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 من بالغة التشبيه واجملاز يف التعبري عن الشيطان يف احلديث النبوي

 الغنام حممد  حممد عبد املنعمأنس  

جامعة األزهر                        كلية اللغة العربية بالزقازيق            البالغة والنقد  قسم

 البلد : مجهورية مصر العربية املدينة: الزقازيق     

        il.com@gmaalghnnamالربيد االلكرتوني:  

 ملخص البحث

هذا البحث هو حماولة لتجلية أرسار االبالغة النبوية، وبيان ما تشتمل عليه من براعة وإبداع، وكان 

جمال البحث هو التشبيه واملجاز يف التعبري عن الشيطان، وذلك لكثرة هذين األسلوبني عند التعبري 

يشتمالن عليه من صور تعبريية بديعةة، ومعةان عن الشيطان يف احلديث النبوي، باإلضافة إىل ما 

 بالغية رشيفة.

 هذا، وقد اشتمل البحث عىل :  

 املقدمة: بينت فيها أمهية هذا املوضوع، وأسباب اختياري له، وخطته، واملنهج الذي رست عليه فيه.

ىء قبيح التمهيةد: بينت فيه حقيقة الشيطان، وعالقته باإلنسةةةةةان، وعادة العرب يف نسبة كل ش

 إىل الشيطان.      

 الفصل األول: من بالغةةةةةة التشبيةةةةه يف التعةةةةةةبري عن الشةةةةةةةيطان.  

 :مبحثانوفيه     

 املبحث األول: التصوير التشبيهي للشيطان.      

 .املبحث الثاين: التصوير التشبيهي بالشيطان       

 .ري عن الشيطانيف التعب الفصل الثاين: من بالغة املجاز  

 وفيه مبحثان:    

 املبحث األول: من بالغة املجاز العقيل.       

 املبحث الثاين: من بالغة االستعارة.       
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 وفيه مطلبان:    

 املطلب األول: من بالغة االستعارة الترصحيية.          

 املطلب الثاين: من بالغة االستعارة التمثيلية.          

 ت فيها أهم نتائج هذا البحث.بين خامتة :

 باملراجع الواردة يف هذا البحث. قائمة :

 البحث: منهج 

هو املنهج التحلييل، الذي حيلل أساليب التشبيه واملجاز، ويةزز خصائصةها البيانيةة، ودقائقهةا     

  .التعبريية

 هدف البحث: 

ورد فيهةا الشةيطان فهة   التةي البحث هيدف إىل جتلية أرسار البيان النبوي، مع فهم األحاديةث    

 صحيحا يتوافق مع العقل واملنطق، وحقائق العلم.

 أهم نتائج البحث:

عدم األخذ بظواهر األحاديث إذا كانت تتصادم مع العقل تصادما رصحيا، أو ال تتوافق  األوىل : 

 ، وإن  نحملها عىل املجاز.ال مدخل للشك فيها التيمع حقائق العلم احلديث، 

عىل  – –من عادة العرب نسبة كل شىء مستقبح ومستبشع للشيطان، وقد جرى النبي  ة :الثاني

حيةث ، يتسةبب يف حةدواها، بةل ألنةه فعلهاهذه العادة فنسب أشياء قبيحة للشيطان، ال عىل أنه 

 .يوسوس للناس هبا

عقيل، وذلك االستعارة أكثر من استخدامه ألسلوب التشبيه واملجاز ال – –استخدم النبي الثالثة:

 ألن أسلوب االستعارة أقوى يف تصوير املعنى، وأبلغ يف توضيحه.

 الكلمات املفتاحية: 

 التصوير  - البالغة -املجاز -التشبيه   - الوسوسة - الشيطان  - احلديث – القرآن
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From the eloquence of the metaphor and metaphor in the 

expression of the Devil in the hadith 
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Research Summary 

This research is an attempt to reveal the secrets of the prophetic 

eloquence, and to show the ingenuity and creativity that it contains, 

and the field of research was the simile and metaphor in the 

expression of the Devil, due to the abundance of these two methods 

when expressing the Devil in the prophetic hadith, in addition to the 

exquisite expressive images And an honorable rhetorical mean. that 

they contain. 

And the research plan included: 

Preface: In it I showed the truth about Satan, and his relationship 

with man, and the Arabs' habit of attributing everything ugly to 

Satan. 

  Chapter One: From the eloquence of Simile in expressing Satan. 

   :It contains two topics 

      The first topic: Simile depiction of the devil. 

       The second topic: The simile depiction with the Devil. 

  Chapter Two: From the eloquence of the metaphor in the 

expression of the devil. 

    It contains two topics: 

       The first topic: From the eloquence of the mental metaphor. 

       The second topic: from eloquence of figure. 

     and it has two Sub-topic. 

          The first Sub-topic: from the eloquence of declarative figure. 

          The second Sub-topic : from the eloquence of representative 

figure. 

Conclusion: I showed the most important results of this research. 

List: with References included in this research.  
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Research method: 
      It is the analytical method, which analyzes the methods of simile 

and metaphor, and highlights their pictorial characteristics and 

expressive feature 

Research objective: 
The research aims to reveal the secrets of the prophetic rhetoric, 

with an understanding of the hadiths in which the devil was 

mentioned in true understanding consistent with reason, logic, and 

the facts of science. 

Main search results: 

  The first: Not to consider the true meanings of the hadiths if they 

clearly clash with the mind, or they do not coincide with the facts of 

modern science. Rather, we understand it as a metaphor. 

The second: The Prophet attributed ugly things to Satan, not 

because he did them, but because he caused them to happen, by 

whispering to people about them. 

key words: The Quran - the hadith – Satan – Expressive – Simile – 

Metaphor – Figure - Rhetoric 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

أمرنا بمخالفة الشيطان، وهنانا عن اتباع خطواته، وجعل السعادة يف حفظ القلب هلل الذي احلمد 

من وساوسه، ومدافعة خطراته. والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، أفصح من نطق بلسان، وأبلغ 

 من هلج ببيان، وعىل آله وصحبه وسلم. أما بعد:

لذلك يتمنى وأكز خصومه عىل مر العمر وتواىل األزمان؛ طان هو ألد أعداء اإلنسان، الشي فإن 

سلكها، وال وسيلة طريقا إلضالله إال  يرتكبكل احليل، فهو ال  هإغواءبكل السبل، ويبغي  كيده

 عندما قال هبذه اخلصومة، وقد رصح الشيطان هبذه العداوة، وأعلن فعلهاإليقاعه يف الباطل إال 

 : جة املعاند، ولسان املكايدبله                      

                             

   (1)جلها.خلق من أ التيذي يعيش له، وغايته هدفه ال ياخلصومة ه ذه، فه 

 الضاللألن فيها  ؛سوسته، وختويفنا من اتباع خطواتهومن حتذيرنا من  – –كثر النبي لذلك أ

  يف اآلخرة.واخلرسان األكيد  ،يف الدنيااملبني 

سةبيل، واختةذ مةن ، واتبع يف ختويفنا منه كل يف حتذيرنا منه كل طريق – –وقد سلك النبي

 .والطرق التعبريية الرائعة ما يوضح عداوته، ويظهر خطورتهاألساليب البيانية الرائقة، 

 حواسنا؛، وامللموسة بعيوننا، غري املشاهدة بسوسته غيب من الغيوب اخلافية عنافالشيطان وو 

وتصةويره يف ، إىل عامل الشةهادة املحسةوساملخبوء  ه من عامل الغيبلذلك كان من الرضورة إخراج

وهذا هو صورة توضح املعنى وتززه، وتظهر س ته وتؤكده، ، وتسمعها األذن ،تراها األعنيصورة 

 تتحدث عن الشيطان، فالنفس التي – –التشبيهات واملجازات يف أحاديث النبي كثرةالرس وراء 

                                                 

 11-11( سورة : األعراف، آية: 1)
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هناك أعظم مةن عةداوة أكثر من ميلها إىل الغيب املجهول، وليس  ة أميل إىل املشاهد املحسوسدائً  

، وطرائقةه بةنن يسةخر أسةاليبه البيانيةة اا بالًغةاهت مً  – –؛ لذلك اهتم النبيالشيطان لإلنسان

لكي جيسد هذه العداوة، ويظهر مالحمها، وحيدد س هتا يف صور بالغيةة قةد بلغةت مةن  ؛التعبريية

 إلبداع ذروته، ومن اإلمتاع غايته.ا

، لقلبيلذلك كان هذا داعيا ؛  – –النبي أحاديثوجماز يف ولقد كثرت هذه الصور من تشبيه 

بني وجه البالغة فيها، وإظهار ما تنطوى عليه من إبةداع أن أدرس هذه الصور، وأن ألعقيل وحافزا 

، وال مثيل لزاعتها بني ال نظري إلبداعها التيالبالغة النبوية ظاهر، وبراعة واضحة هي أار من آاار 

 .بب األول الذي دعاني لدراسة هذه الصوروهذا هو الس .البرش

ورد فيها ذكر الشيطان فهمت فه  خاطئا،  التيحاديث ا من األفهو أن كثريً  أما السبب الثااني: 

بننه دين اخلرافة، وأنه دين خيالف العقل  حيث ُرِمياألار اليسء عىل ديننا،  ئوكان هلذا الفهم اخلاط

 ال شك فيها. التيأصبحت من الرضورات  يالت ،لمواملنطق، ويعارض ما تقرر من حقائق الع

ع ل للشيطان، مثل أنه جيرى من اإلنسان ا من األكثريً  – –ففي هذه األحاديث نسب النبي

جمرى الدم، وأنه يبيت عىل خيشوم اإلنسان، وأنه يبول يف أذن النائم عن صالة الفجر، وأنه يركض 

من الشياطني، إىل سود شيطان، وأن اإلبل خلقت لب األجله فينزل منها الدم، وأن الكرحم املرأة بر

 ستنيت يف هذا البحث. التيغري ذلك من األحاديث 

عةىل احلقيقةة يفعةل هةذا ، وجعلوا الشيطان حاديثوقد أخذ كثري من العل ء بظواهر هذه األ 

ذلك سود عىل احلقيقة هو شيطان، وكةبعقله، وأن الكلب األيدخل جسده، ويعبث باإلنسان، وأنه 

وبالطبع هذه اآلراء ظاهرة البطالن، واضحة الفساد، وهي اإلبل قد خلقت بالفعل من الشياطني، 

، وإذا كان اا واضحً تناقًض  العقل واملنطق تناقضهنا لعلم الثابتة خمالفة رصحية، ك  أختالف حقائق ا

دم تطةور العلةوم يف لعةا نظةرً  ؛، وذهاهبم هلذه اآلراءالعل ء العذر يف فهمهم هلذه األحاديثؤالء هل

 حاديث، وأن نفهمها فهً  لعرص أن نبني وجه احلق يف هذه األيف هذا ا زماهنم، فإنه أصبح من الرضوري

حتةى ال نةدع  ؛يت شى مع املنطق، ويتالءم مع العقل، ويتناغم مع حقائق العلم احلةديث ،اصحيحً 
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ه باملعايب، وأنه دين فولنقائص، ويصه باوكارهيه أن يتطاولوا عليه، ويرموفرصة ألعداء هذا الدين 

 اخلرافة، وأنه ضد العقل واملنطق.

سلوبان مها هي التشبيه واملجاز، فهذان األ ا صحيحً حاديث فهً  فهم هذه األيف  يت د  عُ وقد كانت 

؛ ألن نحملها عىل غري ظواهرهةا بننوذلك  حاديث عىل حقيقتها،؛ لكي نفهم األانالوحيد انالطريق

حاديث دون محلها عىل التشبيه أو املجاز هو الذي أتى هبذه اآلراء الشاذة، واألقوال األ األخذ بظواهر

ود عةن فاظ عىل الدين، والةدفاع عنةه، والةذالضعيفة، ومن هنا تنبع أمهية البالغة وعلومها يف احل

هبا  ما فتئوا يرمون هبا اإلسالم، ويزرون الذينحياضه ضد هج ت امللحدين، وأباطيل العل نيني، 

 عىل عل ئه، ويشغبون هبا عىل ترااه.

تغذيةة ، ور الطاقة لتحقيق اإلمتاع للعاطفةةمهية هذا البحث، إنه حماولة عىل قدومن هنا تنبع أ

 تةنرس  القلةب التةياإلحساس باجل ل، مجال األسلوب النبوي البديع، وصوره التعبريية األخةاذة 

لفكر، اخلطى لوتسديد حماولة لتحقيق اإلقناع للعقل،  تها، ك  أنهوعربعىل النفس  ، وتستويلبج هلا

نه، واإلزراء اإلرضار بالدين، والتنقص من شنحاديث فه  مغلوطا، يرتتب عليه الذي قد يفهم األ

 بمكانته.

حاديةث لمةة املفةردة، وأن األومما ينبغي ذكره يف هذا املقام أنني ال أقصد بالشيطان هةذه الك

هذا الشيطان قصد جنس الشيطان، لقة بذكر كلمة )الشيطان( فقط، وإن  أعالواردة يف هذا البحث مت

الذي مترد عىل خالقه، فعىص أمره، وأخذ يعيث يف األرض فسادا بإضالل الناس، وإبعةادهم عةن  

كان بلفظ أكر الشيطان سواء متعلقة بذ -موطن الدراسة -حاديثسوف تكون األلذلك  ؛طاعة رهبم

حث ةةةةةةةةةونت هةذا البةةةةةةةةوإنة  عن، أو العفريةةت، ، أو اجلنةي(و اجلمةع )شةةياطنيأ ،املفةرد

، وسوف ينيت الفرق دون غريه؛ ألنه األكثر ورودا يف هذه األحاديث الشيطان() ظةةةةةةةةةةةةةبلف

 بني اجلن ، والشيطان، والعفريت يف التمهيد من هذا البحث.

حاديث كثر األألن أ ؛البحث دون الكنايةالتشبيه واملجاز يف هذا  قترصت عىل أسلوَب أنني أك  

يمكن  التيأما األحاديث  .-ما أعلمعىل  -ورد فيها ذكر الشيطان مل تشتمل عىل أسلوب الكناية التي
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تى تبعا لالسةتعارة الةواردة يف هةذه أمحلها عىل الكناية فهي قليلة جدا، ك  أن أسلوب الكناية فيها 

 لتحليل االستعارة.أاناء تعريض  األحاديث، لذلك اكتفيت ببيان الكناية

ورد فيها املجاز التي وقد فعلت اليشء نفسه مع املجاز املرسل، حيث إن هناك بعض األحاديث 

االستعارة؛ لذلك بينت وجه بالغته أاناء احلديث عن مقرونا أحيانا بالتشبيه أو باملرسل، ولكنه أتى 

 سام، ومنعا لتقطيع احلديث يف أكثر من موضع.   التشبيه أو االستعارة، وإن  فعلت ذلك تقليال لألق

أكانةت يف ين السنة املعروفة، وكتبها املشهورة، سواء اووقد مجعت هذه األحاديث من دوهذا، 

 التةيغريمها. وقد اقترصت عىل األحاديث الصةحيحة فقةط، و يفصحيحي البخاري ومسلم، أم 

أما األحاديث الضعيفة فقد استبعدهتا؛   – –صححها عل ء احلديث، ورجحوا نسبتها إىل رسول اهلل

 .  ألنه يغلب عىل الظن أهنا ليست من كالم رسول اهلل

 مقدمة، ومتهيد، وفصلني، وخامتة، وفهرس للمصادر واملراجع. وقد جاء البحث يف:هذا، 

الةذي  واملةنهجوخطته، هذا املوضوع، وأسباب اختياري له،  بينت فيها أمهيةفقد  دقدماة: املأما 

 ت عليه فيه.رس

يف نسبة كل شىء  ان، وعادة العربةةةةةبينت فيه حقيقة الشيطان، وعالقته باإلنس د:اتمهيا ال

       قبيح إىل الشيطان.

 .يطانةةةةةةةبري عن الشةةةةةةيف التع هةةةةة التشبيةةةةةمن بالغ :الفصل األول  

 وفيه مبحثان:    

 .انالتصوير التشبيهي للشيط املبحث األول:      

 .التصوير التشبيهي بالشيطان املبحث الثاين:       

 .يف التعبري عن الشيطان من بالغة املجاز الفصل الثاني:  

 وفيه مبحثان:    

 من بالغة املجاز العقيل. ول:املبحث األ       

 .من بالغة االستعارة املبحث الثاين:       
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 وفيه مطلبان:    

 .بالغة االستعارة الترصحييةمن  ول:املطلب األ          

 من بالغة االستعارة التمثيلية. املطلب الثاين:          

 .بينت فيها أهم نتائج هذا البحث خامتة :

 .باملراجع الواردة يف هذا البحث قائمة :

أما املنهج الذي رست عليه يف هذا البحث فهو املنهج التحلييل، الةذي حيلةل أسةاليب التشةبيه 

 هلا أكز األار يف توضيح املعنى وإبرازه. التيز خصائصها البيانية، ودقائقها التعبريية، وواملجاز، ويز

 واحلمد هلل رب العاملني
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 يت شى مةع العقةل ، فهً  ا صحيحً ورد فيها ذكر الشيطان فهً   التيحتى نستطيع فهم األحاديث 

القةدرة عةىل  صفاته؟ وما عالقته باإلنسان؟ وهل لهاملنطق البد من معرفة حقيقة الشيطان، وما و

وما هي  ؟ال تتعدى الوسوسة واإلغواء به عالقته أن أو ؟وعقله إيذاء اإلنسان، أو التمكن من جسمه

  عادة العرب يف نظرهتم إىل الشيطان؟

يها فورد  التيقبل التعامل مع األحاديث  ،جابة صحيحة أوالبد من اإلجابة عىل هذه األسئلة إ ال

حيث أخذ كثري من العل ء بظةواهر ، همت فه  خاطئاحاديث فُ هذه األألن كثريا من ذكر الشيطان؛ 

ال تتوافةق مةع العقةل واملنطةق، بةل  للشةيطان، هذه األحاديث، مما ترتب عليه أهنم نسبوا أفعااًل 

  .ا مع العلم احلديث، وحقائقه الثابتةرصحيً ا وتتصادم تصادمً 

لفهم نسان، وأن يكون هذا ايقة الشياطني، ونفهم عالقتهم باإل حقفهم أواًل لذلك جيب علينا أن ن

ال تقبةل  التةيلميةة أصبحت من قبيل احلقائق الع التي، ومعطياته غري متعارض مع العلم احلديث

، واحلقائق العلمية يف الكون هى أار -عز وجل-حاديث الصحيحة وحى من عند اهللالشك، ألن األ

هنا جيةب تنويةل  ،يلذلك ال يتعارضان أبدا، وإذا كان هناك امة تعارض ظاهر ؛من آاار قدرة اهلل

ال مةدخل للشةك  التيحتى تت شى مع حقائق العلم القطعية  ،ومحلها عىل غري ظاهرها ،األحاديث

 فيها.

 :الشيطان أوال: حقيقة

شاطُِن: اْلبَِعيُد ال: "د، يقول ابن منظورعُ بَ  :( أينَ طَ يف لغة العرب منخوذ من الفعل)َش الشيطان 

... وَشَطنَِت الداُر َتْشُطُن ُشطونًا: َبُعَدت. َونِي ٌة َشطوٌن: َبِعيَدٌة، وغْزوة َشطوٌن َكَذلَِك.  َعِن احْلَقِّ

يْطاُن: َفيْعال ِمْن َشَطَن إِذا َبُعَد فِيَمْن َجَعَل النُّوَن  طنُِي: اْلبَِعيُد. ... والشاطُِن: اخْلَبِيُث. والش  والش 

نِّ واإلِ أَ  ٍد ِمَن اجْلِ يَْطاُن: َمْعُروٌف، َوُكلُّ َعاٍت ُمتََمرِّ يَاطنُِي َدلِيٌل َعىَل َذلَِك. َوالش  نس صاًل، َوَقْوهُلُُم الش 

َوابِّ َشيَْطانٌ   .(1)"َوالد 

                                                 

 . 11/812  ، هة1111 الطبعة: الثالثة،بريوت  –ور، النارش: دار صادر ةرب، جل ل الدين بن منظلسةان الع (1)
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منهم  -عز وجل-خلقها اهلل  التيفاجلن عامل من العوامل فالشيطان إذا هو العايت املتمرد من اجلن، 

، والذي أبعد النجعة لكافر، لكن الكافر منهم واملتمردلح ومنهم الطالح، منهم املؤمن ومنهم االصا

 الرصاط املستقيم.عن لبعده عن احلق، وتنكبه  ؛يف ظلمه وغيه، يسمى شيطانا

. فالعفريت فيه قوة (1)"القوي النافذ" -الفراءك  قال  -فهو أيضا من اجلن، وهو :ما العفريتأ

امة اجلن، وقد كان يف فعال ما ال يقدر عليه عاء ودهاء يستطيع به أن يفعل من األواقتدار، وذك

ويقوم من مقامه،  ل أن ينفض جملسه،قب -عليه السالم -يت بعرش بلقيس لسيدنا سلي نقدرته أن ين

 : -تعاىل –قال  ك                             

     (8).           

 : -تعاىل -فهو أيضا من اجلن، ك  قال -لعنه اهلل -ما إبليسأ         

          ... اآلية(1) وهو رأس ،

شارف النهاية، وأوىف ما  ، واقرتف من البغي والكزألنه أتى من العتو والظلم ؛الشياطني وإمامهم

 .الغاية عىل

 معهم. -عز وجل -بد اهلل ةةةةةةةةوإن  ُأمر بالسجود آلدم مع املالئكة؛ ألنه كان يف زمرهتم، ويع

ابن  يقول ، وعدم رؤيتهم،وإن  سموا جنا الستتارهم أخص،والعفريت  ، والشيطانإذا اجلن أعم

 ُسرت َعنَْك َفَقْد ُجن  َعنَْك. وَجن ه الليُل جَيُنُّه َجنًّا  "منظور :
ٍ
ء جنن: َجن  اليشَء جَيُنُّه َجنًّا: َسرَته. وكلُّ ََشْ

                                                 

   عبد الفتاحاملحقق:أمحد يوسف النجايت/حممد عيل النجار/، للفراء ،( معاين القرآن1)

 8/891 ،إس عيل الشلبي، النارش:املرصية للتنليف والرتمجة ،الطبعة: األوىل    

 19( سورة : النمل، آية:8)

 05( سورة : الكهف، آية:1)
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، ُجنونًا وَأَجن ه: َسرَته...َوبِ  مِّ ، بِالض  َي اجِلنُّ الْستِتاِرهم واْختِفائهم َعِن وُجنونًا وَجن  َعَليِْه جَيُنُّ ِه ُسمِّ

 . (1)"األَبصار

-تعاىل –. قال-عز وجل -مكلفون بعبادة اهلل لذلك هم ؛وعي وإدراكعقول وهلم  وهؤالء اجلن   

:          (8) ،م مكلفون باإلي ن بنبوة سيدنا هنك  أ

 – ك  ورد يف قولهمنهم القرآن الكريم، وآمنوا به، سمع كثري واتباع رشيعته، وقد  – –حممد

 : -تعاىل                            

         اآليات ... (1). 

ك  أهنم  – –بذلك أحاديث كثرية عن رسول اهلل  توهم قوم ينكلون ويرشبون، ك  ورد

 .(1)زاوجون، ويتكاارونيت

وهم أجسام رقاق  "، يقول ابن حزم يف بيان حقيقة اجلن:العنرص الذي خلقوا منه فهو النارأما    

-، ك  أن عنرصنا الرتاب، وبذلك جاء القرآن. قال اهلل وعنرصهم النار ،ال ألوان هلم ،صافية هوائية

 .          " (0)(1): -عز وجل

 

 

                                                 

 11/98( لسان العرب 1)

 01، آية:ورة : الذاريات( س8)

 18-89( سورة : األحقاف، آية:1)

 ةن، املؤلف: عمر بن سليةةةةةةةةةةةةةةةة ن بن األشقر عامل اجلةةةةةةةةن والشياطيةةةةةةةةةةةة( ينظر : 1)

 85-12 م،1921 -هة  1151النارش: مكتبة الفالح، الكويت،الطبعة: الرابعة،      

 81( سورة : احلجر، آية :0)

 –النارش: مكتبة اخلانجي  ،الفصل يف امللل واألهةةةةةواء والنحل، املؤلف: ابن حزم األندليس القرطبي (1)

 0/9 هرة، الطبعة: بدون،القا
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 باإلنسان: ا: عالقتهثانًي

املسلمني، وهو من املعلوم من الدين  عامةفهناك قدر متفق عليه بني  باإلنسان أما عالقته

القدرة عىل الوسوسة  أعطى الشيطان -تعاىلو سبحانه -الوسوسة واإلغواء، فاهلل بالرضورة، وهو

، ودروب الضالل، وهبذا سالك اهلوىيسري يف م ىحت به، وإغوائه ،وتزيني الرش لهلإلنسان بالباطل، 

اس الذي ةةةةوهذا االختبار هو األس، م االختبار باهلوى يف هذه احلياةيتحقق االبتالء بالرش، ويت

 : -تعاىل – . قالإجياد اخللق هةةةةةةةةةةبموجباحلياة، وتم هذه مت عليه قا        

            (1). 

يدخل جسده ، أو  ديا؟ كننجس أما املختلف فيه فهو هل للشيطان قدرة عىل إيذاء اإلنسان إيذاءً 

 يتحكم يف عقله، أو يمسه برصع أو جنون.

، فذهب كثري من العل ء إىل أن الشيطان له القدرة عىل ا عظيً  هذه املسنلة اختلف فيها العل ء اختالفً 

  -تعاىل –، فمن ذلك قوله حاديث ظاهرها يؤيد ما ذهبوا إليهواستدلوا بآيات وأ ،ذلك

:                            

   اآلية ... (8)حاديث قوله، ومن األ – – :" يَْطاَن جَيِْري ِمَن اإِلْنَساِن جَمَْرى إِن  الش 

مِ  يَْطاَن َيْدُخُل إَِذا َتثَاَءَب َأَحُدُكْم، َفْليُْمِس  ": وحديث، (1)"الد  وغريها ، (1) "ْك بِيَِدِه َعىَل فِيِه، َفإِن  الش 

سيتضح أن معانيها ليست عىل  همن خالل التيسريد معظمها يف هذا البحث، و التيحاديث األمن 

 ا عىل ما ذهبوا إليه. قاطعً لذلك ال تعد دلياًل  ؛احلقيقة ، وإن  كلها من قبيل املجاز

                                                 

 8( سورة : امللك، آية :1)

 810( سورة : البقرة، آية :8)

 من البحث. 11( سينيت خترجيه يف صة 1)

 من البحث. 19( سينيت خترجيه يف صة 1)
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و يسيطر عىل ، أن الشيطان ليست له قدرة مطلقا عىل أن يؤذى اإلنسانوذهب عل ء آخرون إىل أ

، ويبدو أن هذا الرأي هو األقرب (1)فقط جسده، وإن  املقدور له عىل اإلنسان هو الوسوسة واإلغواء

 واهلل أعلم. .للصواب

 حلولتأن الشياطني لو كانت بالفعل هلا قدرة عىل إيذاء البرش  والذي يدل عىل صحة هذا الرأي 

حياهتم إىل جحيم ال يطاق، واستطاعت ان تفعل هبم األفاعيل من خراب وتدمري، وحرق وقتل 

ك  أن الشياطني خملوقة من عنرص غري العنرص الذي  ه.وغريها، ولكن هذا مل حيدث، والواقع يؤكد

له أو يتحكم يف عق أو أنلذلك عقال ال يستطيع الشيطان أن يدخل جسد اإلنسان،  ؛خلق منه البرش

نسان، وحتكمه فيه ينايف دخول الشيطان بدن اإلالختالف عنرص كل منه  عن اآلخر، ك  أن  ؛أعضائه

  : -تعاىل –قال .لإلنسان -عز وجل -تكريم اهلل               

             

و مسه بجنون أو رصع ينايف هذا إلنسان والعبث به، وختليط عقله، أفإن دخول الشيطان بدن ا .(8)

 التكريم بالقطع.

وإصابته بالتخبط واجلنون،  ،قد وردت آية رصحية تبني مس الشيطان لإلنسان :قد يقول قائل

  : اىلقوله تعوهى                      

     اآلية ...(1). 

وختبط الشيطان من زع ت العرب،  "يقول الزخمرشي: واب أن املس هنا ليس عىل حقيقته.واجل

رصع. واخلبط الرضب عىل غري استواء كخبط العشواء، فورد يزعمون أن الشيطان خيبط اإلنسان في

                                                 

  11-18( ينظر : عامل اجلن والشياطني 1)

   15( سورة : اإلرساء، آية: 8)

 810( سورة : البقرة، آية :1)
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وهو أن اجلن  ،فاآلية وردت عىل حسب اعتقاد العرب، وما به يؤمنون، (1)"عىل ما كانوا يعتقدون

عىل حسب ما يعتقد أتت  ليست عىل حقيقتها، وإن إذا اآلية فوتصيبه باخلبل واجلنون،  ،ترصع اإلنسان

 .ساهنم، وأتى عىل أساليبهمألن القرآن نزل بل العرب؛

املس ال يقصد به اخلبل والتخبط واجلنون عىل احلقيقة، أن هناك آيات ورد  عىل أنومما يدل أيضا  

  :تعاىل -مثل قوله ،ة ال غريسوكان املقصود من هذا املس هو الوسو ،فيها نسبة املس للشيطان

             

(8)وقوله، (1)، فالطائف هو الوسوسة :         

     (1)عليه السالم -، فهل يعقل أن الشيطان يمس نبي اهلل أيوب- 

 -عليه السالم -، فوسوسة الشيطان أليوبلكن املس هنا هو الوسوسة ؟!اجلنونل والرصع وباخلب

أو  بقلبه، أمل  فجعلها وكنهنا عذاب  ،يتسخط عىل قضائه أو -عز وجل -كانت بنن يقنط من رمحة اهلل

  .(0)مرض تسلسل إىل نفسه

                                                 

 ةاف عن حقائق غوامض التنزيل، املؤلف: أبو القاسةةةةةةةةةم حممود الزخمرشي،  الكشةةةة (1)

   1/185 هة 1151 -بريوت الطبعة: الثالثة  –النارش: دار الكتاب العرب      

 851( سورة : األعراف، آية: 8)

 الواحدي، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبو احلةةةةةةةةةةةةةةةةةسن عيل بن أمحد : ينظر( 1)

بريوت، الطبعة: األوىل،  دمشق، -لقلم ، الدار الشامية حتقيق: صفوان عدنان داوودي، دار النرش: دار ا     

  182صة  ، ةه1110

 11: ص، آية:  ( سورة1)

 التحةةةةةةةةةةةرير والتنةةةةةةةةةةةةوير، املؤلف : حممةةةةةةةةد الطاهر بن عاشور التونيس( ينظر : 0)

  81/815هة  1921تونس، سنة النرش:  –: الدار التونسية للنرش النارش    
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و أن يستوىل عىل عقله نسان، أبجواز أن يمس الشيطان اإل من قالوا ظهر ما استدل بههذه اآلية هي أ

ىل ستدل هبا علة قاطعة في  ذهبوا إليه، حتى يُ و جنون، وهي ك  ترى ليست ذات دال، فيصيبه بنذى أوجسده

املقام ال يتسع لذكر و ،لكنها ال تبلغ قوة هذه اآلية ،خرى استدل هبا املجوزونوهناك أدلة أ مر خطري مثل هذا.أ

قرب للعقل واملنطق أن الشيطان ال سبيل له عىل أبني أن األصح يف الدليل، واألأن كل هذه األدلة، وإن  يكفي 

 .واء، وليس يف مقدرته أكثر من ذلكاإلنسان إال بالوسوسة واإلغ

لبتّة عىل إيقاع الناس يف األمراض واآلالم، والدليل الشيطان ال قدرة له أ "يقول اإلمام الرازي:

حصول املوت واحلياة والصحة واملرض من الشيطان، فلعل الواحد  األول: أنا لو جوزنا .عليه وجوه

منا إن  وجد احلياة بفعل الشيطان، ولعل كل ما حصل عندنا من اخلريات والسعادات، فقد حصل 

بفعل الشيطان، وحينئٍذ ال يكون لنا سبيل إىل أن نعرف أن معطي احلياة واملوت والصحة والسقم، 

؟ ومل ال خيرب الشيطان لو قدر عىل ذلك فلم ال يسعى يف قتل األنبياء واألولياء الثاين: أن .هو اهلل تعاىل

 نه تعاىل حكى عن الشيطان أنه قال :الثالث: أ .؟ميقتل أوالدهومل ال  دورهم؟      

         اآلية ...  (1) ، بننه ال قدرة له يف فرصح

 .(1)(8)"حق البرش إال عىل إلقاء الوساوس واخلواطر الفاسدة 

                                                 

 88( سورة : إبراهيم، آية: 1)

 بريوت -التفسةةةةةةةةةةةري الكبري، لفخر الدين الرازي، النارش: دار إحياء الرتاث العرب  (8)

  81/191 ،هة 1185الطبعة: الثالثة،      

أشخاص عندما ُيقرأ عليهم القرآن نجدهم يرصعون، أو تتغري نزات صوهتم، أو تضطرب ( قد يقول قائل: وما تفسري ما نراه من 1)

واإلجابة عىل هذا التساؤل نجدها عند الطب النفيس،  أحواهلم، ويزعم الشيخ املعالج أن هذا من أار تلبس اجلن به، وأنه ينطق عىل لسانه .

لميا قائ  عىل دراسات وأبحاث، قامت عىل أناس ظهرت عليهم الذي بني سبب حدوث مثل هذه االضطرابات، وشخصها تشخيصا ع

االضطرابات، وبالتاىل هي أمراض نفسية، هلا أسباهبا، وهلا طرق لعالجها؛ لذلك ال تعتز مثل هذه األحوال دليال عىل تلبس  = مثل هذه

ةةاالت )حقيقة املس الشيطاين(، ةةةةةةةةة مقةةةةةالشيطان باإلنسان، ودخوله جسده، والتحكم يف عقله، والنطق بلسانه. ينظر : سلسل

د/حممةةةةةد كةةةةة ل الرشةةةةةيف عةةةةةىل موقةةةةةع )الشةةةةةبكة العربيةةةةةة للصةةةةةحة النفسةةةةةية االجت عيةةةةةة(. 

https://www.maganin.com/default.asp    

https://www.maganin.com/default.asp
https://www.maganin.com/default.asp
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 ادة العرب يف نسبة األشياء القبيحة للشيطان:ثالثا: ع

 ومما جيدر التنبيه عليه يف هذا املقام، وله صلة بفهمنا لألحاديث الوارد فيها الشيطان فهً  

ا قبيح للشيطان، فالشيطان أصبح يف خميلتهم رمزً  ئا، أن من عادة العرب أهنا تنسب كل شصحيحً 

اليشء إذا استقبح ُشبَِّه بالشيطان،  ":، ويف هذا يقول الزجاجا لكل مستبشعلكل مستقبح، وعنوانً 

فقيل: كنن ه وجه شيطاٍن، وكننه رأُس شيطان، والشيطان ال ُيرى، ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون 

  َوِمثُْلُه َقْوُل إِمرِئ اْلَقيِْس:أقبح صورة. من األشياء، لو ُرئَِي لرئي يف 

يِفُّ ُمضاِجعي، ... وَمْسنونٌة ُزْرٌق كَننياِب َأغواِل؟  َأَيْقتُُلني، واملرَْشَ

ومل ُيَر الغوُل قط وال أنياهُبا، ولكن التمثيل ب  يستقبح أبلغ يف باب املذكر يمثل بالشيطان، ويف باب 

 .(1)"ل ما يستقبح يف املؤنث يشبه بالغو

 –، ك  نسب (8)عىل هذه العادة فشبه مثال الكلب األسود بننه شيطان – –وقد جرى النبي 

يغري ك  أنه ، بوسوسته متسبب فيها بل ألنه وقام هبا، أشياء كثرية للشيطان، ال عىل أنه فعلها، -أيضا

إىل غري  ،اجل عة إىل الشيطان، والتفرق والبعد عن كنسبته الطعام املُهَدر، ، والوقوع فيهاالناس بفعلها

 .(1)سرتد يف هذا البحث التيذلك من األحاديث 

حاديث الوارد فيها ذكر الشيطان، ا لألساس الذي سنبني عليه فهمنيعد هو األ كل ما سبق

ا عن اآلراء الغريبة، مع قواعد املنطق، بعيدً  ا شيً ا بضوابط العقل، مت منضبطً سيكون فهً   وبالتاىل

ا، وبذلك نحفظ لديننا منزلته، ا رصحيً تصادمً وحقائقه الثابتة  ،تصادم العلم التيشاذة الواألقوال 

 ونصون له مكانته، حتى ال يطعن فيه الطاعنون، ويشغب عليه الكارهون.

                                                 

 ةةقق: عبد اجلةةةةةةةليل عبده شلبيةةةةةةمعاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج ،املحةةة (1)

 151-1/151 م 1922 -هة 1152بريوت،الطبعة:األوىل  –النارش: عامل الكتب     

 من البحث 89( ينظر : صة  8)

 من البحث 12( ينظر : مبحث املجاز العقيل،  صة  1)



 

- 388 - 

 املبحث األول

 التصوير التشبيهي للشيطان
     

من خالهلا تصوير الشيطان وما يفعله ببني اإلنسان، حيث  – –أراد النبي  التيات وهي التشبيه   

بينت كيف تتسلل  التياختار له من الصور التشبيهية ما يوضح كيده، ويظهر خبثه، هذه الصور 

  .لذلك كان الشيطان يف هذه األحاديث هو املشبهوساوسه إىل النفوس، وتتغلغل يف القلوب؛ 

 .ا التشبيه يف سبعة أحاديثهذ وردوقد    

 وأول هذه األحاديث:    

، ، قالت: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم معتكفا فنتيته أزوره لياًل ّي يَ عن صفية بنت ُح     

بني، وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد، فمر رجالن لِ فانقلبت، فقام معي ليقْ  ،ام قمت ،فحداته

عىل : »-صىل اهلل عليه وسلم -ىل اهلل عليه وسلم أرسعا، فقال النبيمن األنصار، فل  رأيا النبي ص

يَْطاَن جَيِْري ِمَن اإِلْنَساِن »قال:   .فقاال سبحان اهلل يا رسول اهلل .«رسلك  إهنا صفية بنت حيي إِن  الش 

ِم، َوإيِنِّ َخِشيُت َأْن ُيْلِقَي يِف َأْنُفِسُكَ  َشيْئًا  .(1)«جَمَْرى الد 

، ومةدى سةانمةدى متكةن الشةيطان مةن اإلن  – –ذا احلديث الرشيف يصور النبي ففي ه

، وهي صورة شبيهية الرائعةاستيالئه عليه بوسوسته ، وقد اختار لبيان هذا التمكن هذه الصورة الت

قةد بالفعةل فوساوس الشيطان وهواجسةه ، ويتمكن من األوصال، الذي يرسي يف العروق الدم

 العروق. فتختلط به اختالط الدم ب ،يف قلبه ، وترسييف نفسهتغلغل تتمكن من اإلنسان، فت

                                                 

 سالم (.(، كتاب )ال8110(، كتاب )االعتكاف(، ومسةلم ) 8512( رواه: البخةةةةاري)1)
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ليكون أبلةغ يف بيةان قةوة  ؛ووجه الشبه حذوف األداةامل وهذا التشبيه من قبيل التشبيه البليغ،

ا دًمة تد جتسةدقةهذه الوساوس ، حتى لكنن الشيطان وجريان الدموساوس ة بني جريان املشاهب

 .(1)ي يف أحشائه، ويرسجيري يف عروق اإلنسان

ا منها متكنً أعظم ، وألن الدم هو أشد التصاقا باألعضاء الدم دون غريه؛  – –وقد اختار النبي 

 لذلك كةان ك  أنه يرسي يف كل جزء من أجزاء اجلسد، ويصل إىل كل طرف من أطرافه؛ ،من غريه

 ها له.، وغلبتالتام لوساوس الشيطان من اإلنسانالتشبيه بالدم أدل عىل التمكن 

ود ، مع أن املقصالشيطان هو الذي جيري من اإلنسانجعل   – –أن النبي  –أيضا  –ونلحظ 

ألن الشيطان عىل احلقيقة ال جيري يف اإلنسةان،  ؛وتتمكن من نفسه ،تنفذ إىل قلبه التيهو وسوسته 

سبب هةذه هو  ألن الشيطان ؛وعالقته السببية ،وهذا عىل سبيل املجاز املرسلوإن  هي وساوسه، 

ذي يرسةي يف قلةب اإلنسةان لة، وهي صورة رائعة ختيل إليك وكنن الشيطان بذاته هو االوسوسة

 تناسب مقام التحذير من الشيطان وكيده. التي، وهذا فيه من املبالغة الرائعة وجوارحه

 ى) اجلري ( لوصول وساوس الشيطان إىل القلب ورسياهنا فيةه، حتة – –ك  استعار النبي 

، إىل قلب اإلنسان دون عوائق تصدهايك إن هذه الوساوس تندفع يف طريقها ، وتسلك سبيلها خييل إل

يةدل عةىل قةوة هةذه  أو حواجز تقف دوهنا ، فهل كالسيل املندفع الذي اليقف أمامه شىء، وهةذا

 أو مدافعتها. ي ال يستطيع مقاومتها والذ ،، ك  يدل عىل ضعف اإلنسان أمامهاس وشدهتااوالوس

( جاء عىل )جيري من اإلنسان يف قولهبدل ) يف ( التعبري بحرف اجلر ) من ( أن باإلضافة إىل هذا 

 .(8) واألصل : أن يتعدى الفعل )جيري( بحرف اجلر )يف(، وليس )من(؛ خالف اإلصل

                                                 

 فيةةةةةةةض القدير رشح اجلامةةةةةةةةع الصغري،املؤلف: عبد الرؤوف املةةةةةةةةناوي ( ينظر : 1)

 8/102ه 1101مرص الطبعة: األوىل،  –النارش: املكتبة التجارية الكزى     

 مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، نور الةةةدين املال اهلروي القةةةةةةةةاري ( ينظر : 8)

 1/119 م 8558 -هة 1188النارش: دار الفكر، بريوت، الطبعة: األوىل،     
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يدل عىل معنى التمكن ، فالفعل )متكن( يتعدى بحرف اجلر ورس هذا العدول عن األصل؛ لكي 

مةدى (، وهذا التعبري له أار واضح يف بيان مدى متكن الشيطان من اإلنسةان، و)من( ، وليس )يف

 سيطرته عليه.

وهةي تصةوير  ،حديثه بصورة بيانية أخرى ال تقل روعة عةن سةابقتها  – –وقد ختم النبي 

)القةذف(   – –، فقد اسةتعار النبةي من يقذف شيئا يف قلب من يوسوس لهالشيطان يف صورة 

ما هي  هساو، وقوة غلبته له، وكنن وستصوير متكن الشيطان من اإلنسان ىفأبلغ يكون ل ؛للوسوسة

حتى تتمكن منه متكن القذيفة من مقذوفها، فال يسةتطيع منهةا  ،قذائف يقذف هبا قلب اإلنسان إال

 ا.ا ، وال عنها فكاكً فرارً 

عىل إخةراج صةورة  إن كل هذه الدقائق التعبريية الرائعة ، واألساليب البيانية الرائقة تعاونت

، اإلنسانب الشيطان وما يفعله  صورة تصورمتكاملة بلغت من الروعة غايتها ، ومن الزاعة هنايتها 

وهذه آية من آيات اإلبداع ، وعجيبة مةن صورة تنخذ بمجامع قلبك ، وتستويل عىل أقطار نفسك، 

 .  – –مل تعرف إال ملن بلغ ذروة البيان حممد  التيعجائب اإلمتاع ، و

ه عةىل وبعض العلة ء قةد محلة لكنأنه تصوير للشيطان ووساوسه يف ومع أن احلديث واضح 

 -عز وجةل  -الشيطان بالفعل يرسي يف أوصال اإلنسان وأحشائه، وأن اهلل ن  إ، وقالوا : (1) احلقيقة

 .، واحلس يدحضةهأعطاه القدرة عىل ذلك، ولكن هذا بالطبع ليس عليه دليل، بل إن العقل يرفضه

يف هذا احلديث حيكم حك  عاما عىل أن الشيطان يتمكن من جنس اإلنسان متكنا تاما  – –فالنبي 

يفعلهةا  التةي، فهةي بالفعةل وهذا اليتصور وقوعه إال بالوساوس، دم من العروقأشبه بتمكن ال

جساد يف أ، أما الدخول الشيطان عىل فعلها -عز وجل -أقدر اهلل التيالشيطان بعموم البرش ، وهي 

حيث نرى املاليني من  ،، ك  أنه جماف للواقع واحلسعموم البرش والعبث هبا، فهذا مما يرفضه العقل

                                                 

 فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، رقم كتبه وأحاديثه:  :ينظر( 1)

 1/825ه 1119بريوت،  -حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار املعرفة     
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، وتسلطهم من آاار دخول الشيطان يف أجسادهمهي أار  ،البرش وليس هناك أي ظواهر تظهر عليهم

 عىل أبداهنم.

عىل اإلنسان بالوسوسة  لذلك كان األرجح هو أن احلديث كله من باب التصوير لتسلط الشيطان

 باألباطيل، واقتداره عىل أن يفعل به عن طريقها األفاعيل. 

 احلديث الثاني:

َما ِمْن َااَلَاٍة يِف َقْرَيةٍة »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم -عن أب الدرداء، قال: سمعت رسول اهلل 

اَلُة إاِل  َقِد اْسَتْحَوذَ  ْئُب  َواَل َبْدٍو اَل ُتَقاُم فِيِهُم الص  َ  َيْنُكةُل الةذِّ ْيَطاُن، َفَعَلْيَك بِاجْلََ َعةِة َفةإِن  َعَلْيِهُم الش 

 .(1) «اْلَقاِصَيةَ 

، والضعف يف الفرقة يف هذا احلديث دعوة إىل وحدة الكلمة، واجت ع الصف؛ ألن القوة يف االئتالف

دل عىل الضعف البالغ، والوهن التام بتشبيه غاية يف الروعة واإلبداع؛ لي – –وقد أتى النبي واالختالف، 

 التيلكل من خيرج عن اجل عة، ويننى بنفسه عن االلتئام يف صفها، وهو تشبيه هذا اخلارج عن اجل عة بالشاة 

رشدت عن القطيع، وأبعدت النجعة حتى صارت يف مكان قيص، فتلقفتها الةذئاب الضةارية، والكةوارس 

 .(8)هبا جوعها، وسدت هبا فاقتها تأذهبالعادية، فكانت فريسة سهلة هلا، 

عىل اإلنسان املبتعد عن اجل عة، فيفرتس قلبةه،  يستوىلوالذئب هنا ما هو إال الشيطان، الذي 

يضيع عليه دينه، ويذهب عنه إي نه، وعندها هيلك يف أودية الضالل، وشةعاب وينهب نفسه، حتى 

 اهلوى واحلرية.

وقد اعتمد عىل ركنني: تشبيه الشيطان بالذئب، وتشبيه  وهذا التشبيه من قبيل التشبيه الضمني،

 جل عة بالشاة الشاردة عن القطيع.اخلارج عن ا

                                                 

 لصالة(.(، كتاب )ا011أبو داود )اإلمام  رواه :( 1)

 ريةةةةةةةةةق: خالد إبراهيم املصةةةاملحق،رشح سنن أب داود، بدر الدين العينى ( ينظر: 8)

 1/12  ،م1999-هة  1185ة: األوىل، الطبع،الرياض –النارش: مكتبة الرشد     
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وتنبع براعة هذا التشبيه من اختيار )الشاة( دون غريها، وذلك لضعف الشاة، وقلة حيلتها، فليس هلا   

 ، وتدفع رشه.همكرمن القوة ما تدرأ عن نفسها عدوان الذئب، وليس هلا من احليلة ما ترد 

ك  جاء الوصف )القاصية(؛ ليصور الضعف الكامل هلذه الشاة، فهي مع ضعفها يف ذاهتةا قةد 

ا ببعدها، فال راعي حيميها، والمجاعة تعضدها وتقوهيةا؛ لةذلك ذهبةت إىل قضةائها ازدادت ضعفً 

 املحتوم، ومصريها املشؤوم، وهو أفواه الذئاب اجلائعة، وبطوهنا اخلاوية.

وهةذا يةدل عةىل دقةة   – –ورة التشبيهية الرائعة صورة منتزعة مةن بيئةة النبةي وهذه الص

يعيش فيها، وحييا يف أجوائها، ما يؤيةد  التيمالحظته، وعمق تفكريه حيث خيتار من مفردات البيئة 

فكرته، ويعمق من معانيه، ك  أن اختيار هذه الصورة مما يؤكد املعنى يف قلوب املخاطبني، ويمكنه 

ا عنهم فيستغربوه، فوسهم؛ ألن هذا املشهد يرونه يف بيئتهم، ويبرصونه يف حياهتم، فهو ليس غريبً من ن

 ا عن أعينهم فيستبعدوه. أو بعيدً 

ند مفارقته اجل عة، بصورة تعبريية غلبة الشيطان لإلنسان، ومتكنه منه ع – –قد أكد النبي و

، (1)ن(، فاالستحواذ: هو االستيالء والغلبةةاستحوذ عليهم الشيطاوهي االستعارة يف قوله ) أخرى

، وهيةوى لتمكن الشيطان من اإلنسان بالوسوسة، وامليل به حيث  يريد؛  – –وقد استعاره النبي 

 فهو متمكن منه متكن من استوىل عىل إنسان مغلوب عىل أمره، منكرس بني يدي بطشه وقهره.

 : -تعاىل–يف قوله  يث وردتمن القرآن الكريم، ح اوتعد هذه االستعارة اقتباس      

                                           

    (8). 

                                                 

 1/121( ينظر : لسان العرب 1)

 19( سورة: املجادلة، آية:8)
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 احلديث الثالث:

الكهان، فقال هلم رسةول اهلل عن  -صىل اهلل عليه وسلم -قالت عائشة: سنل أناس رسول اهلل 

قالوا: يا رسول اهلل، فإهنم حيداون أحيانا باليشء يكون حقةا؟ « ليسوا بيشء»صىل اهلل عليه وسلم: 

َها يِف ُأُذِن َولِيِِّه َقةر  »فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ، َفَيُقرُّ َطُفَها اجِلنِّيُّ ، خَيْ َمُة ِمَن احلَقِّ
تِْلَك الَكلِ

َج   .(1)«اَجِة، َفَيْخلُِطوَن فِيَها َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َكْذَبةٍ الد 

بصورة تشبيهة حسية، ليوضح هبا معنى غري حيس، وخيرجه من الغيب  – –يف هذا احلديث أتى النبي 

نه مةن السة ء، أمةر غيبةي غةري املجهول إىل الواقع املحسوس، ف  يقوم به اجلن من تبليغ الكهان ما يرسقو

 توضيحه وبيان كيفيته، فشبهه بقرقرة الدجاجة، وهو صوهتا.  – –نراد النبي ، فمدرك

)قر الزجاجة( بدل ) قر الدجاجة(، واملقصود هو صوت قرقةرة  وقد روي هذا احلديث برواية

 الروايتني صواب من حيث املعنى، والداللة عىل املراد.  املاء عندما يصب يف الزجاجة، وكلتا

 فىى يضعها  :وأما قوله: )فيقرقرها ىف أذن وليه كقرقرة الدجاجة( أى "ل:يقول اإلمام ابن بطا

األذن بصوت شبيه بقرقرة الدجاجة. قال األصمعى: قرقر البعر قرقرة إذا صفا ورجع. وقد روى: 

صحة الرواية بالزجاجة رواية من روى: ك   -كقرقرة الزجاجة، وكال الروايتني صواب، ويدل عىل

لقرقرة قد تكون ىف الزجاجة عند وضع األشياء فيها ك  تقرقر الدجاجة أيًضةا، تقر القارورة؛ ألن ا

وك  تكون القراقر ىف البطن، ووقع ىف كتاب بدء اخللق: فيقرها ىف أذن وليه ك  تقر القارورة، واملعنى 

 .(8)"فيه: أن الشياطني تقرأ الكلمة ىف أذن الكاهن ك  يقر الشىء ىف القارورة

؛ للتنكيد عىل أن صوت اجلني هو نفسه صوت ووجه الشبه لتشبيه حمذوف األداةوقد جاء هذا ا

قرقرة الدجاجة أو الزجاجة، ال يفرتقان يف شىء، وهذا هو املناسب لسياق الكالم، ألن املشبه به أمر 

  إىل ما يؤكدها، ويمكنها من عقول وأذهان املخاطبني.غيبي، واألمور الغيبية حتتاج دائً  

                                                 

 (، كتاب )السالم(.8882ب )األدب(، ومسلم )( كتا1811البخاري)اإلمامان، رواه: (1)

 رشح صحةةةيح البخارى البن بطال، حتقيق: أبو متيم يارس بن إبراهيم، دار النرش:  (8)

  15/001م 8551 -هة 1181الرياض،الطبعة: الثانية،  -مكتبة الرشد      
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عز بكلمة ) اجلني( بدل الشيطان؛ ألن سياق احلديث هو لبيان اسرتاق  – –لنبي ونلحظ أن ا

هذا اجلني للسمع، وخطفه للكلمةة يف خفةة ورسعةة، وهةذا اخلطةف يناسةبه املبالغةة يف التخفةي 

عن هذا التخفي؛ ألن املعنى اللغوي لكلمةة  وتنبىءواالستتار، وكلمة اجلني توحي هبذا االستتار، 

 بدل الشيطان.  لك كان من املناسب التعبري باجلنيلذ ؛ (1)رَتَ َس هو  ّن()َج 

كة  جةاءت صةةورة بيانيةة أخةرى يف هةةذا احلةديث، وهةي قولةةه ) فيخطفهةا اجلنةي(، حيةةث 

استعار)اخلطف( لرسعة اسرتاق السمع من الس ء، وهذه الصورة تزز مدى خفة هذا اجلني، ومدى 

 التةيك  أهنا أبةرزت الكلمةة ته، ويؤاخذ بجريرته، ايرسعته يف اسرتاق السمع قبل أن يعاقب بجن

قد استطاع خطفها يف طرفة عني، كننه  ييتلصص اجلن لس عها يف صورة شىء مادي حمسوس، واجلن

 الزق اخلاطف. 

ا النعلمه، وتنبع فضيلة الصور البيانية يف هذا احلديث من تشبيه واستعارة، أهنا وضحت لنا غيبً 

 الندركه، حتى أنست به النفس، وركن إليه احلس، وهذه الفضيلة هةي وجسدت لنا معنى معقواًل 

 .ا، وأظهر حماسنهاأكمل فضائله

 احلديث الرابع:   

وا ُصُفوَفُكْم، َوَقاِرُبوا َبْينََهةا، »عن أنس بن مالك، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  ُرصُّ

ِذي َنْفيِس بِيَ  َا احْلََذُف َوَحاُذوا بِاأْلَْعنَاِق، َفَوال  فِّ َكَنهن  ْيَطاَن َيْدُخُل ِمْن َخَلِل الص   .(8)«ِدِه إيِنِّ أَلََرى الش 

هو بفتح احلاء املهملة، وفتح الذال املعجمة، بعدها فاء مجع حذفة، وهي: غنم صغار "احْلََذُف: 

من ُجَرش  ُسود أكثر ما تكون باليمن، وقيل: هي صغار ُجرد ليس هلا آذان وال أذناب، جياء هبا

 .(1)"اليمن، وقيل: هي غنم صغار حجازية

                                                 

 من البحث 9( ينظر صة 1)

 باب )تسوية الصفوف(. (، كتاب) الصالة(،111( رواه: اإلمام أبو داود )8)

 1/0: فيض القدير ، وينظر 1/812بى داود سنن أ( رشح 1)
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تقع يف صفوف  التيأراد أن يرسم لنا صورة لتسلل الشيطان إىل الفرجات،  – –فالنبي 

املسلمني أاناء الصالة من أار عدم الرتاص والتضام، فشبه تسلل الشيطان بتسلل الغنم الصغرية، 

يمكنها من التسلل إىل الفرجات الصغرية، والفتحات  هلا من اخلفة واملهارة مع صغر احلجم ما التيو

الضيقة، وهكذا الشيطان له من اخلفة واملهارة ما يمكنه من التسلل إىل فرجات الصف؛ لكي يشغل 

املصيل عن صالته بوساوسه، ويشغب عليه هبواجسه، فيخرج املصيل من صالته ك  دخل فيها، ال 

 يعلم ما صىل؟  وكم صىل؟.

ألن احلذف كذلك  وضعف قوته؛ يوحي بمدى ضآلة الشيطان، هه باحلذف دون غريك  أن التشبي

 . القوى لصغره البنيان، واهن ضعيف

هذه الصورة التشبيهية بالقسم )َفَوال ِذي َنْفيِس بِيَِدِه(؛ لكي حيمل املخاطبني   – –ك  أكد النبي

كر الشيطان هبم، ووسوسته هلم يف عىل املحافظة عىل رص الصفوف، واملقاربة بينها؛ لينمنوا من م

 صالهتم.

املعنى أقوى، والصورة ليكون ؛ – –صورة منتزعة من بيئة النبي  -أيضا –وهذه الصورة 

أمام أعينهم احلذف الصغري يف مراعيهم وأوديتهم تذكروا  أوضح، حتى إذا ما رأى املخاطبون

، وينصاعون للنصح، وهذا ن لألمريف صالهتم عندها يستجيبو الشيطان، وما يمكنه أن يفعله هبم

من وراء  – –تزع مما يراه الناس ويننسون به، وهذا هو ما قصده النبي من أقوى فوائد التشبيه املن

 هذا التشبيه.

 احلديث اخلامس:

َذا َكاَن يِف املَْْسِجِد إِن  َأَحَدُكْم إِ  ": -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  -َعْن َأِب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

ُجُل بَِداب تِِه، َفإَِذا َسَكَن َلُه َزَنَقُه، َأْو َأجْلََمُه  يَْطاُن، َفَنَبَس بِِه َكَ  َيْنبُِس الر   .(1)"َجاَء الش 

من اإلبساس: وهو التلطُّف بالدابة بنن "أبس الرجل بدابته: معناه، ك  قال اإلمام السندي: 

 .(1)"، تسكينًا هلايقال هلا: َبْس َبْس 

                                                 

 (.2115( رواه: اإلمام أمحد يف املسند)1)
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ناقة: َحْلَقٌة جُتَْعُل  "أما )زنقه(: ففي لسان العرب ناُق: َحبل حَتَْت َحنَِك اْلبَِعرِي جُيَْذب بِِه. والزِّ الزِّ

ْزُنقه يِف اجلَُليدة ُهنَاَك حَتَْت احْلَنَِك األَسفل، ُام  جُيَْعُل فِيَها َخيٌْط ُيَشدُّ يِف رأْس اْلبَْغِل اجلَُموح، َزَنقه يَ 

ِة ُام  جُيَْعُل فِيَها َخيٌْط  اب  ناق َوُهَو َحْلَقٌة ُتوَضُع حَتَْت َحنَِك الد  ُيَشدُّ برْأسه َزْنقًا... املَْزنوُق: املَْْرُبوُط بالزِّ

 .(8)"ُيْمنَُع هِبَا مِجَاُحهُ 

للذكر و أ ،يصور فعل الشيطان باملسلم عندما يكون يف املسجد للصالة  – –هذا فالنبي وعىل 

صورة الرجل الذي يتلطف بدابته، ويتحايل عليها بالتهدئة والتسكني، ويفتل هلا يف وتالوة القرآن، ب

الذروة والغارب حتى تكفكف من مجاحها، وتنثنى عن نفورها، فيتمكن منها ويسريها حيث أراد، 

فيفة، حتى إذا وكذلك الشيطان يظل يتلطف باإلنسان، ويتحايل عليه باحليل اللطيفة، والوساوس اخل

، وأعظم خطرا، وهو إجلامه عن لعنان، قاده إىل ما هو أكثر رضرا، وأرخى له استكان له اإلنسانا

 جره إىل فعل املوبقات، واقرتاف املهلكات. أو، الذكر، وصده عن الصالة واخلشوع فيها

يها من معنى يف اختياره لكلمة ) أبس ( دون غريها، ملا ف التعبريية – –وتتجىل براعة النبي

 اهلمس اخلفيف، والتلطف الرقيق، ك  أن صوت حرف السني دل عىل هذا اهلمس، وأشار إليه.

، وهي صورة الشيطان وقد أجلم هذا الرجل انية أخرى التقل روعة عن سابقتهاوهناك صورة بي

ة التمكن، فهي استعارة لتمكن الشيطان منه غاي ويزنقها بالزناق، بلجام، ك  يلجم اإلنسان دابته،

استطاع أن يمنعه من الذكر، ويشغل قلبه عن العبادة، وكننه أتى  أنهوقدرته عليه غاية االقتدار، حتى 

 فال يستطيع أن ينطق بذكر، أو يسرتسل يف تالوة. وعقد به لسانه، بلجام قد سد به فمه،

لغايته من التمكن  وقد جاء التعبري بنداة الرشط )إذا(؛ لتدل عىل حتقيق الشيطان ملراده، ووصوله

من اإلنسان، واالقتدار عليه عن طريق التلطف به، والتحايل عليه، وهذه إشارة إىل أن كثريا من 

                                                                                                                                  

 ، ألب احلسن نور الدين السندي، املحقق/ أمحداإلمام ( حاشية السندي عىل مسند 1)

 الرياض،  -يةةةةةةةعأبو معاذ طةةةةةةةارق عوض اهلل، النارش: دار املناور للنرش والتوز     

 8/111 هة، 1111الطبعة:     

 15/111( لسان العرب8)
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الناس يركنون إىل حيل الشيطان ووساوسه، ويستنيمون هلا؛ لذلك جيب أخذ كامل احليطة منه، وبالغ 

 احلذر.

ية يف الروعة واإلبداع كيف أن يوضح لنا بصورة غا  – –ففي هذا احلديث استطاع النبي 

ليوسوس له بعظائم األمور، وكبائر  ة،يوسوس الشيطان لإلنسان، فهو الهيجم عليه مرة واحد

تتعاظمه النفوس،  الرشور، وإن  يستدرجه خطوة خطوة يبدأ باألخف فاألخف إىل أن يصل به إىل ما

 أن ينتهي باإلجلام والتقييد، وتستنكره القلوب من الذنوب واآلاام، يبدأ بالتلطف والتسكني، إىل

 الذي هو غاية التمكن للشيطان من بني اإلنسان. 

 احلديث السادس:

َس َرُسوُل اهلل ِ  َة.  -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  -َعْن َمالٍِك، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َأن ُه َقاَل َعر  َليَْلًة بَِطِريِق َمك 

َل باَِلاًل َأْن  ْمُس... َوَوك  اَلِة. َفَرَقَد باَِلٌل َوَرَقُدوا. َحت ى اْسَتيَْقُظوا َوَقْد َطَلَعْت َعَليِْهُم الش  ُيوقَِظُهْم لِلص 

يَْطاَن َأَتى باَِلاًل َوُهَو َقائِ »إىَِل َأِب َبْكٍر َفَقاَل:  -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  -ُام  اْلتََفَت َرُسوُل اهلل ِ  ٌم إِن  الش 

بِيُّ َحت ى َنامَ  ُأ الص  ُئُه، َكَ  هُيَد  ، َفنَْضَجَعُه، َفَلْم َيَزْل هُيَدِّ   .(1)«ُيَصيلِّ

هذه الصورة التشبييهة الواردة يف هذا احلديث، متقاربة مع الصورة السابقة، فكالمها يدالن عىل 

دها يصده عن الطاعة، تلطف الشيطان باإلنسان، وحتيله عليه باحليل اللطيفة حتى يسكن له، وعن

ويشغله عن العبادة، فالصورة األوىل كانت بتلطف اإلنسان بدابته، أما هذه فهي ألطف، وأبدع، 

 وهي تلطف اإلنسان بصبيه الصغري حتى خيلد للنوم، ويستنيم للراحة.

وكننه طفل صغري يف حضن  -ريض اهلل عنه –صور لنا بالاًل ك  أهنا صورة فيها طرافة، حيث تُ 

لطف به حتى اسرتخت أوصاله، وهدأت أعضاؤه، فخلد إىل نوم عميق مل تطان، هيدهد عليه، ويالشي

 ألدائها. – –يستطع معه القيام لصالة الفجر، وإيقاظ النبي

أحكم هبا وااقه، واهلواجس التي شد وما هدهدة الشيطان لبالل، وتلطفه به إال الوساوس التي 

 وكسل عن االستيقاظ هلا، حتى نام عن صالة الفجر،عىل عقله، سيطر هبا  التيواألحالم ، هبا خناقه

                                                 

 (، كتاب)وقوت الصالة(.81( رواه: اإلمام مالك يف املوطن)1)
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هذه االستعارة بالتشبيه، فهي صورة مركبة من استعارة  – –النبي  وضحام  ،فهي استعارة

، واراء يف تركيب بديع، وتنويع لطيفمن وتشبيه، والصور املركبة من أبدع الصور وأمجلها، ملا فيها 

 . تنلقا ووضوحاويزداد ه يقوى املعنى ، ب ، وتفنن يف التصويرالتعبري

 احلديث السابع:

، َعْن ِرْدِف الن بِيِّ  َاُه َعْن ِرْدِف الن بِيِّ -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  -َعْن َأِب مَتِيَمَة اهْلَُجيِْميِّ  -، َأْو َمْن َحد 

يَْطاُن، َفَقاَل: ، َأن ُه َكاَن ِرْدَفُه َفَعثَ -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  اَل َتْفَعْل، َفإِن ُه  "َرْت بِِه َداب تُُه َفَقاَل: َتِعَس الش 

ْعتُُه، َوإَِذا ُقْلَت: بِْسِم اهللِ  يِت رَصَ ، َتَصاَغَر َيتََعاَظُم إَِذا ُقْلَت َذلَِك، َحت ى َيِصرَي ِمثَْل اجْلَبَِل، َوَيُقوُل: بُِقو 

بَ    .(1)"اِب َحت ى َيُكوَن ِمثَْل الذُّ

ه الشيطان باجلبل ىف العظمة والشموخ، يشبتيف هذا احلديث صورتان تشبيهيتان، األوىل: 

 والثانية: تشبيهه بالذباب يف الضعف واهلوان.

، (8)، يعنى : هلكعند عثار دابته بقوله ) تعس الشيطان(فاإلنسان عندما يدعو عىل الشيطان  

ن اإلنسان بدعائه هذا يوحي وكنن بسبب أومنزلة ومكانة، ، اأن له قيمة وقدرً الشيطان ا يظن ندهع

عندها تنتفخ أوداج  به من أذى وأرضار، أنزلهفي   ايدً الشيطان هو من أوقع بدابته العثار، وأن له 

 –، والنبي نه اجلبل الشامخ ، والطود الراسختعاظم يف نفسه حتى لكن، وي، ويرتفع صدرهالشيطان

– فخ أعضاءه، ويمط أوصاله حتى يكون مثل اجلبل عىل احلقيقة، بدليل يقصد أن الشيطان ين ال

تشبيهه يف الصورة املقابلة بالذباب، وإن  املقصود من وراء هذا التشبيه بيان ما يشعر به الشيطان من 

عزة وكزياء، وفخر وازدهاء، حتى لكننه من عزته بنفسه، وزهوه بذاته كاجلبل األشم، أما عندما 

ن ربه، عندها يذل الشيطان يف نفسه، ويشعر بالصغار واهلوان يف قلبه، وكننه ذباب ال يذكر اإلنسا

 قيمة له، وال مكانة.

                                                 

 (، كتاب )األدب(.1928(، وأبو داود )81598أمحد يف املسند) رواه: اإلمام (1)

 بن أمري العظيم آبادي  عون املعبود رشح سنن أب داود، حمةةةةةةةةةةةمد أرشف: ينظر (8)

 11/881ه  1110بريوت، الطبعة: الثانية،  –النارش: دار الكتب العلمية     
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اجلبل دون غريه، لشهرته يف بيان معنى العظمة والشموخ واالرتفاع، ك   – –اختار النبي وقد 

عز  –لك ملا أراد اهلل لذ ؛والضعة واحلقارة ،ألنه يرضب به املثل يف الضعف واهلوان ؛اختار الذباب

فإذا  ،ألنه أضعف ما يكون وأحقره ؛ا حتداهم بخلق الذبابحتدي الكفار بنن خيلقوا شيئً  –وجل 

 : ه كانوا عن غريه أعجز، قال تعاىلعجزوا عن خلق               

                              

          (1). 

للذباب كان بسبب تناره هبذه اآلية؛ لذلك حذا حذوها يف اختيار  – –ولعل اختيار النبي 

 به ضعة الشيطان وحقارته. الذباب؛ لكي يصور

، حالة الكز والفخر، وحالة الشيطان تنكيد املقابلة اللطيفة بني حالتيوقد زاد املعنى وضوحا و 

يف كل  -عز وجل – حيمل املخاطبني عىل املداومة عىل ذكر اهللأن ، وهذا من شننه الضعة واحلقارة

، بدل نسبتها للشيطان الذي شاء وقوعها، والذي قدرهاألنه هو  ؛األع ل كلحال، وأن تنسب إليه 

  ال دخل له فيها، وال شنن له هبا.

                                                 

 11( سورة: احلج، آية: 1)
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 املبحث الثاني

 التصوير التشبيهي بالشيطان

بعض الصور من بيئته؛  – –يف األحاديث السابقة كان الشيطان هو املشبه، وقد التقط النبي

ويصف هلم طريقةة  لكي يشبه الشيطان هبا، حتى يصور للمخاطبني بعضا من صفاته وخصائصه،

 .، وما يبثه يف قلوهبم من هواجسهإضالله للناس، وكيفية السيطرة عليهم عن طريق وساوسه

سيجعله  – –أما يف األحاديث التي سينيت ذكرها، فسوف يكون الشيطان هو املشبه به، فالنبي 

وإذا كةان ، هنجةه سلكه، وينتهجم فيسلك يوافق طبعه، ويتالءم مع صفاته، منصورة يشبه هبا كل 

 -اأيًض  –املقصود هو تقبيح املشبه، وبيان أنه شبيه بالشيطان يف سلوكه وأفعاله، فإنه يفهم بالتبعية 

 عىل كل من سياق الكالم تقبيح الشيطان، وتقبيح ما يقوم به من إضالل الناس، فهو قد أصبح علً  

به كةلُّ مةن كةان عةىل شةاكلته،  لكل رض، لذلك كان من متام البالغة أن ُيشب ه اا واضحً ورمزً رش، 

 . ويصبح مرضبا لألمثال لكل من كان عىل طريقته

 .وقد ورد هذا التشبيه يف مخسة أحاديث

 وأول هذه األحاديث: 

ٌء َوهُ : »-َصىل  اهللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعْن َأِب َسِعيٍد، َقاَل: َقاَل الن بِيُّ  َو ُيَصيلِّ إَِذا َمر  َبنْيَ َيَدْي َأَحِدُكْم ََشْ

َ  ُهَو َشْيَطانٌ    .(1) «َفْلَيْمنَْعُه، َفإِْن َأَبى َفْلَيْمنَْعُه، َفإِْن َأَبى َفلُيَقاتِْلُه، َفإِن 

من يمر بني يدي املصيل بننه شيطان، وذلك ألنه يفعل ما حيبه الشةيطان،  – –هنا شبه النبي 

يه عن اخلشوع فيها، وهذا املار بني يدي ويرس به. فالشيطان حيب أن يشغل املصيل عن صالته، ويله

ا بفعل من شننه أن يشغل املصيل عن صالته، ويلهيه عنها؛ لذلك أشةبه الشةيطان املصىل قد أيت أيًض 

 .(8)بإتيانه هذا الفعل، ومقارفته هذا الذنب

                                                 

 (، كتاب)الصالة(.050(، كتاب) الصالة(، ومسلم)059( رواه: اإلمامان، البخاري)1)

  1/021وفتح الباري ،8/111رشح صحيح البخاري البن بطال ( ينظر :8)
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ا هذا املعنى بحذف أداة التشبيه، والتقدير: فإن  هو كشيطان؛ ليبني أن هذ – –وقد أكد النبي 

ا املار كننه شيطان بالفعل، قد تلبس طبيعته، وشاكل خصائصه، حتى لكننه أصبح من جنسه، وفردً 

ك  جاء التنكيد أيضا باألداة )إن (؛ لكي يلمح إىل معنى القرص،  َشء،نوعه، اليفرتقان يف أفراد من 

 أنه أصبح من جنس ؛ ليدل عىلا، ال إنسانافهذا املار بني يدي املصيل أصبح مقصورا عىل كونه شيطان

، وهذا من شننه أن يقةبح هةذا الفعةل، س البرش، وهذا عىل سبيل املبالغةالشياطني، وليس من جن

 وجيعل كل مسلم يتوقى املرور بني يدي املصىل، حتى ال يكون مثل الشيطان يف طبعه وخصائصه.

حلقيقةة؛ ألن ومن املحتمل أن يكون إطالق الشيطان عىل املار بةني يةدي املصةىل عةىل سةبيل ا

)فةإن  هةو  "يقول اإلمام العيني موضةحا كةال الةرأيني: .(1)الشيطان يف اللغة هو كل عات متمرد

شيطان(، هذا من باب التشبيه حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إن  هةو كشةيطان، أو يةراد بةه 

 -تعاىل -القرآن قولهع، وقد جاء يف شيطان اإلنس، وإطالق الشيطان عىل املارد من اإلنس سائغ شائ

:      (8)"(1). 

ولكن احت ل أنه من باب التشبيه أرجح؛ ألن املار بني يدي املصيل اليبلغ بفعله هذا أن يكون من 

 التحذيرعىل  مدارهالعتاة املتمردين حتى يصح إطالق لفظ الشيطان عليه، ك  أن سياق احلديث كله 

 للمصيل عن صالته، ومن املعروف أن أكثر مةا يشةغل املصةيل عةن عل ألن فيه إشغااًل من هذا الف

ب لذلك كان من املناس ؛ا عن الصالة، والتفكر فيهاتنخذه بعيدً  التيصالته هو وساوس الشيطان، 

 .ا تشبيه هذا املار بالشيطان؛ ألنه أشبهه يف شغل املصيل عن صالته، وإهلائه عنهاجدً 

 

 احلديث الثاني:

                                                 

 11/812لسان العرب ينظر : ( 1)

 118( سورة : األنعام، آية: 8)

 عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العينى ، النةةةارش: دار إحياء الرتاث  (1)

 1/021فتح الباري: ، وينظر 1/891بريوت، الطبعة: بدون  –العرب     
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الكلب األسةود   – –وقد ورد يف املعنى نفسه، وهو املرور بني يدي املصيل، حيث شبه النبي

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  ُه : » -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -بننه شيطان، فَعْن َأِب َذرٍّ ، َفإِن  إَِذا َقاَم َأَحُدُكْم ُيَصيلِّ

ُه إَِذا َكاَن َبنْيَ َيدَ  ُه َيْقَطُع َصةاَلَتُه َيْسرُتُ ْحِل، َفإِن  ْحِل، َفإَِذا مَلْ َيُكْن َبنْيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الر  ْيِه ِمْثُل آِخَرِة الر 

َ ُر، َواملَْْرَأُة، َواْلَكْلُب اأْلَْسَودُ  ، َما َباُل اْلَكْلِب اأْلَْسَودِ ِمَن اْلَكْلِب اأْلمَْحَ « احْلِ ِر ِمَن اْلَكْلِب ُقْلُت: َيا َأَبا َذرٍّ

َم َكَ  َسَنْلَتنِي َفَقاَل:  اْلَكْلُب اأْلَْسَوُد »اأْلَْصَفِر؟ َقاَل: َيا اْبَن َأِخي، َسَنْلُت َرُسوَل اهللِ َصىل  اهللُ َعَلْيِه َوَسل 

 .(1)«َشْيَطانٌ 

س، الكلب األسود بننه شيطان، وذلك ألن الكلب األسود تنفر منه النفو – –فهنا شبه النبي 

 ؛اا، وأكثرها ترويعً رضرً وتستوحش منه الطباع، ك  أنه يف الغالب يكون أخبث الكالب، وأشدها 

يمةر بةني يةدي  لذلك شبهه بالشيطان؛ ألنه مااله يف القبح والبشاعة، هذا باإلضافة إىل أنه عنةدما 

يتسلل إىل قلبه املصيل، فإنه سيشغله عن صالته، ويلهيه عن اخلشوع فيها؛ ألنه سيتوجس منه خيفة، و

منه ريبة؛ لذلك سيتطلع إىل مدافعته، ويفكر يف مصاولته إن حاول االقرتاب منه، أو املرور بني يديه، 

وهذا التفكري ال ريب أنه مشغل للمصيل عن صالته، قاطع خلشوعه فيها؛ وكذلك الشيطان حيةاول 

الشيطاَن  شابه الكلُب األسودُ بكل طريقة أن يشغل املصيل عن صالته، ويمنعه من التفكر فيها، فل  

  .(8)له صورة ومثاًل الشيطان أن ُيشب ه به، وأن يكون  ، صحيف هذا األمر

وأن الشةيطان قةد ومن عجيب أن بعض العل ء ذهبوا إىل أن الكلب األسود شيطان بالفعل، 

للعقل  للعلم، ومعارض وجمافوأخذوا بظاهر احلديث، ولكن هذا ضعيف جدا، تصور بصورته، 

 . (1)واهلل أعلموالواقع، 

 احلديث الثالث:

                                                 

 (، كتاب )الصالة(.015( رواه : اإلمام مسلم )1)

  1/8811مرقاة املفاتيح : ( ينظر8)

 إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، املؤلف: أحةةةةةمد بن حممد القسطالين  ( ينظر:1)

 0/892  ،هة1181النارش: املطبعة الكزى األمريية، مرص الطبعة: السابعة،     
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َم:  ِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ِ َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل  اكِةُب »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ الر 

اكَِباِن َشْيَطاَناِن، َوالث اَلَاُة َرْكٌب   .(1)«َشْيَطاٌن، َوالر 

الكلب األسود بننه  – –التشبيه عىل حذو التشبيه السابق، فك  شبه النبي  هذا احلديث جاء فيه

شيطانان، والراكب هو بنهن   الراكبني وشبهشبه الراكب املنفرد وحده بننه شيطان، كذلك شيطان، 

 .(8)املسافر

الشةيطان الةذي حيةب  ووجه الشبه بني الراكب والراكبني، وبني الشيطان أن فعله  يشبه فعل

يغال وحده يف األماكن املوحشة، ك  أهن  أشبها الشيطان يف حبه للفرقة، ونفورمها من نفراد، واإلاال

 الوحدة واالجت ع.

 -واهلل أعلم  -يريد « الراكب شيطان» :-صىل اهلل عليه وسلم  -قوله  "يقول اإلمام الباجي: 

ركه األنس هبم، وبعةده عةن حكمه حكم الشيطان، وفعله فعل الشيطان يف انفراده عن األنس، وت

االرتفاق بمجاورهتم ومرافقتهم، وتركه اجل عة املنمور هبا، وكذلك االانان حكمه  ذلك، وأما الثالاة 

فركب ومجع قد خرجوا عن حكم الشياطني إىل حكم االجت ع باألنس واالرتفاق بمرافقتهم، وحيتمل 

ون منهم، وخيافون لقلتهم، وأن الثالاة ركب أن يريد به الواحد واالانني يفرون من الناس، ويسترت

 . (1)"ينمنون، ويننسون بالناس، ويؤنس هبم وهذا عام

لكل من حيب االنفراد وحده وقت السفر، والبعد التحذير والزجر وهذا احلديث خرج خمرج  

يف عن اجل عة، ملا يف ذلك من املساوىء واألرضار، فالزكةة واخلةري يف اجل عةة، والوحشةة والرشة 

 االنفراد.

                                                 

 (، أبواب)اجلهاد(.1111(، كتاب )اجلهاد(، والرتمذي)8151( رواه: أبو داود)1)

 1/11فيض القدير ر : ينظ( 8)

 مرص -املنتقى رشح املوطن، أبو الوليد الباجي األندليس، النارش: مطبعة السعادة (1)

 1/151هة  1118الطبعة: األوىل،      
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املسافر مع أن هذا احلكم يشمل كل من انفرد عن اجل عة؛ ألن االنفراد  – –وإن  اختار النبي 

 .(1)ا، فكان الزجر عنه أوىل، والتغليظ يف اجتنابه أهما ، وأشد خطرً وقت السفر أعظم رضرً 

، وبني نيِ بني الراكب والراكبَ  األداة؛ للمبالغة يف املشاهبةالوجه ووهذا التشبيه كسابقه تشبيه حمذوف    

 الشيطان، حتى حيمل املخاطبني عىل لزوم اجل عة، وعدم االنفراد عنها، واخلروج منها.

 احلديث الرابع:

َم  -َعْن َجابٍِر، َأن  َرُسوَل اهللِ  ْدبُِر إِن  امْلَْرَأَة ُتْقبُِل يِف ُصوَرِة َشْيَطاٍن، َوتُ »َقاَل:  -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل 

 .(8)«يِف ُصوَرِة َشْيَطاٍن، َفإَِذا َأْبرَصَ َأَحُدُكُم اْمَرَأًة َفْلَيْنِت َأْهَلُه، َفإِن  َذلَِك َيُردُّ َما يِف َنْفِسهِ 

شيطان يف إغوائها للرجال، ودعوهتم إىل املعصية بالاملرأة عندما تقبل، أو تدبر  – –شبه النبي

 ا.عن طريق النظر إليها، واالفتتان هب

قال العل ء: معناه اإلشارة إىل اهلوى، والدعاء إىل الفتنة هبا؛ ملا جعله اهلل  "يقول اإلمام النووي:

وما يتعلق هبن، فهي شبيهة بالشيطان  ،تعاىل يف نفوس الرجال من امليل إىل النساء، وااللتذاذ بنظرهن

 .(1)"يف دعائه إىل الرش بوسوسته، وتزيينه له

و التحقري من شنن املرأة، أو االنتقاص من قةدرها، أو وصةفها بالتبةذل وليس املقصود هنا ه

ودعوة الرجال إىل الفجور واملعصية عىل العموم، بدليل وجود كثري من النساء الصاحلات العفيفات، 

جعل يف قلوب الرجال امليل إىل النساء، والنظر إليهن؛ لذلك يستغلها  -عز وجل -وإن  املقصود أن اهلل

؛ لكي يوسوس للرجال بنن ينظروا إليها، ويفتتنوا هبا، فهةي أشةبهت الشةيطان مةن هةذه الشيطان

                                                 

 ةديقي الشافعي ةبن عالن الص حممد دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،ينظر:  (1)

 رفة للطباعةةةةةةةةةةةة والنرش والتوزيةةةةةةع، اعتنى به: خليل منمون شيحا،النارش: دار املع    

 1/111م 8551 -هة  1180لبنان، الطبعة: الرابعة،  –بريوت      

 (، كتاب )النكاح(.1151( رواه : اإلمام مسلم )8)

 بريوت  –عىل صحيح مسةةةةةةةةةةةلم، النارش: دار إحياء الرتاث العرب  رح النوويةةةةةةةش (1)

 9/112ه  1198انية، الطبعة: الث    
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 –، ويوقعهم يف املعصية، فكذلك املرأة ب  قذف اهلل أن الشيطان يفتن الناس عن دينهم الناحية، فك 

 ا لفتنتهم، وإيقاعهم يف املعصية.حبها يف قلوب الرجال تكون طريقً  -سبحانه وتعاىل

الوراد يف هذا احلديث من قبيل التشبيه الضمنى، املفهوم من سياق الكالم، وفحةوى والتشبيه 

 احلديث.

اإلقبال واإلدبار مع أن الفتنة باملرأة، وحب النظر إليها إن  يكةون مةن  – –وقد خص النبي 

فتنة بالنظر مجيع جهاهتا؛ ألن يف اإلقبال النظر إىل وجهها، واإلفتتان بحسن مجاهلا، ويف اإلدبار تكون ال

 دون غريمها، وقدم اإلقبال ل واإلدبار أكثر وأعظم؛ لذلك خصه إىل خرصها وأردافها، فالفتنة باإلقبا

 .(1)لكونه أشد فسادا؛ حلصول املواجهة به

وقد ورد حديث آخر يف املعنى نفسه، وهو ما ُروي َعْن َأِب األَْحَوِص، َعْن َعْبِد اهلل ِ، َعةِن الن بِةيِّ 

َم، َقاَل:  َصىل   ْيَطانُ »اهلل ُ َعَلْيِه َوَسل  َفَها الش   .(8)«امَلْرَأُة َعْوَرٌة، َفإَِذا َخَرَجْت اْسترَْشَ

يف هذا احلديث االستعارة، وليس التشبيه ك  يف احلديث  وظف – –النبي ولكن نلحظ أن

َيَدُه  "اإلنسان أن يضع  : هو، واسترشاف الشىء(1)السابق، حيث استعار )االسترشاف( للوسوسة

ه وَيْستَبِينَه... واالْسترِْشاُف: َأن َتَضع َيَدَك َعىَل  ْمِس َحت ى ُيبرِْصَ َعىَل حاِجبِه َكال ِذي َيْستَظِلُّ ِمَن الش 

ف الُعُلّو، كَننه َينُْظُر إَِليِْه ِمْن َمْوِضٍع ُمْرَتِفع َفيَُكوُن َأكث َ  .(1)"ر إِلدراكهَحاِجبَِك َوَتنُْظَر، وَأصله ِمَن الرش 

من مكان عال عىل ما يبحث الواعي إذا االسترشاف يدل عىل معنى البحث املتيقظ، واالطالع 

أن يصور الشيطان إذا ما رأى املرأة وكننه يسترشفها،  – –اإلنسان عنه، ويرجو طلبه، فنراد النبي 

                                                 

  8/129 فيض القدير :( ينظر1)

 (، يف أبواب ) الرضاع(.1111الرتمذي ) اإلمام ( رواه : 8)
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عليه شباكه، ونسج حوله  ويتطلع إليها، وكننه يبحث عن كنز امني، وصيد عزيز، فإذا ما وجده ألقى

يقذف هبا يف  التيكه، وما شباك الشيطان إال وساوسه أحابيله حتى يوقعه يف فخه، وحيبسه يف رَشَ 

عة ما يلفت نظر الرجال إليها، وجيعلهم يفتنون هبا، حتى تفعل من األفعال املخالفة للرشي ،قلب املرأة

لها يف أعينهم، حتى  فيزين هلم ،الشيطان أيضا شباكه عىل الرجال ك  يلقي النظر إىل هذه املرأة، وجيمِّ

 .(1)يقعوا يف الذنب، وينغمسوا يف اإلام

، وهذا يدل بكلمة واحدة ) استرشفها( – –إن هذه الصورة البيانية الرائعة، قد صاغها النبي 

إىل  لكن حتتاجو، واضحة املعامل، ظاهرة القس ت، واحدة قد تكون بمقام صورة كاملة عىل أن كلمة

حتى يضعها يف موضعها املناسب، وموقعها املالئم  وهكذا كان  ،، خبري بنساليبهماهر برضوب الكالم

  .  النبي

)املرأة عورة( ليس مقصوده الغض من قيمة املرأة  – –أن قوله إىل وهنا جيدر التنبيه 

، وشغبوا وا فهمهاؤحيث تلقفوا هذا احلديث، وأس ،واالنتقاص من قدرها، ك  يدعى أعداء اإلسالم

ولكن الفهم الصحيح  .، واحلط من شنهناعني أنه يدل عىل اإلزراء باملرأةبه عىل اإلسالم ورشيعته، مد

، ىف املبالغة يف التسرت هو تشبيه املرأة بالعورة – –هلذا احلديث يدل عىل أن مقصود النبي 

مما يسوؤه، ويزري به، فكذلك املرأة ألن ظهورها  ؛واالحتشام، فك  أن اإلنسان يبالغ يف سرت عورته

، وينقص من تى ال يظهر من جسدها ما يزري هباجيب عليها أن تسرت نفسها، وحتتشم يف ملبسها، ح

الدعوة لالحتشام والتسرت، ال ك  فهمه هو إذا فمقصود احلديث  .قدرها، ويرميها بالتهتك واالنحالل

  واالنتقاص من قدرها. ،لإلزراء باملرأة أعداء اإلسالم عن جهل أو عن سوء قصد، أنه دعوة

 احلديث اخلامس:

، َفنَْحُن فِيِه، َفهَ  ، َفَجاَء اهللُ بَِخرْيٍ  عن ُحَذْيَفُة ْبُن اْليََ ِن: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِن ا ُكن ا برَِشٍّ
ِ
ْل ِمْن َوَراء

؟ َقاَل:  ؟ َقاَل: ، ُقْلُت: َهْل َوَراَء «َنَعمْ »َهَذا اخْلرَْيِ رَشٌّ ِّ َخرْيٌ ، ُقْلُت: َفَهْل َوَراَء َذلَِك اخْلرَْيِ «َنَعمْ »َذلَِك الرش 
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؟ َقاَل:  ٌة اَل هَيْتَُدوَن هِبَُداَي، َواَل َيْستَنُّوَن بُِسن تِي، »، ُقْلُت: َكيَْف؟ َقاَل: «َنَعمْ »رَشٌّ َيُكوُن َبْعِدي َأئِم 

يَاطنِِي يِف ُجثَْ ِن إِْنسٍ َوَسيَُقوُم فِيِهْم ِرَجاٌل ُقُلوهُبُْم ُقلُ   .(1)«احلديث«... وُب الش 

قلوب أئمة الضاللة، ورؤوس اجلهالة بقلوب الشياطني يف خبثها  – –به النبيىف هذا احلديث ش

 دينهم،ألهنم يضلون الناس، ويلبسون عليهم أمر  ؛، فهم أشبه بالشياطنيوضالهلاوسوادها، وشدة ظلمها 

 ، حتى يتنكبوا هبم اهلدى القويم والرصاط املستقيم.احلق باطاًل ا، وفيجعلون الباطل حقً 

ألن القلب هو موطن النية، ومكمن القلب دون غريه من أعضاء اجلسد؛  – –وقد اختار النبي 

اإلرادة، فهو من اجلسد بمنزلة القائد من اجلند؛ لذلك إذا صلح القلب صلح اجلسد، وإذا فسد القلب 

ليكون أبلغ يف بيان قوة  ؛األداةالوجه وه من قبيل التشبيه البليغ، املحذوف وهذا التشبي فسد اجلسد.

 املشاهبة بني قلوب أئمة الضاللة، وبني قلوب الشياطني.

ا به، فإنه يف حديث آخر وهو القلب مشبهً  ،أحد أعضاء جسد الشيطان – –وك  جعل النبي 

 ":  -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ فَعِن اْبِن َعب اٍس،  .-أيضا –ا به جعل العني مشبهً 

ُد،  "َيْدُخُل َعَليُْكْم َرُجٌل َينُْظُر بَِعنْيِ َشيَْطاٍن، َأْو بَِعْينَْي َشيَْطاٍن  َقاَل: َفَدَخَل َرُجٌل َأْزَرُق، َفَقاَل: َيا حُمَم 

 ؟ َقاَل: َوَجَعَل حَيْلُِف، َقاَل: َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة يِف املَُْجاَدَلِة: -َهَذا  َأْو َشتَْمتَنِي َأْو َنْحوَ  -َعالَم َسبَبَْتنِي 

      (8()1). 

-أيضا –: ينظر بعيني شيطان، يعني: بعينني كعيني الشيطان، فهو تشبيه بليغ  – –فقول النبي

، ومتام هبةالرجل كنهنا عني الشيطان ال تفرتق عنه يف شىء، مبالغة يف قوة املشا؛ لبيان أن عني هذا 

 امل الة، وهذا من شننه أن يظهر مدى خبث هذا الرجل، ويزز عظيم رشه.

ن أصبح ن الشيطاا به، وذلك ألجعلها مشبهً  – –النبي لكنومع أننا ال نرى عني الشيطان 

ا به يف اخلبث والبشاعة مع عدم رؤيته، ل مشبهً عَ جاز أن جُي لذلك  ؛ا لكل خبثورمزً صورة لكل رش، 
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،      (1):-تعاىل -هذا ما ورد يف القرآن الكريم من قوله ويشبه

ا جعلها مشبهً  -عز وجل – لكن اهللوال مدركة بحواسنا،  غري معروفة لنا، اطنيفمع أن رؤوس الشي

 ا؛وشناعة مظهره، اطنياستقر يف العقول، واستكن يف الض ئر من بشاعة الشي اء عىل مااتكوذلك به، 

 بذلك. الشهرهت ؛كون مشبها بهذلك صح أن تل
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 املبحث األول:      

 من بالغة اجملاز العدقلي

 

يسند بعةض  اأحيانً  – –، أن الرسول بوي الرشيفة للنظر يف احلديث النمن الظواهر الالفت

ألنه يتسةبب فيهةا، وحيةث  ؛، وإن  يسندها إليهأو يقوم هبا، يفعلهااألفعال إىل الشيطان، ال عىل أنه 

  الناس عىل فعلها.

، وذلك ألن هنةاك العقلىى عىل سبيل املجاز إن  هو للشيطان هذه األع ل  – –النبي  وإسناد

تسبب يف هذه فالشيطان ملا  .، وهي ليست لهيث أسند هذه األفعال إىل الشيطانح ،ديف اإلسنا اجتوزً 

 لذلك كانت عالقة هذا املجاز هي السببية.  ؛سند إليهجاز أن تُ األع ل بوسوسته، 

رس هذا املجاز هو حث املخاطبني عىل االبتعاد عن هذه األفعال، وترغيبهم يف جمانبتها؛ ألهنم إذا و  

ا كان هذا دافعً إن  هي بسبب الشيطان، وأنه هو الذي يوسوس للناس بفعلها، ه األع ل علموا أن هذ

وقع  التيهلم للبعد عنها، وعدم مقارفتها أو االقرتاب منها، وهذا الرس البالغي ينتظم كل األحاديث 

 فيها هذا املجاز.

  سبعة أحاديث. وقد ورد هذا املجاز يف

 وأول هذه األحاديث:

ْيَطاِن،  "، َقاَل: -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ َعنُْه، َعِن الن بِيِّ َعْن َأِب  الت َثاُؤُب ِمَن الش 

ْيَطاُن  ُه َما اْسَتَطاَع، َفإِن  َأَحَدُكْم إَِذا َقاَل: َها، َضِحَك الش  د   .(1)"َفإَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلرَيُ

التثاؤب إىل الشيطان، وجعله من فعله، مع أن الشةيطان ال  – –احلديث نسب النبي يف هذا 

 – –فالتثاؤب له أسبابه الطبيعية املتعلقة بجسد اإلنسان، ومع ذلك نسبه النبي  .دخل له يف وجوده

                                                 

 (، كتاب)الزهد والرقائق(.8991( كتاب )بدء اخللق(، ومسلم)1829( رواه:البخاري)1)
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 ا مةاغالبً التثاؤب ف يتسبب يف وجود األسباب التي ينشن عنها التثاؤب. الشيطان ؛ ألنإىل الشيطان

وكثرة السهر، والشيطان يوسوس لإلنسان بفعل ذلةك كلةه، ينشن عن كثرة األكل، وامتالء املعدة، 

وتثاقلها، وهذا من شانه أن  تكاسل اإلنسان، وارختاء أعضائه ويغريه بالوقوع فيه، مما يرتتب عليه

 .(1)امن أمر الدنيالقيام ب  فيه منفعته  يثبطه عن أو والنشاط يف فعلها، عن القيام بالعبادة، هيثبط

هذا باإلضافة إىل أن التثاؤب فيه تغيري للصورة املثىل التةي ينبغةي أن يكةون عليهةا اإلنسةان، 

ن اإلنسان عند ينايف مجال الصورة، وحسن اهليئة؛ لذلك يكو ، وهذاالتثاؤب فيه فتح الفم عىل آخرهف

 .(8)، وضحك عليهالتثاؤب مثار سخرية للشيطان

يكون عىل حقيقته، وإما أن يكون استعارة عةن رضةا الشةيطان هبةذا  وضحك الشيطان إما أن

حتى لكننه من شدة الفرح، قد تفجر  ،التثاؤب، ورسوره به، وذلك لبيان مدى فرحه هبذه التثاؤب

أن يكةون  -أيضةا  –ك  أنه من املحتمل  .ا، وعال صوته قهقة من منظر اإلنسان حال تثاؤبهضحكً 

مدى استخفاف الشيطان هبةذا اإلنسةان عنةد هةذه احلالةة، ومةدى عن ضحك الشيطان هنا كناية 

 واهلل أعلم.. (1)وال مانع من محل احلديث عىل أيٍّ من هذه الوجوه الوقوع فيها،سخريته منه عند 

ْيَطاَن » ويف رواية عند اإلمام مسلم  ، (1)«َيْدُخُل إَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم، َفْلُيْمِسْك بَِيِدِه َعىَل فِيِه، َفإِن  الش 

ن الشيطان قد دخل يف ودخول الشيطان هنا استعارة عن التمكن من اإلنسان، وسيطرته عليه، فكن

شاء، فاإلنسان عندما يتثاءب يكون غالبا يف غاية مطية له، يقوده إىل حيث  ، وأصبحجسد اإلنسان

متةام الةتمكن،  الكسل، وتثاقل األعضاء، وعندها قد يستغل الشيطان هذه الفرصة، فيتمكن منةه

 .(0)اله عنهفيصده عن العبادة، ويكسِّ 
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وذهب بعض العل ء إىل أن الشيطان يدخل جوف اإلنسان عىل احلقيقة عند تثاؤبه، ولكن هةذا 

ا ما نتثاءب، وننسى أن نضع أيدينا عىل أفواهنا، ومع ذلك ا، والواقع يرفضه، فنحن كثريً ضعيف جدً 

 .(1)و رسى يف أبداننا، أو قادنا إىل حيث ال نرغب ونريدنشعر بنن شيئا قد دخل أجسادنا، أ ال

 احلديث الثاني:

َعاِب َواأْلَْوِدَيِة،  ُقوا يِف الشِّ ، َقاَل: َكاَن الن اُس إَِذا َنَزُلوا َمنِْزاًل َتَفر  َفَقاَل َرُسوُل عن َأِب َاْعَلبََة اخْلَُشنِيُّ

ةْيَطانِ إِ : » -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -اهلل ِ  َ  َذلُِكْم ِمةَن الش  َعاِب َواأْلَْوِدَيِة، إِن  َقُكْم يِف َهِذِه الشِّ «... ن  َتَفرُّ

 .(8)احلديث

فإن تفرقهم يف الشعاب فمن املعلوم أن التفرق مذموم، وهو داع إىل وقوع األخطار، وحصول األرضار، 

ألنه  ؛إىل الشيطان – –لذلك نسبه النبيحرسة؛ ، فينال منهم غرة، ويوقع هبم عليهم عدوهمواألودية قد جيرأ 

 سبب يف حدواه، فهو الذي يوسوس للناس به، ويرغبهم يف الوقوع فيه. 

لتنكيد هذه احلقيقة يف قلوهبم، ومتكينها من نفوسهم، ك  أن  ؛باألداة ) إن ( – –عز النبي  ك 

لك ال يداخله أقل شك، أو ينتابه أدنى استخدام هذه األداة أشار إىل أن هذا األمر معروف مشهور؛ لذ

ريب، وهذا من شننه أن جيعلهم ينخةذون احليطةة، ويتوخةون احلةذر مةن وسوسةة الشةيطان هلةم 

 باالفرتاق، ودعوهتم إىل االختالف. 

 احلديث الثالث:

ِق َخطِيبَاِن َعىَل َعْهِد َرُسوِل اهللِ َصىل  اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم، َفَقاَما  عن اْبَن ُعَمَر َقاَل: َقِدَم َرُجاَلِن ِمَن املرَْْشِ

َم، اُ  َم َفَتَكل  َ ، ُام  َقَعَدا، َوَقاَم َاابُِت ْبُن َقيٍْس َخطِيُب َرُسوِل اهللِ َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل  م  َقَعَد َفَعِجَب َفَتَكل 

َ  َتْشِقي "َوَسل َم َفَقاَل:  الن اُس ِمْن َكاَلِمِهْم، َفَقاَم الن بِيُّ َصىل  اهللُ َعَلْيهِ  َا الن اُس ُقوُلوا بَِقْولُِكْم، َفإِن  ُق َيا َأهيُّ

ْيَطانِ   .(1) "اْلَكاَلِم ِمَن الش 

                                                 

 1/111( ينظر : فيض القدير 1)

 ( ، كتاب )اجلهاد(8182رواه : اإلمام أبو داود )( 8)

 ( 0121( رواه : اإلمام أمحد ) 1)
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األَخُذ فِيِه َيِمينًا َوِشَ اًل. واْشتِقاُق احْلَْرِف ِمَن احْلَْرِف: َأْخُذه ِمنُْه. "تشقيق الكالم يف اللغة: هو 

َق  الكالَم إَِذا َأخرجه َأْحَسَن خَمَْرج. َويِف َحِديِث اْلبَيَْعِة: َتْشِقيُق اْلَكاَلِم َعَليُْكْم شديٌد،َأْي:  َوُيَقاُل: َشق 

 . (1)"التطلُُّب فِيِه لِيُْخِرَجه َأحسَن خَمَْرٍج 

لتصنع يف خراجه عىل صورة يستجلب هبا مدح املادحني، واالتكلف يف إهو  :وعىل هذا فتشقيق الكالم

؛ لينال املحمدة من احلامدين، وهذا قد يدفعه إىل العجب بنفسه، والتكز هبا عىل الناس، ك  قد جيره هذا تزويقه

س يوسو كله من أجل ذلك؛ ، وترسهفكل هذه املساوىء تفرح الشيطانإىل الكذب، والنطق بالباطل والزور، 

هذا التشقيق للشيطان؛  – –النبي  نسب ذلكل ؛ملن يريد الكالم والتحدث إىل الناس الشيطان هبذا التشقيق

 (8) .وإن كان يف األصل ليس له تشقيق ألنه سبب فيه،

 احلديث الرابع:

ُجِل، َوفَِراٌش »َعْن َجابِِر ْبِن َعبِْد اهللِ، َأن  َرُسوَل اهللِ َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل َم َقاَل َلُه:  فَِراٌش لِلر 

يَْطانِ اِلْمَرَأتِِه، َوالث الُِث لِلض   ابُِع لِلش   .(1)«يِْف، َوالر 

 قال العل ء: معناه أن ما "يوضح اإلمام النووي سبب إسناد الفراش الرابع للشيطان، فيقول:

زاد عىل احلاجة فاختاذه إن  هو للمباهاة واالختيال، وااللتهاء بزينة الدنيا، وما كان هبذه الصفة فهو 

 .(1)"؛ ألنه يرتضيه، ويوسوس به، وحيسنه، ويساعد عليهمذموم، وكل مذموم يضاف إىل الشيطان

                                                 

 15/121( لسان العرب 1)

 ةعيد املحقق: د. حممد عبد املةةةةةةغريب احلديث، أبو ُعبيد القاسم بن سالّم ،ينظر:  (8)

 الدكن ، الطبعة:  -ةةةة، حيةةةةةدر آباد ةةةةةةة دائرة املعارف العث نيمطبعةةالنارش: خان،      

 1/891م  1911 -هة  1121األوىل،      

 س والزينة(.(، كتاب )اللبا8521( رواه : اإلمام مسلم )1)

   11/09رشح النووي عىل صحيح مسلم  (1)
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، وال طائل من ال جدوى له فالشيطان هو الذي يوسوس لصاحب البيت أن ينيت بفراش رابع

للشيطان؛ ألنه  – –ضائع يف غري قيمة؛ لذلك نسبه ورائه، وإن  هو مال مهدر يف غري منفعة، 

 متسبب فيه بوسوسته وتزيينه.

قد الذي ليس له قيمة، وكنن صاحب البيت هذا الفراش الرابع البديع يصور  ذا املجازإن ه 

مما والشك أن هذه الصورة عىل إار دعوة الشيطان له بذلك،  لكي يفرتشه، وينام عليه ؛هينه للشيطان

 أو تبديده عىل هذا النحو املشني.إىل عدم االستجابة لوساوس الشيطان بإهدار املال تدفعنا 

 س:احلديث اخلام

إَِذا َوَقَعْت ُلْقَمُة َأَحِدُكْم َفْليَْنُخْذَها، : » -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  -َعْن َجابٍِر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

يَْطاِن... احلديث  .(1)َفْليُِمْط َما َكاَن هِبَا ِمْن َأًذى َوْليَْنُكْلَها، َواَل َيَدْعَها لِلش 

رتك منه بواقي أال نال هندر الطعام، واحلديث أمر ندب وإرشاد، أ  هذايف – –ينمرنا النبي

وعدم إهدارها، وقد جعل من يفعل ذلك تى اللقمة ينبغي املحافظة عليها، تذهب سدى بال منفعة، ح

 كننه أعطى هذه اللقمة للشيطان.

ام ، والعبث هبا، وعدم احرتإهدار النعمة ؛ ألنأسند ترك هذه اللقمة للشيطان – –فالنبي

 ك  أن إهدار الطعام .إن  هو بسبب وساوس الشيطان، وتزيينه هذه األفعال يف أعني الناسقيمتها 

 -أيضا -والرتف والكز. هو غالبا من فعل املرتفني، وعادة املتكزين ،واألنفة من أكل ما يسقط منه

النبي  – –ندمن أجل هذا كله أس ؛أفعال حيبها الشيطان، ويوسوس هبا، ويغري الناس بفعلها

 ، وعدم االنتفاع هبا للشيطان عىل سبيل املجاز العقيل، وعالقته السببية.إهدار هذه اللقمة

قال التوربشتي: إن  صار تركها للشيطان؛ ألن فيه إضاعة نعمة اهلل واالستحقار هبا من غري ما  "

ب هو الكز، وذلك من عمل بنس، ام إنه من أخالق املتكزين، واملانع عن تناول تلك اللقمة يف الغال

 .(8) "الشيطان.

                                                 

 (.األرشبة(، كتاب )8511( رواه : اإلمام مسلم )1)

  1/8190مرقاة املفاتيح  (8)
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، واملعنى: أن (1)وذهب بعض العل ء إىل أن املقصود من قوله ) وال يدعها للشيطان ( عىل احلقيقة

اليرتكها للشيطان لينكلها، ومما يضعف هذا القول: أن املانع للشيطان من األكل من الطعام هو 

ول يف أ -عز وجل - هذا فلو ذكر اآلكل اسم اهللالتسمية عليه، وليس حفظه وعدم إهداره، وعىل

 ي عليه، ك  أن سياق احلديث يرجح أنمِّ ألهنا مما ُس  ؛الطعام، ام وقعت منه لقمة فلن ينكلها الشيطان

طعام، حتى ال هذايكون الكز دافعا إلهدار  الاملقصود هو املحافظة عىل الطعام، وجتنب إهداره، وأ

 .ام لينكلها ،هذا األذيعنها فليمط  ولو كانت لقمة مسها األذي،

 احلديث السادس:

يَْطانِ »َعْن َأِب ُهَرْيَرَة، َأن  َرُسوَل اهللِ َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل َم، َقاَل:   .(8)«اجْلََرُس َمَزاِمرُي الش 

 – –يزمر هبا الزامر، وهي من آالت الغناء املعروفة، وقد أسند النبي التياملزمار هو اآللة 

املزامري للشيطان؛ ملا يرتتب عليها من تضييع األوقات، واالنشغال عن العبادات، ك  أهنا كثريا ما 

تكون أداة إلشاعة الفاحشة والفساد يف املجتمع، عن طريق اللهو العابث، والغناء املاجن، والرقص 

بها الشيطان، ويفرح هبا، حي التياخلليع املثري للفتنة، والباعث عىل الشهوة، وهذا كله من األشياء 

 .(1)للشيطان – –لذلك كله نسبها النبي  ويوسوس للناس بفعلها، واإلقبال عليها؛

للشيطان مزامري عن طريق املجاز العقيل، جعل اجلرس من قبيل هذه  – –وبعدما جعل النبي 

امري الشيطان، اجلرس كمز: ، والتقديروالوجه املحذوف األداة ،البليغاملزامري عن طريق التشبيه 

كره اجلرس وجعله بمثابة املزامري، وأكد هذه املشاهبة  – –والتشبيه هنا مقصود به الكراهة، فالنبي 

                                                 

 1/899( ينظر : فيض القدير 1)

 (، كتاب )اللباس والزينة(.8111: اإلمام مسلم ) ( رواه 8)

  8/118 : فتح الباري( ينظر 1)
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بحذف أداة التشبيه، حتى حيمل الناس عىل جمانبته، وعدم استخدامه يف أغراضهم، أو تعليقه يف 

 .(1)همرقاب دواهبم ك  يفعله بعض

 احلديث السابع:

 ٍع َمْوىَل الن بِيِّ َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل َم أن ُه َمر  بَِحَسِن ْبِن َعيِلٍّ َريِضَ اهللُ َعنُْهَ ، َوُهَو ُيَصيلِّ عْن َأِب َرافِ 

افٍِع: َأْقبِْل َعىَل رَ َقائًِ ، َوَقْد َغَرَز َضْفَرُه يِف َقَفاُه، َفَحل َها َأُبو َرافٍِع، َفاْلتََفَت َحَسٌن إَِليِْه ُمْغَضبًا، َفَقاَل َأُبو 

يَْطانِ »َصاَلتَِك َواَل َتْغَضْب، َفإيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ِ َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل َم َيُقوُل:    .(8)«َذلَِك كِْفُل الش 

 ؛كره أن يعقد املسلم شعره يف الصالة، وأن جيعله كضفرية حتى ال يالمس األرض – –النبي

أن يالمس شعره  باملصيلاألليق  ؛ لذلك كانأفعال املتكزين، وعادة املرتفعنيألن هذا الفعل من 

 بنَ  ، وملا رأى الصحاب اجلليل أبو رافع احلسنَ (1)، وعنوان اخلشوعهذا دليل اخلضوعألن  ؛األرض

قال عن هذه  – –، أقبل عليه يفك ضفريته، وأخزه بنن الرسول، وقد فعل هذا الفعلعيل

 كفل الشيطان(.إهنا ) :الضفرية

، وعىل هذا يكون املقصود أن هذا الشعر املضفر هو نصيب (1)والكفل: هو احلظ والنصيب

الشيطان، وبالتاىل يكون الكالم من قبيل املجاز العقيل، حيث أسند الشعر املضفر للشيطان، وجعله 

وسوسته  ملكا له ونصيبا، والعالقة هي السببية؛ ألن الشيطان هو املتسبب يف ذلك عن طريق

 عند الصالة، ويغري صاحبه بفعله. لإلنسان بنن يضفر شعره

                                                 

 –سبب كراهة اجلرس، فمنهم من قال: ملشاهبته ناقوس النصارى، وقيل: ألن صوته يشغل عن ذكر اهلل ( اختلف العل ء يف 1)

 اجلرس، يتحرك حركتها وكثرة مشيها ومع الدواب، رقاب يف املعلق اجلرس به مقصود هنا النهي: قال من ومنهم ،-وجل عز

، ويبدو أن القرآن وقراءة والصالة الذكر عن اإلنسان تشغل قد األصوات وهذه الغناء، آالت بنصوات أشبه أصواتًا فيخرج

هذا السبب هو األقرب للصواب، ويكون مناط كراهة استخدام اجلرس عندما يكون صوته شاغاًل لإلنسان عن العبادة 

 1/118والذكر، سواء كان معلقا عىل رقبة دابة أو غريها. ينظر : فتح الباري 

 تاب )الصالة(. (، ك111( رواه : اإلمام أبو داود )8)

 8/811ينظر : عون املعبود رشح سنن أب داود ( 1)

 029-11/022( ينظر: لسان العرب 1)
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هو أن جُيمع الكساء عىل سنام البعري و الكفل(،إىل تفسري آخر ملعنى ) اإلمام اخلطابوقد ذهب 

، وقد ذهب إىل ذلك أيضا اإلمام (1)ام ُيركب عليه، أي أن كفل الشيطان: هو موضع قعود الشيطان

 .(8)صاحب السنن أبو داود

وعىل هذا يكون املعنى املقصود: أن هذه الضفرية هى مكان يقعد فيه الشيطان، وبالتاىل يكون 

وقد اختذ  ،صورة الشيطان – –هذا األسلوب من قبيل االستعارة التمثيلية، حيث استعار النبي

ة هذه الضفرية مكانا جللوسه، استعارها للوسوسة هبذا الفعل، والتحريض عليه، وهي صورة معز

موحية، تدل عىل متكن الشيطان، ومتام سيطرته، حتى لكننه جالس عىل رأسه، مقيم وسط شعره، 

 ه حيث  يشاء، ويقوده أنى يريد.يسريِّ 

مشهورة  ألن كلمة الكفل بمعنى النصيب ؛هو األقرب للصواباألول ويبدو أن هذا االحت ل 

ليقعد عليه، حتى إن  ؛ذي يوضع عىل البعريء الغوى أكثر من استع هلا بمعنى اليشيف االستع ل الل

أول ما يتبادر للذهن من معنى الكفل: هو النصيب، ومما يدل عىل ذلك استع ل القرآن الكريم، ففي 

   : -تعاىل –قوله                      

              (1)، (1): يكن له نصيب منهاأي ،

املذموم بننه حظ الشيطان ونصيبه ورد يف احلديث النبوي الرشيف، ففي  ئك  أن التعبري عن الش

حظ : هذا ، وقال – –استخرج َعَلَقة من قلب النبيأن جزيل  – –حديث شق صدر النبي 

                                                 

 معةةةةةةةةامل السةةةةةةةةةةنن، أبو سلي ن محد بن حممد اخلطاب، النارش: املطبعة  ينظر : (1)

  1/121 م1918 -هة  1101الطبعة: األوىل حلب، –العلمية     

 ، املحةةةةقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبةب داودسنن أينظر : ( 8)

 1/111بريوت، الطبعة : بدون  –العرصية، صيدا     

 20( سورة : النساء، آية:1)

 819الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، للواحدي، صة ( ينظر: 1)
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وأن التعبري بالشيطان من  بمعنى النصيب، يف احلديث الكفل فهذا كله مما يرجح أن، (1)الشيطان منك

 واهلل أعلم.وليس االستعارة التمثيلية.  ،قبيل املجاز العقيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (، كتاب)اإلي ن(.118( رواه: اإلمام مسلم)1)
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 املبحث الثاني

 من بالغة االستعارة 

التعبري عن  عند – –نبيال وردت عىل لسان التيتعد االستعارة هي أكثر األلوان البالغية 

، وإخراجه من عامل املعقوالت إىل عامل سيدهوجتالغة يف تصوير املعنى الشيطان، وذلك ملا هلا من أمهية ب

املحسوسات، فتجد املعاين أمامك يف صورة واضحة الس ت، حمددة القس ت، صورة معزة موحية، 

جتد هذه املعاين طريقها املمهد إىل القلوب،  وحتسها احلواس، وعندها تراها األعني ، وتسمعها األذن،

وسبيلها املعبد إىل النفوس، والشيطان غيب فكان البد من إخراج هذا الغيب يف صورة حمسوسة، 

 –حتى نستطيع فهم حقيقة هذا الشيطان، وإدراك ما يفعله بنا، ويكيده لنا، وهذا هو ما فعله النبي

–  التعبري عن الشيطان.باالستعارة يف التصوير؛ لذلك أكثر من  

تعارة ترصحيية، واستعارة متثيلية، أما االستعارة املكنية إىل اس االستعارةهذه تنوعت وقد  هذا،

 .عىل حد علمي، واهلل أعلم ورد فيها ذكر الشيطان التيفلم ترد يف أي حديث من األحاديث 

 .اأحد عرش حديثً ، والتي وردت يف ولنبدأ أوال باالستعارة الترصحيية
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 املطلب األول : االستعارة التصرحيية.

 احلديث األول

َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ َرَأْيُت يِف امْلَنَاِم  -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعْن َجابٍِر، َقاَل: َجاَء َأْعَراِبٌّ إىَِل الن بِيِّ 

َب َفَتَدْحَرَج َفاْشَتَدْدُت َعىَل َأَارِ  : َكَنن  َرْأِِس رُضِ َم لأِْلَْعةَراِبِّ اَل »ِه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل 

ْيَطاِن بَِك يِف َمنَاِمَك  ِب الش  ِث الن اَس بَِتَلعُّ دِّ                           .(1)«حُتَ

  هي تفزع اإلنسان، وتقض مضجعه إن التيمن املعلوم أن االحالم املفزعة، واملنامات الكرهية 

ْيَطاِن... احلديث: » – –من الشيطان، ودليل ذلك قوله  احِلَُة ِمَن اهلل ِ، َواحُلُلُم ِمَن الش  ْؤَيا الص  ، (8)الرُّ

يف أاةره لكةي  ه، وهو يشةتده وتدحرجِ ع رأِس ومن هذه املنامات املفزعة ما رآه هذا األعراب من قطْ 

ِث الن اَس  "ث هبذا احللم املفزع، فقال له: دأن حي – –لذلك هناه النبي  ؛، ويمسك بهيلحقه دِّ اَل حُتَ

ْيَطاِن بَِك يِف َمنَاِمَك  ِب الش   – –، ففي هذه اجلملة استعارة ترصةحيية، حيةث اسةتعار النبةي "بَِتَلعُّ

 .احللم الكريهمن تفزيعه هبذ  ،يف منامه هبذا األعرابالشيطان تلعب ملا فعله ال

ب بةه تلعةب ع، وكننه يتلفْعل الشيطان هبذا األعراب يف منامهلنا أراد أن يصور  – –النبي ف

ينبغةي هلةذا  كاناالستخفاف بعقله، لذلك ما و، وهذا دليل عىل االزدراء به، يف يد األطفال الدمى

 األعراب أن حيدث هبذا احللم.

حالم، أو ورس هذه االستعارة هو املبالغة يف حث هذا األعراب عىل عدم اإلخبار بمثل هذه األ 

، وعبثه بعقله، الشةك أن هةذا سةيكون ا يعلم أن هذا من هلو الشيطان بهألنه عندم ؛ذكرها للناس

الناس بتلعب الشيطان بةه، ا له لعدم ذكرها إذا أتت له يف املنام، ومن منا يرىض أن خيز ا كبريً دافعً 

 وعبثه بعقله ؟ 

فالشيطان يشتد من الداللة عىل التكلف، ملا فيه  بة)التلعب( بدل)اللعب(؛ – –وقد عز النبي 

يف هذا اللعب، ويتكلف يف فعله، ويبذل اجلهد يف القيام به، وهذا يدل عىل شدة حرصه عليه، واختاذ 

                                                 

 (، كتاب )الرؤيا(.8812مسلم)( رواه: 1)

 (، كتاب )بدء اخللق(.1898( رواه: البخاري)8)
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 من حتةديث النةاس ؛ لذلك جيب احلذر كافة السبل لتنفيذه، وهذه املعاين ال تتنتى لو عز بة)اللعب(

 املجالس.األندية ومادة للسمر يف أو اختاذها الم، نالعيبه يف املنام، وتوهي ته يف األحب

اَن، َقاَل: َجاَء َرُجٌل إىَِل  -أيضا–وقد وردت هذه االستعارة  يف احلديث الذي رواه ُعْثَ ُن ْبُن َعف 

ْيُت َفَلْم َأْدِر أَ -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -الن بِيِّ  َشَفْعُت َأْم َأْوَتةْرُت. َفَقةاَل ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إيِنِّ َصل 

ْيَطاُن يِف َصالتُِكْم، َمْن َصىل  ِمنُْكْم  ":  -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -َرُسوُل اهللِ  َب بُِكُم الش  اَي َوَأْن َيَتَلع  إِي 

َُ  مَتَا ، َفإهِن 
 .(1)"ُم َصالتِِه َفَلْم َيْدِر َأَشَفَع َأْو َأْوَتَر، َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتنْيِ

ب  له التلعب ملا يفعله الشيطان باملسلم يف صالته، حيث يوسوس  – –هنا أيضا استعار النبي

 يشغله عن صالته، ويمنعه من اخلشوع فيها.

 تقطع اخلشوع التياألفكار  يسرتسل يفيستجيب لوساوس الشيطان، فجعل من  – –فالنبي

يا هلةا مةن مسالة يتسىل هبا، له كننه ألعوبة يف يد الشيطان، وجعاالنتباه هلا، ، وتلهي عن يف الصالة

 التيصورة مزرية جتعل كل مسلم حيافظ عىل اخلشوع يف الصالة حتى ال تنطبق عليه هذه الصورة، 

 يفر منها كل عاقل، ويننف من االتصاف هبا كل حكيم.

اةم  ،ير نفسةه أوال)إياي وأن يتلعب(، فبدأ بتحذ: صدر حديثه بقوله – –ونلحظ أن النبي 

إىل نفسه تلعب  – –كراهية أن ينسب النبي إىل خماطبة أصحابه بصيغة اخلطاب)يتلعب بكم( انتقل

أحةذر  إذا كنت :يقول – –فالنبي ، الشيطان؛ ألن هذا مما يتناىف مع مقام النبوة، ورشفها الرفيع 

فننتم أوىل باحلةذر،  الصالة، يف وتوهي ته الشيطانسات يمن تلب -نبي معصوم مع أين -نفيس أوال 

  .(8).وأجدر باالنتباه

                                                 

 (.105) يف املسند ( رواه: اإلمام أمحد1)

 النارش:، وآخرونؤوط ااملحقق: شعيب األرنةةةةةةةةة،أمحد  اإلمام ( ينظر : هامش مسند8)

 1/051 م 8551 -هة  1181الطبعة: األوىل، ، مؤسسة الرسالة    
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 : - تعةاىل -وهذا األسلوب قد ورد يف القرآن الكةريم يف قولةه                   

      اآلية ... (1)فبدأت اآلية بمخاطبة النبي ،– 

–  ،دليل عىل مدى تةنار النبةي ام انتقلت إىل خماطبة املؤمنني، وهذا أوال– –  ببالغةة القةرآن

  الكريم، واتباعه يف أساليبه.

 احلديث الثاني:

َم َقاَل:  ٍة َفْلَيْدُن إَِذا َصىل  َأَحُدُكْم إىَِل »َعْن َسْهِل ْبِن َأِب َحْثَمَة، َيْبُلُغ بِِه الن بِي  َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل   ُسرْتَ

ْيَطاُن َعَلْيِه َصاَلَتهُ   .(8)«ِمنَْها اَل َيْقَطِع الش 

تنخةذ  التةياملقصود من قطع الشيطان للصالة، أنه يشغل املصيل عنها، ويوسوس له باألفكار 

قطع الصالة لوساوس الشيطان الشاغلة   – –فاستعار النبيبعقله عن االنتباه هلا، واخلشوع فيها، 

 صيل عن صالته.للم

ورس هذه االستعارة هو املبالغة يف التحذير من االسرتسال يف وساوس الشيطان أاناء الصالة، 

فتصةوير هةذه الوسةاوس  .والتنكيد الشديد عىل مدافعتها حتى ال يذهب خشوعها، وينقص اواهبا

ىل مدافعة هذه وكنهنا قاطعة للصالة مبطلة هلا، حمبطة لثواهبا، جيعل كل مسلم حريصا كل احلرص ع

 عن عقله أاناء الصالة.  وإبعداهاس عن نفسه، اوالوس

ويصيل إليه، كرمح أو  ،فيقرب منه ،أي شىء ينصبه املسلم تلقاء وجهه هي: –والصالة إىل سرتة 

فالصالة إىل هذه السرتة، ونصب الوجه إليها ال شك أنه أمجع  – (1)عمود أو شجرة أو حائط وهكذا

لعقله من التشتت يف متاهات الفكر، واالسرتسال يف مزالقه، كة  أن هةذه لقلب املصيل، وأوعب 

                                                 

 1ق، آية:( سورة : الطال1)

 (، كتاب)الصالة(.190رواه : أبو داود )( 8)

 لبنان -فقةةةةةةةةةةةةةه السنة، سيد سابق ، النارش: دار الكتاب العرب، بريوت ( ينظر : 1)

 1/801 م1911 -هة  1191الطبعة: الثالثة،     
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ديه، ويف السرتة والقرب منها يمنع الشيطان من أن يوسوس ألي أحد باملرور أمامه، أو االجتياز بني ي

فيشغله إما ألنه يوسوس للمصيل  ،لشيطانالصالة لشغال له عن صالته؛ لذلك كان إسناد قطع هذا إ

ذه الوسوسة، وإما ألنه يوسوس لغريه أن يمر أمامه، فيكون شةاغال لةه أيضةا عةن عن صالته هب

   .صالته، ويف كلتا احلالتني السرتة متنع من ذلك

وقد وردت هذه االستعارة نفسها يف احلديث الذي رواه َأُبو ُهَرْيَرَة، َعِن الن بِةيِّ َصةىل  اهلُل َعَلْيةِه 

 .(1)اجِلنِّ َتَفل َت الَباِرَحَة لَِيْقَطَع َعيَل  َصاَليِت، َفَنْمَكنَنِي اهلل ُ ِمنُْه َفَنَخْذُتُه... احلديث إِن  ِعْفِريتًا ِمنَ »َوَسل َم: 

أيضا قطع الصالة ملا أراده هذا العفريت منه مةن إشةغاله، وحماولةة   – –فهنا استعار النبي

 جذب انتباهه بعيدا عن الصالة.

 احلديث الثالث: 

ُه »ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل اهللِ َصىل  اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم، قال:  َعْن َأِب  اَلِح، َفإِن  اَل ُيِشرُي َأَحُدُكْم إىَِل َأِخيِه بِالسِّ

ْيَطاَن َينِْزُع يِف َيِدِه َفَيَقُع يِف ُحْفَرٍة ِمَن الن ارِ   .(8)«اَل َيْدِري َأَحُدُكْم َلَعل  الش 

به إليه عىل وجةه اجلةد أو  اإلشارة أوأحدنا السالح يف وجه أخيه،  رْفععن  يف هذا احلديث هنٌي 

وعنةدها  .ألن اإلنسان قد يندفع يف حلظة طيش، أو ساعة غضب، فيصيب أخاه، ويريق دمه ؛اهلزل

 احلمل عىل يشري(؛ ليكون أبلغ ىف ، وهذا النهي أتى يف صورة اخلز )اليكون منواه جهنم، وبئس املصري

خيز  – –؛ لذلك هوالتنفيذ، حتى لكنهنم قد استجابوا بالفعلاملسارعة إىل االستجابة، وأقوى ىف 

 .(1)، ال أمر حيتمل وقوعهعن أمر قد وقع

                                                 

 (، كتاب )أحاديث أألانبياء(.1181( رواه : البخاري )1)

 (، كتاب)الز والصلة واآلداب(.8111كتاب)الفتن(، ومسلم)( 1518( رواه:البخارى)8)

 11/115 عىل صحيح مسلم ( ينظر : رشح النووي1)
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ْيَطاَن َينِْزُع يِف َيِدِه(: – – وموطن االستعارة يف هذا احلديث قوله وينزع يف يده: "، )َلَعل  الش 

معناه يرمي يف يده، وحيقق رضبته كننه يرفع يده، وحيقق إشارته، والنزع  بكرس الزاي وبالعني املهملة،

 .(1)"العمل باليد كاالستقاء بالدلو ونحوه

فالشيطان ال يفعل إال الوسوسةة، وال تعار الفعل)ينزع( للفعل )يوسوس(، اس – –فالنبي 

ي دفع يد هذا احلامل صور الشيطان وكننه بالفعل هو الذ – –قدر إال عىل اإلغواء، ولكن النبيي

عىل حامل للسالح حتى أصاب أخاه، إن هذه االستعارة الرائعة بينت لنا خطورة وساوس الشيطان 

هذا السالح، وصورت لنا أار هذه الوساوس عليه، وقوهتا يف محله عةىل إيةذاء أخيةه حتةى لكةنن 

 .القرتاف هذا اجلرم، واجرتاح هذا الذنب ؛الشيطان بالفعل هو الذي دفع يده

املخةاطبني عةىل  يكون أبلغ يف محلل ا احلديث؛االستعارة يف هذ سلكم – –وقد سلك النبي 

وكنن الشيطان هو من يدفع يده، ويوجهها نحو  ألن من يتخيل الستجابة لنهيه، واالنصياع لنصحه؛ا

 خيه، أو اإلشارة به إليه.شى عندها من محل السالح يف وجه أال شك أنه خي ،أخيه

ى هذا احلديث بلفظ )ينزغ( بالغني املعجمة بدل )ينةزع(، والنةزغ: هةو اإلغةواء وهذا وقد رُ 

       : -تعةاىل –، ومنه قوله (8)واإلفسادواإلغراء 

      (1) ن بالفعل يغةوي الشيطا ألن، وعىل هذا يكون الكالم عىل حقيقته؛

ولكةن علة ء احلةديث  ، ويفسد في  بينهم، وبالتايل ال يكون هناك استعارة يف هذا احلةديث.ناسال

ألهنا هي األشهر يف كتب احلديث، وخاصة صةحيحي البخةاري ومسةلم،  ؛رجحوا الراوية األوىل

ألن الفعل األول  ؛ال )ينزغ( ) يف يده( يرجح أن األصح هو )ينزع(جلار واملجرورباإلضافة إىل أن ا

                                                 

  دين العراقي، النارش: دار إحياء ةةةطرح التثريب يف رشح التقريب، أبو الفضل زين ال (1)

 1/121 ،الرتاث العرب، الطبعة : بدون    

   2/101ينظر : لسان العرب  (8)

 855رة : االعراف ، آية : ( سو1)
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اآليةة  ما الثةاين فيتعةدى بنفسةه، بةدليليف احلديث، أبالفعل ، وهو ماورد يتعدى بحرف اجلر )يف(

ْيَطاِن َنْزغٌ السابقة ) ا َينَْزَغن َك ِمَن الش   .واهلل أعلم .(1)(َوإِم 

 احلديث الرابع:

ِه، َأن  ا َم َقاَل: َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ َعْقُل ِشْبِه اْلَعْمِد »لن بِي  َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل 

يَْطاُن َبنْيَ الن اِس، َفتَُكوُن دِ  ي ا يِف ُمَغل ٌظ ِمْثُل َعْقِل اْلَعْمِد، َواَل ُيْقَتُل َصاِحبُُه، َوَذلَِك َأْن َينُْزَو الش  َماٌء يِف ِعمِّ

 .(8)«اَلٍح َغرْيِ َضِغينٍَة، َواَل مَحِْل ِس 

أن قتل شبه العمد حيصل بسبب واةوب الشةيطان بةني  "الَعْقل: هو الدية ، ومعنى احلديث: 

الناس، فيكون القتال بينهم من غري حقد وعداوة، وال محل سالح، بل يف حال يعمى أمره، وال يتبني 

ثةل ديةة قتةل بةل عليةه ديةة مغلظةة م ،قاتله وال حال قتله، ففي مثل هذه الصورة ال يقتل القاتل

 .(1)"العمد

يَْطاُن َبنْيَ الن اسِ  ":  – – قوله د وردت االستعارة يف هذا احلديث يفوق ، ومعنى "َوَذلَِك أَْن َينُْزَو الش 

وإيقاع  ،مستعار لوسوسة الشيطان للناس ، وعىل هذا فة)الن ْزُو((1)يثُِب، والن ْزُو هو الواوب والقفز ينزو: أي،

 وقتىل. جرحىقع منهم ، حتى يملهم عىل التشاجر والتقاتلحل ؛همالعداوة في  بين

وكننه واقف وسط الناس، ، صور لنا الشيطان – –ن النبي براعة هذه االستعارة يف أوتكمن 

يحرضه ل ؛لكي يصل إىل اآلخر ؛وسوس هلذا بالرش، ويغريه بالفساد، ام يقفز قفزة رسيعةييذهب ل

ام يقفز إىل آخر وهكذا، فهذه االستعارة تصةور لنةا مةدى رسعةة  عىل العداوة، وحيثه عىل القتال،

 وحيصلغرضه،  يصيبقفز هنا وهناك حتى ي، فهو ه عىل ذلكالشيطان يف نرش الفساد، ومدى حرص

                                                 

 1/8155، مرقاة املفاتيح  11/80 : فتح الباري( ينظر 1)

 (، كتاب ) الديات(.1010( رواه : أبو داود )8)

 18/851 رشح سنن أب داود ( عون املعبود1)

 10/119( ينظر : لسان العرب 1)
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هدفه يف أرسع وقت، وهذا يدل عىل مدى تلهفه لإلفساد بني الناس والوقيعة بينهم، فكل هذه املعانى 

 ستعارة الرائعة البديعة. من وراء هذه اال مل تتنت إال

 احلديث اخلامس:

 َ ْيةِل َكةز  َم إَِذا َقاَم ِمَن الل  ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل ِ َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل  ... ُاةم  َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ

ِميِع »َااَلًاا، « اهلل ُ َأْكَزُ َكبرًِيا»َيُقوُل:  ةِزِه، َوَنْفِخةِه، َأُعوُذ بِاهلل ِ الس  ِجيِم ِمةْن مَهْ ْيَطاِن الةر  يِم ِمَن الش 
اْلَعلِ

 .(1)«َوَنْفثِهِ 

نفثه(، فمنهم  -، لكن اختلفوا يف معنى )مهزه: الكزاتفق رشاح احلديث عىل أن معنى )نفخه( أي

، بمعنى الرصع واجلنون، أما )نفثةه(إهنا  :من ذهب إىل أن ) مهزه( بمعنى وسوسته، ومنهم من قال

 .(8)هنا السحر، ومنهم من قال املقصود هبا الشعر: إفمنهم من قال

ن املتكةز يةنفخ )نفخه( بمعنى الكز قةول صةحيح؛ أل وعندما ننظر إىل هذه املعانى نجد أن

  دره، ويمط رقبته، وكننه قد انتفخ.ص

ضعيف  أما ) مهزه( فاألقرب للصواب أهنا الوسوسة، أما أن تكون بمعنى الرصع واجلنون فهذا

طبيعيةة، جدا؛ ألن الشيطان ال مدخل له يف إصابة اإلنسان بالرصع واجلنون، فكالمها لةه أسةباب 

 .وعلل جسدية كشف عنها الطب، وأماط عنها اللثام

من فعل السحرة،  -وهو النفخ بال ريق -ألن النفث ؛ما )نفثه( فالصواب أهنا تدل عىل السحرأ 

، أما أهنا بمعنى الشةعر        (1): -تعاىل –وهو الوارد يف قوله 

 ألنه ال عالقة بني النفث والشعر. ؛فهذا ال يصح

                                                 

 ة(.(، أبواب )الصال818(، كتاب)الصالة(، والرتمذي)110بو داود)رواه : أ (1)

     الدين      وحاشية السندي عىل سنن ابن ماجة، نور، 8/119 مرقاة املفاتيح ( ينظر:8)

 1/815بريوت، الطبعة : بدون  -السندي، النارش: دار اجليل     

 1( سورة : الفلق، آية: 1)
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ِزِه، َوَنْفِخهِ  :مما سبق يتضح أن يف قوله ففيهةا جمةاز َنْفثِةِه( أما يف قوله: ) ،( استعارة ترصحيية)مَهْ

 كالتايل: وبيان ذلك .مرسل عالقته السببية

َز ر"يوضح معناه ابن منظور، فيقول: ز( يف اللغة العربية )اهلم زاً: مهز: مَهَ ْأسه هَيِْمُزه مَهْ

ْغِط، َوِمنُْه اهلَْمُز يِف اْلَكاَلِم ألَنه ُيْضَغط. َوقَ ...َغَمَزه ْزُت احلَْرَف واهلَْمُز ِمثُْل الَغْمِز والض  ْد مَهَ

َبُه. ومَهَ فاهْنََمز... َزُه: َدَفَعُه َورَضَ  .(1)"ْزُته وملََْزُته وهَلَْزُته وهَنَْزُته إِذا َدَفْعتَهُ ومَهَ

ا مسةتعارً اهلمةز بمعنةى الةدفع والضةغط جعةل  – –النبي ما سبق يتضح لنا أن  لمن خال

حتى ، دفعنا بيده، ويضغط علينا بقوتهلكي يصور لنا وكنن الشيطان هو الذي ي ؛لوساوس الشيطان

إن هذه االستعارة تبني قوة وساوس الشةيطان  .ستجابة لنزواتهحيملنا عىل االنصياع لرغباته، واال

من قبيل اخلواطر واألفكار، وإن   تحتى لكنن هذه الوساوس ليسعىل اإلنسان، وأارها البالغ عليه، 

هبا اإلنسان، ويدفع هبةا يف ظهةره، حتةى حيثةه عةىل رسعةة  ينخسأو مقارع بيده يد الشيطان، هى 

 لكسل أو التهاون يف تنفيذها.وعدم ا ،ألوامره االستجابة

حتى يبني للمسلمني خطورة وساوس الشيطان، وأنةه  ؛هذه االستعارة – –وقد قصد النبي

حتى حيفظنا من رشها، ويعصمنا من رضرها، وهذه االستعارة  -عز وجل -البد من االستعاذة باهلل

 :  -تعةاىل –تعد من استعارات القرآن الكريم حيث وردت يف قوله             

    (8). 

فهو استعارة عن وسوسة الشيطان لإلنسان بالتكز عىل الناس، والتعةاظم  : )ونفخه(أما قوله

وكننه قد ألقم فمه يف فم هذ  ،ألهنا تصور الشيطان ؛عليهم، وهذه االستعارة غاية يف الروعة واجل ل

حتى انتفخ صدره، وعال أنفه، ومتطت رقبته، وهذا بالفعل هى صفة املتكز املتكز، وأخذ ينفخ فيه 

                                                 

 181-0/180( لسان العرب 1)

 91سورة : املؤمنون، آية: ( 8)
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وهيئته، ك  أن هذه االستعارة اجلميلة تثري فينا السخرية من هذا املتكز، وحتملنا عىل الضحك عليه، 

 وذلك بسبب منظره الذي هو أار من آاار لعب الشيطان به، ونفخه إياه. 

ألن النفث سبب يف السةحر،  وعالقته السببية؛ ،السحر سل عنجماز مرأما قوله )ونفثه(، فهو 

 العقد، ك  سبق ذكره. فالسحرة عندما يريدون سحر إنسان فإهنم ينفثون يف

 العقةد يفوكننه هو الذي ينفةث  ،يصور لنا الشيطانأراد أن  – –ن النبيورس هذا املجاز أ  

وإرضار صبح هو من يتقصد فعل السحر، أقد الشيطان ف، بذاته ، ويقوم بتحضري هذا السحربنفسه

يمليه عليه، وهذا ال شك أبلغ ينمره به، وداة يف يد الساحر ينفذ ما ليس أ، واإلنسان به من تلقاء نفسه

 يف بيان شدة عداوة الشيطان لإلنسان، ومدى حرصه الشديد عىل إيذائه.

لنا خطةورة الشةيطان،  تينب اأهنكمن يف تيف هذا احلديث  االستعارة واملجاز املرسل بالغةإن 

أن نستعني باهلل عليه، ونستعيذ بةه  علينا ومدى الرضر البالغ الذي قد يلحقه باإلنسان، لذلك جيب

 حيفظنا من رضه، ويعصمنا من رشه. ؛ لكي-عز وجل – منه، وأن ال نتهاون يف اللجوء إىل اهلل

 احلديث السادس:

، َأن  َرُسوَل  َم َكاَن َيْدُعو َصىل   -َعْن َأِب اْليرََسِ ُهم  إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اهلَْدِم، َوَأُعوُذ ": -َعَلْيِه َوَسل  الل 

ةْيَطا دِّي، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَغَرِق، َواحْلََرِق، َواهْلََرِم، َوَأُعةوُذ بِةَك َأْن َيَتَخب َطنِةي الش  َ ُن ِعنْةَد بَِك ِمَن الرت 

 .(1)"امْلَْوِت... احلديث

ْيَطاُن ِعنْةَد امْلَةْوِت( اسةتعارة ترصةحية، حيةث اسةتعار التخةبط  – –قوله يف  )َيَتَخب َطنِي الش 

لوساوس الشيطان لإلنسان عند املوت، والفعل)يتخبط( أصله يف اللغة )خبط(، ومعناه ك  يقةول 

َبُه رْضبًا َشِديًدا. وخَبط البعرُي بِ  "ابن منظور: بُِطه َخْبطًا: رَضَ َب األَرض َخَبَطه خَيْ بُِط خْبطًا: رَضَ َيِدِه خَيْ

ا؛ الت ْهِذيُب: اخلَْبُط رضب البعري اليشَء بُخفِّ يِده  .(8)"هِبَ

                                                 

 اب)قيام الليل(.(، أبو1008( رواه : أبو داود)1)

 1/825( لسان العرب8)
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أراد من وراء هذه االستعارة تصوير الشيطان، وكننه قد متكن من اإلنسان عنةد  – –فالنبي

ا حتى ا شديدً ا، ويطعنه طعنً ًح ا مز، فنخذ يرضبه رضبً عظيً   ا، واستوىل عليه استيالءً ا كبريً املوت متكنً 

مدى الضعف الشديد، والوهن البالغ الذي يكون  -أيضا -كه. وهذه االستعارة البديعة تصورأهل

فيه اإلنسان، وهو عىل مشارف املوت. والضعف هنا ليس ضعف اجلسد فقط ، وإن  ضعف اإلرادة، 

لشيطان هذه احلالة، فيوسوس له هن التفكري، وخوف املصري الذي سيقبل عليه؛ لذلك قد يستغل اوو

ب  يرضه يف أمر آخرته، كنن يزين له باطال، أو حيسن له معصية، فيفعلها فيموت عليها، أو يقنِّطه من 

 .(1)ا من عفوه وغفرانه، وجيعله يائًس -عز وجل  -رمحة اهلل

وت؛ ألن املة يطان عنةداملبالغة يف بيان خطورة وساوس الشةإن الغرض من وراء هذه االستعارة هو 

ضعف ما يكون، وقد تنطيل عليه وساوسه، فيقع يف اهلالك من حيث ال يشعر، وال اإلنسان عندها يكون أ

 . االستعاذة به، ك  فعل رسول اهلل، و -عز وجل  –عاصم من ذلك إال باللجوء إىل اهلل 

كثرتةه، بالفعل )يتخبط( بدل الفعل )خبط(؛ للداللة عىل شةدة اخلةبط و – –وقد عز النبي 

وهذا ال شةك أبلةغ يف بيةان خطةورة  -ك  هو معلوم -فالزيادة يف املبنى تدل عىل الزيادة يف املعنى 

 وساوس الشيطان عند املوت.

 :-تعاىل–وهذه االستعارة إحدى استعارات القرآن الكريم، حيث وردت يف قوله    

                                            

 يف أساليبه بنساليب القرآن الكريم.  – –، وهذا يعد دليال آخر عىل مدى تنار النبي  (8)... اآلية 

 :السابعاحلديث 

ٍف، َقاَل: َقاَل َأِب: اْنَطَلْقُت يِف َوْفِد َبنِي َعاِمٍر إىَِل َرُسوِل اهلل ِ َم: َفُقْلنَا: َعْن ُمَطرِّ  َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل 

                                                 

  1/891 : معامل السنن( ينظر 1)

 810( سورة : البقرة، آية: 8)
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يُِّد اهلل ُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل »َأْنَت َسيُِّدَنا، َفَقاَل:  ُقوُلةوا »، َفَقاَل: (1)ُقْلنَا: َوَأْفَضُلنَا َفْضاًل َوَأْعَظُمنَا َطْواًل « الس 

ْيَطانُ بَِقْولُِكْم، َأْو َبْعِض َقْولُِكْم، َواَل َيْسَتْجِرَين ُكُم    .(8)«الش 

ًيا، أي: ال يستغلبنكم فيتخذكم َجرِ  "يقول اإلمام ابن األاري يف توضيح معنى )يستجرينكم(:

هنم كانوا َمَدُحوه، فكره هلم املبالغة يف املدح، فنهاهم عنه، يريد: تكل موا . وذلك أأي: رسواًل ووكياًل 

 . (1)"وُرُسُله تنطقون عن لسانه ،انوال تتكلفوا كننكم وكالُء الشيط ،ب  حيرضكم من القول

)يوسةوس )يستجرينكم( استعارة ترصحيية عن  :بن االاري يتضح أن قولهما قاله ا ومن خالل

قصد املبالغة يف بيان ما تفعله وسوسة الشيطان هبؤالء املداحني له، املثنني عليه،  – –فالنبي، لكم(

أصبحوا وكالء عن الشةيطان أو قد تى لكنهنم ح ،مبلغها هبؤالء الناس باملدح لقد بلغت الوسوسة

 سفراء ينطقون بكالمه، ويتحداون بلسانه.

غ هبم الشيطان هذا املبلغ، ويصل هبم إىل هذا احلد؛ لذلك أكد هةذا لاهم أن يبهين – –فالنبي

ن ل – –ومع أن النبي، فعلوه، وفداحة ما قالوهالنهي بنون التوكيد الثقيلة، حتى يبني هلم خطورة ما 

أن كثةرة املةدح قةد جتةر  ؛ تعلي  لألمة كلهةااشتد يف النكري عليهم لكنهرت به، و يغيتنار هبذا املدح أ

 عدم املبالغة فيه، أو اإلكثار منه. يلذلك ينبغ ؛إىل الكز هإىل الغرور، وتدفعاملمدوح 

كلمون هؤالء الناس كنهنم وكالء عن الشيطان، يتيف هذا احلديث جعل  – –وإذا كان النبي 

بكالمه الذي أماله عليهم، فإنه يف حديث آخر جعل الشيطان كننه هةو الةذي يةتكلم بلسةان مةن 

َليةه يوسوس هلم، فَعِن اْبِن َعب اٍس، َريِض اهلل ُ َعنُْهَ ، َقاَل: َجاَءْت َبُنو َأَسٍد إىَِل َرُسةوِل اهلل ِ َصةىل  اهلل ُ عَ 

ْسَلْمنَا َوَقاَتَلْتَك اْلَعَرُب َومَلْ ُنَقاتِْلَك َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِ: إِن  فِْقَهُهْم َقلِيٌل، َوإن َوَسل م َفَقاُلوا: َيا َرسوَل اهللِ أَ 

                                                 

 11/111، ينظر: عون املعبود ( أعظمنا طوال: أي، أكثرنا عطاء1)

 (، كتاب )األدب(.1251( رواه : أبو داود )8)

 -اهر أمحد الزاوى طادات ابن األاري، حتقيق: النهايةةةةةةةةة يف غريب احلديث واألار، جمد الدين أبو السع (1)

 1/811  ،م1919 -هة 1199ة بريوت، ة العلميحممود حممد الطناحي، النارش: املكتب
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ْيَطاَن َينْطُِق َعىَل َأْلِسنَتِ    : ِهْم َوَنَزَلْت َهةِذِه اآلَيةةُ الش                        

   اآلية ... (1()8). 

ووهم كاذب، إسالمهم، وهذا ال شك كالم باطل،  – –ون عىل الرسول فهؤالء القوم أتوا يمنُّ 

النطق لوسوسة الشيطان، وجعةل الشةيطان  – –س الشيطان هلم، فاستعار النبياوسووهو من 

بةاعهم للشةيطان، حتةى كننه هو الذي يتكلم هبذا الكالم، وينطق به عىل ألسنتهم، مبالغة يف بيان ات

 كاذبة، وأوهام مضللة. من وساوس قلوهبمنطقوا ب  ألقاه يف 

 احلديث الثامن:

، َأن  َرُسوَل اهللِ    "َقاَل َذاَت َيْوٍم يِف ُخْطَبتِِه:  -َصىل  اهللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَاٍر املَُْجاِشِعيِّ

ْن ُأَعلَِّمُكْم َما َجِهْلتُْم، مِم ا َعل َمنِي َيْوِمي َهَذا، ُكلُّ َماٍل َنَحْلُتُه َعْبًدا َحاَلٌل، َوإيِنِّ َخَلْقُت َأاَل إِن  َربِّ َأَمَريِن أَ 

َمْت َعَلْيِهْم مَ  َياطنُِي َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِدينِِهْم، َوَحر  ُْم َأَتْتُهُم الش  ُهْم، َوإهِن  ْلُت هَلُةْم... ا َأْحلَ ِعَباِدي ُحنََفاَء ُكل 

 .(1)"احلديث

َياطنُِي َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِدينِِهْم( استعارة ترصحيية ُْم َأَتْتُهُم الش   "ألن اجتال معناه: ؛ففي قوله: )َوإهِن 

ا ِئةُل َعةْن َذَهَب َوَجاَء؛ َوِمنُْه اجلََوالن يِف احْلَْرِب. واْجَتاَل اليشَء إِذا َذَهةَب بِةِه َوَسةاَقُه. واجلَاِئةل: الز 

 ، فالفعل ) اجتال( إذا استعارة عن الفعل )يوسوس(.(1)"َمَكانِهِ 

، ام تسوقهم احلق وكنهنا تقتلع هؤالء الناس، وتزيلهم عن دينهم ،صور الشياطني – –فالنبي

وهذا يدل عىل عظم وساوس هؤالء الشياطني؛ ألهنا بني يدهيا إىل دروب الباطل، ومسالك الضالل، 

أن هذه  منوا به، ودرجوا عليه عىل مر السنني، ك د هؤالء الناس عند دينهم الذي آبعاستطاعت أن ت

                                                 

 11 ( سورة : احلجرات، آية:1)

 .، كتاب)التفسري((11100النسائي يف السنن الكزى)( رواه : 8)

 وأهلها(. (، كتاب )اجلنة وصفة نعيمها8210( رواه : اإلمام مسلم)1)

 11/111( لسان العرب 1)
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مدى مهة الشيطان يف إضالل الناس، وصزه عىل إغوائهم، فمع أن هؤالء الناس  االستعارة تصور

قلةوهبم يف أحكامةه، مغروسةة نفوسةهم يف  يةه، غةائرة، مشةدودين إلاحلق كانوا قائمني عىل دينهم

إىل ما بني يديه لعهم من هذا الدين، وجيتث جذورهم منه، ام ساقهم تلكنه استطاع أن يقترشيعاته، 

 ساق األنعام.يريد ك  تُ 

ومن هنةا ينبغةي  !لزاعة تصويرها للشيطان وما يفعله باإلنسانويا !يالروعة هذه االستعارة

  علينا أخذ احليطة من وساوسه، واحلذر من كيده.

 احلديث التاسع:

َم َوُهَو َعىَل امْلِنَْزِ خَيُْطةَعْن َعرْ  ، َقاَل َرَأْيُت الن بِي  َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل  ْيٍح اأْلَْشَجِعيِّ ُب َفَجَة ْبِن رُضَ

ْيَطاَن َمَع َمْن َفاَرَق اجْلََ َعَة َيْرُكُض   .(1)«الن اَس، َفَقاَل: ... َفإِن  َيَد اهللِ َعىَل اجْلََ َعِة، َوإِن  الش 

، ونرش بذور الفرقة  عصا الطاعة من اخلروج عىل اجل عة، وشق – –هذااحلديث حيذر النبييف 

لذلك الركض يف هذا احلةديث  ، ومالزمته هلم؛الشيطان وساوسواالختالف، وجعل ذلك كله من 

 .املالزمةاستعارة عن هذه 

اوسه، ومداومته عةىل بوس مالزمة الشيطان هلؤالء اخلارجني عىل اجل عة – –صور النبيفقد 

وكننه يركض معهم، فهةم يبعةدون عةن اجل عةة، ويوغلةون يف صوره ، بحيله واملكر هبم خداعهم

التعبري بالفعل يةركض يةوحى بمةدى إرساع هةؤالء أن ، ك  مفارقتها، وهو معهم كذلك ال يرتكهم

يركضون ركضا  فكنهنمادهم يف السري ملفارقتها، ، ومدى اشتداخلارجني عىل اجل عة يف اخلروج عليها

ن ما يفعلونه هو أار وساوسه، أل ؛ال تواين فيه وال هوادة، والشيطان معهم يف هذا الركض ال يفارقهم

 ونتاج أكاذيبه وأباطيله.

ن مقصود احلديث ارق اجل عة( عىل الفعل)يركض(؛ ألالظرف)مع من ف – –قدم النبيوقد 

 ؛وهذا يناسبه تقديم الظةرفحتى ، كون يف معيتهمهو بيان مالزمة الشيطان هلم، وحرصه عىل أن ي

 ألنه األهم يف مضمون هذا احلديث.

                                                 

 (، كتاب)املحاربة(.1119( رواه : اإلمام النسائي يف السنن الكزى)1)
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 احلديث العاشر:

إَِذا َجاَء َرَمَضاُن ُفتَِّحْت »َقاَل: ،-َصىل  اهللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللُ َعنُْه، َأن  َرُسوَل اهللِ 

َياطنِيُ َأْبَواُب اجْلَن ِة، َوُغلِّ  َدِت الش   .(1)«َقْت َأْبَواُب الن اِر، َوُصفِّ

 -اإلمام النووي يقول  .عىل املجازأو ، عىل احلقيقة حيتمل أن يكون)صفدت الشياطني(  فقوله:

حيتمل أنه عىل ظاهره وحقيقته، وأن تفتيح أبواب اجلنة، وتغليةق  ": -عن القايض عياضفي  نقله 

طني عالمة لدخول الشهر وتعظيم حلرمته، ويكون التصفيد ليمتنعوا من أبواب جهنم، وتصفيد الشيا

إيذاء املؤمنني والتهويش عليهم. وحيتمل أن يكون املراد املجاز، ويكةون إشةارة إىل كثةرة الثةواب 

والعفو وأن الشياطني يقل إغواؤهم وإيذاؤهم؛ ليصريوا كاملصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء 

يف حديث آخر  وجاء، فتحت أبواب الرمحة الرواية الثانية اناس، ويؤيد هذدون أشياء ولناس دون 

صفدت مردة الشياطني، قال القايض: وحيتمل أن يكون فتح أبواب اجلنة عبارة ع  يفتحه اهلل تعاىل 

لعباده من الطاعات يف هذا الشهر، التي ال تقع يف غريه عموما كالصةيام والقيةام وفعةل اخلةريات 

كثري من املخالفات، وهذه أسباب لدخول اجلنة وأبواب هلا، وكذلك تغليق أبواب  واالنكفاف عن

والصةفد  ،ومعنى صفدت غللةت النار، وتصفيد الشياطني عبارة ع  ينكفون عنه من املخالفات،

 .(8)"وهو معنى سلسلت يف الرواية األخرى ،بفتح الفاء الغل بضم الغني

أن يكون عىل املجاز، وأن تصفيد الشياطني اسةتعارة فهنا القايض عياض يلمح إىل أن األرجح 

ويعظم ، ء الناس يف هذا الشهر الكريم؛ ألن كثريا من الناس تكثر طاعتهمعن عدم متكنهم من إغوا

، فيصةبح حةال هلمومشقة يف إضةالجتد الشيطاين صعوبة يف إغوائهم،  وعند ذلك قرهبم من رهبم،

 إلضالل الناس وإغوائهم. ؛تطيعون الفكاك منهايسفال  ،وكنهنم مقيدون باألصفاد الشياطني،

                                                 

 (، كتاب)الصيام(.1519( رواه : اإلمام مسلم )1)

 1/122 مسلمصحيح رشح النووي عىل  (8)
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ومنهم الزين ابن املنري،  ،لكن ذهب بعض العل ء إىل ترجيح أن األمر عىل احلقيقة وليس املجاز

تةدعو إىل رصف اللفةظ عةن لعدم وجود رضورة  ؛األوىل محله عىل احلقيقة قاال:حيث  ،والقرطبي

 .(1)ظاهره

 وهو محله عىل املجةاز أوىل ،الحت ل األولالباحث يرى أن ا مقبول، وإن كان وكال االحت لني

، فهذا "فتحت أبواب الرمحة  "، وهي: هلذا احلديثمن الرواية الثانية بدليل ما ساقه القايض عياض 

دل عىل أن احلديث ، وهذه قرينة تةهو تفتيح أبواب الرمح من تفتيح أبواب اجلنةيدل عىل أن املقصود 

ن الصائمني عىل األرض لن يستفيدوا شيئا من فْتح أبواب اجلنة، وغْلق أبواب أل ليس عىل حقيقته؛

َقْت َأْبَواُب الن ارِ  ":  – –وبالتايل فقولهالنار يف الس ء،  كناية عن كثرة  "ُفتَِّحْت َأْبَواُب اجْلَن ِة، َوُغلِّ

َدِت الش   "وقوله:  العفو والغفران، وكثرة العتق من النريان، استعارة عن عدم متكن  "َياطنُِي َوُصفِّ

 .واهلل أعلم ،الشياطني من إغواء الناس يف هذا الشهر الكريم

 تصةويراالستعارة متعلقة بالشيطان، حيث كان املقصود هةو  تيف كل األحاديث السابقة كان

ن الشيطان هو أ أفعال الشيطان ببني اإلنسان، وجتسيد وساوسه يف صورة استعارية حمسوسة، أي:

 لدراسة، كان الشيطان هو املستعار.ستعار له، لكن هناك حديث واحد من أحاديث هذه اامل

 احلديث احلادي عشر:

، َقاَل: َبْينَا َنْحُن َنِسرُي َمَع َرُسوِل اهللِ َصىل  اهلُل َعَلْيةِه  وهذا احلديث هو ما  رواه َأُبو َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ

َم بِاْلَعْرِج إِْذ َعَرَض َشا َم: َوَسل  ةْيَطاَن، َأْو »ِعٌر ُينِْشُد، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسةل  ُخةُذوا الش 

ْيَطاَن أَلَْن َيْمَتلَِئ َجْوُف َرُجٍل َقْيًحا َخرْيٌ َلُه ِمْن َأْن َيْمَتلَِئ ِشْعًرا  . (8)«َأْمِسُكوا الش 

ي فيه دعةوة إىل اخلالعةة واملجةون، من هذا احلديث هو تقبيح الشعر الذ – –مقصود النبي

إراقة ماء  أو الشعر الذي فيه الدعوة إىل الباطل، وغمط احلق، أوويرتتب عليه نرش الفساد والرذيلة، 

ما الشعر الذي يدعو إىل احلكمة، . أالوجه يف مدح من ال يستحق املدح طلبا ملاله، واستجداء لنواله

                                                 

 1/111 ( ينظر : فتح الباري1)

 (، كتاب )الشعر(.8809( رواه: مسلم)8)
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ويبدو أن   – –دين فليس هذا داخال يف ذم الرسوللوينرش الفضيلة، ويكون سالحا للدفاع عن ا

 .(1)ولاألهذا الشاعر الذي ورد فيه هذا احلديث كان ينشد شعرا من النوع 

لكةي يصةوره يف عيةون  ؛أراد تقبيح هذا الشاعر بنن استعار لةه لفةظ الشةيطان – –فالنبي

 لذلك أمرهم بنن ينخذوه، ؛أصحابه، وكننه شيطان عىل احلقيقة، وذلك لتقبيح أمره، وتشنيع شعره

تدعو  التياألشعار هذه وفائدة هذه االستعارة هو بيان قبح  .بالقوة ويمنعوه من إنشاد هذا الشعر

 وأن مثل هذه األشعار جتعل صاحبها، تلبس الباطل اوب احلق التيإىل اخلالعة واملجون، أو األشعار 

 ان، وحيب إيقاع الناس فيه.ن ذلك مما يدعو إليه الشيط؛ ألنه شيطان عىل احلقيقةكن

                                                 

 1/1581مرقاة املفاتيح و،  10-10/11 لنووي عىل صحيح مسلمرشح ا :ينظر (1)
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 : االستعارة التمثيلية. الثانياملطلب 

 .من أحاديث هذا البحث أحد عرش حديًثاوقد وردت هذه االستعارة يف 

 احلديث األول:   

َر ِعنَْد الن بِيِّ 
ٌل، َفِقيَل: َما َزاَل َناِئً  َرُج  -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعْن َعْبِد اهلل ِ َريِضَ اهلل ُ َعنُْه، َقاَل: ُذكِ

اَلِة، َفَقاَل:  ْيَطاُن يِف ُأُذنِهِ »َحت ى َأْصَبَح، َما َقاَم إىَِل الص                            .(1)«َباَل الش 

)بال الشيطان يف أذنه(، منهم من محله عىل احلقيقة، وهذا  – –اختلف العل ء يف فهم قول النبي

ن هذا البول، وكثري من الناس ينامون عن صالة الفجر، وال يشعرون بشىء يف غريب جدا، وإال فني

عز -وهل من املعقول أن يمكن اهلل ؟آذاهنم، ام ما فائدة هذا الفعل لو كان الشيطان يفعله عىل احلقيقة

 .؟الشيطاَن من العبث ببني آدم عىل هذا النحو املزري واملشني -وجل

عن الصالة بحال مةن  وغفلته ،نومه لقَ اِ التمثييل، حيث شبه  ومنهم من جعله من قبيل التشبيه

القول ضعيف أيضا؛ ألن املشبه وهةو اقةل نومةه، ، وهذا وتثقل رأسه ،سمعه فيصم ،بال يف أذنهيُ 

مل جير له ذكر يف احلديث، وإن  هو مفهوم من سياق الكالم، وال يكةون التشةبيه  وغفلته عن الصالة

 فإذا طوي ذكره خرج من باب التشبيه إىل باب االستعارة.  ا إال بذكر املشبه، تشبيهً 

ومنهم من جعله من قبيل االستعارة عن متكن الشيطان من اإلنسان النائم عن صةالة الفجةر، 

 .(8) ومتام التحكم فيه

وإهلام أتى هبذه الصورة املعزة من وحي خياله  – –وهذا القول هو األقرب للصواب، فالنبي

طان وقد قهر هذا الرجل قهرا، حتى قيده، وشد وااقه، وأخذ يبول يف أذنه نكايةة صورة الشينفسه، 

 –فيه، وإمعانا يف إذالله، وكرس هيبته، وحتطيم نفسه، فهذه الصورة اجلميلة املوحية استعارها النبةي

–   مه عن صالة الفجر، وعوقه لتحكم الشيطان يف هذا الرجل النائم عن طريق وساوسه، حتى نو

 قيام هلا.عن ال

                                                 

 (، كتاب )صالة املسافرين(.111(، كتاب)التهجد(، ومسلم)1111رواه: البخاري)( 1)

   1/82فتح الباري :تنظر هذه األقوال( 8)
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درائه له، وهل ائم، وازك  أن يف هذه الصورة كناية رائعة عن مدى استخفاف الشيطان هبذا الن

 واستخفاف أكثر من البول يف األذن، وإفراغ الفضالت فيها؟  ازدراءهناك 

يف هذه الصورة باختياره األذن دون غريها؛ وكذلك البول دون غريه؛  – –وتتجىل براعة النبي

فإذا ما  وإدراك املنبهات، تيقاظ من النوم إن  يكون عن طريق األذن عند س ع األصوات،ألن االس

ك   ب عليها بحجاب غليظ، عندها يكثر النوم، ويصعب االستيقاظ،نعت األذن من الس ع، ورُض مُ 

         عن أصحاب الكهف: -تعاىل –قال 

أن وساوس  – –ا من غريه، فهي إشارة من النبي ، وأوسع انتشارً اأسهل نفاذً  أما البول فألنه .(1)

، ام فاضت فرست أاقلت رأسه، وسدت أذنهحتى لكنهنا قد  ،هذا الشيطان قد متكنت من هذا النائم

 .(8) لنهوض ألدائها، وايف عروقه، ونفذت إىل أوصاله، حتى أاقلت جسده كله عن القيام لصالة الفجر

 احلديث الثاني:

ْيَطاُن َعةىَل  "َقاَل:  -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ َعنُْه، َأن  َرُسوَل اهلل ِ  َيْعِقُد الش 

ُب ُكل  ُعْقَدةٍ  َمَكاهَنَا: َعَلْيَك َلْيٌل َطِويٌل َفاْرُقةْد، َفةإِِن  َقافَِيِة َرْأِس َأَحِدُكْم إَِذا ُهَو َناَم َااَلَث ُعَقٍد، َيرْضِ

َن اْنَحل ْت ُعْقَدٌة، َفإِْن َصىل  اْنَحل ْت ُعَقةُدُه ُكلُّ  َهةا، َفَنْصةَبَح اْسَتْيَقَظ َفَذَكَر اهلل َ اْنَحل ْت ُعْقَدٌة، َفإِْن َتَوض 

 .(1)"ْفِس َكْساَلنَ َح َخبِيَث الن  َنِشيًطا َطيَِّب الن ْفِس، َوإاِل  َأْصبَ 

 :(1)اختلف العل ء يف معنى هذا احلديث عىل قولني 

                                                 

  11( سورة: الكهف، آية:1)
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أن الشيطان يفعل هذا الفعل باإلنسان عىل احلقيقة، وأنه ينيت بخيط ويعقده عةىل قافيةة  األول:

الرأس، وهي مؤخرته، ويفعل ك  يفعل السحرة، حيث ينفث عىل هذه العقد، ويقول عىل كل عقدة: 

 فارقد.عليك ليل طويل 

لوسوسة الشيطان هلذا هذه الصورة  – –أنه من قبيل االستعارة، حيث استعار النبي  الثاين: 

 النائم بنن يكمل نومه، واليستيقظ لصالة الفجر. 

وكال القولني حمتمل؛ ألن هذا من األمور الغيبية التي ال دخل للعقل فيها، وإن كةان األقةرب 

 ال حيتاج أن يفعل هذا الفعةل التمثيلية؛ ألن الشيطان أصاًل للصواب أن يكون من قبيل االستعارة 

بالنائم، فيكفيه أن يوسوس له بإك ل النوم، وأن خيدعه بطول الليل، حتى ينال حظه منه، وإذا كان 

الشيطان يبلغ بوسوسته أن يقيم الدنيا وال يقعدها، عن طريق إقامة احلروب، وإاارة النزاعات، حتى 

ا كل ذلك بال عقد العقد، أو النفث عليها، أفال يمكنه أن لقتل، وجتري الدماء أهنارً تعم الفتن، ويكثر ا

 ينيم اإلنسان عن صالة الفجر كذلك بالوسوسة؟!

إن القول باحلقيقة يضيع عىل البالغة صورة من أبدع صورها، واستعارة من أروع استعاراهتا، 

وينفث عليه بالسحر، حتةى لكةنن هةذا  صورة الشيطان وأمامه رأس اإلنسان، يعقد عليه بالعقد،

فنصبح يقذف فيه باألحالم ومتكن من قلبه، ، قد تغلب الشيطان عىل عقله، اأصبح مسحورً النائم قد 

 اخلادعة، واألماين املضللة، حتى استنام لومهه، وركن لباطله، فصده عن الصالة، واالستيقاظ هلا.

ن يستطيع أ الو، الشيطان لسحرا أصبح أسريً  قدهذا النائم أن إن هذه الصورة الرائعة توضح  

، وتوضن، وقام للصةالة، -عز وجل-، أو يتخلص من أغالله إال إذا ذكر اهلل يفك قيود هذا السحر

وما هذه العقد إال وساوس الشيطان باخللود العقد،  وتنحلالقيود، وتتحطم األغالل،  تنفكعندها 

وعدم الركون إليها، وعندها يستيقظ النائم ألداء الصالة، مقاومتها،  العلم بكذهبا مع هاللنوم، وحلُّ 

 . (1)بعد أن كان خبيث النفس كسالن يصبح طيب النفسف
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ألن املقصود من هذه الصورة متام متكن الشيطان من اإلنسان،  ؛الرأس – –وقد اختار النبي 

، وإحكام القبضةة موضع القيادة من اجلسد، وأساس التحكم فيه، فإذا تم التمكن منهوالرأس هو 

 ل قهر اإلنسان والسيطرة عليه.عليه، سهُ 

هذه العقد عىل مؤخرة الرأس؛ لإلشارة إىل مكر الشيطان وخداعه،  دَ قْ عَ  – –جعل النبيك  

فهو أجبن من أن ينيت لإلنسان باملواجهة، وإن  ينتيه من خلفه، وعىل حني غرة منه ، ك  يفعل أربةاب 

  اخلسة والندالة. 

جعةل الُعَقةد االاةا، حتةى تتوافةق مةع  – –اطن الزاعة يف هذه الصورة، أن النبي ومن مو

هبا يتم هبا التخلص مةن أرس الشةيطان وقبضةته، وهةى الةذكر والوضةوء  التياخلطوات الثالث 

 والصالة.

 احلديث الثالث:

إَِذا اْسَتْيَقَظ ُأَراُه َأَحُدُكْم ِمْن »َقاَل:  -ْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ َعلَ  -َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ َعنُْه، َعِن الن بِيِّ 

ْيَطاَن َيبِيُت َعىَل َخْيُشوِمهِ  َن َفْلَيْسَتنْثِْر َااَلًاا، َفإِن  الش   .(1)«َمنَاِمِه َفَتَوض 

قال العل ء: اخليشوم أعىل األنف، وقيل: هو  "يقول اإلمام النووي يف بيان معنى هذا احلديث: 

األنف كله، وقيل: هي عظام رقاق لينة يف أقىص األنف بينه وبني الدماغ، وقيل: غةري ذلةك، وهةو 

صىل اهلل عليةه  -اختالف متقارب املعنى. قال القايض عياض رمحه اهلل تعاىل: حيتمل أن يكون قوله

صل إىل فإن الشيطان يبيت عىل خياشيمه عىل حقيقته، فإن األنف أحد منافذ اجلسم التي يتو -وسلم

القلب منها ... قال: وحيتمل أن يكون عىل االستعارة، فإن ما ينعقد من الغبةار ورطوبةة اخلياشةيم 

 .(8)"قذارة توافق الشيطان واهلل أعلم

من خالل ما قاله اإلمام النووي يتضح أن العل ء محلوا بيات الشيطان عىل اخليشةوم إمةا عةىل 

أمةر  – –ألن الرسةول ؛هلل أعلةم أنةه عةىل االسةتعارة، والراجح وااحلقيقة، وإما عىل االستعارة

                                                 

 (، كتاب)الطهاة(.812(، كتاب)بدء اخللق(، ومسلم)1890( رواه: البخاري)1)
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باالستنثار عند االستيقاظ من النوم، واالستنثار هو االستنشاق، وهذا األمر مقصةود منةه نظافةة 

األمر مقصود به الطهارة والنظافة مةن أشةياء  األنف مما علق هبا من غبار أو رطوبة أاناء النوم، إذاً 

و محلنا بيات الشيطان عىل احلقيقة، فإن األمر باالستنثار لن يكون له مادية حمسوسة يف األنف، أما ل

وهل للشيطان آاار حمسوسة  ؟معنى وال قيمة، ف  فائدته يف األنف بعدما قىض الشيطان ليلته نائ  فيه

وهل ضاقت الدنيا عىل الشيطان حتى مل  ؟آلاارمن أار بياته حتى ينيت الوضوء ليطهر األنف من هذه ا

كل هذا مما يرجح أن احلديث مداره عىل االستعارة ، فيه ليلته إال أنف هذا النائم؟  كانا يقيضجيد م

  وليس احلقيقة.

وهذه االستعارة من قبيل االسةتعارة التمثيليةة، وهةي اسةتعارة غايةة يف اإلبةداع والروعةة، 

أاناء النوم من غبةار لكي حيث املخاطبني عىل املبالغة يف تطهري أنوفهم مما علق هبا  – –فالرسول 

ورطوبة، ولكي حيرضهم عىل االنصياع هلذا األمر، صور هذا الغبار وهذه الرطوبة، وكنهن  من آاار 

 نوم الشيطان يف أنوفهم، وبقية من بواقي فضالته، وهي صةورة تنفةر منهةا النفةوس، وتستبشةعها

هم ممةا يبةدو وكننةه مةن أنوفتنظيف لألمر بعىل رسعة االمتثال العقول، وهذا مما حيمل املخاطبني 

 فضالت الشيطان، وأار من آاار نومه.

تكةون يف  التةيهبذه األوسةاخ  وفرحه رضا الشيطان كناية عنالصورة الرائعة  ك  أن يف هذه

ويفرح بكل مةا يشةينه، ويشةوه ألن الشيطان يرىض بكل ما يعيب اإلنسان،  ؛األنف من أار النوم

مظهر وأسوأ حال، بين  اإلسالم يريد من املسلم أن يكون عىل أحسن  فهو ال يريده إىل يف أردأ منظره.

 .(1)األحوال، وأكمل اهليئات، وذلك ال يكون إال بالطهارة والنظافة

 احلديث الرابع:

يٍه َيةا اْبةَن إِ : »-َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -َقاَل َرُسوُل اهلل ِ  -َريِضَ اهلُل َعنْهُ  -َعْن َسْعٍد ْبِن َأِب َوق اصٍ  

َك  ا َغرْيَ َفجِّ ا إاِل  َسَلَك َفجًّ ْيَطاُن َسالًِكا َفجًّ ِذي َنْفيِس بَِيِدِه، َما َلِقَيَك الش    .(8)«اخلَط اِب، َوال 
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الفج: الطريق الواسع، ويطلق أيضا عىل املكان املنخرق بةني اجلبلةني،  "يقول اإلمام النووي:

لشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر، وفارق وهذا احلديث حممول عىل ظاهره أن ا

ذلك الفج، وذهب يف فج آخر؛ لشدة خوفه من بنس عمر أن يفعل فيه شيئا، قال القايض: وحيتمل أنه 

رضب مثال لبعد الشيطان وإغوائه منه، وأن عمر يف مجيع أموره سالك طريق السداد، خالف ما ينمر 

 .(1)"ولوالصحيح األ به الشيطان.

 .(8)هنا رجح اإلمام النووي أن الكالم عىل حقيقته، وتبعه يف ذلك اإلمام ابن حجر يف فتح الباري

ك   ،ال يراه -ريض اهلل عنه -لكن عندما نمعن النظر نجد أن الشيطان يعلم أن عمر بن اخلطاب

  :-تعةةاىل –قةةال                                           

      (1) فالشياطني تري اإلنسان، وال يراها اإلنسان، ومةا دام األمةر ،

ألن عمر ال  أو يناله منه بطش؛ -ريض اهلل عنه -كذلك فالشيطان يف منمن من أن يصيبه أذى من عمر

هةذا  بةل ويفةر منةه إذا رآه يف الطريةق؟ ،الشيطان خياف من عمةر ما الذي جيعل  ، إذاً يراه أصاًل 

ا لةه باإلضافة إىل أن قرين اإلنسان من الشياطني ال يفارقه أصال، ال يف ليل وال هنار، ويظل مالزمً 

يف هذا شةننه كشةنن كةل  -ريض اهلل عنه -حتى يوسوس له بكل رش، ويصده عن كل خري، وعمر

 ، حتى يتم االبتالء ، ويصح االختبارآدمعىل كل بني  -عز وجل  –ه اهلل قدر رٌ قدَ فهذا القرين  البرش،

ا أن الشيطان يفر منه فكيف يصح إذً  -ريض اهلل عنه -ا لعمردام هذا القرين مالزمً  ، ومايف هذه احلياة

 عندما يراه يف الطريق؟

ريض اهلل  -غواء عمرإهو االستعارة التمثيلية، لبعد الشيطان عن  – –ما سبق يرجح أن مقصود النبى

قوة إي ن مدى ضعف الشيطان أمام  يبنيأراد أن  – –فالنبي النيل منه بإضالله، ، وعدم التمكن من -عنه
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، صورة الشيطان وهو يفر الرائعةلذلك أتى هبذه الصورة التعبريية  ؛-عز وجل- عمر، وشدة خشيته من اهلل

 ، ماضيا حلاله.خوفا، وهيرول فزعا عندما يرى عمر سائرا يف طريقه

ليكون أبلةغ يف مةدى خةوف  ؛التعبري بة) الفج(، وهو الطريق الواسع – –اختار النبيوقد 

ريض  -جانبا منه حتى ال يراه عمر ن وشدة هلعه، فمع أن الطريق واسع، ويكفيه أن ينتحيالشيطا

 .الطريق كله، وسلك طريقا آخرولكن الشيطان لشدة خوفه ترك  -اهلل عنه

التعبري بالفعل )لقيك( بدل )رآك(؛ ليدل عىل هول املفاجنة، ومتام املباغتة،  – –نبي آار الك  

فلم يت لك  -ريض اهلل عنه -، ام فجنة لقي عمريف حالة وادعة هادئةفالشيطان كان سائرا ىف طريقه 

هذا و ء.ففر هاربا ال يلوي عىل َش ساقيه للريح،نفسه من شدة اخلوف، وهول الفزع، وعندها أطلق 

مما يؤكد عىل صالبة عمر يف دينه، وقوته يف إي نه، إىل درجة أعجزت الشيطان عن النيل منه ، وأينسته 

   من إغوائه وإضالله.

 احلديث اخلامس:

اَلِة َأْدبَ  "َقاَل:  -َصىل  اهلُل َعَلْيِه َوَسل مَ  -َعْن َأِب ُهَرْيَرَة: َأن  َرُسوَل اهلل ِ    ْيَطاُن، إَِذا ُنوِدَي لِلص  َر الش 

اٌط، َحت ى الَ َيْسَمَع الت ْنِذيَن، َفإَِذا َقىَض النَِّداَء َأْقَبَل  اَلِة َأْدَبَر، َحت ى إَِذا َقىَض  َوَلُه رُضَ َب بِالص  َحت ى إَِذا ُاوِّ

 .(1)... احلديثالت ْثِويَب َأْقَبَل 

ه عىل احلقيقة، وأن الشيطان فمنهم من جعل "له رضاط":  – –يف قوله  اختلف رشاح احلديث

 االستعارة عن شدة اخلوفبالفعل خيرج من دبره رضاط من شدة اهلول والفزع، ومنهم من محله عىل 

 .(8)واإلقامة الذي يعرتي الشيطان عند س ع األذان ،و اهللع

أن األقرب للصواب محلةه عةىل االسةتعارة التمثيليةة؛ ألن  -واهلل أعلم -ولكن الباحث يرى

ط هو من خصائص أجساد البرش املخلوقة من الطني، أما الشياطني فمخلوقة من نار، لذلك الرضا

                                                 

 (، كتاب)الصالة(.129(، كتاب)األذان(، ومسلم)152( رواه : البخاري)1)
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كرضاط  رضاطخصائص أجسادها ليست كخصائص أجساد البرش؛ لذلك من املستبعد أن يكون هلا 

 البرش.

اإلمام العيني أن هذا من قبيل التمثيل، ورد عىل من قال أنه عةىل احلقيقةة،  -أيضا -وقد رجح

وقال عياض: يمكن محله عىل ظاهره؛ ألنه جسم منفذ يصح منه خروج الريح. قلت: هذا  "فقال:

متثيل حلال الشيطان عند هروبه من س ع األذان بحال من خرقه أمر عظيم، واعرتاه خطب جسيم، 

حتى مل يزل حيصل له الرضاط من شدة ما هو فيه؛ ألن الواقع يف شةدة عظيمةة مةن خةوف وغةريه 

وال يقدر عىل أن يملك نفسه، فينفتح منه خمرج البول والغائط. وملا كان الشيطان  تسرتخي مفاصله،

لعنه اهلل يعرتيه شدة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء إىل الصالة، فيهرب حتى ال يسمع األذان، شبه 

 حاله بحال ذلك الرجل، وأابت له عىل وجه االدعاء الرضاط الذي ينشن من ك ل اخلوف الشديد. ويف

 .(1)"احلقيقة ما ام رضاط

، من أصابه خوف شديد ورعب عظيمبحال  شبه حال هذا الشيطان – –لرسول وعىل هذا فا

ام ، خياف شدته، وخيشى صولتهممن  يمعن يف الفرار، ويسعى يف اهلروبفخرج منه الرضاط وهو 

 –النبي أراد قع البرشوا منفهذه الصورة البديعة املستوحاة ، لهمستعارا  حذف املشبه، وجعل املشبه به

–  ى ويوضح هبا مد واإلقامة،  ع األذان، يمثل هبا حال الشيطان عند سأن جيعلها استعارة متثيلية

  .الرعب واهللع الذي حلقه من ورائه 

عن شدة الفزع، وعظم اهللع الذي حلق بالشيطان،  –أيضا –كناية "وله رضاط  "قوله : أن يكون  وجيوز

 داما يؤديان املعنى نفسه، ويصالن إىل الغاية ذاهتا.محله عىل أي األسلوبني ما احة يف وال مش

 احلديث السادس:

َة ْبِن َأِب َفاكٍِه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ  يَْطاَن  ":  -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل َم َيُقوُل  -َعْن َسْزَ إِن  الش 

 َقَعَد اِلْبِن آَدَم بَِنْطُرقِِه، فَ 
ِ
َقَعَد َلُه بَِطِريِق اإْلِْساَلِم، َفَقاَل َلُه: َأُتْسلُِم  َوَتَذُر ِدينََك، َوِديَن آَبائَِك، َوآَباء

ْجَرةِ، َفَقاَل: َأهُتَاِجُر َوَتَذُر َأْرَضَك، َوَسَ َءَك،  "َقاَل:  "َأبِيَك؟ 
َفَعَصاُه، َفنَْسَلَم، ُام  َقَعَد َلُه بَِطِريِق اهْلِ
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ُام  َقَعَد َلُه بَِطِريِق  "َقاَل:  "َفَعَصاُه َفَهاَجَر  "َقاَل:  " (1)َمثَُل املَُْهاِجِر َكَمثَِل اْلَفَرِس يِف الطَِّولِ َوإِن َ  

ُم املَْاُل  َهاِد، َفَقاَل: ُهَو َجْهُد الن ْفِس، َواملَْاِل، َفتَُقاتُِل َفتُْقتَُل، َفتُنَْكُح املَْْرَأُة، َوُيَقس  َفَعَصاُه  "َل: َقا "اجْلِ

 .(8)َفَجاَهَد... احلديث

 –تعد االستعارة التمثيلية يف هذا احلديث من أروع االستعارات وأبدعها، حيث جسد لنا النبي 

–  ،يف صورة بديعة معزة حال الشيطان مع  اإلنسان، وكيف حياول أن يثنيه عن األع ل الصاحلة

ة وكنهنا طرق، هذا يل، فصور األع ل الصاحلبشتى السبل، وبرضوب من احل والقربات الفاضلة

عىل هذه  لإلنسانقاعد ، وهذا طريق للهجرة، وآخر للجهاد وهكذا، والشيطان طريق لإلسالم

والشيطان اليستخدم القوة للمنع، والبطش  .الطرق، يريد أن يمنعه من اجتيازها، واملرور فيها

بمعسول من الكالم، فيتحيل عليه ظني، للصد، وإن  يلبس لبوس الناصحني، ويتزيا بزي الواع

ولكن املؤمن الصالح يعلم حتى يقطع عليه طريقه، ويمنعه من السري فيه، وزخرف من القول، 

 ه ويظل سائرا يف طريقه، ماضيا ملرضاة ربه.فيعصي ،مكره، ويكشف خداعه

وحماولة صده إن هذه الصورة البيانية الرائعة، إن  هي استعارة عن وسوسة الشيطان لإلنسان، 

مكونة من أجزاء تعاونت كلية ، وإبعاده عن السري يف مرضاته، وهي صورة -عز وجل-عن طاعة اهلل

وقعود الصورة الكلية هبذا الشكل البديع الرائع، فالطرق مستعارة لألع ل الصاحلة، هذه عىل إخراج 

حياول خداع املؤمن  التي ل الشيطاناالشيطان مستعار ملحاولة صده عن هذه األع ل الصاحلة، وأقو

 يوسوس هبا الشيطان هلذا املؤمن. التيهبا مستعارة للوساوس 

                                                 

وهو احلَبُْل الذي ُيَشُد طرُفه يف وتد، واآلخر يف يد  -بكرس الطاء وفتح الواو -"يف الطَّول"قال السندي:  (1)

، وال خيالِطه الفرس، وهذا من كالم الشيطان، ومقصوده أن املهاجر يصرُي كاملقيد يف بالد الغربة، ال يدوُر إال يف بيته

إال بعض معارفه، فهو كالَفَرس يف طَِوٍل ال يدور وال يرعى إال بقدره، بخالف أهل البالد، فإهنم مبسوطون ال ضيق 

 1/188 عىل مسند أمحد حاشية السندي ."عليهم، وأحدهم كالفرس املرسل

 .(10902( رواه : اإلمام أمحد يف املسند )8)
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، حيث ورد مثل هذه االستعارة يف الكريم الصورة الرائعة ببالغة القرآنيف  – –وقد تنار النبي

            : -تعاىل -قوله

              (1) ،

 – –أما النبي وهذا هو املناسب ألسلوب القرآن وبالغته، كانت جمملة،  الكريم ولكن استعارة القرآن

 هو تفصيل الكريم بالنسبة للقرآن – –ألن دور النبي ؛استعارة القرآن بعض التفصيل عىل فقد زاد

أتى ببعض األع ل وجعل لكل  التفصيل الذى أضفاه عىل هذه االستعارة أنهو ،، وتوضيح املبهماملجمل

حياول خداع املؤمن هبا، وصده عن العمل الصالح  التيا، ام أتى ببعض وساوس الشيطان عمل طريقً 

  خياطب الشيطان هبا اإلنسان.، وجعلها أقوااًل بسببها

رتب األع ل حسب أمهيتها فبدأ باإلسالم ام  – –ومن املالحظ يف هذه الصورة البيانية أن النبي

ت اهلجرة مقدمة حيث كان ،ن هذا الرتتيب هو املتوافق مع حال املسلمني أول اإلسالماجلهاد، ك  أاهلجرة ام 

شيطان اخلادعة، نسلوب االستفهام اإلنكاري، وهو يعرض حجج الب – –النبي زعىل اجلهاد، ك  ع

لكي يكون أبلغ يف لفت الذهن، وجذب االنتباه، ك  أن تكراره  ؛، وقد كرر هذا األسلوبوبراهينه الزائفه

 حمبةو، طبع هي شفقة اخلائنهبذه الصورة يوحي بمدى شفقة الشيطان عىل هذا اإلنسان، ومدى حبه له، وبال

 الغدر. وينوياملكر،  يريدالكاذب، الذي 

 -وهناك حديث آخر يشبه هذا احلديث، وهو ما رواه َعبُْد اهللِ بُن َمْسُعوٍد، َقاَل: َخط  َرُسوُل اهللِ 

َخط  َعْن َيِمينِِه،  ، َقاَل: ُام  "َهَذا َسبِيُل اهللِ ُمْستَِقيً   "َخطًّا بِيَِدِه، ُام  َقاَل:  -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ 

بُُل، َليَْس ِمنَْها َسبِيٌل إاِل  َعَليِْه َشيَْطاٌن َيْدُعو إَِليِْه  "َوِشَ لِِه، ُام  َقاَل:    ُام  َقَرَأ: "َهِذِه السُّ    

        اآلية ... (8) (1). 

                                                 

 11-11( سورة : األعراف، آية: 1)

 101( سورة : األنعام، آية: 8)

 (.1111( رواه : اإلمام أمحد يف املسند )1)



 

- 888 - 

لكي يدعو الناس إليها،  ؛الشيطان عىل رأس هذه الطرق – –هذا احلديث جعل النبيي فف

 الذي، وهذا بخالف احلديث السابق والضاللةويرغبهم يف سلوكها، وهذه الطرق هي طرق البدع 

االستعارة فالطرق هي طرق األع ل الصاحلة من إسالم وهجرة وجهاد،  – –النبيفيه جعل 

، وهي استعارة صورة الشيطان وهو يقف عىل الطريق، ولكن  كال احلديثنيواحدة يفالتمثيلية 

مستعارة لألع ل يريد الشيطان صده عن املرور فيها  التيو ،وللطرق يف احلديث األاالختالف أن ا

مستعارة للبدع  ه بسلوكها، والسري فيهايريد الشيطان إغواء التيو، ، والطرق يف احلديث الثاينالصاحلة

  الت.والضال

وجعله  ،استخدم الرسم يف احلديث الثاين – –ومن أوجه االختالف بني احلديثني، أن النبي

وجعله مشبها به لطريق اإلسالم الصايف النقي من شوائب مستقي ، خط خطا واحدا ، حيث مشبها به

 التيت وجعلها مشبها به لطرق البدع والضالال عن يمينه وش له، البدعة والضاللة، ام خط خطوطا

 .(1)فيبعدهم عن رصاط اهلل املستقيم ،خيدع الشيطان هبا الناس

 ؛ ليكون أبلغ يف بيانووجه الشبه ك  جعل هذا التشبيه من قبيل التشبيه البليغ، حيث حذف أداة التشبيه

 5، ومزيد تنكيد عليهلمعنىمزيد توضيح ل قوم املشاهبة، ومتام امل الة، وهذا بدوره يؤدي إىل

 لسابع:احلديث ا

الَةِ؟ َفَقاَل:  -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  -َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َسَنْلُت َرُسوَل اهلل ِ  َعِن ااِلْلتَِفاِت يِف الص 

يَْطاُن ِمْن َصالَِة الَعبْدِ »  .(1()8)«ُهَو اْختاِلٌَس خَيْتَلُِسُه الش 

خشوعها، وينقص منه اواهبا، وهو عمل من املعلوم أن االلتفات يف الصالة يقطع عن العبد 

 – –لذلك حيرض املصيل عىل فعله، ويغريه باإلتيان به، فنراد النبي ؛حمبب للشيطان مرغوب لديه

                                                 

النارش: إدارة البحوث العلمية ، ينظر : مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري ( 1)

 1/810 م1921هة،  1151 -بنارس اهلندالطبعة: الثالثة  -اجلامعة السلفية  -والدعوة واإلفتاء 

 8/810فتح الباري  االختالس: هو االختطاف برسعة. ينظر: (8)

 (، كتاب)األذان(.101( رواه: البخاري)1)
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  – –فصور النبيوجيسده أمام أعيننا، حتى ننخذ حذرنا، ونحتاط ألمرنا، أن يصور لنا هذا املعنى، 

 هو صاحب هذا الكنز يقوم عىل حراسته، ويتخذ ، واملصيلة وكنهنا كنز امني، أو مال نفيسالصال

أن  يرتصد لصاحب هذا الكنز، يريدلص غادر ، أو ماكركل السبل لصيانته، والشيطان كننه سارق 

تطف ما يستطيع من ماله، رسق منه ما يستطيع من كنزه، أو خيلكي ي ؛لتمس غرته، ويغتنم غفلتهي

ام يفر هاربا يف ملح البرص، أو يف رسعة  ،تطف منه خطفةفإذا واتته الفرصة، وأمكنته املناسبة فإنه خي

 الزق.

استعارة متثيلية لوسوسة الشيطان للمصيل بااللتفات يف  – –فهذه الصورة الرائعة جعلها النبي

 .(1)صالته، وما يرتتب عىل هذا االلتفات من نقص يف اواهبا، وقطع خلشوعها

ه إليه جِّ ا عىل البدهية، فهي جواب عن سؤال وُ قاهل – –وتكمن براعة هذه الصورة أن الرسول

اجلواب يف صورة غاية يف الروعة واإلبداع، وهذا يدل عىل أن  – –خرج النبيااللتفات، فن عن

، يف إنشاء أساليبهاذهنه  فلم يكن يكدُّ  ووحي البدهية، ،كانت جتري عىل لسانه عفو اخلاطر البالغة

ى يف استخراج آللئها، بل كانت البالغة جتري عىل لسانه جري وال يتكلف يف التقاط صورها، أو يتعن  

وتفيض من كالمه فيضان النهر يف الوادي، فال عائق من تكلف يصدها، وال عقبة من املاء يف الغدير، 

 ع حتول دوهنا، فسبحان من علمه هذا البيان، ومنحه هذا اللسان.تصنُّ 

 احلديث الثامن:

َصلُّوا يِف َمَرابِِض اْلَغنَِم،  ":  -َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل مَ  -ٍل، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن ُمَغف  

يَاطنِِي  َا ُخلَِقْت ِمَن الش  بِِل، َفإهِن   .(8)"َواَل ُتَصلُّوا يِف َأْعَطاِن اإْلِ

ه الصورة، صورة ) خلقت من الشياطني ( استعارة متثيلية، حيث استعار هذ: – –ففي قوله 

 . وازدياد حركتهااإلبل وهي خُتلق من الشياطني، وتتوالد منها، استعارها لكثرة نفور اإلبل، 

                                                 

 1/1515 عىل مشكاة املصابيح رشح الطيبيينظر : ( 1)

 (.11199( رواه : اإلمام أمحد يف املسند)8)
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، ، ويعظم رشودهايكثر نفورها -ك  هو معروف – أن اإلبل هذه االستعارة البديعةورس 

أشبهت لذلك غالبا ما تشغل املصيل عن صالته، وتفسد عليه خشوعه، فهي قد  ؛وتزداد حركتها

الشياطني يف أهنا تشغل املصيل أيضا بوساوسها، وتقطع عليه خشوعه هبواجسها؛ لذلك جعلها وكنهنا 

خملوقة من الشياطني، وهذا بخالف الغنم، فهي هادئة يف طباعها، قليلة يف حركتها، مستكينة يف 

 – –مرنا النبي مرابضها، لذلك ال تؤار عىل املصيل أاناء صالته، وهذا هو السبب الذي من أجله أ

 . (1)أن نصيل يف مرابض الغنم ، دون أعطان اإلبل

هو املبالغة يف بيان أار حركة اإلبل يف إشغال املصيل، وإهلائه  هذه االستعارةوالغرض من وراء 

عن صالته، حتى لكنهنا هي والشياطني من جنس واحد، وبالتايل جيب عىل كل مسلم احلذر من 

 تى ال َتفسد صالُته، وَيذهب خشوُعها. الصالة يف معاطن اإلبل، ح

وكالعادة يف مثل هذه األحاديث أخذ بعض العل ء بظواهرها، وذهبوا إىل أن اإلبل خلقت 

 . (8)بالفعل من الشياطني، وهذا ضعيف جدا، وخمالف للعلم والواقع

                                                 

 1/809وحاشية السندي عىل سنن ابن ماجة ، 1/119( ينظر : معامل السنن 1)

 1/121عمدة القاري  ( ينظر :8)
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 احلديث التاسع:

ر اإلبل، وعظم رشودها هو بيان كثرة نفويف احلديث السابق  – –ومما يؤيد أن مقصود النبي

، َقاَل: مَحََلنَا َرُسوُل اهللِ  َدَقِة  -مَ َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل   -ما رواه َأُبو اَلٍس اخْلَُزاِعيِّ َعىَل إِبٍِل ِمْن إِبِِل الص 

ِمَلنَا َهِذِه. َقاَل: ، َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللِ، َما َنَرى َأْن حَتْ رٍي إاِل  يِف ُذْرَوتِِه َشيَْطاٌن، َفاْذُكُروا َما ِمْن َبعِ  "لِْلَحجِّ

 .(1)"اْسَم اهللِ َعَليَْها إَِذا َركِبْتُُموَها َكَ  أَمَركم ، ُام  اْمتَِهنُوَها أِلَْنُفِسُكْم َفإِن َ  حَيِْمُل اهللُ 

آن فمن املعلوم أن الشياطني أجساد خفيفة يف حركتها، رسيعة يف أفعاهلا، وقد بني ذلك القر

   : -تعاىل –الكريم، ففي قوله                          

  اآلية ... (8)  باجلن يف خفته، ورسعة حركته. وملا كانت  -عليه السالم –شبه اعبان موسى

كنهنا خملوقة من الشياطني ك  يف احلديث  – –بياإلبل كثرية احلركة، رسيعة النفور جعلها الن

َما  الشيطان كننه راكب عىل ظهر اإلبل، فقال :) – –السابق، أما يف هذا احلديث فقد جعل النبي

استعار هذه ، حيث االستعارة التمثيليةِمْن َبِعرٍي إاِل  يِف ُذْرَوتِِه َشيَْطاٌن(، وهذا أيضا عىل سبيل 

ا رسعة نفور اإلبل، وكثرة رشودها ومجوحها، وكنهنا أار من آاار ركوب ؛ لكي يصور لنالصورة

 ، فهو الذي يدفعها إىل ذلك ، وحيرضها عليه.االشيطان عليه

عز -، بيان شدة نفور اإلبل، مما يتطلب االستعانة باهلل ةالطريف االستعارة والغرض من وراء هذه

ا باحلمل عليها حتى تلني وتذل، وتسلس القياد عند ركوهبا، وذلك بذكر اسمه، ام كثرة امتهاهن -وجل

 يف هذا احلديث. – –لصاحبها، وهذا هو ما أرشدنا إليه النبي 

)يِف ُذْرَوتِِه َشيَْطاٌن( أي: الكز، فاإلنسان عندما  هذا، وقد ذهب بعض العل ء إىل أن معنى

ان الشيطان هو من يدعو إىل يركب ظهر البعري قد يصيبه الكز بركوهبا، والفخر بامتطائها، وملا ك

                                                 

 (.11912( رواه: اإلمام أمحد يف املسند)1)

 15( سورة: النمل، آية:8)
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الكز، فقد عز بالشيطان عن الكز عىل سبيل املجاز املرسل، وعالقته السببية؛ ألن الشيطان هو 

 .(1)السبب يف هذا الكز

عند  -عز وجل-ولكن األصح هو املعنى األول، بدليل سياق احلديث، الذي أمر بذكر اهلل

 تى تلني وختضع لصاحبها.ركوهبا، مع امتهاهنا بكثرة احلمل عليها؛ ح

 :العاشراحلديث 

َصىل  اهلل ُ َعَليِْه  -َعْن مَحْنََة بِنِْت َجْحٍش َقاَلْت: ُكنُْت ُأْستََحاُض َحيَْضًة َكثرَِيًة َشِديَدًة، َفَنَتيُْت الن بِي  

ُه، ... َفَقاَل:  -َوَسل مَ  اٍم يِف إِن َ  ِهَي َرْكَضٌة ِمَن الش  »َأْستَْفتِيِه َوُأْخِزُ اٍم َأْو َسبَْعَة َأي  يَْطاِن، َفتََحي يِض ِست َة َأي 

 . (8)ِعْلِم اهلل ِ، ُام  اْغتَِسيِل... احلديث

يمنع الصالة  االستحاضة: هي الدم الذي خيرج من املرأة يف غري أيام احليض املعتادة، وهو دم ال

 .(1)والصوم

أصل و "كننه ركضة من ركضات الشيطان  ضةدم االستحا – –يف هذا احلديث جعل النبي

جِل، أراد اإلرضار هبا  ابُة وُتَصاب بالر  جل واإلصابة هبا، ك  ُتركُض الد  كض: الرضب بالرِّ الر 

واألذى، املعنى: أن  الشيطان قد وجد بذلك طريًقا إىل التلبيس عليها يف أمر دينها وطهرها وصالهتا، 

 .(1)"دير كننه ركضة بآلة من َرَكَضاتهالتق حتى أنساها ذلك عاَدهتا، وصار يف

ال  طبيعي أمرخروج الدم  فالشيطان مل يركض رحم املرأة عىل احلقيقة حتى خيرج منه الدم، وإن 

عن طريق هذا الدم، وجيعلها  س عىل املرأة أمر عبادهتادخل للشيطان فيه، ولكن ملا كان الشيطان يلبِّ 

وهكذا يوقعها يف شك  نجس؟ أولصالة؟ هل هذا الدم طاهر ا ترتك أويف حرية من أمرها هل تصيل 

يمنعها من اخلشوع فيها بكثرة الفكر  أوهها يف أدائها، وحرية حتى يبغض هلا العبادة، ويكرِّ 

                                                 

   1/188( ينظر : فيض القدير 1)

 (، أبواب)الطهاة(.182(، كتاب)الطهارة(، والرتمذي)821( رواه : أبو داود)8)

 1/21( ينظر : فقه السنة 1)

 8/809النهاية يف غريب احلديث ( 1)
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رأة بسبب ركضة وكننه نازل من رحم امل ،هذا الدم – –جل هذا كله جعل النبي ؛ ألساووالوس

 ا.رمحها، ونزول الدم منه مدرارً  ترتب عليه انفجار شديدة من الشيطان،

لوساوس الشيطان هلذه  – –إهنا صورة رائعة معزة، وهي استعارة متثيلية استعارها النبي 

يف صورة  – –، والتلبيس عليها يف عبادهتا، فهذا املعنى العقيل غري املحسوس جسده لنا النبي املرأة

 تى نزف منه الدم.ه حوهو يركض الرحم برجل ،حمسوسة رائعة، صورة الشيطان

مدى اغتنام  النساءلكي يرسخ يف عقول  ؛هذا املعنى باألداة )إن ( – –وقد أكد النبي 

معنى القرص، عىل هذه األداة  دلت، ك  منهن، حتى يلبس عليهن أمر دينهن الشيطان هلذه الفرصة

عىل سبيل االدعاء، ال من طبيعة اجلسد االستحاضة عىل كونه من الشيطان،  قرص دم – –فالنبي 

  من االنصياع لوسواس الشيطان، والسري وراء تلبيساته.حتى يكون أبلغ يف حتذير النساء 

 ، وأن الشيطان يركض الرحم بالفعل(1)ومن العجيب أن بعض العل ء رجح أن األمر عىل حقيقته

املقبول ه ليس من للمنطق فألنخمالفته  ماوالعلم والواقع، أاملنطق ، وهذا ضد حتى ينزف منه الدم

إن  ،نزف دماإىل درجة أن جيعل أرحامهن ت ،ا الشكل املهنيهبذ النساءأن يتسلط الشيطان عىل  عقال

الف نه خم، ك  أالنساء ومنهم بني آدم عىل العموم -عز وجل – هذا ينايف التكريم الذي منحه اهلل

ك  أنه خمالف  ه االستحاضة،عن هذ ولةاملسئة هى ، وأسباب جسديللعلم الذي أابت علال طبيعية

 هو املسؤول، ولو كان الشيطان بالفعل النساء ال ينزل عليهن دم االستحاضةألن كثريا من  ؛للواقع

فدل عىل أن الشيطان ال  ،، ولكن هذا مل يقعستحاضة نساء بني آدم عىل السواءعن ذلك لعمت اال

رأة نزل عليها دم االستحاضة، وإن مل ، وإن  هي أسباب جسدية إذا توافرت يف اممدخل له يف ذلك

 تتوافر مل ينزل عليها شىء.

ومناقضة العلم واملنطق، مما  ميه بالتخلف، وتركبرية امثل هذه اآلراء جتلب عىل الدين أرضارإن 

هذه األراء تكون ذريعة ملهامجته، والنيل منه  أن، ك  الكفر به، واخلروج منهحيمل كثريا من الناس عىل 

خذ بحرفية النص، وفهمه فه  ظاهريا هو سبب هذه أعداء هذا الدين وكارهيه، إن األ نمن كثري م

                                                 

 8/19ب داود للعيني رشح سنن أ( ينظر : 1)
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، ليق واألنسبهذا هو األاآلراء، وإن  الفهم السليم املتوافق مع العلم واملنطق هو محله عىل املجاز، 

 ، وكيد الكائدين. حتى نحمي ديننا من طعن الطاعنني

 :احلادي عشراحلديث 

إاِل   -َيْعنِي ِمْن َبيْتِِه  -َما ِمْن َخاِرٍج خَيُْرُج  "ْيَرَة، َعِن الن بِيِّ َصىل  اهللُ َعَليِْه َوَسل َم َقاَل: َعْن َأِب ُهرَ  

، ات   املََْلُك بَِراَيتِِه، َفَلْم  بََعهُ بِبَابِِه َراَيتَاِن: َراَيٌة بِيَِد َمَلٍك، َوَراَيٌة بِيَِد َشيَْطاٍن، َفإِْن َخَرَج ملَِا حُيِبُّ اهللُ َعز  َوَجل 

يَْطاُن بِ  َراَيتِِه، َفَلْم َيَزْل حَتَْت َيَزْل حَتَْت َراَيِة املََْلِك َحت ى َيْرِجَع إىَِل َبيْتِِه، َوإِْن َخَرَج ملَِا ُيْسِخُط اهللَ، ات بََعُه الش 

يَْطاِن، َحت ى َيْرِجَع إىَِل َبيْتِِه   .(1)"َراَيِة الش 

ك  هو معروف يتسلط عىل اإلنسان بالوسوسة، حيث يوسوس له بفعل الرش والبعد  الشيطان

َعبُْد  اخلري والبعد عن الرش، وقد ورد يف هذا املعنى ما رواه  فعَل يلهمه  عن اخلري، وعىل العكس امللك

ا ملَ ُة : »اهلل ِ ْبُن َمْسُعودٍ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ِ َصىل  اهلل ُ َعَليِْه َوَسل مَ  يَْطاِن ملَ ًة بِاْبِن آَدَم َولِْلَمَلِك ملَ ًة َفَنم  إِن  لِلش 

ا ملَ ُة املََلِك َفإِيَعاٌد بِاخلرَْيِ َوَتْصِديٌق بِاحلَقِّ  ، َوَأم  ِّ َوَتْكِذيٌب بِاحلَقِّ يَْطاِن َفإِيَعاٌد بِالرش  ، وهذا (8)... احلديثالش 

الشيطان وامللك راية ليس عىل حقيقته، وإن  هو استعارة متثيلية لكل من  مما يوضح لنا أن محل كٍل من

 وسوسة الشيطان وإهلام امللك.

إن هذه االستعارة صورت وكنن هناك حربا بني الشيطان وامللك، وكل منه  يرفع فيها رايته 

تحكم يف قلبه، إظهارا لقوته، وإبرازا لشجاعته، فهي حرب حامية الوطيس للسيطرة عىل اإلنسان، وال

وعندها  بنرصه، وإستيالئه عىل قلبه فإذا فاز الشيطان باملعركة ، فإنه جيعل اإلنسان حتت رايته إيذانا

يرفرف عىل هذ اإلنسان برايته عالمة عىل غرس فيه الباطل، وإذا فاز امللك فإنه يزرع فيه الرش، وي

 اخلري، ويغرس فيه احلق.النرص، وعندها يزرع يف قلبه 

                                                 

 (.2821( رواه : اإلمام أمحد يف املسند)1)

 (، أبواب ) تفسري القرآن (.8922( رواه : الرتمذي )8)
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الباب بيد كل واحد منه  رايته، حتى  جعل امللك والشيطان واقفني عىل – –أن النبي  ونلحظ

، والتحفز الكامل، وكنن كل منه  ينتظر صيدا امينا، أو كنزا نفيسا، االستعداد التام يصور لنا مدى

 وهذا ال شك له أاره يف بيان حدة هذا الرصاع، وإظهار سخونة أحدااه. 

امللك عىل الشيطان إظهارا لكرامته، وعلو مكانته، ويف هذا إشارة  – –وقد قدم النبي 

، أما الشيطان فهو خسيس ك، وتنفيذ ما يلهمهم به من اخلريللمخاطبني إىل أنه جيب عليهم اتباع املل

 ينفذوا ما يوسوس هلم من الرش.هم أن حيذروه، وال يعللذا  ؛املكانة وضيع املنزلة

دت لنا رصاعا بني اخلري والرش، بني امللك والشيطان، رصاعا ترفع جس التيما أمجل هذه الصورة 

فيه الرايات، وترفرف فيه األعالم، وما ساحة هذا الرصاع إال قلب اإلنسان، وكل منه  يريد الظفر 

 به واالستيالء عليه. 

 حيث – –وقد استخدم الصحاب اجلليل سل ن الفارِس هذه الصورة بعينها، متبعا فيها النبي

وَق َواَل آِخَر َمْن خَيُْرُج ِمنَْها،  "قال ألحد أصحابه ناصحا: َل َمْن َيْدُخُل السُّ اَل َتُكوَنن  إِِن اْستََطْعَت، َأو 

يَْطاِن، َوهِبَا َينِْصُب َراَيتَهُ  َا َمْعَرَكُة الش   –. فقوله هذا يدل داللة رصحية عىل أن مقصود النبي(1)"َفإهِن 

–  هو تصوير رشاسة الشيطان يف وسوسته لإلنسان، وكننه يف احلديث السابق، من ذكره الراية

    .مقدم عىل معركة حياة أو موت مع هذا اإلنسان

                                                 

 (، كتاب ) فضائل الصحابة(.8101( رواه : مسلم )1)
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 خامتة البحث

توصلت هلا  التيىف رحاب احلديث النبوي الرشيف أبني أهم النتائج  ةاملمتع الرحلة وبعد هذه

 ىف هذا البحث، وهى:

أمةا التسةلط عةىل جسةده،  إلنسان، والوسوسة له،إغواء ا عىل الشيطان ال يقدر إال األوىل :

فهذا ضعيف جدا، وليس عليةه أي دليةل قةوى مةن  عقله، إو إصابته باخلبل واجلنون والتحكم يف

 الرشع أو العقل.

عدم األخذ بظواهر األحاديث إذا كانت تتصادم مع العقل تصةادما رصحيةا، أو ال  الثانية :

 ال مدخل للشك فيها، وإن  نحملها عىل املجاز. التياحلديث، تتوافق مع حقائق العلم 

 – –مستقبح ومستبشع للشيطان، وقد جرى النبي  ئمن عادة العرب نسبة كل ش الثالثة :  

، فعلهاعىل هذه العادة يف كثري من أحاديث هذه الدراسة، فنسب أشياء قبيحة للشيطان، ال عىل أنه 

 .الوقوع فيها، ويزين هلم وسوس للناس هبايحيث ، يف حدواهايتسبب بل ألنه 

معظم األحاديث ورد فيها التعبري بلفظ الشيطان دون اجلني أو العفريت؛ ألن لفظ  الرابعاة : 

الشيطان هو األشهر يف الداللة عىل الرش، والبعد عن اخلري؛ ألن مادته منخوذة من الفعل ) شطن(، 

  5ة، وأحواله املستبشعةأي: َبُعد، وهذا هو املناسب ألفعاله املستقبح

التشةبيه قبيةل ورد فيها أسلوب التشبيه كان التشبيه فيها من  التيأكثر األحاديث  اخلامسة :

اكُِب َشْيَطانٌ  "، مثل قوله: ووجه الشبه األداةاملحذوف البليغ،  ِري  "، وقوله: " الر  ْيَطاَن جَيْ إِن  الش 

مِ  هذا؛ ليكون أقةوى يف تنكيةد املعنةى،  – –ا. وقد قصد النبي، وغريه" ِمَن اإِلْنَساِن جَمَْرى الد 

 واملبالغة فيه.

َفَعَلْيَك بِاجْلََ َعِة  "ة من البيئة املحيطة به، كقوله: صوره التشبيهي – –اقتبس النبي : السادسة

ْئُب اْلَقاِصَيةَ  َ  َيْنُكُل الذِّ ْيَطاَن َيْدُخُل  "وقوله:، "َفإِن  َا احْلََذُف  إيِنِّ أَلََرى الش  فِّ َكَنهن   ."ِمْن َخَلِل الص 

  وهذا الشك أبلغ يف توضيح املعنى، وإبراز املراد. 
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الطرافةة والسةخرية يف بعض صوره التشبيهية واالستعارية بةني  – –مجع النبي : السابعة

يَْطاَن َأَتى باَِلاًل َوُهَو َقاِئٌم "ينا ذلك يف قوله: الالذعة، ك  رأ ُئُه، إِن  الش  ، َفَنْضَجَعُه، َفَلْم َيَزْل هُيَدِّ ُيَصيلِّ

بِيُّ َحت ى َنامَ  أُ الص  يَْطاُن يِف ُأُذنِهِ  "، وقوله عمن نام عن صالة الفجر: "َكَ  هُيَد  وال شك أن  ."َباَل الش 

حتى ال يصبح  ،هذا األسلوب الطريف الساخر جيعل املخاطب يننف أن يقع يف مثل هذا األفعال

 ة للناس والشيطان.أضحوك

كثريا بالقرآن الكريم يف أساليبه وصوره البيانية، وقد رأينا ذلك يف  – –تنار النبي : الثامنة

يَْطاُن ِعنَْد امْلَْوِت ": استعارته :مواطن كثرية من هذا البحث، مثل ، تنار "َوَأُعوُذ بَِك َأْن َيَتَخب َطنِي الش 

 : -تعةاىل –هفيها بقولة                               

     اآلية ... (1)ِميِع " كذلك االستعارة يف قوله:، و َأُعوُذ بِاهلل ِ الس 

ِزِه... ِجيِم ِمْن مَهْ يَْطاِن الر   :  -ىلتعا –بقوله تنار فيها  "اْلَعلِيِم ِمَن الش             

    (8)كثري مما ورد يف هذا البحث. ، وغري ذلك 

إىل قلةب  املتسةلليف صورة  للشيطان، فمرة يصورهيف تصويره  – –نوع النبي  : التاسعة

يَْطاُن، َفَنَبَس بِِه َكَ  َيْنبُِس إِن  َأَحَدُكْم إَِذا َكاَن يِف امْلَْس  "، مثل قوله:يف خفة ولطفاإلنسان  ِجِد َجاَء الش 

ُجُل بَِداب تِهِ  يَْطاُن َعىَل َقافَِيِة َرْأِس  "ى تسكن إليه، وتنقاد له. وقوله: ، أي: تلطف هبا حت"الر  َيْعِقُد الش 

َأَتةْتُهُم  "ولةه: مثةل ق، القةوي العنيةفيف صةورة  ، ومرة يصوره"َأَحِدُكْم إَِذا ُهَو َناَم َااَلَث ُعَقدٍ 

يَاطنُِي َفاْجتَاَلْتُهْم َعْن ِدينِِهمْ  يَْطاُن ِمْن َصاَلةِ الَعبْدِ  "، وقوله: "الش  َتلُِسُه الش  ، وفائدة هذا "اْختاِلٌَس خَيْ

التنويع أنه يزز بوضوح كيفية وسوسة الشيطان لإلنسان وهي اخلفة واللطف، ك  يزز قوة هةذه 

  اإلنسان، ويف دفعه إىل فعل الرش.الوساوس يف تناريها عىل 

                                                 

 810( سورة : البقرة، آية: 1)

 91( سورة : املؤمنون، آية: 8)
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االستعارة بنوعيها الترصحيية والتمثيلية أكثر مةن اسةتخدامه  – –استخدم النبي العاشرة:

وردت فيهةا االسةتعارة نصةف  التيألسلوب التشبيه واملجاز العقيل، حتى لتكاد تبلغ األحاديث 

املعنى، وأبلغ يف توضيحه، فهي وذلك ألن أسلوب االستعارة أقوى يف تندية أحاديث هذا البحث، 

ختيل لك الشيطان وكننه هو من يقوم بالشىء عىل احلقيقة، وال يقترصة دوره عةىل الوسوسةة، كة  

اإلتيان بصور غاية يف الروعة واإلبداع، صور جتسد لك الشيطان يف االستعارة  – –النبي وظف

ة ال تتنتى هبذا اإلبداع إال عن طريق أمام عينيك، وهو يفعل باإلنسان األفاعيل، وهذه الصور الرائع

    االستعارة.
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   .م1999-هة  1185عة: األوىل، الرياض،الطب –النارش: مكتبة الرشد       

 م يارس بن إبراهيم، ةةةةةةةةرشح صحةةةيح البخارى البن بطال، حتقيق: أبو متي -18

  .م8551 -هة 1181 ة: الثانيةمكتبة الرشد، الرياض،الطبع دار النرش:      

 ةةةةةيبي عىل مةةةةةشكاة املصابيح املسمى بة )الكاشف عن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرشح الط -11

حقائق السنن(لرشف الدين الطةةةةةيبي، املحقق: د. عبةد احلةةةةةةميد هنةداوي، ط: األوىل       

 5مكة املكرمة -م ، مكتبة نزار1991 -هة1111

ح النةةووي عةةىل صحيةةةةةةةةةح مسةةلم املعةةروف بةةة ) املنهةةاج رشح صةةحيح       شةةةةةةةةر -11

هة ، النارش: دار إحيةاء الةرتاث 1198مةةةةةةةةسلم بن احلجاج( لإلمام النووي الطبعة: الثانية، 

     5بريوت –العرب 

، صةةةةةةحيح البخاري ، املحقق: حمةةةةةةةةةمد زهري بن نةارص النةارص ، الطبعةة:األوىل -10

 هة النارش: دار طوق النجاة 1188

 -ةةةةةمد فةؤاد عبةد البةاقي ، دار إحيةاء الةرتاث العةربةةةةةةصحيح  مسلم، املحقق: حم -11

 5بريوت

 ةةةةدين العراقةي، النةارش: دار إحيةاءطرح التثريب يف رشح التقريب، أبو الفضل زين الة -11

 الرتاث العرب، الطبعة : بدون 

 ةةةةةة ن بن األشقر ةن، املؤلف: عمر بن سليةةةةةةةةن والشياطيةةةةةةةةةةةةعامل اجلةةةةةةة -12

 .م1921 -هة  1151النارش: مكتبة الفالح، الكويت،الطبعة: الرابعة،      
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 ، النةةةارش: دار صحيح البخاري، لبدر الدين العينىدة القاري رشح ةةةةةةةةةةةةعم -19

  . بدون: الطبعة بريوت، –إحياء الرتاث العرب       

 رف بن أمري العظيم ةةةةةةةةعون املعبود رشح سنن أب داود، حمةةةةةةةةةةةمد أش -85

 . ه1110 الثانية،: الطبعة بريوت، –بادي، النارش: دار الكتب العلميةآ      

البن حجر العسقالين تصحيح: حمةب الةدين اخلطيةب 5فتح البارى رشح صحيح البخاري -81

 5بريوت –دار املعرفة 5هة 1119طبعة: 

النةارش:  ةعيد خةان،املحقق: د. حممةد عبةد املةمغريب احلديث، أبو ُعبيد القاسم بةن سةالّ  -88

الطبعةة: األوىل، الةدكن ةةةةةةةةةةةة، حيةةةةةدر آبةاد مطبعةةةةةةةةةةةة دائرة املعارف العث نيةةة

 م.1911 -هة  1121

: الثالثة، لبنان الطبعة –رش: دار الكتاب العرب، بريوت ه السنة، سيد سابق ، النافقةةةةةةةةةةة -81

 م.1911 -هة  1191

 ةةناوي، ؤلف: عبد الرؤوف املةةع الصغري،املةةةةةةةض القدير رشح اجلامةةةةةةةةفي -81

 .ه 1101مرص الطبعة: األوىل،  –النارش: املكتبة التجارية الكزى       

 هة ، 1151للزخمرشي ،ط:الثالثة  الكشاف عن حقائق غوامض التنةزيل ، -80

 5بريوت –النارش: دار الكتاب العرب       

   5بريوت –دار صادر النارش: هة1111 ،الطبعة: الثالثة ،البن منظور5رب ةةةةلسةان الع -81

 املباركفوري ة املصابيح، أبواحلسن عبيد اهلل مرعاة املفاتيح رشح مشكا -81

 عة السلفية ةةةةةةةةةةةةةةةةةاجلام –علمية والدعوة واإلفتاء النارش: إدارة البحوث ال      

 م.1921هة،  1151 -: الثالثة الطبعة، بنارس اهلند      

 -هةة 1188للشةيخ:عىل القةاري الطبعةة: األوىل،5مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصةابيح -82

 5لبنان –دار الفكر، بريوت  5م8558
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: ؤوط وآخرون، النارش:مؤسسة الرسالة، الطبعةاةيب األرنةمام أمحد ،املحقق: شعمسند اإل -89

 م. 8551 -هة  1181األوىل، 

 –ةةةةنن، أبو سةلي ن محةد بةن حممةد اخلطةاب، النةارش: املطبعةة العلميةة معةةةةامل السةةةة -15

 م.1918 -هة  1101عة: األوىل حلب،الطب

تى وآخرون، الطبعة: األوىل النارش: حتقيق: أمحد يوسف نجا5لإلمةام الفراء 5معةاين القرآن -11

 ر املرصية للتنليف والرتمجة.داال

 شةلبي، عبةده ةليلاملحةةةةقق: عبةد اجلةحاق الزجةاج ،مةةعاين القرآن وإعرابه، أبةو إسةة -18

  .م1922 -هة 1152:األوىل بريوت،الطبعة –النارش:عامل الكتب

  .هة 1118مرص الطبعة: األوىل،  -بعة السعادة، النارش: مطوطن، أبو الوليد الباجياملنتقى رشح امل -11

أبةو السةعادات ابةن األاةري، حتقيةق: النهايةةةةةةةةة يف غريب احلديث واألار، جمةد الةدين -11

بريوت، العلميةةةةةةةةةةةةةة  ةاملكتبةةةةحممود حممد الطناحي، النارش: -طةةةةةةاهر أمحد الزاوى 

 م1919 -هة 1199

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليةه: حممةد فةؤاد عبةد البةاقي، موطن اإلمام مالك،  -10

 م 1920 -هة  1151لبنان، عام النرش:   –النارش: دار إحياء الرتاث العرب، بريوت

حتقيق: صفوان عدنان الواحدي سن عيل بن أمحد الكتاب العزيز، أبو احلة سريةالوجيز يف تف -11

 ه.1110، الطبعة: األوىل، بريوت دمشق، –الشامية القلم ، الدار داوودي، دار النرش: دار 

 


