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 مقدمة. 
 أمساء وأصناف اجلن: املطلب األول. 

 هل كان إبليس من املالئكة أم من اجلان؟: املطلب الثاني 

 خصائص اجلن: املطلب الثالث. 

  هل ميكن لإلنس رؤية اجلن على صورهم اليت خلقوا عليها؟: املطلب الرابع  

  اجلن صفات: اخلامساملطلب. 

  األشياء اليت يعجز اجلن عن فعلها: السادساملطلب. 

  األماكن اليت يسكنها اجلن: السابعاملطلب. 

  هل الشياطني ال تزال تسرتق السمع؟: الثامناملطلب 

  هل ميس الشيطان جسد اإلنسان؟: التاسعاملطلب 

  هل جيامع اجلن اإلنسية؟: العاشراملطلب 

  ن يقول عندي أهل جيوز , امن وجد يف نفسه وسواس: احلادي عشراملطلب

 وسواس قهري؟

  طرق العالج والتحصني من الشيطان وجنوده: عشر الثانياملطلب. 

  عداوة الشيطان بين آدم: الثالث عشراملطلب. 

  حتريم التشبه بالشيطان: الرابع عشراملطلب. 

  م للجن؟هل أرسل النيب صلى اهلل عليه وسل: اخلامس عشراملطلب 

  اجلن ميوتون ويبعثون وحياسبون يوم القيامة: السادس عشراملطلب. 

  هل يدخل مؤمنو اجلن اجلنة؟: السابع عشراملطلب 

  هل النبوة خاصة باإلنس دون اجلن؟: عشر الثامناملطلب 



3 
 

 مقدمة 
- :بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل     

َٰلَِك اْلِكَتاُب ََل   -امل  : )قال تعاىل, ؤمن العبد بالغيبيمن أصول اإليامن أن  َذ

ُمت ِ بببَ   َْ َّ لني ببباَلَة َوِ  بببا  -َرْيبببَب  ِهيبببِد  ُلبببدت بببِنيَن ُيْؤِمنُبببوَن بِاْلَغْيبببِب َوُيِ يُمبببوَن الص  ال 

واجلن من الغيب الني ينبغي لَمسَم أن  ,(3-1) :الب رة (َرَزْقنَاُلْم ُينِفُ ونَ 

هجميببببع الع بببببالا مبببببن نيببببع اجل يبببببان يببببؤمن بو بببببو  اجلبببببن , يعت ببببد بو بببببو  

فبببببو الفالسبببببفب وال راملبببببب والبا نيبببببب وال دريبببببب ومبببببن  وأنكبببببر  ذلبببببك  وا

 .(1) .شاهبهم

مل التببي بَ هببا اهلل سببب ا د وتعبباىل هعببامل  همببنهم امببؤمن  ,اجلببن عببامل مببن العببوا

وقببببد ببببب  لنببببا ربنببببا تبببببار  وتعبببباىل  يفيببببب الت صببببن مببببن   . ومببببنهم الكبببباهر

 - الب ب لبنا  بب  يوسوف أ .و يو  تعامل مع مؤمنيهم ,لكاهرين منهما

, صناههموأاجلن أساما من حي  , اجلمور امتعَ ب بعامل اجلن -بإذن اهلل تعاىل

ولبل ببَبيم مبن امالفكبب أم مبن اجلبانش و اجلشبياا , وصبفامم وبصافصبهم

داوة وصبببور مبببن عببب,  واجلمبببا ن التبببي يسبببكنها, التبببي يعجبببع اجلبببن عبببن هعَهبببا

ومبب ل مببؤمني اجلببن, ومسببهم  ,وحتببريم التشبببد بالشببيلان, الشببيلان لس سببان

 بر  العبال  و لس سان, وحكم اَلستعا ب هبم, ولل جيبامع اجلبن اإل سبيبش

 - ال وعال –سافَبت اموىل  الشيا  , وغري ذلك من مسافل,ن من والت ص

ا لو هد ,أن ينفع بد  .عَيدب د ويل ذلك وال ا ر  ,وأن جيعَد بالصت

                                                           

 (343/  4)جمموع الفتاوَّ  –د هَريا ع  الم, ذ ر لن  امسألب شيخ اإلسالم(1) 
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 اجلن أصنافأمساء و: املطلب األول. 
تبب هبإذا ذ بروا       اجلن عند ألل الكبالم وألبل العَبم بالَسبان ينعلبون عبىل مرا

ند  ن يسبكن مبع النباا قبالوا هإن أرا وا أ ,ا قالوا  نيالواحد من اجلن بالصت 

هببإن بببب   ,وبن  ببان  ببن يعببري لَصبببيان قببالوا أروا  ,واجلمببع عببامر, عببامر

هإن زا  عىل ذلك وقوي أمبر   ,هإن زا  عىل ذلك ههو مار  ,ههو شيلان وتعرم

 .(111-11/111) َلبن عبد الرب التمهيد -واجلمع عفاريت ,قالوا عفريت

 :ونذكر ههنا أمساء وأصناف اجلن     

الشيطان: 

... تباعبد: أي.الشيلان النون هيد أصَيب, ولو من َشَلنَ  :معنى الشيطان لغة

د زافدة من َشاَط يشيُط, احبق  غبببتا, هالشبيلان قَبو  مبن النون هي:وقيل

ن   ارٍ }اآليب  النار  ام  لت عَيد اِرٍ  مني َََق اجْلَان  ِمن م    .[11: الرمحن]{ َوَب

   الشبببيلان اسبببم لكبببل عبببارم مبببن اجلبببن واإل بببم, " :قاااال أباااو عبيااادة

نني  }: تعاىل واحليوا ا , قال : وقال ,[111: جلنعاما]{  َشَيا َِ  اإْلِ ِم َواجْلِ

ببَيا َِ  َلُيوُحببونَ } ببْوا بىَِلَٰ َشببَيا ِينِِهمْ }[ 111: اجلنعببام] {  َوبِن  الش  ََ {  َوبَِذا َب

 .أص اهبم من اجلن واإل م: أي[ 14: الب رة]
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ببَيا ِ ِ }: وقولببد لببي حيبببي بفيفببب : , قيببل[31: الصبباها ]{  َ َأن ببُد ُرُاوُا الش 

 ـه ا.(1) .."د بد لُ بح تصورلاشبني اجلن هتُ أرا  بد عارم : قيلاجلسم, و

با  وبناا عبىل لبنا, هالشبيلان مبن اجلبن الكباهر, وَل يكبون مؤمنتبا, ويلَبق أ بت

ْ ببِم : ) قببال تعبباىلعببىل اإل سببان  ا َشببَيا َِ  اإْلِ نَببا لُِكببلني َ بِببيا َعببُدوني َْ َوَ ببَنلَِك َ َع

نني ُيوِحي َبْعُبُهْم بىَِل َبْعٍض ُزْبُرَف الْ  َُوُ  َواجْلِ ا َوَلْو َشاَا َربَُّك َما َهَع َ ْوِل ُغُرورت

ونَ   . 111: اجلنعام( َهَنْرُلْم َوَما َيْفَقُ

 :(3/313) يف تفسريه - رمحه اهلل - قال ابن كثري   

هلم أعداا من شبيا   اإل بم واجلبن, ومبن لبؤَلا ولبؤَلا, قبب هم : أي     

 .اهلل ولعنهم

 (: 1/131) قال الشنقيطي يف أضواء البيان   

َ ُلنَبببا َأن   َذَ ببَر َتَعبباىَل ِي "      ا, َوَببب   َلببِنِ  اآْلَيببِب اْلَكِريَمببِب َأن ببُد َ َعببَل لُِكببلني َ بِببيا َعببُدوني

َ  ِي َمْوِعبببٍع  َببببَر َأن  َأْعبببَداَا  , َوَآ  بببنني ْ بببِم َواجْلِ  ُلبببْم َشبببَيا ُِ  اإْلِ
ِ
َأْعبببَداَا اجْلَنْبَِيببباا

 ِمنَ 
ِ
ا ِمَن اْمُْجِرِم َ ) : اْمُْجِرِمَ , َوُلَو َقْوُلدُ  اجْلَنْبَِياا نَا لُِكلني َ بِيا َعُدوني َْ  َوَ َنلَِك َ َع

)[11 \ 31] (1) , , ببنني ْ ببِم َواجْلِ َ  بِبباْمُْجِرِمَ  َشببَيا ُِ  اإْلِ َهببَدل  َذلِببَك َعببىَل َأن  اْمُببَرا

ْ بِم  َ  بِبَنلَِك ِي َقْولِبدِ َوَذَ َر ِي َلِنِ  اآْلَيِب َأن  ِمَن اإْلِ بْوا ): َشبَيا َِ , َوَآ  ََ َوبَِذا َب

ببببا َمَعُكببببمْ  اْْلَببببرَبُ بِببببَنلَِك  , َوَقببببْد َ بببباَا  (3) [14 \ 1]اآْلَيببببَب  (بىَِل َشببببَيا ِينِِهْم َقبببباُلوا بِ  

                                                           

 (1101: ص)وال اموا ام يط ( 111 -111: ص)امفر ا  لَراغب : ا ظر(1) 

 [.                31: سورة الفرقان](1) 

 [.14: سورة الب رة](3) 
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بببَد َوَغبببرْيِ ِ  َمببباِم َأمْحَ ِِ َذرا ِعنْبببَد اإْلِ بببا ِمبببْن َحبببِديِ  َأ ي ُ بببل  , َواْلَعبببَرُب (1) َمْرُهوعت ُتَسبببمني

ا, َوِي  ِِهَ ْ ِم َ اَم َذَ ْرَ ا, َأْو ِمْن َغرْيِ نني َأْو ِمَن اإْلِ اي َ اَن ِمَن اجْلِ ٍ  َشْيَلا تا, َسَوا ُمَتَمرني

َُْب اجْلَْسَوُ  َشْيَلاني »: احْلَِديِ   «اْلَك
ا, : ِمْن َقْولِدِ  َشَيا ُِ , َبَدلي : , َوَقْوُلدُ  ( ) َعُدوني

ُل لِب َأْو َمْفُعولي أَ  نَا»و  َْ ا»: , َوالث اِن « َ َع نني : , َأْي « َعُدوني ْ ِم َواجْلِ نَا َشَيا َِ  اإْلِ َْ َ َع

ا   ."َعُدوني

   اجلن : 

 (:13/39)قال ابن منظور يف لسان العرب      

و ند الَيل جيند . و ل يشا سق عنك ه د  ن عنك. سق : ا ن اليشا جيند  نت     

ببب نتببب بببا و ببببن عا و نو ت سبببق ب وبببببد سبببمي اجلببببن : وأ نببببد ,اَيبببد جيببببن, بالببببم,  نو ت

و ن . َلستتارلم وابتفافهم عن اجلبصار, ومند سمي اجلن  َلستتار  ي بلن أمد

ابتالط ظالمد جلن ذلك  َد : شدة ظَمتد وا هلاممد, وقيل: الَيل و نو د و نا د

 ـه ا.ساتر

                                                           

رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم ولو ي امسجد هجَست بليد,  أتيت: يشري بىل حدي   أِ ذر, قال(1) 

ه مت هصَيت, ثم أتيتد هجَست : قال" قم هصل : "قال. َل: قَت" يا أبا ذر, لل صَيتش : "ه ال يل

يا رسول اهلل ولل لس م : قَت: قال" يا أبا ذر, استعن باهلل من   شيا   اإل م واجلن : "بليد, ه ال

 " عم : "من شيا  ش قال

وابن أِ شيبب ي , (  31/  1)  للب ا وابن سعد ي ا, ( 111/   1) أبر د أمحد ي امسند : ععيو  

) واحلا م , ( 1044) والكربَّ, (1111) والنسافي ي الصغرَّ, (  113/  1) و ( 100/  1) امصنو

وععفد , قترصا وملوَل( 1010) واللربان ي مسند الشامي  (  411) واللياليس,  (111/   1

 (  1111)  اجللبان ي ععيو سنن النسافي

 . ,  وغري ( 111: ) د مسَمأبر ( 1)
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    لَببق النبببي صببىل اهلل عَيببد ا : " عببن عبببد اهلل بببن عببباا رام اهلل عببنهام, قببال

وسَم ي  اففب من أص ابد عامدين بىل سو  عكاظ, وقد حيل ب  الشيا   وب  

مببا : ببرب السبباما, وأرسبَت عَببيهم الشبهب, هر عببت الشبيا   بىل قببومهم, ه بالوا 

مبا حبال : حيل بيننا وب  برب الساما, وأرسَت عَينا الشهب, قبالوا : لكمش ه الوا 

اما بَل يشا حببببدا, هبببباربوا مشببببار  اجلري ومغارهبببببا, بيببببنكم وببببب  بببببرب السبببب

ها ظروا ما لنا الني حال بينكم وب  برب الساما, ها رصف أوئلك النين تو هوا 

  و مامب بىل النبي صىل اهلل عَيد وسَم ولو بنخَب عامدين بىل سو  عكاظ, ولو 

لببنا واهلل  :يصببب بأصبب ابد صببالة الفجببر, هَببام سببمعوا ال ببر ن اسببتمعوا لببد, ه ببالوا 

يببا : الببني حببال بيببنكم وببب  بببرب السبباما, ههنالببك حبب  ر عببوا بىل قببومهم, وقببالوا 

ببابِ }: قومنببا ببا َعَجبت ببا َسببِمْعنَا ُقْر  ت ا     نَببا َأَحببدت ببَ  بَِربني ْشببِد َه َمن ببا بِببِد َوَلببْن ُ ْبِ { ََيْببِدي بىَِل الرُّ

ُقْل ُأوِحَي بيَِل  َأن ُد اْسَتَمَع  }: , هأنعل اهلل عىل  بيد صىل اهلل عَيد وسَم[1 -1 :اجلن]

نني   .(1) "وب ام أوحي بليد قول اجلن[ 1: ناجل]{  َ َفري ِمَن اجْلِ

 (:5/131) يف شرح صحيح البخاري الكرماني قال      
. هنا  وع واحدهان قَت احلدا يدل عىل أ. وهيد و و  اجلن وو و  الشيا       

يامن تبار أمر عري هلام ولو الكفر واإل  باعهنام صارا صنفأولو  نلك بَل  :قَت

 .هالكاهر منهم سم بالشيا   وامؤمن باجلن

                                                           

 (.113)ص يح البخاري  (1)

 



8 
 

 .املؤمن ومنهم الكافراجلن منهم و
َََم }: قال تعاىل حكايب عن اجلن  َوَأن ا ِمن ا اْمُْسَُِموَن َوِمن ا اْلَ اِسُلوَن َهَمْن َأْس

ا ْوا َرَشدت , 14: اجلن]{  ا اْلَ اِسُلوَن َهَكاُ وا جِلََهن َم َحَلبتاَوَأم    َهُأوئَلََِٰك حَتَر 

11.] 

 (:115:ص)طريق اهلجرتني قال ابن القيم يف    

صبببباحل , و ون : قببببد تبببببمنت لببببن  اآليببببا  ا  سببببامهم بىل ثببببالا  ب ببببا  

  ب ببا  بنبب ولببن . الصبباحل , و فببار
ِ
أبببرار, :  م هإهنببا ثالثببب ياللب ببا  بببإزاا

 .وم تصدون و فار

 جلانا: 

ُمومِ ) : قال تعاىل      ْ نَاُ  ِمْن َقْبُل ِمْن َ اِر الس  ََ  11:احلجر(  َواجْلَان  َب

 (:11/33)قال الطربي يف جامع البيان    

 .ببَيم أبا اجلنّ : وعني باجلاّن لالنا     

 (:9/533)قال ابن اجلوزي يف زاد املسري    

أن ال بر ة أند مسيخ اجلن  ,  ام : أحدلا: الَواجْلَان  هيد ثالثب أقو: قولد تعاىل     

أنببد أبببو اجلببن, : والثببان. , روا  عكرمببب عببن ابببن عببباا واْلنبازير مسببيخ اإِل ببم

اجلبانُّ أببو اجلبن, : عنبد البب ا  أنبد قبال يقالد أبو صالح عبن اببن عبباا, ورو

وليسبببوا بشبببيا  , والشبببيا   ولبببد بِبَبببيم  َل يموتبببون بَِل مبببع بِبَبببيم, واجلبببن 
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أنبببد بِبَبببيم, قالبببد احلسبببن, : والثالببب . تبببون, ومبببنهم امبببؤمن ومبببنهم الكببباهريمو

 .وعلاا, وقتا ة, وم اتل

بان: هإن قيل      أند لو, هيكون : أحدِها: أليم أبو اجلن لو بِبَيمش هعند  وا

أن اجلبان  أببو اجلبن, وبِبَبيم أببو الشبيا  , : والثبان. لنا ال ول لو البني قبَبد

وبِ ببام سببمي  اّ ببات, : عببىل مببا ذ ر ببا عببن ابببن عببباا, قببال العَبباماهببر   اهام بِذت هبيببن

 .لتواريد عن العيون

 :(3/912) أنوار التنزيل وأسرار التوويل قال البيضاوي يف     

بَببيم وجيببوز أن يببرا  بببد اجلببنم  ببام لببو الظببالر مببن بوقيببل . َواجْلَببان  أبببا اجلببن     

 .اإِل سان

 العفريت:  

... بي  فريبي هالن عفريت  ِفرْيُت, وعفري: بال،, ي المن  ل يشا امالعفريت 

 . (1)الداليب : والعفريب

 (:13/923) ألحكام القرآنامع اجليف قال القرطيب 

... ِعفر وعفريب وعفريت وعفاريب: ي ال لَشديد بذا  ان معد بب  و لاا"

 ا ـه. ال وي املار  والتاا زافدة: والعفريت من الشيا  

     نني  }: تعاىلقال اهلل َن اجْلِ  [.30: النمل]{   َقاَل ِعْفِريتي مني

                                                           

 (111:ص)الص ا  لَجولري (1) 
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 :(13/161)قال الطربي يف جامع البيان 

 :ولَعرب هيد لغتان. قال رفيم من اجلّن مار  قوّي : تعاىل ذ ر  ي ول     

: عفريبت, نعبد: ومبن قبال ,عفباري: عفريب, نعبد: همن قال ,عفريت, وعفريب

 ـهبا .ك قال ألل التأويلوبن و الني قَنا ي ذل .عفاريت

    با »: قال َرُسوُل اهلل صىل اهلل عَيبد وسبَم: وعن أِ ُلَريَرة قال بِن  ِعْفِريتت

اَلَة, َوبِن  اهلَل َأْمَكنَنِبي ِمنْبُد  نني َ َعَل َيْفتُِك َعَب  اْلَباِرَحَب, لَِيْ َلَع َعَب  الص  ِمَن اجْلِ

ببُد, ْمببُت َأنْ  َهَنَعتُّ َ ببْد َِهَ ََ بب   َه ْسببِجِد, َحت  َأْربَِلببُد بىَِل َ نْببِب َسبباِرَيٍب ِمببْن َسببَواِري اْمَ

ُكببْم  -ُتْصبببُِ وا َتنُْظببُروَن بَِلْيببِد َأْنَُعببوَن  َُّ ْياَمنَ  -َأْو ُ  ََ : ُثببم  َذَ ببْرُ  َقببْوَل َأِبببي ُسبب

ببا ََل َينَْبِغببي جِلََحببٍد ِمببْن َبْعببِدي} َْكت ُ  [31: ص]{ َربني اْغِفببْر يِل َوَلببْب يِل ُم , َهببَر  

 .  (1) (1)«اهلُل َباِسئتا

        (:6/153)قال احلافظ يف الفتح 

 .عفريت متمر  من ب م أو  ان مثل زبنيب ناعتد زبا يب العبا يب     

العامر: 

      بن »: قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم: عن أِ سعيد اْلدري, قال

 ا من لن  العوامر هَيؤذ درأَّ شيئت  ا من اجلن قد أسَموا, همنبامدينب  فرت 

                                                           

 (.141-30)ومسَم ( 4111, 3114, 1111, 431)أبر د البخاري  (1)

 ( .1/133)معان ال ر ن لَن اا  : ا ظر(1) 
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 .(1)«ا, هإن بدا لد بعد هَي تَد, هإ د شيلانثالثت 

 (:6/313)قال ابن حجر يف فتح الباري  

 ,سكاهنا من اجلن :قال ألل الَغب عامر البيو  ,ولي العوامر :قال العلري     

 .امأبوذ من العمر ولو  ول الب ا ,وتسميتهن عوامر للول لبثهن ي البيو 

 أرواح: 

    عن ابن عباا, أن عام ا, قدم مكب و ان من أز  شنواة, و ان يرقي من

لو أن : بن حممدا جمنون, ه ال: لن  الريح, هسمع سفهاا من ألل مكب, ي ولون

يا حممد بن أرقي : رأ ت لنا الر ل لعل اهلل يشفيد عىل يدي, قال هَ يد, ه ال

دي من شاا, ههل لكش ه ال رسول اهلل من لن  الريح, وبن اهلل يشفي عىل ي

بن احلمد هلل,   مد  و ستعيند, من َيد  اهلل هال مبل »: صىل اهلل عَيد وسَم

لد, ومن يبَل هال لا ي لد, وأشهد أن َل بهل بَل اهلل وحد  َل  يك لد, وأن 

أعد عب  َامتك لؤَلا, هأعا لن : ه ال: قال« حممدا عبد  ورسولد, أما بعد

ل د سمعت : ه ال: اهلل صىل اهلل عَيد وسَم, ثالا مرا , قال عَيد رسول

قول الكهنب, وقول الس رة, وقول الشعراا, هام سمعت مثل  َامتك لؤَلا, 

: لا  يد  أبايعك عىل اإلسالم, قال: ه ال: ول د بَغن  اعوا الب ر, قال

                                                           

 (1133)أبر د  مسَم  (1)
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وعىل : , قال«وعىل قومك»: هبايعد, ه ال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم

هبع  رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم رسيب, همروا ب ومد, ه ال : قومي, قال

: لل أصبتم من لؤَلا شيئاش ه ال ر ل من ال وم: صاحب الرسيب لَجيش

 . (1)ر ولا, هإن لؤَلا قوم عام : أصبت منهم ملهرة, ه ال

 (:6/151)قال النووي يف شرح مسلم      

ي غري روايب مسَم يرقي من اجلروا   ,اجلن وامرا  بالريح لنا اجلنون ومم     

 .أي اجلن سموا بنلك جلهنم َل يبرصلم الناا ههم  الرو  والريح

 مارد: 

    (1: )الصاها (  َوِحْفظتا ِمْن ُ لني َشْيَلاٍن َماِر ٍ : ) قال تعاىل 

 (:15/65) ألحكام القرآنامع اجليف قال القرطيب      

 .ن واإل م, والعرب تسميد شيلا االعايت من اجل: واملار     

 (:1/6)قال ابن كثري يف تفسريه      

 .  السمع, أتا  شهاب ثاقب هأحرقدامتمر  العايت بذا أرا  أن يسق     

 (:122:ص)قال الشيخ السعدي يف تيسري الكريم الرمحن      

 ىل,حراسب الساما عن  ل شيلان مار , يصل بتمر   بىل استامع امأل اجلع     

                                                           

 (.131)ص يح مسَم  (1)
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 ـها  .ولم امالفكب, هإذا استمعت قنهتها بالشهب الثواقب

    عن أِ لريرة و قبال رسبول اهلل : قبال :«  أتبا م رمببان شبهر مببار

هري اهلل عع و بل عَبيكم صبيامد, تفبتح هيبد أببواب السباما وتغَبق هيبد أببواب 

رم اجل يم وتغل هيبد مبر ة الشبيا  , وهلل هيبد ليَبب ببري مبن ألبو شبهر, مبن حب

 . (1)«بريلا ه د حرم

     عن أِ لريرة قال رسول اهلل : قال :« بذا  ان أول ليَب من رمببان

صفد  الشيا   مر ة اجلن وغَ ت أبواب النار هَم يفتح منها باب, وهت ت 

يببا ببباغي اْلببري أقبببل ويببا ببباغي : و ببا َّ منببا ٍ  ,أبببواب اجلنببان هببال يغَببق منهببا ببباب

 . (1)«النارالب أقرص وهلل عت اا من 

 (:3/931)قال املباركفوري يف حتفة األحوذي      

نع ما ر   لَبب و هَب ولو امتجر  لَب ومند اجلمر  لتجر   : مر ة اجلن     

وقيببل , مببن الشببعر ولببو عصببيم بعببد تعمببيم أو علببو تفسببري وبيببان  ببالتتميم

أمببارة و. احلكمببب ي ت ييببد الشببيا   وتصببفيدلم  ببيال يوسوسببوا ي الصببافم 

                                                           

,  (1/  3)وابببببن ِ شببببيبب ي امصببببنو ( 1001)ي مسببببند  , وأمحببببد (1113)صبببب يح سببببنن النسببببافي  (1)

,  (000)وصبببببب  د اجللبببببببان ي صبببببب يح القغيببببببب والقليببببببب , (1410)وعبببببببد ابببببببن محيببببببد ي امنتخببببببب 

 (.1031)وامشكاة ( 11)وص يح اجلامع 

 (.311/ 4), وأمحد ي مسند  (1113), والبيه ي (1111)ص يح سنن النسافي  (1)
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ذلببك تنببع  أ ثببر امنهمكبب  ي اللغيببان عببن امعبباو ور ببوعهم بالتوبببب بىل اهلل 

 .تعاىل

وأما ما يو د بالف ذلك ي بعبهم هإهنا تأثريا  من تسويال  الشيا        

 .أغرقت ي عمق تَك النفوا البيرة وباعت ي رؤوسها

حب وقيببببل قببببد بببببم مببببن عمببببوم صببببفد  الشببببيا   زعببببيم زمببببرمم وصببببا     

 عومم لكأن اإل ظار الني سألد من اهلل هأ يب بليد هي ع ما ي ع من امعاو 

فببببد ا  .بتسببببويَد وبغوا ويمكببببن أن يكببببون الت ييببببد  نايببببب عببببن عببببعفهم ي اإلغببببوا

 .واإلعالل  نا ي امرقاة

 الغول: 

     َل عببدوَّ, وَل »: قببال رسببول اهلل صببىل اهلل عَيببد وسببَم: عببن  ببابر, قببال

  .(1)« رية, وَل غول

      (:11/911)قال النووي يف شرح مسلم      

 ي الفَوا  ولي  نم ال نهور العَاما  ا ت العرب تععم أن الغيالنق     

                                                           

 (.1111)ص يح مسَم (1)
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ببب ا هتببببَهم عبببن مبببن الشبببيا   هتبببقااَّ لَنببباا وتتغبببول تغبببوَل أي تتَبببون تَو ت

وقبال  ببرون لبيم ,اهلل عَيبد وسبَم ذا   صبىل يهأبلبل النبب ,اللريق هتهَكهم

باحلدي   في و و  الغول وب ام معنا  ببلال ما تععمبد العبرب مبن تَبون  امرا 

َلتستليع أن تبل  يغول أ ومعن  َل :قالوا  ,الغول بالصور امختَفب واغتياهلا

السبببعايل  :قبببال العَببباما ,غبببول ولكبببن السبببعايل ا ويشبببهد لبببد حبببدي   ببببر َلأحبببدت 

ن ي اجلبن سب رة بالس  امفتوحب والع  امهمَت  ولبم سب رة اجلبن أي ولكب

 .هلم تَبيم وعيل

 (:16/961)قال ابن عبد الرب يف التمهيد      

رببان مبن  :الغول ونعها أغبوال والسبعالة ونعهبا السبعاىل :قال أبو عمر     

ا  ثرية ي ال فار أمام الرها  ا بهنا تتصور صورت :قالو ,اجلن و وع من شيا ينهن

رة وحتسببن أبببرَّ مببرة ي صببورة وغريلببا هتلببول مببرة وتصببغر أبببرَّ وت بببح مبب

 .بنا    م وبني   م ومرة ي صورة الدواب وغري ذلك  يو شاا 

 (:6/131) فيض القدير  قال املناوي يف     

َل التي لنفي اجلنم  بَت عىل امن ورا  و فت ذواما ولي : قال الليبي     

هلببا التببي لببي قالفببب ال ,غببري منفيببب هببإن  ,بببعهيو ببد النفببي بىل أوصبباهها وأحوا
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َل بثبامبا هبإن  ,العدوَّ وصفر واهلامب مو و ة وامنفي لو ما زعمت اجلالَيبب

 . في النا  إلرا ة  في الصفا  أبَ، ي باب الكنايب

خنزب: 

 (:9/33)قال ابن األثري يف النهاية يف غريب األثر      

 واْلنببعب قلعببب حلببم منتنببب, ويببروَّ بالكرسبب. ولببو ل ببب لببد :قببال أبببو عمببرو     

 .والبم

    يا رسول : عن عثامن بن أِ العاص, أت  النبي صىل اهلل عَيد وسَم, ه ال

اهلل بن الشيلان قد حال بيني وب  صاليت وقراايت يَبسها عب, ه ال رسول 

ذا  شيلان ي ال لد بنعب, هإذا أحسستد هتعوذ »: اهلل صىل اهلل عَيد وسَم

 .(1)هفعَت ذلك هأذلبد اهلل عني: قال« باهلل مند, واتفل عىل يسار  ثالثا

اخلبث واخلبائث: 

    ان النبي صىل اهلل : سمعت أنسا, ي ول: عن عبد الععيع بن صهيب, قال 

  .(1)«مهللا بن أعوذ بك من اْلب  واْلباف : عَيد وسَم بذا  بل اْلالا قال

 

                                                           

 (.1113)ص يح مسَم (1) 

 .من حدي  أنم بن مالك( 311)والَفظ لد, ومسَم ( 141)أبر د البخارَّ (1) 
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 (:1/112)الباري فتح ابن حجر يف قال احلافظ      

 ,أو اْلب  الب  َد ,قيل ذ ران الشيا   وب اثهم :اْلب  واْلباف      

 .واْلباف  اْللايا أو اجلهعال امنمومب

 (:1/39) التوضيح لشرح اجلامع الصحيح قال ابن امللقن يف    

ا, وجيوز اإلسكان, " اْلب "      ا, والباا مبمومب أ بت  ولو...ببم اْلاا قلعت

 .عاذ من ذ ران الشيا   وب اثهمستنع ببيثب هكأند ا" واْلباف . "نع ببي 

 (:1/11)قال النووي يف شرح مسلم   

 ,الشبببيا   :ه يبببل لبببو البببب وقيبببل الكفبببر وقيبببل اْلبببب  :وابتَفبببوا ي معنبببا      

 .امعاو :واْلباف 

   القرين: 
     ما »: قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم: عن عبد اهلل بن مسعو , قال

وبيا ش يا رسول اهلل : قالوا « و ل بد قريند من اجلن منكم من أحد, بَل وقد

 . (1)«وبياي, بَل أن اهلل أعا ني عَيد هأسَم, هال يأمرن بَل بخري»: قال

 (:11/153,151)قال النووي يف شرح مسلم  

فد       وي لنا احلدي  بشارة بىل الت نير من هتنب ال رين ووسوستد وبغوا

                                                           

 (.1114)أبر د  مسَم  (1)
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 .ند ب سب اإلمكانهأعَمنا بأند معنا لن قز م   

إبليس: 

   نني ) : قال تعاىل ََْماَلفَِكِب اْسُجُدوا آِلَ َم َهَسَجُدوا بَِل  بِْبَِيَم َ اَن ِمَن اجْلِ َْنَا لِ َوبِْذ ُق

ِد   11:الكهو( َهَفَسَق َعْن َأْمِر َربني

 (:1/322)قال ابن فارس  يف معجم مقاييس اللغة      

 .  أصل واحد, وما بعد  هال معول عَيدالباا والالم والس( بَم)     

{  بَِذا ُلبْم ِهيبِد ُمْبَُِسبونَ  }: قبال اهلل تعباىل. هاجلصل اليأا, ي ال أبَبم بذا يبئم

 .ومن ذلك اشتق اسم ببَيم,  أند يئم من رمحب اهلل: , قالوا [ 11: امؤمنون]

 (:15/1)قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى      

 .واهلل أعَم. ونيع اجلن ولد ببَيم , ة اإل م واجلنوالشيا   لم مر     
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 هل كان إبليس من املالئكة أم من اجلان؟: املطلب الثاني 
 : )قببال اهلل تعبباىل

َٰ
ََْماَلِفَكببِب اْسببُجُدوا آِلَ َم َهَسببَجُدوا بَِل  بِْبَِببيَم َأبَبب  نَببا لِ َْ َوبِْذ ُق

 (34: ) رةالب( َواْسَتْكرَبَ َوَ اَن ِمَن اْلَكاِهِرينَ 

ََْماَلِفَكِب اْسُجُدوا آِلَ َم : )وقال سب ا د نَا لِ َْ ْرَ اُ ْم ُثم  ُق ْ نَاُ ْم ُثم  َصو  ََ َوَلَ ْد َب

اِ ِدينَ  َن الس   (11: )اجلعراف( َهَسَجُدوا بَِل  بِْبَِيَم مَلْ َيُكن مني

ُهببْم َأْنَُعببوَن : )وقببال أ بببا َُّ  َأن َيُكببوَن َمببَع  بَِل   -َهَسببَجَد اْمَاَلِفَكببُب ُ 
َٰ
بِْبَِببيَم َأبَبب 

اِ ِدينَ   (31 – 31: )احلجر( الس 

بببنني : )وقبببال ََْماَلِفَكبببِب اْسبببُجُدوا آِلَ َم َهَسبببَجُدوا بَِل  بِْبَِبببيَم َ ببباَن ِمبببَن اجْلِ نَبببا لِ َْ َوبِْذ ُق

ِد  َتُد َأْولَِياَا ِمن ُ وِن  ۗ َهَفَسَق َعْن َأْمِر َربني ي  بِئَْم  ۗ  َوُلْم َلُكْم َعُدو  َأَهَتت ِخُنوَ ُد َوُذرني

َ  َبَدَلت 
ِ ِ
 (11: )الكهو( لَِظ ام

ن   ارٍ : )وقال اِرٍ  مني َََق اجْلَان  ِمن م   (11: )الرمحن( َوَب

 قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم: وعن عافشب رام اهلل عنها قالت :

  م  ا وصو بَ ت امالفكب من  ور, وبَق اجلان من مار  من  ار, وبَق )

  .(1) (لكم

 :سولة قوالنللعلماء يف هذه امل

َهَسبَجَد ): وحجتهم ي ذلك قبول اهلل تعباىل, أن ببَيم  ان من امالفكب: اجلول

ُهبببببببببْم َأْنَُعبببببببببوَن  َُّ ببببببببباِ ِدينَ  -اْمَاَلِفَكبببببببببُب ُ   َأن َيُكبببببببببوَن َمبببببببببَع الس 
َٰ
بببببببببيَم َأبَببببببببب  ( بَِل  بِْبَِ

                                                           

 1003: أبر د مسَم (1)
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هببدل عبىل أن ببَببيم  ببان , اآليبب متصببلقببالوا اَلسببتثناا ي , (31 –31:)احلجبر

نني : )وهرسوا قول اهلل تعاىل, من امالفكب  (11: )الكهو( بَِل  بِْبَِيَم َ اَن ِمَن اجْلِ

 .بامالفكب النين لم بع ب اجلن: أي

 .ولنا ما ذلب بليد ابن  رير اللربي والبغوي وال اسمي وغريلم

 :يف ذلكوحجتهم , أن إبليس مل يكن من املالئكة :الثاني

ََْماَلِفَكِب اْسُجُدوا آِلَ َم َهَسبَجُدوا بَِل  بِْبَِبيَم َ باَن : )قول اهلل تعاىل -1 نَا لِ َْ َوبِْذ ُق

ببِد  ببنني َهَفَسببَق َعببْن َأْمببِر َربني َتببُد َأْولَِيبباَا ِمببن ُ وِن َوُلببْم َلُكببْم  ۗ ِمببَن اجْلِ ي  َأَهَتت ِخُنوَ ببُد َوُذرني

 َ  ۗ َعُدو  
ِ ِ
 .هدلت اآليب عىل أند  ان من اجلن, (11: )الكهو(  َبَدَلت بِئَْم لَِظ ام

ومبببن امعَبببوم أن  –وسبببيأيت بيبببان ذلبببك  –اآليبببب التبببي تبببدل عبببىل أن لبببد ذريبببب  -1

 .امالفكب ليم هلم ذريب

نْبببُد  ۗ َقببباَل َمبببا َمنََعبببَك َأَل  َتْسبببُجَد بِْذ َأَمْرُتبببَك ) :قبببول اهلل تعببباىل -3 َقببباَل َأنَبببا َببببرْيي مني

ْ تَ  ََ ْ َتُد ِمن  ِ ٍ َب ََ  (11: )اجلعراف( نِي ِمن   اٍر َوَب

ُمومِ : ) ام قال تعاىل, هالشيلان بَق من  ار ْ نَاُ  ِمن َقْبُل ِمن   اِر الس  ََ ( َواجْلَان  َب

ن   ارٍ : )وقال, (11: )احلجر اِرٍ  مني َََق اجْلَان  ِمن م   (11: )الرمحن( َوَب
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: سببببول اهلل صببببىل اهلل عَيببببد وسببببَم قببببالقببببد ت ببببدم ي احلببببدي  الصبببب يح أن رو

بَ ت امالفكب من  ور, وبَق اجلان من مار  من  ار, وبَق   م  ا وصو )

 .(1) (لكم

ُهْم َأْنَُعوَن : )قالوا اَلستثناا ي قولد -4 َُّ  َأن  -َهَسَجَد اْمَاَلِفَكُب ُ 
َٰ
بَِل  بِْبَِيَم َأبَ 

اِ ِدينَ  و من ثبم هبإن ببَبيم لبيم , من لع( 31 – 31: )احلجر( َيُكوَن َمَع الس 

 .من امالفكب

, وابان القايم  , وابان تيمياة  , وابان حازم  , واملاوردي, وهذا ماذهب إليه ابن كثري
 .وغريهم, وابن عثيمني, والشنقيطي

 :أقوال أهل العلم يف املسولة

 :القائلون بون إبليس كان من املالئكة: أوال

 ( :1/395)قال ابن جرير يف تفسريه 

ََْماَلفَِكِب اْسُجُدوا آِلَ َم َهَسَجُدوا بَِل  ) :عرض تفسريه لقوله تعاىليف م َْنَا لِ َوبِْذ ُق

 َواْسَتْكرَبَ َوَ اَن ِمَن اْلَكاهِِرينَ 
َٰ
والر  عىل من أنكر أن , (34: )الب رة( بِْبَِيَم َأبَ 

 :ببَيم  ان من امالفكب

غري مستنكر أن يكون  وذلك أند. ولن  عَل تنبئ عن ععو معرهب ألَها :قال

اهلل  ل ثناؤ  بَق أصناف مالفكتد من أصناف من بَ د شت , هخَق بعبا 

وليم ي تر  اهلل  ل . وبعبا من  ار, وبعبا  ا شاا من غري ذلك. من  ور

                                                           

 .ت دم عرجيد (1)
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ثناؤ  اْلرب عام بَق مند مالفكتد وبببار  عام بَق مند ببَيم ما يو ب أن 

 افعا أن يكون بَق صنفا من يكون ببَيم بار ا عن معنالم, بذ  ان 

مالفكتد من  ار  ان منهم ببَيم, وأن يكون أهر  ببَيم بأن بَ د من  ار 

و نلك غري قر د أن يكون  ان من امالفكب بأن . السموم  ون سافر مالفكتد

 ان لد  سل وذريب ملا ر ب هيد من الشهوة والَنة التي  ععت من سافر 

وأما برب اهلل عن أند من اجلن, هغري . معصيبامالفكب ملا أرا  اهلل بد من ا

مدهوع أن يسم  ما ا تن من اجلشياا عن اجلبصار  َها  نا,  ام قد ذ ر ا قبل 

 .ي شعر اجلعش , هيكون ببَيم وامالفكب منهم َل تناهنم عن أبصار بني   م

 ( :1/121)قال البغوي يف تفسريه 

 ان ببَيم من امالفكب, وقال : نوابتَفوا هيد, ه ال ابن عباا وأ ثر امفرسي

بَِل  بِْبَِببيَم  بباَن ِمببَن :  ببان مببن اجلببن ومل يكببن مببن امالفكببب ل ولببد تعبباىل: احلسببن

بببِد  بببنني َهَفَسبببَق َعبببْن َأْمبببِر َربني , ههبببو أصبببل اجلبببن  بببام أن   م أصبببل [ 11: الكهبببو]اجْلِ

َل ذريب اإل م, وجلند بَق من النار وامالفكب بَ وا من النور, وجلن لد ذريب و

 ببان : لَمالفكببب, واجلول أصببح جلن بلبباب السببجو   ببان مببع امالفكببب, وقولببد

 .من امالفكب النين لم بع ب اجلنب: من اجلن, أي

 ( :931, 1/932)قال القامسي يف حماسن التوويل 

أحدِها أند  ان من : لَعَاما ي ببَيم, لل  ان من امالفكب أم َلش قوَلن

وابن مسعو  وسعيد بن امسيّب, وابتار  الشيخ قالد ابن عباا . امالفكب



23 
 

. موهق الدين والشيخ أبو احلسن اجلشعرّي وأفمب املالكيب وابن  رير اللربّي 

. لنا قول أ ثر امفرسين, جلند سب ا د أمر امالفكب بالسجو  آل م: قال البغوّي 

ََْمالفَِكِب اْسُجُدوا آِلَ َم, َهَسَجدُ : قال تعاىل َْنا لِ وا بَِل  بِْبَِيَم هَوَل أند من َوبِْذ ُق

امالفكب, ملا تو د اجلمر بليد بالسجو , ولو مل يتو د اجلمر بليد بالسجو  مل 

وال ول الثان أند  ان من اجلن, ومل . يكن عاصيا, وملا است ق اْلعي والنكال

قالد ابن عباا, ي روايب, واحلسن وقتا ة, وابتار  . يكن من امالفكب

بَِل  بِْبَِيَم : ل ولد تعاىل. بو الب اا العكربي والكوايّش ي تفسري العقبّي وأ

نني َهَفَسَق َعْن َأْمِر َربنيِد  , ههو أصل اجلن,  ام أن   م [ 11: الكهو] اَن ِمَن اجْلِ

أصل اإل م, وجلند بَق من  ار, وامالفكب بَ وا من  ور, وجلن لد ذريب, وَل 

 .ذريب لَمالفكب

ب ام تناولد اجلمر, ولو لَمالفكب باصب, جلن ببَيم  ان ي  :قال ي الكشاف

ص بتهم, و ان يعبد اهلل عبا مم, هَام أمروا بالسجو  آل م والتواعع لد 

وال ول اجلول لو .  رامب لد,  ان اجلنّي الني معهم أ در بأن يتواعع

: وأ ابوا عن قولد تعاىل. الص يح الني عَيد نهور العَاما وص  د البغوي

نني أي من امالفكب النين لم بع ب اجلنب  .بَِل  بِْبَِيَم  اَن ِمَن اجْلِ

 :بل هو من اجلن, ليس من املالئكةالقائلون أن إبليس : ثانيا
 ( :1/  5)قال املاوردي يف احلاوي الكبري 

َُُّهْم َأْنَُعوَن : )وقال تعاىل  أَ  -َهَسَجَد اْمَاَلفَِكُب ُ 
َٰ
ن َيُكوَن َمَع بَِل  بِْبَِيَم َأبَ 

اِ ِدينَ   .وليم ببَيم من امالفكب, (31 – 31: )احلجر( الس 
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 ( :123/  1) ابن حزم يف احمللى قال 

َُُّهْم َأْنَُعوَن ): وقال تعاىل  َأن َيُكوَن َمَع  -َهَسَجَد اْمَاَلفَِكُب ُ 
َٰ
بَِل  بِْبَِيَم َأبَ 

اِ ِدينَ  بل , ن امالفكب وليم منهمهاستثن  ببَيم م,(31 – 31: )احلجر( الس 

 .من اجلن النين ينسَون وامالفكب َل تنسل

 :(1)( 112/ 3) قال ابن كثري يف تفسريه 

هسجدوا بَل ببَيم  ان من اجلن أي با د أصَد, هإ د بَق من مار  : وقولد

 .من  ار, وأصل بَق امالفكب من  ور

اهلل صبىل اهلل   ام ثبت ي ص يح مسَم عن عافشب رام اهلل عنها, عبن رسبول

  من  ار, بَ ت امالفكب من  ور, وبَق ببَيم من مار»: عَيد وسَم أند قال

, هعند احلا ب  بح  ل وعاا ببام هيبد, وبا بد اللببع «وبَق   م  ا وصو لكم

عند احلا ب وذلك أند  ان قد توسم بأهعال امالفكب وتشبد هبم وتعبد وتنسك, 

ب, و بد تعاىل لالنا عىل أند من اجلن أي هَهنا  بل ي بلاهبم وعىص بامخالف

ْ َتببُد ِمببْن  ِببٍ  : عببىل ب ببد بَببق مببن  ببار,  ببام قببال ََ ْ َتنِببي ِمببْن  بباٍر َوَب ََ َأنَببا َبببرْيي ِمنْببُد َب

 [13 :ص -11: اجلعراف]

 

                                                           

 . بعب  ار ابن ر ب بت  يق شيخنا مصلف  بن العدوي حفظد اهلل (1)
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 ( :316/  1)قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 

رين بالسبجو  أحبد ومل يكبن ي املبأمو: يف معرض كالمه عن ساجود املالئكاة مدم  

من الشيا  ب لكن أبولم ببَيم لو  ان مأمورا هامتنع وعىصب و عَبد بعبض 

الناا من امالفكب لدبولد ي اجلمر بالسجو  وبعببهم مبن اجلبن جلن لبد قببيال 

أند  ان منهم : والت  يق. وذريب ولكو د بَق من  ار وامالفكب بَ وا من  ور

 .َد وَل باعتبار مثالدباعتبار صورتد وليم منهم باعتبار أص

 ( :931/  3)قال الشنقيطي يف أضواء البيان 

وأظهر احلجج ي امسألب حجب من : بعد أن ذكر اخلالف يف املسولة كما تقدم

نني َهَفَسَق : جلن قولد تعاىل. ب د غري مَك: قال  11]اآليب  -بَِل  بِْبَِيَم َ اَن ِمَن اجْلِ

والعَم عند اهلل . من  صوص الوحي, ولو أظهر يشا ي اموعوع [ 11 \

 .تعاىل
 ( :32: ص) قال ابن عثيمني يف تفسري سورة الكهف 

وببَيم لو الشيلان ومل . مل يسجد( بَِل  بِْبَِيَم )امتثاَلت جلمر اهلل ( اْسُجُدوا)

َ اهلل سبب ذلك ي قولد نني  َ اَن ِمنَ : )يسجد, َب   هاجلمَب استئناهيب لبيان ( اجْلِ

 .من لنا الصنو وبَل ههو أبولم: أند  ان من اجلن أي حال ببَيم

ِد  ) بر  عن  اعب اهلل تعاىل ي أمر , وأصل الفسو  : أي( َهَفَسَق َعْن َأْمِر َربني

 .اْلرو , ومند قوهلم هس ت التمرة بذا ا فر ت وا فت ت
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 بن ظالر ال ر ن أن ببَيم  ان من امالفكبش: هإذا قال قافل

َ اَن ِمَن )ثم ذ ر أند ( بَِل  بِْبَِيَم : )الر ال ر نب جلند قالَل, ليم ظ: هاجلواب

نني  ,  عم ال ر ن يدل عىل أن اجلمر تو د بىل ببَيم  ام قد تو د بىل ( اجْلِ

يأيت بىل امالفكب  -ببَيم : أي -امالفكب, ولكن ملاذاش قال العَاما ب د  ان 

الفكب النين ُبَ وا من وجيتمع بليهم هو د اْللاب بىل لنا امجتمع من ام

النور ومن الشيلان الني ُبَق من النار, هر ع امالفكب بىل أصَهم والشيلان 

بىل أصَد, ولو اَلستكبار واإلباا وامجا لب بالبا ل جلند أب  واستكرب 

 .و ا ل

 :الراجح
والني اعت د  أند الصواب وأر  د لو ما ذلب بليد أص اب ال ول الثانب 

ه د ظالر اآليا  واجلحا ي  الص ي ب  ام بينا اول امسألبجلند لو الني يو  .ا

والشن يلي وابن  ولنا ما ذلب بليد ابن  ثري واملاور ي وابن حعم وابن تيميب

 .واهلل تعاىل أعَم, العثيم  وغريلم
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 من خصائص اجلن: املطلب الثالث: 
   هو وقبيلهأنه يرانا: 

ببببُد ِمببببْن َحْيببببُ  ََل َتببببَرْوهَنُمْ بِ  }: قببببال اهلل تبببببار  وتعبببباىل      َُ ُ ْم ُلببببَو َوَقبِي ببببُد َيببببَرا    

 (11) :اجلعراف

 (:19/336)قال ابن جرير الطربي يف جامع البيان  

 عافدة" ب د"ي" اااهل"و,  بن الشيلان يرا م لو: يعني  ل ثناؤ  بنلك     

  يالت وصنفد و نسد الني لو مند واحدي نع  : , يعني"قبيَد"و عىل الشيلان 

 .ولم اجلن

 ومن خصائصه أنه قد يتشكل يف صورة إنسان: 

          ا, وهيد أن  أبَا ام  اا ي حدي  أِ ُلَريَرة الني أبر د البخاري ُمعَ ت

َ َم بِِ ْفِظ َزَ اِة َرَمَباَن, َهَأتَاِن : ُلَريَرة قال ََيِْد َوَس  َصىل  اهلُل َع
ِ
ََنِي َرُسوُل اَّلل  َو  

َُْت  َجَعَل ََيُْثو ِمَن الل َعاِم َهَأَبْنُتُد, ٍ  هَ   َصىل  : َوُق
ِ
 جَلَْرَهَعن َك بىَِل َرُسوِل اَّلل 

ِ
َواَّلل 

َ َم, َقاَل  ََيِْد َوَس , َقاَل : اهلُل َع , َوَعَب  ِعيَالي َويِل َحاَ بي َشِديَدةي َ يُْت : بِنني حُمَْتا ي َهَخ

َ مَ َعنُْد, َهَأْصَبْ ُت, َهَ اَل الن   ََيِْد َوَس َيا َأبَا ُلَرْيَرَة, َما َهَعَل َأِسرُيَ  »: بِيُّ َصىل  اهلُل َع

َُْت : , َقاَل «الَباِرَحبَ  , َهَرمِحُْتُد, : ُق , َوِعيَاَلت , َشَكا َحاَ بت َشِديَدةت
ِ
َيا َرُسوَل اَّلل 

ََُد, َقاَل  َ يُْت َسبِي , َهَعَرْهُت َأن ُد َسيَُعوُ , لَِ ْوِل «َأَما بِ  ُد َقْد َ َنَبَك, َوَسيَُعو ُ »: َهَخ

َ َم بِ  ُد َسيَُعوُ , َهَرَصْدُتُد, َهَجاَا ََيُْثو ِمَن الل َعاِم,  ََيِْد َوَس  َصىل  اهلُل َع
ِ
َرُسوِل اَّلل 

َُْت  َ َم, َقاَل : َهَأَبْنُتُد, َهُ  ََيِْد َوَس  َصىل  اهلُل َع
ِ
َ ْعنِي َهِإنني : جَلَْرَهَعن َك بىَِل َرُسوِل اَّلل 
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ََُد, َهَأْصَبْ ُت, َهَ اَل يِل َرُسوُل  َ يُْت َسبِي , َلَ َأُعوُ , َهَرمِحُْتُد, َهَخ َتا ي َوَعَب  ِعيَالي حُمْ

َ مَ  ََيِْد َوَس  َصىل  اهلُل َع
ِ
َُْت «َيا َأبَا ُلَرْيَرَة, َما َهَعَل َأِسرُي َ »: اَّلل   : , ُق

ِ
َيا َرُسوَل اَّلل 

ََُد, َقاَل َشَكا َح  َ يُْت َسبِي , َهَرمِحُْتُد, َهَخ , َوِعيَاَلت َأَما بِ  ُد َقْد َ َنَبَك »: اَ بت َشِديَدةت

َُْت «َوَسيَُعو ُ  جَلَْرَهَعن َك : , َهَرَصْدُتُد الث الَِثَب, َهَجاَا ََيُْثو ِمَن الل َعاِم, َهَأَبْنُتُد, َهُ 

, َوَلَنا  ِبُر َثالَ 
ِ
اٍ , َأن َك َتْعُعُم َلَ َتُعوُ , ُثم  َتُعوُ  َقاَل بىَِل َرُسوِل اَّلل  : ِا َمر 

َُْت  ُ هِبَا, ُق نَيْمَك َ َاَِمٍ  َينَْفُعَك اَّلل  بَِذا َأَوْيَت بىَِل هَِراِشَك, : َما ُلَوش َقاَل : َ ْعنِي ُأَع

ْ  َيَب الُكْرِسني  ُ َلَ بهَِلَ بَِل  ُلَو احلَيُّ الَ يُّو}: َهاْقَرأ , َحت   َعْتَِم [111: الب رة]{ مُ اَّلل 

, َوَلَ َيْ َرَبن َك َشيَْلاني َحت   ُتْصبَِح,   َحاهِظي
ِ
ََيَْك ِمَن اَّلل  َل َع اآلَيَب, َهِإ  َك َلْن َيَعا

َ مَ  ََيِْد َوَس  َصىل  اهلُل َع
ِ
ََُد, َهَأْصَبْ ُت َهَ اَل يِل َرُسوُل اَّلل  َ يُْت َسبِي َما َهَعَل »: َهَخ

َُْت «ِسرُيَ  الَباِرَحبَ أَ  ُ هِبَا, : , ُق نَيُمنِي َ َاَِمٍ  َينَْفُعنِي اَّلل  , َزَعَم َأن ُد ُيَع
ِ
َيا َرُسوَل اَّلل 

ََُد, َقاَل  َ يُْت َسبِي َُْت «َما ِلَي »: َهَخ ْ  َيَب : َقاَل يِل : , ُق بَِذا َأَوْيَت بىَِل هَِراِشَك َهاْقَرأ

هِلَا َحت   ُ َلَ بهَِلَ بَِل  ُلَو احلَيُّ الَ يُّومُ }:   َعْتَِم اآلَيبَ الُكْرِسني ِمْن َأو  : الب رة]{ اَّلل 

, َوَلَ َيْ َرَبَك َشيَْلاني َحت   : , َوَقاَل يِل [111  َحاهِظي
ِ
ََيَْك ِمَن اَّلل  َل َع َلْن َيَعا

 َعىَل اْلرَْيِ  -ُتْصبَِح 
ٍ
ا َ مَ َهَ اَل الن بِيُّ َصىل   -َوَ اُ وا َأْحَرَص يَشْ ََيِْد َوَس :  اهلُل َع

ََُم َمْن ُعَا ُِب ُمنُْن َثاَلِا َليَاٍل َيا َأبَا » , َتْع َأَما بِ  ُد َقْد َصَدَقَك َوُلَو َ ُنوبي

 .(1)«َذاَ  َشيَْلاني »: َلَ, َقاَل : , َقاَل «ُلَرْيَرةَ 

                                                           

ا بصيغب اجلعم  (1)  ( .1311)أبر د البخاري معَ ت
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 يتشكل يف صورة حيوان هأن: ومنها. 
   افِِب, َمْوىَل ِلَشاعن ِِ َسِعيٍد اْْلُْدِريني ِي  ِم ْبِن ُزْلَرةَ َأِ الس  َأن ُد َ َبَل َعىَل َأ

بب َصبباَلَتُد, َهَسببِمْعُت : َبْيتِببِد, َقبباَل  بب  َيْ ِهَ ْسببُت َأنَْتظِببُرُ  َحت  ََ , َهَج َهَوَ ْدُتببُد ُيَصبببني

ِ َ  ِي َ اِحَيِب اْلَبيِْت, َهاْلَتَفتُّ َهِإَذا َحي ببي َهَوثَ  ا ِي َعَرا َهبا, َهَأَشباَر حَتِْريكت ََ ْببُت جِلَْقُت

 ََ اِر, َهَ اَل بيَِل  َأِن اْ َِْم َهَج َف َأَشاَر بىَِل َبيٍْت ِي الد  ََام  اْ رَصَ َأتََرَّ َلَنا : ْسُت, َه

بببُت  اْلَبْيبببَتش َْ ببب  ِمن بببا َحبببِديُ  َعْهبببٍد بُِعبببْرٍا, َقببباَل : َ َعبببْم, َقببباَل : َهُ  : َ ببباَن ِهيبببِد َهتت

َ َم بىَِل اْْلَنْببَدِ  َهَكبباَن َذلِببَك اْلَفَتبب  َهَخَرْ نَببا َمببَع َرُسببو ْيببِد َوَسبب ََ  َصببىل  اهلُل َع
ِ
ِل اهلل

ِ ببُع بىَِل َأْلَِببِد,  َ َم بَِأنَْصبباِف الن َهبباِر َهرَيْ ْيببِد َوَسبب ََ  َصببىل  اهلُل َع
ِ
َيْسببَتْأِذُن َرُسببوَل اهلل

 َصببببىل  اهللُ 
ِ
ببببا, َهَ بببباَل َلببببُد َرُسببببوُل اهلل َ مَ  َهاْسببببَتْأَذَ ُد َيْومت ْيببببِد َوَسبببب ََ ْيببببَك : )َع ََ ُبببببْن َع

ْيبَك ُقَرْيَظببَ  ََ ُ بُل ِسباَلَحُد, ُثبم  َرَ بَع َهبِإَذا (ِساَلَحَك, َهبِإنني َأْبَشب  َع , َهَأَببَن الر 

, َه َ  ةي ْمَح لَِيْلُعنََها بِِد َوَأَصاَبْتُد َغرْيَ تُُد َبْ َ اْلَباَبْ ِ َقاِفَمبت َهَأْلَوَّ بَِلْيَها الرُّ اَلْت اْمَرأَ

ِني َأْبَرَ نِبي, َهبَدَبَل : َلدُ  ََيَْك ُرحْمََك َواْ ُبِل اْلَبيَْت َحت   َتنُْظَر َما ال  اْ ُفْو َع

ْمِح َهاْ َتَظَمَهبا بِبِد, ُثبم   َهِإَذا بَِ ي ٍب َعظِيَمٍب ُمنَْلِوَيٍب َعىَل اْلِفَراِش َهَأْلَوَّ بَِلْيَهبا بِبالرُّ

اِر  ْيِد, َهاَم ُيْدرَ َهاْع َبَرَ  َهَرَ َعُ  ِي الد  ََ ا احْلَي ُب َأِم  يَلَرَبْت َع َع َمْوتت اَُم َ اَن َأرْسَ َأَيُّ

َ َم, َهبببَنَ ْرَ ا َذلِبببَك َلبببُد َهِجْئنَبببا بىَِل : اْلَفَتببب , َقببباَل  ْيبببِد َوَسببب ََ  َصبببىل  اهلُل َع
ِ
َرُسبببوِل اهلل

نَا َْ ِييِد َلنَا, َهَ اَل : َوُق بِن  بِاْمَِدينَِب »: , ُثم  َقاَل «لَِصاِحبُِكمْ اْسَتْغِفُروا »: اْ ُع اهلَل َُيْ
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, َهبِإَذا َرَأ ْبُتْم ِمبنُْهْم َشبْيئتا, َهب ِذُ وُ  َثاَلَثبَب َأ  باٍم, َهبِإْن َببَدا َلُكبْم َبْعبَد  ََُموا ِ ننيا َقْد َأْسب

َُوُ , َهِإ  اَم ُلَو َشْيَلاني   .(1)« َذلَِك, َهاْقُت

 

 من صورة أكثريف  إمكان رؤية اإلنس للجن: 
اعَبببم أن مبببنلب ألبببل السبببنب واجلامعبببب لبببو بمكبببان رؤيبببب اإل بببم لَجبببن,      

بببا, وأنكبببر  امعتعلبببب بمكبببان  وحجبببتهم ي ذلبببك اجلحا يببب  التبببي أور مبببا   فت

 . (1)رؤيب اإل م لَجن 

 ( : 122 – 333/  1) اخلطابي يف أعالم احلديث قال 
 . (3)بعد أن ذ ر حدي  أِ لريرة

ن رؤيب البب اجلن غري مست يَب, واجلن أ سام لليفب, وهيد  ليل عىل أ  

ب د }: هأما قول اهلل تعاىل..... واجلسم وبن للو هإن  ر د غري  تنع أصالت 

هإن ذلك حكم اجلعم اجلغَب من { يرا م لو وقبيَد من حي  َل تروهنم

أحوال بني   م, امت نهم اهلل بنلك, وابتاللم ليفععوا بليد ويستعينوا بد من 

 .لم, ويلَبوا اجلمان من غافَتهم 

 

                                                           

 (.1133-130)أبر د مسَم  (1)

 ( .1/111)أور  امسألب البدر العيني  (1)

نني َ َعَل َيْفتُِك َعَب  اْلَباِرَحَب, لَِيْ َلَع َعَب  »: قال َرُسوُل اهلل صىل اهلل عَيد وسَم (3) بِن  ِعْفِريتتا ِمَن اجْلِ

اَلَة, َوبِن  اهلَل َأْمَكنَنِي ِمنُْد َهَنَعتُّ  ِري اْمَْسِجِد, َحت    ُد,الص  ْمُت َأْن َأْربَِلُد بىَِل َ نِْب َساِرَيٍب ِمْن َسَوا َ ْد َِهَ ََ َه

َُُّكْم  -ُتْصبُِ وا َتنُْظُروَن بَِلْيِد َأْنَُعوَن  ْياَمنَ  -َأْو ُ  ََ ا ََل }: ُثم  َذَ ْرُ  َقْوَل َأِبي ُس َْكت َربني اْغِفْر يِل َوَلْب يِل ُم

ُ  اهلُل َباِسئتا[31: ص]{ ٍد ِمْن َبْعِديَينَْبِغي جِلََح   ص يح ت دم عرجيد «, َهَر  
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 (:1/  15)جمموع الفتاوى  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف

البببني ي ال بببر ن أهنبببم يبببرون اإل بببم مبببن حيببب  َل يبببرالم اإل بببم ولبببنا حبببق 

ي تهبب أهنببم يببرون اإل ببم ي حببال َل يببرالم اإل ببم هيهببا ولببيم هيببد أهنببم َل 

ون وغري الصاحل  أ باب يرالم أحد من اإل م ب الب بل قد يرالم الصاحل

 .لكن َل يروهنم ي  ل حال

 (:13/11)يف جمموع الفتاوى   أيضاقال و    

اجلببببن يتصببببورون ي صببببور اإل ببببم والبهببببافم هيتصببببورون ي صببببور احليببببا       

والع ارب وغريلا وي صور اإلبل والب ر والغنم واْليل والبغال واحلمري وي 

قب بن مالك   الشيلان قريشت صور اللري وي صور بني   م  ام أت ا ي صورة رسا

ببْيَلاُن  }: ملببا أرا وا اْلببرو  بىل بببدر قببال تعبباىل (1) بببن  عشببم ببَن هَلُببُم الش  َوبِْذ َزي 

ُ }َ: بىل قولببد{ َأْعاَمهَلُببْم َوَقبباَل ََل َغالِببَب َلُكببُم اْلَيببْوَم ِمببَن الن بباِا َوبِنني َ بباري َلُكببْم  اَّلل 

و ببام روي أنببد تصببور ي صببورة شببيخ  جببدي ملببا ا تمعببوا . (1){َشببِديُد اْلِعَ بباِب 

                                                           

/  3) وقال اهليثمي ي امجمع , عن رهاعب بن راهع ؓ( 41,  41/  1) روا  اللربان ي الكبري  (1)

,  11/  1)  وروا  عن ابن  عباا الواقدي ي امغازي, هيد عبد الععيع بن عمران ولو ععيو( 11

وروا   ابن اس ا   ام ي , ( 1/  14)واللربي ي تفسري  ,  (10,  11/  3) لبيه ي ي الدَلفل وا, (11

(  431/  1) وي التاريخ , ( 1/  14) وروا  اللربيفي تفسري  , (111/   3)السرية النبويب َلبن لشام 

 .عن عروة بن العبري مرسال

 .{41:سورة اجلنفال} (1)
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 بببام قبببال تببببار   (1)ببببدار النبببدوة لبببل ي تَبببوا الرسبببول أو َيبسبببو د أو  ر و بببدش

َُوَ  َأْو ُ ِْرُ وَ  َوَيْمُكُروَن }: وتعاىل ِنيَن َ َفُروا لُِيْثبُِتوَ  َأْو َيْ ُت َوبِْذ َيْمُكُر بَِك ال 

 ُ ُ َواَّلل  بببا ِِرينَ  َوَيْمُكبببُر اَّلل   اهبببإذا  بببان حيبببا  البيبببو  قبببد تكبببون  نتببب  (1){َببببرْيُ امْلَ

وبن  ا بببت  ,هببإن ذلببببت وبَل قتَببت هإهنببا بن  ا بببت حيببب قتَببت (3)هتببؤذن ثالثببا

 ,ه بببد أآ  عبببىل العببببدوان بظهورلبببا لس بببم ي صببببورة حيبببب تفبببععهم بببببنلك

وأما قتَهم  ,والعا ي لو الصافل الني جيوز  هعد بام يدهع رر  ولو  ان قتالت 

  .بدون سبب يبيح ذلك هال جيوز

 

 

 

 

                                                           

ومبببن  ريبببق اببببن  ريبببر ي , ( 301,  301/  1) سبببرية النبويبببب َلببببن لشبببام أبر بببد اببببن بسببب ا  ي ال (1)

) وأبو  عيم ي الدَلفل ( 1004) وابن أِ حاتم ي تفسري  , ( 311/  1) وي تار د ( 11031) تفسري  

) وروا  أبببببو  عببببيم ي الببببدَلفل , وبسببببنا   واٍ  مبببببهم,  ( 430,  431/  1) والبيه ببببي ي الببببدَلفل ,  (114

من  ريق الكَبي عبن زاذان عبن اببن ( 404/  13) وي تفسري  ,  ( 311/  1)واللربي ي تار د  (114

/  1) ولد  ر  أبرَّ حسن بعبها ابن  ثري ي البدايب والنهايب , والكَبي مقو  وزاذان ععيو, عباا

 (. 133/  1) واحلاهظ ي الفتح (  130

 {31:سورة اجلنفال}(1)

ا من »: قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم:  سعيد اْلدري, قالبشارة بىل حدي   أِ (3) بن بامدينب  فرت

ببا, هببإن بببدا لببد بعببد هَي تَببد, هإ ببد شببيلان مر هَيؤذ ببد ثالثت , همببن رأَّ شببيئتا مببن لببن  العببوا . «اجلببن قببد أسببَموا

 (.1133)مسَم ص يح 



33 
 

 هل ميكن لإلنس رؤية اجلان علاى صاورهم الايت     : املطلب الرابع
  خلقوا عليها؟

 .ابتَو العَاما ي بمكان رؤيب اإل م اجلن عىل صورلم التي بَ وا عَيها

وحجببتهم ي , رؤيببب اإل ببم اجلببن عببىل صببورلم اجلصببَيب يهببنلب هريببق بىل  فبب

ببُد ِمببْن َحْيببُ  ََل َتببَرْوهَنُمْ : )تعبباىل ذلببك قببول اهلل َُ ُ ْم ُلببَو َوَقبِي ببُد َيببَرا : اجلعببراف( بِ  

 ام  لت اجلحا ي  التي , أما بذا تشكَوا ي غري صورلم أمكن رؤيتهم, (11)

 .ههنا  ا ابتم بد اجلنبياا, أما صورلم اجلصَيب, أورما ي امسألب عىل  ذلك

 

, والبببببدر العينببببي, وابببببن بلببببال, حجببببر واحلبببباهظ بببببن, ولببببنا مببببنلب الشبببباهعي

 .وال اام عياي

, َل ما ع من رؤيب اإل م واجلن عىل صورلم التي بَ وا عَيها: وقال  برون

 .ولنا منلب النووي, حدي  أِ لريرة امت دم ي امسألبك وحجتهم ي ذل

 :مجع البيهقي( 9/131)اجلامع ألحكام القرآن يف  الشافعيقال 
الب ا د يرَّ اجلن أبلَت شها تدب جلن اهلل عع و ل من زعم من ألل العد

َُُد ِمْن َحيُْ  ََل َتَرْوهَنُمْ ): ي ول ُ ْم ُلَو َوَقبِي بَل أن  ,(11: )اجلعراف( بِ  ُد َيَرا

 .يكون  بيتا

 (:336/  6)ابن حجر يف فتح الباري قال 
 :بعد أن ذ ر  الم الشاهعي
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وأمبا مبن , لتبي بَ بوا عَيهباولنا حممول عىل من يدعي رؤيتهم عىل صبورلم ا

اّ ع  أند يرَّ شيئا منهم بعبد ان يتلبور عبىل صبور شبت  مبن احليبوان هبال ي بد  

 .وقد توار   اجلببار بتلورلم ي الصور, هيد

 ( : 123/  9) ابن بطال يف شرحه لصحيح البخاري قال 
 ورؤيتد عَيد السالم لَعفريت لو ما ُبم  بد  ام ُبم  برؤيب امالفكب, ه د

ورأَّ الشيلان ىف لن  الَيَب وأقدر عَيد  .....أبرب أن  ربيل لد ستامفب  نا 

لتجسمدب جلن اجل سام  كن ال درة عَيها, ولكند أل   ىف روعد ما ولب 

سَيامن, هَم ينفن ما قوَّ عَيد من حبسد رغبب عام أرا  سَيامن اَل فرا  بد, 

ا عىل ب ابب اهلل  عوتد, وأما غري الرسول  من ( ىل اهلل عَيد وسَمص)وحرصت

الناا هال يمكن من لنا وَل يرَّ أحد الشيلان عىل صورتد غري الرسولب جلن 

, لكند [ 11: اجلعراف( ]ب د يرا م لو وقبيَد من حي  َل تروهنم: )اهلل ي ول

يرا  سافر الناا بذا تشكل ىف غري شكَد, وتصور ىف غري صورتد,  ام تشكل 

ىف بيتد ىف صورة حيب, ه تَُد, هام  الر ل النَّ  عند اجلنصارَّ ح  و د  

 .بد

 .(1)ولنا ما ذلب بليد البدر العيني وال اام عياي
 
 
 
 

                                                           

/  1) ل امعَم لَ اام عياي وب ام, ( 301 – 301/  1) عمدة ال اري لَعيني : ا ظر عىل القتيب (1)

413) 
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 (:31/  3: ) يف شرح مسلم النوويقال 
هَ د ِهمت أن أربلد حت  تصب وا تنظرون بليد )قولد صىل اهلل عَيد وسَم 

بعض  هيد  ليل عىل أن اجلن مو و ون وأهنم قد يرالم (أنعون أو  َكم

 .اآل مي 

وأما قول اهلل تعاىل ب د يرا م لو وقبيَد من حي  َل تروهنم هم مول عىل  

الغالب هَو  ا ت رؤيتهم حماَل ملا قال النبي صىل اهلل عَيد وسَم ما قال من 

 ,رؤيتد بيا  ومن أند  ان يربلد لينظروا  َهم بليد ويَعب بد ولدان ألل امدينب

م عىل بَ هم وصورلم اجلصَيب  تنعب لظالر وقيل بن رؤيته :قال ال اام

اآليب بَل لألنبياا صَوا  اهلل وسالمد عَيهم أنع  ومن برقت لد العا ة 

 .وب ام يرالم بنو   م ي صور غري صورلم  ام  اا ي اآلثار

 .لن   عوَّ جمر ة هإن مل يصح هلا مستند ههي مر و ة ( :النووي) قَت 

 اب ال ول اجلول من  في رؤيب اإل م لو ما ذلب بليد أص: الراجح 

َُُد ): ل ولد تعاىل, واجلن عىل صورلم التي بَ وا عَيها ُ ْم ُلَو َوَقبِي بِ  ُد َيَرا

أما بذا تشكَوا عىل غري صورلم , (11: )اجلعراف( ِمْن َحيُْ  ََل َتَرْوهَنُمْ 

وعىل لنا هاآليب حتمل , أمكن لس م رؤيتهم وقد  لت اجلحا ي  عىل ذلك

ولنا ال ول جيمع ب  اآليب , عىل منع رؤيتهم ي حال  ون حال

 واهلل تعاىل أعَم, واجلحا ي 
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  صفات اجلن : اخلامساملطلب : 
 :منها, اجلن لد صفا   سافر قَوقا  اهلل تعاىل

 أنه خلق من نار: 
َقاَل َأنَا َبرْيي  ۗ  َك َقاَل َما َمنََعَك َأَل  َتْسُجَد بِْذ َأَمْرتُ : )وقد قال اهلل تبار  وتعاىل

ََْ َتُد ِمن  ِ ٍ  ََْ َتنِي ِمن   اٍر َوَب نُْد َب  11: اجلعراف( مني

ُمومِ : )وقال سب ا د ََْ نَاُ  ِمن َقْبُل ِمن   اِر الس   11: احلجر( َواجْلَان  َب

ن   ارٍ : )أ با وقال اِرٍ  مني َََق اجْلَان  ِمن م   11: الرمحن( َوَب

 قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم: اهلل عنها قالت وعن عافشب رام :

بَ ت امالفكب من  ور, وبَق اجلان من مار  من  ار, وبَق   م  ا وصو )

  .(1) (لكم

 

 هل للجن ذرية؟ 
 .لد ذريب  ام  ل الكتاب الععيع عىل ذلك,  عم

َتُد َأْولِيَاَا ِمن : )قال اهلل تعاىل ي  بِئَْم  ۗ  ُ وِن َوُلْم َلُكْم َعُدو  َأَهَتت ِخُنوَ ُد َوُذرني

َ  َبَدَلت 
ِ ِ
 (11): الكهو( لَِظ ام

لل لم من صَبدش والبعض قال , وابتَو العَاما ي  يفيب حدوا لن  النريب

والني ينبغي التعويل عَيد ما  ل عَيد الدليل من الكتاب أو  .أن َل ذريب لد

 .يبواآليب آَيب الدَللب عىل أن إلبَيم ذر, السنب

 ( :939/ 3)أضواء البيان قال الشنقيطي يف 

                                                           

 ت دم عرجيد (1)
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. ,  ليل عىل أن لَشيلان ذريب[ 11 \ 11]وذريتد : وقولد ي لن  اآليب الكريمب

و ل ما  اقض . ها عاا أند َل ذريب لد مناقض هلن  اآليب مناقبب آَيب  ام ترَّ

ولكن  ري ب و و   سَد لل لي عن ! آيح ال ر ن ههو با ل بال شك

 .و غري , َل  ليل عَيها من  م آيح, والعَاما قتَفون هيهاتعويج أ

 ( :39: ص) وقال ابن عثيمني يف تفسري سورة الكهف 

َتدُ : )قولد ي  سألد  اا من  -من ولدوا مند, ُسئل بعض السَو : أي( َوُذرني

ه الوا لل لَشيلان زو بش قال بن مل أحرض الع د, ولنا السؤال  -امتعم   

  ن  ؤمن بأن لد ذريب أما من زو ب أو من غري زو ب ما  دري,  َل  اعي لد,

أليم اهلل قد بَق حواا من   مش بىل, هيجوز أن اهلل بَق ذريب ببَيم مند  ام 

 .بَق حواا من   م

َل ينبغي لس سان أن يور  عَيها شيئات يعيد  -مسافل الغيب  -ولن  امسافل 

مستوا ا,   ن  ؤمن بأن إلبَيم  عىل ما  اا ي النمب جلن لن  اجلمور هو 

 ذريب ولكن لل يَعمنا أن  ؤمن بأن لد زو بش

 .َل يَعمنا: اجلواب

 هل اجلن يوكلون ويشربون؟ 

, وأن الشيلان يأ ل ويبب, قد  لت السنب املهرة عىل أن اجلن يأ َون , عم

 .ويست ل اللعام بذا مل ين ر اسم اهلل عَيد
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 أند  ان َيمل مع النبي صىل اهلل عَيد وسَم  :عن أِ لريرة رام اهلل عنده

أنا أبو : ه ال« من لناش»: ب اوة لوعوفد وحا تد, هبينام لو يتبعد هبا, ه ال

هأتيتد . «ابغني أحجارا أستنفض هبا, وَل تأتني بعظم وَل بروثب»: لريرة, ه ال

ثوِ, حت  وععتها بىل  نبد, ثم ا رصهت حت  بذا  بأحجار أمحَها ي  رف

ِها من  عام اجلن, وب د »: ما بال العظم والروثبش قال: مشيت, ه َت هرغ

أتان وهد  ن  صيب , و عم اجلن, هسألون العا , هدعو  اهلل هلم أن َل 

 .(1) «يمروا بعظم, وَل بروثب بَل و دوا عَيها  عاما

 أِ بكر بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر, عن  د  ابن عمر, أن  عنو

بذا أ ل أحد م هَيأ ل بيميند, وبذا »:  صىل اهلل عَيد وسَم قالرسول اهلل

  .(1)« ب هَيبب بيميند هإن الشيلان يأ ل بشاملد, ويبب بشاملد

 بذا  بل : أند سمع النبي صىل اهلل عَيد وسَم ي ول: وعن  ابر بن عبد اهلل

َل َمبيَت لكم :  الر ُل بيَتد , هن ر اهلَل عند  بولِد وعند  عاِمد , قال الشيلانُ 

                                                           

 (.3131: )أبر د البخاري(1) 

 (.1111 – 111: ) أبر د مسَم(1) 
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أ ر ُتم : وبذا  بل هَم ين ر اهلَل عند  بولِد , قال الشيلاُن . وَل عشاَا 

  .(1) (أ ر ُتم اَمبيَت والَعشاَا : وبذا مل ين ر اهلَل عند  عاِمد , قال . اَمبيَت 

 ا مل : عن حنيفب قالو َ َم  عامت  نا بذا حرَض ا مع النبيني صىل  اهلُل عَيد وس

َ َم , هيبع يَد    بعْ   صىل  اهلُل عَيد وس
ِ
وب ا . أ دَينا , حت  يبدأ رسوُل اهلل

ا  هنلبْت لتبَع يَدلا ي . هجاا   اريبي  أهنا ُتدهُع . حرْض ا معد , مرةت ,  عامت

َ َم بيِدلا   صىل  اهلُل عَيد وس
ِ
ِ   أنام . اللعاِم, هأبن رسوُل اهلل ثم  اا أعرا

َ َم .   هأبن بيدِ . ُيدَهُع   صىل  اهلُل عَيد وس
ِ
بن  الشيلاَن ) ه ال رسوُل اهلل

 عَيد 
ِ
. وب د  اا هبن  اجلاريِب لِيستِ ل  هبا . يستِ لُّ اللعاَم أن َل ُينَ َر اسُم اهلل

نِي لِيستِ ل  بد . هأبنُ  بيِدلا  والني  فيس . هأبنُ  بيِد  . هجاا هبنا اجلعرا

 .(1)( ع يِدلا بن  يَد  ي يدي م! بيِد  

 ( :1/911)قال النووي يف شرح مسلم 
لكنا لو ي معظم ( بن يد  ي يدي مع يدلا)وقولد صىل اهلل عَيد وسَم 

اجلصول يدلا وي بعبها يدِها ههنا ظالر والتثنيب تعو  بىل اجلاريب واجلعراِ 

لا ومعنا  أن يدي ي يد الشيلان مع يد اجلاريب واجلعراِ وأما عىل روايب يد

باإلهرا  هيعو  البمري عىل اجلاريب وقد حك  ال اام عياي رام اهلل عند أن 

                                                           

 (1111 - 113)أبر د مسَم (1) 

 (1111 - 111: )أبر د مسَم(1) 
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الو د التثنيب والظالر أن روايب اإلهرا  أ با مست يمب هان بثبا  يدلا َلينف  

يد اجلعراِ وبذا ص ت الروايب باإلهرا  و ب قبوهلا وتأويَها عىل ما ذ ر ا  

 .واهلل أعَم

بن الشيلان يست ل اللعام أن َلين ر اسم اهلل )قولد صىل اهلل عَيد وسَم  

أ ل اللعام بذا  معن  يست ل يتمكن من أ َد ومعنا  أند يتمكن من( تعاىل عَيد

 ع هيد ب سان بغري ذ ر اهلل تعاىل وأما بذا مل يبع هيد أحد هاليتمكن وبن  ان 

يد ناعب هن ر اسم اهلل بعبهم  ون بعض مل يتمكن مند ثم الصواب الني عَ

نالري العَاما من السَو واْلَو من ام دث  والف هاا وامتكَم  أن لنا 

احلدي  وشبهد من اجلحا ي  الوار ة ي أ ل الشيلان حممولب عىل ظوالرلا 

وأن الشيلان يأ ل ح ي ب بذ الع ل َلَييَد والبع مل ينكر  بل أثبتد هو ب 

 .قبولد واعت ا   واهلل أعَم

 اأن له قرونمن صفات الشيطان و: 
 وَل حتينوا : قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم  :عن ابن عمر قال

بصالتكم  َوع الشمم وَل غروهبا, هإهنا تلَع ب  قرن شيلان, أو 

  .(1) «الشيلان

  ,وعن العالا بن عبد الرمحن, أند  بل عىل أنم بن مالك ي  ار  بالبرصة

أصَيتم : سجد, هَام  بَنا عَيد, قالح  ا رصف من الظهر, و ار  بجنب ام

هصَوا العرص, ه منا, : ب ام ا رصهنا الساعب من الظهر, قال: العرصش ه َنا لد

                                                           

 (3113: )أبر د البخاري موقوها(1) 
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: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم, ي ول: هصَينا, هَام ا رصهنا, قال

تَك صالة امناهق, جيَم يرقب الشمم حت  بذا  ا ت ب  قرن الشيلان, »

   .(1)«, َل ين ر اهلل هيها بَل قَيالقام هن رلا أربعا

 رأ ت رسول اهلل صىل اهلل عَيد : وعن عبد اهلل بن عمر رام اهلل عنهام قال

لا بن الفتنب لا لنا, بن الفتنب لا لنا من حي  »: وسَم يشري بىل امب  ه ال

 .(1)«يلَع قرن الشيلان

 ( : 331/  6)قال احلافظ يف الفتح 
الشيطان أي ابلنسبة إىل من يشاهد الشمس عند فقوله تطلع بني قرين 

 . طلوعها فلو شاهد الشيطان لرآه منتصبا عندها

 ( : 315/  3)قال النووي يف شرح مسلم 
وأتباعه وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده  املراد بقرين الشيطان حزبه

وقيل القرانن انحيتا الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو األقوى قالوا 
أنه يدين رأسه إىل الشمس يف هذه األوقات ليكون الساجدون هلا ومعناه 

من الكفار كالساجدين له يف الصورة وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط 
ظاهر ومتكن من أن يلبسوا على املصلني صالهتم فكرهت الصالة حينئذ 

 . صيانة هلا كما كرهت يف األماكن اليت هي مأوى الشيطان

 

 

                                                           

 (101: )أبر د مسَم(1) 

 (.1011: )ومسَم, (3110: )أبر د البخاري  (1) 
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 ار والقدرة على األعمال الشاقةسرعة احلركة واالنتش: 
نني َمن َيْعَمُل َبْ َ َيَدْيِد بِِإْذِن َربنيِد : )قال اهلل  ل ثناؤ  َوَمن َيِعْغ ِمنُْهْم  ۗ  َوِمَن اجْلِ

ِعريِ   (11): سبأ ( َعْن َأْمِرَ ا ُ ِنْقُد ِمْن َعَناِب الس 

نني َأنَا  تِيَك بِ : )وقال تعاىل َن اجْلِ َ اِمَك َقاَل ِعْفِريتي مني َوبِنني  ۗ  ِد َقْبَل َأن َتُ وَم ِمن م 

ََيِْد َلَ ِوي  َأِم ي   (30): النمل( َع

 ( :625: ص)قال السعدي يف تفسريه 
نني }  َأنَا  تِيَك بِِد َقْبَل }: لو ال وي النشيط  دا: والعفريت{ َقاَل ِعْفريتي ِمَن اجْلِ

ََيِْد لَ  والظالر أن سَيامن بذ ذا  ي الشام { َ ِوي  َأِم ي َأْن َتُ وَم ِمْن َمَ اِمَك َوبِنني َع

هيكون بيند وب  سبأ   و مسرية أربعب أشهر شهران ذلابا وشهران بيابا, ومع 

أنا التعم بامجيا بد عىل  رب  وث َد, وبعد  قبل أن : ذلك ي ول لنا العفريت

ون معظم وامعتا  من امجالم اللويَب أن تك. ت وم من جمَسك الني أنت هيد

 ا ـه. الب     و ثَ  يوم لنا هنايب امعتا , وقد يكون  ون ذلك أو أ ثر

ا َوُشُهبتا: )وقال تبار  وتعاىل ا َشِديدت اَمَا َهَوَ ْدَ اَلا ُمَِئَْت َحَرست ( َوَأن ا َمَْسنَا الس 

 (1): اجلن

 يِل أو أمَس : )وقال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم َ يُتم بذا  اَن ُ نُح ال

َُّولم  َ يِل هخ يا َ  تنتِبُ حينئٍن هإذا ذلَب ساعبي مَن ال وا ِصبياَ كم هإن  الش  هكفُّ

ا وأو وا  يلاَن َل يفَتُح بابتا مغَ ت  هإن  الش 
ِ
هأغَ وا اجلبواَب واذ روا اسَم اَّلل 

 ولو أن 
ِ
 وََخنيروا   يَتكم واذ روا اسَم اَّلل 

ِ
تعُرعوا ِقَرَبكم واذ روا اسَم اَّلل 
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 .(1)( عَيها شيئتا وأ ِفئوا مصابيَ كم

 أن بعض الكائنات تراه: ومنها: 

 بذا : )عن أِ لريرة رام اهلل عند, أن النبي صىل اهلل عَيد وسَم, قال

سمعتم صيا  الديكب هاسألوا اهلل من هبَد, هإهنا رأ  مَكا, وبذا سمعتم 

  .(1) (َّ شيلا اهنيق احلامر هتعوذوا باهلل من الشيلان, هإ د رأ

 :باختصار( 911, 913/  13)قال ابن امللقن يف التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 
ا,  ام  عَد لَ مري, وأن  ل  وع من  هيد  َللب أن اهلل  عل لَديك ب را ت

ا, وامنكر ليشا منها  امالفكب والشيا   مو و ان, ولنا معَوم ي البع قلعت

بالدعاا عند آاخ الديكبب  و أند ب ام أمر: ل اهر,  ام  بد عَيد ال ر بي قا

لتؤمن امالفكب عىل ذلكب ولتستغفر لد وتشهد لد بالترضع واإلبالص هتتواهق 

. ومند يؤبن است باب الدعاا عند حبور الصاحل . الدعوتان, هت ع اإل ابب

 . وأما التعوذ بعد هنيق احلامرب هألن الشيلان بذا حرض  اف    هيتعوذ مند

 

 
 
 

                                                           

 (1111)ومسَم ( 3313, 3111)أبر د البخاري   (1) 

 (1110: )ومسَم, (3313: )أبر د البخاري  (1) 
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  األشياء اليت يعجز اجلن عن فعلها :السادساملطلب: 

وب ام أعل  , اهلل  ل وعال مل يعط لَجن ال درة املَ ب عىل هعل ما يشااون

 :منهاو ,كمب وأعجعلم عن هعل أشياا  ثريةهلم بعض ال درا  حل

  عدم القدرة على أن يوتوا باملعجزات واميات البينات كرسل اهلل
 :تعاىل

ِن ََل : )قال تعاىل ََٰنا اْلُ ْر  نُّ َعىَلَٰ َأن َيْأتُوا بِِمْثِل َل ئِِن اْ َتَمَعِت اإْلِ ُم َواجْلِ ُقل ل 

ا  ا( َيْأتُوَن بِِمْثَِِد َوَلْو َ اَن َبْعُبُهْم لَِبْعٍض َظِهريت  (11): اإلرسا

يَا ُِ  : )قال تعاىل َلْت بِِد الش  ُْم َعِن  - َيْسَتلِيُعونَ َوَما َينَبِغي هَلُْم َوَما  -َوَما َتنَع  بهِن 

ْمِع َمَْعُعوُلونَ  بِ َ  - الس  َٰت  َبَر َهَتُكوَن ِمَن اْمَُعن   َلِِإَ
ِ
 (َهاَل َتْدُع َمَع اَّلل 

 (113-111): الشعراا 

 
 :( 113,  113/  6)  قال ابن كثري يف تفسري

ديه وال يقول تعاىل خمربا عن كتابه العزيز الذي ال أيتيه الباطل من بني ي
من خلفه تنزيل من حكيم محيد أنه نزل به الروح األمني املؤيد من هللا 

: وما تنزلت به الشياطني مث ذكر أنه ميتنع عليهم ذلك من ثالثة أوجه
أحدها أنه ما ينبغي هلم، أي ليس هو من بغيتهم وال من طلبتهم، ألن 

ف والنهي من سجاايهم الفساد وإضالل العباد، وهذا فيه األمر ابملعرو 
عن املنكر، ونور وهدى وبرهان عظيم، فبينه وبني الشياطني منافاة 

وما يستطيعون أي : وقوله تعاىل .وما ينبغي هلم: عظيمة، وهلذا قال تعاىل
َلْو َأنْ َزْلنا هَذا اْلُقْرآَن  ) :ولو انبغى هلم ما استطاعوا ذلك، قال هللا تعاىل
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عاً ِمْن َخْشَيِة اَّللِه َعلى َجَبٍل َلَرَأيْ َتُه خاِشعاً ُمتَ  مث بني [ 12: احلشر](َصدِ 
أنه لو انبغى هلم واستطاعوا محله وأتديته، ملا وصلوا إىل ذلك، ألهنم 

مبعزل عن استماع القرآن حال نزوله، ألن السماء ملئت حرسا شديدا 
وشهبا يف مدة إنزال القرآن على رسول هللا، فلم خيلص أحد من 

رف واحد منه لئال يشتبه األمر، وهذا من رمحة الشياطني إىل استماع ح
 .هللا بعباده، وحفظه لشرعه، وأتييده لكتابه ولرسوله

 

 هلل عليه وسلمالتمثل يف صورة النيب صلى ا يستطيعونال : ومنها : 

 من ر ن ي : )سمعت النبي صىل اهلل عَيد وسَم ي ول: عن أِ لريرة, قال

  .(1)( يتمثل الشيلان ِامنام هسريان ي الي ظب, وَل 

 يعجزون عن النفوذ من أقطار السماوات واألرضو: 
نني َواإْلِ ِم بِِن اْسَتَلْعُتْم َأن َتنُفُنوا ِمْن َأْقَلاِر : )قال تبار  وتعاىل َيا َمْعَبَ اجْلِ

اَمَواِ  َواجْلَْرِي َها ُفُنوا  ََْلانٍ  ۗ  الس   (33): الرمحن( ََل َتنُفُنوَن بَِل  بُِس

 (: 165/  5) قال الشوكاني يف فتح القدير 
بن قدرتم أن عر وا من  وا ب الساموا  واجلري و واحيهام لربا من : أي 

 فن اليشا من اليشا : قباا اهلل وقدر  ها فنوا منها وبَصوا أنفسكم, ي ال

َل ت درون عىل : بذا بَم مند  ام  َم السهم َل تنفنون بَل بسَلان أي

                                                           

 (1133 -11: )ومسَم, (3003: )أبر د البخاري  (1) 
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ال وة التي : وة وقهر, وَل قوة لكم عىل ذلك وَل قدرة, والسَلانالنفوذ بَل ب 

 . يتسَط هبا صاحبها عىل اجلمر, واجلمر بالنفوذ أمر تعجيع

 

  فتح األبواب املغلقةويعجزون عن: 
  رسول اهلل صىل اهلل عَيد :  ابر بن عبد اهلل رام اهلل عنهام, قالهعن

كفوا صبيا كم, هإن الشيا   تنتب بذا  ان  نح الَيل, أو أمسيتم, ه»: وسَم

حينئن, هإذا ذلبت ساعب من الَيل هخَولم, وأغَ وا اجلبواب واذ روا اسم 

 .(1)«اهلل, هإن الشيلان َل يفتح بابا مغَ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1111: )ومسَم, (3314): أبر د البخاري  (1) 
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  األماكن اليت يسكنها اجلن : السابعاملطلب: 
ا العبد ينبغي لد هإذا عرهه, لن  اجلما ن َل ُتعرف بَل بنم من ال ر ن والسنب

 :ومن لن  اجلما ن, أن يت صن عند توا د  هيها احقازا من   الشيا  

 اءاامل: 
  قال رسول اهلل صىل اهلل :  ام  اا ي ص يح مسَم  من حدي   ابر قال

يا , هأ  الم مند : " عَيد وسَم بن ببَيم يبع عرشد عىل املاا, ثم يبع  رسا

ما صنعت : هعَت  نا و نا, هي ول: لم هي ولمنعلب أعظمهم هتنب, جييا أحد

تد, قال: شيئا, قال ثم جييا أحدلم هي ول : ما تر تد حت  هرقت بيند وب  امرأ

   .(1) " عم أنت : هيد يد مند وي ول

 : (113/  3) قال النووي يف شرح مسلم 
يا  ي  واحي , أن مر ع  الب ر: ومعنا , العرش لو رسير امَك ومند يبع  رسا

 .رياجل

 األماكن املستقذرة: 
وقد عَمنا رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم أن  ستعين باهلل من   ,  اْلالا

 . الشيلان عند  بول اْلالا

 ان النبي صىل اهلل : سمعت أنسا, ي ول: عن عبد الععيع بن صهيب, قال 

   .(1)مهللا بن أعوذ بك من اْلب  واْلباف  : عَيد وسَم بذا  بل اْلالا قال

                                                           

 (1113 - 31: )أبر د مسَم  (1) 

 (ت دم عرجيد, متفق عَيد)   (1) 
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 األسواق: 
 .يكثر توا دلم ي اجلسوا 

 َل تكو ن بن استلعت, أول من يدبل السو  وَل  بر من : قال سَامن

وأنبئت أن  ربيل : قال.  ر  منها, هإهنا معر ب الشيلان, وهبا ينصب رايتد

هجعل : عَيد السالم, أت   بي اهلل صىل اهلل عَيد وسَم, وعند  أم سَمب, قال

أو « من لناش»: م ه ال  بي اهلل صىل اهلل عَيد وسَم جلم سَمبيت دا, ثم قا

ايم اهلل ما حسبتد بَل بيا , : ه الت أم سَمب: لنا  حيب, قال: قالت:  ام قال

: قال:  رب برب ا أو  ام قال -حت  سمعت بلبب  بي اهلل صىل اهلل عَيد وسَم 

    .(1) من أسامب بن زيد:  ن سمعت لناش قال: ه َت جلِ عثامن

 ( :1/111)إكمال املعلم بفوائد مسلم قال القاضي عياض يف 

امعر ب موعع ال تال لتعار  اجلبلال ": معر ب الشيلان : " وقولد ىف السو 

هيها, ومصارعب بعبهم بعبات, يشبد السو  وهعل الشيلان بألَها, و يَد 

بب, والع و  منهم هيها أ ثر  ا ينال ىف غريلا, من محَد عىل اْلديعب, واْلال

الفاسدة, واجل امن الكاذبب, وبَوغد ألَد هيهم بمعر ب احلرب, ومن يرصع 

بعالمات بثبوتد لنا  وجمتمع أعوا د بليك, ": وهبا ينصب رايتد : " وقولد .هيها

فد, وم ام  عغد و يد   .وأن السو  مليب بغوا

 

                                                                                                                                                                      

 

 (1411: )أبر د مسَم  (1) 
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 ( :31/  6)قال أبو العباس يف املفهم 
البال  بىل اهلل ب جلهنا قصوصب بلَب الد يا , وب ام  ا ت اجلسوا  أبغض 

وقا عب العبا  , واإلعراي عن ذ ر اهلل ب وجلهنا مظان اجل امن الفا رة , ولي 

 .معر ب الشيلان , وهبا ير ع رايتد
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  هل الشياطني ال تزال تسرتق السمع؟: ثامنالاملطلب 

 :العلم يف املسولة نزاع بني أهل     

      بىل أن الشيلان َل يسق  السمع لكند  لو الكَمب من :فذهب فريق 

امالفكب, هإما يتبعد شهاب ثاقب هي رقد, وبما َل يَ  د هيسق  السمع وينعل 

 :هبا, وحجتهم

    َيا بِِعينٍَب اْلَكَوا ِِب : )قولد تعاىل ْ اَمَا الدُّ ن ا الس  ا َزي  ن ُ لني َشْيَلاٍن َوِحْفظتا مني  -  بِ  

بباِر ٍ  ببَسِ اجْلَْعببىَلَٰ َوُيْ ببَنُهوَن ِمببن ُ ببلني َ ا ِببٍب  -  م  ُعوَن بىَِل اْمَ ببم  َيس  ا  َوهَلُببْم  -  َل  ُ ُحببورت

 – 3 ]: الصاها ( بَِل  َمْن َبلَِو اْْلَْلَفَب َهَأتَْبَعُد ِشَهابي َثاِقبي  -  َعَنابي َواِصبي 

11] 

 ( : 1-6/   1) ه قال ابن كثري يف تفسري     
اِر ٍ  }ا,وحفظنالا حفظت : ت دير {  َوِحْفظتا }:قولد لا لنا      ن ُ لني َشْيَلاٍن م  {   مني

امتمر  العايت بذا أرا  أن يسق  السمع, أتا  شهاب ثاقب هأحرقد, وهلنا :يعني

بببَسِ اجْلَْعببىَلَٰ  }: قببال ُعوَن بىَِل اْمَ ببم  َيس  مبببأل اجلعببىل, ولبببي لبببئال يصببَوا  بىل ا: أي{ َل 

الساموا  ومن هيها من امالفكب, بذا تكَموا بام يوحيد اهلل  ا ي ولبد مبن  عبد 

َحت ب   }:وقدر ,  ام ت دم بيان ذلك ي اجلحا ي  التي أور  الا عند قولد تعاىل

ُكببببْم َقبببباُلوا احْلَببببق  َوُلببببَو الْ  ببببوهِبِْم َقبببباُلوا َمبببباَذا َقبببباَل َربُّ َُ َع َعببببْن ُق { َعببببِبُّ اْلَكبِببببريُ بَِذا ُهببببعني

 [13:سبأ]
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بَل مبببببن ابتلبببببو مبببببن الشبببببيا   : أي{  بَِل  َمبببببْن َبلِبببببَو اْْلَْلَفببببببَ  }: وقولبببببد     

ويَ يهبا اآلببر  ولي الكَمب يسمعها من الساما هيَ يها بىل الني حتتبد, اْللفب,

 بىل الني حتتد, هربام أ ر د الشهاب قبل أن يَ يها وربام أل الا ب در اهلل قبل أن 

 ,(1)يأتيد الشهاب هي رقد, هينلب هبا اآلبر بىل الكالن,  ام ت دم ي احلدي  

 .مستنري: أي{  بَِل  َمْن َبلَِو اْْلَْلَفَب َهَأتَْبَعُد ِشَهابي َثاِقبي  }:وهلنا قال

  ( :  122: ص)قال السعدي يف تفسري الكريم الرمحن 
 ا أصالت ىل أهنم َل يستمعون شيئت  عاستثن , لكان ذلك  ليالت [ تعاىل]ولوَل أند      

بَل مببن تَ ببو مببن الشببيا   امببر ة, : أي{ بَِل َمببْن َبلِببَو اْْلَْلَفبببَ }: ولكبن قببال

تببارة يدر ببد { َهَأتَْبَعببُد ِشببَهابي َثاِقبببي }الكَمببب الواحببدة عببىل و ببد اْلفيببب والرسببقب 

يدر ببد قببل أن يوصببَها بىل أوليافببد, هين لببع بببرب السبباما, وتببارة  ببرب هبببا قبببل أن 

الشهاب, هيكنبون معها مافب  نببب يرو وهنبا بسببب الكَمبب التبي سبمعت مبن 

 ا ـه.الساما

      بذا " : وعن أِ لريرة رام اهلل عند عبن النببي صبىل اهلل عَيبد وسبَم قبال

ا ل ولبببد,  أنبببد قىضببب اهلل اجلمبببر ي السببباما, رببببت امالفكبببب بأ ن تهبببا بببببعا ت 

مباذا قبال ربكبمش قبالوا لَبني : وهبم قبالوا سَسَب عىل صفوان, هبإذا هبعع عبن قَب

احلق, ولو العب الكبري, هيسمعها مسق  السمع, ومسق  السمع لكنا : قال

هيسمع  -ووصو سفيان بكفد ه رهها, وبد  ب  أصابعد  -بعبد هو  بعض 

الكَمب هيَ يها بىل من حتتد, ثم يَ يها اآلبر بىل من حتتد, حت  يَ يها عىل لسان 

                                                           

 .سيأيت عرجيد قريبتا(1) 
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الكببالن, هببربام أ ر  الشببهاب قبببل أن يَ يهببا, وربببام أل الببا قبببل أن السبباحر أو 

 بنا : ألبيم قبد قبال لنبا يبوم  بنا و بنا: يدر د, هيكنب معهبا مافبب  نببب, هي بال

 .(1)" و نا, هيصد  بتَك الكَمب التي سمع من الساما

  سببأل أنبباا النبببي صببىل اهلل عَيببد وسببَم عببن : قالببت عافشببب رام اهلل عببنهامعببن

يببا رسبول اهلل, هببإهنم َيببدثون باليشببا : , ه ببالوا «بهنببم ليسبوا بيشببا»: ه ببال الكهبان,

تَك الكَمب من احلق  لفهبا »: ه ال النبي صىل اهلل عَيد وسَم: ا, قاليكون ح ت 

اجلنببببي, هي رقرلببببا ي أذن وليببببد   رقببببرة الد ا ببببب, هيخَلببببون هيببببد أ ثببببر مببببن مافببببب 

  .(1)« نبب

 (:12/913)قال احلافظ يف فتح الباري   
أي  ,قولبببد  لفهبببا اجلنبببي  بببنا لأل ثبببر وي روايبببب الرسبيسببب  لفهبببا مبببن اجلنبببي    

 ,أو اجلني الني يَ   الكالن  لفها من  ني  بر هوقد ,الكالن  لفها من اجلني

 .و لفها بخاا معجمب و اا مفتوحب وقد تكرس بعدلا هاا ومعنا  اجلبن برسعب

    النبي صبىل اهلل مبع  ا  السمع بعد أهنم َل يستليعون اسق :وقال آخرون

 :عَيد وسَم ملَ ا وحجتهم

    بَيا ِ ُ : )قولد تعاىل َلْت بِبِد الش   -  َوَمبا َينَبِغبي هَلُبْم َوَمبا َيْسبَتلِيُعونَ  -  َوَما َتنَع 

ْمِع َمَْعُعوُلونَ  ُْم َعِن الس  ا( بهِن   [ 111 - 111]  :الشعرا

    يا   مععولببون عببن سببامع ال ببر ن َل  ببالم وقببد قببال ألببل التفسببري أن الشبب

 .امالفكب, والسابق والسيا  يدَلن عىل لنا

                                                           

 (4111: )ص يح البخاري(1) 

 (.1111)والَفظ لد, ومسَم ( 1131: )أبر د  البخاري(1) 
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 ( :  121 – 123/  13) قال الطربي يف تفسريه      
وما تنعلت هبنا ال ر ن الشيا   عىل حممد, ولكند ينعل بد : ي ول تعاىل ذ ر      

ي لَشيا   أن ينعلبوا ببد عَيبد, وما ينبغ: ي ول( َوَما َينَْبِغي هَلُمْ . )الرو  اجلم 

ومببا يسببتليعون أن يتنعلببوا بببد, : ي ببول( َوَمببا َيْسببَتلِيُعونَ . )وَل يصببَح هلببم ذلببك

ْمِع . )جلهنم َل يصَون بىل استامعد ي امكان الني لو بد من الساما ُْم َعِن الس  بهِن 

ْعُعوُلببونَ  بببد مببن الببني لببو  ن مببن امكببان  بن الشببيا   عببن سببمع ال ببر: ي ببول( َمَ

 .كيو يستليعون أن يتنعلوا بدالساما مععولون, ه

 (:12/11) ألحكام القرآنامع اجلقال القرطيب يف      
الشببببهاب جيببببر  : ه ببببال ابببببن عببببباا. وابتَببببو ي الشببببهاب لببببل ي تببببل أم َل     

ي تل, هعىل لنا ال ول ي قبتَهم : وقال احلسن و اففب. وَير  و بل وَل ي تل

أهنبم ي تَبون قببل بل بافهم  -أحبدِها: سمع بىل اجلن قوَلنبالشهب قبل بل اا ال

مبببا اسبببققو  مبببن السبببمع بىل غبببريلم, هعبببىل لبببنا َل تصبببل أبببببار السببباما بىل غبببري 

أهنم ي تَون بعد بل افهم ما اسققو  : والثان. اجلنبياا, ولنلك ا  لعت الكها ب

مل يصبل  مبن السبمع بىل غبريلم مبن اجلبن, ولبنلك مبا يعبو ون بىل اسبقاقد, ولبو

قَبببت وال ببببول اجلول , َل  لبببع اَلسبببقا  وا  لبببع اإلحببببرا , ذ بببر  املببباور ي

 .أصح
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الراجح 

ما تلمئن بليد النفم وينب  لد الصدر لو ال ول اجلول جللل العَمب جلنبد      

, "بَِل  َمبْن َبلِبَو اْْلَْلَفببَ : "يواهق اَلستثناا الني  اا ي  يب سورة سبأ ي قولد

أِ لريرة امت دم ولو ص يح وآيح ي بثبا  أن اجلن  لو و نا حدي  

بعض الكَام  التي يسمعها من امالفكب, هربام أ ر د الشهاب هأحرقد, أو ربام 

 .مل يدر د هيَ يها بىل من حتتد من اجلن  ام  اا ي احلدي 

ُبب"أمببا أن يسببمع اجلببن ال ببر ن ي امببأل اجلعببىل ههببنا  تنببع ل ولببد تعبباىل       ْم َعببِن بهِن 

ْمِع َمَْعُعوُلونَ  واهلل تعباىل وهبنا  كون قد نعنا بب  أ لبب الكتباب والسبنب, , "الس 

 .أعىل وأعَم
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  هل ميس الشيطان جسد اإلنسان؟: التاسعاملطلب 
وبببببببالفهم ي ذلببببببك امعتعلببببببب  ,ولببببببنا اعت ببببببا  ألببببببل السببببببنب واجلامعببببببب , عببببببم     

 :ومن أ لب ألل السنب ,لان لس سان ن ينكرون مم الشي (1)وغريلم

ببِني َيَتَخب ُلببُد }:قولببد سببب ا د      َبببا ََل َيُ وُمببوَن بَِل  َ بباَم َيُ ببوُم ال  َُوَن الرني ببِنيَن َيببْأُ  ال 

ُ اْلَبْيب َبا  َوَأَحل  اَّلل  اَم اْلَبْيُع ِمْثُل الرني ُْم َقاُلوا بِ   َٰلَِك بَِأهن  ْيَلاُن ِمَن اْمَمني  َذ َم الش  َع َوَحبر 

  َوَمبْن َعباَ  
ِ
َََو َوَأْمبُرُ  بىَِل اَّلل  بُد َمبا َسب ََ  َه

َٰ
بِد َهبا َتَه  بني بن ر  َبا  َهَمن َ باَاُ  َمْوِعَظببي مني الرني

 .[111: الب رة] {َهُأوئَلََٰك َأْصَ اُب الن اِر ُلْم ِهيَها َبالُِدونَ 

 ( :3/355)قال القرطيب يف تفسريه      
 ليل عىل هسا  ب كار من أنكر الرصع من  هب اجلن, وزعم أند ي لن  اآليب      

 .من هعل اللبافع, وأن الشيلان َل يسَك ي اإل سان وَل يكون مند مم

 ( :1/516)قال ابن كثري يف تفسريه      
أي َل ي ومون من قببورلم يبوم ال يامبب بَل  بام ي بوم امرصبوع حبال آعبد,      

 .وعبط الشيلان لد

 (:9/913)القامسي  يف حماسن التوويل قال      
 بل مبن ( العبباب)وي  .ا, تخبلد وابتبلبدببلبد رببد شبديدت ي ال اموا      

وأصبببببل امبببببّم باليبببببد, ثبببببم اسبببببتعري .رببببببد بيبببببد  هرصبببببعد ه بببببد ببلبببببد وعبلبببببد

 .لَجنون,جلن الشيلان يمم اإل سان هيجند

 

                                                           

جممببوع الفتبباوَّ . أنكببر  اففببب مببن امعتعلببب  اجلبببافي وأِ بكببر وغريِهببا  بببول اجلببن ي بببدن امرصببوع (1)

(10/11.) 
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 (: 313/  1) قال املاوردي يف النكت والعيون      
 َل ي ومون يوم ال يامب من :ال ابن عباا, وابن  بري, وجمالد, واحلسنق     

يعنببببي الببببني  ن ببببد ,قبببببورلم بَل  ببببام ي ببببوم الببببني يتخبلببببد الشببببيلان مببببن امّم 

 .يعني اجلنون ,الشيلان ي الد يا من امم

 ( :  116: ص) قال السعدي يف تيسري الكريم الرمحن     
بببنِ  }      بببمني بَِل  َ ببباَم َيُ بببوُم ال  بببْيَلاُن ِمبببَن اْمَ يرصبببعد الشبببيلان : أي{  ي َيَتَخب ُلبببُد الش 

ببباجلنون, هي ومببون مببن قبببورلم حيببارَّ سببكارَّ مبببلرب , متببوقع  لعظببيم 

  .النكال وعرس الوبال

          وقد جاءت أدلة من السنة املطهرة فيها إثبات أن الشايطان مياس جساد
 : اإلنسان

     العباص قبالعبن عبثامن ببن أ :الادليل األول ِ( : 
ِ
مل با اسبتعَمَني رسببوُل اَّلل 

ببب  مبببا  بببافِو  عبببَل يعبببرُي يل يشاي ي صببباليت حت  َ َم عبببىل الل  ُ عَْيبببِد وسببب صبببىل  اَّلل 

َ َمب  ُ عَْيببِد وسبب  صببىل  اَّلل 
ِ
, هَببام  رأ ببُت ذلِببَك رحَببُت بىل رسببوِل اَّلل  أ ري مببا ُأصبببني

  َعببم يببا رسببوَل ا: ابببَن أِ العاِصشقَببت:ه ببال
ِ
يببا : مببا  بباَا بِببكش قَببت: قببال. َّلل 

ببببب  مبببببا أ ري مبببببا أصببببببني قبببببال , عبببببرَي يل يشاي ي صبببببَوايت حت 
ِ
ذاَ  : رسبببببوَل اَّلل 

, قبال يلاُن ا ُ د هد وُ  منُْد, هجَسبُت عبىل صبدوِر قبدمي  هرضبَب صبدري : الش 

اٍ , ثبم  : بيِدِ , وتفَل ي َهمبي وقبال  هفعبَل ذلِبَك ثبالَا مبر 
ِ
: قبال اببُرْ  عبدو  اَّلل 

 .(1)(هَعمبببببري مبببببا أحَسبببببُبُد بببببباللني بعبببببدُ : ه ببببباَل ُعبببببثامن: احلبببببق بَعمَِبببببَك قبببببال

                                                           

والرويان ي ,  (1131) وابن أِ عاصم ي اآلحا  وامثان , (3141)روا  ابن ما د : ص يح(1) 

واللربان ( 411, 411: ص)وأبو  عيم ي الدَلفل ( 1/311)والبيه ي ي الدَلفل , (1111)مسند  
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     َم َأتَْتبُد  :الدليل الثااني  َ ْيبِد َوَسب ََ , َأن  الن بِبي  َصبىل  اهلُل َع وَعبْن َعبِبني ْببِن ُحَسبْ ٍ

َََق َمَعَها, َهَمر  بِ  ََام  َرَ َعِت اْ َل ا, َصِفي ُب بِنُْت ُحَييا َه ِد َرُ اَلِن ِمَن اجلَنَْصاِر َهَدَعاُِهَ

,َقاَل : , َقاَلَ «بِ  اَم ِلَي َصِفي بُ »: َهَ اَل 
ِ
بِري ِمبَن اْببِن  َ َم »:ُسْبَ اَن اَّلل  ْيَلاَن جَيْ بِن  الش 

مِ جَمَْرَّ   .(1)«الد 

    قبببال يل اببببُن  :)رام اهلل عنبببدأِ رببببا  وعبببن علببباا ببببن  :الااادليل الثالاااث

ةت من ألِل اجلنِب ش قَُت بىل أَل :عبااٍ  ُة السو ااُ :قال .ُأريك امرأ أتِت .لن  امرأ

َ َم قالببت  ُع " النبببي  صببىل  اهلُل عَيببِد وسبب ببُو . بن ُأْآَ . هببا ُع اهلَل يل . وبن أتكش 

" . وبن شببببئِت  عببببوُ  اهلَل أن يعاهيببببِك . بن شببببئِت صببببربِ  ولببببِك اجلنببببُب " قببببال 

ُو هإن : قالت . أصرُب : قالت ُو , هدعا هلا. أتكش   .(1).(ها ُع اهلَل أن َل أتكش 

يف معارض شارحه حلاديث املاراة الايت      ( 113/  12)قال ابن حجار يف الفاتح        
 :تصرع

ا ا  بببباا البببريح قبببد يكبببون سبببببت ( بببباب هببببل مبببن يرصبببع مبببن البببريح: )قولبببد     

بب بىل أن .. ..ا غببري تبباملَرصببع ولببي عَببب عنببع اجلعببباا الرفيسببب عببن ا فعاهلببا منعت

وقبببد يكبببون الرصبببع مبببن اجلبببن وَل ي بببع بَل مبببن النفبببوا اْلبيثبببب مبببنهم بمبببا : قبببال

واجلول لو الني يثبتد  ,َلست سان بعض الصور اإل سيب وبما إلي اع اجلذيب بد

 .نيع اجل باا وين رون عال د والثان جي د   ثري منهم

                                                                                                                                                                      

روا  اللربان وهيد عثامن بن بشري ومل أعرهد ( 0/3)وقال اهليثمي ي امجمع , بمعنا ( 1341)ي الكبري 

 (.1113)ولو عند مسَم بسيا   بر , (1011)وص  د اجللبان ي الص ي ب , ا وب يب ر الد ث 

 (.1111: )روا  البخاري: ص يح(1) 

 (.1113: ), ومسَم(1311: )روا  البخاري: ص يح(1) 
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    يبِل ب: )قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم :الدليل الرابع  َ ذا  اَن ُ نُح ال

بب حينئببٍن هببإذا ذلببَب سبباعبي مببَن  ببيا َ  تنتِبُ ببوا ِصبببياَ كم هببإن  الش  أو أمَسببيُتم هكفُّ

ببا  ببيلاَن َل يفببَتُح بابت  هببإن  الش 
ِ
ببولم هببأغَ وا اجلبببواَب واذ ببروا اسببَم اَّلل  َُّ يببِل هخ  َ ال

 وََخنيروا   يَتكم
ِ
ا وأو وا ِقَرَبكم واذ روا اسَم اَّلل   ولو أن مغَ ت

ِ
  واذ روا اسَم اَّلل 

 .(1)(تعُرعوا عَيها شيئتا وأ ِفئوا مصابيَ كم

 

 ( : 925/  1: ) قال النووي يف شرحه على مسلم    

لبببنا احلببببدي  هيبببد نببببل مبببن أنببببواع اْلبببري واجل ب اجلامعببببب مصبببالح اآلبببببرة      

ن هببأمر صببىل اهلل عَيببد وسببَم هبببن  اآل اب التببي لببي سبببب لَسببالمب مبب ,والببد يا

ينافبد با لَسبالمب مبن و عل اهلل عبع و بل لبن  اجلسبباب أسببابت  ,بيناا الشيلان

يناا صبي وغري  بذا ب هتح باب وَل  اا وَل حل س اا وَلبي در عىل  شو  هال

بن العببببد بذا  (1)ولبببنا  بببام  ببباا ي احلبببدي  الصببب يح ,و بببد  لبببن  اجلسبببباب

نبا عبىل امبيبت عنبد َلسبَلان ل مبيبت أي سم  عند  بول بيتد قبال الشبيلان َل

لبببؤَلا و بببنلك بذا قبببال الر بببل عنبببد نببباع ألَبببد مهللا  نبنبببا الشبببيلان و نبببب 

 ان سبب سالمب امولو  من رر الشيلان و نلك شبد  (3)رزقتنا الشيلان ما

 .مشهور ي اجلحا ي  الص ي ب لنا  ا لو 

 

                                                           

 (.1111: ), وص يح مسَم(1313: )ص يح البخاري(1) 

 (1111)ص يح مسَم (1) 

 سيأيت عرجيد قريبا(3) 
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   هل جيامع اجلن اإلنسية؟ : العاشراملطلب 
مَلْ ) :لكن استنبط العَاما بمكا يب ذلك من قولبد تعباىل ,َل يو د  ليل آيح     

ُهْم َوََل َ ان   ََ  .[ 14: الرمحن]( َيْلِمْثُهن  بِ مي َقْب

 (:65/  93: )قال أبو جعفر  الطربي يف تفسريه     
بذا  بامع الر بل ومل يسبّم, ا لبوَّ : عن عثامن بن اجلسبو , عبن جمالبد, قبال     

ََُهْم َوَل َ ان  : )معد, هنلك قولداجلاّن عىل بحَيَد هجامع   ( .مَلْ َيْلِمْثُهن  بِْ مي َقْب

  (:131/  11)قال القرطيب يف تفسريه      
يعَمك أن  ساا اآل ميا  قد يلمثهن اجلان, وأن احلور الع  قد ببرين مبن      

 .واللم  اجلامع لنا العيب و علن,

 (:1/521)قال ابن كثري يف تفسريه      

 .ل لن أبكار عرب أتراب, مل يلألن أحد قبل أزوا هن من اإل م واجلنب     

 :(1/911)قال ابن اجلوي يف زاد املسري      

َْقي : قال الشعبي      وي اآليب  ليل . ُلن  من  ساا الد يا مَلْ َيْمَسْسُهن  من ُأنشئن َب

ة  اإل يسّ   .عىل أن اجِلننيي  َيْغَش  امرأ

 (:331)عدي يف تفسري الكريم الرمحن قال الشيخ الس     

مل يببنَهن قبببَهم أحببد مببن اإل ببم واجلببن, بببل لببن أبكببار عببرب, مت ببببا  بىل      

 ـها  .أزوا هن, ب سن التبعل والتغنج وامالحب والدَلل
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    قال النبي : عن ابن عباا قال :« ََُد َأَما َلْو َأن  َأَحَدُلْم َيُ وُل ِحَ  َيْأيِت َأْل

َر َبيْنَُهاَم ِي  بِاْسمِ  يَْلاَن َما َرَزْقَتنَا ُثم  ُقدني يَْلاَن َوَ ننيْب الش  َ ُهم  َ ننيْبنِي الش   ال
ِ
اهلل

ا ُ  َشيَْلاني َأبَدت  . (1)«َذلَِك َأْو ُقِهَ َوَلدي مَلْ َيرُض 

 (:3/993)قال احلافظ ابن حجر  يف فتح الباري     

 نباع أمبد  بام  باا عبن جمالبد أن البني جيبامع وقيل مل يرض  بمشبار ب أبيبد ي     

 وَل يسمي يَتو الشيلان عىل بحَيَد هيجامع معد ولعل لنا أقرب اجل وبب

 (:13/33)جمموع الفتاوى قال شيخ اإلسالم يف      

وآعهببم لس ببم قببد يكببون عببن شببهوة ولببوَّ وعشببق  ببام يتفببق لس ببم مببع      

 . اإل م

 (:9/33,31)  اإلنصافقال املرداوي يف      

ة      غسل عَيهباب  َل: ه ال أبو امعايل. يل  ني جيامعني  الر ل: لو قالت امرأ

 . وهيد  ظر: «الفروع»قال ي . لعدم اإليال  واَلحتالم

 (:1/161)يف الدر املختار  صفكيقال احل     

احقاز عن اجلنبي يعنبي (   مي)لي ما هو  اْلتان ( بيال  حشفب)عند ( و)     

 .تنعل وبذا مل يظهر هلا ي صورة اآل مي بذا مل

                                                           

 (.1434)ومسَم ( 1131)أبر د البخاري  (1)
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  :(1/193)  على الشرح الكبري ة الدسوقيحاشيجاء يف      

ة ي الي ظب من  ني ما ترا  من ب يس من الوطا والَنة أو رأَّ       ولو رأ  امرأ

الر ل ي الي ظب أند  امع  نيب قال ابن  ا ي الظالر أند َل غسل عبىل الر بل 

ة ما الظالر أند َل غسل عَيهام ما مل  :ل احللابمل َيصل ب عال وقا وَل عىل امرأ

َيصل ب عال أو شك هيد جلن الشك ي اإل بعال يو بب الغسبل واعقعبد الببدر 

ال راي بأن امواهق منلب ألبل السبنب مبن أن اجلبن هلبم ح ي بب اَلبتيباَل   بام 

واز  كببا  ت بول احلكبباما وأهنببم أ سبام  اريببب هلببم قبوة التشببكل ول ببول مالبك بجبب

اجلن و وب الغسل عىل  ل من الر ل وامرأة وبن مل َيصل اإل عال وَل شك 

 .هيد
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   هال جياوز أن   , امن وجاد يف نفساه وسواسا   : احلادي عشراملطلب
 يقول عندي وسواس قهري؟

والشببيلان لبيم لببد سبَلان حجببب عببىل , لبن  الَفظببب مل تبر  ي  تبباٍب وَل ي سبنب

ب ام اإل سان بذا اتبعد وتر  التمسبك بالكتباب , أن ي هر  وَل يستليع, اإل سان

 .اقهري اولكن َل   ول وسواس ,اعَيد سَلا  لد والسنب  عل اهلل

َبَعببَك ِمببَن : )قببال اهلل  ببل ي عببال  ََْلاني بَِل  َمببِن ات  ببْيِهْم ُسبب ََ بِن  ِعَببباِ ي َلببيَْم َلببَك َع

 .(41): احلجر( اْلَغاِوينَ 

ََْلاني  بِن  : )وقببببال تعبببباىل  ببببْيِهْم ُسبببب ََ ببببَك َو ِببببيالت  ۚ  ِعَببببباِ ي َلببببيَْم َلببببَك َع  بَِربني
َٰ
( َوَ َفبببب 

ا  ( .31): اإلرسا

وقد حذر النيب صلى اهلل عليه وسلم من التلفظ بكلمات يتعاظم بها الشيطان على 
:املسلم  

 نُت ر يَو النبيني : )هعن ر ل من أص اب النبي صىل اهلل عَيد وسَم قال 

َل ت ل َتِعَم : ه ال,َتِعَم الشيلاُن : ه َُت , َم هعثر   اببي صىل اهلل عَيد وس

ب ويت, : الشيلاُنب هإ ك بذا قََت ذلك تعاظَم حت  يكوَن مثَل البيِت , وي وُل 

ب هإ ك بذا قََت ذلك, تصاغَر حت  يكوَن مثَل النباِب : ولكن قل
ِ
  (1) (بسِم اهلل

                                                           

, 11,  10/ 1) وأمحد ( 11314, 11311)والنسافي ي الكربَّ , (4011)أبر د أبو  او   (1)

وابن أِ عاصم ي اآلحا  , (4/101)واحلا م , (3314)والبغوي , (11100)وعبد الرزا  ( 331

وص  د , (113)واللربان ي الكبري ( 331)والل اوي ي    مشكل اآلثار ( 1131)وامثان 

 (.1411)اجللبان ي ص يح اجلامع 
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 قال ابن القيم يف زاد املعاد )391/9( : 
قول ال افل: أبعَّ اهلل الشيلان, وقبح اهلل الشيلان, هإن ذلك  َد يفرحد, 

فد, وَل يفيد   وي ول عَم ابن   م أن قد  َتد ب ويت, وذلك  ا يعيند عىل بغوا

شيئا, هأرشد النبي صىل اهلل عَيد وسَم من مسد يشا من الشيلان, أن ين ر 

اهلل تعاىل, وين ر اسمد ويستعين باهلل مند, هإن ذلك أنفع لد وأغيظ 

 لَشيلان.ا ته 

ُ ونَ (  ِنيَن ُلم بِِد مُ ْبِ ْوَ ُد َوال  ِنيَن َيَتَول  ََْلاُ ُد َعىَل ال  وقد قال اهلل تعاىل: )بِ  اَم ُس

(111): الن ل  

َن اْمُْؤِمنِ َ : )سب ا د  وقال ا مني ََيِْهْم بِْبَِيُم َظن ُد َهات َبُعوُ  بَِل  َهِري ت َ  َع ( َوَلَ ْد َصد 

(11): سبأ  

َ : )وقال تبار  وتعاىل ي موعع  بر يَْلاُن مَل ا ُقِهَ اجْلَْمُر بِن  اَّلل  َوَقاَل الش 

ََْلاٍن بَِل  َأن َوَعَدُ ْم َوْعَد  ن ُس ََيُْكم مني ََْفُتُكْم  َوَما َ اَن يِلَ َع احْلَقني َوَوَعدتُُّكْم َهَأْب

ِبُكْم َوَما َأنُتم  ا َأنَا بُِمرْصِ َُوُموِن َوُلوُموا َأنُفَسُكم  م  َ َعْوُتُكْم َهاْستََجْبُتْم يِل  َهاَل َت

ْ ُتمُ  ِبي   بِنني َ َفْرُ  باَِم َأْ َ َ  هَلُْم َعَنابي َألِيمي بُِمرْصِ
ِ ِ
( وِن ِمن َقْبُل  بِن  الظ ام

( .11) :ببراليم  

ا: )ذ ر   لوقال   ْيَلاِن َ اَن َعِعيفت  .(13): النساا( بِن  َ ْيَد الش 
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 ( :135 – 131ص ) دفع إيهام االضطرابيف قال الشنقيطي 

 ( املنفي عنهمعرض كالمه عن اجلمع بني السلطان املثبت للشيطان و يف )

 :اجلواب من وجهنيو 

 والسبببَلان , أن السبببَلان امثببببت لبببد لبببو سبببَلان بعببباللد هلبببم بتعيينبببد :األول

 .امنفي لو سَلان احلجب

غري أند  عالم هأ ابو  بال حجب , هَم يكن إلبَيم عَيهم من حجب يتسَط هبا

 .وَل برلان

 .وب ال  السَلان عىل الربلان  ثري ي ال ر ن

 ولكببنهم لببم الببنين , ابتببداات ألبتببب اأن اهلل مل جيعببل لببد عَببيهم سببَلا  :الثاااني

 .حعبدسَلو  عىل أنفسهم بلاعتد و بوهلم ي 

ا: )هَم يتسَط عَيهم ب وةب جلن اهلل ي ول ْيَلاِن َ اَن َعِعيفت : النساا( بِن  َ ْيَد الش 

13 

المبب اببن بو هيبد الع بذ بر لبنا اجلبوا , ب ام تسبَط عَبيهم ببإرا مم وابتيبارلم

 .ال يم 
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   طارق العاالج والتحصاني مان الشايطان      : الثااني عشار  املطلاب
 :وجنوده

ومبببن  بَبببق اهلل تعببباىل الشبببيلان, ولبببو  , وعَمنبببا  يبببو  ت صبببن مبببن        

ومبن وساوسبد, وقبد  باا   بر   ثبرية ي الكتباب والسبنب و فخبد و فثبد ِهع  

 :لَت صن من الشيلان منها

 :الرحيم من الشيطان الرجيماالستعاذة باهلل  -1 
ببِميُع } : قبال تعباىل       ببُد ُلبَو الس    بِ  

ِ
بْيَلاِن َ بْعغي َهاْسببَتِعْن بِباَّلل  ببا َينَعَغن بَك ِمببَن الش  َوبِم 

 (33): هصَت{  اْلَعَِيمُ 

    التعوذ عند الغضب: 
      َقاَل , ٍ ْياَمُن ْبُن ُآَ ََ َ َم اْسَتب  َرُ اَلِن ِعنَْد الن  : عن ُس ْيِد َوَس ََ بِيني َصىل  اهلُل َع

ببر  َوْ ُهببُد, َهَ بباَل  ا َيُسبببُّ َصبباِحَبُد, ُمْغَببببتا َقببِد امْحَ , َوَأَحببُدُِهَ ببواي َُ َوَ ْ ببُن ِعنْببَدُ  ُ 

َ مَ  ْيِد َوَس ََ , َلبْو َقاهَلَبا َلبَنَلَب َعنْبُد َمبا جَيِبدُ : " الن بِيُّ َصىل  اهلُل َع ََُم َ ََِمببت , َلبْو بِنني جَلَْع

ِ يمِ : َقاَل  ْيَلاِن الر   ِمَن الش 
ِ
 .(1)"َأُعوُذ بِاَّلل 

    َعنْدُ و ُ َ مَ : َقاَل َأبُو ُلَرْيَرَة َراِمَ اَّلل  ْيِد َوَس ََ  َصىل  اهلُل َع
ِ
َيْأيِت : " َقاَل َرُسوُل اَّلل 

بْيَلاُن َأَحبَدُ ْم َهَيُ بوُل  بَق َ بَنا, : الش  ََ بَق َ بَنا, َمببْن َب ََ بب  َيُ بوَل َمببْن َب ببَق : َحت  ََ َمبْن َب

 َوْلَينَْتِد 
ِ
َيْسَتِعْن بِاَّلل  َْ َغُد َه ََ   .(1)" َرب َكش َهِإَذا َب

    يبببا : وعبببن عبببثامن ببببن أِ العببباص, أتببب  النببببي صبببىل اهلل عَيبببد وسبببَم, ه بببال

رسبول اهلل بن الشبيلان قبد حبال بينبي وببب  صباليت وقبراايت يَبسبها عبب, ه ببال 

                                                           

 (.1311: )والَفظ لد, ص يح مسَم( 3111: )ص يح البخاري(1) 

 (.134: ), ص يح مسَم(3113: )ص يح البخاري(1) 
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ذا  شبيلان ي بال لبد بنبعب, هبإذا أحسسبتد »: عَيبد وسبَمرسول اهلل صىل اهلل 

هفعَببببت ذلببببك هأذلبببببد اهلل : قببببال« هتعببببوذ ببببباهلل منببببد, واتفببببل عببببىل يسببببار  ثالثببببا

 .(1)عني

    تعويذ الصبيان: 
       َوَيُ وُل , ُذ احلََسَن َواحلَُسْ َ َ َم ُيَعوني ْيِد َوَس ََ ُ اَم بِن  َأبَا: " َ اَن الن بِيُّ َصىل  اهلُل َع

ُذ هِبَا بِْساَمِعيَل َوبِْسَ اَ   ِب, ِمْن ُ لني َشْيَلانٍ : َ اَن ُيَعوني  الت ام 
ِ
 َأُعوُذ بَِكَاَِمِ  اَّلل 

ٍب,  ٍب َوَلام    .(1)"َوِمْن ُ لني َعْ ٍ َلَم 

( 121 – 32/  1)قال اإلمام ابن القيم يف إغاثة اللاهفان مان مصاايد الشايطان          
 :   باختصار

اة ال ر ن       :ذلك و و  وي. أمر سب ا د باَلستعاذة بد من الشيلان عند قرا

    يبنلب ملبا يَ يبد الشبيلان هيهبا مبن  ,أن ال بر ن شبفاا ملبا ي الصبدور :منها

الوسبباوا والشببهوا  واإلرا ا  الفاسببدة, ههببو  واا ملببا أَمببر   هيهببا الشببيلان, 

ف الدواا حمالت باليبا, هيبتمكن مند ال َب ليصا  هأمر أن يلر  ما ة الداا و ب

 : مند, ويؤثر هيد,  ام قيل

َلا َقْبَل َأْن َأْعِرَف اهْلَوَّ َأتَاِن       بات َبالِيات َهَتَمّكنَا... َلَوا َْ  َهَصاَ َف َق

 .بىل قَب قد بال من معاحم ومبا  لد هينجع هيد ا لنا الدواا الشاييهيج     

    ال َببب,  بام أن املبباا مببا ة  العَببم واْلبري يأن ال بر ن مببا ة اهلبدَّ و :ومنهااا

 يالنبببا , والشببيلان  ببار َيببر  النبببا  أوَل هببأوَل, هكَببام أحببم بنبببا  اْلببري 

                                                           

 (.1113: )ص يح مسَم(1) 

 .من حدي  ابن عباا ؓ, ( 3311: )ص يح البخاري(1) 



67 
 

بهسا   وبحراقد, هأمر أن يستعين باهلل عع و ل مند لبئال يفسبد  ال َب سع  ي

 .عَيد ما َيصل لد بال ر ن

جلول الو ببد ا سببتعاذة يقبَببد, أن اَل يوالفببر  ببب  لببنا الو ببد والو ببد الببن     

 . الو د الثان جل ل ب افها وحفظها وثباما جل ل حصول هافدة ال ر ن, وي

    اتبد :ومنها حبدي    بام ي. أن امالفكب تد و من قبار  ال بر ن وتسبتمع ل را

 يهيهبا مثبل امصبابيح, ه بال النبب ُأسيد ابُن حَبري ملا  ان ي رأ ورأَّ مثل الظَبب

ََْك اَمالِفُكب: "المعَيد الصالة والس  ".تِ

    أن الشببيلان جيَببب عببىل ال ببار  بخيَببد ور َببد, حتبب  يشببغَد عببن  :ومنهااا

ام صببو  بببال ر ن, ولببو تببدبر  وتفهمببد ومعرهببب مببا أرا  بببد امببتكَم بببد سببب ا د, 

هي رص بجهد  عىل أن َيول ب  قَبد وب  م صبو  ال بر ن, هبال يكمبل ا تفباع 

 .ع أن يستعين باهلل عع و ل مندال ار  بد, هأمر عند البو

    أن ال ببار  ُمنبباٍ  هلل تعبباىل  المببد, واهلل تعبباىل أشببد أذ ببات لَ ببار   :ومنهااا

اتبببد . احلسبببن الصبببو  ببببال ر ن مبببن صببباحب ال ينبببب بىل قينتبببد والشبببيلان ب بببام قرا

مر ال بار  أن يلبر   باَلسبتعاذة عنبد منا اتبد تعباىل واسبتامع هبأُ . الشعر والغنباا

ات  .دالرب قرا

    أن اهلل سب ا د أبرب أند ما أرسل من رسول وَل  بي بَل بذا عن  :ومنها 

 يبذا تال أل   الشيلان : أمنيتد, والسَو  َهم عىل أن امعن  أل   الشيلان ي

 . تالوتد
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    أن الشببيلان أحبرص مببا يكببون عبىل اإل سببان عنبدما َيببم ببباْلري, أو  :ومنهااا

الص يح عن النبي صبىل اهلل  ن لي لعد عند, وييدبل هيد ههو يشتد عَيد حينئ

بببَت َعبببىَل  الَباِرَحبببَب, هبببَأَراَ  َأْن َيْ َلبببَع َعبببىَل  َصببباليِت : "عَيبببد وسبببَم َّ " بِّن َشبببْيَلا ات َتَف

 .احلدي 

و َام  ان الفعل أنفع لَعبد وأحب بىل اهلل تعباىل  بان اعبقاي الشبيلان لبد      

صىل  يالفا د أند سمع النب   سربة بن أِمسند اإلمام أمحد من حدي وي. أ ثر

بِّن الّشبببْيَلاَن َقَعبببَد َلْببببِن  َ َم بَِأْ ُرِقبببِد, َهَ َعبببَد َلبببُد بَِلِريبببِق : "اهلل عَيبببد وسبببَم ي بببول

َََم, ُثم  : اإلْسالِم, َهَ اَل    َبافَِكش هعصاُ  َهَأْس
ِ
َأتُْسَُِم َوَتَنُر ِ ينََك َوِ يَن  َبافَِك و َباا

َأُماِ ُر َوَتَنُر َأْرَعَك َوَسامَاَ ش َوبَِ ام َمَثُل امَهباِ ِر : بَِلِريِق اهْلِْجَرِة, َهَ اَل َقَعَد َلُد 

َهاِ , َوُلَو ِ َهاُ  الن ْفِم   الَفَرِا ي اللول َهَعَصاُ  َولاَ ر, ُثم  قَعَد َلُد بَِلِريِق اجْلِ

َهَعَصبببببباُ  : ُة َوُيْ َسببببببُم امَلبببببباُلش َقبببببباَل تَ اتِببببببُل َهُتْ َتببببببُل, َهُتببببببنَْكُح اَمببببببْرأَ : َوامَلببببببال ه ببببببال

 .هالشيلان بالرصد لس سان عىل  ريق  ل بري .(1)"َهَجاَلدَ 

    بد بعدلا ال ر ن,  أن اَلستعاذة قبل ال رااة عنوان وبعالم بأن املأيت :ومنها

 بببالم غبببري , ببببل اَلسبببتعاذة م دمبببب وتنبيبببد  يوهلبببنا مل تببببع اَلسبببتعاذة بببب  يبببد

                                                           

وابن حبان , (4341)وي الكربَّ ( 3/11)ب  والنسافي ي امجت, (3/413)أبر د أمحد (1) 

وابن أِ شيبب , (111, 4/111)والبخاري ي التاريخ الكبري , (4143)والبيه ي ي الشعب ( 4103)

( 13)وي اجلها  ( 11311, 1143)وابن أِ عاصم ي اآلحا  وامثان , (1/103)ي امصنو 

بسنا   ص يح وقال ( 4/1111)ج أحا ي  اإلحياا وقال العراقي ي عري( 3111)واللربان ي الكبري 

وص يح اجلامع ( 1010)وص  د اجللبان ي الص ي ب ,  بسنا   حسن( 4/111)احلاهظ ي اإلصابب 

(1311.) 
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ني يببأيت بعببدلا لببو البتالوة, هببإذا سببمع السببامع اَلسببتعاذة اسببتعد لَسبامع أن البب

َلستامع  الم اهلل تعاىل, ثم  ع ذلك لَ ار , وبن  ان وحبد , ملبا ذ ر با مبن 

 .احلكم وغريلا

 :يف املصدر السابق وقال أيًضا      
    بببِميِع اْلَعَِبببيِم ِمبببَن ا: "عبببن أمحبببد مبببن روايبببب عببببد اهلل  الس 

ِ
لّشبببْيَلاِن َأُعبببوُذ بِببباَّلل

ِ يمِ   .(1)"الر 

    ِسبعيد, ولبو مبنلب احلسبن واببن سبريين, ويبدل عَيبد مبا روا   حلدي  أ

 :قصب اإلهك أبو  او  ي

    "َََم َوَ َشَو َعْن َوْ ِهِد َوَقاَل  يَأّن النب  : صىل اهلل عَيد وسَم َ 
ِ
َأُعوُذ بِاَّلل

ِ يمِ  ْيَلاِن الر  ِميِع العَيم ِمَن الش   .(1) "الس 

    يِم بِّن اهلَل : "وعن أمحد روايب أبرَّ أند ي ول ِ  ِمَن الّشْيَلاِن الر 
ِ
َأُعوُذ بِاَّلل

ِميُع اْلَعَِيمُ   ".ُلَو الس 

امجبر  واببن  وبد قال سبفيان الثبوري ومسبَم ببن يسبار, وابتبار  ال باام ي     

ِ ي}: ع يلب جلن قولد  ِمَن الّشْيَلان الر 
ِ
 [ .33: هصَت]{ مِ َهاْسَتِعْن بِاَّلل

اآليبببب  وقولبببد ي" اهلل مبببن الشبببيلان البببر يمأعبببوذ بببب"ظبببالر  أنبببد يسبببتعين ب ولبببد 

 بِّ بببُد ُلبببَو ال}: اجلببببرَّ
ِ
بببِميُع اْلَعَِبببيمَهاْسبببَتِعْن بِببباَّلل ي تهببب أن  [ 33: هصبببَت]{ س 

                                                           

 (.141: ), وص  د اجللبان ي ص يح أِ  او (111: )روا  أبو  او (1) 

, قال أبو  او م لنا حدي  منكرو, (1311)والبيه ي ي الكربَّ , (111)أبر د أبو  او  (1) 

 (130)وععفد اجللبان ي ععيو سنن أِ  او  
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نَب مست َب بنفسبها مؤ بدة  العَيم ي يَ ق باَلستعاذة وصفد بأند لو السميع

 .سب ا د لكنا ذ ر جلند " بن"ب رف 

     اّلَُهم  : "أبتار  ما ذ ر عن النبي صىل اهلل عَيد وسَم يالن: وقال بس ا

ِعِ  َوَ ْفِخِد َوَ ْفثِد بِنني  ِ يِم ِمْن َِهْ  .(1)"َأُعوُذ بَِك ِمَن الّشْيَلاِن الر 

الكبببرب, : تبببب, و فخبببدامُؤ: وِهبببع : "احلبببدي  تفسبببري ذلبببك, قبببال وقبببد  ببباا ي     

 ."الشعر: دو فث

ببعاِ  الّشببَيا ِِ  َوَأُعببوُذ بِببَك َربني أْن }: وقببال تعبباىل     َوُقببْل َربني َأُعببوُذ بِببك ِمببْن َِهَ

ونِ   [ 01 - 01: امؤمنون]{ ََيْرُضُ

 -ولو اجلظهر -وظالر احلدي  أن اهلمع  وع غري النفخ والنف , وقد ي ال     

امم َلبن   م, وبذا قر ت بن ِهعا  الشيا   بذا أهر    بل هيها نيع بصاب

 .ا,  نظافر ذلكا باصت بالنفخ والنف   ا ت  وعت 

 القرآن الكريم قراءة  -9   
ببِنيَن ََل ُيْؤِمنُببوَن بِبباآْلِبَرِة )قببال تعبباىل       نَببا َبْينَببَك َوَبببْ َ ال  َْ َن َ َع َوبَِذا َقببَرأَْ  اْلُ ببْر 

ا ْسُتورت ا م  ا( ِحَجابت  (41): اإلرسا

  البقرةقراءة سورة 
    َل جتعَببببوا »: عببببن أِ لريببببرة, أن رسببببول اهلل صببببىل اهلل عَيببببد وسببببَم, قببببال

 .(1) «بيوتكم م ابر, بن الشيلان ينفر من البيت الني ت رأ هيد سورة الب رة

                                                           

وابن بعيمب , (111)وابن ما د , ( 131,  134) وأبو  او  , ( 11,  11,  11/ 4)أبر د أمحد(1) 

وابن , ( 131,  131/  1)وابن أِ شيبب , (1110)وابن حبان , (010)واللياليس , (430, 431)

 (. 14/  1) وص  د لشوالد  اجللبان ي اإلرواا (  131/   1) واحلا م ( 111)ت   اجلارو  ي ام



71 
 

    سببمعت رسببول اهلل صببىل اهلل عَيببد وسببَم, : وعببن أِ أمامببب البببالب, قببال

ا جلص ابد, اقراوا العلراوين شفيعت  اقراوا ال ر ن هإ د يأيت يوم ال يامب»: ي ول

الب ببرة, وسببورة  ل عمببران, هببإهنام تأتيببان يببوم ال يامببب  ببأهنام غاممتببان, أو  ببأهنام 

غيايتان, أو  أهنام هرقان من  ري صواف, حتا ان عن أص اهبام, اقراوا سبورة 

: معاويبقال   (1) «الب رة, هإن أبنلا بر ب, وتر ها حرسة, وَل تستليعها البلَب

 .الس رة: َغني أن البلَبب

     قراءة املعوذتني 
      يتعبببوذ مبببن اجلبببان رسبببول اهلل صبببىل اهلل عَيبببد وسبببَم   بببان »عبببن أِ سبببعيد

  .(3) «وع  اإل سان حت   علت امعوذتان هَام  علتا أبن هبام وتر  ما سواِها

 :الدعاء وذكر اهلل عز وجل   -3
    ُكببُم ا ْ ): قببال تعبباىل وَن َعببْن َوَقبباَل َربُّ ببِنيَن َيْسببَتْكرِبُ ُعببوِن َأْسببَتِجْب َلُكببْم  بِن  ال 

َُوَن َ َهن َم َ اِبِرينَ   31: غاهر ( ِعَباَ يِت َسَيْدُب

    وأمَر م أْن َتن روا اهلَل, هإن  َمَثَل : )قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم 

عات, حت  بذ  ا أت  عىل حصٍن حص ٍ ذلك  مَثِل ر ٍل برَ  الَعُدوُّ ي أثَِر  رِسا

 .(1) (هأحرز  فَسد منهم,  نلك العبُد, َل َُيِرُز  فَسد من الشيلان بَل بنْ ِر اهلل

                                                                                                                                                                      

 (.111: )ص يح مسَم(1) 

 (.114: )ص يح مسَم(1) 

والنسافي ي الكربَّ , ( 111/  1)وي امجتب  , (3111), وابن ما د (1111: )أبر د  القمني(3) 

, (1011)الل اوي ي    مشكل اآلثار و, (1111)والبغوي ي    السنب , ( 1031,  1113)

 (.4011: )وص يح اجلامع, (4133)وص  د اجللبان ي امشكاة 
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 :احملافظة على أذكار الصباح واملساء -1    
َُْك َوَلُد احلَْمُد, َوُلوَ : )وباصب قول      يَك َلُد, َلُد امُ , َوْحَدُ  َلَ َ ِ ُ  َلَ بهَِلَ بَِل  اَّلل 

 َقِديري َعىَل 
ٍ
ا  .هإهنا حرز لك من الشيلان حت  عيس ,( ُ لني يَشْ

     َم, َقاَل َ ْيِد َوَس ََ  َصىل  اهلُل َع
ِ
ُ َعنُْد, َأن  َرُسوَل اَّلل  ِِ ُلَرْيَرَة َراِمَ اَّلل  : " هَعْن َأ

َُْك وَ : َمْن َقاَل  يَك َلُد, َلُد امُ , َوْحَدُ  َلَ َ ِ ُ َلُد احلَْمُد, َوُلَو َعبىَل ُ بلني َلَ بهَِلَ بَِل  اَّلل 

ٍة, َ اَ ْت َلُد َعْدَل َعْبِ ِرَقاٍب, َوُ تَِبْت َلُد ِماَفُب َحَسنٍَب,  , ِي َيْوٍم ِماَفَب َمر   َقِديري
ٍ
ا يَشْ

ْيَلاِن َيْوَمُد َذلَِك َحت   ُيْميِسَ  ا ِمَن الش  , َومَلْ َوحُمِيَْت َعنُْد ِماَفُب َسينيَئٍب, َوَ اَ ْت َلُد ِحْرزت

 .(1)" َيْأِ  َأَحدي بَِأْهَبَل ِ  ا َ اَا بِِد, بَِل  َأَحدي َعِمَل َأْ َثَر ِمْن َذلَِك 

 :الدعاء عند دخول اخلالء -5     

  بان النببي صبىل اهلل :سبمعت أنسبا, ي بول: بن صبهيب, قبال عن عبد الععيع 

 .(3) (ب  واْلباف مهللا بن أعوذ بك من اْل) بذا  بل اْلالا قالعَيد وسَم 

 :على أذكار النوم افظةاحمل -6

                                                                                                                                                                      

, 1131) واللياليس , من حدي  احلارا اجلشعري( 111,  131/  4)أبر د  أمحد ي امسند (1) 

وابن  ,(1111)وأبو يعىل , (1134, 1133) والقمني , (310/  4) وابن سعد ي اللب ا  ,  (1131

والبغوي ي  , (11340)والنسافي ي الكربَّ , (3133)وابن حبان , (1101, 031, 403)بعيمب 

, 3411, 3411)واللربان ي الكبري , (411, 133, 111, 1/111)واحلا م , (1431)   السنب 

 (.113)وص يح القغيب والقليب ,  (1114)وص  د اجللبان ي ص يح اجلامع , (3431

 (. 1301) , ص يح مسَم ( 3103) البخاري ص يح (1) 

 .ص يح ت دم عرجيد(3)
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  ا واحلفاظ عىل عىل الشق اجل منب  واَلعجاع ,ابىل الفراش عىل وعواإليوا

 ان أبو صالح يأمر ا, بذا أرا  أحد ا أن ينام, أن : هعن سهيل, قال ,أذ ار النوم

مهللا رب السببباموا  ورب اجلري »: يببببلجع عبببىل شببب د اجل مبببن, ثبببم ي بببول

العرش العظيم, ربنا ورب  ل يشا, هالق احلب والنوَّ, ومنعل التوراة ورب 

واإل جيل والفرقان, أعوذ بك من    ل يشا أنت  ببن بناصبيتد, مهللا أنبت 

اجلول هَيم قبَك يشا, وأنت اآلبر هَيم بعد  يشا, وأنت الظبالر هَبيم 

هوقببك يشا, وأنبببت البببا ن هَبببيم  و بببك يشا, اقببض عنبببا الببدين, وأغننبببا مبببن 

 .(1)و ان يروي ذلك عن أِ لريرة, عن النبي صىل اهلل عَيد وسَم« الف ر

 (:36/  11)قال النووي يف شرح مسلم 

قولببد أعببوذ ببببك مببن    بببل يشا أنببت  ببببن بناصببيتد أي مبببن    ببل يشا مبببن 

 ا ـه. امخَوقا  جلهنا  َها ي سَلا د ولو  بن بنواصيها

  ؓبذا: )اهلل عَيببد وسببَم قببال رسببول اهلل صببىل: قببال وعببن أِ لريببرة 

. اهللَ  وليسمني  , هراَشد هبا هَينُفْض  , بزاِر   اِبَبَ  هَيأبنْ  , هراِشد بىل أحُد م أوَّ

ََفد ما يعَمُ  َل هإ د  عبىل هَيبلجعْ  , يبلجعَ  أن أرا  هإذا.  هراِشد عىل بعد  ب

د .  أرهُعبد وببك.   نبي وععُت  بك رِ!  مهللا   سب ا ك:  ولي ْل . اجل منِ  ش ني

 عبببباَ   ببببد حتفبببظُ  ببببام هاحفْظهبببا , أرسبببََتها وبن.  هلبببا هببباغفرْ  ,  فيسببب أمسبببكَت  بن

 .(1) (الصاحل 

                                                           

 وغري , (1113: )أبر د مسَم(1) 

 (. 1114-34) ,  ص يح مسَم ( 1303, 3311) ص يح البخاري (1) 
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اة  يب الكرس   .(1)وقد سبق بيان هبَهاقبل النوم و نلك احلفاظ عىل قرا

 وقاراءة القرآن وأذكار الصاباح واملسااء    ةاحلفاظ على تالوعليك  ويف اجلملة 
 .الشيطانلك من  حرز هذااألوراد اليومية فكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 11  صف ب(1) 
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 من عداوة الشيطان لبين آدم صور : لث عشراملطلب الثا: 

ع ب  الشيلان وبني   م سنب ماعيب لن تتغري منن أن بَق اهلل تعاىل   م , الرصا

 حسدا مندهسجدوا وأب  ببَيم واستكرب , ببَيم بالسجو  لدووأمر امالفكب 

 .ولنريتد باإلعالل واإلغواا وتوعد لد –عَيد السالم  – م آل

 .كتابه العزيزموضع من وقد حذرنا اهلل تعاىل من عداوته يف أكثر من 
ا : )قال عع و ل ُِنوُ  َعُدوني يَْلاَن َلُكْم َعُدو  َهاع  بِ  اَم َيْدُعو ِحْعَبُد لِيَُكوُ وا  ۗ  بِن  الش 

ِعريِ   3: ها ر( ِمْن َأْصَ اِب الس 

ََُمونَ بِ  اَم : )قال تعاىلو  َما ََل َتْع
ِ
 َوَأن َتُ وُلوا َعىَل اَّلل 

ِ
 َواْلَفْ َشاا

ِ
وا (  َيْأُمُرُ م بِالسُّ

 (130: )الب رة

يَْلاِن : )وقال بِ ي  ۗ  َوََل َتت بُِعوا ُبُلَواِ  الش   (131): الب رة( بِ  ُد َلُكْم َعُدو  مُّ

يَْلاُن َلُد َقِرينتا َهَسااَ : )وقال  (31): النساا( َقِرينتا َوَمن َيُكِن الش 

ا: )وقال ْفُروعت  (111): النساا( َقاَل جَلَت ِخَنن  ِمْن ِعَباِ َ  َ ِصيبتا م 

تَِك جَلُْغِوَين ُهْم َأْنَِعَ  : )وقال ََِص َ  -َقاَل َهبِِعع  : ص( بَِل  ِعَباَ َ  ِمنُْهُم اْمُْخ

(11-13 )  

بِ ي : )وقال ِبل  مُّ  (11): ال صم( بِ  ُد َعُدو  مُّ

 :ومن صور عداوته
 :إلقاء الوساوس يف قلب العبد -1

بأن يَ ي , ولن  من أبب   ر  الشيلان التي يسَكها إلغواا العبد

هإذا استجاب لتَك الوساوا , الوساوا ي قَبدب ليشككد ي و و  اهلل تعاىل
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صبح ومل يعتصم باهلل تعاىل ويتعوذ من   الشيلان و  د وقع ي  ا د وأ

ونَ ), من حعبد يَْلاِن ُلُم اْْلَارِسُ  10: امجا لب( َأََل بِن  ِحْعَب الش 

 يأيت : قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم: قال أبو لريرة رام اهلل عند

من بَق : من بَق  نا, من بَق  نا, حت  ي ول: الشيلان أحد م هي ول

  .(1). ربكش هإذا بَغد هَيستعن باهلل ولينتد

 اا  اا من أص اب النبي صىل اهلل عَيد : عن أِ لريرة, قال: ي روايبو 

وقد »: ب ا  جد ي أنفسنا ما يتعاظم أحد ا أن يتكَم بد, قال: وسَم, هسألو 

   .(1)« ذا  آيح اإليامن»:  عم, قال: قالوا « و دعو ش

 ( : 931/  5) لشرح صحيح البخاري  جاء يف إرشاد الساري
من وسوستد بأن ي ول أعوذ باهلل ( هَيستعن باهلل)من بَق ربك : بذا بَ، قولد

  }: من الشيلان الر يم قال تعاىل
ِ
يَْلاِن َ ْعغي َهاْسَتِعْن بِاَّلل  ا َينَعَغن َك ِمَن الش  { َوبِم 

عن اَلسقسال معد ي ذلك وليبا ر بىل قلعد ( ولينتد[ )111: اجلعراف]

ند جلن اجلمر اللار  بغري أصل يدهع باإلعراي عند هإ د تندهع الوسوسب ع

 .بغري  ظر ي  ليل بذ َل أصل لد ينظر هيد

َ مَ -لو أذن : قال اْللاِ ََيِْد َوَس ُ َع ي حما تد لكان اجلواب سهالت  -َصىل  اَّلل 

ا من ه وَّ  المد, هإن أّول  المد  عىل  ل موحد ولكان اجلواب مأبوذت

ك وب م و ن وحيوان ونا   ابل يناقض  بر  جلن نيع امخَوقا  من مَ

                                                           

 (.334: )ومسَم, (3113: )أبر د البخاري  (1) 

 (133, 131: )أبر د مسَم  (1) 
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ومن بَق : حتت اسم اْلَق, ولو هتح لنا الباب الني ذ ر  لَعم مند أن ي ال

ذلك اليشا ويمتّد ال ول ي ذلك بىل ما َل يتنال  وال ول بام َل يتنال  هاسد 

 .هس ط السؤال من أصَد

 ( : 131/  1) قال املال القاري يف مرقاة املفاتيح 
نا ال ول يعني من بَق ربك, أو الت دير بَ، الشيلان لنا بذا بَ، أحد م ل

بَِل  ِعَباَ َ  ِمنُْهُم } :  ر ا لَشيلان بشارة بىل قولد تعاىل( : هَيستعن باهلل)ال ول 

ََِصَ   ََل َحْوَل : )-عَيد الصالة والسالم  -وبياما بىل قولد [ 41: احلجر]اْمُْخ

 
ِ
َة بَِل  بِاَّلل  العبد ب ولد, وقوتد ليم لد قوة امغالبب مع الشيلان, هإن ( َوََل ُقو 

وجما لتد, هيجب عَيد أن يَتجئ بىل موَل , ويعتصم باهلل من الشيلان الني 

أعوذ باهلل من الشيلان : أوقعد ي لنا اْلا ر الني َل أقبح مندب هي ول بَسا د

الَلو  الر يم, ويَوذ بجنابد بىل  نابد أن يدهع عند   , و يد , هإ د مع

اإلهلي َل أععو مند, وَل أذل, هإ د مشبد بالكَب الواقو عىل الباب, ولنا 

ا } : قال تعاىل يَْلاِن َ اَن َعِعيفت  [13: النساا] {بِن  َ يَْد الش 

 ( :921 – 922/  13) قال ابن امللقن يف التوضيح 

تر  التفكري هيام  لر ي ال َب من وساوا الشيلان, : وو د احلدي 

متناع عن قبوهلا, والكو عن جماراتد ي ذلك, وحسم املا ة ي ذلك واَل

باإلعراي عند واَلستعاذة بن ر اهلل, ولو أذن ي مرا عتد والر  عَيد لكان 

بد متَ   من سؤالد, وذلك أند بذا  الر  عىل  ل موحد سهالتب وذلك أن  وا

ومن بَق : القال ما ت دم, ه د   ض بأول  المد  بر ب جلند يَعم مند أن ي 

وامتد ال ول ي ذلك بىل ما َل يتنال , وال ول  ا َل يتنال  هاسد . ذلك اليشا
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هس ط السؤال من أصَد, وأشد من لنا اجلواب وأحسن ي موعع املالبب أن 

 لنا امُْ َدِا عىل حُمِْدا َأْحَدَثد ومريد أرا   عىل الصفب التي وقع عَيها : ت ول

ا, هإذا ثبت  : من لِن  صفاتد هال بد أن يكون قديامت أو حمدثتا, هإن قَناحينيا قا رت

حمدا صار من ال سم اجلول, وتسَسل ال ول هيد ولعم ال ول بال دم, هإذا 

لو  بيعب, هيسأل اللبافعي  عن لِن  اللبيعب, : ثبت قدمد مل يبق بَل أن ي ال

.  عم: ا قديمب, هيسألهم لل يو ب أثرلا عند و و لاش هإن قالو: هإن قالوا 

 ان با الت عيا تاب جلن سافر امخَوقا  تَعم أن تو د  َها قديمب عند 

و و لاب بذ و و لا نَب من و و لم, وَل يقاب  مند يشا عن يشا, ولنا 

ب ه د سَموا أن ال ديم (يفصل بأسباب. لي تريد : )مر و  عيا تا, وبن قالوا 

حمدثب, أقمنا  ليل : وبن قالوا وعا  اْلالف بيننا ي تسميب ال ديم, . مريد قا ر

 .احلدا و لت عىل حمدا ويسئل عند ويتسَسل ال ول ي ذلك

 :تثبيط العبد عن الطاعة - 9
 عن أِ لريرة رام اهلل عند, أن رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم, قال " :

يع د الشيلان عىل قاهيب رأا أحد م بذا لو  ام ثالا ع د, يرضب  ل ع دة 

ليل  ويل هارقد, هإن استي ظ هن ر اهلل ا  َت ع دة, هإن  عَيك: مكاهنا

توعأ ا  َت ع دة, هإن صىل ا  َت ع د   َها, هأصبح  شيلا  يب النفم, 

  .(1)" وبَل أصبح ببي  النفم  سالن 

 

                                                           

 (.113: )و مسَم, (3130: )أبر د البخاري  (1) 
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 .االختالس من صالة املرء -3
 سألت رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم عن اَللتفا  ي : عن عافشب, قالت

  .(1)«لو ابتالا  تَسد الشيلان من صالة العبد»: ه ال الصالةش

بذا  و ي لَصالة : " أن رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم قال: وعن أِ لريرة

أ بر الشيلان, ولد راط, حت  َل يسمع التأذين, هإذا قىض النداا أقبل, حت  

مرا بذا ثوب بالصالة أ بر, حت  بذا قىض التثويب أقبل, حت   لر ب  ا

اذ ر  نا, اذ ر  نا, ملا مل يكن ين ر حت  يظل الر ل َل يدري : و فسد, ي ول

   .(1)"  م صىل 

 : دوام إغوائة البن آدم منذ والدته إىل موته -1
 ل بني »قال النبي صىل اهلل عَيد وسَم : عن أِ لريرة رام اهلل عند, قال 

عيس  ابن مريم, ذلب   م يلعن الشيلان ي  نبيد بإصبعد ح  يولد, غري 

  .(3)« يلعن هلعن ي احلجاب

 ما من »: أن النبي صىل اهلل عَيد وسَم قال: وعن أِ لريرة رام اهلل عند

مولو  يولد بَل والشيلان يمسد ح  يولد, هيستهل صاربا من مم الشيلان 

يُنَلا بَِك َوبِنني ُأعِ }: واقراوا بن شئتم: , ثم ي ول أبو لريرة«بيا , بَل مريم وابنها

ِ يمِ  يَْلاِن الر  َتَها ِمَن الش  ي     .(4) [33:  ل عمران]{ َوُذرني

                                                           

 (111: )أبر د البخاري  (1) 

 (310, 11: )ومسَم, (311: )أبر د البخاري(1) 

 (.3113: )أبر د البخاري(3) 

 (.1333: )ومسَم, (4141: )أبر د البخاري(4) 
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 قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم: عن أِ لريرة, قال: وي روايب :

    .(1) « صيا  امولو  ح  ي ع,  عغب من الشيلان»

 :ضحك الشيطان من ابن آدم  -5
ومل يكظم تثاؤبد ومل ير   ع ك  هإذا تث ب أحد, التثاؤب من الشيلان

 .الشيلان مند و بل هيد همد لتشويد صورتد

 بن اهلل َيب : " عن أِ لريرة رام اهلل عند, عن النبي صىل اهلل عَيد وسَم

العلاا, ويكر  التثاؤب, هإذا علم ه مد اهلل, ه ق عىل  ل مسَم سمعد 

: ما استلاع, هإذا قال هإ ام لو من الشيلان, هَري  : أن يشمتد, وأما التثاؤب

     .(1)"لا, ع ك مند الشيلان 

 بذا تثااب أحد م, هَيمسك بيد  »: وقال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم

  .(3)« عىل هيد, هإن الشيلان يدبل

 ( :113/  15)قال البدر العيين يف عمدة القاري 
ام يكون مع ث ل , وب ام  عَد من الشيلان  رالب لد جلند ب ( من الشيلان: )قولد

البدن وامتالفد وميَد بىل الكسل والنوم, وأعاهد بىل الشيلان جلند لو الني 

يدعو بىل بعلاا النفم شهواما, وأرا  بد الت نير من السبب الني يتولد مند, 

 .ولو التوسع ي املعم والشبع, هيث ل عن اللاعا  ويكسل عن اْلريا 

                                                           

 (.1331: )أبر د مسَم(1) 

 (.1004: )ومسَم, (3113: )أبر د البخاري(1) 

 .دي  ابن أِ سعيد اْلدريمن ح( 1001 – 11)أبر د مسَم (3) 
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عىل الفم لئال يبَ، الشيلان مرا   من  ليكظم وليبع يد : أي( هَري  : )قولد

 .تشويد صورتد و بول همد وع كد مند

 : حتزين املسلم – 6
ِلْم : )قال اهلل تعاىل ِنيَن  َمنُوا َوَليَْم بَِبارني يَْلاِن لِيَْ ُعَن ال  بِ  اَم الن ْجَوََّٰ ِمَن الش 

 
ِ
 (11): امجا لب( َشيْئتا بَِل  بِِإْذِن اَّلل 

 عن أضرار احلزنا كالما نفيسا البن القيم وأذكر هاهن: 

 ( :932 - 913 ) طريق اهلجرتني وباب السعادتنيقال ابن القيم يف 

  عن النب  صىل اهلل عَيد وسَم أند  ان ي ول ىف  عافد (1)وىف الص يح :

َ هم ب   أعوذ بك من اهلم واحلعن, والعجع والكسل, واجلبن والبخل, " ال

وذلك جلن احلعن يبعو ال َب : بىل أن قال".... ر الوعَع الدين وغَبب ال

ويولن الععم, ويرض اإلرا ة, وَل يشا أحب بىل الشيلان من حعن امؤمن, 

ِنيَن  َمنُوا }: قال تعاىل يْلاِن لِيَْ ُعَن ال  , [ 11: امجا لب]{ بِ  اَم الن ْجَوَّ ِمَن الش 

وتشمري , والثواب  هاحلعن مري من أمراي ال َب يمنعد من هنوعد وسري 

عَيد ثواب امصافب الت  يبتىل العبد هبا بغري ابتيار ,  امري واجلمل 

و  وِها, وأما أن يكون عبا ة مْأمورات بت صيَها و َبها هال, هفر  ب  ما 

ولكن َيمد ىف . يثاب عَيد العبد من املأمورا , وما يثاب عَيد من البَيا 

عىل تفريلد .. , هإن امؤمن بما أن َيعناحلعن سببد ومصدر  وَلزمد َل ذاتد

                                                           

 (1982: )أخرجه البخاري(1) 
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وت صري  بدمب ربد وعبو يتد, وأما أن َيعن عىل توّر د ىف قالفتد ومعصيد 

 .وعياع أ امد وأوقاتد

ولنا يدل عىل ص ب اإليامن ىف قَبد وعىل حياتد, حي  شغل قَبد بمثل لنا 

يتألم, هام جلر  اجلمل ه عن عَيد, ولو  ان قَبد ميتات مل َيم بنلك ومل َيعن ومل 

بميت بيالم, و َام  ان قَبد أشد حياة  ان شعور  هبنا اجلمل أقوَّ, ولكن 

 .احلعن َل جيدَّ عَيد, هإ د يبعفد  ام ت دم

بل النَّ ينفعد أن يست بل السري وجيد ويشمر, ويبنل  هد , ولنا  ظري من 

عد ا  لع عن ره تد ىف السفر, هجَم ىف اللريق حعينات  ئيبات يشهد ا  لا

هكَام هق وحعن حدا  فسد بالَ ا  بره تد, . وَيدا  فسد بالَ ا  بال وم

ههكنا . ووعدلا بن صرب  أن تَ ق هبم, ويعول عنها وحشب اَل  لاع

السالك بىل منازل اجلبرار, و يار ام رب  وأبم من لنا احلعن حع د عىل 

د, هإن قلع الوقت بالتفرقب امبعفب لَ َب عن عام سري  و د  ىف سَو 

التفرقب من أعظم البالا عىل السالك, وَل سيام ىف ابتداا أمر , هاجلول حعن عىل 

التفريط ىف اجلعامل, ولنا حعن عىل   م حالد مع اهلل وتفرقب قَبد و يو 

 .صار ظرهات لتفرقب حالد, واشتغال قَبد بغري معبو  

 قَبد  يو لو بال 
ِ
ا  من أ عا

ٍ
من حمبب وأبم من لنا احلعن حع د عىل  عا

 بد د  يو لو منرصف ىف غري حماب اهللش ههنا 
ِ
ا  من أ عا

ٍ
اهللش وعىل  عا

حعن اْلاصب, ويدبل ىف لنا حعهنم عىل  ل معاري يشغَهم عام لم بصد   

 .من با ر أو برا ة أو شاغل من بار 
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ههن  امراتب من احلعن َل بد منها ىف اللريق ولكن الكيم من َل يدعها عَكد 

جيعل عوي هكرتد هيها هكرتد هيام يدهعها بد, هإن امكرو  بذا ور  وت عد , بل 

عىل النفم, هإن  ا ت صغرية اشتغَت بفكرلا هيد وىف حصولد عن الفكرة ىف 

اجلسباب الت  يدهعها بد هَأورثها احلعن, وبن  ا ت  فسات  برية  يفب مل تفكر 

هكر  ىف  ريق هيد, بل ترصف هكرلا بىل ما ينفعها هإن عَمت مند قر ات 

. ذلك امخر  وأسبابد وبن عَمت أند َل قر  مند, هكر  ىف عبو يب اهلل هيد

و ان ذلك عوعات هلا من احلعن, هعىل  ل حال َل هافدة هلا ىف احلعن أصالت واهلل 

 . أعَم

 ( :316 )وقال السعدي يف تفسريه 
امؤمن , بامكر تنا ي أعداا امؤمن  ب: أي{ بِ  اَم الن ْجَوَّ}: ي ول تعاىل

 .واْلديعب, و َب السوا من الشيلان, الني  يد  ععيو ومكر  غري مفيد

ِنيَن  َمنُوا } ِلْم َشيْئتا بَِل }لنا غايب لنا امكر وم صو  , { لِيَ عن ال  َوَليَْم بَِبارني

 
ِ
هإن اهلل تعاىل وعد امؤمن  بالكفايب والنرص عىل اجلعداا, وقال { بِِإْذِن اَّلل 

ينيُئ بَِل بَِأْلَِدِ }: ىلتعا هأعداا اهلل ورسولد وامؤمن , مهام { َوَل ََيِيُق اْمَْكُر الس 

تنا وا ومكروا, هإن رر ذلك عافد بىل أنفسهم, وَل يرض امؤمن  بَل يشا 

ِل اْمُْؤِمنُونَ }قدر  اهلل وقبا ,  َْيََتَو    َه
ِ
ليعتمدوا عَيد ويث وا : أي{ َوَعىَل اَّلل 

 ا ـه ., هإن من تو ل عىل اهلل  فا , وتوىل أمر  يند و  يا بوعد 

 يا رسول :  اا أعراِ بىل النبي صىل اهلل عَيد وسَم ه ال: وعن  ابر, قال

اهلل رأ ت ي امنام  أن رأس رب هتدحر  هاشتد   عىل أثر , ه ال رسول 
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ان بك ي َل حتدا الناا بتَعب الشيل»: اهلل صىل اهلل عَيد وسَم لألعراِ

 «منامك

َل َيدثن أحد م »: سمعت النبي صىل اهلل عَيد وسَم بعد,  لب ه ال: وقال

 .(1)«بتَعب الشيلان بد ي منامد

 بذا اققب »: قال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم: وعن أِ لريرة قال

العمان مل تكد تكنب, رؤيا امؤمن ورؤيا امؤمن  عا من ستب وأربع   عاا 

 -وأنا أقول لن   -: وما  ان من النبوة هإ د َل يكنب قال حممد« بوةمن الن

حدي  النفم, وعويو الشيلان, وببَّ : الرؤيا ثالا: " و ان ي ال: قال

 .(1)" من اهلل, همن رأَّ شيئا يكرلد هال ي صد عىل أحد ولي م هَيصل 

 الرؤيا »: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم ي ول: قال, وعن أِ قتا ة

من اهلل, واحلَم من الشيلان, هإذا رأَّ أحد م شيئا يكرلد, هَينف  عن 

بن  نت »: ه ال« يسار  ثالا مرا  وليتعوذ باهلل من  لا, هإهنا لن ترض 

جلرَّ الرؤيا أث ل عب من  بل, هام لو بَل أن سمعت هبنا احلدي , هام 

 .(3)«أباليها

 

 

                                                           

 (1131 – 11: )أبر د مسَم(1) 

 (.1133 – 3: )ومسَم, (1111: )أبر د البخاري(1) 

 .والَفظ لد( 1131 – 4: )ومسَم, (3001: )أبر د البخاري(3) 
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 : التحريش بني املسلمني -1
  ِسمعت النبي صىل اهلل عَيد وسَم, ي ول: سفيان, عن  ابر, قالعن أ :

بن الشيلان قد أ م أن يعبد  امصَون ي  عيرة العرب, ولكن ي الت ريش »

  .(1)«بينهم
 ( :113, 119/ 1: )قال القاري يف املرقاة

ي بغراا بعبهم عىل بعض, والت ريض : أي( بينهم)أي يسع  ي الت ريش 

من قتل, وبصومب, وامعن  لكن الشيلان غري  يم من بغراا  الناا بالب ب 

ولعَد أبرب عام جيري : امؤمن , ومحَهم عىل الفتن بل لد ملمع ي ذلك, قيل

أ م الشيلان أن يعبد هيها : هيام بعد  من الت ريش الني وقع ب  أص ابد أي

عَيد  -لكن  مع ي الت ريش ب  سا نيها, و ان  ام أبرب هكان معجعة لد 

 .-الصالة والسالم 

 ( :156/  11: )قال النووي يف شرحه على مسلم

لنا احلدي  من معجعا  النبوة وقد سبق بيان  عيرة العرب ومعنا  أ م أن 

يعبد  ألل  عيرة العرب ولكند سع  ي الت ريش بينهم باْلصوما  

 ا ـه. والش ناا واحلروب والفتن و  ولا

 .عالل بني   م من لنا العدو امبل اْلبي بىل غري ذلك من  ر  بغواا وب

  :إرسال سرايا إلغواء العباد -3
 بن ببَيم يبع : " رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم قال: عن  ابر قال

                                                           

 .وغري ( 1111-31: )أبر د مسَم(1) 
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يا , هأ  الم مند منعلب أعظمهم هتنب, جييا  عرشد عىل املاا, ثم يبع  رسا

ثم جييا أحدلم ما صنعت شيئا, قال : هعَت  نا و نا, هي ول: أحدلم هي ول

 عم أنت : هيد يد مند وي ول: ما تر تد حت  هرقت بيند وب  امرأتد, قال: هي ول

"(1).   

 ( : 931/  1) قال ابن القيم يف إغاثة اللهفان 
هالشيلان وحعبد قد أغروا بإي اع اللال , والتفريق  :يف معرض شرحه للحديث

َ ما يندم املَق, وَل ي صرب عن امرأتد, وَل تلاوعد ب  امرا وزو د, و ثريا

 فسد أن يصرب عنها بىل أن تتعو  زوا  رغبب تب   هيد مع العو  بىل أن يمو  

عنها أو يفارقها بذا قىض منها و ر , وَلبد لد من امرأة, هيهرع بىل الت َيل 

 .ولو حيَب من عب حيل  صبولا لَناا

  :تزيني املعاصي -3
 

َ َك اْمُْسَتِ يَم َقاَل َهباَِم َأْغوَ : )قال تعاىل ا ن  -ْيَتنِي جَلَْقُعَدن  هَلُْم ِآَ ُثم  آَلتِيَن ُهم مني

َِْفِهْم َوَعْن َأ اَْمهِنِْم َوَعن َشاَمفَِِِهْم  َوََل جَتُِد َأْ َثَرُلْم  ۗ  َبْ ِ َأ ِْدَيِْم َوِمْن َب

 ( 11 – 13: ) اجلعراف( َشا ِِرينَ 

نَن  هَلُْم ِي اجْلَْرِي َوجَلُْغِوَين ُهْم َأْنَِعَ  َقاَل َربني باَِم َأغْ : )وقال سب ا د َوْيَتنِي جَلَُزيني

ََِص َ  -  (41 - 30): احلجر (بَِل  ِعَباَ َ  ِمنُْهُم اْمُْخ

تَِك جَلُْغِوَين ُهْم َأْنَِعَ  : )وقال ََِص َ  -َقاَل َهبِِعع   ( بَِل  ِعَباَ َ  ِمنُْهُم اْمُْخ

 ( 13 - 11)ص 

                                                           

 .ت دم عرجيد(1) 
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  بالشيطانه بحتريم التش :رابع عشرالاملطلب: 

 :ومن لن  الصفا , َل جيوز التشبد بصفا  الشيلان ب ذلك جلند  ي حمض

 الكرب : 
قال , والتكرب عىل اهلل بصفب باصب, هي رم التكرب عىل اْلَق بصفب عامب 

ََْ َتنِي ِمن   اٍر  َقاَل َأنَا ۗ  َقاَل َما َمنََعَك َأَل  َتْسُجَد بِْذ َأَمْرُتَك : )تعاىل نُْد َب َبرْيي مني

ََْ َتُد ِمن  ِ ٍ   (.11: )اجلعراف( َوَب

 

 ( : 3/353)قال ابن كثري يف تفسريه 
وقول ببَيم لعند اهلل أنا بري مند من العنر الني لو أ رب من الن ب,  أند 

امتنع من اللاعب جلند َل يؤمر الفاعل بالسجو  لَمفبول, يعني لعند اهلل وأنا 

بري مند هكيو تأمرن بالسجو  لدش ثم ب  أند بري مند بأند بَق من  ار, 

والنار أ ف  ا بَ تد مند ولو الل , هنظر الَع  بىل أصل العنرص ومل ينظر 

بىل التبيو العظيم, ولو أن اهلل تعاىل بَق   م بيد  و فخ هيد من روحد, 

 ا ـه .وقاا قياسا هاسدا ي م ابَب  م

 (14: )ص( بَِل  بِْبَِيَم اْسَتْكرَبَ َوَ اَن ِمَن اْلَكاهِِرينَ : ) دوقال سب ا 

 ( :991/  15 )اجلامع ألحكام القرآن قال القرطيب يف 
أنو من السجو  لد  هال بأن السجو  لد  اعب هلل, واجلنفب من " بَل ببَيم" 

  اعب اهلل استكبارا  فر, ولنلك  ان من الكاهرين باستكبار  عن أمر اهلل

 ـها .تعاىل
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 َل يدبل »: عن عبد اهلل بن مسعو , عن النبي صىل اهلل عَيد وسَم قالو

بن الر ل َيب أن يكون : قال ر ل« اجلنب من  ان ي قَبد مث ال ذرة من  رب

بن اهلل نيل َيب اجلامل, الكرب بلر احلق, »: ثوبد حسنا و عَد حسنب, قال

  .(1)«وغمط الناا

 احلسد: 
, يم   م ح  أمر  اهلل تبار  وتعاىل مع امالفكب بالسجو  لد ام حسد ببَ 

وبَذا عََم احلاسُد َأن ُد ب سِد  لَمؤمنَ  يكوُن  ,هاحلسد من صفا  ببَيم

 ما يريُد ي عباِ  اهلل الصاحلَ  َل 
ِ
 ندي ا من  نِد ببَيِم يسخُرُ  إلمباا

ا   َكو  َعن حسِدِ , َهَمْن َذا النِي يريُد أَن يكونَ   ندينيا إلبَيَم الَع  وعدوني

ا َعىَل قدِر  و ِعد مسخلتا لُد ُمرعيتا جلوليافد   رب  العامَ  معقعت
ِ
هلل

 !!الشيا  ش

 تبذير واإلسرافال: 
, و عل امبنرين ببوا ا لَشيا  , ولي صفا  يبغبها اهلل سب ا د وتعاىل

َن الش  : )ه ال ِريَن َ اُ وا بِْبَوا ا ۗ  يَا ِِ  بِن  اْمَُبنني يَْلاُن لَِربنيِد َ ُفورت ( َوَ اَن الش 

ا  11: اإلرسا

 ( : 156 )قال السعدي يف تيسري الكريم الرمحن 

 

يَا ِ ِ } َن الش  ِريَن َ اُ وا بِْبَوا جلن الشيلان َل يدعو بَل بىل  ل بصَب { بِن  اْمَُبنني

  بىل اإلرساف ذميمب هيدعو اإل سان بىل البخل واإلمسا  هإذا عصا ,  عا

                                                           

 (.01: )ص يح مسَم(1) 
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واهلل تعاىل ب ام يأمر بأعدل اجلمور وأقسلها ويمد  عَيد,  ام ي قولد . والتبنير

والنين بذا أنف وا مل يرسهوا ومل ي قوا و ان ب  ذلك }عن عبا  الرمحن اجلبرار 

 {قواما

 رشزيادة الُف: 
 

 راش ه»: عن  ابر بن عبد اهلل, أن رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم قال لد

  .(1) «لَر ل, وهراش َلمرأتد, والثال  لَبيو, والرابع لَشيلان

 .وي اا عَيها العيا ة عن الالزم ي  ل يشا  الَباا وغري 

 

 ( : 62/  11: ) قال النووي يف شرحه على مسلم
 

قال العَاما معنا  أن مازا  عىل احلا ب هاعاذ  ب ام لو لَمبالاة واَلبتيال 

 يا وما  ان هبن  الصفب ههو منموم و ل منموم يباف بىل واَللتهاا بعينب الد

الشيلان جلند يرتبيد ويوسوا بد وَيسند ويساعد عَيد وقيل ب د عىل ظالر  

وأند بذا  ان لغري حا ب  ان لَشيلان عَيد مبيت وم يل  ام أند َيصل لد 

امبيت بالبيت الني َلين ر اهلل تعاىل صاحبد عند  بولد عشاا وأما تعديد 

الفراش لَعو  والعو ب هال بأا بد جلند قد َيتا   ل واحد منهام بىل هراش 

 .عند امري و  و  وغري ذلك

 

 

 

                                                           

 (1114: )ص يح مسَم(1) 
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 النزغ بني العباد : 
تِي ِلَي َأْحَسُن : )قال تعاىل ِعَباِ ي َيُ وُلوا ال  يَْلاَن َينَعُغ َبيْنَُهْم  ۗ  َوُقل لني  ۗ  بِن  الش 

يَْلاَن َ اَن لِْسِ َس  بِينتابِن  الش  ا مُّ ا( اِن َعُدوني  (13: )اإلرسا

يَْلاُن َبيْنِي َوَبْ َ بِْبَويِت : )عن يوسو عَيد السالموقال  ( ِمن َبْعِد َأن   َعَغ الش 

 (111: )يوسو

وصاحبها متوعد , ولنا من  بافر الن وب, و عغ بني   م اميش بينهم بالنميمب

بن ر ال يرهع : ب, ه يل لد نا مع حنيف: عن ِهام, قالبعدم  بول اجلنبب ه

: سمعت النبي صىل اهلل عَيد وسَم ي ول: احلدي  بىل عثامن, ه ال لد حنيفب

 .(1)«َل يدبل اجلنب قتا »

 

 ( :363/  13)قال الطربي يف جامع البيان 
 

: يعني[ 111: يوسو]{ من بعد أن  عغ الشيلان بيني وب  ببويت}: وقولد

 عغ :  هل بعبنا عىل بعض, ي ال مندمن بعد أن أهسد ما بيني وبينهم و

 ا ـه.  الشيلان ب  هالن وهالن, ينعغ  عغا و عوغا

 .بىل غري ذلك من صفا  ببَيم والتي َيرم عىل ابن   م التشبد هبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.111: )ومسَم, (3113: )أبر د البخاري(1) 
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 صلى اهلل عليه وسلم للجن؟النيب هل أرسل : امس عشراملطلب اخل 

 .لم أرسل إىل الثقلني اإلنس واجلنأمجع العلماء على أن النيب صلى اهلل عليه وس
 :واألدلة على ذلك من الكتاب وصحيح السنة كثرية

 
 األدلة من القرآن: أوال: 

ا : )قول اهلل تعاىل َ  َ ِنيرت
ِ
ََْعاَم َل اْلُفْرَقاَن َعىَلَٰ َعْبِدِ  لِيَُكوَن لِ ( َتَباَرَ  ال ِني َ ع 

 (1): الفرقان

 ( :111: ص) قال ابن القيم يف طريق اهلجرتني 
وقد اتفق امسَمون عىل أن  فار اجلن ىف النار وقد  ل  عىل ذلك ال ر ن ىف غري 

َوَلِكْن َحق  اْلَ ْوُل ِمنني  جلَْمأَلن  َ َهن َم ِمَن اجْلَن ِب َوالن اِا }: موعع   ولد تعاىل

َوِ  ْن َتبَِعَك ِمنُْهْم  جلَْمأَلن  َ َهن َم ِمنَك }: , وقولد تعاىل[ 13: السجدة]{ َأْنَِع َ 

َُوا }: وقال تعاىل. اآليب, همَؤلا مند بد وبكفار ذريتد[ 11:ص]{ َأْنَِع َ  اْ ُب

نني َواإِل ِم ىِف الن ارِ  ََْت ِمن َقْبَُِكْم ِمَن اجْلِ وقال [ . 31: اجلعراف]{ ىِف ُأَمٍم َقْد َب

: بىل قولد{ وَن َوِمنّا اْلَ اِسُلونَ َوَأنّا ِمنّا اْمُْسَِمُ }: تعاىل ىف حكايب عن مؤمنهم

ت ِمن اجلن }: , وقال اهلل تعاىل[ 11-14: اجلن]{ َحَلبات } َوَلَ ْد َذرْأنَا جِلََهن َم َ ثرِيا

هكبكبِوا هِيَها ُلْم َواْلَغاُوون َوُ نُوُ  }: وقال تعاىل[ 110: اجلعراف]{ واإل م

 .   ههم  ابَون ىف عمومدو نو   بن مل  تم بالشيا{ بِْبَِيَم َأْنَُعونَ 

وباجلمَب ههنا أمر معَوم باَلعلرار من  ين اإلسالم, ولو يستَعم تكَيو 

 وو وب اتباعهم هلم
ِ
فع اجلنبياا هأما  يعتنا هأنع امسَمون عىل . اجلن ببا
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أن حممدات صىل اهلل عَيد وسَم بع  بىل اجلن واإل م, وأند جيب عىل اجلن 

 .م اعتد,  ام جيب عىل اإل 

 ( :9/  13)قال القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن 
لنا اإل م واجلن, جلن النبي صىل اهلل عَيد وسَم قد  ان " العام " وامرا  ب

 .ا ته . رسوَل بليهام, و نيرا هلام, وأند باتم اجلنبياا

نني َيْسَتِمُعوَن الْ : )وقال تعاىل َن اجْلِ ا مني ْهنَا بَِليَْك َ َفرت وُ  َوبِْذ َآَ ََام  َحرَضُ َن َه ُ ْر 

نِنِريَن  ۗ  َقاُلوا َأنِصُتوا  ْوا بىَِلَٰ َقْوِمِهم مُّ ََام  ُقِهَ َول  َقاُلوا َيا َقْوَمنَا بِ  ا َسِمْعنَا  -َه

ا َبْ َ َيَدْيِد ََيِْدي بىَِل احْلَقني َوبىَِلَٰ َ ِريٍق  َ قتا ملني  ُمَصدني
َٰ
 َِتابتا ُأنِعَل ِمن َبْعِد ُموَس 

ن ُذُ وبُِكْم َوجُيِْرُ م  -ْسَتِ يٍم مُّ   َو ِمنُوا بِِد َيْغِفْر َلُكم مني
ِ
َيا َقْوَمنَا َأِ يُبوا َ اِعَي اَّلل 

ْن َعَناٍب َألِيٍم  ََيَْم بُِمْعِجٍع ِي اجْلَْرِي َوَليَْم َلُد  -مني  َه
ِ
َوَمن َل  جُيِْب َ اِعَي اَّلل 

بِ ٍ ُأوئَلََِٰك ِي  ۗ  ِمن ُ و ِِد َأْولِيَاُا   (31-10): اجلح اف(  َعاَلٍل مُّ

نني َهَ اُلوا بِ  ا َسِمْعنَا ُقْر  تا َعَجبتا: )وقال َن اجْلِ  - ُقْل ُأوِحَي بيَِل  َأن ُد اْسَتَمَع َ َفري مني

ْشِد َه َمن ا بِِد  ا  ۗ  ََيِْدي بىَِل الرُّ نَا َأَحدت َ  بَِربني ََن َوَأن ُد َتَعاىَلَٰ َ دُّ رَ  -َوَلن  ُّْبِ نَا َما اع  بني

ا   َشَللتا  -َصاِحَببت َوََل َوَلدت
ِ
َوَأن ا َظنَن ا َأن ل ن  -َوَأن ُد َ اَن َيُ وُل َسِفيُهنَا َعىَل اَّلل 

ا   َ ِنبت
ِ
نُّ َعىَل اَّلل  َن اإْلِ ِم َيُعوُذوَن بِِرَ اٍل  -َتُ وَل اإْلِ ُم َواجْلِ َوَأن ُد َ اَن ِرَ الي مني

َن اجْلِ  امني ُ وُلْم َرَل ت  (3-1): اجلن( نني َهَعا

 ( : 133 )قال السعدي يف تيسري الكريم الرمحن 

 :يف معرض تفسريه ميات سورة األحقاف

 ان اهلل تعاىل قد أرسل رسولد حممدا صىل اهلل عَيد وسَم بىل اْلَق ب سهم 

 .و نهم و ان َل بد من ببالغ اجلميع لدعوة النبوة والرسالب
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عَيد الصالة والسالم  عومم وب نارلم, وأما اجلن هرصههم هاإل م يمكند 

وُ  َقاُلوا }اهلل بليد ب درتد وأرسل بليد  ََام  َحرَضُ َن َه نني َيْسَتِمُعوَن اْلُ ْر  ا ِمَن اجْلِ َ َفرت

ََام  ُقِه }وىص بعبهم بعبا بنلك, : أي{ َأنِْصُتوا  وقد وعو  وأثر ذلك { َه

ْوا بىَِل َقْومِ }هيهم   ص ا منهم هلم وبقامب حلجب اهلل عَيهم { ِهْم ُمنِْنِرينَ َول 

 .وقيبهم اهلل معو ب لرسولد صىل اهلل عَيد وسَم ي  ب  عوتد ي اجلن

ا ُأنعَل ِمْن َبْعِد ُموَس } جلن  تاب موس  أصل { َقاُلوا َيا َقْوَمنَا بِ  ا َسِمْعنَا  َِتابت

فيل ي أحكام البع , وب ام اإل جيل متمم ومكمل لس جيل وعمدة لبني برسا

 .ومغري لبعض اجلحكام

ا َبْ َ َيَدْيِد ََيِْدي} َ
ِ

قتا مل ولو { بىَِل احْلَقني }لنا الكتاب الني سمعنا  { ُمَصدني

موصل بىل اهلل وبىل  نتد { َوبىَِل َ ِريٍق ُمْسَتِ يمٍ }الصواب ي  ل ملَوب وبرب 

 .امن العَم باهلل وبأحكامد الدينيب وأحكام اجلعا 

َيا َقْوَمنَا }: هَام مدحوا ال ر ن وبينوا حمَد ومرتبتد  عولم بىل اإليامن بد, ه الوا 

 
ِ
الني َل يدعو بَل بىل ربد َل يدعو م بىل غري من : أي{ َأِ يُبوا َ اِعَي اَّلل 

أغراعد وَل لوَّ وب ام يدعو م بىل ربكم ليثيبكم ويعيل عنكم  ل   

وبذا { َلُكْم ِمْن ُذُ وبُِكْم َوجُيِْرُ ْم ِمْن َعَناٍب َألِيمٍ َيْغِفْر }: ومكرو , وهلنا قالوا 

أ ارلم من العناب اجلليم هام ثم بعد ذلك بَل النعيم ههنا  عاا من أ اب 

 . اعي اهلل

ََيَْم بُِمْعِجٍع ِي اجلْريِ }  َه
ِ
هإن اهلل عىل  ل يشا قدير { َوَمْن َل جُيِْب َ اِعَي اَّلل 

َوَليَْم َلُد ِمْن ُ و ِِد َأولِيَاُا ُأوئَلَِك ِي }. البد مغالبهال يفوتد لارب وَل يغ
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وأي عالل أبَ، من عالل من  ا تد الرسل ووصَت بليد الننر { َعالٍل ُمبِ ٍ 

 "باآليا  البينا , واحلجج امتواترا  هأعري واستكربش 

 ( : 13/  9) قال ابن تيمية يف اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 

ولنا  َد من اجلمور الظالرة  .أرسل بىل الث َ  اجلن واإل م نيعا بل أند

امتواترة عند, التي اتفق عىل   َها عند أص ابد مع  ثرمم, وتفر   يارلم 

وأحواهلم, وقد ص بد عبا  ألوف, َل َييص عد لم عىل احل ي ب بَل اهلل 

م ذلك تعاىل, و  ل ذلك عنهم التابعون, ولم أععاف الص ابب عد ا, ث

بىل زمننا مع  ثرة امسَم , وا تشارلم ي مشار  اجلري  من ول قر ا بعد قرن

 .ومغارهبا

 (196: ص)جاء يف شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز 
, ولو امبعوا بىل عامب اجلن و اهب الورَّ باحلق واهلدَّ: قال الل اوي

 .وبالنور والبياا

 صلى اهلل عليه وسلم أرسل إىل األدلة من السنة على أن النيب:ثانيا 
 :اجلن
 ا لَق النبي صىل اهلل عَيد : " عن عبد اهلل بن عباا رام اهلل عنهام, قال

وسَم ي  اففب من أص ابد عامدين بىل سو  عكاظ, وقد حيل ب  الشيا   

وب  برب الساما, وأرسَت عَيهم الشهب, هر عت الشيا   بىل قومهم, 

حيل بيننا وب  برب الساما, وأرسَت عَينا الشهب, : وا ما لكمش ه ال: ه الوا 

ما حال بينكم وب  برب الساما بَل يشا حدا, هاربوا مشار  : قالوا 

اجلري ومغارهبا, ها ظروا ما لنا الني حال بينكم وب  برب الساما, ها رصف 
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أوئلك النين تو هوا   و مامب بىل النبي صىل اهلل عَيد وسَم ولو بنخَب 

ين بىل سو  عكاظ, ولو يصب بأص ابد صالة الفجر, هَام سمعوا عامد

لنا واهلل الني حال بينكم وب  برب الساما, : ال ر ن استمعوا لد, ه الوا 

ب ا سمعنا قر  ا عجبا, َيدي }: يا قومنا: ههنالك ح  ر عوا بىل قومهم, وقالوا 

ل اهلل عىل  بيد صىل , هأنع[1: اجلن]{ بىل الرشد, ه منا بد ولن  ب  بربنا أحدا

وب ام [ 1: اجلن]{ قل أوحي بيل أند استمع  فر من اجلن}: اهلل عَيد وسَم

 .(1) "أوحي بليد قول اجلن 

 سألت عَ مب لل  ان ابن : قال, وروَّ مسَم ي ص ي د من  ريق عامر

ه ال عَ مب, : مسعو  شهد مع رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم ليَب اجلنش قال

لل شهد أحد منكم مع رسول اهلل صىل اهلل عَيد : بن مسعو  ه َتأنا سألت ا

َل ولكنا  نا مع رسول اهلل ذا  ليَب هف د ا  هالتمسنا  : وسَم ليَب اجلنش قال

هبتنا بب ليَب با  هبا قوم : قال. استلري أو اغتيل: ه َنا. ي اجلو يب والشعاب

ا رسول اهلل ه د ا  هلَبنا  ه َنا ي: قال. هَام أصب نا بذا لو  اا من قبل حراا

أتان  اعي اجلن هنلبت معد »: ه ال. هَم  جد  هبتنا بب ليَب با  هبا قوم

ها لَق بنا هأرا ا  ثارلم و ثار  رياهنم وسألو  العا  : قال« ه رأ  عَيهم ال ر ن

لكم  ل عظم ذ ر اسم اهلل عَيد ي ع ي أ ديكم أوهر ما يكون حلام : " ه ال

                                                           

 (.440: )ومسَم( 4011, 113: )أبر د البخاري(1) 
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هال »: ه ال رسول اهلل صىل اهلل عَيد وسَم. لدوابكمو ل بعرة عَو 

 . (1)« تستنجوا هبام هإهنام  عام ببوا كم

 أند  ان َيمل مع النبي صىل اهلل عَيد وسَم : وعن أِ لريرة رام اهلل عند

أنا أبو : ه ال« من لناش»: ب اوة لوعوفد وحا تد, هبينام لو يتبعد هبا, ه ال

هأتيتد . «را أستنفض هبا, وَل تأتني بعظم وَل بروثبابغني أحجا»: لريرة, ه ال

ثوِ, حت  وععتها بىل  نبد, ثم ا رصهت [ 41:ص]بأحجار أمحَها ي  رف 

ِها من  عام اجلن, »: ما بال العظم والروثبش قال: حت  بذا هرغ مشيت, ه َت

 وب د أتان وهد  ن  صيب , و عم اجلن, هسألون العا , هدعو  اهلل هلم أن َل

 . (1)  «يمروا بعظم, وَل بروثب بَل و دوا عَيها  عاما

 ( : 323/  11) قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 
و ا جيب أن يعَم أن اهلل بع  حممدا صىل اهلل عَيد وسَم بىل نيع اإل م 

واجلن هَم يبق ب يس وَل  ني بَل و ب عَيد اإليامن بم مد صىل اهلل عَيد 

أن يصدقد هيام أبرب ويليعد هيام أمر ومن قامت عَيد  وسَم واتباعد هعَيد

وحممد صىل اهلل . احلجب برسالتد هَم يؤمن بد ههو  اهر سواا  ان ب سيا أو  نيا

عَيد وسَم مبعوا بىل الث َ  باتفا  امسَم  وقد استمعت اجلن ال ر ن 

 .مثم سا  نَب أ لب من الكتاب والسنب  ام ت د, وولوا بىل قومهم مننرين

 

 
 

                                                           

 (411 – 111)أبر د مسَم (1) 

 (3131: )أبر د البخاري(1) 
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 ومنهم , اجلن ميوتون ويبعثون وحياسبون: عشر  سادساملطلب ال
 :املؤمنون ومنهم الكافرون

ََيُْكْم : )قال اهلل تعاىل وَن َع نُكْم َيُ صُّ نني َواإْلِ ِم َأَلْم َيْأتُِكْم ُرُسلي مني َيا َمْعَبَ اجْلِ

ََٰنا  ْمُُم احْلَيَاُة  ۗ  َشِهْدَ ا َعىَلَٰ َأنُفِسنَا َقاُلوا  ۗ   َيايِت َوُينِنُروَ ُكْم لَِ اَا َيْوِمُكْم َل َوَغر 

ُْم َ اُ وا َ اهِِرينَ  ْ يَا َوَشِهُدوا َعىَلَٰ َأنُفِسِهْم َأهن   (131): اجلنعام( الدُّ

نني َواإْلِ ِم ِي : )وقال سب ا د َن اجْلِ ََْت ِمن َقْبَُِكم مني َُوا ِي ُأَمٍم َقْد َب َقاَل اْ ُب

َ اَم  ۗ  الن اِر  َعنَْت ُأْبَتَها ُ  بي ل  ََْت ُأم  ا َقاَلْت  ۗ   َ َب اَرُ وا هِيَها َنِيعت  بَِذا ا  
َٰ
َحت  

َن الن اِر  ا مني َُّوَ ا َه ِمِْم َعَنابتا ِعْعفت  َأَع
ِ
َُٰؤََلا نَا َل ُلْم جِلُوََلُلْم َرب  َقاَل لُِكلا  ۗ  ُأْبَرا

ََُمونَ  َِٰكن َل  َتْع  (31): اجلعراف( ِعْعوي َوَل

بت َواِحَدةت : )الوق َتَِِفَ   ۗ  َوَلْو َشاَا َربَُّك جَلََعَل الن اَا ُأم  ُلوَن ُقْ بَِل  َمن  -َوََل َيَعا

ِحَم َربَُّك  َََ ُهْم  ۗ  ر  ن ِب  ۗ  َولَِنَٰلَِك َب َوَع ْت َ ََِمُب َربنيَك جَلَْمأَلَن  َ َهن َم ِمَن اجْلِ

 (110-111): لو ( َوالن اِا َأْنَِع َ 

نني : )وقال َن اجْلِ ََْت ِمن َقْبَِِهم مني ََيِْهُم اْلَ ْوُل ِي ُأَمٍم َقْد َب ِنيَن َحق  َع ُأوئَلََِٰك ال 

ينَ  ۗ  َواإْلِ ِم  ُْم َ اُ وا َبارِسِ  (11): اجلح اف( بهِن 

ََيَْها َهاٍن : )وقولد تعاىل  َوْ ُد َربنيَك ُذو اجْلاََلِل َواإْلِ  -ُ لُّ َمْن َع
َٰ
مِ َوَيْبَ   ( ْ َرا

 (11-13): الرمحن

ا  ۗ  َوَأن ا ِمن ا اْمُْسَُِموَن َوِمن ا اْلَ اِسُلوَن : )وقال ْوا َرَشدت َََم َهُأوئَلََِٰك حَتَر   -َهَمْن َأْس

ا اْلَ اِسُلوَن َهَكاُ وا جِلََهن َم َحَلبتا  (.11-14): اجلن ( َوَأم 
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 ( :562 - 553/  3)قال الطربي يف جامع البيان 
يا معب اجلن واإل م ألم يأتكم رسل منكم }:  ول ي تأويل قولد تعاىلال

ي صون عَيكم  يايت ويننرو كم ل اا يومكم لنا قالوا شهد ا عىل أنفسنا 

[ 131: اجلنعام]{ وغرمم احلياة الد يا وشهدوا عىل أنفسهم أهنم  ا وا  اهرين

ؤَلا العا ل  بد من ولنا برب من اهلل  ل ثناؤ  عام لو قافل يوم ال يامب هل

يا معب اجلن }: مب ي اإل م واجلن,  رب أند ي ول هلم تعاىل ذ ر  يومئن

: ش ي ول[ 131: اجلنعام]{ واإل م ألم يأتكم رسل منكم ي صون عَيكم  يايت

 ربو كم بام أوحي بليهم من تنبيهي بيا م عىل مواعع حججي, وتعريفي 

, والعمل بأمري واَل تهاا بىل لكم أ لتي عىل توحيدي وتصديق أنبيافي

َينرو كم : ي ول[ 131: اجلنعام]{ ويننرو كم ل اا يومكم لنا}. حدو ي

. ل اا عناِ ي يومكم لنا, وع اِ عىل معصيتكم بياي, هتنتهوا عن معاو

ولنا من اهلل  ل ثناؤ  ت ريع وتوبيخ هلؤَلا الكفرة عىل ما سَو منهم ي 

قد أتا م رسل منكم ينبهو كم عىل بلأ : ومعنا الد يا من الفسو  وامعاو, 

ما  نتم عَيد م يم  باحلجج البالغب, ويننرو كم وعيد اهلل عىل م امكم عىل 

 .ما  نتم عَيد م يم , هَم ت بَوا ذلك ومل تتن روا ومل تعتربوا

 ( :131 - 133/  1 )وقال القامسي يف حماسن التوويل 
ْ مِ  نني َواإْلِ ََيُْكْم  يايِت َوُينِْنُروَ ُكْم  يا َمْعَبَ اجْلِ وَن َع َأَلْم َيْأتُِكْم ُرُسلي ِمنُْكْم َيُ صُّ

ْ يا َوَشِهُدوا َعىل  ْمُُم احْلَياُة الدُّ لِ اَا َيْوِمُكْم لنا قاُلوا َشِهْد ا َعىل َأنُْفِسنا َوَغر 

ُْم  اُ وا  اهِِريَن   (131)َأنُْفِسِهْم َأهن 
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نني َواإْلِ  ََيُْكْم  يايِت : ْ ِم َأَلْم َيْأتُِكْم أيَمْعَبَ اجْلِ وَن َع ي الد يا رُسلي ِمنُْكْم َيُ صُّ

باجلمر والنهي ُينِْنُروَ ُكْم  وهو كم قاَا َيْوِمُكْم لنا ولو يوم احلب الني قد 

أقرر ا : ِلْد ا َعىل َأنُْفِسنا أي. اُلوا يعني اجلن واإل م. عاينوا هيد أها   اجللوال

قاُلوا َبىل : لرسل وب نارلم, وبتكنيب  عومم,  ام هّصل ي قولد تعاىلبإتيان ا

 بِْن َأنُْتْم بَِل  ِي َعالٍل َ برٍِي 
ٍ
ا ُ ِمْن يَشْ َل اَّلل  َْنا ما َ ع  ْبنا َوُق َقْد  اَا ا َ ِنيري َهَكن 

 [ .0: امَك]

ْ يا أي ْمُُم احْلَياُة الدُّ لو بيان ملا أّ الم ي الد يا ما هيها من العلرة والنعيم, و: َغر 

بعد شها ة : قال امهايمّي . ي اآلبرة: بىل الكفر َشِهُدوا َعىل َأنُْفِسِهْم أي

ُْم  اُ وا  اهِِريَن أي  .ي الد يا بام  اامم الرسل:  وارحهم هن 

 ( : 33/  33/ 13)قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 
َيا } :  ما يب  لنا اجلصل   ولد تعاىلوقد ذ ر اهلل ي ال ر ن من بلاب الث َ 

ََيُْكْم  َيايِت َوُينِْنُروَ ُكْم  وَن َع ْ ِم َأَلْم َيْأتُِكْم ُرُسلي ِمنُْكْم َيُ صُّ نني َواإْلِ َمْعَبَ اجْلِ

} : وقد أبرب اهلل عن اجلن أهنم قالوا { لَِ اَا َيْوِمُكْم َلَنا َقاُلوا َشِهْدَ ا َعىَل َأنُْفِسنَا

اَوَأن   فَِق ِقَد ت احِلُوَن َوِمن ا ُ وَن َذلَِك ُ ن ا َ َرا : منالب شت : أي{ ا ِمن ا الص 

َوَأن ا ِمن ا اْمُْسَُِموَن َوِمن ا } : مسَمون و فارب وألل سنب وألل بدعب وقالوا 

ا ْوا َرَشدت َََم َهُأوئَلَِك حَتَر  ا اْلَ اِسُلوَن { } اْلَ اِسُلوَن َهَمْن َأْس َهَكاُ وا جِلََهن َم َوَأم 

و اهرلم . قسط بذا  ار وأقسط بذا عدل: اجلافر ي ال: وال اسط{ َحَلبتا

وأما مؤمنهم هجمهور العَاما عىل أند ي . معنب ي اآلبرة باتفا  العَاما

 ا ـه .اجلنب
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 أعوذ بععتك, »: أن النبي صىل اهلل عَيد وسَم,  ان ي ول: عن ابن عبااو

  . (1) «الني َل يمو , واجلن واإل م يموتون الني َل بهل بَل أنت
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  هل يدخل مؤمنو اجلن اجلنة؟: عشر سابعاملطلب ال 
نني َواإْلِ ِم }: قال اهلل تعاىل     َن اجْلِ ََْت ِمن َقْبَُِكم مني َُوا ِي ُأَمٍم َقْد َب َقاَل اْ ُب

 [.31: اجلعراف]{  ِي الن ارِ 

ِد َ ن َتانِ  }: ر وقال  ل ذ      َْن َباَف َمَ اَم َربني
ِ
 [.43: الرمحن]{ َوم

َوَأن ببا ِمن ببا اْمُْسببَُِموَن َوِمن ببا اْلَ اِسببُلوَن َهَمببْن }: وقببال تعبباىل حكايببب عببن اجلببن   

ا ْوا َرَشببببدت ببببر  ِببببَك حَتَ َََم َهُأوئَلَٰ ببببا  َأْسبببب ببببا اْلَ اِسببببُلوَن َهَكبببباُ وا جِلََهببببن َم َحَلبت {  َوَأم 

 [.11, 14: اجلن]

ا      َو ِمنُبوا بِبِد }: وقال  ل ذ ر  حكايب عنهم أ بت
ِ
َيبا َقْوَمنَبا َأِ يُببوا َ اِعبَي اَّلل 

ْن َعَناٍب َألِيمٍ  ن ُذُ وبُِكْم َوجُيِْرُ م مني  [.31: اجلح اف]{  َيْغِفْر َلُكم مني

 :هذه املسولةيف  تنازع العلماء     

          ظهبر مبا أومبن  ن مبؤمني اجلبن ي اجلنبب,أ فذهب فرياق مان أهال العلام

بببِد َ ن َتبببانِ  }: اسبببتدلوا ببببد قولبببد تعببباىل بببْن َبببباَف َمَ ببباَم َربني َ
ِ
ُكببباَم  - َوم  َربني

ِ
َهبِبببَأيني  ََلا

َبانِ   , هببباهلل تعببباىل  عبببل التكَيبببو عبببىل الث َببب ,[41 - 43:  البببرمحن]{  ُتَكبببنني

 .اجلنبن من أساا منهام ههو ي النار, ومن أحسن ههو ي أهعَم 

ولبببنا مبببنلب مالبببك والشببباهعي واببببن أِ لبببيىل واببببن ال بببيم وناعبببب مبببن      

 .السَو, ومن امفرسين ال ر بي وابن  ثري والسعدي والشن يلي وغريلم
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 مبببن النبببار,  نمبببؤمني اجلبببن ثبببواب غبببري أهنبببم جيبببارولبببيم  وقاااال آخااارون

ن ُذُ وبُِكْم َوجُيِ } : وحجتهم قول اهلل تعاىل ْن َعَناٍب َألِيٍم َيْغِفْر َلُكم مني { ْرُ م مني

 .ولنا منلب أِ حنيفب وغري 

أقوال أهل العلم يف املسولة: 
 (:912/ 16) قال القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن      

لببن  اآلي تببدل عببىل أن اجلببن  :يف معاارض شاارحه ميااات سااورة األحقاااف       

لبببيم مبببؤمني : وقبببال احلسبببن.  بباإل م ي اجلمبببر والنهبببي والثبببواب والع ببباب

ببن }  :"اجلببن ثببواب غببري  جببامم مببن النببار, يببدل عَيببد قولببد تعبباىل َيْغِفببْر َلُكببم مني

ْن َعَناٍب َألِيٍم  ليم ثواب اجلن : وبد قال أبو حنيفب قال. {ُذُ وبُِكْم َوجُيِْرُ م مني

بت : بَل أن جياروا من النار, ثم ي ال هلم : وقال  ببرون. ا مثل البهافم و وا ترا

وبليببد ذلببب . يعبباقبون ي اإلسببااة جيببازون ي اإلحسببان مثببل اإل ببمبهنببم  ببام 

اجلبببن يبببدبَون اجلنبببب : وقبببد قبببال البببب ا . مالبببك والشببباهعي واببببن أِ لبببيىل

والص يح أن لنا  ا مل ي لع هيبد بيشبا, : قال ال شريي. ويأ َون ويببون

 .والعَم عند اهلل

ببوا َولُِكببلا َ َرَ ببا ي ِ  ببا عَ :" قولببد تعبباىل: قَببت      َُ يببدل عببىل [ 131: اَل عببام"  ]ِم

ْ ِم َأَلْم  :"أهنم يثابون ويدبَون اجلنب, جلند قال ي أول اآليب نني َواإْلِ َيا َمْعَبَ اجْلِ

ْيُكْم  َيايِت  ََ وَن َع َُوا  -بىل أن قال -َيْأتُِكْم ُرُسلي ِمنُْكْم َيُ صُّ  َولُِكلا َ َرَ ا ي ِ  ا َعِم

 .واهلل أعَم[. 131 - 131: اَل عام" ]
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 ( : 133: ص)وقال السعدي يف تفسري  الكريم الرمحن    

بببْن َعبببَناٍب َألِبببيٍم }       بببن ُذُ بببوبُِكْم َوجُيِبببْرُ م مني وبذا أ بببارلم مبببن { َيْغِفبببْر َلُكبببم مني

 .العناب اجلليم هام ثم بعد ذلك بَل النعيم, ههنا  عاا من أ اب  اعي اهلل

  ( :931, 1/936)أضواء البيان وقال الشنقيطي يف   

ا  :ي  حد آليب اجلح اف      منلو  لن  اآليب أن من أ اب  اعي اهلل حممدت

صىل اهلل عَيد وسَم و من بد وبام  اا بد من احلق غفر اهلل لد ذ وبد, وأ ار  

مفهببببوم قالفتهببببا امعببببروف بببببدليل : مببببن العببببناب اجللببببيم, ومفهومهببببا أعنببببي

اجلبّن ومل يبؤمن ببد مل يغفبر لبد, ومل جيبر  اْللاب, أن من مل جيب  اعي اهلل من 

ا بد مبينتبا  من عناب أليم, بل يعنبد ويدبَد النار, ولنا امفهوم  اا مرصحت

ن بببِب }: ي  يبببا  أببببر,   ولبببد تعببباىل بببَك جَلَْمبببأَلَن  َ َهبببن َم ِمبببَن اجْلِ َوَع بببْت َ ََِمبببُب َربني

 ,[110: لو ]{  َوالن اِا َأْنَِع َ 

ن ببِب َوالن بباِا َولَ }: ىلوقولببد تعببا      ِكببْن َحببق  اْلَ ببْوُل ِمننيببي جَلَْمببأَلَن  َ َهببن َم ِمببَن اجْلِ

 ا ـه.وذ ر  يا  أبرَّ[... 13: السجدة]{  َأْنَِع َ 

بنني اجْلَن ببَ        ِمبَن اجْلِ
ِ
ا ُ ُبوُل اْمُْؤِمنَِ  اْمُِجيبِبَ  َ اِعبَي اَّلل  َبم تتعبري اآليبب ه َأم 

بببا  وَل  فببي, وقببد  لببت  يببب أبببرَّ عببىل أن امببؤمن  مببن اجلببّن بإث الكريمببب

ببِد { : قولببد تعباىل ي سببورة الببرمحن ولببي, يبدبَون اجلنببب ببْن َببباَف َمَ بباَم َربني َ
ِ
َوم

َبانِ  - َ ن َتانِ  ُكاَم ُتَكنني  َربني
ِ
 [.41, 43: الرمحن]{  َهبَِأيني  ََلا
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 ب ببد يفهببم مببن لببن  وبببد تعَببم أن مببا ذلببب بليببد بعببض ألببل العَببم, قببافَ      

ا بيامهنم وب ابتهم  -أن امؤمن  من اجلن َل يدبَون اجلنب (1)اآليب وأن  عا

 - اعي اهلل لو الغفران وب ارمم من العناب اجلليم ه ط,  ام لو  م اآليب

 .. َد بالف الت  يق

 –رمحببد اهلل تعبباىل  -وقببد عسببك ناعببب مببن العَبباما مببنهم اإلمببام أِ حنيفببب     

بن امببؤمن  امليعب  مبن اجلببن َل يبدبَون اجلنببب, : لبن  اآليببب, ه بالوا بظبالر 

: مع أند  اا ي  يب أبرَّ ما يدل عىل أن مؤمنيهم ي اجلنب, ولبي قولبد تعباىل

}  ِِد َ ن َتان َْن َباَف َمَ اَم َربني
ِ
: جلند تعاىل ب  شموهلا لَجن واإل م ب ولبد{  َوم

}  ُكبباَم  َربني
ِ
َبانِ َهبِببَأيني  ََلا مَلْ َيْلِمببْثُهن  بِ ببمي {: ويسببتأنم هلببنا ب ولببد تعبباىل{  ُتَكببنني

ُهْم َوََل َ ان   ََ هإ د يشري بىل أن ي اجلنب  ننيا يلمثون النساا [ 13: الرمحن]{  َقْب

َّمنا أن قولد: بىل أن قال...  اإل م ن ُذُ وبُِكْم َوجُيِْرُ م } : ولو س َيْغِفْر َلُكم مني

ببْن َعببَناٍب أَ  يفهببم منببد عببدم  بببوهلم اجلنببب, هإ ببد يببدل عَيببد بببامفهوم, {  لِببيٍم مني

بِد َ ن َتبانِ }: وقولد َْن َبباَف َمَ باَم َربني
ِ
َبانِ  - َوم ُكباَم ُتَكبنني  َربني

ِ
يبدل عبىل {  َهبِبَأيني  ََلا

وامنلبببو  م بببدم عبببىل امفهبببوم  بببام ت بببرر ي . ببببوهلم اجلنبببب بعمبببوم امنلبببو 

 .اجلصول

 

                                                           

 .يشري بىل اآليب ام دمب ي سورة اجلح اف  (1)
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  ( :1/912)تفسريه يف  قال ابن كثري    

وقد استدل هببن  اآليبب مبن ذلبب مبن ألبل العَبم  :ي  حد  يب اجلح اف     

بىل أن اجلببن امببؤمن  َل يببدبَون اجلنببب, وب ببام  ببعاا صبباحليهم أن جيبباروا مببن 

ي لنا ام ام, ولو م ام تبجح ومبالغب : عناب النار يوم ال يامب, وهلنا قالوا 

 .يامن أعىل من لنا جلوشك أن ين رو هَو  ان هلم  عاا عىل اإل

أن مؤمنيهم  مؤمني اإل م يدبَون اجلنبب, ام لبو مبنلب ناعبب :واحلق     

ُهْم {وقد استدل بعبهم هلنا ب ولد عع و ل  من السَو, ََ مَلْ َيْلِمْثُهن  بِ مي َقْب

وي لنا اَلستدَلل  ظر, وأحسن مند قولبد  بل  ,[14: الرمحن]{  َوََل َ ان  

ِد َ ن َتانِ }:وعال َْن َباَف َمَ اَم َربني
ِ
َبانِ   َوم ُكاَم ُتَكنني  َربني

ِ
: الرمحن]{  َهبَِأيني  ََلا

ه ببد أمببتن  تعبباىل عببىل الث َبب  بببأن  عببل  ببعاا حمسببنهم اجلنببب, وقببد [ 41, 43

وَل بيشا مبن : قابَت اجلن لن  اآليب بالشكر ال ويل أبَ، من اإل م, ه الوا 

هَك احلمد, هَم يكن تعاىل ليمتن  عَيهم بجعاا َل َيصل   آلفك ربنا  كنب

ا هإ د بذا  ان جيازي  اهرلم بالنار ولو م ام عدل هألن جيبازي  -هلم, وأ بت

 ..بلريق اجلوىل و اجلحرَّ -ولو م ام هبل -مؤمنهم باجلنب
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  :(195, 191: ص)يف طريق اهلجرتني قال ابن القيم 
هبببإذا عَبببم .ا  الدالبببب عبببىل أن اجلبببن مكَفبببونبعبببد أن ذ بببر نَبببب مبببن اآليببب     

فع اجلنبيبببباا وملببببالبتهم هببببا, وحبببببلم يببببوم ال يامببببب لَثببببواب  تكَبببيفهم ببببببا

 .والع اب, عَم أن حمسنهم ي اجلنب  ام أن مسيئهم ي النار

َوَأن ا مَل ا َسِمْعنَا اهْلَُدََّٰ  َمن ا }: وقد  ل عىل ذلك قولد تعاىل حكايب عن مؤمنهم

ببابِببِد  َهَمبب ببا َوََل َرَل ت ببباُف َبْخست ببِد َهبباَل َ َ وهبببن  اآليبببب [ 13: اجلبببن]{  ن ُيبببْؤِمن بَِربني

 .احتج البخاري

  صبببان الثبببواب, والرلبببق : وو بببد اَلحتجبببا  هببببا أن الببببخم امنفبببي لبببو     

العيا ة ي الع وبب عبىل مبا عمبل, هبال يبن م مبن ثبواب حسبناتد, وَل يعيبد ي 

باحِلَاِ  َوُلبَو ُمبْؤِمني َهباَل }: سيئاتد, و ظري لنا قولد تعباىل َوَمبن َيْعَمبْل ِمبَن الص 

ببامت َوََل َلْببامت  َْ باُف ُظ أي َل  باف زيببا ة سبيئاتد, وَل   صببان [ 111:  ببد]{  َ َ

ا ه د قال تعاىل بِد َ ن َتبانِ }:حسناتد, وأ بت َْن َباَف َمَ اَم َربني
ِ
   َوم

ِ
َهبِبَأيني  ََلا

َبانِ  ُكببببباَم ُتَكبببببنني مَلْ {: ,وذ بببببر مبببببا ي اجلنتببببب  بىل قولبببببد تعببببباىل[43: البببببرمحن] { َربني

ُهْم َوََل َ بان   ََ ولبنا يبدل عبىل أن ثبواب حمسبنهم اجلنبب مبن {  َيْلِمْثُهن  بِ بمي َقبْب

 .وسا  أربعب أو د لنلك... و و 

              وهذا هو الراجح عندي؛ ملا تقادم مان أدلاة أهال العلام وألناه يوافاق
 .ه وفضله واهلل أعلممقتضى عدل اهلل ورمحت
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 هل النبوة خاصة باإلنس دون اجلن؟ : املطلب الثامن عشر 

بن اهلل تعاىل  ف الرسل وأ رمهم بالنبوة والرسالب, ههم أهبل اْلَق,      

وقبد ذلبب هريبق مبن ألبل العَبم . أما اجلن همن ذريب ببَيم وبَ وا مبن  بار

بنني َواإْلِ بِم َأَلبْم  َيبا }: بىل أن لَجن رسل, وحجبتهم قبول اهلل تعباىل ب اجْلِ َمْعَبَ

بببنُكمْ  , ولبببنا قبببول البببب ا  ومبببن واه بببد, [131: اجلنعبببام]{  َيبببْأتُِكْم ُرُسبببلي مني

 .ولنا قول مر و  وسيأيت بيان ذلك

َة } : وقبببببال  بببببل ذ بببببر  عبببببن بببببببراليم عَيبببببد السبببببالم تِبببببِد النُُّببببببو  ي  نَبببببا ِي ُذرني َْ َوَ َع

 [.11: العنكبو ]{ َواْلِكَتاَب 

: وقبال عبع و بل .هكل اجلنبياا والرسل من ذريتد, وغري ذلبك مبن اجل لبب     

{  بوُ  َقباُلوا َأنِصبُتوا ََام  َحرَضُ َن َه نني َيْسَتِمُعوَن اْلُ ْر  َن اجْلِ ا مني ْهنَا بَِليَْك َ َفرت َوبِْذ َآَ

نِنِرينَ  ْوا بىَِلَٰ َقْوِمِهم مُّ ََام  ُقِهَ َول  ا ُأنِعَل ِمن َقاُلوا َيا َقْوَمنَ   َه َتابت
ا بِ  ا َسِمْعنَا  ِ

ْسبببببَتِ يمٍ  بببببا َببببببْ َ َيَدْيبببببِد ََيْبببببِدي بىَِل احْلَبببببقني َوبىَِلَٰ َ ِريبببببٍق مُّ َ قتا ملني  ُمَصبببببدني
َٰ
{  َبْعببببِد ُموَسببببب 

 [.31, 10: اجلح اف]

 ( :569 - 561/ 3) قال أبو جعفر الطربي يف جامع البيان      

بن اهلل تعاىل ذ ر  أبرب أن من : هإهنم قالوا  وأما النين قالوا ب ول الب ا ,     

: قبالوا .  أرسبَوا بلبيهم أرسَوا بليهم,  بام أببرب أن مبن اإل بم رسبالت اجلن رسالت 

ولببو  بباز أن يكببون ببببرب  عببن رسببل اجلببن بمعنببب  أهنببم رسببل اإل ببم,  ببباز أن 

وي هسببا  لببنا : قببالوا . يكببون بببرب  عببن رسببل اإل ببم بمعنبب  أهنببم رسببل اجلببن
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بب امعنبب  مببا يببدل ا بمعنبب  اْلببرب عببنهم أهنببم رسببل اهلل, جلن عببىل أن اْلببربين نيعت

 .ذلك لو امعروف ي اْللاب  ون غري  

 ( : 923-1/923)قال ابن كثري يف تفسريه    

, وليم  نروقد استدل هبن  اآليب عىل أند ي اجلن  :يف معرض شرحه لآلية     

م رسبببببوَلت, ل ولبببببد هبببببيهم ُرُسبببببل,وَل شبببببك أن اجلبببببن مل يبعببببب  اهلل تعببببباىل مبببببنه

ببببْن َأْلببببِل اْلُ ببببَرََّٰ }:تعبببباىل ببببوِحي بَِلببببْيِهم مني نَا ِمببببن َقْبَِببببَك بَِل  ِرَ بببباَلت  ُّ َْ  َوَمببببا َأْرَسبببب

ُبْم  }وقال عع و بل[ 110: يوسو]{ بَك ِمبَن اْمُْرَسبََِ  بَِل  بهِن  ََ نَا َقْب َْ َوَمبا َأْرَسب

  ِ َعبباَم َوَيْمُشببوَن ِي اجْلَْسببَوا َُوَن الل  وقببال عببن ببببراليم [ 11: الفرقببان] { َلَيببْأُ 

َة َواْلِكَتباَب } :اْلَيل عَيد السالم تِبِد النُُّببو  ي  نَا ِي ُذرني َْ [ 11: العنكببو ]{ َوَ َع

هكببل  بببي بعثببد اهلل تعبباىل بعببد ببببراليم مببن ذريتببد وسبباللتد, هأمببا قولببد تبببار  

نني َواإْلِ ِم َأَلْم َيأْ }:وتعاىل ي اجلنعام نُكمْ َيا َمْعَبَ اجْلِ : اجلنعبام]{ تُِكْم ُرُسلي مني

هببببامرا  مببببن جممببببوع اجلنسبببب , هيصببببد  عببببىل أحببببدِها ولببببو اإل ببببم, [ 131

ْرَ ببانُ }:  ولببد ْؤُلببُؤ َواْمَ َُّ ببُرُ  ِمببنُْهاَم ال أي أحببدِها, ثببم ب ببد [ 11: الببرمحن]{  َ ْ

ا عببنهم ببا}:تعباىل هرسبب ب ببنار اجلببن ل بومهم, ه ببال قببربت َسببِمْعنَا  َقباُلوا َيببا َقْوَمنَببا بِ  

 
َٰ
ببا ُأنببِعَل ِمببن َبْعببِد ُموَسبب  َتابت

ببا َبببْ َ }:وقببوهلم[... 31: اجلح بباف]{  ِ َ قتا ملني ُمَصببدني

 .من الكتب امنعلب عىل اجلنبياا قبَد: أي{ َيَدْيدِ 
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      (: 36 – 35/  1) وقال القرطيب يف تفسريه   

نني َواإْلِ ِم َأَلْم يَ }:قولد تعاىل      نُكمْ َيا َمْعَبَ اجْلِ  يوم: أي {ْأتُِكْم ُرُسلي مني

.   بببلم   ببول هلببم ألببم يببأتكم رسببل,ه نف, هيعقهببون  بببام هيببد اهتببباحهم

وملببا  ا ببت اجلببن  ببن  ا ببب . ي اْلَببق والتكَيببو وامخا بببب "مببنكم" ومعنبب 

وبن  ا ت الرسل من اإل م وغَب اإل م ي اْللاب  ام "منكم:"ويع ل قال

رسل اجلن لم النين بَغوا قبومهم  :ل ابن عبااوقا.يغَب امن ر عىل امؤ  

ببْوا بىَِل َقببْوِمِهْم ُمنْببِنِرينَ :" , ببام قببال (1)مببا سببمعو  مببن الببوحي وقببال م اتببل ". َول 

: وقببال جمالببد. (1)أرسببل اهلل رسببال مببن اجلببن  بام أرسببل مببن اإل ببم: والبب ا 

عنب  ولبو م". بىل قومهم منبنرين " الرسل من اإل م, والننر من اجلن, ثم قرأ 

وقبببال . (3)" اجلح بباف " عبببىل مببا يببأيت بيا بببد ي قببول ابببن عبببباا, ولببو الصبب يح

 ا بببت الرسبببل قببببل أن يبعببب  حممبببد صبببىل اهلل عَيبببد وسبببَم يبعثبببون بىل : الكَببببي

بب ولببنا َل يصببح, بببل ي صبب يح مسببَم مببن حببدي  : قَببت. ااإل ببم واجلببن نيعت

: د وسببببَمقببببال رسببببول اهلل صببببىل اهلل عَيبببب : ببببابر بببببن عبببببد اهلل اجلنصبببباري قببببال

أعليت َخسا مل يعلهبن  ببي قببب  بان  بل  ببي يبعب  بىل قومبد باصبب وبعثبت )

 . (4)احلدي ( بىل  ل أمحر وأسو 

 

                                                           

 (. 41/  0) ا ظر  امع البيان  –اجلثر اللربي بمعنا  عن ابن عباا ذ ر لنا  (1)

 .ا ظر امصدر السابق (1)

 (.11/  1) اجلامع جلحكام ال ر ن  (3)

 . (111), ومسَم (431)أبر د البخارَّ  (4)
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 (:132/ 3) قال البغوي رمحه اهلل يف تفسريه      

 الرسل: قال جمالد:بعد أن ذكر أقوال العلماء كما تقدم من كالم القرطيب     

نِنِرينَ  } من اإل م والننر من اجلن, ثم قرأ  ْوا بىَِلَٰ َقْوِمِهم مُّ  : اجلح اف]{  َول 

 وليم لَجن  ولم قوم يسمعون  الم الرسل هيبَغون اجلن ما سمعوا,[ 10

 . رسل

ينرصف بىل أحد الصبنف  ولبم اإل بم,  بام ( رسل منكم)هعىل لنا قولد      

ْرَ ببانُ  }:قببال ْؤُلببُؤ َواْمَ َُّ ببُرُ  ِمببنُْهاَم ال وب ببام  ببر  مببن امَببح [ 11: الببرمحن]{  َ ْ

ا }: ون العنب, قال ,وب ام لو ي ساما [13:  و  ]{  َوَ َعَل اْلَ َمَر ِهيِهن  ُ ورت

  .واحدة

وهذا هو الراجح عندي واهلل تعاىل أعلم. 
 

 

 مت حبمد اهلل تعاىل
 كتبته 

 عزة بنت حممد رشاد: د/ أم متيم 


