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 ريالشيخ عارف الشمي

  



 
 

 

 

  



 
 

 مقدمة شيخنا د. ضياء الدين الصالح
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على    

جمعين أله وصحبه آرسوله األمين سيدنا محمد وعلى 

 :وبعد

ذكار العاصمة من )األفقد قرأت الكتاب الموسوم    

والتلميذ الكريم  لألخ (ضرار الشياطين القاصمةأ

، وقد ظهر لي من خالل مهند كريم الربيعي :النجيب

قد  - جزاه هللا تعالى خيرا -هذه القراءة أن المؤلف 

ً بذل جهداً  أحاديث رسول من  ابعضحيث جمع  ،طيبا

في التعوذ التي وردت  -هللا عليه وسلم صلى-هللا 

ً فعل والعصمة من الشيطان الرجيم الكاتب ، وحسنا

حاديث المقبولة من باقتصاره على االستدالل باأل

ن في ألالصحيح والحسن وترك الضعيف منها، 

 .حاديث المقبولة ما يغني عن غيرها في االستداللاأل

تخلص وموضوع الكتاب عظيم النفع ومهم في بابه لل

 .من وسواس الشياطين وكيدهم

وهللا تعالى أسأل أن يوفق مؤلف هذا الكتاب، وأن  

ً لوجهه الكريم، و ن ينفع به أيجعله عمله هذا خالصا



 
 

المسلمين، وهللا تعالى الموفِق والهادي الى سواء 

 .السبيل

                           

 د. ضياء الدين عبد هللا محمد الصالح

 هـ1440ربيع الثاني  20 - 29/12/2018

  



 
 

الدكتور حسام الدين سليم الكيالني  مقدمة

 الحسني الحمصي
 

ونعوذ باهلل من  ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه   
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له 

وأشهد  ،ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا
سوله، والصالة والسالم على سيدنا أن محمدا عبده ور

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد أطلعني فضيلة الشيخ مهند بن كريم الربيعي    
ذكار العاصمة من على كتابه )األ العراقي جزاه هللا خيرا،

ضرار الشياطين القاصمة( فوجدته قد وضع جهدا جيدا أ
ن وكيده األدعية التي تدفع ضر الشيطاولجمع األذكار 

عن المسلم حيث اعتمد على ما ورد في القرآن الكريم 
والصحيحين وكتب السنن، فقيد الفوائد شرحا وتخريجا 
وتنبيها وتأصيال فجزاه هللا خير الجزاء وأوفاه وأناله هللا 
على كتابه هذا ما يحب ويرضاه، وصلى هللا وسلم وبارك 

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 هـ 1440 /ربيع األول / 29حمص الشام في 

 وكتبه خادم القرآن والسنة

 الشيخ الدكتور حسام الدين سليم الكيالني الحسني الحمصي

  



 
 

 

  



 
 

 مقدمة الشيخ خالد إبراهيم الحبشي
 

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على    

وصحبه  أشرف األنبياء والمرسلين محمد وآله

 أجمعين وسلم تسليما

وصلني مؤلف من المؤلف الشيخ الراقي مهند بن 

كريم الربيعي العراقي عنوانه األذكار العاصمة من 

ضرار الشياطين القاصمة وهو مختصر صحيح مفيد أ

أسأل هللا العظيم أن ينفع به ويجعله عمال صالحا 

لمؤلفه ونهرا جاريا من الحسنات في الحياة وبعد 

 الممات

 

 كتبه خالد إبراهيم الحبشي

 إمام وخطيب جامع السليمان بجدة

 هـ 3/1440/ 16ة ومدير موقع الرقية الشرعي

  



 
 

 

  



 
 

 مقدمة الشيخ عارف الشميري
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ال على الظالمين إالحمد هلل رب العالمين وال عدوان  

 والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله

 وصحبه أجمعين وبعد

ضرار أفقد اطلعت على كتيب األذكار العاصمة من 

الشياطين القاصمة للشيخ الفاضل والراقي الشرعي 

أبو عبد هللا مهند كريم الربيعي وفقه هللا ونفع به 

مرضى المسلمين في بالد الرافدين وسائر بالد 

المسلمين وقد وجدت جمعه طيبا مباركا نافعا في بابه 

فيه ما صح من األحاديث فجزاه هللا خيرا  وقد تحرى

وجعله في ميزان حسناته وزاده علما وتوفيقا وهللا 

 الموفق

 

 عارف الشميري

 هـ 3/1440 /28 –م 2018/ 26/12
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الرحمن الرحيم بسم اهلل  

 المقدمة
 

ونعوذ  ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،هلل ن الحمدإ   

من يهده هللا  ،عمالناأنفسنا وسيئات أباهلل من شرور 

ال وأشهد أن  ،ومن يضلل فال هادي له ،فال مضل له

صلى هللا  ،محمدا عبده ورسولهال هللا وأشهد أن إله إ

حسان الى يوم إومن تبعهم ب صحابهأله وآعليه وعلى 

 .الدين

 أما بعد:

األربعون ) :تمام كتابيالي  تعالى ن يسر هللاأفبعد    

 شرعت في الطب البديل والرقية الشرعية( النبوية

في تأليف كتابي األذكار العاصمة  بتوفيق هللا تعالى

 تتميما لما سبق، وبذلت ةالشياطين القاصم أضرارمن 

 كار النبويةاألذورد فيه من  جمع ماأل ما بوسعي

الشيطان وكيده  رتدفع ضرالتي  المصطفوية دعيةاألو

ن آورد في القر ما على عتمدتاعن المسلم حيث 

 .والصحيحين وكتب السننالكريم 



2 
 

دعية دون غيرها وسبب اختياري لهذه األذكار واأل

لدفع ضرر همية وأ لما لها من خصوصية ،ذكاراألمن 

ر انتشار مع تزايد خطر وضر شياطين الجن تزامنا

نس السحر والعين والحسد وتعدي الجن على اإل

حيث أخذ هذا التعدي والضرر مبلغه  ،ةوبصور مختلف

الحرث والمال عافانا هللا النفس وفأهلك  ،في العباد

كون قد وفقت في أأن تعالى ني ألسأل هللا إو ،ياكمإو

أسأله سبحانه وتعالى األجر والقبول كما  ،كتابي هذا

 .والقادر عليه والحمد هلل رب العالميننه ولي ذلك إ

 

 المؤلف

 مهند بن كريم الربيعي العراقي

 هـ 1440ربيع األول  13

 م 2018تشرين الثاني  21
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 فضل التعوذ
 

ا يَنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ } قال تعالى:    َوإِمَّ

ِ إِنَّهُ َسِميٌع َعِليمٌ    (1){بِاَّللَّ

 (2)، قَاَل: اْستَبَّ رضي هللا عنه ُسلَْيَماَن ْبِن ُصَرد  َعْن    

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجعََل أََحُدُهَما  َرُجاَلِن ِعْنَد النَّبِي 

، قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى (3)تَْحَمرُّ َعْينَاهُ َوتَْنتَِفُخ أَْوَداُجهُ 

ُف َكِلَمةً لَْو قَالََها لَذَهََب َعْنهُ إِن ِي أَلَْعرِ »هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: 

ِجيمِ الَِّذي يَِجُد: أَُعوذُ بِاهللِ  فَقَاَل  « ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ

؟ قَاَل اْبُن اْلعاََلِء:  ُجُل: َوَهْل تََرى بِي ِمْن ُجنُون  الرَّ

ُجلفَقَاَل: َوهَْل   .(4)تََرى، َولَْم يَْذُكِر الرَّ

 )متفق عليه( 

ِ َعْن     ، قَاَل: َكاَن رضي هللا عنه أَبِي سَِعيد  اْلُخْدِري 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَلََّم إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيِل َكبََّر،  َرُسوُل َّللاَّ

                                                             
 200االعراف: (1)
 اطلقا الشتائم بينهما (2)
 عالمات الغضب الشديد (3)
. ومسلم 6048و 3282رواه البخاري في صحيحه برقم  (4)

 27205برقم.
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ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك َوتَبَاَرَك اْسُمَك، »ثُمَّ يَقُوُل: 

اَل إِلَهَ إاِلَّ »مَّ يَقُوُل: ثُ  ،«َوتَعَالَى َجدَُّك، َواَل إِلَهَ َغْيَركَ 

 ُ ُ أَْكبَُر َكبِيًرا»ثاََلثًا، ثُمَّ يَقُوُل: « َّللاَّ أَُعوذُ »ثاََلثًا، « َّللاَّ

ِجيِم ِمْن َهْمِزِه،  ِ السَِّميعِ اْلعَِليِم ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ بِاَّللَّ

 ،(2)«(1)َونَْفِخِه، َونَْفثِهِ 

 (رواه أبوداود وصححه االلباني) 

  

                                                             
سئل ابن باز رحمه هللا في معناه فأجاب: جاء في الحديث أن  (1)

النبي صلى هللا عليه وسلم فسر همزه بأنها الموتة الصرع ما 
يحصل من الصرع للناس من الشيطان ونفخه الكبر ونفثه الشعر 

 موقع بن باز االلكتروني وبرنامج نور على الدرب()المذموم 
وصححه االلباني في صحيح 775رواه أبو داود في سننه برقم  (2)

 ( وقال عنه اسناده صحيح 361ص3)ج748ابي داود برقم 
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 ةل قراءة سورة البقرفض

 

، أَنَّ َرسُوَل هللِا رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ       

اَل تَْجعَلُوا بُيُوتَُكْم ))َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَلََّم، قَاَل: 

ْقَرأُ فِيِه ، إِنَّ الشَّْيَطاَن يَْنِفُر ِمَن اْلبَْيِت الَِّذي تُ (1)َمقَابِرَ 

 (((2)ُسوَرةُ اْلبَقَرَ 

 (رواه مسلم) 

 

َسِمْعُت ))قَاَل :  ،رضي هللا عنه َعْن أَبِي أَُماَمة      

ُ َعلَْيهِ َوَسلَّمَ  فَإِنَّهُ  ،يَقُوُل : اقَْرُءوا اْلقُْرآنَ  ،النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ْهَراَوْيِن اْلبَقََرةَ َوآَل  ،يَأْتِي َشافِعًا ألَْصَحابِهِ  اقَْرُءوا الزَّ

َما يَأْتِيَاِن يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكأَنَُّهَما َغَماَمتَاِن أَْو فَإِنَّهُ  ،ِعْمَرانَ 

اِن َعْن  َغيَايَتَاِن، أَْو فِْرقَاِن ِمْن َطْير  َصَوافَّ تَُحاجَّ

                                                             
فيه داللة على عدم جواز الصالة في المقابر لقوله صلى هللا  (1)

عليه وسلم: )اجعلوا من صالتكم في بيوتكم ولتتخذوها   قبورا...( 
    رواه مسلم

ن والحث . وفيه بيان فضل قراءة القرآ780رواه مسلم بالرقم  (2)

 على ذلك وعظم سورة البقرة خصوصا
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َوتَْرَكَها  ،فَإِنَّ أَْخذََها بََرَكةٌ  ،َصاِحبِِهَما، اْقَرُءوا اْلبَقََرةَ 

 (((1)َوال يَْستَِطيعَُها اْلبََطلَةُ  ،َحْسَرةٌ 

 (2)(رواه مسلم)

  

                                                             
 البََطلَةُ: السحرة، كما في القاموس المحيط (1)
 804رواه مسلم بالرقم  (2)
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 فضل أية الكرسي

 

ُ َعْنهُ        َوكَّلَنِي : ((، قَالَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَيِْه َوَسلََّم  ِحْفِظ َزَكاةِ َرَمَضاَن بِ َرُسوُل َّللاَّ

أََخْذتُهُ، فَقُلُْت فَ فَأَتَانِي آت  فََجعََل يَْحثُو ِمَن الطَّعَاِم 

ِ َصلَّى هللاُ  فَذََكَر  - َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَْرفَعَنََّك إِلَى َرُسوِل َّللاَّ

ِشَك فَاقَْرأْ آيَةَ ، فَقَاَل: إِذَا أََويَْت إِلَى فَِرا-الَحِديَث 

 ِ ِ، لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن َّللاَّ افٌِظ، َوالَ يَْقَربَُك حَ الُكْرِسي 

 :ى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ َل النَّبِيُّ َشْيَطاٌن َحتَّى تُْصبَِح، فَقَا

 ((ذَاَك َشْيَطانٌ  ،َصَدقََك َوهَُو َكذُوبٌ 

 (1))رواه البخاري)

 فائدة: 

 جرهاأ لعظيم صالة كل دبر قرأتها يشرع ويسن   

قرأ آية الكرسي في  من»:  وسلم عليه هللا صلى لقوله

وبين دخول الجنة  دبر كل صالة مكتوبة لم يحل بينه 

                                                             
، ومختصرا 2311وقد روى البخاري الحديث بطوله بالرقم  (1)

  5010والرقم  3275برقم 



8 
 

ذكره ابن السني في عمل اليوم والليله  «إال الموت

 124برقم 

 ذكارأ في قرأتها ويشرع النوم قبل قرأتها ويشرع

 معاني كل تضمنت ةياآل هذه ألن والمساء الصباح

 حقيقة الفضل يحصل وال له جامع نص فهي التوحيد

 يمانلإل وتجديد وتأمل وتعقل بتدبر بقرأتها اال

 .علمأ تعالى وهللا للتوحيد واستذكار

 

ِ َكْعب    بْنِ ابيِ  َعنْ        أَنَّ أَبَاهُ  ))  رضي هللا عنه أُبَي 

ا  (1)أَْخبََرهُ، أَنَّهُ َكاَن لَُهْم َجِرينٌ  فِيِه تَْمٌر، َوَكاَن ِممَّ

يَتَعَاَهُدهُ فَيَِجُدهُ يَْنقُُص، فََحَرَسهُ ذَاَت لَْيلَة ، فَإِذَا هَُو بَِدابَّة  

َكَهْيئَِة اْلغاَُلِم اْلُمْحتَِلِم، قَاَل: فََسلَّْمُت فََردَّ السَّاَلَم، فَقُلُْت: 

، فَقُلْ  ُت: نَاِوْلنِي يََدَك، َما أَْنَت، ِجنٌّ أَْم إِْنٌس؟، فَقَاَل: ِجنٌّ

، فَقَاَل:  فَإِذَا يَدُ َكْلب  َوَشْعُر َكْلب ، فَقُْلُت: َهَكذَا ُخِلَق اْلِجنُّ

لَقَْد َعِلَمِت الِْجنُّ أَنَّهُ َما فِيِهْم َمْن ُهَو أََشدُّ ِمن ِي، فَقُْلُت: 

َما يَْحِملَُك َعلَى َما َصنَْعَت؟، قَاَل: بَلَغَنِي أَنََّك َرُجٌل 

                                                             
وهو موضع يداس فيه الطعام أو تجفف فيه الثمار كما جاء  (1)

 د المعاصرفي معجم الرائ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6763
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6763
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َدقَةَ، فَأَْحبَْبُت أَْن أُِصيَب ِمْن َطعَاِمَك، قُْلُت: تُحِ  بُّ الصَّ

 ،ِ فََما الَِّذي يَْحِرُزنَا ِمْنُكْم؟، فَقَاَل: َهِذهِ اآْليَةُ، آيَةُ الْكُْرِسي 

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى َّللاَّ قَاَل: فَتََرْكتُهُ، َوَغَدا أَبِي إِلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم فَأَْخبََرهُ،  ِ َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 .(1)((َصَدَق اْلَخبِيثُ 

 )رواه ابن حبان وصححه األلباني(

  

                                                             
والنسائي في سننه  784رواه ابن حبان في صحيحه برقم  (1)

( والطبراني في المعجم 533)ص 960باختالف يسير برقم 

( وصححه االلباني في السلسلة 201ص1)ج 541الكبير برقم 

 (738ص7)ج 3245الصحيحة برقم 
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 خر ايتين من سورة البقرةآفضل 
 

: قَالَ  األَْنَصاِري ِ رضي هللا عنه، َمْسعُود   أَبِي َعنْ       

آِخِر  ِمنْ  اآليَتَانِ »: َوسَلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ 

 (( (1)كَفَتَاهُ  لَْيلَة   فِي بِِهَما قََرأَ  َمنْ  البَقََرةِ  ُسوَرةِ 

 (متفق عليه)

 فائدة:

 :في شرحه للحديث  قال ابن حجر في فتح الباري   

)كفتاه( أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل 

كان داخل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء  

أجزأتاه فيما يتعلق  :الصالة أم خارجها، وقيل معناه

باالعتقاد لما اشتملتا عليه من اإليمان واألعمال 

إجماال، وقيل معناه  كفتاه كل سوء، وقيل كفتاه شر 

الشيطان، وقيل دفعتا عنه شر اإلنس والجن، وقيل 

معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب 

أنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من شيء آخر، وك

                                                             
ورواه  5040وبرقم  4008رواه البخاري في صحيحه برقم  (1)

   (198ص2)ج 807مسلم برقم
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الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى هللا وابتهالهم 

ورجوعهم إليه وما حصل لهم من اإلجابة إلى 

  .(1)انتهى ،مطلوبهم

  

                                                             
 (56ص9فتح الباري)ج (1)
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 باب ما يعوذ به األطفال
 

ُ َعْنُهَما، قَاَل:        ))َكاَن  عَِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي َّللاَّ

ذُ الَحَسَن َوالُحَسْيَن، النَّبِيُّ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَيِْه َوَسلََّم يُعَو 

ذُ بَِها إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق:  ِ َويَقُوُل: "إِنَّ أَبَاُكَما َكاَن يُعَو 

، َوِمْن  ة  ِة، ِمْن ُكل ِ َشْيَطان  َوَهامَّ ِ التَّامَّ أَُعوذُ بَِكِلَماِت َّللاَّ

)) ة  ُكل ِ َعْين  الَمَّ
(1)  

 (البخاري واه)ر

 فائدة:

قوله من كل قال ابن حجر في شرحه للحديث:    

شيطان يدخل تحته شياطين اإلنس والجن قوله وهامة 

بالتشديد واحدة الهوام ذوات السموم وقيل كل ما له 

سم يقتل فأما ما ال يقتل سمه فيقال له السوام وقيل 

المراد كل نسمة تهم بسوء قوله ومن كل عين المة 

بي المراد به كل داء وآفة تلم باإلنسان من قال الخطا

جنون وخبل وقال أبو عبيد أصله من ألممت إلماما 

                                                             
، ورواه أبو داود بسننه 3371رواه البخاري في صحيحه برقم  (1)

وقال فيه رحمه هللا هذا دليل على أن القرآن ليس  4737بالرقم 

   بمخلوق
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وإنما قال المة ألنه أراد أنها ذات لمم وقال بن 

األنباري يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت وقال المة 

  (1)ليؤاخي لفظ هامة لكونه أخف على اللسان

  

                                                             
 (411ص6فتح الباري )ج (1)
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 باب ما يفعل عند الغضب
 

ِ  رضي هللا عنه بِى ذَر   َعْن أَ     -قَاَل إِنَّ َرُسوَل َّللاَّ

إِذَا َغِضَب أََحُدكُْم َوُهَو  ))قَاَل لَنَا  -صلى هللا عليه وسلم

قَائٌِم فَْليَْجِلْس فَإِْن ذََهَب َعْنهُ اْلغََضُب َوإاِلَّ 

  .(1)ع((فَْليَْضَطجِ 

  د وصححه األلباني(رواه ابوداو)

 :فائدة

له فصل فيما يقوله ويفع) رحمه هللا:قال ابن القيم    

 (من اشتد غضبه

أمره صلى هللا عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب 

والقعود إن كان قائما، واالضطجاع إن  بالوضوء،

ولما  كان قاعدا، واالستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.

كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن 

                                                             
وصححه  4782رواه ابو داود في صحيحه في سننه برقم  (1)

 (1415ص3)ج5114ابيح برقم االلباني في مشكاة المص

بتحقيق 501ص12)ج5688ورواه ابن حبان في صحيحه برقم 

شعيب األرنؤوط  وقد صححه( ورواه ابن مفلح في اآلداب 

 (260ص2الشرعية وقال عنه صحيح اإلسناد )ج
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لوضوء والصالة، واالستعاذة آدم، أمر أن يطفئهما با

 .(1)من الشيطان الرجيم

قال القاضي ويستحب قال ابن مفلح الحنبلي رحمه هللا :

وإذا كان جالسا  ،لمن غضب إن كان قائما جلس

اضطجع وقال ابن عقيل : ويستحب لمن غضب أن 

وإن كان قائما  ،فإن كان جالسا قام واضطجع ،يغير

الشيخ تقي  وقول القاضي هو الصواب قاله ،مشى

 .(2)قال الدين وهو كما

  

                                                             
 (423ص2)زاد المعاد ج (1)
 (260ص2)اآلداب الشرعية ج (2)
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 فضل المعوذات
 

أََمَرنِي ))، قَاَل: رضي هللا عنه َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر       

ذَاتِ  ِ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن أَْقَرأَ بِاْلُمعَو   (1)َرُسوُل َّللاَّ

ُدبَُر ُكل ِ َصاَلة  
(2))).  

 والنسائي والترمذي وصححه األلباني( رواه أبو داود)

  

                                                             
 يصبح حين مرات ثالث قالها من والناس والفلق االخالص (1)

 شيء كل من كفته يمسي وحين
وقد سكت عنه ورواه 1523والحديث رواه أبو داود برقم  (2)

وصححه 1260والنسائي في الكبرى برقم  2903الترمذي برقم 

( 256ص1)صحيح الجامع الصغيرج1159االلباني برقم 

 (480ص3)صحيح وضعيف سنن النسائي ج1336وبرقم
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 فضل دعاء دخول المسجد

 

      ، َعْن َحْيَوةَ ْبِن ُشَرْيح ، قَاَل: لَِقيُت ُعقْبَةَ ْبَن ُمْسِلم 

ِ ْبِن َعْمِرو بِْن  فَقُْلُت لَهُ: بَلَغَنِي أَنََّك َحدَّثَْت َعْن َعْبِد َّللاَّ

َصلَّى هللاُ َعلَيِْه َوَسلََّم ، َعِن النَّبِي ِ رضي هللا عنه اْلعَاِص 

ِ الْعَِظيِم، »أَنَّهُ َكاَن إِذَا َدَخَل اْلَمْسِجَد قَاَل:  أَُعوذُ بِاَّللَّ

َوبَِوْجِهِه اْلَكِريِم، َوسُْلَطانِِه اْلقَِديِم، ِمَن الشَّْيَطاِن 

ِجيمِ  قَاَل: أَقَْط؟ قُْلُت: نَعَْم، قَاَل: فَإِذَا قَاَل ذَِلَك قَاَل  ،«الرَّ
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رواه أبو داود . )(2): ُحِفَظ ِمن ِي َسائَِر اْليَْوم(1)الشَّْيَطانُ 

 (3)(وصححه األلباني

  

                                                             
باهلل العظيم أي ذاتا وصفاتا، ووجهه: أعوذ: أي الوذ والتجئ،  (1)

أي ذاته، وسلطانه: أي غلبته و قدرته وقهره على من ارادمن 
 (132ص 2خلقه، القديم : االزلي األبدي )عون المعبود ج 

 يثالحد بقية من الجملة وقال ايضا: )حفظ مني سائر اليوم( وهذه 
 جميعه أو بقيته أي اليوم سائر مني حفظ ومعنى عني بلغك التي

 بنا قال. فيشمله الوقت مطلق باليوم يراد أو الليل، عليه ويقاس

 على حمله تعين الشياطين جنس من حفظه أريد إن: المكي حجر
 اللعين إبليس من أو الكبائر، كأكبر مخصوص شيء كل من حفظه
 وإنما جنوده، إغواء من منه يقع وما عمومه على الحفظ بقي فقط

 من كثير في ويقع، ذلك يقول من ونعلم نرى ألنا ذلك ذكرت
انتهى . أره لم وإن ذكرته ما على الحديث حمل فتعين، الذنوب

  المصدرالسابق
 مشكاة(234ص1)ج749برقم (2)

 صحيح الترغيب والترهيب(121ص2)ج 1606وبرقم 
 وصححه األلباني 466رواه أبو داود برقم  (3)
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 فضل اذكار الصباح والمساء

 

قَاَل: َسِمْعُت  ،رضي هللا عنه َعْن أَبَاَن ْبِن ُعثَْمانَ       

ُ َعلَْيِه  ُعثَْماَن ْبَن َعفَّاَن، يَقُوُل: قَاَل َرسُوُل هللِا َصلَّى َّللاَّ

َوَسلََّم: َما ِمْن َعْبد  يَقُوُل فِي َصبَاحِ ُكل ِ يَْوم  َوَمسَاِء ُكل ِ 

: بِْسِم هللاِ الَِّذي الَ يَُضرُّ َمَع اْسِمِه شَْيٌء فِي األَْرِض  لَْيلَة 

،  َوالَ فِي ات  السََّماِء، َوهَُو السَِّميُع العَِليُم ثاَلََث َمرَّ

هُ شَْيٌء َوَكاَن أَبَاُن، قَْد أََصابَهُ َطَرُف فَاِلج ، فََجعََل  فَيَُضرَّ

ُجُل يَْنُظُر إِلَْيِه، فَقَاَل لَهُ أَبَاُن: َما تَْنُظُر؟ أََما إِنَّ  الرَّ

ُ  الَحِديَث َكَما َحدَّثْتَُك، َولَِكن ِي لَمْ  أَقُلْهُ يَْوَمئِذ  ِليُْمِضَي َّللاَّ

َعلَيَّ قََدَرهُ 
(1) . 

 ن ماجة وصححه االلباني(رواه والترمذي وأب)

 :فائدة

قوله قد اصابه طرف  قال السيوطي في شرح الحديث:

من الفالج وهو بفتح الالم علة معروفة والفلج بسكون 
                                                             

وقال عنه حسن صحيح  3388رواه الترمذي في سننه برقم  (1)

وصححه االلباني  3869غريب وابن ماجة برقم

)المشكاة 2391( وبرقم 1002ص2)صحيح الجامع ج7457برقم

 (739ص1ج
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الالم ومحركة النصف وهما فلجان قوله فجعل الرجل 

لرجل الذي كان يروى الحديث عنه ينظر اليه يعني ا

تعجبا وإنكارا بأنك كنت تقول هذه الكلمة كل صباح 

ومساء فكيف اصابك الضر ان كان الحديث صحيحا 

فقال أبان رفعا لتعجبه اما ان الحديث صحيح لكني لم 

أقله يومئذ ليمضي هللا من االمضاء والالم فيه للعاقبة 

ليمضي هللا على قدره  والتقدير لم يوفقني هللا به

  .(1)لمعات

 

، قَاَل: قَاَل أَبُو رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ        

: يَا َرسُوَل هللاِ ُمْرنِي بِشَْيء  أَقُولُهُ إِذَا أَْصبَْحُت َوإِذَا  بَْكر 

اللَُّهمَّ َعاِلَم الغَْيِب َوالشََّهاَدةِ، فَاِطَر )أَْمَسْيُت؟ قَاَل: قُْل: 

السََّمَواِت َواألَْرِض، َربَّ ُكل ِ َشْيء  َوَمِليكَهُ، أَْشَهُد أَْن 

الَ إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت، أَُعوذُ بَِك ِمْن شَر ِ نَْفِسي َوِمْن َشر ِ 

ا أَْمَسْيَت، الشَّْيَطاِن َوِشْرِكِه، قَاَل: قُْلهُ إِذَا أَْصبَْحَت، َوإِذَ 

                                                             
 (275)شرح سنن ابن ماجة للسيوطي وغيره ص (1)
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والترمذي وأبو  رواه أحمد. )(1)ك(َوإِذَا أََخْذَت َمْضَجعَ 

 (داود

       ِ ُ َعْنهُ، أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

 ،ُ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن قَاَل: الَ إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ

، لَهُ الُملُْك َولَهُ الَحْمُد، َوهَُو َعلَى ُكل ِ َوْحَدهُ الَ شَِريَك لَهُ 

ة ، َكانَْت لَهُ َعْدَل َعْشِر  َشْيء  قَِديٌر، فِي يَْوم  ِمائَةَ َمرَّ

 ، ، َوُمِحيَْت َعْنهُ ِمائَةُ َسي ِئَة  ِرقَاب ، َوُكتِبَْت لَهُ ِمائَةُ َحَسنَة 

ِلَك َحتَّى يُْمِسَي، َوَكانَْت لَهُ ِحْرًزا ِمَن الشَّْيَطاِن يَْوَمهُ ذَ 

ا َجاَء بِِه، إاِلَّ أََحٌد َعِمَل أَْكثََر  َولَْم يَأِْت أََحٌد بِأَْفَضَل ِممَّ

 .(2)ِمْن ذَِلَك "

 )متفق عليه( 

 

، قَاَل: قَاَل رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ         

إِلَهَ إاِلَّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَلََّم: " َمْن قَاَل: الَ 

                                                             
رواه احمد في مسنده، مسند أبي بكر برقم  (1)

رنؤوط وقال اسناده ( صححه شعيب األ221ص1)ج63و51

وقد سكت عنه، ورواه  5067صحيح، ورواه أبو داود    برقم

 وقال حسن صحيح3392الترمذي برقم 
 2691ومسلم برقم 3293رواه البخاري في صحيحه برقم  (2)
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هللاُ، َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك، َولَهُ اْلَحْمُد، َوهَُو 

ات  ِحيَن  َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِديٌر، َمْن قَالََها عَْشَر َمرَّ

، َوُمِحَي َعْنهُ بَِها ِمائَةُ  يُْصبُِح، ُكتَِب لَهُ بَِها ِمائَةُ َحسَنَة 

، َوَكانَْت لَهُ  ، َوُحِفَظ بَِها يَْوَمئِذ  َحتَّى َسي ِئَة  َعْدَل َرقَبَة 

يُْمِسَي، َوَمْن قَاَل ِمثَْل ذَِلَك ِحيَن يُْمِسي، َكاَن لَهُ ِمثُْل 

  .(1)ذَِلكَ 

  (رواه أحمد)

  

                                                             
وصححه أألرنؤوط وقال في 8719رواه احمد في مسنده برقم  (1)

 تخريجه اسناده صحيح على شرط الشيخين 
م: الزرقي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلعن أبي عياش و
لك، من قال حين يصبح ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الم»

وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد 
إسماعيل، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات، 

ذلك  وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى فمثل
قال: فرأى رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « حتى يصبح

ك كذا فيما يرى النائم، فقال: يا رسول هللا، إن أبا عياش يروي عن
رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء  «صدق أبو عياش»وكذا، فقال: 

 وصححه االلباني
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 باب فضل األذان
 

: أَنَّ َرُسوَل رضي هللا عنه قال َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ        

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  َوَسلََّم قَاَل: " إِذَا نُوِدَي ِللصَّالَةِ أَْدبََر َّللاَّ

الشَّْيَطاُن، َولَهُ ُضَراٌط، َحتَّى الَ يَْسَمَع التَّأِْذيَن، فَإِذَا 

َب بِالصَّالَةِ أَْدبََر، َحتَّى  ِ قََضى الن َِداَء أَْقبََل، َحتَّى إِذَا ثُو 

ْيَن الَمْرِء َونَْفِسِه، إِذَا قََضى التَّثِْويَب أَْقبََل، َحتَّى يَْخِطَر بَ 

يَقُوُل: اْذكُْر َكذَا، اْذُكْر َكذَا، ِلَما لَْم يَُكْن يَْذُكُر َحتَّى يََظلَّ 

ُجُل الَ يَْدِري َكْم َصلَّى "  .(1)الرَّ

 )متفق عليه( 

 

أَُميَّةُ ْبُن بِْسَطاَم، َحدَّثَنَا يَِزيُد يَْعنِي اْبَن  عن       

، قَاَل: أَْرَسلَنِي أَبِي إِلَى  ُزَرْيع ، َحدَّثَنَا َرْوٌح، َعْن ُسَهْيل 

 -أَْو َصاِحٌب لَنَا  -بَنِي َحاِرثَةَ، قَاَل: َوَمِعي ُغاَلٌم لَنَا 

 َ ْشَرَف الَِّذي َمِعي فَنَاَداهُ ُمنَاد  ِمْن َحائِط  بِاْسِمِه قَاَل: َوأ

َعلَى اْلَحائِِط فَلَْم يََر َشْيئًا، فَذََكْرُت ذَِلَك أِلَبِي فَقَاَل: لَْو 

َشعَْرُت أَنََّك تَْلَق َهذَا لَْم أُْرِسلَْك، َولَِكْن إِذَا َسِمعَْت َصْوتًا 

                                                             
 389ومسلم برقم  608رواه البخاري برقم  (1)
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ُث َعْن َرُسولِ  اَلةِ فَإِن ِي َسِمعُْت أَبَا هَُرْيَرةَ يَُحد ِ  فَنَاِد بِالصَّ

إِنَّ الشَّيْطَاَن إِذَا »هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: 

اَلةِ َولَّى َولَهُ ُحَصاصٌ    (1)«نُوِدَي بِالصَّ

 )رواه مسلم(

 فائدة:

لألذان االثر الكبير في انعاش االنفس وطرد  قلت:

الشيطان من الدار والشياطين تفرمنه وتهابه فقد روى 

عن الحسن،  ،15132برقمي "المسند"أحمد ف األمام

عن جابر بن عبد هللا، رضي هللا عنه أن رسول هللا 

إذا سرتم في الخصب، )) :صلى هللا عليه وسلم قال

فأمكنوا الركاب أسنانها، وال تجاوزوا المنازل، وإذا 

سرتم في الجدب، فاستجدوا، وعليكم بالدلج، فإن 

)قيل ناألرض تطوى بالليل، وإذا تغولت لكم الغيال

، فبادروا باألذان، وإياكم والصالة انها سحرة الجن(

، والنزول )التجاويف والشقوق(على جواد الطريق

عليها، فإنها مأوى الحيات، والسباع، وقضاء الحاجة، 

ن .قال عنه البوصيري رجاله ثقات فإنها المالع

                                                             
 389رواه مسلم برقم (1)
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 وقال األرنؤوط،(3/148)اتحاف الخيرة المهرة

والحسن لم يسمع من جابر)تخريج 

الدين مغلطاي ان للحديث  وقال عالء،(4/449المسند

 (1/150شاهد وذلك في شرحه لسنن ابن ماجة)
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 باب ذكر دخول الخالء

 

 َعْن َعْبِد العَِزيِز ْبِن ُصَهْيب ، قَاَل: َسِمعُْت أَنَسًا      

 َعلَْيِه َوَسلََّم ، يَقُوُل: َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ رضي هللا عنه

اللَُّهمَّ إِن ِي أَُعوذُ بَِك ِمَن الُخبُِث ))إِذَا َدَخَل الَخالََء قَاَل: 

تَابَعَهُ اْبُن َعْرَعَرةَ، َعْن ُشْعبَةَ، َوقَاَل  ((َوالَخبَائِثِ 

َوقَاَل ُموسَى َعْن  ((إِذَا أَتَى الَخالَءَ )) ُغْنَدٌر، َعْن ُشْعبَة

اد   َوقَاَل َسِعيُد ْبُن َزْيد  َحدَّثَنَا َعْبُد  ((إِذَا َدَخلَ ))َحمَّ

 .(1)ل((إِذَا أََراَد أَْن يَْدخُ ))العَِزيِز 

 )متفق عليه(

  

                                                             
عن أبي جحيفة ، و375ومسلم برقم  142رواه البخاري برقم  (1)

عن علي بن أبي طالب ] رضي هللا عنه [ : أن رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا 

رواه الطبراني في األوسط   دخل أحدهم الخالء أن يقول بسم هللا
 (203/3وصححه االلباني )صحيح الجامع

ي وكان يقول صلى هللا عليه وسلم اذا خرج: غفرانك رواه الترمذ

 وصححه
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 باب ذكر دخول المنزل

 

، أَنَّهُ َسِمَع رضي هللا عنه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ        

ُجُل  النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل: " إِذَا َدَخَل الرَّ

بَْيتَهُ، فَذََكَر هللاَ ِعْندَ ُدُخوِلِه َوِعْندَ َطعَاِمِه، قَاَل الشَّْيَطاُن: 

اَل َمبِيَت لَُكْم، َواَل َعَشاَء، َوإِذَا َدَخَل، فَلَْم يَْذُكِر هللاَ ِعْنَد 

 هللاَ ُدُخوِلِه، قَاَل الشَّْيَطاُن: أَْدَرْكتُُم الَْمبِيَت، َوإِذَا لَْم يَْذُكرِ 

 .(1)ِعْنَد َطعَاِمِه، قَاَل: أَْدَرْكتُُم اْلَمبِيَت َوالْعََشاَء "

 (رواه مسلم) 

  

                                                             
 2018رواه مسلم برقم  (1)
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 باب ما يقول من نزل منزال في سفر أو غيره

 

، أَنَّهُ قَاَل: َجاَء رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ       

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَا َل: يَا َرُسوَل َرُجٌل إِلَى النَّبِي 

هللِا َما لَِقيُت ِمْن َعْقَرب  لََدَغتْنِي اْلبَاِرَحةَ، قَاَل: " أََما لَْو 

اِت ِمْن َشر ِ  قُْلَت، ِحيَن أَْمَسْيَت: أَعُوذُ بِكَِلَماِت هللِا التَّامَّ

َك "(1)َما َخلَقَ   (رواه مسلم). (2)، لَْم تَُضرَّ

َعِن الَْحاِرِث ْبِن يَْعقُوَب،  َعْن يَِزيدَ ْبِن أَبِي َحبِيب ،      
 ، أَنَّ يَْعقُوَب ْبَن َعْبِد هللِا، َحدَّثَهُ أَنَّهُ َسِمَع بُْسَر ْبَن َسِعيد 
، يَقُوُل: َسِمعُْت َخْولَةَ  يَقُوُل: َسِمعُْت َسْعدَ ْبَن أَبِي َوقَّاص 

هللاُ بِْنَت َحِكيم  السُّلَِميَّةَ، تَقُوُل َسِمعُْت َرُسوَل هللِا َصلَّى 
َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل: " َمْن نََزَل َمْنِزاًل ثُمَّ قَاَل: أَُعوذُ 
هُ َشْيٌء،  اِت ِمْن َشر ِ َما َخلََق، لَْم يَُضرَّ بَِكِلَماِت هللِا التَّامَّ

 . (3)َحتَّى يَْرتَِحَل ِمْن َمْنِزِلِه ذَِلَك "

 )رواه مسلم(

  

                                                             
 من شر ما خلق تشمل الثقلين وكل ما خلق هللا  (1)
 2709رواه مسلم برقم  (2)
   2708رواه مسلم برقم (3)
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 يقول من فزع في نوم أو خلوة باب ما

 

ِه، أَنَّ         َعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَيْب ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجد ِ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يُعَل ُِمُهْم ِمَن اْلفََزعِ  َرُسوَل َّللاَّ

 : ِة، ِمْن َغَضبِِه َوشَر ِ »َكِلَمات  ِ التَّامَّ أَُعوذُ بَِكِلَماِت َّللاَّ

َوَكاَن « لشَّيَاِطيِن َوأَْن يَْحُضُرونِ ِعبَاِدِه، َوِمْن َهَمَزاِت ا

ِ ْبُن ُعَمَر يُعَل ُِمُهنَّ َمْن َعقََل ِمْن بَنِيِه، َوَمْن لَْم  َعْبُد َّللاَّ

 .(1)يَْعِقْل َكتَبَهُ فَأَْعلَقَهُ َعلَْيهِ 

 )رواه أبو داود والترمذي وحسنه األلباني( 

  

                                                             
.وحسنه 3528والترمذي برقم3893رواه أبو داود برقم  (1)

)الكلم الطيب 49جملة وكان عبد هللا( برقمااللباني )بدون 

 (84ص1ج
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 باب التحريج على عمار الدار دفعا ألذاها

 

أَْخبََرنِي أَبُو  -َوهَُو ِعْنَدنَا َمْولَى اْبِن أَْفلََح  -ِفي   َعْن َصيْ 

السَّائِِب، َمْولَى ِهَشاِم ْبِن ُزْهَرةَ أَنَّهُ َدَخَل َعلَى أَبِي َسِعيد  

اْلُخْدِري ِ فِي بَْيتِِه، قَاَل: فََوَجْدتُهُ يَُصل ِي، فََجلَْسُت أَْنتَِظُرهُ 

َسِمعُْت تَْحِريًكا فِي َعَراِجيَن فِي َحتَّى يَْقِضَي َصاَلتَهُ، فَ 

نَاِحيَِة اْلبَْيِت، فَاْلتَفَتُّ فَإِذَا َحيَّةٌ فََوثَْبُت أِلَْقتُلََها، فَأََشاَر 

ا اْنَصَرَف أََشاَر إِلَى بَْيت   إِلَيَّ أَِن اْجِلْس فََجلَْسُت، فَلَمَّ

نَعَْم، قَاَل: َكاَن فِي الدَّاِر، فَقَاَل: أَتََرى َهذَا اْلبَْيَت؟ فَقُلُْت: 

، قَاَل: فََخَرْجنَا َمَع  فِيِه فَتًى ِمنَّا َحِديُث َعْهد  بِعُْرس 

َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَيِْه َوَسلََّم إِلَى اْلَخْنَدِق فَكَاَن ذَِلَك 

اْلفَتَى يَْستَأِْذُن َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْنَصاِف 

ِر فَيَْرِجُع إِلَى أَْهِلِه، فَاْستَأْذَنَهُ يَْوًما، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل النََّها

هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ َوسَلَّمَ ُخذْ َعلَيَْك ِساَلَحَك، فَإِن ِي أَْخشَى 

ُجُل ِساَلَحهُ، ثُمَّ َرَجعَ فَإِذَا اْمَرأَتُهُ  َعلَْيَك قَُرْيَظةَ، فَأََخذَ الرَّ

ْمَح ِليَْطعُنََها بِِه بَْيَن اْلبَابَيْ  ِن قَائَِمةً فَأَْهَوى إِلَْيَها الرُّ

َوأََصابَتْهُ َغْيَرةٌ، فَقَالَْت لَهُ: اْكفُْف َعلَْيَك ُرْمَحَك َواْدُخِل 

اْلبَْيَت َحتَّى تَْنُظَر َما الَِّذي أَْخَرَجنِي، فََدَخَل فَإِذَا بَِحيَّة  

ْمحِ  َعِظيَمة  ُمْنَطِويَة  َعلَى اْلِفَراِش  فَأَْهَوى إِلَْيَها بِالرُّ
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فَاْنتََظَمَها بِِه، ثُمَّ َخَرَج فََركََزهُ فِي الدَّاِر فَاْضَطَربَْت 

َعلَْيِه، فََما يُْدَرى أَيُُّهَما َكاَن أَْسَرعَ َمْوتًا اْلَحيَّةُ أَِم اْلفَتَى، 

، فَذََكْرنَا قَاَل: فَِجئْنَا إِلَى َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

اْستَْغِفُروا »ذَِلَك لَهُ َوقُْلنَا اْدُع هللاَ يُْحيِيِه لَنَا فَقَاَل: 

إِنَّ بِاْلَمِدينَِة ِجنًّا قَْد أَْسلَُموا، فَإِذَا »ثُمَّ قَاَل: « ِلَصاِحبُِكمْ 

، فَإِْن بََدا لَُكْم بَْعدَ   َرأَْيتُْم ِمْنُهْم َشْيئًا، فَآِذنُوهُ ثاََلثَةَ أَيَّام 

 .(1)«ذَِلَك، فَاْقتُلُوهُ، فَإِنََّما ُهَو َشْيَطانٌ 

 )رواه مسلم( 

 فائدة:

 وصفة التحريج

العراقي في طرح التثريب:  قال ابو الفضل زين الدين

أن يقول: أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح وصفته 

أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن سليمان أن ال تؤذونا، 

: أما صفة اإلنذار فحكى ابن حبيب عن وقال المازري

أنشدكن »أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

بالعهد الذي أخذه عليكن سليمان أن ال تؤذونا أو 

وأما مالك فإنه قال:يكفي في اإلنذار أن « تظهروا لنا

                                                             
 2236رواه مسلم بالرقم  (1)
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يقول: أحرج عليك باهلل واليوم اآلخر أن ال تبدو لنا 

ر هذا لقوله في صحيح وال تؤذينا وأظن مالكا إنما ذك

 مسلم.

 )فحرجوا عليها ثالثا( فلهذا ذكر أحرج عليك. انتهى

: أحب إلي أن ينذروا وقال القاضي عياض قال مالك

ثالثة أيام قال عيسى بن دينار تنذر ثالثة أيام، وإن 

ظهرت في اليوم مرارا يريد وال يقتصر على إنذارها 

ثة ثالث مرات في يوم واحد حتى يكون ذلك في ثال

 (131ص 8)طرح التثريب جأيام.

نذار للحيات قلت: وفائدة التحريج بيان الحال واال   

فأن لم تغادر فقد وجب قتلها والحجة على من يقتلها 

وقد استثنى صلى هللا عليه ، بعد االبالغ والتحريج

وسلم االبتر وذو الطفتين من التحريج واوجب قتلهم 

خدري )نهى من غير تحريج ففي حديث ابي سعيد ال

صلى هللا عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في 

  .البيوت اال االبتر وذا الطفتين(

ويجوز التحريج على غيرها من الهوام كالعقارب وما 

والتحريج ، مكانية تشكل الجن بصور عدهشابهه ال
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على العمار او سكنة الدار من الجن فيه نتائج طيبة 

مثل احرج عليكم ان  ويمكن التحريج بأي جملة يسيرة

 تخرجوا علينا أو تؤذونا وغيرها من جمل

والغاية من التحريج تجنب التعدي على الجن 

تؤمن  واستحضار العداوة بهذا التعدي وبالتالي ال

 .ثأرهم وغيلتهم وغدرهم وهللا تعالى اعلم
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 ال يسره اما يفعل من رأى حلم

 

، قَاَل:        َسِمعُْت أَبَا سَلََمةَ ْبَن َعْن يَْحيَى ْبِن سَِعيد 

ْحَمِن، يَقُوُل: َسِمعُْت أَبَا قَتَاَدةَ، يَقُوُل: َسِمْعُت  َعْبِد الرَّ

ْؤيَا ِمَن هللِا، »َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَلَّمَ يَقُوُل:  الرُّ

 َوالُْحْلُم ِمَن الشَّْيَطاِن، فَإِذَا َرأَى أََحُدُكْم َشْيئًا يَْكَرُههُ،

َها،  ذْ بِاهللِ ِمْن َشر ِ ات  َوْليَتَعَوَّ فَْليَْنفُْث َعْن يََساِرهِ ثاََلَث َمرَّ

هُ  ْؤيَا أَثْقََل »فَقَاَل: « فَإِنََّها لَْن تَُضرَّ إِْن ُكْنُت أَلََرى الرُّ

، فََما ُهَو إاِلَّ أَْن َسِمْعُت بَِهذَا الَْحِديِث، فََما  َعلَيَّ ِمْن َجبَل 

 .(2)«(1)أُبَاِليَها

 م( )رواه مسل 

  

                                                             
وروى مسلم بلفظ اخر وزيادة قوله صلى هللا عليه وسلم: فان  (1)

رأى رؤيا حسنة فليبشر بها وال يخبر اال من يحب، وفي الرؤيا 
السيئة قوله صلى هللا عليه وسلم: وال يحدث بها احدا فأنها لن 

ره صلى هللا عليه وسلم بقوله: وليتحول عن جنبه تضره، وام
 الذي كان عليه

 2261رواه مسلم برقم  (2)
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 يقول من اصيب بالوسوسة في الصالة ما

 

رضي  َعْن أَبِي اْلعاََلِء، أَنَّ ُعثَْماَن ْبَن أَبِي اْلعَاِص      

، أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاَل: يَا هللا عنه

َن َصاَلتِي َرُسوَل هللِا إِنَّ الشَّْيَطاَن قَْد َحاَل بَْينِي َوبَيْ 

، فَقَاَل َرسُوُل هللِا َصلَّى هللاُ  (1)َوقَِراَءتِي يَْلبُِسَها َعلَيَّ

ذَاَك َشْيَطاٌن يُقَاُل لَهُ َخْنَزٌب، فَإِذَا أَْحَسْستَهُ »َعلَْيهِ َوسَلََّم: 

ْذ بِاهللِ ِمْنهُ، َواتِْفْل َعلَى يََساِرَك ثاََلثًا قَاَل: فَفَعَْلُت « فَتَعَوَّ

 .(2)أَْذَهبَهُ هللاُ َعن ِيذَِلَك فَ 

 )رواه مسلم( 

  

                                                             
 يخلطها ويشككني فيها (1)
 2203رواه مسلم برقم  (2)
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 يقول فيمن اراد ان يجامع زوجته باب ما

 

 -قاَل: قاَل النَّبيُّ  رضي هللا عنه عِن ابِن عبَّاس        

صلى هللا عليه وسلم:أَما لَْو أََن أََحَدُهْم يَقوُل حيَن يَأْتي 

: َجن ِْبنا(  أَْهلَهُ: بِْسم هللِا، اللَُّهمَّ َجن ِْبنِي )وفي رواية 

َر بَْينَُهما  الشَّْيطاَن، وَجن ِِب الشَّْيطاَن ما َرَزْقتَنا، ثُمَّ قُد ِ

هُ الـفي ذلك أَْو قُ  ولَْم )َشْيطاٌن أَبداً، ِضَي َولٌَد لْم يَُضرَّ

 .(1)ه(يَُسلَّْط علي

 (متفق عليه) 

 :فائدة

)لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي( يجامع  قال المناوي:   

فاإلتيان كناية عنه )أهله( حليلته )قال( حين إرادته 

الجماع ال حين شروعه فيه فإنه ال يشرع حينئذ كما 

نبه عليه الحافظ ابن حجر )بسم هللا اللهم( أي يا هللا 

)جنبنا الشيطان( أي أبعده عنا )وجنب الشيطان ما 

                                                             
 1434ومسلم برقم32713283و141رواه البخاري برقم  (1)
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م والحمل عليه أتم لئال يذهب رزقتنا( من األوالد أو أع

الوهم في أن اإلنس منهم ال يسن له اإلتيان به إذ العلة 

ليست حدوث الولد فحسب بل هو إبعاد الشيطان حتى 

ال يشاركه في جماعه فقد ورد أنه يلتف على إحليله 

 إذا لم يسم واألهل والولد من رزق هللا

ا ألن المراد من نفي األضرار كونه مصون وقال ايضا:

من إغوائه بالنسبة للولد الحاصل بال تسمية أو 

لمشاركة أبيه في جماع أمه والمراد لم يضره الشيطان 

في أصل التوحيد وفيه بشارة عظمى أن المولود الذي 

يسمى عليه عند الجماع الذي قضى بسببه يموت على 

التوحيد وفيه أن الرزق ال يختص بالغذاء والقوت بل 

ا على عبد رزق هللا فالولد رزق كل فائدة أنعم هللا به

  .(1)وكذا العلم والعمل به

                                                             
 (5/306-)فيض القدير (1)
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قال السيوطي: فقد الزمت هذا الذكر فوجدته صحيحا 

  .(1)ال ريب فيه وباهلل التوفيق

  

                                                             
 (139)االستشفاء بالقرأن والدعاء ص (1)
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 باب ما يقال لرد كيد الشياطين

 

قَاَل: َسأََل َرُجٌل  ،رضي هللا عنه أَبُو التَّيَّاحِ  عن      

ْحَمِن ْبَن َخْنبَ  : َكْيَف َصنََع َرُسوُل هللِا َصلَّى َعْبَد الرَّ ش 

هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِحيَن َكاَدتْهُ 
الشَّيَاِطيُن؟ قَاَل: َجاَءِت (1)

الشَّيَاِطيُن إِلَى َرسُوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَلََّم ِمَن 

َطاٌن َعلَْيِه ِمَن اْلِجبَاِل، َوفِيِهْم شَيْ  (2)اأْلَْوِديَِة، َوتََحدََّرتْ 

، يُِريُد أَْن يُْحِرَق بَِها َرسُوَل هللِا  َمعَهُ ُشْعلَةٌ ِمْن  نَار 

قَاَل َجعْفٌَر: أَْحَسبُهُ  -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل: فَُرِعَب 

ُر  ُد  -قَاَل: َجعََل يَتَأَخَّ قَاَل: َوَجاَء ِجْبِريُل، فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ

ُل؟ " قَاَل: " قُْل: أَعُوذُ بَِكِلَماِت هللِا قُْل، قَاَل: " َما أَقُو

، َواَل فَاِجٌر ِمْن َشر ِ َما  اِت الَّتِي اَل يَُجاِوُزُهنَّ بَرٌّ التَّامَّ

َوِمْن َشر ِ َما يَْنِزُل ِمَن السََّماِء، َوِمْن  ،َخلََق، َوذََرأَ َوبََرأَ 

أْلَْرِض، َوِمْن َشر ِ َما يَْعُرُج فِيَها، َوِمْن َشر ِ َما ذََرأَ فِي ا

َشر ِ َما يَْخُرُج ِمْنَها، َوِمْن شَر ِ فِتَِن اللَّْيِل َوالنََّهاِر، َوِمْن 

                                                             
 : كادته أي احتالوا أليذائهقال السندي   (1)
 قوله تحدرت : أي نزلت (2)
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َشر ِ ُكل ِ َطاِرق  
، يَا َرْحَمُن "،  (1) إِالَّ َطاِرقًا يَْطُرُق بَِخْير 

 .(2)رهم وهزمهم هللا تعالىفََطِفئَْت نَا

 وصححه االلباني(  واه احمد)ر 

  

                                                             
قوله كل طارق: أي جاء بليل، وقيل طوارق الليل أي ما ينوب  (1)

 من النوائب بالليل
وصححه االلباني في  15498رواه احمد بأسناد صحيح برقم  (2)

 (495ص2السلسلة الصحيحة)ج



41 
 

 سماع نباح الكلب باب ما يقال عند

 

، قَاَل: قَاَل رضي هللا عنه َعْن َجابِِر بِْن َعْبِد هللاِ        

: (قَاَل يَِزيُد فِي َحِديثِهِ )َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ يَقُوُل إِذَا َسِمْعتُْم 

ذُوا بِاهلِل، اْلِكاَل  نُبَاحَ  ِب، َونَُهاَق الَْحِميِر ِمَن اللَّْيِل، فَتَعَوَّ

، َوأَقِلُّوا الُْخُروَج إِذَا َهَدأَِت (1)فَإِنََّها تََرى َما اَل تََرْونَ 

ْجلُ  الر ِ
فِي لَْيِلِه ِمْن َخْلِقِه َما َشاَء، (3)، فَإِنَّ هللاَ يَبُثُّ (2)

اْسَم هللاِ َعلَْيَها، فَإِنَّ  اأْلَْبَواَب، َواْذُكُروا (4)َوأَِجيفُوا

الشَّْيَطاَن اَل يَْفتَُح بَابًا أُِجيَف، َوذُِكَر اْسُم هللاِ َعلَْيِه، 

اآْلنِيَةَ "،  (5)َوأَْوكُوا اأْلَْسِقيَةَ َوَغطُّوا الِْجَراَر، َوأَْكِفئُوا

 .(6)بيَِزيُد: َوأَْوُكوا اْلِقرَ  قَالَ 

  (وابو داود وصححه االلباني )رواه احمد

                                                             
 الشياطين  (1)
 يالقلة الحركة وغالبا مايكون ذلك ل (2)
 ينشر (3)
 اغلقوا (4)
 قلبها (5)
وصححه 5103وابوداود برقم 14322رواه احمد برقم  (6)

 (561ص7)ج3184االلباني في السلسلة الصحيحة برقم
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