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 ىـــــشةكـــــثيَ

 
,             ل اه ا  دددد  ولددددو ا ددددح و ا ددددد  اا   ا الاددددلس ا الىددددل    دددد    دددد  الحمددددله

 بعل:أ ا 
تووشبوني مرؤظةكان بة سيحر و دةست ليَ وةشاندن و ضاو نةفةس حةقيقةتيَكة 
كة قورئان و فةرموودة باسيان ليَ كردووة , هةةروةها كاتيَةك كةة يةوةو ةةةورة      

 بةةؤ نةةاردووةك وةكةةو بيَ ةمبةةةر   نةيؤشةةيةد دةنيَرتَةةت ئةةيس ضارةسةرت ةةي   
 .)  ا أنزل اه داًء إ  أنزل لو دااء (  اا  ال خا ي:دةفةرموتَت

وةتة: يوةو ةةورة هيض نةيؤشيةكى دةنةةرتووة ئيس ضارةسةرو بؤدةناوةك بؤتة 
لةةةلَ برةو بةرتَزمدة )مامؤستا عدنان( هةساتني بة كؤكردنةوةو ضةند فةرموودة 

بؤ ضارةسةركردني ئةو جؤرة سيحر و ضاونةفةسةيانة  كةة    و ئاتةت و دووعاتةد
موسةةولانانان توشةةي دةبمكئةةةل نامي كةتةةةي لةةة دوةو ئةةةوة دتَةةت كةةة دةبةةي    
موس انانيَكي زؤر تووشي سيحر و ضاونةفةس و دةست ليَ وةشةاندن بوونةكبؤتةة   
 و زؤرتَك لة يةلاكي نةشارةزةن لة دتم و بيَ ئارةمم هةر بؤتة رِوو دةكةنة سةاح  

 دةفةةرموتَت:          تةان دةدؤرِتَة م ك وةكةو بيَ ةمبةةر    ةرةكان و ئيناني يؤةجادوو
دم  لدب تْ  َد  لَدوع َ دلسع أ بعد َ  ل  دً  ((. ٍَ  (2875)رواه مسلم  )) َ ْ  أت  َ رَّافًدا َفَىدلَلوع َ دْ  

 .يف صحيح اجلامع 2495) صحيح ( انظر حديث رق  :  قال الشيخ األلباين:
ك ئةةةر بضيَت بةؤ يو جادووةةةرتَك و برسةيارو لةيَ بكةات , ئةةوة       كةسيَ واتة:

يوةو ةةورة ضل شةو نوَتةيو لةَي قبةووَل ناكةاتك ئةمةة بةؤ كةسةيَكة كةة تةةن ا          
برسيارو ليَ بكات و باوةرو بييَ نةبيَ ك يؤ ئةةةر ئةو كةسة باوةرِو بيةيَ بةوو   

  و بيَ ةمبةةر ئةوة لة ئةات  ئيالةسل دةردةضةَيت بةةنا بةةيوةو ةةةورة , وةكة       
، فَدَ دْل َكَردَر ِبَمدا أعنْدِزَل َ  َد   :دةفةرموتَت َقوع ِبَما يَد عد لع ))َ ْ  أََت  َكاِهًنا، َأْا َ رَّاًفا، َفَالَّ

دددل   ددد   اه    دددو ا ددد ب (( أخرجدددو أ مددل اا، بعددد ، ا دددححو ا،ل دددانغ فدددغ  دددح   ال ر  ددد   . عَحمَّ
  ( .7403) اال ره   برقب
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بةؤ ي  فالاضةييةد تةان جادووةةةرَتك بةاوةرِ  بةةو وتانةة         كةسيَك بضةيَت   واتة:
هةبيَت كة ئةو جادووةةرة دةت ايَت ئةوة بيَ باوةرِ بووة بةوة ئات ة  كة دةبةزتوة 

 .بؤ موحةممةد
بيَوتالتة موس انان ئاةاو لة يؤو بيَت و عةقيدة و ب وباوةرِتَكى بتةو  هةبيَتء 

بؤو دةنيَرتَت ك هةر يؤو شةيااو بةؤ   توشي هةر شتيَك دةبيَت  يوةو ةةورةوة 
 دةنيَرتَت نةد  ساح  و جادووةةر و فالاضي .

ئةل نامي كةتة كة لةبةردةستاندةتة ضارةسةةرو ئةةو نةيؤشةيانةتان بةؤ دةكةات      
ئةةةةةر يةةوةو ةةةةورة وتالةةت ليَبيَةةتك ليَةةرةدة لةةة روةنيةةة  شةةةرعةوة ئاتةةةت و  

ووشي ئةو نةيؤشية بوو ئةوة فةرموودة و دوعاكان نةقلَ دةكةتمك هةر كةسيَك ت
 هةر ئاتةتيَك لة قورئاني ب ؤز خبوتَ يَت بة سوودة.

كاتيَك هةستاوتم بة هةلابيةردنى ضةند ئاتةت و سورةتيَك تةن ا ئةوةتةة هةنةدتَك    
جار ئةو نةيؤشة زتاتر كارتيةر دةبيَت بة ةوتَيرت  ئةو ئاتةت و سورةتانة وةد 

توةك بةلاكو نةيؤشى وة هةتة بةة ةةوتَيرتم   ضةندةها نةيؤي سوودتان ليَ وةرةر
مةةرجي  نيةة هةةموو    لة هةر سورةتيَك بيَت لة قورئان بة ؤز كارتيةةردةبيَت ك   
تةةن ا ضةةند سةورةتيَك     نةيؤشيَك بة ةوتَكرت  ئةو سورةتانة سةوودمةند بيَةتك  

 )املعوذتني(( و الفاحتة  ) يؤو يوتَ دوتةتي وةد سورةتي نةبيَت كة بيَ ةمبةرو 
ل اهلل العظللي  را العللرع العظللي  أ  أ) أسلل ...... هتةةد. وة ضةةةند دوعاتةةةد وةكةةو .

 ........هتد(يشفيك 
كتيَبيَكي زؤر نوسرةوة بةآلل زؤرَتةك لةةو كتيَبانةة بةةبيَ بةلايةة شةتةكانيان نةةقلَ        
كردووة ك هةندتَك لةو كتيَبانة شت باشي تيَدةتة و هةندتَكي  زتَدةرِةوو تيَدةتةة  

رةو توةنامةةان شةةتةكاثان بويةةت و كؤكردووةتةةةوة و زؤرتةة     بؤتةةة بةةة ةةةوتَ  
درتَيةمان بة باسةكان نةدةوة بة تاتبةتى باسي ج ؤكةةك ضةونكة بؤضةونيَكى زؤر    
هةتة لةو دةربارةتةةوةك وة هةةر كةسةَيك وتالةتى ليَيةةتى زتةاتر شةارةزة بَيةت و         
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ةنة  كةة  زةنيار  زتاتر وةربيرتَت ئةوة دةتوةنيَت سةوودمةند بيَةت لةةو سةرضةاو    
بامسان كردووةكبةو هيوةتة  موس انانان ليَ سةوودمةند بةم و رزةارتةان بيَةت لةة      

تةةكى ( لةة    CD ئةازةر و ئةشةكةكةكانيان .هةةروةها لةةةةلَ ناميَ كةكةةدة )      
ةةلادةتة دةتوةنم سوودمةندبم و ةوتَي ليَ بيةرن بةة تاتبةةتي ئةةو كةسةانةو كةة       

 ن بؤ بكات. نةيوتَ دةوةرن تان كةس يية ) رقية ( تا
 
 

دةوة كةةارتم لةةة يةةوةو ةةةةورة ئةةةل كارةمةةان لةةيَ قبةةوولَ بكةةات و لةةة تةةةرةزو      
 ال هب و    . ضاكةكاثان ببي يني لة رؤذو قيامةت , 

   ب تى  ماً كث راً .ا    اه      حمل ا    ولو ا ح و ا 
 
 
 
 
 
 

 كارانئامادة                                                          
 ك 6241/رةبيعي يةكةم / 42                                                 

 ز    كةركوك 4161/ 61/6                                                  
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 ثيَشةكى مامؤستا جومعة عةىل              

 
ولدددو ا ددددح و  ل عدددالم  ، ا  دددد الىدددل    دددد  الم عددد     مدددد  الحمدددله االاددددلس ا 

 :لة باشان ،أجمع  
ب اغةةة  بةةاوةرِ بةةاوةرِ بوونةةة بةةة بةن انييةةةكانك وةد بةةةروةردةار        ب ضةةي ةء

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهُّٱ:دةفةرموتَت
.(3-1)البقرة:   ٱَّمهىهيهجي

بةن ان لة رِةضةلاةكدة شوتَ  نزل دةةرتَتةوة كةة يةؤتي تيَةدة حةشةار      (    )  
ني دةوروبةروك لةبةر ئةوة هةر شةتيَكي  دةدةوك ضونكة نةوة  ترة لة شوتَ ةكا

 (.َ ْ  نادتار بيَى دةوتروَ )
ماهييةتةكةو ئةوةتة كة شارةوةتة لة هةستيارةكانك ئةوةو بيَى ناةةتت مةةةر 

 بة هةوةلايَك.
هةروةها حةقيقةتي باوةرِ بةرِةست زةني  هةموو ئةو شتانةتة كة بيَ ةمبةرةن بيَ 

ية كة بةاوةرِت هةةبيَت بةة شةتة بي رةوةكةان بةة       هاتوون .... ئينان تةن ا ئةوة ن
هةسةتيارةكانك ضةةونكة ئةمةةةتان موسةةولانان و بةيَ بةةاوةرِ لةتةةةد جيةةا ناكاتةةةوة   
.بةلاكو باس لة باوةرِبوون بة )غية(( بةن انةةكانك ئةةوةو نةاتبي ني و باوةرِمةان      

 . بيَيةتي لةبةر هةوةلاي يوةو ةةورة و بيَ ةمبةرةكةو 
بةةاوةرِو بةةة تةةةوةوو ئةةةو شةةتانة هةتةةة كةةة بةةةروةردةار و        بةةاوةرِدةر         

باسيان ليَوة كردوة , ةةر بيبي م تان ناك ةةر ليَةى حةالاي بةم     بيَ ةمبةرةكةو 
تان نا ك بة بيَضةوةنةو زندتقةكان و ئةوةنةو باسة غةتبيَكان بةدرؤدةيةنةوةك بة 

ة زةنيارتةان  ك ئةةوةو كة  تبيانووو ئةوة  كة عةق اةة كورتةةكانيان ئيةدرةكي ناكةا    
دةربارة  نةبوو بة درؤ  دةيةنةوةك عةقلَ و ذترتان ةةندةلَ و بوضةلَ بووك لةة  

 كاتيَكدة ذترو موسولانانان رتَثي اندةر بوو بؤتان بؤ يو بةروةردةار .
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يةكان مل كةض بوونة تبهةلاوتَالت ئيناندةرو رةستةقي ة لة بيَ  شتة غة         
اتووةك نةد بة ناو عةق اي يؤو زةلَ بكات بةسةر بةوةو لة قورئان و فةرموودة ه

ٱٹٱٹٱدةقةكاندة ضؤني بوتَت بة بيَ بةلاية و زةنيارو, 

 َّىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرنزنمنننىنينُّٱ
 ( .1)احلجرات:

بةشَيك لةة باوةرِبوثةان بةة غةةت(ك بةاوةِر بوونةة بةة بةووني ج ؤكةةك كةة                  
 اهلل جي ةةةةانيَكي بةةةةةن انم و دروسةةةةت كةةةةرةون بةةةةؤ بةندةتةةةةةتي كةةةةردن بةةةةؤ   

 .(25)الذاريات:َّّٰرئزئمئنئىئيئٹٱٹٱُّٱ

باوةرِدةر و بيَ باوةرِك ضةاد و يرةبيةان هةتةةك ئةةيؤن و ئةيؤنةةوةك ذن يةوةزو       
 دةكةنك هةروةد ضؤن لة قورئان و سونةتدة باسيان كرةوة .

لةوةنةتة هةندتَك وة ةومان ببةن كة نووسةني لةة بابةةتي ئاوهةا ترسة اد و هةةروة       
ةرتَت و كةةميَك لةة   تيَثة نالت تة و بةبةلة بةسةةرتدة  ئاسانةك هةرضةند باسيَكى زة

 هزر وةربيرتَت. 
لةوةنةتة ب ايَم : ئةل بابةتةة سةوودو سة وردةرة و ئةةةةر نةت ةيزةني زةرةرمةنةد       
نابيتك زؤر دوور ناكةوت ةوةك جي اني مرؤظةكان ئةمرؤ مالَ و سةامانيَكى تةةكرار   

زةلَ دةبةم بةسةةر نةةبووني و    مك زؤر يةرج دةكةن شار و وآلتي بيَ بونياد دةنةيَ 
ن مرؤظةي  ؤهةذةرتدة لة ضةندةها شوتَ  فرةوةن لة جي اندةك كةة ضةةند هةةزةر م ية    

تيَدةتةك بةردةوةل هةلاثةدةكةنك لةوةنةتة بيةرِتَم بةة دوةو ئةةوة  ئاتةة دةشةيَت     
, زةناتةان لةةو بيَ ةاوةدة توةنةا و     هةستارة نزتكةةكاني ئيَنةة هةةبيَت    ذتان لةسةر 
 .ةى زؤرتان لةو بوةرةدة يةرج كردورتان كردوةك وة كات و سامانيَكؤزكؤش يَكى 

ض جاو بة جي ةانيَكى زت ةدو  ذتةر كةة لةةةلانانةدة دةذَتةم لةسةةر زةووك                
تيَكةلانان دةبةم لةة مةاَل و حالانانةدةك هاوبةةلانم لةة يةوةردن و يوةردنةةوةدةك         

هانةدةرمان بةم بةؤ يةوتَم      لةوةنةتة كارتيةةرتان هةةبيَت لةسةةر ب كردنةةوةمانك    
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رتَيوك بؤ ئةوة  عيبادةتيان بؤ بكةتمك تان عيبادةتي هةر مةي وقيَكي تر بكةتم 
 و شياوو تورِةبووني بةروةردةارمان دةكةن .

بةرِةست ئةو زةنيارتانةو كة بيَنان ةةت تووة لة قورئان و فةرمودةدة لةو         
تك ضةةونكة ن يَ ييةةةكاني ئةةةل   بةةوةرةدة بةسةةةروةت و سةةامان هةلا اسةةةنييَ رتَ   

دروستكرةوةنةمان بؤ ئاشكرة دةكاتك ورد و درشت ذتانيةانك ئةةو دوذم اتةتيةةو    
هةندتَكيان بةرةمبةر مرؤظةكان هةتانةةك ئةةو هةةموو هةولادةنةة بةَي وضةانةتان بةؤ        
ةومرِةكردثةةان و لةةةناوبردثانك بةسةةة بزةنيةةت ضةةةندة قورئةةان باتةةةيي بةةةل      

 مةسئةلةتة دةوة .
هيض نية جية لة  ڤركةس ئةو دةقانة خبوتَ يَتةوة بؤو دةردةكةووَ ذتاني مرؤهة

 م نانيَ لةةةلَ شةتتاندة .
ئةو ئي الانةو كة يوةو ةةةورة ِرونةاكي بةَي بةي ةيوة تيَدةكؤشةي بةؤ ئةةوة         
بةردةوةمي هةبيَت لةسةر رتَياو يوةو ةةورةك وة غةترو يؤت ي ب يَ يَتة سةةر  

ةدة دةبيَت زةلَ بيَت بةسةر ئةو دوذم ةدة كة لة نايي يؤتدة ئةو رتَياتةك لةو بيَ او
و لة يتورةو دلايدةتةك بيَوتالتة ليَكؤلاي ةوة بكات بؤ ئاماكة نزتك و دوورةكةاني  
بة بةردةوةمي بؤ ئةوةو بزةنيَت يؤو ضةند نزتكة تان دوورة لة بةةروردةارةوةك  

ة كةمي اتة بؤ ئةوة  كةة  هةروةها ضةند بارتَزرةوة لة دوذم ةكةو كة بةردةوةل ل
 لة ي تة  بةرتَت .

بةاس   و سةرةرِةو بووني بةلايةو رةست و دروست و رِوون لةسةةر هةنةدوَ بابةةت   
دةربارةو ج ؤكة و ئةوةو ج ؤكة دةتكات هةر م ةت و مةرِ و قالةة هةتةةك لةةل      

ضارةسـةري توشـبوان بـة    نوسرةوة  كة لة بةردةستناندةتة لة ذتَر ناوني ةاني )  
-و عدنانحيل  سلرار )  ( هةردوو برةو بةرتَز اندني جنؤكة و شةيتاندةست ليَ وةش
كؤتةان كردؤتةةوة لةة ضةةند سةرضةاوةتةد و ضةةند ئةةزمونَيك,        (  -باوكي بيالل  

وتالةةتوتانة بةشةةدةرو بكةةةن بةةة هوشةةياركردنةوة  موسةةولاناناني كةةورد زمةةان و  
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ي ج ؤكةة و  شارةزةكردنيان و رِوونكردنةوةو هةندتَك باس كة بةتوةندو بة بةوون 
شةتتان و شوتَ  ذتان بةسةر بردنيان و يوةردنيان و ضةند ني انةتةكي دةسةت  
لَي وةشةاندن و سةيحر و ضارةسةةركردني و ضةؤنيَت يؤبارةسةي ليَيةانك يةوةو        
ةةورة بادةشتيان بدةتةةوةك وة هةةموو يتةةكنان بثارَتزَتةت لةة فَيةَل و تةلاةةةةو        

ة توةناتةةة بةسةةةر هةةةموو شةةتيَكدة ,  شةةةتتان و جادوةةةةرةنك بةةةروةردةارمان بةة 
 هةروةها دةوةكارل كة ئةل نوسرةوة سوود بةي بيَت بؤ نوسةر و يوتَ ةر .

ٍدهل أ    الدو  د حان  ال هدب ابحمدل  أمل ه الذي بنعم و تد ب الادالحا ، ا االح
    أت ب إل   .                                                        إ  أنت ا  غرر  ا 

 

 باوكي زةكةريا                                                                         

 مجعة علي خورشيد                                                                    
 ك 6241/رةبيعي دووةم / 61                                                            

 ز    كةركوك 4161/شوبات/ 8                                                           
 كات ذمَير/ يةكي ثاش نيوة شةو/ يةك شةممة                                                  
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 : باوةرِبوون بة جنؤكة و شةيتانةكانبةشي يةكةم
 لة كويَ دةذين ؟ و : جنؤكةخواردنيان ضييةبةشي دووةم
: نيشانةكاني توشبووني دةست ليَوةشـاندن بـة جنؤكـة و    بة شي سيَيةم

 شةيتان و ضارةسةركردنى 
 بة شي ضوارةم: سيحر و جؤرةكانى و نيشانةكانى و ضارةسةركردني

 : ضؤنيَتى خؤثاراسنت لة جنؤكة و شةيتان بة شي ثيَنجةم
 جنؤكة و شةيتانبة شي شةشةم: ضةند ثرسيار و وةآلميَك دةربارةى 
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 بةشي يةكةم 
 باوةرِبوون بة جنؤكة و شةيتان

( االجرنا ( تة لة )ج لة زماندة ناوتَكى رةةةزة كؤكةرةوةتة تاكةكة  ) :)اجلن(
ة وةتة: شارةوة و دةبؤشنيك  (السرت واالسرخفاء)ةوة هاتووة و وةرةيَرِةوة, ئةوت  
كة لةة بةرضةاو  يةةلاكى نادتةارن و يةةلاكى      هةر بؤتة ئةو ناوةشى ليَ رةوةك ضةون 

 ناتانبي م.
( وةتةةة: مرؤظةةة بؤتةةة ئةةةو نةةاوة  ليَ ةةرةوة ضةةونكة ئاشةةكرةن و بةةة ضةةاو   نــ إلا)

 دةبي رتَم.
هةر بؤتة ئةو كةسة  كة ئةق اى لةة دةسةت دةدةت بيَةى دةلاةيَم )( ةون( وةتةة:       

 شيَتك ضونكة ئةق اى نادتار دةبيَت و دةشاردرتَتةوة.
 شةرعدا: لة)اجلن( 

لة قورئانى ب ؤزدة ناو  ج ؤكة زؤر هاتووة تةةكيَك لةةو ئاتةتانةة يةوة  ةةةورة      
 25الذاريات: َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱ دةفةرموتَت:

هةروةها سورةتيَكى تاتبةت هةتة بة ناو  سةورةتى )ةنةم( ةوة ك هةةروةها لةة     
ووة و بيَ اسة  ( باسى )ةنم( زؤر هاتوسلم  هصلم  اهلل عميلسون ةتى بيَ ةمبةردة )

جةةؤرة رول لةةة : جنؤكــةزؤرةك بيَ اسةةتةكى بةةويتى بةةؤ هةلادةبةةيتَرتمك ئةةةوت   
بةةةرتَكى ئاقةةلَ و بةةة توةنةةا و بةةة هيَةةزنك هةةةروها بةربرسةةيارن وةكةةو مرؤظةةةكانك  
دةستيان ليَ نادرتَت و شارةوةن لة بي ينيك بة شيَوةز  يؤتان نابي رتَمك توةناتان 

ز  تةر ك ئةةيؤن و ئةيؤنةةوة و ذن دتَة م و شةوو      هةتة يؤتان بيةؤرِن بةؤ شةيَوة   
دةكةن و نةوةشيان هةتةك يوة  ةةورة لة رؤذ  قيامةتدة برسيارتان ليَ دةكات 

 (1)بؤ ئةو كردةوةنة  كة ئةكاميان دةوة لة ذتانى رؤذةنةتاندة.
 

                                                             

 .الدكرور عبدالكرمي نوفا  عبيدات ء الكراا والسنة /  عامل اجلن يف ضو  (1)
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 :بةلَطة لة قورئاني ثريؤزدا - أ

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يةةوةو ةةةةورة دةفةةةرموتَت:   -1
 َّ يه  ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم مم

 (54األحقاف: )
 جس  مخ جخ مح جح مج ُّٱ يوةو ةةورة دةفةةرمؤتت:  -2

 مض حضخض جض  مص خص حص مس خس حس
 حق مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط

 (135األنعام: ) َّ حك جك مق

 جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّٱ :يوةو ةةورة دةفةةرموتَت  -3
  (.33الرمحن: )َّ حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ

 حم جم يل ىل  مل خل ٱُّٱ :يةةةةوةو ةةةةةةورة دةفةةةةةرموتَت  -4
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم
 (.41املائدة: ) َّ حي جي يه ىه جهمه

 يوةو ةةورة دةفةرموتَت: -5

ملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنُّٱٱ

ينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ

 (.51النور: ) ََُِّّّّّٰرئزئمئنئ

 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يوةو ةةورة دةفةرموتَت: -6
 (.15األعراف: ) َّ ىه مه جه ين  ىن من خن
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 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱٱٱيوةو ةةورة دةفةةرموتَت: 
 .(58 – 55احلجر: )ٱَّ جس مخ  جخ مح جح مج حج مث

 (.12الرمحن: )َّ جخ مح جح مج حج  مث هت ٱُّٱ يوةو ةةورة دةفةرموتَت:
 تيَبيين:

( جةار  7)( اْلَجدا َّ )وشةي ( جار لة قورئاني ب ؤزدة هاتووة و 22وشة  ) ةنم ( )
 ( هاتووة. 66هاتووة وشة  )شةتتان ( ت  ) 

  -: ردا بةلَطة لة سوننةتي ثيَغةمبة - ب

ِإنِّددغ َأ َاَ  )   دد  أبددغ  ددع ل الخددل ي )  هددغ اه  نددو( قددال : قددال لددغ   دد ل اه 
َْ َ دْ َتَ   َّنْدَت بِالاَّدَلِس فَداْ َف ََا كعْندَت ِفدغ َ َنِمدَ  َأْا بَاِديَ ِدَ  َفَل تعِح ُّ اْلَغَنَب َااْلَ اِديََ  فَدِِ

 ِ ِّ ددَ  َع َ ددَلت َ ددْ ِ  اْلمع نَّددوع َ  َيْىددَم ددِهَل لَددوع يَدددْ َ  اْلِ َ اَ ددِ   فَِِ ٍَ ددْغءَل ِإ َّ  ٍَ ََل َاَ   ِجدد و َاَ  ِإنْدد
 كرللاا « مالللك موطللأ. ( َ ددِمْع عوع ِ ددْ  َ  عدد ِل ال َّددِو َ دد َّ  ال َّددوع َ َ ْ ددِو َاَ دد َّبَ أَبُللو َسللع يد  قَدداَل 
              (1551)، الرعميقللات احلسللا  عمللل  صللحيح ابللن حبلللا ، بلللاا مللا جللاء يف النللداء لمصللل ة « الصلل ة

 .[]تعميق الشيخ األلباين[1: 5]
ةشةتييةك ئةةةةر لةة نةاو مةةرِ و      وةتة: مم وة ئةبي م تؤ حةزت لة مةرِ و مةاآلت و د 

ماآلتةكةت بووتتك وتالتت بانط بدةتت ئةوة دةنيت زؤر بةرز بكةرةوةك ضةونكة  
هةر كةسيَك ةوتَى لة بانيةكةت بيَت لة ج ؤكة و مرؤظة و هةر شتيَكى ترت  ئةيس  

  لة رؤذ  قيامةتدة شاتةتيت بؤ دةدةن.

 : خ  دت الملكةد   د   : ) قال    ل اه عن عائشة ) رضي اهلل عنها ( قالل  -1
رواه مسللم  ., اخ ددج ود   مددا ا دد( لةددب (ندد   ا خ ددج الجددا   دد   ددا    دد  نددا 

 .يف صحيح اجلامع 3537قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رق  :  (8955)
وةتةة: مةيئيكةة لةة نةةور دروسةتكرةون و ج ؤكةةي لةةة ئةاةرتَكى ب اَيالةةدةر  بةةيَ        

ةمي  لةةوة  بؤتةان بةاس كةرةوةك وةتةة: لةة ةةلَ        دووكةلَ دروسةت كةرةون و ئةاد   
 دروست كرةوة.

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=44&IndexItemID=6882',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3918&lang=&bk_no=77&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=299&idto=462&lang=&bk_no=77&ID=46
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=299&idto=462&lang=&bk_no=77&ID=46
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=299&idto=462&lang=&bk_no=77&ID=46


 04 ضارةسةرى توشبووان بة دةست لَيوةشاندنـى جنؤكة و شةيتان

                    :) قدددددددال   ددددددد ل اه  علللللللن صلللللللفيية بنللللللل  حيلللللللي ) رضلللللللي اهلل عنهلللللللا ( قالللللللل : -5
ددْ اَاَ  َيْجددِري ِ ددِ     : قللال الشلليخ األلبللاين(، 2595) مسللم  .( جددرت الددل  ا نىددا ِإ َّ الشَّ

 .اجلامعيف صحيح  1527) صحيح ( انظر حديث رق  : 
 وةتة: بةرِةستى شةتتان لة يشة  مرؤظدة لة ناو دةمارةكانيدة دةسورِتَتةوة.

ََا َأَكددَ  َأَ دقلال : )) علن أبلن ع للر ) رضلي اهلل عنله( أ  رسللول اهلل  -3 ددْ  ِإ لعكعْب فَدْ َ ْلكع
ددددِرَب فَدْ َ ْشددددَرْب بَِ ِم نِددددِو, فَددددِِ بَِ ِم نِددددوِ  ٍَ ََا  دددد، َاِإ ددددْ اَاَ  يَْلكع             اِلِو َاَيْشددددَربع  ع ِبِشددددمَ  َّ الشَّ
 .(1535(( )الصحيحة[ ))األلباين الشيخ تعميق](، 2533)  ى ب (( ِبِشَماِلوِ 

ئةةةر كةسيَك لة ئيَوة يوةردن و يوةردنةوة  يوةرد ئةوة با بة دةستى رةسةتى  
 بيخوةتك ضونكة شةتتان بة دةستى ضةبي يوةردن و يوةردنةوة دةيوةت .

َي المَُّه َعْنُه َقاَل : َقاَل َرُسوُل المَّه  عن َأِب  َسع يد  الُْ  -9  :(َصمَّ  المَُّه َعَمْيه  َوَسلمَّ َ )ْدر يِّ َرض 
ددْ اَاَ  يَددْلخع ع(( ََا تَدثَدداَاَب َأَ ددلعكعْب فَدْ  عْمِىددْ  بِ َددِلِ  َ  َدد  ِف ددِو ، فَددِِ َّ الشَّ رواه . )) ِإ

 (8918مسم  )
تى خباتةة سةةر دةمةىك    ئةةوة بةا دةسة    بؤ هةات  ئةةةر كةسيَك لة ئيَوة باوتَ كى

 ضونكة شةتتان دةضيَتة ناو دةميَوة.

ََا َ ددددددددِمْع عبْ :  قللللللللال عللللللللن أِب رريللللللللرة ) رضللللللللي اهلل عنلللللللله ( أ  رسللللللللول اهلل   -2          ))ِإ
ََا َ ددِمْع عْب نَِه ددَج  ندََّهددا  ََأْ  َ َ ةدداً ، َاِإ ددِ ِو   فَِِ َْ َيَةددِ  َفاْ ددلَلع ا ال َّددَو ِ ددْ  َف ِ ددَ اَ  اللِّ

ْ اَانًا(( اْلِحَماِ  فدَ  ٍَ ْ اَاِ    فَِِنَّوع  ََأت  َعاا بِال َِّو ِ َ  الشَّ  (5728) أخرجه مسم  َدَع َّ
وةتة: ئةةةر ةوتَتان لة دةنيى كةلاةشيَر بوو ئةوة دةوة  فةزلَ و بةي  ي يوة  
بةروةردةار بكةنك وة ئةةةر ةوتَتان لة زةرِة  ةووَ درتَي بوو ئةوة بةنا بيرن بة 

 ان دةبي يَت.يودةك ضونكة شةتت
ة كةواتــة جنؤكــة الشييان(  مةبةســت لــةم فةرموودانــة وشــةى ) اجلــن ( و )

 شةيتانةكان بوونيان هةية .
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 جنؤكة دةبينريَن و خؤيان دةطؤرِن بؤ شيَوازى تر:
بة ةوتَرة  ئةو ئاتةت و فةرموودةنة بيَت ج ؤكة دةبي رتَمك بةآلل لة سةر شيَوة  

االجد   ) دةفةةرموتَت:  –ةمحةتى يوة  ليَ بيَت ر –بم تينيةيؤتان نابي رتَم ك إ
االع دا ب ا  رهدا،   اي ا  ا  قغ    س ا نَ اال هاكب، ف  ا  ا  فغ    س الح َّ 

 افغ    س ا ب  اال  ر االغنب االخ   اال غال، افغ     الا ر افغ  د   بندغ ود (
محن بللللن ب للللد بللللن قاسلللل  / حتقيلللق: عبللللدالر (14/ ج 99)ص  –رمحلللله اهلل  –ابللللن تي يللللةجم لللوت فرللللاو  

 العاص ي النجدي.
وةتة: ج ؤكة شةيَوةز  يؤتةان دةةةؤِرن بةؤ شةيَوة  مرؤظةة و ئةاذةَل ك هةةروةها         
شيَوةز  يؤتان دةةؤرِن بؤ مار و دووب كة و غةتر  ئةوةنةيك هةروةها يؤتةان  
دةةؤرِن بؤ شيَوةز  وشرت و مانيا و مةرِ و ئةسة  و ةوتَدرتَةي و بالا ةدة و نةةوة      

 .ئادةل
بةلاية لة سةر ئةوة  كة ج ؤكة يؤ  دةةؤرِتَت بةؤ شةيَوةز  تةرك يةوة  ةةةورة      

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱٱدةفةةةةةةةرموتَت: 
 َّ نث مث  زث رث يت ىت متنت زت رت يب  ىب

 97األنفال: 
لة تةفال   ئةل ئاتةتة ب ؤزةدة دةفةرموتَت: ةبم عباس دةتييَرِتَتةةوة   )القرطيب(

دردةك لةةةةلَ كؤمةةلايَك لةة سةةربازةكانى     و دةفةرموتَت: شةةتتان لةة جةةنيى بةة    
(   سلراقة( و لة شيَوة  )بين مدجليؤتدة هات لة سةر شيَوة  بياوتَك لة  نةوة  )

 مب زب رب ٱُّٱ (ك شةةتتان بةة بةيَ باوةرِةكةانى وت:    جعشل (   )مالككورِ  )
 .َّ متنت زت رت يب  ىب نب

ت و بةةنال  وةتة: ئةمرِؤ هيض كةس سةرناكةووَ بة سةرتاندة و دلا يا بم م ي  ب 
( لةبيَ يؤلاى كرد بة  بؤ ئيَوةتة. كاتيَك كة يةلاكى رتزتان بةست و بيَ ةمبةر )

دةل و ضةةاو  بةةيَ باوةرِةكانةةةوة و ئةةةوةني  هةةةلا اتمك باشةةان ج تةةل روو  لةةة 
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بي ى ك شةتتان دةستى بة دةستى تةكيَك لةة   (  جربيل شةتتان كردك كاتيَك كة )
يَ باوةرِةكة  بةردة و ييَرة يؤ  و سةربازةكانى بيَ باوةرِةكانةوة بوو دةستى ب
( تةؤ وتةت مةةم ب ةتيوةنيتان لةيَ دةكةةةل و     سلراقةهةةلا اتمك كابرةتةةد وتةى ئةةة  )   

 وتةةةةةى: هاوكارتةةةةةاشك باشةةةةةان شةةةةةةتتان كاتيَةةةةةك مةيئيكةةةةةةكانى بي ةةةةةى   
 97األنفال: َّىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرنُّٱ

سةم و لةة ةةةلَ    وةتة: ئةوة  مم دةتبي م ئيَوة ناتبي م مم لة يةوة  ةةةورة دةتر  
ئيَوة نيم ك ضونكة بة رةستى يوة  ةةورة سزة  بة توندة بؤ ئةةو كةسةانة  كةة    

 سةربيَضى دةكةن.
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 بةشي دووةم
 جنؤكة لة كويَ دةذين و خواردنيان ضية؟

يةةةوةردنى ج ؤكةةةة بةةةاي مةةةاوة  ئةةةاذلَ و ئيَالةةةكى ئاذةآلنةةةة , وةد لةةةة      -1
( رتوةتةتي كةردووة و   ترملذيي ) فةرموودةتةكي صةحيحدة هاتووة كة ئينام

                    :بةةة صةةحيَ هيَ ةةاوتَت   -و لةةيَ بيَةةت  رةمحةةةتي يةةوة  -شةةيَخي ئةةةلبانى  
 جلامع الرتملذي ((   َتْى َدْنجع ا بِالرَّْاِ  َا  بِاْلِعظَداِ  فَِِنَّهدا اَادع ِإْخدَ اِنةعْب ِ دَ  اْلِجد ِّ  ))
 .يف صحيح اجلامع 8352انظر حديث رق  : قال الشيخ األلباين : ) صحيح (  ،(1/42)

وةتة: بة باشةِرؤو ئاذةَل و ئَيالك يؤتةان بةاد مةكةنةةوة كاتَيةك كةة دةضةم بةؤ        
 سةرئاوك ضونكة يوةردنى برة ج ؤكةكانتانة لة موس انانةكانيان.

 (َصلمَّ  المَّلُه َعَمْيله  َوَسلمَّ َ ) دةتييَرِتَتةوة لة بيَ ةمبةر  يوةوة)ابن مسعود( هةروةها 
أَتَاِنغ َداِ غ اْلِج ِّ َفَذَهْ تع َ َعوع فَدَ َرْأ ع َ َ ْ ِهبع اْل عْروَ ( َقاَل: َفاْناََ َج بَِنا  ) :دةفةرمويَت

َعكدر اْ دبع ال َّدِو َ َ ْ دِو وثا هب ا وثا  َفَل َانَا  نِ دَرانَدهعْب َاَ دلَلع  ع الدزَّاَد فَدَ داَل:)َلةعْب كعد ُّ َ ظْدب  
َع ِفغ أَْيِليةعْب  َأْافَدَر َ ا َيةع  ع َلْحًما اَكع ُّ بَدْعر  َ َ ًرا ِلَلَاابِّةعْب( فَدَ داَل َ  عد لع ال َّدِو َ د َّ  يَدَ 

ندَّهع  بهمدداال َّددوع َ َ ْ ددِو َاَ دد ََّب:)َفَل َتْىدد َدْنجع ا   صللحيح مسللم (1)ِإْخددَ اِنةعْب ِ ددَ  الجدد ( ماطعددا ع فَِِ
 يف صحيح اجلامع 2124:  قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رق (، 1555)

وةتة: وةفدو ج ؤكةكان هاتم بؤ يلك م ي  لة ةةلاياندة رؤت تمك باشان قورئةاش  
ئيَنة  برد بؤ  (َ  َّ  ال َّوع َ َ ْ ِو َاَ  َّبَ ) ئةلايَت: بيَ ةمبةر)ابن مسعود(  بؤ يوتَ دنك

يوةردنيةان  جيَياكانيان و ئاسةوةر  ئاةر و شوتَ ةكانيانى بيَنان بي ةاندةك دةوةو  
ئةوت  لةة وةآلمةدة فةةرموو : يةوةردنى      (َ  َّ  ال َّوع َ َ ْ ِو َاَ د َّبَ )كرد لة بيَ ةمبةر

  ليَ كردبيَت و بةردةستى )بسم اهلل( ئيَوة هةموو ئيَالكيَكة كة مرؤظة دةخيوةت و 
ئيَوة دةكةوتَت و دوو ئةوةندة ةؤشتى بيَوةتةك  هةموو بةاي ماوةتةةكى ئةاذةلَ    

فةةرموو :   (َ د َّ  ال َّدوع َ َ ْ دِو َاَ د َّبَ ) ى ئيَوةو ج ؤكةتةة. بيَ ةمبةةر  يؤرةكى ئاذةلا
                                                             

 القول املبني يف عامل اجلن والشياطني/ أبو خ د ناصر السنة (1)
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كاتيَك كة دةضم بؤ سةرئاو يؤتان بة ئيَالك و باشةةرِؤو ئةاذةلَ بةاد مةكةنةةوة     
 ضونكة ئةوة يوةردنى برة ج ؤكةكانتانة.

 * جنؤكة لة كوىَ دةذين ؟ 
بةاد دةذتةم و بةة دوةو    ج ؤكة لةسةر ئةل زةوتة دةذتم هةنةدتَكيان لةة شةوتَ ى    

شوتَ  باكدة دةةةرِتَمك بةآلل بيَ باوةرِةكانيان لة بةازةرِ و ةؤرِسةتان و سةةرئاو و    
                      بيَةةةت تةةةان سةةةورةتي   (1)شةةةؤت  تارتكةةةدة دةذتةةةمك وة ةوتَيةةةان لةةةة بةةةانط    

و تةكالةر هةلادتَمك هةروةها لة مانيي رةمةزةني دة تاييَكانيان كؤت  (2)) البقرة (
 ل(4)ك وة لة نيَوةن سيَبةر و يؤرةتاو دةدةني م(3)زك  دةكرتَم و دةبةسةرتَ ةوة

يوةو ةةورة هيَز و توةناتةةكي تةةكرار بةةهيَزو بييةان بةي ةيوة ك بةة                 
جورتَك توةناتان هةتة بض ة ئامسانةكاني دونيا بؤ ئةوةو ةووَ بيالت فرت تةكان 

ةرةكان بةؤ ئةةوةو   ةة  و جادوو احبم و قالةتان ليَ بدزن تاوةكو بييةتةنم بة س
ب اني ئةمانة غَي( دةزةنم . بةلايةةي لةة سةةر ئةمةةك يةوة  ةةةورة لةة قورئةانى         

َِ اَِ  َيِجدْل لَدوع  ب ؤزدة دةفةرموتَت: َِ َفَمد  َيْىدَ ِم دْم َهدا َ َ اِ دَل ِل ىَّ )َاأَنَّا كعنَّدا نَدْ ععدلع ِ ندْ
َهابًا  ََّ ًلا(   .[4] اجلن: ٍِ

                                                             

و بالاددلس أدبددر الشدد اا  لددإَا ندد دي  )) عللن أِب رريللرة رضللي اهلل عنلله قللال رسللول اهلل )صللم  اهلل عميلله وسللم ( : (1)
  أق د  فدَِا ثد ب بالادلس أدبدر فدَِا قَدغ ال ث يد  أق د  هراط       يىدمَ ال دلَي  فدَِا قَدغ ال دلَي

َكر كذا لما لب ية  يذكر     يظ  الرجد   دا يدل ي كدب  َكر كذا ا     يخار ب   المرء انرىو ف   ل: ا
 ( كراا االذا .557(( البخاري )   

ددْ اَاَ  يَدْنِرددرع ِ ددَ  ( قَللاَل: َعللْن َأِب  ُرَريْلللَرَة أَ َّ َرُسللوَل المَّلله  )َصللمَّ  المَّلله َعَمْيلله  َوَسللمَّ َ  (5) ))َ  َتْجَع عدد ا بدع عدد َتةعْب َ َ دداِبَر ِإ َّ الشَّ
 (.1751صحيح مسم )اْل َدْ ِت الَِّذي تدعْ َرأع ِف ِو  ع  َسع اْل َدَ َرِس((.

ََاَ   عرَِّلِ  الشََّ اِط  ع ) (3) ْهِر َ َ  ٍَ   ْ ِ    َ ََا َكاَ  َأاَّلع لَ دْ َهدا بَدابَل اْلِجد ِّ ا ع ِّ  َ َرَدسع ِإ  دت أَبْددَ ابع النَّداِ  فَد َدْب يعرد   ِ ندْ
د َها بَابَل َا عنَداد  يدعنَداِدي: يَدا بَداِ َغ اْلَخْ دِر َأقْد َدْ  َايَدا بَداِ َغ الشَّ رِّ َأْقِادْر َالِ َّدِو افعِ َحت أَبْدَ ابع اْلَجنَِّ  فَدَ ْب يعغ ج ِ ندْ

ََلِدَ  كعد َّ لَ دْ َد  ( ( , 57/ 5))الرعميلق الرييل((( ) -حسلن صلحيح  الشليخ األلبلاين[ ]تعميلق ع َدَ اءع ِ َ  النَّداِ  , َا
 (.1451ل  1455))املشكاة(( )

ا د     ج     أ حاب الن دغ ) د ا اه    دو ا د ب( قدال : أ  الر د ل ) د َّ اه    دو ا د ب( ))نَدَهد  َأْ   (9)
ددْ اَاِ (( َع الشَّ َِّد ِّ َاالظِّدد ِّ ، َاقَدداَل: َ ْجِ د ََ بَدددْ َ  ال (، 12951بللرق  ) 189/ 59مسلند اممللام أمحلد:  .يعْج َد
 (.15458برق  ) 118/ 7وقال بققه: إسناده حسن، وقال اهليث ي يف جم ع الزوائد: 
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اجللن يقعلدو  مقاعلد السلر ات أخبلار السل اء، ورل  امللردة ملن اجللن،   قال القلرطيب: )كلا 
كانوا يفعمو  ذلك ليسر عوا من امل ئكة أخبار الس اء حىت يمقورلا إ  الكهنلة، فحرسلها 

 اهلل بالشه( احملرقة، فقال  اجلن حينئذ
وةتة: ج ؤكةكان يؤتةان حةشةار دةدة بةؤ ئةةوة  هةةوةَل لةة ئامسانةةوة بةدزنك         

انمك ئةل كارةتان ئةكال دةدة بؤ ئةوة  ةووَ  لةة  ةكايى بوو  ج ؤكئةوةنةي ت
سةاح ةكانك يةوة  ةةةورةي بةة     مةيئيكةكان بيرن و هةوةلَ بدزن بؤ فالاضةي و  

 ني انيانى دةةرت و دةتانى سوتاند و لة ناوتانى دةبرد. نةتزد
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 بة شي سيَيةم
 (1)ة جنؤكةنيشانةكاني توشبووني دةست ليَوةشاندن ب

 هةست كردن بة ذةنة سةرتَكي بةردةوةل .  -1

 دلِ تةنيي بة تاتبةتي لة باي عةسر .  -2

 سرِبووني دةست و بيَ و ةةرل بووني ناو دةست و ذتَر بيَ .  -3

 .هةست كردن بة ذةنة سك بةتاتبةتي ) ةةدة و بةرزةهار (  -4

 بي ي  يةوو نايؤي بة تاتبةتي يةو بي ني بة ئاذةلاةوة .  -5

 بوون و هةلاضونيَكي كتوبرِ . توورِة  -6

 بوون لة كاتي بيالت  قورئان و بانيدة . دلَ تةنط  -7

 تةمبةلاي لة عيبادةتدة .  -6

 حةز كردن بة تةن اتي ومانةوةو زؤر لة حةمال و سةرئاو .  -9

هةست كردن بة دَل تةةنيي لةة كةاتي جوتبةوون و سةةرجيَي كةردن لةةةةلَ          -11
 ييَزةندة .

 ر كةسيَك بانيت دةكات .هةست كردن بةوةو هةندتَك جا  -11

رةضةلاةكاندن لة كاتي بيالت  دةنييَكي بةرزك وةد شكاندني بةردةييَك تان   -12
 .دةرةا ليَدةنى

 باوتَ يكيَكي زؤر.  -13

 تيَكضووني ب كردنةوةو قالة كردني تيَكةآلو كة هيض وةتاتةكي نيية.  -14

    
  

                                                             

 .بة ةوتَرة  ئةو نةيؤشانة  كة هاتوونة بؤ يمان زؤربةو ئةل ني انانةتان ليَ دةركةوتووة (1)
 هةندتَك لةو كةسانةتة كة لةل بوةرةدة يةرتكم.)ج( سةرنج/ ئةل ياآلنة تان ئةزموونى تاتبةتة تان ئةزموونى
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 :ثيَكردني ضارةسةركردني نةخؤشةكة ثيَش دةست
و كة ) رقية ( دةكات كةسيَكي لة يوة ترس و بةة تةةقوة   تالتة ئةو كةسةبيَو -1

بيَت وة ياوةني ب  و باوةرتكي باد بيَت و دوور لة رتا و شة د و سةوم ة و   
بيدعة بيَتك وة ئةو كارةو كة دةتكات تةن ا لةبةر رةزةمةنةدو يةوةو مةةزن    

 بيَت .
بيَوتالتة ئةو كةسةو ضارةسةرو نةيؤشةكة دةكةات نةيؤشةةكة وكةةس و     -2

و نةيؤشةكة ئاةادةر بكاتةوة كة سوود و زتةان تةةن ا بةة دةسةت يةوةو      كار
ََا َ ِرْهدتع )  ةةورةتة و هةر يوَو شياا دةرةك يوةو ةةورة دةفةةرموتَت:  َاِإ

دَ( لَدوع ِإ َّ هعد َ ),  75الشلعراء : (فَدهعَ  َيْشِر ِ   ٍِ َعدَر فَدَل َكا  .(َاِإْ  يَْمَىْىدَ  ال َّدوع ِب
رةزة  يةوة لةة يةؤو و     –بدولاس  كورِ  عةباس( هةروةها )عة ,158يونس: 

 دةفةةةرموتَت: رؤذتَكيةةان لةةة ب ةةتى بيَ ةمبةةةرةوة بةةوول    -بةةاوكى بيَةةت 
يَددا  عددَل ع ِإنِّددغ أعَ  ِّمعددَ  َكِ َمددا   اْ َرددْح ال َّددَو َيْحَرظْددَ  اْ َرددْح ال َّددَو  )) دةتاةةةرموو:

ََا َ لَْلَت َفاْ َلْل ال ََّو اَ  ََا اْ  َدَعْنَت َفاْ دَ ِعْ  بِال َّدِو َااْ  َدْب َأ َّ ا، د  َتِجْل ع تعَجاَهَ  ِإ ِإ
َرععد َ  ِإ َّ ِبَشدْغء  قَدْل َكَ  َدوع ال َّدوع لَدَ  َالَدْ   َرعع َ  ِبَشدْغء  لَدْب يَدندْ َلْ  اْجَ َمَعْت َ َ   َأْ  يَدندْ

َعدرُّاَ  ِإ َّ ِبَشدْغء  قَدلْ  َعرُّاَ  ِبَشْغء  َلْب َي َكَ  َدوع ال َّدوع َ َ ْ دَ   عِفَعدْت   اْجَ َمعع ا َ َ   َأْ  َي
دددْت الاُّدددحع(ع  رواه الرتملللذي ، وأمحلللد ، وصلللححه األلبلللاين يف صلللحيح اجللللامع  ((.اْ،َْقدددَل ع َاَجرَّ

 (.8428برق  )
بيَوتالتة قةناعةتيان بةَي بكةات بةة دةرهيَ ةاني هةةموو وتَ ةةتكي ةيةان لةبةةر و         

مالايَكةوةك كةة وتَ ةة و سةةةي     هةموو جوَرة بةتكةرتَك , ضونكة مةيئيكة ناضيَتة
 تيَدةبيَت ك بةآلل ئةةةر وتَ ةو سروشت بيَت ئةو ئاساتية.

دةركردني هةموو جوَرة نوشتةتةد كة بة نةيؤشةكةوةتة باشةان سةوتاندني    -3
 دوة  يوتَ دن بة سةرتدة لةيتةن ضارة سةركارةوة .
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لة  تةن او بيَوتالتة ئةو كةسانة  لةو شوتَ ةدةن تةقوةو يوةو ةةورة بكةن   -4
 يوة برتسم.

ئةو ئافرةتانة  كة لةوتَم و نةيؤشةكةي بيَوتالتة يؤتان بؤشةتة بكةةن و     -5
 بةردةوةل بم لة لةبةركردنى حيرابي شةرعى.

بيَوتالتة ئةو كةسةو ضارةسةرو بؤ دةكرتَت  ئةةةر ئافرةت بوو كةسةيَكي    -6
 مةحرةمي لةة ادة بيَت .

و ةةةورة بثارتَتةةوة   ئةو كةسةو ضارةسةةرو نةيؤشةةكة دةكةات لةة يةوة       -7
 كارةكة  بؤ ئاسان بكات .
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 ضارةسةركردن 

بيَوتالتة سةرةتا ضارةسةركار برسيار لة نةيؤشةكة بكات ضي بةسةردة دتَةت و  
هةست بة ضي دةكاتك تاوةكو ضارةسةركار بؤو دةركةوتَت ئاتا ئةو نةيوشةيية  

بتوةنيَةةت بةةة جةةوةني  ك تةةا(1)سةةيحرة تةةان ضاونةفةسةةة تةةان دةسةةت ليَوةشةةاندنة 
 ضارةسةرو نةيؤشةكة بكات .

 

 سةرنج: 
قورئاني ب ؤز هةمووو شيااتة بةةآلل يوتَ ةدني ئةةل دوعةا و ئاتةتانةة ك كةة           

دتارميان كردووة هةندتَكيان بةلاية  لةة سةةر هةاتووةك وةكوبامسةان كةردووة و      
ك هةةروةها  و اجتهاديَكـة  او بؤضوونى ضةند زانايةكةرِ هةندتَكى ترت يانتةن ا

ضةندةها نةيؤي سوودتان ليَي وةرةرتووةك بؤتة مةرج نيية تةن ا ئةل ئاتةةت و  
) النسي((  اي(     سورةتانة خبوتَ رتَتك بةلاكوجار  وة هةتة نةيؤشةكة بة سةورةتى 

ةارتيةر دةبيَتك بؤتة هةر ئاتةت و سةورةتيَك دةيوتَ يةت    )االنف(ل  ا(  )احل(قة 
زؤريان باسيي نؤككية و    ئةو ئايةتانةى كة بامسان كردووةةروةها ه،   شلاءاهللإ شيااتة

ؤر نيار كاريةيةري زيياترة لية سيةر      ، بكيية ز دةكيةن  و نيةفرين )الععين(   سالحركردن
 .نةخكشةكة
 دوعا و ئايةتانة دةخؤينريَتة سةر نةخؤشةكةدا :  مثاشان ئة

ٱ،(2)ضةند جارتَك دووبارة بكرتَتةوة ) ةلااحتة (سورةتي   -1

                                                             

بة ةوتَرة  ئةو ني انانة مامةلاة  لة ةةلاةدة بكةات كةة لةة ئةةكامى شةارةزةبوون و يوتَ دنةةوة  وتةة           (1)
  (.ل مج ة) زةناتان بةتدة  كردووة.

 ِددغِّ َ د َّ  ال َّددوع َ َ ْ ددِو َاَ د ََّب ِفددغ َ ددْرَرس  )) اْناَ َددَج نَدَرددرَل ِ دْ  َأْ ددَحاِب النَّ  علن أِب سلعيد الللدري رضلي اهلل عنلله قلال: (2)
د دِّرع هعْب، فَد عدلَِ  َ د ََ دافع هعْب فَدلَبَدْ ا َأْ  يع ََ ََلِدَ  اْلَحدغِّ َ افَدرعاَها َ  َّ  نَدَزلع ا َ َ   َ َغ ِ ْ  َأْ َ اِء اْلَعَرِب فَاْ َ   ِّلع 

ْغءَل، فَد َ  ٍَ َرععوع  ْغء  َ  يَدندْ ٍَ َعهعْب َلْ  أَتَدْ  عْب َهد عَ ِء الدرَّْهَ  الَّدِذيَ  نَدَزلعد ا َلَع َّدوع َأْ  َيةعد َ  ِ ْندَل َفَىَعْ ا َلوع ِبةع ِّ  اَل بَدْع
دْغء  َ  يدَ  ٍَ َنا لَدوع ِبةعد ِّ  ْغءَل فَلَتَدْ هعْب فَدَ الع ا يَا أَيدَُّها الدرَّْه ع ِإ َّ َ د َِّلنَا لعدلَِ  َاَ دَع دْ ٍَ ِهْب  َِ َرععدوع فَدَهدْ  ِ ْندَل َأَ دل  بَدْع  ندْ
ْرَناكعْب فَدَ ْب تع  ََ َعهعْب نَدَعْب َاال َِّو ِإنِّغ َ،َْ ِقغ َاَلِةْ  َاال َِّو َلَ ْل اْ َ  ْغء  فَدَ اَل بَدْع ٍَ ََ دِّرع نَا َفَمدا أَنَدا بِدَرا   ِ ْنةعْب ِ ْ  

َ  ِ ددْ  اْلغَددَنِب فَدداْناََ َج يدَ  ددْب َ  َّدد  َتْجَع عدد ا لَنَددا جعْعددًل َفَادداَلحع هعْب َ  َدد  َقِا دد ْ ِردد ع َ َ ْ ددِو َايَدْ ددَرأع اْلَحْمددلع لِ َّددِو َ بِّ َلةع
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خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنُّٱٱ
ىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذ

 الفاحتةٱٱٱٱٱٱَّٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئ

ت  ( و )ق  ه  اه أ ليوتَ دنى )-2 ( بة سةر بةردةييَك ئاودة و فوو كردن المعَ 
ٱٱٱٱٱ:(1)بة ناوتدة ٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱخلملىليلٱٱٱٱ

 خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمهىهٱٱُّ

َّ 

ٱخلملىليلٱ

يهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئٱُّٱ
  َّمئنئىئيئربزبمبنبىبيب

                                                                                                                                                      

ي َ داَلحع هعْب َ َ ْ دِو اْلَعاَلِم َ  َفَةلَنََّما نعِشَ  ِ ْ  ِ َ ال  فَداْناََ َج يَْمِشدغ َاَ دا بِدِو قَدَ  َد َل قَداَل فَدَلْافَدْ هعْب جعْعَ هعدْب الَّدذِ 
َعهعْب اْقِىمع ا فَدَ اَل الَِّذي َ قَد  َ  تدَ  ْرَع عد ا َ  َّد  نَدْلِتَغ النَّ ِدغَّ َ د َّ  ال َّدوع َ َ ْ دِو َاَ د ََّب فَدنَدْذكعَر لَدوع الَّدِذي  فَدَ اَل بَدْع

َ دا يعدْل ِيَ  أَندََّهدا  عقْد َد َل َكاَ  فَدنَدْنظعَر َ ا يَْل عرعنَا فَدَ ِل ع ا َ َ   َ  ع ِل ال َِّو َ  َّ  ال َّوع َ َ ْ ِو َاَ  ََّب َفذََكرعاا َلوع فَدَ داَل اَ 
دِحَ  َ  عد لع ال َّدِو َ د َّ  ال َّدوع َ َ ْ دِو َاَ د ََّب قَد ثعبَّ  ََ اَل أَبعد  قَاَل َقْل َأَ دْ  عْب اْقِىدمع ا َااْهدرِبع ا لِدغ َ َعةعدْب َ دْهًما َف

دِ  ِبَهدَذا (( ثَدَنا أَبع  ِبْشدر  َ دِمْعتع أَبَدا اْلمع َد َكِّ ْعَ  ع َ لَّ ٍع الرتملذي، أبلو (،]البخلاري، 5585)مسلم :َ ْ ل ال َِّو َاقَاَل 
 داود، ابن ماجه، أمحد َعْن َأِب  َسع يد [.

 السؤال: ر  ميكن لم سم  أ  يعاجل نفسه بنفسه بالقراءة والنفث يف املاء؟  (1)
قلل  رللو اهلل أحللد( و )املعللوذتني( كللا  النلليب صللم  اهلل عميلله وسللم  إذا أحللس دللر) ينفللث يف يديلله ) لل   مللرات( ا )

طات ملن جسلده عنلد النلوم عميله الصل ة والسل م ، بادئلا برأسله ووجهله وصلدره ،  وميسح هب ا يف ك  ملرة ملا اسلر
( ، ورقللاه جربائيلل  ملللا مللر) 2897ك لا أخللربت بللذلك عائشللة رضللي اهلل عنهللا يف احلللديث الللذي رواه البخللاري)

يف املللاء بقوللله : م بسلل  اهلل أرقيللك ، مللن كلل  شلليء يؤذيللك ، مللن شللر كلل  نفللس أو عللني حاسللد اهلل يشللفيك ، 
 س  اهلل أرقيك م )    مرات( ، ورذه الرقية مشروعة ونافعة . ب

وقد قرأ ب ل يف ماء لثاب  بن قيس رضي اهلل عنه ، وأمر بصبه عميه ، ك ا رو  ذللك أبلو داود يف الطل( باسلناد حسلن 
 عميلله . . . إ  يل  رللذا مللن أنللوات الرقيلة اللله وقعلل  يف عهللده عميله الصلل ة والسلل م ، ومللن ذللك أنلله صللم  اهلل

وسم  رق  بعض املرض  بقولله : المهل  را النلا  ، أذرل( البلأ  ، واشلا أنل  الشلايف ، ال شلفاء إال شلفا   
  جم ع ف اات ا  ا  _الجزء الثا  ، ل ش خ   لالعزيز ب    لاه ب  باا ، شفاء ال يغادر سق ا .
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ٱخلملىليلٱ

رتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفُّٱ
   َّاكلكمكىكيكملىليلامممىقيق

 

 يوتَ دنى ئةل دوعا و زتكرةنة: -3
َِْهِ  اْلَ اَس ،  )) -أ  دِرِو،اَ ال َّهعبَّ َ بَّ النَّاِس، َأ ٍْ دَرا،عَ ،  ا ٍِ دَراَء ِإ َّ  ٍِ داِفغ، َ   أَنْدَت الشَّ

َراًء َ  يدعَغاِد ع َ َ ًما ٍِ .))(1) 

دْغء  يدعْ َِيدَ  ِ د )) -ا ٍَ َ  َأْا َ دْ    َأْا َ اِ دل  ِبْىِب ال َِّو َأْ ِق َ  ِ ْ  كع ِّ  درِّ كعد ِّ نَدْرد ٍَ   ْ, 
 (2)((. ال َّوع َيْشِر َ  ِبْىِب ال َِّو َأْ ِق  َ 

َع ِبِعدزَِّس ال َّدِو َاقعْل َتِدِو ِ دْ   )) :حةوت جةارت  ب اةىَ   بكةك بىدب اه() سيَ جار -ني َأ عد 
َِ ع  رِّ َ ا َأِجلع َاأعَ ا ٍَ .))(7) 

 (4)((. ال ََّو اْلَعِظ َب ، َ بَّ اْلَعْرِش اْلَعِظ ِب َأْ  َيْشِرَ   َأْ َللع  )) حةوت جار ب يَ -د
ٱ ( ك5-1لة ئاتةتي ) ( بقرة) السورةتي  -4

                                                             

:" ال هب  ب النداس أَهد  ال دلس الي ىن ويقول أ  النيب )صم  اهلل عميه وسم ( كا  يعود بعض أرمه وميسح بيده  (1)
  ( .2893)خباري:ااٍرو أنت الشافغ   ٍراء إ  ٍراء  ٍراًء   يغاد    ما "

أ  ج ري  أت  الن غ )    اه    و ا  ب( ف ال :يدا  حمدل اٍد ة ت ق ف دال : نعدب . قدال  وعن أِب سعيد :م (5)
يدد  ، ا دد  ٍددر   كدد  نرددَ أا  دد    ا ددل ، اه يشددر   ، بىددب اه : بىددب اه أ ق دد   دد  كدد  ٍددغء يَ 

  ( .2559)رواه مسم :أ ق   "
 دد   ثمددا  بدد  العددا   هددغ اه  نددو أنددو ٍددة  إلدد    دد ل اه اجعدداً ، ف ددال لددو   دد ل اه ) دد   اه    ددو  (3)

ا د ب( :" هدَ يددل    د  الددذي تدللب  د  جىددل  ، اقد  : بىددب اه ) ثلثداً ( ، اقد   دد َ  درا  : أ ددَ  
  ( .2851)رواه مسم : بعزس اه اقل تو    ٍر  ا أجل اأ اَ  "

:"     اد  ريَاً لدب يحَدر أج دو ف دال  ندل  عن ابن عبا  رضي اهلل عنه ا أ  النيب صم  اهلل عميه وسم  قلال  (9)
أخرجله أمحلد وأبلو   َ  را  : أ دلل اه العظد ب  ب العدرش العظد ب أ  يشدر   إ   افدا  اه  د  َلد  " 

للنه , د اأيَدداً يدل   ل مددريش بالشددراء ثلثدداً كمددا د دا   دد ل اه ) دد   اه    ددو ا دد ب( اود والرتملذي وحسن
 (.9141)مسم :لىعل ف ال :" ال هب اٍ(  علاً ، ال هب اٍ(  علاً ، ثل   را   "
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خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمهىهُّٱ
يهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئ

 2 – 1البقرة: َّنئىئيئربزبمب
 
 (ك 164-162لة ئاتةتي ) (البقرة ) سورةتي  -5

حصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغُّٱٱ
جفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخم

ىليلجمحمخمممىمخلملممجنحن
يمجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذ
ٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئىئ

 159 - 151البقرة: َّيئربزبمب
ٱ(ك257-255لة ئاتةتي ) ( بقرةال )سورةتي  -6

مينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمجُّٱ

جحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمع

جغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجم

حمخمممجنحنخنمنهنجهمهٰهجيحيخيميهيمئ

خلملىليلجمهئمبهبمتهتمثهثمسهسمش

حمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمه

 528 - 522: البقرةٱٱٱَّىهيهجيحيخيميىيييٰذٰر
 (ك266-265لة ئاتةتي ) ( بقرةال) سورةتي  -7
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زيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخب

مبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسمس

حصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمف

حقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخمممجنحن

 575 - 572: البقرةٱٱَّخنمنهنجهمهٰهجيحيخيمي

 (ك11-1(لة ئاتةتي ) آل ع را سورةتي )  -6
خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمهىهٱُّٱ

يهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰ
رئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزث
مثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرن
خئزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئ

مئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخ
مخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحف
خفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخمممجنحنخن

خلملىليلجمحمخمممىميمجنمنهنجهمهٰه

 15 - 1: ع را  آلَّحنخنمنىنينجهمه
ٱ(19-16(لة ئاتةتي ) آل ع را سورةتي )  -9

يهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُُِّّّّّّّٰٱٱ

رئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمت



 28 ضارةسةرى توشبووان بة دةست لَيوةشاندنـى جنؤكة و شةيتان

نتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمك

 14 – 17: ع را  آلٱٱَّىكيك
 (ك56-54() االعراف سورةتي ) -11
يثىفيفىقيقاكلكمكىكيكيترثزثمثنثىثُّٱ

ملىليلامممرنزنمنننىنينٰىري
زيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحت
ختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخص

 25 - 29: األعرافَّمص
 ك(116-115)( املؤمنو سورةتي )-11
خبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسُّٱ

حسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجف
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجمحم

 117 - 112: املؤمنو 
 ك(11-1)( الصافات سورةتي )-12

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنُّٱٱ
ينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ

َُِّّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزت
 15 - 1: الصافات َّمتنتىتيترثزثمثنثىث

 ك(32-29)( االحقاف سورةتي )-13
خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنُّٱ

ينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌّ
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ٍَُِّّّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىب
يبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيق

 35 - 54: األحقافٱٱَّاكلكمكىكيكملىليلامممرنزن
 ك(36-32)(الرمحن سورةتي ) -14

منننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئٱُّ
مئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمج
 35-35:الرمحنَّجحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحض

 ,(24-21()احلشر  سورةتي )-15

نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىليلُّٱٱ
امممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئ
خئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحج

مججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجض
حضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجك

 59 - 51: احلشر َّحكخك
 ك(9-1) (اجلن  سورةتي )-16
خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمهىهيهُّٱ

جيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئ
نئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمثنثىث
يثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرنزنمن
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ننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئمئ
 4 – 1: اجلنَّمتهئجبحبخبمبهبجتحتخت

 
 زؤر جار هةست بةم شتانة دةكات: لة ثاش ئةم ئايةتانة نةخؤشةكة 

 هاوةركردنيَكى زؤر . -1

 رةض اةكاندتَكي تةكرار زؤر . -2

 سرِبووني دةست و بيَيةكاني تان هةر شوتَ يكى ترو . -3

 ئةب اةق بووني ضاوةكاني . -4

 هةست كردني نةيؤشةكة بة جولااندني دةست و قاضةةكاني بةةبيَ وتالةت    -5
 يووَ .

 هةندتَك جار ئةو نةيؤشة دةرشيَتةوة لة كاتي يؤت دني ئةو ئاتةتانة . -6

 بورةندنةوةو بيَ ئاةابوون لة يووَ. -7

 دلَ ليَدةنيَكي بةبةلة . -6

بة ب تيوةني يوةو ةةورة لة باي ئةل ئاتةتانة ئةو ج ؤكةتة دةردةضةيَت   -4
 اهلل. إ  شاء

 
 :اوى ئةم خاآلنة بكةيتئةطةر قسةت كرد لة طةلَ جنؤكةكةدا ثيَويستة رةض

قالةةةكردنيَك لةةة سةة ور  يؤتةةدة بيَةةت و قالةةةتةكى بةةيَ سةةوود  لةةة ةةلاةةدة      . 1
 .(1)نةكرتَت

فةرماني بَي بكةتت كةة تةةقوة  يةوة  ةةةورة بكةات و بةة يةوة  ةةةورة           -2
برتسيَ يت و ضونة ناو يشة  ئةو نةيؤشةوة زولاةم و سةتةمة و بيَوتالةتة تةوبةة     

يَ بكةةةتت دةرضةةيَت لةةة يشةةة  نةيؤشةةكة وةكةةو  بكةةاتك هةةةروةها فةةةرمانى بةة 
                                                             

 ئةو ج ؤكةتة لة سةر زمانى نةيؤشةكة دتَتة قالةكردن. (1)
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ك هةةةروةها (1)((أخللرج علدو اهلل أنلا رسللول اهلل))( ئةتاةةةرموو:  بيَ ةمبةةر  يةةوة ) 
 . (2)بانيةوةزت ي بكةتتبؤ ئات ى ئيالسل

                                                             

ت ملع رسلول اهلل صلم  اهلل عميله وسلم  فرأيل  منله شليئا عجبلا .. م و فيله : م و حديث يعم  بن ملرة قلال : مسلافر  (1)
أتره امرأة فقال  : إ  ابين رذا به مل  منلذ سلبع سلنني , يأخلذه كل  يلوم ملرتني , فقلال رسلول اهلل صلم  اهلل عميله 

.م. انرهل  كل م االلبلاين وسم  : مأدنيهم , فأدنره منله , فرفل  يف فيله , و قلال : اخلرج علدو اهلل ر أنلا رسلول اهللم
 .5415من السمسمة الصحيحة احلديث رق 

 
(شللاردت شلليخنا ) يقصللد ابللن تي يللة( يرسلل  املصللروت مللن 54-9/57يف )زاد املعللاد  -رمحللة اهلل-قللال ابللن قللي :  -أ(5)

خياطلل( الللرويت اللله فيلله ويقللول: قللال لللك الشلليخ: أخرجللي فللا  رللذا ال حيلل  لللك. فيفيللق املصللروت وردللا خاطبهللا 
فسه وردا كان  الرويت ماردة فيخرجهلا بالرلرا . فيفيلق املصلروت وال حيلس بلأمل، وقلد شلاردنا  لن وي نلا منله بن

نَدا َ  تدعْرَجععدد  َ ذللك ملرارا، وكلا  كثل ا ملا يقللرأ يف أذ  املصلروت: : )) (( َأَفَحِىدْ  عْب أَنََّمدا َخَ ْ نَدداكعْب َ َ ثًدا َاأَنَّةعدْب ِإلَ دْ
انلله قرأرلا مللرة يف أذ  املصللروت فقاللل  اللرويت: نعلل  ومللد هبللا صلوته، قللال: فأخللذت للله  ، وحللد ين 112املؤمنلو : 

عصللاو وضللربره هبللا يف عللروىت عنقلله حللىت كملل  يللداي مللن الرللرا، ومل يشللك احلاضللرو  أنلله ميللوت لللذلك الرللرا 
و ال ففلي أ نللاء الرللرا قاللل : أنللا أحبلله. فقملل  هلللا : رللو ال حيبللك. قاللل : أنللا أريللد أ  أحلل  بلله. فقاللل  هلللا رلل

 يريد أ  حي  معك.......اخل.
 قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل: -ا

 احل د هلل ، والص ة والس م عم  رسول اهلل وعم  آله وأصحابه ومن اررد  هبداه . .
رللل أحاديللث ةرصللرة  1958أملا بعللد . . فقللد نشللرت بعللض الصلحا احملميللة وي رللا يف شللعبا  مللن رللذا العلام أعللين عللام 

إسل مه عنلدي بعلد أ   -الذي تمبس ببعض املسم ات يف الريلا)  -من إع   بعض اجلن  ومطولة ع ا حص 
أعمنله عنلد األع عبللد اهلل بلن مشللرف الع لري املقللي  يف الريلا) ، بعللدما قلرأ املللذكور عمل  املصللابة وخاطل( اجلللين 

اجللين أنله كلافر بلوذي ودعلاه وذكره باهلل ووعظه وأخربه أ  الظم  حرام وكب ة عظي ة ودعاه إ  امس م مللا أخلربه 
إ  اللروج منهلا ، فللاقرنع اجللين باللدعوة وأعمللن إسل مه عنلد عبللد اهلل امللذكور ، ا ريل( عبللد اهلل امللذكور وأوليللاء 
املللرأة أ  حيرللروا عنللدي بللاملرأة حللىت أالللع إعلل   إسلل م اجلللين فحرللروا عنللدي فسللألره عللن أسللباا دخوللله فيهللا 

امللللرأة لكنللله كلل م رجللل  ولللليس كلل م املللرأة ، ورلللي يف الكرسللي اللللذي  لللواري  فللأخربين باألسلللباا ونطلللق بمسللا 
وأخورا وأخرها وعبد اهلل بلن مشلرف امللذكور وبعلض املشلايخ يشلهدو  ذللك ويسل عو  كل م اجللين ، وقلد أعملن 

برعلد إس مه صلرحيا وأخلرب أنله رنلدي بلوذي الديانلة ، فنصلحره وأوصليره برقلو  اهلل ، وأ  خيلرج ملن رلذه امللرأة وي
عن ظم ها ، فأجابين إ  ذلك ، وقال : أنا مقرنع بامسل م ، وأوصليره أ  يلدعو قومله ل سل م بعلدما رلداه اهلل 

 له فوعد خ ا ويادر املرأة وكا  آخر كم ة قاهلا : الس م عميك  .
و أكثلر ملع أخويهلا وخاهللا ا تكم   املرأة بمساهنا املعراد وشعرت بس مرها وراحرها من تعبه . ا عادت إيل بعد شهر أ

وأخرها وأخربتين أهنا يف خ  وعافية وأنه مل يعد إليها واحل د هلل ، وسألرها ع ا كانل  تشلعر بله حلني وجلوده هبلا 
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 سةرنج:
هةندتَك كةس لة كاتى قالةكردندة زتَدةرِةو  دةكةن و ئةو كارةي دروست نييةة  

( كردندة زؤر بة توندو  ق  نةضيت. تان لة كاتى )بيَوتالتة لة س وور  شةرع دةر
لة نةيؤشةكة دةدةت تان ئاميَر  كارةبا بة كار دةهيَ يَةتك ئةةو كارةنةة هيضةيان     
شةرعي نينيك بةلاكو زؤر جار دةبيَتة هؤ  ئةوة  كة ئةو نةيؤشة يرةبرت دةبيَت 

ئةةو  تان بة تةكرار  شةَيت دةبَيةت و عةةق اى لةة دةسةت دةدةت بؤتةة بيَوتالةتة        
كةسة  كة نةيؤشى هةتة كةسيَك ضارةسةر  بؤ ئةةكال دة بةة ليَةدةنيَكى زتةان     

 ئةوة ورتا  نةيؤشةكة  بيَت. نةبيَت و بةي 
 

*ئةطةر جنؤكةكة لة ثاش خويَندي ئةم ئايةتانة دةرنةضوو ئةوة ئةم سورةتانة 
 خبويَنة: 

 . ( البقرة) يوتَ دو هةموو سورةتي  -1
ٱ:(املائدة)لة سورةتى  34-33يوتَ دو ئاتةتى -2

زبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيتُّٱٱ

رثزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك

يكملىليلامممرنزنمنننىنينٰىريزيمي

 39 - 33املائدة: ٱٱَّنيىيييجئحئخئمئهئجبحبخب

                                                                                                                                                      

فأجابل  بأهنللا كانلل  تشلعر بأفكللار رديئللة ةالفلة لمشللرت وتشللعر ديلول إ  الللدين البللوذي واالطل ت عملل  الكرلل( 
هلل منه زال  عنها رذه األفكار ورجع  إ  حاهلا األو  البعيدة من رلذه األفكلار املؤلفة فيه ، ا بعدما سم ها ا

 ( .5-2املنحرفة . )مسألة دخول اجلين يف بد  املصروت ص 
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جسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعُّٱ

خلملىليلجمحمجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخك

 . 38 – 35: املائدة َّخمممىميمجنحنخنمن

 ( 17-15احلجللللللللر ( , ) األنفللللللللال يوتَ ةةةةةةةةدو هةةةةةةةةةموو سةةةةةةةةورةتي )   -3
خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنُّٱ

 17 - 15: احلجرٱٱٱَّمنىنينجهمهىهيهجيحي

  ,( 51-43  الدخا)  -4
ٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئىئُّٱ

يئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيترث

 ٱٱَّزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكمل
 25 - 93: الدخا 

  (11-7اجلا ية )  -5
ىقيقاكلكمكىكيكملىليلامممرنزنمنننىنينٰىريُّٱ

زيمينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهت

مثحجمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظ

 11 - 8: اجلا ية َّجعمعجغمغجفحفخفمفحق
  (97النساء )  -6

رتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكُّٱٱ
   48: النسللللللللللللللللللاءَّلكمكىكيكملىليلامممرنزنمنننىنين

 ( 17-15 إبراري )  -7
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مينيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهبُّٱ
جتحتختمتهتمثحجمججحمحجخمخجسحس

 18 - 12: إبراري َّخسمسحصخص
            ( ك  األعمل ( ك )  اللربوج( ك ) اجللن ( ك )  الصلافات)يوتَ دو هةةموو سةورةتي    -6
  ( . املعوذات )

 نةةةةةفرتم كةةةةردن دةكةةةةات .  ( المعللللن) تةةةةان ئةةةةةو ئاتةتانةةةةةو كةةةةة باسةةةةي   

حصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعُّٱٹٱٹٱ
 ، 151البقرة:  َّجغمغجف

مسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغُّٱةو
 ةو ، 41آل ع للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرا :  َّمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجل

ىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىلُّٱ

 ةك و 25النساء:  َّيلامممرنزنمنننىنين
رنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئُّٱ

  ، 117 – 118النساء:  َّمئهئجبحبخبمب

ممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئُّٱٱةو
مئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحج

 .134-138النساء:َّمججحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجض

ممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئُّٱٱوة
مئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحج

 134-138النسللللاء: َّحصخصمصجضمججحمحجخمخجسحسخسمس
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جبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحُّٱٱٱوة
 ، 154 – 157النسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء:  َّجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحض

زبمبنبىبيبرتزتمتنتىتيتُّٱٱٱوة

رثزثمثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك

  ،33املائدة:  َّيكملىليلامممرنزنمنننىنين

جخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضُّٱٱوة
  ، 57الروبة:  َّحطمظجعمعجغمغجف

مفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملُّٱٱوة
 ، 13الرعد:  َّهلجمحمخمممجنحنخن

جئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتُّٱٱوة
  ،52الرعد:  َّهتمثحجمججحمحجخمخجسحس

 َّٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئىئيئُّٱٱوة
 ، 35 – 32حلجر: ا

ّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبُّٱٱٱوة
 54 - 57مرمي:  َّىبيبرتزتمتنتىتيترث

لةباي يوتَ دو ئةل سورةتانة بة ب تيوةني يوةو ةةورة ئةةو ج ؤكةتةة لةة نةاو     
  يشةتدة دةردةضيَت .
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 بةشي ضوارةم
 سيحر و ساحري و جؤرةكاني

سلحر صللرف الشلليح عللن حقيقرلله ا  قللال االزرللري: أصلل  ال دة:ةوةنيةةلةةة زمان )ســيحر(
 (1)ي ه.

 و ئةس اي جادوو يدةنى شتيَك لة حةقيقةتى يؤتةوة بؤ شتيَكى تر.وةتة: ب ضي ة
دةفةةرموتَت:            دا )الةدافغ ( لية  ) أب  قلا د  الم ل دغ ( لة وةتا  شةرعدة: )سيحر(
سةر دلَ و  ك كارتيةرو دةكاتةةروَ و فووكردن: برتتية لة دوعا و نوشتة و) سيحر

يشة ك بؤتة نةةيؤي دةكةةوتَت و دةكوذتَةت و نيَةوةني ذن و ميَةرد تيَةك دةدةتك       
ال  ددرس :   ((فَدَ  َدَع َّمعد َ  ِ ندْهعَمددا َ دا يدعَررِّقعد َ  بِددِو بَددْ َ  اْلَمددْرِء َاَاْاِجدوِ )) :يةةوةو ةةةةورة دةفةةةرموتَت

241. 

 رد تيَك بدةن.وةتة: فيَرو سيحر و جادوو دةبوون بؤ ئةوةو نيَوةن ذن و ميَ
, بةة مةةرجيَك   ةوتم لة نيَوةن ساح  و شةةتتاندة رتَك -:)سيحر( بيَ اسةتةكى ترو

ساح ةكة هةلادةستيَت بة جةند كارتَكي حةرةل و نابةسةند بةرةمبةر ئةوةو كةة  
 شةتتان تارمةتي بدةت و ةوتَرةتةلاي بكات .

  (٤: )الفلقَّرئزئمئنئىئيئٱُّٱ يوةو ةةورة دةفةرموتَت :

يقةتي نةبوةتة ئةوة يوةو ةةورة فةرماني نةدةكرد بةنا بيردرتَت لةة  جادوو حةق
شةرِو سيحرك بةلاكو سيحر حةرةمة لة هةموو ئات  بيَ ةمبةرةني بيَ وو سةةيمي  

ٱٱ:بيَت وةكو يوةو ةةورة دةفةرموتَتيوةتان ليَ

 .٩٦: طهَّيترثزثمثنثىثُّٱ

 

                                                             

 الصارم البرار يف الرصدي لمسحرة االشرار/ وحيد عبدالس م بايل. (1)
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 ع يةةة وسةة م( رةزةو يةةوةو ليَبيَةةت , لةةة بيَ ةمبةةةرةوة )صةة ى ة   ) أبللو رريللرة ( 
ََ اْلمع ِبَ اِ  َقالع ا يَا َ  ع َل ال َِّو َاَ ا هع َّ » دةتييَرتَتةوة كة فةرمووتةتي:  ْ اْجَ ِن ع ا الىَّ

َِ الَّ ِدغ َ درََّ  ال َّدوع  ِإ َّ بِداْلَحجِّ َاَأْكد ع الرِّبَدا َاَأْكد ع  ْر دْحرع َاقَدْ د ع الدندَّ دْر ع بِال َّدِو َاالىِّ  َقاَل الشِّ
َ لِّغ يَدْ َ  الزَّْ ِ( َاَقْذفع اْلمعْحَاَناِ  اْلمعْ ِ َناِ  اْلَغاِفَل ِ َ اِل اْل أخرجه البخار  «َ ِ  ِب َاال دَّ

 .(5/131( والنسائ  )5789( وأبو داود )1/59( ومسم  )9/353,  5/143)
مةبةست لةل فةرموودةدة ئةوتةة كةة سةيحر كةردن تةكيَكةة لةة تاوةنةة بةة هةيسد          

 بةرةكان .
 ( السلاحر: القرل ،حدُّو) –رمحله اهلل  –قال ابلن قداملة  لة ئيالسمدة:احري( )س حوكنى
روي ذلك عن ع ر وعث ا  بن عفا  وابن ع ر و حفصة . كوشتنة سزاى ساحري وةتة:

وجندا ابن عبداهلل، وجندا بن كع( وقليس بلن سلعد و ع لر بلن عبلدالعزيز، ورلو قلول 
 أِب حنيفة ومالك.
وعند مالك أ  حك  الساحر حك  الزنديق، ف  :  -اهلل  رمحه – حجروقال احلافظ ابن 

 (1)تُقب  توبُرُه، ويُقر  حداو، اذا  ب  عميه ذلك، وبه قال أمحد.
وةتة: حوكنى ساح  ي  ئينامى ماليك حوكنى زةندتقى بؤ هةتة تةوبة  قةبوولَ 

 نيية و ئةبيَ بكوذرتَت ئةةةر دلا يا بووتت كة ئةو كارة  ئةكال دةوة.

 ( دةناسريَتةوة؟طةر)جادوو ساحري ضؤن
(( رووناسي هةبيَت ساح ةكان بة رويالار ف راسةدةشيَت كةسيَك ئةةةر كةميَك ))

دةناسمك لة بةر ئةوة  روو  ساح ةكان زؤر ناشرتم و قةبيَ دتةارنك بةة هةؤ     
ئةوة  ئاسةوةر  كوفر و ش د بة دةل و ضاوتاندة دةردةكةوتَت بةةنا بةة يةوة     

يَداِ   ] :ةةورة لة قورئاني بة وزدة دةفةةرمؤتَت  ةةورةك يوةو  اََكدَذِلَ  ندعَراِّد ع اِْ
  (. 55)االنعام:  [ َاِلَ ْىَ ِ  َ  َ ِ   ع اْلمعْجرِِ   َ 
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: ئا بةو جؤرة ئاتةتةكان روون دةكةت ةوة بؤ ئةوةو رتَياو تاوةنبارةن روون وةتة
 بيَتةوة .

تة تاوةنبارةن يوةستيَكي شةرعية و ( وةامجرام بة باسكردني ني انةكاني ئةه ى ) 
بة تاتبةتى سةاح ةكان كةة بوونةتةة ماتةةو نةهامةةتي و شةةِر و تيَكةدةني يَوةن        
يةلاكي . وة بيَوتالتة لة سةر هةموو باوةردةرتَك بيَاوو ضاد و تةكتابةرست جيا 

 بكاتةوة لة بياوو يرةث و موشرتك .
 

 ئةمةش ضةند نيشانةيةكى ساحرية :
 دةكات دةبارةو ناوو يؤو و دةتكي . ةسةك برسيار لةو  -1

: ) شةانةو سةةةر , تةان جةةل    دةوةو شةتيَكي تاتبةةت دةكةةات لةوكةسةة وةد     -2
 , تان دةست سرِ....هتد (.وبةرط, تان قيةسةر, تان لةضك , تان ياولي

كةةو رةكةةة دةوةو شةةتيَكي دتةةارو كةةرةو دةكةةات وة  ةةجةةارو وة هةتةةة جادوو  -3
, ي سثي, تان كةروتَ كيَكي رةي تةان سةثي  ئاذةلايَكي رةي, تان كةلاةشيَرتَك

, وة جةارو وة هةتةة   و ناوو غةترو يوةو ليَ ب يَ يَت بؤ ئةوةو سةرو ب تَت
, وة جةارو وةي  ةيةاني نةيؤشةةكةو بةيَ دةسةرِتَتةوة    بةيوتَ  ئةو ئةاذةلَ  

 هةتة ئةو ئاذةلاةكة لة شؤتَ يَكي ضؤل فرتَدةدةت .

ر بارضةة قوماشةيَك تةان لةسةةر     نوسي  نوشتةتةد لةسةر كاغةز تةان لةسةة    -4
 ضةرل و بيَالت ئاذةلَ .

 هةندوَ جار كؤمةلاةشتيَك ئةدةت بة نةيؤشةكة لة زةوتدة بي ارتَتةوة .  -5

              هةندوَ جار بة نةيؤشةكة دةلايَ كة دوور بكةوتَتةوة لةة يةةلاكي بةؤ مةاوةو      -6
 لة ذوورتَكي تارتك دة مبيَ يَتةوة .( رؤذ  41تا  21) 
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: ئةوةنةةدة رؤذ يةةؤت مةشةةؤرة , وة ارو وة هةتةةة بةةة نةيؤشةةةكة دةلاةةيجةة  -7
نوشتةتةكي بؤ دةنوسيَ كة بةقةد يؤتا هةلاي وةسيَ وة نةتكاتةوة بؤ ئةوةو 

 كارتيةرتَكةو بةتالَ نةبيَتةوة .

 رةكة قالة ئةكات لةةةلَ يةلاكانيَك كة نادتارن .ةةهةندوَ جار جادوو  -6

: ف اانة رؤذ برؤ بؤ سةردةني ف اانة ةةؤرو   جارو وة هةتة بة نةيؤشةكة دةلاي  -9
 بكة . (طواف)بياو ضاد وة لةووَ بة دةورو ئةو قةبرةدة 
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 جؤرةكاني سيحر
, ئةوة  ئةمانةوتَت باسي بكةتم لةةل بابةتةةدة ضةةند جؤرتةك     سيحر جؤرو زؤرة

 باس دةكةتم كة زور لة ناو يةلاكيدة بآلوة:
 (  تعنال الزواجان و شو كردن) سيحري ثةككةوتين ذن هين  - أ

ئةل جؤرة سيحرة زؤرة لة ناو يةلاكيدة بة تاتبةتي لة ناو كضةان دة , وة تةكيَكةة   
لة كيَ ة ةةورةكان كة يوشكان زؤر يةمبار دةبم بة تاتبةتي كاتيَك دةبي م كة 
تةكيَك لة هاو تةمةني يؤتدة شوودةكات تان تةكيَك لة يؤو بضود تةر ئةةوة ئةةو    

تر بةَي ئومَيةد دةبَيةت وة بةة تاتبةةتي دةتكةان زؤر يةةمبار دةبةم , وة         كةسة زتا
هةندتَكيان بةنا دةبةنة بةر سيحر و جادووكردن , بؤتة بيَوتالتة دةتكان لةة يةوة   
برتسم و ئارةل بيرن و يؤتان بة دوور بيرن لةو جؤرة ش كانة و قيامةتي يؤتان 

تَت كة دةتكي كضيَك دةضةيَت  نةدؤرتَ م , وة زؤربة  ئةل جؤرة سيحرةنة لةوةوةد
 بؤ يو جادوةةرتَك وةكو تؤلاة سةندنةوة و حةسودو بردن بةوة  شوو كرددوة.

 بؤتة بيَوتالتة ئةو جؤرة كةسةانة ئةارةل بيةرن وةكةو يةوةو ةةةورة دفةةرمؤَتت:       
 15الزمر:  َّمبهبمتهتمثهثمسٱُّٱ
 

 وودةدات ؟ضؤن ئةم جؤرة سيحرة رِ

, هةركةسةيَك كةة دتَةت بةؤ     افرةتةةوة دةضيَتة نةاو ةيةاني ئةةو ئ   ئةو ج ؤكةتة . 1
يةد دتَةةت و باشةةان شةةوو بةةيَ تةماشةةاكردني ئةةةو ئافرةتةةة تووشةةي دلَ سةةةغ اةت

 ناكات.

, ئةوة لة دةرةوة ي بضيَتة ناو ةياني ئةو ئافرةتةوئةةةر ئةو ج ؤكةتة نةتتوةن. 2
, هةركةسيَك كة دتَت بؤ دةوة كردني ئةوة بة ناشرت رتتم بؤ دةكات سيحرو ضاوو

 .ت و بة شينان دةبيَتةوةةز دةتَبي يَت بة هةمان شيَوة شوو بيَ اكاشيَو
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   أعراض السحر) نيشانةكاني ئةم جؤرة سيحرة 

 وةكو نيوةشةو . دلَ تةنييةكي زؤر بة تاتبةتي دوةو نوتَيو عةسر تا -1

 وةت .وةكو بة دةرماني  نارِ , هةتابةتي لة سةرئازةرتَكي زؤر بة تات -2

 ي.تة تةن اهةست كردن ب -3

 .تورِةبووني ييَرةتي -4

بي ي  ئةو كةسةو دتَت بؤ دةيوةزو بة ناشرتم ترتم شةيَوةز وةكةو شةيَوة      -5
 مةميون تان مار .

 بي ي  مار و مؤرو لة يةودة , وة رةض اةكاندن لة يةودة و دلاة رةوكيَ . -6

 دووبارةبوونةوةو دةيوةزو , لةةةلَ ئةوةشدة رتَك ناكةوتَت . -7

               تةان لةة ةةةدة     ( أسلف  الظهلر) هةست كردن بة ئةازةر لةة يةوةرةوةو ب ةت      -6
 . ( املعدة )

هةست كردني ئافرةت لة يةةودة بةةوة  كةة ) مجةاع (و لةةةلاةدة دةكةةن و        -9
هةست كردن بة يؤشي لة كاتي يةودة , ئةو جؤرةي ج ؤكةو عاشةقة ئةةوةي   

 تاي بووني ضارةسةركردنة .

 ي ئةم جؤرة سيحرة :ضارةسةركردن
 رةسةركردني بةل شيَوةزة دةبيَت:ضا

 كرد . بةسةر نةيؤشةكةدة كة بيَ رت بامسان ( ةلرقية)يوتَ دني :تةكةل
 ئةكال دةنى ئةل شتانة: دووةل:

 نؤتيكردن لة كاتي يؤتدة . -1

 بيَوتالتة يؤو باي بؤي بكات و بؤشاكي ناشةرعى لةبةر نةكات . -2

بكاتةةوة لةة   تَتةةوة كةة دوورو   ت و لةة يةوةو ةةةورة بثارِ   بةردةوةل دوعا بكا -3
 جادووةةرةن.شةرو شةتتان و ج ؤكةء 

 نةهيَ ت  وتَ ة لة مالادة و ةووَ نةكرتم لة ةؤرةني و موسيقا . -4

 دةست نؤتيكرتم بيَ  يةوتم , ضونكة دةست نؤتي ضةكي موس نانة . -5
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 ةن و نوسي .بةردةوةل بوون لة سةر زتكرو بةتانيان و ئيَوةر -6
 زيكري بةيانان و ئيَواران

 جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٹٱٹٱُّٱ -1

  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت

 حق مف حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض

 ، ٥٢٢البقرة: َّ هل مل خل حل  مكجل لك خك جكحك مق

ؤذةدة بةارتَزرةوة  ( خبوتَ يَت ئةوة لةو رآية الكرسيهةر كةسيَك بةتانى بكاتةوة و )
لة شةر و زتانى ج ؤكة تاوةكو ئيَوةرةك هةركةسةيَكي  ئيَةوةرة بيخوتَ يَةت ئةةوة     

وصلححه 255/ 1أخرجله احللاك  .تاوةكو بةتانى ئةكاتةوة لة شةر  ج ؤكة بةارتَزرةوة 
وعللزاه إ  النسللائي والطللرباين وقللال : وإسللناد الطلللرباين  583/ 1األلبللاين يف صللحيح الرتييلل( والرتريلل( 

 .يدج
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -5

ٱ .٤ – ١اإلخالص:  َّ  ىه مه جه

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
  َّ  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

٢ - ١الفلق: 

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
 ىل  مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف

  (نار 3. )٩ – ١الناس:  َّ  مم ام يل

وتَ يَت ئةةوة بةسةيَتى و لةة هةةموو زتةان بةي ةيَك       هةركةسيَك ئةل سورةتانة خب
175/ 3وانظر صحيح الرتمذي 258/ 2والرتمذي  355/ 9أبو داود بارتَزرةوة.
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ددرِيَ  لَددوع  ْ ددَ  َ َاأَ ْ دَ ْحَنا أَ  )) -3 ٍَ ,     اْلمعْ د ع ِل َّددِو، َااْلَحْمددلع ِل َّدِو َ  ِإلَددَو ِإ َّ اهع، َاْ دَل ع َ  
، َ بِّ َلوع اْلمعْ  ع َالَد دْغء  قَدِليرَل ٍَ دَر َ دا ِفدغ َهدذوع اْلَحْمدلع َاهعدَ  َ  َد  كعد ِّ    ِ  َدد ْ ال اَأْ دلَلعَ  َخ دْ
َر َ ا بَدْعَل ع  َع َاَخ دْ رِّ َ ا ِفغ َهذَ  ، َاَأ ع  ٍَ رِّ َ ا بَدْعلَ   َدْ  ِ ال اِبَ  ِ ْ   ٍَ َع بِدَ  ِ دَ   ع َا ، َ بِّ َأ عد 

َع بِ    .((َ  ِ ْ  َ َذاب  ِفغ النَّاِ  َاَ َذاب  ِفغ اْلَ ْ رِ اْلَةَىِ  َا ع ِء اْلِةَ ِر، َ بِّ َأ ع 
َنا َاَأْ َىددد  اْلمعْ ددد ع ِل َّدددوِ  ئةةةةةةر ئيَةةةوةرة  لةةةيَ بةةةوو ئةةةةوة ب ايَةةةت: وة  رواه ،  َأْ َىددد دْ

 (.9/5577مسم )

، َاِإَلْ َ   )) -9 َنا، َاِبَ  َنْحَ ا، َاِبَ  نَمع  ع ، (( النُّشعد  ع ال َّهعبَّ ِبَ  َأْ َ ْحَنا، َاِبَ  َأْ َى دْ
َنا، َابِدَ  َأْ دَ ْحَنا، َابِدَ   )) ئةوة ب ايَت: وة ئةةةر ئيَوةرة  ليَ هات ال َّهعبَّ بِدَ  َأْ َىد دْ

، َاِإَلْ َ  اْلَمِا رع   195/ 3وانظر صحيح الرتمذي  955/ 2الرتمذي . (( َنْحَ ا، َاِبَ  نَمع  ع

نْدَت، َخَ ْ َ نِدغ َاأَنَدا َ ْ دلعَ ، َاأَنَدا َ  َد  َ ْهدِلَ  َاَاْ دِلَ  ال َّهعبَّ أَْنَت  َبِّغ َ  ِإَلَو ِإ َّ أَ  )) -2
، َاأَبعد ءع لَدَ  بِدَذْنِ غ  ، أَبع ءع لَدَ  بِِنْعَم ِدَ  َ  َدغَّ رِّ َ ا َ نَدْعتع ٍَ َع ِبَ  ِ ْ   ، َأ ع  َ ا اْ َ َاْعتع

نع َب ِإ َّ أَنْدددتَ  نَّدددوع َ  يَدْغِردددرع الدددذُّ ةسةةةيَك بةةةةتانيان و ئيَةةةوةرةن هةرك((،  فَدداْ ِرْر لِدددغ، فَِِ
               .بيخوتَ يَةةت بةةة تةقي ةةةوة و مبرتَةةت لةةةو رؤذةدة ئةةةوة دةضةةيَتة بةهةشةةتةوة      

 8/125أخرجه البخاري 
ِخدَرِس، ال َّهعدبَّ ِإنِّدغ َأْ دلَلعَ  اْلَعْردَ  َااْلَعاِف َد َ  ))-5 نْدَ ا َااِْ  ال َّهعبَّ ِإنِّغ َأْ لَلعَ  اْلَعاِفَ َ  ِفدغ الدلُّ

دددبَّ  دددبَّ اْ ددد دعْر َ دددْ  َاِتغ، َاوِ دددْ  َ ْاَ ددداِتغ، ال َّهع  ِفدددغ ِدينِدددغ، َادعنْد َددداَي، َاَأْهِ دددغ، َاَ ددداِلغ، ال َّهع
َع  دَماِلغ، َاِ دْ  فَددْ ِقغ، َاَأ عد  ٍِ اْ َرْظِنغ ِ دْ  بَددْ ِ  يَدَليَّ، َاِ دْ  َخْ ِردغ، َاَ دْ  يَِم نِدغ، َاَ دْ  

 . 5/335أبو داود وابن ماجه وانظر صحيح ابن ماجه ((. غِبَعَظَمِ َ  َأْ  أعْ َ اَل ِ ْ  َتْح ِ 
دْغء  َاَ ِ  َةدوع،  ))-8 ٍَ َهاَدِس َفاِطَر الىََّمَ اِ  َااْ،َْ ِض، َ بَّ كعد ِّ  ال َّهعبَّ َ اِلَب اْلَغْ ِ  َاالشَّ

د درِّ الشَّ ٍَ درِّ نَدْرِىدغ، َاِ دْ   ٍَ َع بِدَ  ِ دْ   َهلع َأْ  َ  ِإلَدَو ِإ َّ أَنْدَت، َأ عد  ٍْ درِْكِو، َاَأْ  َأ ٍِ ْ اَاِ  َا
دددرَّ ع ِإلَددد   عْىدددِ ب   ددد ًءا َأْا َأجع الرتملللذي وأبلللو داود .انظلللر :صلللحيح   .(( َأقدْ َدددِرَف َ  َددد  نَدْرِىدددغ  ع

 195/ 3الرتمذي
دددَ   ))-7 دددَماِء َاهع دددْغءَل ِفدددغ اْ،َْ ِض َاَ  ِفدددغ الىَّ ٍَ ََ اْ دددِمِو  َعدددرُّ َ ددد ِبْىدددِب ال َّدددِو الَّدددِذي َ  َي

َع اْل ِم  جار( هةركةسيَك ئةل زتكرة خبوتَ يَت لة بةتانيان و ئيَوةرةندة  3) (( َعِ  بع الىَّ
وابلن  952/ 2والرتملذي  353/ 9أخرجله أبلو داود ئةوة هيض شتيَك زتانى بةيَ ناةةتةةنيَت.  
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وحسللن إسلللناده الع ملللة ابلللن بلللاز يف حتفلللة األخيلللار  5/335ماجلله وأمحلللد . انظلللر : صلللحيح ابلللن ماجللله 
 34ص
دْلِنغ كع َّدوع، اَ  َتِةْ نِدغ ِإلَد  نَدْرِىدغ  يَا َ غُّ  )) -4 ٍَ يَا قَد ُّ  ع ِبَرْ َمِ َ  اْ َ ِغ ثع َأْ ِ ْ  لِدغ 

 1/583وانظر صحيح الرتيي( والرتري(  292/ 1احلاك  وصححه ووافقه الذريب .(( َطْرَفَ  َ ْ    
ْخدَلِ  , )) -15 َِ ْ ددَلِ  , اََكِ َمددِ  ا َِ ددل   دد    َأْ دَ ْحَنا َ  َدد  ِفاْددَرِس ا نَددا  عَحمَّ َاِديددِ  نَِ  دِّ

ئةةةةةر  .(( اه    ددو ا دد ب َاِ  َّددِ  أَبِ نَددا إبْدددَراِه َب َ ِن ًرددا  عْىددِ ًما َاَ ددا َكدداَ  ِ ددَ  اْلمعْشددرِِك  َ 
وابلن السلين  958و 955/ 3أمحلد أ ى نا   د  فادرس ا  دل ... ئيَوةرة  ليَ بوو ئةوة ب ايَت:

 .554/ 9نظر : صحيح اجلامع وا 39يف ع   اليوم والميمة برق  
جةار ئةةل    111هةر كةسةيَك   .(سةد نار) ((،  عْ َحاَ  اه َاِبَحْمدِل ِ  )) :من قلال -11

زتكرة خبوتَ يَت لة بةتانيان و ئيَوةرةندة هيض كةسيَك نيية لةو ب ة  بةرز تةر بيَةت   
                .لة رؤذو قيامةتدة ئةيس كةسةَيك نةةبَيت وةد ئةةوة  يوتَ ةدبَيت تةان لةةو زتةاتر        

 5581/  9رواه مسم 
ددَ  َ  َدد  كعدد ِّ  ))-15 ددرِيَ  لَددوع، لَددوع اْلمعْ دد ع َالَددوع اْلَحْمددلع، َاهع ٍَ َ  ِإلَددَو ِإ َّ ال َّددوع، َاْ ددَل ع َ  

دددْغء  قَدددِليرَل  وانظلللر :صلللحيح الرتييللل(  59النسلللائي يف ع للل  اليلللوم والميملللة بلللرق  (نيييار 11((،)  ٍَ
               522،حللللديث رقلللل   195وانظللللر فرللللمها يف ص99خيللللار البللللن بللللاز ص،وحتفللللة األ 1/585والرتريلللل( 

وانظللر  9/55وابلن ماجله وأمحلد  9/314أبلو داود ، ( ) تةان تةةد جةةار لةة كةةاتى تةمبةلايةدة    
وزاد  5/331، وصللحيح ابللن ماجلله  3/428،صللحيح أبللو داود  1/585:صللحيح الرتييلل( والرتريلل( 

 388/ 5املعاد 

ددَ  َ  َدد  كعدد ِّ َ  ِإلَددَو ِإ َّ  ))-13 ددرِيَ  لَددوع، لَددوع اْلمعْ دد ع َالَددوع اْلَحْمددلع، َاهع ٍَ  ال َّددوع، َاْ ددَل ع َ  
ْغء  َقِليرَل  )سةد جار لة بةتانياندة(ك هةركةسةيَك رؤذ  سةةد جةار بيخوتَ يَةت      ((، ٍَ

رزةةار   (عميله السل مبةندة  لة نةةوة  بيَ ةمبةةر ةمساعيةل )    11وةكو ئةوة وةتة 
يرةبة  لةيَ دةسةرِتَتةوةك لةةو     (سةد)اكة  بؤ دةنوسرتَت و ض د(سة)كردبيَت و 

رؤذةشدة لة شةتتان بارتَزرةو دةبيَت تاوةكو ئيَةوةرة  ََ دتَةتك هةيض كةسةيَكي      
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 .نيية لةو ب ة  بةرز تر بيَت ئيس كةسيَك وةد ئةوة  يوتَ دبيَت تةان لةةو زتةاتر   
 9/5581،ومسم  9/42البخاري 

ددددْ َحاَ  ال َّددددِو َابِ  )) -19 ددددِو، َاِ ددددَلاَد  ع ٍِ             َحْمددددِلِ ، َ ددددَلَد َخْ ِ ددددِو، َاِ َهددددا نَدْرِىددددِو، َااِنَددددَ  َ ْر
 9/5545مسم  . (سيَ نار لة بةيانالاندا) ((، َكِ َماتِوِ 

 (لة بةيانالاندا ) ((  ال َّهعبَّ ِإنِّغ َأْ لَلعَ  ِ ْ ًما نَاِفًعا، َاِ ْاًقا طَ ًِّ ا، َاَ َمدًل  ع َدَ د ًَّل  )) -12
وحسلللن إسلللناده عبلللد القلللادر 452وابلللن ماجللله بلللرق  29أخرجللله ابلللن السلللين يف ع للل  اليلللوم والميملللة بلللرق  

 5/382وشعي( األرنا وط يف حتقيق زاد املعاد 
/ 11البخلاري ملع الفلرح (، سةد نيار لية رؤَيَايدا   ) (( َأْ  َدْغِررع ال َّدَو َاأَتعد بع ِإَلْ دوِ ))  -15
 5582/ 9، ومسم   151
(، ) سييَ نيار لية ئالَوارانيدا     ((  ما  اه ال ا ا     ٍر  دا خ دجأ َ  بة))  -18

وانظلر : صلحيح 57وابلن السلين بلرق   245والنسلائي يف ع ل  اليلوم والميملة بلرق   5/545أخرجه أمحلد 
 92وحتفة األخيار ص 5/555، وصحيح ابن ماجه 3/178الرتمذي 
نَددا  عحَ  بْ َاَ دد ِّ  ال َّهعددبَّ َ دد ِّ  )) -17 ددلَ  َدد  نَِ  دِّ ةسةةيَك دة جةةار جةةار(ك هةرك 11) ((، مَّ

لة بةتانيان و ئيوةرةنةدة ئةةوة بةةر شةةفاعةمت دةكةةوتَت لةة        تسآلوةمت لة سةر بدة
وصللحيح الرتييلل(  155/ 15رواه الطللرباين باسللنادين أحللد ا جيللد ، انظللر الزائللد  رؤذ  قيامةتةةدة.

 1/583والرتري( 
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 زيكرى ثيَش نوسنت

ةكاتةو و باشان فوو  بيَدة دةكات و ئةل سورةتانة  بيَةدة  د دةستةكانى كؤ -1
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: دةيوتَ يَةةةةت

  .امخ ص َّ  ىه مه جه ين ىن

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
.الفمق َّ  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
 ىل  مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف

  .نا ال َّ  مم ام يل
باشان دةست دتَ يَت بة سةر يشةتدة لة دةل و ضاوتَوة دةست بيَ دةكات  هةتا 

البخلاري ملع  هةموو ئةندةمةكانى تر .)ئةل كارة سةيَ جةار دووبةارة دةكاتةةوة(.    
 . 9/1853ومسم  4/55الفرح 

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ -2

  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت

 حق مف حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض

 ،  522البقرة: َّ هل مل خل حل  مكجل لك خك جكحك مق
خبوتَ َيةت باشةان بضةيَتة سةةر جيَياكةة  ئةةو كةسةة        ( ي  الةر غو) هةر كةسيَك

بةردةوةل لة ذتَر بارتَزةار  يوة  ةةورةدةتة و شةتتاني  نزتكى نابيَتةوة تاوةكو 
 .9/978البخاري مع الفرح  بةتانى.

 زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ُّٱ -3

  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
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 حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت مبهب

 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس

 خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف  جف

 جي ٰه مه جه  منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل

 هةر كةسيَك بيخوتَ يَت ئةوة بةسيَتىك ،575 – 572البقلرة:  َّ  مي خي حي
.229/ 1ومسم   49/ 4البخاري مع الفرح 

بِاْ دددِمَ   َبِّددد  َاَهدددْعتع َجْن ِددد  َابِدددَ  َأْ فَدععدددوع ِإْ  َأْ َىدددْةَت نَدْرِىددد  َفاْ َ ْمَهدددا َاِإْ   م -9
,                  155/ 11البخلللللاري  .م َأْ َ دددددْ  َدَها َفاْ َرْظَهدددددا ِبَمدددددا َتْحَردددددحع بِدددددِو ِ  َددددداَدَ  الاَّددددداِلِح  َ 

 ,5579/ 9ومسم  
ددددبَّ َخَ ْ ددددَت نَدْرِىددددغ َاأَ  " -2 ِإْ  َأْ  َدْ  َدَهددددا ، ، لَددددَ  َ َماتدعَهددددا َاَ ْحَ اَهددددانْددددَت تَدَ فَّاَهدددداال َّهع

َهددا فَدداْ ِرْر َلَهددا، اَ َفاْ َرْظَهددا  5573 /9رواه مسللم ." ، ال َّهعددبَّ ِإنِّددغ َأْ ددلَلعَ  اْلَعاِف َدد َ ِإْ  َأَ  دَّ
 .5/84وأمحد بمفظه 

َعددثع ِ  َدداَد َ  " -5 ار(ك هةةةركاتيَك بيَ ةمبةةةر )سةةيَ جةة " ال هددب ِقنِددغ َ ددَذاَبَ  يَدددْ َ  تَد دْ
( بضةةوةتة سةةةر جيَياكةةة  دةسةةتى رةسةةتى دةيالةةتة ذتَةةر    صللم  اهلل عميلله وسللم )

/ 3وانظللر صللحيح الرتمللذي 9/311أبللو داود بمفظلله  روومةةةتى و ئةةةل زتكةةرة  دةيوتَ ةةد.  
193. 

 5573/ 9ومسم   11/113البخاري مع الفرح ". بِاْ ِمَ  ال َّهعبَّ َأ ع  ع َاَأْ َ ا"  -8
ددْ َحاَ  ال َّددوِ  م -7 ، ( نييار 34) َاال َّددوع َأْك َدددرع  جددا ( 77) َااْلَحْمددلع ِل َّددوِ ( نييار 33)   ع

هةركةسَيك ئةل زتكةرة خبوتَ َيةت كاتَيةك كةة دةضةيَتة سةةر جيَياكةة  ئةةوة لةة          
يزمةتكارَتك يَير  زتاترة بةؤو وةتةة: ضةةندة باشةة كةة يزمةةتكارتَكت هةةبَيت        

                  8/81البخللاري مللع الفللرح  كةةرة خبوتَ يةةت.  وةكةةو ئةةةوة ييَةةر  نييةةة كةةة ئةةةو زت     
 5541/ 9ومسم  
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ددْغء ،  " -4 ٍَ ددَماَااِ  َاَ بَّ اَ،ْ ِض َاَ بَّ اْلَعددْرِش اْلَعِظدد ِب،  َبدَّنَددا َاَ بَّ كعدد ِّ  ال َّهعددبَّ َ بَّ الىَّ
ْنِج دِ  َااْلرعرْ  َِ دْ  َاِس َاا دْغء  َفاِلَج اْلَح ِّ َاالندََّ ت، َا عْندِزَل ال دَّ ٍَ درِّ كعد ِّ  ٍَ َع بِدَ  ِ دْ   قَداِ ، َأ عد 

ََ بَدْعدَلَ   دْغءَل، َاأَنْدَت اِِخدرع فَد َدْ  ٍَ   َ َ ََ قَد دْ أَْنَت وِخذَل بَِناِ َ ِ ِو، ال َّهعبَّ أَْنَت اَ،اَّلع فَدَ ْ 
ٍَغْ  ََ دعاَنَ   ْغءَل، َاأَْنَت اْلَ اِط ع فَدَ ْ  ٍَ ََ فَدْ َقَ   ْغءَل، َاأَْنَت الظَّاِهرع فَدَ ْ  ءَل، اْقِش َ نَّدا ٍَ

ْيَ ، َاَأْ ِنَنا ِ َ  اْلَرْ رِ   5579/ 9مسم   ". اللَّ
دددْ  َ  َكددداِفَغ لَدددوع َاَ  َفَةددداْلَحْمدددلع ِل َّدددِو الَّدددِذي َأْطَعَمنَدددا َاَ دددَ انَا اََكَرانَدددا َاوَاانَدددا  " -15   ْب ِ مَّ

 5572/ 9مسم  ."  عْ ِايَ 
ددددهَ  " -11 ددددبَّ َ دددداِلَب اْلَغْ ددددِ  َاالشَّ ددددْغء  ال َّهع ٍَ دددد ِّ  ددددَمَ اِ  َااْ،َْ ِض، َ بَّ كع اَدِس فَدددداِطَر الىَّ

دددْ اَاِ   ددرِّ الشَّ ٍَ دددرِّ نَدْرِىددغ، َاِ دددْ   ٍَ َع بِددَ  ِ ددْ   ددَهلع َأْ  َ  ِإلَدددَو ِإ َّ أَنْددَت، َأ عددد  ٍْ َاَ ِ  َةددوع، َأ
ددرِْكِو، َاَأْ  َأقدْ َددِرَف َ  َدد  نَدْرِىددغ  عدد ًءا َأْا َأجعددرَّ ع ِإلَدد   عْىددِ ب   ٍِ وانظللر  318/ 9و داود أبلل." َا

 195/ 3صحيح سنن الرتمذي
الرتمذي ، دةخويَؤالَت " ٱىث يل ىل مل خل ٱيثٱٱتنزي  الىجلس، ا ىثخل يثٱٱم-15

.522/ 9والنسائي وانظر صحيح اجلامع  

ال َّهعددبَّ ِإنِّددغ َأْ ددَ ْمتع َاْجِهددغ ِإَلْ ددَ  ، َافَد َّْهددتع َأْ ددِري ِإَلْ ددَ  ، َاأَْلَجددْل ع َ ْهدددِري  "-13
ْ  َددً  َا َْه َددً  ِإَلْ ددَ  ، َ  َ ْ َجددَل َاَ  َ ْنَجددا ِ ْنددَ  ِإ َّ ِإَلْ ددَ  ، وَ ْنددتع ِبِةَ ابِددَ  الَّددِذي ِإَلْ ددَ   َ 

دةست نوتَةي بيةرة باشةان لةة سةةر ي  رةسةتت       ، " أَنْدَزْلَت ، َابَِنِ  َِّ  الَِّذي َأْ َ ْ تَ 
 (فطلرة) لةة سةةر  رةبك يَ كهةر كةسيَك ئةل زتكرة خبوتَ يَةت ئةةةةر مبرتَةت ئةةوة     

 5571/ 9ومسم   11/113البخاري مع الفرح  دةمرتت.
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 (تعنال الزواج ) منونةيةك بؤ ضارةسةركردني سيحري ثةككةوتن 
يؤو دةكةرد بةؤل دةربةارةو     رؤذتَك ئافرةتيَك هات بؤ يل باسي يةل و بةذةرةو

ؤ بة ئةيسقي هةبوو هةركةسةيَك دةهةات بة    كضةكاني, كةوة دوو كضي رتَكء بيَكء
دةيوةزتان باشان نةدةةةرةتةةوة , بةاوكي دوو كضةةكة نوشةتةتةكي دؤزتبةؤوة و      
 باشان هةستابوو بة سوتاندني بةبيَ ئةوةو هةيج ئاتةةتيَكي بةسةةردة خبوتَ يةتك    

, بةاي ئةةوة بةؤ ماوةتةةد ئةةو دوو كضةة دةهةاتم و        لةبةر كةل عي نةي و نةةزةني  
اوةتةةكى كةةل هةةردوو    قورئاش بةسةرتاندة دةيوتَ د , سةوباس بةؤ يةوة بةاي م    

 كضةكة شوتان كرد و ضونة قالنةتى يؤتان ةحلند   . ل:عدنان
 
   التفراق بني الزوجني ) سحرسيحري لةيةك جيابوونةوة لة نيوان ذن و ميَرد  - ب

ئةمةي جؤرتكي ترة لة سيحر ك  ئةوت  ئةوةتةة كةة ئةةو جادوةةةرة سةيحر لةة       
بكةةةوتَت ك تةةان سةةيحر لةةة ميَردةكةةة دةكةةات تةةاوةكو ييَزةنةكةةةو لةةة بةةةر ضةةاو  

ئافرةتةكة دةكات كةوة ميَردةكةو لة بةرضاو بكةوتَت , تةكيَك لة هؤتانة ئةوةتة 
جارو وة هية كةسيَك ئةو ئافرةتةو يؤي دةوتَت هةلادةسيَت بة سيحر كردن ليَ 

قي بدةت و يؤو بيخوةزوَ , تان بة بيَضةوةنةوة ئافرةتيَةك  آلتاوةكو ميَردةكةو تة
ق بةدرتَت و  آلي دةوتَت , سيحر دةكات لة ئافرةتةكة تاوةكو تةة ئةو بياوةو يؤ

يؤو شووو بيَ بكات بةنا بة يوةو ةةورة لةل كارة حةرةمة ., بؤتة دةبي  ئةو 
دوو كةسةو كةة بةة حةةآللاى بةتةكيةت ةتوون بيَكةةوة نةاةوكَيم بةة هةؤو ئةةو          

بةة يةوةو    سيحرةوة كة ليَيان كرةوةو و دةبيَتةة هةؤو جيابوونةةوة لةتةةد بةةنا     
 ةةورة .
         لة فةرموودةتةةكي صةةحيحدة كةة ئينةامي     (صم  اهلل عميه وسم )  يوة بيَ ةمبةر

وع  ) دةفةرموتَت: (5132) بة ذمارة ) مال م ( رتوةتةتي كردووة ٍَ َع َ ْر ََ ََ َي ِإ َّ ِإْبِ  
َعدددثع َ دددَرايَا ع، َفَلْدنَددداهعْب ِ ْندددوع َ ْنزِلَددد ً  نَدددً ، َيِجدددغءع َأَ دددلعهعْب  َ  َددد  اْلَمددداِء، ثعدددبَّ يَد دْ دددْب ِف دْ َأْ َظمعهع
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: َ ا  ْ ًئا، َقاَل ثعبَّ َيِجغءع َأَ لعهعْب فَد َد ع لع ٍَ : َ ا َ نَدْعَت  : فَدَعْ تع َكَذا اََكَذا، فَد َد ع لع فَد َد ع لع
: نِعْ  َنوع َابَدْ َ  اْ َرأَتِِو، َقاَل: فَد عْلنِ ِو ِ ْنوع َايَد ع لع  .َب أَْنَت(تَدرَْك عوع َ  َّ  فَدرَّْقتع بَد دْ

باشانالةربازةكاني دةنيَرتَت بؤ  ك(1) : شةتتان تةيت يؤو دةياتة سةر ئاووةتة
ة فيت ةكةةو لةة هةةمووتان    , ئةوةو كة لة هةمووتان ب ة  نةزمرت مرؤظةكان سةر

: ئةةوةل كةرد و ئةةوةل كةرد, شةةتتاني  لةة       ةةورةترة, تةكيَكيان دتَت ودةلايَةت 
: وةزل لةيَ  ة, باشةان تةةكيَكي ترتةان دةلايَةت    و: تةؤ هيضةت نةةكردو   مدة دةلايَتوةآل

نةهي ا تاوةكو بياوةكةل لة ذنةكةو جيا كردةوة, باشان شةتتان ئةةو ج ؤكةتةة   
 . بةرِةستى تؤ بة دلانى و تؤ ضاكي :ؤو نزتك دةكاتةوة و بيَي دةلايَتلة ي

 نيشانةكاني ئةم جؤرة سيحرة 

 يَضةوةنةوة .بي ي  ميَردةكةو بة ناشرت رتتم شيَوة و تان بة ب -1

 ةكاندن لة يةودة .بي ي  يةوو نايؤي تان رةض ا -2

 هةست كردن بة دلَ سةغ اةتي , بة تاتبةتي لة باي عةسرةوة . -3

ئافرةتةكةوة  نةنةنوسي لةةةلَ تةكدة و رتَية نةدةن بة سةرجيَي كردن لةيت -4
 , بةلاكو رتَية نةدةن بة ماضكردن و دةست ليَ دةني .تان بة بيَضةوةنةوة

 كردن بة ئازةرتَك لة نيَوةن بةرزةهار و ناوكيَوة .هةست  -5

 ةو ب تيدة .برِهةست كردن بة ئازةر لة برِ -6

 هةست كردن بة سرِبووني بيَ و دةستةكاني . -7

 
 
 
 
 

                                                             

  ضونكة شةتتان و ج ؤكة بو زؤرو لةسةر ئاو و دةرتاكان دةذتَم بة بةلايةو ئةل فةرموودةتة . (١)
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 ضارةسةركردني ئةم جؤرة سيحرة 
 

زتكرو يوةو ةةورة زؤر بكات و دةوة لة يودة بكةات كةة رزةةارو بكةات لةةو       -1
 كارة .

 ةست ةردتم بة سون ةتةوة .نوتَيكردن لة كاتي يؤتدة و د -2

 دةركردني وتَ ةلة مالادة . -3

 ( كة بيَ رت باس كرةوة .الرقاةي )نيوتَ د -4

 زتكرو بةتانان و ئيَوةرةن و نوسي . -5
 

 (  حر الرب سيحري بةستنةوة ي ميَرد لة ذنةكةي ) - ت
كةسيَك هةلادةسيَت و دةضيَت بؤ يو ساح تَك و دةوةو ليَ دةكات كة سةيحرتَكى  

 .فآلنة كةس نةبيَت بة ) زةوة( بؤ بكات كة
 

 ضارةسةركردني ئةم جؤرة سيحرة

ئةل ئاتةتة ب ؤزةنة دةيوتَ َيةت بةسةةر هةنةدَتك ئةاودة و يةؤو بةيَ ب ةؤردَتت و        
 .(1)ليَي ى خبوةتةوة

                                                             

ر  جيوز يف الرقية أ  يقرأ املسم  القرآ  الكرمي وبعض األدعيلة النبويلة عمل  امللاء أو الزيل , ويقلوم امللريض بشلرا  -أ (1)
رقيلة الشلرعية؟ والشلروط الله جيل( أ  ترلوفر يف الرقيلة وجيلوز أ  ذلك املاء وااليرسال به؟ وإذا كا  ال جيلوز ف لا ال

 يسرع مها املسم  بعد ذلك؟
اجلللواا: ال حللرج يف الرقيللة باملللاء ا يشللرا منلله املللريض أو يغرسلل  بلله، كلل  رللذا ال بللأ  بلله، الرقلل  تكللو  عملل  املللريض 

بله، فقللد  بل  عللن النليب )صللم  اهلل بالنفلث عميله، وتكللو  يف ملاء يشللربه امللريض أو يللرتوَّع بله، كلل  رلذا ال بللأ  
عميه وسم ( أنه رق   اب  بن قيس بن مشا  يف ماء ا صبه عميه، فاذا رق  امنسلا  أخلاه يف ملاء ا شلرا منله 
أو صللبه عميلله يرجلل  فيلله العافيللة والشللفاء، وإذا قللرأ عملل  نفسلله عملل  العرللو املللريض يف يللده أو رجملله أو صللدره 

 كمه حسن.ونفث عميه ودعا له بالشفاء رذا  
 /http://www.binbaz.org.sa-رمحه اهلل  -/ الشيخ بن باز املوقع االلكرتويناملصدر/

 : القراءة يف املاء واالسرشفاء به منقول عن السما189547 -ا
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السؤال: ما رو الدلي  عم  الع ج باسرع ال املاء ؟ فقد قرأت عمل  ملوقعك  يف رلذا املوضلوت ، ولكلن مل تشل وا إال أنله 
فع  بعض السما ؛ فميس رنا  دلي  من القلرآ  أو السلنة عمل  العل ج بافاضلة امللاء عمل  امللريض . جلزاك  من 

 اهلل خ او 
احل د لمهالرداوي والع ج بالقرآ  الكرمي  اب  يف أحاديلث كثل ة ، منهلا الرقيلة بلاملعوذتني ، ورقيلة الملديحت بالفاحتلة ، ويل  

َفاءٌ َوَرمْحٌَة ل ْمُ ْؤم ن نَي ( امسراء/ذلك ، ورو داخ  يف قوله تعا  : ) وَ   75نُلنَلزُِّل م َن اْلُقْرآ   َما ُرَو ش 
وأما قراءة القرآ  يف املاء ، ففيله حلديث ةرملا يف صلحره ، ورلو حلديث  ابل  بلن قليس امر ، ورلو ملروي علن  اعلة 

ل بلله ، مللروي عللن  اعللة ملللن مللن السللما ، وكللذلك كرابرلله يف إنللاء و للوه ويسللمه باملللاء ، ا شللربه أو االيرسللا
 السما.

قال ابن القي  رمحه اهلل : م ورخص  اعة من السما يف كرابة بعض القرآ  وشربه، وجع  ذلك من الشلفاء اللذي جعل  
 (.327/ 9اهلل فيه م انره  من مزاد املعادم )

 من اجل ات . ومن أمثمة ذلك ما جاء عن ور( بن منبه رمحه اهلل يف رقية من أُخذ عن أرمه ومل ير كن
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل : م وذكر بن بطال أ  يف كر( ور( بن منبله أ  يأخلذ سلبع ورقلات ملن سلدر أخرلر ، 
فيدقه بني حجرين ، ا يرربه بامللاء ويقلرأ فيله آيلة الكرسلي والقوافل  ، ا حيسلو منله  ل   حسلوات ، ا يغرسل  

( 533/ 15إذا حلبس علن أرمله م انرهل  ملن مفلرح البلاريم ) به ؛ فانه يذر( عنه ك  ما به ، ورو جيد لمرجل 
 ( .15417، وينظر : سؤال رق  )

وقال ابن القي  رمحه اهلل : م كراا لعسر الوالدة : قال ال ل : حد ين عبلد اهلل بلن أمحلد : قلال رأيل  أِب يكرل( لم لرأة 
عبلا  رضلي اهلل عنله : ال إلله إال إذا عسر عميها والدهتا يف جام أبليض ، أو شليء نظيلا ، يكرل( حلديث ابلن 

اهلل احلمللي  الكللرمي ، سلللبحا  اهلل را العللرع العظلللي  ، احل للد هلل را العللاملني : كلللأهن  يللوم يلللرو  مللا يوعلللدو  مل 
[ ، كأهن  يوم يروهنا مل يمبثوا إال عشلية أو ضلحارا ] النازعلات  32يمبثوا إال ساعة من هنار ب غ ] األحقاف : 

 :95 . ] 
: أنبانا أبو بكلر امللروزي ، أ  أبلا عبلد اهلل جلاءه رجل  فقلال : يلا أبلا عبلد اهلل ر تكرل( الملرأة قلد عسلر عميهلا  قال ال ل

ولدرا منذ يومني ؟ فقال : ق  له : جييء  ام واسع ، وزعفرا  ، ورأيره يكر( لغ  واحد . ويلذكر علن عكرملة، 
م  عم  بقرة قلد اعلرت) وللدرا ط بطنهلا، فقالل : عن ابن عبا ، قال: مر عيس  صم  اهلل عم  نبينا وعميه وس

يا كم ة اهلل؛ ادت اهلل يل أ  خيمصين مما أنا فيه. فقال: يا خالق النفس من النفس، ويا ةملص اللنفس ملن اللنفس، 
ويلا ةللرج الللنفس ملن الللنفس، خمصللها. قلال: فرملل  بولللدرا، فلاذا رللي قائ للة تشل ه. قللال: فللاذا عسلر عملل  املللرأة 

 هلا.  ولدرا، فاكربه
 (.328/ 9وك  ما تقدم من الرق ، فا  كرابره نافعة م انره  من مزاد املعادم )

اجمل وعللة الثانيللة( : م قللد دل عملل  جللواز الرللداوي بللالرق  فعلل  النلليب صللم  اهلل عميلله  77/ 1ويف مفرلاو  المجنللة الدائ للةم )
 و  بث  ة شروط :وسم  وقوله وتقريره صم  اهلل عميه وسم  ، وقد أ ع عم  جوازرا املسم 

 الشرط األول : أ  تكو  الرقية بك م اهلل تعا  أو ك م رسوله أو األدعية املشروعة .
 الشرط الثاين : أ  تكو  بمسا  عرِب أو دا يعرف معناه يف األدعية واألذكار .
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ٱ) الراتح  (سورةتى -1

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنُّٱ
ىنينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذ

 8 - 1الفاحتة:  َّٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئ
ٱ) وي  الةر غ ( -1

جبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمجمينيىيييجئحئخئمئهئُّٱ

جحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمع

                                                                                                                                                      

 ه وتعا .الشرط الثالث : أ  يعرقد الراقي واملريض أ  رذا سب( ال تأ   له إال برقدير اهلل سبحان
ورللي تكللو  بللالقراءة والنفللث عملل  املللريض ، سللواء كللا  يرقللي نفسلله أو يرقيلله يلل ه . ومنهللا قللراءة القللرآ  يف املللاء لم للريض 
وشلربه إيلاه ، ك للا يف كرلاا الطلل( ملن )سلنن أِب داود ( بسللند جيلد ، عللن رسلول اهلل صلم  اهلل عميلله وسلم  أنلله 

اكشلا البلأ  را النلا  علن  ابل  بلن قليس » . فقلال : دخ  عم   اب  بن قيس ، قلال أمحلد : ورلو ملريض 
فهلذا رلو امللروي يف القلراءة « بن مشا  ، ا أخذ ترابا من بطحا  فجعمه يف قديت ا نفلث عميله دلاء وصلبه عميله 

 يف املاء وشرا املريض له ...
العزيلز بلن عبلد اهلل بلن بلاز م  بكلر أبلو زيلد ... عبلد العزيلز آل الشليخ ... صلاا الفلوزا  ... عبلد اهلل بلن يلديا  ... عبلد

 انره  .
 وحديث  اب  بن قيس ةرما يف صحره ، وقد ضعفه الشيخ األلباين رمحه اهلل يف ضعيا أِب داود .

وقللال الشلليخ ابللن عثي للني رمحلله اهلل : م أمللا كللو  القللرآ  يكرلل( يف إنللاء ويصلل( عميلله املللاء ا يللروج ويشللربه امنسللا  فهللذا 
كربو  يف إناء لمزعفرا  آية الكرسي، املعوذات وشيئاو ملن القلرآ  ا يصل( عميله امللاء ، فعمه السما رمحه  اهلل، ي

ويروج ركذا باليد أو برحريك امناء، ا يشربه امنسا  فهذا فعمه السما ، ورو جملرا عنلد النلا ، ونلافع بلاذ  
 (.972/ 3اهلل م انره  من مالمقاء الشهريم )

 واهلل أعم  .
 جواا(  و سؤال كرتوين )امس ماملصدر: املوقع االل

http://islamqa.info/ar/189547 
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 َّجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهل

 522البقرة: 
ت   (ال)  -7  معَ 
يهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئٱُّٱ

 2 - 1الفمق:  َّمئنئىئيئربزبمبنبىبيب

رتزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيثىفيفُّٱ
 َّىقيقاكلكمكىكيكملىليلاممم

 5 - 1النا : 
 ( 34-56)طو  سورةتى -0
 جه ىنين من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت  زت

 85 - 52طه:   ِّ ىك مك لك
ٱ( 211-223) ا، راف سورةتى -5

مظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلُّٱ
خلملهلجمحمخمممجنحنخنمنهن

 155 - 118األعراف:  َّخلملىليلجمحمخمممىم

ٱ( 11-12) ي نَ  سورةتى -5

ىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئُّٱ
 75 - 71يونس:  َّزئمئنئىئيئربزبمبنب



 55 ضارةسةرى توشبووان بة دةست لَيوةشاندنـى جنؤكة و شةيتان

 و ضةند رؤذتَك بةردوةةل بيَت لة يؤتَ دني ئةل سورةت و ئاتةتانة .تاوةك
( تة كة بيَ رت  الرق  ئةةةر ئةل كارةت كرد و بيَ ئةكال بوو ئةوة بيَوتالت بة ) 

 بامسان كرد
ئةةةر ئةو كةسةهيض شوتَ ةوةرتَكي سيحرو بيَوة دتار نةبوو ئةوة بيَوتالةتة ئةةو   

 كات بؤ ضارةسةركردنى .كةسة سةردةني بزت كيَكى شارةزة ب
 بةشي ثيَنجةم

 جادو و دةست ليَ وةشاندن ضؤنيَيت خؤ ثاراسنت لة جنؤكةو شةيتان و سيحر و

و كوفر و جورةكاني, وة ب ةت بةسةي بةة     باككردنةوةو ب وباوةرِ لة ش د -1
 .يوةو ةةورة

دوور كةوت ةوة لة قةبر بةرسةت و هاوةركردنةة غةةترو يةوة, وة كردنةةوة و       -2
 ؤ .نةهيَ ت   ضاوةزةر و بةرِ

و  جيَبةةةةةجيَكردني فةرمانةةةةةكاني يةةةةوةو ةةةةةةورة و بيَ ةمبةرةكةةةةةو     -3
 دووركةوت ةوة لة بيدعة و شوتَ ةوةرةكاني .

بارةست  نوَتيةكان بةمجاعةةت بةة تاتبةةتي نوَتةيو عي ةا و بةةتاني ضةونكة         -4
وةتةة :  (.  ملن صلم  الصلبح يف  اعلة فهلو يف ذملة اهلل ) :دةفةرموتَتبيَ ةمبةر

هةركةسيَك نوتيو بةتاني لة مزةةوت ئةكال بدةت بةجةماعةت ئةوة لةعةهةد  
 .و بةميانى يوة  ةةورةدةتة

 بابةندبوون بة زتكرو بةتانان و ئيَوةرةن و نوست ةوة . -5

يوةردنى حةوت يورما  عةجوة بةة ناشةتاتيك وةتةة بةيَ  ئةةوة  يةوةردن        -6
 .(1) هةموو رؤذتَكخبوتَت 

                                                             

اهلل رسلول قَلاَل: العل ُ  سلعد   ( َعن1) ََ  يَددْ     كعد َّ  َتَاد َّ َ  ) َ د ْ يَلُقلوُل:  ََ َعدرَّ ع  َ ْجدَ ًس،َلبْ  َتَمدَرا    َ دْ   ال َددْ  ِ  ََلِد َ  ِفدغ َي
 (.1403فغ "  ح حو " ) قب/ ا ى ب( 6006فغ "  ح حو " ) قب/ ال خا ي ِ ْحرَل (  اا  َا َ   عبو 

وةتة: هةركةسَيك بةتاني بكاتةوة بة يوةردنى حةوت يورمةاو عةةجوة ئةةوة لةةو رؤذةدة هةيض زتةانَيكى بةَي        
 ناةات نة لة لة ذةهر و نة لة سيحر.
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لةبةةةركردني بؤشةةاكى شةةةرعي , بةةة تاتبةةةتي ئافرةتةةان , بيَوتالةةتة        -7
بؤشاكيَكي وة لةبةركةن كة هةموو يشةتان دةبؤشيَت ) ةحلراب ةل ةرعي ( ك ئةةو   
بؤشاكةي دةبَيةت تةةنك نةةبَيت و تةسةك نةةبَيت و سةةرنج رةكَي ةي  نةةبَيت و         

 بيآَلوتَك لة بيَ نةكات كة دةنط دةربكات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

 يورماو عةجوة: جؤرة يورماتةكة لة شار  )مةدت ة(   عةرةبالتانى س ودتية ئةرِوتَت.
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 (1)ةند ثرسيار و وةآلميَكى طرنط دةربارةى جنؤكة شةيتانض
 
 / ئاية شةيتان لة جنؤكةية ؟6ث

ٱٱ :ةو ةةورة لة قورئاندة دةفةرمؤتَت, يوبةلايَ وةآلم:

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱ

 مث هت  ختمت حت جت هب مب خب حب جب  مئهئ خئ

 25الكها:  َّ مج حج

 ج ؤكةتة .ئةل ئاتةتةت  بةلايةتة لةسةر ئةوة  كة شةتتان لة 
 

 / ئاية جنؤكة لةطةلَ مرؤظدا خواردن دةخوات ؟ 5ث
ئةو صةحابةتة ) رةزةو يةوةو ليَبيَةت (   (  ةشلي)  كورِو ى( أميلة)  ,بةلايَوةآلم: 

 ةتبوو  جارتَكيةان دةني ) صيعى اهلل ععالية وسيعم (     دةةيَرتَتةوة , بيَ ةمبةرو يوة
د تةةاوةكو هةةيض لةةة  و نةةةكر) بسييم اهلل ( , بةةةآللكابرةتةةةد يةةوةردني دةيةةوةرد 

تيكةتةو بةرد بةؤ دةمةي     يوةردنةكةو نةما تةن ا تيكةتةد نةبيَتك كاتيَك كة ئةو
) صعى اهلل ععالية وسيعم (    , بيَ ةمبةرو يةوة () بىب اه أالو اوخر   :بيخوةت وتي

وةرد, كاتيَةك كةة   , باشان فةرمووو: ) بةردةوةل شةةتتان لةةةلايةدة دةخية   بيَكةني
حلديث حسلن :) أنظلر  تَوة (دة يوةردبووو رشةان ن ئةوةو ك, شةتتاناوو يوةو هي ا
 .( 125/9مشكاة املصابيح 

 
 

                                                             

 ن .  رضا عبداهلل باشا( سؤال يف اجل255)(1)
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 / ئاية جنؤكة نيَر و ميَيان هةية ؟  4ث
صعى )  بيَ ةمبةرو يوة ,زةو يوةو ليَبيَت( دةةيَرتَتةوة, ئةنةس ) رةبةلايوةآلم: 

َع ِبَ  ِ  ْ ): اهلل ععالة وسعم ( دةفةرمويَت  مرفلق عميله.( اْلخع عدِث َاالَخَ اكِدثِ  ال َّهعبَّ ِإنِّغ َأ ع 
 يف صحيح اجلامع  9819قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رق  : 

 نؤككةي نالَر . :واتة ) البيث (/ ككي  البث
 نؤككةي ميَ . :واتة) البيثة ( / ككي البائث 

 / ئاية باشرتين شويَن كويَية لة مالَدا بؤ جنؤكة ؟ 3ث
ك كةة بةتكةةرو تيَةدة بيَةت ,     و , شوتَ  ةؤرةني و موسيقا , شةوتَ يَ سةرئاوةآلم: 

بؤتة بيَ ةمبةرو يوة ) ص ى ة  ع ية وس م ( فيَةرو كةردوتم كاتيَةك دةضةني بةؤ      
َع ِبَ  ِ ْ  اْلخع عِث َاالَخَ اِكثِ ) :سةرئاو ب ايَني  .( ال َّهعبَّ ِإنِّغ َأ ع 

و بيَتةةة بةةةردة لةةة نيَةةوةن ئةةةو بؤتةةة هةركةسةةيَك ئةةةل دوعاتةةة خبوتَ يَةةت ئةةوة دة 
 .ج ؤكةدة

 / ئاية جنؤكة دةمرن ؟ 2ث
            بيَ ةمبةةرو يةوة   ,زةو يوةو ليَبيَةت ( دةةيَرتَتةةوة  , ةبم عباس ) رةبةلايَ وةآلم:

َع  ): صعى اهلل ععالة وسعم ( دةفةرمويَت)  نْد ، َااْلِجد ُّ َااَِْ أَنْدَت اْلَحدغُّ الَّدِذي َ  يَمعد  ع
 .همرفق عمي ( يَمع تع  َ 

 مرؤظةكان دةمرن ., ج ؤكة و , زت دووة و نامرتَتوةتة: يوةو بةروةردةار

 يَت بؤ شيَوازي ئاذةلَ ؟/ ئاية شةيتان تواناي ئةوةي هةية خوَي بطؤرِ 1ث
صعى )  بيَ ةمبةرو يوة ,زةو يوةو ليَبيَت ( دةةيَرتَتةوة) رةبو ذرأ, بةلايَوةآلم: 

دْ اَا َل ): دةفةةرموتَت اهلل ععالية وسيعم (    ٍَ وةتةة   .( 5/42)رواه مسلم   (اْلَةْ د ع اْ،َْ دَ دع 
  .سةةي رِةي شةتتانة
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 / ئاية شةيتان لة ض شويَنيَكي مرؤظدا دةخةويَت ؟ 7ث
 ,زةو يوةو ليَبيَت ( دةةيَرتَتةةوة ) رةبو هرترة أ لة ناو لووتي دةيةوتَتك وةآلم:

َ َح َأَ دلعكعْب ِ دْ  إ ): دةفةةرموتَت صعى اهلل ععالة وسعم ( ) بيَ ةمبةرو يةوة   ََا اْ د َد دْ
ْ اَاَ  يَِ  تع َ َ   َخْ شع ِ وِ   . (253)مسم : (َ َناِ ِو فَد َدَ هََّل، فَدْ َ ْى َدْنِثْر َثلثًا، فَِِ َّ الشَّ

ا                , ئةةوة بة  هةسةتا لةة يةةو و دةسةت نوتَةيو ةةرت       ئةةةر كةسيَك لة ئيَةوة : وةتة
 , ضونكة شةتتان لة ناو لووتي دةيةوتَت .وتي( جار ئاو هةلادةتة لو) سيَ
 / ئاية جنؤكة موسولَمان و غةيرة موسولَمانيان تيَدا هةية ؟ 8ث

 مل خل ّٰٱٱ:و قورئةةان , يةوةو ةةةورة دةفةةةموتَت  بةةلايَ هةتانةةك بةبةلايةة   وةآلم: 
 19اجلن:  ِّ حن جن يم  ىم مم خم جمحم يل ىل
 موسوَلمان غةيري واتة :القاسطو 

 نؤكةي لة ضي دروست كردووة ؟/ ئاية خواي طةورة ج 9ث
 :اةرو سةةادة دروسةةت كةةردوة, بةلايةةةي يةةوةو ةةةةورة ج ؤكةةةو لةةة ئةة  وةآلم: 

 12الرمحن:  َّهتمثحجمججحمحجخٱُّٱ
 / ئاية جنؤكة ضةند بةشن ؟ 61ث

) صييعى اهلل ععاليية وسييعم ( , وةكةةو بيَ ةمبةةةرو يةةوة ة سةةيَ بةشةةمج ؤكةةوةآلم: 
: ِ دد): دةفةةةرموتَت ددْب َأْجِنَحدد َل َيِا ددرعاَ  ِفددغ اْلَهددَ اِء، اْلِجدد ُّ َ  َدد  َثَلثَددِ  َأْ ددَناف  ْن(َل َلهع

، َاِ ْن(َل َيِح ُّ َ  َاَيْظَعنع  َ   (3119)صحيح اجلامع: حديث رق ( َاِ ْن(َل َ  َّا َل
ن, , بةشيَكيان بالادةرن و بالايان هةتة بةة ئامسانةدة دةفةرِ   ج ؤكة سيَ بةشم :وةتة

ي م لةة سةةر زةوو و   , ئةةو بةشةةو ترت ةيان جيَ  ة    بةشيَكي يان مار و سةةةم 
 دةكةن . سةفةر
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 / ئاية جنؤكة بةضاو دةبينريَن ؟  66ث

يوةو ةةةورة  , وةكو كرةوة بي ي  ج ؤكة لةسةر شيَوةزو يؤتان قةدةغةوةآلم: 
ٱٱ:دةفةرمؤتَت

ىثيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىلٱُّٱ

يلامممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىييي

 58األعراف:  َّجئحئخئمئ
كاتيَك ةزاي خواي لالَبالَت ( ) ر , وةكو ةبو هرترةل بةشيَوةو تر دةبي رتَمبةآل :وةتة

) صعى اهلل ععالية   , بيَ ةمبةرو يوةياوة هات بؤيو سي شةو لةسةر تةدكة ئةوب
  .ان بووبيَي فةرموو ئةوة شةتتوسعم ( 

 دةبينيَت؟ شةيتان كةس / ئاية 65ث
 ) صعى اهلل ععالة وسعم ( بيَ ةمبةرو يوة( دةتبي يَت درتَي ةووَ.... ) بةلايوةآلم: 

ندََّهدا  ََأْ  َ َ ًةدا،  » :دةفةرموتَت دِ ِو، فَِِ َْ َيَةدِ  َفاْ دلَلع ا ال َّدَو ِ دْ  َف ََا َ ِمْع عْب ِ دَ اَ  اللِّ ِإ
ْ اَانًا ٍَ ْ اَاِ ، فَِِنَّوع  ََأت  َعاا بِال َِّو ِ َ  الشَّ ََا َ ِمْع عْب نَِه َج الِحَماِ  فَد َدَع َّ  رواه البخلاري .« َاِإ

 (.5854مسم ) ,(3353)
 و فةةزلَ  دةوةو بةا  ئةوة بوو كةلاةشيَر دةنيي لة ئيَوةةوتَي لة ركةسيَكئةةة: وةتة

 ةوتَتةان  ئةةةةر  وة, بي يةوة  فرت ةتةتةكي  ضونكة, بكات ةةورة يوةو لة بةزةتي
, شةةتتان  شةةرو  لةة ة ةةةور  يةوةو  بةة  بيةرن  بةناة ئةو بوو درتَي ةووَ لةدةنيي
 بي يوة. شةتتاني ئةو ضونكة
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ثيَغةمبـةري  انيَت خؤى بطوَرِيَت بؤ سةر شـيَوازي  ئاية شةيتان دةتو/ 64ث
 ؟)صلى اهلل علية وسلم(خوا 
َاَ دْ   َونِدغ ِفدغ الَمنَداِ  فَدَ دْل  َونِدغ، ) ....  فةرموودةدة هةاتووة  نةييَر ... لةوةآلم: 

ْ اَاَ  َ  يَدَ َمثَّ ع ِفغ  ع  َِتغ   .(115رواه البخاري... ( )فَِِ َّ الشَّ
, ة بةرةست ) شيَوةو ( مة  بي يةوة   بي  لة يةودة ئةو) ....ئةوة  م  :وةتة

 ضونكة شةتتان  ناتوةنيَت يؤو بيؤرتَت بؤ سةر شيَوةزو مم ... ( .
 / ئاية خةوني ناخؤش و ترسناك لة شةيتانةوةية ؟63ث

ََا  ََأت َأَ لعكعبع الرُّْ،يَا َيْةَرهعَها، فَدْ َ ْ اعْج َ ْ  َيَىا ِِ  َثَل ) ,بةلايوةآلم:  ثًدا َاْلَ ْىدَ ِعْذ بِداِه ِإ
ْ اَاِ  َثَلثًا، َاْلَ َ َح َّْل َ ْ  َجْنِ ِو الَِّذي َكاَ  َ َ ْ ِو   .( 5555مسم  )( ِ َ  الشَّ

ةوة بةا سةيَ تةك بكةات     ئةةةر كةسيَك لة ئيَوة يةونيَكي نايؤشةي بةي  ئة    وةتة:
   , باشان يؤو خباتة سةر يتةكةو ترو ( .بةيو ضةبدة

َْ ِ ددددَ  ) ....: ويف روايللللة ددددَماِلِو َثلَثًددددا َاْلَ  َدَعدددد َّ ٍِ ددددوع فَدْ  َدْنِرددددْث َ ددددْ   ددددْ ًئا َيْةَرهع ٍَ َفَمددددْ   ََأت 
َعرُّ ع  ندََّها َ  َت ْ اَاِ ، فَِِ  (. 5442)البخاري.... ( الشَّ

ت بةة يةوةو   ئةةةر كةسيَ لةيةوتدة شتيَكي نايؤشي بي  ئةوة بةنا بيرتَة  وةتة:
با سيَ تك بكات بةيو ضةبيدة و يو كةسةي    , باشانةةورة لة شةرِو شةتتان

 إ  شاء اهلل ., ئةو كات زتاني بيَ ناةةتةنيَت تَتةوةيةونةكةو نةةيَرِ
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 كؤتايي

لة بةروةردةار دةكةتم كة شياا  نةيؤشي موسة انانان بةدةت و    لة كؤتاتيدة دةوة
مي كةتةة  كةة   رزةارتان بيَت لة ئازةر و ئةشكةكة و نايؤشييةكانيانك وة ئةةل نا 

لة بةردةستانة تةن ا ضةند هةولَ و كؤش ةيَكى كةةمى ئيَنةتةةك بؤتةة بةة كةورتى       
شةتةكاثان بةاس كةردووةك ئةةوةمان بيَكةاوة ئةةوة لةة يةوة  ةةورةوةتةة هةةر           
هةلايةكي ي تَيةدة بَيةت ئةةوة لةة ئيَنةة و شةةتتانةوةتةك وة هةركةسةيَكي  هةةر         

  ئةل ناوني انة  يوةرةوة ئاةادةرمةان  تيَبي يةكى هةتة ئةوة دةتوةنيَت لة رتَية
بكاتةوة بؤ ئةوة  لة ضابةكانى دةهاتوودة رةضاو  بكةتم يوة  ةةورة بادةشتى 

 ييَر  هةمووةن بدةتةوة .
 
 

 بِّ اْلَعاَلِم  َ   َأِ  اْلَحْملع ِل َّدِو  َ  ناَدْ َ ا  وِخرع 
     اه      حمل     اه    و ا  بو

 
 
 

 (17215531373ذ. مؤبايل: )                                                                     
 yahya.setar@yahoo.com ئيميَلَ:                                                            

           

 
 
 
 
 

mailto:yahya.setar@yahoo.com
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 سةرضاوةكان
 

 قورئانى ب ؤز  -1
 ,على منكري تلبس اجلن  بناس(س    )ردير اخللق مما يف كتاب صيحة احلق حتذ  -5

  .أِب  ام ب د بن عمي الصومعي
 .وحيد عبدالس م بايل, الصارم البتار )يف التصدي للسحرة االشرار   -3
 .رضا عبداهلل باشا,   سؤال يف اجل 055)  -9
 .بيداتالدكرور عبدالكرمي نوفا  ع, عامل اجل  يف ضوء الكتاب والسنة  -0
 ي.حب   يب د عبد العاط, معجزة العالج بالقران  -6
 .ابو خ د ناصر السنة ,القول املبني يف عامل اجل  والشياطني  -7
 القحطاين. سعيد بن عمي بن ورا)حص  املسلم    -8
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