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َوَنْحُوُه: َعْن َأبِي َسِعيٍد َرِضَي اهللُ َعنُْه َمْرُفوعًا ِعنَْد الَخْمَسِة، َوفِيِه: »َوَكاَن َيُقوُل َبْعَد 

ِجيِم، ِمْن َهْمِزِه، َوَنْفِخِه، َوَنْفثِهِ التَّْكبِيرِ:  ْيَطاِن الرَّ ِميِع الَعِليِم، ِمَن الشَّ  «.َأُعوُذ بِاهللِ السَّ

 : (1)الشَّرُْح

َوَنْحُوُه: َعْن َأبِي َسِعيٍد َرِضَي اهللُ َعنُْه َمْرُفوعًا ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ْيَطاِن ِعنَْد الَخْمَسِة، َوفِيِه: »َوَكاَن َيُقوُل َبْعَد التَّْكبِيرِ:  ِميِع الَعِليِم، ِمَن الشَّ َأُعوُذ بِاهللِ السَّ

ِجيمِ   . ...(الرَّ
 .ساق املصنف رْحه للا هذه الرواية؛ لبيان أن دعاء االستفتاح سنة وليس بواجب

ْيَطانِ )قوله:   ِجيمِ )  ،الذي شطن وتكرب وزعم أنه خري من آدم  :أي   (الشَّ املرجوم    :أي  (الرَّ
  ، من كربه  :أي (َوَنْفِخهِ )وقوله:  ، من وسوسته :أي (ِمْن َهْمِزهِ )وله: قو  ، للااملطرود من رْحة و 
 ه على السحرة.يمن السحر الذي يلق :أي (َوَنْفثِهِ )

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
لصحابة رضي للا عنهم ايدل على أن  (َوَكاَن َيُقوُل َبْعَد التَّْكبِيرِ )قوله:  املسألة األوىل:

 يف الصالة.  ملسو هيلع هللا ىلصيستمعون إىل أقوال النيب 
بصوت   اليت يف الصالة تكونيدل على أن األذكار    (َوَكاَن َيُقوُل )قوله:    الثانية:  املسألة

 فال أبس.    -كاإلمام مثالً    –  ولو رفع يسرياً حبيث ال يشوش على من حوله  ،سمع املرء نفسهي  
االستفتاح يدل على أن دعاء    (َأُعوُذ بِاهللِ َوَكاَن َيُقوُل َبْعَد التَّْكبِيرِ:  ):  قوله   الثالثة:  املسألة

 . لكان بعد التكبري ؛ فلو كان واجباً سنة
ِجيمِ )قوله:  الرابعة: املسألة ْيَطاِن الرَّ ِميِع الَعِليِم، ِمَن الشَّ يدل على أن   (َأُعوُذ بِاهللِ السَّ

 فيتعوذ املصلي منه.   اخلشوع فيها؛ الصالة من مواطن سعي الشيطان لصرف املصلي عن 
  ،ن الدعاءنوع مفهي  ،يدل على أن االستعاذة عبادة  (َأُعوذُ )قوله:  اخلامسة: املسألة

 وأن االلتجاء إىل للا من شر الشيطان عصمة للمسلم منه.  
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ِجيمِ )قوله:  السادسة: املسألة ْيَطاِن الرَّ إذ أن لقباً   ؛يدل على شؤم املعصية (ِمَن الشَّ
 . لحق مبن تكرب على للامذموماً ي  

وسوسة العبد وصرفه عن لالشيطان    ييدل على سع  (ِمْن َهْمِزهِ )قوله:    السابعة:  املسألة
 وأمور دنياه.  عباداته

يدل على أن الكرب من صفات الشيطان فيلقيه على  (َوَنْفِخهِ )قوله:  الثامنة: املسألة
]ص:   ﴾َأَنا َخْيٌر ِمنْهُ ﴿حيث قال لربه عن آدم:    –وهو الكرب    –مبا شقي به  ابن آدم ليشقى منه  

76]. 
 يدل على أن الساحر يتلقى سحره من الشيطان. (َوَنْفثِهِ )قوله:  التاسعة: املسألة
ربه  بم يف كل طريق كما أقسم ديدل على سعي الشيطان إلغواء بين آ العاشرة: املسألة

تَِك ََلُْغِوَينَُّهمْ ﴿ء بين آدم فقال: إغواعلى   . [82ص: ] ﴾ َأْجَمِعينَ َفبِِعزَّ
  يدل على أن الصالة منزلتها عالية عند للا ملن سلم من وسوسة  :املسألة احلادية عشر

ُ َلَك َِبَا  »الشيطان، قال عليه الصالة والسالم:   اْعَلْم أَنََّك َلْن َتْسُجَد ّلَِلََّ َسْجَدًة، َإَّلَّ رََفَع اّلِلَّ
 . (1)«َدرََجًة، َوَحطَّ َعْنَك َِبَا َخَطيَئةً 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 

 

 . عنه ( من حديث أيب أمامة رضي للا 22140واه أْحد ) ر ( 1) 


