الفصل الثالث
االستعاذة
الكالم عليها هي وجىه
األول يف صيغتها
 -1أػٕر تاهلل يٍ انشٛطاٌ انشجٛى  ْٙٔ .انصٛغح انًخراسج نجًٛغ انمشاء
يٍ دٛث انشٔاٚح كًا ٔسد ف ٙعٕسج انُذم .
فمذ دكٗ اتٍ عٕاس ٔانمالَغٔ ٙغٛشًْا االذفاق ػهٗ ْزا انهفظ تؼ، ُّٛ
ٔلال انغخأ٘ ف ٙكراتّ (جًال انمشاء)  :أَّ انز٘ ػه ّٛئجًاع األيح .
ٔلال أتٕ ػًشٔ انذاَ : ٙأَّ ْٕ انًغرؼًم ػُذ انذزاق دٌٔ غٛشِ ْٕٔ .
انًأخٕر تّ ػُذ ػايح انفمٓاء كانشافؼٔ ٙأت ٙدُٛفح ٔأدًذ ٔغٛشْى .
ٔأٌ انز٘ ذٕاذش ػٍ انُث ٙصهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ف ٙانرؼٕر نهمشاءج ٔنغاتش
ذؼٕٚزاذّ يٍ سٔاٚاخ ال ذذصٗ ْٕ نفظ أػٕر  ْٕٔ ،انز٘ أيشِ اهلل ذؼانٗ
) (ٔ ،
تّ ٔػهًّ ئٚاِ فمال (
).
وأها الزيادة فقد وردت في ألفاظ هنها ها يتعلق بتنزيو اهلل تعالى :
-1أػٕر تاهلل انغًٛغ انؼهٛى يٍ انشٛطاٌ انشجٛى
َص ػهٓٛا أتٕ ػًشٔ انذاَ ٙف ٙجايؼّ ٔلال :ئٌ ػهٗ اعرؼًانّ ػايح أْم
األداء يٍ أْم انذشئ ٍٛانؼشالٔ ٍٛٛانشاو ٔ ،لذ سٔاِ أصذاب انغٍُ
األستؼح ٔأدًذ .
-2أػٕر تاهلل انؼظٛى يٍ انشٛطاٌ انشجٛى
ركشِ انذاَ ٙف ٙجايؼّ ػٍ أْم يصش ٔانًغشب ٔ ،لال ئَّ اعرؼًهّ يُٓى
أكثش أْم األداء .
-3أػٕر تاهلل يٍ انشٛطاٌ انشجٛى  .ئٌ اهلل ْٕ انغًٛغ انؼهٛى
ركشِ أتٕ يؼشش ػٍ أْم يصش ٔانًغشب ٔ ،انٓزن ٙػٍ أت ٙجؼفش ٔشٛثح
َٔافغ .
-4أػٕر تاهلل انؼظٛى انغًٛغ انؼهٛى يٍ انشٛطاٌ انشجٛى
سٔاِ انخضاػ ٙػٍ ْثٛشج ػٍ دفص ٔ ،ركشِ انٓزن ٙػٍ ٔسػ .
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جًال انمشاء ٔكًال اإللشاء نهغخأ٘
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-5أػٕر تاهلل انؼظٛى يٍ انشٛطاٌ انشجٛى ئٌ اهلل ْٕ انغًٛغ انؼهٛى .
سٔاِ انٓزن ٙػٍ انضُٚث ٙػٍ اتٍ كثٛش .
-6أػٕر تاهلل انغًٛغ انؼهٛى يٍ انشٛطاٌ انشجٛى آٌ اهلل ْٕ انغًٛغ انؼهٛى .
ركشِ األْٕاص٘ ػٍ جًاػح .
-7أػٕر تاهلل يٍ انشٛطاٌ انشجٛى ٔأعرفرخ اهلل ْٕٔ خٛش انفاذذ. ٍٛ
سٔاِ انخثاص٘ ػٍ ئدسٚظ ػٍ خهف ػٍ دًضج .
-8أػٕر تاهلل انؼظٛى ٔتٕجّٓ انكشٚى ٔعهطاَّ انمذٚى يٍ انشٛطاٌ انشجٛى .
وأها ها يتعلق بشتن الشيطاى فونها
-1أػٕر تاهلل يٍ انشٛطاٌ انشجٛى يٍ ًْضِ َٔفخّ َٔفثّ
ًْضِ :انجٌُٕ َٔ ،فثّ  :انشؼش َٔ ،فخّ:انكثش .
وأها النقص  :أعىذ باهلل هي الشيطاى .
لال انجؼثش٘ ف ٙششح لٕل انشاطثٔ( ٙاٌ ذضد نشتك ذُضٓٚا فهغد
يجٓال) ْزِ انضٚادج ٔاٌ أطهمٓا ٔخصٓا فٓ ٙيمٛذج تانشٔاٚح ٔػايح فٙ
غٛش انرُض. ّٚ
حكم اجلهر باالستعاذة واإلخفاء بها
* ئٌ انًخراس ػُذ األتًح انمشاء ْٕ انجٓش تٓا ػٍ جًٛغ انمشاء ال َؼهى فٙ
رنك خالفا ػٍ أدذ ئال يا جاء ػٍ دًضج.
لال انذافظ أتٕ ػًشٔ انذاَ ٙف ٙجايؼّ :ال أػهى خالفا ف ٙانجٓش تٓا ػٍ
جًٛغ انمشاء ػُذ افرراح انمشآٌ ٔػُذ اترذاء كم لاسب تؼشض أٔ دسط أٔ
ذهم ٍٛف ٙجًٛغ انمشآٌ ئال يا جاء ػٍ دًضج َٔافغ ٔ .نذًضج ٔجٓاٌ آخشاٌ
ًْا
:1ئخفاؤْا ف ٙجًٛغ انمشآٌ .
:2انجٓش ف ٙأٔل انفاذذح ٔئخفاؤْا ف ٙعاتش انمشآٌ .
أطهمٕا اخرٛاس انجٓش تاالعرؼارج يطهما ٔلٛذ لٛذِ األياو أتٕ شايح
سدًّ اهلل :لال ألٌ انجٓش تانرؼٕر ئظٓاس نشؼاتش انمشاءج كانجٓش تانرهثٛح
ٔذكثٛشاخ انؼٛذ ٔيٍ فٕاتذِ أٌ انغايغ ُٚصد نهمشاءج يٍ أٔنٓا ال ٚفٕذّ
يُٓا شة ٔ ،ئرا أخفٗ انرؼٕر نى ٚؼهى انغايغ تانمشاءج ئال تؼذ أٌ فاذّ يٍ
انًمشٔء شة ْٔ .زا انًؼُٗ ْٕ انفاسق ت ٍٛانمشاءج خاسج انصالج ٔفٙ
 4سٔاِ أتٕ دأد () 466
 5سٔاِ اتٍ ياجح ( ، ) 807صذٛخ اتٍ خضًٚح ( ، )467صذٛخ اتٍ دثاٌ ( ، )1779عٍُ
أت ٙدأٔد( ، ) 775يغُذ أتٕ ٚؼهٗ انًٕصه. ) 4994( ٙ
 6سٔاِ أتٕ دأد يٍ دذٚث جثٛش تٍ يطؼى
 7دشص األيأَٔ ٙجّ انرٓاَ / ٙانشاطثٙ

انصالج ٔ ،األصخ اإلخفاء ف ٙانصالج ػُذ انجًٕٓس ْٕٔ انًخراس ،
ٔاإلخفاء ػُذ لٕل انجًٕٓس فال ٚكف ٙف ّٛئال انرهفظ ٔئعًاع َفغّ .
حمل االستعاذة
ٔأيا يذهٓا فٕٓ لثم انمشاءج ئجًاػا ٔال ٚصخ لٕل تخالفّ ػٍ أدذ
يًٍ ٚؼرثش لٕنّ ٔ ،رنك ألٌ انًؼُٗ انز٘ ششػد االعرؼارج نّ ٚمع ٙأٌ
ذكٌٕ لثم انمشاءج ألَٓا طٓاسج انفى يًا كاٌ ٚرؼاطاِ يٍ انهغٕ ٔانشفث
ٔذطٛٛة نّ ٔ ،ذٓٛإ نرالٔج كالو اهلل ذؼانٗ  ،فٓ ٙانرجاء ئنٗ اهلل ذؼانٗ
ٔاػرصاو تجُاتّ يٍ خهم ٚطشأ ػه ّٛأٔ خطأ ٚذصم يُّ ف ٙانمشاءج
ٔغٛشْا ٔئلشاس نّ تانمذسج ٔ ،اػرشاف انؼثذ تانعؼف ٔانؼجض ػٍ ْزا
انؼذٔ انثاطٍ انز٘ ال ٚمذس ػهٗ دفؼّ ٔيُؼّ ئال اهلل انز٘ خهمّ  ،فٕٓ ال
ٚمثم يصاَؼح ٔال ٚذاسٖ تادغاٌ ٔال ٚمثم سشٕج ٔال ٚإثش ف ّٛجًٛم
تخالف انؼذٔ انظاْش يٍ جُظ اإلَغاٌ كًا دند ػه ّٛاٜٚاخ  ،لال ذؼانٗ
}األػشافٚ ، 199رؼهك تانؼذٔ
{
اإلَغاَ. ٙ
لال ذؼانٗ {
}األػشافٚ ، 200رؼهك تانؼذٔ انشٛطاَ. ٙ
ٔٚجٕص انٕلف ػهٗ االعرؼارج ٔاالترذاء تًا تؼذْا تغًهح كاٌ أٔ غٛشْا
ٔٚجٕص ٔصهٓا تًا تؼذْا ٔانٕجٓاٌ صذٛذاٌ .
وفي ابتداء السىرة يجىز فيها أربعة أوجو
ٔ-1صم االعرؼارج تانثغًهح تأٔل انغٕسج (ٔصم انجًٛغ)
-2لطغ االعرؼارج ٔلطغ انثغًهح ٔلطغ أٔل انغٕسج (لطغ انجًٛغ) .
-3لطغ االعرؼارج ٔٔصم انثغًهح تأٔل انغٕسج .
ٔ-4صم االعرؼارج تانثغًهح ٔلطغ أٔل انغٕسج .
*وأها في أواسط السىر فيجىز
-1انٕجِٕ األستؼح انغاتمح أٔاتم انغٕس
ٔ-2صم االعرؼارج تأٔاعط انغٕسج يٍ غٛش تغًهح (ػهٗ أٌ ال ذثذأ اٜٚح
تهفظ انجالنح أٔ ظًٛش ٚؼٕد ػه.) ّٛ
-3لطغ االعرؼارج ػٍ أٔل اٜٚح يٍ غٛش تغًهح(أٔاعط انغٕس)

حكم االستعاذة
رْة انجًٕٓس ئنٗ أٌ االعرؼارج يغرذثح ف ٙانمشاءج تكم دال ف ٙانصالج
ٔخاسج انصالج ٔ ،دًهٕا األيش ف ٙرنك ػهٗ انُذب ٔ .لال تؼط األتًح
تانٕجٕب كذأد تٍ ػهٔ ٙفخش انذ ٍٚانشاص٘ .
االعرؼارج ف ٙانصالج نهمشاءج ال نهصالج ْٔزا يزْة انجًٕٓس كانشافؼٙ
ٔأت ٙدُٛفح ٔأدًذ تٍ دُثم ٔ ،لال أتٕ ٕٚعف ْٙ:نهصالج ٔ .أيا اإلياو
يانك فاَّ لال  :ال ٚغرؼار ئال ف ٙلٛاو سيعاٌ فمط .
أيا ئرا لشأ جًاػح جًهح  ،فانظاْش االعرؼارج نكم ٔادذ ألٌ انًمصٕد
اػرصاو انماسب ٔانرجاؤِ تاهلل ذؼانٗ ػٍ شش انشٛطاٌ كًا ذمذو فال ٚكٌٕ
ذؼٕر ٔادذ كافٛا ػٍ آخش ٔأَّ نٛظ يٍ عٍُ انكفاٚاخ .
ئرا لطغ انماسب انمشاءج نؼاسض يٍ عإال أٔ كالو ٚرؼهك تانمشاءج نى ٚؼذ
االعرؼارج ٔرنك تخالف يا ئرا كاٌ انكالو أجُثٛا ٔنٕ سدا نهغالو فاَّ
ٚغرأَف االعرؼارج ٔكزا نٕ كاٌ انمطغ ئػشاظا ػٍ انمشاءج كًا ذمذو ٔاهلل
أػهى .
ٔلم أػٕر ئٌ أ سدخ ذمشا
ٔئٌ ذغٛش أٔ ذضد نفظاً فال
ٔلٛم ٚخف ٙدًضج دٛث ذال
ٔلف نٓى ػه ّٛأٔ صم ٔاعرذة
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طٛثح انُشش  /اتٍ انجضس٘

كانُذم جٓشا نجًٛغ انمشا
ذؼذ انز٘ لذ صخ يًا َمال
ٔلٛم ال فاذذح ٔػهال
ذؼٕر ٔلال تؼعٓى ٚجة

