ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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إن الحمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من

شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك

له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما
كثيرا ،أما بعد:

فهذا مختصر بعنوان« :استعاذات المسلم يف الكتاب والسنة»

اقتصرت فيه على األدعية واألذكار المشتملة على االستعاذات
الواردة يف القرآن الكريم والسنة النبوية.

وال شك أننا جميعا بحاجة لكثرة الذكر والتعوذ ،السيما

وأننا يف زمن كثرت فيه الشرور ،وظهر فيه الفساد ،وتعدت فيه
ٍ
ِ
ضعف إيماين عام ،يسهل
عصر
صور األذى ،كل ذلك وأكثر يف
ولوج الشر يف النفس ،وتسلط الجن على اإلنس.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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وقد قسمت االستعاذات اليت أوردتها إىل األقسام التالية :

*القسم األول :استعاذات اليوم والليلة.

*القسم الثاين :استعاذات عند االضطجاع والنوم والفزع
والرؤيا المكروهة.

*القسم الثالث :استعاذات األمكنة كدخول المسجد
والخروج منه ومن المنزل ودخول الخالء والسوق
والقرية ونزول المكان ونحوها.

*القسم الرابع :استعاذات يف العبادات كقراءة القرآن
والصالة والوسوسة فيها وخطبة الجمعة.

*القسم الخامس :استعاذات يف السفر وتغير األحوال المناخية.
*القسم السادس :استعاذات من الكفر والفتن والضالل
والمعاصي والنار.

*القسم السابع :استعاذات من النقم والكوارث والمصائب
واألمراض واألوجاع واآلالم والعين والحسد.

*القسم الثامن :استعاذات من عوارض نفسية تعرتي
اإلنسان كالغضب والحزن والهم والغم والخوف والجبن

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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والعالقات االجتماعية كاألعداء ومن يخاف شرهم.

*القسم التاسع :استعاذات عند عادات يومية كالمالبس
والعالقة بالزوجة ونحوها.

*القسم العاشر :استعاذات من أحوال تقدر على اإلنسان
من فقر وجوع ودين  ...إلخ.

ثم أفردت قسما أخيرا كالملحق للموضوع ،اشتمل على

فوائد متنوعة كاالستعاذات الجامعة والكالم على المعوذتين

وفضلهما ،ومجيء كلمة «حاش» يف القرآن بمعنى التعوذ.
وطريقتي فيه أنني:

*أترجم للنص مبوبا له ،ثم أذكر متن االستعاذة ،وأعقبه
معنى ناقال ذلك من كالم
بما يستشرح غريبا ويكشف
ً

أهل العلم تحت عنوان «اإليضاح».

*وأكتفي يف تخريج األحاديث بذكر مصدر أو مصدرين
يحصل هبما المقصود من التوثيق وبيان الصحة

– وذلك يف الحاشية ،-معتمدا على الصحيحين إن

كان فيهما ،وإال ففي تخريجات الشيخ األلباين 
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

للسنن األربعة وغيرها(((.

*وراعيت يف كل ذلك منهج االختصار واإليجاز ،سواء ما
يتعلق بالعزو والتخريج أو اإليضاح واإلفصاح ،بالقدر
الذي ُي َس ِّهل ألفاظه لحفاظه ،ويوضح َمعانيه ل ِ ُمعانيه،
وليكون لعامة الناس خفيف الحمل يف األسفار ،ميسور
القراءة يف الليل والنهار ،ول ِ ُيت َ
َّخذ وردا نافعا ،وحصنا
حصينا ،وحمى منيعا عن شر األشرار.

هذا وأسأل اهلل  بأسمائه الحسنى ،وصفاته العلى أن

يجعله خالصا لوجهه الكريم ،وأن ينفعني به يف حيايت وبعد
ممايت ،وأن ينفع به من قرأه ،أو طبعه ،أو كان سببا يف نشره،

إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه .وصلى اهلل وسلم على نبينا

محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المؤلف
يف شهر جمادى اآلخر
1432هـ 2011 /م
((( وقد أنقل حكم غيره من المعاصرين كأحمد شاكر وابن باز واألرناؤوط.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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عظم شأن االستعاذة باهلل تعاىل ومعناها
قال « :من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ»(((.

قال السندي  يف قوله« :عاذ بمعاذ»« :أي :عظيم يجب

مراعاته بدفع ما استعاذ منه عنه»(((.

ويف مسند أحمد :أن النبي  قال« :من استعاذ

بالله فأعيذوه»(((.

واالستعاذة هي :االلتجاء والتحصن واالحتماء واالعتصام.
قال الحافظ ابن كثير « (((:واالستعاذة هي :االلتجاء

إلى اهلل ،وااللتصاق بجنابه من شر كل ذي شر .والعياذة تكون
لدفع الشر ،واللياذ يكون لطلب جلب الخير».
كما قال المتنبي:

ي��ا م��ن أل��وذ به فيم��ا أؤمله
ال يجبر الناس عظما أنت كاسره

(((
(((
(((
(((

وم��ن أع��وذ به مم��ن أحاذره
وال يهيض��ون عظما أنت جابره

أخرجه اإلمام أحمد يف المسند [ ،]475قال األرناؤوط  :حسن لغيره .وصححه
األلباين يف صحيح الجامع الصغير [ .]6390وأخرجه ابن حبان يف صحيحه [.]5056
انظر هامش ( )516/1من تخريج مسند أحمد لألرناؤوط وآخرين.
برقم ]2248[ :وحسن اسناده األرناؤوط.
تفسير ابن كثير «.»114 /1

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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القسم األول
استعاذات اليوم والليلة
   1الورد اليومي يف الصباح واملساء

 (« )1ال َّلهم َفاطِر السمو ِ
ضَ ،عالِ َم ا ْل َغ ْي ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ب
َ َّ َ َ
ُ َّ
َو َّ
ْتَ ،ر َّب ك ُِّل َش ْي ٍء َو َم ِلي َك ُهَ ،أ ُعو ُذ
الش َها َد ِة ،لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأن َ
الش ْي َط ِ
بِ َ
ك ِم ْن َش ِّر َن ْف ِسيَ ،و ِم ْن َش ِّر َّ
ف
ان َو ِش ْركِ ِهَ ،و َأ ْن َأ ْق َترِ َ
َع َلى َن ْف ِسي ُسو ًءاَ ،أ ْو َأ ُج َّر ُه إِ َلى ُم ْس ِلمٍ»(((.

 اإليضاح :

الصدِّ َيق َ ق َال:
سبب ورود هذه االستعاذة أن َأ َبا َب ْك ٍر ِّ
ول اهَّللَِ ،ع ِّل ْمنِي َما َأ ُق ُ
« َيا َر ُس َ
ول إِ َذا َأ ْص َب ْح ُت َوإِ َذا َأ ْم َس ْي ُت .فعلمه
إياه».

قال المباركفوري « :قوله« :اللهم عالم الغيب» أي:

ما غاب عن العباد «والشهادة» ما ظهر لهم «فاطر السماوات
واألرض» أي :مخرتعهما وموجدهما على غير مثال سبق

«أعوذ بك من شر نفسي» أي :من ظهور السيئات الباطنية التي
جبلت النفس عليها «ومن شر الشيطان» أي :وسوسته وإغوائه
((( سنن أبي داود [ ،]5067سنن الرتمذي [ ]3392وقال :حديث حسن صحيح.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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وإضالله ِ
«وش ْركِه» بكسر الشين وسكون الراء أي ما يدعو
إليه من اإلشراك باهلل ،ويروى بفتحتين َ
[وش َركِه] أي مصائده
وحبائله التي يفتتن هبا الناس(((.
 (« )2ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
ك ا ْل َع ْف َو َوا ْل َعافِ َي َة فِي الدُّ ْن َيا َوالآْ ِخ َر ِة،
ِ ِ ِ ِ
ال َّل ُه َّم َأ ْس َأ ُل َ
اي َو َأ ْه ِلي
ك ا ْل َع ْف َو َوا ْل َعاف َي َة في ديني َو ُد ْن َي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح َف ْظنِي
َو َمالي ،ال َّل ُه َّم ْاست ُْر َع ْو َراتيَ ،وآم ْن َر ْو َعاتيَ ،و ْ
ِ
يَ ،و ِم ْن َخ ْل ِفيَ ،و َع ْن َي ِمينِيَ ،و َع ْن ِش َمالِي،
م ْن َب ْي ِن َيدَ َّ
َو ِم ْن َف ْو ِقيَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك َأ ْن ُأ ْغت ََال ِم ْن ت َْحتِي»(((.

 اإليضاح :

قال عبداهلل بن ُع َم َر بن الخطاب َ « :ل ْم َي ُك ْن َر ُس ُ
ول
اهَّللِ  يدَ ع َه ُؤلاَ ِء الدَّ َعو ِ
ات ِحي َن ُي ْم ِسيَ ،و ِحي َن
َ
َ ُ
ُي ْصبِ ُح :وذكرها».
قال العظيم آبادي « :اللهم إين أسألك العفو» أي:

التجاوز عن الذنوب «والعافية» أي :السالمة من اآلفات «اللهم

اسرت عورايت» هي :سوءة اإلنسان وكل ما يستحيى منه «وآمن
((( تحفة األحوذي (.)290 /8
((( سنن أبي داود [ ، ]5074وابن ماجه [ ]3871وصححه األلباين.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

روعايت» أي :مخوفايت ،والروعة الفزعة «اللهم احفظني» أي:

ادفع البالء عني «من بين يدي» أي :أمامي .وقوله« :أن أغتال»
بصيغة المجهول أيُ :أوخذ بغتة وأهلك غفلة «من تحتي».
قال وكيع :الخسف .أي :يريد النبي  باالغتيال

من الجهة التحتانية الخسف.

قال يف القاموس :خسف اهلل بفالن األرض َغ َّي َبه فيها.

قال الطيبيَ :ع َّم الجهات ألن اآلفات منها ،وبالغ يف جهة

السفل لرداءة اآلفة(((.

قلت :تعليل ا ْب ُن َح َج ٍر أظهر ،وهو َق ْوله« :لأِ َ َّن ُه لاَ ِحي َل َة فِي
جه ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اتَ ،فإِ َّن ُه ُي ْمكِ ُن
َد ْف ِع َما ُي ْخ َشى ُو ُقو ُع ُه ف َيها؛ بِخلاَ ف َبق َّية ا ْل ِ َ
فِيها ا ْل ِ
حي َل ُة َحتَّى ِج َه ِة ا ْل َف ْو ِق»(((.
َ

ويقول العالمة الصنعاين  يف سبل السالم – وما أجمل
ِ ِ
ين :السلاَ م ُة مِن ا ْلمع ِ
اصي
وأشمل ما قال « :-ا ْل َعاف َي ُة في الدِّ ِ َّ َ ْ َ َ
اه ِل فِي ال َّطا َع ِ
َوالاِ ْبتِدَ اعَِ ،و َتر ُك ما َي ِ
ات.
ب َوالت ََّس ُ
ج ُ
ْ َ
((( عون المعبود شرح سنن أبي داود (.)111 /11
((( نقله عنه القاري يف مرقاة المفاتيح ( )1664 /4ولم أجده هبذا اللفظ يف الفتح
وال يف غيره ،ولم يجنح إليه القاري كعادته مع آراء ابن حجر! رحمهما اهلل تعالى.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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السلاَ َم ُة مِ ْن ُش ُر ِ
ور َها َو َم َصائِبِ َها.
َو ِفي الدُّ ْن َياَّ :
و ِفي الأْ َ هلِ  :السلاَ م ُة مِن س ِ
وء ا ْل ِع ْش َر ِةَ ،والأْ َ ْم َر ِ
اض َوالأْ َ ْس َقامِ،
ْ
َ
َّ َ ْ ُ
َو َش ْغلِ ِه ْم بِ َط َل ِ
ب الت ََّو ُّس ِع فِي ا ْل ُح َطامِ.

ث فِ ِ
ال :السلاَ م ُة مِن الآْ َف ِ
ات ا َّلتِي َت ْحدُ ُ
يه.
َو ِفي ا ْل َم ِ َّ َ ْ
وستْر ا ْلعور ِ
ات َعا ٌّم ل ِ َع ْو َر ِة ا ْل َبدَ ِن َوالدِّ ِ
ين َوالأْ َ ْه ِل َوالدُّ ْن َيا َوالآْ ِخ َر ِة.
َ َ ُ ََْ
ِ ِ
ِ
ات َج ْم ُع َر ْو َع ٍة َو ِه َي ا ْل َف َز ُع.
الر ْو َع ُ
الر ْو َعات ك ََذل َكَ ،و َّ
َو َت ْأمي ُن َّ
جه ِ
ِ
ِ
ِ
ات؛ لأِ َ َّن ا ْل َع ْبدَ َب ْي َن
اهَّلل ا ْلح ْف َظ َل ُه م ْن َجمي ِع ا ْل ِ َ
َو َس َأ َل َ
َالش ِ
ْس َوا ْل ِ
َأعْدَ ائِ ِه مِ ْن َش َياطِ ِ
الذئ ِ
ين الإْ ِ ن ِ
اة َب ْي َن ِّ
ج ِّن ،ك َّ
َاب ،إ َذا َل ْم
َي ُك ْن َل ُه َحافِ ٌظ مِ ْن اهَّللِ َف َما َل ُه مِ ْن ُق َّو ٍة.

ص الاِ ستِ َعا َذ َة بِا ْل َع َظم ِة َع ْن الاِ ْغتِ َي ِ
ال مِ ْن َت ْحتِ ِه(((؛ َلأِ َّن
َو َخ َّ
َ
ْ
الاِ ْغتِ َي َال َأ ْخ ُذ َّ
ف بِ ِه الأْ َ ْر ُض ك ََما َصن ََع
الش ْي ِء ُخ ْف َي ًة َو ُه َو َأ ْن ُي ْخ َس َ
اهَّلل َت َعا َلى بِ َق ُار َ
ون َأ ْو بِا ْل َغ َر ِق ك ََما َصن ََع بِ ِف ْر َع ْو َن َفا ْل ُك ُّل ا ْغتِ َي ٌال مِ ْن
ُ
ِ
الت َّْحت»(((.

((( يف الرواية التي أوردهتا (وأعوذ بك أن أغتال من تحتي) وجاء يف روايات أخرى
(وأعوذ بعظمتك) وصححها األلباين يف سنن أبي داود [ ،]5074وسنن النسائي
[.]5544
((( سبل السالم (.)711/2

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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«أمسينَا و َأمسى ا ْلم ْل ُ ِ ِ
الح ْمدُ لِ َّل ِهَ ،والَ إِ َل َه
ك ل َّلهَ ،و َ
ُ
 (َ ْ َ ْ َ ْ َ )3
يك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُ
إِالَّ اهَّللُ َو ْحدَ ُه الَ َشرِ َ
ك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َ ،و ُه َو
َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌيرَ .أ ْس َأ ُل َ
ك َخ ْي َر َما فِي َه ِذ ِه ال َّل ْي َل ِة َو َخ ْي َر
َما َب ْعدَ َهاَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن َش ِّر َه ِذ ِه ال َّل ْي َل ِة َو َش ِّر َما َب ْعدَ َها،
ك ِمن الكَس ِل وس ِ
ك ِم ْن َع َذ ِ
وء الكِ َبرَِ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
اب
َو َأ ُعو ُذ بِ َ َ
َ َ ُ
الن ِ
َّار َو َع َذ ِ
اب ال َق ْبرَِ .وإِ َذا َأ ْص َب َح َق َال َذلِ َ
ك َأ ْي ًضاَ :أ ْص َب ْحنَا

و َأصبح ا ْلم ْل ُ ِ ِ
الح ْمدُ لِ َّل ِه .(((»...
ك ل َّله َو َ
َ ْ َ َ ُ
 اإليضاح :

ذكر عبداهلل بن مسعود  أن النبي  كان

يذكر هذه االستعاذة إذا أصبح وإذا أمسى.

قال السيوطي « :وسوء الكرب ضبط بسكون الباء

أي :التعظم على الناس .وبفتحها أي :الهرم .وبه جزم الهروي

وصوبه الخطابي ورجحه القاضي .قال النووي ويؤيده رواية

النسائي وسوء العمر»(((.

((( صحيح مسلم [.]7082
((( الديباج على مسلم (.)71/6

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ات اهَّلل ِ التًّام ِ
«أعو ُذ بِك َِلم ِ
ات ِم ْن َش ِّر َما َخ َل َق»(((.
 (ُ َ )4
َ
َ
«ثالث مرات»

 اإليضاح :

ومناسبة هذه االستعاذة كما يرويها لنا أبو هريرة  أن

رجال جاء إلى النبي  فقال« :يا رسول اهلل ،ما لقيت
من عقرب لدغتني البارحة .قال :أما لو قلت حين أمسيت:

أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق؛ لم تضرك».

قال يف فتح المنعم« :ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة» :ما

استفهامية للتهويل والتفخيم ،مثلها يف قوله تعالى «ما الحاقة».
أي :ما لقيت من آالم لدغة عقرب باألمس شيء عظيم هائل(((.
ويف رواية أبي داودُ « :ل ِد ْغ ُت ال َّل ْي َل َة َف َل ْم َأن َْم َحتَّى َأ ْص َب ْح ُت،

َق َال َما َذا ؟ َق َالَ :ع ْق َر ٌب ،ويف آخره قال :لم يضرك إن شاء اهلل»(((.

ث مر ٍ
ِ
ِ
اتَ :أ ُعو ُذ
وقال َ « :م ْن َق َال حي َن ُي ْمسي َثالَ َ َ َّ
ات اهللِ التَّام ِ
بِ َكلِم ِ
ات مِ ْن َش ِّر َما َخ َل َقَ ،ل ْم َي ُض َّر ُه ُح َم ٌة تِ ْل َك ال َّل ْي َلةَ».
َّ
َ

((( صحيح مسلم [.]2709
((( فتح المنعم (.)275/10
((( سنن أبي داود [.]3898
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

َق َ
ال ُس َه ْي ٌل – وهو أحد الرواة لهذا الحديث َ « :-ف َك َ
ان َأ ْه ُلنَا
ار َي ٌة مِن ُْهم َف َلم َت ِ
وها َف َكانُوا َي ُقو ُلون ََها ك َُّل َل ْي َل ٍة َف ُل ِد َغ ْت َج ِ
جدْ
َت َع َّل ُم َ
ْ ْ

َل َها َو َج ًعا»(((.

قال الشيخ عبداهلل األمين الهرري« :قوله« :بكلمات اهلل

التامات» قيل معناه :الكامالت الاليت ال يلحقها نقص وال عيب

كما يلحق كالم البشر .وقيل :معناه الشافية الكافية .وقيل:
الكلمات هنا هي القرآن فإن اهلل تعالى قد أخرب عنه بأنه هدى

وشفاء.

وهذا األمر على جهة اإلرشاد إلى ما يدفع به األذى ،ولما

كان ذلك استعاذة بصفات اهلل تعالى والتجاء إليه كان ذلك من
باب المندوب إليه المرغب فيه ،وعلى هذا فحق المتعوذ باهلل

تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق اهلل يف التجائه إليه ويتوكل
يف ذلك عليه ويحضر ذلك يف قلبه ،فمتى فعل ذلك وصل إلى

منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.

وقوله« :ال يضره شيء حتى يرتحل منه» هذا خرب صحيح

وقول صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة فإين منذ سمعت هذا
((( سنن الرتمذي [ ]3604وحسنه.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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الخرب عملت به فلم يضرين شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب

بالمهدية «اسم مكان» ليلاً فتفكرت يف نفسي فإذا أنا قد نسيت
ً
وموبخا ما قاله
أن أتعوذ بتلك الكلمات فقلت لنفسي ذا ًما لها

رسول اهلل  للرجل الملدوغ «أما إنك لو قلت حين

أمسيت أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق لم تضرك»(((.
وسيأيت معنا هذا الذكر يف االستعاذة عند نزول المكان أو

المنزل.

 (« )5ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن ا ْل ُك ْفرِ َوا ْل َف ْقرِ ،ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ
بِ َك ِم ْن َع َذ ِ
ْت »(((«.ثالث مرات»
اب ا ْل َق ْبرِ ،لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأن َ

 اإليضاح :

يه :يا َأب ِ
عن َعبدُ الر ْح َم ِن ْب ُن َأبِي َب ْكر َةَ ،أ َّن ُه َق َ َ
ت إِنِّي
ال لأِ بِ ِ َ َ
َ
ْ َّ
َأ ْس َم ُع َك َتدْ ُعو ك َُّل َغدَ ٍاة «ال َّل ُه َّم َعافِنِي فِي َبدَ نِي ،ال َّل ُه َّم َعافِنِي فِي
َس ْم ِعي ،ال َّل ُه َّم َعافِنِي فِي َب َص ِري ،لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأن َْتُ ،ت ِعيدُ َها َثلاَ ًثا،
ول اهَّللِ
ِحي َن ُت ْصبِ ُحَ ،و َثلاَ ًثا ِحي َن ُت ْم ِسي»َ ،ف َق َال :إِنِّي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ِِ
ِ
اس
ب َأ ْن َأ ْس َت َّن بِ ُسنَّتهَ ،ق َال َع َّب ٌ
َ يدْ ُعو بِ ِه َّن َف َأنَا ُأح ُّ
((( يف الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (.)91/25
((( سنن أبي داود [ ،]5090سنن النسائي [ ]5465وحسنه األلباين.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

فِ ِ
يهَ :و َت ُق ُ
ول« :ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك مِ َن ا ْل ُك ْف ِرَ ،وا ْل َف ْق ِر ،ال َّل ُه َّم
إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن َع َذ ِ
اب ا ْل َق ْب ِر ،لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأن َْت ُت ِعيدُ َها َثلاَ ًثا ِحي َن
ِ
ِ
ِ
ب َأ ْن َأ ْس َت َّن بِ ُسنَّتِ ِه
ُت ْصبِ ُحَ ،و َثلاَ ًثا حي َن ُت ْمسيَ ،فتَدْ ُعو بِ ِه َّن» َف ُأح ُّ
ات ا ْل َم ْك ُر ِ
َق َالَ :و َق َال َر ُس ُ
وب «ال َّل ُه َّم
ول اهَّللِ َ :د َع َو ُ
َر ْح َمت ََك َأ ْر ُجوَ ،فلاَ َتكِ ْلنِي إِ َلى َن ْف ِسي َط ْر َف َة َع ْي ٍنَ ،و َأ ْصلِ ْح لِي
َش ْأنِي ُك َّله ،لاَ إِ َله إِلاَّ َأن َْت ،وبع ُضهم ي ِزيدُ َع َلى ص ِ
احبِ ِه».
َ
ََْ ُ ْ َ
َ
ُ
«الكفر»« :عدم اإليمان باهلل ورسله  -سواء كان معه

تكذيب أو لم يكن معه تكذيب ،بل شك وريب أو إعراض أو
حسد أو كرب أو اتباع لبعض األهواء الصادة عن اتباع الرسالة.
وإن كان المكذب أعظم كفرا ،وكذلك الجاحد المكذب حسدا

مع استيقان صدق الرسل»(((.

ات ا ْل َم ْك ُر ِ
وب» َأ ِي ا ْل َم ْه ُمو ِم
««ك َُّل َغدَ ٍاة» َأ ْي ك َُّل َص َباحٍ « َد َع َو َ
ا ْل َم ْغ ُمو ِم « َفلاَ َتكِ ْلنِي» َأ ْي لاَ َتت ُْركْنِي «إِ َلى َن ْف ِسي َط ْر َف َة َع ْي ٍن» َأ ْي
َل ْح َظ ًة َو َل ْم َحةً»(((.
ويف الدعاء للطبراين((( :أن ابن وهب فسر الفقر يف هذا

((( التوحيد للفوزان (ص.)19
((( عون المعبود ( .)294/13
((( (ص.)409

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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الدعاء بفقر القلب ،وهو وإن كان خالف الظاهر ،لكن ال يمنع

اشتمال الدعاء على جميع أنواع الفقر،كما يف مرقاة المفاتيح:
يص َع َلى َجم ِع ا ْلم ِ
ب َح ِر ٍ
بَ ،أ ْو مِ ْن َق ْل ٍ
« َأ ْيَ :ف ْق ِر ا ْل َق ْل ِ
الَ ،أ ْو مِ َن
َ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
آل ونِسي ِ
ِ
ِ
ان
ا ْل َف ْق ِر ا َّلذي ُي ْفضي بِ َصاحبِه إِ َلى ُك ْف َران النِّ ْع َمة في ا ْل َم ِ َ ْ َ
ِذك ِْر ا ْلمن ِْع ِم ا ْلم َت َع ِ
الَ ،أ ْو َيدْ ُعو ُه إِ َلى َسدِّ ا ْل َخ َّل ِة بِ َما َيتَدَ ن َُّس بِ ِه
ُ
ُ
ِع ْر ُض ُه َو َينْ َثلِ ُم بِ ِه ِدينُ ُه»(((.
ويشهد لتفسير ابن وهب ،ما يف الصحيحين عن أبي هريرة

أن النبي  قال« :ليس الغنى عن كثرة العرض،
ولكن الغنى غنى النفس»((( ،أي والفقر فقر النفس.

ول اهَّللِ
وكذا ما رواه ابن حبان َع ْن َأبِي َذ ٍّرَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ « :يا َأ َبا َذر َأ َترى َك ْثر َة ا ْلم ِ
ال ُه َو ا ْل ِغنَى؟»ُ ،ق ْل ُت:
َ َ
ٍّ َ
ول اهَّللَِ ،ق َالَ « :فتَرى قِ َّل َة ا ْلم ِ
َن َع ْم َيا َر ُس َ
ال ُه َو ا ْل َف ْق ُر؟»ُ ،ق ْل ُتَ :ن َع ْم َيا
َ
َ
بَ ،وا ْل َف ْق ُر َف ْق ُر ا ْل َق ْل ِ
ول اهَّللَِ ،ق َال« :إِن ََّما ا ْل ِغنَى ِغنَى ا ْل َق ْل ِ
َر ُس َ
ب»(((.
قال ابن بطال  :معنى الحديث ليس حقيقة الغنى

((( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1709/4
((( متفق عليه :البخاري [ ،]6446ومسلم [.]1051
((( صحيح ابن حبان [.]685
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

كثرة المال ،ألن كثيرا ممن وسع اهلل عليه يف المال ال يقنع بما

أويت ،فهو يجتهد يف االزدياد وال يبالي من أين يأتيه ،فكأنه فقير
لشدة حرصه! وإنما حقيقة الغنى غنى النفس ،وهو من استغنى

بما أويت وقنع به ورضي ولم يحرص على االزدياد وال ألح يف
الطلب فكأنه غني.

وقال القرطبي  :ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا

بقضاء اهلل تعالى والتسليم ألمره علما بأن الذي عند اهلل خير وأبقى،
فهو معرض عن الحرص والطلب ،وما أحسن قول القائل:
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة

فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا

ْتَ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنا َع ْبدُ َك
ْت َر ِّبي لاَ إال َه إالَّ أن َ
 (« )6ال َّل ُه َّم أن َ
ت ،أ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن َش ِّر
َو َأنا َعلى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْاس َت َط ْع ُ
ك بِن ِ ْع َمتِ َ
ت ،أ ُبو ُء َل َ
ك َع َل َّي ،وأ ُبو ُء بِ َذ ْنبِي فا ْغ ِف ْر
َما َصنَ ْع ُ
لِي فإِ َّن ُه لاَ َيغ ِْف ُر ُّ
ْت»(((.
ُوب إالَّ َأن َ
الذن َ

 اإليضاح :

ِ
ِ
النبي َ ،ق َال:
عن َشدَّ ا ُد ب ُن ْأوس َ عن ِّ

((( صحيح البخاري [.]6306

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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االستِ ْغ ِ
أن َت ُق َ
فار ْ
ول - :وذكره ثم َ -ق َال :وم ْن قا َلها مِ َن
«س ِّيدُ ْ
َ
الن ِ
مات مِ ْن َي ْومِ ِه َق ْب َل ْ
أه ِل
َّهار ُموقنًا بِها َف َ
أن ُي ْم ِس َي َف ُه َو م ْن ْ
مات َق ْب َل ْ
أن ُي ْصبِ َح
الجن َِّة ،و َم ْن قا َلها مِ َن ال َّل ْي ِل َو ْه َو ُموقِ ٌن بِها َف َ
َ
الجن َِّة».
َف ُه َو مِ ْن ْ
أه ِل َ
لأِ
الس ِّيد فِي األَ ْصل الرئيس ا َّل ِذي
َق ْوله« :سيد ْ
االستِغْ َفار»َ « :ن َّ
ي ْقصد فِي ا ْل َح َوائِجَ ،ويرجع إِ َل ْي ِه فِي الأْ ُ ُمورَ ،ولما ك َ
َان َه َذا الدُّ َعاء

كلها استغير َل ُه َه َذا اإلسمَ ،ولاَ ّ
شك َأن سيد
َجامعا لمعاين الت َّْو َبة َ
ِ
االستِ ْغ َفار.
ا ْل َق ْوم أفضلهمَ ،و َه َذا الدُّ َعاء َأ ْيضا سيد الأْ َ ْدع َية َو ُه َو ْ
ِ
ِ
االستِ ْغ َفار؟
قيلَ :ما ا ْلح ْك َمة في كَونه سيد ْ

َو ِ
أجيب :بِ َأ َّن ُه َو َأ ْم َثاله من التعبدياتَ ،واهلل َت َعا َلى أعلم بذلك،
شك َأن فِ ِ
َلكِن لاَ
ّ
يه ذكر اهلل َت َعا َلى بأكمل الأْ َ ْو َصاف َوذكر نَفسه
بأنقص ا ْل َحالاَ تَ ،و ُه َو أ ْق َصى َغا َية التضرع َونِ َها َية االستكانة
ِ
قها إ َّ
ال ُه َو»(((.
لمن لاَ َي ْستَح َ
وقولهَ « :أ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن َش ِّر َما َصنَ ْع ُت» « َأ ْي :مِ ْن َأ ْج ِل َش ِّر
ُصن ِْعي بِ َأ ْن لاَ ُت َعامِ َلنِي بِ َع َملِي»(((.
((( عمدة القاري (.)278/22
((( مرقاة المفاتيح (.)1619/4

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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القسم الثاين
استعاذات عند االضطجاع والنوم
والفزع والرؤيا املكروهة
قال العلماء :حكمة الدعاء والذكر عند النوم أن يكون

خاتمة أعماله ،وعند القيام منه أن يكون أول عمله بذكر التوحيد

والكلم الطيب(((.

   2االستعاذة إذا أوى إىل فراشه

 (« )7ال َّلهم رب السمو ِ
ضَ ،و َر َّب ا ْل َع ْر ِ
اتَ ،و َر َّب الأْ َ ْر ِ
ش
ُ َّ َ َّ َّ َ َ
ٍ ِ
ِ
ب َوالن ََّوى،
ا ْل َعظيمَِ ،ر َّبنَا َو َر َّب ك ُِّل َش ْيءَ ،فال َق ا ْل َح ِّ
ومنَز َِّل الت َّْو َر ِاة َو إْ ِ
الن ِ
ْج ِ
يل وال ُف ْرقانَ ،أ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن َش ِّر ك ُِّل
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْت الأْ َ َّو ُل َف َل ْي َس َق ْب َل َ
ك َش ْي ٌء،
ْت آخ ٌذ بِنَاص َيتهَ ،أن َ
شيء َأن َ
ْت ال َّظ ِ
اه ُر َف َل ْي َس
ْت الآْ ِخ ُر َف َل ْي َس َب ْعدَ َك َش ْي ٌءَ ،و َأن َ
َو َأن َ
َك َش ْي ٌء ،ا ْق ِ
ْت ا ْل َباطِ ُن َف َل ْي َس ُدون َ
َف ْو َق َ
ض عنَّا
ك َش ْي ٌءَ ،و َأن َ
الدَّ ْي َنَ ،و َأ ْغنِنِا ِم َن ا ْل َف ْقرِ »(((.
((( قاله السيوطي يف الديباج (.)66/6
((( رواه مسلم [ ،]2713وأبو داود [.]5051

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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 اإليضاح :

ذكر َأبو ُه َر ْي َر َة  أن النَّبِي  ك َ
َان َي ُقو ُله إِ َذا
ِّ
َأوى إِ َلى فِر ِ
اش ِه.
َ
َ

وقوله« :أنت آخذ بناصيتها» كقوله تعالى ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﴾ [سورة هود.]56 :

قال يف الجاللين :أي مالكها وقاهرها فال نفع وال ضرر إال بإذنه،

وخص الناصية بالذكر ألن من أخذ بناصيته يكون يف غاية الذل(((.

ِ
«ي ْج َم ُع َك َّف ْي ِه ُث َّم َينْ ُف ُ
هما:
فيهما ف َي ْقرأ ف ْي َ
ث َ
 (َ )8
ِ
الر ِح ِ
يم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
الر ْح َم ِن َّ
*بِ ْس ِم اهَّلل َّ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﴾.
ِ
الر ِح ِ
يم ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
الر ْح َم ِن َّ
*بِ ْس ِم اهَّلل َّ
ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾.
ِ
الر ِح ِ
يم ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
الر ْح َم ِن َّ
*بِ ْس ِم اهَّلل َّ
((( تفسير الجاللين (ص.)293

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﴾.

ثم يمسح هبما ما استطاع من جسده ،يبدأ هبما على رأسه

ووجهه وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك ،ثالث مرات(((.
 اإليضاح :

روت أم المؤمنين عائشة  أن النبي 

إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ،يفعل ذلك .وقالت يف روايةَ « :ف َل َّما
ْاش َت َكى ك َ
َان َي ْأ ُم ُرنِي َأ ْن َأ ْف َع َل َذل ِ َك بِ ِه»(((.
قال الحافظ ابن حجر « :كان يفعل ذلك إذا أوى إلى

فراشه وكان يفعله إذا اشتكى شيئا من جسده»(((.

قلت :والنفث هنا شبيه بالنفخ ،وليس المقصود به التفل

الذي ال يكون إال مع ريق .وظاهر الرواية أن النفث يسبق
القراءة ،لكن األفضل أن يخلطه مع القراءة فيقرأ اآليتين والثالث
((( صحيح البخاري [.]4729
((( صحيح البخاري [.]5748
((( فتح الباري (.)210/10

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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وينفث ،أو أن يكون بعد القراءة.

قال بعض أهل العلم« :والنفث َينْ َب ِغي َأن يكون بعد التِّلاَ َوة
ليوصل بركَة ا ْل ُق ْرآن إِ َلى بشرة القارىء َأو المقروء َل ُه»(((.

«وعلم ا ْل ُم ْبتَدَ أ من لفظ :ي ْبدَ أَ ،وأما ا ْل ُمنْتَهى َفلاَ
وأفاد العينيَ :
ِ
يعلم إ َّ
ثم َينْت َِهي إِ َلى َما أدبر من جسده»(((.
ال من ُم َقدّ ر َت ْقديرهَّ :
   3االستعاذة إذا أخذ مضجعه

 (« )9الحمد هلل الذي كفاين وآواين وسقاين الحمد له
الذي من علي فأفضل الحمد هلل الذي أعطاين فأجزل
الحمد هلل على كل حال اللهم رب كل شيء ومالك كل

شيء وإله كل شيء لك كل شيء أعوذ بك من النار»(((.
 اإليضاح :

قال العظيم آبادي« :الحمد هلل الذي كفاين» .أي :عن الخلق

أغناين« .وآواين» أي :جعل لي مسكنا يدفع عني حري وبردي.
«والذي م َّن» أي :أنعم« .فأفضل» أي :زاد أو أكثر أو أحسن

((( نقله العيني يف عمدة القاري ( )35/20عن المطهري يف شرحه للمصابيح.
((( عمدة القاري (.)35/20
((( رواه أبو داود [ ]5058وصححه األلباين.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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قال القاري« .فأجزل» أي :فأعظم أو أكثر من النعمة «رب كل

شيء» :أي مربيه ومصلحه «ومليكه» أي :مالكه(((.

«أعو ُذ بِك َِلم ِ
ات اهَّلل ِ الت ََّّام ِة ِم ْن َش ِّر َما َخ َل َق َو َذ َر َأ َو َب َر َأ
 (ُ َ )10
َ
و ِمن َشر ما ين ِْز ُل ِمن السم ِ
اء َو ِم ْن َش ِّر َما َي ْع ُر ُج فِ َيها َو ِم ْن
ْ َّ َ
َ ْ ِّ َ َ
ار ٍق إِلاَّ َط ِ
ار َو ِم ْن َش ِّر ك ُِّل َط ِ
َش ِّر فِت َِن ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ار ًقا َي ْط ُر ُق
بِخَ ْيرٍ َيا َر ْح َم ُن»(((.

 اإليضاح :

ش الت َِّم ِ
ِ ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن َخنْ َب ٍ
يم ِّي
قال َأ ُبو ال َّت َّي ِ
احُ :ق ْل ُت ل َع ْبد َّ
ْت َر ُس َ
 َوك َول اهَّللِ ؟» َق َال:
َان َكبِ ًيرا َ « :-أ ْد َرك َ
ف َصن ََع َر ُس ُ
ول اهَّللِ َ ل ْي َل َة
« َن َع ْم»َ .ق َالُ :ق ْل ُتَ « :ك ْي َ
الش َياطِي ُن»َ .ف َق َال« :إِ َّن َّ
كَا َد ْت ُه َّ
الش َياطِي َن َت َحدَّ َر ْت تِ ْل َك ال َّل ْي َل َة َع َلى
رس ِ
ابَ ،وفِ ِ
الش َع ِ
يه ْم َش ْي َط ٌ
ول اهَّللِ  مِ ْن الأْ َ ْو ِد َي ِة َو ِّ
ان
َ ُ
ِ
ِ
ِ
َار ُي ِريدُ َأ ْن ُي ْح ِر َق بِ َها َو ْج َه رس ِ
بِ َيده ُش ْع َل ُة ن ٍ
ول اهَّلل ،
َ ُ
َف َه َب َط إِ َل ْي ِه ِج ْب ِر ُيل َ »ف َق َالَ « :يا ُم َح َّمدُ ؛ ُق ْل»َ .ق َالَ « :ما
((( عون المعبود (.)97/11

((( مسند أحمد [ ،]15699وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة
( )495/2برقم.]840[ :

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ول؟» َق َالُ « :ق ْلَ :أ ُعو ُذ بِ َكلِم ِ
َأ ُق ُ
ات اهَّللِ التَّا َّم ِة مِ ْن َش ِّر َما َخ َل َق َو َذ َر َأ
َ
وبر َأ ،ومِن َشر ما ين ِْز ُل مِن السم ِ
اء َومِ ْن َش ِّر َما َي ْع ُر ُج فِ َيهاَ ،ومِ ْن
َ َ َ َ ْ ِّ َ َ
ْ َّ َ
ار ٍق إِلاَّ َط ِ
ارَ ،ومِ ْن َش ِّر ك ُِّل َط ِ
َش ِّر فِت َِن ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ار ًقا َي ْط ُر ُق بِ َخ ْي ٍر
ِ
اهَّلل .»
َيا َر ْح َم ُن»َ .ق َالَ « :ف َطف َئ ْت ن َُار ُه ْم َو َه َز َم ُه ْم ُ
قال صاحب الفتح الرباين« :وقوله« :التي ال يجاوزهن» أي:

ال يتعداهنَ « .ب ٌّر» أي :التقى« .وال فاجر» أي :مائل عن الحق،
والمعنى ال ينتهي علم أحد إلى ما يزيد عليها ،وهذا يشمل

كل شيء خلقه اهلل« .وذرأ» يقال :ذرأ اهلل الخلق يذرؤهم إذا

خلقهم ،وكأن الذرء مختص بخلف الذرية« .وبرأ» أي :خلق
الخلق ال عن مثال سبق ،ولهذه اللفظة من االختصاص بخلق

الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات ،وقلما تستعمل يف
غير الحيوان ،فيقال برأ اهلل النسمة وخلق السموات واألرض.

«ومن شر ما ينزل من السماء» أي :من العقوبات كالصواعق.

«ومن شر ما يعرج فيها» مما يوجب وهو األعمال السيئة أي
«ومن شر ما خلق يف األرض» على ظهرها «ومن شر ما يخرج

منها» أي ما خلقه يف بطنها من الهوام ونحوها أي الواقعة فيهما.

«ومن شر كل طارق» الطارق :ما جاءك ليال ،ويؤيده ما جاء يف
بعض الروايات «ومن طوارق الليل» أي حوادثه التي تأيت ليال،

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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وإطالقه على اآليت بالنهار على سبيل اإلتباع»(((.
   4االستعاذة عند الفزع

 (« )11أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبه وعقابه ،وشر
عباده ،ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»(((.

 اإليضاح :

أخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :أن رسول اهلل

 قال إذا فزع أحدكم يف النوم فليقل« :أعوذ بكلمات
اهلل التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين

وأن يحضرون فإهنا لن تضره».

وقال َخالِ َد ْب َن ا ْل َولِيد لِ َر ُس ِ
ول اهَّلل ِ » :إِنِّي ُأ َر َّو ُع
فِي َمنَامِي»َ ،ف َق َال َل ُه ُ :ق ْل-« :وذكره له.(((»-

وروى م َحم ِد ب ِن يحيىَ « :أ َّن ا ْلولِيدَ بن ا ْلول ِ ِ
يد ْب ِن ا ْل ُم ِغ َير ِة
َ ْ َ َ
ُ َّ ْ َ ْ َ
ول اهَّللِ َ و ْح َش ًة َي ِ
ا ْلم ْخ ُزومِيَ ،ش َكا إِ َلى رس ِ
جدُ َها
َ ُ
َ
َّ
فِي منَامِ ِه» َق َال« :إِ َذا َأ َتي َت إِ َلى فِر ِ
اش َك َف ُق ْل - :وذكره له  -ثم
ْ
َ
َ
((( (.)13 /2
((( سنن أبي داود [ ،]3893والرتمذي [ ]3528وحسنه األلباين.
((( موطأ مالك (.)540/2

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

قالَ « :ف َوا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه لاَ َي ُض ُّر َك َش ْي ٌء َحتَّى ُت ْصبِ َح»(((.
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   5االستعاذة عند رؤية الرؤيا املكروهة

 (« )12ليتعوذ باهلل من شر الشيطان وشرها»(((.
 اإليضاح :

َع ْن َأبِي َس َل َم َة َق َ
الر ْؤ َيا ُأ ْع َرى مِن َْهاَ ،غ ْي َر َأنِّي َ
ال
الُ :كن ُْت َأ َرى ُّ
يت َأ َبا َقتَا َد َة َف َذك َْر ُت َذل ِ َك َل ُه َف َق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول
ُأ َز َّم ُلَ ،حتَّى َل ِق ُ
ِ
ِ
ِ
الشي َط ِ
اهللِ َ ي ُق ُ
ان،
«الر ْؤ َيا م َن اهللَ ،وا ْل ُح ْل ُم م َن َّ ْ
ولُّ :
َفإِ َذا َح َل َم َأ َحدُ ك ُْم ُح ْل ًما َي ْك َر ُه ُه َف ْل َينْ ُف ْث َع ْن َي َس ِ
ار ِه َثالَ ًثاَ ،و ْل َي َت َع َّو ْذ
بِاهَّللِ مِ ْن َش ِّر َهاَ ،فإِن ََّها َل ْن َت ُض َّر ُه»(((.
ِ ِ
الشي َط ِ
ان َو َش ِّر َها».
«و ْل َي َت َع َّو ْذ بِاهَّلل م ْن َش ِّر َّ ْ
ويف لفظ لمسلمَ :
قال القاضي عياض  :قوله« :كنت أرى الرؤيا ُأ ْعرى

منها» معناه :أحم منها الرتياعه من ظاهره ،والعرواء :نفض الحمى.
ف كما يعمل بالمحموم»(((.
وقوله« :ال أزمل» ال أغطى و ُأ َل ّ
(((
(((
(((
(((

مصنف ابن أبي شيبة (.)50 /5
صحيح مسلم [.]4198
متفق عليه :البخاري [ ،]3118ومسلم [.]5959
إكمال المعلم (.)102/7
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

وقال النووي  تعالى« :ويف رواية «وليتعوذ باهلل من

شر الشيطان وشرها وال يحدث هبا أحدا فإهنا ال تضره».

ويف رواية« :وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثا وليتحول عن

جنبه الذي كان عليه» .ويف المراد بالنفث يقول :هو نفخ لطيف
بال ريق .ويقول« :وأما قوله  فإهنا ال تضره معناه

أن اهلل تعالى جعل هذا سببا لسالمته من مكروه يرتتب عليها
كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببا لدفع البالء»(((.

قلت :والنبي  أمر باالستعاذة من الرؤيا

المكروهة ولم يذكر صيغة محددة ،فبأي استعاذة أتى هبا الرائي

حصل المقصود ،وظاهر رواية مسلم« :ليتعوذ باهلل من الشيطان

وشرها» أن يقول« :أعوذ باهلل من الشيطان ،وأعوذ باهلل من شر
ما رأيت»(((.

وقد تعددت الصيغ الواردة عن السلف الصالح من االستعاذة

من الرؤى المكروهة ،فمنها :

((( شرح صحيح مسلم (.)18/15
((( قال النووي « :فإذا رأى ما يكرهه؛ نفث عن يساره ثالثا ،قائال :أعوذ باهلل من
الشيطان ومن شرها ،وليتحول إلى جنبه اآلخر ،وليصل ركعتين .شرح صحيح
مسلم (.)18 /15

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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*«أعوذ بما عاذت به مالئكة اهلل ورسله من شر رؤياي
هذه أن يصيبني فيها ما أكره يف ديني أو دنياي»(((.

*«اللهم إين أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات األحالم»(((.

***

((( أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي.
((( أخرجه ابن السني.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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القسم الثالث
استعاذات األمكنة كدخول املسجد واخلروج منه
ومن املزنل ودخول اخلالء والسوق والقرية
ونزول املكان وحنوها
   6االستعاذة عند دخول اخلالء

 (« )13اللهم إين أعوذ بك من الخُ ُبث والخبائث»(((.

 اإليضاح :

كان النبي  إذا أراد دخول الخالء((( يستعيذ

باهلل من ُ
الخ ُبث والخبائث ،وهم ذكران الشياطين وإناثهم ،ألن

أماكن الخالء محتضرة أي تحضرها الشياطين والجن(((.

قال العلماء((( :كان  يستعيذ إظهارا للعبودية،

ويجهر هبا للتعليم .فعلى المرء أن يستن هبذه السنة ويجهر هبا

تعليما ألهل بيته ومن هم حوله ،وله األجر إن شاء اهلل.
(((
(((
(((
(((

رواه البخاري [ ،]142ومسلم [ ]857عن أنس بن مالك .
موضع قضاء الحاجة ،وهو الحمام يف زماننا.
سنن أبي داود [ ]6عن زيد بن أرقم  ،وصححه األلباين.
فتح الباري البن حجر (.)230/ 1

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
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وموضع هذا الذكر قبيل الدخول ،وذلك يف األمكنة المعدة

لذلك ،وأما يف غيرها فيقوله عند أول الشروع كتشمير ثيابه مثال،
ومن نسي :يستعيذ بقلبه ال بلسانه ،وقد صح يف السنة قول بسم

اهلل عند الدخول وأهنا َستْر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم(((.
   7االستعاذة عند اخلروج من املنزل

 (« )14بسم اهلل توكلت على اهلل اللهم إين أعوذ بك أن
أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل
أو يجهل علي»(((.

 اإليضاح :

قولهَ « :أ ْن ن َِز َّل»َ :أيَ :ع ِن ا ْلح ِّق ،مِن َّ ِ ِ
ْب مِ ْن
الز َّلةَ ،وه َي َذن ٌ
َ
َ
ْ
َغ ْي ِر َق ْص ٍد « َأ ْو ن َُز َّل» مِ َن الإْ ِ ْزلاَ ِل َم ْع ُلو ًما َو َم ْج ُهولاً « َأ ْو ن َِض َّل»:
الضلاَ َل ِة َأ ْيَ :ع ِن ا ْل ُهدَ ىَ « .أ ْو ن َُض َّل» َأ ْيُ :ي ِض َّلنَا َأ َحدٌ « َأ ْو
مِ َن َّ
ٍ
ِ
ِ
ور
َن ْظل َم» َأ ْيَ :أ َحدً ا « َأ ْو ُن ْظ َل َم» َأ ْي :م ْن َأ َحد « َأ ْو ن َْج َه َل» َأ ْيُ :أ ُم َ
الدِّ ِ
وق الن ِ
وق اهَّللَِ ،أ ْو ُح ُق َ
ينَ ،أ ْو ُح ُق َ
َّاسَ ،أ ْو َم ْع ِر َف َة اهَّللَِ ،أ ْو فِي
((( سنن الرتمذي [ ،]606وسنن ابن ماجه [ ،]297وصححه األلباين.
((( سنن أبي داود [ ]5094والنسائي [ ،]5486والرتمذي [ ،]3427وابن ماجه
[ ،]3884وصححه األلباين.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

اش َر ِة َوا ْل ُم َخا َل َط ِة َم َع الأْ َ ْص َح ِ
ابَ ،أ ْو َن ْف َع َل بِالن ِ
ا ْل ُم َع َ
َّاس فِ ْع َل
ال مِن الإْ ِ َ ِ
يص ِ
الض َر ِر إِ َل ْي ِه ْم « َأ ْو ُي ْج َه َل َع َل َّي» َأ ْي:
ال َّ
يذاء َوإِ َ
ا ْل ُج َّه ِ َ
ي ْفع ُل النَّاس بِنَا َأ ْفع َال ا ْلجه ِ ِ
يص ِ
الض َر ِر إِ َل ْينَا»(((.
ال َّ
ال م ْن إِ َ
ُ َّ
َ
ُ
َ َ

الر ُج ُل
وقد صح عن النبي  أنه قال« :إِ َذا َخ َر َج َّ
مِ ْن َب ْيتِ ِهَ ،ف َق َال :بِ ْس ِم اهَّللَِ ،ت َو َّك ْل ُت َع َلى اهَّللِ ،لاَ َح ْو َل َولاَ ُق َّو َة
ِ
يت َف َت َتن ََّحى
يت َو ُوقِ َ
يت َوك ُِف َ
إِلاَّ بِاهَّلل ،قالُ :ي َق ُال َل ُه ِحينَئِ ٍذُ :ه ِد َ
الش ْيا َطي ُن ،ف َي ُق ُ
ول له َش ْي َط ٌ
ان َ
َل ُه َّ
ف َل َك بِ َر ُج ٍل َقدْ ُه ِد َي
آخ ُرَ :ك ْي َ
َوك ُِف َي َو ُوقِ َي»(((.
َق َ
ال ِّ
الطيبِ ُّي  :إِ َّن الإْ ِ ن َْس َ
ان إِ َذا َخ َر َج مِ ْن َمن ِْزل ِ ِه لاَ ُبدَّ
اف َأ ْن يع ِد َل َع ِن الصر ِ
ِ
َّاسَ ،و ُي َز ِ
اط
او َل الأْ َ ْم َرَ ،ف َي َخ ُ
َْ
َأ ْن ُي َعاش َر الن َ
ِّ َ
ون فِي َأ ْم ِر الدِّ ِ
ا ْل ُم ْست َِق ِ
يمَ ،فإِ َّما َأ ْن َي ُك َ
ين َفلاَ َي ْخ ُلو َم ْن َي ِض ُّل َأ ْو
ي َض ُّل ،وإِما ي ُك ُ ِ
ب جري ِ
ان ا ْل ُم َعا َم َل ِة
ون في َأ ْم ِر الدُّ ْن َيا َفإِ َّما بِ َس َب ِ َ َ َ
َ َّ َ
ُ
ط وا ْلمص ِ
معهم بِ َأ ْن ي ْظلِم َأو ي ْظ َلم ،وإِما بِسب ِ لاِ ِ ِ
اح َب ِة َفإِ َّما
ب ا ْختلاَ َ ُ َ
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ
ََُ ْ
يذ مِن َه ِذ ِه الأْ َحو ِل ُك ِّلها بِ َل ْف ٍ
ِ
ظ َسلِ ٍ
س
َ
ْ ُ
َأ ْن َي ْج َه َل َأ ْو ُي ْج َه َل ،ف َا ْستُع َ ْ
موج ٍز ،ور ِ
وعي ا ْل ُم َطا َب َق ُة ا ْل َم ْعن َِو َّي ُة َوا ْل ُم َشا َك َل ُة ال َّل ْفظِ َّي ُة(((.
ُ َ َُ
((( مرقاة المفاتيح (.)1694/4
((( سنن أبي داود [ ،]5095وسنن الرتمذي [ ،]3666وصححه األلباين.
((( مرقاة المفاتيح (.)1694 /4

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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يت» ُم َطا َب ٌق بِ َق ْول ِ ِهَ « :أ ْو
«ه ِد َ
قال القاري َ :ق ْو ُل ُهُ :
ُأ َض َّل» و َقو ُله« :ك ُِف َ ِ ِ ِ
يت»
«وقِ َ
يت» ل َق ْولهَ « :أ ْظلِ َم َأ ْو ُأ ْظ َل َم» َو َق ْو ُل ُهُ :
َ ْ ُ
ل ِ َق ْول ِ ِهَ « :أ ْن ن َْج َه َل َأ ْو ُي ْج َه َل َع َل ْينَا»(((.
   8االستعاذة عند دخول املسجد

 (َ )15
«أ ُعو ُذ بِاهَّلل ِ ا ْل َعظِيمَِ ،وبِ َو ْج ِه ِه ا ْل َكرِيمَِ ،و ُس ْل َطانِ ِه
الش ْي َط ِ
ا ْل َق ِديمِِ ،م َن َّ
الر ِجي ِم »(((.
ان َّ

 اإليضاح :

اص َ ،ق َ
َان َر ُس ُ
ال« :ك َ
َع ْن َع ْب ِد اهَّلل ِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
ول
ول إِ َذا َد َخ َل ا ْلمس ِ
جدَ َ « :أ ُعو ُذ بِاهَّللِ ا ْل َعظِ ِ
اهَّللِ َ ي ُق ُ
يم،
َ ْ
ِ
الر ِج ِ
يمَ ،و ُس ْل َطانِ ِه ا ْل َق ِد ِ
َوبِ َو ْج ِه ِه ا ْل َك ِر ِ
يم ،مِ َن َّ
يم»َ ،ق َال:
الش ْي َطان َّ
الش ْي َط ُ
« َفإِ َذا َق َال َذل ِ َكَ ،ق َال َّ
انُ :ح ِف َظ َسائِ َر ا ْل َي ْومِ».
««و ُس ْل َطانِ ِه» َأ ْيَ :غ َل َبتِ ِه َو ُقدْ َرتِ ِه َو َق ْه ِر ِه َع َلى َما َأ َرا َد
قولهَ :
ِ
ِ
ِ
الشي َط ِ
مِ ْن َخ ْل ِق ِه« .ا ْل َق ِد ِ
ان» َي ْعنِي:
يم» َأ ِي :الأْ َ َزل ِّي الأْ َ َبد ِّي« .م َن َّ ْ
ِ ِ
يم» َأ ِي :ا ْلم ْطر ِ
ِ ِ
ود مِ ْن َب ِ
«الر ِج ِ
اب اهَّللِ َأ ِو
َ ُ
ا ْل َم ْب ُعود م ْن َر ْح َمة اهَّللَّ .
ا ْل َم ْشتُو ِم بِ َل ْعن َِة اهَّللِ.

((( مرقاة المفاتيح (.)1694 /4
((( سنن أبي داود [ ،]466وصححه األلباين.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

ِ
ِ
اح َف ْظنِي مِ ْن
َوال َّظاه ُر َأ َّن ُه َخ َب ٌر َم ْعنَا ُه الدُّ َعا ُء َي ْعني :ال َّل ُه َّم ْ
َو ْس َو َستِ ِه َوإِ ْغ َوائِ ِه َو َخ َط َواتِ ِه َو َخ َط َراتِ ِه َو َت ْس ِويلِ ِه َوإِ ْضلاَ ل ِ ِهَ ،فإِ َّن ُه
الضلاَ َل ِة ،وا ْلب ِ
اع ُث َع َلى ا ْل َغ َوا َي ِة َوا ْل َج َها َل ِةَ ،وإِلاَّ َف ِفي
ب فِي َّ
َ َ
الس َب ُ
َّ
ا ْلح ِقي َق ِة َأ َّن اهَّلل ُهو ا ْله ِ
ادي ا ْل ُم ِض ُّل.
َ َ َ
َ

َق َ
الش َياطِ ِ
ال ا ْب ُن َح َج ٍر :إِ َّن ُأ ِريدَ َح ِف ُظ ُه مِ ْن ِجن ِ
ْس َّ
ين؛ َت َع َّي َن َح ْم ُل ُه
ِ
ِ
َع َلى ِح ْفظِ ِه مِ ْن ك ُِّل َشي ٍء َم ْخ ُص ٍ
يس
وص ك ََأ ْك َب ِر ا ْل َك َبائ ِر َأ ْو م ْن إِ ْبلِ َ
ْ
ُودهِ.
ين َف َق ْط ب ِقي ا ْل ِح ْف ُظ َع َلى ُعمومِ ِه وما ي َقع مِنْه مِن إِ ْغو ِاء جن ِ
ال َّل ِع ِ
َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ
ُ
َ َ
َوإِن ََّما َذك َْر ُت َذل ِ َك لأِ َنَّا ن ََرى َو َن ْع َل ُم َم ْن َي ُق ُ
ول َذل ِ َكَ ،و َي َق ُع فِي كَثِ ٍير
ُوب َف َتعين حم ُل ا ْلح ِد ِ
مِ َن ُّ
يث َع َلى َما َذك َْر ُت ُه َوإِ ْن َل ْم َأ َر ُه»(((.
َ
الذن ِ َ َّ َ َ ْ
   9االستعاذة عند دخول قرية أو مدينة أو بلد

 (« )16اللهم رب السموات السبع و ما أظللن و رب
األرضيين السبع و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن
و رب الرياح و ما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية و خير

أهلها و نعوذ بك من شرها و شر أهلها و شر ما فيها »(((.
((( مرقاة المفاتيح (.)627 /2
((( أخرجه النسائي يف السنن الكربى [ ،]10302وحسنه ابن باز كما يف مجموع الفتاوى
( ،)46/26واأللباين يف فقه السيرة (ص ،)340وصححه يف تمام المنة (.)323

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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 اإليضاح :

(((
اسم للموضع
قال يف فقه األدعية واألذكار « :والقري ُة ٌ
الناس من المساكن واألبنية والضياع ،وقد
الذي يجتمع فيه
ُ

ُتطلق على المدن كما يف قوله تعالى﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [يس ]13 :فقد قيل إنَّها أنطاكية،
ويقال لم َّك َة أ ُّم القرى .وعليه َّ
فإن هذا الدعا ُء يقال عند دخول

القرية أو المدينة.

ِ
توس ٌل
الس ْب ِع َو َما َأ ْظ َل ْل َن» فيه ُّ
الس َم َوات َّ
وقو ُله« :ال َّل ُه َّم َر َّب َّ

إلى اهلل  بربوبيته للسموات السبع وما أظ َّلت تحتها من
النُّجوم والشمس والقمر واألرض وما عليها ،فقو ُله «وما أظللن»
من اإلظالل :أي ما ارتفعت عليه وعلت وكانت له كالظ َّلة.

ِ
الس ْب ِع َو َما َأ ْق َل ْل َن» من اإلقالل والمرا ُد:
وقولهَ :
«و َر َّب األَ ْرضي َن َّ

واب واألشجار وغير ذلك.
ما حملته على ظهرها من الناس والدّ ِّ

الش َياطِ ِ
«و َر َّب َ
ين َو َما َأ ْض َل ْل َن» من اإلضالل وهو
وقولهَ :

والصدُّ عن سبيل اهلل ،قال اهلل تعالى ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ
اإلغوا ُء َّ
((( وهو الشيخ العالمة األستاذ الدكتور عبدالرزاق ابن العالمة المحدث عبدالمحسن
البدر ،حفظهما اهلل تعالى.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [النساء.]120 - 117 :

ٍ
رب ِّ
وإذا علم العبدُ َّ
شيء وملي ُكه ،وأنَّه
كل
اهلل ُّ 
أن َ
ٍ
ٍ
وأن قدر َته سبحانه شامل ٌة ِّ
سبحانه ِّ
محيطَّ ،
ٌ
شيء،
لكل
شيء
بكل
ٍ
ومشيئتَه سبحانه نافذ ٌة يف ِّ
شيء ،ال ُيعجزه شي ٌء يف األرض
كل
وال يف السماء لجأ إليه وحده واستعاذ به وحده ،ولم يخف

أحد ًا سواه.

وأذرته
وقولهَ :
الرياح َ
الر َياحِ َو َما َذ َر ْي َن» يقال ذر ْته ِّ
«و َر َّب ِّ

أطارته ،ومنه قوله تعالى ﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ
و َتذروه ،أيَ :

ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾ [الكهف.]45 :

خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما
وقوله« :فإنَّا نسألك َ

َ
يجعل هذه القري َة مبارك ًة عليه ،وأن
فيها» فيه سؤال اهلل  أن

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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السكنى فيها بالسالمة والعافية،
َي َ
منحه من خيرها ،وأن ُي َي ِّس َر له ُ

«وخير أهلها» أي :ما عندهم من اإليمان والصالح واالستقامة
والتعاون على الخير ونحو ذلك« ،وخير ما فيها» أي :من الناس

والمساكن والمطاعم وغير ذلك.

وشر ما فيها» فيه
وشر أهلهاِّ ،
شرها ِّ
وقوله« :ونعوذ بك من ِّ

تعو ٌذ باهلل  من جميع الشرور والمؤذيات ،سواء يف القرية
ُّ
ِ
نفسها أو يف الساكنين لها ،أو فيما احتوت عليه .فهذه دعو ٌة
التوسل إليه
الشر بعد
الخير
جامع ٌة لسؤال اهلل
ُّ
ُّ
والتعوذ به من ِّ
َ

سبحانه بربوب َّيته ِّ
لكل شيء»(((.

   10االستعاذة عند نزول املكان

 (« )17أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق»(((.
 اإليضاح :

قالت خولة بنت حكيم السلمية :سمعت رسول اهلل

 يقول من نزل منزال ثم قال أعوذ بكلمات اهلل
((( فقه األدعية واألذكار (.)271-270 /3
((( صحيح مسلم [.]7053
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

التامات من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله

ذلك .وقد سبق شرح ألفاظ هذا الدعاء.

***

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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القسم الرابع
استعاذات يف العبادات كقراءة القرآن والصالة
والوسوسة فيها وخطبة اجلمعة
   11االستعاذة عند قراءة القرآن الكريم
 اإليضاح :

 ( )18قال تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ (النحل.)98 :

وقد صح يف االستعاذة قبل قراءة القرآن صيغ متعددة ،وهي:
« -1أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم» كما يف اآلية.

« -2اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه
ونفخه ونفثه»(((.

« -3أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من
همزه ونفخه ونفثه»(((.

وفسر ابن مسعود  غريب الحديث بقوله :همزه:
((( رواه ابن ماجه [ ]808وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود [ ،]775والرتمذي [ ،]242وصححه األلباين.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

الموتة ،ونفثهِّ :
الش ْعر ،ونفخه :الكرب(((.

قوله« :المؤتة» :قال العظيم آبادي :المراد هبا هاهنا الجنون.

قلت :وال يبعد أن يكون الصرع الذي يعرتي اإلنسان بتسلط

من الشيطان ال لعارض طبي يدركه أهل االختصاص منهم.

وليس يبعد تفسير همزه على ظاهره ،وهو :وساوسه ونزغاته،

كما قال تعالى« :وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بكرب أي يحضرون».

وتفسيره نفثه بالشعر :إنما كان الشعر من نفثة الشيطان ألنه

يدعو الشعراء المداحين الهجائين المعظمين المحقرين إلى
ذلك ،وقيل المراد شياطين اإلنس وهم الشعراء الذين يختلقون

كالما ال حقيقة له.

وعلى أية حال :فالمراد الشعر المذموم ،وإال ففي الشعر

كثير ممدوح ،كما يف الحديث« :إن من الشعر لحكمة»(((.

وقد يفسر النفث بالسحر ،لقول اهلل تعالى﴿ :ﭴ ﭵ
((( أخرجه ابن ماجه [.]808
((( رواه ابن ماجه [ ]3038عن أبي بن كعب وصححه األلباين .وهو يف صحيح
البخاري [ ]5146عن ابن عمر ،بلفظ (:إن من البيان لسحرا).

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [الفلق.]4 :

وأما قوله «ونفخه :الكبر» :أي التكرب ،حيث ينفخ فيه الشيطان

فيتعاظم يف نفسه ويحتقر الناس ويرد الحق ،السيما إذا مدح((( .
   12االستعاذة يف استفتاح صالة الليل

 (« )19اللهم إين أعوذ بك من الضيق يوم الحساب »

(((

«عشر مرات».

 اإليضاح :

«س َأ ْل ُت َعائِ َش َة بأي شيء كان يفتتح
عن عاصم بن حميد قالَ :
َر ُس ُ
ول اهللِ  قيام ال َّل ْيلِ؟» فقالت« :لقد سألتني عن
شيء ما سألني عنه أحد قبلك .كان إذا قام كرب عشرا ،وحمد
اهلل عشرا ،وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم

اغفر لي واهدين وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم
القيامة(((.

((( ينظر يف ذلك :عون المعبود شرح سنن أبي داود ( )272/2بتصرف كثير.
((( المعجم األوسط ( ،)210/8وصححه األلباين يف صفة صالة النبي 
(ص ،)94وينظر :أصل صفة الصالة (.)267/1
((( سنن أبي داود [ ،]766وسنن النسائي [ ،]1617وسنن ابن ماجه [،]1356
وقال األلباين  :حسن صحيح.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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أيَ :شدَ ائِدَ َأ ْح َوال ِ َها
والمقصود بضيق المقام يوم القيامةْ ،
وس َكر ِ
ات َأ ْه َوال ِ َها كما قال شراح الحديث(((.
َ َ َ
   13االستعاذة يف الصالة بعد التشهد وقبل السالم

 (« )20اللهم إين أعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ بك
من فتنة المسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة

الممات ،اللهم إين أعوذ بك من المأثم والمغرم»(((.
 اإليضاح :

كان النبي  يدعو يف الصالة هبذا الدعاء المتضمن

االستعاذة من عذاب القرب ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة

المحيا والممات ومن المأثم والمغرم ،فقال له قائل :ما أكثر
ما تستعيذ من المغرم؟ فقال :إن الرجل إذا غرم حدث فكذب،

ووعد فأخلف.

ويف حديث آخر« :اللهم إين أعوذ بك من الجبن ،وأعوذ بك

أن أرد إلى أرذل العمر ،وأعوذ بك من فتنة الدنيا ،وأعوذ بك من
((( عون المعبود (.)333/2

((( رواه البخاري [ ،]832ومسلم [ ]1353عن عائشة .

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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عذاب القرب»(((.

َان َر ُس ُ
اس  :ك َ
وقال ا ْب ِن َع َّب ٍ
ول اهللِ 

ي َتعو ُذ دبر ك ُِّل ص ٍ
الة مِ ْن َأ ْر َبعٍَ ،ي ُق ُ
«الله َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن
ول:
ُ
َ
َ َ َّ ُ ُ َ
اب الن ِ
الله َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن َع َذ ِ
َع َذ ِ
الله َّم إِنِّي
َّارُ ،
اب ا ْل َق ْب ِرُ ،
ِ
ِ ِ
الله َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك
َأ ُعو ُذ بِ َك م َن الفت َِن َما َظ َه َر من َْها َو َما َب َط َنُ ،
مِ ْن فِ ْتن َِة الأْ َ ْع َو ِر ا ْل َك َّذ ِ
اب»(((.
ويف رواية أنه كان يقول« :اللهم إين أعوذ بك من الكسل

والهرم ،والمأثم والمغرم ،ومن فتنة القرب وعذاب القرب ،ومن
فتنة النار وعذاب النار ،ومن شر فتنة الغنى ،وأعوذ بك من

فتنة الفقر ،وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ،اللهم اغسل

عني خطاياي بماء الثلج والربد ونق قلبي من الخطايا كما
نقيت الثوب األبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما

باعدت بين المشرق والمغرب»(((.

قال ابن بطال « :هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة
((( رواه البخاري [ ]2822عن سعد بن أبي وقاص .
وصححه األرناؤوط.
((( رواه اإلمام أحمد [،]2778
َّ
((( البخاري [ ،]6368ومسلم [.]7046
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السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه يف رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل

ويستشعر االفتقار إلى ربه يف جميع ذلك وكان 

يتعوذ من جميع ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعا لهم ليبين لهم
صفة المهم من األدعية»(((.

قوله« :من الكسل» :هو ترك الشيء مع القدرة عليه ،أما

العجز فهو :عدم القدرة على فعل الشيء.
و«الهرم» :الزيادة يف كرب السن.

و«المأثم» :الوقوع فيما يقتضي اإلثم ،من ذنب أو ظلم

للغير ونحوهما.

و«المغرم» :هو الدين ،يقال :غرم بكسر الراء أي :أدان

وعجز عن أدائه ،وقد استعاذ  من غلبة الدين .أو
يقال :هو ما فيه غرامة ،وهي ما يلزم أداؤه من دين وغيره.

ويف حديث عائشة اآلخر ذكر  الضرر الالحق
الر ُج َل إِ َذا َغ ِر َم َحدَّ َ
ث َف َك َذ َب َو َوعَدَ
من المغرم ،وهو قوله« :إِ َّن َّ
ف».
َف َأ ْخ َل َ

((( فتح الباري البن حجر (.)177 /11

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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وقوله« :ومن فتنة القرب» :أصل الفتنة االمتحان واالختبار،

والمراد ما يحصل للعبد يف قربه من سؤال الملكين له عن ربه

ورسوله ودينه.

و«فتنة النار» :سؤال خزنتها توبيخا وتنكيال .كما يف قوله

تعالى ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ [الملك.]8:

وقوله سبحانه ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [الزمر.]71:

وقوله« :ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر» :قال

الغزالي« :فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى
يكسبه من غير حله وبمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه وفتنة

الفقر يراد به الفقر المدقع الذي ال يصحبه خير وال ورع حتى
يتورط صاحبه بسببه فيما ال يليق بأهل الدين والمروءة وال يبالي
بسبب فاقته على أي حرام وثب وال يف أي حالة تورط وقيل
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

المراد به فقر النفس الذي ال يرده ملك الدنيا بحذافيرها»(((.
وقوله« :وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» :المسيح

يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم ،لكن إذا أريد الدجال

قيد به ،واختلف يف تلقيب الدجال بالمسيح فقيل ألنه ممسوح

العين ،وقيل :ألنه يمسح األرض إذا خرج ،وأما عيسى فقيل
سمي بذلك ألنه كان ال يمسح ذا عاهة إال برئ ،كما يف سورة آل
عمران (آية ﴿ : )49 :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﴾.

والظاهر أن هذا الدعاء مما يقال بعد التشهد األخير وقبل

السالم ،ولذا أخرجه البخاري يف «باب الدعاء قبل السالم»،

واهلل أعلم.

ك ال َّثب َ ِ
يم َة َع َلى
 (ُ )21
«الله َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ َ
ات في الأْ َ ْمرَِ ،وا ْل َع ِز َ
ك ُح ْس َن ِع َبا َدتِ َ
كَ ،و َأ ْس َأ ُل َ
ك ُشك َْر نِ ْع َمتِ َ
الر ْش ِدَ ،و َأ ْس َأ ُل َ
ك،
ُّ
ك لِسانًا ص ِ
ِ
اد ًقاَ ،و َأ ْس َأ ُل َ
َو َأ ْس َأ ُل َ
ك ِم ْن
يماَ ،و َأ ْس َأ ُل َ َ َ
ك َق ْل ًبا َسل ً
َخ ْيرِ َما َت ْع َل ُمَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن َش ِّر َما َت ْع َل ُمَ ،و َأ ْس َتغ ِْف ُر َك لِ َما
((( فتح الباري البن حجر (.)177 /11

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

49

ْت َعلاَّ ُم ا ْل ُغ ُي ِ
َت ْع َل ُم ،إِن َ
وب »(((.
َّك َأن َ

 اإليضاح :

َان َر ُس ُ
يقول شداد بن أوس :ك َ
ول اهللِ ُ ي َع ِّل ُمنَا
كَلِم ٍ
ات نَدْ ُعو بِ ِه َّن فِي َصلاَ تِنَاَ ،أ ْو َق َال فِي ُد ُب ِر َصلاَ تِنَا :وذكرها.
َ

وهذا دعاء جامع نافع ،وهو كنز لمن يودعه صدره ،ولذا قال
شداد يف روايةَ :ما َت َك َّل ْم ُت بِ َكلِ َم ٍة ُمن ُْذ َأ ْس َل ْم ُت إِلاَّ َو َأنَا َأ ْخطِ ُم َها
اح َف ُظوا مِنِّي َما
َو َأ ُز ُّم َها َغ ْي َر كَلِ َمتِي َه ِذ ِهَ ،فلاَ َت ْح َف ُظ َ
وها َع َل َّيَ ،و ْ
ول اهللِ َ ي ُق ُ
ول َل ُك ْمَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
َأ ُق ُ
ول« :إِ َذا َكن ََز
الذ َهب وا ْل ِف َّضةََ ،فاكْن ِ ُزوا َه ُؤلاَ ِء ا ْل َكلِم ِ
ات :وذكرها»(((.
َّاس َّ َ َ
الن ُ
َ
قال المباركفوري« :الثبات يف األمر» أي :الدوام على الدين

ولزوم االستقامة عليه «و «العزيمة على الرشد» هي عقد القلب

على إمضاء األمر والجد فيه بحيث ينجز كل ما هو رشد من

أموره ،والرشد هو الصالح والفالح والصواب« .وأسألك

لسانا صادقا» أي :محفوظا من الكذب «وقلبا سليما» أي :عن
((( سنن الرتمذي [ ،]3407سنن النسائي [ ،]1304ومسند أحمد [،]17133
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم [.]3228

((( مسند أحمد [.]17114
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عقائد فاسدة وعن الشهوات« .أعوذ بك من شر ما تعلم» أي :ما
تعلمه أنت وال أعلمه أنا «و استغفرك مما تعلم» مني من تفريط
«إنك أنت عالم الغيوب» أي األشياء الخفية التي ال ينفذ فيها
ابتداء إال علم اللطيف الخبير(((.

ك ِم َن ا ْل ُك ْفرِ َوا ْل َف ْقرَِ ،و َع َذ ِ
 (« )22ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
اب
ا ْل َق ْبرِ».

 اإليضاح :

َان َأبِي ي ُق ُ ِ
َع ْن ُم ْس ِل ِم ْب ِن َأبِي َب ْك َر َةَ ،ق َ
ال :ك َ
الصلاَ ِة:
ول في ُد ُب ِر َّ
َ
«ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك مِ َن ا ْل ُك ْف ِر َوا ْل َف ْق ِرَ ،و َع َذ ِ
اب ا ْل َق ْب ِر»َ ،ف ُكن ُْت
َأ ُقو ُل ُه َّنَ ،ف َق َال َأبِيَ :أ ْي ُبن ََّيَ ،ع َّم ْن َأ َخ ْذ َت َه َذا؟ ُق ْل ُت َعن َْكَ ،ق َال:
ِ
«إِ َّن َر ُس َ
ول اهَّللِ  ك َ
الصلاَ ِة»(((.
َان َي ُقو ُل ُه َّن في ُد ُب ِر َّ
وقد تقدم شرح األلفاظ التي يتضمنها بما يغني عن إعادته.

***

((( تحفة األحوذي شرح سنن الرتمذي (.)305/8
((( سنن النسائي [ .]1347وصحح األلباين اسناده.
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   14االستعاذة عند مساع آية عذاب

 (« )23أعوذ بوجهك»(((.
 اإليضاح :

قال جابر  :لما نزلت هذه اآلية ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ (األنعام .)65 :قال رسول اهلل

« أعوذ بوجهك» .قال ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾.
قال« :أعوذ بوجهك» ﴿ .ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﴾.

قال رسول اهلل « :هذا أهون أو هذا أيسر».

«أعوذ بوجهك» أستجير بك وألتجئ إليك﴿ .ﮮ ﮯ ﮰ ﴾

كالحجارة التي أرسلت على قوم لوط والماء المنهمر الذي

أنزل على قوم نوح فأغرقهم وغير ذلك ﴿ .ﯓ ﯔ ﯕ ﴾
كالخسف بقارون وإغراق آل فرعون﴿ .ﯗ ﯘ ﴾ يجعلكم

فرقا متخالفين ﴿ .ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﴾ يسلط بعضكم على
بعض بالعذاب والقتل وغيره ،والبأس :القوة والشدة ،ويطلق على
الحرب والعذاب .واآلية من [سورة األنعام« .]65 :هذا أهون» أي فتنة

الخلق وتسليط بعضكم على بعض أهون من عذاب اهلل تعالى.
((( صحيح البخاري [.]4628
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َاب َو ُّ

وروى َعامِر بن سع ٍد َعن َأبِ ِ
يهَ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ 
ْ
ُ ْ ُ َ ْ

ات َي ْو ٍم مِ َن ا ْل َعال ِ َي ِةَ ،حتَّى إِ َذا مر بِمس ِ
ج ِد َبنِي ُم َع ِ
او َي َة َد َخ َل
َأ ْق َب َل َذ َ
َ َّ َ ْ
َفركَع فِ ِ
ف
يه َر ْك َع َت ْي ِنَ ،و َص َّل ْينَا َم َع ُهَ ،و َد َعا َر َّب ُه َط ِويالًُ ،ث َّم ان َْص َر َ
َ َ
«س َأ ْل ُت َر ِّبي َثالَ ًثاَ ،ف َأ ْع َطانِي ثِنْ َت ْي ِن
إِ َل ْينَاَ ،ف َق َال َ :
ِ
ومنَعنِي و ِ
احدَ ةً ،س َأ ْل ُت ربيَ :أ ْن َ ِ
السن َِة َف َأ ْع َطانِ َيها،
َ َ َ َ
َ ِّ
ال ُي ْهل َك ُأ َّمتي بِ َّ
َ
ال ُي ْهلِ َك ُأ َّمتِي بِا ْل َغ َر ِق َف َأ ْع َطانِ َيهاَ ،و َس َأ ْل ُت ُه َأ ْن َ
َو َس َأ ْل ُت ُه َأ ْن َ
ال َي ْج َع َل
ِ
يها»(((.
َب ْأ َس ُه ْم َب ْين َُه ْم َف َمنَ َعن َ
قلت :ولئن كانت هذه األمة سيستمر بأسها بينها ،وإشهار

سالحها يف وجه بعضها بعضا ،إال أن يف التدابير الشرعية ضبط

له وتقليل منه واحتواء له ،لو تحاكمت إليه الدول والشعوب.

ويف صحيح مسلم :عن حذيفة :أنه ص ّلى مع النبي 

وقف عندها ،فسأل ،وال ِ
ٍ
فما مر ِ
ٍ
وقف
بآية
بآية
عذاب إال َ
رحمة إال َ
َّ
فتعوذ(((.
عندهاّ ،

قمت
ومثله يف السنن :عن عوف بن مالك األشجعي ،قالُ :

يمر
مع رسول اهلل  ليلةً ،فقام فقرأ سور َة البقرة ،ال ُّ
((( صحيح مسلم [.]7363
((( صحيح مسلم [.]772
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وقف فسأل ،وال يمر ِ
ٍ
ٍ
فتعوذ(((.
بآية
ب َآ ِية
عذاب إال َ
رحمة إال َ
وقف َّ
ُّ

ويف المسند :عن مسلم بن مخراق ،عن عائشة ،قال :ذكر لها

أن ناسا يقرءون القرآن يف الليلة مرة ،أو مرتين ،فقالت« :أولئك
قرءوا ،ولم يقرءوا ،كنت أقوم مع رسول اهلل  ليلة

التمام ،فكان يقرأ سورة البقرة ،وآل عمران ،والنساء ،فال يمر
بآية فيها تخوف ،إال دعا اهلل  واستعاذ ،وال يمر بآية فيها

استبشار ،إال دعا اهلل  ورغب إليه(((.

ويف سنن ابن ماجه بسند ضعيفَ :ع ْن َأبِي َل ْي َلىَ ،ق َالَ :ص َّل ْي ُت
إِ َلى َجن ِ
ْب النَّبِ ِّي َ و ُه َو ُي َص ِّلي مِ َن ال َّل ْي ِل َت َط ُّو ًعا َف َم َّر
َّار َو َو ْي ٌل لأِ َ ْه ِل الن ِ
اب َف َق َالَ « :أ ُعو ُذ بِاهَّللِ مِ َن الن ِ
بِآ َي ِة َع َذ ٍ
َّار»(((.
قلت :ومن هذه األحاديث يستفاد أن مثل ذلك يصنع يف

النافلة كصالة الليل ونحوها ،وأما الفرائض فلم يرد فيها شيء

يف ذلك ،ومن هنا ذهب جمع من العلماء على أن مزج القراءة

بالدعاء عند آية الرحمة ،وباالستعاذة عند آية العذاب مختص
((( سنن أبي داود [ ،]873والنسائي [ ،]1049وصححه األلباين.

((( ( )24609قال شعيب األرناؤوط  :صحيح لغيره.

((( سنن أبي داود [ ،]881وسنن ابن ماجه [ ]1352وضعفه األلباين.
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بالنافلة دون الفرض ،خالفا للشافعي حيث رآى فعلها يف
الفرض والنفل ،وظاهر إطالق ابن حزم الظاهري(((.

ب ل ِ ْل ُم َص ِّلي نَافِ َل ًة إ َذا َم َّر ْت
«و ُي ْست ََح ُّ
قال ابن قدامة َ :
بِ ِه آ َي ُة َر ْح َم ٍة َأ ْن َي ْس َأ َل َهاَ ،أ ْو آ َي ُة َع َذ ٍ
اب َأ ْن َي ْست َِع َ
يذ مِن َْها ،وال
يض ِة؛ لأِ َ َّن ُه َل ْم ُينْ َق ْل َع ْن النَّبِ ِّي 
يستحب َذل ِ َك فِي ا ْل َف ِر َ
ف قِ َرا َء َت ُه فِ َيها»(((.
يض ٍةَ ،م َع َك ْث َر ِة َم ْن َو َص َ
فِي َف ِر َ
ويقول األلباين« :لو كان ذلك مشروعًا يف الفرائض أيضًا
ل َفعله  ،ولو ف َعله لن ُِقل ،بل لكان ن ْقله أولى من نقل
ذلك يف النوافل كما ال يخفى»(((.

ومن اللطائف التي يذكر بعض فقهاء الحنفية يف التفريق
لأِ
اهَّلل َت َعا َلى َوعَدَ ُه
بين صالة النفل والفرض يف ذلك ،قولهمَّ َ « :ن َ

((( المحلى باآلثار (.)33 /3
((( المغني البن قدامة مسألة .)240/2(]620[ :وتنظر المسألة عند الحنفية يف
حاشية ابن عابدين ( ،)545/1وينظر مذهب الشافعية يف المجموع (.)66/4
ومذهب المالكية يف النوادر والزيادات ( ،)231/1وفيه « :وإن سمع آية رحمة
ف من ذلك ففي
فسأل الجنة ،أو آية عذاب فاستعاذ من النار فال يكثر ،وما َخ َّ
الم ْج ُموعَةَ :وال َب ْأ َس َأ ْن يفعله يف
نفسه ،ال يرفع به صوته .قال عنه ابن نافع يف َ
النافلة « .قلت  :ولم يظهر لي تحرير مذهب المالكية أهو مختص بالنفل أم ال.
((( نقله عنه :حسين عوايشة يف الموسوعة الفقهية الميسرة (.)148/2
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بِالرحم ِة إ َذا استَمع ،ووعْدُ ه حتْم ،وإِجاب ُة د َع ِ
اء ا ْلمت ََش ِ
اغ ِل َعنْ ُه
ْ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ ُ
ُ
َّ ْ َ
َغ ْي ُر َم ْج ُزو ٍم بِ َها»((( .يعني يف ذلك قوله تعالى ﴿ :ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [األعراف.]204 :
   15االستعاذة يف الركوع والسجود

بَ ،و ُقدْ َرتِ َ
 (« )24ال َّل ُه َّم بِ ِع ْل ِم َ
ك َع َلى ا ْلخَ ْل ِق،
ك ا ْل َغ ْي َ
ت ا ْل َو َفا َة
ت ا ْل َح َيا َة َخ ْي ًرا لِيَ ،وت ََو َّفنِي إِ َذا َع ِل ْم َ
َأ ْحيِنِي َما َع ِل ْم َ
َك فِي ا ْل َغ ْي ِ
ك َخ ْش َيت َ
َخ ْي ًرا لِيَ ،و َأ ْس َأ ُل َ
ب َو َّ
الش َها َد ِةَ ،وك َِل َم َة

ب ،و َأس َأ ُل َ ِ
ال ْخلاَ ِ ِ
إْ ِ
يما لاَ َينْ َفدُ ،
ك نَع ً
الر َضا َوا ْلغ ََض ِ َ ْ
ص في ِّ
ك الر َضاء بِا ْل َق َض ِ
ِ
اءَ ،و َب ْر َد
َو ُق َّر َة َع ْي ٍن لاَ َتنْ َقط ُعَ ،و َأ ْس َأ ُل َ ِّ َ
ش بعدَ ا ْلمو ِ
تَ ،و َل َّذ َة النَّ َظرِ إِ َلى َو ْج ِه َ
كَ ،و َّ
الش ْو َق
َْ
ا ْل َع ْي ِ َ ْ
كَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
إِ َلى لِ َقائِ َ
ك ِم ْن َض َّرا َء ُم ِض َّر ٍةَ ،وفِ ْتن ٍَة ُم ِض َّل ٍة،
ِ
ال َّل ُه َّم زَينَّا بِ ِزين َِة إْ ِ
يم ِ
ين»(((.
اج َع ْلنَا ُهدَ ا ًة ُم ْهتَد َ
انَ ،و ْ
ال َ
ِّ

اد :ص َّلى َعمار بن ي ِ
قال َق ْي ِ
اس ٍر بِا ْل َق ْو ِم َصلاَ ًة َأ َخ َّف َها،
س ْب ِن ُع َب ٍ َ
َّ ُ ْ ُ َ
ِ
الس ُجو َد؟ َقا ُلواَ :ب َلى،
َف َك َأن َُّه ْم َأ ْن َك ُر َ
الرك َ
ُوع َو ُّ
وهاَ ،ف َق َالَ :أ َل ْم ُأت َّم ُّ
َق َالَ :أما إِنِّي د َعو ُت فِيها بِدُ َع ٍ
اء ك َ
َان النَّبِ ُّي َ يدْ ُعو بِ ِه:
َ
َ ْ
َ
((( حاشية ابن عابدين (.)545/1
((( سنن النسائي [ ]1306وصححه األلباين.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

ِ
ِ
ب َخ ْي ِري
قولهَ « :أ ْحيِني َما َعلِ ْم َت ا ْل َح َيا َة َخ ْي ًرا لي» :بِ َأ ْن َي ْغلِ َ
ِ
ِ
ب
«و َت َو َّفني إِ َذا َعلِ ْم َت ا ْل َو َفا َة َخ ْي ًرا لي» :بِ َأ ْن َت ْغلِ َ
َع َلى َش ِّري َ
َس ِّي َئاتِي َع َلى َح َسنَاتِيَ ،أ ْو بِ َأ ْن َت َق َع ا ْل ِف َت ُن َما َظ َه َر مِن َْها َو َما َب َط َن.
ِ
ِ
الر َضا َوا ْل َغ َض ِ
ب».
َ
«و َأ ْس َأ ُل َك كَل َم َة اإلخالص في ِّ

ويف لفظ« :كلمة الحق» َف َكلِ َم َة الإْ ِ ْخلاَ ِ
ص َي ْحت َِم ُل َأ ْن َي ُك َ
ون
َت ْف ِس ًيرا ل ِ َكلِ َم ِة ا ْل َح ِّق ،ك ََما َق َ
ال َت َعا َلى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [الرعد:
َ ]14أي :د ْعو ُة التَّو ِح ِ
يد ا ْل ُم ْط َل ِق َو َّ
الش ْر ِع ا ْل ُم َح َّق ِقَ ،ويحتمل َأ ْن
ْ
ْ َ َ
ون ا ْل ُم َرا ُد بِ َكلِ َم ِة ا ْل َح ِّق ا ْل ُح ْك ُم بِا ْل َعدْ ِلَ ،وبِ َكلِ َم ِة الإْ ِ ْخلاَ ِ
َي ُك َ
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْم َع ِة «يف الرضا
الت َّْوحيدُ َأ ِو النَّص َ
الر َياء َو ُّ
يح ُة ا ْل َخال َص ُة َع ِن ِّ
ال ِر َضا ا ْل َخ ْل ِق َو َغ َضبِ ِهمَ ،أ ْو فِي َح ِ
والغضب» َأ ْي :فِي َح ِ
ال
ْ
ِر َضائِي َو َغ َضبِي َأ ْي َأك ُ
ُون ُم ْست َِم ًّرا َع َل ْي َها فِي َج ِمي ِع َأ ْح َوالِي
ِ
ِ
صَ ،و ُه َو
يما لاَ َينْ َفدُ » َأ ْي :لاَ َي ْفنَى َولاَ َينْ ُق ُ
َو َأ ْو َقاتي َ
«و َأ ْس َأ ُل َك نَع ً
ُن َع ْي ُم ا ْل َجن َِّةَ ،و َأ َّما َغ ْي ُر ُه َف ُك ُّل ن َِع ٍ
يم لاَ َم َحا َل َة َزائِ ُل.
«و ُق َّر َة َع ْي ٍن لاَ َتنْ َقطِ ُع»َ :وا ْل ُم َرا ُد بِ ِه ك ُُّل َما َي َت َل َّذ ُذ بِ ِه الإْ ِ ن َْس ُ
ان
ِ
ِ
ب ن َْس ٍل لاَ َينْ َقطِ ُعَ ،و َل َع َّل ُه َم ْأ ُخو ٌذ مِ ْن
ا ْل َكام ُلَ ،وق َيلُ :ي ْحت ََم ُل َط َل ُ
َق ْول ِ ِه َت َعا َلى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾
ِ
الصلاَ ِةَ ،و َقدْ َو َر َدَ :و ُق َّر ُة
[الفرقانَ ]74 :وق َيلَ :أ َرا َد ا ْل ُمدَ َاو َم َة َع َلى َّ

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

57

ِ
ِ ِ
«و َأ ْس َأ ُل َك
الصلاَ ة .وال يمنع احتمال المعاين الثالثة معاَ .
َع ْيني في َّ
ِ
اب اهَّللِ الأْ َ ْع َظ ُم.
الر َضاء با ْل َق َضاء»َ :فإِ َّن ُه ا ْل َم َقا ُم الأْ َ ْف َخ ُم َو َب ُ
ِّ

ش»َ :أي :طِيبه وحسنَه ،وقوله «بعدَ ا ْلمو ِ
«و َب ْر َد ا ْل َع ْي ِ
ت» لأِ َ َّن ُه
َْ َْ
ْ
َ
َُ َ ُ ْ ُ
لاَ َع ْي َش إِلاَّ َع ْي ُش الآْ ِخ َر ِة.

« َل َّذ َة النَّ َظ ِر إِ َلى َو ْج ِه َك»َ :ق َال ال ِّطيبِ ُّي َ :ق َّيدَ النَّ َظ َر
بِال َّل َّذ ِة ،لأِ َ َّن النَّ َظر إِ َلى اهَّللِ َتعا َلى إِما َن َظر َهيب ٍة وجلاَ ٍل فِي َعرص ِ
ات
َّ ُ ْ َ َ َ
َ َ
َ
َ
ا ْل ِقيام ِة ،وإِما َن َظر ُل ْط ٍ
ف َو َجم ٍ
ال فِي ا ْل َجن َِّة ل ِ ُي ْؤ ِذ َن بِ َأ َّن ا ْل ُم َرا َد َه َذا.
َ
َ َ َ َّ ُ
«و َّ
الش ْو َق إِ َلى ل ِ َقائِ َك»َ :أ ْيَ :أ َبدً ا َس ْر َمدً ا «وأعوذ بك من
َ
َض َّرا َء»َ :أ ْيِ :شدَّ ٍة « ُم ِض َّر ٍة» ُت َؤ ِّث ُر فِي َس ْي ِري َو ُس ُلوكِي.
«ولاَ فِ ْتن ٍَة ُم ِض َّل ٍة» :لأِ َ َّن ا ْل ِف ْتنَ َة َت ُع ُّم َما ُي َؤ ِّدي إِ َلى ا ْل َهلاَ ِك
َ
وجب الاِ ن ِ
ِ
ِ
اف َع ِن ال َّط ِر ِيق
ْح َر َ
ا ْلح ِّس ِّي َوا ْل َم ْعن َِو ِّيَ ،وا ْل ُمض َّل ُة َما ُي ِ ُ
يم والصر ِ
يم« ،ال َّلهم ِزينَا بِ ِزين َِة الإْ ِ يم ِ
اط ا ْل ُم ْست َِق ِ
ان»َ :أ ْي:
ُ َّ ِّ
َ
ا ْل َق ِو ِ َ ِّ َ
ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
اج َع ْلنَا
«و ْ
بِ َث َباته َو ِز َيا َدة َث َم َراته م ْن ُح ْس ِن ا ْل َع َم ِل َوإِ ْت َيان ا ْلع ْر َفانَ ،
اد َأيَ :ه ِ
ٍ
ادي َن إِ َلى الدِّ ِ
ين « ُم ْهت َِدي َن» َأ ْيَ :ثابِتِي َن
ُهدَ اةً»َ :ج ْم ُع َه ْ
َع َلى ا ْل ِهدَ ا َي ِة َو َط ِر ِيق ا ْل َي ِق ِ
ين(((.

((( ينظر  :مرقاة المفاتيح (.)1736-1735 /5
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قلت :وغالب ألفاظ الروايات جاءت بلفظ «فقد دعوت

فيها» أي يف الصالة دون تعيين موضع الدعاء ،ولذا قال القاري:
آخ ِر َها َأو سج ِ
« َل َقدْ د َعو ُت فِيها»َ :أي :فِي ِ
ود َها»(((.
ْ ُ ُ
ْ
َ
َ ْ
لكن جاء يف المسند أن محل هذا الدعاء كان يف الركوع

والسجود ،حيث قال لهم عمار لما أنكروا عليه خفة صالته:
ِ
الس ُجو َد ؟ َقا ُلواَ :ب َلىَ ،ق َالَ :أ َما إِنِّي َقدْ َد َع ْو ُت
الرك َ
ُوع َو ُّ
َأ َل ْم ُأت َّم ُّ
يهما بِدُ َع ٍ
ِ
َان َر ُس ُ
اء ،ك َ
ول اهللِ َ يدْ ُعو بِ ِه(((.
ف َِ
   16االستعاذة يف سجود صالة الليل ويف آخر دعاء الوتر

 (« )25ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِرِ َض َ
كَ ،وبِ ُم َعا َفاتِ َ
اك ِم ْن ُسخْ طِ َ
ك
ْك ،لاَ ُأ ْح ِصي َثنَا ًء َع َل ْي َ
ك ِمن َ
كَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ِم ْن ُع ُقو َبتِ َ
ك،
ت َع َلى َن ْف ِس َ
ك»(((.
ْت ك ََما َأ ْث َن ْي َ
َأن َ

 اإليضاح :

ويف السنن َع ْن َعلِي ْب ِن َأبِي َطال ِ ٍ
ب  ،أنه كان يقوله
ِّ

يف آخر وتره(((.
(((
(((
(((
(((

مرقاة المفاتيح (.)1734 /5
مسند أحمد [.]18325
صحيح مسلم [.]1118
وصححه األلباين.
رواه أبو داود [ ]1427وغيره،
َّ
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ال َم ُام َأ ُبو ُس َل ْي َمانَ ا ْل َخ َّطابِي َر ِح َم ُه ُ
َق َ
ال إْ ِ
اهَّلل َت َع َالى :فِي َه َذا
ُّ
يف؛ َو َذل ِ َك َأ َّن ُه اس َت َعا َذ بِاهَّللِ َت َعا َلى َوس َأ َل ُه َأ ْن ُي ِ
ج َير ُه
َم ْعنًى َلطِ ٌ
َ
ْ
ِِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
الس َخ ُط
الر َضا ُء َو َّ
بِ ِر َضا ُه م ْن َس َخطه َوبِ ُم َعا َفاته م ْن ُع ُقو َبتهَ ،و ِّ
ِضدَّ ِ
ان ُم َت َقابِلاَ ِنَ ،وك ََذل ِ َك ا ْل ُم َعا َفا ُة َوا ْل ُع ُقو َبةَُ ،ف َل َّما َص َار إِ َلى ِذك ِْر
ِ
اس َت َعا َذ بِ ِه مِنْ ُه لاَ َغ ْي ُرَ .و َم ْعنَا ُه:
اهَّلل ْ 
َما لاَ ضدَّ َل ُه َو ُه َو ُ
ب مِن ح ِّق ِعبادتِ ِه وال َّثن ِ
الاِ ستِ ْغ َفار مِ َن ال َّت ْق ِص ِير فِي ُب ُلو ِغ ا ْل َو ِ
َاء
َ َ َ
اج ِ ْ َ
ُ
ْ
َع َل ْي ِهَ .و َق ْو ُل ُه «لاَ ُأ ْح ِصي َثنَا ًء َع َل ْي َك» َأ ْي :لاَ ُأطِي ُق ُهَ ،ولاَ آتِي َع َل ْي ِه.
َوقِ َيل :لاَ ُأ ِح ُ
يط بِ ِه.

ال َمالِ ٌك َر ِح َم ُه ُ
َو َق َ
اهَّلل َت َع َالىَ :م ْعنَا ُه :لاَ ُأ ْح ِصي نِ ْع َمت ََك
وإِحسان ََك وال َّثنَاء بِها َع َلي َك وإِ ْن اجتَهدْ ُت فِي ال َّثن ِ
َاء َع َل ْي َك.
ْ َ
ْ َ
َ َ َ
َ ْ َ
اف بِا ْل َع ْج ِز َع ْن
َو َق ْو ُل ُهَ « :أن َْت ك ََما َأ ْثنَ ْي َت َع َلى َن ْف ِس َك» ا ْعتِ َر ٌ
َاء ،و َأ َّنه لاَ ي ْق ِدر َع َلى ب ُلو ِغ ح ِقي َقتِ ِه ،ورد لِل َّثن ِ
ِ
ِ
َاء إِ َلى
َ َ ٌّ
َ
ُ
َت ْفصي ِل ال َّثن َ ُ َ ُ
ينَ ،فوك ََّل َذل ِ َك إِ َلى اهَّللِ
ون ال َّت ْف ِصي ِل َوالإْ ِ ْح َص ِ
ا ْل ُج ْم َل ِة ُد َ
ار َوال َّت ْعيِ ِ َ
 ا ْلم ِح ِ
يط بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُج ْم َل ًة َو َت ْف ِصيلاً َ ،وك ََما َأ َّن ُه لاَ نِ َها َي َة
ُ
َاء َع َلي ِه؛ لأِ َ َّن ال َّثنَاء َتابِع ل ِ ْلم ْثنَى َع َلي ِه ،وك ُُّل َثنَاءٍ
ل ِ ِص َفاتِ ِه لاَ نِهاي َة لِل َّثن ِ
ْ َ
ْ
َ َ
َ ٌ ُ
َأ ْثنَى بِ ِه َع َل ْي ِه َوإِ ْن َك ُث َر َو َط َال َو ُبول ِ َغ فِ ِيه َف َقدْ ُر اهَّللِ َأ ْع َظ ُمَ ،و ُس ْل َطا ُن ُه
َأ َع ّزَ ُ،و ِص َفا ُت ُه َأ ْك َب ُر َو َأ ْك َث ُرَ ،و َف ْض ُل ُه َوإِ ْح َسا ُن ُه َأ ْو َس ُع َو َأ ْس َب ُغ(((.
((( شرح النووي على مسلم (.)204 /4
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   17االستعاذة يف ركعيت سنة الفجر

يلَ ،وإِ ْس َرافِ َ
يلَ ،و ِميكَائِ َ
«الله َّم َر َّب ِج ْبرِ َ
يلَ ،و ُم َح َّم ٍد
 (ُ )26
َأ ُعو ُذ بِ َك ِم َن الن ِ
َّار»(((« .ثالث مرات»

 اإليضاح :

روى ُأ َسا َم َة ْب ِن ُع َم ْي ٍر َأ َّن ُه َص َّلى َم َع النَّبِ ِّي َ ر ْك َعت َِي
ا ْل َف ْج ِرَ ،ف َص َّلى َق ِري ًبا مِنْ ُهَ ،ف َص َّلى َر ْك َع َت ْي ِن َخ ِفي َف َت ْي ِن َف َس ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
ول:
«الله َّم َر َّب ِج ْب ِر َيلَ ،ومِي َكائِ َيلَ ،وإِ ْس َرافِ َيلَ ،و ُم َح َّم ٍد َأ ُعو ُذ بِ َك
ُ
مِ َن الن ِ
َّار» َثلاَ َ
ث َم َّرات.

وجربيل ،يعني :بعدة
«جبريل»« :وقرئ جربائيل وجربيل َ

قراءات ،وهو مسمى واحد»((( .و«جربيل  أشرف
المالئكة موكل بالوحي ،ينزل به من اهلل علي رسله وأنبيائه ،فهو
موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد ،وهو ذو قوة ،أمين

مطاع بين المالئكة ،ولهذا كان أشرف المالئكة»(((.

((( المعجم الكبير للطرباين ( )195 /1وحسنه الحافظ ابن حجر يف نتائج األفكار
( .)373 /1وقد دافع الشيخ أحمد الغماري عن تحسين الحافظ له يف المداوي
لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (.)201-198/2
((( شرح العقيدة الطحاوية البن جربين (.)3/37
((( شرح رياض الصالحين البن عثيمين (.)440/1

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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و«ميكائيل» :ويسمى ميكال كما يف آية البقرة [.]98

و«ميكائيل موكل بالقطر – المطر  -والنبات ،وفيهما حياة
األبدان ،حياة الناس وحياة البهائم»(((.

و«إسرافيل» :وهو أحد حملة العرش العظام ،وهو موكل

بالنفخ يف الصور ،وهو قرن عظيم دائرته ما بين السماء
واألرض ،ينفخ فيه اسرافيل .فإن سمعه الناس سمعوا صوتا ال

عهد لهم به ،صوتا مزعجا ،فيفزعون ثم يصقعون ،أي يموتون

من شدة هذا الصوت ﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﴾ (الزمر :اآلية  ،)68تتطاير األرواح من هذا القرن ،من هذا

الصور ،ثم ترجع كل روح إلى بدهنا الذي تعمره يف الدنيا،
ال تخطئه شعرة بأمر اهلل .

(((

قال العالمة ابن عثيمين« :فكل هؤالء الثالثة موكلون بما

فيه الحياة! فجربيل موكل بما فيه حياة القلوب ،وميكائيل بما
فيه حياة النبات واألرض ،واسرافيل بما فيه حياة األبدان»(((.

((( شرح رياض الصالحين البن عثيمين (.)440/1

((( شرح رياض الصالحين البن عثيمين ()441-440 /1
((( شرح رياض الصالحين البن عثيمين ()441 /1

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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قلت :وليس يف الرواية تحديد لموقع هذا الدعاء ،فيحتمل

أنه عند االستفتاح ويحتمل يف السجود ويحتمل – وهو األظهر
– عقب التشهد وقبل السالم ،واهلل أعلم.

 (« )27اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ،ومن شر ما
لم أعمل»(((.

 اإليضاح :

َعن َفرو َة ب ِن نَو َف ٍل َق َال س َأ ْل ُت َعائِ َش َة َعن د َع ٍ
اء ك َ
َان َيدْ ُعو بِ ِه
ْ ُ
ْ ْ َ ْ ْ
َ
َان َي ُق ُ
َر ُس ُ
ول اهَّللِ َ ف َقا َل ْت ك َ
ول :وذكرته.
ِ
«من شر ما عملت» َق َ
ال ِّ
َاج
الطيبِ ُّيَ « :أ ْي م ْن َش ِّر َع َم ٍل ُي ْحت ُ
ان ِ
ِ ِ
ِ
اس َت َعا َذ مِ ْن َش ِّر
فيه إِ َلى ا ْل َع ْف ِو َوا ْل ُغ ْف َر َ
«وم ْن َش ِّر َما َل ْم َأ ْع َم ْل» ْ
َأ ْن َي ْع َم َل فِي ا ْل ُم ْس َت ْق َب ِل َما لاَ َي ْر َضا ُه بِ َأ ْن َي ْح َف َظ ُه مِنْ ُهَ ،أ ْو مِ ْن َش ِّر
َأ ْن َي ِصير م ْع َج ًبا بِنَ ْف ِس ِه فِي َتر ِك ا ْل َق َبائِحِ َ ،فإِ َّن ُه َي ِ
ب َأ ْن َي َرى َذل ِ َك
ج ُ
ْ
َ ُ
مِ ْن َف ْض ِل َر ِّب ِهَ ،أ ْو ل ِ َئلاَّ ُي ِصي َب ُه َش ُّر َع َم ِ
ل َغ ْي ِر ِه َق َال َت َعا َلى ﴿ :ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [األنفالَ .]25 :و ُي ْحت ََم ُل
ِ
َأ َّنه اس َتعا َذ مِن َأ ْن ي ُك َ ِ
ب َأ ْن ُي ْح َمدَ بِ َما َل ْم َي ْف َع ْل اهـ.
ون م َّم ْن ُيح ُّ
ُ ْ َ
ْ َ
((( صحيح مسلم [.]4892

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

قال القاري« :وك ٌُّل مِنْها فِي َغاي ٍة مِن ا ْلبه ِ
اء»(((.
َ َ ََ
َ
َ
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والحديث عده الشيخ األلباين من أذكار ما قبل السالم(((،

واهلل أعلم.

 (« )28اللهم إين أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما
علمت منه وما لم أعلم ،وأعوذ بك من الشر كله عاجله
وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ،وأسألك الجنة وما

قرب إليها من قول أو عمل ،وأعوذ بك من النار وما
قرب إليها من قول أو عمل ،وأسألك من الخير ما سألك

عبدك ورسولك محمد  ،وأستعيذك مما
استعاذك منه عبدك ورسولك محمد ،

وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا»(((.
 اإليضاح :

عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول اهلل  فأراد

أن يكلمه وعائشة تصلي ،فقال لها رسول اهلل :
((( مرقاة المفاتيح (.)1707/4
((( أصل صفة صالة النبي .)1007/3( 
((( مسند أحمد [.]25137

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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«عليك بالكوامل أو كلمة أخرى» ،فلما انصرفت عائشة سألته

عن ذلك؟ فقال لها :قولي :وذكره.

وهذا الذكر عده القاري « َأجمع ما ورد فِي الدُّ َع ِ
اء»(((.
ْ َ ُ َ ََ َ

 (« )29أسأل اهلل الجنة وأعوذ باهلل من النار»(((.
 اإليضاح :

قال النبي  لرجل« :كيف تقول يف الصالة؟»

قال« :أتشهد وأقول :اللهم إين أسألك الجنة ،وأعوذ بك من
النار ،أما إين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ» .فقال النبي

« :حولها ندندن».

َ
 َّ  18
ان ْالوَسوَسة
الت َع ُّو ِذ ِم ْن َشيْط ِ
ْ َ ِ فيِ

الص َ
الةِ.
َّ

 (« )30أعوذ باهلل منك أو من وسوستك ،أو أعوذ باهلل من
الشيطان الرجيم».

 اإليضاح :

ان ْب َن َأبِي ا ْل َع ِ
َع ْن َأبِي ا ْل َعالَ ِءَ ،أ َّن ُع ْث َم َ
اصَ ،أ َتى النَّبِ َّي ،

((( مرقاة المفاتيح (.)1739 /5
((( سنن أبي داود [ ،]397وسنن ابن ماجه [ ]3847وصححه األلباين.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
الش ْي َط َ
ول اهللِ ،إِ َّن َّ
ان َقدْ َح َال َب ْينِي َو َب ْي َن َصالَتِي
ول اهللِ َ « :ذ َ
َوقِ َرا َءتِي َي ْلبِ ُس َها َع َلي»َ ،ف َق َال َر ُس ُ
اك
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َش ْي َط ٌ
ان ُي َق ُال َل ُه َخن َْز ٌبَ ،فإ َذا َأ ْح َس ْس َت ُه َف َت َع َّو ْذ بِاهَّلل منْ ُهَ ،وا ْتف ْل َع َلى
ِ
َي َس ِ
اهَّلل َعنِّي»(((.
ار َك َثالَ ًثا» َق َالَ « :ف َف َع ْل ُت َذل َك َف َأ ْذ َه َب ُه ُ

ٍ
اي م ْكس ٍ
ِ
ُوح ٍةَ .و ُي َق ُال
ور ٍة َ
ورة َو َم ْفت َ
وز ٍ َ ُ َ
«خنْزَ ٌب» بِ َخاء َم ْك ُس َ
َأي ًضا بِ َف ْتحِ ا ْل َخ ِ
اي .ح َكاه ا ْل َق ِ
اضيَ .و ُي َق ُال َأ ْي ًضا بضم
اء َو َّ
الز ِ َ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
يب.
الخاء وفتح الزاي حكاه بن الأْ َث ِير في الن َِّها َية َو ُه َو َغ ِر ٌ
َوفِي َه َذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند
َو ْس َو َستِ ِه َم َع ال َّت ْف ِل َع ْن ا ْل َي َس ِ
ار َثلاَ ًثاَ ،و َم ْعنَى « َي ْلبِ ُس َها» َأ ْي:
ِ ِ
«ح َال َب ْينِي َو َب ْين ََها» َأ ْي َن َّكدَ نِي
يهاَ .و َم ْعنَى َ
َي ْخلِ ُط َها َو ُي َش ِّك ُكني ف َ
ِ
يها َو َمنَ َعنِي َل َّذ َت َها َوا ْل َف َرا َغ ل ِ ْل ُخ ُشو ِع فيها» .قاله النووي(((.
ف َ
   19االستعاذة يف خطبة احلاجة

 (« )31إن الحمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده اهلل فال مضل له

ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد
((( صحيح مسلم [.]5789
((( شرح النووي على مسلم (.)190 /14

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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أن محمدا عبده ورسوله .ويقرأ ثالث آيات.
قال عبثر :ففسره لنا سفيان الثوري ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ (آل عمران :اآلية ﴿ ،)102ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ (النساء :اآلية ،)1

﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾((( (األحزاب :اآلية .)70

«شرور أنفسنا»« :السيئات الباطنية التي جبلت النفس

عليها»((( ،من الحسد والغل والحقد والكيد والكرب والتسخط

على القدر ونحوها.

«وسيئات أعمالنا»« :السيئات :ما يسوء المرء وقوعه وينفر

منه حاال أو مآال ،وال يدفعها إال اهلل»((( ،ويدخل يف األعمال
جميع أنواع المعاصي كبيرها وصغيرها وفواحشها ولممها،

وقد يدخل فها المكروهات شرعا وعرفا.

***

((( سنن الرتمذي [ ،]1105والنسائي [ ،]1404وابن ماجه [ ]1547وصححه
األلباين ،وأفرد خطبة الحاجة بكتيب شهير.
((( تحفة األحوذي (.)290/8
((( القول المفيد على كتاب التوحيد البن عثيمين (.)572/1

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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القسم اخلامس
استعاذات يف السفر وتغري األحوال املناخية
   20االستعاذة يف دعاء الركوب يف السفر

 (« )32اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر
وسوء المنقلب ىف المال واألهل»(((.

ويف حديث آخر« :كان رسول اهلل  إذا سافر

يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون

ودعوة المظلوم وسوء المنظر يف األهل والمال»(((.
ويف لفظ« :الحور بعد الكور»(((.

 اإليضاح :

«و ْع َثاء» ِه َي :ا ْل َم َش َّق ُة والشدة .والـ «كآبة»
قال النووي« :ا ْلـ َ
ِهيَ :ت َغ ُّي ُر النَّ ْف ِ
س مِ ْن حزن ونحوه« .المنقلب» ا ْل َم ْر ِج ُع»(((« .أي:
َ
منقوصا
سوء االنقالب إلى أهله من سفره؛ وذلك بأن يرجع
ً
(((
(((
(((
(((

مسلم [.]3339
صحيح مسلم [.]426
سنن النسائي [ ،]5498وسنن ابن ماجه [ ]3888وصححه األلباين.
شرح النووي على مسلم (.)111/9

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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مهمو ًما بما يسوءه»(((.

قال الترمذي :ومعنى قوله «الحور بعد الكون أو الكور»

وكالهما له وجه ،يقال :إنما هو الرجوع من اإليمان إلى الكفر
أو من الطاعة إلى المعصية ،إنما يعني من الرجوع من شيء إلى

شيء من الشر(((.

«ودعوة المظلوم» أي :أعوذ بك من الظلم ،فإنه يرتتب عليه

دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين اهلل حجاب ،ففيه
التحذير من الظلم ومن التعرض ألسبابه.

 (« )33اللهم أنت الصاحب يف السفر ،والخليفة يف األهل،
الض ْبنَة يف السفر ،والكآبة يف المنقلب،
اللهم إين أعوذ بك من ِّ

اللهم اقبض لنا األرض وهون علينا السفر»(((.
 اإليضاح :

ٍ
الضبنةُ :هم َأ ْه ُل الر ُجلِ ،وكل ما تحت يدك من ٍ
وعيال
مال
َّ
ْ

((( الفتح الرباين (.)75 /5
((( سنن الرتمذي (.)439 /7
((( مسند أحمد ( )87/4وصحح إسناده أحمد شاكر ،وهو يف صحيح ابن حبان
برقم [.]2716

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ومن تلز ُمك نفقتُه.

وقال ابن األعرابي :هم العيال والحشم.
الر ُج ِل مِ ْن َغ ْي ِر َق َرا َبتِ ِه
وقال الحربيَ :و ُي َق ُال :ك ُُّل َما َل ِز َق بِ َّ
مِ ْن َتابِ ٍع َو َع ْب ٍد َو َط ْي ٍرُ .س ُّموا ِض ُبنْةً؛ ألنَّهم يف ِض ْبن َمن َي ُعو ُلهم،
والضب ُن :ما بين ال َك ْشح
َي ْض ُبن ُُه ْم فِي َكن َِف ِه ،أي يف حظنه ورعايتهِّ .
واإلب ِ
ط.
ْ
وقال الهروي :فوق الكشح ودون اإلبطَ .تعو َذ بال ّل ِه من َك ْث ِ
رة
َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
السفر .وقيل َت َع َّو َذ من ُص ْح َبة َمن ال
العيال يف َمظنَّة الحاجة وهو َّ
َعنَاء فيه وال كِ َفاية من الرفاق ،إنما هو ك ٌَّل ِ
وع ٌ
يال على من ُي َرافِقه(((.
ِّ
   21االستعاذة وقت السحر يف السفر

«س ِم َع َس ِام ٌع بِ َح ْم ِد اهلل ِ َو ُح ْس ِن َبلاَ ئِ ِه َع َل ْينَاَ ،ر َّبنَا
 (َ )34
ص ِ
اح ْبنَا َو َأ ْف ِض ْل َع َل ْينَاَ ،عائِ ًذا بِاهلل ِ ِم َن الن ِ
َّار»(((.
َ

 اإليضاح :

قال الخطابي  :ومعناه شهد شاهد قال :وهو أمر

((( ينظر  :غريب الحديث للحربي ( ،)548/2وللخطابي ( ،)271/1والبن
الجوزي ( ،)4/2والفائق يف غريب الحديث للزمخشري (.)328/2
((( صحيح مسلم [.]68
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

بلفظ الخرب ،وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على

حمدنا هلل تعالى على نعمه وحسن بالئه« .ربنا صاحبنا وأفضل
علينا» أي احفظنا وحطنا واكألنا وأفضل علينا بجزيل نعمك
واصرف عنا كل مكروه« .عائذا باهلل من النار» أي أقول هذا يف

حال استعاذيت واستجاريت باهلل من النار].

   22االستعاذة عند رؤية ناشئ يف األفق «السحاب»
 اإليضاح :

ِ
الس َحا َبةُ :إِ َذا
قال اإلمام البغوي ُ « :ي َق ُال :ن ََش َأت َّ
ِ
اب
الس َح َ
ا ْبتَدَ َأ ْت َو ْار َت َف َع ْتَ .و َق ْو ُل ُه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلىَ :
«و ُينْش ُئ َّ
ِ
ِ
الس َح ِ
اب :ن َْش ٌء
[الر ْعدَ ]12 :أ ْيُ :ي ْبدئ َُهاَ ،و ُي َق ُال ل َه َذا َّ
ال ِّث َق َال» َّ
َح َس ٌنَ ،و ُه َو َأ َّو ُل ُظ ُه ِ
ور َها»(((.

 « «»35اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به»(((.
 أو «اللهم إين أعوذ بك من شرها»(((.
((( شرح السنة للبغوي (.)390 /4

((( سنن ابن ماجه [ ]3889وصححه األلباين.
((( سنن أبي داود [.]5099

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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 اإليضاح :

عن عائشة أن النبي  كان إذا رأى سحابا مقبال

من أفق من اآلفاق؛ ترك ما هو فيه وإن كان يف صالته حتى
يستقبله فيقول« :اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به» .فإن
أمطر قال« :اللهم سيبا نافعا» مرتين أو ثالثة .وإن كشفه اهلل

 ولم يمطر حمد اهلل على ذلك.

ولفظ أبي داودَ :ع ْن َعائِ َش َة َ ،أ َّن النَّبِ َّي ،
َاش ًئا فِي ُأ ُف ِق السم ِ
َان إِ َذا ر َأى ن ِ
اء َت َر َك ا ْل َع َم َل َوإِ ْن ك َ
َان فِي َصلاَ ٍة،
َّ َ
ك َ َ
ُث َّم َي ُق ُ
ول« :ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن َش ِّر َها» َفإِ ْن ُمطِ َر َق َال« :ال َّل ُه َّم
َص ِّي ًبا َهنِي ًئا».
   23االستعاذة عند طلوع الفجر

ك ِم ْن َع َذ ِ
 « «»36ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
اب ا ْل َق ْبرِ َو ِم ْن فِ ْتن َِة
ا ْل َق ْبرِ»(((.

 اإليضاح :

ِ
قال َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ا ْل َق ِ
ار ٌة لِلنَّبِ ِّي 
اس ِمَ :حدَّ َثتْني َج َ

((( مسند أحمد [ ]22328وقال األرناؤوط  :إسناده حسن.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ول اهللِ َ ي ُق ُ
َأن ََّها كَان َْت َت ْس َم ُع َر ُس َ
ول ِعنْدَ ُط ُلو ِع
ا ْل َف ْج ِر :وذكرته.

َق َ
يسى – وهو الراوي عن عبداهلل بن قاسم َ « :-ف ُق ْل ُت
ال َأ ُبو ِع َ
ول اهللِ
ان؟ َق َالَ :ف َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ل ِ َع ْب ِد اهللَِ :أ َر َأ ْي َت إِ ْن َج َم َع ُه َما إِن َْس ٌ

َ ما َق َال».

قال الساعاتي« :قلت» معناه أن أبا عيسى الخراساين راوي

الحديث عن عبد اهلل بن القاسم سأله عما إذا جمعهما إنسان

يريد بذلك واهلل أعلم اختصارهما بأن يقول «اللهم إين أعوذ

بك من عذاب القرب وفتنته» فقال عبد اهلل بن القاسم قال رسول
اهلل  ما قال ،يعني أننا نقول مثل ما قال رسول اهلل

 وال تختصر واهلل أعلم»(((.

   24االستعاذة عند الريح

«الله َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
ك َخ ْي َر َهاَ ،و َخ ْي َر َما فِ َيهاَ ،و َخ ْي َر َما
 (ُ )37
ت بِ ِهَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن َش ِّر َهاَ ،و َش ِّر َما فِ َيهاَ ،و َش ِّر َما
ُأ ْر ِس َل ْ
ت بِ ِه»(((.
ُأ ْر ِس َل ْ
((( الفتح الرباين (.)468 /1
((( صحيح مسلم [.]899

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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 اإليضاح :

َع ْن َعائِ َشةََ ،ز ْوجِ النَّبِي َ ،أن ََّها َقا َل ْت :ك َ
َان
ِّ
ِ
«الله َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َك
يحَ ،ق َالُ :
الر ُ
النَّبِ ُّي  إِ َذا َع َص َفت ِّ
َخ ْي َر َهاَ ،و َخ ْي َر َما فِ َيهاَ ،و َخ ْي َر َما ُأ ْر ِس َل ْت بِ ِهَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن َش ِّر َها،
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َما ُء،
َو َش ِّر َما ف َ
يهاَ ،و َش ِّر َما ُأ ْرس َل ْت بِه»َ ،قا َل ْتَ :وإِ َذا َت َخ َّي َلت َّ
َت َغ َّي َر َل ْو ُن ُهَ ،و َخ َر َج َو َد َخ َلَ ،و َأ ْق َب َل َو َأ ْد َب َرَ ،فإِ َذا َم َط َر ْتُ ،س ِّر َي َعنْ ُه،
َف َع َر ْف ُت َذل ِ َك فِي َو ْج ِه ِهَ ،قا َل ْت َعائِ َشةَُ :ف َس َأ ْل ُت ُهَ ،ف َق َالَ « :ل َع َّل ُهَ ،يا
َعائِ َش ُة كَما َق َال َقوم َع ٍ
اد ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ْ ُ
َ

ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [األحقاف.»]24 :

«تخيلت» قال أبو عبيد وغيره :تخيلت من المخيلة بفتح

الميم ،وهي سحابه فيها رعد وبرق ،يخيل إليه أهنا ماطرة(((.

«سري عنه» أي انكشف عنه الهم« .هذا عارض ممطرنا» أي

سحاب عرض يف أفق السماء يأتينا بالمطر.

قال النووي« :فِ ِ
يه – أي الحديث  -الاِ ْستِ ْعدَ ا ُد بِا ْل ُم َرا َق َب ِة ل ِ َّل ِه
لاِ ِ ِ
ال وحدُ ِ
اء إِ َلي ِه ِعنْدَ ْ ِ ِ
وث َما يخاف بسببه،
اختلاَ ف الأْ َ ْح َو ِ َ ُ
َوا ْلت َج ْ
ِ
ِ
ِ
َوك َ
ور ُه
َان َخ ْو ُف ُه َ أ ْن ُي َعا َق ُبوا بِع ْص َيان ا ْل ُع َصاةَ ،و ُس ُر ُ
((( شرح النووي على مسلم (.)197 /6
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ب ا ْل َخو ِ
ل ِ َز َو ِ
ال َس َب ِ
ف»(((.
ْ

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

وقد عدد ابن عباس أنواعا من الريح والرياح المذكورة يف
القرآن فقال« :فِي كِت ِ
َاب اهَّللِ:
  ﴿-ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [ا ْل َق َمر.]19 :َ - -و﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [الذاريات.]41 :

 َ -و َق َال  ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [ا ْلحجر.]22 :[الروم.(((»]46 :
َ - -و﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ ّ

قلت :ويمكن أن يضاف ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾

[اإلسراء .]69 :و﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [األنبياء.]81 :

وكأن غالب استعمال الريح للعذاب والرياح للرحمة ،هذا

يف القرآن ،وأما يف السنة فاستعملت كل واحدة منهما مكان
األخرى ،واهلل أعلم.

***

((( شرح النووي على مسلم (.)196 /6
((( شرح السنة للبغوي (.)394 /4

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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القسم السادس
استعاذات من الكفر والفنت والضالل واملعاصي والنار
   25االستعاذة من الكفر

 (« )38اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر»(((.
 اإليضاح :

عن أبي بكرة :أن النبي  كان يقول :وذكره.

وقد تقدم شرح ألفاظه يف القسم األول.
   26االستعاذة من الشرك

ك َأ ْن ُأ ْشرِ َك بِ َ
 (« )39ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
ك َو َأنَا َأ ْع َل ُم،
َو َأ ْس َتغ ِْف ُر َك لِ َما لاَ َأ ْع َل ُم»(((.

 اإليضاح :

الصدِّ ِ
يق 
عن معقل بن يسار قال :ا ْن َط َل ْق ُت َم َع َأبِي َب ْك ٍر ِّ

إِ َلى النَّبِ ِّي َ .ف َق َالَ « :يا َأ َبا َب ْك ٍر! َل ِّ
لش ْر ُك فِي ُك ْم َأ ْخ َفى
((( مسند أحمد [ ]20397قال األرنؤوط  :إسناده قوي على شرط مسلم.
وصححه األلباين.
((( رواه البخاري يف األدب المفرد [،]716
َّ

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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الشر ُك إِلاَّ من جع َل مع اهَّللِ
مِ ْن َدبِ ِ
َ ْ َ َ َ َ
يب الن َّْملِ»َ .ف َق َال َأ ُبو َب ْك ٍرَ :و َه ِل ِّ ْ
إِ َل ًها َ
«وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِهَ ،ل ِّ
لش ْر ُك
آخ َر؟ َف َق َال النَّبِ ُّي َ :
ٍ
َأ ْخ َفى مِ ْن َدبِ ِ
ب َعن َْك
يب الن َّْملَِ ،ألاَ َأ ُد ُّل َك َع َلى َش ْيء إِ َذا ُق ْل َت ُه َذ َه َ
َقلِي ُل ُه َوكَثِ ُير ُه؟»َ .ق َالُ « :قلِ :ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك َأ ْن ُأ ْش ِر َك بِ َك َو َأنَا
َأ ْع َل ُمَ ،و َأ ْس َت ْغ ِف ُر َك ل ِ َما لاَ َأ ْع َل ُم».
«الشرك» «هو :جعل شريك هلل تعالى يف ربوبيته وإلهيته

 .والغالب اإلشراك يف األلوهية؛ بأن يدعو مع اهلل غيره ،أو
صرف له شي ًئا من أنواع العبادة ،كالذبح والنذر ،والخوف
َي
َ
ُ
أعظم الذنوب»(((.
والشرك
والرجاء والمحبة.
ُ
ويقول الغزالي  :يحتمل – يعني أن يقال  -كل يوم،

ويحتمل كلما سبق إلى النفس الوقوف مع األسباب ،وذلك

ألنه ال يدفع عنك إال من ولي خلقك ،فإذا تعوذت به أعاذك،
ألنه ال يخيب من التجأ إليه ،وقصر نظر قلبه عليه ،وإنما أرشد

إلى هذا التعوذ لئال يتساهل اإلنسان يف الركون إلى األسباب

 ...فال يزال يضيع األمر ويهمله ،حتى تحل العقدة من عقله
اإليمان فيكفر وهو ال يشعر ،فأرشده إلى االستعاذة بربه ليشرق

((( عقيدة التوحيد للفوزان (ص.)51

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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نور اليقين على قلبه(((.
قلت :وينبغي العناية بموضوع الشرك والتعرف على أنواعه

ومسبباته ،إذ هو سبب إنزال الكتب وإرسال الرسل ،وهو أول

هني هنى عنه اهلل  يف القرآن العظيم ،وذلك يف وقوله ﴿ :ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [البقرة.]22 :

وقد كان الصحابة يعدون كثيرا مما نعتقده اليوم أو نفعله أو

ننطق به من الشرك ،وتأمل قول ابن عباس يف قوله تعالى ﴿ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [يوسف ]106 :قال:
إن أحدهم يشرك حتى يشرك بكلبه :لوال الكلب لسرقنا الليلة!

وسئل الحسن :عن قوله تعالى ﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﴾ [الكهف .]110 :قيل له:

يشرك باهلل ؟ قال :ال؛ ولكن أشرك بذلك العمل عمال يريد به
اهلل والناس ،فذلك يرد عليه(((.

فالشرك كما يكون يف االعتقاد باهلل ،يكون أيضا يف العمل

((( فيض القدير (.)173 /4

((( فتح الباري البن رجب (.)75 /1

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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له ،قال ابن القيم :الشرك شركان :شرك متعلق بذات المعبود
وأسمائه وصفاته يف أفعاله ،وشرك يف عبادته ومعاملته ال يف ذاته

وصفاته(((.

نسأل اهلل السالمة والعافية والثبات.
   27االستعاذة باهلل من املتكربين واجملادلني يف آيات اهلل

 ( )40قال تعالى ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾
(غافر.)56 :

 اإليضاح :

قال العالمة السعدي « :يخرب تعالى أن من جادل يف

آياته ليبطلها بالباطل ،بغير بينة من أمره وال حجة ،إن هذا صادر

من كرب يف صدورهم على الحق وعلى من جاء به ،يريدون

االستعالء عليه بما معهم من الباطل ،فهذا قصدهم ومرادهم.

ولكن هذا ال يتم لهم وليسوا ببالغيه ،فهذا نص صريح ،وبشارة،
((( فيض القدير (.)174 /4

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب ،وكل من تكرب عليه فهو يف

هنايته ذليل ...ولم يذكر ما يستعيذ ،إرادة للعموم .أي :استعذ

باهلل من الكرب الذي يوجب التكرب على الحق ،واستعذ باهلل من
شياطين اإلنس والجن ،واستعذ باهلل من جميع الشرور﴿ ﮮ

ﮯ ﮰ ﴾ لجميع األصوات على اختالفها ﴿ ،ﮱ﴾

بجميع المرئيات ،بأي محل وموضع وزمان كانت»(((.

قلت :يحتمل أنه لم يذكر ما يستعاذ منه لوضوحه من

السياق ،وهو الكرب الذي يصد صاحبه عن الحق ،أو المتكربين
وما يحصل منهم من شرور وأذى ،ولذا جاء يف التفسير الميسر:

«إن الذين يدفعون الحق بالباطل ،وير ُّدون الحجج الصحيحة
ُّ
بالش َبه الفاسدة بال برهان وال حجة من اهلل ،ليس يف صدور

هؤالء إال تكرب عن الحق؛ حسدً ا منهم على الفضل الذي آتاه
اهلل نبيه ،وكرامة النبوة التي أكرمه هبا ،وهو أمر ليسوا بمدركيه

وال نائليه ،فاعتصم باهلل من شرهم؛ إنه هو السميع ألقوالهم،

البصير بأفعالهم ،وسيجازيهم عليها»(((.
((( تيسير الكريم الرحمن (ص. )740
((( التفسير الميسر (ص.)347
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وقد وردت االستعاذة من المتكربين صريحة يف آية أخرى،

قال تعالى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ (غافر.)27 :

   28االستعاذة من الفنت األربع العظيمة

 (« )41تعوذوا باهلل من عذاب النار ،تعوذوا باهلل من
عذاب القبر ،تعوذوا باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن،

تعوذوا باهلل من فتنة الدجال»(((.
 اإليضاح :

أخرجه مسلم وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري

 ،عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد :ولم أشهده من النبي

 ،ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال« :بينما النبي
 يف حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه
إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقرب ستة أو خمسة أو أربعة»،

فقال« :من يعرف أصحاب هذه األقرب؟» فقال رجل« :أناڤ،

قال« :فمتى مات هؤالء؟» قال« :ماتوا يف اإلشراك» ،فقال« :إن

هذه األمة تبتلى يف قبورها ،فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن
((( صحيح مسلم [ ،]7392ومسند أحمد (.)190/5
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يسمعكم من عذاب القرب الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه
ذاب الن ِ
عو ُذوا باهللِ مِن َع ِ
َّار»ُ ،قلنا :نَعو ُذ باهللِ مِن
فقالَ « ... :ت َّ
ِ ِ ِ
ذاب الن ِ
َع ِ
هر مِنها َو َما َب َط َن»،
َّارَ ،ق َالَ « :ت َّ
عو ُذوا باهلل من الفتَن َما َظ َ
ِ
ُقلنا :نَعو ُذ باهللِ مِن ِ
الف ِ
عوذوا
ظهر منها َوما َبط َنَ ،ق َالَ « :ت ُّ
تن َما َ
ال» ،قالوا :نَعو ُذ باهلل من ِ
باهلل من ِ
فتنة الدَّ ِ
فتنة الدَّ َّج ِ
جال.
قوله« :الفتن ما ظهر منها وما بطن» :المراد فتن الشبهات

والشهوات وغيرها ،الخفية والظاهرة والتي تجر إلى الشرك أو
البدعة المغلظة أو الضاللة ،ومن ثم إلى عذاب النار.

وشأن البدعة ومشاقة الرسول  عظيم خطير،

السيما يوم القيامة ،ففي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر
 قالت :قال النبي « :إِنِّي َعلى َح ْوضي

ناس ُدوينَ ،ف ُ
ُ
أقول :يا
لي منكمَ ،و ُس
يؤخذ ٌ
حتى َأ َ
نظر َم ْن َير ُد َع َّ
قال :ه ْل َشعر َت ما ع ِم ُلوا بعدَ َك ،واهللِ
َْ َ َ
رب مِنِّي َومِ ْن ُأ َّمتيَ ،ف ُي ُ َ
َ
َْ
ِّ
َما َب ِر ُحوا َيرج ُع َ
ون َعلى َأعقاهبم » ،فكان ابن أبي مليكة يقول:
َرجع َعلى َأ ْع َقابِنَاَ ،أو ُن ْف َت َن َع ْن ِد ْيننَا»(((.
«ال َّل ُه َّم إِنا نَعو ُذ بِك َأ ْن ن َ

((( أخرجه البخاري [ ،]6593ومسلم [.]2293

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

82

   29االستعاذة من الفنت عامة والضالل

 (« )42أعوذ باهلل من سوأى الفتن»(((.
 اإليضاح :

َع ْن َأن ٍ
«س َأ ُلوا النَّبِ َّي َ حتَّى
َس َ ق َالَ :
ات َي ْو ٍم ا ْل ِمنْ َب َر
َأ ْح َف ْو ُه بِا ْل َم ْس َأ َل ِة»َ ،ف َص ِعدَ النَّبِ ُّي َ ذ َ
َف َق َال« :لاَ َت ْس َأ ُلونِي َع ْن َش ْي ٍء إِلاَّ َب َّين ُْت َل ُك ْم»َ ،ف َج َع ْل ُت َأ ْن ُظ ُر َي ِمينًا
ف َر ْأ َس ُه فِي َث ْوبِ ِه َي ْبكِي َف َأن َْش َأ َر ُج ٌل ك َ
َان
َو ِش َمالاً َفإِ َذا ك ُُّل َر ُج ٍل لاَ ٌّ
إِ َذا لاَ حى يدْ َعى إِ َلى َغي ِر َأبِ ِ
يه َف َق َالَ « :يا َنبِ َّي اهَّللِ َم ْن َأبِي؟»َ ،ف َق َال:
ْ
َ ُ
« َأ ُب َ
«ر ِضينَا بِاهَّللِ َر ًّبا َوبِالإْ ِ ْسلاَ ِم
وك ُح َذا َفةُ»ُ ،ث َّم َأن َْش َأ ُع َم ُر َف َق َالَ :
ِدينًا وبِمحم ٍد رسولاً َنعو ُذ بِاهَّللِ مِن س ِ
وء ا ْل ِفت َِن»َ ،ف َق َال النَّبِ ُّي
ُ
ْ ُ
َ ُ َ َّ َ ُ
َ « :ما َر َأ ْي ُت فِي ا ْل َخ ْي ِر َو َّ
الش ِّر كَا ْل َي ْو ِم َق ُّط إِ َّن ُه ُص ِّو َر ْت
ون ا ْلحائِ ِ
ِ
ط»(((.
لي ا ْل َجنَّ ُة َوالن َُّار َحتَّى َر َأ ْيت ُُه َما ُد َ َ

قلت :وردت عدة ألفاظ يف ذلك منها سوء الفتن وسوأى

الفتن وشر الفتن ،وهي بمعنى.

وليس المراد بالفتن فتنة اإلنسان يف أهله وماله وولده وجاره،

((( صحيح البخاري [.]7090[]7089
((( صحيح البخاري [.]6678
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فهذه تكفرها الصالة والصوم والصدقة واألمر والنهي ،كما يف

الحديث الصحيح((( .وإنما المراد :الفتن التي تموج كما يموج
البحر ،وتحطب الدين وتقدح باإليمان ،من الشرك فما دونه،

كما قال تعالى ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
﴾ (سورة النور ،اآلية .)63

 (« )43اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك
أنبت وبك خاصمت أعوذ بك ال إله إال أنت أن تضلني أنت
الحي الذي ال يموت والجن واإلنس يموتون»(((.

 اإليضاح :

قال القاري« :ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ ِع َّزتِ َك» َأ ْي :بِ َغ َل َبتِ َك َفإِ َّن
ا ْل ِع َّز َة ل ِ َّل ِه َج ِمي ًعا «لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأن َْت» أي لاَ َم ْع ُبو َد بحق إال أنت،
« َأ ْن ُت ِض َّلنِي» َأ ْيَ :أ ُعو ُذ مِ ْن َأ ْن ُت ِض َّلنِي َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْيتَنِي َو َو َّف ْقتَنِي
لِلاِ ن ِْقي ِ
اد ال َّظ ِ
اه ِر َوا ْل َباطِ ِن فِي ُح ْك ِم َك َو َق َضائِ َك َول ِ إْلِنَا َب ِة إِ َلى
َ
اصم ِة مع َأعْدَ ائِ َك والاِ ْلتِج ِ
ِ
اء فِي ك ُِّل َح ٍ
ال إِ َلى
َ
َ
َجنَابِ َك َوا ْل ُم َخ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يما ٌء إِ َلى َق ْول ِ ِه َت َعا َلى ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ع َّزت َك َون ُْص َرت َكَ ،وفيه إِ َ
((( صحيح البخاري [.]525
((( صحيح مسلم [.]4894
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ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [آل عمران.]8 :

وقال ابن حجر يف َق ْو ُل ُه َ
«أنْ ُت ِض َّلنِي» َأ ْيُ :ت َغ ِّي َبنِي َع ْن َح ْض َرتِ َك
الشه ِ
ِ ِ
ود َل َكَ ،أ ْو َع ِن ا ْل ِق َيا ِم بِ َأ َوامِ ِر َك
َط ْر َف َة َع ْي ٍن َب ِل ْ
اج َع ْلني َدائ َم ُّ ُ
يك ب ِل اجع ْلنِي دائِم ال َّتعب ِد َل َكَ ،أو َع ِن الإْ ِ يم ِ
ِ
ان بِ َك َب ِل
ْ
َ َ َ ُّ
َون ََواه َ َ ْ َ
َ
اج َع ْلنِي َدائِ َم الت َّْص ِد ِيق بِ َما َجا َء مِ ْن ِعن ِْد َك»(((.
ْ
   30االستعاذة عند رؤية املسيح الدجال

 (« )44ربنا اهلل عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ باهلل من َش ِّر َك»(((.

 اإليضاح :

َّاس
َع ْن َأبِي قِالَ َب َة َق َالَ :ر َأ ْي ُت َر ُجالً بِا ْل َم ِدين َِة َو َقدْ َط َ
اف الن ُ
ول اهللِ
ول اهللِ َ :ق َال َر ُس ُ
ولَ :ق َال َر ُس ُ
بِ ِه َو ُه َو َي ُق ُ
َ :فإِ َذا َر ُج ٌل مِ ْن َأ ْص َح ِ
اب النَّبِ ِّي َ ق َال:
ِ
ِ
َف َس ِم ْع ُت ُه َو ُه َو َي ُق ُ
اب ا ْل ُم ِض َّلَ ،وإِ َّن َر ْأ َس ُه
ول :إِ َّن م ْن َب ْعدك ُُم ا ْل َك َّذ َ
ث مر ٍ
ِ ِ
ِ
ات َ -وإِ َّن ُه َس َي ُق ُ
ولَ :أنَا
م ْن َب ْعده ُح ُب ٌك ُح ُب ٌك ُح ُب ٌك َ -ثالَ َ َ َّ
ِ
اهَّلل َع َل ْي ِه َت َو َّك ْلنَاَ ،وإِ َل ْي ِه
َر ُّب ُك ْمَ ،ف َم ْن َق َالَ :ل ْس َت َر َّبنَاَ ،لك َّن َر َّبنَا ُ
َأ َن ْبنَاَ ،ن ُعو ُذ بِاهَّللِ مِ ْن َش ِّر َك َل ْم َي ُك ْن َل ُه َع َل ْي ِه ُس ْل َط ٌ
ان.
((( مرقاة المفاتيح (.)1708 /4
((( مسند أحمد [ ]23207وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم [.]2808

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

85

   31االستعاذة إذا رأى الناس يكنزون الذهب والفضة

يت فِي الأْ ُ ُم ِ
يم َة
 (« )45ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َك ال َّت ْثبِ َ
ورَ ،و َع ِز َ
الر ْش ِدَ ،و َأ ْس َأ ُل َك ُشك َْر نِ ْع َمتِ َكَ ،و ُح ْس َن ِع َبا َدتِ َكَ ،و َأ ْس َأ ُل َك
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يماَ ،و َأ ْس َتغ ِْف ُر َك
يماَ ،ول َسانًا َصاد ًقاَ ،و ُخ ُل ًقا ُم ْستَق ً
َق ْل ًبا َسل ً
لِ َما َت ْع َل ُمَ ،و َأ ْس َأ ُل َك ِم ْن َخ ْيرِ َما َت ْع َل ُمَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َش ِّر َما
ْت َعلاَّ ُم ا ْل ُغ ُي ِ
َت ْع َل ُم ،إِن َ
وب»(((.
َّك َأن َ

 اإليضاح :

َعن َشدَّ ِ
اد ْب ِن َأ ْو ٍ
س َ وك َ
َان َبدْ ِر ًّياَ ،ق َالَ :ب ْين ََما ُه ْم فِي
ْ
ِ ِ
َس َف ٍر إِ ْذ ن ََز َل ا ْل َق ْو ُم َيت ََص َّب ُح َ
الس ْف َر َة
ونَ ،ف َق َال َشدَّ ا ٌدَ :أ ْدنُوا َهذه ُّ
ِ
اهَّلل َما َت َك َّل ْم ُت بِ َكلِ َم ٍة ُمن ُْذ َأ ْس َل ْم ُت إِلاَّ
َن ْع َب ُثُ ،ث َّم َق َالَ :أ ْس َت ْغف ُر َ
َو َأنَا َأ ُز ُّم َهاَ ،و َأ ْخطِ ُم َها َق ْب َل كَلِ َمتِي َه ِذ ِه َل ْي َس ك ََذل ِ َكَ ،ق َال ُم َح َّمدٌ
ِ
َّاس َي ْكن ِ ُز َ
ون
«و َلك ْن َق َالَ :يا َشدَّ ا ُد ،إِ َذا َر َأ ْي َت الن َ
َ :
الذ َهب وا ْل ِف َّضةََ ،فاكْن ِ ْز َه ُؤلاَ ِء ا ْل َكلِم ِ
ات :ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َك
َّ َ َ
َ
يت فِي الأْ ُ ُم ِ
الر ْش ِدَ ،و َأ ْس َأ ُل َك ُش ْك َر نِ ْع َمتِ َك،
ال َّت ْثبِ َ
يم َة ُّ
ورَ ،و َع ِز َ
وحسن ِعبادتِ َك ،و َأس َأ ُل َك َق ْلبا سلِيما ،ولِسانًا ص ِ
اد ًقاَ ،و ُخ ُل ًقا
َ
َ ُ ْ َ َ َ
ً َ ً َ َ
َ ْ
((( مسند أحمد [ ]17155وقال األرناؤوط  :حديث حسن بطرقه .وهو يف المستدرك
يث ص ِحيح َع َلى َشر ِ
ِ
ط ُم ْسلِ ٍمَ ،و َل ْم ُي َخ ِّر َجا ُه «.
( )688 /1وقالَ « :ه َذا َحد ٌ َ ٌ
ْ
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ِ
يماَ ،و َأ ْس َت ْغ ِف ُر َك ل ِ َما َت ْع َل ُمَ ،و َأ ْس َأ ُل َك مِ ْن َخ ْي ِر َما َت ْع َل ُم،
ُم ْستَق ً
َو َأ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن َش ِّر َما َت ْع َل ُم ،إِن ََّك َأن َْت َعلاَّ ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب .
وقد تقدم شرح ألفاظه.

   32االستعاذة من شر اجلوارح

 (« )46ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َش ِّر َس ْم ِعيَ ،و ِم ْن َش ِّر
بصرِيِ ،
وم ْن َش ِّر لِ َسانِيَ ،و ِم ْن َش ِّر َق ْلبِيَ ،و ِم ْن َش ِّر َمن ِ ِّيي»(((.
َ َ

 اإليضاح :

ت النَّبِ َّي 
عن َش َك ِل ْب ِن ُح َم ْي ٍد َ ق َالَ :أ َت ْي ُ

َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهَّللِ َع ِّل ْمنِي َت َع ُّو ًذا َأ َت َع َّو ُذ بِ ِه[ ،ويف لفظ :علمني
دعاء أنتفع به]((( َق َالَ :ف َأ َخ َذ بِ َكتِ ِفيَ ،ف َق َالُ « :ق ْل :ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ
بِ َك مِ ْن َش ِّر َس ْم ِعيَ ،ومِ ْن َش ِّر َب َص ِري ،ومِ ْن َش ِّر ل ِ َسانِيَ ،ومِ ْن َش ِّر
َق ْلبِيَ ،ومِ ْن َش ِّر َمن ِ ِّيي َ -ي ْعنِي َف ْر َج ُه»(((.
قوله« :إين أعوذ بك من شر سمعي» :وشر السمع هو سماع

((( أخرجه أبو داود [ ،]1551والرتمذي [ ،]3492والنسائي [ ،]5444وصححه
األلباين.
((( سنن النسائي [.]5456
((( السياق للرتمذي.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ما ال يجوز وال يحل قوله« :شر بصري» :أن ينظر إلى ما ال يجوز

وال يحل ،قوله« :وشر لساين» :أي :أن يتكلم بما هو محرم أو
يتكلم بما ال يعنيه ،قوله« :وشر قلبي» :وذلك بأن يعتقد اعتقادا

فاسدا ،أو ينطوي القلب على حقد وحسد ونحوهما ،قوله:

«وشر منيي» :وهو أن تطغى عليه شهوته حتى يقع يف الزنا أو
مقدماته « .وقِ َيل ُهو جمع ا ْلمنِي ِة َأي مِن َشر ا ْلمو ِ
ت َأ ْيَ :ق ْب ِ
ض
َ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ ِّ َ ْ
َ
وح ِه َع َلى َعم ٍل َقبِيحٍ »((( ورده صاحب المرقاة بقوله« :وفِ ِ
ر ِ
يه َأ َّن ُه
َ
َ
ُ
ت بِالنِّسب ِة إِ َلى م َت َك ِّل ٍم و ِ
لاَ معنَى لِجم ِع ا ْلمو ِ
اح ٍد»(((.
َ
ْ َ
َْ
َْ
ُ
َ ْ
قال المناوي « :وخص هذه الجوارح لما أهنا مناط

الشهوة ومثار اللذة  ...وألهنا أصل كل شر وقاعدته ومنبعه كما

تقرر»(((.

   33االستعاذة من شر املعاصي واألعمال

 (« )47اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما
لم أعمل »(((.

(((
(((
(((
(((

عون المعبود (.)409 /4
مرقاة المفاتيح (.)1712 /4
فيض القدير (.)135 /2
صحيح مسلم [.]7070

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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 وتقدم يف حديث سيد االستغفار قوله« :أعوذ بك من شر
ما صنعت».

 اإليضاح :

قوله« :من شر ما عملت»« :قال الطيبي :أي :من شر عمل

يحتاج فيه إلى العفو والغفران« .ومن شر ما لم أعمل» :استعاذ

من شر أن ُيعمل يف المستقبل ما ال يرضاه بأن يحفظه منه ،أو من
شر أن يصير معجبًا بنفسه يف ترك القبائح ،فإنه يجب أن يرى ذلك

من فضل ربه ،أو لئال يصيبه شر عمل غيره ،قال تعالى ﴿ :ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [األنفال ]25 :ويحتمل أنه

استعاذ من أن يكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل.

وعلق القاري بقوله :وك ٌُّل مِنْها فِي َغاي ٍة مِن ا ْلبه ِ
اء»((( .وزاد
َ َ ََ
َ
َ

المناوي وجها فقال« :أو ما ينسب إليه افرتاء ولم يعمله»(((.
وأضاف السندي وجها لم يذكروه وهو قولهَ « :أ ْيَ :ش ِّر َما
ْت مِن ا ْل َخير ِ
ات»((( .واهلل أعلم.
َت َرك ُ َ
َْ
((( مرقاة المفاتيح (.)138 /3
((( فيض القدير (.)107 /2

((( حاشية السندي على سنن ابن ماجه (.)432 /2

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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   34االستعاذة من النفاق واألهواء وسيء األخالق

 (« )48اللهم إين أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء
األخالق»(((.

 «اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال
واألهواء»(((.

 اإليضاح :

الش َق ِ
قولهَ « :أ ُعو ُذ بِ َك مِ َن ِّ
اق» َأ ْي :مِ ْن ُم َخا َل َف ِة ا ْل َح ِّقَ ،ومِنْ ُه
َق ْو ُل ُه َت َعا َلى ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [ص.]2 :

ار الإْ ِ سلاَ ِم وإِبِ َط ِ
ِ
ان ا ْل ُك ْف ِرَ ،و َق َال ال ِّطيبِ ُّي:
َ
َ
«والنِّ َفاق» َأ ْي :إِ ْظ َه ِ ْ
َأي َأ َّن ُت ْظ ِهر لِص ِ
ف َما ُت ْض ِم ُر ُهَ ،وقِ َيل النِّ َف ُ
اق فِي ا ْل َع َم ِل
احبِ َك ِخلاَ َ
َ َ
ْ
ف و ْع ِد ِه وا ْل ُفج ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
اص َمتِ ِه،
ور في ُم َخ َ
َ ُ
بِ َك ْث َرة كَذبِه َوخ َيانَة َأ َمانَته َو ُخ ْل َ
ْس َفي ْشم ُل ج ِميع َأ ْفر ِ
ِ ِ
اد ِه.
َوالأْ َ ْظ َه ُر َأ َّن اللاَّ َم ل ْلجن ِ َ َ َ َ َ

«وسوء األخالق» ُي َرا َد بِ َها ك ُُّل ُخ ُل ٍق َذ َّم ُه َّ
الش ْر ُع َوإِ ْن َل ْم َي ْح ُر ْم
َك َك ْثر ِة الأْ َ ْك ِل والنَّومِ ،وكَا ْلحس ِد وا ْلجبر ِ
وت ا َّل ِذي َين َْش ُأ َعنْ ُه َقت ُْل
َ ْ
َ َ َ َ َُ
َ
((( سنن أبي داود [ ،]1546سنن النسائي [ ،]5471عن أبي هريرة ،وصححه ابن
حجر يف نتائج األفكار [ ،]285/5وقال األرناؤوط  :صحيح لغيره.
((( سنن الرتمذي [ ،]3591عن قطبة بن مالك ،وصححه األلباين.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

الزنَا وا ْل َق ْذ ِ
س َو َهت ُْك الأْ َ ْع َر ِ
النَّ ْف ِ
ف َوالأْ َ ْم َو ُال بِن َْح ِو
اض بِن َْح ِو ِّ َ
وه َة ُك َّل َها َتن َْش ُأ مِ َن الأْ َ ْخلاَ ِق
الس ِر َق ِة ،والأْ َ ْف َع َال ا ْل ُم َح َّر َم َة َوا ْل َم ْك ُر َ
َّ
ا ْلم ْذموم ِة .و َق َال ابن ا ْلم َل ِ
يذا ُء َأ ْه ِل ا ْل َح ِّق َوإِ َ
كُ :ه َو إِ َ
يذا ُء الأْ َ ْه ِل
َ ُ َ َ
ْ ُ َ
َوالأْ َ َق ِ
ار ِ
ب َو َت ْغلِ ُ
يظ ا ْل َكلاَ ِم َع َل ْي ِه ْم بِا ْل َباطِ ِل َوعَدَ ُم الت ََّح ُّم ِل َعن ُْه ْم
َوعَدَ ُم ا ْل َع ْف ِو َعن ُْه ْم إِ َذا َصدَ َر ْت َخطِي َئ ٌة مِن ُْه ْم(((.
وأما شرح الحديث اآلخر فعلى النحو التالي :

قوله «:منْ َكر ِ
ف ُح ْسنُ ُه مِ ْن
ات الأْ َ ْخلاَ ِق» ا ْل ُمنْ َك ُرَ :ما لاَ ُي ْع َر ُ
ُ َ
ِج َه ِة َّ
ف ُق ْب ُح ُه مِ ْن ِج َهتِ ِهَ ،وا ْل ُم َرا ُد بِالأْ َ ْخلاَ ِق:
الش ْرعَِ ،أ ْو َما ُع ِر َ
ِ ِ
ِ
ال» َأ ِي :الأْ َ ْف َع ِ
«والأْ َ ْعم ِ
«والأْ َ ْه َو ِاء»
ال ال َّظاه َرة َ
الأْ َ ْع َم ُال ا ْل َباطنَ ُة َ
َ
الهوى :ا ْل ُم ْشت ََهى َم ْح ُمو ًدا ك َ
ب َع َلى َغ ْي ِر
َان َأ ْو َم ْذ ُمو ًما ُث َّم َغ َل َ
ا ْلمحم ِ
ود ،ولذا قال ال ِّطيبِ ُّي :الأْ َ ْه َوا َء ُك َّل َها ُمنْ َك َرةٌ»(((.
َ ْ ُ
   35االستعاذة من فتنة الصدر

 (« )49اللهم إين أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر
وفتنة الصدر وعذاب القبر»(((.

((( المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1710 /4
((( انظر  :مرقاة المفاتيح (.)1712 /4
((( رواه النسائي [ ]5496وقال األلباين :صحيح لغيره.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ويف بعض الروايات قال وكيع :وفتنة الصدر يعني الرجل

يموت على فتنة ال يستغفر اهلل منها(((.
 اإليضاح :

تقدم شرح ألفاظه.

   36االستعاذة باهلل عند دعوة أحد إىل معصية أو فاحشة

 ( )50قال نبي اهلل يوسف لما دعته امرأة العزيز للوقوع
بها ﴿ :ﭟ ﭠ ﴾ (يوسف.)23 :

   37االستعاذة باهلل عند دعوة املرء إىل شيء فيه ظلم

 ( )51قال نبي اهلل يوسف  لما طلبه منه إخوته
أخذ أحد آخر مكان أخوه المتهم بالسرقة – ولم يسرق

حقيقة  ﴿ :-ﭟ ﭠ ﴾ (يوسف.)79 :

   38االستعاذة من علم ال ينفع وقلب ال خيشع

 (« )52اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع وقلب ال
يخشع ودعاء ال يسمع ونفس ال تشبع ثم يقول اللهم إين

((( سنن ابن ماجه [.]772

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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أعوذ بك من هؤالء األربع»(((.

 اإليضاح:

روى أنس بن مالك وأبوهريرة وزيد بن أرقم وعبداهلل بن عمرو

– وغيرهم  -أن النبي  كان يدعو هبذه الدعوات.

قوله« :ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن ِع ْل ٍم لاَ َينْ َف ُع» َق َال ال ِّطيبِ ُّيَ :أ ْي
ِ
ِ
َّاسَ ،ولاَ ُي َه ِّذ ُب الأْ َ ْخلاَ َق َوالأْ َ ْق َو َال
ع ْل ٍم لاَ َأ ْع َم ُل بِهَ ،ولاَ ُأ َع ِّل ُم الن َ
ِ
َاج إِ َل ْي ِه فِي الدِّ ِ
ينَ ،أ ْو لاَ َي ِر ُد فِي َت َع ُّل ِم ِه إِ ْذ ٌن
َوالأْ َ ْف َع َالَ ،أ ْو ع ْل ٍم لاَ ُي ْحت ُ
اح ِ
ات ،وك َِع ْل ِم النُّجوم ،وكَا ْلب ِ
َشر ِعي  ...ك َِع ْل ِم السح ِر وال َّط ْلسم ِ
ث
َ َ
ُ
ِّ ْ َ
َ َ
ْ ٌّ
َع ِن الأْ َ ْس َر ِار الإْ ِ َل ِه َّي ِة إِ ْذ َت َط َّل َع ا ْل َفلاَ ِس َف ُة َوا ْل ُم َت َك ِّل ُم َ
ون إِ َل ْي َها(((.
«ومِ ْن َق ْل ٍ
ب لاَ َي ْخ َش ُع» َأ ْي :لاَ َي ْس ُك ُن َولاَ َي ْط َمئِ ُّن بِ ِذك ِْر اهَّللِ.
وقولهَ :
«و ِم ْن َن ْف ٍ
اهَّلل،
س لاَ تَشْ َب ُع» :بِ َما آ َت َ
َ
اهَّللَ ،ولاَ َت ْقن َُع بِ َما َر َز َق ُه ُ
اها ُ
ال لِما فِيها مِن ِشدَّ ِة ا ْل ِ
ح ْر ِ
صَ ،أ ْو مِ ْن َن ْف ٍ
س
َولاَ َت ْفت ُُر َع ْن َج ْم ِع ا ْل َم ِ َ َ ْ
َت ْأك ُُل كَثِ ًيرا.

((( صحيح مسلم [ ،]2722وسنن النسائي [ ]5458عن زيد بن أرقم ،بلفظ:
(دعوة ال يستجاب لها) ،وبأطول من هذا السياق .ورواه أبو داود [،]1548
والنسائي [ ،]5467وابن ماجه [ ،]250عن أبي هريرة .ورواه الرتمذي
[ ،]3482والنسائي [ ،]5442عن عبداهلل بن عمرو .ورواه النسائي []5470
عن أنس ،وصححها األلباين.
((( ينظر  :إحياء علوم الدين (.)29/1

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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يص ٍة َع َلى َجم ِع ا ْلم ِ
َق َ
ال َو َت ْح ِصي ِل
ال ا ْب ُن ا ْل َم َل ِكَ « :أ ْي َح ِر َ
َ
ْ
ا ْلمن ِ
َاص ِ
بَ ،وقِ َيلَ :ع َلى َح ِقي َقتِ ِه ،إِ َّما ل ِ ِشدَّ ِة ِح ْر ِص ِه َع َلى الدُّ ْن َيا لاَ َي ْق ِد ُر
َ
َأ ْن َي ْأك َُل َقدْ َر َما ُي ْشبِ ُع َج ْو َع َت ُهَ ،وإِ َّما ْاستِيلاَ ُء ا ْل ُجو ِع ا ْل َب َق ِر ِّي َع َل ْي ِه َو ُه َو
وع الأْ َ ْع َض ِاء َم َع ِش َب ِع ا ْل َم ِعدَ ِة َع ْك ُس َّ
الش ْه َو ِة ا ْل َك ْلبِ َّي ِة»(((.
ُج ُ

اب َل َها» ويف لفظ « :ومن دعاء ال يسمع»
«و ِم ْن َد ْع َو ٍة لاَ ُي ْست ََج ُ
َ
ِ
اس َم ْع
َأ ْي :لاَ ُي ْست ََج ُ
اب َولاَ ُي ْعتَدُّ بِه َف َك َأ َّن ُه َغ ْي ُر َم ْس ُموعٍُ ،ي َق ُالْ :
دعائِي َأي َأ ِج لأِ
ِ
الس َما ِع ُه َو الإْ ِ َجا َب ُة َوا ْل َق ُبول(((.
َُ
ْ
ْ
ب َ َّن ا ْل َغ َر َض م َن َّ
َق َ
ال ِّ
الطيبِ ُّي« :ا ْع َل ْم َأ َّن فِي ك ٍُّل مِ َن ا ْل َق َرائِ ِن الأْ َ ْر َب ِع َما ُي ْش ِع ُر بِ َأ َّن
ُو ُجو َد ُه َم ْبن ِ ٌّي َع َلى َغا َيتِ ِه َو َأ َّن ا ْل َغ َر َض مِنْ ُه تِ ْل َك ا ْل َغا َي ُة َو َذل ِ َك َأ َّن
ِ ِ
ِلاِ ِ
ِ
ص
َت ْحص َيل ا ْل ُع ُلو ِم إِن ََّما ُه َو ل نْت َفا ِع بِ َها َفإِ َذا َل ْم َينْتَف ْع بِه َل ْم َي ْخ ُل ْ
ِ ِ
مِنْ ُه َك َفا ًفا َب ْل َي ُك ُ
ب إِن ََّما ُخلِ َق
اس َت َعا َذَ ،و َأ َّن ا ْل َق ْل َ
ون َو َبالاً َول َذل َك ْ
ف النُّور فِ ِ
ِ ِ
لأِ َ ْن ي ْخ َشع لِب ِ ِ ِ
يه َفإِ َذا
الصدْ ُر َو ُي ْق َذ ُ
ارئه َو َين َْش ِر َح ل َذل َك َّ
َ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َان َقاس ًيا َف َي ِ
َل ْم َي ُك ْن ك ََذل َك ك َ
ب َأ ْن ُي ْس َت َعا َذ منْ ُهَ ،ق َال َت َعا َلى:
ج ُ
« َفوي ٌل ل ِ ْل َق ِ
اس َي ِة ُق ُلو ُب ُه ْم مِ ْن ِذك ِْر اهَّللِ»﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
َْ
ﭡ ﴾ [الزمرَ ]22 :و َأ َّن النَّ ْف َس ُي ْعتَدُّ بِ َها إِ َذا َت َجا َف ْت َع ْن َد ِار ا ْل ُغ ُر ِ
ور
((( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1706 /4
((( والدعاء إذا لم يقبل دل على غل يف صدر صاحبه .قاله المناوي( .فيض القدير
.)102 /2

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ِ ِ
يص ًة
َو َأنَا َب ْت إِ َلى َد ِار ا ْل ُخ ُلود َوه َي إِ َذا كَان َْت َمن ُْهو َم ًة لاَ َت ْش َب ُع َح ِر َ
َع َلى الدُّ ْن َيا كَان َْت َأعْدَ ى عَدُ ِّو ا ْل َم ْر ِء َف َأ ْو َلى َّ
الش ْي ِء ا َّل ِذي ُي ْس َت َعا ُذ
ِ
اء دل ِ ٌيل َع َلى َأ َّن الدَّ ِ
مِنْه ِهي َأ ِي :النَّ ْفس ،وعَدَ م ِ ِ
اع َي
است َجا َبة الدُّ َع َ
ُ َ ُ ْ
ُ َ
ِِ
ِ ِ ِِ
اهَّلل
َل ْم َينْتَف ْع بِع ْلمه َو َع َمله َو َل ْم َي ْخ َش ْع َق ْل ُب ُه َو َل ْم َت ْش َب ْع َن ْف ُس ُه َو ُ
ِ
ِ
السبِي ِل َو ُه َو َح ْس ُبنَا َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُيل»(((.
ا ْل َهادي إِ َلى َس َواء َّ
وثمة خصلة خامسة وردت يف بعض األحاديث ،وهي قوله

« :وأعوذ بك من عمل ال يرفع»(((.

قال يف الفيض«( :ال يرفع» إلى اهلل رفع قبول لفقد نحو

إخالص ومصاحبة نحو رياء  ...والعمل إذا لم يرفع كان مردودا

على فاعله مغضوبا عليه)(((.

ووقفت على خصلة سادسة ،وهي قوله « :اللهم

إين أعوذ بك من صالة ال تنفع»(((.

وهي التي ال خشوع فيها وال طمأنينة ،فال يحصل هبا مقصودها
(((
(((
(((
(((

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1708 /4
صحيح ابن حبان [ ،]83وصححه األلباين يف التعليقات الحسان ،ويف صحيح
الجامع برقم.]1295[ :
فيض القدير (.)102 /2
سنن أبي داود [ ]1549وصححه األلباين.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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على القلب من جهة الحضور وزيادة اإليمان والنهي عن الفحشاء
والمنكر .ومنه أيضا صالة المتلبس بشرك ،فالشرك محبط للعمل

بتفاصيله عند أهل العلم ،واهلل أعلم.

   39االستعاذة من سؤال ما ال يعلم

 ( )53قال نوح  ،لما سأل اهلل نجاة ابنه الكافر من
الغرق فعاتبه اهلل على ذلك بقوله « َفلاَ ت َْس َأ ْل ِن َما َل ْي َس َل َ
ك
ك َأ ْن َتك َ ِ
ِِ
بِ ِه ِع ْل ٌم إِنِّي َأ ِع ُظ َ
ين » ،قال نوح:
ُون م َن ا ْل َجاهل َ

﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ (هود.)47 :

   40االستعاذة عند بلوغ سبعني سنة ومن إمارة الصبيان

 (« )54تعوذوا باهلل من رأس السبعين وإمارة الصبيان»(((.
 اإليضاح :

قولهَ «( :ت َع َّو ُذوا بِاهَّللِ مِ ْن َر ْأ ِ
الس ْب ِعي َن»َ :أ ْي مِ ْن فِ ْتن ٍَة َتن َْش ُأ فِي
س َّ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
السلاَ ُم.
الس ْبعي َن م ْن َت ِاريخِ ا ْل ِه ْج َرةَ ،أ ْو َو َفاته َع َل ْيه َّ
الصلاَ ُة َو َّ
ا ْبتدَ اء َّ
((( مسند أحمد ( )139/16وصححه أحمد شاكر ،وحسنه األلباين يف السلسلة
الصحيحة برقم [.]3191
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الص َغ ِار ا ْل ُج َّه ِ
ال)(((.
الص ْب َيان» بِ َك ْس ِر َأ َّولهَ ،أ ْي َوم ْن ُح ُكو َمة ِّ
«وإِ َم َارة ِّ
َ

«و َأ َم َر ُه  -  -بِال َّت َع ُّو ِذ
وقال الشوكاين َ :
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
مِ ْن َر ْأ ِ
يم ِة ،مِن َْها
الس ْبعي َن َل َع َّل ُه ل َما َظ َه َر ف َيها م ْن ا ْلفت َِن ا ْل َعظ َ
س َّ
َقت ُْل ا ْل ُح َس ْي ِن َ ،و َو ْق َع ُة ا ْل َح َّر ِة َو َغ ْي ِر َذل ِ َك مِ َّما َو َق َع فِي
الس ْب ِعي َن»(((.
َع ْش ِر َّ
وبخصوص إمارة الصبيان ،جاء يف المسند عن عامر بن

شهر  قال :سمعت كلمتين من النبي 
كلمة ومن النجاشي أخرى ،سمعت رسول اهلل 

يقول« :انظروا قريشا فخذوا من قولهم وذروا فعلهم» .وكنت

عند النجاشي جالسا فجاء ابنه من الكتاب فقرأ آية من اإلنجيل
فعرفتها أو فهمتها فضحكت .فقال :مم تضحك؟ أمن كتاب اهلل

تعالى؟! فواهلل إن مما أنزل على عيسى بن مريم أن اللعنة تكون
يف األرض إذا كان أمراؤها الصبيان(((.

((( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)2418 /6
((( نيل األوطار (.)304 /8
((( ينظر  :الفتح الرباين ( ،)34 /23وهو يف صحيح ابن حبان  ،وقال الدارقطني
يف اإللزامات والتتبع (ص(: )86يلزمهما إخراجه) يعني البخاري ومسلم.
وأيده الشيخ مقبل الوادعي يف تحقيقه ،بل قال يف الصحيح المسند (ص:)525
صحيح على شرط مسلم.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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نعوذ باهلل من غضبه وشر عقابه.
   41االستعاذة من النار

 (« )55اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل
أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر»(((.

 «الحمد هلل على كل حال .رب أعوذ بك من حال أهل النار»(((.
 اإليضاح :

كذا رواه ابن ماجه ،وهو عند الرتمذي جزء من دعاء كان

النبي  يدعو به ،وهو :اللهم انفعني بما علمتني
وعلمني ما ينفعني وزدين علما الحمد هلل على كل حال وأعوذ

باهلل من حال أهل النار(((.

وصح عن النبي  أنه قال« :من سأل اهلل الجنة

ثالثا ،قالت الجنة :اللهم أدخله الجنة .ومن استعاذ باهلل من

النار ثالثا ،قالت النار :اللهم أعذه من النار»(((.
(((
(((
(((
(((

سنن النسائي [ ،]5534وصححه األلباين.
سنن ابن ماجه [ ،]3804وضعفه األلباين.
سنن الرتمذي [ ،]3599وضعفه األلباين.
مسند أحمد [ ،]13196وصحح إسناده األرنؤوط.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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القسم السابع
استعاذات من النقم والكوارث واملصائب
واألمراض واألوجاع واآلالم والعني واحلسد.
   42االستعاذة من حتول احلال إىل ما ال يسر:

ك ِم ْن ز ََو ِ
ال نِ ْع َمتِ َ
 (« )56ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
ك َوت ََح ُّو ِل
ك َو َج ِمي ِع َسخَ طِ َ
ك َو ُف َجا َء ِة نِ ْق َمتِ َ
َعافِ َيتِ َ
ك»(((.

 اإليضاح :

ال نِعمتِ َك» « َأي :نِعم ِة الإْ ِ سلاَ ِم والإْ ِ يم ِ
قولهِ َ :
ان َومِن َْح ِة
َ َ
ْ
ْ َْ
«ز َو ْ َ
ان وا ْل ِعر َف ِ
ِ
ِ
ان.
الإْ ْح َس َ ْ
ِ ِ ِ
الس ْم ِع َوا ْل َب َص ِر َو َسائِ ِر
َ
«و َت َح ُّو ِل َع ِاف َيتِ َك» َأ ِي :انْت َقال َها م َن َّ
الأْ َ ْع َض ِ
اء.
الز َو ِ
الز َو ُال ُي َق ُال فِي َشي ٍء ك َ
َان
ال َوال َّت َح ُّو ِل :أن َّ
وا ْل َف ْر ُق َب ْي َن َّ
ْ
َثابِتًا فِي َش ْي ٍء ُث َّم َف َار َق ُهَ ،والت ََّح ُّو ُلَ :ت َغ ُّي ُر َّ
الش ْي ِء َوان ِْف َصا ُل ُه َع ْن
َغ ْي ِر ِهَ ،فم ْعنَى َز َو ِ
ال النِّ ْع َم ِة َذ َها ُب َها مِ ْن َغ ْي ِر َبدَ ٍلَ ،و َت َح ُّو ُل ا ْل َعافِ َي ِة
َ
الص َّح ِة بِا ْل َم َر ِ
ض َوا ْل ِغنَى بِا ْل َف ْق ِر.
إِ ْبدَ ُال ِّ
((( صحيح مسلم [ ]7120عن عبداهلل بن عمر.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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«و ُفجاء ِة نِ ْقمتِ َك» بِ َضم ا ْل َف ِ
اء بِ َم ْعنَى ا ْل َب ْغت َِة.
َ َ َ َ
ِّ
َوال ِّن ْق َم ُة :ا ْل ُم َكا َف َأ ُة بِا ْل ُع ُقو َب ِة َوالاِ نْتِ َقا ُم بِا ْل َغ َض ِ
ب َوا ْل َع َذاب.
يع َس َخ ِط َك» َأ ْيَ :ما ُي َؤ ِّدي إِ َل ْي ِه َأ ْو َج ِمي ِع آ َث ِ
ار َغ َضبِ َك(((.
َ
«و َج ِم ِ
   43االستعاذة من الكوارث واملصائب

 (« )57ال َّلهم إِنِّي َأعو ُذ بِ َ ِ
الهدْ مَِ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم َن
ك م َن َ
ُ
ُ َّ
الت ََّر ِّديَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم َن ا ْلغ ََر ِقَ ،وا ْل َح َر ِقَ ،وا ْل َه َرمَِ ،و َأ ُعو ُذ
ان ِعنْدَ ا ْلمو ِ
تَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
بِ َ
ك َأ ْن َيتَخَ َّب َطنِي َّ
ك َأ ْن
الش ْي َط ُ
َْ
ك ُمدْ بِ ًراَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
وت فِي َسبِ ِيل َ
وت َل ِديغًا»(((.
ك َأ ْن َأ ُم َ
َأ ُم َ

 اإليضاح :

هذا الحديث رواه أهل السنن َع ْن َأبِي ا ْل َي َس ِرَ ،أ َّن َر ُس َ
ول
ك َ
َان َيدْ ُعو به.
قال العظيم آبادي « :قوله « :من الهدم» هو :سقوط

البناء ووقوعه على الشيء« .من الرتدي» :أي السقوط من مكان
عال كالجبل والسطح ،أو الوقوع يف مكان سافل كالبئر« .من

الغرق» يف الماء «والحرق» أي بالنار.

((( مرقاة المفاتيح ()1707 /4
((( سنن أبي داود [ ،]1552وسنن النسائي [ ،]5531وصححه األلباين.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

وإنما استعاذ من الهالك هبذه األسباب مع ما فيه من نيل

الشهادة؛ ألهنا محن مجهدة مقلقة ،ال يكاد اإلنسان يصرب عليها
ويثبت عندها.

«والهرم» :أي سوء الكرب المعرب عنه بالخرف وأرذل العمر

لكيال يعلم بعد علم شيئا.

«أن يتخبطني الشيطان» أي :إبليس أو أحد أعوانه .قيل:

التخبط :اإلفساد ،والمراد إفساد العقل والدين ،وتخصيصه

بقوله «عند الموت» ألن المدار على الخاتمة.

قال الخطابي  :استعاذته من تخبط الشيطان عند

الموت هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا فيضله

ويحول بينه وبين التوبة ،أو يعوقه عن إصالح شأنه والخروج
من مظلمة تكون قبله ،أو يؤيسه من رحمة اهلل تعالى ،أو يكره

الموت ويتأسف على حياة الدنيا ،فال يرضى بما قضاه اهلل من

الفناء والنقلة إلى دار اآلخرة ،فيختم له بسوء ،ويلقى اهلل وهو
ساخط عليه .وقد روي أن الشيطان ال يكون يف حال أشد على

ابن آدم منه يف حال الموت ،يقول ألعوانه دونكم هذا فإنه إن

فاتكم اليوم لم تلحقوه بعد اليوم .نعوذ باهلل من شره ،ونسأله أن

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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يبارك لنا يف ذلك المصرع ،وأن يختم لنا ولكافة المسلمين وأن

يجعل خير أيامنا لقاءه».

وقوله« :أموت يف سبيلك مدبرا» أي :مرتدا أو مدبرا عن

ذكرك ومقبال على غيرك .وقال الطيبي :أي فارا .وقد قيل :إن
ذلك من باب تعليم األمة ،وإال فرسول اهلل  ال

يجوز عليه التخبط والفرار من الزحف وغير ذلك.

وقوله« :أن أموت لديغا» :من اللدغ وهو يستعمل يف ذوات

السم من العقرب والحية ونحوهما»(((.

   44االستعاذة من االغتيال

 (« )58اللهم إين أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»(((.
 اإليضاح :

أورد هذه الصيغة لوحدها النسائي ،ورواها غيره كجزء من

دعاء كان يدعو به النبي  يف الصباح والمساء وقد
تقدم معنا ذكره وشرحه ،وهو« :ال َّل ُه َّم إين أسا ُل َك العاف َي َة يف الدُ نيا

((( عون المعبود (.)474 /3

((( سنن النسائي [ ،]5545وصححه األلباين.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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العفو والعاف َي َة يف ديني ودنياي وأهلي
واآلخرة ،ال َّل ُه َّم إين أسا ُل َك
َ
عوريت -وقال ُعثمان :عورايت -وآمِن َر ْو َعايت،
ومالي ،ال َّل ُه َّم استُر َ
ِ
يدى ومن خلفي ،وعن يميني وعن ِشمالي،
ال َّل ُه َّم احفظني م ْن بين َّ
ومن فوقي ،وأعو ُذ بعظمتِ َك أن ُأ ْغتَال مِن تحتي»(((.
ال ُهوَ :أ ْن ي ْخدَ ع وي ْقت ََل فِي مو ِض ٍع لاَ يراه فِ ِ
يه َأ َحدٌ (((.
والاِ ْغتِ َي ُ َ
ََ ُ
َْ
ُ َ َُ

وفسر بعض السلف  -كجبير بن أبي سليمان ووكيع  -االغتيال

من تحته :بالخسف(((.

   45االستعاذة من العجز والكسل واألمراض واألسقام

 (« )59اللهم إين أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص
وسيئ األسقام»(((.

 (« )60اللهم إين أعوذ بك من العجز و الكسل و الجبن و
البخل والهرم و القسوة و الغفلة و العيلة والذلة والمسكنة
وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق

(((
(((
(((
(((

سنن أبي داود [ ،]5074سنن ابن ماجه [ ،]3871وصححه األلباين.
مرقاة المفاتيح (.)1664 /4
وقد أعقبوا تفسيرهم لالغتيال برواية الحديث ،فينظر يف مواضع تخريجه المشار
إليها.
رواه أبو داود [.]1554

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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والسمعة و الرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون

والجذام والبرص وسيء اإلسقام»(((.
 اإليضاح :

الصيغة الثانية جامعة ألشياء كثيرة ،فقد استعاذ النبي

 فيها من ثالثة وعشرين أمرا ،وسنقتصر على شرح
ما يتعلق بموضوع الرتجمة ،وأما شرح البقية فيأيت يف مواضعها

إن شاء اهلل.

القوة وتخلف الت َّْوفِيق.
«ا ْل َعجز» سلب ّ
«والكسل» التثاقل والرتاخي َع َّما َينْ َب ِغي َم َع ا ْل ُقدْ َرة.
«والجبن» الخور َعن ت َعاطِي ا ْل ِقتَال خو ًفا على المهجة.

«والهرم» كرب السن المؤ ّدي إِ َلى ُس ُقوط القوى َو َذ َهاب
الر ْأي.
ا ْلعقل وتخبط َّ
ََ
السمع َأو ضعفه.
«وأ ُعوذ بك من الصمم» بطلاَ ن ّ
«والبكم» الخرس َأو َأن ُيولد لاَ ينْطق َولاَ يسمع.

«وا ْل ُجنُون» َز َوال ا ْلعقل الذي هو منشأ الخيرات.
َ

وصححه األلباين يف صحيح الجامع برقم [.]2165
((( رواه ابن ح َّبان [،]1023
َّ
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

ِ
تسقط ّ
الش ْعر وتفتت ال َّل ْحم وتجري الصديد مِنْ ُه.
«والجذام» ع ّلة ْ

ومما قيل فيها :علة يذهب معها شعور األعضاء ،وربما

انتهى إلى تآكل األعضاء وسقوطها عن تقرح(((.
اضا.
«والبرص» ِع ّلة تحدث فِي الأْ َ ْع َضاء َب َي ً

«وسيء األسقام» كالسل واالستسقاء والمرض المزمن

الطويل ،وهو تعميم بعد تخصيص.

قال الطيبي :وإنما لم يتعوذ من األسقام مطلقا ،فإن بعضها

مما يخف مؤنته وتكثر مثوبته عند الصرب عليه مع عدم إزمانه
كالحمى والصداع والرمد ،وإنما استعاذ من السقم المزمن
فينتهي بصاحبه إلى حالة يفر منها الحميم ،ويقل دوهنا المؤانس
والمداوي ،مع ما يورث من الشين»(((.

((( وهو مرض م ٍ
عد ،وقد صح عنه « وفِ َّر من المجذوم كما تفر من
ُ
األسد» .علقه البخاري يف صحيحه [ ،]5706وأخرجه البيهقي يف السنن

الصغرى ( ،)56/3وصححه البغوي يف شرح السنة ( ،)264/6واأللباين يف
صحيح الجامع [.]7530

((( عون المعبود ( )475 /3والتيسير بشرح الجامع الصغير (.)214 /1

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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   46االستعاذة عند األمل والوجع

 (« )61بسم اهلل» «ثالث مرات» َ
«أ ُعو ُذ بِاهَّلل ِ َو ُقدْ َرتِ ِه من
َش ِّر ما َأ ِجدُ َو ُأ َحا ِذ ُر »((( (سبع مرات).

 اإليضاح :

اص ال َّث َق ِفي َأ َّنه َش َكا إلى رسول اهَّللِ
ان بن أبي ا ْل َع ِ
عن ُع ْث َم َ
ِّ ُ
َ و َج ًعا َي ِ
جدُ ُه يف َج َس ِد ِه ُمن ُْذ َأ ْس َل َم فقال له رسول
ِ
«ض ْع َيدَ َك على الذي َت َأ َّل َم من َج َس ِد َك َو ُق ْل:
اهَّلل َ :
بِاس ِم اهَّللِ َثلاَ ًثا ،و ُق ْل سبع مر ٍ
ات :وذكره له».
َ َ ْ َ َ َّ
ْ
ِ
اهَّلل َما ك َ
َان بِي،
ويف موطأ اإلمام مالكَ :ف ُق ْل ُت َذل َكَ ،ف َأ ْذ َه َ
ب ُ
َف َل ْم َأ َز ْل آ ُم ُر بِ َها َأ ْهلِي َو َغ ْي َر ُه ْم(((.
ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
«و ُقدْ َرتِ ِه» َأ ْي:
قولهَ «« :أ ُعو ُذ بِع َّزة اهَّلل» َأ ْي :بِ َغ َل َبته َو َع َظ َمتهَ .
بِ َح ْول ِ ِه َو ُق َّوتِ ِه.
ِ
«م ْن َش ِّر َما َأ ِجدُ » َأ ْي :مِ َن ا ْل َو َجعِ.

«و ُأ َح ِ
اف َو َأ ْحت َِر ُزَ ،و ُه َو ُم َبا َل َغةَُ :أ ْح َذ ُر.
اذ ُر» َأ ْيَ :أ َخ ُ
َ
((( صحيح مسلم [.]5867
((( انظر :االستذكار (.)409 /8

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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الطيبِيَ :تعو َذ مِن وج ٍع ُهو فِ ِ
َق َ
يه َومِ َّما ُيت ََو َّق ُع ُح ُصو ُل ُه فِي
ال ِّ ُّ َ َّ ْ َ َ
َ
ا ْلمس َت ْقب ِل مِن ا ْلح َز ِن وا ْل َخو ِ
فَ ،فإِ َّن ا ْل َح َذ َر ُه َو الاِ ْحتِ َر ُاز َع ْن
َ ْ
َ َ
ُ ْ َ
م ُخ ٍ
وف»(((.
َ
وقد بين العلماء أن السالح بضاربه ،ولذا قالوا« :إن ذلك

يزيل األلم أو يخففه بشرط قوة اليقين وصدق النية»(((.

وإذا كان المريض طفال ،يأيت به من يعوذه ويقول من شر ما

يجد هذا ويحاذر(((.

   47االستعاذة من أرذل العمر

ِ
يم وس ُكونِها ُل َغت ِ
َان ،وذكر
َ
قال القاري« :ا ْل ُع ُم ِر» :بِ َض ِّم ا ْلم ِ َ ُ

ص فيه َع ْق ُل ُه
سبب االستعاذة من أرذل العمر بأن المعمر َينْ ُق ُ
ف ُق َّو ُت ُه ،وا ْل َم ْق ُصو َد مِ َن ا ْل ُع ُم ِر ال َّت َف ُّك ُر فِي آلاَ ِء اهَّللِ َو َن ْع َمائِ ِه،
َو َت ْض ُع ُ
َوا ْل ِق َيام بِم ِ
وج ِ
وت فِي َأ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر(((.
ب ُش ْك ِر ِهَ ،و ُه َو َي ُف ُ
ُ ُ
 (« )62اللهم إين أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد

(((
(((
(((
(((

مرقاة المفاتيح (.)1126 /3
فيض القدير (.)284 /1
فيض القدير (.)284 /1
مرقاة المفاتيح (.)762 /2

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من

عذاب القبر»(((.
 اإليضاح :

«أرذل العمر» أخسه ،وهو يف حالة الهرم والضعف عن

أداء الفرائض وخدمة النفس ،ويكون ذلك يف آخره عند الكرب
والعجز والخرف.

ووردت عن النبي  استعاذات من الهرم وسوء

الكرب وسوء العمر ،وجميعها بمعنى أرذل العمر.

قال النووي« :وأما استعاذته  من ا ْل َه َر ِم َفا ْل ُم َرا ُد
بِ ِه الاِ ستِعا َذ ُة مِن الرد إِ َلى أرذل العمر  ...وسبب َذل ِ َك ما فِ ِ
يه
َ َ َ ُ
َ َّ ِّ
ْ َ
َ
ط وا ْل َفه ِم و َت ْش ِو ِ
اختِلاَ ِل ا ْلع ْق ِل وا ْلحواس و َّ ِ
مِن ا ْل َخر ِ
ف َو ْ
يه
الض ْب َ ْ َ
َ َ َ َ ِّ َ
َ َ
ض ا ْلمنظِ ِر وا ْلعج ِز َعن كَثِ ٍير مِن ال َّطا َع ِ
اه ِل فِي
ات َوالت ََّس ُ
َ
ْ
َ َ ْ
َب ْع ِ َ
َب ْع ِض َها»(((.
وصح أن النبي  كان يستعيذ منه دبر كل صالة،

فانظره يف موضعه من هذا الكتاب.

((( رواه البخاري [ ]2822عن سعد بن أبي وقاص .
((( شرح النووي على مسلم (.)28 /17

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

108

   48االستعاذة من العني

«است َِع ُيذوا بِاهَّللَِ ،فإِ َّن ا ْل َع ْي َن َح ٌّق»(((.
 (ْ )63

 اإليضاح :

«استعيذوا باهلل من العين» :بأن يقول :أعوذ باهلل من العين

والحسد .أو :أعوذ باهلل من شر حاسد إذا حسد كما يف اآلية .أو:

أعوذ باهلل من كل عين المة كما يف بعض األحاديث.

وقوله «فإن العين حق» أي :الإْ ِ َصا َب ُة بِا ْل َع ْي ِن َش ْي ٌء َثابِ ٌت َم ْو ُجود.
   49تعويذ امرأة عمران احلمل وهو يف بطنها

 ( )64قالت امرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنها خالصة
هلل لخدمة بيت المقدس ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ (آل عمران.)36 :

   50تعويذ النفس واألوالد

 (« )65أعوذ بكلمات اهلل التامة ،من كل شيطان وهامة،
ومن كل عين المة »(((.
((( سنن ابن ماجه [ ]3508وصححه األلباين.
((( صحيح البخاري [.]3371

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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 اإليضاح :

عن عبد اهلل بن ع َّباس  قال :ك َ
َان النَّبِ ُّي 

ُي َع ِّو ُذ ا ْل َح َس َن َوا ْل ُح َس ْي َن َو َي ُق ُ
ول« :إِ َّن َأ َباك َُما ك َ
َان ُي َع ِّو ُذ بِ َها
اقَ :أ ُعو ُذ بِ َكلِم ِ
إِسم ِ
ات اهَّللِ التَّام ِة ،مِن ك ُِّل َشي َط ٍ
اع َيل َوإِ ْس َح َ
ان
ْ
ْ
َّ
َ
ْ َ
َو َها َّم ٍةَ ،ومِ ْن ك ُِّل َع ْي ٍن ال َّم ٍة».
قال العيني « :التعوذ واالستعاذة والتعويذ كلها

بمعنى واحد».

قوله« :كان النبي يعوذ» :إخبار ابن عباس رضي اهلل تعالى

عنهما بقوله كان ،يدل على أنه كان يكثر التعويذ بقوله أعوذ
بكلمات اهلل التامة إلى آخره.

قوله« :بكلمات اهلل» إما باقية على عمومها ،فالمقصود ههنا

كل كلمة هلل ،وإما مخصوصة بنحو المعوذتين وقيل :القرآن.

و«التامة» صفة الزمة ،إذ كل كلماته تامة ،وقيل :الكاملة،

وقيل النافعة ،وقيل الشافية ،وقيل المباركة ،وقيل القاضية التي
تمضي وتستمر وال يردها شيء وال يدخلها نقص وال عيب.

وقيل :التام فضلها وبركاهتا.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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قوله« :من كل شيطان» يدخل فيه شياطين اإلنس والجن.

قوله« :وهامة» بتشديد الميم ،واحدة الهوام :ذوات

السموم .وقيل :كل ما له سم يقتل ،وأما ما ال يقتل فيقال لها:
سوام .وقيل المراد :كل نسمة هتم بسوء .وقيل :الهوام حشرات
األرض .وقيل :الحيات وكل ذي سم يقتل .وقد تقع الهامة

على ما يدب من الحيوان .قوله« :المة» :العين الالمة هي التي

تصيب بسوء»(((.

   51االستعاذة عند أذى الشيطان

 (« )66أعوذ باهلل منك ،ألعنك بلعنة اهلل»(((.
 اإليضاح :

َع ْن َأبِي الدَّ ْر َد ِاءَ ،ق َالَ :قا َم َر ُس ُ
ول اهللِ َ ف َس ِم ْعنَا ُه
َي ُق ُ
ولَ « :أ ُعو ُذ بِاهللِ مِن َْك» ُث َّم َق َال « َأ ْل َعن َُك بِ َل ْعن َِة اهللِ» َثلاَ ًثاَ ،و َب َس َط
ول اهللِ
ِ
الصلاَ ِة ُق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
َاو ُل َش ْي ًئاَ ،ف َل َّما َف َر َغ م َن َّ
َيدَ ُه ك ََأ َّن ُه َي َتن َ
َاك َت ُق ُ ِ
َقدْ َس ِم ْعن َ
الصلاَ ِة َش ْي ًئا َل ْم ن َْس َم ْع َك َت ُقو ُل ُه َق ْب َل َذل ِ َك،
ول في َّ
ِ
يسَ ،جا َء بِ ِش َه ٍ
َو َر َأ ْين َ
اب مِ ْن
َاك َب َس ْط َت َيدَ َكَ ،ق َال« :إِ َّن عَدُ َّو اهلل إِ ْبلِ َ

((( عمدة القاري (.)254 /23
((( صحيح مسلم [.]1239
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111

ث مر ٍ
ِ ِ
ِ
ن ٍ ِ
ات،
َار ل َي ْج َع َل ُه في َو ْج ِهيَ ،ف ُق ْل ُتَ :أ ُعو ُذ بِاهلل من َْكَ ،ثلاَ َ َ َّ
ِ ِ
ث مر ٍ
ِ
ِ
اتُ ،ث َّم
ُث َّم ُق ْل ُتَ :أ ْل َعن َُك بِ َل ْعنَة اهلل التَّا َّمةَ ،ف َل ْم َي ْست َْأخ ْرَ ،ثلاَ َ َ َّ
َأ َر ْد ُت َأ ْخ َذ ُهَ ،واهللِ َل ْولاَ َد ْع َو ُة َأ ِخينَا ُس َل ْي َم َ
ب
ان لأَ َ ْص َب َح ُمو َث ًقا َي ْل َع ُ
بِ ِه ِو ْلدَ ُ
ان َأ ْه ِل ا ْل َم ِدين َِة».

***

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

112

القسم الثامن
استعاذات من عوارض نفسية تعتري اإلنسان كالغضب
واحلزن واهلم والغم واخلوف واجلنب والعالقات
االجتماعية كاالعداء ومن خياف شرهم
   52االستعاذة باهلل تعاىل حال الغضب

 ( )67قال تعالى ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ (األعراف:

.)202-199
 اإليضاح :

قال العالمة السعدي « :هذه اآلية جامعة لحسن

الخلق مع الناس ،وما ينبغي يف معاملتهم ،فالذي ينبغي أن

يعامل به الناس ،أن يأخذ العفو ،أي :ما سمحت به أنفسهم ،وما
سهل عليهم من األعمال واألخالق ،فال يكلفهم ما ال تسمح
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به طبائعهم ،بل يشكر من كل أحد ما قابله به ،من قول وفعل
جميل أو ما هو دون ذلك ،ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه

عن نقصهم ،وال يتكرب على الصغير لصغره ،وال ناقص العقل

لنقصه ،وال الفقير لفقره ،بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة
بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم« .و ْأمر بِا ْلعر ِ
ف» أي:
َ ُْ ُْ
بكل قول حسن وفعل جميل ،وخلق كامل للقريب والبعيد،
فاجعل ما يأيت إلى الناس منك ،إما تعليم علم ،أو حث على
خير ،من صلة رحم ،أو بِ ِّر والدين ،أو إصالح بين الناس ،أو
نصيحة نافعة ،أو رأي مصيب ،أو معاونة على بر وتقوى ،أو
زجر عن قبيح ،أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية،

ولما كان ال بد من أذية الجاهل ،أمر اهلل تعالى أن يقابل الجاهل

باإلعراض عنه وعدم مقابلته بجهله ،فمن آذاك بقوله أو فعله ال
تؤذه ،ومن حرمك ال تحرمه ،ومن قطعك َف ِص ْل ُه ،ومن ظلمك
فاعدل فيه.
وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين اإلنس والجن ،فقال
ِ
الشي َط ِ
ان
«وإِ َّما» أي :أي وقت ،ويف أي حال « َينز َغن ََّك م َن َّ ْ
تعالىَ :
نز ٌغ» أي :تحس منه بوسوسة ،وتثبيط عن الخير ،أو حث على
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

است َِع ْذ بِاهَّللِ» أي :التجئ واعتصم باهلل،
الشر ،وإيعاز إليهَ « .ف ْ
واحتم بحماه فإنه ِ
ِ
يم» بنيتك وضعفك،
«سم ٌ
يع» لما تقولَ « .عل ٌ
َ
وقوة التجائك له ،فسيحميك من فتنته ،ويقيك من وسوسته،
كما قال تعالىُ « :ق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب الن ِ
َّاس» إلى آخر السورة .ولما
كان العبد ال بد أن يغفل وينال منه الشيطان ،الذي ال يزال مرابطا
ينتظر غرته وغفلته ،ذكر تعالى عالمة المتقين من الغاوين ،وأن

المتقي إذا أحس بذنب ،ومسه طائف من الشيطان ،فأذنب بفعل
محرم أو ترك واجب  -تذكر من أي باب ُأتِ َي ،ومن أي مدخل
دخل الشيطان عليه ،وتذكر ما أوجب اهلل عليه ،وما عليه من
لوازم اإليمان ،فأبصر واستغفر اهلل تعالى ،واستدرك ما فرط
منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة ،فرد شيطانه خاسئا
حسيرا ،قد أفسد عليه كل ما أدركه منه .وأما إخوان الشياطين

وأولياؤهم ،فإهنم إذا وقعوا يف الذنوب ،ال يزالون يمدوهنم يف
الغي ذنبا بعد ذنب ،وال يقصرون عن ذلك»(((.

وجاء يف السنة االستعاذة لطرد الغضب بقول :
«أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم»

(((

((( تيسير الكريم الرحمن (ص.)313،314
((( صحيح البخاري [ ،]6115ومسلم [.]6812
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َب َر ُجلاَ ِن ِعنْدَ النَّبِ ِّي ،
است َّ
قال ُس َل ْي َمانُ ْب ُن ُص َر ٍدْ :
ب َو َي ْح َم ُّر َو ْج ُه ُهَ ،فنَ َظ َر إِ َل ْي ِه النَّبِ ُّي
َف َج َع َل َأ َحدُ ُه َما َي ْغ َض ُ
ب َذا َعنْ ُه:
َ ،ف َق َال« :إِنِّي لأَ َ ْع َل ُم كَلِ َم ًة َل ْو َقا َل َها َل َذ َه َ
ِ
الر ِج ِ
َأ ُعو ُذ بِاهللِ مِ َن َّ
الر ُج ِل َر ُج ٌل مِ َّم ْن َس ِم َع
يم « َف َقا َم إِ َلى َّ
الش ْي َطان َّ
النَّبِي َ ف َق َالَ :أ َتدْ ِري َما َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ 
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َذا َعنْ ُهَ :أ ُعو ُذ بِاهلل م َن
آن ًفا؟ َق َال« :إِنِّي لأَ َ ْع َل ُم كَل َم ًة َل ْو َقا َل َها َل َذ َه َ
ِ
الر ِج ِ
َّ
الر ُج ُلَ :أ َم ْجنُونًا َت َرانِي؟
يم « َف َق َال َل ُه َّ
الش ْي َطان َّ

الر ُجل ا َّل ِذي اِ ْشتَدَّ
قال النووي  تعالىَ :و َأ َّما َق ْول َه َذا َّ
َغ َضبهَ :ه ْل َت َرى بِي مِ ْن ُجنُون؟ َف ُه َو كَلاَ م َم ْن َل ْم َي ْف َقه فِي ِدين اهَّلل
َت َعا َلىَ ،و َل ْم َيت ََه َّذب بِ َأن َْو ِار َّ
الش ِري َعة ا ْل ُم َك َّر َمةَ ،و َت َو َّه َم َأ َّن الاِ ْستِ َعا َذة
م ْختَصة بِا ْلمجن ِ
ُونَ ،و َل ْم َي ْع َلم َأ َّن ا ْل َغ َضب مِ ْن ن ََز َغات َّ
الش ْي َطان،
َ ْ
ُ َّ
َول ِ َه َذا َي ْخ ُرج بِ ِه الإْ ِ ن َْسان َع ْن اِ ْعتِدَ ال َحالهَ ،و َي َت َك َّلم بِا ْل َباطِلِ،
وي ْفعل ا ْلم ْذموم ،وين ِْوي ا ْل ِ
ح ْقد َوا ْل ُب ْغض َو َغ ْير َذل ِ َك مِ ْن ا ْل َق َبائِح
ََ َ
ََ
َ ُ
ا ْل ُمت ََر ِّت َبة َع َلى ا ْل َغ َضب ،ل ِ َه َذا َق َال النَّبِ ّي  ا َّل ِذي َق َال
َل ُهَ :أ ْو ِصنِي َق َال« :لاَ َت ْغ َضب « َف َر َّد َد مِ َر ًارا َق َال «لاَ َت ْغ َضب « َف َل ْم
َي ِز ْد ُه فِي ا ْل َو ِص َّية َع َلى لاَ َت ْغ َضب َم َع َت ْك َراره ال َّط َلبَ ،و َه َذا َدلِيل
َظ ِ
اهر فِي ِع َظم َم ْف َسدَ ة ا ْل َغ َضب َو َما َين َْشأ مِنْ ُه َ .و َي ْحت َِمل َأ َّن َه َذا
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ا ْل َقائِلَ :ه ْل َت َرى بِي مِ ْن ُجنُون ك َ
َان مِ ْن ا ْل ُمنَافِ ِقي َنَ ،أ ْو مِ ْن ُج َفاة
الأْ َ ْع َرابَ .و َاهَّلل َأ ْع َلم»(((.
قال العيني« :واالستعاذة من الشيطان تذهب الغضب وهو

أقوى السالح على دفع كيده»(((.

وقال تعالى آمرا بعدم مقابلة اإلساءة باإلساءة ومبينا مكانة

من يحمل نفسه على العفو والمسامحة ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﴾ [سورة فصلت.]36-34 :

وقال  أيضا ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [سورة المؤمنون.]98-96 :
   53االستعاذة من اهلم واحلزن

 (« )68اللهم إين أعوذ بك من الهم والحزن ،والعجز
((( شرح صحيح مسلم للنووي (.)434 /8
((( عمدة القاري (.)51 /23
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والكسل ،والبخل والجبن ،وضلع الدين وغلبة الرجال»(((.
 اإليضاح :

السرورُ ،ي َقال :حزن بِا ْل َك ْس ِر يحزن حزنا
«الحزن» :خالف ُ
إِذا اغتم وحزنه َغيره وأحزنهَ ،وحكى َعن أبي َع ْمرو َأنه َق َال :إِذا
جاء ا ْلحزن فِي م ِ
وضع نصب فتحت ا ْل َحاء «تفيض من الدمع
َ
َ َ
حزنا» ،وإِذا جاء فِي م ِ
وضع رفع وجر ضمت «وابيضت َعينا ُه
َ
َ
َ َ
من ا ْلحزن».

َق َ
«وأكْثر النَّاس لاَ يفرقون َبين ا ْلهم والحزن
ال ا ْلخطابِ ّيَ :
وهما على ْ ِ
فهما يتقاربان فِي ا ْل َم ْعنى إِلاَّ َأن ا ْلحزن إِن ََّما يكون
اختلاَ َ
ِ
يما يت ََو َّقع َولاَ يكون بعد»(((.
على َأمر قد َوقع والهم إِن ََّما ُه َو ف َ
ِ
الر ُج َل َأ ْيُ :ي ِذي ُب ُه ،مِ ْن َه َم ْم ُت َّ
الش ْح َم إِ َذا
َ
«وا ْل َه ُّم ا َّلذي ُي ِه ُّم َّ
َأ َذ ْب ُت ُهَ ،وا ْل َح َز ُن ُه َو ا َّل ِذي َي ْظ َه ُر مِنْ ُه فِي ا ْل َق ْل ِ
ب ُخ ُشو َن ٌة ُي َق ُالَ :م َك ُ
ان
ِ
ِ
ٍ
الر ُج َل
ُح ْزن َأ ْيَ :خش ٌنَ ،فا ْل َه ُّم َأ َخ ُّ
صَ ،وا ْل َغ ُّم ُه َو ا ْل َح َز ُن ا َّلذي َي ُغ ُّم َّ
ِ
ِ
ِ
يب
َأ ْيُ :يص ُير ُه بِ َح ْي ُث َي ْق ُر ُب َأ ْن ُي ْغ َمى َع َل ْيهَ ،فا ْل َه ُّم َوا ْل َح َز ُن َما ُيص ُ
ا ْل َق ْلب مِن الأْ َ َل ِم بِ َفو ِ
ت َم ْح ُب ٍ
وب ،إِلاَّ َأ َّن ا ْل َغ َّم َأ َشدُّ َهاَ ،وا ْل َح َز َن
ْ
َ َ
((( رواه البخاري [.]2893
((( عمدة القاري (.)50 /1
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َأسه ُلها ،وقِ َيل :ا ْلهم ي ْختَص بِما ُهو ٍ
ات»(((.
آتَ ،وا ْل َح َز ُن بِ َما َف َ
َ ُّ َ ُّ َ َ
ْ َ َ َ

َومِ ْن َغ َرائِ ِ
ب األقوال الفقهية ما ذكره بعض الفقهاء من أنه:
إِ َذا ْاشتَدَّ ا ْلهم بِإِنْس ٍ
ان ك َ
َان ُع ْذ ًرا َل ُه فِي َت ْر ِك ا ْل ُج ُم َع ِة َوا ْل َج َما َع ِة،
َ ُّ َ
لأِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َالريحِ َوا ْل َم َط ِر.
السنَّة ك ِّ
َ َّن ُه َأ َشدُّ كَث ًيرا م ْن َأ ْع َذ ِار َها ا ْل َو ِار َدة في ُّ
قال القاري« :و ُهو قِياس َف ِ
اسدٌ ك ََما لاَ َي ْخ َفى َم َع ُم َخا َل َفتِ ِه
َ َ َ ٌ
ل ِ َق ْول ِ ِه َ « :أ ِر ْحنَا بِ َها َيا بِلاَ ُل»َ .ول ِ َما َو َر َد مِ ْن َأ َّن ُه
ك َ
الصلاَ ِة»(((.
َان إِ َذا َح َز َب ُه َأ ْم ٌر َف ِز َع إِ َلى َّ
   54االستعاذة ممن خياف شرهم وظهر ضرهم

 ( )69قال موسى  ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﴾ (الدخان .)20:

 «اللهم إنا نجعلك يف نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»(((.
 اإليضاح :

عن أبي بردة بن عبد اهلل ،أن أباه «وهو أبوموسى األشعري»

النبي  كان إذا خاف قو ًما قال :وذكره.
حدثه ،أن ّ
((( مرقاة المفاتيح (.)1128 /3
((( مرقاة المفاتيح (.)1128 /3
((( سنن أبي داود [ ،]1537وصححه األلباين.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

119

قوله« :نجعلك يف نحورهم «جمع النحر وهو الصدر.

جعلت فالنا يف نحر العدو ،أي :قبالته وحذاءه،
«يقال:
ُ
وتخصيص النحر بالذكر ألن العدو يستقبل بنحره عند

المناهضة للقتال ،والمعنى :نسألك أن تتوالنا يف الجهة التي

ُيريدون أن يأتونا منها ،ونتوقى بك عما يواجهوننا به ،فأنت
ُ
وتحول بيننا وبينهم،
الذي تدفع شرورهم ،وتكفينا أمرهم،

ولعله اختار هذا اللفظ تفاؤال بنحر العدو -أعني :قتلهم -مع

ما أراد من المعنى الذي ذكرناه.

فإن قيل :النبي  محفوظ من شر اإلنس والج ّن
بحفظ اهلل إياه ،ومؤ ّيدٌ بالمالئكة ،فكيف يجوز أن يخاف قوما

وهم أعداء اهلل تعالى؟

قلت :هنا ثالثة أجوبة:

خواصها الخوف مع قطع النظر
األول :أن الطبيعة البشر ّية من
ّ

عن العارض.

والثاين :يجوز أن يكون خوفه على صحابته.

والثالث :أن هذا تعليم ألمته أهنم إذا خافوا قوما يدعون هبذا

الدعاء.
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

الحت لي يف هذا المقام من األنوار الربانية،
وهذه األجوبة
ْ

فإن ذكرها أحد غيري يكون من توارد الخواطر واالتفاقيات»(((.
قلت :أجاد أفاد ،وإن كان يغني عن كل ما ذكره من أجوبة

قول الشراح يف قوله «إذا خاف قوما» أي خاف شرهم((( ،وشرهم
قد يصل إليه ويصل إلى من معه ،فهذا خوف وارد النتيجة ،وال

يحيله عقل وال نقل وال واقع وال طبيعة ،أما أن يخاف النبي

 من ذواهتم وشخصياهتم ونحوه فال(((.

وقوله« :اللهم إنا نجعلك يف نحورهم» .يقال :جعلت فالنا

يف نحر العدو ،أي :قبالته وحذاءه ليقاتل عنك ويحول بينك
وبينه ،وخص النحر بالذكر ،ألن العدو به يستقبل عند المناهضة
للقتال ،والمعنى :نسألك أن تصد صدورهم ،وتدفع شرورهم،

وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم.
((( شرح أبي داود للعيني (.)448 /5

((( انظر :مرعاة المفاتيح للمباركفوري ( ،)193/8وفيض القدير للمناوي
( ،)121/5وشرح إحياء علوم الدين للزبيدي (.)105/5

((( قال الصنعاين( :كان إذا خاف قومًا) فيه جواز الخوف على المعصوم كما خاف
موسى عند إلقاء السحرة لسحرهم .التنوير شرح الجامع الصغير (.)371 /8

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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ي َه ُل خريُه من شرِّه
 55االستعاذة ممن جُ ْ

 ( )70قالت مريم بنت عمران لما جاءها جبريل يف صورة

بشر ال تعرفه ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾

(مريم.)18 :

 56االستعاذة ملن ُّ
ات ِهم باجلهل

 ( ﴿ )71ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ (البقرة.)67 :
قالها موسى لقومه لما اهتموه بالسخرية واالستخفاف هبم،

وهي من أعمال أهل الجهل.

 57االستعاذة من جار السوء

 (« )72تعوذوا باهلل من جار السوء يف دار المقام فإن جار
البادية يتحول عنك»(((.

المقام فإن جار
 «اللهم إين أعوذ بك من جار السوء يف دار ُ
تحول»(((.
الدنيا َي َّ

((( سنن النسائي [ ،]5517وصححه األلباين.
((( األدب المفرد [ ]86وحسنه األلباين.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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 اإليضاح :

ِ
ِ
الشر الدَّ ائِم
«في َدار المقامة» بِ َضم ا ْلميم َأي :الوطنَ ،فإِ َّن ُه ّ
الضرر المالزم « َفإِن جار ا ْلب ِ
يتحول» فمدّ ته َق ِص َيرة َفلاَ
اد َية
َ
ّ
َ
َو َّ َ
تحملها.
الض َرر فِي
يعظم َّ
َ
َو َل َع َّله َد َعا بذلك لما َبالغ ِج َيرانه َومِن ُْهم َعمه َأ ُبو َلهب وزوجه
َوا ْبنه فِي إيذائه ،فقد كَانُوا يطرحون الفرث َوالدَّ م على َبابه»(((.
 58االستعاذة من سوء األحوال والعالقات

 (« )73تعوذوا باهلل من :جهد البالء ودرك

(((

وسوء القضاء وشماتة األعداء»(((.

الشقاء

 «اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة
األعداء»(((.

((( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (.)208 /1
الش َق ِ
اضي و َغيره َأ َّن بع َض رواةِ
ور فِ ِ
يه َفتْح الر ِاء ،وح َكى ا ْل َق ِ
اء) ا ْل َم ْش ُه ِ
((( ( َد َر ُك َّ
ُ َ
َْ
َ ُْ ُ
َ َ
ُ َّ
ِ
ِ
مسلِ ٍم ر َوا ُه ساكن ََها وهي لغة .و(جهد ا ْل َبلاَ ء) بِ َفتْحِ ا ْل ِ
ج ِ
يم َو َض ِّم َها ،وا ْل َفت ُْح َأ ْش َه ُر
َ
ُ ْ َ
َو َأ ْف َص ُح .قاله النووي يف شرح مسلم (.)31-30/17
((( صحيح البخاري [ ،]6616ومسلم [.]2707
((( سنن النسائي [.]5490

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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 اإليضاح :

قال ابن بطال « :كل ما أصاب اإلنسان من شدّ ة المش ّقة

والجهد مما ال طاقة له بحمله وال يقدر على دفعه عن نفسه فهو من

جهد البالء ،وروى عن ابن عمر أنه ُسئل عن جهد البالء ،فقال:
قله المال وكثرة العيال .ودرك الشقاء ينقسم قسمين فيكون ىف
أيضا
أمور الدنيا وىف أمور اآلخرة ،وكذلك سوء القضاء وهو عام ً

ىف النفس والمال واألهل والخاتمة والمعاد .وشماتة األعداء
مما ينكأ القلب ،ويبلغ من النفس أشد مبلغ ،وهذه جوامع ينبغى

للمؤمن التعوذ باهلل منها كما تعوذ النبى « ،»وإنما

يتعوذ باهلل منه ،فقد كان
معلما ألمته ما ّ
دعا بذلك «ً »
أمنه اهلل من كل سوء ،وذكر عن أيوب  أنه سئل عن

أى حال بالئه كان أشدّ عليه؟ قال :شماتة األعداء .أعاذنا اهلل من

جميع ذلك بمنّه وفضله»(((.

و«غلبة الدين» َأ ْيَ :ك ْث َرتِ ِه َو ِه َي َأ ْن َي ْفدَ َح ُه الدَّ ْي ُن َو ُي ْث ِق َل ُهَ ،وفِي
معنَاه َض َلع الدَّ ي ِن كَما فِي ِرواي ٍة َأي :ثِ ْق ُله ا َّل ِذي ي ِم ُيل ص ِ
اح ُب ُه َع ِن
َ
َ َ ْ
َْ ُ
َ
ُ
ُ ْ َ
الاِ ْستِ َو ِاء(((.
((( شرح صحيح البخاري البن بطال (.)110/10
((( مرقاة المفاتيح (.)1698/4
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

«غلبة العدو» انتصاره علي ،فإن يف ذلك الشعور بالقهر

والحزن والغيظ ،كما قال تعالى ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾...

اآليات .)15-14

(سورة التوبة،

«و َأ َّما َغ َل َب ُة ا ْل َعدُ ِّو َأ ْي بِا ْل َباطِلِ ،لأِ َ َّن
وقال يف سبل السالمَ :
ا ْلعدُ و فِي ا ْلح ِقي َق ِة إنَّما يع ِ
ادي فِي َأ ْم ٍر َباطِلٍ ،إ َّما لأِ َ ْم ٍر ِدين ِ ٍّي َأ ْو
َ َُ
َ
َ َّ
لأِ َ ْم ٍر ُد ْن َي ِو ٍّي َك َغ َض ِ
ب ال َّظال ِ ِم ل ِ َح ِّق َغ ْي ِر ِه َم َع عَدَ ِم ا ْل ُقدْ َر ِة َع َلى
الاِ نْتِص ِ
اف مِنْ ُه َو َغ ْي ِر َذل ِ َك»(((.
َ
قال ابن الجوزي َ « :فإِن قيلَ :هل َتنْ َفع اإلستعاذة
مِ َّما قضي؟ َفا ْل َج َوابَ :أن ََّها مِ َّما قضي َأ ْيضا ،فقد ي ْقضى على
الإْ ِ ن َْسان بلاَ ء ويسبق فِي ا ْل َق َضاء َأنه َيدْ ُعو َفيدْ َفع َعن ُهَ ،فيكون فِي
ا ْل َق َضاء الدَّ افِع والمدفوعَ .و َفائِدَ ة الدُّ َعاء ال َّت َع ُّبد بِ ِه َوإِ ْظ َهار ا ْل َفا َقة
من ال َع ْبد»(((.

«ولاَ ُينَافِي الاِ ْستِ َعا َذ َة ك َْو ُن ُه -  -
قال الصنعاينَ :
استَدَ َ
ات َو ِد ْر ُع ُه َم ْر ُهو َن ٌة فِي َش ْي ٍء مِ ْن َش ِع ٍير َفإِ َّن الاِ ْستِ َعا َذ َة
ان َو َم َ
ْ
((( سبل السالم (.)712/2
((( كشف المشكل من حديث الصحيحين (.)458/3

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

مِ ْن ا ْل َغ َل َب ِة بِ َح ْي ُث لاَ ُي ْقدَ ُر َع َلى َق َضائِ ِه»(((.
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 59تعليم االستعاذة ملن مل ينقاد للحق

ك ِم ْن َش ِّر َن ْف ِسيَ ،و َأ ْس َأ ُل َ
«الله َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
ك َأ ْن
 (ُ )74
َت ْع ِز َم لِي َع َلى ُر ْش ٍد َأ ْمرِي»(((.
 اإليضاح :

َع ْن ِع ْم َر َ
ان ْب ِن ُح َص ْي ٍنَ ،ق َالَ :جا َء ُح َص ْي ٌن إِ َلى النَّبِ ِّي
َان َع ْبدُ ا ْل ُم َّطلِ ِ
َ ق ْب َل َأ ْن ُي ْسلِ َم َف َق َالَ :يا ُم َح َّمدُ  ،ك َ
ب
ِ
َخ ْي ًرا ل ِ َق ْومِ َك مِن َْك ،ك َ
السنَا َمَ ،و َأن َْت
َان ُي ْطع ُم ُه ُم ا ْل َكبِدَ َو َّ
َتنْحرهمَ ،ف َق َال َله رس ُ ِ
اهلل َأ ْن َي ُق َ
ول،
ُ َ ُ
َُ ُ ْ
ول اهلل َ ما َشا َء ُ
ول؟ َق َالَ « :ت ُق ُ
ُث َّم إِ َّن ُح َص ْينًا َق َالَ :يا ُم َح َّمدُ َ ،ما َذا َت ْأ ُم ُرنِي َأ ْن َأ ُق َ
ول:
الله َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َك مِ ْن َش ِّر َن ْف ِسيَ ،و َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن َت ْع ِز َم لِي َع َلى
ُ
ُر ْش ٍد َأ ْم ِري « ُث َّم إِ َّن ُح َص ْينًا َأ ْس َل َم َب ْعدُ ُ ،ث َّم َأ َتى النَّبِ َّي 
َف َق َال :إِنِّي ُكن ُْت َس َأ ْلت َُك ا ْل َم َّر َة الأْ ُو َلىَ ،وإِنِّي َأ ُق ُ
ول الآْ َنَ :ما َت ْأ ُم ُرنِي
((( سبل السالم (.)712 /2

((( أخرجه النسائي يف السنن الكربى ( ،)365 /9والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار
( )347/6برقم ،]2525[ :وصحح اسناده الحافظ ابن حجر يف اإلصابة برقم
[ ،]1745وصححه الشيخ مقبل الوادعي يف الصحيح المسند [.]322
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ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ

َأ ْن َأ ُق َ
الله َّم ا ْغ ِف ْر لِي َما َأ ْس َر ْر ُت َو َما َأ ْع َلن ُْتَ ،و َما
ول؟ َق َالُ « :قلُِ :
َأ ْخ َط ْأ ُت َو َما َج ِه ْل ُتَ ،و َما َعلِ ْم ُت»(((.
 60االستعاذة يف احلرب

 ( ...« )75ال َّل ُه َّم إِنِّي َعائِ ٌذ بِ َ
ك ِم ْن َش ِّر َما َأ ْع َط ْي َتنَاَ ،و َش ِّر
ت .(((»...
َما َمنَ ْع َ

 اإليضاح :

الز َرقِي عن أبيه َق َالَ »:ل َّما ك َ
ِ ِ َِ
َان َي ْو ُم ُأ ُح ٍد
عن ُع َب ْيد ْبن رفا َع َة ُّ ِّ
ُونَ ،ق َال رس ُ ِ
َوا ْن َك َف َأ ا ْل ُم ْش ِرك َ
است َُووا َحتَّى
ول اهَّلل ْ :
َ ُ
ُأ ْثن ِ َي َع َلى َر ِّبيَ ،ف َص ُاروا َخ ْل َف ُه ُص ُفو ًفا َف َق َال :ال َّل ُه َّم َل َك ا ْل َح ْمدُ
ُك ُّله ،ال َّلهم لاَ َقابِ َض لِما بس ْط َت ،ولاَ ب ِ
اس َط ل ِ َما َق َب ْض َتَ ،ولاَ
َ َ
ُ
َ ََ
ُ َّ
َه ِ
اد َي ل ِ َما َأ ْض َل ْل َتَ ،ولاَ ُم ِض َّل ل ِ َم ْن َهدَ ْي َتَ ،ولاَ ُم ْعطِ َي ل ِ َما
منَع َت ،ولاَ مانِع لِما َأ ْع َطي َت ،ولاَ م َقرب لِما باعَدْ َت ،ولاَ مب ِ
اعدَ
َ َُ
ْ
َ ْ
َ ُ ِّ َ َ َ
َ َ َ َ
ل ِ َما َق َّر ْب َت ،ال َّل ُه َّم ا ْب ُس ْط َع َل ْينَا مِ ْن َب َركَاتِ َك َو َر ْح َمتِ َك َو َف ْضلِ َك
((( ويف بعض الروايات (تنخرهم) ،والمقصود هبا :تفرقهم فتجعل منهم أتباع
وأعداء ،ومؤمنين وكفار ،واهلل أعلم  ،ألن نخر َّ
الش ْي ُء َبلِ َي و َت َفتَّت ومنه قوله
تعالى ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾[النازعات ]11:ينظر :مختار الصحاح
للرازي (ص.)308
((( مسند أحمد [ ،]15492واألدب المفرد [ ]538وصححه األلباين.
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ِ
ِ
ِ
يم ا َّل ِذي لاَ َي ُح ُ
ول َولاَ
يم ا ْل ُمق َ
َو ِر ْزق َك .ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َك النَّع َ
ول .ال َّلهم إِنِّي َأس َأ ُل َك الن َِّعيم يوم ا ْلعي َل ِة ،والأْ َمن يوم ا ْل َخو ِ
َي ُز ُ
ف.
ْ
َ َْ َ َْ َ ْ َ َْ َ
ْ
ُ َّ
ال َّل ُه َّم إِنِّي َعائِ ٌذ بِ َك مِ ْن َش ِّر َما َأ ْع َط ْي َتنَاَ ،و َش ِّر َما َمنَ ْع َت .ال َّل ُه َّم
ِ
ان َو َز ِّينْ ُه فِي ُق ُلوبِنَاَ ،وك َِّر ْه إِ َل ْينَا ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُس َ
يم َ
وق
َح ِّب ْ
ب إِ َل ْينَا الإْ َ
ان ،واجع ْلنَا مِن الر ِ
ِ
اش ِدي َن .ال َّل ُه َّم َت َو َّفنَا ُم ْسلِ ِمي َنَ ،و َأ ْحيِنَا
َوا ْلع ْص َي َ َ ْ َ
ْ َّ
ح ْقنَا بِالصال ِ ِ
مسلِ ِمين ،و َأ ْل ِ
حي َنَ ،غ ْي َر َخ َزا َيا َولاَ َم ْفتُونِي َن .ال َّل ُه َّم
َّ
َ َ
ُ ْ
ون ُر ُس َل َكَ ،و َي ُصدُّ َ
َقاتِ ْل ا ْل َك َف َر َة ا َّل ِذي َن ُي َك ِّذ ُب َ
ون َع ْن َسبِيلِ َك،
اج َع ْل َع َل ْي ِه ْم ِر ْج َز َك َو َع َذا َب َك ،ال َّل ُه َّم َقاتِ ْل ا ْل َك َف َر َة ا َّل ِذي َن ُأو ُتوا
َو ْ
ِ
َاب ،إِ َل َه ا ْل َح ِّق».
ا ْلكت َ

***
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القسم التاسع
استعاذات عند عادات يومية كاملالبس
والعالقة بالزوجة وحنوها
 61االستعاذة من حضور الشياطني ووسوستهم

 ( )76قال تعالى لنبيه محمد  ﴿ :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﴾ (المؤمنون.)98 – 97 :
 اإليضاح :

يقول ابن كثير « :أمره اهلل أن يستعيذ من الشياطين

ألهنم ال تنفع معهم الحيل ،وال ينقادون للحق ،وقوله «وأعوذ
بك رب أن يحضرون» أي يف شيء من أمري ،ولهذا أمر بذكر

اهلل يف ابتداء األمور ،وذلك لطرد الشيطان عند األكل والجماع
والذبح وغير ذلك من األمور»(((.

 62االستعاذة عند أخذ املرأة أو الدابة

 (« )77اللهم إين اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه،
((( تفسير القرآن العظيم (.)492/5
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وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه»(((.
 اإليضاح :

عن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َع ْي ٍ
ب َع ْن َأبِ ِيه َع ْن َجدِّ ِهَ ،ع ْن النَّبِ ِّي :
ِ
ادما َأو دابةًَ ،ف ْلي ْأ ُخ ْذ بِن ِ
َاص َيتِ َها َو ْل َي ُق ْل:
َ
«إ َذا َأ َفا َد َأ َحدُ ك ُْم ا ْم َر َأ ًة َأ ْو َخ ً ْ َ َّ
 -وذكره .»-

قال يف المرقاةَ «« :ف ْلي ْأ ُخ ْذ بِن ِ
َاص َيتِ َها» َو ِه َي َّ
الش ْع ُر ا ْل َكائِ ُن
َ
ِ
ِ
الر ْأ ِ
الر ْأ ِ
سُ ،ث َّم ْل َي ُق ْل:
سَ .و ُي ْمك ُن َأ ْن ُي َرا َد بِ َها ُم ْط َل ُق َّ
في ُم َقدَّ ِم َّ
«ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َك َخ ْي َر َها» َأ ْيَ :خ ْي َر َذاتِ َهاَ .وفِي ِر َوا َي ٍة مِ ْن
«و َخ ْي َر َما َج َب ْلت ََها» َأ ْيَ :خ َل ْقت ََها َو َط َب ْعت ََها « َع َل ْي ِه»َ :أ ْي :مِ َن
َخ ْي ِر َهاَ .
الأْ َ ْخلاَ ِق ا ْل َب ِه َّي ِة»(((.
 63االستعاذة عند معاشرة الزوجة

 (« )78اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني»(((.
 اإليضاح :

َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهَّللِ َ « :ل ْو َأ َّن

((( سنن أبي داود [ ،]2160وسنن ابن ماجه [ ]1918واللفظ له ،وحسنه األلباين.
((( مرقاة المفاتيح (.)1696 /4
((( رواه البخاري [ ،]141ومسلم [.]1434
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الش ْي َط َ
َأ َحدَ ك ُْم إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َي ْأتِ َي َأ ْه َل ُه َق َال :بِ ْس ِم اهَّللِ ،ال َّل ُه َّم َجنِّ ْبنَا َّ
ان،
َو َجن ِ
الش ْي َط َ
ِّب َّ
ان َما َر َز ْق َتنَاَ ،فإِ َّن ُه إِ ْن ُي َقدَّ ْر َب ْين َُه َما َو َلدٌ فِي َذل ِ َك َل ْم
َي ُض َّر ُه َش ْي َط ٌ
ان َأ َبدً ا».

قلت :وهو وإن كان بلفظ «االجتناب» إال أنه يف معنى االستعاذة.

ِ
«و َجن ِ
ِّب
«« َي ْأتِ َي َأ ْه َل ُه» َأ ْيُ :ي َجام َع امرأتهَ .
«جنِّ ْبنَا» َأ ْيَ :ب ِّعدْ نَاَ .
الش ْي َط َ
َّ
ان َما َر َز ْق َتنَا» َأ ْيِ :حينَئِ ٍذ مِ َن ا ْل َو َل ِد « َل ْم َي ُض َّر ُه شيطان» بِ َف ْتحِ
الر ِاء َو َض ِّم َها َأ ْيَ :ي ُض َّر ِدي َن َذل ِ َك ا ْل َو َل ِد.
َّ
ِ ِ
يما ٌء إِ َلى ُح ْس ِن َخاتِ َم ِة ا ْل َو َل ِد بِ َب َرك َِة ِذك ِْر اهَّللِ فِي ا ْبتِدَ ِاء
َوفيه إِ َ
ِِ ِ
ِ
َص بِا ْل ُك ْف ِر َفلاَ ُي َر ُّد َما
الر ِح ِمَ ،ف ُّ
الض ُّر ُم ْخت ٌّ
ُو ُجود ُن ْط َفته في َّ
ون ا ْلو َلدُ َغير مح ُف ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وظ مِ َن
َْ َ ْ
ق َيل م ْن َأ َّن كَث ًيرا َي َق ُع ذك ُْر َذل َك َو َي ُك ُ َ
الشي َط ِ
انَ ،م َع َأ َّن ُه ُي ْمكِ ُن َح ْم ُل ُه َع َلى ُع ُمومِ ِه َو َي ُك ُ
ون ا ْل ُم َرا ُد َم ْن َق َال
َّ ْ
وط الدُّ َع ِ
َذل ِ َك م ْخلِصاَ ،أو مت َِّص ًفا بِ ُشر ِ
اءَ ،أ ْو َل ْم َي ُض َّر َذل ِ َك ا ْل َو َلدَ
ُ
ُ ً ْ ُ
ِ
َش ْي َط ٌ
الص َر ِع َون َْح ِو ِه َماَ ...وقِ َيلَ :ل ْم َي ْط َع ْن فِ ِيه ِعنْدَ
ان بِا ْل ُجنُون َو َّ
خلاَ ِ
ا ْل ِولاَ د ِة بِ ِ
ف َغ ْي ِر ِهَ .أ ُق ُ
ولَ :ل َع َّل ُم َرا َد ُه َل ْم َي ْط َع ْن َط ْعنًا َش ِديدً ا
َ
لأِ
ِ
ِ ِ
ِ
يسى
َ َّن ا ْل ُم ْس َت ْثنَى ا ْل ُم ْط َل َق َع َلى َما َو َر َد في ا ْل َحديث إِن ََّما ُه َو ع َ
و ُأمه ،و َأي ًضا ُهو َخلاَ ص ا ْلم َش َ ِ ِ
ِ
اح
اهد م ْن َأ َث ِر ال َّط ْع ِن َو ُه َو ص َي ُ
ُ
َ
َ ُّ ُ َ ْ
ُ
ا ْلمو ُل ِ
ود ِعنْدَ ا ْل ِولاَ َد ِةَ ،و َق َال َب ْع ُض ُه ْمَ :ل ْم َي ْح ِم ْل َأ َحدٌ َه َذا ا ْل َح ِد َ
يث
َْ
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ف
الض َر ِر َوالإْ ِ ْغ َو ِاء َوا ْل َو ْس َو َس ِة اهـ َو َك ْي َ
َع َلى ا ْل ُع ُمو ِم فِي َج ِمي ِع َّ
ُي ْح َم ُل َع َلى ا ْل َو ْس َو َس ِة َو َغ ْي ِر َها مِ َّما لاَ َي ْمتَن ِ ُع مِنْ ُه إِلاَّ َم ْع ُصو ٌم؟ !
ِ
ِ
ون َله َت ْأثِير َظ ِ
اه ٌر َوإِلاَّ
َلك َّن َّ
الصاد َق َقدْ َأ ْخ َب َر َه َذا َفلاَ ُبدَّ َأ ْن َي ُك َ ُ ٌ
ِ ِ ِ
اهَّلل بِا ْل َع َم ِل بِ َه َذا َف َر َأى مِ َن ا ْل َب َرك َِة فِي
َف َما ا ْل َفائدَ ُة فيهَ ،و َم ْن َو َّف َق ُه ُ
َو َل ِد ِه َت َح َّق َق َأ َّن ُه َ ما َينْطِ ُق َع ِن ا ْل َه َوىَ ،و َقدْ َر َوى
ابن َأبِي َشيب َة َع ِن اب ِن مسع ٍ
ود َم ْو ُقو ًفا َأ َّن ُه إِ َذا َأن َْز َل َق َال :ال َّل ُه َّم لاَ
ْ َ ْ ُ
َْ
ْ ُ
ِ ِ
َت ْج َع ْل ل ِ َّ
يما َر َز ْقتَنِي ن َِصي ًباَ ،و َل َع َّل ُه َي ُقو ُل َها فِي َق ْلبِ ِه َأ ْو ِعنْدَ
لش ْي َطان ف َ
ان ِْفصال ِ ِه ل ِ َكر َاه ِة ِذك ِْر اهَّللِ بِال ِّلس ِ
ان فِي َح ِ
ال ا ْل ِج َما ِع بِالإْ ِ ْج َماعِ»(((.
َ
َ
َ

قلت :ومن َعلِ َم هذا الحديث ،وقول اهلل تعالى ﴿ :ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [اإلسراء ]64 :فال ينبغي له ترك الدعاء عند
الش ْي َط ُ
الوقاع! « َفإِ َذا ُت ِر َك َه َذا الدُّ َعا ُء َأ ِو الت َّْس ِم َيةُ؛ َش َار َك ُه َّ
ان فِي
لأِ
ِ ِ ِ
يبَ ،أ ْو
ا ْل ِو َقاعَِ ،و ُي َس َّمى َه َذا ا ْل َو َلدُ ُم ْغ ِر ًبا َ َّن ُه َد َخ َل فيه ع ِر ٌق َغ ِر ٌ
ب ب ِع ٍ
ِ
يد»(((.
َجا َء م ْن ن ََس ٍ َ
 64االستعاذة عند لبس الثوب اجلديد

 (« )79اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ،أسالك من خيره
((( مرقاة المفاتيح (.)1676 /4
((( مرقاة المفاتيح (.)2886 /7
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وخير ما صنع له ،وأعوذ بك من شره و شر ما صنع له»(((.
 اإليضاح :

ول اهَّللِ
َعن َأبِي س ِع ٍ
َان َر ُس ُ
يد ا ْل ُخدْ ِر ِّي َ ق َال« :ك َ
ْ
َ
ِ
 إِ َذا استَجدَّ َثوبا سماه بِ ِ ِ ِ
يصا َأ ْو
اسمه ،ع َما َم ًة َأ ْو َقم ً
ْ َ ْ ً َ َّ ُ ْ
ِر َدا ًءُ ،ث َّم َي ُق ُ
ول - :وذكره .»-
است ََجدَّ َث ْو ًبا» َأ ْيَ :لبِ َس َث ْو ًبا َج ِديدً ا.
قوله«« :إِ َذا ْ

يصاَ ،أ ْو ِر َد ًاء» َأ ْيَ :أ ْو َغ ْير َها ،كَالإْ ِ َز ِار َوالسر َو ِ
ِ
ال
«ع َما َم ًة َأ ْو َق ِم ً
ِّ ْ
َ
ِ
ف َون َْح ِو َهاَ ،وا ْل َم ْق ُصو ُد بِ َأ ْن َي ُق َ
اهَّلل َأ ْو َأ ْع َطانِي َأ ْو
َوا ْل ُخ ِّ
ولَ :ر َز َقني ُ
ِ
ِ ِِ ِ
الر َدا َء.
ك ََساني َهذه ا ْلع َما َم َة َأ ِو ا ْل َقم َ
يص َأ ِو ِّ

«خيره وخير ما صنع له  :»...قال بعضهمَ :خ ْي ُر ال َّث َو ِ
اؤ ُه
اب َب َق ُ
لضر ِ
ِ
اج ِةَ ،و َخ ْي ُر َما ُصن ِ َع َل ُه ُه َو
َو َن َق ُ
ورة َوا ْل َح َ
وسا ل َّ ُ َ
اؤ ُه َوك َْو ُن ُه َم ْل ُب ً
الضرور ُ ِ ِ
اس مِ َن ا ْل َح ِّر َوا ْل َب ْر ِد َو َست ِْر
ات ا َّلتي م ْن َأ ْجلِ َها ُي ْصن َُع ال ِّل َب ُ
َّ ُ َ
ا ْل َع ْو َر ِةَ ،وا ْل ُم َرا ُد ُس َؤ ُال ا ْل َخ ْي ِر فِي َه ِذ ِه الأْ ُ ُم ِ
ورَ ،و َأ ْن َي ُك َ
ون ُم َب ِّل ًغا
إِ َلى ا ْل َم ْط ُل ِ
وب ا َّل ِذي ُصن ِ َع لأِ َ ْجلِ ِه ال َّث ْو ُب مِ َن ا ْل َع ْو ِن َع َلى ا ْل ِع َبا َد ِة
الشر َع ْكس َه ِذ ِه ا ْلم ْذكُور ِ
ِ ِ
ِ ِ
اتَ ،و ُه َو ك َْو ُن ُه
ُ
َ
َ
َوال َّطا َعة ل ُم َو ِّليهَ ،وفي َّ ِّ
ون سببا ل ِ ْلمع ِ
َحراما َون ِ
اصي
َج ًسا َولاَ َي ْب َقى َز َمانًا َط ِويلاً َ ،أ ْو َي ُك ُ َ َ ً َ َ
َ ً
((( سنن أبي داود [ ،]4520وسنن الرتمذي [ ]1767وحسنه.
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ب َوا ْل ُغ ُر ِ
ور َوالاِ ْفتِ َخ ِ
الش ُر ِ
ورَ ،وعَدَ ِم ا ْل َقنَا َع ِة بِ َث ْو ِ
ار َوا ْل ُع ْج ِ
َو ُّ
ب
الدُّ ِ
ون َو َأم َث ِ
ال َذل ِ َك»(((.
ْ
 65االستعاذة من بوار األيم

 (« )80ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن َغ َل َب ِة الدَّ ْي ِن ،وغلبة العدو،
َو ِم ْن َب َو ِار األَ ِّيم ،ومن فتنة المسيح الدجال»(((.

 اإليضاح :

قال ابن األثير« :بوار األيم :أي كسادها ،من بارت السوق

إذا كسدت ،واأليم التي ال زوج لها ،وهي مع ذلك ال يرغب

فيها أحد»(((.

وقال المناوي :واأليم من ال زوج لها بكرا أو ثيبا ،مطلقة أو

متوىف عنها»(((.

 66االستعاذة من الوقت والصاحب السيء

 ( )81اللهم إين أعوذ بك من يوم السوء ،ومن ليلة السوء،
(((
(((
(((
(((

مرقاة المفاتيح (.)2780/7
ضعيف الجامع الصغير [.]1202
النهاية (.)161/1
فيض القدير برقم.]1540[ :
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ومن ساعة السوء ،ومن صاحب السوء ،ومن جار السوء

يف دار المقامة(((.
 اإليضاح :

قوله« :يوم السوء» قال المناوي« :أي :القبح والفحش أو

يوم المصيبة أو نزول البالء أو يوم الغفلة بعد المعرفة»(((.

وقال الصنعاين« :وأريد به اليوم الذي يأيت ما تكرهه النفوس
من أيام الدنيا واآلخرة .ويحتمل أن يخص به يوم الحشر؛ ألنه
يأيت بأعظم الشدائد ،ومثله ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن
صاحب السوء ومن جار السوء يف دار المقامة»(((.
وقوله« :دار المقامة» أي« :دار اإلقامة ،وهو مستقر اإلنسان
من األوطان»(((.
والجار السوء سواء كان جارا يف المسكن أو يف الفراش كالزوجة

أو يف التجارة كالشريك من أسباب الشقاء ،فحينما عدد النبي

 خصاال من السعادة ذكر منها «الجار الصالح»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

صحيح الجامع الصغير [ ]1299وحسنه.
فيض القدير (.)139 /2
التنوير شرح الجامع الصغير (.)156 /3
التنوير شرح الجامع الصغير (.)96 /3
روى البخاري يف األدب المفرد برقم ]85[ :عن نافع بن عبدالحارث أن النبي=
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ولذا قال المناوي« :وشمل جار المقام الحليلة والخادم

والصديق المالزم وفيه إيماء إلى أنه ينبغي تجنب جار السوء
والتباعد عنه باالنتقال عنه إن وجد لذلك سبيال بمفارقة الزوجة
وبيع الخادم وأن المسافر إذا وجد من أحد من رفقته ما يذم

شرعا فارقه»(((.

وقال لقمان  البنه فيما رواه البيهقي عنه بسند عن

الحسن :يا بني حملت الجندل والحديد وكل ثقيل فلم أحمل شيئا
أكثر من جار السوء وذقت المرار فلم أذق شيئا أمر من الصرب(((.

قال الحكماء :الولد الشين يشين السلف ويهدم الشرف،

والجار السوء يفشي السر ويهتك السرت ،والسلطان الجائر

يخيف الربيء ويصطنع الدينء ،والبلد السوء يجمع السفل
ويورث العلل(((.

=  قال( :من سعادة المرء المسلم ،المسكن الواسع ،والجار
الصالح ،والمركب الهنيء) صححه األلباين .قال المناوي يف فيض القدير (/3
« : )302ويف إفهامه أن الجار السوء والمسكن الضيق والمركب الصعب من
شقاوته وبذلك أفصح يف رواية ابن حبان».
((( فيض القدير (.)492 /1
((( فيض القدير (.)257 /3
((( فيض القدير (.)541 /2
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القسم العاشر
استعاذات من أحوال تقدر على اإلنسان
من فقر وجوع ودين  ...إخل
 67االستعاذة من الفقر والقلة واجلوع

الطيبِيَ « :أ ْص ُل ا ْل َف ْق ِر ك َْس ُر َف َق ِ
َق َ
ار ال َّظ ْه ِرَ ،وا ْل َف ْق ُر ُي ْس َت ْع َم ُل
ال ِّ ُّ
َع َلى َأ ْر َب َع ِة َأ ْو ُج ٍه:
وري ِة و َذل ِ َك َعام ل ِ إْلِنْس ِ
ان َما
اج ِة َّ
*الأْ َ َّو ُلُ :و ُجو ُد ا ْل َح َ
الض ُر ِ َّ َ
َ
ٌّ
دام فِي الدُّ ْنيا ب ْل َعام فِي ا ْلموجود ِ
ات ُك ِّل َها َو َع َل ْي ِه َق ْو ُل ُه
َْ ُ َ
َ َ
ٌّ
َ َ
َت َعا َلى ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﴾ [فاطر.]15 :
ِ
ُور فِي َق ْول ِ ِه َت َعا َلى:
* َوال َّثانِي :عَدَ ُم ا ْل ُم ْق َتنَ َياتَ ،و ُه َو ا ْل َم ْذك ُ
﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

[البقرة:

َ ]273و﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [التوبة.]60 :
* َوال َّثالِ ُثَ :ف ْق ُر النَّ ْف ِ
سَ ،و ُه َو ا ْل ُم َقا َب ُل بِ َق ْول ِ ِه «ا ْل ِغنَى ِغنَى
النَّ ْف ِ
س» َوا ْل َم ْعنَى بِ َق ْول ِ ِه ْمَ :م ْن َع ِد َم ا ْل َقنَا َع َة َل ْم ُي ِفدْ ُه ا ْل َم ُال
ِغنًى.
الرابِ ُع :ا ْل َف ْق ُر إِ َلى اهَّللِ ا ْل ُم َش ُار إِ َل ْي ِه بِ َق ْول ِ ِه َ ...وإِ َّيا ُه َعنَى
* َّ
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َت َعا َلى بِ َق ْول ِ ِه ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾
[القصص.(((»]24 :

 (« )82اللهم إين أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ
بك من أن أظلم أو أظلم»(((.

 اإليضاح :

َ
ب َح ِر ٍ
بَ ،أ ْو مِ ْن َق ْل ٍ
وذ بِ َك ِم َن ا ْل َف ْق ِر» َأ ْيَ :ف ْق ِر ا ْل َق ْل ِ
«أ ُع ُ
يص
الَ ،أو مِن ا ْل َف ْق ِر ا َّل ِذي ي ْف ِضي بِص ِ
احبِ ِه إِ َلى ُك ْفر ِ
ان
َ
َع َلى َج ْم ِع ا ْل َم ِ ْ َ
ُ
َ
ِ ِ
آل ونِسي ِ
ان ِذك ِْر ا ْلمن ِْع ِم ا ْلم َت َع ِ
الَ ،أ ْو َيدْ ُعو ُه إِ َلى َسدِّ
النِّ ْع َمة في ا ْل َم ِ َ ْ َ
ُ
ُ
ا ْل َخ َّل ِة بِ َما َيتَدَ ن َُّس بِ ِه ِع ْر ُض ُه َو َينْ َثلِ ُم بِ ِه ِدينُ ُهَ ،و َق َال ال ِّطيبِ ُّيَ :أ َرا َد
الش َّر ا َّل ِذي ُي َقابِ ُل ِغنَى النَّ ْف ِ
َف ْق َر النَّ ْف ِ
س َأ ْعنِي َّ
س ا َّل ِذي ُه َو َقنَا َعت َُها،
َأ ْو َأرا َد قِ َّل َة ا ْلم ِ
الَ ،وا ْل ُم َرا ُد الاِ ْستِ َعا َذ ُة مِ َن ا ْل ِف ْتنَ ُه ا ْل ُم َت َف ِّر َع ِة َع َل ْي َها
َ
َ
الر َضا بِ ِه.
كَا ْل َج َز ِع َوعَدَ ِم ِّ

ِ ِ ِ ِ ِ
اب ا ْلبِر َو ِخ َص ِ
ال ا ْل َخ ْي ِر
َو َأ َرا َد بِ َق ْولِ ِهَ :
«وا ْلق َّلة» ا ْلق َّلة في َأ ْب َو ِ ِّ
لأِ َ َّن ُه  ك َ
َان ُي ْؤثِ ُر الإْ ِ ْقلاَ َل فِي الدُّ ْن َيا َو َي ْك َر ُه الاِ ْستِ ْك َث َار
مِ َن الأْ َ ْع َر ِ
اض ا ْل َفانِ َي ِةَ ،و َق َال َغ ْي ُر ُه َأ َرا َد قِ َّل َة ا ْل َعدَ ِد َأ ِو ا ْل ُعدَ ِدَ ،و َق َال
((( مرقاة المفاتيح (.)1709 /4
((( سنن أبي داود [ ،]1544والنسائي [ ،]5462وصححه األلباين.
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ِ
ار َأ ْو قِ َّل ُة ا ْلم ِ
الص ْب ِر َوقِ َّل ُة الأْ َن َْص ِ
ال بِ َح ْي ُث لاَ
َب ْع ُض ُه ُم ا ْل ُم َرا ُد ق َّل ُة َّ
َ
ِ ِ ِ ِ
اف مِن ا ْل ُق ِ
وت َف َي ْع ِ
َي ُك ُ
«و ِّ
الذ َّل ِة»
ون َل ُه َك َف ٌ َ
ج ُز َع ْن َو َظائف ا ْلع َبا َدة((( َ
َّاس بِحي ُث يست ِ
َأي ،مِن َأ ْن ي ُك َ ِ ِ
َخ ُّفو َن ُه
ْ
ْ
َ
ون َذليلاً في َأ ْع ُي ِن الن ِ َ ْ َ ْ
الذ َّل ُة ا ْلح ِ
ون َش ْأ َن ُهَ ،والأْ َ ْظ َه ُر َأ َّن ا ْل ُم َرا َد ُهنَا ِّ
َو ُي َح ِّق ُر َ
اص َل ُة مِ َن
َ
ا ْلمع ِصي ِة َأ ِو الت َّْذلِي ِل لِلأْ َ ْغنِي ِ
اء َع َلى َو ْج ِه ا ْل َم ْس َكن َِةَ ،وا ْل ُم َرا ُد بِ َه ِذ ِه
َ
َ ْ َ
ِ ِ ِ
ف ا ْل ُغ َّم ِة»(((.
يم الأْ ُ َّم ِة َوك َْش ُ
الأْ َ ْدع َية َت ْعل ُ

«و َأ ُعو ُذ بِ َك َأ ْن َأ ْظلِ َم َأ ْو ُأ ْظ َل َم» ال ُّظ ْل ُم َو ْض ُع َّ
الش ْي ِء
وقولهَ :
فِي َغ ْي ِر َم ْو ِض ِع ِه َأ ِو ال َّت َعدِّ ي فِي َح ِّق َغ ْي ِر ِه»(((.
الض ِ
 (« )83ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
يع
ك ِم َن ا ْل ُجو ِع َفإِ َّن ُه بِئ َْس َّ
ج ُ
خيان َِة َفإِنَّها بِئْس ِ
ِ
و َأعو ُذ بِ َ ِ
ت ا ْلبِ َطا َنةُ»(((.
َ ُ
َ َ
ك م َن ا ْل َ

 اإليضاح :

قوله« :أعوذ بك من الجوع» « َأ ِي :الأْ َ َل ِم ا َّل ِذي َين َُال ا ْل َح َي َو َ
ان

(((
(((
(((
(((

قال يف فيض القدير (« :)149 /2قلة المال التي يخاف منها قلة الصرب على
اإلقالل وتسلط الشيطان بذكر تنعم األغنياء أو المراد القلة يف أبواب الرب وخصال
الخير أو قلة العدد والمدد أو الكل».
مرقاة المفاتيح (.)1709 /4
مرقاة المفاتيح (.)1710 /4
سنن أبي داود [ ،]1547والنسائي [ ،]5468وابن ماجه [ ،]3354وقال
األلباين  :حسن صحيح.
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مِ ْن ُخ ُل ِّو ا ْل َم ِعدَ ِة َع ِن ا ْل ِغ َذ ِاء َو ُي َؤ ِّدي َت َار ًة إِ َلى ا ْل َم َر ِ
ض َو َت َار ًة إِ َلى
ا ْلمو ِ
تَ ،و َأ َش َار بِ َق ْول ِ ِه:
َْ
اجع و ُهو ما يلاَ ِزم ص ِ
ْس َّ
اح َب ُه
الض ِج ُ
يع» َأ ِي :ا ْل ُم َض ِ ُ َ َ َ ُ ُ َ
« َفإِ َّن ُه بِئ َ
ف ا ْل ِعباد ِ
فِي ا ْلم ْضج ِع إِ َلى َأ َّنه جوع يمنَع مِن ا ْلهجو ِع وو َظائِ ِ
ات
َ َ
ُ ُ ٌ َْ ُ َ ُ ُ َ َ
َ َ
ِ
الركُوعِ.
َالس ُجود َو ُّ
ك ُّ

َو َق َ
ال ِّ
ف ا ْل ُق َوى َو ُي َش ِّو ُش الدِّ َما َغ
وع ُي ْض ِع ُ
الطيبِ ُّي  :ا ْل ُج ُ
ف ا ْل ِعباد ِ
خ ُّل بِو َظائِ ِ
اسدَ ًة َفي ِ
ت َف ِ
َفيثِير َأ ْف َكارا ر ِدي ًة و َخيالاَ ٍ
ات
َ َ
َ
ُ
ً َ َّ َ َ
ُ ُ
ِ ِ ِ
الض ِ
جي ِع ا َّل ِذي ُيلاَ ِز ُم ُه َل ْيلاً َومِ ْن َث َّم
ص بِ َّ
َوا ْل ُم َرا َق َبات َول َذل َك ُخ َّ

ُح ِر َم ا ْل ِو َص ُال.

وذ بِ َك ِم َن ا ْل ِخ َيا َن ِة» َو ِهي ِضدُّ الأْ َ َمان َِة َق َ
ال ِّ
«و َأ ُع ُ
الطيبِ ُّي
َ
َ
ِ ِ
خا َل َف ُة ا ْل َح ِّق بِنَ ْق ِ
ِ :هي ُم َ
الس ِّرَ ،والأْ َ ْظ َه ُر
ض ا ْل َع ْهد في ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأن ََّها َشامِ َل ٌة ل َجمي ِع ال َّت َكاليف َّ
الش ْرع َّية ك ََما َيدُ ُّل َع َل ْيه َق ْو ُل ُه

َت َعا َلى﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [األحزاب ]72 :الآْ َي َة َو َق ْو ُل ُه
َت َعا َلى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
يعها « َفإِنَّها بِ ْئس ِ
ِ ِ ِ ِ
ت ا ْلبِ َطا َنةُ»
ﭭ ﴾ [األنفالَ ]27 :شام ٌل ل َجم َ
َ َ
َأ ِي :ا ْل َ
خ ْص َل ُة ا ْل َباطِنَةُ.
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َق َ
ال ِّ
الطيبِ ُّيِ :هي ِضدُّ ال ِّظ َه َار ِة َو َأ ْص ُل َها فِي ال َّث ْو ِ
است ُِع َير
ب َف ْ
َ
ل ِ َما َي ْس َت ْبطِنُ ُه الإْ ِ ن َْس ُ
انَ ،وقِ َيلَ :أ ْي بِ ْئ َس َّ
الش ْي ُء ا َّل ِذي َي ْس َت ْبطِنُ ُه
مِ ْن َأ ْم ِر ِه َو َي ْج َع ُل ُه بِ َطا َن َة َحال ِ ِه فِي ا ْل ُم ْغ ِر ِ
ب بِ َطا َن ًة ل ِ ُملاَ َب َس ٍة َب ْين َُه َما
كَالإْ ِ نْس ِ
ان ُيلاَ بِس ُه َض ِ
جي ُع ُه َوبِ َطا َن ُت ُه»(((.
ُ
َ

***

((( مرقاة المفاتيح (.)1711 /4
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القسم األخري
وفيه استعاذات جامعة وفضل املعوذتني
ولفظ «حاش» يف القرآن مبعىن التعوذ
 68استعاذات جامعة نافعة

 (« )84اللهم احفظني باإلسالم قائما واحفظني باإلسالم
قاعدا واحفظني باإلسالم راقدا وال تشمت بي عدوا

حاسدا ،اللهم إين أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ
بك من كل شر خزائنه بيدك»(((.

 اإليضاح :

قوله« :اللهم احفظني باإلسالم قائما « :»...أي حالة كوين

قائما وكذا يقال فيما بعده «واحفظني باإلسالم قاعدا واحفظني
باإلسالم راقدا» أراد يف جميع الحاالت.

قال الطيبي :يحتمل أن المراد طلب الكمال وإتمام النعمة

عليه بإكمال دينه «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم

نعمتي» وأن يكون طلب المزيد والثبات على ما كان.

((( السلسلة الصحيحة لأللباين [ ]1540وقال :حسن لشواهده .وهو يف صحيح
ابن حبان عن صحابي آخر.
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«وال تشمت بي عدوا وال حاسدا» أي ال تنزل بي بلية يفرح

هبا عدوي وحاسدي ويف الصحاح :الشماتة الفرح ببلية العدو
والحسد تمني زوال نعمة المحسود»(((.

«اللهم إين أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من

كل شر خزائنه بيدك» وهذه دعوة جامعة ،فاهلل  هو خالق

الخير والشر ،وخزائن كل شيء بيده ،هو المدبر المقدر ،كما
قال سبحانه «:وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر
معلوم»[الحجر.]21 :

قال ابن كثير« :يخرب تعالى أنه مالك كل شيء ،وأن كل

شيء سهل عليه يسير لديه ،وأن عنده خزائن األشياء من جميع
الصنوف« ،وما ننزله إال بقدر معلوم» كما يشاء وكما يريد ،لما
له يف ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده ،ال على جهة

الوجوب ،بل هو كتب على نفسه الرحمة»(((.

اج ِل ِه َو ِ
ك ِم َن ا ْلخَ ْيرِ ُك ِّل ِهَ ،ع ِ
«الله َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
آج ِل ِهَ ،ما
 (ُ )85
الش ِّر ُك ِّل ِهَ ،ع ِ
ت ِمنْ ُه َو َما َل ْم َأ ْع َل ْمَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم َن َّ
اج ِل ِه
َع ِل ْم ُ
((( فيض القدير (.)120 /2
((( تفسير القرآن العظيم (.)530-529/4
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و َآ ِج ِل ِه ،ما ع ِلم ُ ِ
الله َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
ك ِم ْن
ت منْ ُه َو َما َل ْم َأ ْع َل ْمُ ،
َ
َ َ ْ
ك َع ْبدُ َك َو َنبِ ُّي َ
َخ ْيرِ َما َس َأ َل َ
ك ُم َح َّمدٌ َ ،و َأ ُعو ُذ
الله َّم إِنِّي َأ ْس َأ ُل َ
ك ِم ْن َش ِّر َما َعا َذ ِمنْ ُه َع ْبدُ َك َو َنبِ ُّي َ
بِ َ
ك
كُ ،
ا ْل َجنَّ َة َو َما َق َّر َب إِ َل ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل َأ ْو َع َم ٍلَ ،و َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم َن
الن ِ
َّار َو َما َق َّر َب إِ َل ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل َأ ْو َع َم ٍلَ ،و َأ ْس َأ ُل َ
ك َأ ْن ت َْج َع َل
ك َُّل َق َض ٍ
اء َت ْق ِض ِيه لِي َخ ْي ًرا»(((.

 اإليضاح :

تخربنا أ ِّم المؤمنين َعائِ َش َة َ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ 

َع َّل َم َها َه َذا الدُّ َعا َء.

وقد تقدم معنا وأن النبي  وصفه بأنه أحد

األدعية الكوامل ،ولذا قال القاري :هو أجمع دعاء ورد.

وقال المناوي« :هذا من جوامع الكلم والدعاء وأحب

الدعاء إلى اهلل وأعجبه إليه الجوامع .ونقل قول الحليمي عنه:
هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء هبا ألنه إذا
دعا هبذا فقد سأل اهلل من كل خير وتعوذ به من كل شر ولو

اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها أو دفع سيئة بعينها كان
وصححه األلباين.
((( رواه ابن ماجه [ ،]3846واإلمام أحمد [،]25019
َّ
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قد قصر يف النظر لنفسه»(((.
«وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا»« :ال يعارضه

الخرب اآليت عجبا للمؤمن ال يقضي اهلل له قضاء إال كان له خيرا

ألن المراد هنا طلب دوام شهود القلب أن كل واقع فهو خير
وينشأ عن ذلك الرضا ومن جعل الرضا غنيمته يف كل كائن
من أوقاته وافق النفس أو خالفها لم يزل غانما بما هو راض

بما أوقع اهلل له وأقام من حكمته «أليس اهلل بأحكم الحاكمين»
«الذي أحسن كل شيء خلقه»(((.

وبالجملة ،فهذا دعاء جامع نافع؛ فما من ٍ
خير يف الدنيا
واآلخرة إال قد سأله النبي  ربه ،وما من ٍ
شر إال

وقد استعاذ منه ،فمن سأل اهلل  من خير ما سأله منه نبيه

 واستعاذ من شر ما استعاذ منه نبيه 

فقد حصل له خير الدنيا واآلخرة .

ويكفي أنه وصية النبي  لحبيبته عائشة :

«يا عائشة عليك بالجوامع الكوامل » ،ولو لم يكن يف هذا الكتاب
((( فيض القدير (.)128 /2
((( فيض القدير (.)128 /2
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إال هذا الدعاء وهذه االستعاذة لكفى ووىف ،اللهم أعنا على حفظه

وتذكره ،ودوام الدعاء به.

 69املعوذتني وفضلهما

من االستعاذات الجوامعة الكاملة أيضا؛ ما جاء يف سوريت

المعوذتين «الفلق والناس» ،فإن اهلل جل ذكره قد ذكر فيهما
االستعاذة من أمهات األمور الشريرة ،من إبليس والليل والسحر

والحسد بل وجميع الشرور ،ولذا اتخذهما النبي 

وردا يوميا له كما سيأيت.

 ( )86قال تعالى ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾
(الفلق.)5-1 :

 اإليضاح :

« أمر اهلل نبيه محمدا  أن يتعوذ برب الفلق وهو

الصبح ،من شر جميع المخلوقات وأذاها ،ومن شر ليل شديد

الظلمة إذا دخل وتغلغل ،وما فيه من الشرور والمؤذيات ،ومن
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شر الساحرات الاليت ينفخن فيما يعقدن من ُع َقد بقصد السحر،
ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم اهلل

من نعم ،وأراد زوالها عنهم ،وإيقاع األذى هبم»(((.

و َع ْن َعائِ َش َة َ قا َل ْتَ :أ َخ َذ َر ُس ُ
ول اهَّللِ 

بِي ِدي ُثم َأ َشار إِ َلى ا ْل َقم ِر َف َق َال« :يا َعائِ َش ُة است َِع ِ
يذي بِاهَّللِ مِ ْن َش ِّر
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ِ
ب»(((.
َه َذاَ ،فإِ َّن َه َذا ُه َو ا ْل َغاس ُق إِ َذا َو َق َ
قوله« :من شر هذا الغاسق» أي :المظلم .قوله« :إذا وقب»

أي :غاب .والمقصود :االستعاذة من الليل إذا دخل واشتد

ظالمه ،وما يكون فيه من النوائب والطوارق.

 «»87وقال تعالى ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﴾ (الناس.)6-1 :

((( انظر :التفسير الميسر (.)100/11
((( أخرجه الرتمذي [ ،]3366وقال :حديث حسن صحيح.

ات ا ْل ُم ْس ِل ِم يف ا ْلكِت ِ
السن َِّة
ْاستِ َعا َذ ُ
َاب َو ُّ
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* *وقد وردت عدة أحاديث صحيحة يف فضل التعوذ باملعوذتني :

*عن َأبِي َس ِع ٍ
َان َر ُس ُ
يد َ ق َال« :ك َ
ول اهَّللِ 
ِ
ان و َعي ِن اإلنسان ،حتى ن ََز َل ْت ا ْلمعو َذ َت ِ
ان،
ُ َ ِّ
َي َت َع َّو ُذ م ْن ا ْل َج ِّ َ ْ
فلما ن ََزلتا َأ َخ َذ بِ ِه َماَ ،و َت َر َك َما ِس َوى َذل ِ َك»(((.
َّ

*عن عائشة  :أن كان النبي  إذا أوى
إلى فراشه كل ليلة ،جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾
و﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ ثم يمسح هبما ما استطاع
من جسده ،يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من
جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات(((.

*وقال عن المعوذتين« :ما سأل سائل بمثلهما وال استعاذ
مستعيذ بمثلهما»(((.

*وقال عنهما لعقبة« :أال أعلمك سورتين من خير سورتين
قرأ هبما الناس  ...اقرأ هبما كلما نمت وقمت»(((.

(((
(((
(((
(((

وصححه األلباين.
رواه الرتمذي [ ]2058وغيره،
َّ
صحيح البخاري [ ]5017عن عائشة .
سنن النسائي [ ،]5438وصححه األلباين.
سنن النسائي [ ،]5437وحسنه األلباين.
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*وغشيته  مرة ريح وظلمة شديدة ،فجعل
 يتعوذ بـ و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾
و﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾.

*وقال« :ياعقبة تعوذ هبما فما تعوذ بمثلهما»(((.

*وقال لعبداهلل بن خبيب« :ما تعوذ الناس بأفضل منهما»(((.

*وقال البن عابس الجهني :أال أدلك أو قال أال أخربك
بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق

وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين»(((.

 70ورود ﴿ ﭨ ﭩ ﴾ يف القرآن مبعنى االستعاذة

وذلك يف موضعين وكالهما يف سورة يوسف وكالهما من

قول النسوة :

*األول ﴿ :ﭨ ﭩ ﴾ (يوسف.)31 :

حين قالتها النسوة الاليت جمعتهن امرأة العزيز لرتيهن

جمال نبي اهلل يوسف  ،وقد كن أذعن أهنا قد فتنت
((( سنن أبي داود [ ،]1463وصححه األلباين.
((( سنن النسائي [ ]5429وصحح إسناده األلباين.
((( سنن النسائي [ ]5432وصححه األلباين.
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به وأغرمت به ،فلما جمعتهن وأدخلت يوسف عليهن َف َر َأ ْينَ ُه
قلن﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ من شدة

جماله وروعة وجهه.

قال اهلل تعالى ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [سورة يوسف] .أي:
فلما رأينه أ ْع َظ ْمنَه و َأ ْج َل ْلنَهَ ،
وأخ َذهن حسنه وجماله ،فجرحن
أيديهن وهن ُي َق ِّطعن الطعام من فرط الدهشة والذهول ،وقلن

متعجبات« :معاذ اهلل» ،ما هذا من جنس البشر ،ألن جماله غير

معهود يف البشر ،ما هو إال َم َلك كريم من المالئكة.
*الثاين ﴿ :ﭨ ﭩ ﴾ (يوسف.)51 :

قالتها النسوة أيضا لما سألهن الملك عن قصتهن مع يوسف،

فأخربن بما يعلمن من نزاهته وطهارته ،وأنه معاذ اهلل أن يفعل

شيئا ممن أشيع عنه وسجن ألجله ،قال اهلل تعالى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
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ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾

[سورة يوسف] .أي :قال الملك للنسوة الاليت جرحن أيديهن :ما
شأنكن حين راودت َّن يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن
منه ما يريب؟ قلن« :معاذ اهلل» ما علمنا عليه أدنى شيء َيشينه،
عند ذلك قالت امرأة العزيز :اآلن ظهر الحق بعد خفائه ،فأنا التي

حاولت فتنته بإغرائه فامتنع ،وإنه لمن الصادقين يف كل ما قاله.

***

انتهى بعون اهلل وتوفيقه
وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه
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