
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شرح االستعاذةيف رسالة 
أليب احلسن علي بن حممد بن عاق الكناينر  

  حتقيق ودراسة
  

  

  

  صديقإبراهيم محد أأمين صبحي سيدد. 

  مدرس التفسري وعلوم القرآن

  بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية باإلسكندرية



  

  

  

} ١٠٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 
اتم النبیین، سیدنا محمد وعلى الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خ

  آله وصبحه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

، فإن قضیة تحقیـق التـراث مـن األهمیـة بمكـان ال یخفـى علـى أهـل العلـم. وبعد

وتزداد هذه األهمیة حینما یتعلـق المخطـوط المـراد تحقیقـه بـالقرآن الكـریم، أو یتنـاول 

  قضیة من قضایاه.

لمخطوط الذي بین أیدینا، حیـث یتنـاول الحـدیث عـن وهذا هو ما ینطبق على ا

 m n o  p q r s ]االســتعاذة التــي أمرنــا اهللا تعــالى بهــا فــي قولــه: 

t Z)ویــتكلم مؤلفــه عــن كــل مــا یتعلــق بهــا مــن األحكــام الشــرعیة، ومباحــث )١ ،

ألفاظها لغة ونحوا، ومباحث تتعلق بإبلیس، كاستثنائه من المالئكـة هـل هـو متصـل 

ـــة الشـــیاطین والجـــن، والخـــالف فـــي أو منقطـــع  ـــتكلم عـــن حقیق ـــم ی ؟ وبمـــاذا كفـــر؟ ث

  وجودهم، وأنهم مكلفون، وما یتفرع على ذلك. 

ثم یتحدث عن حكمة مشروعیة االستعاذة لقراءة القرآن، ویذكر النكت واألسرار 

  التي تضمنها لفظ االستعاذة، ویختم ببیان فضلها.

اق له مكانة كبیرة بین العلماء، وقد رَّ عَ وهذه أمور لها من األهمیة ما لها، وابن 

تربى على ید والده محمد بن عراق الذي عمـت شـهرته الـبالد، وأطبـق الجمیـع علـى 

  علمه وورعه وتقواه.

ومع ما لهذه الرسالة من األهمیة فإنها لم تحقق ولم تطبع فیما وقفت علیه بعـد 

  طول بحث. 

االســتعاذة البــن عــراق لكــي مــن أجــل هــذا جــاء اختیــاري لهــذه الرســالة فــي شــرح 

أقوم بتحقیقها ودراسـتها، رجـاء اإلسـهام فـي خدمـة كتـاب اهللا تعـالى وتحقیـق التـراث، 

  السیما في هذا الموضوع الذي لم نقف على مؤلفات استقلت بالحدیث عنه. 

                                                 

   ٩٨) سورة النحل، اآلیة: ١(
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ــمته إلــى مقدمــة وقســمین  وقــد ســلكت فــي هــذا البحــث مــنهج التحقیــق، وقسَّ

  وخاتمة.

أهمیــــة الموضــــوع وأســــباب اختیــــاره، ومــــنهج البحــــث وتشــــتمل علــــى المقدمــــة: 

  وخطته.

  القسم األول: الدراسة.

  ویشتمل على مبحثین:

  المبحث األول: التعریف بالمؤلف.  

  المبحث الثاني: التعریف بالمخطوط.

  ویشتمل على ثالثة مطالب:

  المطلب األول: أهمیة المخطوط.

  المطلب الثاني: منهج المؤلف ومصادره.

  لث: نسخ المخطوط ووصفها ونماذج منها.المطلب الثا

  القسم الثاني: التحقیق. ویشتمل على النص المحقق.

  وتشتمل على أهم النتائج، ثم فهرس المصادر والموضوعات.الخاتمة: 

  ، واستغفر هللا مما فیھ من التقصیر ،وبعد فھذا جھد المقل

  ، وأسألھ سبحانھ أن یرزق عملي القبول

  ینفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم.وأن ینفعني بھ یوم ال 

                   ا  

                د. أ  
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اولا :  

راا   

  

:  و  

   . ول: اا ا  

. ا :ما ا
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  ا :: ا اول

و و وم ا
)١(

:  

  ،  )٣(، نـور الـدین)٢(اقرَّ علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عَ  هو:

                                                 
 نجم الدین محمـد بـن محمـد الغـزيینظر في ترجمته: الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة ل )١(

 – ١٧٥ص لعبـد القـادر العیـدروس  النور السافر عـن أخبـار القـرن العاشـر، ١٩٧، ٢/١٩٦
، ١/٤٩٤، كشــــــف الظنــــــون ١/١٥٠ الرســــــالة المســــــتطرفة، ٥/٧٤٦ن هدیــــــة العــــــارفی، ١٧٧

كــارل بروكلمــان، القســم التاســع  -، تــاریخ األدب العربــي ٨/٣٣٧، شــذرات الــذهب ٢/١٠٧٧
   ٥/١٢األعالم للزركلي ، ٧/٢١٨، معجم المؤلفین ٧٢ص 

ح الـراء بفـتح العـین وفـت -أو ابـن َعـرَّاق  -بكسر العین وفتح الـراء  -هل هو: ابن ِعَراق  )٢(
   ؟-المشددة 

تـاریخ  (یراجـع: .بفتح العین وفتح الـراء المشـددة) َعرَّاق(وبروكلمان : ضبطه عمر كحالة قلت  
  )٧/٢١٨معجم المؤلفین  ،٧٢كارل بروكلمان، القسم التاسع ص  -األدب العربي 

بفــتح فــي بروكلمــان وقــال فــي الهــامش: . بكســر العــین وفــتح الــراء) ِعــَراقوضــبطه الزركلــي (
  یخاطب والد صاحب الترجمة : بن حبیب ، قال عبد القادرخطأ وهو ،لعین وتشدید الراءا

  ما كل من طلب السعادة نالها  یا ولدي وطب  اق تهنّ رَ یا ابن العِ 
  )٢هامش  ٥/١٢األعالم للزركلي (ینظر: 

  ؛ لما یلي:بفتح العین وفتح الراء المشددة )َعرَّاق( ویظهر لي أن األولى ضبطه
  ( ابن َعرَّاق ). :ور بین المهتمین بعلم الحدیث والمختصین فیهأن المشه - ١
، وهمـا ( ابـن َعـرَّاق ) أن صاحب معجم المؤلفین وبروكلمان في تـاریخ األدب ضـبطاه : - ٢

 من المهتمین بشأن ضبط األعالم، بخالف الزركلي فال یهتم بهذا الشأن.
نسـبة إلـى العـراق، وٕانمـا یقـال:  لم نعهد مثـل هـذه النسـبة للبلـدان، فـال یقـال: (ابـن ِعـَراق) - ٣

(العراقي)، كما ال یقال: (ابن مصر)، وٕانما یقال: المصري. السیما وقد جاء في نسبته: 
 .(العراقي)لقیل:النسبة إلى البلد  أرید)، فلو الحجازيالمدني لشامي الكناني ا(

ابـن فیـه: (أن نسـبته إلـى العراقـة واألصـالة أولـى مـن نسـبته إلـى البلـد، السـیما وقـد وقیـل  - ٤
 ، فدّل على نسبته إلى العراقة.٥/٧٤٦)، كما في هدیة العارفین عریق

جمـع الفقیـر إلـى عفـو الخـالق أن ابن عراق قال في مقدمة رسالته في شرح االستعاذة: ( - ٥
) والمتناســـب مـــع لفظـــة (الخـــالق) هـــو (َعـــرَّاق)، ال علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن عـــراق

 (ِعَراق).
لي لمـن ضـبطه (ابـن َعـرَّاق) فـأقول: إن الزركلـي ال یهـتم بشـأن الضـبط أما تخطئة الزرك - ٦

ـــأن للشـــعر طبیعـــة  ـــرد علیـــه ب ـــرا، كمـــا أن استشـــهاده ببیـــت الشـــعر المـــذكور یمكـــن ال كثی
  خاصة؛ إذ یجوز فیه ما ال یجوز في غیره للضرورة الشعریة.

: نـور الــدین. ففــي اختلـف فــي لقـب ابــن عـراق، فقیــل: عـالء الــدین، وقیـل: ســعد الـدین، وقیــل )٣(
: (عــالء الــدین). وفــي شــذرات الــذهب ١/١٥٠ الرســالة المســتطرفة، و ٥/٧٤٦هدیــة العــارفین 

صــفحة وفــي : (ســعد الــدین). ٢/١٩٦الكواكــب الســائرة ، و ٧/٢١٨، ومعجــم المــؤلفین ٨/٣٣٧
، ٧٢كــارل بروكلمـان، القسـم التاســع ص  -العنـوان مـن النســخة (ب)، وتـاریخ األدب العربـي 

  : (نور الدین).  ٥/١٢للزركلي  األعالمو 
  ال تعارض بین هذه األقوال ؛ إذ ربما تكون الثالثة ألقابا البن عراق.: قلت



  

  

  

} ١٠٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 ،ریفـل الحرم الشـنزی .)١(الحجازي الشافعيالمدني لشامي أبو الحسن الكناني ا

  . )٢(المعروف بابن عراق

  ه:

في السفینة العراقیة في سابع ذي الحجة سنة سبع  - كما ذكر والده  - ولد 

   )٣( .ساحل بیروتوتسعمائة ب

: وط م  

العالمة العارف باهللا  إلماما )٤(والد ابن عراق هو محمد بن علي بن عراق

كان رحمه اهللا تعالى من أوالد أمراء  .تعالى المجمع على والیته وجاللته

وكان صاحب مال عظیم  ،وكان من طائفة الجند على زي األمراء ،)٥(الجراكسة

ترك الكل واتصل بخدمة الشیخ العارف باهللا تعالى السید علي ثم  .وحشمة وافرة

  )٧( .واشتغل بالریاضة عنده )٦(بن میمون المغربيا

                                                 
 الرســـــالة المســــــتطرفة، ٥/٧٤٦هدیـــــة العــــــارفین ، ١٩٧، ٢/١٩٦ینظـــــر: الكواكـــــب الســــــائرة  )١(

، تاریخ األدب العربي، ٨/٣٣٧، شذرات الذهب ٢/١٠٧٧، ١/٤٩٤، كشف الظنون ١/١٥٠
   ٥/١٢األعالم للزركلي ، ٧/٢١٨، معجم المؤلفین ٧٢التاسع ص القسم 

  )٥/٧٤٦هدیة العارفین . (ابن عریق :وقیل )٢(
  ، ٢/١٩٦الكواكب السائرة ،  ٨/٣٣٧ شذرات الذهبینظر:  )٣(
حمــد بــن علــي بــن عبــد الــرحمن بــن عــراق، شــمس الــدین، أبــو علــي الكنــاني الدمشــقي: كــان م )٤(

 ونشـــأ وجیهـــا شـــجاعا انفـــرد بالفروســـیة.هــــ، ٨٧٨ســـنة دمشـــق  ولـــد فـــي .اإلســـالمیلقـــب بشـــیخ 
وتصــوف، وحــج فجــاور بــالحرمین،  واشــتغل بالصــید ، ثــم انقطــع إلــى العلــم، وســكن بیــروت.

األعــالم ، ١/٥٩الكواكــب الســائرة ( .هـــ٩٣٣ســنة  وتــوفي بمكــة النــاس بعلمــه. واشــتهر وانتفــع
  )٦/٢٩٠للزركلي 

 فتـرةوالجزیـرة العربیـة  العراقو الشام و حكمت في مصر  لیكساللة من الجنود المما الجراكسة: )٥(
أول من ملك مصر من الجراكسة هو الملك الظـاهر و  .هـ٩٢٣هـ إلى سنة ٧٨٤سنة  تبدأ من
الســــــلطان األشــــــرف قانصــــــوه  :آخــــــر ملــــــوك الجراكســــــة، و هـــــــ  ٨١٠ســــــنة  المتــــــوفىبرقــــــوق 
  ).١/٧١الروض المعطار في خبر األقطار ، ٦/٢٨٢شذرات الذهب .(الغوري

ولـي  ،، الشـیخ المرشـد المربـي القـدوة الحجـةیمون بن أبي بكر بن علي بـن میمـونعلي بن م )٦(
أبــو الحســن بــن میمــون الهاشــمي  ،الســید الشــریف الحســیب النســیب ،العــارف بــه ،اهللا تعــالى

الفاســي أصــله. اشــتغل بــالعلم، ودرس، ثــم تــولى القضــاء، ثــم تــرك  ،القرشــي المغربــي الغمــاري
هــ. ٩١٧تـوفي سـنة  ، وصحب مشایخ الصوفیة،ثم ترك ذلكالغزو على السواحل،  ذلك والزم

  )٥/٢٧األعالم للزركلي ، ٢٧٨ -٢/٢٧٢الكواكب السائرة (
  ١/٢١٢الشقائق النعمانیة ، ٨/١٩٦ شذرات الذهبینظر:  )٧(
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قال . )١(من دمشق إلى مجدل معوشوقد رحل الشیخ علي بن میمون المغربي 

محمد بن عراق: ولم یصحب غیري، والولد علي، وكان سنه عشر سنین، وشخصًا 

   )٢( .مت معه خمسة أشهر، وتسعة عشر یوماً آخر عمًال بالسنة، وأق

ثم علي بن میمون المغربي، حتى توفي فأقام معه محمد بن عراق وولده علي 

وهي سنة ثالث وعشرین  - وفي أول السابعة ،بقي بعده بمجد معوش ست سنین

  )٣( .إلى ساحل بیروت اعاد - وتسعمائة 

ء، واإلفادة منهم، السیما وقد هیأت تلك النشأة البن عراق التعرف على العلما

 ابن عراقكان طبیعیًا أن ینهل صحبته ألبیه الذي كان من كبار علماء عصره، و 

یوجهه إلى االستزادة من العلم، ویذلل لـه وكان  الذي أحاطه برعایته، علم أبیه،من 

  السبل الموصلة إلیه. 

العظیم حفظ القرآن وقد حرص أبوه على تعلیمه القرآن الكریم منذ الصغر، ف

 ،والزم والده في قراءة ختمة كل جمعة ست سنین ،وهو ابن خمس سنین في سنتین

ت عن تلمیذ ءاوأخذ القرا ،وحفظ كتبا عدیدة في فنون شتى ،فعادت بركة اهللا علیه

وكان ذا  ،أبیه الشیخ أحمد بن عبد الوهاب خطیب قریة مجدل مغوش وعن غیره

وله اشتغال في  ،ومشاركة جیدة في غیرها ،تءاقدم راسخة في الفقه والحدیث والقرا

واقتدار على نقد  ،وقوة في نظم األشعار الفائقة ،الفرائض والحساب والمیقات

  )٤(.وولي خطابة المسجد النبوي ،الشعر

                                                 

  ) ٢/١٩٦الكواكب السائرة . (قریة من معاملة بیروت :مجدل معوش )١(

هـذه المحافظـة هـي  ،محافظـة جبـل لبنـانأحد أقضـیة  قضاء الشوفتقع مجدل المعوش في و   

عــن  تــرمو لــیك ٤٤تبعــد مجــدل المعــوش  محافظــات لبنــان. تمثــلواحــدة مــن ثمــان محافظــات 

  )www.localiban.org/spip.php?article(عاصمة لبنان. بیروت 

   ١/٢٧٨الكواكب السائرة  )٢(

   ١/٦٣الكواكب السائرة  )٣(

  ٢/١٩٦الكواكب السائرة ،  ٨/٣٣٧ شذرات الذهب )٤(



  

  

  

} ١١١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 ءء ا:  

 ،الشیخ العالمة الحبر الفهامة: عنه )١(قال العالمة عبد القادر العیدروس - 

شیخ األنام  ،والمنقول، والمعول علیه في الفروع واألصول قدوة وقته في المعقول

وكان من  ،ومرجع الخاص والعام بالحضرة المصطفویة الشیخ علي ،بطیبة النبویة

  )٢( .كبار أهل العلم

. المقرئالشیخ العالمة الفقیه : )٣(نجم الدین محمد بن محمد الغزيوقال  - 

ءات، ومشاركة جیدة في غیرها، وله والقرا ،كان له قدم راسخة في الفقه، والحدیث

، واقتدار ةاشتغال في الفرائض، والحساب، والمیقات، وقوة في نظم األشعار الفائق

طارحًا للتكلف مالزمًا  ،على نقد الشعر، وكان ذا سكینة ووقار، وكان باذًال للهمة

  )٤(.للتعفف، وكرم النفس

ظ القرآن العظیم وهو ابن حف...  المقرئالفقیه : )٥(ابن العماد العكريوقال  -

فعادت  ،والزم والده في قراءة ختمة كل جمعة ست سنین ،خمس سنین في سنتین

وكان ذا قدم راسخة في الفقه  ،وحفظ كتبا عدیدة في فنون شتى ،بركة اهللا علیه

وله اشتغال في الفرائض والحساب  ،ومشاركة جیدة في غیرها ،تاءاوالحدیث والقر 

وكان ذا سكینة  ،واقتدار على نقد الشعر ،األشعار الفائقة والمیقات وقوة في نظم

  )٦( .وولي خطابة المسجد النبوي ... ،ووقار

                                                 

شــیخ بــن عبــد اهللا العیــدروس: مــؤرخ باحــث، مــن أهــل  عبــد القــادر بــن شــیخ بــن عبــد اهللا بــن )١(

ســنة  حضــرموت وانتقــل إلــى أحمــد أبــاد (بالهنــد) فتــوفي فیهــا ســكنهـــ،  ٩٧٨ولــد ســنة  الــیمن.

  )٤/٣٩األعالم للزركلي . (رن العاشرمن كتبه " النور السافر عن أخبار القهـ ١٠٣٨

  ٢٥٨النور السافر ص  )٢(

محمــد بــن محمــد الغــزى العــامري القرشــى الدمشــقي، أبــو المكــارم، نجــم الــدین: مــؤرخ، باحــث  )٣(

 :مـن كتبـههــ، ١٠٦١ – ٩٧٧هــ، وتـوفي سـنة ٩٧٧ولد سنة  دمشق.مولده ووفاته في  أدیب.

  )٧/٦٣األعالم للزركلي . (ئة العاشرةارة في تراجم أعیان المالكواكب السائ

  ٢/١٩٦الكواكب السائرة ،  ٨/٣٣٧ شذرات الذهب )٤(

بــن العمــاد العكــري الحنبلــي، أبــو الفــالح: مــؤرخ، فقیــه، عــالم الحــي بــن أحمــد بــن محمــد عبــد  )٥(

هــ ١٠٨٩سـنة  ، وأقـام فـي القـاهرة مـدة طویلـة، ومـات بمكـة حاجـاهـ ١٠٣٢سنة ولد  .ألدببا

  )٣/٢٩٠األعالم للزركلي . (شذرات الذهب في أخبار من ذهبله 

  باختصار. ٨/٣٣٧ شذرات الذهب )٦(



  

  

  

} ١١٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  )١( له نظم، وفیه قوة على نقد الشعر. ،فقیه، متصوف: وقال الزركلي -

  )٢( فقیه، مقرئ، محدث، مؤرخ.: وقال عمر رضا كحالة -

ر:  

اعتبارها رافدًا من روافد ، و لب العلمبأهمیة الرحلة لطا ابن عراقإیمانًا من 

رحل عدة رحالت إلى جهات العلم، وعامال مهمًا من عوامل جمعه وتحصیله، 

  وكان من هذه الرحالت ما یلي:مختلفة، 

، من دمشق إلى مجدل معوشرحل مع الشیخ علي بن میمون المغربي  - 

   )٣( .عشر سنین عمرهوكان 

م، وقدم دمشق في صفر سنة سبع دخل دمشق وحلب في رحلته إلى الرو و  - 

   .وأربعین وتسعمائة

: فسلمت علیه )٤(قال ابن طولون .تلمیذ والده محمد األیجيونزل بخلوة الشیخ 

  )٥( .بها فوجدته عرض له صمم في تلك البالد

سافر من دمشق لزیارة بیت المقدس یوم الخمیس ثالث جمادى اآلخرة من و  - 

   .، فزار- هـ ٩٤٧ –السنة المذكورة 

   .ثم انصرف إلى مصر - 

یبیت عنده، و وذكر أنه في مدة إقامته بدمشق أنه كان یزور قبر ابن العربي، 

وأنه أشهر شرب القهوة بدمشق، فاقتدى به الناس، وكثرت من یومئذ حوانیتها. ومن 

  )٦( .العجب أن والده كان ینكرها، وخرب بیتها بمكة

                                                 

   ٥/١٢األعالم للزركلي  )١(

  ٧/٢١٨معجم المؤلفین  )٢(

   ١/٢٧٨الكواكب السائرة  )٣(

بن محمد الشیخ اإلمام العالمة المسند المفنن الفهامـة، شـمس الـدین أبـو عبـد  محمد بن علي )٤(

الشـــهیر بـــابن طولـــون، الدمشـــقي  ،اهللا، ابـــن الشـــیخ عـــالء الـــدین، ابـــن الخواجـــه شـــمس الـــدین

ــًا،  ةالصــالحي الحنفــي، المحــدث النحــوي، مولــده بصــالحیة دمشــق ســنة ثمــانین وثمانمائــ تقریب

  )٥٣ – ٢/٥١الكواكب السائرة . (ئةتوفي سنة ثالث وخمسین وتسعما

  ٢/١٩٦الكواكب السائرة  )٥(

  ٢/١٩٦الكواكب السائرة ،  ٨/٣٣٧ شذرات الذهب )٦(



  

  

  

} ١١٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

:  

، في فنون شتىیرة من علماء عصره، على طائفة كب ابن عراقتتلمذ اإلمام 

  ونورد هنا ما أثبتته المصادر من شیوخه، وهم:

ه والزموالده الشیخ محمد بن علي بن عراق. وقد أخذ عنه العلم والتقوى،  -١

  )١( .في قراءة ختمة كل جمعة ست سنین

،  معوش، تلمیذ أبیه، خطیب قریة مجدل )٢(الشیخ أحمد بن عبد الوهاب -٢

  )٣( .القراءات هاوأفرده القراءات، وقد أخذ عن

أیضًا ، تلمیذ أبیه، أخذ عنه القراءات )٤(الشیخ محمود بن حمیدان المدني -٣

  )٥( .في أربع ختمات

، أخذ عنه )٦(الخطیب شمس الدین محمد بن زین الدین القطان الشیخ -٤

  )٧( .ختمة العشرة القراءات، وأتم علیه

لشیخ اجاز صاحب الُعباب، وقد أ )٨(یديأحمد بن عمر المزجد الزبالشیخ  -٥

  )٩( .علي بن عراق

  )٢( .لشیخ علي بن عراقاجاز ، وقد أ)١(الشیخ أبو القاسم بن إقبال -٦

                                                 
  ٢/١٩٦الكواكب السائرة  )١(
سـبط  ،أحمد بن عبد الوهاب بـن عبـد القـادر الدمشـقي الحنفـي، الشـاب الفاضـل شـهاب الـدین )٢(

، وسـمع علــى علمــاء  القطـب ابــن ســلطانقـرأ بدمشــق علــى  شـیخ اإلســالم زیـن الــدین العینــي.
 .وتســعمائة عــن نحــو ثمــاني عشــرة ســنة عصــره بالجــامع األمــوي، وتــوفي مطعونــًا ســنة ثالثــین

  )١/١٤٠الكواكب السائرة (
  ٢/١٩٦الكواكب السائرة  )٣(
لم أقف له على ترجمة، سوى ما ورد عنه في ترجمة ابـن ، الشیخ محمود بن حمیدان المدني )٤(

  )٢/١٩٦الكواكب السائرة أبیه. (یراجع: تلمیذ أتم علیه أربع ختمات، وأنه عراق من أنه 
  ٢/١٩٦الكواكب السائرة  )٥(
  ٢/١٩٦الكواكب السائرة  )٦(
  )١/٣٧٣كشف الظنون . (الخطیب بالحرم النبوي ،شمس الدین محمد بن زین الدین )٧(
اضــي صــفي الــدین المزجــد أحمــد بــن عمــر، الشــیخ اإلمــام، العــالم العالمــة قاضــي القضــاة الق )٨(

مولـده ووفاتـه فـي  قاض، من فقهاء الشافعیة بتهامة الیمن.. الزبیدي الشافعي صاحب العباب
ـــده. زبیـــد. ـــم قضـــاء بل ـــي قضـــاء عـــدن ث ـــوفي ســـنة  ول ، ٢/١١٤الكواكـــب الســـائرة هــــ. (٩٣٠ت

  )١/١٨٨األعالم للزركلي 
   ٢٦٠النور السافر ص  )٩(



  

  

  

} ١١٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  :ه

كان له العدید من التالمیذ، الذین  - على سعة علمه  - ال شك أن ابن عراق 

من تالمیذ نهلوا من علمه وترّبوا على یدیه، ولكن الذین نصت المصادر علیهم 

  ابن عراق هم:

   )٣(.العالمة جمال الدین محمد طاهر الملقب بملك المحدثین الهندي -١

  )٤(.أبو بكر الشیخ تقي الدین القواس -٢

  )٥(.صدیق بن محمد الخاص الیمنيالشیخ  -٣

:  

  خلف ابن عراق العدید من المؤلفات التي كان منها ما یلي:

  هي الرسالة التي بین أیدینا.رسالة في شرح االستعاذة، و  -١

نقله محمد بن بالل الصراط المستقیم على معاني بسم اهللا الرحمن الرحیم،  -٢

  )٦( .توفى سنة إلى التركیة لرستم باشااآلیدینى الم

                                                                                                                        
لـه قالئـد  (أبـو القاسـم) مـؤرخ. الحنفـي،ي القاسـم بـن عثمـان شرف الدین بن عبد العلیم بن ابـ )١(

معجـم المـؤلفین هــ. ( ٩٧٤ ، كـان حیـا سـنةبي حنیفة النعمانأعقود العقیان في مناقب االمام 
  )٨/٣٦األعالم للزركلي ، ٤/٢٩٧

   ٢٦١النور السافر ص  )٢(
علـــى قـــدم مـــن  كـــان ،الملقـــب بملـــك المحـــدثین الهنـــدي ،العالمـــة جمـــال الـــدین محمـــد طـــاهر )٣(

 ،ولـه تصـانیف نافعـة ،وبرع فـي فنـون عدیـدة وفـاق األقـران ،الصالح والورع والتبحر في العلم
والشــیخ علــي بــن  ،والشــیخ ابــن حجــر الهیتمــي ،الشــیخ حســن البكــريمــنهم:  وشــیوخه كثیــرون

  )٣٢٤، ٣٢٣هـ. (النور السافر ص  ٩٨٦. توفي سنة عراق
ألنه كـان یسـتعیر أثـواب النـاس  ؛المعروف بسراق الحشمةأبو بكر الشیخ تقي الدین القواس، ) ٤(

في الجمع واألعیاد من كل زي. فیلبسها، وكان یكره هذا اللقب، وكان أصحابه یسمونه بشیخ 
محمـد بـن عـراق، ثـم ألوالده مـن بعـده. تـوفي سـادس عشـر شـوال سـنة لالحشمة، وكـان تلمیـذًا 

  )٢/٩٢الكواكب السائرة ( خمسین وتسعمائة.
یروي عن السید  ،یق بن محمد الخاص الیمني: هو الشیخ الحافظ العّالمة المسند الكبیرصد )٥(

طــاهر األهــدل عــن عبــد الــرحمن الــدیبع الشــیباني صــاحب " التیســیر " وغیــره عــن الســخاوي، 
وعـن نـور الـدین كما یروي عن العّالمة ابن زیاد مفتي زبید وقطب الـدین الحنفـي مفتـي مكـة 

فهـرس الفهـارس واألثبـات ومعجـم المعـاجم والمشـیخات والمسلسـالت ( وغیرهم. علي بن عراق
٢/٧١٤(  

  ٢٥٩النور السافر ص ، ٥/٧٤٦ھدیة العارفین ، ٢/١٠٧٧كشف الظنون  )٦(



  

  

  

} ١١٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

بمصر  هأتم تألیف ،الشنیعة الموضوعة األخبارتنزیه الشریعة المرفوعة عن  -٣

ورتبه على  ،لجوزي والسیوطيبن ااجمع فیه بین موضوعات ، ـه ٩٥٤سنة 

   )١( العثماني.وأهداه إلى السلطان سلیمان خان  ،ترتیبهما

  )٢(.كصنیع القسطالني على صحیح البخاري، وهو شرح صحیح مسلم -٤

  )٣( ، إال أنه لم یتم.فقهالباب في شرح العُ  -٥

  )٤(.رسالة صغیرة في تاریخ الطائف ،نشر اللطائف في قطر الطائف -٦

  )٥(.األقوال واألعمالتهذیب  -٧

  )٦( وعمل "تذكرة" جمع فیها فوائد عدیدة. -٨

  )٧( وصیة المنتظر غریب الوطن. -٩

)٨(واختصر "رحلة ابن رشید". - ١٠
  

و:  

سنة ثالث وستین  - وهو خطیبها وٕامامها  -  توفي في المدینة المنورة

  رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسیح جناته.ف )٩(وتسعمائة.

 ***  

                                                 

للزركلي   األعالم  ،٢٥٩النور السافر ص ، ٥/٧٤٦ ھدیة العارفین، ١/٤٩٤كشف الظنون  )١(

٥/١٢   

  ٧/٢١٨معجم المؤلفین ، ٥/٧٤٦هدیة العارفین ، ٨/٣٣٨شذرات الذهب  )٢(

  ٢٥٩النور السافر ص  ،٥/٧٤٦هدیة العارفین ، ٨/٣٣٨شذرات الذهب  )٣(

   ٧/٢١٨معجم المؤلفین ، ٥/١٢األعالم للزركلي ، ٥/٧٤٦ھدیة العارفین  )٤(

  ٥/٧٤٦ھدیة العارفین  )٥(

   ٢٥٩النور السافر ص  )٦(

   ٧٢ص  كارل بروكلمان ، القسم التاسع –تاریخ األدب العربي  )٧(

   ٢٥٩النور السافر ص  )٨(

، ٥/٧٤٦هدیــــة العــــارفین ،  ٨/٣٣٧شــــذرات الــــذهب ، ٢/١٠٧٧، ١/٤٩٤كشــــف الظنــــون  ) ٩(

ــــي ، ٢/١٩٧الكواكــــب الســــائرة ، ١/١٥٠الرســــالة المســــتطرفة  معجــــم ، ٥/١٢األعــــالم للزركل

  ٧/٢١٨المؤلفین 



  

  

  

} ١١٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

  

  

  

  

  

ما ا  

 : ا  

  

  ویشتمل على ثالثة مطالب:

  المطلب األول: أهمیة المخطوط.

  المطلب الثاني: منهج المؤلف ومصادره.

  المطلب الثالث: نسخ المخطوط ووصفها، ونماذج منها.

  



  

  

  

} ١١٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

.ا ول: أا ا  

ى موضـوعه، حیـث یتنـاول قضـیة تعود أهمیة المخطوط الذي بین أیـدینا أوال إلـ

مــن األهمیــة بمكــان، أال وهــي شــرح االســتعاذة، التــي نــدبنا اهللا تعــالى إلــى البــدء بهــا 

 m n o  p q r ]:  -عـــــز وجـــــل  -عنـــــد قـــــراءة القـــــرآن الكـــــریم، فقـــــال 

s t Z  )كما ندبنا إلیه النبي )١ ،  .عند كثیر من األمور  

:  ن، فقـال تعـالى مخبـرا عـن نـوح بل بیَّن اهللا تعالى أنهـا مـن سـنن المرسـلی

[ = >      ? @  A B C D E F    HG Z)وقال مخبرا عن امرأة عمران:     )٢ ،[ 

º » ¼     ½ ¾ ¿ À Z)اً ، وأمر نبیه محمد)٣  :بها فقال[ j k 

l m n o p q Z)٤(.  

ــــل ســــالحا مهمــــا ــــه المــــؤمن فــــي حربــــه ضــــد  فاالســــتعاذة بــــاهللا تعــــالى تمث یحمل

ثَـــمَّ كـــان البـــد مـــن معرفـــة مـــا یتعلـــق باالســـتعاذة مـــن معـــان وفوائـــد الشـــیطان. ومـــن 
 

  وأحكام. وتلك هي األمور التي تتحدث عنها هذه الرسالة التي بین أیدینا.

فقد قام ابن عراق بجمع كل ما یتعلـق باالسـتعاذة فـي هـذا المخطـوط، لیقـدم لنـا 

  هذه الرسالة الجامعة.

ســخها هـــو أحــد علمــاء الحنفیــة، وهـــو كمــا تعــود أهمیــة هـــذه الرســالة إلــى أن نا

  .)٥(الشیخ علي بن غانم المقدسي

كما أنها لم تحقق ولم تطبع بعد، وقد بحثت عن ذلك كثیـرا فلـم أقـف علـي أحـد 

  .حسب علمي حققها أو طبعها

                                                 

   ٢٨سورة النحل، من اآلیة: ) ١(

   ٤٧سورة هود، من اآلیة: ) ٢(

   ٣٦ورة آل عمران، من اآلیة: س) ٣(

   ٩٧سورة المؤمنون، اآلیة: ) ٤(

، غـانم نالمعروف بابنور الدین،  ،الشیخ على بن محمد بن على المقدسى الخزرجى الحنفى )٥(

ـــاهرة،  ـــه، لغـــوي، محـــدث. نزیـــل الق ـــوفي ،شـــیخ الوقـــت حـــاال وعلمـــا وتحقیقـــا وفهمـــافقی ســـنة  ت

  )٧/١٩٥لفین معجم المؤ ، ١/٤٩١البدر الطالع هـ. (١٠٠٤



  

  

  

} ١١٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 :ما دره.او ا   

یفصـح فـي َقدََّم ابن عراق لرسالته في شـرح االسـتعاذة بمقدمـة قصـیرة جـدًا، ولـم 

   أو طریقته فیها.منهجه  تلك المقدمة عن

ومن َثمَّ فإني سأحاول استخراج منهج ابن عـراق وطریقتـه التـي سـار علیهـا فـي 

   رسالته من خالل الرسالة نفسها. 

  فأقول وباهللا التوفیق: إن ابن عراق سار علي ما یلي:

    إ ر َلصـالة والسـالم علـى ، واوالحمـد هللا، ابتـدأها باسـم اهللا

 ؛ عمال بمقتضى األحادیث الواردة في ذلك. رسول اهللا 

  في المقدمة المؤلفات التي سبقته، أو التي استقى منها نقوله. لم یذكرو  -

  كالم على االستعاذة من وجوه: الثم ذكر أن 

 . ا ا ا  :ولوفیه مسائل:ا  

  .وقت االستعاذةفي  :األولى

  االستعاذة قبل القراءة في الصالة وخارجها. حكم في: المسألة الثانیة

  من حیث الجهر واإلسرار بها. االستعاذة حكم في: المسألة الثالثة

  .كل ركعة ة التعوذ فيإعاد حكم: المسألة الرابعة

  المختار في لفظها.: المسألة الخامسة

  لقراءة؟هل التعوذ في الصالة للصالة أو ل: المسألة السادسة

  : هل االستعاذة سنة كفایة أو عین؟المسألة السابعة
   ا ام  : أظ  وا. 

.    :ا ا  

  هل استثناؤه من المالئكة متصل أو منقطع ؟ وبماذا كفر؟منها: 

  : حكمه من حیث الطهارة وعدمها.ومنها

في اإلغواء، ویوكلهم في أفعال خاصة، وجاء فـي  أن له أعوانا یرسلهم: ومنها

  األخبار تسمیة بعضهم.



  

  

  

} ١١٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

لو ترك اإلنسـان التسـمیة عنـد األكـل والشـرب حتـى یأكـل منـه الشـیطان : ومنها

  ویشرب بقصد التصدق علیه فما الحكم؟

  هل له زوجة ؟ومنها: 

  اختلف في الوقت المعلوم الذي أنظر إلیه.ومنها: 

 ا  :اا ا       ،دو  فوا ،وا طا  

 .ذ  ع ن، و وأم  

  وفیه مسائل:

  : في إقامة الدلیل على وجودهم.األولى

ـــة ـــى التشـــكل المســـألة الثانی ـــة قـــادرة عل : الشـــیاطین والجـــن أجســـام لطیفـــة ناری

  بأشكال مختلفة، ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة.

  : اختلفوا في الجن والشیاطین. هل هم جنسان أو جنس واحد؟ألة الثالثةالمس

  .الجن والشیاطین یأكلون ویشربون ویتناكحون ویتوالدون :المسألة الرابعة

للجن والشیاطین قدرة على النفوذ في بواطن البشر إلیذائهم  :المسألة الخامسة

  بالوسوسة أو بالصرع.

  وسة.: في تحقیق الوسالمسألة السادسة 

  : الجن والشیاطین مكلفون.المسألة السابعة

  . في دخولهم في عموم بعثة نبینا  المسألة الثامنة:

ال خـــالف أن كفـــار الجـــن فـــي النـــار، واختلـــف هـــل یـــدخل  المســـألة التاســـعة:

  ؟مؤمنوهم الجنة ویثابون على حسناتهم

  على القول بتكلیفهم مسائل فقهیة.: یتفرع المسألة العاشرة

  ة الصالة خلف الجني.: صحمنها

  : انعقاد الجماعة بهم.ومنها

  .وإِال ُقِتَلتْ انصرفت  اذإِ ف: أن الجني إذا ظهر في صورة حیة فتؤذن، ومنها

  : هل یجوز نكاح اإلنسي الجنیة؟ومنها



  

  

  

} ١٢٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  : هل یجب على اإلنسیة إذا وطأها الجني غسل؟ومنها

  : حكم روایتهم عن اإلنس، وروایة اإلنس عنهم.ومنها

   : ا   و اذة اءة اآن. ا ا

  ا ادس:  م وأار   اذة.  

  قال: ویلوح ذلك في سؤاالت:

  : ِلَم قال: "أعوذ باهللا" فلم یعلق االستعاذة باسم غیر هذا االسم الكریم؟األول

لـــم یقتصـــر علـــى االســـم دون : ِلـــَم قیـــل: مـــن الشـــیطان الـــرجیم و الســـؤال الثـــاني

  الوصف؟

ــــث Z ¥ ¤   £   ¢ ] : مــــا وجــــه قولــــه تعــــالى:الســــؤال الثال
فــــي لفــــظ  )١(

  االستعاذة على القول باستحبابه؟ 

.  :ا ا  

والتضرع إلى اهللا تعالى، والحمد هللا، والصالة والسالم  ثم اختتم رسالته بالدعاء 

   علي رسول اهللا وعلى آله وصحبه.

وقــد ســلك ابــن عــراق فــي الحــدیث عــن هــذه الوجــوه والمســائل المندرجــة  -

، حیث كان یعتمد علـى الكتـاب والسـنة، ثـم یـذكر أقـوال العلمـاء تحتها مسلكا رشیدا

  مع نسبتها إلى أصحابها، والتعقیب علیها ببیان الراجح من المرجوح.

األحادیــــث إلــــى مــــن رواهــــا مــــن أصــــحاب الكتــــب  خــــرجومــــن منهجــــه أنــــه ی -

 .لم یحكم علیه بشيء، وٕاال )٢(حاله معتمدة، ویبین حال الحدیث إن َعِلمَ ال

ومـن  .؛ حتى ال یستشـهد بهـاأحیانا یذكر األحادیث الموضوعة؛ لیبین حالها -

  بي: هذا حدیث ـقال الحافظ الذهأمثلة ذلك: قوله في التعقیب على حدیث ذكره: 

                                                 

    ٣٦سورة فصلت، من اآلیة: ) ١(

الحــدیث األول والثــاني فــي المســألة األولــى مــن الوجــه األول،  –علــى ســبیل المثــال  –ینظــر  )٢(

رواه حیــث قــال معقبــا علــى الحــدیث األول: رواه أبــو داود. وقــال معقبــا علــى الحــدیث الثــاني: 

  أصحاب السنن األربعة بإسناد جید.



  

  

  

} ١٢١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 )١(منكر

فقــة لــنص الحــدیث عنــد مــن عــزاه غالبــا مــا یــذكر األحادیــث بألفــاظ غیــر موا -

 عـن المغنـيفي مقدمة كتابـه :  -حیث قال  العراقي اإلمام إلى ذلكوقد سبقه إلیه. 

الحـدیث لمـن خرجـه مـن األئمـة فـال  : " وحیث عـزوت - في األسفار األسفار حمل

  )٢( ، وقد یكون بمعناه ، أو باختالف.، بل قد یكون بلفظهأرید ذلك اللفظ بعینه

. وٕان كان یؤخذ شاهدا لهلحدیث روایة أخرى ذكرها ؛ إن كان فیها إذا كان ل -

 علیه االستشهاد كثیرا باألحادیث الضعیفة .

كثیــرا باألحادیــث النبویــة فــي  حیــث یســتعین ، علــى أحادیــث النبــي یعتمــد  -

 فضلها ومعانیها . وبیان، شرح االستعاذة

 أنـــه فـــي بعـــض وهـــو الغالـــب علیـــه. مـــع ،نقـــل منهـــایلمصـــادر التـــي یـــذكر ا -

 .األحیان ینقل من غیر ذكر للمصدر

وأحیانـــا یقتصـــر علـــى العـــزو للمؤلـــف دون ذكـــر المرجـــع، كمـــا فـــي المســـألة  -

 نســیها القــارئ ثــم تــذكرها فــي أثنــاء القــراءةوٕاذا الثانیــة مــن الوجــه األول، حیــث قــال: 

ره : مـن موضـع وقفـه. ذكـوقیـلفعلى القول بالوجوب یتعوذ ثم یبتدئ من أول اآلیة. 

  أبو اللیث السمرقندي.

ولكـن  -وهـو الغالـب علیـه  - وأحیانا یصّرح بذكر المصدر الذي ینقل منـه  -

بالرجوع إلـى المصـادر أجـد االخـتالف بـین الـنص المنقـول والمصـدر . وربمـا یعـزى 

. أو ربما نقل بالمعنى، أو ملخصا ذلك إلى االختالفات القائمة في النسخ وهو كثیر

  بعض المواضع.كما صّرح بذلك في 

                                                 

واختلـف ر، ال خالف أن كفـار الجـن فـي النـاوهي: : من الوجه الرابع ة التاسعةالمسألتنظر:  )١(

  القول الثالث: أنهم على األعراف.  الجنة ویثابون على حسناتهم؟ هل یدخل مؤمنوهم

المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار للحافظ العراقي  )٢(

١/٤   



  

  

  

} ١٢٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

مــن غیــر إشــارة ، كمــا فــي المســألة  مــن المصــادروفــي بعــض األحیــان ینقــل  -

، حیــث نقــل عــن الــرازي كالمــا  المختــار فــي لفظهـااألول فــي :  الوجــهمــن الخامسـة 

ولم یقـل: بـاهللا أعـوذ مـع إفـادة الحصـر وغیـره؛ ألنـه فـي معنـى الـدعاء، ختمه بقوله: 

  نقل.أي اللهم أعذني. ولم یصّرح بهذا ال

الوجــه الخــامس: فــي البحــث عــن حكمــة مشــروعیة االســتعاذة لقــراءة وكمــا فــي 

، وُجّلهــا منقــول مــن إغاثــة اللهفــان البــن  حیــث ذكــر أمــورا تحــت هــذا الوجــهالقــرآن. 

  القیم، وبعضها منقول من تفسیر الرازي ، ولم یصّرح بذلك. 

 . راء إلى قائلیها وهو الغالب علیهاآل یعزو -

 انتهى. األحیان ما ینقله بقوله: من كثیریختم في  -

، ویعلـق علیهـا، ثـم یبـین جمع جمیع األقوال فـي المسـألة التـي یـذكرها یحاول -

  الراجح، مع ذكر أدلة الترجیح.

، التــي كــان مــن )١(المصــادر* هــذا وقــد اعتمــد ابــن عــراق علــى الكثیــر مــن 

  أهمها ما یلي: 

  كتب التفسیر وعلوم القرآن: -أوالً 

 الكبیر للرازي.التفسیر  -١

 التیسیر في التفسیر للنسفي. -٢

 الجامع ألحكام القرآن للقرطبي. -٣

 سم اهللا الرحمن الرحیم البن عراق.الصراط المستقیم إلى معاني ب -٤

 الفتوحات المكیة البن عربي. -٥

 النشر في القراءات العشر البن الجزري. -٦

 لمكي بن أبي طالب.لى بلوغ النهایة إالهدایة  -٧

 تفسیر ابن عرفة. -٨

                                                 

ذكر المصادر التي صرَّح ابن عراق بالنقل منها، أو لم یصّرح ولكن ثبت سأقتصر هنا على  )١(

  النقل بالرجوع إلى المصدر.



  

  

  

} ١٢٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 تفسیر القرآن العظیم البن كثیر. -٩

  جامع البیان الطبري. -١٠

 حرز األماني ووجه التهاني (متن الشاطبیة) لإلمام الشاطبي. -١١

 شرح الشاطبیة للجعبري -١٢

  معالم التنزیل للبغوي. -١٣

 المحرر الوجیز البن عطیة. -١٤

  :الحدیث وعلومهكتب  -ثانیاً 

  الطوال البن عساكر. األربعون -١

  التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید البن عبد البر. -٢

  السنن الكبرى للنسائي. -٣

  الفردوس بمأثور الخطاب للدیلمي. -٤

  المعجم األوسط للطبراني. -٥

  سنن ابن ماجه. -٦

  سنن أبي داود. -٧

  سنن الترمذي. -٨

  سنن الدارمي. -٩

  سنن النسائي. -١٠

 ح السنة للبغوي.شر  -١١

  شعب اإلیمان لعبد الجلیل القصري. -١٢

  صحیح البخاري. -١٣

  صحیح مسلم. -١٤

  مسائل حرب الكرماني. -١٥

  مسند أحمد. -١٦

  مكائد الشیطان البن أبي الدنیا. -١٧

  موطأ مالك. -١٨



  

  

  

} ١٢٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  كتب العقیدة: - ثالثاً 

  آكام المرجان في أحكام الجان للشبلي. -١

  ویني.اإلرشاد لإلمام الج -٢

  الفصل في الملل البن حزم. -٣

  إیضاح الداللة في عموم الرسالة والتعریف بأحوال الجن البن تیمیة. -٤

  :كتب الفقه -رابعاً 

  األشباه والنظائر للسیوطي. -١

  األم لإلمام الشافعي -٢

  اإلمالء لإلمام الشافعي. -٣

  التحقیق للنووي. -٤

  الفتاوى السراجیة للسجاوندي. -٥

  وع للنووي.المجم -٦

  مجموع الفتاوى البن تیمیة. -٧

  .لسجستانيیوسف بن أحمد الُمنیة المفتي  -٨

  كتب اللغة: -خامساً 

  الكتاب البن سیبویه. -١

  أمالي عز الدین بن عبد السالم. -٢

  مقامات الحریري. -٣

  ملحة اإلعراب. -٤

  كتب التراجم والسیر. -سادساً 

  تذكرة الحفاظ للذهبي. -١

  النبالء للذهبي. سیر أعالم -٢

  كتب أخرى. -سابعاً 

  إحیاء علوم الدین للغزالي. -١

  إغاثة اللهفان البن القیم. -٢

  .بن عربيالعنقا مغرب في ختم األولیاء وشمس المغرب  -٣

 ***  



  

  

  

} ١٢٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

:ا ا . ذجو وو ا م  

وط، وقفــت علــى نســختین اعتمــدت علیهمــا فــي تحقیــق هــذا المخطــبعــد البحــث 

  وهما كالتالي:

 ٤٦٩١فــي جامعــة برنســتون : ضــمن مجمــوع ، تحــت رقــم :  النســخة األولــى:

    ٤٤.وهي في مجموعة كاریت ( یهودا ) تحت رقم حفظ : 

تحــت عنــوان: رســالة فــي االســتعاذة للشــیخ علــي بــن محمــد بــن علــي بــن عــراق 

  الكناني الشافعي رحمه اهللا.

 الرابعـــة هـــيفـــي المجمـــوع  تعاذةرســـالة االســـ. و  ١٦٦ عـــدد أوراق المجمـــوع :

   ١٥٦ـ  ١٣٩ضمن الكتب األخرى، من ورقة 

عــدد الكلمــات فــي متوســط . ٢١. عــدد األســطر : ١٨ عــدد أوراق المخطــوط :

  . . تحمل نظام التعقیبه١٠السطر الواحد : 

  علي بن غانم المقدسي.  اسم الناسخ :    الخط: نسخ.

  هـ .  ٩٥٤: لیلة العاشر من شوال سنة :  تاریخ النسخ

ومــا تــوفیقي  ،: " بســم اهللا الــرحمن الــرحیم ویحمــل المجمــوع تملیكــا بخــتم نصــه

  ، بمدرسة النور أحمدیة " .)١(باهللا ، هذا وقف الحاج أحمد باشا الجزار إال

علــى  ١٤٠واشــتملت الورقــة علــى البســملة فقــط،  ١٣٩وقــد اشــتملت الورقــة 

هللا ربي، ومرتجع عما كنت أفعل،  : إني تائب)٢(الديهذا الدعاء للفقیه نور الدین خ

فاقبــل تــوبتي واغفــر ذنــوبي، وٕان شــئت تعــذب أو تقبــل فــارحمني واغفــر لــي وســهل 

أموري كلها أنت المؤمل، اللهم بحق اسمك األعظم الذي إذا دعیت بـه أجبـت فإنـك 

  تقبل دعائي یا رحیم ویا غفور.

  فارغة تماما.  ١٤٠وجاءت الورقة 

   وقد جعلت هذه النسخة أصال.

                                                 
. وكــان ولقــب بــالجزار لكثــرة قتلــه النــاس ،عكــاعلــى  كــان والیــا أحمــد باشــا الجــزار البشــناقي، )١(

 لبشـرا حلیـة(. هــ ١٢١٩مجبوال على الفظاظة والقسوة والغالظة، سفاكا للدماء، تـوفي سـنة : 
  )١٣٢ـ  ١٢٧/ ١البیطار  الرزاق عبدل  عشر الثالث القرن تاریخ في

  لم أقف له على ترجمة. )٢(



  

  

  

} ١٢٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

أم القــرى (مكتبــة الملــك عبــد اهللا بــن عبــد العزیــز فــي جامعــة النســخة الثانیــة: 

بعنوان: رسالة في شرح االسـتعاذة. ممـا ألفـه سـیدنا : قسم المخطوطات) –الجامعیة 

وموالنـــا شـــیخ مشـــایخ اإلســـالم نـــور الـــدین الشـــیخ علـــي بـــن عـــراق الخطیـــب بمدینـــة 

  الرسول صلوات اهللا علیه وعلى آله وسالمه.  

فـــي المجمـــوع مـــن  ، ورســـالة االســـتعاذة ١٠١٧/٣ضـــمن مجمـــوع ، تحـــت رقـــم 

  ١٢٧ـ  ١١٨ورقة 

ســم. متوســط  ١٦×  ٢٠،  ٢٩. عــدد األســطر : ١٠ عــدد أوراق المخطــوط :

  . . تحمل نظام التعقیبه ١٥عدد الكلمات في السطر الواحد : 

  فارسي دقیق.الخط: 

  . غیر مذكور اسم الناسخ :

  .  رغیر مذكو :  تاریخ النسخ

  وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب).

***  

  :تحقیق هذا المخطوطسبب اختیار (األصل) أصال في 

 هـ . ٩٥٤أن ( األصل ) كتبت في حیاة المؤلف ، في سنة  -١

الشــیخ علــي ابــن  ،وهــو شــیخ الحنفیــة ،ناســخها هــو أحــد علمــاء عصــرهأن  -٢

 غانم المقدسي .

كما هـو موضـح  ،ة المؤلفخَ سْ على نُ  َنَسَخهابن غانم ناسخها الشیخ علي  -٣

: "بلــغ تصــحیحا علــى نســخة المؤلــف دام فضــله ، فــي ، حیــث جــاء فیــهفــي ختامهــا

  هـ . علي بن غانم المقدسي ".٩٥٤ثامن عشر شوال سنة 

***  



  

  

  

} ١٢٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

:ا  ذج  

(ا)  انا  ا رول: اذج اا  

  

  



  

  

  

} ١٢٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

  

 را :مذج ا١٤٢ا (ا)   

ا اا  ا  

 



  

  

  

} ١٢٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

 را :ذج ا١٥٢ا (ا)   



  

  

  

} ١٣٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

  

(ا)  ةا را :اذج اا  

  



  

  

  

} ١٣١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

  

  اذج ا: ور اان  ا (ب)

  

  
  

  



  

  

  

} ١٣٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

  

  : ار او  ا (ب)ادساذج 

  

  
  

  



  

  

  

} ١٣٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

  

   ا (ب) ١٢١: ور ااذج 

  

 
 
 
 
 



  

  

  

} ١٣٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

  

  : ار اة  ا (ب)ااذج 

  

  
  

  

  



  

  

  

} ١٣٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  

  

  

  

  

  

اما   

ا  



  

  

  

} ١٣٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

!      " # $] وهو ح١(]يبس(.  

الحمـــد هللا، والصـــالة والســـالم علـــى رســـول اهللا. هـــذا مجلـــس فـــي الكـــالم علـــى [

االستعاذة، جمع الفقیر إلى عفو الخالق علي بن محمد بن علـي بـن عـراق الكنـاني 

  .)٣(]الطیبة، طیبها اهللا له حتى یلقاه )٢(ةبَ یْ الشافعي، نزیل طَ 

ا  ه: او  ذة  

 . ا ا ا  :ولوفیه مسائل:ا  

:وـــل القـــراءة؛)٤(قـــال الجمهـــور ا ـــرِ  )٥(لخبـــر : وقـــت االســـتعاذة مـــا قب  بـــنِ  ُجَبْی

 :قـال – ٍة ِهـيَ ال َأْدِري َأيَّ َصال :)٧(وقال َعْمر  -ُیَصلِّي   النبيَأنَُّه َرَأى  )٦(ُمْطِعمٍ 

ــَرًة  َثــالَث َمــرَّات،َواْلَحْمــُد ِللَّــِه َكِثیــرًا  َثــالَث َمــرَّات،یــرًا اهللا َأْكَبــُر َكبِ « َوُســْبَحاَن اللَّــِه ُبْك

                                                 

  ساقط من (ب). )١(

 :یقــال لهــا، وهــو اســم لمدینــة رســول اهللا  -ثــم البــاء موحــدة  ،ثــم الســكون ،بــالفتح –ة َبــیْ طَ  )٢(

مــن  :وقیــل .هــا فیمــا قیــللحســن رائحــة تربت ؛وهــي الرائحــة الحســنة ،مــن الطیــب ،ة وطابــةَبــیْ طَ 

لطیبهــا  :وقیــل .لخلوصــها مــن الشــرك وتطهیرهــا منــه ؛وهــو الطــاهر الخــالص ،الشــيء الطیــب

  )٥٤، ٤/٥٣معجم البلدان ( .من طیب العیش بها :وقیل .لساكنیها وألمنهم ودعتهم فیها

  هذه المقدمة ناقصة من (ب). )٣(

وهــو قــول الجمهــور، وهــو الصــحیح  القــراءة،قبـل االســتعاذة  :قــال أكثــرهمقـال اإلمــام الثعلبــي:  )٤(

غرائـب القـرآن  ، ویراجـع فـي نسـبة هـذا القـول إلـى الجمهـور:٦/٤١تفسیر الثعلبـي . (المشهور

عمـــدة ، ٤/٣٨٤فــتح البــاري ، ١/١٥لبـــاب التأویــل ، ٢/١٦١التســهیل لعلــوم التنزیــل ، ١/١٤

العنایـــة شـــرح ، ١/٢٠٢ بـــدائع الصـــنائع).  ویراجـــع فـــي بیـــان هـــذا المـــذهب: ١٩/١٥القـــاري 

 للطحـــــاوي مختصــــر اخــــتالف العلمــــاء، ٥/١٢أحكــــام القــــرآن للجصــــاص ، ١/٤٧٤ الهدایــــة

، ١/١٥٦ مغنـي المحتـاج ،١/٣١٩ أسنى المطالـب، ٣/٣٠٤ الشرح الكبیر للرافعي، ١/٢٠١

، ٢/١٢٠ المغنـــي ،٢/٢١٦ تحفـــة الحبیـــب علـــى شـــرح الخطیـــب (البجیرمـــي علـــى الخطیـــب)

  ٢/٢١٤ طارنیل األو  ،١/٩١ منار السبیل

ي قــوال أو فعــال أو مــا أضــیف إلــى النبــ :علــى معنــى ،مــرادف للحــدیث جمهــورالالخبــر عنــد  )٥(

، ١/٦١شـرح نخبـة الفكـر للقـاري ، ویراجـع: ١/٦١ للقاسـميقواعـد التحـدیث . (تقریرا أو صـفة

  )١/٢٢٧للمناوي  شرح نخبة الفكرفي  الیواقیت والدرر

 اعارفــكــان ، و أو یــوم الفــتح ،أســلم قبــل حنــین، صــحابي ،جبیــر بــن مطعــم بــن عــدي القرشــي )٦(

  )١/٣٩٧سد الغابة ، أ١/٤٦٢اإلصابة هـ. (٥٩أو  ٥٨أو  ٥٧مات سنة ، باألنساب

 يومــات فــ، أكثــر المشـاهد وشـهد مــع رسـول اهللا  ،قــدیما أســلم ي،مـرو بــن مـرة بــن الجهنـع )٧(

  )٤/٢٨٦سد الغابة ، أ٣/١٢٠٠االستیعاب ( .خالفة معاویة



  

  

  

} ١٣٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

مـن َنْفِخـِه َوَهْمـزِِه الرَِّجیم، َأُعوُذ ِباللَِّه من الشَّْیَطاِن «، ُثمَّ َقال: »َثالَث َمرَّاتَوَأِصیال 

  .)٣(رواه أبو داود )٢(» )١(َوَنْفِثهِ 

ـــال كـــان رســـول اللَّـــِه  :)٤(اْلُخـــْدِريِّ  أبـــي َســـِعیدٍ  وخبـــر ِة ِباللَّْیـــِل إذا قـــام إلـــى الصَّ

وال ِإَلـَه  ،)٦(َوَتَعاَلى َجـدُّكَ  ،َتَباَرَك اْسُمكَ  َ ،)٥(ُسْبَحاَنَك اللهم َوِبَحْمِدكَ « :ُثمَّ یقول ،َكبَّرَ 

ــِمیِع اْلَعِلــیِم مــن َأُعــوُذ ِبال« :ثُــمَّ یقــول ».اهللا َأْكَبــُر َكِبیــرًا« :ثُــمَّ یقــول ،»َغْیــُركَ  لَّــِه السَّ

                                                 

 :َنْفُثهُ { ،}اْلُموَتةُ  :َوَهْمُزهُ  ،اْلِكْبرُ  :َوَنْفُخهُ  ،الشِّْعرُ  :َنْفُثهُ { في ختام الحدیث: ِرو بن ُمرَّةَ َعمْ قال  )١(

 :َوَنْفُخـهُ {وینفثـه كمـا ینفـث الریـق.  ،ویلفظ به اللسان ،ألن الشعر مما یخرج من الفم ؛}الشِّْعرُ 

 :َوَهْمُزهُ {ه، فیحتاج إلى أن ینفخ. سَ فَ نَ ه وَ سَ فْ وذلك ألن المتكبر ینتفخ ویتعاظم ویجمع نَ  }؛اْلِكْبرُ 

ــةُ  (معجــم ألن المجنــون ینخســه الشــیطان، والهمــز والــنخس أخــوان.  ؛والموتــة: الجنــون }اْلُموَت

  بتصرف). ٤/١٨٦ في أحادیث الرسول األصولجامع 

 ، وأحمـد فـي مسـنده٩٤٧رقـم  ١/١٢٨ فـي مسـندهالطیالسـي  الحدیث أخرجه بنحوه: أبـو داود )٢(

بـاب االسـتعاذة كتاب الصـالة،  ٨٠٧رقم  ١/٢٦٥في سننه ابن ماجه ، و ١٦٨٣٠رقم  ٤/٨٥

بـــاب مـــا یســـتفتح بـــه كتـــاب الصـــالة،  ٧٦٤رقـــم  ١/٢٠٣، وأبـــو داود فـــي ســـننه فـــي الصـــالة

ذكـر تكـرار كتاب الصـالة،  ٢٦٠١رقم  ٦/٣٣٦ في صحیحهابن حبان ، و الصالة من الدعاء

المعجـم ، والطبرانـي فـي بیح هللا عنـد افتتاحـه صـالة اللیـلالتكبیر والتحمید والتس المصطفى 

وقـال: كتاب الصـالة،  ٨٥٨رقم  ١/٣٦٠المستدرك ، والحاكم في ١٥٦٨رقم  ٢/١٣٤الكبیر 

رقـم  ٢/٣٥، والبیهقي في سـننه الكبـرى ه الذهبيوأقرَّ  ،هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه

هـــذا قــال ابـــن الملقــن: خرجــه غیـــرهم. ، وأالتعـــوذ بعــد االفتتــاحكتــاب الصــالة، بــاب  ٢١٨٣

أبـــي ســـعید مـــن حــدیث قلـــت: وللحـــدیث شـــواهد،  )٣/٥٣٤ المنیــر البـــدر( .الحــدیث صـــحیح

  . أبي أمامة الباهلي و  ،ابن مسعودو  ،الخدري

أحد أئمـة الـدنیا فقهـا وعلمـا  ،صاحب كتاب السنن ،سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني )٣(

 – ٢/٥٩١تذكرة الحفاظ ، ٣/٢٢٥األنساب هـ. (٢٧٥توفي سنة  ،وحفظا ونسكا وورعا وٕاتقانا

  )٢٦٦، ١/٢٦٥طبقات الحفاظ ، ٥٩٣

 غـزا مـع رسـول اهللا  ،مشـهور بكنیتـهصحابي  ،أبو سعید الخدري ،سعد بن مالك بن سنان )٤(

هــــ. ٧٤ تـــوفي ســـنة ،ننا كثیـــرةســـ وكـــان ممـــن حفـــظ عـــن رســـول اهللا  ،اثنتـــي عشـــرة غـــزوة

  )١٢٦١، ٣/١٢٦٠معرفة الصحابة ، ٢/٦٠٢االستیعاب (

  في األصل: وبحمد، بدون الكاف، وما أثبته من النسخة (أ). )٥(

 :قیـل: تباركـت أي .إذ وجـد كـل خیـر مـن ذكـر اسـمك ؛) أي كثرت بركة اسمكاسُمكَ  َتَباَركَ ( )٦(

أي عـال ورفـع  ،العظمـة :والجـد ،تفاعـل مـن العلـو :) تعـالىوَتَعـالى َجـدُّكَ ( .تعالیت وتعاظمـت

مرقـــاة المفـــاتیح ، ٢/٣٣٨عـــون المعبـــود ( .عظمتـــك علـــى عظمـــة غیـــرك غایـــة العلـــو والرفعـــة

  )٤/١٨٨ األصولجامع ، معجم ٢/٤٩٨



  

  

  

} ١٣٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ـــْیَطاِن الـــرَِّجیمِ   )٢(رواه أصـــحاب الســـنن األربعـــة[ )١(»َنْفِخـــِه َوَنْفِثـــهِ وَ َهْمـــزِِه مـــن  ،الشَّ

   .)٣(]بإسناد جید

                                                 

 ١/٣١٠ هســنن، والــدارمي فــي ١١٤٩١رقــم  ٣/٥٠الحــدیث أخرجــه بنحــوه: أحمــد فــي مســنده  )١(

رقم  ١/٢٠٦، وأبو داود في سننه باب ما یقال بعد افتتاح الصالةكتاب الصالة،  ١٢٣٩رقم 

وهــذا ، وقــال أبــو داود: بــاب مــن رأى االســتفتاح بســبحانك اللهــم بحمــدككتــاب الصــالة،  ٧٧٥

. وأخرجـه ابـن الـوهم مـن جعفـر ،عـن الحسـن مرسـالَعِلـيِّ بـن َعِلـيٍّ هـو عـن  :الحدیث یقولون

، اب افتتــاح الصــالة، بــكتــاب إقامــة الصــالة والســنة فیهــا ٨٠٤رقــم  ١/٢٦٤ماجــه فــي ســننه 

بـــاب مـــا یقـــول عنـــد افتتـــاح كتـــاب أبـــواب الصـــالة،  ٢٤٢رقـــم  ٢/٩،١٠ي ســـننه والترمـــذي فـــ

وقـد أخـذ قـوم مـن أهـل العلـم  ،شهر حدیث في هذا البابأوحدیث أبي سعید ، وقال: الصالة

كـان یحیـى بـن سـعید  ه،وقـد تكلـم فـي إسـنادبغیره، وأما أكثر أهل العلم فقالوا  ،بهذا الحدیث

َفــاِعيِّ َعِلــيِّ بــن َعِلــيٍّ الیـتكلم فــي  . وأخرجــه النســائي فــي ال یصــح هــذا الحــدیث :وقــال أحمـد ،رِّ

ـــم  ٢/١٣٢ســـننه  ـــاح ٨٩٩رق ـــاب االفتت ـــین ، كت ـــاح الصـــالة وب ـــین افتت ـــذكر ب ـــوع آخـــر مـــن ال ن

بـاب إباحـة الـدعاء بعـد كتـاب الصـالة،  ٤٦٧رقـم  ١/٢٣٨، وابن خزیمة فـي صـحیحه القراءة

ال فــي قــدیم  ،ذا الخبــر لــم یســمع فــي الــدعاءوهــ ، وقــال:كبیــر وقبــل القــراءة بغیــر مــا ذكرنــاالت

وال حكــي لنــا عــن مــن لــم نشــاهده مــن  ،الــدهر وال فــي حدیثــه اســتعمل هــذا الخبــر علــى وجهــه

  . وأخرجه غیرهم.العلماء

فَـاِعيِّ غیر  ،الصحیحرجاله رجال فاإلسناد،  صحیحقلت: هذا حدیث     وقـد ، َعِلـيِّ بـن َعِلـيٍّ الرِّ

ورجالـه  ،رواه أحمـد، وقال: ٢/٢٦٥مجمع الزوائد لهیثمي الحدیث في وأورد ا .َوثَّقه األكثرون

أخرجتـه  مَ لِ فَ قائال: أحمد: هذا الحدیث ال یصح. اإلمام  واعترض ابن الملقن على قول .ثقات

لـم : ، فقلـتَ َعِلـيِّ بـن َعِلـيٍّ وقد سألك حرب الكرماني عـن ؟! وشرطك فیه الصحة  مسندكفي 

. ه وكیــع وأبــو نعــیم وابــن معــین وجماعــاتَقــثَّ هــذا وَ َعِلــيِّ و  قــن:. ثــم قــال ابــن الملیكــن بــه بــأس

  )١/٣٤٢تحقیق التنقیح ، ١/٣٢١نصب الرایة ، ٥٣٨ ،٣/٥٣٧البدر المنیر (یراجع: 

  .بن ماجه، وأبو داود، والتِّْرِمِذّي، والنسائيأصحاب السنن األربعة هم: ا )٢(

  ساقط من األصل، وفي األصل: رواه الترمذي. )٣(



  

  

  

} ١٣٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

فـي إحـدى الـروایتین  - )٤(وابن سیرین )٣(وداود األصفهاني )٢( )١(وقال النخعي

: هـــو بعـــد )٨(]-واســـتغربه )٧(زيحكـــاه المجـــد الشـــیرا- )٦([وأبـــو هریـــرة  -)٥(عنـــه

، )١١(t s r q p  o n mZ ] : )١٠(]لقوله تعالى[ ؛)٩(القراءة

  جزاء مؤخر عن العلى أن القراءة شرط، واالستعاذة جزاء، و  تْ لَّ دَ 

                                                 

 ،مفتـى أهـل الكوفـةو  العـراق،فقیـه ، أبـو عمـران النخعـي ،براهیم بن یزید بن قـیس بـن األسـودإ )١(

 - ٤/٥٢٠ســـیر أعـــالم النـــبالء هــــ. (٩٦ مـــات ســـنة .كـــان رجـــال صـــالحا فقیهـــا قلیـــل التكلـــف

  )٣٧، ١/٣٦طبقات الحفاظ  ،٧٤، ١/٧٣تذكرة الحفاظ ، ٥٢٩

لصـــالة، بـــاب متـــى یســـتعیذ، عـــن فــي ا ٢٥٩٣رقـــم  ٢/٨٧أخــرج عبـــد الـــرزاق فـــي المصـــنف  )٢(

  .أنه كان یستعیذ بعد فاتحة الكتابإبراهیم النخعي 

فقیـه أو األصـفهاني، أبو سـلیمان األصـبهاني  ،داود بن علي بن خلف الحافظ الفقیه المجتهد )٣(

، ٥٧٣، ٢/٥٧٢تــذكرة الحفــاظ هـــ. (٢٧٠ســنة  ،كــان إمامــا ورعــا ناســكا زاهــدا ،أهــل الظــاهر

  )٢٨٧ – ٢/٢٨٤رى طبقات الشافعیة الكب

غزیـر  ،إمامـا ،كـان فقیهـا، مـولى أنـس بـن مالـك ،أبـو بكـر ،اإلمـام الربـانى ،محمد بـن سـیرین )٤(

تـــذكرة الحفـــاظ هــــ. (١١٠تـــوفى ســـنة  ،رأســـا فـــي الـــورع ،عالمـــة فـــي التعبیـــر ،ثقـــة ثبتـــا ،العلـــم

  )١/٨٨مشاهیر علماء األمصار ، ٢/١٧٨الكاشف ، ٧٨، ١/٧٧

في الصـالة، بـاب متـى یسـتعیذ، عـن ابـن  ٢٥٩٠رقم  ٢/٨٦لمصنف أخرج عبد الرزاق في ا )٥(

  . أنه كان یتعوذ من الشیطان في الصالة قبل أن یقرا أم القرآن وبعد ما یقرأ أم القرآنسیرین 

وكـان مـن الحفـاظ  ،سـنة خیبـر أسـلم ،اسـمه عبـد الـرحمن بـن صـخر :قیل ،أبو هریرة الدوسي )٦(

، ١٧٧٢ – ٤/١٧٦٨االســـتیعاب هـــ. (٥٨ســـنة  مــات.  رســـول الالمــواظبین علـــى صــحبة 

  )٤٤٤ – ٧/٤٢٥اإلصابة ، ٣/٤٧٥سد الغابة أ

، صـــاحب بـــاديأأبـــو طـــاهر الشـــیرازي الفیـــروز  ،مجـــد الـــدین ،محمـــد بـــن یعقـــوب بـــن محمـــد )٧(

سـنة تـوفي  ،كان آیة في الحفظ واالطالع والتصنیفو  ،برع في العلوم كلها، القاموس المحیط

  )٢٢، ١/٢١الشقائق النعمانیة ،  ٥/٢٤٨المشتبه توضیح هـ. ( ٨١٧أو  ٨١٦

  زیادة من النسخة (ب)، ولیس في األصل. )٨(

وداود بـن علـي  وابـن سـیرین -مـن القُـرَّاء  –حمـزة و النخعـي ُنِسَب هذا القول إلى أبـي هریـرة و  )٩(

تفســــیر غرائــــب القــــرآن ، ٣/٨٤ تفســــیر البغــــوي ،٦/٤١ تفســــیر الثعلبــــيوالظاهریــــة. (یراجــــع: 

 تبیــین الحقـــائق ،٣/١٩٣ فــتح القــدیر، ١/٨٨ تفســیر القرطبـــي، ١/١٥لبــاب التأویــل  ،١/١٤

  )١٩/١٥ عمدة القاري، ٤/٣٨٤ فتح الباري، ٢/١٠٢ الحاوي الكبیر، ١/١١٢

  في (ب): اآلیة. )١٠(

   ٩٨سورة النحل، اآلیة:  )١١(



  

  

  

} ١٤٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  )١( الشرط.

رُّ ذلــك: أن مــن ِســبــأن اهللا تعــالى خــتم القــرآن بــالمعوذتین. قــالوا: وَ واســتظهروا 

، تنصـرف إلیهـا وجـوه الحسـاد، )٢(ومنزلة منیعة /أ]١٤٢[ ختم القرآن نال مزیة رفیعة

الــذي یحفــظ مــا  كالطــابععیــون ذوي البغــي والعنــاد، فجعــل التعــوذ  )٤( ])٣([ترمقهــاو

  .)٥(تحته

                                                 

ألن  ؛لقــراءةظــاهر اللفــظ أن یســتعاذ بعــد اأنكــر ابــن جــزي هــذا الــرأي ووصــفه بالشــذوذ فقــال:  )١(

وجمهــور األمـــة علــى أن االســتعاذة قبـــل  ،وقـــد شــذ قــوم فأخـــذوا بــذلك ،الفــاء تقتضــي الترتیــب

) ١/٦٢ إبــراز المعــاني مــن حــرز األمــاني، ویراجــع: ٢/١٦١ التســهیل لعلــوم التنزیــل. (القــراءة

 ،بعد الفـراغ مـن القـراءة شـاذ االستعاذةوقول من قال ووصفه الجصاص بالشذوذ أیضا فقال: 

 أحكــام القــرآن للجصــاص. (لنفــي وســاوس الشــیطان عنــد القــراءة ؛قبــل القــراءة االســتعاذةنمــا وإ 

تفسیر القرطبي ، ٣/١٥٧أحكام القرآن البن العربي یراجع: (وغیره  بن العربيا ) وأنكره٥/١٣

  )١/١٣المبسوط للسرخسي ، ١/٨٨

  رفیعة.رفیعة ومنزلة  مرتبةنال في (ب):  )٢(

مــادة:  ١٢٦ /١٠لســان العـرب ( وهـو أن تنظــر إلیـه شـزرا نظــر العـداوة. ،: رامقتـه رماقــایقـال )٣(

  "رمق")

  ساقط من األصل. )٤(

فخـتم  ،والنعم مظنة الحسد ،كان القرآن أعظم النعم على عباده الم :قال أبو جعفر بن الزبیر )٥(

ان فـي ، ویراجـع: البرهـ٤/٢٢٧ التسـهیل لعلـوم التنزیـل. (بـاهللا االسـتعاذةالحسد مـن  یطفئبما 

  )٣٨٥ترتیب سور القرآن ألبي جعفر بن الزبیر ص 

o n m  ] واحـــتج المخـــالف علـــى صـــحة قولـــه بقولـــه ســـبحانه : وقـــال اإلمـــام الـــرازي:   

 t s r q pZ وذكـر االسـتعاذة  ،دلت هذه اآلیة على أن قراءة القـرآن شـرط

ثــم  .القــرآن عــن قــراءة ةفوجــب أن تكــون االســتعاذة متــأخر  ،والجــزاء متــأخر عــن الشــرط ،جــزاء

فلـو دخلـه  ،ألن من قـرأ القـرآن فقـد اسـتوجب الثـواب العظـیم ؛قالوا : وهذا موافق لما في العقل

 - ســبحانه وتعــالى -فلهــذا السـبب أمــره اهللا  ،تلــك الطاعــة سـقط ذلــك الثــواب أداءالعجـب فــي 

تلـك لئال یحملـه الشـیطان بعـد قـراءة القـرآن علـى عمـل یحـبط ثـواب  ؛بأن یستعیذ من الشیطان

  باختصار.) ٥٨، ١/٥٧التفسیر الكبیر(الطاعة. 



  

  

  

} ١٤١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

كمــا فــي  ،)١(بــأن معناهــا: إذا أردت قــراءة القــرآنوأجــاب الجمهــور عــن اآلیــة: 

ـــه  ،)٢(Z$ % & ' )    ] قولـــه تعـــالى:  # $ ]  :)٣( ]تعـــالى[وقول

 ' & %Z)المحمـلأي إذا أردتم القیام والطالق. والمقـوي لهـذا ، )٤ :

  التوفیق بین اآلیة واألخبار.

والتنبیه  ، )٦(: أن سرَّه التشویق البتداء ما ختمه)٥(نـرآن بالمعوذتیـوعن ختم الق

َأَتمَّهعلى أن حق القارئ أن یبتدئ القرآن كلما 
)٧(.   

                                                 
ــــهكــــذا فَ  )١( ، ٣/٨٤تفســــیر البغــــوي ، ٣/٢٠١تفســــیر الســــمعاني . ( یراجــــع: الجمهــــور اآلیــــةَ  رَ سَّ

تفسیر غرائب القـرآن ورغائـب ، ٢/١٦ لباب التأویل في معاني التنزیل، ١/٥٨التفسیر الكبیر 
 روح المعاني، ١/٨٣ اب في علوم الكتاباللب، ٣/٤٤٩ تفسیر البحر المحیط، ١/١٤ الفرقان

ـــان، ١٤/٢٢٨ ـــل المختـــار، ١/٤٨ الهدایـــة شـــرح البدایـــة، ٣/٤١٩ أضـــواء البی ـــار تعلی  االختی
البحر ، ١/٢٠٢ الجوهرة النیرة، ١/٤٧٣ العنایة شرح الهدایة، ١/١١٢ تبیین الحقائق، ١/٥٤

  )١/٢٠٢ بدائع الصنائع، ١/٣٢٨ الرائق
   ٦: سورة المائدة، من اآلیة )٢(
  ساقط من (ب). )٣(
   ١سورة الطالق، من اآلیة:  )٤(
  أي: وأجاب الجمهور عن ختم القرآن بالمعوذتین.  )٥(
  في (ب): البتداء وختمه. )٦(
 ،أن یفتتحه كلما ختمه حتى ال یكون كهیئـة المهجـور ة القرآنومن حرمقال اإلمام القرطبي:  )٧(

اْلَحالُّ  « :قال ؟ُسوَل اللَِّه َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ إلى اللَّهِ یا رَ  :قال َرُجلٌ  :روى ابن عباس قالولذلك 
ِل اْلقُـْرآِن إلـى آِخـرِهِ « :قـال؟ ومـا اْلَحـالُّ اْلُمْرَتِحـلُ  :قال » اْلُمْرَتِحلُ  ُكلََّمـا  ،الـذي َیْضـِرُب مـن َأوَّ

  بتصرف.) ١/٣٠ تفسیر القرطبي. (»َحلَّ اْرَتَحلَ 
  .ختمة بعد ختمة  ختم القرآن الكریمتكرار  الحث علىبالحدیث المراد : قلت

رقـم  ٢/٥٦٠ مرفوعـا ُزَراَرَة بـن َأْوفَـىوحدیث ابن عباس أخرجه الدارمي فـي سـننه مـن حـدیث   
كتاب فضائل القرآن، باب في ختم القرآن، والترمذي في سننه مـن حـدیث ابـن عبـاس  ٣٤٧٦

بـن اب ال نعرفه مـن حـدیث هذا حدیث غریكتاب القراءات، باٌب، وقال:  ٢٩٤٨رقم  ٥/١٩٧
حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بـن إبـراهیم  ،وٕاسناده لیس بالقوي ،عباس إال من هذا الوجه

بن اولم یذكر فیه عن  ،نحوه  حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي 
قـــم ر  ١/٧٥٧. وأخرجـــه الحـــاكم فـــي المســـتدرك وهـــذا عنـــدي أصـــح :قـــال أبـــو عیســـى .عبـــاس
وهـــو مـــن زهـــاد أهـــل  ،تفـــرد بـــه صـــالح المـــريكتـــاب فضـــائل القـــرآن، وقـــال:  ٢٠٨٩، ٢٠٨٨
وتعقبـه الـذهبي فقـال: . ولـه شـاهد مـن حـدیث أبـي هریـرة ،إال أن الشیخین لـم یخرجـاه ،البصرة

  "صالح متروك".



  

  

  

} ١٤٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

وهــو أن لــم یكــن بعیــدًا،  بــه ثالــث لــو قیــل ویتجــه قــول: )١(الــرازي اإلمــام قــال

یســتعاذ قبــل القــراءة بمقتضــى األخبــار، وبعــدها بمقتضــى ظــاهر اآلیــة؛ جمعــًا بــین 

   )٢( الدالئل بقدر اإلمكان.

 :ما ٤(: االســتعاذة قبــل القــراءة ســنة فــي الصــالة)٣(قــال الجمهــور ا( 

، إال )٩(هـي واجبـة :)٨( ])٧(ر[وأهـل الظـاه وابن سـیرین )٦( )٥(وقال عطاء وخارجها.

  )١(أن ابن سیرین قال: إذا تعوذ المرُء في عمره مرة كفى في إسقاط الوجوب.

                                                 
فخـر الـدین أبـو عبـد اهللا القرشـي البكـري الـرازي ابـن  ،محمد بن عمر بن الحسـین بـن الحسـن )١(

طبقـــات هــــ. (٦٠٦ســـنة  ، تـــوفيالمفســـر المـــتكلم صـــاحب التصـــانیف، طیـــب الـــري الشـــافعيخ
  ) ١/١٠٠السیوطي  -طبقات المفسرین ، ٢١٤، ١/٢١٣األدنروي  -المفسرین 

   ١/٦٥١ كتاب الكلیات، ١/٨٥ اللباب في علوم الكتاب، ١/٥٨ التفسیر الكبیرینظر:  )٢(
أحكـام القـرآن ، ١/٤٧٤ العنایـة شـرح الهدایـة ،١/١٤لباب التأویل في معـاني التنزیـل یراجع:  )٣(

ــــي، ٢/٢١٦تحفــــة الحبیــــب ، ٥/١٣ للجصــــاص ــــن قدامــــة، ١/٢٨٣ المغن  الشــــرح الكبیــــر الب
ول الحسـن وابـن سـیرین والثـوري الستعاذة قبل القراءة في الصالة سنة في قـ، وفیه: "ا١/٥١٦

  ". وزاعي والشافعي وأصحاب الرأيواأل
لــم یعلمهــا األعرابــي حــین  ألن النبــي  ؛لیســت بفــرض واالســتعاذةقــال اإلمــام الجصــاص:  )٤(

  ) ٥/١٣أحكام القرآن للجصاص . (ولو كانت فرضا لم یخله من تعلیمها ،علمه الصالة
 ،كان مـن الراسـخین فـي العلـم، ثقة فقیه فاضل ،المكي ،موالهم ،عطاء بن أبي رباح القرشي )٥(

، ١/١١٢الوفیـات ، ٢/٢١الكاشـف هـ. (١١٥وفي سنة ت، والزم اإلفادة والفتیا مدة ثمانین سنة
  )١/٣٩١تقریب التهذیب 

، باب اإلسـتعاذة فـي الصـالةفي الصالة،  ٢٥٧٤رقم  ٢/٨٣أخرج عبد الرزاق في المصنف  )٦(
  .واجبة لكل قراءة في الصالة أو غیرها االستعاذة :عن عطاء قال

ال الشـیطان الـرجیم،  أعـوذ بـاهللا مـن :أن یقـول إذا قـرأ وفرض علـى كـل ُمَصـلٍّ قال ابن حزم:  )٧(
 m n o  p q r s t ]:لقـول اهللا تعـالى ؛بد له في كـل ركعـة مـن ذلـك

Z. ٣/٢٤٧(المحلى.(  
  ساقط من األصل. )٨(
وقـال محمـد  .واجبة لكل قراءة في الصالة وغیرهـا االستعاذة :روى ابن جریج عن عطاء قال )٩(

وكـذلك روي عـن  ،اهللا الرحمن الـرحیم أجـزأ عنـكإذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم  :بن سیرین
وروي عـن ابـن  .وكان یستعیذ في الصالة حین یستفتح قبل أن یقرأ أم القرآن ،إبراهیم النخعي

أحكــام القــرآن . (كلمــا قــرأت فاتحــة الكتــاب حــین تقــول آمــین فاســتعذ :ســیرین روایــة أخــرى قــال
  )٣/٢٥٠ المحلى، ویراجع: ٥/١٢للجصاص 

 قـارئقـد أمـر كـل  - عـز وجـل -إن اهللا : -مؤیـدا القـول بوجـوب االسـتعاذة  -قال ابـن حـزم   
وال شــك عنــدنا فــي وجــوب االســتعاذة  ،لــم یخــالف أمــر ربــه قــط ن رســول اهللا إ و  ،باالسـتعاذة
وقـد ) ٢/١٩٩ اإلحكام البـن حـزم. (وقد استعاذ قبل القراءة جماعة من الصحابة ،في الصالة



  

  

  

} ١٤٣ {
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

واظـب  األمر بها في اآلیة، وهو للوجوب أصالة. وأن النبـي  دلیل الوجوب:

  )٢( علیها.

لــم یعلمهــا األعرابــي فــي جملــة أعمــال الصــالة،  أن النبــي ودلیــل الجمهــور: 

   ، وفي االستدالل بهذا نظر. )٣(ن عن وقته غیر جائزوتأخیر البیا

: بأنـه واظــب علـى أشــیاء كثیــرة )٤(علیهــا وأجـابوا عــن اآلیــة وعــن مواظبتــه 

  )٥( من أعمال الصالة لیست بواجبة باتفاق.

دون أمتــه. حكــاه الحــافظ  )٦( : كانــت واجبــة علــى النبــي وقــال بعضــهم[

   .)٩( ])٨(في تفسیره )٧(ابن كثیر

   )٤(.)٣(شهر رمضان )٢(: ال یتعوذ في المكتوبة، ویتعوذ في [قیام])١(الكوقال م

                                                                                                                        
تحفــة  ،١/٥٨ التفســیر الكبیــریراجــع: . (لــى القــول بــالوجوبجــنح اإلمــام فخــر الــدین الــرازي إ

  )٢/٢١٦الحبیب 

ـــلیراجـــع:  )١( ـــاب التأویـــل فـــي معـــاني التنزی اللبـــاب فـــي علـــوم ، ١/٥٨التفســـیر الكبیـــر ،١/١٤لب

  ٢/٢١٦تحفة الحبیب  ،١/٨٦الكتاب

  ٢/٢١٦تحفة الحبیب ، ١/١٤لباب التأویل في معاني التنزیل ) یراجع: ٢(

، ٣/٧١ المبســوط للسرخســي. (یراجــع: ان عــن وقــت الحاجــة غیــر جــائز إجماعــاتــأخیر البیــ )٣(

شــــرح لـــــب  غایــــة الوصــــول ،١/١٦٥ البــــن الحـــــاج المــــدخل، ٣/٤١ اإلحكــــام لآلمــــدي، ٨٠

الشـرح ، ١/٢٨١ شـرح فـتح القـدیر ،١/١٢٤ تخـریج الفـروع علـى األصـول ،١/١٤٣ األصول

  )٢١/١٩٥ وىمجموع الفتا، ٣/٢٦٤ المغني ،٣/٣٤٥ الكبیر البن قدامة

  في (ب): صلى اهللا علیه وآله بأنه واظب ... الخ.  )٤(

  ٢/٢١٦تحفة الحبیب ، ١/١٤لباب التأویل في معاني التنزیل ) یراجع: ٥(

  في (ب): صلى اهللا علیه. بدون: وسلَّم. وما أثبته من األصل ومن تفسیر ابن كثیر )٦(

مات اد الدین، حافظ مؤرخ فقیه مفسر. إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، أبو الفداء، عم )٧(

  )٧٥، ١/٧٤معجم المحدثین، ٢٦١، ٢٦٠/طبقات المفسرین للداودي(  هـ٧٧٤سنة 

  ٢/٢١٦تحفة الحبیب ویراجع:  ،١/١٥ تفسیر ابن كثیرینظر:  )٨(

ــَره قبــل دلیــل  .]وحــده وقیــل: كانــت واجبــة علــى النبــي كــذا فــي (ب)، وفــي األصــل: [ )٩( وَذَك

  طاء وابن سیرین وأهل الظاهر. واألنسب بالسیاق ما ورد في (ب). الوجوب لمذهب ع



  

  

  

} ١٤٤ {
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

فعلـى القـول بـالوجوب یتعـوذ ثـم  وٕاذا نسیها القارئ ثم تذكرها في أثنـاء القـراءة

    .)٥(رقنديمذكره أبو اللیث الس .: من موضع وقفهوقیلیبتدئ من أول اآلیة. 

 :ا روي أن عبــد اهللا بــن )٢(ألمفــي ا )١(قــال الشــافعي] /ب١٤٢[ ا :

   )٤( رأ أسرَّ التعوذ، وعن أبي هریرة أنه جهر به.ـلما ق )٣(عمر

                                                                                                                        

 ،مـن سـادات أتبـاع التـابعین ،أبـو عبـد اهللا األصـبحي ،مالك بن أنس بن مالك بن أبـى عـامر )١(

ترتیــب المــدارك هـــ. (١٧٩مــات ســنة  .ممــن كثــرت عنایتــه بالســنن ،وجلــة الفقهــاء والصــالحین

  وما بعدها) ١/١٧الدیباج المذهب وما بعدها،  ١/٤٤

  ساقط من األصل.  )٢(

 القـــوانین الفقهیـــة، ٢/١٨١ الـــذخیرة، ١/٨٨ تهـــذیب المدونـــة، ١/٦٤ المدونـــة الكبـــرىینظـــر:  )٣(

 ،٣/١٥٨ أحكـــــام القـــــرآن البـــــن العربـــــي، ١/٥٤٤ لمختصـــــر خلیـــــل التـــــاج واإلكلیـــــل، ١/٤٤

   ١/٢٠١ مختصر اختالف العلماء

وحجـة  ،عمـل أهـل المدینـة: فـي المكتوبـة التعـوذ علـى تـركمالـك اإلمام حجة قال ابن جزي:  )٤(

وذلــك یعــم الصــالة  .m n o  p q r s t Z ]: قــول غیــره قــول اهللا تعــالى

  بتصرف.) ٣٠/التسهیل لعلوم التنزیل . (وغیرها

رضـي  -وقال الشیخ الحصري: كأن اإلمام مالك أخـذ بظـاهر الحـدیث الصـحیح عـن عائشـة 

ـــالتَّْكِبیر اللَّـــِه  كـــان رســـولُ : {-اهللا عنهـــا ـــالَة ِب ـــ ،ِ َیْســـَتْفِتُح الصَّ ـــَراَءَة ِب  ) ' & ] ـَواْلِق

)  Z ورأى أن هذا دلیل على ترك التعـوذ. فأمـا قیـام رمضـان فكأنـه رأى أن األغلـب .{

علیـــه جانـــب القـــراءة، واهللا أعلـــم. (ینظـــر: فـــتح الكبیـــر فـــي أحكـــام االســـتعاذة والتكبیـــر للشـــیخ 

  )٧محمود خلیل الحصري ص 

بــاب مـــا كتـــاب الصــالة،  ٤٩٨رقــم  ١/٣٥٧المــذكور: أخرجــه مســـلم فــي صــحیحه  والحــدیث  

  ، وأخرجه غیره. یجمع صفة الصالة وما یفتتح به ویختم به

 ،المعـروف بإمـام الهـدى ،أبـو اللیـث ،الفقیـه ،نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السـمرقندي )٥(

، ٢/١٩٦طبقات الحنفیة هـ. (٣٩٣توفي سنة  ،والتصانیف المشهورة ،صاحب األقوال المفیدة

  )١/٩١طبقات المفسرین للداودي 



  

  

  

} ١٤٥ {
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

وقـال فـي اإلمـالء:  )٥(قال الشافعي: فإن جهر به جاز، وٕان أسرَّ به جاز.

 )٦(ویجهـــر بـــالتعوذ، فـــإن أســـرَّ بـــه لـــم یضـــر. وظـــاهره أن الجهـــر عنـــده أولـــى.

بـــه فـــي الصـــالة ولـــو كانـــت جهریـــة،  أنـــه یســـرّ  )٨(فـــي المـــذهب )٧(والمفَتـــى بـــه

  كدعاء االفتتاح، 

                                                                                                                        

عــالم الفقیــه،  ،اإلمــام، القرشــي المطلبـي الشــافعيأبــو عبـد اهللا  ،دریــس بـن العبــاسإمحمـد بــن  )١(

طبقــات الفقهــاء هـــ. (٢٠٤مــات ســنة ، منقطــع القــرین ،المفــاخر مّ َجــ ،كثیــر المناقــب ،العصــر

   )٩٩ – ١٠/٥سیر أعالم النبالء ، ١/٦٠

  ١/١٠٧یراجع: األم  )٢(

آلثـار  اإلتبـاعكـان كثیـر و ، وهـو صـغیر أسـلم ،بن عمر بن الخطاب القرشي العـدوي عبد اهللا )٣(

 – ٣/٣٤٧ســــد الغابــــة ، أ٨٤ – ٢/٨٢معجــــم الصــــحابة هـــــ. (٧٣تــــوفي ســــنة  . رســــول ال

  ) ١٨٧ - ٤/١٨١اإلصابة ، ٣٥٢

ــاِفِعيُّ أخــرج  )٤( ٍح َأنَّــُه ســمع َأَبــا ُهَرْیــَرَة وهــو َیــُؤمُّ النــاس َراِفًعــا عــن َصــاِلِح بــن أبــي َصــالِ  بســندهالشَّ

ــْیَطاِن الــرَِّجیِم فــي اْلَمْكُتوَبــةِ  :َصــْوَتهُ  قــال  .وٕاذا فَــَرَغ مــن ُأمِّ اْلقُــْرآنِ  ،َربََّنــا إنَّــا َنُعــوُذ بِــك مــن الشَّ

ُذ في َنْفِسهِ اوكان  :الشَّاِفِعيُّ  إْن َجهَـَر  ،َأیُُّهَمـا َفَعـَل الرَُّجـُل َأْجـَزَأهُ وَ  :قـال الشَّـاِفِعيُّ  .بن ُعَمَر َیَتَعوَّ

ُذ حین َیْفَتِتُح قبـل ُأمِّ اْلقُـْرآنِ  ،أو َأْخَفى . (أخرجـه الشـافعي فـي َوِبـَذِلَك َأقُـولُ  ،وكان َبْعُضُهْم َیَتَعوَّ

بـــاب الجهـــر كتـــاب الصـــالة،  ٢١٨٩رقـــم  ٢/٣٦، والبیهقـــي فـــي ســـننه الكبـــرى ١/١٠٧األم 

واألحادیـث فـي البـاب قبلـه تـدل علـى  :رحمـه اهللا البیهقـيقـال  ).في نفسـه به بالتعوذ واإلسرار

 :رحمـه اهللا البیهقـيقـال  .ویقوله في أول ركعة :قال الشافعي رحمه اهللا .أنه یتعوذ قبل القراءة

إن قالــه حــین یفتــتح كــل  :وقــد قیــل :قــال الشــافعي .وبــه قــال الحســن وعطــاء وٕابــراهیم النخعــي

بــن ســیرین أنــه كــان اویحكــى عــن  :رحمــه اهللا البیهقــيوقــال  .فهــو حســن ركعــة قبــل أم القــرآن

  .یستعیذ في كل ركعة

  ١/١٠٧ للشافعي األمینظر:  )٥(

  ١/٨٨اللباب في علوم الكتاب، ١/٥٩التفسیر الكبیرینظر:  )٦(

  كذا في األصل، وفي (ب): والمعني به في المذهب. )٧(

غایـــة البیـــان ، ٢/٣٣ حواشـــي الشـــرواني، ١/٦٣أســـنى المطالـــب ، ٣/٢٧٠ المجمـــوعیراجــع:  )٨(

  ١/٩٥ شرح زبد ابن رسالن
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بجامع نفلیتهما وسبقهما على الفاتحة. ویجهر به خارج الصالة قطعًا، كما قاله 

  .)٣(وتحقیقه )٢(في مجموعه )١(النووي

ســـرًا  نْ جهـــرًا فجهـــر، وإِ  نْ : جهـــره وٕاســـراره كـــالتالوة، إِ )٤(وقـــال البرهـــان الجعبـــري

   )٥( ع فحكى المتبوع.؛ ألنه تابِ رّ فسِ 

  رار بـــــــه ـاء، واإلســــــــ؛ ألنـــــــه دعـــــــ)٦(قاـاؤه مطلــــــــإخفـــــــراء ـالقـــــــوروي عـــــــن بعـــــــض 

  
                                                 

ى بــن حســن النــووي ثــم اإلمــام العــالم العالمــة أبــو زكریــا محــي الــدین یحیــى بــن شــرف بــن مــر  )١(

طبقــات هـــ. (٦٨٠ســنة تــوفي وكبیــر الفقهــاء فــي زمانــه،  ،شــیخ المــذهب الدمشــقى، الشــافعي.

  )١/١٥٨عقد الجمان ، ١٥٨ – ٢/١٥٣الشافعیة 

وبــه قــال أبــو علــي الطبــري  - :أحــدهما :وٕان كانــت جهریــة ففیــه طریقــانقــال اإلمــام النــووي:  )٢(

وهــــو  - :والثــــاني .كــــدعاء االفتتــــاح ،واحــــدا بــــه قــــوال ریســــتحب اإلســــرا -وصــــاحب الحــــاوي 

 ؛یسـتحب الجهــر :والثـاني .یسـتحب اإلســرار :أصـحها :فیـه ثالثــة أقـوال -الصـحیح المشـهور 

 :والثالـث .كما لو قرأ خارج الصالة فإنه یجهر بالتعوذ قطعـا ،فأشبه التأمین ،ألنه تابع للقراءة

 المجمــــوع . (یراجــــع:فــــي األم وهــــذا ظــــاهر نصــــه .وال تــــرجیح ،یخیــــر بــــین الجهــــر واإلســــرار

٣/٢٧٠(  

  فقه عام. ٢٨٢/أ، مخطوط بمكتبة األزهر، تحت رقم ٤٤یراجع: التحقیق للنووي ص  )٣(

ــدین إبــراهیم بــن عمــر الجعبــري )٤(  ،الشــیخ الجلیــل اإلمــام العالمــة المقــري شــیخ القــراء برهــان ال

ـــدة ،الشـــافعي ـــدة ،صـــاحب الفضـــائل الحمی ـــدةوالتصـــانیف ال ،والمباحـــث المفی تـــوفي ســـنة ، عدی

  )١/٤٤٠طبقات المفسرین للداودي ، ٢٨٦، ٤/٢٨٥مرآة الجنان هـ. (٧٣٢

قال اإلمام الجعبـري: وتقییـد االسـتعاذة بـالجهر یـؤذن بأنـه ُیْجهَـر بـالتعوذ حیـث ُیَسـرُّ بـالقراءة،  )٥(

 فـي -ولیس كذلك، بل هي على سـنن القـراءة، إن جهـرا فجهـر، وٕان سـرا فِسـّر، نعـم ُیَسـرُّ بـه 

في فاتحة الجهریة، ویتوجه قوله على أن األصـل واألكثـر الجهـر. (یراجـع:  -أصح الوجهین 

الجعبـري ومنهجـه فـي كنـز المعـاني فـي شــرح حـرز األمـاني ووجـه التهـاني مـع تحقیـق نمــوذج 

  ) ١٧٤، ٢/١٧٣من الكنز لألستاذ أحمد الیزیدي 

افتتـاح القـراءة إال مـا روي عـن نـافع الجهر باالستعاذة هو المأخوذ بـه لـدى عامـة القـراء عنـد  )٦(

لفظ االسـتعاذة فـي جمیـع القـرآن. ولكـن المشـهور  -أي یسران -وحمزة من أنهما كانا یخفیان 

عنــد جمـــاهیر العلمـــاء هـــو الجهـــر لعامـــة القـــراء ال فـــرق بـــین نـــافع وحمـــزة وغیرهمـــا مـــن بـــاقي 

  )٢/٥٥٧هدایة القاري للمرصفي ( األئمة.

وعند  ،نآأعلم خالفا بین أهل األداء في الجهر بها عند افتتاح القر  والقال أبو عمرو الداني: 

 فأمــا= = .للــنص واقتــداء بالســنة إتباعــا ؛وغیرهــا فــي مــذهب الجماعــة األجــزاءس بــرؤو االبتــداء 



  

  

  

} ١٤٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  . )٢( ]ولئال یظن جاهل قرآنیته[ ،)١(أفضل

 :وقیل .المختار عند أئمة القراءة الجهر بها: )٤(في النشر )٣(ابن الجزريوقال [

 )٥(أبـو شـامةه دَ وقیَّـ ،وقد أطلقـوا اختیـار الجهـر .فیما عدا الفاتحة :وقیل .یسر مطلقا

ألن الجهر بالتعوذ إظهار شعار ؛ حضرة من یسمعهوهو أن یكون ب ،بقید ال بد منه

أن السـامع ینصـت للقـراءة مـن  :ومـن فوائـده .القراءة كالجهر بالتلبیة وتكبیـرات العیـد

                                                                                                                        

طریـق   ومـن ،مـن طریـق أبـي حمـدون عـن الیزیـدي أداءالروایة بذلك فوردت عن أبي عمـرو 

نه كان یخفیهـا فـي جمیـع أحاق المسیبي عن نافع وروى إس ،محمد بن غالب عن شجاع عنه

ویخفیهـا بعـد ذلـك  ،ول أم القرآن خاصةأنه كان یجهر بها في أوروى سلیم عن حمزة  ،القرآن

 واإلخفـــاءنـــه كـــان یجیـــز الجهـــر إ :وقـــال خـــالد عنـــه .كـــذا قـــال خلـــف عنـــه ،فـــي ســـائر القـــرآن

التیسـیر فـي القـراءات .(توفیقوباهللا ال ،والباقون لم یأت عنهم في ذلك شيء منصوص .جمیعا

  )١/١٧السبع 

 :ي ســمعت أبــا عبــد اهللا یقــولز قــال المــرو  .یكــره رفــع الصــوت بالــدعاء مطلقــاقــال ابــن مفلــح:  )١(

 :قـال ).١١٠ :اإلسـراء( h i j k l m Z ] :لقوله تعالى ؛ینبغي أن یسر دعاءه

ال سیما  ،صواتهم بالدعاءوكان یكره أن یرفعوا أ :وسمعت أبا عبد اهللا یقول :قال .هذا الدعاء

قدمـه ابـن  ،وقیـل یسـن أن یسـمع المـأموم الـدعاء .عند شدة الحرب وحمل الجنازة والمشـي بهـا

ذكره ابـن تمـیم وابـن  ،وال یجب له اإلنصات في أصح الوجهین ،مع قصد تعلیمه :وقیل .تمیم

یكــــره رفــــع الصــــوت  :قــــال فــــي المســــتوعب .خفــــض الصــــوت بالــــدعاء أولــــى :وقیــــل .حمــــدان

 :األعــراف( x y z  |{ Z ] :وینبغــي أن یخفــى ذلــك ألن اهللا تعــالى قــال ،الــدعاءب

  )٢/٢٦١ والمنح المرعیة اآلداب الشرعیة. (فأمر بذلك )٥٥

  ساقط من األصل. )٢(

شـیخ اإلقـراء فـي زمانـه شـمس الـدین أبـو الخیـر محمـد بـن محمـد  المقرئابن الجزري الحافظ  )٣(

، إمام في القراءات ال نظیر له في عصره حافظـا للحـدیثوكان ، بن محمد الدمشقي الشافعي

  )١/٥٤٩طبقات الحفاظ هـ (٨٣٢مات سنة 

اإلتقــان فــي علــوم القــرآن ، ٢٥٤، ١/٢٥٣یراجــع: النشــر فــي القــراءات العشــر البــن الجــزري  )٤(

١/٢٨١   

رحمن عبــد الــ اإلمــام الحــافظ العالمــة المجتهــد ذو الفنــون شــهاب الــدین أبــو القاســم ،أبـو شــامة )٥(

هــ. ٦٦٥، تـوفي سـنة بن إسماعیل بن إبراهیم المقدسي ثـم الدمشـقي الشـافعي المقـرئ النحـويا

  )١٤٦١ ،٤/١٤٦٠تذكرة الحفاظ  ٦٧٤، ٢/٦٧٣معرفة القراء الكبار (



  

  

  

} ١٤٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

وٕاذا أخفى التعوذ لم یعلم السامع بها إال بعد أن فاته مـن  ،أولها ال یفوته منها شيء

   .ة وخارجهاوهذا المعنى هو الفارق بین القراءة في الصال .المقروء شيء

فال بد من  ،على أن المراد به اإلسرار فالجمهور ،في المراد بإخفائها واختلفوا

   .)١( ]بأن یذكرها بقلبه بال تلفظ ،الكتمان :وقیل .نفسه هالتلفظ وٕاسماع

:اا ا َُ ر  دإ
، ولحصــول الفصــل بــین )٣(؛ لآلیــة)٢(

  )٤( القراءتین بالركوع وما بعده.
                                                 

  ساقط من األصل. )١(

وأكثر أهل العلم إلى أن قراءة  -في روایة عنه  –أبو حنیفة والشافعي وأحمد األئمة ذهب  )٢(

. وٕاذا نسـي كلها كقراءة واحدة، یكفي فیها االستعاذة مـرة واحـدة، فـي الركعـة األولـى الصالة

أن یتعوذ في الركعة األولى تعوذ في الثانیة عند الشافعي. وقال أحمد: إن نسـي التعـوذ حتـى 

البحـر ،  ١/٥١الهدایة شـرح البدایـة،  ١/١٥بدایة المبتديشرع في القراءة لم یعد إلیه لذلك. (

ــــــــــق ،  ١/٢٠٠شــــــــــرح منتهــــــــــى اإلرادات، ٣/٢٧٠المجمــــــــــوع ، ١/٧٢المهــــــــــذب، ١/٣٤١الرائ

  )١/٥٧٠الشرح الكبیر البن قدامة، ١/٣١٢المغني

قــال اإلمــام ابــن القــیم: االكتفــاء باســتعاذة واحــدة أظهــر؛ ألنــه لــم یتخلــل القــراءتین ســكوت، بــل 

ل أو صــالة علــى تخللهمــا ذكــر، فهــي كــالقراءة الواحــدة إذا تخللهــا حمــد اهللا أو تســبیح أو تهلیــ

   )١/٢٤٢زاد المعادونحو ذلك.( النبي 

األحادیــث الــواردة فــي التعــوذ لــیس فیهــا إال أنــه فعــل ذلــك فــي الركعــة وقــال اإلمــام الشــوكاني: 

واسـتدلوا بعمـوم قولـه  ،د ذهب الحسن وعطاء وٕابـراهیم إلـى اسـتحبابه فـي كـل ركعـةقو ، األولى

  )٢/٢١٥ نیل األوطار( p  o n mZ٠ ]  :تعالى

 -فـي الروایـة األخـرى  –وأحمـد  – أحد الـوجهین ، وصـححه بعضـهم في –وذهب الشافعیة   

؛ ألن كــل ركعــة لهــا قــرءاة مســتقلة. قــال النــووي فــي إلــى أن المصــلى یتعــوذ فــي كــل ركعــة

والمــذهب اســتحباب التعـــوذ فــي كــل ركعــة ، وصـــححه القاضــي أبــو الطیــب وٕامـــام المجمــوع: 

لرویــاني والشاشــي والرافعــي وآخــرون ، ولــو تركــه فــي األولــى الحــرمین والغزالــي فــي البســیط وا

، ١/١٠٧األم، ویراجـــع: ٣/٢٧٠المجمـــوع. (عمـــدا أو ســـهوا اســـتحب فـــي الثانیـــة بـــال خـــالف

  )١/٥٧٠الشرح الكبیر البن قدامة، ١/٣١٢المغني،  ١/٧٢المهذب

  وأرى أن المذهب القائل باالكتفاء باستعاذة واحدة أرجح ؛ لقوة أدلتهم.

   p  o n mZ٠ ]  :قوله تعالىني للعموم في یع )٣(

نهایـــة ، ١/١٥٦ مغنـــي المحتـــاج، ١/١٤٩أســـنى المطالـــب ، ١/١١٤ كفایـــة األخیـــاریراجـــع:  )٤(

 حاشیة الجمل على شرح المـنهج، ١/٩٥ غایة البیان شرح زبد ابن رسالن، ١/٤٧٥ المحتاج

  ٢/٣٣ حواشي الشرواني، ٢/٢١٧ تحفة الحبیب، ١/٣٥٤



  

  

  

} ١٤٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ال یقـــال: اآلیـــة ال تـــدل علـــى مـــا ذكـــرتم؛ ألن كلمـــة (إذا) ال تفیـــد العمـــوم؛ ألنـــا 

  نقـــول: موضـــع الداللـــة منهـــا: أن ترتـــب الحكـــم علـــى الوصـــف المناســـب یـــدل علـــى 

  

   )٢( .)١(العلیة، فیلزم أن یتكرر الحكم بتكرر العلة

صـالة یكـون ى؛ لالتفاق علیها؛ وألن افتتـاح قراءتـه فـي اللَ نعم هو في األولى أوْ 

  فیها. 

  

ـــاني مـــن ركعتـــي الكســـوف ـــام الث ـــي القی ـــه ف  ؛ لطـــول الفصـــل)٣(وتســـن إعادت

ألنــه مــن مصــلحة  -بركوعهــا، ال أن قطــع تالوتــه بالســجود لهــا؛ ألنــه لــیس بفصــل 

أو فصــل یســیر. وال أن ســلَّم القــارئ علــى مــن َمــرَّ بــه؛ ألنــه یســنُّ لــه أن  -الصــالة 

، ولـم یقـل )٤(وذ فحسـن، قالـه النـووي فـي المجمـوعیقطع القراءة ویسلم، فإن أعاد التع

. وكــأن الفـــرق بینهمــا أن ســجود الــتالوة اقتضــته الـــتالوة، )٥(مثلــه فــي ســجود الــتالوة

  بخالف السالم.

  

                                                 

اإلحكـــام ، ١/٢١٤ المستصـــفى. (یراجـــع: الحكـــم یتكـــرر بتكـــرر العلـــةقـــال علمـــاء األصـــول:  )١(

  )٢/٥٦ اإلبهاج، ٢/١٨٣ لآلمدي

والـذي  :ثـم قـال .إنـه یتعـوذ فـي كـل ركعـة :قیل :في األم الشافعي قال اإلمام الرازي: قال  )٢(

 ،بـأن األصـل هـو العـدملـه أن یحـتج علیـه  :وأقـول .إنه ال یتعوذ إال في الركعة األولـى :أقوله

ال  )إذا(وكلمــة  ،q p  o n mZ ]  :ومــا ألجلــه أمرنــا بــذكر االســتعاذة هــو قولــه

ولقائــل أن یقــول: قــد ذكرنــا أن ترتیــب الحكــم علــى الوصــف المناســب یــدل علــى  .تفیــد العمــوم

اللبــاب فــي ، ١/٥٩التفســیر الكبیــر ( .واهللا أعلــم ،رر الحكــم بتكــرر العلــةفیلــزم أن یتكــ ،العلیــة

  )١/١٠٧ األم، ویراجع: ١/٨٩علوم الكتاب 

  ٣/٢٧٠ المجموعیراجع:  )٣(

  ٢/١٩٠ المجموعیراجع:  )٤(

أو هـو  ،ألنـه لـیس بفصـل ؛وٕان سـجد لـتالوة ثـم عـاد إلـى القـراءة لـم یتعـوذقال اإلمام النووي:  )٥(

  )٣/٢٧١ المجموع. (فصل یسیر



  

  

  

} ١٥٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ولـو رّد السـالم  –[وقال ابن الجزري: إذا قطع القراءة إعراضـا أو بكـالم أجنبـي 

    )٣( .)٢( ])١(بالقراءة فال یتعلقاستأنفها، أو  –

علیــه الشـافعي فــي األم. وٕاذا تركـه فــي الصــالة  ، نـصَّ ویكـره تــرك التعــوذ عمــداً 

  ]/أ١٤٣[ )٤(ولو عمدًا فال إعادة وال سجود سهو.

 :ا ا   رأعــوذ بــاهللا مــن الشــیطان  عنــد الشــافعي: ا

ته نظـم قولـه ؛ لموافق)٧(واإلمالء، وبه قال أبو حنیفة )٦(نصَّ علیه في األم )٥(الرجیم.

                                                 

ذا عاذة مرة ثانیة. ونص ابـن الجـزري: إأي إذا قطع القراءة بأمر یتعلق بها فال یستأنف االست )١(

قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال أو كالم یتعلق بـالقراءة لـم یعـد االسـتعاذة وبخـالف ذلـك 

وكــذا لــو كــان القطــع  ،فإنــه یســتأنف االســتعاذة -ولــو ردًا للســالم  -مــا إذا كــان الكــالم أجنبیــًا 

  )١/٢٩٨النشر في القراءات العشر . (إعراضًا عن القراءة

  ساقط من األصل. )٢(

قاله في باب  ،لو سجد للتالوة في قراءته ثم عاد للقراءة ال یعید التعوذقال الزركشي: مسألة:  )٣(

أنه إذا  ألنه ذكر قبله بأسطر  دة؛واقتضى كالمه اإلعا، صفة الصالة في الكالم على التعوذ

وكأن الفرق أن السـجود مـن  ،قطع القراءة خارج الصالة لشغل ثم عاد إلیها یستحب له التعوذ

  )١/٩٨خبایا الزوایا. (فلهذا لم یعتد به فاصال ،مصالح القراءة

فــإن قطعهــا قطــع تــرك وٕاهمــال علــى أنــه ال یعــود  ،ةاءویســن التعــوذ قبــل القــر  قــال ابــن مفلــح:و 

وٕان قطعهــا بعــذر عازمـــا علــى إتمامهــا إذا زال عــذره كفـــاه  ،إلیهــا أعــاد التعــوذ إذا رجـــع إلیهــا

ألن وقتهـــا قبـــل القـــراءة  ؛وٕان تركهـــا قبـــل القـــراءة فیتوجـــه أن یـــأتي بهـــا ثـــم یقـــرأ ،األولالتعـــوذ 

أما لو تركهـا حتـى فـرغ سـقطت  ،وألن المعنى یقتضي ذلك ،فال یسقط بتركها إذا ،لالستحباب

غــذاء األلبــاب شــرح ، ١/٤٣٠كشــاف القنــاع، ویراجــع: ٢/٣١١اآلداب الشــرعیة. (لعــدم القــراءة

  )١/٥٩٩مطالب أولي النهى، ١/٣٠٩منظومة األداب

 ،وٕان تركه ناسیا أو جاهال أو عامدا لم یكن علیه إعادة وال سجود سهوقال اإلمام الشافعي:  )٤(

  )٣/٢٧٠ المجموع، ٢/٢١٦تحفة الحبیب ، ویراجع: ١/١٠٧ األم. (وأكره له تركه عامدا

  ١/٩٥ اللهفانإغاثة  ،١/١٥٦ مغني المحتاج، ٣/٣٠٤ الشرح الكبیر للرافعيیراجع:  )٥(

  ١/١٠٧ األمیراجع:  )٦(

كــان  ،الكــوفي ،مــوالهم ،النعمــان بــن ثابــت التیمــي ،فقیــه العــراق ،اإلمــام األعظــم ،أبــو حنیفــة )٧(

النـاس فـي الفقـه عیـال علـى  ي:عفقـال الشـا ،كبیر الشـأن ،متعبدا ،عامال ،عالما ،ورعا ،إماما

  )١/١٦٨رة الحفاظ ذك، ت١/٨٧طبقات الفقهاء هـ. (١٥٠مات سنة  .أبي حنیفة



  

  

  

} ١٥١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

بـــن اولخبـــر جبیـــر  )٢( ،)١(t s r q p  o n mZ ] تعـــالى: 

  )٤(. )٣(مطعم السابق

قــال: قلــت: أعــوذ بــاهللا   )٧(عــن ابــن مســعود )٦(فــي تفســیره )٥(وذكــر القرطبــي

   َأُعوذُ  َعْبدٍ  ُأمِّ  اْبنَ  َیا «: السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فقال لي النبي 

  )٨( .»، َهَكَذا َأْقرََأِني ِجْبِریُل َعن اللْوِح َعِن اْلَقَلمِ الرَِّجیمِ  َطانِ الشَّیْ  ِمنَ  ِباللَّهِ 

  

                                                 

   ٩٨سورة النحل، اآلیة:  )١(

  .  p q r s t Z ]في (ب): لموافقته نظم قوله:  )٢(

عوذ باهللا "أ :في لفظها األداءهل أن المستعمل عند الحذاق من أاعلم قال أبو عمرو الداني:  )٣(

  )١/١٦التیسیر . (وذلك لموافقة الكتاب والسنة ؛دون غیره "من الشیطان الرجیم

 البحر الرائق، ١/٣٠٣درر الحكام ، ١/١١٢ تبیین الحقائق، ١/٢٠٣ بدائع الصنائعیراجع:  )٤(

   ٥/٣١٦، ١/٧٣الفتاوى الهندیة ، ١/١٣٤مجمع األنهر ، ١/٣٢٨

فاضل إمام  ،األنصاري الخزرجي القرطبي فرحأبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن   )٥(

 طبقــات المفســرین للــداوديهـــ. (٦٧١تــوفي ســنة  .ةمتفــنن متبحــر فــي العلــم لــه تصــانیف مفیــد

  )٥/٣٣٥ شذرات الذهب، ٢٤٧ ،١/٢٤٦

  ١/٨٧ لقرطبيینظر: الجامع ألحكام القرآن ل )٦(

هـاجر الهجـرتین، وشــهد  أبـو عبـد الـرحمن الهـذلي، ،عبـد اهللا بـن مسـعود بـن غافـل بـن حبیـب )٧(

 – ٣/٣٩٤ سـد الغابـةهــ. (أ٣٢وتوفي سـنة  .الجنةب  النبيوسائر المشاهد. وشهد له  ،بدرا

  ) ٩٩٤ – ٣/٩٨٧ االستیعاب، ٢/٦٢ معجم الصحابة، ٤٠٠

وابـــن  ،٨٤ ،٣/٨٣والواحـــدي فـــي تفســـیره الوســـیط ، ٤٢، ٦/٤١أخرجـــه الثعلبـــي فـــي تفســـیره  )٨(

دیث غریب جید اإلسناد مـن حوقـال:  ٢٧٩، ١/٢٧٨النشر في القراءات العشر الجزري في 

 ٢٧، ١/٢٦العجالــة فــي األحادیــث المسلســلة المكــي فــي  نيالفــادا، وأبــو الفــیض هــذا الوجــه

إنـه جیـد  :وانتقـد قـول ابـن الجـزري ،أشـار السـخاوي إلـى جمیـع طرقـه :قـال ابـن الطیـبوقال: 

حوا بــأن ولكــن صــرَّ  ،فه ابــن مردویــهنــه أبــو نعــیم وضــعَّ بأنــه لیَّ  ،اإلســناد مــن طریــق المطــوعي

ــه  ــت ضــعیفة  -طرق تخــریج األحادیــث كــره الزیلعــي فــي وذ. یقــوي بعضــها بعضــا -وٕان كان

وعـن الثعلبـي رواه ، رواه الثعلبي فـي تفسـیره مسلسـالوقال:  ٦٨٢رقم  ٢٤٥، ٢/٢٤٤واآلثار 

 الشــمعة المضــیة. وذكــره أبــو الســعد الطــبالوي فــي الواحــدي فــي تفســیره الوســیط بســنده ومتنــه

قیــت اآلیــة علــى فب .حَّ لكــن هــذا الخبــر مــا َصــوقــال:  ١/١٣٩ بنشـر قــراءات الســبعة المرضـیة

    إجمالها.



  

  

  

} ١٥٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

: األولى أن یقول: أعوذ باهللا - في إحدى الروایتین عنه  -  )١(وقال أحمد

   £   ¢ �¡ ~ ]السمیع العلیم من الشیطان الرجیم؛ جمعًا بین هذه اآلیة وآیة: 

¤ ¥ Z)٣( ولخبر أبي سعید السابق. ،)٢(  

: األولى أن -في الروایة األخرى عنه - وأحمد  )٥(واألوزاعي )٤(وقال الثوري

؛ ألنه أقرب إلى )٦(یقول: أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم إن اهللا هو السمیع العلیم

  )٧( الجمع بین اآلیتین.

  )٨(یقول: استعیذ باهللا من الشیطان الرجیم؛ لمطابقة أمر اآلیة. وقال بعضهم:[

 –قال: أول ما نزل جبریل على محمد  –رضي اهللا عنهما  – )٩(عباس وعن ابن
                                                 

شـــیخ ، أبـــو عبـــد اهللا الشـــیباني المـــروزي ثـــم البغـــدادي ،أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــالل )١(
تــذكرة الحفــاظ هـــ. (٢٤١تــوفي ســنة . یــذكر أنشــهر مــن أ هفضــلو  ،الحــافظ الحجــة ،اإلســالم

  )١٩١ – ١/١٨٩طبقات الحفاظ ، ٤٣٢، ٢/٤٣١
   ٣٦سورة فصلت، من اآلیة:  )٢(
، ١/٥١٧ الشـــرح الكبیـــر البـــن قدامــــة، ١/٥٣ المحـــرر فـــي الفقــــه، ١/٢٨٣ المغنـــيجـــع: یرا )٣(

  ٢/٤٧ اإلنصاف للمرداوي
 ،عابــد ،زاهــد ،رجــل صــالح ،كــوفي ،ثقــة الثــوري، عبــد اهللا وأبــ ،ســفیان بــن ســعید بــن مســروق )٤(

معرفــة ( ، وقیــل غیــر ذلــك. ه١٦٠تــوفي ســنة  ،صــاحب ســنة واتبــاع ،فقیــه ،ثبــت فــي الحــدیث
  ) ٢٠٧ – ١/٢٠٣تذكرة الحفاظ ، ٤١٥ – ١/٤٠٧ الثقات

أحــد أئمــة الــدنیا فقهــا وعلمــا وورعــا  ،أبــو عمــرو األوزاعــي ،عبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن یحمــد )٥(
مشــــاهیر علمــــاء هــــ. (١٥٧مـــات مرابطــــا ســــنة  ،وحفظـــا وفضــــال وعبــــادة وضـــبطا مــــع زهــــادة

  )١٣٤ - ٧/١٠٧سیر أعالم النبالء ، ١/١٨٠األمصار 
، وابـــن كثیـــر فـــي تفســـیره ١/٥٩قـــول عـــن الثـــوري واألوزاعـــي الـــرازي فـــي تفســـیره ذكـــر هـــذا ال )٦(

  ٢/٢١٦تحفة الحبیب ، والبجیرمي في ١/٨١، وابن عادل في تفسیره ١/١٥
، ١/٢٤٩الزهـد البـن حنبـل، ١٣١، ١/٧٦ مسائل أحمد بن حنبـل روایـة ابنـه عبـد اهللایراجع:  )٧(

 المبـــــدع، ١/١٧٥ شـــــرح الزركشـــــي، ١/٥١٧ الشـــــرح الكبیـــــر البـــــن قدامـــــة، ١/٢٨٣ المغنـــــي
  ٤٨، ٢/٤٧ اإلنصاف للمرداوي، ١/٤٣٣

أعــوذ بــاهللا مــن الشــیطان الــرجیم كفــى ذلــك عنــد الشــافعي  :فــإذا قــال المســتعیذقــال ابــن كثیــر:  )٨(
أعـوذ بـاهللا مـن  :بـل یقـول :وقـال آخـرون .أعوذ باهللا السـمیع العلـیم :وزاد بعضهم .وأبي حنیفة

وحكــي عــن بعضــهم أنــه  .قالــه الثــوري واألوزاعــي ،و الســمیع العلــیمالشــیطان الــرجیم إن اهللا هــ
ولحـــدیث الضـــحاك عـــن ابـــن  ،لمطابقـــة أمـــر اآلیــة ؛أســـتعیذ بـــاهللا مـــن الشــیطان الـــرجیم :یقــول

. واهللا أعلـــم ،أولـــى باإلتبـــاع مـــن هـــذا -كمـــا تقـــدم  -واألحادیـــث الصـــحیحة  .عبـــاس المـــذكور
  )١/١٥تفسیر ابن كثیر(

، دعـا لـه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اهللا  عبد اهللا بن عباس )٩(
هـــ. ٦٨والحبــر لســعة علمــه، مــات ســنة بــالفهم فــي القــرآن، فكــان یســمى البحــر  رســول اهللا 

   )٩٣٩، ٣/٩٣٣، االستیعاب ١٥١، ٤/١٤١اإلصابة (



  

  

  

} ١٥٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

قال: یا محمد استعذ. قال: استعیذ باهللا السمیع العلیم من  –صلى اهللا علیه وآله 

 K L M N                                 O ] الشیطان الرجیم. ثم قال: بسم اهللا الرحمن الرحیم. ثم قال:

Z)٢(.)١(   

وفي إسناده ضعف وانقطاع.  ،: أثر غریب)٤(، وقال)٣(جریر الطبريرواه ابن 

  : -  وابن مسعود جبیر مشیرا إلى خبري -  )٥(وقال الشاطبي

  

  )٦(َوَلْو َصحَّ هَذا النَّْقُل َلْم ُیْبِق ُمْجَمالَ          َوَقْد َذَكُروا َلْفَظ الرَُّسوِل َفَلْم َیِزْد 

مال هذه اآلیـة واتضـح معناهـا وتعـین لفظهـا، هذان الخبران لذهب إج حَّ یعني لو صَ 

ـــم یصـــحا بقـــي إجمـــال لفظهـــا. وقـــال بعـــض ُشـــرَّاح الشـــاطبیة ا )٧(فلمـــا ل ـــو صـــحَّ : ول

                                                 

   ١سورة العلق، اآلیة:  )١(

وعـزاه  ١/١٥وأورده ابـن كثیـر فـي تفسـیره  ،٥٢، ١/٥٠أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره  )٢(

فـــإن فــي إســـناده ضـــعفا  ،وٕانمــا ذكرنـــاه لیعــرف ،وهـــذا األثــر غریـــبإلــى ابـــن جریــر، ثـــم قــال: 

  .وانقطاعا

 ،رأس المفسـرین علـى اإلطـالق ،اإلمام أبو جعفـر ،محمد بن جریر بن یزید بن كثیر الطبرى )٣(

طبقـــات هــــ. ((٣١٠مـــات ســـنة  ،جمـــع مـــن العلـــوم مـــالم یشـــاركه فیـــه أحـــد مـــن أهـــل عصـــره

  )٥١ – ١/٤٨طبقات المفسرین للداودي ، ٩٧ – ١/٩٥ للسیوطيالمفسرین 

ــم أقــف علــى هــذا القــول مــن كــالم ابــن جریــر، وٕانمــا وقفــت علیــه مــن كــالم ابــن كثیــر فــي  )٤( ل

  )١/١٥التعقیب على هذا األثر الذي نقله عن ابن جریر. (یراجع: تفسیر ابن كثیر 

اإلمـام  ،الضـریر ،الرعینـي الشـاطبي المقـرئ ،أبـو القاسـم ،ة بـن خلـف بـن أحمـدالقاسم بـن فیـر  )٥(

تـوفي سـنة . كـان رأسـا فـي القـراءات حافظـا للحـدیث بصـیرا بالعربیـة واسـع العلـم، أحد األعالم

  )٦١٩، ٤/٦١٨معجم األدباء ، ٥٧٥ – ٢/٥٧٣ معرفة القراء الكبار( هـ. ٥٩٠

فـي  التهـاني حـرز األمـاني ووجـه( متن الشاطبیة المسـمىهذا البیت ذكره اإلمام الشاطبي في  )٦(

  باب االستعاذة. ١٠) ص القراءات السبع

ا ال یلـزم مـن صـحتهما نفـي اإلجمـال؛ ألن  )٧( هو اإلمام الجعبـري حیـث قـال: الحـدیثان لـو صـحَّ

یقـول  حدیث جبیر ال یمنع الزیـادة، وحـدیث ابـن مسـعود معـارض لقـول أنـس : كـان النبـي 

بــاهللا مــن الشــیطان الــرجیم، ومــرة: أعــوذ بــاهللا الســمیع العلــیم مــن الشــیطان الــرجیم. مــرة: أعــوذ 

(ینظر: الجعبري ومنهجه في كنز المعـاني فـي شـرح حـرز األمـاني ووجـه التهـاني مـع تحقیـق 

  )٢/١٧٦نموذج من الكنز لألستاذ أحمد الیزیدي 



  

  

  

} ١٥٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

كــان یقــول مـرة: أعــوذ بــاهللا مــن الشــیطان الــرجیم،  : إنــه )١(ان بقــول أنــسـفمعارضـ

  )٣( .])٢( ومرة: أعوذ باهللا السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

ــــا ــــال أئمتن ویحصــــل التعــــوذ بمــــا ذكــــر وبغیــــره مــــن الكیفیــــات المتضــــمنة  :)٤(ق

لالســتعاذة بــاهللا مــن الشــیطان، كــأعوذ بــاهللا المجیــد مــن الشــیطان المریــد، وأعــوذ بــاهللا 

[ألن اآلیــة  )٥(القــوي مــن الشــیطان الغــوي، وأعــوذ بــاهللا المعــین مــن الشــیطان اللعــین؛

ان ممتــثال، ولــم یقــل: فتقتضــیه للطلــب فقــط، فبــأي لفــظ اســتعاذ كــ ،مجملــة كمــا تقــرر

مــــــع إفــــــادة الحصــــــر وغیــــــره؛ ألنــــــه فــــــي معنــــــى الــــــدعاء، أي اللهــــــم  )٦(بــــــاهللا أعــــــوذ

  )٨(.])٧(أعذني

 :دا اءة؟ا ة أو ةا  ذا   

   )١١(، وعنـــــد أبـــــي یوســـــف)١٠(للقـــــراءة )٩(عنـــــد أبـــــي حنیفـــــة ومحمـــــد بـــــن الحســـــن

  

                                                 

، لمـدني، خـادم رسـول اهللا ، اإلمام أبو حمزة األنصاري النجاري اأنس بن مالك بن النضر )١(

 ، هــ ٩٣منـذ هـاجر إلـى أن مـات فـي سـنة  له صحبة طویلة وحـدیث كثیـر ومالزمـة للنبـي 

  )١٢٨ – ١/١٢٦، اإلصابة ١١١ - ١/١٠٩وقیل غیر ذلك. (االستیعاب 

  . لم أقف على مصدر هذه الروایة الواردة عن أنس  )٢(

  ساقط من األصل. )٣(

  الشافعیَّة. )٤(

  ١/١٦٨ حاشیة قلیوبي، ١/٢٤٠ روضة الطالبین یراجع: )٥(

ألن تقـــدیم  ؛ولـــم یســـمع بـــاهللا أعـــوذ ،أعـــوذ بـــاهللا :وقـــد جـــاء فـــي الكتـــاب والســـنةقـــال الطیبـــي:  )٦(

ألنــه  ؛بخــالف الحمــد هللا وهللا الحمــد ،واالســتعاذة حــال خــوف وقــبض ،المعمــول تفــنن وانبســاط

  )٤/٤٩٨لزرقاني شرح ا ،٢/١٠٧فیض القدیر . (حال شكر وتذكر إحسان ونعم

  )١/٨٥لتفسیر الكبیر أشار إلى هذا المعنى اإلمام الرازي في تفسیره. (یراجع: ا )٧(

  ساقط من األصل. )٨(

مــام أهــل إ صــاحب أبــى حنیفــة و  ،مــوالهم ،أبــو عبــد اهللا الشــیباني ،محمــد بــن الحســن بــن فرقــد )٩(

، ٤٤ - ٢/٤٢فیـة طبقـات الحنهــ. (١٨٩مـات سـنة هـو الـذي نشـر علـم أبـي حنیفـة، أي، و الـر 

   )١٨٢ -٢/١٧٢تاریخ بغداد 

التعــوذ فــي الصــالة للقــراءة، وبهــذا قــال أبــو حنیفــة فــي (ب): المســألة السادســة: قــال الجمهــور:  )١٠(

  ..الخ....

یعقوب بن إبراهیم بن حبیب، أبو یوسف األنصاري الكـوفي البغـدادي، صـاحب اإلمـام أبـي  )١١(

، ٢٢١، ٢٢٠ص بقات الحنفیـةهـ. (ط١٨٢ت سنة ماة، وتلمیذه، وأول من نشر مذهبه. حنیف

   ) ٦/٣٧٨وفیات األعیان 



  

  

  

} ١٥٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  لتان:على هذا الخالف مسأ ویتفرع   )١(للصالة.

   ألنه للصالة. ؛ال یتعوذ؛ ألنه ال یقرأ، وعنده یتعوذ )٢(المؤتم عندهمااألولى: 

بعـــد التكبیـــرات  -)٤( ])٣([كـــالجمهور-محلـــه فـــي صـــالة العیـــد عنـــدهما الثانیـــة: 

  )٥( الزوائد، وعنده قبلها عقب االفتتاح.

]:ا ؟ ا أو   ذةا   یكفـي حتى لـو قـرأ جماعـة

قــال ابــن الجــزري: لــم أر فیــه  اســتعاذة واحــد مــنهم كالتســمیة علــى األكــل، أو ال ؟

نصــا، والظــاهر الثــاني؛ ألن المقصــود اعتصــام القــارئ والتجــاؤه بــاهللا مــن الشــیطان، 

  )٧( .)٦( فال یكون تعوذ واحد كافیا عن آخر]

                                                 

 االختیــــار تعلیــــل المختــــار، ٢٠٣، ١/٢٠٢ بــــدائع الصــــنائع، ١/١٢٧ تحفــــة الفقهــــاءیراجـــع:  )١(

، ١/٤٧٣ العنایــة شــرح الهدایــة، ١/١١٢ تبیــین الحقــائق، ١/٤٨ الهدایـة شــرح البدایــة، ١/٥٤

  ١/٤٩٠حاشیة ابن عابدین ، ١/١٤٣مجمع األنهر ، ١/٣٢٨ البحر الرائق

  في (ب): عند أبي حنیفة. )٢(

الشـرح الكبیـر  ،٥/٢٦ المجمـوع، ٢/٤٢ المبسـوط للسرخسـي، ٢/٤٩١ الحاوي الكبیریراجع:  )٣(

 المحـــرر فـــي الفقـــه،  ٢/٢٣٨ الشـــرح الكبیـــر البـــن قدامـــة، ٢/١٢٠ المغنـــي، ٥/٥٠ للرافعـــي

  ١/٢٥٧مجمع األنهر ، ٢/١٨٤ المبدع، ١/١٦٢

  اقط من األصل.س )٤(

    ١/٥٤االختیار ، ٢٠٣، ١/٢٠٢ بدائع الصنائع، ١/١٢٧ تحفة الفقهاءیراجع:  )٥(

  هذه المسألة السابعة ساقطة من األصل. )٦(

إذا قـــرأ جماعـــة جملـــة هـــل یلـــزم كـــل واحـــد االســـتعاذة أو تكفـــي اســـتعاذة نـــص ابـــن الجـــزري:  )٧(

ــــم أجــــد فیهــــا نصــــاً  ــــى ،بعضــــهم؟ ل ــــًا عل ــــولین بــــالوجوب  ویحتمــــل أن تكــــون عین كــــل مــــن الق

ـــاهللا  ؛والظـــاهر االســـتعاذة لكـــل واحـــد ،واالســـتحباب ألن المقصـــود اعتصـــام القـــارئ والتجـــاؤه ب

فال یكون تعوذ واحـد كافیـًا عـن آخـر كمـا اخترنـاه فـي  - كما تقدم -تعالى عن شر الشیطان 

 واهللا أعلـم. ،وأنه لـیس مـن سـنن الكفایـات ،التسمیة على األكل وذكرناه في غیر هذا الموضع

تحفــــة ، ١/٢٨١اإلتقــــان فــــي علــــوم القــــرآن ، ویراجــــع: ١/٢٩٧النشــــر فــــي القــــراءات العشــــر (

  )١/٥٥٣الحبیب على شرح الخطیب 



  

  

  

} ١٥٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ظأ   :ما ا. او  ]ب١٤٣/[  

أصــله: أْعــُوُذ، فاســتثقلت الضــمة علــى  )١(فعــل مضــارع أجــوف )أعــوذ(فنقــول:     

الواو فنقلت إلى العین، فسكنت الواو. وفاعله مستتر وجوبًا. وهو مشتق مـن الَعـْوذ، 

ذه  بضــم العــین وتشــدید  –ومعنــاه االســتجارة، أو االلتصــاق. یقــال: أطیــب اللحــم ُعــوَّ

  )٢( وهو ما التصق منه بالعظم. –الواو 

: اسـتجیر برحمـة اهللا وعصـمته، أو ألصـق نفسـي بفضـل اهللا فمعنى أعـوذ بـاهللا

 )٤(في (باهللا) لإللصـاق، وقیـل: لالسـتعانة، ولهـا معـان غیـر ذلـك والباء  )٣( ورحمته.

  ال نطول بذكرها، فقد بسطنا الكالم علیها في غیر هذا المحل.

ــا لــم یكــن لهــذه البــاء عمــل إال الكســر ُكِســَرت؛ لتناســب حركتهــا عملهــا. فــإن  ولمَّ

وهو مع ذلك مفتوح. قلنا: كاف  ،عورض بأن كاف التشبیه لیس له عمل إال الكسر

التشـــبیه قـــائم مقـــام االســـم فضـــعف فـــي العمـــل، بخـــالف البـــاء، فلـــیس لـــه وجـــود إال 

  )٥( إلمام الرازي وغیره.بحسب هذا األثر، فكان فیه كامال قویا. قاله ا

اإلحالـــــة علـــــى الســـــماع. واالصـــــطالح  –وفاقـــــا لبعضـــــهم  –والحـــــق فـــــي ذلـــــك 

  العقلي في ذلك ضعیف قلیل الجدوى. )٦(والنظر

                                                 

  )١/٣٨ التعاریف، ١/٢٥ لتعریفات. (اما اعتل عینه كقال وباع :األجوف )١(

  ١/٦٥١ كتاب الكلیات، ٢/٦٩٨ جمهرة اللغةیراجع:  )٢(

ذ هو االنقطاع عن غیر اهللا، وا )٣( التصال به. وقول القائل: "أعـوذ" قال النسفي: فعلى هذا الُعوَّ

إخبــار عــن فعلــه، وهــو فــي التقــدیر ســؤال مــن اهللا تعــالى مــن فضــله، أي أعــذني یــا رب، كمــا 

یقول القائل: استغفر اهللا. أي اغفر لي یا رب. وهو إحرام واستعظام، ال انبساط وٕاجرام، ولوال 

/ب، ١/٤مر بن محمد النسفي األمر به لم یتیسر اإلقدام. (التیسیر في التفسیر لنجم الدین ع

  ١/٦٥١ كتاب الكلیات، ویراجع: ٤٩٢٣مخطوط بجامعة الملك سعود، تحت رقم 

وتكـون  ،التبعیضاإلضافة، والقسم، و و ، والظرفیة ،والسببیة ،الستعانةاو لإللصاق، تأتي  :الباء )٤(

  )١/٦٧ المصباح المنیر، ١٠/٥٦٩المحكم والمحیط األعظم . (ینظر: زائدة

مجمــع ، ١/٥ تفســیر النســفي ،١/٩٢ تفســیر الثعلبــي، ویراجــع: ١/٨٦ للــرازي یر الكبیــرالتفســ )٥(

  ١/٦ مطالب أولي النهى، ١/٩ األنهر في شرح ملتقى األبحر

  في (ب): أو النظر. )٦(
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قـد تكلمـت فــي مباحثـه بحسـب اإلمكـان فـي كتـابي "الصــراط  واالسـم الكـریم اهللا

  )١(المستقیم إلى معاني بسم اهللا الرحمن الرحیم".

                                                 

أفــاض ابــن عــراق فــي الحــدیث عــن االســم الجلیــل "اهللا" فــي كتابــه "الصــراط المســتقیم إلــى  )١(

ة ورقـة، وأنـا أنقـل كالمـه هنـا عشـر فتحدث عن ذلك فـي أربـع یم" معاني بسم اهللا الرحمن الرح

  مختصرًا.

ویســتتبع الكـــالم فــي ثالثـــة ". اهللا"الفصــل الثـــاني: فــي االســـم الكــریم  قــال رحمــه اهللا تعـــالى:
  .أسماء: اإلله، واللهم، وهو

  أما االسم الجلیل "اهللا" ففیه مسائل:
جمیــع صــفات الكمــال ونعــوت الجــالل، هــو اســم للــذات الواجــب الوجــود المســتجمع باألولــى: 

  إشارة إلى أنه أكملها، بل منشؤها وأصلها.  وٕانما خص بالذكر
  ثم ذكر الخالف الوارد في صحة إطالق الَعَلم أو اللقب أو الصفة على لفظ الجاللة. 

ال حقیقـة وال مجـازا،  ال یجوز إطالق هـذا االسـم الشـریف علـى غیـره تعـالى،المسألة الثانیة: 
  ض اهللا القلوب عن التجاسر على إطالقه على غیره تعالى. وقد قب

  في قول أكثر أهل العلم. هذا االسم الكریم هو االسم األعظمالمسألة الثالثة: 
   اختلفوا هل هذا االسم مرتجل أو مشتق؟المسألة الرابعة: 

الفریقین فذهب إلى األول كثیر من العلماء، وذهب إلى الثاني كثیر منهم أیضا. ثم ذكر أدلة 
  بالتفصیل.

معرفــة، ومعناهــا: اإلشــارة إلــى  علــى القــول باشــتقاقهفــي هــذا االســم  "أل"المســألة الخامســة: 
  الحقیقة أو العهد الذهني، وعلى القول بارتجاله زائدة. 

   منه في قولهم: اله أبوك. "أل"شذ حذف المسألة السادسة: 
تتقدمــه كســره فیرقــق، وٕاذا تقدمتــه فتحــة مــا لــم  حكــم المــه التفخــیم تعظیمــا،المســألة الســابعة: 

  ممالة، فمنهم من یفخمها، ومنهم من یرققها.
 "اهللا"قــال أهــل اإلشــارة: فــي إدغــام الم التعریــف فــي الم األصــل مــن لفظــة المســألة الثامنــة: 

إشــارة إلــى أن المعرفــة إذا وصــلت إلــى حضــرة المعــروف ســقطت واضــمحلت وبقــي المعــروف 
  زیادة وال نقصان.  األول على ما كان من غیر

فقیل: لحـن، والواقـع منـه فـي  اختلف في حذف األلف التي قبل هائه لفظًا،المسألة التاسعة: 
  یتفرع على هذا مسائل:و الشعر ضرورة. وقیل: لغة لبعض العرب. 

  في الحلف هل تنعقد یمینه أم ال؟ -أي األلف  –لو حذفها أحدها: 
   ؟ ال أم ذلكب تتأدى السنة  هلف ذبیحال عند الصفة هذه على ذكره لو :وثانیها
   ال؟ أم به الصالة تنعقد هل »أكبر اهللا« :قوله في ه كذلكذكر  لو :وثالثها

لَ ثم فَ  ، ثم قال: أما حذفها خطًا فمتفق علیه. ثم ذكر الخالف في سبب هذا القول في ذلك صَّ
                      الحذف.

عن الكسائي بإمالة اسم اهللا إذا دخل علیه  بن مهراناتفرد أبو عبد الرحمن المسألة العاشرة: 
  =           .فإن دخل علیه غیرها لم ُیَملْ  ،الم الجر خاصة نحو هللا
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ــة عشــر = مــع  هــذا االســم الشــریف بالمــین، وكتبــوا الــذي بــالم واحــدة كتبــوا: ةالمســألة الحادی

ن الفــرق ثــم ذكــر أاســتوائها فــي اللفــظ وفــي كثــرة الــدوران علــى األلســنة وفــي لــزوم التعریــف. 
   بینهما ینحصر في ثالثة وجوه.

، مـن غریـب مـا قیـل فـي هـذا االسـم الكـریم: أن أصـله الهـا بالسـریانیة: ةالمسألة الثانیة عشر 
وهـو ضـعیف جـدا. ومـن غریـب مـا فعربته العرب فحذفوا األلف، وأدخلوا علیه أل فقالوا: اهللا، 

  أن أصله إِلَها التي هي كنایة عن الغائب. :أیضاقیل 
 :لهذا االسم الشریف خصائص ال توجد في غیره من أسـمائه تعـالى: ةسألة الثالثة عشر الم

. منهــا:  أنــه یوصــف، وال یوصــف بــه. ومنهــا: حمایتــه عــن أن یســمى بــه المخلــوق كمــا مــرَّ
: تعینــه فــي افتتــاح الصــالة أیضــا، فلــو قــال: الــرحمن ومنهــا تعینــه فــي األذان أیضــا.ومنهــا: 

تعینـه فـي التشـهد فـي ومنهـا: والرافعـي فیـه وجهـًا أنـه یصـح.  أكبر لـم یصـح. وحكـى ابـن كـح
إلى غیـر  ال یجزئ غیره، وكذا في تشهد أشهد أن ال إله إال اهللا، ال یجزئ غیره. ،التحیات هللا

  ذلك من خصائص هذا االسم الشریف التي أوصلها ابن عراق إلى عشرین. 
  :  "اللهم"الكالم في ثم قال: 

  اه: یا اهللا، وأن المیم زائدة. ذم ذكر السبب في زیادتها.فذكر أنه ال خالف أن معن
اللهـم تسـتعمل علـى ثالثـة  وأنَّ  وهـو كثیـر فـي الشـعر. ،قد تحـذف أل مـن اللهـمثم ذكر أنه 

ـــاني:  فـــي الـــدعاء.أنحـــاء: األول:  ، أن یـــذكره المجیـــب تمكینـــا للجـــواب فـــي ذهـــن الســـامعالث
دلـیال علـى نـدرة وقـوع المسـتثني  "إال"سـتعمل قبـل : أن تالثالثكقولك: اللهم نعم، أو اللهم ال. 

  نحو قولك: أنا ال أزورك اللهم إال إن دعوتني. 
  :"اإلله"الكالم في االسم ثم قال: 

  إله وزنه فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب.مسائل: األولى:  وذكر أن فیه
الشــرع علــى المعبــود اإللــه هــو المعبــود بحــق، أو باطــل ثــم غلــب فــي عــرف  المســألة الثانیــة:

مـن بحق، فال یحق إطالقه على غیره على المشهور. وقـال بعضـهم: یحـق. وأمـا إلـه المجـرد 
  ، فیطلق على غیر اهللا عز وجل. أل

أنــه تعــالى إلــه  :األول :طعــن بعضــهم فــي تفســیر اإللــه بــالمعبود مــن وجــوهالمســألة الثالثــة: 
فـال  ،: أن المعبـود لـیس لـه لكونـه معبـودا صـفةالثاني .الجمادات والبهائم واألطفال والمجانین

  تكون اإللهیة صفة هللا تعالى.
  .: أنه یصح أن یقال: إنه تعالى ما كان إلها في األزلالثالث

  : "هو"الكالم في ثم قال: 
عند أهل الظاهر مبتدأ یحتاج إلـى خبـر لیـتم كالمـا، وعنـد أهـل الطریـق ال یحتـاج،  أنه فحكى

  دون شيء آخر یوصل به أو یضمر له.بل هو مفید وكالم تام ب
فالهاء من أقصى الحلق، وهو آخـر المخـارج، والـواو مـن الشـفه، وهـو أول  ،ناحرفأنه  وحكى

فیــه أن  وحكــى إلیــه. حــادثمنــه وانتهــاء كــل  حــادثالمخــارج، فهــو إشــارة إلــى أن ابتــداء كــل 
ــأثیر عجیــب ال یقــف البیــان، عالیــة عجیبــة وأحــواال اأســرار  علیــه، وال ینتهــي  ولــه فــي القلــب ت

یراجـع: مخطـوط "الصـراط وخـتم الكـالم بـذلك. ( فوائده وأسراره. خمسًا منثم ذكر الشرح إلیه، 
 ألبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن عـراق الكنـاني" المستقیم إلى معاني بسم اهللا الـرحمن الـرحیم

  باختصار.) /أ٨٨ -/ب ٧٤
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 & ] وهي هنا تحتمل االنتقـال كمـا فـي قولـه تعـالى: قالوا:. و(ِمن) لها معان

' (   *)  Z )ویحتمل التقلیل مثلها في قوله تعـالى:  ،)١[ ̄ °  ± 

² ³ ́ µ Z)٢(.  والشاهد في][ ́ µ Z  .[ )٣(  

فـــي  )٥(الحریـــري. قـــال )٤(ن) بأنهـــا تجـــر (عنـــد)، وال یجرهـــا غیرهـــاوتخـــتص (ِمـــ

  الملحة: 

   )٦(لكنها بـ (من) فقط ُتَجّر.         مر و(عند) فیها النصب مست

  : - )عند(ملغزا في  -وقال أیضًا 

  )٧(ال یخفضه سوى حرف؟    وما منصوب على الظرف

  مأخوذ من الشطون، وهو البعد، وانشدوا: قیل:، والشیطان

   )٨(ال ُتعاُد وال تعودُ  َشطونٍ     فأضحْت بعدما َوَصَلْت بداٍر 

  : لبعده یلـق. )٩(وحیوان یسمى شیطاناً  من جن وأنس ]/أ١٤٤[ ردـفكل متم

                                                 

   ٣٧سورة المائدة، من اآلیة:  )١(

   ٢٢آلیة: سورة الحج، من ا )٢(

  ساقط من األصل.  )٣(

شـرح ابـن عقیـل علـى . (خرجـت إلـى عنـده :فال یقـال ،إال بمن "عند" رّ جَ وال تُ قال ابن عقیل:  )٤(

  ) ١٨٧، ١/١٨٦ مقامات الحریري، ویراجع: ٢/١٩٩ ألفیة ابن مالك

سـمع  ،صـاحب المقامـات ،أبو محمد البصري الحریري ،القاسم بن علي بن محمد بن عثمان )٥(

تـوفي  ،وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة والفصاحة وحسن العبارة ،وقرأ األدب واللغة ،لحدیثا

  )١٧/٢١٤ المنتظم، ٥٩٧، ٤/٥٩٦ معجم األدباءهـ. (٥١٠سنة ست 

   ١/٤٣ البصري الحریري علي بن لقاسململحة اإلعراب  )٦(

  ١/١٨٢ مقامات الحریري )٧(

   ١/٥٦ الزاهر في معاني كلمات الناس، وفي ١/١٠٥ هدیوانالبیت للنابغة الذبیاني في  )٨(

المصـباح ، ٣٥/٢٧٨ تـاج العـروس، ١٣/٢٣٨ لسـان العـرب، ٣/١٨٤ مقاییس اللغـةیراجع:  )٩(

نزهــة ، ١/٤٩ تفســیر الطبــري، ١/٧ مجــاز القــرآن، ١/٥٢٣ كتــاب الكلیــات، ١/٣١٣ المنیــر

التبیان فـي ، ١/١٩٣ تفسیر البحر المحیط، ١/٩٠ تفسیر القرطبي، ١/٣٧٤ األعین النواظر

فــي  آكــام المرجــان، ٨/٥٠ مرقــاة المفــاتیح، ٦/٣٦ عمــدة القــاري، ١/٥٨ تفســیر غریــب القــرآن

  ١/٢٤ أحكام الجان لبدر الدین أبي عبد اهللا الشبلي الحنفي



  

  

  

} ١٦٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

حكاهمــا الشــیخ عــز الــدین بــن عبــد  )٢(: لبعــد أفعالــه فــي الشــر.وقیــل )١(عــن الخیــر.

 ? <  = > ; : 9 ]فــــي أمالیــــه. قــــال اهللا تعــــالى:  )٣(الســــالم

@ Z)قــال: قــال رســول اهللا  )٥(، [وقــد روى اإلمــام أحمــد عــن أبــي ذر)٤:  » َیــا

ْذ بِ  ؟ ِلِإلْنـِس َشـَیاِطیُن أَو َ  :ُقْلـتُ ف :قَـالَ ». اللَِّه ِمْن َشـَیاِطیِن اِإلْنـِس َواْلِجـنِّ أَبا َذرٍّ َتَعوَّ

   )٦(». َنَعمْ «  :َقالَ 

                                                 

، ١/٦٤ تفسیر البغوي، ١/٧٧ لماوردي، تفسیر ا١/١٠٤ تفسیر العز بن عبد السالمیراجع:  )١(

، ٢/٢٥١ مشـارق األنـوار، ١/٥٢٩ غریـب الحـدیث للخطـابي، ١/٣٧٥ نزهة األعین النـواظر

    ١/٦٤ تحریر ألفاظ التنبیه، ١/٥٦ الزاهر في معاني كلمات الناس

 نزهـة األعـین النـواظر، ١/٧٧ لمـاوردي، تفسیر ا١/١٠٤ تفسیر العز بن عبد السالمیراجع:  )٢(

١/٣٧٥    

أبو محمد عز الدین السلمي الدمشقي  ،حسنعبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن ال )٣(

جامعـا كـان  ،عصـره وسـلطان العلمـاء، وٕامـام ،شـیخ اإلسـالم ،العالمة ،اإلمام الفقیه ،الشافعي

  . والتفسیر ،والعربیة ،عارفا باألصول والفروع ،لفنون متعددة

  وما بعدها)   ٨/٢٠٩طبقات الشافعیة الكبرى ، ٢٢٦، ١/٢٢٥ذیل مرآة الزمان (

    ١١٢رة األنعام، من اآلیة: سو  )٤(

اختلــف فــي اســمه ونســبه صــحابي مشــهور، ، أبــو ذر الغفــاري ، جنــدب بــن جنــادة بــن ســفیان )٥(

. وتـوفي سـنة اثنتـین وثالثـیناإلسـالم، بتحیـة  اختالفا كثیرا ، وهـو أول مـن حیـا رسـول اهللا 

  )١/٤٤٢سد الغابة، أ١٣٦، ١/١٣٥معجم الصحابة(

، والطبرانـــي فـــي ٢١٥٩٢، ٢١٥٨٦رقـــم  ١٧٩، ٥/١٧٨مســـنده  أخرجـــه بنحـــوه: أحمـــد فـــي )٦(

، وأورده الهیثمي في  ٧٨٧١، رقم ٨/٢١٧المعجم الكبیرو  ،٤٧٢١رقم  ٥/٧٧المعجم األوسط

 ،ومداره على علـي بـن یزیـد ،واه أحمد والطبراني في الكبیروقال: ر  ١/١٥٩مجمع الزوائد ج 

رواه الطبرانــي فــي خــر، وقــال: فــي موضــع آ ١/١٩٧مجمــع الزوائــد. وأورده فــي وهــو ضــعیف

وهــو  ،وفیـه ابـن لهیعـة ،لالنتفـاعوتقـدم أن أحمـد رواه والبـزار فـي بـاب السـؤال  :قلـت .األوسـط

   .ضعیف



  

  

  

} ١٦١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  )٤(.)٣(])٢(»اْلَكْلُب اَألْسَوُد َشْیَطانٌ « من حدیث أبي ذر أیضا:  )١(وفي صحیح مسلم

  )٦( :)٥( ]جریروقال [

  )٧(وُهنَّ َیْهَوْیَنني إذ كنُت َشْیطانا    َأیاَم َیْدُعوَنني الشیطاَن من َغَزٍل 

 َیـْزَداد فَـال ،َیْضـِربهُ  َفَجَعـلَ  ،بِـهِ  َیَتَبْختَـر َفَطِفـقَ  )٩(بِـْرَذْونٍ َعلَـى   )٨(عمـر َرِكبَ وَ 

  [رواه ابن  )١٠(.َشْیَطان َعَلى ِإال َحَمْلُتُموِني َما :َوَقالَ  ،َعْنهُ  َفَنَزلَ  ،َتَبْخُتًرا ِإال

                                                 
ـــو الحســـین القشـــیرى النیســـابوري، اإلمـــام الحـــافظ، صـــاحب  )١( مســـلم بـــن الحجـــاج بـــن مســـلم أب

ذكرة الحفــــاظ ، تــــ٢٦٥، ١/٢٦٤طبقــــات الحفــــاظ هـــــ. (٢٦١. تــــوفي بنیســــابور ســــنة الصــــحیح
٥٩٠ – ٢/٥٨٨(  

إن الشـیطان یتصـور  :وقـال ،حمله بعضهم علـى ظـاهره »اْلَكْلُب اَألْسَوُد َشْیَطانٌ « : قوله  )٢(
عــون المعبــود . (فســمي شــیطانا ،بــل هــو أشــد ضــررا مــن غیــره :وقیــل .بصــورة الكــالب الســود

  )٢/٦٤حاشیة السندي على سنن النسائي ، ٢/٢٨٠
  ساقط من األصل. )٣(
رقـــم  ١/٣٦٥، مســـلم فـــي صـــحیحه ٢١٣٦١رقـــم  ٥/١٤٩أخرجـــه بلفظـــه: أحمـــد فـــي مســـنده  )٤(

 ٧٠٢رقــم  ١/١٨٧، وأبــو داود فــي ســننه بــاب قــدر مــا یســتر المصــليكتــاب الصــالة،  ٥١٠
كتـاب إقامـة  ٩٥٢رقـم  ١/٣٠٦فـي سـننه  ابـن ماجـه، و بـاب مـا یقطـع الصـالةكتاب الصـالة، 

كتــاب  ٣٣٨رقــم  ٢/١٦١، والترمــذي فــي ســننه بــاب مــا یقطــع الصــالة، الصــالة والســنة فیهــا
، والنســائي فــي بــاب مــا جــاء أنــه ال یقطــع الصــالة إال الكلــب والحمــار والمــرأةأبــواب الصــالة، 

ذكر ما یقطع الصالة وما ال یقطع إذا لـم یكـن بـین یـدي كتاب القبلة،  ٧٥٠رقم  ٢/٦٣سننه 
  ، وأخرجه غیرهم.المصلي سترة

  ساقط من (ب). )٥(
وأســهلهم  ،كــان أكثــرهم فنــون شــعرشــاعر زمانــه،  ،أبــو جــزرة ،ن عطیــة بــن الخطفــيجریــر بــ )٦(

، ٢/٢٩٧ طبقات فحول الشعراءهـ. (١١٠، توفي سنة وكان دینا عفیفا ،وأرقهم تشبیبا ،األفاظ
  )١٤٨ – ٧/١٤٤ المنتظم

 تـاج العـروس، ١٣/٢٣٨ لسان العرب، ٣/١٨٤ مقاییس اللغةالبیت منسوب إلى جریر في:  )٧(
 الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه، ١/٢٤ آكــام المرجــان، ١/٩٠ تفســیر القرطبــي، ٣٥/٢٧٨
  ٣/٣٨٤ معجم البلدان، ١/٢٠

 مّ َجـــ ،مشـــهور ،أمیـــر المـــؤمنین ،القرشـــي العـــدويأبـــو حفـــص  ،عمـــر بـــن الخطـــاب بـــن نفیـــل )٨(
 معجـم الصـحابةونصـفا. (وكانـت خالفتـه عشـر سـنین ، استشهد سنة ثالث وعشرین ،المناقب

  ) ١٩٢ – ٤/١٥٦ سد الغابة، أ٢/٢٢٣
المغرب فـي . (واألنثى برذونة ،وخالفها العراب ،والجمع البراذین ،التركي من الخیلن: وْ ذَ رْ البِ  )٩(

  )١/٧١ترتیب المعرب 
ح  ١/١٧، وذكــره ابــن كثیــر فــي تفســیره ١/٤٩أخرجــه ابــن جریــر الطبــري فــي تفســیره  )١٠( وصــحَّ

   .إسناده



  

  

  

} ١٦٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ح كمـا قالـه الحـافظ ابـن كثیـر. وقـال المجـد الشـیرازي: وتسـمى بإسـناد صـحی )١(وهب

الحســد « :. قـال )٢(كـل قـوة ذمیمـة لإلنســان داعیـة إلـى الفسـاد والعصــیان شـیطان

   )٥(انتهى. ولینظر من َخرََّج هذا الحدیث.] )٤( .»)٣(شیطان، والغضب شیطان

   )٦(فوزنه على هذا: فیعال.

ولما كان كل متمـرد كالباطـل فـي نفسـه ، )٧(بطلمأخوذ من شاط بمعنى  وقیل:

  سبب كونه مبطال لوجوه مصالح نفسه سمي شیطانا. 

  .)٨(فوزنه على هذا: فعالن

                                                 

مــام الحــافظ، أبــو محمــد الفهــري، مــوالهم، المصــري، الفقیــه، عبــد اهللا بــن وهــب بــن مســلم، اإل )١(

أحد األئمة األعالم، ثقة حافظ عابد. مات سنة تسع وتسعین ومائة، عن أربـع وسـبعین سـنة. 

  )٣٢٨، تقریب التهذیب ص٣٠٦ – ١/٣٠٤، تذكرة الحفاظ ٨/٣٤٦(الثقات 

الحسد شیطان والغضب  «:  ، فقال وسمي كل خلق ذمیم لإلنسان شیطاناقال الراغب:  )٢(

  )٣٥/٢٨١تاج العروس،  ١/٢٦١المفردات في غریب القرآن(.  » شیطان

وذلـــك ألنهمـــا ؛  » الحســـد شـــیطان والغضـــب شـــیطان «:  -علیـــه الصـــالة والســـالم  -قــال  )٣(

  )١/٩٧اللباب في علوم الكتاب( ینشآن عنه.

  لم أقف علیه في شيء من كتب السنة. )٤(

  ) ساقط من األصل.٥(

 اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، ١/٣٠ التســهیل لعلــوم التنزیــل، ١/٣١٣ المصــباح المنیــرراجــع: ی) ٦(

لســـان ، ١٩/٤٣١ تـــاج العــروس، ٢/٦٤ مرقــاة المفــاتیح، ١/٤٦ تفســیر أبــي الســـعود، ١/٩٨

  ١٣/٢٣٨ العرب

  ) في (ب): إذا بطل.٧(

مقـاییس ، ٧/٣٥٩ المحـیط فـي اللغـة، ١١/٢١٤ تهـذیب اللغـة، ٢/٨٦٧ جمهرة اللغـةیراجع: ) ٨(

، ١٣/٢٣٨ لسان العرب، ١٩/٤٣١ تاج العروس،  ١/٣١٣ المصباح المنیر، ٣/١٨٥ اللغة

 إمالء ما من به الرحمن، ١/٣٧٥ نزهة األعین النواظر، ١/٢٦١ المفردات في غریب القرآن

تفســـیر أبـــي ، ١/٩٨اللبـــاب ، ١/١٩٣ البحـــر المحـــیط، ١/٣٠ التســـهیل لعلـــوم التنزیـــل، ١/١

  ١/٢٤ آكام المرجان، ٢/٦٤ اة المفاتیحمرق، ١/٤٦ السعود



  

  

  

} ١٦٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  :)٢(األعشىلقول ؛ )١(واألول أظهر القولین

  )٤(اللِ األغْ وَ  دِ یْ قَ ي الْ اه فِ مَ رَ وَ     )٣(أیُّما شاِطٍن َعَصاه َعَكاه

  )٥( [ومعنى عكاه: عقده وربطه].

حكــى عــن العــرب  )٧(: ویــرّد القــول بأنــه مــن شــاط أن ســیبویه)٦(ةقــال ابــن عطیــ

  )٨(لقیل: تشیط. ،تشیطن، إذا َفَعَل ِفْعَل الشیاطین. فلو كان كما قالوه

                                                 

/ب، مخطــوط بجامعــة ١/٦ینظــر: التیســیر فــي التفســیر لــنجم الــدین عمــر بــن محمــد النســفي  )١(

  ٣/١٨٥ مقاییس اللغة، ١/١٦ تفسیر ابن كثیر، ٤٩٢٣الملك سعود، تحت رقم 

عشــى میمـون بـن قــیس بـن جنــدل، مـن بنــي قـیس بــن ثعلبـة الــوائلي، أبـو بصــیر، المعـروف بأ )٢(

مـــن شـــعراء ، أحـــد فحـــول الشـــعراءالكبیـــر:  واألعشـــىقـــیس، ویقـــال لـــه أعشـــى بكـــر بـــن وائـــل، 

معجـم ، ١/٥٢طبقـات فحـول الشـعراء ( في الجاهلیة، وأحد أصحاب المعلقات. األولىالطبقة 

  )٧/٣٤١األعالم للزركلي ، ١/١٠١الشعراء 

: عكوتـــه فـــي یقـــال إذا شـــددته. ،مصـــدر َعَكـــْوُت الشـــيَء أعكــوه َعْكـــواً  :الَعْكـــوو  أوثقـــه. :عكــاه )٣(

 .الدابــة َعْكــوًا إذا عطفتــه وعقدتــهب َنــعكــْوت ذَ  :قــال اللیــث الحدیــد والوثــاق عكــوا إذا شــددته.

  مادة "عكو") ٢/٩٤٧ جمهرة اللغة، ٣/٢٧ تهذیب اللغة، ١/٣٨٥ كشف المشكل(

ـلت ُأمیـة بـن أبـي  البیت نسبه ابن عراق خطـًأ إلـى األعشـى، والصـواب أنـه مـن قـول )٤( فـي الصَّ

ــــي: ســــلیمان  صــــفة ــــى أمیــــة ف ــــري، وهــــو منســــوب إل  جمهــــرة اللغــــة ،١/٤٩ تفســــیر الطب

، ١/٥٩المحــرر الــوجیز ، ٣/١٨٥ مقــاییس اللغــة، ١١/٢١٤، ٣/٢٧ تهــذیب اللغــة ،٢/٩٤٧

 تفسـیر القرطبـي، ١/٣٤ زاد المسـیر، ١/٣٧٤ نزهة األعـین النـواظر، ١/٣٨٥ كشف المشكل

، ٣٥/٢٧٨ تاج العـروس، ١/١٩٣ البحر المحیط، ١٥/٨٢، ١٣/٢٣٩ لسان العرب، ١/٩٠

٣٩/٨٠  

ُیْلقَـى فـي ، والـبعض بلفـظ: واألكبـالِ  السـجنثـمَّ ُیْلقَـى فـي والشطر األخیر أورده الـبعض بلفـظ: 

  . الُغلِّ واألكبالِ 

  ساقط من األصل.  )٥(

كـان  عبد الحق بن غالب بن عبد بن عطیة، أبو محمـد الغرنـاطي القاضـي، قـدوة المفسـرین، )٦(

طبقـات المفسـرین هــ. (٥٤١فقهیا عارفا باألحكـام والحـدیث والتفسـیر، بـارع األدب، مـات سـنة 

   )٥٢٧، ٢/٥٢٦ نفح الطیب، ٦١، ٦٠للسیوطي ص 

 علـىأقبـل  ،ثـم البصـري الفارسـي عثمانبن  عمروالنحو حجة العرب أبو بشر  إمام: سیبویه )٧(

ص في تراجم أئمة النحو واللغـة  البلغةهـ. (١٨٠مات سنة  ،فبرع وساد أهل العصر ،العربیة

   )٣٥٢، ٨/٣٥١سیر أعالم النبالء ، ١٦٣

   ١/٩٠تفسیر القرطبي  ،٤/٣٢١ كتاب سیبویه، ویراجع: ١/٥٩المحرر الوجیز  )٨(



  

  

  

} ١٦٤ {
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بــه  مّ َســ. وأمــا إذا لــم یُ ویترتــب علــى القــولین صــرفه وعــدم صــرفه إذا ســمِّي بــه

  )١(فمنصرف قطعا؛ لوجود فعالنه.

ویلزمــه االســتعاذة مــن  )٢(ن تكــون للعهــد.یحتمــل أن تكــون للجــنس، وأ وأل فیــه

غیره؛ ألن جمیـع المعاصـي ترضـیه، والراضـي بمنزلـة الفاعـل. فكأنـك اسـتعذت بـاهللا 

  من فعل هذا الشیطان ومن كل ما یرضیه.

وعلى أنها للعهد قال الشـیخ عـز الـدین بـن عبـد السـالم: فالظـاهر أنـه فـي حقنـا 

ال یؤذیـه مـن الشـیاطین إال مـا قـرن  إبلیس؛ ألن اإلنسان القرین، وفي حق النبي 

به، وأمـا مـا َبُعـَد عنـه فـال یضـره شـیئا. والعاقـل ال یسـتعیذ ممـا ال یؤذیـه. وأمـا النبـي 

 فــال یســتعیذ منــه، وٕانمــا یســتعیذ مــن )٤(قرینــه، فــال یــأمره إال بخیــر )٣(فقــد أســلم ،

ي وهـــذا الغیـــر ینبغـــي أن یكـــون هـــو إبلـــیس؛ ألنـــه ینشـــر جنـــوده فـــ ]/ب١٤٤[غیـــره. 

عنـده  إغوائه، وال یمشي هو إال في األمور العظـام. والظـاهر أن أمـر رسـول اهللا 

  )٥(من أهم األمور، فال یؤثر به أحدا من ذریته.

، فالبد من محذوف، وأولـى مـا ُیقَـدَّر: مـن قال: وذات الشیطان ال یستعاذ منها

فــي قولــه  أو مــن وسواســه؛ ألنــه قــد جــاء األمــر باالســتعاذة منهمــا )٦(همــز الشــیطان

 P Q  R ]، وقولــــــــه تعــــــــالى:)٧(j k l m n o p Z ]تعــــــــالى: 

                                                 
وٕان  ،تشــیطن الرجــل صــرفته :فــإن جعلتــه فیعــاال مــن قــولهمقــال صــاحب مختــار الصــحاح:  )١(

  )١/١٤٢ مختار الصحاح(. ألنه فعالن ؛جعلته من تشیط لم تصرفه
لتفید االستعاذة مـن هـذا الجـنس مطلقـا  ؛للجنس )الشیطان(األلف والالم في قال النیسابوري:  )٢(

تفســـیر غرائـــب القـــرآن . (وتـــدخل ذریتـــه فیـــه تبعـــا ،مرئیـــا وغیـــر مرئـــي، ولـــو جعـــل للعهـــد جـــاز
  )١/٢٢ ورغائب الفرقان

، ویكـــون المـــراد أن تكـــون للعهـــد ، ویجـــوزللجـــنس )الشـــیطان(والـــالم فـــي وقـــال ابـــن عاشـــور: 
فكل ما ینشأ من وسوسة الشیاطین فهـو راجـع إلیـه ألنـه  ،مهُ رُ وهو أصل الشیاطین وآمِ  ،إبلیس

  )٢/١٠٣ تفسیر التحریر والتنویر(الذي خطا الخطوات األولى.
  في (ب): فقد یسلم.  )٣(
ــ «:   یؤیــد هــذا قــول النبــيِ  )٤(  :قــالوا » َل ِبــِه َقِریُنــُه مــن اْلِجــنِّ مــا ِمــْنُكْم مــن َأَحــٍد إال وقــد ُوكِّ

  .»َوإِیَّاَي إال َأنَّ اللََّه َأَعاَنِني علیه َفَأْسَلَم فال َیْأُمُرِني إال ِبَخْیر« :قال؟ َوإِیَّاَك یا َرُسوَل اللَِّه 
بــاب ، كتــاب صــفة القیامــة والجنــة والنــار ٢٨١٤رقــم  ٤/٢١٦٧(أخرجــه مســلم فــي صــحیحه   

  ، وأخرجه غیره).سرایاه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرینا تحریش الشیطان وبعثه
   ٥/٧٩، ٤/٤٤٨، ٣/٢٩٨تفسیر روح البیان ینظر:  )٥(
  في األصل: همز الشیاطین، وما أثبته من (ب)، وهو المناسب للسیاق. )٦(
    ٩٧سورة المؤمنون، اآلیة:  )٧(



  

  

  

} ١٦٥ {
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S Z  :ــــــه  Z ̂ [ \ ] ] إلــــــى قول

، والثــــــاني أولــــــى فــــــي أول )١(

  القراءة كما ال یخفى. انتهى.

مـــن الـــرجم. وأصـــله: الرمـــي بالرجـــام، وهـــي الحجـــارة، ویســـتعار للعـــن والـــرجیم: 

   )٢( .والتوهموالشتم وللرمي بالظن 

فاعـــل، أي یـــرجم النـــاس بالوسوســـة والشـــر، فهـــو مجـــاز.  هـــو بمعنـــى ثـــم قیـــل:

. ثم )٤(  ])٣(أي مرجوم، [وهذا أشهر كما قال الحافظ ابن كثیر ،بمعنى مفعولوقیل: 

ثم قیل: المعنى: أنه مرجوم بالشهب عند استراق السمع، فهو حقیقة. وقیل: المعنى 

   )٥(أنه مرجوم بالشتم واللعن، فهو مجاز.

حكایـة عـن قـوم  - من الرجم بهذا المعنـى: [قولـه تعـالى )٦(وجعل النسفي النجم

حكایة عـن  -قوله تعالى  )٨( وجعل غیره منه] ،)٧(P Q SR Z ]: -شعیب

  .)٩(Z ¡¢ � ~ { ] :-والد إبراهیم 

قال الـنجم النسـفي: وللشـیطان أسـماء كثیـرة فـي القـرآن والسـنة، والـرجیم أجمعهـا 

ن جامعا لجمیـع مـا یقـع منـه مـن الجنایـات، لمخازیه، فإنه إن ُجِعَل بمعنى الراجم كا

وٕان ُجِعَل بمعنى المرجوم كان جامعا لجمیع ما یقع علیه من العقوبات، فلذلك ذكـر 

  )١٠( هذا االسم في االستعاذة دون غیره من أسمائه وصفاته. انتهى.

                                                 
     ٤ – ١سورة الناس، اآلیات:  )١(
 اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، ١/١٩٠ المفــردات فــي غریــب القــرآن ،١/٣٦٠ التعــاریفیراجــع:  )٢(

١/٩٩  
  ١/١٧تفسیر ابن كثیرینظر:  )٣(
  ساقط من األصل.  )٤(
 ،بمعنـى مفعـول :وقیـل .أي یـرجم بالوسوسـة والشـر ،فعیـل بمعنـى فاعـل :الرجیمقال الخازن:  )٥(

مرجـوم بمعنـى مطـرود  :وقیل .مرجوم بالعذاب :وقیل .أي مرجوم بالشهب عند استراق السمع
  )١/١٤لباب التأویل (عن الرحمة وعن الخیرات وعن منازل المأل األعلى.

مفســر،  ،ســماعیل أبــو حفــص النســفي، الســمرقنديإحمــد بــن أالــدین عمــر بــن محمــد بــن  نجــم )٦(
هـ. ٥٣٧ توفي سنه ، ناظم، لغوي، نحوي.أدیب، مؤرخ، أصوليفقیه، محدث، حافظ، متكلم، 

  )٧/٣٠٥معجم المؤلفین ، ١٢٧، ٢٠/١٢٦ء سیر أعالم النبال(
  ٩١سورة هود، من اآلیة:  )٧(
  ساقط من األصل.  )٨(
  ٤٦سورة مریم، من اآلیة:  )٩(
/أ، مخطــوط بجامعــة ١/٧یراجـع: التیســیر فــي التفسـیر لــنجم الــدین عمـر بــن محمــد النسـفي  )١٠(

  ٤٩٢٣الملك سعود، تحت رقم 



  

  

  

} ١٦٦ {
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، وهـو مـن إبعـادواالستجارة أن االستعاذة استجارة،  )١(وأورد ابن عرفة في نكته[

. وقــد تعلــق بالشــیطان الــرجیم، وهــو أخــص مــن مطلــق الشــیطان، ونفــي فــيبــاب الن

األخـــــص ال یســـــتلزم نفــــــي األعـــــم، فـــــال یلــــــزم مـــــن االســـــتعاذة مــــــن هـــــذا الشــــــیطان 

المخصوص االسـتعاذة مـن مطلـق الشـیطان. وأجـاب بـأن النعـت هنـا لمجـرد الـذم ال 

   )٢( .]للتخصیص

 ال محـل لهـا مـن اإلعـراب؛ )٣( [جملـة] "أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم"وجملة 

 فــي معنــى الــدعاء؟ ]/أ١٤٥[وهــل هــي خبریــة محضــة أو خبریــة ألنهــا مســتأنفة. 

  )٥(في تفسیره، ولم یرجح شیئًا. )٤(وجهان، حكاهما الماوردي

: وهو إعظام واحترام، )٦(النسفياالقتصار على الثاني قال  من كثیرٍ  وفي كالمٍ 

  )٨( .)٧(تیسر اإلقدامولوال األمر به لم یال انبساط واجترام، 

                                                 
  ١/٦٤تفسیر ابن عرفةیراجع:  )١(
  من األصل. ساقط  )٢(
  ساقط من األصل.  )٣(
أبــو الحســـن المــاوردي البصــري، أحـــد األئمــة، ثقـــة، مــن وجـــوه  ،علــي بــن محمـــد بــن حبیـــب  )٤(

هــــ. ٤٥٠، وتـــوفي ســـنة وغیرهمـــاالفقهـــاء الشـــافعین، ولـــه مصـــنفات كثیـــرة فـــي الفقـــه والتفســـیر 
   )٢٣١، ٢/٢٣٠طبقات الشافعیة  ،١/١١٩طبقات المفسرین للداودي (

مــرء عــن نفســه، بأنــه أنهــا خبــر یخبــر بــه ال :أحــدهما :وفــي موضــعها وجهــانلمــاوردي: قــال ا )٥(
یـا  أعـذني :كأنـه یقـول ،وٕان كانـت بلفـظ الخبـر ،أنهـا فـي معنـى الـدعاء :. والثـانيمستعیذ باهللا

 لمـاورديا (تفسیر علیم باإلجابة. ،یعنى أنه سمیع الدعاء ،سمیع یا علیم من الشیطان الرجیم
١/٤٢(  

  ، سبقت ترجمته.الدین النسفي جمنهو ) ٦(
ـــالعجز واالنكســـارمعنـــى كـــالم اإلمـــام النســـفي: أن فـــي االســـتعاذة اعتـــراف  )٧( أن و  هللا تعـــالى، ب

 وهــو مــا اشــتمل علیــه األمــراإلقــدام علــى الطاعــات ال یتیســر إال بعــد الفــرار مــن الشــیطان، 
  تعالى من الشیطان الرجیم.  االستعاذة باهللاب
اعتــراف بعجــز  )أعــوذ بــاهللا( :ن قولــهلمعنــى اإلمــام الــرازي حیــث قــال: إوقــد أشــار إلــى هــذا ا  

وهـــذا یـــدل علـــى أنـــه ال وســـیلة إلـــى القـــرب مـــن حضـــرة اهللا إال بـــالعجز  ،الـــنفس وبقـــدرة الـــرب
وذلـــك هـــو  ،أن اإلقـــدام علـــى الطاعـــات ال یتیســـر إال بعـــد الفـــرار مـــن الشـــیطانو  .واالنكســـار

  باختصار). ٨٢، ١/٨١التفسیر الكبیر( .االستعاذة باهللا
ذ هو االنقطاع عن غیر اهللا، واالتصـال بـه. وقـول القائـل:  )٨( نص كالم النسفي: فعلى هذا الُعوَّ

"أعوذ" إخبار عن فعله، وهو في التقدیر سؤال من اهللا تعـالى مـن فضـله، أي أعـذني یـا رب، 
انبسـاط وٕاجـرام،  كما یقول القائل: استغفر اهللا. أي اغفر لي یا رب. وهو إحـرام واسـتعظام، ال

ولــوال األمــر بــه لــم یتیســر اإلقــدام. (التیســیر فــي التفســیر لــنجم الــدین عمــر بــن محمــد النســفي 
  )٤٩٢٣/ب، مخطوط بجامعة الملك سعود، تحت رقم ١/٤



  

  

  

} ١٦٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

]ا ١(ا(: .     

ــــر؟منهــــا:  ــــاذا كف ــــة متصــــل أو منقطــــع ؟ وبم ــــن المالئك          هــــل اســــتثناؤه م

قـال   . )٣(: أكثر أهل التفسیر على أن إبلیس مـن المالئكـة)٢(تفسیره البغوي فيقال 

                                                 

  هذا الوجه بالكامل ساقط من األصل. )١(

  ١/٦٣ تفسیر البغويیراجع:  )٢(

  من الجن على قولین: اختلف العلماء في كون إبلیس من المالئكة أم )٣(

: أن إبلـــیس مـــن المالئكـــة، واالســـتثناء الـــوارد فـــي اآلیـــات اســـتثناء متصـــل. وُنِســـَب هـــذا األول  

  القول إلى جمهور العلماء وأكثر المفسرین ورجحه الطبري وغیره.

قــالوا: االســتثناء   È É Ê  Ë Ì Í Î      Z ]بقولــه تعــالى: واســتدلوا   

  تثناء من لفظ المالئكة دلیل أنه منهم.هنا متصل، وٕاخراج إبلیس باالس

، واالســـتثناء فـــي اآلیـــات اســـتثناء كـــان مـــن الجـــن، ولـــم یكـــن مـــن المالئكـــة: أن إبلـــیس الثـــاني  

  واستدلوا بعدة أدلة، منها ما یلي:منقطع.  

    l m n   o  p  q r   s    t       u v w x y ]قولـــــه تعــــــالى:  -١

{z  Z   بلیس من الجن، ولیس من المالئكة.قالوا: اآلیة صریحة في أن إ  

أن إبلــیس لــو كــان مــن المالئكــة لمــا عصــى اهللا عنــدما توجــه إلیــه األمــر بالســجود آلدم؛  -٢

  .À Á Â Z ¿ ¾ ½ ¼ «  ]ألن المالئكة 

أن اهللا تعـــالى أخبـــر أنـــه خلـــق إبلـــیس مـــن النـــار، وفـــي هـــذا دلیـــل علـــى أنـــه لـــیس مـــن  -٣

  ن النار. المالئكة؛ ألنهم خلقوا من النور ال م

   .والمالئكة ال تتناسل وال تتوالد ،وإلبلیس نسل وذریة :قالوا -٤

 إلى غیر ذلك من أدلة الفریقین.

وأن إبلـیس كـان مـن المالئكـة ، وذهب ابن تیمیة وابـن القـیم إلـى أنـه ال منافـاة بـین القـولین

  باعتبار صورته، ولیس منهم باعتبار أصله.

؛ لداللـة كان مـن الجـن، ولـم یكـن مـن المالئكـةأن إبلیس هو القول بوالذي یبدو لي رجحانه: 

  القرآن الصریحة على ذلك، ولقوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

فهــو فــي حقیقتــه تــرجیح للقــول بــأن إبلــیس مــن الجــن  وأمــا مــا ذهــب إلیــه ابــن تیمیــة وابــن القــیم

  ولیس من المالئكة.

، ١/٦٣تفســـــیر البغـــــوي،  ٢٢٧ - ١/٢٢٤تفســـــیر الطبـــــري : ویراجـــــع فـــــي هـــــذه المســـــألة

 - ٢/١٩٥التفسیر الكبیر، ١/٦٧تفسیر السمعاني، ١/١٠٢تفسیر الماوردي، ٢/٦٧٩الكشاف

، ١/١٠٣، تفســـیر القاســـمي ٤/٣٤٦مجمـــوع الفتـــاوى، ٢٩٥، ١/٢٩٤تفســـیر القرطبـــي، ١٩٧

     ) ٤٩٠ – ٤٧٥، عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الكریم عبیدات ص ١٠٤



  

  

  

} ١٦٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

د أن طـــرد صـــار كـــافرا ألـــف ســـنة، وكـــان منافقـــا، وبعـــ ثمـــانین: عبـــد اهللا )١(بعضـــهم

  جاحدا. 

  قالوا: وكان كفره من ثالثة وجوه: 

وثانیها: خیر من آدم فقد كفر.  ومن ادعى أنه ،)٢(Z , + * ]بقوله:  أحدها:

، الجـورأنه نسب في قیاسه البارئ تعالى إلى وثالثها: أنه قاس في معرض النص. 

ر من آدم، وقال: وهو وضع الشيء في غیر محله، وعدم الحكمة في دعواه أنه خی

الخّیر ال یسجد للـدون، وأخطـأ فـي قیاسـه. وقولـه: إن النـار تأكـل الطـین، وأنـه ُخلـق 

منها. ولیس كذلك، بل الطین خیر منها؛ لعموم االنتفاع به في إنبات األقوات، وأنه 

سترة للحي والمیت، وأن من شأنه الرزانة، والنار من شأنها الطیش والخفـة واإلفسـاد 

  واإلحراق. 

. )٣(»َأُعوُذ ِباَللَِّه من الرِّْجِس الـنَِّجِس اْلَخِبیـِث اْلُمْخَبـثِ «: أن في الخبـر: ومنها

ومعنـــى المخبــــث: صـــاحب األعــــوان الخبثـــاء. وظــــاهر وصـــفه بــــالنجس أنـــه نجــــس 

بأنــه طــاهر العــین كالمشــرك. واســتدل  )٤(العــین، لكــن صــرَّح البغــوي فــي شــرح الســنة

                                                 

فلـم یتـرك موضـع  ،روي أن إبلـیس عبـد اهللا ثمـانین ألـف سـنةمام الغزالي ، حیث قال: هو اإل )١(

ولعنــه إلــى یــوم  ،ثــم تــرك لــه أمــرا واحــدا فطــرده عــن بابــه ،قــدم إال وســجد فیــه ســجدة هللا تعــالى

  )٥/٤٥٠فیض القدیر ، ١/٣٩البن أبي الدنیا  اإلخالص والنیة. (یراجع: الدین

   ٧٦، سورة ص، من اآلیة: ١٢ سورة األعراف، من اآلیة: )٢(

مــا یقـول الرجــل إذا دخــل ، كتــاب الطهـارات ٤رقـم  ١/١١فـي مصــنفه ابــن أبـي شــیبة أخرجـه  )٣(

ــه إذا دخــل الكنیــفكتــاب الــدعاء،  ٢٩٩٠١رقــم  ٦/١١٤، الخــالء ، مــا یــدعو بــه الرجــل یقول

 ٦٦٨رقـم  ١/٢٩٧المسـتدرك ، والحـاكم فـي ٥٠٩٩رقـم  ٥/٢٠٤المعجـم الكبیـروالطبراني في 

 ،قـد احـتج مســلم بحـدیث لقتــادة عـن النضـر بــن أنـس عـن زیــد بـن أرقــمكتـاب الطهـارة، وقــال: 

رواه سـعید بـن أبـي  ،وهذا الحدیث مختلف فیـه علـى قتـادة ،واحتج البخاري بعمرو بن مرزوق

 -كالهمـا . وقـال الـذهبي: عروبة عن قتادة عن القاسـم بـن عـوف الشـیباني عـن زیـد بـن أرقـم

  .على شرط الصحیح - ٦٦٩ورقم یعني هذا الحدیث 

شـرح (. غیر نجسة ، وال تبطل الصـالة بمسـهوفیه دلیل على أن الشیطان عینه قال البغوي:  )٤(

  )٣/٢٧٠السنة



  

  

  

} ١٦٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

، ولو كـان نجسـا لمـا أمسـكه، لكنـه )١(م یقطعهاول إبلیس في الصالة أمسك بأنه 

  نجس الفعل خبیث الطبع. 

وجاء ، )٢(ویوكلهم في أفعال خاصة ،واءاإلغأن له أعوانا یرسلهم في : ومنها

   .تسمیة بعضهم )٣(في األخبار

                                                 

ـالةَ «:  یشیر إلى قول النبي  )١(  ،إّن ِعْفِریتًا ِمَن الِجنِّ َتفلَّـَت َعَلـيَّ الباِرَحـَة ِلَیْقَطـَع َعَلـيَّ الصَّ

أن أْرِبَطـُه إلـى ســاِرَیٍة ِمـْن َسـواِري الَمْســِجِد َحتّـى ُتْصــِبُحوا  وأَرْدتُ ، ِمْنـُه َفُذْعتُــهُ َفـَأْمَكَنِني اهللا 

ــمْ  ــِه كلُُّك ــْوَل أِخــي ُســَلْیمانَ  ،َوَتْنظــروا إَلْی ــَذَكْرُت َق  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~    { | ] :َف
¨§ Z   ًخــاري فــي ، والب٧٩٥٦رقــم  ٢/٢٩٨. (أخرجــه أحمــد فــي مســنده »َفــَردَُّه اهللا خاِســئا

، بــــاب األســــیر أو الغــــریم یــــربط فــــي المســــجدكتــــاب الصــــالة،  ٤٤٩رقــــم  ١/١٧٦صــــحیحه 

رقــم  ٣/١٢٦٠، بــاب مــا یجــوز مــن العمــل فــي الصــالةكتــاب الصــالة،  ١١٥٢رقــم  ١/٤٠٥

 ،L M ON P RQ S    T  Z ] :بـــــــاب قـــــــول اهللا تعـــــــالىكتـــــــاب األنبیـــــــاء،  ٣٢٤١

               ª   © §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ] :بــــــاب قولــــــهكتــــــاب التفســــــیر،  ٤٥٣٠رقــــــم  ٤/١٨٠٩

«Z،  ـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــالة،  ٥٤١رقـــم  ١/٣٨٤ومســـلم فـــي صـــحیحه ـــاب كت ب

رقـم  ٦/٤٤٣ سـنن الكبـرى، والنسـائي فـي الطان فـي أثنـاء الصـالة والتعـوذ منـهجواز لعن الشی

 والبیهقـي فـي السـنن ،Z  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ]كتاب التفسیر، بـاب قولـه تعـالى:  ١١٤٤٠

باب ال تفریط علـى مـن نـام عـن صـالة أو نسـیها كتاب الصالة،  ٣٠٠١رقم  ٢/٢١٩الكبرى 

الفـتح . وأورده السـیوطي فـي ال كفـارة لهـا إال ذلـك ،حتى ذهب وقتها وعلیه قضـاؤها إذا ذكرهـا

   ، وأخرجه غیرهم).٣٩٧٨رقم  ١/٣٦٨ – واللفظ له –الكبیر 

 ،ِإنَّ ِإْبِلیَس َیَضُع َعْرَشُه علـى اْلَمـاءِ «:  اللَّـِه قال رسول یؤید هذا ما ورد عن جابر قال:  )٢(

 .َفَعْلـُت َكـَذا َوَكـَذا :َیِجـيُء َأَحـُدُهْم فیقـول ،َفَأْدَناُهْم منه َمْنِزَلًة َأْعَظُمُهْم ِفْتَنةً  ،ثُمَّ َیْبَعُث َسَراَیاهُ 

ْكتُـُه حتـى َفرَّْقـُت َبْیَنـُه َوَبـْیَن مـا َترَ  :ثُـمَّ َیِجـيُء َأَحـُدُهْم فیقـول :قـال .مـا َصـَنْعَت شـیئا :فیقول

  . »َفَیْلَتِزُمهُ « :ُأَراُه قال :ْعَمُش قال األَ  .ِنْعَم أنت :َوَیُقولُ  »َفُیْدِنیِه منه :قال .اْمَرَأِتهِ 

بــاب ، كتــاب صــفة القیامــة والجنــة والنــار ٢٨١٣رقــم  ٤/٢١٦٧فــي صــحیحه  مســلم(أخرجــه 

  ، وأخرجه غیره.)س وأن مع كل إنسان قریناتحریش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة النا

ظــاهر الخبــر أن لكــل نــوع مــن المخالفــات والوســاوس شــیطانا یخصــه ویــدعو قــال المنــاوي:  )٣(

. ویؤیــد هــذا مــا ورد عــن واخــتالف المســببات یــدل علــى اخــتالف األســباب :قــال الغزالــي .إلیــه

نبـور زل :وكـان یعـدهم ،ذریته هم الشـیاطین :قال Z ¡ � ~ { | ] مجاهد

وثبــــر صــــاحب  ،ویضــــع رایتــــه فــــي كــــل ســــوق مــــا بــــین الســــماء واألرض ،صــــاحب األســــواق

یـــأتي بهــا فیلقیهـــا فــي أفـــواه  ،ومســـوط صــاحب األخبــار ،واألعــور صـــاحب الزنــى ،المصــائب

وٕاذا أكـل  دخل معه،وداسم الذي إذا دخل الرجل بیته ولم یسلم  ،وال یجدون لها أصال ،الناس

، وابــن أبــي ١٦٨٣ ،٥/١٦٨٢العظمــة(أخرجــه أبــو الشــیخ فــي  .ولــم یــذكر اســم اهللا أكــل معــه

، ١٥/٢٦٢= ه=تفسیر ، وابن جریر الطبري في ٣٥رقم  ٢٣، ٢/٢٢الدنیا في مكائد الشیطان 
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

صــل أو  ،منقــولشــیطان الصــالة، وهــو اســم  -الخــاء مثلــث  - )١(خنــزب مــنهم:

شـیطان الوضـوء. وقـال الثـوري: بلغنـا عـن  )٣(لهـانوالو  .)٢(قطعة لحم منتنة الخنزب

                                                                                                                        

كما أخرج عددا مـن اآلثـار فـي هـذا السـیاق. ویراجـع فـي تفصـیل أسـماء أوالد إبلـیس وجنـوده: 

تفسـیر أبـي ، ١٢/٥١٠ي علـوم الكتـاباللبـاب فـ، ٤/٢١٧لباب التأویـل، ٣/١٦٧تفسیر البغوي

ــــي مبهمــــات القــــرآن، ١٥/٢٩٥وح المعــــاني، ر ٥/٢٢٧الســــعود ،  ١/١٣٩مفحمــــات االقــــران ف

  )٦/٣٠٥بریقة محمودیة ،  ٢/٥٠٣فیض القدیر، ٣/٣٩إحیاء علوم الدین، ١٤٠

قلت: أكثر ما ورد في تعیین أسماء الشیاطین ووظائفهم ممـا ال یعتـد بـه؛ ألنـه لـم یـرد فـي   

ومــا یــذكره كثیــر مــن : الشــنقیطيویعجبنــي فــي هــذا المقــام قــول أو الســنة الصــحیحة.  الكتــاب

كله ال معلو علیـه ؛ إال  ،والده ووظائفهم التي قلدهم إیاهاالمفسرین وغیرهم من تعیین أسماء أ

  باختصار) ٣/٢٩٣أضواء البیان(.  ما ثبت منه عن النبي 

وهـذا ومـا جانسـه ممـا لـم یـأت بـه  :-جاهـد علـى األثـر الـوارد عـن م معقبـا –ابن عطیة وقال 

وجلـب حكایـات تبعـد مـن  ،وقـد طـول النقـاش فـي هـذا المعنـى ،فلـذلك اختصـرته ؛سند صـحیح

ولم یمر بي في هذا صحیح إال ما فـي كتـاب مسـلم مـن أن للوضـوء  ،فتركتها إیجازا ،الصحة

ــیم بتفاصــیل هــذه األمــور ،والوسوســة شــیطانا یســمى خنــزت المحــرر . (غیــره ال رب ،واهللا العل

  باختصار) ٣/٥٢٢الوجیز 

قـد َحـاَل َبْینِـي  یا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ الشَّْیَطانَ  :فقال أتى النبي  أنه عثمان بن أبي العاصعن  )١(

 ،َذاَك َشــْیَطاٌن ُیَقــاُل لــه َخْنــَزبٌ  «:  فقــال رسـول اللَّــِه  .ِتي َوِقَراَءتِـي َیْلِبُســَها َعلَـيَّ َوَبـْیَن َصــال

ــا فــإذا ْذ ِباللَّــِه منــه َواْتِفــْل علــى َیَســاِرَك َثالًث َفَفَعْلــُت ذلــك َفَأْذَهَبــُه اهللا  :قــال .» َأْحَسْســَتُه َفَتَعــوَّ

بـــاب التعـــوذ مـــن كتـــاب الســـالم،  ٢٢٠٣رقـــم  ٤/١٧٢٨فـــي صـــحیحه  مســـلم. (أخرجـــه َعنِّـــي

  ، وأخرجه غیره.)شیطان الوسوسة في الصالة

ــٍم ُمْنِتَنــةٌ  :الَخْنــَزبُ قــال ابــن األثیــر:  )٢( ــمِّ . ،ِقْطَعــُة َلْح ــْرَوى بالَكْســِر والضَّ النهایــة فــي غریــب ( وُی

  مادة: خنزب) ١/٣٦٧ لسان العرب، ٢/٣٨٦ تاج العروس، ویراجع: ٢/٨٣ األثر

عـن لم أقف على حدیث صحیح یثبت اسم هذا الشیطان ، وٕانما وقفت علـى حـدیث ضـعیف  )٣(

 :أو قــال .»َفــاتَُّقوهُ  ،اْلَوْلَهــانُ  :ِلْلُوُضــوِء َشــْیَطاٌن ُیَقــاَل لــه« :قــال َعــِن النبــي ُأَبــيِّ بــن َكْعــٍب 

رقـم  ١/٨٤، والترمذي فـي سـننه ٢١٢٧٦رقم  ٥/١٣٦. (أخرجه أحمد في مسنده »َفاْحَذُروهُ «

قــال أبــو ، و بــاب مــا جــاء فــي كراهیــة اإلســراف فــي الوضــوء بالمــاءكتــاب أبــواب الطهــارة،  ٥٧

ــیس إســناده بــالقوي والصــحیح عنــد أهــل  ،غریــبحــدیث أبــي بــن كعــب حــدیث  :عیســى ول

وقــد روى هــذا الحــدیث مــن غیــر وجــه عــن  ،ألنــا ال نعلــم أحــدا أســنده غیــر خارجــة ؛الحــدیث

ـــاب عـــن النبـــي  :الحســـن قولـــه ـــالقوي عنـــد  ،شـــيء وال یصـــح فـــي هـــذا الب وخارجـــة لـــیس ب

كتـــاب  ٥٧٨رقـــم  ١/٢٦٧المســـتدرك . وأخرجـــه الحـــاكم فـــي بـــن المبـــاركاوضـــعفه  ،أصـــحابنا

  ، وأخرجه غیرهم.)وله شاهد بإسناد آخر أصح من هذا، وقال: الطهارة
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

فـي  )٣(رواه ابـن أبـي الـدنیا )٢(د الشـیاطین.شـأنـه كـان یقـول: الولهـان هـو أ )١(طـاوس

  كتاب مكائد الشیطان. 

)٤(وداســمشــیطان الزنــا.  واألعــور
شــیطان الطعــام والشــراب، یأكــل مــن طعــامهم  

أن الثـوب إذا لـم یطـو  :)٥(رویشرب من شرابهم حیث لم یسم اهللا علیهما. وفي الخب

. فهـذا یحتمـل أنـه صـاحب الفـائق، أورده )٦(لیال استمتع به الشیطان إلى أن یصبح

  صاحب الطعام والشراب، ویحتمل أنه غیره. 

ــل والشــرب ــد األك ــرك اإلنســان التســمیة عن ــو ت ــه الشــیطان  ول ــى یأكــل من حت

ى كــافرا حربیــا ، بخــالف مــا لــو أطعــم أو ســقبْ ثَــویشــرب بقصــد التصــدق علیــه لــم یُ 

  ه من بعده. وأقرَّ  )٧(الصیدالنيفإنه یثاب كما قاله 

                                                 

طاوس بن كیسان الیماني، أبو عبد الرحمن الحمیري، مـوالهم الفارسـي، یقـال: اسـمه ذكـوان،  )١(

وطاوس لقب، ثقة فقیه فاضل، مات سنة ست ومائة، وقیـل: بعـد ذلـك. (تقریـب التهـذیب ص 

  )١٨١ل ص، خالصة تذهیب تهذیب الكما٢٨١

   ٢٩رقم  ٢١، ٢/٢٠أخرجه ابن أبي الدنیا في كتاب مكائد الشیطان  )٢(

عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبیــد بــن ســفیان األمــوي، مــوالهم، أبــو بكــر بــن أبــي الــدنیا البغــدادي،  )٣(

 – ١٣/٣٩٧ســیر أعــالم النــبالء هـــ. (٢٨١الحــافظ، صــاحب التصــانیف المفیــدة، مــات ســنة 

   )٢٩٩ ،١/٣٩٨، طبقات الحفاظ ٤٠٤

األعــور وداســم: ورد ذكــر هــذان االســمان عــن مجاهــد فــي َعــّد أســماء الشــیاطین، فــي األثــر  )٤(

وأمـا داسـم فهـو صـاحب البیـوت إذا دخـل بیتـه ا.... واألعور صاحب الزنـالمتقدم، حیث قال: 

، وابـن أبـي الـدنیا ١٦٨٣ ،٥/١٦٨٢العظمـة(أخرجه عنه أبو الشـیخ فـي  .ولم یسلم دخل معه

، ویراجـع: ١٥/٢٦٢فـي تفسـیره لطبـري، وابـن جریـر ا٣٥رقـم  ٢٣، ٢/٢٢لشیطان في مكائد ا

ــــــــــوجیز  ــــــــــي، ٥/١٥٤زاد المســــــــــیر، ٣/٥٢٢المحــــــــــرر ال تفســــــــــیر ، ١٠/٤٢١تفســــــــــیر القرطب

أضــواء ، ١/١٤٠فــي مبهمــات القــرآن األقــرانمفحمــات ، ٥/٤٠٣الــدر المنثــور، ٣/١٧النســفي

  )٣/٢٩٣البیان

  استمتع به الشیطان إلى أن یصبح. في حاشیة (ب): من لم یطو ثوبه لیال )٥(

  لم أقف علیه.  )٦(

 ،نسـبة إلـى بیـع العطـر ،المعـروف بالصـیدالني ،أبو بكـر المـروزي ،محمد بن داود بن محمد )٧(

ولـه مصـنفات جلیلـة  ،وكـان إمامـا فـي الفقـه والحـدیث ،ویعرف بالداودي أیضـا نسـبة إلـى أبیـه

طبقــات . (یعــرف فــي أي ســنة كانــت وفاتــهووفاتــه متــأخرة عــن القفــال بنحــو عشــر ســنین ولــم 

  )١٤٩، ٤/١٤٨طبقات الشافعیة الكبرى، ١/٢٣٠الفقهاء
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

یأتي اإلنسان فینومـه عـن الطاعـة كمـا ینـوم الصـغیر.  ،شیطان النوم والوسنان

ــْیَطاُن فــي  « :فقــال َنــاَم حتــى َأْصــَبَح أن رجــال  :وفــي الخبــر ــاَل الشَّ َذاَك َرُجــٌل َب

    )٢( قة ألمره بغسل أذنه.. والبول مجاز؛ إذ لو كان حقی)١(»ُأُذِنهِ 

ــوتُ   )٤(وروَزَلْنُبــ. النیاحــةشــیطان  - الموحــدةالفوقیــة وفــتح  المثنــاةم ضــب -)٣(رَب

 غیـــر أن ،شـــیطان األنبیــاء، واألنبیـــاء معصــومون منـــه واألبــیضشــیطان األســـواق. 

                                                 
 ٣٠٩٧رقـم  ٣/١١٩٣، والبخـاري فـي صـحیحه ٤٠٥٩رقم  ١/٤٢٧أخرجه أحمد في مسنده  )١(

كتـاب   ٧٧٤رقـم  ١/٥٣٧، ومسـلم فـي صـحیحه باب صـفة إبلـیس وجنـودهكتاب بدء الخلق، 
، والنســائي فــي ا روي فــیمن نــام اللیــل أجمــع حتــى أصــبحبــاب مــ، صــالة المســافرین وقصــرها

، بـــاب الترغیـــب فـــي قیـــام اللیـــل، كتـــاب قیـــام اللیـــل وتطـــوع النهـــار ١٦٠٨رقـــم  ٣/٢٠٤ســـننه 
  وأخرجه غیرهم.

اختلفــوا فــي معنــى قولــه: ( بــال الشــیطان ) ، فقیــل : هــو علــى حقیقتــه . قــال القرطبــي : ال  )٢(
ألنه ثبت أنه یأكل ویشرب وینكح ، فال مانع من أن یبول  ؛مانع من حقیقته لعدم اإلحالة فیه

. وقال الخطابي : هو تمثیل ، شبه تثاقل نومه وٕاغفاله عن الصالة بحال مـن یبـال فـي أذنـه 
فیثقــل ســمعه ویفســد حســه. قــال : وٕان كــان المــراد حقیقــة عــین البــول مــن الشــیطان نفســه فــال 

ي : هو استعارة عن تحكمه فیه وانقیـاده لـه ینكر ذلك إن كانت له هذه الصفة . وقال الطحاو 
. وقال التوریشتي : یحتمل أن یقال : إن الشیطان مأل سمعه باألباطیل فأحدث في أذنه وقرا 

وقیل : هو كنایة عن استهانة الشیطان واالستخفاف بـه ، فـإن مـن . عن استماع دعوة الحق 
ه به یتخذه كالكنیف المعد للبـول عادة المستخف بالشيء أن یبول علیه ألنه من شدة استخفاف

. وقال ابن قتیبة : معناه أفسد ، یقـال : بـال فـي كـذا أي : أفسـد ، والعـرب تكنـى عـن الفسـاد 
بالبول . فإن قلت : لم خص األذن بالذكر والعین أنسـب بـالنوم؟ قلـت : قـال الطیبـي : إشـارة 

ألنــه أســهل  ؛مــن األخبثــینإلــى ثقــل النــوم ، فــإن المســامع هــي مــوارد االنتبــاه ، وخــص البــول 
عمـدة . (فیـورث الكسـل فـي جمیـع األعضـاء ،وأوسـع نفـوذا فـي العـروق ،مدخال في التجـاویف

  )٧/١٩٦القاري
كمـا ذكــر ابـن عــراق. وفـي كثیــر مـن المصــادر:  – بضــم المثنـاة الفوقیــة وفـتح الموحــدة -تَُبـر )٣(

ســائل اإلمــام أحمــد روایــة م، ٣٥رقــم  ٢٣، ٢/٢٢كمــا فــي: (مكائــد الشــیطان  –بالثــاء  – ثَُبــر
تلبــــــیس ، ٥/١٦٨٢العظمــــــة، ١٥/٢٦٢تفســــــیر الطبـــــري، ٢/٤٠٠ابنـــــه أبــــــي الفضـــــل صــــــالح

  )٥/٤٠٣الدر المنثور، ١/٢٣٦آكام المرجان، ١/٤٤إبلیس
تَُبـــر وزلنبـــور: ورد ذكـــر هـــذان االســـمان عـــن مجاهـــد فـــي َعـــّد أســـماء الشـــیاطین، فـــي األثـــر  )٤(

(أخرجـه  .وأمـا زلنبـور فهـو صـاحب األسـواق... .وثبر صاحب المصـائبالمتقدم، حیث قال: 
، ٢/٢٢، وابــن أبــي الــدنیا فــي مكائــد الشــیطان ١٦٨٣ ،٥/١٦٨٢العظمــةعنــه أبــو الشــیخ فــي 

زاد ، ٣/٥٢٢المحرر الوجیز ، ویراجع: ١٥/٢٦٢في تفسیره لطبري، وابن جریر ا٣٥رقم  ٢٣
ــــدر المن، ٣/١٧تفســــیر النســــفي، ١٠/٤٢١تفســــیر القرطبــــي، ٥/١٥٤المســــیر ــــورال ، ٥/٤٠٣ث

  )٣/٢٩٣أضواء البیان، ١/١٤٠في مبهمات القرآن األقرانمفحمات 
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

الحكمـــة اقتضـــت أن كـــل إنســـان معـــه قرینـــان، ملـــك یـــأمره بـــالخیر، وشـــیطان یـــأمره 

بعد عبادة خمسـمائة سـنة،  )١(صیصا العابدبر ان هو الذي أغوى بالشر. وهذا الشیط

  .)٢(Á Â Ã Ä Å Æ  Z ]وقصته مذكورة في تفسیر قوله تعالى: 

  . )٣(من فرَّق بین الزوجین :وأكرمهم عنده وأقرب الشیاطین إلى إبلیس منزلة

 ]         واستدل بقوله تعالى:  )٤(قال الشعبي: نعم. هل له زوجة ؟ومنها: 

| } ~ Z)٥(
: بل له ذكر فـي وقیل. ةوالذریة إنما تكون من زوج، ،

عـن ألـف  فلـقنتإحدى فخذیه وفـرج فـي األخـرى، فیطـأ بـذكره فـي فرجـه، فیلـد بیضـة 

  ویأتي الكالم على مناكح ذریته. –)٦(حي

                                                 

 Æ   Ç È    É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ] :الـــذى قـــال لـــه الشـــیطانبرصیصـــا العابـــد  )١(

Ñ Z. العـذاب يكفر تبرأ منه مخافة أن یشـاركه فـ فلما ،فإن الشیطان أغراه على الكفر، 

. Z+   * ( ') &    % $ # " !  ] :كمـــا قـــال تعـــالى ،ولـــم ینفعـــه ذلـــك

) وقصــته ذكرهــا الطبــري وغیــره مفصــلة عنــد تفســیر آیــة ســورة ١/٢١٣یقظــة أولــي االعتبــار(

ــــــــريالحشــــــــر. (یراجــــــــع:  ــــــــر، ٥٠، ٢٨/٤٩تفســــــــیر الطب ــــــــن كثی ــــــــة ، ا٤/٣٤٢تفســــــــیر اب لبدای

  )١١٨، ٨/١١٧الدر المنثور، ١٣٧، ٢/١٣٦والنهایة

  ١٦سورة الحشر، من اآلیة:  )٢(

 ،ثُمَّ َیْبَعُث َسَراَیاهُ  ،ِإنَّ ِإْبِلیَس َیَضُع َعْرَشُه على اْلَماءِ «:  رسول اللَِّه قال عن جابر قال:  )٣(

مـا َصـَنْعَت  :فیقول .َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا :َیِجيُء َأَحُدُهْم فیقول ،َفَأْدَناُهْم منه َمْنِزَلًة َأْعَظُمُهْم ِفْتَنةً 

َفُیْدِنیـِه  :قـال .ا َتَرْكتُـُه حتـى َفرَّْقـُت َبْیَنـُه َوَبـْیَن اْمَرَأِتـهِ مـ :ثُمَّ َیِجيُء َأَحُدُهْم فیقـول :قال .شیئا

  . (سبق تخریجه)»َفَیْلَتِزُمهُ « :ُأَراُه قال :ْعَمُش قال األَ  .ِنْعَم أنت :َوَیُقولُ  »منه

ثــم . عــن الشــعبي أنــه ســئل عــن إبلــیس هــل لــه زوجــة فقــال : إن ذلــك العــرس مــا ســمعت بــه )٤(

فعلمت أنه ال تكـون الذریـة إال مـن  ،Z ¡ � ~ { | ] :ذكرت قوله تعالى

، واألثــر أخــرج ٤/٢١٧، تفســیر الخــازن ٣/١٦٧(ینظــر: تفســیر البغــوي  .نعــم :فقلــت ،الزوجـة

تهـــــــذیب ، والمـــــــزي فـــــــي ٤١٦، ٢٥/٤١٥تـــــــاریخ مدینـــــــة دمشـــــــقنحـــــــوه: ابـــــــن عســـــــاكر فـــــــي 

الـــــدر  ، والســـــیوطي فـــــي١/٥٠الفتـــــاوى الحدیثیـــــة، وابـــــن حجـــــر الهیتمـــــي فـــــي ١٤/٣٧الكمـــــال

  وعزاه إلى ابن المنذر عن الشعبي.) ٥/٤٠٣المنثور

  ٥٠سورة الكهف، من اآلیة:  )٥(

هــذا القــول فــي الــنفس منــه شــيء؛ ألنــه ال دلیــل علیــه مــن كتــاب أو ســنة صــحیحة، ولــذا قــال  )٦(

. دلیـل علـى أن للشـیطان ذریـة Z { ]وقوله في هـذه اآلیـة الكریمـة : اإلمام الشنقیطي: 

= نــاقض  یــة لــه منــاقض لهــذه اآلیــة مناقضــة صــریحة كمــا تــرى . وكــل مــا فادعــاء أنــه ال ذر 

. جود نسله هل هـي عـن تـزویج أو غیـرهولكن طریقة و  ،صریح القرآن فهو باطل بال شـك=
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

: هـو نفخـة الصـعق، فقیـل، اختلف في الوقت المعلوم الذي أنظـر إلیـهومنها: 

 –وهـــو المـــوت  –ثـــة: نفخـــة الفـــزع، ونفخـــة الصـــعق وعلیـــه الجمهـــور. والنفخـــات ثال

عــن أبــي هریــرة مرفوعــا.  )٣(فــي تفســیره )٢(، رواه أبــو طالــب المكــي)١(ونفخــة البعــث

                                                                                                                        

. وقـال الشـعبي : سـألني الرجـل :  ال دلیل علیها من نص صریح ، والعلماء مختلفـون فیهـا

 | ]ثــم ذكــرت قولــه تعــالى  ،دههــل إلبلــیس زوجــة ؟ فقلــت : إن ذلــك عــرس لــم أشــه

} ~ � ¡ Z   فعلمــت أنــه ال تكــون ذریــة إال مــن زوجــة فقلــت : نعــم . ومــا فهمــه

  الشعبي من هذه اآلیة من أن الذریة تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة . 

وقـــال مجاهـــد : إن كیفیـــة وجـــود النســـل منـــه أنـــه أدخـــل فرجـــه فـــي فـــرج نفســـه فبـــاض خمـــس 

ل ذریته . وقال بعض أهل العلم : إن اهللا تعالى خلق لـه فـي فخـذه بیضات : قال : فهذا أص

فیخـرج لـه كـل یـوم عشـر بیضـات ،  ،الیمنى ذكـرا ، وفـي الیسـرى فرجـا ، فهـو یـنكح هـذا بهـذا

  یخرج من كل بیضة سبعون شیطانا وشیطانة . 

. نةوال یخفى أن هذه األقوال ونحوها ال معول علیها لعدم اعتضادها بدلیل مـن كتـاب أو سـ

فقـــد دلـــت اآلیـــة الكریمـــة علـــى أن لـــه ذریـــة . أمـــا كیفیـــة والدة تلـــك الذریـــة فلـــم یثبـــت فیـــه نقـــل 

تفســیر البغـــوي ، ویراجــع: ٢٩٣ ،٣/٢٩٢أضــواء البیــان (صــحیح ، ومثلــه ال یعــرف بــالرأي. 

تفســـــــــیر أبـــــــــي ، ١٢/٥١٠اللبـــــــــاب فـــــــــي علـــــــــوم الكتـــــــــاب، ٤/٢١٧لبــــــــاب التأویـــــــــل، ٣/١٦٧

  )١٥/٢٩٥وح المعاني، ر ٥/٢٢٧السعود

، وأبـــو ١٠رقـــم  ٨٥، ١/٨٤فـــي مســـنده إســـحاق بـــن راهویـــهأخرجـــه عـــن أبـــي هریـــرة مرفوعـــا:  )١(

، ومحمـد بـن ١/٥٧، وابن أبي الدنیا في كتـاب األهـوال  ٣٨٦رقم  ٣/٨٢١العظمةالشیخ في 

ـــــــدر الصـــــــالةنصـــــــر المـــــــروزي فـــــــي  ـــــــم  ١/٢٨٣تعظـــــــیم ق ـــــــي ٢٧٣رق البعـــــــث ، والبیهقـــــــي ف

، ٢٣/١٤، ٢٠/١٩، ١٧/١١٠، ١٦/٣٠ه ،  وابــــــــــن جریــــــــــر فــــــــــي تفســــــــــیر ٢/١٣٧والنشــــــــــور

  ٩/٢٩٢٨في تفسیره ابن أبي حاتم، و ٣٠/٣٢، ٢٤/٣٠، ٢٣/١٣٢

قـال: وقـد روي  إسـنادهوابن جریر رحمه اهللا قبل أن یسـوق  ،هذا حدیث ضعیف اإلسناد: قلت  

بنحو ما قال هؤالء خبر في إسناده نظر ، وذلك ما حدثنا أبـو كریـب إلـى آخـر  عن النبي 

  )٤/٢٥٨أضواء البیان ، ویراجع: ١٧/١١٠سیر الطبري تف( اإلسناد.

، صـــالح، مجتهـــد فـــي زاهـــد، فقیـــه ،محمـــد بـــن علـــي بـــن عطیـــة الحـــارثي، أبـــو طالـــب: واعـــظ )٢(

تـاریخ ( هــ ٣٨٦سـنة وتـوفي  ورحـل إلـى البصـرة فـاتهم بـاالعتزال.، نشأ واشتهر بمكـةالعبادة. 

  )٦/٢٧٤األعالم للزركلي ، ٣/٨٩بغداد

  ٧/٤٨٣٥ لمكي بن أبي طالبلى بلوغ النهایة إة الهدایینظر:  )٣(
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

: وقت خروج الدابة، وأنها إذا وقیل. )١(هو یوم بدر، وأن المالئكة قتلته یومئذ :وقیل

  )٣( .])٢(خرجت تقتله برجلیها

 ا ا٤(ا( :    ا       فوا ،وا طا 

  .ذ  ع ن، و وأم ،دو  

  وفیه مسائل:

.دو  ا إ  :وا  

 ]  : قوله تعالى: فمن القرآناعلم أن القرآن واألخبار یدالن على وجودهم، 

! " #  $ % & ' ( Z اآلیة)في شرح  )٦(. [قال ابن العماد) ٥

بعد عشر سنین وثالثة  الجن: جاء وفد من الجن إلى رسول اهللا  أرجوزته في

ولوا إلى قومهم منذرین كما أخبر اهللا عنهم ثم  ،واستمعوا القرآن أشهر من بعثته 

                                                 

یریـد بـه یـوم  - عـز وجـل -بـل أحالـه علـى وقـت معلـوم عنـده  :وقالـت فرقـةقال ابن عطیـة:  )١(

وٕانما تركه في عماء الجهل به لیغمه ذلك  ،دون أن یعین له ذلك ،موت إبلیس وحضور أجله

ورووا في ذلك أثرا  ،الئكة یوم بدرإن إبلیس قتلته الم :وقال بعض أهل هذه المقالة. ما عاش

  )٣٨٠ ،٢/٣٧٩المحرر الوجیز . (ضعیفا

الوقـت المعلـوم  :وقیـل .الیوم الذي طلب إبلیس أن ینظر إلیـه هـو یـوم القیامـةقال ابن جزي:  )٢(

الذي أنظر إلیه هو یـوم الـنفخ فـي الصـور النفخـة األولـى حـین یمـوت مـن فـي السـموات ومـن 

س االنتظـار إلـى یـوم القیامـة جهـال منـه ومغالطـة إذ سـأل مـا ال وكـان سـؤال إبلـی ،في األرض

فلمـا سـأل مـا  ،ألنه ال یموت أحد بعد البعث ؛ألنه لو أعطي ما سأل لم یمت أبدا ؛سبیل إلیه

ــــه ــــه أعــــرض اهللا عن ــــى ،ال ســــبیل إلی ــــوم . (وأعطــــاه االنتظــــار إلــــى النفخــــة األول التســــهیل لعل

  )١٤٧، ١٩/١٤٦التفسیر الكبیر، ٨/١٣٣تفسیر الطبري، ویراجع: ٢/١٤٦التنزیل

: ما الوقـت المعلـوم الـذي أضـیف إلیـه الیـوم ؟ قلـت : الوقـت الـذي فإن قلتوقال الزمخشري:   

تقع فیه النفخة األولى . ویومه : الیوم الذي وقت النفخة جزء من أجزائـه . ومعنـى المعلـوم : 

  )٤/١٠٩الكشاف(أنه معلوم عند اهللا معین ، ال یستقدم وال یستأخر . 

  الوجه الثالث كامال ساقط من األصل كما تقدم. )٣(

  في األصل: الوجه الثالث؛ ألنه لم یذكر الوجه السابق، والمثبت من (ب). )٤(

  ٢٩سورة األحقاف، اآلیة:  )٥(

اشـتغل  ،سـي المصـريهْ فَ األقْ المعـروف بـابن العمـاد  ،شهاب الدین یوسف،أحمد بن عماد بن  )٦(

ولــه  ،ولدیــه فوائـد فـي فنــون عدیـدة ،وكـان مـن العلمــاء األخیـار ،یـر ذلــكفـي الفقـه والعربیــة وغ

  ) ٦/١٦٧السلوك، ١٦، ٤/١٥طبقات الشافعیةهـ. (٨٠٨توفي سنة  .نظم كثیر
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، فلما أنذروا قومهم أسلم )١(في هذه اآلیة. وكان الوفد الذین سمعوا سبعة عشر نفرا

  )٢(سران الجن، أي رؤساؤهم.]منهم سبعون رجال، وكانوا من جن نصیبین، وهم 

، وقوله )٤( ])٣(اآلیة Z ') & % $ # " ! ][وقوله تعالى: 

: )٥( إلى قوله [تعالى] Z ¦§   ¥   ¤ £    ¢ ¡   � ~  ]تعالى في قصة سلیمان: 

[   ½   ¿¾ Z)² ± ° ̄ ® ]في قصته أیضًا:  )٧( ، وقوله [تعالى])٦ 

³ ́ µ ¶ ̧  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Z)وقوله  ،)٨

 7 6 ]: )١١( ، وقوله [تعالى])١٠(Z ¢ ¡   � ~ { | } ]: )٩([تعالى]

8 9 : ; < =  > ?         @ A    Z )١٣(، وقوله [تعالى])١٢( :[ j k 

                                                 
عشــرون  :وال یقــال ،أي عشــرة رجــال ،هــؤالء عشــرة نفــر :یقــال .لنفــر مــن الثالثــة إلــى العشــرةا )١(

ـــــــوق العشـــــــرة ،نفـــــــرا لســـــــان ،  ١٥/١٥١تهـــــــذیب اللغـــــــة، ٨/٢٦٧العـــــــین. (یراجـــــــع: وال مـــــــا ف
  مادة: نفر)  ٥/٢٢٦العرب

بـه النفـر مـن الجــن  فمـرَّ والـذي ذكـره ابـن هشـام وغیـره أنهــم كـانوا سـبعة نفـر. قـال ابـن هشــام: 
 ،وهم فیما ذكر لي سـبعة نفـر مـن جـن أهـل نصـیبین،  -تبارك وتعـالى  -الذین ذكرهم اهللا 

هم منــذرین قــد آمنــوا وأجــابوا إلــى مــا ســمعوا فاســتمعوا لــه فلمــا فــرغ مــن صــالته ولــوا إلــى قــوم
السـیرة ، ١/٣٥٧األنـفالـروض ، ویراجـع: ٢/٢٦٩السیرة النبویة( . فقص اهللا خبرهم علیه 

ـــــة ـــــر ،٢/٦٠الحلبی ـــــن كثی ـــــة الب ـــــة، ١/٤١٩الســـــیرة النبوی ـــــة والنهای ســـــبل الهـــــدى ، ٣/٢٠البدای
  )٢/٤٤٣، ٢/١٩٥والرشاد

  ساقط من األصل. )٢(
  ١٠٢ة: سورة البقرة، اآلی )٣(
  ساقط من (ب). )٤(
  ساقط من (ب). )٥(
   ١٣، ١٢سورة سبأ، من اآلیتین:  )٦(
  ساقط من (ب). )٧(
    ٣٨ – ٣٦سورة ص، اآلیات:  )٨(
  ساقط من (ب). )٩(
  ٣٣سورة الرحمن، من اآلیة:  )١٠(
  ساقط من (ب). )١١(
   ٧، ٦سورة الصافات، اآلیتان:  )١٢(
  ساقط من (ب). )١٣(
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l m n o p q r s   t u v Z)إلى غیر ذلك من )١ ،

  اآلیات.

ــا ــار فمنه ــيَّ البارِ « :: قولــه وأمــا األخب ــَت َعَل ــنِّ َتفلَّ ــَن الِج ــًا ِم ــَة إّن ِعْفِریت َح

ـالةَ  أن أْرِبَطـُه إلـى سـاِرَیٍة  )٣(وأَرْدتُ  ،)٢(َفـَأْمَكَنِني اهللا ِمْنـُه َفُذْعتُـهُ  ،ِلَیْقَطَع َعَليَّ الصَّ

 :َفـَذَكْرُت َقـْوَل أِخـي ُسـَلْیمانَ  ،ِمْن َسواِري الَمْسِجِد َحّتى ُتْصِبُحوا َوَتْنظروا إَلْیِه كلُُّكمْ 

[ | }    ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ Z 

. أخرجــه أحمــد  )٥(»َردَُّه اهللا خاِســئاً َفــ  )٤(

  وغیرهم. )٦(والنسائي ]/ب١٤٥[والشیخان 

ــا: )٧(حــدیث یحیــى بــن ســعید ومنهــا رََأى ِعْفِریتًــا ِمــَن  ُأْســِرَي ِبَرُســوِل اهللا  لمَّ

َك َكِلَمـاٍت إذا َال ُأَعلُِّمـأَ  :فقـال ِجْبِریـلُ  .ُكلََّمـا اْلَتَفـَت َرآهُ  ،اْلِجنِّ َیْطُلُبُه ِبُشْعَلٍة مـن َنـارٍ 

الالَِّتـي َال  - ةالتَّامَّـ هَوِبَكِلَماِتـ ،َأُعـوُذ ِبَوْجـِه اهللا اْلَكـِریمِ  :ُقـلْ  ؟ُقْلَتُهنَّ َطِفَئْت ُشْعَلُتُه 

 ،َشرِّ مـا َیْعـُرُج فیهـامن وَ  ،من َشرِّ ما َیْنِزُل ِمَن السََّماءِ  - ُیَجاِوُزُهنَّ َبرٌّ َوَال َفاِجٌر 

َوِمــْنَ َشــرِّ ِفــَتِن اللَّْیــِل  ،َشــرِّ مــا َیْخــُرُج منهــامــن َ و  ،اَألْرضِ  إلــىنــزل َشــرِّ مــا مــن َ و 

                                                 

    ٩٨، ٩٧آلیتان: سورة المؤمنون، ا )١(

وفـي روایــة  :قـال مسـلم .أي خنقتـه - هـو بـذال معجمـة وتخفیـف العــین المهملـة - »َفُذْعتُـهُ « )٢(

دفعتــه  :ومعنــاه ،وهــو صــحیح أیضــا ،یعنــي بالــدال المهملــة »َفَدَعتُّــهُ «أبــي بكــر بــن أبــي شــیبة 

 ،ال تصـــــح :الوأنكــــر الخطــــابي المهملــــة وقــــ ،الــــدفع الشــــدید :والــــدعُّ  تُ عْ والــــدَ  ،دفعــــا شــــدیدا

شــرح النــووي علــى صــحیح . (ن كانــت المعجمــة أوضــح وأشــهرإ بوها و وصــححها غیــره وصــوَّ 

فــــتح البــــاري ، ٢٠٢، ٣/٢٠١شــــرح صــــحیح البخــــاري البــــن بطــــال ، ویراجــــع: ٥/٢٩مســــلم 

  )٧/٢٨٦عمدة القاري ، ٦/٣٩٦

  في (ب): فأردت.    )٣(

     ٣٥سورة ص، من اآلیة:  )٤(

   سبق تخریجه.  )٥(

صاحب السنن، الحافظ، شیخ اإلسـالم.  ،، أبو عبد الرحمن النسائيبن علي بن شعیبأحمد  )٦(

تـذكرة الحفـاظ هــ. (٣٠٣مـات سـنة  .علمهـم بالحـدیث والرجـالأفقه مشایخ مصر في عصـره و أ

   )٣٠٧، ١/٣٠٦طبقات الحفاظ  ،٧٠١ - ٢/٦٩٨

الحــافظ شــیخ  ،أبــو ســعید األنصــاري النجــاري المــدني ،یحیــى بــن ســعید بــن قــیس بــن عمــرو )٧(

 – ١/١٣٧تــذكرة الحفــاظ هـــ. (١٤٣مــات بــالعراق ســنة  ،ثقــة فقیــه ،قاضــي المدینــة ،اإلســالم

  )١/٨٠مشاهیر علماء األمصار ، ١٣٩
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رواه  )١(.ِإالَّ َطاِرًقا َیْطـُرُق ِبَخْیـٍر یـا َرْحَمـنُ  ،َوِمْنَ َشرِّ َطَواِرِق اللَّْیِل والنهار ،َوالنََّهارِ 

 فــي التمهیــد مــن روایــة )٢(مالــك فــي الموطــأ، [هكــذا مرســال، ووصــله ابــن عبــد البــر

عـن  )٥(عن عیـاش الشـامي )٤(عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة )٣(یحیى

  ابن مسعود. 

                                                 

 -مـن حـدیث عبـد الـرحمن بـن أبـي لیلـى  –أخرجه بنحوه: ابن أبي الدنیا في مكائد الشیطان  )١(

 ١٧٠٥رقـــم  ٢/٩٥٠ - مــن حــدیث یحیـــى بــن ســعید –، ومالــك فــي الموطـــأ ٦٩رقــم  ٢/٣٧

 ١٠٧٩٣رقـم  ٦/٢٣٧، والنسائي فـي السـنن الكبـرى باب ما یؤمر به من التعوذكتاب العین، 

  .ذكر ما یكب العفریت ویطفئ شعلتهكتاب عمل الیوم واللیلة، 

: هـــذا الحــدیث لـــیس قـــال حمــزة بـــن محمــد الكنـــاني الحــافظ .الحـــدیث مرســلقــال ابـــن حجــر:   

  )٧/١٣٣األشراف تحفة ( والصواب مرسل. ،بمحفوظ

محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن أسـعد بـن زرارة  عنیحیى بن سعید عن  والحدیث أخرجه موصوال  

كتـاب  ١٠٧٩٢رقـم  ٦/٢٣٧سـنن الكبـرى: النسـائي فـي البـن مسـعوداعن عیاش الشامي عـن 

عمــــل الیــــوم ، وكــــذا أخرجــــه فــــي ذكــــر مــــا یكــــب العفریــــت ویطفــــئ شــــعلته، اإلیمــــان وشــــرائعه

التمهیــد ، وابــن عبــد البــر فــي ذكــر مــا یكــب العفریــت ویطفــئ شــعلته ٩٥٦رقــم  ١/٥٣٠واللیلــة

عـن عبـد  ،عن یحیـى بـن سـعید األنصـاري، وأخرجه موصوال ٨/٤٤٣االستذكار ، و ٢٤/١١٢

رقــم  ١٩، ١/١٨ المعجــم األوســط: الطبرانــي فــي بــن مســعود اعــن  ،الــرحمن بــن أبــي لیلــى

  .تفرد به ولده عنه ،بن حمزةلم یرو هذا الحدیث عن األوزاعي إال یحیى وقال:  ٤٣

 ، بــن مســعوداعبــد الـرحمن بــن أبــي لیلـى عــن مـن طریــق هــذا الحــدیث عــن الــدارقطني وســئل 

فـرواه أیـوب بـن خالـد الحرانـي ویحیـى  ،واختلـف عنـه .یرویه یحیى بن سـعید األنصـاري :فقال

ن عـن عبـد الـرحم ،عـن یحیـى بـن سـعید ،أخبرنـي إبـراهیم بـن طریـف :بن حمزة عن األوزاعي

عـن رجـل  ،فـرواه عـن یحیـى بـن سـعید ،وخالفـه داود العطـار ،بـن مسـعوداعـن  ،بن أبي لیلـى

فـرواه عـن یحیـى  ،وخالفهمـا حمـاد بـن زیـد ،بـن مسـعوداعـن  ،عبـاس :من أهل الشـام یقـال لـه

وقول حمـاد بـن زیـد أشـبه  .بن مسعوداعن  ،عن رجل ،عن محمد بن عبد الرحمن ،بن سعید

  )٥/٢١٧دارقطني . (یراجع: علل البالصواب

أبــو عمــر القرطبــي المــالكي، مــن كبــار حفــاظ  ،یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر )٢(

العبــر ( هـــ.٤٦٣الحــدیث، مــؤرخ، أدیــب، بحاثــة، حــافظ المغــرب، وولــي القضــاء، وتــوفي ســنة 

  ) ٣/٣١٤شذرات الذهب  ،٣/٢٥٧

  هو یحیى بن سعید األنصاري المتقدم. )٣(

تـوفي  ، ثقـة كـان رجـال صـالحا، حمن بـن سـعد بـن زرارة األنصـاري المـدنيمحمد بن عبد الـر  )٤(

  )١/٣٤٨خالصة تذهیب الكمال، ٩/٢٦٥تهذیب التهذیب. (سنة أربع وعشرین ومائة

  لم أقف له على ترجمة. )٥(
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  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

فــي فتوحاتــه: إنمــا عــرض الشــیطان للنبــي  )١(قــال الشــیخ محــي الــدین بــن عربــي

 من الوسوسة فـي حـال نـزول  – )٢(صلى اهللا علیه –ألن اهللا عصم قلبه  ؛ظاهرا

ه اطـــالع وال استشـــراف، وهـــو یحســـده الـــوحي وفـــي غیرهـــا، فلـــیس إلبلـــیس علـــى قلبـــ

بــالطبع، فعــرض لــه ظــاهرا لیحــول بینــه وبــین مــا یفعلــه مــن الخیــر، فأفســده اهللا علیــه 

   )٣( وعصمه منه.]

ــْیَطاَن قــد  :قلــت )٤(ُعْثَمــاَن بــن أبــي اْلَعــاصِ حــدیث  ومنهــا یــا َرُســوَل اللَّــِه ِإنَّ الشَّ

َذاَك َشــْیَطاٌن ُیَقــاُل « :فقــال  .َیْلِبُســَها َعلَـيَّ ِقَراَءِتــي بـین ِتي وَ َحـاَل َبْیِنــي َوَبـْیَن َصــال

ْذ ِباللَّــِه منــه َواْتِفــْل  ِبــهِ  فــإذا َأْحَسْســتَ  ،َخْنــَزبٌ  :لــه  :قــال .»ًثــاَیَســاِرَك َثال  عــنَفَتَعــوَّ

     رواه مسلم. )٥(.َعنِّيَتَعالى َفَأْذَهَبُه اهللا  ،َفَفَعْلُت ذلك

ْحُضُر َأَحَدُكْم ِعْنَد كل َشـْيٍء مـن َشـْأِنِه حتـى ِإنَّ الشَّْیَطاَن یَ «  :قوله  ومنها

ْلـُیِمْط مـا كـان بهـا مـن َفْلَیْأُخـْذَها وَ ُكْم َأَحـدِ  ُلْقَمـةُ فـإذا َسـَقَطْت  ،َیْحُضَرُه ِعْنـَد َطَعاِمـهِ 

  )٧(رواه مسلم والترمذي. )٦(الحدیث»  ِلَیْأُكْلَها وال َیَدْعَها ِللشَّْیَطانِ وَ َأًذى 

                                                 
ندلسـي، المعـروف بمحیـي عربـي، أبـو بكـر الحـاتمي الطـائي األمحمد بن علي بن محمـد بـن  )١(

مــات  كبــر: فیلســوف، مــن أئمــة المتكلمــین فــي كــل علــم.قــب بالشــیخ األالــدین بــن عربــي، المل
  )٦/٢٨١األعالم للزركلي ، ١٦٩ -٢/١٦١نفح الطیب (هـ. ٦٣٨بدمشق سنة 

  هكذا، بدون وسلَّم.  )٢(
  ساقط من األصل.  )٣(
سـكن  ،مـن عبـاد الصـحابة ومتقشـفیهم ،الثقفـى أبـو عبـد اهللا ،عثمان بن أبى العاص بـن بشـر )٤(

هـــ. ٥١تــوفي ســنة  .علــى الطــائف رســول الواســتعمله ، وكــان مجانبــا للفــتن ،غازیــاالبصــرة 
  )٦٠٢، ٣/٦٠٠سد الغابة أ ،١٠٣٦، ٣/١٠٣٥االستیعاب (

رقــم  ٤/١٧٢٨، ومســلم فــي صــحیحه ١٧٩٢٨رقــم  ٤/٢١٦أخرجــه بنحــوه: أحمــد فــي مســنده  )٥(
المعجــم انـي فـي ، والطبر بـاب التعــوذ مـن شـیطان الوسوسـة فــي الصـالةكتـاب السـالم،  ٢٢٠٣
كتاب الطب، وأخرجـه  ٧٥١٤رقم  ٤/٢٤٤المستدرك ، والحاكم في ٨٣٦٦رقم  ٩/٥٢ الكبیر

  غیرهم.
بـاب اسـتحباب لعـق كتاب األشـربة،  ٢٠٣٣رقم  ٣/١٦٠٧أخرجه بنحوه: مسلم في صحیحه  )٦(

وكراهــة مســح الیــد  ،وأكــل اللقمــة الســاقطة بعــد مســح مــا یصــیبها مــن أذى ،األصـابع والقصــعة
بـاب مـا جـاء فـي اللقمـة كتـاب األطعمـة،  ١٨٠٢رقـم  ٤/٢٥٩، والترمذي في سـننه لعقهاقبل 
  ، وأخرجه غیرهما.تسقط

محمــد بــن عیســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضــحاك، أبــو عیســى الترمــذي، أحــد األئمــة، ثقــة  )٧(
ـــاظ هــــ. (٢٧٩جمـــع وصـــنف وحفـــظ وذاكـــر. مـــات ســـنة  ،متفـــق علیـــه  – ٢/٦٣٣تـــذكرة الحف

  )١/٢٨٢فاظ ، طبقات الح٦٣٥



  

  

  

} ١٨٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 ،الشَّْیَطاُن حـین ُیوَلـدُ  وَنَخَسهُ إال  َمْوُلودِمْن ما من َبِني آَدَم « :قوله  ومنها

  أخرجه الشیخان. )١(».َمْرَیَم َواْبِنَها إال َنْخِسهِ َفَیْسَتِهلُّ َصاِرًخا من 

ِه ِبِإْصـَبِعِه فـي َجْنِبـآَدَم َیْطُعُن الشَّْیَطاُن  )٣(ُكلُّ َبِني: «)٢(وفي لفظ عند البخـاري

، إلـى غیـر )٥(»)٤(َذَهـَب َیْطُعـُن َفَطَعـَن فـي اْلِحَجـابِ ، بـن َمـْرَیمَ إال عیسى حین ُیوَلُد 

  ذلك من األحادیث، وهي كثیرة جدًا.

 ])٧(اإلیمان بوجود الجن من شعب اإلیمـان )٦(القصري[َوَعدَّ اإلمام عبد الجلیل 
)٨(.   

                                                 

، والبخــاري فــي ٧٦٩٤رقــم  ٢/٢٧٤، ٧١٨٢رقــم  ٢/٢٣٣أخرجــه بنحــوه: أحمــد فــي مســنده  )١(

 C D E  F G ] :باب قول اهللا تعـالىكتاب األنبیاء،  ٣٢٤٨رقم  ٣/١٢٦٥صحیحه 

H    I J K L Z، بـاب كتاب التفسیر،   ٤٢٧٤رقم  ٤/١٦٥٥[ º » ¼     

½ ¾ ¿ À Z،  كتاب الفضائل، بـاب  ٢٣٦٦رقم  ٤/١٨٣٨ومسلم في صحیحه

كتاب التـاریخ، بـاب بـدء  ٦٢٣٥رقم  ١٤/١٢٩، وابن حبان في صحیحه فضائل عیسى 

 ٧/٣٨المعجـم األوسـط ، والطبرانـي فـي ذكر عالمة مس الشیطان المولود عند والدتـهالخلق، 

  ، وأخرجه غیرهم.٦٧٨٤رقم 

خـاري، صــاحب الجــامع الصــحیح محمـد بــن إســماعیل بـن إبــراهیم بــن المغیـرة أبــو عبــد اهللا الب )٢(

، طبقــات ٥٥٧ – ٢/٥٥٥تــذكرة الحفــاظ هـــ. (٢٥٦بصــحیح البخــارى. تــوفي ســنة  المعــروف

    )٢٥١، ١/٢٥٢الحفاظ 

  في (ب): كل ابن آدم.   )٣(

هـــذا الطعـــن مـــن  :قـــال القرطبـــي .أي فـــي المشـــیمة التـــي فیهـــا الولـــد »َفَطَعـــَن فـــي اْلِحَجـــابِ « )٤(

 º ] :فحفظ اهللا مریم وابنها منه ببركـة دعـوة أمهـا حیـث قالـت ،الشیطان هو ابتداء التسلیط

» ¼     ½ ¾ ¿ À Z ، ٦/٤٧٠فـتح البـاري. (ولم یكن لمریم ذریة غیـر عیسـى ،

  )  ٥/٤٧٥فیض القدیر ، ١٠/٤٠١مرقاة المفاتیحویراجع: 

ِبِإْصَبِعِه حین ُیوَلُد غیر  ُكلُّ َبِني آَدَم َیْطُعُن الشَّْیَطاُن في َجْنَبْیهِ {لفظ الحدیث عند البخاري:  )٥(

 ٣/١١٩٦أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه ( }ِعیَسى بن َمْرَیَم َذَهَب َیْطُعُن َفَطَعـَن فـي اْلِحَجـابِ 

  ، وأخرجه غیره).باب صفة إبلیس وجنودهكتاب بدء الخلق،  ٣١١٢رقم 

قصــري أبــو محمــد األنصــاري األندلســي القرطبــي ال ،عبــد الجلیــل بــن موســى بــن عبــد الجلیــل )٦(

. مـــات ســـنة ثمـــان وســـتمائة ،منقطـــع القـــرین ،كـــان رأســـا فـــي العلـــم والعمـــل، الصـــوفي الزاهـــد

  )١/٦٠ للسیوطيطبقات المفسرین ، ٢١٨، ١/٢١٧طبقات المفسرین للداودي (

ـــاب شـــعب  )٧( ـــال: الشـــعبة الســـابعة والثالثـــون: اإلیمـــان بـــالجن والشـــیاطین. (ینظـــر: كت حیـــث ق

  )١/٦٧٢لقصري اإلیمان لعبد الجلیل بن موسى ا

  ساقط من األصل. )٨(



  

  

  

} ١٨١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

الجـــن متـــواتر عـــن  ]/أ١٤٦[وجـــود : )١(وقـــال الشـــیخ تقـــي الـــدین ابـــن تیمیـــة

نبیــاء تــواترا ظــاهرا معلومــا، یعرفــه الخاصــة والعامــة، لــم یمكــن طائفــة مــن طوائــف األ

   .)٢(المؤمنین بالرسل إنكارهم

، بـــل مـــأمورون ومعلـــوم بالضـــرورة أنهـــم أحیـــاء عقـــالء، فـــاعلون باالختیـــار

ــــره ــــون، لیســــوا صــــفاتا وأعراضــــا قائمــــة باإلنســــان أو غی كمــــا زعمــــه بعــــض  )٣(منهی

الجـــن إال شـــرذمة قلیلـــة مــــن جهـــال الفالســـفة واألطبــــاء المالحـــدة. قـــال: ولـــم ینكــــر 

  )٥( .)٤(ونحوهم

   )٨(وجماهیر القدریة )٧(فةـیر من الفالسـ: أنكرهم كث)٦(وقال إمام الحرمین

                                                 
ــیم بــن عبــد الســالم )١( أبــو العبــاس الحرانــي الدمشــقي  ،اإلمــام شــیخ اإلســالم أحمــد بــن عبــد الحل

الحنبلــي، تقــي الــدین بــن تیمیــة، كــان داعیــة إصــالح فــي الــدین، آیــة فــي التفســیر واألصــول، 
مـرآة ، ٨٦ – ٦/٨٠شـذرات الـذهب (هــ. ٧٢٨ات معـتقال بقلعـة دمشـق سـنة فصیح اللسان، م

   )٢٧٨، ٤/٢٧٧الجنان 
، واعتـرف لألنبیـاء فقـد اعترفـوا بوجـود الجـنأما جمهور أرباب الملل والمصـدقین قال الرازي:  )٢(

. ویســـمونها بـــاألرواح الســــفلیة ،بـــه جمـــع عظـــیم مـــن قـــدماء الفالســـفة وأصـــحاب الروحانیـــات
  )٣٠/١٣١التفسیر الكبیر(

  (ب). في األصل: (وغیره)، وما أثبته من )٣(
وال  ،إنهـم بسـائط :وقالوا ،وقد أنكر جماعة من كفرة األطباء والفالسفة الجنقال ابن العربي:  )٤(

ــــه ،یصــــح طعــــامهم ــــى اهللا وافتــــراء علی ــــرد علــــیهم. اجتــــراء عل ــــرآن والســــنة ت ــــیس فــــي  ،والق ول
وغیــره مركــب لــیس بواحــد  ،الواحــد اهللا ســبحانه بســیط بــل الكــل مركــب مــزدوج إنمــا المخلوقــات

اللبــاب ، ٧، ١٩/٦تفســیر القرطبــي، ٤/٣١٧أحكــام القــرآن البــن العربــي. (مــا تصــرف حالــهكیف
  ) ١٩/٤٠٩في علوم الكتاب

مجمـوع ، ٥البـن تیمیـة ص إیضاح الداللة في عموم الرسالة والتعریف بـأحوال الجـن یراجع:  )٥(
    ٢٢، ١/٢١ آكام المرجان، ١٩/١٠ الفتاوى

أعلـــم  ،أبـــو المعـــالي الجـــویني، الملقـــب بإمـــام الحـــرمین یوســـف،عبـــد الملـــك بـــن عبـــد اهللا بـــن  )٦(
. تــوفي دروســه أكــابر العلمــاءالمتــأخرین مــن أصــحاب الشــافعي. أفتــى ودرس، وكــان یحضــر 

   ) ١١٨ – ١٩/١١٦الوافي بالوفیات ، ٢٥٦ ،٢/٢٥٥طبقات الشافعیة هـ. (٤٧٨سنة 
  )٣٠/١٣١ر الكبیر التفسی. (فالنقل الظاهر عن أكثر الفالسفة إنكارهقال الرازي:  )٧(
وینفون وجودهم  ،وكثیر من القدریة یثبتون وجود الجن قدیما :قال القاضي أبو بكر الباقالني )٨(

ومـنهم  ،ومنهم من یقر بوجودهم ویزعم أنهم ال یرون لرقة أجسامهم ونفـوذ الشـعاع فیهـا ،اآلن
تمسك بـالظواهر واآلحـاد وال :ثم قال إمام الحرمین .ألنهم ال ألوان لهم ؛إنما ال یرون :من قال

تكلف منا مع إجماع كافة العلماء في عصر الصحابة والتابعین على وجود الجـن والشـیاطین 
  )١٥/١٨٣، ٦/٣٨عمدة القاري، ١/١٩آكام المرجان . (االستعاذة باهللا تعالى من شرورهمو 



  

  

  

} ١٨٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ــــــة ــــــدین])١(وكافــــــة الزنادق ــــــدین [ب  یتشــــــبثوال  )٢( . وال عجــــــب أن ینكــــــرهم مــــــن ال یت

آن وتـــواتر األخبـــار ، وٕانمـــا العجـــب مـــن إنكـــار القدریـــة مـــع نصـــوص القـــر )٣(بشـــریعة

واستفاضــة اآلثـــار. ثـــم ســاق جملـــة مـــن ذلــك، ثـــم قـــال: والتمســك بـــالظواهر واآلحـــاد 

تكلف منا مع إجماع كافة العلمـاء فـي عصـر الصـحابة والتـابعین علـى وجـود الجـن 

والشـیاطین واالسـتعاذة بـاهللا مـن شـرورهم، ولـیس فــي إثبـاتهم مـا یقـدح فـي أصـل مــن 

یاه. غایـــة مـــا یســـتروح إلیـــه منكـــروهم أنهـــم كیـــف أصـــول العقـــل وال قضـــیة مـــن قضـــا

صـلوات  –إلى إنكـار الحفظـة مـن المالئكـة  رّ جُ یَ یكونون بیننا ونحن ال نراهم. وهذا 

. افتضاحهومن انتهى به المذهب إلى هذا المنتهى فقد وضح  –اهللا وسالمه علیهم 

  )٤( انتهى.

 :ما ازياا ل ا
)٥(

وا طدرة  : ا رم  أ

.  لأ  رةو ل وأ و ، ل ا   

  ¬ » ª © ̈ § ]قولــه تعــالى: والــدلیل علــى أنهــا مخلوقــة مــن النــار: 

® Z )0  / . - ]، وقولـه تعــالى فــي الحكایــة عــن إبلــیس أنــه قــال: )٦ 

1 2 Z  )٧(.  

. )٨([والجثمانیــة] ]/ب١٤٦[ ردة عــن الجســمیةوادعــى طائفــة أنهــا موجــودات مجــ

  )٩( انتهى. [وحكى غیره قوال أنها نفوس بشریة مارقة عن أبدانها.]

                                                 

   ١١٠ – ١٠٨د. عبد الكریم عبیدات ص  –یراجع: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة  )١(

  ساقط من األصل. )٢(

  في األصل: بالشریعة، وما أثبته من (ب). )٣(

   ١/٢٢١من الحدیث المتواتر نظم المتناثر ، ١/١٩ آكام المرجانیراجع:  )٤(

     ١/٦٩التفسیر الكبیرینظر:  )٥(

   ٢٧سورة الحجر، اآلیة:  )٦(

     ٧٦، وسورة ص، من اآلیة: ١٢سورة األعراف، من اآلیة:  )٧(

  ط من (ب). ساق )٨(

  ساقط من األصل.  )٩(



  

  

  

} ١٨٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

مـــن أربعـــة أشـــیاء: المـــاء واألرض والهـــواء  )١(: خلـــق اهللا الخلـــقوقـــال المـــاوردي

. وللنــار نــور ولهــب خافیــانوالنــار. فالمــاء واألرض ظــاهران للحــس، والهــواء والنــار 

. واللهــــب هــــو المــــارج )٢(نور ضــــیاء محــــض، والــــدخان ظلمــــة محضــــةودخــــان. فــــال

  المخلتط المتوسط. 

خلق اهللا المالئكة من النـور، وهـو الخیـر المحـض. وخلـق الشـیاطین مـن ظلمـة 

ـــى  ـــق الجـــان مـــن مـــارج مـــن نـــار، لهـــم نســـبة إل الـــدخان، وهـــو الشـــر المحـــض. وخل

. فلــــذلك مــــنهم مطیــــع المالئكــــة بالنوریــــة، ونســــبة إلــــى الشــــیاطین بالظلمــــة الدخانیــــة

وعاص ومؤمن وكافر، فصار هؤالء األجناس األربعة مـن المخلوقـات مـن األصـول 

األربعــــة، جنســــان صــــاعدان لصــــعود أصــــلیهما، وهمــــا المالئكــــة والجــــن، وجنســــان 

  هابطان لهبوط أصلیهما، وهما حیوان البر وحیوان البحر. انتهى.

إن النــور المحمــدي  )٤( :)٣(عنقــا مغــربوقــال الشــیخ محــي الــدین بــن عربــي فــي 

لمــــا ضــــرب فــــي األرض شــــعاعه، وحمیــــت قیعانــــه وبقاعــــه، تولــــدت بینهمــــا حــــرارة، 

في تلك الشرارة الجن علـى قسـمین، رفـع  فتقفتكون منها شرارة، ف ،وتجمدت بالنبات

ــذلك قــال تعــالى:  ؛وخفــض، لمــا كانــت تلــك الحــرارة نتاجــا بــین النــور واألرض  ]ول

¦ §    ̈ © ª « Z  )ة إلى اخـتالط األرض بـاألنوار. فمـن غلـب إشار  )٥

علیـــه النـــور فـــي ذلـــك النتـــاج كـــان مـــن الجـــن الالحـــق بـــاألنوار، [ومـــن غلـــب علیـــه 

  . انتهى.)٦( األرض في ذلك النتاج كان من الجن الالحق بالبوار]

                                                 

في (ب): ُخِلَق الجن من أربعة أشیاء، وما أثبته من األصل، وهـو الصـواب الـذي یـدل علیـه  )١(

  سیاق الكالم.

  في (ب): محض. )٢(

طـائر معـروف االسـم ال ، وقیـل: هـو طـائر متـوهم ال وجـود لـه فـي العـالم :قیل :عنقاء مغرب )٣(

 ،والداهیــة ،أو مــن األلفــاظ الدالــة علــى غیــر معنــى ،طیرانــه أو طــائر عظــیم یبعــد فــي ،الجســم

، ١/١٥٤ القـاموس المحـیط. (فلم تحس ولـم تـر ،والتي أغربت في البالد فنأت ،ورأس األكمة

  ) ١/٣٥٠ المفردات في غریب القرآن

  كتاب عنقا مغرب لمحي الدین بن عربي. والمراد به هنا:

   ٤٧س المغرب لمحي الدین بن عربي ص ینظر: عنقا مغرب في ختم األولیاء وشم )٤(

     ١٥سورة الرحمن، اآلیة:  )٥(

  ساقط من (ب). )٦(



  

  

  

} ١٨٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

إذ الحیـاة تحتـاج مـا یمنـع وجـود الحیـاة فیهـا؛  الیـبسفي النار مـن  فإن قیل:

   ى بنیة مخصوصة.إلى رطوبة كما تحتاج إل

قـادر علـى أن یجعـل  )٣( بـأن اهللا [تعـالى] )٢(أجاب القاضي عبد الجبـار: )١(قلنا

  النار رطوبة بمقدار ما یصح وجود الحیاة فیها.  ]/أ١٤٧[في تلك 

بـأن إضـافة الشـیطان والجـان إلـى النـار كإضـافة  )٤(وأجاب أبو الوفا بـن عقیـل

، كـــذلك طینـــاطینـــا حقیقـــة، لكنـــه كـــان اإلنســـان إلـــى الطـــین، فكمـــا أن اآلدمـــي لـــیس 

القاضـــي أبـــي الجـــان لـــیس نـــارا حقیقـــة، ولكنـــه كـــان نـــارا. انتهـــى. وهـــو معنـــى قـــول 

. ولســنا ننكــر مــع كــون أصــلهم النــار أن یكــثفهم اهللا تعــالى ویغلــظ أجســامهم، )٥(بكــر

ویخلق لهم أعراضا تزید على مـا فـي النـار، فیخرجـون عـن كـونهم نـارا، ویخلـق لهـم 

   .انتهى )٦( اال مختلفة.صورا وأشك

ظــاهره أن اهللا تعــالى أقــدرها علــى االنتقــال  )قــادرة علــى التشــكل( :وقــول اإلمــام

مـن الحنابلـة،  )٧(وأنكـره القاضـي أبـو یعلـى .في الصور والتصور باألشكال المختلفـة

فقــال: ال قــدرة للشــیاطین علــى ذلــك؛ ألن االنتقــال مــن صــورة إلــى صــورة إنمــا یكــون 

                                                 

  في (ب): قلت. )١(

أبـــو الحســـن الهمـــداني األســـدباذي . شـــیخ  ،بـــن عبـــد الجبـــارالقاضـــي عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد  )٢(

تـوفي سـنة وكان فقیها شـافعي المـذهب .  ،وصاحب التصانیف . عاش دهرا طویال ،المعتزلة

  )٢٨/٣٧٦ للذهبيتاریخ اإلسالم ، ٥/٩٧ طبقات الشافعیة الكبرىهـ. (٤١٥

  ساقط من (ب). )٣(

وكــان إمامــا  ،شــیخ الحنابلــة فــي وقتــه ببغــداد ،أبــو الوفــا علــي بــن عقیــل بــن محمــد بــن عقیــل )٤(

مـات سـنة  ،عـدیم النظیـر ،مكبـا علـى االشـتغال والتصـنیف ،خارق الذكاء ،كثیر العلوم ،مبرزا

  )٣٠، ٤/٢٩ العبر في خبر من غبر، ٢/٢٥٩ بقات الحنابلةطهـ. (٥١٣

كــان  .محمــد النیســابوري الشــافعي بــنبــن الحســن بــن أحمــد  أحمــدالقاضــي أبــو بكــر الحیــري ) ٥(

ـــو اإلســـناد ،إمامـــا فـــي الفقـــه ـــي قضـــاء  ،انتهـــى إلیـــه عل ف فـــي األصـــول صـــنَّ و  ،نیســـابوروول

    )٣/٢١٧الذهب  شذرات، ١٤٤، ٣/١٤٣العبر هـ. (٤٢١ سنة. توفي والحدیث

    ١/٤٨الفتاوى الحدیثیة، ١/٣٣آكام المرجانیراجع:  )٦(

القاضـي أبــو یعلـى اإلمــام العالمــة شـیخ الحنابلــة محمـد بــن الحســین البغـدادي الحنبلــي، عــالم  )٧(

ــبهـــ. (٤٥٨انتهــت إلیــه اإلمامــة فــي الفقــه، تــوفي ســنة  ،العــراق فــي زمانــه الء ســیر أعــالم الن

   )١٥٤ص  ، طبقات المحدثین١٨/٨٩



  

  

  

} ١٨٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

تفریــق األجــزاء، وٕاذا انتقلــت بطلــت الحیــاة واســتحال وقــوع الفعــل مــن بــنقض البنیــة و 

م اهللا تعــالى كلمــات وضــروبا مــن األفعــال إذا تكلــم بهــا وفعلهــا ُهــمُ لِّ عَ وٕانمــا یُ  ،الجملــة

الشیطان نقله اهللا تعالى من صورة إلى صورة. فیقال: إنـه علـى التصـویر والتخییـل، 

مـن صـورة  )١( الـه وفعلـه نقلـه اهللا [تعـالى]على معنى أنه قادر علـى قـوٍل وفعـٍل إذا ق

   انتهى. )٢( إلى صورة أخرى. قال: والقول في تشكل المالئكة مثل هذا.

ــدین الشــبلي ــدر ال ــى صــحته )٤( )٣(واســتظهر القاضــي ب بــن بشــیر بحــدیث  عل

 نْ َعـ َأْن َیَتَغیَّـر یعُ طِ تَ ْسـیَ  ال َأَحـَداً  نَّ إِ  :فقال ، عمرعند  )٦(یالنالغِ  ناذكر : )٥(عمرو

    )٧( .َفَأذُِّنوا َذِلكَ  َرَأْیُتمْ  َفِإَذا ،َكَسَحَرِتُكمْ  َسَحَرةٌ  َلُهمْ  َوَلِكنْ  ُصوَرٍة َخَلَقُه اُهللا َعَلْیَها،

ُهـــْم «قــال:  ،یالنعـــن الِغـــ اهللا  ولُ ُســرَ  لَ ئِ : ُســـ)١(وبحــدیث جـــابر بــن عبـــد اهللا

  ]/ب١٤٧[ الشیطان.أخرجهما ابن أبي الدنیا في كتاب مكائد  )٢(.»َسَحَرُة الجن

                                                 

  ساقط من (ب). )١(

   ٤١، ١/٤٠آكام المرجانیراجع:  )٢(

فقیــه، محــدث، مــؤرخ،  ،قاضــي القضــاة ،أبــو عبــد اهللا بــدر الــدین الشــبلي ،محمــد بــن عبــد اهللا )٣(

معجــــم المحــــدثین ، ١/٢٦٣تــــاج التــــراجم فــــي طبقــــات الحنفیــــة هـــــ. (٧٦٩تــــوفي ســــنة دیــــب، أ

  )١٠/٢١٩معجم المؤلفین ، ١/٢٣٧

   ٤١ص آكام المرجانیراجع:  )٤(

 .وأنــا بــن عشــر ســنین تــوفي النبــي  :قــال بشــیر ،ولــد فــي عــام الهجــرة ،بشــیر بــن عمــرو  )٥(

، ١/٢٩٤ســـد الغابـــة هــــ. (أ٨٥تـــوفي ســـنة  .وروى أنـــه كـــان عریـــف قومـــه فـــي زمـــن الحجـــاج

  )١/٣٦١اإلصابة 

ل فــي ن الغــو أكانــت العــرب تــزعم  ،وهــي جــنس مــن الجــن والشــیاطین : جمــع غــول،الغــیالن )٦(

ي تضـلهم عـن أ ،وتغـولهم ،ي تتلون تلونا في صور شـتىأ ،لفالة تتراءى للناس فتتغول تغوالا

لســان العــرب ، ٣/٣٩٦النهایــة فــي غریــب األثــر (. هبطلــأو  فنفــاه النبــي  ،الطریــق وتهلكهــم

  مادة "غول") ١١/٥٠٧

فــي شــیبة ي ، وابــن أبــ٢حــدیث رقــم  ٢/١٠أخرجــه ابــن أبــي الــدنیا فــي كتــاب مكائــد الشــیطان  )٧(

، وابـن عبـد الغیالن إذا رئیت ما یقول الرجـلكتاب الدعاء، باب  ٢٩٧٤٢رقم  ٦/٩٤مصنفه 

. قال ٢٣١١رقم  ١٤/١١٨جامع األحادیث ، وأورده السیوطي في ١٨/٣١٠التمهید البر في 

  )٦/٣٤٤فتح الباري . (بن أبي شیبة بإسناد صحیحاأخرجه ابن حجر: 



  

  

  

} ١٨٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

أن المارد إذا استرق السمع وُأْلِقي علیه الشـهاب إن  )٣([وذكر البغوي في تفسیره

   فصار )٦(تخبل )٥([....]، وٕان لم یدركه )٤(أدركه الشهاب احترق وصار رمادا

  )١(انتهى.] الذي یراه الناس في الطرقات ویضلهم عنها. )٧(مجنونا، وهو الغول

                                                                                                                        

شـهد العقبـة مـع أبیـه،  ن حـرام األنصـاري، أبـو عبـد اهللا،جابر بن عبد اهللا بـن عمـرو بـ )١(
االسـتیعاب ( .تسـع عشـرة غـزوة، مـات سـنة ثمـان أو تسـع وسـبعین شهد مـع النبـي و 
  )١/٤٣٤، اإلصابة ٢٢٠ ،١/٢١٩

مــن أخرجــه ، و ١٦٤٢، ٥/١٦٤١العظمــة أخرجــه موصــوال مــن حــدیث جــابر: أبــو الشــیخ فــي  )٢(

 ٢/١٠ابـن أبـي الـدنیا فـي كتـاب مكائـد الشــیطان  ال:مرســ هللا بـن عبیـد بـن عمیـراعبـد حـدیث 

بـن حـازم عـن عبـد اهللا بـن عبیـد عـن اورواه إبراهیم بن هراسة عن جریر وقال:  ٣حدیث رقم 

، وأورده ٦٣٢رقــــم  ٢/٧٢٥الجــــامع فــــي الحــــدیث ، وأخرجــــه ابــــن وهــــب فــــي جــــابر ووصــــله

وعــزاه إلــى  ٥/٢٥٥جــامع األحادیــث ، وفــي ٨١٠٧رقــم  ٢/٢٤٩ الفــتح الكبیــرالســیوطي فــي 

. وقـــد ضـــعَّفه عبـــد اهللا بـــن عبیـــد بـــن عمیـــر مرســـال د الشـــیطان عـــنئـــابـــن أبـــي الـــدنیا فـــي مكا

  )١/٨٣٨ أللبانيل الصغیر الجامع وضعیف صحیح، ٤/٢٩٠ السلسة الضعیفةاأللباني. (

وذلك أن الشـیاطین یركـب بعضـهم بعضـا إلـى السـماء ، ولفظه: "٣/٤٦ تفسیر البغويینظر:  )٣(

 ،فمـنهم مـن تقتلـه ،أبـدا تخطـيءفیرمـون بالكواكـب فـال  ،سترقون السمع مـن المالئكـةوی ،الدنیا

ومــنهم مــن تخبلــه فیصــیر غــوال  ،ومــنهم مــن تحــرق وجهــه أو جنبــه أو یــده أو حیــث یشــاء اهللا

  ". یضل الناس في البوادي

بــن عبــاس: الشــهاب یجــرح ویحــرق ویخبــل وال افقــال  ؟ اختلــف فــي الشــهاب هــل یقتــل أم ال )٤(

فعلـى هـذا القــول فـي قـتلهم بالشـهب قبـل إلقـاء السـمع إلــى  .یقتـل :وقـال الحسـن وطائفـة .قتـلی

فعلى هذا ال  ،أنهم یقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غیرهم :أحدهما :الجن قوالن

أنهــم یقتلــون بعــد  :والثــاني .ولــذلك انقطعــت الكهانــة ،تصــل أخبــار الســماء إلــى غیــر األنبیــاء

ولــذلك مــا یعــودون إلــى اســتراقه ولــو لــم  ،م مــا اســترقوه مــن الســمع إلــى غیــرهم مــن الجــنإلقــائه

. والقـول األول أصـح. قـال القرطبـي: ذكـره المـاوردي ،یصل النقطع االستراق وانقطع اإلحراق

 اللبـاب فـي علـوم الكتـاب، ٣/١٥٣تفسیر المـاوردى ، ویراجع: ١٢ ،١٠/١١تفسیر القرطبي (

  )١٢٦، ٣/١٢٥ فتح القدیر، ١١/٤٤١

هنا كلمة لم أستطع قرأتها بعد الوقوف عنـدها طـویال، والرجـوع إلـى تفسـیر البغـوي وغیـره مـن  )٥(

  المصادر.

عــن ابــن عبــاس: الشــهاب ال یقتــل الشــیطان الــذي یصــیبه ولكنــه یحتـــرق قــال ابــن عاشــور:  )٦(

لـــى ، فـــإن لـــم یضـــمحل فإنــه یصـــبح غیـــر قـــادر ع، أي یفســـد قوامـــه فتـــزول خصائصــهوَیْخبِــل

  )٢٣/٩٣تفسیر التحریر والتنویر. (محاولة استراق السمع مرة أخرى

ن الغول في الفالة أوهي جنس من الجن والشیاطین كانت العرب تزعم  ،الغول: أحد الغیالن )٧(

ي تضلهم عن الطریق أي تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أتتراءى للناس فتتغول تغوال : 

لــیس نفیــا لعــین الغــول ووجــوده مــا ورد فــي الحــدیث : وقیــل. لــهبطأو  النبــي فنفــاه  ،وتهلكهــم



  

  

  

} ١٨٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 اا :اطوا ا  ا.  

فقیل: هم جنسان، وهو قضـیة كـالم المـاوردي السـابق. وقیـل: هـم جـنس واحـد، 

  . )٢(والشیاطین مردتهم وأشرارهم

ردة أعتاهم م: الشیاطین عصاة الجن، وهم من ولد إبلیس، وال)٣(وقال ابن عقیل

  اطین. وأغواهم، وهم أعوان إبلیس، ینفذون بین یدیه في اإلغواء كأعوان الشی

: الجن عنـد أهـل العلـم باللسـان منزلـون علـى مراتـب، فـإذا )٤(وقال ابن عبد البر

: عـــامر، قـــالوا النـــاسمـــع ذكـــروا الجنـــي خالصـــًا قـــالوا: جنـــي. فـــإن أرادوا أنـــه یســـكن 

ــار. فــإن كــان ممــن یعــرض للصــبیان قــالوا: أرواح. فــإن   )٥(ولــؤمخبــث والجمــع: ُعمَّ
   )٦(أمره فهو عفریت، والجمع: عفاریت.فهو شیطان. فإن زاد على ذلك وقوى 

 اان :ان و طوا ون )٧(اان وو
)٨(

.  

ُكلُّ َعْظـٍم ُذِكـَر اْسـُم «الزاد فقـال:  ففي الصحیحین أن الجن سألوا رسول اهللا 

   )٩(َفاً ُكلُّ َبْعٍر َعلَ وَ  ،ًماـحْ وُن لَ ـَر ما َیكُ ـَأْوفَ  مْ ـَیِد َأَحِدهِ ُع في ـَیقَ  هِ یْ لَ اللَِّه عَ 
                                                                                                                        

نهـا إ المـراد:فیكـون المعنـى  ،العرب في تلونه بالصـور المختلفـة واغتیالـه مِ عْ زَ  طالُ إبنما فیه إ و 

مشـــارق بتصـــرف، ویراجـــع:  ٣/٣٩٦النهایـــة فـــي غریـــب األثـــر. (حـــداأن تضـــل أال تســـتطیع 

   )٢/١٦٧غریب الحدیث البن الجوزي ، ٢/١٤٠األنوار 

  ساقط من األصل.  )١(

 ؛إذا بعـد ،مشـتق مـن شـطن ،وهـوالمتمرد العـاتي ،اسم لكل جنـي كـافر :الشیطانقال النووي:  )٢(

  )١/٦٤تحریر ألفاظ التنبیه. (إذا احترق وهلك ،من شاط :وقیل .لبعده عن الخیر والرحمة

  ، سبقت ترجمته. أبو الوفا بن عقیلهو  )٣(

أبــو عمــر النمــري القرطبــي المــالكي، مــن كبــار  ،محمــد بــن عبــد البــریوســف بــن عبــد اهللا بــن  )٤(

العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر هــــ. (٤٦٣حفـــاظ الحـــدیث، وولـــي القضـــاء، وتـــوفي بشـــاطبة ســـنة 

   )٣/٣١٤شذرات الذهب ، ٣/٢٥٧

  في (ب): وَتَعزَّم.  )٥(

شــــرح نهــــج ، ١/٢٨فقــــه اللغــــة، ویراجــــع: ١١٨، ١١/١١٧التمهیــــد البــــن عبــــد البــــرینظــــر:  )٦(
  ٦/٣٦عمدة القاري، ١/٢٥آكام المرجان،  ٦/١٦٦خزانة األدب، ١٩/١٩٣لبالغةا

: أن جمیــع الجــن یــأكلون أولهــا: اختلــف العلمــاء فــي أكــل الجــن وشــربهم علــى ثالثــة أقــوال )٧(
: أن مــنهم مــن یأكــل ویشــرب وثالثهــا: أنهــم جمیعــا ال یــأكلون وال یشــربون. وثانیهــاویشــربون. 

   ومنهم من ال یأكل وال یشرب.
آكـــــام . (یراجـــــع للتفصـــــیل: والـــــذي تـــــدل علیـــــه النصـــــوص أن الجـــــن یـــــأكلون ویشـــــربون  

، عـالم الجـن ٢٨ – ٢٦د. عمر األشـقر ص  -، عالم الجن والشیاطین٥٦ – ١/٥٤المرجان
  )٥٠ – ٤٦د. عبد الكریم عبیدات ص  –في ضوء الكتاب والسنة 

  ال یعلمها إال اهللا. هذا هو القول الصحیح، فالجن یتناكحون ویتوالدون بكیفیة  )٨(
   ) تجوز بالرفع وبالنصب.٩(



  

  

  

} ١٨٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  )٣(».هِ یْ لَ اْسُم اللَِّه عَ ر كَ ذْ یُ  مْ لَ ُكلُّ َعْظٍم «:)٢(ووقع في سنن أبي داود  )١(.»مْ هِ ِلَدَوابِّ 

بعـض العلمـاء بـین الـروایتین فقـال: روایـة الصـحیح فـي الجـن المـؤمنین،  عَ مَ وجَ 

  )٤( والروایة األخرى في الشیاطین.

                                                 
 ٤٥٠رقم  ١/٣٣٢، ومسلم في صحیحه ٤١٤٩رقم  ١/٤٣٦أخرجه بنحوه: أحمد في مسنده  )١(

، والترمــذي فـــي ســـننه والقـــراءة علــى الجـــن ،بــاب الجهـــر بــالقراءة فـــي الصــبحكتــاب الصـــالة، 
 في صحیحهابن خزیمة و  ،باب ومن سورة األحقافكتاب تفسیر القرآن،  ٣٢٥٨رقم  ٥/٣٨٢
باب ذكر العلة التـي مـن أجلهـا زجـر عـن االسـتنجاء بالعظـام كتاب الوضوء،  ٨٢رقم  ١/٤٤

، بـاب منـع التطهیـر بالنبیـذكتاب الطهارة،  ٣٠رقم  ١/١١، والبیهقي في سننه الكبرى والروث
دون مـا  باب االستنجاء بمـا یقـوم مقـام الحجـارة فـي اإلنقـاءكتاب الطهارة،  ٥٢٨رقم  ١/١٠٨

  ، وأخرجه غیرهم.نهي عن االستنجاء به
لــم أقــف علــى هــذا الحــدیث فــي ســنن أبــي داود، ویتــرجح عنــدي أنــه یقصــد مســند أبــي داود  )٢(

ِإنَّ الشَّْیَطاَن َلَیْسَتِحلُّ الطََّعاَم الذي لم ُیـْذَكْر اْسـُم اللَّـِه : «والذي في سنن أبي داود الطیالسي،
، ومسـلم فــي ٢٣٤٢١رقــم  ٥/٣٩٧، ٢٣٢٩٧رقـم  ٥/٣٨٢ أحمـد فـي مســنده أخرجــه .»علیـه

أبـو ، و بـاب آداب الطعـام والشـراب وأحكامهمـاكتاب األشـربة،  ٢٠١٧رقم  ٣/١٥٩٧صحیحه 
ـــه – داود فـــي ســـننه ـــظ ل ـــم  ٣/٣٤٧ - واللف ـــى كتـــاب األطعمـــة،  ٣٧٦٦رق ـــاب التســـمیة عل ب

  ، وأخرجه غیرهم. الطعام
 َوُكـلُّ  ،َلْحًمـا َكـانَ  َمـا َأْوَفـرَ  َأْیـِدیُكمْ  يِفـ َیَقعُ  اللَّهِ  اْسمُ  َعَلْیهِ  ُیْذَكرِ  َلمْ  َعْظمٍ  ُكلُّ «: نص الحدیث )٣(

، وأبو عوانة فـي ٢٨١رقم  ١/٣٧أبو داود الطیالسي في مسنده  أخرجه .» ِلَدَوابُِّكمْ َفًا َعلَ  َبْعَرةٍ 
ضعیف لالضطراب في سنده وقال األلباني:  ٣٧٨٩رقم  ٢/٤٥١، ٥٨٦رقم  ١/١٨٦مسنده 

   )٣/١٣٧سلسلة األحادیث الضعیفة . (تنه، ولم أجد له شاهدا نقویه بهوم
وهـذا قـول صـحیح تعضـده  :-معقبـا علـى هـذا الجمـع بـین الـروایتین  قال أبو القاسم السـهیلي )٤(

) ٢/٦٤ السـیرة الحلبیــة، ١/٥٦ آكـام المرجــان، ویراجــع: ٢/٢٣٦ الــروض االنـف. (األحادیـث
ویمكــن أن یجمــع بینهمــا بــأن المــراد  ،روایتین تخــالف ظــاهروفــي هــاتین الــوقــال المبــاركفوري: 

یعنـي عنـد  »َعَلْیـهِ  اللَّـهِ  اْسـمُ  ُیـْذَكرِ  َلمْ « :وبقوله ،أي عند الذبح »َعَلْیهِ  اللَّهِ  اْسمُ  ُذِكرَ « :بقوله
  ) ٩/١٠١تحفة األحوذي .(وٕاال فما في الصحیح هو أصح ،األكل



  

  

  

} ١٨٩ {
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ــْیَطاَن  نَّ إِ َفــا، َهــبِ  بُ رَ ْشــال یَ وَ ِبِشــَماِلِه  مْ كُ دُ َحــأَ  لُ ُكــأْ ال یَ « : وقــال رســول اهللا الشَّ

   رواه مسلم وغیره. )٢( ». )١(َیْأُكُل ِبِشَماِلِه َوَیْشَرُب ِبِشَماِلهِ 

، فقـالوا: معنـاه أن األكـل علـى المجـاز )٣(وَحَمَله قوم أنكروا أكل الجن وشربهم

  ن.والشرب بالشمال یحبهما الشیطا

قـال ابــن عبــد البــر: وهـذا عنــدي لــیس بشــيء، وال وجـه لحمــل شــيء مــن الكــالم 

  انتهى. )٤(على المجاز إذا أمكنت فیه الحقیقة بوجه ما.

   )٧(؟)٦(واسترواح )٥(أو تشمم وبلع ]/أ١٤٨[واختلفوا هل أكلهم وشربهم مضغ 

  [قال ابن العماد: واستدل للثاني بقول الشاعر:

   )٢(عُموا َظَالَما :قلتُ  .الِجنُّ  :فقاُلوا         ؟َأنُتمْ  )١(ُنونَ مَ  :َتْوا ناِري فقلتُ أَ 

                                                 
  .» َیْأُكُل ِبِشَماِلهِ وَ ُب ِبِشَماِلِه الشَّْیَطاَن َیْشرَ  نَّ إِ فَ « في (ب):  )١(
وكـــذا أخرجـــه فـــي عـــدة مواضـــع مـــن  ،٥٥١٤رقـــم  ٢/٨٠أخرجـــه بنحـــوه: أحمـــد فـــي مســـنده  )٢(

بـاب آداب الطعـام كتـاب األشـربة،  ٢٠٢٠رقـم  ٣/١٥٩٩ في صحیحه مسلممسنده، وأخرجه 
ما جاء في  بابكتاب األطعمة،  ١٧٩٩رقم ٤/٢٥٧، والترمذي في سننه والشراب وأحكامهما

كتــاب  ٦٨٩٢رقــم  ٤/١٩٩الكبــرى  فــي الســنن النســائي، و النهــي عــن األكــل والشــرب بالشــمال
رقـم  ١٢/١٤٨، وابـن حبـان فـي صـحیحه النهي عن الشرب بالشـمال، باب األشربة المحظورة

ذكـر الزجـر عـن أكـل المـرء وشـربه بشـماله قصـدا كتاب األشربة، بـاب آداب الشـرب،  ٥٣٣١
  ، وأخرجه غیرهم.یهلمخالفة الشیطان ف

القول بأن الجن ال یأكلون وال یشربون قول ال دلیل علیه، بل إن النصوص الكثیرة تدل على  )٣(
 ؛إن أرادوا أن جمیع الجن ال یأكلون وال یشربون فهذا قول ساقطخالفه. ومن ثم قال الشبلي: 

  )١/٥٦ آكام المرجان. (لمصادمته األحادیث الصحیحة
  ١/٥٧ آكام المرجان، ٨/٣٤٢ االستذكار، ١١/١١٥ بن عبد البرالتمهید الینظر:  )٤(
  في (ب): تشمر.   )٥(
أكلهـم  :فقـال بعضـهم ،واختلف أصحاب هذا القول في أكلهـم وشـربهمقال بدر الدین الشبلي:  )٦(

  )١/٥٤آكام المرجان. (هذا قول ال ینهض له دلیلو  .وشربهم تشمم واسترواح ال مضغ وبلع
مـر األشـقر: وقـد حـاول بعـض العلمـاء الخـوض فـي الكیفیـة التـي یـأكلون بهـا، قال الدكتور ع )٧(

هــل هــو مضــغ وبلــع أو تشــمم واســترواح؟ والبحــث فــي ذلــك خطــأ ال یجــوز؛ ألنــه ال علــم لنــا 
قلـت: ) ٣٠د. األشقر ص  -بها. (عالم الجن والشیاطین بالكیفیة، ولم یخبرنا اهللا ورسوله 

ــــى أن أكــــل الجــــن ــــث عل ــــت األحادی ــــع، ال تشــــمم واســــترواح؛ ألن  بــــل دل وشــــربهم مضــــغ وبل
األحادیـــث أطلقـــت األكـــل والشـــرب فـــي حقهـــم، وحمـــل هـــذا علـــى الحقیقـــة أولـــى، كمـــا ذكـــرت 

الزاد، ولو كان أكلهم على غیر الحقیقة لما سألوه الزاد، ولكـان  األحادیث أنهم سألوا النبي 
ضهم : أكلهم وشـربهم مضـغ وبلـع وقال بعالعظم وحده كافیا لهم. ومن ثم قال اإلمام العیني: 

  )١٦/٣١٠عمدة القاري(. و الذي تشهد به األحادیث الصحیحة، وهذا القول ه
 والقــول األول هــو الــذي تشــهد لــه األحادیــث الصــحیحة والعمومــات الصــریحة. وقــال الشــبلي:

  )٥٤(آكام المرجان ص 



  

  

  

} ١٩٠ {
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  عاماـَس الطَّ ـَیْحُسُد اَألنَ  ٌق:ـَفِری       ُهْم ـَفَقاَل ِمنْ  ،إلى الطَّعامِ  :فقلتُ 

  )٣(اَـ َقامـُبُكْم سِ ـقـِ ْن َذاَك ُیعْ ـَوَلكِ        ا ـِل َعنَّ ـكْ ْم ِباألَ ـْلتُ ـْد ُفضِّ ـَلقَ 

ـــــ ـــــدین )٥( فـــــي اإلحیـــــاء القـــــول األول] )٤(لغزالـــــيح اورجَّ . قـــــال القاضـــــي بـــــدر ال

والعمومــــات  )٧(: والقـــول األول هـــو الـــذي تشـــهد لـــه األحادیـــث الصـــحیحة)٦(الشـــبلي

A B C   Z   @ ? < ]وقال اهللا تعالى:  الصریحة.
فیه داللة على أن الجان  )٨(

                                                                                                                        
با وجـرا بسـكون النـون ومنـین نصـ ،منـون رفعـا :وتقـول فـي جمـع المـذكر رفعـاقال ابن عقیـل:  )١(

؟ منــین :فقـل ،أو رأیـت قومــا ،مــررت بقـوم :وٕاذا قیـل ؟منـون :فقــل ،جـاء قـوم :فـإذا قیــل .فیهمـا
لكـن تكـون  ،فإذا وصـلت لـم یحـك فیهـا شـيء مـن ذلـك ،إذا حكى بها في الوقف نْ هذا حكم مَ 

عر قلــیال وقــد ورد فــي الشــ .لقائــل جمیــع مــا تقــدم ؟فتــى یــا نْ َمــ :فتقــول ،بلفـظ واحــد فــي الجمیــع
   :قال الشاعر .وصال )منون(

  فقالوا الجن قلت عموا ظالما   أتوا نارى فقلت منون أنتم 
  )٨٩ ،٤/٨٨ل على ألفیة ابن مالك یشرح ابن عق. (من أنتم :والقیاس ،منون أنتم :فقال

أي عمـوا مـن جهــة  ،أي: عمـوا فـي ظالمكـم، وجــوز بعضـهم أن یكـون تمییـزا ،ظالمـا: ظـرف )٢(
  )٤/١٧١٨الكافیة الشافیة شرح ،  ١/١٩٥حلل في شرح أبیات الجملال. (ظالمكم

ألبـــــي البقـــــاء  دیـــــوان المتنبـــــيفـــــي شـــــمر بـــــن الحـــــارث الضـــــبى هـــــذه األبیـــــات منســـــوبة إلـــــى  )٣(

الحلــــــــل فــــــــي شــــــــرح أبیــــــــات ، وبــــــــال نســــــــبة فــــــــي: ٦/١٦٢خزانــــــــة األدب، و ٢/١٨٥العكبــــــــري

   ٢/٣٧٠الفروق مع هوامشه، ١/١٩٣الجمل

 ،حجـة اإلسـالم والمسـلمینالشـافعي، ، أبـو حامـد الغزالـي بـن أحمـد حمدمحمد بن محمد بن م )٤(

ســیر أعــالم النــبالء هـــ. (٥٠٥تــوفي ســنة  .وواحــد أقرانــه ،أنظــر أهــل زمانــه ،ٕامــام أئمــة الــدینو 

   )٢٠٤ - ٥٥/٢٠٠تاریخ دمشق ، ٣٤٦ - ١٩/٣٢٢

  ساقط من األصل. )٥(

  ٥٤ص  آكام المرجانینظر:  )٦(

 :وفیـه ،مـن روایـة أبـي داودُأَمیَّـَة بـن َمْخِشـيٍّ مضـغهم وبلعهـم حـدیث  ویدل علـى قال الشبلي: )٧(

آكـام . (»اْسَتَقاَء ما في َبْطِنـهِ  -عز وجل  -ما َزاَل الشَّْیَطاُن َیْأُكُل معه فلما َذَكَر اْسَم اللَِّه «

، وأبــو داود فــي ١٨٩٨٣رقــم  ٤/٣٣٦ فــي مســنده أحمــد) والحــدیث أخرجــه ٥٤ص  المرجــان

، والنســائي فــي ســننه بــاب التســمیة علــى الطعــام، كتــاب األطعمــة ٣٧٦٨رقــم  ٣/٣٤٧ســننه 

رقـــــم  ٦/٧٨، إذا نســـــي الـــــذكر ثـــــم ذكـــــر، كتـــــاب آداب األكـــــل ٦٧٥٨رقـــــم  ٤/١٧٤الكبـــــرى 

المعجـم ، والطبرانـي فـي ما یقول إذا نسـي التسـمیة ثـم ذكـر، كتاب عمل الیوم واللیلة ١٠١١٣

 كتاب األطعمـة، وقـال: ٧٠٨٩رقم  ٤/١٢١ ك، والحاكم في المستدر ٨٥٥رقم  ١/٢٩١الكبیر

  ، وأقرَّه الذهبي.ولم یخرجاه ،هذا حدیث صحیح اإلسناد

   ٧٤، واآلیة: ٥٦سورة الرحمن، من اآلیة:  )٨(
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ـــــا االفتضـــــاض أو المســـــیس ـــــه الطمـــــث، وهـــــو هن ـــــأتى من          اهللا تعـــــالى: وقـــــال [ .)١(یت

[ | } ~ � ¡ Z
)٤( .)٣( ])٢(  

وقیل: منهم صنف یأكلون ویشربون وینكحون، وصنف كـالریح، ال تأكـل وال [

ویشـرب. وقیـل: إنهـم إذا دخلـوا الجنـة  یأكـل الـذي مـن )٦(طربقوالوالغول  )٥(تشرب.

أیــام ال یــأكلون وال یشــربون، بــل یعشــون بالتســبیح والحمــد كالمالئكــة وكــالمؤمن فــي 

  )٨( ].)٧(بالحمد والتسبیح كالمالئكةَیْغَتِذي الدجال، فإنه 

 اا:   ] طوا[
)٩(

       ا اط  ذا  رة

ا .ع أو   

                                                 

  ١/٥٠ البن حجر الهیتميالفتاوى الحدیثیة ینظر:  )١(

   ٥٠سورة الكهف، من اآلیة:  )٢(

   ساقط من (ب). )٣(

وهــــذا یــــدل علــــى أنهــــم قــــد عقَّــــب الشــــبلي علــــى اآلیــــة بقولــــه: و  ١/٦٠آكــــام المرجــــانینظــــر:  )٤(

   .یتناكحون ألجل الذریة

وســئل عــن الجــن مــا هــم وهــل یــأكلون أو  -وهــب بــن منبــه اســتدل أصــحاب هــذا القــول بقــول  )٥(

فأما خـالص الجـن فهـم ریـح ال یـأكلون  ،هم أجناس :قال -؟ یشربون أو یموتون أو یتناكحون

 ،ومــنهم أجنــاس یــأكلون ویشــربون ویتنــاكحون ویموتــون،  یتوالــدونوال یشــربون وال یموتــون وال

، ٥/١٦٤٠العظمـة. (أخرجـه أبـو الشـیخ فـي وهي هذه التي منها السعالي والغول وأشباه ذلك 

  ). ١١/١١٦التمهید ، وابن عبد البر في ١٤/٣١، وابن جریر في تفسیره ١٦٤١

فهذا وهب بن منبـه قال ابن عبد البر: . ولذا وهذا الذي ذكره وهب یحتاج إلى دلیل، وال دلیل

، عـالم الجـن والشـیاطین  ١١/١١٧التمهید البن عبد البر. (یراجع: واهللا أعلم ،قد قال ما ترى

  )٢٩د. األشقر ص 

، ٥/٢٥٧العــین تســتریح. ( دویبــة تســعى نهارهــا كلــه ال :وقیــل. الــذكر مــن الســعالي :القطــرب )٦(

  مادة: قطرب) ١/٦٨٣لسان العرب ، ٩٦، ٦/٩٥المحیط في اللغة 

؟ قَـاَل : َیـْدُخُلوَنَها ، َوَلِكـْن ال َیـْأُكُلوَن ِمِنیَن َیـْدُخُلوَن اْلَجنَّـةَ َأنَُّه ُسِئَل َعـِن اْلِجـنِّ اْلُمـؤْ عن مجاهد  )٧(

َلِذیـِذ اْلَجنَّـِة ِمـْن  ِفیَها َوال َیْشَرُبوَن ، ُیْلَهُمـوَن التَّْسـِبیَح َوالتَّْقـِدیَس ، َفَیِجـُدوَن ِفیـِه َمـا َیِجـُد ِفیـِه َأْهـلُ 

 ١٢١٢رقـم  ١/٢١٠المجالسـة وجـواهر العلـم(أخرجه أبـو بكـر الـدینوري فـي  .الطََّعاِم َوالشََّرابِ 

  ) ٕاسناده ضعیف جداو 

  ساقط من األصل.  )٨(

  ساقط من (ب).  )٩(



  

  

  

} ١٩٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ــــــى األول: ــــــدلیل عل ــــــه تعــــــالى:  وال ــــــه   P Q  R S T Z ]قول ــــــى قول إل

a b c d  Z  ̀ _ ̂ [ \ ] ]  :)١([تعــــــــــــالى]
)٢( ،

َغَفــَل ْن وإِ ، َخــَنَس َر الّلــه َكــذَ  نفــإ ،علــى َقْلــِب ابــِن آَدمَ  َجــاِثمٌ الشَّــیطاُن « :وقولــه 

ِإنَّ « :. وقولـه )٥( . [رواه ابن أبي الدنیا في مكائد الشیطان وغیـره])٤( »)٣(اْلَتَقَمهُ 

[هكـذا أورده  .)٦(»وعِ لجُ ابِ  یهِ ارِ جَ وا مَ قُ یِّ ضَ ، فَ بن آَدَم َمْجَرى الدَّمِ االشَّْیَطاَن یجري ِمِن 

                                                 

  ساقط من (ب).  )١(

    ٥، ٤سورة الناس، اآلیتان:  )٢(

ـــاِثمٌ ( )٣( ـــم): َج ـــوس ودائ ـــأخر عنـــه  أي): َخـــَنَس . و(اللصـــوق أي الزم الجل انقـــبض الشـــیطان وت

وتمكــن  ،وســوس إلیــه الشــیطان: أي )اْلَتَقَمــهُ . و(، وتقــل مضــرتهواختفــى، فتضــعف وسوســته

  ) ٥/١٦٣مرقاة المفاتیح . (وفیه إیماء إلى أن الغفلة سبب الوسوسة .تمكنا تاما منه

فـي ابـن أبـي شـیبة ، و ٢٣رقـم  ٢/١٩ ابن أبي الدنیا في كتـاب مكائـد الشـیطانأخرجه بنحوه:  )٤(

، والضـــــیاء ٤٣٠١رقـــــم   ٧/٢٧٨ فـــــي مســـــنده یعلـــــى وأبـــــ، و ٣٤٧٧٤رقـــــم  ٧/١٣٥مصـــــنفه 

الكامــل فــي ضــعفاء ، وابــن عــدي فــي ١٧٢رقــم  ١٠/١٧٥المقدســي فــي األحادیــث المختــارة 

نــوادر األصـول فــي أحادیــث ، وأورده الحكــیم الترمـذي فــي هفَ عَّ وَضــ ٦٨٧رقــم  ٣/١٨٦الرجـال 

 وقـال: ٨٩٥رقـم  ١/٥٦٠ذخیـرة الحفـاظ ، ومحمـد طـاهر المقدسـي فـي ٣٢ – ٤/٣٠ل الرسـو 

ــري عــن أنــس ــداهللا النمی ــن عب ــاد ب ــاد ضــعیف. ،رواه زی ــدیلمي فــي  وزی الفــردوس بمــأثور وال

 ،رواه أبــو یعلــىوقــال:  ٧/١٤٩مجمــع الزوائــد ، والهیثمــي فــي ٣٦٩١رقــم  ٢/٣٧٩الخطــاب 

إن الشـیطان «حـدیث أنـس الحـافظ العراقـي:  وقـال .وهـو ضـعیف ،وفیه عدي بن أبي عمـارة

د ئـــابـــن أبــي الــدنیا فـــي كتــاب مكاأخرجــه الحـــدیث  »واضــع خطمــه علـــى قلــب ابــن آدم . . .

 المغنـي عـن حمـل األسـفار. (هفَ عَّ وَضـوابن عدي فـي الكامـل  ،وأبو یعلى الموصلي ،الشیطان

ــْن  ،ُرَواِتــهِ  ِلَضــْعِف َبْعــضِ  ؛َهــَذا ِإْســَناٌد َضــِعیفٌ : البوصــیري) وقــال ٢/١٧٥ ــُه َشــاِهٌد ِم لكــنَ َل

  )٦/٣١٥إتحاف الخیرة المهرة (. َحِدیِث اْبِن َعبَّاسٍ 

ما من مولود إال  :قال –رضي اهللا عنهما  -، للحدیث شاهد من حدیث ابن عباس نعم قلت:

المســتدرك . (أخرجــه الحــاكم فــي وٕان غفــل وســوس ،فــإن ذكــر اهللا خــنس ،علــى قلبــه الوســواس

، وقــال الحــاكم: تفســیر ســورة النــاس تفســیر ســورة النــاس كتــاب التفســیر، ٣٩٩١رقــم  ٢/٥٩٠

  ، وأَقرَّه الذهبي).ولم یخرجاه ،هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین

  ساقط من األصل.  )٥(

ــدَّمِ اِإنَّ الشَّــْیَطاَن یجــري ِمــِن «حــدیث: ) ٦( َفَضــیُِّقوا َمَجاِریــِه «بــدون زیــادة:  »بــن آَدَم َمْجــَرى ال
 ٣/٢٨٥، ١٢٦١٤رقـم  ٣/١٥٦ -واللفـظ لـه وللبخـاري  –في مسـنده  أخرجه أحمد :»ِبالُجوعِ 
ــــــم  ٣/٣٠٩، ١٤٠٧٤رقــــــم  ــــــم  ٦/٣٣٧ ،١٤٣٦٤رق ــــــي صــــــحیحه ٢٦٩٠٥رق ، والبخــــــاري ف



  

  

  

} ١٩٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ـــــهِ ارِ جَ وا مَ قُ یِّ َضـــــفَ «، وهـــــو فـــــي الصـــــحیحین دون قولـــــه: )١(الغزالـــــي فـــــي اإلحیـــــاء  ی

وا رُ َظـنَ م لَ ي آدَ ِنـبَ  وبِ لُـى قُ َلـعَ  ونَ ومُ حُ یَ  ینَ اطِ یَ الشَّ  نَّ أَ ال وْ لَ « :وقوله  )٢(»].وعِ الجُ بِ 

  )٤(. [رواه اإلمام أحمد])٣(»اتاوَ مَ السَّ  وتِ كُ لَ ى مَ لَ إِ 

ـــ ـــاني: وال ـــى الث  )  ' & % $ #  " ! ]قولـــه تعـــالى: دلیل عل

)   * + , .- Z
)٥(

 .  

أنـــه  )٧(عـــن الشــیخ أبــي الحســن األشــعري )٦(حكــى القاضــي بــدر الــدین الشــبلي

استدل بهذه اآلیة على أن الجني یدخل في بـدن المصـروع. قـال: وقـال عبـد اهللا بـن 

                                                                                                                        
بــاب ، و بـاب زیــارة المـرأة زوجهـا فــي اعتكافـهكتـاب االعتكــاف،  ١٩٣٤، ١٩٣٣رقـم  ٢/٧١٧

ء الخلــق، بــاب صــفة إبلــیس كتــاب بــد ٣١٠٧رقــم  ٣/١١٩٥، هــل یــدرأ المعتكــف عــن نفســه
بــاب الشــهادة تكــون عنــد الحــاكم فــي والیتــه كتــاب األحكــام،  ٦٧٥٠رقــم  ٦/٢٦٢٣وجنــوده، 

كتـــاب  ٢١٧٥، ٢١٧٤رقـــم  ٤/١٧١٢ومســـلم فـــي صـــحیحه  ،القضـــاء أو قبـــل ذلـــك للخصـــم
 :بــاب بیــان أنــه یســتحب لمــن رؤى خالیــا بــامرأة وكانــت زوجــة أو محرمــا لــه أن یقــولالســالم، 

  ، وأخرجه غیرهم.لیدفع ظن السوء بههذه فالنة 
متفـق علیـه دون  :قال العراقيفمدرج في الحدیث، كما  »َفَضیُِّقوا َمَجاِریِه ِبالُجوعِ « وأما قوله:

ـــالُجوعِ « المغنـــي عـــن حمـــل . (یراجـــع: نـــه مـــدرج مـــن بعـــض الصـــوفیةإف »َفَضـــیُِّقوا َمَجاِریـــِه ِب
  )١/٢٥٦فاء كشف الخ، ١/١٢٢ر المرفوعة األسرا، ١/١٨٣األسفار 

  ٨٢، ٣/٢٩، ١/٢٣٢إحیاء علوم الدین ینظر:  )١(
  ساقط من األصل.  )٢(
 ٢/٣٥٣، وأحمـد فـي مسـنده ٣٦٥٧٤رقـم  ٧/٣٣٥فـي مصـنفه  ابن أبي شیبةأخرجه بنحوه:  )٣(

ال  ،وفیه أبو الصلت ،رواه أحمدوقال:  ١/٦٦مجمع الزوائد ، وأورده الهیثمي في ٨٦٢٥رقم 
  .لي بن زیدولم یرو عنه غیر ع ،یعرف

  ساقط من األصل.  )٤(
    ٢٧٥سورة البقرة، من اآلیة:  )٥(
     ١٦٠، ١٥٩لبدر الدین الشبلي ص  -في أحكام الجان آكام المرجانیراجع:  )٦(
علــي بــن إســماعیل بــن إســحاق، أبــو الحســن األشــعري، مؤســس مــذهب األشــاعرة، كــان مــن  )٧(

ة وتقـــدم فـــیهم ثـــم رجـــع وجـــاهر بخالفهـــم، األئمـــة المتكلمـــین المجتهـــدین، تلقـــى مـــذهب المعتزلـــ
   )٤/٢٦٣، األعالم ١١/٣٤٦تاریخ بغداد هـ. (٣٢٤وتوفي سنة 



  

  

  

} ١٩٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

نـي ال یـدخل بـدن المصـروع : قلت ألبـي: إن قومـا یقولـون: إن الج)١(أحمد بن حنبل

)٢( من اإلنس. فقال: یا بني یكذبون، هو ذا یتكلم على لسانه.
    

بســند  –فــي مســنده  )٣(مــا رواه الــدارميومــن أدلــة هــذه المســألة مــن األخبــار: 

 :فقالـت  النبـيِبـاْبٍن لهـا إلـى  ]/ب١٤٨[َأنَّ اْمـَرَأًة َجـاَءْت عـن ابـن عبـاس  –حسن

َوإِنَّـُه َیْأُخـُذُه ِعْنـَد َغـَداِئَنا َوَعَشـاِئَنا ،اْبنِـي بِـِه ُجُنـونٌ یا َرُسوَل اللَّـِه ِإنَّ 
 ،َفُیَخبَّـُث َعَلْیَنـا )٤(

َفثَـــعَّ َثعَّـــةً  ،َصـــْدَرُه َوَدَعـــا َفَمَســـَح رســـول اللَّـــِه 
 )٦(ْثـــُل اْلِجـــْروِ َوَخـــَرَج مـــن َجْوِفـــِه مِ  ،)٥(

)٧( .َفَسَعى ،ْسَودِ األَ 
  )٨(أي قاء. –بمثلثة ومهملة  – َثعَّ قوله:  

                                                 
الشــیباني، أبــو عبــد الــرحمن البغــدادي، الحــافظ ابــن  حنبــلاهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن  عبــد )١(

، ٥/١٢٤تهـــذیب التهـــذیب ، ١/٥٣٨ لكاشـــفاهــــ. (٢٩٠الحـــافظ، كـــان ثقـــة ثبتـــا. مـــات ســـنة 
   )٢٩٥یب ص تقریب التهذ

عمــــدة ، ١/١٨٠كتــــاب الصــــفدیة البــــن تیمیــــة ، ٢٤/٢٧٧، ١٩/١٢مجمــــوع الفتــــاوىینظــــر:  )٢(
  ٢١/٢١٤القاري

أحـد  ،الحـافظ، أبـو محمـد الـدارمي السـمرقندي ،عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهـرام )٣(
 ،وحـدثكان من الحفـاظ المتقنـین ممـن حفـظ وجمـع وتفقـه وصـنف  ،إمام أهل زمانه، األعالم

  ) ٥٣٦ – ٢/٥٣٤ تذكرة الحفاظ، ١/٢٣٩ طبقات الحفاظهـ. (٢٥٥مات سنة 
  .ِعْنَد َغَداِئَنا َوِعْنَد َعَشاِئَنافي (ب):  )٤(
  في (ب): فثع أنفه، والصواب ما أثبته من األصل. )٥(
والكســـر  :قـــال ابـــن الســـكیت .والفـــتح والضـــم لغـــة .ولـــد الكلـــب والســـباع -بالكســـر  -الجـــرو  )٦(

  )١/٤٣مختار الصحاح، ١/٩٨المصباح المنیر(. أفصح
رقـــم   ١/٢٥٤، وأحمـــد فـــي مســـنده ٢٣٥٨٠رقـــم  ٥/٤٧أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة فـــي مصـــنفه  )٧(

باب ما أكرم اهللا به نبیه المقدمة،  ١٩رقم  ١/٢٤ - واللفظ له -، والدارمي في سننه ٢٢٨٨
، ١٢٤٦٠رقــم  ١٢/٥٧ المعجــم الكبیــر، والطبرانــي فــي مــن إیمــان الشــجر بــه والبهــائم والجــن

ــدوفیــه  ،أحمــد والطبرانــيرواه وقــال:  ٩/٢مجمــع الزوائــد وأورده الهیثمــي فــي   ،السَّــَبِخيِّ  َفْرَق
  .ه غیرهمافَ عَّ ضَ وَ  ،ه ابن معین والعجليقَ ثَّ وَ 
إتحــاف ( مــدار الطــریقین علــى َفْرَقــٍد ، وهــو َضــِعیف.مــن طــریقین، ثــم قــال:  البوصــیري وأورده  

  )٤/٤٦١الخیرة المهرة 
 .لـیس بقـوي :قـال أبـو حـاتمف .ه غیرهمـافَ عَّ َضـوَ  ،ه ابـن معـین والعجلـيقَ ثَّ وَ  ،السََّبِخيِّ  دَفْرقَ : قلت  

وقـــال . وحدیثـــه لـــیس بـــذاك ،رجـــل صـــالحوقـــال أحمـــد:  .فـــي حدیثـــه منـــاكیر :وقـــال البخـــاري
روایــة "تــاریخ ابــن معــین . (یراجـع: ضــعیف :وقــال أیضـا هــو والــدارقطني .لــیس بثقــة :النسـائي

ــــدارميع ــــي الضــــعفاء ، ١/١٩٠" ثمــــان ال ــــل الحــــدیث ومعرفــــة ، ٥١٠، ٢/٥٠٩المغنــــي ف عل
  )٥/٤١٧میزان االعتدال ، ١/٩٤الضعفاء الصغیر ، ١/٥٦الرجال 

المــرة  :، و الثعــةثــع ثعــة أي قــاء قــاءةقــال أبــو عبیــد :  ثــع الرجــل ثعــا إذا قــاء. ،القــيء :الثــع )٨(
  ، مادة: ثعع)٨/٣٩لسان العرب، ١/١٥٢المعاني الكبیر( الواحدة.



  

  

  

} ١٩٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

َرْجـُت خَ قـال:  عـن جـابر  –بسـند حسـن  - )١(وروى الدارمي وعبـد بـن حمیـد

َفَعَرَضـْت لـه اْمـَرَأٌة  ،الطَّْیـُر ُتِظلَُّنـا انؤوِسـرُ ى َكَأنََّمـا َعلَـ فینمـا نحـن معـه ،مع النبـي 

َث َطاُن ُكــلَّ َیــْوٍم ثَــالالشَّــیْ  یــا َرُســوَل اللَّــِه ِإنَّ اْبِنــي هــذا َیْأُخــُذهُ  :َمَعَهــا َصــِبيٌّ لهــا فقالــت

ِبيَّ َفَجَعَلُه َبْیَنُه َوَبْیَن ُمَقدَِّم الرَّْحِل ُثمَّ قـال . تٍ ِمَرا اْخَسـْأ َعـُدوَّ اللَّـِه أنـا : «َفَتَناَوَل الصَّ

)٢(.ُثمَّ َدَفَعُه ِإَلْیَها ،»َثالثًا رسول اللَِّه 
    

قَــاعِ  ْزَوةُ َغــمــن وجــه آخــر َوَبــیََّن أن الســفَر  )٣(ورواه الطبرانــي  :، وفیــه)٤(َذاِت الرِّ

ا هَ یّ بِ ا َصـهَـعَ مَ وَ  ةُ أَ رْ ا الَمـَنـلَ  تْ َضـرَ عَ ان. فَ كَ المَ  كَ لِ ذَ ا بِ نَ رْ رَ ا مَ نَ رَ فَ ا سَ نَ یْ ضَ ا قَ مَّ لَ فَ قال جابر: 

                                                 
ــد بــن حیــان التمیمــي الــرازي، أبــو عبــد اهللا الحــافظ، َوثََّقــه أحمــد ویحیــى وغیــر  )١( محمــد بــن ُحَمْی

تـوفي فـي حـدود الخمسـین  عـن ذلـك.، وأجـاب ابـن معـین وضعفه النسـائي والجوزجـاني واحد،
  )١/٢١٦طبقات الحفاظ ، ٤٩٢ – ٢/٤٩٠تذكرة الحفاظ ( ومائتین.

فـي مسـنده عبـد بـن حمیـد ، و ٣١٧٥٤رقـم  ٦/٣٢١ فـي مصـنفه بن أبي شـیبةاأخرجه بنحوه:  )٢(

بـاب مـا أكـرم اهللا بـه المقدمـة،  ١٧رقـم  ٢٣، ١/٢٢، والدارمي في سـننه ١٠٥٣رقم  ١/٣٢٠

رقــم  ٥٤ - ٩/٥٢األوســط ، والطبرانـي فــي المعجـم نبیـه مــن إیمـان الشــجر بـه والبهــائم والجــن

رواه الطبراني في األوسط والبزار وقال:  ٩ - ٩/٧مجمع الزوائد ، وأورده الهیثمي في ٩١١٢

وبقیــة  ،ذكــره ابــن أبــي حــاتم ولــم یجرحــه أحــد ،بــن ســفیانا الحكــیم وفیــه عبــد، باختصــار كثیــر

   . رجاله ثقات

مــن كبــار المحــدثین. أصــله مــن  ،ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوب اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم )٣(

هـــ. ٣٦٠حجـاز والـیمن ومصـر والعـراق، وتـوفي سـنة إلـى ال طبریـة الشـام، وٕالیهـا نسـبته، رحـل

   ) ٣٠/ ٣شذرات الذهب ، ٢/٣٢١العبر ، ٣٧٤ – ١/٣٧٢طبقات الحفاظ (

فخـرج فـي جمـادى األولـى  ،وهـي غـزوة نجـد ،بنفسـه رسـول اهللا  هـاغزا :َذاِت الرَِّقـاعِ  َغْزَوة )٤(

وخــرج  ،د بـن غطفـانیریـد محـارب وبنـي ثعلبـة بـن سـع ،فـي المحـرم :وقیـل ،مـن السـنة الرابعـة

ولـم یكـن بیـنهم  ،فلقـي جمعـا مـن غطفـان فتواقفـوا ،سـبعمائة :وقیـل ،في أربعمائة مـن أصـحابه

  )٣/٢٥٠ زاد المعاد( .قتال

بــل هــو اســم جبــل بنجــد مــن  :وقیــل .ســمیت بــه الغــزوة ،قیــل اســم شــجرة هنــاك وذات الِرقــاع:

بل سمیت  :وقیل .لغزوة بهفسمیت ا ،الرقاع :یقال له ،أرض غطفان فیه بیاض وحمرة وسواد

بــل ســمیت بــذلك لرقــاع كانــت فــي  :وقیــل .ألن أقــدامهم نقبــت فلفــوا علیهــا الخــرق ؛الغــزوة بــه

البــن  الســیرة النبویــة، ویراجــع: ١/٢٧٥ مشــارق األنــوار. (أنــه اســم موضــع :واألصــح .ألــویتهم

  )٣/٤٠١ األنفالروض ، ٤/١٥٧ هشام



  

  

  

} ١٩٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ثَـــَك الَّـــِذي َبعَ  َفـــوَ  ،اْقَبـــْل ِمنِّـــي َهـــَذْینِ  ،َیـــا َرُســـوَل اهللاِ  :َفَقاَلـــتْ  ا.مَ هُ وقُ ُســـتَ  انِ َشـــبْ ا كَ َهـــعَ مَ وَ 

  )١(.»اآلَخرَ  َعَلْیَها َوُردُّواِمْنَها َواِحَدًا، ُخُذوا «َفَقاَل:  ،ِباْلَحقِّ َما َعاَد ِإَلْیِه َبْعدُ 

  )٤( .)٣(  َیْعَلى ْبِن ُمرَّةَ  من حدیثفي "شرح السنة"  )٢(ورواه البغوي

عـن  )٦(بنت الوازع ُأّم َأَبانوالطبراني من حدیث  )٥(وروى اإلمام أحمد وأبو داود

، فقــال بــن ُأْخــٍت لــهااْنَطَلــَق إلــى رســول اللَّــِه ِبــاْبٍن لــه َمْجُنــوٍن َأِو  )٨(َأنَّ َجــدََّها )٧(أبیهــا

                                                 
مجمــع ، وأورده الهیثمــي فــي ٩١١٢رقــم  ٥٤ - ٩/٥٢األوســط أخرجــه بنحــوه: الطبرانــي فــي  )١(

 الحكـیم وفیـه عبـد، رواه الطبراني في األوسط والبزار باختصار كثیروقال:  ٩ - ٩/٧الزوائد 
   . وبقیة رجاله ثقات ،ذكره ابن أبي حاتم ولم یجرحه أحد ،بن سفیان

كان إمامـًا فـي ، الحسن بن مسعود بن محمد، أبو محمد البغوي الفقیه الشافعي، محیي السنة )٢(
، ٥٠، ٤٩ص طبقـــات المفســـرین للســـیوطيهــــ. (٥١٦التفســـیر والحـــدیث والفقـــه، مـــات ســـنة 

  )١٦٠ – ١٥٨وطبقات المفسرین للداوودي ص
، الحدیبیــة، وبــایع بیعــة الرضــوان . أســلم وشــهد مــع النبــي الثقفــيیعلــى بــن مــرة بــن وهــب  )٣(

سـد الغابـة . (أ حاب رسول اهللا . وكان من أفاضل أصوشهد خیبر والفتح وهوازن والطائف
  )٦/٦٨٧اإلصابة ، ٥٤٤، ٥/٥٤٣

، َقــالَ  )٤(  َبْیَنــا َنْحــُن َنِســیُر َمَعــهُ  َثالثَــُة َأْشــَیاَء َرَأْیُتَهــا ِمــْن َرُســوِل اللَّــِه  :َعــْن َیْعَلــى ْبــِن ُمــرََّة الثََّقِفــيِّ
 ،ِبَمْنِخِرهِ  َفَأَخَذ النَِّبيُّ  ،اْمَرَأٌة ِباْبٍن َلَها ِبِه ِجنَّةٌ َفَأَتْتُه  ،ثُمَّ ِسْرَنا َفَمَرْرَنا ِبَماءٍ  إلى أن قال:..... 
ـا َرَجْعَنـا ِمـْن َسـْیِرَنا ،ثُـمَّ ِسـْرَنا :َقالَ  ،»اْخُرْج ِإنِّي ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَّهِ «  :ثُمَّ َقالَ  َمَرْرَنـا ِبـَذِلَك  ،َفَلمَّ
َفَسـَأَلَها  ،َفَشـِرُبوا اللَّـَبنَ  ،َوَأَمـَر َأْصـَحاَبهُ  ،َفَأَمَرَهـا َأْن تَـُردَّ اْلُجـُزرَ  ،نٍ َفَأَتْتـُه اْلَمـْرَأُة ِبُجـُزٍر َولَـبَ  ،اْلَماءِ 

ِبيِّ    . َأْیَنا ِمْنُه َرْیًبا َبْعَدكَ َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َما رَ  :َفَقاَلتْ  ،َعِن الصَّ
بـــن  ، وعبـــد١٧٦٠١، ١٧٥٩٩، ١٧٥٨٤رقـــم  ١٧٣ - ٤/١٧١أحمـــد فـــي مســـنده أخرجـــه  

، ١٣/٢٩٥ –واللفــظ لـــه  –، والبغــوي فــي شــرح الســـنة ٤٠٥رقـــم  ١/١٥٤حمیــد فــي مســنده 
المسـتدرك ، والحاكم فـي ٦٧٩رقم  ٢٢/٢٦٤المعجم الكبیر ، والطبراني في ٣٧١٨رقم  ٢٩٦

هــــذا حــــدیث كتــــاب تــــواریخ المتقــــدمین مــــن األنبیــــاء والمرســــلین، وقــــال:  ٤٢٣٢رقــــم  ٢/٦٧٤
مجمــع الزوائــد ، وأقــرَّه الــذهبي. وأورده الهیثمــي فــي ه الســیاقةولــم یخرجــاه بهــذ ،صــحیح اإلســناد

  .ورجاله رجال الصحیح ،رواه أحمدوقال:  ٩/٦
  لم أقف على هذا الحدیث عند أحمد وأبي داود. )٥(
قــال  .وعنهــا مطـر األعنــق ،عـن أبیهــا :وقیــل ،عــن جـدها ، روتأم أبـان بنــت الـوازع بــن زارع )٦(

  ) ١/٧٥٥تقریب التهذیب ، ١٢/٤٨٥ذیب تهذیب الته. (مقبولةابن حجر: 
، وٕانما المذكور ي في الصحابة، ولم یورد له شیئاأورده أبو بكر بن أبي عل. الوازع بن الزارع )٧(

  )١/٤٣٥تعجیل المنفعة ، ٥/٤٤٦الغابة  أسد(بالصحبة أخوه. 
وازع بـن حدیثه عند ابنـه الـ ،سكن البصرة ،یعد في الصحابة ،البصري زارع بن عامر العبدي )٨(

الغابـــة  أســـد. (وحـــدث عنهــا مطـــر بــن عبـــد الــرحمن ،وروى عـــن الــوازع ابنتـــه أم أبــان ،الــزارع
  )٦٣٦، ٢/٦٣٥تكملة اإلكمال ، ٢/٢٨٩



  

  

  

} ١٩٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

: »ــي ــُه ِمنِّ ــي ،اْدُن ــا َیِلیِن ــَرُه ِممَّ ــْل َظْه َفَأَخــَذ ِبَمَجــاِمِع َثْوِبــِه مــن َأْعــالُه  :قــال». اْجَع

  ُرْج ـاخْ « :یقولو  ،)١(َبَیاَض ِإْبَطْیهِ  یبینَفَجَعَل َیْضِرُب َظْهَرُه حتى  ،َوَأْسَفِلهِ 

     )٢( الحدیث.» ... َعُدوَّ اللَّهِ 

مــن حــدیث أســامة بــن  -الطــوال  ]/أ١٤٩[فــي األربعــین  )٣(وروى ابــن عســاكر

ـــي  -)٤(زیـــد ـــوداع ِبَصـــِبٍي  )٥(وهـــو بالروحـــاء أن امـــرأة عارضـــت النب فـــي حجـــة ال

ثُـمَّ َتَفـَل ِفـي ِفیـِه، َوقَـاَل:  ،َبْیَنـُه َوَبـْیَن َواِسـَطِة الرَّْحـلِ ُه َفَجَعلَـ َتْحِمُلُه ِبِه ِمّس، َفَأَخـَذُه 

   )٦(الحدیث.» ... اْخُرْج َیا َعُدو اهللا َفِإنِّي َرُسوُل اهللا«

ألنـه یلـزم وقالوا: البد مـن تأویـل هـذه األدلـة؛  )٨( ،)٧(ةالُمْعَتِزلَ وأنكر ذلك أكثر 

مجــاري أو تــداخل األجســام، وألنهــم مــن نفــوذ الشــیاطین فــي بــواطن اإلنــس اتســاع ال

بهـــم كمـــا نحـــس بالنـــار عنـــد ألحسســـنا مخلوقـــون مـــن النـــار، فلـــو نفـــذوا فـــي البـــاطن 
                                                 

  في (ب): إبطه.  )١(

مجمـع ، وأورده الهیثمـي فـي ٥٣١٤رقـم  ٥/٢٧٥المعجـم الكبیـر أخرجه بنحـوه: الطبرانـي فـي  )٢(

، وبقیة رجاله ثقات ،ولم أعرفها ،ه هند بنت الوازعوفیوقال:  ٣٩٠ - ٣٨٨، ٣، ٩/٢الزوائد 

، وقــال فــي موضــع وأم أبــان لــم یــرو عنهــا غیــر مطــر ،الطبرانــيوقــال فــي موضــع ثــان: رواه 

 ،روى لهــا أبــو داود ،وفیــه أم أبــان بنــت الــوازع ،رواه البــزار ،عنــد أبــي داود طــرف منــهثالــث: 

  . وبقیة رجاله ثقات ،فهو حسن ،وسكت على حدیثها

اإلمـام  ،علي بن الحسن بـن هبـة اهللا بـن الحسـین أبـو القاسـم الدمشـقي الشـافعي :ابن عساكر )٣(

انتهـت إلیـه  ،صـاحب تـاریخ دمشـق، الثقة الثبت الحجة ،بل حافظ الدنیا ،حافظ الشام ،الكبیر

طبقـــات الشـــافعیة هــــ. (٥٧١ســـنة مـــات  .الریاســـة فـــي الحفـــظ واإلتقـــان والثقـــة والمعرفـــة التامـــة

  )٤٧٧ – ١/٤٧٥طبقات الحفاظ ، ١٤، ٢/١٣

وابـن حبــه  أسـامة بـن زیـد بـن حارثـة الكلبـي، أبـو محمـد وأبـو زیـد األمیـر، ِحـبُّ رسـول اهللا  )٤(

ــَرُه النبـي  علــى جــیش فـیهم أبــو بكـر وعمــر، وشـهد مؤتــة، تــوفي  وابـن حاضــنته أم أیمـن، َأمَّ

   )١/٤٩، اإلصابة ١/٧٥االستیعاب هـ. (٥٤سنة 

  )٢/٦٨١معجم ما استعجم. (لى لیلتین من المدینةقریة ع :الروحاء )٥(

تــاریخ مدینــة دمشــق ، وابــن عســاكر فــي ٢٥، ٦/٢٤دالئــل النبــوة أخرجــه بنحــوه: البیهقــي فــي ) ٦(

ــــى  هأخرجــــوقــــال:  ٦١، ٢/٦٠الخصــــائص الكبــــرى ، وأورده الســــیوطي فــــي ٤/٣٧١ أبــــو یعل

  .زید ه ابن حجر في المطالب العالیة عن أسامة بننَ والبیهقي بسند حسَّ 

 التعریفـــات. (اعتـــزل عـــن مجلـــس الحســـن البصـــري ،أصـــحاب واصـــل بـــن عطـــاء :المعتزلـــة )٧(

١/٢٨٢ (  

وأنكـر أكثـر المعتزلـة  ،المشهور أن الجن لهم قـدرة علـى النفـوذ فـي بـواطن البشـرقال الرازي:  )٨(

  )١/٧٥التفسیر الكبیر. (ذلك



  

  

  

} ١٩٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

المماسة، وألن العداوة الشدیدة حاصـلة بیـنهم وبـین اآلدمیـین، فلـو قـدروا علـى النفـوذ 

  وهم بمزید الضرر.صُّ فیهم لخَ 

وس مجــردة، وال علــى بأنــه غیــر وارد علــى القــائلین بــأنهم نفــوأجیــب عــن األول 

  القائلین بأنهم أجسام لطیفة.

قـــال القاضـــي عبـــد الجبـــار: إذا صـــحَّ مـــا دللنـــا علیـــه مـــن رقـــة أجســـامهم وأنهـــا 

الـروح فــي  هـوالمتـردد الــذي الـنفس كـالهواء لـم یمتنـع دخــولهم فـي أبـداننا كمــا یـدخل 

احــد؛ أبـداننا مــن التحــزق والتخلخــل، وال یـؤدي ذلــك إلــى اجتمــاع الجـواهر فــي حیــز و 

  )١( ة ال على سبیل الحلول.المجاور ألن اجتماعها على سبیل 

 )٣(فــي شــرح اإلرشــاد: ولــو كــانوا أجســاما كثیفــة )٢(وقــال أبــو القاســم األنصــاري

لصــح ذلــك مــنهم أیضــا كمــا یصــح دخــول الطعــام والشــراب فــي الفــراغ  مــن جســمه، 

  فیجب المصیر إلى ذلك وحمل المس علیه.

، ولـئن بـأن الجـوأجیب عن الثاني:  ن أصـلهم النـار، ولیسـوا نـارا حقیقـة كمـا مـرَّ

سلمنا أنهم نارا حقیقة فالنار ال تحرق بطبعها، وٕانما یحـدث اهللا تعـالى فیهـا اإلحـراق 

 ]/ب١٤٩[ إذا شــاء. فمــا المــانع مــن أن تصــیروا مماســة اآلدمیــین كمــا صــارت نــار

  النمرود على إبراهیم بردا وسالما.

والمالئكــــة یمنعــــوهم مــــن إیــــذاء  )٤( ]تعــــالى[اهللا  بأنــــه ال یبعــــد أن وعــــن الثالــــث

ــــذاءهالبشــــر، ولهــــذا إذا أراد اهللا تعــــالى  ــــأحــــدا  مإی هم مــــن صــــرعه، نَ مــــن البشــــر مكَّ

  .فصرعوه

ومعنى سلوكهم في اإلنس إلقاء الظل علیهم، وذلك هو المـس، قالت المعتزلة: 

أن  عفـي الشـر  غیـر أنـه ورد ،هذا مما لیس یدفعـه العقـلقلنا: ومنه الفزع والصرع. 

                                                 

  ١/١٥٩آكام المرجانینظر:  )١(

فقیـــه شـــافعي تلمیـــذ إمـــام الحـــرمین،  ،األنصـــاري أبـــو القاســـم ،ســـلیمان بـــن ناصـــر بـــن عمـــران )٢(

. مــات فــي أصــول الــدین) اإلرشــاد، لــه (شــرح تصــوفاكــان زاهــدا م مــن أهــل نیســابور. مفســر.

  )١٩/٤١٢سیر أعالم النبالء  ،٤٧٨، ١/٤٧٧طبقات الفقهاء الشافعیة (هـ. ٥١٢سنة 

  مناسب للسیاق.في (ب): لطیفة، والصواب ما أثبته من األصل؛ ألنه ال )٣(

  ساقط من (ب). )٤(



  

  

  

} ١٩٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

، وأنـه یوسـوس فـي )١(الشیطان یجري في مجاري الدم، وأنه واضع رأسه علـى القلـب

الصدور. فوجب المصیر إلى القول بهذه الظواهر؛ ولیس فیه ما یصـادم أصـال مـن 

  )٢( أو یناقض قضیة من قضایا العقل. وباهللا التوفیق. ،أصول الدین

 ادا: .ا    

القلــب مثــل فــي كتــاب اإلحیــاء:  )٣(]-رحمــه اهللا  -جــة اإلســالم الغزالــي [قــال ح

إلیـه السـهام  یرمـىهـدف  ، أو مثـلوال مـن كـل بـابمـاأل اقبة لها أبواب تنصـب إلیهـ

فتتـراءى فیهـا صـورة األشـخاص أو مثل مـرآة منصـوبة تجتـاز علیهـا  كل جانب.من 

هذه اآلثـار و  .ر مفتوحةمیاه مختلفة من أنها إلیهأو مثل حوض تنصب  .بعد صورة

مـــا مـــن إ و  ،الحواس الخمـــسكـــمـــا مـــن الظـــاهر ســـاعة فســـاعة إالمتجـــددة فـــي القلـــب 

فإنــه إذا  .الخیــال والشــهوة والغضــب واألخــالق المركبــة مــن مــزاج اإلنســانكالبــاطن 

أو الغضـــب وكـــذلك إذا هاجــت الشــهوة  .أدرك بــالحواس حصــل منــه أثـــر فــي القلــب

 وٕاذا منعت الحـواس عـن إدراكاتهـا الظـاهرة .قلب في ال من تلك األحوال أثارحصل 

وبحســب انتقــال الخیــال ینتقــل  .وینتقــل الخیــال مــن شــيء إلــى شــيء ،بقــىی الفالخیــ

 .في التغیر والتأثر من هذه األسبابأبدا القلب ف .إلى حال ]/أ١٥٠[القلب من حال 

 راألفكـامـن وهـي مـا یعـرض فیـه  ،الخـواطر يوأخص اآلثار الحاصلة فـي القلـب هـ

تسـمى خـواطر  وٕانمـا .على سبیل التذكر أوإما على سبیل التجدد ثم هي  .واألذكار

ـــب غـــافال عنهـــابالخیـــال مـــن حیـــث إنهـــا تخطـــر  الخواطر هـــي فـــ ،بعـــد أن كـــان القل

الخـــــواطر المحركـــــة ثـــــم هـــــذه  .ألعضـــــاء، واإلرادات محركـــــة لالمحركـــــات لـــــإلرادات

وٕالــى مــا  -ر فــي العاقبــة أعنــي مــا یضــ - مــا یــدعو إلــى الشــرلــإلرادات تنقســم إلــى 

فـافتقرا إلـى  ،فهما خـاطران مختلفـان -أعني ما ینفع في العاقبة  -یدعو إلى الخیر 

                                                 

  ١/١٦١آكام المرجانینظر:  )١(

هـو الظـاهر فـي المسـألة؛ لقـوة أدلتـه؛  -من جواز صرع الجن لإلنس  -ما رجحه ابن عراق  )٢(

لــیس فیــه مــا یصــادم أصــال مــن أصــول الــدین، أو ینــاقض :  -كمــا قــال ابــن عــراق  –وألنــه 

، ١/٧٥التفســیر الكبیــرثبتــین والمنكــرین لــذلك: ویراجــع فــي أدلــة المقضــیة مــن قضــایا العقــل. (

  ) ٢٨٨ – ٢٥٧د. عبد الكریم عبیدات ص  –، عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ٧٦

  ساقط من (ب). )٣(



  

  

  

} ٢٠٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ــــین ــــم هــــذه  .المــــذموم وسواســــاو  ،الخــــاطر المحمــــود إلهامــــاســــمي ف ،اســــمین مختلف ث

سبب، والتسلسل محال، فالبد من انتهاء الكل فال بد له من  ،حادثةأحوال الخواطر 

   )١(.إلى واجب الوجود

ملخـــص كــالم الحجـــة. وقولــه: "فالبـــد لهـــا مــن ســـبب" أشــار بـــه إلـــى أن  )٢(هــذا

ســبب خــاطر الخیــر الملــك، وســبب خــاطر الشــر الشــیطان. قولــه: "والتسلســل محــال" 

یعني أن تذكیر الشیطان بالمعصیة معصـیة منـه، فهـي إمـا مـن شـیطان آخـر ویلـزم 

لــذلك االعتقــاد الحــادث مــن التسلســل، وٕامــا لحصــول ذلــك االعتقــاد فــي نفســه، فالبــد 

وعنــد هــذا یظهــر أن الكــل مــن اهللا، وبــه یلــوح  -عــز وجــل-ســبب، ومــا ذاك إال اهللا 

  )٣(».َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنكَ « :سّر قوله 

: الجمهـــور علـــى أن الخـــواطر أصـــوات خفیـــة وحـــروف )٤(وقـــال اإلمـــام الـــرازي

اطبـه. وال سـبیل خفیة، یجیرها اإلنسـان فـي نفسـه، حتـى كـأن متكلمـا یـتكلم معـه ویخ

أن یكــون فاعــل ذلــك هــو اإلنســان نفســه، أو إنســان آخــر. أمــا الثــاني فظــاهر، وأمــا 

الذي یحصل باختیار اإلنسان یكون قادرا على تركه، ومعلـوم  ]/ب١٥٠[األول فإن 

أن اإلنسان ال یقدر على دفعها، فبقي إما أن یكـون بفعـل روحـاني یمكنـه إلقـاء هـذه 

                                                 

اللبـاب فـي علـوم ، ٧٧، ١/٧٦التفسـیر الكبیـر، ویراجع: ٢٧، ٣/٢٦إحیاء علوم الدین: ینظر) ١(

  ١/١١١الكتاب

  ) في (ب): وهذا.٢(

رقـم  ٢٠١، ٦/٥٨، ١٢٩٤، ٩٥٧، ٧٥١رقـم  ١٥٠، ١١٨، ١/٩٦مد في مسنده أخرجه أح) ٣(

باب ما یقال في كتاب الصالة،  ٤٨٦رقم  ١/٣٥٢، ومسلم في صحیحه ٢٥٦٩٦، ٢٤٣٥٧

بـاب فـي الـدعاء فـي كتـاب الصـالة،  ٨٧٩رقـم  ١/٢٣٢، وأبو داود في سـننه الركوع والسجود

، وابــن ماجـه فــي القنـوت فــي الـوتر بــابكتــاب الصـالة،  ١٤٢٧رقـم  ٢/٦٤ ،الركـوع والســجود

بــاب مــا جــاء فــي القنــوت فــي ، كتــاب إقامــة الصــالة والســنة فیهــا ١١٧٩رقــم  ١/٣٧٣ســننه 

، والترمـذي فـي بـاب مـا تعـوذ منـه رسـول اهللا كتـاب الـدعاء،  ٣٨٤١رقـم  ٢/١٢٦٢، الوتر

بـاب كتـاب الـدعوات،  ٣٥٦٦رقـم  ٥/٥٦١كتـاب الـدعوات، بـاٌب،  ٣٤٩٣رقـم  ٥/٥٢٤سننه 

  ، وأخرجه غیرهم.في دعاء الوتر

  ٧٩، ١/٧٨التفسیر الكبیر) ینظر: ٤(



  

  

  

} ٢٠١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

. فمـــن )١(نســـان، وٕامـــا أن یكـــون بخلـــق اهللا [تعـــالى لهـــا]الحـــروف واألصـــوات إلـــى اإل

قــال: ال یجـــوز أن یفعـــل اهللا القبــائح فـــالالئق بمـــذهبهم أن یقولــوا: إن هـــذه الخـــواطر 

الخبیثـــة مـــن أحادیـــث الجـــن والشـــیاطین. وأمـــا الـــذین قـــالوا: ال یقـــبح مـــن اهللا تعـــالى 

  لى.شيء، فال مانع في مذهبهم من إسناد هذه الخواطر إلى اهللا تعا

  :ا ن.ا طوا ا
)٢(

  

أطبق الكل على ذلك. وقال القاضي عبد الجبار: ال یعلم  :)٣(قال اإلمام الرازي

مــن القــول بــأنهم  )٤(فیــه خالفــا بــین أهــل النظــر، إال مــا یحكــى عــن بعــض الحشــویة

   )٦( ، ولیسوا مكلفین.)٥(مضطرون إلى أفعالهم

   * ( ) '      & %  $    # " ! ]تعـالى:  قولـهن: والدلیل علـى أنهـم مكلفـو

+ ,  - . / 0      1  2 43 5 6 7    8 9 Z  :إلى قوله تعالى[  Í Î 

Ï Ð    Ñ ÓÒ Z  :إلى قوله تعالى[ ! " # $ &% Z ٧(اآلیات( ،

Z ) ' & % $  # " ! ]قولــــه تعــــالى: و 
اآلیــــات، إلــــى غیــــر  )٨(

مـن غـوائلهم وشـرهم،  والتحـذیرن ولعـنهم، ذلك من اآلیات الصریحة فـي ذم الشـیاطی

  ور ال یفعلها اهللا ـذاب. وهذه األمـوذكر ما أعد اهللا تعالى لهم من الع

   )٩(علـتعالى إال بمن خالف األمر والنهي وهتك المحارم مع تمكنه من أن ال یف

                                                 

  ) ساقط من (ب).١(

  )١١/١١٧التمهید البن عبد البر. (وهم عند الجماعة مكلفون مخاطبونقال ابن عبد البر:  )٢(

  ٢٨/٢٧التفسیر الكبیرینظر:  )٣(

د مـــا ال معنـــى لـــه فـــي هـــم قـــوم كـــانوا یقولـــون بجـــواز ورو –وٕاســـكانهاالشـــین  بفـــتح -الحشـــویة  )٤(

ـــاب والســـنة ألن مـــنهم . وســـموا بـــذلك؛ كـــذا قـــال بعضـــهم ،كـــالحروف فـــي أوائـــل الســـور ،الكت

لمـا وجـد قـولهم سـاقطا وكـانوا وهم الذین قال فیهم الحسن البصري  ،والجسم محشو ،المجسمة

مســـــائل . (ینظـــــر: ي جانبهـــــاأ ،ردوا هـــــؤالء إلـــــى حشـــــا الحلقـــــة :ون فـــــي حلقتـــــة أمامـــــةیجلســـــ

  )١/١٩٤غرائب االغتراب، ٣/١٠تیسیر التحریر، ٢/٢٨٩التقریر والتحبیر، ١/٩٤ةالجاهلی

  مضطرون إلى أفعالهم: أي مجبورون علیها.  )٥(

  ١/٦٢آكام المرجانینظر:  )٦(

   ١٤ – ١سورة الجن، اآلیات: ) ٧(

   ٢٩سورة األحقاف، من اآلیة: ) ٨(

  في األصل: یفعله، والمثبت من (ب). ) ٩(



  

  

  

} ٢٠٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  )١( وقدرته على فعل خالفه.

هل بعث إلیهم رسـول وٕاذا كانوا مكلفین فالبد من بعثة الرسل إلیهم، واختلف 

   ؟منهم

  ¬ » ª © ]بقولــه تعــالى:  ]/أ١٥١[، واحــتج : نعــم)٢(قــال الضــحاك

®   ̄ ° ± ² ³ Z
)٤( .)٣(   

                                                 
د. عبـد  –صیل األدلة على تكلیف الجـن: عـالم الجـن فـي ضـوء الكتـاب والسـنة یراجع في تف) ١(

    ١٩٢ – ١٧٥الكریم عبیدات ص 
، وقال ابن حبان: الجمهورالقاسم، َوثََّقه  أبوموالهم الخراساني،  ،الضحاك بن مزاحم الهاللي )٢(

تهـذیب خالصـة تـذهیب هــ. (١٠٥ا اشـتهر بالتفسـیر. مـات سـنة في جمیـع مـا روى نظـر، إنمـ
    )١٩٤، مشاهیر علماء األمصار ص  ١٧٧الكمال ص 

    ١٣٠سورة األنعام، من اآلیة: ) ٣(
سئل الضحاك عن الجـن هـل كـان فـیهم نبـي قبـل أن یبعـث النبـي  :عبید بن سلیمان قالعن  )٤(

 ألــم تســمع إلــى قــول اهللا :فقــال ؟:  :[ © ª « ¬  ®   ̄ ° ± ² 

³ Zبلى :فقالوا .ال من الجنبذلك رسال من اإلنس ورس :یعني ؟.   
  )٨/٣٦(أخرجه ابن جریر في تفسیره 

فأمـا تمسـك الضـحاك في قوله هذا حیث قـال:  وقد ردَّ اإلمام الرازي على اإلمام الضحاك 
  :  فالكالم علیه من وجوهبظاهر هذه اآلیة ، 

هــــذا یقتضــــي أن رســــل ، فª « ¬  ®   ̄ ° Z © ]: أنــــه تعــــالى قــــال:  األول
تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع ، وٕاذا كان الرسل من اإلنس كان الرسـل الجن واإلنس 

بعضا من أبعاض ذلك المجموع ، فكان هذا القدر كافیا في حمل اللفظ على ظاهره، فلم یلزم 
  من ظاهر هذه اآلیة إثبات رسول من الجن . 

ن یلقــي الداعیـة فــي : ال یبعــد أن یقـال : إن الرســل كـانوا مـن األنــس إال أنـه تعــالى كـا الثـاني
قلوب قوم من الجن حتى یسـمعوا كـالم الرسـل ویـأتوا قـومهم مـن الجـن ویخبـرونهم بمـا سـمعوه 

فأولئــك الجــن كــانوا  Z & % $  # " ! ]مــن الرســل وینــذرونهم بــه ، كمــا قــال تعــالى : 
رســل الرســل ، فكــانوا رســال هللا تعــالى ، والــدلیل علیــه : أنــه تعــالى ســمى رســل عیســى رســل 

أنـه تعـالى إنمـا بكـت الكفـار بهـذه  :وتحقیق القول فیه . Z - , + * ]. فقال : نفسه 
ألنه تعالى أزال العذر وأزاح العلة ، بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرین ومنذرین  ؛اآلیة

هو المقصـود مـن إزاحـة  ، فإذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطریق ، فقد حصل ما
         لعلة ، فكان المقصود حاصال . العذر وٕازالة ا
أراد مـن أحـدكم وهـو  Z ° ̄ ]قـال الواحـدي : قولـه تعـالى :  :في الجواب الوجه الثالث

الــذي = =وهــو الملــح ،أي مــن أحــدهما Z >     ; : 9 ]وهــو كقولــه :  ،األنــس
ا واعلـم أن الـوجهین األولـین ال حاجـة معهمـا إلـى تـرك الظـاهر. أمـا هـذثـم قـال: لیس بعـذب. 



  

  

  

} ٢٠٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

، وقال: لم یبعث إلى الجن نبي من اإلنس ألبته قبل )١(وٕالى هذا ذهب ابن حزم

َوَكــاَن الَنِبــيُّ « :؛ ألنــه لــیس الجنــي مــن قــوم إنســي، وقــد قــال النبــي )٢( محمــد 

ــهِ یُ  ــُث إلــى َقْوِم القــرآن أنهــم جــاءهم  حَ َصــفْ . وبــالیقین نــدري أنهــم قــد أنــذروا، وأَ )٣(»ْبَع

    )٥( .)٤(رسل منهم

  

وتأولوا اآلیة على معنى: أن رسـل وقال الجمهور: لم یبعث إلیهم رسل منهم. 

إلیهم، ورسل الجن قوم من الجن لیسوا رسال عن اهللا  )٦(اإلنس رسل من اهللا [تعالى]

ولكـــن بعـــثهم اهللا تعـــالى فـــي األرض فســـمعوا كـــالم رســـل اهللا الـــذین هـــم مـــن  تعـــالى،

اإلنس، وعادوا إلى قومهم من الجن فأنذروهم كما اتفق في جن نصیبین الذین قص 

Z & % $  # " ! ]اهللا تعالى أمرهم بقوله تعالى: 
  )٩( .)٨(اآلیات )٧(

 اا : م    د  .  

                                                                                                                        
ـــدلیل المنفصـــل.  ،وجـــب تـــرك الظـــاهرالثالـــث فإنـــه ی التفســـیر (وال یجـــوز المصـــیر إلیـــه إال بال

  )١٣/١٦٠الكبیر 
علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم األندلس فـي عصـره، وأحـد أئمـة  )١(

شــذرات هـــ. (٤٥٦لعلمــاء والفقهــاء. تــوفي ســنة وانتقــد كثیــرا مــن ا ،اإلســالم. كــان فقیهــا حافظــا
  )٩٨ – ٢٠/٩٣الوافي بالوفیات ، ٣٠٠، ٣/٢٩٩الذهب 

  في (ب): صلى اهللا علیه. بدون (وسلَّم). )٢(
بــاب األرض كلهــا طهــور مــا كتــاب الصــالة،  ١٣٨٩رقــم  ١/٣٧٤فــي ســننه الــدارمي أخرجــه ) ٣(

كتـاب التـیمم،  ٣٢٨رقـم  ١/١٢٨ -واللفـظ لـه  -، والبخاري في صحیحه خال المقبرة والحمام
ـــــم  ١/١٦٨ ْرُض َمْســـــِجًدا ُجِعلَـــــْت لـــــي األَ : «َبـــــاب قَـــــْوِل النبـــــي كتـــــاب الصـــــالة،  ٤٢٧رق

النسائي ، و كتاب المساجد ومواضع الصالة ٥٢١رقم  ١/٣٧٠، ومسلم في صحیحه »َوَطُهوًرا
، وابـــن حبـــان فـــي بـــاب التـــیمم بالصـــعید ،كتـــاب الغســـل والتـــیمم ٤٣٢رقـــم  ١/٢٠٩ فـــي ســـننه
، بهـا علـى غیـره ذكر الخصال التـي فضـل التاریخ، كتاب  ٦٣٩٨رقم  ١٤/٣٠٨صحیحه 

، بــاب التــیمم بالصــعید الطیــبكتــاب الطهــارة،  ٩٥٨رقــم  ١/٢١٢الكبــرى فــي ســننه البیهقــي و 
  وأخرجه غیرهم.

  )١٣٠(سورة األنعام، من اآلیة:ª « ¬  ®   ̄ ° Z © ]كما في قوله تعالى:  )٤(
    ١/٦٣رجانآكام الم، ویراجع: ٣/١٤٧الفصل في المللینظر:  )٥(
  ساقط من (ب). )٦(
   ٢٩سورة األحقاف، من اآلیة: ) ٧(
  اآلیات.  Z ) ' & % $  # " ! ]في (ب):  )٨(

 –، عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ٢/٦١٨فتاوى السبكي،  ٨/٣٦تفسیر الطبريیراجع:  )٩(

   ٢٢٥ – ٢٠٩د. عبد الكریم عبیدات ص 



  

  

  

} ٢٠٤ {
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ُأْعِطیــُت َخْمًســا «قــال:  عــن جــابر بــن عبــد اهللا أن رســول اهللا  الشــیخانروى 

ُیْبَعــُث إلــى  يُّ ِبــالنَ  انَ َكــوَ «الحــدیث، وفیــه: »... َقْبِلــي َأَحــٌد ِمــن األْنِبیــاءِ لــم ُیْعَطُهــنَّ 

ةً  ، والجـن داخلـون فـي مسـمى النـاس لغـة، )١(»َوُبِعْثُت إلى الناس َكافَّـةً  ،َقْوِمِه َخاصَّ

  )٥( .)٤(والراغب )٣(واقتضاه كالم الجوهري )٢(ح به ابن عقیل الحنبليكما صرَّ 

  

ى َلـــإِ  تُ ْثـــعِ بُ : «الشـــیخان أیضـــا عـــن أبـــي هریـــرة قـــال: قـــال رســـول اهللا وروى 

ــــاألحْ  ــــر وَ َم ــــي المــــراد بــــاألحمر واألســــود،  .)٦(»دوَ األْس ــــلواختلفــــوا ف : العجــــم فقی

   : اإلنس والجن.وقیل )٧(والعرب.

أنــه قــال:  ]/ب١٥١[ عــن ابــن عبــاس عــن النبــي )١(ســىوروى وثیمــة بــن مو 

   )٢(».دَ وَ سْ أَ وَ  رَ مَ حْ أَ  لِّ ى كُ لَ إِ وَ  سِ اإلنْ وَ  نِّ جِ ى الْ لَ إِ  تُ لْ سِ رْ أُ «

                                                 

  سبق تخریجه.) ١(

  یل الحنبلي، سبقت ترجمته.هو أبو الوفا بن عق) ٢(

كان من أعاجیب  ،صاحب الصحاح ،اإلمام أبو نصر الفارابي ،إسماعیل بن حماد الجوهري )٣(

بغیـــة (  ه٣٩٣ســـنة نحـــو مــات  .وكــان إمامـــا فـــي اللغـــة واألدب ،، ذكـــاء وفطنـــة وعلمـــاالزمــان

  )١٤٣، ٣/١٤٢ شذرات الذهب، ٤٤٨ – ١/٤٤٦الوعاة 

، أبو القاسم األصفهاني (أو األصبهاني ) المعروف بالراغب: الحسین بن محمد بن المفضل )٤(

ـــوفي ســـنة  ـــي، ت أدیـــب، مـــن الحكمـــاء العلمـــاء. مـــن أهـــل أصـــبهان، كـــان یقـــرن باإلمـــام الغزال

  )٢/٢٥٥، األعالم ٩١ص  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةهـ. (٥٠٢

ــاُس قــد یكــوُن مــن اِإلْنــِس وِمــن الِجــقــال الجــوهري وغیــره:  )٥( الصــحاح تــاج اللغــة . (ینظــر: نِّ النَّ

كتـاب ، ١٦/٥٨٥تـاج العـروس، ١/٢٨٥مختار الصحاح، ٣/٩٨٧ للجوهريوصحاح العربیة 

  مادة: نوس) ٦/٢٤٥لسان العرب، ١/٢٠١الكلیات

، وٕانمــا وقفــت فــي الصــحیحین علــى لــم أقــف علیــه فــي الصــحیحین مــن حــدیث أبــي هریــرة  )٦(

ُأْعِطیـُت َخْمًسـا لـم ُیْعَطُهــنَّ : «قـال رســول اللَّـِه  :يِّ قـالْنَصـارِ َجـاِبِر بـن عبـد اللَّـِه األَ  حـدیث

ــًة َوُبِعْثــُت إلــى كــل َأْحَمــَر َوَأْســَودَ  :َأَحــٌد َقْبِلــي أخرجــه » كــان ُكــلُّ َنِبــيٍّ ُیْبَعــُث إلــى َقْوِمــِه َخاصَّ

 -واللفــظ لــه  - مســلم فــي صــحیحه، و كتــاب التــیمم ٣٢٨رقــم  ١/١٢٨البخــاري فــي صــحیحه 

  وأخرجه غیرهما. ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ٥٢١ رقم ١/٣٧٠
    في (ب): العرب والعجم. )٧(



  

  

  

} ٢٠٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 )٤(وابـن عبـد البـر )٣(والحجة القاطعة في هذه المسألة: اإلجماع. نقلـه ابـن حـزم

  . )٦(وغیرهم )٥(وابن تیمیة

ادعـى كونــه  قـد علمنـا ضـرورة أنـه  ومـن ثـم قـال إمـام الحـرمین فـي اإلرشـاد:

  )٧( مبعوثا إلى الثقلین.

                                                                                                                        
یحــدث عــن ســلمة بــن الفضــل  :بــن أبــي حــاتماقــال  .ة بــن موســى بــن الفــرات المصــريیَمــثِ وَ  )١(

 میــزان االعتــدال، ٩/٥١ الجــرح والتعــدیل( .ولــه عــن مالــك حــدیث منكــر. بأحادیــث موضــوعة
  ) ٣/١٨٢ وكین البن الجوزيالضعفاء والمتر ، ١٢١، ٧/١٢٠

رقــم  ١/٢٥٠فــي مســنده أحمــد ، و ٣١٦٤٣رقــم  ٦/٣٠٣ابــن أبــي شــیبة فــي مصــنفه  أخرجــه )٢(
، والطبرانـي فـي ٦٤٣رقـم  ١/٢١٥فـي مسـنده عبد بـن حمیـد ، و ٢٧٤٢رقم  ١/٣٠١، ٢٢٥٦

فـــي األصـــبهاني وأبـــو نعـــیم ، ١١٠٨٥رقـــم   ١١/٧٣، ١١٠٤٧رقـــم  ١١/٦١المعجـــم الكبیـــر 
 الخصـــــائص الكبـــــرىوأورده الســـــیوطي فـــــي  ،٢٥رقـــــم  ١/٣٢ -واللفـــــظ لـــــه  - دالئـــــل النبـــــوة

وهـذا الحـدیث أصـرح مـن . قـال اإلمـام السـبكي: نعـیم عـن ابـن عبـاس يأبوعزاه إلى  ٢/٣٨٨
  )٢/٥٩٨ فتاوى السبكي. (لكنه لیس في الصحة مثله ،حدیث مسلم

هـذا مـا ال خـالف فیـه  ،مبعث إلـیهم بـدین اإلسـال وأما الجن فإن رسول اهللا قال ابن حزم:  )٣(
  )٣/١٤٧الفصل في الملل. (بین أحد من األمة

رسول إلى اإلنس والجن نـذیر وبشـیر هـذا ممـا  وال یختلفون أن محمدا قال ابن عبد البر:  )٤(
وغیــره لـم یرسـل إال بلســان  ،أنـه بعــث إلـى الخلـق كافــة الجـن واإلنـس ،فضـل بـه علــى األنبیـاء

ه القرآن من دعائهم إلى اإلیمان بقوله في مواضع من كتابه ودلیل ذلك ما نطق ب ، قومه 
: [ © ª « Z .) ١١/١١٧التمهید البن عبد البر (  

وأوجـب علـیهم اإلیمـان  ،إلى جمیع الثقلین اإلنـس والجـن أرسل اهللا محمدا قال ابن تیمیة:  )٥(
ـــل اهللا ورســـوله وأ ،بـــه وبمـــا جـــاء بـــه وطاعتـــه ـــون مـــا حل رم اهللا ویحرمـــون مـــا حـــ،  ن یحلل

ویكرهـوا ، ویحبـوا مـا أحـب اهللا ورسـوله ، وأن یوجبوا ما أوجـب اهللا ورسـوله ، ورسوله 
من اإلنس والجن فلم  وأن كل ما قامت علیه الحجة برسالة محمد ، ما كره اهللا ورسوله 

 ،لـیهم الرسـلإیؤمن به استحق عقـاب اهللا تعـالى كمـا یسـتحق أمثالـه مـن الكـافرین الـذین بعـث 
أصل متفق علیه بین الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین وسائر الطوائف المسلمین أهل  وهذا

البـــــــن  توحیـــــــد األلوهیـــــــةویراجـــــــع:  ،١٩/٩مجمـــــــوع الفتـــــــاوى. (الســـــــنة والجماعـــــــات وغیـــــــرهم
  )١/١٦٣الجواب الصحیح، ١/٢٧٧البن تیمیة النبوات، ١/١٤٢تیمیة

  ٦٦ ،١/٦٥آكام المرجان ، ١/٦١٦تینطریق الهجر ، ١/٢٢٤االقتصاد في االعتقادیراجع:  )٦(

     ١/٦٦آكام المرجان یراجع:  )٧(



  

  

  

} ٢٠٦ {
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 ار  :اا  ر ا ف أن 
 9 8  ]قـال تعـالى: [ .)١(

: ; < = Z
)٣( .])٢(   

   وا
)٤(

   نو على أقوال ؟ا:   

 ? ] أدلتــه قولــه تعــالى: . ومــن أظهــر)٥(، وُنِســَب إلــى الجمهــورنعــم: أحــدها

@ A B C D E F G H    Z .لإلنــــس  )٧(والخطــــاب )٦(إلــــى آخــــر الســــورة

والجــن. فــامتن علــیهم بجــزاء الجنــة، ووصــفها لهــم، وشــوقهم إلیهــا، فــدل علــى أنهــم 

  )٨( ینالون ما امتن به علیهم إذا آمنوا.

                                                 
وقـد دل علـى ذلـك القـرآن  ،وقد اتفق المسـلمون علـى أن كفـار الجـن فـي النـارقال ابن القیم:  )١(

.  A  Z @  ? < =  >   ;    : 9  8 ] :فــي غیــر موضــع كقولــه تعــالى
) ١/٩١آكام المرجان  ،١٩/٣٨، ٤/٢٣٣مجموع الفتاوى، ویراجع: ١/٦١٦طریق الهجرتین (

الفتـاوى ( واعلم أن العلماء اتفقوا على أن كـافرهم یعـذب فـي اآلخـرة.وقال ابن حجر الهیتمي: 
  )١/٥٢الحدیثیة

     ١٣، وسورة السجدة، من اآلیة: ١١٩سورة هود، من اآلیة:  )٢(
    ساقط من األصل.  )٣(
    في (ب): مؤمنهم.  )٤(
. والشــافعى وأحمــد وأبــى یوســف ومحمــد ور مــن أصــحاب مالــكالجمهــنســب هــذا القــول إلــى  )٥(

  )٤/٢٣٣مجموع الفتاوى(
   ٧٨ – ٤٦سورة الرحمن، اآلیات: ) ٦(
  في (ب): الخطاب، بدون الواو.) ٧(
 : احتج أهل القول األول بوجوه )٨(

فكمــــــا أنهــــــم یخــــــاطبون  ، Ó  Ô Õ Ö × Z ] :كقولــــــه تعــــــالى ،العمومــــــات :أحــــــدها
ومــن  ،ع فكــذلك یكونــون مخــاطبین بعمومــات الوعــد بطریــق األولــىبعمومــات الوعیــد باإلجمــا

إلـــى آخـــر  A B C D E F G H  Z @ ? ] :أظهـــر حجـــة فـــي ذلـــك قولـــه تعـــالى
ووصــفها لهــم وشــوقهم  ،فــامتن علــیهم ســبحانه بجــزاء الجنــة ،والخطــاب للجــن واإلنــس. الســورة

  .فدل ذلك على أنهم ینالون ما امتن علیهم به إذا آمنوا ،إلیها
وقولــه تعــالى ) إن الــذین   Z , + ] :مــا اســتدل بــه ابــن حــزم مــن قولــه :لوجــه الثــانيا

 " !  ̧ ¶ µ    ́ ³ ² ± ° ̄  ® ]آمنوا وعملوا الصالحات أولئـك 

# $ % & ' ( )   Z صـفة تعـم الجـن واإلنـس عمومـا وهـذه  :قـال. إلى آخر السورة
متنـع أن یكـون اهللا تعـالى یخبرنـا ومـن المحـال الم ،ال یجوز البتة أن یخص منها أحد النوعین

وهــو ضــد البیــان الــذي  ،ثــم ال یبــین ذلــك ،وهــو ال یریــد إال بعــض مــا أخبرنــا بــه ،بخبــر عــام
فكیف وقد نص على أنهـم مـن جملـة المـؤمنین الـذین یـدخلون الجنـة وال  ،ضمنه اهللا تعالى لنا

 =             .بد



  

  

  

} ٢٠٧ {
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تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

مـن  )١(بـاهموثـوابهم النجـاة مـن النـار؛ [وذلـك ألن اهللا تعـالى طـرد أوثانیها: ال، 

ثم قیل: یقـال لهـم: كونـوا ترابـا  )٣( ])٢(الجنة، وحرَّمها على أوالده وٕان صاروا مؤمنین

[یـــراهم اإلنـــس مـــن  )٨( ،)٧(فـــي ربضـــها )٦( [قوامـــا]وقیـــل: یكونـــون  )٥( .)٤( [كالبهـــائم]

  )١٠( .)٩( حیث ال یرونهم]

                                                                                                                        
فـدل علـى تـأتي  :لجمهـورقـال ا  y z { |   } ~ Z ] قولـه تعـالى: :الوجه الثالـث= 

  .ألن طمث الحور العین إنما یكون في الجنة ؛الطمث من الجن
وذلك أن اهللا تعالى قد أوعد من كفـر مـنهم  ،وٕان لم یوجبه ،إن العقل یقوى ذلك :الوجه الرابع
فكیف ال یدخل من أطاع منهم الجنة وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل الحلـیم  ،وعصى النار

، ٣/١٤٧الفصـل فـي الملــلبتصـرف واختصـار، ویراجـع:  ٩٤،  ١/٩٣م المرجـانآكـا. (الكـریم
  ).٤/١٦٩شرح النووي على صحیح مسلم، ١/٦١٩طریق الهجرتین

  قلت: هذا هو القول الراجح في المسألة؛ لقوة أدلته. 
لبـــاب . (أبـــو الشـــیاطین :وٕابلـــیس، هـــو اســـم جـــنس كاإلنســـان :قیـــل، و قیـــل: الجـــان أبـــو الجـــن )١(

  ) ١/٣٥٢كتاب الكلیات، ١٨/٣١٤اللباب في علوم الكتاب ،٤/٦٥معاني التنزیلالتأویل في 
، فریـق یـرى أن وقد انقسم العلماء في كون إبلیس أصـال للجـن أو واحـدا مـنهم إلـى فـریقین  

إبلیس لیس أبا للجن، وٕانما هو واحد منهم. وعلى هذا فإن إبلـیس وذریتـه مـن شـیاطین الجـن. 
  الجن وأن الجن ولد إبلیس. وفریق یرى أن إبلیس هو أصل 

: أنه لیس هناك دلیل یصح االعتماد علیه في ترجیح أحد القولین على والصواب في المسألة  
اآلخــر ال مــن الكتــاب وال مــن الســنة، واهللا أعلــم بــذلك. (یراجــع: عــالم الجــن فــي ضــوء الكتــاب 

  )٤٩٢، ٤٩١والسنة ص 
(ســورة   µ ¶ ¹¸ Z ́ ³ ]انه: هــذا منــاقض لكتــاب اهللا تعــالى، مــن مثــل قولــه ســبح )٢(

  )١٥اإلسراء، من اآلیة: 
ـــــــــه تعـــــــــالى:    ـــــــــنجم،   Î Ï Ð    Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]وقول (ســـــــــورة ال

  ) ٣٩، ٣٨اآلیتان: 
  ساقط من األصل. )٣(
  ساقط من األصل. )٤(
وهـذا  ،كونـوا ترابـا :ثم یقال لهـم ،الجن ثوابهم أن یجاروا من النار :حكى سفیان عن لیث قال )٥(

  )٤/١٧٥في تفسیره البغوي ، و ٩/٢٣ في تفسیرهالثعلبي  (أخرجه .مثل البهائم
 ،فیعــودون ترابــا ،عــودوا ترابــا :إذا قضـي بــین النــاس قیــل لمــؤمني الجـن :وعـن أبــي الزنــاد قــال
  )٣٠/٢٦ في تفسیرهالطبري  .(أخرجهn o         p q  Z ] :فعند ذلك یقول الكافر

  ) غیر واضحة في النسختین.٦(
  في (ب): في ربض الجنة. )٧(
. تشـبیها باألبنیـة التـي تكـون حـول المـدن وتحـت القـالع ،ما حولها خارجا عنهـا :ربض الجنة )٨(

  مادة: ربض) ٧/١٥٢لسان العرب(

  ساقط من (ب). )٩(

وعــن أبــي حنیفــة وأبــي الزنــاد ولیــث بــن أبــي ســلیم أن مــؤمنهم ال قــال ابــن حجــر الهیتمــي:  )١٠(

  =    . كونوا ترابا مثل البهائم :ثم یقال لهم ،النارثواب له إال النجاة من 



  

  

  

} ٢٠٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 بــي عــن أنــس عــن الن )٢(أبــو الشــیخروى  )١( وثالثهــا: أنهــم علــى األعــراف.

َفَســـَأْلَناُه َعـــْن ثَـــَوابهْم َوَعـــْن »  نَّ ُمـــْؤِمِني اْلِجـــّن َلُهـــْم َثـــَواب َوَعَلـــْیِهْم ِعَقـــابإِ «قـــال: 

 :َقـــالَ  ؟ْعــَرافَمــا األَ َفقَــاُلوا: َ » َوَلْیُســوا ِفــي اْلَجنَّـــة ،َعَلــى اَألْعـــرَاف« :ُمــْؤِمِنیِهْم َفقَــالَ 

قــال الحــافظ  )٣(.»َتْنُبــت ِفیــِه اَألْشــَجار َوالثَِّمــاروَ  ،اَألْنَهــار ِمْنــهُ َحـاِئط اْلَجنَّــة َتْجــِري «

  )٦( .)٥(: هذا حدیث منكر)٤(الذهبي

وٕاذا قلنــا بــدخولهم الجنــة فقــال الشــیخ عــز الــدین بــن عبــد [ )٧(ورابعهــا: الوقــف.

ــــدین  ــــال الشــــیخ ســــراج ال ــــو آدم. وق ــــراه بن ــــرون اهللا تعــــالى فیهــــا كمــــا ی الســــالم: ال ی

                                                                                                                        

. (یراجـــع: S T U V Z ]بقولـــه تعـــالى :  واحتجـــوا علـــى صـــحة هـــذا المـــذهب= 

  )٢٨/٢٩التفسیر الكبیر، ١/٥٢الفتاوى الحدیثیة (

فـإن  ،ال بتوقیـف تنقطـع الحجـة عنـدهإیعلـم  ومثـل هـذا ال علـى هـذا فقـال:واعترض ابن القـیم 

. واهللا أعلـم ،وصحته موقوفة علـى الـدلیل ،عها وٕاال فهو مما یحكى لیعلمثبتت حجة یجب اتبا

  )١/٣٩مفتاح دار السعادة(

، عــالم الجــن فــي ٦/٣٤٦فــتح البــاري، ١/٩٣آكــام المرجــانهــذا قــول ال دلیــل علیــه. (یراجــع:  )١(

  )٢٤٢ضوء الكتاب والسنة ص 

حــافظ  ،الشــیخ يأبرف بــ، یعــأبــو محمــد األنصــاري ،عبــد اهللا بــن محمــد بــن جعفــر بــن حیــان )٢(

تــوفي ، كــان حافظــا ثبتــا متقنــا ،، صــاحب المصــنفات الســائرةاإلمــام ،ومســند زمانــه ،أصــبهان

  )٢٨٠ - ١٦/٢٧٦ سیر أعالم النبالء، ٩٤٧ – ٣/٩٤٥ تذكرة الحفاظهـ. (٣٦٩سنة 

 تـــــاریخ مدینـــــة دمشـــــق، وابـــــن عســـــاكر فـــــي ١/١٠٨ البعـــــث والنشـــــورأخرجـــــه البیهقـــــي فـــــي  )٣(

وقـال:  ،٣/١٠١٧ تـذكرة الحفـاظوفي ، ٨، ١٧/٧ سیر أعالم النبالءي في ، والذهب٦٣/٢٩٩

الـدر ، وفـي ٧٩٤٩رقـم  ٣/١٦٧ جامع األحادیـث. وأورده السیوطي في هذا حدیث منكر جدا

  . البیهقي في البعث عن أنس بن مالك عن النبيوعزاه إلى  ٣/٤٦٥ المنثور

 ،الـدین الـذهبى شـمسأبو عبد اهللا  ،مشقىقایماز التركمانى الد بنبن أحمد بن عثمان  محمد )٤(

تــوفي  .ثاقــب الــذهن ،جیــد الفهــم ،وأحــوالهمعالمــة زمانــه فــي الرجــال  ،المــؤرخ ،الحــافظ الكبیــر

البــدر الطــالع ، ٦٨ – ٥/٦٦الــدرر الكامنــة ، ١٨٣، ١٠/١٨٢النجــوم الزاهــرة هـــ. (٧٤٨ســنة 

١١٢ - ٢/١١٠(  

  ٣/١٠١٧ للذهبيرة الحفاظ تذك، ١٧/٨ للذهبيسیر أعالم النبالء یراجع:  )٥(

تغمـــده اهللا  -اهللا الـــذهبي قـــال شـــیخنا الحـــافظ أبـــو عبـــد، وفیـــه: ١/٩٦آكـــام المرجـــان یراجـــع:  )٦(

  . هذا منكر جدا: -تعالى برحمته 

. وقــال القرطبــي والعلــم عنــد اهللا ،قــال القشــیري : والصــحیح أن هــذا ممــا لــم یقطــع فیــه بشــيء )٧(

= یــــدل علــــى أنهــــم یثــــابون  Z $% # " ! ]قولــــه تعــــالى : معقبــــا علــــى ذلــــك: 



  

  

  

} ٢٠٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

. قــال الحــارث )٢(ا ذكــر، واآلیــات والعمومــات تتنــاولهم: الظــاهر خــالف مــ)١(البلقینــي

عكس ما كان في الدنیا، ومن ادعى  ،ونراهم في الجنة وال یرونناوغیره:  )٣(المحاسبي

في الدنیا أنه یرى الجن عزر؛ لظهور كذبـه. نـص علیـه الشـافعي
)٤(

،  واسـتدل بقولـه

j k l  m n o p     rq  Z  ]تعالى: 
)٦(.])٥(  

                                                                                                                        

 ± ° ̄   ®  ¬ » ª © ]ألنــــه قـــال فـــي أول اآلیــــة :  ؛ویـــدخلون الجنـــة=

² ³ Z  ـــــــــــــــى أن قـــــــــــــــال ـــــــــــــــم  Z $% # " ! ]إل تفســـــــــــــــیر . (واهللا أعل

ـــــي ـــــون البصـــــائر، ١/٩٣آكـــــام المرجـــــان، ویراجـــــع: ١٦/٢١٨القرطب فـــــتح  ،٣/٤٠٦غمـــــز عی

  )٦/٣٤٦الباري

الفقیـه المحـدث الحـافظ المفسـر األصـولي المـتكلم النحـوي الشیخ  ،عمر بن رسالن بن نصیر )١(

 ،أبــو حفــص الكنــاني العســقالني األصــل البلقینــي المولــد ،ســراج الــدین ،اللغــوي شــیخ اإلســالم

  )٥/٣٦٢الدرر الكامنة ، ٤٣ – ٤/٣٦طبقات الشافعیة هـ. (٨٠٥توفي سنة 

ه إمام أهل السـنة والجماعـة األرجح أن المالئكة یرونه كما نص علیقال ابن حجر الهیتمي:  )٢(

وتابعــه اإلمــام البیهقــي  ،الشــیخ أبــو الحســن األشــعري فــي كتابــه ( اإلبانــة فــي أصــول الدیانــة )

. وكـذلك الجـن یرونـه لعمـوم األدلـة :وغیره كابن القیم والحداد والجالل البلقیني . قال الجالل

ــــــــــــــة( ــــــــــــــاوى الحدیثی روح ، ١/٢٦١للســــــــــــــیوطي األشــــــــــــــباه والنظــــــــــــــائر، ویراجــــــــــــــع: ١/٥٢الفت

  )٢٧/١٢٠المعاني

أحـــد رجـــال  ،المشـــهور ،الزاهـــد ،الحـــارث بـــن أســـد المحاســـبي أبـــو عبـــد اهللا البصـــري األصـــل )٣(

وتـوفي فـي  ،وله كتب في الزهد واألصـول ،وهو ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن ،الحقیقة

  ) ٥٨، ٢/٥٧وفیات األعیان  ،١/٥٨طبقات الصوفیةهـ. (٢٤٣سنة 

یقـول: مـن زعـم، مـن أهـل العدالـة، أنـه یـرى الجـن،  قـال: سـمعت الشـافعي  عن الربیع أنه )٤(

أن یكـون  إال j k l  m n o p     rq  Z  ]: ردت شهادته وعزر، لمخالفتـه لقولـه تعـالى

مــالي ابــن ســمعون ، أ١/٢٨٣مغنــي المحتــاج ، ٢/١٩٤أحكــام القــرآن للشــافعي . (یراجــع: نبیــا

  )٦/٣٤٤ري فتح البا، ١/٤٣آكام المرجان ، ١/٢٠٦

  ٢٧سورة األعراف، من اآلیة:  )٥(

  ساقط من األصل. )٦(



  

  

  

} ٢١٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ا ع ا :ة .   لا   

وقـــد صـــرَّح بهــــذا أبـــو البقـــاء العكبــــري ، صـــحة الصــــالة خلـــف الجنــــي هـــا:من

   )٢(، نقله الشبلي.)١(الحنبلي

، نقلـه )٤(وقد صرَّح بهذا ابن الصـیرفي الحنبلـيبهم،  )٣(انعقاد الجماعة ها:ومن

  )٥(الشبلي أیضا.

ورد فــــي  )٦( ]كمــــا[ ة حیــــة فتــــؤذن،ومنهــــا: أن الجنــــي إذا ظهــــر فــــي صــــور 

؛ ألنهـــا إذا كانـــت حیـــة فـــذاك، وٕاال فقـــد َوإِال ُقِتَلـــتْ  ]/أ١٥٢[َذَهَبـــْت  َذاَفـــإِ  ،)٧(الحـــدیث

                                                 

دادي، شــیخ الحنابلــة، كبــري، البغــعبــد الجبــار بــن عبــد الخــالق بــن محمــد بــن عبــد البــاقي العَ  )١(

هـ. ٦٨١مات سنة . ، اشتغل بالفقه واألصول، والتفسیر، والوعظ، وبرع في ذلكوشیخ الوعاظ

  )٥٩، ١/٥٨ للسیوطي ات المفسرینطبق، ١/٣٧٤ ذیل طبقات الحنابلة(

نقل ابن أبي الصیرفي الحراني الحنبلي في فوائده عن شیخه أبي البقاء العكبري الحنبلـي أنـه  )٢(

 ،مرسـل إلـیهم ألنهـم مكلفـون والنبـي  ؛نعـم :فقـال ؟هل تصح الصالة خلفه :سئل عن الجن

ـــم ـــ، ٩٩ للشـــبلي ص آكـــام المرجـــان. (یراجـــع: واهللا أعل األشـــباه  ،١/٥٥٤دینحاشـــیة ابـــن عاب

  )١/٢٥٨للسیوطي والنظائر

  في (ب): الجمعة.  )٣(

 ،المحــدث، الفقیــه الحنبلـي،الحرانــى  یحیـى بــن أبــى منصـور بــن أبــى الفـتح بــن رافــع بـن علــى )٤(

، ٨٨ ،٣/٨٧رشــد المقصــد األهـــ. (٦٧٨ســنة تــوفى ، ابــن الصــیرفى ،أبــو زكریــا ،جمــال الــدین

  ) ٣/١٢٢توضیح المشتبه 

  ١/٦٤٣مطالب أولي النهى، ١٠١ في أحام الجان للشبلي ص كام المرجانآیراجع:  )٥(

  ساقط من األصل.  )٦(

 ،فإذا َرَأْیُتْم شیئا منهـا َفَحرُِّجـوا علیهـا َثالثًـا ،ِإنَّ ِلَهِذِه اْلُبُیوِت َعَواِمرَ  «:  قال رسول اللَِّه  )٧(

  ».فإنه َكاِفرٌ  ، َفاْقُتُلوهُ َفِإْن َذَهَب َوإِال

قتــــل الحیــــات ، بــــاب كتــــاب الســــالم  ٢٢٣٦رقــــم  ٤/١٧٥٦ج  فــــي صــــحیحهمســــلم  (أخرجــــه

  ، وأخرجه غیره.)وغیرها

إذا َظَهـَرْت اْلَحیَّـُة  «:  قال رسول اللَِّه  :قال أبو َلْیَلى :عن عبد الرحمن بن أبي َلْیَلى قالو 

َفــِإْن  ،ُسـَلْیَماَن بـن َداُوَد َأْن ال ُتْؤِذَیَنـا ِإنَّـا َنْسـأَُلِك ِبَعْهـِد ُنـوٍح َوِبَعْهـدِ  :فـي اْلَمْسـَكِن َفُقولُـوا لهـا

بـاب  ،كتـاب األحكـام والفوائـد ١٤٨٥رقـم  ٤/٧٨(أخرجـه الترمـذي فـي سـننه  »َعاَدْت َفاْقُتُلوَها

ال نعرفــه مــن حــدیث  ،هــذا حــدیث حســن غریــب :قــال أبــو عیســى، و مــا جــاء فــي قتــل الحیــات

  .) ي لیلىبن أباثابت البناني إال من هذا الوجه من حدیث 
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وهـو  -أصرَّت على العدوان بظهورها لإلنس في صورة حیة تفزعهم بذلك. والعادي 

  )٢(.)١(بن تیمیةولو قتال، قاله الشیخ تقي الدین ُیْدَفُع بما َیْدَفُع ضرره  -الصائل 

فــي شــرح  )٣(قــال العمــاد بــن یــونسومنهــا: هــل یجــوز نكــاح اإلنســي الجنیــة؟ 

 : وهـــــو ظـــــاهر المنقـــــول عـــــن)٤(. قـــــال القاضــــي بـــــدر الـــــدین الشـــــبلينعـــــمالــــوجیز: 

  . )٦(وزید العمى )٥(األعمش

                                                 
ــــــــــاوى یراجــــــــــع:  )١( ــــــــــةمجمــــــــــوع الفت ــــــــــن تیمی األشــــــــــباه ، ١/١٠٤آكــــــــــام المرجــــــــــان، ١٩/٤٥ الب

  )١/٢٥٩والنظائر
منهم إلـى  فذهب طائفة ،وألجل ذلك اختلف أهل العلم ،ورد في قتل الحیات أحادیث مختلفة )٢(

نسـا وال ولـم یسـتثنوا نوعـا وج ،قتل الحیات أجمع في الصحاري والبیوت بالمدینة وغیر المدینـة
   .واحتجوا في ذلك بأحادیث جاءت عامة .موضعا
لمــا  ؛فــإنهن ال یقــتلن ،تقتــل الحیــات أجمــع إال ســواكن البیــوت بالمدینــة وغیرهــا: طائفــةوقالــت 

جــاء فــي حــدیث أبــي لبابــة وزیــد بــن الخطــاب مــن النهــي عــن قــتلهن بعــد األمــر بقتــل جمیــع 
، نَ لْ تِ قُـ اإلنـذاربعـد  نَ یْ دَ نـة وغیرهـا فـإن َبـتنذر سـواكن البیـوت فـي المدی :وقالت طائفة .الحیات

   .وما وجد منهن في غیر البیوت یقتل من غیر إنذار
 ،ال تنـذر إال حیـات المدینـة فقـط :وقالـت طائفـة .یقتل ما وجد منهـا فـي المسـاجد :وقال مالك

   .وأما حیات غیر المدینة في جمیع األرض والبیوت فتقتل من غیر إنذار
   .كن بالمدینة وغیرهاء سوا ،ل األبتر وذو الطفیتین من غیر إنذاریقت :وقالت طائفة

، ٢٩ – ١٦/٢٣التمهید البن عبد البر(ینظر:  .ولكل من هذه األقوال وجه قوي ودلیل ظاهر
  )٥/٥٢تحفة األحوذي، ٣/٣٨٤الترغیب والترهیب، ١٧ – ١/١٤الفتاوى الحدیثیة

إنـه حــنش  :وقیـل .األفعـى :األبتـرو .حـنش یكـون علـى ظهـره خطــان أبیضـان :الطفیتـین وذو
صــنف أزرق مقطــوع  :األبتــر مــن الحیــات :وقــال النضــر بــن شــمیل .أبتــر كأنــه مقطــوع الــذنب

  )١٦/٢٣التمهید البن عبد البر. (الذنب ال تنظر إلیه حامل إال ألقت ما في بطنها واهللا أعلم
 ،ربلـي ثـم الموصـلياإلأبـو حامـد  ،محمد بن یونس بـن محمـد بـن منعـة: هو عماد بن یونسال )٣(

وكان له صیت  ،كان إمام وقته في المذهب واألصول والخالف، الفقیه الشافعي ،عماد الدین
سـیر ، ٢٥٤ ،٤/٢٥٣وفیـات األعیـان هــ. (٦٠٨مـات سـنة ، عظیم في زمانه وقصـده الفقهـاء

  )٢١/٤٩٨أعالم النبالء 
  ١١٥ص  للشبلي في أحكام الجانآكام المرجان یراجع:  )٤(
وكـان صـاحب  نشر العلم، ،الناس أقرأان بن مهران األعمشن، أبو محمد، اإلمام العلم، سلیم )٥(

، غایـة النهایـة ٩٦ – ١/٩٤معرفـة القـراء الكبـار هــ. (١٤٨سنة، وكان فیه دعابة، مات سنة 
٣١٦، ١/٣١٥(  

وابـن  قـال أحمـد، كنیتـه أبـو الحـواري ،قاضـي هـراة ،البصـري زید العمـي هـو زیـد بـن الحـواري )٦(
هـذیب التهـذیب (ت وغیـرهم. النسـائيو أبـو زرعـة و أبـو حـاتم  وضـعَّفه .صـالح :الدارقطنيو  عینم
  )١/٣٠٩المجروحین ، ٣٥٣، ٣/٣٥٢
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Ó Ô Õ Ö × Ø  Z ]؛ لقولــه تعــالى: : ال)١(وقــال الشــرف البــارزي
)٢( ،

Y Z [ \ ] ̂ _  ̀ Z ]وقوله تعالى: 
، أي من جنسكم ونوعكم )٣(

   )٤(وعلى خلقتكم.

  اهللاِ  ولُ ُســى رَ َهــنَ قــال:  )٦(فــي مســائله عــن الزهــري )٥(وروى حــرب الكرمــاني

.نِّ الِجـ احِ كَ نِ  نْ عَ 
وهـذا وٕان كـان مرسـال فقـد اعتضـد بـأقوال العلمـاء، فـروى المنـع  )٧(

 )١(لحجــاج بــن الحكــموا )١٠(والحكــم بــن عیینــة )٩(وقتــادة )٨(منــه عــن الحســن البصــري

                                                 
 ،قاضـي القضـاة ،الشـیخ اإلمـامالشـافعي، الجهني الحموي  اهللا بن عبد الرحیم بن إبراهیم هبة )١(

مــات ســنة ، مــة فــي زمانــهوانتهــت إلیــه اإلما ،بــرع فــي كــل الفنــون، أبــو القاســم ،شــرف الــدین
  ) ٢/٣٢٤ البدر الطالع ،٢٩٩، ٢/٢٩٨ طبقات الشافعیةهـ. (٧٣٨

   ٧٢سورة النحل، من اآلیة: ) ٢(
   ٢١سورة الروم، من اآلیة: ) ٣(
فــیض ، ١/٥٠الفتــاوى الحدیثیــة، ١١٤ص  للشــبلي فــي أحكــام الجــانآكــام المرجــان یراجــع:  )٤(

اكــه العــذاب فــي الــرد علــى مــن لــم یحكــم الفو ، ٣/٤٠٨غمــز عیــون البصــائر، ١/١٨٦القــدیر
  ٢/٤١٥أضواء البیان، ٣/٥حاشیة ابن عابدین، ٣/٤٣السنة والكتاب

مســائل قــال الــذهبي:  ،صــاحب اإلمــام أحمــد ،الحــافظ ،الفقیــه ،حــرب بــن إســماعیل الكرمــاني )٥(
ســیر أعـــالم هــــ. (٢٨٠مـــات ســنة . وهــو كبیـــر فــي مجلــدین ،حــرب مــن أنفـــس كتــب الحنابلـــة

  ) ٢/٦١٣تذكرة الحفاظ ، ٢٤٥، ١٣/٢٤٤النبالء 
محمـــد بـــن مســـلم بـــن عبیـــد اهللا بـــن شـــهاب القرشـــي الزهـــري، أبـــو بكـــر المـــدني، أحـــد األئمـــة  )٦(

، فقهیـًا فاضـًال، متفـق علـى جاللتـه ز والشام، كان من أحفظ أهل زمانـهاألعالم، وعالم الحجا
  )٥٠، ١/٤٩ ظطبقات الحفا، ٦٦مشاهیر علماء األمصار صهـ.(١٢٤وٕاتقانه، مات سنة 

كتـاب النكـاح، بـاب مناكحـة الجـن،  ١/٤٠٢فـي مسـائله  الكرماني إسماعیل بن حربأخرجه ) ٧(
، ١/١١١ كــام المرجــان فــي أحكــام الجــانآأبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا الشــبلي فــي وأورده 
، والسـیوطي فــي ١/٢١٠، وأورده ابـن سـمعون فــي أمالیـه وفیـه ابـن لهیعــة ،وهـو مرســلوقـال: 

وهـو ضـعیف، ولعـل هـذا مـن تخالیطـه بعـد احتـراق  ، وقال األلباني:١/٢٥٧باه والنظائر األش
سلســلة . (كتبــه، فــإني لــم أره فــي غیــر هــذا المصــدر واإلســناد، وســائره ثقــات مــن رجــال مســلم

  )١٤/١٣٦األحادیث الضعیفة والموضوعة 
قـــة فقیـــه فاضـــل األنصـــاري، مـــوالهم، ث ،الحســـن بـــن أبـــي الحســـن البصـــري، واســـم أبیـــه یســـار )٨(

  )١/٧١تذكرة الحفاظ ، ٢/٢٨٩ التاریخ الكبیرهـ. (١١٠ مشهور، مات سنة
قتادة بن دعامة بن قتـادة بـن عزیـز بـن سـدوس أبـو الخطـاب، ولـد وهـو أعمـى، وعنـى بـالعلم  )٩(

مشــاهیر علمــاء هـــ. (١١٧ســنة فصــار مــن حفــاظ أهــل زمانــه وعلمــائهم بــالقرآن والفقــه، مــات 
  )٤٥٣التهذیب ص ، تقریب ٩٦األمصار ص 

قاضـــي  ،بـــن النهـــاس بـــن حنطـــب بـــن یســـار العجلـــي -أو ابـــن عتیبـــة  -عیینـــة الحكـــم بـــن  )١٠(
. وٕانمــا كــان قاضــیا بالكوفــة ،ألنــه لــیس یــروي الحــدیث ؛مجهــول :ٕانمــا قــال أبــو حــاتمو  ،الكوفــة

  ) ٢/٣٧٤تهذیب التهذیب  ،١/٣٤٥الكاشف  ،٢/٢٤٤أخبار القضاة (
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. ونقــل صــاحب (منیــة المفتــي) مــن الحنفیــة )٣(وعقبــة األصــم )٢(وٕاســحاق بــن راهویــه

؛ )٤(وٕانسـان المـاءأنـه ال یجـوز المناكحـة بـین الجـن واإلنـس  عن (الفتـاوى السـراجیة)

ظـاهر علـى  )٦( ، وهو یشمل نكاح الجني اإلنسیة، والمنـع [منـه])٥(الختالف الجنس

ســه وأولــى وأحــرى. لكــن روي عــن مالــك أنــه قــال: مــا أرى بــه القــول بــالمنع مــن عك

بأسا في الدین، ولكن أكره إذا وجـدت امـرأة حـامال قیـل لهـا: مـن زوجـك؟ قالـت: مـن 

  الجن. فیكثر الفساد في اإلسالم بذلك.

                                                                                                                        

لحجـــاج بـــن یوســـف بـــن الحكـــم ة، وال أدري مـــن هـــو، وَلَعلَّـــُه: اقلـــت: لـــم أقـــف لـــه علـــى ترجمـــ )١(

ة والطائف، ثم أضاف واله عبد الملك مكة والمدینو  ،الثقفي، أبو محمد: ولد ونشأ في الطائف

وفیــات هـــ. (٩٥تــوفي ســنة  .وكــان شــجاعا مقــداما مهیبــا متفوهــا فصــیحا ســفاكا، إلیهــا العــراق

  )١/١٠٦شذرات الذهب ، ٢/٢٩األعیان 

ــد بــن إبــراهیم بــن مطــر، أبــو یعقــوب الحنظلــي، المعــروف بــابن  )٢( إســحاق بــن إبــراهیم بــن مخل

هـــ. ٢٣٨راهویــه المــروزي، نزیــل نیســابور، أحــد األئمــة، كــان ثقــة حافظــًا مجتهــدًا. تــوفي ســنة 

  )١/٩٩، تقریب التهذیب ١٩١، ١/١٩٠تهذیب التهذیب (

وقــال  .لــیس بثقــة :ال یحیــى والنســائيقــ، صــم الرفــاعي العبــدي البصــريعقبــة بــن عبــد اهللا األ )٣(

 – ٢٠/٢٠٥تهـذیب الكمـال هــ. (١٦٦ تـوفي سـنة .ینفـرد بالمنـاكیر عـن المشـاهیر :ابن حبان

  )٢/١٨١الضعفاء والمتروكین البن الجوزي ، ٢٠٨

إنســان المــاء هــو حیــوان أســطوري یوصــف فــي القصــص الخیالیــة بــأن نصــفه األعلــى امــرأة  )٤(

نــرى أن صــنیع و  ،فقهــاء المــذاهب فــي حكــم إنســان المــاء دَّثوقــد تحــ .ونصــفه األســفل ســمكة

الفقهاء القدامى في ذكر هـذه األنـواع وتقریـر الحكـم الفقهـي فیهـا ال محـل لنقـده بـأنهم یـذكرون 

ذلــــك ألن الفقهــــاء وقفــــوا أمــــام أخبــــار ووقــــائع یرویهــــا  ؛أحكــــام أنــــواع مــــن الحیــــوان أســــطوریة

ألنهـا محتملـة، كمـا ال یمكـن الجـزم  ؛مكـن تكـذیبهامن الناس والرحـالین ال ی الصیادون وغیرهم

قـدیر صـحتها االحتمالیـة، وال سـیما أن الشـائع تبصحتها. فواجبهم أن یقرروا لها أحكاما علـى 

من القدیم أن عجائب البحر وحیوانه أكثر وأكبـر مـن عجائـب البـر الیـابس، وأنـه ال یوجـد فـي 

ریــد العالمــة محمــد ف األســتاذكــده أذا قــد البــر نــوع مــن الحیــوان إال ولــه نظیــر فــي البحــر. وهــ

دائـرة معـارف : اجـعر ی(. فـي دائـرة معارفـه نقـال عـن المصـادر العلمیـة الحدیثـة األجنبیـة يوجد

 )٥/١٢٩الموسوعة الفقهیة الكویتیة ، ٢/٤٨محمد فرید وجدى لالقرن العشرین 

  ١/١٨٦فیض القدیر، ١/٢٥٧ للسیوطي األشباه والنظائریراجع:  )٥(

  من (ب). ساقط )٦(



  

  

  

} ٢١٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

: وظــاهر هــذا أنــه یجــوز عنــد مالــك نكــاح اإلنســي الجنیــة؛ ألن )١(قــال الشــبلي
  )٣( .)٢(ف هناكالمعنى الذي كره هذا ألجله منت

لعدم تحقق اإلیالج ومنها: أنه ال یجب على اإلنسیة إذا وطأها الجني غسل؛ 
  .)٥(والحنابلة )٤(بغیر إنزال، قاله بعض الحنفیة ]/ب١٥٢[واإلنزال، فهو كالمنام 

                                                 
  ١١٥ص  للشبلي في أحكام الجانآكام المرجان یراجع:  )١(
أكـره إذا وجـدت امـرأة حامـل قیـل أن اإلمـام مالـك قـال:  یقصد بالمعنى الذي كره هـذا ألجلـه: )٢(

   .فیكثر الفساد في اإلسالم بذلك ؟ من الجن :قالت؟ من زوجك  :لها
فـال یظهــر حملهــا لبنــي آدم، وال یكثــر أنــه إذا تــزوج اإلنســي جنیــة،  ومعنــى أنــه منتــف هنــاك:

  )٣٥للسیوطي ص  –بذلك الفساد في اإلسالم. (یراجع: لقط المرجان في أحكام الجان 
ــي  الــذي )٣( ــه یظهــر ل ــه رجحان ــین اإلنــس والجــنفــي هــذه المســألة أن  ؛ال تجــوز المناكحــة ب

هللا وال فــي ال أعلــم فــي كتــاب اوهــذا مــا قــرره اإلمــام الشــنقیطي حیــث قــال:  الخــتالف الجــنس.
نصــا یـــدل علــى جـــواز مناكحـــة اإلنــس الجـــن ، بــل الـــذي یســتروح مـــن ظـــواهر  ســنة نبیـــه 

. ممتنــا Ó Ô Õ Ö × Ø  Z ]اآلیـات عـدم جـوازه . فقولـه فـي هـذه اآلیـة الكریمـة : 
ــاینهم  علــى بنــي آدم بــأن أزواجهــم مــن نــوعهم وجنســهم یفهــم منــه أنــه مــا جعــل لهــم أزواجــا تب

  هو ظاهر . كمباینة اإلنس للجن ، و 
 Y Z [ \ ] ̂ _  ̀ a b c d e ]:  قوله تعالى ویؤیده

gf  Z : فقولـــه .[ [ \ ] ̂ _  ̀ Z  فـــي معـــرض االمتنـــان یـــدل علـــى أنـــه مـــا
خلــق لهــم أزواجــا مــن غیــر أنفســهم . ویؤیــد ذلــك مــا تقــرر فــي األصــول مــن ( أن النكــرة فــي 

سیاق االمتنان فهو جمع منكر في  Ô Õ Ö × Ø  Z ]سیاق االمتنان تعم ) فقوله : 
یعم ، وٕاذا عم دل ذلك على حصر األزواج المخلوقة لنا فیما هـو مـن أنفسـنا ، أي مـن نوعنـا 

  وشكلنا . 
ـــه ویســـتأنس لهـــذا فإنـــه یـــدل فـــي  ، I J K L M  N PO Q R S  T  Z ]:  بقول

الجملــة علــى أن تــركهم مــا خلــق اهللا لهــم مــن أزواجهــم ، وتعدیــه إلــى غیــره یســتوجب المــالم ، 
فإنه وبخهم على أمـرین : أحـدهما إتیـان  ؛وٕان كان أصل التوبیخ والتقریع على فاحشة اللواط 

  ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم .  :الذكور . والثاني
وقد دلت اآلیـات المتقدمـة علـى أن مـا خلـق لهـم مـن أزواجهـم ، هـو الكـائن مـن أنفسـهم . أي 

  أزواجا من غیر أنفسهم. والعلم عند اهللا تعالى.من نوعهم وشكلهم . فیفید أنه لم یجعل لهم 
الفواكـه العـذاب فـي الـرد علـى مـن لـم یحكـم السـنة باختصـار،  ٤١٦، ٢/٤١٥أضواء البیـان (

  )٣٤١ - ٣٣٨، عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة ص ٤٤، ٣/٤٣والكتاب 
جـــد مــا أجـــد إذا وأ ،معــى جنـــى یــأتینى فـــي النــوم مــرارا :امـــرأة قالــتقــال الكمــال بـــن الهمــام: ) ٤(

 ،وال یخفى أنه مقیـد بمـا إذا لـم تـرى المـاء : وفي فتح القدیر .ال غسل علیها ،جامعنى زوجى
درر الحكـــام شـــرح غـــرر ، ١/٦٣شـــرح فـــتح القـــدیر. (فـــإن رأتـــه صـــریحا وجـــب كأنـــه احـــتالم

، ١/١٦١حاشـیة ابـن عابـدین، ١/٤٠مجمع األنهر ، ١/٦٠البحر الرائق، ٦٩، ١/٦٧األحكام
  )١/١٥هندیةالفتاوى ال

لعـدم اإلیـالج  ؛لـي جنـي یجـامعني كالرجـل فـال غسـل :لـو قالـت امـرأةقال ابن مفلح الحنبلي: ) ٥(
اإلنصـــــاف ، ١/١٦٧الفـــــروع، ١/١٨٣المبــــدع( .وفیــــه نظـــــر ،ذكـــــره أبــــو المعـــــالي ،واالحــــتالم
  )١/٢٣٦للمرداوي



  

  

  

} ٢١٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  )٢( : وهو الجاري على قواعدنا.)١(قال السیوطي

توقفت فیه، فظهر لـي لمَّا وقفت على هذا في األشباه والنظائر للسیوطي قلت: 

؛ ألنها إذا عرفت أن الجني یجامعها كالرجـل فكیـف یقـال: )٣(أنه یجب علیها الغسل

ال یتحقــق اإلیــالج؟ وٕاذا لــم یتحقــق اإلیــالج فكیــف یوجــد الجمــاع؟ ثــم رأیــت الشــبلي 

  ، واهللا أعلم.)٤(سبقني إلى هذا

وٕان لـم  ما قرئ علیهم أو سمعوه من اإلنـس، جواز روایتهم عن اإلنسومنها: 

  یعلموا بحضورهم.

ــة اإلنــس عــنهم، وأمــا  : فالظــاهر منعهــا؛ لعــدم حصــول )٥(قــال الســیوطيروای

وسـمع منـه، فتجـوز الروایـة عـنهم؛  الثقة بعدالتهم، إال أن یكونوا ممن لقـي النبـي 

                                                 

 ،مـؤرخ ،فظحـا ،عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضـیري السـیوطي، جـالل الـدین: إمـام )١(

ـــه نحـــو  ، األعـــالم ٥/١٢٨(معجـــم المـــؤلفین هــــ. ٩١١مصـــنف، تـــوفي ســـنة  ســـتمائةأدیـــب، ل

٣/٣٠١(  

   ١/٢٥٨یراجع: األشباه والنظائر للسیوطي ) ٢(

  في األصل: ینبغي أن یجب علیها الغسل، وما أثبته من (ب).) ٣(

فـــي كتـــاب شـــرح  الحنبلـــي منجـــيبـــن ا يوذكـــر أبـــو المعـــالقـــال القاضـــي بـــدر الـــدین الشـــبلي: ) ٤(

فهـل  ،إن جنیـا یـأتیني كمـا یـأتي الرجـل المـرأة :في امرأة قالـت :الهدایة البن الخطاب الحنبلي

ــــة ؟یجــــب علیهــــا غســــل ــــالج  ،النعــــدام ســــببه ؛ال غســــل علیهــــا :قــــال بعــــض الحنفی وهــــو اإلی

  .فهو كالمنام بغیر إنزال ،واالحتالم

هـــا إذا كانـــت تعـــرف أنـــه یجامعهـــا ألن ؛وفیمـــا قالـــه مـــن التعلیـــل نظـــر :قلـــتثـــم قـــال الشـــبلي: 

وٕاذا انعدم السبب وهو اإلیالج واالحتالم  ؟فكیف تقول یجامعني وال إیالج وال احتالم ،كالرجل

ص  للشــبلي فــي أحكــام الجــانآكــام المرجــان . (ینظــر: واهللا تعــالى أعلــم ؟فكیـف یوجــد الجمــاع

١٢٠(  

ي یـأتیني فأجـد فـي نفسـي معـي جنـ :وفي المحیط لـو قالـت امـرأةوقال صاحب مجمع األنهر: 

 .أو االحـــتالم ،وهـــو اإلیـــالج ،النعـــدام ســـببه ؛ال غســـل علیهـــا ،مـــا أجـــد إذا جـــامعني زوجـــي

وأمـا  .فـألن االحـتالم مطلقـا یوجـب الغسـل بـال بلـل :أما أوال :لكن فیه بحث من وجوه. انتهى

بــل مقیــد  ،زلمــا لــم ینــ ،كــإیالج البهیمــة والمیتــة ،فــألن اإلیــالج مطلقــا ال یوجــب الغســل :ثانیــا

فـألن المنـي إذا نـزل عنـد المالعبـة بـدون اإلیـالج یفهـم مـن  :وأمـا ثالثـا .بإیالج اآلدمي الحي

  )١/٤٠مجمع األنهر ( .ولیس كذلك ،هذا أن ال یوجب الغسل

   ١/٢٦٠یراجع: األشباه والنظائر للسیوطي ) ٥(



  

  

  

} ٢١٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ألن لهـــم حكـــم الصـــحابة فـــي عـــدم البحـــث عـــن عـــدالتهم، علـــى رأي مـــن عـــدَّهم فـــي 

  )١( الصحابة.

الفقیه اسـتنباطها، وال یعسـر علیـه ن الفروع التي ال یخفى على إلى غیر ذلك م

  تتبعها من مظانها.

 ا٢(ا(  ا  :   اءة ذةا و

   .اآن

  وفیه وجوه:: )٣( ][قلت

 :التـي یلقیهـا الشـیطان فـي الصـدور،  )٤(أن القرآن دواء داء الوسـاوسأ

الـــدواء محـــال خالیـــا فیـــتمكن منـــه  یصـــادفدة الـــداء حتـــى فـــأمر القـــارئ أن یطـــرد مـــا

   )٥( وینجع فیه.

                                                 
 ،رجــان آثــارا ممــا رووهروایــة الجــن للحــدیث أورد فیــه صــاحب آكــام المقــال اإلمــام الســیوطي: ) ١(

 ،روایـــتهم عـــن اإلنـــس :إن الكـــالم فـــي مقـــامین :والـــذي أقـــول .فكأنـــه رأى بـــذلك قبـــول روایـــتهم
فأمــا األول فــال شــك فــي جــواز روایــتهم عــن اإلنــس مــا ســمعوه مــنهم أو  .وروایــة اإلنــس عــنهم

وكـــذا إذا أجـــاز الشـــیخ مـــن  ،ســـواء علـــم اإلنســـي بحضـــورهم أم ال ،قـــرئ علـــیهم وهـــم یســـمعون
وأمـا روایـة  ،سمع دخلوا فـي إجازتـه وٕان لـم یعلـم بـه كمـا فـي نظیـر ذلـك مـن اإلنـس حضر أو

 إال أن یكونـوا ممـن لقـي النبـي  ،لعـدم حصـول الثقـة بعـدالتهم ؛اإلنس عنهم فالظاهر منعها
وقــد ذكــر حفــاظ  ،فالظــاهر أن لهــم حكــم الصــحابة فــي عــدم البحــث عــن عــدالتهموســمع منــه، 

وقـد  :قـال الحـافظ أبـو الفضـل العراقـي .صـحابة مـؤمني الجـن فـیهمالحدیث ممن صنف في ال
وهــم أولــى  ،استشــكل ابــن األثیــر ذكــر مــؤمني الجــن فــي الصــحابة دون مــن رآه مــن المالئكــة

 ،ألن الجــن مــن جملــة المكلفـین الــذین شــملتهم الرســالة والبعثــة ؛ولــیس كمــا زعـم :قــال .بالـذكر
 للســیوطي األشــباه والنظــائر( .ف المالئكــةبخــال ،ن ذكــر مــن عــرف اســمه ممــن رآه حســناافكــ
  )١٢٩ – ١٢٦ص آكام المرجان ، ویراجع: ٢٦٠ ،١/٢٥٩

  في األصل: الرابع، وما أثبته من (ب).) ٢(
  ساقط من (ب).) ٣(
  في (ب): الوسواس.) ٤(
ذهب لما یلقیه م ،ن القرآن شفاء لما في الصدورأشار إلى هذا المعنى ابن القیم حیث قال: إ) ٥(

 .فهــو دواء لمـا أمــره فیهــا الشــیطان ،ن فیهــا مــن الوسـاوس والشــهوات واإلرادات الفاســدةالشـیطا
لیصادف الدواء محال خالیـا فیـتمكن منـه ویـؤثر  ؛ویخلى منه القلب ،فأمر أن یطرد مادة الداء

إغاثـة . (فینجـع فیـه ،قد خال من مزاحم ومضاد له ،فیجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب .فیه
  )١/٩٢اللهفان
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 :م كمــا صــحَّ فــي مــن قــارئ القــرآن وتســتمع لقراءتــه،  اأن المالئكــة تــدنو

أن یطلب  ، فأمر القارئوضده والملك عدو الشیطان )٢( .)١(ضیرحدیث أسید بن ح

  )٤(ك.حضور الملَ  مباعدة عدوه عنه؛ حتى ال یحرم بركة )٣(من اهللا [تعالى]

 : أن الشــیطان یجلــب علــى القــارئ بخیلــه ورجلــه حتــى یشــغله عــن

سـبحانه وتعـالى  -وهـو تـدبره وتفهمـه ومعرفـة مـا أراد بـه المـتكلم المقصود بالقرآن، 

فال  ]/أ١٥٣[فیحرص بجهده على أن یحول بین قلب المرء وبین مقصود القرآن،  –

كمـا أن المسـافر  ،)٥(الشـروع أن یسـتعیذ بـاهللا منـهیكمل انتفاع القارئ به، فأمر عنـد 

  . )٦(ثم اندفع في سیره ،إذا عرض له قاطع طریق اشتغل بدفعه

                                                 
 وهـو ،یكنـى أبـا یحیـى وأبـا عتیـك ،أسید بن الحضیر بن سماك بن عتیك األنصاري األشهلي )١(

إحــــدى  أوســــنة عشــــرین  تــــوفي ،وهــــو أحــــد النقبــــاء لیلــــة العقبــــة ،مــــن الســــابقین إلــــى اإلســــالم
  )١/٨٣اإلصابة ، ٦٠٧ – ٣/٦٠٣الطبقات الكبرى . (وعشرین

هو َیْقَرُأ مـن اللَّْیـِل ُسـوَرَة اْلَبقَـَرِة َوَفَرُسـُه مربـوط ِعْنـَدُه ِإْذ َجالَـْت َبْیَنَما  :عن ُأَسْیِد بن ُحَضْیٍر قال )٢(
 ،ثُــمَّ َقــَرَأ َفَجاَلــْت اْلَفــَرُس  ،َفَســَكَت َوَســَكَتْت اْلَفــَرُس  ،َفَقــَرَأ َفَجاَلــْت اْلَفــَرُس  ،َفَســَكَت َفَســَكَتتْ  ،اْلَفــَرُس 

ــَماِء  ،َفَأْشــَفَق َأْن ُتِصــیَبهُ وكــان اْبُنــُه یحیــى َقِریًبـا منهــا  ،َفاْنَصـَرفَ  فلمــا اْجتَـرَُّه َرَفــَع َرْأَســُه إلــى السَّ
بـــن ااْقـــَرْأ یـــا  ،بـــن ُحَضـــْیرٍ ااْقـــَرْأ یـــا « :فقـــال ، فلمـــا َأْصـــَبَح َحـــدََّث النبـــي  ،حتـــى مـــا َیَراَهـــا

ـــا ،َفَأْشـــَفْقُت یـــا َرُســـوَل اللَّـــِه َأْن َتَطـــَأ یحیـــى :قـــال .»◌ٍ ُحَضـــْیر َفَرَفْعـــُت َرْأِســـي  ،وكـــان منهـــا َقِریًب
ــَماءِ  ،َفاْنَصــَرْفُت إلیــه َفَخَرَجــْت  ،فــإذا ِمْثــُل الظُّلَّــِة فیهــا َأْمثَــاُل اْلَمَصــاِبیحِ  ،َفَرَفْعــُت َرْأِســي إلــى السَّ

َوَلـْو  ،ِتْلـَك اْلَمالِئَكـُة َدَنـْت ِلَصـْوِتكَ  « :قال .ال :قال  »؟َوَتْدِري ما َذاَك « :قال . َأَراَهاحتى ال
 . » َألْصَبَحْت َیْنُظُر الناس ِإَلْیَها ال َتَتَواَرى منهمَقَرْأَت 

، كتــاب فضــائل القــرآن ٤٧٣٠رقــم  ٤/١٩١٦ -واللفــظ لــه  –(أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه   

كتـاب  ٧٩٦رقـم  ١/٥٤٨، ومسلم في صحیحه باب نزول السكینة والمالئكة عند قراءة القرآن

  ، وأخرجه غیرهما)اءة القرآنباب نزول السكینة لقر ، صالة المسافرین وقصرها

ولــیس أمــرا لــه  ،أي كــان ینبغــي أن تســتمر علــى قراءتــك » بــن ُحَضــْیرٍ ااْقــَرْأ یــا « : وقولــه 

ـ ،وكأنه استحضر صورة الحال ،بالقراءة في حالة التحدیث ا رأى فصار كأنه حاضـر عنـده لمَّ

ئكـــة واســـتماعها اســـتمر علـــى قراءتـــك لتســـتمر لـــك البركـــة بنـــزول المال :فكأنـــه یقـــول ،مـــا رأى

  )٩/٦٤فتح الباري . (وفهم أسید ذلك فأجاب بعذرة في قطع القراءة .لقراءتك

  ساقط من (ب).) ٣(

  ١/٩٢إغاثة اللهفانذكر هذه الفائدة اإلمام ابن القیم في  )٤(

  ١/٩٣إغاثة اللهفانذكر هذه الفائدة أیضا اإلمام ابن القیم في  )٥(

  (ب). في األصل (مسیره)، وما أثبته من) ٦(
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 m n o  p q r s t Z ]وقد قیل: إن سـبب نـزول آیـة: 

هـو  )١(

فـــي  )٢( علـــى مـــا أخبـــر اهللا تعـــالى [بـــه] وسوســـة الشـــیطان عنـــد قـــراءة رســـول اهللا 

 X Y Z [ \ ] ̂    _ ̀      a     b  c ]: )٤( لى]بقولـــه [تعـــا )٣( كتابـــه [العزیـــز]

d e f Z
)٥(

    

: مـــا بالنـــا نتعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــیطان فـــإن قیـــل: )٦(قـــال العالمـــة الـــنجم النســـفي

اهللا تعالى العبد  ظُ فْ حِ قلنا:  !ثم نقع في الخطأ والنسیان ونبتلى بالعصیان )٧([الرجیم]

 Y  Z ]بصـار. قـال اهللا تعـالى: عند عیاذه بـه موعـود علـى التقـوى والتـذكر واإل

[ \ ] ̂ _ ̀ a  b c d Z
، فمـــن أخـــلَّ بهـــذه الشـــروط لـــم )٨(

ینـــل هـــذا الموعـــود. ومثـــال مـــن یســـتعیذ بـــاهللا مـــن الشـــیطان ثـــم یتبعـــه إذا دعـــاه إلـــى 

ـــاجر یســـافر  ـــم  بمـــالالعصـــیان كت خطیـــر، ویلتجـــئ فـــي حفظـــه إلـــى خفیـــر كبیـــر، ث

  یستجیش دهاة السرَّاق من أقاصي اآلفاق.

   :ألن مـن ال كمـا شـرعت الطهـارة للصـالة شـرعت االسـتعاذة للقـراءة؛ را

توبــة، وهــي  )٩(یرضــى بمجــاورة الشــیطان ال یرضــى بمجــاورة العصــیان. فاالســتعاذة

: )١١( ، ولهـذا جمعهـا اهللا تعـالى مـع الطهـارة الحسـیة بقولـه [تعـالى])١٠(طهارة معنویة

                                                 
  ٩٨سورة النحل، اآلیة: ) ١(
  ساقط من (ب).) ٢(
  ساقط من (ب).) ٣(
  ساقط من (ب).) ٤(
   ٥٢سورة الحج، من اآلیة: ) ٥(
/ب، مخطــوط بجامعــة ١/٤ینظــر: التیســیر فــي التفســیر لــنجم الــدین عمــر بــن محمــد النســفي  )٦(

  ٤٩٢٣الملك سعود، تحت رقم 
  ساقط من األصل.) ٧(
   ٢٠١یة: سورة األعراف، اآل) ٨(
  في (ب): واالستعاذة. ) ٩(
       + * ( ] :قـــال تعـــالىأشـــار إلـــى هـــذا المعنـــى اإلمـــام الـــرازي فـــي تفســـیره حیـــث قـــال:  )١٠(

, Z ،واللسان لما جرى بذكر غیر اهللا حصل فیه نوع مـن  ،فالقلب لما تعلق بغیر اهللا
فعنـد ذلـك یسـتعد  ،ورحصـل الطهـ )أعوذ بـاهللا(فلما قال  ،فال بد من استعمال الطهور ،اللوث

  )١/٨٢التفسیر الكبیر(.  )بسم اهللا( :فقال ،وهي ذكر اهللا تعالى ،للصالة الحقیقیة

  ساقط من األصل. ) ١١(
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[ ª « ¬ ® ̄  °      Z
اس أنـه قـال: االسـتعاذة . [وجاء عن ابن عبـ)١(

  )٣( .])٢(إجالل القرآن، والتسمیة مفتاح القرآن

وأمـا علـى  ،وهذه الوجوه تجـري علـى القـول بـأن وقـت االسـتعاذة قبـل القـراءة

أن القـرآن مـادة الهـدى والعلـم والخیـر فـي القلـب كمـا أن  :بعدها َفِسـرُّه )٤(القول بأنه

أوًال فــأول، فكلمــا أحــس  ]/ب١٥٣[ات المــاء مــادة النبــات، والشــیطان نــار تحــرق النبــ

 )٥(بنبــات الخیــر فــي القلــب ســعى فــي إفســاده وٕاحراقــه فــأمر باالســتعاذة بــاهللا [تعــالى]

   )٦( منه؛ لئال یفسد علیه ما یحصل له بالقرآن.

  وهذا وٕان كان ملحظا جیدا فاالستعاذة قبل القراءة محصلة لهذا المقصود. 

فهــو أن العبــد إذا نــوى بــالقراءة ســتعاذة، وأمــا ِســرُّ اختصــاص قــراءة القــرآن باال

عبــادة الـــرحمن وتفكـــر فــي وعـــده ووعیـــده وآیاتـــه وبیناتــه ازدادت رغبتـــه فـــي الطاعـــة 

ورهبته من المعصیة. وبهذا صار القرآن مـن أعظـم الطاعـات، فـال جـرم كـان سـعي 

؛ )٧(الشــیطان فــي الصــد عنــه أبلــغ، فكانــت حاجــة العبــد إلــى اللجــأ إلــى اهللا [تعــالى]

  )٨( صونه عنه أشد، فلهذا خصت القراءة باالستعاذة.لی

ــــي قررهــــا اهللا  وحاصــــل ســــّر االســــتعاذة: ــــد بعــــداوة الشــــیطان الت ــــراف العب اعت

لنـا فـي غیـر موضـع مـن كتابـه العزیـز لنتخـذه عـدوا وننصـب لـه الحـرب،  )٩([تعالى]

ــ ینــا هــوادة وال هــدوا، ولمــا علمنــا أن اهللا تعــالى قــد مكنــه مــن الوسوســة إل هفــال نعطی

                                                 

   ٢٢٢سورة البقرة، من اآلیة: ) ١(

  ١/٣٨نزهة المجالسینظر: ) ٢(

  ساقط من األصل. ) ٣(

  في (ب): بأنها. ) ٤(

  ساقط من (ب).) ٥(

  ١/٩٢إغاثة اللهفانام ابن القیم في ذكر هذه الفائدة اإلم )٦(

  ساقط من (ب).) ٧(

  ١/٨٢ذكر هذه النكتة اإلمام الرازي في تفسیره  )٨(

  ساقط من (ب).) ٩(
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  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

Z £ ¢    ¡ � ~ ]بقولـــه تعــــالى: 
أیقنــــا أنــــا نعجــــز عــــن دفعــــه إال  )١(

بمعونــة مــن اهللا تعــالى علیــه. ففــي االســتعاذة إظهــار منــا لعداوتــه، واعتــراف بــالعجز 

القادر، في دفع وسوسته، وأنه ال  )٢(والضعف عن مقاومته، والتجاء إلى اهللا [تعالى]

فمـن لـم یعـرف عـز الربوبیـة وذل العبودیـة یقدر على دفعه عن العبد إال اهللا تعـالى، 

  )٣(ال یصح منه أن یقول: أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم.

 ثــم فــي االســتعاذة مــن الشــیطان اإلشــارة إلــى االســتعاذة مــن أمهــات الشــرور

، وهــي ثالثــة: الجهــل، والفســق، والمخافــات؛ ألن الشــیطان أجهــل واآلفــات ]/أ١٥٤[

مــن إیصــال المخافــات والمكــاره إلــى اآلدمیــین.  الجــاهلین، وأفســق الفاســقین، ومكــن

ولمــا كانــت أقســام المعلومــات غیــر متناهیــة كانــت أنــواع الجهــاالت غیــر متناهیــة، 

ویدخل فیها أنواع الكفر وأنواع البدعة على كثرتها. ولما كانت أنواع التكالیف كثیرة 

فینبغــي لمــن  جــدا كانــت مخالفتهــا بحســبها، وأنــواع المكــاره والمخــاوف ال نهایــة لهــا،

یقـول: "أعــوذ بــاهللا" أن یستحضــر فــي ذهنـه هــذه األجنــاس الثالثــة وأن انقســامها إلــى 

أنواعها على الوجه الذي ذكرناه من الكثرة، فیعلم أن ُقَدر جمیع الخلق ال َتِفـي بـدفع 

هذه األقسام على كثرتها، فیحملـه عقلـه علـى االلتجـاء إلـى القـادر علـى مـا ال نهایـة 

ات لیكفیــه شــرَّ مــا یخــاف مــن جمیــع اآلفــات، فیقــول: أعــوذ بــاهللا مــن لــه مــن المقــدور 

  )٤( الشیطان الرجیم.

                                                 

    ٦٤سورة اإلسراء، من اآلیة: ) ١(

  ساقط من (ب).) ٢(

  ١/٨٢أشار إلى هذا المعنى اإلمام الرازي في تفسیره ) ٣(

  ٨١، ١/٨٠التفسیر الكبیرینظر:  )٤(



  

  

  

} ٢٢١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 دساذة.  )١(اا   اروأ م  :  

  :سؤاالتویلوح ذلك في 

  اول:  َِل: "أذ   " اذة   ا ا ا؟

 -مستعاذ منه مالَحَظا فیه استجماع جمیع وجوه الشر أنه لما كان الوالجواب: 

ناسب أن یكون المستعاذ به هو الجامع لسائر صـفات الكمـال، واالسـم  –كما تقرر 

الـدال علــى ذلـك هــو اهللا، فـال یخــرج عـن حیطتــه شـيء مــن الكائنـات خیرهــا وشــرها، 

على االنتقام  فیكون أبلغ في زجر المستعاذ منه وانقماعه، أال ترى الملك یكون قادرا

ــــك  ــــیس عنــــده غیــــرة تقتضــــي توجیــــه قدرتــــه إلزالــــة تل عالمــــا بوقــــوع اآلثــــام، ولكنــــه ل

ــــُم العاصــــي بقدرتــــه وعلمــــه ال یكــــون زاجــــرا عــــن ارتكــــاب  ]/ب١٥٤[ المنكــــرات، َفِعْل

ـــه قـــد یعفـــو فـــال ینزجـــر،  ـــم غیرتـــه فقـــد یعارضـــه أن المعصـــیة والحالـــة هـــذه. فـــإذا عل

محلها، فقد ال یكـون محـال للعفـو. وقـس علـى فیعارضه أنه حكیم یضع األشیاء في 

هــذا. ومــن ثــم كانــت االســتعاذة مــن شــر معــین قــد یجــئ فیهــا المســتعاذ بــه غیــر هــذا 

          ̀ _ ̂ [ \      ] ]أنهـا قالـت: االسم الكریم، كما حكى اهللا تعـالى عـن مـریم 

a Z 

, ]أنــه قــال:  ، وكمــا حكــى عــن موســى )٢(
)٣(

 -  . / 0 1 Z 

)٥( .)٤(  

   : َِ ان ا و   ا دون ا؟ال ام: ا

أنــه إشــارة إلــى الشــر الــذي ألجلــه یتعــوذ منــه، وهــو إمــا وسوســة مــن  والجــواب:

یصـطاد بهـا  )٦(تزیینه العاجلة، وتحریكه سالسل الهوى، وغیر ذلـك مـن شـباكه التـي

راجم، وٕاما لعنـه وطـرده علـى القـول ضعفاء العقول، على القول بأن الرجیم بمعنى ال

                                                 

  في األصل: الخامس، وما أثبته من (ب).) ١(

    ١٨سورة مریم، اآلیة: ) ٢(

  في النسختین: (إني) بدون الواو، وقد أثبتها كما هي في المصحف.  ) ٣(

    ٢٠سورة الدخان، اآلیة: ) ٤(

  ١/٨٤التفسیر الكبیریراجع: ) ٥(

  في (ب): الذي. ) ٦(



  

  

  

} ٢٢٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

مبعـد اهللا تعـالى ومعـاداة  إبعـادبأنه بمعنى المرجوم، فیكون سّر االستعاذة علـى هـذا 

عدوه ال غیر. واألول مشـرب السـالكین، وهـذا مشـرب العـارفین المخلصـین الـذین لـم 

  )٢( .)١(یجعل اهللا للشیطان علیهم سلطانا

 :ال اا  :  و [ ¢   £   ¤ ¥ Z 

   اذة   )٣(

 لا  ؟  

 M N O   P Q R TS U ]لقولـه تعـالى:  )٤(اإلتبـاعوالجواب: 

V W Z
 Z ¥ ¤   £   ¢ ]، وقوله تعالى في حم السجدة: )٥(

)٦(.  

فهو أن الغرض من االسـتعاذة االحتـراز مـن  ]/أ١٥٥[ وأما سر هذین االسمین

ا أن الوسوســة حــروف خفیــة فــي قلــب اإلنســان، وال یطلــع شــر الوسوســة، وقــد قــدمن

علیها إال الملك الدَّیان، فكأن العبد یقول: یا مـن یسـمع كـل مسـموع، ویعلـم كـل سـر 

خفي، أنت تسـمع وسوسـة الشـیطان، وتعلـم غرضـه فیهـا، وأنـت القـادر علـى دفعهـا، 

  )٧( فادفعها عني بفضلك.

                                                 

  و الصواب.  في األصل: سلطان، بالرفع، وما أثبته من (ب)، وه) ١(

ثم إنه تعالى لم یقتصر على االسم بل ذكر  ،والرجیم صفة ،الشیطان اسمقال اإلمام الرازي:  )٢(

فهـل سـمعت  ،إن هذا الشـیطان بقـي فـي الخدمـة ألوفـا مـن السـنین :فكأنه تعالى یقول ،الصفة

س هـذا وأمـا أنـت فلـو جلـ ،أنه ضرنا أو فعل ما یسوءنا ؟ ثم إنا مع ذلـك رجمنـاه حتـى طردنـاه

 :فقــل ،فكیــف ال تشــتغل بطــرده ولعنــه ،الشــیطان معــك لحظــة واحــدة أللقــاك فــي النــار الخالــدة

  )١/٨٤التفسیر الكبیر(.  )أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم(

    ٣٦سورة فصلت، من اآلیة: ) ٣(

  في األصل: أن اإلتباع، وما أثبته من (ب).  ) ٤(

    ٢٠٠سورة األعراف، اآلیة: ) ٥(

    ٣٦فصلت، من اآلیة: سورة ) ٦(

  ١/١٠٠اللباب في علوم الكتاب، ١/١٨تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقانینظر: ) ٧(



  

  

  

} ٢٢٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 ا١(ا(.  :  

قـال: كنـت جالسـا مـع  )٢( ُسـَلْیَمان بـن ُصـَردعـن  في صحیحیهماروى الشیخان 

ورجالن یستبان، وأحدهما قد احمرَّ وجهـه وانتفخـت أوداجـه، فقـال رسـول  ،النبي 

َما َیِجد، َلْو َقاَل: َأُعـوُذ ِبـاِهللا ِمـن  عنه )٣(إني َألْعَلُم َكِلَمًة لو َقاَلَها َلَذَهبَ « :اهللا 

ْذ ِباللَّـِه مـن «قال:  فقالوا له: إن النبي ». َذَهَب ِمْنُه َما َیِجد الرَِّجیمِ  الشَّْیَطانِ  َتَعوَّ

  )٤( ».الرَِّجیمِ  الشَّْیَطانِ 

ــــدیلمي[وروى  ــــال:  عــــن أنــــس عــــن رســــول اهللا  )٥(ال ــــلِ غْ أَ «أنــــه ق ــــوا أَ ُق  ابَ وَ ْب

  )٧( ])٦(».ةِ یَ مِ سْ التَّ بِ  اتِ اعَ الطَّ  ابَ وَ بْ وا أَ حُ تَ افْ وَ  ،ةِ اذَ عَ تِ االسْ ي بِ اصِ عَ المَ 

أنـــه  عـــن النبـــي  )٩(َمْعِقـــِل بـــن َیَســـارٍ عـــن  )٨( ] –وحســـنه  –وروى الترمـــذي [

َأُعـوُذ ِباللَّـِه السَّـِمیِع اْلَعِلـیِم مـن الشَّـْیَطاِن  :َث َمـرَّاتٍ من قال حین ُیْصِبُح ثَـال« :قال

                                                 

  في األصل: السادس، وما أثبته من (ب).) ١(

ل  ،لـه دیـن وعبـادة ،كـان َخیِّـرًا فاضـالً  ،ُسَلْیمان بن ُصَرد بن الَجـْون الُخَزاعـي )٢( سـكن الكوفـة أوَّ

 ان لـــه َقـــْدر وشـــرف فـــي قومـــه، وشـــهد مـــع علـــي بـــن أبـــي طالـــب مـــا نزلهـــا المســـلمون، وكـــ

  )٣/١٧٢اإلصابة  ،٢/٥٢٢ سد الغابةهـ. (أ٦٥سنة مات  ،مشاهده كلَّها

  في (ب): ذهب. ) ٣(

رقم  ٣/١١٩٥والبخاري في صحیحه  ،٢٧٢٤٩رقم  ٦/٣٩٤أخرجه بنحوه: أحمد في مسنده ) ٤(

كتــاب األدب،  ٥٧٠١رقــم  ٥/٢٢٤٨، بــاب صــفة إبلــیس وجنــودهكتــاب بــدء الخلــق،  ٣١٠٨

بـــاب الحـــذر مـــن كتـــاب األدب،  ٥٧٦٤رقـــم  ٥/٢٢٦٧ ،بـــاب مـــا ینهـــى مـــن الســـباب واللعـــن

بـاب فضـل كتاب البر والصلة واآلداب،  ٢٦١٠رقم  ٤/٢٠١٥، ومسلم في صحیحه الغضب

رقــم  ٤/٢٤٩، وأبــو داود فــي ســننه مـن یملــك نفســه عنــد الغضــب وبــأي شــيء یــذهب الغضــب

  ، وأخرجه غیرهم.باب ما یقال عند الغضب كتاب األدب، ٤٧٨١

 ،كـیس ،مصـنف كتـاب الفـردوس ،المحـدث الحـافظ الـدیلمي، شیرویه بن شهردار بـن شـیرویه )٥(

تـذكرة ( هــ.٥٠٩تـوفي سـنة  .قلیـل الكـالم ،صلب في السنة ،ذكى القلب ،حسن الخلق والخلق

  )٣/٨٥التدوین في أخبار قزوین  ،٤/١٢٥٩الحفاظ 

  ٣٢٢رقم  ١/٩٨ الفردوس بمأثور الخطابي في أخرجه الدیلم )٦(

  ساقط من األصل. )٧(

  ساقط من األصل. )٨(
ى المشـهور، لَـعَ  يّ ِلـمعقل بن یسار المزني، صحابي، ممن بایع تحت الشـجرة، وكنیتـه أبـو عِ  )٩(

، ١٤٣٣، ٣/١٤٣٢وهو الذي ینسب إلیه نهر معقل بالبصرة، مات بعد الستین. (االستیعاب 
  )٦/١٨٤ اإلصابة



  

  

  

} ٢٢٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ــَل اهللا َثــالَوَقــرََأ  ،الــرَِّجیمِ  ِبــِه َســْبِعیَن أَْلــَف َمَلــٍك َث آَیــاٍت مــن آِخــِر ُســوَرِة اْلَحْشــِر َوكَّ

َوَمـْن َقاَلَهـا  .ِإْن َمـاَت فـي ذلـك اْلَیـْوِم َمـاَت َشـِهیًداَف◌َ  ،ُیَصلُّوَن علیه حتـى ُیْمِسـيَ 

  )١(».اْلَمْنِزَلةِ  ِبِمْثلِ حین ُیْمِسي كان 

ـــِن «أنـــه قـــال:  عـــن النبـــي  )٢(]-رضـــي اهللا عنهمـــا  -وعـــن ابـــن عبـــاس [ َم

  )٣( ».ْوِم َعْشَر َمرَّاٍت َوكََّل اللَُّه ِبِه َمَلًكا َیُذوُد َعْنُه الشَّْیَطانَ اْسَتَعاَذ ِباِهللا ِفي اْلیَ 

ــا بكــر الصــدیق)٤(ســویدوعــن  یقــول علــى المنبــر: أعــوذ  )٦(][ )٥(: ســمعت أب

علیـه  ]/ب١٥٥[صـلى اهللا  -سـمعت رسـول اهللا باهللا من الشـیطان الـرجیم. وقـال: 

. أورد ، فـال أحـب أن أتـرك ذلـك مـا بقیـتیتعوذ باهللا من الشـیطان الـرجیم - وسلم

   )٧( هذا الخبر اإلمام الرازي في تفسیره.

                                                 
هذا  كتاب فضائل القرآن، باٌب، وقال: ٢٩٢٢رقم  ٥/١٨٢أخرجه بنحوه: الترمذي في سننه  )١(

باب في  ١/٢٤٥فضائل القرآن ، وابن الضریس في حدیث غریب ال نعرفه إال من هذا الوجه
عمــل ، وابــن الســني فــي ٣٠٨رقــم  ١/١١٧، والطبرانــي فــي كتــاب الــدعاء فضـل ســورة الحشــر

، والمنذري ٥٤٧رقم  ١/١٢٤ األعمالفضائل ، والمقدسي في ٦٨١رقم  ١/٦٣١الیوم واللیلة 
 :رواه الترمذي من روایة خالد بن طهمان وقالوقال:  ٦٠رقم  ١/٢٥٢الترغیب والترهیب في 

 ،خالـد بـن طهمـان: الحـدیث فـي سـنده قلـت. حسـن غریـب :وفـي بعـض النسـخ ،حدیث غریب
لضـــــعفاء ا، ٣/١٩ اء الرجـــــالالكامـــــل فـــــي ضـــــعف. (یراجـــــع: خلـــــط قبـــــل موتـــــه بعشـــــر ســـــنین

مــــن رمــــي ، ٢/٤١٤میــــزان االعتــــدال فــــي نقــــد الرجــــال ، ١/٢٤٧ والمتــــروكین البــــن الجــــوزي
ـــاالختالط  ـــاني هـــذا الحـــدیث. (ینظـــر: ١/٥٧ب صـــحیح وضـــعیف الجـــامع ) وقـــد ضـــعَّف األلب

  )٢٦/١٥١الصغیر 
  ساقط من األصل.  )٢(
 .َهــَذا ِإْســَناٌد َضــِعیفٌ وقــال:  ٦٣٠٢رقــم  ٦/٥١١إتحــاف الخیــرة المهــرة أورده البوصــیري فــي  )٣(

األحادیــث المائــة ، وابــن طولــون فــي ٣٤٢٢رقــم  ١٤/١٥٥المطالــب العالیــة وابــن حجــر فــي 
  ١٧رقم  ١/٢٤المشتملة على مائة نسبة إلى الصنائع 

قــدم المدینــة حــین نفضــت  ،یكنــى أبــا بهثــة ،ســوید بــن غفلــة بــن عوســجة بــن عــامر الجعفــي )٤(
هــــ. ٨٠مــات ســنة . وكــان موصــوفا بالزهـــد والتواضــع ،هد الیرمــوكوشـــ، األیــدي مــن دفنــه 

  )١/١٥٩ خالصة تذهیب تهذیب الكمال، ٣/٢٧٠اإلصابة (
، أفضــل األمــة، عبــد اهللا بــن عثمــان بــن عــامر بــن عمــرو القرشــي التیمــي، أبــو بكــر الصــدیق )٥(

الغابــة ســد أهـــ. (١٣ســنة  تــوفي .ومؤنســه فــي الغــار، وصــدیقه األكبــر ،وخلیفــة رســول اهللا 
  .وما بعدها) ٤/١٦٩وما بعدها، اإلصابة  ٣/٣١٥

  ساقط من األصل.  )٦(

، ولــم أقــف ١/١١٠، وابــن عــادل الحنبلــي فــي تفســیره ١/٦٩أورده اإلمــام الــرازي فــي تفســیره  )٧(

  علیه عند غیرهما.



  

  

  

} ٢٢٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  )١( [واألخبار بالتعوذ في مواطن مخصوصة كثیرة شهیرة].

؛ ألنـــه أقصـــى غایـــات وقـــال بعضـــهم: االســـتعاذة مـــن الـــدعوات المســـتجابة

لیه، وال الخضوع والضراعة وٕاظهار العبودیة والمسكنة. والكریم ال یضیع من التجأ إ

  یهمل من الذ به وعوَّل علیه.

ل، وأنت أكرم من  اللهم أنت المستعاذ، وٕالیك الملجأ والمالذ، وعلیك المعوَّ

علینا بعصمتنا من الشیطان الرجیم وجنوده وأعوانه من الجن ل وَّ طَ فتَ  ل،وَّ طَ تَ 

 )٢( واإلنس، وخذ بنواصینا إلى طاعتك، واجعل لنا بها إكمال الحالوة [واللذة]

ª  «    ¬ Z © §¨   ¦ ¥ ¤  £  ]واألنس، إنك أنت السمیع العلیم. 
)٣( ،      

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú  Z 

[وال  ،)٤(

  )٥( حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم].

وسلَّم [تسلیما كثیرا طیبا مباركا  )٦( وصلى اهللا على سیدنا محمد [وآله وصحبه]

  ]/أ١٥٦[ )٨( .)٧(فیه]

***  

     
  

                                                 

  ساقط من األصل.  )١(

  ساقط من (ب).  )٢(

   ١٠٠سورة یوسف، من اآلیة: ) ٣(

   ١٨٢ – ١٨٠اآلیات: سورة الصافات، ) ٤(

  ساقط من األصل.  )٥(

  ساقط من (ب).  )٦(

  ساقط من األصل.  )٧(

هــ علـى ٩٥٤بلغ تصحیحا في ثـامن عشـر شـوال سـنة جاء في الحاشیة في آخر المخطوط:  )٨(

  غانم المقدسي. يّ لِ عَ بتوقیع: نسخة المؤلف دام فضله. 



  

  

  

} ٢٢٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ا  

، والصــالة والســالم علــى خیــر البریــات، الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات

  سیدنا محمد وعلي آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

، فقد كشـفت هـذه الدراسـة عـن العدیـد مـن النتـائج التـي كـان مـن أهمهـا مـا وبعد

  یلي: 

كما حررناه  - ین وفتح الراء المشددة بفتح الع - الصحیح ضبط ابن َعرَّاق  -١

  بأدلته.

هیأت النشأة الطیبة البن عراق التعرف على العلماء، واإلفادة منهم، السیما  -٢

ابن كان طبیعیًا أن ینهل صحبته ألبیه الذي كان من كبار علماء عصره، و 

یوجهه إلى االستزادة من وكان  الذي أحاطه برعایته، علم أبیه،من  عراق

وقد حرص أبوه على تعلیمه القرآن ویذلل لـه السبل الموصلة إلیه. العلم، 

 ،حفظ القرآن العظیم وهو ابن خمس سنین في سنتینالكریم منذ الصغر، ف

 ،فعادت بركة اهللا علیه ،والزم والده في قراءة ختمة كل جمعة ست سنین

  .وحفظ كتبا عدیدة في فنون شتى

والقراءات، ومشاركة جیدة في  ،والحدیثقدم راسخة في الفقه،  البن عراقكان  -٣

غیرها، وله اشتغال في الفرائض، والحساب، والمیقات، وقوة في نظم األشعار 

 ،، واقتدار على نقد الشعر، وكان ذا سكینة ووقار، وكان باذًال للهمةةالفائق

  .طارحًا للتكلف مالزمًا للتعفف، وكرم النفس

، ال بعدها، وهو مذهب جمهور ءةقبل القراتكون االستعاذة  الصحیح أن -٤

  العلماء.

  وخارجها. االستعاذة قبل القراءة سنة في الصالةمذهب جمهور العلماء أن  -٥

جهر واإلسرار باالستعاذة كالتالوة، ِإْن جهرًا فجهر، وإِْن سرًا فِسّر؛ ألنه تاِبع ال -٦

  فحكى المتبوع.



  

  

  

} ٢٢٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 m n o  p q r ]؛ لقولـــــه تعـــــالى: كـــــل ركعـــــة إعـــــادة التعـــــوذ ُتَســـــنُّ  -٧

s t Z)ولحصول الفصل بین القراءتین بالركوع وما بعده.)١ ،   

، وٕاذا تركه في الصالة ولو عمدًا فال إعادة وال سـجود ویكره ترك التعوذ عمداً 

  سهو.

أعــوذ بــاهللا مــن الشــیطان الــرجیم. ویحصــل  عنــد الشــافعي: المختــار فــي لفظهــا -٨

  الستعاذة باهللا من الشیطان.التعوذ بذلك وبغیره من الكیفیات المتضمنة ل

؛ ألن المقصــود اعتصــام القــارئ یكفــي اســتعاذة واحــد مــنهمفــال لــو قــرأ جماعــة  -٩

  والتجاؤه باهللا من الشیطان، فال یكون تعوذ واحد كافیا عن آخر.

مــأخوذ مــن الشــطون، وهــو البعــد، فكــل متمـــرد مــن جــن  الشــیطانالــراجح أن  -١٠

: لبعـد أفعالـه فـي وقیـللبعده عـن الخیـر. : قـیلوأنس وحیوان یسمى شیطانًا. 

  الشر.

، فالبد من محذوف، وأولى ما ُیَقدَّر: من همـز ذات الشیطان ال یستعاذ منها -١١

الشــیطان أو مــن وسواســه؛ ألنــه قــد جــاء األمــر باالســتعاذة منهمــا فــي القــرآن 

  الكریم.

قــول یظهــر أن ابــن عــراق اختــار القــول بــأن إبلــیس مــن المالئكــة، حیــث نقــل  -١٢

الـذي و  البغوي في تفسیره: "أكثر أهل التفسـیر علـى أن إبلـیس مـن المالئكـة".

؛ كان من الجن، ولم یكن من المالئكةیبدو لي رجحانه هو القول بأن إبلیس 

  لداللة القرآن الصریحة على ذلك، ولقوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

أمســك إبلــیس فــي   الظــاهر أن إبلــیس طــاهر العــین كالمشــرك؛ ألن النبــي -١٣

ولــو كــان نجســا لمــا أمســكه، لكنــه نجــس الفعــل خبیــث  الصــالة ولــم یقطعهــا،

  الطبع. 

وجـاء فـي ، ویوكلهم في أفعـال خاصـة، أعوانا یرسلهم في اإلغواء إن إلبلیس -١٤

  ، ولم یصح من ذلك إال تسمیة خنزب.األخبار تسمیة بعضهم

                                                 

   ٩٨سورة النحل، اآلیة:  )١(



  

  

  

} ٢٢٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

تـــى یأكــــل منــــه الشــــیطان ح لـــو تــــرك اإلنســــان التســـمیة عنــــد األكــــل والشــــرب -١٥

، بخــالف مــا لــو أطعــم أو ســقى كــافرا ویشــرب بقصــد التصــدق علیــه لــم ُیَثــبْ 

  حربیا فإنه یثاب.

  : من فرَّق بین الزوجین. وأكرمهم عنده أقرب الشیاطین إلى إبلیس منزلة -١٦

دلیـــــل علـــــى أن إلبلـــــیس  Z ¡ � ~ { | ] :قولـــــه تعـــــالىفـــــي  -١٧

  . الزوجةإال من ال تكون الذریة زوجة؛ ألن 

وقال بعض أهل العلم : إن اهللا تعـالى خلـق لـه فـي فخـذه الیمنـى ذكـرا ، وفـي 

فیخـرج لـه كـل یـوم عشـر بیضـات ، یخـرج مـن  ،الیسرى فرجا ، فهـو یـنكح هـذا بهـذا

  كل بیضة سبعون شیطانا وشیطانة. 

وال یخفى أن هذه األقوال ونحوهـا ال معـول علیهـا لعـدم اعتضـادها بـدلیل مـن 

. أمـا كیفیـة والدة تلـك الذریـة مة علـى أن لـه ذریـة. فقد دلت اآلیة الكریكتاب أو سنة

   فلم یثبت فیه نقل صحیح ، ومثله ال یعرف بالرأي.

: هـو نفخـة الصـعق، فقیـلإبلـیس،  اختلف في الوقت المعلوم الذي أنظـر إلیـه -١٨

  وعلیه الجمهور.

بعــض العلمــاء  َعــدَّ القــرآن واألخبــار یــدالن علــى وجــود الجــن والشــیاطین، بــل  -١٩

  .اإلیمان بوجود الجن من شعب اإلیمان

، بــــل مــــأمورون معلــــوم بالضــــرورة أنهــــم أحیــــاء عقــــالء، فــــاعلون باالختیــــار  -٢٠

منهیــون، لیســوا صــفاتا وأعراضــا قائمــة باإلنســان أو غیــره كمــا زعمــه بعــض 

المالحـــدة. ولـــم ینكـــر الجـــن إال شـــرذمة قلیلـــة مـــن جهـــال الفالســـفة واألطبـــاء 

  ونحوهم.

الشیاطین والجن أجسام لطیفة ناریة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، ولها  -٢١

  عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة.

فقیـــل: هـــم جنســـان، وقیـــل: هـــم جـــنس واحـــد، ، اختلفـــوا فـــي الجـــن والشـــیاطین -٢٢

  والشیاطین مردتهم وأشرارهم. 

  لدون.ویتناكحون ویتوا ،الجن والشیاطین یأكلون ویشربون -٢٣



  

  

  

} ٢٢٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

للجــن والشــیاطین قــدرة علــى النفــوذ فــي بــواطن البشــر إلیــذائهم بالوسوســة أو  -٢٤

  بالصرع.

وٕاذا كــانوا مكلفـــین فالبــد مــن بعثــة الرســل إلـــیهم، مكلفــون. الجــن والشــیاطین  -٢٥

لم یبعث إلیهم رسل والجمهور على أنه واختلف هل بعث إلیهم رسول منهم؟ 

  . نا وهم داخلون في عموم بعثة نبی، منهم

الجنــــة  واختلــــف هــــل یــــدخل مؤمنــــوهم .ال خــــالف أن كفــــار الجــــن فــــي النــــار -٢٦

  والجمهور على أنهم یدخلون الجنة ویثابون.ویثابون على حسناتهم؟ 

منهـا: صـحة الصـالة خلـف الجنـي. ، یتفرع على القول بتكلیفهم مسائل فقهیة -٢٧

صـــورة حیـــة ومنهـــا: أن الجنـــي إذا ظهـــر فـــي  ومنهـــا: انعقـــاد الجماعـــة بهـــم.

  .َذَهَبْت َوإِال ُقِتَلتْ  َذاَفإِ  فتؤذن

ال یجــوز المناكحــة بــین الجــن واإلنــس؛ الخــتالف الجــنس، وهــو یشــمل نكــاح  -٢٨

  الجني اإلنسیة، والعكس.

؛ ألنهـــا إذا عرفـــت أن الجنـــي غســـلالیجـــب علـــى اإلنســـیة إذا وطأهـــا الجنـــي  -٢٩

م یتحقـــق اإلیـــالج یجامعهـــا كالرجـــل فكیـــف یقـــال: ال یتحقـــق اإلیـــالج؟ وٕاذا لـــ

  فكیف یوجد الجماع؟

ما قرئ علیهم أو سمعوه من اإلنس، وٕان لم یعلموا  روایتهم عن اإلنس یجوز -٣٠

فالظـــاهر منعهـــا؛ لعـــدم حصـــول الثقـــة وأمـــا روایـــة اإلنـــس عـــنهم بحضـــورهم. 

وسمع منه، فتجوز الروایة عنهم؛  بعدالتهم، إال أن یكونوا ممن لقي النبي 

ة فــي عـدم البحـث عـن عــدالتهم، علـى رأي مـن عــدَّهم ألن لهـم حكـم الصـحاب

  في الصحابة.

أن القــــرآن دواء داء  ِحَكــــٌم كثیــــرة، منهــــا: مشــــروعیة االســــتعاذة لقــــراءة القــــرآنل -٣١

فـــأمر القـــارئ أن یطـــرد مـــادة الوســـاوس التـــي یلقیهـــا الشـــیطان فـــي الصـــدور، 

غیر ذلك  الدواء محال خالیا فیتمكن منه وینجع فیه. إلى یصادفالداء حتى 

  من الحكم التي ذكرها ابن عراق.



  

  

  

} ٢٣٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

أن العبـــد إذا نـــوى بـــالقراءة عبـــادة  ِســـرُّ اختصـــاص قـــراءة القـــرآن باالســـتعاذة: -٣٢

الــرحمن وتفكــر فــي وعــده ووعیــده وآیاتــه وبیناتــه ازدادت رغبتــه فــي الطاعــة 

ورهبته من المعصیة. وبهذا صار القرآن من أعظم الطاعات، فال جـرم كـان 

فــي الصــد عنــه أبلــغ، فكانــت حاجــة العبــد إلــى اللجــأ إلــى اهللا ســعي الشــیطان 

  تعالى؛ لیصونه عنه أشد، فلهذا خصت القراءة باالستعاذة.

اعتـراف العبـد بعـداوة الشـیطان التـي قررهـا اهللا تعـالى  حاصل سّر االستعاذة: -٣٣

ثــم لنــا فــي غیــر موضــع مــن كتابــه العزیــز لنتخــذه عــدوا وننصــب لــه الحــرب. 

مــــن الشــــیطان اإلشــــارة إلــــى االســــتعاذة مــــن أمهــــات الشــــرور  فــــي االســــتعاذة

، وهــــي ثالثــــة: الجهــــل، والفســــق، والمخافــــات؛ ألن الشــــیطان أجهــــل واآلفـــات

ــــى  الجــــاهلین، وأفســــق الفاســــقین، ومكــــن مــــن إیصــــال المخافــــات والمكــــاره إل

  اآلدمیین.

لمــا كــان المســتعاذ منــه مالَحَظــا فیــه اســتجماع جمیــع وجــوه الشــر ناســب أن  -٣٤

ون المستعاذ به هو الجامع لسائر صفات الكمال، واالسم الدال علـى ذلـك یك

؛ الذي ال یخـرج - فلم یعلق االستعاذة باسم غیر هذا االسم الكریم -هو اهللا 

عن حیطته شيء من الكائنات خیرها وشرها، فیكون أبلغ في زجـر المسـتعاذ 

  منه وانقماعه.

: إشـارة إلـى االسـم دون الوصـف ولم یقتصر على ،: من الشیطان الرجیمقال -٣٥

الشر الذي ألجله یتعوذ منه، وهو إمـا وسوسـة مـن تزیینـه العاجلـة، وتحریكـه 

سالســــل الهــــوى، وغیــــر ذلــــك مــــن شــــباكه، وٕامــــا لعنــــه وطــــرده، فیكــــون ســــّر 

  مبعد اهللا تعالى، ومعاداة عدوه ال غیر. إبعاداالستعاذة على هذا 

منتها رســالة ابــن عــراق فــي شــرح ، فهــذه بعــض النتــائج والفوائــد التــي تضــوبعــد

  االستعاذة، وهي تدل على ما لها من بالغ األهمیة. 

  )١(Ð  Ñ Ò Ó   ÕÔ Ö ×  Ø ÙZ ]والحمد هللا رب العالمین، 

  وصلى اهللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 ***  

                                                 

   ٧٠سورة القصص، اآلیة:  )١(



  

  

  

} ٢٣١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ادر واس ا 

آن: -أوا و ا   

المعـاني مــن حـرز األمــاني فـي القــراءات السـبع لعبـد الــرحمن بـن إســماعیل بـن إبــراهیم،  إبـراز -١

  مصر.  -تحقیق: إبراهیم عطوة، شركة مكتبة مصطفى الحلبي

  م ) ١٩٩٦هـ ١٤١٦، (١ط/ –بیروت  –اإلتقان في علوم القرآن للسیوطي، دار الفكر  -٢

بـــد القـــادر عطـــا . طبعـــة دار الكتـــب أحكـــام القـــرآن البـــن العربـــي، مراجعـــة وتعلیـــق/ محمـــد ع -٣

  م ). ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، ( ١بیروت، ط/ –العلمیة 

أحكام القرآن للجصاص، تحقیق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحیاء التراث العربـي، بیـروت  -٤

  هـ) ١٤٠٥(

 –بیـــروت  –أحكـــام القـــرآن للشـــافعي، تحقیـــق عبـــد الغنـــي عبـــد الخـــالق، دار الكتـــب العلمیـــة  -٥

  هـ)١٤٠٠(

بیـروت  –إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ألبي السـعود، دار إحیـاء التـراث العربـي -٦

  بدون تاریخ  -

أضـواء البیـان فـي إیضــاح القـرآن للشـنقیطي، تحقیـق : مكتــب البحـوث والدراسـات. دار الفكــر  -٧

  م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -بیروت.  -للطباعة والنشر

ن من وجـوه اإلعـراب والقـراءات فـي جمیـع القـرآن للُعْكَبـري، دار الكتـب إمالء ما َمنَّ به الرحم -٨

  م ) . ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩، ( ١بیروت، ط/ –العلمیة

البحـــر المحـــیط فـــي التفســـیر ألبـــي حیـــان، تحقیـــق عـــادل عبـــد الموجـــود وآخـــرون، دار الكتـــب  -٩

  م ) ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢األولى ( –بیروت  –العلمیة 

القـرآن ألبــي جعفــر بــن الزبیـر الغرنــاطي، تحقیــق: محمــد شــعباني، البرهـان فــي ترتیــب ســور  -١٠

  م  ١٩٩٠هـ ١٤١٠نشر وزارة األوقاف بالمملكة المغربیة، 

التبیــان فــي تفســیر غریــب القــرآن ألحمــد بــن محمــد الهــائم المصــري، دار الصــحابة للتــراث  -١١

  هـ) ١٩٩٢، (١القاهرة، ط/ –بطنطا 

  م) ١٩٩٧تونس ( –ار سحنون للنشر والتوزیع التحریر والتنویر البن عاشور، د -١٢

  التسهیل لعلوم التنزیل البن جزي الكلبي، طبعة دار الفكر، بدون تاریخ .  -١٣

  هـ ١٤٠١ –بیروت  -تفسیر القرآن العظیم البن كثیر، دار الفكر  -١٤

والصــــحابة والتـــابعین، البــــن أبـــى حــــاتم،  تفســـیر القـــرآن العظــــیم مســـندا عــــن رســـول اهللا  -١٥

  م) ١٩٩٩هـ   ١٤١٩الثانیة ( -مكة  المكرمة  -تحقیق: أسعد الطیب، مكتبة نزار الباز 



  

  

  

} ٢٣٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

تفســیر القــرآن ألبــي المظفــر الســمعاني، تحقیــق : یاســر بــن إبــراهیم وغنــیم بــن عبــاس، دار  -١٦

  م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ط/ –السعودیة  -الریاض  -الوطن 

 -: د. عبــد اهللا الــوهبي، دار ابــن حــزم تفســیر القــرآن لعــز الــدین بــن عبــد الســالم، تحقیــق  -١٧

  م ١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١ط/ –بیروت 

التیســیر فــي التفســیر لــنجم الــدین عمــر بــن محمــد النســفي، مخطــوط بجامعــة الملــك ســعود،  -١٨

  ٤٩٢٣تحت رقم 

هــ  ١٤٠٧القـاهرة ( –جامع البیان عـن تأویـل آي القـرآن البـن جریـر الطبـري، دار الحـدیث  -١٩

  م)١٩٨٧

ـــا، دار الفكـــر، بیـــروت ( الجـــامع -٢٠ هــــ ١٤١٥ألحكـــام القـــرآن للقرطبــــى، تحقیـــق: عرفـــان العشَّ

  م )١٩٩٥

الجعبري ومنهجه في كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجـه التهـاني مـع تحقیـق نمـوذج  -٢١

  م  ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩من الكنز لألستاذ أحمد الیزیدي، نشر وزارة األوقاف بالمملكة المغربیة، 

بیــروت،  –مــاني ووجـه التهــاني فـي القــراءات السـبع للشــاطبي، دار الكتـاب النفــیس حـرز األ -٢٢

  هـ١٤٠٧ – ١ط/

  م) ١٩٩٣هـ ١٤١٤الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي، دار الفكر، بیروت ( -٢٣

 –روح المعــــاني فــــي تفســــیر القــــرآن والســــبع المثــــاني لآللوســــى، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي  -٢٤

  م )١٩٨٥هـ ١٤٠٥، (٤/ط –بیروت 

 -٣بیــروت، ط/ –زاد المســیر فــي علــم التفســیر لعبــد الــرحمن الجــوزي، المكتــب اإلســالمي  -٢٥

 هـ١٤٠٤

الشــمعة المضــیة بنشــر قــراءات الســبعة المرضــیة ألبــي الســعد الطــبالوي، تحقیــق: د. علــي  -٢٦

  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ - ١الریاض، ط/ –جعفر، مكتبة الرشد

إلــى معــاني بســم اهللا الــرحمن الــرحیم البــن عــراق الكنــاني، مخطــوط فــي الصــراط المســتقیم  -٢٧

) . وهــي فــي مجموعــة كاریــت (یهــودا ٤٦٩١جامعــة برنســتون: ضــمن مجمــوع، تحــت رقــم : 

    ٤٤تحت رقم حفظ : 

 -غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان للنیســابوري، تحقیــق: زكریــا عمیــران، دار الكتــب العلمیــة  -٢٨

  م  ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -١بیروت، لبنان، ط/

 –فـــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فنـــي الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم التفســـیر للشـــوكاني، دار الفكـــر  -٢٩

  بیروت، بدون تاریخ . 



  

  

  

} ٢٣٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

فتح الكبیر في أحكام االستعاذة والتكبیر للشیخ محمود خلیـل الحصـري، (مطبـوع مـع كتـاب  -٣٠

  م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠قاهرة، ال –أحكام القرآن الكریم للحصري) نشر: دار ابن الهیثم 

كتــاب التیســیر فــي القــراءات الســبع ألبــى عمــرو الــدانى، عنــى بتصــحیحه/ أوتــویرتزل، دار  -٣١

  م) ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الكتاب العربي، بیروت، الثالثة  (

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون األقاویــل فــي وجــوه التأویــل للزمخشــري، دار  -٣٢

  ٠بیروت، بدون تاریخ –الفكر 

الكشـــف والبیـــان فـــي تفســـیر القـــرآن للثعلبـــي، تحقیـــق : أبـــي محمـــد بـــن عاشـــور، دار إحیـــاء  -٣٣

  م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ - ١لبنان، ط/ –بیروت  -التراث العربي 

  م)  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩بیروت (  –لباب التأویل في معاني التنزیل للخازن، دار الفكر  -٣٤

تحقیــق / عــادل عبــد الموجــود وآخــرون، دار  اللبـاب فــي علــوم الكتــاب البــن عــادل الحنبلـي، -٣٥

  م )  ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ( ١بیروت، ط/ –الكتب العلمیة 

  مجاز القرآن ألبي عبیدة معمر بن المثنى التیمى، بدون بیانات. -٣٦

محاســـن التأویـــل للقاســـمي، تحقیـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحیـــاء الكتـــب العربیــــة،  -٣٧

  م  ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦، ١القاهرة، ط/

المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز البـــن عطیـــة األندلســـي، تحقیـــق: عبـــد اهللا بـــن  -٣٨

 -هــــ ١٣٩٨، (١قطـــر، ط/ –الدوحـــة  –إبـــراهیم األنصـــاري، وآخـــرون . مؤسســـة دار العلـــوم 

  م) ١٩٧٧

مـــدارك التنزیـــل وحقـــائق التأویـــل " تفســـیر النســـفي " لعبـــد اهللا بـــن أحمـــد النســـفي، دار إحیـــاء  -٣٩

  لكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، بدون تاریخ.ا

  بیروت .  -معالم التنزیل للبغوي، تحقیق : خالد العك، دار المعرفة  -٤٠

هـــ ١٤١٢، (١ط/ –القــاهرة  -مفــاتیح الغیــب أو التفســیر الكبیــر للــرازى، دار الغــد العـــربي  -٤١

  م)١٩٩١

 -ي، تحقیــق: إیــاد الطبــاع، مؤسســة الرســالة مفحمــات اإلقــران فــي مبهمــات القــرآن للســیوط -٤٢

  م   ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ - ١بیروت، لبنان، ط/

نزهــــة األعــــین النــــوظر فــــي علــــم الوجــــوه والنظــــائر البــــن الجــــوزي، وضــــع حواشــــیه: خلیــــل  -٤٣

  م)٢٠٠٠هـ  ١٤٢١، (١المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/

وصححه: علي محمد الضباع، دار الكتب  النشر في القراءات العشر البن الجزري، راجعه -٤٤

  العلمیة، بیروت، لبنان. 



  

  

  

} ٢٣٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 –النكـــت والعیـــون للمـــاوردي، مراجعـــة وتعلیـــق/ الســـید عبـــد المقصـــود، دار الكتـــب العلمیـــة  -٤٥

  ٠بیروت . بدون تاریخ

هدایة القاري إلى تجوید كالم البـاري لعبـد الفتـاح السـید عجمـي المرصـفي، نشـر دار الفجـر  -٤٦

  م) ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، (١المدینة المنورة، ط/ اإلسالمیة،

كلیـــة  -الهدایـــة إلـــى بلـــوغ النهایـــة لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب، مجموعـــة بحـــوث الكتـــاب والســـنة  -٤٧

  م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، ط/ -الشریعة والدراسات اإلسالمیة 

رون، دار الوســـیط فـــي تفســـیر القـــرآن المجیـــد للواحـــدي، تحقیـــق / عـــادل عبـــد الموجـــود وآخـــ -٤٨

  م ). ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، ( ١بیروت،ط/ –الكتب العلمیة 

م- :و ا   

 –إتحــاف الخیــرة المهــرة بزوائــد المســانید العشــرة ألحمــد بــن أبــي بكــر البوصــیري، دار الــوطن  -١

  م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ١الریاض، ط/

ـــى الصـــنائع ال -٢ ـــى مائـــة نســـبة إل ـــة المشـــتملة عل ـــق : مســـعد األحادیـــث المائ ـــون، تحقی بـــن طول

  السعدني، دار الطالئع. 

األحادیــث المختــارة لمحمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي، تحقیــق: عبــد الملــك بــن دهــیش، مكتبــة  -٣

  هـ ١٤١٠ – ١مكة المكرمة، ط/ -النهضة الحدیثة 

  اإلخالص والنیة البن أبي الدنیا، بدون بیانات. -٤

ضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، لمال علي القـاري، األسرار المرفوعة في األخبار المو  -٥

  م  ١٩٧١ -هـ  ١٣٩١ -بیروت  -تحقیق : محمد الصباغ، دار األمانة، مؤسسة الرسالة 

  أمالي ابن سمعون، ألبي الحسن محمد بن سمعون، بدون بیانات. -٦

  البعث والنشور للبیهقي، بدون بیانات. -٧

  للمباركفوري، دار الكتب العلمیة، بیروت.   تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -٨

تخــریج األحادیــث واآلثــار الواقعــة فــي تفســیر الكشــاف للزمخشــري، للزیلعــي، تحقیــق: عبــد اهللا  -٩

  هـ ١٤١٤ - ١الریاض، ط/ –السعد، دار ابن خزیمة 

الترغیب والترهیب من الحدیث الشـریف للمنـذري، تحقیـق/ إبـراهیم شـمس الـدین، دار الكتـب  -١٠

  هـ)  ١٤١٧، (١لعلمیة، بیروت، ط/ا

تعظیم قـدر الصـالة لمحمـد بـن نصـر المـروزي، تحقیـق : د. عبـد الـرحمن الفریـوائي، مكتبـة  -١١

  هـ ١٤٠٦، ١ط/ –المدینة المنورة  -الدار 



  

  

  

} ٢٣٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  التمهیـد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانید البــن عبــد البــر، تحقیــق/ مصــطفى العلــوي ، -١٢

  هـ)١٣٨٧عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمغرب ( ومحمد البكري، وزارة

 -الریـاض  -تنقیح في أحادیث التعلیق للذهبي، تحقیـق: مصـطفى أبـو الغـیط، دار الـوطن  -١٣

  م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١

  جامع األحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الكبیر) للسیوطي، بدون بیانات.  -١٤

للترمـذي، تحقیـق/ أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون، دار إحیـاء الجامع الصحیح "سنن الترمذي"  -١٥

  ٠التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ

الجامع في الحدیث لعبد اهللا بـن وهـب، تحقیـق: د . مصـطفى أبـو الخیـر، دار ابـن الجـوزي  -١٦

  م ١٩٩٦ - ١السعودیة، ط/ –

أبــو غــدة، مكتــب حاشــیة الســندي علــى النســائي ألبــي الحســن الســندي، تحقیــق : عبــدالفتاح  -١٧

  م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -، ٢حلب ط/ -المطبوعات اإلسالمیة 

خالصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشـرح الكبیـر البـن الملقـن، تحقیـق/ حمـدي السـلفي،  -١٨

  هـ)١٤١٠، (١مكتبة الرشد، الریاض، ط/

 –السـلف  ذخیرة الحفاظ لمحمد بن طاهر المقدسي، تحقیق : د.عبد الرحمن الفریوائي، دار -١٩

  م ١٩٩٦-هـ  ١٤١٦ -، ١الریاض، ط/

  الریاض.  –السلسلة الضعیفة لأللباني، مكتبة المعارف  -٢٠

ســنن ابــن ماجــه لإلمــام محمــد بــن یزیــد القزوینــي، تحقیــق/ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ط دار  -٢١

  ٠الفكر، بیروت، بدون تاریخ

ي الـــدین عبـــد الحمیـــد، ط دار ســـنن أبـــي داود ألبـــي داود السجســـتاني، تحقیـــق/ محمـــد محیـــ -٢٢

   ٠الفكر، بدون تاریخ

ســـنن البیهقـــي الكبـــرى للبیهقـــي، تحقیـــق/ محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، مكتبـــة دار البـــاز، مكـــة  -٢٣

  م)١٩٩٤هـ  ١٤١٤المكرمة (

سنن الدارمي للدارمي، تحقیق/ فواز زمرلي ، خالد العلمي، ط دار الكتاب العربي، بیروت،  -٢٤

  هـ) ١٤٠٧، (١ط/

السنن الكبرى للنسائي، تحقیق/ د.عبد الغفار البنـداري ، سـید كسـروي، دار الكتـب العلمیـة،  -٢٥

  م) ١٩٩١هـ  ١٤١١، (١بیروت، ط/

، ١شــــرح الزرقــــاني علــــى موطــــأ اإلمــــام مالــــك للزرقــــاني، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ط/ -٢٦

  هـ) ١٤١١(



  

  

  

} ٢٣٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 -اویش، المكتــب اإلســالمي شــرح الســنة للبغــوي، تحقیــق : شــعیب األرنــاؤوط، ومحمــد الشــ -٢٧

 م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -، ٢دمشق _ بیروت، ط/

الریــاض،  -شــرح صــحیح البخــاري، البــن بطــال، تحقیــق : یاســر بــن إبــراهیم، مكتبــة الرشــد -٢٨

  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢ط/

شرح نخبـة الفكـر فـي مصـطلحات أهـل األثـر لمـال علـى القـاري، تحقیـق: محمـد تمـیم وهیـثم  -٢٩

  لبنان، بیروت.  -م  تمیم، دار األرق

صـــحیح ابـــن حبـــان بترتیـــب ابـــن بلبـــان البـــن حبـــان البســـتي، تحقیـــق/ شـــعیب األرنـــؤوط، ط  -٣٠

  م)١٩٩٣هـ  ١٤١٤، (٢مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/

صـــــحیح ابـــــن خزیمـــــة البـــــن خزیمـــــة النیســـــابوري، تحقیـــــق: د. محمـــــد األعظمـــــي، المكتـــــب  -٣١

  م)١٩٧٠هـ  ١٣٩٠اإلسالمي، بیروت (

بخــاري للبخــاري، تحقیــق/ د. مصــطفى البغــا، دار ابــن كثیــر ، الیمامــة، بیــروت، صــحیح ال -٣٢

  م)   ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧، (٣ط/

  هـ)١٣٩٢، (٢صحیح مسلم بشرح النووي للنووي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط/ -٣٣

صــحیح مســلم لمســلم بــن الحجــاج النیســابوري، تحقیــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء  -٣٤

  بیروت، بدون تاریخ . –تراث العربي ال

صحیح وضعیف الجامع الصـغیر لأللبـاني، برنـامج منظومـة التحقیقـات الحدیثیـة مـن إنتـاج  -٣٥

  مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة. 

، ٢ط/ –دمشــق  -العجالــة فــي األحادیــث المسلســلة ألبــي الفــیض الفــاداني، دار البصــائر  -٣٦

  م ١٩٨٥

 –العظمة لعبد اهللا بن محمـد األصـبهاني، تحقیـق : رضـاء اهللا المبـاركفوري، دار العاصـمة  -٣٧

  هـ ١٤٠٨ -١الریاض، ط/

العلــل الــواردة فــي األحادیــث النبویــة للــدارقطني، تحقیــق : د. محفــوظ الــرحمن الســلفي، دار  -٣٨

  م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ – ١الریاض، ط/ –طیبة 

أحمد بن حنبل، تحقیق : وصي اهللا بن محمد عبـاس، المكتـب  العلل ومعرفة الرجال لإلمام -٣٩

  م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ – ١بیروت ، الریاض، ط/ -اإلسالمي ، دار الخاني 

 –عمـــدة القــــاري شـــرح صــــحیح البخـــاري، لبــــدر الـــدین العینــــي، دار إحیـــاء التــــراث العربــــي  -٤٠

  بیروت. 



  

  

  

} ٢٣٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 – ٢بیـروت، ط/ –مؤسسـة الرسـالة عمل الیوم واللیلـة للنسـائي، تحقیـق: د. فـاروق حمـادة،  -٤١

  هـ١٤٠٦

فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني، تحقیـق/ محمـد عبـدالباقي ، محـب  -٤٢

  هـ)   ١٣٧٩الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت (

الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصـغیر للسـیوطي، تحقیـق: یوسـف النبهـاني، دار  -٤٣

  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ - ١ت / لبنان، ط/بیرو  -الفكر

ــدیلمي، تحقیــق/ الســعید زغلــول، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  -٤٤ الفــردوس بمــأثور الخطــاب لل

  م)١٩٨٦، (١ط/

  فضائل األعمال للمقدسي، دار الغد العربي، القاهرة. -٤٥

  فضائل القرآن لمحمد بن الضریس، بدون بیانات.  -٤٦

لصغیر لعبد الرؤوف المناوي، المكتبـة التجاریـة الكبـرى، مصـر، فیض القدیر شرح الجامع ا -٤٧

  هـ)   ١٣٥٦األولى (

قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث لمحمد جمال الدین القاسمي، دار الكتب العلمیة  -٤٨

  م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ - ١بیروت، ط/ –

  كتاب األهوال البن أبي الدنیا، بدون بیانات. -٤٩

ي األحادیــث واآلثـار البـن أبـي شــیبة، تحقیـق/ كمـال یوسـف الحــوت، ط الكتـاب المصـنف فـ -٥٠

 هـ)١٤٠٩، (١مكتبة الرشد، الریاض، ط/

كتاب شعب اإلیمان لعبد الجلیل بن موسى القصـري، تحقیـق: أحمـد مرعـي العمـري، رسـالة  -٥١

  هـ١٤٠٣دكتوراه بجامعة أم القرى 

علـــى ألســـنة النـــاس للعجلـــوني،  كشـــف الخفـــاء ومزیـــل اإللبـــاس عمـــا اشـــتهر مـــن األحادیـــث -٥٢

  هـ) ١٤٠٥، (٤تحقیق: أحمد القالش، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/

 -كشف المشكل من حدیث الصحیحین البن الجوزي، تحقیق : علي البـواب، دار الـوطن   -٥٣

  م.  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -الریاض 

ة، مكتـــــب المجتبـــــى مـــــن الســـــنن (ســـــنن النســـــائي) للنســـــائي، تحقیـــــق/ عبـــــدالفتاح أبـــــو غـــــد -٥٤

  م)١٩٨٦هـ  ١٤٠٦، (٢المطبوعات اإلسالمیة، حلب، ط/

القــاهرة ،  -دار الكتــاب العربــي  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للهیثمــي، دار الریــان للتــراث ،  -٥٥

  هـ)١٤٠٧بیروت (



  

  

  

} ٢٣٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

مرقـــاة المفـــاتیح شـــرح مشـــكاة المصـــابیح علـــي القـــاري، تحقیـــق: جمـــال عیتـــاني، دار الكتـــب  -٥٦

  م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ - ١، بیروت، ط/لبنان –العلمیة 

مســائل أحمــد بــن حنبــل روایــة ابنــه عبــد اهللا، لعبــد اهللا بــن أحمــد بــن حنبــل، تحقیــق : زهیــر  -٥٧

  م١٩٨١هـ ١٤٠١ - ١بیروت، ط/ –الشاویش، دار النشر : المكتب اإلسالمي 

ر المســتدرك علــى الصــحیحین للحــاكم النیســابوري، تحقیــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دا -٥٨

  م)١٩٩٠هـ  ١٤١١، (١الكتب العلمیة، بیروت، ط/

  بیروت.  –مسند أبي داود الطیالسي لسلیمان بن داود الطیالسي، دار المعرفة  -٥٩

مســـند أبـــي عوانـــة لإلمـــام أبـــي عوانـــة اإلســـفرائیني، تحقیـــق/ أیمـــن بـــن عـــارف، دار المعرفـــة  -٦٠

  هـ)  ١٩٩٨، (١بیروت ط/

دمشـق  -صلي، تحقیق : حسین أسد، دار المـأمون للتـراث مسند أبي یعلى ألبي یعلى المو  -٦١

  م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١ط/ –

مســند إســحاق بـــن راهویــه إلســحاق بـــن راهویــه، د. عبــد الغفـــور البلوشــي، مكتبــة اإلیمـــان،  -٦٢

  م) ١٩٩١هـ ١٤١٢، (١المدینة المنورة، ط/

قرطبـة، مصـر، بـدون مسند اإلمام أحمد بن حنبل لإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، مؤسسـة  -٦٣

  ٠تاریخ

 -المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، تحقیق : حبیب الـرحمن األعظمـي، المكتـب اإلسـالمي  -٦٤

  هـ ١٤٠٣ – ٢بیروت ط/

المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة البـن حجـر العسـقالني، تحقیـق : د. سـعد الشـتري،  -٦٥

  هـ١٤١٩ - ١السعودیة، ط/ –دار العاصمة، دار الغیث 

ـــن عـــوض اهللا، -٦٦ عبـــد المحســـن الحســـیني، دار  المعجـــم األوســـط للطبرانـــي، تحقیـــق: طـــارق ب

  هـ)  ١٤١٥الحرمین، القاهرة (

، ٢المعجــم الكبیــر للطبرانــي، تحقیــق: حمــدي الســلفي، مكتبــة العلــوم والحكــم، الموصــل، ط/ -٦٧

  م)١٩٨٣هـ  ١٤٠٤(

محمــد بــن األثیــر الجــزري، بــدون معجــم جــامع األصــول فــي أحادیــث الرســول للمبــارك بــن  -٦٨

  بیانات.

المغنــي عــن حمـــل األســفار فـــي األســفار فـــي تخــریج مــا فـــي اإلحیــاء مـــن األخبــار للحـــافظ  -٦٩

هــــ ١٤١٥، ١العراقـــي، اعتنـــى بـــه: أشـــرف عبـــد المقصـــود، مكتبـــة دار طبریـــة، الریـــاض، ط/

  م١٩٩٥



  

  

  

} ٢٣٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

نیا فــي الزهــد والرقــائق مكائــد الشــیطان البــن أبــي الــدنیا، منشــور ضــمن رســائل ابــن أبــي الــد -٧٠

والــورع، جمعهــا وحققهــا أبــو بكــر ســعداوي، ط/ المنتــدى اإلســالمي، الشــارقة، المركــز العربــي 

  م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١للكتاب، ط/

المنتخب من مسند عبد بن حمید، تحقیق : صـبحي السـامرائي ، محمـود الصـعیدي، مكتبـة  -٧١

  م، ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ – ١القاهرة، ط/ –السنة 

طــأ اإلمــام مالــك لمالـــك بــن أنــس، تحقیـــق : محمــد فــؤاد عبـــد البــاقي، دار إحیــاء التـــراث مو  -٧٢

     -مصر  -العربي 

نصــــب الرایــــة ألحادیــــث الهدایــــة للزیلعــــي، تحقیــــق/ محمــــد البنــــوري، دار الحــــدیث، مصــــر  -٧٣

  هـ) ١٣٥٧(

ة للطباعــة نظــم المتنــاثر مــن الحــدیث المتــواتر لمحمــد بــن جعفــر الكنــاني، دار الكتــب الســلفی -٧٤

   ٢والنشر بمصر، ط/

النكـــت الظـــراف علـــى األطـــراف ألحمـــد بـــن علـــي العســـقالني، تحقیـــق: عبـــد الصـــمد شـــرف  -٧٥

  م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ - ٢بیروت / لبنان ط/ -الدین، زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي 

دار  للحكیم الترمذي، تحقیق : عبد الرحمن عمیرة،  نوادر األصول في أحادیث الرسول  -٧٦

  م ١٩٩٢ -بیروت  -الجیل 

الیواقیت والدرر في شرح نخبـة ابـن حجـر للمنـاوي، تحقیـق : المرتضـي الـزین أحمـد، مكتبـة  -٧٧

  م ١٩٩٩، ١ط/ –الریاض  -الرشد 

  

- :وا ا   

  م ١٩٩٣ -١لبنان ط/ -االقتصاد في االعتقاد ألبي حامد الغزالي، دار ومكتبة الهالل  -١

م المرجان في أحكام الجان ، لبدر الدین الشبلي الحنفي ، تحقیق : إبراهیم محمد الجمل، آكا -٢

  القاهرة -مصر  -مكتبة القرآن 

إیضاح الداللة في عموم الرسالة والتعریف بأحوال الجن البن تیمیة، مكتبة الریاض الحدیثة،  -٣

  الریاض. –البطحاء 

   ٢د الرحمن النجدي، مكتبة ابن تیمیة، ط/توحید األلوهیة البن تیمیة تحقیق : عب -٤

الجــواب الصــحیح لمــن بــدل دیــن المســیح ، البــن تیمیــة، تحقیــق : علــي ســید صــبح المــدني ،  -٥

  مصر.  –مطبعة المدني 



  

  

  

} ٢٤٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الكریم نوفان عبیـدات ، كنـوز إشـبیلیا للنشـر  -٦

  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، ٣والتوزیع، الریاض، ط/

األردن، دار السالم للطباعة والنشر  –د. عمر األشقر، دار النفائس  -عالم الجن والشیاطین -٧

  م   ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦القاهرة،  –والتوزیع والترجمة 

  القاهرة  -الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي  -٨

 أهل الجاهلیة ، لمحمد بـن عبـد الوهـاب، تحقیـق: مسائل الجاهلیة التي خالف فیها رسول اهللا -٩

  هـ ١٣٩٦ -المدینة المنورة  -محمود شكري اآللوسي ، نشر: الجامعة اإلسالمیة 

  هـ ١٣٨٦ –القاهرة  -النبوات البن تیمیة، المطبعة السلفیة  -١٠

  

را- :وأ ا   

األصـول للبیضـاوي، لعلـي بـن عبـد اإلبهاج في شرح المنهاج علـى منهـاج الوصـول إلـى علـم  -١

 -١بیــــروت ، ط/ -الكــــافي الســــبكي ، تحقیــــق : جماعــــة مــــن العلمــــاء، دار الكتــــب العلمیــــة 

  هـ  ١٤٠٤

 -اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام لآلمـــدي، تحقیـــق : د. ســـید الجمیلـــي ، دار الكتـــاب العربـــي  -٢

  هـ  ١٤٠٤ -١بیروت ، ط/

حمــود الموصــلي، تحقیــق : عبــد اللطیــف محمــد، دار االختیــار لتعلیــل المختــار لعبــد اهللا بــن م -٣

  م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ -٣بیروت / لبنان ط/ -الكتب العلمیة 

محمـد -االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار البن عبد البر، تحقیق : سالم محمد عطـا -٤

  م ٢٠٠٠ -١بیروت ، ط/ -معوض ، دار الكتب العلمیة 

ة المراتــب للبیروتــي، تحقیــق: مصــطفى عبــد القــادر، دار أســنى المطالــب فــي أحادیــث مختلفــ -٥

  م  ١٩٩٧-هـ  ١٤١٨ - ١بیروت ، ط/ -الكتب العلمیة 

  هـ١٤٠٣ -١بیروت، ط/ –األشباه والنظائر للسیوطي ، دار الكتب العلمیة  -٦

  هـ١٣٩٣ – ٢بیروت ، ط/ -األم للشافعي ، دار المعرفة  -٧

لــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ، للمــرداوي، اإلنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف ع -٨

  بیروت.  –تحقیق : محمد الفقي، دار إحیاء التراث العربي 

   ٢بیروت، ط/ –البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم ، دار المعرفة  -٩

، ٢ط/ –بیــــروت  -بــــدائع الصــــنائع فــــي ترتیــــب الشــــرائع للكاســــاني ، دار الكتــــاب العربــــي  -١٠

  م ١٩٨٢



  

  

  

} ٢٤١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

، ٢ط/ –بیــروت  -تــاج واإلكلیــل لمختصــر خلیــل لمحمــد بــن یوســف العبــدري، دار الفكــر ال -١١

  هـ١٣٩٨

تبـین الحقــائق شــرح كنـز الــدقائق لعثمــان بـن علــي الزیلعــي الحنفـي، دار الكتــاب اإلســالمي،  -١٢

  هـ. ١٣١٣القاهرة، 

ر تحفـــة الحبیـــب علـــى شـــرح الخطیـــب (البجیرمـــي علـــى الخطیـــب) للبجیرمـــي الشـــافعي ، دا -١٣

  م ١٩٩٦-هـ١٤١٧ - ١بیروت، لبنان، ط/ –الكتب العلمیة 

 –هــ ١٤٠٥، ١ط/ –بیـروت  -تحفة الفقهاء لعالء الـدین السـمرقندي ، دار الكتـب العلمیـة  -١٤

  م ١٩٨٤

تخریج الفروع على األصول لمحمود بـن أحمـد الزنجـاني، تحقیـق : د. محمـد أدیـب صـالح،  -١٥

  ـ ه١٣٩٨ – ٢بیروت، ط/ –مؤسسة الرسالة 

 -هــ ١٤١٧ -بیروت  -التقریر والتحریر في علم األصول ، البن أمیر الحاج، دار الفكر  -١٦

  م ١٩٩٦

  تهذیب المدونة ألبي سعید خلف بن أبي القاسم القیرواني ، بدون بیانات. -١٧

  بیروت. –تیسیر التحریر لحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، دار الفكر  -١٨

  بیروت .  -الجمل على شرح المنهج ، لسلیمان الجمل ، دار الفكر حاشیة الشیخ سلیمان  -١٩

ـــدین، دار الفكـــر  -٢٠ ـــویر األبصـــار البـــن عاب ـــار شـــرح تن ـــار علـــى الـــدر المخت حاشـــیة رد المخت

  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بیروت -للطباعة والنشر

حاشــیة قلیـــوبي علـــى شـــرح جـــالل الـــدین المحلـــي علـــى منهـــاج الطـــالبین ألحمـــد بـــن ســـالمة  -٢١

هــ ١٤١٩ - ١لبنـان، بیـروت، ط/ –لقلیوبي، تحقیق : مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر ا

  م ١٩٩٨ -

الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني للماوردي، تحقیق:  -٢٢

 ١٤١٩ - ١لبنـان ط/ -بیـروت  -عادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمیـة  -علي معوض 

   م ١٩٩٩-هـ 

 -حواشـي الشــرواني علــى تحفـة المحتــاج بشــرح المنهــاج لعبـد الحمیــد الشــرواني، دار الفكــر  -٢٣

  بیروت 

خبایا الزوایا للزركشي، تحقیق: عبد القـادر العـاني، نشـر وزارة األوقـاف والشـئون اإلسـالمیة  -٢٤

  هـ  ١٤٠٢،  ١ط/ –الكویت  -



  

  

  

} ٢٤٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

المحـــامي فهمـــي الحســـیني ، دار  درر الحكـــام شـــرح مجلـــة األحكـــام لعلـــي حیـــدر، تعریـــب: -٢٥

  لبنان ، بیروت ،  -الكتب العلمیة 

  م  ١٩٩٤ -بیروت  -الذخیرة للقرافي، تحقیق : محمد حجي ، دار الغرب  -٢٦

  هـ١٤٠٥ -٢بیروت ط/ -روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي ، المكتب اإلسالمي  -٢٧

بــد المــنعم إبــراهیم، دار الكتــب شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي للزركشــي، تحقیــق: ع -٢٨

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -١لبنان، بیروت، ط/ –العلمیة 

  الشرح الكبیر البن قدامة المقدسي، بدون بیانات. -٢٩

  الشرح الكبیر لعبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني ، بدون بیانات. -٣٠

   ٢بیروت ، ط/ -شرح فتح القدیر للسیواسي ، دار الفكر  -٣١

 –نتهــى اإلرادات المســمى دقــائق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى للبهــوتي ، عــالم الكتــب شــرح م -٣٢

  م ١٩٩٦ -٢بیروت، ط/

  العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمد البابرتي ، بدون بیانات. -٣٣

  بیروت.  –غایة البیان شرح زبد ابن رسالن للرملي، دار المعرفة  -٣٤

  األنصاري، بدون بیانات. غایة الوصول شرح لب األصول لزكریا  -٣٥

غمز عیون البصائر شـرح كتـاب األشـباه والنظـائر ( لـزین العابـدین ابـن نجـیم المصـري ) ،  -٣٦

 - ١لبنــــان، بیــــروت، ط/ –ألحمــــد بــــن محمــــد مكــــي الحمــــوي الحنفــــي ، دار الكتــــب العلمیــــة 

  م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

  الفتاوى الحدیثیة البن حجر الهیتمي المكي ، دار الفكر .  -٣٧

  لبنان، بیروت. –فتاوى السبكي للسبكي ، دار المعرفة  -٣٨

الفتــاوى الهندیــة فــي مــذهب اإلمــام األعظــم أبــي حنیفــة النعمــان للشــیخ نظــام وجماعــة مــن  -٣٩

  م١٩٩١ -هـ ١٤١١ -علماء الهند ، دار الفكر 

یـة الفروع وتصـحیح الفـروع البـن مفلـح المقدسـي، تحقیـق : حـازم القاضـي، دار الكتـب العلم -٤٠

  هـ ١٤١٨، ١ط/ –بیروت  -

الفــروق أو أنــوار البــروق (مــع الهــوامش ) ، للقرافــي، تحقیــق: خلیــل المنصــور، دار الكتــب  -٤١

  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ - ١بیروت، ط/ –العلمیة 

  القوانین الفقهیة البن جزي الكلبي الغرناطي، بدون بیانات. -٤٢

 -الریــــاض  -لم ، دار الفضــــیلة كتــــاب الصــــفدیة البــــن تیمیــــة، تحقیــــق : محمــــد رشــــاد ســــا -٤٣

  م.   ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١



  

  

  

} ٢٤٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

كتب ورسـائل وفتـاوى شـیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة ، البـن تیمیـة الحرانـي، تحقیـق: عبـد الـرحمن  -٤٤

   ٢النجدي، مكتبة ابن تیمیة ، ط/

 –بیـروت  -كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي، تحقیق: هالل مصـیلحي ، دار الفكـر  -٤٥

  هـ ١٤٠٢

كفایــة األخیــار فــي حــل غایــة االختصــار ألبــي بكــر الحســیني، تحقیــق: علــي عبــد الحمیــد  -٤٦

  م  ١٩٩٤ – ١دمشق، ط/ –ومحمد سلیمان ، دار الخیر 

  هـ ١٤٠٠ –بیروت  -المبدع في شرح المقنع إلبراهیم بن مفلح الحنبلي، المكتب اإلسالمي  -٤٧

  بیروت . -المبسوط للسرخسي ، دار المعرفة  -٤٨

ن بدایة المبتدي في فقه اإلمام أبي حنیفة للمرغیناني ، مكتبة ومطبعة محمد علي صـبح  مت -٤٩

  القاهرة.  -

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر لعبد الرحمن الكلیبولي المدعو بشیخي زاده، تحقیـق :  -٥٠

  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - ١لبنان، بیروت، ط/ –خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة 

  م١٩٩٧ -بیروت  -وع للنووي ، دار الفكر المجم -٥١

ـــة المعـــارف  -٥٢ ـــه علـــى مـــذهب اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل البـــن تیمیـــة، مكتب  –المحـــرر فـــي الفق

  هـ ١٤٠٤ – ١الریاض، ط/

 -المحلــى البــن حــزم الظــاهري، تحقیــق : لجنــة إحیــاء التــراث العربــي، دار اآلفــاق الجدیــدة  -٥٣

  بیروت . 

حمـــد بـــن محمـــد الطحـــاوي ، تحقیـــق : د. عبـــد اهللا نـــذیر، دار مختصـــر اخـــتالف العلمـــاء أل -٥٤

  هـ  ١٤١٧ – ٢بیروت، ط/ –البشائر اإلسالمیة 

  م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ -المدخل البن الحاج ، دار الفكر  -٥٥

  بیروت . -المدونة الكبرى لمالك بن أنس ، دار صادر  -٥٦

 -سـالم، دار الكتـب العلمیـة المستصفى في علم األصول للغزالـي ، تحقیـق : محمـد عبـد ال -٥٧

  هـ ١٤١٣، ١ط/ –بیروت 

 –مغنــــي المحتــــاج إلــــى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج ، للخطیــــب الشــــربیني ، دار الفكــــر  -٥٨

  بیروت. 

  هـ ١٤٠٥، ١ط/ –بیروت  -المغني في فقه اإلمام أحمد البن قدامة المقدسي دار الفكر  -٥٩

ویان، تحقیـق : عصـام القلعجـي، مكتبـة المعـارف منار السبیل فـي شـرح الـدلیل إلبـراهیم ضـ -٦٠

  هـ ١٤٠٥، ١ط/ –الریاض  -



  

  

  

} ٢٤٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  بیروت. –المهذب في فقه اإلمام الشافعي للشیرازي، دار الفكر  -٦١

ـــة صـــادر عـــن : وزارة األوقـــاف والشـــئون اإلســـالمیة  -٦٢ ـــة الكویتی الكویـــت،  –الموســـوعة الفقهی

  هـ). ١٤٢٧ - ١٤٠٤الطبعة: ( من 

 -هــــ ١٤٠٤ -بیـــروت  -ج إلـــى شـــرح المنهـــاج للرملـــي، دار الفكـــر للطباعـــة نهایـــة المحتـــا -٦٣

  م. ١٩٨٤

 -نیــل األوطــار مـــن أحادیــث ســید األخیـــار شــرح منتقــى األخبـــار، للشــوكاني ، دار الجیـــل  -٦٤

  م١٩٧٣ –بیروت 

  الهدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیاني ، المكتبة اإلسالمیة . -٦٥

- :وا ا   

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس للزبیــدي، تحقیــق: عبــد الســتار أحمــد فــراج، نشــر: حكومــة  -١

  م) ١٩٦٥الكویت (

، ١تحریر ألفاظ التنبیه (لغة الفقه) للنـووي، تحقیـق: عبـد الغنـي الـدقر، دار القلـم، دمشـق، ط/ -٢

 هـ) ١٤٠٨(

ــــــاب الع -٣ ــــــاري، دار الكت ــــــراهیم األبی ــــــق: إب ــــــروت، ط/التعریفــــــات للجرجــــــاني، تحقی ــــــي، بی ، ١رب

  هـ) ١٤٠٥(

ــــة، دار الفكــــر  -٤ ــــى مهمــــات التعــــاریف للمنــــاوي، تحقیــــق: د. محمــــد رضــــوان الدای التوقیــــف عل

  هـ)  ١٤١٠، (١بیروت ، دمشق، ط/ -المعاصر ، دار الفكر 

، ١جمهــرة اللغــة البــن دریــد، تحقیــق: رمــزي منیــر بعلبكــي، دار العلــم للمالیــین، بیــروت، ط/ -٥

  م)   ١٩٨٧(

 -حلــل فــي شــرح أبیــات الجمــل للبطلیوســي، تحقیــق: د. یحیــى مــراد، دار الكتــب العلمیـــة  ال -٦

  م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ -١بیروت، لبنان ط/

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقیق: محمد طریفـي،  -٧

  م  ١٩٩٨ -١بیروت ط/ -إمیل الیعقوب، دار الكتب العلمیة 

  عارف القرن العشرین لمحمد فرید وجدى، دار الفكر، بیروت.دائرة م -٨

  دیوان النابغة الذبیاني، بدون بیانات.  -٩

الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس لألنبـــاري، تحقیـــق: د. حـــاتم صـــالح الضـــامن، مؤسســـة  -١٠

  م ١٩٩٢-هـ  ١٤١٢ -،١بیروت ط/ -الرسالة 



  

  

  

} ٢٤٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

بــن عقیــل الهمــداني، تحقیــق: محمــد محیــي شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك، لعبــد اهللا  -١١

  م  ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ -سوریا  -الدین عبد الحمید، دار الفكر 

، ١شرح الكافیة الشافیة ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن مالك، دار المأمون للتراث، ط/ -١٢

  م١٩٨٢هـ ١٤٠٢

محمــد النمــري، دار شــرح نهــج البالغــة لعــز الــدین بــن هبــة اهللا بــن محمــد المــدائني، تحقیــق: -١٣

  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -١بیروت، لبنان ط/ -الكتب العلمیة 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة إلسماعیل الجوهري، تحقیق: أحمد عطـار، دار العلـم  -١٤ 

  م  ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧، ٤بیروت، ط/ –للمالیین 

خالـدي، دار الكتـب غذاء األلباب شرح منظومة األداب لمحمـد السـفاریني، تحقیـق: محمـد ال -١٥

  م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -٢بیروت، لبنان، ط/ -العلمیة

 -غریـــب الحـــدیث البـــن الجـــوزي، تحقیـــق: د. عبـــد المعطـــي القلعجـــي، دار الكتـــب العلمیـــة  -١٦

  م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ -١لبنان ط/ -بیروت 

غریــب الحــدیث للخطــابي، تحقیــق/ عبــد الكــریم العزبــاوي، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة  -١٧

  هـ) ١٤٠٢(

  فقه اللغة ألبي منصور الثعالبي، بدون بیانات. -١٨

  بیروت. –القاموس المحیط للفیروزآبادي، مؤسسة الرسالة  -١٩

كتـــــاب العـــــین للخلیـــــل بـــــن أحمـــــد الفراهیـــــدي، تحقیـــــق: د. مهـــــدي المخزومـــــي، ود.إبـــــراهیم  -٢٠

   ٠السامرائي، دار ومكتبة الهالل، بدون طبعة وتاریخ

، تحقیـق: عبـد ١بیروت، ط/ -لعمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه، دار الجیل كتاب سیبویه  -٢١

  السالم محمد هارون. 

الكلیات (معجم في المصطلحات والفـروق اللغویـة) ألبـي البقـاء أیـوب بـن موسـى الحسـیني،  -٢٢

  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -بیروت  -تحقیق: عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة  

   ٠البن منظور، دار صادر، بیروت، األولى، بدون تاریخ لسان العرب -٢٣

 -هــــ ١٤٢٣ -١لبنـــان، بیـــروت، ط/ –المجالســـة وجـــواهر العلـــم، للـــدینوري، دار ابـــن حـــزم  -٢٤

  م ٢٠٠٢

المحكم والمحیط األعظم، ألبي الحسن علـي بـن إسـماعیل بـن سـیده المرسـي، تحقیـق: عبـد  -٢٥

  م ٢٠٠٠ -١ت، ط/بیرو  -الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة 



  

  

  

} ٢٤٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ـــاد، تحقیـــق: الشـــیخ محمـــد حســـن آل یاســـین، عـــالم الكتـــب  -٢٦  -المحـــیط فـــي اللغـــة البـــن عب

  م  ١٩٩٤-هـ١٤١٤ -١بیروت، لبنان، ط/

 -مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي تحقیق: محمود خاطر، مكتبة لبنـان ناشـرون  -٢٧

  م ١٩٩٥ –هـ ١٤١٥ –بیروت 

اآلثــار، ألبــي الفضــل عیــاض بــن موســى الیحصــبي، المكتبــة  مشــارق األنــوار علــى صــحاح -٢٨

  العتیقة ودار التراث .

المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح الكبیـــر للرافعـــي ألحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المقـــري  -٢٩

   ٠الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت، بدون طبعة وتاریخ

  بدون بیانات.المعاني الكبیر ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة،  -٣٠

   ٠معجم البلدان لیاقوت الحموي، دار الفكر، بیروت، بدون تاریخ -٣١

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع لعبــد اهللا بــن عبــد العزیــز البكــري، تحقیــق:  -٣٢

  هـ) ١٤٠٣( ٣مصطفى السقا، عالم الكتب، بیروت، ط/

فـــاخوري، وعبدالحمیـــد مختـــار،  المغــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب البـــن المطــرز، تحقیق:محمـــود -٣٣

  م) ١٩٧٩( ١مكتبة أسامة بن زید، حلب، ط/

المفـردات فـي غریـب القـرآن للراغـب األصـفهانى، تحقیـق/ محمـد سـید كیالنـي، دار المعرفـة  -٣٤

  ٠بیروت، بدون تاریخ –

 -المقامات "شرح مقامات الحریري"، للحریري، تحقیق: یوسف بقـاعي، دار الكتـب اللبنـاني  -٣٥

  م ١٩٨١ -١وت، ط/بیر 

 ١مقاییس اللغة البن فارس، تحقیق: إبراهیم شـمس الـدین، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط/ -٣٦

  م)     ١٩٩٩هـ ١٤٢٠(

 -١القــاهرة، مصــر، ط/ –ملحــة اإلعــراب للقاســم بــن علــي الحریــري البصــري، دار الســالم  -٣٧

  م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦

عادات المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري، تحقیـــق/ النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث واألثـــر ألبـــي الســـ -٣٨

  م)١٩٧٩هـ ١٣٩٩محمود الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، ( -طاهر الزاوى 

الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه ألبــي الحســـن علــي بــن عبــد العزیــر القاضــي الجرجـــاني،  -٣٩

  بدون بیانات. 

د- :وا روا اا   

  بیروت.  –ن خلف بن حیان، عالم الكتب أخبار القضاة لمحمد ب -١



  

  

  

} ٢٤٧ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

االســتیعاب فــي معرفــة األصــحاب البــن عبــد البــر، تحقیــق:علي محمــد البجــاوي، دار الجیــل،  -٢

  هـ)  ١٤١٢، (١بیروت، ط/

أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة البــن األثیــر الجــزري، تحقیــق: عــادل الرفــاعي، دار إحیــاء  -٣

  م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ - ١بیروت، لبنان، ط/ -التراث العربي 

اإلصـــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة البـــن حجـــر العســـقالني، تحقیـــق: علـــي البجـــاوي، دار الجیـــل،  -٤

  م)  ١٩٩٢هـ ١٤١٢بیروت، األولى (

األعالم للزركلي (قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین)  -٥

  م ١٩٨٠، ٥للزركلي، دار العلم للمالیین، ط/

االغتباط لمعرفة من رمي باالختالط إلبراهیم الطرابلسـي، تحقیـق: علـي عبـد الحمیـد، الوكالـة  -٦

  الزرقاء .  -العربیة  

   ٠البدایة والنهایة البن كثیر، مكتبة المعارف، بیروت، بدون تاریخ -٧

  بیروت  -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني، دار المعرفة  -٨

الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــویین والنحـــاة للســـیوطي، تحقیـــق: محمـــد أبـــو الفضـــل، المكتبـــة  بغیـــة -٩

  لبنان، صیدا .  -العصریة 

البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة للفیروزأبــادي، تحقیــق: محمــد المصــري، جمعیــة إحیــاء  -١٠

  هـ . ١٤٠٧، ١ط/ –الكویت  -التراث اإلسالمي 

 -ة البـن قطلوبغـا، تحقیـق: محمـد خیـر رمضـان، دار القلـم  تاج التراجم فـي طبقـات الحنفیـ -١١

  م .١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١ط/ –دمشق، سوریا 

تاریخ ابن معین (روایة عثمان الدارمي) لیحیى بن معین، تحقیق: د. أحمد نور سیف، دار  -١٢

  هـ ١٤٠٠ –دمشق  -المأمون للتراث 

ترجمــة: د.  –العصــر العثمــاني  –كــارل بروكلمــان، القســم التاســع  -تــاریخ األدب العربــي  -١٣

محمــود حجــازي، د. عمــر عبــد الجلیــل، نشــر/ المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم، ط/ 

  م  ١٩٩٥الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

تــاریخ اإلســالم ووفیــات المشــاهیر واألعــالم للــذهبي، تحقیــق: د. عمــر تــدمرى، دار الكتــاب  -١٤

  م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١ط/ –لبنان، بیروت  –العربي 

  التاریخ الكبیر للبخاري، تحقیق: السید هاشم الندوي، دار الفكر. -١٥

  تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ، دار الكتب العلمیة، بیروت. -١٦



  

  

  

} ٢٤٨ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلهـا مـن األماثـل لعلـي بـن الحسـن الشـافعي،  -١٧

  م ١٩٩٥ –بیروت  -ر تحقیق: عمر بن غرامة، دار الفك

التــدوین فــي أخبــار قــزوین لعبــد الكــریم القزوینــي، تحقیــق: عزیــز اهللا العطــاري، دار الكتــب  -١٨

  م ١٩٨٧ -بیروت  -العلمیة 

تــذكرة الحفــاظ (أطــراف أحادیــث كتــاب المجــروحین البــن حبــان) للقیســراني، تحقیــق/ حمــدي  -١٩

  هـ)١٤١٥السلفي، دار الصمیعي، الریاض، األولى (

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك للقاضـي عیـاض تحقیـق: محمـد  -٢٠

  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١ط/ –بیروت ، لبنان  -هاشم ، دار الكتب العلمیة 

تعجیــل المنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة البــن حجــر العســقالني، تحقیــق: د. إكــرام اهللا  -٢١

   ١بیروت، ط/ -بي إمداد الحق ، دار الكتاب العر 

، ١تقریــب التهــذیب البــن حجــر العســقالني، تحقیــق: محمــد عوامــة، دار الرشــید، ســوریا، ط/ -٢٢

  م)١٩٨٦هـ ١٤٠٦(

تكملــة اإلكمــال لمحمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي ، تحقیــق: د. عبــد القیــوم عبــد رب النبــي،  -٢٣

  هـ) ١٤١٠، (١نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط/

  م)  ١٩٨٤هـ ١٤٠٤، (١تهذیب البن حجر العسقالني، دار الفكر، بیروت، ط/تهذیب ال -٢٤

 ١٤٠٠تهذیب الكمـال للمـزي ، تحقیـق: د. بشـار عـواد، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، األولـى ( -٢٥

  م) ١٩٨٠هـ 

توضـــیح المشـــتبه فـــي ضـــبط أســـماء الـــرواة وأنســـابهم وألقـــابهم وكنـــاهم البـــن ناصـــر الـــدین  -٢٦

  م ١٩٩٣، ١ط/ –بیروت  -العرقسوسي، مؤسسة الرسالة  القیسي، تحقیق: محمد

هــــ  ١٢٧١، (١الجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، ط/ -٢٧

  م) ١٩٥٢

الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة لعبـد القـادر بـن أبـي الوفـاء القرشـي، نشـر: میـر محمـد  -٢٨

   ٠كتب خانه، كراتشي، بدون تاریخ

  لیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البیطار، بدون بیانات.ح -٢٩

  م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ -بیروت  -الخصائص الكبرى للسیوطي، دار الكتب العلمیة  -٣٠

خالصة تذهیب الكمال في أسماء الرجـال لإلمـام صـفي الـدین أحمـد بـن عبـد اهللا الخزرجـي  -٣١

  م)١٩٧١هـ ١٣٩١، (٢سالمیة، حلب، بیروت، ط/األنصاري، نشر: مكتب المطبوعات اإل



  

  

  

} ٢٤٩ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

الـدرر الكامنــة فــي أعیـان المائــة الثامنــة البـن حجــر العســقالني، تحقیـق: محمــد عبــد المعیــد  -٣٢

  م ١٩٧٢هـ، ١٣٩٢، ٢ط/ –حیدر آباد، الهند  -ضان ، مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

  دالئل النبوة للبیهقي، بدون بیانات. -٣٣

ذهب في معرفة أعیان علماء المذهب البن فرحون الیعمـري، دار الكتـب العلمیـة الدیباج الم -٣٤

  بیروت.   –

  ذیل مرآة الزمان لقطب الدین موسى بن محمد الیونیني، بدون بیانات. -٣٥

الرسـالة المســتطرفة لبیــان مشــهور كتــب الســنة المصـنفة لمحمــد بــن جعفــر الكتــاني، تحقیــق:  -٣٦

  م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٤ط/ –بیروت  -اإلسالمیة محمد المنتصر، دار البشائر 

  الروض األنف للسهیلي، بدون بیانات. -٣٧

عبـد القـادر  -زاد المعاد في هدي خیر العباد البن قیم الجوزیـة، تحقیـق: شـعیب األرنـاؤوط  -٣٨

هـ ١٤٠٧، (١٤الكویت، ط/ -مكتبة المنار اإلسالمیة، بیروت  -األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

  م)١٩٨٦

سبل الهدى والرشاد في سیرة خیـر العبـاد لمحمـد بـن یوسـف الصـالحي، تحقیـق: عـادل عبـد  -٣٩

  هـ ١٤١٤، ١ط/ –بیروت  -الموجود وعلي معوض ، دار الكتب العلمیة 

السلوك لمعرفة دول الملوك، للمقریزي، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلمیـة  -٤٠

  م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط/ –لبنان، بیروت  –

ســـیر أعـــالم النـــبالء للـــذهبي، تحقیـــق: شـــعیب األرنـــاؤوط ، ومحمـــد العرقسوســـي،  مؤسســـة  -٤١

  هـ)  ١٤١٣، (٩الرسالة، بیروت، ط/

 -الســـیرة الحلبیـــة فـــي ســـیرة األمـــین المـــأمون لعلـــي بـــن برهـــان الـــدین الحلبـــي، دار المعرفـــة  -٤٢

  هـ ١٤٠٠ -بیروت 

  ت.السیرة النبویة البن كثیر، بدون بیانا -٤٣

، ١الســیرة النبویــة البــن هشــام ، تحقیــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد، دار الجیــل، بیـــروت، ط/ -٤٤

  هـ)١٤١١(

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحـي العكـري، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، بـدون  -٤٥

   ٠تاریخ

 -لعربــــي  الشــــقائق النعمانیــــة فــــي علمــــاء الدولــــة العثمانیــــة لطاشــــكبري زادة، دار الكتــــاب ا -٤٦

  م ١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥ -بیروت 



  

  

  

} ٢٥٠ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

صــفة جزیــرة األنــدلس (منتخبــة مــن كتــاب الــروض المعطــار فــي خبــر األقطــار) لمحمــد بــن  -٤٧

ـــــل   ـــــق: الفـــــي بروفنصـــــال، دار الجی ـــــد اهللا الحمیـــــري، تحقی ، ٢ط/ –بیـــــروت ، لبنـــــان  -عب

  م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨

  هـ ١٣٩٦، ١ط/ –حلب  -الضعفاء الصغیرللبخاري، تحقیق: محمود زاید ، دار الوعي  -٤٨

 هـ)١٣٦٩، (١الضعفاء والمتروكین للنسائي ، تحقیق: محمود زاید، دار الوعي، حلب، ط/ -٤٩

  هـ ١٤٠٣، ١ط/ –بیروت  -طبقات الحفاظ للسیوطي، دار الكتب العلمیة  -٥٠

  بیروت.  –طبقات الحنابلة لمحمد بن أبي یعلى، تحقیق: محمد الفقي، دار المعرفة  -٥١

الشــافعیة الكبــرى للســبكي ، تحقیــق: د.عبــدالفتاح الحلــو، د.محمــود الطنــاحي، هجــر  طبقــات -٥٢

  م)١٩٩٢، (٢للطباعة والنشر والتوزیع ، الجیزة، ط/

 –بیــروت  -طبقــات الشــافعیة البــن قاضــي شــهبة، تحقیــق: د. الحــافظ خــان، عــالم الكتــب  -٥٣

  هـ. ١٤٠٧، ١ط/

قیـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، دار طبقـــات الصـــوفیة لمحمـــد بـــن الحســـین األزدي، تح -٥٤

  م ١٩٩٨هـ ١٤١٩، ١ط/ –بیروت  -الكتب العلمیة  

  طبقات الفقهاء للشیرازي، تحقیق: خلیل المیس، دار القلم، بیروت. -٥٥

   ٠الطبقات الكبرى البن سعد، دار صادر، بیروت، بدون تاریخ -٥٦

بـن صـالح الخـزي، ط مكتبـة طبقات المفسرین ألحمد بن محمـد األدنـروي، تحقیـق: سـلیمان  -٥٧

  م) ١٩٩٧، (١العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط/

طبقات المفسرین للداوودي، تحقیق: لجنة من العلماء بإشـراف الناشـر، دار الكتـب العلمیـة،  -٥٨

   ٠بیروت، بدون تاریخ

ــــي محمــــد عمــــر، مكتبــــة وهبــــة، القــــاهرة، ط/ -٥٩ ، ١طبقــــات المفســــرین للســــیوطي، تحقیــــق: عل

  ـ) ه١٣٩٦(

طبقــات فحــول الشــعراء لمحمــد بــن ســالم الجمحــي، شــرح: محمــود شــاكر، مطبعــة المــدني،  -٦٠

  م)١٩٧٤، (١القاهرة، ط/

العبر في خبر من غبر للذهبي، تحقیـق: د. صـالح الـدین المنجـد، مطبعـة حكومـة الكویـت  -٦١

  م ١٩٨٤، ٢ط/ –الكویت  -

  ى، بدون بیانات. عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان لبدر الدین العین -٦٢

  غایة النهایة في طبقات القراء البن الجزري، بدون بیانات. -٦٣



  

  

  

} ٢٥١ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

فهـــرس الفهـــارس واألثبـــات ومعجـــم المعـــاجم والمشـــیخات والمساســـالت لعبـــد الحـــي بـــن عبـــد  -٦٤

،  ٢ط/ –بیــروت، لبنــان  –الكبیــر الكتــاني تحقیــق: د. إحســان عبــاس، دار العربــي االســالمي 

  م ١٩٨٢هـ١٤٠٢

ف فــي معرفــة مــن لــه روایــة فــي الكتــب الســتة للــذهبي ، تحقیــق: محمــد عوامــة، دار الكاشــ -٦٥

  م) ١٩٩٢هـ  ١٤١٣( ١القبلة للثقافة اإلسالمیة ، مؤسسة علو، جدة، ط/

، ٣الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال للجرجــاني ، تحقیــق: یحیــى غــزاوي، دار الفكــر، بیــروت، ط/ -٦٦

  م) ١٩٨٨هـ ١٤٠٩(

أحمد بن حسن بن الخطیب، تحقیق: عادل نویهض، دار األفاق  كتاب الوفیات (للقسنطي) -٦٧

  م)١٩٧٨، (٢الجدیدة، بیروت، ط/

ــــروت  -٦٨ ــــة، بی ــــب والفنــــون للقســــطنطیني، دار الكتــــب العلمی كشــــف الظنــــون عــــن أســــامي الكت

  م)١٩٩٢هـ ١٤١٣(

ر الكواكــب الســائرة بأعیــان المائــة العاشــرة لــنجم الــدین الغــزي، تحقیــق: خلیــل المنصــور، دا -٦٩

  م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١لبنان، ط/ –الكتب العلمیة، بیروت 

 -القـاهرة  -مرآة الجنان وعبرة الیقظان لعبد اهللا بن أسعد الیـافعي، دار الكتـاب اإلسـالمي   -٧٠

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

مشـــاهیر علمـــاء األمصـــار البـــن حبـــان البســـتي، تحقیـــق: فالیشـــهمر، دار الكتـــب العلمیـــة،  -٧١

 م) ١٩٥٩بیروت (

 -معجـم األدبـاء أو إرشــاد األریـب إلــى معرفـة األدیــب لیـاقوت الحمــوي، دار الكتـب العلمیــة  -٧٢

  م١٩٩١ -هـ  ١٤١١، ١ط/ –بیروت 

  معجم الشعراء ألبي عبید اهللا بن محمد بن عمران المرزباني، بدون بیانات. -٧٣

 -الصـدیق  المعجم المختص بالمحدثین للـذهبي، تحقیـق: د. محمـد الحبیـب الهیلـة ، مكتبـة -٧٤

  هـ١٤٠٨، ١ط/ –الطائف 

بیـــروت، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي  -معجـــم المـــؤلفین لعمـــر رضـــا كحالـــة، مكتبـــة المثنـــى  -٧٥

  بیروت. 

معرفــة الثقــات للعجلــي الكــوفي، تحقیــق: عبــد العلــیم البســتوي، مكتبــة الــدار المدینــة المنــورة،  -٧٦

  م)١٩٨٥هـ ١٤٠٥، (١ط/

  ألصبهاني، بدون بیانات.معرفة الصحابة ألبي نعیم ا -٧٧



  

  

  

} ٢٥٢ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

ــــذهبي، تحقیــــق: بشــــار عــــواد، شــــعیب  -٧٨ ــــى الطبقــــات واألعصــــار لل معرفــــة القــــراء الكبــــار عل

  هـ ١٤٠٤، ١ط/ –بیروت  -األرناؤوط ، صالح مهدي، مؤسسة الرسالة 

 –المعـــین فـــي طبقـــات المحـــدثین للـــذهبي ، تحقیـــق: د. همـــام ســـعید، دار الفرقـــان، عمـــان  -٧٩

  هـ)  ١٤٠٤، (١األردن، ط/

  المغني في الضعفاء للذهبي، تحقیق: نور الدین عتر، بدون بیانات. -٨٠

المقصــد األرشـــد فـــي ذكـــر أصـــحاب اإلمـــام أحمــد لبرهـــان الـــدین بـــن مفلـــح، تحقیـــق: د عبـــد  -٨١

  م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١ط/ –السعودیة  -الریاض  -الرحمن العثیمین ، مكتبة الرشد 

ـــتظم فـــي تـــاریخ الملـــوك واألمـــم -٨٢ هــــ)  البـــن الجـــوزي تحقیـــق: محمـــد  ٢٧٥(حتـــى ســـنة  المن

  م)١٩٩٢هـ ١٤١٢، (١ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/

میزان االعتدال فـي نقـد الرجـال للـذهبي، تحقیـق: علـي معـوض، وعـادل عبـد الموجـود، دار  -٨٣

  م) ١٩٩٥، (١الكتب العلمیة، بیروت، ط/

مصــر والقــاهرة البــن تغــرى األتــابكي، المؤسســة المصــریة العامــة النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك  -٨٤

  ٠مصر، بدون تاریخ –للتألیف والترجمة والطباعة والنشر 

نفـــخ الطیـــب مـــن غصـــن األنـــدلس الرطیـــب، للتلمســـاني، تحقیـــق: د. إحســـان عبـــاس ، دار  -٨٥

  هـ١٣٨٨ -بیروت  -صادر 

العیــدروس، تحقیـــق: د. أحمـــد حـــالو، النــور الســـافر عـــن أخبـــار القــرن العاشـــر لعبـــد القـــادر  -٨٦

  م ٢٠٠١، ١محمود األرناؤوط، أكرم البوشي، دار صادر، بیروت، ط/

هدیـــة العـــارفین أســـماء المـــؤلفین وآثـــار المصـــنفین إلســـماعیل باشـــا البغـــدادي، دار الكتــــب  -٨٧

  م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ –بیروت  -العلمیة 

 -وتركـي مصـطفى، دار إحیـاء التـراث الوافي بالوفیـات للصـفدي، تحقیـق: أحمـد األرنـاؤوط  -٨٨

  م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ -بیروت 

وفیات األعیان وأنباء الزمان البـن خلكـان ، تحقیـق: د.إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بیـروت  -٨٩

  م) ١٩٦٨(

 - :   

اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة لمحمد بن مفلح المقدسي ، تحقیق : شعیب األرنؤوط / عمر  -١

  م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ٢ط/ –بیروت  -قیام، مؤسسة الرسالة ال

لبنـان ،  -أدب الطلب ومنتهى األدب للشـوكاني، تحقیـق : عبـد اهللا السـریحي، دار ابـن حـزم  -٢

  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -، ١بیروت، ط/



  

  

  

} ٢٥٣ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 -إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان البن القـیم، تحقیـق : محمـد حامـد الفقـي ، دار المعرفـة  -٣

  م١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥، ٢، ط/ بیروت

  بریقة محمودیة ألبي سعید محمد بن محمد الخادمي، بدون بیانات. -٤

 –بیــروت  -تلبـیس إبلـیس البـن الجـوزي ، تحقیـق : د. السـید الجمیلـي ، دار الكتـاب العربـي  -٥

  م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥، ١ط/

  بدون بیانات.الجوهرة النیرة ألبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الیمني،  -٦

طریـق الهجـرتین وبـاب السـعادتین البــن القـیم، تحقیـق : عمـر بــن محمـود أبـو عمـر، دار ابــن  -٧

  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ –٢الدمام ، ط/ -القیم

  عنقا مغرب في ختم األولیاء وشمس المغرب لمحي الدین بن عربي ، نشر عالم الفكر. -٨

  سي، بدون بیانات.غرائب االغتراب ألبي المعالي محمود شكري األلو  -٩

الفواكــه العــذاب فــي الــرد علــى مــن لــم یحكــم الســنة والكتــاب لحمــد بــن ناصــر بــن عثمــان آل  -١٠

  معمر التمیمي الحنبلي ، بدون بیانات.

  بیروت. –مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة البن القیم، دار الكتب العلمیة  -١١

عبـد الـرحمن بــن عبـد السـالم بـن عبــد الـرحمن بـن عثمــان نزهـة المجـالس ومنتخـب النفــائس ل -١٢

 -دمشــق  -بیــروت  -دار آیــة   -الصــفوري، تحقیــق : عبــد الــرحیم مــارد ینــي، دار المحبــة 

  م ٢٠٠٢/  ٢٠٠١



  

  

  

} ٢٥٤ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

 اتس 

رقم   ـــــوعــــالموض

  الصفحة

  ١٠٥  المقدمة

  ١٠٧  القسم األول: الدراسة.

  ١٠٨   المبحث األول: التعریف بالمؤلف.

  ١١٦  المبحث الثاني: التعریف بالمخطوط.

  ١١٧  : أھمیة المخطوط.المطلب األول

  ١١٨  : منھج المؤلف ومصادره.المطلب الثاني

  ١٢٥  : نسخ المخطوط ووصفھا ونماذج منھا.المطلب الثالث

  ١٣٥  القسم الثاني: التحقیق.

  ١٣٦  .الوجھ األول: في األحكام الشرعیة المتعلقة بھا

  ١٣٦  .وقت االستعاذةفي  :األولى المسألة

  ١٤٢  االستعاذة قبل القراءة في الصالة وخارجھا. حكم في: المسألة الثانیة

  ١٤٥  من حیث الجھر واإلسرار بھا. االستعاذة حكم في: المسألة الثالثة

  ١٤٨  .كل ركعة ة التعوذ فيإعاد حكم: المسألة الرابعة

  ١٥٠  المختار في لفظھا.: المسألة الخامسة

  ١٥٤  ھل التعوذ في الصالة للصالة أو للقراءة؟: المسألة السادسة

  ١٥٥  : ھل االستعاذة سنة كفایة أو عین؟المسألة السابعة

  ١٥٦  الوجھ الثاني: في مباحث ألفاظھا لغة ونحوا.

  ١٦٧  الوجھ الثالث: في مباحث تتعلق بإبلیس.

  ١٦٧  ذا كفر؟ھل استثناؤه من المالئكة متصل أو منقطع ؟ وبما: منھا



  

  

  

} ٢٥٥ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  ١٦٨  حكمھ من حیث الطھارة وعدمھا.: ومنھا

أن لھ أعوانا یرسلھم في اإلغواء، ویوكلھم في أفعال خاصة، : ومنھا

  وجاء في األخبار تسمیة بعضھم.

١٦٩  

لو ترك اإلنسان التسمیة عند األكل والشرب حتى یأكل منھ : ومنھا

  الشیطان ویشرب بقصد التصدق علیھ فما الحكم؟

١٧١  

  ١٧٣  ھل لھ زوجة ؟: ومنھا

  ١٧٤  اختلف في الوقت المعلوم الذي أنظر إلیھ.: ومنھا

الوجھ الرابع: في البحث عن حقیقة الشیاطین والجن، والخالف في 

   وجودھم، وأنھم مكلفون، وما یتفرع على ذلك.

١٧٥  

  ١٧٥  : في إقامة الدلیل على وجودھم.األولى المسألة

والجن أجسام لطیفة ناریة قادرة على التشكل  الشیاطین: المسألة الثانیة

  بأشكال مختلفة، ولھا عقول وأفھام وقدرة على أعمال صعبة شاقة.

١٨٢  

  ١٨٧  اختلفوا ھل ھم جنسان أو جنس واحد؟: المسألة الثالثة

الجن والشیاطین یأكلون ویشربون ویتناكحون  :المسألة الرابعة

  .ویتوالدون

١٨٨  

والشیاطین قدرة على النفوذ في بواطن للجن  :المسألة الخامسة

  البشر إلیذائھم بالوسوسة أو بالصرع.

١٩٢  

  ١٩٩  : في تحقیق الوسوسة.المسألة السادسة

  ٢٠١  : الجن والشیاطین مكلفون.المسألة السابعة

  ٢٠٤  . في دخولھم في عموم بعثة نبینا  المسألة الثامنة:

النار، واختلف ھل ال خالف أن كفار الجن في  المسألة التاسعة:

  ؟یدخل مؤمنوھم الجنة ویثابون على حسناتھم

٢٠٦  



  

  

  

} ٢٥٦ {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 

تحقيق  -  ي بن محمد بن عراق الكنانيشرح االستعاذة ألبي الحسن علفي رسالة 

  ٢١٠  المسألة العاشرة: یتفرع على القول بتكلیفھم مسائل فقھیة.

  ٢١٠  : صحة الصالة خلف الجني.منھا

  ٢١٠  : انعقاد الجماعة بھم.ومنھا

وإِال انصرفت  اذإِ ف: أن الجني إذا ظھر في صورة حیة فتؤذن، ومنھا

  .قُتِلَتْ 

٢١٠  

  ٢١١  : ھل یجوز نكاح اإلنسي الجنیة؟ومنھا

  ٢١٤  : ھل یجب على اإلنسیة إذا وطأھا الجني غسل؟ومنھا

  ٢١٥  : حكم روایتھم عن اإلنس، وروایة اإلنس عنھم.ومنھا

الوجھ الخامس: في البحث عن حكمة مشروعیة االستعاذة لقراءة 

  القرآن.

٢١٦  

  ٢٢١  لفظ االستعاذة. الوجھ السادس: في نكت وأسرار تضمنھا

  ٢٢١  "أعوذ با�" فلم یعلق االستعاذة باسم غیر ھذا االسم الكریم؟ لَِم قال:

  ٢٢١  من الشیطان الرجیم ولم یقتصر على االسم دون الوصف؟ لَِم قیل:

في لفظ االستعاذة على  )١(Z ¥ ¤   £   ¢ ] ما وجھ قولھ تعالى:

  القول باستحبابھ؟

٢٢٢  

  ٢٢٣  فضلھا. الوجھ السابع: في

  ٢٢٦  الخاتمة.

  ٢٣١  فهرس المصادر والمراجع.

  ٢٥٤  فهرس الموضوعات.

  

                                                 

    ٣٦سورة فصلت، من اآلیة: ) ١(


