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 ما يعتصم به العبد من الشيطان من األدعية واألذكار -7

أ شد هللا عز وجل كل مسلم أن يتحصن من الشيطان، ويحذ  من شره، 

بما و د في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، من األدعية واألكذكا ، 

وفيهما الهدى والشفاء والعصمة من جميع الشرو  في الدنيا واآلخرة 

 ومن كذلك:

 االستعاكذة باهلل العظيم من الشيطان الرجيم.ل: الحرز األو

فقد أمر هللا  سوله أن يستعيذ باهلل من الشيطان على وجه العموم، وعند 

قراءة القرآن، وعند الغضب، وعند الوسوسة، وعند الحلم المكروه على 

 وجه الخصوص.

لَت:(   ڭہ ھ ه ھ ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)قال هللا تعالى:  -1  .[36]فُص ِّ

(   ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ه ے ے ۓ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)ل هللا تعالى: وقا -2

 .[99-98]النحل:

التسمية، فالتسمية حرز من الشيطان، وعصمة من مخالطته  الحرز الثاني:

 لإلنسان في طعامه وشرابه، وجماعه، ودخوله بيته، وسائر أحواله.

َي هللاُ َعْناهُ  ٬َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدا -1 ااااَع الن  أَن هُ سَ َ ضِّ إِّكذَا دََخَل »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِّاي  مِّ

ُجُل  ْندَ دُُخو ، فَذََكَر هللاَ تَاهُ بَايْ الر  ، قَاَل الش ْيَطاُن: الَ مَ  لِّاهِّ عِّ هِّ ْندَ َطعَامِّ َت بِّايَوعِّ

ْندَ دُُخو يَْذُكرِّ هللاَ  لَامْ لَُكْم َوالَ َعَشاَء، َوإِّكذَا دََخَل فَ  ، قَاَل الش ْيَطاُن: لِّاهِّ عِّ

، قَاَل: أَْدَ كْ  يَْذُكرِّ هللاَ  لَامْ َت، َوإِّكذَا بِّايمَ ال تُامُ أَْدَ كْ  هِّ ْندَ َطعَامِّ َت بِّايمَ ال تُامُ عِّ

 .(1)أخرجه مسلم «.عََشاءَ الوَ 

                                                 

 (.2018برقم )مسلم أخرجه ( 1)
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َي هللاُ َعنوَ  -2 لَْو أنَّ أَحدَُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ ُسوُل ا الَ : قَ الَ ا قَ ُهامَ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َ ضِّ

 ْ َجن ِّْبنَا الشَّْيَطاَن، َوَجن ِّبِّ  اللَّاهمَّ ، ٬فَقَاَل: بِّاْسمِّ ا هُ لَاأھْ  تِّايَ إِّكذَا أَ ادَ أْن يَأ

هُ  لَامْ كذَلَِّك،  فِّايا َولَدٌ نَاُهامَ بَايْ إِّْن يُقَدَّْ   نَّاهُ الشَّْيَطاَن َما َ َزْقتَنَا، فَإِّ  يَُضرَّ

 .(1)متفق عليه .«ا  َشْيَطاٌن أبَد

  الصلوت، وعند المرض قراءة المعوكذتين عند النوم، وأدبا الحرز الثالث:

 واألحوال الشديدة.

ٍر  َي هللاُ َعْناهُ َعْن ُعْقبَةَ ْبنِّ َعامِّ يُر َمَع َ ُسولِّ ابَايْ  :قَالَ َ ضِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬نَا أَنَا أَسِّ

يٌح َوظُ الَن بَايْ  يَتْنَا  ِّ ٌ فََجعََل َ ُسوُل ْلامَ ُجْحفَةِّ َواألَْبَواءِّ إِّكذ َغشِّ يدَة  ملسو هيلع هللا ىلص ٬اةٌ َشدِّ

كذ بأَُعوكذ برَ  كذ ب» :فَلَقِّ َوأَُعوكذ بَرب النَّاسِّ َويَقُولُ الب يَتَعَوَّ امَ يَا ُعْقبَةُ تَعَوَّ ا هِّ

ث كذٌ بمِّ ِّ كذ ُمتَعَو  امَ فََما تَعَوَّ عْ  :قَالَ  «الِّاهِّ نَا ب تُاهُ َوَسمِّ امَ يَُؤمُّ أخرجه  .الصَّالَةِّ  فِّايا هِّ

 .(2)أحمد وأبو داود

 قراءة آية الكرسي.الحرز الرابع: 

ي هللاُ ةَ ْيارَ ُھرَ  بِّايَعْن أَ  لَ  ْناهُ عَ  َ ضِّ ْفظِّ َزَكاةِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َ ُسوُل ا نِّايقَاَل: َوكَّ بِّحِّ

، فَأََخذْ يَاحْ آٍت، فََجعََل  نِّايَ َمَضاَن، فَأَتَا َن الطَّعَامِّ فَقُْلُت: ألَْ فَعَنََّك  تُاهُ ثُو مِّ

يثَ الفَقَصَّ -ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َ ُسولِّ ا لَاىإِّ  َك فَاقْ  لَاىفَقَاَل: إِّكذَا أََوْيَت إِّ  -َحدِّ َرأْ آيَةَ فَِّراشِّ

َن اال ِّ، لَْن يََزاَل َمعََك مِّ ي   تُْصبَِّح. تَّاىَحافٌِّظ، َوالَ يَْقَربَُك َشْيَطاٌن حَ  ٬ُكْرسِّ

 .(3)أخرجه البخا ي معلقا   .«َصدَقََك َوُھَو َكذُوٌب، كذَاَك َشْيَطانٌ »ملسو هيلع هللا ىلص:  بِّايُّ َوقَاَل النَّ 

 قراءة اآلىتين األخيرتين من سو ة البقرة: الحرز الخامس:

                                                 

 (.1434ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7396أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وھذا لفظه(, 1463برقم )وأخرجه أبو داود (, 17483برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 2)

ووصااله النسااائي بسااند صااحيحخ انظاار مختصاار صااحيح (, 5010)معلقااا  باارقم أخرجههه البخههار  ( 3)

 (. 106خ1باني )البخا ي لألل
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ه ے )  قال هللا تعالى: -1

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 .[286-285]البقرة: (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ِّ  َعنْ وَ  -2 ي  َي هللاُ َعْناهُ  َ  أَبِّاي َمْسعُوٍد األْنَصا ِّ َمْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َ ُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ضِّ

رِّ ُسوَ ةِّ تَايْ نِّ اآليَ تَايْ قََرأ َھا ْن آخِّ  .(1)متفق عليه .«لٍَة، َكفَتَاهُ لَايْ  فِّايبَقََرةِّ، النِّ مِّ

 قراءة سو ة البقرة. الحرز السادس:

َي هللاُ َعْناهُ  ْن أَبِّاي ُھَرْياَرةَ عَ  عَلُوا تَاجْ ال : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َ ُسوَل ا َ ضِّ

َن بُايُ  ي تُْقَرأُ البَايْ وتَُكْم َمقَابَِّر، إِّنَّ الشَّْيَطاَن يَْنفُِّر مِّ  .«بَقََرةِّ الهِّ ُسوَ ةُ فِّايتِّ الَّذِّ

 .(2)أخرجه مسلم

اإلكثا  من كذكر هللا تعالى بقراءة القرآن، والتهليل والتكبير،  الحرز السابع:

 والتسبيح والتحميد.

 لَاهَ : ال إِّ َمْن قالَ »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َ ُسوَل ا َ ضَي هللاُ َعنهُ ةَ رَ ْياُھرَ  بِّايَعْن أ

يَك  ُكل ِّ َشْيٍء  لَاىدُ َوُھَو عَ الَحامْ  لَاهُ ُمْلُك وَ ال لَاهُ ، لَاهُ إِّال هللاُ َوْحدَهُ ال َشرِّ

يٌر  ةٍ، َكانَْت  فِّايقَدِّ ائَةَ َمرَّ قَاٍب، َوُكتَِّب  لَاهُ يَْوٍم مِّ ائَةُ  لَاهُ َعْدَل َعْشرِّ  ِّ مِّ

يَْت عَ اَحَسنٍَة، َومُ  ائَةُ َسي ِّئٍَة، َوَكانَْت  ْناهُ حِّ ْرز لَاهُ مِّ َن الشَّْيَطانِّ يَْوَمهُ  ا  حِّ مِّ

َي، وَ يُامْ  تَّاىكذَلَِّك حَ  امَّ يَأْتِّ أَحدٌ بِّأْفَضَل  لَامْ سِّ َل أْكثََر مِّ ا َجاَء إِّال َ ُجٌل َعمِّ

 .(3)متفق عليه .«ْناهُ مِّ 

                                                 

 .واللفظ له(, 808(, ومسلم برقم )5009أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.780برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2691ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6403أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 دعاء الخروج من المنزل. الحرز الثامن:

َي هللاُ َعْناهُ َعْن أَنَسِّ ْبنِّ َمالٍِّك  ْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ َ ضِّ ُجُل مِّ إِّكذا َخَرَج الرَّ

ةَ إِّالَّ با ٬ا لَاىتََوكَّْلُت عَ  ٬بْسمِّ ا :فَقَالَ  تِّاهِّ بَايْ  يُقَاُل  :قَالَ . ٬الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

ينَئٍِّذ  ى َت فِّاييَت َوكُ ُھادِّ حِّ يُن  لَاهُ َوُوقِّيَت فَتَتَنَحَّ َشْيَطاٌن  لَاهُ قُوُل فَايَ الشَّيَاطِّ

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«َوُوقِّيَ  فِّايَ َي َوكُ ُھادِّ آَخُر َكْيَف لََك بَرُجٍل قَْد 

 الدعاء إكذا نزل منزال . الحرز التاسع:

يَّةِّ  َعْن َخْولَةَ  يٍم السُّلَامِّ َي هللاُ َعنْ  بِّْنتِّ َحكِّ عَْت َ ُسوَل انَّاهَ أَ  اَهاَ ضِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َسمِّ

ال  فَ »يَقُوُل:  ْن َشر ِّ َما  ٬اتِّ الِّامَ قُْل أَُعوكذُ بِّكَ ْلايَ إِّكذَا نََزَل أََحدُُكْم َمْنزِّ اتِّ مِّ التَّامَّ

هُ َشْيٌء حَ  نَّاهُ َخلََق، فَإِّ   .(2)أخرجه مسلم .«ْناهُ َل مِّ تَاحِّ يَارْ  تَّاىالَ يَُضرُّ

 ب، ووضع اليد على الفم.كظم التثاؤ الحرز العاشر:

يٍد  بِّايَعنِّ أَ  -1 ِّ َسعِّ ي  َي هللاُ َعْناهُ  الُخدْ ِّ إِّكذَا ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َ ُسوُل اَ ضِّ

ْم َما اْستََطاَع، فَإِّنَّ الشَّْيَطاَن يَْدُخلُ ْلايَ الصَّالَةِّ، فَ  فِّاي تَثَاَوَب أََحدُُكمْ   «.ْكظِّ

 .(3) أخرجه مسلم

َي هللاُ َعْناهُ  َعْن أَبِّاي ُھَرْياَرةَ وَ  -2 َن »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َ ُسوَل ا َ ضِّ التَّثَاُؤُب مِّ

ْم َما اْستََطاعَ ْلايَ الشَّْيَطانِّ فَإِّكذَا تَثَاَءَب أََحدُُكْم، فَ   .(4)متفق عليه .«ْكظِّ

 األكذان. الحرز الحاد  عشر:

َي هللاُ َعْناهُ  َعْن أبِّاي ُھَرْياَرةَ  َي  إكذَا: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َ ُسوَل ا َ ضِّ نُودِّ

                                                 

 (.3426برقم ) أخرجه الترمذيووھذا لفظه، (, 5095برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.2708برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2995برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 .واللفظ له(, 2994ومسلم برقم ) (,3289أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 4)
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يَن، فَإكذَا قََضى  تَّاىُضَراٌط، حَ  لَاهُ لِّلصَّالةِّ، أْدبََر الشَّْيَطاُن وَ  ال يَْسَمَع التَّأكْذِّ

َب بِّالصَّالةِّ أدْبََر، حَ  تَّاىالن ِّدَاَء أْقبََل، حَ  ِّ يَب أْقبََل،  تَّاىإكذَا ثُو  إكذَا قََضى التَّثْوِّ

َر ايَ  تَّاىحَ  ، الَن بَايْ ْخطِّ هِّ يَُكْن  لَامْ ا لِّامَ اكذُكر َكذَا، َكذَا، اكذُكر يَقُوُل: َمْرءِّ َونَْفسِّ

ي َكْم صَ  تَّاىيَْذُكُر، حَ  ُجُل ال يَْد ِّ  .(1)متفق عليه .«لَّاىيََظلَّ الرَّ

 دعاء دخول المسجد. الحرز الثاني عشر:

و ْبنِّ العَاصِّ  ٬اَعْبدِّ  نَاَحدَّثقاَل: ْقبَةَ عُ َعْن  َي هللاُ عَ ْبنِّ َعْمرِّ َعنِّ  ْناُهاَماَ ضِّ

 ِّ دَ قَالَ الَكاَن إِّكذا دََخَل  نَّاهُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي  هِّ ال ٬أَُعوكذ با» :َمْسجِّ يمِّ َوبَوْجهِّ عَظِّ

يمِّ َوُسْلَطاال يمِّ ال نِّاهِّ َكرِّ جِّ َن الشَّْيَطانِّ الرَّ يمِّ مِّ  :قَالَ  ،نَعَمْ  :قُْلتُ  ،أَقَطْ  :قَالَ  «قَدِّ

 .(2) أخرجه أبو داود .يَْومِّ الائَِّر سَ  ن ِّايُحفَِّظ مِّ  :فَإِّكذا قَاَل كذلَِّك قَاَل الشَّْيَطانُ 

الوضوء والصالة، وال سيما عند الغضب والشهوة  الحرز الثالث عشر:

 المحرمة.

طاعة هللا و سوله وتجنب فضول النظر، والكالم،  الحرز الرابع عشر:

 والطعام، والمخالطة. 

تطهير البيت من الصو  والتماثيل، والكالب  الحرز الخامس عشر:

 .واألجراس

َي هللاُ َعْناهُ  َعْن أَبِّاي ُھَرْياَرةَ  -1 الَ تَْدُخُل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َ ُسوُل ا َ ضِّ

يرُ تَامَ هِّ فِّايتا  بَايْ َمالَئَِّكةُ ال  .(3) أخرجه مسلم «.اثِّيُل أَْو تََصاوِّ

َي هللاُ َعْناهُ  ةَ ْيارَ ُھرَ  بِّايَعْن أَ وَ  -2 الَ تَْصَحُب »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َ ُسوَل ا َ ضِّ

                                                 

 (.389ومسلم برقم )واللفظ له، (, 608أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.466برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 (.2112برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 750 ما يعتصم به العبد من الشيطان                                                                   كذكاا كتاب األ

 .(1)أخرجه مسلم  .«َها َكْلٌب َوالَ َجَرسٌ فِّايَمالَئَِّكةُ ُ ْفقَة  ال

اجتناب مساكن الجن والشياطين كاألماكن الخربة،  الحرز السادس عشر:

واألماكن النجسة كالحشوش والمزابل، واألماكن الخالية من اإلنس 

 كالصحا ي وشواطئ البحا  البعيدة، ومرابض اإلبل ونحوھا. 

                                                 

 (.2113برقم )أخرجه مسلم ( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


