشَّ  ,جَ

أَبَسَّ  امَ يَ  ,بِهِ  فَ تِهِ  سُّ بُ كَ ابَّ لُ بِدَ جُ نَ لَهُ  ,الرَّ كَ ا سَ إِذَ طَ  ,فَ َ أَرضْ
 َ تِهِ  ;لْيَتَيْهِ إِ بَنيْ الَ نْ صَ تِنَهُ عَ ـيْئًا  ,لِيَفْ مْ شَ كُ ـدُ ـدَ أَحَ جَ ا وَ إِذَ فَ

لِكَ  نْ ذَ فْ  ,مِ ِ نْرصَ الَ يَ ا ,فَ تً وْ عَ صَ مَ تَّى يَسْ حيًا  ,حَ ِدَ رِ أَوْ جيَ
كُّ فِيهِ   .»الَ يُشَ

 .٨٣٦٩: رقممحد أ :رواه  
 :قال شعيب األرناؤوط •

 .)إسناده قوي(     
 

الشيطان ُيشكِّك المسلم في صالته
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ـــــــــــعَ    ـــــــــــ ,ا هُ نْ   :A:الَ قَ
دِ «   ــجِ ــانَ يفِ املَسْ ا كَ مْ إِذَ كُ ــدَ ــيْطَانُ  ,إِنَّ أَحَ هُ الشَّ ــاءَ  ,جَ

أَبَسَّ  امَ يَ  ,بِهِ  فَ تِهِ  سأبكَ ابَّ لُ بِدَ جُ نَ لَهُ  ,الرَّ كَ ا سَ إِذَ هُ  ,فَ قَ نَ أَوْ  ,زَ
هُ أَجلَ   .»مَ

ةَ    رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ لِكَ  :قَ نَ ذَ وْ تُمْ تَرَ نْ أَ ـا  ,فَ نُـوقُ أَمَّ اهُ  :املَزْ َ فَـرتَ
ا ذَ ائِالً كَ رُ  ,مَ كُ ذْ ا  .اهللاَالَ يَ أَمَّ ومُ وَ ـاهُ  :املَلْجُ اتِحٌ فَ فَ رُ  ,فَ كُ ـذْ الَ يَ

لَّ  اهللاَ جَ زَّ وَ  .عَ
 .)١٠٦−١٤/١٠٥( أمحد :رواه  
ــ • ــوادعي  نهحسَّ ــل ال ــيخ مقب ــامع"يف  /الش  اجل

 .دار االثار. , ط)١/٤٠٥( "الصحيح
 :"سندامل"قال شعيب األرناؤوط يف تعليقه عىل  •

 .)إسناده قوي(      
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رَّ بِ أنه  ,اعن أيب رافع    ٍّ احلَ مَ يلِ نِ بْنِ عَ , بسَ
ـــيلِّ  ـــوَ يُصَ هُ ـــدْ , وَ قَ ـــهُ وَ تَ رَ فْ ـــصَ ظَ قَ ـــاهُ عَ فَ  ,يفِ قَ

ــا هَ لَّ ــوَ …فَحَ ــ: الَ قَ ــرَ  تُ عْ مِ سَ ــيَ  ص اهللاِ ولَ سُ   :ولُ قُ
لِكَ «   يْطَانِ ذَ لُ الشَّ  .»كِفْ
, )٦٤٦()٣/١٣٩( "رشح السنة"البغوي يف : رواه  

وابــن  ,٣٨٤: رقــموالرتمــذي , ٦٤٦: رقــموأبــو داود 
 .١٠٤٢: رقم هماج
, "صـفة الصـالة"يف  / األلبـاينالشيخ  وذكره •
 ."اخلرور إىل السجود": , باب١٢٥: ص
 ."رشح السنة"شعيب األرناؤوط يف  نهوحسَّ  •

عقص الظفرة آفل الشيطان
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• X W 
mÏ      Î  Í     Ì  Ë  ÊÐ    Ò  Ñ

ÓÔ     Ú  Ù  Ø  ×     Ö  Õl 
 ]١٩: ادلةاملج[

ــ   ــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ــولَ  ,ا ةَ رَ يْ سُ أَ  ص اهللاِأَنَّ رَ رَ
ةً  امَ َ تْبَعُ محَ الً يَ جُ الَ  ,رَ قَ  :فَ

تْبَعُ «   يْطَانٌ يَ ةً  شَ يْطَانَ  .»شَ
 .٤٩٣٠: رقمأبو داود : رواه  
 .يوعائشة  ,وعثامن ,عن أنس ابن ماجهرواه و •

ِمن الشيطان الَغفلة
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صـــحيح "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهوصـــحَّ  •
 "هصـحيح ابـن ماجـ" انظـرو ,٣٧٢٤ :رقم "اجلامع
 .٣٠٣٥و ٣٠٣٢: رقم

 :معنى الحديث
 :قال يف عون املعبود •

; ملباعدته عن احلق( واشتغاله بـام ال  ,إنام سامه شيطاناً
 ).ألهنا أورثته الغفلة عن ذِكرِ اهللا ;ةشيطان وسامها يعنيه,
 :قال النووي •

محـل  أو ,األنس أو, والبيض ,اختاذ احلامم للفرخ(
 :اللعـب هبـا للتّطـريُّ  وأمـا, بـال كراهـةجائز  ,الكتب

 ,ونحـوه ,فإن انضـمّ إليـه قـامر, فالصحيح أنه مكروه
دَّت الشهادة  ).كذا يف املِرقاة, رُ
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اكِ    ــنِ أَيبِ فَ ةَ بْ َ ــربْ ــنْ سَ ــةٍ عَ ــالَ , ا هَ تُ : قَ عْ ــمِ سَ
ولَ  سُ ولُ  ص اهللاِرَ قُ  :يَ

يْطَانَ «   قِهِ  إِنَّ الشَّ رُ مَ بِأَطْ بْنِ آدَ دَ الِ عَ يقِ  ,قَ دَ لَهُ بِطَرِ عَ قَ فَ
مِ  الَ ِسْ الَ  ,اإلْ قَ لِمُ  :فَ رُ دِينَكَ  !تُسْ تَذَ ائِكَ  ,وَ دِينَ آبَ اءِ  ,وَ آبَ وَ

اهُ  !?أَبِيكَ  عَصَ مَ  ,فَ لَ أَسْ ةِ  .فَ ـرَ جْ ِ يـقِ اهلْ ـدَ لَـهُ بِطَرِ عَ ـمَّ قَ  ,ثُ
ــالَ  قَ رُ  :فَ ــاجِ َ ــكَ  !هتُ ضَ عُ أَرْ ــدَ تَ كَ  ,وَ ءَ ــامَ سَ ثَــلُ  ,وَ ــامَ مَ إِنَّ وَ
اجِ  لِ , رِ املُهَ سِ يفِ الطِّوَ رَ ثَلِ الْفَ مَ اهُ  !?كَ عَصَ رَ  ,فَ اجَ هَ مَّ  .فَ ثُ

ادِ  هَ ِ يقِ اجلْ دَ لَهُ بِطَرِ عَ الَ  ,قَ قَ دُ  :فَ اهِ َ سِ  !جتُ دُ الـنَّفْ هْ وَ جَ هُ  ,فَ
املَالِ  اتِلُ  ,وَ تُقَ تَلُ  ,فَ تُقْ ةُ فَ  ,فَ أَ حُ املَـرْ ـمُ املَـالُ  ,تُـنْكَ قْسَ يُ  !?وَ

اهُ  عَصَ دَ  ,فَ اهَ  .»فَجَ

الشيطان َيُصّد َعن ُطُرق الخير
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الَ    قَ ولُ  فَ سُ  :ص اهللاِرَ
لِكَ «   لَ ذَ نْ فَعَ ـىلَ  ;فَمَ قا عَ انَ حَ ـلَّ أَنْ  اهللاِكَ جَ ـزَّ وَ عَ

َنَّةَ  هُ اجلْ لَ خِ دْ تِلَ  ,يُ نْ قُ مَ ىلَ  ;وَ قا عَ انَ حَ ـلَّ أَنْ  اهللاِكَ جَ زَّ وَ عَ
َنَّةَ  هُ اجلْ لَ خِ دْ قَ إوَ  ,يُ رِ ـىلَ  ;نْ غَ قـا عَ انَ حَ ـهُ  اهللاِكَ لَ خِ دْ أَنْ يُ

َنَّةَ  تُـهُ  ,اجلْ ابَّ تْهُ دَ قَصَ ـىلَ  ;أَوْ وَ قـا عَ ـانَ حَ ـهُ  اهللاِكَ لَ خِ دْ أَنْ يُ
َنَّةَ   .»اجلْ
, والنسائي, "التاريخ الكبري"البخاري يف  :أخرجه  

 .والطرباين, ١٥٩٥٨: رقموأمحد 
السلسـلة "يف  /األلبـاين الشـيخ  هإسناد دَ وَّ وجَ  •

 .٢٩٧٩: رقم" الصحيحة
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   ُ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ يِّ عَ رِ الَ , ادْ يْنَ : قَ ريُ امَ بَ نُ نَسِ  نَحْ

ولِ  سُ عَ رَ جِ  ص اهللاِمَ رْ رٌ  ,بِالْعَ ـاعِ ضَ شَ ـرَ ـدُ  ,إِذْ عَ نْشِ  ,يُ
ولُ  سُ الَ رَ قَ  :ص اهللاِفَ

يْطَانَ «   وا الشَّ ذُ يْطَانَ (خُ وا الشَّ كُ سِ تَلِئَ  ,)أَوْ أَمْ مْ َنْ يَ ألَ
ا يْحً لٍ قَ جُ فُ رَ وْ مْ  ,جَ نْ أَنْ يَ ٌ لَهُ مِ ريْ اخَ رً عْ  .»تَلِئَ شِ

 .٢٢٥٩: رقم مسلم: رواه  
 
 

يطان  ن الش اني م األغ
 من الشيطان القبيح والشِّعُر
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ـ نِ بْـ ةَ بَ قْ عُ  نْ عَ    ـ ,ا رٍ امِ عَ   :A:الَ قَ
ْ  بٍ اكِ رَ  نْ ا مِ مَ «   ِ سِ  مَ يفِ  ولُ خيَ  انَ كَ  الَّ إِ  ;هِ رِ كْ ذِ وَ  ,اهللاِبِ  هِ ريْ

ْ الَ وَ , كٌ لَ مَ  هُ فُ دْ رِ  ـو بِ لُـ خيَ ـنَ وَ  ,رٍ عْ شِ ـالَّ إِ  ;هِ وِ حْ ـدْ رِ  انَ  كَ  هُ فُ
 .»انٌ طَ يْ شَ 

 ."الكبري"اين يف الطرب: رواه  
نه •  "صـحيح اجلـامع"يف  /األلبـاين الشيخ  حسَّ
 .٥٧٠٦ :رقم

 
 
 



١٢٧        

        

 
 
بْدِ      ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ الَ , ب اهللاِعَ ذَ  :قَ ـولُ اهللاِأَخَ سُ  ص رَ

فٍ  وْ َنِ بْنِ عَ محْ بْدِ الرَّ يمَ  ,بِيَدِ عَ اهِ رَ نِهِ إِبْ انْطَلَقَ بِهِ إِىلَ ابْ هُ  ,فَ دَ جَ فَوَ
هِ  سِ ُودُ بِنَفْ هُ النَّبِيُّ  ,جيَ ذَ أَخَ هِ  ,صفَ ـرِ جْ هُ يفِ حِ ـعَ ضَ ـى ,فَوَ بَكَ  ,فَ

َنِ  محْ بْدُ الرَّ هُ عَ الَ لَ قَ بْكِي :فَ ـنِ  !?أَتَ َيْتَ عَ نْ هنَ ْ تَكُ ملَ ـاءِ  أَوَ بُكَ  !?الْ
الَ  ِ  ,الَ « :قَ تَنيْ ـوْ ـنْ صَ َيْـتُ عَ نْ هنَ لَكـِ ِ  ,وَ ـنيْ َقَ نِ  ,أَمحْ يْ رَ ـاجِ  :فَ

ـيبَةٍ  صِ نْدَ مُ تٍ عِ وْ ْـشِ  ;صَ ـوهٍ  مخَ جُ يُـوبٍ  ,وُ ـقِّ جُ شَ ـةِ  ,وَ نَّ رَ وَ
يْطَانٍ   .»شَ

ــزار, والبيهقــي, واحلــاكم, الرتمــذي: أخرجــه      ,والب
 .وغريهم
: رقم /أللباين لشيخ ال "السلسلة الصحيحة"انظر  •

 .٣٨٠١: رقم "صحيح اجلامع"و ,٢١٥٧

األغاني َصُوُت الشيطان
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يـدَ      زِ ائِبِ بْنِ يَ نِ السَّ تْ إِىلَ , ا عَ ـاءَ ةً جَ أَ ـرَ أَنَّ امْ

ولِ  سُ ـالَ  ,ص اهللاِ رَ قَ ـولُ اهللاِ فَ سُ ـةُ «: صرَ ائِشَ ـا عَ  !يَ
هِ  ذِ فِنيَ هَ رِ عْ الَتْ  .»?أَتَ بِيَّ  :قَ ا نَ الَ فَ  !اهللاِالَ يَ ةُ « :قَ يْنـَ هِ قَ ذِ هَ

نٍ  نِي فُـالَ نـِّ ,بَ غَ ِبِّـنيَ أَنْ تُ الَـتْ  .»?يَكِ ـحتُ ـمْ  :قَ ـالَ  .نَعَ  :قَ
ا بَقً ا طَ طَاهَ أَعْ ا ,فَ نَّتْهَ غَ الَ النَّبِيُّ  .فَ قَ  :ص فَ

َا«     هيْ رَ نْخِ يْطَانُ يفِ مَ خَ الشَّ فَ دْ نَ  .»قَ
َ "والنسائي يف , أمحد :أخرجه      ."ةالعِرشْ

اجلامع "يف  /الوادعي الشيخ مقبل  حهصحَّ و •
 .دار اآلثار اجلديدة. , ط)١/٤٠٤( "الصحيح

ري ي َمنَخ نُفُخ ف يطان َي الش
ين ات الُمَغّن والمغني
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ةَ    ائِشَ نْ عَ الَـتْ , لعَ ـلَ : قَ َّ دَخَ ـيلَ ـولُ عَ سُ  اهللاِرَ
يَ , ص ارِ ي جَ نْدِ عِ اثٍ وَ نَاءِ بُعَ نِّيَانِ بِغِ غَ عَ  ,تَانِ تُ ـطَجَ فَاضْ

اشِ  رَ فِ ىلَ الْ هُ  ,عَ هَ جْ لَ وَ وَّ حَ رٍ فَ  ,وَ لَ أَبُو بَكْ خَ ينِ  ,دَ رَ تَهَ انْ  ,فَ
الَ  قَ ـولِ  :وَ سُ نْدَ رَ يْطَانِ عِ ارُ الشَّ مَ زْ  كَ لـِذَ وَ − .ص اهللاِمِ

الَ فَ  −دٍ يْ عِ  ومِ  يَ يفِ  ولُ  قَ سُ  :ص اهللاِرَ
 .»انَ دُ يْ ا عَ ذَ هَ وَ , اً ديْ عِ  مٍ وْ قَ  لِّ كُ لِ  نَّ إِ  !رٍ كْ بَ  ابَ أَ  ايَ «  
 .٨٩٢: رقمومسلم , ٩٠٧: رقمالبخاري : رواه  

 
 

الِغَناء مزمار الشيطان
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
يْطَانِ اجلَ «   ريُ الشَّ امِ زَ سُ مَ  .»رَ
 .٢١١٤: رقممسلم : رواه  

 
 
 
 
 
 
 

الَجَرس مزامير الشيطان
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وعَ  نْ عَ    رٍ مْ ـ ,ب بْدِ اهللاِ بْنِ عَ   :A:الَ قَ
ا«   ـيْطَانٌ الرَّ انِ  ,كِبُ شَ ـيْطَانَ اكِبَـانِ شَ الرَّ ـةُ  ,وَ ثَ الثَّالَ وَ

كْبٌ   .»رَ
 .واحلاكم, والرتمذي, وأمحد, أبو داود: أخرجه  
حه •  "السلسلة الصحيحة"يف  /األلباين الشيخ  صحَّ

 .٥٤٢٤ :رقم "صحيح اجلامع"ويف , ٦٢ :رقم
ـــرة  • ـــن أيب هري ـــاكم ع ـــظاورواه احل   :, بلف

ــوَ الْ «   ــ دُ احِ ــثْ االِ وَ  ,انٌ طَ يْ شَ ــ انِ نَ ــالَ الثَّ وَ  ,انِ انَ طَ يْ شِ  ةُ ثَ
 .»بٌ كْ رَ 
 .٧١٤٤: رقم "صحيح اجلامع"األلباين يف  حهصحَّ و •

شيطانان والراآبان الراآب شيطان
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رٍ    امِ امِ بْنِ عَ شَ نْ هِ الَ  ,اعَ تُ : قَ عْ مِ ولَ سَ سُ اهللاِ  رَ
ولُ  ص قُ  :يَ

ثِ لَيَالٍ «   قَ ثَالَ وْ لِامً فَ سْ رَ مُ ْجُ لِمٍ أَنْ هيَ ِلُّ ملُِسْ إِنْ  ,الَ حيَ فَ
انَ  ا كَ ثٍ مَ رَ تَصَ قَ ثَالَ وْ نِ , ا فَ اكِبَانِ عَ ُامَ نَ إِهنَّ ـقِّ  فَ ـا  ,احلَ مَ

امَ  هِ امِ َ ىلَ رصُ ا عَ امَ يْئًا ,دَ امَ فَ هلُُ أَوَّ ءِ  ,وَ يْ الفَ هُ بـِ ـبْقُ ـونُ سَ يَكُ
ــهُ  ةً لَ ــارَ فَّ ــهِ  ,كَ يْ لَ مَ عَ ــلَّ إِنْ سَ بَــل ,وَ قْ ــمْ يَ لَ ــهِ  ,فَ يْ لَ دَّ عَ رَ وَ

هُ  مَ ـــالَ يْـــهِ املَ  ,سَ لَ دَّتْ عَ ـــةُ رَ ئِكَ ـــرِ  ,الَ ـــىلَ اآلخَ دَّ عَ رَ وَ
يْطَانُ  امَ  ,الشَّ هِ امِ َ ىلَ رصُ ا عَ اتَ إِنْ مَ ا  ;وَ ِيعً نَّةَ مجَ الَ اجلَ خُ دْ ْ يَ ملَ

ا  .»أَبَدً

 على من ال يرد السالم يرّد الشيطان
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ــام أمحــد : أخرجــه   , والبخــاري يف )٤/٢٠(اإلم
 ., والطياليس)٣/١٢٧(, وأبو يعىل "األدب املفرد"

 الصحيحاجلامع "يف  /الشيخ مقبل  حهوصحَّ  •
دار اآلثـار . , ط)١/٤٠١( "يس يف الصـحيحنيمما لـ

 .اجلديدة
ــحَّ  • ــاين  حهوص ــيخ األلب ــحيح "يف  /الش ص

ــب ــب والرتهي ــم "الرتغي صــحيح ", ويف ٢٧٥٩: رق
 ."األدب املفرد
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نَ    لْامَ نْ سَ ِّ عَ يسِ ـارِ ـالَ , االفَ ـونَنَّ  :قَ  إِنِ −الَ تَكُ

تَطَعْتَ  وقَ  −اسْ لُ السُّ خُ دْ نْ يَ لَ مَ الَ آ ,أَوَّ جُ وَ ْـرُ نْ خيَ رَ مَ خِ
ا نْهَ يْطَانِ  ;مِ ةُ الشَّ كَ رَ عْ َا مَ إِهنَّ تَهُ  ,فَ ايَ بُ رَ نْصِ ا يَ َ هبِ  .وَ
 .موقوفاً  ,٢٤١٥: رقممسلم  :رواه  
نَ  "صحيحه"ورواه الربقاين يف  • ـلْامَ نْ سَ ـ عَ  :الَ قَ

A: 
كُ « وقَ  نْ الَ تَ لُ السُّ خُ دْ نْ يَ لَ مَ جُ  ,أَوَّ ْرُ نْ خيَ رَ مَ الَ آخِ وَ
ا نْهَ  .»خَ رَّ فَ وَ  ,انُ طَ يْ الشَّ  اضَ ا بَ هَ بِ فَ , مِ
 .١٨٤٢: رقمللنووي  "رياض الصاحلني"راجع  •

 الشيطان السوق معرآة
  وفـيـها باض وفرَّخ
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ةَ    زَ رَ يْسِ بْنِ أَيبِ غَ نْ قَ الَ , اعَ   :A:قَ
ارِ «   َ التُّجَّ عْرشَ ا مَ ـيْطَانَ  !يَ ـ ,إِنَّ الشَّ ْضُ ـمَ حيَ ثْ ِ اإلْ انِ ـوَ رَ
ةِ  ,الْبَيْعَ  قَ دَ مْ بِالصَّ كُ يْعَ وبُوا بَ  .»فَشُ
 .رتمذيال: رواه  
صــحيح "يف  / الشــيخ األلبــاين حهصــحَّ  •
 .٧٩٧٣: رقم "اجلامع

 
 
 
 

الشيطان يحُضر البيع
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ـ وَ يبِ أَ بْـنِ  دِ عْ سَ  نْ عَ    ـالَ  ,ا اصٍ قَّ رُ : قَ كُ ا نَـذْ نـَّ كُ
رِ  َمْ لِيَّـةِ  ,بَعْضَ األْ َاهِ ـدٍ بِاجلْ هْ يثُ عَ ـدِ أَنَـا حَ ـتُ  ,وَ فْ لَ فَحَ

 زَّ الْعُ تِ وَ ـولِ  ,بِالالَّ سُ ابُ رَ ـحَ ـالَ يلِ أَصْ قَ  :ص اهللاِفَ
لْتَ  ا قُ ـولَ  !بِئْسَ مَ سُ هُ  ,ص اهللاِائْتِ رَ ْ ربِ ـأَخْ إِنَّـا الَ  ,فَ فَ

تَ  رْ فَ دْ كَ اكَ إِالَّ قَ يْتُهُ  .نَرَ أَتَ ـهُ  ,فَ تُ ْ ربَ أَخْ ـالَ يلِ  ,فَ قَ رسـول فَ
 :صاهللا 

لْ «   يكَ لَهُ  ,اهللاُالَ إِلَهَ إِالَّ " :قُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ ـاملُ  هُ لَ  ,وَ  ,كُ لْ
ْ  لِّ  كِ ىلَ عَ  وَ هُ وَ  ,دُ مْ احلَ  هُ لَ وَ  ـ ءٍ يشَ اتٍ  ،"رٌ يْ دِ قَ ـرَّ ثَ مَ  ,ثَـالَ

ذْ بِ  وَّ عَ تَ نَ  اهللاِوَ ـيْطَانِ  مِ اتٍ  ,الشَّ ـرَّ ثَ مَ ا ,ثَـالَ ـثْ وَ فُ ـنْ  نْ عَ
كَ  ارِ اتٍ  ,يَسَ رَّ ثَ مَ دْ  ,ثَالَ عُ الَ تَ  .»وَ

 الَحِلف بغير اهللا من الشيطان
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 ,محـدأو, هوابن ماج, ٧١٧: رقمالنسائي : أخرجه  
 .يعىل وأبو
" حاجلـامع الصـحي"يف الشيخ مقبـل  حهصحَّ و •

)١/٣٦٥.( 
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َتحريش الشيطان بين اإلخوان



١٣٩        

        

• X W 
m`     _     ~   }  |  {  za    b

l  k   j  i  h  g  f  e  d  cm    n
 u  t  s  r   q   p  o   y  x  w    v

¡  �  ~  }  |  {  z¢    ¥  ¤          £
§    ¦¨    ¬     «   ª  ©l 

 ]١٠٠: يوسف[
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ةَ    رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ـالَ , اعَ ـولُ اهللاِ : قَ سُ يْـنَامَ رَ  صبَ
الِسً  هُ  ,اجَ ابُ حَ هُ أَصْ عَ مَ لٌ  ,وَ جُ عَ رَ قَ ىلَ وَ رٍ عَ اهُ  ,أَيبِ بَكْ ـآذَ  ,فَ

نْهُ أَبُو  تَ عَ مَ رٍ فَصَ اهُ الثَّانِيَةَ  ,بَكْ مَّ آذَ هُ أَبُـو  ,ثُ نـْ تَ عَ مَ فَصَ
رٍ  اهُ الثَّالِثَةَ  ,بَكْ مَّ آذَ تَصَ  ,ثُ انْ رٍ ـفَ نْهُ أَبُو بَكْ ـولُ  ,رَ مِ سُ امَ رَ قَ فَ
رٍ  ;صاهللاِ  َ أَبُو بَكْ نيَ انْتَرصَ رٍ  ,حِ الَ أَبُو بَكْ قَ تَ  :فَ ـدْ جَ أَوَ

ولَ اهللاِ سُ ا رَ َّ يَ يلَ ولُ  !?عَ سُ الَ رَ قَ  :صاهللاِ  فَ
نَ «   لَكٌ مِ لَ مَ زَ ءِ  نَ امَ ـالَ لَـكَ  ;السَّ امَ قَ ـهُ بـِ بُ ذِّ كَ ـامَّ  ,يُ لَ فَ

تَ  ْ يْطَانُ  ,انْتَرصَ عَ الشَّ قَ ـعَ  ,وَ قَ سَ إِذْ وَ لـِ َجْ ـنْ ألِ مْ أَكُ لَ فَ
يْطَانُ   .»الشَّ

ُحُضور الشيطان أماآن 
ة ُ ُ ال
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: أبــو داود رقــم, )١٥/٩٦٢٤(وأمحــد : أخرجــه  
ـــــوي يف ٤٨٩٧و ٤٨٩٦ ـــــنة", والبغ  "رشح الس

)١٣/١٦٣.( 
ـــ • السلســـلة "يف  /الشـــيخ األلبـــاين  نهوحسَّ

صـحيح أيب ", ويف ٢٢٣١و ٢٣٧٦: رقـم "الصحيحة
 .٤٨٩٧و ٤٨٩٦: رقم "داود
بْدِ    ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ الَ ب اهللاِعَ ـولَ : , قَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
ولُ  صاهللاِ  قُ  :يَ

لُّونَ «   هُ املُصَ بُدَ عْ ئِسَ أَنْ يَ دْ يَ يْطَانَ قَ ـزِ  جَ يفِ إِنَّ الشَّ  ةِ رَ يْ
مْ  ,بِ رَ عَ الْ  يْنَهُ يشِ بَ رِ لَكِنْ يفِ التَّحْ  .»وَ

 .٢٨١٢: رقممسلم : رواه  
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ــــاضِ   يَ ــــنْ عِ ــــ, ا عَ   :A:الَ قَ
انِ «   يْطَانَ تَبَّانِ شَ انِ  ,املُسْ رَ اتَ تَهَ انِ وَ  ,يَ بَ اذَ تَكَ  .»يَ
, ٤٢٧: رقـم "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  

 .١٧٤٨٧ :رقموأمحد 
ــحَّ و • ــيخ  حهص ــاين الش ــحيح "يف  /األلب ص

 .٦٦٩٦: رقم "اجلامع
الَ  ,ا يِّ رِ دْ اخلُ  دٍ يْ عِ  سَ يبِ أَ  نْ عَ      :A:قَ
َا النَّاسُ «   ا أَهيُّ رِ  !يَ دْ قَ ةُ الْ يْلَ انَتْ أُبِينَتْ يلِ لَ َا كَ إِينِّ  ,إِهنَّ وَ

َا مْ هبِ كُ َ ربِ ُخْ تُ ألِ جْ رَ نِ  ,خَ الَ جُ اءَ رَ نِ فَجَ ـامَ ْتَصِ ـامَ  ,خيَ هُ عَ مَ
يْطَانُ  ا ;الشَّ يتُهَ نُسِّ  .»…فَ

ــمالبخــاري : أخرجــه   ــمومســلم , ٦٣٨: رق : رق
١١٦٧. 



١٤٣        
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 ]١٧٥: األعراف[

بْدِ  نْ عَ ىفَ  اهللاِعَ   :A:الَ , قَ ابْنِ أَيبِ أَوْ
اىلَ  اهللاَ إِنَّ «   عَ عَ الْقَايضِ  تَ رْ  ,مَ ُ ْ جيَ ا ملَ ارَ  ,مَ ا جَ إِذَ َّ تَ  ,فَ  أَ ربَ

 .»انَ طَ يْ الشَّ  هُ مَ زَ لْ أَ وَ  ,هُ نْ مِ 
 .والبيهقي, واحلاكم, الرتمذي: أخرجه
: رقـم "صحيح اجلامع"يف  /األلباين الشيخ  نهحسَّ و •

 .٢١٩٦: رقم "يبهصحيح الرتغيب والرت"ويف , ١٨٢٧

إذا َجاَر القاضي التزمه الشيطان
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نْ أَنَسِ    الِكٍ  عَ الَ , ا بْنِ مَ ـولُ : قَ سُ تَحَ رَ  اهللاِملََّا فَ
َ  ص يْربَ ا خَ  ,خَ ُـرً بْنَا محُ ـنَ أَصَ ـا مِ جً ـةِ  ارِ يَ رْ قَ ا  ,الْ نـَ بَخْ فَطَ
ا نْهَ ولِ  ,مِ سُ نَادِي رَ نَادَ مُ  :ص اهللاِفَ
ـا اهللاَأَالَ إِنَّ «   نْهَ مْ عَ يَانِكُ نْهَ ولَهُ يَ سُ رَ ـسٌ  ;وَ جْ ا رِ ـَ إِهنَّ فَ

يْطَانِ  لِ الشَّ مَ نْ عَ  .»مِ
ئَتِ    فِ أُكْ ا فَ ورُ بِامَ فِيهَ دُ قُ ا ,الْ ورُ بِامَ فِيهَ تَفُ َا لَ إِهنَّ  .وَ
 .١٩٤٠: رقملم مس: رواه  

ة رجس َلحُم الُحُمر األهلي
يطان  ل الش ن عم م
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الُمَبذُِّرون إخوان الشياطين
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ةَ    ــرَ يْ رَ ــنْ أَيبِ هُ ــنِ , ا عَ ــيِّ  عَ ــالَ  صالنَّبِ   :قَ
بَــدَ «   عْ ــدْ أَيِــسَ أَنْ يُ ــيْطَانَ قَ هِ بِ إِنَّ الشَّ ــذِ مْ هَ ــكُ ضِ  ,أَرْ

ونَ  رُ قِ ْ مْ بِامَ حتَ نْكُ َ مِ يضِ دْ رَ لَكِنَّهُ قَ  .»وَ
 .والبزار, محدأ: اهرو  
السلســـلة "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهصـــحَّ  •

 .٤٧١: رقم "الصحيحة
جلـامع ا"يف  / الوادعيالشيخ مقبل  حهوصحَّ  •

 .ر اآلثار اجلديدةاد. , ط)١/٣٩٩( "الصحيح

ّذنوب رات ال احذروا ُمحقِّ
يطان  ي الش ا ُترض فإنه
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 :عنــد ,ا وجــاء عــن عمــرو بــن األحــوص •
 .والنسائي, هوابن ماج ,الرتمذي

 "صحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  نهحسَّ و •
 .٧٥٥٧: رقم
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الِقَمار والمراهنة من الشيطان
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بْدِ    نْ عَ ودٍ  اهللاِعَ عُ سْ ـ, ا بْنِ مَ   :A:الَ قَ
ةٌ ـالْ «   ثَ يْلُ ثَالَ َنِ  :خَ محْ سٌ لِلرَّ رَ فَ ـيْطَانِ  ,فَ سٌ لِلشَّ رَ فَ , وَ

انِ  ِنْسَ سٌ لِإلْ رَ فَ  .وَ
َنِ    محْ سُ الـرَّ ا فَـرَ أَمَّ ـرْ  :فَ ي يُ الَّـذِ ـبِيلِ تَ فَ  ,اهللاِبَطُ يفِ سَ

هُ  فُ لَ عَ هُ  ,فَ ثُ وْ رَ هُ  ,وَ لُ وْ بَ انِهِ  ,وَ يْزَ  .يفِ مِ
يْطَانِ    سُ الشَّ رَ ا فَ أَمَّ رُ  :وَ امَ قَ ي يُ الَّذِ يْهِ  ,فَ لَ نُ عَ اهَ رَ  .أَوْ يُ
أَ    انِ وَ نْسَ ِ سُ اإلْ ا فَرَ ـانُ  :مَّ نْسَ ِ ـا اإلْ بِطُهَ تَ رْ سُ يَ رَ فَ ـالْ  ,فَ

ا نَهَ سُ بَطْ تَمِ لْ يَ  ,يَ ٌ سِ فَهِ نَ  رتْ رِ ال مِ قْ   .»فَ

 .محدأ: رواه  
ــحَّ و • ــيخ  حهص ــاين الش ــحيح "يف  /األلب ص
 .٣٣٥٠: رقم "اجلامع
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ـا ةَ رَ جْ عُ  نِ بْ  بِ عْ كَ  نْ عَ      :A:الَ , قَ
ـ وُ ىلَ ى عَ عَ سْ يَ  جَ رَ خَ  انَ كَ  نْ إِ  •«      ـ هِ دِ لْ ـفَ  ,اً ارغَ صِ  يفِ  وَ هُ
 .اهللاِ لِ يْ بِ سَ 

ــ نْ إِ وَ  • ــ انَ كَ ــيَ  جَ رَ خَ ــعَ سْ ــأَ  ىلَ ى عَ ــ نِ يْ وَ بَ ِ خَ يْ شَ  نيْ
َ بِ كَ   .اهللاِ لِ يْ بِ  سَ يفِ  وَ هُ فَ  ,نِ يْ ريْ

ـفَ  ,اهَ فُّ عُ يَ  ;هِ سِ فْ  نَ ىلَ عَ ى عَ سْ يَ  جَ رَ خَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  •  يفِ  وَ هُ
 .اهللاِ لِ يْ بِ سَ 

ـمُ وَ  ,اءً يَـى رِ عَ سْ يَ  جَ رَ خَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  • ـفَ  ,ةرً اخَ فَ  يفِ  وَ هُ
 .»انِ طَ يْ الشَّ  لِ يْ بِ سَ 

 ."الصغري"و, "الكبري"الطرباين يف : رواه
 "صحيح اجلامع"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٢٢٣٢: رقم "السلسلة الصحيحة", ويف ١٤٢٨ :رقم

ياء والمفاخرة من الشيطانالرِّ
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ياطين   تهَوته الش ذي اَس آال
ران ي األرض َحي ف
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افرين ى الك ياطين عل ليط الش َتس
رِّ أزًا ى الش ؤّزهم إل ت
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انالنِّسَيان من الشيط
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نْ    ِّ عَ بٍ  بْنِ  أُيبَ عْ ـولَ , ا كَ سُ عَ رَ ـمِ هُ سَ نَّ  ص اهللاِأَ

ولُ  قُ  :يَ
تَا«   الَ لِفَ ى قَ وسَ ا :هُ إِنَّ مُ نَ اءَ دَ  :وقال. آتِنَا غَ

  Y  X  W  V   U  T  S     R  Q  P  O
\  [  Z …«. 

ــمالبخــاري : أخرجــه   : رقــم ومســلم, ٣١٠٤: رق
٢٣٨٠. 
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ةَ   ـــرَ يْ رَ ـــنْ أَيبِ هُ ـــ, اعَ   :A:الَ قَ
  » ٌ ـريْ يُّ خَ وِ قَ نُ الْ مِ ـبُّ إِىلَ  ,املُؤْ أَحَ ـنَ ا ,اهللاِوَ نِ مِ مِ ملُـؤْ

عِيفِ  ـلٍّ  ,الضَّ يفِ كُ ٌ  وَ ـريْ ـكَ  ,خَ عُ نْفَ ـا يَ ـىلَ مَ صْ عَ ـرِ  ,احْ
نْ بِ  تَعِ اسْ زْ  ,اهللاِوَ جَ الَ تَعْ ءٌ  ,وَ ْ ابَكَ يشَ إِنْ أَصَ ـلْ  ,وَ قُ الَ تَ  :فَ

لْتُ  عَ ا ,لَوْ أَينِّ فَ ذَ كَ ا وَ ذَ انَ كَ لْ  .كَ لَكِنْ قُ دَّ  :وَ ـا  ,اهللاُ رَ قَ مَ وَ
لَ  عَ اءَ فَ يْطَانِ  ;شَ لَ الشَّ مَ تَحُ عَ فْ إِنَّ لَوْ تَ  .»فَ

 .٢٦٦٤ :رقممسلم : واهر  
 

 "َلو" فإن ؛"َلو" :ال تُقل
  تفتح عمل الشيطان
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 اهللا بغير من الشرك االستعاذة
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السِّحُر من أعمال الشياطين
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بْدِ    ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ الَ , ب يِّ ارِ صَ نْ األَ  اهللاِعَ ئِلَ : قَ سُ
ولُ  سُ نِ ا ص اهللاِرَ ةِ ـلنُّشْ عَ الَ  ,رَ قَ  :فَ

ةُ ـالنُّشْ «   يْطَانِ  رَ لِ الشَّ مَ نْ عَ  .»مِ
 .وأمحد, ٣٨٦٨ :رقمداود  بوأ: خرجهأ  
ــحَّ و • ــيخ  حهص ــاين الش ــلة "يف  /األلب السلس

 .٢٧٦٠ :رقم "الصحيحة
 
 
 
 

الّنشرة من الشيطان
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   ِ بَريْ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ ـةَ  ,عَ ائِشَ تْـهُ  لأَنَّ عَ ثَ دَّ ـهُ : حَ أَنَّ
الُوا نيَ قَ الَ حِ شِ  :قَ اتُ اجلَ تَ ينَا أَنْ خَ ونَ بِهِ ذَ   :  نْبِ كُ

َا «   نَ اإِهنَّ نِ  ,يْطَانِ لشَّ مِ كُ ْ يَ ملَ َّ  اهللاُ وَ يلَ لِّطَهُ عَ  .»لِيُسَ
 .٢٦٣٤٦ :رقمأمحد : رواه  
 .وطؤشعيب األرنا نهحسَّ و •

 
 
 
 

 ذات الجنب من الشيطان
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ـيْسٍ    مَ تِ عُ ءَ بِنـْ امَ نْ أَسْ الَـتْ  ,لعَ لْـتُ : قَ ـا  :قُ يَ
ولَ  سُ تْ  !اهللاِرَ يضَ تُحِ بَيْشٍ اسْ ةَ بِنْتَ أَيبِ حُ نْذُ  ,إِنَّ فَاطِمَ مُ

ا ــذَ كَ ا وَ ــذَ ــلِّ فَ  ,كَ ــمْ تُصَ ــولُ  .لَ سُ ــالَ رَ قَ   :ص اهللاِفَ
انَ «   ــبْحَ ــنَ  !اهللاِسُ ا مِ ــذَ ــيْطَانِ  إِنَّ هَ لِسْ يفِ  ,الشَّ لِــتَجْ

نٍ  كَ رْ قَ املَـاءِ  ,مِ ةً فَـوْ رَ فْ أَتْ صُ ا رَ إِذَ ـرِ  ,فَ ـلْ لِلظُّهْ تَسِ تَغْ لْ فَ
ا ـدً احِ ـالً وَ سْ ِ غُ عَرصْ الْ ـاءِ  ,وَ عِشَ الْ بِ وَ ـرِ غْ ـلْ لِلْمَ تَسِ غْ تَ وَ

الً  سْ اغُ دً احِ ا , وَ ـدً احِ الً وَ سْ رِ غُ جْ لْ لِلْفَ تَسِ غْ تَ ـأْ  ,وَ ضَّ تَوَ تَ وَ
لِكَ  َ ذَ  .»فِيامَ بَنيْ

: رقـم والرتمـذي, ٢٨٧: رقـمداود  أبـو: أخرجه  
١٢٨. 

إنما هي رآضة من الشيطان
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 "الصـحيح املسـند"يف  / قال الشـيخ مقبـل •
)٢/٤٥٦(: 

 .)عىل رشط مسلم(
 :رواه, لعن محنة بنت جحـش : ويف الباب •

: رقـموابـن ماجـه , رتمـذيوال, ٢٨٧: رقـمداود  بوأ
 .وأمحد, والبيهقي, واحلاكم, ٦٣٧
ـــ •  "اإلرواء"يف  /الشـــيخ األلبـــاين  نهحسَّ

 :وفيه ,)١/٢٠٢(
 .»انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  ةٌ ضَ كْ رَ  يَ  هِ امَ ـنَّ إِ «
 .٣٥٨٥: رقم "صحيح اجلامع"ويف  •
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نْ    بَّـاسٍ  اهللاِ دِ بْـعَ عَ ـالَ , ببْـنِ عَ ةٌ : قَ ـأْرَ تْ فَ ـاءَ  ,جَ
تْ  ذَ أَخَ ةَ فَ تِيلَ فَ رُّ الْ ُ  ولُ سُ رَ  الَ قَ فَ , اهَ رُ جُ زْ تَ  ةُ يَ ارِ اجلَ  تِ بَ هَ ذَ فَ  ,جتَ

َا. »اهَ يْ عِ دَ «: ص اهللاِ تْ هبِ اءَ ـولِ  ,فَجَ سُ يْ رَ ـدَ َ يَ ا بَـنيْ تْهَ قَ أَلْ فَ
ـانَ  ,ص اهللاِ تِي كَ ةِ الَّ رَ ُمْ ىلَ اخلْ ـا عَ يْهَ لَ ا عَ ـدً اعِ قَـتْ  ,قَ رَ أَحْ فَ

هَ  رْ عِ الدِّ ضِ وْ ثْلَ مَ ا مِ نْهَ الَ  ,مِ مِ قَ  :ص فَ
تُمْ «   ا نِمْ مْ  ,إِذَ كُ جَ ُ ئُوا رسُ فِ أَطْ ثْـلَ  ;فَ لُّ مِ ـدُ يْطَانَ يَ إِنَّ الشَّ فَ

ا ذَ ىلَ هَ هِ عَ ذِ مْ يُ فَ  ,هَ كُ قَ رِ  .»حْ
ــوأ: رواه   ــمداود  ب ــان ,٥٢٤٧: رق ــن حب ــم واب : رق

 .)٤/٢٨٤(واحلاكم , ١٩٩٧
 "السلسلة الصـحيحة"يف  /األلباين الشيخ وقال  •

 :)١٤٢٦(رقم 
 ).عىل رشط مسلم هو(

الشيطان يَتَسّبب في حرائق البيوت
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ـ ,ا ةَ امَ مَ أُ  يبِ أَ  نْ عَ    ـ: الَ قَ   :A:الَ قَ
ـرِ فْ ا يَ مَ دَ عْ بَ  ,مْ كُ دِ حَ أَ  اشِ رَ  فِ ىلَ  إِ يتِ أْ يَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ «    هُ شُ

ــهْ أَ  َ وَ  ,هُ لُ ــئُ يِّ هيُ ــلْ يُ فَ , هُ ونَ ــلَ ي عَ قِ ــ هِ يْ ــاحلَ  وِ أَ  ,ودَ العُ  وِ أَ , رَ جَ
 ْ ـغْ يَ  الَ فَ , كَ لِ ذَ  دَ جَ ا وَ ذَ إِ فَ , هِ لِ هْ  أَ ىلَ عَ  هُ بَ ضِ غْ يُ لَ  ;ءَ اليشَّ  بْ ضَ

َ  ;هِ لِ هْ أَ  ىلَ عَ   .»انِ طَ يْ الشَّ  لِ مَ عَ  نْ مِ  هُ نَّ ألِ
 ."األدب املفرد"البخاري يف : رواه  
صـحيح األدب "يف  /األلباين الشيخ  نهحسَّ و •
 :وقال, ٩١١ :رقم "املفرد
  .)ا أيب هريرةمرفوعاً عن  حَّ قد صَ (  

الشيطان ُيغِضب الرجل على أهله
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ــ   ــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ــرَ  نَّ أَ  ,ا ةَ رَ يْ ــ ص اهللاِ ولَ سُ   :الَ قَ
مْ «   كُ ـدِ أْسِ أَحَ افِيَـةِ رَ ىلَ قَ يْطَانُ عَ دُ الشَّ قِ عْ ـوَ  ,يَ ا هُ إِذَ

امَ  دٍ  ,نَ قَ ثَ عُ َا ,ثَالَ اهنَ كَ ةٍ مَ دَ قْ لَّ عُ بُ كُ ِ يْـلٌ  :يَرضْ يْـكَ لَ لَ عَ
يلٌ  دْ  ,طَوِ قُ ارْ إِنِ  .فَ ظَ  فَ تَيْقَ رَ  ,اسْ كَ ةٌ  ,اهللاَفَذَ ـدَ قْ لَّتْ عُ  .انْحَ
إِنْ تَ  أَ فَ ضَّ ةٌ  ,وَ دَ قْ لَّتْ عُ ـىلَّ  .انْحَ ـإِنْ صَ هُ  ,فَ ـدُ قَ لَّـتْ عُ انْحَ
ا لُّهَ يطًا ,كُ بَحَ نَشِ أَصْ سِ  ,فَ بِيثَ  ,طَيِّبَ النَّفْ بَحَ خَ إِالَّ أَصْ وَ

سِ  نَ  ,النَّفْ الَ سْ  .» كَ
: رقـمومسـلم , ٣٠٩٦: رقـم البخـاري: أخرجه  
٧٧٦. 

ىَعقد الشيطان ثال   د عل ث ُعَق
وم د الن ّرأس ِعن ة ال قافي



١٦٥        

        

نْ    ـنِ عَ بَةَ بْ قْ رٍ  عُ ـامِ ـالَ ا يِّ نـِهَ اجلُ عَ تُ : , قَ عْ ـمِ سَ
ولَ  سُ ولُ  ص اهللاِرَ قُ  :يَ

تِي«   نْ أُمَّ نِ مِ الَ جُ ا  ,رَ َ مهُ دُ ومُ أَحَ قُ ـنَ ايَ يْـلِ مِ ـالِجُ , للَّ عَ يُ
ورِ  هُ إِىلَ الطَّهُ سَ فْ دٌ  ,نَ قَ يْهِ عُ لَ عَ أُ  ,وَ ضَّ يَتَوَ ـهِ  ,فَ يْ دَ ـأَ يَ ضَّ ا وَ إِذَ  ,فَ

ةٌ  ـدَ قْ لَّتْ عُ ـهُ  ,انْحَ هَ جْ ـأَ وَ ضَّ ا وَ إِذَ لَّـتْ عُ  ,وَ ةٌ انْحَ ـدَ ا , قْ إِذَ وَ
حَ  سَ أْسِ بِ مَ ةٌ , هِ رَ دَ قْ لَّتْ عُ يْـهِ , انْحَ لَ جْ ـأَ رِ ضَّ ا وَ إِذَ لَّـتْ  ,وَ انْحَ
ةٌ  دَ قْ ولُ  ,عُ يَقُ ابِ  اهللاُفَ جَ اءَ احلِْ رَ ينَ وَ ي  :لِلَّذِ بْدِ وا إِىلَ عَ انْظُرُ
ا ذَ هُ  ,هَ سَ فْ الِجُ نَ عَ أَلُنِي,  ,يُ سْ ييَ بْدِ أَلَنِي عَ ا سَ وَ لَهُ  ,مَ هُ  .»فَ

 ١٠٥٢: رقمان حب وابن ,١٧٧٩١: رقمأمحد : اهرو  
 .٢٥٥٥و

ــحَّ و • ــه  حهص ــام يف حتقيق ــاؤوط ك ــعيب األرن ش
 ."ملسندا"ــل



١٦٦                

        

 
 

   
ةَ    ـــرَ يْ رَ ـــنْ أَيبِ هُ ـــيَّ  ,ا عَ ـــالَ  صأَنَّ النَّبِ   :قَ
ـهِ «   نَامِ ـنْ مَ مْ مِ كُ دُ ظَ أَحَ تَيْقَ ا اسْ ثَ  ,إِذَ ـتَنْثِرْ ثَـالَ يَسْ لْ فَ

اتٍ  رَّ يْطَ  ;مَ إِنَّ الشَّ هِ فَ يمِ يَاشِ ىلَ خَ بِيتُ عَ  .»انَ يَ
 :رقـمومسـلم , ٣١٢١: رقـمالبخـاري : أخرجه  
٢٣٨. 

 
 
 
 

اإلنسان خيشوم في الشيطان مبيُت
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بْدِ    نْ عَ ِّ  اهللاِعَ يلِ ذَ ودٍ اهلـَ ـعُ سْ ـالَ  ,ا بْنِ مَ كِـرَ : قَ ذُ

نْدَ النَّبِيِّ  الَ …  صعِ  :قَ
لٌ «   جُ اكَ رَ نِهِ ذَ يْطَانُ يفِ أُذُ الَ الشَّ  .»بَ
: رقـمسـلم وم, ٣٠٩٧ :رقـمالبخـاري : أخرجه  
٧٧٤. 

 
 
 

ي  ي ُأذَن يطان ف ول الش ان َب اإلنس
ل  ن  اللي لِّ م م ُيص إذا ل
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ةَ    ـرَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ـالَ  ,ا عَ يِّ : قَ بـِ ـعَ نَ ـنَا مَ سْ رَّ  اهللاِعَ
تَ  ,ص لَمْ نَسْ تِ فَ تَّى طَلَعَ ظْ حَ سُ  يْقِ مْ يُّ  ,الشَّ ـالَ النَّبـِ قَ فَ
 :ص
هِ «   تـِ لَ احِ أْسِ رَ لٍ بِرَ جُ لُّ رَ ذْ كُ لٌ  ;لِيَأْخُ نْـزِ ا مَ ـذَ ـإِنَّ هَ فَ

يْطَانُ  ا فِيهِ الشَّ نَ َ رضَ  .»حَ
الَ    نَا :قَ لْ عَ فَ  …فَ
 .٤٣٥ :رقمداود  بوأو, ٦٨٠: رقممسلم : رواه  
 ,٥٣٤٧: رقـملأللبـاين  "صحيح اجلامع"انظر  •
 .والنسائي, محدأ :يف رواة احلديث وزاد

 نا فيه الشيطانهذا  منزل َحَضَر
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نْ أَيبِ    يِّ  سِ وألَ اعَ اعِ ُزَ   :A:الَ , قَ ا اخلْ
يْطَانٌ «   تِهِ شَ وَ رْ نْ بَعِريٍ إِالَّ يفِ ذُ ا مِ ـوْ مُ تُ بْ كِ ا رَ ذَ إِ فَـ, مَ  ,اهَ

ـعْ وا نِ رُ كُ اذْ فَ  ـتَ  اهللاِ ةَ مَ ـ ,مْ كُ يْ لَـ عَ اىلَ عَ ـ أَ امَ كَ ثُـمَّ , اهللاُ مُ كُ رَ مَ
مْ  كُ سِ َنْفُ ا ألِ نُوهَ تَهِ لُ  ;امْ ْمِ امَ حيَ إِنَّ   .»اىلَ عَ تَ  اهللاُفَ

 ,وأمحد, وابن سعد, وابن معني ,ابن خزيمة: رواه  
 .واحلريب, واحلاكم
ـــو •  صـــحيح"يف  /األلبـــاين الشـــيخ  نهحسَّ

 "السلســلة الصــحيحة"ويف , ٥٦٩٩: رقــم "اجلــامع
 .٢٢٧: رقم

 آلُّ بعيٍر في ذروته شيطان
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 حهوصحَّ  ,اعن أيب هريرة  ,احلاكم :ورواه •
 .٤٠٣٠: رقم "صحيح اجلامع"يف  /األلباين الشيخ 
عـن محـزة  ,وابن حبان ,والنسائي ,أمحد :رواهو •

األلبـاين الشـيخ  حهوصـحَّ  ,ا األسلمي بن عمرو
 .٤٠٣١: رقم "صحيح اجلامع"يف  /
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ى   ياطين عل ّزل الش َتَن
يم اٍك أث لِّ أف آ
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 أولياء الشيطان
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 ياطين اإلنسالمنافقون من ش
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ةَ    ـــرَ يْ رَ ـــنْ أَيبِ هُ ـــ ,اعَ   :A:الَ قَ
أَ «   رَ ا قَ ةَ  إِذَ دَ جْ مَ السَّ دَ  ,ابْنُ آدَ جَ ـيْطَانُ  ,فَسَ لَ الشَّ تَزَ اعْ

بْكِــي ــولُ  ,يَ قُ يْ  :يَ ــا وَ ـــيَ ودِ  !يـلِ ــجُ مَ بِالسُّ ــنُ آدَ ــرَ ابْ  ,أُمِ
دَ  جَ هُ الْ  ;فَسَ لَ نَّةُ ـفَ ودِ  ,جَ ـجُ تُ بِالسُّ ـرْ أُمِ يْـتُ  ,وَ أَبَ َ  ;فَ ـيلِ  فَ

 .»النَّارُ 
 .٨١: رقممسلم : رواه  
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نِ ا   ـ ,ب اسٍ بَّ عَ  نِ بْ عَ ـيْطَانُ  …: الَ قَ ـاحَ الشَّ ـ صَ  ومَ يَ
دٌ  :دٍ حُ أُ  َمَّ تِلَ حمُ قٌّ  .قُ هُ حَ نَّ كَّ فِيهِ أَ لَمْ يُشَ لِكَ  ,فَ ـذَ نَا كَ لْ امَ زِ ـا  ,فَ مَ

تِلَ  دْ قُ هُ قَ نَّ كُّ أَ لَ  ,نَشُ تَّى طَ ولُ حَ سُ نِ  ص اهللاِعَ رَ يْ دَ ـعْ َ السَّ  ,بَنيْ
ى شَ ا مَ ئِهِ إِذَ فُّ هُ بِتَكَ فُ رِ الَ  ,نَعْ نَا :قَ حْ رِ فَ ـا  ,فَ بْنَا مَ ْ يُصِ هُ ملَ نَّ أَ تَّى كَ حَ

نَا ابَ الَ  .أَصَ ا :قَ نَ وَ قِيَ نَحْ رَ ـولُ  ,فَ قُ وَ يَ هُ ـبُ « :وَ ضَ ـتَدَّ غَ  اهللاِاشْ
ولِهِ  سُ هَ رَ جْ ا وَ وْ مَّ مٍ دَ وْ ىلَ قَ وَ  .»عَ رَ ةً أُخْ رَّ ولُ مَ قُ ـهُ اللهُ « :يَ مَّ إِنَّ

ا لُونَ عْ ُمْ أَنْ يَ يْسَ هلَ يْنَا .»لَ ى إِلَ تَهَ تَّى انْ  . حَ
 .٢٦٠٩ :رقممحد أ: رواه  
 :قال شعيب األرناؤوط •
 ).إسناده حسن(  

 ُأُحد يوم الشيطان ِصَياح
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ةَ    ـــرَ يْ رَ ـــنْ أَيبِ هُ ـــ, اعَ   :A:الَ قَ
يتًا  «   رِ فْ نَ اإِنَّ عِ َّ مِ ـيلَ كُ عَ تـِ فْ ـلَ يَ عَ نِّ جَ ِ ـةَ  جلْ حَ  ;الْبَارِ

ةَ  الَ َّ الصَّ يلَ طَعَ عَ إِنَّ  ,لِيَقْ نْهُ  اهللاَوَ نَنِي مِ كَ تُّهُ  ,أَمْ عَ ذَ دْ  ,)١(فَ قَ لَ فَ
بِطَهُ إِىلَ جَ  تُ أَنْ أَرْ مْ َ ي املَ مهَ ارِ وَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ دِ نْبِ سَ ـجِ  ;سْ

ـونَ  َعُ ونَ إِلَيْهِ أَمجْ نْظُرُ وا تَ بِحُ تَّى تُصْ لَ  ,حَ ـوْ تُ قَ ـرْ كَ ـمَّ ذَ ثُ
نَ أَ  يْامَ ـلَ ي سُ |  {     ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  m : خِ

§  ¦ l  , ُه دَّ رَ اسِ  اهللاُفَ  .»ائً خَ
 .٥٤١ :ومسلم رقم ,٤٤٩ :البخاري رقم :رواه  

                                                 
 .خنقته: أي )١(

 ص للنبي الشياطينة مهاجم
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الـدفع  :وهـو "فدعته"يف  "بالدال"وبعضهم رواه  •
 .الشديد

نْ    ابِرِ عَ ةَ  بْنِ  جَ رَ مُ ااسَ ـولُ  :لَ , قَ سُ ىلَّ بِنَا رَ  اهللاِصَ
فَ  ص ةَ الْ الَ رِ صَ هِ  ,جْ ي بِيَدِ ْوِ لَ هيَ عَ ةِ  فَجَ الَ هُ , يفِ الصَّ أَلَ فَسَ

نيَ انْصَ  مُ حِ وْ قَ فَ ـالْ الَ  ,رَ قَ  :فَ
ــيْطَانَ «   ــلَ إِنَّ الشَّ عَ , فَجَ ضَ يلِ ــرَ رَ عَ َ َّ رشَ ــيلَ ــي عَ قِ لْ يُ
يتِ  ;النَّارِ  الَ نْ صَ تِنَنِي عَ لْتُهُ  ,لِيَفْ تَنَاوَ لَتَ  ,فَ فَ ا انْ هُ مَ تُ ذْ وْ أَخَ لَ فَ
نِّي تَّى يُ  ,مِ ي املَ طَ إِ الَ حَ ارِ ـوَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ دِ ىلَ سَ ـجِ نْظُـ ,سْ رُ يَ

لِ املَ  انُ أَهْ لْدَ ينَةِ إِلَيْهِ وِ  .»دِ
 .والبزار يف مسندهيام, محدأ: أخرجه  
ــو • ــوادعي  نهحسَّ اجلــامع "يف  /الشــيخ مقبــل ال

 ).١/٣٦٠( "الصحيح
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ـ ص اهللاِ ولَ سُ رَ  نَّ إِ  ,ل ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ    ـيُ  انَ كَ  ,يلِّ صَ
ـفَ , هُ ذَ خَ أَ فَ , انُ طَ يْ الشَّ  اهُ تَ أَ فَ  ـنَ خَ فَ  ,هُ عَ رَ ـصَ ـ ,هُ قَ : ص الَ قَ

ـىلَ عَ  هِ انِ سَ لِ  دَ رْ بَ  تُ دْ جَ ى وَ تَّ حَ «   ـوَ , يدِ  يَ ـ دَ الَ وْ لَ  ةُ وَ عْ
َ , × نَ امَ يْ لَ ي سُ خِ أَ   .»اسُ النَّ  اهُ رَ ى يَ تَّ قاً حَ ثَ وْ مُ  حَ بَ صْ ألَ

 ).٢/٣٢٠( "التفسري"النسائي يف : أخرجه  
اجلـامع "يف  /خ مقبـل الـوادعي الشي حهوصحَّ  •

 ).١/٣٦٠( "الصحيح
اءِ    دَ رْ نْ أَيبِ الدَّ الَ  ,اعَ ـولُ  :قَ سُ ـامَ رَ  ,ص اهللاِقَ

ــولُ  قُ نَاهُ يَ عْ ــمِ ــ« :فَسَ ــوذُ بِ ــكَ  اهللاِأَعُ نْ ــة , مِ نَ ــكَ بِلَعْ نُ عَ أَلْ
ا(»اهللاِ ثً هُ  ,)ثَالَ دَ طَ يَ بَسَ يْئًا ,وَ لُ شَ تَنَاوَ هُ يَ نَّ أَ غَ  ,كَ رَ امَّ فَ لَ ـفَ نَ مِ
ةِ ا ــالَ نَــا ,لصَّ لْ ــولَ  :قُ سُ ــا رَ ــولُ يفِ  !اهللاِيَ قُ نَاكَ تَ عْ ــمِ ــدْ سَ قَ
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ةِ  الَ ـيْئًا الصَّ كَ  ,شَ لـِ بْـلَ ذَ ـهُ قَ ولُ قُ كَ تَ عْ ـمَ ْ نَسْ اكَ  ,ملَ نـَ يْ أَ رَ وَ
كَ  دَ طْتَ يَ الَ  .بَسَ  :قَ

وَّ «   دُ ارٍ  اهللاِإِنَّ عَ نْ نَ ابٍ مِ هَ اءَ بِشِ لِيسَ جَ هُ يفِ  ;إِبْ لَ عَ لِيَجْ
ي هِ جْ لْتُ  ,وَ قُ وذُ بِ  :فَ نْكَ  اهللاِأَعُ اتٍ  .مِ رَّ ثَ مَ لْتُ  ,ثَالَ مَّ قُ  :ثُ

نَةِ  عْ نُكَ بِلَ ةِ  اهللاِأَلْعَ رْ  .التَّامَّ تَأْخِ سْ مْ يَ لَ اتٍ  ,فَ ـرَّ ثَ مَ ـمَّ  ,ثَالَ ثُ
هُ  ذَ دْتُ أَخْ نَ  اهللاِوَ  ,أَرَ يْامَ ـلَ ينَـا سُ ةُ أَخِ ـوَ عْ الَ دَ ـبَحَ  ;لَـوْ َصْ ألَ

ا قً وثَ لْعَبُ بِهِ  ,مُ ينَةِ  انُ يَ بْ صِ يَ  .»املَدِ
 .٥٤٢: رقممسلم : رواه  
ــنْ    ــالَ  يبِ أَ عَ ــنَ  :التَّيَّــاحِ قَ َنِ بْ محْ بْــدَ الــرَّ ــلٌ عَ جُ ــأَلَ رَ سَ

ــبَشٍ  نْ ــولُ : خَ سُ ــنَعَ رَ ــفَ صَ يْ ــهُ  ,ص اهللاِكَ تْ ادَ ــنيَ كَ حِ
يَاطِنيُ  الَ  ?الشَّ ولِ  :قَ سُ يَاطِنيُ إِىلَ رَ تْ الشَّ اءَ نَ  ص اهللاِجَ  مِ

ةِ  دِيَ َوْ يْهِ  ,األْ لَ تْ عَ رَ دَّ َ حتَ نَ اوَ بَالِ مِ ِ ـيْطَانٌ  ,جلْ مْ شَ يهِ فـِ ـهُ  ,وَ عَ مَ
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ــنْ  ةٌ مِ لَ ــعْ ــالشُ ــولَ  ,ارٍ نَّ سُ ــا رَ َ قَ هبِ ــرِ ْ يــدُ أَنْ حيُ رِ  ,ص اهللاِيُ
بَ  عِ رٌ  ,فَرُ فَ عْ الَ جَ الَ  :قَ بُهُ قَ سَ رُ  :أَحْ تَأَخَّ لَ يَ عَ الَ  .جَ ـاءَ  :قَ جَ وَ

يلُ  ِ ربْ الَ , ؛جِ دُ  :قَ َمَّ ا حمُ لْ  !يَ الَ  .قُ ا :قَ ا مَ ـولُ ذَ ـالَ  ?أَقُ  :قَ
لْ  تِ  :قُ لِامَ وذُ بِكَ اتِ  اهللاِأَعُ الَ  ,التَّامَّ ـرٌّ وَ نَّ بَ هُ زُ َـاوِ ي الَ جيُ الَّتـِ

رٌ  اجِ لَقَ  ,فَ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ أَ  ,مِ رَ ذَ أَ  ,وَ رَ بَ لُ  ,وَ نْزِ ا يَ ِّ مَ نْ رشَ مِ ـنَ وَ مِ
ءِ ا ــامَ ــا ,لسَّ جُ فِيهَ ــرُ عْ ــا يَ ِّ مَ ــنْ رشَ مِ ِّ  ,وَ ــنْ رشَ مِ أَ يفِ  وَ رَ ــا ذَ مَ

ضِ  َرْ ـا ,األْ نْهَ جُ مِ ْـرُ ـا خيَ ِّ مَ نْ رشَ مِ يْـلِ  ,وَ تَنِ اللَّ ِّ فـِ ـنْ رشَ مِ وَ
ارِ  النَّهَ قٍ  ,وَ ارِ لِّ طَ ِّ كُ نْ رشَ مِ ٍ  ,وَ ـريْ قُ بِخَ طْـرُ ا يَ قً ارِ ـا  ,إِالَّ طَ يَ

َنُ  محْ  !رَ
يَاطِنيِ    ارُ الشَّ ئَتْ نَ مْ  ,فَطَفِ هُ مَ زَ هَ لَّ  اهللاُوَ جَ زَّ وَ  .عَ
بو نعـيم يف أو, وابن السني, وأبو يعىل, دأمح: هأخرج  

 ."ةدالئل النبو"والبيهقي يف  ,"ةالدالئل واملعرف"
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 .٢٩٩٥: رقملأللباين  "سلسلة الصحيحةال"انظر  •
يُّ  يبِ أَ عن    رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ ولَ  ,اسَ سُ ـامَ  ص اهللاِأَنَّ رَ  ,قَ

ىلَّ  بْحَ فَصَ هُ  ,الصُّ فَ لْ وَ خَ هُ أَ  ,وَ رَ قَ تَبَسَ  ,فَ الْ ةُ فَ اءَ رَ قِ يْهِ الْ لَ امَّ  ,تْ عَ لَ فَ
تِهِ  الَ نْ صَ غَ مِ رَ الَ  ,فَ  :قَ

لِيسَ «   إِبْ وينِ وَ تُمُ أَيْ ي ,لَوْ رَ يْتُ بِيَدِ وَ أَهْ هُ  ,فَ نُقُ لْتُ أَخْ امَ زِ  ,فَ
 ِ ـاتَنيْ يَّ هَ ـبَعَ َ إِصْ ابِهِ بَنيْ دَ لُعَ رْ تُ بَ دْ جَ تَّى وَ ي  ,حَ الَّتـِ ـامِ وَ َ هبْ ِ اإلْ

ا لِيهَ الَ دَ  ,تَ لَوْ نَ وَ يْامَ لَ ي سُ ةُ أَخِ وَ ـا  ;عْ بُوطً رْ بَحَ مَ َصْ ةٍ يفِ ألَ يَ ـارِ سَ
ي املَ  ارِ وَ نْ سَ دِ مِ جِ بْيَانُ املَ  ,سْ بُ بِهِ صِ عَ تَالَ ينَةِ يَ تَطَاعَ  ,دِ نْ اسْ مَ فَ

دٌ  ةِ أَحَ بْلَ َ الْقِ بَنيْ يْنَهُ وَ ُولَ بَ مْ أَنْ الَ حيَ نْكُ لْ  ,مِ عَ يَفْ لْ  .»فَ
 .١١٧٨٠: رقمأمحد : أخرجه  
 .شعيب األرناؤوط هنحسَّ و •
عن ابن مسعود  ,٣٩٢٦: رقم "املسند"أمحد يف  :رواهو •
 .ا
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 ص اهللاِ ولَ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ : الَ قَ  ,ا ةَ رَ يْ رَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ   
 :ولُ قُ يَ 

آينِ يفِ املَنَـامِ «   نْ رَ ظَـةِ  ,مَ اينِ يفِ الْيَقَ َ ـريَ ثَّـلُ  ,فَسَ تَمَ الَ يَ وَ
يْطَانُ يبِ   .»الشَّ

: رقـــمومســـلم , ٦٥٩٢ :رقـــمالبخـــاري : رواه  
٢٢٦٦. 
 ,٦٥٩٣ :رقمعند البخاري , اوجاء عن أنس  •
لبخـاري اتفـرد بـه , اري دوعن أيب سعيد اخل •
 .٦٥٩٦: رقم
 .٢٢٦٨ :رقمعند مسلم تفرد به , اوعن جابر  •

 ص ال يَتمثَّل الشيطان برسول اهللا



٢٠٧        

        

: رقـممحـد أعنـد , ااهللا بن مسـعود  وعن عبد •
٣٥٥٩. 
ذكره شعيب عند , وقد جاء عن ثامنية عرش صحابياً  •
 ).٦/٢٥( "سندامل"عىل  هتعليق
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ـمَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ    ـ, ا ودٍ عُ سْ   :A:الَ قَ
ينُهُ «   رِ لَ بِهِ قَ كِّ دْ وُ قَ دٍ إِالَّ وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ نَ امَ ـنِّ مِ ِ  ,جلْ

 .»ةِ كَ ئِ الَ املَ  نَ مِ  هُ نُ يْ رِ قَ وَ 
وا   الُ إِيَّ  :قَ ولَ وَ سُ ا رَ الَ  !?اهللاِاكَ يَ  :قَ
ايَ «   إِيَّ يْهِ  اهللاَإِالَّ أَنَّ  ,وَ لَ انَنِي عَ لَمَ  ,أَعَ أَسْ ينِ  ,فَ رُ أْمُ فَالَ يَ

 ٍ ريْ  .»إِالَّ بِخَ
 .٢٨١٤ :رقممسلم : رواه  
نْ    ـةَ  عَ ائِشَ ـولَ  ,لعَ سُ ـنْ  ص اهللاِأَنَّ رَ جَ مِ ـرَ خَ

يْالً  ا لَ هَ نْدِ الَتْ  ,عِ يْهِ  :قَ لَ تُ عَ رْ اءَ  ,فَغِ ـنَعُ  ,فَجَ ا أَصْ أَ مَ رَ  ,فَ
الَ  قَ ةُ « :فَ ائِشَ ا عَ ا لَكِ يَ تِ  !?مَ رْ لْـتُ  .»?أَغِ قُ ـا يلِ الَ  :فَ مَ وَ

 لكل إنسان قرين من الشياطين
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ثْلِكَ  ىلَ مِ ثْيلِ عَ ارُ مِ غَ ولُ  ?يَ سُ الَ رَ قَ كِ « :ص اهللاِفَ اءَ دْ جَ أَقَ
يْطَانُكِ  الَتْ  .»?شَ ـولَ  :قَ سُ ـا رَ ـيْطَانٌ  أَوَ  ,اهللاِيَ عِـيَ شَ  !?مَ

الَ  عَ « :قَ لْتُ  .»مْ نَ ـانٍ  :قُ ـلِّ إِنْسَ ـعَ كُ مَ ـالَ  !?وَ ـمْ « :قَ عَ  .»نَ
لْتُ  ـولَ : قُ سُ ا رَ عَكَ يَ مَ ـالَ  !?اهللاِوَ ـمْ « :قَ عَ يبِّ  ,نَ نْ رَ لَكـِ وَ

مَ  لَ تَّى أَسْ يْهِ حَ لَ نِي عَ انَ  .»أَعَ
 .٢٨١٥: رقممسلم : رواه  
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يَيٍّ  نْ عَ    يَّةَ بِنْتِ حُ فِ ـقَ , ا صَ   :A:تْ الَ
يْطَانَ «   ي  إِنَّ الشَّ ْرِ نِ جيَ مِ ا مِ  الدَّ ْرَ مَ جمَ  .»بْنِ آدَ
 :رقـــمومســـلم , ١٩٣٤ :رقـــمالبخـــاري : رواه  

٢١٧٥. 
ِّ بْنِ أَيبِ طَالِبٍ    يلِ نْ عَ ـ ,ا عَ   :A:الَ قَ
ةً «   ابَّ شَ ابا وَ أَيْتُ شَ نْ  ,رَ مْ آمَ لَ نَ  فَ امَ  مِ يْهِ لَ يْطَانَ عَ  .»الشَّ
 .والضياء, والرتمذي, محدأ: أخرجه  
 "صحيح اجلامع"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٣٤٦٧: رقم

يطان ن الش ري ِم يج
ن رى آدم اب دم َمج ال
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الِكٍ  نْ أَنَسِ بْنِ مَ ولِ  ,ا عَ سُ رَّ بِرَ الً مَ جُ  اهللاِأَنَّ رَ

هِ  ,ص اجِ وَ هُ بَعْضُ أَزْ عَ مَ الَ  ,وَ قَ ـا « :صرسول اهللا فَ يَ
ةُ  نَ تُهُ  .»!فُالَ جَ وْ َا زَ هُ أَهنَّ لِمُ عْ ـلُ  ,يُ جُ ـالَ الرَّ قَ ـولَ  :فَ سُ ـا رَ يَ
?بِ  نظنأَ  ,اهللاِ الَ  !كَ ـالَ  :قَ قَ لَ « :فَ خُ ـدْ ـيتُ أَنْ يَ شِ إِينِّ خَ

يْطَانُ  يْكَ الشَّ لَ  .»عَ
بإسـناد صـحيح عـىل  ,١٢٢٦٢ :رقـمأمحد : رواه

 .رشط مسلم
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ ـــ :الَ قَ ــالنَّ  الَ قَ   :ص يُّ بـِ
هِ «   ـبَعِ نْبَيْـهِ بِإِصْ ـيْطَانُ يفِ جَ ـنُ الشَّ طْعُ مَ يَ ي آدَ نـِ لُّ بَ ـنيَ  ,كُ حِ
ولَدُ  مَ  ,يُ يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ َ عِ ريْ نُ  ,غَ طْعُ بَ يَ هَ ابِ  ,ذَ جَ نَ يفِ احلِْ  .»طَعَ
 .٢٣٦٦: رقمومسلم , ٣١١٢: رقمالبخاري : أخـرجه  

في َجنب َطعُن الشيطان 
 آل إنسان عند والدته
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الِكٍ    نْ أَنَسِ بْنِ مَ ولَ  ,ا عَ سُ ـاهُ  ,ص اهللاِأَنَّ رَ أَتَ
يلُ  ِ ربْ نِ  ,صجِ لْامَ عَ الْغِ لْعَبُ مَ وَ يَ هُ هُ  ,وَ ذَ أَخَ هُ ـفَصَ  ,فَ عَ  ,رَ

بِهِ  لْ نْ قَ قَّ عَ لْبَ  ,فَشَ جَ الْقَ رَ تَخْ اسْ ـةً  ,فَ قَ لَ نْهُ عَ جَ مِ رَ تَخْ اسْ  ,فَ
الَ  قَ نْكَ  :فَ يْطَانِ مِ ظُّ الشَّ ا حَ ذَ ـتٍ  .هَ هُ يفِ طَسْ لَ سَ مَّ غَ ـنْ ثُ مِ

مَ  زَ مْ ءِ زَ بٍ بِامَ هَ هُ  ,ذَ َمَ مَّ ألَ انِهِ  ,ثُ كَ هُ يفِ مَ ادَ مَّ أَعَ  .»…ثُ
: رقـــمومســـلم , ٣٠٣٥: رقـــمالبخـــاري : رواه  
 .]"اإليامن": من كتاب ١٦١: والرقم اخلاص[١٦٢
 .تفرد هبا مسلم ,»هذا حظ الشيطان« :ولفظة •

 حّظ الشيطان ال َيسَلم منه اإلنسان
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ان يطان لإلنس داوة الش ع
ق اهللا آدم ُذ أن خل ُمن
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م   "شعب اإليمان"في  / قال اإلمام البيهقي • رق
)٧٠٧١(: 

 حامـد يبأحممد بن  وأبو, اهللا احلافظ ا أبو عبدأخربن  
: قـال, حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب: قاال ,املقري

حـدثنا : قـال, حدثنا سـيار: قال, رض بن أبانحدثنا اخل
ـ سَ يْ لِ بْ إِ  نَّ ا أَ نَ غَ لَ بَ  :قال ,حدثنا ثابث: قال, جعفر ـ: الَ قَ ا يَ

ـلَ خَ  كَ نَّ إِ  !بِّ رَ  ـعَ جَ وَ  ,مَ آدَ  تَ قْ ـِيْ بَ  تَ لْ ـ هُ نَـيْ بَ ي وَ ن , ةً اوَ دَ عَ



٢٢١        

ِ طْ لِّ سَ فَ  ـ: هُ لَ  لَ يْ قِ : الَ قَ . ين ـمَ  مْ هُ ورُ دُ صُ ـ .كَ لَـ نُ اكِ سَ : الَ قَ
دْ  !بِّ رَ  وْ الَ : الَ قَ  .ينِ زِ ـعَ  كَ لَـ وَ الَّ إِ  ,دٌ لَـوَ  مَ دَ آلِ  دُ لَ  يُ . ةٌ رَ ـشَ
ْ : الَ قَ  .ينِ دْ زِ  !بِّ رَ : الَ قَ  ْ  هُ نْ ي مِ رِ جتَ ـ .مِ  الدَّ رَ جمَ  !بِّ رَ : الَ قَ

دْ  يْ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ  لِبْ أَجْ : الَ قَ  .ينِ زِ ـوَ , كَ لِ جْ رَ وَ  لِكَ خَ  مْ هُ كْ ارِ شَ
ـ .دِ الَ وْ األَ وَ  الِ وَ مْ  األَ يفِ  ـفَ : الَ قَ , هِ بِّـ رَ ىلَ سَ إِ يْ لـِبْ إِ  مُ ا آدَ كَ شَ
ِ يْ بَ  تَ لْ عَ جَ وَ , سَ يْ لِ بْ إِ  تَ قْ لَ خَ  كَ نَّ إِ  !بِّ ا رَ يَ : الَ قَ فَ   هُ نَـيْ بَ ي وَ ن

ـ هُ تَ طْ لَّ سَ وَ , اءَ ضَ غْ بَ ةً وَ اوَ دَ عَ  َّ عَ ـأَ وَ , يلَ ـيْ  أُطِ ا الَ نَ . كَ  بـِالَّ إِ  هُ قُ
ـلَ مَ  هِ تُ بـِلْ كَّ  وَ الَّ إِ  ,دٌ لَ وَ  كَ لَ  دُ ولَ  يُ الَ : الَ قَ  ِ كَ ْ  ;نيْ  هُ ونَـظُ فَ حيَ
ـاحلَ : الَ قَ  .ينِ دْ زِ  !بِّ رَ : الَ قَ  .وءِ السُّ  اءَ نَ رَ قُ  نْ مِ  ـعَ بِ  ةُ نَ سَ  رِ ـشْ
ـأَ  نْ عَ  بُ جُ حْ أَ  الَ : الَ قَ  .ينِ دْ زِ  !بِّ رَ : الَ قَ  .ااهلَِ ثَ مْ أَ  ـ دٍ حَ  نْ مِ

ْ مَ  ,ةَ وبَ التَّ  كَ دِ لَ وَ   .هـ.ا.رْ غِ رْ غَ يُ  املَ
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ر      • ن آثي افظ اب ام الح ال اإلم يره   /ق ي تفس ف
 :)٥٣( سورة الزمر آية

حـدثنا موسـى بـن , حـدثنا أيب :أيب حـاتم نقال اب
اهللا  عن عبد ,ومحيد ,حدثنا ثابت, حدثنا محاد, إسامعيل

ـ: الَ  قَ اىلَ عَ تَ  اهللاُ هُ نَ عَ لَ  سَ يْ لِ بْ إِ  نَّ إِ  :قال ,بن عبيد بن عمري ا يَ
ـِتَ جْ رَ خْ أَ  كَ نَّ إِ  !بِّ رَ  ـن ـ ةِ نَّـاجلَ  نَ ي مِ ـأَ  نْ مِ   الَ ينِّ إِ وَ , مَ آدَ  لِ جْ
ـمُ  تَ نْ أَ فَ : الَ قَ  .كَ انِ طَ لْ سُ  بِ الَّ إِ  هُ عُ يْ طِ تَ سْ أَ  ـ .طٌ لَّ سَ  !بِّ رَ  :الَ قَ
ـ: الَ قَ  .هُ لُ ثْ مِ  كَ لَ  وَ الَّ إِ  ,دٌ لَ وَ  هُ لَ  دُ ولَ  يُ الَ : الَ قَ  .ينِ دْ زِ   !بِّ ا رَ يَ
ـجْ أَ : الَ قَ  .ينِ دْ زِ  ـ لُ عَ ـمَ  مْ هُ ورَ دُ صُ ـلَ  نُ اكِ سَ ـوَ , مْ كُ ْ  ونَ رُ جتَ
ـ ــ مْ هُ نْ مِ ْ ـ. مِ  الــدَّ رَ جمَ ــ: الَ قَ ــ .ينِ دْ زِ  !بِّ رَ  ايَ  بْ لِــجْ أَ  :الَ قَ
ــعَ  ـيْ خَ بِ  مْ هِ يْ لَ ـجْ رَ وَ  كَ لـِ ــوَ  ,كَ لـِ ــ األَ يفِ  مْ هُ كْ ارِ شَ  الِ وَ مْ
ـوَ  ,مْ هُ دْ عِ وَ  ,دِ الَ وْ األَ وَ  ـيَ  امَ ـ مُ هُ دُ عِ ـالَّ إِ  انُ طَ يْ الشَّ . وراً رُ  غُ



٢٢٣        

ـ دْ قَ  !بِّ ا رَ يَ : ؛ مُ آدَ  الَ قَ فَ  ـ هُ تَ طْ لَّ سَ َّ عَ  عُ نُـتَ مْ  أَ  الَ ينِّ إِ وَ , يلَ
ـكَّ وَ  الَّ إِ  ,دٌ لَ وَ  كَ لَ  دُ ولَ  يُ الَ : اىلَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  الَ قَ  .كَ  بِ الَّ إِ   تُ لْ
ْ  نْ مَ  هِ بِ  ـ .ينِ دْ زِ  !بِّ ا رَ يَ : الَ قَ  .وءِ السُّ  اءَ نَ رَ قُ  نْ مِ  هُ ظُ فَ حيَ  :الَ قَ

ٌ عَ  ةُ نَ سَ احلَ  ُ أَ  وْ أَ  ,ةٌ دَ احِ وَ  ةُ ئَ يِ السَّ وَ , دُ يْ زِ أَ  وْ أَ  ,رشْ ا يَ : الَ قَ  .اهَ حمْ
ـ ,وحٌ تُ فْ مَ  ةِ بَ وْ التَّ  ابُ بَ : الَ قَ  .ينِ دْ زِ  !بِّ رَ  ـمَ  يفِ  وحُ الـرُّ  انَ ا كَ

ــاجلَ  ــ .دِ سَ m    w  v  u :قــال. ينِ دْ زِ  !بِّ رَ : الَ قَ

}    |  {  z  y  x  ~�         ¤     £  ¢  ¡
¥¦  ª          ©   ¨     §l.  
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ـأَ  نْ عَ    ـ ,ا كٍ الـِمَ  نِ بْـ سِ نَ   :A:الَ قَ
ــ«   رَ ـلَ ــوَّ ــتَ  اهللاُامَّ صَ ــتَ وَ  كَ ارَ بَ مَ  اىلَ عَ ــهُ  ,آدَ كَ رَ ــلَ  ,تَ عَ فَجَ

طُ  لِيسُ يُ هِ وإِبْ نْظُـرُ  ,فُ بـِ ,يَ فَ  إِلَيْـهِ ـوَ آهُ أَجْ ـامَّ رَ لَ : قـال ,فَ
لْ , هِ بِ  تُ رْ فَ ظَ  لَكُ  قٌ خَ تَامَ  .»الَ يَ

 .٢٦١١: رقممسلم : رواه   
 /أللبـاين لشيخ ال "السلسلة الصحيحة"نظر ا •
 .٢١٥٨: رقم
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بْدِ    ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ  :A:الَ قَ  ,ب اهللاِعَ
ـةٍ «   قَ فْ الُ يفِ خَ جَّ جُ الـدَّ ْرُ ـنَ اخيَ ينِ مِ ـارٍ , لـدِّ بَ إِدْ ـنَ وَ مِ

مِ ا لْ  .»…لْعِ
الَ    بْعَثُ « :قَ يَ عَ  اهللاُوَ يَاطِنيَ مَ مُ النَّاسَ  ,هُ شَ لِّ  .»…تُكَ
يف  وابــن خزيمــة, ١٤٩٥٤ :رقــمأمحــد : أخرجــه  

 .واحلاكم ,"التوحيد"
 . وسند أمحد عىل رشط مسلم •

 
 

الشيطان من ُجُنود الّدجال
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ـرَ  نَّ أَ  ,ا يِّ رِ دْ اخلُ  دٍ يْ عِ  سَ يبِ أَ  نْ عَ     ص اهللاِ ولَ سُ
 :الَ قَ 

الَ «   يْطَانَ قَ بِّ  :إِنَّ الشَّ ا رَ تِكَ يَ زَّ عِ ي  !وَ ـوِ حُ أُغْ رَ الَ أَبْ
كَ  بَادَ مْ  ,عِ ادِهِ سَ مْ يفِ أَجْ هُ احُ وَ تْ أَرْ امَ ا دَ بُّ فَ  .مَ ـالَ الـرَّ قَ

يتِ  :اىلَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  زَّ عِ يلِ  ,وَ الَ جَ رُ لَ  ما ,وَ فِ الُ أَغْ مْ ـأَزَ ـا  ,هُ مَ
وينِ  رُ فَ تَغْ  .»اسْ

, "األسامء والصـفات"والبيهقي يف , احلاكم: رواه  
 .١١٢٤٤ :وأمحد رقم, "رشح السنة"والبغوي يف 

, ١٠٤ :رقـم لأللبـاين "السلسلة الصحيحة"يف كام  •
 .١٦٥٠: رقم "صحيح اجلامع"ويف 
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يَاضِ    نْ عِ ولَ , ا عَ سُ ـالَ  ص اهللاِأَنَّ رَ فـيام −قَ
 : −يرويه عن ربه

اءَ «   نَفَ بَادِي حُ لَقْتُ عِ ـمْ  )١(إِينِّ خَ هُ لَّ مُ وَ  ,كُ ـتْهُ مْ أَتَ ـُ  إِهنَّ
يَاطِنيُ  مْ  ,الشَّ نْ دِينِهِ مْ عَ تَالَتْهُ اجْ ـا  ,فَ مْ مَ ـيْهِ لَ ـتْ عَ مَ رَّ حَ وَ
لْتُ لَ  لَ مْ ـأَحْ ـ ,هُ مْ أَنْ يُشْ ُ هتْ رَ أَمَ هِ ـوَ لْ بـِ ْ أُنْـزِ ـا ملَ وا يبِ مَ كُ  رِ
ا لْطَانً  .»…سُ

 .٢٨٦٥ :رقممسلم : رواه  
 

                                                 
 .رين من املعايصطاه :وقيل ,أي مسلمني :حنفاء )١(

  ِاجتيال الشياطين لبني آدم
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وات  يطخط ياالش ن ف
انإ الل اإلنس ض
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ه ياطين وحزب رق الش ُط
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نِ ا   بَّاسٍ عَ الَ ببْنِ عَ تِ : , قَ ـارَ ـا صَ ثَ َوْ ي األْ تـِ نُ الَّ
ــوحٍ  مِ نُ ــوْ ــتْ يفِ قَ انَ ــدُ  ,كَ عْ بِ بَ ــرَ عَ دٌّ  :يفِ الْ ــا وَ ــتْ  ,أَمَّ انَ كَ

لْبٍ  لِ  ,لِكَ َنْدَ ةِ اجلْ مَ وْ اعٌ  ,بِدَ وَ ا سُ أَمَّ لٍ  ,وَ يْ ذَ ـُ انَتْ هلِ ـا  ,كَ أَمَّ وَ
وثُ  غُ ادٍ  ,يَ انَتْ ملُِرَ يْـفٍ  ,فَكَ طَ مَّ لِبَنِي غُ فِ  ,ثُ َوْ اجلْ دَ  ,بـِ نـْ عِ

بَإٍ  عُ  ,سَ ا يَ أَمَّ انَ  ,وقُ وَ دَ َمْ انَتْ هلِ ـ ,فَكَ ـا نَسْ أَمَّ انَـتْ  ,رٌ ـوَ فَكَ
 َ ريَ مْ عِ  ,حلِِ الَ لِ ذِي الْكَ نيَ  .آلِ احلِِ الٍ صَ جَ ءُ رِ امَ مِ  ,أَسْ ـوْ نْ قَ مِ

وا ,نُوحٍ  لَكُ امَّ هَ لَ مْ  ,فَ هِ مِ وْ يْطَانُ إِىلَ قَ ى الشَّ حَ بُوا  أَنِ  :أَوْ انْصِ
مُ  ــهِ َالِسِ ــ إِىلَ جمَ لِسُ ْ ــانُوا جيَ االَّتِــي كَ ــابً ا  ,ونَ أَنْصَ وهَ ــمُّ سَ وَ

مْ  ئِهِ امَ لُوا ,بِأَسْ عَ فَ بَـدْ  ,فَ عْ مْ تُ لَ كَ  ,فَ لَـكَ أُولَئـِ ا هَ تَّـى إِذَ  ,حَ
مُ  لْ خَ الْعِ نَسَّ تَ تْ  ,وَ بِدَ  .»عُ

 .٤٦٣٦: رقمالبخاري : رواه  
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   ِّ يلِ بَاهِ ةَ الْ امَ نْ أَيبِ أُمَ ـ ,اعَ   :A:الَ قَ
َ ا أَ يَ «   َ  !سُ اا النَّ هيُّ كُ  اإِهنَّ ْ تَ ـ وَ ىلَ نْ فِتْنَةٌ عَ ملَ ضِ  هِ جْ َرْ  ,األْ

أَ  رَ نْذُ ذَ مَ  اهللاُمُ ةَ آدَ يَّ رِّ الِ  ,ذُ جَّ ةِ الـدَّ نْ فِتْنـَ ظَمَ مِ إِنَّ  …أَعْ وَ
نْ فِتْنَتِهِ  قُولَ لِ  :مِ ٍّ ألَ أَنْ يَ ايبِ رَ ـاكَ  :عْ ثْتُ لَكَ أَبَ عَ أَيْتَ إِنْ بَ أَرَ

كَ  أُمَّ بُّـكَ  ,وَ دُ أَينِّ رَ ـهَ ـولُ  ?أَتَشْ يَقُ ـ :فَ ثَّـلُ لَـهُ  .مْ نَعَ يَتَمَ فَ
انِ  يْطَانَ هِ  ,شَ أُمِّ ةِ أَبِيهِ وَ ورَ نِ  ,يفِ صُ يَقُوالَ نَيَّ  :فَ ا بُ ـهُ  !يَ بِعْ  ;اتَّ
بُّكَ  هُ رَ إِنَّ  .»…فَ

ــه   ــه: أخرج ــن ماج ــ, اب ــن خزيم  ,واحلــاكم, ةواب
 .والضياء

 "صحيح اجلـامع"يف  /الشيخ األلباين  حهصحَّ و •
 .٢٤٥٧ :رقم "السلسلة الصحيحة"ويف  ,٧٨٧٥: رقم
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ـــن    ـــدِ ع بْ ـــرِ  اهللاِعَ مْ ـــنِ عَ ـــ وبْ ـــ نِ بْ , ب اصِ العَ
 :A:الَ قَ 

تِي«   الُ يفِ أُمَّ جَّ جُ الدَّ ْرُ بَعِـنيَ  ,خيَ ـثُ أَرْ كُ يَمْ ـثُ  ,فَ يَبْعَ  اهللاُفَ
مَ  يَ رْ ى بْنَ مَ يسَ بُهُ …عِ لُ يَطْ هُ  ,فَ لِكُ يُهْ ـبْعَ  ,فَ اسُ سَ ثُ النـَّ كُ مْ مَّ يَ ثُ

نِنيَ  ِ عَ  ,سِ نَنيْ َ اثْ يْسَ بَنيْ ةٌ لَ اوَ لُ  ,دَ سِ رْ مَّ يُ ـنْ  اهللاُثُ ةً مِ دَ ـارِ حيًـا بَ رِ
أْمِ  ـالُ  ,قِبَلِ الشَّ ثْقَ هِ مِ بـِ لْ دٌ يفِ قَ ضِ أَحَ َرْ هِ األْ جْ ىلَ وَ ى عَ بْقَ فَالَ يَ

 ٍ ريْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نٍ  ,ذَ تْهُ  ,أَوْ إِيامَ بَضَ ارُ النَّـاسِ …إِالَّ قَ َ يَبْقَى رشِ يفِ  ,فَ
 ِ ةِ الطَّريْ فَّ مِ ال ,خِ الَ أَحْ بَاعِ وَ ا ,سِّ وفً رُ عْ ونَ مَ فُ رِ عْ ونَ  ,الَ يَ نْكِرُ الَ يُ وَ
ا ــرً نْكَ ــمُ  ,مُ ــلُ هلَُ ثَّ يَتَمَ ــيْطَانُ  فَ ــولُ  ,الشَّ يَقُ يبُونَ  :فَ ــتَجِ  !?أَالَ تَسْ

ولُونَ  يَقُ ا :فَ نَ رُ أْمُ امَ تَ انِ  ?فَ ثَ َوْ ةِ األْ بَادَ مْ بِعِ هُ رُ يَأْمُ كَ  ,فَ لـِ مْ يفِ ذَ هُ وَ
مْ  هُ قُ زْ ارٌّ رِ نٌ عَ  ,دَ سَ مْ حَ هُ ورِ  ,يْشُ خُ يفِ الصُّ نْفَ مَّ يُ  .»…ثُ

 .٢٩٤٠: رقم مسلم :رواه  
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بْدِ    نْ عَ ودٍ  اهللاِعَ عُ سْ الَ , ابْنِ مَ ـولُ : قَ سُ طَّ لَنَا رَ خَ
طــا ص اهللاِ ــالَ  ,خَ ــمَّ قَ ــبِيلُ « :ثُ ا سَ ــذَ ــطَّ  .»اهللاِهَ ــمَّ خَ ثُ

ا طُوطً ينِهِ  ,خُ مِ نْ يَ لِهِ  ,عَ امَ نْ شِ عَ ـالَ  ,وَ مَّ قَ ـبُلٌ « :ثُ هِ سُ ـذِ   »هَ
يدُ − زِ الَ يَ ةٌ  :قَ قَ رِّ تَفَ يْطَانٌ « −مُ ا شَ نْهَ بِيلٍ مِ لِّ سَ ىلَ كُ و  ,عَ عُ ـدْ يَ

يْهِ  أَ  ,»إِلَ رَ مَّ قَ mn  m  l  k  jo    p « :ثُ

v  u  t  s   r  ql«.  

 .والبزار ,والدارمي, ٤٤٣٧و ٤١٤٢: رقم محدأ: أخرجه  
د مما الصحيح املسن"يف  /الشيخ مقبل الوادعي  نهحسَّ و •

 ).٢/٢١( "ليس يف الصحيحني

رات د ال عش راط واح ص
ات  دة ال جماع ة واح وجماع
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ابِرِ    نْ جَ الَ  ,ب اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  عَ نْـدَ  :قَ ا عِ لُوسً نَّا جُ كُ
طا, صالنَّبِيِّ  طَّ خَ هُ  ,فَخَ امَ ا أَمَ ذَ كَ الَ  ,هَ قَ بِيلُ « :فَ ا سَ ذَ هَ
هِ .»اهللاِ ينـِ مِ نْ يَ ِ عَ طَّنيْ خَ لِهِ  ,وَ ـامَ ـنْ شِ ِ عَ طَّـنيْ خَ ـالَ فَ  ,وَ  :قَ

ــبِيلُ « هِ سَ ــذِ ــيْطَانِ  هَ ــعَ  .»الشَّ ضَ ــمَّ وَ ــ ثُ هُ يفِ الْ ــدَ طِّ ـيَ خَ
 َ طِ األْ سَ ـةَ  ,وْ يَ هِ اآلْ ذِ مَّ تَالَ هَ m  m  l  k  j  :ثُ

no  v  u  t  s   r  q  pw    x
|   {  z  yl«.  

بد بن محُ , ١٥٢٧٧: رقمأمحد : رواه   وابن , ١١٤١: رقميد وعَ
آلجـري او, ١١: رقم هوابن ماج, ١٦ :رقم "السنة"م يف أيب عاص

 و ١٣: رقـم" السـنة"ر يف ـوابن نص, ١٢: فحةص "ةريعـالش"يف 
 ."رشح أصول االعتقاد"والاللكائي يف  ,١٤
: رقـم محـدأعنـد , ابن مسعود اوله شاهد من حديث  •

٤١٤٢. 
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  :ّياِرَخالُب اَلَق  
َ يُ  نْ مَ  لُ ضْ فَ " :باب  "يحِ الرِّ  نَ مِ  عُ رصْ

دٌ     دَّ سَ نَا مُ ثَ دَّ نَا: , قالحَ ثَ دَّ ْيَى حَ  بن سـعيد القطـان, حيَ
رٍ  انَ أَيبِ بَكْ رَ مْ نْ عِ الَ  ,عَ بَـاحٍ  :قَ طَـاءُ بْـنُ أَيبِ رَ نِي عَ ثَ دَّ  ,حَ

الَ  بَّاسٍ  :قَ الَ يلِ ابْنُ عَ  :ب قَ
لِ اجلَ أَالَ أُ    نْ أَهْ ةً مِ أَ رَ يكَ امْ لْتُ  ?نَّةِ رِ الَ  .بَىلَ  :قُ هِ  :قَ ذِ هَ

اءُ  دَ ـوْ ةُ السَّ أَ يَّ  أَتَـتِ  ,املَرْ الَـتْ  ,صالنَّبـِ قَ عُ  :فَ َ  ,إِينِّ أُرصْ
فُ  شَّ إِينِّ أَتَكَ عُ  ,وَ ادْ الَ  .يلِ  اهللاَفَ  :قَ

تِ «   ْ ربَ ئْتِ صَ نَّةُ  ;إِنْ شِ لَكِ اجلَ تُ  ,وَ ـوْ عَ ـئْتِ دَ إِنْ شِ وَ
افِيَكِ  اهللاَ عَ  .»أَنْ يُ

 عفضُل الّصَر
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الَتْ    قَ ُ  :فَ ربِ الَتْ  .أَصْ قَ ـفُ  :فَ شَّ عُ  ,إِينِّ أَتَكَ ـادْ أَنْ  ,اهللاَفَ
فَ  شَّ َا .الَ أَتَكَ ا هلَ عَ  .فَدَ

: رقــمومســلم , ٥٣٢٨: رقــمالبخــاري : أخرجــه  
٢٥٧٦. 
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ـــ   ةَ  يبِ أَ  نْ عَ ـــرَ يْ رَ ـــ ,اهُ   :A:الَ قَ
انُ «   ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ ابُ اجلَ  ,إِذَ تْ أَبْـوَ تِّحَ قَـتْ  ,نَّـةِ فُ لِّ غُ وَ

نَّمَ  هَ ابُ جَ لَتِ  ,أَبْوَ لْسِ سُ يَاطِنيُ  وَ  .»الشَّ
 :رقـــمومســـلم , ٣١٠٣: رقـــمالبخـــاري : رواه  

١٠٧٩. 
ـــ   ةَ  يبِ أَ  نْ عَ ـــرَ يْ رَ ـــ ,اهُ   :A:الَ قَ
ــانَ «   ا كَ ــنْ  إِذَ ــةٍ مِ لُ لَيْلَ رِ أَوَّ ــهْ ــانَ شَ ضَ مَ تِ  ,رَ دَ ــفِّ  صُ

يَاطِنيُ  ةُ الْ  ,الشَّ دَ رَ مَ نِّ ـوَ ارِ  ,جِ ابُ النـَّ ـتْ أَبْـوَ لِّقَ غُ لَـمْ  ,وَ فَ
ا بَابٌ  نْهَ تَحْ مِ فْ ابُ الْ  ,يُ تْ أَبْوَ تِحَ فُ نَّةِ ـوَ لَقْ  ,جَ غْ لَمْ يُ ـا فَ نْهَ مِ

ُتَسلَسل الشياطين في شهر رمضان
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نَادٍ  ينَادِ يُ وَ  ,بَابٌ  ةٍ  مُ يْلَ لَّ لَ ِ  :كُ ريْ ـَ يَ اخلْ ا بَـاغِ لْ  !يَ بـِ ـا  ,أَقْ يَ وَ
 ِّ يَ الرشَّ ْ  !بَاغِ اءُ  هللاِوَ  .أَقْرصِ تَقَ نَ اعُ ةٍ مِ يْلَ لِّ لَ لِكَ كُ ذَ  .»لنَّارِ وَ

 ,واحلـاكم, وابن حبان, وابن ماجه, الرتمذي: رواه  
 .والبيهقي

 "صـحيح اجلـامع"يف  /األلبـاين الشيخ  نهحسَّ و •
 .٧٥٩: رقم
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رٍ    امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ ولَ , ا عَ سُ ـالَ  ص اهللاِأَنَّ رَ   :قَ
مْ «   بُّكُ الَ رَ ـارِ  :قَ لَ النَّهَ َ أَوَّ ـيلِّ مَ أَنْ تُصَ ا ابْنَ آدَ زُ يَ أَتَعْجَ

اتٍ  عَ كَ عَ رَ بَ كَ  ,أَرْ مِ وْ رَ يَ ِنَّ آخِ كَ هبِ فِ  .»أَكْ
 .١٧٧٩٤و ١٧٣٩٠: رقمأمحد : رواه  
 .شعيب األرناؤوط حهصحَّ و •

 ِّ ــــاينِ طَفَ غَ ــــارٍ الْ َّ ــــنِ مهَ ــــيْمِ بْ ــــنْ نُعَ  ,اعَ
 :A:الَ قَ 

مَ : اىلَ عَ تَ  اهللاُ الَ قَ « ا ابْنَ آدَ ـاتٍ  !يَ عَ كَ عَ رَ بَ لِّ يلِ أَرْ  يفِ  صَ
لِ  ارِ  أَوَّ هُ  ,النَّهَ رَ كَ آخِ فِ  .»أَكْ

النهار  صالة أربع رآعات أول
 خرهآمن آل شر إلى  حماية
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 .وأبو داود, ٢٢٤٧٥−٢٢٤٦٩: رقمأمحد : رواه  
 "صحيح اجلـامع"يف  /ين األلباالشيخ  حهصحَّ و •
 .٤٣٤٢: رقم
اءِ    دَ رْ ـــدَّ ـــنْ أَيبِ ال ـــ ,ا عَ   :A:الَ قَ
مَ : اىلَ عَ تَ  اهللاُ الَ قَ «   ا ابْنَ آدَ ـاتٍ  !يَ عَ كَ عَ رَ بَ لِّ يلِ أَرْ  يفِ  صَ
لِ  ارِ  أَوَّ هُ  ,النَّهَ رَ كَ آخِ فِ  .»أَكْ
 و الرتمـذي, ٢٧٥٥٠و ٢٧٤٨٠: رقـمأمحد : رواه  
 .٤٧٥: رقم
 :قال شعيب األرناؤوط •
 .يف املوضعني ,»هلغري صحيحٌ «  
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ةَ يبِ أَ  نْ عَ    رَّ ـ ,ا يِّ فِ ائِ الطَّ   مُ ـ: الَ قَ ـرَ  تُ عْ مِ سَ  ولَ سُ
 :ولُ قُ يَ  ,ص اهللاِ

لَّ  اهللاُ الَ قَ «   جَ زَّ وَ مَ : عَ ـاتٍ  !ابْنَ آدَ عَ كَ ـعَ رَ بَ لِّ يلِ أَرْ  صَ
لِ  نْ مِ  ارِ  أَوَّ هُ  ,النَّهَ رَ كَ آخِ فِ  .»أَكْ

 .أمحد: أخرجه  
رقم  "صحيح الرتغيب"يف  /قال الشيخ األلباين  •

)٦٧٤:( 
 .)هلغري صحيحٌ (
 :وقال املنذري •

 .)هبم يف الصحيح رواته حمتجٌ (
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رٍّ    ــنْ أَيبِ ذَ ــولِ , اعَ سُ ــنْ رَ ــنِ  ,ص اهللاِعَ  اهللاِ عَ
, اىلَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الَ  تَ هُ قَ نَّ  :أَ

ا «   مَ يَ عْ الَ  !ابْنَ آدَ ـعِ  ينِ زْ جِ  تُ بَ نْ أَرْ لِ  مِ ـنْ أَوَّ ـاتٍ مِ عَ كَ رَ
ارِ النَّ  هُ  ,هَ رَ كَ آخِ فِ  .»أَكْ

 .الرتمذي: أخرجه  
رقم  "صحيح الرتغيب"يف  /قال الشيخ األلباين  •

)٦٧٢(: 
 .)صحيحٌ  حسنٌ (  
 :قال املنذري •
ــاش(   ــن عي ــه, يف إســناده إســامعيل ب إســناد  ولكن

 .)شامي
 



٢٤٩        

 :A:الَ قَ  ,ا انَ عَ مْ سَ  نِ بْ  اسِ وَ النَّ  نِ عَ   
ــ«   ــتَ  اهللاُ الَ قَ ــ: اىلَ عَ ــيَ ــعْ  تَ الَ  !مَ آدَ  نَ ا ابْ ــ زْ جَ ــرْ أَ  نْ عَ  عِ بَ

 .»هُ رَ آخِ  كَ فِ كْ أَ , ارِ هَ النَّ  لِ وَّ  أَ يفِ  اتٍ عَ كَ رَ 
 ."الكبري"الطرباين يف : أخرجه  
: رقـم / أللبـاينلشيخ ال "صحيح اجلامع"راجع  •

٤٣٤٢. 
ــ   ــتْ عُ  نْ عَ ــ ةَ بَ ــعَ  نِ بْ ــ ,ا دٍ بْ   :A:الَ قَ
َ  يفِ  رَ جْ  الفَ ىلَّ صَ  نْ مَ «   ـقَ  مَّ ثُ , ةٍ اعَ مجَ ـ دَ عَ ى تَّـحَ  اهللاَ رُ كُ ذْ يَ

ِ تَ عَ كْ  رَ ىلَّ صَ  مَّ ثُ , سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  ـحَ  رِ جْ أَ كَ  هُ لَ  تْ انَ كَ , نيْ  ,ةٍ جَّ
 .»ةٍ امَّ تَ , ةٍ امَّ تَ , ةٍ امَّ تَ  ,ةٍ رَ مْ عُ وَ 

 .لذاته بإسناد حسنالطرباين : أخرجه  



٢٥٠                

رقم  "صحيح الرتغيب"يف  /قال الشيخ األلباين  •
)٤٦٩:( 

 .)لغريه حسنٌ (
 :قال املنذري •

 ,وبعـــض رواتـــه خمتلـــف فيـــه ,اينرواه الطـــرب(
 .)وللحديث شواهد كثرية

ــــ   ــــمَ  أُ يبِ أَ  نْ عَ ــــ ,ا ةَ امَ   :A:الَ قَ
َ  يفِ  رَ جْ  الفَ ىلَّ صَ  نْ مَ  «   ـ دَ عَ قَ  مَّ ثُ , ةٍ اعَ مجَ ى تَّـحَ  اهللاَ رُ كُ ذْ يَ

ِ تَ عَ كْ  رَ ىلَّ صَ  مَّ ثُ , سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  ـحَ  رِ جْ أَ كَ  هُ لَ  تْ انَ كَ , نيْ  ,ةٍ جَّ
 .»ةٍ امَّ تَ , ةٍ امَّ تَ , ةٍ امَّ تَ  ,ةٍ رَ مْ عُ وَ 

 .لذاته بإسناد حسنٍ الطرباين : أخرجه  



٢٥١        

رقم  "صحيح الرتغيب"يف  /قال الشيخ األلباين  •
)٤٦٧:( 

 .)صحيحٌ  حسنٌ (
 :واهليثمي, قال املنذري •
 .)إسناده جيدٌ (  
ـ ,ا كٍ الـِمَ  نِ بْـ سِ نَ أَ  نْ عَ      :A:الَ قَ
َ  يفِ  رَ جْ  الفَ ىلَّ صَ  نْ مَ «   ـقَ  مَّ ثُ , ةٍ اعَ مجَ ـ دَ عَ ى تَّـحَ  اهللاَ رُ كُ ذْ يَ

ِ تَ عَ كْ  رَ ىلَّ صَ  مَّ ثُ , سُ مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  ـحَ  رِ جْ أَ كَ  هُ لَ  تْ انَ كَ , نيْ  ,ةٍ جَّ
 .»ةٍ امَّ تَ , ةٍ امَّ تَ , ةٍ امَّ تَ  ,ةٍ رَ مْ عُ وَ 

 .الرتمذي: أخرجه  
 "صحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  حهوصحَّ  •
 .٦٣٤٦ :رقم



٢٥٢                

        

 :قلت •
, وهو ضعيف ,ويف سنده أبو ظِالل ,رواه الرتمذي(

ــتَ ولكــن احلــديث يَ  ــةوَّ قَ ــة , بحــديث عتب , وأيب أُمام
 .)هلغري فيكون حسناً , املتقدمان

ـ ,ب رَ مَ عُ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ      :A:الَ قَ
هِ حَ بْ  الصُّ ىلَّ صَ  نْ مَ «   ْلِسِ لَسَ يفِ جمَ مَّ جَ ْ  ىتَّـحَ , , ثُ  هُ كِنَـمتُ
ِ تَ لَ بَّ قَ تَ مُ  ةٍ جَّ حَ وَ  ,ةٍ رَ مْ عُ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  انَ كَ , ةَ الَ الصَّ   .»نيْ
 ."األوسط"الطرباين يف : رواه  
 :قال املنذري •

 .)فيه كالمفإال الفضل بن املوفق , رواته ثقات(
 ):٤٦٨(رقم  "صحيح الرتغيب"يف  /قال الشيخ األلباين  •

 .)لغريه صحيحٌ (



٢٥٣        

 
 

   ِّ يلِ نْ عَ ـالَ , ا بٍ الِ  طَ يبِ أَ  نِ بْ  عَ ـرٍ : قَ ـانَ أَبُـو بَكْ كَ
تِهِ إِذَ  ا وْ َافِتُ بِصَ أَ خيُ ـرَ ـرُ  ,ا قَ مَ ـانَ عُ كَ ـرُ  اوَ ْهَ جيَ

ــهِ  تِ اءَ رَ رٌ  ,بِقِ ــامَّ ــانَ عَ كَ أَ  اوَ ــرَ ا قَ هِ  ,إِذَ ــذِ ــنْ هَ ــذُ مِ أْخُ يَ
ةِ  ورَ هِ  ,السُّ ذِ هَ اكَ لِلنَّبِيِّ  ,وَ كِرَ ذَ ـرٍ  ,صفَذُ َيبِ بَكْ ـالَ ألِ قَ فَ
َافِتُ « :ا َ ختُ الَ  »?ملِ ي :قَ نْ أُنَاجِ عُ مَ مِ ُسْ ـالَ  .إِينِّ ألَ قَ وَ
رَ  مَ تِكَ « :ا لِعُ اءَ رَ رُ بِقِ هَ ْ َ جتَ الَ  »?ملِ ـيْطَانَ  :قَ عُ الشَّ ـزِ  ,أُفْ

نَانَ  سْ أُوقِظُ الْوَ رٍ  .وَ امَّ الَ لِعَ قَ هِ « :ا وَ ـذِ ـنْ هَ ذُ مِ أْخُ َ تَ ملِ
هِ  ذِ هَ ةِ وَ ورَ الَ  »?السُّ هُ  :قَ نـْ ـيْسَ مِ ا لَ لِطُ بِهِ مَ نِي أَخْ عُ مَ  ?أَتَسْ

الَ  الَ  »الَ « :قَ هُ طَيِّبٌ  :قَ لُّ  .فَكُ
 .٨٦٥: رقمأمحد : واهر  

الشيطان ُيفزُع بالقرآن الصَّوت َرفُع



٢٥٤                

        

 .أمحد شاكر حهوصحَّ  ,إسناده شعيب فضعَّ  •
وعـزاه أليب  "صـفة الصـالة"به األلباين يف  احتجَّ و •
 .واحلاكم ,داود
 :وقلت •

 .)لذاته هو حسنٌ (



٢٥٥        

        

 
 

يِّ    رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ  :الَ قَ  ص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ  ,ا عَ
ءٌ «   ْ مْ يشَ كُ ــدِ يْ أَحَ ــدَ َ يَ ــنيْ ــرَّ بَ ا مَ ــيلِّ  ,إِذَ ــوَ يُصَ هُ  ,وَ

هُ  نَعْ يَمْ لْ إِنْ أَبَى ,فَ هُ  ,فَ نَعْ يَمْ لْ إِنْ أَبَى ,فَ هُ  ,فَ اتِلْ ليُقَ وَ  ;فَ امَ هُ إِنَّ فَ
يْطَانٌ   .»شَ

 .٥٠٥: رقمومسلم , ٣١٠٠: رقمالبخاري : أخرجه  
 .فإنه مهم; ٤٨٦٢ :انظر لفظ النسائي رقمو •
بْدِ    نْ عَ رَ  اهللاِعَ مَ ـ ,ب بْنِ عُ   :A:الَ قَ
ا كَ «   يلِّ إِذَ مْ يُصَ كُ دُ ـهِ  ,انَ أَحَ يْ دَ َ يَ رُّ بَنيْ مُ ا يَ دً عْ أَحَ دَ الَ يَ  ,فَ

تَطَاعَ  ا اسْ هُ مَ أْ رَ لْيَدْ إِنْ أَبَى ,وَ هُ  ,فَ اتِلْ يُقَ لْ ينَ  ;فَ رِ هُ الْقَ عَ إِنَّ مَ  .»فَ
 .٥٠٦: رقممسلم : رواه   

الَماّر بين َيدي الُمَصّلي شيطان



٢٥٦                

        

 
 

يِّ    رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ  :A:الَ قَ , اعَ
كُ «   دُ كَّ أَحَ ا شَ تِهِ إِذَ الَ ـىلَّ  ,مْ يفِ صَ ـمْ صَ رِ كَ ـدْ مْ يَ لَ  ,فَ
ا ثً ا ,ثَالَ عً بَ حِ  ,أَمْ أَرْ يَطْرَ لْ كَّ  فَ نَ  ,الشَّ ـتَيْقَ ا اسْ ىلَ مَ لْيَبْنِ عَ  ,وَ

مَ  لِّ بْلَ أَنْ يُسَ ِ قَ تَنيْ دَ جْ دُ سَ جُ مَّ يَسْ ا ,ثُ ْسً ىلَّ مخَ انَ صَ إِنْ كَ  ,فَ
هُ  تَ الَ نَ لَهُ صَ عْ فَ ـىلَّ إِ  ,شَ انَ صَ إِنْ كَ ـعٍ وَ بَ َرْ ـا ألِ َامً تَـا  ,متْ انَ كَ

يامً  غِ رْ يْطَانِ  )١(تَ  .»لِلشَّ
 .٥٧١: رقممسلم : رواه  

 

                                                 
 .إغاظة له, وإذالالً : ترغيامً  )١(

للشيطان اٌمَغُجود الّسهو إِرُس



٢٥٧        

        

 
 

 
بْدِ    نْ عَ ـرَ  بْنِ  اهللاِ عَ مَ ـانَ بعُ ـهُ كَ لَـسَ يفِ , أَنَّ ا جَ إِذَ

ةِ  الَ عُ يَ  ,الصَّ بَتَيْهِ  ضَ كْ ىلَ رُ هِ عَ يْ دَ هِ  ,يَ بَعِ ارَ بِإِصْ أَشَ ـا  ,وَ هَ بَعَ أَتْ وَ
هُ ـبَصَ  مَّ  ,رَ  :A:الَ قَ ثُ

يَ أَشَ «   ِ يْطَانِ هلَ ىلَ الشَّ نَ ادُّ عَ يدِ حلَ مِ نِي ,»دِ عْ ةَ  :يَ بَّابَ  .السَّ
والبخرتي  ,جعفر وأبو, والبزار, ٦٠٠٠: رقممحد أ: رواه  

وعبد الغني املقديس يف , "الدعاء"والطرباين يف , "األمايل"يف 
 .والبيهقي بسند حسن, "مسنده"الروياين يف و, "السنن"

 .لأللباين "فة الصالةص"كام يف  •
 ).٥/٣٣٨( "املسند"أمحد شاكر يف تعليقه عىل  حهوصحَّ  •

اإلشارة بالسّبابة في التشهد 
 أشّد على الشيطان من الحديد



٢٥٨                

        

 
 

ـ ص يِّ بِ النَّ  نِ عَ  ,ب اسٍ بَّ عَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نِ عَ      :الَ قَ
ـمَ وَ , اءُ فَ الوَ  هُ تُ ارَ فَّ كَ فَ  ,هللاِ انَ  كَ امَ فَ , انِ رَ ذْ نَ  رُ ذْ النَّ «    انَ ا كَ

ٍ مِ يَ  ةُ ارَ فَّ كَ  هِ يْ لَ عَ وَ , هِ يْ فِ  اءَ فَ  وَ الَ فَ  ,انِ طَ يْ لشَّ لِ   .»نيْ
 .والبيهقي, بن اجلارودا: أخرجه  
ـــاين الشـــيخ  حهصـــحَّ و • السلســـلة "يف  /األلب

 .٤٧٩: رقم "الصحيحة
 
 
 
 

 َنذُر الَمعصية للشيطان



٢٥٩        

        

 
 

ةَ    ــرَ يْ رَ ــنْ أَيبِ هُ ــنِ , ا عَ ــيِّ  عَ ــالَ  صالنَّبِ   :قَ
جُ «   ْـرُ جٍ خيَ ارِ نْ خَ ا مِ ي–مَ نـِ عْ هِ  :يَ يْتـِ ـنْ بَ هِ  −مِ إِالَّ بِيَـدِ

تَانِ  ايَ لَكٍ  :رَ ةٌ بِيَدِ مَ ايَ يْطَانٍ  ,رَ ةٌ بِيَدِ شَ ايَ رَ جَ لِ  ,وَ رَ إِنْ خَ امَ ـفَ
ِبُّ  لَّ  اهللاُحيُ جَ زَّ وَ تِهِ  ,عَ ايَ هُ املَلَكُ بِرَ بَعَ ـتَ  ,اتَّ ْ لْ حتَ ـزَ ـمْ يَ لَ فَ

ةِ املَ  ايَ يْتِهِ  ,لَكِ رَ عَ إِىلَ بَ جِ رْ تَّى يَ جَ لِ  ,حَ رَ إِنْ خَ طُ ـوَ ـخِ امَ يُسْ
هُ الشَّ  ,اهللاَ بَعَ تِهِ اتَّ ايَ يْطَانِ  ,يْطَانُ بِرَ ةِ الشَّ ايَ ْتَ رَ لْ حتَ زَ مْ يَ لَ  ,فَ

يْتِهِ  عَ إِىلَ بَ جِ رْ تَّى يَ   .»حَ

 .٨٢٦٩: رقمأمحد : أخرجه  
اجلــامع "يف  /الشــيخ مقبــل الــوادعي  حهصــحَّ  •

 ).١/٣٦٣(" الصحيح

 راية الشيطان



٢٦٠                

        

 
 

ـــــ   ـــــرَ بُ  نْ عَ ـــــ, ا ةَ دَ يْ   :A:الَ قَ
ْ مَ «   ـرَ  جُ رِ ا خيُ ـ لٌ جُ ـى يَ تَّـحَ  ,هُ تَ قَ دَ صَ َـ كَّ فُ  ييَ حْ ـا لَـهبِ

َ عِ بْ سَ   .»اناً طَ يْ شَ  نيْ
يف  والطـرباين ,محـدأو, واحلـاكم, خزيمة ابن: رواه  

 ."األوسط"
 .١٢٦٨ :رقم "السلسلة الصحيحة"كام يف  •

الشياطين الصَّدقة ُتغِضُب



٢٦١        

        

 
 

ةَ    ــرَ يْ رَ ــنْ أَيبِ هُ ــيُّ , اعَ َ النَّبِ انٍ بِ  صأُيتِ رَ ــكْ  ,سَ
ـ رَ بِضَ أَمَ ,ـفَ بِهِ هِ  رْ بُ بِيَـدِ ـارِ ا الضَّ نـَّ مِ فَمِ ا, وَ بُ  نـَّ ـارِ الضَّ

لِهِ  نَّا وَ  ,بِنَعْ بِهِ مِ بُ بِثَوْ ارِ امَّ انْصَ  ,الضَّ لَ فَ ـفَ ـضُ  ,رَ ـالَ بَعْ قَ
مِ  وْ قَ اكَ  :الْ زَ الَ فَ  .اهللاُأَخْ ولُ اهللاِ  قَ سُ  :صرَ

ا«   ذَ كَ ولُوا هَ قُ يْطَانَ  ,الَ تَ يْهِ الشَّ لَ ينُوا عَ عِ  .»الَ تُ
 .٦٣٩٩و ٦٣٩٥: رقمالبخاري : رواه  

 

ال ُتعينوا عليه الشيطان



٢٦٢                

        

 
  
  

ــــ   ــــيْ ذَ حُ  نْ عَ ــــ ,ا ةَ فَ   :A:الَ قَ
ُ لُ قُ , الٌ جَ رِ  مْ هِ يْ فِ  ومُ قُ يَ سَ وَ …«   ِ اطِ يَ الشَّ  وبُ لُ قُ  مْ وهبُ  ,نيْ

ثْ يفِ   .»سٍ نْ إِ  نِ امَ  جُ
 .١٨٤٧: رقممسلم : أخرجه  
ـــاين الشـــيخ  حهصـــحَّ و • السلســـلة "يف  /األلب

 .٢٧٣٩: رقم "الصحيحة
 

  !!شياطين في جثمان إنس



٢٦٣        

 
 

الَ  ,ب اسٍ بَّ عَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نِ عَ    و: قَ سُ انَ رَ  اهللاِلُ كَ
ةٍ  ص رَ جْ رٌ  ,يفِ ظِلِّ حُ فَ هُ نَ نْدَ عِ نَ اوَ نيَ ملُ مِ لِمِ ـادَ  ,سْ ـدْ كَ قَ

مُ  نْهُ لِصُ عَ قْ الَ , الظِّلُّ  يَ قَ ولُ اهللاِ فَ سُ  :صرَ
يْطَانٍ «   يْنَيْ شَ مْ بِعَ نْظُرُ إِلَيْكُ انٌ يَ مْ إِنْسَ يَأْتِيكُ هُ سَ ا  ,إِنَّ إِذَ فَ

مْ  اكُ وهُ  ,أَتَ لِّمُ الَ تُكَ  .»فَ
الَ    قُ  :قَ رَ ـلٌ أَزْ جُ اءَ رَ ـولُ  ,فَجَ سُ اهُ رَ عَ  ,ص اهللاِفَـدَ

هُ  لَّمَ الَ فَ  ,فَكَ نٌ « :قَ فُـالَ نٌ وَ فُـالَ نِي أَنْـتَ وَ تُمُ مَ تَشْ الَ   »?عَ
مْ −  ئِهِ ــامَ مْ بِأَسْ ــاهُ عَ ــرٌ دَ فَ ــالَ  −نَ ــلُ  :قَ جُ بَ الرَّ هَ ــذَ  ,فَ

مْ  اهُ عَ وا بِ  ,فَدَ لَفُ يْـهِ  ,اهللاِفَحَ وا إِلَ رُ تَذَ اعْ لَ  ,وَ ـأَنْزَ ـزَّ  اهللاُفَ عَ
لَّ  جَ  : وَ

شيطان بَعيَني ينظر َمن اإلنس ِمَن
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   m¾  ½       ¼  »  º¿  À…l يةاآل. 
 ,٣٢٧٧و ٢٤٠٧و ٢١٤٧: رقـــــم أمحـــــد: رواه  

 .والبزار
الصـحيح "يف  /الـوادعي مقبـل الشيخ  نهحسَّ و •

 ).١/٤٧٦( "املسند
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ـ ,ب اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ    ـ: الَ قَ ـو أَ نـُبَ  تْ اءَ جَ  ىلَ إِ  دٍ سَ
ــرَ  ــفَ , ص اهللاِ ولِ سُ ــ: واالُ قَ ــا رَ يَ ــأَ  !اهللاِ ولَ سُ , انَ مْ لَ سْ
ْ وَ  ,بُ رَ العَ  كَ تْ لَ اتَ قَ وَ  ـفَ  .كَ لْ اتِ قَ نُ  ملَ ـرَ  الَ قَ   :ص اهللاِ ولُ سُ

ــهَ قْ فِ  نَّ إِ «   ــ نَّ إِ وَ  ,لٌ يْــلِ قَ  مْ هُ ـنْ يَ  انَ طَ يْ الشَّ ــ قُ طـِ  ىلَ عَ
 .»مْ هِ تِ نَ سِ لْ أَ 

هِ  تِ لَ زَ نَ وَ    ذِ  .mÈ  Ç  Æ  Ål: ةُ اآليَ هَ
 .البزار: أخرجه  
وقال املحققون , د هذه اآليةعن ,حتج به ابن كثرياو •
 :)١٣/١٧٦( "تفسري ابن كثري"ـل

 .)ورجاله ثقات, إسناده صحيحٌ (

سنة إنسشياطين ينطقون على أل
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ابِرِ    نْ جَ ـولَ , ب يِّ ارِ صَ نْ األَ  اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  عَ سُ أَنَّ رَ
ةً  ص اهللاِ أَ رَ أَ امْ بَ  ,رَ نـَ يْ هُ زَ أَتَ رَ أَتَى امْ ـسُ  ,فَ ْعَ ـيَ متَ هِ وَ

َا نِيئَةً هلَ ضَ  ,مَ قَ اجَ ـفَ ابِهِ  ,تَهُ ى حَ حَ جَ إِىلَ أَصْ رَ مَّ خَ الَ  ,ثُ قَ  :فَ
يْطَانٍ نَّ املَ إِ «   ةِ شَ ورَ بِلُ يفِ صُ قْ ةَ تُ أَ ةِ  ,رْ ـورَ بِرُ يفِ صُ تُـدْ وَ

يْطَانٍ  ةً  ,شَ أَ ـرَ مْ امْ كُ دُ َ أَحَ ا أَبْرصَ إِذَ ـهُ  ,فَ لَ يَـأْتِ أَهْ لْ ـإِنَّ  ;فَ فَ
هِ  سِ فْ ا يفِ نَ دُّ مَ رُ لِكَ يَ  . »ذَ

 .١٤٠٣: رقممسلم : رواه  
  :A:الَ قَ  ,ا ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ   
َ تَ اسْ  تْ جَ رَ ا خَ ذَ إِ فَ , ةٌ رَ وْ عَ  ةُ أَ رْ املَ «    .»انُ طَ يْ ا الشَّ هَ فَ رشْ
 .بإسناد صحيح ,الرتمذي: رواه  

 والَمرأة الشيطان
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 .٦٦٩٠: رقملأللباين  "صحيح اجلامع"انظر  •
 ."صحيح الرتغيب"وانظر معناه يف  •

 
 
 
 

اءِ    دَ رْ ــنْ أَيبِ الــدَّ ــ, اعَ   :A:الَ قَ
ــةٍ «   يَ رْ ــةٍ يفِ قَ ثَ ــنْ ثَالَ ــا مِ وٍ  ,مَ ــدْ الَ بَ مُ  ,وَ ــامُ فِــيهِ قَ  الَ تُ

ةُ  ــالَ مُ  ,الصَّ ــيْهِ لَ ذَ عَ وَ ــتَحْ ــيْطَانُ  إِالَّ اسْ ــيْكُ  ,الشَّ لَ عَ  مْ فَ
ةِ ـبِالْ  عَ امَ يَةَ  ;جَ اصِ ئْبُ الْقَ لُ الذِّ أْكُ امَ يَ إِنَّ  .»فَ

 ,ةخزيمـ وابـن, والنسائي, داود وأبو, أمحد: رواه  
 .واحلاكم, بانحابن و

الشيطان مع َمن فارق الجماعة
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 "صـحيح اجلـامع"يف  /األلبـاين الشيخ  نهحسَّ و •
 .٥٧٠١: رقم
ــــةَ    فَجَ رْ ــــنْ عَ ــــ, اعَ   :A:الَ قَ
دَ «   ةِ مَ  اهللاِإِنَّ يَ عَ امَ قَ وَ  ,عَ اجلَ ـارَ ـنْ فَ عَ مَ يْطَانَ مَ إِنَّ الشَّ

كُضُ  رْ ةَ يَ عَ امَ  .»اجلَ
 .وابن حبان, النسائي :أخرجه  
 "اجلـامع صحيح"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٣٦٢١: رقم
بَـلٍ    ـاذِ بْـنِ جَ عَ نْ مُ يَّ , ا عَ بـِ ـالَ  ص اهللاِأَنَّ نَ   :قَ
ـانِ «   نْسَ ِ يْطَانَ ذِئْبُ اإلْ ـنَمِ  ,إِنَّ الشَّ ئْبِ الْغَ ـذِ ـذُ  ,كَ أْخُ يَ

يَةَ  اصِ اةَ الْقَ يَةَ  ,الشَّ النَّاحِ ابَ  ,وَ ـعَ الشِّ مْ وَ ـاكُ إِيَّ مْ  ,فَ ـيْكُ لَ عَ وَ
ةِ ـبِالْ  عَ امَ امَّ  ,جَ الْعَ دِ  ,ةِ وَ جِ املَسْ  .» وَ
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 .٢٢٠٢٩: رقمأمحد : رواه  
  :قال شعيب األرناؤوط •

 ).لغريه حسنٌ (
 "ضـعيف اجلـامع"يف  /األلبـاين الشيخ  فهضعَّ و •
 .١٤٧٧: رقم
بَّاسٍ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ    جَ , ب عَ ـرَ الً خَ جُ ـنْ أَنَّ رَ مِ

 , َ يْربَ نِ خَ الَ جُ هُ رَ تَبِعَ ـا ,فَ َ تْلُومهُ لٌ يَ جُ رَ ـولُ  ,وَ قُ ـا :يَ عَ جِ  .ارْ
الَ  ا :قَ عَ جَ رَ الَ لَهُ  .فَ قَ انِ  :فَ ـيْطَانَ نِ شَ يْ ـذَ لْ  ,إِنَّ هَ ْ أَزَ إِينِّ ملَ وَ

ِــامَ  ــامَ  ,هبِ ُ هتُ دْ دَ تَّــى رَ يْــتَ النَّبِــيَّ  ,حَ ا أَتَ ــإِذَ ــهُ  ,صفَ ئْ رِ أَقْ فَ
مَ  الَ اتِنَا ,السَّ قَ دَ ْعِ صَ هُ أَنَّا يفِ مجَ لِمْ أَعْ لُحُ  ,وَ انَتْ تَصْ وْ كَ لَ وَ

هُ  يْهِ  ,لَ َا إِلَ نَا هبِ لْ سَ َرْ الَ  .ألَ ـولُ  :قَ سُ ـى رَ نَهَ دَ  ص اهللاِفَ نـْ عِ
نِ  لِكَ عَ ةِ  ذَ َلْوَ  .»اخلْ
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يعـىل  أبـوو, ٢٧١٩و ٢٥١٠: رقـمأمحد : أخرجه  
شـــف ك"يف  ٢٠٢٢: رقـــم والبـــزار ,٢٥٨٩: رقـــم
 ).٢/١٠٢( احلاكمو, "ستاراأل
 .شعيب األرناؤوط حهصحَّ و •
لصـحيح ا"يف  /الوادعي الشيخ مقبل  حهوصحَّ  •

 .٩٢: فحةص, "ةاملسند من دالئل النبو
َطَّابِ عن عمر بن    ـ, ااخلْ   :A:الَ قَ
ادَ «   نْ أَرَ ةَ اجلَ مَ بَحَ مْ بَحْ نْكُ مِ  ,نَّةِ مِ ـزَ يَلْ لْ ـةَ اجلَ  فَ عَ ـإِنَّ  ;امَ فَ

دِ  احِ عَ الْوَ يْطَانَ مَ نَ  ,الشَّ وَ مِ هُ ـدُ  وَ عَ ِ أَبْ نَـنيْ ثْ نَّ  ,االِ لُـوَ ْ الَ خيَ
أَ  رَ مْ بِامْ كُ دُ امَ  ;ةٍ أَحَ الِثُهُ يْطَانَ ثَ إِنَّ الشَّ  .»فَ

 .١١٤: رقمبإسناد صحيح  ,أمحد: أخرجه  
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ـــاين الشـــيخ  حهصـــحَّ و • السلســـلة "يف  /األلب
 .٤٣٠: رقم "الصحيحة

نِيُّ عن أيب    ُشَ بَةَ اخلْ لَ عْ الَ , اثَ ا : قَ اسُ إِذَ ـانَ النـَّ كَ
الً  نْزِ وا مَ لُ يَ  ,نَزَ دِ َوْ األْ ابِ وَ عَ وا يفِ الشِّ قُ رَّ فَ ولُ  ,ةِ تَ سُ الَ رَ قَ فَ

 :ص اهللاِ
ةِ «   دِيَ َوْ األْ ابِ وَ عَ هِ الشِّ ذِ مْ يفِ هَ كُ قَ رُّ فَ ـمْ  ,إِنَّ تَ لِكُ ـامَ ذَ إِنَّ
نَ  يْطَانِ  مِ  .»الشَّ

لُ    نْزِ لَمْ يَ الً  وافَ نْزِ لِكَ مَ دَ ذَ عْ مْ إِىلَ  ,بَ ـهُ ضُ ـمَّ بَعْ إِالَّ انْضَ
 .بَعْضٍ 

 .وأمحد, ٢٦٢٨: رقمأبو داود : أخرجه  
 :)٩٦٥(رقم  "رياض الصاحلني"يف  وويالنوقال  •

 .) ٍبإسناد حسن(
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 :ألرناؤوطا شعيبوقال  •
 .)رجاله ثقاتٌ (
الصـحيح "يف  / الـوادعيالشيخ مقبل  حهصحَّ و •

 ).٢/٢٨٢( "املسند
ـــحَّ  • ـــيخ حه وص ـــاينالش ـــحيح "يف  / األلب ص

 .٣١٢٧: رقم "الرتغيب
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 .األنصار عند العقبة ص حني بايع الرسول 
ــام    ــا اإلم ــد يف أخرجه ــند"أمح , )٢٥/٩٤( "املس
 :وقال ,شعيب األرناؤوط: حتقيق

 .)حسنٌ  وهذا إسنادٌ , حديث قوي(  
نِ ا  ـ ,ب اسٍ بَّ عَ  نِ بْ عَ ـيْطَانُ  …: الَ قَ ـاحَ الشَّ  صَ

دٌ  :دٍ حُ أُ  ومَ يَ  َمَّ تِلَ حمُ ـقٌّ  .قُ ـهُ حَ كَّ فِيـهِ أَنَّ لَمْ يُشَ ا  ,فَ نـَ لْ ـامَ زِ فَ
لِكَ  ذَ دْ قُ  ,كَ هُ قَ نَّ كُّ أَ ا نَشُ ـولُ  ,تِلَ مَ سُ لَعَ رَ تَّى طَ  ص اهللاِحَ

نِ  يْ دَ عْ َ السَّ ـى ,بَنيْ شَ ا مَ ئِـهِ إِذَ فُّ هُ بِتَكَ فُ رِ ـالَ  ,نَعْ ا :قَ نـَ حْ رِ فَ  ,فَ
نَا ابَ ا أَصَ بْنَا مَ ْ يُصِ هُ ملَ نَّ أَ تَّى كَ الَ  .حَ نَـا :قَ وَ قِـيَ نَحْ رَ ـوَ  ,فَ هُ وَ

ولُ  قُ بُ « :يَ ضَ تَدَّ غَ ـ اهللاِاشْ جْ ا وَ ـوْ مَّ مٍ دَ وْ ىلَ قَ ـولِهِ عَ سُ  .»هَ رَ

ُصراخ الشيطان بأعلى َصوته
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 رَ ةً أُخْ رَّ ولُ مَ قُ يَ ـ« :وَ لُونَـااللهُ عْ مْ أَنْ يَ ـُ ـيْسَ هلَ ـهُ لَ  .»مَّ إِنَّ
يْنَا ى إِلَ تَهَ تَّى انْ   .حَ

 .٢٦٠٩ :رقممحد أ: رواه  
 :قال شعيب األرناؤوط •
  ).إسناده حسنٌ (  

ةَ   ائِشَ نْ عَ الَتْ  ,لعَ ـدٍ : قَ مَ أُحُ ـوْ ـانَ يَ مَ  ,ملَّـا كَ ـزِ هُ
ونَ ـاملُشْ  كُ لِيسُ  ,رِ احَ إِبْ بَادَ  :فَصَ مْ  !اهللاِأَيْ عِ اكُ رَ تْ  .أُخْ عَ جَ فَرَ

مْ  هُ مْ  ,أُوالَ اهُ رَ أُخْ يَ وَ تْ هِ تَلَدَ ةُ  ,فَاجْ فَ يْ ذَ رَ حُ نَظَ ـوَ  ,فَ ا هُ ـإِذَ فَ
ــ يَ ــهِ الْ بِي نـبِأَ ــالَ  ,امَ قَ ــادَ  :فَ بَ ــوَ  .أَيبِ  ,أَيبِ  !اهللاِأَيْ عِ ــا  اهللاِفَ مَ

تَلُوهُ  تَّى قَ وا حَ زُ تَجَ قَ  ,احْ ةُ فَ فَ يْ ذَ رَ  :الَ حُ فَ مْ  اهللاُغَ كُ  .لَ
 .٣١١٦: رقماري البخ: رواه  
 .٢٦٠٩: رقم ب عن ابن عباس ,أمحد:رواهو •
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ةَ   ــرَ يْ رَ ــنْ أَيبِ هُ ــولَ , ا عَ سُ ــالَ  ص اهللاِأَنَّ رَ   :قَ
قِ «   امَ َعْ ومُ بِاألْ لَ الرُّ نْزِ تَّى يَ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ابِقٍ  ,الَ تَ  ,أَوْ بِدَ
يَخْ  يْهِ فَ جُ إِلَ يْشٌ رُ نَ امْ جَ ةِ ملَ مِ ينـَ ضِ  ,دِ َرْ ـلِ األْ يَـارِ أَهْ ـنْ خِ مِ

ئِذٍ  مَ وْ افُّوا ,يَ ا تَصَ إِذَ الَتِ  ,فَ ومُ  قَ يْنَنَا :الرُّ لُّوا بَ ينَ  ,خَ ـذِ َ الَّ بَـنيْ وَ
ا نـَّ ا مِ بَوْ مْ  ,سَ ـاتِلْهُ قَ ـولُ املُ  .نُ يَقُ ونَ فَ ـلِمُ ـيلِّ  ,اهللاِالَ وَ  :سْ الَ نُخَ

انِ  وَ َ إِخْ بَنيْ مْ وَ يْنَكُ ُمْ  .نَابَ اتِلُوهنَ يُقَ لُثٌ  ,فَ مُ ثُ زِ يَنْهَ تُوبُ  ,فَ  اهللاُالَ يَ
ا مْ أَبَدً يْهِ لَ لُثٌ  ,عَ تَلُ ثُ قْ يُ نْدَ  ,وَ اءِ عِ دَ هَ لُ الشُّ تَـتِحُ  ,اهللاِأَفْضَ فْ يَ وَ

ا ,الثُّلُثُ  تَنُونَ أَبَدً فْ نْطِينِيَّةَ  ,الَ يُ ـطَ ـونَ قُسْ تَتِحُ يَفْ ـمْ  ,فَ بَيْـنَامَ هُ فَ
ونَ  مُ تَسِ قْ نَائِمَ يَ تُونِ  ,الْغَ يْ الزَّ مْ بـِ هُ ـيُوفَ وا سُ قُ لَّ دْ عَ ـاحَ  ,قَ إِذْ صَ

مُ  ــيهِ ــيْطَانُ  فِ مْ  :الشَّ ــيكُ لِ ــمْ يفِ أَهْ كُ فَ لَ ــدْ خَ ــيحَ قَ  .إِنَّ املَسِ
ونَ  جُ رُ يَخْ لِكَ بَاطِلٌ  ,فَ ذَ  .»…وَ

 .٢٨٩٧: رقممسلم : رواه  
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الشيطان يُزيِّن الُمنَكر لإلنسان
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 َيعُبدون الجن إنٌس
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 ]١٠٠: األنعام[

 :صقال إبراهيم خليل اهللا  •

 mb  a  `  _c       g f  e  d
  hl.  

 ]٤٤: مريم[

بْدِ    نْ عَ ودٍ  اهللاِعَ عُ سْ  :يف قوله عز وجل, ا بْنِ مَ
  m  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶

  ¿  ¾  ½l. 



٢٨١        

        

الَ  رٍ  :قَ فَ لَتْ يفِ نَ نَ انَزَ بِ مِ رَ عَ ا  ,لْ ـرً فَ ونَ نَ بُدُ عْ انُوا يَ ـنَ كَ  مِ
ــا نِّ ـلْ ــلَمَ  ,جِ أَسْ ــ فَ نِّ ِ ــانُوا  ,يُّونَ ـاجلْ ينَ كَ ــذِ ــسُ الَّ نْ ِ اإلْ وَ

ونَ  رُ عُ ُمْ الَ يَشْ وهنَ بُدُ عْ لَتْ  ,يَ نَزَ m¶ ¸   ¹: فَ

½  ¼  »  ºlاآلية. 
 .٣٠٣: رقمومسلم , ٤٤٣٨: رقمالبخاري  :رواه  
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 ]٢٧٥: البقرة[
  
  

 ّس الشيطان لإلنسانَم



٢٨٣        

        

 
 

• X W 
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 ]٢٥: حممد[
 
 
 

ى لهمَلْمالشيطان َسّوَل لهم وَأ
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ـةَ    ائِشَ نْ عَ الَـتْ , لعَ ـلَ : قَ َّ دَخَ ـيلَ ـولُ عَ سُ  اهللاِرَ
غَ , ص تَانِ تُ يَ ارِ ي جَ نْدِ عِ اثٍ وَ نَاءِ بُعَ عَ  ,نِّيَانِ بِغِ ـطَجَ فَاضْ

اشِ  رَ ىلَ الْفِ هُ  ,عَ هَ جْ لَ وَ وَّ حَ رٍ  ,وَ لَ أَبُو بَكْ خَ ينِ  ,فَدَ رَ تَهَ انْ  ,فَ
الَ  قَ ـولِ  :وَ سُ نْدَ رَ يْطَانِ عِ ارُ الشَّ مَ زْ  كَ لـِذَ وَ − .ص اهللاِمِ

الَ  −دٍ يْ عِ  ومِ  يَ يفِ  قَ ولُ فَ سُ  :ص اهللاِرَ
 .»انَ دُ يْ ا عَ ذَ هَ وَ , اً ديْ عِ  مٍ وْ قَ  لِّ كُ لِ  نَّ إِ  !رٍ كْ بَ  ابَ أَ  ايَ «  
 .٨٩٢: رقمومسلم , ٩٠٧: رقمالبخاري : رواه  

 

احش  ائز الِغَناء غير الف ج
اء  د للنس ي العي ف
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نْ    ـةَ  عَ ائِشَ ـولَ  ,لعَ سُ ـنْ  ص اهللاِأَنَّ رَ جَ مِ ـرَ خَ
يْالً  ا لَ هَ نْدِ الَتْ  ,عِ يْهِ  :قَ لَ تُ عَ رْ اءَ  ,فَغِ ـنَعُ  ,فَجَ ا أَصْ أَ مَ رَ  ,فَ

الَ  قَ ةُ « :فَ ائِشَ ا عَ ا لَكِ يَ تِ أَ  !?مَ رْ لْـتُ  .»?غِ قُ ـا يلِ الَ  :فَ مَ وَ
ثْلِكَ  ىلَ مِ ثْيلِ عَ ارُ مِ غَ ولُ  ?يَ سُ الَ رَ قَ كِ « :ص اهللاِفَ اءَ دْ جَ أَقَ

يْطَانُكِ  الَتْ  .»?شَ ـولَ  :قَ سُ ـا رَ ـيْطَانٌ  أَوَ  !اهللاِيَ عِـيَ شَ  !?مَ
الَ  مْ « :قَ عَ لْتُ  .»نَ ـانٍ  :قُ ـلِّ إِنْسَ ـعَ كُ مَ ـالَ  !?وَ ـمْ « :قَ عَ  .»نَ

لْتُ  عَكَ : قُ مَ ـولَ  وَ سُ ا رَ ـالَ  !?اهللاِيَ ـمْ « :قَ عَ يبِّ  ,نَ نْ رَ لَكـِ وَ
يْهِ  لَ نِي عَ انَ مَ  ,أَعَ لَ تَّى أَسْ  .»حَ

 .٢٨١٥: رقممسلم : رواه  

 ن الشيطانِذآُر الَغيَرة التي م
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  :A:الَ قَ  ,ب اسٍ بَّ عَ  نِ بْ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ   
ـنَ املَ  اهللاِ لُ يْـلِ خَ  مُ يْ اهِ رَ بْـى إِ تَ  أَ امَّ ـلَ «   ـ ,كَ اسِ  هُ لَـ ضَ رَ عَ
ْ  دَ نْ عِ  انُ طَ يْ الشَّ  ـحَ  عِ بْ سَ بِ  اهُ مَ رَ فَ , ةِ بَ قَ العَ  ةِ رَ مجَ ى تَّـحَ  ,اتٍ يَ صَ

ـرَ فَ , ةِ يَ انِ الثَّ  ةِ رَ مْ اجلَ  دَ نْ عِ  هُ لَ  ضَ رَ عَ  مَّ ثُ , ضِ رْ  األَ يفِ  اخَ سَ   اهُ مَ
 دَ نْ عِ  هُ لَ  ضَ رَ عَ  مَّ ثُ , ضِ رْ  األَ يفِ  اخَ ى سَ تَّ حَ  ,اتٍ يَ صَ حَ  عِ بْ سَ بِ 

ـرَ فَ , ةِ ثَـالِ الثَّ  ةِ رَ مْ اجلَ  ـبِ  اهُ مَ ـحَ  عِ بْ سَ ـتَّـحَ  ,اتٍ يَ صَ  يفِ  اخَ ى سَ
 .»ضِ رْ األَ 

ـ: اسٍ بَّـعَ  نُ ابْـ الَ قَ    ـرْ تَ  انَ طَ يْ الشَّ ُ ـمِ وَ , ونَ مجُ  مْ كُ يْ بـِأَ  ةَ لَّ
 .ونَ عُ بِ تَّ تَ  مَ يْ اهِ رَ بْ إِ 

يطان راض الش راهيم اعت إلب
ى ي ِمن ل ف الخلي
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فـظ لواحلاكم وال, "هصحيح"خزيمة يف  ابن: رواه  
ووافقـه الـذهبي يف , )عىل رشطهـام يحٌ صح( :وقال ,له
 ."تلخيصه"

دون قول ابن عبـاس الـذي يف  ,أمحد بمعناه :ورواه •
 .خرهآ

صحيح الرتغيب "يف  /األلباين الشيخ  حهوصحَّ  •
 .١١٥٦: رقم "والرتهيب
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• W X 
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Àl 
 ]٣٨ – ٣٧: ص[

• W X  
mA B C D E F 

G H IJ K L Ml  
 ]٨٢: األنبياء[

تسخير الرحمن الشياطين 
 حللنبي سليمان 
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 ]١٢: سبأ[
• W X  

mt u v w x   y z { 
|l 

 ]١٧: النمل[
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قَّاصٍ  نْ عَ    دِ بْنِ أَيبِ وَ عْ   :A:الَ قَ  ,ا سَ
هِ «   يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ ا  ,وَ ـالِكً ـطُّ سَ ـيْطَانُ قَ يَكَ الشَّ ا لَقِ مَ
كَ إِالَّ سَ  ,فَجا َ فَجِّ ريْ  .قاله لعمر, »لَكَ فَجا غَ
: رقـــمومســـلم , ٣١٢٠: رقـــم البخـــاري :رواه  

٢٣٩٦. 
ــــ   ــــائِ عَ  نْ عَ ــــقَ  ,ل ةَ شَ   :A:تْ الَ
َ اطِ يَ شَ  تُ يْ أَ رَ «    وا مِ فَ  ,نِّ اجلَ وَ  سِ نْ اإلِ  نيْ رَ  نْ رُّ مَ  .»عُ
 .ابن عدي :أخرجه  
 "صـحيح اجلـامع"يف  /األلبـاين الشيخ  نهحسَّ و •
 .٣٤٦٨: رقم

 ابن الخطاب  ِفراُر الشيطان من ُعَمر
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ـــــ    ـــــرَ بُ  نْ عَ ـــــ ,ا ةَ دَ يْ   :A:الَ قَ
نْ رَ يَفْ لَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ «    .»!رُ مَ ا عُ يَ  كَ قُ مِ
 ,والرتمـذي, حبان وابن ,)٥/٣٥٣( أمحد: أخرجه  

 ."السنة"عاصم يف  يبأوابن 
 "صحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .١٦٥٤: رقم
ــو • ــوادعي الشــيخ مقبــل  نهحسَّ اجلــامع "يف  /ال

 ١/١٢٢( "الصحيح املسـند"و, )١/٣٦٦( "الصحيح
 .ةوفيه قص, )٢٢٥و

عـن  ,٣٩٥٥: رقـم "األوسـط"الطرباين يف  رواهو •
 .ل حفصة
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ةَ    َ ربْ ةَ بْنِ أَيبِ سَ يْثَمَ نْ خَ الَ , Pعَ يْتُ املَ  :قَ ينَةَ أَتَ  ,دِ

أَلْتُ  ـ اهللاَفَسَ يَسِّ ًاـأَنْ يُ ـاحلِ ـا صَ لِيسً ـ ,رَ يلِ جَ يَسَّ ـا ـفَ رَ يلِ أَبَ
ةَ  رَ يْ رَ يْهِ فَجَ  ,هُ تُ إِلَ هُ  ,لَسْ لْتُ لَ قُ أَلْتُ  :فَ يَسِّ  اهللاَإِينِّ سَ رَ ـأَنْ يُ

ًا ـاحلِ ا صَ لِيسً ـتَ يلِ  ,يلِ جَ قْ فِّ وُ ـالَ  .فَ قَ ـ :فَ ـنَ نْ مِ  ?أَنْـتَ أَيْ
لْتُ  ةِ  :قُ وفَ لِ الْكُ نْ أَهْ َ  ,مِ ريْ ـَ سُ اخلْ ـتَمِ ئْتُ أَلْ بُـهُ  ,جِ لُ أَطْ  .وَ

الَ فَ  الِ  :قَ دُ بْنُ مَ عْ مْ سَ يْسَ فِيكُ ةِ  ,كٍ أَلَ وَ عْ َابُ الدَّ ابْنُ  !?جمُ وَ
ودٍ  ــعُ سْ ــولِ  ,مَ سُ ــورِ رَ بُ طَهُ ــاحِ ــهِ  ,ص اهللاِصَ يْ لَ نَعْ  !?وَ
ةُ  فَ يْ ذَ حُ ولِ  ,وَ سُ ِّ رَ بُ رسِ احِ رٌ  !?ص اهللاِصَ امَّ عَ ي  ,وَ الَّـذِ
هُ  ــارَ ــنَ ا اهللاُأَجَ ــهِ مِ بِيِّ ــانِ نَ ــىلَ لِسَ ــيْطَانِ عَ نُ  !?لشَّ ــلْامَ سَ  ,وَ

اره ر أج ن ياس ار ب عم
يطان ن الش اهللا م
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 ِ كِتَابَنيْ بُ الْ احِ ةُ  !?صَ تَـادَ ـالَ قَ ـانِ  :قَ كِتَابَ الْ يـلُ  :وَ نْجِ ِ  ,اإلْ
الْ  آنُ وَ رْ  .قُ

 .الرتمذي: رواه  
 "الصحيح املسند ممـا لـيس يف الصـحيحني" انظرو •

 ).٢/٣٤٢(للوادعي 
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• X W 

 m  `  _  ~  }  |  {  z   y
  h  g  f  e  d  c  b   a
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 ]٢٠٢ – ٢٠١: األعراف[
ـ لٍ جُ رَ  نْ عَ    ـأَ  نْ مِ ـ ص يِّ بـِالنَّ  ابِ حَ صْ  تُ نـْكُ : الَ قَ

ــدِ رَ  ــالنَّ  فَ يْ ــعَ فَ , ص يِّ بِ ــابَّ دَ  تْ رَ ثَ ــقُ فَ  ,هُ تُ ــتَ  :تُ لْ  سَ عِ
ـ تَ الَ «: الَ قَ فَ  .انُ طَ يْ الشَّ  ـتَ  :لْ قُ ـ سَ عِ ـإِ فَ , انُ طَ يْ الشَّ ا ذَ إِ  كَ نَّ

ـيَ وَ , تِ يْـالبَ  لَ ثْـمِ  ونَ كُ يَ  ىتَّ حَ  ,مَ اظَ عَ تَ , كَ لِ ذَ  تَ لْ قُ   :ولُ قُ

خاِسئًا َحقيرًا شيطانه َيُرّد المؤمن



٢٩٨                

ـ نْ كـِلَ وَ  .يتِ وَّ قُ بِ  ـبِ : لْ قُ ـإِ فَ  ,اهللاِ مِ سْ ـا قُ ذَ إِ  كَ نَّ  ,كَ لـِذَ  تَ لْ
 .»ابِ بَ الذُّ  لَ ثْ مِ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  ,رَ اغَ صَ تَ 

: رقــم داود بــوأو, ٢٠٦٢٠: أمحــد رقــمأخرجــه   
 .٥٥٦و ٥٥٤: رقم "العمل"والنسائي يف , ٤٩٨٢
سـليم : للنـووي, حتقيـق "األذكـار"راجع كتاب  •

 .)٦٧١−٢/٦٧٠(اهلاليل 
حه • اجلـامع "يف  /مقبـل الـوادعي الشـيخ  صحَّ

 .)١/٣٦١(" الصحيح
حهو • صـــحيح " يف /األلبـــاين الشـــيخ  صـــحَّ

 .٣١٢٩و ٣١٢٨: رقم" الرتغيب والرتهيب
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بَّاسٍ    نِ ابْنِ عَ ـالَ , بعَ يِّ : قَ ـلٌ إِىلَ النَّبـِ جُ ـاءَ رَ جَ
الَ  ,ص قَ ولَ  :فَ سُ ا رَ سِ  !اهللاِيَ ثُ نَفْ دِّ ءِ ـي بِالشَّ ـإِينِّ أُحَ  ,يْ

َنْ أَخِ  نَ ارَّ ألَ ءِ مِ امَ هِ  ,لسَّ لَّـمَ بـِ ـنْ أَنْ أَتَكَ َّ مِ بُّ إِيلَ ـالَ  .أَحَ قَ فَ
 :صالنَّبِيُّ 

ُ  اهللاُ«   ربَ ُ  اهللاُ ,أَكْ ـربَ ُ  اهللاُ ,أَكْ ـربَ ـدُ احلَ  ,أَكْ دَّ  هللاِمْ ي رَ الَّـذِ
ةِ  سَ وَ سْ هُ إِىلَ الْوَ يَدَ  .»كَ

 .٢٠٩٧: رقمأمحد : رواه  
 .أمحد شاكر حهصحَّ و •
اجلـامع "يف  /الـوادعي ل الشـيخ مقبـ حهصحَّ و •

 ).١/٢٥١( "الصحيح
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 ]١١: األنفال[
 
 

وُيذهَب عنكم ِرجَز الشيطان
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 ]٨٣: النساء[
 

اذ ي إنق ان ف ان الَمّن إمتن
ن أ ه م يطانتِّاوليائ اع الش ب
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 ]١٧٥: آل عمران[

الشيطان ُيخّوف المؤمنين بأوليائه
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 ]١٠: املجادلة[
 

 إّنما الّنجوى من الشيطان
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
مْ «   كُ دَ يْطَانُ أَحَ أْيتِ الشَّ يَقُولُ  ,يَ نْ  :فَ امَ ذَ لَقَ كَ نْ  ?خَ مَ

ا ذَ لَقَ كَ قُولَ  … ?خَ تَّى يَ بَّكَ  :حَ لَقَ رَ نْ خَ هُ  ?مَ غَ لَ ا بَ إِذَ  ,فَ
ذْ بِ  تَعِ يَسْ لْ لْيَنْتَهِ  ,اهللاِفَ  .»وَ

: رقــمومســلم , ٣١٠٢: رقــمالبخــاري : أخرجــه  
١٣٤. 
السلسـلة "كـام يف  ,لمحد عـن عائشـة أ :ورواه •

 وانظـر أيضـاً حـديث ,١١٦: رقملأللباين  "الصحيحة
 .١١٨و ١١٧ :رقم
 .٨٣٧٦: رقم ,ا يب هريرةأمحد عن أ :ورواه •

الشيطان ُيَشّكك المسلم في عقيدته
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٣٠٧        

 
 

ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
الَ «   نْ قَ هُ  ,اهللاُالَ إِلَهَ إِالَّ " :مَ دَ حْ يكَ لَـهُ  ,وَ ِ لَـهُ  ,الَ رشَ

لَ  ,املُلْكُ  دُ ـهُ الْ وَ مْ يرٌ  ,حَ ـدِ ءٍ قَ ْ ـلِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ ـةَ  ,"وَ ائَ مِ
ةٍ  رَّ قَابٍ  ,مَ ِ رِ رشْ لَ عَ دْ هُ عَ انَتْ لَ نَةٍ  ,كَ سَ ةُ حَ ائَ هُ مِ تِبَتْ لَ كُ  ,وَ

يِّئَةٍ  ةُ سَ ائَ نْهُ مِ يَتْ عَ ِ حمُ ا  ,وَ زً ـرْ انَتْ لَهُ حِ كَ ـنَ اوَ ـيْطَانِ مِ لشَّ
 َ يسِ تَّى يُمْ لِكَ حَ هُ ذَ مَ وْ ْ  ,يَ ملَ ـاءَ  وَ ا جَ ـَّ ـلَ ممِ دٌ بِأَفْضَ أْتِ أَحَ يَ

لِكَ  ,بِهِ  نْ ذَ ثَرَ مِ لَ أَكْ مِ دٌ عَ   .»إِالَّ أَحَ

: رقــمومســلم , ٣١١٩: رقــمالبخــاري : أخرجــه  
٢٦٩١. 

 ِذآُر اهللا ِحرز من الشيطان



٣٠٨                

ـ ,ا يِّ قِ رَ الزُّ  اشٍ يَّ عَ  يبِ أَ  نْ عَ      :A:الَ قَ
بِحُ «   نيَ يُصْ الَ حِ نْ قَ هُ  ,اهللاُالَ إِلَهَ إِالَّ " :مَ دَ حْ يكَ  ,وَ ِ الَ رشَ

لَهُ ال ,لْكُ لَهُ املُ  ,لَهُ  دُ ـْوَ مْ يرٌ  ,حَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ هُ  ,"وَ انَ لَ كَ
امَ  دِ إِسْ لَ نْ وَ بَةٍ مِ قَ لَ رَ دْ يلَ عَ ـ ,عِ شْ هُ عَ نـْ ـطَّ عَ حُ طِيئَـاتٍ ـوَ  ,رُ خَ
اتٍ  جَ رَ ُ دَ رشْ هُ عَ فِعَ لَ رُ زٍ  ,وَ ـرْ انَ يفِ حِ كَ ـنَ اوَ تَّـى مِ ـيْطَانِ حَ لشَّ

 َ يسِ إِذَ  ,يُمْ ىوَ سَ بِحَ  ,ا أَمْ تَّى يُصْ لِكَ حَ ثْلُ ذَ    .»فَمِ
ولَ    سُ لٌ رَ جُ أَ رَ رَ  النَّائِمُ  ص اهللاِفَ ـالَ  ,فِيامَ يَرَ قَ  :فَ

ولَ  سُ ا رَ ا !اهللاِيَ ذَ كَ ا وَ ذَ نْكَ كَ ي عَ وِ رْ يَّاشٍ يَ ا عَ ـالَ  .إِنَّ أَبَ قَ  فَ
ولُ  سُ يَّاشٍ « :ص اهللاِ رَ قَ أَبُو عَ دَ  .»صَ

 .٣٨٦٧: رقمابن ماجه : رواه  
سنن ابـن صحيح "يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٣١١٨: رقم "ماجه



٣٠٩        

        

ــ   ــ نِ عَ ــاألَ  ثِ ارِ احلَ ــالنَّ  نَّ أَ , ا يِّ رِ عَ شْ ــ ص يَّ بِ   :الَ قَ
ْ  نَّ إِ «   ـقَ لِ  الَ قَ  ؛ ايَّ رِ كَ زَ  نَ ى بْ يَ حيَ ـوَ  … :هِ ومِ  نْ أَ  مْ كُ رُ آمُ

 هِ رِ ثْ  إِ يفِ  وُّ دُ العَ  جَ رَ خَ  ,لٍ جُ رَ  لِ ثَ مَ كَ  ,كَ لِ ذَ  لَ ثَ مَ  نَّ إِ فَ  ,وا اهللاَرُ كُ ذْ تَ 
 َ ٍ صِ حَ  نٍ صْ  حِ ىلَ ى عَ تَ ا أَ ذَ ى إِ تَّ حَ  ,اعاً رسِ , مْ هُ نْ مِ  هُ سَ فْ نَ  زَ رَ حْ أَ فَ , نيْ

ْ  الَ  دُ بْ العَ  كَ لِ ذَ كَ   .»… اهللاِ رِ كْ ذِ  بِ الَّ إِ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  هُ سَ فْ نَ  زُ رِ حيَ
 ,يـوالطيالسـ, والنسـائي, والرتمـذي, أمحـد: أخرجه  

وابن , واحلاكم, وابن حبان, "الكبريالتاريخ "والبخاري يف 
 .خزيمة
 "صــحيح اجلــامع"يف  /األلبــاين الشــيخ  حهصــحَّ و •
 .١٧٢٤: رقم
الصــحيح "يف  /الــوادعي الشــيخ مقبــل  حهوصــحَّ  •

 ).١/٢٠٤(" املسند
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االستعاذة باهللا من وساوس الشيطان
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
مْ «   كُ دَ يْطَانُ أَحَ أْيتِ الشَّ يَقُولُ  ,يَ ا :فَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ نْ  ?مَ مَ

ا ذَ لَقَ كَ قُولَ …  ?خَ تَّى يَ بَّكَ  :حَ لَقَ رَ نْ خَ هُ  ?مَ غَ لَ ا بَ إِذَ  ,فَ
ذْ بِ  تَعِ يَسْ لْ لْيَنْتَهِ  ,اهللاِفَ  .»وَ

: رقــمومســلم , ٣١٠٢ :رقــمالبخــاري : أخرجــه  
١٣٤. 
السلسـلة "كـام يف  ,لمحد عـن عائشـة أ :ورواه •

وانظـر أيضـاً حـديث  ,١١٦: رقملأللباين  "الصحيحة
 .١١٨و ١١٧ :رقم
 .٨٣٧٦: رقم ,ا يب هريرةأمحد عن أ :ورواه •
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زات ن هم اهللا ِم تعاذة ب االس
ياطين ن ُحُض  الش ورهموِم
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انَ النَّبِيُّ : الَ قَ  ,ا كٍ الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  نْ عَ    ا  صكَ إِذَ
لَ اخلَ  ءَ دَخَ الَ  ,الَ كَ اللهُ « :قَ وذُ بـِ ـنَ امَّ إِينِّ أَعُ بُثِ خُ ـلْـمِ

ال بَائِثِ ـوَ  .»خَ
 .٣٧٥: رقمومسلم , ١٤٢: رقمالبخاري : أخرجه  
ــ   ــزَ  نْ عَ ــ دِ يْ ــرْ أَ  نِ بْ ــ ,ا مَ قَ   :A:الَ قَ
هِ احلُ «   ــذِ ــإِنَّ هَ ْتَضَ ــوشَ حمُ ةٌ ـشُ مُ  ,رَ كُ ــدُ ــى أَحَ ا أَتَ ــإِذَ  فَ

ءَ ـالْ  الَ لْ  ,خَ يَقُ لْ وذُ بِ " :فَ نَ ا اهللاِأَعُ اخلَ مِ بُثِ وَ  .»"بَائِثِ خلُ
 ,ماجـه وابـن, والنسائي, داود وأبو, أمحد: أخرجه  

 .واحلاكم, وابن حبان

 خالءما ُيقال ِعند دخول ال



٣١٤                

        

 "صحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٢٢٦٣: رقم
عنـد , اعـن أيب أمامـة  "ضعيف اجلـامع"يف و •

 .٦٣٥٤: رقم ابن ماجه



٣١٥        

        

 
 
 

ـ ,ا كٍ الـِمَ  نِ بْـ سِ نَ أَ  نْ عَ      :A:الَ قَ
ُ سِ «   ـرتْ َ ا بَـ مَ ـأَ  نيْ ِ عْ ـ نيُ ـوَ  ,نِّ اجلِ ـِبَ  اتِ رَ وْ عَ ا ذَ إِ  ,مَ ي آدَ ن

 .»اهللاِ مِ سْ بِ : ولَ قُ يَ  نْ أَ  هُ بَ وْ ثَ  مْ كُ دُ حَ أَ  عَ ضَ وَ 
 .وابن السني, "األوسط"الطرباين يف : أخرجه  
 "صحيح اجلـامع"يف  / األلباينالشيخ  حهصحَّ و •
 .٣٦١٠ :رقم
 "األذكـار"يف حتقيقـه لكتـاب  سـليم اهلـاليلوقال  •

 :)١/٨٢(للنووي 
 .)لشواهده صحيحٌ (  

  »بسم اهللا«: قول
  من أعين الجن ِستٌر



٣١٦                

 
 

ـ ,ا كٍ الـِمَ  نِ بْـ سِ نَ أَ  نْ عَ      :A:الَ قَ
ا :ينـِعْ يَ – الَ قَ  نْ مَ «   ـ إِذَ هِ  جَ رَ خَ يْتـِ ـنْ بَ ـمِ :  −مِ  ,اهللاِبِسْ

ىلَ  لْتُ عَ كَّ ولَ  ,اهللاِتَوَ الَ حَ الَ وَ ةَ إِالَّ بـِ وَ ـوَّ ـالُ  .اهللاِقُ قَ : لَـهُ يُ
يتَ " فِ قِيتَ  ,كُ وُ يتَ  ,وَ دِ هُ ى وَ  ,"وَ نَحَّ نْ تَ يْ عَ  .»انُ طَ هُ الشَّ

 ,٣٤٨٦: رقـم والرتمـذي ,٥٩٥: رقم داود أبو: أخرجه  
" املـوارد"كام يف  وابن حبان ,٥٩: رقم "العمل"والنسائي يف 

 .١٧٨: رقم "العمل" وابن السني يف ,٢٣٧٥: رقم
 ).١/٣٨٠( اهلاليل :بتحقيق, للنووي "األذكار" كام يف •
 .صحيحٌ  حديثٌ  •

 ما ُيقال عند الخروج من الَمنزل



٣١٧        

ةَ    ـلَمَ نْ أُمِّ سَ ـرَ  نَّ أَ , لعَ ـ ص اهللاِ ولَ سُ ا ذَ إِ  انَ كَ
 : الَ قَ  ,هِ تِ يْ بَ  نْ مِ  جَ رَ خَ 

كَ أَنْ إِينِّ مَّ اللهُ ,  اهللاِىلَ عَ  تُ لْ كَّ وَ تَ , اهللاِ مِ سْ بِ «   وذُ بـِ أَعُ
لَّ  لَّ  ,أَضِ لَّ  ,أَوْ أُضَ لَّ  ,أَوْ أَزِ لِمَ  ,أَوْ أُزَ مَ  ,أَوْ أَظْ لَ أَوْ  ,أَوْ أُظْ

لَ  هَ َّ  ,أَجْ يلَ لَ عَ ْهَ   .»أَوْ جيُ

: رقـم والرتمـذي ,٥٠٩٤: رقـم داود أبو :أخرجه  
 ,٨٦: رقـم "العمـل"والنسائي يف  ,ماجه وابن ,٣٤٢٧

 )١٩٥٩و ١/٧٠٧( واحلـاكم ,١٧٧: رقم وابن السني
 ./ الوادعيحتقيق الشيخ مقبل 



٣١٨                

 :عىل إثره احلاكموقال  •
 مربــام تــوهم متــوهم أن الشــعبي مل يســمع مــن أ(  
وأم سـلمة  ,فإنه دخل عىل عائشة ,وليس كذلك ,سلمة
 ).ثم أكثر الرواية عنهام مجيعاً  ,مجيعاً 
 :قال هذا بعد قوله •
ومل  ,عــىل رشط الشــيخني ,هــذا حــديث صــحيحٌ (  

 .)خيرجاه
 .الذهبيه وأقرَّ  •
 يم اهلـاليلسل :بتحقيق[ "األذكار"يف  النوويوقال  •

 :بعد إيراده للحديث ])١/٨٣(
 .)صحيحٌ  حديثٌ (  

 



٣١٩        

        

 :)١/٢٠٢( "سؤاالته أليب داود"يف  اآلجريوقال  •
ــال(   ــا داود ق ــ: ســمعت أب ــن أم الش ــمع م عبي س
 .هـ.ا)سلمة
 :قلت •
ت بِ ثْ مُ ـفالـ ,وكون عيل بن املديني نفى سامعه منها(  
 .)ايفِ م عىل النَّ دَّ قَ مُ 
 "صحيح اجلـامع"يف  / األلباينالشيخ  حهوصحَّ  •
 :قال, و٤٧٠٩و ٤٧٠٨: رقم
َّ ى عَ غَ بْ يُ  وْ أَ  ,يَ غِ بْ أَ  نْ أَ  وْ أَ «: وزاد ابن عساكر(    .)»يلَ
 ."حتفة األخيار"يف  باز ابن حهصحَّ و •

 
 



٣٢٠                

 
 

بْدِ    نْ عَ اصِ  اهللاِعَ عَ و بْنِ الْ رِ مْ نِ , ب بْنِ عَ النَّبِيِّ  عَ
هُ  ص نَّ انَ  أَ لَ املَ إِذَ  كَ دَ ا دَخَ جِ قُولُ  ,سْ  :يَ
وذُ بِ «   يمِ  اهللاِأَعُ ظـِ يمِ  ,الْعَ ـرِ ـهِ الْكَ هِ جْ بِوَ ـلْطَانِهِ  ,وَ سُ وَ

يمِ  دِ نَ ا, الْقَ يمِ مِ جِ يْطَانِ الرَّ  .»لشَّ
الَ     :قَ
لِكَ «   الَ ذَ ا قَ إِذَ ـيْطَانُ  ,فَ الَ الشَّ ـائِرَ  :قَ نِّـي سَ ـظَ مِ فِ حُ

مِ   .»الْيَوْ
 .٤٦٦: رقمداود  أبو: أخرجه  
 .صحيحٌ  حديثٌ  •

 ما يقال عند دخول المسجد



٣٢١        

        

سـليم  :بتحقيـق, للنـووي "األذكار"راجع كتاب  •
الصحيح املسند مما لـيس "و, )١٠٣ −١/١٠٢(اهلاليل 

 ).١/٥٤٧( للوادعي "يف الصحيحني
 



٣٢٢                

 
 

 
رٍّ    ــــنْ أَيبِ ذَ ــــولَ , اعَ سُ ــــالَ  ص اهللاِأَنَّ رَ   :قَ
ةِ «   الَ رِ صَ بُ الَ يفِ دُ نْ قَ بْحِ مَ يْهِ  ,الصُّ لَ جْ انٍ رِ وَ ثَ هُ بْلَ  ,وَ قَ

مَ  لَّ تَكَ هُ  ,اهللاُلَهَ إِالَّ الَ إِ " :أَنْ يَ دَ حْ يكَ لَهُ  ,وَ ِ  ,لْكُ لَهُ املُ  ,الَ رشَ
لَهُ احلَ  دُ وَ ْيِي ,مْ يتُ  ,حيُ مِ يُ يرٌ  ,وَ ـدِ ءٍ قَ ْ ـلِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ  ,"وَ

شْ  اتٍ ـعَ رَّ تِبَ  ,رَ مَ شْ  كُ هُ عَ نَاتٍ ـلَ سَ يَ  ,رُ حَ ِ حمُ ـ وَ شْ نْهُ عَ رُ ـعَ
يِّئَاتٍ  شْ  ,سَ هُ عَ فِعَ لَ رُ اتٍ ـوَ جَ رَ ـ ,رُ دَ كَ كَ يفِ وَ لـِ ـهُ ذَ مَ وْ انَ يَ

وهٍ  رُ كْ لِّ مَ نْ كُ زٍ مِ رْ سَ  ,حِ ـرِ حُ ـنَ اوَ ـيْطَانِ مِ نْبَـغِ  ,لشَّ ْ يَ ملَ وَ
مِ  يَوْ لِكَ الْ هُ يفِ ذَ كَ رِ دْ نْبٍ أَنْ يُ كَ بِ ـإِالَّ الشِّ  ,لِذَ  .»تعاىل  اهللاِرْ

 .بشواهده حسنٌ  حديثٌ  •

الة د ص ال بع ا ُيق م
الة بح وص الّص

غ ال



٣٢٣        

 حـديثٌ (: وقـال ,٣٣٧٤: رقـم الرتمذي: أخرجه  
والنسـائي يف , ) ٌصـحيح(: لنسـخويف بعـض ا ,)حسنٌ 

 .١٢٧: رقم "العمل"
سـليم  :حتقيـق ,للنـووي "ذكـارألا"راجع كتـاب  •

 ).١٩١−١/١٩٠( اهلاليل
ـبِيبٍ    ةَ بْنِ شَ رَ امَ نْ عُ ـ ,اعَ   :A:الَ قَ
الَ «   نْ قَ هُ  ,اهللاُالَ إِلَهَ إِالَّ " :مَ دَ حْ يـكَ لَـهُ  ,وَ ِ لَـهُ  ,الَ رشَ

لَهُ الْ  ,املُلْكُ  دُ ـوَ مْ ْيِي ,حَ يتُ  ,حيُ مِ يُ ءٍ  ,وَ ْ ـلِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ وَ
يرٌ  دِ اتٍ  ,"قَ رَّ َ مَ رشْ بِ  ,عَ رِ رِ املَغْ ىلَ إِثْ ثَ  ,عَ ـتَ  اهللاُبَعَ ـاىلَ عَ  هُ  لَ

ةً  لَحَ سْ هُ  ,)١(مَ ظُونَ ْفَ نَ احيَ ـبِحَ مِ تَّـى يُصْ يْطَانِ حَ تَـبَ  ,لشَّ كَ وَ

                                                 
 .احلرس :مسلحة )١(
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شْ  اهللاُ هُ عَ بَاتٍ ـلَ وجِ نَاتٍ مُ سَ شْ  ,رَ حَ نْهُ عَ َا عَ حمَ يِّئَاتٍ رَ سَ ـوَ
اتٍ  وبِقَ نَاتٍ  ,مُ مِ ؤْ قَابٍ مُ ِ رِ رشْ لِ عَ دْ هُ بِعَ انَتْ لَ كَ  .»وَ

ــه   ــذي : أخرج ــمالرتم ــائي يف , ٣٦٠٠: رق والنس
 .٥٧٧: رقم" العمل"

ــحَّ  • ــال حهص ــليم اهل ــهيف  يلس ــاب  تعليق ــىل كت ع
 .)١/٢٢٥( نوويلل "األذكار"
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ـ رٍ كْ و بَ بُ أَ  الَ قَ : الَ قَ  ,ا ةَ رَ يْ رَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ    : قُ يْ دِّ الصِّ
رْ  !اهللاِ ولَ سُ ا رَ يَ  تُ  نَّ هلُُ وْ قُ أَ  ,تٍ امَ لِ كَ  بِ ينِ مُ بَحْ ا أَصْ ا  ,إِذَ إِذَ وَ

يْتُ  سَ  :ص اهللاِ ولُ سُ رَ  الَ قَ فَ  .أَمْ
ــ«   ــ" :لِ قُ ضِ اللهُ َرْ األْ اتِ وَ وَ ــمَ ــاطِرَ السَّ َ  ,مَّ فَ ــاملِ عَ

ةِ  ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ بَّ  ,الْغَ ءٍ  رَ ْ لِّ يشَ لِيكَ  ,كُ مَ دُ أَنْ الَ أَ  ,هُ وَ ـهَ شْ
ــتَ  ــهَ إِالَّ أَنْ ــ ,إِلَ سِ فْ ِّ نَ ــنْ رشَ ــوذُ بِــكَ مِ ــنْ وَ  ,يـأَعُ ِّ مِ رشَ

يْطَانِ  كِهِ  ,الشَّ ْ رشِ ـ ,وَ سِ فْ ـىلَ نَ فَ عَ ِ رتَ أَنْ أَقْ اـوَ ـوءً أَوْ  ,ي سُ
لِمٍ  سْ هُ إِىلَ مُ رَّ  .»"أَجُ

  .صحيحُ  حديثٌ  •

ر  ن ش اهللا م تعاذة ب يطان االس الش
رآه باحًا وِش اًء ص د ومس وم وعن الن
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 وأبـو, ١٢٠٢: رقم "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  
 ٥١: رقـم وأمحد ,٣٤٥٢: رقم والرتمذي ,٥٠٦٧: رقمداود 

ــائي يف و, ٦٣و ــل"النس ــم "العم ــني يف , ١١: رق ــن الس واب
 .والدارمي, وابن حبان, واحلاكم, ٤٥: رقم" العمل"

 :فائدة
 :)١/١٩٩(" األذكار"نووي يف قال ال •

)" ْ ــرشِ ــني: "هِ كِ ــىل وجه ــ, ع ــن ـبكس ــني م ر الش
كِ "و .اإلرشاك َ الشـني  تحبفـ ,حبائلـه ومصـائده: "هِ رشَ
 .)والراء
مـن  ,٢٧٦٣: رقـم "السلسلة الصحيحة"وجاء يف  •

 .احديث أيب مالك األشعري 
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يطان ن الش تعاذة م االس
رآن  راءة الق د ق عن
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
خَ «   ا دَ مُ إِذَ كُ دُ دَ  لَ أَحَ جِ ىلَ النَّبِيِّ  ,املَسْ مْ عَ لِّ يُسَ لْ لْ  ,فَ  :ولِيَقُ

تِكَ هُ اللَّ " َ محْ ابَ رَ تَحْ يلِ أَبْوَ جَ  ."مَّ افْ رَ ا خَ إِذَ ـىلَ  ,وَ مْ عَ ـلِّ يُسَ لْ فَ
لْ  ,النَّبِيِّ  ِ مْ صِ مَّ اعْ هُ اللَّ " :ولِيَقُ  .»"انِ طَ يْ الشَّ  نَ ي مِ ن
 ,٧٧٣: رقـم ماجه وابن, والنسائي ,أبو داود: رواه  

 .واحلاكم, وابن حبان, وابن خزيمة
الصـــحيح "يف  /األلبـــاين الشـــيخ  حهصـــحَّ و •

 .٥٠١٤: رقم "اجلامع
 :وفيه, ٨٦: رقمابن السني  حهوصحَّ  •
 .»مِ يْ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ  مِ ينِ ذْ عِ أَ  مَّ هُ اللَّ «  

 د الخروج من المسجدما ُيقال عن
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
كُ «   دَ يْطَانُ أَحَ أْيتِ الشَّ يَقُولُ  ,مْ يَ ا :فَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ نْ  ?مَ مَ

ا ذَ لَقَ كَ قُولَ …  ?خَ تَّى يَ بَّكَ  :حَ لَقَ رَ نْ خَ هُ  ?مَ غَ لَ ا بَ إِذَ  ,فَ
ذْ بِ  تَعِ يَسْ لْ لْيَنْتَهِ  ,اهللاِفَ  .»وَ

: رقــمومســلم , ٣١٠٢: رقــمالبخــاري : أخرجــه  
١٣٤. 
السلسـلة "كـام يف  ,لمحد عـن عائشـة أ :ورواه •

وانظـر أيضـاً حـديث  ,١١٦: رقملأللباين  "الصحيحة
 .١١٨و ١١٧ :رقم
 .٨٣٧٦: رقم ,ا يب هريرةأمحد عن أ :ورواه •

  الشيطان ُيشكك المسلم في عقيدته
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يِّ    رِ عَ َشْ الِكٍ األْ نْ أَيبِ مَ   :A:الَ قَ , اعَ
يْتَهُ «   لُ بَ جُ لَجَ الرَّ ا وَ ـلْ  ,إِذَ يَقُ لْ ـاللَّ " :فَ ـأَلُكَ هُ مَّ إِينِّ أَسْ

لَجِ  َ املَوْ ريْ َ املَ  ,خَ ريْ خَ جِ وَ رَ ـمِ  ,خْ جلْ  اهللاِبِسْ ـمِ  ,نَـاوَ بِسْ  اهللاِوَ
نَا جْ رَ ىلَ  ,خَ عَ نَا اهللاِوَ لْ كَّ نَا تَوَ بِّ لِهِ  ."رَ ىلَ أَهْ مْ عَ لِّ مَّ لِيُسَ   .»ثُ

: رقـموالطـرباين , ٥٠٩٦: رقـمأبـو داود : أخرجه  
٣٤٥٢. 
 "صحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٢٤٤٤: رقم "ةاملشكا"وانظر , ٨٣٩: رقم
ــو • ــن  نهحسَّ ــيخ اب ــاز الش ــه /ب ــة " يف كتاب حتف

 ."األخيار

 ما ُيقال عند دخول الَمنزل
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 "األذكـار"عـىل  هسـليم اهلـاليل يف تعليقـ فهضعَّ و •
 :نيتَ لَّ عِ بِ  ,)١/٥٨٠( للنووي
 .حممد بن إسامعيل مل يسمع من أبيه −١
 .رواية رشيح بن عبيد عن أيب مالك مرسلة −٢
 :وقال •
  حلـديث ممـا تراجـع عـن تصـحيحه شـيخنااهذا (  
 .)−األلباين: يعني−
 : وقلت •
إذ يشـهد هلـذا  ,يخ ابـن بـاز قـول جيـدقول الشـ(  

 ).٢٠١٨: رقمحديث جابر عند مسلم  ,احلديث
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ـ ,ا بٍ يْ هَ صُ  نْ عَ    ـ: الَ قَ ـرَ  انَ كَ ا ذَ إِ  ص اهللاِ ولُ سُ
ــــدُ  ادَ رَ أَ  ــــرْ قَ  ولَ خُ ْ  ,ةٍ يَ ــــ ملَ ــــا حَ هَ لْ خُ دْ يَ ــــى يَ تَّ   :ولَ قُ

ـرَ  مَّ اللهُ «   ـ اتِ وَ امَ بَّ السَّ ـوَ  ,عِ بْ السَّ ـلَ ظْ ا أَ مَ  بَّ رَ وَ , نَ لْ
َ ضِ رْ األَ  ـوَ  ,احِ يَ بَّ الرِّ رَ وَ , نَ لْ لَ قْ ا أَ مَ وَ  ,عِ بْ السَّ  نيْ ـرَ ا ذَ مَ , نَ يْ
ِ اطِ يَ الشَّ  بَّ رَ وَ  ـوَ  ,نيْ ـا أَ مَ ـ أَ ينِّ إِ , نَ لْ لَ ضْ ـ كَ لُ أَ سْ َ خَ ـ ريْ  هِ ذِ هَ

َ خَ وَ , ةِ يَ رْ القَ  َ خَ وَ , اهَ لِ هْ أَ  ريْ ـ كَ بـِ وذُ عُ أَ وَ , اهَ يْ ا فِ مَ  ريْ ِّ  نْ مِ  رشَ
ِّ وَ  ,ةِ يَ رْ القَ  هِ ذِ هَ  ِّ وَ  ,اهَ لِ هْ أَ  رشَ  .»اهَ يْ ا فِ مَ  رشَ

 .٣٤٣: رقم "العمل"النسائي يف : أخرجه  
ـــاين الشـــيخ  حهصـــحَّ و • السلســـلة "يف  /األلب

 .٢٧٥٩: رقم "الصحيحة

 دعاء دخول القرية
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الصـحيح "يف  /الوادعي الشيخ مقبل  حهصحَّ و •
 ).١/٣٧٦( "املسند مما ليس يف الصحيحني

 
 
 

 
يَّ    ــلَمِ ــيمٍ السُّ كِ ــتِ حَ ــةَ بِنْ لَ وْ ــنْ خَ ــتْ لةِ عَ الَ : , قَ

ولَ  سُ تْ رَ عَ مِ ولُ  ص اهللاِسَ قُ  :يَ
نْ «   الً  مَ نْزِ لَ مَ زَ لْ  ,نَ يَقُ لْ تِ " :فَ لِامَ وذُ بِكَ ـاتِ  اهللاِأَعُ التَّامَّ

لَقَ  ا خَ ِّ مَ نْ رشَ هُ الَ يَضُ  ;"مِ إِنَّ ـنْ ـفَ ِـلَ مِ حتَ رْ تَّـى يَ ءٌ حَ ْ هُ يشَ  رُّ
 .»كَ لِ ذَ  هِ لِ زِ نْ مَ 

 .٢٧٠٨: رقممسلم : رواه  

 ُدَعاء َمن َنَزل منزًال
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
ِبُّ الْعُطَاسَ  اهللاَإِنَّ «   بَ  ,حيُ هُ التَّثَاؤُ رَ كْ يَ بُ  …وَ التَّثَـاؤُ
نَ ا يْطَانِ مِ مْ  ,لشَّ كُ دُ بَ أَحَ ثَاءَ ا تَ إِذَ ـتَطَاعَ  ,فَ ـا اسْ هُ مَ دَّ ُ لْـريَ  ;فَ

بَ  ثَاءَ ا تَ مْ إِذَ كُ دَ إِنَّ أَحَ يْطَانُ  ,فَ نْهُ الشَّ كَ مِ حِ  .»ضَ
: رقـــمومســـلم , ٥٨٧٢: رقـــمالبخـــاري : رواه  

٢٩٩٤. 
يِّ  نْ عَ    رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ ـ ,ا أَيبِ سَ   :A:الَ قَ
ثَا«   ا تَ مْ ءَ إِذَ كُ دُ ـىلَ فِيْـ ,بَ أَحَ هِ عَ كْ بِيَـدِ سِ يُمْ لْ ـإِنَّ  ;هِ فَ فَ

لُ  خُ دْ يْطَانَ يَ  .»الشَّ
 .٢٩٩٥: رقممسلم  :رواه  

التثاؤب ِمَن الشيطان
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 ]١٥: القصص[
دٍ    َ نَ بْنِ رصُ يْامَ لَ نْ سُ الَ , اعَ ـعَ : قَ ـا مَ الِسً نْتُ جَ كُ

تَبَّانِ  ,صالنَّبِيِّ  سْ نِ يَ الَ جُ رَ ا وَ  ,وَ َ مهُ دُ ـهُ  دِ قَ أَحَ هُ جْ َرَّ وَ  ,امحْ
ــــ اجُ دَ ــــتْ أَوْ خَ تَفَ انْ ــــالَ  ,هُ وَ قَ ــــرَ فَ   :ص اهللاِ ولُ سُ

ا«   اهلََ ةً لَوْ قَ لِمَ مُ كَ لَ َعْ دُ ل ,إِينِّ ألَ ـِ ـا جيَ نْـهُ مَ بَ عَ هَ لَـوْ  ,ذَ

الشيطان الَغَضب ِمَن
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الَ  وذُ بِ  :قَ نَ ا اهللاِأَعُ يْطَانِ مِ ِدُ  .مِ يْ جِ الرَّ لشَّ ا جيَ نْهُ مَ بَ عَ هَ  .»ذَ
ــهُ  ــالُوا لَ قَ ــيَّ  :فَ ــيَ  صإِنَّ النَّبِ ــ«: ولُ قُ ذْ بِ ــوَّ عَ ــنَ  اهللاِتَ مِ

يْطَانِ لا الَ  .»شَّ قَ نُونٌ  :فَ لْ يبِ جُ هَ  .وَ
ــمأخرجــه البخــاري    ــم ومســلم ,٣١٠٨: رق : رق

٢٦١٠. 
سـليم  :حتقيـق ,للنـووي "األذكـار"راجع كتـاب  •

 .)٢/٦٥٥(اهلاليل 
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دٍ   َ نَ بْنِ رصُ يْامَ لَ نْ سُ الَ , اعَ عَ النَّبِيِّ : قَ ا مَ الِسً نْتُ جَ كُ

ــتَبَّانِ  ,ص سْ نِ يَ ــالَ جُ رَ ــدُ وَ  ,وَ ا أَحَ َ ــدِ مهُ ــهُ قَ هُ جْ ــرَّ وَ َ  ,امحْ
ــــهُ  اجُ دَ ــــتْ أَوْ خَ تَفَ انْ ــــالَ  ,وَ قَ ــــولُ اهللاِ فَ سُ   :صرَ

ا«   اهلََ ةً لَوْ قَ لِمَ مُ كَ لَ َعْ دُ ل ,إِينِّ ألَ ـِ ـا جيَ نْـهُ مَ بَ عَ هَ لَـوْ  ,ذَ
الَ  وذُ بِ  :قَ نَ ا اهللاِأَعُ يْطَانِ مِ يْمِ لشَّ جِ ِدُ . الرَّ ا جيَ نْهُ مَ بَ عَ هَ  .»ذَ

ــهُ  وا لَ ــالُ قَ ــيَّ  :فَ ــولُ  صإِنَّ النَّبِ قُ ــ«: يَ ذْ بِ ــوَّ عَ ــنَ  اهللاِتَ مِ
يْطَانِ ا الَ  .»لشَّ قَ نُونٌ : فَ لْ يبِ جُ هَ  .وَ

 .٢٦١٠: رقم ومسلم ,٣١٠٨: رقمأخرجه البخاري   
سـليم  :حتقيـق ,للنـووي "األذكـار"راجع كتـاب  •

 ).٢/٦٥٥(اهلاليل 

 قال عند الغضبما ُي
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
نْ  اهللاِوا بِ ذُ وَّ عَ تَ وَ  ,انَ طَ يْ وا الشَّ بُّ سُ  تَ الَ «   َّ  مِ  .»هِ رشَ
 .والديلمي, ومتام ,املخلص: أخرجه  
 "صحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٢٤٢٢ :رقم "السلسلة الصحيحة"يف و, ٧٣١٨ :رقم

 

وا الشيطانّبال تُس
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يَسَ    نْ أَيبِ الْ ـالَ , ارِ ـعَ ـولُ : قَ سُ ـانَ رَ  ص اهللاِكَ
ولُ  قُ  :يَ
نَ مَّ إِينِّ أَ اللهُ «   وذُ بِكَ مِ دِّي عُ َ مِ  ,الرتَّ َدْ اهلْ قِ  ,وَ ـرَ غَ الْ  ,وَ

َرَ  احلْ بَّطَنِيَ  ,قِ وَ تَخَ وذُ بِكَ أَنْ يَ أَعُ تِ  وَ نْـدَ املَـوْ يْطَانُ عِ  ,الشَّ
ا بِرً ـدْ بِيلِكَ مُ وتَ يفِ سَ وذُ بِكَ أَنْ أَمُ أَعُ كَ أَنْ  ,وَ ـوذُ بـِ أَعُ وَ

يْ  دِ وتَ لَ اأَمُ  .»غً
 .احلاكمو, والنسائي, أبو داود: رواه  
 .١٢٨٢ :رقم "صحيح اجلامع"األلباين يف  حهصحَّ و •
 ).١/٣٩٩(" اجلامع الصحيح"الوادعي يف  نهحسَّ و •

بّ  ن تخ اهللا م وُّذ ب طالتع
وت  د الَم يطان عن الش



٣٤٠                

 
 

ــ   ــ نِ عَ ــعَ  نِ ابْ ــ ,ب اسٍ بَّ   :A:الَ قَ
يْطَانِ  ,ابْكِنيَ  …«   عِيقَ الشَّ نَ نَّ وَ اكُ إِيَّ  .»وَ
الَ    مَّ قَ نَ « :ثُ انَ مِ امَ كَ هْ هُ مَ لْبِ  إِنَّ الْقَ ِ وَ مِ  ,الْعَنيْ , اهللاِ نَ فَ

انَ  ا كَ مَ نَ اوَ انِ مِ اللِّسَ نَ افَ  ,لْيَدِ وَ يْطَانِ مِ  .»لشَّ
 .٢١٢٧: رقمأمحد : رواه  
 .أمحد شاكر حهصحَّ و •
 .وهو من طريق عيل بن زيد بن جذعان •
 "ضـعيف اجلـامع"يف  /األلبـاين الشيخ  فهضعَّ و •
 .٤٧: رقم

 

 ياحة من الشيطانالنِّ



٣٤١        

ــ   ــ اهللاِ دِ بْــعَ  نْ عَ ــ ,ب اسٍ بَّــعَ  نِ بْ ـــ: الَ قَ  حَ تَ تَــ افْ امَّ لَ
ـمَ  ص اهللاِ ولُ سُ رَ  نَّ إِ  ,ةَ كَّ ـمَ تَ جْ ا ,ةً نّـرَ  سُ يْ لِـبْ رَ  هِ يْـلَ إِ  تْ عَ

َ  ةَ مَّ وا أُ دُّ رُ تَ  نْ أَ  واسُ أَ يْ ا :الَ قَ فَ  ,هُ ودُ نُ جُ  ـ دٍ مَّ حمُ ـىلَ عَ  ,كِ رْ ـ الشِّ
ِ يْ  دِ يفِ  مْ وهُ نُ تِ افْ  نِ كِ لَ وَ , اذَ هَ  مْ كُ ومِ يَ  دَ عْ بَ   مُ هِ يْ وا فِ شُ فْ أَ وَ  ,مْ هِ ن

 .وحَ النَّ 
والضـياء يف , وأبو يعىل, "الكبري"طرباين يف ال: رواه  

 ."املختارة"
 "الرتغيـبصـحيح "واأللباين يف  ,املنذري نهحسَّ و •
 .٣٥٢٦: رقم

 
 
 



٣٤٢                

   

ةَ  أُمِّ  نْ عَ    لَمَ ـ  ,ل سَ ةَ ـلَ ـلَمَ ـاتَ أَبُـو سَ لْـتُ  ,امَّ مَ  :قُ
يبٌ  رِ ةٍ  ,غَ بَ رْ ضِ غُ يفِ أَرْ هُ  ,وَ نـْ ثُ عَ ـدَّ تَحَ ـاءً يُ هُ بُكَ َبْكِيَنـَّ  .ألَ

يْـهِ فَ  لَ ـاءِ عَ بُكَ يَّـأْتُ لِلْ َ ـدْ هتَ نْتُ قَ بَلَـتِ  ,كُ ـنَ  إِذْ أَقَ ةٌ مِ أَ ـرَ  امْ
يدِ  عِ ينِ  ,الصَّ عِدَ يدُ أَنْ تُسْ رِ ـولُ  ,تُ سُ ا رَ بَلَهَ تَقْ  ,ص اهللاِفَاسْ

الَ  قَ  :وَ
يْتًـا«   يْطَانَ بَ يلِ الشَّ خِ ينَ أَنْ تُدْ يدِ رِ ـهُ  ,أَتُ جَ رَ نْـهُ  اهللاُأَخْ مِ

 ِ تَنيْ رَّ  .»?مَ
فَ    تُ فَكَ نِ  فْ اءِ  عَ بُكَ لَمْ أَبْكِ  ,الْ  .فَ
 .٩٢٢: رقممسلم : رواه  
   



٣٤٣        

        

بَلٍ عَ    اذِ بْنِ جَ عَ الَ , انْ مُ ـولُ ـلَ : قَ سُ ثَـهُ رَ عَ  اهللاِامَّ بَ
نِ  ص يَمَ ـولُ  ,إِىلَ الْ سُ ـهُ رَ عَ جَ مَ ـرَ ـيهِ  ,ص اهللاِخَ  ,يُوصِ

اكِبٌ  اذٌ رَ عَ مُ ولُ  ,وَ سُ رَ شِ  ص اهللاِوَ مْ هِ ـيَ تـِ لَ احِ ـتَ رَ ْ  ,ي حتَ
غَ فَ  رَ امَّ فَ الَ  ,لَ اذُ « :قَ عَ ا مُ ـدَ  !يَ عْ ـاينِ بَ لْقَ ـى أَنْ الَ تَ سَ إِنَّـكَ عَ

ا ذَ ي هَ امِ ي وَ  ,عَ دِ جِ سْ ُرَّ بِمَ لَّكَ أَنْ متَ عَ يوَ لَ ِ  .»قَربْ
اذُ    عَ ى مُ بَكَ ولِ  ;لٍ بَ جَ  نُ بْ  فَ سُ اقِ رَ رَ ا لِفِ عً شَ , ص اهللاِجَ

الَ  قَ ولُ فَ سُ  :ص اهللاِرَ
اذُ «   عَ ا مُ بْكِ يَ نَ  !الَ تَ اءَ مِ يْطَانِ  إِنَّ الْبُكَ  .»الشَّ
 .٢٢٠٥٤: رقمأمحد : رواه  
 .شعيب األرناؤوط حهصحَّ و •
 .املقرتن بالصياح والعويل: بالبكاءاملراد  •



٣٤٤                

 
 

يِّ    رِ َنْامَ رِ األْ هَ َزْ نْ أَيبِ األْ ـالَ  ,ا عَ ـانَ : قَ ـولُ كَ سُ  رَ
هُ  ص اهللاِ عَ جَ ضْ ذَ مَ ا أَخَ نَ اإِذَ يْلِ مِ الَ  ,للَّ  :قَ

ــ«   نْبِــي اهللاِمِ بِسْ ــعْتُ جَ ضَ ــاللَّ  ,وَ بِــيهُ نْ ــرْ يلِ ذَ فِ  ,مَّ اغْ
يْطَاينِ  ئْ شَ سِ أَخْ اينِ  ,وَ هَ فُكَّ رِ ,  ,وَ اينِ يْزَ لْ مِ قِّ ثَ ي وَ نـِ لْ عَ اجْ وَ
ىلَ  َعْ يِّ األْ  .»يفِ النَّدِ

 .واحلاكم, داود أبو: رواه  
 "صحيح اجلـامع"يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٤٦٤٩: رقم

 
 

 ومِمن آداب الّن



٣٤٥        

        

ــنْ أَيبِ    ةَ  عَ ــرَ يْ رَ ــولَ , ا هُ سُ ــالَ  ص اهللاِأَنَّ رَ   :قَ
هِ «   اشِ مْ إِىلَ فِرَ كُ دُ  أَحَ ا أَوَ يَنْفُضْ  ,إِذَ لْ هُ  فَ اشَ ةِ بِ فِرَ لَ اخِ  دَ

هِ  ارِ مِّ  ,إِزَ لْيُسَ هُ الَ  ;اهللاَوَ إِنَّ يفَ رِ دْ هُ  يَ فَ لَ ا خَ لَ مَ ادَ  ,هِ يْ عَ ا أَرَ ـإِذَ فَ
عَ  طَجِ هِ  ,أَنْ يَضْ ـقِّ ـىلَ شِ عْ عَ ـطَجِ يَضْ لْ ـنِ  فَ مَ َيْ ـلْ  ,األْ لْيَقُ  :وَ

كَ " مِ نْبِي بِاسْ عْتُ جَ ضَ يبِّ وَ هُ  ,رَ عُ فَ بِكَ أَرْ تَ  ,وَ ـكْ سَ إِنْ أَمْ
سِ  فْ ا ,يـنَ ا,فَ ْهَ محَ ا رْ تَهَ لْ سَ إِنْ أَرْ ا ,وَ ظْهَ فَ احْ هِ  ,فَ ـظُ بـِ فَ ْ بِامَ حتَ

نيَ  احلِِ كَ الصَّ بَادَ  .»"عِ
: رقــمومســلم , ٥٩٦١: رقــمالبخــاري : أخرجــه  

٢٧١٤. 
 
 



٣٤٦                

 
 

ــنِ ا   بَّــاسٍ عَ ــنِ عَ ــالَ  ,ببْ ــولَ اهللاِ  نَّ إِ : قَ سُ  صرَ
الَ   :قَ

الَ «   قَ هُ وَ لَ ا أَتَى أَهْ مْ إِذَ كُ دَ ا إِنَّ أَحَ مِ " :أَمَ مَّ اللهُ  ,اهللاِبِسْ
ـيْطَانَ  نِّبْنَا الشَّ نِّـبِ  ,جَ جَ تَنَـا وَ قْ زَ ـا رَ ـيْطَانَ مَ ـا  ."الشَّ قَ زِ رُ فَ

ا لَدً يْطَانُ  ,وَ هُ الشَّ َّ ْ يَرضُ  .»ملَ
: رقـــمومســـلم , ٣٠٩٨: رقـــمالبخـــاري : واهر  

١٤٣٤. 
 :)٣١٠٩(رقم زاد البخاري  •

ْ وَ «  .»هِ يْ لَ عَ  طْ لَّ سَ يُ  ملَ
 

 ما ُيقال عند الجماع



٣٤٧        

 :سئلت اللجنة الدائمة عن السؤال التايل •
رقـم الفتـو  ,)٣٥٤−١٩/٣٥٣(فتاو اللجنة [  

)٣٣٧٧([   
بعد لقـاء   ،ما هي الصالة اليت جيب على الزوجة أن تؤديها -

  ؟زوجها
عنــد اســتحمامه يــوم  ،ء الــذي يقولــه الرجــلأو مــا هــو الــدعا

  اجلمعة؟

  : فأجابت باجلواب التايل •
أن يقـول عنـد  ,ستحب لكل من الزوج والزوجةيُ «  

مِ «: إرادة اجلامع ـيْطَانَ اللهُ  ,اهللاِبِسْ نِّبْنَـا الشَّ نِّـبِ  ,مَّ جَ جَ  وَ
ــا تَنَ قْ زَ ــا رَ ــيْطَانَ مَ مــا كتــب اهللا  ,مــن اهللا ويرجــو, »الشَّ



٣٤٨                

ةن اسبحانه هلام م فَّ ال , بسـبب هـذا اجلـامع ,والنسل ,لعِ
 .جمرد قضاء الشهوة

, ومل يرشع دعاء من أجل االستحامم لصالة اجلمعـة  
عنـد إرادة  ,وليس هناك صالة يصـليها الرجـل واملـرأة

 .اجلامع
 ,وآلـه ,وصـىل اهللا عـىل نبينـا حممـد, وباهللا التوفيق  

 .وسلم ,وصحبه
 
 

                                                                          

 لبحوث  العلمية  واإلفتاءاللجنة  الدائمة  ل

  الرئيس
 عبد العزيز بن باز

  عضو
 عبد اهللا بن غديان

  عضو
 عبد اهللا بن قعود



٣٤٩        

ن  • اعم د الجم ال عن ا يق د م ــمِ «: فوائ ــ ,اهللاِبِسْ مَّ اللهُ
يْطَانَ  نِّبْنَا الشَّ نِّبِ  ,جَ جَ تَنَا وَ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ  :»الشَّ

نْ  −١  .أعني اجلن سرت لعوراهتم مِ
 .صوعمل بسنة رسول اهللا  ,أنه عبادة −٢
ــود  −٣ ــه حصــن للمول ــنهام−أن مــن  −إن قــدر بي

 .الشيطان
 .ةيَّ ـنِّ جِ حصن للرجل من الزنا بِ أنه  −٤
أي ال يشــارك  ,للمــرأة مــن الزنــا أنــه حصــنٌ  −٥

 .زوجها الشيطان
حتـى تـتم عمليـة اجلـامع عـىل  ,هلام حصنٌ أنه  −٦

 .أحسن حال
 .للشيطان أنه قهر −٧
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 ,عـــىل بنـــاء األرسة صحـــرص الرســـول   −٨
 .واملحافظة عىل كيان األمة من بداية البذرة

فإنــه ال  ;والتوكــل عليــه , اهللافيــه اللجــوء إىل −٩
 .اهللا إالَّ  ويعصم من الشيطان, حيمي
حيث أنـه مل هيمـل  ;فيه دليل عىل كامل الدين −١٠

 .هذه املسألة 
حيـث أن  ,حتى عنـد الوقـاع ,رِ كْ العناية بالذِّ  −١١

حتى يف هـذا املـوطن الـذي  ,رَ كْ الشارع مل هيمل الذِّ 
 .تكون فيه الغفلة

وجنـب «: ولـهبق ,كر اهللا عىل هـذا الـرزقشُ  −١٢
 .»الشيطان ما رزقتنا



٣٥١        

        

, تـهعىل سالمة ذرية أُمَّ  صحرص الرسول  −١٣
 .من عبث الشيطان

 .لألبناء عىل األباء حقٌ  التسمية والتعوذ −١٤
 
 



٣٥٢                

 
 

ـ رَ يلِ  الَ قَ  :الَ قَ  ,ا ةَ رَ يْ رَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ      :ص اهللاِ ولُ سُ
ةَ «   حَ بَارِ كَ الْ ريُ لَ أَسِ ا فَعَ  .»?مَ
لْتُ     ـولَ  :قُ سُ ـا رَ تٍ  !اهللاِيَ لِـامَ ي كَ نـِ لِّمُ عَ ـهُ يُ ـمَ أَنَّ عَ  ,زَ

نِي  عُ نْفَ َا اهللاُيَ هُ  ,هبِ بِيلَ يْتُ سَ لَّ الَ  .فَخَ ـيَ « :قَ ا هِ لْـتُ  .»?مَ  :قُ
الَ يلِ  كَ  :قَ اشِ يْتَ إِىلَ فِرَ ا أَوَ ِّ  ,إِذَ يسِ ـرْ ـةَ الْكُ أْ آيَ رَ ـاقْ ـنْ  ,فَ مِ
ا هلَِ ـتِمَ  ,أَوَّ ْ تَّـى ختَ ـالَ يلِ . حَ قَ يْـ :وَ لَ الَ عَ ـزَ ـنَ اكَ لَـنْ يَ  هللاِمِ

افِظٌ  يْطَانٌ  ,حَ بَكَ شَ رَ قْ الَ يَ ـبِحَ  ,وَ تَّـى تُصْ يُّ  .حَ ـالَ النَّبـِ قَ فَ
كَ « :ص قَ دَ دْ صَ هُ قَ ا إِنَّ وبٌ  ,أَمَ ذُ وَ كَ هُ  .»وَ
: البـاب ,"الوكالـة" :البخـاري يف كتـاب: أخرجه  

 .٤٧٢٣و ٢١٨٧: رقمالعارش, 

 الشيطان من ِحرٌز الكرسي آية قراءة



٣٥٣        

ـ أَ يبِ أَ  نْ عَ    ـنْ األَ  وبَ يُّ ـآ …ا يِّ ارِ صَ ـ ةُ يَ ِّ رْ الكُ  ,يسِ
ُ  غَ الَ وَ , انٌ طَ يْ شَ  كَ بْ رَ قْ يَ  الَ فَ , كَ تِ يْ بَ  ا يفِ هَ أْ رَ اقْ  ـفَ  … هُ ريْ  الَ قَ
 .»وبٌ ذُ كَ  وَ هُ وَ  ,كَ قَ دَ صَ « :ص يُّ بِ النَّ 

 .الرتمذي: رواه  
ــال  • ــاين الشــيخ ق صــحيح الرتغيــب "يف  /األلب

 :)١٤٦٩(رقم  "والرتهيب
 .)هلغري صحيحٌ (  
ِّ أُ  نْ عَ    ـكَ بْنِ  يبَ ـأَ …ا بٍ عْ ـ هُ نَّ ـلِ  الَ قَ ـ: انِ طَ يْ لشَّ ا مَ

ْ ذِ الَّ  ِّ رْ الكُ  ةُ آيَ , ةُ اآليَ  هِ ذِ هَ : الَ قَ ? مْ كُ نْ ا مِ نَ زُ رِ ي حيُ  .يسِ
 .»ثُ يْ بِ اخلَ  كَ قَ دَ صَ «: ص اهللاِ ولُ سُ رَ  الَ قَ فَ 

 ."صحيحه"ابن حبان يف : رواه  
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ـــحَّ و • ـــيخ  حهص ـــاين الش ـــحيح "يف  /األلب ص
 .١٤٧٠: رقم "الرتغيب

ِّ أُ  نْ عَ    ـرْ  هُ لَ  انَ كَ  هُ نَّ أَ  ,ا بٍ عْ كَ بْنِ  يبَ ـ نٌ جُ ـْ نْ مِ  ,رٍ متَ
ـيْ لَ  اتَ ذَ  هُ سَ رَ حَ فَ , صُ قُ نْ يَ  انَ كَ فَ  ـذَ إِ فَـ, ةٍ لَ ـدَ بِ  وَ ا هُ ـ ةٍ ابَّ  هِ بْ شِ

ـ: الَ قَ فَ , مَ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ فَ  ,هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ فَ , مِ لِ تَ املُحْ  مِ الَ الغُ  ا مَ
ـنْ إِ  مْ أَ  يٌّ نِّ جِ  !?تَ نْ أَ  ـ !?يٌّ ـسِ ـ . يٌّ نـِّجِ : الَ قَ ي نِ لْ اوِ نـَفَ : الَ قَ
هُ اوَ نَ فَ .كَ دَ يَ  , بٍ لْـكَ  رُ عْ شَ  هُ رُ عْ شَ وَ , بٍ لْ دُ كَ يَ  هُ دُ ا يَ ذَ إِ فَ , هُ دَ يَ  لَ
تِ عَ  دْ قَ : الَ قَ  !?نِّ اجلِ  قُ لْ ا خَ ذَ هَ : الَ قَ   مْ هِ يْ ا فِ مَ  نَّ أَ  نُّ اجلِ  لِمَ
ِ  كَ نَّ ا أَ نَ غَ لَ بَ : الَ قَ  ?كَ بِ  اءَ  جَ امَ فَ : الَ قَ  .ينِّ مِ  دَّ شَ الً أَ جُ رَ   بُّ حتُ

ـ بُ يْ صِ ا نُ نَ ئْ جِ فَ , ةَ قَ دَ الصَّ  ـعَ طَ  نْ مِ ـ .كَ امِ ـ: الَ قَ ا نَـيْ جِ نْ  يُ امَ فَ
ـالبَ  ةِ ورَ  سُ ي يفِ تِ الَّ , ةُ اآليَ  هِ ذِ هَ : الَ قَ  ?مْ كُ نْ مِ  m  t  s: ةِ رَ قَ
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y  x   w   v  u…l , ْن َ ا حِ اهلََ قَ  مَ مْ  نيْ َ أُجِ , يسِ يُ  ريْ
نْ وَ , حَ بِ ى يُصْ تَّ ا حَ نَّ مِ  َ ا حِ اهلََ قَ  مَ َ أُجِ  ,حُ بِ صْ يُ  نيْ ى تَّـحَ  انَّـمِ  ريْ
ـى رَ تَ أَ  ,حَ بَ صْ  أَ امَّ ـلَ فَ  .يسِ مْ يُ  ـ ,ص اهللاِ ولَ سُ كَ  رَ كَ ذَ فَ لـِ ذَ
 .»ثُ يْ بِ اخلَ  قَ دَ صَ « :الَ قَ فَ , هُ لَ 

 ,واللفظ لـه, بإسناد جيد والطرباين, النسائي: رواه  
 .كذا قال املنذري

صـحيح "يف  /األلبـاين الشـيخ  ح إسـنادهوصحَّ  •
 .٦٦٢: رقم "الرتغيب
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ــ   ــعَ  نِ بْــ اهللاِ دِ بْــعَ  نْ عَ ــرِ مْ ــ نِ و بْ , ب اصِ العَ
 :A:الَ قَ 

تِ ": لْ قُ يَ لْ فَ , ومِ  النَّ يفِ  مْ كُ دُ حَ أَ  عَ زِ ا فَ ذَ إِ «   امَ لـِ ـوذُ بِكَ أَعُ
ةِ  اهللاِ بِهِ  ,التَّامَّ ضَ نْ غَ بَادِهِ  ,هِ ابِ قَ عِ وَ  ,مِ ِّ عِ رشَ اتِ  ,وَ ـزَ َ نْ مهَ مِ وَ

يَاطِنيِ  ونِ  ,الشَّ ُ ْرضُ أَنْ حيَ َ إِ فَ ; "وَ َّ تَ  نْ ا لَ هنَّ  .»هُ رضُ
 .والرتمذي, أبو داود: أخرجه  
 "صـحيح اجلـامع"يف  /األلبـاين الشيخ  نهحسَّ و •
 .٧٠١: رقم

 

 ما ُيقال عند الفزع من النوم
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ةَ    تَادَ نْ أَيبِ قَ الَ , ا عَ ـولَ سمعت : قَ سُ  ص اهللاِ رَ
 :يقول
ــ«   ــا الصَّ يَ ؤْ ــنَ الرُّ َةُ مِ ــنَ  ,اهللاِ احلِ ءُ مِ ــوْ ــا السَّ يَ ؤْ الرُّ  وَ

يْطَانِ  اإِ فَ  ,الشَّ أَ  ذَ مْ رَ كُ دُ ـنَةً أَحَ سَ ا حَ يَ ؤْ ـ ,رُ يُبْشِ لْ الَ  ,رْ ـفَ وَ
 ْ ْربِ َا خيُ ِبُّ هبِ نْ حيُ أَ  اذَ إِ وَ  ,إِالَّ مَ مْ مَ رَ كُ دُ ثْ  ,هُ رَ كْ ا يَ أَحَ يَنْفُ لْ فَ

هِ  ـارِ نْ يَسَ ,الَ ثَ  عَ ذْ بـِ ثـاً ـوَّ لْيَتَعَ ـنْ  اهللاِوَ ِّ مِ ـرشَ ـا, وَ هَ ِّ  نْ مِ  رشَ
يْطَانِ   ,هِ يْـلَ عَ  انَ ي كَ ذِ الَّ  هِ بِ نْ جَ  نْ عَ  لْ وَّ حَ تَ يَ لْ وَ  ,)١(»ثاً الَ ثَ « الشَّ

َ الَ وَ  َ  ثْ دِّ  حيُ ْ هنَّ إِ فَ  ;داً حَ ا أَ هبِ هُ  ا ملَ ُّ  .»تَرضُ
 .٢٢٦١: رقم ومسلم, ٣١١٨: رقمالبخاري : أخرجه  

                                                 
 .٢٢٦٢: هذا من حديث جابر عند مسلم رقم )١(

الشيطان الرؤيا الُمزِعَجة ِمَن
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ـ ,ب يِّ ارِ صَ نْ ألَ ا اهللاِ دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ    ـاءَ : الَ قَ جَ
ٌّ رَ عْ أَ  قَ  ,صإِىلَ النَّبِيِّ  ايبِ ولَ  :الَ فَ سُ ا رَ أَيْتُ يفِ إين  !اهللاِيَ رَ

ــعَ املَ  أْيسِ قُطِ ــامِ أَنَّ رَ ــيُّ  .نَ كَ النَّبِ ــحِ ــالَ  ,صفَضَ قَ   :وَ
هِ «   نَامِ مْ يفِ مَ كُ دِ يْطَانُ بِأَحَ ا لَعِبَ الشَّ هِ  ,إِذَ ثْ بـِ َدِّ الَ حيُ فَ

 .»النَّاسَ 
والــرقم اخلــاص مــن , ٢٢٦٨: رقــممســلم : رواه  
 ).١٦و ١٥و ١٤( "الرؤيا" :كتاب

ـا حَ ذَ إِ «: ويف لفـظ   ـأَ  مَ لُ ـ ,مْ كُ دُ حَ َـالَ فَ  اسَ النَّـ ثِ دِّ  حيَ
 .»انِ طَ يْ الشَّ  بِ عُ الَ تَ بِ 

 .مسلم: رواه  
 .٤٩٦: رقم "صحيح اجلامع"انظر  •
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يِّ    رِ ُدْ يدٍ اخلْ عِ نْ أَيبِ سَ الَ اعَ ولُ : , قَ سُ انَ رَ  اهللاِكَ
نَ  ص امَ مِ ا قَ َ  إِذَ ربَّ يْلِ كَ ولُ  ,اللَّ قُ مَّ يَ انَكَ « :ثُ بْحَ ـسُ مَّ اللهُ

كَ  دِ مْ بِحَ كَ  ,وَ مُ كَ اسْ بَارَ تَ كَ  ,وَ دُّ اىلَ جَ عَ تَ ـولُ  ,»وَ قُ : ثُـمَّ يَ
هَ إِالَّ « ثًـا− اهللاُالَ إِلَ ـولُ  ,»−ثَالَ قُ ا اهللاُ« :ثُـمَّ يَ ريً بـِ ُ كَ ـربَ   أَكْ
ثًا−  ولُ  ,»−ثَالَ قُ مَّ يَ وذُ بـِ« :ثُ يمِ  اهللاِأَعُ لـِ يعِ الْعَ ـمِ ـنَ السَّ مِ
ــيْطَانِ ا يمِ  لشَّ جِ هِ  ,الــرَّ ــزِ ْ ــنْ مهَ ــهِ  ,مِ خِ فْ نَ ــهِ  ,وَ ثِ فْ نَ ــمَّ  ,»وَ ثُ

أُ  رَ قْ  …يَ
: رقــم والرتمــذي, ٧٧٥: رقــمأبــو داود : أخرجــه  
 .٨٠٧: رقموابن ماجه  ,٢٤٢

الشيطان وَنفُث وَنفُخ َهمُز
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أيب سـنن صحيح "يف  /األلباين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٧٠١: رقم "داود
 البـاهيل أمامـة عن أيب, ٢٢١٧٩: رقمأمحد  :رواهو •

 .ا
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ـــ   ـــرَ  هُ يبِ أَ  نْ عَ ـــ ,ا ةَ رَ يْ   :A:الَ قَ
رِ «   ــامَ ِ ــقَ احلْ ِي تُمْ هنَ عْ ــمِ ا سَ ــ ,إِذَ وا بِ ذُ ــوَّ تَعَ ــنَ  اهللاِفَ مِ

يْطَانِ ا ا ;لشَّ يْطَانً أَ شَ هُ رَ إِنَّ  .» فَ
: رقــمومســلم  ,٣١٢٧: رقــمالبخــاري  :أخرجــه  

٢٧٢٩. 
بْدِ    ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ   :A:الَ قَ  ,ب اهللاِعَ

بَاحَ الْ «   تُمْ نُ عْ مِ ا سَ بِ إِذَ ِيقَ  ,كِالَ هنَ ِ حَ ـالْ  وَ ريْ يْـلِ مِ ,  بِاللَّ
وا بِ  ذُ وَّ تَعَ نَ  ;اهللاِفَ وْ رَ ا الَ تَ نَ مَ يْ رَ ُنَّ يَ إِهنَّ  .»فَ

د يطان عن ن الش اهللا م تعيذوا ب اس
 ُنباح الكالب ونهيق الحمير
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 ,١٢٣٤: رقم "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  
 .وابن حبان ,واحلاكم, وأمحد, ٥١٠٣: رقم داود وأبو
سـليم  :بتحقيـق ,للنـووي "األذكار"راجع كتاب  •

 ).٢/٦٤٦( اهلاليل
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ةَ    ائِشَ نْ عَ الَتْ , لعَ ـولُ : قَ سُ انَ رَ ا  ص اهللاِكَ إِذَ
ـــانٌ  ـــا إِنْسَ نَّ ى مِ ـــتَكَ ـــحَ مَ  ,اشْ ـــيْ مِ بِيَ  هُ سَ ـــولُ  ,هِ نِ قُ يَ   :وَ

بَّ النَّاسِ اللهُ «   بِ  !مَّ رَ هِ ـفِ  ,سَ أْ الْبَـ أَذْ اشْ أَنْـتَ  ,وَ
ا كَ  ,يفِ الشَّ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ امً  ,الَ شِ قَ ادِرُ سَ غَ اءً الَ يُ فَ  .»شِ
: رقــمومســلم  ,٥٤١١: رقــمالبخــاري  :أخرجــه  

٢١٩١. 
ـــةَ    ائِشَ ـــنْ عَ ـــولَ اهللاِ لعَ سُ ـــانَ  ص, إِنَّ رَ كَ

يضِ  رِ ولُ لِلْمَ قُ  :يَ
ــمِ «   ــنَا ,اهللاِبِسْ ضِ ــةُ أَرْ بَ رْ ــنَا ,تُ ــةِ بَعْضِ يقَ ــفَى  ,بِرِ يُشْ
يْ  قِ نَاسَ نَا ,مُ بِّ نِ رَ  .»بِإِذْ

 من ألفاظ الّرقية
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: رقــمومســلم  ,٥٤١٣: رقــمالبخــاري  :أخرجــه  
٢١٩٤. 
, دون تفــرد بــه مســلم ,وضــع األصــبع يف الــرتاب •

 .البخاري
 

يدٍ    عِ نْ أَيبِ سَ يِّ  عَ رِ   :A:الَ قَ , ااخلُدْ
يلَ أَتَاينِ «   ِ ربْ الَ  ,جِ قَ يْتَ  :فَ ـتَكَ ـدُ اشْ َمَّ ا حمُ ـقُ  !?يَ  :تُ لْ
مْ  عَ الَ  .نَ مِ  :قَ قِيكَ أَ  اهللاِبِاسْ ذِيكَ  ,رْ ؤْ ءٍ يُ ْ لِّ يشَ نْ كُ ـنْ  ,مِ مِ

سٍ  لِّ نَفْ ِّ كُ ـدٍ وَ  ,رشَ اسِ ِ حَ ـنيْ ـمِ  ,عَ قِيـكَ  اهللاِبِاسْ  اهللاُوَ  ,أَرْ
يكَ  فِ  .»يَشْ

 .مسلم: أخرجه  
 .٧٠: رقم "صحيح اجلامع"انظر  •
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ــةَ    ائِشَ ــنْ عَ ــولَ , لعَ سُ ا  ص اهللاِأَنَّ رَ ــانَ إِذَ كَ
ى تَكَ فْ  ,اشْ ىلَ نَ أُ عَ رَ قْ هِ بِ يَ اتِ املُ سِ ذَ وِّ ثُ  ,عَ نْفُ يَ  .وَ

: رقــمومســلم , ٤١٧٥: رقــمالبخــاري  :أخرجــه  
٢١٩٢. 

ةَ    ائِشَ نْ عَ الَتْ , لعَ ـولُ : قَ سُ انَ رَ ا  ص اهللاِكَ إِذَ
لِهِ  نْ أَهْ دٌ مِ ضَ أَحَ رِ يْهِ بِ  ,مَ لَ ثَ عَ اتِ املُ نَفَ ذَ وِّ  .عَ

 .٢١٩٢: رقمتفرد به مسلم   
يدٍ    عِ نْ أَيبِ سَ يِّ عَ رِ الَ ,ااخلُدْ ـولُ : قَ سُ انَ رَ  اهللاِكَ
تَعَ  ص ِ اجلَ يَ نيْ نْ عَ ذُ مِ نْـسِ  ,انِّ وَّ ِ ِ اإلْ نيْ عَ لَـتِ  ,وَ زَ ـامَّ نَ لَ  فَ

انِ  تَ ذَ وِّ ِامَ  ,املُعَ ذَ هبِ وَ  ,أَخَ ا سِ كَ مَ رَ تَ  .امهاوَ

 قراءة الُمَعوِّذات ُرقَية
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ــذي: رواه   ــائي, الرتم ــم والنس ــن  ,٥٤٩٤: رق واب
 .والضياء ,ماجه
صــحيح "يف  /األلبــاين الشــيخ  حهصــحَّ و •

 .٤٩٠٢: رقم "اجلامع
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ــةَ    ائِشَ ــنْ عَ ــتْ , لعَ الَ ــولُ : قَ سُ ــانَ رَ  ص اهللاِكَ
قِيَ  ْ رتَ ينِ أَنْ أَسْ رُ أْمُ نَ ايَ ِ مِ  .لْعَنيْ

: رقـم ومسـلم ,٥٤٠٦: رقـم البخـاري: أخرجه  
٢١٩٥. 

ةَ    لَمَ نْ أُمِّ سَ ولَ , ل عَ سُ ةٍ  ص اهللاِأَنَّ رَ يَ ارِ الَ جلَِ قَ
ةَ  ــلَمَ ــتِ أُمِّ سَ يْ أَ  ,يفِ بَ ةً  يفِ رَ عَ ــفْ ــا سَ هَ هِ جْ ــالَ  ,وَ قَ   :فَ

ةٌ «   ا نَظْرَ َ ا ,هبِ وا هلََ قُ ْ رتَ اسْ  .»فَ
: رقــم ومســلم, ٥٤٠٧: رقــم البخــاري: أخرجــه  

٢١٩٧. 

 الَعين َنِم الّرقية
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نِ ا   بَّاسٍ عَ الَ  ,ببْنِ عَ يُّ : قَ انَ النَّبـِ ذُ  صكَ ـوِّ عَ يُ
 َ نيْ ُسَ احلْ نَ وَ َسَ ـولُ  ,احلْ قُ يَ ـا« :وَ َ ذُ هبِ ـوِّ عَ ـانَ يُ امَ كَ ـاكُ  إِنَّ أَبَ

اقَ  حَ إِسْ يلَ وَ عِ امَ تِ  :إِسْ لِامَ وذُ بِكَ ـةِ  اهللاِأَعُ ـلِّ  ,التَّامَّ ـنْ كُ مِ
ةٍ  امَّ هَ يْطَانٍ وَ ةٍ  ,شَ مَّ ٍ الَ نيْ لِّ عَ نْ كُ مِ  .»وَ

 .٣١٩١: رقمالبخاري : رواه  
 

 ق تعويذة إبراهيم
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قَّـاصٍ  نْ عَ    دِ بْـنِ أَيبِ وَ ـعْ تُ : , قـالاسَ عْ ـمِ سَ

ولَ  سُ ولُ  ص اهللاِرَ قُ  :يَ
بَّحَ بِ «   نْ تَصَ ةً مَ ـوَ جْ اتٍ عَ رَ ـَ بْعِ متَ ـ ,سَ ْ يَضُ كَ ـملَ لـِ هُ ذَ رَّ

مٌّ  مَ سُ رٌ  ,الْيَوْ حْ الَ سِ   .»وَ
 .٢٠٤٧: رقمومسلم , ٥١٣٠: رقمالبخاري : رواه  

على الرِّيق أآُل َسبع َتمرات
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ـــةَ    ائِشَ ـــنْ عَ ـــتْ , لعَ الَ   :A:قَ
ةُ «   ائِشَ ا عَ ْرَ فِيهِ  !يَ يْتٌ الَ متَ هُ  ,بَ لُ يَاعٌ أَهْ ـةُ  .جِ ائِشَ ـا عَ  !يَ

ْرَ فِ  يْتٌ الَ متَ هُ  ,يهِ بَ لُ يَاعٌ أَهْ ةُ  .جِ ائِشَ ا عَ رَ فِيـهِ  !يَ ـْ يْتٌ الَ متَ  ,بَ
هُ  لُ يَاعٌ أَهْ   .»جِ

 .٢٠٤٦: رقمم لمس: رواه  

 وفِّر التمر في بيتك
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  القرآن آالم اهللا
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 ]١٣٠: األنعام[

 الّرسل ُآفٌرَتكذيُب 
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 واإلنس في خسارة الجن ُعَصاة
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 الشيطان يتبّرأ ِمن أوليائه
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 ما يقال للجن واإلنس يوم القيامة
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وم ياطين ي ُر الش ُيحَش
نم ى جه ة إل القيام
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 ُآفار الجن واإلنس في النار
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٣٨٩        

 
راقة ّوراجع قصة تص  يطان بصورة س ر الش

البـن كثـري  ,"البدايـة والنهايـة" :من كتـاب ,بن مالك
 ."غزوة بدر الكرب" :عند, /

ع  ين تصور بصورة تصّو راج يطان ح ر الش
هجـرة ": بـاب ,"البداية والنهايـة" من الشيخ النجدي  

جممــوع فتــاو ابــن "و ,"الكريمــة هبنفســ ص النبــي
ــة ــة )١٩/٤٥( "تيمي ــة القديم ــ )٢٧(و ,الطبع  ةطبع
 .طبعة عطا )٢٥(و ,اجلزار

 
 



٣٩٠                

وس    ,ضربة )٤٠٠(أو) ٣٠٠(ضرب الممس
 )١٩/٣٣( "جممـوع الفتـاو"كـام يف , ذكره ابن تيمية
 )١٩/٦٠(و ,طبعــة اجلــزار )١٩/٣٤(و ,طبعــة عطــا

 .الطبعة القديمة
مصارعة عمار بن ياسر للشيطان في صورة    

ود  د أس ــاب, عب ــع كت ــة" :راج ــيخ "العظم  أليب الش
)٥/١٦٤٧(. 

 : قصة ابن تيمية مع الجن 
ـــيم يف    ـــن الق ـــا اب ـــالكني"ذكره ـــدارج الس  "م

ســت  نآذكــر اهللا الســكينة يف القــر :فقــال, )٢/٥٠٢(
 .مرات

 .وذكرها ابن القيم كلها  



٣٩١        

قـرأ آيـات  ,كان ابن تيميـة إذا اشـتد عليـه األمـرو  
واجتمعـت  ,واشتد مرضه ,فمرض ذات مرة, السكينة

 آيـات واؤأهلـه أن يقـر فـأمر ,عليه األرواح الشيطانية
 .به يشء فكأن مل يكن ,وهاؤفقر ,السكينة

ت أي قـراءة آيـا−هبا بنفسـه وذكر ابن القيم أنه جرّ   
 .فانتفع هبا −السكينة
البدايـة "من  ،"هواتف الجان  " :راجع باب في 
 .صعند مبعث رسول اهللا , البن كثري، "والنهاية
يطان      ع الش ي م ادر الجيالن د الق ة عب  ,قص

 .ذكرها شيخ اإلسالم



٣٩٢                

 
 

 .مرة ٧٠ :بلفظ املفرد ,نيف القرآ "الشيطان" رَ كِ ذُ  
 .مرة ١٧ :بصيغة اجلمعن يف القرآ "نيطاالشي" رَ كِ ذُ  
 .مرة ٣٢: يف القرآن "اجلن" رَ كِ ذُ  
 .مواضع ٧ :يف نيف القرآ "اناجل" رَ كِ ذُ  
 .واحدموضع  :يف "عفريت" :بلفظ رَ كِ ذُ  
 .مرة ١١ :يف القرآن "إبليس" رَ كِ ذُ  

 

 فائدة في ذآر الشيطان في القرآن
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٣٩٥        

ـــخَ   ـــنُّ  بَ طَ ـــ نُ امَ عْ ال ـــبَ  نُ بْ ٍ شِ ـــفَ  ,ب ريْ   :الَ قَ
 

ــلِ  نَّ إِ «   ــمَ  انِ طَ يْ لشَّ وْ وَ  ,ياً الَ صَ ــمَ  نَّ إِ وَ , خــاً فُخُ َ صَ  ايلِ
ـالفَ وَ , اهللاِ مِ عُ نْ أَ بَ  البَطَرُ : هُ خَ وْ خُ فُ وَ  ,انِ طَ يْ الشَّ   اءِ طَـعَ بِ  رُ خْ
ِ الكِ وَ , اهللاِ ِ  غَ  يفِ وَ اهلَ  اعُ بَ تِّ اوَ , اهللاِ ادِ بَ عِ  ىلَ عَ  اءُ يَ ربْ  اتِ ذَ  ريْ
 .»اهللاِ
 .٥٥٣: رقم "األدب املفرد"يف  البخاري: رواه  
األدب  صـحيح"يف  /األلبـاين الشيخ  نهحسَّ و •

 .٤٣٠: رقم "املفرد
صال : ومعناه • أن الشيطان يصطاد الناس هبذه اخلِ

 .األربع



٣٩٦                

ـائِ عَ  نْ عَ   ـَأَ  ,ل ةَ شَ ـهنَّ ـ ,تِ يْـ البَ يفِ  تْ رَّ ا مَ  تْ أَ رَ فَ
َ وَ , ىنَّ غَ تَ يَ , ياً نِّ غَ مُ  , فٍ يْـثِ كَ  رٍ عْ شَ  اذَ  انَ كَ وَ , باً رَ طَ  هُ سَ أْ رَ  كُ رِ حيُ
, :تْ الَ قَ فَ   .وهُ جُ رِ خْ أَ  ,وهُ جُ رِ خْ أَ  ,انٌ طَ يْ شَ  أُفٍّ

 .١٢٤٧: رقم "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  
ــو • األدب  صــحيح"يف  /األلبــاين الشــيخ  نهحسَّ
: رقـم "السلسلة الصحيحة"انظر و ,٩٥٠: رقم "املفرد
٧٢٢. 

 
رَ   مَ بْدِ اهللاِ بْنِ عُ نْ عَ ـهُ بعَ ـةٍ  , أَنَّ يَ ارِ ـىلَ جَ ـرَّ عَ مَ

ـالَ  قَ , فَ ـوقِ نِّي يفِ السُّ غَ , تُ ةٍ َ غِريْ كَ : صَ ـيْطَانَ لَـوْ تَـرَ إِنَّ الشَّ
هِ  ذِ كَ هَ َ , لَرتَ داً  .أَحَ

 .٧٨٤: رقم "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  



٣٩٧        

ــو • األدب  صــحيح"يف  /األلبــاين الشــيخ  نهحسَّ
 .٦٠٦: رقم "املفرد

 
دٍ   يْ زِ ائِبِ بْنِ يَ نِ السَّ الَ عَ طَّـابِ : , قَ رُ بْنُ اخلَ مَ انَ عُ كَ
نْهُ  ا باً مِ يْ رِ , أَوْ قَ ارِ فَ النَّهَ رُّ بِنَا نِصْ مُ يَقُولُ  ,يَ وا, : فَ ومُ قُ

يْلُوا,  قِ يْطَانِ فَ لِلشَّ يَ فَ قِ امَ بَ هُ . فَ امَ دٍ إِالَّ أَقَ ىلَ أَحَ رُّ عَ مُ مَّ الَ يَ  .ثُ
 ١٢٣٨: رقـم "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  
 .١٢٣٩و

األدب  صـحيح"يف  /األلبـاين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٩٤٤و ٩٤٣ :رقم "املفرد

 
 



٣٩٨                

 
 دَ نْ عِ  ومُ النَّ  :الَ قَ  هُ نَّ أَ  ,ا ودٍ عُ سْ مَ  بْنِ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ عَ  

ـرِّ جَ فَ  مْ تُ ئْ شِ  نْ إِ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  رِ كْ الذِّ  ـأَ  اذَ إِ , وابُ ـأَ  ذَ خَ  مْ كُ دُ حَ
 .لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاَ رِ كُ ذْ يَ لْ فَ  ,امَ نَ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ وَ  ,هُ عَ جَ ضْ مَ 

 .١٢٠٨: رقم "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  
األدب  صـحيح"يف  /األلبـاين الشيخ  حهصحَّ و •
 .٩٢٢:رقم "املفرد
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٤٠١        

 "ضعيف الجامع"حاديث ضعيفة من أ
  لأللباني

فيدخلون  ,اطني تغدوا براياهتا إىل األسواقإن الشي« 
 .»و خيرجون مع آخر خارج ,مع أول داخل

ضـعيف , وهو اأمامة  عن أيب ,الطرباين: رواه  
 .جداً 
ــرة   ــن أيب هري , « :اع ــيَاطِنيِ ــلٌ لِلشَّ ــونُ إِبِ تَكُ

يَاطِنيِ  يُوتٌ لِلشَّ بُ يَاطِنيِ  ,وَ ا إِبِلُ الشَّ أَمَّ ا ,فَ تُهَ يْ أَ دْ رَ قَ رُ  ,فَ ْ جُ خيَ
هُ  عَ نَيْبَاتٍ مَ مْ بِجُ كُ دُ ا ,أَحَ نَهَ مَ دْ أَسْ ـا ,قَ نْهَ ا مِ لُو بَعِريً عْ  ,فَالَ يَ

رُّ بِ  مُ يَ َا  هُ وأَخُ هِ وَ طَـعَ هبِ ـدْ انْقَ ـهُ  ,قَ لُ ْمِ يُـوتُ  .فَـالَ حيَ ـا بُ أَمَّ وَ
يَاطِنيِ  ا ,الشَّ هَ لَمْ أَرَ  .»فَ

 .أبو داود: رواه  



٤٠٢                

ممـا  الصحيح املسـند"يف مقدمة  الشيخ مقبل فهضعَّ  •
 ).١/١٧( "يس يف الصحيحنيل

إىل  ,األلباين عن القـول بتصـحيحهالشيخ وتراجع  •
 .٩٣: رقم "السلسلة الضعيفة"كام يف  ,تضعيفه

 .٢٩٨٧: رقملأللباين  "اجلامع حصحي"وهو يف  •
 .»انِ طَ يْ الشَّ  لُ ائِ بَ حَ  اءُ سَ النِّ « :حديث 
 .٣٤٢٨و ١٢٣٩: رقم "ضعيف اجلامع"انظر  •
ــاس«  ــيطان حس ــ ,إن الش ــىل  ,اسحل ــذروه ع فاح

 .»أنفسكم
 يبأ عـن, حلـاكماو ,١٨٥٩: رقم الرتمذي: رواه •

 .اهريرة 
 :)٣١٧(رقم  "الرتمذيضعيف "يف  قال األلباين •



٤٠٣        

 .)موضوع(  
 لوحيـد ,١٢٦: فحةصـ, "وقاية اإلنسـان"راجع  •

 .بايل عبد السالم
ـــن أ  ـــرة يبع ـــ ,ا هري   :A:الَ قَ
قٌّ «   ُ حَ ـيْطَ , )١(الْعَنيْ ـا الشَّ َ ـرُ هبِ ْضُ حيَ ـدُ ابْـنِ  ,انُ وَ سَ حَ وَ
مَ   .»آدَ

 .٩٦٦٨: رقمأمحد : رواه  
أيب  يسـمع مـن مل مكحـول, وهو ضـعيف منقطـع •

 .اهريرة 

                                                 
 .والضعيف ما بعدها, قد جاءت يف األحاديث الصحيحة» العني حق«: مجلة  )١(



٤٠٤                

ــــــن ع  ــــــع ــــــب ــــــن مس  ,اود عد اهللا ب
 :أنه قال ,به عز وجلرفيام يرويه عن A:الَ قَ 
ـكَ رَ تَ  نْ مَ , ومٌ مُ سْ مَ , سَ يْ لِ بْ إِ  امِ هَ سِ  نْ مِ  مٌ هْ سَ  ةُ رَ ظْ النَّ «    ا هَ

 َ ِ امَ يْ إِ  هُ تُ لْ دَ بْ أَ , يتِ افَ خمَ  .»هِ بِ لْ  قَ يفِ  هُ تَ وَ الَ حَ  دُ ناً جيَ
 .١٠٣٦٢: رقم "الكبري"الطرباين يف : رواه  
 وهــو ,محن بــن إســحاق الواســطيالــر وفيــه عبــد •

طبعـة  ,"التعليـق عـىل مسـند أمحـد":كـام يف  ,ضعيف
 .)٣٦/٦١١( شعيب

 ,فـإذا ذكـر اهللا, م عىل قلـب ابـن آدمثالشيطان جا« 
 .»وسوس ,وإذا غفل ,خنس
إىل ختريج أحاديـث املصـابيح  هداية الرواة"راجع  •

 ).٢/٤٢٦( للحافظ ابن حجر "ةواملشكا
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أنه قد صـح موقوفـاً عـىل ابـن : وفيه تعليق األلباين •
 .عباس
 .٣٤٥٤و ١٤٨٠: رقم "ضعيف اجلامع"راجع  •
 .»ا استشاظ السلطان تسلّط الشيطانذَ إِ « 
وأمحــد  ,عــن عطيــة الســعدي ,الطــرباين: رواه •

)٤/٢٢٦(. 
 .٣٥٦: رقملأللباين  "يف اجلامعضع" •
ــة العــويف   ــ ,اعــن عطي   :A:الَ قَ
بَ «   نَ اإِنَّ الْغَضَ يْطَانِ مِ ـنَ  ,لشَّ قَ مِ لـِ يْطَانَ خُ إِنَّ الشَّ  وَ

ـأُ النَّــارُ بِاملَــاءِ  ,النَّـارِ  ــامَ تُطْفَ إِنَّ مْ  ,وَ كُ ــدُ ــبَ أَحَ ضِ ا غَ ـإِذَ  ,فَ
أْ  ضَّ يَتَوَ لْ  .»فَ

 .وأمحد, أبو داود: رواه  
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 ١٥١٠: رقـم لأللبـاين "يف اجلـامعضـع"يف وهو  •
 .٣٩٣٣و

غضـب  ,فإن ابـن آدم إذا أكلـه ;كلوا البلح بالتمر« 
 .»الشيطان

عائشـة  عـن, واحلـاكم, هوابن ماج, النسائي: رواه  
 .ل

ضـعيف " يف ,بالوضـع األلبـاين عليـه حكـموقد  •
 .٤١٩٩و ٤١٦٩: رقم "اجلامع

فإنه مطـردة للشـيطان مـع  ;زينوا موائدكم بالبقل« 
 .»ةالتسمي
 أيب عـن ,والديلمي, "الضعفاء" يفابن حبان : رواه •
 .ا أمامة
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السلســـلة "يف , بالوضـــعين بـــاحكـــم عليـــه األل •
 .٢٠: رقم "ةالضعيف
اجلـوزي يف  ابـن وذكـره ,سكت عليه ابن الصالح •

 ."الباعث احلثيث"كام يف  "املوضوعات"
فـإن  ;فـال يشـبك بـني أصـابعه ,إذا صىل أحدكم« 

 .»التشبيك من الشيطان
 .ريدعن موىل أليب سعيد اخل ,أمحد: اهرو •
 .٥٦٧: رقم "ضعيف اجلامع"األلباين يف  فهوضعَّ  •
ـــ ,اعـــن أيب كعـــب     :A:الَ قَ
ــيطاناً «   ــه إن للوضــوء ش ــال ل ــان :يق هل ــاتقوا  ,وَ ف

 .»وسواس املاء
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 ,٥٧: رقـم الرتمـذي, و٤٢١: رقمابن ماجه : رواه  
ـــن خزيمـــة ـــم واب  ,)١/١٦٢( واحلـــاكم ,١٢٢: رق

 .٥٤٧: رقم والطياليس, )١/١٩٧( والبيهقي
: رقـم "ضعيف اجلـامع"يف الشيخ األلباين  فهوضعَّ  •

 :)٩٤(رقم  "ضعيف ابن ماجه"يف  ال, وق١٩٧٠
 ).ضعيف جداً (  
 "ختريج مسـند اإلمـام أمحـد"و كذا قال شعيب يف  •
 :وقال, ٢١٢٣٨: رقم
 .)من زوائد عبد اهللا هو(  
فيأخـذ  ,وهو يف صالته ,إن الشيطان ليأتِ أحدكم« 
فــال  ,فــري أنــه أحــدث ,فيمــدها ,شــعرة مــن دبــرهب

 .»أو جيد رحياً  ,حتى يسمع صوتاً  ,ينرصف



٤٠٩        

 ,١٠٢٠: رقـموابن خزيمـة , )٣/٩٦( أمحد: رواه  
 .اعن أيب سعيد  ,وأبو يعىل, وأبو داود

 .األلباينالشيخ  فهضعَّ و •
 » ِ ِ وَ  ,بالواحد مُّ إن الشيطان هيَ فإذا كانوا  ,ثننيباال مُّ هيَ
 .»هبم مل هيمّ  ة,ثالث
 .٣٤٥٥و ١٤٨٢: رقم "ضعيف اجلامع" •
مرة«  ِبُّ احلُ مـرة, إن الشيطان حيُ وكـل  ,فإياكم واحلُ

 .»ثوب ذي شهرة
 ٢١٩٨و ١٤٨١: رقـم "ضـعيف اجلـامع"جاء يف  •
 .ضعيف جداً  :٢٧٩٣و

 ,٢٤٥−١٠٣٩: بـرقم, قال اإلمام مالك يف املوطـأ 
عن إبراهيم بـن  ):٦١٧−٢/٦١٦(سليم اهلاليل : طبعة
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أن رسول اهللا  ,عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز عبلة,أيب 
 :قال ص
  » , ـرُ حَ الَ أَدْ , وَ رُ ـغَ ـوَ فِيـهِ أَصْ ا هُ مً وْ يْطَانُ يَ ئِيَ الشَّ ا رُ مَ

ـةَ  فَ رَ مِ عَ وْ نْهُ يفِ يَ , مِ يَظُ الَ أَغْ , وَ رُ قَ الَ أَحْ اكَ إِالَّ ملَِـا  ,وَ ـا ذَ مَ وَ
ئِيَ  ةِ  رُ َ محْ لِ الرَّ نَزُّ نْ تَ زِ اهللاِ ,مِ اوُ َ جتَ نُوبِ الْعِظَـامِ وَ ـنِ الـذُّ  , عَ

رٍ  مَ بَدْ وْ ئِيَ يَ ا رُ رٍ : قِيلَ  .»إِالَّ مَ مَ بَدْ وْ أَ يَ ا رَ مَ ـولَ  ,وَ سُ ا رَ يَ
الَ  !?اهللاِ ةَ « :قَ ئِكَ عُ املَالَ زَ يلَ يَ ِ ربْ أَ جِ دْ رَ هُ قَ ا إِنَّ  .»أَمَ
ــاين يف  • ــب"ضــعفه الشــيخ األلب  "ضــعيف الرتغي

ــكاة", ويف )٧٣٩)(١/٣٦٧( ) ٢٥٣٢)(٣/٧٤( "املش
 ."هداية الرواة"كام يف 
فضل "الطربي, وعبد الرزاق, والطرباين يف : ورواه •

ــــر ذي احلجـــة ـــوي يف "عش ـــنة", والبغ  "رشح الس
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, "الشـعب", والبيهقـي يف "التفسري", ويف )٧/١٥٨(
 .وابن عساكر, وغريهم من هذه الطريق املرسلة

فـإذا نـزع أحـدكم , الشياطني يستمتعون بثيـابكم« 
 .»فإن الشياطني ال تلبس ثوباً مطوياً ;  …,هوِ طْ فليَ  ,ثوبه
 .٣٤٥٠و ٩١٥: رقم "ضعيف اجلامع" •
 .»سم شيطانافإنه باب; سم احلا دع«  
 "اجلـامع"يف  يرـوهـب املصـ بن هللا عبد :أخرجه  

 .٥٨ و ٥٢: رقم )١/٩٨(
 .املعلق نهوحسَّ  •
 :وقلت •
ــر(   ــذي يظه ــه مرســل وال ــه , أن  ينقــل إىلوأر أن

 .)شواهدهل األحاديث الصحيحة
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 .٢٧٥٣: رقم "ضعيف اجلامع"انظر  •
 جارية? وال :قال .ال: ألك زوجة? قال! عكاف يا« 
 :قـال .نعـم :قـال? مورس صحيح وأنت :قال .ال :قال
 .»…الشيطان إخوان من فأنت
 ,"مسـند الشـاميني"والطـرباين يف  ,أبو يعـىل :رواه  

 املطالـب"كـام يف  ,مرفوعـاً  ا رـعن عطية بـن بسـ
 ).٢/١٨٣( ةاملسند عةالطب "العلية
 ;فأكثروا مـنهام ,عليكم بال إله إال اهللا و االستغفار« 

و أهلكـوين  ,أهلكت الناس بالذنوب" :فإن إبليس قال
فلام رأيت ذلـك أهلكـتهم  ,ستغفار, و االبال إله إال اهللا

 .»"و هم حيسبون أهنم مهتدون ,باألهواء
 .٣٧٩٥: رقم "ضعيف اجلامع" •
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ò¸b‚@ @

: في, وأسأل اهللا يل, وجلميع املسلمنيهبذا القدر أكت  
اهلداية, والسداد, والرشاد, والصواب, والتوفيق ملـا 

 .حيبه ويرضاه
 اهللا عـىل نبينـا حممـد, وعـىل آلـه وصــحبه, وصـىلَّ   

 .م تسليامً كثرياً والتابعني هلم بإحسان, وسلَّ 
 واحلمد هللا رب العاملني

 
 
 
 

 ’٧/٥/١٤٢٦وحرِّر في 
  /بو إبراهيمأ

  محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي
 مسجد السنة- الحديدة
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ذيرُ    ٢١٧  ..........................  الشيطان اتِّباع من الرمحن حتَ
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  ٢٣٠  ...............................  آدم لبني الشياطني اِجتيال
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