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احلؿد اهلل مـ التجل بف عصؿف ،ومـ تقكؾ عؾقف كػاه وكنه،أمحده
شبحاكف وأصؽره عذ جزيؾ كعامئف وشابغ عطائف ،وأصفد أن ال إلف
إال اهلل وحده الرشيؽ لف ذم ألقهقتف وذم ربقبقتف وذم أشامئف
وصػاتف جؾ وتؼدس عـ والد ووالدة وولد ،وكد وصبقف ومثقؾ
وكظر( ،لقس كؿثؾف يشء وهق السؿقع البصر)( ) ،وأصفد أن
حمؿدا عبده ورشقلف خر مـ صذ وصام وضاف بالبقت احلرام،
صذ اهلل عؾقف وعذ آلف وصحبف الؽرام ،وشؾؿ تسؾقام كثرا إىل يقم
الديـ الديـ أما بعد ُ
فلوصقؽؿ أهيا الـاس وكػيس بتؼقى اهلل عز
وجؾ ففل عاصؿتؽؿ وكافقتؽؿ الذكقب بعد اهلل ( يا أهيا الذيـ
آمـقا اتؼقا حؼ تؼاتف وال متقتـ إال أكتؿ مسؾؿقن)( ) .
أيها املؤمنىن :إن عبادة اهلل هل تقحقده بػعؾ أوامره واجتـاب
كقاهقف; حمبة وتعظقام وتذلؾؽ وخضقعا  ،ومـ العبادة التل ال
جيقز رصففا لغر اهلل اإلشتعاذة ففل عبادة جيب رصففا هلل وحده،
واالشتعاذة االلتجاء واالعتصام ،فالعائذ قد هرب إىل ربف والتجل
()
( ) شقرة آل عؿران’ آية.102 :
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إلقف مما خيافف عؿقما وخصقصا ،قال ابـ الؼقؿ  -رمحف اهلل تعاىل :-
" وما يؼقم بالؼؾب مـ االلتجاء واالعتصام بف واالكطراح بني يدي
الرب واالفتؼار إلقف والتذلؾ لف أمر ال حتقط بف العبارة" ( ) ،
اكتفك .وقد أمر اهلل عباده ذم كتابف باالشتعاذة بف ذم مقاضع كؼقلف:
{ وإما يـزغـؽ مـ الشقطان كزغ فاشتعذ باهلل إكف شؿقع عؾقؿ} ( )
وقال { :فإذا قرأت الؼرآن فاشتعذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ} ( )
وذم ادعقذتني وغر ذلؽ ،ففق عبادة ال جيقز أن تنف لغر اهلل
كغرها مـ أكقاع العبادة ( ) .
أيها املتقىن :إن اهلل أمر الـاس باإلشتعاذة بف واإللتجاء إلقف،
ُ
ُ
ويرهؼ قال اهلل تعاىلَ {:و َأ َّك ُف
وهيؾؽ
يؾجل لغره يضؾ
وأخز ان مـ
ُ
َان ِرج ٌال ِمـ ِأْل ِ
ون بِ ِر َج ٍ
ال ِم َـ ِأْلِ
اا ِأْلك ِ
س َي ُعق ُذ َ
وه ِأْلؿ َر َهؼ ًا} ( )
اا ِّنـ َف َزا ُد ُ
َ
ك َ َ
( )بدائع الػقائد ()201-200 / 2
( )شقرة ااعراف آية.200 :
( )شقرة الـحؾ آية.98 :
( )كتاب التقحقد وقرة عققن ادقحديـ ذم حتؼقؼ دعقة ااكبقاء وادرشؾني (ص)80 :
( )شقرة ااـ آية.6 :
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قال أبق جعػر بـ جرير  -رمحف اهلل تعاىل  -ذم تػسره هذه اآلية:
عـ ابـ عباس  -ريض اهلل عـفام  -قال :كان رجال مـ اإلكس
يبقت أحدهؿ بالقادي ذم اااهؾقة فقؼقل :أعقذ بعزيز هذا القادي
فزادهؿ لذلؽ إثام ،وقال بعضفؿ :فزاد اإلكس ااـ باشتعاذهتؿ
بااـ باشتعاذهتؿ بعزيزهؿ جرأة عؾقفؿ وازدادوا هؿ بذلؽ إثام،
وقال جماهد :فازداد الؽػار ضغقاكا ،وقال ابـ زيد :وزادهؿ ااـ
خقفا ،وقد أمجع العؾامء عذ أكف ال دمقز االشتعاذة بغر اهلل) (.
وقال مال عيل قاري احلـػل  -رمحف اهلل ":-ال دمقز االشتعاذة
بااـ فؼد ذم اهلل الؽافريـ عذ ذلؽ وذكر اآلية وقال تعاىل{:ويقم
حيرشهؿ مجقعا يا معرش ااـ قد اشتؽثرتؿ مـ ااكس وقال
أولقاؤهؿ مـ ااكس ربـا اشتؿتع بعضـا ببعض وبؾغـا أجؾـا الذي
أجؾت لـا} ( ) اآلية .فاشتؿتاع اإلكيس بااـل ذم قضاء حقائجف
وامتثال أوامره وإخباره بمء مـ ادغقبات ،واشتؿتاع ااـل
باإلكيس تعظقؿف إياه واشتعاذتف بف وخضقعف لف" اكتفك مؾخصا،
قال الشقخ حمؿد بـ عبدالقهاب  -رمحف اهلل تعاىل ":-وفقف أن
( )تػسر الطزي (. )656 / 23
( )شقرة ااكعام آية.128 :
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كقن المء حيصؾ بف مـػعة دكققية مـ كػ رش أو جؾب كػع ال
يدل عذ أكف لقس مـ الرشك" ( ).
أيها املىحدون :لؼد أمر الـبل صذ اهلل عؾقف باإلشتعاذة باهلل
وهنك عـ اإلشتعاذة بغره،فعـ خقلة بـت حؽقؿ قالت :شؿعت
رشقل اهلل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ يؼقل" :مـ كزل مـِأْلزال فؼال :أعقذ
بؽؾامت اهلل التامات مـ رش ما خؾؼ ،مل يرضه يشء حتك يرحؾ مـ
مـِأْلزلف ذلؽ" ( ) رواه مسؾؿ.
قال الشقخ عبدالرمحـ بـ حسـ :رشع اهلل اهؾ اإلشالم أن
يستعقذوا بف ال كام يػعؾ أهؾ اااهؾقة مـ االشتعاذة بااـ ،فرشع
اهلل تعاىل لؾؿسؾؿني أن يستعقذوا بلشامئف وصػاتف .قال الؼرضبل -
رمحف اهلل تعاىل  :-ققؾ معـاه الؽامالت التل ال يؾحؼفا كؼص وال
عقب كام يؾحؼ كالم البرش ،وققؾ معـاه الؽافقة الشافقة ،ققؾ:
الؽؾامت هـا هل الؼرآن ،فإن اهلل أخز عـف أكف هدى وصػاء ،وهذا
اامر عذ جفة اإلرصاد إىل ما يدفع بف ااذى ،وعذ هذا فحؼ
( )كتاب التقحقد وقرة عققن ادقحديـ ذم حتؼقؼ دعقة ااكبقاء وادرشؾني (ص. )81 :
( )مسؾؿ :الذكر والدعاء والتقبة واالشتغػار ( ، )2708والسمذي :الدعقات ( ، )3437وابـ ماجف:
الطب ( ، )3547وأمحد ( ، )409/6، 378/6، 377/6والدارمل :االشتئذان (. )2680
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ادستعقذ باهلل تعاىل وبلشامئف وصػاتف أن يصدق اهلل ذم التجائف إلقف
ويتقكؾ ذم ذلؽ عؾقف وحيرض ذلؽ ذم قؾبف ،فؿـ فعؾ ذلؽ وصؾ
إىل مـتفك ضؾبف ومغػرة ذكبف ،قال صقخ اإلشالم  -رمحف اهلل تعاىل -
 :وقد كص اائؿة كلمحد وغره عذ أكف ال جيقز االشتعاذة
بؿخؾقق ،وهذا مما اشتدلقا بف عذ أن كالم اهلل لقس بؿخؾقق،
قالقا :اكف ثبت عـ الـبل صيل اهلل عؾقف وشؾؿ أكف اشتعاذ بؽؾامت
اهلل وأمر بذلؽ ،وهلذا هنك العؾامء عـ التعازيؿ والتعاويذ التل ال
يعرف معـاها خشقة أن يؽقن فقفا رشك ( ) ،وقال ابـ الؼقؿ -
رمحف اهلل تعاىل  :-ومـ ذبح لؾشقطان ودعاه واشتعاذ بف وتؼرب
إلقف بام حيب فؼد عبده إن مل يسؿ ذلؽ عبادة ،ويسؿقفاشتخداما
وصدق ،هق اشتخدام مـ الشقطان لف فقصر مـ خدم الشقطان
وعابديف ،ولذلؽ خيدمف الشقطان ،لؽـ خدمة الشقطان لف لقست
خدمة عبادة ،فإن الشقطان ال خيضع لف وال يعبده كام يػعؾ هق بف.
( )

( )كتاب التقحقد وقرة عققن ادقحديـ ذم حتؼقؼ دعقة ااكبقاء وادرشؾني (ص. )81 :
( )بدائع الػقائد (. )235 / 2
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إخقة الديـ :عؾقـا أن كعؾؿ أن اإلشتعاذة بغر اهلل مـ الرشك،
ولـعؾؿ أن كؾامت اهلل غر خمؾققة؛ان االشتعاذة بادخؾقق رشك،
والرشقل اشتعاذ بؽؾامت اهلل ذم حديث خقلة  ،وهذا الدعاء ذم
حديث خقلة لف فضقؾة مع اختصاره ،ولـعؾؿ أن كقن المء
حيصؾ بف مـػعة دكققية ،مـ كػ رش أو جؾب كػع ،ال يدل عذ أكف
لقس مـ الرشك.
وكتبه
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