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ABSTRACT 

The study aims to clarify the true knowledge of seeking refuge and the reasons for the command 

to read it at the beginning of every reading of the Holy Qur’an, and seeking refuge with God 

Almighty is one of the most important means of prevention, as it represents the reality of 

monotheism, and servitude to God Almighty, and the means to reach tranquility, pure 

psychological feeling, and deliverance from the evil of all evil. In the world and the hereafter, and 

through this came the study tagged (prevention of evils and dangers in the light of the verses of 

the Noble Qur’an - seeking refuge as a model). The problem: the problem lies in not knowing and 

realizing the true meaning of seeking refuge with Allah, except by reading it at the beginning of 

reciting the Noble Qur’an. Study Objectives: The aim of the study is to convey the concept of 

seeking refuge to people with its real, moral and emotional meaning, not to utter it only at the 

beginning of reading the Noble Qur’an. And seeking refuge is an inherent matter of the Muslim in 

his life wherever he goes and travels, so it was recommended to read it at the beginning of every 

reading of the Holy Qur’an; As God commanded that in his book, he said: “If you read the Qur’an, 

seek refuge with God from the accursed Satan.” And seeking refuge with God Almighty is to seek 

refuge in God Almighty or His Names, Attributes and Words, and seeking refuge is an act of 

worship for the sake of worship. Because it may make you a worshiper of that other, and it is not 

permissible to seek refuge with any kind of creatures, whether jinn or humans alike. Methodology: 

In this study, the following methodology was followed by dividing the study into an introduction, 

four sections and a conclusion. The most important results: including that all the meanings of 

seeking refuge indicate prevention and sit-in. And seeking refuge is an escape from something you 

fear to someone who will protect you from it. The study also confirmed the sanctity of seeking 

refuge with the jinn. And other results were mentioned in the conclusion. 

Keywords: the Noble Qur’an, prevention, Islamic law, seeking refuge, evils, dangers. 
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 : ملخص البحث
واالستعاذة  ،هتدف الدراسة إىل بيان املعرفة احلقيقية لالستعاذة وأسباب األمر بقرآئتها يف بداية كل قراءة للقرآن الكرمي

وصول إىل الطمأنينة، لليلة سالو والعبودية هلل تعاىل، و  التوحيد،ابهلل تعاىل تُعد من أهم ُسبل الوقاية،حيث متثل حقيقة 
الوقاية )والشعور النفسي الصايف، والنجاة من شر كل ذي شر يف الدنيا واآلخرة، ومن خالل هذا جاءت الدراسة املوسومة

ك املعىن معرفة وإدراوتكمن املشكلة يف عدم  .(االستعاذة أمنوذجا-من الشرور واألخطار يف ضوء آايت القران الكرمي 
اهلدف من و  احلقيقي لالستعاذة سوى قرآئتها يف بداية قراءة القرآن الكرمي، وهذه الدراسة بّيت املعىن احلقيقي وفضلها.

الدراسة إيصال مفهوم االستعاذة إىل الناس، مبعناها احلقيقي واملعنوي والشعوري، ال أن نتلفظ هبا فقط يف بداية قراءة 
واالستعاذة أمر مالزم للمسلم يف حياته أين ما حل وارحتل، لذلك  كان استحباب قراءهتا يف بداية كل  القرآن الكرمي.

قراءة للقرآن الكرمي؛ كما أمر هللا  بذلك يف كتابه فقال: ﴿ فإذا قرأت الُقرآن فاسَتِعذ ابهلِل ِمَن الَشّيطاِن 
ادة من أّجل أبمسائه وصفاته وكلماته،  واالستعاذة هي عب الَرجيم﴾.واالستعاذة هو أن تستعيذ ابهلل سبحانه وتعاىل أو

العبادات، فإن استعاذة بغري هللا تعاىل تعترب شرك؛ ألهنا قد جتعلك عابداً لذلك الغري، وكما ال جيوز االستعاذة أبي نوع 
لدراسة إىل مقدمة م ااتبعت يف هذه الدراسة املنهجية التالية بتقسيو  من املخلوقات سواء اجلن واألنس على حِد سواء.

هي االستعاذة و كل معاين االستعاذة تدل على املنع واالعتصام.أن   :أهم النتائج، و وأربعة مباحث وخامتة بينت فيها
اسة على حرمة . كما أكدت الدر هروب من شي ختافه إىل من يعصمك منه، فهي التجاء إىل هللا تعاىل والتصاق جبنابه

 نتائج مت ذكرها يف اخلامتة.االستعاذة ابجلن.وغريها من ال
 القرآن الكرمي، الوقاية، الشريعة اإلسالمية، االستعاذة، الشرور، األخطار.  الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة

 احلمد هلل، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى أله وصحبه وسلم وبعد:
لقرآن الكرمي حيث الشيطان الرجيم يف بداية قرآئتنا لإّن ما يعرفه املسلمون أن هللا سبحانه وتعاىل أمران أن نستعيذ به من 

ما جيهله الكثري  وأما ،(-an-nahl-16-68 la-Quran)﴾﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم قال تعاىل:
، من الناس فضائلها؛ فاالستعاذة ابهلل تعاىل يف الشريعة اإلسالمية، متثل التوحيد احلقيقي، والعبودية احلقيقية هلل تعاىل

وهي وسيلة الوصول إىل الطمأنينة، والشعور النفسي الصايف، والنجاة من شر كل ذي شر يف الدنيا واآلخرة، لذلك 
لوقاية من اال يصل إليها إال من عرف حقيقتها وماهيتها، ومن هنا جاء اختياري هلذه الدراسة )ُعدَّت االستعاذة غاية 

 .(-االستعاذة أمنوذجا-الشرور واألخطار يف ضوء آايت القران الكرمي



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “247 - 265” 
VOL: 7, NO 3, 2021           

 

250 
 
 

 

 
 املبحث األول: معىن االستعاذة يف اللغة واالصطالح، وذكر بعض أفضاهلا:

 املطلب األول:
 3/498Ibn)االلتجاء، يقال: "عاَذ فالٌن بربّه يعوذ َعْوذاً، وِعياذاً، ومعاذاً، الذ به ولـجأَ ِإلـيه، واعتصم به": االستعاذة لغة  

Manzur ,1/357tahdhib allugha).  
"وعْذُت بفالن: أي جلأت إليه، استعذت به:أي طلبت اللجوء؛ ألن الزايدة يف املباين تدل على زايدة يف املعاين" 

(fi gharayb alhadith wal'athar3/602alnihayat ).ومجيع اشتقاقات االستعاذة وما يتصرف منها هي مبعىن واحد ، 
ولذلك يقال: عاذ به، واستعاذ به، جلأ إليه، وهو عياذة؛ أي ملجؤه، وأعاذ غريه به، وعوذه، والعوذ كالعياذ، واملعاذة 

 1/428alqamus)                                               ءتجاوالتعوذ واالستعاذة، كل ذلك بنفس املعىن، وهو مبعىن االل

almuhit ,1/461mukhtar alsihah) ، َعاَذةُ والتـَّْعِويذ كله مبعىن واحد
َ
 .وقوهلم معاذ هللا، أي أعوذ ابهلل َمَعاذاً، والُعوذة وامل

(alsihah fi allugha2/4, mukhtar alsihah,1/19)  خمرباً عن يوسف عليه السالم: ﴿ قال معاذ هللا ، ومنه قوله تعاىل
؛ َأي: نعوذ ابهلل معاذاً َأن أْنخذ غري (-yusuf12-79 la-Quran)  أن أنخذ إال من وجدان متاعنا عنده إان إذا لظاملون﴾

 (Ibn Manzur3/498). الـجانـي جبنايته، نصبه علـى الـمصدر الذي أُريد به الفعل
فَأعاذه وعّوذه، وَعْوٌذ ابهلل منك َأي َأعوذ ابهلل منك، وَطرْيٌ ِعياٌذ وُعوَّذ: عائذة جببل وغريه مـما وتعّوذ ابهلل واستعاذ، 

  .(Ibn Manzur3/498)مينعها
 ) al'aghani1/173 ,1/294 khizanat al'adab( قال احلطيئة: قالت: وفـيها َحْيَدٌة وُذْعُر***َعْوٌذ بربـي ِمنُكُم وَحْجُر.

وَّْذت فالانً عَ  والُعوذُة والـَمَعاَذُة والتـَّْعِويُذ: الرُّقـية، يـُْرقـى هبا اإِلنسان من فزع أَو جنون؛ ألَنه يعاذ هبا، وقد َعوََّذُه؛ ويقال:
 tahdhib allugha( ) ابهلل وَأمسائه وابلـُمَعوِّذتـني، ِإذا قلت أُِعيذك ابهلل، وَأمسائه من كل ذي شر، وكل داء وحاسد 

1/357 ,Ibn Manzur3/499 ). 

والـمعوِّذاتن، بكسر الواو: سورة الفلق وسورة الناس؛ أَلن مبدأَ كل واحدة منهما قل أَعوذ، والُعوَُّذ: ما ِعيذ به من شجر 
( tahdhib allugha1/357(أَو غريه. والُعوَّذُ من الكأل: ما لـم يرتفع إِلـى اأَلغصان ومنعه الشجر من َأن يرعى ، من ذلك 

 taj)وهي ُمِعيٌذة، وأَعوَذت، وعاذت بولدها: أَقامت معه وَحِدَبْت علـيه ما دام صغرياً، كأَنه يريد عاذ هبا ولدها فقلب. 

alearus,1/2408 ) 

 

 

 

 
 املطلب الثاين

 االستعاذة اصطالحا :
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 taj)املعىن اللغوي  رغم ُكثرة من عرفه مبعناه االصطالحي، إال أنه ال خيتلف عن إن مفهوم معىن االستعاذة

alearus,1/2407):فقد عرفها العلماء بعدة تعاريف ، 
هلِل ِمَن ، فقال:" واالستعاذة: االستجارة، وأتويل قول القائل:} أَُعوذ ابِ عرفها اإلمام أبو جعفر الطربي رمحه هللا تعاىل ●

صدَّين عن حق شيطان، أن يضرَّين يف ديين، أو يمن ال -دون غريه من سائر خلقه  -الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم { أستجرُي ابهلل 
 1/111Quranjamie albayan fi tawil al(  يلَزُمين لَريب(.

تصام، "معىن االستعاذة: االستجارة، والتحيز إىل الشيء، على وجه االعوعرفها اإلمام الثعاليب رمحه هللا تعاىل، فقال: ●
 .(aljawahir alhasaan fi tafsir alQuran1/20,  aljamie li'ahkam alQuran1/89)واالمتناع به من املكروه". 

ن ، فقال: "العوذ: االلتجاء إىل الغري والتعلق به، وقيل العوذ: الّلجأ موعرفها الراغب األصفهاين رمحه هللا تعاىل ●
يل: للتميمة ق متخوف لكاف يكفيه، ويقال: عاذ فالن بفالن، إذا استجار به، والعوذة: ما يعاذ به من الشيء، ومنه

 mufradat 'alfaz alQuran1/352, ruh almaeani fi tafsir alQuran aleazim3/3)   .والرقية: عوذة

ه ، االستعاذة هي:" االلتجاء واالعتصام والتحرز وحقيقتها اهلرب من شيء ختافوقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل ●
فالعائذ ابهلل قد (، badayie alfawayid2/427 )إىل َمْن يعصمك منه، وهلذا يسمى املستعاذ به معاذًا وملجأ ووزراً" 

ه، والتجأ إليه، وهذا به، واستجار ب هرب مما يؤذيه، أو يهلكه إىل ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بني يديه، واعتصم
متثيل وتفهيم ، وإال فما يقوم ابلقلب من االلتجاء إىل هللا ، واالعتصام به ، واالطراح بني يدي الرب ، واالفتقار إليه، 

 1/174taysir aleaziz alhamid fi sharh kitab altawhid, badayie) والتذلل بني يديه، أمر ال حتيط به العبارة.

alfawayid2/427) 

ر كل فقال:"االستعاذة هي: االلتجاء إىل هللا تعاىل وااللتصاق جبنابه، من شوعرفها اإلمام ابن كثري رمحه هللا تعاىل  ●
ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر ، ومعىن أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم، أي: أستجري جبناب هللا من الشيطان 

نياي، أو يصدين عن فعل ما أمرت به، أو حيثين على فعل ما هنيت عنه؛ فإن الشيطان الرجيم، أن يضرين يف ديين أو د
 كما قال املتنيب:  (aleazim Qurantafsir al 1/16) ال يكفُّه عن اإلنسان إال هللا تعاىل.

( sharah diwan almutanabiy1/34( ومن أعوذ به ممن أحاذره***اي من ألوذ به فيما أؤمله  
. 

 ألتجئ إليه يف آمايل، واي من أعتصم به مما أخشاه، وأحذره من املكاره.أي اي من 
، فقال:" أهنا من أنواع الدعوات اليت وقع فيها االستعاذة، وهي من العوذ، وهو وعرفها مال علي قاري احلنفي ●

 (marqat almafatih sharh mishkat almasabih8/351 ) االلتجاء، واللوذ".
لبيان معىن االستعاذة عن طريق تعريفات العلماء هلا ، يتضح من ذلك؛ أن االستعاذة ابهلل تعاىل:هي وبعد استعراضنا 

استجارة به والتجاء إليه، والتصاق جبنابه، واعتصام وامتناع به، واللوذ حبماه، ومتام ذلك تعلق القلب ابهلل تعاىل، وصرفه 
ن وعي ملعناها ومن غري انتباه، وإمنا يرافق الكلمات النابعة معما سواه، وذلك ليس جمرد كلمات جيري تلفظها من دون 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “247 - 265” 
VOL: 7, NO 3, 2021           

 

252 
 
 

 

أعماق القلب استشعاٌر هليبة املغيث تبارك وتعاىل، ورسوخ الثقة الكربى أبنه تعاىل القادر وحده على أن حيميك ويدفع 
َزغَ  َشيطان ْنَك ِمن العنك شر كل ذي شر؛ وأبن عونه آت ال حمالة تصديقا لوعده احلق، كما قال تعاىل: ﴿ وإما يـَنـْ

 (36/41Fussilat- la-Quran) نـَزٌْغ فاسَتِعذ ابهلل﴾

 (la-Quran- An-Nahl-16/99)وقال تعاىل:﴿ إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى رهبم يتوكلون﴾

شاه، وال ختفال ينبغي ترك االستعاذة ابهلل تعاىل يف أي حال من األحوال؛ ألهنا امللجأ اآلمن عند اخلوف من أي شي 
تستطيع دفع شره، فتلجأ إىل من يعصمك، وحيميك وينقذك منه، وهللا وحده هو القادر على ذلك، وهذا ما نراه من 
فعل املستعيذ ابهلل تعاىل والعائذ به، قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إىل ربه، ومالكه، وفر إليه، وألقى نفسه بني يديه، 

 .واعتصم  به واستجار به والتجأ إليه
لبه وهبذا املعىن قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل بعد تعريفه ملعىن االستعاذة ابهلل تعاىل:" وبعد: فمعىن االستعاذة القائم بق

وراء هذه العبارات؛ وإمنا هي: متثيل، وإشارة، وتفهيم، وإال فما يقوم ابلقلب حينئذ من االلتجاء، واالعتصام، واإلنطراح 
 . واالفتقار إليه، والتذلل بني يديه، أمر ال حتيط به العبارة"بني يدي الرب، 

  (badayie alfawayid 2/427) 

  
 املبحث الثاين: االستعاذة ابهلل تعاىل:

إن العبادة هي العبودية هلل تعاىل بكل ما جاء به السالم مما علم من الدين ابلضرورة، واالستعاذة ابهلل تعاىل من العبادة 
 (36/41Fussilat- la-Quran)القرآن الكرمي قال تعاىل:﴿ فاستعذ ابهلل إنه هو السميع العليم﴾، كما جاء يف 

وهي َضْرٌب ِمَن الُدعاِء، والدعاء هو العبادة، كما هو يف احلديث الذي رواه النعمان بن بشري، قال: مسعت النيب  
 .عليه الصالة والسالم يقول:"الدعاء هو العبادة"

 (almustadrak ealaa alsahihayn4/352 dawud2/76sunan 'abi )  

 مث قرأ: قوله تعاىل: ﴿ وقال ربكم ادعوين أستجب لكم﴾ 
(40/60Ghāfir- Quran-la ) 

 . وهي ولذلك أمجع أهل العلم على أن االستعاذة من أنواع العبادة

                                                        (al'iijmae aleaqdiu1/6 ,2/451maearij alqabul bisharh salam alwusul) 

فال ينبغي صرفها إال هلل تعاىل؛ ألهنا متثل حقيقة التوحيد، والعبودية هلل تعاىل، وهي وسيلة الوصول إىل الطمأنينة، 
 من عرف ية ال يصل إليها إالوالشعور النفسي الصايف، والنجاة من شر كل ذي شر يف الدنيا واآلخرة؛  لذلك ُعدَّت غا

حقيقتها وماهيتها، وهي املتضمنة لكمال االفتقار إىل هللا تعاىل، واالعتصام جبنابه، واعتقاد كفايته، حاضٍر أو مستقبل، 
صغري أو كبري، بشر أو غري بشر، يفزع منه اإلنسان، ويهدد أمنه وأمانه، وال يستطيع اإلنسان أن يواجه بقدراته تلك 

 sharh al'usul)فهو أبمس احلاجة إىل أن يلجأ إىل هللا تعاىل، فهو وحده القادر على دفع الشر عنه، املخاطر، 
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althalatha:46)  وحلاجة اإلنسان املاسة ملن حيميه ، ويدفع عنه تلك املخاطر، شرع هللا تعاىل لنا االستعاذة به، فهو
أعاذه ، فالبد ابلصدق ، ولذلك نرى أن امرأة عمران ملا وحده القادر على دفع الشر عنا ، فمن استعاذ ابهلل صادقا 

أعاذت مرمي وذريتها عصمها هللا تعاىل من الشيطان، قال تعاىل: ﴿ وإين مسيتها مرمي وإين أُعيذها بك وذريتها من 
 (3/36Āl-‘Imrān - la-Quran)الشيطان الرجيم ﴾

ْسَتِهلُّ َصارًِخا ِمْن َما ِمْن َمْوُلوٍد يُوَلُد ِإالَّ ََنََسُه الشَّْيطَاُن فـَيَ  ويف احلديث ما جاء َأنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم قَاَل:"
ُتْم: ﴿ وإين أعيذها بك  ذريتها من الشيطان الرجيم﴾و  ََنَْسِة الشَّْيطَاِن ِإالَّ اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه" مُثَّ قَاَل أَبُو ُهَريـْرََة اقْـَرُءوا ِإْن ِشئـْ

(sahih muslim15/417) 

فاالستعاذة ابهلل تعاىل االلتجاء إليه ، واالحتماء به من شر كل ذي شر، والسيما من الشيطان الذي هو رأس 
الشرور، أو يف مجيع ما خيشى فيه الوسوسة، وال سيما عند القيام ببعض األعمال الصاحلة، كقراءة القرآن يف الصالة 

                .رأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم﴾وخارجها، وغري ذلك، قال تعاىل:﴿ فإذا ق

                                                                           (16/98 An-Nahl- la-Quran) 

عاىل:  ﴿وإما توطلب هللا تعاىل من عباده، أن يستعيذوا به من كل ما فيه شر، فأمرهم ابالستعاذة عند الغضب، فقال 
 (Al-A‘rāf 7/200) -  la-Quranينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ابهلل﴾

وجاءت االستعاذة ابهلل تعاىل على لسان أنبيائه عليهم الصالة والسالم، فقد استعاذ نبينا عليه الصالة والسالم  ابهلل 
َعاَء:" اللَُّهمَّ ِإنِّ تعاىل، من كل الشرور، كما ورد عن َعاِئَشَة َأنَّ النيِب عليه الصالة   َأْسأَُلَك ِمَن والسالم َعلََّمَها َهَذا الدُّ

آِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلَْ وَ اخلَْرْيِ ُكلِِّه َعاِجِلِه وآجلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلَْ َأْعَلْم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِّ ُكلِِّه، َعاِجِلِه 
                                  يَُّك..."مَّ ِإنِّ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِ َما َسأََلَك َعْبُدَك َونَِبيَُّك، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعاَذ بِِه َعْبُدَك َونَبِ أَْعَلْم، اللَّهُ 

(4/463almustadrak ealaa alsahihayn ,54/370musnad al'iimam ahmad ) 

 والسالم  من األمور اليت قد عافاه هللا منها وعصمه عنها، وهذه االستعاذة ، تتضمن أمرين:واستعاذ عليه الصالة 
اخلوف من هللا تعاىل، وإعظامه واالفتقار إليه، واثبات األمور   إثبات عبوديته هلل تعاىل من خالل استشعارهاألول:

ة، إال من ال يوجد من تعصمه نفسه حقيقكلها هلل تعاىل، فاملعصوم من عصمه هللا تعاىل ال من عصمته نفسه، إذ 
 عصمه هللا تعاىل .

 .تعليماً ألمة عليه الصالة والسالم، لإلقتداء بِِه، وليبني هلم صفة الدعاء، واملهم منه الثاين:
                                                                                                                                                  

(1/230fath albari ) 
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وكذلك جاءت االستعاذة على لسان بعض األنبياء، كما أخربان هللا تعاىل عن تلك االستعاذة، فقد استعاذ سيدان 
 موسى عليه السالم ابهلل تعاىل، وذلك ما يف قول هللا تعاىل: ﴿قال أعوذ ابهلل أن أكون من اجلاهلني﴾.

                                                                                  (2/67Al-Baqarah - la-Quran) 

 وقال تعاىل مبيناً استعاذة يوسف عليه السالم:﴿وقالت هيت لك قال معاذ هللا إنه ريب أحسن مثواَى﴾،
                                                                                                              ) Yosuf12/23-la-Quran) 

 ويف آية أخرى: قال تعاىل:﴿قال معاذ هللا أن أتخذ إال من وجدان متاعنا عنده إان إذا ملن الظاملني﴾
                                                                                                                ) Yosuf12/79-la-Quran) 

 
وكان سلف األمة جممعني على مشروعية االستعاذة ابهلل تعاىل، وَل يكن اخلالف بينهم إال يف كوهنا سنة أو واجبة يف 

 وسوف أبني  ذلك يف مطلب االستعاذة عند قراءة القرآن إن شاء هللا تعاىل. بعض األعمال ،
فاالستعاذة ابهلل تعاىل، دخول يف مأمنه وحرميه، لذلك "من التجأ إىل ملك يف الدنيا فقد أعجز طالبه أن يناله 

 أبذى، وكان يف مأمنه، وإن خذله عد ذلك منقصة ، فكيف ممن دخل يف عياذ هللا وجواره".
(nawadir al'usul fi 'ahadith alrasul3/48) 

 
وكما يستعاذ ابهلل تعاىل كذلك يستعاذ أبمسائه وصفاته وكلماته. حيث سأتناوهلا يف املطلب القادم إن شاء هللا 

 تعاىل .
 :املبحث الثالث: االستعاذة أبمسائه تعاىل وصفاته وكلماته  

إنَّ هللا سبحانه وتعاىل وحده هو القادر على عل النفع والضرر، وكما أثبتنا أن أصل االستعاذة تكون ابهلل سبحانه 
طهرة ُيستعاذ أبمسائه وصفاته وكلماته؛ وذلك الن هللا تعاىل أثبتها لنفسه يف كتابه العزيز، وجاءت السنة املوتعاىل كذلك 

، ويؤيد ما قلنا قول النيب صلى هللا عليه (al'iijmae aleaqdiu 1/6) حتصىمصرحة بذلك، واألدلة يف جواز ذلك ال 
َلًة ِمَن اْلِفرَاِش، فَاْلَتَمْسُتُه فـََوقـََعْت يَ  ِدى َعَلى وسلم، فيما ورد َعْن عائشة قَاَلْت:" فـََقْدُت النيب عليه الصالة والسالم لَيـْ

ك من عقوبتك، ْنُصوبـََتاِن، َوُهَو يـَُقول:اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتَبْطِن َقَدَمْيِه، َوُهَو يف اْلَمْسِجِد، َوُُهَا مَ 
 وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"

                                                                                                            (3/339sahih muslim ) 
 ولذلك أمران هللا تعاىل أْن ندعوه أبمسائه احلسىن، فقال هللا تعاىل:﴿وهلل األمساء احُلسىن فادعوه هبا... ﴾ 
)  180Al-A‘rāf 7/ -  la-Quran) 
 ( tah- Quran-la 20/8(وقال تعاىل:﴿ هللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن﴾ 
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وقال تعاىل:﴿ هو هللا اخلالق البارئ املصور له األمساء احُلسىن ُيسبح له مايف السموات واألرض وهو العزيز 
-la-Quran- Al )                                                                                  احلكيم﴾ 

Hashr24/59) 

م أمساء هذه األمساء احلسىن العظمى لنفسه، وأمر عباده أن يدعوه هبا، وأنَّ فهففي هذه اآلايت وغريها أثبت هللا تعاىل 
لحدون يف أمسائه ﴿وهلل األمساء احُلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يُ  هللا تعاىل، والعلم هبا أساس البد منه لتحقيق قوله تعاىل:

 ((la-Quran- Al-Hashr24/59  سيجزون ماكانوا يعملون﴾

أبمسائه اليت أمران أن ندعوه هبا يف هذه اآلايت يتناول مجيع أنواع الدعاء، مبا يف ذلك دعاء االستعاذة. ومن فدعاء هللا 
 هذا جاءت مشروعية االستعاذة أبمساء هللا تعاىل وصفاته؛ ألهنا دعاء هلل تعاىل.

لرمحن منك إن  ىل:﴿قالت إين أعوذ ابومن االستعاذة أبمساء هللا تعاىل، ما جاء على لسان مرمي عليها السالم يف قوله تعا
 ، فالرمحن اسم من أمساء هللا تعاىل استعاذت به مرمي. (19/18Maryam-la-Quran)  كنت تقيا﴾

 وأما االستعاذة بصفاته تعاىل، كما يف قوله تعاىل: ﴿قل أُعوُذ بَرِب الفلِق﴾
(113/1Falaq-Al - Quran-la) 

 
 ( An-Nās la-Quran -114/1)الّناس﴾وقوله تعاىل:﴿ ُقل أُعوُذ بَرِب 

 ويف السنة املطهرة، ما جاءعن النيب صلى هللا عليه و سلم يقول:" أعوذ بعزتك" 
                                                                            (.6/2453sahih albukharii ) 

وما روي عن عثمان بن أيب العاص رضي هللا عنه، أنه شكا إىل النيب عليه الصالة والسالم وجعاً جيده جبسده منذ أسلم، 
فقال له:" مث ضع يدك على الذي أتَل من جسدك، وقل ابسم هللا ثالاث، وقل سبع مرات أعوذ ابهلل وقدرته من شر ما 

 ( 14/429sahih muslim)أجد وأحاذر". 
ستعاذة بكلمات هللا عز وجل، كما جاء يف احلديث عن خوله بنت حكيم قالت: "مسعت النيب عليه الصالة وكذلك اال

 .والسالم يقول:من نزل منزال فقال أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق، َل يضره شي حىت يرحل من منزله"

(4/2081sahih muslim ) 
 هللا تعاىل، هو صفته غري خملوق، وذلك ألن االستعاذة ابملخلوق ال جتوز وهبذا احلديث استدل العلماء على أنَّ كالم

يف مثل هذا األمر، ولو كانت كلماته خملوقة، ملا استعاذ هبا النيب عليه الصالة والسالم كما تقدم، وما أرشد أمته إىل 
ته، وصفاته سبحانه ؛ ألهنا صفة من صفااالستعاذة هبا؛ ألن االستعاذة بكلمات هللا ال خترج عن كوهنا استعاذة ابهلل تعاىل

 .وتعاىل أزلية قائمة بذاته
(al'iinsaf1/26,bayan talbis aljihmiat fi tasis bidaeihim alkalamia 2/77, sharah aleaqayid 

alnisfih1/77). 
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 ُكم...﴾فوقِ  ويف احلديث عن جابر:عندما نـَزََلْت هذه اآليَُة:﴿ قل هو القادر على أن يبعَث عليكم عذاابً من
An‘ām6/56 )                                                                                                          -Al - Quran-(la 

. 

                                                                                              

 (la-Quran- Al-An‘ām6/56) صلى هللا عليه وسلم:" أَُعوُذ ِبَوْجِهَك قال: ﴿أو من حتت أرُجِلُكم﴾قال رسول هللا 

 la-Quran- Al-An‘ām6/56))قال: أَُعوُذ ِبَوْجِهَك قال:﴿أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعَضُكم أبس بعض﴾ 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"هذا أَْهَوُن أو هذا أَْيَسُر"
 (6/56 sahih albukharii ) 

أبمسائه تعاىل وصفاته وكلماته؛ ألهنا أزلية غري خملوقه، واالستعاذة هبا، استعاذة  ففي اآلايت واألحاديث املتقدمة استعاذة
) ة. ابهلل تعاىل يف احلقيقة، كما أنَّ االستغاثة برمحته استغاثة به يف احلقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به يف احلقيق

11/42majmue alfatawaa ) 
فاهلل جل جالله واحد أبمسائه، وصفاته، قائم بذاته، متصف بصفات الكمال، ومنزه من صفات النقص قال تعاىل:﴿ 
فاطر السموات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن األنعام أزواجًا يذرؤُُكم فيه ليس كمثله شيٌء وهو السميع 

  Ash-Shūra 11/42 - (la-Quran)البصري﴾ 
هو سبحانه يدعو عباده إيل أن يعرفوه أبمسائه وصفاته ويثنوا عليه هبا وأيخذوا حبظهم  "ويف ذلك قال اإلمام ابن القيم:

 "من عبوديتها
                    (1/420madarij alsaalikin bayn manazil 'iiaak naebud wa'iiaak nastaein) 

املسلم فيلوذ أبمساء هللا تعاىل، وصفاته، ويعوذ هبا من كل شر يف كل وقت  وال شك أن من اجّل العبودية أن يلجأ
 وحني، لتتحقق مناجاته عندما يقف بني يدي هللا تعاىل ويقول: ﴿إاّيك نعُبُد وإاّيك نستعني﴾.

) la-Quran -alfatiha5/1(   

ه وتعاىل مجيعها اىل، فأمساؤه سبحانوأمساؤه سبحانه وتعاىل كلها حسىن، لكوهنا قد دلت على صفة كمال عظيمة هلل تع
دالة على صفات كمال، ونعوت جالل للرب تبارك وتعاىل، وكل اسم منها يدل على معىن من صفاته ليس هو املعىن 

 ( 1/55alhaqu alwadih almubin)  .الذي دل عليه االسم اآلخر
احلاجات وضرورهتم إيل ذلك، هي أعظم وملا كانت حاجة العباد إىل معرفة رهبم، وخالقهم وملكهم، هي أعظم 

الضرورات، فعليهم أن يبذلوا ما استطاعوا من وسعهم يف معرفة أمسائه وصفاته، وأن تكون هذه املسألة العظيمة من أهم 
 املسائل، وأوالها ابلعناية يف التعبد، والدعاء واحلب هلا، لينجو هبا من كل شر ويفوزو هبا بكل خري

                                                                          . (1/142 fiqh al'adeiat wal'adhkar) 

وقد جاء يف الصحيحني عن عائشة: أن النيب عليه الصالة والسالم بعث رجال على سرية وكان يقرأ ألصحابه يف صالته 
ذكروا ذلك للنيب عليه الصالة والسالم فقال:" فلما رجعوا (  1/112Al-Ikhlās -la-Quran) بـ ﴿قل هو هللا أحد﴾ 
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سلوه ألي شيء كان يصنع  ذلك"، فسألوه فقال؛ ألهنا صفة الرمحن، وأان أحب أن اقرأ هبا، فقال النيب صلى هللا عليه 
 (24/201sahih albukharii)  .وسلم: "أخربوه أن هللا حيبه"

فلما كان حب هذا الصحايب اجلليل رضي هللا عنه لصفات هللا تعاىل، ومالزمته هلا سببا لدخول اجلنة؛ كانت معرفة هللا 
تعاىل، والعلم به ُها اللذان دعواه إىل هذه احملبة العظيمة، ولذلك  كانت حاجة العبد إىل حتصيل هذا املطلب العظيم 

 من أعظم احلاجات وأفضلها وأجُلها. 
ك أشار ابن القيم رمحه هللا تعاىل بقوله:"وليس حاجة األرواح قط إىل شيء أعظم منها إىل معرفة ابريها، وفاطرها، ولذل

وحمبته وذكره واالبتهاج هبا، وطلب الوسيلة إليه و الزلفى عنده، وال سبيل إىل هذا إال مبعرفة أوصافه وأمسائه، فكلما كان 
طلب وإليه أقرب وكلما كان هبا أنكر كان ابهلل أجهل واليه أكره ومنه أبعد، وهللا العبد هبا أعلم كان ابهلل أعرف وله أ

 " ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه
                                                                   (2/124miftah dar alsaeadat wamanshur  ) 

مساء احلسىن، والكلمات التامات، إذا ما انبه شيء، واعضرضه شر، أْن يعوذ هبا، ليكون فما على العبد احملب هلذه األ
 أبمان من كل شر، فإنه سبحانه هو القادر على دفع كل شر.

فاحلمد هلل كله على أمسائه احلسىن وصفاته العظيمة، وآالئه اجلسيمة، وله الثناء احلسن ال حنصي ثناًء عليه هو كما أثىن 
 على نفسه.

 املبحث الرابع: االستعاذة ابملخلوق
إن املخلوق قد يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، خبالف ما ال يقدر عليه إال هللا، فال يستعاذ فيه إال ابهلل  

 كالدعاء فإن االستعاذة من أنواعه 
                                         (1/175-176taysir aleaziz alhamid fi sharh kitab altawhid )  فال جتوز

 االستعاذة بغري هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا تعاىل، وأهنا من الشرك األكرب. 
   )jamie alrasayil     (1/368  

 

 
 املطلب األول

 واالستعاذة ابملخلوق تكون على نوعني: 

 االستعاذة ابجلن قال تعاىل: ﴿وأنه كان رجاٌل من اإلنس يَعوذون برجاٍل من اجِلنِّ فزادوهم َرَهقا﴾ النوع األول:
) la-Quran - Al-Jinn6/72)  

وهذه صورة من صور االستعاذة اليت ذكرها هللا تعاىل يف القرآن، حيث كانت معروفة ابألوساط العربية آنذاك، أّن من 
يعوذون بعظيم ذلك املكان من اجلان أْن يصبهم بشيء يسوؤهم، مثلما كان يدخل أحدهم عادة العرب يف جاهليتهم 
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بالد أعدائه يف جوار رجل كبري وذمامه وخفارته، فلما رأت اجلن أنَّ اإلنس يتعوذون هبم من خوفهم زادوهم رهقاً أي؛ 
 خوفاً وإرهاابً، حىت بقوا أشد منهم خمافًة وأكثر تعوذاً هبم.

(4/429aleazim Quranal tafsir)       
  .وحكم االستعاذة ابجلن، أهنا حرام؛ ألهنا شرك وكفر ابهلل تعاىل وال جتوز مطلقا

(aljamie li'ahkam alQuran alkarim  10/19 , sharh aleaqidat altuhawia 1/505) 

 
عوقب بنقيض وخبال وكفراان، فوذلك بداللة اآلية؛ ألن االستعاذة ابجلن ال تفيد املستعيذ، بل تزيده رهقا؛ أي خوفا 

قصده، وكان أحدهم إذا نزل واداًي قال: "أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأيت الشيطان، فيأخذ من مال هذا 
املستعيذ، أو يروعه يف نفسه فيقول: اي صاحب الوادي جارك، أو حنو ذلك، فيسمع مناداي ينادي ذلك املعتدي، أن 

   (jamie albayan fi tawil alQuran23/654)لك"أتركه أو دعه أو ما أشبه ذ

 
 

ونفى أن يضروا  فدل ذلك على أن االستعاذة ابجلن أمٌر غري مشروع، وقد أبطله هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم،
خالقه، و أحدا إال إبذن هللا عز وجل، وأبدلنا عن االستعاذة ابملخلوقني االستعاذة جببار السموات واألرض، رب الكون 

 .ومالكه وإهله، وصفاته العليا وكلماته التامات اليت ال جياوزهن جبار وال متكرب
)maearij alqabul bisharh salam alwusul 3/995 ) 

 
قال مال علي القاري  وقد أكد العلماء على عدم جواز االستعاذة ابجلن ملا فيه من عواقب تضر ابملستعيذ، حيث 

 .االستعاذة ابجلن فقد ذم هللا الكافرين على ذلك"احلنفي: "وال جيوز 
(marqat almafatih sharh mishkat almasabih5/260,  taysir aleaziz alhamid1/177) 

 ( (la-Quran - Al-Jinn6/72 فقال تعاىل: ﴿ وأنه كان رجاٌل من اإلنس يَعوذون برجاٍل من اجِلنِّ فزادوهم َرَهقا ﴾ 

حيشرهم مجيعاً ايمعشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من اإلنس ربنا استمتع بعضنا إىل أْن قال: ﴿ويوم 
 ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء هللا إن ربك حكيم عليكم﴾

     (la-Quran- Al-An‘ām6/128)   
إلنسي، وامتثال أوامره، أو إخباره بشيء من املغيبات، وأما استمتاع اجلين ابفاستمتاع اإلنسي ابجلين يف قضاء حوائجه، 

وهنا البد من اإلشارة   ،( iighathat allahfan'2/237)  .فيكون يف تعظيمه إايه، واستعاذته به، واستغاثته وخضوعه له
إىل أن بعض الناس قد استخدموا أساليب الشيطان من أجل إيقاع األذى ابآلخرين عن طريق االستعانة واالستغاثة 
ابجلن ، لذلك حرم العلماء االستعاذة هبم ، فضاًل عما ذكره بعض األئمة على أن االستعاذة ال جتوز إال ابهلل تعاىل، 

 alradu ealaaبن حنبل وغريه رمحهم هللا تعاىل، على أنه "ال جيوز االستعاذة مبخلوق"  أمحدويف ذلك قال اإلمام 
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albakrii2/544) , 15/227majmue alfatawaaألن االستعاذة ابهلل عبادة له، وانه أصل مستقراً عندهم، ولذلك  (؛
تعاذ بكلمات عليه الصالة والسالم أنه اساستدلوا به على أن كالم هللا عز وجل غري خملوق؛ ألنه قد ثبت عن رسول هللا 

 كقوله صلى هللا عليه وسلم:" أعوذ بكلمات هللا التامات كلها من شر ماخلق"   هللا وأمر بذلك،
                                                                                           (4/2081sahih muslim ) 

 خملوقة، َل أيمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابالستعاذة هبا؛ الن االستعاذة ابملخلوق شرك، وهلذا ولو كانت كلمات هللا 
جاء النهي عن كل رقى يكون فيها كلمات حمرمة، مثل أن يكون فيها شرك، أو كانت جمهولة املعىن، كما يف استخدام 

ها  العلم أبهنا من عمل الشيطان، وحيتمل أن يكون فيبعض الرموز واألرقام  والكلمات املبهمة واليت أمجع عليها أهل 
كفر، فليس ألحد أن يرقي هبا، وال يعزم، وال يقسم، خشية أْن يكون فيها شيء من ذلك، وكون الشيء حيصل به 
منفعة دنيويه من كف شرا وجلب نفع، ال يدل على أنه ليس من الشرك ، وهذا ما أشار إليه اإلمام ابن تيمية رمحه هللا 

 (alfatawaa alkubraa 3/12)اىل يف الفتاوى الكربى. تع

وقد شرع هللا ألهل اإلسالم أن يستعيذوا به، أو أبمسائه وبصفاته، بداًل عما يفعله أهل اجلاهلية من االستعاذة ابجلن 
 وأساليب الشيطان.

 
 

 املطلب الثاين
 االستعاذة ابإلنسان أو بعض األماكن وغريها: 

ا القول فيه " حيث إنَّ هذاألئمة كاإلمام أمحد، وغريه على أنه "ال جيوز االستعاذة مبخلوقذكران فيما تقدم قول بعض 
تفصيل وانه ليس على إطالقه، بل مرادهم مما ال يقدر عليه إال هللا؛ ألنه ال يعصمك من الشر الذي ال يقدر عليه إال 

خلوق ال يقدر عليه، فهي من الشرك،  وكذلك االستعاذة ابألموات أو األحياء هللا، سوى هللا تبارك وتعاىل، فإن كان امل
واملقام ، ( 1/40din alhaqi)غري احلاضرين القادرين على العوذ، أما االستعاذة ابملخلوق فيما يقدر عليه، فهي جائزة 
لعوذ، وأن الظاهر: أن يطلب اهنا فيه تفصيل أيضًا وهو: أن االستعاذة فيها عمل ظاهر، وفيها عمل ابطن، فالعمل 

يطلب العياذ، وهو أن يُعصم من هذا الشر، أو أن ينجو من هذا الشر، وفيها أيضا عمل ابطن وهو: توجه القلب 
وسكينته، واضطراره، وحاجته إىل هذا املستعاذ به، واعتصامه هبذا املستعاذ به، وتفويض أمر جناته إليه، فإذا كانت 

وعني، فيصح أن يقال: إن االستعاذة ال تصلح إال ابهلل عز وجل؛ ألن منها ما هو عمل قليب  االستعاذة جتمع هذين الن
كما تقدم، ال يصلح التوجه به إال هلل، وإذا قصد ابالستعاذة العمل الظاهر فقط، وهو طلب العياذ وامللجأ، فيجوز أن 

يل الوارد يف هذا الباب، وعلى هذا حيمل الدليتوجه هبا إىل املخلوق فيما يقدر عليه، وهو مقتضى األحاديث الواردة 
 على جوازها.
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(badayie alfawayid 2/427 ) 

أجاز الشارع طلب االستعانة واالستعاذة ابملخلوق احلاضر فيما يَقدر عليه فيما َيطلب منه املستعيذ، وبشرط أن ال 
ن يتوجهون له بعض اجلهلة من الناس الذيتتحول هذه االستعاذة وطلب املعونة إىل عبادة، كما هو احلال اليوم فيما يفع

إىل قبور بعض الرجال الصاحلني من البشر ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، وشفاء مرضاهم ، وهذا ما هو منهي عنه، 
أما األدلة على جواز طلب االستعاذة من املخلوق احلاضر املستطيع ، فمنها ما  ورد عن أيب هريرة قَاَل:" قَاَل النيب عليه 

ا َخرْيٌ ِمَن الساعي، الة والسالم: َسَتُكوُن ِفََتٌ، اْلَقاِعُد ِفيَها َخرْيٌ ِمَن اْلَقائِِم، َواْلَقائُِم ِفيَها َخرْيٌ ِمَن املاشي، واملاشي ِفيهَ الص
 (sahih albukharii 12/350)َوَمْن ُيْشِرْف هَلَا َتْسَتْشرِْفُه، َوَمْن َوَجَد َمْلَجًأ أَْو َمَعاًذا فـَْليَـُعْذ ِبِه" 

َنٌم فـَْليَـْلَحْق وقد بني عليه الصالة والسالم هذا امللجأ واملعاذ بقوله:) َفَمْن َكاَن َلُه ِإِبٌل فـَْليَـْلَحْق إبِِبِِلِه َوَمْن َكاَنْت َلُه غَ 
 ( 18/912sahih muslim)بَِغَنِمِه َوَمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض فـَْليَـْلَحْق أِبَْرِضهِ 

يت عاذت ابلنيب عليه الصالة والسالم، وأخرى عاذت أبم سلمه، كما جاء عن ابن عباس قال:" وكذلك قصة املرأة ال
َرُسوِل اَّللَِّ عليه بِ َوَلَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ عليه الصالة والسالم ُيَصلى اِبلنَّاِس َفَجاَءْت َولِيَدٌة خَتَلَُّل الصُُّفوَف َحىتَّ َعاَذْت 

 (5/287musnad 'ahmad)   اَد َرُسوُل اَّللَِّ َصالََتُه َوالَ هَنَاَها َعمَّا َصنَـَعْت" الصالة والسالم، َفَما َأعَ 

 
فـََعاَذْت أِبُمِّ  موأيضًا ما جاء َعْن َجاِبٍر رضي هللا عنه "َأنَّ اْمَرأًَة ِمْن َبىِن خَمُْزوٍم َسَرَقْت فَأُِتَى هِبَا النيب صلى هللا عليه وسل

 "ا، فـَُقِطَعتْ الصالة والسالم فـََقاَل النيب عليه الصالة والسالم: "َواَّللَِّ َلْو َكاَنْت فَاِطَمةُ َلَقَطْعُت يََدهَ سلمه َزْوِج النيب عليه 

                                                                                                                 (11/303sahih muslim) 

قصة ذلك الغالم الذي عاذ ابلنيب عليه الصالة والسالم، كما يف احلديث الذي يرويه أيب َمْسُعوٍد: "أَنَُّه َكاَن وكذلك 
، قَاَل: َفَجَعَل َيْضرِبُُه ، فـََقاَل: أَُعوُذ ِبَرُسوِل اَّللَِّ ، فَ  صالة َكُه فـََقاَل عليه الضَرَ َيْضِرُب ُغاَلَمُه، َفَجَعَل يـَُقوُل: َأُعوُذ اِبَّللَِّ

ُ أَْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك َعَلْيِه" قَاَل: فََأْعتَـَقُه"  (11/174sahih muslim)والسالم: "َواَّللَِّ  َّللَّ
 

وكذلك يف قصة الذين يستعيذون ابحلرم والكعبة، فعن أُم سلمه رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 4/2208sahih)من األرض خيسف هبم "  "الصحراء"فإذا كانوا ببيداءوسلم:"يعوذ عائذ ابحلرم، فيبعث إليه جبيش 

muslim) ويف رواية مسلم بلفظ " يعوذ عائذ ابلبيت "، ورواية امحد عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها وما أشبه ،
يء فيه، شذلك، وهذا هو مقتضى النظر، فإذا اعضرضين قطاع طريق، فعذت إبنسان يستطيع أن خيلصين منهم؛ فال 

وكذلك إذا دهم اإلنسان حيوان أو غريه واستطاع أْن يلجأ إىل شجر أو بناء ليتحصن به ويتخلص من ذلك احليوان 
 وغريه، وهذا من األخذ ابألسباب، فيكون التجاؤه إىل هذه األسباب وغريها ليدفع عنه اخلطر

(19/116kutub 

warasayil .) 
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ليق القلب ابملخلوق ال شك أنه من الشرك، فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وكما قال الشيخ ابن عثيمني: " ولكن تع
ومجيع أمورك بشخص معني، وجعلته ملجأ، فهذا شرك؛ ألن هذا ال يكون إال هلل، وعلى هذا ؛ فكالم الشيخ رمحه هللا 

 ( 19/116kutub warasayil)يف قوله؛ " إن األئمة ال جيوزون االستعاذة مبخلوق"

ا ال يقدر عليه إال هللا، ولوال أن النصوص وردت ابلتفصيل ألخذان الكالم على إطالقه، وقلنا: ال جيوز أنه مقيد مب 
االستعاذة بغري هللا مطلقاً، ولكن هذه االستعاذة ابملخلوق، إْن كانت استعاذة به من شر ظاَل وجب إيواؤه وأعاذته بقدر 

 هلرب من واجب حرم إيواؤهاإلمكان، وان استعاذ به ليتوصل إىل فعل حمظور أو ا
                                                                               .(1/47sharh al'usul althalatha ) 

 

 
 اخلامتة 

يف ختام هذه الدراســة تبني يل أن هذا املوضــوع، ذو أُهية كربى وعظيمة يف حياة املســلمني، وذلك من خالل اســتعراضــي 
اآلايت القرآنية الكرمية، واألحاديث النبوية الشــــــريفة، الواردة يف هذا الشــــــأن، وبيان آراء العلماء واملفســــــرين يف ذلك، 

 وميكن أن أستخلص يف هذه اخلامتة، بعض النتائج املهمة:
 بعد عرضنا لبيان معىن االستعاذة لغة نالحظ أهنا جاءت ملعان عدة وكلها تفيد االعتصام واملنع.  .1
االســـــتعاذة هروب من شـــــي ختافه إىل من يعصـــــمك منه، فهي التجاء إىل هللا تعاىل والتصـــــاق جبنابه من شـــــر كل ذي   .2

شـــــر، فالعائذ ابهلل تعاىل قد هرب مما يؤذيه إىل ربه ومالكه، وفر إليه وألقى بنفســـــه بني يديه، واســـــتجار به ليمنع عنه 
 الشر .

الصــــــــــطالح، متثيالً وتفهيماً، وإال فما يقوم ابلقلب من االلتجاء إىل هللا الذي ذكرانه من معىن االســــــــــتعاذة يف ألغة وا  .3
 تعاىل، واالعتصام به واالطراح بني يديه، واالفتقار إليه والتذلل بني يديه، أمر ال حتيط به العبارات.

ئه، وصــفاته، وكلماته، ااالســتعاذة ابهلل تعاىل من أهم العبادات وهي من حقائق التوحيد، فال جتوز إال ابهلل تعاىل وأبمس .4
 و مشروعيتها اثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع.

االســـــــتعاذة ابجلن حرام، ألنه يزيد املســـــــتعيذ به رهقا، أما االســـــــتعاذة ابإلنســـــــان أو بعض األماكن، فتجوز فيما يقدر  .5
 يعصــــــــــم من الشــــــــــر ىل؛ ألنه العليه، مع عدم تعلق القلب إال ابهلل، أما ما ال يقدر عليه إال هللا فال جتوز إال ابهلل تعا

 الذي ال يقدر عليه إال هللا، سوى هللا تبارك وتعاىل، فإن كان املخلوق ال يقدر عليه فهي من الشرك .
االســــــــــــــتعاذة ابهلل تعاىل عند قراءة القرآن طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطييب له لتالوة كالم هللا  .6

 يضره يف دينه ودنياه أو يصده عن فعل ما أُِمَر به أو حيثه على فعل ماهنَُِي عنه .تعاىل، ومنع للشيطان من أن 
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لالســــتعاذة يف حياة املســــلم أُهية كربى يف خمتلف أحواله، لذلك أمران هللا ســــبحانه وتعاىل هبا، وبني لنا اســــتعاذة بعض  .7
ثري من ذكار املالزمة للمســــــــــلم يف كاألنبياء، وتواترت الســــــــــنن عن النيب صــــــــــلى هللا عليه وســــــــــلم  بذلك. فهي من األ

 األعمال واألحوال .  
على املســــــلم أن ميتثل أمر هللا تعاىل، ويقتدي هبدي النيب صــــــلى هللا عليه وســــــلم، وفاًء هلل ورســــــوله، وأال يســــــتغين عن  .8

عيذ بغري تاالستعاذة ابهلل تعاىل طرفة عني حيث حاجته إليها أعظم من حاجته إىل حياته وروحه، فجدير به أن ال يس
 هللا وال يلجا إىل غري محاه.

علينا أن نعتصــم  ونتمســك ابهلل ســبحانه وتعاىل وأبمسائه وصــفاته كلماته من الشــرور واألخطار اليت تواجهنا، والســيما  .9
 اليت أتيت من العدو املبني الشيطان الرجيم، فال يستطيع دفعه إال هللا الذي خلقه فهو القادر على منعه.  

مان للمســــــــلم أينما حل وارحتل يف كل زمان ومكان من وســــــــاوس الشــــــــيطان املؤذية ومن شــــــــر كل ذي االســــــــتعاذة أ .10
 شر.ختاماً أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يعيذان  مجيعاً من الشيطان الرجيم . واحلمد هلل رب العاملني. 
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