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 تَ إنَّ الحَ 
ِ
 تَ بِ  وذُ عُ ، وكَ غػُرهُ تَ ْس وكَ  هِ قُن بِ عِ تَ ْس َؿُدُه، وكَ حْ ى كَ الَ عَ ؿَد هلل

ِ
وِر ن ُشرُ ى مِ الَ عَ اهلل

ُد أن ٓ وأشفَ ، َلهُ  َي ادِ َفال هَ  ومن ُيضؾِْل  فال ُمِضلَّ َلُه، َؿالِـا، من َيفِد اهللُ اِت أطْ قئَ أكُػِسـا وَس 

ًدا طبُده ورُسوله.يَك لهُ رِ ٓ َش  إله إٓ اهلُل وحَدهُ   ، وأشفُد أنَّ محؿَّ

 َوَبْعدُ 

ََاألح ْ»َفَفذذَذا َبْحذذٌث اْسذذَتَؾْؾُتُه مِذذن كَِتذذابِي   ََلْ عْ تْ امْالمْ ك  ََةْب ْق  ََْر ْح ْالس  رْ ح ْوالس 
ََيفْالفْ ْةْ  ْهْ ق 

ْ اإلس 
: «يْ المْ  قَِّة الَؿوُضوِع َوُخُطوَرتِِه، َولقؽفَّ َمذن َخذاَ    : َوأَرْدُت أْن أْكُشَرُه ُمْسَتِؼالا َٕهؿِّ

الَؿْسذذللة بَِغقذذِر ِطْؾذذٍم ِطذذن الَخذذوِ  فِقَفذذا، َولِقْسذذَتِػقَد مِـْذذُه أيًضذذا َمذذن َلذذْم َيْسذذَتطِع الوُ ذذو  إَلذذى 

.
ِّ
 الؽَِتاِب إْ ؾِي

ْفيقول،ْوباهللْالتوفوق:

 بِذذ ونُ ُؽذذتَ  ةَ اكَ عَ تِ آْسذذ أنَّ  ُل ْ ذذإَ 
ِ
ذذٌة اهوَ ا ُسذذَمذذ ونَ دُ  هُ دَ ْحذذالى وَ َعذذتَ  اهلل ، وَد َّ َطَؾذذى َذلِذذَك أِدلَّ

 َكثِقَرٌة، مِـَْفا 

  وُ  قَ  أّاًل:
ِ
 [.5]الػاتحة   رئ حي جي يه ىه مه زئٱالى  عَ تَ  اهلل

  اْلِعَباَدةِ  الُص إْخ  فِقهِ   )$قاَ  َشقُخ اإلْسالِم ابُن َتقؿقََّة 
ِ
 َوَأنَّ  ،بِهِ  ةِ اكَ عَ تِ وآْس  هلل

َّٓ  ْعبُدونَ يَ  َٓ  اْلُؿممـِقنَ  َٓ  اهللَ  إِ َّٓ  ونَ قـُ عِ تَ ْس يَ  َو  .(1)(بِاهلل إِ

اوقا  ابُن َتْقِؿقََّة أيًضا  )  َ اَلُح  َكانَ  رئ حي جي يه ىه مه زئٱ  َقاَ   َفَؾؿَّ

  ِطَباَدةِ  فِي اْلَعْبدِ 
ِ
ْستَِعاَكةِ  ِسَواُه: َما ِطَباَدةِ  فِي َوَكانَ  ،َواْستَِعاَكتِهِ  اهلل

ِ
ُتهُ  ِسَواُه: بَِؿا َوآ  َمَضرَّ

 .(2)(َوَفَساُدهُ  َوَهاَلُكهُ 

ّٔااا:   ڤَطذذْن اْبذذِن َطبَّذذاٍس  ثاى
ِ
َيذذا َُلذذاَلُم إِكِّذذي »َيْوًمذذا، َفَؼذذاَ    ملسو هيلع هللا ىلصَقذذاَ   ُكـْذذُت َخْؾذذَف َرُسذذوِ  اهلل

اُْأَطؾُِّؿَك َكؾَِؿاٍت، اْحَػِظ اهلَل َيْحَػْظَك، اْحَػذِظ اهلَل َتِجذْدُه ُتَجاَهذَك، إَِذا َسذَلْلَت َفاْسذَلِ  اهلَل،  إ ذ  و 

ْ
 
ْب اهلل ن 

ت ع  اس  ْف  ن ت  ت ع  َتَؿَعذْت َطَؾذى َأنْ اس  ْْ َة َلذْو ا َّٓ  ، َواْطَؾْم َأنَّ إُمَّ ََ إِ ٍ  َلذْم َيـَْػُعذو
ْ
ََ بَِشذي َيـَْػُعذو

                                                           

 .2/63( ْامع الرسائل ٓبن تقؿقة، 1)

 .1/29( مجؿوع الػتاوى، 2)
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ٍ  َقذْد كَ 
ْ
َّٓ بَِشذي ََ إِ و ٍ  َلذْم َيُضذرُّ ْ

ََ بَِشذي و َتَؿُعوا َطَؾى َأْن َيُضرُّ ْْ ٍ  َقْد َكَتَبُه اهلُل َلَك، َوَلْو ا
ْ
َتَبذُه بَِشي

ُحُف  ػَّت الصُّ َْ  .(3)«اهلُل َطَؾْقَك، ُرفَِعِت إَْقاَلُم َو

 بِ  ةُ اكَ عَ تِ آْس و
ِ
    قنِ تَ بَ تَ رْ ى مَ ؾَ الى طَ عَ تَ  اهلل

 وِهذ :ةْ بْ اجْ الوْ ْيْ ىْوهْ لْ األوْ 
َ
  ادُ رَ إْفذ ي

ِ
ا ٓ قَؿذفِ  ةِ اكَ عَ تِ اه بآْسذوَ ا ُسذَمذ ونَ دُ  هُ دَ ْحذالى وَ َعذتَ  اهلل

 .هُ اكَ حَ بْ و ُس إٓ هُ  قهِ ؾَ طَ  رُ دِ ؼْ يَ 

ْةْ وْ اى ْالثْ 
ْتْ س ْيْالمْ وهْ   بِ  ةُ اكَ عَ تِ آْس  :ةْ بْ ح 

ِ
 .رِ َش ن البَ مِ  هُ َلقرُ  قهِ ؾَ طَ  رُ دِ ؼْ ا يَ قؿَ فِ  هُ دَ ْح وَ  اهلل

 بِ الـَّ  ذَ أَخ  ةِ بَ تَ رْ الؿَ  هِ ذِ و  هَ 
ُّ
 ا.  قئً َش  اَس وا الـَّ للُ ْس أٓ يَ  ةِ ابَ حَ ن الصَّ مِ  دٍ دَ ى طَ ؾَ طَ  دَ فْ العَ  ملسو هيلع هللا ىلص ي

 
ِ
َؿاكَِقذًة، َأْو تِْسذَعًة، َفَؼذاَ    ملسو هيلع هللا ىلصفعن َطْوف ْبِن َمالٍِك، َقاَ   ُكـَّا ِطـَْد َرُسذوِ  اهلل ََ َسذْبَعًة، َأْو 

« 
ِ
َٓ ُتَبايُِعوَن َرُسوَ  اهلل ذا، « ؟ملسو هيلع هللا ىلصَأ ًَ اَل ََ ، َحتَّذى َقاَلَفذا  ََ َوُكـَّا َحِديَث َطْفٍد بَِبْقَعٍة، ُقْؾـَذا  َقذْد َباَيْعـَذا

 
ِ
، َفَعذاَلَم ُكَبايُِعذَك؟ َقذاَ   َفَبَسْطـَا َأْيِدَيـَا َفَباَيْعـَاُه، َفَؼاَ  َقائٌِل  َيذا َرُسذوَ  اهلل ََ َأْن »، إِكَّذا َقذْد َباَيْعـَذا

ذَؾَواِت اْلَخْؿذَس، َوَتْسذَؿُعوا َوُتطِقُعذوا َٓ ُتْشذِرُكوا بِذِه َشذْقًئا، َوُتَصذؾُّوا الصَّ ، َوَأَسذرَّ «َتْعُبُدوا اهلَل َو

َٓ َتْسَلُلوا الـَّاَس َشْقًئا»َكؾَِؿًة َخِػقًَّة، َقاَ    اَ   َفَؾَؼْد َكاَن َبْعُض ُأوَلئَِك الـََّػِر َيْسذُؼُط َسذْوُصُه ، قَ «َو

َفَؿا َيْسَلُ  َأَحًدا َأْن ُيـَاِوَلُه إِيَّاُه.
 (4) 

َة أِدَلٌة ََلقُر َهِذِه ٓ َيَسُع الؿَؼاُم لِذْكِرَها، وفِقَؿا َذْكْرَكاه كَِػاَيةٌ  ََؿَّ  تعالى. ا  اهللُ إن َش -و

 تعاىل فثالثة أىْاع:أما االضتعاىة بػري اهلل 
 بػري اهلل تعاىل فٔنا ال ٓقدز علُٔ إال اهلل ّحدِ. االضتعاىة اليْع األّل: 

ْؾِب الـَّْػِع وَكْحو  َْ رِّ و  َتَعالى فِقَؿا ٓ َيْؼِدُر َطَؾقِه إٓ اهلُل مِن َدْفِع الضُّ
ِ
آْستَِعاَكُة بَِغقِر اهلل

ْْ بِ  رٌ ػْ كُ  َذلَِك  ا قا بِ كَ أو َمقًِّتا، َحاِضًرا أو ََلائًِبا، وَسَواٌ  َكاَن قاا َح  هِ بِ  انُ عَ تَ ْس الؿُ  انَ كَ  ا ٌ وَ َس  ،اعِ ؿَ اإل

ِْ ؽً ؾَ مَ  انَ كَ  ، أواحً الِ أو َ    .َك لِ ذَ  قرَ أو َلَ  اقا ـِّ ا أو 

                                                           

« الؿسذذـد». وأحؿذذد   2516، رقذذم الحذذديث  4/667والرقذذائو والذذورع، ( أخرْذذه الذمذذذي، أبذذواب  ذذػة الؼقامذذة 3)

 . وهو حديث  حقح.2883، رقم الحديث  5/19

. وابذن ماْذه، كتذاب الجفذاد، بذاب 1642، رقم الحذديث  2/121( أخرْه أبو داود، كتاب الزكاة، كراهقة الؿسللة، 4)

 «.ح أبي داود حق». و ححه إلباين   2867، رقم الحديث  2/957البقعة، 
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َعَل  َفَؿنْ )  $ ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  المِ اإلْس  ُخ قْ َش  اَ  قَ  َْكبَِقا َ  اْلَؿاَلئَِؽةَ  َْ ْٕ  َيْدُطوُهمْ  َوَسائِطَ  َوا

ُل  ْؾَب  َوَيْسَلُلُفمْ  َطَؾْقِفمْ  َوَيَتَوكَّ َؿاعِ  َكافِرٌ  َفُفوَ   اْلَؿَضارِّ  َوَدْفعَ  اْلَؿـَافِعِ  َْ ْْ ْ .(5) (اْلُؿْسؾِِؿقنَ  بِنِ

 فِقَؿذا ٓ َيْؼذِدُر َطَؾقذِه إٓ اهلُل َتَعذالى فِقذِه َتْسذوَيُة الَؿْخُؾذوِ  
ِ
وَذلَِك: ٕنَّ آْستَِعاَكَة بَِغقِر اهلل

 ُسْبَحاَكُه   الُؼْدَرِة. 
ِ
 بِاهلل

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام زئٱَتَعذذذاَلى   اهللُ َوَقذذذْد َقذذذاَ  

 [.98 – 96]الشعرا    رئ حئ جئ يي

َّٓ   َضذذالٍ  َحقذذُث رئ حئ جئ يي ىي نيزئ)  $َقذذاَ  الَواِحذذِديُّ   َمذذا ُكـَّذذا إ
ِ
، واهلل

 َفلْطَظْؿـَاُكم َوَطَدْلـَاُكم بِِه(
ِ
ْيـَاُكم باهلل  .(6) َسوَّ

  )آْسذذتَِعاَكُة  َصَؾذذُب الَعذذوِن، والَؿْخُؾذذوُ  ُيْطَؾذذُب مِـْذذُه مِذذن َهذذِذِه $وَقذذاَ  إُلوِسذذي 

 زئٱوَقذاَ    ،[72]إكػذا    رئ من زن رن مم زئٱإُموِر َما َيْؼِدُر َطَؾقِه، َكَؿذا َقذاَ  َتَعذالى  

 مغ جغ زئٱوَكَؿا َقاَ  َتَعذالى   ،[15]الؼصص   رئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ا َما [، 2]الؿائدة   رئحف جف (وأمَّ
ِ
 .(7)ٓ َيْؼِدُر َطَؾقِه إٓ اهلُل َفال ُيْطَؾُب إٓ مِن اهلل

ُة )  $ ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  المِ اإلْس  قُخ َش  اَ  قَ و ََ ْسذتَِغا
ِ
ِة،، َوُهذَو إَزاَلذُة َصَؾذُب اْلَغذْوِث  َوآ ذدَّ  الشِّ

ْستِـَْصاِر َصَؾُب الـَّْصرِ َكا
ِ
ْستَِعاَكِة َصَؾُب اْلَعْونِ ، َوآ

ِ
ُُمذورِ ، ٓ ْٕ  َواْلَؿْخُؾوُ  ُيْطَؾُب مِـُْه مِذْن َهذِذِه ا

َّٓ  ...َما َيْؼِدُر َطَؾْقِه مِـَْفا َٓ َيْؼِدُر َطَؾْقِه إ ا َما    اهلُل:َوَأمَّ
ِ
َّٓ مِْن اهلل  .  (8)(َفاَل ُيْطَؾُب إ

ذذا)  أيًضذذا وقذذا  َّٓ  َطَؾْقذذهِ  َيْؼذذِدرُ  َٓ  َمذذا َفَلمَّ َّٓ  ُيْطَؾذذَب  َأنْ  َيُجذذوزُ  َفذذاَل  َتَعذذاَلى، اهللُ  إ   مِذذنْ  إ
ِ
 اهلل

َٓ  اْلَؿاَلئَِؽذِة، مِذنْ  َٓ  َذلِذَك  ُيْطَؾذُب  َٓ  ُسْبَحاَكُه، َْكبَِقذاِ ، مِذنْ  َو ْٕ َٓ  ا َٓ  ََلْقذِرِهْم، مِذنْ  َو  َأنْ  َيُجذوزُ  َو

  لَِغْقرِ  ُيَؼاَ  
ِ
 َوَكْحذوَ  ُقُؾوَبـَا، اْهدِ  َأوْ  اْلَؽافِِريَن، اْلَؼْومِ  َطَؾى َواْكُصْرَكا اْلَغْقَث، َواْسِؼـَا لِي، اَْلِػرْ   اهلل

ا...  َذلَِك   .(9) (اْلَباِب  َهَذا مِنْ  َفَؾْقَس  اْلَبَشرُ  َطَؾْقهِ  َيْؼِدرُ  َما َفَلمَّ

                                                           

 .1/124( مجؿوع الػتاوى، 5)

 .3/357التػسقر الوسقط، لؾواحدي،  (6)

 .2/358( َلاية إماين   الرد طؾى الـبفاين، 7)

 .1/183( مجؿوع الػتاوى، 8)

 .1/329( مجؿوع الػتاوى، 9)
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ُُمورُ )  أيًضا وقا  ْٕ تِي ا   ََلْقرُ  َطَؾْقَفا َيْؼِدرُ  َٓ  الَّ
ِ
 اْلَؿَطذِر، إْكذَزا ِ   مِْثُل  ََلْقِرهِ  مِنْ  ُتْطَؾُب  َٓ  اهلل

ِت، مِنْ  َواْلُفَدى اْلُؽُرَباِت، َوَتْػِريِج  الـََّباِت، َوإِْكَباِت  َٓ اَل ُكوِب: َوَُلْػَرانِ  الضَّ  َيْؼذِدرُ  َٓ  َفنِكَّذهُ  الذذُّ

ِؿقعِ  مِنْ  َأَحدٌ  َٓ  َذلَِك، َطَؾى اْلَخْؾِو  َْ َّٓ  َطَؾْقهِ  َيْؼِدرُ  َو  .(10) (اهللُ  إ

ذ ِك ْؾذؿِ بِ  دَ رُّ ػَ التَّ  ةِ قَّ اإللفِ  صِ ائِ َص َخ  نمِ  ننَّ فَ   )$وَقاَ  ابُن الَؼقِِّم   ا ِ َطذوالعَ  عِ ْػذوالـَّ  رِّ الضُّ

ِْ يُ  َك لِ ذَ وَ  ،عِ ـْ والؿَ   َك لِذذَ  َو ؾَّذطَ  نْ َؿذفَ . هُ دَ ْحذوَ  هِ بِذ لِ وكُّ والتَّ  ا ِ َْ والرَّ  وِف والخَ  ا ِ طَ الدُّ  عؾَُّو تَ  ُب و

 ؿْ يَ  ٓ امَ  َل عَ َْ وَ  ،ِو الِ بالخَ  هُ فَ بَّ َش  دْ ؼَ فَ  وٍ  ؾُ خْ ؿَ بِ 
اَض  هِ ِس ػْ ـَ لِ  ُك ؾِ  وٓ اةً َقذَح  وٓ وًتامَ  وٓ ًعاػْ كَ  وٓ را

 ،قذهِ إلَ  اَفذعُ ِْ رْ ومَ  ،يذهِ دَ قَ بِ  اَفذؾِّ كُ  ورِ إُمذ ةُ فلِزمَّ . ؾُّهُ كُ  رُ إمْ  هُ لَ  نْ ؿَ لِ  قًفابِ َش  ،هِ قرِ َلَ  نطَ  اًل ْض فَ  وًرا،ُش كُ 

 طِ عْ مُ  وٓ ى،طَ أطْ  اؿَ لِ  عَ اكِ مَ  ٓ ،نْ ؽُ يَ  ملَ  لَش يَ  مْ لَ  امَ وَ  ،انَ كَ  ا َ َش  اؿَ فَ 
َ
 هِ دِ ْبذعَ لِ  َح تَ َفذ اإذَ  ْل َبذ. عَ ـَ مَ  اؿَ لِ  ي

 قهُ بِ ْشذتَ  قهِ بِ ْشذالتَّ  ِح بَ أقْ  نؿِ فَ  .دٌ أَح  قهِ إلَ  افَ ؾْ ِس رْ يُ  مْ لَ  هُ ـْ طَ  افَ ؽَ َس أمْ  وإنْ  ،دٌ أَح  افَ ؽْ ِس ؿْ يُ  مْ لَ  ةٍ ؿَ ْح رَ  اَب بَ 

ِْ العَ  اذَ هَ   الغَ  رِ ادِ الؼَ بِ  اِت الذَّ بِ  قرؼِ الػَ  زا
ِّ
 .(11)(اِت الذَّ بِ  ـي

ائَِؿذذُة لؾُبُحذذوِث الِعْؾؿقَّذذِة واإلْفَتذذا ِ   ةِ َؽذذالئِ أو الؿَ  نِّ الجِ ة بِذذاكَ عَ تِ   )آْسذذَوَقاَلذذت الؾْجـَذذُة الدَّ

َْ  ر  ُض  عِ فْ دَ م لِ فِ بِ  ةِ اََ غَ تِ وآْس    نِ صُّ حَ أو لؾتَّ  عٍ ػْ كَ  ِب ؾْ أو 
 ةِ ؾَّذن مِ طَ  ُج رِ خْ يُ  ربَ أكْ  ٌَ رْ ِش  نِّ الجِ  رِّ ن َش مِ

  اذُ قَ والعِ  المِ اإلْس 
ِ
أو  ،ةً قَؿذؿِ ا تَ َفذقؼِ ؾِ عْ تَ م وَ فِ ائِ ؿَ أْسذ ةِ اَبذتَ م أو كِ فِ ائِ دَ كِذ يِو رِ طَ بِ  َك لِ ذَ  انَ كَ  َسَوا ٌ -بِاهلل

أو  عَ ْػذالـَّ  هُ لَ  ُب ؾِ جْ تَ  َل أو الغْس  ةَ قؿَ ؿِ التَّ  أنَّ  دُ ؼِ تَ عْ يَ  انَ ا كَ ، إذَ َك لِ و ذَ حْ أو كَ  و ِ ُس الغَ  ِب رْ ُش فا وَ ؾِ ْس َلَ 

  ونَ دُ  رَّ الضُّ  هُ ـْ طَ  عُ فَ دْ تَ 
ِ
 .(12) (اهلل

 اليْع الثاىٕ: االضتعاىة بػري اهلل تعاىل فٔنا ٓقدز علُٔ املدلْق. 
 ٍّرا اليْع على ثالثة أقطاو:

 القطه األّل: أٌ تلٌْ االضتعاىة باحلٕ احلاضس القادز على اإلعاىة.
 َْ  آْستَِعاَكةُ  هِ ذِ وهَ 

 .وُلهُ ُس ورَ  هُ ـْ الى طَ عَ تَ  ا هنى اهللُ قؿَ فِ  ونَ ؽُ أٓ تَ  طِ رْ َش بِ  ةٌ زَ ائِ

ـَّةُ  َمَضْت  َوَقدْ )  $ ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  المِ اإلْس  قُخ َش  اَ  قَ    َأنَّ  السُّ
َّ
َطا ُ  مِـْهُ  ُيْطَؾُب  اْلَحي  َكَؿا الدُّ

 . (13)(َطَؾْقهِ  َيْؼِدرُ  َما َسائِرُ  مِـْهُ  ُيْطَؾُب 

                                                           

 .1/378( مجؿوع الػتاوى، 18)

 .1/313( الدا  والدوا ، 11)

 .1/134، 1-( فتاوى الؾجـة الدائؿة 12)

 .1/344( مجؿوع الػتاوى، 13)
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 الَحاِضِر 
ِّ
ا َمن اْسَتَعاَن بِالَحي مِ  َمْعُصومِ  َؼْتلِ : كَوَرُسوُلهُ  َطـْهُ  اهللُ  َيـَْفى فِقَؿاأمَّ  َأوْ  الدَّ

  .الظُّْؾمِ  مِنْ و مٌ رَّ حَ مُ َفَفَذا : َذلَِك  ََلْقرَ  وأ اْلِعْؾمَ  إِْكَسائِهِ  وأ َكَتْؿِريِضهِ  :اْلَؼْتلِ  بَِغْقرِ  قهَطؾ اْلُعْدَوانِ 

 بِِفمْ  اْسَتَعانَ  َقدْ  َفَفَذا :اْلَػاِحَشةَ  مِـْهُ  ُب ْطؾُ يَ  َمنْ  َكَجْؾِب  :َفاِحَشةٍ  فِْعلِ  فِيومن اْسَتَعاَن به 

َْمِ  َطَؾى   .َواْلُعْدَوانِ  اإْلِ

 .َطاصٍ  َفُفوَ  اْلَؿَعاِ ي َطَؾى بِه اْسَتَعانَ  منوَ ، َكافِرٌ  َفُفوَ  اْلُؽْػرِ  َطَؾى بِهِ  انَ عَ تَ ومن اْس 

ْ ل ك  ْذ  ل ول  ْْ:ود 

 [.2الؿائدة  ] رئحك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ زئٱَقوُلُه َتَعاَلى  

 والَؼاِطَدُة الَؿْعُروَفُة  )الَوَسائُِل َلَفا أْحَؽاُم الَؿَؼاِ ِد(.

 القطه الثاىٕ: أٌ تلٌْ االضتعاىة مبٔت أّ غائب.
: لَِؿا  َِ ْر َمٌة، َبْل مَِن الشِّ  َيؾِي وَهِذِه آْستَِعاَكُة ُمَحرَّ

ذذِذي ٓ  (1 ٕنَّ إْمذذَواَت ٓ َيْسذذَؿُعوَن، َوَلذذو َسذذِؿُعوا َفَؾذذْن َيْسذذَتِجقُبوا، َوَكذذَذلَِك الَغائِذذَب الَّ

 َيْسَؿُع ِخَطاَب َمْن ُيِريُد آْستَِعاَكَة بِِه: إْذ َكقَف َيْسَتِجقُب َوُهو ٓ َيْسَؿُع؟!

إكعذذذام  ] رئخن حن  جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل زئٱ  الىَعذذذتَ  َ  اَقذذذ

36]. 

 نن من زن  ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك زئٱ  ىالَ َعذذتَ  َ  اَقذذو

 [.14 – 13فاصر  ] رئ ني  مي زي ري ٰى ىنين

، هِ وِحذرُ  اِب ذهَ بِذ هُ الُمذوكَ  هُ رُ َص وبَ  هُ عُ ؿْ َس  َل طَ بَ ، فَ اَت مَ  هُ : ٕكّ عُ ؿَ ْس ٓ يَ  َت قِّ الؿَ  أنَّ  ُل إْ  فَ 

ذذ قُل لِ الذذدَّ  دَ رَ ا وَ َمذذ َك لِذذن ذَ ى مِذذثـَ تَ ْسذذيُ  نْ ؽِذذلَ  ذذالمِ  ملسو هيلع هللا ىلص: َكَسذذَؿاِطِه هِ قذذرِ َلَ  ونَ دُ  هِ بِذذ قُح حِ الصَّ لؾسَّ
(14) ،

 ، َوَكَسَؿاِع الَؿقِِّت لَِؼْرِع كَِعاِ  َمن َشقَُّعوُه.ملسو هيلع هللا ىلصوَكَسَؿاِع َمْوَتى َقؾِقِب َبْدٍر لَِؽالمِِه 

 

                                                           
. 2841، رقذم الحذديث  3/384وزيذارة قذ،ه، ملسو هيلع هللا ىلص ( أخرْه أبو داود، كتاب الؿـاسك، باب   الصالة طؾذى الـبذي 14)

 . وقا  شعقب إركاؤوط  سـاده حسن.2266« الصحقحة»و ححه إلباين   
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ِْ الرَّ )  $ قنَ ؿِ قْ ثَ طُ  ابنُ  َوَقْد َقاَ   َْ مَ  ُح ا ََ ذَ وهَ  ،ةِ ـَّ السُّ  هِ ت بِ ا َ ا   اٌ  ؽَ إْشذ قهِ فِ  قَس ولَ  ٌت ابِ ا 

 ،(15)«مفِ الِ َعذكِ  عَ رْ َقذ عُ ؿَ ْسذيَ  هِ ـِذفْ دَ  دَ ْعذبَ  هُ ابُ حَ أْ ذ هُ ـْذطَ  َف رَ َصذا اكْ إذَ  انَ اإلكَسذ إنَّ »  يِث دِ الحَ ا   ؿَ كَ 

ََ ؿَ كَ وَ   بِ ن الـَّ طَ  َت بَ ا 
ِّ
ذولَ  م،فُ خُ وبِّ وُيذم فُ بُ كِّ مَ ُيذ رٍ دْ َبذ قِب ؾِ ى   قَ ؾَ تْ ى الؼَ ؾَ طَ  َف قَ وَ  هُ أكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ي  وا الُ َقذا ؿَّ

  وَ  ُس رَ  ا)يَ 
ِ
ذَؿذؾَ ثْ ومِ  ،(16)«مِذـُْفم وُ  ا أقُ ؿَ لِ  عَ ؿَ لْس م بِ ا أكتُ مَ »  اَ  قَ  ؟مٓ ِ هَ  مَ ؾَّ ؽَ تَ  قَف كَ  !اهلل َْ    ا َ ا 

 قذهِ ؾَ طَ  دَّ رَ َفذ هُ وَحذرُ  قذهِ ؾَ طَ  اهللُ  دَّ ا إٓ رَ كقَ   الدُّ  هُ فُ رِ عْ يَ  رٍ بْ ى قَ ؾَ طَ  مُ ؾِّ َس يُ  مٍ ؾِ ْس ن مُ ا مِ مَ »  اأيًض  يِث دِ الحَ 

ْْ َقذارَ فَ  دْ م َقذُفذاَح وَ أرْ  : ٕنَّ ونَ عُ ؿَ ْسذم ٓ يَ فُ أكَّ  ُل إْ  وإٓ فَ ، (17)«المَ السَّ  ا َمذ نْ ؽِذم، لَ هُ ادَ َسذت أ

 .(18) (هِ بِ  انِ ن اإليؿَ مِ  دَّ بُ  ٓ ةُ ـَّ السُّ  هِ بِ  ْت ا َ َْ 

م ٓ فُ ى أكَّ ـَ عْ ؿَ بِ  م،هُ قرَ َلَ  ونَ عُ ػَ ـْ م ٓ يَ فُ نكَّ فَ  !ونَ عُ ؿَ ْس م يَ فُ أكَّ   ِ رْ ى فَ ؾَ ن طَ ؽِ لَ ) ا أيًض  اَ  قَ وَ 

 .(19)...(مفُ لَ  ةَ اطَ ػَ م الشَّ فُ ـُ ؽِ ؿْ وٓ يُ  ،هُ لَ  اهللَ  ونَ رُ ػِ غْ تَ ْس وٓ يَ  ،هُ لَ  اهللَ  ونَ طُ دْ يَ 

ََ َؿذذلِ  (2 ذذاِب  ْبذذنَ  ُطَؿذذرَ  َأنَّ  ڤ َمالِذذٍك  ْبذذنِ  َأَكذذسِ  َطذذنْ  َت َبذذا   َقَحُطذذوا إَِذا َكذذانَ  ڤ اْلَخطَّ

ذُل  ُكـَّذا إِكَّذا الؾَُّفذمَّ )  َفَؼذاَ   اْلُؿطَّؾِذِب  َطْبذدِ  ْبذنِ  بِاْلَعبَّاسِ  اْسَتْسَؼى  َوإِكَّذا َفَتْسذِؼقـَا بِـَبِقِّـَذا إَِلْقذَك  َكَتَوسَّ

ُل   (20).َفُقْسَؼْونَ   َقاَ   (َفاْسِؼـَا َكبِقِّـَا بَِعمِّ  إَِلْقَك  َكَتَوسَّ

ْْهْ ج ْوْ وْ  نْالح ْمْ ْداللْ ت ْاالس 
ْدْ  ذِل بِِفذم َلذو  واِت إمْ بِ  آْستَِعاَكةَ  أنَّ  :يث  ذ َكذانَ كالتَّوسُّ  اائزً َْ

ِّ بِ الـَّ بِ  لِ سُّ وَ التَّ  نطَ  ڤ ةُ ابَ حَ الصَّ  َ  دَ طَ  اؿَ لَ 
لِ  إلى ملسو هيلع هللا ىلص ي  .ڤ اسِ بَّ العَ ب التََّوسُّ

                                                           
. ومسؾم، كتاب الجـة 1374، رقم الحديث  2/98(  حقح البخاري، كتاب الجـائز، باب ما ْا    طذاب الؼ،، 15)

. ولػظذه  2878، رقذم الحذديث  4/2288و ػة كعقؿفا وأهؾفا، باب طر  مؼعد الؿقت مذن الجـذة أو الـذار طؾقذه...، 

 «.إِنَّ اْلَعْبَد، إَِذا ُوِضَع فِي َقْبِرِه، َوَتَولَّى َطـُْه َأْ َحاُبُه، إِكَُّه َلَقْسَؿُع َقْرَع كَِعالِِفمْ »

. ومسؾم، كتاب الجـة و ػة 3976، رقم الحديث  5/76(  حقح البخاري، كتاب الؿغازي، باب قتل أبي ْفل، 16)

 .2873، رقم الحديث  4/2282كعقؿفا وأهؾفا، باب طر  مؼعد الؿقت من الجـة أو الـار طؾقه...، 

َمذا مِذْن َأَحذٍد َمذرَّ بَِؼْبذِر ». بؾػذظ  1/185، كتاب الطفارة، باب ْذامع الوضذو ، «آستذكار»( أخرْه ابن طبد ال،   17)

اَلمَ  َّٓ َطَرَفُه َوَردَّ َطَؾْقِه السَّ َم َطَؾْقِه إِ ْكَقا َفَسؾَّ وضذعػه إلبذاين   ڤ. من حديث ابن طبذاس « َأِخقِه اْلُؿْممِِن َكاَن َيْعِرُفُه فِي الدُّ

 . فراْعفا. 4493، رقم الحديث  9/473« السؾسؾة الضعقػة»

 .222  الباب الؿػتوح، ( لؼا18)

 .87( لؼا  الباب الؿػتوح، 19)

، رقذذم الحذذديث  2/27(  ذذحقح البخذذاري، أبذذواب آستسذذؼا ، بذذاب سذذما  الـذذاس اإلمذذام آستسذذؼا  إذا قحطذذوا، 28)

1818. 
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َيذذاَرةِ  فِذذي َلذذْقَس )  $ابذذُن َتقِؿقَّذَة  المِ اإلْسذذ شذذقُخ  قذا و ذْرِطقَّةِ  الزِّ ذذةُ  الشَّ َْ   َحا
ِّ
 إَلذذى اْلَحذذي

َٓ  اْلَؿقِِّت  َٓ  َمْسَلَلُتهُ  َو ُؾهُ  َو   َمـَْػَعذةُ  فِقَفذا َبذْل  بِِه: َتَوسُّ
ِّ
ذاَلةِ  لِْؾَؿقِّذِت  اْلَحذي  َتَعذاَلى َوَاهللُ  َطَؾْقذِه، َكالصَّ

 .(21)(َطَؿؾِهِ  َطَؾى َهَذا َوُيثِقُب  إَلْقهِ  َوإِْحَساكِهِ  َهَذا بُِدَطا ِ  َهَذا َيْرَحمُ 

َْكبَِقذا ِ  َأوْ  َكاْلَؿاَلئَِؽذِة، اْلَؿْخُؾذوقِقنَ  ُدَطذا ِ  مِنْ  َيْػَعُؾوَكهُ  َوَما)  اأيًض  وقاَ   ْٕ ذالِِحقنَ  َكا  َوالصَّ

ِذينَ  َْمذَواِت  مِذنَ  َوَصَؾذبِِفمْ  َهذا،َوََلْقرَ  َمذْرَيمَ  ُدَطائِِفمْ  مِْثَل  َماُتوا، الَّ ْٕ ذَػاَطةَ  ا   ِطـْذدَ  َلُفذمْ  الشَّ
ِ
 َلذمْ  :اهلل

َْكبَِقا ِ  مِنَ  َأَحدٌ  بِهِ  ُيْبَعْث  ْٕ  .(22)(ا

َْمَواِت  مِنْ  ُيْطَؾَب  َأنْ  اْلَؿْشُروعِ  مِن ْقَس )لَ   اأيًض  اَ  وقَ  ْٕ َٓ  ُدَطا ٌ  َٓ  :ا  .(23)(ََلْقُرهُ  َو

ذ مفِ بِ ؾَ صَ  أو مفِ بِ  ةِ اكَ عَ تِ آْس  أو افَ ؾِ أهْ  ا ِ طَ دُ لِ  ورِ بُ الؼُ  ةُ ارَ يَ زِ  اأمَّ )  $ابُن َباز  وقاَ    ةَ اطَ ػَ الشَّ

 .(24)(رِ بَ إكْ  َِ رْ الشِّ  نمِ  ْل بَ  ،اِت رَ ؽَ ـْ الؿُ  نمِ  اذَ فَ فَ -

 الَحذ وَ  ُؼذيَ  أنْ - اًل ثَ َمذ- وزُ ُجذيَ  ٓ هُ أكَّ  نِ قِّ البَ  ِح اِض الوَ  نومِ   )$وَقاَ  إلَباين 
ُّ
 رُ ادِ الَؼذ ي

ِْ العَ  دِ قَّ ؼَ لؾؿُ   ،َف الَ َخذ نْ َؿذفَ  ،هُ ـْذمِ  زُ َجذأطْ  ىالَ َعذتَ  هِ وكِذدُ  نمِذ هِ بِ  اُث غَ تَ ْس يُ  يذِ الَّ  ُت قِّ الؿَ فَ ! يـِّ أطِ   زِ ا

 لِّ ُكذ ىَؾذوطَ  ،قرٌ ِصذبَ  قعٌ ؿِ َسذ هُ أكَّذ هِ تِذقِّ مَ    دُ ِؼذتَ عْ يَ  هُ ٕكَّذ :وٌ  ذُ خْ مَ  ٌَ رِ ْش مُ  أو ،وٌ  بُ فْ مَ  ٌو ؿَ أْح  اإمَّ  وفُ فَ 

 ىَؾذطَ  قذدِ وحِ التَّ  ُل أْهذ اهُ َش خْ يَ  يذِ الَّ  ووهُ  ،رَ بَ إكْ  ََ رْ الشِّ  ٕنَّ  :ةُ ورَ طُ الخُ  نُ ؿُ ؽْ تَ  اوهـَ  ،يرٌ دِ قَ  ي ٍ َش 

  ونِ دُ  نمِ  واِت بإمْ  قنَ قثِ غِ تَ ْس الؿُ  ٓ ِ مُ هَ 
ِ
 .(25)(ىالَ عَ وتَ  ََ ارَ بَ تَ  اهلل

 القطه الثالث: أٌ تلٌْ االضتعاىة باجلً أّ الشٔطاٌ.
َمةٌ  آْستَِعاَكةُ  هِ وهذِ   ي ؾِ ا يَ ؿَ لِ  وَلو َكاَكت   ُمَباٍح، َبْل وَلو َكاَن فِقَفا َمـَْػَعٌة:، ُمَحرَّ

َِ  أّاًل: ذْر اِ  َتْعظِذقِؿِفم، َكَؿذا أكََّفذا ُتذَمدِّي إلذى أنَّ آْستَِعاَكَة بالِجنِّ َقد ُتْػِضذي إَلذى الشِّ ذرَّ َْ مِذن 

 ُصْغَقاِن الِجنِّ وَتَجبُِّرِهم َطَؾى اإلْكِس.

 [.6]الجن   رئ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث زئٱالى  عَ تَ  اهللُ  اَ  قَ 

                                                           
 .27/71( مجؿوع الػتاوى، 21)

 .4/462( الجواب الصحقح، ٓبن تقؿقة، 22)

 .1/352( مجؿوع الػتاوى، 23)

 .6/367ى ابن باز، ( مجؿوع فتاو24)

 .5/591( سؾسؾة إحاديث الصحقحة، 25)
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 وذُ ُعذا  كَ ًيذوا وادِ طُ بَ ا هَ إذَ  ونَ ولُ ؼُ وا يَ اكُ   كَ رئ يق ىق  يف ىف زئٱ  هُ $  )قولُ  دٌ اهِ جَ مُ  اَ  قَ 

 .(26) ي(ادِ ا الوَ ذَ هَ  ا ِ ؿَ ظَ عُ بِ 

ْكذُس إَذا َكذَزَ  َأَحذُدُهْم بِذَواٍد َيَخذاُف َأْهَؾذُه  ةَ قَّذؿِ قْ تَ  ابنُ  المِ اإلْس  قُخ َش  اَ  قَ وَ  $  )َكذاَن اإْلِ

ْكذُس َتْسذَتِعقُذ بِذاْلِجنِّ َفَصذاَر َذلِذَك َسذَبًبا  َقاَ   َأُطوُذ بَِعظِقِم َهَذا اْلَواِدي مِْن ُسذَػَفائِهِ  َوَكاَكذْت اإْلِ

ْكُس َتْسَتِعقُذ بِـَا(  .(27) لُِطْغَقاِن اْلِجنِّ َوَقاَلْت  اإْلِ

وقا  أيًضا  )َكاَن َأَحُدُهْم إَذا َكذَزَ  بِذَواٍد َيُؼذوُ   َأُطذوُذ بَِعظِذقِم َهذَذا اْلذَواِدي مِذْن ُسذَػَفائِِه 

ُة َفَؼاَلْت الْ  ؿَّ
َئِ ْٕ ْكُس َتْسَتِعقُذ بِـَا َفَزاُدوُهْم َرَهًؼا َوَقْد َكصَّ ا َأكَّذُه  َطَؾذى-َوََلْقذِرِه  َكَلْحَؿذدَ -ِجنُّ  اإْلِ

ْستَِعاَذُة بَِؿْخُؾوِ (
ِ
 .(28) َٓ َتُجوُز آ

 دْ وا  َقذالُ َقذػذًرا، وَ اًكذا وكُ قَ غْ صُ  نُّ ت الجِ ادَ ازدَ ، فَ نِّ الجِ بِ  قذُ عِ تَ ْس تَ  ُس ت اإلكْ اكَ ا  )كَ ًض أيْ  اَ  وقَ 

َْ تَ ، واْح ا اإلكُس ـَ تْ دَ بَ طَ   .(29) ا(قـَ إلَ  ْت ا

َكَُّفْم َكاُكوا َيُعوُذوَن بِـَذا،  قرٍ ثِ كَ  ابنُ  اَ  قَ وَ 
ِ
ْكِس: ٕ $  )َأْي  ُكـَّا َكَرى َأنَّ َلـَا َفْضاًل َطَؾى اإْلِ

اِهؾِقَّ  َْ تَِفذا. َأْي  إَِذا َكَزُلوا َواِدًيا َأْو َمَؽاًكا ُموِحًشا مَِن اْلَبَراِري َوََلْقِرَها َكَؿا َكاَن َطاَدُة اْلَعَرِب فِي 

ٍ  َيُسذوُؤُهمْ َيُعذوُذوَن بَِعظِذقِم َذلِذذ
ْ
، َأْن ُيِصذقَبُفْم بَِشذذي َكَؿذذا َكذاَن َأَحذذُدُهْم  ،َك اْلَؿَؽذاِن مِذذَن اْلَجذانِّ

ْكذذَس  ذذا َرَأت اْلِجذذنُّ َأنَّ اإْلِ ذذٍل َكبِقذذٍر َوِذَمامِذذِه َوَخَػاَرتِذذِه، َفَؾؿَّ ُْ ذذَواِر َر
ِْ َيذذْدُخُل بِذذاَلَد َأْطَدائِذذِه فِذذي 

َأْي  َخْوًفا َوإِْرَهاًبذا َوُذْطذًرا، َحتَّذى َتْبَؼذْوا َأَشذدَّ  رئ لك اك زئٱ، َيُعوُذوَن بِِفْم مِْن َخْوفِِفْم مِـُْفمْ 

ًذا بِِفْم(  .(30)مِـُْفْم َمَخاَفًة َوَأْكَثَر َتَعوُّ

ٌم.  ثاىٔا:  أنَّ اْستَِعاَكَة اإلْكِس بِالِجنِّ مِن َباِب آْستِْؿَتاِع بِِفم، واْستِْؿَتاُع اإلكِس بالِجنِّ ُمَحرَّ

 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زئٱقا  تعالى  
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 [.128إكعام  ] رئ حئخئ

                                                           

 .23/655تػسقر الط،ي،  (26)

 .1/362( مجؿوع الػتاوى، 27)

 .15/227مجؿوع الػتاوى،  (28)

 (152قاطدة طظقؿة   الػر  بقن طبادات أهل اإلسالم واإليؿان وطبادات أهل الشرَ والـػا  )ص   (29)

 .8/239تػسقر ابن كثقر،  (38)
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  َقاَ    )$قا  البغوي 
ُّ
ْكسِ  اْستِْؿَتاعُ   اْلَؽْؾبِي ذَل  َأنَّ  ُهذوَ  بِذاْلِجنِّ  اإْلِ ُْ  َسذاَفرَ  إَِذا َكذانَ  الرَّ

 َقْومِذِه، ُسذَػَفا ِ  مِنْ  اْلَواِدي َهَذا بَِسقِّدِ  َأُطوذُ   َقاَ   اْلِجنِّ  مِنَ  َكْػِسهِ  َطَؾى َوَخاَف  َقْػرٍ  بَِلْر ٍ  َوَكَزَ  

َواِرِهمْ  فِي َفَقبِقُت  ِْ. 

ا ْكسِ  اْلِجنِّ  اْستِْؿَتاعُ  َوَأمَّ ْكَس  ُسْدَكا َقدْ  َقاُلوا َأكَُّفمْ  ُهوَ   بِاإْلِ ، َمعَ  اإْلِ  بِـَذا َطذاُذوا َحتَّذى اْلِجنِّ

 يث ىث نث مث زث زئٱ َتَعذاَلى َكَؼْولِذهِ  َوَهذَذا َأْكُػِسذِفْم، فِذي َوِطَظًؿذا َقْومِِفمْ  فِي َشَرًفا َفَقْزَداُدونَ 
 [.6]الجن   رئ مك لك اك يق ىق  يف ىف

ْكسِ  اْستِْؿَتاعُ   َوقِقَل  قذِف  مِذنَ  إَِلْقِفمْ  ُيْؾُؼونَ  َكاُكوا َما بِاْلِجنِّ  اإْلِ ِْ ََرا ْٕ ذْحرِ  ا  َواْلَؽَفاَكذةِ  َوالسِّ

ُُمورَ  َلُفمُ  َوَتْزيِقـُُفمْ  ْٕ تِي ا ْكسِ  اْلِجذنِّ  َواْسذتِْؿَتاعُ  َطَؾْقِفْم، َسبِقؾَِفا َوَتْسِفقُل  َيْفُووَكَفا، الَّ  َصاَطذةُ  بِذاإْلِ

ْكسِ  اَلَلةِ  مِنَ  َلُفمْ  ُيَزيِّـُونَ  فِقَؿا َلُفمْ  اإْلِ دُ  َقاَ   .َواْلَؿَعاِ ي الضَّ  َصاَطذةُ  ُهذوَ $   َكْعذٍب  ْبنُ  ُمَحؿَّ

 .(31)(لَِبْعضٍ  َبْعِضِفمْ  َوُمَواَفَؼةُ  َبْعًضا َبْعِضِفمْ 

 ،ضٍ عْ بَ بِذ مفُ ُضذعْ بَ  عَ تَ ؿْ تَ اْسذ دَقذ ُس واإلْكذ نُّ الجِ َفذ  )$وَقاَ  َشقُخ اإلْسذالِم ابذُن َتْقِؿقَّذَة 

 ،هُ ُضذرَ َلَ  وُهذ اَمذ رِ لًَخ  َل عَ فَ  مفُ ـْ مِ  ُكّل  ،ةٍ قرَ ثِ كَ  ورٍ أمُ    ٓ ِ مُ هَ  ٓ ِ مُ هَ وَ  ،ٓ ِ مُ هَ  ٓ ِ مُ هَ  مَ دَ خْ تَ اْس فَ 

 .(32)(ِضهِ رَ َلَ  ىؾَ طَ  هُ قـَ عِ قُ لِ 

 بِ ن الـَّ د طَ رِ يَ  مْ لَ  ثالثاّاا:
ِّ
 لُّ ُكذ ْل ، َبذآْستَِعاَكُة بِِفم   إُمذوِر الُؿَباَحذةِ وٓ  نِّ الجِ  امُ دَ خْ تِ اْس  ملسو هيلع هللا ىلص ي

 .  رِ ؽَ ـْ الؿُ ن م طَ فُ قُ فْ وكَ  وِف رُ عْ الؿَ م بِ هُ رُ م وأمْ قفِ ؾَ طَ  آنِ رْ الؼُ  ةُ ا َ رَ م وقِ فُ تُ وَ طْ دَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ ـْ طَ  دَ رَ ا وَ مَ 

 )  $ المِ اإلْس  قُخ َش  قاَ  
ُّ
ذا ملسو هيلع هللا ىلص َوالـَّبِذي  َ ذاَلَتهُ  َطَؾْقذهِ  لَِقْؼَطذعَ  اْلِعْػِريذُت  َطَؾْقذهِ  َتَػؾَّذَت  َلؿَّ

 َسذَواِري مِذنْ  َسذاِرَيةٍ  إَلذى َأْربَِطذهُ  َأنْ  َوَأَرْدت َيذِدي َطَؾذى ُلَعاُبذهُ  َساَ   َحتَّى َفَذَطتُّه َفَلَخْذته»  َقاَ  

 َدَطذاُهمْ  َلؽِذنْ  َأْ ذاًل: اْلِجنَّ  َيْسَتْخِدمْ  َفَؾمْ  (33)«َفَلْرَسْؾته ُسَؾْقَؿانَ  َأِخي َدْطَوةَ  َذَكْرُت  َُمَّ  اْلَؿْسِجدِ 

يَؿانِ  إَلى   اإْلِ
ِ
َساَلةَ  َوَبؾََّغُفمْ  اْلُؼْرآنَ  َطَؾْقِفمْ  َوَقَرأَ  بَِاهلل ْكسِ  َفَعَل  َكَؿا َوَباَيَعُفمْ  الرِّ  .(34) (بِاإْلِ

                                                           

 .3/188( تػسقر البغوي، 31)

 .2/838( الـبوات ٓبن تقؿقة، 32)

 .3423، رقم الحديث  4/162،  حقح البخاري (33)

 .13/89مجؿوع الػتاوى،  (34)
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ُف   بِ الـَّ َفَؽاَن َتَصرُّ
ِّ
 رُّ َص تَ كَ  نِّ الجِ  َمعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ي

ُف تَ  ،سِ اإلْكذ َمعَ  هِ فِ  َيذْلُمُرُهمْ وٍ ، ُسذرَ ذذذٍد بْ طَ  صذرُّ

  بِِعَبذذاَدةِ 
ِ
ُف  َٓ  ،َوَصاَطتِذذهِ  اهلل َْمذذرٍ  َيَتَصذذرَّ

ِ
ذذعُ  ٕ ِْ ُف  َوُهذذوَ  إَلْقذذهِ  َيْر : التََّصذذرُّ

ُّ
 َطْبذذًدا َكذذانَ  كَّذذهُ ٕ اْلَؿَؾؽِذذي

 ًٓ ا، َرُسو ُسوُ   َواْلَعْبدُ  ا،َمؾِؽً  اَكبِقا  فَؽانَ  ُسَؾْقَؿانُ  أمَّ   مِنْ  َأْفَضُل  الرَّ
ِّ
 (35).اْلَؿؾِِك  الـَّبِي

أو   َشذيٍ   رِ حْ السِّ  وَحلِّ  ياوِ دَ التَّ    نِّ الجِ بِ  ةُ اكَ عَ تِ آْس  ةِ ابَ حَ الصَّ  أَحٍد مِن نطَ  ْل ُيـؼَ  لم زابعّااا:

 واُؾذعَ فَ  مُفذأكَّ  ووَلذ اكذً:إيؿَ  اَفذوأتؿُّ  ؿذًؾْ طِ  ةِ إمَّ  هِ ذِ هِ  ُو ؿَ وأطْ  اسِ الـَّ  ىرَ أدْ  مهُ وَ  مِن الُؿَباَحاِت،

 .هِ ؾِ ؼْ ـَ لِ  ياطِ وَ الدَّ  رُ وفَّ تَ تَ  اؿَّ مِ  َك لِ ذَ  إنَّ  إذْ  م:فُ ـْ طَ  لـُِؼل وهُ الُ قَ  أو َك لِ ذَ 

إٓ  ونُ ُؽذذال يَ ا: َفذذدً ْت أَحذذمَ دَ و َخذذوَلذذ ،اسِ الـَّذذن مِذذ دٍ َٕحذذ الٍ  نصْ بِذذ عُ َضذذخْ ٓ تَ  نُّ الِجذذخامّطااا: 

 اسِ ن الـَّذمِذ دٌ أَحذ قَس َلذ)وَ   هِ ولِذؼَ بِ  $ ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  المِ اإلْس  قُخ َش ا بقَّـه ؿَ ، كَ اعٍ ؿتَ تِ واْس  ةٍ َض اوَ عَ ؿُ بِ 

 مِذذ قرٍ خِ ْسذذتَ بِ  انَ قؿَ ؾَ ُسذذ قذذعُ طِ تُ  ْت اَكذذا كَ َؿذذكَ  ،ةً َؼذذؾَ طْ مُ  ةً اَطذذصَ  نُّ الِجذذ هُ قُعذذطِ تُ 
ِ
 قذذرِ ن َلَ مِذذ هُ ـْذذوَأْمذذٍر مِ  ن اهلل

 .(36) (ةٍ َض اوَ عَ مُ 

ْاوْ عْ لمْ وا ًٓ قَ  اوإمَّ  ،نُّ الجِ  بُّهحِ تُ  اومً مُ ذْ مَ  اًل ؿَ طَ  أْن َتُؽونَ  اإمَّ  :ةْ ض   ،قنُ اصِ قَ الشَّ  هُ لَ  عُ َض خْ تَ  و

 ـِّ ِْ  لَّ كُ  ننَّ فَ  :مِ ائِ زَ العَ كَ 
 
 نْ ؿَ لِ  ةً اطَ صَ  اسِ الـَّ  َض عْ بَ  ونَ مُ دِ خْ يَ  دْ ؼَ فَ  :هُ ـْ مِ  ىؾَ أطْ  وهُ  نمَ  هُ وقَ فَ  ي

 (37).مفُ وقَ فَ 

ْت َطَؾى أنَّ ِخْدَمَة الِجنِّ لإلكِس ٓ تُؽوُن إٓ ُمَؼابِل َطَؿذٍل َمذْذُموٍم  و تِي َدلَّ مِن إْخَباِر الَّ

ٍب   َْ َؿِة  َما َذَكَرُه الَحافُِظ ابُن َر َْ  ِسذدِ ؼْ ن الؿَ ؿَ ْح الذرَّ  دِ ْبذطَ  بذنِ  دَ ؿَ أْح َتْر
ِّ
ا هذذ( وَمذ 697)ت  ي

 بِذَذلَِك  دَ رَ َػذواكْ  ؤيذا،الرُّ  قذرِ بِ عْ تَ  ةِ َفذرِ عْ مَ  فِذي عَ رَ وَبذ ،ِب هَ ذْ الؿَ  فِي هَ ؼَّ ػَ تَ وَ )  اَ  ؼَ ، فَ َب ائِ رَ ن َلَ مِ  يهِ دَ لَ 

 رُ بِذخْ يُ  اَؿذلِ  :ؤياالرُّ  رَ بَّ طَ  إَِذا هذِ هَ  ونَ رُ قَّ حَ تَ يَ  اُس الـَّ  َوَكانَ . هلوَ َش  َرِ دْ يُ  َوَلمْ  فِقِه، َارِ َش يُ  َلمْ  قُث حَ بِ 

 َذلِذَك  فِذي َوَلذهُ . ا ٍ كَ  دٍ ؾَ بَ  نمِ  ونُ ويؽُ  ،هِ لِ زِ ـْ ومَ  هِ دِ ؾَ وبَ  هِ ؿِ اْس بِ  هُ رَ بَ أْخ  اؿَ بَّ ورُ  ،َلهُ  ْت رَ َْ  ورٍ لمُ بِ  يائِ الرَّ 

  ،ةٌ ورَ فُ ْشذذمَ  ةٌ يَبذذرِ َلَ  ةٌ قذذرَ ثِ كَ  اٌت اَيذذؽَ حِ 
َ
َؿاَطذذةٌ  َوَكذذانَ ، ِب َجذذالعَ  ُب َجذذأطْ  مذذن َوِهذذي  اْلُعَؾَؿذذا  نمِذذ َْ

  اُ  ؼَ يُ  نؽِ لَ . الةِ والصَّ  ادِ وإورَ  ةِ ادَ بَ العِ  قرُ ثِ كَ - َذلَِك  َمعَ - َوَكانَ  ،نِّ الجِ  من ِرئّقً َلهُ  إِن  ونَ ولُ يؼُ 

                                                           
 . بتصرف.19/51مجؿوع الػتاوى،  (35)

 .2/1814الـبوات،  (36)

 الؿرْع السابو. (37)
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انْ ْهْ إىْ  ل ىْد ْبْ عْ يتْ ْك  وج ْْع 
و رْوهْ  ْمْ ْغ  عْ ورْ ش 

ْكْ ْ،ةْ  ْقْ وْ ْف يْالةْ الص  َالن ْْت    هِ بِذارِ أقَ  َبْعذُض  َطـْذهُ  رَكذوذَ ، يه 

ََ  نمِ  َشْقًئا هدَ ـْ طِ  ىأَ رَ  َأكَّهُ   .(38)(نِّ الجِ  ارِ آ

 امُ اإلَمذ اسذَتَحبَّ  اذَ ولِذ :وِب ؾُ طْ الؿَ  و ِ ُص ُح    ارً اهِ ضَ  بًبَ َس  ْت قَس لَ  نِّ الجِ بِ  ةَ اكَ عَ تِ آْس  أنَّ  ضادّضا:

ََ تَ  لبَ ـْ َح  بنُ  دُ ؿَ أْح  ذ امِ إحَؽذ اِب َتذكِ  رِ آِخ    ا َ َْ  اؿَ كَ  ،َك لِ ذَ  ر  ي َؾذعْ يَ  يأبِذ ياِضذلؾؼَ  ةِ قَّ اكِ طَ ؾْ السُّ

 ؾِذذطَ  بذنِ  ِج رَ الَػذ ةِ اَيذوَ رِ    دُ َؿذأْح  اَ  َقذ دْ َقذوَ )
 
ذ ي ذالرَّ     يرزاصِذالبَ  اِح بَّ الصَّ  ُج الِ َعذذيُ  هُ أكَّذ مُ طُ زْ َيذ لِ ُْ

ذ نمِ  ونَ ـُ جْ الؿَ   نَمذ مفُ ـْ مِذوَ  م،ُفذؾِّؿُ ؽَ ويُ  نَّ الِجذ ُب اصِذخَ يُ  هُ أكَّذ مُ طُ زْ وَيذ ،مِ ائِ زَ والَعذ ىقَ الرُّ بِذ عِ رالصَّ

َُ حَ ويُ  هُ مُ دِ خْ يَ    بُّ أَح  هُ وَتْركُ  ،هُ ؾَ عَ ػْ يَ  أنْ  دٍ َح َٕ  بُّ أُح  امَ )  دُ ؿَ أْح  اَ  ؼَ فَ  ،هُ دِّ
َّ
 .(39)(إلي

 ىَؾذذطَ  وُبذذرْ تَ  اهَ دُ اِسذذػَ مَ  َلَؽاَكذذْت  ،  ُحُصذذوِ  الَؿْطُؾذذوِب  بًبَ َسذذ ْت آْسذذتَِعاَكةُ اَكذذكَ  وْ وَلذذ

 .افَ عِ ػْ كَ  نمِ  مَ ظَ أطْ  افتُ رَّ َض مَ وَ  ،افَ حِ الِ َص مَ 

 وٓ مفُ اُ ذخَ أْش  ُف رَ ُتْعذ وٓ م،فُ الُ ذوَ أْحذ ذَرُف ُتْعذ ٓ نمَ  ذىإلَ  اٌت ػَ التِ  الِجنِّ بِ  ةُ اكَ عَ تِ آْس  ضاااابّعا:

 والَحاِ . قنِ العَ  وولُ فُ جْ مَ  مفُ فَ  م:فُ تُ الَ دَ طَ 

 
ُّ
ذذقُخ إلَبذذاكِي ذذائِِل   $وَقذذد ُسذذئَِل الشَّ  اَمذذَطذذن آْسذذتَِعاَكِة بِذذالِجنِّ الُؿْسذذؾِِم، َفَؼذذاَ  لؾسَّ

 ؟مٌ ؾِ ْس مُ  هُ أكَّ  يَك رِ دْ يُ 

ائُِل   .وُ  ؼُ يَ  وهُ   َفَؼاَ  السَّ

 ؟وٌ  فُ جْ مَ  ََ دَ ـْ طِ  وهُ وَ   قُخ الشَّ فؼا  

ائُِل  َكَعْم.  َفَؼاَ  السَّ

 ؟!و ٍ فُ جْ مَ  ةِ ادَ فَ َش بِ  مُ ؽُ حْ تَ  قَف ؽَ فَ   قُخ الشَّ َفَؼاَ  

ذذقُخ  ََوب  ف    $َذذمَّ َقذذاَ  الشَّ ََق  ََل  ط  ن  يف م   ال  ؤ  ى الس  ََاألو   ه  ق  ََل الع  ََل ي  ام، ه  ََاال وز  ج   س 
 ة  اى  ع  ت 

ط لًقا : الواب  ال؟ الج   أم   ن  الج  ب   وز  م   (40) .ي ج 

                                                           

 .4/298ذيل صبؼات الحـابؾة،  (38)

 .388يعؾى الػرا ، ص  إحؽام السؾطاكقة، ٕبي  (39)

 . بتصرف.3/1855موسوطة إلباين   العؼقدة،  (48)



03 
 

َ ِهذذ نِّ الجِ بِذذ ةَ اكَ عَ تِ آْسذذ أنَّ  ثاميااا:
 َحذذبِ  ونُ ُؽذذتَ  اَؿذذإكَّ  ةُ زَ ائِ الَجذذ ةُ اكَ عَ تِ وآْسذذ ،قنَ بِ ائِ بالَغذذ ةٌ اكَ عَ تِ اْسذذ ي

 
ي

 ةَ اذَ عَ تِ آْسذ ياكِ َحذتُ  ةَ اكَ عَ تِ آْسذ هِ ذِ َهذ إنَّ  ْل َبذ ،-َكَؿا َسَبَو َتْؼِريُرُه آكًػذا-َطَؾى اإلَطاَكةِ  رٍ ادِ قَ  اِضرَح 

 ى.ـَ عْ الؿَ  ةبَ ارِ ؼَ تَ مُ  ةَ اكَ عَ تِ وآْس  ةَ اذَ عَ تِ آْس  أنَّ  ةً ا َّ وَخ  ،نِّ الجِ بِ 

  ٌو ؾْ َخ  نَّ الجِ أنَّ  تاضّعا:
  ِو ؾْ َخ  نمِ

ِ
 مفُ ـْ َطذ اَب ََلذ اَمذ ونَ ُؿذؾَ عْ يَ  وٓ ،ورُ ُصذوالؼُ  ُل ْفذالجَ  ميفِ رِ تَ عْ يَ  اهلل

  ةِ قَّ ؼِ الخؾْ  ةِ يؼَ رِ الطَّ بِ  إٓ
 أو ،ةٍ قَّذػِ َخ  ةٍ ؾَّذطِ  ،َخذ رَف تْعذ أنْ  نُّ الِجذ قعُ طِ تَ ْسذتَ  قذَف ؽَ فَ  ،رٍ َظذكَ  أو رٍ َبذَخ  نمِ

 وهِ  ،ةٍ قَّ ِس ػْ كَ  قنٍ طَ 
َ
ذ قذهِ ؾَ طَ  انَ قؿَ ؾَ ُسذ ْي دَ يَ  قنَ بَ  ةً ؾَ امِ كَ  ةً ـَ َس  ْت ثَ ؽَ مَ  يتِ الَّ  ي  ٍب َعذتَ  لِّ ُؽذبِ  هُ ُمذدِ خْ تَ  المُ السَّ

 خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك زئٱ  الىَعذذتَ  اَ  َقذذ! ؟هِ وتِذذؿَ بِ  ْت َؿذذؾِ طَ  اوَمذذ ،ا ٍ ـَذذوطَ 

 رئ  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم

 [.14سبل  ]

ذقَطاِن  عاشّسا: ذلَّ بِاتَِّخذاِذ الشَّ َْ َقطاِن الَعذَداَوُة لإلكسذان، وقذد أَمْرَكذا اهلُل َطذزَّ َو أنَّ إْ َل   الشَّ

لَّ   َْ ا، َفَؼاَ  َطزَّ َو  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ زئٱَطُدوا

 [.6فاصر  ] رئ مب

 طِ رْ َش  قلٍ لِ دَ إٓ بِ  ُل ا إْ  ذَ هَ  ُف رَ ٓ ُيْص وَ 
 
 .ي

: ْق ول  إن  ِر الِجذنِّ واإلكَسذاِن:  ف 
قَطاِن واإلْكَساِن، وَلقَسْت َبقَن َسذائِ إنَّ َهِذِه الَعَداَوَة َبقَن الشَّ

 َفننَّ مِن الِجنِّ  الُؿْسؾُِم والَؽافُِر، والطَّائُِع والَػاِسُو!

ن ا: ل   ُضْؾذٌم وٌطذْدَوان،  ق 
ِّ
ِّ َفَؼْد أْ َبَح َشقَطاًكا: ٕنَّ َتَؾبَُّسُه بِاإلكِسي

 بِاإلْكِسي
ُّ
إذا َتَؾبََّس الِجـِّي

ى َوَضَؾَم، َسواٌ  َكاَن مِن الِجنِّ أو اإلكِس أو الَحَقواِن.  قَطاُن ُهو ُكلُّ َمن َصَغى وَتَعدَّ  والشَّ

: ْق ول   الُؿَتؾِبِّس!إكَُّه ُيْسَتَعاُن بَِغقِر  فإن 

 ٓ َيُجوُز أيًضا: لَِسَبَبقِن  قلنا:

ذَم  األول: ََحِد الَؿْرَضى، َفذنَذا َتَؽؾَّ َٕ ُف َطَؾقِه مِن ِخالِ  ُرْقَقتِِه  أنَّ َمن َيْسَتِعقُن بِالِجنِّ َيَتَعرَّ

ذِة،  َْ َػذَو َمَعذذُه َطَؾذذى أْن َيْسذَتِعقَن بِذذِه َوْقذذَت الَحا اقِذذي، اتَّ ُّ َمذذَع الرَّ
َوَقذذْد َذَكْرَكذذا أنَّ الُؿَتَؾذذبَِّس الِجـِّذي

 َشْقَطاٌن لُِظْؾِؿِه َوُطْدَواكِِه َطَؾى َمن َتَؾبََّس بِِه.
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ََاى ي: اكِذذُب  الث  َْ أنَّ ََلقذذَر الُؿَتؾِذذبِِّس ٓ ُيْعَؾذذُم َحاُلذذُه: َفُفذذو َمْجُفذذوٌ  وَقذذْد َيُؽذذوُن َشذذقَطاًكا، و

ْؾِب َمْصَؾَحٍة ُمْحَتَؿَؾٍة. َْ ُم   َهِذِه الَحاَلِة لَِجَفاَلتِِه، وٕنَّ َدْفَع الَؿْػَسَدِة أْوَلى مِن   الَحْظِر ُيؼدَّ

 
ُّ
 ونُ قـُ عِ تَ ْسذيَ  اَؿذإكَّ  مفُ أكَّ  مفِ بِ  ةِ اكَ عَ تِ آْس بِ  قنَ ؾِ تَ بْ الؿُ  ضِ عْ بَ   ُ اطَ وادِّ   )$لذلك َقاَ  إلَباكِي

 ؿْ يُ  ٓ اؿَّ مِ  مفُ ٕكَّ  :ةٌ بَ اذِ كَ  وىطْ دَ  م،فُ ـْ مِ  قنَ حِ الِ الصَّ بِ 
 يتِذالَّ  مفُ تُ رَ اَشذعَ ومُ  مفُ تُ طَ الَ َخذمُ - ةً ادَ َطذ- نُ ؽِ

ذمِ  اقذرً ثِ كَ  أنَّ  ةِ َبذرِ جْ التَّ بِ  مُ َؾذعْ كَ  نُ ْحذوكَ  م،ِفذالحِ صَ  أو مفِ الحِ َ ذ نْ َطذ ُف ِش ؽْ تَ   دَّ أَشذ مفُ بُ احِ َصذتُ  نْ ؿَّ

 يف ىف يث ىث  نث  زئٱ  ىالَ َعذتَ  اَ  َقذ ،ونَ حُ ؾِ ْصذيُ  ٓ مفُ أكَّ  َك لَ  نُ قَّ بَ تَ يَ  سِ اإلكْ  نمِ  ةِ بَ اَح َص الؿُ 

 رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق ىق
ذ نِّ الجِ بِذ َك اُلذبَ  اَؿذفَ  ،رِ اهِ الظَّذ سِ اإلكْ    اذَ هَ  [،14التغابن  ] رئ من زن  الىَعذتَ  اهللُ  اَ  َقذ ينَ ذِ الَّ

 .(41)([؟!27إطراف  ] رئري ٰى ين ىن نن من زن رنزئ  مقفِ فِ 

قَطاِن الَؽذِذُب، وَد َّ َطَؾذى َذلِذَك َقوُلذُه  احلادٖ عشس:   ڤٕبِذي ُهَريذَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ إْ َل   الشَّ

 َٓ،  َقذاَ   ،«ُهَرْيذَرةَ  َأَبذا َيذا َلَقذا ٍ  ََذالَِث  ُمـْذُ  ُتَخاصُِب  َمنْ  َتْعَؾمُ  َكُذوٌب، َوُهوَ  َ َدَقَك  َقدْ  إِكَّهُ  َأَما»

ََ   »َقاَ    .(42)«َشْقَطانٌ  َذا

 َك قَ دَ َ ذ  يـِذعْ يَ  :«وٌب َكذذُ  ووُهذ َدَقَك َ ذ هُ إكَّذ أَما»  هُ ولُ   )قَ $َقاَ  الُؿْظِفري الَحـَِػي 

 ِسذرْ الؽُ  آيذةَ  أرَ َقذ من هُ كَّ نِ فَ  قم:ؾِ عْ التَّ  اذَ هَ   
ِّ
 هُ ـَّذؽِ ولَ  ا،َفذتِ كَ رَ بَ بِ  رارِ إْشذ رِّ َشذ نمِذ وًضذاػُ حْ مَ  صذقرُ يَ  ي

اٌب كَ   .(43) (ٌ  دْ ِ   هُ ـْ مِ  رُ دُ ْص يَ  قؾَّؿا قُس ؾِ إبْ  هُ ٕكَّ  :هِ الِ عَ وأفْ  هِ الِ وَ أقْ  رِ ائِ َس    ذَّ

ْقَطانَ  َأنَّ وَذَكَر الَحافُِظ ابُن َحَجٍر أنَّ   الَحِديِث َدلِقٌل َطَؾى   .(44) َيْؽِذَب  َأنْ  َشْلكِهِ  مِنْ  الشَّ

 َفَؽقَف ُيْسَتَعاُن بَِؿن إْ ُل فِقِه الَؽِذُب والِخَداُع؟!

 

                                                           

 .6/614سؾسؾة إحاديث الصحقحة،  (41)

، رقذم الحذديث  3/181أخرْه البخاري معؾًؼا بصقغة الجزم، كتاب الوكالة، باب إذا وكل شقئا فذَ الوكقل...،  (42)

 .2178، برقم  4/53« شعب اإليؿان». و  486، برقم  1/521« الدطوات». وو ؾه البقفؼي   2311

 .3/76الؿػاتقح   شرح الؿصابقح،  (43)

 .4/489فتح الباري ٓبن حجر،  (44)
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كباز أٍل العله املعاصسًٓ،  قد أفتى بعدو جْاش االضتعاىة باجلً ضْاء يف السقٔة أّ يف غريٍاٍرا، ّ
 ّميَه:

 اللحية الدائنة للبحْث العلنٔة ّاإلفتاء. (1
َْ الحَ  ا ِ َض م   قَ قفِ إلَ  و ِ والؾجُ  نِّ بالجِ  ةُ اكَ عَ تِ )آْس   تالَ قَ إْذ  أو  دٍ بلَحذ ارِ رَ ن اإلْضذمِذ اِت ا

ٌَ - هِ عِ ػْ كَ   ـِّ الجِ بِذ اعِ تَ ؿْ تِ ن آْس مِ  وعٌ كَ  هُ : ٕكَّ ةِ ادَ بَ   العِ  ِشر
ِّ
َْ  ي    هُ َجذائِ وَ َح  هِ ائِ َضذوقَ  هُ الَ مَ ُسذ هِ تِذابَ بن

 ـِّذالجِ  اعِ تَ ؿْ تِ اْس  قرِ ظِ كَ 
ِّ
 اإلكِسذ قمِ ظِذعْ تَ بِ  ي

ِّ
َقذاَ  ، هِ تِذبَ َلْ رَ  قذِو ؼِ حْ   تَ  هِ بِذ هِ تِ اكَ عَ تِ واْسذ قذهِ إلَ  هِ وئِذجُ ولُ  هُ َلذ ي

 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زئٱَتَعذذاَلى  

 هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل
 مت  خت حت جت هب مب زئٱ وقذذذذا  تعذذذذالى  [،128إكعذذذذام  ] رئ خب حب جب

  يف ىف يث ىث نث مث زث زئٱوقا  تعذالى  [، 129إكعام  ] رئ حج مث هت

 اإلكِسذذذ ةُ اكَ عَ تِ فاْسذذذ، [6]الجذذذن   رئ مك لك اك يق ىق
ِّ
 ـَّ بذذذالجِ  ي

ِّ
 هِ قذذذرِ غَ بِ  رٍ رَ َضذذذ ا ِ زَ   إْكذذذ ي

 هُ َلذ الةَ ال َ ذَفذ هُ لكُ ا َشذذَ هَ  انَ ن كَ مَ وَ  ،ٌَ رْ ه ِش ؾُّ كُ  :هُ رَّ َش  اُف خَ ن يَ مَ  رِّ ن َش مِ  هِ ظِ ػْ   حِ  هِ بِ  هِ تِ اذَ عَ تِ واْس 

 جس مخ جخ  مح  جح  مج  حج  مث زئٱى  الَ َعذذتَ  هِ ولِذذؼَ ام: لِ قَ وٓ ِ ذذ

 نُ فَ دْ ، وٓ ُيذهُ ُتذازَ ـَ َْ  عُ َبذتَّ ، وٓ تُ اَت ا َمذإذَ  قذهِ ؾَ ى طَ ؾَّ َص ٓ يُ  َك لِ ذَ  هُ ـْ طَ  َف رِ طُ  نْ ومَ [، 65الزمر  ] رئ

 .(45) (قنَ ؿِ ؾِ ْس الؿُ  رِ ابِ ؼَ   مَ 

 .$الشٔذ العالمة: حمند بً إبسأٍه آل الشٔذ  (2

َْ  رَ كَ ذَ  قُث َح     ُل ُخ دْ َقذفَ  نِّ ن الجِ مِ  ٌب ؾَ صَ   هُ بلكَّ  نِّ بالجِ  ةِ اكَ عَ تِ آْس  مِ ؽْ ن ُح طَ  واٍب $   

 (46) .َِ رْ الشِّ  ِح ائِ وَ ن رَ مِ  ةٌ حَ ائِ رَ  قهِ ، وفِ اِت وَ إَمْ  اَ  مَ ُس  هُ بِ ْش ي يُ ذِ الَّ  قنَ بِ ائِ الغَ  ما ِ ُس 

 

 .$الشٔذ اإلماو: عبد العصٓص بً باش  (3
ْ ئ ل  ْس  وث    نِّ الجِ  امِ دَ خْ تِ اْس  مِ ؽْ ُح   نطَ ْ$ح 

ْ.رُ إمْ  مَ زِ ا لَ إذَ  الِج   العِ  قنَ ؿِ ؾِ ْس ن الؿُ مِ

                                                           

 .1/162، 1-فتاوى الؾجـة الدائؿة  (45)

 .1/114فتاوى ورسائل سؿاحة الشقخ محؿد بن إبراهقم،  (46)
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 َْ  ُ  لَ ْسذيَ  ْل م، َبذفُ لُ لَ ْسذوٓ يَ  الِج   الِعذ نِّ الِجذ امُ دَ خْ تِ اْس  يضِ رِ ي لؾؿَ غِ بَ ـْ )ٓ يَ  $  اَب فل

 :مفِ يؼِ دِ ْصذم وتَ فِ تِ ادَ بَ ى طِ إلَ  ةٌ قؾَ ِس وَ  هُ ٕكَّ  :وزُ جُ فال يَ  نِّ إلى الجِ  و ُ ا الؾجُ ، وأمَّ قنَ وفِ رُ عْ الؿَ  ا ِ بَّ إصِ 

ي ِغذبَ ـْ ال يَ َفذ ،مفُ الُ وَ أْحذ ُف رَ ْعذ، وٓ تُ عٌ دِ َتذبْ و مُ ن ُهذوَمذ مٌ ؾِ ْس مُ  وَ ن هُ ومَ  رٌ افِ و كَ ن هُ مَ  نِّ   الجِ  ٕنَّ 

ذ مِ ْؾذالعِ  َل أْهذ َ  لَ ْسذتَ  أنْ  قذَك ؾَ طَ  ْل ، َبذوا لذَك ؾُ ثَّ ؿَ و تَ ، ولَ ونَ لُ لَ ْس م وٓ يُ قفِ ؾَ طَ  ادُ ؿَ تِ آطْ  ن مِذ بِّ والطِّ

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث زئٱالى  َعذتَ  هِ ولِذؼَ بِ  قنَ كِ رِ ْشذالؿُ  اهللُ  مَّ ذَ  دْ وَقذ ،اإلكسِ 
م فُ ـْ مِذ عِ ْػذالـَّ  ِب ؾَ لطَ  ةٌ قؾَ ِس و وَ هُ َ ، وَ رْ م والشِّ قفِ فِ  ادِ ؼَ تِ لالطْ  ةٌ ؾَ قِ وَس  هُ [، وٕكَّ 6]الجن   رئمك لك

   .(47)(َِ رْ ن الشِّ مِ  هُ ؾُّ كُ  َك لِ م ، وذَ فِ بِ  ةِ اكَ عَ تِ وآْس 

   .$ األلباىٕ الدًٓ ىاصس حمند: احملدث الشٔذ (4

  اى  ر  ذ  ح  ي   آن  ر  الق  : )$إذ  ق ال  
 اى  ع  ت  االس   نم 

  ىل  ع   ن  الج  ب   ة 
َل  َ ان  س  َ ن  الج  َ ون  ن  ؤم  الم   ين  ذ  ال 

َوت   ،ه  ب   نون  ؤم  م   الم  الس   لوه  ع   ول  س  الر   ىإل   وااء  ج   َ واث  د  ح   و   نع 
َع  اق  َ ل  ث َم  ب   مه   مث زث زئٱ: مه  ول  ق 

ًَََع  ت  : أي [6]الجذذذن   رئمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث َََ ب َََ :الالً وض   ال ك  ل  ذ  ل 

 .(48) (ال  ؤ  الس   نع   واب  الج   وه   اذ  ه  و   ،ن  الج  ب   ة  اى  ع  ت  االس   وز  ج  ي  

ٍَِبة الصُّحٔلٕ  (5 َّ  .$الشٔذ الفقُٔ األُصِْلٕ: 

 نِّ الجِ ان بِذعَ تَ ن اْسذَمذ مُ ْؽذا ُح ؟ وَمذمِ ؾِ ْسذالؿُ  نِّ الجِ بِذ ةُ اكَ عَ تِ آْسذ وزُ ُجذل يَ   َهذ$إْذ ُسئَِل 

 ام؟ طَ  لٍ ؽْ َش بِ  نِّ الجِ بِ  ةِ اكَ عَ تِ آْس  مُ ؽْ ا ُح ؟ ومَ قنَ ؿِ ؾِ ْس الؿُ  ةِ مَ دْ خِ م لِ ؾِ ْس الؿُ 

ْيج ْفْ   ةِ ورَ الى   ُسذَعذتَ  هِ ولِذؼَ لِ  :طًرْ َشذ ومٌ مُ ذْ و مَ فُ فَ   وا، اكُ كَ  اأيا  نِّ الجِ بِ  ةُ اكَ عَ تِ آْس  مُ رُ حْ يَ  :اب 

 (49) .[6]الجن   رئ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث زئٱ   نِّ الجِ 

 الشٔذ: صاحل الفْشاٌ، حفظُ اهلل.  (6
، انُ عَ تَ ْسذذ  )ٓ يُ -َحِػَظذذُه اهللُ –إْذ َقذذاَ   ذذـْ ؾم مِذذْسذذٓ الؿُ  بِالَجذذانِّ إكَّذذُه   وُ  ُؼذذي يَ ذِ فم وٓ الَّ

ْْ مِ  اٌب ذَّ و كَ وهُ  مٌ ؾِ ْس مُ  وُ  ؼُ د يَ قَ  هُ ٕكَّ  ُمْسؾٌِم: ن مِذ اُب ا الَبذذَ َهذ دُّ َسذقُ فَ  سِ ع اإلكْ مَ  َل خَّ دَ تَ يَ  أنْ  لِ ن أ

                                                           

 .34هذ ، ص  1418ربقع إو   1682العدد  –مجؾة الدطوة  (47)

 .3/1855موسوطة إلباين   العؼقدة،  (48)

 من مؼا  لؾدكتور طبد الؼادر الغامدي طؾى شبؽة إلوكة. (49)
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 ،اَب الَبذذ ُح تَ ْػذذا يَ ذَ َهذذ ٕنَّ  ُمْسذذؾُِؿون:م ُفذذكَّ إ  واالُ و َقذذَلذذوَ  نِّ الجِ بِذذ ةُ اكَ عَ تِ آْسذذ وزُ ُجذذٓ يَ وَ  أْ ذذؾِِه،

ِْ َلَ  ا أوْ قا ـِّ ِْ  انَ ا  كَ وَ َس  وزُ جُ ٓ تَ  ِب ائِ الغَ بِ  ةُ اكَ عَ تِ وآْس   ـِّ قر 
 
م، ؾِ ْسذقر مُ ا أو َلَ ؿً ؾِ ْس مُ  انَ وا  كَ َس وَ  ،ي

 َّ ٍّ   زئٱ ُموَسذى ن الى َطذَعذتَ  اَ  ا َقذَؿذكَ  ةِ اكَ ى اإلطَ ؾَ طَ  رُ دِ ؼْ ي يَ ذِ الَّ  رِ اِض الحَ بِ  انُ عَ تَ ْس ا يُ ؿَ إكَّ 

 رئ رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب ربزب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

الَعاِديَِّة( ورِ ا   إمُ ذَ ن هَ مِ  عَ اكِ ال مَ فَ  ةِ اََ ى اإلَلَ ؾَ طَ  رُ دِ ؼْ ويَ  رٌ اِض ا َح ذَ هَ [، 15الؼصص  ]
(50). 

 العصٓص آل الشٔذ، حفظُ اهلل. الشٔذ: صاحل بً عبد (7

 ةٌ قؾَ ِسذوَ  ؿقنَ ؾِ ْس مُ  قرَ َلَ  أمْ  قنَ ؿِ ؾِ ْس مُ  وااكُ أكَ  وا ً َس  نِّ بالجِ  ةُ اكَ عَ تِ آْس   )-َحِػَظُه اهللُ –إْذ َقاَ  

  مِ ْؾذالعِ  لِ أْهذ ـذدَ طِ  رِ ؼذرّ تَ الؿُ  نؿِ فَ  اذَ فَ ولِ  :ةِ اكَ اإلطَ  ُب ؾَ صَ   ااهَ ـَ عْ مَ  ةُ اكَ عَ تِ وآْس  ،َِ رْ الشِّ  لِ ائِ َس وَ  نمِ 

ذ ٕنَّ  :نِّ الِجذ يؿِ ؾِ ْسذمُ  نمِذ ةِ اَكذاإلطَ  ُب َؾذصَ  وزُ جُ يَ  ٓ هُ أكَّ   م،فُ ـْ مِذ َك لِذذَ  واُبذؾُ طْ يَ  مَلذ ڤ ةَ ابَ حَ الصَّ

   .(51)(مفُ قـَ عِ تُ  وأنْ  ،نُّ الجِ  مفُ مَ دِ خْ تَ  أنْ  ىلَ أوْ  مهُ وَ 

 ميَا:ّقد ذٍب بعض املعاصسًٓ إىل جْاش االضتعاىة باجلً يف املباح مطتدلني ببعض األدلة، 
  َرُسذذوَ   َأنَّ  ڤ َطبَّذذاسٍ  اْبذذنِ  َحذذِديِث ن مِذذ ارُ زَّ الَبذذ اهُ وَ رَ ا َمذذ األّل:

ِ
ذذِه   »َقذذاَ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إِنَّ لِؾَّ

ذَجِر،َيْؽُتُبوَن َما َسذَؼَط مِذْن َوَرِ   اْلَحَػَظِة،َمالئَِؽًة فِي إَْرِ  ِسَوى  َفذنَِذا َأَ ذاَب َأَحذَدُكْم  الشَّ

ٌة بَِلْرٍ  َفالٍة  َْ   َفْؾُقـَاِد َطْر
ِ
 .(52)«َأِطقـُوا ِطَباَد اهلل

 مِن َحِديِث  
ُّ
  َطْبدِ  واْسَتَدّلوا أيًضا بَِؿا َرَواُه أُبو َيْعَؾى والطََّبراكِي

ِ
 َأكَّذهُ  ڤ َمْسُعودٍ  ْبنِ  اهلل

  َرُسوُ   َقاَ    َقاَ  
ِ
  ِطَبذادَ  َيا  َفْؾُقـَادِ  َفاَلةٍ  بَِلْر ٍ  َأَحِدُكمْ  َدابَّةُ  اْكَػَؾَتْت  إَِذا  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
 َيذا اْحبُِسذوا، اهلل

  َطبَّادَ 
ِ
َْر ِ  فِي َحاِضًرا لِؾَّهِ  َفنِنَّ  اْحبُِسوا، اهلل ْٕ  .(53)«َسَقْحبُِسهُ  ا

: ُ  بِفِ  وى وق ش  لِن بِالَحِديِث، َفال ُيْسَتدَّ  .ؿابلنَّ الَحِديَثقِن َضِعقَػاِن ِطـَد أْهِل الشَّ

ْ أماْالح 
ْدْ  ْ:انْ تْ لْ عْ ْوهْ فْ لْفْ األوْ ْيث 

                                                           

 .87،  86السحر والشعوذة، لؾػوزان، ص  (58)

 .615التؿفقد لشرح كتاب التوحقد، ص   (51)

شذذعب »  . ومذذن كػذذس الطريذذو أخرْذذه البقفؼذذي 4922، رقذذم الحذذديث  11/181« مسذذـده»أخرْذذه البذذزار    (52)

 . 165، رقم الحديث  1/325« اإليؿان

، رقذم 18/217« الؿعجذم الؽبقذر». والطذ،اين   5269، رقذم الحذديث  9/177« مسذـده»أخرْه أبذو يعؾذى    (53)

اَن، َوُهَو َضِعقٌف. 18/232« )مجؿع الزوائد». قا  الفقثؿي   18518الحديث    (  فِقِه َمْعُروُف ْبُن َحسَّ
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لى:  ثِ الؾقْ  يدٍ زَ  بنِ  ةَ امَ أَس  ىؾَ طَ  هارَ دَ مَ أن  األو 
ِّ
 َتوَِقِؼِه.   ٌف ؾَ تَ خْ مُ و ، وهُ ي

و ة :
 هُ ـْذطَ  اهُ وَ رَ  نمَ  مفُ ـْ ؿِ فِ  ،يِث دِ الحَ  اذَ هَ    قهِ ؾَ طَ  واػُ ؾَ تَ اْخ  يدٍ زَ  بنِ  ةَ امَ أَس  نطَ  اةَ وَ الرُّ  أنَّ  الث اى 

 .ڤ اسٍ بَّ طَ  ابن طؾى وفًوقُ مَ  اهُ وَ رَ  نمَ  مفُ ـْ ومِ  وطً،رفُ مَ 

الح ْْوأما
ْدْ  اَن، ْبنُ  َمْعُروُف  ِػقهِ ف :اينالثْ ْيث     (54).َضِعقٌف  َوُهوَ  َحسَّ

 له رِ  انَ كَ  ڤ رَ ؿَ طُ  لنَّ بِ اْسَتَدلُّوا  الثاىٕ:
ٌ
   ، َوَقد ُرِوَي َذلَِك   ََلقِر َحِديٍث، مِـَْفا نِّ ن الجِ مِ  ئي

، َطْبدِ  ْبنِ  َسالِمِ  َطنْ  «الَفَواتِف» اِب تَ كِ    اقَ كْ الدُّ  يأبِ  ابنُ  ما رواه
ِ
 ُطَؿذرَ  َخَبرُ  َأْبَطلَ   »َقاَ   اهلل

  َيِجذي َ  َحتَّذى  َفَؼاَلذْت  َطـْهُ  َفَسَلَلَفا َشْقَطانٌ  َبْطـَِفا فِي اْمَرَأةً  َفَلَتى ُموَسى َأبِي َطَؾى
َّ
ذْقَطانُ  إَِلذي  الشَّ

ذَدَقةِ  إِبِذَل  َيْفـَذلُ  بِؽَِسذا ٍ  ُمْمَتِزًرا َتَرْكُتهُ   َفَؼاَ   َطـْهُ  َفَسَلَلْتهُ  َفَجا َ  ََ  الصَّ َّٓ  َشذْقَطانٌ  َيذَراهُ  َٓ  َوَذا  َخذرَّ  إِ

 .(55)«بِؾَِساكِهِ  َيـْطُِو  اْلُؼُدسِ  َوُروُح  َيَدْيهِ  َبْقنَ  اْلَؿَؾُك  لِِؿـَْخِرهِ 

  ِطؾََّتانِ  وكوقَِش بِلكَُّه َحِديٌث َضِعقٌف، فقه

َػُه  ،َطنُ سْػقاَن الثَّوِري انؿَ يَ  بنِ  ىقَ حْ يَ  أّكُه مِن ِرَوايةِ  :األولى وَيْحَقى بُن يَؿذاٍن هذَذا َضذعَّ

   َطـُْه الَعَجائَِب. يوِ رْ ويَ  ي،ورِ الثَّ  انَ قَ ػْ ُس  نطَ  وَيْخؾُِط   ِرَواَيتِهِ  أكَثُر ُطؾَؿاِ  الَجْرِح والتَّْعِديِل،

ذةُ  َذَكذْرُت  َمذا َلقذر الثَّذْورّي  نَطذ انٍ َؿذيَ  وٓبنِ )  $ ي  دِ طَ  ابنُ  قا   قذرُ َلَ  َيْرِويذهِ  َمذا َوَطامَّ

 .(56)(قهِ ؾَ طَ  هُ بِ تَ ْش ويَ  ُئ طِ خْ يُ  هُ أكَّ  إٓ َب ذِ الؽَ  دُ ؿَّ عَ تَ يَ  ٓ هِ ِس ػْ كَ    انٍ ؿَ يَ  وابنُ  ،وظٍ ػُ حْ مَ 

 نمِذ ْت قَسذلَ  انٍ َؿذيَ  بذنُ  ىَقذحْ يَ  اَفذبِ  ُث دِّ َحذيُ  يتِذالَّ  يذُث ادِ إَح  هِ ذِ هَ )  َطـْهُ  $ قعٌ كِ وَ  اَ  وقَ 

 .(57)(انَ قَ ػْ ُس  يِث ادِ أَح 

 رَ قَّذغَ تَ  أو اذَ َؽذهَ  ْ  زَ يَ  مْ لَ  يرِ أدْ  ٓ َب ائِ جَ عَ بِ  يورِ الثَّ  نطَ  َث دَّ َح )  $ دُ ؿَ أْح  امُ اإلمِ  اَ  وقَ 

 .(58)(َب ائِ جَ طَ  يورِ الثَّ  نطَ  قرِ ِس ػْ التَّ  نمِ  ىوَ ورَ  ،هِ بِ تُ كُ    لطَ الخَ   زَ يَ  مْ لَ  أو اهُ قـَ ؼِ لَ  قنَ حِ 

                                                           

 .   55لصالح آ  الشقخ، ص  « هذه مػاهقؿـا». و655، حديث رقم  2/188لأللباين، « السؾسؾة الضعقػة»راْع   (54)

. مِذن َصريذِو َيْحَقذى ْبذُن 44/89« تذاريخ دمشذو». وابذن طسذاكر   133ص  « الفواتذف»أخرْه ابن أبذي الذدكقا    (55)

 به.اْلَقَؿاِن، َطْن ُسْػَقاَن، َطْن ُطَؿَر ْبِن 
ِ
ٍد، َطْن َسالِِم ْبِن َطْبِد اهلل  ُمَحؿَّ

 .9/95الؽامل   ضعػا  الرْا ،  (56)

 32/58هتذيب الؽؿا ، لؾؿزي،  (57)

 32/57هتذيب الؽؿا ، لؾؿزي،  (58)
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ْ ة  ل    دِ بْ طَ  بنِ  مِ الِ َس  ايةِ وَ ن رِ مِ  يَث دِ الحَ  أنَّ ْ:ةْ وْ اى ْالثْ الع 
ِ
ذ َرِ يذدْ  مْ َلذ ، وَسذالِمرَ َؿذطُ  بنِ  اهلل  هُ دَّ َْ

   .عٌ طِ ؼَ ـْ مُ  يُث دِ ، فالحَ ڤ اِب طَّ الخَ  بنَ  رَ ؿَ طُ 

ْبؾِي    ذان»وَذَكَر الشِّ َْ بَِغقذِر إْسذـاٍد َبْعذَد أْن َسذاَ   ڤأَذًرا آَخذَر َطذن ُطَؿذَر  «آَكذاِم الؿْر

ابِو، َفَؼا   ) َر السَّ ََ ْقًشا َل َس أرْ  رَ ؿَ طُ  َأنَّ   رَ آَخ  رٍ بَ َخ  َوفِيإ  َفذلْخ،َ اْلَؿِديـَذةِ  إَِلذى ٌص خْ َشذ مَ دِ َفؼَ  َْ

 اْلَفْقذَثم بذوأ َهذَذا َفَؼذاَ   َلذهُ  ركَ َفذذَ  َذلِك َطن رُ ؿَ طُ  َفَسَلَ   اْلَخَبرُ  اعَ وَش  مهِ وِّ دُ طَ  ىؾَ طَ  وارُ َص تَ اكْ  مفُ َأكَّ 

ْكسِ  ِريدُ ب َوَسَقْلتِي اْلِجنِّ  نمِ  قنَ ؿِ اْلُؿسؾِ  ِريدب  .(59)(َأيَّامٍ  ةِ دَّ عِ بِ  َذلِك دَ عْ بَ  َجا َ فَ  اإْلِ

، (60)«َتاِريِخهِ »وَهَذا الَخَبُر َذَكَرُه الطََّبريُّ   
ِّ
، ُمْعضالً مِن ِرَواَيِة َسقف بذِن ُطَؿذَر التَِّؿقِؿذي

د بِن   ُطَؿَر الَواقِِدي، وُهَؿا َمْتُروَكاِن.وُمَحؿَّ

 ،دُ َؿذأْح  هُ َكذرَ تَ  يث،دِ الَحذ وَرُ ْتذمَ  ،ادَ دَ ْغذبَ  نَ ؽَ َسذ ييـِ دِ َمذ يدِ اقِذالوَ )  $ يارِ َخذالبُ  اَ  قَ 

 .(61)(ايّ رِ كَ زَ  بنُ  قُل اطِ ؿَ وإْس  ،َِ ارَ بَ الؿُ  وابنُ  ،قرٍ ؿَ كُ  وابنُ 

َُ رُ ْتذذمَ )    َسذذْقف بذذِن ُطَؿذذرَ  $ ماتِ َحذذ َأُبذذو َقذذاَ  وَ   يَث دِ َحذذ هُ يُثذذدِ َح  هُ بِ ْشذذيُ  يِث دِ الَحذذ و

 .(62)(يدِ اقِ الوَ 

َؿِة  «اإلَ اَبةِ »َوَذَكَر َهَذا الَخَبَر أيًضا ابُن َحَجٍر    َْ ، بَِغقذِر إْسذـَاٍد، «ُطَثذقٍم الِجـِّذي»  َتْر

 ِح تْ َفذ نمِذ ةِ َثذالِ الثَّ  ةِ الؾقَؾذ   ةِ امَ ؿَ القَ بِ  ٌل ُْ رَ  اؿَ ـَ قْ بَ   اَ  قَ  ،«وِح تُ الػُ »   رٌ كْ ذِ  هُ لَ   يـِّ الجِ  قمثَ طُ َفَؼاَ   )

 رَ  هِ بِ  مرَّ  دكْ اوَ فَ كَ 
 ،دَ فِ ْشذتُ واْس  انَؿذعْ الـُّ  ىؾَ طَ  اهللُ  َح تَ فَ  دقَ وَ  د،كْ اوَ فَ كَ  نمِ   اَ  قَ  ؟نَ أيْ  نمِ   اَ  ؼَ فَ  ،ٌب اكِ

ذ، اإلكذسِ  يذدَ رِ بَ  أىرَ  نِّ الِجذ يذدُ رِ بِ  قمثَ طُ  اذَ هَ . َت قْ دَ وَ   َ  دَ َ    اَ  ؼَ فَ  ،هُ رَ بَ لْخ فَ  رَ ؿَ طُ  ىفلتَ   دَ رَ وَ  مَّ َُ

َ ؿِّ وُس  ،امٍ أيَّ  دَ عْ بَ  لَك ذَ بِ  رُ بَ الخَ 
 .(63)(«وحتُ الػُ  تُح فَ » دكْ اوَ فَ كَ  ُح تْ فَ  ي

: ل  اص   أنَّ َهَذيِن الَخَبَريِن َلقُر َ ِحقَحقِن، َفال ُيْستَد ُّ بِِفَؿا. والح 

                                                           

 .192آكام الؿرْان، ص   (59)

 .4/134( تاريخ الط،ي، 68)

 .26/185راْع  هتذيب الؽؿا ،  (61)

 .12/326( راْع  هتذيب الؽؿا ، 62)

 .4/383( اإل ابة، ٓبن حجر، 63)
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ْؿـَا أنَّ ُطَؿذذَر  ٌ مِذذن الِجذذنِّ َفُعَؿذذُر  ڤولذذو َسذذؾَّ
  ڤَكذذاَن َلذذُه ِرْئذذي

ِ
 مِذذن أْولَِقذذاِ  اهلل

م
وَلذذي

َقاصِقُن َتَخاُف وَتِػرُّ مِـُْه،  الِِحقَن، والشَّ   َرُسذوُ   َلهُ  َقاَ  إْذ الصَّ
ِ
ذِذي  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َمذا بَِقذِدِه، َكْػِسذي َوالَّ

ْقَطانُ  َلِؼَقَك  ا َسالًِؽا َقطّ  الشَّ َّٓ  َفجا ا َسَؾَك  إِ َك  ََلْقرَ  َفجا  .«َفجِّ

، أْي  َيذذلُمُرُهم  ڤَفَقُؽذذوُن َشذذلُن ُطَؿذذَر  ذذِذي َيْسذذَتْخِدُم الِجذذنَّ   َذلِذذَك َكَشذذلِن الَؿؾِذذِك الَّ

 وَيـَْفاُهم، ٓ َشلَن َمن َيْطُؾُب الَعوَن مِـُْفْم.

ْتْ اح ْو ْعْ بْ ْج  المْ ْض 
ْْالمْ كْ ب ْْينْ وزْ جْ  ْْوخ ْش  تْ ْابنْ ْالمْ اإلس 

اح ْوإبْ ْ$ْةْ وْ ومْ 
َْهْ تَ  ْمْ عْ ت ْاس  َْال  ْنْ الج 

ْاح ْبْ يفْالمْ  ْ.ات 

وٍر ُمَباَحٍة َلُه َفُفذَو $  )َوَمْن َكاَن َيْسَتْعِؿُل اْلِجنَّ فِي ُأمُ  ةَ قَّ قؿِ تَ  ابنُ  المِ اإلْس  شقُخ  إذ قا 

ْكَس فِي ُأُموٍر ُمَباَحٍة َلهُ  َكَؿن ذا  ،اْسَتْعَؿَل اإْلِ َوَهَذا َكَلْن َيْلُمَرُهْم بَِؿذا َيِجذُب َطَؾذْقِفْم َوَيـَْفذاُهْم َطؿَّ

َم َطَؾْقِفمْ  ذِذيَن َيْػَعُؾذوَن مِْثذَل َذلِذَك  ،َيْسَتْعِؿُؾُفْم فِي ُمَباَحاٍت َلهُ وَ  ،َحرَّ َِ الَّ  ،َفَقُؽوُن بَِؿـِْزَلِة اْلُؿُؾذو

 مِْثذلِ 
ِ
 َتَعاَلى َفَغاَيُتُه َأْن َيُؽوَن فِي ُطُؿوِم َأْولَِقذاِ  اهلل

ِ
َر َأكَُّه مِْن َأْولَِقاِ  اهلل  اْلَؿؾِذِك َوَهَذا إَذا ُقدِّ

ِّ
  الـَّبِذي

 
ِ
ذٍد َ ذَؾَواُت اهلل ُسوِ   َكُسذَؾْقَؿاَن َوُيوُسذَف َمذَع إْبذَراِهقَم َوُموَسذى َوِطقَسذى َوُمَحؿَّ َمَع اْلَعْبِد الرَّ

َؿِعقَن( ْْ  .(64) َوَساَلُمُه َطَؾْقِفْم أ

ْت ْواح ْ ْْازْ وْ ىْج ْلْ عْ ْاْالكالمْ ذ ْهْ مْب ْهْ اج ْج  اىْ عْ ت ْاالس 
ْقْ ن ْمْ ْنْ الجْ ب ْْةْ  وه ،ْْوض  ج  نْو 

اآلت يم  ْ:ك 

َّ فِقَؿذذا َذَكذذره َشذذقُخ اإلْسذذالِم  أنَّ اإلْكذذَس ُهذذم مذذن َيذذلُمُروَن الِجذذنَّ بَِطذذاَطتِِفم كَؿذذا َيذذلُمُر  أنَّ  ل:األ

اَمُفم! َُ ُخدَّ ْقَقِة وَكْحوَها الُؿُؾو ِّ بالِجـِّي   الرُّ
ا اْستَِعاَكُة اإلكِسي ذ ،بذًالِ َلَ  َك لِ ذَ  ؽُس عَ فَ  أمَّ ن ا مِذإمَّ

 اإلكِس  ونُ ؽُ قَ ، فَ  ِ آر أو   الؿَ إمْ  ةِ ايَ دَ بِ 
ُّ
ذُهذ ي ذَو عَ ي تَ ذِ و الَّ أو  الَؿْطُؾذوِب ا   ًبذَلَ رَ  يـِّ الجِ بِذ هُ ُبذؾْ قَ  ؾَّ

 وَلقَس الَعْؽُس. نِّ ى الجِ إلَ  اُج تَ حْ ي يَ ذِ و الَّ فُ ف، نِّ ن الجِ ا مِ بً هَ رَ 

َلْم َيْؼِصد بَِؽالمِِه إَباَحَة اْستَِعاَكِة اإلْكِس بالِجنِّ   مِثل الِعذالِج  $ المِ اإلْس  قَخ َش أنَّ  :ىٕالثا

ْقَقِة وَكْحِو َذلَِك، ود َّ َطَؾى َذلَِك َقوُلُه  ) ا ُحذَكَلْن َيْلُمَرُهْم بَِؿا َيِجُب طَ والرُّ َم رِّ َؾْقِفْم َوَيـَْفاُهْم َطؿَّ

ذِذيَن َيْػَعُؾذوَن مِْثذَل َذلِذَك  ،َلهُ  َوَيْسَتْعِؿُؾُفْم فِي ُمَباَحاٍت  ،َطَؾْقِفمْ  َِ الَّ (، أْي َفَقُؽوُن بَِؿـِْزَلذِة اْلُؿُؾذو

                                                           

 .11/387مجؿوع الػتاوى،  (64)
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ْح بِنَباَحذِة آْسذتَِعاَكِة  ُّ ُهو أمُِر والـَّاِهي، وَلذْم ُيَصذرِّ
أكَُّه  أَباَح اْستِْعَؿاَلُفم بَِحقُث َيُؽوُن اإلْكِسي

ََ َفْرٌ  َبقَن إْمَريِن َكَؿا ٓ َيْخَػى.بِِفم بَِحقُث َيُؽوُن الِجـِّي ُهو َ اِحُب الَؼرَ   اِر، َفُفـَا

ذذَد َهذذَذا الَؿْعـَذذى َمذذا َذَكذذَره شذذقُخ اإلْسذذالِم َكْػسذذُه   مكزئٱ  َتْػِسذذقر َقولِذذِه َتَعذذالى   $وأيَّ
[، إذ 128إكعذذذذذام  ] رئ ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

 ٓ ِ مُ َهذ ٓ ِ مُ وَهذ ،ٓ ِ مُ َهذ ٓ ِ مُ َهذ مَ دَ خْ تَ فاْسذ ،ضٍ عْ بَ بِ  مفُ ُض عْ بَ  عَ تَ ؿْ تَ اْس  دقَ  واإلكُس  نُّ الجِ فَ )  اَ  قَ 

 .(65)(َلرِضهِ  ىؾَ طَ  هُ قـَ عِ قُ لِ  ،هُ ُض رَ َلَ  وهُ  امَ  رِ لًَخ  لعَ فَ  مفُ ـْ مِ  ُكّل  ،ةٍ قرَ ثِ كَ  ورٍ أمُ   

حا ـَ وهُ    نِّ الجِ بِ  اإلكسِ  ةَ اكَ عَ تِ اْس  أنَّ  المِ اإلْس  قُخ َش   رَّ
 ى أنَّ ػَ خْ م، وٓ يَ فِ بِ  اعِ تَ ؿْ تِ ن آْس مِ

 .الَؿْذُكوَرة آكًػا أيةُ  قهِ ؾَ طَ  ْت لَّ ا دَ ؿَ كَ  َشْرًطا وعٌ ـُ ؿْ مَ  نِّ الجِ بِ  اإلكسِ  اعَ تَ ؿْ تِ اْس 

 اْلِعْؾذذمِ  َتذذامَّ  َيُؽذذنْ  َلذذمْ  َوإِنْ   )$ شذذقِخ اإلْسذذالمِ  وُ  ى أيًضذذا َقذذـَذذعْ ا الؿَ ذَ ى َهذذَؾذذطَ   َّ ودَ 

ِريَعةِ   َأنْ  َأوْ  اْلَحذجِّ  َطَؾذى بِِفذمْ  َيْسذَتِعقنَ  َأنْ  مِْثذُل   اْلَؽَراَمذاِت  مِنْ  َأكَّهُ  ُيَظنُّ  فِقَؿا بِِفمْ  َفاْسَتَعانَ  بِالشَّ

َؿاعِ  ِطـْدَ  بِهِ  َيطِقُروا   السَّ
ِّ
َٓ  َطَرَفذاٍت  إَلذى َيْحِؿُؾوهُ  َأنْ  َأوْ  ،اْلبِْدِطي   اْلَحذجَّ  َيُحذجُّ  َو

َّ
ذْرِطي ذِذي الشَّ  الَّ

 (بِذهِ  َمَؽُروا َقدْ  َمْغُرورٌ  َفَفَذا :َذلَِك  َوَكْحوِ  َمِديـَةٍ  إَلى َمِديـَةٍ  مِنْ  َيْحِؿُؾوهُ  َوَأنْ  َوَرُسوُلهُ  بِهِ  اهللُ  َأَمَرهُ 

(66). 

  أنَّ َمن َيْسَتِعقُن بِِفم   مِْثِل َما َمَضى مِن إُموِر َفُفذو َمْغذُروٌر َقذْد َمَؽذُروا هنا $َفَبقََّن 

، َوَلذْم ُيذِرْد  $بِِه، وهذا َيُدّ  َطَؾى أكَُّه  َِ أَراَد بَِؽالمِِه آْستِْعَؿاَ  الَِّذي ُهو كاْسذتِْعَؿاِ  الُؿُؾذو

ذذمَّ َيِصذذُف َمذذن  َُ ، إذ َكقذذَف ُيبِذذقُح آْسذذتَِعاَكَة بِِفذذم   َصَؾذذُب الَعذذْوِن مِذذَن الِجذذنِّ
َ
تِذذي ِهذذي آْسذذتَِعاَكَة الَّ

 اْسَتَعاَن بِِفم بِلكَُّه َمْغُروٌر َقد َمَؽُروا بِِه؟!!

ُد َهَذا أكَُّه و َعَل َذلَِك من َباِب  $ُيَميِّ َْ ا َتَؽؾََّم َطن اْستِْخَداِم الِجنِّ   الُؿَباَحاِت  َلؿَّ

 ...(.ُمَباَحةٍ  ُمورٍ أ فِي اْلِجنَّ  َيْسَتْعِؿُل  َكانَ  َوَمنْ آْستِْعَؿاِ  ٓ مِن َباِب آْستَِعاَكِة، َفَؼاَ   )

ا َتَؽؾََّم َطن  َعَؾُه َوَلؿَّ َْ َقَراِن إلى الَحجِّ وَكْحو َذلَِك  اْستِْخَدامِِفم فِقَؿا َكَفى اهلُل َطـُْه و  الطَّ

ذمِ  َطَؾذى بِِفذمْ  اْسذَتَعانَ  َقذدْ  َفَفذَذامِن َباِب آْسذتَِعاَكِة، فَؼذاَ   ) َْ  َوإِنْ ...(، َوَقذاَ   )َواْلُعذْدَوانِ  اإْلِ
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َ  َبذقَن اْلَحذجِّ  َطَؾذى بِِفذمْ  َيْسذَتِعقنَ  َأنْ  مِْثذُل اَ   )...(، وَقذاْلَؿَعاِ ي َطَؾى بِِفمْ  اْسَتَعانَ  ...(، َفَػذرَّ

. تِي ِهي َصَؾُب الَعوِن مِن الِجنِّ ، وَبقَن آْستَِعاَكِة الَّ َِ  آْستِْعَؿاِ  الَِّذي ُهو َكاْستِْعَؿاِ  الُؿُؾو

ْؿـَا أنَّ َشقَخ اإلْسالِم ابَن َتقِؿقََّة َقَصَد  الثالث: ْقَقذِة َلو َسؾَّ بَِؽالمِِه إَباَحذَة آْسذتَِعاَكِة بذالِجنِّ   الرُّ

َِ وآْولَِقذاِ ، َفَؼذاَ    والِعالِج وَكْحِو َذلَِك: َفنكَُّه َذَكَر أنَّ َذلِذَك لَِؿذْن َيُؽذوُن َشذلُكُه َكَشذلِن الُؿُؾذو

َِ  بَِؿـِْزَلةِ  َفَقُؽونُ ) ِذينَ  اْلُؿُؾو رَ  إَذا اَوَهذَ  ،َذلَِك  مِْثَل  َيْػَعُؾونَ  الَّ   َأْولَِقا ِ  مِنْ  َأكَّهُ  ُقدِّ
ِ
 َفَغاَيُتهُ  َتَعاَلى اهلل

  َأْولَِقا ِ  ُطُؿومِ  فِي َيُؽونَ  َأنْ 
ِ
  مِْثلِ  اهلل

ِّ
ُسو ِ  اْلَعْبدِ  َمعَ  اْلَؿؾِِك  الـَّبِي  (!  الرَّ

 مِذن ُقؾُت  َوَمْن َذا الَِّذي َيْسَتطِقُع أْن َيُؼوَ  طن َكْػِسِه  إكَّذُه بؿـزلذة 
م
َِ أو إكَّذُه ولِذي الُؿُؾذو

اِهالً أو َمْغُروًرا؟! َْ : إٓ إَذا َكاَن  ُز لِـَْػِسِه آْستَِعاَكَة بالِجنِّ ََمَّ ُيَجوِّ  َتَعالى، َومْن 
ِ
 أْولِقاِ  اهلل

ْؿـَا أنَّ َشقَخ اإلْسذالِم ابذَن َتْقِؿقَّذَة َقَصذَد إَباَحذَة آْسذتَِعاَكِة بِذالِجنِّ  السابع: لُِؽذلِّ أَحذٍد مِذن َلو َسؾَّ

تِذي َتـَْفذى َطذن َذلِذَك، وُهذو َبْشذٌر، ُيِصذقُب  ِة الَّ الُؿْسؾِِؿقَن! َفَؼوُلُه َمْرُدوٌد: لُِؿَخاَلَػتِِه ُطُؿوَم إِدلَّ

ذٌة  ََ َمذن ُقوُلذُه ُحجَّ ٍة   َكْػِسذِه، إذ َلذقَس ُهـَذا ، وَقوُلُه َلقَس بُِحجَّ وُيْخطِئ، َويْمَخُذ مِن َقولِِه وُيَردُّ

 إ
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص.ٓ الـَّبِي

 َتَعالى.
ِ
 والِعْؾُم ِطـَد اهلل

 

 


